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چکیده
امزيسٌ تاوکَا تزای رقاتت در ػزصۀ تاوکداری در جذب ي حفظ مطتزیان ي افشایص سًدآيری ،تاید تٍ رفتاار ضاُزيودی سااسماوی تًجاٍ
کزدٌ ي سیزساختَای مىاسة را فزاَم کىىد .یکی اس سیزساختَای السم تزای رفتار ضُزيودی ساسماوی ،سزمایۀ اجتمااػی اسات .تادیه
مىظًر ،ایه پژيَص ،ضمه تزرسی تأثیزگذاری سزمایۀ اجتماػی تز رفتار ضُزيودی ساسماوی ،تٍ ارسیاتی وقص میااوجی اَتماام ضا ی در
تأثیزگذاری سزمایۀ اجتماػی تز رفتار ضُزيودی ساسماوی پزداختٍ است .جامؼۀ آماری ایه پژيَص ،تمامی کارکىان ستادی تاوک پاساارگاد
ضُز تُزان است .ایه مطالؼٍ در ومًوٍای 130وفزی اس کارکىان ستادی تاوک پاسارگاد ضُز تُزان تا ريش ومًواٍگیازی تصاادفی ساادٌ
صًرت پذیزفتٍ است .ريش پژيَص ،تًصیفی اس وًع َمتستگی است ي تزای جمغآيری دادٌَا اس پزسصوامۀ محقق ساختٍ استفادٌ ضادٌ
است .تجشیٍيتح یل دادٌَا تٍ کمک ريش مدلساسی مؼادالت در وزمافشار  LISREL8.8اوجام گزفتٍ است .یافتٍَای پژيَص وطاان
میدَد سزمایۀ اجتماػی ي اَتمام ض ی تأثیز مثثت ي مؼىیداری تز رفتار ضُزيودی دارد؛ اما سزمایۀ اجتماػی وتًاوستٍ اسات تاز اَتماام
ض ی تأثیز تگذارد.
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بیبى هسئله
تالـ ثطای ثهجوز ٖملىطز اظ ضوظهبی اولیۀ قىلگیطی ضقتۀ مسیطیت ،انلل ذسقلهنبپلصیط ثلوزه
اؾت وه هط ضوظ واضز مجبحث جسیستطی م قلوز و حلوظههلبی ثیكلتطی ضا تؿلریط مل ونلس زض
مىتتهبی اولیۀ مسیطیت ،افطاز ثب ضفتبضهبی اضظیبث م قسنس وه قطح قغل و قطایٍ احلطاظ ن اظ
قبغل انتٓبض م ضفت؛ ول امطوظ ،ضفتبضهبی فطاتط اظ ن مسنٓط لطاض گطفته اؾلت ایلر ضفتبضهلب ثلب
مفبهیم ضفتبضهبی پیف اجتمبٖ  ،ضفتبضهبی فطانمك ٖ ،ملىلطز ظمینله ای ،ضفتبضهلبی ذوزجلوـ یلب
ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن مسنٓط لطاض گطفتهانلس (حؿلن ولبذى و للل پلوض )626 :6831 ،ضفتلبض
قهطونسی ؾبظمبن  6قبمل ضفتبضهبی اذتیبضی وبضونب اؾت وه جعء وْبیف ضؾم ننب محؿلوة
نم قوز ایر ضفتبضهب ،مؿتمیم توؾٍ ؾیؿتم ضؾم ؾبظمب زض نٓط گطفته نمل قلونس؛ ولل میلعا
اثطثرك ول ؾبظمب ضا افعایف م زهنس (زانبی فط و اثطاهیم )6831 ،
ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن ثه اثطثرك ؾبظمبن هم ومه م ونلس پبزؾلبوف و مىنلعی زالیلل
مرتلف ضا ثیب م وننس وه نكب م زهنس ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن ثط اثطثرك ؾلبظمبن تأثیطگلصاض
اؾت ثطذ اظ ظمینههبی وه نكب م زهس ضفتبض قهطونسی ؾلبظمبن ثله موفمیلت ؾلبظمبن ومله
م ونس ،م توا زض لبلت مواضز ظیط ذالنه وطز:


افعایف ثهطهوضی مسیطیت و وبضونب ؛



نظازوطز منبثٕ ؾبظمبن ثطای اؾتفبزۀ ممبنس مولستط؛



وبهف نیبظ ثه اذتهبل منبثٕ ومیبة ثه وْبیف وه جنجۀ نگهساضنسگ زاضز؛



تمویت توانبی ؾبظمب هب ثطای جصة و نگهساضی وبضونب وبضنمس؛



افعایف ثجبت ٖملىطز ؾبظمب هب؛
)1. Organization Citizenship Behavior (OCB
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توانمنسؾبظی ؾبظمب ثطای انُجبق مؤثطتط ثب تغییطات محیُل (Podsakoff, 2000: 521؛

)Kwantes, 2003: 13
اظ َطف  ،ؾطمبیۀ اجتمبٖ  6ثه مٗنبی ضوح ؾبظمب و همچو ضگ اؾت وه اٖتمبز ضا ثله زضو
ؾبظمب انتمبل م زهس ایر مموله ؾجت تحمك اهلسا

ؾلبظمب و ذللك معیلت ضللبثت و ثملبی ن

مل قلوز ( )Danchev, 2006: 958ؾلطمبیۀ اجتملبٖ وله ضیكلهای جبمٗلهقنبؾلبنه زاضز ،اهطمل
توفیك نفطیر و موضز الجبل فطاوا نیع اؾت ؾطمبیۀ اجتمبٖ اثٗبز و مؤلفههبی فطاوانل زاضز وله ثلب
فطهنگ جبمٗه متنبؾت اؾت؛ مؤلفههبی مبننلس اٖتملبز ،مكلبضوت زض نهبزهلبی ملسن  ،اضتجبَلبت
منبؾت ثب زیگطا  ،تٗهس و مؿئولیت ،همىبضی و ضوحیۀ ولبض گطوهل و احؿلبؼ هویلت جمٗل
(جب فیلس ) 38 :6831 ،ؾطمبیۀ اجتمبٖ  ،چه زض ؾُح مسیطیت ولال و چله زض ؾلُح ملسیطیت
ؾبظمب هب و ثنگبههب ،م توانس قنبذت جسیسی اظ ؾیؿتمهبی التهبزی -اجتمبٖ ایجبز ونلس و ثله
مسیطا زض هسایت ثهتط ؾیؿتم یبضی ضؾبنس (الوان )88 :6831 ،
پػوهفهبی مرتلف زض ظمینۀ تأثیط ؾطمبیۀ اجتمبٖ ثط ضفتلبض قلهطونسی (اظجملله احملسی و
ثلجب نثبزی6836 ،؛ ؾجحبن نلػاز و همىلبضا 6833 ،؛ زهملبن و همىلبضا  )6838 ،و تلأثیط اهتملب
قغل ثط ضفتبض قهطونسی زض مُبلٗله ) (Fredricks, et al., 2004: 82وجلوز زاضز زض ایلر پلػوهف،
محمك ثهٖنوا نونوضی پػوهف ،ثه زنجبل ثطضؾ نمف میبنج گلطی اهتملب قلغل زض ضاثُلۀ ثلیر
ؾطمبیۀ اجتمبٖ و ضفتبض قهطونسی اؾت اظ َطف زیگط ،ثب توجه ثه اینىه ایر مسل ثطای نرؿلتیر
ثبض ،زض ؾبظمب مصووض ثطضؾ م قوز ،زلیل ثط نونوضی پػوهف اؾت
ننٗت ثبنىساضی ،یى اظ ننبیٕ مهم جهب و ثهتجٕ ایطا اؾت و التهبز جهبن ضا متلأثط ولطزه
اؾت پؽ اظ زوضۀ انحهبض زولت ننٗت ثبنىساضی زض ایلطا  ،ثلب وضوز ثبنلههلبی ذهونل ثله
ننٗت ثبنىساضی ،ثبظاض انحهبضی ثبنه ثه ؾمت ثبظاض ضلبثت حطولت ولطزه اؾلت زض ایلر میلب ،

1. Social Capital
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ثبنه پبؾبضگبز ثطای موفمیت زض ثبظاض ضلبثت  ،نجبیس وبضونب ذوز ضا ثه العامبت لبنون محسوز ونس و
َجیٗتبً زض محیٍ متالَم و ضلبثت امطوظ ثبنههب ،وبضونب ثبنه پبؾبضگبز م تواننس ثب اضائۀ ضفتبضهلبی
فطالبنون  ،گوی ؾجمت ضا اظ زیگط ضلجبی ذوز ثطثبینس
ننچه ثیب قس حبو اظ اهمیت و يطوضت ایر مموالت زض ٖطنۀ تئوضی ثوز وه ثطای نظمو ایر
فطو تئوضیه زض ٖطنۀ ٖمل ،ثه پػوهك ٖلم  -وبضثطزی نیبظ اؾت ثه همیر منٓوض ،زض ایر ممبله
وه ثطگطفته اظ پػوهك میسان اؾت ،پػوهكگط ثه زنجبل پبؾد ثه ایر مؿئله اؾت وه نیب ثهَوض ٖمل
قبهس پیونس و همثؿتگ ؾطمبیۀ اجتمبٖ و ضفتبض قهطونسی ؾلبظمبن ثلب توجله ثله متغیلط میلبنج
اهتمب قغل زض ثبنه پبؾبضگبز هؿتیم؟ و اگط ایر پیونس وجلوز زاضز ،زض چله حلوظههلبی اظ للوت
ثیكتطی ثطذوضزاض اؾت؟ پبؾد ثه ایر مؿبئل ظمینه ضا فطاهم م ؾبظز تب زض نوضت وجوز ضاثُۀ مثجت
و مٗن زاض ثیر ایر ممولههب و مؤلفههبی فطٖ ن هب ،ضاهىبضهب و پیكنهبزهبی ثطای تمویلت توأملب
ن هب ثطگطفته اظ نتبیج تحمیك اضائه گطزز ثنبثطایر ،ثه زلیل غنبی مفهوم ایر ممولههلب و اضظـهلبی
وبضثطزی و ذأل پػوهك زض ایر ظمینه زض نسز مُبلٗۀ توأ ایر ممولههب ثطنمسیم
هببنی نظزی
رفتبر ضهزوندی

9

ضفتبض قهطونسی ٖجبضت اؾت اظ ضفتبض فطزی وه زاوَلجبنه و اذتیبضی اؾت ،ثهَوض نطیح یب يلمن
توؾٍ ؾیؿتم ضؾم پبزاـ ثطانگیرته نكسه اؾت ،و وبضای ؾبظمب ضا افعایف ذواهس زاز مفهو
اذتیبضیثوز ایر ضفتبضهب ثسا مٗنبؾت وه ن هب جعو العامبت ضؾم نمف ،قلطح قلغل و وْلبیف
ضؾم فطز قبغل نجوزه و زض لطاضزاز قغل ثه ن هب اقبضه نكسه اؾت

1. Citizenship Behavior

بزرسی تأثیز سزهبیۀ اجتوبػی بز رفتبر ضهزوندی بب هیبنجیگزی اهتوبم ضغلی

649 

زض مجحث ضفتبض قهطونسی مسلهب و مجبحث متٗسزی وجلوز زاضز؛ املب ننچله زض میلب محمملب
ثیكتطیر توجه ضا ثه ذوز جلت ولطزه اؾلت ،ملسل اوضگلب ( )6333اؾلت زض ایلر ملسل ،ضفتلبض
قهطونسی قبمل پنج گویۀ وْیفهقنبؾ  ،نؤزوؾت  ،فًلیلت قلهطونسی ،جلوانمطزی ،احتلطا و
تىطیم اؾت ایر پنج ثٗس ،اثتسا توؾٍ اوضگب مُطح گطزیس و ثٗساً پبزؾبوف و همىبضانف زض ؾبل
 ،6331ثب ومه ضوـ تحلیل ٖبمل ثطای هطیه اظ ایر پنج ثٗس ،ممیبؼ ؾنجف اؾتبنساضزی ایجلبز
وطزنس ثؿیبضی اظ محممب  ،اظ ایر ممیبؼهب زض مهطومو هبی ثٗس ،ثطای ؾلنجف ضفتلبض قلهطونسی
اؾتفبزه وطزهانس زض شیل ثه تكطیح ایر اثٗبز م پطزاظیم
وظیفهضنبسی

ثُٗس وْیفهقنبؾ حبلت اؾت وه زض ن اًٖبی ؾبظمب ضفتبضهلبی ذبنل ضا انجلب مل زهنلس و
فطاتط اظ حسالل وْیفۀ موضز نیبظ ثطای انجب ن وبض فٗبلیت م وننس

)(Eslami & sayyar, 2008: 35

ثه ٖجبضت زیگط ،افطازی وه ضفتبض قهطونسی متطلل زاضنلس ،زض ثلستطیر قلطایٍ و حتل زض حبللت
ثیمبضی و نبتوان هم ثه وبض ازامه م زهنس وه ایر نكب زهنسۀ وْیفهقنبؾ فطاوا ن هبؾت
نوعدوستی

9

زومیر ثُٗس ضفتبض قهطونسی ،یٗن نؤزوؾلت  ،ثله ضفتبضهلبی مفیلس و ؾوزثركل اظ لجیلل ایجلبز
نمیمیت ،همسل و زلؿوظی میب همىبضا اقبضه زاضز وه مؿتمیم یب غیطمؿتمیم ثله وبضونلبن وله
مكىالت وبضی زاضنس ،ومه م ونس الجته ثطذ نبحتنٓطا ضفتلبض قلهطونسی مبننلس پبزؾلبوف،
اثٗبز نؤزوؾت و وْیفهقنبؾ ضا زض یه َجمه لطاض م زهنس و اظ ن هب ثهٖنوا «ضفتبضهبی ومى »
نب م ثطنس ()Eslami & sayyar, 2008: 34

1. Alturism
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فضیلت هدنی

9

ثٗس ؾلو ضفتلبض قلهطونسی وله فًلیلت ملسن نلب زاضز ،قلبمل ضفتبضهلبی اظ لجیلل حًلوض زض
فٗبلیتهبی فوق ثطنبمه و ايبف ن هم ظمبن وه ایلر حًلوض الظ نجبقلس ،حمبیلت اظ توؾلٗه و
تغییطات اضائهقسه توؾٍ مسیطا ؾبظمب و تمبیل ثه مُبلٗلۀ وتلبة ،مجلالت و افلعایف اَالٖلبت
ٖموم و اهمیتزاز ثه نهت پوؾتط و اَالٖیه زض ؾبظمب ثطای نگبه زیگطا  ،م قوز (

Organ,

 )1998ثط ایر اؾبؼ ،یه قهطونس ؾبظمبن ذوة ،نهتنهب ثبیس اظ مجبحث ضوظ ؾبظمب نگلبه ثبقلس،
ثلىه ثبیس زضثبضۀ ن هب اْهبض نٓط ونس و زض حل ن هب نیع مكبضوت فٗبالنه زاقته ثبقس
جوانوزدی

2

جوانمطزی چهبضمیر ثُٗس ضفتبض قهطونسی اؾت وه ثه قىیجبی زض ثطاثلط مولٗیلتهلبی مُللوة و
مؿبٖس ،ثسو اٖتطاو ،نبضيبیت و گالیهمنسی اقبضه م ونس
احتزام و تکزین

3

نذطیر ثٗس ضفتبض قهطونسی ؾبظمب احتطا و تىطیم اؾت ایر ثٗس ثیب وننسۀ نحوۀ ضفتلبض افلطاز ثلب
همىبضا  ،ؾطپطؾتب و مربَجب ؾبظمب اؾت افطازی وه زض ؾبظمب ثب احتطا و تىطیم ثلب زیگلطا
ضفتبض م وننس ،زاضای ضفتبض قهطونسی متطل هؿتنس اضگب ثٗس اظ ثط قلمطز ایلر اثٗلبز ،یلبزنوضی
م ونس وه هط پنج ثٗس ضفتبض قهطونسی ممىر اؾت همظمب ْهوض پیسا نىننس؛ مثالً افلطازی وله ملب
فىط م ونیم زاضای ثٗس وْیفهقنبؾ هؿتنس ،ممىر اؾت همیكه نؤزوؾلت و فلساوبض نجبقلنس یلب
ثطذ اثٗبز مبننس نؤزوؾت و وْیفهقنبؾ  ،قیوهای ثطای تحت فكبض للطاضزاز ملسیطا ؾلبظمب
ثبقس

)(Castro, et al., 2004: 278

1. Civic Virtue
2. Sportsmanship
3. Courtesy
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9

تبونو تٗبضیف ثؿیبضی زض موضز اهتمب قغل مُطح قسه اؾت؛ امب هنوظ تٗطیف اضائه نكسه اؾت وه
همگب لجول و تأییس وننلس مىللوز و ولالضن ( )2113ثیلب مل وننلس :اهتملب قلغل وبضونلب  ،اظ
پبضازایمهبی جسیس حوظۀ منبثٕ انؿبن اؾت و ثه زلیلل ضاههلبی متنلؤ ثهلطهثلطزاضی اظ ن  ،تٗلبضیف
چنسگبنهای زاضز .اوثط تٗبضیف اشٖب زاضنس وه اقتیبق اظ منبثٕ قرهل و محیُل نكلئت مل گیلطز
()Macey & Schneider, 2008: 9
ثه نٓط گیجونع ( ،)2111اقتیبق قغل افطاز ثب اؾتٗساز ،نوٖ ضاثُۀ احؿبؾ و هوق اؾلت وله
وبضمنس ثب قغل ،ؾبظمب  ،مسیط و همىبضانف زاضنس و ثط تالـهبی مًبٖف ن هب زض وبضقب تأثیطگصاض
اؾت .مؿلچ و همىبضا ( )2116نیع اهتمب ضا تفىطی مثجت و والٗ م زاننس وه ثهوؾیلۀ للسضت،
فساوبضی و جصاثیت تونیف م قوز ( )Salanova et al., 2005: 1224و موججبت تمبیلل و ضيلبیت
افطاز ضا زض اقتیبق ثه انجلب ولبض فلطاهم مل ونلس ( )Balain & Sparrow, 2009تلطاؼ و همىلبضا
( )2111اهتمب ضا حبنل ایجبز فطنت ثطای وبضونب زض ثطلطاضی اضتجبٌ ثب همىبضا و مسیطا ذلوز
م زاننس
سزهبیۀ اجتوبػی

2

َجك گفتۀ پیتط زضاوط ،لط ثیؿتویىم ،لط التهبز زانك اؾت زض ایر التهبز ،زاضای هبی فىلطی
و ثهذهول ؾطمبیههبی انؿبن  ،جعو مهمتطیر زاضای هبی ؾبظمبن محؿوة م قلوز و موفمیلت
ثبلموۀ ؾبظمب هب زض لبثلیتهبی فىطی ن هلب ضیكله زاضز (حلبج وطیمل و فطجیلب )35 :6831 ،
ؾطمبیۀ اجتمبٖ ثه پیونسهب و اضتجبَبت میب اًٖبی یه قجىه ثهٖنوا منجٗ ثباضظـ اقلبضه زاضز؛
ظیطا ایر اضتجبَبت ثب ذلك هنجبضهب و اٖتمبز متمبثل ،ؾجت تحمك اهسا

م قونس ثه ٖجبضت زیگلط،

1. Job engagement
2. Social Capital
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ؾطمبیۀ اجتمبٖ زض پطتو اضتجبَبت متمبثل ،ؾجت نعزیى انؿب هب ثه یىسیگط م قوز و همىبضی ضا
تؿهیل م ونس (نبلح امیطی )13 :6831 ،متفىطا و نبحتنٓطا ٖلو اجتمبٖ  ،ثلب توجله ثله
ضقتههبی ترهه ذوز (ضوا قنبؾ  ،جبمٗهقنبؾ  ،مسیطیت و ) و زیسگبههبی نٓلطیقلب  ،ثله
تٗطیف و تفؿیط ؾطمبیۀ اجتمبٖ پطزاذته انس َجك نٓط ضاثطت پبتنب  ،ؾطمبیۀ اجتمبٖ ضواثلٍ ثلیر
افطاز ،قجىه هبی اجتمبٖ و هنجبضهبی متمبثل و اٖتمبز اجتمبٖ اؾت وله اظ ایلر َطیلك حبنلل
م قوز (نبلح امیطی)13 :6831 ،
پوضتع )6333(6ؾطمبیۀ اجتمبٖ ضا توانبی ونكگطا ثطای ثهزؾتنوضز و حفّوطز منبثٕ ،ثط
اثط ًٖویت زض قجىههبی اجتمبٖ تٗطیف م ونس وی ثیكتط ثط ضواثٍ و قجىههلبی اجتملبٖ زض
تحلیل ؾطمبیۀ اجتمبٖ تمطوع زاضز (نلبلح هیىلوئ  )83 :6835 ،وبؾلتلیونه تٗطیلف جلبمٕ و
مرتهط اظ ؾطمبیۀ اجتمبٖ اضائه م زهس« :اضظـ تمب منبثٕ و منبفٗ وه فطز اظ َطیلك جبیگلبهف
زض اضتجبٌ ثب زیگطا ثه زؾت م نوضز یب زض ونتطل م گیطز » فطانؿیؽ مٗتمس اؾت ؾطمبیۀ اجتمبٖ
ٖجبضت اؾت اظ زانف ،ازضان ،هنجبضهب ،لوانیر و انتٓبضات مكتطن زضثبضۀ الگوهلبی تٗلبمالت وله
گطوه اظ افطاز زض ثطذوضز ثب مؿبئل پیچیسۀ اجتمبٖ  ،مولٗیلتهلبی ولنف جمٗل  ،ثلب ذلوز ثله
ؾبظمب م نوضنس (احمسی و محمسی ثلجب نثبزی)631 :6836 ،
ابؼبد سزهبیۀ اجتوبػی

اثٗللبز ؾللطمبیۀ اجتمللبٖ اظ زیللسگبه گللطوه «ونللسی» زانكللگبه هللبضواضز ٖجللبضتانللس اظ :اٖتمللبز،
توانبی ثطلطاضی ضواثلٍ اجتملبٖ غیطضؾلم  ،ضهجلطی و مكلبضوت ملسن  ،تنلؤ زض مٗبقلطت و
زوؾت هب ،ثركف و ضوحیۀ زاوَلج و مكبضوت ؾیبؾ (ثطومنس و جلیل  )6831 ،فللوض ،ؾلطمبیۀ
اجتمبٖ ضا ثه زو ثرف ؾطمبیۀ اجتمبٖ زضو گطوه  2و ؾطمبیۀ اجتملبٖ ثلیرگطوهل  8تمؿلیم
1. Portes
)2. Bonding Social Capital(BSC
)3. Bridging Social Capital(BSC
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م ونس نبهبپیت و گوقبل ( )6333ؾطمبیۀ اجتمبٖ ضا قبمل ؾه ثٗس م زاننس (اللوان و همىلبضا ،
:)52 :6831
 6بعد ساختاری وه زضثطزاضنسۀ الگوهبی اضتجبَ میب اًٖبی یه گطوه یلب واحلس اجتملبٖ
اؾت وه ذوز قبمل ؾه ثٗس پیونس قجىه ،تطتیجبت قجىه و ثجبت قجىه


اؾت.

پیونس قجىه زضثطزاضنسۀ قیوه هبی ذبن اؾت وه اًٖبی واحس اجتمبٖ ثب یىسیگط مطتجٍ

قسهانس و ثب یىسیگط همىبضی م وننس


تطتیجبت قجىه تٗییروننسۀ الگوهبی پیونس میب اًٖب واحس اجتمبٖ اؾت



ثجبت قجىه نیع زضثطزاضنسۀ میعا نعزیى و قجبهت افطاز زض یه واحس اجتمبٖ

اؾت.

 2بعد ارتباطی وه زضثطزاضنسۀ میعا اٖتمبز متمبثل میب اًٖب یه واحس اجتمبٖ اؾت اٖتمبز
ٖبمل ثؿیبض مهم و حیبت زض فطاهمنوضز اضتجبَبت متمبثل اثطثرف میب اًٖب اؾت مواضزی مبننلس
میعا اٖتمبز اًٖب ثه یىسیگط ،تمبیل ثه همىبضی ثب افطاز ثب نٓط مربلف زض یه واحس و میعان وله
اًٖب ضوی گفته همىبضا ذوز حؿبة م وننس ،نكب زهنسۀ میعا اٖتمبز متمبثل زض میب اًٖبی هط
واحس اجتمبٖ اؾت
 8بعد شناختی قبمل ازضان ،ثبوضهلب و تهلوضات فطهنگل و اجتملبٖ مكلتطن اؾلت وله
ثهوؾیلۀ مفبهیم و ذبَطات مكتطن یب ظثب مكتطن موضز پصیطـ افطاز لطاض م گیلطز و میلب ننلب
ثبل م مبنس ایر ثٗس قبمل زو ثٗس هس هبی مكتطن و فطهنگ مكتطن


اؾت.

هس هبی مكتطن ،میعا زضن و زیسگبه مكتطن اًٖبی واحس اجتمبٖ نؿجت ثه اهسا

و

نتبیج فٗبلیتهبی گطوه اؾت


فطهنگ مكتطن نیع زضثطزاضنسۀ میعا هنجبضهبی ضفتبضی مكتطن زض میب اًٖب اؾت ثلطای

مثبل تب چه میعا تمبیل زض میب اًٖب وجوز زاضز تب زض فٗبلیتهبی گطوه ؾبظمب قلطوت وننلس،
نكب زهنسۀ میعا فطهنگ مكتطن میب اًٖب

اؾت.

محمك زض ایر تحمیك ،اظ مسل ؾطمبیۀ اجتمبٖ نبهبپیت و گوقبل ( )6333اؾتفبزه وطزه اؾت
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توسؼۀ فزضیههب و هدل هفهوهی پژوهص
ؾطمبیۀ اجتمبٖ ثهوؾیلۀ وجوز ضواثٍ نعزیه میب فطزی ثیر افطاز ؾبظمب قىل م گیلطز وله ایلر
ضواثٍ میب فطزی م توانس ثه همب ضفتبضهبی قهطونسی ؾبظمبن اقبضه زاقته ثبقلس پوتنلب مٗتملس
اؾت وه ضفتبضهبی اظ لجیل همىبضی و مكبضوت وه توؾٍ افطاز نكب زازه م قوز ثه ایجبز اٖتمبز،
محجت و زضن مكتطن ،میب ن هب ومه وطزه و زض ایجبز و اضتمبی ؾطمبیۀ اجتملبٖ ملؤثط اؾلت
ثنبثطایر ،چنیر ضفتبضهبی اجتمبٖ محوض ،وبمالً مكبثه ثب «ضفتبضهلبیقلهطونسی» زض ؾلبظمب هبؾلت
(ؾجحبن نػاز و همىبضا  )6833 ،پػوهفهبی مرتلف زض ظمینۀ تأثیط ؾلطمبیۀ اجتملبٖ ثلط ضفتلبض
قهطونسی (اظجمله احملسی و ثلجلب نثلبزی6836 ،؛ ؾلجحبن نلػاز و همىلبضا 6833 ،؛ زهملبن و
همىبضا  )6838 ،انجب گطفته اؾت
ثنبثطایر ،ثط اؾبؼ نتبیج مُبلٗبت تجطث ؾطمبیۀ اجتمبٖ ثط ضفتبض قهطونسی تأثیطگصاض اؾلت،
اظایرضو:
 :H1ؾطمبیۀ اجتمبٖ اثط مثجت مٗن زاض ثط ضفتبض قهطونسی زاضز
اهتمب قغل ولت ضخ م زهس وه افطاز ثهويوح ،نمف ذوز ضا زضن م وننس مُلبثك یبفتلههلب
) (Shuck et al., 2011: 319ؾبظمب هب ،امطوظه ثطای ضؾیس ثه اهسا

ؾبظمبن  ،ضوی وبضونلب ذلوز

ؾطمبیهگصاضی م وننس ؾبظمب هب امطوظه ثه اهمیت وافط اهتملب قلغل پل ثلطزهانلس محمملب زض
تحمیك ذلوز نكلب زازنلس وله نجلوز اهتملب قلغل ثبٖلث ظیلب 811ثیلیلو زالضی ثله تجلبضت
ایبالتمتحسۀ نمطیىب قسه اؾت ،همچنیر زض تحمیك ذوز ثه ضاثُۀ اهتمب قلغل و اجتملبٖ قلس
ؾبظمب پطزاذتنس

)(Saks & Gruman, 2010

احمس و زؾتگیط ( ،)2165زض تحمیك ذوز ،نمف تنبؾت قغل ثب قبغل ضا ثط تٗهس ؾلبظمبن و اهتملب
قغل ثطضؾ وطزنس ایكب زض تحمیك ذوز نمف میبنج گطی اجتملبٖ قلس ؾلبظمب ضا تأییلس وطزنلس
ثنبثطایر ،ثط اؾبؼ نتبیج مُبلٗبت تجطث ؾطمبیۀ اجتمبٖ ثط اهتمب قغل تأثیطگصاض اؾت ،لصا:
 :H2ؾطمبیۀ اجتمبٖ اثط مثجت مٗن زاض ثط اهتمب قغل زاضز
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655 

زض اوثط موالٕ ،اهتمب ثهٖنوا تٗهلس فىلطی و ٖلبَف نؿلجتثله ؾلبظمب تٗطیلف قلسه اؾلت
) (Richman, 2006: 38یب میعا تالـ اذتیلبضی وله وبضونلب زض قغلكلب ثله نملبیف مل گصاضنلس
)(Fredricks et al., 2004: 96

هبلىو و همىبضا ( )2162نیع اهتملب ضا نگلطـ مثجلت وبضونلب ثله

ؾبظمب و اضظـهبی ن تٗطیف وطزنس وطیؿتیر و همىبضا ( )2166نیع اهتمب قغل ضا ایلرگونله
تٗطیف وطزهانس« :حبلت اظ شهر وه نؿجتبً ثبزوا و نكبنگط ؾطمبیهگصاضی همظمب ِ انطغیهبی افطاز ثلط
ضوی تجبضة یب ٖملىطزهبی وبضی اؾت» وب ( )2161اقتیبق فطزی ضا اثلطاظ و ثلهولبضگیطی ذلوز
فطزی اًٖبی ؾبظمب زض نمفهبی وبضی تٗطیف وطز .وی ثهٖنلوا اوللیر فلطزی وله اظ انلُالح
اقتیبق قغل اؾتفبزه وطز ،مٗتمس ثوز زض اقتیبق ،افطاز ذوز ضا ثه لحبِ فیعیى  ،قنبذت و ٖبَف زض
َول ایفبی نمف اثطاظ و ثه وبض م

گیطنس.

قوفل و همىبضا متساولتطیر تٗطیف ضا اظ مفهو اهتمب قغل اضائه زازنس ن هب اهتمب قلغل
ضا ويٗیت مثجت و ضيبیتثرف شهن زض اضتجبٌ ثب وبض تونلیف ولطزهانلس وله زض ایلر ويلٗیت،
قرم احؿبؼ نیطومنسی و اضتجبٌ مؤثط ثب فٗبلیتهبی وبضـ زاضز و ذوز ضا فلطزی توانمنلس ثلطای
پبؾدگوی ثه تمبيبهبی قغل م زانس ن هب ثیب وطزنس وه اهتمب چیعی ثیف اظ ويٗیت هیجلبن
گصضا و ذبل اؾت ) ;Schaufeli et al., 2006ثه نمل اظ ظضگطا ممس )6831 ،
پػوهفهبی زض ظمینۀ ضاثُۀ اهتمب قغل و ضفتبض قهطونسی انجب قسه اؾت
()Krishnan et al., 2013: 127; Wahyu, 2013: 55; Nadeem et al., 2012: 10
ثنبثطایر ،ثط اؾبؼ نتبیج مُبلٗبت تجطث اهتمب قغل ثط ضفتبض قهطونسی تأثیطگصاض اؾت ،لصا:
 :H3اهتمب قغل اثط مثجت مٗن زاض ثط ضفتبض قهطونسی زاضز
ثب توجه ثه مُبلٗبت گصقتۀ پػوهف تحمیك ،مسل مفهوم پػوهف ثه قىل شیل زض نٓط گطفتله
م قوز
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H1

ؾطمبیۀ اجتمبٖ

اهتمب قغل
ضکل  .1هذل هفهَهی تحقیق

روشضنبسی پژوهص
اهسا تحمیك ،تٗییر ضواثٍ ٖل ثیر ؾطمبیۀ اجتمبٖ ثب ضفتبض قهطونسی ؾلبظمبن ثلب توجله نملف
میبنج اهتمب قغل (زض لبلت قىل یه) اؾت همچنیر ثلب توجله ثله اینىله نتلبیج ایلر تحمیلك
م توانس ثه َوض ٖمل اؾتفبزه قوز ،تحمیك حبيط اظ نٓط هس

وبضثطزی و اظ نٓط نحوۀ گلطزنوضی

اَالٖبت ،تونیف و اظ نؤ همثؿتگ اؾت جبمٗۀ نمبضی زض ایر پػوهف ،تمبم وبضونب ؾتبزی
ثبنه پبؾبضگبضز قهط تهطا اؾت تٗساز جبمٗۀ نمبضی وبضونب  211نفط اؾت َجك جسول وطجؿ
و موضگب  ،نمونهای ثب حجم  681نفط انتربة قس زض مسل تحلیل تحمیك ؾطمبیۀ اجتملبٖ متغیلط
مؿتمل ،اهتمب قغل متغیط میبنج و ضفتلبض قلهطونسی ؾلبظمبن متغیلط واثؿلتهانلس اثلعاض انلل
گطزنوضی اَالٖبت پطؾفنبمۀ محمكؾبذته اؾت ثطای ؾنجف ؾطمبیۀ اجتمبٖ ثب نه گویه و ثطای
ؾنجف اهتمب قغل ثب چهبض گویه و ثطای ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن وله زاضای پلنج ثٗلس اؾلت اظ
ثیؿت گویه اؾلتفبزه قلسه اؾلت ممبیؿلۀ زض نٓلط گطفتلهقلسه ثلطای تملبم متغیطهلب ،اظ َیلف
پنجزضجهای لیىطت اؾت ثهمنٓوض ؾنجف پبیبی  ،نمونۀ اولیه قبمل ؾ پطؾفنبمه پیفنظمو قس
ؾپؽ ثب اؾتفبزه اظ زازههبی ثهزؾتنمسه اظ پطؾفنبمه ،میعا يطیت اٖتمبز ثب ضوـ نلفبی وطونجلبخ
محبؾجه قس وه نتبیج زض جسول شیل شوط گطزیسه اؾت
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جذٍل  .1پایایی سؤاالت

نب متغیط

تٗساز ؾؤاالت

ؾطمبیۀ اجتمبٖ

ٖسز پبیبی
1/132

3

اهتمب قغل

5

1/325

ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن

21

1/323

88

1/368

ول ؾؤاالت

نلفبی وطونجبخ ثهزؾت نمسه ثطای تمبم متغیطهب و ولل پطؾلفنبمله اظ  1/1ثیكلتط اؾلت ،للصا
پطؾفنبمۀ ثهوبضگطفته قسه اظ پبیبی منبؾج ثطذوضزاض اؾت
یبفتههبی پژوهص
یبفتههبی ایر پػوهف اظ َطیك ثطضؾ مسلهبی انساظهگیطی متغیطهبی ثطو ظا (ؾطمبیۀ اجتمبٖ ) و
متغیطهبی زضو ظا (اهتمب قغل و ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن ) ثب ضویىطز تحلیل ٖبمل تأییسی مطتجۀ
اول و زو زض نط افعاض

LISREL

و ثطضؾ مسل ؾبذتبضی پػوهف ،اوتؿبة قسه اؾت وه زض ازامه

ثه تفهیل اضائه م قوز
لجل اظ واضزقس ثه مطحلۀ نظمو فطيیههب و ملسلهلبی مفهلوم پلػوهف ،الظ اؾلت اظ نلحت
مسلهبی انساظهگیطی متغیطهبی ثطو ظا (ؾطمبیۀ اجتملبٖ ) ،متغیطهلبی زضو ظا (اهتملب قلغل و ضفتلبض
قهطونسی ؾبظمبن ) حبنل قوز زض ازامه ،مسلهبی انساظهگیطی ایر زو نؤ متغیلط زض جلسول واحلسی
ثه قىل ظیط اضائه قسه اؾت ایر وبض توؾٍ تحلیل ٖبمل تأییسی مطتجۀ اول و زو انجب گطفته اؾت
جذٍل ً .2تایج هذل اًذازُگیری هتغیرهای تحقیق (تحلیل عاهلی تأییذی هرتبۀ دٍم)

مسل انساظهگیطی
متغیط مؿتمل
متغیط میبنج
متغیط واثؿته

قبمل متغیطهبی

χ2

χ2
df

df

RMSEA

ؾطمبیۀ اجتمبٖ

85/31

23

6/83

1/158

اهتمب قغل

2/11

2

6/8

1/153

ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن

231/33

613

6/13

1/113

نتللبیج تحلیللل ٖللبمل تأییللسی مطتجللۀ زو متغیطهللبی ثللطو ظا و زضو ظا نكللب زاز مللسلهللبی
انساظهگیطی منبؾت و تمبم اٖساز و پبضامتطهبی مسل مٗن زاض اؾت قبذمهبی تنبؾت مسلهلبی
انساظهگیطی ثه قطح جسول  8اؾت وه ثیبنگط منبؾتثوز ایر مسلهبؾت
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جذٍل  .3آهار تَصیفی ٍ استٌباطی جاهعۀ آهاری هتغیرهای تحقیق

نب متغیطهب و مؤلفههبی ن

میبنگیر

ؾطمبیۀ اجتمبٖ

انحطا

مٗیبض tممساض مكبهسهقسه زضجۀ نظازی

ويٗیت

8/21

1/533

1/665

623

منبؾت

ؾبذتبضی

8/55

1/181

61/228

623

منبؾت

ضاثُهای

8/632

1/111

8/632

623

منبؾت

قنبذت

2/332

1/186

-1/631

623

متوؾٍ

اهتمب

8/331

1/112

65/331

623

منبؾت

ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن

8/51

1/181

1/235

623

منبؾت

وْیفهقنبؾ

8/831

1/155

3/381

623

منبؾت

نؤزوؾت

8/868

1/131

5/355

623

منبؾت

جوانمطز

8/533

1/111

1/521

623

منبؾت

فًیلت

8/311

1/311

3/133

623

منبؾت

احتطا

8/816

1/383

5/611

623

منبؾت

جذٍل  .4تحلیل هنبستگی هیاى هتغیرهای تحقیق

همثؿتگ میب متغیطهبی ثطو ظا و زضو ظا

ؾطمبیۀ اجتمبٖ

اهتمب قغل

ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن

ؾطمبیۀ اجتمبٖ

6

-

-

اهتمب قغل

1/135

6

-

ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن

1/518

1/263

6

همب َوض وه اظ جسول  5اؾتنجبٌ م قوز ،تمبم متغیطهب اظ ضویه و توظیٕ منبؾج ثطذوضزاضنلس
و میبنگیر تمبم متغیطهب حول ٖسز  8اؾت
همب َوض وه مكبهسه م قوز ،ثیر ؾطمبیۀ اجتمبٖ (متغیط ثطو ظا) و متغیطهبی اهتمب قغل و
ضفتبض قلهطونسی ؾلبظمبن (متغیطهلبی زضو ظا) زض ؾلُح  1/16مٗنل زاض اؾلت ثیكلتطیر میلعا
همثؿتگ مٗن زاض ثه ضاثُۀ ؾطمبیۀ اجتمبٖ  -ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن ثب  1/518زضنس و ومتطیر
میعا همثؿتگ مٗن زاض ثه ضاثُۀ ثیر ؾطمبیۀ اجتمبٖ  -اهتمب قلغل ثلب  1/135زضنلس مطثلوٌ
م قوز اظ تحلیل همثؿتگ میب متغیطهبی زضو ظا م توا نتیجهگیطی وطز وله هطگونله ثهجلوزی
ؾجت ثهجوز زض اهتمب قغل و ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن م قوز

بزرسی تأثیز سزهبیۀ اجتوبػی بز رفتبر ضهزوندی بب هیبنجیگزی اهتوبم ضغلی

659 

ًوَدار  .1هذل ساختاری پژٍهص در حالت تخویي استاًذارد

زض مسل مصووض ،ؾطمبیۀ اجتمبٖ تأثیط مثجت و مٗن زاضی ثط ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن ثه مملساض
 1/33زضنس و ثط اهتمب قغل ثه ممساض  1/61زاضز اهتمب قغل هم تأثیط مثجلت و مٗنل زاضی ثلط
ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن ثه ممساض  1/28زضنس زاضز.

ًوَدار  .2هذل ساختاری پژٍهص در حالت اعذاد هعٌیداری
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همب َوض وه اظ مسل مصووض اؾتنجبٌ مل قلوز ،ؾلطمبیۀ اجتملبٖ و اهتملب قلغل ثلط ضفتلبض
قهطونسی ؾبظمبن تأثیط مثجت و مٗن زاضی زاضنس (تأییس فطيیههبی اول و ؾلو ) املب فطيلیۀ زو
وه ضاثُۀ ؾطمبیۀ اجتمبٖ ثط اهتمب قغل ثوز ،ثه ؾجت ٖسز مٗن زاضی ومتط اظ  6/31تأییس نكس
ممساض قبذمهبی تنبؾت ،حبو اظ ثطاظـ منبؾت مسل اؾت و ممساض نؿجت وبی زو ثط زضجۀ
نظازی ،ثطاثط  6/81و ووچهتط اظ ممساض مجلبظ  ،8مملساض  RMSEAثطاثلط ثلب  1/138و ولوچىتط اظ
 1/13اؾت.
جذٍل  .5ضاخص برازش ًیکَیی

قبذم

AGFI

GFI

NNFI

IFI

CFI

RMSEA

/df

نؾتبنۀ پصیطـ

>1/3

>1/3

>1/3

>1/3

>1/3

<8

<1/13

ممساض

1/3

1/32

1/31

1/31

1/31

6/81

1/138

جذٍل  .6خالصۀ ًتایج هذل ساختاری پژٍهص

يطیت مؿیط
ضواثٍ
ؾطمبیۀ اجتمبٖ  -ضفتبض قهطونسی
ؾبظمبن
ؾطمبیۀ اجتمبٖ – اهتمب قغل
اهتمب قغل – ضفتبض قهطونسی
ؾبظمبن

ممساض

نتیجه

t

مؿتمیم

غیطمؿتمیم

مؿتمیم

غیطمؿتمیم

مؿتمیم

غیطمؿتمیم

1/36

1/12

1/15

1/31

زاضز

نساضز

1/61

-

1/35

-

نساضز

-

1/28

-

2/53

-

زاضز

-

بحث و نتیجهگیزی
پػوهف حبيط ،ثب هس

ثطضؾ و تجییر تأثیط ؾطمبیۀ اجتمبٖ ثط ضفتلبض قلهطونسی اظ َطیلك اهتملب

قغل زض وبضونب ؾتبزی ثبنه پبؾبضگبز قهط تهطا نوضت گطفته اؾلت زض ایلر پلػوهف ،ؾلطمبیۀ
اجتمبٖ ثط ضفتبض قهطونسی تأثیط مؿتمیم و مثجت و مٗن زاضی گصاقته وه ثب یبفتههبی پیكیر همطاؾتب
اؾت (احمسی و ثلجب نثبزی6836 ،؛ ؾجحبن نػاز و همىبضا 6833 ،؛ زهمبن و همىبضا )6838 ،

بزرسی تأثیز سزهبیۀ اجتوبػی بز رفتبر ضهزوندی بب هیبنجیگزی اهتوبم ضغلی
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زض موضز فطيیۀ زو  ،ؾطمبیۀ اجتمبٖ نتوانؿته ثهنوضت مؿتمیم و مٗن زاضی ثط اهتمب قغل
تأثیط ثگصاضز احمس و زؾتگیط ( ،)2165زض تحمیك ذوز ،نمف تنبؾت قغل ثلب قلبغل ضا ثلط تٗهلس
ؾبظمبن و اهتمب قغل ثطضؾ وطزنس ایكب نمف میبنج گطی اجتملبٖ قلس ؾلبظمب ضا تأییلس
وطزنس َجك مواضز مصووض ،نتیجۀ پػوهف ثب یبفتۀ پیكیر همطاؾتب نجوزه اؾت قبیس زلیل ایر املط ن
ثبقس وه ؾطمبیۀ اجتمبٖ زض ثبنه مصووض نتوانؿته اؾت وبضونب ضا اظ نٓط احؿبؾل ثله قغلكلب
واثؿته ونس وبضونب ولت اهتمب قغل ذواهنس زاقت وه احؿبؼ وننس قغلكب چلبلفثطانگیلع و
هیجبن اؾت ثنبثطایر ،قبیس ثتوا توجیه وطز ؾطمبیۀ اجتمبٖ ثط اهتملب قلغل تأثیطگلصاض نجلوزه
اؾت؛ چو زض ثبنه مصووض ثه ٖلت انجلب وْلبیف تىلطاضی و اظ لجلل تٗیلیرقلسه ،وبضونلب زض
قغلكب احؿبؼ هیجب و چبلف نساضنس
پػوهفهبی پیكیر زض ضاثُۀ اهتمب قغل ثب ضفتبض قهطونسی مُبلٗلبت نلوضت گطفتله اؾلت
(وطیكنب و همىبضا 2168 ،؛ واهیو2168 ،؛ نسیم و همىبضا  )2162 ،وه همچلو یبفتلههلبی ایلر
پػوهف اهتمب قغل ثط ضفتبض قهطونسی تأثیط مثجت و مٗن زاض و مؿتمیم گصاقته اؾت
پیطنهبدهب
زض ضاؾتبی نتبیج تحمیك مصووض ،پیكنهبزهبی وبضثطزی شیل اضائه م قوز:


پیكنهبز م قوز ثبنه مصووض ،ثب ثطگعاضی والؼهب و زوضههلبی نموظقل زض ضاؾلتبی پلطوضـ

وبضونب مكتبق ،ثطای اضائۀ ویفیت ذسمبت ثطتط ثه مكتطیب لس ثطزاضز


ثه مسیطا اضقس ثبنه پیكنهبز م قوز ثب السامبت مثجت و تكویك ایلسههلبی ذاللبنلۀ وبضونلب ،

يمر جلوگیطی اظ ضوظمطگ وبضونب  ،زض جهت ایجلبز مكلبغل چلبلفثطانگیلع تلالـ وننلس زض
فطيیۀ تحمیك نكب زازه قس وه ؾطمبیۀ اجتمبٖ نتوانؿته اؾت ثهَوض مؿلتمیم ثلط اهتملب قلغل
تأثیط ثگصاضز؛ چو وبضونب احؿبؼ زاقتر قغل چبلك و هیجبن نساضنس ثنبثطایر ،متهوض اؾلت
وه ثبنه زض نوضت المبی حؽ هیجب و ذاللیت زض وبضونب  ،ؾجت افعایف اهتمب قغل زض ننلب
م قوز
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مسیطا اضقس ثبنه ،امىب جبثهجبی قغل ضا ثطای وبضونب فطاهم نوضنس و اظ َطیك تؿتهلب و

ثبظیهبی مسیطیت  ،اظ ضوظمطگ و فطؾوزگ قغل وبضونب جلوگیطی ثه ٖمل نیس


زاقتر محیٍ نمیم و ضاه اضتجبَ نطیح ثب مسیطا و همىلبضا ثلهنلوضت جلسی پیكلنهبز

م گطزز


َطاح و تجییر اهسا

مثجت وبضونب نؿجتثه اهسا


مكتطن ثطای وبضونب و اللسا الظ ثلطای ایجلبز ثبوضهلب و هنجبضهلبی
متٗبل ؾبظمب

زض تحمیك حبيط نكب زازه قس وه ضواثٍ غیطضؾم زض ثبنه مصووض ثه ذوث وجوز زاضز ،للصا

م توا ثب همطاؾتب وطز ضواثٍ غیط ضؾم ثب ضواثٍ ضؾلم و اهلسا

ؾلبظمب  ،موججلبت اهتملب

قغل و ثطوظ ضفتبض قهطونسی و ؾینطغی زض ؾبظمب ضا فطاهم نوضز


مسیطا ث بنله اظ َطیلك واگلصاضی مؿلئولیت و تفلویى اذتیلبض ،مكلبضوت زاز وبضونلب زض

ؾیبؾتگصاضیهب و زضیبفت ایسههبی وبضونب زض موضز ضوـهب و چگونگ انجب وبض و حمبیلت اظ
ن هب تالـ نمبینس ایر وبض موجت ایجبز انگیعه و احؿبؼ مؿئولیت زض وبضونب م قلوز و ضفتلبض
قهطونسی ؾبظمبن ضا زض وبضونب افعایف م زهس
ثب توجه ثه نتبیج تحمیك حبيط ،ثه نٓط م ضؾس ضفتبض قهطونسی پسیسهای پیچیلسه و چنسثٗلسی
اؾت؛ لصا الظ اؾت زض تحمیمبت نت  ،ؾبیط ٖوامل ملؤثط ثلط ضفتلبض قلهطونسی مبننلس مويلوٖبت
مطثوٌ ثه تىنولوغی ؾبظمب  ،ؾبذتبض ؾبظمب  ،فطهنگ ؾلبظمبن  ،ضواثلٍ ؾلبظمبن و زیگلط ٖواملل
ثطضؾ قوز همچنیر ثطضؾ مسل تحمیك حبيط زض زیگط ؾبظمب هب نیع م توانس موضز مُبلٗه للطاض
گیطز

بزرسی تأثیز سزهبیۀ اجتوبػی بز رفتبر ضهزوندی بب هیبنجیگزی اهتوبم ضغلی
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هنببغ و هآخذ
 6احمسی ،یٗموة؛ محمسی ثلجب نثبزی ،اؾٗس ( )6832ثطضؾل اضتجلبٌ اثٗلبز ؾلطمبیۀ اجتملبٖ و

ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن (مُبلٗۀ موضزی :وبضونب گمطن اؾتب وطزؾتب ) ،فهلنبمۀ ترهه ٖلو
اجتمبٖ زانكگبه نظاز اؾالم واحس قوقتط ،قمبضۀ پیبپ (613-638 ،)26

 2الوان  ،مهسی و ؾیس نموی ،میلط ٖلل ( ،)6831ؾلطمبیۀ اجتملبٖ  ،مفلبهیم و نٓطیلههلب ،فهللنبمۀ
مسیطیت ،تهطا  ،قمبضه 85-88
 8الوان  ،ؾیسمهسی؛ نبَك ،تهمینه؛ فطاح  ،محمسمهسی ( ،)6831نمف ؾطمبیۀ اجتملبٖ زض توؾلٗۀ
مسیطیت زانف ؾبظمبن  ،فهلنبمۀ ٖلو مسیطیت ایطا  ،ؾبل زو 11-83 ،)5(3 ،
 5ثطومنس ،ظهطا؛ جلیل  ،ؾوزاثه ( )6831ثطضؾ تأثیط هوـ ٖبَف  ،ؾطمبیۀ اجتمبٖ و توؾٗۀ منبثٕ
انؿبن ثط ثهطهوضی قطوت همكهطی ،پػوهكىسۀ تحمیمبت اؾتطاتػیه مجمٕ تكلریم مهللحت
نٓب  ،گطوه پػوهفهبی فطهنگ و اجتمبٖ  ،پػوهكنبمۀ مسیطیت و ؾطمبیۀ اجتمبٖ .
 3جب فیلس ( )6831ؾطمبیۀ اجتمبٖ  ،تطجمۀ ضيب غفبضی ،حؿیر ضمًبن  ،تهطا  ،انتكبضات نگبه
 1حبج وطیم ٖ ،جبؾٗل ؛ فطجیب  ،مطجب ( )6831مسیطیت ؾطمبیۀ انؿبن  ،اجتمبٖ و ٖلبَف ثلب
ضویىطزی اثطثرف زض موفمیت قغل  :مُبلٗۀ موضزی ثبنه مللت ،نكلطیه ملسیطیت زولتل ،)6(6 ،
11-36
 1حؿن وبذى  ،احمس و لل پوض ،نضیر ( )6831ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن  :گبم زیگلط زض جهلت
ثهجوز ٖملىطز ؾبظمب زض لجبل مكتطی ،پػوهكنبمۀ ثبظضگبن  ،قمبضۀ  ،53ل 663-653

 3زانبی فط ،حؿر؛ اثطاهیم ثلوَجبظهٖ ،جبؼ ( )6831ضفتبض قهطونسی زض ؾبظمب هبی زولت  :تأمل
ثط مجبن و ضویىطزهبی تئوضیه ،زانكىسه مسیطیت ،زانكگبه تهطا  ،اولیر ونفطانؽ ملل ملسیطیت
ضفتبض قهطونسی ؾبظمبن
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