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 چکیده
ةا ُغف ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ جػِغ ؿازىاٌی  اةػادؼ یادجةؼرؿی صاضؼ ةا غٍّان  جضلیق

 ای و قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ جػِغ ؿازىاٌیةؼرؿی جادیؼ اةػاد ؿاظحاری، راةعَ

پؼداظحَ  1394واكع در اؿحان جِؼان در ؿال  ىػاوٌث ٌیؼوی اٌـاٌی ٌؽازاکارکٍان 

 ازحياغی ؿؼىایَ ؿاظحاری . در ایً جضلیق ةَ دٌتال پاؿط ةَ ایً ُـحیو کَ ةػغاؿث

 ؿازىاٌی جػِغ و ازحياغی ؿؼىایَ ای راةعَ کارکٍان، ةػغ ؿازىاٌی جػِغ ىیؽان و

 ةا ای راةعَ ؿازىاٌی کارکٍان چَ جػِغ و ازحياغی ؿؼىایَ قٍاظحی ةػغ کارکٍان و

آوری زيع امهی اةؽار و ُيتـحگی - جّمیفی صاضؼ جضلیق روشدارٌغ.  یکغیگؼ

 جّزیع ىػاوٌث ٌیؼوی اٌـاٌی ٌؽازاکارکٍان  در ىیان کَ اؿث، پؼؿكٍاىَ اظالغات

 ؿازی ىػادالت ؿاظحاری ةا رویکؼدىغل روش از ُاداده جضهیم و جسؽیَ ةؼای. گؼدیغ

دُغ ةػغ ؿاظحاری و ىی ٌكان جضلیق ٌحایر. اؿث قغه اؿحفاده زؽیی ىؼةػات صغاكم

ةؼ جػِغ ؿازىاٌی کارکٍان در  یای ؿؼىایَ ازحياغی جادیؼ ىذتث و ىػٍادارةػغ راةعَ

ٌیؼوی اٌـاٌی ٌؽازا دارٌغ، اىا ةػغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغی جادیؼ ىػٍاداری ةؼ جػِغ 

 ؿازىاٌی کارکٍان در ٌیؼوی اٌـاٌی ٌؽازا ٌغارد.
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 بیان مسأله

 اؿث غیجأک ىّرد یٌظاى ژهیةّ و یدونح یؿازىاٌِا در ُيّاره کَ یىِي ىـائم از یکی  

 کارکٍان یؿازىاٌ جػِغ. اؿث كانیکار ثیىـئّن و ؿازىان ةؼاةؼ در کارکٍان جػِغ ؽانیى

 و غيهکؼد در کیاؿحؼاجژ غّاىم از فؼدقان ةَ ىٍضنؼ ثیىاُ زِث ةَ ،ییُاؿازىان ًیچٍ

 ةِؼه غيهکؼد، فیافؽا ىّزب یؿازىاٌ جػِغ ةّدن ةاال. غیآ یى قيار ةَ آٌِا یرؿاٌظغىث

 یؿازىاٌ ُؼ در ىّضّغات ًیجؼصـاس از ىّارد ًیا کَ قّد یى ؿازىان یادؼةعك و یور

 .قّد یى ىضـّب یظنّم چَ و یدونح چَ

 و یؿازىاٌ رفحار یُا رقحَ ىضللان از یاریةـ غالكَ ىّرد ؿازىان جػِغ ؼیاظ یؿانِا در  

 فِو و درك یةؼا یىِي غاىم یجػِغؿازىاٌ ؼ،یاظ یلیجضل ىحّن در. اؿث ةّده یرواٌكٍاؿ

 قغه آورده قغم در ىاٌغن یةاك ةَ میجيا یةؼا یظّة کٍٍغه یٍیةفیپ و یؿازىاٌ رفحار

 یرفحارُا ةَ کَ ُـححٍغ ُو ةَ کیٌؽد یجهل ظؼز دو ث،یرضا ىاٌٍغ یتٍغیپا و جػِغ. اؿث

 و ىذتث یاىغُایپ جّاٌغیى جػِغ ًیُيچٍ. گػارٌغ یى ادؼ تثیغ و ییزاةسا ىاٌٍغ یىِي

 ظّد کار در یكحؼیة ٌظو ُـحٍغ یتٍغیپا و جػِغ یدارا کَ یکارکٍاٌ. ةاقغ داقحَ یىحػغد

 یُادَُ در یؿازىاٌ جػِغ. کٍٍغیى کار كحؼیة و ىاٌٍغیى ؿازىان در یكحؼیة ىغت دارٌغ،

 از یکی غٍّان ةَ جػِغ ٍکَیا از ٌظؼ مؼف غيّىا و جػِغ از کارکٍان ادراك غهث ةَ ؼیاظ

 جّزَ ىّرد اؿث، قغه گؼفحَ ٌظؼ در یؿازىاٌ یور ةِؼه و یادؼةعك یغیکه کٍٍغگان ًییجػ

 یةؼا ییراُکارُا غیةا ؼانیىغ اىؼوزه ًیةٍاةؼا. اؿث ةّده ُا ؿازىان ىـئّالن و ؼانیىغ

 .ٍغیٌيا اجعاذ ظّد یکار طیىض در ظّد کارکٍان یجػِغؿازىاٌ فیافؽا

 یؼیةگارگ در َیاون اكغاىات زيهَ از کارکٍان یؿازىاٌ جػِغ ةؼ ادؼگػار غّاىم قٍاظث

 .اؿث یازحياغ َیؿؼىا غّاىم ًیا از یکی کَ اؿث ؿازىان یاٌـاٌ یُا َیؿؼىا ادؼةعف

 زّاىع ازحياغی و اكحنادی ُای ةؼرؿی در اىؼوزه کَ اؿث ىفاُیيی از ازحياغی ؿؼىایَ

 ىعانػات ؿایؼ ةؼای ای پایَ کَ گكحَ ُایی جئّری ایساد ةاغخ و اؿث قغه ىعؼح ىغرن

 و ُا ؿازىان در اٌـاٌی و فیؽیکی ؿؼىایَ از ىِيحؼ ىؼاجب ةَ ٌلكی و ةاقغ ىی ىغیؼیث

 وزّد فیؽیکی مّرت ةَ ُا ؿؼىایَ ؿایؼ ظالف ةؼ ازحياغی ؿؼىایَ. کٍغ ىی ایفا زّاىع

 آن افؽایف دیگؼ ظؼف از و اؿث ازحياغی و گؼوُی ٍُسارُای و جػاىالت صامم ةهکَ ٌغارد

 غيهیاجی ُایُؽیٍَ  ٌیؽ و زاىػَ اداره ُایُؽیٍَ ؿعش زغی آىغن پاییً ىّزب جّاٌغ ىی

 .قّد ؿازىان

 جػِغات و غؼفی كّاغغ غیؼرؿيی، ارزقِای ٍُسارُا، از ای ىسيّغَ ازحياغی ؿؼىایَ   

 جـِیم ىّزب و گیؼد ىی قکم آن چارچّب در افؼاد ىحلاةم رفحارُای کَ اؿث اظالكی
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 افؼاد ازحياغی ىكارکث و ُيکاری افؽایف ىّزب ىػيّالً و قّد ىی افؼاد ازحياغی رواةط

 یک ةَ ُو ةا جػاىم در ةحّاٌٍغ اكحنادی و ىادی و اٌـاٌی ؿؼىایَ جا کٍغىی کيک و قّدىی

 (.1390ىیؼصازی،) ةؼؿٍغ پّیا رقغ

راُتؼدی ؿازىان ىضـّب  َ یؿؼىاةَ غٍّان ىِيحؼیً ىضّر، کارکٍان  در دوره اكحناد داٌف

( و Scrima; et al. ، 2015)ةاقٍغ ىی ؼگػاریجأدی ور ةِؼهىـحلیو ةؼ  ظّر ةَکَ  قٌّغ یى

زاده و )جؼك ٍغیآ یىىّفلیث یک ؿازىان در فضای ركاةحی ةكيار  کٍٍغهً ییجػغاىمِ 

ی آن ىحٍاؿب ةا اُغاف ؿاز ٍَیةِکكف و درك رفحار کارکٍان و رو  از ایً(. 1393، ُيکاران

(. زیؼا ٌیؼوی اٌـاٌی Isles،Suleiman، 2000ؿازىان از اُيیث ةاالیی ةؼظّردار اؿث )

)درگاُی و  آوردکارآىغ و ىحػِغ، ٌحایر ىعهّةی را ةؼای ؿازىان ةَ ارىغان ظّاُغ 

ىحػِغ کَ جياىی جالش ظّد را در راؿحای جضلق  (. ةؼظّرداری از کارکٍان1393اٌی،ظِؼ

ىػعّف ٌيایٍغ، ةؼای ُؼ ؿازىاٌی اىؼی ضؼوری ةَ  اناُغاف ؿازىان و ٌیؽ رضایث ىكحؼی

جػِغ ؿازىاٌی ٌّغی واةـحگی غاظفی ةَ ؿازىان در غیً صال (. Tomas، 2015) رؿغ یىٌظؼ 

، ؼٌغیگ یىىحػِغ، ُّیث ظّد را از ؿازىان  قغت ةَی کَ کارکٍاِن ا گٌَّ ةَ آورد یى ةَ وزّد

، Iverson, Buttigieg) ةؼٌغ یىدر ؿازىان ىكارکث دارٌغ و از غضّیث در ؿازىان نػت 

ةضخ  اززيهَغّاىم ةـیاری  قّاُغ جسؼةی ةیان کٍٍغه آن اؿث کَةا ایً صال (. 2009

ُای فؼٍُگی یک ؿیـحو جّان جأدیؼ اكحنادی ىؤنفَکَ آن را ىی 1ؿؼىایَ ازحياغی

ازحياغی ىاٌٍغ اغحياد، ىكارکث داوظهتاٌَ، ٍُسارُای صؼفَ ای، پاؿعگّیی و... داٌـث، ةؼ 

 ،(. .Kelin, Howard; Park. H, 2015) دُی جػِغ ؿازىاٌی کارکٍان جأدیؼ دارد قکم

در دَُ اظیؼ ؿؼىایَ ازحياغی ةَ یکی از ىتاصخ اؿاؿی ىّرد جّزَ ىضافم آکادىیک و   

-ىفاُیيی اؿث کَ اىؼوزه در ةؼرؿی جضلیلاجی زِان جتغیم قغه اؿث. ؿؼىایَ ازحياغی از

ُایی گكحَ ُای اكحنادی و ازحياغی زّاىع ىغرن ىعؼح قغه اؿث و ةاغخ ایساد جئّری

ةاقغ و ٌلكی ةَ ىؼاجب ىِيحؼ از ؿؼىایَ فیؽیکی کَ پایَ ای ةؼای ؿایؼ ىعانػات ىغیؼیث ىی

ایَ ازحياغی ةؼ . ؿؼى(1390ىیؼصازی،قافػی و )کٍغُا و زّاىع ایفا ىیو اٌـاٌی در ؿازىان

ُا ةَ مّرت فیؽیکی وزّد ٌغارد ةهکَ صامم جػاىالت و ٍُسارُای ظالف ؿایؼ ؿؼىایَ

جّاٌغ ىّزب پاییً آىغن زغی و ازحياغی اؿث و از ظؼف دیگؼ افؽایف آن ىی گؼوُی

ؿؼىایَ ازحياغی  ُای غيهیاجی ؿازىان قّد.ُای اداره زاىػَ و ٌیؽ ُؽیٍَؿعش ُؽیٍَ

قّد و افؽایف ُيکاری و ىكارکث ازحياغی افؼاد ىی وىّزب جـِیم رواةط ازحياغی 
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اكحنادی ةحّاٌٍغ در جػاىم ةا ُو ةَ یک رقغ پّیا کٍغ جا ؿؼىایَ اٌـاٌی و ىادی و کيک ىی

 (.Anthony ,Giddens, 2001ةؼؿٍغ)

پػیؼی و  ریـک پػیؼی، اظاغث پػیؼی، اٌػعاف ُای ٌظاىی کَ ىأىّریث یگانةا جّزَ ةَ 

واضش اؿث کَ ٌیؼوی  ، ةٍاةؼایًگؼدد ىضـّب ىیُای ةارز آن  آىیؽ ةّدن از ویژگی ىعاظؼه

ظّد ةَ ؿازىان وزّد ةایـحی در ةاالجؼیً ؿعش جػِغ  ،زىاٌیاٌـاٌی قاغم در چٍیً ؿا

ُایی ىاٌٍغ ُؼ ؿازىان ُيچٍیً جػِغ ؿازىاٌی کارکٍان در چٍیً ؿازىان داقحَ ةاقغ.

رود. افؽون ةؼ ایً ىاُیث ویژه دیگؼی غاىم ىِو و ادؼگػاری در غيهکؼد آٌِا ةَ قيار ىی

ةاغخ ىی قّد اُيیث جػِغ ؿازىاٌی در  ُای ٌظاىیُای افؼاد در ؿازىانوظایف و ىاىّریث

ةٍاةؼایً ةَ  (.1392جؼ ةاقغ)غـگؼی و ُيکاران، چگٌّگی غيهکؼد آٌِا ةـیار جػییً کٍٍغه

رؿغ ٌظؼ ةَ قّاُغ جسؼةی ىّزّد کَ در ةاال ةَ آن اقاره گؼدیغه اؿث، ٌلف  ٌظؼ ىی

ای صؼفَ ای، ُای ؿؼىایَ ازحياغی از كتیم اغحياد، ىكارکث داوظهتاٌَ، ٍُسارُ ىؤنفَ

ُای ٌظاىی ةـیار  دُی رفحارُای ىحػِغاٌَ جّؿط کارکٍان یگان پاؿعگّیی و...  در قکم

جا ةا جّزَ ةَ جػاریف و اةػاد جػِغ رو در پژوُف صاضؼ جالش قغه اؿث  پؼرٌگ ةاقغ. از ایً

ؿازىاٌی و ؿؼىایَ ازحياغی کَ ُؼ دو ةؼ ارجتاظات و جػاىالت ىیان افؼاد جاکیغ دارٌغ، ةَ 

ىػاوٌث ٌیؼوی اٌـاٌی ٌؽازا ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ جػِغ ؿازىاٌی کارکٍان اةػاد ةؼرؿی جأدیؼ 

گؼدد کَ؛ آیا اةػاد  ةٍاةؼایً پژوُف ةا ایً ؿّال آغاز ىی .کَ در ىّرد جّزَ ةّده اؿث ةپؼدازد

جأدیؼ  ىػاوٌث ٌیؼوی اٌـاٌی ٌؽازاکارکٍان  در جػِغ ؿازىاٌی افؽایف ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ

 دارد؟

 ادبیات موضوعی پژوهش و مبانی نظری

 سرمایه اجتماعی

ؿؼىایَ ازحياغی زيع ىٍاةع ةانفػم و ةانلّه در دؿحؼس ( 1998) 1ةَ ٌظؼ ٌاُاپیث و گّقال

 افؼاد کَ ٌاقی از قتکَ رواةط ىحلاةم ىحػهق ةَ فؼد یا واصغ ازحياغی اؿث، ىی ةاقغ.

قّد کَ ةا یکغیگؼ کَ ؿتب ازحياع افؼادی ىیاُيیث ؿؼىایَ ازحياغی از آن زِث اؿث 

رؿاٌٍغ و اصـاس اٌـسام را از ظؼیق اغحياد و ةَ پایان ىی را ةعّر ىّفلیث آىیؽی کارُا

ؿؼىایَ ازحياغی ُو قاىم قتکَ  .(1391)ظیؼ اٌغیف و ُيکاران، کٍٍغُيکاری ایساد ىی

ُا وزّد دارد تکَن آن از ظؼیق قُایی اؿث کَ اصحيال ةـیر قغو ُو قاىم دارایی

(Lanfredi ,et al, 2015.). ىی ؿؼىایَ ازحياغی را یک ٍُسار ازحياغی ىػؼفی2فّکّیاىا-

کٍغ. ةَ ٌظؼ او ؿؼىایَ ازحياغی ىسيّغَ ٍُسارُای ىّزّد در ؿیـحو ُای ازحياغی اؿث 
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یغه و ىّزب پاییً آىغن ؿعش کَ ىّزب ارجلای ؿعش ُيکاری اغضای آن زاىػَ گؼد

. فّکّیاىا ؿؼىایَ (Barnes Mauthe, et al, 2014) گؼددجتادالت و ارجتاظات ىیُای ُؽیٍَ

اُغاف غيّىی در گؼوه ُا و ازحياغی را ةَ غٍّان جّاٌایی افؼاد ةؼای کار ةا یکغیگؼ در زِث 

  (.1390ىیؼ صازی، قافػی و کٍغ )ُا جػؼیف ىیؿازىان

ةَ ؿَ ةػغ ؿاظحاری، قٍاظحی و ارجتاظی جلـیو  را ؿؼىایَ ازحياغی ٌاُاپیث و گّقال

قکم و جؼکیب  و 1ةػغ ؿاظحاری ؿؼىایَ ازحياغی قاىم انگّی پیٌّغُای قتکَ ایاٌغ.  کؼده

ؿهـهَ ىؼاجب قتکَ، جؼاکو و ىیؽان ُيگٍی گؼوه یا قّد. و جٍاؿب ؿازىاٌی ىی 2قتکَ

 .(.Lanfredi ,et al, 2015) اغضای گؼوه از زيهَ قاظل ُای غيغه ةػغ ؿاظحاری ُـحٍغ

ةَ کیفیث جػاىالت و ارجتاط اغضا در درون یک گؼوه اقاره دارد. ةَ غتارت ای  ةػغ راةعَ

گؼدد کَ آیا کارکٍان یک ؿازىان ةا ىی ةػغ ؿاظحاری ةؼ ایً اىؼ ىحيؼکؽ دیگؼ، در صانی کَ

ىاُیث و کیفیث ایً ةػغ ارجتاظی ةؼ ،(. Kim, ،Aldrich) ُو در ارجتاط ُـحٍغ یا ظیؼ

گیؼی ةّده و ؿؼىایَ ازحياغی کيحؼ كاةم اٌغازه قٍاظحیةػغ گؼدد. ىی ارجتاظات ىحيؼکؽ

ُای ىكحؼك در ىیان اغضا یک گؼوه داٌـث. درك ىحلاةم ىیان جّان آن را ارزشىی

 یاةغُای ىكحؼك جضلق ىیکارکٍان از ظؼیق وزّد زةان ىكحؼك و ىتادنَ ؿؼگػقث

(Barnes Mauthe, et al, 2014 .)، 

 

 تعهد سازمانی
3پّرجؼ کَ گٌَّ آن

 فؼد و وفاداری جػهق ةؼ جػِغ امعالح کٍٍغ ىی ةیان (1993ُيکاران ) و 

 را آن ةَ او زػب و ظاص ؿازىاٌی ةا فؼد ؿازی ُّیث ٌـتی كغرت دارد. ایً جػؼیف دالنث

 Suleiman ،Islesؿازىان) ةَ فؼد واةـحگی و ُّیث اصـاس از اؿث غتارت رؿاٌغ. جػِغىی

 ةَ جػِغ یا قغم ةَ جػِغ از را ؿازىاٌی ( جػِغ1979) 4کّل چّن (. پژوُكگؼاٌی2000، 

 ىعحهف ُایؿازىان در کَ از جضلیلاجی کّل .کٍٍغجفکیک ىی دُغىی اٌسام فؼد کَ کاری

 انؽاىا ونی .اؿث زیاد ژاپٍی ةـیار کارىٍغان ؿازىاٌی جػِغ گیؼدىی ٌحیسَ ،اؿث داده اٌسام

 (. 1390ٌغارٌغ)ةؼزگؼ،  زیادی قغهی جػِغ و رضایث

 : از غتارجٍغ زيهَ آن از کَ اؿث آىغه غيم ةَ ىحػغدی جػاریف ؿازىاٌی جػِغ از

 .(1981 ،5آٌسم و پؼی)ظاص ؿازىان یک در غضّیث ةلای ةؼای كّی . جيایم1

                                                           
1- Network Ties 
2- Network configuration 
3- Porter 

4- Cowl 

5- Angle, H. L. and Perry, J. L. (1981) 
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 .(1988، 1)ىحیّؿازىان ةؼای زیاد ةـیار جالش ةؼای جيایم .2

 .(2015، 2)اؿکؼیيا و ُيکاران ؿازىان ُای ارزش و ةاورُا كتّل در كاظع ةاور .3

3ىّرگان و ُاٌث  
 ؿعش در جػِغ .ٌيّدٌغ ىعؼح کالن و ظؼد ؿعش دو در را ؿازىاٌی جػِغ 

کاری، ؿؼپؼؿحان  ُایگؼوه قاىم کَ ؿازىاٌی ظاص ُایگؼوه ةَ جػِغ اؿث از ظؼد غتارت

 یک غٍّان ةَ ؿازىان ةَ جػِغ از اؿث کالن غتارت ةػغ در جػِغ و قّدىی و ىغیؼیث غانی

آنً و ىیؼ اؿحغالل کؼدٌغ کَ جػِغ ةَ غٍّان یک  (.12: 1377و ؿیـحو )ىكتکی، ىسيّغَ

اؿث کَ ٌّغی جيایم، ٌیاز و انؽام زِث صانث رواٌی صغاكم دارای ؿَ زؽء كاةم جفکیک 

جػِغ غاظفی اقاره ةَ واةـحگی (. 1393، ی)صیغر اىَ اقحغال در یک ؿازىان ىی ةاقغاد

ةَ ةاكی ىاٌغن در ؿازىان  اصـاؿی فؼد ةَ ؿازىان دارد. جػِغ ىـحيؼ ىؼةّط ةَ جيایم

 Mowday) قّدُای ٌاقی از ىاٌغن در ؿازىان ىیُای جؼك ؿازىان یا پاداشُؽیٍَ ةعاظؼ

ؿازىان را . جػِغ ٍُساری ٌیؽ اصـاس جکهیف ةَ ةاكی ىاٌغن ةَ غٍّان یک غضّ (1998، 

  (.Iverson, Buttigieg, 2009)کٍغىٍػکؾ ىی

کَ آن  ةضخ ؿؼىایَ ازحياغی، اززيهَقّاُغ جسؼةی ةیان کٍٍغه آن اؿث کَ غّاىم ةـیاری 

ُای فؼٍُگی ةؼ یک ؿیـحو ازحياغی ىاٌٍغ اغحياد، جّان جأدیؼ اكحنادی ىؤنفَرا ىی

دُی جػِغ ؿازىاٌی  داٌـث، ةؼ قکمای، پاؿعگّیی و... ىكارکث داوظهتاٌَ، ٍُسارُای صؼفَ

،(. ؿؼىایَ ازحياغی ٌلكی ةَ ىؼاجب ىِيحؼ از Kelin, 2015، Parkکارکٍان جأدیؼ دارد )

(. 1390صازی،ىیؼقافػی و کٍغ)ؿؼىایَ فیؽیکی و اٌـاٌی در ؿازىان ُا و زّاىع ایفا ىی

ةهکَ صامم ُا ةَ مّرت فیؽیکی وزّد ٌغارد ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ ظالف ؿایؼ ؿؼىایَ

جػاىالت و ٍُسارُای گؼوُی و ازحياغی اؿث و از ظؼف دیگؼ افؽایف آن ىی جّاٌغ ىّزب 

ُای غيهیاجی ؿازىان قّد. ُای اداره زاىػَ و ٌیؽ ُؽیٍَپاییً آىغن زغی ؿعش ُؽیٍَ

ؿؼىایَ ازحياغی ىّزب جـِیم رواةط ازحياغی و افؽایف ُيکاری و ىكارکث ازحياغی 

کٍغ جا ؿؼىایَ اٌـاٌی و ىادی و اكحنادی ةحّاٌٍغ در جػاىم ةا ُو ةَ ىیقّد و کيک افؼاد ىی

 (.Giddens, Anthony, 2001)یک رقغ پّیا ةؼؿٍغ

                                                           
1 Mathieu, John E. (1988) 

2 Scrima, Fabrizio; et al. (2015) 

3 Haunt & Morgan 
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 پژوُف جسؼةی پیكیٍَ
 فرضیات اهداف نتایج تحقیق محقق عنوان تحقیق ردیف

 جضلیلات داظهی

1 

ةؼرؿی راةعَ 
ةیً ؿؼىایَ 
ازحياغی و جػِغ 

 ؿازىاٌی

ةؼزگؼ و 
 (1390قافػی)

وزّد راةعَ ةیً جػِغ 
غاظفی و ٍُساری ةا 

 -ؿؼىایَ ازحياغی
غغم وزّد راةعَ ىیان 
جػِغ ىـحيؼ و ؿؼىایَ 

 ازحياغی

قٍاؿایی راةعَ ىیان 
اةػاد جػِغ و ؿؼىایَ 

 ازحياغی

راةعَ ةیً جػِغ غاظفی و 
 ؿؼىایَ ازحياغی

راةعَ ةیً جػِغ ٍُساری و 
 ؿؼىایَ ازحياغی

يؼ و راةعَ ةیً جػِغ ىـح
 ؿؼىایَ ازحياغی

2 

 جأدیؼ ىعانػَ
 ؿؼىایَ

 ةؼ ازحياغی
ؿازىاٌی  جػِغ

 کارکٍان

390)یظّرقیغ
) 

جادیؼ ؿؼىایَ ازحياغی 
راةعَ ای ةؼ جػِغ 
کاری و اةػاد غاظفی و 

 ٍُساری
غغم جادیؼ ؿؼىایَ 

ؿاظحاری ةؼ -ازحياغی
 اةػاد جػِغ ؿازىاٌی

 ؿؼىایَ جأدیؼ ةؼرؿْ
ؿاظحاری،  ازحياغی
 ةؼ قٍاظحی و ارجتاظی

 ىؤنفَ ؿازىاٌی و جػِغ
 و غاظفی ٍُساری، ُای

 ىـحيؼ

جادیؼات ؿؼىایَ ازحياغی 
راةعَ ای ةؼ جػِغ و اةػاد 

 آن
جادیؼات ؿؼىایَ ازحياغی 
 قٍاظحی ةؼ جػِغ و اةػاد آن
جادیؼات ؿؼىایَ ازحياغی 
ؿاظحاری ةؼ جػِغ و اةػاد 

 آن

3 

 ىؤنفَ ةیً راةعَ
 ؿؼىایَ ُای

 و رواٌكٍاظحی
 ؿازىاٌی جػِغ

 کارکٍان

ىػيارزاده، 
 ظحائی و غتاس

 (1391زاده)

وزّد راةعَ ىیان 
ؿؼىایَ رواٌكٍاظحی و 
جػِغ ؿازىاٌی 

 کارکٍان

 ىؤنفَ ىیان راةعَ ةؼرؿی
 رواٌكٍاظحی ؿؼىایَ ُای

 کارکٍان ؿازىاٌی جػِغ و

راةعَ ىیان ؿؼىایَ 
رواٌكٍاظحی و جػِغ 

 ؿازىاٌی کارکٍان

4 

 ةیً راةعَ
 ؿؼىایَ

 و ازحياغی
 ؿازىاٌی غغانث

 ؿازىاٌی جػِغ ةا

ٌادی و 
 (1390ظغؼایی)

وزّد راةعَ ىذتث و 
 ىػٍادار ةیً ؿؼىایَ

 جػِغ ةا ازحياغی
 ؿازىاٌی

وزّد راةعَ ىذتث و 
ىػٍادار ةیً غغانث 
ؿازىاٌی و جػِغ 

  ؿازىاٌی
 
 

 ةیً راةعَ ةؼرؿی ُغف
 و ازحياغی ؿؼىایَ
 جػِغ ةا ؿازىاٌی غغانث

 ؿازىاٌی

ؿؼىایَ راةعَ ةیً 
 ازحياغی و غغانث ؿازىاٌی

راةعَ ةیً ؿؼىایَ 
 ازحياغی و جػِغ ؿازىاٌی

 جضلیلات ظارزی

1 

راةعَ ةیً 
ؿؼىایَ 

ازحياغی در 
ظاٌّاده و 
ازحياغات داٌف 
آىّزان ةا جؼك 

 جضنیم

وزّد راةعَ ىذتث ةیً ؿؼىایَ  2و ُافؼ 1کهيً
ازحياغی در ظاٌّاده و غغم 

 جؼك جضنیم
ؿؼىایَ  وزّد راةعَ ىذتث ةیً

ازحياغی ازحياع و غغم جؼك 
 جضنیم

راةعَ ةیً ؿؼىایَ 
ازحياغی در 
ظاٌّاده و جؼك 

 جضنیم
راةعَ ةیً ؿؼىایَ 
ازحياغی ازحياع و 

 جؼك جضنیم

راةعَ ةیً ؿؼىایَ 
ازحياغی در ظاٌّاده و 

 جؼك جضنیم
راةعَ ةیً ؿؼىایَ 
ازحياغی ازحياع و جؼك 

 جضنیم

2 

فؼاجؼ از ؿؼىایَ 
ازحياغی، 

دیٍاىیک فضایی 
ةازدُی زيػی 

 ةؼای کّدکان

و  3ؿيپـّن
 ُيکاران

جاکیغ ةؼ اُيیث اةػاد ٍُسار 
گؼا و ُغف گؼای ؿؼىایَ 

 ازحياغی

وزّد اةػاد ٍُسار 
گؼا و ُغف گؼا در 

 ؿؼىایَ ازحياغی

وزّد اةػاد ٍُسار گؼا و 
ُغف گؼا در ؿؼىایَ 

 ازحياغی

3 

ةؼرؿی ادؼات 
ةؼظی از قاظل 
ُای ؿازىاٌی و 
ىٍاةع اٌـاٌی ةؼ 
روی جػِغ 

 ؿازىاٌی

فیّریحّ، ةّزىً، 
 4یٌّگ و ىیّرز

(2007) 

وزّد راةعَ ىذتث ةیً جػِغ 
ؿازىاٌی ةا ىـئّنیث پػیؼی، 
اظحیار کارکٍان، جيؼکؽ زدایی 
و جِیَ یک رویَ رؿيی ةؼای 

 صم اظحالفات 

وزّد راةعَ ىذتث 
ةیً جػِغ ؿازىاٌی 
ةا ىـئّنیث پػیؼی، 
اظحیار کارکٍان، 

ؼکؽ زدایی و جِیَ جي
یک رویَ رؿيی 

 ةؼای صم اظحالفات

وزّد راةعَ ىذتث ةیً 
جػِغ ؿازىاٌی ةا 
ىـئّنیث پػیؼی، اظحیار 
کارکٍان، جيؼکؽ زدایی و 
جِیَ یک رویَ رؿيی 

 ةؼای صم اظحالفات

اةػاد ٌلف  رؿغ کَ گؼدیغ، ةَ ٌظؼ ىیةؼاؿاس قّاُغ جسؼةی ىّزّد کَ در ةاال ةَ آن اقاره 

 ةیًدُی رفحارُای ىحػِغاٌَ  قکمای و قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغی در  ؿاظحاری، راةعَ

                                                           
1 Coleman 

2 Hofer 

3 Simpson 

4 Fiorito, j.,Bozeman, d. p., young, a., & Meurs, j. a 
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 ةیً آٌان ؿازىان و جـِیم رواةط ازحياغی و افؽایف ُيکاری و ىكارکث ازحياغیکارکٍان 

 ُای پژوُف ةَ قکم زیؼ كاةم جنّر اؿث؛ رو فؼضیَ از ایً ةـیار پؼرٌگ ةاقغ.

 ازحياغی ةؼ افؽایف جػِغ ؿازىاٌی کارکٍان جأدیؼ دارد.ةُػغ ؿاظحاری ؿؼىایَ  .1

 ای ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ افؽایف جػِغ ؿازىاٌی کارکٍان جأدیؼ دارد. ةُػغ راةعَ .2

 ةُػغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ افؽایف جػِغ ؿازىاٌی کارکٍان جأدیؼ دارد. .3

 زیؼ آىغه اؿث: در ٌِایث ىغل ىفِّىی جضلیق ةَ مّتةا جّزَ ةَ ىتاٌی ٌظؼی در اداىَ 

 (1390 ىیؼصازی، و قافػی) پژوُف ىفِّىی : ىغل1ٌگاره

ةؼای ؿٍسف ىحغیؼ واةـحَ جػِغ ؿازىاٌی، از  1 قياره ٌگاره ةؼ اؿاس ىغل ارائَ قغه در

( اؿحفاده گؼدیغ. از ؿّی دیگؼ در 1390ىیؼصازی ) قافػی و گیؼی پژوُف ىغل اٌغازه

 ىغلىغل ارائَ قغه زِث ارزیاةی ؿؼىایَ ازحياغی ةَ غٍّان ىحغیؼ ىـحلم پژوُف از 

ای و  ؿَ ةُػغ ؿاظحاری، راةعَقاىم ( 1998ٌاُاپیث و گّقال )جّؿط گیؼی ارائَ قغه  اٌغازه

در ، ةِؼه گؼفحَ قغ. جضلیلات ىكاةَزاىع ةّدن و کارةؼد ةیكحؼ در ؿایؼ ةَ دنیم  قٍاظحی

قٍاؿی ةَ کار رفحَ ةؼای صم ىـأنَ پژوُف و زّاٌب ىعحهف آن  اداىَ ةَ ةؼرؿی روش

 قّد. پؼداظحَ ىی

 
 پصوهصروش 

-ای پژوُف صاضؼ از صیخ ُغف، کارةؼدی و از ٌظؼ روش، ضيً داقحً رویکؼدی کحاةعاٌَ

گیؼد. زاىػَ آىاری پژوُف  ُيتـحگی كؼار ىیٌّعجّمیفی و ازای ىیغاٌی در كانب ىعانػَ

گیؼی از فؼىّل  ةاقغ کَ ةا ةِؼه قاىم کهیَ کارکٍان قاغم در ىػاوٌث ٌیؼوی اٌـاٌی ٌؽازا ىی

گّیی ةَ  زِث پاؿطجنادفی ؿاده ٌفؼه ةَ روش  134یک ٌيٌَّ  ،کّکؼان در زاىػَ ىضغود

 48ُا پؼؿكٍاىَ ی داده. اةؽار زيع آورٌغؿّاالت پؼؿكٍاىَ جغویً قغه جػییً گؼدیغ

جػِغ ؿازىاٌی ؿّال  24ُای غيهیاجی ىحغیؼُای پژوُف ) یؼٌغه قاظلدرةؼگی ؿؤان

بعد  

ساختار

 ی

بعد  

رابطه 

 یای

بعد  

 یشناخت

تعهد 

 سازمانی
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اؿحاٌغارد ؿّال  24و ( 1390ُای غيهیاجی ىغل قافػی و ىیؼصازی )   ةؼگؼفحَ از قاظل

( ةؼای ؿٍسف رواةط ةیً ىحغیؼُا ةّده (1998ٌاُاپیث و گّقال )ىغل ؿؼىایَ ازحياغی 

 .ىّرد ةؼرؿی جّزیع گؼدیغ  ةیً ٌيٌَّاؿث کَ در 

افؽار  ٌؼمةَ دو روش ىضحّایی ةا جأییغ ىحعننان و روش ؿازه ةا اؿحفاده از  پؼؿكٍاىَ روایی

Smart PLS2 َُای ؿؤانی جٍظیو  ىّرد ؿٍسف واكع قغ. ةَ ایً ىٍظّر در ىؼصهَ اول گّی

ٌكگاه و کارقٍاؿان قغه ةؼای ؿٍسف ىحغیؼُای پژوُف در اظحیار جػغادی از اؿاجیغ دا

كؼار گؼفحَ قغ و كاةهیث ؿٍسف ُؼیک از ؿؤاالت از ىحغیؼ و ىؤنفَ ىؼةّط ةَ ظّد  ؿازىان

جّؿط ظتؼگان ةنّرت ىضحّایی جأییغ گؼدیغ. از ظؼفی در ىؼصهَ دوم ةَ ىٍظّر ؿٍسف 

ای )ُيگؼا و واگؼا( ةؼای ىغل  روایی ؿازهروایی ُؼیک از ىحغیؼُای پژوُف از روش 

گیؼی اٌػکاؿی ىحغیؼُای ؿؼىایَ  ُای اٌغازه ُيچٍیً پایایی ىغلِؼه گؼفحَ قغ. ة اٌػکاؿی

ٌحایر جضهیم پایایی ةَ روش ؿٍسیغه قغ. ازحياغی و جػِغ ؿازىاٌی ةَ روش آنفای کؼوٌتاخ 

آنفای ةاالی  ضؼیب کَ جياىی ىحغیؼُا دارای ٌيایغ ىكعل ىی 1در زغول  کؼوٌتاخآنفا 

 ةاقغ. گیؼی ىی ُای اٌغازه ةاالی ىغلةّده کَ ىؤیغ پایایی  0.7
 : ضؼایب آنفای کؼوٌتاخ ةؼای ُؼ کغام از ىحغیؼُا 1زغول

 آنفا ٌام ىحغیؼ

 0.83 یؿازىاٌ جػِغ

ؿؼىایَ 

ی
ازحياغ

 0.84 ةػغ ؿاظحاری 

 0.90 ةػغ راةعَ ای

 0.89 ةػغ قٍاظحی

 هایافته

 آمار توصیفی پصوهص

از ةیً پاؿط دٍُغگان، ةیكحؼیً   کَ داد ٌكان ىعانػَ ًیا ی ُا افحَی از آىغه ةغؿث ریٌحا

ؿال كؼار دارٌغ. کيحؼیً فؼاواٌی از ٌظؼ ؿٍی ىؼةّط ةَ افؼاد  40-31رده ؿٍی  افؼاد در

دٍُغه ةیكحؼیً فؼاواٌی از ٌظؼ جضنیالت ىحػهق ةَ  ؿال اؿث. در ةیً افؼاد پاؿط 50ةاالی

ةاقغ و کيحؼیً جػغاد از  ز ٌيٌَّ ىیدرمغ ا 68.66افؼاد ةا ؿعش جضنیالت نیـاٌؾ ىػادل 

درمغ از ٌيٌَّ جكکیم  2.24ٌظؼ جضنیالت را افؼاد ةا ؿعش جضنیالت دیپهو ىػادل 

 16درمغ ىحاُم ىی ةاقٍغ و  88.06ٌفؼ ىػادل  118دٍُغه  دٍُغ. در ةیً افؼاد پاؿط ىی

درمغ  48.51دٍُغه کارىٍغان ةا  درمغ ىسؼد ُـحٍغ. در ةیً افؼاد پاؿط 11.94ٌفؼ ىػادل 

ان زایگاه ُای ىعحهف درمغ کيحؼیً فؼاواٌی را در ىی 5.22ةیكحؼیً و ىغیؼان غانی ةا 
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ؿال و  15جا  11از ٌظؼ جسؼةَ کاری ةیكحؼیً فؼاواٌی ىؼةّط ةَ افؼاد ةا جسؼةَ  قغهی دارٌغ.

 ؿال ىی ةاقغ. 5کيحؼیً فؼاواٌی ىؼةّط ةَ افؼاد ةا جسؼةَ کيحؼ از 

 

 آمار استنباطی پصوهص

ُا ةَ  داده میجضه و َیجسؽ از ُاَیفؼض آزىّن ىٍظّر ةَ صاضؼ پژوُف در اؿحٍتاظی ؿعش در

 یزؽئ ىؼةػات صغاكم روش از اؿحفاده میدن.اؿث قغه اؿحفاده یزؽئ ىؼةػات صغاكمروش 

یى آزىّن ىغل دو PLS یُاىغل در. ةاقغیى ؼُایىحغ عیجّز ٌتّدن ٌؼىال پژوُف ًیا در

 پؼؿكٍاىَ ییایپا و اغحتار یةؼرؿ ةَ کَ اؿث یؼیگاٌغازه ىغل ای یؼوٌیة ىغل اول ىغل. قّد

 اٌؾیوار ىحّؿط: قّد گؼفحَ ىی کيک ىِو قاظل ؿَ از ىٍظّر ًیا یةؼا و پؼدازدیى

AVE) قغهاؿحعؼاج
CR) ىؼکب ییایپا ،(1

 ىغل ای یدروٌ ىغل دوم، ىغل. یغاىه ةار ،(2

 ىغل از اؿحفاده ةا. اؿث پژوُف ىکٍّن یؼُایىحغ ًیة ارجتاط ٌكاٌگؼ کَ اؿث یؿاظحار

 .پؼداظث پژوُف یُاَیفؼض یةؼرؿ ةَ جّانیى یدروٌ

 
 نمونه تیکفا یبررس

 غاىم ًیچٍغ ةَ میجله كاةم قیجضل یُاداده ٍکَیا از ٍانیاظي یةؼا یغاىه میجضه اٌسام در

 ىلغار کَ ییآٌسا از. قّدیى اؿحفاده ةارجهث و KMO آزىّن دو از ؼ،یظ ای دارد یپٍِاٌ

 میجضه و یغاىه میجضه یةؼا ٌيٌَّ جػغاد اؿث،( 0.7 یةاال) 0.725 ةؼاةؼ KMO قاظل

 کّچکحؼ ةارجهث، آزىّن sig ىلغار ًیُيچٍ. ةاقغ یى یکاف یؿاظحار ىػادالت ىغل ةا ؼیىـ

 میجضه و دارد وزّد ؼُایىحغ ًیة یداریىػٍ ارجتاط دُغ یى ٌكان کَ اؿث درمغ 5 از

 .اؿث ىٍاؿب یؿاظحار ىغل ییقٍاؿا یةؼا یغاىه
 و ةارجهث KMO: آزىّن 2زغول

 .Sig آىاره  آزىّن ةارجهث KMOىلغار 

527.0 138.2998 52555 

  

                                                           
1- Average Variance Extracted 

2- Composit Reliability 
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 (یریگاندازه مدل) یرونیب مدل

 ىّرد ؿازه ییروا جا اؿث الزم ؿاکً ةَ اةحغا ،یؿاظحار ىػادالت ىغل یقٍاؿ روش در

 ىّرد یُاؿازه یؼیگاٌغازه یةؼا قغه اٌحعاب یٌكاٌگؼُا قّد ىكعل جا گؼفحَ كؼار ىعانػَ

(  CFA) یغیجائ یغاىه میجضه از ىٍظّر ًیا یةؼا. ُـحٍغ ةؼظّردار الزم دكث از ظّد ٌظؼ

 دار ىػٍی t ىلغار یدارا ظّد ؿازه ةا ٌكاٌگؼ ُؼ یغاىه ةار کَ قکم ًیا ةَ. قّدیى اؿحفاده

 ًیُيچٍ ةاقغ، -1.96 و 1.96 ةازه از ظارج آن ىلغار یػٍی ةاقغ درمغ 5 یظعا ؿعش در

 .ةاقغ 0.50 از ةاالجؼ ظّد ؿازه ةا ٌكاٌگؼ ُؼ یغاىه ةار

 : ىغل ةیؼوٌی در صانث ىػٍی داری 2گارهٌ

 ىٍاةع فاكغ ىّردٌظؼ اةؽار کَ ىػٍا ًیا ةَ اؿث یدروٌ اغحتار یُاروش از یکی ؿازه اغحتار

 :اٌغقؼح ًیةغ کَ ؼدیگیى مّرت ُيگؼا و واگؼا اغحتار کيک ةَ یاةیارز ًیا. ظعازاؿث

 .اؿث گؼیکغی ةَ ٌـتث ىعحهف یُاىػؼف ای ُاىالك راةعَ اٌگؼیة :1همگرا اعتبار -

2) قغه اؿحعؼاج اٌؾیوار ًیاٌگیى ؼیىلادچٍاٌچَ 
AVE )0.5 از ةاالجؼ ُاؿازه جيام یةؼا 

 از ٌكان کٍٍغ، ًییجت را ظّد ةَ ىؼةّط یُاؿازه اٌؾیوار% 50 از فیة ُاَیگّ یػٍی ةاقغ

 .اؿث رفحَ ةکار یُاآزىّن در ُيگؼا اغحتار وزّد

 دو قّدیى یٍیةفیپ َ،یٌظؼ اؿاس ةؼ کَ دارد وزّد یزىاٌ واگؼا اغحتار: 3واگرا اعتبار -

-یى ةغؿث آٌِا یؼیگاٌغازه از پؾ کَ یازاجیاىح و ٌغاقحَ کاىم یُيتـحگ گؼیکغی ةا ؼیىحغ

 فیٌكاٌگؼُا ةا ؿازه یک راةعَ ىیؽان قاظل ایً. کٍغ ادتات را آن یجسؼة ظّر ةَ ؽیٌ غیآ

 .دُغیى كؼار ارزیاةی ىّرد ىغل دیگؼ ُایؿازه ةا ؿازه آن راةعَ ىلایـَ در را

                                                           
1- Convergent Correlation 

2- Average Variance Extracted 

3- Divergent Correlation 

80..4 

بعد  
 ساختاری

 بعد
 ایی رابطه

بعد  
 شناختی

 تعهد 
 سازمانی

..0.41 

.0... 
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 اؿحعؼاج اٌؾیوار ًیاٌگیى ؼیىلاد یدارا ُاؿازه یجياى یةؼا AVE قغه ىضاؿتَ ؼیىلاد

 را ظّد ةَ ىؼةّط یُاؿازه اٌؾیوار از% 50 از فیة ُاَیگّ نػا ُـحٍغ، 0.5 از ةاالجؼ قغه

 یُاآزىّن در ُيگؼا اغحتار وزّد از ٌكان قاظل ًیا ؼیىلاد ةّدن ىعهّب. کٍٍغیى ًییجت

 اٌؾیوار ًیاٌگیى ىسػور ىلغار از کيحؼ ُاؿازه ًیة یُيتـحگ. در غیً صال دارد رفحَ ةکار

 یُيتـحگ گؼیکغی ةا یؼیىحغ دو چیُ دُغیى ٌكان کَ ُاؿثؿازه از کی ُؼ قغه اؿحعؼاج

 جفکیک یکغیگؼ از یظّة ةَ ُاؿازه جيام کَ اؿث یاگٌَّ ةَ ُاَیگّ جؼکیب و ٌغاقحَ کاىم

 اغحتار و ُيگؼا اغحتار قغن غییجا ةَ جّزَ ةا .دارد واگؼا اغحتار یؼیگاٌغازه اةؽار نػا. اٌغقغه

 ییایپا یدارا ُاؿازه جيام گؼ،ید یظؼف از .اؿث ؿازه اغحتار یدارا یؼیگاٌغازه اةؽار واگؼا،

 یدروٌ یؿازگار ؼیىحغ ُؼ ةَ ىؼةّط یُاقاظل ًیة نػا. ةاقٍغیى 0.7 از ةاالجؼ یتیجؼک

 .دارد وزّد

 (ریمس لیتحل) یدرون مدل

 و پؼدازدیى ٌِفحَ یؼُایىحغ ًیة رواةط شیجكؼ ةَ( یؿاظحار ىغل) یدروٌ ىغل کی

 ٌِفحَ یؼُایىحغ ؼیؿا جّؿط ٌِفحَ ؼیىحغ کی اٌؾیوار از ؽانیى چَ کَ کٍغیى ىكعل

 کَ قّدیى اؿحفاده آزىّن زِث یىٍظي یُاقاظل از ىغل یاةیارز یةؼا قّدیى ًییجت

Rقاىم
 ؼیىـ بیضؼ یدار یىػٍ یةؼرؿ ىٍظّر ةَ. ُـحٍغ یةضؼاٌ بیضؼا و ؼیىـ بیضؼا، 2

 صانث ؿَ در یؼیؿؼگ از ىٍظّر ًیا یةؼا کَ قغ اؿحفاده 1یؼیؿؼگ روش از ةحا ُيان ای

 داریىػٍ صانث ؿَ ُؼ در دُغیى ٌكان ریٌحا کَ قغ اؿحفاده ٌيٌَّ 500 و 300 ،100

 ةؼظّردار یىضکي اغحتار از ریٌحا و ٌكغه سادیا یؼییجغ پاراىحؼُا ةّدن یىػٍیة ای ةّدن

 یةؼرؿ یةؼا .ٌيّد آزىّن را قیجضل اتیفؼض یٌّیرگؼؿ ىغل كانب در جّانیى نػا. ُـحٍغ

 در ُيکاران و آىاجّ جّؿط کَ یزِاٌ ثیفیک اریىػ از ،یزؽئ ىؼةػات صغاكم در ىغل ةؼازش

 .گؼدیغ اؿحفاده قغ، ىعؼح 2004 ؿال

  

                                                           
1
 Bootstrapping 
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    √                

 

 یدروٌ ىغل ةؼازش ىضاؿتَ :3زغول

 Communality R2 ؼیىحغ

 0.363 0.581 یؿازىاٌ جػِغ

  0.790 ةػغ ؿاظحاری

  0.516 ةػغ راةعَ ای

  0.634 ةػغ قٍاظحی

 GoF= 0.478 ةؼازش ییکّیٌ قاظل

 ىغل یةؼا یكّ یکه ةؼازش از ٌكان کَ اؿث 0.478 ىػادل ةؼازش ییکّیٌ قاظل ىلغار

 را آزىّن ریٌحا و دارد را اتیفؼض آزىّن یةؼا یکاف كغرت یدروٌ ىغل یػٍ. یاؿث یؿاظحار

R اریىػ ًیُيچٍ .داٌـث اجکا كاةم مغ در مغ یآىار نضاظ ةَ جّانیى
 ًییجػ بیضؼ ای 2

 یةؼا فلط اریىػ ًیا. دارٌغ دروٌؽا ؼیىحغ کی ةؼ ةؼوٌؽا یؼُایىحغ کَ دارد یؼیجاد از ٌكان

.  اؿث مفؼ ةؼاةؼ آن ىلغار ةؼوٌؽا یُاؿازه ىّرد در و قّدیى ىضاؿتَ دروٌؽا یُاؿازه

 1ًیچ. دارد ىغل ةِحؼ ةؼازش از ٌكان ةاقغ، كحؼیة ىغل کی ًییجػ بیضؼ ىلغار ُؼچَ

 ف،یضػ ؼیىلاد یةؼا ىالك ىلغار غٍّان ةَ را 0.67 و 0.33 ،0.19 ىلغار ؿَ( 1998)

 ؼیىحغ ؼاتییجغ از درمغ 36 آىغه، دؿث ةَ ریٌحا اؿاس ةؼ. کٍغیى یىػؼف یكّ و ىحّؿط

 ًییجتُای ةػغ ؿاظحاری،راةعَ ای و قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغی ؼیىحغ جّؿط جػِغ ؿازىاٌی

 . قّد یى

 رد ای غییجا یةؼرؿ ةَ ق،یجضل اتیفؼض آزىّن از آىغه ةغؿث یدروٌ ىغل اؿاس ةؼ   

( t آىاره) دارییىػٍ ضؼیب از فؼضیات رد یا جائیغ ةؼای. پؼداظحَ قغه اؿث اتیفؼض

 5 یظعا ؿعش در) -1.96 از کيحؼ یا 1.96 از ةیكحؼ t آىاره چٍاٌچَ ،قغه اؿث اؿحفاده

. در اداىَ قّدىی صامم پٍِان ؼیىحغ دو ًیة ىػٍادار راةعَ و قغه جائیغ فؼضیَ ةاقغ( درمغ

 .اؿث قغه ارائَ 4 زغول در ُا َیفؼض آزىّن ریٌحا

  

                                                           
1
 Chin 
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 قیجضل یامه اتیفؼض یةؼا یزؽئ ىؼةػات صغاكم میجضه و َیجسؽ ریٌحا :4زغول

 َیفؼض آزىّن یىػٍادار ىلغار ؼیىـ بیضؼا َیفؼض َیفؼض قياره

H1 
 ؽانیى ةؼ یازحياغ َیؿؼىا یؿاظحار ةػغ

 .دارد جادیؼ کارکٍان یؿازىاٌ جػِغ
 جاییغ 4.008 0.174

H2 
 ؽانیى ةؼ یازحياغ َیؿؼىا یارجتاظ ةػغ

 .دارد جادیؼ کارکٍان یؿازىاٌ جػِغ
 جاییغ 10.187 0.407

H3 
 ؽانیى ةؼ یازحياغ َیؿؼىا یقٍاظح ةػغ

 .دارد جادیؼ کارکٍان یؿازىاٌ جػِغ
 رد 0.051 -0.004

 

 یریگ جهینتبحث و 

( در راةعَ ةیً اةػاد ؿؼىایَ ازحياغی و جػِغ 3ُای ةغؿث آىغه در زغول ) ةؼرؿی یافحَ

ٌيایغ کَ ةُػغ ؿاظحاری و ارجتاظی  ؿازىاٌی کارکٍان ىػاوٌث ٌیؼوی اٌـاٌی ٌؽازا ىكعل ىی

ٌيایغ، گؼچَ ایً  ؿؼىایَ ازحياغی، ٌلف ىؤدؼی در افؽایف جػِغ ؿازىاٌی کارکٍان ایفا ىی

ةاقغ. ایً در صانی اؿث  ازحياغی ةـیار ةؼزـحَ ىی  ای ؿؼىایَ ػغ راةعٌَلف در ظنّص ةُ

ُای ةغؿث آىغه در ظنّص فؼضیَ ؿّم پژوُف گّیای ایً واكػیث اؿث کَ ةُػغ  کَ یافحَ

جأدیؼ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياغی ةؼ ىیؽان جػِغ ؿازىاٌی کارکٍان ٌیؼوی اٌـاٌی ٌؽازا 

 ىػٍاداری ٌغاقحَ و فؼضیَ رد قغه اؿث.

 و ٌادی جّؿط قغه اٌسام جضلیلات ةا جضلیق ایً ٌحایر :پیشینه با مقایسه 

 .دارد ىعاةلث( 1390)قافػی و ةؼزگؼ و( 1390)ظّرقیغ و( 1390)ظغؼایی

ةَ ىٍظّر ةِتّد ؿعش جػِغ ؿازىاٌی در ؿازىان ىّرد ىعانػَ، پیكٍِاداجی ةؼ ىتٍای 

 گؼدد؛ ُای پژوُف ارائَ ىی یافحَ

  بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر میسان کٍغ،  کَ ةیان ىی 1 فؼضیَةاجّزَ ةَ جائیغ
گؼدد کَ ىػاوٌث ٌیؼوی ، ةغیٍّؿیهَ پیكٍِاد ىیتعهد سازمانی کارکنان تأثیر دارد

حؼؿی اٌـاٌی، ارجتاظات ةیً اغضاء و ایٍکَ ةَ چَ کـاٌی دؿحؼؿی دارٌغ و چگٌَّ ةَ آٌِا دؿ

غ جا ایساد روصیَ کار گؼوُی و جیيی در ىیان کارکٍان، اصحؼام دارٌغ را ظّری ؿازىاٌغُی کٍ

ای  در آن ةكکم ویژهو اغحياد ةَ اصـاؿات یکغیگؼ و جّزَ ةَ مغاكث و درؿحکاری کارکٍان 

 دیغه قّد.

  َبعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر میسان کٍغ،  کَ ةیان ىی 2ةاجّزَ ةَ جائیغ فؼضی

، ةغیٍّؿیهَ پیكٍِاد ىی گؼدد کَ ىػاوٌث ٌیؼوی دتعهد سازمانی کارکنان تأثیر دار

یک د و کارکٍان ؿازىان ظّد را غضّ ؼای اغحياد ةَ ُيکاران فؼاُو آوراٌـاٌی ، فضاُایی ة
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ایساد روصیَ کار گؼوُی و جیيی  . ُيچٍیً در راؿحایغظاٌّاده ىكحؼك و ةؽرگ جهلی کٍ

جّزَ ةَ مغاكث و درؿحکاری  در ىیان کارکٍان، اصحؼام و اغحياد ةَ اصـاؿات یکغیگؼ و

 کارکٍان اكغام ٌيایٍغ. 

 َجّان ةؼ اؿاس یافحَ ُای جضلیق  ، درىّرد ایً فؼضیَ، ٌيی 3درظنّص رد فؼضی

پیكٍِاد کارةؼدی و ىكعنی را ةَ ىػاوٌث ٌیؼوی اٌـاٌی ارائَ کؼد. اىا از دیغگاه ٌظؼی ةا 

ُای ىّردی کَ اٌسام قغه، ظعاُایی در فؼایٍغ  جّزَ ةَ ایٍکَ ىيکً اؿث در ةؼرؿی

جّاٌیو  رد فؼضیَ در ایً ٌيٌَّ ىا ٌيیگیؼی رخ داده ةاقغ، ةَ مؼف  جضلیق و یا در ٌيٌَّ

وزّد ٌغارد، داقحَ ةاقیو.  چٍیً جادیؼیگیؼی غام ةؼ ىتٍای ایٍکَ ةیً ایً دو ىحغیؼ  ٌحیسَ

در قّد در ایً ىّارد  ةؼرؿی ُای ىسغد  پیكٍِاد ىی در ظنّص ایً فؼضیَةٍاةؼایً 

 .مّرت گیؼد و ةؼای ةِتّد رواةط اكغاىاجی ةَ غيم آیغُای آجی  پژوُف
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