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 *2نسرین خدابخشی هفشجانی،  1کلستان بهیغر هیرق

 

 1399مهر  6تاریخ پذیرش:                                  1399تیرماه  14 دریافت:تاریخ 

 
 چکیده

فرهنگی مرتبط با کنش های زیست محیطی شهروندان  -بررسی اجتماعی  پژوهش حاضر با هدف
این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت  انجام شد. )مورد مطالعه: شهروندان شهر خلخال(

 تفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریبهای پرسشنامه از اعتبار صوری اسارتقا روایی سنجه
به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان  70/0آلفای کرونباخ که برای کلیه متغیرها باالتر از 

 36000سال به باالی شهر خلخال تشکیل می دهند حجم جمعیت آماری طبق آمار اداره ثبت احوال  18
تصادفی ساده  گیرینفر به روش نمونه 380با استفاده از فرمول کوکران تعداد ها نفر است. که از بین آن

های پژوهش نشانگر این بودند که بین متغیرهای مستقل میزان عنوان نمونه انتخاب گردید. یافتهبه
 شهروندان با متغیر محلی، اعتماد شهروندان، مشارکت پذیریمکانی، قانون تعلق دینداری، احساس

 واملعمی توان گفت که بین  محیطی رابطه معنی داری دارند. در نتیجه زیست های نشوابسته ک
رابطه معنی داری وجود  خلخال شهردر  شهروندان یطیمح ستیز یها کنش و یفرهنگ و یاجتماع

 دارد.
 

 تشهروندان، مشارک پذیریمکانی، قانون تعلق احساس فرهنگی، –عوامل اجتماعی واژگان کلیدی: 

 محیطی زیست های شمحلی، کن

 

 مقدمه
وم است ی س های انسان هزاره محیطی یکی از مهمترین نگرانی و دلمشغولی مسائل و مشکالت زیست

وی محیطی خود انسانهاست. به نح که البته بسیاری از این مسائل ناشی از رفتارهای نامناسب زیست

                                                        
 رانیا خلخال، ،یاسالم آزاد دانشگاه خلخال، واحد ،یانسان علوم دانشکده ت،یر یمد گروه          1

 رانیا خلخال، ،یاسالم آزاد دانشگاه خلخال، واحد ،یانسان علوم دانشکده ت،یر یمد گروه         2
 * نویسنده مسئول
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 محیطی جهانی های زیست گیری در چالش طور چشم شود این رفتارهای نامناسب به که گفته می
هـای انسـان قــرن بیســت و یکــم،  یکــی از مهمتریـن نگرانی (.Klokner, 2013نقش دارند )

محیطی اسـت کـه بسـیاری از ایـن مسـائل از رفتارهـای نامناسـب  ت زیسـتالمســائل و مشــک
از آنجایـی کـه (. Hemayatkhah, 2017: 32)گیـرد  محیطی خـود انسـانها سرچشـمه می زیسـت

انسـان بخشـی از طبیعـت اسـت، آسـیب بـه بـوم سـازگان طبیعـی در نهایـت بـه خـود انسـان آسـیب 
هـای زیسـت محیطـی نظیـر تغییـرات آب و هـوا، نـازک شـدن  زنـد. برخـی از تهدیـدات و بحران می
بـا منشـأ ازدیـاد جمعیـت، شود.  یهـای اسـید زدایـی، بحـران غـذا، باران ی ازن، جنگل ـهالی

زایــش رفتن سـطح زندگی و اف االگسـترش شهرنشـینی، تولیـد صنعتی، پیشـرفت تکنولـوژی، ب
 جویانــه و نــا اصولــی از محیــط طبیعــی توسـط سـرمایه تقاضــای مــردم، اســتفادهی بهره

ردگی تمـام، فکـر اندیشــمندان را در شـمولی هسـتند کـه بـا گسـت داران، همگـی مباحـث جهان
 محیطی بــه خــود مشــغول داشته هــای زیســت یافتــن راهکارهـای مناسب بــرای حــل بحران

هـای محیـط  بسـیاری بـر ایـن باورند کـه راه حـل بحران (.Hagigatian, 2012: 136)اســت 
روش زندگـی وی بـر کـرهی خاکـی جسـتجو  زیسـتی را بایـد در تغییـر رفتـار و نگـرش انسـان و

کـرد. تاکنـون متغیرهـای مختلفـی در تبییـن عوامـل مؤثـر بـر رفتارهـای محیـط زیسـتی بررسـی 
 (.Hejazi, 2017: 17)اسـت  شده

ی  محیطی ریشه اند و در کل مسائل زیست محیطی عمیقاً دارای مفهوم اجتماعی امروزه مسائل زیست
ا موضوع صورتی ساختاری ب های فرهنگی یک جامعه بایستی به منظور پذیرش بافت و بهفرهنگی دارند 

 ی برخورد کرد. حفظ محیط زیست به مسائل زیادی ارتباط دارد که بزرگترین و مهمترین آن مسأله
ناآشنایی  علت ی محیط زیست، رفتارهای نابهنجار در ارتباط با محیط زیست به فرهنگی است. در مسأله

محیطی حاکم بر جامعه و وضعیت اعتقادات  رهنگ شهرنشینی و عدم درک درست از اوضاع زیستبا ف
 محیطی و فرهنگ فرهنگی مردم است، زیرا مردم فرهنگ استفاده از منابع طبیعی و امکانات زیست

 Adhami)اند  درستی آن را درونی نکرده اند و یا به زیستن همراه با همزیستی با طبیعت را نیاموخته

and Akbarzadeh, 2011: 39.) 
شهر خلخال از جمله شهرهایی است که همانند دیگر شهرهای ایران با مسائل زیست محیطی        

به گونه ای که امروزه با کمبود فضای سبز شهری و تخریب آن، تخریب اموال زیادی مواجه است 
حاشیه شهر و واگذاری زمین های  های پر از زباله کنار خیابان، تخریب باغات عمومی سطح شهر، جوی

تخلیه و انباشت زباله ها در خارج از شهر به  مصرف باالی انرژی، کشاورزی به ساخت و ساز شهری،
که با معیارهای زیست محیط انطباق ندارد، معابر و خیابان های نامنظم و عدم رعایت  -صورت روباز

ودخانه شهر که می توانست مظهر زیبایی همچنین ر. رفتارهای زیست محیطی توسط ساکنان روبروست
های سطحی  این شهر باشد، در بستر و اطراف آن توده های زباله دیده می شود که موجب آلودگی آب

 (.نگارنده )از مشاهدات میدانی و به خطر افتادن بهداشت عمومی است
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مدیریتی،  ر مسائلبنابراین فرض این تحقیق اینست که بحران و حفظ محیط زیست شهری ریشه د      
ماعی مدیریتی، اجتدارند. و پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا بین عوامل  اجتماعی و فرهنگی

 رابطه ای وجود دارد؟ کنش های زیست محیطی شهروندان با و فرهنگی 
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با  مطالعه، این اصلی با توجه به مطالب مطرح شده هدف

و عالوه بر هدف  است ای زیست محیطی شهروندان )مورد مطالعه: شهروندان شهر خلخال(کنش ه
 اصلی اهداف فرعی این تحقیق عبارت بودند از:

های محلی و کنش های زیست ـ شناخت رابطه بین میزان اعتماد شهروندان به نهادها و سازمان1
 محیطی 

 کنش های زیست محیطی  ـ شناخت رابطه بین میزان مشارکت محلی شهروندان و2
 پذیری شهروندان و کنش های زیست محیطیـ شناخت رابطه بین میزان قانون3
 ـ شناخت رابطه بین میزان احساس تعلق مکانی شهروندان و کنش های زیست محیطی 4
 ـ شناخت رابطه بین میزان دینداری شهروندان شهر خلخال و کنش های  زیست محیطی آنان5
شناختی )سن، جنسیت ین میزان کنش های زیست محیطی و متغیرهای جمعیتـ شناخت رابطه ب6

 تحصیالت( 
هگل در هاینریش برای نخستین بار توسط ارنست  واژه حفظ محیط زیست» در زمینه ادبیات تحقیق

ها و محیط زیست علم روابط میان ارگانیسم»به کار رفته است؛ معنای مدنظر هگل،  1860اواخر دهه
با این وصف می توان ردپای مفاهیم اکولوژی را از آغاز خلقت بشر تاکنون پی گرفت؛ «. ه استها بودآن

های پیش از عصر صنعتی شدن، حساسیت و احساس مسئولیت و مراقبت رسد که انسانچنین به نظر می
اند. گرفتهراند. آن ها فقط آنچه را که نیاز داشتند از طبیعت ببیشتری نسبت به جهان پیرامون خود داشته

توان به جهان بینی و فلسفه طبیعی زرتشت اشاره داشت که عناصر اربعه آب، باد، خاک از این منظر می
و  1960های شدند. اما به طور واضع و جدی، نهضت اکولوژی به دههو آتش در آن محترم شمرده می

ان به بهار خاموش اثر راشل توها، میهای دوران ساز در این دههگردد. از جمله نوشتهبر می 1970
کارسون و بمب جمعیت و تراژدی چمنزارهای گارت هاروین اشاره کرد که از یک طرف کابوس فروپاشی 
محیط زیست و از طرف دیگر رابطه آن با افزایش وحشتناک جمعیت را مطرح ساختند. بسیاری از 

ه حدی فرآورده واکنش انتقادی بنویسندگان، در این خصوص اجماع نظر دارند که جنبش اکولوژیسم تا 
سنّت روشنگری اروپاست. پیتر موریس به همراه کاتیل در مقاله زیست بوم، معتقدند که در طول عصر 

 هیجدهم، بیگانگی نوع بشر از طبیعت برای نخستین بار به مرحله روشنگری بورژوایی اروپایی در سده
 (.Bal & Daguerre, 2005: 294-293« )حاد و بحرانی خود رسیده است

امروزه بحران اکولوژیک از دو جنبه حائز اهمیت است. اول: تخریب طبیعت به »پین معتقد است:       
شکلی جبران ناپذیر و دوم: بیگانگی جامعه )انسانی( از طبیعت؛ به این معنی، جامعه ای که خود بخشی 

وس وارد چنین رشد فزاینده ای از از تکامل طبیعت است، در واقع به شکلی کاماَل غیر طبیعی و معک
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تخریب شده است، حال آنکه جامعه اساساَ پدیده ای طبیعی و در حقیقت پدیده ای اکولوژیک است. 
های محیطی و بوم شناختی که نتیجه های زیست محیطی و آسیبها در واکنش به بحراناکولوژیست
 های خود را تحتگذارند و خط مشی و برنامهیرود، پا به عرصه مبارزات سبز  مها به شمار میکار انسان

 کنند. در این راستا هر گونه تالشی برایهای سبز تعریف میعنوان جنبش سبزها با اتیکت سیاست
ها خود را به عنوان بدست آوردن رابطه میان طبیعت، فرهنگ و جامعه، گویای این امید بود که انسان

 هایی همچونبشناسند. این در حالی است که شخصیتجزئی از نظم موجود در طبیعت به رسمیت 
فرانسیس بیکن چنین می اندیشیدند که طبیعت جنس مؤنث است، لذا بایستی از سوی مردان مورد بهره 

(. سبزها معتقد Payne, 2005: 320-319« )اش از میان برود و رام شودبرداری قرار بگیرد تا سرکشی
استا های حیوانی و نباتی است و در این رحیط زیست و سایر تیرههستند که انسان به شدت وابسته به م

و  ای از به هم وابستگیاند؛ اخالق اکولوژی بر شبکهبه سوی یک اخالق بوم شناختی رهنمون شده
کنیم. اکوسفر یا زیست بوم درهم تنیدگی ها قراردارد که در محدوده آن، ما و سایر موجودات زندگی می

جودات خوانیم سیستمی است که شامل کلیه مویوسته است، آنچه ما محیط زیست مییک سیستم به هم پ
 (. Bal & Daguerre, 2005: 40هاست )زنده ، آب و هوا، خاک و زیستگاه آن

اکوسیستم و نگرش های موجود درباره آن به طور کلی سه نگرش نسبت به رابطه انسان و محیط »      
سبز می باشد. سبز جنبشی است دارای  به جناح انسان مدار یاوجود دارد. اولین نگرش متعلق 

رایی زیست گهای مشترک. بسیار مهم است که بدانیم جنبش سبز هرگونه محیطها و هدفگیریسمت
زیست نمی توان آن را سبز دانست. ادعای یک جریان سیاسی در دفاع از محیط  نیست و صرفاً بر پایه

با محیط زیست گرایی منطبق و یکی دانست. جنبش سبز جنبشی است جنبش سبز را اکیداً نباید 
ساز، مدافع زندگی، مخالف قهر و خشونت و جنگ و مخالف راسیسم و دموکراتیک، جهان گرا، فرهنگ

 «ترین نیروهای سیاسی موجود می دانندها خود را از دموکراتدیگر اشکال تبعیض میان انسان ها. سبز
(Shoja, 2012 .)توجهی فاشیسم، که امروزه بسیار بدان کمیا اکو پیروان بوم شناسی ژرف»وم، جناح د

مساعد مانند طاعون  می شود، یکی از خطرناکترین جریان های سیاه سیاسی است که می تواند در لحظه
های های فاشیستی در حوزه محیط زیستی توسط بسیاری از حزب ها وگروهبه جان بشریت بیافتد. اندیشه

راست در اروپا و آمریکا اشاعه داده می شود. اکوفاشیسم یا فاشیسم در حوزه محیط زیستی و متأثرین فرا 
 های راست، ناسیونال دموکرات ها، جبههها، نئودموکراتها، نئوفاشیستاز آن از جمله نئونازی

ون ایدز را هایی چنژادی و ملی و قحطی و بیماری ها، جنگناسیونالیست -ها و راسناسیونالیست
اند( الزم می آمدهزمین )که گویا همه در آفریقا و آسیا گرد همچون وسیله  زدودن جمعیت اضافی کره

شمرند. بنگت کارلسون و یان وکمستر رهبران حزب نئودموکراسی در سوئد چند سال پیش آشکارا در 
ر فریقا الزم دانستند. در حال حاضهای اکوفاشیستی دفاع کردند و ایدز را برای آهای عمومی از ایدهرسانه

در آلمان و فرانسه نئونازسیت ها و راستی های افراطی برتوقف پذیرش مهاجرین آفریقایی و آسیایی که 
به اعتقاد آن ها خاک و تبارشان را آلوده می نمایند، نشانه هایی از اکوفاشیسم دیده می شود. در آینده 

های بین المللی، مثل بحث هایی درباره حقوق آب یا  نیز چنانچه مسائل زیست محیطی به بحران
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مهاجرت که رهبران ملی از آن برای برانگیختن احساسات قومی و ملی استفاده می نمایند منجر شود، 

حتی امروزه نیز نئوفاشیست ها و اعضای گروه های  امکان توسعه انواع اکوفاشیسم وجود خواهد داشت.
روپا و آمریکا مفاهیم مخرب استخراج شده از حرکت محیط گرایی را راست افراطی نئونازیست ها در ا

به کار می برند. در چنین موقعیتی محیط گرایان باید هدف و برنامه شان را به طور صحیح و دقیق 
مشخص نمایند و از افراد سودجویی که ممکن است از آن ها برای رسیدن به اهدافشان سوء استفاده 

جناحی معتدل و واقع بین می باشند معتقد »و در نهایت جناح سوم که  )همان(. «نمایند، فاصله بگیرند
به ارزش گذاری و حفظ محیط زیست برای منافع یا بقای موجودات انسانی هستند. این عده انسان را 
همچون سایر موجودات بخشی از اکوسیستم می دانند و به واقع اظهار می نمایند حیات انسان نیز مانند 

وجودات به حیات کل اکوسیستم وابسته است و هر خللی که به محیط زیست و سایر موجودات همه م
زنده وارد آید، انسان ها را نیز متاثر خواهد نمود. آن ها معتقدند که تنها در صورتی انسان ها می توانند 

ای آن ت هبرای حفظ سیاره خود و موجودات آن رفتاری مسئوالنه داشته باشند که مشارکت و مسئولی
ها درزندگی به حداکثر برسد و به همه فرصت اظهار نظر داده شود. سبزها معتقدند که برنامه ریزی های 
صنعتی باید به وسیله متخصصین اکولوژی و بیولوژی، که می توانند تخریب اکولوژیکی یک روش تولید 

ها  متی محیط زیست و انسانپیشنهادی را ارزیابی نمایند مورد تائید قرار بگیرد. همچنین برای سال
جایگزین کردن اقتصادهای سودطلبانه به وسیله برنامه های توسعه اقتصادی پایدار، حیاتی می باشد. 
اکوفاشیست ها معتقدند که کاپیتالیسم و کمونیسم نه تنها انسان ها را به توده های بدون تمایز تبدیل 

ب نمودند. آن ها اظهار می نمودند که بین حفظ کردند بلکه زمین را با فعالیت های صنعتی شان تخری
طبیعت و ناسیونال سوسیالیسم رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. همانند هیتلر، جنبش حفاظت از طبیعت 
در تالش بود به مردم یادآوری کند که اگر آن ها از اساس طبیعی زندگی جدا شوند و نقش طبیعت را 

 ق گرایی نمی تواند از آن ها و تمدن آن ها محافظت نماید.درک ننمایند، هیچ تکنولوژی و هیچ منط

ژوئن  26حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان اولین قوانین جامع حفاظت از طبیعت جهان را در تاریخ 
و قانون حفاظت از خاک را در  1936مارس  18، قانون حفاظت از گیاهان و حیوانات را در تاریخ 1935
ب نمود و همچنین توقیف امالک خصوصی را که به لحاظ اکولوژیکی مهم تصوی 1939نوامبر  16تاریخ 

آن ها مدعی بودند این قوانین حفاظت از طبیعت به حفظ روح مردم  1935بودند قانونی نمود. در سال 
به طور کلی  از اثرات مخرب خارجی و نگرش های خارجی و نگرش های مدرنیست کمک می کند.

یند برای محافظت از طبیعت در مقابل فشارهای صنعتی، قانونگذاری ملی اکوفاشیست ها اظهار می نما
باید براصولی بنیان نهاده شود که اهمیت اکولوژیکی و زیبایی طبیعت را تصدیق و برآن تاکید نماید. 

 ,Shoja) «دولت و صنایع باید قبل از تقبل پروژه ها اثرات زیست محیطی آن را مورد ارزیابی قرار دهند

2012.)  

 صنعتی، کشورهای توسعه درجریان 1950 دهه از قبل تا»کیس و همکارانش اظهار می دارند:       

 اولین پسماند به مربوط مقررات کشورها، از بسیاری نمی شد. در زیست محیط حفظ به چندانی توجه
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 توجه بروز با ،1960 دهه در می شد. محسوب - محیط حفاظت سازمان 26زیست محیطی، مقررات

 منابع ومصرف  توسعه مدل های و آگاهی های عمومی افزایش زیست محیطی مسائل به دریجیت

 به دوره دوره این یافت. توسعه محیطی زیست مقررات و استانداردها کشورها، از در برخی طبیعی

 ، در1972 در ملل سران سازمان کنفرانس برگزاری با کرد. پیدا شهرت آالینده ها تصفیه استراتژی

 مستمری که قرارگرفت، متحد ملل سازمان چارچوب مذاکرات در زیست محیط موضوع سوئد، هلماستک

 و آموزش زیست، محیط بهینه مدیریت زندگی، مناسب شرایط در و مساوات انسان آزادی آن ها اصول
 وسایل هسته ای و دیگر سالح های محکومیت درجه در زیست محیط حقوق توسعه آن اصل نهایی

 و جمعیت انفجار از زیست محیطی مسائل (. عمدهKeis et al., 2000: 83-25) «بود یعموم تخریب
 از حفاظت بین المللی اتحادیه موردپذیرش 1980 پایدار در مفهوم توسعه می شد. ناشی سریع توسعه

 Pierceماند ) باقی زیست محیط حفاظت طرفداران شنودهای و گفت محدوده در اما قرار گرفت طبیعت

and Waford, 1998: 67.) به توجه ملل سازمان در زیست محیط برنامه دفتر تشکیل با و آن به دنبال 

 سازمان عمومی مجمع باالخره (.Asafoajai, 2002: 301) شد چندان دو توسعه و زیست محیط مسائل

 انتبر گرو هارلم خانم نروژ وزیر نخست ریاست به را توسعه و زیست محیط جهانی متحد، کمیسیون ملل

 که گرفت قرار تهیه دست در آینده بشریت برای منشوری 21 کار برنامه زمان آن از و داد تشکیل 1لند

(. Hosseinzadeh Dalir, 2001: 96) آمد بیرون 21 قرن پایدار برای توسعه کار طرح یک عنوان به آن
 کانون در توسعه مقابل در زیست محیط به مربوط بخشهای در توسعه پایدار، مفهوم زمان این از واقع در

 ,Pierce and Waford) کرد باز جوامع میان در را خود جای سیاسی بحث های با و واقع شد توجه

 جستجوی برای رهیافتی پایدار را به عنوان توسعه مفهوم که بود سندی اولین سند (. این67 :1998

(. این Asafoajai, 2002: 302کرد ) پیشنهاد اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادی، عوامل میان توازن
 به توانایی لطمه زدن بدون را حاضر نسل احتیاجات که توسعه ای»عبارتی،  به را اتحادیه توسعه پایدار

 (.  برSasanpour, 2009: 207کرد ) تعریف ،«سازد برآورده خود نیازهای تامین در آتی نسل های

درون نسل  و نسل ها بین عدالت برسد، پایداری به بتواند جامعه ای هر اینکه از قبل تعریف این مبنای
بر نسل  که هرزمان در پذیرد، که تحقق گونه ای باید به اقتصادی و اجتماعی توسعه گردند. تامین باید ها

 جذب ظرفیت و منابع ذخایر بر فعالیت های اقتصادی، بتواند اثرات شود، تحمیل هزینه ای آینده های

 خورشیدی انرژی از بهره گیری امکان جدیدکه تکنولوژی های استفاده از یا برساند حداقل به را ضایعات

 Hosseinzadeh ؛Turner et al., 2002: 72) سازد مهیا می آورد فراهم سوخت فسیلی جای به را

Dalir, 2001: 3 افزایش و زیست محیط مشکالت به نسبت جهانی حساسیت های جامعه شروع (. با 

برزیل،  ریودوژانیرو در 1992 در «ما مشترک میراث»کنفرانس پایدار، توسعه به عمومی جهان افکار توجه
 از استفاده در کارایی بیشتر مانند موضوعاتی اجالس این در شد. برگزار توسعه و زیست محیط به راجع

 Keis et) گرفت قرار مورد تاکید پسماندهای زیانبخش و سمّی شیمیایی مواد مدیریت انرژی، و منابع

                                                        
1- Gro Harlem Brundtland 
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al., 2000: 28; Musa Kazemi & Mohammadi, 2001: 95; Asafoajai, 2002: 302.) در 

 و اصول اساسی این کنفرانس بود. 21 کار دستور و استکهلم کنفرانس بر تاکیدی کنفرانس ریو، حقیقت
 برگزاری، موجب جوامع میان نگرش در تغییر کرد. این تهیه پایدار توسعه به دستیابی برای را عمل برنامه

 ( )جدولSasanpour, 2009: 208شد ) متعددی زیست محیطی بین المللی های بیانیه و اجالس ها

 (.1شماره 

 

 زیست محیط درباره بین المللی بیانیه های و (: اجالس ها1جدول شماره )

 ها و بیانیه ها اجالس سال

  رشد( برای گزارش )مرزهای   1972

 ملل( بشری )سازمان تزیس محیط درباره استکلهم کنفرانس 1972

 اروپا( زیستگاه )شورای از حمایت درباره برن کنوانسیون 1979

 ملل( هوا )سازمان آلودگی درباره ژنو کنوانسیون 1979

 ( IUCNطبیعت  از حفاظت المللی بین جهانی )اتحادیه حفاظت سیاست 1980

     )ایاالت متحده(  2000سال  جهانی گزارش پروتکل 1980

 هوا )سازمان ملل(   کیفیت درباره روتکل هلسینکیپ 1983

 ملل( زیست )سازمان محیط و توسعه درباره کمیسیون جهانی 1983

 ملل( اوزون  )سازمان الیه کاهنده مواد درباره مونترال پروتکل 1987

   ملل( برای سازمان ما  )کمیسیون برانتلند مشترک آینده 1987

 اروپا( شهری)اتحادیه زیست طمحی درباره بیانیه سفید 1990

 ما )انگلستان(  مشترک میراث 1992

 جنوبی(  زمین )آفریقای 2002

 
 

 در تا داشت آن بر را زیست محیط طرفداران و علمی محافل گسترده نگرانی های ریو از پس       

 توسعه مختلف زمینه های تا آمدند، گردهم آنجا در نام زمین با جنوبی آفریقای ژوهانسبورگ در 2002

 فقرزدایی، جهت در عملی راه حل های و بررسی را زیست محیط حفاظت اجتماعی و اقتصادی پایدار

  Moattari, 2002: 35) دهند ارائه را طبیعی منابع مدیریت و حفاظت مصرف، و تولید تغییر الگوی

Salehi, 2002: 75-71 .) 
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 افزایش مبین شد،  همه خواهند برگزار آینده در که اجالس هایی و مطروحه اجالس های تمامی     

آن  طورکلی به است. پایدار مناسب زندگی از محیط انسان ها بهینه و ترسیم بوم شناختی آگاهی های
 به آسیب رسانی کمترین با را خود نیازهای که بتوانند همه می باشند روش هایی به دستیابی پی در ها

در  مناسبی بتواند راهکارهای که روش هایی به دستیابی بنابراین آورند. به دست خود بوم شناختی محیط
 کند، ارائه آن به سوی حرکت و شهری اکولوژی پایداری بر ویژه به فشار این ارزیابی و اندازه گیری

 میزان بتواند تا گرفت. قرار امر و متخصصین صاحبنظران مورد توجه اخیر دهه چند در که است امری

 بردارند. پایداری سوی گامی به و محاسبه ار محیط آسیب پذیری
از زمره جنبش های نوین اجتماعی، در بیست سال گذشته مباحث پیرامون آن به اوج  اکولوژی»       

خود رسیده است، به طوری که در عصر حاضر همچون یک نهضت فلسفی راه خود را هموار ساخته و 
هم اکنون این نهضت جوان که به اندیشه  ده است.طرفداران فراوانی را گرد آموزه هایش متمرکز کر

گردیده و حوزه های ناشناخته و افق پویایی را  -سبز از آن نام برده می شود، وارد گفتمان های فلسفی 
در تشکیالت  پیش روی خود دارد. جنبش سبزها با سازماندهی عالقمندان و کادرهای سبز زیست بوم

را با چالش های   گام نهاده است که می تواند حاکمیت هایی در مسیری جامعه مدنی و گروهای آن،
جدی مواجه سازد. غالب جنبش های زیست بوم گرایی در انقالبات مسالمت آمیز رنگی )انقالب مخملی( 

به هر روی بحران محیط زیست، امروزه یکی از مهمترین گرفتاری های  نقش بارزی ایفا کرده اند.
رویارویی با این بحران، مشارکت مردمی بیش از پیش ضروری است و به جهانی به شمارمی رود. برای 

لحاظ اهمیت این امر است که سازمان های غیردولتی و تشکل های مردمی زیست محیطی درسراسر 
 (.Shoja, 2012) «جهان شکل گرفته اند تا این مشارکت را جهت دهی و هدایت کنند

گرفته که قرابت معنایی نزدیکی با پژوهش محقق دارد.  در هر زمینه پژوهشی معموالً کارهایی صورت
شود که در این بخش از پیشینه داخلی شروع شده و به پیشنه در دو قسمت داخلی و خارجی انجام می

بررسـی عوامـل ( تحقیقی با عنوان 1397اسدی و مهرابی )دنبال آن پیشینه خارجی نیز ارایه شده است.  
 انجام داده اند. ر بـر رفتارهـای زیسـت محیطـی شـهروندان بندرعبـاسای و اجتماعـی مؤثـ زمینـه

دانـش، نگـرش و نیـت عملی )هدف اصلی این پژوهش، بررسـی رابطه میان متغیرهـای اجتماعـی 
محیطی سـاکنان شـهر بندرعباس اسـت.  ای با رفتارهای زیسـت و متغیرهای زمینـه( زیسـت محیطـی

تا  16نفر از شـهروندان  200ی آماری  این پژوهش، پیمایشـی اسـت. جامعهروش مورد اسـتفاده در 
 ای به صـورت تصادفـی گیـری خوشـه سـال سـاکن شـهر بندرعباس اسـت کـه از طریـق نمونه 69

ای بـا  دهـد کـه میان متغیرهـای اجتماعـی و زمینه اند. نتایـج پژوهش نشـان می انتخاب شـده
ی محیط زیسـت در  ی معنـاداری وجـود دارد. عالوه بر این مسـأله طی رابطهمحی رفتارهای زیسـت

 ی مهـم اجتماعی وارد عرصـه ی بندرعبـاس، هنـوز بـه عنـوان دغدغه بین بیشـتر قشـرهای جامعه
 محیطی در این شـهر ی عمومی نشـده و محدود به نخبـگان جامعه اسـت؛ بنابراین، رفتارهای زیسـت

ارزیابی سطح آگاهی ( تحقیقی با عنوان 1398مرزبان و همکاران ) .یح، عملی خواهد شدبـا آموزش صح
ین مطالعه ا ( انجام داده اند.مورد مطالعه: جمعیت شهری یزد)و رفتارهای زیست محیطی شهروندان 
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ای انجام  گیری خوشه به شیوه نمونه 1397نفر از شهروندان یزد در سال  1000تحلیلی روی -مقطعی
. ودب محیطی تابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد سنجش آگاهی، نگرش و رفتار زیسشد. 
داری  های تحلیلی در سطح معنی با آمار توصیفی و آزمون SPSS 16ها با استفاده از نرم افزار  داده
 و گاهیآ نمره میانگین. شد تکمیل پرسشنامه ها از صد در دص.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 05/0

معنی  ریآما اختالف مردان و زنان محیطی تبین آگاهی و رفتار زیس .ضعیف بود محیطی زیست نگرش
دوالی تایج تحقیق اب. نتر بودالمیزان آگاهی و رفتار زیست محیطی زنان با بطوری که داشت وجود داری

د که یک منحنی ده در مورد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می( 2013) 1و همکاران
های  هیک از فرضی ها تحت شرایطی وجود دارد. هیچ محیطی کوزنتس برای بیشتر آلوده کننده زیست

 ,.Abdullaye et al) طور کامل تأیید نشد زیست به مربوط به ارتباط بین تجارت و تخریب محیط

های  ز طریق الیهدر مطالعه خود نشان دادند که نفوذ اجتماعی ا (2014) 2آکسن و کورانی(. 2013
 عنوان نمونه، آگاهی تحت محیطی افراد اثر بگذارد. به تواند بر رفتارهای زیست مختلف اجتماعی می

کنندگان با افزایش آگاهی خود، به ارزیابی  یابد و مصرف تأثیر گسترش اطالعات کارکردی ارتقاء می
 یطزیست و نسبت به مح افراد در محیطها و رفتار  پردازند. با این آگاهی، نگرش فناوری و منافع آن می

 شکل می گیرد. زیست
 با توجه به چارچوب نظری، فرضیه های زیر مطرح شدند:

 

 فرضیه اصلی
 ـ بین میزان عوامل اجتماعی و فرهنگی و کنش های زیست محیطی رابطه وجود دارد.1

 فرضیه های فرعی
لی و کنش های زیست محیطی آنان رابطه های محـ بین میزان اعتماد شهروندان به نهادها و سازمان1

 وجود دارد.
 ـ بین میزان مشارکت محلی شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود دارد.2
 پذیری شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود دارد.ـ بین میزان قانون3
 یطی آنان رابطه وجود دارد.ـ بین میزان احساس تعلق مکانی شهروندان و کنش های زیست مح4
 ـ بین میزان دینداری شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود دارد.5
 ـ میزان کنش های زیست محیطی شهروندان بر حسب جنسیت آنان متفاوت است. 6
 ـ میزان کنش های زیست محیطی شهروندان بر حسب سن آنان متفاوت است. 7
 یطی شهروندان بر حسب تحصیالت آنان متفاوت است. ـ میزان کنش های زیست مح8
 

                                                        
1 - Abdulai and Ramcke 
2 - Axsen, J.; Kurani, K. S. 
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 با توجه به فرضیه های تحقیق، مدل نظری زیر مطرح شد:

 

  

 
 

 اعتماد شهروندان

 مشارکت محلی

 پذیری شهروندانقانون

 احساس تعلق مکانی

 دینداری

 کنش های زیست محیطی

 
 .نظریه ها و تحقیقات پیشین(: مدل تحلیلی تحقیق )1شکل 

 

 

 روش تحقیق

ماری جامعه آهمبستگی می باشد.  –این پژوهش از نوع کاربردی و با توجه به نوع پژوهش توصیفی 
سال به باالی شهر خلخال تشکیل می دهند حجم جمعیت آماری طبق  18این تحقیق را شهروندان 

باشد که با استفاده نفر می 380نفر است. حجم نمونه در این تحقیق شامل  36000آمار اداره ثبت احوال 

از فرمول کوکران )
N.t2.  p.q

N(d)2+t2.  pq
  n=.گیری گیری، نمونهدر قسمت روش نمونه ( تعیین گردید

ای به کار گرفته شد. تکنیک گردآوری اطالعات در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد مرحلهای چندخوشه
ای بررسی بر های استفاده شده استفاده شد.ی ارتقا روایی سنجهبود. در این تحقیق از اعتبار صوری، برا

ای شامل سی پرسشنامه در بین پاسخگویان که آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق حاضر ابتدا نمونه
به دست  70/0کامالً تصادفی انتخاب شدند پخش گردید و نتایج برای همه متغیرها باالتر از  صورتبه

 آمد.
 

 های پژوهشیافته

 های توصیفییافته
درصد از کل پاسخگویان مرد و دارای  9/42آمده از جنس پاسخگویان، دستهای بهمطابق با داده

 3/35باشند. درصد از پاسخگویان زن و دارای بیشترین درصد می 1/57اند. همچنین کمترین درصد بوده

ی زیست کنش ها
 محیطی

 
 

  
 

و  عوامل اجتماعی
 فرهنگی
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درصد از پاسخگویان  7/64چنین اند. همدرصد از کل پاسخگویان مجرد و دارای کمترین فراوانی بوده
سال و بیشترین سن  25باشند. کمترین سن برابر با کمتر از نیز متأهل بوده و دارای بیشترین فراوانی می

 2/28سالگی قرار دارند.  46تا  55سال و باالتر بوده است. بیشتر پاسخگویان نیز در مقطع سنی  56
رین اند که دارای سطح تحصیالت لیسانس بوده و بیشتدرصد را در این بررسی پاسخگویانی تشکیل داده

درصد پاسخگویان دارای سطح تحصیالت راهنمایی و سیکل  58/0اند و فراوانی را به خود اختصاص داده
میلیون تومان  2کمترین میزان درآمد برابر با کمتر از اند. بوده و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده

 درصد می باشد. 3/5میلیون تومان با  5ترین میزان درآمد برابر با باالی درصد و بیش 3/20با 

 

 تفکیك نمونه برحسب میانگین متغیرهای مستقل و وابسته

 

 های توصیفی(: آماره7ـ4جدول )

تعداد  ماکسیمم مینیمم میانگین متغیرها
 سؤاالت

حاالت 
 طیف

 5 12 60 29 66/47 اعتماد شهروندان

 5 10 50 23 28/38 مشارکت محلی

 5 8 35 16 06/28 پذیری شهروندانقانون

 5 12 56 35 46/47 احساس تعلق مکانی

 5 22 107 65 40/87 دینداری

 5 17 78 41 79/64 کنش های زیست محیطی

 
 

 آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف
 

 (: نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف8ـ4جدول )

کنش های 
زیست 
 محیطی

 احساس دینداری
تعلق 
 مکانی

پذیری قانون
 شهروندان

مشارکت 
 محلی

اعتماد 
 شهروندان

 

282/1 

075/0 

364/1 

088/0 

812/1 

103/0 

064/1 

066/0 

167/1 

069/0 

374/1 

093/0 

 –کلموگروف
 اسمیرونوف
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 داریسطح معنی

 

 یافته های استنباطی

 فرضیه اول
و کنش های زیست محیطی آنان رابطه های محلی بین میزان اعتماد شهروندان به نهادها و سازمان -

 وجود دارد.
های محلی و کنش های زیست محیطی بین میزان اعتماد شهروندان به نهادها و سازمان: فرض صفر 

 آنان رابطه وجود ندارد.
های محلی و کنش های زیست محیطی بین میزان اعتماد شهروندان به نهادها و سازمان: فرض مقابل

 د.آنان رابطه وجود دار
 

اعتماد شهروندان به نهادها و کنش های زیست محیطی (: آزمون همبستگی پیرسون بین 9ـ4جدول )
 آنان

مقدار ضریب همبستگی  2متغیر  1متغیر 
 پیرسون 

سطح 
 داریمعنی

کنش های زیست  اعتماد شهروندان
 محیطی

770/0 000/0 

 
باشد بنابراین می 05/0کمتر از  001/0داری آزمون شود سطح معنی( مشاهده می9ـ4با توجه به جدول )

داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود توان گفت رابطه معنیمی %95فرض صفر رد شده و با اطمینان 
( بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است 770/0دارد. با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی )

 .یابدو با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می
 

 فرضیه دوم
 بین میزان مشارکت محلی شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود دارد. -
 بین میزان مشارکت محلی شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود ندارد.: فرض صفر 

 .دبین میزان مشارکت محلی شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود دار: فرض مقابل
 

مشارکت محلی شهروندان و کنش های زیست محیطی (: آزمون همبستگی پیرسون بین 10ـ4جدول )
 آنان
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مقدار ضریب همبستگی  2متغیر  1متغیر 
 پیرسون 

سطح 
 داریمعنی

مشارکت محلی 
 شهروندان

کنش های زیست 
 محیطی

778/0 000/0 

 
باشد بنابراین می 05/0کمتر از  001/0ن داری آزموشود سطح معنی( مشاهده می10ـ4با توجه به جدول )

داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود توان گفت رابطه معنیمی %95فرض صفر رد شده و با اطمینان 
( بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است 778/0دارد. با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی )

 بد. یاو با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می
 

 فرضیه سوم
 پذیری شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود دارد.بین میزان قانون -
 پذیری شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود ندارد.بین میزان قانون: فرض صفر 

 دارد.پذیری شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود بین میزان قانون: فرض مقابل
 

 پذیری شهروندان و کنش های زیست محیطی آنانقانون(: آزمون همبستگی پیرسون بین 11ـ4جدول )

مقدار ضریب همبستگی  2متغیر  1متغیر 
 پیرسون 

سطح 
 داریمعنی

پذیری قانون
 شهروندان 

کنش های زیست 
 محیطی

561/0 000/0 

 
باشد بنابراین می 05/0کمتر از  001/0آزمون داری شود سطح معنی( مشاهده می11ـ4با توجه به جدول )

داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود توان گفت رابطه معنیمی %95فرض صفر رد شده و با اطمینان 
( بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است 561/0دارد. با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی )

 یابد. یو با افزایش یکی دیگری نیز افزایش م
 

 فرضیه چهارم
 بین میزان احساس تعلق مکانی شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود دارد. -
بین میزان احساس تعلق مکانی شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود : فرض صفر 

 ندارد.
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د حیطی آنان رابطه وجوبین میزان احساس تعلق مکانی شهروندان و کنش های زیست م: فرض مقابل
 دارد.

 
احساس تعلق مکانی شهروندان و کنش های زیست (: آزمون همبستگی پیرسون بین 12ـ4جدول )

 محیطی آنان

مقدار ضریب همبستگی  2متغیر  1متغیر 
 پیرسون 

سطح 
 داریمعنی

احساس تعلق مکانی 
 شهروندان 

کنش های زیست 
 محیطی

203/0 001/0 

 
باشد بنابراین می 05/0کمتر از  001/0داری آزمون شود سطح معنی( مشاهده می12ـ4با توجه به جدول )

داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود توان گفت رابطه معنیمی %95فرض صفر رد شده و با اطمینان 
( بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است 203/0دارد. با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی )

 یابد. ا افزایش یکی دیگری نیز افزایش میو ب
 

 فرضیه پنجم
 بین میزان دینداری شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود دارد. -
 بین میزان دینداری شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان رابطه وجود ندارد.: فرض صفر 

 ت محیطی آنان رابطه وجود دارد.بین میزان دینداری شهروندان و کنش های زیس: فرض مقابل
 

 دینداری شهروندان و کنش های زیست محیطی آنان(: آزمون همبستگی پیرسون بین 13ـ4جدول )

مقدار ضریب همبستگی  2متغیر  1متغیر 
 پیرسون 

سطح 
 داریمعنی

کنش های زیست  دینداری شهروندان
 محیطی

507/0 000/0 

 
باشد بنابراین می 05/0کمتر از  001/0داری آزمون سطح معنی شود( مشاهده می13ـ4با توجه به جدول )

داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود توان گفت رابطه معنیمی %95فرض صفر رد شده و با اطمینان 
( بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است 507/0دارد. با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی )

 یابد.ری نیز افزایش میو با افزایش یکی دیگ
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 فرضیه ششم
 میزان کنش های زیست محیطی شهروندان بر حسب جنسیت آنان متفاوت است. 

 میزان کنش های زیست محیطی شهروندان بر حسب جنسیت آنان متفاوت است. فرض صفر:
 میزان کنش های زیست محیطی شهروندان بر حسب جنسیت آنان متفاوت است.: فرض مقابل

 
میزان کنش های زیست محیطی شهروندان بر حسب بین  T-Testآزمون (: 14ـ4) ارهشم جدول 

 جنسیت 

سطح  واریانس میانگین فراوانی متغیر
معنی 
 داری

سطح  Tمقدار
معنی 
 داری

 577/0 559/0 393/0 730/0 02/65 163 مرد

 63/64 217 زن

بیشتر  05/0شده که از  000/0عنی داری با سطح م 28/16برابر  T( اندازه 14-4) شماره مطابق با جدول
میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب جنسیت است لذا نمی توان فرض صفر را رد کرد. یعنی 

 پاسخگویان متفاوت نیست.

 

 فرضیه هفتم
 میزان کنش های زیست محیطی شهروندان بر حسب سن آنان متفاوت است. -

 روندان بر حسب سن آنان متفاوت نیست.میزان کنش های زیست محیطی شه فرض صفر:
 میزان کنش های زیست محیطی شهروندان بر حسب سن آنان متفاوت است.: فرض مقابل

 
طی کنش های زیست محیزان یم وطرفه از رابطه بین سن ابتدا برای بدست آوردن تحلیل واریانس یک

طرفه ز تحلیل واریانس یک، متغیر سن به پنج سطح تقسیم شد. سپس جهت آزمون فرضیه اشهروندان
 استفاده شد.

کنش های زان یم (ANOVA(:جدول آماره های توصیفی و تحلیل واریانس )15ـ4شماره) جدول
 بر حسب سن آنان زیست محیطی

  F Sig میانگین تعداد سن 

 000/0 941/808 50/42 6 سال 30کمتر از 

 10/54 20 سال 40تا  31
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 20/59 106 سال 50تا  41

 95/65 159 سال 60تا  51

 29/73 89 سال و باالتر 61

شده است. سطح معنی داری آزمون نیز از   941/808برابر   Fآمار جدول فوق نشان می دهد که مقدار 
خگویان پاسکنش های زیست محیطی زان یمکمتر است؛ بنابراین می توان فرض صفر را رد کرد.  05/0

محیطی  کنش های زیستزان یمعبارت دیگر حداقل میانگین متغیر  به بر حسب سن آنان متفاوت است.
( استفاده کرده LSDیکی از گروه ها با بقیه تفاوت معنی داری دارد. لذا برای قضاوت بیشتر از آزمون )

ایم، این آزمون مقایسه ی زوجی را انجام می دهد یعنی میانگین گروه ها را دو به دو مقایسه می کند تا 
 یانگین های کدام دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد. مشخص شود م

 بر حسب سن آنانکنش های زیست محیطی  قایسهم (LSD(: آزمون )16-4) شماره جدول

تفاوت  گروه های مورد بررسی

 میانگین

سطح 

معنی 

 داری

 سال 31-40سال                          30کمتر از 

 سال                              50-40                                           

 سال 60-51                                             

 سال و باالتر 61                                          

60/11- 

70/16- 

45/23- 

79/30- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

             سال              30کمتر از  سال 40-31

 سال                              50-40                                           

 سال 60-51                                             

 سال و باالتر 61                                          

60/11 

10/5- 

85/11- 

19/19- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 سال                          30کمتر از  سال 50-40

 سال                              40-31                                           

 سال 60-51                                             

 سال و باالتر 61                                          

70/16 

10/5 

74/6- 

08/14- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 



 

 
 

19  

 سال                          30کمتر از  سال 60-51

 سال                              40-31                                           

 سال 50-41                                             

 سال و باالتر 61                                          

45/23 

85/11 

74/6 

33/7- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 سال                          30کمتر از  سال و باالتر 61

 سال                              40-31                                           

 سال 50-41                                             

                                            سال 60-51                                             

79/30 

19/19 

08/14 

33/7 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 
 

ی آنان افزایش مکنش های زیست محیطی ، با باال رفتن سن پاسخگویان، 16-4مطابق با نتایج جدول 
 یابد.

 

 فرضیه هشتم
 میزان کنش های زیست محیطی شهروندان بر حسب تحصیالت آنان متفاوت است. -

 میزان کنش های زیست محیطی شهروندان بر حسب تحصیالت آنان متفاوت نیست. فرض صفر:
 میزان کنش های زیست محیطی شهروندان بر حسب تحصیالت آنان متفاوت است.: فرض مقابل

 
ش های کنزان یم وطرفه از رابطه بین میزان تحصیالت حلیل واریانس یکابتدا برای بدست آوردن ت

، متغیر میزان تحصیالت به هفت سطح تقسیم شدند. سپس جهت آزمون فرضیه از تحلیل زیست محیطی
 طرفه استفاده شد.واریانس یک

کنش های  زانیم (ANOVA(:جدول آماره های توصیفی و تحلیل واریانس )17ـ4شماره) جدول
 بر حسب تحصیالتت محیطی زیس

  F Sig میانگین تعداد تحصیالت  

 000/0 552/1030 50/42 6 ابتدایی

 00/49 3 راهنمایی و سیکل

 70/54 20 متوسطه و دیپلم

 20/58 65 کاردانی

 11/63 107 کارشناسی



 
20 

 1399 پاییز  ،4، پیاپی 3 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه

 70/67 101 کارشناسی ارشد

 75/73 78 دکتری

شده است. سطح معنی داری آزمون نیز از  552/1030برابر   Fمقدار  آمار جدول فوق نشان می دهد که
میزان کنش های زیست محیطی کمتر است؛ بنابراین می توان فرض صفر را رد کرد. یعنی  05/0

کنش زان یمبه عبارت دیگر حداقل میانگین متغیر  شهروندان بر حسب تحصیالت آنان متفاوت است.
با بقیه تفاوت معنی داری دارد. لذا برای قضاوت بیشتر از آزمون  یکی از گروه هاهای زیست محیطی 

(LSD استفاده کرده ایم، این آزمون مقایسه ی زوجی را انجام می دهد یعنی میانگین گروه ها را دو به )
 دو مقایسه می کند تا مشخص شود میانگین های کدام دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد. 

 
شهروندان بر حسب کنش های زیست محیطی  قایسهم (LSD(: آزمون  )18-4) شماره جدول

 تحصیالت

تفاوت  گروه های مورد بررسی

 میانگین

سطح معنی 

 داری

 ابتدایی                              راهنمایی و سیکل

 متوسطه و دیپلم                                                                      

 کاردانی                                                 

 کارشناسی                                   

 ارشد

 دکتری

50/6- 

20/12- 

70/15- 

61/20- 

20/25- 

25/31- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 ابتدایی      راهنمایی و سیکل

 متوسطه و دیپلم                                                                      

 کاردانی                                                 

 کارشناسی                                   

 ارشد

 دکتری                                                   

50/6 

70/5- 

20/9- 

11/14- 

70/18- 

75/24- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 ابتدایی      متوسطه و دیپلم                             

 راهنمایی و سیکل                                      

20/12 

70/5 

000/0 

000/0 
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 کاردانی                                                 

 کارشناسی                                   

 ارشد

 دکتری                                                   

50/3 

41/8- 

00/13- 

05/19- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 ابتدایی      کاردانی                                      

 راهنمایی و سیکل                                      

 متوسطه و دیپلم                                                         

 کارشناسی                                   

 ارشد

 دکتری                                                   

70/15 

20/9 

50/3 

91/4- 

50/9- 

55/15- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 ابتدایی                        کارشناسی                    

 راهنمایی و سیکل                                      

 متوسطه و دیپلم                                                         

 کاردانی                                   

 ارشد

 دکتری                                                   

61/20 

11/14 

41/8 

91/4 

59/4- 

64/10- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 ابتدایی      ارشد                                     

 راهنمایی و سیکل                                      

    متوسطه و دیپلم                                                      

 کاردانی                                   

 کارشناسی

 دکتری                                                   

20/25 

70/18 

00/13 

50/9 

59/4 

05/6- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 ابتدایی      دکتری                                    

 راهنمایی و سیکل                                      

25/31 

75/24 

000/0 

000/0 
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 متوسطه و دیپلم                                                     

 کاردانی  

 کارشناسی

 ارشد                                                   

05/19 

55/15 

64/10 

05/6 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 
نان آکنش های زیست محیطی ، با باال رفتن میزان تحصیالت پاسخگویان، 18-4بق با نتایج جدول مطا

 افزایش می یابد.
 
 

 فرضیه اصلی
 بین عوامل اجتماعی و فرهنگی و کنش های زیست محیطی رابطه وجود دارد. -
 و کنش های زیست محیطی رابطه وجود ندارد. یفرهنگ و یاجتماع عواملبین : فرض صفر 

 و کنش های زیست محیطی رابطه وجود دارد. یفرهنگ و یاجتماع عواملبین : فرض مقابل
 

و کنش های زیست محیطی  یفرهنگ و یاجتماع عوامل(: آزمون همبستگی پیرسون بین 9ـ4جدول )
 آنان

مقدار ضریب همبستگی  متغیر وابسته متغیر  مستقل
 پیرسون 

سطح 
 داریمعنی

 و یاجتماع عوامل
 یفرهنگ

نش های زیست ک
 محیطی

415/0 000/0 

 
باشد بنابراین می 05/0کمتر از  001/0داری آزمون شود سطح معنی( مشاهده می9ـ4با توجه به جدول )

داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود توان گفت رابطه معنیمی %95فرض صفر رد شده و با اطمینان 
( بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است 770/0گی )دارد. با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبست

 یابد.و با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می
 

 پیشنهادهای پژوهش 

 پیشنهادهای حاصل از پژوهش
در تکوین فرهنگ زیست محیطی که ناظر بر حفظ محیط زیست پایدار و پاسداری از حقوق نسل   -

ش چهار گروه اجتماعی ضروری است: دولت، سازمان های های آینده و رعایت اصول و موازین است، نق
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غیردولتی، انجمن ها، نهادهای اجتماعی، مشارکت مردم، کارشناسان و متخصصین محیط زیست و 
توسعه پایدار، تا با همکاری تنگاتنگ و دلسوزانه برای آینده به طرح ریزی، برنامه سازی و اجرای برنامه 

 سالمت و رفاه جامعه در دراز مدت در آن دیده شود.  های جامعی بپردازند که مصلحت و
از آنجا که نهادینه شدن هنجارها، قوانین، نگرش ها و رفتارهای زیست محیطی شهروندان مستلزم  -

آموزش های الزم از طریق نهادهای متولی جامعه پذیری است، پیشنهاد می شود نهادهای مربوطه در 
را در جامعه پیاده سازی کنند. این امر از طریق آموزش های  این راستا برنامه های عملی بیشتری

همگانی با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و برگزاری کالس های آموزشی و همایش های زیست 
 محیطی در شهر خلخال امکان پذیر است. 

 آالینده.  افراد و مجازات صنایع و نظارت اعمال -
 زدارنده و اجرای موثر آن.وضع قوانین زیست محیطی مناسب و با - 
 اهرم های اقتصادی و مالی مانند الف( مالیات ها: به عنوان جریمه تولید یا فعالیت نامناسب.  - 

 ب( کاهش مالیات و سوبسید: برای تولید و فعالیت هایی که به نفع محیط زیست هستند. 

 پیشنهادهایی برای محققین بعدی
و  باورها به پرداختن و انسان شناخت به چیز، هر از بیش یزیست محیط اخالق پیرامون پژوهش برای

 شناخت بر عالوه باید می همین دلیل، به است. نیاز جوامع فرهنگی خاص زمینه در اخالقی ارزش های

بومی  فرهنگ و سنت در موجود منابع از گیری بهره با جوامع، محیطی سایر زیست باورهای و ارزش ها
 همت گماشت. محیطی زیست اخالق نامه امنظ تبیین و تدوین به خود،

، حوزه دیگری است که زیست محیطی اخالق پیرامونـ نقش رسانه ها در افزایش توجه همگانی 
 پژوهشگران بعدی می توانند به بررسی آن بپردازند. 
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Abstract 

The aim of this study was Investigating Socio-Cultural Factors Related to Citizens' 
Environmental Actions (Case Study: Khalkhal Citizens). This research was 

conducted by survey method and in order to improve the validity of the 

questionnaire measures, face validity was used and reliability was obtained by using 

Cronbach's alpha coefficient, which was higher than 0.70 for all variables. The 

statistical population of this research consists of citizens aged 18 and over in 

Khalkhal city. The statistical population is 36,000 according to the statistics of the 

Civil Registration Office. Among them, using Cochran's formula, 380 people were 

selected as a sample by simple random sampling. Findings showed that there is a 

significant relationship between the independent variables of religiosity, sense of 

place, citizens 'legitimacy, local participation, and citizens' trust with the dependent 

variable of environmental actions. 
 

Keywords: Socio-cultural factors, sense of place, citizens' legitimacy, local 

participation, environmental actions 
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 نقش با  یسازمان یریادگی فرهنگ بر یاخالق رهبری تأثیر بررسی

 شناختیروان توانمندی میانجی
 

 2، هادی گنجی1فرهاد  زاهدی
 

 1399مهر  6تاریخ پذیرش:                                          1399تیرماه  16 دریافت:تاریخ 
 

 چکیده
بر فرهنگ یادگیری سازمانی با نقش میانجی  تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اخالقی

ن جامعه آماری ایشناختی در اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل صورت گرفته است. توانمندی روان
باشد که بر اساس آمار واحد ة کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل میکلی، شامل تحقیق

پرسشنامه گردآوری  206باشد. تعداد نفر می 220تان این تعداد جمعاً انفورماتیک  اداره کل امور مالیاتی اس
و با استفاده از مدل معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین در تحقیق حاضر از ابزار 

ه ی مورد نظر استفادهای به دادهابیدستی براها ی دادهآوری جمعاصلپرسشنامه استاندارد به عنوان ابزار 
های تحقیق نشان داد که رهبری اخالقی، فرهنگ یادگیری شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه

شاختی در اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل شاختی را با نقش میانجی توانمندی روانسازمانی روان
نظر رهبری  استان اردبیل ازها نشان داد کارکنان اداره کل امور  مالیاتی کند. در نهایت یافتهبینی میپیش

 اخالقی و فرهنگ یادگیری سازمانی وضعیت مناسبی دارند.
 

 شناختیرهبری اخالقی، فرهنگ یادگیری سازمانی ، توانمندی روانکلمات کلیدی؛
 

 مقدمه -1
بینی محیط را خیلی پایین آورد و بر نوع رهبری در حال ناپایداری و پیچیدگی ممکن است قابلیت پیش

ثیر بگذارد. در یک محیط ناپایدار، سبک جدید مدیریتی که داراییهای نامشهود را أر سازمان تظهور د
تالف مجدد توانند چنین ائقادر به توسعه و ظرفیتهای پویا را قادر به فعالیت کند، مهم است. سازمانها نمی

و کمیابی محیطی به  به پیچیدگی 3خلق نمایند. گیبنز اخالقیکید بر یک رهبری أاستراتژیک را بدون ت
 به نوعی رهبری اخالقیرهبری  ثیرگذار بر شکل رهبری مورد نیاز، توجه نمود.أعنوان عوامل خارجی ت

هستند و برای پیروان خود انگیزش معنوی  خصوصیات اخالقیشود که در آن رهبران دارای اطالق می

                                                        
  *l.comFarhadzahedi1357@gmaiگروه مدیریت، دانشگاه علمی کاربردی، مرکز خانه کارگر، اپرس آابد، ایران  1
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انداز سازمانی یک چشم اخالقی. رهبران کنندو توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان، آنها را هدایت می
کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعکاس نوآوری بیشتر را ضروری پویا خلق می

همچنین به دنبال برقراری یک رابطه بین عالئق فردی و جمعی است تا به  اخالقیسازد. رهبری می
  (.Beuger, 2012:23)بدهد زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را

  به الزامات و مهارتهای کارکنان و نیز با توجه  در جذب منابع موجود سازمانهابا توجه به رقابت شدید 
 بدین وسیله دارد،ای اهمیت ویژه تحقق اهداف استراتژیک این  کهدر  سازمان اداره کل امور  مالیاتی

مت داشته مقاو فشارهای ناشی از محیط اقتصادیمقابل  رقابتی موجود در محیطبتواند در  این  بایستی
با توجه به ظرفیتهای موجود منابع انسانی و فرهنگ یادگیری  و بقاء خود را در محیط پرتالطم امروزی

که انگیزه و روحیة باالی کارکنان، تقویت حس مشارکت و  تضمین نماید شناختی آنهاسازمانی روان
کنان، ارتقاء و بهبود سطح بینش مثبت و منطقی کارکنان و پرانرژی همکاری، تقویت روابط بین کار

ن باشد. در این بینمودن کارکنان از طریق مکانیزم روحی و روانی از جمله ابزارهای اهم در این راستا می
 میزان مهرورزی، و فضای دوستی گسترش و تعهد اعتماد، چون ویژگیهایی ایجاد با اخالقی رهبری

سازمان، حس مشارکت و همیاری،  روابط اجتماعی و داده گسترش را سازمان اعضای میان ارتباطات
 Don Page) کنندمی تقویت را تقویت دیدگاههای مثبت در افراد و استفاده از انگیزش باالی کارکنان

& Wong , 2014: 160)  .سازمان در ارتقاء سطح روحیه و نشاط الزامات که ویژگیها، این بر عالوه 

 قدرتی وحذف موانع بهبود انگیزشی و تقلیل اثرات عوامل ایجاد کنندة بی با اخالقی رهبری است،
 بهبود و بازسازی روانی کارکنان مسئله به توجه و آنها توانمندسازی روانی تالش در جهت همچنین با

 ,.Zahedi et alشوند )می دانشی و موفق سازمان سوی به گامهای سازمان تسهیل در برداشتن باعث

(. با توجه به ضرورتهای اشاره شدة فوق، انجام چنین تحقیقی برای اولین بار در  اداره کل 16 :2009
شود. اهداف کلی تحقیق در این مقاله عبارت است از امور  مالیاتی استان اردبیل به شدت احساس می

شناختی ی رواننجی توانمندبررسی و تعیین تأثیر رهبری اخالقی بر فرهنگ یادگیری سازمانی با نقش میا
 در اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل است.

 

 

 ادبیات نظری -2

 رهبری اخالقی2-1
ری دانند. رهبپردازان مدیریت و سازمان، قرن بیست و یکم را قرن رهبری برای سازمان میکثر نظریها

ی سیار مشهوری در رفتار سازمانکند، عنوان ببه دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروهی ایفا می
توانند عامل تمایز در سازمان باشند. در واقع اند که رهبران میاست. محققان رفتار سازمانی ثابت کرده

ر خواهند که ددهند و از آنان میکنند که راه مطلوب را تشخیص رهبران، به پیروان خود چنین القا می
وضعیت مطلوبی که وی مشخص کرده است، تالش کنند.  جهت تشخیص رهبر خود و برای رسیدن به
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این  اند کهبرای این کار دانشمندان حوزه رفتار سازمانی سبکهای مختلفی را برای رهبری ارائه کرده
سبکها و روشها در سازمانهای مختلف دنیا از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردارند و از ویژگیهای حاکم 

ند. یکی از این سبکها که در سالهای اخیر مورد توجه دانشمندان حوزه مدیریت پذیربر محیط تأثیر می
قرار گرفته، رهبری اخالقی است که به گفته کریتنر این سبک بیش از آنکه جنبه تئوریک داشته باشد 
بیشتر فلسفی است. هدف اصلی این سبک، ایجاد بهبودهایی در رهبری سازمانها و در شرایط محیطی 

 .(Kharazi et al., 2013: 89) باشدمختلف می
شود و طبق نظر بسیاری از رهبری کاریزماتیک ناشی می مفهوم رهبری اخالقی در اصل از نظریه

گرین لیف که ابداع کننده چنین سبک  .صاحبنظران، انگیزش اولیه برای رهبری، میل به خدمت است
یان ب «ایی باال برای خدمت کردن به آنانتوجه داشتن به دیگران و توان»رهبری است، فلسفه آن را 

د رسانی به دیگران تأکیرهبران اخالقی روی خدمت»کند: کند و رهبران اخالقی را چنین تعریف میمی
کنند تا افراد از درایت و اختیار و سالمت بیشتری کنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران میمی

دهد که فرایند رهبری اخالقی . او ادامه می«رهبرانی اخالقی شوند برخوردار شوند و خودشان تبدیل به
رسانی کند سپس با یک خواهد در ابتدا خدمتشود که در آن فرد میبا یک احساس طبیعی شروع می
شود که افراد را رهبری کند. همان طور که معلوم شد این شخص با انتخاب هوشمندانه، مشتاق می

شود که رهبر اخالقی در ابتدا به رفع ت فرق دارد و تفاوت آن از اینجا روشن میکسی که فقط رهبر اس
م کند که بهترین آزمون برای اینکه بدانیپردازد. گرین لیف همچنین بیان میاحتیاجات اولیه افراد می

نی سارهبری اخالقی وجود دارد، این است که این سؤاالت پرسیده شود: آیا افرادی که به آنها خدمت ر
ر، شود سالمتر، خردمندترسانی میاند؟ آیا افرادی که به آنها خدمتشود رشد شخصیتی پیدا کردهمی

اند؟ آیا افراد خودشان تبدیل به رهبرانی اخالقی شده اند؟ آیا افراد سودمندتر شده تر شدهآزادتر و مستقل
دراین زمینه  1ریفهای زیادی شده است. لوباند و یا اینکه حداقل زیان نکرده اند؟ از رهبری اخالقی تع

یک مفهوم و تمرینی از رهبری است که رهبر، ارزشها و توسعه و مصلحت افراد را مدنظر »گوید: می
کند انتظار و هدف افراد سازمان را برآورده کند و سعی میگیرد و رهبر قدرتها را بین افراد تقسیم میمی
رهبران اخالقی کسانی هستند که نفع شخصی را کنار »گوید: اخالقی می. وی نیز در مورد رهبران «کند
 2ن دفت. همچنی«کنند نیازهای عاطفی، معنوی و فیزیکی دیگران را برآورده کنندگذارند و سعی میمی

 :کند که عبارتند از، چهار قاعده اخالقی مربوط به رهبری اخالقی را بیان می1999در سال 

 (یگران )قبل از خدمت به خودخدمت رسانی به د .1
 های آنانگوش دادن به خواسته های دیگران و تصدیق گفته  .2

 ایجاد اعتماد در دیگران  .3

 .(Don Page & Wong , 2014: 66) رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحی و روانی  .4

                                                        
1 Laub 

2 Daft 
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اههای زیر، این توان از رالبته مهمترین عامل برای رهبر اخالقی، اعتمادسازی بین پیروان است که می
 :اعتمادسازی را ایجاد کرد

 اختیاردادن خالصانه به پیروان .1
 به سرعت پیروان را درگیر کار کردن  .2

 متعهد و ثابت قدم بودن خود  .3

 توسعه مهارتهای رهبری و پرورش دادن ریسک  .4

  .انتخاب یک سبک مناسب مدیریت  .5

برای اینکه بدانید شما رهبری اخالقی  ای وجود داردهای یادشده، پرسشنامه سادهبا توجه به تعریف
 :توان به شرح موارد درپی آمده مالحظه کردهستید یا خیر؟ سؤاالت این پرسشنامه را می

 اید؟ آیا افراد باور دارند که شما به عنوان رهبر، نفع شخصی را کنار گذاشته .1
 دهید؟وش و ارزش میآیا افراد باور دارند که شما به عنوان رهبر، به عقاید و نظرات آنها گ  .2

 آیا افراد باور دارند که شما به عنوان رهبر، از مشکالت زندگی آنها باخبر هستید؟ .3

 آیند؟ شوند، به نزد شما میآیا وقتی افراد با مشکل روبرو می .4

 کنند؟ آیا افراد با اختیار از دستورات شما پیروی می  .5

 بینند؟ تای هدفهای سازمانی میآیا وقتی با افراد هستید، آنها اهدافشان را در راس  .6

 آیا افراد به دوراندیشی شما اطمینان دارند؟   .7

 آیا افراد باور دارند که شما می خواهید به آنها کمک کنید تا رشد و توسعه پیدا کنند؟   .8

خواهید سازمانی به وجود آورید که در جهان تفاوت اساسی آیا افراد باور دارند به اینکه شما می  .9
 ید؟داشته باش

 آید؟ کنید، در آنها احساس قوی در ارتباط با سازمان به وجود میآیا وقتی افراد را رهبری می  .10

مورد، جواب آری داده باشد، در راستای رهبری اخالقی قرار گرفته است.  7هر کسی که به بیش از 
ک در موقعیت یشود، که رهبران فکر کنند بنابراین به طور خالصه، رهبری اخالقی وقتی ایجاد می

اند و نفع دیگران را در درجه اول فعالیت خود قرار دهند و نیازهای آنها را برطرف اخالقی قرار گرفته
تانداردهای توانیم به اسثر رهبری، قدرت باشد، ما نمیؤتا زمانی که عامل م« نایر»نمایند. با توجه به گفته 

رهبری قرار دهیم تا جامعه به ترقی دمت را در هستهباالتری از رهبری دست پیدا کنیم، بلکه ما باید خ
  .(Hoseinpour, 2014: 30) و پیشرفت دست یابد

 

 رهبری اخالقی، اهمیت و ضرورتهای آن در سازمان2-1-1

است و شاید اشکال غالب سازمانهای امروزی همچون مدرن دنیای فردا دنیای سازمانهای 
ریشه دوانیده است و  یر و پود زندگی اجتماعی انسان امروزآوری در تاها که به شکل حیرتبوروکراسی

 مفاهیم سازمان، نماید، پاسخگوی نیازهای جامعه فردا نباشد؟زندگی بدون آنها غیرقابل تصور می
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های مدیریت و رهبری و فرایندهای مرتبط با آنها بشدت در معرض تغییرند. با رشد سریع تکنولوژی
و فنون ارتباطی جدید، از هم اینک آهنگ فروپاشی ساختارهای  مختلف بخصوص فناوری اطالعات

رسد و مفاهیمی همچون سازمانهای مجازی، دولت الکترونیک، تجدید عریض و طویل به گوش می
ن فضای مطالعه پیرامو. .. ، مدیریت فیلسوفانه وسبک رهبریساختار و کوچک سازی، جایگزینهای 

مفهوم ناپایداری محیط خارجی برای معرفی یک محیط  .(Jennine, 2007) اندمفهوم سازمان را پر کرده
رود. ناپایداری محیط خارجی بر چگونگی ساختاردهی کار می خارجی در حال تغییر و غیر مطمئن، به

اشاره می 1فولمر، گیبز و گلدسمیت گذارد.ثیر میأبینی آنها تمجدد سازمانها و تطبیق با تغییرات یا پیش
زدایی، تجارت الکترونیک و تغییر سریع تکنولوژیک، ها را مجبور به ارزیابی ، مقرراتی شدنکنند که جهان

بین عدم اطمینان عینی محیطی و عدم اطمینان ذهنی  2کند. میلیکنمجدد روش فعالیت خودشان می
ی حالی که دوم شود، درشود. اولی به ویژگیهای عینی محیط خارجی اطالق میمحیطی تمایز قائل می

کنند که عدم اطمینان تکنولوژیک بیان می 3به ادراکات اعضای سازمان از محیط اشاره دارد. جاچ و کرافت
د، کننتواند به طور عینی از طریق جستجوی فعالیتهای هایی که به صورت انحصاری کار میمی

خدادهای ال کلی رعدم اطمینان محیطی به نسبت احتماالت در نظر گرفته شده به احتم گیری شود.اندازه
بینی صحیح رخدادها شود. میلیکن عدم اطمینان را به عنوان ناتوانی یک فرد برای پیشآینده اطالق می

شوند احتماال با ریسک خیلی باال دیده میهایی که با عدم اطمینان باال تصور میکند. محیطتعریف می
اند منجر به آشفتگی شدید سازمانها شود و توشوند؛ بافتهای سازمانی که در آنها تصمیمات نادرست می

بقای آنها را به خطر بیندازد. انواع مختلفی از عدم اطمینان مشاهده شده درباره محیط وجود دارد که 
عبارتند از: عدم اطمینان تکنولوژیک، عدم اطمینان مصرف کننده، عدم اطمینان رقابتی و عدم اطمینان 

 .(Freeborough & Patterson, 2015:51) منابع
بینی محیط را خیلی پایین آورد و بر نوع رهبری در حال ناپایداری و پیچیدگی ممکن است قابلیت پیش

ثیر بگذارد. در یک محیط ناپایدار، سبک جدید مدیریتی که داراییهای نامشهود را أظهور در سازمان ت
تالف مجدد توانند چنین ائزمانها نمیقادر به توسعه و ظرفیتهای پویا را قادر به فعالیت کند، مهم است. سا

به پیچیدگی و کمیابی محیطی به  4کید بر یک رهبری اخالقی  خلق نمایند. گیبنزأاستراتژیک را بدون ت
 رهبری اخالقی  به نوعی ثیرگذار بر شکل رهبری اخالقی  مورد نیاز، توجه نمود.أعنوان عوامل خارجی ت

ارای موهبت الهی هستند و برای پیروان خود انگیزش معنوی شود که در آن رهبران درهبری اطالق می
انداز سازمانی کنند. رهبران اخالقی  یک چشمو توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان، آنها را هدایت می

کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعکاس نوآوری بیشتر را ضروری پویا خلق می
القی  همچنین به دنبال برقراری یک رابطه بین عالئق فردی و جمعی است تا به سازد. رهبری اخمی

                                                        
1 Folmer, Gibz and Goldsmith 

2 Miliken 

3 Jog and Craft 

4 Gibenz 
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موهبت الهی را به عنوان یکی از چهار « بس»زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد. 
مشخصة رهبری اخالقی  مورد توجه قرار داد. موهبت الهی یک آتش است، آتشی که انرژی و تعهد 

یک بعد خیلی  کند.سازد و نتایجی بیشتر و ماورای شرح وظایف آنها ایجاد میمشتعل میپیروان را 
ران بخش نیازمند این است که رهب، برانگیختن از طریق الهام است. انگیزش الهاممرتبط با موهبت الهی

را به طور   یت و اهدافاداره کل امور به اعضای سازمان انرژی و نیرو بدهند. رهبران اخالقی ، اهمیت م
، به کارکنان اجازه تالش سخت و اغلب دستیابی کنند. چنین ابالغ واضحیواضح به کارکنان ابالغ می

دارد که بیان می« بس»دهد. در تشریح تشویق معنوی، به اهداف ماورای شرح وظایف آنها را می
نان راههای جدید نگاه کردن کنند تمایل و توان این را دارند که به کارکرهبرانی که تشویق معنوی می»

شوند به مسائل قدیمی را نشان دهند، به آنها یاد دهند تا مشکالت را به عنوان مسائلی ببینند که حل می
عالوه بر انگیزش الهامی و تشویق معنوی، رهبران اخالقی  به «. کنندکید میأحلهای منطقی تو بر راه

دهنده احترام و ارج نهادن به آنهاست و به عنوان مربی  نمایند که نشانای میپیروان خود توجه ویژه
 .(Beuger, 2012:130) کنندخدمت می

ثر هستند: آنها قادرند هم پیروان خود را متحد کنند و هم اهداف ؤبه چند دلیل م اخالقیرهبران 
روان خود ارائه انداز آینده را به پیتصویری از یک چشم اخالقیو باورهای پیروان را تغییر دهند. رهبران 

قادر  انداز روشن و مورد نیاز را شکل دهند، احتماالًکنند. از آنجا که چنین رهبرانی قادرند یک چشممی
زیردستان را برای  اخالقیانداز هم هستند. رهبران به برانگیختن کارکنان برای مشارکت در آن چشم

 خالقیار پاوار و ایستمن، اثربخشی یک رهبر اساس نظ انگیزانند. برانجام کار بیش از حد انتظار بر می
 نتیجه سه عامل است؛ 

 ؛)پذیرش تغییر( موقعیت نسبی سازمان در پیوستار پذیرش سازمانی. 1
 ؛درجه تطبیق فرایند اخالقی ی الزم برای موفقیت سازمان .2
د ای اجرای فراینبر اخالقیکه در سازمان در حال اجراست و قابلیتهای رهبران  اخالقیفرایند رهبری . 3

دهد که سازمان ظرفیت فعالیت پویا یا پاسخ سریع پذیری این اطمینان را میمناسب اخالقی ی. انعطاف
به شرایط رقابتی در حال تغییر را دارد و بنابراین یک مزیت رقابتی ایجاد کرده یا مزیت رقابتی موجود را 

اندازی هم برای مدیران و هم القا کرده و چشم، تغییر را در کل سازمان اخالقیکند. یک رهبر حفظ می
کند، نقشی را در تعبیر کند. به هر حال محیط خارجی که سازمان در آن فعالیت میکارکنان خلق می

ژگیهای به جای تمرکز بر وی اخالقیکند. الگوی رهبری ، ایفا میثر یا کم کاراؤعملیات اجرایی به صورت م
های متالطم، کند. در محیطدهد تمرکز میزی که رهبر انجام می، بیشتر بر روی چیشخصی رهبر

ثرترند، زیرا آنها به دنبال روشهای جدید کار کردن و در جستجوی فرصتهایی ؤم رهبران اخالقی  احتماالً
از وضع  دهند و احتماالًثر را به پاسخهای کارا ترجیح میؤبرای مواجهه با ریسک هستند، پاسخهای م

بینی آن تغییرات کنند. بنابراین آنها شاید در برابر تغییرات محیط خارجی یا پیشمایت میموجود کمتر ح
 .(Hoseinpour, 2014: 38) ثرتری نشان دهندؤواکنش م
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را شناسایی  اخالقیدو نوع رهبری  1ممکن است به چندین شکل باشد. برنز اخالقیرهبری 
گرا بر روی کند در حالی که تکاملکار می ءی اجزاطلب رواصالح»گرا. طلب و تکاملکرده است: اصالح

طلب در جستجوی اصالحات هماهنگ با روندهای موجود و سازگار با اصول و کند. اصالحکل، کار می
ول ها و تغییر اصگرا به دنبال تعیین مسیر، جلوگیری یا نقض تئوری. تکاملهای متداول استتئوری

طلب و تکاملرا شناسایی کردند: همانند انواع اصالح اخالقیرهبری است. پاوار و ایستمن نیز دو بعد 
 خالقیا]کنترل کننده[ و رهبری  آوردکه بافت سازمانی را تحت کنترل در می اخالقیگرای برنز، رهبری 

کنترل کننده زمانی وارد  اخالقیرهبری  .دهد ]واکنشی[که در مقابل بافت سازمانی واکنش نشان می
واکنشی زمانی که پذیرش پایین است وارد  اخالقیود که پذیرش باالست، در مقابل رهبری شعمل می
 نندةایجاد ککید دارد که أروی بافت سازمانی ت اخالقیشود. تحت شرایط پذیرش باال، رهبری عمل می

تغییر  یک فرایند تخریبی را برای ایجاد اخالقیتغییر باشد در حالی که در شرایط پذیرش پایین، رهبری 
بود که با توجه به بافت سازمانی وارد  اخالقیبندی بر اساس رهبری چه این طبقه کند. اگراجرا می

باید هم اثر پذیرش  اخالقیشود، ما معتقدیم که مدلی از اثر محیط خارجی بر ظهور رهبری فعالیت می
جه قرار دهد. بنابراین ما که ممکن است وارد عمل شوند را مورد تو اخالقیو هم انواع مختلف رهبران 

را با هم  اخالقییک چارچوب مفهومی که محیط خارجی و پذیرش اعضای سازمان در ظهور رهبری 
می« ثر از محیطأمت اخالقیرهبری »دهیم. ما این مدل را یک مدل دهد، توسعه میمورد توجه قرار می

 .(Horsman, 2010: 26) نامیم
 
 

 توانمندسازی در سازمانها 2-2
 هاژوهشپ تنوع علت به حال این با. آیدمی شمار به انسانی منابع توسعه در نوین مباحث از 2وانمندسازیت
 هایرویکرد اینکه ویژه به. است برخوردار ایگسترده ادبیات حوزه، از این در گرفته صورت مطالعات و

 محتوای تقویت موجب ندسازیتوانم ادبیات در تنوع چند هر. است گرفته قرار مطالعه مورد آن در مختلفی
 به یاست. توانمند شده توانمندی از جامعی مدل ارائه و یکپارچگی به دستیابی عدم باعث است، اما آن

 از ارک محیط در مدیران از بسیاری. گیردقرار می استفاده مورد مختلف هایشیوه به گسترده صورت
 بسیاری حلهرا عنوان به را توانمندی دیریتم صاحبنظران و نویسندگان و کنندمی صحبت توانمندسازی

 کنند. می توصیه سازمانی مشکالت از

 کیفیت هب ناگهانی، نیاز هایجهانی، دگرگونی رقابت افزایش قبیل از تأثیر عواملی تحت امروز سازمانهای
 هاسال از پس. دارند قرار زیادی فشارهای زیر غیره و محدود منابع وجود و فروش از پس خدمات و

 خود کاری اداره کل امور  و اقتصاد در بخواهد سازمانی اگر که است رسیده نتیجه این به تجربه، دنیا
 برخوردار االب باانگیزه و متخصص، خالق انسانی نیروی از باید نماند عقب رقابت عرصه در و باشد پیشتاز

                                                        
1 Berns 

2 Empowerment 
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 وریبهره و انسانی سرمایه ینب. دهندمی تشکیل را سازمان یک واقعی ثروت اساس انسانی منابع. باشد
 جهان، گردآوری موفق اقتصادی هایبنگاه مهم هایدغدغه از. دارد وجود مستقیم ایرابطه سازمانها در

 ستنده متعلق آن به که سازمانی در تحول ایجاد به قادر که است خردورزی و فرهیخته انسانی سرمایه
 اهداف و سازمانی، اندیشه فرهنگ با نسانهاییا از مرکب است ایمجموعه موفق سازمان یک. باشند

 تپیشرف به عشق با را خود دانش و سازمان، تجارب پذیرانعطاف نظام در گروهی کار با که مشترک
 که ایوظیفه و سازمان به نسبت فرد هر بنابراین. دهندمی قرار خود مدیریت اختیار در سازمان روزافزون

 ازمانیس هر برای انسانی منابع بالقوه هایتوانایی از استفاده. کرد دخواه مالکیت دهد، احساسمی انجام
 بالقوه هایتوانایی و هااستعداد مجموعه از فردی، سازمان وریبهره در. رودمی شمار به بزرگ مزیتی

 شگرف ادهایاستعد و بالقوه نیروهای درآوردن بالفعل با و کندمی استفاده سازمان پیشرفت منظور به فرد
 به دستیابی ٔ  الزمه شد، بنابراین خواهد سازمان با سوییهم و فرد پیشرفت موجب سازندگی جهت رد

 و رشد، پیشرفت، شکوفایی راستا این در. است ارزش با منابع این موثر سازمان، مدیریت هایهدف
 احبص توجه مورد کارکنان توانمندسازی عنوان تحت اخیر سالیان در کارکنان هایتوانمندی ارتقای
 هایچالش اب مقابله به سازمانها که گونههمان. است شده واقع انسانی منابع مدیریت شناسانکار و نظران

 کارکنان تعهد و حمایت به بیشتری اند، نیازداده قرار اولویت در را مستمر بهبود و خیزند برمی سازمانی
 . (Memishi, 2013: 17شود )می احساس کار در آنها کردن درگیر و

 توان از گیریبهره وسیله به سازمان وریبهره ارتقای جهت در مؤثر و نوین تکنیکی توانمندسازی
 واقع در و هستند نهفته قدرت صاحب خود انگیزه و دانش، تجربه واسطه به کارکنان. است کارکنان

 از برداری هبهر برای که ایبالقوه هایظرفیت تکنیک این. است قدرت این کردن آزاد توانمندسازی
 المس محیط یک در و گذاردمی اختیار شود، درنمی کامل استفاده آن از که انسانی توانایی سرچشمه
 کارکنان کامل عمل آزادی و مدیریت سوی از کامل کنترل اعمال بین در را متعادل روشی سازمانی
 انکارکنانش وانمندسازیت به را سازمانها که دارند وجود متعددی محیطی هایمحرک. کندمی پیشنهاد
 :از  عبارتند آنها ترینمهم میان این در. (Memishi, 2013: 23کند )می ترغیب

 یدگرگون و تغییر به وادار را آنها و وارد هاشرکت به جهانی رقابت که . افزایش رقابت: فشارهایی1
 جلوه ادیع امروزه بسا چه دهبو برجسته و العادهخارق نظر به گذشته در آنچه که معناست این کند، بهمی

 را آنها جای یگرد رقیبی کنند گذر موانع این از نتوانند هاشرکت اگر و روندمی باالتر پیوسته موانع. نماید
 رقابت این در آنها کمک با بتوانند تا هستند توانمند افرادی نیازمند سازمانها امروزه بنابراین. گرفت خواهد
 . شوند پیروز

. است داده تأثیر قرار تحت را سازمان جوانب فنآوری، تمامی سریع : رشدرکا محیط بر اوریفن .  اثرات2
 به هاایانهر که شودمی باعث تکنولوژی رشد. کند تغییر کار ماهیت که است شده باعث فناوری تغییر

 از که هستند توانمند کارکنان اند، نیازمندمانده باقی که مشاغلی و شوند انسآنها جایگزین سرعت
 . باشند برخوردار تکنولوژی تغییرات با رویارویی برای الزم هایمهارت
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 تیرقاب موقعیت در که انددریافته سازمانها از مشتریان: بسیاری نیازهای به سریع پاسخگویی . ضرورت3
 دانندب باید داابت که است معنا بدین این. بخشند بهبود را مشتریان به دهیخدمت پیوسته باید فزاینده
 تا هستند توانمند افرادی نیازمند سازمانها بنابراین. باشند آن بهبود پی در سپس و خواهدمی چه مشتری
 . بخشند بهبود را خود خدمات و محصوالت بتواند و داده قرار خود کار دستور در را نوآوری

جامع،  کیفیت ریتمدی علمی منابع تمامی در مدیریت کیفیت جامع: تقریباً های. موفقیت برنامه4
 را ندسازیتوانم ولتهاوس و توماس. است شده تلقی جامع کیفیت مدیریت حیاتی توانمندسازی، عنصر

 . دانندمی جامع کیفیت مدیریت مهم ابزارهای از یکی
 انیجه رقابت شدت که محیطی عالی، در مدیران از بسیاری اعتقاد سازمانها: به پذیریانعطاف . ضرورت5
 انعطاف افزایش باعث شده متمرکز کنترل از برداشتن است، دست آن هاییویژگی از نوین یهافناوری و

 Imam) تاس تمرکز عدم فلسفه بهترین کارکنان توانمندسازی میان این در و شد خواهد سازمانها پذیری

and Shafique, 2014:10) . 
 

 سازمانی یادگیری فرهنگ 2-3
 ،یائمدر رفتار به صورت نسبتاً د رييعبارتست از هر نوع تغ يريادگبراساس تعريف رابينز از يادگيري، ي

 راتييغبلکه ت ست،ين تيقابل رو يريادگياست که  یهيبد فيتعر نيبا ا. دهدیتجربه رخ م جهيکه در نت

ر د یمانو ساز یگروه نيب ،یگروه ،يمعموالً در چهار سطح فرد يريادگياند. هستند که قابل مشاهده

 يکه برا یزمان ايشده و اصالح گردد  يیشناسا يیکه هر خطا افتدیاتفاق م یزمان يريادگي. رديگیبر م

 ;Rahimi & Vazifeh Damirchi, 2012) شود جاديا جيها و نتاخواسته نيب یهماهنگ کيبار  نياول

Argyris, 1995.)  

 نقش بسزایی رکا محل در اعتماد و صراحت پرسشگری، روحیه ایجاد با سازمانی یادگیری فرهنگ

است دانش ضمنی  تبادل ویژه به دانش، انتقال متضمن که دارد اشتراکی فرهنگ یک ایجاد در
(Friedman et al., 2001  .) 

و  است یادگیرنده سازمان مفهوم از ناشی سازمانی یادگیری فرهنگ تئوریک، لحاظ از
 سازمانی یادگیری هنگفر عمل در و است سازمانی فرهنگ و سازمانی یادگیری بیانگرمفاهیم

 Zheng et) باشد یادگیرنده سازمان مایه درون و سازمانی فرهنگ از اساسی جنبه یک تواند می

al., 2009 .)اصلِ  پنج ،«رندهیادگی سازمان یوهیش و هنر: پنجم اصل» کتاب یسندهینو ،1یسِنج تریپ 

 :کندیم انیب ریز صورت به را یسازمان یریادگی فرهنگ در وابسته هم به
 و یشخص اهداف تحقق و یریگشکل به قیتشو ،یشخص یسازتیظرف: یشخص یهاییتوانا

 ؛یسازمان نیهمچن

                                                        
1 Peter Senge  
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 رتفک طرز) رامونیپ جهان مورد در افراد تفکر طرز دادنِ رییتغ و دنیکش چالش به: یذهن یهامدل

 ؛(است مهم دیکنیم فکر که آنچه از شتریب

 سازمان، کی عنوان به نکهیا مورد در یجمع تعهد احساس و مشترک یآرمان جادیا: مشترک آرمان

 م؛یابی دست هدف آن به میخواهیم چگونه و میبرس کجا به میدار قصد

 یصورت به گروه، یهاییتوانا و هوش شیافزا و یمیت یریادگی یبرا تیظرف جادیا: یمیت یریادگی

 باشد؛ گروه یاعضا تکتک یاستعدادها مجموع از شتریب که

 جادشدهیا راتییتغ چگونه نکهیا درک و جانبههمه دِید داشتن یبرا الزم ییتوانا جادیا: یستمیس تفکر

 و متقابل یهایوابستگ یکل شناخت یِ معن به نیا. گذاردیم اثر ستمیس کل بر سازمان، از یبخش در
 ستمیس سرسرتا در رات،ییتغ تِیهدا و یبرداربهره یِچگونگ و ستمیس یهابخش انیم متقابلِ روابط
 .است

 تفکر و بکشند چالش به را موجود وضع تا سازدیم قادر را کارکنان ،یواقع یسازمان یریادگی فرهنگ
 که است یروش نیا» فکرِ طرز در میت یاعضا که کندیم نیتضم یفرهنگ نیچن. باشند داشته یانتقاد

 ,Senge) کندیم جادیا را رییتغ یبرا الزم یسازگار و تیظرف و نشوند گرفتار «شده استفاده شهیهم

1990). 

 

 مدل مفهومی تحقیق-3
متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از رهبری اخالقی، فرهنگ یادگیری سازمانی و 

شناختی و مدل مفهومی تحقیق در ذیل نشان داده شده که بیانگر روابط تئوریک میان توانمندی روان
های آن ها و شاخص. در این تحقیق متغیر رهبری اخالقی و مؤلفهباشدمتغیرهای تحقیق با یکدیگر می

قیق رسانی به عنوان متغیر مستقل از تحکه عبارتند از مهرورزی، قابلیت اعتماد، تواضع و فروتنی و خدمت
( و متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان متغیر 2014( و والیومبا و همکاران )2014پیج و وانگ )دون

هایی همچون شناختی شامل شاخصها و مؤلفه( و متغیر توانمندی روان1990از تحقیق سنگه )وابسته 
ای( دار بودن و حق انتخاب به عنوان متغیر میانجی )واسطهاحساس تأثیرگذاری، شایستگی، احساس معنی

 اً شکل( استخراج شده و با مطالعة این تحقیقات، مدل زیر تلفیق2007از تحقیق ارگنلی و همکاران )
 گرفته است.

 
 
 
 
 
 

 مهرورزي

 رهبري 

 اخالقی

 قابليت اعتماد

 تواضع و فروتني

 فرهنگ

 يریادگی

 یسازمان

توانمندي 

 روانشناختی
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 : مدل مفهومی1شکل 
 

 روش تحقیق-4
ة کارکنان  کلی، شامل جامعه آماری این تحقیقپژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و 

( برای 2000باشند.  بر اساس روش هومن )نفر می 220اداره کل امور  مالیاتی استان اردبیل به تعداد 
پرسشنامه گردآوری و  206نمونه انتخاب شد و تعداد  200دل معادالت ساختاری تعداد نمونه گیری م

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 

 روائی و پایائی ابزار سنجش4-1

 روائی ابزار سنجش 4-1-1

های بکار گرفته شده در تحقیق حاضر روایی آنها بطور طبیعی مورد به دلیل استاندارد بودن پرسشنامه
 د قرار می گیرد.تأیی

 پایائی ابزار سنجش 4-1-2

پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر این اساس مقدار آلفا با  1برای برآورد پایایی
توان گفت: اوالً سؤاالت بدست آمده است. بنابراین می 1مطابق جدول  SPSSافزار استفاده از نرم

 د. باشو دومًا پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار میپرسشنامه همبستگی با یکدیگر دارند 

 : پایایی پرسشنامه1جدول 

 متغیرهای تحقیق تعداد سؤاالت آلفای کرونباخ

 مهرورزی 6 883/0

 قابلیت اعتماد 6 897/0

 تواضع و فروتنی 6 799/0

 رسانیخدمت 6 892/0

 تأثیرگذاری 4 824/0

                                                        
1 Reliability  

 رسانيخدمت
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 شایستگی 4 884/0

 ر بودندامعنی 4 805/0

 حق انتخاب 4 798/0

 یسازمان یریادگی فرهنگ 20 

 پایایی کل پرسشنامه 56 801/0

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده -5
آوری شده که از مقیاس طیف های جمعهای بدست آمده از پرسشنامههبه منظور تجزیه و تحلیل داد

 برآورد توزیع فراوانی، محاسبة میانگین وگردد، از روشهای آمار توصیفی )به منظور لیکرت استخراج می
اسخها به گیری پشود. با توجه به اینکه در مقیاس لیکرت اندازهانحراف معیار( و استنباطی استفاده می

استفاده  5و  4، 3، 2، 1های اعداد صورت کیفی است، لذا برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی از گزینه
افزار ها از روش بوت استرپ از طریق نرمبرای آزمون فرضیه شود. همچنین در سطح استنباطیمی

AMOS V:18.0  و آزمونt افزار از طریق نرمSPSS V:21.0 شود.استفاده می 
 

 یافته های تحقیق

 توصـیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر رهبری اخالقی
)مهرورزی، قابلیت اعتماد، تواضع متغیر  4در مجموع برای ارزیابی و سنجش شاخص رهبری اخالقی از 

گویه در سطح سنجش  24رسانی( استفاده شده است. این شاخص در مجموع از و فروتنی و خدمت
ای طراحی شده است که بعد از گرفتن میانگین گزینه 5ترتیبی و در قالب طیف لیکرت و به شکل 

، میانگین 3-4ده شد. با توجه به جدول ( آور3( و )2ای، نتایج حاصل در جداول )های رتبهسطری از گویه
(، کمترین 5(، بیشترین مقدار برابر با )3(، مد برابر با )20/3(، میانه برابر با )20/3رهبری اخالقی برابر با )

 باشد. ( می513/0( و با انحراف معیار )1مقدار برابر با )
  های توصیفی در خصوص متغیر رهبری اخالقی: مقادیر شاخص2جدول 

انحراف  میانگین تغیرم

 معیار

 هبیشین کمینه کشیدگی چولگی مد میانه

رهبری 

 اخالقی

3.20 0.513 3.20 3 0.027 4.844 1 5 

 

 های توصیفی در خصوص شاخصهای رهبری اخالقی: مقادیر شاخص3جدول 
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انحراف  میانگین شاخص

 معیار

 هبیشین کمینه کشیدگی چولگی مد میانه

 5 1 -4.915 -0.232 3.33 3.22 0.520 3.23 مهرورزی

 5 1 4.107 -0.258 3.33 3.33 0.539 3.23 قابلیت اعتماد

تواضع و 

 فروتنی

3.28 0.765 3.33 3.33 0.112- 1.162- 1 5 

 5 1 1.494 0.337 3.17 3.16 0.680 3.10 رسانیخدمت

(، مد برابر با 22/3با )(، میانه برابر 23/3(، میانگین مهرورزی برابر با )3با توجه به اطالعات جدول )
( و میانگین 520/0( و با انحراف معیار )1(، کمترین مقدار برابر با )5(، بیشترین مقدار برابر با )33/3)

(، 5(، بیشترین مقدار برابر با )33/3(، مد برابر با )33/3(، میانه برابر با)23/3قابلیت اعتماد برابر با ) متغیر
(، میانه 28/3( و میانگین تواضع و فرووتنی برابر با )539/0با انحراف معیار ) ( و1کمترین مقدار برابر با )

( و با انحراف 1(، کمترین مقدار برابر با )5(، بیشترین مقدار برابر با )33/3(، مد برابر با )33/3برابر با )
(، 17/3(، مد برابر با )16/3(، میانه برابر با )10/3رسانی برابر با )( و نهایتاً میانگین خدمت765/0معیار )

 باشد.( می680/0( و با انحراف معیار )1(، کمترین مقدار برابر با )5بیشترین مقدار برابر با )
 

 توصـیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی 
ه شده است. این متغیر )استفاد 5در مجموع برای ارزیابی و سنجش متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی از 

ای گزینه 5گویه در سطح سنجش ترتیبی و در قالب طیف لیکرت و به شکل  20شاخص در مجموع از 
( و 4ای، نتایج حاصل در جداول )های رتبهطراحی شده است که بعد از گرفتن میانگین سطری از گویه

(، میانه برابر با 54/3ابر با )(، میانگین فرهنگ یادگیری سازمانی بر5( آورده شد. با توجه به جدول )5)
( و با انحراف معیار 1(، کمترین مقدار برابر با )5(، بیشترین مقدار برابر با )86/3(، مد برابر با )57/3)
 باشد. ( می571/0)

 های توصیفی در خصوص متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی : مقادیر شاخص4جدول

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

 هبیشین کمینه کشیدگی چولگی مد میانه

فرهنگ 

یادگیری 

 سازمانی 

3.54 0.571 3.57 3.86 0.233- 0.050 1 5 

 
 های توصیفی در خصوص شاخصهای فرهنگ یادگیری سازمانی : مقادیر شاخص5دول ج
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انحراف  میانگین شاخص

 معیار

 هبیشین کمینه کشیدگی چولگی مد میانه

 گراتفکر نظام
 )سيستمی(

3.57 0.737 3.66 3.67 0.216- 0.412 1 5 

 5 1 -0.104 -0.201 3.40 3.50 0.610 3.52 هاي ذهنیمدل

تسلط و يا 

هاي قابليت
 شخصی

3.54 0.635 3.6 3.47 0.537- 0.489 1 5 

 5 1 4.107 -0.258 3.33 3.33 0.539 3.23 آرمان مشترک

 5 1 0.489 -0.537 3.47 3.6 0.635 3.54 فراگيري تيمی

 

 

 شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر توانمندی روانشاختی توصـیف آماری
متغیر )تأثیرگذاری،  4در مجموع برای ارزیابی و سنجش شاخص شاخص توانمندی روانشناختی از 

گویه در سطح  16دار بودن و حق انتخاب( استفاده شده است. این متغیر در مجموع از شایستگی، معنی
ای طراحی شده است که بعد از گرفتن گزینه 5و به شکل سنجش ترتیبی و در قالب طیف لیکرت 

( آورده شد. با توجه به اطالعات 7( و )6ای، نتایج حاصل در جداول )های رتبهمیانگین سطری از گویه
(، 53/3(، مد برابر با )53/3(، میانه برابر با )50/3(، میانگین توانمندی روانشناختی برابر با )7-4جدول )

 باشد. ( می597/0( و با انحراف معیار )1(، کمترین مقدار برابر با )5برابر با ) بیشترین مقدار

 

 های توصیفی در خصوص متغیر توانمندی روانشناختی : مقادیر شاخص6جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

 هبیشین کمینه کشیدگی چولگی مد میانه

توانمندی 

 روانشناختی

3.50 0.597 3.53 3.53 0.858- 2.404 1 5 

 

 های توصیفی در خصوص شاخصهای توانمندی روانشناختی : مقادیر شاخص7جدول 

انحراف  میانگین شاخص

 معیار

 هبیشین کمینه کشیدگی چولگی مد میانه
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 5 1 2.444 -0.466 3.4 3.4 0.687 3.29 تأثیرگذاری

 5 1 0.996 -0.724 3.60 3.60 0.861 3.61 شایستگی

دار معنی
 بودن

3.60 0.604 3.60 3.60 0.151- 0.059 1 5 

حق 
 انتخاب

3.44 0.545 3.23 3.20 0.711- 0.854 1 5 

(، مد برابر با 4/3(، میانه برابر با )29/3(، میانگین تأثیرگذاری برابر با )7با توجه به اطالعات جدول )
(، میانگین 687/0یار )( و با انحراف مع1(، کمترین مقدار برابر با )5(، بیشترین مقدار برابر با )4/3)

(، کمترین 5(، بیشترین مقدار برابر با )60/3(، مد برابر با )60/3(، میانه برابر با )61/3شایستگی برابر با )
(، 60/3(، میانه برابر با )60/3دار بودن برابر با )(، میانگین معنی861/0( و با انحراف معیار )1مقدار برابر با )

( و 604/0( و با انحراف معیار )1(، کمترین مقدار برابر با )5رین مقدار برابر با )(، بیشت60/3مد برابر با )
(، بیشترین مقدار برابر 20/3(، مد برابر با )23/3(، میانه برابر با )44/3نهایتاً میانگین حق انتخاب برابر با )

 باشد.( می545/0( و با انحراف معیار )1(، کمترین مقدار برابر با )5با )
 

 K-Sبررسی نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون   
 های پژوهشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیهبرای اجرای روش

مهمترین عمل قبل از هر اقدامی، انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور 
برای همین منظور در این پژوهش از آزمون  اساسی بر خودار است.ها از اولویت آگاهی از توزیع داده

ر د های پژوهش استفاده شده است.اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن داده -لموگروفومعتبر ک
 زمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال بودن داده ها نهاده شده است:آاین 

 0H:ستند هها دارای توزیع نرمال داده

 1H: ستندنیها دارای توزیع نرمال داده

داری برای کلیه متغیرهای تحقیق با توجه به جدول آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف اگر سطح معنی
 باشد. ها نرمال می( باشد توزیع داده05/0بزرگتر از سطح آزمون )

 : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش8جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری K-Sی آزمون ارهمقدار آم متغیر

 نرمال است 0.658 1.023 مهرورزی

 نرمال است 0.070 1.001 قابلیت اعتماد

 نرمال است 0.085 1.125 تواضع و فروتنی
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 نرمال است 0.074 0.987 رسانیخدمت

 نرمال است 0.123 1.099 امید

 نرمال است 0.065 1.065 آوریتاب

 نرمال است 0.072 1.023 بینیخوش

 نرمال است 0.068 1.155 خودکارآمدی

فرهنگ 
 یادگیری

 نرمال است 0.095 1.010

( مشخص است، سطح معناداری آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف 9-4همانطور که از اطالعات جدول )
ی در است. در نتیجه تمامی متغیرهای مورد بررس 05/0برای تمامی متغیرهای پژوهش بزرگتر از مقدار 

 باشند. پژوهش حاضر دارای توزیع نرمال می

 

 نتایج تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه رهبری اخالقی 

( ارائه شده است. بار عاملی استاندارد 10تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه رهبری اخالقی در جدول شماره )
ها قابل مشاهده آن تحلیل عاملی تأئیدی برای سنجش قدرت رابطه بین این متغیرها با متغیرهای

بدست آمده است. بنابراین ساختار عاملی پرسشنامه  3/0های پرسشنامه( در تمامی موارد بزرگتر از )گویه
 قابل تأئید است. 

 : تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه رهبری اخالقی10جدول 

  های رهبری اخالقیمؤلفه

 82/0 مهرورزی

 79/0 قابلیت اعتماد

 80/0 تواضع و فروتنی

 86/0 رسانیخدمت

بعبارتی به منظور شناخت متغیرهای رهبری اخالقی در مجموعه سؤاالت آن، تحلیل عاملی صورت 
گرفت. در تحلیل عاملی با توجه به بار عاملی روی هر کدام از عوامل و با توجه به منطق طراحی آنها 

ی نامگذاری شدند. این چهار عامل در رسانعاملهای مهرورزی، قابلیت اعتماد، تواضع و فروتنی و خدمت
 دهند. درصد واریانس نمرات مربوط به رهبری اخالقی را توضیح می 63مجموع در حدود 

 

 نتایج تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی 
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 ( ارائه شده است. بار11در جدول شماره )فرهنگ یادگیری سازمانی تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه 
عاملی استاندارد تحلیل عاملی تأئیدی برای سنجش قدرت رابطه بین این متغیرها با متغیرهای قابل 

بدست آمده است. بنابراین ساختار  3/0های پرسشنامه( در تمامی موارد بزرگتر از ها )گویهمشاهده آن
 عاملی پرسشنامه قابل تأئید است. 

 نگ یادگیری سازمانی : تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه فره11جدول 

  های فرهنگ یادگیری سازمانیمؤلفه

 86/0 گرا )سيستمی(. تفکر نظام1

 81/0 هاي ذهنی. مدل2

 79/0 هاي شخصی. تسلط و يا قابليت3

 85/0 . آرمان مشترک4

 87/0 . فراگيري تيمی5

املی آن، تحلیل ع در مجموعه سؤاالتفرهنگ یادگیری سازمانی بعبارتی به منظور شناخت متغیرهای 
فرهنگ درصد واریانس نمرات مربوط به  23/74صورت گرفت.. این پنج عامل در مجموع در حدود 

 دهند. را توضیح مییادگیری سازمانی 

 نتایج تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه توانمندی روانشناختی 

ارائه شده است. بار عاملی ( 12در جدول شماره ) توانمندی روانشناختیتحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه 
استاندارد تحلیل عاملی تأئیدی برای سنجش قدرت رابطه بین این متغیرها با متغیرهای قابل مشاهده 

بدست آمده است. بنابراین ساختار عاملی  3/0های پرسشنامه( در تمامی موارد بزرگتر از ها )گویهآن
 پرسشنامه قابل تأئید است. 

 روانشناختی أئیدی پرسشنامه توانمندی: تحلیل عاملی ت12جدول 

  های توانمندی روانشناختیمؤلفه

 76/0 تأثیرگذاری

 81/0 شایستگی

 77/0 دار بودنمعنی

 79/0 حق انتخاب

ت در مجموعه سؤاالت آن، تحلیل عاملی صور توانمندی روانشناختیبعبارتی به منظور شناخت متغیرهای 
بار عاملی روی هر کدام از عوامل و با توجه به منطق طراحی آنها گرفت. در تحلیل عاملی با توجه به 
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دار بودن و حق انتخاب نامگذاری شدند. این چهار عامل در عاملهای تأثیرگذاری، شایستگی، معنی
 دهند. را توضیح می توانمندی روانشناختیدرصد واریانس نمرات مربوط به  5/83مجموع در حدود 

 

 میآزمون برازش الگوی مفهو
های تجربی مورد هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه حد کل مدل با داده
وجود دارند که  1استفاده سازگاری و توافق دارد. مجموعه وسیعی از معیارها و شاخصهای برازندگی

ها در تمام کدام از اینگیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. متأسفانه هیچ توانند برای اندازهمی
جهات نسبت به بقیه برتری ندارند. زیرا یک شاخص برازندگی خاص بسته به حجم نمونه، روش تخمین، 

کند. پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت عمل می
مختلفی را برای برازش مدل مورد  از این رو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممکن است شاخصهای

استفاده قرار دهند. در این بخش، الگوی مفهومی پژوهش در قالب دیاگرام مسیر ترسیم و با استفاده از 
شود. یک مدل کامل معادالت ساختاری در حقیقت بیانگر روشهای مختلف برازش آن سنجیده می

 است. (2CFAای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تاییدی )آمیزه

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش1شکل )

                                                        
1 Goodness of Fit 
2 Confirmatory Factor Analysis 
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 داری مدل ساختاری پژوهش(: اعداد معنی2شکل )

 
د که رابطه بین تمامی متغیرهایی که در مدل ابتدایی تحقیق شوبر اساس مدل نهایی، به وضوح دیده می

 آمده بود مثبت و معنادار است. 
 

 نیکوئی برازش مدل
رازش های نیکوئی بدر نهایت جهت برازش مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق نیز از تعدادی از شاخص

دهد ( نشان می13جدول )باشد. های برازش می( بیانگر مهمترین شاخص13استفاده شده است. جدول )
 که الگوی مفهومی پژوهش جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.

 های برازش مدل ساختاری: شاخص13جدول 

 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه

417/2 00/3> 
/df2χ 

92/0 90/0< 
GFI 

059/0 08/0> 
RMSEA 

039/0 05/0> 
RMR 

94/0 90/0< 
NFI 
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93/0 90/0< 
IFI 

96/0 90/0< 
CFI 

 های برازشتفسیر شاخص
 کای اسکوئر -1

ترین و پرکاربردترین شاخص برازش در مدل سازی معادالت توان به عنوان عمومیکای اسکوئر را می
ها به مدل بهتر است. تا جاییکه مقدار ساختاری تلقی کرد. هر چه مقدار آن کوچکتر باشد برازش داده

زش کامل است. یک معیار رایج برای بررسی مناسب بودن این شاخص این صفر برای آن نشان از برا
باشد. که در مدل  3است که حاصل تقسسیم مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی بایستی کمتر از مقدار 

 محاسبه شده است. بنابراین مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 417/2ما این مقدار برابر 
2- RMSEA  

ه های دیگر در مدل سازی کنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد. بر خالف شاخصاین شاخص بر مب
ای هستند، این شاخص برای فواصل اطمینان مختلف نیز قابل محاسبه است. تنها دارای برآورد نقطه

برای این شاخص نشان از برازش مناسب مدل دارد. مقدار این شاخص برای مدل  08/0مقدار کمتر از 
 محاسبه شده که نشان از برازش مناسب مدل دارد. 059/0برابر پژوهش 

3- PMR 
آن نشان دهنده مناسب  05/0شود و مقادیر کمتر از این شاخص بر اساس ماتریس باقیمانده محاسبه می

 شده است که مناسب می باشد. 039/0بودن برازش مدل است. در مدل پژوهش این مقدار برابر 

4- NFI ،CFI  وIFI 

های برازش باال موئید مناسب بودن برازش مدل است. با توجه هر یک از شاخص 9/0تر از  مقادیر باال
هستند در  9/0به اینکه در مدل پژوهش تمامی مقادیر به دست آمده برای این شاخص ها بزرگتر از 

 باشد. نتیجه مدل برازش داده شده به داده ها مناسب می
 ( داده شده است.14تایج مربوط به معناداری آنها در جدول )داری؛ ضرایب مسیر و نبرای آزمون معنی

 : نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری14جدول 

ضریب  مسیر
مسیر 

(β) 

-عدد معنی

 داری

(t-value) 

رتبه 
 به متغیر از متغیر تاثیرگذاری

 (3) 57/2 33/0 فرهنگ یادگیری سازمانی  رهبری اخالقی

توانمندسازی 
 روانی

 (2) 87/2 37/0 ادگیری سازمانی فرهنگ ی
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توانمندی  رهبری اخالقی
 روانشناختی

فرهنگ 
یادگیری 
 سازمانی 

48/0 88/3 (1) 

توان چنین اذعان داشت ( در حالت کلی می2-4( و شکل )15-4با توجه به اطالعات مندرج در جدول )
شناختی و توانمندی روانداری بین متغیرهای رهبری اخالقی، فرهنگ یادگیری سازمانی که سطح معنی

دهندة این است که ارتباط میان بین متغیرهای ( است و نشان-96/1+ و 96/1که بزرگتر از مقدار )
دار ( معنی%95شناختی در سطح اطمینان )رهبری اخالقی، فرهنگ یادگیری سازمانی  و توانمندی روان

 است. 
 

 ایواسطه مسیرهای برای استرپ بوت نتایج :15جدول 

خطای  سوگیری بوت هاداده سیرم
 استاندارد

حد 
 پایین

 حد باال

مهرورزی / توانمندی 
روانشناختی / فرهنگ 

 یادگیری سازمانی 

0742/0 0750/0 0007/0 0223/0 0121/0 0368/0 

قابلیت اعتماد / توانمندی 
روانشناختی / فرهنگ 

 یادگیری سازمانی 

0094/0 0092/0 0002/0 0076/0 0080/0 0350/0 

تواضع و فروتنی / 
توانمندی روانشناختی / 
 فرهنگ یادگیری سازمانی 

0139/0 0141/0 0004/0 0085/0 0017/0 0370/0 

رسانی / توانمندی خدمت
روانشناختی / فرهنگ 

 یادگیری سازمانی 

0234/0 00345/0 0003/0 0154/0 0033/0 0232/0 

رزی / توانمندی روانشناختی / فرهنگ یادگیری ( برای مسیر مهرو15مطابق اطالعات مندرج در جدول )
 است و قرار 0368/0و حد باالی آن  0121/0سازمانی که حد پایین فاصلة اطمینان برای این مسیر 

فرضیه  تأیید نتیجه در و غیرمستقیم مسیر این داریمعنی حاکی از اطمینان فاصله این در صفر نگرفتن
( برای مسیر قابلیت اعتماد / توانمندی 15ات مندرج در جدول )است. همچنین مطابق اطالع آن به مربوط

و حد  0080/0روانشناختی / فرهنگ یادگیری سازمانی که حد پایین فاصلة اطمینان برای این مسیر 
 مسیر این داریمعنی حاکی از اطمینان فاصله این در صفر نگرفتن است و قرار 0350/0باالی آن 
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( 15است. از سویی مطابق اطالعات مندرج در جدول ) آن به فرضیه مربوط تأیید نتیجه در و غیرمستقیم
برای مسیر تواضع و فروتنی / توانمندی روانشناختی / فرهنگ یادگیری سازمانی که حد پایین فاصلة 

 فاصله این در صفر نگرفتن است و قرار 0370/0و حد باالی آن  0017/0اطمینان برای این مسیر 

است. در نهایت  آن به فرضیه مربوط تأیید نتیجه در و غیرمستقیم مسیر این داریعنیم حاکی از اطمینان
رسانی / توانمندی روانشناختی / فرهنگ (برای مسیر خدمت15مطابق اطالعات مندرج در جدول )

است  0232/0و حد باالی آن  0033/0یادگیری سازمانی که حد پایین فاصلة اطمینان برای این مسیر 
 تأیید نتیجه در و غیرمستقیم مسیر این داریمعنی حاکی از اطمینان فاصله این در صفر گرفتنن و قرار

 گیریهاینمونه تعداد و 95 فواصل اطمینان این تمامی برای اطمینان است. سطح آن به فرضیه مربوط

 است. ( بودهBootstrap Resamplingاستراپ ) بوت مجدد
 

 نتیجه گیری-6
های تحقیق نشان داد با توجه به مقدار کای اسکوئر که در مدل ما این فرضیه نتایج حاصل از تحلیل

  RMSEAمحاسبه شده است. بنابراین مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص 417/2مقدار برابر 
برای این شاخص نشان از برازش مناسب مدل دارد. مقدار این شاخص برای  08/0که مقدار کمتر از 

و مقادیر  PMRمحاسبه شده که نشان از برازش مناسب مدل دارد. شاخص  059/0رابر مدل پژوهش ب
 039/0آن نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل است. در مدل پژوهش این مقدار برابر  05/0کمتر از 

هر یک از  9/0که مقادیر باالتر از   IFIو  NFI ،CFIشده است که مناسب می باشد. شاخصهای 
زش باال موئید مناسب بودن برازش مدل است. با توجه به اینکه در مدل پژوهش تمامی های براشاخص

هستند در نتیجه مدل برازش داده شده به داده  9/0مقادیر به دست آمده برای این شاخص ها بزرگتر از 
ی رداری بین متغیرهای رهبتوان چنین اذعان داشت که سطح معنیباشد. در حالت کلی میها مناسب می

( -96/1+ و 96/1شناختی که بزرگتر از مقدار )اخالقی، فرهنگ یادگیری سازمانی ری و توانمندی روان
دهندة این است که ارتباط میان بین متغیرهای رهبری اخالقی، فرهنگ یادگیری سازمانی است و نشان

 دار است.( معنی%95شناختی در سطح اطمینان )و توانمندی روان
؛ رهبری اخالقی، فرهنگ یادگیری سازمانی را با دهد کهنشان میتحلیل آماری ه از دست آمده نتایج ب

 کند.بینی میشناختی در اداره کل امور  مالیاتی استان اردبیل پیشنقش میانجی توانمندی روان
شود از سویی با مروری بر پیشینة تحقیقات انجام یافته در خصوص متغیرهای تحقیق این نکته نمایان می

پیج و وانگ (، دون2013که نتایج تحقیق حاضر مشابه و همراستا با نتایج تحقیقات الرسون و همکاران )
باشد. در نهایت با مروری بر پیشینة تحقیقات ( در خارج از کشور می2014( و والیومبا و همکاران )2014)

ابه و تحقیق حاضر مششود که نتایج انجام یافته در خصوص متغیرهای تحقیق این نکته نمایان می
( و والیومبا و همکاران 2014پیج و وانگ )(، دون2013همراستا با نتایج تحقیقات الرسون و همکاران )

 باشد.( در خارج از کشور می2014)
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 اتپیشنهاد-7

های تحقیق که نشان داد مهرورزی، فرهنگ یادگیری سازمانی را با نقش میانجی با توجه به یافته
ن و کند، به مسئولیبینی میشناختی در اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل پیشنتوانمندی روا

شود توجه به مهربانی و مهرورزی را در ریزان اداره کل امور  مالیاتی استان اردبیل پیشنهاد میبرنامه
مدیران با رأس اداره کل امور  خود قرار دهند و این امر در سایه ارتباطات عاطفی، دینامیک و منسجم 

 گردد. کارکنان محقق می

های تحقیق که نشان داد قابلیت اعتماد، فرهنگ یادگیری سازمانی  با نقش میانجی با توجه به یافته
دیران کند، به معاونین و مبینی میشاختی در اداره کل امور  مالیاتی استان اردبیل پیشتوانمندی روان

شود به منظور افزایش جو اعتماد در کارکنان در اردبیل پیشنهاد میاجرایی اداره کل امور  مالیاتی استان 
سازی های ، اعتمادراستای اجرایی نمودن سبک رهبری اخالقی و نهادینه ساختن هر چه بیشتر آن در الیه

های خود اجرایی نمایند و الزمة این امر برگزاری کارگاههای آموزشی عملی )نه تئوریک( را در بطن برنامه
سازی و ترغیب انگیزة کارکنان به اعتمادسازی است. به منظور ارتقاء سطح استقالل کاری مینة آگاهدر ز

شود معاونین و مدیران اجرایی   سازمان اداره کل امور  کارکنان به عنوان اهرم اعتماد نیز پیشنهاد می
کنان   سازمان ون که به کارمالیاتی استان اردبیل از اصل تفویض اختیار مطلق استفاده نمایند. بدین مضم

اداره کل امور  مالیاتی استان اردبیل در اداره کل امور  محوله اختیارات کامل در همان اداره کل امور  
 داده شود تا با تسلط و احاطة بیشتری بر اداره کل امور  به فعالیتهای خود ادامه دهد.

ی ی، فرهنگ یادگیری سازمانی با نقش میانجهای تحقیق که نشان داد تواضع و فروتنبا توجه به یافته
دیران کند، به معاونین و مبینی میشاختی در اداره کل امور  مالیاتی استان اردبیل پیشتوانمندی روان

 شود با ایجاد اتاقهای فکر و برگزاریاجرایی   سازمان اداره کل امور  مالیاتی استان اردبیل پیشنهاد می
تعامل پویا بین آنها و کارکنان را فراهم نموده و ایجاد جو آکنده از آرامش  جلسات طوفان مغزی، زمینة

 و فروتنی را فراهم نمایند.

رسانی، فرهنگ یادگیری سازمانی با نقش میانجی های تحقیق که نشان داد خدمتبا توجه به یافته
رایی اداره کند، به مدیران اجبینی میشناختی در اداره کل امور  مالیاتی استان اردبیل پیشتوانمندی روان

شود نیازها و انتظارات کاری کارکنان را شناسایی کرده و در کل امور  مالیاتی استان اردبیل پیشنهاد می
شود زمینة تحقق این نیازها و انتظارات اقدامات بایسته را صورت دهند. همچنین در این راستا پیشنهاد می

طوح  های انسانی را در تمامی سیت مستمر از کارکنان، بهبود سرمایهبا بهبود زندگی کاری کارکنان و حما
فراهم نمایند. از سویی به منظور ارتقاء سطح احساس شایستگی و توانمندسازی روانی کارکنان در محیط 

سازی شود رئیس، معاونین و مدیران اجرایی اداره کل امور  مالیاتی استان اردبیل اصل غنیکار پیشنهاد می
 ی و ارگونومی )مهندسی فاکتورهای انسانی( را در محیط شغلی کارکنان به شدت رعایت کنند. شغل
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Abstract 

The present study aimed to investigate the effect of ethical leadership on 

organizational learning culture with the mediating role of psychological 

empowerment in the General Department of Taxation of Ardabil Province. The 

statistical population of this study includes all employees of the General Department 

of Taxation of Ardabil Province, which according to the statistics of the Informatics 

Unit of the General Department of Taxation of the province, this number is a total 
of 220 people. 206 questionnaires were collected and analyzed using structural 

equation modeling. Also in the present study, the standard questionnaire was used 

as the main tool for data collection to obtain the desired data. The results of the 

analysis showed that ethical leadership predicts the culture of psychological 

organizational learning with the mediating role of psychological empowerment in 

the General Department of Taxation of Ardabil Province. Finally, the findings 

showed that the employees of the General Department of Tax Affairs of Ardabil 

Province are in a good position in terms of moral leadership and organizational 

learning culture. 
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به هویت فرهنگی در بروز تعلق خاطر کاری  یبندیپا ینسب تیاهم

 کارکنان بانك های دولتی استان قزوین
   

 2، هادی هاشم زاده زندآبادی*1مریم ماهیکار

 

 1399مهر  10 تاریخ پذیرش:                                          1399تیرماه   20 دریافت:تاریخ 

 
 چکیده

کارکنان  یدر بروز تعلق خاطر کار یفرهنگ تیبه هو یبندیپا ینسب تیاهم یبررس هدف اصلی تحقیق،
نفر انتخاب گردید.  201می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  بانک های دولتی استان قزوین

برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای 
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه  باخ مورد تأیید قرار گرفت.کرون

نمودارها و جداول فراوانی استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن 

 توزیع نرمال کولموگروف استفاده شد، که مشاهده گردید متغیرها از –متغیرها از آزمون اسمیرنوف 
برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته 
شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک 

اری تعلق خاطر ک با ویت فرهنگیهای تحقیق نشان می دهد ابعاد هاهمیت نسبی استفاده شد. یافته
ر در بروز تعلق خاط ها حاکی از آن است که ابعاد هویت فرهنگیهمچنین یافته رابطه معنی داری دارند.

 دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.کاری 

 تعلق خاطر کاری ،هویت فرهنگی هویت، فرهنگ، : واژه های کلیدی

 مقدمه -1

 دارند. بیشتری اهمیت آنها از مورد دو و فرهنگی، اجتماعی ساختارهای گوناگون عناصر میان در

اند:  آمیخته یکدیگر با عینی های وضعیت در اما ناپذیرند تفکیک ها و تحلیل تجزیه در عنصر دو این
 تعیین و تعریف جامعه وسیلة فرهنگ به که است هایی عالقه و منظورها ها، هدف شامل عنصر نخستین

 هدف است. درآمده آن از هایی بخش یا جامعه اعضای برای همة شروعم های هدف صورت به و شده

                                                        
 رانیا ،تهران ،تهران مرکز واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،مدیریت و حسابداری دانشکده ،مالی تیریمد گروه  1

 biamaryam95@gmail.com:  * نویسنده مسئول
 رانیا ،رجانسی ،علوم و تحقیقات واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یانسان علوم دانشکده ،اجرایی تیریمد گروه  2
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 شوند. هدف بندی می دسته ارزشی مراتب سلسله یک در کلی طور به نیز و اند کمابیش همبسته ها

 هستند آرمانی مرجع چارچوب بردارندة در متفاوت است، آنها اهمیت و حساسیت میزان که متداول های

 شناختی های زیست سائقه با گرچه ها هدف این دارند. را«  کردن تالش ارزش» که  هستند اموری یعنی

 پذیرفتنی های شیوه اجتماعی، دوم ساختارهای عنصر شود. نمی تعیین آنها وسیلة به اما دارد، ارتباط

خود  فرهنگی های هدف است ناگزیر گروهی هر کند. می نظارت و تعیین، تنظیم را هدف این به رسیدن
رراتی منطبق کند که ریشه در نظام رسوم اخالقی یا نهادها دارد و این مقررات، بیانگر راه و روش را با مق

های مجاز حرکت به سوی این هدف هاست. این هنجارهای نظم دهنده ضرورتاً با هنجارهای فنی و 
 Etebarian؛ Harati, 2013کارآمد یکی نیستند، بلکه مربوط به احساس های ارزشی نهفته در آن است )

et al, 2014.) 

در طی سال های اخیر توجه و عالقه زیادی به موضوع تعلق خاطر کارکنان نشان داده شده است. 
بسیاری بر این عقیده هستند که تعلق خاطر کارکنان پیش بینی کننده نتایج کار کارکنان، موفقیت 

رای دارای پتانسیل باالیی ب سازمانی و عملکرد مالی است. تعلق خاطرکاری به عنوان یک سازه مثبت
به عنوان اولین پژوهشگر حوزه  1(. کانMacey et al, 2009تبیین پیامدهای مطلوب سازمانی است )

تعلق خاطر، آن را استفاده ا ز تمام وجود خویش در ایفای نقش های کاری تعریف می کند. در تعلق 
کنند. طفی خویش را بکار گرفته یا ابراز میخاطر افراد در ایفای نقش تمام ابعاد فیزیکی، شناختی و عا

فقدان تعلق خاطر، منفک کردن خویش از نقش های کاری است. در فقدان تعلق خاطر افراد به طور 
(. شاوفلی و Kahn, 1990: 694فیزیکی، شناختی و عاطفی از نقش های کاری خویش منفک هستند)

وسط کنند که تش و مرتبط با کار تعریف میتعلق خاطر کاری را حاالت ذهنی مثبت، رضایت بخ 2بکر
شود. سرزندگی با سطح باالیی از انرژی سه شاخص سرزندگی، فدایی شدن و مجذوب شدن متمایزمی

شود. فدایی شدن به درگیر شدن شدید شخص با کار و تجربه و تاب آوری ذهنی در حین کار متمایز می
ب شدن، با تمرکز کامل و جذب شدن شادمانه در داری، اشتیاق و چالش اشاره دارد. مجذوحس معنی

شود که به موجب آن زمان به سرعت گذشته و منفک کردن خویش از کار برای فرد کار متمایز می
 (.Schaufeli & Bakker, 2004: 295مشکل است )

امروزه، رویکردهایی با دیدگاه فرهنگی در جستجوی راه حل های خالقی هستند که در میان 
تولید شده و با آنها کار کرده اند. این شیوه ها در درک مناسبات میان قدرت قانونی، سیاسی،  فرهنگ ها

عظم مقام ماقتصادی و اجتماعی و این که آنها برای توسعه چه مفهومی دارند، تعیین کننده هستند. 
از ویت به عنوان پدیده ای که دامنه آن رهبری می فرمایند: عرصه فرهنگی عرصه جهاد است. ه

خصوصی ترین تجلیات فردی تا عمومی حوزه های اجتماعی را در بر می گیرد، حاصل دیالکتیک خود 
و دیگری بوده که در میان طیفی از شبکه معنایی ذهن و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در حرکتی 

                                                        
1 Kahn 
2 Schaufeli & Bakker 
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ابت نبوده و نسبتی که ث رفت و برگشتی قرار دارد و بر این مبنا به نسبتی میان دو سر طیف دست میابد،
هر آن ممکن است تغییر کند، تغییری که نه تنها از خود )شبکه معنایی( بلکه از دیگری )ساختار اجتماعی( 

( بیان می 1386فرهنگی ) مهندسی (. جلسه شورایAshena & Ruhani, 2010نیز ناشی می شود )
ای رود؛ پدیدهبه شمار می ترین مفاهیم در حوزه علوم انسانی و اجتماعیشود که هویت یکی از پیچیده

 نظام فرهنگ،سازد. در تعریفی چندوجهی که از مناظر مختلف، مبانی و معانی گوناگونی را نمایان می

و  دیرپا و دار ریشــه رفتاری الگوهای و آداب ها، ارزش اساسی، مفروضات و باورها از است ای واره
 می را آن هویت و دهد می شکل و جهـــت را عهجام مناسبات و رفتار ادراکات، که مصنوعات و نمادها

(. در هرحال، هویت داشتن یا یگانه بودن، دارای دو جنبة متفاوت یعنی Etebarian et al, 2014سازد )
همانند دیگران بودن در طبقة خود و همانند خود بودن در گذر زمان است. هویت، سازه ای روانی  

 (. Ahmadi, 1996: 65نحوة ارتباط فرد با دیگران است ) اجتماعی است و شامل طرز فکر، عقاید و

ن آ فرهنگ دارد اساسی دخالت جامعه هر موجودیت در که عنصری واالترین و باالترین شک بی
 انحراف با و دهد می تشکیل را جامعه آن و موجودیت هویت جامعه هر فرهنگ اساسا است جامعه

 پوچ ولی .باشد قوی و تمند قدر نظامی و صنعتی یاسی،س اقتصادی، بعدهای در جامعه هر چند فرهنگ،
 دیگر ناچار باشد مخالف فرهنگ از مرتزق و وابسته ای جامعه فرهنگ اگر .است میان تهی و پوک و

 خود موجودیت و شود می مستهلک آن در باالخره .می کند پیدا گرایش جانب مخالف به جامعه آن ابعاد
 ذهن جمعی برنامه ریزی را 2ملی فرهنگ ،1(. هافستدRustai, 2010) دهد دست می از ابعاد تمام در را

  می کند متمایز دیگر )طبقات( ههای ازگرو را مردم دسته ای از یا گروه اعضای که می کند تعریف

 . ) 2001 ؛ 1980)
فرهنگ مفهومی بسیار وسیع است که شالوده و زیر بنای جوامع را تشکیل می دهد. این مفهوم 

ه ترین و در عین حال نادقیق ترین مفاهیمی است که در علوم اجتماعی بکار رفته است تعریف از گسترد
و اجماع بر سر معانی این واژه به سختی صورت میگیرد و شاید بتوان ادعا نمود در سوء تعبیبر ها از این 

یرد و بر می گواژه یکنواختی بیشتری وجود باشد . فرهنگ، همه جنبه های مختلف زندگی انسان را در 
انسان از آغاز پیدایش از طریق خانواده و جامعه هنجارها و ارزشهای اجتماعی را می آموزد و بدین ترتیب 
با جامعه سازگار می شود. این مقوله به عنوان موتور محرک جوامع انسانی بازتابی از اسرار درونی و 

نگ و در زمان وجود دارد و مطالعه مردم زندگی انسان، در فره( 1997)3فریمن  اندیشه های انسان است.
 (.Raya, 2014)  در واقعی هست که آنها  زندگی می کنند

                                                        
1. Hofstede 

2 National culture 
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. است دهش بیان تعریف پانصد از بیش آن، برای شناسی جامعه در که است وسیعی مقوله فرهنگ،
 که یهای مایه مجموعه از است عبارت فرهنگ»: کرد تعریف گونه این توان می اختصار به را آن البته
 (. Mesbahyazdi, 2010: 71« )سازد می ممتاز و مشخص حیوانات رفتار از را انسان رفتار

(. Esmaili, 2008: 15هسته اصلی فرهنگ را اندیشه ها و ارزشها می دانند ) 1کروبر و پارسونز
. (19، ص 1373نیز نگرش، دانش، و ارزش را عناصر اصلی فرهنگ معرفی می کند.) 2رونالد اینگلهارت

در تمامی این تقسیم بندیها ارزشها به عنوان اموری مطلوب و اهداف غایی و هنجارها به عنوان قواعد 
 رفتاری مشترک وجود دارند.

ه دهد کبا ایجاد تعلق خاطر کاری در کارکنان هم افزایی های مثبتی بین فرد و سازمان رخ می 
یامدهای می توانندشامل: نگرش های شغلی برای هر دو گروه پیامدهای مثبتی به همراه دارد. این پ

مثبت و شناخته شدن قوی با کار )رضایت شغلی و تعهد سازمانی( سالمت ذهنی و روانی شامل احساسات 
مثبت و کاهش تحلیل رفتگی، عملکرد درون شغلی و برون شغلی بهتر، افزایش انگیزش درونی، ابتکار 

شخصی )به خصوص خودبسندگی( باشد. باال بودن  عمل فردی و رفتار پیش قدم، کسب منابع شغلی و
سطح تعلق خاطر کارکنان برای بانک های دولتی استان قزوین نیز پیامدهای مثبت زیر را به دنبال دارد: 
نگهداشت نیروهای مستعد، تصویر ذهنی مثبت از شرکت، عملکرد کسب و کار، بازدهی مالی یا کیفیت 

ود و در شبینی تعلق خاطر کاری روشن میدر پیش یفرهنگ تیهوخدمات. با انجام این تحقیق نقش 
ی شود. مبانک های دولتی استان قزوین   نتیجه راهکارهایی برای افزایش تعلق خاطر کاری در کارکنان

کارکنان  یدر بروز تعلق خاطر کار یفرهنگ تیبه هو یبندیپا ینسب تیاهم یبررسهدف تحقیق حاضر 
 می باشد. بانک های دولتی استان قزوین

 

 پیشینه تحقیق -2
سط شود که توتعلق خاطر کاری به حاالت ذهنی مثبت، رضایت بخش و مرتبط با کار اطالق می

 :Schaufeli & Bakker, 2004شود )سه شاخص سرزندگی، فدایی شدن و مجذوب شدن متمایز می

295.)  
بت وجوه امتیاز آن را نس هویت فرهنگی یعنی فرد به درستی فرهنگ خود را شناخته، درک کرده و

ها بداند همچنین قدردان آن باشد و در پرورش و اشاعه فرهنگ خود تالش نماید به سایر فرهنگ
(Raya, 2014.)   

(، تحقیقی با عنوان تبیین رابطه بین تعلق خاطر کاری و تعهد 1390عیسی خانی و همکاران )
نشان داد که تعلق خاطر کاری به طور مثبت بر سازمانی کارکنان انجام دادند. نتایج حاصل از پژوهش 

                                                        
1  Kroeber And Parsons 
2  Ronald Inglehart 



 
56 

 1399 پاییز  ،4، پیاپی 3 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه

روی تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار است و بخش زیادی از تغییرات در تعهد سازمانی را پیش بینی 
می کند. این تاثیرگذاری بر دو بعد تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مثبت و معنی دار است. تعلق خاطر 

 ر تعهد مستمر ندارد. داری بکاری رابطه و تاثیرگذاری معنی

(، تحقیقی با عنوان رابطه اخالق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان 1391سلیمانی )
در سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران انجام داده است. نتایج پژوهش نشان دادند که بین 

لیل معنادار وجود دارد. نتایج تحادراکات کارکنان از اخالق حاکم برکار با استرس شغلی آنان رابطه منفی 
رگرسیونی نشان داد که دو بعد اخالق کار )دلبستگی و عالقه، پشتکار و جدیت در کار( پیش بینی کننده 

 های معناداری برای استرس شغلی کارکنان بشمار می روند.
 تعیین میزان تأثیر جنگ نرم بر هویت فرهنگی با هدف مقاله( 1393جعفر زاده و همکاران )

که حدود نیمی از دانشجویان مورد مطالعه  بیان می داردهای شهرستان بهبهان دانشجویان دانشگاه
لی، های هویت فرهنگی مبیشتر از حد متوسط در معرض جنگ نرم قرار دارند و میزان پایبندی به مؤلفه

که کمتر  انیاند نسبت به دانشجویمذهبی و قومی در دانشجویانی که بیشتر در معرض جنگ نرم بوده
های داری کمتر است و میزان آمادگی آنها برای پذیرش مؤلفهاند به طور معنادر معرض جنگ نرم بوده

داری بیشتر است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که در وضعیت فرهنگی تبلیغی دشمن به طور معنا
 ارنداسالمی د -انیکنونی، دانشجویان هنوز وابستگی و پایبندی مطلوبی به هویت فرهنگی ایر

 ای منطقه فرهنگ ؛ حوزه شش به را فرهنگ نفوذ های حوزه (109،ص1379) 1شنایدر و بارسو

 در که )درون مرزها(ملی فرهنگ تاریخی، و زبانی مذهبی، جغرافیایی، قومی، پیوندهای از برخاسته که

 منطقه کامل فرهنگهایت و رشد موجب مذهب و زبان اقتصادی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی، عوامل آن

 فرهنگ پیدایش ها موجب فرهنگ میان شباهتهایی آن در که مرزها( از )بیرون ملی فرهنگ اند، شده ای

 فرهنگ ای، حرفه صنعتی، فرهنگ فرهنگ است، ملی ی مرزها از اتر فر که شود می ای منطقه های

 و برجسته رهبران و ی بنیانگذارشخصیتها نفوذ و تاثیر نتیجه را ن که آ سازمانی فرهنگ و ای، وظیفه
 (. Bahredar, 2014می داند ) آن توسعه مراحل و سازمان فرد به منحصر تاریخ

زندگی  -مقیاس جو، توازن کار 28نشان داد که در میان در تحقیقی (، 2008) 2پارکز و لنگ فورد
ان از نتایج این شگرکمترین همبستگی بیست و یک درصد را با تعلق خاطر کارکنان داشت. تفسیر پژوه

زندگی را قربانی رسیدن به اهداف  -است که کارکنان دارای تعلق خاطر باال، گاهی اوقات توازن کار
 سازمانی می نمایند. به ویژه، اگر سازمان محیط کار حامی را به نحوی فراهم آورد.

  

 فرضیه تحقیق -2-1

 ت یکسانی برخوردار نیست.ابعاد هویت فرهنگی در بروز تعلق خاطر کاری از اهمی وزن
                                                        

1 Schneider and Barso 
2 Parkes L P, Langford P H 
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 مدل مفهومی تحقیق -2-2

است. که اصطالحاً  ازیمورد ن یو نظر یعلم یو نظام مند، چارچوب یعلم قاتیانجام تحق یبرا
 استفاده شده است: ریز یاز مدل مفهوم تحقیق نی، در ادشویم دهینام یمدل مفهوم

 
 
 
 
 
 
 
 

 (مدل مفهومی تحقیق ) محقق ساخته -1نمودار 

های استاندارد استفاده شد. بدین ترتیب برای سنجش هر یک از متغیرهای تحقیق از پرسشنامه
( 1389) محقق ساخته از مصوب جلسه شورای مهندسی فرهنگیاز پرسشنامه هویت فرهنگی که برای 

 استفاده گردید. ( 2004و بکر ) یشاوفلاز پرسشنامه  یتعلق خاطر کارو 
 

 

 روش تحقیق -3
تحقیق  زمره در توان می نظر مورد هایداده آوردن بدست چگونگی اساس بر را قتحقی این

 عتوزی برای بررسی جامعه، از گیری نمونه طریق از نظر مورد هایداده چون و آورد، شمار به توصیفی
 یوهش به که بوده پیمایشی همبستگی شاخه از تحقیق این شودمی انجام آماری جامعه ی ها ویژگی
 پذیرد.می رتصو مقطعی

که جمعاً  دهندیم لیتشک بانک های دولتی استان قزوین پژوهش را کارکنان نیا یجامعه آمار
 .شناسایی شدند، می باشندنفر  421

. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده گرددتعیین می 201حجم نمونه با جدول مورگان برابر با 
 می باشد. 

میدانی می باشد.  ای و تحقیقاتکتابخانه مطالعات یقتحق این در اطالعات گردآوری یهاروش
 ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد است.

دیریت مجرب در زمینه م و خبرگان نفر از اساتیدسه ها به برای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامه
ها سؤاالت کلیه آن با بررسی و تغییرات انجام شدهو روش تحقیق جهت بررسی محتوایی ارائه گردید که 

 هویت فرهنگی

 تعلق خاطر کاری
 هویت ملی

 هویت دینی

 هویت انقالبی
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مچنین ه یید گردید.أها تیید قرار دادند و از این طریق روایی محتوایی پرسشنامهأتنظیم شده را مورد ت
ه نتایج نشان دهندة آن است کتعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.  برای 

 د.باشدیگر از پایایی الزم برخوردار می پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت
 آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها -2جدول 

ضریب آلفای  متغیر

 کرونباخ

 753/0 هویت فرهنگی

 798/0 تعلق خاطر کاری

 
داده های بدست آمده از روش های آماری توصیفی و استنباطی شده است.  برای تجزیه و تحلیل

برای  باشد کهمیدرصد، فراوانی وشامل معیارهای تمایل به مرکز و پراکندگی توصیفی روشهای که 
 شود و در  تجزیه و تحلیلطبقه بندی داده ها و نمایش آنها از طریق جداول فراوانی و نمودار استفاده می

شود. یمتوزیع داده تست  اسمیرنوف نرمال بودن -استنباطی؛ ابتدا با استفاده ازآزمون کولموگروف 
درصورت نرمال بودن برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. همچنین 

 شود.از روش اهمیت نسبی برای تبیین نقش متغیرها در متغیر وابسته استفاده می
تعلق خاطر کاری از تکنیک در ی سالمت و فرهنگ ملی هاسازهبرای درک اهمیت و اولویت 

دارند،  2. این تکنیک زمانی که متغیرهای مستقل با همدیگر همبستگیشودیمتفاده اس 1اهمیت نسبی

ک یکی بینی کننده در توجیه تغییرات متغیر مالکاربرد دارد. موضوع تعیین اهمیت نسبی متغیرهای پیش
 بیترین تعریف اهمیت نسی اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. در سادههاسالاز موضوعاتی است که در 

است. در محاسبه سهم متغیرها هم اثر مستقیم  2Rاز متغیرها در  کیهر دهنده سهم نسبی نشان
)همبستگی آن با متغیر وابسته یا مالک( و هم اثر غیر مستقیم یعنی زمانی که با سایر متغیرهای مستقل 

 (.2004، 3شود )جانسون و رابرتونشود، در نظر گرفته میترکیب می

سنجش اهمیت نسبی هر یک متغیرهای مستقل در نسبت همبستگی با متغیر وابسته از  برای
(، 2006) 4استفاده گردید. در این نرم افزار بر اساس مدل جانسون که توسط اولریک Rافزار آماری نرم

 R2اهمیت نسبی با استفاده از کدهای آماری )پکیج( به بررسی وزن نسبی هر متغیر و سهم آن در 
 پردازد.یم

 
 

                                                        
1 Relative Importance      
2 Interco relation     
3 Johnson and Lebreton 
4 Ulrike 
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 یافته های تحقیق -4
یابی به پاسخی است که پژوهشگر در پی آن دستترین مرحله هر پژوهشی یاصلین و ترمهم

سازد. یمها هدف نهایی از انجام یک پژوهش را برآورده بوده است. در این راستا تجزیه و تحلیل داده
ع شد تا کامالً به تعداد حجم نمونه پرسشنامه توزی 210برای اطمینان از برگشت تمامی پرسشنامه ها تعداد 

عدد از  4مورد برگشت داده نشد و  6های برگشتی تعداد آوری گردد. که در بین پرسشنامهجمع
پرسشنامه وارد تجزیه و  200ها نیز مخدوش و غیر قابل تحلیل بود بنابراین در کل تعداد پرسشنامه

 تحلیل نهایی گردیده است.
 

 توصیفی  یافته های -4-1

نفر زن  9نفر مرد و  191نفر نمونه آماری  200کنید از یممشاهده  3که در جدول  طورهمان
 زن تشکیل شده بود.  % 5مرد و  % 95بودند. به عبارتی دیگر نمونه آماری از 

 

 فراوانی جنسیت کارکنان -3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 95 191 مرد

 5 9 زن

 100 200 جمع کل

 
 

 سن 4-1-1

 74سال سن،  30تا  20نفر بین  30نفر نمونه  200کنید از یممشاهده   4که در جدول  طورهمان
سال  51نفر دارای سن بیشتر از  29سال سن و  50تا  41نفر بین  67سال سن،  40تا  31نفر بین 

یشترین درصد فراوانی درصد دارای ب 37سال با درصد فراوانی  40تا  31باشند. در واقع گروه سنی می
  بود.

 

 فراوانی وضعیت سنی  -4جدول 
 درصد فراوانی فراوانی سن )سال(

 15 30 30تا  20

 37 74 40تا  31

 33 67 50تا  41
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 15 29 به باال 51

 100 201 جمع کل

 
 

 تحصیالت 4-1-2

نفر لیسانس  79نفر فوق دیپلم،  78نفر نمونه  200کنید از یممشاهده  5که در جدول  طورهمان
نفر فوق لیسانس و باالتر بودند. در واقع گروه با تحصیالت لیسانس بیشترین درصد فراونی را با  43و 

 درصد تشکیل داده بود.  39
 فراوانی تحصیالت  -5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

 30 78 فوق دیپلم

 39 79 لیسانس

 22 43 فوق لیسانس

 100 201 جمع کل

 
 

 سابقه کار 4-1-3

 5نفر زیر  35نفر نمونه آماری این تحقیق را  200کنید از یممشاهده   6که در جدول  طورهمان
سال به باال بودند. بیشترین درصد فراونی  29نفر  2سال و  25-16نفر بین  77سال،  15-6نفر  29سال، 

 دادند. درصد تشکیل می 38سال با  25تا  16را گروه 
 

 نی سابقه کار فراوا -6جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سابقه کار )سال(

 18 35 سال 5زیر 

6-15 59 30 

16-25 77 38 

 14 29 سال به باال 26

 100 201 جمع کل
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 یفرهنگ تیهو 4-1-4

 هویتیک نمره کل وجود دارد. در کل میانگین وزنی هویت فرهنگی در خصوص نمره افراد در 
 نمایید.یممشاهده  7های آن را در جدول ی توصیفی این متغیر و مولفههاهدادبود. سایر  2.85فرهنگی 
 

 های آنو مولفههویت فرهنگی آمار توصیفی  -7جدول 
 انحراف معیار میانگین وزنی میانگین  تعداد متغیر

 2.92 2.41 70/30 200 هویت ملی

 4.60 2.52 41/27 200 هویت دینی

 5.50 2.10 01/25 200 انقالبیهویت 

 9.91 2.85 15/83 200 یفرهنگ تیهو

 

 
 

 تعلق خاطر کاری 4-1-5

گویه تشکیل شده است. که میانگین وزنی آن در بین کارکنان  17ی از تعلق خاطر کارمتغیر 
 ( ذیل آمده است.8های توصیفی در جدول )به دست آمد سایر داده 20/2

 های آنی و مولفهتعلق خاطر کارآمار توصیفی  -8جدول 
میانگین  میانگین تعداد تغیرم

 وزنی

انحراف 

 معیار

تعلق خاطر 

 یکار

200 31/49 2.20 66/5 

 

 یافته های تحقیق -4

 رنفیاسم-آزمون کولموگروف -4-1

 های تحقیق پرداخته شده و سپس همبستگی وزنیبرای تحلیل استنباطی ابتدا به آزمون فرضیه
 محاسبه شده است. Rافزار ممتغیرهای مستقل را در متغیر وابسته به کمک نر

های تحقیق پرداخته شود. برای تک تک متغیرها از آزمون یهفرضقبل از آنکه به بررسی 
اسمیرنف استفاده شد. منطق استفاده از این آزمون مشخص کردن وضعیت نرمال بودن -کالموگروف

مبستگی پیرسون( و در باشد که در صورت نرمال بودن از آزمون های پارامتریک )آزمون همی هاداده
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داده  چونشود. پارامتریک )آزمون همبستگی اسپیرمن( استفاده میاهای نصورت نرمال نبودن از آزمون
 آمده است. 8های این آزمون در جدول دادهباشد.  یها نرمال م

 اسمیرنف-نتایج آزمون کولموگروف -8جدول
 تعلق خاطر کاری فرهنگ ملی هویت فرهنگی شاخص آماری

 199 200 199 دادتع

Z 824/0 702/0 855/0 

Sig 504/0 566/0 458/0 
 

 نرمال بوده و برای متغیرها آزمون پارامتری استفاده گردید. هادادهتوزیع  8مطابق با جدول 
 

 تحقیق آزمون فرضیه -4-2

 .ستیبرخوردار ن یکسانی تیبر تعلق خاطر کاری از اهم ریوزن ابعاد هویت فرهنگی درتأث
این  بایستی میزان همبستگی بین ابعادهویت فرهنگی بتدا برای بررسی اهمیت نسبی ابعاد در ا

متغیر مشخص گردد. چون اهمیت نسبی در صورتی به کار می رود که ابعاد متغیر مستقل با یکدیگر 
گی از آزمون همبستهویت فرهنگی رابطه قوی و شدیدی داشته باشند. برای بررسی رابطه بین ابعاد 

 ( امده است.9سون استفاده گردید که نتایج آن در جدول )پیر
 یتعلق خاطر کارو هویت فرهنگی های ضریب همبستگی بین مولفه -9جدول 

 تیهو دینی تیهو ملی تیهو  متغیرها

 انقالبی

تعلق 

خاطر 

 یکار

    1 همبستگی ملی تیهو
سطح 

 داریمعنی
   

   1 0.260  همبستگی دینی تیهو

سطح معنی
 داری

0.000   

  1 0.466 0.237 همبستگی انقالبی تیهو
سطح 

 داریمعنی
0.000 0.000  

تعلق خاطر 

 یکار

  0.249 0.232 0.410 همبستگی
سطح 

 داریمعنی
0.000 0.000 0.000 

 01/0** معنی داری آزمون در سطح معنی داری 
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جه به سطح معنی داری به دست آمده با توهویت فرهنگی ( نشان داد که بین ابعاد 9نتایج جدول )
می باشد رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون این  01/0که کمتر از سطح معنی داری استاندارد 

ین شود، تا در صورتی که بفرضیه، ابتدا ضریب همبستگی بین خود متغیرهای مستقل محاسبه می
بی استفاده شود. جدول باال ضریب متغیرهای مستقل همبستگی مشاهده گردد، از روش اهمیت نس

 دهد همبستگی متغیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان می
دهد ( ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان می9جدول )

تعلق خاطر و  گیهویت فرهنباشد. نتایج نشان داد که بین ابعاد در برخی موارد این ضریب بسیار باال می
رابطه معنی داری وجود دارد زیرا سطح معنی داری به دست آمده کمتر از سطح معنی داری کاری 

 ملی و تعلق خاطر کاری می باشد. تیهو(. بیشتر همبستگی بین p<01/0باشد )استاندارد می
مبستگی هبرای چنین تحقیقاتی که چندین متغیر مستقل داشته و متغیرهای مستقل هم با یکدیگر 

(. این تکنیک اثرات مستقیم هر کدام از 9شود )جدول دارند، از روش اهمیت یا اوزان نسبی استفاده می
رکیب یر متغیرهای مستقل را زمانی که با همدیگر تتأثمتغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته و همچنین 

نشان دهنده سهم هر یک از دهد، اهمیت یا اوزان نسبی شوند، بر روی متغیر وابسته نشان میمی
 باشد. کلی مدل می 2Rمتغیرهای مستقل )پیش بینی کننده( در 

دهد. می را نشانتعلق خاطر کاری ( همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر 9جدول )
با استفاده از تکنیک اهمیت نسبی، اثرات ترکیب وزنی و وزن هرکدام از متغیرهای مستقل مورد بررسی 

دهد در یر قرار میتأثرا تحت تعلق خاطر کاری که هویت فرهنگی  هایگیرد. ترکیبی از سازهر میقرا
 ( آمده است.10جدول )

 تعلق خاطر کاریدر تاثیر بر هویت فرهنگی اهمیت نسبی ابعاد  -10جدول 

 100وزن نسبی هر متغیر از  وزن خام هر متغیر 

 درصد

 تعداد آزمودنی

 200 13/58 168/0 یمل تیهو

 200 69/18 054/0 ینید تیهو

 200 18/23 067/0 انقالبی تیهو

  2R 100% =289/0 مجموع

 
را تعلق خاطر کاری درصد  9/28هویت فرهنگی های دهد که مولفه( نشان می10نتایج جدول )

ی ی دارای کمترین وزن نسبنید تیهوی دارای بیشترین وزن نسبی و مل تیهوکند که تشریح می
درصد از سهم  18/23انقالبی  تیهودرصد،  69/18ی نید تیهودرصد،  13/58ملی  تیهود. و باشمی

 به خود اختصاص داده است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر یکسانتعلق خاطر کاری وزنی را در تاثیر بر 
عنی می یمورد تایید واقع گردید. تعلق خاطر کاری نبودن وزن نسبی ابعاد هویت فرهنگی در تاثیر بر 
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انک تعلق خاطر کاری کارکنان ب بروز درتاثیر معنی داری هویت فرهنگی توان اینطور ادعا نمود که ابعاد 
 باشد. ینم کسانیو وزن ابعاد دارند.  های دولتی استان قزوین

 

  نتیجه گیری و پیشنهادات  -5 

نظر  طر کاری موردهای هویت فرهنگی در تاثیر بر تعلق خادر تحقیق حاضر اهمیت نسبی مولفه
ای مورد اندازه ینهگز 5بود که مفهوم ابعاد ابعاد هویت فرهنگی در تعلق خاطر کاری با در طیف لیکرت 

 گیری واقع گردید.
ادند که دجامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان بانک های دولتی استان قزوین تشکیل می

گیری تصادفی طبقه ای ه دست آمد که با روش نمونهنفر ب 201تعداد نمونه ما بر اساس فرمول کوکران 
 نسبتی توزیع شد. 

ها از آمار پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده
توصیفی برای تهیه جداول فراوانی و نمودارها استفاده گردید. سپس با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه 

های تحقیق پرداخته شد. پیش شرط استفاده از تکنیک اهمیت نسبی وجود ارتباط بین و تحلیل داده
باشد که بر اساس آزمون همبستگی پیرسون در این تحقیق به دست آمد های متغیر مستقل میمولفه

افزار نرم زهای و هویت فرهنگی در تاثیر بر متغیر وابسته اسپس برای تعیین وزن نسبی هر یک از مولفه
 استفاده گردید که خروجی آن در پیوست آمده است. Rآماری 
 

 نتایج آمار توصیفی -5-1

نفر  9نفر مرد و  191 ینفر نمونه آمار 200از  نتایج توصیفی جنسیت پاسخگویان نشان داد که
 شده بود.  لیزن تشک % 5مرد و  % 95از  ینمونه آمار گرید یزن بودند. به عبارت

سال سن،  30تا  20 نینفر ب 30نفر نمونه  200نشان داد که از  انیپاسخگو سن یفیتوص جینتا
سال  51از  شتریسن ب ینفر دارا 29سال سن و  50تا  41 نینفر ب 67سال سن،  40تا  31 نینفر ب 74

 یفراواندرصد  نیشتریب یدرصد دارا 37 یسال با درصد فراوان 40تا  31 ی. در واقع گروه سنباشندیم
 د. بو

نفر  79 پلم،ینفر فوق د 78نفر نمونه  200نشان داد که از  انیپاسخگو تحصیالت یفیتوص جینتا
درصد  نیشتریب سانسیل التیو باالتر بودند. در واقع گروه با تحص سانسینفر فوق ل 43و  سانسیل

 داده بود.  لیدرصد تشک 39را با  یفراون
نفر  35را  قیتحق نیا ینفر نمونه آمار 200که از نشان داد  انیپاسخگو سابقه کار یفیتوص جینتا

 درصد نیشتریسال به باال بودند. ب 29نفر  2سال و  25-16 نینفر ب 77سال،  15-6نفر  29سال،  5 ریز
 . دادندیم لیدرصد تشک 38سال با  25تا  16را گروه  یفراون
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فرهنگ  یوزن نیانگینمره کل وجود دارد. در کل م کی یخصوص نمره افراد در فرهنگ مل در
 بود..  2.65 یمل

 تیهو یوزن نیانگینمره کل وجود دارد. در کل م کی یفرهنگ تیخصوص نمره افراد در هو در
 بود.  2.85 یفرهنگ

ان کارکن نیآن در ب یوزن نیانگیشده است. که م لیتشک هیگو 17از  یتعلق خاطر کار ریمتغ
 .به دست آمد 20/2

 

 رضیاتنتایج و تحلیل آزمون ف -5-2

 یکسانی تیتعلق خاطر کاری از اهم در بروزوزن ابعاد هویت فرهنگی فرضیه: 

 .ستیبرخوردار ن

ه با توجه به سطح معنی داری بهویت فرهنگی نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین ابعاد 
 می باشد رابطه معنی داری وجود دارد. و 01/0دست آمده که کمتر از سطح معنی داری استاندارد 

 رابطه معنی داری وجود داردتعلق خاطر کاری و هویت فرهنگی همچنین نتایج نشان داد که بین ابعاد 
 (. p<01/0باشد )زیرا سطح معنی داری به دست آمده کمتر از سطح معنی داری استاندارد می

تعلق درصد  9/28هویت فرهنگی های که مولفه دهدینشان م یوزن نسب لیو تحل هیتجز جینتا
ترین ی دارای کمنید تیهوی دارای بیشترین وزن نسبی و مل تیهوکند که را تشریح میطر کاری خا

 18/23انقالبی  تیهودرصد،  69/18ی نید تیهودرصد،  13/58ملی  تیهوباشد. و وزن نسبی می
 قبه خود اختصاص داده است. بنابراین فرضیه تحقیتعلق خاطر کاری درصد از سهم وزنی را در تاثیر بر 

ایید واقع مورد تتعلق خاطر کاری مبنی بر یکسان نبودن وزن نسبی ابعاد هویت فرهنگی در تاثیر بر 
ق خاطر تعل بروز درتاثیر معنی داری هویت فرهنگی گردید. یعنی می توان اینطور ادعا نمود که ابعاد 

 د.باش ینم کسانیو وزن ابعاد دارند.  کاری کارکنان بانک های دولتی استان قزوین
 

 پیشنهادات کاربردی -5-3

تحقیق مبنی بر وجود اهمیت نسبی ابعاد هویت فرهنگی در تاثیر بر تعلق خاطر کاری بنابر فرضیه 

 اثبات شد در این راستا پیشنهاد می شود:
 پیشنهاد می شود:  نیقزو استان یدولت یها بانکجهت تقویت هویت ملی در 

 کشور تقویت شود تاریخی های صیتشخ و حوادث به نسبتی مثبت عاطفه و احساس .1
 آموزش داده شود.ایران  دانشمندان و حکمابا برگذاری دوره هایی زندگی و شخصیت  .2
 احترام قائل شوند ایرانی زندگی روش و فرهنگ به .3
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 تقویت شود همدلی و همبستگی انسجام، وجود احساس ایراندر بین مردم  .4
 پیشنهاد می شود:  نیقزو استان یدولت یها بانکجهت تقویت هویت دینی در 

 خداگرایی و خدا مداری در آموزش مدنظر بایشد .1
 شوند. مند بهرهخود  زندگی در معصومین سیره و سنتکارکنان از  .2
 دینی برگذار شود. مناسک و شعائربرنامه هایی  .3
 آموزش داده شود. کفایت دین در اداره امور اجتماعی .4

 شود: یم شنهادیپ نیقزو ستانا یدولت یها بانکدر  انقالبی تیهو تیجهت تقو

 با تحجر و التقاط در جامعه مبارزه شود .5

 از حقوق مستضعفین حمایت گردد. .6
 گرامی داشته شودسالمی  انقالب شهدای .7
 به التزام کارکنان به والیت فقیه توجه شود .8
 آموزش داده شود. خمینی  امامآرمانهای  .9

 برگذار گردد. اساسی قانونا ب آشنایدوره  .10
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Abstract 

The main purpose of this study is surveing the relative importance of adherence to 

cultural identity in the occurrence of Belonging to work at State banks of Qazvin 

province. The sample size was selected based on Morgan table 201 people and 

questionnaire was used to collect information. The reliability of the questionnaire 

was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data, descriptive 

statistics were used for classification, preparation of many graphs and tables, and to 
test the hypotheses, first the Smirnov-Kolmogorov test was used to know the 

normality of the variables, The risults showed that the variables have a normal 

distribution. The hypotheses of the research were analyzed using inferential 

statistics and Pearson correlation coefficient test was used to find the relationship 

between independent and dependent variables and the technique of relative 

importance was used. Findings show that the dimensions of cultural identity have a 

significant relationship with belonging to work. The findings also indicate that the 

dimensions of cultural identity are not of equal relative importance in the occurrence 

of belonging to work. 

Keywords: cultural identity, culture, identity, belonging to work. 
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 یانجیم با یاسیس اداعتم و مشارکت در یاسیس فرهنگ نقش یابیمدل

 یاجتماع هیسرما یگر
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    چکیده
 یانجیم اب یاسیس اعتماد و مشارکت در یاسیس فرهنگ نیب روابط یابی مدل هدف با حاضر پژوهش

 معادالت یابی مدل نوع از یهمبستگ و یفیتوص ق،یتحق روش. است شده انجام یاجتماع هیسرما یگر
 با هک باشد یم یلیاردب محقق دانشگاه انیدانشجو هیکل شامل نظر مورد آماری جامعه. است یساختار
 اصلی ابزار. ستا شده انتخاب نمونه عنوان به نفر 200 ساده تصادفی گیری نمونه روش از استفاده

 از رگیهمد با پژوهش یاصل یرهایمتغ ارتباط یبررس جهت. بود پرسشنامه پژوهش های داده گردآوری
 جهت ادامه در. بود دار یمعن گرید باهم رهایمتغ نیب روابط و شد استفاده رسونیپ یهمبستگ آزمون
 بر. است شده ارائه زین (t مدل) پژوهش یدار یمعن مدل پژوهش، یساختار مدل میتعم تیقابل یبررس

 هیرماس نیهمچن دارد، میمستق ریتاث یاجتماع هیسرما بر یاسیس فرهنگ آمده، بدست جینتا اساس
 ریتاث یاسیس اعتماد بر یاجتماع هیسرما نیهمچن. دارد میمستق ریتاث یاسیس مشارکت بر یاجتماع
 ریتاث یاسیس مشارکت و عتمادا بر یاجتماع هیسرما قیطر از یاسیس فرهنگ تینها در. دارد میمستق

 از انیودانشج نیب در یاسیس اعتماد و مشارکت ،یاجتماع هیسرما ،یاسیس فرهنگ. دارد میمستق ریغ
 شیافزا جهت رد یریتداب اتخاذ با یدانشگاه مسئوالن که گردد یم شنهادیپ لذا باشد یم نییپا انتظار حد
  .بکوشند دانشگاه در مذکور یرهایمتغ

 

 .یاسیس اعتماد ،یاسیس مشارکت ،یاجتماع هیسرما ،یاسیس فرهنگها: ه واژ دیکل
 

 مقدمه  
 افهدا از یکی. ستا رداربرخو ای برجسته هجایگا از ینظر و عملی سیاست در سیاسی کترمشا

 که نیست شکی. ستا سیاسی ندگیز در جتماعیا یها وهگر قابتر و کترمشا شگستر سیاسی توسعه

                                                        

 رانيا ،اردبيل ،محقق اردبيلی دانشگاه ،علوم تربيتی و روانشناسی دانشکده ،آموزشی تيريمددانشجوي دکتري  -1
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 انیردرا(. Moore, 1990) یابد یشافزا دممر سیاسی کترمشا انمیز باید سیاسی توسعه به نیل ایبر
 از بعضی در و صخا مانیز مقاطع در مگر ستا دهنبو وبررو همگانی لقباا با انچند سیاسی کترمشا

 Amini and) دارد ریساختا و سیاسی ،فرهنگی دمتعد الیلد کترمشا ودمحد یفضا ینا. ها برهه

Khosravi, 2010.) 
 لتحو و تغییر متعاقب و دوم جهانی جنگ از پس سیاسی مفاهیم یگرد نهمچو سیاسی کترمشا  

 ةئردا. شد وبررو نوینی یها شتدابر و ها تعریف با سیاست علمی مطالعه و قعیوا نجها در ساسیا
 فعالیت سیاسی کترمشا: هدد می ئهارا ممفهو ینا از را یرز تعریف ،جتماعیا معلو لمللیا بین رفلمعاا

 یعموم یگذار سیاست در غیرمستقیم و مستقیم شرکت و انهبرر بنتخاا در جامعه یعضاا طلبانهداو
 که طلبانهداو لعماا شنگر نه ستا فعالیت یک کترمشا یعبارت به(. Huntington, 1976) است

 سیاسی کترمشا از را یلذ تعریف «ینروا ونمایر. »یافت انتو می بسیجی یها کترمشا در معموالً
 ن،مازسا ونبد یا یافته نمازسا ،ناموفق یا موفق طلبانهداو عمل هر سیاسی کترمشا: »هدد می ئهارا

 و ها سیاست و انهبرر بنتخاا بر تاثیر ایبر وعنامشر و وعمشر یها روش شامل ،مستمر یا ای دوره
 (.Mill Bath, 1981) «است ملی یا محلی حکومت از سطحی هر در یعموم اداره

 شخصیتی ملاعو: دنمو یبند ستهد مقوله دو در را جامعه یک ادفرا سیاسی رفتار یها یشهر انتو می
 و هازنیا ،ثیرومو ملاعو: از تندرعبا که هستند دسته پنج شامل یتیشخص عوامل .یمحیط ملاعو و

 Amini) ها تهیافر یا ها یشاگر و عقاید ،نیروا و طبیعی یها سائقه و هازنیا ،شخصی یها ستهاخو

and Khosravi, 2010 .)برعکس ،محیطی ملاعو اما. دارند یاسیس رفتار بر مستقیم تاثیر ملاعو ینا، 
 ن،ماز گذشت با و یجرتد به ،محیطی ملاعو. ندارگذ می ثرا دفر شخصیت طریق از و غیرمستقیم رطو به
 ،لتحلی ینا در. کنند می نقش ییفاا سیاسی نفعاال دیعتقاا منظا و شخصیت به دادن شکل طریق از

 شخصیت ساطتو به محیط که لحا عین در ؛ندارند لستقالا شخصیتی یا محیطی ملاعو از امکد هیچ
 ودهمحد در بلکه ،ندارند قاطعی کنندگی تعیین نیز شخصیتی ملاعو ارد،گذ می تأثیر دفر سیاسی رفتار در
 می جهت عماـجتا و فرهنگ مسور و آداب رساختا بچورچا در گرفته شکل محیطی تمکاناا و یطاشر

 جامعه یک ادفرا سیاسی کترمشا بر شخصیتی و محیطی یهارفاکتو تأثیر(. Bashirieh, 1995 .)یابند
 (.Nelson, 1987) داد حیتوض توانمی یرز یلگوا مطابق را
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 افراد یاسیس مشارکت بر یتیشخص و یطیمح یها فاکتور ریتاث یالگو: 1 نمودار

 
 بحز رظهو و وزبر قالب در را دخو سیاسی توسعه یها مؤلفه از یکی انعنو به سیاسی کترمشا

 تغییر ومندافرر ،ساسیا نقانو پرسی همه ری،جمهو یاستر و مجلس تنتخاباا اریبرگز ،سیاسی یها
 Amini and .)کند می تعریف ساسیا نقانو تأیید ومندافرر و ساسیا نقانو نخبرگا تنتخاباا ،یمرژ

Khosravi, 2010.) 
 در یاساس میمفاه از یکی یشناس جامعه و یاسیس علوم منابع در یاسیس اعتماد که هاست سال

 مثل یاسیس علوم در یا هیپا میمفاه با مفهوم نیا که یکینزد ارتباط.است بوده ها یپرداز هینظر انواع
 یاه سال در و ،یاسیس نظام یآمد خوب،کار ی،حکمرانیاسیس ،فرهنگیاسیس ت،مشارکتیمشروع

 قرار اه پژوهش از یاریبس توجه کانون در موضوع نیا شده سبب داشته یاجتماع هیسرما مفهوم با ریاخ
 یاسیس ندارند،اعتماد یآمد کار و مستقر یاسیس یها نهاد هنوز که توسعه حال در یها کشور در. ردیگ
 از. شود یم محسوب یدولت یها نهاد شدن آمد کار و یساز دولت یها شرط شیپ نیمهمتر از یکی

 یها استیس شبردیپ و کشور اداره یآمد کار موانع از یکی همواره یاسیس اعتماد کاهش گر،ید یسو
 شورک هر یبرا یگوناگون عوارض یدولت یها نهاد به یاعتماد یب. است شده یمعرف ها دولت یمیتنظ
 عدم و اتیمال از فرار کشور، نیقوان گرفتن دهیناد ،یاسیس مشارکت کاهش به توانیم جمله از که دارد
 Seyed Emami and Montazeri .)کرد اشاره یاضطرار و یبحران طیشرا در دولت  از یبانیپشت

Moghadam, 2012.) 
 کی از آنها یبرخوردار عدم رانیا در یاسیس اعتماد درباره شده انجام یها پژوهش یاصل شکل

 مثل یگرید یها بحث قالب در را یاسیس اعتماد ها، پژوهش شتریب. است منسجم ینظر طرح
 به یتوجه چندان و اند داده قرار یبررس مورد یاسیس فرهنگ و یاجتماع هیسرما ،یاسیس تیمشروع

 Seyed Emami and Montazeri .)اند نداشته شهروندان یاسیس رفتار نییتب در مفهوم نیا تیاهم

Moghadam, 2012.) 
 مذهبی، هنری، های ردهفرآو ها، ارزش شامل کیفی ای مجموعه عنوان به فرهنگ مقوله از امروزه

 از. است بشری حیات و انسانی جوامع ضامن که کنند می یاد وعاطفی ذوقی و فکری تجلیات فلسفی،
 که است هایی ارزش و ها نگرش از ای مجموعه نیز سیاسی فرهنگ داشت اذعان توان می رو همین

 از تنها سیاسی نظام اساس این بر(. Pahlavan, 2003) بخشد می شکل سیاسی زندگی و فرآیند به
 ستا منسجمی تقریباً رفتارهای و فکرها طرز از ای مجموعه شامل بلکه شود، نمی تشکیل ساختارها

 هنگفر مقوله رو همین از.  است جامعه عمومی فرهنگ از متأثر و گویند می سیاسی فرهنگ آن به که
 آن، اهمیت افزایش ازاتمو به و هاست، دولت و ها ملت توجه کانون در امروزه سیاسی فرهنگ و

 مطالعات حوزه اندیشمندان زمینه همین در.  است داده قرار تهاجم معرض در را آن تری فزون تهدیدات
 گذارند یم تأثیر افراد رفتاری و نگرشی ارزشی، گیرهای جهت بر ها رسانه که باورند این بر عموماً رسانه،
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 بر همگی اما ندارند ها رسانه این ثیرگذاریتأ میزان خصوص در چندانی اجماع که آن وجود با و
 استرپ مارک.  دارند توافق افراد رفتاری و نگرشی ارزشی، گیرهای جهت عصر بر ها رسانه تأثیرگذاری

 هک است رسانه دوم است معتقد کرده ظهور جامعه از جدیدی نوع ها، رسانه دوم عصر ظهور با کتاب در
 ,Pasteur) کنند یم عمل فرهنگ شدن جهانی راستای در یهمگ جامعه آن در جدید ارتباطی وسایل

1998.) 
 یفاا جوامع و ها سازمان در ها سرمایه سایر به نسبت تری مهم بسیار نقش اجتماعی، سرمایه امروزه

 و ها انسان و ها سازمان ها، انسان میان بخش انسجام گروهی، و جمعی روابط های شبکه و کند می
 از اه سرمایه سایر است، کافی اجتماعی سرمایه فاقد که ای جامعه در. هستند ها سازمان با ها سازمان
 کاملت و توسعه های راه پیمودن اجتماعی، سرمایه بدون و نیستند برخوردار الزم اثربخشی و کارایی

 (Kazemi, 2016) شود می دشوار و ناهموار غیره، و اقتصادی و فرهنگی
 تاس شده وارد یاجتماع علوم به مربوط یها نوشته در یتازگ به که یاجتماع هیسرما مفهوم     

 متقابل کنش که است یهنجارها و روابط نهادها، از حاصل منابع و هیسرما شامل خالصه طور به
 هک ییمحتوا و تیماه لیدل به مفهوم نیا. دهند یم شکل یفیک و یکم لحاظ به را جامعه یاجتماع

 ودش کارگرفته به مختلف یها درحوزه ینظر یها لیدرتحل تا است برخوردار لیپتانس نیا از دارد
(Chalabi & Mubaraki, 2005.) 

 مطالعه نهیزم در یادیز قاتیتحق که شد مشاهده پژوهشگران توسط یا کتابخانه قاتیتحق اساس بر
 .باشد یم حاضر قیتحق یها یآور نو از یکی نیا و است نگرفته صورت حاضر
 فرهنگ یها مولفه هرچند که اند دهیرس جهینت نیا به  خود قیتحق رد( 1389) یخسرو و ینیام

 یگریز سیاست و خشونت ر،صد سعه و تساهل معد ،تابعیت -مریتآ فرهنگ: نهمچو انیرا در سیاسی
 صخا مقاطع در لیکن ،ستا هیددگر یخرتا لطو در ننشجویادا و نناز سیاسی کترمشا کاهش سبب

 به عملی سیاسیِ کترمشا ،طهومشر بنقالا در چنانکه. ستا فتهیا یشافزا سیاسی کترمشا یخیرتا
 رطو به. ندزد سیاسی یها فعالیت به ستد ربا لیناو ایبر نیز نناز حتی و یافت یشافزا یچشمگیر رطو

 نخستین ایبر بنقالا ینا در. سیدر لکما به نناز سیاسی کترمشا ان،یرا سالمیا بنقالا در مشخص
 چند هر. دبو انیرا در سیاسی کترمشا تجلی بنقالا ینا. یافتند دانمر با برابر سهمی و نقشی نناز ربا
 .شد کاسته آن گرمی از کندا کندا

 لیحلت جینتا که اند دهیرس جهینت نیا به خود قیتحق  در( 1394) ملکوه یخان و یدیمج ،یملک کین
 ،یاسیس گفرهن ریمتغ شش شامل وابسته ریمتغ بر مستقل یها ریمتغ یجمع اثرات یابیارز ونیرگرس

 نییبت در ماهواره یتماشا مدت و یاسیس یآگاه بودن، یمذهب جه در ،یاسیس اعتماد ،یاسیس مشارکت
 مربوط ریتاث زانیم نیشتریب دهدیم نشان یگذار اثر زانیم اساس بر بیترت به وابسته یها ریمتغ انسیوار
 .دارد تعلق مردم نیب در یاسیس اعتماد و یاسیس مشارکت یها ریمتغ به

 اعتماد یها هینظر میتقس که داشتند اذعان خود پژوهش در( 1391) مقدم یمنتظر و یامام دیس
 یسایس یاعتماد یها هینظر یبند دسته یها وهیش جمله از ینهاد و یفرهنگ دسته دو به یاسیس
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 جیتان. شودیم پنداشته جامعه بر حاکم فرهنگ و یریپذ جامعه ،یفرهنگ کردیرو در. شودیم محسوب
 یفرهنگ یها هینظر به نسبت یشتریب نییتب ت قدر یاسیس اعتماد ینهاد یها هینظر داد نشان قیتحق

 یندارید ارتباط هیفرض و شد یبررس هم یاسیس اعتماد و یندارید رابطه نیهمچن. دارند یاسیس اعتماد
 .دیرس دییتا به زین یاسیس اعتماد و

 نشان اصفهان دانشگاه  انیدانشجو نیب در یهشپژو در( 1390)یمراد و این مسعود فر، یمحمد
 انیم نیمچنه و یتبع و یمشارکت محدود، یاسیس فرهنگ با یاجتماع انسجام زانیم ریمتغ نیب که دادند

 .دارد وجود رابطه یمشارکت و یتبع محدود، یاسیس فرهنگ با یاجتماع تیامن ریمتغ
 است معتقد وانیتا در یاسیس یها امدیپ و یاجتماع هیسرما بنام قیتحق در( 2002)ونگ انیت جانگ

 تیتقو نیهمپن و ایپو و فعال یاسیس مشارکت یبرا را الزم طیوشرا ها نهیزم تواندیم یاجتماع هیسرما
 .آورد ارمغان به یاسیس یها میرژ یبرا را کیکرات دمو یها نهاد

 یم ریتاث مشارکت زانیم بر یاجتماع هیسرما وجود که داد نشان یپژوهش در زین( 1383) یاکبر
 نیا بر دال زین باال ییگرا خانواده و است یگروه درون نوع از شتریب آنها در موجود اعتماد و گذارد

 بسار یگروه درون و هم به افراد اعتماد. باشد توسعه مناسب و مساعد تواندینم چندان که است تیواقع
 آن یروهگ برون نوع بخصوص  اعتماد تیتقو رسدیم نظر به است نییپا اریبس دولت به اعتماد و باال

 و سعهتو ندیفرا رد آنها افزون روز کردن ریگ در و مردم فراخواندن ،یمشارکت یها نهاد گسترش و بسط
 و شتریب یدموکراس یریگ شکل به تواندیم مختلف یها روش از یاسیس یها یآگاه سطح بردن باال

 .انجامدیب توسعه
 ریغ اما اند نپرداخته پژوهش نیا موضوع به میمستق شده انجام یها پژوهش از کدام چیه چند هر

 مباحث از و رفته شیپ یفیتئص یکردیرو با مطالعات نیا شتریب اند کرده مطالعه روابط نیا درباره میمستق
 یآمار یاه وهیش از استفاده با میکنیم یسع ما پژوهسش نیا در اند کرده استفاده فیتوص حد در یآمار

 یبررس ار یاجتماع هیسرما یگریانجیم با یاسیس اعتماد و مشارکت در یاسیس رهنگف نقش مختلف
 .میده بسط را آن و کرده
 

 

 روش تحقیق

 ،هومن) است ساختاری معادالت یابی مدل نوع از همبستگی و توصیفی حاضر پژوهش اجرای روش
 تفادهاس با که باشد یم یلیاردب محقق دانشگاه انیدانشجو هیکل شامل نظر مورد آماری جامعه(. 1384

 لیتحل و هیتجز جهت. است شده انتخاب نمونه عنوان به نفر 200 ساده تصادفی گیری نمونه روش از
 استفاده یساختار معادالت یابی مدل و رسونیپ یهمبستگ آزمون ،یا نمونه تک t آزمون از ها داده
 گردآوری اصلی ابزار. شد انجام Lisrel 8.8 و SPSS 22 افزار نرم در ها داده لیتحل و هیتجز. دیگرد
 .بود استاندارد پرسشنامه سه پژوهش های داده
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 یاسیس فرهنگ مفهوم. شد استفاده پرسشنامه از یاسیس فرهنگ زانیم سنجش یبرا قیتحق نیا در
 متس و ها ستاریا یالگو را یاسیس فرهنگ مفهوم یو کاربرد به استیس علم رد آلموند بار نیاول را
 نیهمچن(. 1378 عالم،)کندیم فیتعر نظام کی یاعضا انیم در استیس به نسبت یفرد یها یریگ

 ابزار کی که یاجتماع هیسرما پرسشنامه از یاجتماع هیسرما زانیم سنجش یبرا

 عدب  و یشناخت ،یساختار یعنی هیسرما بعد سه ریگی¬اندازه برای است ای¬هیگو17یرگی¬اندازه
 پنج 5 اسیمق کی روی که شده ارائه و هیته گوشال و تیناهاپ سط تو که است شده یطراح ،ای¬رابطه
 نیهمچن. شود¬یم بندی رتبه ، یآزمودن سوی از( ادیز اریبس= 5 تا کم اریبس= 1) کرتیل  ای¬نقطه

        .گرفت قرار یآمار نمونه اریاخت در یاسیس اعتماد و یاسیس مشارکت نهیزم در یسواالت

 

 هایافته

نگین فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، مشارکت و اعتماد سیاسی دانشجویان با میا: 1فرضیه 

 میانگین مورد انتظار جامعه تفاوت معنی داری دارد
(.یافته ها حاکی از 1تک نمونه ای استفاده شد )جدول  tجهت بررسی فرضیه اول پژوهش، از آزمون 

 06/4برابر  tبود. مقدار  3مورد انتظار برابر با  و میانگین 87/2آن بود که میانگین فرهنگ سیاسی برابر با 
 01/0در سطح خطای کمتر از  tگزارش شد. با توجه به اینکه مقدار  000/0و سطح معناداری حاصل، 

معنی دار بود، لذا نتیجه گرفته می شود که میانگین تجربی با میانگین نظری تفاوت معنی داری دارد. 
جربی کمتر از میانگین نظری بود، می توان گفت وضعیت فرهنگ همچنین از آنجایی که میانگین ت

سیاسی دانشجویان در دانشگاه محقق اردبیلی به طور معنی داری در سطح پایینی بوده است. در مورد 
 003/0و در سطح معنی داری حاصل،  95/3متغیر سرمایه اجتماعی، مقدار میانگین مشاهده شده برابر با 

معنی دار بود، لذا می توان گفت که میزان  05/0در سطح خطای کمتر از  tه مقدار بود. با توجه به اینک
سرمایه اجتماعی، با میانگین مورد انتظار تفاوت معنی داری داشته و در سطح باالیی بوده است. در مورد 

 001/0و در سطح معنی داری حاصل،  17/3متغیر مشارکت سیاسی، مقدار میانگین مشاهده شده برابر با 

معنی دار بود، لذا می توان گفت که میزان  05/0در سطح خطای کمتر از  tبود. با توجه به اینکه مقدار 
مشارکت سیاسی، با میانگین مورد انتظار تفاوت معنی داری داشته و در نسبتا سطح باالیی بوده است.  

کمتر از میانگین  36/1ده شده نهایتا بررسی میزان  اعتماد سیاسی دانشجویان نشان داد که میانگین مشاه

معنی دار بود، لذا نتیجه گرفته می  01/0در سطح خطای کمتر از  tمورد انتظار بود و از آنجا که مقدار 
 ارائه شده است. 1شود که اعتماد سیاسی دانشجویان در سطح پایینی بوده است. این نتایج در جدول 

هنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، مشارکت و تک نمونه ای پیرامون فر tنتایج آزمون  :1جدول 

 اعتماد سیاسی

انحراف  میانگین تعداد متغیر
 استاندارد

سطح معنی  tآماره 
 داری
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 00/0 06/4 525/0 87/2 200 فرهنگ سیاسی

 003/0 65/7 384/0 95/3 200 سرمایه اجتماعی

 001/0 17/6 402/0 17/3 200 مشارکت سیاسی

 00/0 80/2 896/0 36/1 200 اعتماد سیاسی

 3میانگین مورد انتظار: 
 

بین فرهنگ سیاسی،سرمایه اجتماعی و مشارکت و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود  :2فرضیه 

 دارد.
جهت بررسی ارتباط متغیرهای اصلی پژوهش با همدیگر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد 

ا یکدیگر بجز سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی در (. نتایج نشان داد که روابط همه متغیرها ب2)جدول 
مثبت و معنی دار بود. بیشترین همبستگی مربوط به دو متغیر مشارکت  01/0سطح خطای کمتر از 

(. پس از این دو متغیر، بیشترین همبستگی به ترتیب مربوط به =842rسیاسی با اعتماد سیاسی بود )
(، همبستگی فرهنگ سیاسی با سرمایه =791/0rی )ارتباط بین مشارکت سیاسی با فرهنگ سیاس

(. و سپس =624/0r( و نیز همبستگی مشارکت سیاسی با سرمایه اجتماعی بود )=661/0rاجتماعی )

(. پس از آن مشخص شد بین هر چهار متغیر =542/0rهمبستگی بین فرهنگ سیاسی با اعتماد سیاسی )
اعتماد سیاسی، روابط مثبت و معنی داری وجود فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی،مشارکت سیاسی و 

دارد. در ادامه به منظور بررسی مفروضه اصلی  پژوهش و نیز به منظور پاسخ به سایر فرضیه های 
، مدل ساختاری )مدل استاندارد( حاصل 2پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد. در نمودار 

ئه شده است. بر اساس این نمودار، بار عاملی همه متغیرهای آشکار از تجزیه و تحلیل داده های آماری ارا
است و لذا می توان گفت که متغیرهای آشکار به خوبی بر روی متغیرهای مکنون بار شده  4/0باالتر از 

اند. به بیان دیگر می توان گفت که پرسشنامه های پژوهش می توانند به طور مناسبی توصیف کننده 
، ضرایب استاندارد شده با ارائه شده است که مقادیر بتای ارائه 2د. همچنین در نمودار چهار متغیر باشن

شده که بیانگر روابط علی بین متغیرهای پژوهش است. ذکر این نکته الزم است که مقادیر بتای ارائه 
 شده در مدل معادالت ساختاری، لزوما به معنای مجذور ضرایب همبستگی نیست، چرا که مدل یابی

 معادالت ساختاری از طریق تشکیل ماتریس کوواریانس و نه ماتریس همبستگی انجام می پذیرد.

( نیز در tدر ادامه جهت بررسی قابلیت تعمیم مدل ساختاری پژوهش، مدل معنی داری پژوهش )مدل 
مایه برای تاثیر  فرهنگ سیاسی بر سر tارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، مقدار  1نمودار 

برای تاثیر  t( و مقدار 98/4برای تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی ) t(، و مقدار 43/6اجتماعی )
( بود. بنابراین از آنجا که همه این مقادیر و نیز سایر مقادیر 43/5سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی )

ت مدل نهایی پژوهش، قابل تعمیم می باشند، لذا می توان گف 96/1معنی داری موجود در مدل  باالی 
 به جامعه آماری می باشد.
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 ماتریس همبستگی  بین متغیر های تحقیق :2جدول 

 4 3 2 1 متغیرها ردیف

    1 فرهنگ سیاسی 1

   1 661/0** سرمایه اجتماعی 2

  1 624/0** 791/0** مشارکت سیاسی 3

 1 842/0** 456/0 542/0** اعتماد سیاسی 4

    **p<0.01 

 

 
 مدل ساختاری و معنی داری پژوهش :1نمودار 

در ادامه جهت بررسی برازش مدل، شاخص های نیکویی برازش ارائه شده است. این شاخص ها 
معنی دار بوده است.  01/0( نشان می دهد که مقدار مجذور کای در سطح خطای کمتر از 3)جدول 

 برخوردار است.بنابراین براساس این شاخص، مدل از برازش مناسبی 
 

 شاخص های نیکویی برازش پیرامون آزمون برازندگی مدل مفهومی پژوهش :3جدول 

X2 GFI CFI NFI IFI RMR 
1241/19 (S: 

0.001) 

53/0 92/0 81/0 85/0 065/0 

 

، نتایج بررسی 2متناظر آنها در نمودار  tدر مجموع با توجه به آماره های بتای گزارش شده و مقادیر 
 ای سوم تا هفتم پژوهش ارائه شده است.فرضیه ه

 فرهنگ سیاسی تاثیر معنی داری بر سرمایه اجتماعی دارد. :3فرضیه 
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، مقدار بتای فرهنگ سیاسی بر سرمایه اجتماعی 1بر اساس نتایج مدل معادالت ساختاری در نمودار 

بحرانی  tباالتر از مقدار  مشاهده شده t( بود. از آنجا که مقدار 43/6متناظر با آن ) t( و مقدار 79/0)
( می باشد لذا می توان گفت فرض پژوهش مبنی بر تاثیر فرهنگ سیاسی بر سرمایه اجتماعی، در 96/1)

 تایید می گردد. 05/0سطح معنی داری 

 سرمایه اجتماعی تاثیر معنی داری بر مشارکت سیاسی دارد.: 4فرضیه 

، مقدار بتای سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی 1بر اساس نتایج مدل معادالت ساختاری در نمودار 

بحرانی  tمشاهده شده باالتر از مقدار  t( بود. از آنجا که مقدار 98/4متناظر با آن ) t( و مقدار 48/0)
( می باشد لذا می توان گفت فرض پژوهش مبنی بر تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی، 96/1)

 می گردد.تایید  05/0در سطح معنی داری 

 سرمایه اجتماعی تاثیر معنی داری بر اعتماد سیاسی دارد. :5فرضیه 

، مقدار بتای توانمندسازی روانشناختی بر اشتیاق 1بر اساس نتایج مدل معادالت ساختاری در نمودار 

بحرانی  tمشاهده شده باالتر از مقدار  t( بود. از آنجا که مقدار 43/5متناظر با آن ) t( و مقدار 56/0شغلی )
( می باشد لذا می توان گفت فرض پژوهش مبنی بر تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر اشتیاق 96/1)

 تایید می گردد. 05/0شغلی کارکنان، در سطح معنی داری 

سرمایه اجتماعی می تواند نقش میانجی را در افزایش ارتباط فرهنگ سیاسی و مشارکت  :6فرضیه 

 سیاسی ایفا کند.
، در فرضیه های قبلی پژوهش، اثرات مستقیم 1ا توجه به نتایج بدست آمده در نمودار همچنین ب

متغیرهای پیش بین بر متغیرهای مالک مورد بررسی قرار گرفت. در فرضیه اخیر، اثر غیر مستقیم فرهنگ 
 (. به بیان دیگر، فرض ششم37/0سیاسی بر مشارکت سیاسی با واسطه سرمایه اجتماعی بررسی گردید )

پژوهش ادعا می نمود که سرمایه اجتماعی می تواند نقش میانجی را در افزایش ارتباط فرهنگ سیاسی 
 و مشارکت سیاسی ایفا کند مورد تائید واقع می شود.

سرمایه اجتماعی می تواند نقش میانجی را در افزایش ارتباط فرهنگ سیاسی و اعتماد  :7فرضیه 

 سیاسی ایفا کند.
، در فرضیه های قبلی پژوهش، اثرات مستقیم 1نتایج بدست آمده در نمودار  همچنین با توجه به

متغیرهای پیش بین بر متغیرهای مالک مورد بررسی قرار گرفت. در فرضیه اخیر، اثر غیر مستقیم فرهنگ 
(. به بیان دیگر، فرض هفتم 44/0سیاسی بر اعتماد سیاسی با واسطه سرمایه اجتماعی بررسی گردید )

دعا می نمود که سرمایه اجتماعی می تواند نقش میانجی را در افزایش ارتباط فرهنگ سیاسی پژوهش ا
 و اعتماد سیاسی ایفا کند مورد تائید واقع می شود.

  

 گیریبحث و نتیجه
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 شگاههادان که کرد عنوان دیبا جوامع، داریپا و جانبه همه ةتوسع در دانشگاهها نقش تیاهم به توجه با  
 یاساس نقش جامعه گوناگون تحوالت از یناش یازهاین به ییپاسخگو در هم و تحوالت شیدایپ در هم
 شیافزا لحا در روز به روز انیدانشجو نیب در ییگرا استیس و استیس نکهیا به توجه با. دارند عهده بر

 هک ییآنجا از است؛ کرده رخنه انیدانشجو بخصوص و انیدانشگاه نیب در یاسیس فرهنگ و است
 تا آمدند رب صدد در پژوهشگران باشدیم محدود نهیزم نیا در گرفته صورت یکاربرد و منسجم قاتیتحق
 رهنگف نیب نقش هدفمند و منسجم یبررس حاضر پژوهش هدف لذا دهند، ارائه نهیزم نیا در یقیتحق

 تقسم ود در قاتیتحق. باشدیم یاجتماع هیسرما یگریانجیم با یاسیس اعتماد و مشارکت در یاسیس
 شد شخصم جینتا اساس بر. گرفت صورت یساختار معادالت لیتحل و یهمبستگ و یفیتوص بیضرا
 حد در و بوده انتظار مورد نیانگیم از کمتر یلیاردب محقق دانشگاه در انیدانشجو یاسیس فرهنگ که

 در انیونشجدا نیب در و دانشگاه در زین یاسیس مشارکت و یاجتماع هیسرما. باشد یم ینامطلوب نسبتاً
 نییپا اریسب انیدانشجو نیب در یاسیس اعتماد که شود یم مشاهده نیهمچن. باشد یم یمطلوب نسبتاً حد

 یاسیس اعتماد ،یاجتماع هیسرما با یاسیس فرهنگ نیب که داد نشان جینتا یاستنباط بحث در. است بوده
 در یسایس فرهنگ شیافزا با گرید عبارت به دارد وجود یدار یمعن و مثبت رابطه یاسیس مشارکت و
 شیافزا زین یاسیس مشارکت و یاسیس اعتماد ،یاجتماع هیسرما یلیاردب محقق دانشگاه انیدانشجو نیب
 یآمار معهجا انیدانشجو نیب در یاسیس مشارکت و یاجتماع هیسرما نیب نیهمچن. بالعکس و ابدی یم

 یاجتماع هیسرما که دهد یم نشان جینتا گرید طرف از. دارد وجود یدار یمعن و مثبت رابطه نظر مورد
 است ذکر به الزم. ندارد یدار معنا صورت به را یاسیس اعتماد نییتب قدرت ها لیتحل از بخش نیا در
 و تعل رابطه وجود یمعن به لزوماً ها ریمتغ نیب یهمبستگ وجود شد گفته هم قبال که همانطور که

 .ستین یمعلول
 ییباال ریسم بیضر با یاسیس فرهنگ که دهد یم نشان زین یاختارس معادالت و ریمس لیتحل جینتا

 و یاسیس فرهنگ که قدر چه هر گرید عبارت به بگذارد یمثبت ریتاث  یاجتماع هیسرما یرو بر تواندیم
 مسائل خصوصال یعل و جامعه مختلف امور در توانندیم شتریب رود باالتر انیدانشجو یاسیس لیتحل قدرت

 را خود یماعاجت روابط واقع در و بپردازند مباحثه و یاسیس دیعقا تبادل به گرانید با یدانشگاه یاسیس
 هیرماس نیسودمندتر حال نیع در و نیمهمتر و نیتر یاساس از یکی یاجتماع هیسرما. دهند گسترش

 هیسرما که داد نشان جینتا نیهمچن. ببرد ها بهره آن از تواندیم یا جامعه و اجتماع هر که است یا
 روشن یعبارت به. دارد انیدانشجو یاسیس اعتماد و مشارکت یرو بر یدار یمعن و مثبت ریتاث یاجتماع

 هجامع ژهیو به جامعه و دانشگاه در آنان یاجتماع روابط و انیدانشجو یاجتماع هیسرما شیافزا با تر
 قاتیتحق کهنیا به توجه با. ردیگیم قرار ریتاث تحت زین انیدانشجو یاسیس مشارکت و اعتماد یاسیس

 قاتیتحق جیانت. شد افتی نهیزم نیا در یمشابه قاتیتحق یول است نگرفته صورت نهیزم نیا در یچندان
 دیس ،(1394) همکاران و یملک کین ،(1389) یخسرو و ینیام ،(1379) یوسفی قاتیتحق جینتا با حاضر

 ونگ انیت جان و( 1383) یراکب ،(1390) همکاران و فر یمحمد ،(1391) مقدم یمنتظر و یامام
 . افتندی دست مشابه جینتا به خود یها پژوهش در زین آنان که چرا باشد؛ یم همسو( 2002)
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 یها نهاد هنوز که توسعه حال در یکشورها در که معتقدند ،(1391) مقدم یمنتظر و یامام دیس
 کار و یساز دولت یها شرط شیپ نیمهمتر از یکی یاسیس ندارند،اعتماد یآمد کار و مستقر یاسیس

 عموان از یکی همواره یاسیس اعتماد کاهش گر،ید یسو از. شود یم محسوب یدولت یها نهاد شدن آمد
 نهاد هب یاعتماد یب. است شده یمعرف ها دولت یمیتنظ یها استیس شبردیپ و کشور اداره یآمد کار
 دهیناد ،یاسیس مشارکت کاهش به نتوایم جمله از که دارد کشور هر یبرا یگوناگون عوارض یدولت یها

 .کرد اشاره یاضطرار و یبحران طیشرا در دولت  از یبانیپشت عدم و اتیمال از فرار کشور، نیقوان گرفتن
 فرآورده ها، ارزش شامل کیفی ای مجموعه عنوان به فرهنگ مقوله از امروزه ،(1382) پهلوان دهیعق به
 و یانسان جوامع ضامن که کنند می یاد وعاطفی ذوقی و فکری تجلیات فلسفی، مذهبی، هنری، های

 و ها نگرش از ای مجموعه نیز سیاسی فرهنگ داشت اذعان توان می رو همین از. است بشری حیات
 .بخشد می شکل سیاسی زندگی و فرآیند به که است هایی ارزش
 بلکه ،شود نمی تشکیل اساختاره از تنها سیاسی نظام که داردیم اذعان زین( 1377) پاستر اساس این بر

 ویندگ می سیاسی فرهنگ آن به که است منسجمی تقریباً رفتارهای و فکرها طرز از ای مجموعه شامل
 کانون در امروزه سیاسی فرهنگ و فرهنگ مقوله رو همین از.  است جامعه عمومی فرهنگ از متأثر و

 معرض در را آن تری فزون داتتهدی آن، اهمیت افزایش موازات به و هاست، دولت و ها ملت توجه
 انهرس که باورند این بر عموماً رسانه، مطالعات حوزه اندیشمندان زمینه همین در.  است داده قرار تهاجم

 در چندانی اجماع که آن وجود با و گذارند می تأثیر افراد رفتاری و نگرشی ارزشی، گیرهای جهت بر ها
 یرهایگ جهت عصر بر ها رسانه تأثیرگذاری بر همگی اما ندندار ها رسانه این تأثیرگذاری میزان خصوص
 وعن ها، رسانه دوم عصر ظهور با کتاب در پاستر مارک.  دارند توافق افراد رفتاری و نگرشی ارزشی،
 همگی جامعه آن در جدید ارتباطی وسایل که است رسانه دوم است معتقد کرده ظهور جامعه از جدیدی

 .کنند یم عمل گفرهن شدن جهانی راستای در
 یاسیس اعتماد و مشارکت ،یاجتماع هیسرما ،یاسیس فرهنگ که شد مشخص گذشت که آنچه براساس

 شنهادیپ ذال باشد یم نییپا رود یم انتظار انیدانشجو و دانشگاه از که آنچه اساس بر انیدانشجو نیب در
 رد مذکور یها ریمتغ شیزااف جهت در یریتداب اتخاذ با یدانشگاه مسئوالن و رانیمد که گردد یم

 یبرگذار اب گردد یم شنهادیپ منظور نیا یبرا بکوشند؛ انیدانشجو نیب در الخصوص یعل و دانشگاه
 ،یاسیس یها یسخنران رادیا جهت دیاسات از دعوت نظر، تبادل جلسات ،یشیاند آزاد یها یکرس

 زادآ نیهمچن و جوش خود ییدانشجو یها تشکل جادیا ،یاسیس و یاجتماع روابط یآموزش یکارگاهها
 یبرا رانیا یاسالم یجمهور مقدس نظام مقررات و قانون ضوابط و چارچوب در انیدانشجو گذاشتن

 جهت رد عالقه؛ مورد یاجتماع ای و یاسیس حزب از تیحما انجمن لیتشک ای و یاسیس احزاب لیتشک
 .بکوشند انیدانشجو یاجتماع هیسرما و یاسیس اعتماد و مشارکت ،یاسیس فرهنگ بردن باال
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Abstract 

This study aimed to modeling the relationship between political culture and political 
trust in partnership with the mediation of social capital has been done. The research 

method is descriptive and correlational structural equation modeling. The target 

population included all university students researcher Ardabil Using simple random 

sampling, 200 samples were selected. The main tool for data collection was a 

questionnaire. For data analysis Pearson correlation test was used to study together 

with each other and the relationships between variables was significant. Continue 

to assess the generalizability of the structural model study, significant research 

model (model t) is also provided. Based on these results, the political culture has a 

direct impact on social capital, social capital also has a direct impact on political 

participation. Social capital has a direct impact on political trust. The social capital 

of trust and political participation, political culture through its indirect impact. 
Political culture, social capital, participation and political trust among students is 

lower than expected Therefore, it is suggested that the university authorities to take 

necessary measures in order to increase these variables at work. 

Key words: political culture, social capital, political participation, political trust. 
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 لبنی محصوالت فروشندگان ای حرفه اخالق برای مناسب الگوی طراحی

 آباد پارس رستانشه
 

 2،  حامد نوری زاده1دمیرچی قادر وظیفه
 

 1399 آذرماه 11: رشیپذ خیتار             1399 ماه وریشهر 10: افتیدر خیتار
 

 چکیده
 در یلبن محصوالت فروشندگان یا حرفه اخالق یبرا مناسب یالگو ارائه هدف با حاضر پژوهش

 یلیتحل یفیتوص نوع نظر از و توسعه ای هدف نظر از هشپژو. است رفتهیپذ انجام آباد پارس شهرستان
 فروش نیمسئول یدلف مرحله در را حاضر قیتحق یآمار جامعه باشد؛ یم یشیمایپ اجرا روش از و

 اساس بر ادافر ابتدا در. دادند لیتشک آبادپارس شهرستان یلبن محصوالت دیتول یهاکارگاه و هاشرکت
 نوع 58 تعداد یتکرار موارد حذف از بعد و اند کرده مشخص را ییها شاخص مدل از خود استنباط
 حذف متوسط و فیضع تیاهم بیضر با یهاشاخص مانده، یباق شاخص 58 نیب از. ماند یباق شاخص

 فروشندگان یاحرفه اخالق مطلوب یینها مدل. ماندند لیتحل در شاخص 52 تاًینها و دندیگرد
 اساس بر. گرفت قرار دییتا موردسه بعد   شاخص 52 با بگاننخ نظر اساس بر مغانه یلبن محصوالت

 نیانگیم اب "هاارزش با هاتیاولو کردن منطبق" شاخص ق،یتحق یها افتهی اساس بر ق،یتحق یهاافتهی
 در 52/2 نیانگیم با "شرکت اطالعات یشخص رییکارگ به از زیپره " شاخص و اول، رتبه در 87/4

 .دگرفتن قرار دوم پنجاه رتبه
 

    یدلف روش ،یلبن محصوالت فروشندگان ،یاحرفه اخالق :یدیکل واژگان

 

 مقدمه   -1
تمرکز اصلی فروشندگی بر نگهداری مشتریان موجود و توسعه و پرورش روابط با آنهاست. همچنین بر 

وان (. خریدار فروشنده را به عنKashker et al., 2011ایجاد کسب و کار براساس روابط تمرکز دارد )
نماینده شرکت در نظر می گیرد و تصویر ذهنی او از شرکت، تا حدودی زیادی، از نحوه تعامل او با 

(. در همین زمینه، یکی از مسائل مهمی که می تواند بر Dadgar, 2006فروشنده شکل خواهد گرفت)
                                                        

 رانی، اواحد گرمی، گرمی، دانشگاه آزاد اسالمی ت،یر یگروه مد  1
 رانیاپرس آابد، ا،  اپرس آابدواحد ، دانشگاه آزاد اسالمی ت،یر یگروه مد  2
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نیز  تحقیقاتادراک مشتری از فروشنده و سازمان تاثیرگذار باشد، اخالق حرفه ای فروشندگان است. 
نشان می دهد سازمان های که در راستای رعایت موازین اخالقی در حرکت اند، موجب توانمندسازی 

و  1مشتریان، رضایت آنها و در نهایت کسب مزیت رقابتی برای سازمان در آینده خواهند شد )گبردینه
عنوان ابزاری نگریسته  اخالقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها دارند و به(. 1999همکاران،

کنند. اخالق، یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر شوند که ارزشها را به عمل تبدیل میمی
 :Daft, 1995رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است؟ )

638.) 
 پهنه در افراد های حرف اخالق بخصوص و) رفتاری و یسازمان اخالق ژهیبو و اخالق واژه یکل طور به
 Fisherدارد ) کار و سر رفتارها بودن غلط و درست به مربوط استانداردهای با( تیفعال و عمل صحنه و

& Bohn, 2007: 1561.) به معنی شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه  2ایاخالق حرفه
ای از دانش مدیریت، از زمان پدیدار به عنوان شاخهای، انجام درست و ترک نادرست است. اخالق حرفه

پدیدار شد. در این دهه جنبشهای آگاهی بخش اجتماعی،  1960شدن نهضت مسئولیت اجتماعی در دهة 
انتظارات مردم را از سازمانها باال برده، آنها را به این نتیجه رسانده بود که سازمانها باید از امکانات وسیع 

عی خود برای رفع مشکالت اجتماعی، مثل: فقر، خشونت، حفاظت از محیط زیست، مالی و نفوذ اجتما
و بهبود وضع تحصیالت استفاده کنند. مردم براین باور بودند که چون تساوی حقوق، بهداشت عمومی

ند و یابند، به کشور بدهکار و مدیون هستشرکتها و مؤسسات با استفاده از منابع کشور به سود دست می
  (Menestrel  & Wassenhove , 2009) برای بهبود اوضاع اجتماعی تالش کنند بایستی

( بیان می کنند رفتار فروش اخالقی فروشنده به رضایت، اعتماد و وفاداری بیشتر 2005)3رومن و رویز
 مشتری به شرکت متبوع فروشنده منجر خواهد شد.

فروشنده به رضایت بیشتر مشتری به  ( نشان داد که رفتار فروش اخالقی2012و همکاران) 4توماس
 .شرکت متبوع فروشنده منجر خواهد شد

( به بررسی تاثیر رفتار اخالقی فروشندگان بر استمرار روابط میان فروشنده و 2011و همکاران) 5لگاسی
 .سازمان در صنعت داروسازی پرداختند و نتایج بیانگر رابطه مثبت بین متغیرهاست

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدن که منافع اعتماد دریافتی مشتری 2013و همکاران) 6وسودان
 حاصل از رفتار اخالقی فروشنده، عامل مهمی در تعیین رضایت و وفاداری مشتری است.
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4 Thomas 

5 - Lagace 
6 - Vasudevan 
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هدف از این تحقیق ارائه مدلی مناسب برای اخالق حرفه ای فروشندگان و استخراج معیارهای اخالقی 
ق اسالمی در حرفه فروشندگی است، لذا مسئله اصلی تحقیق ارائه مدلی براساس باید و نبایدهای اخال

 مناسب برای اخالق حرفه ای در حرفه فروشندگی است. 

در فروشندگی و بازاریابی  اهمیت آن به توجه با همچنین اهمیت اخالق در اسالم و به توجه با
ه اخالق اسالمی  و همچنین ارائاثر اخالق در فروشندگی و معیارهای  چگونگی بررسی به تحقیق حاضر

ر معیارهای اخالق د شناخت تردید بدون. مدلی مناسب برای اخالق حرفه ای فروشندگان پرداخته است
 براساس توانمی زیرا باشد داشته زیادی ضرورت و اهمیت بازاریابی و فروشندگی برای تواندمی اسالم، 
 طورب ق حرفه ای فروشندگی  اهمیت این تحقیق راارائه مدلی مناسب برای اخال و معیارها این شناخت

توجه به مالزمات اخالق، یا همان باید و نبایدها می تواند ضمن حفظ  بخشیده است. بهبود گیریچشم
سودآوری و کارآمدی بنگاه، اعتماد و رضایت مشتریان را نیز جلب کند. با توجه به اینکه یکی از پرچالش 

حرفه ای، اخالق بازاریابی است، ضرورت انجام دادن این تحقیق بیشتر  ترینحوزه مورد بحث در اخالق
نمایان می شود. استخراج معیارهای اخالقی در ارزیابی اعمال فروشندگی با مراجعه به منابع مرتبط و با 
تحلیل محتوا میسر است. با توجه به اهمیت رعایت موازین اخالقی از سوی فروشندگان به ویژه در 

رفه ای اخالق ح ارائه مدلی مناسب برای اصلی تالش تحقیق دراین ی محصوالت لبنی، لذافروشگاه ها
  . است فروشندگان محصوالت لبنی شهرستان پارس آباد

 ،بنگاه کارآمدی و سودآوری حفظ ضمن تواند می نبایدها و بایدها همان یا اخالقی، مالزمات به توجه
 در بحث دمور حوزه ترین پرچالش از یکی اینکه به توجه با. کند جلب نیز را مشتریان رضایت و اعتماد
 رفاه هب توجهی بی عدالتی، بی تقلب، دروغ، به متهم بازاریابی و است بازاریابی اخالق ای، حرفه اخالق

 سعادت آن از تر مهم. شود می نمایان بیشتر تحقیق این دادن انجام ضرورت است، آن جز و اجتماعی
 انهم. است مرتبط افراد شغل و زندگی در اخالق رعایت با اسالم، ارزشی نظام رد که است افراد اخروی

 معرفی دنیاطلبانی را مردم ترین کار زیان سوره کهف، 105و  104کریم در آیات  قرآن در خداوند که طور
 رینیکوکا که پنداشتند می باطل خیال به و کردند تباه فانی دنیای حیات راه در را عمرشان که کند می
 حوزه رد اخالقی معیارهای شناسایی کردند. لذا انکار را قیامت روز و شدند کافر خدا آیات به و کنندمی

 اخالق برای مناسب الگوی دارد. برای این منظور تحقیق حاضر با هدف طراحی اهمیت فروشندگی
 .آباد مغان انجام پذیرفته استدر شهرستان پارس لبنی محصوالت فروشندگان ایحرفه

 

 ادبیات نظری و اهداف تحقیق -2
برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطالحاً 

ای شود در این تحقیق که هدف آن ارائه یک مدل مفهومی برای اخالق حرفهمدل مفهومی نامیده می
مخاطبان  هب نسبت اخالقی و معیارهای ازارب و شرکت، رقابت مالی و اطالعاتی منابع کارگیری است که به

ه همراه ها بگان شناسایی شده است. لیست شاخصای را با توجه به دیدگاه نخبهدخیل بر اخالق حرفه
 ( آمده است.1منابع هر کدام در جدول )
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 بر اساس پیشینه  ها مورد مطالعه لیست شاخص -1جدول 

 منبع شاخص شاخص ردیف

مطلق و همکاران قلی شرکت خودرو صیشخ کارگیری عدم به 1
 محرمانه اطالعات استفاده عدم سوء 2 (1394)

 شرکت امکانات از استفاده عدم سوء 3
 شرکت و شخصی امکانات کارگیری به در عدم مسامحه 4
خیاط مقدم و طباطبایی  نامالیمات مقابل در ایستادگی و صبر 5

 (1395نسب )
 (1394سون )جان ماک مدیر کالم پذیرش 6
 بشاش بودن و بینخوش 7
 موقعبه  مسیر تغییر توانایی 8
 خویش خدمات یا کاال خصوص در کافی تعصب و اشتیاق 9

مصباحی و عباس زاده  پرسیدن سؤال از مشتری 10
(1392) 

ابیلی و همکاران  مستقل بودن فروشنده و دربافت درآمد از پورسانت 11
 مدیریت زمان 12 (1393)

 (1396سلیمی ) پاسخگو بودن در برابر اعمال و رفتار خود 13
 (1394جان ماکسون ) توجه به نظم و انضباط فردی 14
 های درونی خودآگاهی از ضعف 15
 هاها با ارزشمنطبق کردن اولویت 16
 پذیرش عملکرد اشتباه و اصالح سریع آن 17
عباسی بختیاری  وفادار بودن به شرکت  18

 انجام درست کارها، حتی اگر اشتباه در آن قابل پذیرش باشد 19 (1390)
خیاط مقدم و طباطبایی  شجاعت 20

نسب 
(1395) 

 تعقل و تدبر 21

عباسی بختیاری  دوری از عجب و خودپسندی 22
 دوری از طمع 23 (1390)

مطلق و همکاران قلی او بازار و رقیب امتناع از تخریب 24
 رقابت در ودداری از تقلبخ 25 (1394)

 رقیب کردن پرهیز از گمراه 26
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 پرهیز از القای ذهنیت منفی در مشتری درباره رقیب 27
عباسی بختیاری  داری امانت 28

 عهد به وفای 29 (1390)
 (1396سلیمی ) (روشف افزایش مثل) هدف به رسیدن برای گفتن امتناع از دروغ 30
 و دعوت هدیه، مانند مختلف های عنوان با دادن پرهیز از رشوه 31

 آن جز
مطلق و همکاران قلی

(1394) 
 دموجو رقابت به توجه عمومی با غیر اطالعات امتناع از گفتن 32
 استهو با با مستقیم، طور به کردن گمراه و دادن پرهیز از فریب 33
 نیست شرع خالف که عرفی به نبودن پرهیز از پایبند 34
 ارجخ در شرکت مالی و اطالعاتی منابع گیری کار به ع از امتنا 35

 شرکت به دادن اطالع بدون و کاری حوزه از
 (عمومی غیر اطالعات) شرکت اطالعات عدم افشای 36
 کاری زمان از استفاده عدم سوء 37
 شرکت دستورالعمل به نکردن پرهیز از عمل 38
  دهد می انجام بیشتری رکا اینکه به از تظاهر پرهیز فروشنده 39
خیاط مقدم و طباطبایی  توجه به مشکالت همکاران 40

نسب 
(1395) 

 مشورت کردن 41
 ترغیب بر کار جمعی 42
عباسی بختیاری  شرع خالف به ارتکاب عدم 43

(1390) 
مطلق و همکاران قلی پرهیز از تبلیغ سوء درباره رقیب 44

 العات برای از بین بردن فروشندگان جزءآوری اطامتناع از جمع 45 (1394)
 پرهیز از مانع تبلیغات و فروش رقیب شدن 46
 امتناع از متهم کردن رقیب 47
 مزمت نکردن محصول رقیب 48
 پرهیز از هدر دادن وقت رقیب 49
 شرکت اطالعات شخصی کارگیری پرهیز از به 50
 (1394جان ماکسون ) داشتن تعهد و وجدان کاری 51
  مشتریان زمان قائل شدن به احترام 52

 امور گرفتن اختیار در بودن به مندعالقه و مصمم 53
 های اوگوش دادن به مشتری و توجه به خواسته 54
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 توزیع کنندگان، عرضه مشتریان، به خدمت در بودن صادق 55
 آن جز و کنندگان

 (1396سلیمی )

 آن الکم گویی که به نحوی رکا تشویق و انجام انتظار نداشتن 56
 است کار

مطلق و همکاران قلی
(1394) 

 دو جانبه تواففات و قراردادها در پذیری مسئولیت و تعهد 57

 هایطرف به توجه بی منافع سر بر مناقصه در نکردن مشارکت 58
 دیگر

 

  قیتحق اهداف 2-1
  ینلب محصوالت فروشندگان یا حرفه اخالق یبرا مناسب مدل ارائه .1
 یفروشندگ حرفه در یاسالم اخالق یدهاینبا و دیبا براساس یاخالق یارهایمع استخراج .2

 

    قیتحق سؤاالت 2-2
 ؟ است مدلی چگونه یلبن محصوالت فروشندگان یا حرفه اخالق برای مناسب مدل .1

 یماسال اخالق یدهاینبا و دیبا براساس فروشندگان یبرا شده استخراج یاخالق یارهایمع .2
 هستند؟

 روش تحقیق-3
ــر، تحقیقی  ــعه ایپژوهش حاض ــت توس ــر تحقیق آماری . جامعهاس تمامی مدیران و  را حاض

 شــکیلت آبادشــهرســتان پارس های تولید کننده لبنیاتمســئولین فروش محصــوالت لبنی در شــرکت
ــناس نخبه در روش دلفی می دهندمی ــند. حجم جامعه که به عنوان کارش  نفر بوده که به علت 35باش

 گردیده است. استفاده جامعه در دسترس از روش جامعه مطالعه برای آماری جامعه بودن حدودم
   

خصص ت پس از تعیین پژوهش، این در؛ استفاده شده است اطالعات از روش دلفیجهت تجزیه و تحلیل 
 یراحتمالی،غ گیری نمونه روشهای از استفاده با و مرحله سه در دلفی پانل اعضای و تعیین نیاز مورد های

 طلوبم مدل ابعاد و ها شاخص تعیین برای پانل، اعضای تعیین از پس. خواهد شد انتخاب و شناسایی
 کارانهم و اشمیت گانه سه مراحل اساس بر دلفی روش فروشندگان محصوالت لبنی از ایاخالق حرفه

 .است شده استفاده( 2001)
 

 تحقیق هاییافته-4
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 مراحل اجرای روش دلفی 4-1
به  پیچیده مشکل یک حل جهت ارتباطی ساختارمند فرایند یک ساختار ایجاد برای که است فنی فیدل

نیازی  یکدیگر با کنندگان شرکت مالقات و حضور فیزیکی به اینکه بدون روش، این شود. دربرده می کار
بررسی،  تحت موضوع آیندة و آتی ها وضعیتفرضیه از ایدربارة مجموعه متخصصان را گروه یک باشد،

 آنان برای بودن ناشناس و شودمی توزیع کنندگان بین شرکت هافرضیه مجموعة کنند.می بندیفرمول

 و بپردازند شده طرح هایفرضیه مجموعة تعدیل جرح و به آنان تا شودمی باعث کنندگان شرکت سایر
-پرسشنامه به دهنده پاسخ گروه به .یابدادامه می هافرضیه دربارة اجماع به رسیدن تا تکراری این فرایند

 در کافی تجربه و تخصص دارای گروه این. شود می قبل گروه دلفی اتالق مرحله در شده طراحی های

 .باشندمی خود تخصصی زمینه
 نیبی پیش ابزار عمدتاً خود آغازین کاربردهای در دلفی فن اگرچه»کند که ( بیان می1994) گورچیان

 پیچیده مسأله هر حل در توافق ایجاد و ارتباطات بهبود برای فرایندی عنوان به تربیش حاضر حال در. بود
 .«رودمی کار به

 نیاز مورد هایتخصص موضوع، تعریف اساس بر. شد تعریف آن ابعاد و موضوع ابتدا پژوهش، این در
 و ناساییش الی،غیراحتم نمونه گیری از روشهای استفاده با و مرحله سه در دلفی پانل اعضای و تعیین

 ای هحرف شاخص ها و ابعاد مدل مطلوباخالق تعیین برای پانل، اعضای تعیین از شدند. پس انتخاب
( 2001) همکاران و اشمیت گانه سه مراحل اساس بر دلفی روش مغانه از لبنی محصوالت فروشندگان

. دشدن گردآوری و توزیع حضوری و غیر حضوری به صورت دور هر هایپرسشنامه. است شده استفاده
 دهد. می نشان آنها تعداد همراه به را دور های هرپرسشنامه گردآوری و توزیع تاریخ 2 جدول

 هاپرسشنامه گردآوری و توزیع : تاریخ 2جدول

 دور توزیع پرسشنامه گردآوری پرسشنامه

 تاریخ توزیع تعداد آخرین تاریخ تعداد

 اول 15/10/96 35 25/10/96 32

 دوم 30/11/96 33 10/12/96 32

 سوم 30/1/97 32 10/2/97 32

  

 نظر مقیاس اتفاق  4-2
. شد فادهاست کندال هماهنگی ضریب از پانل، اعضای میان نظر اتفاق میزان تعیین برای پژوهش این در

 رتبه هدست میان چندین موافقت و هماهنگی درجه تعیین برای است مقیاسی کندال هماهنگی ضریب
 مجموعه K میان ایرتبه همبستگی توانمی مقیاس این کاربرد با حقیقت در. فرد یا شیئی N به مربوط
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 ضریب. است مفید «داوران میان روایی» به مربوط مطالعات در بویژه مقیاسی چنین. یافت را رتبه
 ورطهب اند،کرده مرتب آنها اهمیت اساس بر را مقوله چند که افرادی که دهدمی نشان کندال هماهنگی

 حاظل این از و اندبرده کار به هامقوله از یک هر اهمیت درباره برای قضاوت را مشابهی معیارهای اساسی
 زیر فرمول از استفاده با مقیاس این. (Sieglel and Castellan, 1988نظر دارند ) اتفاق یکدیگر با

 شود:می محاسبه

𝑤 =
𝑠

1
12 𝑘2(𝑁3 − 𝑁)

 

 ها𝑅𝑗ها از میان 𝑅𝑗های جمع مربعات انحراف حاصل  که در آن:

𝑠 = ∑(𝑅𝑗 −
∑ 𝑅𝑗

𝑁
)2 

 
عامل یک به مربوط هایرتبه مجموع  =Rj 

داوران( تعداد) هارتبه هایمجموعه تعداد ) = k 
شده بندیرتبه عوامل تعداد  = N 

1

12
𝑘2(𝑁3 − 𝑁) =میانگین از ایانحرافه مربعات جمع حاصل حداکثرRj ها 

 شد.می های مشاهدهرتبه kبین  کامل موافقت وجود صورت در که sجمع  حاصل یعنی
 با رابرب کامل هماهنگی نبود زمان در و یک با برابر کامل موافقت یا هماهنگی هنگام مقیاس این مقدار

 .صفر است
 ناولی. کندمی ارائه آماری معیار دو دلفی دورهای ادامه یا توقف درباره گیریتصمیم برای« 1اشمیت»

می  ینتعی کندال ضریب هماهنگی مقدار اساس بر که است پانل اعضای میان قوی نظری اتفاقِ  معیار،
 نشان لیمتوا دور دو در آن ناچیز یا رشد ضریب این ماندن ثابت نظری، اتفاق چنین نبود صورت در. شود

 شایان .شود متوقف باید نظرخواهی فرایند و است نگرفته صورت اعضا توافق در افزایشی که می دهد
 هایانلپ برای. کندنمی کفایت دلفی فرایند کردن متوقف برای Wضریب  آماری معناداری که است ذکر

 :Schmidt, 1997)آیند می حساب به معنادار کوچک نیز بسیار حتی مقادیر عضو 10 از بیشتر تعداد با

773.) 

 دور اول: تولید ایده -الف
آباد انتخاب در شهرستان پارس لبنی محصوالت کنندگان از بین مسئولین فروش در این مرحله شرکت

 فروشندگان ای حرفه اخالق برای مناسب ها و ابعاد الگویتا شاخص خواسته شد آنان شدند و از
مورد  32پرسشنامه باز پخش گردید و نهایتاً تعداد  35مغانه را مشخص نمایند. تعداد  لبنی محصوالت

آنها برگشت داده شد. در این قسمت افراد بر اساس استنباط خود از مدل شاخص هایی را مشخص 

                                                        
1 Schmidt 
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ها را نشان لیست شاخص 3نوع شاخص باقی ماند. جدول  58تعداد  تکراری اند و بعد از حذف مواردکرده
 دهد.می

 ها از نظر اعضاء: لیست شاخص 3جدول 

 شاخص مفهوم

 شرکت خودرو صیشخ کارگیری عدم به 
 محرمانه اطالعات استفاده عدم سوء
 شرکت امکانات از استفاده عدم سوء

 شرکت و شخصی امکانات کارگیری به در عدم مسامحه
 نامالیمات مقابل در ایستادگی و صبر

 مدیر کالم پذیرش
 بشاش بودن و بینخوش

 موقعبه  مسیر تغییر توانایی
 خویش خدمات یا کاال خصوص در کافی تعصب و اشتیاق

 پرسیدن سؤال از مشتری
 مستقل بودن فروشنده و دربافت درآمد از پورسانت

 مدیریت زمان
 پاسخگو بودن در برابر اعمال و رفتار خود

 توجه به نظم و انضباط فردی
 های درونی خودآگاهی از ضعف

 هاها با ارزشمنطبق کردن اولویت
 د اشتباه و اصالح سریع آنپذیرش عملکر

 وفادار بودن به شرکت 
 انجام درست کارها، حتی اگر اشتباه در آن قابل پذیرش باشد

 شجاعت
 تعقل و تدبر

 دوری از عجب و خودپسندی
 دوری از طمع

 او بازار و رقیب امتناع از تخریب
 رقابت در خودداری از تقلب

 رقیب کردن پرهیز از گمراه
 پرهیز از القای ذهنیت منفی در مشتری درباره رقیب
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 داری امانت
 عهد به وفای

 (فروش افزایش مثل) هدف به رسیدن برای گفتن امتناع از دروغ
 آن جز و دعوت هدیه، مانند مختلف های عنوان با دادن پرهیز از رشوه
 موجود رقابت به توجه عمومی با غیر اطالعات امتناع از گفتن

 اخالق مناسب الگوی
 فروشندگان ای حرفه

  لبنی محصوالت

 

 واسته با با مستقیم، طور به کردن گمراه و دادن پرهیز از فریب
 نیست شرع خالف که عرفی به نبودن پرهیز از پایبند

 حوزه از خارج در شرکت مالی و اطالعاتی منابع گیری کار به امتناع از 
 تشرک به دادن اطالع بدون و کاری

 (عمومی غیر اطالعات) شرکت اطالعات عدم افشای
 کاری زمان از استفاده عدم سوء

 شرکت دستورالعمل به نکردن پرهیز از عمل
  دهد می انجام بیشتری کار اینکه به از تظاهر پرهیز فروشنده

 توجه به مشکالت همکاران
 مشورت کردن

 ترغیب بر کار جمعی
 شرع خالف به ارتکاب عدم

 پرهیز از تبلیغ سوء درباره رقیب
 آوری اطالعات برای از بین بردن فروشندگان جزءامتناع از جمع

 پرهیز از مانع تبلیغات و فروش رقیب شدن
 امتناع از متهم کردن رقیب

 مزمت نکردن محصول رقیب
 پرهیز از هدر دادن وقت رقیب

 شرکت اطالعات شخصی کارگیری پرهیز از به
 داشتن تعهد و وجدان کاری

  مشتریان زمان قائل شدن به احترام
 امور گرفتن اختیار در بودن به مندعالقه و مصمم

 های اوگوش دادن به مشتری و توجه به خواسته
 جز و کنندگان توزیع کنندگان، عرضه مشتریان، به خدمت در بودن صادق

 آن
 ستا کار آن مالک گویی که به نحوی کار تشویق و انجام انتظار نداشتن
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 دو جانبه تواففات و قراردادها در پذیری مسئولیت و تعهد
 دیگر هایطرف به توجه بی منافع سر بر مناقصه در نکردن مشارکت

 

 

 مرحله دوم: کاهش اقالم -ب
ل بررسی به شاخص قاب 27بندی گردید و نهایتاً بندی و طبقههای اعضاء جمعدر این مرحله همه ایده

بندی شده در اختیار تمامی اعضاء قرار گرفت و شاخص بدست آمده به صورت جمع 58دست آمد. 
 و متوسط اهمیت های باعوامل دریافت گردید. در این مرحله شاخص اهمیت میزان نظراعضای درباره

 ضریب گوناگون مقادیر تفسیر (4) حذف گردیدند. جدول 1بر اساس جدول ضریب هماهنگی کندال پایینتر
 دهد. نتایج بدست آمده از تحقیق را نشان می 5دهد و جدول را نشان می کندال هماهنگی ضریب

 

 (1997: تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال )اشمیت،  4جدول 

اطمینان نسبت به  تفسیر Wمقدار 

 ترتیب عوامل

 وجود ندارد اتفاق نظر بسیار ضعیف 1/0

 کم اتفاق نظر ضعیف 3/0

 متوسط اتفاق نظر متوسط 5/0

 زیاد اتفاق نظر قوی 7/0

 بسیار زیاد اتفاق نظر بسیار قوی 9/0

 

 تحقیق از آمده بدست : نتایج 5جدول 

ضریب  شاخص ها ردیف
بدست 

 آمده

 نتیجه

اتفاق نظر بسیار  933/0 داشتن تعهد و وجدان کاری 1
 قوی

                                                        
1 Kendall's coefficient of concordance (W) 
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تفاق نظر بسیار ا 924/0  مشتریان زمان قائل شدن به احترام 2
 قوی

 اختیار در بودن به مندعالقه و مصمم 3
 امور گرفتن

 اتفاق نظر قوی 828/0

گوش دادن به مشتری و توجه به  4
 های اوخواسته

 اتفاق نظر قوی 804/0

اتفاق نظر بسیار  902/0 نامالیمات مقابل در ایستادگی و صبر 5
 قوی

 اتفاق نظر قوی 829/0 مدیر کالم پذیرش 6

 اتفاق نظر قوی 820/0 بشاش بودن و بینخوش 7

 اتفاق نظر قوی 875/0 موقعبه  مسیر تغییر توانایی 8

 یا کاال خصوص در کافی تعصب و اشتیاق 9
 خویش خدمات

اتفاق نظر بسیار  918/0
 قوی

 اتفاق نظر قوی 811/0 پرسیدن سؤال از مشتری 10

مستقل بودن فروشنده و دربافت درآمد از  11
 رسانتپو

 اتفاق نظر قوی 843/0

 اتفاق نظر قوی 872/0 مدیریت زمان 12

اتفاق نظر بسیار  904/0 پاسخگو بودن در برابر اعمال و رفتار خود 13
 قوی

 اتفاق نظر قوی 887/0 شرع خالف به ارتکاب عدم 14

 اتفاق نظر قوی 842/0 داری امانت 15

 اتفاق نظر قوی 834/0 عهد به وفای 16

 دفه به رسیدن برای گفتن ناع از دروغامت 17
 (فروش افزایش مثل)

اتفاق نظر بسیار  931/0
 قوی

 مختلف های عنوان با دادن پرهیز از رشوه 18
 آن جز و دعوت هدیه، مانند

 اتفاق نظر قوی 894/0

 عمومی با غیر اطالعات امتناع از گفتن 19
 موجود رقابت به توجه

 اتفاق نظر قوی 793/0
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 رطو به کردن گمراه و دادن از فریبپرهیز  20
 واسته با با مستقیم،

 اتفاق نظر قوی 874/0

 الفخ که عرفی به نبودن پرهیز از پایبند 21
 نیست شرع

 اتفاق نظر قوی 746/0

 و اطالعاتی منابع گیری کار به امتناع از  22
 حوزه از خارج در شرکت مالی

 به دادن اطالع بدون و کاری
 شرکت

ار نظر بسی اتفاق 931/0
 قوی

 اطالعات) شرکت اطالعات عدم افشای 23
 (عمومی غیر

 اتفاق نظر قوی 862/0

 اتفاق نظر قوی 833/0 کاری زمان از استفاده عدم سوء 24

 دستورالعمل به نکردن پرهیز از عمل 25
 شرکت

اتفاق نظر بسیار  926/0
 قوی

 کار اینکه به از تظاهر پرهیز فروشنده 26
  دهد می انجام بیشتری

 اتفاق نظر قوی 876/0

 اتفاق نظر قوی 823/0 او بازار و رقیب امتناع از تخریب 27

 اتفاق نظر قوی 735/0 رقابت در خودداری از تقلب 28

اتفاق نظر  519/0 رقیب کردن پرهیز از گمراه 29
 متوسط

پرهیز از القای ذهنیت منفی در مشتری  30
 درباره رقیب

 اتفاق نظر بسیار 959/0
 قوی

اتفاق نظر بسیار  927/0 پرهیز از تبلیغ سوء درباره رقیب 31
 قوی

آوری اطالعات برای از بین امتناع از جمع 32
 بردن فروشندگان جزء

اتفاق نظر بسیار  922/0
 قوی

اتفاق نظر بسیار  915/0 پرهیز از مانع تبلیغات و فروش رقیب شدن 33
 قوی

اتفاق نظر بسیار  917/0 امتناع از متهم کردن رقیب 34
 قوی
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اتفاق نظر بسیار  930/0 مزمت نکردن محصول رقیب 35
 قوی

اتفاق نظر  552/0 پرهیز از هدر دادن وقت رقیب 36
 متوسط

 اطالعات شخصی کارگیری پرهیز از به 37
 شرکت

 اتفاق نظر قوی 867/0

 اتفاق نظر قوی 872/0 شرکت خودرو شخصی کارگیری عدم به 38

اتفاق نظر  586/0 محرمانه اطالعات ستفادها عدم سوء 39
 متوسط

 اتفاق نظر قوی 887/0 شرکت امکانات از استفاده عدم سوء 40

 امکانات کارگیری به در عدم مسامحه 41
 شرکت و شخصی

اتفاق  582/0
 نظرمتوسط

 عرضه مشتریان، به خدمت در بودن صادق 42
 جز و کنندگان توزیع کنندگان،

 آن

 قوی اتفاق نظر 809/0

 حویبه ن کار تشویق و انجام انتظار نداشتن 43
 است کار آن مالک گویی که

 اتفاق نظر قوی 842/0

 و قراردادها در پذیری مسئولیت و تعهد 44
 دو جانبه تواففات

اتفاق نظر  572/0
 متوسط

 بی عمناف سر بر مناقصه در نکردن مشارکت 45
 دیگر هایطرف به توجه

اتفاق نظر  382/0
 ضعیف

 اتفاق نظر قوی 817/0 توجه به نظم و انضباط فردی 46

 اتفاق نظر قوی 832/0 های درونی خودآگاهی از ضعف 47

اتفاق بسیار  825/0 هاها با ارزشمنطبق کردن اولویت 48
 قوی

اتفاق نظر بسیار  926/0 پذیرش عملکرد اشتباه و اصالح سریع آن 49
 قوی
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اتفاق نظر بسیار  932/0 وفادار بودن به شرکت  50
 قوی

انجام درست کارها، حتی اگر اشتباه در آن  51
 قابل پذیرش باشد

 اتفاق نظر قوی 817/0

 اتفاق نظر قوی 807/0 شجاعت 52

اتفاق نظر بسیار  924/0 تعقل و تدبر 53
 قوی

 اتفاق نظر قوی 809/0 دوری از عجب و خودپسندی 54

اتفاق نظر بسیار  910/0 دوری از طمع 55
 قوی

 اتفاق نظر قوی 834/0 توجه به مشکالت همکاران 56

 اتفاق نظر قوی 842/0 مشورت کردن 57

 اتفاق نظر قوی 835/0 ترغیب بر کار جمعی 58

 
بر اساس جدول ضریب هماهنگی  ترپایین و متوسط اهمیت لذا با توجه به نتایج جدول فوق؛ عوامل با

 یزرقیب؛ پره وقت دادن هدر از رقیب؛ پرهیز کردن گمراه از کندال حذف گردیدند و شش شاخص )پرهیز
 و شرکت؛ تعهد و شخصی امکانات کارگیری به در مسامحه از محرمانه؛ پرهیز اطالعات استفاده سوء از

 به توجه یب منافع سر بر مناقصه در نکردن جانبه؛ مشارکت دو تواففات و قراردادها در پذیری مسئولیت
 52شاخص، با ضریب اهمیت ضعیف و متوسط حذف گردیدند و نهایتاً  58دیگر( از بین  هایطرف

 شاخص طبق جدول زیر در تحلیل ماندند.
 

 پایین اهمیت با شاخص های حذف های نهایی با: شاخص6جدول

 های نهاییشاخص ردیف

 داشتن تعهد و وجدان کاری 1

  مشتریان زمان قائل شدن به احترام 2

 امور گرفتن اختیار در ن بهبود مندعالقه و مصمم 3

 های اوگوش دادن به مشتری و توجه به خواسته 4

 نامالیمات مقابل در ایستادگی و صبر 5
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 مدیر کالم پذیرش 6

 بشاش بودن و بینخوش 7

 موقعبه  مسیر تغییر توانایی 8

 خویش خدمات یا کاال خصوص در کافی تعصب و اشتیاق 9

 پرسیدن سؤال از مشتری 10

 مستقل بودن فروشنده و دربافت درآمد از پورسانت 11

 مدیریت زمان 12

 پاسخگو بودن در برابر اعمال و رفتار خود 13

 شرع خالف به ارتکاب عدم 14

 داری امانت 15

 عهد به وفای 16

 (فروش افزایش مثل) هدف به رسیدن برای گفتن امتناع از دروغ 17

 آن جز و دعوت هدیه، مانند مختلف هایعنوان با دادن پرهیز از رشوه 18

 موجود رقابت به توجه عمومی با غیر اطالعات پرهیز از گفتن 19

 واسته با یا مستقیم، طور به کردن گمراه و دادن پرهیز از فریب 20

 نیست شرع خالف که عرفی به نبودن پرهیز از پایبند 21

  شرکت مالی و اطالعاتی منابع گیری کار پرهیز از به 22
  شرکت به دادن اطالع بدون و کاری حوزه از خارج در

 (عمومی غیر اطالعات) شرکت اطالعات پرهیز از افشای 23

 کاری زمان از استفاده پرهیز از سوء 24

 شرکت دستورالعمل به نکردن پرهیز از عمل 25

  دهدمی انجام بیشتری کار اینکه به از تظاهر پرهیز فروشنده 26

 او بازار و رقیب از تخریب پرهیز 27

 رقابت در خودداری از تقلب 28

 پرهیز از القای ذهنیت منفی در مشتری درباره رقیب 29
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 پرهیز از تبلیغ سوء درباره رقیب 30

 آوری اطالعات برای از بین بردن فروشندگان جزءپرهیز از جمع 31

 پرهیز از مانع تبلیغات و فروش رقیب شدن 32

 متهم کردن رقیب پرهیز از 33

 پرهیز از مزمت محصول رقیب 34

 شرکت اطالعات شخصی کارگیری پرهیز از به 35

 شرکت خودرو شخصی کارگیری پرهیز از به 36

 شرکت امکانات از استفاده پرهیز از سوء 37

 آن جز و کنندگان توزیع کنندگان، عرضه مشتریان، به خدمت در بودن صادق 38

 است کار آن مالک گویی که به نحوی کار تشویق و انجام انتظار نداشتن 39

 توجه به نظم و انضباط فردی 40

 های درونی خودآگاهی از ضعف 41

 هاها با ارزشمنطبق کردن اولویت 42

 پذیرش عملکرد اشتباه و اصالح سریع آن 43

 وفادار بودن به شرکت  44

 ابل پذیرش باشدانجام درست کارها، حتی اگر اشتباه در آن ق 45

 شجاعت 46

 تعقل و تدبر 47

 دوری از عجب و خودپسندی 48

 دوری از طمع 49

 توجه به مشکالت همکاران 50

 مشورت کردن 51

 ترغیب بر کار جمعی 52

 

  سوم: تعیین ترکیب عوامل دور -ج
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 انتخابی هایشاخص ادامه کار مشخص شدند و سپس مجموعه برای قبول قابل اندازه شاخص به 52

نظر  به اعضاء ارایه و دریافت گردید. اتفاق عوامل اهمیت بندی( میزانترتیب )رتبه مجداً برای دریافت
 دهد.ها را نشان میرتبه بندی نهایی شاخص 7در مورد تناسب مدل حاصل گردید. جدول  

 

 بندی نهایی عوامل: رتبه 7جدول 

 رتبه میانگین شاخص ها

 3 80/4 ریداشتن تعهد و وجدان کا

 29 93/3  مشتریان زمان قائل شدن به احترام

 45 42/3 امور گرفتن اختیار در بودن به مندعالقه و مصمم

 48 16/3 های اوگوش دادن به مشتری و توجه به خواسته

 49 95/2 نامالیمات مقابل در ایستادگی و صبر

 30 90/3 مدیر کالم پذیرش

 46 39/3 بشاش بودن و بینخوش

 47 25/3 موقعبه  مسیر تغییر توانایی

 4 79/4 خویش خدمات یا کاال خصوص در کافی تعصب و اشتیاق

 31 87/3 پرسیدن سؤال از مشتری

 39 65/3 مستقل بودن فروشنده و دربافت درآمد از پورسانت

 28 95/3 مدیریت زمان

 38 66/3 پاسخگو بودن در برابر اعمال و رفتار خود

 9 65/4 شرع خالف هب ارتکاب عدم

 12 30/4 داری امانت

 11 45/4 عهد به وفای

 افزایش مثل) هدف به رسیدن برای گفتن امتناع از دروغ
 (فروش

98/3 27 

 دعوت هدیه، مانند مختلف هایعنوان با دادن پرهیز از رشوه
 آن جز و

58/4 10 



 
100 

 1399 پاییز  ،4، پیاپی 3 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه

 20 10/4 ودموج رقابت به توجه عمومی با غیر اطالعات پرهیز از گفتن

 13 25/4 استهو با یا مستقیم، طور به کردن گمراه و دادن پرهیز از فریب

 14 23/4 نیست شرع خالف که عرفی به نبودن پرهیز از پایبند

 ارجخ در شرکت مالی و اطالعاتی منابع گیری کار پرهیز از به
  شرکت به دادن اطالع بدون و کاری حوزه از

15/4 17 

 21 8/4 (عمومی غیر اطالعات) شرکت اطالعات پرهیز از افشای

 15 20/4 کاری زمان از استفاده پرهیز از سوء

 19 13/4 شرکت دستورالعمل به نکردن پرهیز از عمل

 22 7/4  دهدمی انجام بیشتری کار اینکه به از تظاهر پرهیز فروشنده

 16 17/4 او بازار و رقیب پرهیز از تخریب

 18 14/4 رقابت در خودداری از تقلب

 5 78/4 پرهیز از القای ذهنیت منفی در مشتری درباره رقیب

 7 75/4 پرهیز از تبلیغ سوء درباره رقیب

آوری اطالعات برای از بین بردن فروشندگان پرهیز از جمع
 جزء

74/4 6 

 8 70/4 پرهیز از مانع تبلیغات و فروش رقیب شدن

 37 67/3 پرهیز از متهم کردن رقیب

 2 83/4 مت محصول رقیبپرهیز از مز

 26 52/2 شرکت اطالعات شخصی کارگیری پرهیز از به

 24 3/4 شرکت خودرو شخصی کارگیری پرهیز از به

 32 80/3 شرکت امکانات از استفاده پرهیز از سوء

 توزیع کنندگان، عرضه مشتریان، به خدمت در بودن صادق
 آن جز و کنندگان

5/4 23 

 الکم گویی که به نحوی کار نجامتشویق و ا انتظار نداشتن
 است کار آن

1/4 25 

 33 76/3 توجه به نظم و انضباط فردی
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 50 86/2 های درونی خودآگاهی از ضعف

 1 85/4 هاها با ارزشمنطبق کردن اولویت

 44 55/3 پذیرش عملکرد اشتباه و اصالح سریع آن

 34 72/3 وفادار بودن به شرکت 

 51 80/2 اگر اشتباه در آن قابل پذیرش باشد انجام درست کارها، حتی

 35 69/3 شجاعت

 43 58/3 تعقل و تدبر

 42 61/3 دوری از عجب و خودپسندی

 40 66/3 دوری از طمع

 26 00/4 توجه به مشکالت همکاران

 36 68/3 مشورت کردن

 41 64/3 ترغیب بر کار جمعی

 

در رتبه اول،  87/4با میانگین  "هاارزش با هالویتاو کردن منطبق"های تحقیق، شاخص بر اساس یافته
در رتبه پنجاه دوم قرار  52/2با میانگین  "شرکت اطالعات شخصی کارگیری به از پرهیز "و شاخص 

 گرفتند.
 

 گیری نتیجه-5
ــب موفقیت تواند راهی برای تبدیل نظریههای مهم پژوهش که مییکی از بخش ها به عمل برای کس
ش ست. نتایجی که مبنای تجزیه و گیرید، ارائه نتیجهدر آینده با سب ا شنهادهای منا صحیح و پی های 

شند میتحلیل ست آمده با صحیح به د ست و  سر راه نهادها، های در شکالت موجود بر توانند موانع و م
 ها مرتفع سازند. جوامع و ... را به منظور بهبود عملکرد و فعالیت آن

ده انجام ش ،لبنی  محصوالت فروشندگان ای حرفه اخالق مناسب الگوی ارائهتحقیق حاضر با هدف   
 مورد هایتخصص موضوع، تعریف اساس بر. شد تعریف آن ابعاد و موضوع ابتدا پژوهش، این دراست. 

 شناسایی ،غیراحتمالی نمونه گیری از روشهای استفاده با و مرحله سه در دلفی پانل اعضای و تعیین نیاز
 حرفه قاخال مناسب ها و ابعاد الگویشاخص تعیین برای پانل، اعضای تعیین از د. پسشدن انتخاب و

( 2001) همکاران و اشمیت گانه سه مراحل اساس بر دلفی روش از  لبنی محصوالت فروشندگان ای
  .دشدن گردآوری و توزیع حضوری و غیر حضوری به صورت دور هر هایپرسشنامه. است شده استفاده
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انتخاب  آبادلبنی شهرستان پارس های تولید کننده محصوالتشرکت گان از مسئوالن فروشکنند شرکت
 بنیل محصوالت فروشندگان ای حرفه اخالق مناسب ها و ابعاد الگویتا شاخص خواسته آنان شدند و از

ت داده مورد آنها برگش 32پرسشنامه باز پخش گردید و نهایتاً تعداد  36مغانه را مشخص نمایند. تعداد 
شد. در این قسمت افراد بر اساس استنباط خود از مدل شاخص هایی را مشخص کرده اند و بعد از حذف 

 نوع شاخص باقی ماند.  58تعداد  تکراری موارد
بندی و طبقه بندی گردید و واژگان یکسان برای نوع سازمانها مشخص های اعضاء جمعدر دور دوم ایده
شاخص بدست آمده به صورت جمع بندی شده  58بل بررسی به دست آمد. شاخص قا 58گردید و نهایتاً 

عوامل دریافت گردید. در این  اهمیت میزان در اختیار تمامی اعضاء قرار گرفت و نظر اعضای درباره
بر اساس جدول ضریب هماهنگی کندال حذف گردیدند.  پایینتر و متوسط اهمیت های بامرحله شاخص

 را نشان می دهد. کندال هماهنگی ضریب گوناگون مقادیر تفسیر
بر اساس جدول ضریب هماهنگی کندال  ترپایین و متوسط اهمیت های بالذا با توجه به نتایج؛ شاخص

شاخص با ضریب اهمیت ضعیف و متوسط حذف گردیدند و  58حذف گردیدند و شش شاخص از بین 
  یلبن محصوالت فروشندگان ای حرفه اخالق شاخص در تحلیل ماندند. مدل نهایی مناسب 52نهایتاً 

 شاخص مورد تایید قرار گرفت. 52بر اساس نظر نخبگان با 

ه گان در سمغانه بر اساس نظر نخبه لبنی محصوالت فروشندگان ای حرفه نهاتا شاخص های اخالق

رفتارهای  هپایندی ب"و  " اخالقی مشتریان پایبندی معیارهای"، "پایبندی  به رفتارهای  رقابتی "گروه: 
 دسته بندی گردیدند که به بدین صورت بود: "مالی

 یرقابت  یرفتارها به  یبندیپا-1
 در منفی ذهنیت القای از پرهیز. 3رقابت  در تقلب از خودداری. 2او  بازار و رقیب تخریب از پرهیز. 1   

 بین از برای اطالعات آوریجمع از پرهیز. 5رقیب  درباره سوء تبلیغ از پرهیز. 4رقیب  درباره مشتری
. 8رقیب  کردن متهم از پرهیز. 7شدن  رقیب فروش و تبلیغات مانع از پرهیز. 6جزء  فروشندگان بردن
 رقیب. محصول مزمت از پرهیز

 انیمشتر یاخالق یارهایمع یبندیپا-2
 سیدنر برای گفتن دروغ از امتناع. 4عهد  به وفای. 3داری  امانت. 2شرع  خالف به ارتکاب عدم. 1  
آن  جز و دعوت هدیه، مانند مختلف هایعنوان با دادن رشوه از پرهیز. 5 (فروش افزایش مثل) هدف به
 کردن گمراه و دادن فریب از پرهیز. 7موجود  رقابت به توجه با عمومی غیر اطالعات گفتن از پرهیز. 6
 سوء از پرهیز. 9 .نیست شرع خالف که عرفی به نبودن پایبند از پرهیز. 8واسته  با یا مستقیم، طور به

 به تظاهر از فروشنده پرهیز. 11شرکت  دستورالعمل به نکردن عمل از پرهیز. 10کاری  زمان از استفاده
 گانکنند توزیع کنندگان، عرضه مشتریان، به خدمت در بودن صادق. 12دهد می انجام بیشتری کار اینکه

 قائل احترام .14است  کار آن مالک گویی که نحوی به کار انجام و تشویق انتظار نداشتن. 13آن  جز و
مدیر  کالم . پذیرش16او  هایخواسته به توجه و مشتری به دادن گوش .15مشتریان  زمان به شدن
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 رفتار و اعمال برابر در بودن پاسخگو .19مشتری  از سؤال پرسیدن .18بودن  بشاش و بینخوش .17
 جمعی. کار بر ترغیب .21همکاران  مشکالت به . توجه20خود 

 یمال یرفتارها به یندیپا-3
 هب دادن اطالع بدون و کاری حوزه از خارج در شرکت مالی و اطالعاتی منابع گیری کار به از پرهیز.1

 شخصی کارگیری به از پرهیز. 3 (عمومی غیر اطالعات) شرکت اطالعات افشای از پرهیز. 2شرکت 
 امکانات از استفاده سوء از پرهیز. 5شرکت  خودرو شخصی یکارگیر به از پرهیز. 4شرکت  اطالعات
 درونی هایضعف از . آگاهی8فردی  انضباط و نظم به . توجه7کاری  وجدان و تعهد داشتن .6شرکت 
 . وفادار11آن  سریع اصالح و اشتباه عملکرد . پذیرش10ها ارزش با هااولویت کردن . منطبق9خود . 
. 14. شجاعت 13باشد  پذیرش قابل آن در اشتباه اگر حتی کارها، درست . انجام12  شرکت به بودن
 بودن . مستقل18کردن  . مشورت17طمع  از . دوری16خودپسندی  و عجب از . دوری15تدبر . و تعقل

 و . اشتیاق21موقع  به مسیر تغییر . توانایی20زمان  . مدیریت19پورسانت  از درآمد دربافت و فروشنده
 . مصمم23نامالیمات  مقابل در ایستادگی و . صبر22خویش  خدمات یا کاال خصوص در کافی تعصب

 امور. گرفتن اختیار در به بودن مندعالقه و
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Abstract 

The purpose of this study was to provide a suitable model for the professional ethics 

of dairy products retailers in Parsabad city. The research is a descriptive-analytical 

and descriptive-analytical method. The statistical population of this research was in 

the Delphi stage of the authorities responsible for the sale of dairy companies and 

factories in Parsabad. At first, individuals determined the model based on their 

inference, and after the elimination of repetitive cases, 58 types of indicators 

remained. Atlast, 58 remaining indicators, the indicators with a weak and average 

importance were removed and finally, 52 indicators remained in the analysis. The 

final optimum model of professional ethics for dairy wholesalers was confirmed by 

the elite opinion of 52 indicators. According to the research findings, according to 

the research findings, the "Matching Priorities with Values" Index with an average 

of 4.87 in the first place and the "Avoiding Personal Use of Company Information" 

index with an average of 2.52 in the rank of fifty-second. 
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 یدولت های دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل

 

 3 ، محمود البرزی2، غالمرضا معمارزاده طهران1آیدا زمانی
 

 1399 آذر 11: رشیپذ خیتار             1399 ماه مهر 20: افتیرد خیتار
 

 چکیده
ای دولتی همدل بهینه زنجیره تامین در دستگاه یمراتب سلسله لیتحلهدف تحقیق حاضر ؛ مطالعه 

باشد. پس از بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مصاحبه با خبرگان، چهارمؤلفه اصلی؛ عوامل یران میا
دند. سازی تحقیق شناسایی شزمانی، فرآیند زنجیره تأمین و قوانین و مقررات جهت مدلفردی، عوامل سا

. سپس با بندی گردیدندگیری از تکینیک دلفی، معیارها زیرمعیارهای مطالعه طبقهدر این مطالعه با بهره
آنها  اثرگذاریها با یکدیگر و همچنین ها و زیرمؤلفهگیری از معادالت ساختاری، روابطه بین مؤلهبهره

ا استفاده های مختلف بهای دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت نیز مدلبر زنجیره تأمین در دستگاه
از پویایی شناسایی سیستم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از برآورد معادالت ساختاری نشان داد 

نجیره تأمین دارد. همچنین سایر نتایج نشان داد بیشترین اثر را بر ز 901/0که عوامل سازمانی با ضریب 
که قوانین و مقررات و فرآیند زنجیره تأمین اثرمعناداری بر زنجیره تأمین دارند، درحالیکه عوامل فردی 

نشان داد که  AHPاثر معناداری بر زنجیره تأمین ندارد. نتایج ارزیابی مدل اسکور با استفاده از روش 
ها به دست آورده است. معیارهای ، باالترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه301/0یاز قابلیت اطمینان با امت
 های زنجیره تأمینمدیریت دارایی، 191/0با  های زنجیره تأمینهزینه، 226/0با  چابکی زنجیره تأمین

 در اولویت های بعدی قرار دارند.  102/0با امتیاز  پاسخگویی زنجیره تأمینو  180/0با 
 

 دولتی هایزنجیره تأمین، پویایی شناسایی سیستم، معادالت ساختاری، دستگاه :یدیکل گانواژ
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 مقدمه   -1
 ین بهتأم یرهزنج یجهکوتاه عمر محصول روبرو هستند در نت ةو چرخ یانمشتر یازتنوع ن ی،همکار

 مرکزت بر الوهع یعال یرانمد یگرقرار گرفته است. به عبارت د یراناصل مهم مورد توجه مد یک عنوان
 شتریانم مناسب و به هنگام با تأمین کنندگان و تعامالتشرکت به ارتباطات و  یداخل یها یتبر فعال

ه ب مربوط تأمین یرهمؤثر و کارا زنج یکنند و در تالش هستند به نحو یمبذول م یخود توجه خاص
بدون  یسازمان ی فرآیندهایساز ینهتالش در جهت به یگر،به عبارت د یندنما یریتت خود را مدالمحصو

 یبا همکار که ییها سازمان و رسد یبه نظر م یدهفا یب یامر یاندرنظر گرفتن تأمین کنندگان و مشتر
 ,.Hosseini et al) باشد می عملکرد بهتر یدارند دارا یدر جهت اهداف مشترک گام برم یکدیگر

2010.) 
ت یمنبع مهم کسب مز یکخود به عنوان تأمین  یرهکه از شرکاء زنج ییتعداد شرکت ها امروزه

 تجاری اءاز شرک یکتأمین هر  یرهباشد در زنج یم یشبه طور گسترده رو به افزا یندجو یبهره م رقابتی
 ی نمایندم یجادا ینطرف یانمتقابل را م یوابستگ یشرکا تأثیر گذاشته و نوع یربر عملکرد سا الًمتقاب

 اییان اعضدر جانبه ب یوابستگ ینا یریتمد یزمان ها براسا تالشتأمین در واقع  یرهزنج یریتمد
 باشد. یرهزنج

یک باطات در از استن یبا دامنه گسترده ا یاتیح یمتصم یک یحانتخاب تأمین کننده صح یقتحق در
 تأمین کند یم یفاتأمین ا یریتبه اهداف مد یابیتأمین است تأمین کنندگان نقش مهم را در دست زنجیره

 (Kumar et al., 2017) دهند. یم یشافزا یرهرا در زنج یمشتر یمند تیکنندگان رضا
ی أمین مت یرهباشد زنج یتأمین م یرهزنج یندهدر آ ییرتغ یاز روندها یکیتأمین  یرهدر زنج همکاری

 contexاس یدر مق یرقابت یها یتاز شرکت ها به علت کمبود منابع و قابل یاریتأمین بس یرهزنج باشد
 .( Mohammad Asif, 2017)باشد  یوابسته م یربازاریمل غبه عوا یجهان

 نیبازبی و یابیمورد ارز یتجار یطرف ها یگرروابط سازمان را با د یدبا یتجار یسازمان ها مدیران
 .دهند قرار یمورد بررس یقرار داده و آن را از ابعاد اعتماد دو طرفه، تعهد، ارتباطات و همکار

یک تاجات در از استن یبا دامنه گسترده ا یاتیح یمتصم یک یحده صحانتخاب تأمین کنن یقتحق در
 کنند. یم ایفتأمین ا یریتبه اهداف مد یابیرا در دست یتأمین است. تأمین کنندگان نقش مهم زنجیره

 شراکت یکندهند. ل یم یشارزش افزا یرهرا در زنج یمشتر یمند یتکنندگان رضا تأمین
 هبودتأمین ادغام شود تا ب یرهدرون زنج یدکنند با یکه بهتر عمل م یبا تأمین کنندگان استراتژیک

 .(Kumar et al., 2003)جهات به وجود آورد یشتررا در ب عملکرد
 همچون ییها سازمان یاو  یمیما همچون مخابرات ، نفت، وگاز و پتروش یدولت یها شرکت اگرچه

 و استفاده از یساز یروند خصوص یمارستان هاها و ب همچون بانک یمؤسسات یاو  شهرداری ها
 عموما مآن ه یشانگسترش داده اند اما به واقع تنها به سپردن کار به ا یررا در چند ساله اخ پیمانکاران
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 ینهو به عاتالف مناباز  یریتأمین که موجب جلوگ یرهو روابط معقول زنج یدهمناقصه بسنده گرد یقاز طر
 .ی گیرنده قرار نممورد توج ی گردد،کردن منافع متقابل م

 یرانا یدولت یها دستگاه یمانکارانکه توسط پ یت هاییاست به حجم فعال یارتباط کاف ینا در
 تأمین یها یرهو توسعه خانواده زنج یجادتوجه شده تا ضرورت ا ی گیردشرکت مخابرات انجام م یا کشور

 در محصول و خدمات، یفیتفوق توقع ک یها از سازمان یکاز هر  ی توانم یگردد. زمان مشخص
 نجیرهز را داشت که ییو کارا یاثربخش یشافزا یجهو در نت ینهکاهش هز ی،و دوباره کار اتالف کاهش
گام  یادن روز یریتعلوم مد یریبه کارگ یقو در جهت موارد فوق از طر یافتهتوسعه  یزن یشانتأمین ا
 بردارند.
یی ه جوتواند در صرف یم یرانا یدولت یها اهکه انتخاب تأمین کنندگان مناسب در دستگ ییآنجا از

 نابراینب مؤثر باشد، یارسود بس یشدر افزا یگرو از طرف د ها ینهو به عبارت بهتر در کاهش هز اقتصادی
تواند  یم گذار، تأثیر یتأمین با در نظر گرفتن شاخص ها یرهمدل زنج یک یساز یادهو پ یزیبرنامه ر

 ینرمهم ت ساختاری به لحاظ یگرد یها مثمر ثمر واقع گردد. از طرف نسازما یندر جهت بهبود عملکرد ا
 یانو جر یلبدت ید،تول یری برایگ یمتأمین با آن روبروست، مشکل تعدد مراکز تصم یرهکه زنج یمشکل

به  هیرزنج ی. هرچقدر از انتهای شودم یرهنوسانات تقاضا در طول زنج یدامر موجب تشد ینست. االکا
مسئله  نیگردد. ا یم یدتشد تقاضا نوسانات یم،حرکت کن (تأمین کننده یناول) یرهجزن یسمت ابتدا
و  نهیرفتن هزال باعث با یتنها در گردد که یم یرهزنج یاعضا یانانباشته م یموجود یشموجب افزا

 ,.Kumar et al) یافت خواهد یع کاهشصنا یندر ا یرهشده و قدرت رقابت زنج کاال یینها یمتق

2015). 
 مدل مناسب بهینه زنجیره تامین در دستگاه است که ینپژوهش ا ینا یاساس ، سؤال اصل ینا بر

 تأمین چگونه است؟ یرهزنج یاثر بخش در تأثیر عوامل مؤثر یزانهای دولتی ایران کدام است و م
-گاهن در دستیره تامیزنج ینهمدل به یطراح مطالعه، این اصلی هدفبا توجه به مطالب مطرح شده 

 و عالوه بر هدف اصلی اهداف فرعی این تحقیق عبارت بودند از: است یدولت یها
تأمین  رهیاستقرار زنج یساز ینهدر به یتأثیر عوامل فرد یزانها و م یرمؤلفهابعاد و ز ییشناسا -1

 یرانا یدولت های در دستگاه
تأمین  رهیاستقرار زنج یزسا ینهدر به یتأثیر عوامل سازمان یزانها و م یرمؤلفهابعاد و ز ییشناسا -2

 یرانا یدولت یها دستگاه در
 یرانولت اد یحیترج یها یاستو مقررات و س ینتأثیر قوان یزانها و م یرمؤلفهابعاد و ز ییشناسا -3

 یرانا یدولت یتأمین در دستگاه ها یرهاستقرار زنج یساز بهینه در
 یرهتقرار زنجاس یساز ینهتأمین در به یرهجزن یندتأثیر فرآ یزانها و م یرمؤلفهابعاد و ز ییشناسا -4

 یرانا یدولت یها دستگاه تأمین در
میالدی، سازمان ها برای افزایش توان رقابتی خود  70و  60در زمینه ادبیات تحقیق، در دو دهه 

تالش می کنند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه 
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لید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم کمتر تو
و هماهنگ، پیش نیاز دستیابی به خواسته های بازار در نتیجه کسب سهم بازار بیشتری است که به 

 همین دلیل سازمان ها تالش خود را بر افزایش کارایی معطوف می کردند.
ا افزایش، تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان ها به طور فزاینده میالدی ب 80در دهه 

به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصوالت جدید برای ارضای نیازهای مشتریان 
میالدی به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و بکارگیری الگوی مهندسی  90عالقمند شدند در دهه 

ن بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و مجدد، مدیرا
انعطاف پذیری در توانایی شرکت کافی نیست بلکه تأمین کنندگان باید طوری با بهترین کیفیت و 

عة سکمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصوالت نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاست های تو
بازار تولید کننده داشته باشند، با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیرة تأمین و مدیریت آن پا به عرصه 

در سال « 1اولیور و وبر»وجود نهاد واژه مدیریت زنجیرة تأمین اولین بار توسط دو محقق به نام های 
تر از واژه لجستیک و استفاده شد. پیش  1990به کار رفت و سپس به طور گسترده در دهه  1982های 

 (Christopher, 2012مدیریت عملیات به جای آن استفاده می شد )
 انجمن حرفه ای مدیریت زنجیرة تأمین، مدیریت زنجیرة تأمین را به این صورت تعریف کرده است:     

 مدیریت زنجیرة تأمین شامل برنامه ریزی و مدیریت کلیه فعالیت های منبع یابی و تدارکات تبدیل
کاالها از مرحلة مادة خام )استخراج( تا تحویل به مصرف کنندگان نهائی، فعالیت های لجستیک و کلیه 
فعالیت های هماهنگی و همکاری میان تأمین کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان است. 

(hhp:/www.cscnp.org.2009) 
ه برای تحویل محصوالت یا خدمات مدیریت زنجیرة تأمین عبارت است ازشبکه ای از شرکت ها ک

به مشتری نهائی فعالیت دارند. جریان ها را از عرضه مواد خام تا تحویل نهایی به هم مرتبط می کنند. 
(Chopra & Meindl, 2013 ) 

مدیریت زنجیرة تأمین یک برنامه جامع و استراتژیک با رویکرد و تقاضا، تدارکات، عملیات و 
 (Chopra & Meindl, 2013لجستیک می باشد. )

زنجیرة تأمین شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان و مبادله کاالها و خدمات از مرحلة مادة 
خام اولیه تا مرحلة محصول نهائی قابل مصرف توسط مشتری است این نقل و انتقاالت عالوه بر جریان 

 (Slone et al, 2007مواد شامل جریان اطالعاتی و مالی نیز می شود. )
زنجیرة تأمین شامل شبکه ای از مشارکت کنندگان و کانال های متفاوت عملیاتی از درون و بیرون 
سازمان است که روی مطلوبیت ستاده های زنجیرة تأمین تأثیر می گذارد. هدف اصلی فعالیت های 

رد نظر ومربوط به مدیریت زنجیرة تأمین، ارضاء تقاضای مشتریان است به طوری که بتوانند محصول م
را با حداکثر کیفیت، حداقل قیمت، در زمان مورد نظر به مشتریان تحویل دهند. زنجیرة تأمین به منظور 

                                                        
1 veber & Oliver 
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 Slone etبهینه کردن فرآیندهای درونی زنجیرة هر عضو باید با دیگر اعضای زنجیره هماهنگ شود. )

al, 2007) 
 ود که رسماً از یکدیگر جدا هستنددر حالت کلی زنجیرة تأمین از دو یا چند سازمان تشکیل می ش

و به وسیلة جریان های مواد تا اطالعات و جریان مالی به بکدیگر مربوط می شوند. این سازمان ها می 
توانند بنگاه هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصوالت نهایی و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده 

 Maboudi etتی مصرف کننده نهائی را نیز شامل می گردد. )فروشی و خرده فروشی را ارائه کرده و ح

al., 2010, p.4) 
می توان نتیجه گرفت مدیریت زنجیرة تأمین عبارت است از مدیریت تمام فعالیت های مربوط به 
انتقال کاال از مواد خام تا کاربر نهایی که شامل منبع گزینی و تأمین، زمان بندی تولید، پردازش سفارش، 

ت موجودی انتقال انبارداری و خدمات مشتری است و همچنین سیستم اطالعاتی مورد نیاز برای مدیری
 (Manheim,1999نظارت و هماهنگی فعالیت ها را در بر می گیرد. )

 

 روش تحقیق -2
در هر زمینه پژوهشی معموالً کارهایی صورت گرفته که قرابت معنایی نزدیکی با پژوهش محقق 

شود که در این بخش از پیشینه خارجی شروع شده قسمت داخلی و خارجی انجام می دارد. پیشنه در دو
در  1توسط گوپال کومار 2017در مقاله ای که سال  و به دنبال آن پیشینه داخلی نیز ارایه شده است.

مورد ارتباط برنامه ریزی و نقش حل مسئله در زنجیرة تأمین مشارکتی در این تحقیق در تالش برای 
رسازی ارتباط برنامه ریزی و نقش حل مسئله در فرهنگ زنجیرة تأمین مشارکتی است. در فعالیت آشکا

های مشارکتی تمرکز بر فعالیت های درونی و بیرونی وظایف است. یافته ها نشان می دهد ارتباط حل 
اد جمسائل و اندازه گیری معیارهای مهم در توسعه است این تحقیق به دنبال فرهنگ مشارکت و ای

زنجیرة تأمین مشارکتی اثربخش است. جنبه های مشارکت و فرهنگ حل مسئله و اندازه گیری بسیار 
مهم می باشد را به وسیله مکانیسم فعالیت های حل مسئله و برنامه ریزی فرهنگ مشارکت را توسعه 

ی و خواهیم داد. فرهنگ مشارکت را توسعه خواهیم داد. فرهنگ مشارکت شامل همکاری، هماهنگ
یکپارچگی می باشد. ارتباط برنامه ریزی، حل مسئله و اندازه گیری بسیار مهم می باشد این مطالعه 
موجب ایجاد دیدگاه های مناسب برای فرهنگ های مشارکتی طوالنی مدت می شود. در مقاله ای که 

یرة د در زنجتحت عنوان شناسایی عوامل وابسته به تشکیل اعتما 2توسط اورسزال ریکوک 2017در سال 
تأمین که تحقیقات بر پایه مطالعاتی کمی و کیفی در بین شرکت ها می پردازد نتیجه تحقیق به پیچیدگی 

عوامل در رابطه با عوامل اعتماد  70سنجش اندازه گیری عوامل اعتماد داخل سازمان ها اشاره می کند 
 آماری اجازه به ارائه فرضیه هاییداخل سازمان شناسایی می شود. بررسی های جزیی و تجزیه و تحلیل 

                                                        
1 Gopal Kumar 
2 Urszyla Ryciuk 
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در رابطه با شناسایی عوامل می باشد و اولین قدم توسعه مدل مفهومی در اعتماد اخل سازمان در زنجیرة 
تأمین صنعت می باشد )عوامل وابسته به اعتماد عبارتند از: ویژگی شرکاء، ارتباطات رسمی، همکاری، 

توسط محمدآصف سالم تحت  2017ر تحقیقی که سال سرمایه گذاری، قراردادهای ضعیف و ...(. د
عنوان نقش میانجی زنجیرة تأمین مشارکتی در ارتباط بین تکنولوژی، اعتماد و عملکرد عملیاتی، متغیر 
اعتماد و تکنولوژی تأثیر عمده ای بر زنجیرة تأمین مشارکتی و عملکرد عملیاتی شرکت دارد. متغیر 

سطح مشارکت و همکاری بهتر عملکرد عملیاتی سرپرستان و به طور اعتماد و تکنولوژی باعث افزایش 
عمومی بازده مشارکت می تواند به عوامل ملموس و ناملموس اختصاص یابد. خروجی های ناملموس 
بهترین ارتباطات، و تعهد طوالنی مدت، قابلیت رؤیت بیشترین سطوح اعتماد، مشارکت اطالعات، ایجاد 

باشد و باعث بهبود فرآیندها می شود. در مقاله که توسط صغری، مهرابی محیط حل مسائل ضروری می 
تحت عنوان توسعه مدل به اشتراک گذاری اطالعات در زنجیرة تأمین با رویکرد نگاشت علی به تالش 
جهت مشارکت و هماهنگی با شرکای زنجیرة تأمین توجه شده است. این نظر به اهمیت مسئله به 

به عنوان فرآیند اصلی هماهنگی زنجیرة تأمین خودروسازی در این تحقیق  اشتراک گذاری اطالعات
تالش شده است. نتایج فرآیند مدل سازی طی سه بخش اصلی شامل توافق در خصوص فهرست مفاهیم 
مرتبط مرتبط به اشتراک گذاری اطالعات، استخراج و تحلیل نقشه علی خبرگان و استخراج و مدل 

ة تأمین شرکت ایران خودرو خراسان ارائه می شود. در پایان نامه نرگس سازی نقشه ادغامی زنجیر
شیخی که به تبیین نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیرة تأمین و عملکرد شرکت پرداخته شده است. نحوه 

شرکت می باشد  84اثرگذاری یکپارچگی زنجیرة تأمین بر عملکرد شرکت است. جامعه آماری تحقیق 
تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که سطح یکپارچگی زنجیرة تأمین به  یافته های حاصل از

طور مستقیم اثری بر عملکرد شرکت اعمال نمی کند بلکه به طور غیر مستقیم بر عملکرد شرکت اثرگذار 
 است.

 با توجه به چارچوب نظری تحقیق، سواالت زیر مطرح شد:
 یولتد یتأمین در دستگاه ها یرهاستقرار زنج یساز ینهدر به یعوامل فرد یها یرمؤلفهابعاد و ز -1

 تأمین چگونه است؟ یرهزنج یدر اثر بخش یتأثیر عوامل فرد یزانم و یران کدامند؟ا

 یتأمین در دستگاه ها یرهاستقرار زنج یساز ینهدر به یعوامل سازمان یها یرمؤلفهابعاد و ز -2

 انی در اثر بخشی زنجیره تامین چگونه است؟تاثیر عوامل سازم و میزان کدامند؟ یرانا یدولت

 یساز ینهدر به یراندولت ا یحیترج یها یاستو مقررات و س ینقوان یها یرمؤلفهابعاد و ز -3

 یعوامل در اثر بخش ینتأثیر ا یزانکدامند؟ و م یرانا یدولت یتأمین در دستگاه ها زنجیره استقرار

 است؟ چگونه تأمین یرهزنج

 یگاه هاتأمین در دست یرهاستقرار زنج یساز ینهتأمین در به یرهزنج یندفرآ یها فهیرمؤلابعاد و ز -4

 تأمین چگونه است؟ یرهزنج یعوامل در اثر بخش ینتأثیر ا یزانکدامند؟ و م ی ایراندولت
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 با توجه به سواالت تحقیق، مدل نظری زیر مطرح شد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روش تحقیق
 

 و انخبرگ از نظرسنجی منظور به بخش این درشی استفاده شده است. در این تحقیق از روش پیمای
 خشب این در تحقیق این. است استفاده شده پرسشنامه ابزار و پیمایش روش از مدل بودن کاربردی

( گاهیدانش و سازمانی)خبرگان  از نظرسنجی منظور به ها داده آوری جمع به که میباشد پرسشنامه دارای
 .است مدل پرداخته نمودن کاربردی همچنین و مدل تکمیل و یساز بومی منظور به
 فن دلفی و مصاحبه با خبرگان، روش از آمده دست به مدل درباره نظرخواهی منظور به اول گام در

 که سازمان ها مدیران و پژوهش حوزه با مرتبط دانشگاهی از خبرگان نفر 15 بین و تنظیم پرسشنامه
ا جهت ب ابعاد و مولفه های تحقیق حاوی پرسشنامه. گردید توزیع ش بودندپژوه این خبرگان شرایط واجد

 است. (CVR) محتوا روایی اندازه گیری گیری
 انخبرگ که را مواردی و نکات و گردید گیری اندازه آن منطقی روایی اول، گام در خبرگی آزمون از بعد

 الگوی در و مشاور اصالحاتی راهنما یداسات نظرات اخذ با و گردید آوری جمع بودند کرده اشاره به آن
 از دارد صدق محقق که است سواالتی دربرگیرنده شده اصالح پرسشنامه .صورت پذیرفت پژوهش اولیه

متغیرهای فردی، سازمانی، مرجع عملیاتی و قوانین و مقررات، زنجیره تأمین را شناسایی  ها آن طریق
 ارتباط در ،تحقیق ادبیات در ارائه شده تعاریف بین از تا است شده خواسته خبرگان از بخش این در. نماید

 واقع در. هندد گزینه ای نظر پنج طیف با نظر مورد متغیر برای شده گرفته نظر در عبارت بودن مرتبط با
 هب توجه با محتوای مدل روایی گیری اندازه جهت ابعاد و مولفه ها با رابطه در سنجی نظر بر عالوه

 فرهنگ
 یرهمکا

 یکپارچگی
 ارتباطات یفناور

 تیفیک تیریمد

 دانش
 اعتماد

 اطالعات مشارکت

 تقاضا تیریمد
 کیجستل تیریمد
 سکیر تیریمد

 سازمان در ها اتیمال موقع به رداخت
 یبانک سود بودن یمنطق
 استانداردها و یدولت مقررات و نیقوان تیرعا

 سازمان در عاتیضا و ها یآلودگ کاهش

 عوامل فردی

 

 سازمانیعوامل 

 

فرآیند زنجیرۀ 

 تأمین

 مقررات و نیقوان

 یدولت

 ۀریزنج

 نیتأم

 اثربخش
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 بعادا با رابطه در از ادبیات شده استخراج شاخص های با رابطه در ها آن از سنجی نظر به ایران، شرایط
 .است شده پرداخته نیز
که  ار مواردی و نکات و شده گیری اندازه پرسشنامه منطقی روایی چهارم گام در خبرگی، آزمون از بعد

 رد و مشاور اصالحاتی راهنما تیداسا نظرات اخذ با و گردید آوری جمع بودند کرده اشاره آن به خبرگان
ی، متغیرهای فردی، سازمان مفهوم با ارتباط در که مطالبی براساس .پذیرفت نهایی صورت پرسشنامه

 در یلدل همین به آورده شد تحقیق ادبیات بخش مرجع عملیاتی و قوانین و مقررات، زنجیره تأمین در
 راداف این میباشد؛ انسانی حوزه علوم خبرگان از متشکل آماری جامعه خبرگان، از سنجی نظر مرحله
)جناب آقای دکتر معمارزاده، آقای دکتر سید مهدی الوانی، آقای  دانشگاه ها علمی هیات اعضای شامل

 که تحصیالت کارکنانی و مدیران و مربوطه زمینه دکتر محمود البرزی. خانم دکتر پورمهدی و....( در
 افتهی توسعه مدل ارائه طریق از پیمایش روش انجام شامل مرحله این. داشتند پژوهش حوزه با مرتبط

 مدل ابعاد و مولفه ها با رابطه در نظرسنجی بر عالوه قسمت در این. فن دلفی میباشد روش از با استفاده
 از دهش استخراج شاخص های بودن مرتبط با رابطه در ها آن از نظرسنجی ایران، به شرایط به توجه با

 .است پرداخته شده مدل با قتحقی ادبیات
 :شامل مدل، کردن کاربردی برای تحقیق آماری نفر می باشند.جامعه 15جامعه آماری خبرگان مصاحبه 

 غذا، خودرو و دارو بود. دولتی سازمان های
 تقسیم بندی سازمان های دولتی دارو -1جدول شماره 

 خرداد 15نگ دارویی هلدی هلدینگ داروئی بانک ملی هلدینگ داروی تأمین اجتماعی

 داروپخش

 پارس دارو

 رازک

 ابوریحان

 فارابی

 اکسیر

 گسترش دارو

 داروپخش

 داروسازی اسوه

 جابرابن حیان

 پارس دارو

 کیمیدارو

 تولید دارو

 البرز دارو

 ایران دارو

 داروسازی سبحان

 تولید مواد داروئی البرز ساوه

 

 
. است هشد استفاده قضاوتی گیری نمونه روش از نمونه انتخاب برای خبرگان، از سنجی نظر مرحله در

روش نمونه گیری به دو روش نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری تصادفی ساده می باشد که خوشه 
ها از شمال، جنوب. غرب و شرق کشور نمونه ها انتخاب شده اند و از درون خوشه ها نمونه ها به روش 
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دسته از سازمان های دولتی ایران انتخاب  3نه ها از درون تصادفی ساده انتخاب گردیدند که این نمو
 شدند.

 

 یافته های پژوهش -3

 یافته های توصیفی 3-1
سال،  50تا  41درصد بین  8/75سال،  40تا  30درصد در رده سنی  1/9بر اساس نتایج بدست آمده، 

کثر پاسخ دهندگان مرد سال سن دارند.  ا 60درصد نیز باالی  8/12سال و  60تا  51درصد بین  8/12
درصد نیز زن هستند.  اکثر پاسخ دهندگان مدرک فوق  4/10درصد مرد و  6/89هستند. به طوریکه 

درصد نیز دارای مدرک  7/23درصد فوق لیسانس و  3/69درصد لیسانس،  7لیسانس دارند. به طوریکه 
اکثر پاسخ دهندگان پست  دهد.نحوه توزیع متغیر را نشان می 3-4دکتری هستند. همچنین نمودار 

درصد  6/3درصد مدیر هستند.  1/9درصد معاون و  3/83درصد سرپرست،  6/7معاونی دارند. به طوریکه 
سال و  25تا  20درصد بین  75سال،  20تا  16درصد بین  8/13سال،  15تا  10پاسخ دهندگان بین 

 سال سابقه فعالیت دارند.  30تا  26درصد نیز بین  6/7
 

 های استنباطیافتهی  3-2

 ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین بر اساس مدل اکور
شناسایی  عوامل، SCORبه منظور تعیین اهمیت و وزن شاخص های ارزیابی عملکرد بر اساس مدل 

مورد سؤال قرار گرفت. در این بخش نظرات  ایشده در مرحله قبل به صورت زوجی از طریق پرسشنامه
( مورد تجزیه AHPرجحیت عوامل از طریق روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی )پاسخ دهندگان در مورد ا

، با استفاده از آزمون تی، اختالف AHPبندی عوامل توسط روش و تحلیل قرار گرفته است. پس از رتبه
های مدل اسکور مورد ارزیابی قرار گرفته آماری وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هر یک از شاخص

 است.

 (AHPله مراتبی )تحلیل سلس
ها به دست ، باالترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه301/0، قابلیت اطمینان با امتیاز 2مطابق جدول 

مدیریت ، 191/0با  های زنجیره تأمینهزینه، 226/0با  چابکی زنجیره تأمینآورده است. معیارهای 
در اولویت های بعدی  102/0ا امتیاز ب پاسخگویی زنجیره تأمینو  180/0با  های زنجیره تأمیندارایی

 می باشد که عدد قابل قبولی است. 07/0قرار دارند. نرخ ناسازگاری برای این مقایسه 

 های مدل اسکوربندی مؤلفهاولویت -2جدول 

 امتیاز معیار رتبه

 301/0 قابلیت اطمینان 1

 226/0 چابکی زنجیره تأمین 2
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 191/0 های زنجیره تأمینهزینه 3

 180/0 های زنجیره تأمینمدیریت دارایی 4

 102/0 پاسخگویی زنجیره تأمین 5

 07/0نرخ ناسازگاری= 
 

 ل دادهانتقا مدل به است ممکن ناسازگاری این است، داشته وجود ناسازگاری غالباً  واقعی دنیای در
 فزایشا نرخ این هرچه. دارد وجود سازگاری مکان یابی در کامالً باشد، ناسازگاری صفر که هنگامی .شود
 ناسازگاری خنر اگر کلی حالت در. می کند پیدا افزایش نیز نهایی قضاوت در میزان ناسازگاری کند پیدا

 به روریض قضاوت در بازنگری صورت این غیر در است قابل قبول نسبتاً باشد ناسازگاری %1از  کمتر
 ناسازگاری بنابراین نیست %1از  باالتر اریناسازگ ضریب نظر می رسد. با توجه به نتیجه به دست آمده،

مشخص شده است،   2که در جدول  طور همان نهایی، امتیاز قسمت در و دارد قبولی قابل نسبتاً
 است و ضریب قابل قبول است. 07/0ناسازگاری 

 آزمون تی 
در این قسمت جهت بررسی فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از آزمون تی استفاده شده 

ت. در این قسمت بیشتر از حد متوسط بودن به معنی مناسب بودن در نظر گرفته شده است و  برای اس
محاسبه شده  P‐Valueبررسی این موضوع از آزمون یک طرفه استفاده شده است. در صورتی که مقدار 

در نظر  05/0با برابر  αشود. از آنجایی که بزرگتر باشد فرض صفر پذیرفته می αافزار از مقدار توسط نرم
چنانچه  شود.کمتر باشد، فرض صفر پذیرفته می 05/0از  P‐Valueگرفته شده است، در صورتی که 

. در اشدبعملکرد مناسب مدیریت زنجیره تامین در آن زمینه می فرض صفر پذیرفته شود، نشان دهنده
 ادامه هر یک از معیارهای مدل اسکور مورد آزمون قرار گرفته است.

 .اطمینان مدیریت زنجیره تامین در سطح مناسبی قرار دارد قابلیت
 .مناسب است های دولتیدستگاهفرض صفر: قابلیت اطمینان مدیریت زنجیره تامین 

 .مناسب است های دولتیدستگاه: قابلیت اطمینان مدیریت زنجیره تامین مقابلفرض 
درصد معنادار  99باشد که در سطح می -273/4برابر با  t، مقدار آماره 3مطابق با نتایج جدول 

 های دولتی ایران در بعد قابلیت اطمینان در وضعیتتوان گفت زنجیره تأمین در دستگاهباشد. لذا میمی
 مطلوبی قرار دارد.

 آزمون تی برای ارزیابی معیار قابلیت اطمینان -3جدول 

مقدار آماره  متغیر
t 

-سطح معنی

 داری

اختالف 

 میانگین
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قابلیت 

 ناناطمی

272/4- 001/0 212/2 

 

 .میزان پاسخگویی مدیریت زنجیره تامین در سطح مناسبی قرار دارد
 .مناسب است های دولتیدستگاهفرض صفر: میزان پاسخگویی مدیریت زنجیره تامین 

 .مناسب است های دولتیدستگاه: میزان پاسخگویی مدیریت زنجیره تامین مقابلفرض 
درصد معنادار  95باشد که در سطح می -025/3برابر با  tدار آماره ، مق4مطابق با نتایج جدول 

ت های دولتی ایران در بعد میزان پاسخگویی در وضعیتوان گفت زنجیره تأمین در دستگاهباشد. لذا میمی
 مطلوبی قرار دارد.

 میزان پاسخگوییآزمون تی برای ارزیابی معیار  -4جدول 

مقدار آماره  متغیر
t 

-سطح معنی

 ارید

اختالف 

 میانگین

میزان 

 پاسخگویی

025/3- 035/0 452/1 

 

 .چابکی مدیریت زنجیره تامین در سطح مناسبی قرار دارد
 .مناسب است های دولتیدستگاهفرض صفر: چابکی مدیریت زنجیره تامین 

 .مناسب است های دولتیدستگاه: چابکی مدیریت زنجیره تامین مقابلفرض 
توان باشد. لذا میباشد که معنادار نمیمی -895/0برابر با  t، مقدار آماره 5مطابق با نتایج جدول 

 های دولتی ایران در بعد چابکی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.گفت زنجیره تأمین در دستگاه

 چابکیآزمون تی برای ارزیابی معیار  -5جدول 

مقدار آماره  متغیر
t 

-سطح معنی

 داری

اختالف 

 میانگین

 201/0 486/0 -895/0 چابکی
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 .های مدیریت زنجیره تامین در سطح مناسبی قرار داردهزینه -
 .مناسب است های دولتیدستگاهمدیریت زنجیره تامین  هایفرض صفر: هزینه

 .مناسب است های دولتیدستگاهمدیریت زنجیره تامین  های: هزینهمقابلفرض 
توان باشد. لذا میباشد که معنادار نمیمی -712/0با برابر  t، مقدار آماره 6مطابق با نتایج جدول 

 رد.ها در وضعیت مطلوبی قرار نداهای دولتی ایران در بعد مدیریت هزینهگفت زنجیره تأمین در دستگاه

 هاآزمون تی برای ارزیابی معیار مدیریت هزینه -6جدول 

مقدار آماره  متغیر
t 

-سطح معنی

 داری

اختالف 

 میانگین

مدیریت 

 هاینههز

712/0- 533/0 189/0 

 

 .مدیریت دارایی مدیریت زنجیره تامین در سطح مناسبی قرار دارد -
 .مناسب است های دولتیدستگاهفرض صفر: مدیریت دارایی مدیریت زنجیره تامین 

 .مناسب است های دولتیدستگاه: مدیریت دارایی مدیریت زنجیره تامین مقابلفرض 
توان باشد. لذا میباشد که معنادار نمیمی -035/1برابر با  tمقدار آماره ، 7مطابق با نتایج جدول 

 های دولتی ایران در بعد مدیریت دارایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.گفت زنجیره تأمین در دستگاه

 مدیریت داراییآزمون تی برای ارزیابی معیار  -7جدول 

مقدار آماره  متغیر
t 

-سطح معنی

 داری

اختالف 

 انگینمی

مدیریت 

 دارایی

035/1- 312/0 354/0 

 
پیش از شروع یک فرآیند بهبود، داشتن تصویر واضح و شناخت کاملی از ساختار زنجیره تامین 

های مرتبط با آن امری ضروری است. پس از ها و فعالیتهمچنین روش فعلی انجام کلیه رویه موجود و
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مین خواهد بود. ها و عملیات زنجیره تاضیلی از کلیه فعالیتنیاز به یک تجزیه و تحلیل تف فاز شناخت نیز
قوی و کامل احتیاج است تا فاز شناخت و ارزیابی زنجیره تامین را پشتیبانی نماید.  بنابراین به ابزاری

مدل اسکور یک مدل مرجع . تامین ابزاری ارزشمند برای این منظور است مدل مرجع مدیریت زنجیره
دهد. تامین ارائه می های کارا و مؤثر در طول زنجیرهفعالیت برای مشخص نمودنبوده و چارچوبی را 

 . کنندگان تا مشتری مشتریان است تامین کنندگان محدوده بکارگیری این مدل از تامین

 

 طراحی فرضیات پویایی سیستم  
اند. ادهانجام دها را به منظور رفع نواقص و بهبود مدل مدلسازان سیستم پویا دامنه وسیعی از تست

های ارزیابی مدل سیستم پویا را بدین گونه بیان نموده است: تست تایید ساختار، سازگاری استرمن تست
ابعادی، ارزیابی پارامترها، تست شرایط حدی، خطای اختالط، تست ناهنجاری رفتاری، رفتار شگفت 

نموده  ق اقدام به سناریو سازیانگیز، آزمون حساسیت رفتار و تست بهبود سیستم. در این خصوص محق
انجام  دانیم برایکه نتایج شبیه سازی سناریوها )فرضیات پویا( به صورت زیر است. همانطور که می

یان آن جر -بایست روابط بین متغیرها تعریف شده و نمودار حالتشبیه سازی مدل پژوهش، ابتدا می
ی مرحله فرضیات پژوهش به صورت زیر طراحتکمیل شود که در دو قسمت قبلی تشریح شد. پس از این 

 شدند. 

 فرضیه اول
 یتشود. مالیات، حماشود که قوانین و مقررات منجر به افزایش سرمایه میدر این سناریو فرض می

بانکی و استانداردها در حوزه قوانین و مقررات ابتدا مقدار صفر را به همراه دارد که در ادامه  دولتی، سود
 میلیون تومان رسیده است. 14منجر به مقدار 

 
 وضعیت فرضیه اول -5-4شکل 

 نتیجه قوانین و مقررات در هر ماه 32-4جدول 
Time (Month) تومان( قوانین و مقررات( 
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0 0.068182 

1 0.061932 

2 0.081028 

3 0.141693 

4 0.29547 

5 0.673011 

6 1.59508 

7 3.84509 

8 9.33467 

9 22.7279 

10 55.4038 

11 135.124 

12 329.622 

13 804.144 

14 1961.85 

15 4786.36 

16 11677.4 

17 28489.8 

18 69507.5 

19 169580 

20 413730 

21 1.01E+06 

22 2.46E+06 

23 6.01E+06 

24 1.47E+07 

 

 فرضیه دوم
شود. رمایه میشود که مرجع عملیات زنجیره عملیات منجر به افزایش سدر این سناریو فرض می

اطمینان، پاسخگویی، هزینه  پذیری، قابلیت یابی، بازگشت، ساخت، تحویل، انعطاف ریزی،  منبع برنامه
و دارایی در حوزه مرجع عملیات زنجیره عملیات ابتدا مقدار صفر را به همراه دارد که در ادامه منجر به 

 میلیون تومان رسیده است. 33مقدار 
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 ه دوموضعیت فرضی -6-4شکل 

 

 نتیجه مرجع عملیات زنجیره تامین در هر ماه 33-4جدول 
Time (Month) )مرجع عملیات زنجیره تامین )تومان 

0 0.031111 

1 0.028259 

2 0.036972 

3 0.064653 

4 0.13482 

5 0.307085 

6 0.727804 

7 1.75442 

8 4.25913 

9 10.3699 

10 25.2783 

11 61.6502 

12 150.386 

13 366.872 

14 895.028 

15 2183.55 

16 5327.11 

17 12996.3 

18 31706.5 

19 77352.6 

20 188713 

21 460390 
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22 1.12E+06 

23 2.74E+06 

24 6.68E+06 

 

 فرضیه سوم
شود. یکپارچگی، شود که عوامل سازمانی منجر به افزایش سرمایه میدر این سناریو فرض می

 لجستیک، فناوری تقاضا، مدیریت ریسک، مدیریت کیفیت، مدیریت دیریتفرهنگی، همکاری، م

 تأمین و مشتری کننده، ارتباط تأمین اسالمی، چابک، ناب، انتخاب ایرانی، اخالق اطالعات، فرهنگ

اطمینان و  موقعیتی، عدم کارآمد، عوامل نقل، مدیریت و رقابتی، حمل انسانی، مالی، مزیت کننده، منابع
دی حوزه عوامل سازمانی ابتدا مقدار منفی صفر را به همراه دارد که در ادامه منجر به مقدار تولی عوامل

 میلیون تومان رسیده است. 33
Time (Month) تومان( عوامل سازمانی( 

0 0.157197 

1 0.142787 

2 0.186813 

3 0.32668 

4 0.681222 

5 1.55166 

6 3.67755 

7 8.86506 

8 21.5216 

9 52.4004 

10 127.737 

11 311.537 

12 759.962 

13 1854 

14 4523.16 

15 11035.2 

16 26922.9 

17 65684.7 

18 160253 

19 390976 

20 953878 

21 2.33E+06 

22 5.68E+06 
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23 1.39E+07 

24 3.38E+07 

 
 وضعیت فرضیه سوم -7-4شکل 

 
 نتیجه عوامل سازمانی در هر ماه 34-4جدول 

 

 ضیه چهارمفر
دانش،  شود. مدیریتشود که عوامل فردی منجر به افزایش سرمایه میدر این سناریو فرض می

اطالعات حوزه عوامل فردی ابتدا مقدار منفی صفر را به همراه دارد که در ادامه  گذاری اعتماد و اشتراک
 میلیون تومان رسیده است. 3منجر به مقدار 

 
 وضعیت فرضیه چهارم -8-4شکل 
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 نتیجه عوامل فردی در هر ماه 35-4جدول 
Time (Month)  تومان(عوامل فردی( 

0 0.013889 

1 0.012616 

2 0.016506 

3 0.028863 

4 0.060188 

5 0.137095 

6 0.324924 

7 0.783258 

8 1.90151 

9 4.62975 

10 11.286 

11 27.5254 

12 67.1452 

13 163.807 

14 399.637 

15 975 

16 2378.73 

17 5803.47 

18 14158.9 

19 34544 

20 84278.4 

21 205617 

22 501651 

23 1.22E+06 

24 2.99E+06 

 

 گیرینتیجه
 باشد. بر اساس نتایجهای دولتی ایران میهدف این مطالعه طراحی مدل زنجیره تأمین در دستگاه
انی، قوانین و مقررات و فرآیندهای زنجیره به دست آمده مشخص شده از بین عوامل فردی، عوامل سازم

ا برای هباشد. سازمانترین و اثرگذارترین عامل در موفقیت زنجیره تأمین، عامل سازمانی میتأمین، مهم
ا و... نیازمند همقابله با تغییرات بازار، نیازهای متغیر مشتریان، فشار رقبا، کاهش مواد اولیه، افزایش قیمت

های لحثرات نامطلوب این عوامل هستند و یکپارچگی زنجیره تأمین از بهترین راهراهی برای کاهش ا
های تأمین یکپارچه قدرتی به مراتب بیشتر از اعضای منفرد در این موجود در این زمینه است. زنجیره
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ری اهای تأمین، فراهم آوردن امکان همیرابطه دارند. یکی از عوامل کلیدی در موفقیت یکپارچگی زنجیره
های تأمین از طریق و همکاری نزدیک بین تمام اعضای آن است. این سطح از همکاری در زنجیره

مداری و ها با تمرکز و اهمیت دادن به مشترییکپارچگی داخلی و خارجی حاصل خواهد شد. سازمان
و، اری اتوانند عالوه بر کسب منافعی همچون جذب مشتری، رضایت و وفادسود مورد انتظار باال، می

گذاری برای توسعه منابع ملی خود و تأمین نیازهای به موقع مشتری، باال بردن سطح فروش، سرمایه
کسب نرخ سود باالتر و ...، به فرایند ایجاد یکپارچگی بین اعضای داخل سازمان و افزایش هماهنگی و 

. در این حالت گفته های دوجانه و کارساز میان واحدهای مختلف کمک شایانی خواهد نمودهمکاری
تواند به نفع سازمان تمام شود زیرا از شود که تعامل گسترده، هماهنگی باال و تسهیم اطالعات میمی

 ریزی و اجرا خواهند شد.این طریق تمام واحدهای سازمان یکدست شده و فرآیندها به طور بهینه برنامه
ی، خود داخل الوه بر توجه به شرکت و منابعهای اقتصادی و تولیدی عدر بازار رقابتی موجود، بنگاه

بر این اساس،  .اندرا ملزم به مدیریت و نظارت بر منابع و عناصر مرتبط در خارج از شرکت نموده
خدمت  توزیع، تحویل و هایی نظیر تهیه مواد، تولید، نگهداری و انبارداری کاال، کنترل موجودی،فعالیت

 حاضر به سطح زنجیره تأمین پذیرفت، در حالشرکت انجام میبه مشتریان که پیش از این در سطح 
عنوان عاملی مهم در ایجاد هماهنگی و  منتقل شده است. در این میان، یکپارچگی زنجیره تأمین، به

 های موجود درحیاتی در بهبود عملکرد شرکت همکاری میان عناصر مختلف زنجیره تأمین، نقشی
ز جریان کاالها و خدمات، ا های مرتبط باتأمین شامل تمام فعالیت زنجیره. زنجیره تأمین یافته است

ا هاولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقال مرحله ماده خام
 زنجیره تأمین، عالوه. بنابراین شودجریان مواد، شامل جریان اطالعات و مباحث مالی نیز می عالوه بر

برگیرنده جریان اطالعات میان عناصر مختلف است؛ به عبارت دیگر، یکی  و خدمات، در بر جریان کاال
 أمینت ترین مباحث در زنجیره تأمین، توجه به پویایی اطالعات میان شرکت تولیدکننده بااساسی از

مدیران  توجه کنندگان و مشتریان شرکت است. در نتیجه، زنجیره تأمین به عنوان یک اصل مهم مورد
ها اطشرکت خود، به ارتب های داخلیها قرار گرفته است و مدیران عالی عالوه بر تمرکز بر فعالیتشرکت

. لذا دنماینتوجه خاصی مبذول می کنندگان و مشتریان خود های مناسب و به هنگام با تأمینو تعامل
مود که در ن ی تعریفیک فرآیند کنش متقابل و همکار توان به عنوانیکپارچگی زنجیره تأمین را می

یامدهای کنند تا پمی ای مشارکتی با یکدیگر کارهای موجود در یک زنجیره تأمین به شیوهآن شرکت
ی، توان به  افزایش عملکرد بازار، عملکرد مال. از جمله مزایای یکپارچگی میمتقابالً مقبول کسب نمایند

معامالتی، زمان سیکل و سطح موجودی  دهی، هزینهوری، رضایت مشتری، کاهش هزینه سفارشبهره
یق سازد تا از طرها را قادر مییکپارچگی زنجیره تأمین شرکت و عدم اطمینان کسب و کار اشاره نمود.

وان ت. لذا میغلبه نمایند های منابع خودهای کمتر، بر محدودیتاعمال نوآوری بیشتر و تحمل هزینه
-مانشود، یکپارچگی است که بایستی ساززنجیره تأمین می هایی که باعث بهینه شدهگفت یکی از راه

 های خصوصی و دولتی بر آن تأکید ویژه داشته باشند.
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 پیشنهادات تحقیق
ای طراحی نمایند تا تسهیالت الزم برای های سازمانی خود را به گونهها، فعالیتمدیران سازمان (1

 د.ها به وجود آیایجاد و اجرای یکپارچگی در سطح سازمان

 جلب اعتماد اعضاء جهت تنظیم قراردادهای پایدار (2

 ها و توسعه یکپارچگیآموزش منابع انسانی در راستای ایجاد زمینه برای غلبه بر عدم قطعیت (3

 ها و آموزش این قوانین به نیروی انسانیآشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر سازمان (4

 ها.ها و فعالیتمنظور بهبود برنامه استفاده از نظرات اجزای مدیریت زنجیره تأمین به (5

های بلندمدت برای برقراری ارتباط با  مجموعه اجزای زنجیره تأمین به جای ارتباطات تدوین برنامه (6

 مدت با آنان.مقطعی و کوتاه
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Abstract 

The purpose of this study; was studying of hierarchical analysis of the supply chain 

optimal model in Iranian government agencies.After reviewing the research 

background as well as interviewing the experts, the four main components; 

Individual factors, organizational factors, supply chain process and rules and 

regulations for research modeling were identified. In this study, using Delphi 

technique, the criteria were classified as sub-criteria of the study. Then, using 

structural equations, the relationship between components and sub-components 

with each other and also their impact on the supply chain in government agencies 

were evaluated. Finally, different models were investigated using system 

identification dynamics. The results of estimating structural equations showed that 

organizational factors with a coefficient of 0.901 have the greatest effect on the 

supply chain. Other results also showed that the rules and regulations and the supply 

chain process have a significant effect on the supply chain, while individual factors 

do not have a significant effect on the supply chain. The results of evaluating the 

score model using the AHP method showed that reliability with a score of 0.301 

has the highest score among other components. Measures of supply chain agility 

with 0.226, supply chain costs with 0.191, supply chain asset management with 

0.180 and supply chain accountability with a score of 0.102 are in the next priorities. 

In the section on system identification dynamics, dynamic hypotheses, causal 

relationships, and flow-state were also examined. 

Keywords: supply chain, system identification dynamics, structural equations, 

government agencies 
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