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 شغلی  بر رضایت  شده  ادراک  کنترل و  بینی خوش   نفس، عزت  اثرات 

 سازمانی  تغییرات به  گشودگی  طریق  از خدمت   ترک به  و تمایل 

 

 3، غالم رضا مالکی فارسانی  2  مهرداد صادقی ده چشمه، 1  *عباس قائدامینی هارونی
 

 1400اردیبهشت ماه  10تاریخ پذیرش:                 1400فرودین  15 دریافت:تاریخ 
 

     چکیده
 و شرری ی رضررایت  بر  شررده ادراک  کنترل  و بینی  خوش  نفس، عزت  اثرات تعیین هدف  با حاضررر پژوهش

 انجام همبسرتیی نوع  از  توصریفی روش  به  سرازمانی تیییرات  به  گشرودگی طریق  از خدمت ترک  به تمایل
 در نفر  330 تعداد  به دانشیاه آزاد واحد شهرکرد  کارکنان ک یه شرامل پژوهش  این  آماری جامعه.  شرده اسرت

 اسرتفاده  دسرتر  در گیری  نمونه  پرسرشرنامه و روش از ها داده گردآوری جهت.  بوده اسرت 1398 سرال
 و تجزیه  مالک و  توزیع شرد پرسرشرنامه  نفر 175مورگان، در بین   و  کرجسری جدول  اسرا   بر که گردید
مدلسرازی  شرامل اسرتنباطی و توصریفی آمار از تحقیق هایفرضریه بررسری منظور  به.  گرفت قرار تح یل

 ادراک کنترل و بینی خوش  نفس،  عزت داد  نشران  پژوهش نتایج.  شرده اسرت اسرتفاده  سراختاری  معادالت
 عزت. دارد  تأثیر خدمت ترک  به تمایل و  شری ی رضرایت بر  سرازمانی  تیییرات  به گشرودگی  طریق از  شرده
 گشرودگی بر  نفس  عزت  ،(-290/0)خدمت  ترک  به تمایل  بر  نفس  عزت ،(468/0)شری ی   رضرایت  بر  نفس

 ترک  به  تمایل  بر  بینی خوش ،(158/0)شررری ی   رضرررایت  بر  بینی  خوش  ،(392/0)سرررازمانی   تیییرات  به
 رضرایت بر شرده ادراک کنترل ،(385/0)سرازمانی  تیییرات  به گشرودگی بر  بینی  خوش  ،(-180/0)خدمت 
 گشرودگی  بر  شرده ادراک  کنترل  ،(-235/0)خدمت   ترک  به  تمایل  بر  شرده ادراک  کنترل ،(200/0)شری ی  

 به گشرودگی ،(224/0)شری ی  رضرایت بر سرازمانی  تیییرات  به گشرودگی  ،(255/0)سرازمان   تیییرات  به
 . داشت تأثیر( -321/0)خدمت  ترک به تمایل بر سازمانی تیییرات

 

  گشودگی  خدمت،   ترک  به   تمایل  شی ی،   رضایت  شده،  ادراک  کنترل  بینی،  خوش   نفس،   عزت :  ه هاواژ  د یکل

 سازمانی  تیییرات  به
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  مقدمه -1  
توانند   شروند که می  عنوان با ارزشرترین و مهمترین منابع سرازمانی محسروی می  امروزه منابع انسرانی به

امروز   اییدن چراکه (،Ruhi  2018,شروند)ا منجر به تقویت مزیت رقابتی سرازمان نسربت به سرایر سرازمان ه
نامشرهود در  هاییی دارا نیمهمتر از یکیاثربخش،  یانسران منابع  و  همراه هسرت عیو تحوالت سرر  رییبا تی

مروزه ا (.Mathis, et al، 2016هاسرت)  آن سرازمان وابسرته به توانمندکردن  سرازمان اسرت و رشرد اقتيرادی
های مهم شی ی را فراهم میکند.  شناسند کرره رسیدن برره ارزش  میای   رضایت شی ی را به عنوان پدیده

،  2016رضرایت شری ی کارکنان آن سرازمان اسرت)،  ازاین رو یکی از عوامل مؤثر در موفقیت هر سرازمان
Schilling .)ضرایت شری ی یکی از اسراسریترین متییرهای تأثیرگذار بر رفتار افراد سرازمان به حسرای می ید ر

، دهد می گذرد و زندگی فردی و اجتماعی کارکنان را نیز تحت تأثیر قرار محیط سرازمان میو آثار آن، از 
ت روانی و جسرمانی، سرالم  برقراری ۀعالوه بر اهمیت رضرایت شری ی و دسرتیابی به اهداف سرازمانی، الزم

ود، داشرتن شریل مناسر  و خشرنودکننده اسرت. متالعات اخیر نشران داده اسرت که افراد ناراضری از شریل خ
امروزه، (. از طرفی Silva& Keating,2016)اسررت  مسررتعد ابتال به بیماریهای مخت ج جسررمانی و روانی

 Hajinabi, et)آیررررد نیررروی انسررانی عامررل مهمرری در پیشرررررفت جوامررررع برررره حسررررای مرررری

al,2013.)  دی انجررام  های زیررا گذاری  هررررا در زمینرررره حفررررن کارمنرررردان خررررود سرمایه و سررررازمان
دهنررد. بررا وجود جاییاه اثررربخش نیررروی انسررانی در هررر سررررازمان، در مررررواردی افررررراد تحررررت  مرری

ترک خدمت در واقع به   (.Ongori،  2007)کننرررد شرررررررایط و عوامل مخت ج شیل خود را تررررک مررری
،  2014)شرررود تعریرررج مررری یك سازمان در طول یك دوره خررراا از زمررران  معنی ریزش نیروی کار

Kumar.)  واقعی است و   بینی مهررم و قابررل ترروجهی از ترررک خرردمت پیش مایررل برره ترررک خرردمتت
تيمیم ذهنرری در  دهررد و برره فکررر یررا ترک خرردمت واقعرری رم مرری مرح ه شناختی است که پرریش از

بنابراین به طور مختير می توان گفت که  (.Alshutwi،  2017)اشاره دارد مرورد مانردن یرا تررک شریل
میزان حرکت فرد بررررره سرمت خروم از محدودي عيرویت یك سریسرتم اجتماعی  خدمت تمایل به ترک

با توجه به این متال  متالعه متییرهای   (.Pardo،  2011)شررود که آزازگر آن خود فرد اسررت یم تعریج
تأثیرگذار بر تمایل به ترک خدکت و رضرایت شری ی، دزدزه اصر ی پژوهشریر در این پژوهش می باشرد که 

اشاره نمود. به عبارتی، این پژوهش   و کنترل ادراک شرده  ینیعزت نفس، خوش باز این جم ه می توان به  
 یگشرودگ قیو کنترل ادراک شرده از طر  ینیت نفس، خوش بعزبه دنبال پاسرخ به این سرؤال اسرت که آیا  

 ؟دارد ریبه ترک خدمت تأث لیو تما یشی  تیبر رضا یسازمان راتییبه تی

 

    ادبیات نظری و پیشینه پژوهش-2

 شغلی  رضایت-1-2
  یبر کس  انیم  ن یدر ا  ی انسان  مهم عامل  اریدارد و نقش بس  ی بستی  ی ها به عوامل مخت ف عم کرد سازمان

 یشی   تیرضا  را یزی است،  شی   تیرضا  از جم ه عوامل مؤثر بر بهبود عم کرد سازمان ها.  ستین  دهیپوش
  یاز طرف .گردد  ی کار م  یروین  یو بهره ور  یبازده  شیآنها موج  افزا  ی و روح  یعالوه بر سالمت جسم
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و   ب ندمدت  در تحقق آرمان ها، اهداف  یمیتواند نقش مستق  یم  کارکنان  یشی   تیرضا  زانیشناخت م
بدون شك رضایت شی ی یکی از متییرهای رفتار سازمانی است که تا کنون  .  روزمره داشته باشد  جیوظا
سازمانی بسیار مورد متالعه قرار گرفته است و  این به دلیل ارتباط این متییر با طیج    های  پژوهشدر  

ترک خدمت و عم کر مفاهیمی همچون  از  استوسیعی  بنابراین    (. Hofmans, et.al.,2013)د سازمانی 
رضایت پژوهشیران    باشد  یم  یرفتار سازمان  نهیدر زم  پژوهشموضوعات    نیاز مهمتر  یکی  یشی   تیرضا

تعریج نموده اند و معتقدند اگر شیل لذت مت وی را برای فرد تأمین نماید    های گوناگون   شی ی را از دیدگاه
گوناگون چه درونی    شی ش راضی است. رضایت شی ی ترکی  معینی است از عواملحالت فرد از    در این

مزایا و روابط محیط کاری، که سب  می گردد   مانند احسا  لذت از انجام کار و چه بیرونی مانند حقوق و
 (. Oraman, et.al,2011)فرد از شی ش راضی باشد

 

 خدمت ترک به تمایل-2-2
 منابع   لذا  هزینه،  نه  و  هستند  دارایی  سازمان  برای  کارکنان  که  است  این  انسانی  منابع  مدیریت  اساسی  اصل

 بهبود به مربوط  های  برنامه  در  ای  تازه  جاییاه  جدید،  تعاریج به  مربوط  الزامات  به   توجه   با سازمان  انسانی
  چارت  در  انسانی  منابع  بخش  مسئولیت  نوع  از  یافت  دست  سازمان  در  انسانی  منابع  های  عم کرد  و  اقدامات
 هایدزدزه  اوایل  در  است  ها  سازمان  در  آن  اولیه  ظهور  زمان  از  تر  استراتژیك  و  تر  گسترده  بسیار  سازمانی

  به   دستیابی  و  دستمزد   و   حقوق  به  مربوط   برنامه   اداره  اخرام،   استخدام،   به  معتوف   انسانی   منابع   بخش   اص ی
  ها آزمون کارمندان، گزینش و  بررسی به مربوط امور در فناوری ظهور به  توجه  با  اکنون هم ولی بود، سود

  انتخای  امر به را ای ویژه توجه  کارمندان به دادن پاداش و خدمت جبران و عم کرد ارزیابی ها، مياحبه و
  جذی   به   مربوط  هایفعالیت   به  هاسازمان   معمول  دید   است و  کرده  معتوف  کارمندان  ارتقاء  و  آموزش  کارمند

 ,Marwat)است  مت    همین  نشانیر   کارکنان  خدمت   به  دادن  خاتمه  نهایت  در   و  ارتقاء  و   آموزش  نیهداری

et al, et.al,2009 .)    قيد و تمایل به ترک خدمت، به عنوان میل و اشتیاق آگاهانه برای ترک سازمان و
به استعفا و ترک واقعی منجر نمی شود. ب که،استعفا تعریج می  الزاماً  به احتمال ترک رابته با    شود که 

  اخرام،   مانند  به دالی ی  کارکنان  که  زمانی     (. Meek, et al, et.al,2011)سازمان در آینده نزدیك اشاره دارد
  خدمت  ترک  به  تمایل شوند جدا سازمان از  ذهنی یا فیزیکی ناتوانی طوالنی،  بیماری  نیرو،  تعدیل افزونیی 

 . (Emeka Mbah & Ikemefuna, 2012)است  گرفته صورت زیرارادی
 

 نفس  زتع-3-2
  کنار   در  که  نفس است  عزت  می کند،   یاری  مشکالت  با  رویارویی  هنیام   را  افراد  که  ویژگیهایی  از جم ه

  بخش  بنیادی ترین  به نفس،  اعرتماد  و  نرفس  عزت.  دارد  مهمی  نقش  زندگی  روانی  فشارهای  با  آمدن
  باور   را  خود  که  افرادی.  ظاهر می سازد  گونه ای  به   را  خود   زندگی،  جوان   تمام  در  که  است   فرد  شخيیت

 پیشرفت  مسیر  در  بزرگی   مانع  که  دارند  نفس   کمبود عزت   می کنند،  بیارزشی  و   پوچی  احسا   دائما  و  ندارند 
  و  ندارند  اعتقاد  می دهند،  انجام  که  کارهایی  به  افراد  این  .می دهد  سوق عق   به  را  آنها  دائما  و  است  آنان



 

6 

 

6 
 7یاپیپ ،1400 تابستان ،2 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

  گنیی   و   نامفهوم  تيویر  همیشه  افرادی ،   این .  می شود  شکست روبه رو  با  کارهایشان  تمام دلیل  همین  به
  صحیح   راه  کردن   پیدا  برای   دلیل  همین   به  ندارند؛   و استعدادهایشان  خود  از   کام ی  شناخت  و  دارند   خود  از

  که به است   نیاه  نوعی  نفس عزت (. MCcullough, et al,2012)روبه رو می شوند مشکل با  خود زندگی
  به   فرد   شود  می  و سب    باشد   داشته   خود  به  نسبت  و مثبتی  واقعی  دیدگاه  تا  می دهد   را   فرصت  این  فرد

نتیجه    می توان  از  ک ی  بتور.  باشد  خود داشته  زندگی  بر  کنترل  احسا   کرده،  پیدا  اعتماد  خود  توانایی های
 ابراز   قياوت ها،  این  و  در  دارند  الزم  را  اطمینان  و   اعتماد  خود  باال  به  نفس  با عزت  افراد  که  کرد  گیری
  آنان   . بیابند  مناسبی   حل  راه  مشکالت  حل   برای  می توانند   گروه  این  طرفی .  از   است  شان مشهود  عقاید

 شرکت   بیشتر  گروهی  و فعالیتهای  بحثها  در  می نمایند،  ارزش  احسا   دارند،  خود  به  نسبت  مثبتی  نیرش
 درک  و دریافت و دارند کمتری  اطمینان خود به پایین دارند، نفس عزت که اشخاصی برعکس جویند.می 

  بحث ها  در  آنکه  از  پیش  و  می کنند  زندگی  اجتماعی  گروه های  سایر  در  آنان  .  نیست  یافته  زنا  خودشان  از
فعالیت  نمایند  شرکت دهند  ترجیح  کنند   یا   Mahdad, et)باشند    تماشاگر  و  کنند  گوش  می 

al,2018.)عزت که  گفت  توان  می  برای  ظرفیت  به  اعتماد  نفس  همچنین   است   ها  ارزش  کس   فرد 
(Perale, et al,2015.)  دیدگاه  و  است  واقعی  خود  تأیید  از  پایدار  و  ذهنی  یك مفهوم  شخيیتی  سازي  این 

   (. Bohlmeijer،  2011)  کند  می  شناختی بیان   روان  گری  تجربه   بنیادی  ستوح   از    در  را  فرد  و ارزش
  شناختی،   های  جنبه  شامل  است که  خود  گستري  معرف  و  خودپنداره  از  کننده  ارزیابی  عموما مؤلفه   نفس  عزت

  شخص نسبت   که   ارزشی  و  تأیید  تيوی ،   درجه  از   است  عبارت  که    (.Orth،  2014)است    عاطفی  و  رفتاری

  (. Dalrymple & Herbert،  2007)دارد  خود   به ارزش  نسبت  فرد  که  قياوتی  یا  و   کند  می  احسا   خود   به
ارزش    با  شخص  )آنچه  آل  ایده  خود  و  خود(  از  عینی  نظر  )یك  خودپنداره  یا  شده  ادراک  خود  تفاوت  درواقع از

 آنها   بین  زیاد  فاص ه  و  باال نفس عزت به منجر  این دو   فاص ه میان  که  طوری به گیرد  می   نشأت داند(  می
 (. Forman, et al,2009)  شود می پایین نفس به عزت منجر

 

 بینی خوش-4-2
در  صورت  های  پژوهش  دل  از  بینی  خوشمفهوم     سرمایه  بینی،   خوش  مثبت،  روانشناسی  مورد  گرفته 

 سازه  این  نظری،   است، ازلحاظ  شناسایی شده1هوی وهمکاران   توسط   مدار   جامع  و تجهیزات  اجتماعی
نظریه  ریشه نظریه 2بندورا  خودکارآمدی  در  های  ،  متالعات3سیی من  اجتماعی  سرمایه   و   فرهنگ  ، 

  صتالح . ا) (Malekshahi, 2016دارد  4س ییمن آموخته شده  بینی   خوش   و   همکاران  و جوسازمانی هوی
برداشت  جهت توصیج  بینی  خوش   توانرایی و قاب یت )  خودارزیابی  یا(  کم  نظیر ختر)ویژه    های  نمودن 

باشند  مثبت  حد  از  بیش  عینی  استانداردهایبرا    مقایسره  در  کره(  براال شود  می  می   استفاده 

Ramachandran, 2012)  (  .    اگر چه چنین ادراکاتی احتماالً زیر واقعبینانه هستند اما میتوانند نیرانیها

 
1 Hui et al 

2 Bandura 
3 Capital social s’Coleman 

4 Slegmen 
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شك و تردید افراد را در یك موقعیت مشکل تس ی دهند و آنها را دلیرم کنند که تالش خود را در جهت  
  اعتماد  و  امید   به معنای داشتن بینی   به عبارتی خوش   . )  (Bailis, 2012 دافشان ادامه دهندرسیدن به اه

  داشتن دیدگاه   به  کاری است و به طور ک ی تر تمایل  نتیجه  و  موفقیت  و پیروزی آینده  مورد  در  نفس  به
  عنوان   به  بینی را  خوش  جهانی  بهداشت   سازمان  (.Ahmed,2015)امیدوارانه نسبت به آینده است  یا  مت وی

کنند، معرفی می کند و آن را    می   ایجاد  را  امیدوارانه  و   پویا  شاد،  خوی  و   خ ق  عم کردهای روانشناختی که
بدبینی می داند که بدبینی با ویژگی ناامیدی    و  زم  اندوه،  و  هایی همچون زم  مفهومی مخالج مفهوم 

  بینی   بینی شی ی باید بیان نمود که خوشدر ارتباط با خوش (.Desrumaux, et al,2015)شناخته می شود
شی ی در مسیر پیشرفت شی ی می باشد و این   اهداف به دستیابی مورد در مت وی انتظارات مورد در شی ی

که منظور      (.Spurk & Volmer,2015)  باید در نظر گرفته شود  مثبت  روانشناختی  منبع  مسئ ه از دیدگاه و
  رویکرد سنتی،   مبنای  بر.  می باشد  زمان  طول  در  کارکنان  شی ی  هایموقعیت    شی ی،  پیشرفت  از مسیر

توالی موقعیت    یا  می روند و  باال  موقعیت دییر   به  موقعیت  یك  از  کارکنان  که  شی ی، پ کانی است  مسیر
امروزی   پرآشوی  دنیای  با این وجود در  گشته است؛   تعریج   اعتا می شود،   ایشان  به   که  کاری و شی ی   های

  و  نیرو  تعدیل  مجدد،  سازماندهی  ادزام،  برونسپاری،  و  نیرو   تعدیل  مجدد،   اقداماتی همچون سازماندهی
 انعتاف پذیری  با  شی ی  پیشرفت  مسیر  که  و سب  گشته است  درگرگون کرده اند  را  کاری  قواعد  برونسپاری،

  با  را  خویش  پیش  از  بیش  بایستیدر دنیای امروزی،    گردد به گونه ای که کارکنان  گرفته  نظر  در  بیشتری
در    شی ی  خوشبینی   (.Dessler,2015)بهبود دهند  را   خود   کارایی  و  متابقت داده  شی ی و حرفه ای  شرایط 

  مسیر  با  تتابق پذیری  شی ی در نظر گرفته شده است که  پیشرفت  مسیر  با  تتابق پذیری  از  واقع جزیی
  با خویش  سازگار نمودن برای  کارکنان  که  می شود  رفتارهایی  مهارت ها و  نیرشها،  شامل  شی ی  پیشرفت

شی ی    بینی   همچنین خوش  (.Tolentino,et al ,2014)  می نمایند  اتخاذ  ایشان است،  مت وی  که  شی ی
 توصیج   خارم و سازمانش  جهان با  یك فرد را  ارتباط  و  شی ی دارد  آینده  مورد  در  عمومی  انتظارات  به  اشاره

یك    در  کنترل استر  و موقعیت  در  را  مهمی  نقش   چرا که خوشبینی(.Cheng, et al,2014)کند    می
 (. Carver &Connor-Smith,2010) کند می ایفا نامناس  موقعیت

 

 شده  ادارک کنترل-5-2
 شده اشاره   ادراک  کنترل.  است  کرده  ج    خود  به  را  محققان  توجه  که  می باشد  متییری   شده  ادراک   کنترل

  اندازه   چه   تا  که  است   این  به   فرد  باور  شده   ادراک  از کنترل  منظور.  دارد  خود   محیط  بر   فرد  تاثیر  توانایی  به
  مفهوم  از  از    پژوهشیران  گرفته،  صورتهای    پژوهش  در.  دارد  را  موقعیت ها   یا  رویدادها  بر  تاثیر  توانایی
  توانایی  به   فرد   باور به اشاره  شده ادراک  کنترل.  می کنند  استفاده  کنترل واقعی  جای  به  شده  ادراک  کنترل

 به.  می آید  شمار  به  موقعیتی  سازه  یك  شده  ادراک  کنترل  کنترل،  مفهوم  همانند.  دارد  خود  بر محیط  تاثیر
خيیيه   ویژگی   یك  تا   می باشد   کارش  محیط   از   فرد  ادراک  به  مربوط  بیشتر  شده  ادراک  کنترل  طور اخص 

  نیز   محیتی  منابع  و  مقتيیات  به  که  است   چند بعدی  و  پیچیده  فرایند  یك  مقاب ه   کنترل،  منبع  ای مانند
به کنترل فرد بر روی خودش    کنترل ادراک شده .    )  (Sattari and Bagherzadeh, 2017است  وابسته
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 مواقع  برخی  در  متمرکز می باشد و  بخشی  اثر  و  کارایی  ی  زمینه  در  شخص  احساسات  مورد  در  و  پردازد  می
 شده  درک  بنابراین کنترل(.Thoits,2012)شود    می  اشاره  فردی نیز  مهارت   یا  درونی  کنترل  عنوان  با  آن  به
  این .دهد  می  نشان  را   آن  بر   فرد  کنترل  میزان   و   یك رفتار  انجام   آسانی  یا   سختی  از  فرد  ادراک  عنوان   به

  ندارند  باور افراد  برخی   کهچرا   می باشند،   همراه  زندگی  در  نیرانی   با در اتباط با کنترل ادراک شده  مفاهیم
  خاا   دوره  یك  طول  در  ها  آن  که  کنند و همچنین معتقد نیستند  کنترل  را  شان  زندگی  توانند  می  ها  آن  که

زندگی  توانند  از  می  کنند  کنترل  شان  را کس   توانایی  این  و  گیرند  در دست  را   Specht, et)  زندگی 

al,2013 .) 
 

 تغییرات به نسبت گشودگی-6-2
به منزلهسازمان  و   مدیران  برای  سازمانی  تیییر :  از قبیل  مفاهیمی  شامل  و  است  نزدیك  بسیار  رقابت  ها 

 گیری تيمیم  برای  تنظیمات  سریع  مدیریت  و  تنظیمات  اجرای  سادگی در  سازمان،  در  بی وقفه  تنظیمات
عبارتند از: زنده  یییر سازمانی دالیل فراوانی دارد که مهمترین آنها  ت (.Blackman &  et al,2013)است

مشی و اهداف ها و ابزار؛ تیییر خط کنولوژی؛ تیییرات دائمی در ساختار، رویهت  ماندن و بقرا؛ رشرد سرریع
اربایسازمان س یقۀ  و  ذوق  تیییر  و  منرابع  تیییر  کارکنران    ها؛  و   Heckmann &  et)رجوعران 

al,2016.) و   اثربخشی  افزایش   برای   شدهبرنامه ریزی  تالشی  به عنوان   سازمانی  توان گفت که تیییرمی  
 همچنین   و  است  سازمانی  رفتار  دانش  از  استفاده  با  سازمان،  ریزی فرایندهایبرنامه  از طریق  سازمان  سالمت

  فرهنگ و  ازجم ه جدید ساختارهای ایجاد به منظور موجود ساختار و روندها شدنشکسته  را تیییر سازمانی
 چالشی   به عنوان  همواره  تیییر،  یاما پدیده  (.Weeks &  et al,2004)اند  کرده  جتعری  سازمان  در  راهبرد
 بوده  مخت ج  محققان  توجه  مورد  و  مترح   گذارد،اثر می  هاسازمان  و  هاگروه  افراد،  بر  که  اساسی  و  عمده
  تیییرات  مالکیت،  و ادزام سازی،کوچك فراگیر،  کیفیت مجدد، مدیریت مهندسی طریق از هاسازمان.  است

سازماندهی  ساختار  تجدید  فرهنیی،   در  مداخالت  دییر  و  فناوری  توسعه   افزاری،نرم   توسعه  مجدد،  و 
 ,Legzian and Malekzadehکنند  ایجاد  را  موفقی  تیییرات  بتوانند  تا  اندکرده  گذاریها سرمایهسازمان

تیییرات سازمانی به صورت ک ی و پذیرش، انجام با این وجود همواره عدم همراهی کارکنان با    (.  (2010
سازمان  در  تیییرات  آن  توسعه  میو  مشاهده  چشمییری  صورت  به  خود  (.Choi,2011)شودها  این  که 

تواند ناشی از ع ل و عوامل متعدد ساختاری و سازمانی مانند عدم اجرای مدیریت صحیح در سازمان در می
های شی ی و تعارض میان واحدهای در مدیریت سازمان و یا در گروه   زمان اعمال تیییرات سازمانی، ثبات کم

مخت ج سازمانی و یا نشأت گرفته از عوامل فردی و شخيی مانند عدم پذیرش تیییرات و مقاومت کارکنان 
انییزه  نهایتاً عدم  و  تیییرات  اجرای  و  اعمال  زمان  میان کارکنان در  تعارض  تیییر در سازمان،  برابر  در 

گردد  کارکنان ناشی  سازمانی  تیییرات  با  همراهی  در  مدیران  گشودگی  (.Lundy and Morin,2013)و 
 اص ی  مانع  تیییر،   برابر   در  نسبت به تیییر مفهوم مخالج و معکو  مقاومت در برابر تیییر می باشد، مقاومت

خویشتن   توان می  را  تیییر برابر در  مقاومت  .شود  می  ق مداد  تیییر  موفقیت  اجرای  عدم  عمده  دلیل  و  تیییر
شود،    مبدل  سازمان  در  تعارض  و  تياد  منبع  امکان دارد به  که.  نامید  تیییر   به  نسبت  واکنش  عنوان  به  داری
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  به  نیار  کنترل،  به   نیاز  شخيیتی)مانند  عوامل:  فردی  عوامل  -1:گیرد  می  نشأت   زیر  عوامل   از  مقاومت
 انسجام:  گروهی   عوامل  -2.قب ی  تیییرات   از  حاصل  تجاری  بر  مبتنی  های(،گرایش...آنها  امثال  و  موفقیت
 عوامل  تهدیدهای:  سازمانی  عوامل  --3.گیری  تيمیم  در  ومشارکت  اجتماعی،  هنجارهای  گروهی،

 (. Choi,2011)حجم کار شرایط  موجود، وضع  حفن برای چالش ناشناخته،
 

 پیشینه پژوهشی - 7-2
کارکنان   یشی   تیبر رضا  رانیرابته عزت نفس مد  یبررس"( پژوهشی تحت عنوان  1396پایدار و همکاران)

رابته    یشی   تیعزت نفس و رضا  نیکه ب  نتایج نشان داد که   انجام دادند،  "اسومیهالل احمر    تیجمع
  ی باالتر دارد و م  ییعزت نفس کارکنان باالتر باشد به مرات  فرد قدرت کارا  زانیوجود دارد . هر چقدر م
در فرد   تین امر موج  رضایعم کرد را از خود نشان دهد و هم نیبهتر  تیموقع نیتواند در مشکل ساز تر

  یاز طرف  ،شتوجود دا  یرابته معنادار  نانیدر پژوهش با اطم  یشی   تی عزت نفس و رضا  نیب  نیشد. همچن

تفاوت وجود دا  یشی   تیرضا  نیب  یرید   "( پژوهشی تحت عنوان  1396شت.رزمجو)کارکنان زن و مرد 

انجام    "ها    آن  بندی  اولویت  و  سازمانی  اثربخشی  تیییرات  تبیین  در  کارکنان  نفس  عزت  نسبی  سهم  سیبرر
  است   معنادار  و  مثبت   سازمانی  اثربخشی  تیییرات  تبیین  در  کارکنان  نفس عزت  سهم نتایج  اسا   دادند، بر 

  می  بهبود  سازمان  اثربخشی  درصد  22/0  کارکنان  نفس  عزت   در  افزایش  واحد  یك  ازاء  به   که  معنا  بدین
 کارکنان  افزایی  هم  و(  50/4)  اجتماعی  نفس  عزت   داد،   نشان  نیز  فریدمن  آزمون   از  آمده  دست   به  نتایج.  یابد

  "( پژوهشی تحت عنوان  1396مهدوی و باکویی).بود  داده  اختياا  خود   به  را(  09/5)  اهمیت  بیشترین

 انتقادی   تفکر   بین  که  داد  نشان  انجام دادند، نتایج  "مع مان  نفس  عزت  و   شی ی  رضایت  انتقادی،  تفکر  رابته
 و مثبت رابته نفس عزت و شی ی رضایت بین اما ندارد وجود رابته مع مان  نفس عزت و شی ی رضایت و

  های  روش  و  الیوها  بکارگیری  دارد  وجود  که  های  تفاوت  ع یرزم:  استنتام.  گردید  مشاهده  داری  معنی
 عزت  و  شی ی  رضایت  بین  که  آنجایی  از  و.  شود  می  پیشنهاد  ها  مهارت  این  پرورش  برای  متناس   آموزشی

  نفس  عزت  ایجاد  با  توانند  می  پرورش  و  آموزش  مسیوالن  دارد  وجود  مثبت  و  مستقیم  رابته  مع مان  نفس
( پژوهشی تحت 1395درویشی و خوئینی).آورند  فراهم  آنان  در  را  شی ی  رضایت  موجبات  مع مان،  در  کافی

  ه یفرض  لیتح   جینتاانجام دادند،    "کارکنان  یشی   تیو رضا  رانیعزت نفس مد  نیرابته ب  یبررس"عنوان  
شد و    دییکارکنان تا  یشی   تیو رضا   رانیرابته عزت نفس مد  یعنیپژوهش    یاص   هیها نشان داد که فرض

بررس ا  یفرع  یها  هیفرض  یدر  مد  نیب  هک  میدیرس  جهینت  نی به  نفس  پرداخت،  رانیززت  نظام  نوع    و 
و    یو جو سازمان  رانیعزت نفس مد  نیب  یرابته وجود دارد ول  یکیزیف  طیو شرا  شرفتی پ  یشیل،فرصتها

 بر  شی ی  رضایت  تبیین  "( پژوهش تحت عنوان  1395ذاکری و خالقی).شترابته وجود ندا  یسبك رهبر
انجام    "مازندران    استان  عمومی  های  کتابخانه   در   سیاسی   مهارت  و   بینی  خوش   روانی،   بهزیستی  مبنای

 0/01ستح  معنادار در  و  مثبت  رابته  دییر   متییر  سه   با   شی ی  رضایت  متییر   که  دادند   نشان  ها   دادند، یافته
  تیییرات   از   درصد  45  که  بودند  شی ی  رضایت   با673/0  همبستیی  دارای  رفته   هم   روی  متییر  سه  این.  دارد

عزت نفس    ن یرابته ب  یبررس"( پژوهشی تحت عنوان  1395همکاران)فدائی و  .کنند  می  بینی   پیش   را  آن
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پرورش  یشی   تیو رضا  رانیمد و  آموزش  دادند،    "کارکنان  بدادنشان    جینتاانجام  و    نفس عزت    نیکه 
. هر چقدر م  یشی   تیرضا دارد  فرد قدرت    زان یرابته وجود  مرات   به  باشد  باالتر  نفس کارکنان  عزت 
  نیعم کرد را از خود نشان دهد و هم  نیبهتر  تیموقع  ن یتواند در مشکل ساز تر  ی باالتر دارد و م  ییکارا

 در فرد شد.  تیامر موج  رضا

  ی شی   تیکنترل عواطج با رضا نیب یرابته    ی بررس "( پژوهشی تحت عنوان  1395زفاریان و همکاران)

کنترل عواطج    یمولفه    نیاز آن بود که ب  یها حاک  افتهانجام دادند، ی  "تبادکان شهرمشهد  هی مان زن ناحمع
 ش یمولفه ها پ  نیا  نیوجود نداشت و همچن  یدار  یمعن  یرابته    یشی   تیآن با رضا  یها  ا یو خرده مق

  بررسی   "عنوان  ( پژوهشی تحت  1395حسینی)باشند.  ینم  یشی   تی رضا  یبرا  یدار  یمعن  یگو کننده  

  پژوهش   اص ی  انجام دادند، یافته  "  ایران  زبان  کانون  کارکنان  بین  در  سازمانی  تعهد  و  نفس  عزت  میزان
  به  کدام   هر  که   سازمانی  تعهد  و   نفس   عزت  متییر  معناداری ستح  میزان  به   توجه   با   که   است  آن   از  حاکی
 در و شود می رد خالف فرض و تایید صفر فرض است بزرگتر 05/0از که باشد می 0413 و 0714 ترتی 
  صفر  فرض باشد می کوچکتر0/ 05 از که( 000/0) معناداری ستح که نیزوقتی پیرسون همبستیی ضری 

  هر   است   مثبت   پژوهش  این  در  سازمانی  تعهد  و   نفس  عزت   بین   رابته  و  شود   می   تایید  خالف   فرض   و  رد
  توجه   امر  این   به  مسولین  باید  که.  شود  می  بیشتر  نیز  کارکنان  سازمانی  تعهد  باشد  بیشتر  نفس   عزت   چه

  اسا   بر  سازمانی تعهد بینی پیش "( پژوهشی تحت عنوان 1395نجفی و س یمانی). باشند داشته ای ویژه

 نشان  حاصل  انجام دادند، نتایج  "تهران  استان  مخابرات  شرکت  کارکنان  در  اجتماعی  نشاط  و  بینی  خوش
 اجتماعی  نشاط  بین  سازمانی،    تعهد  و  کارکنان  بینی  اجتماعی، خوش  نشاط  و  بینی  خوش  بین  رابته  تایید  از

 شاخص های   و  واریانس  تح یل  نتایج  به  توجه  با  پژوهش  اص ی  فرضیه  مورد  در  و  سازمانی  تعهد  و  کارکنان
  و   بینی  خوش  متییرهای  برای   آمده  دست   به   F  میزان   سازمانی  تعهد  پیشبین  متییرهای  رگرسیون  آماری

  عزت   رابته   بررسی  "( پژوهشی تحت عنوان  1395بود.هوازاده)  معنادار  سازمانی  تعهد  درباره  اجتماعی  نشاط
انجام دادند،    "اصفهان  شهر  خمینی  شهرستان اجتماعی  تامین اداره  کارکنان  سازمانی تعهد  و مدیران  نفس 

 کارکنان  سازمانی  تعهد  بر  اثری  مستقل  متییر  یك  عنوان  به   مدیران  نفس  عزت   که  دادند   نشان  ها  تح یل
  تعهد  بر   مدیران   نفس   عزت   شدن  واقع  موثر   برای  که  داد   نشان  را   موضوع   این  پژوهش   نتایج  البته  دارد

ابراهیمی  .بییرد  قرار   مدنظر   سازمانی  تعهد زال   در  جزیی   و  ک ی  صورت  به   را   آن   های  مولفه  باید  سازمانی

  هنرستان   دبیران   بین   سازمانی   تعهد  و   بینی   خوش   بین   رابته   بررسی  "( پژوهشی تحت عنوان  1394و آقایی)

 معنادار  و مثبت ارتباط وجود از حاکی پژوهش نهایی های انجام دادند، یافته "سنندم دو و یك ناحیه های
  % 22 میزان به بینی خوش که داد نشان  رگرسیون نتایج. باشد می سازمانی تعهد و بینی خوش بین آماری

  و  مستمر  تعهد  بعد  %23  میزان  به  را   عاطفی  بعدتعهد  %22  میزان  به  را  سازمانی  تعهد  تیییرات  تواند   می
( پژوهشی تحت 1394قزل ایاغ و همکاران).کند  بینی  پیش  را  هنجاری  تعهد  بعد  %39  میزان  به  همچنین

  سازمانی   تعهد  با   سازمانی  ساختار  و   کنترلی  خود  رابته   تبیین در  راف  های  مجموعه   تیوری ویکرد  "عنوان  

 که  بود  این  از  حاکی  انجام دادند، نتایج  "(جنوبی  خراسان  استان  دولتی  ادارات:  موردی  متالعه)    کارکنان
بود.نودهی    اهمیت  حایز  سازمانی  تعهد   کاهش  یا  افزایش   در   سازمانی  ساختار  و  کنترلی  خود   مقوله   به   توجه
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همکاران) عنوان  1393و  تحت  پژوهشی    در   سازمانی  تعهد  با  کنترل  منبع  و  کنترلی  خود  رابته  "( 

  با   خودکنترلی  و  کنترل  منبع  داد  نشان  حاص ه  انجام دادند، نتایج  "سبزوار  پرورش  و  آموزش  کارمنداناداره
  یك  هر   با  خودکنترلی  و  کنترل  منبع   بین  عالوه   به  یکنند   م   پیش  را   آن   و   دارند   مثبت   رابته   سازمانی  تعهد

 "( پژوهشی تحت عنوان  2018)1رانی و شکار   .بود  معنادار  و  مثبت  رابته  نیز  سازمانی  تعهد  گانه  سه  ابعاد  از
در    ای  متالعه مداخ ه  -(  یدبستان  شی)آموزگاران پ  یمع مان انیانود  ان یدر م  یشی   تیعزت نفس و رضا

رابته    مع مان  انیدر م  ی شی   تیعزت نفس و رضاانجام دادند، نتایج نشان داد که    "منیالور، جنوی هند

،  ی، بهروزیشی   تیرضابررسی روابط  "( پژوهشی تحت عنوان  2018)2معنی دار دارند.ساتوف و همکاران 

رفاه    ،یشادکام  ،یبهروز ،یشی  ت یرضاانجام دادند، نتایج نشان داد که بین   "رفاه و عزت نفس  ،کامیشاد

بررسی    "( پژوهشی تحت عنوان  0182)3رابته مثبت و معناداری وجود داشت.فنگ و همکاران   و عزت نفس

انجام    "ی  نیدر پرستاران چ  یاختالل روان  و  یشی   تیدرک شده و رضا  یاجتماع  تینفس، حما  روابط عزت
بین   داد که  نشان  نتایج  و رضا  ی اجتماع  تیعزت نفس، حمادادند،  و  شی   تیدرک شده  روابط مثبت  ی 

ی روابط منفی داشتند.لی  نیدر پرستاران چ  ی اختالل روان  معناداری وجود دارد در حالی که این متییرهای با

همکاران  عنوان  2017)4و  تحت  پژوهشی  م  "(  گریاثر  رو  یانجی  رضا  ی بر  و  نفس    ی شی   تیعزت 

انجام دادند،  نتایج نشان داد که عزت نفس و رضایت شی ی    ". در خارم از دانشیاه استU.S  انیدانشجو

رابته داشتند.یانگ و هم   ی، استر  شی بررسی روابط  "( پژوهشی تحت عنوان  2016)5کارانبا یکدییر 

عزت    ،یاستر  شی انجام دادند، نتایج نشان داد که بین    "ترک شیلو قيد    یشی   تیعزت نفس، رضا
( پژوهشی 2016)6روابط معنی داری وجود داشت.میشرا و همکاران   و قيد ترک شیل  یشی   تینفس، رضا

نتایج  "اوماسانکرمیش  شی ی  رضایت  و  کارکنان  عم کرد  بر   خوشبینی  نقش  "تحت عنوان     انجام دادند، 
  بی   اعتبار از  نیز   متالعه این. دارد مثبت رابته  شی ی  رضایت و کارکنان عم کرد  با  بینی  خوش  که  داد نشان
 می   پشتیبانی  هند  فرهنگ  زمینه  در  شی ی  رضایت  و  عم کرد  به  توجه  با  بینی  خوش  ساختار  نظیر

  اساتید  میان  در شی ی رضایت بر   بینی  خوش و نفس   عزت نقش"( پژوهشی تحت عنوان 2015)7احمد .کند

  با رضایت  بینی  خوش و نفس  انجام دادند، نتایج نشان داد که عزت "بنیالدش   در خيوصی های دانشیاه
( 2014)8بنیالدش، رابته معناداری وجود داشت.چنگ و همکاران  در  خيوصی های دانشیاه اساتید  شی ی

  بینی عدم امنیت شی ی، رضایت  خوش  و  حمایت،  شی ی،  بررسی تأثیرات کنترل  "پژوهشی تحت عنوان  

 بافر  ترین  قوی   شی ی  کنترل  که  داد  انجام دادند، نتیام نشان  "خانواده    و  کار  سازی  زنی   و   توانایی  شی ی،
بر رضایت شی ی تأثیر   بینی   این، خوش  بر   عالوه .  است  کار  نیروی   با رابته   در  شی ی ناامنی جهت مقاب ه با
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:  تما   مراکز  در  تمایل به ترک خدمت  و  رضایت  عم کرد،  "( پژوهشی تحت عنوان  2004)1داشت.تاتن 
  در   خدمت  ترک   به   تمایل  و  رضایت  انجام دادند، نتایج نشان داد که عم کرد،  "بینی    خوش   و   استر   اثرات
( پژوهشی 2010)2کارکنان مراکز تما  بودند.بریس ربینی در    خوش  و   استر    تما  تحت تأثیر  مراکز

  سازمانی   تعهد  بینی،  خوش  امید،  بین  رابته:  انسانی  ضروری  نیازهای  طراحی  و  ریزی  برنامه  "تحت عنوان  

  بینی،  خوش  امید،   نشان داد که بین پژوهشانجام دادند، نتایج    "متحده  ایاالت  ارتش  قيد ترک خدمت  و
   متحده رابته معنادار وجود داشت. ایاالت ارتش خدمت ترک قيد و سازمانی تعهد

 

 پژوهشمدل مفهومی -2-8
  ،   شده  ادراک  کنترل  ،  بینی  خوش  نفس،  عزت  اثرات عبارتند از    پژوهشمتییرهای مورد بررسی در این  

در زیر آورده   پژوهشو مدل مفهومی    سازمانی  تیییرات  به  گشودگی  ،  خدمت  ترک  به  تمایل  ،  شی ی  رضایت
 کنترل  ،  بینی  خوش  نفس،  عزت  هایمتییر  پژوهشدهد. در این    نشان می  پژوهششده که شمایی ک ی از  

های  متییرسازمانی به عنوان میان جی و    تیییرات  به  گشودگی  و متییر  به عنوان متییر مستقل    شده  ادراک
 وابسته به کار گرفته شده اند. خدمت به عنوان متییر  ترک به  تمایل ، شی ی رضایت

 

 
 با توجه به مدل فوق، فرضیه های پژوهش به صورت زیر است: 
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عزت نفس، خوش بینی و کنترل ادراک شده از طریق گشودگی به تیییرات سازمانی بر    فرضیه اصلی:

 رضایت شی ی و تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد. 

 فرضیات فرعی
 عزت نفس بر رضایت شی ی تأثیر دارد. .1

 عزت نفس بر تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد. .2

 دارد. سازمانی تأثیر   تیییرات به عزت نفس بر گشودگی .3

 خوش بینی بر رضایت شی ی تأثیر دارد. .4

 خوش بینی بر تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد. .5

 سازمانی تأثیر دارد. تیییرات  به  خوش بینی بر گشودگی .6

 کنترل ادراک شده بر رضایت شی ی تأثیر دارد. .7

 کنترل ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد. .8

 تأثیر دارد. سازمانی یراتتیی به  کنترل ادراک شده بر گشودگی .9

 گشودگی به تیییرات سازمانی بر رضایت شی ی تأثیر دارد.  .10

 گشودگی به تیییرات سازمانی بر تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد.  .11

 پژوهش روش -3

رضرایت  به کمك یبرا شرده مترح یرهاییمتی کاربرد به  رایز  پژوهش حاضرر از نظر هدف کاربردی اسرت،
 اطالعات یآور گرد  نحوه  نظر از مذکور پژوهش  یرید یسرو  از. پردازدی مشری ی و تمایل به ترک خدمت 

عزت نفس، خوش بینی و کنترل ادراک شرده از  اثرات  یبررسر  به رایز.  اسرت یهمبسرتی نوع  از  یفیتوصر
و روابط میان  پردازدی م رضرایت شری ی و تمایل به ترک خدمتبر  طریق گشرودگی به تیییرات سرازمانی  

 آماری   جامعهمتییر های مذکور را در قال  مدل سررازی معادالت سرراختاری مورد بررسرری قرار می دهد.
 .باشردمی  1398  سرال در  ،نفر 330تعداد  به دانشریاه آزاد واحد شرهرکرد کارکنان  ک یه شرامل حاضرر پژوهش

.  اسررت  شررده اسررتفاده(  1970)  مورگان و  کرجسرری جدول از  نمونه حجم تعیین  برای  حاضررر پژوهش در
 پس  پژوهش این کره در کنرد می کفرایرت نفر 175  نمونره تعرداد نفری 330 جرامعره  برای  جردول این  برا مترابق

جهت گرد  پژوهشدر این   .اسررت  شررده  اسررتفاده دسررتر  در  گیری  نمونه روش  از  نمونه،  حجم  تعیین از
آوری اطالعرات در زمینره مبرانی نظری و ادبیرات پژوهش موضررروع، از منرابع کترابخرانره ای، مقراالت، کترای  

 همچنین، در این پژوهش داده ها و اطالعات   های مورد نیاز و نیز از منابع اینترنتی اسررتفاده شررده اسررت.
در ها و اطالعات به منظور جمع آوری داده  آماری پژوهش جمع آوری  می شررود.جامعه  میاناز   ازنی مورد

 دو دارای پژوهش در استفاده مورد پرسرشنامه. گردیداز پرسرشرنامه اسرتفاده روش میدانی و در این  پژوهش 
در  یشرناخت تیو جمع یشرده اسرت که اطالعات ک   یسرع یسرؤاالت عموم درباشرد.  می بخش به شررح زیر
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،میزان سرابقه کاری ، سرن  ت،یجنسر نهیسرؤال در زم 4گردد، که شرامل یرابته با پاسرخ دهندگان جمع آور
 باشد:بخش است که به شرح زیر می 6پرسشنامه تخييی شامل  .ی باشدم التیتحي

 ن یا.  اسرت شرده اسرتفاده( 2007)  همکارانو   کیم پرسرشرنامه از  خدمت ترک  به تمایل  ریمتی  سرنجش  یبرا
بر اسرا  مدل مینه سروتا  شری ی کارکنان به رضرایت سرؤاالت مربوط.  باشرد یم  سروال 15دارای  پرسرشرنامه

تیییرات بر اسرا    به نسربت به گشرودگی سرؤال اسرت. سرؤاالت مربوط 19شرامل  باشرد که( می2009)
به  سرؤال اسرت. سرؤاالت مربوط 15شرامل  باشرد کهمی(  2018)دیسرروسریرز  پرسرشرنامه اسرتاندارد مؤسرسره

( 2005)همکاران و  روتینیا  شری ی پیشررفت مسریر  بینی بر اسرا  پرسرشرنامه اسرتاندارد آینده  خوش
می باشد. نمره 11و پایین ترین نمره 55باالترین نمره در این پرسشنامه  سؤال است    11شامل  باشد کهمی

به  سرؤاالت مربوطر و نمره باالتر نشرانیر خوش بینی  باالتر  اسرت.  پایین ت پایین تر نشران گر خوش بینی
سرؤال اسرت.  10شرامل باشرد کهمی( 1965روزنبرگ)  نفس  عزتشرده بر اسرا  پرسرشرنامه   ادراک  کنترل

 الروکو و ترکیت شرده درک شرده بر اسرا  پرسرشرنامه اسرتاندارد کنترل ادراک  به کنترل سرؤاالت مربوط
 سؤال است. 7شامل  باشد کهمی(  1987)

ها توسرط چند نفر از پاسرخیویان مورد تایید قرار گرفته اسرت.  در این پژوهش، اعتبار صروری پرسرشرنامه
از ضرری  آلفای کرونبام اسرتفاده گردیده اسرت. ضررای  پایایی کل  نامهبرای مشرخص شردن پایایی پرسرش

های پژوهش، ضررای  داده شرده اسرت. طبق یافته( نشران 1ها در جداول )ها و ابعاد آننامهبرای پرسرش
گیری بوده و نشران از دقت باالی ابزار اندازه 7/0ها، باالتر از  پایایی برای هر شرش پرسرشرنامه و ابعاد آن

 مورد استفاده در این پژوهش دارد.
 های پژوهش  نامه پرسش کرونبامی آلفا  یضر( 1) جدول

آلفررای  ابعاد   ضرررریرر  
 کرونبام

 تعداد سواالت

 15 851/0 تمایل به ترک خدمت

 19 725/0 رضایت شی ی

 15 809/0 گشودگی نسبت به تیییرات

 11 824/0 خوش بینی

 10 903/0 عزت نفس

 6 878/0 کنترل ادراک شده

 منبع: یافته های پژوهش
افزار ( و نرم25نسخه  )SPSS افزار آماری حاصل از این پژوهش با استفاده از نرمهای  دادهتجزیه و تح یل 

در دو سررتح آمار توصرریفی و اسررتنباطی   Smart_PLS_3مدلسررازی معادالت سرراختاری واریانس محور  
 .گردیدانجام 

 
 



 

 
 

 ...شغلی بر رضایت شده ادراک کنترل  و بینی خوش نفس، عزت اثرات: عنوان مقاله   15

 

 یافته های پژوهش -4

اصر ی ارائه شرده به صرورت شرود، مدل مشراهده می  Smart_PLS_3افزار  طور که از خروجی نرمهمان
 نوشرته باشرد که در آن روابط میان متییرها و ضررائ  هر یك از آنها ارائه شرده اسرت. اعداداشرکال زیر می

 به که باشرندمی متییرها میان معادله رگرسریون از بتا اسرتاندارد حاصرل ضررای  واقع در ختوط روی بر شرده

شرود. و عدد داخل دایره مربوط به ضرری  تعیین میزان تبیین متییر وابسرته   می گفته نیز مسریر ضررای  آنها
مسرتقیم و  ( فرضریه های تاثیر3و ) (2)( و جداول2( و )1بر اسرا  اشرکال )باشرد.  توسرط متییر مسرتقل می

بیشرتر اسرت  مورد تایید  96/1زیر مسرتقیم فرضریه های پژوهش  با توجه به اینکه معنی داری مسریر ها از 
 گرفتند. قرار

 

 
 Smart_PLS افزارنرم توسط اثر ضری  از استفاده با پژوهش اص ی فرضیه مفهومی ( مدل1شکل )
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 ولیو-تی مقادیر از استفاده با پژوهش اص ی فرضیه مفهومی مدل ضرائ  معناداری ( بررسی2شکل )

 ( جدول ضری  مستقیم مسیر و معناداری مسیرهای مدل 2جدول)

 نام مسیر فرضیه
ضری  

 مسیر 
مقدار  

 معناداری 

ستح  
معنی 
 داری

 000/0 088/8 468/0 رضایت شی ی <-- عزت نفس 1

 000/0 510/3 - 290/0 تمایل به ترک خدمت <-- عزت نفس 2

 000/0 652/5 392/0 گشودگی به تیییرات  <-- عزت نفس 3

 011/0 553/2 158/0 شی ی رضایت <-- خوش بینی 4

 028/0 203/2 - 180/0 خدمت ترک به تمایل <-- خوش بینی 5

 000/0 133/4 385/0 تیییرات  به گشودگی <-- خوش بینی 6

 002/0 117/3 200/0 شی ی رضایت <--  کنترل ادراک شده 7

 002/0 152/3 - 235/0 خدمت ترک به تمایل <--  کنترل ادراک شده 8

 003/0 020/3 255/0 تیییرات  به گشودگی <--  کنترل ادراک شده 9

 010/0 569/2 224/0 شی ی رضایت <-- تیییرات  به گشودگی 10

 005/0 831/2 - 321/0 خدمت ترک به تمایل <-- تیییرات  به گشودگی 11

 منبع: یافته های پژوهش.



 

 
 

 ...شغلی بر رضایت شده ادراک کنترل  و بینی خوش نفس، عزت اثرات: عنوان مقاله   17

 

 ( جدول ضری  زیر مستقیم مسیر و معناداری مسیرهای مدل 3جدول)

 نام مسیر
ضری  

 مسیر 

مقدار  
 معناداری 

ستح  
معنی 
 داری

 034/0 127/2 086/0 شی ی  رضایت <-- تیییرات  به گشودگی <-- نفس عزت

 034/0 120/2 088/0 شی ی  رضایت <-- تیییرات  به گشودگی <-- بینی خوش

 021/0 314/2 057/0 شی ی  رضایت <-- تیییرات  به گشودگی <--  شده ادراک کنترل

 014/0 457/2 - 126/0 خدمت ترک به تمایل <-- تیییرات  به گشودگی <-- نفس عزت

 023/0 276/2 - 124/0 خدمت ترک به تمایل <-- تیییرات  به گشودگی <-- بینی خوش

  ترک به تمایل <-- تیییرات  به گشودگی <--  شده ادراک کنترل
 خدمت

082/0 - 
049/2 

041/0 

 منبع: یافته های پژوهش.

 شاخص های برازش مدل
افزار اسمارت ( که از خروجی نرم3( تا )2ا  و با توجه به نتایج جدول )با توجه به خروجی اسمارت پی ال  

های گیری کرد که مدل مذکور مدل مناسرربی از نظر شرراخصتوان نتیجهاند، میپی ال ا  بدسررت آمده
های ارزیابی تناسرر  برازش مدل همراه با مقادیر آنها در این جداول ارائه  باشررد. ک یه شرراخصبرازش می
 باشد.دهنده برازش مناس  مدل مینشانگردیده و 

همیرا نشران روایی   ،دهدیدر مدل را نشران م رهایمتی یبرا(    AVEهمیرا )  ییروا ( شراخص8-4جدول )
خود اسرت. به بیان   دهندي میانیین واریانس به اشرتراک گذاشرته شردي هر متییر پنهان با سرؤال مختص به

دهد؛ هرچه این همبسرتیی بیشرتر  با سرؤال خود را نشران می  عدتر، این معیار میزان همبسرتیی هر ب سراده
نونالی و برسرتین    (.1995تامسرون ،  )بارک ی، هییینز و)باشرد، برازش مدل اندازه گیری نیز بیشرتر اسرت

بیشرررتر ار   AVEرا در نظر گرفرت، بره این معنرا کره  4/0، مقردار بحرانی    AVE( معتقرذنرد برایرد برای  1994)
قابل قبول را نشران می دهد. بر این اسرا  نتایج بدسرت آمده نشران از برازش خوی روایی همیرای   4/0

 ها دارد.مدل با داده
 ق یتحق مدل بودن مناس ( جهت 1AVEروایی همیرا ) شاخص ی بررس( 4) جدول

 نام متییر
مقدار استاندارد  

 شاخص
مقدار شاخص در  

 مدل 
 گیری نتیجه 

 برازش مدل مناس  است  402/0 4/0بیشتر یا برابر  رضایت شی ی

 برازش مدل مناس  است  401/0 4/0بیشتر یا برابر  گشودگی به تیییرات 

 برازش مدل مناس  است  488/0 4/0بیشتر یا برابر  خوش بینی 

 
1 Average Variance Extracted 
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 برازش مدل مناس  است  482/0 4/0بیشتر یا برابر  عزت نفس 

 مناس  است برازش مدل  463/0 4/0بیشتر یا برابر  کنترل ادارک شده 

 برازش مدل مناس  است  497/0 4/0بیشتر یا برابر  تمایل به ترک خدمت 

 منبع: یافته های پژوهش.
پایایی ترکیبی دهد برای متییرها در مدل را نشرران می  (C.Rمرک  ) نانیاطم  تیقاب  شرراخص(  4جدول )

)فورنل و   مقدار کفایت دارندمتییرهای مختص به خود چه  دهد سؤال های هر سازه برای تبیین نشان می
را برای این معیار مالک می دانند. بر این اسررا  نتایج بدسررت آمده نشرران از  7/0مقدار   (1981الرکر ، 

 ها دارد.برازش خوی مدل با داده
 ( C.Rقاب یت اطمینان مرک  ) شاخص  یبررس( 5) جدول

 نام متییر
مقدار استاندارد  

 شاخص
مقدار شاخص در  

 مدل 
 گیری نتیجه 

 برازش مدل مناس  است  924/0 7/0بیشتر یا برابر  رضایت شی ی

 برازش مدل مناس  است  907/0 7/0بیشتر یا برابر  گشودگی به تیییرات 

 برازش مدل مناس  است  848/0 7/0بیشتر از  خوش بینی 

 برازش مدل مناس  است  902/0 7/0بیشتر از  عزت نفس 

 برازش مدل مناس  است  736/0 7/0بیشتر از  کنترل ادارک شده 

 برازش مدل مناس  است  905/0 7/0بیشتر از  تمایل به ترک خدمت 

 منبع: یافته های پژوهش.
( بیشرررتر 7/0حداقل مقدار )متییرها در این تحقیق، از ( ضررررای  آلفای کرونبام تمامی5متابق با جدول )

کند هر شراخص وزن یکسرانی طور ضرمنی فرض میبهاسرت. پایایی مرک  بر خالف آلفای کرونبام که 
حقیقی هر سرررازه اسرررت؛ و بنرابراین معیرار بهتری را برای پرایرایی ارائره    1دارد، متکی بر برارهرای عرام ی

دسرت آمده به 7/0( . پایایی مرک  و آلفای کرونبام همه متییرها بیش از 1392 رضرازاده، و  داوری)دهدمی
 طور کامل آورده شده استسازه است .در جدول فوق نتایج پایایی ابزار سنجش بهکه بیانیر ثبات درونی 

 آلفای کرونبام  شاخص  یبررس( 6) جدول

 نام متییر
مقدار استاندارد  

 شاخص
مقدار شاخص در  

 مدل 
 گیری نتیجه 

 برازش مدل مناس  است  912/0 7/0بیشتر از  رضایت شی ی

 برازش مدل مناس  است  888/0 7/0بیشتر از  گشودگی به تیییرات 

 برازش مدل مناس  است  798/0 7/0بیشتر از  خوش بینی 

 برازش مدل مناس  است  880/0 7/0بیشتر از  عزت نفس 

 
1 Loadings factors 
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 برازش مدل مناس  است  723/0 7/0بیشتر از  کنترل ادارک شده 

 برازش مدل مناس  است  885/0 7/0بیشتر از  تمایل به ترک خدمت 

 پژوهش.منبع: یافته های 
برای متییرهای وابسررته در مدل را   2R( مجذور ضررری  همبسررتیی چندگانه )ضررری  تعیین( یا 6جدول )

گیری و بخش سراختاری  مدل سرازی   معیاری اسرت که برای متيرل کردن بخش اندازه  R 2دهد. نشران می
نشران  برونزا بر متییر درون زارود و نشران دهندي تأثیری اسرت که هر متییر  معادالت سراختاری به کار می

 پیش بینی کننردگی دارنرد.  متییرهرای درون زا در مردل پژوهش ترا چره انردازه قردرت   R 2   مقرادیردهرد.    می
 سره رقم ( 1998چاین ) می گردد. فقط برای متییرهای درون زای مدل محاسربه   R 2 شرایان ذکر اسرت

. با توجه معرفی می کند.   R 2ی متوسرط و قو یجرا به ترتی  مالک های مقادیر ضرع    67/0،  33/0، 19/0
می توان نتیجه گرفت معیار مذکور، برازش مدل را به بیشرتر اسرت     33/0به اینکه تمام مقدار مؤلفه ها از 

 .خوبی تأیید می کند
 ( مجذور ضری  همبستیی چندگانه )ضری  تعیین( در مدل 7جدول )

 ( 2Rضری  تعیین ) متییر وابسته

 957/0 شی یرضایت 

 920/0 تمایل به ترک خدمت 

 909/0 گشودگی به تیییرات 

 منبع: یافته های پژوهش.
قدرت پیش بینی مدل را مشررخص می کند بر این اسررا  مدل هایی که   1گیزر-( معیار اسررتون7جدول )

برازش بخش ساختاری قابل قبولی دارند ، باید قاب یت پیش بینی شاخص های مربوط به سازه های دورن 
، درباره شردت قدرت پیش بینی 2زای مدل را داشرته باشرند . داوری و رضرازاده به نقل از هنسر ر و همکاران

را قدرت پیش بینی ضررعیج ، خوی و  35/0و   15/0،  02/0ازه ای درون زا ، سرره مقدار  مدل در مورد سرر
 قوی تعیین نموده اند.

 یزر(گ-استون  یضرافزونیی)  اعتبار وارسی  معیار یبررس( 8) جدول

 گیری نتیجه  (2Q) زریگ-استونضری   نام متییر

 ی مدل مناس  نیب شیقدرت پ 345/0 رضایت شی ی

 ی مدل مناس  نیب شیقدرت پ 325/0 خدمت تمایل به ترک 

 ی مدل مناس  نیب شیقدرت پ 330/0 گشودگی به تیییرات 

 منبع: یافته های پژوهش.

 

 

 
1 Stone-Geisser Criterion. 

2 Henseler et al 
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 گیری بحث و نتیجه

 تمایل   و  شی ی  رضایت  بر  شده  ادراک  کنترل  و  بینی  خوش  نفس،  عزت  اثرات  تعیین  "این پژوهش با هدف  
 انجام گرفته است. با توجه به تأیید فرضیه   "سازمانی تیییرات  به  گشودگی طریق  از  خدمت ترک به

  و   در ارتباط با همسویی و عدم همسویی این فرضیه با نتایج دییر پژوهش ها باید بیان نمود که وانبرگ

  اسا  بر پرداختند، " کار محل در تیییرات  به نسبت گشودگی نتایج  و  بینی به بررسی پیش( 2000)بانا 
  این  و بودند شده ادراک کنترل  و بینی  خوش نفس،  عزت  تأثیر تحت  تیییرات  به نسبت گشودگی مدل این

  به  تمایل  و  افزایش   شی ی  رضایت  تیییرات، به نسبت  گشودگی  اثر  در  که  دادند   نشان  نتایج  که  بود  درحالی
می   (2000)بانا   و  یابد، لذا نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش وانبرگ  می  کاهش  شدت   به  خدمت  ترک

 تواند همسو باشد. 
 را   متییر  دو  بین  تیییرات(  به  نسبت  واسته رابته)گشودگی  در تبیین این فرضیه باید عنوان نمود که متییر

 ادراک  کنترل  و   بینی  خوش   نفس،  عزت  متییرهای  بین  داری  معنی  رابته  باید  ابتدا   بنابراین.  دهد  می  توضیح
 در  لذا  باشد،  داشته  وجود(  مالک  متییر)  خدمت  ترک  به  تمایل  و  شی ی  رضایت   و(  بین  پیش  متییر)  شده

  تیییرات،  به  نسبت  گشودگی  گری  واسته  نقش  از  منظور  که  گفت  چنین  توان  می  فرضیه  این  نتایج  تبیین
(  خدمت  ترک  به  تمایل  و  شی ی  رضایت )  مالک  متییر  بین  مع ول  و  ع ت  زنجیره  در  متییر  این  که  است  این

  نسبت   گشودگی   متییر  بنابراین.  گیرد  می  قرار (  شده  ادراک  کنترل  و   بینی  خوش   نفس،   عزت)  مستقل   متییر  و
  خاطر   به  تیییرات  به  نسبت  گشودگی  متییر  تیییرات .  است  مستقل  جهتی  از  و  وابسته  جهتی  از  تیییرات   به

  موج   دهد  می  روی  آن  در  که  تیییراتی   و  شده بوده  ادراک  کنترل  و  بینی   خوش   نفس،  عزت   اندازه  در  تیییر
 . شود می خدمت ترک  به تمایل  و شی ی رضایت میزان در تیییر

  درباره   که کارکنان شع  بیمه پاسارگاد  است   نیرش   یك   شی ی  در ادامه تبیین باید بیان نمود که رضایت
  ترک  به  تمایل  و   شود و قيد  می  منتج  شی شان در بیمه پاسارگاد  به   نسبت   ها   آن  ادراک  دارند و از  شی شان

  شود  می تعریج استعفا و سازمان ترک برای آگاهانه اشتیاق و میل عنوان به شیل در شع  بیمه پاسارگاد،
  نزدیك  آینده  در  سازمان  با  رابته  ترک  احتمال  به   ب که .  شود  نمی  منجر  واقعی  ترک  و  استعفا   به   الزاما  که

زمانی که سازمان در حال اجرای تیییرات  دارد، این دو متییر رضایت شی ی و تمایل به ترک خدمت در    اشاره
در فرآیندها و ساختارهایش می باشد، تشدید می شود، حال اگر کارکنان شع  بیمه پاسارگاد توان سازگاری 
با این تیییرات داشته باشند و بتوانند تیییرات را بپذیرند و در واقع نسبت به تیییرات گشودگی داشته باشند،  

  ه پاسارگاد پیدا می کنند و رضایت شی یشان نیز کاهش نمی یابد، چرا که نیرش تمایل کمتری به ترک بیم
  به   یا  مثبت  دیدگاه  ارزیابی  صورت  به  شع  بیمه پاسارگاد را  سازمانی  تیییرات  به  نسبت  گشودگی  و   ها

 منفی   یا  مثبت  قياوت  ارزیابی  اسا    بر  که  سازمانی تیییرات  به  نسبت  کارکنان  های  نیرش  دییر  عبارت
نماید و اما گشودگی به تیییرات خود تحت    می   تعریج  آید،   می   دست  به   تیییر  یك   شروع  از  کارکنان  ک ی

تأثیر متییرهای رفتاری و شناختی کارکنان می باشد چرا که نیرش و تمایالت فرد را رفتارها و تفکرات  
  انتظارات   مورد  در   بینی  خوش  وی تشکیل می دهند، از جم ه این متییرها، متییر خوشبینی می باشد که

باشد که می تواند تمایالت فرد را نسبت    می   زندگی   پیشرفت  مسیر  در   اهداف   به  دستیابی   مورد  در  مت وی
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  تعریج   خود  تأیید   و   احترام  ها،  توانایی  ها،   ارزش   خویش،  از  فرد  ارزیابی  نفس   به تیییرات رقم بزند، عزت 
  انسان  برای  نیاز  یك  تواند  می(  خود   به  احترام)نفس  عزت  مازلو،  نیازهای  نظریه  اسا   بر  همچنین  شود،  می
شود و توانایی فرد در سازگاری با تیییرات را به   گرفته  نظر  در  زندگی  های  بحران  با  مقاب ه  توانایی  و  ها

  شده  ادراک  کنترل  از   منظور.  دارد  خود  محیط   بر   فرد  تاثیر  توانایی  به  اشاره  شده   ادراک  وجود آورد، کنترل
دارد و سب  توانایی فرد برای    را  ها  موقعیت   یا  رویدادها  بر  تاثیر  توانایی  اندازه   چه   تا  که  است   این   به  فرد  باور

  ادراک  کنترل  و  بینی   خوش   نفس،  مؤثر واقع شدن بر تیییرات می شود، بنابراین می توان گفت که عزت
کارکنان شع  بیمه   خدمت ترک به تمایل  و شی ی رضایت بر سازمانی تیییرات  به گشودگی  طریق از شده

 .دارد پاسارگاد تأثیر
  و   ای  حرفه   و   تخيص   توانایی  به  توجه   بر   عالوه  افراد  استخدام   در  مسئوالن  و  مدیران   شودمی  پیشنهاد
  به  هاسازمان  در  را  باال  نفس   عزت  واجد  افراد  امکان  حد  در  و  کنند  توجه  آنها  نفس  عزت  به   جسمی  سالمت

 شود. داده  الزم هایآموزش هستند پایین نفس  عزت  دارای که افرادی به  و گیرند کار

 اخرام  به فرد تهدید عدم و شی ی امنیت ایجاد طریق  از آنها نفس  به  اعتماد و کارکنان نفس عزت بهبود
 تأثیر  سازمانی  تیییرات  به  گشودگی  بر  نفس  با توجه تأیید فرضیه فرعی سوم که بیان می دارد که عزت

 پیشنهادات زیر در راستای بهبود گشودگی به تیییرات ازطریق عزت نفس ارائه می گردد: دارد، 
 کارمندان   کوچك  چند  هر  هایتوانایی  و  هاویژگی   به  باید  بهبود عزت نفس کارکنان از این طریق که مدیران

  قرار  مدنظر  را  ها  شایستیی  و  ها  توانایی  حداقل  این  شی ی  ارتقای  سیستم  طراحی  در  و  کنند  افتخار  خود
 دهند که این می تواند از طریق تشویق و پرداختی های اضافی به کارکنان صورت پذیرد.

  شان   شی ی موقعیت  برای  کارمندان  که  مهارتی  و  منابع، دانش  اعتای  طریق  از  کارکنان  نفس  عزت  بهبود
برگزاری دروه های آموزشی الزم  هستند از طریق شناسایی و طراحی دقیق شیل و نهایتا    نیازمند  آن  به 

 کارکنان. توانمندسازی همچنین و سازمانی حمایت طریق از کارکنان نفس عزت بهبود
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The effects of self-esteem, optimism and perceived 

control on job satisfaction 
And the desire to leave the service through openness to organizational change 

 

Abbas Gheadamini Harouni1*, Mehrdad Sadeghi de cheshmeh2, Ghulam Reza 

Maleki Farsani3 

 
Abstract 

The aim of this study was to determine the effects of self-esteem, optimism and 

perceived control on job satisfaction and the tendency to leave the service through 

openness to organizational change in a descriptive correlational method. The 

statistical population of this study included all the staff of Shahrekord Branch Azad 

University in the number of 330 people in 1398. A questionnaire and available 

sampling method were used to collect data. Based on Krejcie and Morgan table, a 

questionnaire was distributed among 175 people and was used as a criterion for 

analysis. In order to test the research hypotheses, descriptive and inferential statistics 

including structural equation modeling have been used. The results showed that self-

esteem, optimism and perceived control through openness to organizational change 

affect job satisfaction and willingness to leave the service. Self-esteem on job 

satisfaction (0.468), self-esteem on willingness to leave the service (-0.290), self-

esteem on openness to organizational change (0.392), optimism on job satisfaction 

(0.158), happiness Nose on the desire to leave the service (-0.180), optimism on the 

openness to organizational change (0.385), perceived control over job satisfaction 

(0.200), perceived control on the tendency to leave the service (0.235) -) Perceived 

control on openness to organizational changes (0.255), openness to organizational 

change on job satisfaction (0.224), openness to organizational change had an effect 

on the tendency to leave the service (-0.231). 

 
Keywords: self-esteem, optimism, perceived control, job satisfaction, willingness to 

leave the service, openness to organizational change 
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 چکیده 
ی  مجاز  یموجود و مطلوب عوامل اثرگذار بر فرهنگ مطالعه در فضا  تیتفاوت وضع   یبررس  تحقیق حاضر با هدف

موضوع    رامونیپ  یعلم  ی ها  هیاطالعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظر  یابزارگرداورانجام گرفته است.  
  ق یتحق  ی . جامعه آماردیگرد  ی ورو جمع آ  ی با استفاده از ابزار گوگل فرم طراح  نیباشد که به صورت انال  یم

اول ابتدائ  یایحاضر را  آباد دانش آموزان کالس پنجم  به    یم  لیتشک  ی در دبستان شهدا پارس  با توجه  دهند، 
که در    ییاستفاده شده است. از آنجا  یرینمونه گ  ی برا  یهدف از سرشمار  تیو جمع  ی کوچک بودن جامعه آمار

داده ها    لیو تحل  هیتجز  یبرا  یفیر توصاستفاده کرد لذا از آما  یآمار استنباط  یتوان از روشها  ینم  ،یکل شمار
یافته های تحقیق حاکی از تغیرات محسوس در عوامل مطالعه شده در گروه آزمایش است به   استفاده شده است.

درصد کمترین تغیرات را داشتند.    46درصد دارای بیشترین و عامل محیط یادگیری با    77با    عالقهطوری که عامل  
درصد بیشتر    62ی  فرد  عوامل و    درصد  54  خانواده  طیمح    درصد  69ی  آموزش  برنامهدرصد،    54با    زشیانگعوامل  

 از حد متوسط بودند. 

 

 عوامل مطالعه: فرهنگ یادگیری ،فرهنگ مطالعه ، فضای مجازی، واژه های کلیدی

 

                                            مقدمه-1
بی شک باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه  
است اساسا فرهنگ هر جامعه هویت وموجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر  

 ,Alizadeh & Fateh)  جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدر تمند و قوی باشد  چند

آسیب  . (2020 سنجش  و  درک  شناسایی،  مستلزم  قطع  طور  به  بهتر،  آینده  گرایشترسیم  و    هاها، 

 
 s.e.radnieri@cfu.ac.ir ران، یا  ل، یاردب  ان، یفرهنگ دانشگاه ، ی ابتدائ  آموزش گروهدکتری تخصصی  1
   vazifehdamirchi@gmail.comاستادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی، نویسنده مسئول:  2
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کنند. در حوزه مسائل فرهنگی، فهم رفتارهایی است که مردم در جامعه به طور مستمر با آن زندگی می
ریزان این حوزه رفتارهای فرهنگی یکی از موضوعاتی است که ذهن و اندیشه اکثر اندیشمندان و برنامه

تن توصیف واقع و  توان مفروض گرفت که بدون داشرا به خود مشغول کرده است و این مسئله را می
 ,Yahak et alتوان به اهداف فرهنگی در یک جامعه نائل شد )قابل اطمینان از وضعیت فرهنگ نمی 

( سه نیاز همگانی زندگی بشر را بازیابی می کند که عبارتند از: نیازهای  1992،  1996)  1شوارتز  (. 2020
(،  1992ای بشر. بر همین اساس شوارتز )امنیتی، نیاز به تعامل اجتماعی هماهنگ و نیاز به عملکرد و بق
انگیزش  که  کرد  بندی  دسته  را  فردی  سطح  ارزش  نوع  شامل:  ده  و  کنند  می  بیان  را  مختلفی  های 

و    10و قدرت   9، پیشرفت8، لذت 7، انگیختگی 6، خود رهبری 5، جهان خواهی4، خیرخواهی 3، سنت 2همرنگی 
در تمام جهان مورد استفاده   نترنتیوزه، ا. امر(2020Vazifeh Damirchi & Irani ,باشند )می  11امنیت
شده    لیتبد  یکی از اطالعات الکترون  زیلبر  یبه صورت نظام  دیکه جهان جد  یبه طور  رد، یگ  یقرار م

توان از    یمتناسب م  یزیفراوان است که با برنامه ر  یمثبت و منف  یامدها یپ  یدارا  دهیپد  نیاست. اما ا
از افراد از اقشار مختلف و با    یادیدر امان ماند. شمار ز  یمنف  دمثبت آن بهره برد و از ابعا  یدستاوردها

شرکت  یمجاز یابراز نظرات و ... در فضا غات،یتبل ،یجمع یها یآگاه یاهداف متفاوت همچون ارتقا
  ، یگروه  یها  تیو فعال  یتجربه، تفکر، سرگرم  یارتقا  ،یاریکمک وهم  ،یمثبت در ابعاد عموم  جیدارند. نتا

ابعاد منف  ،یو مکان  یزمان  تیمحدودرفتن    انیاز م به    ادیاعت  ،یفرهنگ و رسوم بوم  دیتهد  شامل  یو 
  ی قابل بحث و بررس  ،یدرج مطالب کذب و سوءاستفاده و کاله بردار  ،یکاهش روابط چهره ا  نترنت،یا

و   ت یو سطح اعتماد و امن یمعارف تخصص  یا موجب ارتقافض نیحضور هدفمند در ا  ن، یب  نیاست. در ا
مکان به فضا، ارتباط گسترده   لیبد(. تMirshekari et al, 2018)  خواهد شد   یا  هیحاش  لیمسا  ازیدور

زمان  ی مکان  تیبدون محدود گز  ، یو  تغ  نشگریمخاطب  اجتماع  ر ییو کنشگر،  قدرت    ت یماه  ، یمفهوم 
  شود   یمحسوب م  یمجاز  یفضا  یها  یژگیبه منابع اطالعات از و  عیآسان و سر  یو دسترس  یاشبکه 

(Fanalilu, 2020) . 
آیا فرهنک حاکم بر جامعه    داشت؟  موفقی   در فضای خانه مطالعه  توانند  می   حال سوال این هست که  آیا

بیافتد؟ آیا مهارت های الزم برای مطالعه و یادگیری در محیط    این اجازه را می دهد که خودخوانی اتقاق
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دیجیتال وجود دارد؟ آیا می توان فرهنگ مطالعه در محیط دیجتال را در بین دانش آموزان نهادینه کرد؟ 
تحقیق و پژوهش است که هدف اصلی این تحقیق    نیازمند  و  دشوار،   و سواالت بسی  مسائل  این  به   پاسخ

 ی« می باشد. مجاز   یموجود و مطلوب عوامل اثرگذار بر فرهنگ مطالعه در فضا  تیتفاوت وضع  ی بررس»

 

 ادبیات تحقیق  -2
مردم را قادر   نترنتی. ا(1398، غفاری) است « خانواده»عادت به مطالعه  جادیعامل مؤثر در ا نینخست

و انتظار دارند که مطالب به صورت خالصه و    رند یبگ  ادیرا    یزی چ  عیسر  ندیفرآ  قی سازد تا از طر  یم
  نترنت یبر ا  یبه خواندن مبتن  یخواندن کاغذ  رییتغ(.  Verma & Malviya, 2014)   آسان هضم شوند

توانند به    یاستفاده کنند ، م  یتالیجیشود. اگر از منابع د  یدانش آموزان مربوط م  زهیو انگ  حیبه ترج
 تال یجیفرهنگ د(.  Ridwan & Gultom, 2017)  داشته باشند  یبه منبع اطالعات دسترس  یراحت

تعامل ما به عنوان انسان را شکل    وهیش  نترنتیو ا  یکند چگونه فناور  یم  فیاست که توص  یمفهوم
. فرهنگ  میکن  یو ارتباط برقرار م  میکن  یاست که ما در جامعه رفتار ، فکر م  ی روش  نیدهند. ا  یم
است.   یمخرب فناور  ینوآور  جهیما و نت  رامونیپ  انیپا  یمتقاعد کننده ب  یمحصول فناور   تالیجید
  نیشود. رابطه ب  یخالصه م  ی موضوع اصل  کیموضوع قابل استفاده است اما به    نیچند  یبرا  نیا

فناور و  یادگیری(GDS, 2021)   یانسان  اس  . فرهنگ   فهم  بر  فرهنگ  تأثیر  به  که   تاصطالحی 
می کند    اشاره  بیرون   دنیای  با   وی   تعامل  و   او  معرفتی  یادگیرینده از جهان، ظرفیت های شناختی و

(Alfred, 2003 .) 
  1یریادگیاز تعامالت    یبانیاند که به منظور پشت کرده  فیتعر  ییهارا نظام  یمجاز  یریادگی  یهاطیحم
(Akeroyd, 2005طراح ) در    هیساختن و ادغام منابع وب پا  کپارچهی  ندیاز فرا  هاط یمح  نیاند. اشده   ی

 ی مجاز  یریادگی  یها  طی(. محSaumure and Shiri, 2006)  کنندیم  یبانیپشت  یکالس مجاز  یفضا
به عالوه فراهم کردن خدمات و محتوا  ندیاز فرا  یبیترک به چهره    است   یکی الکترون  یآموزش چهره 

(Sander et al., 2006 ) 
ی  می  اریدر فهم و درک درست،    یاست که به آدم  ییو توانا  ییدانا  بهی دستیابی  برا  یراه  ،یتابخوانک

 (. Stranger, 2014)  و ژرف است  گسترده  یها و ورود به دنیا  و جهالت  تهایکلید گذر از  محدود  و  رساند
 (. Kachala, 2007) آوردی را فراهم م یآموزش یبهبود استانداردها هنگ مطالعه و خواندن زمینةفر

با توجه به ظهور رسانه های سمعی و بصری، مطالعه و خواندن در فضای مجازی و دیجیتال به امری 
( فناوری الکترونیکی نوع جدیدی از کتاب و روش جدیدی 1991رایج مبدل شده است. به اعتقاد بالتر )

  زان یم  یم   چهبه    یگفت که خوانندگان امروز  توان یبرای نوشتن و خواندن را به ما عرضه می کند.  نم
به دست آوردن اطالعات نه تنها    یبرا  ی(. امروزه راه1395اطاعات در دسترس احاطه شده اند )مجرب،  

  یباشد که در آن م  ی کیبه کتاب الکترون  ی دسترس  قیتواند از طر  یوجود دارد بلکه م  یاز نسخه چاپ

 
1 Learning interactions 
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(.  Ridwan & Gultom, 2017برد )  ییبه هرجا  یتوان آن را به راحت  یکنند و سپس م  رهیتوانند ذخ
 Yagubiی )اجتماع  یارزشهاو    معلم،  خانوادهی،  آموزش  یفضاعبارتند از:    عوامل موثر بر فرهنگ مطالعه

et al, 2015 .) 
برای رفع موانع و ایجاد زمینه و بستر الزم جهت ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه، نهادهای مختلف در  

های گروهی  ها، دولت و رسانه بخش، شامل خانواده، مدارس و نظام آموزشی، کتابداران و کتابخانه   پنج
ناشران و کتاب فروشی  به سمت مشخصی  و  با رفع مشکالت موجود، هم سو و هم هدف،  باید   ، ها 

ست.  خانواده عامل بسیار موثری در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی ا  حرکت کنند.
محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزشی والدین ، طرز تفکر و نگرش والدین در رابطه با مطالعه  
و کتابخوانی، وجود کتب و نشریات قابل دسترس و همچنین سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده،  

 .(Khosravi, 2013 نقش بسزایی در تقویت عادات مطالعه و کتابخوانی دارد
  ز یکرد که هرکدام از آنها ن  میتوان در پنج گروه تقس یشوند را م  ی به مطالعه م شیکه مانع گرا  ینعموا

 شود: یمتأثر است که به آنها اشاره م گریاز عوامل متعدد د
در شخص است که مربوط به    یروان  یاز تنش ها  یمسئله ناش  نینسبت به مطالعه: ا  یحوصلگ  یب  -1

 اوست.   یزندگ طیمح
نبودن درآمد مردم و اشتغال به چند حرفه   یمکف  لیمشکل به دل  نی مطالعه: ا  یبرا  یکمبود وقت کاف  -2

 شده است.  جادیا یزندگ نیتأم یبرا
.  ستین  ریامکان پذ  یمطالعه، به راحت  یکتاب برا  افتنینداشتن به کتاب: در شهرستان ها   یدسترس  -3
 کتابخانه در نقاط دورافتاده وجود ندارد. جادیا یدجه برابو
و    ی کم سواد  لیبه دل  نیوالد  دنیتوان در آموزش ند  یمشکل را م  نیا  ی ها  شهیاز مطالعه: ر  زیگر  -4
 آنان جستجو کرد. یسواد یب

داده که   شیکاغذ را افزا  متیق  ،یداخل  یناکاف  دیبه خارج به علت تول  یگران کتاب: وابستگ  متیق  -5
 (. Bahrami, 1996) کتاب شده است متیق یباعث گران زین نیا

  داشتن  مستلزم  امر   این   و  باشند  علم  ی  سازنده  و   بپردازند  دانش   و   علم  تولید  به   خود  باید  آموزان  دانش
  برداشته   ابتدایی  مقطع  در  آن  های   قدم  اولین  و   است  موشکافانه   نگاه  و   مطالعه  و  پژوهش   انگیزه  و    روحیه

 باید   البته،  و  شده  نهاده  ودیعت  به  انسانها  همه  سرشت  در  حقایق  کشف  و  معرفت  کسب  به  میل.  شود  می
  انجام   که  این  است  الزامی  آن   بیان  که  ای  نکته  و .  شود  شکوفا  و   تقویت  انسان،  وجودی  از  جنبه  این

  به  را آموزان دانش ها فعالیت بررسی در معلم دقتی بی و آموزان دانش  توسط فعایتها صوری و فرمالیته
  مالحظه   قابل   تازگی  و  جدّیت  درس   کالس   در  و   مدرسه   در   که  شود  می   رهنمون   نگرش    و  سمت   این
  ی   نکته و . است  تحصیلی  سال و  ها  ماه  ها،   هفته  بردن پایان  و  اوقات  گذراندن  هدف،  و  ندارد   وجود  ای

 و  مطالعه  و  پژوهش  مساله  به  توجه  بدون  که  اند  شده  طراحی  ای گونه  به  ابتدایی  دروس  که  این  پایانی
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  توان   نمی  جایی  به  راه   -...  و   محور  پژوهش   کاوشگری،   مثل  –   تدریس   نوین   های  روش   کارگیری  به
 .برد

( کیا  که،  1395مرادی  کند  بیان می  تحققی  در  دن(  تغ  یایدر  امروز  و    یادیز  راتییمدرن  مطالعه  در 
ادب معتقدند   یاز اهال  یاریشده است. بس  یادیز  راتییعرصه دستخوش تغ  نیگشته و ا  داریپد  یکتابخوان

ناشران کتابخانه ها و خوانندگان حفظ    نیخود را در ب  گاهیجا  شهیهم  یکیالکترون  ریو غ  یچاپ  یکتابها
زار  در با  یچاپ  یتواند از رونق کتاب ها  یم  یکیالکترون  یکه کتابها  استکنند. البته روشن    یکرده و م

مدرن کتاب در کشور   ایو    یرا از بازار نشر سنت   گریتوانند همد  یدو نم  نیگاه ا  چیه  ینشر کتاب بکاهد ول
 جهان به طور کامل حذف کند.   ایو 

روزانه جوامع    یزندگ  یمایدر حال دگرگون ساختن س  نترنتیا( بیان می دارد،  1395مولوی وهمکاران )
تعامل با همساالن و    یاز جوانان به جا  یاریباعث شده بس  نترنتیا  ی جاذبه    قشر جوان اس .  ژهی، بو
تحت الشعاع قرار داده    زیمطالعه و پژوهش را ن  کردیرو  نترنتیا  ی. از طرف   نندیرا برگز  انهیخود ،را  نیوالد

در   یا شهیدهد تا اند یمحققان قرار م اریدر اخت نترنت یکه ا است،  ییفضا ی بررسایشان به دنبال  است. 
به پژوهش ختم شود.   عمدتا به عنوان    یمجاز  یاز آن است که فضا  یحاک  قی تحق  نتایجاثر مطالعه 

 شتریب  ی، استفاده  یمجاز  یکردن فضا  زیپژوهش خ  یو برا  رودیتبادل اطالعات بکار م  یبرا  یطیمح
 . گرددی م شنهادی فضا پ نیدر ا تالیجید یازکتاب ها

و   یدانشگاه عالمه طباطبائ ی تالیجید یهاکتابخانه یابیهدف ارز با ( در مقاله 1399جاللی و همکاران )
با  بیان می کنند  (  2013)  1و چو  یز  یابیارز  یارهایمع  یبر مبنا  ان یتب  یرسانو اطالع   یموسسه فرهنگ

 جودها وآن   ن یب  ی ابعاد مورد بررس  ان یدر م  ی ، تفاوت چندانسنتی و دیجیتال  وجود تفاوت در کتابخانه
برخ در  اما  تفاوت  یندارد،  برتر  نیب  یکم  یابعاد،  با  دهندگان  پاسخ  جزئ   ینسب  ینظرات  کتابخانه    یو 

 . شودیدانشگاه عالمه مشاهده م تالیجید
ذهن    ای: آکاغذی در مقابل خواندن  تالیجیخواندن د( در رساله دکترای خود با عنوان »2018)  2ایمل

خواندن    یبرا  ی ، متن یرستانیدانش آموز دب  169« را به  کند؟  یم  جادیسرگردان تفاوت درک مطلب را ا
از آنها آزمون    ی کیدو آزمون خواندن به افراد داده شد:    به طوری که .  داد  تالیجیتبلت د  ایاعم از کاغذ  

  ی با استفاده از کاوشگر سرگردان  ی ذهن  یآزمون فراخوان. سرگردان  کی  ی گریبر استنتاج و د  یفهم مبتن
  ط یشرا  نیب  یدار  یرابطه معن  چیه  نتایج نشان داد،شد.    یریاندازه گ(  2016)  3هالیس و واس  ذهن سازگار

خواندن و پرسه زدن از    تیوضع  نیب  ی رابطه ا  چی. بعالوه ، هشد  دایبر استنتاج پ  یخواندن و درک مبتن
ذهن به    ی حال ، سرگردان  نینبود(. با ا  شتریب  تالیجید  طیذهن در شرا  ی رگردانس یعنینشد )  افتیذهن  

  ی گرفتن ذهن سرگردان  یبرا  د یجد  کردی رو  کیبر استنباط مرتبط بود و    ی به درک مبتن  ی طور قابل توجه 
 اجرا شد.  تیبا موفق یگروه طیمح کیدر 

 
1 Zi and Choo 
2 Imel Brooks Robert 
3 Hollis and Was 
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 یریادگیآموزش و    تال،یجی د  یشدن استفاده از ابزارها  ریگامروزه با همه( بیان می کند،  2014)  1هاربی
 دا یپ  یشتریرفته رفته رواج ب  تال،یجید  یهاقرار گرفته است. کتاب   ی کیانقالب تکنولوژ  ریتحت تاث  زین
ه باشند، دست کم را کنار نگذاشت  یکاغذ  یهاچاپ کتاب  یاز ناشران اگر به طور کل  یاری. بسکنندیم

داده  تالیجید  یهاکتاب  رانتشا قرار  خود  کار  دستور  در  هم  ارا  سوال  اما  آ  نجاستیاند.  مطالعه   ایکه 
 و موثر است؟ قیعم یکاغذ یهاکتاب زانیبه همان م زین تالیجید  یهاکتاب

 

 مدل مفهومی تحقیق -1-2
نظریات   از  گرفته  بر  تحقیق حاضر  مفهومی  داورپناه  یزچیقناومدل  در1386)  و   2توماس ،  زش یانگ  ( 

به مطالب خواندن(  2003) ی، جومدرسه و  برنامه آموزش(  2004همکاران )و    3ی، ویگفیلد عالقه نسبت 
میباشد که در مدل    یعوامل فرد(  1390)  4استگرانگ ،  خانواده  طی مح(  1383ی، کریمی )ریادگی  طیمح

 اورده شده است.  1مفهومی شکل 

 
 : مدل مفهومی تحقیق )محقق ساخته( 1شکل 

 

 سواالت تحقیق  -2-2

 
1 Korbey 
2 Thomas, G. P 
3 Wigfield  
4 Astgrang 

فرهنگ 
یادگیری در 
فضای مجازی
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عالقه 

برنامه 
آموزشی

محیط 
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محیط 
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 سوال اصلی : -1-2-2
 چه عواملی هستند؟ تالیجیددر محیط فرهنگ مطالعه وضع موجود و وضع مطلوب عوامل اثرگذار بر 

 سواالت فرعی : -2-2-2
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهوضع موجود و وضع مطلوب عوامل انگیزشی اثرگذار بر  -1
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهای اثرگذار بر  عوامل عالقه مطلوب وضع و موجود وضع -2
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهعوامل آموزشی اثرگذار بر  مطلوب وضع و موجود وضع -3
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهیادگیری اثرگذار بر  عوامل محیط مطلوب وضع و موجود وضع -4
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهخانوادگی اثرگذار بر    عوامل محیط  مطلوب  وضع  و  موجود  وضع -5
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهعوامل فردی اثرگذار بر  مطلوب وضع و موجود وضع -6

 

 تحقیق روش  -3
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحلیل توصیفی می باشد و روش گردآوری اطالعات 
کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه های علمی 

مع آوری گردید.  پیرامون موضوع می باشد که به صورت انالین با استفاده از ابزار گوگل فرم طراحی و ج
جامعه آماری تحقیق حاضر را اولیای دانش آموزان کالس پنجم ابتدائی تشکیل می دهند که تعداد آنها  

نفر می باشد به عنوان گروه آزمایش قبل و بعد از مداخله در نظر گرفته شدند، با توجه به کوچک    28
فاده شده است. از آنجایی که در  برای نمونه گیری استسرشماری  از   بودن جامعه آماری و جمعیت هدف

کل شماری، نمی توان از روشهای آمار استنباطی استفاده کرد لذا از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل 
 داده ها استفاده شده است. ابزار تجزیه و تحلیل اکسل می باشد. 

 

 ی تحقیق ها افتهی-3
برای تحلیل سواالت تحقیق ابتدا پرسشنامه ای طراحی گردید و وضعیت موجود دانش آموزان استخراج  

گردید و بعد از سه ماه مطالعه و اصالح وضعیت  با استفاده از نمونه های اولیه یا همان پیش آزمون ها  
در اختیار پاسخگویان  برای بار دوم  و شناسایی ضعف ها وقوت ها و فرصت ها و تهدیدها مجدا پرسشنامه  

 مشخص گردد.   یا پش آزمون قرار گرفت تا وضع مطلوب
 
 
 
 

در فضای    فرهنگ مطالعه وضع موجود و وضع مطلوب عوامل انگیزشی اثرگذار بر   -1

 مجازی چگونه است؟ 
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برای تحلیل سوال اول از نمودار مقاسه ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و وضع  
 ار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. قبلی در کن

 
 

 : وضع موجود و وضع مطلوب عوامل انگیزشی 1نمودار شماره 
 

درصد انگیزه  20در خصوص عوامل انگیزشی برای مطالعه در فضای مجازی وضع موجود نشان دهنده 
شویق و تعیین بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام اقدامات انگیزشی از جمله ت

بر اساس نمودار   به طوری که  تغییر محسوسی کرده  انگیزشی دانش آموزان  و اهدای جایزه وضعیت 
  یبرا  زهیانگ  درصد رسیده است. این نشان دهنده بهبود  54درصد به    20( میزان انگیزش از  1شماره )

 ی است.مجاز یمطالعه در فضا
 
 

عالقه  مطلوب  وضع   و  موجود  وضع  -2 بر    عوامل  اثرگذار  مطالعهای  چگونه    فرهنگ 
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برای تحلیل سوال دوم از نمودار مقاسه ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و وضع  
 قبلی در کنار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. 

 
 

 : وضع موجود و وضع مطلوب عامل عالقه 2نمودار شماره 
 

درصد عالقه   25لعه در فضای مجازی وضع موجود نشان دهنده  در خصوص عوامل عالقه برای مطا
بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام اقدامات برای افزایش عالقه مندی از  

 دانایی   و  خرد   طریق معرفی افراد موفق علمی و مثال های از آین افراد و تفهیم این موضوع که عصر
( میزان  2آموزان به مطالعه افزایش یافت به طوری که بر اساس نمودار شماره )است عالقمندی دانش  

درصد رسیده است. این نشان دهنده پیشرفت قابل مالحظه در برنامه    77درصد به    25عالقمندی  از  
 ی است. مجاز  یمطالعه در فضا یبرا عالقمند سازی دانش آموزان

 

بر    مطلوب   وضع   و  موجود  وضع  -3 اثرگذار  آموزشی  مطالعهعوامل  چگونه    فرهنگ 
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برای تحلیل سوال سوم  از نمودار مقاسه ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و  
 وضع قبلی در کنار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. 

 
 

 آموزشی  : وضع موجود و وضع مطلوب عوامل3 شماره نمودار
 

درصد عامل   30برای مطالعه در فضای مجازی وضع موجود نشان دهنده    آموزشی   عواملدر خصوص  
آموزشی بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام اقدامات برای اثربخشی عوامل  

ارایه   از جمله  به دانش آموزان  بازخوردآموزشی  مشارکت افزایش  ،  فعال  شیوه تدریساستفاده  ،  روزانه 
( میزان  3و ... وضعیت عامل آموزشی بهبودی کافی داشت به طوری که بر اساس نمودار شماره )  یکالس

درصد رسیده است. این نشان دهنده پیشرفت قابل مالحظه    69درصد به    30آموزشی  از    تغیرات عوامل
 ی است.مجاز یمطالعه در فضا یبرا در برنامه عامل آموزشی دانش آموزان 

 
 

محیط  مطلوب  وضع   و  موجود  وضع  -4 بر    عوامل  اثرگذار  مطالعه یادگیری    فرهنگ 
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برای تحلیل سوال چهارم از نمودار مقاسه ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و  
 وضع قبلی در کنار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. 

 
 

 یریادگی طیمح : وضع موجود و وضع مطلوب عوامل4 شماره نمودار
 

درصد   20برای مطالعه در فضای مجازی وضع موجود نشان دهنده  یادگیری در خصوص عوامل محیط
یادگیری    عالقه بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام اقدامات برای بهبود محیط

یادگیری از راه  ارتباطات،    و  اطالعات   آوری  فن  از   انجام گرفت که عبارتند از؛ آموزش صحیح استفاده
خوب و جذاب درسی و کمک درسی.  نتایج    محتوا و مواد آموزشی، یادگیری مجازی و همچنین ارایه  دور

درصد نشان می دهد، این بدان   46درصد به  20از  یادگیری را   ( میزان تغییرات محیط4نمودار شماره )
مطالعه در   یبرا  دانش آموزان  یادگیری  حیطم  معنی است که پیشرفت قابل مالحظه در برنامه تغییرات

 ی صورت گرفته است.مجاز یفضا
 
 
 

بر    عوامل محیط  مطلوب  وضع   و  موجود  وضع  -5   فرهنگ مطالعهخانوادگی اثرگذار 
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ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و    برای تحلیل سوال پنجم از نمودار مقاسه
 وضع قبلی در کنار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. 

 
 

 خانوادگی  طیمح : وضع موجود و وضع مطلوب عوامل5 شماره نمودار
 

درصد    17برای مطالعه در فضای مجازی وضع موجود نشان دهنده    خانوادگی  در خصوص عوامل محیط
عالقه بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام اقدامات برای مطلوب کردن فضای 
محیط خانواده از جمله جلسه آنالین با اولیا و آگاه سازی آنها در خصوص چگونگی بستر سازی برای  

ای و  آموزان  دانش  تغییرات  مطالعه  اولیا وضعیت محیط خانوادگی  توسط  آنها  برای  زیر ساخت ها  جاد 
درصد رسیده   54درصد به    17از    خانوادگی   محیط  ( میزان تغییر عامل5اساسی کرد. نتایج نمودار شماره )

مطالعه در   یبرا  است. این نشان دهنده پیشرفت قابل مالحظه در برنامه عالقمند سازی دانش آموزان 
 ی است.مجاز یفضا

 
 
 

 چگونه است؟   فرهنگ مطالعهعوامل فردی اثرگذار بر    مطلوب  وضع   و  موجود  وضع  -6
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ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و    برای تحلیل سوال ششم از نمودار مقاسه
 وضع قبلی در کنار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. 

 
 

 فردی: وضع موجود و وضع مطلوب عوامل 6شماره  نمودار
 

برای مطالعه در فضای مجازی وضع موجود    و هوشیاری  پشتکار  در خصوص عوامل فردی از جمله اراده،
بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام   فردی   درصد عوامل  28نشان دهنده  

اقدامات برای بهبود اراده و پشتکار دانش آموزان از جمله؛ تمرین کردن، برنامه ریزی برای ورزش، تقسیم 
ی بهبود خوبی داشت به طوری که بر اساس نمودار شماره برنامه مطالعه به واحد های کوچک عامل فرد

درصد رسیده است. این نشان دهنده پیشرفت قابل مالحظه   62درصد به    28( میزان عالقمندی از  6)
ی مجاز   یمطالعه در فضا  یبرا   دانش آموزان  هوشیاری  و  پشتکار اراده،  جمله  از  فردی  در برنامه عوامل

 است. 
 

 بحث و نتیجه گیری   -4
  در  آموزان  د از تعطیلی مدارس بخاطر پاندومی کرونا و برگزاری کالس ها به صورت مجازی، دانشبع

تکالیف و ارسال آنالین آن، مطالعه در محیط دیجتال، گذر از حال سنتی مطالعه به مطالعه مدرن   نوشتن
فرار از انجام تکلیف، عدم انالین بودن در زمان کالس،    بودند و   مشکل  دچار  سواد دیجیتال  و دیجیتالی،  

  انتخاب   تا در  ترسیم گردید  نقشه راهی  مساله،   حل  بی انگیزه و بی عالقه را راه چاره برگزیده بودند. برای
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اولین اقدام طراحی سواالتی بود که بتواند اطالعات    .شوند  واقع  مفید  و  موثر  بهتر  های  حل   راه  یا  حل  راه
از انگیزه، عالقه، وضعیت آموزشی، محیط    دقیقتری  وضعیت مطالعه و نحوه مطالعه و میزان مطالعه، 

تحقیق   محتوای  تحقیق،  پیشینه  مطالعه  از  بعد  بسنجد.  را  آموزان  دانش  یادگیری  خانوادگی، محیط  
مشخص گردید و با استفاده از ابزار گوگل فرم نسبت به طراحی پرسشنامه اولیه اقدام گردید. نحوه و  
شرایط پاسخگویی به پاسخگویان از طریق جلسه آنالین آموزش داده شد و در اختیار آنها قرار گرفت.  

و پشتکار، محیط یادگیری و شرایط    انگیزه  و  عالقه  آموزان   دانش  که  مشخص شد  اولیه  مشاهدات  در
 .  ندارند مطالعه در فضای دیجیتال و مجازی زمینه آموزشی مناسبی در

  روشها   خود  تحقیقات  در  محققان  روش مناسب ابتدا مطالعه کتابخانه ای انجام شد و هرچندبرای انتخاب  
  مجازی کالس  شرایط باید اما بودند   مفید و مناسب بسیار که بودند داده پیشنهاد را زیادی راهکارهای و

  مطالعه   ضمن  در  .گردیدمی    روشها  و  راهکارها  گزینش  به  اقدام  گرفت و  می  نظر   در  نیز  را  ها  خانواده  ها و
  منابع   مطالعه  بر   عالوه   کار  این  برای.  شود  حذف  باید  را   روشها  و  راهکارها  برخی   که   نشان داد  ها  نمونه 

 روشها و راهکارها انتخاب در. برده شد بهره هم مدرسه مدیر و عزیز همکاران دیدگاه و نظر از مکتوب،
  آموزان دانش اولیای تحصیالت میزان ها، خانواده فرهنگ کیفیت  امکانات، مکان، زمان، چون شرایطی

انگیزه،    تقویت  در  سزایی  به  نقش   معلمان  و  اولیا  ابتدایی،  مقطع  از انجایی که در.  قرار گرفت  نظر  مد  را...  و
و با توجه به مجازی بودن کالس ها نقش اولیا در ردیف نقش معلم   .دانش آموزان دارند  مهارت  و  عالقه

،. لذا باید در برنامه ریزی نقش اولیا بیشتر باید مورد توجه قرار می گرفت و اقدامات زیر  نمایان می شد
 انجام گرفت: 

  حمایت  لزوم  و   مطالعه و کتابخوانی  اهمیت  و   ارزش  درخصوص  والدین  آنالین  سازی  آگاه  آموزش و  -1
 منزل در فرزندان تشویق و
 خانه در مطالعه برای مناسب فضای کردن درخواست از والدین برای فراهم -2
 آموزان  دانش برای ساده  زبان به  پژوهش و مطالعه های روش آموزش -3
 مطالعه در فضای دیجیتالی  به   درس نمره از بخشی اختصاص -4
 ...( و کنفرانس محور، پژوهش کاوشگری، مثل) تدریس در فعال و نوین روشهای از استفاده -5
 کتابخوانی آنالین مسابقات برگزاری -6
 انشاء نویسی به صورت الکترونیک  مسابقات برگزاری -7
)تعیین جایزه ماهانه برای سه نفر که بیشترین امتیاز را در ماه کسب   مکمل  های  تشویق از  استفاده  -8

 کرده باشند(
  شامل   که ...  و  دینی  و   علمی  های  زمینه   در  برجسته  شخصیتهای  زندگی  خصوص   در  هایی  فیلم  پخش  -9

 باشد.  عالی مدارج به  رسیدن های راه
 آموزش اولیا در خصوص همکاری با معلم در آموزش دانش آموزان    -10
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ایران در اینترنت و خالصه    شاعران  و  دانشمندان   شهیدان،   حال  شرح  زمینه   در  ساده  تحقیق  انجام     -11
 نویسی آن 

 زمینه   در  و  برگزار شد  آموزان  دانش  اولیای  با  جلساتی مکرر به صورت انالین نیز  اقدامات،  این   کنار  در
  نتیجه   به  و  اهداف  پیشبرد  در  آموزان  دانش  اولیای.  نیز مد نظر قرار گرفت  را  آنها  نظر  ها  روش  و  راهکارها
.  کردند  همکاری اعالم  توان،  حد در  اندک و آگاهی  سبب  به اما داشتند سزایی به   نقش راهکارها رسیدن

 یک  در ...  و   فارسی  ،  اجتماعی  مطالعات  علوم،   ریاضی،  مثل  دروس  اهداف  گرفتن  درنظر  با  نهایت  در
  انگیزش   اهمیت  به  توجه  با  همچنین   .گردید  اجرا  را  برگزیده  راهکارهای  همزمان،  طور  به  و  مدون  برنامه
...   و ها نمایش  و ها قصه در شد  تالش بیرونی  های انگیزش  از استفاده در ناگزیری ضمن درونی، های
 .  شود  تقویت  آموزان دانش در را پذیری مسئولیت و  تعهد ،  نفس  به اعتماد  و نفس عزت
شدند که به   به اجرای فعالیت هایی  مصمم  و آنها   شدند  آگاه  ها  برنامه  کیفیت  و  اهداف  با  آموزان  دانش

افزایش فرهنگ مطالعه در فضای مجازی منجر می شد. که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره 
 کرد:

در خصوص مطالعه و چگونه مطالعه کردن الخصوص در فضای مجازی راهکارهایی را به صورت    -1
در فضای مجاری آشنا هفتگی ارایه شد و با پخش فیلم و عکس در محیط شاد دانش آموزان با مطالعه 

 شدند. 
  از   که  ترتیب  این  به.  داده شد  اختصاص  اولیا  سازی  آگاه  و  آموزش  متعدد آنالین با اولیا به  جلسات  -2

در    مطالعه  اهمیت  زمینه  در  نکاتی  بیان  از  پس  جلسه  روز  در  و  می شد  مطرح  آنها  برای  را  موضوع  قبل
پرسیده    نیز   را   آنها  نظرات   ،   آموزان  دانش  پیشرفت  و  یادگیری  مساله  در  آن  واقعی  جایگاه  و  فضای مجازی

به مصداق هایی اشاره    آن،  برای  الزم  شرایط  و  مفهوم فرهنگ مطالعه  و  تعریف  بیان بر  عالوه  می شد.
  با  و  اشاره شد   فعلی  شرایط   در   مطالعه مجازی  فرهنگ  اهمیت   به  بردن   پی  برای   همچنین، .  شده است.

 . کنند درک را مساله ضرورت و اهمیت تا شد  تالش گو و  گفت و بحث
.  دادم  می   توضیح  آموزان  دانش  برای  در فضای مجازی را  ساده  مطالعه  روشهای  با تدریس  همزمان  -3
  دانش .  بپرسند  زمینه  این  در  را   خود  سواالت  در زمانهای بعد از کالس در فضای شاد،  خواستم  می  آنها  از

  بنده   با  مطالعه  زمینه  در  مشکالتی  با  شدن   مواجه   هنگام  به  ،  هرمکانی و زمانیدر    توانستند  می  آموزان
 درس،  کالس  در  موضوع  هر  توضیح  از  پس  همچنین،.  نمایند  مطرح  را  خود  مشکل  و   بگیرند  تماس

  رجوع   آن   به   بعد از کالس   تا   دادم   می  آموزان   دانش   به   شده   تایپ   و  برگه  یک   در  را   مباحث  از   ای   خالصه
  روش های مطالعه،  اهمیت مطالعه،:  از  بودند  عبارت  شد   می  مطرح  مباحث  این  در  که  موضوعاتی.  کنند

 پنجم   پایه  آموزان   دانش  سطح  در  و  ساده  روشها،  این  .اینترنتی  و  راه های مطالعه در فضای مجازی
 . بود مهارتها این ساده اصول و روشها با آشنایی ما هدف و بودند ابتدایی

مطالب   نویسی  خالصه  شد،  انجام  دیگر  فعایتهای  با  همزمان  و  ابتدا  همان  از  که  دیگر  مهم  راهکار  -4
  در  فعالیت  این.  گیری و ... بود  اینترنتی در خصوص انسانیت ، جوانمردی، مسئولیت پذیری و تصمیم
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 و  کردند  می  انتخاب  منبع  آموزان  اوقات دانش  گاهی.  شود  واقع  سودمند  بسیار  توانست  می  بعدی  مراحل
  برای  پیش  از  را  نویسی  خالصه  های  روش  البته.  کردند  می  نویسی  خالصه  توسط معلم،  تایید  از  پس

 .  بود دیگر  دروس تکمیل در واقع در فعالیتها این. داه شده بود توضیح  آموزان دانش
به دانش آموزان    ادبی   متن  یا  کوتاه و   داستان   یک متن  یا یک.  بود  مطلب  درک  فعالیتها  از   دیگر   یکی  -5

  از   پس   آموزان  دانش .  شد  می  مطرح  پرسش   چند   پایان،  در   داده می شد تا مطاله و باز نویسی کنند و
  تقویت   باعث  مساله  این.  دادند  می  جواب  ها  پرسش  به  باید  زمان خارج از کالس،  در  آن  دقیق  مطالعه

 .کردند می استقبال آن از و شد  می آموزان دانش تمرکز و استدالل و  تفکر
 فعالیتهای  باالیی  انگیزه  با  آموزان  دانش   که   می دهد  نشان  مشاهدات  بعد از انجام اقدامات اصالحی،

  کردند   می  خوشحالی  و  رضایت  ابراز  آموزان   دانش  اولیای.  دهند  می  انجام  را  مطالعه در فضای مجازی
 فرزندانشان  که  کردند  می  اقرار  همچنین.  اند  شده  مند  عالقه  فعالیتها  انجام  و  مطالعه  به  فرزندانشان  که

  و   ای  رایانه   های  بازی  صرف  را   اندکی  زمان  نیز  و  برخوردارند   بیشتری  تمرکز  از  پیش  سال  به   نسبت
  توجهی   قابل   حساسیت  و  دقت  مسایل،  با  برخورد  و   گفتن  سخن  در  آموزان   دانش.  کنند  می  ویدئویی
.  بودند  منظم  و  اصول  رعایت  با  دادند  می   انجام  مختلف  دروس  برای  آموزان   دانش  که  فعالیتهایی.  داشتند
  آثار   بررسی  و   نقد  در.  گفتند  می   سخن  آن  مورد   در  و  فهمیدند  می  نوشتند  می   که  را   آنچه  آموزان   دانش

  دانش .  کردند  می  رعایت  را  گروهی  های  فعالیت  و   نقد  قواعد  و  داشتند  فعال  شرکت  کالسی  مباحث  و
  افزایش   آنها  هشیاری  و  عالقه  پشتکار،  توجه،  تمرکز، .  داشتند  خود  در  بیشتری  کفایت  احساس  آموزان،

 .بود یافته
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the differences between the current and 

desired situation of factors affecting the reading culture in cyberspace. The data 

collection tool is a researcher-made questionnaire based on scientific theories on 

the subject, which was designed and collected online using the Google Form. The 

statistical population of the present study consists of the parents of fifth grade 

elementary students in Shohada Pars Abad Elementary School. Due to the small 

statistical population and the target population, the census has been used for 

sampling. Since inferential statistical methods cannot be used in the whole number, 

descriptive statistics have been used to analyze the data. Findings indicate 

significant changes in the studied factors in the experimental group, so that the 

factor of interest with 77% had the most and the factor of learning environment with 

46% had the least changes. Motivation factors were above average with 54%, 

educational program with 69%, family environment with 54% and individual 

factors with 62% . 
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در جهت ایجاد   فرهنگبر مبنای  سازمانی اجرائی بهبود چارچوب 

ی اثربخش  
 

 وحید میرزایی1، نورمحمد یعقوبی 2، زهره مقدس 3

 

1400تیرماه  30تاریخ پذیرش:                1400خرداد  15 دریافت:تاریخ   

 چکیده 

برو  داد نظام های انسیانی و ایاامانی امانی تق م می یابک کف فرایوک های   کارایی و اثر بخشیی بنواا 
عامل کلیکی اجرای ماف یت امیز ااتراتژی های اصلی بهباد  کاری و رفتاری اصیح  واد   اا رر  دیرر

و همچوین ایااااری با شویگتری فزایوکه مقی ی کف ایااما  های مکر  با ا  روبرو هسیتوک اصیح  در 
اجرائی بهباد ااامانی بر مبوای فرهوگ درجهت چارچاب هک  پژوهش حاضر    لذا.  مانی ااتفرهوگ ااا

در این  ایجاد اثربخشییی می باوییک و بکین موظار اا الرای چارچاب اراش های ریابتی کائین و کمرو 
تق یم اایتگاده ویکه اایت. تق یم حاضیر اا لقاه ماهیت در امره تق ی اص تاصییگی و زیر شامایشیی 

و جامنف اماری ا  کارکوا  انتظامی فرمانکهی انتظامی اایتا  اییسیتا  و )میکانی و پیمایشیی   یرار دارد 
روش ترکیبی کتابخانف ای و  ضیمن ایوهف در فرشیوک این تق یم اانگر می باویک     384بلاچسیتا  بف تنکاد  

شاما  ضیری  همبسیتری و .میکانی نیز بنواا  اجزاء جکا نشیکنی تق ی اص علمی بهره برداری ویکه اایت  
راراییا  نشیا  می دهک کف راب ف متبت بین متریر های پژوهش بریرار می باویک. بف این منوی کف مک  

داده هیای ماجاد این میک  ییادر بیف بییا   منوی دار باده و بر اایییا     %95مگهامی پژوهش بیا ارمیویا   
تق ی اص نشا  میکهک کف فرهوگ ع حیی بنواا  فرهوگ های زال  ااامانی می باوک ترییراص می باوک.

عکم دایترایی شایا  بف خبراا  و   همچوین بیشیترین اثربخشیی مرباب بف متریر دولت الهترونیا اایت .
بیا تاجیف بیف توات متیکلا ی هیای مرباریف اا همچوین مشیییهحص تمیییمی  ایری در انتخیاب متیکلا ی  

می تاا  اا مک  تق یم   تشخیص های ااامانی را در خماص تقاالص  .مقکودیت های این تق یم باد
نات راهبرد  4ایاامانی و ایجاد اثر بخشیی ماثر مارد ارایابی یرار داد.اراش این م الف بهارایری ترکیبی اا  

 ااامانی بر مبوای فرهوگ می باوک. یا ااتراتژی در ایجاد اثربخشی بهباد

 

 ی فرهوگ   تقا    اثر بخش بهباد   کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1
جها  امروا با دیروا بهلی متگاوص اایت. در اذویتف حرکت کوکی داویتوک و همف چیز در شرامش و ایها   

منلالی و خ ی –می ایذویییت  وییایل ییابیل پیش بیوی و منین باد  عیامیل ماف ییت در نظ  و راب یف علیت  
در شوییگتری و   پکیکه ها را تقلیل می کرد. اما امروا اوضییات پیچیکه و نامنین و زیریابل پیش بیوی وییکه 

پیچیکای ه  ناعی نظ  وجاد دارد  روابط زیر خ ی  تنامل و چرخشیی ویکه و ممهن اایت علل متنکدی 
و منضییحتی را باجاد   ه  یافت وییکه و ماج  منلالی وییانک کف خاد بر پکیکه ها ی دیرر تاثیر اذاوییتف

شییرفت می یبهباد و پد کدر صیی فدر اییااما  هایی ک جرای هیا اوییتبا  (Boroumand,2016:50 ).شورد
گاوص ش  اا حالت ت  هاقوروت اااما  و ن  فمشترک در خماص ن    هااکش  ها یا دی  فاین اات ک  کباوو
 لزوم  در نظر ارفتن کور را بییرت  یا رویهرد لایااما  های نامافم از.ک  ایجاد نمی کوو  کهش  شیوکه ای
 فچ  فر بییرت فمات در خمیاص این کجا  فبی و دایت یابی  لاا فرهوگ فن فانکرضیایت مو هااکیا دی  فااینت

روای ها و یپ یافت  کیا بهباد خااهو فویروت  متای فخاصیی ک ترییراص  سیت   یمنوی ن ف چفمنوی اایت و ب
باری تسیت  اریاا برای پاایخرایی  اییک های مارد نحر ها و میاخص ها  مناا  وییاشین های مارد نج

 Lapina et)ک . را می کووجفرهوگ ا ترییر    قباحفایااما  ها در باری  ج اضیاهای رهبری تاا و  نیمارد 

al 2015)  عملهرد حسیابرایی در مهمی عامل عواا   بف ایاامانی  فرهوگ  بف  تاجف عکم لذا یهی اادالیل 
 در ماجاد تناریف و جمنی خارراص    انتظاراص     ااییااییی بف اراوییها   فرضیییاص کف  ااییت  این اییاامانی

 این .  اایت  "وضینیت در ایااما  چرانف اایت" ویک. فرهوگ ایاامانی نشیا  می دهک کف تاجف نمی  ایااما 
 کارموکا  بف  را هایت  حس فرهوگ ایاامانی  .  اایت  ایرویا  درو   در  مردم  زال  ایکئالا ی  دهوکه  نشیا 

 فراه  اااما  در  همراهی  چرانری  برای  را  ای  نااگتف "زالبا و  ناناوتف های  داتارالنمل    کوک می  موت ل
 کف امانی تا مردم     کوک. متأاییگانف می  ت ایت کووک می  تجربف کف را اجتماعی ایییسییت  ثباص و کوک می

 و اا رریم یا چارچاب یا مک  فرهورشییا    صییری   کف  امانی تا و یا  نهووک  تجربف را جکیکی فرهوگ
 و مکیرا   تااییط مکتها تا بف همین دلیل ااییت کف فرهوگ  .هسییتوک ارحت  بی  ش  اا    وییاد    روویین

 & Quinn) ..می دانسییتوک کشییف یابل ش  را زیر اویاص می وییک و بیشییتر ارفتف نادیکه دانشییموکا 

Cameron, 2011:16-17)  لذا با تنیین ویها  تق ی اتی ایااالتی کف م ر   می اردد این هسیت کف
ککام مالگف  بیشیرین  اثربخشیی را -2ایاامانی  چیسیت      بهباد در راایتای فرهوگ چارچاب اجرایی-1:

 فرهوگ زال  در مک  بهباد ااامانی ککام اات -3در مک  بهباد ااامانی دارد  
 

 پیشینه تحقیق-2

انجام هر تق یم کاربردی در حااه مکیریت می بایسیت بر مبوای یا مک  صیارص ایرد . اایتگاده اا مک  
مشییروعیت پژوهش می افزایک  همچوین چارچابی مگهامی یا نظری را فراه  در یا پژوهش بر زوای و 

می شورد و می تاانک نمایورر مهانیسی  یا ایاختار تبییوی فرضییف واری باویک کف ویایک با اایتگاده اا تشیبیف و 
با براییی اجمالی مک  ها و نظریاص م ر  وییکه در   45 :1391تمتیل بکاییت شیوک. )پرهیزکار و شیاجانی 

   میک  1987   میک  ویزبرد)1965تااییینیف و تقاالص ایییاامیانی اا یبییل :   میک  لاییت )  خمیییاص
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    1995   مک  تالر و تاویمن)1992   مک  بروک لیتاین )1987   مک  پرا  و روبرتسیمن)1978مهوزی)
 و .. مشیاهک می ویاد کف هر چف در را  اما  جلا شمکه ای  بر 2010   مک  چانی چژونچ)1995مک  کاتر)

چکای مک  ها افزوده ویکه اات . همچوین ااختار بیشترین تاجف و ورایط فیزیهی و فرشیوکهای کس  پی
و کار کمترین تاجف را در میا  مک  های  بررایی ویکه داویتف انک . بنک اا ایاختار  اییت  ها   ارتباراص و 

   عااملی مانوک مقیط   نیروی انسیانی بیشیتر تاجف را در میا   مک  ها بررایی ویکه داویتف انک . بنک اا ا
 (Cijevic, 2010). هک    ااتراتژی   فرهوگ )اراش ها  ابا رهبری یرار می ایرنک 

 خالصه مدل های بهبود سازمانی -1جدول
 مدل

 

 شاخص

مدل 

 لویت 

مدل 

 ویزبرد 

مدل 

 مکنزی 

 

مدل پاراس  

 روبرتسن 

 

مدل 

بروک 

 لیتوین 

 

مدل تدلر  

 وتاشمن 

 

مدل 

 کاتر 

 

مدل 

جانی  

 چژویچ

 *   *  *  *     محیط 

هدف) 

 ماموریت(

  *   *  *   *  

 *   *  *   *    استراتژی 

 *   *  *  *  *  *  *  ساختار 

         تکنولوژی 

 *   *  *   *  *   سیستم ها

  *  *  *     *  کارها)امور( 

  *  *  *      انگیزش 

ارزش ها 

 )فرهنگ( 

   *   *   *  * 

    *      جو سازمانی

  *   *   *  *   سبک رهبری 

افراد، توانایی  

 ها ،نیازها

 *   *   *  *   * 

ارتباط)  

همکاری ، 

 تعارض( 

  *   *   *  *  * 

 *   *  *  *     عملکرد

فرایندهای 

 کسب و کار

        * 

در نظر ارفتن این ح ی ت کف تااینف ایااما  های دولتی اا کشیاری بف کشیاری دیرر و اا دوره ای بف 
رویک ایاامانی اا ن  ف نظر کارکوا  و توات مومی  و جایراه ش  ها متریر باویوک   دوره دیرر بنواا  برشیوک

در اذویتف و در رر  های ایوتی بیشیتر اا رریم تنکیل و (Matei & Lazar, 2013) .بسییار مه  اایت  
 ترییر یاانین و م رراص   روش های انجام کار و خحصف ترییراص ااختاری بر ایجاد تقا  تاکیک می واد.

( Boroumand,2016:66) و  امرواه نیز با تمام کاویشیی کف مسیناال  و متخمیمیا  جهت اصیح  وضیل
اااما  های کشار مبذو  می دارنک شنچف  هواا نتاانستف کارایی و اثر بخشی شنها را افزایش دهک و اوضات 

)در کوار را بهباد بخشیک زیبت یا چارچاب تناری مواای  مکیریت بهباد بر مبوای اراش های فرهوری 
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اراش های اجتماعی  ایتمادی و ایاای   جامنف ماات  تا بر پایف ش  فوا  و تهویا ها وهل ایرد و بف 
 (Boroumand,2016:153 )تبل ش  مکیریتی متواا  اااما  کشار تنیین و اعما  اردد . 

 

 مبانی نظری  -3
ایااما  یا کاویشیی دور برد جهت پیشیبرد حل این تنریف جامل را پیشیوهاد کرده انک: بهباد   1فرنچ و بل

مشیهحص و فرشیوکهای بااایاای ایااما   بخمیاص اا رریم مکیریت اثر بخش تر و مبتوی بر همهاری 
اروهی  بر پایف فرهوگ ایاامانی ) با تاکیک ویژه بر فرهوگ اروه های کار رایمی   با همهاری یا عامل 

تناری و تهوالا ی علام رفتاری کاربردی وامل پژوهش عملی ترییر یا عال  فنل و انگنا  و بف کار ایری 
کارکوا  و تاکیک بر فرهوگ ) فرهوگ اروهی     ربم تنریف باال   (Boroumand,2012:373 )اایییت.  

متنکدی نظیر خانااده   اجتمات   ملت   حهامت     2یبل اا پیاایییتن بف یا ایییااما  اا نهادهای فرهوری
  نررش ها  4تاثیر پذیرفتف انک و این انجمن ها  3دیرر ایااما  های کاری  امها  مذهبی  نظام شمااویی  و

رفتار و هایت شنها را ویهل می دهوک. امانی کف کارکوا  بف یا ایااما  می پیانکنک این تاثیراص را با خاد 
اویاص فرهوگ   بوابراین همف اااما  ها فرهوری دارنک   ااهی    (Hatch,2012:273بف اااما  می شورنک  

ایاامانی در همف جا کف نراه می کوی  مشیهاد اایت و در وایل بنواا  یا نیروی مقرکف در ایااما  عمل 
می کوک و در برخی ماارد فرهوگ ایاامانی رریف اایت و ف ط در صیارتی شویهار می ویاد کف ویروت بف 

 ,Valente et al) . چالش کشیییک  هوجارها   اراش ها   نررش ها و ع ایکی کف انجام می دهی  کوی

بیایسیییتی بیا تاجیف بیف واینییت هیای مرباب بیف جیامنیف بیا ییا دییک چویک الرا تیکوین  اا رر  دیرر  (2005:56
بنکی صیارص ایرد. اولین مرحلف اایاایی تبیین انظام اراش های می باویک. ایرا اراش های بویادین بف 

ی ویاد. این اراش ها هما  باورهای عواا  ایر ایاخت ایایر مراحل در توظی  الرای بامی درنظر ارفتف م
اایاایی اات کف اا متن ایکئالا ی بیرو  شمکه و حک درات اا نادرات را در راب ف با ایکئالا ی م ر  می 
کوک این اراش ها بایک بر رونک جامنف ای کف ایکئالا ی مارد نظر بر ش  حاک  ااییت تسییلط کامل داوییتف  

کف برای ب ا و پایایی ش  جامنف الام اایت  تشیهیل دهک. این  باویک و پایف و اایا  نظام های اانااانی را
کف ایجاد ترییر در  ODاراش ها منماالً ترییر ناپذیر باده و اصیالت خاد را برای ابک حگ  می کووک. فلسیگف 

 جهیت بهباد ایییاامیا  هیاایییت هیچ اانیف مریایرتی بیا اراش هیای اایییاایییی جیامنیف میا نیکارد

Boroumand,2016:159-160) .   فرهویگ اا متواعی  ویژایهیای و ابنیاد نایسیییویکایا    اخیر دهیف دودر 
  اتیورتا  و کامرو  در  تاا   می را ادبیاص  این بیشیتر مارد در  مگمیل  های  بررایی.  انک کرده  ارائف  ایاامانی

 اناات داد   نشیییا  برای. ییافیت   1997)  کیامرو  و بیر  و   1993) بیایر و  تریس     1992)  میارتین     1988)
 و    1984) ویاین    1983) ایاص     متا   عواا   بف. اایت  ویکه  ذکر ایوجا در مارد چوک    ویکه  بیا  ابناد

 
1-French & Bell 

2-Cultural institions 

3-Work organizations 

4-Assciations 
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 عواا   بف  را ایااااری و  فرهوری یکرص  بف اایتکال  کف هسیتوک کسیانی جملف اا  1992) هسیهت  و کاتر
 یا   فرهوگ تقلیل  اا بنک  1985)  وتن و شلپرص. کووک می م ر   عحیف مارد فرهوری  ابناد ترین اصییلی
 ضینیف و یای بنک یا  1985) کاپح و شرنالک. کردنک ارایابی مه  را ایکیاارافی  م ابل در هالاارافی  بنک
  اییرعت  ااییا   بر را ابنادی  1983)  کوکی  و دیل. کردنک  پیشییوهاد را خارجی و داخلی تمرکز  بنک یا و

  پیشیوهاد    ک  خ ر  منرض در باال  ریسیا)  ریسیا  درجف بنک یا و  ک   ایرعت تا ایاد  ایرعت) بااخارد
 در   واکوشی)  مقیط  بف پااخ و   مشارکتی  زیر م ابل در  مشارکتی) افراد ایری جهت  1985) ارنسیت.  دادنک
  را  فرهویگ  بنیک  ییااده   1985)  ااردو .  کویک  می  م ر   فرهویگ  اصیییلی  ابنیاد  عواا   بیف  را   فنیا   م یابیل

 عمل  ابتهار تشیایم     ارویک مکیریت با ارتباب    ادزام    ایااما   بف  دایتیابی    جهت و وضیا : کرد مشیخص
 موابل  تاانف  و خسارص  جبرا     عملی  ایری جهت     عملهرد تأکیک    عملهرد  وضا      اختح   حل    فردی
 وک  متمرکز  مردانری و فردارایی     ارمیوا  عکم  اا  جلاایری    یکرص فاصلف روی  1980)  هافستک.  انسانی

     کیاریزمیاتییا     اجتویاب     پیارانائییک  جملیف  اا  فرهویگ  نیاکیارشمیک  ابنیاد  بر   1986)  میلر  و  وری  دی  کتس  و
     اجمات  و فرهوری ایاای  یهپارچف  پیشیوهاد  1992) مارتین.  ویکنک  متمرکز  اییاایی ابناد  و  دیاانسیاالری

کائین کامرو  و (Quinn & Cameron, 2011:31-32) .کرد م ر   را ابهام و ت سیی   و  اختح  و تمایز

با اایتگاده اا دو  _  چهار نات فرهوگ را بیا  می کووک: ادهاکراایی   اروهی   بااار و ایلسیلف ای 1999)
بنیک انن یا  پیذیری و شاادی در م یابیل پیاییکاری و کوتر  و تمرکز بیرونی در م یابیل تمرکز درونی و 

ارد . و برو  ارا می باویک . یهپارچری. فرهوگ ادهاکراایی بر روی انن ا  پذیری و ترییر پذیری تاکیک د
منماال در ایااما  ها و ویرکت ها مهررا مشیاهک ویکه اایت کف در مقی ی پایا فنالیت کرده و در پی ش  
هسییتوک کف در بااار هکفشییا  رهبر بااار باوییوک. اراش های کلیکی در فرهوگ ادهاکرااییی عبارتوک اا 

وین بر روی انن ا  پذیری تاکیک دارد اما خحییت   کارشفریوی   و ریسییا پذیری . فرهوگ اروهی همچ
تمرکز ش  بر روی درو  ارایی اایت.  ویژای های فرهوگ اروهی ایااما  عبارتوک اا کارتیمی   تنامحص 
پرایول   تنهکاص رایج بین پرایول . فرهوگ بااار کوتر  و پایکار را تاصییف کرده و برو  ارا اایت . اراش 

ویامل نائل ویک  بف اهکا  ایاامانی   پایکاری و ثباص   و ریابت   های اصیلی برای ویرکت با این فرهوگ
ارایی اایت . و در نهایت   فرهوگ ایلسیلف مراتبی کوتر  مقار باده اما بف درو  ایااما  من ا  اایت . 
. اراش های کلیکی عبارتوک اا کارایی   و تنهکاص بسیییار یای بف هوجار ها   یاانین و م رراص می باوییک  

(Valencia et al, 2016)  ااامانی  فرهوگ  کف  اات  این  اات  وکه م ر  ایادی  ابناد کف دالیلی  اا  یهی  
 اایت . در مبه  و جامل    پیاایتف  ه   بف    پیچیکه مجماعف یا و ویامل  اایت فراایر  و  اسیترده  بسییار
 وامل را مااردی ااامانی همیشف فرهوگ ارایابی  و تشیخیص در  مرتبط عامل کف  اایت زیرممهن     نتیجف
    اایاایی چارچاب یا اا  اایتگاده    ابنادی کف بر انها تمرکز کردی  مهمترین تنیین برای     بوابراین ویاد.  
 هیچ البتف.  اات مه     کوک متمرکز  و مقکود  را  فرهوری  مه   ابناد جستجای  تاانک می  کف  نظری پایف یا
 حالی  در کرد تمیار درایت را خاصیی چارچاب  چوین  تاا  نمی همچوین و نیسیت جامل چارچابها اا یا
 باوک  تجربی  وااهک  براایا  بایک ها چارچاب ترین  مواای     عاض در. هسیتوک دیررچارچاب ها اویتباه کف

 بایک و  باویوک منتبر بایک شنها    دیرر عبارص  بف) کووک ضیبط  "دیی ا  ویاد می داده ویر   کف را واینیتی بایک   
چارچاب اراش های ریابتی اا دو بنک تشیهیل  .کووک ایاامانکهی  و یهپارچف  را  پیشیوهادی  ابناد اکتر  بتاانوک
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 اا  باد   پایایی  و اختیار   پذیری  انن ا  بر  کف را اثربخشییی  منیارهای    بنک اردیکه وییکه ااییت   یا
 تأکیک کف را اثربخشی منیارهای دوم کوک. بنک می   تأکیک دارد  تأکیک  کوتر  و  نظ    ثباص  بر کف  منیارهایی

  بیرونی  رییابیت  و  تمیایز    ایری  جهیت بر  کیف اایییت  منییارهیایی  اا  وحیکص  و  ادزیام     داخلی  ایری  جهیت  بر
حا  با مشییخص وییک  ابناد ) (Quinn & Cameron ,2011:32-35) .کوک می  متمایز    کوک می تأکیک

ها را در هر یا اا  ایااه های   مک  تق یم  بف تگضییل مالگف ها و ویاخص های اثر اذار بر این مترییر
 وکه اات:فرهوگ ها بف صارص جکااانف تشری  

 فرهنگ همکاری-3-1
یادر نیسیت کف مسینالیت های ایاامانی را بف توهایی اجرا نمایک و بف نتایج مارد نظر   "رهبر یا مکیر صیرفا

امر ضیروری برای  بکو  همهاری دیرر انسیا  ها نیز  دایت یابک. کار کرد  با مردم در یا ایااما  یا
یا رهبر یا مکیر اایت. در نتیجف  رهبری نیااموک مهارص های تخمیمیی اایت کف بتاانک باعز افزایش و 
بهباد روابط بین فردی با افراد دیرر وییاد  بف موظار داییتیابی بف مهارص هایی مانوک روابط بین فردی در 

داویتف و صیگاص مهارص های نرم  میا  کارکوا  یا ایااما   بهتر اایت کف رهبری یا مسییر مشیخمیی  
وابراین فرهوگ ایاامانی ترییر  ب(Kayode et al ,2017)نیز بف صیارص بال اه در رهبر هر جامنف ال ا ویاد

یا بویاد و اایییا  مه  در ماف یت ترییر ایییاامانی بف ویییمار می رود. برای تبکیل کرد  ترییر بف یا 
اده ویاد. فرهوگ بایک بف اانف ای باویک کف افراد نرمالیتف در ایااما  می بایسیت چوین فرهوری ترویج د

پیشروی بف امت ترییراص را شاا  و  راحت پوکاوتف و میل بف مشارکت در اجرای ماف یت شمیز شنها داوتف 
تق ی اص پیراما  پایایی های اروهی ثابت کرد کف مشیارکت و دخیل وک  در امار   (Chu ,2003)باویوک

  یابلیت بهباد عملهرد و ارائف راه حل های بهتری برای مشیهحص را داراات مارد عحیف بیشیتر افراد باده  
  (French and Bell, 2014:65)و پذیرش تمیمیماص اا جان  افراد مشیارکت کووکه را بیشیتر می کوک .  

ویتی بف کارکوا  فرصیت مشیارکت در تنیین اهکا  ) نظریف هک  اذاری الک و التام  ربمبنواا  متا  
تق ی یاص تجربی   هک  خاص می تاانک یا عامل انریزانویکه باویییک بنبیارص دیرر   داده می ویییاد  خاص

نظریف هک  اذاری را تاییک و رووین کرده اایت کف هک  های خاص و مشیهل ماج  افزایش عملهرد و 
ر اا ینوی ایوهف افراد هکفموک   بهت  (Gholipour, 2012:91)ارائف بااخار ماج  عملهرد باالتر می ویاد.  

افراد فایک هک  کار میهووک و افراد دارای هک  چالش برانریز   بهتر اا افراد دارای اهکا  ااییا    فنالیت 

افراد مسینالیت پذیرنک و با اویتیا   "منماالما اراار  Yدر تناری   (Rezaian, 2009:463) .می کووک 
رهایی کف بف انا  وااذار می ویاد و در انجام کا(Rezaian, 2009:453) بف دنبا  پذیرش مسینالیت انک .

خاد کوتر  و خاد هکایت هسیتوک   بوابراین بر اایا  این مگاهی    تاانایی های افراد بسییار واییل اایت و 
در انجام ورایف بف انها اعتماد می ویاد و مکیرا  بایک ویرایط را راری مواای  نمایوک کف هر چف بیشیتر 

کریس ارجریس نیز منت ک اایت رویک اا ازاا تالک بف رار ربینی  اایتنکادهای بال اه کارکوا  ویهافا ویاد .
در مسییر بلا  ازاا می ویاد و اا رریم پرورش ابناد مختلف بلا    فرد ایحمت روانی خایش را بکایت  
می اورد   اا رر  دیرر حرکت ربینی بف اییای بلا  رفتاری   مشییخمییف ای ایر را می رلبک : افزایش 

ی و کوتر  خایش   اوییتیا  برای اوییترا  در ماینیت برابر یا برتر اا دیررا    فنالیت   ااییت ح    اااه
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 دییکایاه مشیییخص   عحئم عمیم و تاانیایی انجیام کیارهیایی کیف بیف ارضیییای نییااهیا موتهی می ویییاد

Boroumand,2012:134)     شرجریس نیز همیانویک میا اریرار منت یک باد کیف اار نررش  بنبیارص دیرر
کارکوا  خاد متبت باوییک   شنا  را مسیینالیت پذیر و یابل اعتماد می دانوک و در چوین حالتی   مکیرا  بف  

بهره وری کاکوا  نیز افزایش می یابک ؛ بف همین دلیل بر ضیرورص تااینف مسینالیت های ویرلی   افزایش 
 ,Rezaian) ..توات کاری   ااییتگاده اا اییبا های مشییارکتی و بهباد روابط انسییانی تاکیک می کرد  

نیز ویلیام اوچی بیا  میهوک میزا  مشیارکت کارکوا  کلیک اصیلی بهره وری اایت   Zدر تناری    (2009:58
. کتاب اوچی برای امریهایی ها تاضییی  می دهک کف اییبا مکیریت  اپوی چرانف با ااییتخکام راالنی 

ف مکیرا  امریهایی  مکص و تممی  ایری و مسنالیت مشترک کار می کوک . این اراش ها با اراش هایی ک
بهار می بردنک در تضییاد باد و اراش های امریهایی بف وضییا  در ن  ف م ابل ا  یرار داوییت   بوابراین 
اوچی دنبالف رو مباحز وییاه های مکیریت اایت کف در دهف های اخیر منرفی اردیکو علت عحیف مکیرا  

وک و ریابت را بااییلف وییاه های مشیارکت امریهایی را بف اایتگاده اا ایبا های مکیریت  اپوی بیا  می ک
در اذوییتف   تقا  اییااما  بف علت نادیکه ارفتن    (Anderson, 2016:37)کارکوا  بهباد می بخشییک

یکرص در اییااما  مارد انت اد یرار ارفت اارچف امرواه این انت اد اعتبار کمتری دارد ولی برای اییالهای 
ما کللوک ارهار می دارد علت ایوهف یکرص برای بیشیتر   متمادی این ررا فهر صیقی  بف نظر می راییک.

افراد مگهام ضیموی موگی در بر دارد بف نقاه بهارایری ا  بر می اردد. بف اگتف وی   بنک موگی یکرص بف 
واییلف ناعی نیاا اجتماعی بف داویتن تسیلط بر ایایر افراد ایل ف پذیر مشیخص می ویاد . بنک متبت یکرص 

یری و رهبری تاکیک دارد. این بنک یکرص   هکفش تاانموک اییاختن دیررا  جهت بر پیشییرامی   تاثیر پذ
مارکاتیز در این خمیاص ارهار می دارد    (French and Bell, 2014:263)دایتیابی بف اهکافشیا  اایت  

اع ای یکرص تمییمی  ایری بف کارکوا  باعز باال رفتن روحیف و تنهک کارکوا  بف اییااما  وییکه   بهره 
زایش می دهک و این بف نگل همف اایییت : کسییی  و کار با موافل باال و ثباص باجاد می شیک ایرا وری را اف

افراد در مقیط کار امن ترنک و کارکوا  با تمام تاا  کار می کووک و بف اییااما  وابسییتف انک ایوها همف بف 
ن تاکیک بر مزایای خارر این اایت کف صیکایی یابل ویویک  در فرشیوک تمیمی  ایری دارنک . الولر نیز ضیم

اایتراتژیا مکیریت مشیارکتی   متذکر می ویاد کف تمیمی  ها می تاانک با ایرعت و انن ا  بیشیتری 
ارفتف ویاد ش  ااه کف یکرص بف پایین ترین ای ا  ممهن رفتف و کارکوا    بخمیاص کارکوا  دانشیی   

ویهل یابل مححظف ای کاهش تاایط این تریراص تاانموک و برانریختف می ویانک . هزیوف های ایربار بف  
یافتف   مزیت ریابتی ایااما  افزایش یافتف و ااتگاده بهتر اا فن شوری های ارمایف ... استر بف وایلف حل 

 –ربم مک  ااییتراتژیا  (Boroumand,2016:208-210 ).مشییهل و رفتار ت بی ی بهباد یافتف بشییاد 
یکرص در اییااما  ها در اختیار واحکهای فرعی  ایتضییایی یکرص  اییاالنسیییا و فگر مکعی هسییتوک کف

ایااما    ) افراد   واحکها و دوایر   اایت کف برای اداره ماثر و حل بقرانی ترین مشیهحص ایااما    اا 

کف اا   عکم ارمیوا  نهای انک "جایراه واال و مهمی برخاردارنک . این مشییهحص و مسییائل بقرانی عماما
ی ویاد . ایاالنسییا و فگر ارهار می دارنک کف ویتی یکرص بف دایت امک م  لجان  مقیط بر ایااما  تقمی

یا حاصیل ویک   انراه چوین بف کار ارفتف می ویاد : واحکهای فرعی ایااما  و همف صیاحبا  یکرص   جهت 
افزایش ب ای خاد اا مسیائل خط مشیی های ایاامانی   یکرص را اعما  می کووک . نظریف هوری میوتزبر  
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این پیش فرض اایتاار اایت کف رفتار ایاامانی ناعی باای یکرص اایت کف در ا  باایررا    در بار یکرص بر
فرد تاثیر اذار  مختلف تقت عواا  تاثیر اذارا    در پی کوتر  تمییمیماص و ایکاناص اییااما  هسییتوک .
 .داویتف باویک عحوه بر دارا باد  یا موبل یکرص   بایک اراده اایتگاده اا ا  و مهارص بف ارایری ا  را نیز  

(French and Bell, 2014:267-268)   
 فرهنگ بروکراتیک  -3-2

اییااما  ها اا راییتارا  های زذای اماده ارفتف تا وییرکت های چوک موظاره و بوراه های دولتی   نمانف  
بف رار   های اولیف یا فرهوگ ایلسیلف مراتبی بف ویمار می ایوک . بوراه های دولتی و ایااما  های بزر 

کلی تقت ایل ف یا فرهوگ ایلسیلف مراتبی هسیتوک کف اا رریم تنکاد ایادی روش های اایتانکارد و 
  ,Quinn & Cameron )  ایی ا  اییلسییلف مراتبی چوکاانف و تاکیک بر تشییکیک یاانین کار می کووک

  اایاایی  اهکا  ایرا کووک می  تسیهیل  را ها تی  بین  و درو   ارتباراص و هماهوری ها کوتر .  ,2014:50
 انتظاری چف شنها  اا کف فهموک می  بهتر  کارکوا   کف منواات  بکا  این. کووک  می تنیین  را  مشترک  یاانین  و

 کف همان ار را خاد ورایف  انجام کف  وییاد می  عااملی چف  وییامل تی  در شنها دیرر های  ن ش  و رود می
کوتر  با این پیش فرض  نظریف های مکرنیستدر  (Verburg et al 2018) .کوک  می  شاا  رود می  انتظار

ازاا می وییاد کف افراد مختلف دالیل مختلگی برای مشییارکت در اییااما  ها دارنک در نتیجف اییااما  ها 
همیشیف با مسیالف ایجاد ارمیوا  اا این نهتف کف موافل واارا با راهبردها و اهکا  ایاامانی  ت ابل نمی کووک 

ایف کوتر  را بیا  می کوک   چا  ایییااما  متشیییهل اا افرادی با موافل واارا   مااجهوک . این امر   خرد م
اییسیت  ایایبرنتیا ناعی مک  پایا اا فرایوک کوتر  ارائف می کوک  هسیتوک مکیرا  بایک اعما  کوتر  کووک.

اارچف این مک  در نقلف مکرنیسیت یرار دارد . در ایایبرنتیا   وضینیت فنلی اییسیت  با وضینیت م لاب 
ت  م ایسیف و هر اانف اختح  بین ا  دو ایب  ناعی تنکیل می ویاد . همچوین در نظریف عاملیت اییسی

فرض بر این اایت کف وکح نمی تاانوک همیشیف نسیبت بف انجام ورایگی کف بر ایر ا  تاافم ویکه یابل 
اا   بسییاری ااایاامانها برخی    (Hatch,2012:434-444. اعتماد باویوک و ممهن اایت ویانف خالی کووک

نسیخف های  مکیریت بر مبوای هک  را ) اییسیت  ارایابی ایردایتا  برای تاانایی تق م اهکا  ایاامانی 
خاص یا اجرای ااییتانکاردها و حگ  بادجف های عملهردی   اجرا کرده انک بکین صییارص کف امانی کف بر 

ااخرا می باووک بف ار اهکا  خاص با مکیرا  در هر ا   تاافم وک   مکیرا  برای تق م این اهکا  پ
رار دوره ای انها با ایر داییتا  محیاص می کووک تا پیشییرفت خاد را ارایابی کووک بف رار ربینی ح ا  
افزایش می یابک و ارت اء درجف ها بف فرایوک توظی  کووکه هک  و مکیرانی کف اهکافشیا  را مق م می کووک 

ادراک و ویواخت واییلف ای فراه  می کوک تا     (Arjuns,2012:158 پاداش های بیشیتری ارائف می کووک.
م یالنیاص در    (Afje,2009:167 .میکیرا  بتاانویک بیا اایییتگیاده اا انهیا رفتیار کیارکویا  خاد را کوتر  کوویک  

خمیاص تناری اایواد نشیا  میکهک کارکوانی کف کوتر  داخلی دارنک اا ویرلشیا  راضیی ترنک   احتما  
یریتی باویوک و اا مک  مکیریت مشیارکتی بیشیتر احسیا  رضیایت بیشیتری وجاد دارد کف در پسیت های مک

می کووک تا کارکوانی کف کوتر  خارجی می ویییانک . م النف های دیرر نشیییا  داده : مکیرانی کف کوتر  
داخلی دارنک کارویا  خیلی بهتر اایت ؛ بف ایر دایتا  تاجف بیشیتری می کووک ؛ تمایل بف تخری  نکارنک و 

یهی   (Boroumand,2012:153 ) .رهایشیا  مک  اییسیتمی را مک نظر یرار می دهوکهمااره در انجام کا
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اا ویاه ها و ابزار های ایجاد کوتر  ااتگاده اا ایست  انضباری در اااما  می باوک . هک  اا انضباب ش  
توبیف اایت کف رفتار م لاب اسیترش پیکا کن این امر ممهن اایت با تشیایم رفتارهای یابل یبا  یا با 

بوابراین این ایییسییت ) انضییباری     Qaed Rahmati et ,2015)رفتارهای زیر یابل یبا  انجام وییاد
کارکوا  را ملزم می کوک رفتاری م لاب و م با  در چهارچاب ع حنیت اییااما  داوییتف باوییوک . پس 

م ابم با  کارکرد اصییلی ایییسییت  انضییباری اصییح  رفتار نام لاب و یاد دهی رفتار م لاب   مواایی  و  
 اا کف  اایت این  انضیباب و  بنبارص دیرر نظ   (Gholipour, 2012:398)اایتانکاردهای ایااما  اایت . 

 کلی منوای بف   "انضیباب و نظ "   فاکا میشیل نظر  باوییک. اا م ام یا م یل و کویک  پیروی دایتارالنمل
بنواا  متا  در (Hammarfelt , 2018) .ااییت  رحمانف بی منماالً  ایییااییی  نیروی یا اا  بخشییی    ش 

نظریف یادایری اجتماعی بانکورا   درک کامل رفتار اییاامانی با تاجف دییم بف وییرایط ماجاد اییااما    

روابط    "ویژای ها و فرایوکهای وییواختی افراد و اثراص درونی و بیرونی رفتار انها میسییر ااییت و ربینتا
بارص دیرر تناری یادایری اجتماعی اوییاره بف درک کامل ماجاد بین همف این عاامل دو اییایف ااییت بن

تالمن نیز منت یک اایییت (Boroumand,2012:33 ) .رفتیار افراد و اصیییح  ا  اا رریم ییادایری دارد.  
ت ایتی در کار باویک صیارص می پذیرد . انسیا  م یل   یادایری اا یا ایاخت ویواختی کف حتی بی انهف

زریزه ها و نیروهای درونی یا پااییخرای موگنل در برابر مقرکاص بیرونی نیسییت . نات رفتار فرد تنیین 
کووکه پاداش وی اایت و این بف نابف خاد بر رفتار فرد اثر می اذارد . الراهای رفتاری ممهن اایت اا راه 

مشاهکه پااخ های دیررا  اماختف وانک . اا رریم فرایوک ت ایت افترایی پااخ تجربف مست ی  وخمی یا  
. ربم یانا  اثر کنهای م لاب و ماف یت امیز انتخاب و تهرار و پاایخ خای نام لاب کوار اذاویتف می وا

ی   فرد   رفتیار را پییامکهای مارد انتظیار و یابل پیش بیوی کوتر  می کوویک . بر مبویای این پییامکهای احتمال
رفتار خاد را پیش بیوی می کوک . بف خارر فرایوک های وواختی پیامکهای احتمالی می تاانوک متل یامکهای  

  (Gholipour, 2012:344-345)واینی   رفتار فرد را جهت بکهوک. 

 فرهنک عقالیی-3-3
   کامرو   نظر ربم.  باد  1981)  اوچی و  1975)  ویلیامسیا   کارهای  اایا  بر  عمکتاً بااار  فرهوگ نات    

    مشیییترییا      کوویکایا   تیأمین  جملیف  اا  خیارجی  هیای  حااه  بیا  منیامحص  بیااار  فرهویگ      1998)  کاین
 بهره و ریابت اصییلی  اراوییهای.ااییت زیره و ها  کووکه توظی     ها اتقادیف     پروانف صییاحبا     پیمانهارا 

 خیارجی   کوتر  و  ماینییت  بر  اییاد  تیأکییک رریم اا  بیااار  هیای  ایییاامیا  در  وری بهره و رییابیت. اایییت وری
 خاش خی  وخمیمانف  بیرونی مقیط کف  اایت این  بااار فرهوگ در  اایاایی های فرضییف.  ویاد می حاصیل
 ریابتی ماینیت تا  اایت  تحش در  ایااما  این    دارنک  اراش  بف  عحیف و  ازیوش  کووکاا   ممیر     نیسیت
فروویییویکاا  یا باااریاب هایی کف هکفشیییا  خریکارا     (Alas & ubius, 2009)  .دهک  افزایش را خاد

تجاری هسیتوک   بایک برای ماثر باد    نیااهای خریکار را درک کووک. ش  ها می بایسیت کسی  و کارهای 
خریکارا  و چرانری تااینف روابط با ایشیا  را درک کووک. یهی اا عااملی کف تااینف روابط با مشیتریا  را 

. وک   مشیتری مکاری اایت . یا عامل اایاایی برای بااار مقار باد    مشیتری مکاری اایت  تسیهیل می ک
(DaSilva et al, 2002) نظریف نیااهای بالگنل مارای بر این فرض اایتاار اایت کف مردم نیااهایی دارنک
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در این میک  کیف رفتیار   انهیا را بر می انریزانیک . مهیانیزم هیایی کیف نییااهیا را فنیا  می ایییاانیک تیا حیکودی  
.در نظریف ااییواد نیز مکیر پیچیکه تر هسییتوک . نیااهای مضییاعف   رفتار همزما  را برانریختف می اییاانک 

بایسیتی ویژای های ویخمییتی کارکوا  خاد را بکانک وبا تاجف بف مسینالیتی کف بف عهکه کارکوا  یرار می 
ارائف خکمتبف مشیتریا  را داویتف باویوک   ایرا  دهک بایک بتاانک بف خابی اا عهکه کار برایوک ورعایت عکالت در

باعز می ویاد مشیتری اا کاال و خکماتی کف اایتگاده می کوک جزو مشیتریا  مادام النمر باویک و کاال یا 
جاا  جارا  نیز بر کیانا  هیای بهباد  خیکمیاص بوریاه کسییی  و کیار مارد نظر را بیف دیررا  تبلی  نمیاییک.

شییتری می باوییک .تمرکز روش جارا  بر اام های مرباب بف هر فرایوک کیگیت تاجف دارد و تاکیکش بر م
ااییت . هک  اصییلی کانا  های بهباد کیگیت   تبیین راب ف علت و منلالی در مارد هر مسیینلف ااییت . 
 کانا  های بهباد کیگیت ابزاری بادنک کف جارا  ا  را برای منرفی تمیییمی  ایری اروهی در ایییااما 

هر ایااما  نشیا  دهک ایرا   بهارایری این ابزار امیک داویت کف اهمیت مشیتری را بفبهار می ارفت و با 
رونک تااینف     Aghili et al, 2018. )وی اعت اد داویت کف بکو  مشیتری   ایاامانی وجاد نخااهک داویت

 Sticy)کشییار اتخاذ می کوک بسییتری دارد  یا صییونت در یا کشییار بف ایییااییت هایی کف دولت ش 

بنبارص دیرر در مااینی کف دولت عرضیف خکماص خاصیی را بف عهکه دارد   نات و کیگیت  .   236: 2015,
شنها را  اا یبل منین می کوک . برای متا  در کشیارهای در حا  تااینف ابتکا کیگیت شمااش اا رر  دولت 
  منین می ویاد و ایپس خکماص مربارف ارائف می اردنک . در ماارد دیرری نیز کف دولت متمیکی اایت  

بر اایییا  نظریف نشیییر    (Mohammadzadeh,2015 :90-91امار بف همین صیییارص انجام می ایرد 
نااوری   پذیرش یا رد نااوری   بف اااهی ممیر  کووکاا  اا نااوری بسیتری دارد. در این نظریف فرض 

ویژای های بر این ااییت کف نرپ پذیرش با تاجف بف برداوییت افراد اا خمییلت های یا نااوری کف بف 
نااوری منرو  اایت   تنیین می ویاد . بر اایا  این نظریف  نااوری مناد  با نااوری فواورانف اایت و بف 
رار منما    نااوری فواورانف   نرم افزار ها و ایخت افزارهای رایانف ای را ویامل می ویاد. در نظریف نشیر 

ی های نااوری   بر پذیرش انا  تاثیر می نااوری اعت اد بر این ااییت کف برداوییت ذهوی کاربرا  اا ویژا
بر ااییا  نظریف رفتار هکایت وییکه نیز   تگاوص فردی در برداوییت ذهوی اا کوتر  رفتار   بف رار  اذارد.

مسیییت ی  بر اایییتگیاده اا فویاوری ارحعیاص و ارتبیاریاص تیاثیر می ایذارد   همچوین امااش و تجربیف   تیاثیر 
لیذا دولیت        Rezaei ,2009)وری ارحعیاص و ارتبیاریاص دارنیک.  متبیت و مسیییت یمی بر اایییتگیاده اا فویا

الهترونییا فرشیویکهیای جیاری مبتوی بر کیازیذ بیاای را مهیانیزه و کیامپیاتریزه می کویک بین م یامیاص دولتی    
بخش های خمییاصییی و وییهرونکا  پل ارتباری ایجاد می نمایک . مه  تر اا همف   امها  اعما  یا 

دولت در جهت اایتگاده بهیوف اا ایرمایف های اجتماعی   اییاایی و ایتمیادی در  کوتر  اثر بخش را برای
  Memarzadeh et al,2017:6.) مسیر تاانف را فراه  می اااد

 فرهنگ ادهوکراسی  -3-4
کف جها  اا دورا  صیونتی بف عمیر ارحعاص ترییر جهت داده اایت   اثار نات چهارم ایاامانکهیبف  اا انجا 

ویرایط فرا اویگتری    فچشی  می خارد. ادهاکراایی ) ایااما  ویژه ایاالر   ویهلی اا ایااما  اایت کف بایک ب
پیاایییخرا    را تقیت تیاثیر یرار می دهیک  21و فایسیییرینی کیف بیف رار فزایویکه ای دنییای ایییاامیانی یر   
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باوییک.وریگف عمکه مکیریت این ااییت کف کارافریوی   خحییت و فنالیت را بف عواا  ابزار ریابتی تاایینف  
دهک . ایااااری و خحییت دو عامل هکایت ایااما  برای دایتیابی بف موابل جکیک و ایاداوری فرض می 

 .یل نظام موک تاکیک می ویاد  اا این رو بر خلم چشی  انکاا ایوکه   هر  و مر  ایااما  یافتف و تخویاد .
(Quinn & Cameron ,2014:53)(جیکییک ررفییت  بیا مویابل  کیف  عملی عواا  بیف  را ناشوری    1985دراکر 

    2005اا نظر الم )(Stowe & Grider, 2014) .  کرد  تاصییییف     کویک  می  تقمیل  ثروص  ایجیاد  برای
 ,Bekkenutte)دارد.  برای اییااما  اوییارهجکیک   رفتار یا ایکه یا  اتخاذ  یا ایجاد  بف  اییاامانی ناشوری

نظریف ماالا   ضییمن هماهوری با مهت  روابط انسییانی   متضییمن این نهتف ااییت کف در صییارص (2016
کمیا میکیرا  بیف ارضیییای نییااهیای مه  کیارکویا  در مقیط کیار   بهره وری و خحیییت افراد افزایش می 

ف میکیرا  بیاییک تاجیف بیشیییتری بیف نییااهیای اجتمیاعی ییابیک. دااح  میا اریرار این نظرییف را ترویج کرد کی
خاد و وییهافایی افراد در مقیط کار داوییتف باوییوک . وی بر این باور باد کف مکیرا  بایک نررش خاد بر 

یرار دهوک   بف همین دلیل ا  اروه اا مکیرا  را کف مگروضاتی مبتوی بر نظریف   yمبوای مگروضاص تناری 

x    نررویی فرا می خاانک . نظریف  دارنک بف ترییر مبانیx  اا کار بیزار و "منت ک اایت کف انسیا  منمالی ذاتا

افراد را بایک اا رریم نضیارص مسیت ی  و با تهکیک بف کیگر و  "تا حک امها  اا کار کرد  اریزا  اایت . زالبا
ات کف بر این ا  yمجاااص مجبار کرد   در جهت نیل بف هک  های ایااما  تحش کووک . فرض نظریف  

کار کرد  را دوایت دارد و بف اصی ح  کار جاهر انسیا  اایت. انسیا  بف رار ذاتی می تاانک    "انسیا  ذاتا
رفتار خاد را   بکو  دخالت مسیت ی  دیررا    در جهت نیل بف م اصیکی کف تق م ا  را رال  اایت   

باوک   با کارکوا    xظریف  هکایت و کوتر  کوک . بف نظر ما اراار   اارنررش مکیر مبتوی بر مگروضاص ن
بهره می ایرد و   خاد نیز با هما  نررش رفتار خااهک کرد. چوین مکیری اا ایااوکارهای کوتر  تگمییلی

اا مقرک های مادی اایتگاده می کوک . در حالی کف اار نررش وی   "در ایجاد انریزه در کارکوا    صیرفا
باوییک   می تاانک هک  های فردی و اییاامانی را تلگیم کوک. چوین مکیری   yمبتوی بر مگروضییاص نظریف  

  خحییت و نااوری را تشیایم می  برای تلگیم هک  های مذکار   بف کارکوا  خاد ااادی عمل می دهک
کوتر  را بف حکایل می راانک و برای جذاب تر کرد  کار و ارضای نیااهای ا ا  عالی تر کارکوا     کوک 

تاکیک بسیییاری بر ابکات و ناشوری برای بهتر وییک  کیگیت کاالها و    نظریف ایییسییتمی نیز  .می کاوییک  
ووکه دارد. در این الرا یکرص زیر متمرکز اایت و مسیاواص خکماص و تواای  بیشیتر شنها با نیااهای ممیر  ک

در اع ای پاداش در برابر خکماص افراد رعایت می ویاد. برای حگ  و ت ایت ارتباراص زیر رایمی  انکااه 
ایااما  کاچا نرف داویتف می ویاد و در ش  فرشیوک کوتر  و تگایخ اختیاا مبتوی بر ویبهف های کار اات 

مرات ؛ ایرا تمیمیماص ایادی بایک ارفتف ویاد کف بف مشیارکت تنکاد ایادی افراد نیاا   نف بر مبوای ایلسیلف 
 و ارتباراص در پیشیرفت و مالی  بقرا      ویکیک ریابت    ایاای جهانیلذا    Aghajani et al, 2009) دارد.

 دیکااه اا کوک می وادار را ها اییااما   و وییاد  می مقار  دانش  ایتمییاد یا  رهار باعز  ارحعاص  فواوری
اا نظر رولی .  کووک  اتخاذ را  دانش مکیریت رویهرد  و  بریرنک فاصیلف  انسیانی موابل با مناملف در ایوتی های
 اییاامانی یادایری رااییتای  در دانش ذخیره و ایجاد     اوییتراک     وییوااییایی  بر  دانش   مکیریت2000)

  تجربف اا ترکیبی  عواا   بف را  دانش  1998) داونپارص و پروایاک.(Tsifora et al, 2015)   اایت  متمرکز
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 ترکی  و ارایابی  برای  چارچابی کف بیووک  می متخمیص  بیوش و متوی  ارحعاص    ها اراش    چارچاب در
 اایییتگیاده   وییییاه عواا   بیف    میکیرییت دانش را2005جوهس )  .کویک  می  فراه   جیکییک ارحعیاص  و  تجیارب
 صیری  هک  با شیوکه و فنلی ایری تمیمی  های فنالیت در ایری تمیمی  یبلی تجربیاص اا  دانش  انتخابی
چهار فرشیوک را کف باعز خلم و  ناناکا و تاکاچی(Jennex , 2007) کرد  تنریف ایااما  اثربخشیی  ارت اء

تبکیل دانش ضییموی و صییری   می وییاد در مک  مارپیچ دانش خاد  تشییری  کرده انک . این مک    خلم 
لت اجتمات ی ایاای  ) انت ا  دانش ش  ضیموی و صیری  دانسیتف و چهار حادانش  را نتیجف تنامل  بین دان

صیری      ترکی  ) ترکی  اویها  و موابل   ضیموی بف ضیموی     برونی ایاای ) تیکیل دانش ضیموی بف
مختلف دانش صیری   و درونی ایاای ) تبکیل دانش  صیری  بف ضیموی   را برای تبکیل دانش تاصییف می 

در تگهر میذکار   فرض بر این اایییت کیف توهیا افراد   باجاد اورنیکه دانش    Dehghani,2014)کویک .  
می بایسیت بنواا  فرشیوک مسیتمری باویک کف در ش  دانش   هسیتوک.بوابراین   فرشیوک تالیک دانش ایاامانی  

 , Ahmadi and Salehi)ایجاد ویکه تاایط افراد بف رار ایاامانکهی ویکه ای   ت ایت و هکایت ویاد

نظریف تنامحص ایف جزئی را می تاا  یا نظریف بویادی برای ویهل دهی شیوکه دراا مکص    117: 2011
براهمیت دانش در اییااما  ها تاکیک می کوک .ربم این نظریف :   اییااما  ها بروییمرد کف با نراهی دیرر

حیاص   اجتمات و فواوری ایف م الف ای هسیتوک کف اا جرم   انر ی و ارحعاص تشیهیل ویکه انک. تهامل این 
ایف در میزا  ارحعاتی اایت کف تاانستف انک در ری اما  در خاد ذخیره کووک. درتناد  اف جزئی   هر چف 

اص افزوده ویاد اا میزا  جرم و انر ی ش  کاایتف خااهک ویک. چوین اییسیتمی یادر خااهک باداا میزا  ارحع
رریم فزونی ارحعیاص و تبلار ش  در جرم و انر ی   کیاال و کیار تالییک کویک و بیف مبیاراه بیا فشیییار شنتروپی  

واا  ارحعاص مقیط اررا  خاد بپردااد. الام بف ذکر ااییت شنچف کف در نظریف تنامحص اییف جزئی بف ع
م ر  ویکه بایسیتی بف مگهام دانش در نظر ارفتف ویاد ایرا ارحعاص صیر  نمی تاانک عامل پیش برنکه 
تل ی ویاد ؛ ایرا در برخی ماارد ایر ریز ارحعاص و افزونری ش  مایف دردایر و اتح  ویت افراد و ایااما  

  Demirchi , 2016)ها نیز می اردد. 

 
 تحقیق  تحلیلی  مدل -1شکل 
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  تحقیق  روش -4
همانوک اییایر بقز ها در علام انسییانی   در مارد روش تق یم نیز نظراص و دیکااه های متگاوتی عواا  
ویکه اایت . در کلی ترین ت سیی  بوکی   روش تق یم را کتابخانف ای و میکانی در نظر ارفتف انک کف در 

بف ویژای اامایشیی و زیر اامایشیی تق یم حاضیر اا هر دوی این روش ها اایتگاده ویکه اایت . وبا تاجف 
باد  تق ی اص   روش تق یم حاضیر اا نات روش زیر اامایشیی پیمایشیی ) میکانی و پیمایشیی   مقسیاب 
می وییاد . چوانچف رب ف بوکی تق ی اص بر حسیی  هک  را مک نظر یرار دهی    تق یم حاضییر در امره 

تق ی یاص بر اایییا  میاهییت  میک نظر یرار ایرد   تق ی یاص کیاربردی یرار دارد . چویانچیف رب یف بویکی اناا   
روش تق یم حاضیر اا لقاه ماهیت در امره تق ی اص تاصییگی و زیر شامایشیی )میکانی و پیمایشیی   یرار 
دارد   ضیییمن ایوهیف در فرشیویک این تق یم اا روش ترکیبی کتیابخیانیف ای و مییکانی نیز بنواا  اجزاء جیکا  

با تاجف بف پراکوکای جامنف شماری ماضیات تق یم حاضیر   ویکه اایت.  نشیکنی تق ی اص علمی بهره برداری
در ای   اایتا  اییسیتا  و بلاچسیتا  و اسیتردای ا    اا روش نمانف برداری تمیادفی اا نات رب ف ای 
ااتگاده وکه اات .اا فرما  کاکرا  یا نسبت ماف یت در جامنف مقکود نیز برای مقاابف تنکاد کل نمانف  

= 𝑛م ابم فرما  کاکرا     اایتگاده ویکه اایت
𝑁 Z2 𝑝𝑞   

𝑁 𝑑2+ 𝑍2 𝑝𝑞
می باویک. با تاجف  360میزا  حج  نمانف   

بف پراکوکای جامنف شماری ماضات تق یم حاضر در ا   ااتا  ایستا  و بلاچستا  و استردای ا    اا 
تق یم اا روش های در فرشیوک این  روش نمانف برداری تمییادفی اا نات رب ف ای ااییتگاده وییکه ااییت .

الف:م الناص کتابخانف ای : اا این روش  مختلگی برای جمل شوری ارحعاص و دادها اایتگاده ویکه اایت :
برای تکوین مبانی نظری ااتگاده وکه اات . در این روش برای جمل شوری ارحعاص و دادهای مرباب بف 

ااییتگاده وییکه ااییت . ب: روش دلگی : در  مبانی نظری اا کت    پایا  نامف ها   م االص داخلی و خارجی
این روش با توظی  پرایشیوامف و تاایل بین اهل خبره   ارحعاص الام برای بررایی مک  و ویاخص های 
ا  بکایت امک.  : تق یم میکانی:در این روش با توظی  پرایشیوامف و تاایل ا  ارحعاص الام برای انجام 

ی مقتاا بف ویهل کمی   اا دو ضیری  نسیبی روایی مقتاا بررایی روای برای  تق یم جمل اوری ویکه اایت.
 (CVR( و ویاخص روایی مقتاا  CVI اایتگاده ویکه اایت. برای تنیین  CVR    در این بخش اا پانل

ایاا  بر اایا  ریف ایف یسیمتی ) ضیروری اایت   مگیک  16نگر در خااایت ویک بف   20خبراا  بف تنکاد  
مقاایبف    پاایخ دهوک. ایپس پاایخ ها بر اایا  فرما  م ابلاایت اما ضیروری نیسیت   ضیرورتی نکارد    

تنکاد کل  Nتنکاد افراد خبره ای اایت کف بف ایاا    ازیوف ضیروری پاایخ داده انک و   nمی ویاد کف در ش  
 افراد خبره اات .

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛 −

𝑁

2
𝑁

2

                            1راب ف )                                        

  م ایسیف می ویاد چوانچف م کار مقاایبف ویکه اا 1975بکایت شمکه با جکو  الویف )  CVRم کار    "نهایتا
م کار جکو  بیشیتر باویک روایی مقتاا برای ایت  مارد نظر ) ایت  ضیروری اایت   تاییک می ویاد .م ابم 

 . 42/0برابر اات با   CVRنگر متخمص ) افراد خبره   م کار یبالی برای  20جکو  الوف   برای 
ااا  بر ااا  ریف چهار   16نگردر خااات وک بف    20نیز اا پانل خبراا  بف تنکاد     CVIتنیین  برای  

  پااخ دهوک.  4مرتبط    "  کامح   3  مرتبط اما نیاا بف باابیوی   2  تا حکودی مرتبط    1یسمتی )زیر مرتبط  
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کامح    "و    "بف باابیوی    مرتبط اما نیاا"بمارص تجمیل امتیاااص ماافم برای هر ایت  کف امتیاا    CVIاپس  
 CVIرا کس  کرده انک ت سی  بر تنکاد کل خبراا  مقاابف می واد و در صارتی کف کف نمره    "مرتبط  

   باالتر باوک روایی مقتاایی م یا  مارد تاییک می باوک.  79/0اا 

 

 CVIو   CVRروایی تحقیق بر اساس ضرایب کمی  -2جدول
 

می باویییک اعتبیار مقتاایی بر  42/0م ییا  برای کلییف ایییااالص  بزراتر اا   CVRباتاجف بف ایوهیف م یکار 
م یا  برای کلیف اااالص   CVIااا  این ضری  کمی تاییک می اردد. همچوین با تاجف بف ایوهف م کار   

برای تنیین پایایی  می باویک اعتبار مقتاایی بر ااا  این ضری  کمی نیز تاییک می اردد. 79/0بزراتر اا 
بر ااییا    spssپراییشییوامف تاایل و پس اا کک اذاری داده ها و و ورود بف نرم افزار   384اا   تنکاد مقت

هر چف  الگای کرونباپ   ایااااری اایف ها مارد ایوجش یرار ارفتف ویک . بر اایا  ااما  الگای کرونباپ
 بیشتر باوک نشانرر اااااری بیشتر اایف ها می باوک. 7/0م کار ضری  اا 

 ضریب آلفای کرونباخ مولفه های مدل پژوهشی  -3جدول 
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دادهای جمل اوری وییکه اا کلیف مالگف ها وارد نرم  "بموظار تنیین پایایی تق یم بمییارص کلی   مجکدا
می باویک کف نشیانرر ایااااری  89/0ویکه کف م کار ضیری  الگای کرونباپ برای کلیف مالگف ها  spssافزار 

در تق یم حاضر پس اا جمل شوری داده ها و ارحعاص الام بف وایلف   مواا  بین کلیف اایف ها می باوک.
ما  شلگای ویکنک. اا اا  SPSSپرایشیوامف و مشیاهکه   همری شنها کک اذاری ویکه   ایپس وارد نرم افزار  
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  اا شاما   برای روایی مقتاا   CVIو    CVRکرونباپ برای تنیین پایایی پرایشیوامف تق یم و اا ضیرای  
چالری و کشییکای برای بررایی نرما  باد  داده ها   اا ااما  فریکمن برای رتبف بوکی ابناد متریر     اا 

  برای بررایی راب ف بین متریر ها راراییا  برای بررایی فرضییف های تق یم و اا شاما  پیرایاشاما  
 ااتگاده وکه اات.

 

 تحلیل داده هاتجزیه و -5

 آمار توصیفی  -5-1
شمار تاصییگی بف ش  دایتف اا روش های شماری اگتف می ویاد کف بف پژوهشیرر در رب ف بوکی   خحصیف 

کوک . برابر  کرد    تاصیییف و تگسیییر و بریراری ارتباب اا رریم ارحعاص جمل شوری وییکه کما می 
  انقرا  منیار داده ها برای کلیف مالگف ها اا م کار کمی برخاردار می باوییک کف نشییا  4جکو  وییماره 

    5دهوکه ا  اات کف داده ها بف میانرین نزدیا هستوک و پراکوکای انککی دارنک . بر ااا  جکو  وماره 
 زال  وواختف می واد .فرهوگ ع حیی بکلیل باال باد  م کار میانرین بنواا  فرهوگ 

 آماره های توصیفی مولفه های مدل پژوهشی  -4جدول

 اماره های توصیفی
 

 
 

 

 

 مولفه

 

شاخص های  

 مرکزی

 واخص های پراکوکای
 

انقرا    واریانس میانرین میانف
 منیار 

 خحییت و نااوری 42/6 33/41 35/29 29

 مکیرص دانش  11/7 62/50 29/32 31

 مشارکت و تاانموک ااای 06/7 97/49 92/30 5/29

 تاایل یکرص 27/5 8/27 42/29 29

 کوتر   5/4 31/20 71/31 31

 ایست  انضباری 43/5 56/29 35/32 32

 مشتری مکاری  09/6 11/37 92/31 31

 دولت الهترونیا 73/5 92/32 58/32 31

 

 مقدار میانگین فرهنگ های مختلف -5جدول 

مقدار 

 میانگین 

نوع  

 فرهنگ 
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 ادهاکراای 64/61

 همهاری 35/60

 بروکراای  06/64

 بااار 15/64

 

 آمار استنباطی  -5-2
بهترین روش در امار اایتوباری   مق م بف دنبا  تنمی  یافتف های حاصیل اا نمانف بف کل جامنف اایت.   

کشییکای داده ها اایت. برای بررایی نرما  باد  داده های ریف لیهرص و پرایشیوامف بررایی چالری و 
  می باویک کف -2و2همانرانف کف مشیاهکه می ویاد م کار چالری و کشییکای برای کلیف مالگف ها در بااه )

 نشانرر نرما  باد  تاایل داده ها می باوک. 

 توزیع نرمال بودن مولفه های مدل پژوهشی -6جدول

 توزیع نرمال بودن داده ها 
 

 

 

 چالری کشیکای  مولفه
 

 خحییت و نااوری - 26/0 12/0

 مکیرص دانش  - 7/0 57/0

 مشارکت و تاانموک ااای 91/0 56/0

 تاایل یکرص 19/0 - 34/0

 کوتر   54/0 - 15/0

 ایست  انضباری 51/0 - 52/0

 مشتری مکاری  77/0 22/1

 دولت الهترونیا 12/0 02/1

 
کوک کف ها را منلام میهای اروهنظر میانرین رتبف  برای م ایسیف چوک اروه کاربرد دارد و ااشاما  فریکمن 
 فرض تق یم بف وهل ایر نراوتف می واد: تاانوک اا یا جامنف باووک یا نف ها میشیا این اروه

0H  .1: مییانرین رتبیف کلییف مالگیف ها با ه  برابرنکH میانرین رتبف کلیف مالگف ها با ه  متگاوتوک. با تاجف بف :
درصییک ااییت فرض عکم برابری میانرین رتبف بوکی متریرها در  5منوی داری کمتر اا  ایوهف م کار ایی    

رد می اردد. بیشیترین اثربخشیی مرباب بف متریر دولت  H0بف تاییک می رایک و فرض    %95ای   ارمیوا  
 الهترونیا و کمترین اثربخشی برای متریر تاایل یکرص اات .
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 بر اساس آزمون فریدمن رتبه بندی مولفه  -7جدول 
دولت 

 الکترونیک 

مشتری  

 مداری

سیستم  

 انضباطی 

توزیع  کنترل

 قدرت

مشارکت  

و توانمند  

 سازی

مدیرت 

 دانش 

خالقیت  

و 

 نواوری 

 مولفه

01/5  76/4  77/4  61/4  85/3  32/4  73/4  94/3 میانرین  
 رتبف

 رتبف 7 4 6 8 5 2 3 1

 
بف ویر  ذیل می باویک روش راراییا  بهار ارفتف ویکه اایت    برای انجا  شاما  فرضییف های تق یم کف

 کف نتایج بف ور  جکو  ذیل می باوک:

 فرضیه های اصلی:
بین متریر فرهویگ  -2بین متریرفرهویگ ادهاکراایییی و بهباد ایییاامیانی راب یف منویاداری وجاد دارد.-1

بین متریر فرهوگ بروکرااییی و بهباد اییاامانی -3وجاد دارد.  همهاری و بهباد اییاامانی راب ف منواداری
 بین متریر فرهوگ ع حیی و بهباد ااامانی راب ف منواداری وجاد دارد.-4راب ف منواداری وجاد دارد.

 فرضیه های فرعی:
بین متریر مکیریت دانش -2بین متریر خحییت و ناشوری و بهباد اییاامانی راب ف منواداری وجاد دارد.-1
بین متریر مشیارکت و تاانموک ایاای و بهباد ااامانی راب ف -3بهباد ایاامانی راب ف منواداری وجاد دارد. و

بین متریر -5بین متریر تاایل یکرص و بهباد ایییاامانی راب یف منویاداری وجاد دارد.-4منویاداری وجاد دارد.
های انضیباری و بهباد ایاامانی   بین متریر اییسیت -6کوتر  و بهباد ایاامانی راب ف منوا داری وجاد دارد.

- 8بین متریر مشیتری مکاری و بهباد ایاامانی راب ف منوا داری وجاد دارد.-7راب ف منوا داری وجاد دارد.
 ین متریر دولت الهترونیا و بهباد ااامانی راب ف منوا داری وجاد دارد.ب

 وننتایج تحلیل ضرایب متغیرهای مدل پژوهشی بر اساس آزمون رگرسی -8جدول 

 R2 Rتعدیلی

 

t β SE B متغیر مالک 

28/0  53/0  38/12  53/0  1/0  29/1  ادهااراای  

46/0  68/0  26/18  68/0  09/0  68/1  همهاری 

51/0  71/0  22/20  71/0  1/0  15/2  بروکراای  

49/0  7/0  25/19  70/0  09/0  87/1  ع حیی  

07/0  27/0  53/5  27/0  17/0  98/0 خحییت و   
 نااوری 

22/0  47/0  61/10  47/0  14/0  56/1  مکیریت دانش  
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درصیک می باویک   5همان ار کف نتایج جکو  نشیا  می دهک ای   منوی داری متریر های محک کمتر اا  
 %95می باوییک بف این منوی کف مک  ماجاد با ارمیوا    %95کف بیانرر رد وییک  فرض صییگر با ارمیوا   

ااییا  داده های ماجاد این مک  یادر بف بیا  ترییراص می باوییک. بوابراین می تاا     منوی دار باده و بر
 چوین نتیجف ای ارفت کف فرهوگ ااامانی بر بهباد ااامانی تاثیر اذار می باوک .

 

 های پژوهشنتایج و یافته  -3-5
راب ف متبت و منوی   نتایج اولین فرضیییف فرعی نشییا  می دهک کف خحییت و ناشوری و بهباد اییاامانی

  همخاانی  2010)1   ونمن و دراکاداری وجاد دارد. یافتیف های این فرضییییف با نتایج پژوهش های اراص  
 یبل اا  تاانوک می ها ویرکت    ناشوری مکیریت  ویرکت و  نرری  شیوکه  . شنا  بف این نتیجف  راییکنک  بادارد

 "مواایی " ناشوری مکیریت و نراری شیوکه در کف اییاامانهایی وییانک و ف ط  شماده  ریابت افزایش  برای
نیز در تق ی اص خاد بف     2014)2ها اا  وکاص  . هسیتوک  شیوکه مختلف  چالشیهای با  م ابلف  شماده     هسیتوک

 اناات در  ااییااییی درشمک پیش ناشوری  فرهوگ    ای حرفف خکماص های  وییرکت در  این نتیجف رایییکنک
کاهرایف و  ..  ویاد  ایاامانی  ناایاای باعز  و کوک حگ   را ها ایااما   تاانک می کف  اایت  ناشورانف  رفتارهای

 بهره و  تااینف برای  اصیلی ایکام نیز در تق ی اص خاد بف این نتیجف راییکنک ناشوری   2017)3مزیلیاوایا 
 مارد ناشوری نات  بف مسییت یماً ش  نتایج و  اذاری اییرمایف فنالیت.  ااییت  ایتمییادی فنالیت  هراانف وری

نتایج دومین فرضییف فرعی نشیا  می دهک کف بین مکیریت دانش و بهباد ایاامانی   .اایت  وابسیتف  اایتگاده
  ایااایها و پاایچا   . یافتف های این فرضییف با نتایج پژوهش هایراب ف متبت و منوی داری وجاد دارد

 ایاامانی های  تاانایی بهباد KM هک   کفشنا  بف این نتیجف  راییکنک  همخاانی دارد  2018)4دراایچی
. دانش  موابل و خارجی های  داده همچوین و جمنی  دانش موابل  و اییااما  افراد  اا بهتر ااییتگاده  رریم اا

 
5- Gracht , Vennemann & Darkow 

6- Hogan & Coote 

7-Kogabayev & Maziliauskas 

8- Paschek , Ivascu & Draghici 

26/0  51/0  61/11  51/0  14/0  68/1 مشارکت و   
 تاانموک ااای 

28/0  53/0  35/12  52/0  19/0  35/2  تاایل یکرص 

28/0  53/0  33/12  53/0  22/0  75/2  کوتر   

33/0  58/0  05/14  58/0  17/0  49/2 ایست   
 انضباری

20/0  46/0  12/10  46/0  17/0  75/1 مشتری   
 مکاری

32/0  57/0  67/13  57/0  87/0  32/2 دولت  
 الهترونیا
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   نیز در تق ی یاص خاد بیف این 2011)1لیوج و چن  .  کوویک می  پشیییتیبیانی  تجیاری  تاانیایی  چوین  اا فرایویکهیا
  اذاوییتف تأثیر  اییاامانی  عملهرد  مختلف ابناد  بر  دانش  تهامل  مختلف های  ااییتراتژی نتیجف رایییکنک کف

 رونک بهباد در تاجهی  یابل تأثیراص     اایت  متهی داخل در جکیک  دانش ایجاد  بف کف  دانشیی جهش  .اایت
 مالی نگل  بف  تاانک  می   کوک می  ااییتگاده خارجی  دانش موابل  اا کف  دانش  تحیی کف حالی در   دارد داخلی

 داخلی ناشوری    اایت  تجاری  فرشیوکهای  بهباد دانش مکیریت  هک  ویتی  بنبارص دیرر.  باویک مشیتری و
 شورد    باوک مشتری حگ   و  مشیتری رضیایت بهباد هک  ویتی اما     اایت خارجی موابل اا  مشیاوره  اا بهتر

نتایج اییامین فرضیییف فرعی نشییا  می دهک کف بین .  ااییت داخلی  بف اعتماد اا بهتر خارجی  تخمییص
مشییارکت و تاانموک اییاای وبهباد اییاامانی راب ف متبت و منوی داری وجاد دارد. این فرضیییف با نتایج 

  برنامف یا همخاانی دارد شنا  بف این نتیجف  راییکنک  کف   2019)2 اوبیپی و اوروایاابیهاه  پژوهش های 
 ت ایت    تیمی کار  ارت ا   کارموکا   اا باالیی ای   تنهک ایجاد  بین کارکوا  باعز ویکه  اجرا و  مشیارکتی
  تامااییح و اایتراوتی    .ویاد می  ایاامانی متبت نتایج ایایر  و  اایتراتژیا ریابتی مزیت  بف موجر  روحیف و
 کارشمکترین اروهی کار   نیز در تق ی اص خاد بف این نتیجف راییکنک کف اا نظر کارکوا   2016)3  تائاایا 

 همف اا اختیاراص و  اییااما  در  مسییت ر فرمانکهی انجیره لذا در.  ااییت  اییاامانی  بهیوف  فنالیت  برای  ابزار
متاایط می بایسیت تجکیک نظر ویاد. نتایج چهارمین   و  پایین مکیریت ای    برای  خمیاص  بف    ای ا 

.  فرضییف فرعی نشیا  می دهک کف بین تاایل یکرص و بهباد ایاامانی راب ف متبت و منوی داری وجاد دارد.
انا  بف این نتیجف راییکنک کف   .  همخاانی دارد2014)4با نتایج پژوهش های دانیلزو اراارا این فرضییف 

 ایوهف  بف  تاجف  با  اایت  مرتبط  ایاامانی  های امیوف  با مسیت ی  رار  بف  کف  اایت م کار یا یکرص فاصیلف
   مشیارکتی ایری تمیمی  ای   بر  یکرص  فاصیلف ویاد  می تاایل  نابرابر  رار  بف  لزوماً ها  ایااما  در یکرص
  نیز نشیا  می 2011)5نتایج تق ی اص ااش    اذارد. می تأثیر ها ایااما   در رایمی  مرات   ایلسیلف و تمرکز

نیسیت . نتایج پوجمین فرضییف فرعی   اایتبکادی رهبری  بف نیاای باال یکرص  با دور راه اا  روابط دهک کف کف
راب ف متبت و منوی داری وجاد دارد. این فرضییف با نتایج   نشیا  می دهک کف بین کوتر  و بهباد ایاامانی

  همخاانی دارد انا  بف این نتیجف  2018 ) 6  نیوابر  ایر   وایبل   هارتا  و رو وربار     پژوهش های
 یا کف کوک ت ایت  را باور این  ااییت و ممهن می دهک  نشییا  را  اییاامانی   تاانایی رایییکنک کف  کوتر 

دهیک بنبیارص   تقاییل  خیارجی  ذیوگنیا   و  کیارمویکا   بیف  را  خاد  هیای  وعیکه  اایییت  ییادر  ایییاامیا 

کییمییا  ایییییاامییا  در اعییتییمییاد افییزایییش بییف کییوییتییر  هییایاییییییسیییییتیی   دیییرییر  

کمیا  کیارمویکا   OCB و ییافتیف بهباد کیاری عملهرد میانویک , م لاب ایییاامیانی نتیایج بیف این و کوویکمی
تق ی اص خاد بر روی کوتر  های ایاامانی و عملهرد   نیز با انجام  2019)7. اییهگ و رایسیکیگ کوکمی

 
9- Liang & Chen 

10- Obiekwe , Obipi & Orusa 

11- Strauti , Tamasila & Taucean 

12- Daniels & Greguras 

13- Ghosh 
14- Verburg , Nienaber , Searle , Weibel , Hartog & Rupp 

15- Sihag & Rijsdijk   
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بف این نتیجف راییکنک کف ایف نات کوتر  رفتاری   نتیجف ای و همهاری ) یبیلف ای  بف عملهرد کما می 

کییف ای  اییانییف  هییای   کییوییوییک بییف  رییار  داخییلییی  و یرفییتییار ای      نییتیییییجییفکییوییتییر   بییف 

نشیییا    انیا    . هسیییتویک متمیایز ملهردیع اثر دارای ییا کوتر  هر و دهویکمی افزایش را عملهرد کلی

عیویاا  کیویتیر  عیمیلیهیرد کییف دادنییک نشییییا   یییافیتییف ایین . کیوییکمیی عیمییل ییهییکییریر میهیمییل بییف 

. نتایج ویشیمین فرضییف فرعی  . دهکافزایش می را اویها  دیرر اثربخشیی , کوتر  ویهل یا کف دهکمی
راب ف متبت و منوی داری وجاد دارد. این   نشیا  می دهک کف بین  اییسیت  انضیباری و بهباد ایاامانی

همخاانی دارد انا  در تق ی اص خاد بف   1395) مجیکی   رحیمی و ایاالر  فرضییف با نتایج پژوهش های
اعما  مکیریت انضیباب بر افزایش کارایی کارکوا  تاثیر بسیزایی دارد  و بمیارص این نتیجف راییکنک کف 

  2019)1   چیاماکا و کالیوزنلسیا   وا  تاثیر بیش اا حک متاایط دارد.متبت   موگی و جامل بر کارایی کارک
 بف  دیرر عاامل  میا  در ایاامانی باالی عملهرد  بف دایتیابی نیز در تق ی اص خاد بف این نتیجف راییکنک کف

  می  کوتر   اییسیت  در  کارکوا   نظ  ای    تاایط کف دارد  بسیتری  اییسیت  در  کارکوا  تنهک و تنهک  میزا 
نتایج هگتمین فرضییف فرعی نشیا  می دهک کف بین  مشیتری مکاری و بهباد ایاامانی  راب ف متبت و   .ویاد

   2013) 2   وایبلن و ایاایییمنفرانهوبرار  .   منوی داری وجاد دارد. این فرضیییییف بیا نتیایج پژوهش هیای
تبیین نقاۀ اثراذاری مکاری  رووی مگیک برای همخاانی دارد انا  بف این نتیجف راییکنک کف ای   مشیتری

انکاا مشیترک ایف بنک ویبهف بر ویرکای الراهای کسی  و کار باا ینوی یکرص روابط  مرکزیت و چشی 
نتایج هشیتمین فرضییف فرعی نشیا  می دهک کف بین دولت الهترونیا و بهباد ایاامانی ویاد.  مقسیاب می

  همخاانی دارد. 1398ایتانی)این فرضیییییف بیا نتیایج پژوهش هیای  راب یف متبیت و منوی داری وجاد دارد.  
ارتباری ماج  افزایش   –ایتانی در تق ی اص خاد بف این نتیجف راییییک کف فواوری های ناین ارحعاتی  

تاانموکی های موابل انسیانی   تق  م اهکا  ایااما  و رضیایت بیشیتر مشیتریا  ویکه اایت و همبسیتری 
اد عملهرد کیارکویا  اایییت. همچوین نتیایج  متبتی بین اایییتگیاده اا فویاوری ارحعیاص و ارتبیاریاص و بهب

  نشیا  می دهک کف اایت رار دولت الهترونیا بر اثربخشیی کلی 1392) ع یلی و صیاد تق ی اص ایجادی 
تاکیک دارد ب اریهف موجر بف کاهش توش بین کارکوا    افزایش رضییایت مراجنین و ارباب رجات   بهباد 

اص   افزایش ناشوری در انجام کسی  و کار و افزایش ایرعت ارتباب با مشیتریا    بهباد کیگیت ارائف خکم
 ارائف خکماص جکیک می واد. 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات-6
 می رپ نیز ایاامانها در کف عملهردهایی و  رایام و شداب  ایری  ویهل در  مهمی  ن ش فرهوری اراویهای

 تأثیر ترییر و  اما    ابهام    درایری    یکرص  بف مرباب های  پکیکه  بف  اعضیا واکوش  نقاه  بر و  دارنک   دهوک
   پیااتف ه   بف   پیچیکه  مجماعف  یا  و وامل  اات  فراایر و  اسیترده بسییار ایاامانی  اذارنک. فرهوگ می
ایاامانی   فرهوگ ارایابی  و تشیخیص در  مرتبط عامل کف  اایت زیرممهن     نتیجف اایت . در  مبه  و جامل

 
16- Nelson , Chiamaka & Collins 

17- Frankenberger , Weiblen & Gassmann 
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 اایتگاده   ابنادی کف بر انها تمرکز کردی  مهمترین تنیین برای     بوابراین ویاد.  ویامل  را مااردی  همیشیف
 متمرکز و مقکود را فرهوری مه  ابناد جسیتجای تاانک می  کف نظری پایف یا    اایاایی چارچاب یا اا

 را خاصیی چارچاب  چوین  تاا  نمی همچوین و  نیسیت جامل  چارچابها  اا یا هیچ البتف.  اایت مه    کوک
 بایک ها چارچاب ترین مواای      عاض در.  هسیتوک دیررچارچاب ها اویتباه کف  حالی در کرد تمیار  درایت

   دیرر  عبارص بف) کووک ضیبط "دیی ا  ویاد می داده ویر   کف را واینیتی بایک     باویک  تجربی  ویااهک  براایا 
نتایج حاصیل اا  .کووک ایاامانکهی و  یهپارچف را  پیشیوهادی ابناد اکتر  بتاانوک بایک و   باویوک منتبر بایک شنها

در خمیاص فرضییف های اصیلی تق یم نشیا  می دهک کف ارتباب متبت و منوی داری 8و 7و  5و 4جکاو  
نات فرهوگ ایاامانی با بهباد ایاامانی وجاد دارد   بف اانف ای کف فرهوگ ع حیی بنواا  فرهوگ   4بین 

دولت الهترونیا و کمترین اثربخشیی برای  زال  ایاامانی اایت   بیشیترین اثربخشیی مرباب بف متریر
نات راهبرد ) فرهویگ   مختلف ماارد ذیل  4. با عویایت بف مک  تق یم و وجاد متریر تاایل یکرص اایییت  

اایت با    حمایت مالی   همهاری   شاادی عمل و فضیای روانی مواای  برای ارائف   -1پیشیوهاد میرردد :  
ااییتگاده اا  -3اا تجربیاص در خمییاص دانش مارد نظر کارکوا   الرابرداری و ااییتگاده  -2ایکه های نا  

اویتراک اذاری ارحعاص و  -4کارکوا  دارای مهارص و مسیتنک و جاا  بموظار مشیارکت و تاانموک ایاای 
  - 6ت ایت روحیف خادکوترلی در بین کارکوا   -5همسیایی موافل فردی و ااامانی در جهت تاانموک ااای  

ارتباب موااییی  با ارباب  -7 لاب و شااهی کارکوا  نسیییبت بف رفتارهای نام لابتاجف بف رفتارهای نام
تاجف بف ایرایاخت ها و کاهش هزیوف های مرباب بف خکماص   -8رجات و تاجف بف شنا  اا ایای کارکوا .

پژوهش حاضیر ف ط -1: همچوین برای تق ی اص ایوکه نیز ماارد ذیل پیشیوهاد می اردد  دولت الهترونیا
در فرمانکهی انتظامی اایتا  اییسیتا  و بلاچسیتا  انجام ویکه اایت   لذا پیشیوهاد می اردد پژوهش هایی 
با ماضیات مشیابف تق یم حاضیر   در ایایر اایتا  های کشیار انجام اردد و نتایج ش  با این پژوهش م ایسیف 

تاصیییف می وییاد برای م النف بهباد برای بهباد نتایج و مک  پژوهش بف پژوهشییررا  بنکی -2وییاد.
مک  این تق یم در -3ایاامانی و فرهوگ ایاامانی و بررایی راب ف شنها اا مک  های دیرر اایتگاده نمایوک .

ایایر نیروهای مسیل  ) ارتش و ایپاه   مارد بررایی و واکاوی یرارایرد و نتایج ش  بایافتف های این تق یم  
 یسف واد.برای ارت اء و بهباد تنمی  پذیری م ا
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Executive Framework for Culture-Based Organizational 

Improvement to Create Effectiveness 

 
Vahid Mirzaei1, Normohammad Yaghoubi2, Zohre Moghaddas3 

 

 
Abstract 
Efficiency and effectiveness as the output of human and organizational systems is 

achieved when work and behavioral processes are modified, on the other hand, a key 

factor in the successful implementation of key improvement strategies as well as 

adaptation to the increasing environmental turmoil with which modern organizations 

Facing reform in organizational culture. Therefore, the purpose of the present study is 

the executive framework of organizational improvement based on culture in order to 

create effectiveness, and for this purpose, the model of the competitive values 

framework of Quinn and Cameron has been used in this research. In terms of nature, 

the present study is among the descriptive and non-experimental researches (field and 

survey) and its statistical population is 384 police officers of Sistan and Baluchestan 

police command. Field has also been used as an integral part of scientific research. 

The correlation coefficient and regression tests show that there is a positive 

relationship between research variables. This means that the conceptual model of 

research is 95% reliable and based on the available data, this model is able to express 

changes. Research shows that rational culture is the dominant organizational culture, 

also the most effective is related to the variable of government. Lack of easy access 

to experts as well as decision problems in choosing a methodology due to the diversity 

of relevant methodologies was one of the limitations of this research. From the 

research model, organizational diagnoses can be made regarding organizational 

changes and creating effective effectiveness. The value of this article is to use a 

combination of 4 types of strategies or strategies in creating the effectiveness of 

organizational improvement based on culture. 
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با نقش میانجی بدبینی   فرسودگی شغلی كاركنان بر ماكیاولی تأثیر رهبری

 سازمانی 

 

 *3شنبدی  فاطمه ،2دوستار ، محمد 1اسماعیل ملک اخالق

 
 1400مرداد ماه  8 تاریخ پذیرش:           1400 خرداد ماه 30 دریافت:تاریخ 

 

     چکیده
  میانجي  گرفتن نقش  با در نظر  ماكیاولي بر فرسودگي شغلي و  رهبری  تأثیر  حاضر بررسي  هدف از پژوهش

بود. سازماني  ماهیتهدف،    ازنظرپژوهش  روش    بدبیني  ازنظر  و    -توصیفي  ها،دادهگردآوری    كاربردی 
(  نفر  483)  بوشهر  استان   اجتماعي  تأمین  سازمان   كاركنان  كلیه  را  پژوهش  آماری  جامعه   .بود  پیمایشي
  نمونه   عنوانبه   نفر  214  تعداد  و   شد  استفاده  كوكران  فرمول  از  نمونه  حجم  تعیین  برای.  دادندمي  تشکیل
  ها داده  آوریجمع   . گرفت  صورت  متناسب   ساده  تصادفي  روش   از  استفاده  با   هاآن   گزینش   كه  شدند  انتخاب

 ضریب   كه  گرفت  صورت  بدبیني سازماني  و  شغلي  فرسودگي  ماكیاولي،  رهبری  پرسشنامه  سه  اساس  بر
  استفاده  با  هاآن   محتوایي  و  صوری  روایي  و  آمد  دست  به  93/0  و  84/0  ،86/0  ترتیب   به  هاآن  كرونباخ  آلفای

 .پذیرفت  صورت  LISREL  و  SPSS  افزارنرم  دو   كمک  به  ها داده  وتحلیلتجزیه  شد  تأیید  متخصصان  نظر  از
داد این نتایج نشان  تأثیر بر  رهبری ماكیاولي كه  پژوهش  اجرای رهبری    و  دارد مثبت فرسودگي شغلي 

 رو ازاین   .دارد  فرسودگي شغلي  بر  داریمعني  و  مثبت  بدبیني سازماني تأثیر  میانجي  متغیر  طریق  از  ماكیاولي
 اجتناب كنند.  ماكیاولي رهبری پرورش و استخدام  از باید هاسازمان

 

 سازماني  رهبری ماكیاولي، فرسودگي شغلي كاركنان، بدبینيها: یدواژهكل
      

 مقدمه 
 پیامدهای از یکي دارد. وجود گوناگوني درجات رواني به و عصبي فشارهای ها،سازمان از بسیاری در امروزه 

 در مسری صورتبه  تواندفرسودگي مي  است. 4شغلي فرسودگي پدیده رواني، فشارهای و فوری استرس

 
 دانشکده مدیریت، دانشگاه گیالن، گیالن ، ایران ، بازرگانیمدیریت  دانشیار - 1
 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه گیالن، گیالن ، ایران  - 2

 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه گیالن، گیالن ، ایران  -3
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 كه مخربي اثرات علت به سبب و همین به نماید بحران دچار را سازمان كند و درنتیجه پیدا شیوع سازمان

 هاسازمان در آن شیوع از جلوگیری و باشد، تشخیص  داشته افراد عملکرد و  اثربخشي بر تواندمي  فرسودگي
  درگیر  عالئم  از  ایمجموعه   به  فرسودگي(.  Gonzalez-Morales & et al ،2012)رسد  مي  نظر به ضروری
  علوم  و  شناسي روان   وارد  ایمحاوره  زبان  از   هاستمدت   كه  شودمي  اطالق   مداوم  فشارتحت   افراد  كننده

  را   زندگي  ابعاد  تمام  و   است  پیداكرده  بسیاری  شیوع  امروز   جوامع  در  شغلي  فرسودگي.  است  شده  اجتماعي
 ,Leiter, Bakker,  2014)  شودمي   سازمان  به  ضربه  و  مولد  كاری  نیروی  كاهش  موجب  و  گیردبرمي  در

& Maslach .) آن   توانیممي  حداقل ببریم،  بین از  كامالً توانیمكار نمي  محیط  در را شغلي فرسودگي اگرچه
 آن كه قرباني شخصي هم تا كنیم  استفاده رشد و یادگیری برای آن اثرات از درنتیجه و بشناسیم بهتر را

  (.Zopiatis & Constanti ،2010) گردند مندبهره آن از خود ثبات حفظ  جهت سازمان هم و است شده
 یدر زمینه متعددی  مطالعات و تحقیقات كه رهبری است سبک شغلي، فرسودگي بر تأثیرگذار عوامل از یکي
های رهبری به نقش سبک  های بسیاریاست، در این راستا، پژوهش  شدهانجام شغلي فرسودگي با آن رابطه

باوجوداین، در رابطه با سبک رهبری منفي، (.  Thomas & Lankau ،2009)اند كرده مثبت و منفي اشاره
بین رابطه  به  اندكي  ماكیاولیسم  توجه  است  1رهبری  شده  مبذول  شغلي  فرسودگي  سیر    بعد  .و  آغاز  از 

خود جلب   اكیاول توجه زیادی را دوباره بهمیالدی، فلسفه م  80و    70های  توجه در دهههای قابلپژوهش
های را تا حد زیادی به رسوایي   (پژوهش)این حركت    دلیل(.  Dahling, Whitaker, & Levy ،2009)  كرد

دهند كه همین امر ها نسبت مي شمار سوء رفتار و شرارت در سازمانهای بزرگ و موارد بي اخیر در شركت 
 ،2019)  معطوف كنند  هاطرف تاریک و پنهان سازمانپژوهشگران را بر آن داشت تا عالقه و توجه خود را به 

Belschak, Den Hartog, & Kalshoven  .)طرف  با توجه به اینکه سبک رهبری ماكیاولي ریشه در این
به  افراد  این  و  دارد  فرصت تاریک  رهبران  عوام صورت  حقهطلب،  و  مي فریب  تصور   ،2007) شوندباز 

Sakalaki, Richardson, & Thépaut ،) لذا این سبک رهبری در متون تخصصي رهبری و مدیریت به
 قرن  در  ایتالیایي  فیلسوف  ماكیاولي  2نیکولو  ینظریه  از  كیاوليما  شخصیت  موضوعي محوری بدل گردید.

  كردن   صحبت  و  كندمي   توجیه  را   وسیله  هدف،  دیدگاه  دو  اساس   بر  و   است   شده  اقتباس  میالدی  پانزده
 استفاده  به  میل  نظیر  ماكیاولي  رفتار  مشترک  هایجنبه  برخي  نویسندگان  این.  است  استوار  مردم،  میل  مطابق

,  2009)  دادند  تشخیص  را  بدبینانه  دیدگاه  كردن  نهادینه  و  غیراخالقي  رفتار  و  فریبکارانه  هایتاكتیک  از
Dahling, Whitaker, & Levy.)  موردبررسي   فرسودگي شغلي را هایپیشایند  بسیاری،  تجربي  مطالعات  

 همراه (  فرسودگي شغلي)  نتیجه  همین  با  منفي  هم  و  مثبت  رهبری  هایسبک  هم  راستا،  این  در.  اندداده  قرار
 فرسودگي شغلي   ایجاد  در  ماكیاولي  رهبری  نقش  خصوص  در  اندكي  خیلي  اطالعات  حال،بااین .  اندبوده

بنابراین، هدف از مقاله حاضر این است كه تأثیر رهبری ماكیاولي بر فرسودگي    است؛   دست  در  كاركنان
تر، تالش داریم تبیین كنیم كه چرا این رابطه با فراهم  مهمشغلي كاركنان را موردبررسي قرار دهد. از همه  
عنوان یک میانجي  به  3شود. بدین منظور، بر بدبیني سازمانينمودن یک مکانیسم اكتشافي مهم برقرار مي

 
1-  Machiavellian Leadership 
2 - Niccolò 
3-  Organizational Cynicism 
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  است   نگرشي  سازماني  كند، بدبینيتبیین مي   بر فرسودگي شغلي را  تأثیر فلسفه ماكیاول  ورزیم كهتأكید مي
 فریب دنبال به  و ندارد صداقت  سازمان  كه دارند اعتقاد و بینندمي  غیردوستانه را سازمان رفتار نكاركنا كه

اصول  (.  Nafi ،2013)  است   كاركنان كه  است  این  بدبیني  با  مرتبط  اصلي  و  كاریدرست باور  عدالت   ،
قرباني   است صداقت،    برای هاسازمان در رهبران   .(Chiaburu & et al, 2013)  منفعت شخصي شده 

 رهبران  عالوهبه   .شوندمي غافل سازماني بدبیني مهم و اساسي پدیده از خویش شخصي منافع از محافظت

  .(,Abraham 2013)  شوندمي  سازمان داخل در بازیحقه  و حیله و پنهاني غرایز بر مبتني رفتارهایي  موجب
 كاركنان، انگیزش  و تعهد كاهش رفتگي احساسي، تحلیل عامل سازماني بدبیني كه دهدمي نشان هاپژوهش

 شده،بیان  موارد به توجه  با  (.Kalağan, & Aksu,2010)  است  شغلي كاریكم  سازمان و در قانونيبي 

 فرسودگي شغلي بر  تأثیری چه بود: رهبری ماكیاولي  خواهد شرح بدین  حاضر پژوهش  اساسي سؤاالت

 نقش فرسودگي شغلي،  بر  بین رهبری ماكیاولي علي رابطه در  سازمانيبدبیني   آیا داشت؟ كاركنان خواهد

 خیر؟  یا كندمي ایفا میانجي گر را

 

 پیشینه پژوهشی 
  شغلي  فرسودگي  مدیران و رهبری سبک رابطه عنوان بررسي   با  ایمطالعه  در(  1390)  كیا  رحیمي  و  الماسیان
  های سبک   اثر  بررسي  به  رویکرد كمي  با  1390  سال  در  لرستان  پزشکي  علوم  دانشگاه  ستادی  كاركنان
 نشان   هاآن  نتایج.  پرداختند  لرستان  پزشکي  دانشگاه علوم  كاركنان  میان  در  شغلي  فرسودگي  بر  فیدلر  رهبری

فرسودگي   مدیران  رهبری  هایسبک   بین  كه  داد  & Lee ،2008)  .دارد  وجود  دارمعني   رابطه  شغلي  و 

Cummings) و فرسودگي كاری زندگي و ارشد مدیران رهبری سبک بین ارتباط خود پژوهش در نیز 

 رهبری از سبک استفاده با توانندمي ارشد مدیران كه دریافتند و نموده بررسي را میاني مدیران شغلي

 تأثیر ایجاد با كار و با متناسب پاداش و كنترل میزان  طریق  از  را میاني  مدیران  كاری زندگي گرا،تحول

 بررسي به خود پژوهش در(  Thomas & Lankau ،2009)  بخشند. بهبود آنان شغلي رضایت بر مثبت

 این نتایج اند.پرداخته شغلي فرسودگي و اجتماعي منابع حمایت عنوانكاركنان به و رهبر تبادالت رابطه

 نقش فشار و شده اجتماعي بهتر داشتند، سرپرستانشان با باكیفیتي ارتباطات كه افرادی دادند نشان مطالعه

،  2019.)دارد وجود شغلي فرسودگي و نقش  فشار بین قوی مثبت یک رابطه و بودند كرده تجربه را كمتری
García-Rivera & Mendoza-Martínez  )اثر با ایمطالعه در  فرسودگي  بر تحولي رهبری عنوان 

رابطه دولتي بیمارستان یک در پزشکان و پرستاران  و تبادلي تحولي، رهبری هایسبک بین مکزیک 
 بین معنادار ایرابطه  كه داد نشان نتایج كمي بررسي نمودند. رویکرد با شغلي فرسودگي بر را ایمداخلهعدم

 دارد. وجود فرسودگي با ایمداخلهعدم رهبری جزبه رهبری مختلف هایسبک
 

 

 

 

 

 رهبری ماکیاولی فرسودگی شغلی

 بدبینی سازمانی
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 : مدل مفهومي پژوهش1شکل 

 

 شناسایي آن ضمن اساس بر تا است مفهومي مدلي نیازمند پژوهشگری هر تحقیق، فرضیات تدوین برای

 شواهد یافتن نماید. برای تبیین ها راآن  عملیاتي و  مفهومي تعاریف و متغیرها بین  روابط فرضیات متغیرهای

 است.  شدهارائه اصلي فرضیه چهار قالب در پژوهش فرضیات خصوص این در تجربي
 باشد.داری بر فرسودگي شغلي مي رهبری ماكیاوكي دارای تأثیر مثبت و معني .1

 باشد.داری بر بدبیني سازماني مي رهبری ماكیاولي دارای تأثیر مثبت و معني .2

 . باشددار بر فرسودگي شغلي مي بدبیني سازماني دارای تأثیر مثبت و معني .3

دار فرسودگي شغلي گری بدبیني سازماني دارای تأثیر مثبت و معنيمیانجي  رهبری ماكیاولي با .4
 . باشدمي

 

 روش تحقیق 
  روش  از. است پیمایشي -توصیفي ها،داده گردآوری ماهیت ازنظر و كاربردی هدف، از نظر حاضر پژوهش

و ساختاری  استاستفاده  هاداده  تحلیل  منظوربه   LISREL 8.8  افزارنرم  معادالت   آماری   جامعه  . شده 
اند.  داده  تشکیل  نفر 483 تعداد به   1400 در سال استان بوشهر كاركنان سازمان تأمین اجتماعي را پژوهش

 1كوكران  فرمول از آماری  حجم جامعه بودن  محدود دلیل به پژوهش این در نیز نمونه حجم  تعیین منظوربه 

سنجش  .است شدهاستفاده (214)  نمونه حجم تعیین برای جهت  پژوهش  این  ماكیاولي  در   از رهبری 

 گویه  10  حاوی پرسشنامه ایناستفاده گردید.  (  Allsopp, Eysenck, & Eysenck 1991) پرسشنامه

در است مخالفم1) ایدرجه 5 لیکرت مقیاس كه  موافقم(=5  =كامالً  جهت  شودمي گذارینمره كامالً   .
( Maslach, & Jackson ,1981)  وسیلهبه   كه  شغلي  فرسودگي  پرسشنامهاز    شغلي  سنجش فرسودگي

هیجاني،    فرسودگي  مقیاس  خرده  سه  و بوده گویه  22  شامل نامهپرسش  این  ،استفاده گردید  است،شده  ساخته
معرف    20و    16،  14،  13،  8،  6،  3،  2،  1سؤاالت  .  سنجدرا مي   شخصیت  مسخ  و  كاهش موفقیت فردی

معرف خرده مقیاس مسخ شخصیت   22و  15، 11، 5،10باشد. سؤاالت مي خستگي هیجانيخرده مقیاس 
باشد.  كاهش عملکرد فردی مي  نیز معرف خرده مقیاس  21و    19،  18،  17،  12،  9،  7،  4و سؤاالت    باشدمي
این13،14،15،16،20،22،  1،2،3،4،5،6،8،10،11)  سؤاالت البته  صورتبه امتیازبندی جهت پرسشنامه ( 

 پایه  بر   سازماني  بدبیني   استاندارد  جهت سنجش بدبیني سازماني از پرسشنامه  شوند.مي  محاسبه  عکوسم
  ایدرجهپنج  مقیاس  از  استفاده  با   و   تفکیکي   ایگونه گویه به   13  قالب  در(  Dean & et al ,1998)  مدل

  عاطفي   بدبیني   (،4  تا  1  هایسؤال)  شناختي  بدبیني   موارد   پرسشنامه شامل  این.  است  شدهطراحي   لیکرت
 . است( 13 تا 10 هایرفتاری )سؤال بدبیني و (9 تا 5 هایسؤال)

 
1 - Cochran 
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 ها یافته
مجموع    پرسشنامه  214از  بوشهر  اجتماعي  تأمین  سازمان  در  كه  كارمندی  نمودند،  نمونه  تکمیل  را  ها 

نفر با    99دارای تحصیالت لیسانس برابر  نفر،    175نفر و متأهل به تعداد    189ها مرد معادل  بیشترین آن
به بررسي    ابتدا  سال بودند.  30تا    21ی خدمت  سال و وضعیت استخدامي رسمي و سابقه   40تا    18سن  

 شود. ضریب همبستگي بین متغیرهای پژوهش پرداخته مي
است.   0.76دار و برابر با ضریب همبستگي پیرسون بین رهبری ماكیاولي و فرسودگي شغلي مثبت و معني

دار را با خستگي هیجاني دارد  ی معنيدر میان ابعاد فرسودگي شغلي نیز رهبری ماكیاولي بیشترین رابطه
(0.69r=) . 

است.    0.81دار و برابر با  ضریب همبستگي پیرسون بین رهبری ماكیاولي و بدبیني سازماني مثبت و معني
  0.89ی معني دار را با بعد شناختي دارد )نیز رهبری ماكیاولي بیشترین رابطه   سازماني در میان ابعاد بدبیني

r =0.88دار و برابر با  (. ضریب همبستگي پیرسون بین بدبیني سازماني و فرسودگي شغلي مثبت و معني  
دارد    يدار را با خستگي هیجانی معنياست. در میان ابعاد بدبیني سازماني نیز بعد رفتاری بیشترین رابطه 

(0.83r =.) 
صورت ها به ی آندوی متغیرهای پژوهش، نوبت به بررسي رابطه ی ضرایب همبستگي دوبهپس از ارائه 

شده  رسد. مدل معادالت ساختاری از دو بخش تحلیل مسیر و تحلیل عاملي تأییدی تشکیل زمان ميهم
هد و به آزمون فرضیات اصلي د بین متغیرهای اصلي را نشان مي   (B)  است. تحلیل مسیر، ضریب مسیر

ی بین متغیرهای اصلي با گویه پردازد و تحلیل عاملي تأییدی، بار عاملي یا رابطهفرضیه( مي  4پژوهش )
كند كه از میان این  دهد و بیان ميمرتبط با خود را نشان مي  ابعاد متغیرها در این پژوهش()  های آشکار

بار عاملي )یک نقشي ندارند متغیر( تأثیرگذار هستند و كدام 4)یک در تبیین متغیرهای اصلي گویه ها كدام
ها را ازنظر تأثیرگذاری بر متغیرهای دهد( و همچنین آنمؤثر بودن آن گویه یا بعد را نشان مي   0.4باالتر از  

( مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش در حالت استاندارد را نشان  2شکل )  كند.بندی مي اصلي رتبه
 دهد.مي
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 (: ضرایب مسیر و بارهای عاملي در حالت استاندارد2شکل )
باالتر هستند و بنابراین    0.4شود تمامي بارهای عاملي از حد مجاز  طور كه در شکل فوق مشاهده ميهمان
( 3شوند. در شکل )یک حذف نميی ابعاد متغیرهای اصلي در تبیین آن متغیر تأثیرگذار هستند و هیچهمه

 شده است: برای مسیرها نشان داده tداری ضرایب معني

 
 

داری ادالت ساختاری در حالت معني(: مدل مع3شکل )  
 

و بنابراین تمامي  1.96ی  خارج از محدوده  tهای  شود تمامي آمارهطور كه در شکل فوق مشاهده ميهمان
های  فرضیه   از  هریک  برای  تحلیل مسیر  نتایج(  4)  جدول  باشند. دردار ميدرصد معني   95روابط در سطح  

ی آزمون فرضیات پژوهش در حالت دهندهجدول زیر نشان  شده است. درواقعمستقیم پژوهش نشان داده
 باشد.مستقیم مي

 (: آزمون فرضیات مستقیم پژوهش4جدول )

 tی آماره Bضریب مسیر یا  فرضیات مستقیم 

ماكیاولي                                                               رهبری
 فرسودگي شغلي 

0.86 8.41 

ماكیاولي                                                                   رهبری
 بدبیني سازماني

0.65 5.55 

بدبیني سازماني                                                                   
 فرسودگي شغلي 

0.72 6.61 

 
باالتر   tی فرضیات مستقیم پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند؛ زیرا تمامي مقادیر با توجه به جدول فوق همه 

( آزمون فرضیات پژوهش برای  5نیز در حالت مطلوبي قرار دارند. جدول )  (B) هستند. ضرایب بتا  1.96از 
 دهد.فرضیه غیرمستقیم پژوهش را نشان مي
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 ستقیم پژوهش(: آزمون فرضیات غیرم5جدول )

 tآماره  ( B) ضریب مسیر فرضیات غیرمستقیم 

       رهبری ماكیاولي    بدبیني سازماني                       
 فرسودگي شغلي 

           5.55و 6.61 (0.65*0.72)0.468

 6.61و  5.55های تي و آماره 0.468ی غیرمستقیم پژوهش با ضریب مسیر با توجه به جدول فوق فرضیه
نماییم  حالت مستقیم و غیرمستقیم مشاهده مي  در (B) مورد تأیید قرار گرفت؛ همچنین با مقایسه ضرایب بتا

بر فرسودگي شغلي تأثیرات مستقیم رهبری ماكیاولي  از تأثیر غیرمستقیم رهبری    (=B 0.86)  كه  باالتر 
( است؛ بنابراین تأثیر  0.72B*0.65= 0.468گری بدبیني سازماني )ماكیاولي بر فرسودگي شغلي با میانجي

با میانجي بر فرسودگي شغلي  تأیید قرار  غیرمستقیم رهبری ماكیاولي  بدبیني سازماني مورد  ناقص  گری 
از سطور، شکل  نتایجي كه  تمامي  قابلها  گرفت.  زماني  فوق حاصل شد،  بود كه و جداول  اتکا خواهند 

های برازش كلي  های برازش مدل در وضعیت مطلوبي به سر برند؛ درنتیجه در این قسمت شاخصشاخص
ها، مقادیر مطلوب و مقادیر در پژوهش این  ( عناوین این شاخص 6گیرند. جدول )مدل موردبررسي قرار مي 

 دهد.ها را نشان مي شاخص
 های برازش مدل(: شاخص6ول )جد

SRM

R 
RM

R 
GF

I 
IFI CF

I 
NN

FI 
NF

I 
AG

FI 
RMSE

A 
X2/

df 
هاشاخص

 ی برازش 

0.06 0.07
3 

0.9
7 

0.9
8 

0.9
8 

0.96 0.9
5 

مقادیر   2.87 0.065 0.96

 پژوهش 

0.05  

≤ 

0.05  

≤ 

0.9
6  ≤ 

0.9
5  ≤ 

0.9
5  ≤ 

0.95  

≤ 

0.9
5  ≤ 

0.90  

≤ 

مقادیر   ≤ 3 ≤  0.08

 مطلوب

برازش مدل در وضعیت بسیار مطلوبي قرار  شود، شاخص جدول فوق مشاهده مي طور كه در  همان های 
/    df)  ی آزادیمربع بر درجه  -و كای (  RMSEA)   مربعات خطای برآورد  میانگین یدارند. شاخص ریشه

x2 .كه دو شاخص اصلي در مدل یابي معادالت ساختاری هستند در وضعیت بسیار مطلوبي قرار دارند )
تر باشد، برازندگي مدل  هر چه به صفر نزدیک (  RMSEA)مربعات خطای برآورد    میانگین یریشه شاخص  

كه به عدد صفر    است(  =RMSEA  0.065)شود  طور كه در اینجا مشاهده ميبیشتر خواهد بود و همان 
كمتر    مربع باید-ی آزادی بر روی كایدهد. شاخص درجهنزدیک است و برازش مدل را مورد تأیید قرار مي 

های دیگر كنند. شاخصطور است و این شاخص نیز برازندگي مدل را تأیید ميباشد كه در اینجا همین  3از  

 (، = AGFI     0.96)  شدهشاخص نیکویي برازش تعدیل  (،= GFI  0.97) ازجمله شاخص نیکویي برازش
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  ی استانداردشدهمربعات باقیماندهی میانگین  ریشه  (،= RMR    0.073) ی میانگین مربعات باقیماندهریشه

(0.06   SRMR =،) شاخص نیکویي افزایشي (0.98   IFI =،)  0.98)  ایشاخص نیکویي مقایسه   CFI 

نیز در وضعیت   (= NNFI    0.98)  و شاخص برازش غیر نرم  (= NFI   0.98)  نرم  برازش  شاخص (،=

 مطلوبي قرار دارند. 
 

 گیری بحث و نتیجه
دارد    پي  در  هاسازمان  و  كاركنان  برای  مهمي  منفي  عواقب  هیجاني  خستگي  خصوصاً  و  فرسودگي شغلي

(Wright & Cropanzano, 2008)  كه   دریافتیم  سازمان تأمین اجتماعي،  كاركنان  نمونه  از  استفاده  با  
 های یافتهرو  كنند. ازاینمي   ایفا  افزایش فرسودگي شغلي  در  مهمي  نقش  ماكیاول  سبک به رفتار  با  رهبران

 یک عنوانبه  فرسودگي شغلي دادن نشان با ماكیاول سبک به رهبری مورد در را اخیر تجربي  تحقیقات ما
 نسبت  بدبیني   سازه  كردن  اضافه  با   تا   بود   این   حاضر  مطالعه  از   هدف   عالوه،به   .دهدمي   گسترش  منفي،   نتیجه

  پیشین   مطالعات  با  راستاهم.  آورد  فراهم  را  اثر  این  بر  حاكم  مکانیسم  از  بهتری  شناخت  و  فهم  سازمان،  به
  ،  (Evans, Goodman, & Davis ,2010)ورزند  كند ميمي   اشاره  سازماني   بدبیني  میانجي   نقش   به   كه

  فرسودگي شغلي   و  ماكیاول  سبک  به  رهبری  رابطه  بین  جزئي   طوربه  سازه  این  كه  دهدمي  نشان  هایافته
  این  بر  تأثیرگذاری  در  رهبری  مؤثر   نقش  بر  كه  پیشین  مطالعات  كند ومي   ایفا  را  میانجي   نقش  كاركنان
 مثبت   هایسبک   بین  رابطه  مطالعات  این  گرچه  باوجوداین،.  كندمي  تأیید  را  اندكرده  نگرشي تأكید  نتیجه
بریافته  اما،  (Cole, 2006)  اندداده  نشان  را  سازماني  بدبیني  و  رهبری  و  منفي  رهبری  مخرب  اثر  ها 

  سازماني  بدبیني  بین  رابطه  به  كه  پیشین   هاییافته  با  فعلي  نتایج  سرانجام،.  دارد  تأكید  ماكیاولیسم  بخصوص
 . دارد همخواني اند،برده  پي فرسودگي شغلي و

وخو و هیجان پیروان  در تأثیرگذاری بر خلق   نظران راجع به نقش رهبری ای در میان صاحبعالقه فزاینده 
  ویژه، مطالعات قبلي نشان دادند كه رهبر مثبت مثل رهبرانبه  (Gooty & et al, 2010) .خوردميبه چشم  

رابطه متقابل رهبر   & Thomas،2009 ؛Becke, Halbesleben, & O’Hair  2009)  1عضو   -دارای 

Lankau)  2رهبر اصیل  (2014,Laschinger, & FidaSpence    ؛)2004)  3گراو رهبر تحول,Seltzer,  

Nomerof, & Bass  .)تأثیرگذارند.مي كاركناني  چنین  احساسات  بر  تجربي    توانند  تحقیقات  مقابل،  در 
گر سوءاستفاده  رهبر  كه  كرده  آشکار    & ,Aryee, Sun, Chen,2008؛Wu & Hu,2009)  4اساسي 

Debrah  .) دهند  فرسودگي شغلي كاركنان را افزایش مي(2009, Chi & Liang  .)  با توجه به اینکه رهبر
 لذا  (.Kiazad & et al ,2010)باشد  از سرپرست سوءاستفاده گر مربوط مي  ماكیاولي به ادراكات كاركنان

نیز افزایش دهد.    گر احساسات كاركنان نسبت به فرسودگي شغلي را  داریم كه رهبری سوءاستفاده  انتظار
زدایي عاطفي، شغلي فرسودگي سبب تواندمي نامناسب سبک  شود، فردی  موفقیت كاهش و  شخصیت 

 
1 - leader-member exchange 
2 - Authentic 
3 - transformational 
4 - Abusive supervisors 
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مالحظه سرپرستان كه كاركناني كهطوریبه  روابط افرادی به نسبت دارند، كم   با تریصمیمانه كه 

  (.Brewe & Shapard ,2004)  دارند  قرار شغلي فرسودگي  به معرض ابتال در تربیش  خوددارند،  سرپرستان
برخي   آمیزخصومت   نگرش  اساس  بر   را   بدبیني  پژوهشگران،   از  برخي   های اندیشه   بر  مبتني  را   آن   و 

  در فرا تحلیل اخیرشان،(  Özkalp & Kırel( .)2013, Chiaburu & et al ,2001)  دانندمي  ماكیاولیسم
توان با عوامل سازماني كه فقدان  های بدبینانه كاركنان نسبت به سازمان را مياستدالل كردند كه نگرش 

سازد، تعیین كرد. چنین عدم اعتمادی و فقدان یکپارچگي و اخالقیات  وحدت و یکپارچگي را آشکار مي 
ا افراد دارای سطح ماكیاولي باال،  تواند نمود یابد كه رهبران از خود رفتار ماكیاولي نشان دهند، زیرزماني مي 

یکي از نتایج بدبیني در  دهند.  خودشیفتگي(، عدم اعتماد، بدبیني از خود نشان مي)سطح باالئي از نارسیسم  
 ،2014)  گذاردمي سازمان فرسودگي است كه بر زندگي كاری كارمندان و همچنین عملکرد سازمان تأثیر  

Leiter, Bakker, & Maslach2013؛  ,Riaz & Amanat   .)  از دست    سازمان  در  ينیبدبنتایج ناخوشایند
كاركنان   و  بااستعداددادن  نافرماني  افزایش  نیز  و  سازمان  به  وفاداری  كاهش  كارگری،  اعتصابات   ،

بدبیني سازماني باعث    در واقع(.  Polat ,2013)  داردرا به دنبال    و فرسودگي شغلي  در سازمان  مسئولیتيبي 
 Bartona and ,2013) گرددميو تعهد سازماني سازماني  اعتمادكاهش  ،به وجود آمدن فرسودگي شغلي

Ambrosini  ورزند كه بر نقش میانجي بدبیني سازماني تأكید مي   راستا با تحقیقات پیشینبنابراین، هم (؛
(2010, Evans, Goodman, & Davis( )2013  ,Johnson & O’Leary-Kelly)كه  داد  نشان  ها. یافته 

  به   توجه   با. دارند  و فرسودگي شغلي  سازمان به  نسبت  كاركنان  بدبیني بر  مخربي  تأثیر  ماكیاولیسم  رهبران
  و   خدمت  ترک   به  عزم   سازماني،  تعهد  شغلي،   رضایت  مثل  نگرشي   و  رفتاری  نتایج  بر  نتیجه  دو  هر   اینکه

 اجتناب   ماكیاولي  رهبری  پرورش  و  استخدام  از  باید  هاسازمان  كه  امر  این   لذا  دارد،  منفي  تأثیر  شغلي  عملکرد
 . است برخوردار زیادی اهمیت از كنند
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The Detrimental Effect of Machiavellian Leadership on 

Employees ‘job burnout: Organizational Cynicism as a Mediator 
 

Ismail Malek Akhlaq1, Mohammad Dostar2, Fatemeh Shanbadi3 * 
 

 
Abstract 

the aim of this research is to study and examine the relationship between 

Machiavellian Leadership and Employees ‘job burnout with the Mediator role of 

Organizational Cynicism. The research method in terms of applied purpose and the 

nature of the research is descriptive - survey oriented. This research is applied based 

on the nature and correlation based on the method. The population consists of 483 

staff of social Security Organization of Busher Province with the degree of associate, 

from among 214 were randomly chosen based on Cochran formula. Population of the 

current research included personnel of social security organization of Busher province 

and of this population, 214 persons were selected through simple random sampling 

method. Researchers collected data from questionnaires used was paired comparisons. 

Correlation test and structural equations model available in Lisrel and SPSS software 

were utilized to analyze the questionnaire's data. Results showed that Machiavellian 

leadership has a both direct and indirect, through organizational cynicism, on 

Employees ‘job burnout. 

 

Keywords: Machiavellian Leadership, Employees’job burnout, Organizational 

Cynicism 
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بررسی تأثیر رهبری اخالقی و اعتماد سازمانی بر انگیزش شغلی با نقش  

تعدیلگر خودکارآمدی عمومی) مورد مطالعه: شرکت آب و فاضالب استان  

 چهارمحال و بختیاری(
 

 4حسن رشیدی ،  3، اردشیر احمدی 2حامد فاضلی کبریا  ، 1محمود میراحمدی سید 
 

 1400مرداد ماه  8 تاریخ پذیرش:             1400 تیرماه10 دریافت:تاریخ 
 چکیده 

تعدیلگر   انگیزش شغلی با نقش  اعتماد سازمانی بر  تاثیر رهبری اخالقی و  بررسی  هدف پژوهش حاضر 
خودکارآمدی عمومی بوده است. پژوهش کنونی به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره 

اطالعات به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است.  گیرد.  تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می
( شامل 2020استاندارد ایلیاس و همکاران)  پرسشنامه  یانهی، از سؤاالت چندگزهاریمتغ  یریگاندازه   یبرا

(   30-23( و خودکارآمدی)سوال  22-11اعتماد سازمانی)سوال    (،  10  -1متغیرهای رهبری اخالقی) سوال  
  ی ادرجه  پنج  اسیو مق(  45-31( شامل  )سوال  1975و پرسشنامه استاندارد انگیزه شغلی هاکمن و اولدهام)

اری در این پژوهش کارکنان شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال  جامعه آم  استفاده شده است.   کرتیل
نفر    169نفر بوده است که با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه آماری این پژوهش    300و بختیاری   
  ی کرونباخ مقدار عدد  یآلفاتصادفی ساده است.    یریگپژوهش نمونه   نیدر ا  یریگروش نمونه تعیین شد.  

کل  یبرا  بیضر  نیا حالت  در  استاندارد  برا   0.916برابر    یپرسشنامه    یاستنباط  لیتحل  و  هیتجز  یشد. 
( استفاده PLSاس )الیافزار اسمارت پنرمی در  معادالت ساختار  یسازمدل  از تکنیک  قیتحق  یهاداده

است، رهبری اخالقی    1.96که بیشتر از    4.206یافته ها نشان داد با توجه به آماره تی  برابر با    شده است. 
   5.832با توجه به آماره تی  برابر با  درصد تاثیر معناداری دارد. همچنین  95انگیزش در سطح اطمینان  بر  

تاثیر معناداری دارد. در    درصد  95انگیزش در سطح اطمینان  بر    است، اعتماد سازمانی  1.96که بیشتر از  
نهایت با توجه به کمتر بودن مقادیر تی در متغیرهای تعدیلگر، نقش تعدیلگری خودکارآمدی عمومی مورد 

 نتایج حاکی از تاثیر رهبری اخالقی و اعتماد سازمانی بر انگیزش کارکنان بوده است.  تایید قرار نگرفت. 

 ی، انگیزش، خودکارآمدی عمومی.: رهبری اخالقی، اعتماد سازمانواژگان کلیدی
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 مقدمه  -1
پایداری سازمانی طی دو دهه اخیر مورد توجه بسیاری از دانشگاه ها و حوزه های تجاری قرار گرفته است،  
عملکرد اجتماعی سازمان های پایدار بعد انسانی است که با رفاه کارکنان مرتبط است. این نشان می دهد 

تأکید بیشتری شود. ادبیات نشان می دهد که سازمان های پایدار با افزایش رفاه  که باید بر ابعاد اجتماعی  
کارکنان، یعنی تالش در ایجاد انگیزه و سعادت در کارکنان، به این بعد دست می یابند. الزم است شکافی  

سطح  در درک اینکه رفتارهای رهبران می تواند بر مشارکت کارکنان و پدیده ای که از طریق آن رهبران 
باالتری از رشد در سازمان های پایدار را ایجاد می کنند، پر شود. محققان مختلف تالش های چشمگیری 

 (. درSehrish et al, 2020 در راستای همبستگی کارمندان با سبک های رهبری متفاوت انجام دادند.)

اند. چگونگی ومبدل شد جامعه افراد از بسیاری زندگی از مهمی قسمت به سازمان ها جدید عصر  ه 

 بااهمیت مسئله ای سازمان ها برای هم و افراد برای هم طوالنی، نسبتاً ساعات این گذراندن کیفیت

 درک شوند به خوبی  و گیرند قرار  احترام و مورد توجه سازمان در دارند انتظار افراد است. در حال حاضر

 از و وفادار باشد اخالقی ارزش های به باید هبرر می کند ایجاد را محیطی چنین که است فردی هبرر

(. نحوه عمل هر فرد در یک شرایط خاص به تقابل   7Aybaghi et al., 201کند.) پیروی اخالقی قوانین
شرایط رفتاری، محیطی و شناختی، بالخص به عامل شناختی بستگی دارد؛ این عامل با باورهایی مرتبط  

وانند رفتارهایی را انجام دهند که در موقعیت های ویژه به پیامدهای  است که به فرد نشان می دهد، آیا می ت
 اعتماد افول(.  Tamadani et al., 2011مطلوب بیانجامد یا نه که این انتظارها را خودکارآمدی می نامند)

بی انگیزه    کارکنانی ایجاد  منجر به که مشکالتی است از  یکی ها چه دولتی و چه غیر دولتی، سازمان در
و بی تفاوت می شود و اجرای کند برنامه ها را سبب می شود، اعتماد برای موفقیت سازمانی، انجام تغییرات  
مداوم در نقش ها و فناوری ها، هم چنین طراحی مشاغل و مسئولیت ها الزم است، اعتماد می تواند اثرات  

ازمانی را تحت تأثیر قراردهد، پایین بودن  درون فردی و بیرون فردی ایجاد کند و روابط درون وبرون س
آورده  بوجود  مدیریت  و  کارکنان  بین  را  توجهی  قابل  شکاف  ها  سازمان  برخی  در  اعتماد  سطح 

کردن  Khalilnejad et al., 2018است) حداکثر  برای  نو  های  راه  در جستجوی  پیوسته  ها  سازمان   .)
و   متحول  شرایط  و  کارکنان خود هستند  تالش  و  لزوم عملکرد  و  رقابت  افزایش  ها،  سازمان  بر  حاکم 

اثربخشی آنها در چنین شرایطی نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان آشکار می کند، مطالعات نشان 
می دهد انگیزش شغلی می تواند، به عنوان ابزار با ارزشی برای شناخت علل رفتار در سازمان ها و پیش 

(، در عصر جهانی شدن و  Shokooh and Nikpour, 2018به کار آید)بینی تأثیرات اقدامات مدیریتی  
پیشرفت فناوری، سرمایه انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان ها قلمداد می شوند که این منبع ارزش  
آفرین، منجر به تغییر اولویت های سازمان، چشم اندازهای راهبردی و زیر سوال بردن مدل های سنتی  

 (. Aghai et al., 2016 )گردیده است
به هرحال با عنایت به شرایط پیش روی سازمان ها؛ فضای بی اعتمادی به سازمان ها که در کشور به  
دلیل برخی بی توجهی ها به نیازها منابع انسانی و تربیت مدیران اخالق مدار به عنوان خأل  ممکن است  

ایجاد احساسات منفی و تغییر نگرش کارکنان   تبعاتی را برای سازمان، مدیران و پرسنل در پی داشته باشد،



 

86 

 

86 
 7یاپیپ ،1400 تابستان ،2 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

نسبت به رهبر و سازمانش از جمله پدیده هایی است که در چند سال اخیر رهبران و سازمان ها را درگیر و 
انگیزش کارکنان و حتی مدیران را نیز تحت تأثیر قرارداده است و این موضوع در برخی سازمان ها از جمله  

میلیون نفر جمعیت کشور ارتباط مستمر دارند دو چندان    85وان گفت با  شرکت آب و فاضالب که می ت
است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، این پژوهش قصد دارد مشخص کند که آیا رهبری اخالقی  

 و اعتماد سازمانی بر انگیزش شغلی با نقش تعدیل گر خودکارآمدی عمومی تأثیر دارد یا خیر؟
 

 مبانی نظری -2

   ی اخالقیرهبر -2-1
به  ها ساازمان در به تازگی اسات، که اخالقی رفتارهای  زیرشااخه های از یکی اخالقی رهبری مفهوم
 و پذیر جامعه اصااول، پایبند به افرادی اخالقی اساات، رهبران گردیده تبدیل با اهمیت ای مساائله
 با اخالقی اصاول پیرامون غالباً گیرند، می خوب و متعادل که تصامیمات شاوند، می شاناخته درساتکار

 ها و تنبیه ها پاداش و کنند می تنظیم را شافاف اخالقی کنند، معیارهای می برقرار ارتباط پیروانشاان

 را افراد اخالقی کنند، رهبران ایجاد ساازمان در وری باال بهره با و ساالم فضاایی تا می برند کار به را
 ترویج و اخالقی شود، رهبری می احترام گذاشته ها آن جایگاه و حقوق به که کنند می طوری هدایت

 انتظار که چرا دارد، قرار ها از ساازمان خیلی کار دساتور رأس در مدیریت، همه ساطو  در آن توساعه و

 رفتارهای نمایش را اخالقی محققان رهبری باشاند، بیشاتر داشاته مثبت آثاری چنین رهبرانی رود می

 پیروان به هنجارها این و انتقال وی برون شاخصای و ون شاخصایدر روابط در جانب رهبر از اخالقی

 می گیرد، می اخالقی صاورت گیری تصامیم و رفتار تقویت دوجانبه، روش ارتباطات ساه طریق از که

 نهاده بنیان1اجتماعی یادگیری تئوری بر تکیه با اخالقی  رهبری سااختار(.  6Karami et al., 201دانند.) 
 و توجه باعث اخالقی های بر ارزش  مبتنی اخالقی عمل و رفتار نظریه این براساااساساات.    شااده

، برخی از شاوند می هساتند، اخالقی های ارزش و رفتارها این ناظر و که شااهد افرادی توساط الگوبرداری
 .دان دانساته انصااف و نقش ساازی شافاف قدرت، تساهیم شاامل را اخالقی رهبری ابعاد  پژوهشاگران

(Dehghanan et al., 2016.)  و پتانساایل سااعی دارد که اساات کساای اخالقی رهبر گفت توان می 
 حفظ به و بپردازد جامعه ساالمت از محافظت به طور همزمان به و کند شاناساایی را فرد هر ابتکارات

 رهبریبرای  ساازمانی، پژوهشاگران و اندیشامندان کلی طور حقوق و آزادی های آنها نیز کمک کند. به
 (.Zandi et al., 2015بودن، عمل گرایی قایل هستند) الگو فردی، بین روابط مؤلفه سه به اخالقی،

 

 انگیزش شغلی-2-2
به معنی حرکت گرفته شده است، از انگیزش تعاریف  2اصطال  انگیزش برای اولین بار از کلمه التین موو

مختلفی ارایه گردیده است: انگیزش مجموعه ای از نیروهایی است که انسان را هم از درون وهم از بیرون  

 
11 Social learning theory 
2 Move 
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به انجام فعالیت های خاص در محیط های کاری ملزم می کند، در محیط کار انگیزش یعنی تمایل فرد برا  
انگیزه یک عالقه    (.Shokooh and Nikpour, 2018ن به اهداف سازمانی)تالش  و حفظ آن برای رسید

فردی و استقامت در تالش برای بدست آوردن هدف معرفی شده است، سه عنصر اصلی که در این تعاریف 
(، انگیزه ها را به دو  2010بیشتر ارایه می شوند، شامل تالش، اهداف سازماندهی شده ونیاز است، آردینی)

ند: انگیزه های مثبت و منفی. انگیزه مثبت، فرآیند تالش به منظور نفوذ در دیگران برای  بخش تقسیم کرد
انجام چیزی که ما می خواهیم، با دادن پاداش است. اما انگیزه ی منفی، فرآیند تالش نفوذ در دیگران  

 ,Rajabi Farjad and Hosseiniبرای انجام کاری که ما می خواهیم، با استفاده از قدرت می باشد)  

2018 .) 
 

 خودکارآمدی عمومی -2-3
 عبارت به باشاد می مدنظر انجام عملکردهای توانایی درباره فرد تسالط احسااس از ایخودکارآمدی درجه

 گذاشاته اجرا به معین وضاعیت به توجه را با خاصای رفتار شاخص، که اسات اطمینانی دیگر، خودکارآمدی

 اندازه چه ها انسااان که کنند، تعیین می خودکارآمدی باورهای واقع دارد، در را نتایج مدنظر انتظار و

 در و کنند می مقاومت چه مدت تا هادشاواری با برخورد هنگام گذارند،می کارهایشاان وقت  انجام برای

 الگوهای بر باورهای خودکارآمدی پذیرند همچنین نرمش اندازه چه های گوناگون موقعیت با برخورد

 خودکارآمدی باورهای از منظور(. Turki et al., 2011گذارد) می اثر هیجانی افراد های کنش و اندیشاه
 تکلیف یک انجام یا امور رشااته یک اجرای زمینه در خود  توانایی به فرد هر که اساات اطمینانی میزان
 (. 1Bakhtiarpour et al., 201).نماید می ابراز خاص،

 

 اعتماد سازمانی  -4-2
مفهومی دست نیافتنی و پیچیده است، با این حال، چهار تعریف برجسته و قضاوت شده با  اعتماد همچنان 

تعداد استناد به مقاالتی که این تعاریف وجود داشته، پیشنهاد شده )طبق گوگل اسکوالر در زمان نوشتن  

یک مبادله قابل    تمایل به انجام  "مقاله( و اغلب محققان از آنها در تحقیقات خود استفاده می کنند. اعتماد  
اطمینان به تمایل تغییر یک همکار، فردی   "؛ اعتماد را به عنوان  "اعتماد با یک همکارکه به او اعتماد دارید

تمایل یک گروه  برای آسیب    ". در زمینه مطالعات سازمان اعتماد را به عنوان  "که به او اعتماد دارید  
ار درک همدیگر، صرف نظر از اینکه توانایی نظارت یا  پذیری در برابر اقدامات طرف دیگر به خاطر انتظ

، تعریف میان رشته ای "کنترل آن طرف دیگر  برای یک اقدام مهم را داشته باشد به آنها اعتماد کنید
یک حالت روانشناختی متشکل از قصد آسیب پذیری یا رفتار دیگری را بر اساس انتظارات مثبت  "اعتماد  

 روابط ها در انسان که است تکنیکی اعتماد، مبنای بر  (. مدیریتBuzik et al., 2018از مقاصد بپذیرید )

 در و داد را آموزش آن شود می  که رفتاری تکنیک عنوان به تاکنون اما گیرند؛ می کار به را آن خود

 مختلف های جنبه از که است است. اعتماد مفهومی نشده نگاه آن به گرفت، بهره آن از مواقع مختلف

 مورد تاریخ و شناسی مردم اقتصاد، علوم سیاسی، شناسی، جامعه شناسی،  روان  اجتماعی، علوم ادبیات
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 تعریف یک آن، با مرتبط مفاهیم و اعتماد مورد در فراوان های نوشته رغم است، علی گرفته قرار توجه

 یک مرداب شبیه اعتماد، مفهوم که کند می عنوان1باربر مثال، ندارد. برای وجود زمینه در این رسمی

کنند؛   می اعتماد مطر  ادبیات در را مفهومی سردرگمی یک ،3ویگرت و لویز است. همچنین 2مفهومی
 باور حقیقت در (. اعتمادEmami et al., 2013است) مختلف  ابعاد با  پیچیده مفهوم یک اعتماد واقع، در

 آنها اینکه بدون داریم، انتظار آنها  از ما دهند که می انجام را کاری  همان  دیگران که است، امر این به ما

 کردند. به تفکیک غیر شخصی و شخصی بین اعتماد بعد دو به را سازمانی باشند. اعتماد نظارت تحت

  Valianغیر فردی)اعتماد نهادی(  تقسیم می کنند.) فردی)اعتماد میان افراد( و اعتماد اعتماد دیگر، عبارت

et al., 2016  .)با که است معتقد می داند، وی اجتماعی ساختار پیشنیاز عنوان به را اعتماد وبر ماکس 

 مدیریت را اعتماد نمی توان می یابد افزایش نسبی طور به نیز اعتماد به نیاز نظام، یک پیچیدگی افزایش

 حفظ و ایجاد را آن توانمی   انتظارات بهتر  متقابل درک با و مناسب مدیریتی رفتارهای با بلکه کرد،

اعتماد سازمانی اهمیت زیادی هم برای کارگران و هم برای کسانی که از    (. 7al., 201et hayi gAکرد.)
مزایای آن بهره مند می شوند برخوردر است، خدمات بهداشتی پرستاران که بخش مهمی از تیم مراقبت  

اعضای تیم فقط با احساس اعتماد امکان پذیر    های بهداشتی هستند و ارتباط و تعامل مثبت با مدیران و
است،  در صورت عدم اعتماد به روابط، روابط انسانی و انسجام سازمانی که کیفیت مراقبت از بیمار را تحت  
تأثیر قرار می دهد و ممکن است مراقبت تحت تأثیر قرار گیرد و باعث کاهش عملکرد شود، هم کارگران  

وقتی عدم اعتماد سازمانی وجود دارد، عواقب ناخواسته مانند جابجایی زیاد و هم سازمان به این ترتیب،  
کارکنان، افزایش تأخیر درکار، غیبت، غفلت، کاهش انگیزه و عملکرد، شکست در روحیه و فرسودگی شغلی  

 (.Ozgur & tektas, 2018را می توان پیش بینی کرد)
 

 پیشینه تجربی تحقیق   -2-5
(، که به بررسای رهبری اخالقی در ساازمان های دولتی پرداخت، نشاان 1398مطالعات خدایی و همکاران)

 بوده اخالق موضااوع دولتی، مدیریت در توجه قابل و مهم چالش های از یکی اخیر سااالهای درداده که 
 بهتر هرچه تقویت و کارکنان اثربخشای ارتقای منظور به اخالقی رفتار از باالیی ساطح اسات. ایجاد، حفظ

 اخالقی رهبران پرورش به نیاز که ساازمان هاسات روی پیش ضاروری مساایل یکی از افراد، بین روابط
 تحلیل روش به شااده حاصاال اساات؛ اطالعات نموده و اجتناب ناپذیر ضااروری امری را سااازمانها برای

مضامون اصالی و در ساه ساطح  8قالب مضامون فرعی در  28 نهایتاً و قرارگرفته تحلیل مورد مضامون
 فردی، گروهی و سازمانی شناسایی شد.

 بانک کارکنان سازمانی تعهد بر سازمانی اعتماد تأثیر بررسی(، برروی  1397مطالعات نفتی و حسین زاده)

 بر  ساازمانی اعتماد که داد نشاان  .اسات شاغلی و انگیزه ساازمانی فضایلت میانجی هاینقش با مشاهد ملی

 
1 Barber 
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 مثبت تأثیر ساازمانی فضایلت و شاغلی انگیزه میانجیگری با غیرمساتقیم و مساتقیم به طور ساازمانی تعهد

 .نگرفت قرار تأیید مورد سازمانی تعهد بر سازمانی فضیلت معنی دار و مثبت دارد، اما تأثیر معنی داری و
انگیزش و عملکرد شاغلی (، که به بررسای تأثیر عدالت ساازمانی بر  1397مطالعات رجبی فرجاد و حساینی)

کارکنان پرداخته اسات، نشاان می هد که تأثیر معنادار و مثبت عدالت و انگیزش شاغلی و عملکرد کارکنان 
 و نیز تأثیر مثبت و معنادار انگیزش شغلی و عملکرد کارکنان وجود دارد.

ر شاهروندی (، که به بررسای تأثیر رهبری اصایل بر رفتا1397براسااس پژوهش های شاکوه و نیک پور)
سااازمانی با نقش میانجی گیری انگیزش شااغلی کارکنان مشااخص گردید که رهبری اصاایل بر رفتار 
شااهروندی سااازمانی اثر مثبت دارد و انگیزش کارکنان نیز بر رفتار شااهروندی سااازمانی اثر مثبت دارد، 

 زمانی تأیید شد. همچین نقش میانجی انگیزش کارکنان در رابطه بین رهبری اصیل و رفتار شهروندی سا
 از مطلوب جو همراه به تعامل عدالت و اخالقی رهبری(، که به بررسی  1396پژوهش آیباغی و همکاران)

 حاضار دارند. پژوهش اثر ساازمان کلی عملکرد و حرفه ایق  اخال که بر هساتند ساازمانی مهم مؤلفه های
اساات،   شااده انجام تعاملی عدالت گیری میانجی با جو اخالقی با اخالقی رهبری رابطه بررساای باهدف
 نحوه کارکنان دهند. هنگامی که افزایش پیروانشااان میان را عدالت تعاملی ادراک باید اخالقی رهبران
احترام،  خود کاری جو در نمی کنند، مشااهده تبعیضای و دیده  عادالنه ساازمان در را تعامالت و برخورد
 . کنندمی  ادراک را مداری اخالق و صداقت

 می اخالق  نیازمند پس هستند، مسئولیت دارای  رهبران (،  1395نتایج پژوهش ها دهقانیان و همکاران)
 شوند؛ تغییرات رفتاری از بسیاری منشأ توانند می دارند، قرار رهبری چون جایگاهی  در که افرادی  .باشند

 به تحقیق این.باشند داشته نیز باالیی اخالقیرفتار  رهبران این که شود  می محقق بهتر زمانی  امر، این و
فرد   میانجی  نقش بررسی   میان  رابطة در سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی سازمان، هویت-تناسب 
 بر رهبری اخالقی که داد نشان تحقیق  نتایج،  پردازد می کارکنان خدمت ترک به تمایل و اخالقی رهبری
 مثبت تأثیر قوامین بانک کارکنان شهروندی سازمانی رفتار و سازمانی هویت سازمان،   -فرد تناسب روی
 .دارد معنادار و  منفی تأثیر آنها، خدمت ترک به تمایل روی بر و معنادار و

به بررسی مطالعه رابطه بین رهبری اخالقی و  1394براساس یافته های تحقیق زندی وهمکاران) (، که 
 شامل اخالقی رهبری ابعاد نظری، مبانی گرفتن نظر در پرداخت، بامسئولیت پذیری اجتماعی تعاونی  

 پذیری مسؤولیت متغیر و بین پیش متغیرهای عنوان  به گرایی و عمل  بودن الگو فردی، بین روابط 

 رهبر گرایی عمل و بودن  الگو مؤلفه دو که داد شد، نشان گرفته نظر در مالک متغیر عنوان به اجتماعی

 داشته باشند.  سازمان اجتماعی پذیری مسؤولیت بینی پیش در معناداری نقش توانستند می
 و است الزامات از یکی اخالقی ارزشهای و اخالق به (، پرداختن1393مطالعات حضرتی و معمارزاده)

 باید سازند، متقاعد مشترک هدفی به دستیابی برای را کارکنان خود بتوانند آنکه برای نیز سازمان رهبران

عناصر پایبند شدهای پذیرفته اخالقیات به استثنا بدون  تربیت، شامل اخالقی رهبری فردی باشند؛ 

 را هستند، پیامدهایی دهنده ارتبا و ساز توانمند آفرین، نقش شامل عناصر مدیریتی  و معنویت و خادمیت
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 برگیرنده در خود  که داد نشان رهبری قالب پیامدهای در میتوان میکند بروز رهبری سبک چنین از که

 می باشد.  شایستگی و اجتماعی یادگیری و کارکنان اعتماد تعهد کارکنان، اجتماعی، مبادله
( که برروی پایگاه داده های دو دانشگاه با توجه به معیار تعداد کارمندان  2020مطالعات باران و سیپنیزکا)

مدیریت غیر مردم مدار، مستقیم فعال و منفعل بررسی گردید  انتخاب شدند، متغیرها: مدیریت مردم گرا،  
که چه ارتباطاتی بین مدیریت مردم مدار و مدیریت غیر مردم مدار وجود دارد، یافته های تحقیق نشان داد 
که مدیریت مردم مدار است و مشارکت فعال )به عنوان مثال ، تصمیم گیری مشترک( مهمترین مشارکت  

مدیریت غیر مردم مدار شامل سطح پایین مشارکت اما سطح مستقیم پایین تری است    در کار است. نه فقط 
 مشارکت نیز هست، مدیریت مردم گرا به مشارکت فعال کارکنان در امور و تعهد شغلی آنان تأثیر دارد. 

پژوهش سیریش و همکاران) تعامل  2020حسب  و  تعهد  افزایش  با معضل  پایدار معاصر  ( سازمان های 
عاطفی کارکنان خود روبرو هستند. این مطالعه با هدف بررسی ساز وکار اساسی در رابطه بین  فکری و  

رهبری اخالقی و مشارکت کارکنان انجام شد. با استفاده از نظریه تبادل اجتماعی بر روی کارمند شاغل در  
اخالقی بر  سازمان های دولتی و خصوصی جمع آوری شد. یافته های این مطالعه نشان داد که رهبری  

اعتماد سازمانی کارکنان تأثیر می گذارد، که به نوبه خود مشارکت آنها در محل کار را بهبود می بخشد.  
دارای  که  افرادی  مورد  در  کارکنان  مشارکت  بر  اخالقی  رهبری  تأثیر  که  شد  مشخص  این،  بر  عالوه 

 خودکارآمدی عمومی کم و نه زیاد هستند، قوی تر است. 
(، در حالی که در مورد ترمیم اعتماد ساازمانی و اعتماد بررسای 2020یک و همکاران)در پژوهش های بوز

ها صورت گرفته است، اقدامات افراد در سازمانها که بر وقایع موثر بر اعتماد تأثیر دارند، نادیده گرفته شده 
لف چگونه ( رسوایی های مشهور  مربوط به چند شرکت متخ1اسات، دو ساوال تحقیقاتی در این پژوهش: )

( آیا شارکت های متخلف اعتماد را به همان روشای که شارکت 2بر اعتماد به کل نهاد تأثیر می گذارد؟ )
های بی تقصایر در همان زمینه انجام می دهند، ترمیم می کنند؟ برای پاساخ به این ساواالت، چهار مورد 

، اقدامات پس از رساوایی ایمنی از ساازمانهای خرده فروشای را که به تعمیر اعتماد پرداختند، بررسای شاد
مواد غذایی، دو مورد که به طور گساترده ای تخلف کردند و دو مورد که نسابتاً بی تقصایر بودند مقایساه 
شاد، در حالی که حتی ساازمانهای بی تقصایر احسااس کردند که برای ترمیم اعتماد باید اقدام کنند. با این 

از اساتراتژی های خاص برای بازگرداندن تالش کردند تا خود   حال، ساازمان های بی تقصایر نیز با اساتفاده
 را از خطاهای روی داده متمایز کنند.

( نشاان داد، محققان عالقه زیادی به مطالعه عوامل اعتماد و اداره 2017یافته های پژوهش کساری جینا)
ر بتن ساازمان، مطالعه کردن برای ایجاد روابط صامیمانه بین فردی در ساراسار جامعه دارند. با این حال، د

در مورد جایگاه های اعتماد به دالیل متعدد به چالش کشایده شاده اسات: عدم وضاو  بین اعتماد و بهره 
وری، ویژگی در مکانیسام های مداخله ای و اعتبار بین اعتماد و گذشاته های احتمالی آن، بنابراین، هدف 

مشاارکت کارمند در اعتماد ساازمانی و در مرحله دوم این تحقیق دوگانه اسات: اوالً، شاناساایی تأثیر مساتقیم 
، بررسای تأثیر غیرمساتقیم بهزیساتی روانشاناختی و رهبری تحول گرا در رابطه بین مشاارکت کارکنان و 
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ساازمانی اعتماد کردن. یافته ها نشاان می دهد که مدیران ساطح باالتری از اعتماد را دارند آنها را قادر به 
 رکنان و افزایش تعهد شغلی کارکنان می گردد.درک معنادار تعامل کا

. 

 مدل و فرضیه های پژوهش -2-6
 پس از مرور مقاالت و همچنین ادبیات تحقیق مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر ارایه گردید: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الگوی مفهومی پژوهش-1شکل    

 

 فرضیه های تحقیق  -2-7
 رهبری اخالقی بر انگیزش تأثیر دارد.-1
 اعتماد سازمانی بر انگیزش تأثیر دارد. -2
 خودکارآمدی عمومی در تأثیر رهبری اخالقی بر انگیزش نقش تعدیلگر دارد.-3
 تعدیلگر دارد.خود کارآمدی عمومی در تأثیر اعتماد سازمانی بر انگیزش نقش  -4

 

 روش شناسی پژوهش -3
پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار 

از  گیرد.  می استفاده  با  به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. داده های تحقیق  اطالعات 
جامعه آماری در این پژوهش  .  جمع آوری شده است  ت کریل  اسیمققالب  در  پرسشنامه تلفیق شده استاندارد  

نفر بوده است که با استفاده از جدول    300کارکنان شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری   
 یریگپژوهش نمونه   نیدر ا  یریگروش نمونه نفر تعیین شد.    169مورگان، حجم نمونه آماری این پژوهش  

است.   ساده  چندگزهاریمتغ  یریگاندازه  یبراتصادفی  سؤاالت  از  و    پرسشنامه  یانه ی،  ایلیاس  استاندارد 
سوال  2020همکاران) اخالقی)  رهبری  متغیرهای  شامل  سازمانی)سوال    (،  10  -1(  و  22-11اعتماد   )

( شامل  )سوال 5197(   و پرسشنامه استاندارد انگیزه شغلی هاکمن و اولدهام)30-23خودکارآمدی)سوال  

 رهبری اخالقی

 اعتماد سازمانی
 

 خود کارآمدی عمومی

 

 انگیزش
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استاندارد بودن ابزار    ی، عالوه براقیتحق  نیاستفاده شده است. در ا  کرتیل  یادرجه  پنج  اسیو مق(  31-45
خبرگان    ریو سا  دی)توسط اسات  یاز نوع ظاهر  یمنطق  یی روش روا  ز ا  شتریب  نانیاطم  یها، براداده  یآورجمع

  ینفر  20نمونه    کی( در  لوتی)پا  ی در دسترس( استفاده شده است. در پژوهش حاضر پس از مطالعه مقدمات
-وارد و مشخص شد که پرسشنامه  Spss 24افزار  به نرم   شدهیآورجمع  یهاها، دادهو بازگشت پرسشنامه 

  ن یا  یکرونباخ مقدار عدد  یبه آلفابرخوردار است چراکه پس از محاس  ییباال  اریبس  ییایااز پ  قیتحق  یها
  ی ها داده   یاستنباط  لیتحل  و هی تجز یشد. برا  0.916برابر    یپرسشنامه استاندارد در حالت کل  یبرا  بیضر
معادالت   یسازمدل  تکنیکوابسته از    ریمستقل بر متغ  ریزمان چند متغتأثیر هم   ی منظور بررسو به   قیتحق

به دلیل کم بودن حجم نمونه آماری و    استفاده شده است.  (PLS)اس  الیاسمارت پافزار  نرمی در  ساختار
 استفاده شده است.  SmartPLS3 ها( از نرم افزارپیچیده بودن مدل )تعداد زیاد سازه

 

 یافته ها -4

 برازش مدل اندازه گیری -4-1
گیری سه  زههای اندابرای بررسی برازش مدل  Smart Plsسازی معادالت ساختاری در  در روش مدل

 شود. معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می
های عاملی، ضرایب  با استفاده از ضرایب بار  PLS( پایایی در روش  1981بر طبق نظر فورنل و الرکر )

ترکیبی) پایایی  و  میزان شدت  شود.  ( سنجیده می 1CRآلفای کرونباخ  است که  بار عاملی مقدار عددی 
کند. هرچه  رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه را طی فرآیند تحلیل مسیر مشخص می

مقدار بار عاملی یک شاخص در رابطه با یک سازه مشخص بیشتر باشد، آن شاخص سهم بیشتری در تبیین  
منفی آن در تبیین  ثیر أدهنده تکند. همچنین اگر بار عاملی یک شاخص منفی باشد، نشان آن سازه ایفا می
  ال مربوط به آن شاخص به صورت معکوس طراحی شده است. ؤباشد. به بیان دیگر سسازه مربوطه می 

(. در پژوهش حاضر همانگونه که  2،1999باشد )هالندمی   4/0های عاملی،  مالک مناسب بودن ضرایب بار
 0.4های عاملی باالی  . کلیه باراز جدول مشخص است تمامی ضرایب نشان از مناسب بودن این معیار دارد

-دهنده آن است که شاخصدار هستند که این مطلب نشاندرصد معنا  99باشند و در سطح اطمینان  می
مشاهده   2ل  گونه که در جدوهمانکند.  های مفهومی را به خوبی تبیین میهای نشانگر(، متغیرا)متغیره

از حداقل    شتریها بهمه سازه  یب یترک  ییا یکرونباخ و پا  یآلفا  بیدهد مقدار ضرمی  نشان  های شود، بررسمی
 .است ییایپا یمطلوب دارا یاگونه مطالعه به  نیا ی ها/ است؛ لذا سازه7 یعنیقبول قابل

 بارهای عاملی -1جدول 
 

Moderating 
Effect 1 

Moderating 
Effect 2 
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1 Composite Reliability 
2 Hu11lland 
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رهبری اخالقی *  
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 مشترک  ریهمگرا و مقاد یی، کرونباخ و روایبیترک ییای : پا(2) جدول
 

ضریب پایایی آلفای  
 کرونباخ 

مقادیر 
 اشتراکی 

ضریب پایایی ترکیبی  
(CR ؛) 

CR >0.7 

میانگین واریانس 
 ) AVEاستخراجی (
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Moderating 
Effect 1 

1.000 1.000 1.000 1.000 

Moderating 
Effect 2 

1.000 1.000 1.000 1.000 

 0.676 0.962 0.957 0.956 اعتماد 

 0.662 0.967 0.964 0.963 انگیزش 

 0.721 0.954 0.945 0.945 خودکارآمدی 

 0.760 0.969 0.965 0.965 رهبری اخالقی 

 
( شدهاستخراج   انسیوار  نیانگیم)  AVE  اریمع  یشود، بررسمشاهده می  2شماره    گونه که در جدولهمان

 نیا  یهاباشند، لذا سازهیم  5/0  یعنیقبول  مقدار باالتر از حداقل قابل   یسازه دارا  یدهد که تمامنشان می
به نتاباشندی م  همگرا  ییروا  یمطلوب دارا  یاگونه مطالعه  به  با توجه  ها شاخص   یجدول چون تمام  ج ی. 

ها شاخص  یهمگرا در سطح تمام روایی  ،هستند 0.5شده باالتر از استخراج انسیوار نیانگیم ریمقاد یدارا
 ن یتری شود که اساساستفاده می   اریمع  نیپژوهش از چند  یبرازش مدل ساختار  یبررس  ی برا  برقرار است. 

به    T  بیبا استفاده از ضرا  یاست. برازش مدل ساختار  T-value  ریهمان مقاد  ای  یمعنادار  بیضرا  اریمع
  بودن   معنادار  ٪ 95  نانیبتوان در سطح اطم  تاباشد    شتریب  96/1از    دیبا  بیضرا  نیصورت است که ا  نیا

 نمود.  دیتای را هاآن

 

 برازش مدل کلی   - 2- 4

شود و با تأیید برازش آن، بررسی  گیری و ساختاری میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه
 GOFشود. برای بررسی برازش مدل کلی تنها کافی است یک معیار به نام  برازش در یک مدل کامل می

 سنجیده شود: 

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅  
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅میزان   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  آمده است، بدست می آید. 2از میانگین مقادیر اشتراکی که در جدول  ̅
 

 .839/0میانگین مقادیر اشتراکی برابر است با  با توجه به مقادیر جدول فوق میزان 

  0.919برابر است با:    𝑅2̅̅̅̅زای مرتبه اول در این مدل وجود دارد لذا مقدار  ازآنجاکه یک متغیر پنهان درون  
    برابر است با: GOFلذا مقدار معیار 

 
0.919 839/0 0.878 
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 GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  که به   36/0و    25/0،  01/0با توجه به سه مقدار  
برای این معیار نشان از    0.878(، حصول مقدار  195-177:  1،2009شده است )وتزل و همکاران   معرفی

 باشد. برازش قوی  مدل کلی تحقیق برخوردار می
 

 

 
 (: آماره تی2شکل )

 
بیشتر   96/1به این صورت است که این ضرایب باید از    Tبرازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب  

نموده است مشخص    2ها را تایید نمود. شکل  معنادار بودن آن ٪95باشد تا بتوان در سطح اطمینان  

معنادار  های مدل بجز متغیر تعدیلگر مورد تأیید قرار گرفته است و  متغیرکه تمامی مسیرهای بین  
 باشندمی

 

1 Wetzels et al 
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 (: مدل در حالت ضرایب استاندارد بار عاملی3شکل )
 

های مربوط به متغیر  2Rدومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب  
زا بر یک  های برون معیاری است که نشان از تأثیر متغیر  2Rی( مدل است.  زای )وابستهپنهان درون
در نظر    2Rبرای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی    67/0و    33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار  متغیر درون
زا ی برونزا توسط تنها یک یا دو سازهی درونکه در یک مدل، یک سازهشود و درصورتی گرفته می

مقدار   گیرد،  قرار  تأثیر  رابطه   33/0از    2Rتحت  قوت  از  نشان  باال  سازهبه  و  سازه  آن  بین  ی ی 
نموده است که در این پژوهش یک معیار مشخص    (. شکل فوق1392داوری و رضازاده،)زاست  درون

باشند، لذا  )مالک مقادیر متوسط( می 0.6و  0.33مالک مقادیر قوی( و دو مقدار بین ) 0.67 باالتر از
 باشد.  این معیار نیز دارای برازش مناسبی می  مدل ساختاری از منظر
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 آزمون فرضیه ها -4-3

 رهبری اخالقی بر انگیزش تاثیر دارد.فرضیه اول: 

 

 ها آنضرایب رگرسیونی و سطح معناداری  -3جدول

 نتیجه آزمون  آماره تی  ضریب مسیر  فرضیه

 تایید فرضیه 4.206 0.248 انگیزش  رهبری اخالقی

 
انگیزش  بر است ، نتیجه می گیریم رهبری اخالقی  1.96که بیشتر از  4.206با توجه به آماره تی  برابر با 

،  نشان می دهد   0.248درصد تاثیر معناداری دارد. همچنین میزان ضریب استاندارد    95در سطح اطمینان  
 انگیزش تاثیر معنادار و متوسطی دارد. بر  که رهبری اخالقی 

 

 اعتماد سازمانی بر انگیزش تاثیر دارد فرضیه دوم:

 

 ها آنضرایب رگرسیونی و سطح معناداری  -4جدول

 نتیجه آزمون  آماره تی  ضریب مسیر  فرضیه

 تایید فرضیه 5.832 0.449 انگیزش  اعتماد سازمانی

 
انگیزش  بر    سازمانی است ، نتیجه می گیریم اعتماد   1.96که بیشتر از     5.832با توجه به آماره تی  برابر با

،  نشان می دهد   0.449درصد تاثیر معناداری دارد. همچنین میزان ضریب استاندارد    95در سطح اطمینان  
 انگیزش تاثیر معنادار و متوسطی دارد. بر   که اعتماد سازمانی

 

 خودکارآمدی عمومی تاثیر رهبری اخالقی بر انگیزش را تعدیل می کند.فرضیه سوم: 

 

 ها آنرگرسیونی و سطح معناداری  ضرایب -5جدول

 نتیجه آزمون  آماره تی  ضریب مسیر  فرضیه

اخالقی عمومی   رهبری  خودکارآمدی 
 انگیزش 

 تایید فرضیه 0.256 0.014

 



 

 
 

 ... نقش با یشغل زشیانگ بر یسازمان اعتماد و یاخالق یرهبر ریتأث یبررس: عنوان مقاله   99

 

است ، نتیجه می گیریم خودکارآمدی عمومی تاثیر    1.96که کمتر از    0.256با توجه به آماره تی  برابر با  
 رهبری اخالقی بر انگیزش را تعدیل نمی کند. 

 خود کارآمدی عمومی تاثیر اعتماد سازمانی بر انگیزش را تعدیل می کند. فرضیه چهارم: 

 ها آنضرایب رگرسیونی و سطح معناداری  -6جدول

 نتیجه آزمون  آماره تی  ضریب مسیر  فرضیه

 تایید فرضیه 0.330 0.019 انگیزش خودکارآمدی عمومی  اعتماد

 
است ، نتیجه می گیریم خودکارآمدی عمومی تاثیر    1.96که کمتر از    0.330با توجه به آماره تی  برابر با  

 اعتماد سازمانی بر انگیزش را تعدیل نمی کند. 

 

 بحث و نتیجه گیری  -5
در این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل تأثیر رهبری اخالقی و اعتماد سازمانی بر انگیزش شغلی با نقش  

لگر خودکارآمدی عمومی در بین پرسنل و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری تعدی
پرداخته شده است که یکی از مزیت های آن وجود شعبه های شرکت در شهرستان ها و شهرهای مختلف 

مانی مختلف استان می باشد که این خود منجر به تجربه کارکنان از مدیران اخالقی و جوء های اعتماد ساز
گردیده است. براساس نتایج بدست آمده هرچقدر شرکت به سمت رهبری اخالقی حرکت کند با عنایت به  
تأثیری که این متغیر بر انگیزش نیروی انسانی در سازمان دارد منجر به داشتن کارکنان فعال و با انگیزه  

است، نتیجه می گیریم رهبری   1.96تر از که بیش 4.206در سازمان می گردد با توجه به آماره تی  برابر با 
اطمینان  بر  اخالقی   در سطح  استاندارد    95انگیزش  میزان ضریب  دارد. همچنین  معناداری  تأثیر  درصد 
اخالقی    0.248 نشان می دهد که رهبری  این بر  ،   یافته های  دارد،  و متوسطی  معنادار  تاثیر  انگیزش 

نتایج پژوهش های خدایی و همکاران) (، دهقانیان و  1396(، پژوهش آیباغی و همکاران)1398پژوهش 
 ( را تقویت می کند. 2020( و باران و سیپنیزکا)1395همکاران)

به افزایش    بین کارکنان سازمان نیز منجر  این حس در  ایجاد  اعتماد در سازمان و  از طرفی وجود جوء 
ه این خود نشان از که وجود اعتماد  عملکرد کارکنان که به نحوی متأثر از انگیزش در بین آنها می گردد ک

بیشتر نسبت به سازمان خود، همکاران و مدیران به نحوی منجر به شکوفایی و موفقیت سازمان خواهد  
  است، نتیجه می گیریم اعتماد سازمانی   1.96که بیشتر از     5.832گردید که با توجه به آماره تی برابر با

،  نشان  0.449عناداری دارد. همچنین میزان ضریب استاندارد  درصد تأثیر م  95انگیزش درسطح اطمینان  بر
انگیزش تأثیر معنادار و متوسطی دارد که یافته های مطالعات مطالعات نفتی  بر    می دهد که اعتماد سازمانی

زاده) حسین  حسینی)1397و  و  فرجاد  رجبی  مطالعات  نیک  1397(،  و  شکوه  های  پژوهش  براساس   ،)
 ( را تأکید می کند.2020ی بوزیک و همکاران)( و در پژوهش ها1397پور)
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هر چند خودکارآمدی عمومی به عنوان ابزاری برای مقابله کارکنان با شرایط متغییر سازمان در نظر گرفته  
است ، نتیجه می گیریم خودکارآمدی   1.96که کمتر از    0.256می شود ولیکن با توجه به آماره تی  برابر با  

که کمتر  0.330قی بر انگیزش را تعدیل نمی کند و با توجه به آماره تی  برابر با عمومی تأثیر رهبری اخال
است ، نتیجه می گیریم خودکارآمدی عمومی تأثیر اعتماد سازمانی بر انگیزش را تعدیل نمی کند.   1.96از 

کنان رهبری آنهم به صورت اخالقی با نقشی که به همراه اعتماد سازی سازمان در افزایش انگیزش کار
شرکت آبفا دارد به عنوان مسئله ای قابل اهمیت برای مدیران عالی و سازمان مبدل گردیده است، افرایش  
انگیزش نیروی انسانی به عنوان سرمایه های هر سازمان با به کارگیری مدیران پایبند به اخالق و توجه و  

زایش انگیزش سرمایه های انسانی و  دقت در رفتارها و قوانین حاکم بر هر سازمان می تواند منجر به اف
کاهش هزینه های ناشی از نارضایتی و بی انگیزگی کارکنان در سازمان گردد که بعضاً هزینه های باالیی  

 چه از بعد معنوی و چه در بعد مادی بر سازمان تحمیل خواهد کرد. 

 

 کاربردی  یپیشنهادها -6

افزایش   • برای  ها  سازمان  درون  در  هایی  برنامه  برای  تدوین  تالش  و  پرسنل  و  کارکنان  انگیزش 
 افزایش اعتماد پرسنل به سازمان. 

 رعایت انصاف در توزیع  مزایا و پاداش در بین پرسنل و کارکنان سازمان. •

لزوم توجه کارشناسی و تدوین قوانین قوی برای ایجاد احساس انصاف در بین کارکنان و افزایش   •
 انگیزه کارکنان

مراتب و کارشناسان و فراهم آوردن فضای باز و آزاد برای بیان مشکالت  تسهیل ارتباط بین سلسله   •
و دغدغه های کارکنان به منظور افزایش حس اعتماد و رفع مسایل و مشکالت جاری سازمان و  

 کارکنان.

تأثیر قابل توجه آن در   • با عنایت به  اعتماد سازمانی  به عوامل موثر در  لزوم احصاء و توجه خاص 
 ن توسط سازمان و رهبران. انگیزش کارکنا

لزوم ترویج اصول اخالقی و پرورش مدیران و رهبران اخالق مدار برای آینده سازمان به منظور بهبود  •
 عملکرد ناشی از افزایش انگیزش در کارکنان.

دریافت بازخورد مدیران از رفتار خود برای سنجش اخالقی بودن آن با کارکنان با کمک واحدهای  •
 بازرسی، حراست ها، روابط عمومی و.... ستادی از جمله 
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Abstract  
The aim of this study was to investigate the effect of ethical leadership and 

organizational trust on job motivation with the role of modifier of general self-

efficacy. The present research is applied in terms of purpose and in terms of 

research method is among the descriptive survey research. The information 

was collected through library and field methods. To measure the variables, 

multiple-choice questions from the Elias et al.20 Standard Questionnaire 

(2020) including the variables of ethical leadership (questions 1-10), 

organizational trust (questions 11-22) and self-efficacy (questions 23-30) and 

the standard Hackman Job Motivation Questionnaire. And Oldham (1975) 

included (Questions 31-45) and used the five-point Likert scale. The statistical 

population in this study was 300 employees of Chaharmahal and Bakhtiari 

Province Water and Sewerage Company. Using Morgan table, the statistical 

sample size of this study was 169 people. Sampling method in this study is 

simple random sampling. Cronbach's alpha the numerical value of this 

coefficient for the standard questionnaire was generally 0.916. For inferential 

analysis of research data, structural equation modeling technique has been 

used in Smart Piels (PLS) software. Findings showed that according to the t-

statistic of 4.206 which is more than 1.96, ethical leadership has a significant 

effect on motivation at 95% confidence level. Also, according to the T-statistic 

of 5.832, which is more than 1.96, organizational trust has a significant effect 

on motivation at the 95% confidence level. Finally, due to the lower t-values 

in the moderator variables, the role of general self-efficacy modulator was not 

confirmed. The results showed the effect of ethical leadership and 

organizational trust on employee motivation.  
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منابع   ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت

 مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان کرمانشاه انسانی 
 

 4  زینب رویین تن ،3پروانه رویین تن  ،2محسن امیرآبادی فراهانی، *1مریم رویین تن 

 
 1400ماه  شهریور 6 تاریخ پذیرش:             1400 مرداد 5: دریافتتاریخ 

     چکیده
اجتماعی  پژوهش  این  اجراي  از  هدف سرمایه  تأثیر  فرهنگ  ارزیابی  منابع    و  مدیریت  بر  سازمانی 

. این پژوهش بر اساس معیار هدف  بود  مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان کرمانشاه  انسانی
پژوهش  گروه  دادهدر  گردآوري  زمان  معیار  اساس  بر  کاربردي،  پژوهش هاي  گروه  در  هاي ها 

داده ماهیت  معیار  اساس  بر  یکپیمایشی،  پژوهش  مبناي  و  کمی  ها  آماري .  بود  پژوهش  جامعه 
کلیه را  استان    پژوهش  دولتی  غیر  و  دولتی  عالی  آموزش  مراکز  میرا  پرسنل  براي  دادند.  تشکیل 

نرم تعیین حجم   نمونه از  با    SPSS Sample Powerگیري  افزار  مطالق  نمونه  و حجم  شد  استفاده 
نرم آلفاي  خروجی  محاسبه  با  توان  01/0افزار  معناداري    90/0،  )   05/0و  تعیین  ضریب  در 2Rاز   )

 گیري دردسترسنمونه گیري آنها با استفاده از روش  ، شیوه نمونه نفر انتخاب شدند  380جامعه آماري  
گرفت.   دادهجمعصورت  پرسشنامهآوري  سه  براساس  پرسشنامه    ها  اجتماعی،  سرمایه  پرسشنامه 

و پرسشنامه فرهنگ انسانی  منابع  ابزارمدیریت  پایایی  آلفاي   سازمانی  آزمون  اساس  بر  نیز  پژوهش 
به دست آمد و روایی      77/0و    75/0،  72/0  ها به ترتیبگرفت که ضریب آلفاي کرونباخ آن  کرونباخ

آن  محتوایی  و  شد. صوري  تایید  نظر متخصصان  از  استفاده  با  داده  ها  تحلیل  و  به کمک  تجزیه  ها 
سرمایه اجتماعی بر مدیریت  د:  پژوهش نشان دا  نتایج صورت پذیرفت.   SPSS & AMOSآماري  

انسانی   دارد    منابع  داري  معنی  و  مثبت  تأثیر   فرهنگو  تاثیر  انسانی  منابع  مدیریت  بر    سازمانی 
 معناداري دارد.  سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیر فرهنگ همچنین و .ردامعناداري د
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  مقدمه  -1
سازمانی،    هايهدفاست که براي رضایت کارکنان و تأمین    ايویژه مدیریت منابع انسانی، تخصص  

، در گرو ترکیب و تلفیق مؤثر منابع انسانی  درواقع. موفقیت هر سازمانی،  کندمی و کوشش    ریزيبرنامه 
اهداف    ايگونهبه است؛   به  نیل  گردد  بلندمدتو    مدتمیان،  مدتکوتاه  هايبرنامه که   تضمین 

(Abili,2016)  .ی یک نسانا  منابع  اهمیت  درک  یمعن  به  انسانی  منابع  مدیریت  وظبیفه،اهداف  ،فرایند
-می اشکل و معن نظایر آن آفرینی، کیفیت و ار، توجه به مشتري، کازماناست که به برتري سازمان س
  ازمان ی یک سنسانروي ادهی نیازمانو س  هاناییو پرورش و افزایش سطح توا  خشد. در حقیقت رشدب

صه شده است و  الی خنسانا   عباو سطح فکري مدیریت مناه  در دیدگازمان  داف سجهت رسیدن به اه
شکاین   در  مدیریتی  سسسطح  پیروزي  و  ب  ازمانت  داردسزایسهم  از  (.Saadat,2017)  ی  گروهی 

که  اورندبر این ب  الت  تحو  ادر فرآیند ایجد   ایگاه آنانید بر اهمیت جاکت  اش مدیریت بندیشمندان دانا
ري را در تحول و توسعه  اختا کلیدي و سنی سازمانها و بنگاهها،  باید نقش  انسا  ابع توسعه من  اییواحده

مل تجزیه و تحلیل  ا، این جزء شنی  انسا ابع  ریزي مننامهفرایند بر   (.Zarei Matin, 2017)ا نمایندایف
ک و  متغیره  النخرد  موجود  ااز  سی،  نسانا  عبامنبی  فرهنگ  و  سانیزماجو  سازمانی،  کیفیت  اختار   ،
الگوبرداري  ایستگیشغلی، سطح شارتهاي  ري، مه ازسدگی ک بهترینه ،  ارزیااز  توسعه  پی  ابی  ،  امدهاي 

  عاست. تصویربرداري از وض مال اصالحی ی و اعنانسا  ابع منازه گیري توسعه  ندا  اییی، ابزارهنسانا  منابع
از    ایستهب و شاستصویري مناید  تند که بسوظیفه اصلی هموجود دو    علیل از وضموجود و تجزیه و تح

را  نسانا  ابعمن ونشان    ی  از  برداري  براساکن ارک  هیف موجود وظ  ضعدهند. تصویر  احراز و    س شرایط ان 
آایسشرح شغل مشخص و سطح ش از طریقتگی  نیز  و مه   نان  احراز  حیتی معین الو ص  اه ارتشرایط 

 (.Saadat,2017)دهندد بروز میگردد که از خومی
مشترک، به    هايارزشگذاشته، بر اساس اعتقادات و    تأثیرسازمانی    هايجنبهبر تمام    سازمانی  فرهنگ
ایجاد یک  بخشدمیقدرت    هاسازمان و  تغییر  بررسی،  با  تنها  و    سازمانیفرهنگ.   پذیرانعطافمناسب 

  عنوانبه را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش    الگوي تعامل بین افراد  تدریجبه   توان می است که  
، یک متغیر محیطی  سازمانیفرهنگ  (.Amir Ismaili et al., 2014)  یک مزیت رقابتی بهره گرفت 

و هر تغییري در سازمان از آن نشأت    گذاردمیمیزان متفاوت بر تمام اعضاي سازمان اثر    است که به
میه  ب .  (Huffer et al., 2014)  گیردمی پیدا  افرادي  نکـرده  ندرت  تجربـه  را  سـازمانی  که  شوند 

سازمان همچنین  و  خیریه  انجمنهاي  ورزشی،  تیمهاي  باشـگاه،  مدرسـه،  اداري  باشـند.  بزرگ  هاي 
شـوند  هـا وارد مـی ازجمله این سازمانها هستند به موازات آن که افراد براي فعالیت و تماس به سازمان

گویند، قوانین  هایی که مردم در باره نحوه کارکردن مین در آن سازمان، داستانبـا آداب لباس پوشید
پرداخـت، سیستم  وظایف،  مراسم،  و  تشریفات  نحوه  سازمان،  روابط  سازمان،  اداره  روشهاي  زبان    و 

می    فهمنـد و بـا نظـایر آنها آشناتخصصی آن، طنز و لطایف که فقط اعضاي داخلی سازمان آن را می
 (Afjeh, 2015)  شوند
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شناخته    عنوانبهکه    هاسبکو    هافرهنگ فرهنگی  توسعه  طول  در،  شوندمیهنجارهاي    زمان 
و  یابندمی آغاز  براي  مشخصی  رویکردهاي  شامل  هنجارها  این  ابزارهاي هاپروژه  ریزيبرنامه.   ،

افراد   و  کار  انجام  براي  که    اختیارصاحبمشخصی  هستند  بر  و    کنندمی  گیريتصمیممشخصی  یا 
 شودمیتوسط تجربیات معمول اعضاي سازمان صیقل داده  سازمانیفرهنگمؤثر هستند.  گیريتصمیم

را با عملکرد و اعمال متداول خود توسعه   فرديمنحصربه هايفرهنگزمان  طول در هاسازمان و اغلب 
پدیدهفرهنگ   .(Qudusi and Rabiee, 2015)  دهندمی به سازمانی  و  است  ناملموس  راحتی اي 

ناپیدا قابل و  پنهان  آن  است و بخش عمده  قلعه آن آشکار  فقط  نیست کوه یخی است که  شناسایی 
نشان  درواقع  که  استاست  سازمان  اعضاي  واقعی  زندگی  شیوه  از  .  (Salehi et al., 2015)   دهنده 

چه ذخیره هر    کهطوريبه ؛  پذیردمیطرفی فرهنگ یک سازمان از تعامالت اجتماعی بین افراد تأثیر  
  و سرمایه اجتماعی در یک سازمان باال باشد نیاز به تدوین قوانین و مقررات و ایجاد نهادهاي اجرایی  

کاهش    نظارتی سازمان  طرفی  یابدمیدر  از  سرمایه   کنندهکنترلیک    عنوان به   سازمانیفرهنگ . 
 ,Babosa and Cardos)  کندمیغالب عمل    هايارزش   اجتماعی جهت تقویت رفتارهاي مشخص و

توجه بسیاري از اندیشمندا و سیاستمدارا را جاب    1990اجتماعی در اواخر دهة    ه فهوم سرمایم  . (2007
ع این  حوزالکرد.  بیشتر  بررسی  به  جنبهه  سرمای  ه  قه،  و  توساجتماعی  مراحل  از  اقتصادي عه  هایی 

زندگزند و  اجتماعی  شدگی  منجر  سازمانی  اجتم  (.Regia, 2013)ی  سرمایة  شبکهنظریة  هاي  اعی 
یک منبع   الکند. مثدهد و اهمیت رفتار مشارکتی و تعاونی را روشن میروابط بین کارکنان را نشان می

رابطه توسعارزشمند  سطح  بر  که  دارد  وجود  اجتماعی  گروههاي  یا  افراد  بین  اجتماعی  سرمایة  ه  اي 
تأثیر می اجتماعی    .(Sun et al., 2016)گذاردعملکرد  پشتیبانی توانمیسرمایه  قبیل  از  مزایایی  به  د 

شود  منجر  را  کمیاب  منابع  به  دسترسی  همچنین،  و  عاطفی  و    ه سرمای  .(Ahan, 2010)  اجتماعی 
دهد و به اعضا در رسیدن به هدفهاي سازمان ت را کاهش میالمباده اجتماعی موجود در سازمان هزین

»روابط اجتماعی و تعامالت افراد با   پاتنام.  (Zang et al., 2020)   کندتر کمک میبه شکلی اثربخش
یکدیگر« را بنیادیترین جزء سرمایه اجتماعی و شبکهها را خاستگاه دو مؤلفه دیگر سرمایه اجتماعی؛  
اجتماعی  نهادهاي  و  به حکومتها  اعتماد  اعتماد،  نوع سوم  میداند.  اعتماد و هنجارهاي همیاري  یعنی 

 (. Pantam,2013)است که به اعتماد نهادي مشهور است
تعاریف   به  توجه  بر    سرمایهاز    نظرانصاحببا  تأکید  با  و  پاتنام،    هايدیدگاهاجتماعی   سرمایهرابرت 

ارتباطی میان افراد یک اجتماع را   هايشبکه از مفاهیمی مثل اعتماد، هنجارها، و    ايمجموعهاجتماعی  
است و ابزاري    سازمانیتوسعه به  براي رسیدن   ايوسیلهاجتماعی    سرمایه ،  دیگرعبارتبه .  شودمیشامل  

 سازمانی است فرهنگ براي تقویت 
از  دیگربیانبه  استفاده  با  متغیرهاي    هامؤلفه ،  اجتماعی    سازمانیفرهنگو  سرمایه  فرایندهاي و  بر 

باشد این است که:  پاسخ آن می  دنبال  به شود. سؤالی که این تحقیق  مدیریت منابع انسانی پرداخته می 
 تأثیرگذار است؟ سرمایه اجتماعی  بر مدییریت منابع و رهنگ سازمانی تا چه میزان ف
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 پیشینه پژوهشی -2

( با عنوان  (  1397وفاخواه  ارزش پژوهشی  نقش  مدیریت  بررسی  فرایندهاي  بر  فرهنگ سازمانی  هاي 
دهد که متغیرهاي فرهنگی؛ فاصله قدرت، هاي تحقیق نشان می. یافتهپرداخته اند  منابع انسانی پروژه

هاي گرایی بر فرایند مدیریت منابع انسانی پروژه تاثیرگذار هستند. آنچه که در یافتهدگرایی و جمعفر
تحقیق به صورت بارزي به تأیید رسید؛ اثر منفی متغیر فردگرایی بر فرایندهاي مدیریت منابع انسانی 

ی پروژه بوده است که  گرایی بر فرایندهاي مدیریت منابع انسانپروژه و بالعکس نقش مثبت متغیر جمع
انسانی پروژه دهنده نقش کلیدي توسعه شاخصنشان بر فرایند مدیریت منابع  هاي فرهنگ سازمانی 

 .باشدمی
  بر   تاکید با  سازمانی   تعالی بر انسانی  منابع مدیریت ثیر رابطه وظایفتأ پژوهشی با عنوان  (  1397نساري)

.  است  داده  قرار   بررسی  مورد  را   ایالم  استان  گاز  شرکت  کارکنان  بین  در اجتماعی  سرمایه میانجی   نقش

 معنادري  تاثیر  72/0مسیر  ضریب  با انسانی  منابع مدیریت وظایف  داد،  نشان   تحقیق  هايیافته

تاثیر معنی داري بر تعالی سازمانی دارد. و    23/0یب مسیر  ضر  با  همچنین  و  دارد اجتماعی سرمایه بر

 .دارد سازمانی تعالی بر داري معنی و مثبت تاثیر69/0رمسی ضریب با نیز  اجتماعی سرمایه اینکه
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت منابع انسانی  (  پژوهشی با عنوان  1397موغلی و زارع) 

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی    اند.انجام داده  بر نظام عملکرد نوآورانه
انسا منابع  مدیریت  وجود و  معناداري  رابطه  دولتی شهر شیراز  ادارات  در  نوآورانه  عملکرد  نظام  بر  نی 

 .دارد
بررسی رابطه ي فرهنگ سازمانی و اثربخشی منابع  ( پژوهشی با عنوان عنوان  1395)صالحی  و   شریفی
آن  اند.  پرداخته    انسانی   مولفه هاي  و  بین فرهنگ سازمانی  است که  از آن  تحقیق حاکی  نتایج  که 

ل حمایت مدیریت، خالقیت فردي، سبک رهبري، تعلق سازمانی و سازش با پدیده تعارض رابطه  شام
 .ي مثبت و معناداري وجود دارد

( یاوري  و  عنوان  1395غفوري  با  پژوهشی  سرمایه    بررسی(  بر  سازمانی  فرهنگ  تاثیر  میزان  بررسی 
با توجه به بررسی انجام شده بر  ند.  اپرداختهاجتماعی اساتید دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري  

گیري کرد که در مجموع، تقویت عوامل فرهنگ سازمانی در  توان نتیجهروي پنج فرضیه پژوهش، می
مولفه  سرمایهافزایش  متغیر    هاي  در  خصوص  به  تاثیر  این  باشد.  می  موثر  دانشگاه  اساتید  اجتماعی 

نیاز مشارکت  در خصوص متغیر  اما  است.  بیشتر  استاعتماد  بیشتري  و مالحظات  توجه  میتوان    .مند 
گرفت  مهم   نتیجه  وظایف  از  این عوامل  تقویت  و تالش جهت  سازمان  هر  فرهنگی  عوامل  شناخت 

مدیران است. فرهنگ، منبع اعتماد و همکاري است. هرچه شعاع اعتماد بیشتر باشد گروه مورد نظر،  
 سرمایه اجتماعی بیشتري خواهد داشت

یین رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد نیروي انسانی در دانشگاه محیط زیست  ( به تع1393کرمی )
پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی در دانشگاه محیط زیست 
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وعملکرد   سازگاري  بین  رابطه  تعیین  کارکنان،  عملکرد  بر  آن  اثر  بررسی  و  دنیسون  مدل  اساس  بر 
انسانی انسانی   نیروي  نیروي  وعملکرد  پذیري  انطباق  بین  رابطه  تعیین  زیست،  محیط  دردانشگاه 

دردانشگاه محیط زیست، تعیین رابطه بین درگیرشدن درکار وعملکرد نیروي انسانی دردانشگاه محیط  
زیست، تعیین رابطه بین رسالت و عملکرد نیروي انسانی دردانشگاه محیط زیست می باشد.که نتیجه  

حقیق نشان می دهد که هر سه فرضیه فرعی به همراه فرضیه اصلی تایید شده است و بر  کلی این ت
 عملکرد کارکنان تاثیر دارند 

به  2013چی و همکاران)   ه یسرما  و   یانسان  منابع  تیریمد  يها  وه یش  نیب  رابطه  یبررس   به   مطالعه( 
  شرکت   161  از  يا  نمونه   اساس  بر.  دنپرداز  یم  یصنعت  يها  یژگیو  اثرات  لیتعد  و   یسازمان  یاجتماع

  ن یب  روابط   لیتسه   بر   که  یانسان   منابع   تیریمد  يها  وه یش  که  دهد  ی م  نشان  مطالعه  نیا  جینتا  ،
  ي قو کنند یم تیفعال کمتر  نظارت با عیصنا  در که ییها شرکت يبرا رابطه نی ا و دارد تمرکز کارکنان

  بر  یمثبت  ریتأث یانسان  منابع  ت یریدم  يها  وهیش  که داد    یموقت  لیتحل و  ه یتجز  کی  يها  افته ی.  است  تر
 دارد. یصنعت يها یژگیو اثرات لیتعد

  ( تحقیقی تحت عنوان شناسایی و اولویت بندي راهکارهاي توسعه و ارتقاء 2013کلینتون وهمکاران )
نتیجه رسیدند که مهم ترین عوامل در توسعه و   این  به  انسانی در قرن بیست و یکم  مدیریت منابع 

کارکنان،   مدیریت  پیشرفت آموزش  انسانی،  منابع  براي  مناسب  برنامهریزي  از:  عبارتند  انسانی  منابع 
ارزشیابی براي کارکنان، ایجاد سیستم انگیزشی براي کارکنان و توسعه فرهنگ اخالقی    ایجاد سیستم

 بین کارکنان سازمان.
یت منابع انسانی بر  ( تحقیقی تحت  عنوان تاثیر فرهنگ سازمانی و روش هاي مدیر2005چیو و شارما)

داده انجام  بخشی  عملکرد شرکت  اثر  شد اند.  خواهد  منتهی  سازمانی  عملکرد  بهبود  به  انسانی  منابع 
رشد که زیربنایی دست یابی به نتایج مالی است تاکید کردند و مخزن سازمانی از    .آنها  بر یادگیري و

 کنند.می سرمایه انسانی را عاملی جهت دستیابی به مزیت رقابتی معرفی
 

 پیشینه تحقیق : 1جدول 

 نتیجه  عنوان  پژوهشگر

ارزش  ( 1397وفاخواه ) نقش  فرهنگ  بررسی  هاي 
 سازمانی بر فرایندهاي مدیریت منابع 

پروژه  انسانی  منابع  مدیریت  فرایندهاي 
نشان که  است  کلیدي بوده  نقش  دهنده 

بر  توسعه شاخص  هاي فرهنگ سازمانی 
انسانی   منابع  مدیریت  پروژه فرایند 

 .باشدمی
 

رابطه  تأ  ( 1397نساري)  تاثیر   انسانی منابع مدیریت وظایفثیر 
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 تعالی  بر انسانی منابع مدیریت وظایف
 نقش  بر  تاکید  با  سازمانی

 اجتماعی  سرمایه میانجی

 و   دارد اجتماعی سرمایه بر  معنادري
تعالی   همچنین بر  داري  معنی  تاثیر 

و   دارد.  سازمانی 

 و  مثبت   اثیر  نیز یاجتماع سرمایه اینکه
 دارد  سازمانی تعالی بر داري معنی

و   موغلی 
 (  1397زارع)

و مدیریت  اجتماعی  بین سرمایه  رابطه 
 منابع انسانی بر نظام عملکرد نوآورانه 

مدیریت  و  اجتماعی  سرمایه  ابعاد  بین 
منابع انسانی بر نظام عملکرد نوآورانه در 
ادارات دولتی شهر شیراز رابطه معناداري 

 جود داردو

و   شریفی 
 ( 1395صالحی)

بررسی رابطه  پژوهشی با عنوان عنوان  
منابع  اثربخشی  و  سازمانی  فرهنگ  ي 

   انسانی 

مولفه هاي  و  سازمانی  فرهنگ  بین  که 
خالقیت  مدیریت،  حمایت  شامل  آن 
و   سازمانی  تعلق  رهبري،  سبک  فردي، 
با پدیده تعارض رابطه ي مثبت  سازش 

 و معناداري وجود دارد 

وري و یاوري  غف
(1395 ) 

میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه  
فنون   و  علوم  دانشگاه  اساتید  اجتماعی 

   هوایی شهید ستاري 

گرفتمی نتیجه  عوامل   توان  شناخت 
جهت  تالش  و  سازمان  هر  فرهنگی 
مهم   وظایف  از  عوامل  این  تقویت 
و   اعتماد  منبع  فرهنگ،  است.  مدیران 

اعتم شعاع  هرچه  است.  اد  همکاري 
سرمایه  نظر،  مورد  گروه  باشد  بیشتر 

 اجتماعی بیشتري خواهد داشت 
 

و  ( 1393کرمی ) سازمانی  فرهنگ  بین  رابطه  تعیین 
 عملکرد نیروي انسانی 

نیروي  عملکرد  و  سازمانی  فرهنگ  ین 
 وجود دارد رابطه معناداري انسانی

و   چی 
 (2013همکاران)

 تیریمد  يها  وهیش  نیب  رابطه  یبررس
 یاجتماع   هیسرما  و   یانسان  منابع

 يها  ی ژگیو  اثرات  لیتعد  و   یسازمان
 یصنعت

 ریتأث  یانسان  منابع  تیریمد  يها  وهیش
 يها   یژگیو  اثرات   لیتعد  بر  یمثبت

 دارد  یصنعت

کلینتون 
وهمکاران  

(2013 ) 

و  شناسایی  عنوان  تحت  تحقیقی 
و  توسعه  راهکارهاي  بندي  اولویت 

 مدیریت منابع انسانی ارتقاء

ترین مهم  و    که  توسعه  در  عوامل 
عبارتند   پیشرفت انسانی  منابع  مدیریت 

منابع   براي  مناسب  برنامهریزي  از: 
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سیستم ایجاد  کارکنان،  آموزش   انسانی، 
سیستم  ایجاد  کارکنان،  براي  ارزشیابی 
توسعه  و  کارکنان  براي  انگیزشی 

 فرهنگ اخالقی بین کارکنان سازمان

و   چیو 
 ( 2005شارما)

ساز فرهنگ  تاثیر  روش عنوان  و  مانی 
عملکرد  بر  انسانی  منابع  مدیریت  هاي 

 شرکت

بخشی   بهبود اثر  به  انسانی  منابع 
 عملکرد سازمانی منتهی خواهد ش 

 
 عبارتند از:  هاي که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته فرضیه

 باشد. رسد، سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار می: به نظر می 1فرضیه 
 باشد. رسد، فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار می: به نظر می 2ضیه فر

 باشد رسد، فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار می: به نظر می 3فرضیه 
 

 
 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل

 
 
 

سرمایه 
 اجتماعی 

فرهنگ  
 سازمانی

 اعتماد اجتماعی 

 محایت اجتماعی 

 هنجارهای اجتماعی 

 آگاهی و توجه 

 یکپارچگی 

 سازگاری 

 مشارکت  

 ریسک پذیری 

مدیریت  
منابع  
 انسانی 

برانمه کاری  
 منعطف

 تعامل

 آموزش و ابلندگی 

 انگیزش 
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 روش تحقیق -3

شیو یا  متدولوژي  همان  روش  از  می منظور  پژوهش  انجام  روش ه  اساس  باشد،  بر  را  پژوهش  هاي 
باید بندي نمود اما میتوان تقسیممعیارهاي مختلفی می بایست توجه داشت که معیارهاي موردنظر 

انتخاب  باشد. روش  به معیارهاي متفاوتی صورت پذیرفته است،  جامع  با توجه  این پژوهش  شده در 
گروه در  معیار هدف  اساس  بر  پژوهش  گردآوري پژوهش   این  زمان  معیار  اساس  بر  کاربردي،  هاي 

ها و مبناي پژوهش یک پژوهش  هاي پیمایشی، بر اساس معیار ماهیت دادهها در گروه پژوهشداده
کمی، بر اساس معیار خصوصیات موضوع یا مسئله پژوهش یک پژوهش همبستگی یا همخوانی، بر  

ی داده  نوع  اساس  بر  تحقیقات  انواع  معیار  دادهاساس  با  پژوهش  معیار  هاي دستک  اساس  بر  اول، 
جمع تکنیک روش  از  استفاده  با  میدانی  پژوهش  یک  اطالعات  معیار    آوري  اساس  بر  و  پرسشنامه 

ابزار گردآوري اطالعاتباشد. اصلیمیزان ژرفایی یک پژوهش پهنانگر می  3در این پژوهش    ترین 
پرسشنام  پرسشنامه اجتماعی،  سرمایه  فرهنگ )پرسشنامه  پرسشنامه  و  انسانی  منابع  مدیریت  ه 

می  لیکرت    .باشدسازمانی(  طیف  یک  پژوهش  این  پرسشنامه  در  مورداستفاده  اي  درجه   5طیف 
اجتماعی می براي پرسشنامه سرمایه  آلفاي کرونباخ  آزمون  بر اساس  نیز  پژوهش  ابزار  پایایی  باشد. 
درصد   77/0ي پرسشنامه فرهنگ سازمانی  و برا  75/0براي پرسشنامه مدیریت منابع انسانی    72/0

 SPSSافزار آماري  اي این پژوهش نرم وتحلیل اطالعات پرسشنامهبه تأیید رسیده است. ابزا تجزیه 

& AMOS  منظور تعیین وجود یا عدم وجود رابطه یا تأثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم باشد. به می
هاي رگرسیونی ساده و چندگانه و آزمون تی  آماري از مدلآمده از حجم نمونه به جامعه  دست نتایج به 

شده است. جامعه آماري این پژوهش شامل پرسنل مراکز آموزش عالی دولتی و  اي استفادهنمونه تک
استان کرمانشاه می نرم غیر دولتی  از  استفاده  با  پژوهش  این  نمونه در  نمونه باشد، حجم  گیري افزار 

SPSS Sample Power   با خروجی نرمصورت گر نمونه مطالق  آلفاي  فته و حجم  افزار با محاسبه 
باشد،  نفر می   380( در جامعه آماري برابر با  2Rاز ضریب تعیین )  05/0و معناداري    90/0، توان  01/0

 باشد.گیري دردسترس می گیري در این پژوهش نمونهشیوه نمونه 
 

 SPSS Sample Powerافزار . خروجی نرم2شکل          

 
 SPSS Sample Powerافزار هاي نرم. نمودار سناریو2شکل    
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 و تجزیه و تحلیل  هایافته -4
از پرسش   10.5اند.  درصد زن بوده  43.7پاسخگویان مرد و   را  درصد  شوندگان میزان تحصیالت خود 

و   دیپلم  لیسانس،    46.1فوق  و   43.4درصد  لیسانس  فوق  را  خود  تحصیالت  میزان  نیز  فوق  درصد 
درصد بین   42.1سال،    30شوندگان سن خود را کمتر از  درصد از پرسش  25.8اند.  موده باالتر گزارش ن

بین    21.8سال،    40تا    30 و    50تا    40درصد  از    10.3سال  بیشتر  را  خود  سن  نیز  سال    50درصد 
سال(، حداقل   35سال )حدود    34.5شوندگان در این پژوهش  اند. میانگین سنی پرسشگزارش نموده 

است.    55ثر سن  و حداک  27سن   داراي سابقه خدمت    34.2سال گزارش شده  از پاسخگویان  درصد 
  20درصد نیز سابقه خدمت خود را بیشتر از    16.3سال و    20تا    10درصد بین    49.5سال،    10کمتر از  

 اند.سال گزارش نموده 
 

دیریت هاي پراکندگی مرکزي از متغیرهاي سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازمانی، مآماره -2جدول 

 منابع انسانی 

 انحراف معیار   میانگین  تعداد متغیرها

 0.78 3.32 380 اعتماد اجتماعی
 0.93 3.58 380 هنجارهاي اجتماعی 

 0.82 3.63 380 حمایت اجتماعی 

 0.68 3.77 380 آگاهی و توجه 

 0.71 3.57 380 سرمایه اجتماعی 
 0.85 3.25 380 یکپارچگی

 0.70 3.41 380 سازگاري

 0.69 3.39 380 کت مشار

 0.89 3.50 380 ریسک پذیري 
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 0.66 3.38 380 فرهنگ سازمانی 
 0.55 3.69 380 تعامل

 0.48 3.24 380 آموزش و بالندگی

 0.64 3.33 380 انگیزش 

 0.49 3.21 380 هاي کاري منعطف برنامه 

 0.55 3.36 380 مدیریت منابع انسانی 
هاي اکتسابی متغیرهاي پژوهش اختصاص دارد، متغیر سرمایه نهاي فوق که به میانگیبا توجه به آماره

از حد متوسط جامعه )اجتماعی و کلیه مؤلفه باالتر  تا ( می3هاي آن داراي میانگینی  باشند، بیشترین 
مؤلفه در  میانگین  به:  کمترین  دارد  اختصاص  ترتیب  به  اجتماعی  سرمایه  متغیر  هنجارهی  .  1هاي 

اجتماع2اجتماعی   توجه  3ی  . حمایت  و  آگاهی  و کلیه 4.  اجتماعی.  متغیر فرهنگ سازمانی  اعتماد   .
باشند، بیشترین تا کمترین میانگین در ( می3هاي آن داراي میانگینی باالتر از حد متوسط جامعه )مؤلفه
به:  مؤلفه دارد  اختصاص  ترتیب  به  سازمانی  فرهنگ  متغیر  پذیري1هاي  ریسک  سازگاري  2.   .3 .

هاي آن داراي میانگینی باالتر از حد  ارچگی. متغیر مدیریت منابع انسانی و کلیه مؤلفه . یکپ4مشارکت  
هاي متغیر مدیریت منابع انسانی به  باشند، بیشترین تا کمترین میانگین در مؤلفه( می3متوسط جامعه )

 عطف.هاي کاري من. برنامه4. آموزش و بالندگی 3. انگیزش 2. تعامل 1ترتیب اختصاص دارد به: 

 "باشدرسد، سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار میمی نظربه ":1فرضیه 
 

 هاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپخروجی استاندارد شده وزن - 3 جدول

 های رگرسیونی خروجی استاندارد شده وزن

نسبت  مقدار استاندارد شده  متغیرهاي پژوهش  
 بحرانی 

سطح  
سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع  تأثیر معناداري 

 انسانی 
0.70 10.32 0.0001 

 خروجی آزمون بوت استرپ  

( در R2مقدار استاندارد شده )ضریب تعیین 
 آزمون بوت استرپ 

سطح   حد باال حد پایین 
 0.003 0.58 0.40 0.49 معناداري 

ا عدم معناداري ضریب بطور کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري ی
با    49)  49/0تعیین   برابر  آزمون  این  در  معناداري  مقدار سطح  آماري( چون  جامعه  در  مدل  درصدي 

هاي حد پایین و حد باال صفر واقع کوچکتر است و در بازه 05/0گزارش شده و از سطح خطاي  003/0
استنباط نمود که بطور کلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته( معنادار   تواننشده است می 

باشد.  شود، پس سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار می باشد و فرضیه فوق تأیید می می
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می که؛  آنست  فرضیه  این  کلی  اجتماعینتیجه  سرمایه  اساس  بر  را  انسانی  منابع  مدیریت  در    توان 
 بینی نمود.جامعه آماري پیش

 

 "باشدرسد، فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار مینظر می به " :2فرضیه 
 

 هاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپخروجی استاندارد شده وزن -4 جدول

 های رگرسیونی خروجی استاندارد شده وزن

نسبت  مقدار استاندارد شده  متغیرهاي پژوهش  
 بحرانی 

سطح  
تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع  معناداري 

 انسانی 
0.67 9.41 0.0001 

 خروجی آزمون بوت استرپ  

( R2مقدار استاندارد شده )ضریب تعیین 
 در آزمون بوت استرپ 

سطح   حد باال حد پایین 
 0.008 0.53 0.36 0.45 معناداري 

براي روشن شدن معناداري یا عدم معناداري ضریب بطور کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ  
با    45)  45/0تعیین   برابر  آزمون  این  در  معناداري  مقدار سطح  آماري( چون  جامعه  در  مدل  درصدي 

هاي حد پایین و حد باال صفر واقع کوچکتر است و در بازه 05/0گزارش شده و از سطح خطاي  008/0
کلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته( معنادار توان استنباط نمود که بطور  نشده است می 

باشد.  شود، پس فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار می باشد و فرضیه فوق تأیید می می
می که؛  آنست  فرضیه  این  کلی  در  نتیجه  سازمانی  فرهنگ  اساس  بر  را  انسانی  منابع  مدیریت  توان 

 نمود. بینیجامعه آماري پیش

 
 "باشدرسد، فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار مینظر می به ": 3فرضیه 

 

 هاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپاستاندارد شده وزن -5جدول خروجی

 های رگرسیونی خروجی استاندارد شده وزن

نسبت  مقدار استاندارد شده  متغیرهاي پژوهش  
 بحرانی 

 سطح معناداري 

نگ سازمانی بر سرمایه  تأثیر فره
 اجتماعی

0.89 14.63 0.0001 

 خروجی آزمون بوت استرپ  

مقدار استاندارد شده )ضریب تعیین  
R2 در آزمون بوت استرپ ) 

 سطح معناداري  حد باال حد پایین 

0.79 0.65 0.91 0.0001 
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اداري ضریب بطور کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري یا عدم معن 
با    89)  89/0تعیین   برابر  آزمون  این  در  معناداري  مقدار سطح  آماري( چون  جامعه  در  مدل  درصدي 
هاي حد پایین و حد باال صفر  کوچکتر است و در بازه   05/0گزارش شده و از سطح خطاي    0001/0

بر متغیر وابسته(    توان استنباط نمود که بطور کلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقلواقع نشده است می 
می می معنادار  تأیید  فوق  فرضیه  و  تأثیرگذار  باشد  اجتماعی  سرمایه  بر  سازمانی  فرهنگ  پس  شود، 

توان سرمایه اجتماعی را بر اساس فرهنگ سازمانی در باشد. نتیجه کلی این فرضیه آنست که؛ میمی
 بینی نمود.جامعه آماري پیش

 
 تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی   رگرسیونی چندگانه با متغیر پنهان از

 
 هاي رگرسیونی خروجی استاندارد وزن   6جدول

مقادیراستاندارد   هامتغیر

 شده 

نقاط  

 بحرانی

سطح  

 معناداری 

تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع 
 انسانی 

0.70 10.32 0.0001 

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع
 انسانی 

0.67 9.41 0.0001 

 0.0001 14.63 0.89 تأثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی

 (2Rجدول خروجی استاندارد آزمون بوت استرپ در ضریب تعیین )

 سطح معناداری حد بال  حد پایین  مقادیراستاندارد شده 

0.51 0.44 0.60 0.005 

اي روشن شدن معناداري یا عدم معناداري ضریب بطور کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ بر
با    33)  51/0تعیین   برابر  آزمون  این  در  معناداري  مقدار سطح  آماري( چون  جامعه  در  مدل  درصدي 

هاي حد پایین و حد باال صفر واقع کوچکتر است و در بازه 05/0گزارش شده و از سطح خطاي  005/0
استنباط نمود که بطور کلنشده است می  بر متغیر وابسته(  توان  اثرات )تأثیر متغیرهاي مستقل  این  ی 

می سادهمعنادار  عبارت  به  میباشد  و  تر  اجتماعی  سرمایه  اساس  بر  را  انسانی  منابع  مدیریت  توان 
 بینی نمود. فرهنگ سازمانی در جامعه آماري پیش

 

 

 

انی و مدیریت  اي براي بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازمنمونه آزمون تی تک  -7جدول

 منابع انسانی 
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 اي  نمونه جدول توصیفی آزمون تی تک  

خطای  انحراف معیار میانگین  متغیرها

 0.03 0.68 3.57 سرمایه اجتماعی استاندارد انحراف

 0.04 0.66 3.38 فرهنگ سازمانی 

 0.03 0.55 3.36 مدیریت منابع انسانی 

 اي  نمونه جدول استنباطی آزمون تی تک 

متغیر 

رد مو

 بررسی

مقدار آزمون 
t 

سطح   تفاوت میانگین

 معناداری 

 نتیجه آزمون

سرمایه 
 اجتماعی

وجود تفاوت معنادار و اکتساب  0.001 (3)تفاوت از   0.57 5.21
 میانگین باالتر از حد متوسط 

فرهنگ 
 سازمانی

وجود تفاوت معنادار و اکتساب  0.02 (3)تفاوت از   0.38 4.62
 متوسط میانگین باالتر از حد 

مدیریت 
منابع 
 انسانی 

وجود تفاوت معنادار و اکتساب  0.02 (3)تفاوت از   0.36 4.59
 میانگین باالتر از حد متوسط 

بحث   و  است  شده  طراحی  لیکرت  طیف  یک  با  که  پژوهش  این  پرسشنامه  طراحی  نوع  به  توجه  با 
می مطرح  جامعه  میانگین  با  را  نمونه  اکتسابی  میانگین  آمقایسه  از  تک کند  تی  براي  نمونه زمون  اي 

استفاده گردیده است که وضعیت متغیرها را در جامعه آماري مشخص  بررسی و ارزیابی این متغیرها 
اکتسابی متغیر سرمایه اجتماعی باالتر از حد متوسط جامعه و معنادار  سازد. با توجه به مقدار میانگینمی

ا بیانگر آنست که وضعیت سرمایه  جتماعی در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر  گزارش شده است و 
اکتسابی متغیر فرهنگ سازمانی باالتر از حد    باشد. میانگین دولتی استان کرمانشاه در حد مطلوب می 

مراکز   در  اجتماعی  سرمایه  وضعیت  که  آنست  بیانگر  و  است  شده  گزارش  معنادار  و  جامعه  متوسط 
کرمانشا استان  دولتی  غیر  و  دولتی  عالی  می آموزش  مطلوب  حد  در  میانگینه  متغیر    باشد.  اکتسابی 

که   آنست  بیانگر  و  است  شده  گزارش  معنادار  و  جامعه  متوسط  حد  از  باالتر  انسانی  منابع  مدیریت 
وضعیت سرمایه اجتماعی در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان کرمانشاه در حد مطلوب  

 باشد. می

 
 تحقیق نتایج-5
بر موفقیت یا شکست یک سیستم اجتماعی است.   تأثیرگذارعوامل    ترینمهم  منابع انسانی ازمدیریت   

و رمز موفقیت یک سیستم هستند، عامل منابع   تأثیرگذاراین منابع انسانی هستند که ضامن بقاء عامل  
سازمانی    تواندمیانسانی   کند،  اتالف  و  داده  هدر  به  را  مادي  و  فیزیکی  اجتماعی   سرمایه  بامنابع 
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 خلق   منظوربه   اطالعات  ازقادر به دسترسی سریع بازمان بندي مناسب به مجموعه متنوعی    نیرومند،
براي   ناملموس  دارایی  نوعی  سرمایه  است.این  شمار  ها  سازماننوآوري  میان    در  و  آیدمیبه  این 

و    که  هستند   هاییآن  هاشرکت  ترینموفق نحو مطلوب  به  دارایی  این  زمان ممکن   ترینسریع  دراز 
نماینداستف و فرهنگ .اده  اجتماعی  تأثیر سرمایه  ارزیابی  باهدف  پژوهش که  بر مدیریت این  سازمانی 

ها تأییدشده است. نتیجه  باشد که کلیه فرضیهفرضیه می  3منابع انسانی صورت پذیرفته است داراي  
اول:   تأثیرفرضیه  انسانی    میزان  منابع  مدیریت  بر  اجتماعی  کگزارش  0/ 70سرمایه  است  این  شده  ه 

باشد و بیانگر  می  49/0آن نیز برابر با     2Rمیزان تأثیر، یک تأثیر با شدت مناسبی بوده و ضریب تعیین  
که    آن )  49است  مستقل  متغیر  توسط  انسانی(  منابع  )مدیریت  وابسته  متغیر  واریانس  سرمایه درصد 

ع انسانی مربوط به متغیر  درصد از عامل مدیریت مناب  49تر  ( تبیین شده است. به عبارت سادهاجتماعی
باشد. نتیجه کلی  پس سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار می باشد.میسرمایه اجتماعی 

اجتماعی در جامعه آماري   توان مدیریت منابع انسانی را بر اساس سرمایهاست که؛ می   این فرضیه آن 
  ( همخوانی دارد. 1397موغلی و زارع)،  توسط    رفتهورت گصوهش با مطالعات  ژنتایج پ  بینی نمود.پیش

تأثیر فرهنگنتیجه فرضیه دوم:   انسانی  میزان  منابع  بر مدیریت  است که  گزارش   67/0سازمانی  شده 
باشد و  می   45/0آن نیز برابر با     2Rاین میزان تأثیر، یک تأثیر با شدت مناسبی بوده و ضریب تعیین  

آن که    بیانگر  م  45است  واریانس  مستقل درصد  متغیر  توسط  انسانی(  منابع  )مدیریت  وابسته  تغیر 
درصد از عامل مدیریت منابع انسانی مربوط    45تر  ( تبیین شده است. به عبارت سادهفرهنگ سازمانی)

متغیر   فرهنگ  باشد.می سازمانی  فرهنگبه  می پس  تأثیرگذار  انسانی  منابع  مدیریت  بر  باشد.  سازمانی 
آن  فرضیه  این  کلی  می ا  نتیجه  که؛  فرهنگ ست  اساس  بر  را  انسانی  منابع  مدیریت  در  توان  سازمانی 

پ بینی نمود.  جامعه آماري پیش با مطالعات  ژنتایج  همخوانی  (  2005چیو و شارما)ورت گرفته  صوهش 
از    .دارد این    ترینمهمیکی  و  است  سازمان  در  انسانی  منابع  مدیریت  اقدامات  اهمیت  تحقیق،  نتایج 

گستر از  نیز  ناشی  اهمیت  سازمان  در  انسانی  منابع  مدیریت  اقدامات  حوزه  این  شودمی دگی  امروزه   .
وجود دارد که نیروي انسانی، ارزشمندترین سرمایه سازمان است بنابراین    نظرانصاحباجماع در میان  

سازمان   هر  است  درگرو موفقیت  سرمایه  این  به  بهینه  اتوجه  و  .  ابزار  انسانی  منابع    هاي شیوه قدامات 
توسط  صلا که  هستند  انجام    هانگرش ،  هامهارت  توانندمی   هاسازمان  هاآن ی  براي  را  افراد  رفتار  و 

نیشاکارهای  و  مورد    ل ن  موجود  سازمانی  اهداف  و    .دهند  قرار   تائیدبه  فرهنگ  کلی،   هايارزش بین 
ن فرهنگ  آن  از  که  مدیریتی  رفتار  و  بثیتأ  گیردمی ت  ششرایط سازمانی  دستیابی  بر  زیادي  تعالی  ر  ه 

. چنین فرهنگی نیازمند مدیریت شدن است بدین معنی که  گذاردمی سازمان    فقمطلوب و عملکرد مو

ت ایجاد  الباید  براي  مستمر  انجام    پذیرششی  صرآن و  شدها  سومف  فرضیه  نتیجه  تأثیر  :  .  میزان 

اجتماعیفرهنگ بر سرمایه  تأثیگزارش   89/0  سازمانی  تأثیر، یک  میزان  این  است که  با شدت  شده  ر 
تعیین   ضریب  و  بوده  با     2Rمناسبی  برابر  نیز  آنمی  79/0آن  بیانگر  و  که    باشد  درصد    79است 

به  سازمانیفرهنگ( توسط متغیر مستقل )سرمایه اجتماعیواریانس متغیر وابسته ) تبیین شده است.   )
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ساده عامل    79تر  عبارت  از  اجتماعی  درصد  متغیر  سرمایه  به  پس    باشد می   سازمانیفرهنگمربوط 
این فرضیه آنسازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار می فرهنگ نتیجه کلی  توان  است که؛ می   باشد. 

فرهنگ اساس  بر  را  اجتماعی  پیشسرمایه  آماري  جامعه  در  نمود.سازمانی  نتایج  ا  بینی  با  نتیجه  ین 
ن. بهمخوانی دارد  (1395غفوري و یاوري)  باحاصل از تحقیقات   گفت    توانمی تایج تحقیق  ا توجه به 

ابتدا  معموالً  که   سازمان  کوچک    صورتبه هر  واحد  سازمان  شودمی   تأسیس یک  فعالیت  شروع  در   .
مختلفی   عوامل  به  توجه  با  آن  در  به    گیريشکل.  گیردمی شکل    سرعتبه فرهنگ  بستگی  فرهنگ 

بیل کارایی، کیفیت ارائه  آمدن سازمان و جایگاه آن در جامعه و عوامل موفقیت آن از ق  وجود  به  دلیل
ت نوآوري،  ابداع و  متولد  الخدمات،  دارد. وقتی سازمان  به سازمان  وفاداري نسبت  و  زیاد  ،  شودمی ش 

صورت   سازمان  موفقیت  براي  کارکنان  طرف  از  زیادي  نشانگر  گیردمیتالش  فرهنگ  حقیقت  در   .
است.   سازمان  آینده  و  خود  کار  از  کارکنان  تصویر  و  تالش  پاداش،   هايسیستمکه    دریجتبه درجه 

تدوین    هامشیخط ،  هاسیاست  کار  بر  حاکم  قوانین  بر  شوندمی و  عوامل  این  مجموعه   گیري شکل ، 
نوع    کنندهمشخص از طرف سازمان رسمی    عوامل. این  گذاردمیعمیق    تأثیراتفرهنگ اولیه سازمان  

د بود. در چنین حالتی فضا براي رفتار و طرز برخوردهایی هستند که براي موفقیت سازمان مهم خواهن
گسترش  التعام سازمان  در  افراد  بین  تعامیابدمیت  براي  را  فضایی  فرهنگ  ایجاد ال.  اجتماعی  ت 
. در  شودمی آمدن ارتباط و اعتماد    وجود   بهدرو در رو باعث   مالقاتت اجتماعی و  الکه این تعام  کندمی

 .گیردمی چنین فضایی است که سرمایه اجتماعی شکل 
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province 
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Zeinab Roointan4 
 

Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the impact of social capital and  
organizational culture on human resource management of governmental and non-

governmental higher education centers in Kermanshah province. This research 

was based on the criterion of purpose in the group of applied research, based on 

the criterion of time of data collection in the group of survey research, based on 

the criterion of the nature of data and the basis of the research was a quantitative 

research. The statistical population of the study consisted of all personnel of 

governmental and non-governmental higher education centers in the province. 

SPSS Sample Power sampling software was used to determine the volume and the 

sample size of the items with software output was calculated by calculating alpha 

of 0.01, power of 0.90 and significance of 0.05 from the coefficient of 

determination (R2) in the statistical population of 380 people. They were 

performed using available sampling method. Data collection was based on three 

questionnaires: Social Capital Questionnaire, Human Resource Management 

Questionnaire and Organizational Culture Questionnaire. The reliability of the 

research tool was based on Cronbach's alpha test. Their formal and content 

validity was confirmed using the opinion of experts. Data were analyzed using 

SPSS & AMOS. The results showed that social capital has a positive and 

significant effect on human resource management and organizational culture has a 

significant effect on human resource management. Also, organizational culture 

has a significant effect on social capital.5 
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