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تارید پذیزش وُایی مقالٍ1397/9/27 :

چکیدٌ

هْبضتّبی اضتجبعی فجبضت اؾت اظ تَاًبیی اًتمبل ٍ اقتطان هَثط ایسُّب ٍ احؿبؼ .تقْس ؾبظهبًی ثِ
هیعاى ًؿجی ّوبًٌسؾبظی ثب ؾبظهبًی ذبل ٍ یب زلجؿتگی ثِ آى ؾبظهبى گفتِ هیقَز وِ هیتَاًس حسالل
ثِ ٍؾیلِ ؾِ فبهل هكرم قَز :افتمبز ضاؾد ثِ اضظـّب .هغبلقِ حبضط ،تقییي ضاثغِ هیبى هیعاى ؾطهبیِ
اختوبفی ثب هیعاى تقْس ؾبظهبًی ٍ هیعاى هْبضتّبی اضتجبعی هیبى وبضوٌبى ضٍاثظ فوَهی ؾبظهبىّبی
زٍلتی تجطیع ثَز .ضٍـ تحمیك ثِ لحبػ هبّیت ،تَنیفی ٍ اظ ًَؿ پیوبیكی ،اظ ًؾط ّسف ،وبضثطزی ٍ اظ
ًؾط ظهبى ًیع ،اظ ًَؿ همغقی ثَز .خبهقِ آهبضی ٍ حدن ًوًَِ ولیِ وبضوٌبى قبغل زض ضٍاثظ فوَهیّبی
ؾبظهبىّبی زٍلتی تجطیع وِ تقساز آىّب ً 388فط ثَزًس .ثطای خوـآٍضی زازُّب ،اظ پطؾكٌبهِ هْبضتّبی
اضتجبعی ثبضتَى ،پطؾكٌبهِ تقْس ؾبظهبًی آلي ٍ هبیط ٍ پطؾكٌبهِ ؾطهبیِ اختوبفی ًبّپیت ٍ گَقبل
اؾتفبزُ قسُ اؾت .یبفتِّبی تحمیك ًكبى زازوِ ؾطهبیِ اختوبفی ثب هْبضتّبی اضتجبعی ٍ تقْس ؾبظهبًی
وبضوٌبى ضٍاثظ فوَهی ؾبظهبىّبی زٍلتی تجطیع ضاثغِ هثجت ٍ هقٌیزاض زاضز.
واژگاى کلیدی :ؾطهبیِ اختوبفی ،تقْس ؾبظهبًی ،هْبضتّبی اضتجبعی ،وبضوٌبى ضٍاثظ فوَهی
ؾبظهبىّبی زٍلتی تجطیع.

 .1کبزشٌبسی ازشد علَم ازتببطبت اجتوبعیٍ ،احد تبسیص ،داًشگبُ آشاد اسالهی ،تبسیص -ایساى.
 .2عضَ ّیبت علوی داًشگبُ شْید هدًی آذزببیجبى ،گسٍُ هطبلعبت شًبى ،تبسیص– ایساى (ًَیسٌدُ هسئَل).

یا

یکم

مقدمٍ

هسیطاى ٍ وبضوٌبى ضٍاثظ فوَهی زضؾغَح هرتلف ثط ثوطثركی قطوت ،آى ّن ثِ قىلّبی هتفبٍت
اثط هیگصاضًس .اظ آى خب وِ هْنتطیي ٍؽیفِ ضٍاثظ فوَهی ثیبى ٍ اًقىبؼ فقبلیتّبی ؾبظهبى هتجَفِ ٍ
تؿْیل زض اضتجبط ثب ؾبیط اضگبىّب ٍ قطوتّب ثطای پیكجطز اّساف زؾتگبُ وبضگعاض ذَیف اؾت؛ ثیقه
اًدبم ّط چِ ثْتط ٍؽبیف ؾپطزُ قسُ ثِ ّط فضَ ایي ثرف تبثیطات ظیبزی ثط ثبظزُ فولی قطوت ٍ
هْن تط اظ آى ًگبُ خبهقِ ثطآى ؾبظهبى زاضز .اظ ایي ضٍ هغبلقِ توبهی ٍخَُ تبثیطگصاض ثط فولىطز وبضوٌبى
ضٍاثظ فوَهی زاضای خَاًت هفیس ظیبزی ثطای ّط ؾبظهبى اؾت وِ یبضیثرف ؾبظهبى زض پیكجطز اّساف
هطثَط ثِ ذَیف زض آیٌسُ ذَاّس ثَز .ثط حؿت ایي زض ایي همبلِ ؾقی ذَاّس قس تب یىی اظ هْنتطیي
پبضاهتطّب ،یقٌی ؾطهبیِ اختوبفی هَضز ثطضؾی لطاض گیطز .ؾطهبیِ اختوبفی هفَْهی چٌس ثقسی زض فلَم
اختوبفی ٍ تأثیطگصاض زض ثؿیبضی اظ حَظُّبی خبهقِ اؾت ٍ زض ازثیبت هطتجظ ثب تَؾقِ ًیع خبیگبُ ٍیػُای
زاضز .ثطذی ًیع ثب ایي اؾتسالل وِ افطازی وِ اظ ؾطهبیِ اختوبفی ثبال ثطذَزاض ّؿتٌس ،توبیل ثیكتطی ثِ
ظًسگی ؾبلن ،قبز ٍ قطوت زض فقبلیتّبی اختوبفی زض خَاهـ زاضًس آى ضا حلمِ هفمَزٓ تَؾقِ هیزاًٌس
(هَخس ٍ ّوىبضاى1387 ،؛ ٍیل ٍ ّوىبضاى .)2011 ،ؾطهبیِ اختوبفی ثِ فٌَاى ًَقساضٍی زضزّبی
اختوبفی قٌبذتِ قسُ اؾت(فمیْی ٍ فیضی .)1386 ،ثب اؾتفبزُ هٌبؾت اظ ایي ؾطهبیِ ظهیٌِ ثطای تَلیس ٍ
تمَیت آى فطاّن هیقَز ٍ زض ٍالـًَ ،فی تَلیس اختوبفی لبثل هسیطیت ثِ حؿبة هی آیس(ٍحیسا ٍ ّوىبضاى،
1383؛ حضطتی ٍ تٌْبیی .)1388 ،ؾطهبیِ اختوبفی هفَْهی اؾت وِ ثِ ٍیػُ ثب آثبض اًسیكوٌساًی چَى
ثَضزیَ ،ولوي ٍ پبًتبم زضچٌس زِّ گصقتِ گؿتطـ یبفتِ اؾت(ًَغبًی ٍ انغطپَض هبؾَلِ ،)1386 ،اظ ؾَیی
زیگط ثبیس ثِ ایي ًىتِ تَخِ زاقت وِ تقْس وبضهٌساى ًؿجت ثِ ؾبظهبى قبذم هْوی اؾت وِ ثط ضٍی
فولىطز ؾبظهبى تبثیط هی گصاضز .اٍلیي زلیل زض ایي هَضز ایي اؾت وِ وبضهٌساى هتقْستط ،توبیل ثطای ثبلی
هبًسى زض یه ؾبظهبى ثطای هست عَالًی ضا زاضًس .فالٍُ ثطایي ،ایي وبضهٌساى زض فولىطزقبى وبضاتط اظ
ثمیِ وبضهٌساى ّؿتٌس .تقْس ؾبظهبًی ثِ ًحَُ ثطذَضز وبضهٌساى ثب اّساف ؾبظهبىقبى ،ثِ اضظـگصاضی
َّیت ؾبظهبىقبى ،پصیطـ ٍ ٍفبزاضی ثِ ؾبظهبى اقبضُ زاضز .اضتجبعی وِ ثیي وبضهٌساى ٍ قطوتقبى
ٍخَز زاضز ًِ تٌْب ثط ضٍی ذَز قطوت ثلىِ ثط ضٍی خبهقِ تبثیط هیگصاضز .ثٌبثطایي تقْس ًؿجت ثِ ؾبظهبى
قبهل توبیل وبضهٌساى ثِ ّوىبضی زض ضؾیسى ثِ فولىطز ثْتط ٍ ًكبى زازى ٍفبزاضی ًؿجت ثِ اّساف
ؾبظهبى اؾت(ؾٍَاض ٍ ذبلیس .)21 :2011 ،ثب تَخِ ثِ آى چِ زض ثبال ثساى اقبضُ قس هیتَاى ثِ اّویت
یبفتي هیعاى تبثیطگصاضی ٍ ّنچٌیي فَاهل هَثط ثط ّط یه اظ قبذمّبی هطتجظ ثب آى زض ضاثغِ ؾطهبیِ
اختوبفی ٍ تقْس ؾبظهبًی پی ثطز.

بین

یه

ثطگوبى ،)2000(1تقْس ؾبظهبًی ضا ایي چٌیي تقطیفوطزُ اؾت :تقْسؾبظهبًی فجبضت اؾت اظ ثبٍض لبعـ
افطاز زض پصیطـ اضظـّب ٍ اّساف ؾبظهبى ٍ توبیل ثِ تالـ ثیكتط ٍ حفؼ َّیت زضؾبظهبى .پػٍّكگطاى
تقْس ؾبظهبًی ضا ثِ فٌَاى یه هتغیط حبیع اّویت زض زضن ضفتبض وبضوٌبى هیزاًٌس .پػٍّفّب ًكبى زازُ-
اًس وِ تقْس ؾبظهبًی فولىطز وبضوٌبى ،ثطٍى زازُّبی ؾبظهبًی اظ لجیل تطن ذسهت ،فطٍـ ٍ ؾَزآٍضی
هؤؾؿِ ٍ ًیع غیجت وبضوٌبى ضا تحت تأثیط لطاض هیزّس ٍ ثسیي تطتیت ٍخَز تقْس ؾبظهبًی ثبفث افعایف
ثْطٍُضی ،ثْجَز ٍ افعایف ویفیت اضائِ ذسهبت هیقَز(پبظاضگبزی ٍ خْبًگیطی.)1385 ،
زض قطایظ فمساى تقْس ؾبظهبًی وِ تبثیط پصیطفتِ اظ فسم ٍخَز ؾطهبیِ اختوبفی اؾت ٍ ثبلغجـ آى ثِ
ون ثَزى هْبضتّبی اضتجبعی وبضوٌبى ذَاّیس اًدبهیس ،ثِ زلیل ضقف زض حبوویت ٌّدبضّب ،تقطو هیبى
آىّب ٍ حتی پسیس آهسى فطنِّبیی فبلس ٌّدبضّبی ضٍقي ،فسم التعام ثِ لَافس اذاللی ٍ اختوبفی پسیس
هیآیس ٍ الگَّب ثِ ذَثی ضاٌّوبی ضفتبضّبی اختوبفی ًیؿتٌس .ثِ فجبضت زیگط زض ایي قطایظ اذتالل،
تقبضوً ،بپبیساضی ٌّدبضّب ٍ زض ثطذی ظهیٌِّب ،ثیٌّدبضی ثِ ٍضَح لبثل هكبّسُ اؾت .زض ضوي،
گطایف ثِ ضفتبضّبی ًبثٌْدبض اظ هؿبئلی اؾت وِ تَؾقِ اختوبفی ٍ التهبزی ٍ قىلگیطی خبهقِ ثب ثجبت
ٍ زٍض اظ تٌف ٍ اًحطافبت ضا غیط هوىي هیؾبظز ٍ ّطگًَِ ثطًبهِضیعی ٍ پیكطفت اختوبفی ٍ التهبزی ضا
ثب ذغط هَاخِ هیؾبظز(قیبًی ٍ هحوسی .)1386 :12 ،ؾطهبیِ اختوبفی اظ ؾِ زیسگبُ ًؾطی ثب فسم تقْس
ؾبظهبًی اضتجبط زاضز :ایي ؾِ تئَضی ،هؿتمل اهب هغبثك ثب ّن زض زضٍى زیسگبُ ؾبذتبض اختوبفی ٍخَز زاضز
وِ فجبضتٌس اظ :تئَضی ثیؾبظهبًی اختوبفی ،تئَضی فكبض ،آًَهی اختوبفی وِ ّط یه اظ آىّب ثِ ًَفی،
ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ اختوبفی ٍ تقْس ؾبظهبًی ٍ اضتجبط حبنل اظ آى ضا یقٌی زض لبلتّبی افتوبز ،هكبضوت
ٍ اًؿدبم اختوبفی ثب هْبضتّبی اضتجبعی تجییي هیوٌٌس .ثب ایي وِ زض ؾغح خبهقِ هَضز هغبلقِ ،اّتوبم
ثِ ؾطهبیِ اختوبفی اظ ؾَی توبهی افطاز ٍ تالـ ثطای ویفیؾبظی فولىطز ذَیف زض ؾغَح فولیبتی
ّوَاضُ زض وبًَى تَخِ لطاض زاقتِ اؾت ،اهب تحمیمبت لبثل تَخْی پیطاهَى چگًَگی تبثیطپصیطی ٍ
تبثیطگصاضی ؾطهبیِ اختوبفی ٍ تقْس ؾبظهبًی ٍ ًیع تبثیط ایي زازُّب ثط ضٍی هْبضتّبی اضتجبعی وبضوٌبى
ٍ ثبالذم وبضوٌبى ضٍاثظ فوَهی نَضت ًپصیطفتِ اؾت؛ ثط ّویي اؾبؼ ٍ ثب تَخِ ثِ هغبلت فَق ،ؾَال
اؾبؾی ایي اؾت وِ آیب ثیي ؾطهبیِ اختوبفی ،تقْس ؾبظهبًی ٍ هْبضتّبی اضتجبعیوبضوٌبى ضٍاثظ فوَهی
ؾبظهبىّبی زٍلتی اؾتبى آشضثبیدبى قطلی ضاثغِ ٍخَز زاضز؟
َدف تحقیق

تقییي ضاثغِ هَخَز هیبى ؾطهبیِ اختوبفی ٍ تقْسؾبظهبًی ثب هْبضتّبی اضتجبعی هَخَز هیبىوبضوٌبى
ضٍاثظ فوَهی ؾبظهبىّبی زٍلتی تجطیع.

Bergman

1.

یا

یکم

مباوی وظزی

تعهد سازهانی

تقْس اظ ًؾط لغَی فجبضت اؾت اظ ثِ وبض گطفتي وبضی ،ثِ فْسُ گطفتيً ،گبُ زاقتي ،فْس ٍ پیوبى
ثؿتي ٍ زض انغالح فجبضت اؾت اظ:
 فول هتقْس قسى ثِ یه هؿئَلیت یب یه ثبٍض فول اضخبؿ یب اقبضُ ثِ یه هَضَؿ تمجل یب فْسُزاض قسى اًدبم وبضی زض آیٌسُ(ضاثیٌع.)1396 ،تقْسؾبظهبًی فجبضت اؾت اظ هیعاى ًؿجی ّوبًٌسؾبظی ثب ؾبظهبًی ذبل ٍ یب زلجؿتگی ثِ آى ؾبظهبى
وِ هیتَاًس حسالل ثِ ٍؾیلِ ؾِ فبهل هكرم قَز:
 افتمبز ضاؾد ثِ اضظـّب ٍ اّساف ؾبظهبى توبیل ثِ تالـ ثیكتط زض ضاُ تحمك اّساف ؾبظهبى توبیل لَی ثِ ثبلی هبًسى ٍ فضَیت زض ؾبظهبى(ّوبى).ثِ عَضولی هحممبى ؾِ ًَؿ تقْس ضا قٌبؾبیی وطزُاًسوِ هٌدط ثِ تقْس ؾبظهبًی ولی هیقَز(فسائی-
پَض:)1396 ،
 .1تقْس فبعفی :تقْس فبعفی ثِ فٌَاى ٍاثؿتگی یب زلجؿتگی فبعفی فطز ثِ ؾبظهبى تقطیف قسُ
اؾت.
 .2تقْس ٌّدبضی :تقْس ٌّدبضی ثِ فٌَاى ًَفی تقْس ٍ العام تقطیف قسُ اؾت وِ وبضوٌبى ضا ثِ
ؾوت ایي احؿبؼ ّسایت هیًوبیس وِ ثب ؾبظهبى ثوبًٌس.
 .3تقْس هؿتوط :تقْس هؿتوط ثِ فٌَاى ًیبظ ثِ هبًسى زض یه ؾبظهبى ثِ زلیل ّعیٌِ ثبالی تطن آى
تقطیف قسُ اؾت.
سزمایٍ اجتماعی

ؾطهبیِ اختوبفی اگط چِ هفَْهی ًَیي ٍ ًَ پب زض فطنِ هغبلقبت اختوبفی اؾت اهب ایي هفَْم ضیكِ
زضضٍاثظ ًَؿ ثكط زاضز .اهطٍظُ ایي اهط هؿلن اؾتوِ ضؾیسى ثِ تَؾقِ ،خبهقِ هسًی ،هقیبضّبی خْبًكوَل
ٍ ثؿتط هٌبؾت ثطای ظیؿت اختوبفی تٌْب ثب ٍخَز ؾطهبیِ اختوبفی قىل هیگیطز .ؾطهبیِ اختوبفی زض
ثیي گطٍُّبی زٍؾتی ،وبضوٌبى ازاضاتّ ،وؿبیگبىّ ،ن هؿلىبىّ ،ن هسضؾِایّب ،افضبء ولَحّبی
ٍضظقی لبثل هكبّسُ اؾت .زضول هیتَاى ؾطهبیِاختوبفی ضا ظیطثٌب ٍ ظهیٌِؾبظ انلی فطایٌس هسضًیعاؾیَى
زاًؿت .اضایِ قبذمّبی گًَبگَى ؾطهبیِ اختوبفی فالٍُ ثط فْن فولی ایي هتغیط ،ظهیٌِ اؾتفبزُ آى ضا
زض تحمیمبت پیوبیكی هْیب هیؾبظز .اضایِ قبذمّبی ّط هتغیط ثیبًگط قٌبذت ّوِخبًجِ آى زض هیساى
فول ضفتبضی یب اختوبفی اؾت.

بین

یه

تقطیف ؾطهبیِ اختوبفی فجبضت اؾت اظ:
 .1ضٍاثظ زٍ خبًجِ ،تقبهالت ٍ قجىِّبیی وِ زض هیبى گطٍُّبی اًؿبًی پسیساض هیگطزًس ٍ ؾغح
افتوبزی وِ زض هیبى گطٍُ ٍ خوبفت ذبنی ثِ فٌَاى پیبهس تقْسات ٍ ٌّدبضّبیی پیَؾتِ ثب ؾبذتبض
اختوبفی یبفت هیقَز(الَاًی.)1383 ،
 .2هدوَفِ ٌّدبضّبی هَخَز زضؾیؿتنّبی اختوبفی اؾتوِ هَخت اضتمبی ؾغح ّوىبضی افضبی
آى خبهقِ گطزیسُ ٍ ّنچٌیي ؾجت پبییي آهسى ؾغح ّعیٌِّبی تجبزالت ٍ اضتجبعبت هیگطزز .زض ایي
تقطیف هفبّیوی ًؾیط خبهقِ هسًی ٍ ًْبزّبی اختوبفی ًیع زاضای اضتجبط هفَْهی ًعزیه ثب ؾطهبیِ
اختوبفی هیگطزًس(ّوبى).
ثب تَخِ ثِ تقطیفّبی فَق هیتَاى گفت :ؾطهبیِ اختوبفی هدوَفِ ًْبزّب ،لَاًیي ،فبزات اختوبفی،
اضظـّب ،ثبٍضّب ٍ لَافس ضفتبضی وِ زض خبهقِ هؿتمط ٍ ثط هٌبؾجبت اختوبفی افضبی خبهقِ حبون اؾت.
ههارتهای ارتباطی

تَاًبیی اضتجبط هَثط زض خبهقِ افن اظ ذبًَازُ ٍ هحیظ وبض (اضتجبط ثب هبفَقّ ،وىبضاى ٍ وبضوٌبى) اهطی
ضطٍضی اؾت .اًؿبى فهط زیدیتبل ًیبظهٌس تؿلظ ثط زضیبفت ٍ اًتمبل هَثط پیبم اظ عطیك تلفي ،پؿت
الىتطًٍیه ٍ خَاهـ هدبظی اؾت .ثٌبثطایي ضطٍضت اضتمبء هْبضتّبی اضتجبعی اهطی اختٌبةًبپصیط اؾت.
هْبضتّبی اضتجبعی فجبضت اؾت اظ تَاًبیی اًتمبل ٍ اقتطان هَثط ایسُّب ٍ احؿبؾبت(ٍاغًُبهِ آوؿفَضز).
ایي هْبضتّب ضا هیتَاى ثِ زٍ زؾتِ فوسُ والهی ٍ غیطوالهی تمؿینثٌسی وطز:
اضتجبعبت غیط والهی :اضتجبط غیط والهی ثِ هقٌی فطؾتبزى ٍ زضیبفت وطزى پیبم ٍ ثطلطاضی اضتجبط ثِ
ٍؾیلِ پیبمّبی غیط لفؾی یب ثِ نَضت ثسًی اؾت ٍ ذَز قبهل اًَاؿ هرتلف اؾت.
اضتجبعبتوالهی :اضتجبط والهی قبهل هدوَفِ ضٍاثغی اؾتوِ اظ عطیك گفتگَ ٍ ثِ وبض ثطزى ولوبت
ٍ ٍاغُّب ایدبز هیگطزز .هْنتطیي هْبضتّبی والهی قبهل گفتي ،قٌیسى ،ذَاًسى ٍ ًَقتي اؾت وِ ثب
زٍ قیَُ تبهیي هیقَز ،قیَُ اٍل آى ضا اضتجبط حضَضی ثطاؾبؼ ظثبى هكتطن اظعطیك ههبحجِ ٍ هصاوطُ
ٍ ثطگعاضی خلؿِ تكىیل هیزّس ٍ قیَُ زیگط قبهل اضتجبط غیطحضَضی هبًٌس ضؾبًِ ّب ٍ زٍضًگبض ٍ تلفي
ٍ ًبهِ هیقَز.
پیشیىٍ تحقیق

تحمیمی وِ تَؾظ اضزالى ٍ لٌجطی ٍ ًَیسی ٍ ثْكتیضاز نَضت گطفتِ زض ضاؾتبی ثطضؾی تأثیط
هؿئَلیتپصیطی اختوبفی ٍ ؾطهبیِ اختوبفی ثط تقْس ؾبظهبًی زض هیبى وبضوٌبى زاًكگبُ آظاز وطهبًكبُ
ثَزُ اؾت .پطؾف اؾبؾی پػٍّف زض ضاؾتبی پبؾد ثسیي ؾَال ثَزُ اؾت وِ ثب تَخِ ثِ ایي وِ تَؾقِ ٍ
پیكطفت ّط ؾبظهبى ثیكتط ٍاثؿتِ ثِ وبضثطز نحیح ًیطٍی اًؿبًی اؾت ،اظ ایي ضٍ هیعاى چگًَگی ضاثغِ

یا

یکم

هیبى قبذمّبی هطثَط ثِ ایيوبضثطز (ؾطهبیِ اختوبفی) هیتَاًس ًمف اؾبؾی زض پیكجطز اّساف ؾبظهبى
هطثَعِ زاقتِ ثبقس .پػٍّف فَق اظ ًَؿ تَنیفی ٍ اظ ًؾط ضٍـ پػٍّكی پیوبیكی اؾت .ضٍـ خوـ-
آٍضی اعالفبت اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ ٍ ًوًَِگیطی ،اظ ًَؿ تهبزفی عجمِای ثَز اؾتوِ هتٌبؾت ثب حدن
ّط عجمًِ 203 ،فط اظ وبضوٌبى زاًكگبُ ضاظی وطهبًكبُ اًتربة قسُ اؾتً .تبیح تحلیل الگَیبثی هقبزالت
ؾبذتبضی ،ثطاظًسگی الگَ ضا ثب زازُّب ،هَضز حوبیت لطاض زازًسً .تبیح الگَیبثی هقبزالت ؾبذتبضی ًكبى زاز
اؾت وِ اثط هؿتمین هؿئَلیتپصیطی اختوبفی ثط تقْس ؾبظهبًی  0/21زض ؾغح  0/05هثجت ٍ هقٌیزاض
اؾتّ ،نچٌیي اثط هؿتمین ؾطهبیِ اختوبفی ثط تقْس ؾبظهبًی  0/59زض ؾغح  0/001هثجت ٍ هقٌیزاض
اؾت .زضًتیدِ اظ فَاهل هؤثطی وِ ّط ؾبظهبى زض ضاؾتبی تقْس ؾبظهبًی وبضوٌبى ثبیس هس ًؾط لطاض زّس،
هؿئَلیتپصیطی اختوبفی ٍ ؾطهبیِ اختوبفی اؾت .زض ایي ثیي ایدبز قجىِّب ٍ هدبضی اضتجبعی ٍ
ظهیٌِؾبظی ثؿتطی وِ هٌدط ثِ افعایف هؿئَلیتپصیطی وبضوٌبى قَز هیتَاًس زض افعایف تقْس ؾبظهبًی
وبضوٌبى هؤثط ٍالـ قَز(اضزالى ،لٌجطیًَ ،یسی ٍ ثْكتیضاز.)109–132 :1394 ،
تحمیمی وِ تَؾظ ذَضقیس نَضت گطفتِ زض ضاؾتبی ثطضؾی تأثیط ؾطهبیِ اختوبفی ثط تقْس ؾبظهبًی
زض هیبى وبضوٌبى ثبًهّبی اؾتبى وطهبى ثَزُ اؾت .پطؾف اؾبؾی پػٍّف زض ضاؾتبی پبؾد ثسیي ؾَال
اؾت وِ ثب تَخِ ثِ ایي وِ اًؿبى ٍ تبثیط آى زض ثْجَز ًتبیح اظ هْنتطیي قبذمّبی هَضز ثطضؾی حَظُ-
ّبی ضٍاى قٌبؾی ؾبظهبًی ،فلَم ضفتبضی ٍ هسیطیت هٌبثـ اًؿبًی ثَزُ اؾتً ،كبًگط ًیبظ ثیكتط اظ گصقتِ
ؾبظهبىّب ثِ ًیطٍّبی هتقْس هیثبقس .وبضوٌبًی وِ اّساف ٍ اضظـّبی ؾبظهبى ضا ثپصیطًس ٍ ثِ آى افتمبز
زاقتِ ثبقٌس ٍ ثب هیل ٍ ضغجت ثیكتطی ثطای ضؾیسى ثِ اّساف آى ثىَقٌس اظ ایي ضٍ ثطضؾی هیعاى
تبثیطپصیطی ٍ تبثیطگصاضی ؾطهبیِ اختوبفی ثط تقْس ؾبظهبًی هیتَاًس ًمف اؾبؾی زض پیكجطز اّساف
ؾبظهبى هطثَعِ زاقتِ ثبقس .وِ ثیبًگط اّویت تأثیط ؾطهبیِ اختوبفی ؾبذتبضی ،اضتجبعی ٍ قٌبذتی ثط
تقْس ؾبظهبًیوبضوٌبى ٍ اثقبز آى اؾت .پػٍّف ثبضٍـ تَنیفیّ -وجؿتگی اًدبم قسُ اؾت .ثبًهّبی
زٍلتی قْط وطهبى ،خبهقِ آهبضی پػٍّف ثَزُ ٍ اثتسا پٌح ثبًه هلی ،هلت ،تدبضت ،ضفبُ ٍ هؿىيٍ ،
ؾپؽ چْل ققجِ اظ ثبًهّبى هصوَض ،ثِ عَض تهبزفی اًتربة گطزیسُ اؾتّ .وِ وبضوٌبى ققجِّبى
هصوَض وِ زض هدوَؿ ً 400فط ثَزُاًس ،زض پػٍّف هكبضوت زازُ قسُاًس .زازُّبی اؾترطاج قسُ اظ 308
پطؾكٌبهِ ،هجٌبی آظهَى فطضیِّب ٍ الگَى هفَْهی پػٍّف لطاض گطفتِ اؾتً .تبیح پػٍّف ًكبى زازُ
وِ :الف) ؾطهبیِ اختوبفی اضتجبعی ،ثط تقْس ؾبظهبًی وبضوٌبى ٍ ًیع زٍ ثقس ٌّدبضی ٍ فبعفی آى زض
ؾغح  α;/01تأثیط هؿتمین ،هثجت ٍ هقٌیزاضی زاضز ،زض حبلی وِ تأثیط هقٌبزاضی ثط تقْس هؿتوط وبضوٌبى
ًساضز؛ ة) ؾطهبیِ اختوبفی ؾبذتبضی ٍ قٌبذتی ،ثطتقْس ؾبظهبًیوبضوٌبى ٍ اثقبز آى تأثیط هقٌبزاضی ًساضز؛
ج) ؾطهبیِ اختوبفی ؾبذتبضی ٍ قٌبذتی ،ثط ؾطهبیِ اختوبفی اضتجبعی زض ؾغح  α;0/01تأثیط هثجت ٍ
هقٌبزاضی زاضز؛ ز) ًتبیح تحلیل هؿیط ًیع ًكبى زاز وِ ؾطهبیِ اختوبفی ؾبذتبضی ٍ قٌبذتی اظ عطیك

بین

یه

ؾطهبیِ اختوبفی اضتجبعی ،ثط تقْس ؾبظهبًی ٍ زٍ ثقس تقْس ٌّدبضی ٍ تقْس فبعفی آى ،تأثیط ًبهؿتمین ٍ
هقٌیزاضى زاضز ،زض حبلی وِ تأثیط هقٌیزاضی ثط تقْس ؾبظهبًی هؿتوط وبضوٌبى ًساضز(ذَضقیس:1391 ،
.)30-77
تحمیك قبفقی ٍ هیطحبخی زض ثطضؾی تبثیط اثقبز ؾطهبیِ اختوبفی ثط ضٍی تقْس ؾبظهبًی زض هیبى
وبضوٌبى ؾبظهبىّبی زٍلتی اؾتبى آشضثبیدبى غطثی اًدبم پصیطفتِ اؾت وِ ثِ ًتبیح ظیط اًدبهیسُ اؾت:
ضاثغِ هقٌبزاضی ثیي ؾطهبیِ اختوبفی ٍ اثقبز ؾبذتبضی ٍ اضتجبعی ؾطهبیِ اختوبفی ثط تقْس ؾبظهبًی وبضوٌبى
ٍخَز زاضز ٍلی ثقس قٌبذتی ّیچگًَِ ضاثغِای ثب تقْس ؾبظهبًیوبضوٌبى ًساضز(پبیبىًبهِ تحهیالت تىویلی
زاًكگبُ اضٍهیِ).
فزضیٍَا

 ؾطهبیِ اختوبفی ثط هْبضتّبی اختوبفی وبضوٌبى ضٍاثظ فوَهی ؾبظهبىّبی زٍلتی تجطیع تأثیطهثجت ٍ هقٌیزاض زاضز.
 ؾطهبیِ اختوبفی ثط تقْس ؾبظهبًی وبضوٌبى ضٍاثظ فوَهی ؾبظهبىّبی زٍلتی تجطیع تأثیط هثجت ٍهقٌیزاض زاضز.
تعاریف مفًُمی ي عملیاتی متغیزَای تحقیق

ههارتهای ارتباطی

هْبضتّبی اضتجبعی فجبضت اؾت اظ تَاًبیی اًتمبل ٍ اقتطان هَثط ایسُّب ٍ احؿبؾبت(ٍاغًُبهِ آوؿفَضز).
ایي هْبضتّب ضا هیتَاى ثِ زٍ زؾتِ فوسُ والهی ٍ غیطوالهی تمؿینثٌسی وطز :اضتجبط والهی قبهل
هدوَفِ ضٍاثغی اؾتوِ اظعطیك گفتگَ ٍ ثِ وبض ثطزى ولوبت ٍ ٍاغُّب ایدبز هیگطزز .هْنتطیي هْبضت-
ّبی والهی قبهل گفتي ،قٌیسى ،ذَاًسى ٍ ًَقتي اؾت .اضتجبط غیطوالهی ثِ هقٌی فطؾتبزى ٍ زضیبفت
وطزى پیبم ٍ ثطلطاضی اضتجبط ثِ ٍؾیلِ پیبمّبی غیط لفؾی یب ثِ نَضت ثسًی اؾت.
ثطای ؾٌدف هْبضتّبی اضتجبعی ،اظ پطؾكٌبهِ هْبضت اضتجبعی ثبضتَى اؾتفبزُ قسُ اؾت .ایي
پطؾكٌبهِ قبهل  19ؾَال  5گعیٌِای هیثبقس.
تعهد سازهانی

تقْس ضا ًَفی ٍاثؿتگی فبعفی ثِ ؾبظهبى زض ًؾط هیگیطًس ٍ یب ًَفی احؿبؼ ٍفبزاضی ثِ ؾبظهبى
(ّبقویًؿت.)1389 ،
ثطای ؾٌدف تقْس ؾبظهبًی ،اظ پطؾكٌبهِ تقْس ؾبظهبًی آلي ٍ هبیط اؾتفبزُ قسُ اؾت.

یا

یکم

سرهایه اجتواعی

«فَوَیبهب »1ؾطهبیِ اختوبفی ضا هدوَفِای اظ ٌّدبضّبی هَخَز زض ؾیؿتن اختوبفی هیزاًس وِ
هَخت اضتمبی ؾغح ّوىبضی افضبی آى خبهقِ گطزیسُ ٍ هَخت پبییي آهسى ّعیٌِّبی تجبزالت ٍ
اعالفبت هیگطزز(قبضؿپَض ٍ ذَـفط .)136 :1381 ،اظ ًؾط ثَضزیَ ؾطهبیِ اختوبفی هدوَفِ هٌبثـ ثبلمَُ
یب ثبلفقلی اؾت هتقلك ثِ یه زٍ یب چٌس گطٍُ وِ ثِ ٍاؾغِ زاقتي قجىِ پبیساضی اظ ضٍاثظ ون ٍ ثیف
ًْبزیٌِ یب قٌبذتِ قسُ وِ ثب تهسیك هتمبثل حبنل هیقَز(فیلس.)34 :1386 ،
ثطای ؾٌدف ؾطهبیِ اختوبفی اظ پطؾكٌبهِ ؾطهبیِ اختوبفی ًبّپیت ٍ گَقبل اؾتفبزُ قسُ اؾت.
بعد ساختاری

وبضوٌبى اظ عطیك اضتجبعبت ثیي فطزی ذَز اعالفبت ضاخـ ثِ فطنتّبی هرتلف وؿت زضآهس ضا ثِ
زؾت هیآٍضًس .الگَی ولی اضتجبعبت هیبى فطزی ؾطهبیِ اختوبفی ،ثقس ؾبذتبضی وبضوٌبى هحؿَة هی-
قَز وِ هیتَاًس ثِ افطاز ثطای ثِ زؾت آٍضزى اًَاؿ هٌبثـ اختوبفی ووه وٌس.
ثطای ؾٌدف ثقس ؾبذتبضی ،اظ پطؾكٌبهِ ؾطهبیِ اختوبفی ًبّپیت ٍ گَقبل اؾتفبزُ قسُ اؾت.
بعد رابطهای

تَاًبیی ثطلطاضی اضتجبط ثب ؾبیط وبضوٌبى ّوىبض زض قطوت هتجَفِ ٍ یب ؾبیط اضگبىّبی هطتجت ٍ
هكتطنالوٌبفـ ثطای ًكبى زازى فاللِ ٍ تَخِ ثِ وبضوٌبى.
ثطای ؾٌدف ثقس ضاثغِای ،اظ پطؾكٌبهِ ؾطهبیِ اختوبفی ًبّپیت ٍ گَقبل اؾتفبزُ قسُ اؾت.
بعد شناختی

تَاًبیی زض ثبٍض نسالت ّوىبضاى ٍ زض حمیمت هیعاى افتوبز هتمبثل هیبى وبضوٌبى یه ؾبظهبى ٍ
ؾبظهبىّبی هطتجظ ٍ هكتطنالوٌبفـ ثب ؾبظهبى تحت پَقكی اؾت وِ فطز هكغَل وبض زض آى هیثبقس.
ثِ ثیبى زلیكتط هیتَاى هیعاى احتطام ثِ گفتِّبی قرهی ّط ّوىبض ضا زض هَضز ذَز ٍ وبض نَضت
پصیطفتِاـ تحت لَای ثقس قٌبذتی ثِ حؿبة آٍضز.
ثطای ؾٌدف ثقس قٌبذتی ،اظ پطؾكٌبهِ ؾطهبیِ اختوبفی ًبّپیت ٍ گَقبل اؾتفبزُ قسُ اؾت.

Fukuyama
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مدل مفًُمی تحقیق

شکل شمارٌ ( :)1مدل مفًُمی تحقیق

ريش تحقیق ي شیًٌ ومًوٍگیزی

ضٍـ تحمیك ثِ لحبػ هبّیت ،تَنیفی ٍ اظ ًَؿ پیوبیكی اؾت .اظ ًؾط ّسف ،وبضثطزی ٍ اظًؾط ظهبى
ًیع ،اظ ًَؿ همغقی اؾت.
خبهقِ آهبضی ایي تحمیك ضا ولیِ وبضوٌبى قبغل زض ضٍاثظ فوَهیّبی ؾبظهبىّبی زٍلتی تجطیع
قبهل هیقًَس وِ تقساز آىّب ثِ تقساز ً 388فط اظ وبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى ضٍاثظ فوَهیّبی زؾتگبُّبی
اخطایی اؾتبى اذص قسُ اؾت.
ابشار گزدآيری دادٌَا

ثطای خوـآٍضی زازُّب ،اظ پطؾكٌبهِ هْبضتّبی اضتجبعی ثبضتَى ،پطؾكٌبهِ تقْس ؾبظهبًی آلي ٍ هبیط
ٍ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ ؾطهبیِ اختوبفی ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ ًبّپیت ٍ گَقبل اؾتفبزُ قسُ اؾت.
پطؾكٌبهِ هْبضتّبی اضتجبعی ثبضتَى :پطؾكٌبهِ هْبضتّبی اضتجبعی زض ؾبل  1990تَؾظ ثبضتَى
تْیِ ٍ تٌؾین قس .ایي پطؾكٌبهِ  19ؾَال ضا زض ثط گطفتِ ٍ زاضای ؾِ هَلفِ هیثبقس ٍ ّسف اظ آى ووه
ثِ فطز ثطای حهَل ثیٌف زض هَضز هْبضتّبی اضتجبعی ذَز هیثبقس .پبیبیی ٍ ضٍایی هْبضت اضتجبعی
هسیط زض تحمیك ضییؿی ٍ ّوىبضاى تبییس قسُ اؾت.
پطؾكٌبهِ تقْس ؾبظهبًی آلي ٍ هبیط :1پطؾكٌبهِ تقْس ؾبظهبًی قبهل  24هبزُ ثِ نَضت  5گعیٌِای
هیثبقس .زض هغبلقِای وِ زض ؾبل  1378تَؾظ احوسیپَض زض ایطاى اًدبم گطفت ،ثب تبویس ثط ضٍـ ضطیت
آلفبی وطًٍجبخ ،افتجبض ّط یه اظ ذطزُ همیبؼّبی پطؾكٌبهِ ثِ زؾت آهسُ ٍ هكرم گطزیس وِ ضطایت
افتجبض تقْس فبعفی ثطاثط ثب  ،0/77ضطایت افتجبض تقْس هؿتوط ثطاثط  ٍ 0/79ضطایت افتجبض تقْس ٌّدبضی
ًیع ثطاثط ثب  0/61هیثبقس .ضطایت افتجبض ثِ زؾت آهسُ ثب تبویس ثط ٍیػگیّبی ضٍاىؾٌدی پطؾكٌبهِ
هغلَة ثَزُ ٍ زض ؾغح لبثل لجَلی لطاض هی گیطز(ثِ ًمل اظ ؾبفتچی ٍ ّوىبضاى.)1389 ،
Allen & Meyer's Organizational Commitment Questionnaire

1.

یکم

یا

پطؾكٌبهِ ؾطهبیِ اختوبفی :ایي پطؾكٌبهِ ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ ًبّپیت ٍ گَقبل عطاحی قسُ اؾت.
پطؾكٌبهِ قبهل  12گَیِ هیثبقس وِ ثط پبیِ همیبؼ پٌح ضتجِای لیىطت تٌؾین قسُ اؾت ،ثسیي نَضت
وِ پبؾد ذیلی ون ًوطُ  ٍ 1پبؾد ذیلی ظیبز ًوطُ  5هیگیطز .حوبیت اظ وبضوٌبى زض ؾِ ثقس ؾبذتبضی،
ضاثغِ ای ٍ قٌبذتی اًساظُگیطی قسُ اؾت .ؾَاالت  1تب  4هطثَط ثقس ؾبذتبضی ،ؾَاالت  5تب  8هطثَط
ثِ ثقس ضاثغِای ٍ ؾَاالت  9تب  12هطثَط ثِ ثقس قٌبذتی هیثبقس.
اعتباري پایایی ابشار اوداسٌگیزی

افتجبض هحتَای پطؾكٌبهِّب ثب اؾتفبزُ اظ ًؾطات هترههیي ایي حَظُ ثطضؾی ٍ خْت ثطضؾی پبیبیی
پطؾكٌبهِّب ،اظ آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس:
جديل شمارٌ ( :)1ضزایب آلفای کزيوباخ
شبخص

ضسیب آلفبی کسًٍببخ

هْبزتّبی ازتببطی

0/794

تعْد سبشهبًی

0/777

سسهبیِ اجتوبعی

0/895

بعد سبختبزی

0/914

بعد زابطِای

0/816

بعد شٌبختی

0/864

یافتٍَا

اظول ًوًَِ هَضز ثطضؾی 7/0 ،زضنس ظى ٍ  93/0زضنس هطز ّؿتٌس 26/8 .زضنس هدطز ٍ  73/2زضنس
هتبّل ّؿتٌس .هیعاى تحهیالت  32/0زضنس زیپلن ٍ ظیط زیپلن 21/6 ،زضنس فَق زیپلن 33/5 ،زضنس
لیؿبًؽ ٍ  12/9زضنس فَق لیؿبًؽ اؾت 20/1 .زضنس  30ؾبل ٍ ووتط 38/9 ،زضنس ثیي  31تب 40ؾبل،
 23/2زضنس ثیي  41تب  50ؾبل ٍ  17/8زضنس ثبالی  50ؾبل ؾي زاضًس .ؾبثمِ وبض  26زضنس  5ؾبل ٍ
ووتط 24 ،زضنس ثیي  6تب 10ؾبل 22/7 ،زضنس ثیي  11تب  15ؾبل 18 ،زضنس ثیي  16تب  20ؾبل ٍ 9/3
زضنس ثبالی  20ؾبل اؾت.
هیبًگیي هْبضتّبی اضتجبعی ثطاثط  ،3/59ووتطیي همساض ثطاثط  ٍ 2/23ثیكتطیي همساض ثطاثط 4/70
اؾت.
جديل شمارٌ ( :)2شاذصَای تًصیفی رضایت شغلی
هتغیس

تعداد

هیبًگیي

اًحساف هعیبز

چَلگی

کشیدگی

هیٌیون

هبکصیون

هْبزتّبی ازتببطی

388

3/59

0/50

-0/04

-0/16

2/23

4/70

بین

یه

هیبًگیي تقْس ؾبظهبًی ثطاثط  ، 3/04ووتطیي همساض ثطاثط  ٍ 1/33ثیكتطیي همساض ثطاثط  4/83اؾت.
هیبًگیي ؾطهبیِ اختوبفی ثطاثط  ، 3/75ووتطیي همساض ثطاثط  ٍ 1/67ثیكتطیي همساض ثطاثط  5/0اؾت.
جديل شمارٌ ( :)3شاذصَای تًصیفی حمایت اس کارکىان
هتغیس /هَلفِ

تعداد

هیبًگیي

اًحساف هعیبز

چَلگی

کشیدگی

هیٌیون

هبکصیون

سسهبیِ اجتوبعی

388

3/75

0/67

-0/40

-0/08

1/67

5/00

بعد سبختبزی

388

3/62

0/77

-0/43

0/12

1/00

5/00

بعد زابطِای

388

3/78

0/74

-0/72

0/86

1/00

5/00

بعد شٌبختی

388

3/85

0/94

-0/50

-0/52

1/00

5/00

 ثیي هیعاى ؾطهبیِ اختوبفی ٍ هیعاى هْبضتّبی اختوبفی وبضوٌبى ضٍاثظ فوَهی ؾبظهبىّبیزٍلتی تجطیع ضاثغِ ٍخَز زاضز.
ثط اؾبؼ ًتبیح تحلیل هسل ؾبذتبضی ،ضطیت ثطآٍضز قسُ ثطاثط  ،0/67ضطیت ثطآٍضز قسُ اؾتبًساضز
ثطاثط  ٍ 0/80ؾغح هقٌیزاضی ثطاثط  0/001اؾت .ثب تَخِ ثِ وَچهتط ثَزى ؾغح هقٌیزاضی اظ ،0/05
ًتیدِ گطفتِ هیقَز وِ ؾطهبیِ اختوبفی ثط هْبضتّبی اضتجبعی وبضوٌبى تبثیط هثجت هقٌیزاضی زاضز.
قست تبثیط ثطاثط ثب  0/80اؾت ،ثِ فجبضتی ثب یه ٍاحس اًحطاف هقیبض افعایف زض هیعاى ؾطهبیِ اختوبفی،
هیعاى هْبضتّبی اضتجبعی وبضوٌبى ثِ اًساظُ  0/80اًحطاف هقیبض افعایف هییبثس.
جديل شمارٌ ( :)4وتایج مدل ساذتاری بزای تاثیز سزمایٍ اجتماعی بز مُارتَای ارتباطی
هتغیس هستقل

هتغیس ٍابستِ

ضسیب بسآٍزد

خطبی هعیبز بسآٍزد

هقداز t

سطح هعٌیدازی

ضسیب بسآٍزد استبًدازد

ًتیجِ

سسهبیِ اجتوبعی

هْبزتّبی ازتببطی

0/666

0/067

9/905

0/001

0/804

هعٌیداز

آسمًن تحلیل ياریاوس
F

سطح هعٌبدازی

هجرٍز  1تب

تَاى آهبزی

سبختبزی

3.955

1

3.955

22.971

.000

.056

.998

زابطِای

6.531

1

6.531

37.934

.000

.090

1.000

شٌبختی

.001

1

.001

.007

.935

.000

.051

هتغیس هستقل

هجوَع هجرٍزات

دزجِ آشادی

هیبًگیي هجرٍزات

ثب تَخِ ثِ ًتبیح آظهَى تحلیل ٍاضیبًؽ چٌس ضاِّ هكبّسُ هیقَز وِ اثقبز ؾبذتبضی ٍ ضاثغِای اظ
هَلفِّبی ؾطهبیِ اختوبفی ثط هتغیط ثط هْبضتّبی اختوبفی ثب ضطیت  1تب  ٍ 0/056تَاى آهبضی ًعزیه
ثِ  ٍ 1هَلفِ ضاثغِای ثب ضطیت  1تب  ٍ 0/09تَاى آهبضی  1زض ؾغح ذغبی ووتط اظ  5زضنس تبثیط هثجت
ٍ هقٌبزاضی زاضز .ثقس قٌبذتی تبثیط هقٌبزاضی ثط هتغیط هْبضتّبی اختوبفی ًساقت.
 ؾطهبیِ اختوبفی ثط تقْس ؾبظهبًی وبضوٌبى ضٍاثظ فوَهی ؾبظهبىّبی زٍلتی تجطیع تبثیط هثجت ٍهقٌیزاض زاضز.

یکم

یا

ثب تَخِ ثِ ًتبیح تحلیل هسل ؾبذتبضی ضطیت ثطآٍضز قسُ ثطاثط  ،0/60ضطیت ثطآٍضز قسُ اؾتبًساضز
ثطاثط  ٍ 0/76ؾغح هقٌیزاضی ثطاثط  0/001اؾت .ثب تَخِ ثِ وَچهتط ثَزى ؾغح هقٌیزاضی اظ ،0/05
ًتیدِ گطفتِ هیقَز وِ ؾطهبیِ اختوبفی ثط تقْس ؾبظهبًی وبضوٌبى تبثیط هثجت هقٌیزاضی زاضز .قست
تبثیط ثطاثط ثب  0/76اؾت .ثِ فجبضتی ثب یه ٍاحس اًحطاف هقیبض افعایف زض هیعاى ؾطهبیِ اختوبفی ،هیعاى
تقْس ؾبظهبًی وبضوٌبى ثِ اًساظُ  0/76اًحطاف هقیبض افعایف هییبثس.
جديل شمارٌ ( :)5وتایج مدل ساذتاری بزای تاثیز سزمایٍ اجتماعی بز تعُد ساسماوی
هتغیس هستقل

هتغیس ٍابستِ

ضسیب بسآٍزد

خطبی هعیبز بسآٍزد

هقداز t

سطح هعٌیدازی

ضسیب بسآٍزد استبًدازد

ًتیجِ

سرمایه اجتماعی

تعهد سازمانی

0/101

0/011

9/103

0/001

0/712

معنیدار

هتغیس هستقل

هجوَع هجرٍزات

دزجِ آشادی

هیبًگیي هجرٍزات

F

سطح هعٌبدازی

هجرٍز  1تب

تَاى آهبزی

سبختبزی

5.151

1

5.151

42.403

.000

.099

1.000

زابطِای

8.551

1

8.551

70.385

.000

.155

1.000

شٌبختی

12.891

1

12.891

106.11

.000

.217

1.000

آسمًن تحلیل ياریاوس

ثب تَخِ ثِ ًتبیح آظهَى تحلیل ٍاضیبًؽ چٌس ضاِّ هكبّسُ هیقَز وِ اثقبز ؾبذتبضی ،ضاثغِای ٍ قٌبذتی
اظ هَلفِّبی ؾطهبیِ اختوبفی ثط هتغیط ثط هتغیط تقْس اختوبفی ثب ضطیت ا تب  ٍ 0/099تَاى آهبضی ٍ 1
هَلفِ ضاثغِای ثب ضطیت  1تب  ٍ 0/155تَاى آهبضی  ٍ 1هَلفِ قٌبذتی ثب ضطیت ا تب  ٍ 0/217تَاى آهبضی
 1زض ؾغح ذغبی ووتط اظ  5زضنس تبثیط هثجت ٍ هقٌبزاضی ثط تقْس ؾبظهبًی زاضز.
ثطای ثطضؾی ضٍاثظ ثیي هتغیطّب ،اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتفبزُ قسُ اؾتً .تبیح هبتطیؽ
ّوجؿتگی پیطؾَى ًكبى هیزّس وِ ثیي ؾطهبیِ اختوبفی ،ثقس ؾبذتبضی ،ثقس ضاثغِای ٍ ثقس قٌبذتی ثب
هْبضتّبی اضتجبعی ضاثغِ هثجت هقٌیزاضی ٍخَز زاضز ( .)p>0/05ثیي ؾطهبیِ اختوبفی ،ثقس ؾبذتبضی،
ثقس ضاثغِای ٍ ثقس قٌبذتی ثب تقْس ؾبظهبًی ضاثغِ هثجت هقٌیزاضی ٍخَز زاضز (ّ .)p>0/05نچٌیي ثیي
هْبضتّبی اضتجبعی ٍ تقْس ؾبظهبًی ضاثغِ هثجت هقٌیزاضی ٍخَز زاضز (.)p>0/05

بین

یه
جديل شمارٌ ( :)6وتایج ماتزیس َمبستگی پیزسًن بزای ريابط بیه متغیزَا
مُارتَای ارتباطی

هْبزتّبی ازتببطی

ضسیب ّوبستگی

تعُد ساسماوی

سزمایٍ اجتماعی

بعد ساذتاری

بعد رابطٍای

بعد شىاذتی

1

سطح هعٌیدازی
تعْد سبشهبًی

سسهبیِ اجتوبعی

بعد سبختبزی

بعد زابطِای

بعد شٌبختی

1

ضسیب ّوبستگی

**0/593

سطح هعٌیدازی

0/000

ضسیب ّوبستگی

**0/731

**0/720

سطح هعٌیدازی

0/000

0/000

ضسیب ّوبستگی

**0/598

**0/624

**0/796

سطح هعٌیدازی

0/000

0/000

0/000

ضسیب ّوبستگی

**0/566

**0/578

**0/824

**0/525

سطح هعٌیدازی

0/000

0/000

0/000

0/000

ضسیب ّوبستگی

**0/638

**0/584

**0/852

**0/479

**0/559

سطح هعٌیدازی

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

1

1

1

1

بحث ي وتیجٍگیزی

ًتیدِ ثِ زؾت آهسُ اظ فطضیِ اٍل انلی ًكبى زاز وِ ثیي ؾطهبیِ اختوبفی ٍ هْبضتّبی اضتجبعی
ضاثغِ هثجت ٍ هقٌیزاض ٍخَز زاضزً .تیدِ ثِ زؾت آهسُ ثب پػٍّفّبی فسائیپَض( ،)1396ثْطٍظ(،)1395
افالعًَی ٍ قیداالؾالهی وٌسلَؾی( ،)1394ثركٌسُ ٍ ّوىبضاى( ٍ ،)1394ییٌگ پیي یِّ ،)2014(1وؿَ
هی ثبقسً .تیدِ ثِ زؾت آهسُ اظ فطضیِ زٍم انلی ًكبى زاز وِ ثیي ؾطهبیِ اختوبفی ٍ تقْس ؾبظهبًی
آىّب ضاثغِ هثجت ٍ هقٌیزاض ٍخَز زاضزً .تیدِ ثِ زؾت آهسُ ثب پػٍّفّبی فسائیپَض( ،)1396ثْطٍظ
( ،)1395ثركٌسُ ٍ ّوىبضاى( ،)1394افالعًَی ٍ قیداالؾالهی وٌسلَؾی( ،)1394ییٌگ پیي یِ(،)2014
زٍلتآثبزی ٍ ّوىبضاى( ٍ ،)1390زفبیی ٍ ثطخقلیلَ(ّ ،)1389وؿَ هیثبقسً .تبیح یبفتِّب ًكبى زاز وِ
ثیي ؾطهبیِ اختوبفی ٍ تقْس ؾبظهبًی ثب هْبضتّبی اضتجبعی ضاثغِ هقٌیزاضی ٍخَز زاضز .اگط تقْس
ؾبظهبًی فجبضت اؾت اظ ثبٍض لبعـ افطاز زض پصیطـ اضظـّب ٍ اّساف ؾبظهبى ٍ توبیل ثِ تالـ ثیكتط ٍ
حفؼ َّیت زض ؾبظهبى ٍ ؾطهبیِ اختوبفی ًیع اظ عطیك خطیبىّبی اعالؿ ضؾبًی هثل آهَظـ هطثَط ثِ
هكبغل ،تجبزل فمبیس فطٌّگی ،تجبزل اعالفبت ٌّدبضّبی هطثَط ثِ هقبهالت زض قجىِّبی اختوبفی،
هكبضوتّبی هطزهی ،گطٍُّبی ذَزیبضی ،ضٍحیِ خوـگطایی زض ثطاثط فطزگطایی ٍ ًَفسٍؾتی قىل هی-
گیطز ،زض ٍالـ ایي هْبضتّبی اضتجبعی اؾت وِ تَاًبیی اًتمبل ٍ اقتطان هَثط ایسُّب ،احؿبؾبت ،اضظـّب
ٍ اّساف ؾبظهبى ضا زاضز.
Ying-Pin Yeh

1.

یا

یکم

پیشىُادَای کاربزدی

 .1هسیطاى ؾبظهبىّب ثِ ؾطهبیِ اختوبفی ٍ هَلفِّبی آى تَخِ الظم ضا هجصٍل زاقتِ ثبقٌس تب تقْس
ؾبظهبًی زض ؾبظهبى افعایف یبثس .ثسیْی اؾت هسیطاى هیتَاًٌس ثب ثْجَز ضٍاثظ ثیي وبضوٌبى ،افعایف
افتوبز ،ظهیٌِؾبظی ثطای هكبضوت ثیكتط ،اضتمبی آگبّیّب ،ثطًبهِضیعی خْت افعایف احؿبؼ هؿئَلیت
ٍ ظهیٌِؾبظی ثطای افعایف افتوبز وبضوٌبى ،ثبفث افعایف تقْس ؾبظهبًی زض ؾبظهبىّب قًَس.
 .2ثب تَخِ ثِ ایي وِ هیبى زٍ هتغیط ؾطهبیِ اختوبفی ٍ هْبضتّبی اضتجبعی ضاثغِ هؿتمیوی ٍخَز
زاضز ،پؽ پیكٌْبز هیگطزز ثطای افعایف هْبضتّبی اضتجبعی زض ؾبظهبىّب ثِ ؾطهبیِّبی اختوبفی
وبضوٌبى تَخِ ثیكتطی نَضت گیطز.
 .3ایدبز ٍ تمَیت گطٍُّبی اختوبفی ٍ غیط ضؾوی زض ؾبظهبى وِ ثتَاًٌس ضٍاثظ هتمبثل ثیي وبضوٌبى
ضا تَؾقِ زازُ ٍ هیعاى هكبضوت ٍ افتوبز اختوبفی افطاز ٍ زض ًتیدِ ؾطهبیِ اختوبفی ضا افعایف زٌّس؛
ظیطا ثِ عَض هؿلن افعایف ؾطهبیِ اختوبفی زض ؾبظهبىّب ثبفث تؿطیـ زضذسهت ضؾبًی ثِ اضثبة ضخَفبى
ٍ زض ًتیدِ ثْجَز فولىطز ؾبظهبًی هیقَز.
 .4فطاّن وطزى فطنتّبی آهَظقی ثطای وبضوٌبى ؾبظهبى زض ضاؾتبی تَؾقِ لبثلیتّبی حطفِای
آىّب ثِ ٍیػُ ثب تأویس ثط ایدبز ٍ تمَیت هْبضتّبی اضتجبط فطزی ٍ گطٍّی افطاز.
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