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  رياوشىاختی ي اوساوی َای سرمایٍ سازماوی، فضیلت میان ارتباط بررسی

 (ممسىی( عج) يلیعصر بیمارستان کارمىدان: مًردی  مطالعٍ)
 

 3، احمد علمداری2، محسه خًرشیدی1سید علی حسیىی اصل

 هذیشیت گشٍُ ًَس، پیام داًشگاُ هذسس فشٌّگی، 1

 اجشایی شیتهذی گشٍُ دادگستشی، اداسی اهَس کاسشٌاس 2

 ، کشهاى، ایشاىٍاحذکشهاى اسالهی آصاد داًشگاُ تَسعِ، ٍ تطبیقی هذیشیت دکتشای داًشجَی 3

 

 چکیدٌ

ایي پژٍّش کِ با ّذف، بشسسی استباط هیاى فضیلت ساصهاًی ٍ سشهایِ ّای اًساًی ٍ سٍاًشٌاختی )هطالعِ ی هَسدی کاسهٌذاى 

بَد.  "پیوایشی" ٍ اص لحاظ ًَع پژٍّش، تَصیفی اص ًَع "کاسبشدی"حاظ طشح، بیواسستاى ٍلیعصش )عج( هوسٌی( اًجام شذ، اص ل

اص فضیلت ( 2004کاهشٍى ٍ ّوکاساى )شایاى رکش است کِ دس پژٍّش حاضش، جْت سٌجش هتغیشّای پژٍّش، پشسشٌاهِ ی 

شهایِ ی سٍاًشٌاختی بصَست (، اص س2007(، اص سشهایِ ی اًساًی ٍ پشسشٌاهِ ی لَتاًض )1998ساصهاًی، پشسشٌاهِ ی بًَتیس )

ًفش اص پشسٌل  280ی آهاسی ایي پژٍّش، هشتول بش جاهعِبشسسی سابطِ ای )علی( هَسد استفادُ ی هحقق قشاس گشفتِ است. 

ی آهاسی اًتخاب شذًذ. ابضاس  ّا بِ عٌَاى ًوًَِ ًفش اص آى 134بیواسستاى ٍلیعصش هوسٌی بَد کِ بش اساس فشهَل کَکشاى، 

ّا اص طشیق آلفای کشًٍباخ هَسد تأییذ قشاس گشفت. ًتایج بِ دست آهذُ اص  بَد. سٍایی ٍ پایایی پشسشٌاهِ  سشٌاهِتحقیق شاهل پش

ّا ًشاى داد کِ هیاى فضیلت ساصهاًی، سشهایِ ی اًساًی ٍ سشهایِ ی سٍاًشٌاختی کاسکٌاى ّوبستگی هثبت،  تحلیل دادُ

یي ًشاى داد کِ هیاى فضیلت ساصهاًی، سشهایِ ی اًساًی ٍ سشهایِ ی هستقین ٍ هعٌاداسی ٍجَد داسد. ًتایج حاصلِ ّوچٌ

سٍاًشٌاختی بِ لحاظ هتغیش جٌسیت تفاٍت هعٌاداسی ٍجَد ًذاسد. ًتایج تحقیق ًشاى هی دّذ کِ فضیلت ساصهاًی اص عَاهل 

ٌاى ٍ افضایش بْشُ ٍسی ساصهاًی تأثیشگزاس بش سشهایِ ّای اًساًی ٍ سٍاًشٌاختی ساصهاى ّا بَدُ ٍ هٌجش بِ بْبَد عولکشد کاسک

 هی شَد. 
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