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 یادگیری میانجی نقش به توجه با دانش انتقال با اجتماعی سرمایه رابطه بررسی

 تهران شهر مالیاتی امور سازمان در سازمانی
 

 3کیومرث کیانی ،  2یامچلو  تمجید علیرضا، 1هانیه نظیفی  

 (هکبتببت کٌٌذُ پیگیزي) ایزاى، تْزاى، پزًذ، اسالهی آساد داًطگبُ، اجزایی هذیزیت ارضذ کبرضٌبسی داًطجَي 1

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ایزاى، تْزاى، پزًذ اسالهی آساد داًطگبُ، اًسبًی علَم داًطکذُ، اجزایی هذیزیت گزٍُ هزبی 2

 ایزاى، تْزاى، داًطگبُ آساد اسالهی پزًذ، داًطکذُ علَم اًسبًی، استبدیبر گزٍُ هذیزیت اجزایی 3

 

 چکیده

 ایفب، جَاهع ٍ ّب سبسهبى در اًسبًی ٍ فیشیکی سزهبیِ بِ ًسبت تزي هْن بسیبر قصً کِ است ًَیٌی هفبّین اس اجتوبعی سزهبیِ

هَرد  اي گستزدُ صَرت  بِ اجتوبعی سزهبیِ هفَْم، سبسهبى ٍ هذیزیت در تبسگی بِ ٍ اقتصبد ٍ ضٌبسی جبهعِ در اهزٍسُ. کٌذ هی

 هیبًجی ًقص بِ تَجِ بب داًص اًتقبل بب اجتوبعی سزهبیِ رابطِ ضٌبسبیی بب ّذف، رٍ پیصِ پژٍّص. است قزار گزفتِ استفبدُ

 ایي آهبري جبهعِ. است گزفتِ صَرت تْزاى ضْز هبلیبتی اهَر سبسهبى در جذة ظزفیت تعذیلگز ًقص ٍ سبسهبًی یبدگیزي

 اسبس بز ًفز 241 کِ بَدًذ ًفز 055 تعذاد بِ( اجزایی ٍ ستبدي) تْزاى جٌَة هبلیبتی اهَر کل ادارُ کبرکٌبى کلیِ پژٍّص

 لحبظ اس، کبربزدي ّذف لحبظ اس پژٍّص. ضذًذ اًتخبة ًوًَِ عٌَاى بِ ، ًسبی اي طبقِ رٍش بِ هَرگبى ٍ کزجسی جذٍل

 کِ بَد پزسطی 21 استبًذارد پزسطٌبهِ، اطالعبت آٍري جوع ابشار. است ّوبستگی ًَع اس ٍ پیوبیطی تَصیفی، رٍش ٍ هبّیت

 هعبدالت ٍ هسیز تحلیل هذل ًتبیج. ضذ بزرسی تأییذي عبهلی تحلیل طزیق اس اییرٍ ٍ کزًٍببخ آلفبي طزیق اس آى پبیبیی

 طزیق اس غیزهستقین ٍ هستقین طَر بِ داًص اًتقبل بب آى ابعبد ٍ اجتوبعی سزهبیِ هتغیز داد ًطبى آهَس افشار ًزم بب سبختبري

 . دارد هعٌبدار ٍ هثبت رابطِ آى ابعبد ٍ سبسهبًی یبدگیزي

 

 هبلیبتی اهَر سبسهبى، داًص اًتقبل، جذة ظزفیت، سبسهبًی یبدگیزي، اجتوبعی سزهبیِدی: های کلی واژه
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