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بزرسی رابطٍ بیه جامعٍ پذیزی ساسماوی ي تعُد ساسماوی در میان کارکىان
داوشگاٌ آساد رفسىجان
مزیم آسادی
زا٘طدٛی وبضضٙبسی اضضس ٔسیطیت آٔٛظضی ،زا٘طٍب ٜآظازاسالٔی ضفسٙدبٖ

چکیدٌ
پژٞٚص حبضط ثب ٞسف ثطضسی ضاثغ ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتؼٟس سبظٔب٘ی زض ٔیبٖ وبضوٙبٖ زا٘طٍب ٜآظاز ضفسٙدبٖ ا٘دبْ
ضس ٜاست .پژٞٚص حبضط اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی ثٛز ٜخبٔؼ ٝآٔبضی تحمیك ،وبضوٙبٖ ذٛاٞس ثٛز و ٝخٕؼب ٘ 110فط ٔی ثبضٙس.
ثٙبثطیٗ ثب استفبز ٜاظ خسٛٔ َٚضٌبٖ ٘ 86فط ث ٝعٛض تػبزفی اظ خبٔؼ ٝآٔبضی ا٘تربة ذٛاٞس ضس .ثطای ٌطزآٚضی زازٞ ٜبی
پژٞٚص اظ ز ٚپطسطٙبٔ ٝاستب٘ساضز خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ثط اسبس ٔسَ تبئٛضٔیٙب  ٚتؼٟس سبظٔب٘ی ثط اسبس ٔسَ آِٗ ٔ ٚی یط
استفبز ٜضس ٜاست .ثطای سٙدص ٔیعاٖ پبیبیی اظ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ پطسطٙبٔ ٝخبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚ α =0/87تؼٟس
سبظٔب٘ی  α =0/82ثسست آٔس .زازٞ ٜبی تحمیك پس اظ خ ٕغ آٚضی ثط اسبس فطضیٞ ٝبی پژٞٚص  ٚثب استفبز ٜاظ تحّیُ ضطیت
ٕٞجستٍی پیطس ٚ ٖٛتحّیُ ضٌطسی ٖٛچٙسٌب٘ ٝتحّیُ ضس٘س٘ .تبیح حبوی اظ آٖ است و -1:ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ٚ
ِٔٛف ٝای آٖ ( زضیبفت آٔٛظش ،تفب ،ٓٞحٕبیت وبضوٙبٖ ،چطٓ ا٘ساظ اظ آیٙس ٜسبظٔبٖ) ثب تؼٟس سبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی زاضی
ٚخٛز زاضز -2.اثؼبز زضیبفت آٔٛظش  ٚتفبٔ ٓٞی تٛا٘ٙس ث ٝعٛض ٔثجت ٔ ٚؼٙی زاض اثؼبز خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ضا پیص ثیٙی
وٙٙس.

ياژٌَای کلیدی :خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ،تؼٟس سبظٔب٘ی ،تؼٟس ػبعفی ،تؼٟس ٙٞدبضی ،تؼٟس ٔستٕط.
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مقدمٍ
سبظٔبٖ ٟ٘بزی اختٕبػی ٞ ٚسفٕٙس است و ٝاٞساف ذٛز ضا ثب ضٚضٟب ،اضظضٟب  ٚثبٚضٞبی ذبظ ذٛز ٔحمك ٔیسبظز .ثطای ایٙىٝ
افطاز تبظٛٞاضز ثتٛا٘ٙس ث ٝسبظٔبٖ ذٛز زض زستیبثی ث ٝاٞساف وٕه وٙٙس ،الظْ است و ٝضیٟٞٛب ،اضظضٟب  ٚثبٚضٞب یب ث ٝسرٗ زیٍط
فط ًٙٞآٖ سبظٔبٖ ضا ثیبٔٛظ٘س .خبٔؼٟپصیطی سبظٔب٘ی ف طایٙسی است و ٝعی آٖ وبضوٙبٖ خسیس ضا ثب اضظضٟب  ٚضفتبضٞبی زضٖٚ
سبظٔب٘ی تغجیك ٔیسٙٞس .زض فطایٙس خبٔؼٟپصیطی فطز زا٘ص  ٚاعالػبت ٟٔ ٚبضتٟبی الظْ ضا ثطای ایفبی ٘مص سبظٔب٘ی ضا ث ٝزست
ٔیأٚضز؛  ٚذٛز ضا اظ ٔدٕٛػ ٝثیط٘ٚی ثٔ ٝدٕٛػ ٝیىسست  ٚیىٛٙاذت زاذّی سبظٔبٖ تغییط ٚ ٚفك ٔیسٙٞس .ضرع زض ایٗ فطایٙس
فطٍٙٞسبظٔب٘ی ضا یبز ٔیٍیطز  ٚاضظضٟب ،تٛا٘بییٟب ،ضفتبضٞب  ٚزا٘ص اختٕبػی ٔٙبست سبظٔب٘ی ضا ٔیأٔٛظز .خبٔؼٟپصیطی تبظٛٞاضزٞب
ثطای سبظٔبٟ٘ب اظ إٞیت ٚیژٞبی ثطذٛضزاض است ،ظیطا تبثیطات پصیطفت ٝضس ٜزض چٙس ٔب ٜا ،َٚثط ضفتبض  ٚػّٕىطز وبضوٙبٖ ٔب٘سٌبض
 ٚػٕیك ذٛاٞس ثٛز .اظ عطفی وٓ تٛخٟی ث ٝایٗ فطایٙس ،أىبٖ ثطٚظ تىطاض ضفتبضٞبی ثیط ٖٚاظ چبضچٛة ٙٞ ٚدبضٞبی سبظٔب٘ی
تٛسظ وبضوٙبٖ تبظٛٞاضز ضا ثیطتط ٔیىٙس .تسا ْٚایٗ ٚضؼیت ٔٛخت ضىٍّیطی ٍ٘طضٟب  ٚضفتبضٞبی ٔٙفی ،تؼبضضبت  ٚوطٕىطٟب،
خب ث ٝخبیی  ٚتطن وبض ٔ یطٛز .ثبال ثٛزٖ ٞعی ٝٙفطایٙس استرساْ ٌ ٚعیٙص ثطای سبظٔبٟ٘ب ٘ ٚمص خبٔؼٟپصیطی زض ٔٛفمیت ایٗ
فطایٙس اظ زیٍط زالیُ ثطای إٞیت آٖ است (ٔحٕٛزآثبزی  ٚفتحی ظازٕٞ .)1395،ٜب ًٙٞضسٖ ثب ضغُ ٚ ٚظیف ٝخسیس ٔی تٛا٘س
یه ٌعاض ٜزِٟط ٜآٚض ثبضس .تبظٚ ٜاضزیٗ زض سبظٔبٖ ٘یبظ ث ٝیبزٌیطی چٍٍ٘ٛی ا٘دبْ ٚظبیف ٕٞ ٚچٙیٗ زست یبثی ث ٝضفتبض ٘طٔبَ
 ٚلبثُ لج َٛاظ سٛی ٕٞىبضاٖ زاض٘س .زض ٚالغ افطاز تبظٚ ٜاضز ثبیس یبز ثٍیط٘س و ٝچٍٔ ٝ٘ٛحیظ خسیس ضا زضن وٙٙس  ٚثب آٖ سبظٌبض
ض٘ٛس (٘بزی ٕٞٚىبضاٖ .)1392 ،خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ٓٞ ،ثطای افطاز  ٓٞ ٚثطای سبظٔبٖ اظ إٞیت ٚیژ ٜای ثطذٛضزاض است.
زِیُ ا َٚایٙى ، ٝاٌط ٔٛضز وٓ تٛخٟی یب ثی تٛخٟی لطاض ٌیطز ،احتٕبَ ثطٚظ  ٚتىطاض ضفتبضٞبی ثیط ٖٚاظ چبضچٛة ٙٞ ٚدبضٞبی
سبظٔب٘ی تٛسظ تبظٚ ٜاضزٞب ثیطتط ٔی ضٛز .استٕطاض ایٗ ٚضؼیت ٔٛخت ضىُ ٌیطی ٍ٘طضٟب  ٚضفتبضٞبی ٔٙفی ،تؼبضضبت ٚ
وطٕىص ٞب ،خبثدبیی  ٚتطن وبض ٔی ٌطزز (ٌطخی پطتی ٕٞٚىبضاٖ .)1395،خبٔؼ ٝپصیطی ضبُٔ ،تغییطٟٔ ،بضت ٞبی ٘ٛیٗ،
زا٘ص ،تٛا٘بیی ٞبٍ٘ ،طش ٞب ،اضظش ٞب  ٚضٚاثظ  ٚزضن غحیح  ٚچبضچٛة ٞبی وبضی ٔی ثبضس .اظ عطیك ایٗ فطایٙس فطز ،زا٘ص ٚ
ٟٔبضت ٞبی اختٕبػی ،فط ًٙٞضا آٔٛذت ٚ ٝثب ضیٞ ٜٛبی ػُٕ آضٙب ٔی ضٛز  ٚآ٘چ ٝضا و ٝزض سبظٔبٖ ٔٛضز ا٘تظبض است ضا فطا
ٔی ٌیطز و ٝزض ٘تید ،ٝػسْ اعٕیٙبٖ  ٚاضغطاة فطز زض اٚایُ ٚضٚز ث ٝسبظٔبٖ وٓ ٔی ضٛز اظ زیسٌب ٜتّفیمی خبٔؼ ٝپصیطی
فطایٙس ٔستٕطی است و ٝزض آٖ فطز  ٚسبظٔبٖ ثب  ٓٞتؼبُٔ وطز ٚ ٜثط  ٓٞتبثیط ٔی ٌصاض٘س .اظ یه س ٛفطایٙس یبزٌیطی است وٝ
اظ آٖ عطیك افطاز اضظش ٞبٙٞ ،دبضٞب ،ضجىٞ ٝبی غیط ضسٕی ٟٔ ٚبضت ٞبی ٔٛضز ٘یبظ سبظٔب٘ی ضا ٔی آٔٛظز؛  ٚاظ سٛی زیٍط
فطایٙس ٔسیطیتی است و ٝاظ عطیك آٖ سبظٔبٖ وبضوٙبٖ ضا ّٔعْ ث ٝاعبػت  ٚپیطٚی اظ اضظش ٞب ،لٛا٘یٗ  ٚضفتبضٞبی ٔٛضز ا٘تظبض
ٔی وٙس .خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ثٔ ٝحتٛای اضبض ٜزاضز و ٝاظ عطیك آٖ فطز ثب ٘مص ذبظ ذٛز زض سبظٔبٖ سبظٌبض ٔی ض٘ٛس
(سّغب٘عاز ٚ ٜلال٘ٚسی.)1392 ،
تٛخ ٝث ٝوبضوٙبٖ  ٚثٟجٛز ضطایظ وبض  ٚفطا ٓٞآٚضزٖ ظٔیٞ ٝٙبی ضضس  ٚثبِٙسٌی سبظٔب٘ی اظ اٚاسظ لطٖ ثیستٓ ٔٛضز تأویس
غبح ت ٘ظطاٖ ٔسیطیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی لطاض زاضت ٝاست ٘ ٚظطیٞ ٝبی ٔتٛٙػی زض ایٗ ذػٛظ ٕٞچ ٖٛثط٘بٔٞ ٝبی ٔعایبی
وبضوٙبٖ ،ا٘سب٘ی وطزٖ وبض ،تٛسؼ ٝسبظٔبٖ  ...ٚاضائ ٝوطز ٜاستٔ ،طاحُ ٔرتّف خبٔؼ ٝپصیطی زض سبظٔبٖ ضبُٔ اظ لجُ پیٛستٗ
ث ٝسبظٔبٖٛٔ ،اخ ٝضسٖ ثب سبظٔبٖ  ٚتغییط  ٚتغجی ك فطز ثب سبظٔبٖ٘ .یطٚی ا٘سب٘ی ثب احسبس ٚفبزاضی  ٚتؼّك  ٚتؼٟسوٓ ٝ٘ ،تٟٙب
ذٛز ضا زض خٟت ٘یُ ث ٝاٞساف سبظٔبٖ حطوت ٕ٘ی وٙس ،ثّى ٝثب ایدبز فط ًٙٞثی تفبٚتی ٘سجت ثٔ ٝسبئُ ٔ ٚطىالت سبظٔبٖ،
ثیٗ زیٍط ٕٞىبضاٖ ضٚح ٕٞىبضی  ٚتؼب ٖٚضا ضؼیف ٔی وٙس  ٚزض ٟ٘بیت ٔٛفمیت سبظٔبٖ ضا ث ٝتبذیط ٔی ا٘ساظز یب ٔب٘غ آٖ ٔی
ضٛز .زض ایٗ ضاستب ،أطٚظ ٜثسیبضی اظ ٔحممبٖ ث ٝز٘جبَ زضن ػٕیك ػٛأُ ٔتفبٚت تبثیط ٌصاض ثط تؼٟس وبضوٙبٖ ٔترػع ٘سجت
ث ٝسبظٔبٖ (یب ث ٝتؼجیط زیٍط وبضوٙبٖ زا٘طی و ٝاظ خّٕ ٝزاضایی ٞبی ثب اضظش سبظٔبٖ ٔحسٛة ٔی ض٘ٛس)  ٓٞ ٚچٙیٗ ثٟطٜ
ٔٙسی اظ حساوثط تٛا٘بیی آٖ ٞب ٞستٙسٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝتحمیمبت ٔحسٚز خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی زض زاذُ وطٛض ضبیست ٝثٝ
ٔغبِؼبتی ثیطتطی زض ظٔی ٝٙضٚی آٚضزٚ .خٛز تؼٟس وبضی زض ٔیبٖ وبضوٙبٖ سبظٔبٖ ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ اسبسی پیططفت وبضی ٚ
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پطجطز اٞساف سبظٔب٘ی زض ٔغبِؼبت ثبثت ضس ٜاست (ػطة)1395،؛ ثٙبثطایٗ تحمیك زض ظٔی ٝٙضٙبسبیی ػٛأُ ٔٛثط ثط افعایص
تؼٟس زض ٔیبٖ وبضوٙبٖ ٔی تٛا٘س ضاٌ ٜطبی ٔسبئُ ٔسیطیتی ثبضس.
ادبیات تحقیق
خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی فطایٙسی است و ٝزض آٖ یه وبضٔٙس خسیس اظ یه ػض ٛثیط٘ٚی ث ٝػضٛی ذٛزی ٛٔ ٚثط ثطای سبظٔبٖ
تجسیُ ٔ یٍطزز  ٚایٗ ظٔب٘ی اتفبق ٔیبفتس و ٝیه وبضٔٙس زض یه ٔحسٚز ٜسبظٔب٘ی ٚاضز ٔیطٛزٙٔ .ظٛض اظ ذٛزی ضسٖ زض تؼطیف
فٛق ،آضٙبیی ثب سبظٔبٖ  ٚسبظٔبٖ ضا اظ آٖ ذٛز زا٘ستٗ ٔیجبضس (ٔحٕٛزآثبزی ٚفتحی ظاز)1395،ٜ
زض ٔمبثُ ٘یع سبظٔبٖ ٞب ثطای ازاض ٜذٛز ث ٝوبضوٙبٖ ٔتؼٟس ٘یبظٔٙس ٞستٙس .ػسْ احسبس تؼّك وبضوٙبٖ ث ٝسبظٔبٖ  ٚػسْ زلت
وبفی ثطای ا٘دبْ ٚظبیف ،اظ ٔؼضُ ٞبی ثعضي زستٍبٞ ٜبیی اخطایی .تطن ذسٔت غیجت تبذیط ،ػسْ زضٌیطی فؼبَ ٘یطٚی وبضٚ
سغح پبییٗ ػّٕىطز٘یطٚی ا٘سب٘ی ،اظ ثبضظتطیٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ایٗ ٔؼضُ ٔحسٛة ٔی ضٛز .ثطای ضفغ ایٗ ٔطىُ ،اضتمبی تؼٟس اظ
ثٟتطیٗ ضاٞ ٜب است( .ضبئٕی ثطظوی  ٚاغغطی.)1389 ،
تؼٟس سبظٔب٘یٚ 1فبزاضی ث ٝاضظش ٞب  ٚاٞساف سبظٔبٖ ،احسبس تؼّك ٚ ٚاثستٍی ثٔ ٝب٘سٖ زض سبظٔبٖ ضا است  ٚزض ٟ٘بیت ٔی
تٛاٖ ٌفت تؼٟس سبظٔب٘ی سبذت چٙس ثؼسی است و٘ ٝطبٖ زٙٞس ٜاضتجبط ٘ ٚفٛش سبظٔبٖ ثط اػضبء سبظٔبٖ است و ٝزض ٘تیدٝ
آٖ ،تبثؼیت ،تالش وبضی ،ػّٕىطز ثٟتط ضغّی ،ضفتبض ضٟط٘ٚسی سبظٔب٘ی ،وبٞص تؼبضؼ ،تٕبیُ تطن ضغُ ،ضفتبض غیجت  ٚضفتبض
تطن ذسٔت ثٕٞ ٝطا ٜاست (ضٚضٙی ٕٞٚىبضاٖ .)1394 ،زض ازثیبت ٔسیطیت تؼبضیف تؼٟس سبظٔب٘ی زض زٔ ٚسیط ٔتٕبیع ٔفٟٔٛی
وطیس ٜضس ٜاس ت .زض ٔسیط ا َٚتؼٟس ث ٝػٛٙاٖ زضن لػس وبضٔٙس ثطای ازأ ٝوبض ٔ ٚب٘سٖ زض سبظٔبٖ تؼطیف ضس ٜاست و ٝایٗ
٘ٛع  ،تؼٟس ضفتبضی ٘بْ زاضز و٘ ٝطبٖ زٙٞس پی٘ٛس فطز ثب سبظٔبٖ است  ٚزض ٔسیط ز ْٚتؼٟس سبظٔب٘ی ث ٝػٛٙاٖ یه ٍ٘طش زضثبضٜ
ٚفبزاضی وبضوٙبٖ ث ٝسبظٔبٖ  ٚیه فطایٙس ٔستٕط است و ٝثٛاسغٔ ٝطبضوت افطاز زض تػٕیٕبت سبظٔب٘ی ،تٛخ ٝافطاز ث ٝسبظٔبٖ
ٛٔ ٚفمیت  ٚضفب ٜسبظٔب٘ی ضا ٘طبٖ ٔی زٞس تؼطیف ضس ٜاست؛ و ٝایٗ ٘ٛع ،تؼٟس ٍ٘طضی ٘بْ زاضز و٘ ٝطبٖ زٙٞسٕٞ ٜسٛیی فطز
ثب سبظٔبٖ است (لال٘ٚسی  ٚسّغب٘عاز.)1391 ،ٜ
زض تحمیمی و ٝتٛسظ ٔی یط  ٚآِٗ )1990( 2ا٘دبْ ٌطفت ٝاست ٔطرع ٌطزیس وٞ ٝط یه اظ تؼبضیف تؼٟس سبظٔب٘ی حسالُ ثٝ
یىی اظ اثؼبز سٌ ٝب٘ ٝتؼٟس ػبعفی ،3تؼٟس ٙٞدبضی ٚ 4تؼٟس ٔستٕط 5اضبضٔ ٜی ٕ٘بیٙس.
تعُد عاطفی :ثٔ ٝیعاٖ زِجستٍی ػبعفی ث ٝسبظٔبٖ  ٚاٞساف آٖ اضبضٔ ٜی وٙس ،ث ٝػجبضتی تؼٟس ػبعفی ث ٝػٛٙاٖ احسبس
ٞیدب٘ی وبضوٙبٖ ثطای ٚاثستٍی ث ٝسبظٔبٖٕٞ ،ب٘ٙس سبظی ثب آٖ  ٚزضٌیطی زض سبظٔبٖ ٔف ْٟٛسبظی ضس ٜاست.
تعُد َىجاری  :تؼٟس ٙٞدبضی ٔدٕٛػ ٝفطبض ٞبی ٙٞدبضی زض٘ٚی ضس ٜثطای ػُٕ وطزٖ ث ٝضٚضی است و ٝذٛز اػتمبز زاضز اظ
٘ظط اذاللی غحیح است .زض ایٗ ثؼس اظ تؼٟس ،فطز ازأ ٝزازٖ ث ٝوبض ضا ٚظیف ،ٝتىّیف ٔ ٚسئِٛیت ذٛز ٔی زا٘س.
تعُد مستمز :زض ایٗ زیسٌب ٜتؼٟس فٛایس حبغُ اظ ٔطغ َٛضسٖ ث ٝوبض ٞ ٚعیٞ ٝٙبی ٘بضی اظ تطن ضغُ زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝی
ضٛز ،ث ٝػجبضتی زض ایٗ ٘ٛع تؼٟس فطز ث ٝػّت ثبال ثٛزٖ ٞعیٞ ٝٙبی تطن سبظٔبٖ ث ٝسبظٔبٖ ٔتؼٟس ٔی ٔب٘س (ثبلطی ٚ
تٛالیی.)1389،
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سبظٔبٖ ٞبی أطٚظی ث ٝإٞیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ث ٝػٛٙاٖ تبثیطٌصاضتطیٗ ػبُٔ ضضس  ٚثٟطٚ ٜضی سبظٔبٖ پی ثطز ٜا٘س .سبظٔبٖ ٞب
ثطای ازاض ٜذٛز ث ٝوبضوٙبٕ٘ترػع ،وبضزاٖ ،وبضآٔس ٔ ٚتؼٟس ٘یبظٔٙس٘س .ػسْ احسبس تؼّك وبضوٙبٖ ث ٝسبظٔبٖ  ٚػسْ زلت
وبفی ثطای ا٘دبْ ٚظبیف اظ ٔؼضالت ثعضي زستٍبٞ ٜبیبخطایی است .خبٔؼ ٝپصیطی ثطای تٙبست ضرع -سبظٔبٖ اسبسی است،
ظیطا ٞسف اِٚی ٝخبٔؼ ٝپصیطی ،استٕطاض اضظش ٞبی اغّی  ٚزازٖ یه چبضچٛة ث ٝوبضوٙبٖ ثطای پبسد ثٔ ٝحیظ وبضضبٖ ٚ
ٕٞبٍٙٞی ثب وبضوٙبٖ زیٍط استٕٞ .چٙیٗ تؼٟس ضغّی اظ یه سٛٔ ٛخت ٔی ضٛز تب وبضوٙبٖ سبظٔبٖ ٞب تىبِیف ٚ ٚضبیف
ذٛیص ضا ثب اضتیبق ،اٍ٘یعش  ٚضغجت ثبالتطی ث ٝسبظٔبٖ ثطسب٘ٙس  ٚاظ سٛی زیٍط ٔٛخت ثٟجٛز تؼبُٔ  ٚاضتجبط آ٘بٖ ثب «اضثبة
ضخٛع» ٔی ٌطزز (غیبزی  ٚػطة ٘ژازذب٘ٛوی . )1393 ،تؼٟس سبظٔب٘ی اظ خٍّٕ٘ ٝطش ٞبیی است و ٝزض ٔجبحث ضفتبض سبظٔب٘ی
ٔغطح ٔی ضٛز .ایٗ ٍ٘طش حبِتی است و ٝفطز  ،سبظٔبٖ  ٚثرػٛظ ٞسف ٞبی آٖ ضا ٔؼطف ذٛز ٔی زا٘س تٕبیُ زاضز تب ػض ٛآٖ
ثبلی ثٕب٘س (ضٚضٙی ٕٞٚىبضاٖ .)1394 ،ثط ایٗ اسبس ،تحمیك حبضط ث ٝز٘جبَ ثطضسی ضاثغ ٝخبٔؼ ٝپصیطی سبظٔبٖ ٞب  ٚتؼٟس
سبظٔب٘ی وبضوٙبٖ ازاض ٜغٙؼت ٔ ٚؼسٖ اغفٟبٖ است .زض ٚالغ سٛاَ اغّی ایٗ تحمیك ایٗ است آیب ثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔبٖ ٞب
 ٚتؼٟس سبظٔب٘ی وبضوٙبٖ ازاض ٜغٙؼت ٔ ٚؼسٖ ضاثغٚ ٝخٛز زاضز؟ زض ظیط ث ٝثطذی اظ تحمیمبت ا٘دبْ ٌطفت ٝزض ایٗ حٛظ ٜپطزاذتٝ
ٔی ضٛز.
ضئیسی ٕٞٚىبضاٖ ( )1390زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ "ضاث غ ٝخبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ٚتؼٟس سبظٔب٘ی زض پطستبضاٖ ثیٕبضستبٖ ضطیؼتی
اغفٟبٖ" و ٝخبٔؼ ٝآٔبضی وّی ٝاػضبی پطستبضاٖ ضبغُ زض ثیٕبضستبٖ ضطیؼتی اغفٟبٖ ثٛز ث ٝحدٓ ٕ٘ 279 ٝ٘ٛثب استفبز ٜاظ
ضٚش تٛغیفی – ٕٞجستٍی ثٛز٘ .تبیح ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی ِٛٔٚفٞ ٝبی آٖ (تبییسی ،خٕؼی ضسٕی ،ثبثت ،پیٛستٚ ٝ
ٔتٛاِی) ثبتؼٟس سبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝثجت ٔٚؼٙب زاضی ٚخٛز زاضز ٘ٚیع تبییس وطز٘س و ٝضٚش خبٔؼ ٝپصیطی ٔتٛاِی ،تبییسی ٚضسٕی
پیص ثیٙی وٙٙسٞ ٜبی لٛی تطی ثطای تؼٟس سبظٔب٘ی ٞستٙسٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٘طبٖ زاز ظٔب٘ی و ٝخبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ثٌٝ٘ٛ ٝ
ای ٔٙبست غٛضت ٌیطز ثبػث افعایص تؼٟس سبظٔب٘ی ٚافعایص اثط ثرطی  ٚوبضایی وبضوٙبٖ ٔی ضٛز.
ػّی ٘ست ٚثبِٛیی ( )1395ث ٝثطضسی ضاثغ ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی  ٚاثؼبز آٖ ثب تؼٟس ػبعفی سبظٔب٘ی ٔٛضز ٔغبِؼبتی ازاض ٜثجت
احٛاَ استبٖ ٔبظ٘سضاٖ پطزاذتٙس خبٔؼ ٝأبضی پژٞٚص ضا وّی ٝوبضوٙبٖ ثجت احٛاَ استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زضسبَ  1394ث ٝتؼساز 83
٘فط تطىیُ ٔی زاز .حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاظخبٔؼٛٔ ٝضز٘ظط عجك خسٛٔ َٚضٌبٖ تؼساز ٘ 69فط ٔحبسج ٝضسٌ ٕٝ٘ٛ٘ .یطی ث ٝضٚش تػبزفی
غٛضت پصیطفت .اثعاض ٌطزاٚضی اعالػبت ضبُٔ زٚپطسطٙبٔ ٝی خبٔؼ ٝپصیطی  ٚتؼٟسسبظٔب٘ی ثٛز ثٙٔ ٝظٛض تدعی ٚ ٝتحّیُ
أبضی اظأبضتٛغیفی  ٚأبضاستٙجبعی خٟت تحّیُ زازٞ ٜب استفبز ٜضس٘ .تبیح حبغُ اظضطیت ٕٞجستٍی پیطس٘ ٖٛطبٖ زاز وٝ
ثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی ِٛٔ ٚفٞ ٝبی آٖ ثب تؼٟس ػبعفی سبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٚخٛز زاضز ٘ٚتبیح تحّیُ ضٌطسی٘ ٖٛطبٖ زاز زٚضٚش
ضسٕی  ٚتبییس خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی پیص ثیٙی وٙٙسٞ ٜبی لٛی تطی ثطای تؼٟسسبظٔب٘ی ٞستٙس.
ضٚضٙی ٕٞٚىبضاٖ ( )1394پژٞٚطی ثب ٞسف ثطضسی ضاثغ ٝخبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتؼٟس سبظٔب٘ی زض ثب٘ه وطبٚضظی ایالْ
ا٘دبْ زاز٘س  .خبٔؼ ٝآٔبضی تحمیك ضبُٔ وبضوٙبٖ ثب٘ه وطبٚضظی ایالْ و ٝتؼساز آٟ٘ب ٘ 110فطو ٝاظ ایٗ تؼساز اظ عطیك خسَٚ
ٔٛضٌبٖ ٘ 86فط ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثسست آٔس .ضٚش پژٞٚص اظ ٘ٛع تٛغیفی ثٛز اثعاض خٕغ آٚضی زازٞ ٜب پطسطٙبٔ ٚ ٝثطای تدعیٚ ٝ
تحّیُ زازٞ ٜب اظ آٔبض تٛغیفی (ٔیبٍ٘یٗ ،ا٘حطاف استب٘ساضز  ٚ )... ٚاظ آٔبض استٙجبعی (آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجستٍی اسپیطٔٗ ،تحّیُ
ضٌطسی ٚ ٖٛآظٔ ٖٛفطیسٔٗ) ثب استفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  spssا٘دبْ ضس٘ .تبیح ث ٝزست آٔس٘ ٜطبٖ زاز و ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی
سبظٔب٘ی  ٚاثؼبز آٖ ثب تؼٟس سبظٔب٘ی زض ثب٘ه وطبٚضظی ایالْ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ػّی ٘ست ٚثبِٛیی ( )1395پژٞٚطی ثب ٞسف ثطضسی ضاثغ ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی  ٚاثؼبز آٖ ثب تؼٟس ػبعفی سبظٔب٘ی ٔٛضز ٔغبِؼبتی
ازاض ٜثجت احٛاَ استبٖ ٔبظ٘سضاٖ ا٘دبْ زاز٘س .خبٔؼ ٝأبضی ایٗ پژٞٚص ضا وّی ٝوبضوٙبٖ ثجت احٛاَ استبٖ ٔبظ٘سضاٖ زضسبَ
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 1394ث ٝتؼساز ٘ 83فط ثٛز ٜا٘س حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاظخبٔؼٛٔ ٝضز٘ظط عجك خسٛٔ َٚضٌبٖ تؼساز ٘ 69فط ٔحبسج ٝضس ٜاست ٕ٘ٝ٘ٛ
ٌیطی ث ٝضٚش تػبزفی غٛضت پصیطفت ٝاست اثعاض ٌطزاٚضی اعالػبت ضبُٔ زٚپطسطٙبٔ ٝی خبٔؼ ٝپصیطی  ٚتؼٟسسبظٔب٘ی ٔی
ثبضس ضٚایی اثعاض تٛسظ ٔترػػبٖ  ٚغبحت ٘ظطاٖ زضحٛظٔ ٜسیطیت ٔٛضز تبییس لطاضٌطفت ٝاست پبیبیی پطسطٙبٔ ٝتؼٟس سبظٔب٘ی
ثطاثط  ٚ 0.79پطسطٙبٔ ٝخبٔؼ ٝپصیطی ثطاثط  0.86ضس ٜاست ثٙٔ ٝظٛض تدعی ٚ ٝتحّیُ أبضی اظأبضتٛغیفی  ٚأبضاستٙجبعی
خٟت تحّیُ زازٞ ٜب استفبز ٜضس  ٜاست ٘تبیح حبغُ اظضطیت ٕٞجستٍی پیطس٘ ٖٛطبٖ زاز و ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی ِٛٔ ٚفٝ
ٞبی آٖ ثب تؼٟس ػبعفی سبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٚخٛز زاضز ٘ٚتبیح تحّیُ ضٌطسی٘ ٖٛطبٖ زاز زٚضٚش ضسٕی  ٚتبییس خبٔؼٝ
پصیطی سبظٔب٘ی پیص ثیٙی وٙٙسٞ ٜبی لٛی تطی ثطای تؼٟسسبظٔب٘ی ٞستٙس
غیبزی ٚػطة ٘ژاز ذب٘ٛوی ( )1393پژٞٚطی ثب ػٛٙاٖ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتبثیط آٖ ثط تؼٟس ضغّی وبضوٙبٖ ا٘دبْ زاز٘س
ایٗ پژٞٚص اظ ٘ٛع ٔغبِؼبت وتبثرب٘ ٝای ثٛز .زض ایٗ تحمیك ضٕٗ پطزاذتٗ ث ٝتؼبضیف خبٔؼ ٝپصیطی  ٚتططیح ٔفبٞیٓ آٖ
تؼبضیفی ٘یع زضثبض ٜتؼٟس ضغّی ،اٞساف  ٚپیبٔسٞبی تؼٟس ضغّی ثیبٖ  ٚزض پبیبٖ ضاثغ ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی ثب تؼٟس ضغّی زض
پژٞٚص ٞبی لجّی ثطضسی ضس.
اظزٔیط  ٚاضٌبٖ ،)2015( 1زض پژٞٚطی ث ٝثطضسی ضاثغ ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚضفتبض تؼّك ث ٝسبظٔبٖ٘ :مص اثط ٌصاض
تٙبست فطزٔ-حیظ پطزاذت ٝا٘س .ضفتبض سبظٔب٘ی یه ٔف ْٟٛحیبتی ثطای ٞط ز ٚوبضٔٙساٖ  ٚوبضفطٔبیبٖ ثٙٔ ٝظٛض ٔیسط ثرطی ثٝ
فطایٙس سبظٌبضی وبضٔٙس ٔی ثبضس .ػال ٜٚثط ٘تبیح ٔرتّف خبٔؼ ٝپصیطی ٔٛفمیت آٔیع ،ضفتبض تؼّك ث ٝسبظٔبٖ ث ٝػٙب ٖٚپیبٔس ٟٔٓ
خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝی ضٛزٞ .سف ایٗ ٔغبِؼ ٝثطضسی ػبُٔ تبثیط ٌصاض تٙبست فطزٔ-حیظ ثط ضاثغ ٝثیٗ
خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚضفتبض تؼّك ث ٝسبظٔبٖ ٔی ثبضسٔ .غبِؼٔ ٝیب٘ی ثط ضٚی  202وبضٔٙس ازضای زض استب٘ج َٛا٘دبْ ضس .یبفتٝ
ٞب ٘طبٖ زاز و ٝتٙبست فطزٔ-حیظ ثط ضاثغ ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚضفتبض تؼّك ث ٝسبظٔبٖ تبثیط ٔی ٟ٘س.
ريش تحقیق
پژٞٚص حبضط اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی ثٛز ٜخبٔؼ ٝآٔبضی تحمیك ،وبضوٙبٖ ذٛاٞس ثٛز و ٝخٕؼب ٘ 110فط ٔی ثبضٙس .ثٙبثطیٗ ثب
استفبز ٜاظ خسٛٔ َٚضٌبٖ ٘ 86فط ث ٝعٛض تػبزفی اظ خبٔؼ ٝآٔبضی ا٘تربة ذٛاٞس ضس .ثطای ٌطزآٚضی زازٞ ٜبی پژٞٚص اظ زٚ
پطسطٙبٔ ٝاستب٘ساضز خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ثط اسبس ٔسَ تبئٛضٔیٙب  ٚتؼٟس سبظٔب٘ی ثط اسبس ٔسَ آِٗ ٔ ٚی یط استفبز ٜضسٜ
است.
اِف .پطسطٙبٔ ٝخبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی :پطسطٙبٔٔ ٝصوٛض ثط اسبس اثؼبز خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی تبئٛضٔیٙب ( )1997است .ثب وٕی
تغییطات ثطای وبضوٙبٖ تٛسظ پژٞٚطٍطاٖ ثبظ٘ٛیسی ضس ٜاست .ایٗ پطسطٙبٔ ٝضبُٔ ٔٛاضز زضیبفت آٔٛظش (سٛاِٟبی  1تب ،)5
تفب( ٓٞسٛاِٟبی  6تب  ،)10حٕبیت وبضوٙبٖ (سٛاِٟبی  11تب  ٚ )15چطٓ ا٘ساظ اظ آیٙس ٜسبظٔبٖ (سٛاَ ٞبی  16تب  )20است.
ایٗ پطسطٙبٔ ٝزض ثطٌیط٘سٌٛ 20 ٜی ٝاست  ٚث ٌٝ٘ٛ ٝتفىیىی  ٚثب استفبز ٜاظ ٔمیبس پٙح زضخ ٝای ِیىطت خبٔؼ ٝپصیطی
سبظٔب٘ی ضا ٔٛضز سٙدص لطاض ٔی زٞس .پبیبیی ایٗ پطسطٙبٔ ٝزض ٔغبِؼبت لجّی اظ خّٕ٘ ٝبزی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٌ 0/92 )1388عاضش
ضس ٜاست.
ة .پطسطٙبٔ ٝتؼٟس سبظٔب٘ی :ایٗ پطسطٙبٔ ٝو ٝثط اسبس اثؼبز اثؼبز تؼٟس سبظٔب٘ی ٔی یط  ٚآِٗ ( )1990است .ایٗ پطسطٙبٔٝ
ضبُٔ ٔٛاضز تؼٟس ػبعفی (سٛاِٟبی  1تب  ،)8تؼٟس ٔستٕط (سٛاِٟبی  9تب  ،)16تؼٟس ٙٞدبضی (سٛاِٟبی  17تب  )23است .ایٗ
پطسطٙبٔ ٝزض ثطٌیط٘سٌٛ 23 ٜی ٝاست  ٚث ٌٝ٘ٛ ٝتفىیىی  ٚثب استفبز ٜاظ ٔمیبس پٙح زضخ ٝای ِیىطت تؼٟس سبظٔب٘ی ضا ٔٛضز
1

. ozdemir
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سٙدص لطاض ٔی زٞس .پبیبیی ایٗ پطسطٙبٔ ٝزض ٔغبِؼبت لجّی اظ خّٕ ٝثطاتی  ٚػطیضی سبٔب٘ی (ٌ 0/91 )1387عاضش ضسٜ
است
ثطای سٙدص ٔیعاٖ پبیبیی اظ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ پطسطٙبٔ ٝخبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚ α =0/87تؼٟس سبظٔب٘ی α =0/82
ثسست آٔس .زازٞ ٜبی تحمیك پس اظ خٕغ آٚضی ثط اسبس فطضیٞ ٝبی پژٞٚص  ٚثب استفبز ٜاظ تحّیُ ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ
 ٚتحّیُ ضٌطسی ٖٛچٙسٌب٘ ٝتحّیُ ضس٘س.
یافتٍ َا
فطضی ٝا :َٚثیٗ ٞط یه اظ ِٔٛفٞ ٝبی خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ثب وُ ِٔٛفٞ ٝبی تؼٟس سبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝؼٙی زاض ٚخٛز زاضز.
ثطای ثطضسی ایٗ فطضی ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝطٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ زازٞ ٜب اظ آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجستٍی پیطسٚ ٖٛخٛز ضاثغ ٝثیٗ زٔ ٚتغیط
ثطضسی ٌطزیس و٘ ٝتبیح ث ٝضطج ظیط ٔی ثبضس.
جديل  .1وتایج ضزیب َمبستگی پیزسًن بیه جامعٍ پذیزی ي مًلفٍ َای آن با تعُد ساسماوی
تعُد ساسماوی
جامعٍ پذیزی ساسماوی

دریافت آمًسش

تفاَم

حمایت کارکىان

چشم اوداس اس آیىدٌ ساسمان

ٕٞجستٍی پیطسٖٛ

0/65

سغح ٔؼٙی زاضی

0/000

٘تید ٝآظٖٔٛ

تبییس

ٕٞجستٍی پیطسٖٛ

0/63

سغح ٔؼٙی زاضی

0/000

٘تید ٝآظٖٔٛ

تبییس

ٕٞجستٍی پیطسٖٛ

0/64

سغح ٔؼٙی زاضی

0/000

٘تید ٝآظٖٔٛ

تبییس

ٕٞجستٍی پیطسٖٛ

0/54

سغح ٔؼٙی زاضی

0/000

٘تید ٝآظٖٔٛ

تبییس

ٕٞجستٍی پیطسٖٛ

0/58

سغح ٔؼٙی زاضی

0/000

٘تید ٝآظٖٔٛ

تبییس

ثب تٛخ ٝث ٝخس 1 َٚخبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ( ،)r = 0/65زضیبفت آٔٛظش ( ،)r = 0/63تفب ،)r = 0/64( ٓٞحٕبیت وبضوٙبٖ
( ٚ )r = 0/54چطٓ ا٘ساظ آیٙس ٜسبظٔبٖ ( )r = 0/58ثب تؼٟس سبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی زاضی زض سغح زاضز؛ ثٙبثطایٗ ثیٗ
خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ِٛٔ ٚفٞ ٝبی آٖ ثب تؼٟس سبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی زاض ٚخٛز زاضز.
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فطضی ٝز :ْٚثیٗ ٞط یه اظ ِٔٛفٞ ٝبی خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ثب تؼٟس ػبعفی ضاثغٔ ٝؼٙی زاض ٚخٛز زاضز.
ثطای ثطضسی ایٗ فطضی ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝطٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ زازٞ ٜب اظ آظٔ ٖٛتحّیُ ضٌطسی ٖٛچٙسٌب٘ ٝث ٝثطضسی ضاثغ ٝثیٗ ِٔٛفٝ
ٞبی خبٔؼ ٝپصیطی ثب تؼٟس ػبعفی ثطضسی ٌطزیس و٘ ٝتبیح ث ٝضطج ظیط ٔی ثبضس.
جديل  .2وتایج تحلیل رگزسیًن چىدگاوٍ رابطٍ َز یک اس مًلفٍ َای جامعٍ پذیزی ساسماوی ي تعُد عاطفی
متغیزَای پیص بیه

متغیز مالک

P

F

R

R2

دریافت آمًسش
تفاَم

عاطفی

33/87

0/000

0/68

0/47

حمایت کارکىان
چشم اوداس اس آیىدٌ ساسمان

β

ρ

0/31
0/43
0/12
-0/15

0/05
0/002
0/38
0/27

٘تبیح خس٘ 2 َٚطبٖ ٔی زٞس ثیٗ ِٔٛفٞ ٝبی خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتؼٟس ػبعفی ( )r = 0/68ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی زاض است.
ٔمساض ٘ R2طبٖ ٔی زٞس و 0/47 ٝاظ ٚاضیب٘س تؼٟس ػبعفی ثٛسیِّٛٔ ٝفٞ ٝبی خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی تجییٗ ٔی ضٛزٕٞ .چٙیٗ
ٍ٘بٞی ث ٝضطایت ضٌطسی ٖٛثیبٍ٘ط آٖ است اثؼبز زضیبفت آٔٛظش ( ٚ )β ;0/31تفبٔ )β ;0/43( ٓٞی تٛا٘ٙس ث ٝعٛض ٔثجت ٚ
ٔؼٙی زاض تؼٟس ػبعفی ضا پیص ثیٙی وٙٙس.
فطضی ٝس :ْٛثیٗ ٞط یه اظ ِٔٛفٞ ٝبی خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ثب تؼٟس ٙٞدبضی ضاثغٔ ٝؼٙی زاض ٚخٛز زاضز.
ثطای ثطضسی ایٗ فطضی ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝطٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ زازٞ ٜب اظ آظٔ ٖٛتحّیُ ضٌطسی ٖٛچٙسٌب٘ ٝث ٝثطضسی ضاثغ ٝثیٗ ِٔٛفٝ
ٞبی خبٔؼ ٝپصیطی ثب تؼٟس ٙٞدبضی ثطضسی ٌطزیس و٘ ٝتبیح ث ٝضطج ظیط ٔی ثبضس.
جديل  .3وتایج تحلیل رگزسیًن چىدگاوٍ رابطٍ َز یک اس مًلفٍ َای جامعٍ پذیزی ساسماوی ي تعُد َىجاری
متغیزَای پیص بیه

متغیز مالک

P

F

R

R2

دریافت آمًسش
تفاَم

َىجاری

19/25

حمایت کارکىان
چشم اوداس اس آیىدٌ ساسمان

0/000

0/58

0/33

β

ρ

-0/07
0/70
-0/17
0/06

0/68
0/000
0/27
0/67

٘تبیح خس٘ 3 َٚطبٖ ٔی زٞس ثیٗ ِٔٛفٞ ٝبی خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتؼٟس ٙٞدبضی ( )r = 0/58ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی زاض
استٔ .مساض ٘ R2طبٖ ٔی زٞس و 0/33 ٝاظ ٚاضیب٘س تؼٟس ٙٞدبضی ثٛسیِّٛٔ ٝفٞ ٝبی خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی تجییٗ ٔی ضٛز.
ٕٞچٙیٗ ٍ٘بٞی ث ٝضطایت ضٌطسی ٖٛثیبٍ٘ط آٖ است ثؼس تفبٔ )β ;0/70( ٓٞی تٛا٘س ث ٝعٛض ٔثجت ٔ ٚؼٙی زاض تؼٟس ٙٞدبضی ضا
پیص ثیٙی وٙٙس.
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فطضی ٝچٟبضْ :ثیٗ ٞط یه اظ ِٔٛفٞ ٝبی خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ثب تؼٟس ٔستٕط ضاثغٔ ٝؼٙی زاض ٚخٛز زاضز.
ثطای ثطضسی ایٗ فطضی ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝطٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ زازٞ ٜب اظ آظٔ ٖٛتحّیُ ضٌطسی ٖٛچٙسٌب٘ ٝث ٝثطضسی ضاثغ ٝثیٗ ِٔٛفٝ
ٞبی خبٔؼ ٝپصیطی ثب تؼٟس ٔستٕط ثطضسی ٌطزیس و٘ ٝتبیح ث ٝضطج ظیط ٔی ثبضس.
جديل  .4وتایج تحلیل رگزسیًن چىدگاوٍ رابطٍ َز یک اس مًلفٍ َای جامعٍ پذیزی ساسماوی ي تعُد مستمز
متغیزَای پیص بیه

متغیز مالک

P

F

R

R2

دریافت آمًسش
تفاَم

مستمز

4/96

حمایت کارکىان
چشم اوداس اس آیىدٌ ساسمان

0/001

0/34

0/11

β

Ρ

0/59
0/49
-0/06
0/17

0/006
0/007
0/72
0/33

٘تبیح خس٘ -4 َٚطبٖ ٔی زٞس ثیٗ ِٔٛفٞ ٝبی خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتؼٟس ٔستٕط ( )r = 0/34ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی زاض
استٔ .مساض ٘ R2طبٖ ٔی زٞس و 0/11 ٝاظ ٚاضیب٘س تؼٟس ٔستٕط ثٛسیِّٛٔ ٝفٞ ٝبی خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی تجییٗ ٔی ضٛز.
ٕٞچٙیٗ ٍ٘بٞی ث ٝضطایت ضٌطسی ٖٛثیبٍ٘ط آٖ است اثؼبز زضیبفت آٔٛظش ( ٚ )β ;0/59تفبٔ )β ;0/49( ٓٞی تٛا٘ٙس ث ٝعٛض
ٔثجت ٔ ٚؼٙی زاض تؼٟس ٔستٕط ضا پیص ثیٙی وٙٙس.
وتایج
٘تبیح حبوی اظ آٖ است و -1:ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ِٛٔ ٚف ٝای آٖ (زضیبفت آٔٛظش ،تفب ،ٓٞحٕبیت وبضوٙبٖ ،چطٓ ا٘ساظ
اظ آیٙس ٜسبظٔبٖ) ثب تؼٟس سبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز -2.اثؼبز زضیبفت آٔٛظش  ٚتفبٔ ٓٞی تٛا٘ٙس ث ٝعٛض
ٔثجت ٔ ٚؼٙی زاض اثؼبز خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ضا پیص ثیٙی وٙٙس.
٘تبیح ثسست آٔس ٜاظ ایٗ فطضی ٝثب ٘تبیح پژٞٚصٞبی ضبئٕی ثطظوی  ٚاغغطی ( ،)1389ضئیسی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٛٞ ،)1389یسا ٚ
ٕٞىبضاٖ ( ،)1390یبالثیه ( ،)2008چِٚ ٚ ٗٞٛسٞچت (ٌ ،)2008ی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٌ ،)2010بئ ٚ )2011( ٛافسب٘ ٝپٛضان ٚ
ٕٞىبضاٖ (ٕٞ )2012سٔ ٛیثبضس .ظیطا آٟ٘ب ٘یع زض پژٞٚصٞبی ذٛز ث٘ ٝتبیح ٔطبثٟی ضسیسٜا٘س .ضبئٕی ثطظوی  ٚاغغطی ثیبٖ
وطز٘س و ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتؼٟس سبظٔب٘ی ضاثغٚ ٝخٛز زاضز .ضئیسی ٕٞ ٚىبضا٘ص ثیبٖ وطز٘س و ٝثیٗ تبویه ٞبی
خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتؼٟس سبظٔب٘ی ضاثغٚ ٝخٛز زاضزٛٞ .یسا ٕٞ ٚىبضا٘ص ٘یع ٌعاضش وطز٘س و ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی
 ٚتؼٟس سبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز .ضٚضٙی ٕٞٚىبضاٖ (٘ )1394طبٖ زاز٘س ثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ٚ
تؼٟس سبظٔب٘ی زض ثب٘ه وطبٚضظی ایالْ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز  ٚغیبزی ٚػطة ٘ژاز ذب٘ٛوی ( )1393ثیبٖ وطز٘س خبٔؼٝ
پصیطی سبظٔب٘ی  ٚثط تؼٟس ضغّی وبضوٙبٖ اثطٌصاض است.
ثط اسبس ٘تبیح ثسست آٔس ٜاظ تدعی ٚ ٝتحّیُ پژٞٚص حبضط پیطٟٙبزات ظیط اضائٔ ٝی ٌطزز:
 . 1پیطٟٙبز ٔی ضٛز زض خٟت ثبالثطزٖ ثؼس زضیبفت آٔٛظش زض ٔیبٖ وبضوٙبٖ ظٔیٞ ٝٙبی ٔسبػس ٙٔ ٚبست ٘ظیط آٔٛظش ٞبی
ضٕٗ ذسٔت ،ثطٌعاضی وبضٌبٞ ٜبی آٔٛظضی ثطای وبضوٙبٖ فطاٌ ٓٞطزز  ٚحٕبیت ٞبی الظْ زض ایٗ ذػٛظ ٔس٘ظط ٌطفت ٝضٛز.
 . 2زض ضاستبی افعایص ثؼس تفب ٓٞزض ٔیبٖ وبضوٙبٖ پیطٟٙبزی ٔی ٌطزز و ٝزض سبظٔبٖ ثستط  ٚضطایغی فطا ٓٞضٛز و ٝوبضوٙبٖ
ثب اٞساف ،خبیٍبٚ ،ٜظبیف ٘ ٚمص ٞبی سبظٔبٖ زض ٔمبثُ خبٔؼٔ ٚ ٝطتطیبٖ آضٙب ض٘ٛس و ٝایٗ أط ٔی تٛا٘س ظٔی ٝٙسبظ ایدبز
زضوی ٔطتطن اظ اٞساف ٘ ٚمص ٞبی سبظٔبٖ زض ٔیبٖ وبضوٙبٖ ضٛز.
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 .3ثط اسبس ٘تبیح پژٞٚص ،ثؼس حٕبیت ٘یع زض افعایص تؼٟس سبظٔب٘ی وبضوٙبٖ ٔٛثط است ،ثٙبثطایٗ پیطٟٙبز ٔی ٌطزز ؤ ٝحیظ
سبظٔبٖ پصیطای ضٚاثظ  ٚتؼبٔالت سبظ٘س ٜوبضوٙبٖ ثب یىسیٍط ثبضس و ٝزض ٘تید ٝآٖ ،ضٚاثظ غٕیٕب٘ ٚ ٝضجىٞ ٝبی زٚستی زض
ٔیبٖ وبضوٙبٖ ضىُ ٌیطز.
 . 4ثرطی زیٍط اظ ٘تبیح حبوی اظ ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی زاض ثیٗ چطٓ ا٘ساظ اظ آیٙس ٜسبظٔبٖ ثب تؼٟس سبظٔب٘ی ثٛز ،زض ایٗ ظٔیٝٙ
پیطٟٙبز ٔی ٌطزز و ٝپطزاذت ٞب  ٚفطغت ٞب تطلی ضغّی ثطای وبضوٙبٖ ث٘ ٝحٛی ٔس٘ظط ٌطفت ٝضٛز و ٝتبثؼی اظ ٔیعاٖ ػّٕىطز
وٕی  ٚویفی وبضوٙبٖ ثبضس.
مىابع
.1
.2
.3

.4

.5
.6

.7
.8

.9
.10

.11

ثبلطیٔ،سّٓ؛ تٛالیی ،ضٚح اِ"،)1389( ،ٝثطضسی تبثیط تؼٟس سبظٔب٘ی ثط ػّٕىطز سبظٔبٖ ٞب"،زٔ ٚب٘بٔ ٝتٛسؼ ٝپّیس،
سبَ ٞفتٓ ،ضٕبض،30 ٜغع .96-73
ضید اسٕبػیّی ،سبٔبٖ ،حعثبٚی ،سٙب ،غفطی ،حدت .)1393( .اثطات خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ثطضفتبضضٟط٘ٚسی
سبظٔب٘ی .اِٚیٗ وٙفطا٘س ثیٗ إِّّی اثعاض  ٚتىٙیىٟبی ٔسیطیت ،تٟطاٖٛٔ ،سس ٝاعالع ضسب٘ی ٘بضویص.
ضٚضٙی ،وّثْٛ؛ ٔسؼٛز ٔطخب٘ی ٔ ٚحٕس أیٗ غیبثی ، 1394 ،ثطضسی ضاثغ ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتؼٟس
سبظٔب٘ی (ٔغبِؼٛٔ ٝضزی :وبضوٙبٖ ثب٘ه وطبٚضظی ضٟطستبٖ ایالْ) ،وٙفطا٘س ثیٗ إِّّی خٟت ٌیطی ٞبی ٘ٛیٗ زض
ٔسیطیت ،التػبز  ٚحسبثساضی ،تجطیع ،سبظٔبٖ ٔسیطیت غٙؼتی ٕ٘بیٙسٌی آشضثبیدبٖ ضطلی
ػّی ٘ستٔ ،طیٓ  ٚػعت اِ ٝثبِٛیی ، 1395 ،ثطضسی ضاثغ ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی  ٚاثؼبز آٖ ثب تؼٟس ػبعفی سبظٔب٘ی ٔٛضز
ٔغبِؼبتی :ثجت احٛاَ استبٖ ٔبظ٘سضاٖ ،وٙفطا٘س ثیٗ إِّّی ٔسیطیت  ٚحسبثساضی ،تٟطاٖٛٔ ،سس ٝآٔٛظش ػبِی
٘یىبٖ،
غیبزی ،سؼیس  ٚحسیٗ ػطة ٘ژاز ذب٘ٛوی ، 1393 ،خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتبثیط آٖ ثط تؼٟس ضغّی وبضوٙبٖ،
وٙفطا٘س ثیٗ إِّّی ٔسیطیت زض لطٖ  ،21تٟطاٖٛٔ ،سسٔ ٝسیطاٖ ایس ٜپطزاظ پبیترت ٚیطا،
٘بزیٔ ،حٕس ػّی ،اثطاٞیٓ ظاز ،ٜضضبٔ ،طبیری ،ظٞط .)1392( .ٜاٍِٛی سبذتبضی ضاثغ ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ٚ
ٛٞیت سبظٔب٘ی ثب ضفتبض ضٟط٘ٚسی سبظٔب٘ی زض ثیٗ وبضوٙبٖ ستبزی آٔٛظش  ٚپطٚضش ضٟط اغفٟبٖ ،زٚض ،8 ٜضٕبض،4 ٜ
غفح.50-37 ٝ
ضییسی ،ظ" ،)1389( .ثطضسی ضاثغ ٝخبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتؼٟس سبظٔب٘ی زض پطستبضاٖ ثیٕبضستبٖ ضطیؼتی
ضٟطستبٖ اغفٟبٖ" ،پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضضٙبسی اضضس ،زا٘طٍب ٜپیبْ ٘ٛض استبٖ تٟطاٖ.
ضئیسی ،ظ؛ سّیٕیبٖ ،ف؛ ٘دبضی ،ض؛  ٚأیطذب٘ی ،ا.ح" ،)1390( .ضاثغ ٝخبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی ٚتؼٟس سبظٔب٘ی زض
پطستبضاٖ ثیٕبضستبٖ ضطیؼتی اغفٟبٖ"ٔ ،سیطیت اعالػبت سالٔت ،زٚضٚ 8 ٜیژ٘ ٜبٔٔ ٝسیطیت ذسٔبت ثٟساضتی
زضٔب٘ی غع .111-104
سّغب٘عاز ٚ ٚ ٜلال٘ٚسی ،حٔ" ،)1392(.غبِؼ ٝتىیٌ ٝبٞ ٜبی ضغّی اػضبی ٞیبت ػّٕی  ٚضاثغ ٝآٖ ثب خبٔؼ ٝپصیطی
سبظٔب٘ی" ،فػّٙبٔ ٝا٘سیطٞ ٝبی ٘ٛیٗ تطثیتی ،زٚض ،9 ٜضٕبض .2 ٜغع .10-36
ػّی ٘ستٔ ،طیٓ  ٚػعت اِ ٝثبِٛیی ، 1395 ،ثطضسی ضاثغ ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی  ٚاثؼبز آٖ ثب تؼٟس ػبعفی سبظٔب٘ی
ٔٛضز ٔغبِؼبتی :ثجت احٛاَ استبٖ ٔبظ٘سضاٖ ،وٙفطا٘س ثیٗ إِّّی ٔسیطیت  ٚحسبثساضی ،تٟطاٖٛٔ ،سس ٝآٔٛظش
ػبِی ٘یىبٖ،
ػطة ،خٛاز ،1395 ،ثطضسی ضاثغ ٝثیٗ خبٔؼ ٝپصیطی سبظٔب٘ی  ٚتؼٟس سبظٔب٘ی زض ٔیبٖ وبضوٙبٖ ،چٟبضٔیٗ
وٙفطا٘س ثیٗ إِّّی پژٞٚطٟبی وبضثطزی زض ٔسیطیت  ٚحسبثساضی ،تٟطاٖ ،زا٘طٍب ٜضٟیس ثٟطتی،
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بی ا٘حطافیٞ ضفتبضٚ  پصیطی سبظٔب٘یٝ ثیٗ خبٔؼٝ ثطضسی ضاثغ، 1395 ،ٜ ػّیطضب فتحی ظازٚ  ٔحٕس،زآثبزیٕٛ ٔح.12
ٚ فطا٘س ثیٗ إِّّی حسبثساضیٙ ضطٕیٗ و،ٖط سیطخبٟطزاضی ضٟبٖ زض ضٙس سبظٔب٘ی وبضوٟثب ٘مص ٔیب٘دی تؼ
،ط اضطاقٟٔ ٖٕبیطٍطاٞ ،ٖطاٟ ت،بی ثبظٞ ضیٚآٛ٘ ٚ یٙفطا٘س وبضآفطیٙٔیٗ وٛ سٚ ٔسیطیت
ٚ فطا٘س التػبزٙٔیٗ وٛ س، پصیطیٝش ػبعفی ثب خبٔؼٛٞ ٝ ضاثغ،1395 ، سؼیس غفبتیٚ ٝ ٔطضی، ٌطخی پطتی.13
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Investigating the Relationship between Organizational
Socialization and Organizational Commitment among the
Employees of Rafsanjan Islamic Azad University
Maryam Azadi
Master student of educational management, Islamic Azad University, Rafsanjan Branch

Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between organizational socialization and organizational
commitment among the employees of Rafsanjan Islamic Azad University. This is an applied research in terms of
the purpose and the study population consists of all of the 110 employees of the Islamic Azad University,
Rafsanjan Branch. Using the Morgan table, we randomly selected 86 employees from among the study
population as the sample size. To collect the data, we used two standard questionnaires of organizational
socialization based on the Taormina model and organizational commitment based on the Allen & Meyer model.
To measure the reliability of the questionnaires, we used Cronbach's alpha coefficient, which was obtained as α
= 0.87 and α = 0.82 for the organizational socialization questionnaire and the organizational commitment
questionnaire respectively. The research data were analyzed based on the research hypotheses and using Pearson
correlation coefficient and multiple regression analysis. The results indicate that: 1- Organizational socialization
and its components (receiving education, understanding, employee support, vision of the future of the
organization) are positively and significantly related with organizational commitment. 2. The education and
understanding dimensions can positively and significantly predict the dimensions of organizational socialization.

Keywords: organizational socialization, organizational commitment, emotional commitment, normative
commitment, continuance commitment
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