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 مقدمه

ها به رشد و توسعة این  ناادهناا امتعنامن منشنه شند، اسن ،       تحوالت گذشته در زمینة سازمان

هنا و تشاینتات تحن  تن قیه  نهار      هاا سازمانن مانند ساختعانهاا سنتن و ملعوس سهمایهشکل

. انند  هنا مرنهش شند،   منوان اساس پیشنهف  سنازمان   هاا غیهملعوس و مدیدا بهگهفته و سهمایه

هناا  سهمایة انسانن، سهمایة مشتها، سهمایة هوشن، سهمایة سالمتن و سهمایة امتعامن، از نعوننه 

بنه هعنی    (. ۴۹۳۱کنارسنها،  پهسن  مؤذن معشنیدا و قن   )روند بارز در ای  زمینه به شعار من

هنا از مننابس سنو  و    ها به مصنه ننوی ، مننانن متین  ر نابتن سنازمان      اساس و با ورود سازمان

هاا فکها، ارتناطن و امتعامن تغییه کهد، هاا غیهملعوس و سهمایهداراین  هاا ملعوس، به ارایند

هنا و داننش   ازپیش بهاا تننادل افکنار، اندیشنه    ها باید بیشبنابهای ، مشاود اس  که سازمان. اس 

منظنور   ن بهگذارا کنند تا شاهد توسعة سهمایة امتعامسازمانن به روابط کارکنان و مدیهان سهمایه

زاد، یوسن  )ایشاد ارزش بهاا مشتهیان درون سازمان و انتقال ای  ارزش به مشتهیان بیهونن باشند 

ورا مننابس انسنانن   بهدارا و باه،سهمایة امتعامن بستها مناسب بهاا باه،(. ۴۹۳۹و کیاکشورا، 

بهاسناس نتنای    . کنند منن پذیه هاا سازمان را امکانمندا از سایه سهمایهفهاهم کهد، و امکان باه،

هناا آینند، سنهمایة    هاا آیندة ایهان، یکن از چنالش پژوهش مشلس شوراا اسالمن دربارة چالش

 (. ۴۹۳۱متی  و هعکاران، زارمن )امتعامن اس  

مرالعنات نشنان   . گنذارد  سازمانن آقار موهبن را به سنازمان منن   امتعامن ةبه سهمای تومان بن

نی  و هعکارا بی  امضاا سازمان به کاهش سنالم   روابط متقابل، قس             دهد کاهش امتعاد، من

طور کنه تندرسنتن در انسنان مومنب نشناز، سنهزندگن و تنالش         شود و هعانسازمانن منشه من

شود، سالم  سازمانن نیت سنب ایشاد محیرن دلپنذیه بنهاا کنار و کوشنش، بناالرفت  روقینة        من

ضع  سالم  سازمانن بامث کاهش سودمندا و . شودنن منسازندگن و دستیابن به اهداف سازما

هاا ارتناطن باز، فقدان تعاد کارکنان نسن  به منفع  سازمان، افتایش غین  کارکنان، فقدان کانال

انگاشنت  امتننار سنازمان     سازمان، ومود سروش پایینن از روقیه و انگیتش در کارکننان، و نادیند،  

 اهعی  سهمایة امتعامن و سنالم   با تومه به(. Leiden & Klyngl, 2000)شود توسط کارکنان من
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دنننال تنینی  ت قیهگنذارا سنهمایة     ها، پنژوهش قاضنه بنه   ورا سازمانباه، و بقا رشد، در سازمانن

 . امتعامن به سالم  سازمانن اس 

 مبانی نظري

 سرمایة اجتماعی 

نس ایشاد و انسشام روابط امتعنامن در  پهدازان سهمایة امتعامن، اساساً سهمایة امتعامن را مننظهیه

ها دشوار ینا گنهان اسن     کند که دستیابن به آنای  مننس، تحق  اهدافن را معک  من. گیهندنظه من

(Cohen & Prusak, 2001 .) تعاند و معنل    ابتارا اس  که امتعامن ةسهمای (۴۳۳۹) ۴پاتناماز نظه

هاا سازمانن اسن  کنه   ند و آن دسته از ویژگنکگیها منمتقابل میان امضاا یک مامعه را انداز،

( ۴۳۳۱)فوکوماینا  (. Lu et al., 2013)کنند  هعاهنگن و هعکارا را بهاا سنود متقابنل تسنایل منن    

دانند کنه سننب افنتایش هعکنارا      سهمایة امتعامن را مشعومة هنشارهاا سیستم امتعنامن منن  

سهمایة امتعامن بنه توانناین افنهاد     .شودامضاا آن مامعه و کاهش هتینة تنادالت و ارتناطات من

کند ها اشار، منها و سازمانمنظور دستیابن به اهداف مشتهک در گهو،  بهاا کارکهدن با یکدیگه به

(Fukuyama, 1995 .) 

تنانا مننعنن قیناتن     معتقدند سهمایة امتعامن در سرح سازمانن، نه( ۴۳۳۱)  گوشالناهاپی  و 

هناا سنازمانن پایندار و اسنتوار اسن  و آن را      کنندة متین   هاهماس ، بلکه تناا ماملن اس  که ف

کنند که در خل  و تسایم داننش،  سازمانن معهفن منهاا مام ها و داراینمنوان متئن از  ابلی  به

پیشنااد اصلن نظهینة  . کندکعک بسیارا به سازمان کهد، و بهاا آن متی  سازمانن پایدار ایشاد من

 ,.Lu et al)کنند  اا، دستهسن به منابس را فنهاهم منن    که پیوندهاا شنکهسهمایة امتعامن ای  اس

هناا  ها و شننکه دانند که درون گهو،ها و روابرن منهعچنی ، سهمایة امتعامن را مو عی  (.2013

هنا،  هاا  درت و نفوذ، اطالمات و راهنعاین هاا شغلن، نظهیهامتعامن امکان دستهسن به فهص 

                                                           
1. Putnam 

2. Nahapit & Ghoshal 
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 ,Ogada)دهند  عاد و هعکارا، قعای  اقساسنن و خیهخنواهن را افنتایش منن    سهمایة مالن، امت

سنهمایة امتعنامن مننارت اسن  از داننش، ادراک،      (  ۰۰ )بهاساس توصنی  فهانسنیس   (. 2013

هنشارها،  وانی  و انتظارات مشتهک دربارة الگوهاا تعامالت که گهوهنن از افنهاد در بهخنورد بنا     

 (. Francis, 2002)آورند  هاا کنش مععن با خود به سازمان منامتعامن و مو عی  مسائل پیچیدة

هناا متفناوتن   بنندا ها و طنقنه در زمینة تعیی  ابعاد سهمایة امتعامن، مانند تعهی  آن، با مدل

، مندل   بنورن ، مندل لیننا و وان  ۴به مدل ناهاپین  و گوشنال  توانیم بهاا مثال، من. شویمرو منروبه

بنندا ناهاپین  و   پژوهش قاضنه بهاسناس طنقنه   . اشار، کنیم ۱لنالک ، مدل گهو، کندا و۹کلع 

بندا سهمایة امتعامن پهداخته اس  و آن گوشال انشام گهفته اس  که با رویکهد سازمانن، به طنقه

هناا بنی    بعد ساختارا به الگوا کلن تعاس. دانداا منرا شامل ابعاد ساختارا، شناختن و رابره

یعنن شعا به چه کسانن و چگونه دستهسن دارید؛ بعد شناختن به منابعن اشنار،  کند،  افهاد اشار، من

هاسن ؛ بعند   هاا معانن مشنتهک در مینان گنهو،   تعنیهها، تفسیهها و سیستم کنندةکند که فهاهم من

دلینل سنابقة تعامالتشنان بنا      نومن روابط شوصن اس  که افنهاد بنه   کنندة توصی اا منصه رابره

  (.Bolino et al., 2002)کنند نیکدیگه به هار م
 

 ابعاد سرمایة اجتماعی سازمانی. 1جدول 
 تعریف کوتاه بعد

 هاهاا ای  بعد هعکارا و ارزشتهی  مننهمام منصه شناختن

 هاا ای  بعد فام متقابل، امتعاد و تعادتهی  مننهمام اامنصه رابره

 و روابطها هاا ای  بعد شنکهتهی  مننهمام منصه ساختارا

 سالمت سازمانی

مننوان هنویتن مسنتقل از امضناا خنود تصنور        اا هستند که بنه ها مومودات زند،امهوز، سازمان

                                                           
1. Nahapiet, & Ghoshal 

2. Leana & Van Buren 

3. Coleman 

4. Kennedy & Lock Lee 
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این   . توانند رفتار کارکنان را تح  ت قیه  نهار دهنند  اا که با ای  هوی  مدید منگونه به. شوند من

نیا و هعکناران،  رقیم)باشد تواند سالم  سازمانن یا بیعارا سازمانن داشته شوصی  و هوی  من

. هاا اقهبوشنن سنازمانن اسن    تهی  شاخصسالم  سازمانن، یکن از گویاتهی  و بدیان(. ۴۹۳۴

هنا،  سوا رشد، و توسعه و تحول سازمانن، بانود فهایند کار در سازمان زیهبناا هه گونه قهک  به

اصالش مهیان امنور  هاین سنشید، بهاا تشویص صحیح نقاز  وت و ضع ، و سپس طهش بهنامه

در ( ۴۳۹۱) ۴بار توسط منایلت  اصرالش سالم  سازمانن بهاا نوستی (. ۴۹۱۱شهیعتعدارا، )اس  

از نظه مایلت سالم  سنازمانن بنه وضنعیتن فهاتنه از     . کار گهفته شد مرالعة مو سازمانن مدارس به

. کنند بادوام اشار، منن اا از خصایص نسنتاً مدت سازمانن دالل  دارد و به مشعومه اقهبوشن کوتا،

با ومود سالم  سازمانن، دوام و بقاا سازمان در محیط خود، سازگارا بنا آن، ارتقنا و گسنتهش    

هاا کند هعة نظام بیان من  پارسونت(. Korkmaz, 2007)تواناین سازمان بهاا سازگارا بیشته اس  

د، مننابس خنود را بنهاا    امتعامن بهاا بقا و توسعه، باید خنود را بنا محنیط اطنهاف انرننا  دهنن      

هاا خود را هعاهنگ کهد، و در کارکنان خود انگیت، آوردن مقاصد خود بسی  کنند، فعالی  دس  به

سنالم   (. Hoy & Wolfoolk, 1993)شنود  هنا تضنعی  منن    در ای  صورت سالم  آن. ایشاد کنند

دادن وظنای  خنود    انشامهاا سازمان بهاا اا اس  و شامل تواناینسازمانن یک مفاوم تقهیناً تاز،

هنا معتقدنند سنالم      هعچننی ، آن . شنود  طورا مؤقه که خود مومب رشد و بانود سازمان منن  به

طور مؤقه نیس ، بلکه شامل توانناین   دادن وظای  به سازمانن فقط شامل تواناین سازمان بهاا انشام

شناس کنانن متعاد و وظیفههاا سالم کارناظهان در سازمان. سازمان بهاا رشد و بانود مداوم اس 

هاا ارتناطن باز و با موفقی  باال هستند و سازمان سالم ماین اسن   با روقیه و معلکهد باال، کانال

خواهند در آن بعانند و کار کهد، و به آن افتوار کنند و خنود افنهادا سنودمند و منؤقه     که افهاد من

 (.Shoaf et al., 2010)باشند 

در ای  . شوندتهی  وسایل دستیابن به پیشهف  در مامعه محسوب منهاا اقهبوش مامسازمان

                                                           
1. Miles 

2. Parsons 
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هاین به اقهبوشن خواهند رسید که مالو، به داشت  دیگه شهایط ضهورا، از سنالم   میان، سازمان

پذیه  بی  و انعرافاند، وا س ها باید در مو عیتن که در آن  هار گهفته ای  سازمان. نیت بهخوردار باشند

خیناوا و هعکناران،    فهمنن )کار گیهد   ر باشند باتهی  منابس خود را بهاا هه مشکل بهباشند و  اد

زمانن سازمان سالم اس  که کارکنان اقساس کنند کارا سودمند   از دیدگا، کی  دیویس(. ۴۹۳۹

انگیت را آنان بیشته کارا شو . یابنددهند و به اقساس رشد و پهورش شوصن دس  منانشام من

در نااین ،  (. ۴۹۱۱شنهیعتعدارا،  )پذیهند آورد، دوس  دارند و منا درونن فهاهم منکه خشنود

بوش از کارکنان خود تعاد زیاد و رفتار مناسب را انتظنار دارنند کنه شنامل     هاا سالم و اقهسازمان

هناا فنهد بنهاا    هاا سازمان، قس هوی  مشتهک با سازمان و انگینت، وفادارا و تومه به فعالی 

 (. Dejoy, 2007)اس  کارکهدن 

 پيشينة تحقيق

 .دهد گهفته در قوزة مرالعة قاضه را نشان من تحقیقات انشام پیشینة ، مدول 
 

 پیشینة تحقیق. 2جدول ادامة 

 نتیجة پژوهش موضوع (سال)نویسنده  ردیف

۴ 
آهنچیان و منیدرا 

(۴۹۱۹) 

 ارتناطن هاا ماارت رابرة

 سازمانن سالم  مدیهان با

 تعاد شغلن، رضای  با مدیه ارتناطن هاا ماارت

. دارد هعووانن و هعنستگن مو سازمانن سازمانن و
 اقهبوشن سازمانن، تعاد با سازمانن هعچنی ، فههنگ

 .دارد داررابرة معنا سازمانن سالم  با ناای ، در و

  
نیا و هعکاران رقیم
(۴۹۳۰) 

 تعاد و سازمانن سالم  رابرة

 کارکنان سازمانن در

 آموزشن هاا تانبیعارس

 از یکن تنیی  سازمانن در سالم  اهعی  از قکای 

 یعنن تعاد سازمانن زندگن در مام متغیههاا

 .سازمانن بود

۹ 
زاد، و هعکاران کاظم

(۴۹۳ ) 

 سهمایه ت قیه میتان و نقش تنیی 

 و تعاد سازمانن به امتعامن
 اقهبوش آموزش

 عادت با آن ابعاد و امتعامن ةسهمای متغیههاا بی 

 .دارد ومود داراامعن و مثن  ةرابر سازمانن

                                                           
1. Keith Davis 
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 پیشینة تحقیق. 2جدول ادامة 

 نتیجة پژوهش موضوع (سال)نویسنده  ردیف

۱ 
فهمن خیاوا و 

 (۴۹۳۹)هعکاران 

 امتعاد و سازمانن سالم  رابرة

 کارکنان دیدگا، از سازمانن

 هاا آموزشنبیعارستان

 کارکنان سازمانن امتعاد سازمانن، سالم  با افتایش

 تواندمن سازمانن امتعاد افتایش. یابدمن نیت افتایش

 .سازمان باشد در مثنتن تحول منش 

۱ Malekmakan et al. 
(2015) 

ت قیه سهمایة امتعامن و 
 سازمانن به هعکارا فکها

با بانود سهمایة امتعامن یا تعاد سازمانن، 
هاا ذهنن افهاد افتایش و سازمان از ای   درگیها

 .تواند استفاد، کندمتی  ر ابتن من

۹ Chuan Lee et al. 
(2014) 

کتب سالم  سازمانن و ت قیه م
فهسودگن شغلن به وضعی  

 سالم  ادراکن افهاد

زمینة شوصن  از طهی  کنتهل متغیههاین که پس
دارند و ت کید به سالم  سازمانن و فهسودگن 

توان ت قیه شگهفن به سالم  آنان در کارکنان من
 .سازمان گذاش 

7 Hamzeli et al. 
(2013) 

هه گونه ارتناطن بی  سهمایة 
 تعامن و سالم  نظام اداراام

منوان یک متغیه مستقل بیشتهی  ت قیه  نفس به امتعادبه
 .هاا ادارا داردرا در سالم  سیستم

۱ Rocco & Suhrcke 
(2013) 

آیا سهمایة امتعامن بهاا 
 سالمتن مناسب اس ؟

توانند سالم  طور مستقیم من از یک سو، افهاد به
توانند دیگه، منفهدا خود را بانود دهند و از سوا 

 .به سهمایة امتعامن مامعه ت قیه بگذارند

۳ Zohdi et al. (2013) 
بهرسن رابرة بی  سهمایة 
 امتعامن و سهمایة فکها

هاا ساختارا، شناختن و رابرة معنادارا بی  مننه
اا سهمایة امتعامن و سهمایة فکها ومود رابره

 .دارد

۴۰ Roth (2013) 
نقش سهمایة امتعامن به 

 موفقی  تحصیلن

هعة ابعاد سهمایة امتعامن به معلکهد و موفقی  
 .گذارد گهوهن ت قیه من

۴۴ Andrew (2010) 
سهمایة امتعامن سازمانن، 

 ساختار و معلکهد

بی  سهمایة امتعامن و ابعاد آن با معلکهد سازمانن 
 .رابرة معنادارا ومود دارد

۴  Saurabh et al. 
(2008) 

مسیه شغلن و سالم  
 کنندگان تعاد سازماننبینن پیش

. تنش کارا وابستگن معکوسن با تعاد سازمانن دارد
به مالو،، سالم  سازمانن وابستگن مثنتن با تعاد 

 .سازمانن دارد

۴۹ Roney et al. (2007) 

ارتناز بی  سالم  سازمانن 
مدارس متوسره با موفقی  

 آموزاندانش

هاا سالم  ارتناز مثن  و معنادارا را میان نعه،
آموزان ومود  هاا دانشسازمانن با شاخص نعه،
 .دارد

۴۱ Lowe (2003) ،ورمحیط کارا سالم و باه 
ورا   محیط کارا سالم رابرة مستقیم و مثنتن با باه،

 .کارکنان دارد



022                                                               9316، تابستان 2ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 
 

 هاي سرمایة اجتماعی و سالمت سازمانیتوسعة فرضيه

نتیشنه رسنیدند کنه سنهمایة امتعنامن طنن       در تحقی  خنود بنه این     ( ۴۹۱7)باستانن و هعکاران 

بنابهای ، میتان و گستهة روابط و تعنامالت  . شود سازوکارهاین به افتایش امتعاد امتعامن منشه من

به ای  نتیشه  (۴۹۳۹)خیاوا و هعکاران اا فهمن در مرالعه. در میتان امتعاد ت قیهگذار خواهد بود

 امتعناد  افنتایش . یابدمن نیت افتایش کارکنان سازمانن ادامتع سازمانن، سالم  رسیدند که با افتایش

زاد، و اا کنه کناظم  در مرالعنه . سنازمانن باشند   موتل  ابعاد در مثنتن تحول منش  تواندمن سازمانن

 سنازمانن  تعاد با آن ابعاد و امتعامن ةسهمایانشام دادند به ای  نتیشه رسیدند که (  ۴۹۳)هعکاران 

 ارتناطنات  ،بهندمن باه، مرلوبن امتعامنسهمایة  از که کارکنانن. دارد ومود ادارامعن و مثن  ةرابر

 از نینت  خنود  سنازمان  در و کنندمن رفتار مرلوب طور به هعکاران سایه با تعامل در ،دارند  وا شغلن

 . مویند من باه، مناسب امتعامن روابط ای 

 مانم  متغیههاا از یکن تنیی  رسازمانن د سالم  ،(۴۹۳۰)بهاساس پژوهش معفها و هعکاران 

( ۴۹۳۴)نیا و هعکناران   در پژوهشن که رقیم. سازمانن اهعی  دارد یعنن تعاد سازمانن، زندگن در

انشام دادند، به ای  نتیشه رسیدند که کارکنان متعاند یکنن از موامنل سنالم  سنازمانن و بهتنها       

اا عناد و تعاند دو منننة بعند رابرنه     طن  مرالب یادشد، و با تومه به اینکه امت. ها هستندسازمان

 :شود فهضیة فهمن اول به شهش زیه بیان من،اند سهمایة امتعامن

هناا دولتنن   سنازمانن در سنازمان   سالم  اا سهمایة امتعامن بهبعد رابره: فرضیة فرعی اول

 .گذارد ت قیه مثن  و معنادار من

، چیتا منت مننابس مومنود در    ناپذیه مشارک  امتعامن نشان داد متء مداین( ۴۹۱۱)موسوا 

ها و تحصیل اهداف کنشگهان بهاا رسیدن به خیه مععنن  تعامالت امتعامن، یعنن گستهش کنش

. با ای  نگا، باید اذمان کهد مشارک  امتعامن هعان ایشاد سهمایة امتعامن در مامعه اس . نیس 

هاا سنهمایة  ومود تحق  مؤلفهیابد، مگه با توان بیان کهد مشارک  امتعامن تحق  نعناز اینشا من

هناین ماننند امتعناد و    یابد، مگه با ومود تشلنن شناخص  امتعامن، و سهمایة امتعامن تحق  نعن
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در مرالعة خود به ای  نتیشه رسنیدند کنه بنی     ( ۴۹۱7) میهکعالن و هعکاران  .پیوندهاا میان افهاد

بنا تومنه بنه اینکنه     . دارد مشارک  کارکنان و سالم  سازمانن رابرنة مثنن  و معننادارا ومنود    

هاا بعد شناختن سهمایة امتعامن اس ، فهضیة فهمنن دوم پنژوهش   مشارک  و هعکارا از مننه

 :شود به شهش زیه بیان من

هناا دولتنن   در سنازمان  سنازمانن  سالم  به بعد شناختن سهمایة امتعامن :فرضیة فرعی دوم

 .گذارد مثن  و معنادار من ت قیه

کنند کنه   هاا افتایش سهمایة امتعامن اشار، منحقی  خود بهاا یافت  را،کاتهی  مانسون در ت

هنا و در نتیشنه، افنتایش سنهمایة      بانود روابط کارکنان و مهامعان سننب افنتایش امتعناد بنی  آن    

ای  بدان معنا اس  که با افتایش کیفی  ماارت ارتناطن، میتان سهمایة امتعامن . شودامتعامن من

 و نشان دادنند ارتناطنات  ( ۴۹۱۹)آهنچیان و منیدرا (. Johonson, 2012)یاف  نیت افتایش خواهد 

 معلکنهد  و نگنهش  شنغلن،  رضای  مانند سازمانن متغیههاا بسیارا از با مدیه هاا ارتناطنماارت

 بهداشنتن  در و دیگنه  سنوا  از. دارد هعونوانن  و هعنستگن مو سازمانن سازمانن و تعاد کارکنان،

رابرنة   سنازمانن  سنالم   بنا  ناای ، در و اقهبوشن سازمانن، تعاد با سازمانن و فههنگ مو ته،کلن

 . دارد دارمعنا

 تعاند  اقهبوشنن،  فههننگ،  از منو،  بیشته سازمانن سالم  مفاوم شعول درمة اینکه به تومه با

 این   سنودمندا  و کیفین   درمنة  کنه  از آنشنا  هعچنی ، اس ، کارکنان معلکهد و نگهش سازمانن،

 و ذهنن تقهیب ای  توان من ارتناز دارد، کارکنان با رفتار نحوة سازمان و مدیهی  با نحوا هب متغیهها

 .دارد دارمعنا رابرة سازمانن سالم  با مدیه ارتناطن ماارت که را پذیهف  شناختن

هناا دولتنن   سازمانن در سازمان سالم  به بعد ساختارا سهمایة امتعامن :فرضیة فرعی سوم

 . گذارد معنادار من مثن  و ت قیه

 .شد، فهضیة اصلن پژوهش به ای  شهش بیان شد  در ناای ، با تومه موارد بیان

 . گذارد هاا دولتن ت قیه مثن  و معنادار منسازمان در سازمانن سالم  به امتعامن سهمایة
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 مدل مفهومی تحقيق
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 (1۹۹۱)و گوشال  مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل ناهاپیت. 1شکل 
 

 شناسی پژوهش روش

بهاا . هعنستگن انشام گهفته اس  -تحقی  قاضه از نظه هدف کاربهدا بود، و با روش توصیفن 

هاا مورد نیاز تحقی ، پهسشننامة اسنتاندارد سنهمایة امتعنامن ناهاپین  و گوشنال       گهدآورا داد،

بهاا . کار گهفته شد لیکهت به منتنن به طی ( ۴۳۳۹)و سالم  سازمانن هوا و هعکاران ( ۴۳۳۱)

و ( نظهان این  قنوز،   ت یید نظههاا کارشناسان و صاقب)سنشش رواین پهسشنامه از رواین محتوا 

مقندار آلفناا   . رواین هعگها، و بهاا سنشش پایاین آلفاا کهونناخ و پایاین تهکیننن بهرسنن شند   

طور  هعان. اس بیان شد،  ۹دول گیها در م کهونناخ بهاا هه سازة پژوهش و بهاا کل ابتار انداز،

 اجتماعی سرمایة

 سالم  سازمانن

 هعکارا 
 ها ارزش

 فام متقابل 
 امتعاد
 تعاد

 ها  شنکه
 روابط

 شناختی

 ای رابطه

 ساختاری
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اسن  کنه    7/۰هناا پنژوهش بیشنته از    شود ضهیب آلفاا کهونناخ بهاا هعة ساز،که مشاهد، من

 .هاا پژوهش اس دهندة امتنار سنشه نشان

اسنتاندارا،  )اسنتان ینتد    هناا دولتنن در   کارکننان سنازمان   هعنة  مرالعنة قاضنه   آمارا مامعة

وپهورش کل، صداوسنیعا،   اا، آموزش ریتا، شهک  آب منرقه هشاهدارا، سازمان مدیهی  و بهنام

گیها دردسنتهس اسن ، تعنداد امضناا تحن        ، و روش نعونه(شهک  ملن گاز و ادارة موابهات

بهاا تعیی  قشم . اند مرالعه هه سازمان به نسن  مشوصن از مععی  کل آن سازمان انتواب شد،

کار گهفته شد کنه در آن قنداکثه خرناا  ابنل      د بهنعونة باینه فهمول کوکهان بهاا موامس نامحدو

  ۴ در نظه گهفته شد که در نتیشه، قشم نعوننه   ۱۳۹/۰، واریانس ۳۱/۰، سرح اطعینان ۰۱/۰  نول

 .دس  آمد نفه به
 

 ها آلفای کرونباخ و منبع پرسش .3جدول 

 تعداد پرسش منبع آلفای کرونباخ متغیرها

 7 ۴۳۳۱ ناهاپی  و گوشال، ۰/ ۱۱ بعد شناختن

 ۴۹ ۴۳۳۱ناهاپی  و گوشال،  ۳۱۱/۰ بعد ارتناطن

 7 ۴۳۳۱ناهاپی  و گوشال،  ۱7۳/۰ بعد ساختارا

 (7 ) ۴۳۳۱ناهاپی  و گوشال،  ۳۹۹/۰ سهمایة امتعامن

 ۴۴ ۴۳۳۹هوا و هعکاران،  ۳۱۴/۰ سالم  سازمانن

 ۹۱ ---- ۳/۰ ها کل پهسش
 

 هاها و یافتهوتحليل داده تجزیه

طنور کنه مشناهد،     هعنان . شناختن پاسوگویان بینان شند، اسن      هاا مععی  ویژگن ،۱در مدول 

درصند   ۱۹تحصنیالت کارشناسنن بنا بنیش از     . درصد پاسوگویان مهد بودند ۱۳شود، بیش از  من

تا  ۱بیشتهی  فهاوانن را در میان پاسوگویان داشته اس ، هعچنی ، درصد بیشته افهاد نعونه در بازة 

 .ن در سازمان خود  هار دارندسال سابقة خدمت ۴۰



022                                                               9316، تابستان 2ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 

 شناختی پاسخگویان های جمعیت ویژگی. 4جدول 

 
 مقطع تحصیلی وضعیت تأهل جنسیت

 دکتری لیسانس فوق لیسانس دیپلم فوق دیپلم متأهل مجرد زن مرد
  ۴ ۱۱ ۴۴۴ ۹  ۹  ۴۱ ۹7 ۱۹ ۹ ۴ فهاوانن
 ۹ ۹  ۱۹  ۴ ۹ ۹۱  ۹ ۱۴ ۱۳ درصد

 
 سن  سابقة خدمت

  01بیش از  01تا  00بین  01تا  00بین  > 01 01-01 05-00 01-5 <5
 ۹۱ 7۱ ۴۰۰  ۴ ۹  7۱ 7۱ ۴  فهاوانن
 ۴۹ ۹۹ ۱۱ ۹ ۴۴ ۹۹ ۹7 ۴۰ درصد

( PLSافنتار   ننهم )با رویکهد قدا ل مهبعات متئن  سازا معادالت ساختاراتحقی  مدل ای  در

  .کار گهفته شد، اس  به

گیها، سپس،  هاا انداز،ابتدا ارزیابن مدل. مهقله اس سازا معادالت ساختارا شامل دو  مدل

بهرسن پایاین از طهین  ضنهایب آلفناا کهوننناخ و پایناین تهکیننن انشنام        . تحلیل مدل ساختارا

 . گیهد من
 های برازش مدل بیرونی شاخص. 5جدول 

دس  آمد و از این    به ۱/۰بیش از  ها ماملن پهسشهعچنی ، بارهاا ماملن بهرسن شد بارهاا 

 . ها الزم ننود نظه قذف هیچ یک از آن

هناا   بهاا بهرسن بهازش مدل ساختارا اولی  معیار ضهایب معنادارا اس  که مراب  با شکل

هنا، ابعناد و    بیشته بودند که ای  امه معناداربودن هعنة گوینه   ۳۹/۴، هعة ضهایب معنادارا از ۱و   

اسن    ضهیب تعینی   دومی  معیار. دهد درصد نشان من ۳۱میان متغیهها را در سرح اطعینان  روابط

 آلفای کرونباخ متغیرها
ضریب پایایی 

 ترکیبی
میانگین واریانس 

 (AVE)استخراجی 
 مقادیر

 ضریب تعیین
 ۱77۹/۰ ۱۳۰۳۹/۰ ۳۰۳۱/۰ ۰/ ۱۱ بعد شناختن
 ۳۹۱۹/۰ ۹۰7۹7/۰ ۱/۰ ۳۱ ۳۱۱/۰ بعد ارتناطن
 ۱۳۹۰/۰ ۹۹۱۱۱/۰ ۹/۰ ۳۹ ۱7۳/۰ بعد ساختارا
 ---- 7۳/۰ ۱۱ ۳7۴۹/۰ ۳۹۹/۰ سهمایة امتعامن
 ۱7۹7/۰ ۱۹۱/۰ ۹ ۳۱۱۳/۰ ۳۱۴/۰ سالم  سازمانن
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زاا  نشان داد، شد، اس  و بهاا هعة مقادیه مهبوز بنه متغیههناا درون   ۱که مقادیه آن در مدول 

 .مدل  ابل  نول اس  که ای  امه قکای  از بهازش  وا مدل ساختارا دارد
 

س مت سا ما ی

ش ا تی

ارت ا ی

سا تار 

0/941

0/98

0/952

oh1

oh2

oh3

oh7

oh8

oh9

oh4

oh5

oh6

oh10

oh11

0/752

0/813

0/625

0/888

0/521

0/663

0/754

0/582

0/654

0/676

0/713

co1

co2

co3

co7

co8

co9

co4

co5

co6

co10

co11

co12

co13

sh7

sh6

sh5

sh4

sh3

sh2

sh1

st5

st4

st3

st7

st6

st2

st1

0/6
78

0/7
57

0/6
42

0/8
01

0/5
91

0/5
38

0/7
54

0/924
0/669
0/916

0/577
0/710

0/799

0/883

0/579
0/679

0/503
0/854
0/808
0/814

0/6
57

0/7
63

0/5
41

0/6
85

0/7
45

0/7
43

0/8
51

 
 های فرعی در حالت ضرایب استاندارد مدل ساختاری برای آزمون فرضیه. 2شکل 

 

س مت سا ما ی

ش ا تی

ارت ا ی

سا تار 

45/01

243/64

72/13

oh1

oh2

oh3

oh7

oh8

oh9

oh4

oh5

oh6

oh10

oh11

47/446

16/160

28/907

12/888

22/274

23/926

25/270

21/582

31/975

29/676

23/451

co1

co2

co3

co7

co8

co9

co4

co5

co6

co10

co11

co12

co13

sh7

sh6

sh5

sh4

sh3

sh2

sh1

st5

st4

st3

st7

st6

st2

st1

35
/07

8

22
/75

7

24
/64

2
18
/21

16
/59

1
7/3

88
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س مت سا ما یسرمای  اجتماعی

ش ا تی
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 استاندارد مدل ساختاری برای آزمون فرضیة اصلی در حالت ضرایب. 4شکل 

 
 

س مت سا ما ی

ش ا تی

ارت ا ی

سا تار 
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0/697

0/774
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و  ۱/۰ ، ۰۴/۰شود، سنه مقندار   کار گهفته من به GOFبهاا بهرسن بهازش مدل کلن مدل معیار 

و با قصنول مقندار    اس منوان مقادیه ضعی ، متوسط و  وا بهاا ای  معیار معهفن شد،  به ۹۹/۰

 .شودبهازش بسیار مناسب مدل کلن ت یید من GOFبهاا  7۱/۰

                                       مدل
0   
   10/1   310/1   40/1  

پس از بهرسن بهازش مدل، بنا بهرسنن ضنهایب معننادارا و ضنهایب اسنتاندارد مهبنوز بنه         

هاا ای  پژوهش به ای  صورت اسن  کنه   ید فهضیهمالک ت ی. ها آزمون شد مسیههاا مدل، فهضیه

 .دهندة ت یید فهضیه اس  نشان ۳۹/۴ضهایب مسیه مثن  و آمارة تن باالته از 
 

 ها هیفرض آزمون جینتا. 6جدول 

نداردشد، اس ، سهمایة امتعامن با ضنهیب  که مهبوز به مقادیه ضهایب استا ۹با تومه مدول 

هنا در   هعچنی ، با تومه به ضهایب معنادارا، هعة فهضیه. گذارد به سالم  سازمانن ت قیه من ۳۹/۰

 . شوند درصد ت یید من ۳۱سرح اطعینان 

 بحث و نتيجه

 بهرسنن . مرالعة قاضه به دننال بهرسن ت قیه سهمایة امتعامن به سنالم  سنازمانن انشنام گهفن     

مثنن  و   هاا دولتن تن قیه در سازمان سازمانن سالم  به امتعامن هاا تحقی  نشان داد سهمایةداد،

با تومه به آنکه مقدار ضهیب معننادارا  . شود گذارد و فهضیة اصلن ای  تحقی  ت یید من معنادار من

 های تحقیق فرضیه
ضریب 

 مسیر
 آمارة تی

سطح 

 معناداری

نتیجة آزمون 

 فرضیه

 ت یید <۰۱/۰ ۰۴/۱۱ ۳۱/۰ سازمانن سالم  ←منصه شناختن سهمایة امتعامن 

 ت یید <۰۱/۰ ۱۹ /۹۱ ۳۱/۰ سازمانن سالم  ←منصه ارتناطن سهمایة امتعامن 

 ت یید <۰۱/۰  ۴۹/7 ۳۱/۰ سازمانن سالم  ←منصه ساختارا سهمایة امتعامن 

 ت یید <۰۱/۰ ۱۱/۱۱ ۳۹/۰ سازمانن سالم  ←سهمایة امتعامن 
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امن بنه سنالم    بیشته اسن ، تن قیه سنهمایة امتعن     ۳۹/۴بود، که از مقدار  ۱۱/۱۱ای  ت قیه بهابه با 

و اسنکپول  ( ۴۳۳۱)، پاتننام  (۴۳۳۰)کلعن   . شنود  درصد ت ییند منن   ۳۱سازمانن در سرح اطعینان 

پنور و   قسن  )داننند   را محور سنالمتن سنازمان منن    سهمایة امتعامن و مشارک  معومن( ۰۰۹ )

-مانسهمایة امتعامن داراین باارزشن بهاا ایشاد و قفظ سالم ، و توانعندا ساز(. ۴۹۱۹نیاکان، 

سنالم    شنود،  طور که تندرستن در انسان مومب نشناز، سنهزندگن و تنالش منن     ها اس ، هعان

سازمانن نیت سنب ایشاد محیرن دلپذیه بهاا کار و کوشش، و باالرفت  روقیة سازندگن و دستیابن 

سنهمایة امتعنامن بنی  هنه گنهو، از      (. ۳، ص۴۹۱۱،  لنچینونن )به اهداف سازمانن خواهند شند   

سنهمایة امتعنامن شنامل مناصنها از  نینل       .توانند سنالم  را باننود بوشند    دگان منن کننن   فهاهم

ناادها، هنشارهناا   ها و امتعامات، گهاین در یک مو عی  امتعامن، تعامالت بی  افهاد، گهو، کنش

امنین  و تعاند متقابنل،     هنا، اقسناس امتعناد،    هاا مشتهک، مشارک  در شننکه  امتعامن و ارزش

کامهان و ارشنادا  ) هن و امتعامن و استفاد، از منابس و منافس مشتهک اس پیوستگن و هوی  گهو

 (. ۹۹، ص۴۹۱۱

 ۳۱بنه سنالم  سنازمانن در سنرح اطعیننان       ، بعد شناختن سهمایة امتعامن۹بهاساس مدول 

هاا قاصل از آزمنون این  فهضنیه بنا نتنای  پنژوهش        یافته. گذارد درصد ت قیه مثن  و معنادار من

مرابق  دارد، آنان بیان کهدند مینتان و گسنتهة روابنط و تعنامالت در     ( ۴۹۱7)ان باستانن و هعکار

تنوان هعکنارا و   میتان امتعاد کارکنان ت قیهگذار خواهد بود و اینکه از طهی  سهمایة امتعامن من

تنه خنواهیم    شوصن را تقوی  کهد، بنابهای ، از ای  طهی  سازمانن باصالب  و سنالم  تعامالت بی 

 .داش 

سازمانن ت یید شد کنه این  یافتنه بنا      سالم  اا سهمایة امتعامن بهطهفن، ت قیه منصه رابرهاز 

(  ۴۹۳)زاد، ، و کناظم (۴۹۳۴)نیا و هعکاران  ، رقیم(۴۹۳۰)هاا معفها و هعکاران  نتای  پژوهش

 و امتعنامن  ةسنهمای  متغیههناا  بی ها در مرالعات خود به ای  نتیشه رسیدند که  آن. مرابق  دارد

                                                           
1. Lancini 
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 امتعنامن سنهمایة   از کنه  کارکننانن . دارد ومنود  دارامعنن  و مثن  ةرابر سازمانن سالم  با آن ابعاد

 رفتنار  مرلنوبن  طنور  بنه  دیگنهان  یهبا سا تعامل در دارند  وا شغلن ارتناطات ،بهندمن باه، مرلوبن

 کارکننان  ،نتیشنه  دربهنند،  منن  بانه،  مناسنب  امتعنامن  روابنط  ای  از نیت خود سازمان در و کنند من

 در و هد،کن  صنهف  سازمان در را بیشتها زمان مدت باشند، داشته بیشتها نظم خود کار در توانند من

 سنازمانن  تعاند  مصادی  از .کنندن مضایقه کوششن و تالش هیچ از سازمان اهداف به رسیدن راستاا

ارکنان متعاند  ک. دهند من نشان گذشتگنازخود و وفادار خود سازمان به نسن  کارکنان ای  اس  که

 خنود  سنازمان  بنا  کنه  کارکننانن  بنابهای ،. ها اس یکن از موامل سالم  سازمانن و بهتها سازمان

افتون بنه  . داش  خواهند باتها معلکهد کنند، من خود قعای  سازمانن اهداف از و یابند من هوی 

 بسنیارا از  بنا  دیهمن  ارتنناطن  هناا  ماارت و ارتناطات دریافتند که( ۴۹۱۹)آن، آهنچیان و منیدرا 

 منو سنازمانن   سنازمانن و  تعاد کارکنان، معلکهد و نگهش شغلن، رضای  مانند سازمانن متغیههاا

 تعاند  بنا  سنازمانن  مو و فههننگ  ته،کلن در بهداشتن و دیگه سوا از. دارند هعووانن و هعنستگن

 .دارد داررابرة معنا سازمانن سالم  با ناای ، در و اقهبوشن سازمانن،

به سالم  سازمانن در سنرح اطعیننان    ، ت قیه بعد ساختارا سهمایة امتعامن۹ساس مدول بها

گینها از   یکن از سازوکارهاا مدیهیتن بهاا کسنب سنالم  سنازمانن، بانه،    . درصد ت یید شد ۳۱

مناا اینکنه    دهند بنه   که به کارکنان امناز، منن   فنون موتل  مدیهی  ساختارا و مشارکتن اس ،

نها شوند، از تواناین خود باه، گیهند، فکه کنند و خال انه به توان و انگینتة  هعیشه مدیهی  و ره

مشارک  کارکنان، هنم رشند فنهد و هنم      .ها مشارک  و دخال  داشته باشند گیها کافن در تصعیم

-۹ ، ص۴۹۱۰بوتینارا،  )تعالن سازمان را در پن دارد و سالم  سازمان را تضعی  خواهند کنهد  

 ۱ .) 

هاا کنونن در مسیه رشد و تعالن محورهاا پیشنهف  بنه ابنتار و موامنل      مانبدیان اس  ساز

سنالم   . توانند بسنیار کارگشنا باشند     ها من مندا از آن موتلفن نیازمندند که دراختیارداشت  و باه،

تواند ماملن مام در مسیه تعنالن سنازمانن بنه     منوان شاکله و بنیان رفتارا سازمانن، من سازمانن به

هناا سنازمانن اشنار،     هاا موتلفن بهاا اقهبوشنن فعالین    محققان در متون خود به را،. شعار آید

هاا انحهافن مومود در سناختارهاا   اند، وبه ساختار بوروکهاسن را بهاا پیشگیها از فعالی  کهد،
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توانند بسنیارا از    آل بوروکهاسن من دولتن معهفن کهد، و اشار، کهد که خل  و امهاا ساختار اید،

بنه  . ومنود آورد   هنا بنه   هاا کنونن را از بی  بنهد و کارآمدا را در آن هاا مومود در سازمان آسیب

هاا سازمانن تتری  کنهد کنه بهاسناس نظنه وا تعینی  ننو         نظه وبه باید نومن امتعاد را در الیه

با نگاهن بنه مرالعنات   . سازا هستند تهی  ابتارهاا مشهو   درت و ساختار مشهو ، از معله مام

تنوان رویکنهد    ا در مرالعات مدیهیتن منشه شد، منن شدن مکتب روابط انسان اقورن که به مرهشه

التون منایو و هعکناران بنه سناختار     . ومو کهد ها مس  مدیدا را بهاا موضو  امتعاد در سازمان

 گیها کار گهوهن، تعهکت بنه ارتنناز   شکل. ها ت کید کهدند روابط انسانن منتنن به امتعاد در سازمان

ها، موامل محهک انگینتة کنارا    شدن در آن میان کارکنان و نو  نگا، به کارکنان و اقساس بهمسته

 . بود

شنود کنه سناختار سنازمانن      شد،، واضح من با د   در ای  نو  مناقث و مناقث مشابه مرهش

ن از مرالعة قاضه با تعهکت به سهمایة امتعنامن، تلفیقن  . سالم بهاساس روابط منتنن به امتعاد اس 

هاا ارتنناطن   هاا ساختارا و از طهفن، به مننه از یک طهف، به مننه. ها را مرهش کهد، اس  نگا،

ومو کهد، و آقار آن را به سنالم    هاا سهمایة امتعامن مس  ت کید کهد و نتای  امتعاد را در الیه

ا بهاا سنازمان  تواند  درت امهاین ر سالمتن در روش، روان و مسم سازمان من. سازمانن بیان کهد

تنوان بنا تقوین  سنهمایة امتعنامن در       بنابهای ، تومه به ای  نکته ضهورا اس  که من. خل  کند

سازمانن شناید وظیفنة هنه سنازمانن      قل تعارضات درون. سازمان، از سالم  سازمانن مرعئ  شد

ا قند  توانند تن   رویة آن در سنازمان منن   اس ، اما تسهیس در قل تعارضات و ملوگیها از رشد بن

فنهد بنه    هاا منحصنهبه ماا ت کید به ویژگن توان به من. زیادا از فهسایش سهمایة امتعامن بکاهد

هاا تعاملن و مشتهک ت کید کهد و از ای  را،، بنه تقوین   نواا ارتنناطن سنازمان اهتعنام       ویژگن

شود، تنانا  سازمانن که به ارتقاا سهمایة امتعامن سازمانن منشه من هاا درونتقوی  شنکه. ورزید

هاا موتل  کارکنان اس ؛ به هارا ملساتن مهتنط با هه واقند  در گهو تعامالت مدیهیتن با گهو،

هاا مندیهیتن بنه واقندها،    هاا اساسن مهبوز به واقدها، و تفویض مسئولی  سازمانن در تصعیم

 .ارمغان آورد سازمانن را تقوی  کند و سالم  سازمانن را بهاا سازمان بهتواند ارتناطات درون من
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 منابع و مآخذ

 مندیهان بنا   ارتنناطن  هناا مانارت  رابرنة (. ۴۹۱۹)آهنچیان، محعدرضا، و منیدرا، رمضانعلن  .۴

 . ۱-۹۰، صفحات  ۴، شعارة ۱ ، سالامتعامن و انسانن ملوم نامة پژوهش. سازمانن سالم 

امن شننکه و  سنهمایة امتعن  (. ۴۹۱۹)هیکنوین، منهیم    باستانن، سوس ، کعالن، افسانه، صالحن . 

، صنفحات  ۹۴، شنعارة  ۴۹، سنال  مشلة دانشکدة ادبیات و ملوم انسنانن . امتعاد متقابل شوصن

۱۴-۱۴ . 

نظام  ةمشعومه مقاالت هعایش توسع .مشارک  کارکنان در مدیهی  (.۴۹۱۰)اهلل  بیحبوتیارا، ذ .۹
 .۱ -۹  صفحات تاهان، مهکت آموزش مدیهی  دولتن، .ادارا

پور و  اکنه قس  ةتهمع .امتعامن و منسی  در محیط کار ةسهمای . (۴۹۱۹)شارون تایعنهالک،  .۱

 .۴۱۹ ةشعار ،تدبیهنازیال نیاکان، 

 تعاند  و سنازمانن  سالم  رابرة(. ۴۹۳۴)پور، داود معفها، قس ، محعدیان، مادا، و قسی  .۱

اهنواز   شناپور پتشکن منندا  ملوم منتوب دانشگا، آموزشن هاا بیعارستان کارکنان سازمانن در

 .۱۱-۱۴، صفحات۴ شعارة ،۱ سال ،شاپور مندا باداشتن ملوم مشلة. ۴۹۳۰

 بهرسنن  منظنور  به مفاومن مدلن ارائة(. ۴۹۳۴)با ن، نستهن، و باپور، الاام نیا، فهینهز،  ه،رقیم .۹

 کنفنهانس  چاارمی . سازمان فههنگ بسته در سازمانن و سالم  استهاتژا امهاا سازماننِ موانس

 .مقدس مشاد ،۴۹۳۴ اردیناش  ۴  و ۰  شاها، ی مدیه و ریتا بهنامه

بهرسن رابرنة هنوش مناطفن و    (. ۴۹۳۱)اکنه، و  انس، مهضیه  متی ، قس ،  ننها، ملنزارمن  .7

، ۴، شننعارة  ، دورة منندیهی  سننهمایة امتعننامن  .نانناد سننهمایة امتعننامن در تشننکل مننهدم 

 .۴-  صفحات

مندارس   مندیهان  اقهبوشنن  با سازمانن سالم  بی  رابرة بهرسن(. ۴۹۱۱)شهیعتعدارا، مادا  .۱

-۴۱۴، صنفحات  ۹، شعارة  ، دورة نشهیة ملوم تهبیتن. شاه تاهان پهورش و آموزش مدیهی 

۴۴۳. 
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 سازمانن سالم  رابرة(. ۴۹۳۹) هبانن، اقعد خیاوا، فهزاد، ویسن، محعد، و طاعاسنن فهمن .۳

 پتشنکن  ملنوم  دانشنگا،  تونب من هناا آموزشنن  بیعارستان کارکنان دیدگا، از سازمانن امتعاد و

 . ۱-۹۹، صفحات ۹، شعارة ۱، سال نامة مدیهی  باداش  و درمان فصل. اهواز شاپور مندا

 تناقیه  مینتان  و نقنش  تنیی (.  ۴۹۳)ملیشاهن، ابوالفضل  زاد،زاد،، بیرالن، مادا، و  اسمکاظم .۴۰

، شنعارة  ۴، سنال  انننامة رفتار سازم فصل. اقهبوش آموزش و تعاد سازمانن به امتعامن سهمایة

 .۴۰۱-۴۴۹، صفحات  

 .امتعامن شنکه و سنالم   ةسهمای ةبهرسن رابر(. ۴۹۱۱) دیشهارشادا، خفهیدون، و کامهان،  .۴۴

 .۳ -۱۱فحات ، ص۹ ةشعار،  سال ، پژوهشن امتعامن

انتشنارات   :مننوچاه صننورا، تانهان    ةتهمعن  .امتعامن ةبنیادهاا نظهی (.۴۹77)یعت کلع ، م . ۴

 .نشهنن

 اله امیننن،  فضل ةتهمع (.هاا سازمانن قکای )مدیهان  ةچاار دغدغ (.۴۹۱۱) اتهیکپ لنچیونن، .۴۹

 .انتشارات افها :تاهان

 سنهمایة  ت قیه میتان سنشش(. ۴۹۳۱)کنارسها، نهمس پهس معشیدا، میههادا، و ق مؤذن .۴۱

 .۱۳-7۱، صفحات ۴، شعارة  مدیهی  سهمایة امتعامن، دورة . کارکنان خال ی  به امتعامن

نامنة   فصنل . هاا سهمایة امتعنامن مشارک  امتعامن یکن از مؤلفه(. ۴۹۱۱)موسوا، میهطاهه  .۴۱
 .۹7- ۳، صفحات ۹ ، شعارة ۹، سال ملعن و پژوهشن رفا، امتعامن

بهرسن رابرة بی  مشارک  کارکنان و سالم  (. ۴۹۱7)نیا، معاد میهکعالن، سید محعد، و ملکن .۴۹

، ۹، سنال  هاا تاز، در ملنوم تهبیتنن  نامة اندیشه فصل. هانهاا پسهانة شاه تاسازمانن دبیهستان

 .۴۴۹-۴۹۹، صفحات ۱شعارة 

بهرسن رابرة ماارت ارتناطن مدیهان و سهمایة (. ۴۹۳۱)زاد،، سعید، و کیاکشورا، داود یوس  .۴7

 .۴۴۹-۳۱، صفحات ۴، شعارة  ، دورة نشهیة مدیهی  سهمایة امتعامن. امتعامن
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