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چکیده:
ست .پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر
ی اجتماعی با جو سازمانی
ی سرمایه
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه

های کاشمر و بردسکن است و
ی آماری پژوهش ،کارکنان بانک ملی شهرستان
ست .جامعه
روش و ماهیت توصیفی -پیمایشی

آوری اطالعات در این پژوهش
گیری تصادفی تعیین شده است .روش جمع
ی آماری از راه فرمول کوکران و با روش نمونه
نمونه

ی اجتماعی ناهاپیت و گوشال
ی سرمایه
نامه
ی جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسش
نامه
های استاندارد است و پرسش
نامه
پرسش
ی
نامه به رؤیت استادان رسید و برای تأیید پایایی نیز به محاسبه
مورداستفاده واقع شده است .برای تأیید روایی ،پرسش

ی اجتماعی مقدار
ی سرمایه
نامه
ی جو سازمانی مقدار  0/70و در پرسش
نامه
آلفای کرونباخ اقدام شد .آلفای کرونباخ در پرسش

وتحلیل با استفاده از
ها ،تجزیه
آوری داده
ها دارد .پس از جمع
نامه
قبول پرسش
دست آمده است که نشان از پایایی قابل
 0/88به

های مرکزی و پراکندگی محاسبه شده است و در آمار
آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است .در آمار توصیفی شاخص
ها استفاده شده است.
ی بین متغیرهای پژوهش و آزمون فرضیه
استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه

ی اجتماعی و
ی بین سرمایه
دهد که رابطه
ها نشان می
افزار  SPSSانجام شده است .نتیجه
های آماری با استفاده از نرم
محاسبه
ی اجتماعی با جو سازمانی،
چنین بین ُبعدهای ساختاری ،شناختی و ارتباطی سرمایه
جو سازمانی مستقیم و معنادار است .هم

ی مستقیم و معناداری برقرار بوده است.
رابطه

ی اجتماعی ،جو سازمانی.
ی ساختاری ،سرمایه
ی شناختی ،سرمایه
ی ارتباطی ،سرمایه
های کلیدی :سرمایه
واژه
نوع مقاله :پژوهشی
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مقدمه:

است که خود دارای انواع گوناگونی

های
ها برای رسیدن به هدف
سازمان

ی
ی فیزیکی ،سرمایه
اعم از سرمایه

آالت،
انسانی ،مواد ،تجهیزات و ماشین

ی اجتماعی و  ...است.
فکری ،سرمایه

خود از منابع گوناگونی همچون :نیروی

برند .یکی از منابع
سرمایه و ...بهره می
ها سرمایه
مهم مورداستفاده در سازمان

ی
ی انسانی ،سرمایه
مالی ،سرمایه

ی اجتماعی یکی
در این میان سرمایه
های اخیر
ست که در سال
از مفاهیمی
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ها قرار گرفته
موردتوجه اندیشمندان و مدیران در سازمان

ی اجتماعی شامل
شود که در آن صورت ،سرمایه
مطرح می

ی اجتماعی در
ست چرا که اگر شرایط سرمایه
اهمیت بیشتری

ی اجتماعی تنها در سطح رابطه ِ
ای فردی
 ،سرمایه
تحلیل شبکه

ها دارای
ی اجتماعی در مقایسه با سایر سرمایه
است .سرمایه

روابط ،اعتماد ،هنجارها ،و مشارکت و ...است .ازنظر دیدگاه

ی مؤثرتر
ساز استفاده
سازمان در سطح مناسبی باشد ،زمینه

ها و منابع در دسترس
مطرح است و به شبکه ،حمایت

افراد و برقراری پیوندهای گوناگون بین افراد در سازمان،

دارد ،بر منابع ابزاری و حمایتی متنوع و موجود در شبکه

ها خواهد شد .وجود اعتماد متقابل بین
از سایر سازمان
ی اجتماعی در سازمان است.
ی سطح باالی سرمایه
دهنده
نشان

جو سازمانی بیانگر کیفیت محیط داخلی سازمان است .جو

ی اجتماعی نام
شود .این نوع سرمایه که سرمایه
اطالق می
یابی به
گذاری افراد در روابط اجتماعی و دست
که با سرمایه

آید متمرکز است [.]1
دست می
پیوندهای اجتماعی گوناگون به

ای از صفات و انتظارات است که
صورت مجموعه
سازمانی به

عنوان مجموع
ی اجتماعی را به
ناهابیت و گوشال مفهوم سرمایه

احساس سازمانی و یک کیفیت پایدار است که توسط کارکنان

اند.
روابط متعلق به یک واحد فردی یا اجتماعی تعریف کرده

دهد.
ها را نشان می
احساسات یا فضای حاکم بر سازمان

ی اجتماعی
روابط اجتماعی درون شرکت است [ .]2سرمایه

کند .جو سازمانی
های سازمانی را توصیف می
الگوی کلی فعالیت

گذارد .جو سازمانی
ها تأثیر می
شود ،که بر رفتار آن
تجربه می

ی
دست آمده از شبکه
شده و به
ی تعبیه
منابع واقعی و بالقوه
ی شخصیت
دهنده
ی اجتماعی داخلی سازمان نشان
سرمایه

ی اجتماعی و
در این پژوهش سعی داریم تا با مفاهیم سرمایه

هاست که همکاری میان
شامل حجم کیفیت روابط میان انسان

ی بین
ها را بررسی کنیم و درنهایت رابطه
های آن
ها ،ویژگی
مؤلفه

ی اخیر در بسیاری از
ست که در سه دهه
بسیار مهم و مفیدی

هاُ ،بعدها و
جوسازمانی بیشتر آشنا شویم و ضمن بیان تعریف
ی اجتماعی و جوسازمانی را مورد بررسی قرار دهیم.
سرمایه
یاجتماعی
مفهومسرمایه

()1

طور گسترده
ی اجتماعی به
های اخیر اصطالح سرمایه
در سال

های
ی اجتماعی از مفهوم
کند .مفهوم سرمایه
افراد را آسان می

علوم انسانی ،همانند اقتصاد ،مدیریت ،علوم اجتماعی و علوم
ی
شود .منظور از سرمایه
کار گرفته می
سیاسی مطرح و به

اجتماعی ،میزان ارتباطات میان افراد و هنجارهای حاکم بر این

ارتباطات است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه

های علوم اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی مورداستفاده
در بحث

ی اجتماعی مفهومی گسترده است و
شود .مفهوم سرمایه
می

پردازان گوناگونی در مورد
دهند .نظریه
موردمطالعه قرار می

ها و نهادهای جامعه برقرار است و
افراد و گروها ،سازمان

قرارگرفته است که هرکدام یک یا چند ُبعد این مفهوم را
ترین
اند که عمده
ی اجتماعی به بحث و نظر پرداخته
سرمایه

ست که میان
شامل کمیت و کیفیت روابط اجتماعی گوناگونی
موجب افزایش همکاری افراد در راستای تأمین منافع متقابل

آن
ها بوردیو( ،)2کلمن( ،)3پاتنام( ،)4و فوکویاما( )5هستند .درمجموع

عنوان
ها به
ی اجتماعی داخلی سازمان
شود [ .]3سرمایه
ها می
آن

بازگشت بازده به فرد یا گروه ،دو دیدگاه مطرح است که

عنوان یک عامل حیاتی در توضیح
شده و به
سازمان ،تعریف

ی اجتماعی
توان گفت که سرمایه
بندی می
براساس این تقسیم

اعتماد ،نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی موردتوجه قرار

ی اجتماعی با توجه به سطح
توان گفت در مورد سرمایه
می

ست.
سطح فردی و گروهی یا جمعی
ی این دو
دهنده
انعکاس
ِ

ازنظر بوردیو ،کلمن ،پاتنام و فوکویاما در سطح گروهی
5. Fukuyama
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4. Putnam

ی ماهیت روابط اجتماعی درون یک
کننده
یک منبع منعکس
ی فکری ،سطح باالی
چند نگرانی سازمانی مانند ایجاد سرمایه

گرفته است [.]2
3. Coleman

2. Bourdieu

1. Social capital
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ی
های مربوط به سرمایه
در جدول ( )1برخی از تعریف

اجتماعی از دیدگاه پژوهشگران گوناگون آورده شده است.

ی
تواند شبکه
طور مستقیم به دیگری انتقال داد .یک فرد نمی
به

ی خود را به دیگری بفروشد یا انتقال
یافته
های توسعه
رابطه
های مقابل در ارتباطات ،این
دهد ،چرا که امکان دارد طرف

ی اجتماعی در حین مقایسه با سایر
های سرمایه
ویژگی

ی ارتباطات فردی
تواند به ایجاد شبکه
انتقال را رد کنند .فرد می

های متمایز نسبت به
دلیل داشتن ویژگی
ی اجتماعی به
سرمایه

ی فیزیکی ،مالی و دانش
که این انتقال برای سرمایه
درحالی

ها توجه کنند ،بر مزیت رقابتی و درنتیجه
که به این ویژگی

ای بسته به
های دانشی و خدماتی تا اندازه
افراد در سازمان

انواع سرمایه

هایی
شود .بنابراین ،سازمان
ها تفکیک می
ها از آن
دیگر سرمایه

کمک کند ،ولی انتقال مستقیم ارتباطات فردی غیرممکن است.
پذیر است و این به معنای آن است که قدرت و موفقیت
امکان

موفقیت آنان تأثیر خواهد گذاشت .در ادامه به برخی از

شان خواهد بود.
ی اجتماعی
پذیری سرمایه
عمق ،پهنا و انتقال

شود:
انواع سرمایه نیز وجود دارند ،اشاره می

ها برای کمک به
و وسیع نقش مهمی در توانایی و قابلیت آن

صورت متغیر در سایر
ی اجتماعی که به
های سرمایه
ویژگی

های ارتباطات متنوع
اند که ایجاد شبکه
کارکنان دانشی دریافته
موفقیت سازمانی دارد.

پذیری:
انتقال

ویژه کارکنانِ
ی اجتماعی برای کارکنان به
ارزش سرمایه

ی اجتماعی
دانشی ،برگرفته از این حقیقت است که سرمایه

پذیری
منبع اصلی قدرت برای فرد بوده و از ویژگی عدم انتقال
ی اجتماعی فرد را
توان سرمایه
برخوردار است .یعنی نمی

قابلیتکنترل:

های فردی که منجر به
ی اجتماعی از راه ایجاد تماس
سرمایه

ترین اجباری در آن باشد،
که کوچک
شود؛ بدون این
ارتباطات می

ی
شود .سرمایه
شود .بنابراین سرمایه دو قسم می
تشکیل می

ی اجتماعی [ 4 ،1و ]5
های] سرمایه
جدول  -1تعریفهای سرمایهی جدول -1
تعری0فو 1
اجتماعی [،5

نام پژوهشگر
کولمن
پاتنام
()5
فلورا و فلورا
کاواچی و همکاران
پورتز

()2

()5

ناهاپیت وگوشال
کوهن و پروساک
بوردیو
جانتان ترز
فوکویاما

()0

تعریف سرمایهی اجتماعی
سرمایهی اجتماعی قدرت و توانایی مردم برای برقراری ارتباط با یکدیگر است.
تمام ویژگیهای نهادها و سازمانها مانند اعتماد ،هنجارها ،و شبکههای اجتماعی را سرمایهی اجتماعی نامیده است.
سرمایهی اجتماعی به مفاهیم ارزشمندی مانند شبکههای اجتماعی ،رابطههای متقابل ،اعتماد عمومی و تعهد اطالق میشود.
عقیده دارند سرمایهی اجتماعی ،میزان همگونی توزیع سالمت در ناحیهی جغرافیایی یک منطقه است .سرمایهی اجتماعی پتانسیل
نهفته در روابط و میان افراد یک جامعه است که باعث انجام امورات آن جامعه میشود.
سرمایهی اجتماعی را به معنای توانمندیهای فردی برای دستیابی و تجهیز منابع نایاب از راه رابطههای افراد در یک ساختار
اجتماعی یا شبکههای اجتماعی تعریف میکند.
سرمایهی اجتماعی را از مجموعهی منابع و بالقوه میدانند که در شبکهی رابطههایی که زیرِ نفوذِ فرد یا واحد اجتماعیست ،ریشه
دارد؛ و از راه این شبکه قابلدسترسیست و از همین شبکه ناشی شده است .بنابراین ،سرمایهی اجتماعی هم شبکه و هم داراییهای
که ممکن است از راه شبکه آماده شده است.
سرمایهی اجتماعی شامل اعتماد ،شناخت متقابل ،ارزشهای مشترک و رفتارهاییست که اعضای شبکههای انسانی و اجتماعها را به
هم پیوند میدهد و همکاری آنها را امکانپذیر میکند.
مجموعهی منابع بالقوه و بالفعل که با عضویت در شبکهی پایداری رابطهها ،در دسترس فرد قرار میگیرد.
نیروهایی که پتانسیل توسعهی اقتصادی در یک جامعه را با ایجاد و تقویت و رابطههای اجتماعی و الگوهای سازماندهی و اجتماعی
افزایش میدهند .این نیروها در سطح تحلیل خُرد ،میانه و کالن کار میکنند.
اشتراک اعضای گروه در مجموعهای از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی که تعاون میان آنها مجاز است.
4. Cohen & Prusak

3. Ports

2. Kavachi et al

1. Flora & Flora
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سرمایهی اجتماعی بهدلیل داشتن ویژگیهای متمایز نسبت به دیگر سرمایهها از آنها تفکیک میشود .بنابراین ،سازمانهایی که به
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که بهصورت متغیر در سایر انواع سرمایه نیز وجود دارند ،اشاره میشود:
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هاست .این به خود فرد
تر از سایر سرمایه
کنترل
اجتماعی غیرقابل

بینند و این
مسائل پیرامون خود را با دیدی متمایز از دیگران می

ی
تواند به کارکنانش سرمایه
دو طرف سودمند باشد .سازمان نمی

کند .البته در این میان کمک گرفتن از وسایل و فنّاوری
ایجاد می

های شخصی نیز ایجاد کند که برای هر
بستگی دارد که بتواند رابطه

ی ارتباطات
اجتماعی ببخشد .درواقع بسط و گسترش شبکه
ست.
های شخصی
های بین فردی و عالقه
نیازمند مهارت
قابلیتتعویض:

های متفاوت برای خو ِد فرد نیز بینش جدیدی
ها و بینش
نگرش
تر سازد [.]6
ی اجتماعی را غنی
تواند این سرمایه
ارتباطات می
ی اجتماعی
های سرمایه
اجزا و مؤلفه

ی اجتماعی دارای دو جزء است :الف -اعتماد (پیوند
سرمایه

ی انسانی هر دو دارای آنتروپیک
ی اجتماعی و سرمایه
سرمایه

بندی
ذهنی)،ب -پیوند (پیوند عینی) .این دو جزء معروف تقسیم

هاست .در مورد
توجهی برای خلق ،حفظ و افزایش ارزش آن

های کیفی و
توان گفت که این دو جزء بیانگر جنبه
دیگری می

تزریق نشود؛ این احتمال وجود دارد که ارتباطات و یا حتی

شود ،تأکید
ست که به نوع ارتباط بین افراد مربوط می
اجتماعی

ِ
گذاری در خور
باال هستند ،یعنی هر دو سرمایه نیازمند سرمایه

طور متناوب به ارتباطات ،انرژی
ی اجتماعی ،اگر به
سرمایه
کند،
ی اجتماعی رشد می
افراد ،فراموش شوند .وقتی سرمایه

شود .عنصر حیاتی که نقش
حفظ و نگهداری آن سخت می

ی اجتماعی بین ساختار و محتوا است .از ُبعد
سنتی در نظریه

ی
ست .اعتماد نخستین جزء سرمایه
ی اجتماعی
کمی در سرمایه

بر اعتماد در مقایسه با دیگر انواع ارتباط در ادبیات موضوع،

ای دارد .بدین ترتیب اعتماد اجتماعی متقابل تأمین
نقش برجسته

کند ،اعتماد است
چسب و سیمان را در این میان بازی می

شود
درستی متذکر می
پذیرد .به همین منظور ،آیزنشتات به
می

شود .در حقیقت با
تر و پایدارتر می
یابد ،ارتباطات گسترده
می

ست؛ یعنی بدون انسجام و نوعی
اعتماد و همبستگی اجتماعی

که باید بسط و توسعه یابد زیرا زمانی که اعتماد گسترش

های زیادی
ها وجود دارد ،سال
کسانی که اعتماد متقابل بین آن

شود و
صرف وقت برای حفظ ارتباط سپری می
بدون نیاز به
ماند.
این ارتباطات همواره قوی باقی می
افزایی:
هم

ی اجتماعی دارا بودن سطح باالیی از
آخرین ویژگی سرمایه

ی اجتماعی توان
ست .از بین انواع سرمایه ،سرمایه
افزایی
هم
های سرمایه دارد.
ای در ایجاد سینرژی با دیگر شکل
بالقوه
شویم کارکنانی که دارای
ای مواجه می
وقتی در سازمان با مسأله

ی وسیع اطالعاتی
ی اجتماعی باالتری هستند با کمک شبکه
سرمایه

برند،
و ارتباطی که در سازمان ایجاد کرده و از آن سود می
های متفاوتی
یافته و بینش
تری دست
به اطالعات کلیدی و مهم

گیرند .زیرا هریک از افرا ِد در شبکه ،دنیا و
را در اختیار می
مدیریت :بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایهی ...

شناسی
گذاران جامعه
ترین مسأله نظم اجتماعی برای بنیان
که مهم

ِ
پایداری نظم اجتماعی غیرممکن است .پیوند ،دومین
اعتماد،
ست [.]7
ی اجتماعی
جزء سرمایه

ی اجتماعی درنظر
های سرمایه
عنوان مؤلفه
پنج مؤلفه به

شود.
ها اشاره می
طور مختصر به آن
شده که در ادامه به
گرفته
ها عبارت است از:
این مؤلفه
الف) اعتماد متقابل:

ی اجتماعی،
ی اصلی ،پیامدهای سرمایه
اعتماد شالوده

ی
کننده
شرط کلیدی برای موجودیت هر جامعه و آسان
پیش
ست.
ها در فضای اجتماعی
مبادله

ها و هنجارهای مشترک:
ب) شبکه

ی منابع واقعی یا
ی اجتماعی ،مجموعه
درواقع سرمایه
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مدیریت

ها و روابط
ی مزیت پایدار شبکه
واسطه
ست که به
مجازی

های متقابل به افراد یا
سازمان مستحکم و شناخت آگاهی
ای که هر یک از اعضای خود
گیرد .شبکه
ها تعلق می
گروه
کنند و آن را
ی جمعی برخوردار می
را از پشتیبانی سرمایه

سازد.
مستحق اعتبار می

Management

ی اجتماعی:
ُ -2بعد ارتباطی سرمایه

گیرد.
ها در یک اجتماع را در برمی
این ُبعد ماهیت رابطه

که ُبعد ساختاری بر این امر متمرکز است
دیگر درحالی
عبارت
به

که آیا افراد با هم در ارتباط هستند یا خیرُ ،بعد ارتباطی بر

شود .این ُبعد شامل
ها متمرکز می
ماهیت و کیفیت این رابطه
اعتماد ،هنجارها ،تعهدها و هویت است.

پ) تعاون و همکاری متقابل:

رود و بیانگر عمل
کار می
این عبارت در مقابل رقابت به

ست که اعضای سازمان یا دیگران در جامعه یا گروه
جمعی
کنند.
خود در موردهای مشابه عمل می
ت) انسجام و همبستگی جمعی:

هاست که در فرایندی
ها و نگرش
انسجام توافق در ارزش

ست.
ی ُکنش عقالیی
شود و فراورده
اجتماعی متولد می
ث) همکاری و مشارکت داوطلبانه:

ی تعامل بین افراد
ی اجتماعی که از شیوه
در پرتو سرمایه

شود
وجود هنجارهای مناسب همیاری و همکاری حاصل می

های مشترک و وجود بسترهای الزم
در اعتماد متقابل ارزش

های فعاالنه همه آحاد جامعه ریشه دارد [.]8
برای مشارکت

ی اجتماعی
ناهابیت و گوشال سه ُبعد زیر را برای سرمایه

اند:
درنظرگرفته

ی اجتماعی:
ُ -1بعد ساختاری سرمایه

شود
هایی که در اجتماع یافت می
این ُبعد الگوی کلی رابطه

دیگر ،این ُبعد میزان ارتباطی که
عبارت
را درنظر دارد .به

گیرد و شامل
کنند را در برمی
افراد با یکدیگر برقرار می

پیوندهای موجود در شبکه ،شکل و ترکیب شبکه و تناسب
ست.
سازمانی

ی اجتماعی:
ُ -3بعد شناختی سرمایه

ی
ی میزان اشتراک افراد درون یک شبکه
این ُبعد دربرگیرنده

هاست و مانند
اجتماعی در یک دیدگاه یا درک مشترک میان آن
پردازد [.]6
ُبعد ارتباطی به ماهیت ارتباطات میان افراد می
هایجوسازمانی
تعریف

()1

ی لوین
وسیله
مفهوم جو سازمانی در اواخر  1930به

()2

ها اصطالح جو اجتماعی را
گذاری شد .آن
و همکارانش پایه

های
ها یا فضای حاکم بر سازمان
برای توصیف احساس
کار بردند [ .]9بیش از چند دهه از نخستین
موردمطالعه به
های بسیاری
گذرد .در این مدت تعریف
تعریف جو سازمانی می

ها دو عنص ِر (الف) سیستم
ی آن
ی همه
شده که جوهره
مطرح
های ارزشی سازمان
شناختی (عنصرشناختی) که بیانگر سامانه

ها،
های جمعی (عنصر احساسی) که از سیاست
و (ب) برداشت
گیرد را در برداشته
های سازمان نشأت می
عملکردها و روش

است[.]10

های معمول ،باورهای مشترک و
جو سازمانی به شیوه

کند.
کند که یک سازمان دنبال می
های ارزشی اشاره می
سامانه

ای
صورت مجموعه
برای اعضای فردی درون سازمان ،جو به

های سازمانی
از صفات و انتظارات است که الگوی کلی فعالیت

کند [ .]11جو سازمانی یک کیفیت پایدار است
را توصیف می

ها تأثیر
شود ،که بر رفتار آن
که توسط کارکنان تجربه می

عنوان بخشی از محیط سازمان شناخته
تواند به
گذارد و می
می
2. Levin
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مدیریت

Management

عنوان احساس سازمانی یا هویت
شود [ .]12جو سازمانی به

جو نوآوری مهم هستند [.]15

وجوش،
هایی مانند باز ،پر جنب
سازمان است و با ویژگی

ایم:
اند ،آورده
گوناگون راجع به جو سازمانی بیان کرده

شود .جو سازمانی کیفیت محیط داخلی
جمعی تعریف می

آرام ،غیررسمی ،سرد ،غیرشخصی ،خصمانه ،سخت و بسته
توصیف شده است [.]13

ی شرایط فرهنگ سازمان است .جو
دهنده
جو سازمانی نشان

یکارکناندارد.یکمحیطکارخوب،
سازمانیاثرملموسبرانگیزه

دهد [.]14
وری را افزایش می
ی کارکنان ،وفاداری و بهره
روحیه
کند تا رفتار نوآورانه
جو سازمانی ،کارکنان را تشویق می

کنند.
داشته باشند .انواع گوناگون جوها نوآوری را پشتیبانی می

پاداش دادن و انگیزش کارکنان برای نوآوری برای پایدار کردن

هایی را که پژوهشگران
در جدول ( )2تعدادی از تعریف

بندی جو سازمانی
انواع طبقه
موران و ولیکون

()1

گیری جو
رویکردهای ناظر بر شکل

اند:
بندی کرده
های زیر طبقه
سازمانی را در عنوان

های عینی
ساختاری :واقعیت جو سازمانی را ناشی از جنبه

و محسوس سازمان دانسته است.

دهد.
ادراکی :آن را به ادراک کارکنان نسبت می

کند که از
ای معرفی می
عنوان پدیده
تعاملی :جو سازمانی را به

های جو سازمانی [ 16تا ]23
 -2تعریف
جدول]25
جدول  :2تعریفهای جو سازمانی [ 56تا

پژوهشگر

هاپلین وکرافت
()1

اشنایدر

شادر ،کینزل و رودل
هوی و میکسل
()2

مکلری و هنسلی

لیتوین و استرینجر
فورهند وگلیمر
مورگان و لکیون

()3

براوون و موبرگ
زوها و لوریا
()4

چن و هوانگ

تعریف
ویژگیهای درونیای که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد تأثیر میگذارند «جو
سازمانی» نامیده میشود.
جو سازمانی شامل توصیفی روانشناختی و معنیدار از مشخصههای فرایندی عملکرد سیستم است که افراد در
مورد آنها اتفاقنظر دارند.
جو سازمانی به آگاهیهای مشترک از خطمشیها ،عادتها ،رویههای رسمی و رویههای غیررسمی گفته میشود.
جو سازمانی اصطالح وسیعی در مدیریت است که به آگاهیهای کارکنان از محیطهای عمومی کار در سازمان
گفته شده و متأثر از سازمان رسمی ،غیررسمی شخصیت افراد و مدیریت سازمانیست.
جو سازمان را جنبهی کیفی و رابطههای بین افراد در یک سازمان تعریف میکنند که بستگی به درک فرد از کارِ
مقام دیگر اعضا در سازمان ،دارد .این آگاهیها بهطور عمده بهوسیلهی مشارکت افراد در سازمان تعیین میشود و
مجموعهی رفتار آنها ،رابطعههای کاری افراد را بهوجود میآورد.
آگاهیهایی که فرد از نوع سازمانی که در آن کار میکند ،دارد و احساس او نسبت به سازمان برحسب ابعادی
مانند :استقالل ،ساختار سازمانی ،پاداش ،مالحظهکاری ،صمیمیت ،حمایت و صراحت.
جو سازمانی را مجموعه ویژگیهای سازمانی یا موقعیتی تعریف میکنند که اعضای سازمان درک کردهاند.
جو سازمانی مشخصهی بهنسبت پایدار سازمانیست که موجب تمایز آن از سایر سازمانها میشود.
معتقدند جو سازمانی مجموعهای از فرهنگ ،آدابورسوم و روشهای عملی ویژهایست که بهوسیلهی اعضای
سازمان مشخص شده است.
معتقدند جو سازمانی ،درک مشترکیست که افراد دارند و احساس آنها از سازمان را شکل میدهند و
هنجارهای اجتماعی ،خطمشیها و رویههای سازمانی ،اطالعات ارزشمندی را به کارکنان در مورد انتظارات
رفتاری از نقش آنها بیان میدارد .این امر خود موجب شکلگیری محیطی ویژه با عنوان جو سازمانی میشود.
جو سازمانی را شیوههای متداول ،باورهای مشترک و نظامهای ارزشی که در سازمان جاریست ،تعریف کردهاند.
برای افراد درون سازمان ،جو سازمانی بهصورت مجموعهای از ویژگیها و انتظارات است که الگوهای کلی
فعالیتهای سازمانی را توصیف میکند.
4. Chen & Huang

انواع طبقهبندی جو سازمانی

3. Morgan & Lakion

2. McLeary & Hensley

1
ناظریبر ...شکلگیری جو سازمانی را در عنوانهای زیر طبقهبندی کردهاند:
رویکردهای
بررسیو وولیکون
مدیریت :موران
سرمایه
ارزیابی تأثیر
ساختاری :واقعیت جو سازمانی را ناشی از جنبههای عینی و محسوس سازمان دانسته است.

1. Schneider

1. Moran & valikon
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ادراکی :آن را به ادراک کارکنان نسبت میدهد.
تعاملی :جو سازمانی را بهعنوان پدیدهای معرفی میکند که از کُنش و واکنش میان آن ،دو دسته از عوامل محسوس سازمان مانند سبک
رهبری ،ساختار سازمانی و ادراک کارکنان شکل میگیرد.

مدیریت

Management

ُکنش و واکنش میان آن ،دو دسته از عوامل محسوس سازمان مانند
گیرد.
سبک رهبری ،ساختار سازمانی و ادراک کارکنان شکل می

ست.بیانگراینمطلب
یرویکردتعاملی
یافته
فرهنگی:کهنوعتکامل

شود و فرهنگ
است که جو سازمانی از فرهنگ سازمانی ناشی می
ها و باورهای
سازمانی که همان نمادها ،هنجارهای رفتاری ،فرضیه

گیری جو آن نقش اساسی دارد [.]21
ست ،در شکل
سازمانی

های
های فردی ،گروهی ،بخشی ،قسمتی یا سطح
در سطح
وجود آید.
سازمانی به
های فردی:
عامل

شناختی و شخصیتی که در سطح فرد،
ُبعدهای روان

دهند .این
گیرند؛ عوامل فردی را تشکیل می
موردمطالعه قرار می

های زیر است :الف .احساس درونی نسبت
ها شامل مؤلفه
عامل

ُبعدهای جو سازمانی

های گوناگونُ ،بعدهای متفاوتی از جو سازمانی
در مطاله

موردتوجه قرار گرفته است .ساسمن و دیپ ،پنج ُبعد از جو
اند از -1 :وضوح و روشنی
سازمانی را ارائه کردند که عبارت

ها -3 ،رضایت از پاداش،
نقش -2 ،وضوح و روشنی هدف

های کاری و  -5اثربخشی ارتباطات [.]24
 -4توافق بر رویه

پاور و همکاران( )1با استفاده از یکی از الگوهای موجود نشان

داند که چهار ُبعد در مورد جو سازمانی وجود دارد :محیط
اقتصادی و اجتماعی ،تحصیالت ،انگیزش ،رضایت شغلی،

سوابق خانوادگی [.]25

اند از :استقالل ،باز
در مطالعه توسط امابیل(ُ )2بعدها عبارت

به شغل یا همان رضایت؛ ب .تعهد فرد نسبت به سازمان؛
پذیری
رجوع؛ و د .مسؤولیت
ج .رعایت اصول اخالقی با ارباب

فرد نسبت به سازمان و نسبت به وظایف.
هایگروهی:
عامل

های جو سازمانی هستند که در سطحی
آن دسته از مؤلفه

ی
شوند :الف .روحیه
باالتر از فرد و در قالب گروه نمایان می

همکاری گروهی؛ ب .ارتباط مناسب با همکاران؛ و ج .تمایل

به حل مسأله.

هایسازمانی:
عامل

بودن نسبت به نوآوری ،چالش ،منابع ،تشویق ،ناظرین و

این ُبعد از ُبعدهای جو سازمانی در سطح سازمان نمایان

در پروژه
ی جو سازمانی لیتوین و استرینگر( :)3هویت ،ساختار

پذیری ،نوآوری ،وضوح و شفافیت
هایی مانند انعطاف
صفت

همبستگی [.]26

های گرم و
پذیری ،رابطه
مسؤولیت ،برخورد ،پاداش ،مخاطره

صمیمانه،حمایت،معیارهاازجمله ُبعدهاییبودندکهشناساییشدند.
در پژوهشی دیگر آمده است که جو سازمانی دارای چهار ُبعد بدین

های بین فردی؛ب :ماهیت سلسله
شرح است :الف :ماهیت رابطه
مراتبی سازمان؛ ج :ماهیت کار؛ و د :تمرکز حمایت و پاداش [.]17
های گوناگون
های ایجاد جو سازمانی در سطح
عامل

پژوهشگرانی همچون «دانسر والوته»« ،هو»« ،جیمز وجونز»،

تواند
«کلین دانسر و هال» بر این باورند که جو سازمانی می

توان
شود .سازمان مثل افراد دارای شخصیت است و می
می
مأموریت ،به آن نسبت داد [.]27
یپژوهش
پیشینه

های گوناگونی مرتبط با موضوع این پژوهش انجام
پژوهش

صورت مختصر ازنظر
ها را به
پذیرفته که تعدادی از آن
گذرانیم:
می

یوسف زاده و کیاکجوری ( )1394پژوهشی با عنوان بررسی

ی اجتماعی سازمان را به
های ارتباطی مدیران و سرمایه
مهارت

ی
دهد که رابطه
های پژوهش نشان می
اند .نتیجه
انجام رسانده

3. Litvin & Stringer
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مدیریت

Management

ی اجتماعی سازمان ،مثبت
بین مهارت ارتباطی مدیران و سرمایه

ای معنادار وجود دارد [.]30
سازمانی رابطه

ترین رابطه در مورد
ست و ضعیف
متقابل با مهارت ارتباطی

ی اجتماعی بر توانمندسازی به
های سرمایه
ارزیابی و تأثیر مؤلفه

ی اعتماد
ترین رابطه بین مؤلفه
بر آن ،قوی
و معنادار است افزون

حیدری ساربان و همکاران ( )1395پژوهشی را با عنوان

ها و هنجارهای مشترک مشاهده شده است [.]8
های شبکه
مؤلفه

ی اجتماعی
ها نشان داد که بین سرمایه
اند .نتیجه
انجام رسانده

ی مجازی) را
های اجتماعی مجازی (سرمایه
اجتماعی در شبکه

شاکری و همکاران ( )1390به بررسی ارتباط جو سازمانی

ی اجتماعی در ُبعدهای گوناگون ،متفاوت
که وضعیت سرمایه

ُبعدهای نظارت و سرپرستی ،چالش ،منابع و باز بودن نسبت

ی
توسلی و کالریجانی ( )1391پژوهشی با عنوان سرمایه

های پژوهش ،نشان از آن است
اند .نتیجه
به انجام رسانده

بوده است و از هریک از ُبعدهای ساختیِ تعاملی و کارکردی،

ی
دست آمد که ممکن است با وضعیت سرمایه
هایی به
نتیجه
هایی داشته باشد[.]1
اجتماعی جهان واقعی تفاوت

زاده و صادقی ( )1392در پژوهشی به طراحی
مصطفی

ها و مراکز
ی اجتماعی در دانشگاه
ی سرمایه
مدلی برای توسعه

ی
ی سرمایه
ها نشان داد توسعه
آموزش عالی پرداختند .نتیجه

ی فردی،
اجتماعی در دو ُبعد عینی و ذهنی و پنج مؤلفه
وهشت
گروهی ،سازمانی ،ساختاری و مدیریتی و بیست

ست [.]28
یابی
دست
شاخص قابل

دار وجود دارد [.]31
ی مثبت و معنی
و توانمندسازی رابطه

ها نشان داد که
اند .نتیجه
و نوآور بودن در فرایند پرداخته
به نوآوری بر نوآور بودن در فرایند تأثیرگذار است [.]26

فیضی و عمادی ( )1389پژوهشی در مورد ارتباط میان

رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی در وزارت علوم،

ها نشان داد
اند .نتیجه
تحقیقات و فناوری به انجام رسانده

که رفتار شهروندی سازمانی با جو سازمانی ارتباط مثبت و

معناداری دارد [.]18

درگاهی و همکاران ( )1391در پژوهشی جو سازمانی

اند.
های دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی کرده
بیمارستان

ها نشان داد اکثریت کارکنان با جوسازمانی موجود موافق
نتیجه

ی بین
ناظم و همکاران ( )1388در پژوهشی به بررسی رابطه

رو ،مدیران باید با ایجاد نظام پاداش کارآمد و
نیستند .از این

دهد که:
ها نشان می
اند .نتیجه
امور مالیاتی استان تهران پرداخته

ها را از حالت نامطلوب به مطلوب تغییر
سازمانی این سازمان

ی کل
وری کارکنان در اداره
موضع کنترل ،جو سازمانی و بهره

وری رابطه وجود دارد -2 .بین
 -1بین جو سازمانی با بهره
وری رابطه وجود ندارد [.]29
موضع کنترل با بهره

های سازمانی و تغییر دیدگاه کارکنان ،جو
شفاف کردن رویه
دهند [.]24

سوی فان

()1

( )2016در پژوهشی تأثیر جو سازمانی

سبزی پور و همکاران ( )1390در پژوهشی به تحلیل

شناختی را بر رفتار شهروندی سازمانی
ی روان
و سرمایه

ی
های عمومی پرداختند و به ارائه
در نیروی انسانی کتابخانه

دیگر ،جو سازمانی
عبارت
ها پذیرفته شدند؛ به
که تمام فرضیه

اند [.]19
جوسازمانی و متغیرهای نگرشی اقدام کرده

ی جو سازمانی با رفتار
شناختی رابطه
ی روان
دارد و سرمایه

ی جو سازمانی با متغیرهای نگرشی و رفتارهای فرانقش
رابطه

مدلی برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی از راه مدیریت
ی عدالت سازمانی و جوسازمانی با
مالزهی ( )1395رابطه

ها
تعهد سازمانی معلمان مدارس بررسی کرده است .نتیجه

نشان داد که بین عدالت سازمانی و جوسازمانی با تعهد

دهد
های پژوهش نشان می
اند .نتیجه
موردبررسی قرار داده
داری
با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مستقیم و معنی

کند .برای بهبود رفتار
شهروندی سازمانی را تعدیل می
شناختی موردتوجه
ی روان
شهروندی سازمانی ،باید سرمایه

قرار گیرد [.]32

1. Suifan
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مدیریت

آرگون و همکاران( )2016( )1در پژوهشی به دنبال پیشنهاد

ی
ی سرمایه
ی بین جو سازمانی و توسعه
یک مدل برای رابطه

های
های پژوهش بیانگر آن است که تجربه
اند .یافته
اجتماعی بوده
های دبیرستان ،رفتار و اخالق
آموزان و معلمان در محیط
دانش

دهد و موجب ایجاد جو
ی اجتماعی شکل می
را در سرمایه

شود [.]33
سازمانی بهتری می

اند تا
تاستان و گوسل( )2017( )2در پژوهشی تالش کرده

Management

محاسبه شده است و در آمار استنباطی از ضریب همبستگی
ی بین متغیرهای پژوهش و آزمون
پیرسون برای بررسی رابطه

ها استفاده گردیده است.
فرضیه
ها و بحث
نتیجه

های پژوهش
ها و یافته
وتحلیل داده
تجزیه

رسد
ها می
وتحلیل داده
ها نوبت به تجزیه
آوری داده
پس از جمع

ی اجتماعی را بررسی کنند.
اثرهای جو اخالقی بر سرمایه

ها
وتحلیل داده
تر اشاره شد برای تجزیه
گونه که پیش
و همان

ی اجتماعی ارتباط
طور معنادار و مثبتی با سرمایه
اخالقی به

پذیرد.
افزار  SPSSانجام می
شود و محاسبات با استفاده از نرم
می

وکار و جو
های پژوهش نشان داد که اخالق کسب
یافته

وکار و هویت اخالقی تأثیر
بر این اخالق کسب
دارد و افزون

ی اجتماعی داشته است [.]2
توجهی بر سرمایه
قابل
روش پژوهش

در این پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته
های صورت گرفته با
های پژوهش براساس تحلیل
در ادامه یافته
شود.
استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی نشان داده می
ها
توصیف داده

پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش و

ها،
های بین متغیرها و آزمون فرضیه
پیش از بررسی رابطه

را کارکنان بانک ملی شهرستان کاشمر و بردسکن تشکیل

ی
ها توصیف شود .توصیف جامعه
بایست این داده
پژوهش می

ی آماری پژوهش حاضر
ست .جامعه
ماهیت توصیفی -پیمایشی
اند .با توجه به فرمول کوکران تعداد  50نفر از کارکنان
داده

گیری تصادفی انتخاب شدند .روش
ها به روش نمونه
این بانک

های
نامه
آوری اطالعات در این پژوهش پرسش
اصلی جمع

ی آماری و آشنایی با متغیرهای
برای شناخت بهتر جامعه

تر
تر و درست
آماری و متغیرهای پژوهش به ما در تحلیل دقیق

های بین متغیرها یاری خواهد رساند .بنابراین در مطالب
رابطه
کار گرفتن آمار استنباطی ،سعی شده با
زیر ،پیش از به

ی جو سازمانی هالپین و کرافت و
نامه
استاندارد است که پرسش

های مرکزی و
ی شاخص
استفاده از آمار توصیفی و محاسبه

نامه نیز مورد تأیید
واقع شده است .پایایی و روایی پرسش

میانگین ،واریانس و انحراف معیار (که پراکندگی (تغییرات)

ی آلفای کرونباخ
استادان رسید و ازنظر پایایی نیز به محاسبه

های آن در
آماری و متغیرهای پژوهش بپردازیم که نتیجه

ی اجتماعی ناهاپیت و گوشال مورداستفاده
ی سرمایه
نامه
پرسش

نامه به رؤیت
قرار گرفته است .برای تأیید روایی پرسش
نامه
اقدام شد که در پرسش
ی جو سازمانی مقدار  0/70و

ی سرمایه
نامه
در پرسش
دست آمده
ی اجتماعی مقدار  0/88به

پراکندگی و ازجمله :فراوانی ،درصد فراوانی ،فراوانی تجمعی،

ی
کند) به توصیف جامعه
ها حول میانگین را توصیف می
داده
های ( )3تا ( )11به نمایش در آمده است.
جدول

های جدول ( ،)3میانگین سن گروه نمونه
براساس داده

شده با استفاده از آمار توصیفی و
آوری
های جمع
است .داده

 ،33/30انحراف معیار  4/17و واریانس نیز برابر با 17/39

های مرکزی و پراکندگی
گرفته است .در آمار توصیفی شاخص

عضو نیز  26ساله بوده است.

آمار استنباطی و از راه نرم
وتحلیل قرار
افزار  SPSSمورد تجزیه

ترین
ترین عضو نمونه  42ساله و جوان
بوده است .مسن

2. Taştan and Güçel
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ث
مطالب زیر ،پیش از بهکار گرفتن آمار استنباطی ،سعی شده با استفاده از آمار توصیفی و محاسبهی شاخصهای مرکزی و
حولمیبایست
پژوهش
(که و آشنایی
آماری
برای ،شناخت
فرضیهها،
متغیرها و
رصدبین
رابطهدهای
ررسی
میانگین
متغیرهایدادهها
پراکندگیبا(تغییرات)
جامعهیمعیار
بهترانحراف
واریانس و
میانگین
آزمونجمعی،
فراوانی ت
فراوانی،
فراوانی،
ه:
فث
خواهد
یاری
متغیرها
بین
های
رابطه
تر
درست
و
تر
دقیق
تحلیل
در
ما
به
پژوهش
یرهای
متغ
و
آماری
ی
جامعه
توصیف
شود.
) به توصیف جامعهی آماری و متغیرهای پژوهش بپردازیم که نتیجههای آن در جدولهای ( )5تا ( )55به نمایش در آمده
های می
پژوهش
متغیرهای
آشنایی با
آماری و
شناخت بابهتر
استنباطی،برای
آمارفرضیهها،
آزمون
متغیرها و
زیر،های
مطالبرابطه
ررسی
بایستو
مرکزی
شاخص
محاسبهی
توصیفی و
جامعهازیآمار
استفاده
سعی شده
گرفتن
پیشبیناز بهکار
یاری خواهد
بین متغیرها
درستتر رابطههای
دقیقتر
تحلیل
میانگین،به ما در
متغیرهای پژوهش
فراوانی،آماری و
توصیف جامعهی
فه :شود.
میانگین
تغییرات
معیارو (که
واریانس و
فراوانی ت
فراوانی ،د
ین
حولمسنتر
دادههااست.
 )50بوده
پراکندگی با( /58
واریانس نیز برابر
انحراف و
معیار 0/50
جمعی ،55/54 ،انحراف
گروه نمونه
مدیریتسن
رصد ،)5میانگین
جدول (
ثهای
داده
Management
مرکزی و
شاخصهای
محاسبهتای
ول و
توصیفی
آمار
استفاده از
شدهکهبا
پژوهش سعی
متغیرهایاستنباطی،
گرفتن آمار
جامعهازیبهکار
توصیف پیش
مطالب زیر،
آمده
در
نمایش
به
)
55
(
)
5
(
های
جد
در
آن
های
نتیجه
بپردازیم
و
آماری
به
فرضیهها ،برای شناخت بهتر جامعهی آماری و آشنایی با متغیرهای پژوهش میبایست
سالهآزمون
متغیرها و
های بین
بوده است.
عضو نیز 26
رابطهترین
ررسویجوان
)له
ه :فراوانی ،درصد فراوانی ،فراوانی تجمعی ،میانگین ،واریانس و انحراف معیار (که پراکندگی (تغییرات) دادهها حول میانگین
ف شود .توصیف جامعهی آماری و متغیرهای پژوهش به ما در تحلیل دقیقتر و درستتر رابطههای بین متغیرها یاری خواهد
آمده
نمایش در
58تا/ی()5550بودهبه
های (با)5
آمار در
هایو آن
نتیجه
بپردازیم
متغیرهای
آماری و
توصیف
)
ین
مسنتر
شاخصاست.
ول وبرابر
واریانسجدنیز
/50
شدهکهبامعیار
انحراف
نمونه /54
گرفتنگروه
سن
میانگین
پیش)،
جدول (5
دادهبههای
مرکزی و
های
محاسبه
توصیفی
استفاده0از
پژوهش،55سعی
استنباطی،
آمار
جامعهازیبهکار
مطالب زیر،
ی آماری
جدول  -3توصیف متغیر سن نمونه
شود ،میانگین متغیر
گونه که در جدول ( )7مشاهده می
همان
بوده
فراوانی 26،ساله
رصدعضو نیز
فراوانی،تردین
ه:له و جوان
سن نمونه
میانگین،متغیر
جمعی ،توصیف
است-.
جدول 3
آماری(که پراکندگی (تغییرات) دادهها حول میانگین
انحرافیمعیار
واریانس و
فراوانی ت
74
اجتماعی
ی
ه
سرمای
 74و میانگین متغیر جو سازمانی
بیشترین برابر با  50/58بوده است .مسنتر/ین
کمترین واریانس نیز
معیار ،انحراف معیار  0/50و
انحراف55/54
گروه نمونه
میانگین سن
دادههای جدول (،)5
میانگین
ولهای ( )5تا ( )55به نمایش در آمده
واریانسنتیجههای آن در جد
پژوهش بپردازیم که
متغیرهای
متغیرآماری و
) به توصیف جامعهی
42
22
11/33
ساله33بوده است4/11.
له و جوانترین عضوسن
نیز /33 26
ی اجتماعیُ ،بعد ارتباطی (با
 81/28است .در ُبعدهای سرمایه
جدول  -3توصیف متغیر سن نمونهی آماری
میانگین 62
باالترین رتبه و ُبعد شناختی (با میانگین
بوده)33/
است.درمسنترین
دادههای جدول ( ،)5میانگین سن گروه نمونه  ،55/54انحراف معیار  0/50و واریانس نیز برابر با 50/58
بیشترین
انحراف
متغیرنفر ازمیانگین
فراوانی آنها به ترتیب برابر با  52و 69
کمترینکه درصد
واریانسمرد بودهاند
معیار 50نفر نیز
زن ،و
اعضای نمونه
دادههای جدول (56 ،)0
اعضای نمونه
نفر از
جدول16 ،)4( 4
های
33ه
داد
براساس
اند.
ترین رتبه قرارگرفته
42زن )19/40 ،در پایین
است.
بوده
ساله
26
نیز
له و جوانترین عضو
22
11
33
11
33
سن
توصیف متغیر /سن نمونهی آماری
 /جدول / -3
ترتیب
ها به
واریانسفراوانی آن
که درصد
اند
میانگینمرد بوده
متغیر نفر نیز
و 34
بیشترین
کمترین
معیار
انحراف
جدول  -4توصیف متغیر جنسیت نمونهی آماری

است.نفر/33نیز11مرد بوده22
زن4،
33
سن
نمونه /11
/33
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سازند .کارکنان
ی بهبود جو سازمان را فراهم می
یکدیگر زمینه
در بدو ورود به سازمان انتظار دارند با جو سازمانی مطلوب

ی آن ،نیازهای خود
آمیزی مواجه شوند تا در سایه
و حمایت
را تأمین کنند .این مسؤولیت مدیران است که امور مربوطه

گیری
نتیجه
دهی شود که افراد با تمام وجودشان در
ای سازمان
گونه
به
پژوهش بررسی رابطهی بین سرمایهی اجتماعی و جو سازمانی بوده است .ضمن بررسی رابطهی بین متغیرهای اصلی (بین
ی بین سرمایه
هدف این پژوهش بررسی رابطه
تر باشد،
ها شرکت کنند .هر چه جو سازمانی مثبت
ی اجتماعی و فعالیت
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منفی سبب بی
آور و
بسته ،تر
،)5590یا ناظم و
س(
میرنادری
نوربخش و
همکاران (
،)5580جوتوکلی و
یهمکاران (
(بینعطاءالهی
،)5580
ف زاده و کیاکجوری (
درگاهی
،)5580
آدابیبا وجویکتایار (
ی،)5582
همکارانه(
،)5581و راهی و
مالزهی (
عدهای،)5584
همکاران (
اجتماعی
ارتباطی سرمای
شناختی
ساختاری،
سبزی پور و ُب
همکاران بنابراین ،جو مثبت و باز ،بهداشت
شود.
هم ومی
افراد از
نفرت
فراهم
سازمانها
انسانی در
نیروی
بهرهوری
برداری و
قرار بهره
موردبررسی برای
بسترنیزبسیار مناسبی را
دارد .سرمایهی اجتماعی،
دهد
ی
نشان م
ها
نتیجه
گرفت.
سازمانی
ی
نوعی ارتقا و تقویت سرمایه
کنند .به
گوناگونمی
افرادیرا تأمین
روانی
ی از سرمایههای دیگر سازمانی نیز در پرتو سرمایهی اجتماعی بیشتر و بهتر امکانپذیر است .سرمایهی اجتماعی به پیوندها و
های پژوهش ،شاهد معنادار بودن رابطه
که در تمامی فرضیه
ی اجتماعی باعث پدید آمدن جو مثبت و باز در سازمان خواهد
ای یک شبکه اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ،موجب عملیشدنِ هدفهای اعضا میشود .از طرف دیگر جو
های این پژوهش با پژوهش
ایم .یافته
بین متغیرها بوده
دنبال خواهد داشت .با توجه
های شد و آثار مثبت فراوانی را به
مستقیم ارزشها و هنجارها ،عقیدههای مشارکتکنندگان در محیط سازمان است .جو ادراک شده در محیط سازمان دارای دو
عطاءالهی و
هرکدام اززاده
و اجتماعیست کهیوسف
ها
پیشنهاد می شود که مدیران سازمان
پژوهش
همکارانارتباطبهبانتیجه
بهبود جو
هایزمینهی
یکدیگر
هستند که در
( ،)1394ویژگیهایی
کیاکجوری خود دارای
این ودو بُعد بهنوبهی
نوربخش و
توکلی و
ای داشته
اجتماعی کارکنان توجه ویژه
سرمایه
ی
مقوله
یی آن،
سایه
شوند تا در
میرنادریآمیزیبهمواجه
مطلوب و حمایت
(،)1393سازمانی
همکاراندارند با جو
سازمان انتظار
(،)1394ورود به
میسازند .کارکنان در بدو
وجودشان در فعالی
همکارانافراد با
دهی شود که
سازمان
(،)1388گونهای
همکارانمربوطه به
است که امور
مدیران
مین کنند .این مسؤولیت
پور و
سبزی
ناظم و
(،)1384
سازی برای بهبود و ارتقای
آموزشتوها فرهنگ
تمام و از راه
باشند
منفی ُبسبب
ترسآور و یا
جوهای بسته،
همکاران بود .بر
آسانتر خواهد
(،)1395انسانی
مالزهی رابطههای
باشد ،برقراری
چه جو سازمانی مثبتتر
عکس،آدابی
(،)1392
راهی و
(،)1390
عدهای گوناگون آن اقدام کنند .با بهبود
اجتماعی و
ی
سرمایه
 ،دوری و نفرت افراد از هم میشود .بنابراین ،جو مثبت و باز ،بهداشت روانی افراد را تأمین میکنند .بهنوعی ارتقا و تقویت
ی اجتماعی در سازمان ،جو سازمانی نیز بهبود
و یکتایار ( ،)1394درگاهی و همکاران ( )1391همسویی دارد .سطح سرمایه
ی باعث پدید آمدن جو مثبت و باز در سازمان خواهد شد و آثار مثبت فراوانی را بهدنبال خواهد داشت .با توجه به نتیجههای
ی اجتماعی ،بستر بسیار مناسبی را برای بهره
سرمایه
تبع آن عملکرد فردی ،گروهی و سازمانی
برداری خواهد یافت و به
می شود که مدیران سازمانها به مقولهی سرمایهی اجتماعی کارکنان توجه ویژهای داشته باشند و از راه آموزش و
گوناگون
سازمان
انسانی در
وری
شاهدجوخواهیم بود.
بهتری را
بیشتر و
سازمان،
اجتماعی در
فراهمسرمایهی
بهبود سطح
هایکنند .با
اقدام
گوناگون آن
نیرویبُعدهای
اجتماعی و
بهرهی
ی بهبود و ارتقای وسرمایه
خواهد یافت و بهتبع آن عملکرد فردی ،گروهی و سازمانی بیشتر و بهتری را شاهد خواهیم بود.
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پیوست :پرسشنامهها
پرسشنامهی سرمایهی اجتماعی (ناهاپیت و گوشال)

پرسشنامهی جو سازمانی (هالپین و کرافت)

کارکنان این شرکت به همدیگر اعتماد دارند.

تا چه حد در حل دشواری و گرفتاریهای محیط کارتان همکاری میکنید؟

همکارانم در رفتار خود با من صادق و درستکار هستند.

تا چه حد و اندازه از روحیهی گروهی خوبی برخوردار هستید؟

همکارانم اطالعات مهم را با من در میان میگذارند.

تا چه حد به یکدیگر احترام میگذارید؟

کارکنان همیشه یکدیگر را از امور مطلع میکنند.

تا چه حد به فکر انتقال به محیط دیگری هستید؟

بهطورکلی کارکنان این شرکت قابلاعتمادند.

تا چه حد رفتار مدیر در محیط کار آزاردهنده است؟

کارکنان این شرکت دادهها ،ایدهها و دیگر منابعشان را برای انجام وظایف با
یکدیگر ترکیب میکنند.

تا چه اندازه مدیر در کارتان دخالت میکند؟
آیا جلسههای محیط کارتان فقط برای استماع سخنان مدیر تشکیل میشود؟

کارکنان به احساسات همدیگر احترام میگذارند.

تا چه حد مدیر در جلسههای محیط کارتان مانع صحبتتان می شود؟

سازمان برای کارکردهای گروهها و تیمهای کاری ارزش زیادی قائل است.

تا چه حد بهکار خود عالقه دارید؟

سازمان برای عضویت افراد در گروهها فرصتهای زیادی فراهم میکند.

تا چه حد با عالقهمندی در جلسههای محیط کارتان شرکت میکنید؟

در شرکت ما تمایل زیادی به راهحلهای همکارانه وجود دارد.

تا چه حد به حل دشواری و گرفتاریهای مراجعهکنندگان عالقه دارید؟

کارکنان این شرکت بهطور معمول به همکاران خود کمک میکنند.

تا چه حد در کار خود ابتکار و خالقیت نشان میدهید؟

روحیهی گروهی و تیمی در میان کارکنان این شرکت وجود دارد.

تا چه حد با یکدیگر صمیمیت دارید؟

کارکنان این شرکت در امور گوناگون مشارکت و همکاری میکنند.

تا چه حد در خارج از محیط کارتان همبستگی و رفتوآمد دارید؟

کارکنان شرکت با یکدیگر رابطهی خوبی دارند.
کارکنان شرکت بهطور معمول هنگام تصمیمگیری اطالعات و نظرهای خود
را با یکدیگر مبادله میکنند.
کارکنان شرکت اطالعات را از روی میل و داوطلبانه با همدیگر تسهیم و
تقسیم میکنند.
کارکنان شرکت هنگام بروز مشکل به شیوهای مفید و سالم با یکدیگر بحث و گفتوگو میکنند.
بهطورکلی ارزشهای کارکنان هماهنگی و یکسانسازی زیادی با هدفها و
ارزشهای شرکت دارد.
هدفها و ارزشهای مشترکی در بین کارکنان این شرکت وجود دارد.
اعتقاد کارکنان بر این است که نیت و هدفهای کارکنان خیر و خوب است.
کارکنان این شرکت تفاوتهای همکاران خود را بهآسانی میپذیرند.
کارکنان شرکت احساسهای یکدیگر را درک میکنند و بهراحتی با همدیگر کنار میآیند.
کارکنان به شیوهای سالم و سازندهی همدیگر را نقد میکنند.

تا چه حد در مواجهه با دشواریها ،یکدیگر را یاری میدهید؟
تا چه حد از صحبت و گفتوگو با یکدیگر در محیط کارتان لذت میبرید؟
آیا مدیر اشتباهاتتان را دوستانه بهشما گوشزد میکند؟
تا چه حد مدیر در حل گرفتاریهای شخصیتان به شما کمک میکند؟
تا چه حد به مدیر به چشم یک دوست ،نه به چشم یک باالدست مینگرید؟
تا چه اندازه مدیر به شما فرصت اظهارنظر میدهد؟
تا چه حد جلسههای محیط کارتان با دستور جلسهی رسمی تشکیل میشود؟
تا چه حد جلسههای محیط کارتان بهصورت رسمی اداره میشود؟
آیا فقط مدیر ،مجری مقررات است؟
تا چه حد قانونهایی که مدیر اعمال میکند چونوچرا ندارد؟
تا چه اندازه مدیر برای کمک به شما خود را بهزحمت میاندازد؟
تا چه اندازه مدیر در انجام وظایفتان به شما کمک میکند؟
تا چه حد مدیر پیشرفت کار را بهدست آمده از تالش جمعی میداند؟

کارکنان شرکت به احساسهای یکدیگر احترام میگذارند.

تا چه حد مدیر با پرکاری خود را سرمشق قرار میدهد؟

کارکنان و شرکت نسبت به عملیشدن هدفهای یکدیگر متعهد هستند.

تا چه حد مدیر کارتان را ارزیابی میکند؟

کارکنان خود را عضو یک خانواده مشترک تلقی میکنند.

تا چه حد مدیر پیش از شما در محیط کار حاضر میشود؟

در اصل کارکنان نسبت به ارزشهای شرکت وفادار هستند.

تا چه حد و اندازه مدیر از بخشها بازدید میکند؟

شرکت و مدیران آن نسبت به ارزشهای کارکنان وفادار هستند.

تا چه اندازه مدیر سعی میکند قابلیت و تواناییتان را تشخیص داده و از آنها استفاده کند؟
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مراجع
ی مدیریت
ی اجتماعی شبکه) .مجله
ی مجازی (سرمایه
ی اجتماعی در شبکه
 -1توسلی ،عباسعلی و امانی کالریجانی ،امرا .)۱۳۹۱( ...سرمایه
ی .۱۷
فرهنگی ،سال ششم ،شماره
2. Taştan, S. B. & Güçel, C. (2017). The Impact Employees’ Perceived Business Ethics and Ethical Climate on Organizational
Social Capital. Turkish Journal of Business Ethics, 10 (1), 47–76.

-3 -6

ی .۱
ای قرآن کریم ،سال سوم ،شماره
رشته
های میان
ی اجتماعی در اسالم .پژوهش
افسری ،علی ( .)۱۳۹۱سرمایه

ی .۲۳
ها .رفاه اجتماعی ،سال ششم ،شماره
ی اجتماعی استان
 -4سعادت ،رحمان ( .)۱۳۸۵تخمین سطح و توزیع سرمایه
ی  ،۳پاییز .1384
ی اجتماعی در سازمان .پیک نور علوم انسانی ،سال سوم ،شماره
 -5فقیهی ،ابوالحسن و فیضی ،طاهره ( .)1384سرمایه
ی .۴۱
ی اجتماعی بر کارآفرینی .رفاه اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره
ی سرمایه
 -6ربیعی ،علی و صادق زاده ،حکیمه ( .)۱۳۹۰بررسی رابطه
ی .۲۳
ی اجتماعی .رفاه اجتماعی ،سال ششم ،شماره
های سرمایه
 -7موسوی ،میرطاهر ( .)۱۳۸۵مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه
ی اجتماعی،
ی اجتماعی سازمان .مدیریت سرمایه
های ارتباطی مدیران و سرمایه
 -8یوسف زاده ،سعید و کیاکجوری ،داود ( .)۱۳۹۴بررسی مهارت
ی  ،1بهار .1394
ی  ،2شماره
دوره
های عمومی شهر
ی جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه
 -9بهزادی ،حسن؛ موسوی ،مریم و سنجی ،مجیده ( .)۱۳۹۱بررسی رابطه
ی  ،۳پاییز .1391
ی  ،18شماره
های عمومی (پیام کتابخانه) ،دوره
رسانی و کتابخانه
مشهد از دیدگاه کتابداران .تحقیقات اطالع
ی هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی .فصلنامه علوم مدیریت ایران،
 -10بابایی زکلیکی ،محمدعلی و مؤمنی ،نونا ( .)۱۳۸۵پژوهشی در رابطه
ی .۲
ی اول ،شماره
دوره
11. Chen, C & Huang, J (2007). How organizational climate and structure affect knowledge management-The social interaction
perspective. International Journal of Information Management, 27, 104–118.
12. Faisal Qadeer, F & Jaffery, H (2014). Mediation of Psychological Capital between Organizational Climate and Organizational
Citizenship Behavior. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 8 (2), 453- 470
13. Zamani Pozveh, A. & Karimi, F. (2017).The relationship between organizational climate and organizational citizenship
behaviors of the staff members in the Department of Education in Isfahan city. International Journal of Educational and
Psychological Researches, 3 (1).
14. Permarupan, P.Y.; Saufi, R. A. & Kasim, R. S. R. (2013). The Impact of Organizational Climate on Employee’s Work Passion
and Organizational Commitment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 107, 88 – 95.
15. Balkar, B. (2015). The Relationships between Organizational Climate, Innovative Behavior and Job Performance of Teachers.
International Online Journal of Educational Sciences, 7 (2), 81-92.

 -16یزدانی ،حمیدرضا؛ حمیدی زاده ،علی و کاملی ،علیرضا ( .)۱۳۹۴بررسی تأثیر سبک رهبری و جوسازمانی بر مدیریت دانش با توجه به
ی  ،۱بهار .۱۳۹۴
ی  ،۷شماره
نقش میانجی ساختار سازمانی و تعامل اجتماعی .مدیریت فناوری اطالعات ،دوره
ی میان فرسودگی شغلی .رفتار شهروندی ،جوسازمانی و فرهنگ سازمانی.
 -17آقایی ،رضا؛ آقایی ،میالد و آقایی ،اصغر ( .)۱۳۹۲بررسی رابطه
ی  ،۴زمستان .1392
ی  ،۵شماره
مدیریت دولتی ،دوره
ریزی
 -18فیضی ،طاهره و عمادی ،زهرا ( .)۱۳۸۹ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .مدیریت و برنامه
ی  ،۴بهار .۱۳۸۹
ی سوم ،شماره
در نظام آموزشی ،دوره
ی جوسازمانی با متغیرهای نگرشی و رفتارهای
 -19سبزی پور ،مجید؛ احمدی زاد ،آرمان و اسمعیلی گیوی ،محمدرضا ( .)۱۳۹۰تحلیل رابطه
ی ،۱۷
های عمومی (پیام کتابخانه سابق) ،دوره
رسانی و کتابخانه
ی تحقیقات اطالع
های عمومی .فصلنامه
فرانقش در نیروی انسانی کتابخانه
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ی  ،۴زمستان .۱۳۹۰
شماره
های مدیریتی و
اصغر و فرار ،صمد ( .)۱۳۸۸ارتقای نوآوری مدیریتی در بخش دولتی ،تبیین نقش ارزش
فرد ،حسن؛ فانی ،علی
 -20دانایی
ی  ،6زمستان .1388
های مدیریت ،سال دوم ،شماره
جوسازمانی .پژوهش
ی جوسازمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان با جو سازمانی مطلوب از دیدگاه
داری ،رمضان ( .)1381بررسی و مقایسه
 -21علوی ،حمیدرضا و جهان
ی  ،20تیر .1381
کارمندان این دانشگاه .علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،شماره
گیری .پژوهش کاربردی
 -22آدابی ،حسن و یکتایار ،مظفر ( .)۱۳۹۴ارتباط جو سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت کارکنان در تصمیم
ی .1
در مدیریت ورزشی ،سال چهارم ،شماره
 -23پورقاز ،عبدالوهاب؛ یعقوبی ،نورمحمد و کیخا ،عالمه ( .)۱۳۸۶بررسی جو سازمانی حاکم بر مدارس متوسطه .مجله علوم تربیتی و
ی .۴
روانشناسی ،شماره
های دانشگاه علوم
 -24درگاهی ،حسین؛ موسوی ،سید محمدهادی؛ شهام ،گلسا و موالیی زاده ،اکرم ( .)۱۳۹۱بررسی جو سازمانی بیمارستان
ی .50
ی  ،15شماره
پزشکی تهران .مدیریت سالمت ،دوره
ی ،۳۱تابستان و پاییز.۱۳۷۸
 -25کدیور ،پروین ( .)۱۳۷۸بررسی جو سازمانی در مدارس راهنمایی شهر تهران .علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س) ،سال نهم ،شماره
 -26شاکری ،فاطمه؛ طحاری مهرجردی ،محمدحسین؛ دهقان دهنوی ،حسن و کاوندی ،رضا ( .)۱۳۹۰بررسی ارتباط جوسازمانی و نوآور بودن
ی  ،۱بهار و تابستان .۱۳۹۰
ی دوم ،شماره
ی ساختاری .مدیریت تولید و عملیات ،دوره
سازی معادله
در فرایند با استفاده از مدل
ی ،1
ی جوسازمانی با کارایی شعب بانک .مدیریت توسعه و تحول ،دوره
 -27رشیدی ،داریوش و فرهودی ،شعبان ( .)۱۳۸۸بررسی رابطه
ی  ،3تابستان .۱۳۸۸
شماره
ی اجتماعی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی .مدیریت
ی سرمایه
زاده ،معصومه و صادقی ،محمدرضا ( .)۱۳۹۳طراحی مدل توسعه
 -28مصطفی
ی  ،۲زمستان .۱۳۹۳
ی اول ،شماره
ی اجتماعی ،دوره
سرمایه
ی کل مالیاتی تهران.
وری کارکنان در اداره
ی بین موضع کنترل ،جوسازمانی ،بهره
 -29ناظم ،فتاح و محسن شیخی ،عباس ( .)۱۳۸۸بررسی رابطه
ی  ،۱۳بهار .۱۳۸۸
ی مدیریت ،سال ششم ،شماره
(پژوهشگر) فصلنامه
ی
ی عدالت سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی .رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال هفتم ،شماره
 -30مالزهی ،امین ( .)۱۳۹۵رابطه
 ،۲تابستان .۱۳۹۵
ی اجتماعی بر توانمندسازی زنان
های سرمایه
 -31حیدری ساربان ،وکیل؛ باختر ،سهیال و طالعی حور ،وحید ( .)۱۳۹۵ارزیابی و تأثیر مؤلفه
ی .۴
آباد غرب .زن و جامعه ،سال هفتم ،شماره
ی موردی؛ دهستان شیان ،شهرستان اسالم
روستایی – مطالعه
Suifan, T. S. (2016). The Impact of Organizational Climate and Psychological Capital on Organizational Citizenship

2. 32.

Behavior. International Journal of Business and Management, 11 (1).
33. Ergun, B.; Caglar, M.; Altinay, F. & Altinay, Z. (2016). Establishing a Social Capital Framework for the Organizational
Climate in the Secondary School Environment. Int J Edu Sci, 15 (1,2), 186-195.

گری نقش توانمندسازی بر تعهد سازمانی
ی جو و فرهنگ سازمانی با میانجی
 -34راهی ،فاطمه؛ احمدی ،عبدا ...و برزگر ،مجیده ( .)۱۳۹۲رابطه
ی  ،۲تابستان .۱۳۹۲
وپرورش استان فارس .رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال چهارم ،شماره
کارکنان سازمان آموزش
ی شهر
ی متوسطه
بدنی دوره
ی جوسازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت
اکبر ( .)۱۳۸۴بررسی رابطه
 -35نوربخش ،مهوش و میرنادری ،علی
ی  ،۱بهار .۱۳۸۴
اهواز .المپیک ،سال سیزدهم ،شماره
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راهنمای تدوین ،ترجمه و ارسال مقاله
گران گرامی صنعت تایر و قطعات الستیکی کشور و نیز از دانشجویان عزیز
ها ،مدیران ،کارشناسان و پژوهش
از استادان محترم دانشگاه

ی خود ،در
های پژوهشی ،تألیفی و ترجمه شده
شود برای ارسال مقاله
های نشریه ،دعوت می
های مرتبط با بخش
ی پلیمر و رشته
رشته

فناوری طراحی و تولید تایرّ ،
های ّ
کاری ،مواد اولیه و فرایندهای تولید محصوالت الستیکی ،دانش
فناوری تولید قطعات الستیکی ،آمیزه
زمینه
های کیفی و کنترل کیفیت ،بازاریابی و خدمات
های مدیریت (تولید /عملیات /منابع انسانی) ،نظام
روز مدیریت ،مدیریت استراتژیک و شاخه
پس از فروش ،از طریق آدرس اینترنتی  www.iranrubbermag.irثبت نام کرده و با دریافت نام کاربری و رمز عبور مربوطه ،اقدام
ست .از کارشناسان و
های ترجمه شده ،ارسال فایل اصل مقاله ضروری
به بارگذاری مقاله مطابق با بندهای این راهنما نمایند .برای مقاله

شود قبل از ترجمه ،فایل متن اصلی
ی مقاله با این نشریه همکاری داشته باشند تقاضا می
دانشجویان محترمی که قصد دارند از طریق ترجمه

ی آن را برای تأیید از طریق آدرس الکترونیکی  entesharat.rierco@yahoo.comبه دبیرخانه نشریه ارسال کنند.
یا چکیده

ی دیگری برای چاپ فرستاده شود یا قب ًال به چاپ رسیده باشد.
زمان به نشریه
های پژوهشی و تألیفی نباید هم
مقاله

 1متن مقاله

ی سطرهای یک در میان (با قلم میترا ،نازنین ،لوتوس) با قلم 12تایپ شده باشد.
 1متن مقاله باید در قالب  ،Word 2007با فاصله
-1
تیترهای فرعی درون مقاله با قلم  13بولد تایپ شود.
 2مقاله باید حداکثر در  15صفحه
-1
ی  A4تنظیم شده باشد.
 3حاشیه
-1
متر باشد.
ی متن مقاله از هر طرف باید  2/5سانتی
طوری که تمام حروف جدا نوشته شود
ی نگارش جدید خط فارسی استفاده شود به
شود در نوشتن متن مقاله از شیوه
 4توصیه می
-1
که ،و.)...
ها ،آن
(ی،ها ،می ،آن
ی نخست مقاله باید شامل عنوان فارسی و انگلیسی (قلم فارسی ترافیک و التین تایمز  18بولد) ،نام کامل مؤلف یا مؤلفان
 5صفحه
-1
یا مترجم ،نام مسؤول مکاتبات ،سطح تحصیلی ،واحد سازمانی و نشانی و تلفن محل کار ایشان (قلم میترا  10بولد) باشد .نشانی
الکترونیکی مسؤول مکاتبات نیز باید درج شده باشد.
های به دست آمده) به زبان فارسی (با قلم خرمشهر
 6مقاله باید دارای چکیده (شامل هدف پژوهش یا تألیف ،روش انجام و نتیجه
-1
 )12و زبان انگلیسی (با قلم  Times New Romanفونت  )13باشد.
های کلیدی (حداکثر  5واژه) به زبان فارسی (با قلم خرمشهر  13بولد) و زبان انگلیسی (با قلم TimesNewRoman
 7مقاله باید دارای واژه
-1
فونت  )13باشد.
ها و بحث ،بخش
ها) ،بخش نتیجه
ها و استاندارد
ها ،روش
 8متن مقاله به ترتیب باید شامل بخش مقدمه ،بخش تجربی (مواد ،دستگاه
-1
گیری ،و مراجع باشد.
نتیجه
ها
ها ،مقادیر و خواص ،استانداردها و نیز معرفی نام سازمان
های اختصاری که برای نشان دادن متغیرها ،ثابت
 9تمام نمادها و عالمت
-1
ها در
گیرد ،باید در نخستین کاربرد توضیح داده شده و معادل انگلیسی کامل آن
و مراکز پژوهشی در مقاله مورد استفاده قرار می
پاورقی (با قلم  RL Timesفونت  )8بیاید.
ی مراجع مورد استفاده به ترتیب در متن مربوطه ،داخل کروشه درج شود.
 10شماره
-1

ها
 2جدول

های جداگانه در
ها با قلم نازنین  10تایپ شود و در صفحه
گذاری ،در متن مشخص شود .متن جدول
ها باید به ترتیب شماره
 1-جدول
2
پایان مقاله آورده شوند.
گذاری روی
ها باید دارای واحد یکسان باشد ،و مقدارهایی که نیاز به توضیح داشته باشد باید پس از عالمت
 2-تمام مقدارهای جدول
2
ها ،به شکل پانویس در زیر جدول شرح داده شوند.
آن
هایی که کار نویسنده نباشد
ها باید دارای عنوان یا شرح باشند (قلم میترا  11بولد) .اعالم نام مرجع برای جدول
 3-تمام جدول
2
ست.
ضروری
 4تمام جدول
-2
ها باید در  wordاجرا و ارسال شود (اسکن نشود).

ها
ها و عکس
 3شکل

های جداگانه در پایان
ها در صفحه
ها و عکس
گذاری باید در متن مشخص و مورد اشاره قرار گیرند .شکل
ها به ترتیب شماره
 1شکل
-3
مقاله آورده شود.
ها درج شود (با قلم میترا  11بولد).
ها باید در زیر آن
ها و عکس
 2عنوان و شرح تمام شکل
-3
ها باید وضوح کامل داشته باشند (در صورت امکان عکس
 3عکس
-3
ها در فرمت  jpgو با  resolution 300باشد).
 4نوع مقاله :نویسندگان باید نوع مقاله از نظر پژوهشی ،تألیفی ،مروری ،یا ترجمه بودن را در باالی نام نویسندگان مقاله درج کنند.

