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در منابع  یاجتماع شيعوامل مؤثر بر سا یهدف از پژوهش حاضر ارائه الگو 
 تیوپرورش بو.د  پژوهش حاضر ازنظر ماهوزارت آموزش یبدنتیدر ترب یانسان

و ازلحاظ روش  یاز نوع اکتشاف ختهیها، آمو هدف کاربردی ، ازنظر نوع داده
 یشامل تمام وهشپژ نيا یجامعه آماربود..  یشيمایپ-یفیاجرا از نوع توص

نفر بود که  913بر ها بالغوپرورش  که تعداد آنآموزش یبدنتیترب یمنابع انسان
عنوان ساده و بر طبق جدول مورگان به یصورت تصادفنفر به 818ها آن انیاز م

 ستیلچک قيها از طرانتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. داده ینمونه آمار
ها در دو داده نيمشخص شود. و ا رهایها متغتیاهم زانیشد  تا م یگردآور

ر سطح ( قرار گرفت. دیو آمار استنباط یفی)آمار توص لیوتحلهيسطح مورد تجز
 کیکناز ت یو در سطح آمار استنباط یو درصد فراوان یاز فراوان یفیآمار توص

ه نشان داد ک هاافتهياستفاده شد.  ،یديیتأ یعامل لیتحل ،یاجمله 2 عيتوز
)ضعف اخالق  یاند از: عوامل شخصعبارت شيعوامل مؤثر بر سا نيترمهم
 )شامل تعارض ی(، عوامل شغلزشیو ضعف انگ یشغل تيعدم رضا ،یاحرفه
 )شامل ضعف یتيري(، عوامل مدیشغل یریو درگ یاسترس شغل ،یشغل
شامل ) ینناعادالنه( و عوامل سازما یشغل یو ارتقا یکاریاسیس ،یتيريمد

و  یافناک یاينامناسب، حقوق، پاداش و مزا یجوسازمان ف،یضع یمانعدالت ساز
مدل مطلوب   ینامناسب(. مقدار شاخص برازش کل یسازمانفرهنگ

 .مدل پژوهش دارد یقو یآمده است که نشان از برازش کلدستبه

 

 هاي کليديواژه

 .رورشوپآموزش ،یبدنتیترب ،یمنابع انسان ،یاجتماع شيسا 
 

 

 

 The purpose of this study was to present a model of 

factors affecting Social undermining in human resources 

in the Ministry of Education's physical education. The 

statistical population of this study consisted of all human 

resources of physical education of which more than 380 

persons, out of which 181 were randomly selected and 

studied according to Morgan table. Data were collected 

through checklists to determine the significance of 

variables. And these data were analyzed at two levels 

(descriptive and inferential statistics). At the level of 

descriptive statistics, frequency and percentage were 

used, and at the level of inferential statistics, two-

sentence distribution technique, confirmatory factor 

analysis, were used. The findings showed that the most 

important factors affecting wear are personal factors 

(weakness of professional ethics, job dissatisfaction and 

motivation), occupational factors (including job conflict, 

occupational stress and occupational involvement), 

management factors (including weaknesses Managerial, 

political work and unfair job promotion) and 

organizational factors (including poor organizational 

justice, inadequate organizational climate, insufficient 

salaries, inadequate benefits and inadequate 

organizational culture). The total fitting index of the 

optimal model has been obtained, which indicates a 

robust overall fit of the research model. 
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 مقدمه
مرهون  ها،سازمان گريهمانند د ،یورزش یهاسازمان تیموفق   

در ارتقاء  یمنابع انسان تیاست اهم یمنابع انسان تیو صالح يیتوانا
از  یکي یورزش یها، ازجمله سازمان هاسازمان وری رشد و بهره

 ینظران سازماناست که مورد توجه صاحب یموضوعات نيترمهم
را عصر  23قرن  یانيدهه پا ،اساس نیقرارگرفته است. بر هم

. در عصر فرا مدرن، اند دهینام "یانسان هيسرما یتوانمندساز"
هر  یيدارا نيترو بزرگ نيترو باارزش نيباالتر ،یانسان هيسرما

. شودیمحسوب م یورزش یهاازجمله سازمان ،یسازمان و کشور
شود؛ یآورده نم یانيترازنامه و حساب سود و ز چیدر ه یمنابع انسان

تنها  یانسان یروی. نندزیها را رقم مسازمان انيسود و ز جهینت یول
به  و افتهیکاهش ن شتر،یاست که با استفاده هرچه ب یاهيسرما

 یمهم یها(. در کشور ما ارگان8شود )یم تيتقو یاندهيصورت فزا
 نياز ا یکيدولت قرار دارند که  یزيردر رأس کار و برنامه

 ریی. با تغباشدیوپرورش موزارت آموزش یبدنتیها، تربسازمان
 نيبه وزارت ورزش و جوانان، انتظارات از ا یبدنتیمان تربساز

(. بقاء و 2است )شده  شتریها بوزارت در سطح ادارات کل در استان
 یگونگآن به چ رینظ يیهاو سازمان یبدت تیترب یهاتیتداوم فعال

ار در ک یروینقش ن سازمان نيدارد. در ا یعملکرد کارکنان بستگ
و  نيترشده است. بزرگم شناختهمه تیفعال یهاتمام عرصه

وزارت  یبدنتیهر سازمان، ازجمله ترب هيسرما نيتریاصل
 تیفیک ه،يسرما نيآن است هرچه ا یانسان هيوپرورش سرماآموزش
بقا و ارتقای سازمان  ت،یداشته باشد، احتمال موفق یترمطلوب

ن در سازمان، توأم با باال رفت يیروین نی. وجود چندخواهد ش شتریب
 و ترك خدمت ریتأخ بت،یغ زانیآمدن م نيیسطوح عملکرد و پا
 کندیرا برای رشد و توسعه سازمان فراهم م نهیکارکنان است و زم

و  یبا عوامل فشار عصب يیارويدر رو یانسان یرویشده ن دهيد (.9)
ابود ن هایختگیبرانگ نيترميدر مال یاند، برخزا متفاوتتنش

 یهالیدر تحل .رترنديناپذ بیآس گريد یبرخ کهیدرحال شوند،یم
 یهاتعامالت و مواجهه کيتار یايبه زوا ،یعلم رفتار سازمان ديجد

مواجهه و  یاز تبعات منف یکياند و مستمر روزمره اشاره کرده
به نام  یکارکنان با همکاران، مراجعان و ... را با عنوان يیارويرو
دن، ش یته ،یرفتگ لیاند که تحلمطرح ساخته  یاجتماع شيسا

 افت تيها و درنهاضعف در تعامالت و مواجهه ،یعاطف یفرسودگ
ود را خواهد ب زین یافت عملکرد سازمان سازنهیکه زم یعملکرد فرد

وجود عناصر  رغمی(. در ارتباط با جامعه ما، عل4به دنبال دارد )
)که در آن به کار و اخالق  ینيو د یمل فرهنگدر  ارییمثبت بس

( در شودینهاده م اریارزش بس یکار طیو ارتباط سالم در مح یکار
ع آن تبغلبه دارد که اخالق کار و به هايی جامعه ارزش یساختار کل

 یمحققان سازمان انیم ني(. در ا5کند )یم فیوجدان کاری را تضع
 طیر محد یروابط اجتماع یمنفاز ابعاد  یکيکه   یاجتماع شيبه سا

 یاجتماع شياند. مفهوم ساتوجه نموده آن هست اتیکار و جزئ
 یشده است. ولمطرح  نيو رن ر نوکوريبار توسط و نیاول یبرا

طور معاصر است که به پردازانهينظر انیفرد از م نیروك  اول
ساز مشکل های به جنبه شتریتوجه ب یسوفعاالنه محققان را به

 (. 7است )و عوامل مؤثر بر آن سوق داده  یاجتماع یوندهایپ
ا گذشت که ب فيتعر ینوع رفتار منف کيعنوان به  یاجتماع شيسا

 یهاتیمثبت، موفق یفرد نیو حفظ روابط ب جاديا يیزمان، توانا
 شيسا یاز رفتارها يیها. نمونهبردیم نیمرتبط با کار را از ب

 یدب جاديمنظور ادر کار به ریاند از تأخدر محل کار عبارت یاجتماع
 شياس  یرفتارها نیهمچن گرانيبه د رساندن بیسو آ گرانيدر د

و ممکن است منجر به  دانندیم یرا نقض قرارداد ارتباط یاجتماع
منجر به  تواندیشود که م یو سازمان یفرد یعواقب جد

افراد احتماالً با انتقاد از  رايدر محل کار شود ز  یهایریدرگ
آنچه  دیتائدر  (.6دهند )یپاسخ م یمشابه به رفتار منف یرفتارها

( اشاره کرد که 2385به پژوهش الو و کوب  ) توانیذکر شد م
همکاران ممکن  نیب یدرون یهایریکه درگ دادندیها  نشان مآن

 (.1بگذارد ) ریتأث گريکدياعتماد کارکنان به  یاست بر رو
توان ذکر کرد پژوهش نصر  یکه م نهیزم نيدر ا گريد پژوهش
( است که نشان دادند 8937) یموریتو  یعالمه، شائم ،یاصفهان

 تیتواند ظرف یانجامد که م یم یبه بروز رفتارهائ یاجتماع شيسا
داده و بر اقدامات  لیرا تقل یاجتماع هيتوسعه سرما یسازمان برا

 که یتعامالت اجتماع یمنف تکاهش اثرا یسازمان، برا رانيمد
 جاديا یعاست موان یتوسعه منابع انسان لیتسه یبرا یضرور یامر

 نیب یکه رابطه مثبت افتنديدست  جينتا نيآنها به ا نیکند. همچن
 شيسا یبا رفتارها یطیو مح یسازمان ،یگروه ،یعوامل فرد

 (3کارکنان وجود دارد.) یاجتماع
به تالش عمدی  یاجتماع شي( سا2382و همکاران  ) ینظر داف به

 ان،گريبردن شهرت د نیو هدفمند در جهت خراب کردن و از ب
 تيکاری و در نها تیدر انجام کار و موفق شانيهايیتوانا
 فردی مثبت اشاره دارد نیو حفظ روابط ب جاديدر ا شانيهايیتوانا

ه است ک يیشامل رفتارها یاجتماع شيسا گر،يدعبارت(. به83)
بار و کاری، اعت تیفردی مثبت، موفق نیو حفظ روابط ب جاديمانع ا
دارد.  رینخست بر روابط تأث یاجتماع شياس یعني شود؛یم تیمطلوب

است.  ذاررگیکاری تأث تیبر موفق تيدوم بر شهرت و اعتبار و در نها
س ح ایهمچون الق يیشامل رفتارها یشياز رفتارهای سا یانمونه
و  يیخودداری از دادن اطالعات مهم و ضروری، بدگو ،یستگيناشا

 (.88است )در مورد افراد  یسازعهيو شا بتیغ
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مال دارد احت شتریب روندیم شيسا یکه به لحاظ اجتماع یارکنانک
به را تجر یو کاهش عاطفه درون یافسردگ ،یجسم یهایکه ناراحت

 ،یاجتماع شياز اثرات بالقوه مخرب سا هيکنند. باوجود شواهد پا
اند که چرا کارکنان ممکن است عمداً کرده یبررس یکم قاتیتحق
 یهمکارانشان داشته باشند. با بررس تیدر پنهان کردن موفق یسع

 یبرا ،یها درك بهترسؤال، سازمان نيدر مورد پاسخ ا شتریب
کار را خواهند داشت.  طیدر مح یاجتماع شيکنترل سا یچگونگ

 یاجتماع یریادگي هينظر هيمسئله بر پا نيا یچارچوب مفهوم
 فیمطلب که چگونه افراد تضع نياستوار است که به ما در فهم ا

(. 82) کندیکمک م آموزند،یرا م یسازمان طیدر مح ارانشانکهم
فراهم  را یاجتماع شيسا یشالوده اصل ،یاجتماع سهيو مقا یبرابر

 یافتيدر یبه خروج ینسبت ورود سهيمقا گريد ی. از طرفکندیم
در  تعارض جاديا یاصل لياز دال یکيکارکنان در سازمان  نیدر ب

کم  یبالقوه برا راهکي عنوانهب یاجتماع شيکارکنان است و سا
از  یکي یاجتماع شي. ساشودیقلمداد م یخروج  نيکردن ا

را  ینیسنگ یهانهياست که هز یاجتماع یزندگ یمنف یدستاوردها
شامل  یاجتماع شي(. سا89) کندیم لیها و جامعه تحمبر سازمان

همه رفتارهای منفی است که در طول زمان از کارکنان صادر 
. گرددیم شيشخص مورد سا یهايیو باعث تضعیف توانا شودیم

 ردی،ف میان مثبت روابط نگهداری و برقراری مانند ها اين توانايی
 (. 84باشند )یشغلی، اعتبار و محبوبیت در سازمان م یهاتموفقی

توان به پژوهش ره تروستر و کواکبکه   یمطلب م نيا ديیتا در
که به همکاران خود  یکارکنان( اشاره داشت که نشان دادند 2381)

کنندکه همکاران خود  یکنند و به تبع آن، احساس م یحسادت م
 برخوردار هستند، از یبهتر گاهيو جا تیبا خود از وضع سهيدر مقا

 شود یسازمان محسوب م  یعلف تیوضع یبرا یديرو تهد نيا
(85.) 

نبه . جباشد رفعالیدارای دو جنبه فعال و غ تواندیم یاجتماع شيسا
 عالرفیدر مورد فرد و جنبه غ زیرآمیمطالب تحق انیفعال شامل ب

ه ک باشدیکار م طیکردن اطالعات مهم از فرد در مح یشامل مخف
رار فرد مورد استفاده ق فیهستند که باهدف تضع يیعموماً رفتارها

 (.87) رندیگ یم
( 2383و ارشد  ) نیبه پژوهش ساب توانیمطلب فوق م دیتائ در

ر ب میطور مستقبه یاجتماع شيرد که نشان دادند سااشاره ک
است که  باعث کاهش عملکرد  رگذاریافراد تأث یسالمت عاطف

 (. 86) گذاردیم یشغل
(  اشاره 2386و وبستر  ) تیاسم قیتحق نهیزم نيدر ا گريپژوهش د 

 ریتأث یمعادالت ساختار یسازکرد که در پژوهش خود با مدل
 یبر عملکرد سازمان ها یگر سمیلاویو ماک یاجتماع شيسا

بود  نيدهنده انشان قیتحق جيقرار دادند. نتا یرا مورد بررس یورزش
منجر به  یورزش یها سازماندر سطح  یشيکه، وجود رفتار سا

افت  تيکه در نها شودیخود م یهاکاهش استفاده افراد از مهارت
 (.81داشت )خواهد  یها در سازمان را در پعملکرد آن

 جهینت ني( در پژوهش خود به ا2387)  یآنگ و ت گريد یبررس در
 یغلش یهمکاران با رفتارها یاجتماع شيسا یکه رفتارها دندیرس

 یاعتماد به همکاران رابطه معنادار یگرواسطه قيکارکنان از طر
 یاعاجتم شيسا یمهار رفتارها تیها بر اهمآن  قیتحق  جيدارد. نتا
هتر ب یکارکنان و رفتارها نیاعتماد ب جلبمنظور کار به طیدر مح
 (.83است )کرده  دیکار تأک طیدر مح

 توانیم یورزش یهادر سازمان یاجتماع شيسا یمنف ریمورد تأث در
ها در پژوهش ( اشاره کرد که آن2384) ستنيپژوهش کر جيبه نتا

 یغلش یستيبا بهز یاجتماع شيسا  ریتأث یخود با عنوان بررس
نشان  یردف انیتعارض م یگریانجیفوتبال با م ونیکارکنان فدراس

 یغلش یستيو بهز  یفرد نیب رضبر تعا یاجتماع شيدادند سا
 ( 23است.) رگذاریتأث
در سمت  یاجتماع شي( نشان داد که سا2383پژوهش فنگ  ) جينتا

 یفمن یفردی قرار دارد و شامل روابط اجتماع نیتعامالت ب یمنف
 ین است برای کل اخالق حرفه ااست که ممک یو موانع اجتماع

 (28باشد )زا  بیآس یسازمان و فرهنگ سازمان
با عنوان حسادت و سايش  ی( در پژوهش2337و شوايتزر  ) دان

رابطة اين دو متغیر و تصمیم  ،یورزش یاجتماعی در سازمان ها
ه نشان دادند ک نیگیری های غیر اخالقی را بررسی نمودند همچن

و  وعیش ليدر تعد یت نقش مهمممکن اس یفرهنگ سازمان
عنوان مثال ،  هحسادت در سازمان ها داشته باشد. ب یامدهایپ

شده  یطراح یسازمان تيهو تيکه به منظور تقو یتيرياقدامات مد
حسادت در سازمان را  یقابل توجه زانیاند ، ممکن است به م

 (22کاهش دهد.)
 رینوان تأثبا ع ی( پژوهش8937) یدیو ع تیبخ ،یهم نظر رانيا در
با در نظر گرفتن نقش  یبر عملکرد سازمان یاجتماع شيسا
در اداره کل ورزش و جوانان استان  یشغل یریدرگ یگریانجیم

 یاعاجتم شيکه سا دندیرس جهینت نيتهران انجام دادند.آنها به ا
 نیمؤثر است، همچن یانعملکرد سازم یصورت معکوس بر روبه
 یمیمستقریغ ریتأث یشغل یریدرگ یگریانجیبا م یاجتماع شيسا

 (.29دارد ) یبر عملکرد سازمان
 شي( نشان داد که سا8937) یمولوپژوهش  جينتا نیهمچن

لت را با واسطه عدا یبدن تیترب رانیدب یکارکرد سازمان یاجتماع
 (.24دهد ) یقرار م ریتحت تاث یسازمان

 یتماعاج شياز سا یو پرورش مشکالت ناش آموزش یبدنتیترب در
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در  یاجتماع شيباشد. سا فیضع یهمراه با نگرش شغل تواندیم
 از یناش یضداجتماع یهاسازمان تواند به سر زدن واکنش نيا

 تيو درا يیتوانا نیمنجر گردد. همچن  یکار طیمح یهایبدرفتار
 و گرانيخود نسبت د اورداشتن و حفظ ب یبرا یانسان یروین

 ردیگیها شکل مدر آن يیفتار هاو ر  رودیم نیها از بسازمان در آن
 یروین ريدر عملکرد سا تواندیکه م شودیکه منجر به ضرر م

 کند.   جاديرا هم خلل ا یانسان
دهنده که ارائه  یبدنتیترب یهااز دغدغه یکياساس  نيا بر

ر افراد، سالم د هیروح تيو تقو یجسمان یرویپرورش ن رینظ یخدمات
 یبدنتیترب یهاتیاهنگ ساختن فعالورزش و هـم میتوسعه و تعم

 جيو اداره امور مراکز ورزش و توسعه و ترو جاديسالم، ا حاتيو تفر
منظور تحقق اهداف نظام، حل مسائل جوانان به یورزش قهرمان

از استعداد و  نهیاعتال و رشد نسل جوان کشور و استفاده به
از  د وبا مردم دارن ینسل جوان که رابطه تنگاتنگ یهايیتوانا

 شيسا شودیها قلمداد موزارتخانه نيتردهیچیو پ نيترحساس
ن یب یاجتماع شياست چراکه باوجود سا یانسان یروین یاجتماع

 ارائه خدمات عمومِ مناسب را ریخط فهیوظ تواندینم یانسان یروین
 راتیثکار تأ طیدر مح یشيسا یبه منصه ظهور رساند. پس رفتارها

سازمان و افراد سازمان دارد.  با توجه به  یرو یمنف یامدهایو پ
شد سايش اجتماعی يک معضل سازمانی است و مطالعه  انیآنچه ب

متغیرهای دخیل در تعامل بین سايش  واثرات آن بر کارکنان 
  یبدنتیترب  یانسان یرویاجتماعی و عوامل مؤثر در آن در ن

 تیاهم سازمان و نيدر ا یاجتماع شيدر اثر سا یامدهایمجموع پ
 یو ادار یکار یهاها و حوزهخاصی دارد. رقابت در همه عرصه

و  شتریرقابت جهت کسب شهرت ب نيوجود دارد اما در ورزش ا
 یمنابع انسان تواندیپژوهش حاضر م جياست، نتا تنگاتنگ

 یاجتماع شيسوء سا یامدهایوپرورش را از پآموزش یبدنتیترب
را جهت   يیراهکارها تواندیپژوهش م نيا نی. همچنديآگاه نما

عالوه ه. بديارائه نما یکار طیافراد در مح بيو تخر شيمقابله با سا
 ريسا یبرا يیعنوان راهنمابه تواندیپژوهش م نيا جينتا نيا

محققان در حوزه ورزش باعث ارتقاء سطح دانش و اطالعات  
از  تواندیوزارت ورزش و جوانان م نیو مسئول ردیمدنظر قرار گ

کنند. با توجه به تناقض  یپژوهش استفاده کاربرد یهاافتهي
 نو نیوجود دارد و همچن یاجتماع شيکه در مورد سا یقاتیتحق

رد کار و عملک طیکه در مح یو اثرات يیو شناسا ریمتغ نيبودن ا
کرده  یپژوهش را ضرور نيکارکنان خواهد گذاشت انجام ا

 ریاخ یهابه سال انريمسئله در ا نيطرح ا نکهيا ژهيواست.به
 شياس یدر رابطه با بررس يیهاراستا پژوهش نيو در ا گردد،یبرم

گرفته است، اما تالش  امانج یطور عمومها بهدر سازمان یسازمان

در ورزش صورت  یسازمان شيسا تیوضع یجهت بررس یخاص
 یو خارج یداخل یعلم یهاگاهيپا یبررس نینگرفته است همچن

 ۀدر حوز یاديپژوهشگران ز ریاخ یهار سالکه د دهدینشان م
متر ک هایبررس نيبه مطالعه پرداختند، آنچه در ا یسازمان شيسا

 شتریاست و ب یادیالگو جامع و بن کيبه  اداستن شودیمشاهده م
ئله مس نيتر است . با توجه به اواضح یخأل در مطالعات داخل نيا

عوامل مؤثر در "که  شودیاستنتاج م گونهنيپژوهش ا یاساس
پرورش  و وزارت آموزش یبدنتیترب یانسان یروین یاجتماع شيسا

 "نمود؟ یاحطر توانیرا م یاساس چه مدل نياند؟ و بر اکدم
 

 قيتحق روش
ها، و هدف کاربردی بود . ازنظر نوع داده تیپژوهش ازنظر ماه نيا

-یفیبود و ازلحاظ روش اجرا از نوع توص یاز نوع اکتشاف ختهیآم
 ( 25ست )امبتنی بر روش های اکتشافی زمینه يابی بوده  یشيمایپ

آموزش  یبدنتیترب یمنابع انسان یپژوهش شامل تمام یآمار جامعه
 818ها آن انینفر بود که از م 913بر ها بالغو پرورش که تعداد آن

نمونه  عنوانساده و بر طبق جدول مورگان به یصورت تصادفنفر به
 و مورد مطالعه قرار گرفت. انتخاب  یآمار

 لیها، از پرسشنامه باز استفاده شد به دلمؤلفه يیشناسا  منظوربه
تا پرسشنامه  283ها، پرسشنامه یاستفاده بودن برخ رقابلیاحتمال غ

 پرسشنامه قابل استفاده بود. 233تعداد   نيشد که از ا حیتوض
 نيترخاب مهممنظور انتبه نیشد. همچن يیشناسا تميآ 83تعداد  که

قرار داده شد. در مرحله بعد   ستیلچک کيها در  رییها، متغمؤلفه
عوامل بر اساس  نيترمهم  ای جمله 2 عيتوز کیبا استفاده  تکن

 صورتنياستخراج شد بد  ینفر نمونه آمار 233 مینظرات مستق
نسبت گروه اول و گروه دوم  یصفر برابر ضآزمون، فر نيکه  در ا

نسبت گروه اول و گروه  یعدم برابر کيو فرض  دهدیرا نشان م
 یلیو خ اديز های . گروه اول تعداد پاسخکندیم یندگيدوم را نما

و گروه دوم تعداد  باشدیم کرتیل ای نهيگز 5 فیدر ط اديز
ابر . نسبت آزمون هم برباشدیکم م یلیمتوسط، کم و خ های پاسخ

کمتر  یه سطح معنادارک یدر صورت یعنيدر نظر گرفته شد. 5/3با 
گروه اول  های که تعداد جواب یبه شرط ديبه دست آ 35/3از 

 ديگرفت که آن عامل از د جهینت توان یاز گروه دوم باشد، م شتریب
 یاعضا ديعامل از د 89دارد.   یاديز تیاهم یدهندگان داراپاسخ
نفر از  81هستند  که پاسخ  یاديز تیاهم یدارا یآمار ینمونه
 8،2،9 یهانهيکمتر از متوسط )گز اي یفر حجم نمونه،، مساون 233
درصد حجم نمونه را شامل  6( بوده که یانهيگز 5 کرتیل فیدر ط

 یهاهنينفر نیز بیشتر از حد متوسط )گز 817 یهاو پاسخ شودیم
درصد حجم نمونه  39 ه( بوده کیانهيگز 5 کرتیل فیدر ط 5، 4
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 تر ازکوچک یسطح معنادار نکهي. با توجه به اشودیرا شامل م
گروه اول با گروه  یهانسبت )تعداد( پاسخ نیشده است، ب 35/3

سطح  نکهيا لیوجود دارد. به دل یمعنادار یدوم تفاوت آمار
 35/3تر از بزرگ شدهيیعامل شناسا 83از  ریمتغ 7هر  یمعنادار

نسبت  نیب یعني شود؛یم دیفرض صفر تائ نيبنابرا باشد،یم
 وجود یمعنادار یگروه اول و گروه دوم تفاوت آمار یهاداد(پاسخ)تع

 ر،یمتغ 83 نیاز ب ني. بنابراشوندیحذف م رهایمتغ نيا روني؛ از ا
 ،یمنابع انسان یعوامل مؤثر بر اجتماع نيترعنوان مهمعامل به 89

دند. ش بندی دسته رهایمتغ نيا کهحذف شدند.  هیانتخاب و بق
 یعامل لیتحل یبرا قیتحق یهااسب دادهتن یمنظور بررسبه

 KMOاستفاده شد. که مقدار  KMOاز آزمون  ،یاکتشاف

به دست آمد که  حاکی از مناسب بودن حجم نمونه برای   747/0
(. 8935 ،یشال یو صفر یپور گتاب بیانجام تحلیل عاملی است )حب

معنادار  35/3تر از کوچک یمقدار آزمون بارتلت که در سطح خطا
ست، حاکی از وجود روابط قابل کشف بین متغیرهايی است که ا

موردنظر قابل  ریمتغ 89قرار است مورد تحلیل عاملی قرار بگیرند. 
 ی دسته 4 ني. در مجموع اباشند یم یکل ی دسته 4به  لیتقل
درصد از  75حدود  اند ، توانسته8باالتر از  ژهيو ريبا مقاد یکل
کنند بر اساس مشورت با  نییپژوهش را تب ریمتغ 89 انسيوار

 عوامل ،یعوامل سازمان" یهابه نام شدهيیعامل شناسا 4خبرگان، 
 یگذارنام "(ی)فرد یشخص یو عوامل یعوامل شغل ،یتيريمد

 .شدند

 

 قيتحق يهاافتهی

 قیتحق یهایآزمودن یشناخت تیاطالعات جمع .8 جدول

 جنسیت

درصد 

 فراوانی

 شاخص آماری فراوانی

 
 

 

12/0  زن 24 

97/0  مرد 851 

 مجموع 422 200

 سن

01/0 سال 02زیر  2   

21/0 سال 22-02 822   

64/0 سال 22باالی  24   

 مجموع 422 200

 میزان تحصیالت

12/0  کارشناسی 52 

27/0  کارشناسی ارشد 881 

24/0  دکتری 04 

200/0  مجموع 422 

 
 

 شيبر سااز اهداف پژوهش حاضر، ارائه مدل عوامل مؤثر  یکي
قسمت از پژوهش  ني. در اباشدیم یمنابع انسان یاجتماع

. ردیقرار گ یمورد بررس یاعتبار و برازش مدل نظر یستيبا

( زرللی ارافز )نرم یديیتأ یعامل لیتحل کیمنظور از تکن نيبد
 کیناز تک دهاستفا یازهانی شیاز پ یکياستفاده شده است. 

 عينرمال بودن توز رل،زلی افزار و نرم یديیتأ یعامل لیتحل
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 کیمنظور، از تکن نيپژوهش است؛ بد های داده یرهایمتغ
استفاده شده است که  ای نمونه تک رنفیاسم-کولموگروف

آمده است: -8آن در جدول  جهینت
 و کنترل شيدر دو گروه آزما رهایمیانگین، انحراف معیار متغ . 2جدول

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون متغیرها
 سازمانی نامناسبهنگفر

 
822/2  422/2  نرمال 

 جوسازمانی نامناسب

 
442/2  882/2  نرمال 

 عدالت سازمانی ضعیف

 

482/2  885/2  نرمال 

 حقوق، پاداش و مزایای  ناکافی

 
445/2  220/2  نرمال 

کاریسیاسی  802/2  422/2  نرمال 

481/2 ضعف مدیریت مناسب  842/2  نرمال 

444/2 ارتقای شغلی ناعادالنه  825/2  نرمال 

482/2 درگیری شغلی  805/2  نرمال 

425/2 استرس شغلی  870/2  نرمال 

822/2 تعارض شغلی  422/2  نرمال 

ایضعف اخالق حرفه  802/2  422/2  نرمال 

420/2 ضعف انگیزش  872/2  نرمال 

427/2 رضایت شغلی پایین  800/2  نرمال 

 
 

 یمعنادارسطح  نکهيا لیبه دل -2جدول  یبنا بر خروجبا 
 ننایبا اطم نيشده است، بنابرا 35/3از  شتریب رهایمتغ ی همه
 ی همه های داده عيادعا نمود که توز توان یدرصد م 35
 یاملع لیتحل کیاز تکن توان یم نيها، نرمال است. بنابراآن

 .نموداستفاده  زرللی افزار با استفاده از نرم یديیتأ
 یاجتماع شيثر بر ساعوامل مؤ یریگمدل اندازه-8 نمودار

 یعامل لیتحلاستاندارد ) نیرا در حالت تخم یمنابع انسان
.دهدیمرتبه دوم(  نشان م یديیتأ
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استاندارد نیمرتبه دوم در حالت تخم یديیتأ یعامل لیتحل یریگمدل اندازه .8 نمودار

 
 مشخص است : -8گونه که در نمودار همان

 نیب یدر بازه یصعوامل شخ یارهایرمعيز یبار عامل-
 قرار دارد؛ 39/3و  53/3
 18/3 نیب یدر بازه یعوامل شغل یارهایرمعيز یبار عامل-
 قرار دارد؛ 37/3و 

 نیب یدر بازه یتيريعوامل مد یارهایرمعيز یبار عامل-
 قرار دارد؛ 15/3و  61/3
 نیب یدر بازه یعوامل سازمان یارهایرمعيز یبار عامل-

 د؛قرار دار 33/3و  12/3

گیری عوامل مدل اندازه زرل،لی افزار نرم یبر اساس خروج
 بيدر حالت ضر یمنابع انسان یاجتماع شيمؤثر بر سا

تأيیدی مرتبه دوم(  به شرح نمودار  یعامل لی)تحل یمعنادار
 شده است:ارائه -2

 
 یمعنادار بيمرتبه دوم در حالت ضر یديیتأ یعامل لیتحل یرگی مدل اندازه. 2نمودار 
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 یمشخص است، همه -2گونه که در نمودار همان
 جينتا 9اند. جدول آمدهدستبه 37/8تر از ، بزرگt بيضرا

 بيمرتبه دوم در حالت ضر یديیتأ یعامل لیحاصل از تحل
  : دهدیرا نشان م یمعنادار

 

 مرتبه دوم یديیتأ یعامل لیتحل  جينتا .9جدول 

بار  زیرمعیار معیار

 عاملی

 معناداری

 بار عاملی

پایایی 

 مرکب

میانگین واریانس 

 استخراج شده

روایی 

سازه 

عوامل  همگرا

 شخصی

ایضعف اخالق حرفه   528/2 774/2 معنادار 20/2 

 معنادار 52/2 ضعف انگیزش

 معنادار 02/2 رضایت شغلی پایین

عوامل 

 شغلی

  528/2 248/2 معنادار 18/2 استرس شغلی

 معنادار 20/2 درگیری شغلی

 معنادار 22/2 تعارض شغلی

عوامل 

 مدیریتی

71/2 ارتقای شغلی ناعادالنه   070/2 108/2 معنادار 

کاریسیاسی  معنادار 15/2 

 معنادار 10/2 ضعف مدیریت مناسب

عوامل 

 سازمانی

  782/2 288/2 معنادار 12/2 سازمانی نامناسبفرهنگ

 معنادار 10/2 جوسازمانی نامناسب

 معنادار 22/2 عدالت سازمانی ضعیف

 معنادار 14/2 حقوق، پاداش و مزایای ناکافی

 

 یعامل یبارها توان یم 9با توجه به جدول 
گونه مدل را مشاهده نمود. همان یاصل اریمع 4 یارهایرمعيز

 ،یعامل یبارها نيا یتمام دهدیجدول نشان م نيکه ا
 معنادار هستند.

 يیاياستخراج شده، پا انسيوار نیانگیجدول، م نيا در
 به است؛ شدهارائه همگرا –سازه  يیو روا جهیمرکب و نت

 زیهستند و ن 5/3تر از بزرگ یعامل یبارها نکهيا لدلی
 باشد،یم 5/3تر از بزرگ زیاستخراج شده ن انسيوار نیانگیم

. گرددیم دیتائ ار،یمع 4هر  برای همگرا –سازه  يیوجود روا
مهم سنجش برازش مدل  های به شاخص -4در جدول 

 .مرتبه دوم، اشاره شده است یديیتأ یعامل لیتحل يینها
 

 

 یشنهادیبرازش مدل پ های شاخص. 7جدول 

 مقادیر مدل  مقادیر معادل فارسی برازش هایشاخص

 قبولقابل

مطلوبیت 

شاخص 

 برازش

χ 2/df 8/8 نسبت کای دو به درجه آزادی  مطلوب است 0> 

RMSEA 247/2 ریشه میانگین مجذور برآورد خطای تقریب  > 25/2  مطلوب است 

RMR 241/2 ریشه میانگین مجذور باقی مانده ها  > 25/2  مطلوب است 

P- value 41/2 سطح معناداری  > 25/2  مطلوب است 
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GFI 22/2 شاخص نیکویی برازش  2/2=<  مطلوب است 

AGFI ح شدهشاخص نیکویی برازش اصال  22/2  2/2=<  مطلوب است 

NFI 25/2 شاخص برازش استاندارد  2/2=<  مطلوب است 

NNFI 22/2 شاخص برازش غیر نرم  2/2=<  مطلوب است 

CFI  22/2 شاخص برازش مقایسه ای  2/2=<  مطلوب است 

IFI 22/2 شاخص برازش فزاینده  2/2=<  مطلوب است 

 

 تمامی مقادير ،شود می مشاهده -4 جدول در که طور همانبا 
قبول الگوی برازش مناسب و قابل ی دهندهنشان ها شاخص

 اب مفهومی الگوی همخوانی بنابراين،. باشد مفهومی پژوهش می
 به توجه با. شود واقع می تائید مورد شده، گردآوری های داده

 شده برازشگفت که مدل  توان یمدل م برازندگی های شاخص
فرض صفر و فرض مقابل  ارزي است، مناسب کامل طور به

 :شودیم فيصورت تعر نيمدل به ا یبرازندگ
 : کيبرازش شده است.   فرض  یصفر : مدل مناسب فرض

 برازش نشده است. یمدل مناسب
 ناي که است، 35/3 از تربزرگ دو احتمال آماره کای مقدار
ر مدل د گر،دي عبارتبه. است صفر فرض رد عدم منزله مقدار به

 مناسب است. نانید اطمدرص 35سطح 
 یاجتماع شيعوامل مؤثر بر سا یریگمدل اندازه-9نمودار
 یديیأت یعامل لیاستاندارد )تحل نیرا در حالت تخم یمنابع انسان

  :دهدیمرتبه اول( نشان م
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 گیری تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه اول در حالت تخمین استانداردمدل اندازه .9نمودار 

گیری عوامل افزار لیزرل، مدل اندازهرمبر اساس خروجی ن
مؤثر بر سايش اجتماعی منابع انسانی در حالت ضريب 

معناداری )تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه اول(  به شرح نمودار 
 شده است:ارائه 4

 
 یمعنادار بيمرتبه اول در حالت ضر یديیتأ یعامل لیتحل یریگمدل اندازه. 7نمودار 

 
ی ضرايب مشخص است، همه -9دار گونه که در نموهمان

tنتايج حاصل  -5اند. جدول آمدهدستبه 37/8تر از ، بزرگ
از تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه اول در حالت ضريب معناداری 

 دهد :را نشان می

 
 نتايج  تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم .7جدول 

بار  معیار سازه

 عاملی

معناداری 

 بار عاملی

پایایی 

 مرکب

انگین می

واریانس 

 استخراج شده

روایی 

سازه 

 همگرا

سایش 

 اجتماعی

50/2 عوامل شخصی 142/2 معنادار   55/2   

00/2 عوامل شغلی  معنادار 

20/2 عوامل مدیریتی  معنادار 

75/2 عوامل سازمانی  معنادار 
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معیار اصلی مدل  4توان بارهای عاملی می-5با توجه به جدول 
دهد تمامی گونه که اين جدول نشان مینمود. همانمشاهده  را

اين بارهای عاملی، معنادار هستند. اين جدول، میانگین واريانس 
را همگ –استخراج شده، پايايی مرکب و نتیجه و روايی سازه 

 5/3تر از شده است؛ به دلیل اينکه بارهای عاملی بزرگارائه
 5/3تر از نیز بزرگهستند و نیز میانگین واريانس استخراج شده 

، ی اصلی تحقیقهمگرا برای سازه –باشد، وجود روايی سازه می
 گردد.تائید می

مدل نهايی  برازش سنجش مهم هایبه شاخص -7در جدول 
 که طورهمانشده است.  اشاره ،تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه اول

ها شاخص تمامی مقادير شود،می مشاهده-6 جدول در
 مفهومی الگوی قبولقابل و مناسب رازشی بدهندهنشان

 هایداده با الگوی مفهومی همخوانی باشد. بنابراين،می پژوهش

 شود. می واقع تائید مورد شده، گردآوری

 مدل پیشنهادیهای برازش شاخص. 8جدول 

 مقادیر مدل  مقادیر معادل فارسی برازش هایشاخص

 قبولقابل

مطلوبیت 

شاخص 

 برازش
χ 2/df کای دو به درجه آزادی نسبت  80/2  مطلوب است 0> 

RMSEA 222/2 ریشه میانگین مجذور برآورد خطای تقریب  > 25/2  مطلوب است 

RMR 220/2 ریشه ی میانگین مجذور باقی مانده ها  > 25/2  مطلوب است 

P- value 02/2 سطح معناداری  > 25/2  مطلوب است 

GFI 8 شاخص نیکویی برازش > 2/2  مطلوب است 

AGFI 22/2 شاخص نیکویی برازش اصالح شده  > 2/2  مطلوب است 

NFI 8 شاخص برازش استاندارد > 2/2  مطلوب است 

NNFI 24/8 شاخص برازش غیر نرم  > 2/2  مطلوب است 

CFI  8 شاخص برازش مقایسه ای > 2/2  مطلوب است 

IFI 8 شاخص برازش فزاینده > 2/2  مطلوب است 

 

مدل  که گفت توانمی مدل برازندگی هایشاخص به توجه با 
 فرض و صفر فرض زيرا است، مناسب کامل طوربه برازش شده

فرض صفر  شود:تعريف می اين صورت به مدل برازندگی مقابل
 مناسبی است.   فرض يک : مدل شده برازش مناسبی : مدل

 است. نشده برازش

 مقدار اين است، که 35/3از  تربزرگ دوکای آماره احتمال مقدار

 سطح در مدل ديگر، عبارتبه صفر است. فرض رد عدم منزلهبه

 است. مناسب اطمینان درصد 35

 گيريبحث و نتيجه
 شيعوامل مؤثر بر سا یهدف از پژوهش حاضر ارائه الگو

رورش و پ وزارت آموزش یبدنتیدر ترب یدر منابع انسان یاجتماع
عوامل مؤثر بر  یتحقیق، در بررس یهاافتهيبود. با توجه به 

ثر عوامل مؤ نيترحاصل شد که مهم جهینت نيا یاجتماع شيسا
 ،یاحرفه اخالق)ضعف  یاند از: عوامل شخصعبارت شيبر سا

)شامل  ی(، عوامل شغلزشیو ضعف انگ یشغل تيعدم رضا
 یتيري(، عوامل مدیشغل یریو درگ یاسترس شغل ،یتعارض شغل

ادالنه( و ناع یشغل یتقاو ار یکاریاسیس ،یتيري)شامل ضعف مد
 یجوسازمان ف،یضع ی)شامل عدالت سازمان یعوامل سازمان

 یسازمانو فرهنگ یفناکا یاينامناسب، حقوق، پاداش و مزا
 نامناسب(.

 یدر سازمان عوامل شخص شيسا جادکنندهياز عوامل ا یکي
که وجود اخالق حرفه در  یااست. مانند ضعف در اخالق حرفه

ا با ه افتهي نياست .ا یالزم و ضرور یسازمان هر یکارکنان  برا
دارد آن ها در  ی(  همخوان2337پژوهش دان و شوايتزر  ) جينتا

 یبا عنوان حسادت و سايش اجتماعی در سازمان ها یپژوهش
رابطة اين دو متغیر و تصمیم گیری های غیر اخالقی را  ،یورزش

 یمخوان( ه2383پژوهش فنگ ) جيبا نتا نیبررسی نمودند. همچن
 تعامالت یدر سمت منف یاجتماع شيدارد که نشان داد که سا
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و موانع  یمنف یفردی قرار دارد و شامل روابط اجتماع نیب
 سازمان یاست که ممکن است برای کل اخالق حرفه ا یاجتماع

 زا باشد. بیآس یو فرهنگ سازمان

 تیتوان اذعان داشت که حاکم یها م افتهي نيا نییتب در
وپرورش، قادر است وزارت آموزش یبدنتیدر ترب یاهاخالق حرف

سازمان را در جهت کاهش  نيا یریچشمگ اریبس زانیبه م
 نمايد و سازمان یدر تحقق اثربخش اهداف يار تیها و موفقتنش

 (.27را پاسخگو سازد )

در  یعنوان يک مزيت رقابتبه ،یاداشتن اخالق حرفه 
 یاجتماع شياز سا ندتوایو م باشدیمطرح م نيسازمان ا

ه با در رابط یراخالقیو ورود مباحث غ هایکند. بدرفتار یریجلوگ
 ،یدولت یهادر سازم آن ژهيوهمکاران به نیاصطکاك ب

 مکارانه نیرا در ب شيو سا یشغل یهاتنش نهیخود زمخودبه
 .کندیم جاديا

 یکه جزء عوامل شخص شياز عوامل مؤثر بر سا گريد یکي
 است . نيیپا یغلش تياست رضا

ت شاو و اسکا ،یپژوهش داف جيها با نتا افتهيبخش از  نيا
دارد. آنها در پژوهش خود نشان دادند که  ی( همخوان2337)

 ،یپیامدهای نگرشی  مانند عدم رضايتمندی شغل یاجتماع شيسا
دارد تعهد پايین و عدم اعتماد میان افراد در سازمان را به همراه 

 شياذعان داشت که سا نتوا یها م افتهي نيا نیی( .در تب26)
 بت،یغ ،یو افسردگ یدگی، تن نيیپا یبا تعهد سازمان یاجتماع

 تيهمراه است. رضا یوقفه در کار و کاهش عملکرد سازمان
دمات خ تیفیبر ک تواندیاست که م يیرهایازجمله متغ یشغل
و  یشده توسط کارکنان سازمان اثرگذار باشد. کارکنان ناراضارائه

ارکنان به ک گريبا د سهيرا مقا ینيیپا تیفیخدمات باک نیاندوهگ
 نياز سازمان ارائه خواهند کرد.بنابرا رونیب انيهمکاران و مشتر

 یماعاجت شيمنجر به سا تواندیدر سازمان م یشغل تينبود رضا
 (21شود.)

ر د یورزش یکارشناسان و متخصصان سازمان ها نيبنابرا
در  یمنابع انسان یشغل تيرضا یرتقابه  ا توانندیم یصورت

 و اثرات یاجتماع شيسازمان خود کمک کنند که بتواند از سا
 داشته باشند.  يیکند آشنا یم جاديکه در سازمان ا یمخرب

 ادجيتوانند با شناخت عوامل مؤثر در ا یم رانيمد نیهمچن
 یهاتاسیکنند و س يیرفتارها را شناسا نيا ،یشيسا یرفتارها

در مورد  یو اخالق یآموزش یهابرنامه جاديا مانند ار یحیصح
ه اعتماد، توجه ب بریمبتن یجو اخالق تيتقو ،یاجتماع شيسا
رفتارها  نيکنترل ا یاکارکنان بر یو رفتار یتیشخص یهایژگيو

 ها اتخاذ کنند.بردن آن نیو ازب

در  یدر منابع انسان یاجتماع شيعوامل مؤثر بر سا گريد از
 یکي باشدیم یو پرورش عوامل شغلوزارت آموزش  یبدنتیترب
 جياها با نت افتهيبخش از  نياست.ا یعوامل تعارض شغل نياز ا

( 2333و همکاران ) نالدزي( ،ر2384) ستنيکر جينتا یپژوهش ها
 دارد.  یان( همخو8937پور ) یدیو ع ینظر ت،یو بخ

ها در پژوهش خود با ( اشاره کرد که آن2384) ستنيکر
کارکنان  یشغل یستيبا بهز یاجتماع شيسا  ریتأث یان بررسعنو

ان دادند نش یفرد انیتعارض م یگریانجیفوتبال با م ونیفدراس
 یشغل یستيو بهز  یفرد نیبر تعارض ب یاجتماع شيسا
 است. رگذاریتأث

 شيسا نی( نشان دادند که ب2333و همکاران ) نالدزير
 وجود دارد. داریعنکارکنان رابطة م یو تعارض فرد یاجتماع

( در پژوهش خود نشان 8937پور ) یدیو ع ینظر ت،یبخ
 داشت. یتمثب ریتأث یفردنیبر تعارض ب یاجتماع شيدادند که سا

 یکي عنوانگفت که تعارضات به ديعامل با نيا نییدر تب  
 یانسان یروهایکه سبب هدر رفتن استعداد ن یاز عوامل اصل

ال به دنب زیرا ن یو سازمان یگروهآن تعارضات  یو در پ شودیم
وزارت  یبدنتیها باألخص تربدارد. در اکثر سازمان

. رودیم شمارمهم به  یاعنوان مسئلهوپرورش تعارض بهآموزش
 یالبته ممکن است وجود تعارض باعث انحالل سازمان نگردد ول

ته نامطلوب گذاش ریو عملکرد سازمان تأث يیبدون شک بر کارا
خود را از دست  یکارآمد یروهایکه سازمان ن شودیباعث م اي

 یاجتماع شيدهد. در واقع وجود تعارض در سازمان باعث سا
 . ديآیحساب مبر آن به یديو تهد یرفتن همکار نیشده و با از ب

 یبدنتیدر ترب یکاهش تعارض سازمان یکه برا یراهکار
 رانيداست که م نيتوان ذکر کرد ا یو پرورش م وزارت آموزش

 جاديو ا کنند قيکارکنان را تشو نیب یمیسازمان روابط صم نيا
کنند تا مانع از بروز  تيکارکنان را تقو نیب ۀتعامل سازنند

اثربخش  ۀبا ادار رانيمد نیآنها شوند. همچن نیتعارضات ب
 نهنگويدر سازمان، ادراك کارکنان را از وجود ا یشيسا یرفتارها

 نیتعارضات ب جاديآن را در ا یمنف رفتارها کاهش دهند و اثرات
 کارکنان به حداقل برسانند. 

 یم لیبر افراد تحم یديشد  یکه استرس شغل يیرفتارها
 ینبد تیشوند. در ترب یآنها م يیکنند، منجر به کاهش کارا

 اديمراجعات و تعامالت ز لیمسئله به دل نيآموزش و پرورش، ا
ازمان س نيباشد. در ا داشته یشتریب یامدهایتواند آثار و پ یم
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ارند و د سازمانشاندر بهبود عملکرد  ینقش اساس یمنابع انسان
تعامل  زانیسازمان در سطح جامعه، م نيا تیاهم لیبه دل

ند توا یاست و عملکرد کارکنان م اديکارکنان با افراد جامعه ز
باشد.  سازمان داشته نيا تیبر عملکرد و موفق یقابل توجه ریتأث

 یبه رفتارها یاديتوجه ز ديبا رانيمسئوالن و مد ن،يبنابرا
 نيبه ا ژهيداشته باشند و با نگاه و زماندر سطح سا یشيسا

کارکنان خود شوند و از  یاجتماع شيسا جاديمسئله، مانع از ا
ان کارکن یاسترس شغل زانیآنها و کاهش م نیتعارض ب جاديا

 کنند؛ یریجلوگ

 یلاز عوامل شغ یکياست که  یاسترس شغل گريمهم د عامل
ون، هلگس نالدز،ير پژوهش پژوهش جيها با نتا افتهي نياست. ا

دارد آنها خاطرنشان کردند که  ی( همخوان2333سلتمن  )
 ،یمشکالت شغل گريها و دکارکنان در مواجهه با استرس

 یامدهایپ کيکه هر  رندیگیم شیدر پ یمتفاوت یرفتار یالگوها
اط با و ارتب یکار یفرد در فضا سالمت و عملکرد یبرا یمختلف

خروج از  هیزمن شیپ ،ی(. عوامل شغل23داشت )کارکنان خواهد 
نوان عبه ،یتعارضات و عوامل شغل نياست. ا یکار یتعادل فضا

با  یمیکار و خانواده، ارتباط مستق یهاطهیح یفشارزا نيترمهم
از شغل دارد و استرس خود  یناش یفشار روان اي یاسترس شغل

 را به همراه دارد.  شيازجمله سا یمتعدد یسازمان یمدهاایپ

 یاثربخش تواندیم یو پرورش زمانآموزش  یبدنتیترب
داشته  يیاالب یشغل یریداشته باشد که کارکنان آن درگ یشتریب

 ،یو اهداف سازمان یشغل فيشدن با وظا نیباشند و با عج
با  و نسبت به شغلشان داشته باشند يیباال تیاحساس مسئول

 دبکوشنخود  یشغل فيانجام وظا یمستمر در راستا یهاتالش
 ها را به سرانجام برسانند.آن يیو با حداکثر کارا

بق  باشد که ط یم یشغل یریدرگ یاز عوامل شغل گريد کي
 ،یشغل یری( درگ8937پور ) یدیو ع  تی،بخ ینظر قیتحق جينتا

 یاعاجتم شيدر سا یاديز اریبس ریاست که تأث یازجمله عوامل
 را با کاهش یعملکرد سازمان تيکارکنان داشته است و در نها

 مواجه کرده است. یمنف

منجر به  یاجتماع شي( معتقد است که، سا2388) زيهرشکو
ت اف تيو در نها شودیم یشغل یهایریضعف در تعامالت و درگ

 .خواهد زین یافت عملکرد سازمان سازنهیکه زم یعملکرد فرد

و  یرکایاسیس ،یتيريکه شامل ضعف مد یتيريمد عوامل
 شيدر سا ینوعبه  تواندیناعادالنه است هم م یشغل یارتقا

 رگذاریوپرورش تأثآموزش یبدنتیترب یمنابع انسان یاجتماع
، عالمه ،یها با پژوهش نصر اصفهان افتهيبخش از  نياست. ا

 یاجتماع شي( است که نشان دادند سا8937) یموریتو  یشائم
 یراسازمان ب تیتواند ظرف یانجامد که م یم یه بروز رفتارهائب

 رانيداده و بر اقدامات مد لیرا تقل یاجتماع هيتوسعه سرما
 یکه امر یتعامالت اجتماع یکاهش اثرات منف یسازمان، برا

 جاديا یاست موانع یتوسعه منابع انسان لیتسه یبرا یضرور
 یارکناننمود که ک نییتب توانینحو م نيها را بد افتهي نيکند. ا

ند، دار یترفیبا سرپرستان، ارتباطات ضع یکه در روابط کار
خود  از حسادت از ینشان دادن سطح باالتر یبرا یشتریب ليتما

ارند، د یشتریکه حسادت ب یکارکنان تيو در نها دهندینشان م
نان از کارک رينسبت به سا یکمتر یسازمان یشهروند یرفتارها

و  راتیکار تأث طیدر مح یرتي. ضعف مددهندینشان م دخو
ها و افراد دارند و باعث رفتارهای بر روی سازمان یمنف امدهاییپ

 یورباعث کاهش بهره یشيسا یرفتارها نيکه ا شودیم یشيسا
و  در خصوص علل شوندیم شتریسازنده ب ریو رفتارهای کاری غ

رای ب ديگرد انیدر ب هطور کهمان یشيرفتارهای سا جاديعوامل ا
 وانتیم یهای فراوان یابي شهيرفتارها از سوی افراد ر نيبروز ا

مسئله داللت بر عدم  نيبه ا نانهیبواقع یمتصور بود و نگاه
تلف مخ یهاتیو کنترل موقع تيريو کارآمدی فرد در مد يیتوانا

 (.93دارد ) نيريو رقابت سازنده با سا

 گذاردیم ریتأث یاجتماع شيکه در سا گريد یتيريمد عامل
 زانیه  مداشت ک انیب ديعامل با نيا نییاست. در تب یکاریاسیس
و  یروش اخالق ،یفرد یهابه ارزش ريهر مد یکاریاسیس

از  یمتوسط زانیطورمعمول مدارد. به یاو بستگ یوخوخلق
در  ات،یح هعنوان ابزار ادامشده بهحساب یاسیس یرفتارها
 در یاسی. پس رفتار سشودیممحسوب  دهیچیپ یهاسازمان
ه است ک يیهاتیاجتناب بوده و شامل فعال رقابلیها غسازمان

همچون به دست آوردن، توسعه و استفاده از  ژهياهداف و یبرا
نجام ا شودیشخص م یبرتر جاديمنابع که باعث ا ريقدرت و سا

 نيريرفتار کند که سا یطور تيري.  اگر در سازمان مدردیگیم
نباشند. و  یاسیاست هر چند س یاسیس تانيهازهیند انگتصور نکن

ند ک یاستقالل ببخشد و از به کار بردن زور دور ردستانيبه ز
 خواهد رفت. نیاز ب ردستانيدر کارکنان و ز یشيرفتار سا

له ناعادالنه است که مسئ یشغل یارتقا گريد یتيريمد عامل
 و یشغل یقا. اگر در سازمان کارکنان، نظام ارتباشدیم یمهم

ها آن زهیدر بهبود انگ یانتصاب را عادالنه درك کنند، نقش مؤثر
 راتینظام را ناعادالنه بدانند، مطمئناً تأث نيخواهد داشت. اما اگر، ا

ها خواهد داشت که منجر به آن زهیبر عملکرد و انگ یاديز یمنف
 یهاستمیواسطه س. عملکرد موفق بهشودیم یاجتماع شيسا
ها  مستیس نيعملکرد قابل سنجش است که البته ا یابيارز
عنوان به التیتحص نیمنصفانه و عادالنه باشد. همچن ديبایم
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 اریشده است که مععامل مؤثر در انتصاب و ارتقا شناخته کي
افراد در  التیعملکرد و تحص یابيبر اساس ارز ديبا یشغل یاارتق

 ها مدنظر قرارگرفته شود.سازمان

مانع  جاديمد نظر قرار دهند عدم ا ديبا رانيدکه م یراهکار
 یم رانياست. مد شرفتیبه پ ازین یبا ارضا یشغل شرفتیدر پ

 ریسدر م ستهيکه کارکنان شا نديرا فراهم نما یطيتوانند شرا
آنان  یلشغ یارتقا یکه جلو یکنند و موانع شرفتیخود پ یشغل

 فيوظا یترشیب زهیانگ بارا گرفته است بر طرف شوند تا کارکنان 
 خود را انجام دهند. یشغل

است که  یعوامل سازمان شيعوامل مؤثر بر سا گريد از
نامناسب، حقوق،  یجوسازمان ف،یضع یشامل عدالت سازمان

 .باشدینامناسب م یسازمانو فرهنگ یناکاف یايپاداش و مزا

 

و  ینصر اصفهان یپژوهش ها جيها با نتا افتهيبخش از  نيا
دارد. در خصوص  ی( همخوان8937) یمولوو ( 8937همکاران )

داد  مختلف  نشان قاتیگفت که مطالعات تحق ديبا یعدالتیب
 یهامنجر به بروز عواطف و واکنش یسازمان یعدالتیاست ب

 یمنف یهاعواطف و واکنش نيو ا شودیدر کارکنان م یمنف
( 98ذارد )بگ ریآنان نسبت به سازمان تأث یتعهد و وفادار  تواندیم

 شود . یاجتماع شيباعث سا تواندیکه خود م

 یاجتماع شي( نشان داد که سا8937) یمولوپژوهش  جينتا
 یرا با واسطه عدالت سازمان یبدن تیترب رانیدب یکارکرد سازمان

 دهد.  یقرار م ریتحت تاث

افراد در  یدر مبادالت اجتماع توانندیم یمنف احساسات
کنند،  یعدالتیکه احساس ب دخالت کنند. افرادی زیکار ن طیمح

ز يا سطوح پايینی ا کنندیبه احتمال بیشتری سازمان را رها م
ممکن است شروع  یو حت دهندیتعهد سازمانی را از خود نشان م
 کنند.  شيو سا يیجوبه رفتارهای ناهنجار مثل انتقام

 یاست. هراندازه جوسازمان یجوسازمان گريمهم د عامل
در  یشيسا یرفتارها زانیکه م رودیار متر باشد، انتظمطلوب

 کمتر شود؛ زیکارکنان ن

 ،یری،ام یپژوهش نصر اصفهان جيها با نتا افتهيبخش از  نيا
دارد. آنها نشان دادند که جوّ  ی(  همخوان8937) یفیو س یفرخ

معکوس دارد. جوّ  ریتأث یاجتماع شيبر سا یسازمان یاخالق
 یتماعاج شيکار بر سا طیر محد تيمعنو ریسازمان در تأث یاخالق

 (92.)کندیم فايرا ا یانجینقش م

 ستيابیم یورزش یهاسازمان انیمسئوالن و متول ن،يبنابرا
مطلوب و استفاده از راهکارهای مناسب،  طيشرا جاديبا ا

ند بتوان قيطر نيرا فراهم آورند تا از ا یقبولقابل یجوسازمان
از  شغلشان ارتقا دهند وو خشنودی کارکنان را نسبت به  تيرضا
 ندریبهره گ یاستهيابه نحو ش یآن در مسائل سازمان ایيمزا

(99.) 

عوامل  یهارمجموعهيهم که از ز یناکاف یايو مزا پاداش
.  است رگذاریتأث یاجتماع شيدر سا شودیمحسوب م یسازمان

 زیها و نپرداخت منصفانه به کارکنان بر اساس توجه به کار آن
امر بر ادراك  نيها )که ابرای آن یزشیانگ یهاختپردا ةارائ

ده و راه مؤثر بو نيدر ا زی( نگذاردیم ریکار تأث طیکارکنان از مح
 .گرددیدر  سازمان م یاجتماع شيباعث کاهش سا

 اثر گذار است شيسا یکه رو گريد یدر انتها عامل سازمان و
ش ژوهپ جيها با نتا افتهيبخش از  نياست. ا یسازمانفرهنگ

دارد. آنها در پژوهش خود  ی( همخوان2337دان و شوايتزر ) یها
در  یممکن است نقش مهم ینشان دادند که فرهنگ سازمان

ه باشد. ب اشتهحسادت در سازمان ها د یامدهایو پ وعیش ليتعد
 تيهو تيکه به منظور تقو یتيريعنوان مثال ، اقدامات مد

 یقابل توجه زانیشده اند ، ممکن است به م یطراح یسازمان
 حسادت در سازمان را کاهش دهد.

الم س یسازمانتوان گفت که فرهنگ یعامل م نيا نیتب در
 وپرورش شرايط اظهارنظر راآموزش یبدنتیترب یدر منابع انسان

ها اجازه خواهد داد تا مشارکت کارمندان فراهم کرده و به آن یبرا
 ی(. از سو94ند )سازمان داشته باش یایریگمیدر تصم یشتریب
 زیفرهنگ نامناسب موجب تنش و تعارض در سازمان و ن گريد

 جادشدهيا یهاتنش ني.پو ا شودیم تیمانع ابتکار و خالق
(. 95در سازمان شود ) یاجتماع شيباعث سا تواندیمرورزمان مبه

ا توأم ب یبر سازمان حاکم شود که فضا یفرهنگ ديدرواقع  با
سازمان با  بیترت نيق کند تا بدو اعتماد را خل تیمیصم

 کند.  نیخود را تضم یو بقا مقابله یطیمح یهاچالش

بر  اندتویکه م یراتیاز تأث یو آگاه یاجتماع شيسا شناخت
ع مناب رانيارشد و مد رانيکارکنان سازمان داشته باشد، به مد

 یهاحلتا راه کندیوپرورش کمک مآموزش یبدنتیترب یانسان
 یازجمله فراهم کردن جوکار ده،يپد نيکاهش ا یبرا یمناسب

 کنند. تخاذا یتعامالت مثبت اجتماع جاديمناسب و ا

ه روابط ب راني. مدشودیم شنهادیپ هاافتهيانتها با توجه به  در
 نيعدم بروز مشکالت در ا یدر سازمان و  تالش برا  یفرد نیب

 وانندتیم رانيمد نهیزم نيداشته باشند. در ا یتوجه کاف نهیزم
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مانند برخورد  یکه مانع از بروز عوامل نديرا فراهم نما یطيشرا
و  از فرد گرانيفاصله گرفتن د فراد،ا نیسرد، بروز تعارض ب

 شنهادیپ نیدر سازمان شوند. همچن یاجتماع شيبروز سا جهیدرنت
مان، در ساز یشيسا یاثربخش رفتارها ۀبا ادار رانيکه مد شودیم

رفتارها کاهش دهند و اثرات  گونهنياز وجود اادراك کارکنان را 
 انند. برس قلکارکنان به حدا نیتعارضات ب جاديآن را در ا یمنف

 در شودیم شنهادیاندرکاران پو دست گذاراناستیس به
از  یشيسا یمنظور کاهش رفتارهاوپرورش بهآموزش یبدنتیترب
، قرراتو م نیروشن و واضح بودن قوان هایمشاصالح خط قيطر

ظام اصالح ن ه،یو تنب قيتشو تیمتناسب و روشن بودن وضع
الش ت زانیمبا  یافتيحقوق و دستمزد ، متناسب بودن حقوق در

از طرف  یانسان یروین انیم ضیعدالت و عدم تبع تي، رعا
امکانات  نیو امکانات الزم ، تأم زاتیتجه نیمسئوالن، تأم

و دادن  دهیزادی عقوجود آ ،یابیارزش یهاوهیاصالح ش ،یرفاه
 نيرا مثبت کرد تا از ا یمنابع انسان یهابه، نگرش تیمسئول

 .ابنديکاهش  یشيرفتارهای سا قيطر

 نندهجادکياز عوامل ا یکينکته که  نيبا توجه به ا نیهمچن
در  رانيبه مد توانیم باشدیم یتيريعوامل مد شيسا
و  یقاصول اخال تيداد با رعا شنهادیپ یآموزش یبدنتیترب

 داینفوذ در ذهن و قلب کارمندان و کارکنان را پ یهاراه يیاحرفه
 یرویرا به ن یو چاپلوس یکياجازه نزد رانيمد نیکند همچن

 انکسيهمه کارمندان و کارکنان  یندهد و  قانون را برا یانسان
 .اجرا کند
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