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چکیده
تستیٌی ؾاظهاًی تِ ػٌَاى یکی اظ هكکالت ؾاظهاىّای هؼانط زاضای آثاض هٌفی فطزی ٍ ؾاظهاًی
گًَاگًَی اؾت .تا تَخِ تِ ًقف هْن ضّثطی زض ؾاظهاىّا ّسف اظ پػٍّف حاضط تطضؾی تأثیط
ضّثطی انیل تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی تا تَخِ تِ هتغیط هیاًدی افعایف زلثؿتگی قغلی اؾت.
پػٍّف حاضط اظ لحاػ ّسف کاضتطزی ٍ اظ ًظط ًحَُ اخطا ،تَنیفیّ -وثؿتگی اؾت کِ زض آى اظ
اتعاض پطؾكٌاهِ تطای خوغآٍضی زازُّا اؾتفازُ قسُ اؾت .خاهؼِ آهاضی ایي پػٍّف کاضکٌاى حَظُ
ؾتازی ٍظاضت ًفت هیتاقٌس کِ تؼساز آىّا ً 840فط اؾت کِ تا اؾتفازُ اظ خسٍل کطخؿی ٍ هَضگاى
تؼساز ً 260فط تا ضٍـ ًوًَِگیطی تهازفی اًتراب قسًس .ضٍـ گطزآٍضی اعالػات کتاتراًِای ٍ
هیساًی اؾت .تطای تطضؾی ضٍایی اتعاض ؾٌدف اظ ضٍایی هحتَا ٍ تطای تطضؾی پایایی آى اظ ضطیة
آلفای کطًٍثاخ اؾتفازُ قسُ اؾت .زازُّای گطزآٍضی قسُ تَؾظ ًطمافعاض هؼازالت ؾاذتاضی
 warpPLSهَضز تدعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفتِ اؾتً .تایح تطضؾی تحلیل هؿیط ًكاى هیزّس ضّثطی
انیل تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی تأثیط هثثت ٍ هؼٌازاضی زاضز ٍ ًقف هیاًدیگطی افعایف زلثؿتگی
قغلی ًیع تأییس هیگطزز.
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مقدمه
تستیٌی زض تؿتط ؾاظهاًی تیف اظ آًکِ ٍیػگی قرهیتی تاقس پاؾری آهَذتِ قسُ ٍ ًگطـ کلی اؾتت

کِ تیي کاضکٌاى ایداز هیقَز ٍ اغلة تِ ذاعط هدوَػِای اظ تؼاهالت هٌفی تیي کاضکٌتاى ،هتسیطاى ٍ
ضّثطاى ؾاظهاى قکل هیگیطز ٍ افعایف هییاتس (لطیٌکتاٍا ٍ پتطی .)2014 ،تتستیٌی ؾتاظهاًی ًگطقتی
اؾت کِ تاػث ایداز فانلِ ضٍاًی تیي کاضکٌاى ٍ ؾاظهاًكاى هیقَز ٍ اثط ظیاًثاضی تط کاضایی ؾتاظهاى
ٍ ضضایت قغلی کاضکٌاى زاضز (ًازضی ٍ ّوکاضاى  .)1392زض تؿیاضی اظ هغالؼات پیكیي هكرم قتسُ
اؾت کِ تستیٌی ؾاظهاًی تِ کاّف ضفتاض قْطًٍسی ؾاظهاًی (هٌیط ،)2014 ،کتاّف ضضتایت قتغلی ٍ
تؼْس ؾاظهاًی (تکیي ٍ تیسیَک ،)2015 ،کاّف کیفیت ظًسگی کاضی (یاؾیي ٍ ذالتس ،)2015 ،کتاّف
حوایت ؾاظهاًی ازضاک قسُ ٍ ضفاُ کاضکٌاى (پیپلیٌؿکؽ ،)2014 ،افعایف فطؾَزگی قغلی ٍ اًحتطاف
کاضی (قْعاز ٍ هحوَز ٍ )2012 ،تْطٍُضی پاییي کاضکٌاى (آتطاّام )2000 ،هٌدط هیقَز .تا تَختِ تتِ
تواهی هغالؼات ٍ آثاض هٌفی تستیٌی ؾاظهاًی ،ؾاظهاى ّا تایتس تتطای ضّتایی اظ اثتطات هٌفتی تتستیٌی ٍ
افعایف کاضایی ٍ اثطتركی ذَز تالـ ًوایٌس.
تِ ًظط هی ضؾس ضّثطی انیل تِ ػٌَاى یک قیَُ ضّثطی هثثت گطا کتِ تتط خٌثتِّتای اذالقتی
ضّثطی (آتَیدَکا ٍ کالسٍل )2017 ،هتوطکع اؾت تتَاًس ظهیٌِ کاّف تستیٌی ؾتاظهاًی ضا فتطاّن کٌتس.
ضّثطی انیل ؾاظُ خسیسی اؾت کِ زض ظهیٌِ ضّثطی هغطح قسُ اؾت .ضّثطاى انیل ضّثطاًی ّؿتتٌس
کِ تِ ذاعط اهتیاظات قرهی ّوچَى هقام ،افتراض ،فرطفطٍقی ٍ ...زض فؼالیتّای هطتَط تتِ ضّثتطی
زضگیط ًویقًَس؛ تلکِ تِ ذاعط اػتقازات ضاؾد ذَز تِ اًدتام ٍییفتِ هتیپطزاظًتس (زضذكتاى ٍ ظًتسی،
 .) 1395ضّثطاى انیل تا ایداز فضای اػتواز ،تقَیت احؿاؼ ػسالت ازضاک قتسُ زض ؾتاظهاى اظ ؾتَی
کاضکٌاى ،تقَیت خَ اذالقی هثثت زض ؾاظهاى ،ایداز اًگیعـ ٍ تطاًگیرتِ کطزى افتطاز ،تقَیتت ضٍاتتظ
هیاى فطزی هیتَاًٌس تاػث کاّف تستیٌی ؾاظهاًی قًَس .ضّثطاى انیل تاػث قکلگیطی کاضکٌتاى تتا
زلثؿتگی تاال تِ قغلكاى هیقًَس.
زلثؿتگی قغلی تِ ػٌَاى هكاضکت ٍ زضگیطی فطز زض کاض ذَز اؾت .افطازی کِ زض کاض ذَز زضگیط
ّؿتٌس ،تا کاض ذَز قٌاذتِ ٍ تطاًگیرتِ هیقًَس آىّا زٍؾت زاضًس ؾرتتط ٍ ؾَز ترفتط کاض کٌٌس ٍ
احتوال زؾتیاتی تِ ًتایدی کِ ؾاظهاى ذَاّاى آى اؾت تیكتط هیقَز (اٍُ ٍ ّوکاضاى.)2018 ،
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زض پػٍّف حاضط ػالٍُ تط تطضؾی تأثیط ضّثطی انیل زض کاّف تستیٌی ؾاظهاًی ًقتف هیتاًدی
افعایف زلثؿتگی قغلی ًیع هَضز تطضؾی قطاض گطفتِ اؾتً .کتِ زیگتط ایٌکتِ ضٍاتتظ هتصکَض زض حتَظُ
ؾتازی ٍظاضت ًفت هغالؼِ قسُ اًس .ایي ؾاظهاى تا تَخِ تِ ًَع فؼالیت ،یؼٌی فؼالیت زض حَظُ ًفتت تتِ
ػٌَاى یکی اظ هْن تطیي هٌاتغ کكَض ٍ تؼساز کاضکٌاى ٍ حدن فؼالیتت تتِ هٌعلتِ یتک ؾتاظهاى تتعض
تَلیسی ،ذسهاتی ،هحؿَب هیقَز کِ زض آى ًقف ضٍاتظ اًؿاًی ،ازضاکات افطاز ،اػتوتاز ٍ ...هتیتَاًتس
تأثیط تؿعایی تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی زاقتِ تاقس .حَظُ ؾتازی ٍظاضت ًفت تا تَخِ تِ اّویت آى تتِ
کاضکٌاًی ًیاظ زاضز کِ تا تؼْس ؾاظهاًی تِ اًدام ٍیایف ذَز تپطزاظًس ٍ زض ضاُ زؾتیاتی تتِ ایتي ٍییفتِ
هْن هَفق تاقٌس .ع ثیؼتآ زض چٌتیي ؾتاظهاًی هغالؼتِ هتغیطّتایی ّوچتَى :ضّثتطی انتیل ،افتعایف
زلثؿتگی قغلی ٍ کاّف تستیٌی ؾاظهاًی هیتَاًس ًتایح اضظقوٌسی ایداز ًوایس.
مبانی نظری

رهبزی اصیل
قالَزُ ضّثطی انیل تط هفَْم انالت پایِگصاضی قسُ اؾت .انالت ذهَنیتی اؾت کِ تط اؾاؼ آى،
افطاز ضفتاضی هغاتق تا اضظـ ّا ،اػتقازات ٍ فغطت ٍاالی اًؿاًی اظ ذتَز ًكتاى هتیزٌّتس ٍ حتتی زض
قطایظ ٍ فكاضّای گًَاگَى تط تطٍظ چٌیي ضفتاضّتایی پافكتاضی هتیکٌٌتس (ًیکلتع ٍ اضاکتَی .)2013 ،
ضّثطی انیل ظهیٌِ ضّثطی اذالقی زض هحیظ کاض ضا زاضز ٍ اظ ایي ضٍ هفَْم ضّثطی انیل یک ًظطیتِ
ٌّداضی اؾت .ضّثطی انیل تا تطکیة زیسگاُّای اذالقی ٍ هؼٌَی فطاتط اظ ضّثتطی تحتَلگتطا ٍ یتا
اًَاع ضّثطیّای تا عیف ٍؾیغ تآثیطات ،تِ ػٌَاى یک ًَع ضّثطی هؿتقل هیتَاًس زض ذسهت ؾتاظهاى
تاقس (قٌثطی ٍ پاکیعُ .)1395 ،ضّثطاى انیل کؿاًی ّؿتٌس کِ اظ ًقتاط قتَت ٍ ضتؼف ذتَز ٍ ّوتِ
خَاًة یک هؿآلِ آگاُ ّؿتٌس ٍ تطای ّوِ اػوال ذَز یک هٌغق ٍ اضظـ اذالقی زاضًس؛ تٌاتطایي یتک
خَ هثثت قاهل نساقت ٍ اػتواز زض ؾاظهاى ایداز هیکٌٌسّ .وچٌیي ضّثطاى انتیل تتِ تَؾتؼِ ضفتتاض
پیطٍاى اّتوام هیٍضظًس (لَتاًع ٍ ّوکاضاى.)2007 ،
ضّثطی انیل فطآیٌسی اؾت کِ عی آى ضّثطاى اظ ًحَُ تفکط ٍ ضفتاض ذَز ٍ ًیع زض ظهیٌتِای کتِ
زض آى ػول هیکٌٌس آگاُ هیقًَس ٍ اظ خاًة زیگطاى تِ قکل آگاّی اظ اضظـّا/زیسگاُ اذالقی ،زاًف
ٍ ًقاط قَت ذَزقاى ٍ زیگطاى زضک هیقًَس (اؾتَى.)2014 ،
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هفَْم ضّثطی انیل قاهل چْاض هؤلفِ اؾتت :ذَزآگتاّی ،پتطزاظـ هتتَاظى ،اذتالد زضًٍتی ٍ
قفافیت .آگاّی زضهَضز ًقاط هثثت ٍ هٌفی ضفتاضی ،چگًَگی زضک هحیظ اعتطاف ٍ ّوچٌتیي آگتاّی
زضتاضُ قضاٍت ؾایط افطاز زضتاضُ ضفتاض فطز ضا ذَزآگاّی تؼطیف هیکٌٌس .تتِ هتَضز تَختِ قتطاض گتطفتي
ًظطات هرالف ٍ ّوچٌیي ٍاضز کطزى ایي ًقغِ ًظطات هرتلتف زض فطایٌتس تهتوینگیتطی ضا پتطزاظـ
هتؼازل هی گَیٌس .اذالد زضًٍی تِ هقیاؾی اقاضُ زاضز کِ ضّثط اؾتاًساضزّای تاالی اذالقتی ٍ ضفتتاضی
ضا زاضز ٍ تهوینگیطیّای ذَز ضا تط هثٌای ایي اضظـّای زضًٍی قطاض هیزّسّ .وچٌیي آًاى قتفافیت
ضاتغِ ای ضا ًیع تِ اضائِ اعالػات انیل ٍ تقؿین افکاض ٍ احؿاؾات ٍاقؼی ضّثط انیل زضتاضُ یک ٍاقؼتِ
تؼطیف کطزُاًس (ضگَ ٍ ّوکاضاى.)2012 ،
بدبینی سبسمبنی
تستیٌی زاضای تاضیرچِ ای عَالًی اؾت کِ ضیكِ زض قتطى چْتاضم قثتل اظ هتیالز زض یًَتاى زاضز.
پػٍّكگطاى تستیٌی ضا تِ ػٌَاى ػول زٍؾت ًساقتي ٍ ػسم اػتواز تِ زیگطاى تؼطیف کطزُ اًس کِ
تط اؾاؼ آى فطز خْاى ضا هٌفی هی تیٌس ،تِ ّوکاضاى حؿازت هی ٍضظز ٍ آى ّا ضا هَضز توؿرط قطاض
هی زّس ( قٌثطی ٍ ػطفاًی ظازُ .) 1396 ،تستیٌی قکلی اظ زفاع قرهی اؾت تطای غلثِ تط افکاض ٍ
احؿاؾات ًاذَقایٌس ٍ ًااهیسی زضهَضز اقساهاتی کِ تِ ٍؾیلِ ؾاظهاى ٍ هس یطیت اًدام هی قتَز ٍ
پاؾد هْوی اؾت کِ هفاّین ػویقی تطای فطز ٍ ؾاظهاى زاضز ( ًاٍظ ٍ ّوکاضاى .)2007 ،اًسضؾتَى
( ) 1996تستیٌی ؾاظهاًی ضا تِ ػٌَاى یک ًگطـ کلی ٍ ذال تؼطیتف هتی کٌتس کتِ اظ ًااهیتسی،
ؾطذَضزگی ٍ احؿاؾات هٌفی ٍ تی اػتوازی ًؿثت تِ ؾاظهاى قکل هی گیطز .زض تؼط یفتی زیگتط
هتِ ( ) 2013تستیٌی ؾاظهاًی ضا تِ ػٌَاى یک ًگطـ هٌفی ًؿتثت تتِ ؾتاظهاى ،تتاٍض تتِ ایٌکتِ
ؾاظهاى فاقس نساقت اؾت؛ احؿاؼ هٌفی ًؿثت تِ ؾاظهاى ٍ گطایف تِ ضفتاضّتای تحقیطآهیتع ٍ
تسذَاّاًِ ًؿثت تِ ؾاظهاى تؼطیف کطزُ اًس .اظ ًظط زیي ٍ ّوکاضاى ( ) 1998اتؼاز تستیٌی ؾاظهاًی
ػثاضتٌس اظ:
تؼس قٌاذتی :اػتقاز تِ ایٌکِ ؾاظهاى فاقس نساقت اؾت .ایتي تتاٍض تتا احؿاؾتات هٌفتی اظ قثیتل
ذكن ،تحقیط ٍ اتْام ایْاض هی قَز .کاضکٌاى تستیي هؼتقسًس کِ ؾاظهاًكتاى ترتاعط فقتساى انتَلی اظ
قثیل ػسالت ،نساقت ٍ ذلَل تِ آىّا ذیاًت هیکٌس.
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تؼس ػاعفی :ایي تؼس احؿاؾات قسیسآ هٌفی کاضکٌاى ًؿتثت تتِ ؾتاظهاى هاًٌتس تتَّیي ،ذكتن،
ذدالت ،تیاحتطاهی ٍ ػهثاًیت ًؿثت تِ ؾاظهاى ضا زضتط هی گیطز .ایي تؼس ّوچٌیي هفتاّیویکتِ تتِ
عَض احؿاؾی تِ ٍخَز هیآیٌس اظ قثیل ًاکاهی ،ؾطذَضزگی ٍ تستیٌی ضا هَخة هیقَز.
تؼس ضفتاضی :ایي تؼس تِ گطایفّای هٌفی ٍ اؾاؾآ تحقیطآهیع اقاضُ زاضز ٍ ضفتاض تستیٌاًِ کالهتی ٍ
غیطکالهی ضا هَخة هیقَز .زضحالی کِ کاضکٌاى تیاًات ،اًتقتازات ٍ پتیفتیٌتیّتایی ضاختغ تتِ ایتي
حقیقت کِ ؾاظهاًكاى فاقس نساقت اؾت ضا تا ضفتاضّای کالهی اتطاظ هتیکٌٌتس؛ ضفتاضّتای غیطکالهتی
هاًٌس ًگطـ تستیٌاًِ ضا ًیع زضتطهیگیطز.
دلبستگی ضغلی
یکی اظ ؾاظُّای ضٍاًكٌاذتی هطتَط تِ ضفتاض کاضی کِ تَخِ ظیازی ضا زض ؾالّای اذیط تِ ذتَز خلتة
کطزُ اؾت زلثؿتگی قغلی اؾت .زلثؿتگی قغلی اظ خولِ هتغیطّایی اؾت کِ تا ایداز آى زض کاضکٌتاى
هیتَاى قاّس پیاهسّای هثثت تطای ؾاظهاى تَز (ؾاکؿٌا ٍ ؾاکؿٌا .)2015 ،زلثؿتگی قغلی تِ زضختِ
یا هیعاًی اعالد هی قَز کِ قرم قغلف ضا هؼطف ذَز ٍ کتاض یتا ػولکتطزـ ضا هَختة ؾتطتلٌسی،
کؿة حیثیت ٍ اػتثاضـ هیزاًس ٍ قغلف ضا تطحؿة اخعایی هاًٌس تؼلقذتاعطّ ،تن ًتَاییٍ ،فتازاضی،
پصیطـ ّسف ٍ توایل تِ اػوال تالـ هضاػف تطای تحقق آىّا تِ اًدام هیضؾاًس تِ ػثتاضتی زیگتط
ایٌکِ تا چِاًساظُای زل تکاض هی تٌسز ٍ زضٍاقغ ٍقتت ذتَز ضا تتا قتغلف ؾتپطی هتیکٌتس (عتاّطلَ ٍ
ّوکاضاى .) 1396 ،زلثؿتگی قغلی تِ هیعاى َّیت ضٍاًكٌاذتی فطز تا قغل ذَز اقاضُ زاضز؛ ایي کِ فطز
تِ قغل ذَز فاضؽ اظ ًَع ؾاظهاى ػالقِ زاقتِ تاقس ٍ تساى افتراض کٌسّ .وچٌیي فطز احؿاؼ کٌس قغل
اٍ تاػث تطٍظ ذالقیت ٍ قکَفایی اٍ هیقَز ٍ اؾتؼسازّایف ضا تِ کاض هیگیطز (کتاضهلی .)2005 ،اکثتط
ًظطیِ پطزاظاى تیاى کطزُ اًس کِ کاضکٌاى زلثؿتِ تِ قغلكاى ،تالـ اؾاؾی ٍ آقکاضی زض خْت کؿتة
اّساف ؾاظهاى اًدام هیزٌّس ٍ تِ احتوال کوتطی قغل ذَز ضا تطک هیکٌٌس .زض هقاتتل فتطو قتسُ
اؾت کاضکٌاًی کِ زلثؿتگی قغلی کوتطی زاضًس تِ احتوال ظیاز ؾاظهاى ضا تتطک هتیکٌٌتس ،اظ تتالـ
تطای قغل ذَز زؾت هیکكٌس ،اًطغی ذَز ضا نطف تکالیف تیطٍى اظ هحیظ کتاضی هتیکٌٌتس ٍ یتا زض
فؼالیتّای ًاهطتَط تِ کاض حیي ذسهت هكغَل هیقًَس .هْنتطیي اتؼاز قٌاذتِ قسُ تتطای زلثؿتتگی
قغلی ػثاضتٌس اظ :تٌَعَّ ،یت ٍییفِ ،اؾتقالل قتغلی ،تتاظذَض ،ضٍاتتظ تتیي فتطزی ٍ ضٍاتتظ زٍؾتتاًِ
(یَؾفی ٍ ّوکاضاى.)1394 ،
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بزرسی منطق فزضیههب و مدل مفهومی پضوهص
بزرسی رابطه رهبزی اصیل و افشایص دلبستگی ضغلی کبرکنبن
ضّثطی ػثاضتؿت اظ الگَّای ضفتاض زائوی ٍ هؿتوط کِ افطاز ٌّگام کاض تا زیگطاى یا تتِ ٍؾتیلِ زیگتطاى اظ
آى اؾتفازُ هیکٌٌس ٍ تَؾظ زیگطاى زضک هیقَز (هقیوتیً .)1390 ،قغتِ هكتتطک ّوتِ ًظطیتِّتای
ضّثطی ایي اؾت کِ ضّثطی فطایٌس ًفَش ٍ تآثیطگصاضی تط افطاز اؾت .یکی اظ ًگطاًیّتای انتلی هتسیطیت
ایي تَزُ چگًَِ اظ کاضکٌاى تِ عطظ هَثطی تْطُگیطی کٌس ٍ اظ چِ ضاّی تتطای تْتطٍُضی تیكتتط اظ آًتاى
ایداز اًگیعُ ًوایس ٍ ؾطاًدام تِ چِ ًحَ زض آىّا ضضایت کلی اظ قغل تَخَز آٍضز .اظایي ضٍ زلثؿتِ قتسى
کاضکٌاى تِ قغلكاى زض ضاؾتای تحقق اّساف ؾاظهاى تؿیاض حائع اّویت اؾت .زض خْاى پطتالعن اهتطٍظی
ّواٌّگی تا ٍیػگیّای ذال کاضکٌاى ٍ ایداز اًگیعُ زض آىّا اظ ػْسُ ضّثطاًتی تطهتیآیتس کتِ اظ یتک
ؾثک ضّثطی اثطترف پیطٍی کٌٌس (قٌثطی ٍ پاکیعُ .)1395 ،تیقک ضّثطی انیل تا تآکیس تتط اضظـّتا،
اذالد ،ایداز فضای اػتواز ٍ تَخِ تِ تَاًایی ٍ هْاضت کاضکٌاى هیتَاًس ّواى ؾتثک ضّثتطی اثتطترف
تاقس .تطضؾی تحقیقات اًدام قسُ زض زاذل ٍ ذاضج اظ کكَض ًكاى هیزّس چٌسی اظ تحقیقات تتِ تطضؾتی
تأثیط هؿتقین ٍ غیطهؿتقین ؾثک ضّثطی انیل ٍ افعایف زلثؿتگی قغلی پطزاذتتِاًتسً .تتایح تحقیقتات
هرتلف حاکی اظ ایي اؾت کِ ضّثطاى انیل اظ عطیتق تَختِ هٌاؾتة تتِ کاضکٌتاىً ،فَشپتصیطی تتاال زض
کاضکٌاى ٍ تَخِ تِ فضای اذالقی زض ؾاظهاى ٍ ...تاػث افعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى هیگطزًس.
یَؾفی ٍ ّوکاضاى ( )1394زض پػٍّف ذَز ًتیدِ گطفتٌس کِ ؾثک ضّثتطی انتیل تتأثیط هثثتت ٍ
هؼٌازاضی تط زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى زاضزً .تایح پػٍّف قٌثطی ٍ پاکیعُ (ً )1395كتاى هتیزّتس ؾتثک
ضّثطی انیل هسیطاى تط هیعاى زلثؿتگی قغلی هؼلواى تأثیط هثثت ٍ هؼٌازاضی زاضز .تَض ٍ افتَضی ()2009
زض پػٍّكی تِ قٌاؾایی ػَاهل هؤثط تط اضتقا زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى پطزاذتٌتس ٍ ًتتایح پتػٍّف آىّتا
ًكاى زاز ؾثک ضّثطی انیل تِ ػٌَاى هْنتطیي ٍ هَثطتطیي ػاهل زض افعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌتاى
اؾتً .تایح پػٍّف حاؾاى ٍ احس (ً )2011كاى هیزّس ضّثطی انیل هٌدط تِ افعایف اػتواز قسُ ٍ تتِ
زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى کوک هیکٌسً .تایح پػٍّف لی (ً )2012كاى هتیزّتس ضّثتطی انتیل تتأثیط
هثثت ٍ هؼٌازاضی تط ػولکطز قغلی زاضزً .قف هتغیط هیاًدی زلثؿتگی قغلی تیي ضّثطی انیل ٍ ػولکطز
قغلی تأییس قتسُ اؾتت .اٍُ ٍ ّوکتاضاى ( )2018زض پتػٍّف ذتَز ًتیدتِ گطفتٌتس کتِ ضّثتطی انتیل
تطزلثؿتگی قغلی کاضکٌاى تأثیط هثثت ٍ هؼٌازاضی زاضزً .قف هیاًدی اضظـّای اذالقی ًیع تأییس قس.
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بزرسی رابطه رهبزی اصیل و کبهص بدبینی سبسمبنی
اهطٍظُ ضٍیسازّای اذیط خْاى کؿة ٍکاض هاًٌس ٍضقکؿتی ؾاظهاىّا ،تغییطات فعایٌتسُ تتاظاض ٍ ػَاهتل زضٍى
ؾاظهاًی هاًٌس احؿاؼ تیػسالتی زض ؾاظهاىّا ،ػسم ٍخَز فضای اػتواز ،ػسم ضػایت هثاحث اذالقتی تاػتث
قسُ اؾت تؿیاضی اظ کاضکٌاى احؿاؼ تستیٌی ًؿثت تِ ظًسگی کاضی ٍ هسیطاى ؾاظهاى زاقتِ تاقٌس .تتستیٌی
ؾاظهاًی اثط کاهالً هٌفی تط کاضکٌاى هیگصاضز کِ ایي اهط آثاض هٌفی ظیازی تطای ؾتاظهاى ًیتع تتسًثال ذَاّتس
زاقت .تطٍى ٍ ضگاى ( )2008تیاى هیکٌٌس کاضکٌاى ٌّگاهی کِ ًؿثت تِ ؾاظهاى ذَز تتستیي ّؿتتٌس اًتَاع
احؿاؾات هٌفی اظخولِ پطیكاًی ٍ اًعخاض ضا تدطتِ هیکٌٌس ٍ حتی ٍقتی تِ ؾاظهاى ذَز فکط هتیکٌٌتس زچتاض
احؿاؼ قطم قًَس ٍ ایي اهط تِ ًَتِ ذَز ذؿتگی ػاعفی ٍ فطؾَزگی قغلی ایداز هیکٌس .ضّثطاى ؾتاظهاى
اظ عطیق ًفَش ٍ تآثیطگصاضی تاالیی کِ زض پیطٍاى ذَز زاضز تیقتک هتیتَاًٌتس زض تغییتط ّطًتَع احؿتاؼ ٍ
ٍیػگی زض کاضکٌاى ٍ پیطٍاى ذَز تآثیطگصاض تاقٌس .ضّثطاى انیل تتط تَاًوٌسؾتاظی پیتطٍاى توطکتع هتیکٌٌتس،
تفکطقاى ضا گؿتطـ زازُ ٍ ؾاظهاًی تا افطاز هثثتاًسیف ٍ هتؼْس ذلق هیکٌس.
زض تطضؾی پیكیٌِ پػٍّف هكرم قسُ کِ تیي ایي زٍ هتغیط تهَضت هؿتتقین ٍ غیتط هؿتتقین
ّی پػٍّكی اًدام ًكسُ اؾت ٍلی تیي ؾایط ؾثکّای ضّثتطی ٍ ؾتایط هتغیطّتای ضفتتاض ؾتاظهاًی
تحقیقاتی اًدام قسُ اؾتً .تایح تحقیق اهیطذاًی ٍ ّوکاضاى (ً )1394كاى هیزّس کِ ؾثک ضّثتطی
اذالقی زض نَضتی کِ هٌدط تِ تقَیت خَ اذالقی زض ؾاظهاى قَز؛ هیتَاًس هٌدط تتِ کتاّف تتستیٌی
ؾاظهاًی هٌدط گطزز .تأثیط هثثتت ٍ هؼٌتازاض ضّثتطی اذالقتی تتط ختَ اذالقتی ًیتع تأییتس هتیگتطزز.
یعزاىقٌاؼ ( )1396زض پػٍّف ذَز ًتیدِ گطفت کِ ضفتتاض ؾتاظهاًی هثثتتگتطا زض کتاّف تتستیٌی
ؾاظهاًی تأثیط هثثت ٍ هؼٌازاضی زاضز .ضفتاض ؾاظهاًی هثثت گطا قاهل ؾطهایِ ضٍاًكٌاذتی ،تَاًوٌسؾتاظی
ضٍاًكٌاذتی ٍ ضّثطی اذالقی هیتَاًس تآثیطی هٌفی زض تستیٌی ؾاظهاًی زاقتِ تاقس .ضوي ایٌکِ ًقتف
هیاًدی ضّثطی اذالقی ًیع تأییس قسُ اؾت .پَالتکاى ٍ تیتطیک ( )2014زض پػٍّف ذَز ًتیدِ گطفتٌس
کِ ًَع ضفتاض ضّثطی تط ًگطـ تستیٌی ؾاظهاًی تأثیط هثثت ٍ هؼٌازاضی زاضز.
بزرسی رابطه دلبستگی ضغلی و بدبینی سبسمبنی
تا تَخِ تِ تحَالت ٍ پیكطفتّای ؾطیغ ،گؿتطزُ ٍ حتی لدام گؿیرتِای کِ زض ؾالّای اذیط تِ ٍقتَع
پیَؾتِ ،آًچِ تآهل زضتاضُ آى اّویت پیسا کطزُ ،تَاًایی ّوطاُ قسى تا چٌیي پیكتطفتّتایی اؾتت کتِ اظ
ػْسُ ؾاظهاىّایی تطهیآیس کِ اظ ًیطٍی کاض هدطب ،تَاًا ،آهَظـزیسُ ٍ زلثؿتِ تِ قغل تطذَضزاض تاقٌس.
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ؾغح تاالی زلثؿتگی قغلی تسیي هؼٌاؾت کِ فطز قغل ذال ضا تِ ذَز ًؿثت هیزّتس ٍ آى ضا
هؼطف ذَز هیزاًس .افطازی کِ تا قغل ذَز ػدیي هیقًَس احؿاؾات هثثتی ًؿتثت تتِ قتغل ذتَز ٍ
ؾاظهاًكاى پیسا هیکٌٌس (یعزاىقٌاؼ .)1394 ،زض تطضؾی پیكیٌِ پػٍّف هكرم قسُ کِ تیي ایي زٍ
هتغیط تهَضت هؿتقین ٍ غیط هؿتقین ّی پػٍّكی اًدام ًكسُ اؾت اها زض ظهیٌتِ زلثؿتتگی قتغلی ٍ
ًتایح ٍ تآثیطات آى کِ هطتثظ تا کاّف تستیٌی اؾت تحقیقاتی اًدام قسُ اؾتت .هحوتسظازُ ٍ فیضتی
( ) 1394زض پػٍّف ذَز تِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس کِ ّطچقتسض کاضکٌتاى ًؿتثت تتِ کتاض ذتَز زلثؿتتگی
تیكتطی زاقتِ تاقٌس تؼْس کاضی کاضکٌاى تیكتط هیقَز .ضؾتگاض ٍ ّوکاضاى ( )1392زض پتػٍّف ذتَز
تِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس کِ ػدیي قسى ٍ ضضایت قغلی ،ضاتغِای هٌفی ٍ هؼٌازاض تا توایل تِ تطک ذسهت
زاضزّ .وچٌیي ،ػدیي قسى تا قغل ،ضاتغة هثثت ٍ هؼٌتازاضی تتا ضضتایت قتغلی کاضکٌتاى زاضز .فلچتط
( )2012زض پػٍّف ذَز ًتیدِ گطفت کِ ضاتغة هٌفی ٍ قَی تیي زلثؿتگی تتِ قتغل ٍ تتطک ذتسهت
کاضکٌاى ٍخَز زاضز.
مدل مفهومیپژوهص

قکل ( )1تِ ػٌَاى هسل هفَْهی پػٍّف تا تَخِ تِ هتغیطّای قٌاؾایی قسُ خْت ًكاى زازى ًقف
ٍ ضاتغِ ضّثطی انیل ٍ کاّف تستیٌی ؾاظهاًی تا هیتاًدیگتطی افتعایف زلثؿتتگی قتغلی کاضکٌتاى

عطاحی قسُ اؾت کِ زض ًوَزاض شیل ًكاى زازُ قسُ اؾت.
تطای تطضؾی هسل هفَْهیپػٍّف ،فطضیِّای ظیط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت:
 -1ضّثطی انیل تأثیط هثثت ٍ هؼٌازاضی تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی زاضز.
 -2ضّثطی انیل تأثیط هثثت ٍ هؼٌازاضی تط افعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى زاضز.
 -3افعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى تأثیط هثثت ٍ هؼٌازاضی تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی زاضز.
 -4ضّثطی انیل اظ عطیق هتغیط هیاًدی افعایف زلثؿتگی قتغلی کاضکٌتاى تتط کتاّف تتستیٌی
ؾاظهاًی تآثیطزاضز.
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کاّف تستیٌی ؾاظهاًی

ضّثطی انیل

تؼس قٌاذتی
تؼس ػاعفی
تؼس ضفتاضی

ذَزآگاّی
پطزاظـ هتَاظى
اذالد زضًٍی
قفافیت ضاتغِای
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افعایف زلثؿتگی قغلی
تٌَع
َّیت ٍییفِ
اؾتقالل قغلی
تاظذَض
ضٍاتظ تیيفطزی
ضٍاتظ زٍؾتاًِ
ضکل  .1مدل مفهومیپضوهص

روشضناسی پژوهص
پػٍّف حاضط اظ لحاػ ّسف کاضتطزی ،اظ لحاػ قیَُ خوغآٍضی زازُّا ٍ تحلیل آىّا ،تَنیفی اظ ًَع

پیوایكی اؾت ٍ چَى تسًثال تطضؾی ضاتغتِ هتغیتط هؿتتقل تتط هتغیتط ٍاتؿتتِ اؾتت ًتَػی پتػٍّف
ّوثؿتگی ًیع هحؿَب هیقَز .خاهؼِ آهاضی ایي پػٍّف کاضکٌاى حَظُ ؾتازی ٍظاضت ًفت هیتاقٌس
کِ تؼساز آىّا حسٍز ً 840فط اؾت .تطای تؼییي حدتن ًوًَتِ اظ ختسٍل کطخؿتی ٍ هَضگتاى ()1970
اؾتفازُ قسُ اؾت .تا تَخِ تِ تؼساز اػضای خاهؼِ ٍ تا ضطیة اعویٌاى  95زضنس ٍ  5زضنس ذغا تؼساز
حدن ًوًَِ آهاضی تا ضٍـ ًوًَِگیطی تهازفی تطاتط تا ً 260فط هحاؾثِ گطزیسُ اؾت .زض ایي پػٍّف
تطای گطزآٍضی اعالػات اظ ّطزٍ ضٍـ کتاتراًِای ٍ هیساًی اؾتتفازُ قتسُ اؾتت .تتِ هٌظتَض تتسٍیي
ازتیات ًظطی پػٍّف ٍ اضائِ فطضیِّای پػٍّف اظ هغالؼات کتاتراًِای ٍ زض ضاؾتای گطزآٍضی زازُّا
اظ ضٍـ هیساًی اؾتفازُ قسُ اؾت .اتعاض گطزآٍضی اعالػات زض ایي پػٍّف ،پطؾكٌاهِ قاهل ؾتؤاالت
ػوَهی ٍ ترههی تَزُ اؾت .پاؾدزٌّسگاى تطاؾاؼ هقیاؼ  5زضخِای لیکتطت تتِ ؾتؤاالت پاؾتد
زازُاًس .پطؾكٌاهِ پػٍّف قاهل  39گَیِ اؾت.
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تِ هٌظَض ؾٌدف ضّثطی انیل اظ پطؾكٌاهِ ًَضثاٍؼ ( )2010تا  16گَیِ تطای چْاض تؼس ،خْت
ؾٌدف تستیٌی ؾاظهاًی اظ پطؾكٌاهِ کیاى ( )2007تا  13گَیِ تطای ؾِ تؼس ٍ تطای ؾٌدف زلثؿتگی
قغلی اظ پطؾكٌاهِ کاًًَگَ ( )1982تا  10گَیِ اؾتتفازُ قتسُ اؾتت .تتطای تطضؾتی ضٍایتی نتَضی ٍ
هحتَایی ،پطؾكٌاهِ زض اذتیاض تؼسازی اظ ذثطگاى زاًكگاّی ٍ کاضقٌاؾاى قتطاض زازُ قتسُ ٍ زض ًْایتت
انالحاتی اػوال گطزیسُ اؾت .تطای تطضؾی پایایی پطؾكٌاهِ ًیع اظ ضطیة آلفای کطًٍثاخ اؾتفازُ قسُ
اؾت کِ ًتایح آى زض خسٍل ً 1كاى زازُ قسُ اؾت.
جدول  .1ضزیب آلفبی کزونببخ متغیزهبی پضوهص

هتغیر

رّثری اغیل

تدتیٌی
سازهاًی

دلثستگی
ضغلی

آلفای کل

تعداد گَیِّا

اتعاد

آلفا

خَدآگاّی

0/87

پردازش هتَازى

0/789

اخالق درًٍی

0/854

4

ضفافیت

0/712

4

تعد ضٌاختی

0/931

4

تعد عاطفی

0/723

تعد رفتاری

0/876

تٌَع

0/885

2

َّیت ٍظیفِ

0/873

1

استقالل ضغلی

0/782

تازخَر

0/894

2

رٍاتط تیي فردی

0/921

1

رٍاتط دٍستاًِ

0/742

2

4
0/867

0/882

0/893

4

4
5

2

ضطیة آلفای هحاؾثِقسُ هتغیطّای هَضز پػٍّف اظ هقساض اؾتاًساضز  0/7تیكتتط اؾتت؛ تٌتاتطایي
هیتَاى گفت کِ پطؾكٌاهِ هسًظط ،اظ پایایی کافی تطذَضزاض اؾت.
یافتههای پژوهص
زض ایي تحقیق تطای تطضؾی هسل هفَْهیزض ًظط گطفتِ قسُ ،اظ هسلؾاظی هؼازالت ؾاذتاضی تتا ضٍـ

حساقل هطتؼات خعئی اؾتفازُ قسُ اؾت .تسیي هٌظَض ًطمافتعاض  warpPLSتکتاض گطفتتِ قتسُ اؾتت.
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هسلؾاظی هؼازالت ؾاذتاضی زض زٍ هطحلِ ،اتتسا هسلاًساظُگیتطی ٍ ؾتپؽ هتسل ؾتاذتاضی تحلیتل ٍ
تفؿیط قسُ اؾت .هٌظَض اظ تطضؾی هسل اًساظُگیطی ،تطضؾتی ٍظىّتا ٍ تاضّتای هتغیطّتای هکٌتَى ٍ
هٌظَض اظ تطضؾی هسل ؾاذتاضی ،تطضؾی ضطایة هؿیط تیي هتغیطّای هکٌَى اؾت .الظم تِ شکتط اؾتت
زض ایي تحقیق ،ضّثطی انیل ،کاّف تستیٌی ؾاظهاًی ٍ افعایف زلثؿتگی قغلی تِػٌَاى هتغیط هکٌَى
زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
تحلیل هسلاًساظُگیطی :زض ایي هطحلِ ،تؼییي هیقَز کِ آیتا هفتاّین ًظتطی تتِزضؾتتی تَؾتظ
هتغیطّای هكاّسُ قسُ (ؾؤاالت تحقیق) اًساظُگیطی قسُاًس یا ذیط .تسیي هٌظَض ضٍایی ٍ پایایی آىّتا
تطضؾی هیگطزز .تطای تطضؾی پایایی اظ قاذمّای 1هتغیطّای هکٌَى (ؾاظُّا) ٍ 2ؾتاظگاضی زضًٍتی

3

(پایایی ؾاظُ ٍ )4تطای تطضؾی ضٍایی اظ ضٍـ تطضؾی ضٍایی ّوگطا 5اؾتفازُ قسُ اؾت .پایایی ّطیتک اظ
قاذمّای هتغیط هکٌَى ،زض هسل  PLSتَؾظ هیعاى تاضّای ػاهلی ّط قاذم هكرم هتیقتَز.
اضظـ ّطیک اظ تاضّای ػاهلی قاذمّای هتغیط هکٌَى هطتَعِ هیتایؿت تعض تتط یتا هؿتاٍی 0/5
تاقس .زض تحقیق حاضط تا تطضؾی قاذمّا هكرم گطزیس ّوِ قاذمّا زاضای تتاض ػتاهلی تتیف اظ
 0/5هیتاقٌس .تطای اًساظُگیطی پایایی ؾاظُ ،اظ زٍ قاذم پایایی تطکیثتی ٍ 6ضتطیة آلفتای کطًٍثتاخ
اؾتفازُ قسُ اؾت .هقساض ایي قاذمّا تایس تعض تط یا هؿاٍی  0/7تاقتس .هقتساض پایتایی ؾتاظُ تتطای
ّطیک اظ هتغیطّای هکٌَى زض خسٍل ً 2كاى زازُ قسُ اؾت.
جدول  .2پبیبیی سبسه متغیزهبی مکنون
هتغیط هکٌَى
پایایی ؾاظُ
پایایی تطکیثی
آلفای کطًٍثاخ

ضّثطی انیل
0/89
0/85

کاّف تستیٌی
ؾاظهاًی
0/839
0/828

افعایف زلثؿتگی قغلی
کاضکٌاى
0/874
0/821

1. Indicators
2. Individual reliability of each item for constructs
3. Internal consistency
4. Construct validity
5 .Convergent validity
6. Composite reliability
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ّواىعَض کِ هكاّسُ هیقَز توتاهی هقتازیط پایتایی تطکیثتی ٍ آلفتای کطًٍثتاخ ،تتاالتط اظ 0/7
هحاؾثِ قسُ اؾت؛ تٌاتطایي هسلاًساظُگیطی اظ پایایی ؾاظُ هٌاؾثی تطذَضزاض اؾت.
ضٍایی ّوگطا 1زض هسل  PLSتَؾظ هؼیاض هیاًگیي ٍاضیاًؽ اؾترطاجقسُ )AVE( 2هتَضز تحلیتل
قطاض هیگیطز؛ کِ هیتایؿت هقساضی تیف اظ  0/5اذتیاض کٌسً .تایح حانل اظ تطضؾتی ضٍایتی ّوگتطا زض
خسٍل ظیط آهسُ اؾت:
جدول  .3روایی همگزای سبسههبی (متغیزهبی مکنون) تحقیق
هتغیط هکٌَى
ضٍایی ّوگطا
)(AVEهیاًگیيٍاضیاًؽاؾترطاجقسُ

ضّثطی
انیل
0/603

کاّف تستیٌی
ؾاظهاًی
0/557

افعایف زلثؿتگی
قغلی کاضکٌاى
0/667

ّواىعَض کِ زض خسٍل  3هالحظِ هیقَز هقازیط هیاًگیي ٍاضیاًؽ اؾترطاج قسُ تتطای توتاهی
هتغیط اظ  0/5تیكتط تَزُ تٌاتطایي هسلاًساظُگیطی اظ ضٍایی ّوگطای هٌاؾة تطذَضزاض اؾت.
تحلیل هسل ؾاذتاضی :زض قکل  2هسل تطاظـ یافتِ تِ ّوطاُ ضطایة هؿیط تتِ ًوتایف زضآهتسُ
اؾتّ .ط یک اظ ضطایة زض نَضتی قاتلقثَل اؾت کِ هقساض  P- valuesآى کوتط اظ  0.05تاقس.
β=0.47
p -value<0.001

R2=0.44

کاّف تستیٌی ؾاظهاًی

ضّثطی انیل

β=0.62
p -value<0.05

β=0.38
P-value<0.001

افعایف زلثؿتگی
قغلی کاضکٌاى
R2=0.36

ضکل  .2مدل سبذتبری تحقیق

1. Convergent validity
2. Average variance extracted
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ًتایح تِزؾتآهسُ ًكاى زٌّسُ آى اؾت کِ زض هسل تطاظـ یافتِ ضّثطی انیل تط کاّف تستیٌی
ؾاظهاًی ٍ افعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى تأثیط هؼٌازاض زاضز .ذالنِ ًتایح تسؾت آهسُ زض قالة خسٍل
ً 4یع اضائِ گطزیسُ اؾت.
جدول  .4ضزایب مسیز
ضطیة
هؿیط
0/62
0/38
0/47
0/34

قاذم
ضٍاتظ هسل
کاّف تستیٌی ؾاظهاًی
ضّثطی انیل
افعایف زلثؿتگی قغلی
ضّثطی انیل
کاّف تستیٌی ؾاظهاًی
افعایف زلثؿتگی قغلی
ًقف هیاًدیگطی افعایف زلثؿتگی قغلی

ًتیدِ

ؾغح
هؼٌازاضی
P<0/05
P<0/001
P<0/01
P<0/05

هؼٌازاض
هؼٌازاض
هؼٌازاض
هؼٌازاض

تطای تطضؾی قسضت پیفتیٌی هسل اظ ضطیة تؼییي ( ٍ )R2ضطیة Q2اؾتفازُ هتیگتطزز .تتطای
ضطیة تؼییي هقساضی تاالی  ٍ 0.1تطای ضطیة  Q2هقساضی تیف اظ نفط پیكٌْاز هیگطزز.
جدول  .5ضبذصهبی قدرت پیصبینی مدل
هتغیط هکٌَى
قاذم هسل
ضطیة تؼییي ()R2
Q2ضطیة

افعایف زلثؿتگی قغلی

کاّف تستیٌی ؾاظهاًی

0/44
0/46

0/36
0/32

هقساض ضطیة تؼییي ٍ ضطیة  Q2تطای هتغیطّای تحقیق زض خسٍل  6اضائِ گطزیسُ اؾت ٍ تا تَخِ
تِ آًکِ تواهیضطیةّا هقازیط یازُ قسُ ضا اذتیاض ًوَزُاًس ،لصا هسل زض ًظتط گطفتتِقتسُ ،اظ یطفیتت ٍ
تَاى پیفتیٌی الظم تطذَضزاض اؾت .زض ًْایت تطای تطضؾی اػتثاض هتسل تتطاظـ یافتتِ ،قتاذمّتای
ًیکَیی تطاظـ 1تطضؾی هیگطزًس .تسیي هٌظَض ؾِ قاذم هیاًگیي ضطیة هؿتیط ،)APC( 2هیتاًگیي

 ٍ )ARS( 3R2هیاًگیي ػاهل تَضم ٍاضیاًؽ )AVIF( 4هحاؾثِ گطزیسُ اؾت.

1. Goodness of fit index
2. Average path coefficient
3. Average R-squared
4. Average variance inflation factor
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جدول  .6ضبذصهبی بزاسش مدل
قاذم
هیاًگیي ضطیة هؿیط )(APC
هیاًگیي (ARS) R2
هیاًگیيػاهلتَضمٍاضیاًؽ ()AVIF

هقساض
0/342
0/287
2/021

ؾغح هؼٌازاضی
P<0/01
P<0/01
هقساض هغلَب ،کوتط اظ 5

ّواى گًَِ کِ زض خسٍل  6شکط گطزیسُ اؾت ،زٍ قاذم هیاًگیي ضطیة هؿتیط ٍ هیتاًگیي R2

زاضای ؾغح هؼٌازاضی  0/01تَزُ ٍ اظ آًدا کِ ایي هقازیط اظ  0/05کوتط هیتاقٌس لتصا هقتازیط هحاؾتثِ
قسُ هؼٌازاض اؾت .زض اضتثاط تا قاذم هیاًگیي ػاهل تَضم ٍاضیاًؽ ًیع چَى هقساض تِزؾت آهسُ کوتتط
اظ  5اؾت لصا اظ حیث ایي قاذم ًیع هسل تأییس هیگطزز.
بحث و نتیجهگیری
زض پػٍّف حاضط تأثیط ضّثطی انیل تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی تا ًقتف هیتاًدیگتطی افتعایف زلثؿتتگی

قغلی کاضکٌاى هَضز تطضؾی قطاض گطفتً .تایح آظهَى فطضتیِ اٍل ًكتاى زاز ضّثتطی انتیل تتأثیط هثثتت ٍ
هؼٌازاضی تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی زاضز کِ تا ًتایح تحقیقات اهیطذتاًی ٍ ّوکتاضاى ( ،)1394یتعزاىقتٌاؼ
( ٍ )1396پَالتکاى ٍ تیتطیک (ّ )2014وؿَ اؾت .تط ایي اؾاؼ پیكٌْاز هیقَز کِ ضّثطاى قتطکت هلتی
ًفت ایطاى تِ هٌافغ کاضکٌاى اّویت تسٌّس ،زض تهوینّای ذَز ضػایت ػسالت ٍ اًهاف ضا زاقتِ تاقتٌس ٍ تتِ
حطفّای کاضکٌاى ذَز گَـ تسٌّس .تط اًدام کاض زضؾت زض ؾاظهاى تآکیس ًوایٌس.
ًتایح آظهَى فطضیِ زٍم ًكاى زاز ضّثطی انیل تأثیط هثثت ٍ هؼٌتازاضی تتط افتعایف زلثؿتتگی
قغلی کاضکٌاى زاضز کِ تا ًتایح تحقیقات یَؾفی ٍ ّوکاضاى ( ،)1394قٌثتطی ٍ پتاکیعُ ( ،)1395تتَض ٍ
افَضی ( ،)2009حاؾاى ٍ احس ( ،)2011لی ( ٍ )2012اٍُ ٍ ّوکاضاى (ّ )2018وؿَ اؾت .هسیطاى حَظُ
ؾتازی ٍظاضت ًفت تطای ایٌکِ زض تلٌسهست تا اقثال ػوَهیکاضکٌاى ٍپیطٍاًكتاى ضٍتتطٍ قتًَس ًیاظهٌتس
تعضیق اذالد ،تِ ػٌَاى ٍیػگی انلی ضّثطی انیل هی تاقٌس .تطایي اؾاؼ تِ هتسیطاى حتَظُ ؾتتازی
قطکت هلی ًفت پیكٌْاز هیقَز خَی ؾطقاض اظ ذَـ تیٌتی ،اذتالد ٍ اػتوتاز زض ؾتاظهاى ضا ایدتاز
کٌٌس .هسیطاى اظ عطیق ایداز فضای حوایتی تِ ًحَی کِ فطز ًَػی حوایت ضٍاًكٌاذتی ضا زضک کٌٌتس
هیتَاًٌس تاػث زلثؿتگی کاضکٌاى گطزًس.
ًتایح آظهَى فطضیِ ؾَم ًكاى زاز افعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى تأثیط هثثتت ٍ هؼٌتازاضی تتط
کاّف تستیٌی ؾاظهاًی زاضزّ .ط چقسض کاضکٌاى احؿاؼ ضضایت تیكتطی اظ کتاض ذتَز زاقتتِ ،ذتَز ضا
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ٍقف کاض کطزُ ٍ اظ اًدام آى احؿاؼ لصت تیكتطی زاقتِ تاقٌس؛ احؿاؾات هٌفی ٍ تستیٌی کوتتطی تتِ
کاض ذَز ذَاٌّس زاقت؛ تٌاتطایي پیكٌْاز هیقَز ضّثطاى قطکت هلی ًفت ؾتثک هتسیطیت حوتایتی ضا
تکاض تؿتِ ،فطنت ایْاض ٍخَ تِ افطاز زازُ ٍ ؾؼی کٌٌس تا قطاض زازى پازاـّای اضظقوٌس ٍ هٌاؾة کتاض
افطاز ضا هؼٌازاض کطزُ کِ افطاز ًؿثت تِ آى زلثؿتگی تیكتطی زاقتِ تاقٌس.
ًتایح آظهَى فطضیِ چْاضمً ،قف هتغیط هیاًدی افعایف زلثؿتگی قتغلی کاضکٌتاى تتیي ضّثتطی
انیل ٍ کاّف تستیٌی ؾاظهاًی ضا تأییس هیکٌس کِ تا ًتایح تحقیق لی (ّ )2012وؿتَ اؾتت .ضّثتطاى
انیل زض ؾاظهاى ًقف تؼییيکٌٌسُای زاضًس .ایي ضّثطاى هیتَاًٌس اظ عطیق اقتساهات هتؤثط زض افتعایف
زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى تآثیطگصاض تاقٌس .کاضکٌاى زلثؿتِ کاضکٌاًی ّؿتٌس کِ اظ کاض ذَز ذطؾٌس تتَزُ
ٍ تا آى احؿاؼ َّیت هیکٌٌس ٍ اظ ّی تالقی زض اًدام هَفق کاض ذَز فطٍگصاض ًویکٌٌس .ایي چٌتیي
کا ضکٌاًی ّوَاضُ ًؿثت تِ ؾاظهاى ذَز احؿاؼ هثثت ٍ ذَتی زاضًس ٍ ّوتَاضُ تاػتث کتاّف تتستیٌی
ؾاظهاًی هیقًَس ٍ اظ قکلگیطی آثاض هٌفی آى تطای ذَز ٍ ؾاظهاًكاى خلَگیطی هیکٌٌس.
تحقیق حاضط زض یک تاظُ ظهاًی هحسٍز ٍ هكرم اًدام گطفت .ضوي ایٌکِ قلوطٍ هکاًی آى تِ
یک ؾاظهاى هكرم هحسٍز اؾت تٌاتطایي زض تؼوین یافتِّای تحقیق تایس احتیاط کطز .ػالٍُ تط ایتي
تطای خوغآٍضی زازُّا نطفاً اتعاض پطؾكٌاهِ تکاضگطفتِ قس .هحسٍزیتّای شاتی پطؾكتٌاهِ هتیتَاًتس
تطای ایي تحقیق هحؿَب قَز .تِ ؾایط پػٍّكگطاى پیكٌْاز هیقَز تا تَخِ تتِ اّویتت هتغیطّتایی
هاًٌس خَ ؾاظهاًی ،اػتواز ؾاظهاًی ٍ ّوچٌیي ضّثطی اذالقی تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی هتَضز هغالؼتِ
قطاض گیطزّ .وچٌیي پیكٌْاز هی قَز هَضَع پػٍّف حاضط ضا زض ؾتایط ترتفّتای ذتسهاتی (تیوتِ،
تاًک ،هطاکع تْساقتی ٍ ٍ )...تَلیسی اًدام زازُ ٍ ًتایح آىّا ضا تا ًتیدِ پػٍّف حاضط هقایؿِ کٌٌس تا
تسیي عطیق تتَاى اظ ًتایح پػٍّفّا تِ ًفغ ؾاظهاىّا ٍ کاضکٌاى اؾتفازُ کطز.
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