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 چکیده
ّای هؼانط زاضای آثاض هٌفی فطزی ٍ ؾاظهاًی  تستیٌی ؾاظهاًی تِ ػٌَاى یکی اظ هكکالت ؾاظهاى

 تأثیطّا ّسف اظ پػٍّف حاضط تطضؾی  . تا تَخِ تِ ًقف هْن ضّثطی زض ؾاظهاىاؾتگًَاگًَی 
. اؾتتستیٌی ؾاظهاًی تا تَخِ تِ هتغیط هیاًدی افعایف زلثؿتگی قغلی  تط کاّفضّثطی انیل 

ّوثؿتگی اؾت کِ زض آى اظ  -حاضط اظ لحاػ ّسف کاضتطزی ٍ اظ ًظط ًحَُ اخطا، تَنیفی پػٍّف
اؾتفازُ قسُ اؾت. خاهؼِ آهاضی ایي پػٍّف کاضکٌاى حَظُ  ّا زازُ یآٍض خوغاتعاض پطؾكٌاهِ تطای 
ًفط اؾت کِ تا اؾتفازُ اظ خسٍل کطخؿی ٍ هَضگاى  840 ّا آىتاقٌس کِ تؼساز  ؾتازی ٍظاضت ًفت هی

ای ٍ  گیطی تهازفی اًتراب قسًس. ضٍـ گطزآٍضی اعالػات کتاتراًِ ًفط تا ضٍـ ًوًَِ 260تؼساز 
هیساًی اؾت. تطای تطضؾی ضٍایی اتعاض ؾٌدف اظ ضٍایی هحتَا ٍ تطای تطضؾی پایایی آى اظ ضطیة 

هؼازالت ؾاذتاضی  افعاض ًطمّای گطزآٍضی قسُ تَؾظ  آلفای کطًٍثاخ اؾتفازُ قسُ اؾت. زازُ
warpPLS زّس ضّثطی  قطاض گطفتِ اؾت. ًتایح تطضؾی تحلیل هؿیط ًكاى هی هَضز تدعیِ ٍ تحلیل

گطی افعایف زلثؿتگی  زاضز ٍ ًقف هیاًدی ٍ هؼٌازاضیهثثت  تأثیطانیل تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی 
 گطزز. هی تأییسقغلی ًیع 
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 مقدمه
تستیٌی زض تؿتط ؾاظهاًی تیف اظ آًکِ ٍیػگی قرهیتی تاقس پاؾری آهَذتِ قسُ ٍ ًگطـ کلی اؾتت  

اظ تؼاهالت هٌفی تیي کاضکٌتاى، هتسیطاى ٍ    یا هدوَػِقَز ٍ اغلة تِ ذاعط  کِ تیي کاضکٌاى ایداز هی

ی ًگطقتی  (. تتستیٌی ؾتاظهاً  2014لطیٌکتاٍا ٍ پتطی،   ) یاتس گیطز ٍ افعایف هی ضّثطاى ؾاظهاى قکل هی

قَز ٍ اثط ظیاًثاضی تط کاضایی ؾتاظهاى   اؾت کِ تاػث ایداز فانلِ ضٍاًی تیي کاضکٌاى ٍ ؾاظهاًكاى هی

(. زض تؿیاضی اظ هغالؼات پیكیي هكرم قتسُ  1392ًازضی ٍ ّوکاضاى زاضز )ٍ ضضایت قغلی کاضکٌاى 

ّ 2014هٌیط، ) یؾاظهاًاؾت کِ تستیٌی ؾاظهاًی تِ کاّف ضفتاض قْطًٍسی  ف ضضتایت قتغلی ٍ   (، کتا

(، کتاّف  2015یاؾیي ٍ ذالتس،  ) یکاض(، کاّف کیفیت ظًسگی 2015تکیي ٍ تیسیَک، ) یؾاظهاًتؼْس 

(، افعایف فطؾَزگی قغلی ٍ اًحتطاف  2014پیپلیٌؿکؽ، کاضکٌاى )حوایت ؾاظهاًی ازضاک قسُ ٍ ضفاُ 

قَز. تا تَختِ تتِ    ٌدط هی( ه2000ٍضی پاییي کاضکٌاى )آتطاّام،  ( ٍ تْط2012ُقْعاز ٍ هحوَز، ) یکاض

ّا تایتس تتطای ضّتایی اظ اثتطات هٌفتی تتستیٌی ٍ        ؾاظهاى ،ٍ آثاض هٌفی تستیٌی ؾاظهاًی هغالؼاتتواهی 

 افعایف کاضایی ٍ اثطتركی ذَز تالـ ًوایٌس.

ِ    تِ ًظط هی ّتای اذالقتی    ضؾس ضّثطی انیل تِ ػٌَاى یک قیَُ ضّثطی هثثت گطا کتِ تتط خٌثت

( هتوطکع اؾت تتَاًس ظهیٌِ کاّف تستیٌی ؾتاظهاًی ضا فتطاّن کٌتس.    2017کالسٍل، ضّثطی )آتَیدَکا ٍ 

ضّثطی انیل ؾاظُ خسیسی اؾت کِ زض ظهیٌِ ضّثطی هغطح قسُ اؾت. ضّثطاى انیل ضّثطاًی ّؿتتٌس  

ّای هطتَط تتِ ضّثتطی    زض فؼالیت کِ تِ ذاعط اهتیاظات قرهی ّوچَى هقام، افتراض، فرطفطٍقی ٍ...

زضذكتاى ٍ ظًتسی،   پطزاظًتس )  ًس؛ تلکِ تِ ذاعط اػتقازات ضاؾد ذَز تِ اًدتام ٍییفتِ هتی   قَ زضگیط ًوی

(. ضّثطاى انیل تا ایداز فضای اػتواز، تقَیت احؿاؼ ػسالت ازضاک قتسُ زض ؾتاظهاى اظ ؾتَی    1395

ضٍاتتظ   کاضکٌاى، تقَیت خَ اذالقی هثثت زض ؾاظهاى، ایداز اًگیعـ ٍ تطاًگیرتِ کطزى افتطاز، تقَیتت  

گیطی کاضکٌتاى تتا    تَاًٌس تاػث کاّف تستیٌی ؾاظهاًی قًَس. ضّثطاى انیل تاػث قکل ى فطزی هیهیا

 قًَس. زلثؿتگی تاال تِ قغلكاى هی

. افطازی کِ زض کاض ذَز زضگیط اؾتزلثؿتگی قغلی تِ ػٌَاى هكاضکت ٍ زضگیطی فطز زض کاض ذَز 

تط کاض کٌٌس ٍ  تط ٍ ؾَز ترف ت زاضًس ؾرتزٍؾ ّا آىقًَس  ّؿتٌس، تا کاض ذَز قٌاذتِ ٍ تطاًگیرتِ هی

 (. 2018اٍُ ٍ ّوکاضاى، قَز ) احتوال زؾتیاتی تِ ًتایدی کِ ؾاظهاى ذَاّاى آى اؾت تیكتط هی
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ضّثطی انیل زض کاّف تستیٌی ؾاظهاًی ًقتف هیتاًدی    تأثیطزض پػٍّف حاضط ػالٍُ تط تطضؾی 

ًکتِ زیگتط ایٌکتِ ضٍاتتظ هتصکَض زض حتَظُ      افعایف زلثؿتگی قغلی ًیع هَضز تطضؾی قطاض گطفتِ اؾت. 

اًس. ایي ؾاظهاى تا تَخِ تِ ًَع فؼالیت، یؼٌی فؼالیت زض حَظُ ًفتت تتِ    ؾتازی ٍظاضت ًفت هغالؼِ قسُ

تطیي هٌاتغ کكَض ٍ تؼساز کاضکٌاى ٍ حدن فؼالیتت تتِ هٌعلتِ یتک ؾتاظهاى تتعض         ػٌَاى یکی اظ هْن

تَاًتس   هتی  ضٍاتظ اًؿاًی، ازضاکات افطاز، اػتوتاز ٍ...  قَز کِ زض آى ًقف تَلیسی، ذسهاتی، هحؿَب هی

تؿعایی تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی زاقتِ تاقس. حَظُ ؾتازی ٍظاضت ًفت تا تَخِ تِ اّویت آى تتِ   تأثیط

کاضکٌاًی ًیاظ زاضز کِ تا تؼْس ؾاظهاًی تِ اًدام ٍیایف ذَز تپطزاظًس ٍ زض ضاُ زؾتیاتی تتِ ایتي ٍییفتِ    

ثیؼتآ زض چٌتیي ؾتاظهاًی هغالؼتِ هتغیطّتایی ّوچتَى: ضّثتطی انتیل، افتعایف         هْن هَفق تاقٌس. ع

 تَاًس ًتایح اضظقوٌسی ایداز ًوایس. زلثؿتگی قغلی ٍ کاّف تستیٌی ؾاظهاًی هی

 مبانی نظری

 رهبزی اصیل

گصاضی قسُ اؾت. انالت ذهَنیتی اؾت کِ تط اؾاؼ آى،  قالَزُ ضّثطی انیل تط هفَْم انالت پایِ

زٌّتس ٍ حتتی زض    ّا، اػتقازات ٍ فغطت ٍاالی اًؿاًی اظ ذتَز ًكتاى هتی    ی هغاتق تا اضظـافطاز ضفتاض

(. 2013ًیکلتع ٍ اضاکتَی ،   کٌٌتس )  قطایظ ٍ فكاضّای گًَاگَى تط تطٍظ چٌیي ضفتاضّتایی پافكتاضی هتی   

ضّثطی انیل ظهیٌِ ضّثطی اذالقی زض هحیظ کاض ضا زاضز ٍ اظ ایي ضٍ هفَْم ضّثطی انیل یک ًظطیتِ  

گتطا ٍ یتا    ّای اذالقی ٍ هؼٌَی فطاتط اظ ضّثتطی تحتَل   داضی اؾت. ضّثطی انیل تا تطکیة زیسگاٌُّ

تَاًس زض ذسهت ؾتاظهاى   تِ ػٌَاى یک ًَع ضّثطی هؿتقل هی ،یطاتتآثّای تا عیف ٍؾیغ  اًَاع ضّثطی

ِ (. ضّثطاى انیل کؿاًی ّؿتٌس کِ اظ ًقتاط قتَت ٍ ضتؼف ذتَز ٍ ّوت     1395قٌثطی ٍ پاکیعُ، تاقس )

تٌاتطایي یتک  ؛ خَاًة یک هؿآلِ آگاُ ّؿتٌس ٍ تطای ّوِ اػوال ذَز یک هٌغق ٍ اضظـ اذالقی زاضًس

کٌٌس. ّوچٌیي ضّثطاى انتیل تتِ تَؾتؼِ ضفتتاض      خَ هثثت قاهل نساقت ٍ اػتواز زض ؾاظهاى ایداز هی

 (.2007لَتاًع ٍ ّوکاضاى، ٍضظًس ) پیطٍاى اّتوام هی

ِ ظهى ضّثطاى اظ ًحَُ تفکط ٍ ضفتاض ذَز ٍ ًیع زض ضّثطی انیل فطآیٌسی اؾت کِ عی آ کتِ   ای یٌت

ّا/زیسگاُ اذالقی، زاًف  قًَس ٍ اظ خاًة زیگطاى تِ قکل آگاّی اظ اضظـ کٌٌس آگاُ هی زض آى ػول هی

 (. 2014اؾتَى، قًَس ) ٍ ًقاط قَت ذَزقاى ٍ زیگطاى زضک هی
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هتتَاظى، اذتالد زضًٍتی ٍ    اؾتت: ذَزآگتاّی، پتطزاظـ     هؤلفِهفَْم ضّثطی انیل قاهل چْاض 

قفافیت. آگاّی زضهَضز ًقاط هثثت ٍ هٌفی ضفتاضی، چگًَگی زضک هحیظ اعتطاف ٍ ّوچٌتیي آگتاّی    

کٌٌس. تتِ هتَضز تَختِ قتطاض گتطفتي       زضتاضُ قضاٍت ؾایط افطاز زضتاضُ ضفتاض فطز ضا ذَزآگاّی تؼطیف هی

گیتطی ضا پتطزاظـ    ٌتس تهتوین  قغِ ًظطات هرتلتف زض فطای ًظطات هرالف ٍ ّوچٌیي ٍاضز کطزى ایي ً

گَیٌس. اذالد زضًٍی تِ هقیاؾی اقاضُ زاضز کِ ضّثط اؾتاًساضزّای تاالی اذالقتی ٍ ضفتتاضی    هتؼازل هی

زّس. ّوچٌیي آًاى قتفافیت   ّای زضًٍی قطاض هی ّای ذَز ضا تط هثٌای ایي اضظـ گیطی ضا زاضز ٍ تهوین

فکاض ٍ احؿاؾات ٍاقؼی ضّثط انیل زضتاضُ یک ٍاقؼتِ  ای ضا ًیع تِ اضائِ اعالػات انیل ٍ تقؿین ا ضاتغِ

 .(2012ضگَ ٍ ّوکاضاى، اًس ) تؼطیف کطزُ

 بدبینی سبسمبنی

ای عَالًی اؾت کِ ضیكِ زض قتطى چْتاضم قثتل اظ هتیالز زض یًَتاى زاضز.       تستیٌی زاضای تاضیرچِ

اًس کِ  ف کطزُپػٍّكگطاى تستیٌی ضا تِ ػٌَاى ػول زٍؾت ًساقتي ٍ ػسم اػتواز تِ زیگطاى تؼطی

ضا هَضز توؿرط قطاض  ّا آىٍضظز ٍ  تیٌس، تِ ّوکاضاى حؿازت هی تط اؾاؼ آى فطز خْاى ضا هٌفی هی

(. تستیٌی قکلی اظ زفاع قرهی اؾت تطای غلثِ تط افکاض ٍ 1396قٌثطی ٍ ػطفاًی ظازُ، زّس ) هی

قتَز ٍ   یطیت اًدام هیاحؿاؾات ًاذَقایٌس ٍ ًااهیسی زضهَضز اقساهاتی کِ تِ ٍؾیلِ ؾاظهاى ٍ هس

اًسضؾتَى  (. 2007ًاٍظ ٍ ّوکاضاى، زاضز )اؾت کِ هفاّین ػویقی تطای فطز ٍ ؾاظهاى  پاؾد هْوی

کٌتس کتِ اظ ًااهیتسی،     ( تستیٌی ؾاظهاًی ضا تِ ػٌَاى یک ًگطـ کلی ٍ ذال تؼطیتف هتی  1996)

یفتی زیگتط   گیطز. زض تؼط ؾطذَضزگی ٍ احؿاؾات هٌفی ٍ تی اػتوازی ًؿثت تِ ؾاظهاى قکل هی

( تستیٌی ؾاظهاًی ضا تِ ػٌَاى یک ًگطـ هٌفی ًؿتثت تتِ ؾتاظهاى، تتاٍض تتِ ایٌکتِ       2013هتِ )

ؾاظهاى فاقس نساقت اؾت؛ احؿاؼ هٌفی ًؿثت تِ ؾاظهاى ٍ گطایف تِ ضفتاضّتای تحقیطآهیتع ٍ   

هاًی ( اتؼاز تستیٌی ؾاظ1998ّوکاضاى )اًس. اظ ًظط زیي ٍ  تسذَاّاًِ ًؿثت تِ ؾاظهاى تؼطیف کطزُ

 ػثاضتٌس اظ:

 یتل قثتؼس قٌاذتی: اػتقاز تِ ایٌکِ ؾاظهاى فاقس نساقت اؾت. ایتي تتاٍض تتا احؿاؾتات هٌفتی اظ      

قَز. کاضکٌاى تستیي هؼتقسًس کِ ؾاظهاًكتاى ترتاعط فقتساى انتَلی اظ      ذكن، تحقیط ٍ اتْام ایْاض هی

 کٌس. ذیاًت هی ّا آىػسالت، نساقت ٍ ذلَل تِ  یلقث
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تتَّیي، ذكتن،    هاًٌتس احؿاؾات قسیسآ هٌفی کاضکٌاى ًؿتثت تتِ ؾتاظهاى     تؼس ػاعفی: ایي تؼس

کتِ تتِ    گیطز. ایي تؼس ّوچٌیي هفتاّیوی  ػهثاًیت ًؿثت تِ ؾاظهاى ضا زضتط هی ٍاحتطاهی  ذدالت، تی

 قَز. تیٌی ضا هَخة هیسًاکاهی، ؾطذَضزگی ٍ ت یلقثآیٌس اظ  عَض احؿاؾی تِ ٍخَز هی

 ٍّای هٌفی ٍ اؾاؾآ تحقیطآهیع اقاضُ زاضز ٍ ضفتاض تستیٌاًِ کالهتی   تؼس ضفتاضی: ایي تؼس تِ گطایف

ّتایی ضاختغ تتِ ایتي      تیٌتی  کاضکٌاى تیاًات، اًتقتازات ٍ پتیف   قَز. زضحالی کِ هَخة هی ضاغیطکالهی 

ای غیطکالهتی  کٌٌتس؛ ضفتاضّت   هتی  اتطاظحقیقت کِ ؾاظهاًكاى فاقس نساقت اؾت ضا تا ضفتاضّای کالهی 

 گیطز. ًگطـ تستیٌاًِ ضا ًیع زضتطهی هاًٌس

 دلبستگی ضغلی

ّای اذیط تِ ذتَز خلتة    ّای ضٍاًكٌاذتی هطتَط تِ ضفتاض کاضی کِ تَخِ ظیازی ضا زض ؾال یکی اظ ؾاظُ

کطزُ اؾت زلثؿتگی قغلی اؾت. زلثؿتگی قغلی اظ خولِ هتغیطّایی اؾت کِ تا ایداز آى زض کاضکٌتاى  

(. زلثؿتگی قغلی تِ زضختِ  2015ؾاکؿٌا ٍ ؾاکؿٌا، تَز )پیاهسّای هثثت تطای ؾاظهاى  تَاى قاّس هی

قَز کِ قرم قغلف ضا هؼطف ذَز ٍ کتاض یتا ػولکتطزـ ضا هَختة ؾتطتلٌسی،       یا هیعاًی اعالد هی

ذتاعط، ّتن ًتَایی، ٍفتازاضی،      قغلف ضا تطحؿة اخعایی هاًٌس تؼلقزاًس ٍ  کؿة حیثیت ٍ اػتثاضـ هی

ػثتاضتی زیگتط    ضؾاًس تِ تِ اًدام هی ّا آىتوایل تِ اػوال تالـ هضاػف تطای تحقق  پصیطـ ّسف ٍ

عتاّطلَ ٍ  کٌتس )  تٌسز ٍ زضٍاقغ ٍقتت ذتَز ضا تتا قتغلف ؾتپطی هتی       ای زل تکاض هی اًساظُ ایٌکِ تا چِ

(. زلثؿتگی قغلی تِ هیعاى َّیت ضٍاًكٌاذتی فطز تا قغل ذَز اقاضُ زاضز؛ ایي کِ فطز 1396ّوکاضاى، 

تِ قغل ذَز فاضؽ اظ ًَع ؾاظهاى ػالقِ زاقتِ تاقس ٍ تساى افتراض کٌس. ّوچٌیي فطز احؿاؼ کٌس قغل 

(. اکثتط  2005کتاضهلی،  ) یطزگ قَز ٍ اؾتؼسازّایف ضا تِ کاض هی اٍ تاػث تطٍظ ذالقیت ٍ قکَفایی اٍ هی

کاضی زض خْت کؿتة  اًس کِ کاضکٌاى زلثؿتِ تِ قغلكاى، تالـ اؾاؾی ٍ آق ًظطیِ پطزاظاى تیاى کطزُ

کٌٌس. زض هقاتتل فتطو قتسُ     زٌّس ٍ تِ احتوال کوتطی قغل ذَز ضا تطک هی اّساف ؾاظهاى اًدام هی

کٌٌتس، اظ تتالـ    اؾت کاضکٌاًی کِ زلثؿتگی قغلی کوتطی زاضًس تِ احتوال ظیاز ؾاظهاى ضا تتطک هتی  

کٌٌتس ٍ یتا زض    ی هتی کكٌس، اًطغی ذَز ضا نطف تکالیف تیطٍى اظ هحیظ کتاض  تطای قغل ذَز زؾت هی

تطیي اتؼاز قٌاذتِ قسُ تتطای زلثؿتتگی    قًَس. هْن ّای ًاهطتَط تِ کاض حیي ذسهت هكغَل هی فؼالیت

زٍؾتتاًِ  ضٍاتتظ تتیي فتطزی ٍ ضٍاتتظ     قغلی ػثاضتٌس اظ: تٌَع، َّیت ٍییفِ، اؾتقالل قتغلی، تتاظذَض،   

 (.1394یَؾفی ٍ ّوکاضاى، )
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ضّثطی ػثاضتؿت اظ الگَّای ضفتاض زائوی ٍ هؿتوط کِ افطاز ٌّگام کاض تا زیگطاى یا تتِ ٍؾتیلِ زیگتطاى اظ    

ِ    1390هقیوتی،  قَز ) کٌٌس ٍ تَؾظ زیگطاى زضک هی آى اؾتفازُ هی ّتای   (. ًقغتِ هكتتطک ّوتِ ًظطیت

ّتای انتلی هتسیطیت     طی فطایٌس ًفَش ٍ تآثیطگصاضی تط افطاز اؾت. یکی اظ ًگطاًیاؾت کِ ضّث یياضّثطی 

ٍضی تیكتتط اظ آًتاى    گیطی کٌس ٍ اظ چِ ضاّی تتطای تْتطُ   ایي تَزُ چگًَِ اظ کاضکٌاى تِ عطظ هَثطی تْطُ

تِ قتسى  ضضایت کلی اظ قغل تَخَز آٍضز. اظایي ضٍ زلثؿ ّا آىایداز اًگیعُ ًوایس ٍ ؾطاًدام تِ چِ ًحَ زض 

. زض خْاى پطتالعن اهتطٍظی  اؾتکاضکٌاى تِ قغلكاى زض ضاؾتای تحقق اّساف ؾاظهاى تؿیاض حائع اّویت 

آیتس کتِ اظ یتک     اظ ػْسُ ضّثطاًتی تطهتی   ّا آىّای ذال کاضکٌاى ٍ ایداز اًگیعُ زض  ّواٌّگی تا ٍیػگی

ـ قک ضّثطی انی (. تی1395قٌثطی ٍ پاکیعُ، کٌٌس )ؾثک ضّثطی اثطترف پیطٍی  ّتا،   ل تا تآکیس تتط اضظ

تَاًس ّواى ؾتثک ضّثتطی اثتطترف     اذالد، ایداز فضای اػتواز ٍ تَخِ تِ تَاًایی ٍ هْاضت کاضکٌاى هی

زّس چٌسی اظ تحقیقات تتِ تطضؾتی    تاقس. تطضؾی تحقیقات اًدام قسُ زض زاذل ٍ ذاضج اظ کكَض ًكاى هی

ِ  تأثیط اًتس. ًتتایح تحقیقتات     هؿتقین ٍ غیطهؿتقین ؾثک ضّثطی انیل ٍ افعایف زلثؿتگی قغلی پطزاذتت

تتاال زض   یطیًفَشپتص هرتلف حاکی اظ ایي اؾت کِ ضّثطاى انیل اظ عطیتق تَختِ هٌاؾتة تتِ کاضکٌتاى،      

 .گطزًس کاضکٌاى ٍ تَخِ تِ فضای اذالقی زض ؾاظهاى ٍ... تاػث افعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى هی

هثثتت ٍ   تتأثیط ( زض پػٍّف ذَز ًتیدِ گطفتٌس کِ ؾثک ضّثتطی انتیل   1394ّوکاضاى )یَؾفی ٍ 

زّتس ؾتثک    ( ًكتاى هتی  1395) یعُپاکهؼٌازاضی تط زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى زاضز. ًتایح پػٍّف قٌثطی ٍ 

( 2009) یافتَض زاضز. تَض ٍ  هثثت ٍ هؼٌازاضی تأثیطضّثطی انیل هسیطاى تط هیعاى زلثؿتگی قغلی هؼلواى 

 ّتا  آىتط اضتقا زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى پطزاذتٌتس ٍ ًتتایح پتػٍّف     هؤثطزض پػٍّكی تِ قٌاؾایی ػَاهل 

تطیي ٍ هَثطتطیي ػاهل زض افعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌتاى   ًكاى زاز ؾثک ضّثطی انیل تِ ػٌَاى هْن

افعایف اػتواز قسُ ٍ تتِ  ضّثطی انیل هٌدط تِ زّس  ( ًكاى هی2011احس )حاؾاى ٍ  . ًتایح پػٍّفاؾت

 تتأثیط زّتس ضّثتطی انتیل     ( ًكاى هتی 2012) یلکٌس. ًتایح پػٍّف  زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى کوک هی

هثثت ٍ هؼٌازاضی تط ػولکطز قغلی زاضز. ًقف هتغیط هیاًدی زلثؿتگی قغلی تیي ضّثطی انیل ٍ ػولکطز 

 ِ گطفتٌتس کتِ ضّثتطی انتیل    ( زض پتػٍّف ذتَز ًتیدت   2018ّوکتاضاى ) قتسُ اؾتت. اٍُ ٍ    تأییسقغلی 

 قس. تأییسّای اذالقی ًیع  هثثت ٍ هؼٌازاضی زاضز. ًقف هیاًدی اضظـ تأثیطتطزلثؿتگی قغلی کاضکٌاى 
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َ   ٍضقکؿتی ؾاظهاى هاًٌساهطٍظُ ضٍیسازّای اذیط خْاى کؿة ٍکاض  اهتل زضٍى  ّا، تغییطات فعایٌتسُ تتاظاض ٍ ػ

ّا، ػسم ٍخَز فضای اػتواز، ػسم ضػایت هثاحث اذالقتی تاػتث    ػسالتی زض ؾاظهاى ؾاظهاًی هاًٌس احؿاؼ تی

قسُ اؾت تؿیاضی اظ کاضکٌاى احؿاؼ تستیٌی ًؿثت تِ ظًسگی کاضی ٍ هسیطاى ؾاظهاى زاقتِ تاقٌس. تتستیٌی  

تس     گصاضز کِ ایي اهط آثاض هٌفی ظیا هٌفی تط کاضکٌاى هی کاهالًؾاظهاًی اثط  زی تطای ؾتاظهاى ًیتع تتسًثال ذَّا

کٌٌس کاضکٌاى ٌّگاهی کِ ًؿثت تِ ؾاظهاى ذَز تتستیي ّؿتتٌس اًتَاع     ( تیاى هی2008ضگاى )زاقت. تطٍى ٍ 

کٌٌتس زچتاض    کٌٌس ٍ حتی ٍقتی تِ ؾاظهاى ذَز فکط هتی  احؿاؾات هٌفی اظخولِ پطیكاًی ٍ اًعخاض ضا تدطتِ هی

ضّثطاى ؾتاظهاى   کٌس. ز ذؿتگی ػاعفی ٍ فطؾَزگی قغلی ایداز هیاحؿاؼ قطم قًَس ٍ ایي اهط تِ ًَتِ ذَ

تَاًٌتس زض تغییتط ّطًتَع احؿتاؼ ٍ      قتک هتی   ثیطگصاضی تاالیی کِ زض پیطٍاى ذَز زاضز تیاظ عطیق ًفَش ٍ تآ

کٌٌتس،   ٍیػگی زض کاضکٌاى ٍ پیطٍاى ذَز تآثیطگصاض تاقٌس. ضّثطاى انیل تتط تَاًوٌسؾتاظی پیتطٍاى توطکتع هتی     

 کٌس. ٍ هتؼْس ذلق هی اًسیف طـ زازُ ٍ ؾاظهاًی تا افطاز هثثتا گؿتتفکطقاى ض

زض تطضؾی پیكیٌِ پػٍّف هكرم قسُ کِ تیي ایي زٍ هتغیط تهَضت هؿتتقین ٍ غیتط هؿتتقین    

ضّثتطی ٍ ؾتایط هتغیطّتای ضفتتاض ؾتاظهاًی       یّا ؾثکّی  پػٍّكی اًدام ًكسُ اؾت ٍلی تیي ؾایط 

زّس کِ ؾثک ضّثتطی   ( ًكاى هی1394ّوکاضاى )یق اهیطذاًی ٍ تحقیقاتی اًدام قسُ اؾت. ًتایح تحق

تَاًس هٌدط تتِ کتاّف تتستیٌی     اذالقی زض نَضتی کِ هٌدط تِ تقَیت خَ اذالقی زض ؾاظهاى قَز؛ هی

گتطزز.   هتی  تأییتس هثثتت ٍ هؼٌتازاض ضّثتطی اذالقتی تتط ختَ اذالقتی ًیتع          تأثیطؾاظهاًی هٌدط گطزز. 

گتطا زض کتاّف تتستیٌی     ( زض پػٍّف ذَز ًتیدِ گطفت کِ ضفتتاض ؾتاظهاًی هثثتت   1396قٌاؼ ) یعزاى

گطا قاهل ؾطهایِ ضٍاًكٌاذتی، تَاًوٌسؾتاظی   ضفتاض ؾاظهاًی هثثت هثثت ٍ هؼٌازاضی زاضز. تأثیطؾاظهاًی 

 هٌفی زض تستیٌی ؾاظهاًی زاقتِ تاقس. ضوي ایٌکِ ًقتف  یطیتآثتَاًس  ضٍاًكٌاذتی ٍ ضّثطی اذالقی هی

( زض پػٍّف ذَز ًتیدِ گطفتٌس 2014) یتطیکتقسُ اؾت. پَالتکاى ٍ  تأییسًیع  هیاًدی ضّثطی اذالقی

 هثثت ٍ هؼٌازاضی زاضز. تأثیطکِ ًَع ضفتاض ضّثطی تط ًگطـ تستیٌی ؾاظهاًی 

 بزرسی رابطه دلبستگی ضغلی و بدبینی سبسمبنی

ّای اذیط تِ ٍقتَع   ای کِ زض ؾال م گؿیرتِّای ؾطیغ، گؿتطزُ ٍ حتی لدا تا تَخِ تِ تحَالت ٍ پیكطفت

ّتایی اؾتت کتِ اظ     پیَؾتِ، آًچِ تآهل زضتاضُ آى اّویت پیسا کطزُ، تَاًایی ّوطاُ قسى تا چٌیي پیكتطفت 

 زیسُ ٍ زلثؿتِ تِ قغل تطذَضزاض تاقٌس.   آیس کِ اظ ًیطٍی کاض هدطب، تَاًا، آهَظـ ّایی تطهی ػْسُ ؾاظهاى
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زّتس ٍ آى ضا   فطز قغل ذال ضا تِ ذَز ًؿثت هی ي هؼٌاؾت کِؾغح تاالی زلثؿتگی قغلی تسی

قًَس احؿاؾات هثثتی ًؿتثت تتِ قتغل ذتَز ٍ      زاًس. افطازی کِ تا قغل ذَز ػدیي هی هؼطف ذَز هی

زض تطضؾی پیكیٌِ پػٍّف هكرم قسُ کِ تیي ایي زٍ (. 1394قٌاؼ،  یعزاىکٌٌس ) یسا هیؾاظهاًكاى پ

ن ّی  پػٍّكی اًدام ًكسُ اؾت اها زض ظهیٌتِ زلثؿتتگی قتغلی ٍ    هتغیط تهَضت هؿتقین ٍ غیط هؿتقی

 یضتی فٍ  هحوتسظازُ تحقیقاتی اًدام قسُ اؾتت.   اؾتًتایح ٍ تآثیطات آى کِ هطتثظ تا کاّف تستیٌی 

( زض پػٍّف ذَز تِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس کِ ّطچقتسض کاضکٌتاى ًؿتثت تتِ کتاض ذتَز زلثؿتتگی        1394)

( زض پتػٍّف ذتَز   1392ّوکاضاى )قَز. ضؾتگاض ٍ  ضکٌاى تیكتط هیتیكتطی زاقتِ تاقٌس تؼْس کاضی کا

 ذسهت تطک تِ توایل تا هؼٌازاض ٍ هٌفی یا ضاتغِ قغلی، ضضایت ٍ قسى يیتِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس کِ ػد

فلچتط   .زاضز کاضکٌتاى  قتغلی  تتا ضضتایت   هؼٌتازاضی  ٍ هثثت ضاتغة قغل، تا قسى يیػد ي،یّوچٌ زاضز.

ِ  يیت قَی ٍ هٌفی ًتیدِ گطفت کِ ضاتغة( زض پػٍّف ذَز 2012) ذتسهت   تتطک  ٍ قتغل  زلثؿتگی تت

 کاضکٌاى ٍخَز زاضز.

 پژوهص مدل مفهومی

تا تَخِ تِ هتغیطّای قٌاؾایی قسُ خْت ًكاى زازى ًقف  پػٍّف( تِ ػٌَاى هسل هفَْهی 1قکل )

گتطی افتعایف زلثؿتتگی قتغلی کاضکٌتاى       ٍ ضاتغِ ضّثطی انیل ٍ کاّف تستیٌی ؾاظهاًی تا هیتاًدی 

 .عطاحی قسُ اؾت کِ زض ًوَزاض شیل ًكاى زازُ قسُ اؾت

 ّای ظیط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت: پػٍّف، فطضیِ تطای تطضؾی هسل هفَْهی

 هثثت ٍ هؼٌازاضی تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی زاضز. تأثیطضّثطی انیل  -1

 هثثت ٍ هؼٌازاضی تط افعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى زاضز. تأثیطضّثطی انیل  -2

 هثثت ٍ هؼٌازاضی تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی زاضز. تأثیطافعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى  -3

کتاّف تتستیٌی   تتط  افعایف زلثؿتگی قتغلی کاضکٌتاى   اظ عطیق هتغیط هیاًدی ضّثطی انیل  -4

 .یطزاضزتآثؾاظهاًی 
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 پضوهص مدل مفهومی .1ضکل  

 ضناسی پژوهص روش
، تَنیفی اظ ًَع ّا آىٍ تحلیل  ّا زازُآٍضی  پػٍّف حاضط اظ لحاػ ّسف کاضتطزی، اظ لحاػ قیَُ خوغ

پیوایكی اؾت ٍ چَى تسًثال تطضؾی ضاتغتِ هتغیتط هؿتتقل تتط هتغیتط ٍاتؿتتِ اؾتت ًتَػی پتػٍّف          

تاقٌس  . خاهؼِ آهاضی ایي پػٍّف کاضکٌاى حَظُ ؾتازی ٍظاضت ًفت هیقَز یهّوثؿتگی ًیع هحؿَب 

( 1970اى )هَضگت ًفط اؾت. تطای تؼییي حدتن ًوًَتِ اظ ختسٍل کطخؿتی ٍ      840حسٍز  ّا آىکِ تؼساز 

زضنس ذغا تؼساز  5ٍ  زضنس 95اؾتفازُ قسُ اؾت. تا تَخِ تِ تؼساز اػضای خاهؼِ ٍ تا ضطیة اعویٌاى 

ًفط هحاؾثِ گطزیسُ اؾت. زض ایي پػٍّف  260تهازفی تطاتط تا  یطیگ ًوًَِحدن ًوًَِ آهاضی تا ضٍـ 

اؾتت. تتِ هٌظتَض تتسٍیي      ٍ هیساًی اؾتتفازُ قتسُ   یا کتاتراًِتطای گطزآٍضی اعالػات اظ ّطزٍ ضٍـ 

 ّا زازٍُ زض ضاؾتای گطزآٍضی  یا کتاتراًِپػٍّف اظ هغالؼات  ّای یِفطضازتیات ًظطی پػٍّف ٍ اضائِ 

 ؾتؤاالت اظ ضٍـ هیساًی اؾتفازُ قسُ اؾت. اتعاض گطزآٍضی اعالػات زض ایي پػٍّف، پطؾكٌاهِ قاهل 

پاؾتد   ؾتؤاالت لیکتطت تتِ    یا زضخِ 5تطاؾاؼ هقیاؼ  زٌّسگاى پاؾدػوَهی ٍ ترههی تَزُ اؾت. 

 . اؾتگَیِ  39. پطؾكٌاهِ پػٍّف قاهل اًس زازُ

 کاّف تستیٌی ؾاظهاًی
 

 تؼس قٌاذتی
 تؼس ػاعفی 
 تؼس ضفتاضی

 ضّثطی انیل
 

 ذَزآگاّی
 پطزاظـ هتَاظى
 اذالد زضًٍی 
 ای قفافیت ضاتغِ

 افعایف زلثؿتگی قغلی
 
 تٌَع

 َّیت ٍییفِ
 اؾتقالل قغلی 
 تاظذَض
 فطزی  ضٍاتظ تیي

 ضٍاتظ زٍؾتاًِ
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گَیِ تطای چْاض تؼس، خْت  16تا  (2010ًَضثاٍؼ )تِ هٌظَض ؾٌدف ضّثطی انیل اظ پطؾكٌاهِ 

گَیِ تطای ؾِ تؼس ٍ تطای ؾٌدف زلثؿتگی  13( تا 2007) یاىکؾٌدف تستیٌی ؾاظهاًی اظ پطؾكٌاهِ 

اؾتتفازُ قتسُ اؾتت. تتطای تطضؾتی ضٍایتی نتَضی ٍ         یِگَ 10( تا 1982کاًًَگَ )ِ ظ پطؾكٌاهقغلی ا

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 

 ًكاى زازُ قسُ اؾت. 1خسٍل کِ ًتایح آى زض اؾت 

 ضزیب آلفبی کزونببخ متغیزهبی پضوهص .1جدول 

 ّا تعداد گَیِ آلفای کل آلفا اتعاد هتغیر

 

 رّثری اغیل

 87/0 خَدآگاّی

867/0 

 

4 

 4 789/0 پردازش هتَازى

 4 854/0 اخالق درًٍی

 4 712/0 ضفافیت

 

تدتیٌی 

 سازهاًی

 931/0 تعد ضٌاختی
 

882/0 

4 

 4 723/0 تعد عاطفی

 5 876/0 تعد رفتاری

 

 

دلثستگی 

 ضغلی

 885/0 تٌَع

893/0 

 

2 

 1 873/0 َّیت ٍظیفِ

 2 782/0 استقالل ضغلی

 2 894/0 تازخَر

 1 921/0 رٍاتط تیي فردی

 2 742/0 رٍاتط دٍستاًِ

تٌتاتطایي  ؛ تیكتتط اؾتت   7/0هقساض اؾتاًساضز قسُ هتغیطّای هَضز پػٍّف اظ  ضطیة آلفای هحاؾثِ

 .اؾتگفت کِ پطؾكٌاهِ هسًظط، اظ پایایی کافی تطذَضزاض  تَاى یه

 های پژوهص یافته
تتا ضٍـ   یهؼازالت ؾاذتاض یؾاظ هسلاظ  قسُ، گطفتِزض ًظط  زض ایي تحقیق تطای تطضؾی هسل هفَْهی

ِ تکتاض   warpPLSافتعاض   قسُ اؾت. تسیي هٌظَض ًطم اؾتفازُ یحساقل هطتؼات خعئ  قتسُ اؾتت.   گطفتت
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ل ٍ یت تحل یٍ ؾتپؽ هتسل ؾتاذتاض    یطیت گ اًساظُ اتتسا هسل، ؾاظی هؼازالت ؾاذتاضی زض زٍ هطحلِ هسل

َ که یطّتا یهتغ یّتا ٍ تاضّتا   ٍظى یتطضؾت ، یطیگ اًساظُ هسل ی. هٌظَض اظ تطضؾسُ اؾتط قیتفؿ ى ٍ ٌت

اؾتت   شکتط  تِ الظم .اؾتٌَى که یطّایي هتغیط تیة هؿیضطا یتطضؾ ،یهسل ؾاذتاض یهٌظَض اظ تطضؾ

 هکٌَى هتغیط ػٌَاى تِ ضّثطی انیل، کاّف تستیٌی ؾاظهاًی ٍ افعایف زلثؿتگی قغلی تحقیق، ایي زض

 .اؾت قسُ گطفتِ ًظط زض

ّ یت ِ آکقَز  یي هییتؼ ي هطحلِ،ی: زض ایطیگ اًساظُ ل هسلیتحل ِ  ین ًظتط یا هفتا زضؾتتی تَؾتظ    تت

 ّتا  آى ییایٍ پا ییي هٌظَض ضٍایط. تسیا ذیاًس  قسُ یطیگ اًساظُقسُ )ؾؤاالت تحقیق(  هكاّسُ یطّایهتغ

 3یزضًٍت  یٍ ؾتاظگاض  2ّا( ٌَى )ؾاظُکه یطّایهتغ 1یّا قاذمگطزز. تطای تطضؾی پایایی اظ  یه یتطضؾ

اظ  یتک ّط ییایاؾت. پا قسُ اؾتفازُ 5اظ ضٍـ تطضؾی ضٍایی ّوگطا یی( ٍ تطای تطضؾی ضٍا4ؾاظُ ییای)پا

قتَز.   یّط قاذم هكرم هت  یػاهل یتاضّا یعاىهتَؾظ  PLSٌَى، زض هسل کط هیهتغ یّا قاذم

ٍ یت تتط   ؿت تعض یتا یٌَى هطتَعِ هکط هیهتغ یّا قاذم یػاهل یاظ تاضّا یکاضظـ ّط  5/0 یا هؿتا

لی تتیف اظ  ّا زاضای تتاض ػتاه   هكرم گطزیس ّوِ قاذم ّا قاذمتاقس. زض تحقیق حاضط تا تطضؾی 

اخ ثت کطًٍ یة آلفتا یضتط ٍ  6یثت کیتط ییایقاذم پازٍ اظ  ؾاظُ، ییایپا یطیگ اًساظُ یتطا تاقٌس. یه 5/0

 یؾتاظُ تتطا   ییایت تاقتس. هقتساض پا   7/0 یا هؿاٍیتط  س تعض یتا ّا قاذمي ی. هقساض اقسُ اؾتاؾتفازُ 

 اؾت. قسُ ًكاى زازُ 2ٌَى زض خسٍل که یطّایاظ هتغ یکّط

 نونکم یزهبیسبسه متغ ییبیپب .2 جدول

 هتغیط هکٌَى
 پایایی ؾاظُ

کاّف تستیٌی  ضّثطی انیل
 ؾاظهاًی

افعایف زلثؿتگی قغلی 
 کاضکٌاى

یثکیتط ییایپا  89/0 839/0 874/0  

خکطًٍثا یآلفا  85/0 828/0  821/0  

 

 

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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 7/0تتاالتط اظ   ،ٍ آلفتای کطًٍثتاخ   یثت کیتط ییایت ط پایهقتاز  یقَز توتاه  یِ هكاّسُ هکعَض  ّواى

 تطذَضزاض اؾت. یؾاظُ هٌاؾث ییایاظ پا یطیگ اًساظُ ي هسلیتٌاتطا؛ قسُ اؾت هحاؾثِ

ل یت هتَضز تحل  (AVE) 2قسُ اًؽ اؾترطاجیي ٍاضیاًگیاض هیتَؾظ هؼ PLSزض هسل  1ّوگطا ییضٍا

ّوگتطا زض   یتی ضٍا یح حانل اظ تطضؾت یًتا. اذتیاض کٌس 5/0تایؿت هقساضی تیف اظ  هی ؛ کِطزیگ یقطاض ه

 ط آهسُ اؾت:یخسٍل ظ

 قینون( تحقکم یزهبی)متغ یهب سبسه یهمگزا ییروا .3 جدول

 هتغیط هکٌَى
 ضٍایی ّوگطا

ضّثطی 
 انیل

کاّف تستیٌی 
 ؾاظهاًی

افعایف زلثؿتگی 
 قغلی کاضکٌاى

قسُ  اؾترطاج اًؽیٍاض يیاًگیه (AVE) 603/0  557/0  667/0  

 یتوتاه تتطای   قسُ اًؽ اؾترطاجیي ٍاضیاًگیط هیهقاز قَز یهالحظِ ه 3خسٍل ِ زض کعَض  ّواى

 هٌاؾة تطذَضزاض اؾت. یّوگطا ییاظ ضٍا یطیگ اًساظُ ي هسلیكتط تَزُ تٌاتطایت 5/0هتغیط اظ 

هسل تطاظـ یافتِ تِ ّوطاُ ضطایة هؿیط تتِ ًوتایف زضآهتسُ     2: زض قکل یل هسل ؾاذتاضیتحل

 تاقس. 0.05آى کوتط اظ  P- valuesقثَل اؾت کِ هقساض  اؾت. ّط یک اظ ضطایة زض نَضتی قاتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل سبذتبری تحقیق .2 ضکل

 

1. Convergent validity 
2. Average variance extracted 

 ضّثطی انیل

افعایف زلثؿتگی 
 قغلی کاضکٌاى

 R2=0.44 کاّف تستیٌی ؾاظهاًی

β=0.38 
P-value<0.001 

R
2
=0.36 

β=0.47 
p -value<0.001 

 

 

β=0.62 
p -value<0.05 
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ضّثطی انیل تط کاّف تستیٌی  آى اؾت کِ زض هسل تطاظـ یافتِ زٌّسُ آهسُ ًكاى زؾت ًتایح تِ

 زض قالة خسٍل هؼٌازاض زاضز. ذالنِ ًتایح تسؾت آهسُ تأثیطؾاظهاًی ٍ افعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى 

 ًیع اضائِ گطزیسُ اؾت. 4

 زیب مسیضزا .4 جدول

 قاذم
 ضٍاتظ هسل

ة یضط
طیهؿ  

ؾغح 
 هؼٌازاضی

 ًتیدِ

 هؼٌازاض P<0/05 62/0 کاّف تستیٌی ؾاظهاًی                          ضّثطی انیل   

 هؼٌازاض P<0/001 38/0 افعایف زلثؿتگی قغلی                             ضّثطی انیل

 هؼٌازاض P<0/01 47/0 کاّف تستیٌی ؾاظهاًی                   افعایف زلثؿتگی قغلی

 هؼٌازاض P<0/05 34/0 افعایف زلثؿتگی قغلی گطی ًقف هیاًدی

تتطای   گتطزز.  هتی  اؾتفازُ Q2 ٍ ضطیة (R2) ییيتؼتیٌی هسل اظ ضطیة  تطای تطضؾی قسضت پیف

 .گطزز یههقساضی تیف اظ نفط پیكٌْاز  Q2ة یتطای ضطٍ  0.1ضطیة تؼییي هقساضی تاالی 

 بینی مدل هبی قدرت پیص ضبذص .5 جدول

 هتغیط هکٌَى
 قاذم هسل

 افعایف زلثؿتگی قغلی کاّف تستیٌی ؾاظهاًی

R) ییيتؼضطیة 
2) 36/0  44/0  

ة یضط Q
2 32/0  46/0  

Qة یضطضطیة تؼییي ٍ هقساض 
اضائِ گطزیسُ اؾت ٍ تا تَخِ  6تطای هتغیطّای تحقیق زض خسٍل  2

ِ  ، اًس ًوَزُهقازیط یازُ قسُ ضا اذتیاض  ّا ضطیة یتواهتِ آًکِ  ت ٍ یت اظ یطف قتسُ،  لصا هسل زض ًظتط گطفتت

 یّتا  قتاذم  ًْایت تطای تطضؾی اػتثاض هتسل تتطاظـ یافتتِ،    الظم تطذَضزاض اؾت. زض یٌیت فیتَاى پ

ي یاًگیت ه ،(APC) 2طیة هؿت یي ضطیاًگی. تسیي هٌظَض ؾِ قاذم هگطزًس یهتطضؾی  1تطاظـ ییکَیً

R
23 (ARSه ٍ )4اًؽیي ػاهل تَضم ٍاضیاًگی (AVIFهحاؾثِ گطزیسُ اؾت ). 

 

1. Goodness of fit index 
2. Average path coefficient 
3. Average R-squared 
4. Average variance inflation factor 
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 بزاسش مدل یهب ضبذص .6 جدول

 ؾغح هؼٌازاضی هقساض قاذم
 342/0 P<0/01 (APC)ط یة هؿیي ضطیاًگیه

 R2ي یاًگیه
(ARS) 287/0 P<0/01 

 5کوتط اظ  هقساض هغلَب، 021/2 (AVIF) یاًؽٍاض تَضم ػاهل يیاًگیه

 R2ي یاًگیت زٍ قاذم هیاًگیي ضطیة هؿتیط ٍ ه  شکط گطزیسُ اؾت، 6 گًَِ کِ زض خسٍل ّواى

ِ لتصا هقتازیط    تاقٌس یه کوتط 05/0کِ ایي هقازیط اظ  آًدا تَزُ ٍ اظ 01/0زاضای ؾغح هؼٌازاضی   هحاؾتث

کوتتط   آهسُ زؾت قسُ هؼٌازاض اؾت. زض اضتثاط تا قاذم هیاًگیي ػاهل تَضم ٍاضیاًؽ ًیع چَى هقساض تِ

 گطزز. هی تأییساؾت لصا اظ حیث ایي قاذم ًیع هسل  5اظ 

 گیری نتیجهو بحث 
گتطی افتعایف زلثؿتتگی     ضّثطی انیل تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی تا ًقتف هیتاًدی   تأثیطزض پػٍّف حاضط 

ل ًكتاى زاز ضّثتطی انتیل     قغ هثثتت ٍ   تتأثیط لی کاضکٌاى هَضز تطضؾی قطاض گطفت. ًتایح آظهَى فطضتیِ ٍا

قتٌاؼ   (، یتعزاى 1394ّوکتاضاى ) هؼٌازاضی تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی زاضز کِ تا ًتایح تحقیقات اهیطذتاًی ٍ  

ضّثطاى قتطکت هلتی    قَز کِ . تط ایي اؾاؼ پیكٌْاز هیاؾتّوؿَ  (2014) یتطیکتپَالتکاى ٍ  ( 1396ٍ)

ویت تسٌّس، زض تهوین ّای ذَز ضػایت ػسالت ٍ اًهاف ضا زاقتِ تاقتٌس ٍ تتِ    ًفت ایطاى تِ هٌافغ کاضکٌاى ّا

 ّای کاضکٌاى ذَز گَـ تسٌّس. تط اًدام کاض زضؾت زض ؾاظهاى تآکیس ًوایٌس. حطف

عایف زلثؿتتگی  هثثت ٍ هؼٌتازاضی تتط افت    تأثیطًتایح آظهَى فطضیِ زٍم ًكاى زاز ضّثطی انیل 

(، تتَض ٍ  1395) یعُپتاک (، قٌثتطی ٍ  1394ّوکاضاى )قغلی کاضکٌاى زاضز کِ تا ًتایح تحقیقات یَؾفی ٍ 

. هسیطاى حَظُ اؾت( ّوؿَ 2018ّوکاضاى )( ٍ اٍُ ٍ 2012) یل(، 2011احس )(، حاؾاى ٍ 2009) یافَض

یطٍاًكتاى ضٍتتطٍ قتًَس ًیاظهٌتس     کاضکٌاى ٍپ ؾتازی ٍظاضت ًفت تطای ایٌکِ زض تلٌسهست تا اقثال ػوَهی

تاقٌس. تطایي اؾاؼ تِ هتسیطاى حتَظُ ؾتتازی     تعضیق اذالد، تِ ػٌَاى ٍیػگی انلی ضّثطی انیل هی

قَز خَی ؾطقاض اظ ذَـ تیٌتی، اذتالد ٍ اػتوتاز زض ؾتاظهاى ضا ایدتاز       قطکت هلی ًفت پیكٌْاز هی

ی حوایت ضٍاًكٌاذتی ضا زضک کٌٌتس  کٌٌس. هسیطاى اظ عطیق ایداز فضای حوایتی تِ ًحَی کِ فطز ًَػ

 تَاًٌس تاػث زلثؿتگی کاضکٌاى گطزًس. هی

هثثتت ٍ هؼٌتازاضی تتط     تأثیطًتایح آظهَى فطضیِ ؾَم ًكاى زاز افعایف زلثؿتگی قغلی کاضکٌاى 

کاّف تستیٌی ؾاظهاًی زاضز. ّط چقسض کاضکٌاى احؿاؼ ضضایت تیكتطی اظ کتاض ذتَز زاقتتِ، ذتَز ضا     
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اًدام آى احؿاؼ لصت تیكتطی زاقتِ تاقٌس؛ احؿاؾات هٌفی ٍ تستیٌی کوتتطی تتِ    ٍقف کاض کطزُ ٍ اظ

قَز ضّثطاى قطکت هلی ًفت ؾتثک هتسیطیت حوتایتی ضا     تٌاتطایي پیكٌْاز هی؛ کاض ذَز ذَاٌّس زاقت

ّای اضظقوٌس ٍ هٌاؾة کتاض   تکاض تؿتِ، فطنت ایْاض ٍخَ تِ افطاز زازُ ٍ ؾؼی کٌٌس تا قطاض زازى پازاـ

 ضا هؼٌازاض کطزُ کِ افطاز ًؿثت تِ آى زلثؿتگی تیكتطی زاقتِ تاقٌس. افطاز

ًتایح آظهَى فطضیِ چْاضم، ًقف هتغیط هیاًدی افعایف زلثؿتگی قتغلی کاضکٌتاى تتیي ضّثتطی     

ضّثتطاى   .اؾتت ( ّوؿتَ  2012) یلکٌس کِ تا ًتایح تحقیق  هی تأییسانیل ٍ کاّف تستیٌی ؾاظهاًی ضا 

زض افتعایف   هتؤثط تَاًٌس اظ عطیق اقتساهات   ای زاضًس. ایي ضّثطاى هی کٌٌسُ يانیل زض ؾاظهاى ًقف تؼیی

تاقٌس. کاضکٌاى زلثؿتِ کاضکٌاًی ّؿتٌس کِ اظ کاض ذَز ذطؾٌس تتَزُ   یطگصاضتآثثؿتگی قغلی کاضکٌاى زل

کٌٌس. ایي چٌتیي   کٌٌس ٍ اظ ّی  تالقی زض اًدام هَفق کاض ذَز فطٍگصاض ًوی ٍ تا آى احؿاؼ َّیت هی

تتستیٌی  ضکٌاًی ّوَاضُ ًؿثت تِ ؾاظهاى ذَز احؿاؼ هثثت ٍ ذَتی زاضًس ٍ ّوتَاضُ تاػتث کتاّف    کا

 کٌٌس. گیطی آثاض هٌفی آى تطای ذَز ٍ ؾاظهاًكاى خلَگیطی هی قًَس ٍ اظ قکل ؾاظهاًی هی

تحقیق حاضط زض یک تاظُ ظهاًی هحسٍز ٍ هكرم اًدام گطفت. ضوي ایٌکِ قلوطٍ هکاًی آى تِ 

ّای تحقیق تایس احتیاط کطز. ػالٍُ تط ایتي   كرم هحسٍز اؾت تٌاتطایي زض تؼوین یافتِیک ؾاظهاى ه

تَاًتس   ّای شاتی پطؾكتٌاهِ هتی   اتعاض پطؾكٌاهِ تکاضگطفتِ قس. هحسٍزیت نطفاًّا  آٍضی زازُ تطای خوغ

قَز تا تَخِ تتِ اّویتت هتغیطّتایی     تِ ؾایط پػٍّكگطاى پیكٌْاز هی ایي تحقیق هحؿَب قَز. تطای

هاًٌس خَ ؾاظهاًی، اػتواز ؾاظهاًی ٍ ّوچٌیي ضّثطی اذالقی تط کاّف تستیٌی ؾاظهاًی هتَضز هغالؼتِ   

تیوتِ،  ) یذتسهات ّتای   قَز هَضَع پػٍّف حاضط ضا زض ؾتایط ترتف   قطاض گیطز. ّوچٌیي پیكٌْاز هی

هقایؿِ کٌٌس تا ضا تا ًتیدِ پػٍّف حاضط  ّا آىتاًک، هطاکع تْساقتی ٍ...( ٍ تَلیسی اًدام زازُ ٍ ًتایح 

 ّا ٍ کاضکٌاى اؾتفازُ کطز. ّا تِ ًفغ ؾاظهاى تسیي عطیق تتَاى اظ ًتایح پػٍّف
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