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رابطٍ ادراک از رفتار غیر اخالقی ي رفتار تًاومىدساز مدیران با اعتماد
شىاختی ي عاطفی معلمیه بٍ آوان
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سعيس هطتضَی ،1ظّطا هحوسظازُ
تبضيد زضيبفت91/2/18 :

تبضيد پصيطش91/6/4 :

چکیدٌ
اعتوبز ثِ هسيط اظ جولِ هَضَعبت هحَضی زض هطبلعبت سبظهبًي ٍ ضٍاثط هتقبثل ثييي افيطاز
هيثبضس .زض ايي ضاستب ،ايي هقبلِ ثِ پيص ثيٌي تغييطات سطَح اعتوبز هعلويي اظ ضاُ زٍ هتغيط ضفتبض
غيط اذالقي ٍ ضفتبض تَاًوٌسسبظ هسيطاى هيپطزاظز .ثب تَجِ ثِ پيطييٌِ ًريطی هَجيَز ،هيسلي ثيطای
تجييي ضٍاثط ثيي هتغيطّب اضائِ ضس ٍ هيَضز سيٌ ص قيطاض تطفيت .ضٍش پيژٍّص تَغييیي اظ ًيَ
ّوجستگي ثَزُ است .ثطای ايي هٌرَض هعلويي ضاٌّويبيي ضْطسيتبى چٌيبضاى جبهعيِ آهيبضی اييي
هطبلعِ ضا تطكيل زازًس ٍ ثب استیبزُ اظ ضٍش تػبزفي طجقيِای ،زازُّيبی ً 105یيط اظ آًْيب هجٌيبی
تحليل قطاض تطفت .ثطای جوع آٍضی زازُّب اظ پطسطٌبهِ استیبزُ ضيس هيِ ضٍاييي آى ثيب اسيتیبزُ اظ
تحليل عبهلي ٍ پبيبيي ثب استیبزُ اظ آلیبی هطًٍجبخ تبييس تطزيس .ثطای پطزاظش زازُّب اظ ضٍش تحليل
هسيط استیبزُ تطزيسً .تبيج ًطبى زاز هِ ازضاک اظ ضفتبضّبی تَاًوٌسسبظ هسيطاى ،ثط اعتوبز ضيٌبذتي
ٍ اعتوبز عبطیي هعلويي ثِ آًْب اثط زاضزّ .نچٌيي اثط هٌیيي ازضاک اظ ضفتبضّيبی غييط اذالقيي ،ثيط
اعتوبز ضٌبذتي ثط ضّجط تبييس ضس ،اهب اثط آى ثط اعتوبز عبطیي هَضز تبييس قطاض ًگطفت .ثطای اضظييبثي
هسل پيطٌْبزی ًيع اظ ضٍش تحليل هسيط استیبزُ ضس هِ ضبذعّيبی ثطاظًيستي هيطتجطً ،طيبى اظ
ثطاظش هسل اغالح ضسُ پژٍّص زاضت .يبفتِ ّيبی حبغيلِ ًطيبى زٌّيسُ آى اسيت هيِ ثْجيَز زض
ضفتبضّبی هسيطاى ثِ عٌَاى الگَّبی ًقص ،اظ تبثيطی تعييي هٌٌسُ ثط اعتوبز هعلوييي ٍ ثيِ تجيع آى
تعبهل سبظًسُ ثيي آًْب ثب هسيطاى زض سطح هساضس ضاٌّوبيي هَضز هطبلعِ ثطذَضزاض است.
ياژٌَای کليدی :اعتوبز عبطیي ثِ هسيط -اعتوبز ضٌبذتي ثِ هسيط  -ازضاک اظ ضفتيبض غييط اذالقيي
هسيط -ازضاک اظ ضفتبض تَاًوٌس سبظ هسيط
1

 زاًطيبض تطٍُ هسيطيت ،زاًطكسُ علَم ازاضی ٍ اقتػبز ،زاًطگبُ فطزٍسي هطْس2
 زاًط َی زهتطی هسيطيت ضفتبض سبظهبًي ،زاًطكسُ علَم ازاضی ٍ اقتػبز ،زاًطگبُ فطزٍسي هطْس*ًَ -يسٌسُ هسئَلzmohamadzadeh@yahoo.com :
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مقدمٍ
اعتوبز هیَْهي است هِ ثَيژُ اظ زِّ  ،1990زض ظهيٌِّيبی تًَيبتَى عليَم اًسيبًي تَجيِ
ظيبزی ثِ آى ضسُ ٍ زض هطبلعبت سبظهبًي ًيع هحققبى زض پي ضٌبذت فطايٌيسّب ٍ چگيًَگي هيبضهطز
آى ّستٌس .يكي اظ عَاهل اغلي اثطتصاض زض اي بز اعتوبز ثيي فطزی ،ضفتبضّبی افيطاز اسيت .افيطاز ثيب
اً بم اقساهبت ذبظ ،ظهيٌِ اي بز يب سلت اعتوبز اططافيبى ًسجت ثِ ذَز ضا ثِ ٍجيَز هييآٍضًيس .ثيب
تَجِ ثِ ًقص ثبضظ ٍ اثطتصاض هسيطاى ّط سبظهبى زض عولكطزّبی سبظهبًي ،اعتوبز هبضهٌبى ثِ هسيطاى
سبظهبى ضا هي تَاى ًَعي اظ اعتوبز قلوساز هطز هِ اّويت آى ًسجت ثِ سبيط اًَا اعتوبز هَجيَز زض
سبظهبى حبئع اّويت ثيصتطی ثبضس .ثٌبثطايي ،ايي پژٍّص زض پي ثطضسي اقساهبت هسيطاى اسيت هيِ
ثط اعتوبز هبضهٌبى ثِ آًْب اثطتصاض است.
جبهعِ هَضز ثطضسي زض ايي پژٍّص ضٍاثط ثيي هعلويي ٍ هسيطاى هساضس ّستٌس ،چطا هِ ثِ
زليل ٍيژتيّبی ذبظ ذَز ،ظهيٌِّبی ثسيبض ذَثي ثطای تحقيق زض ذػَظ اي بز يب سلت اعتويبز
ثِ ٍجَز هيآٍضًسً .رست آى هِ زض ايي هحيطّب ،اضتجبطبت فطاٍاى هيبى هبضهٌبى ٍ هسيطاى هيساضس
ظهيٌِ ضٌبذت هبفي آًْب ضا اظ يكسيگط فطاّن هيهٌس .ثِ عالٍُ ،هبضهٌبى ضبغل زض هساضس هعوَال ثيِ
زليل ت طثيبت هتعسزی هِ ّط سبلِ اظ هسيطاى تًَبتَى زاضًس ،اهكبى هقبيسِ ضفتبض آًْب ثب يكيسيگط ضا
پيسا هيهٌٌس ،ثٌبثطايي ًرط آًبى زض هَضز هسيطاى ذَز ،قبثل اتكبست .ثبالذطُ آى هِ هعلويي افيطازی
زاضای هْبضتّبی حطفِای ّستٌس هِ اًتربض هيضٍز تَاًبييّبی آًْب ّويَاضُ ثيِ ضٍظ ضيَز ٍ ييب ثيِ
عجبضت زيگط تَاًوٌس ضًَس .ثب تَجِ ثِ ايي هِ يكي اظ اثعبز اي بز اعتوبز هَضز ثطضسي زض ايي پژٍّص
ضفتبضّبی تَاًوٌس سبظ هسيطاى است ،تٌبست اًتربة هساضس ثطای چٌيي تحقيقي آضكبضتط هييضيَز.
هطبلعِ اعتوبز ثِ هسيطاى ثِ هثبثِ ضّجطاى سيبظهبًي ٍ ًييع ثطضسيي جيَ اعتويبز زض چٌييي فضيبّبی
آهَظضيي پييص اظ اييي ّين اً يبم ضيسُ اسيت (Nadi & ( ،)Zeinabadi & Rastegarpour, 2010
Shafiepour-Motlagh, Jafari, ( ٍ )ErfaniKhanghahi & Jafari, 2010( ٍ )Moshfeghi, 2009
 .)Yarmohammadian, & Delavar, 2011ثٌيبثطايي زض اييي پيژٍّص ،هيسيطاى هيساضس ثيِ عٌيَاى
ضّجطاى هَضز تَجِ قطاض تطفتِاًس ٍ زض هل هقبلِ هٌرَض اظ اعتوبز ثِ ضّجط يب ازضاک اظ ضفتبضّيبی ٍی
زض حقيقت ّوبى زيستبُ هعلويي ثِ هسيطاى ذَز هيثبضس.
زض ايي هقبلِ ضاثطِ ازضاک هبضهٌبى اظ ضفتبضّبی غيط اذالقي ٍ ضفتبضّبی تَاًوٌس سبظ ضّجطاى
ثط اعتوبز پيطٍاى ثِ آًْب هَضز ثطضسي قطاض تطفتِ است .اثتسا ثيب هيطٍض پيطييٌِ ًريطی ،ثيِ ذالّيبی
هَجَز زض ايي ثحث پطزاذتِ ذَاّس ضس ٍ سپس ضٍش اً بم پژٍّص ٍ ثبالذطُ ًتبيج اضائِ هيضَز.
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ثحث اعتوبز ٍ عَاهل اي بز هٌٌسُ يب هرطة آى ضا هيتَاى زض ضاستبی ًرطيِ تعبهل اجتوبعي 1هططح
هطزً .رطيِ تعبهل اجتوبعي يكي اظ فطاتيطتطيي ٍ اسبسي تطيي ًرطيِّبی هیَْهي ثيطای زضک ثْتيط
ضفتبض افطاز زض هحيطّبی هبضی است .ضيطِّبی ايي ًرطيِ ،ثِ سبلّبی زِّ  1920ثبظ هيتطزز هيِ
پلي ثيي اًسبى ضٌبسي ،ضٍاًطٌبسي اجتوبعي ٍ جبهعِ ضٌبسي اي بز هطز .زض ايي ًرطيِّ ،يط تعبهيل
اجتوبعي ضبهل يک سطی هجبزالت 2العام آٍض است .ايي تعبهالت اغلت ثِ ّن ٍاثسيتِ ٍ هطيطٍب ثيِ
ضفتبض ططف هقبثل زاًستِ ضسُاًس .ايي هجبزالت ،هيتَاًٌس زض ثطذي ضيطايط ،ضٍاثيط ثيب هيیييت ثيبال
اي بز هٌٌس .يكي اظ هسبئل اسبسي زض ايي ًرطيِ ايي است هِ ضٍاثط افطاز زض طي ظهبى ،ثيِ اعتويبز،
عالقِ ٍ تعْس هطتطک هيياً بهٌيس ( .)cropanzano & Mitchell, 2005ثيط اسيبس پيطييٌِ ًريطی
هَجَز ،زٍ زستِ اظ عَاهل اي بز هٌٌسُ اعتوبز ثِ ضّجطاى ضا هيتَاى ازضاک اظ ضفتبض اذالقي ٍ ازضاک
اظ ضفتبض تَاًوٌسسبظ آًبى زاًست هِ زض ازاهِ هَضز ثطضسي قطاض هيتيطًس ٍ سپس ثحث اعتوبز ثسيط
زازُ ذَاّس ضس.
ادراک از رفتار اخالقي رَبر:
( ،)Kalshoven, DenHartog, & DeHoogh, 2011هعتقسًس هِ اذيطا هحققبى ثيِ جيبی آى
هِ ثط اجعای اذالقي زيگط سجکّبی ضّجيط تبهييس هٌٌيس ،ثيِ ضفتبضّيبی اذالقيي ضّجيط ثيِ عٌيَاى
ه وَعِای اظ ضفتبضّب يب يک سجک ضّجطی ذبظ ذَز تَجِ هيهٌٌس ٍ ضّجطی اذالقي زيگط جعئيي
اظ سجک ضّجطی ًيست؛ ثلكِ ذَز يک سيجک ضّجيطی ثطيوبض هييضٍز )Kanungo, 2001( .ضّجيطی
اذالقي ضا هیَْم سبظی هطز .اٍ ضٍيكطز ذيطذَاّي ضا اتربش ٍ ضّجطی اذالقي ضا ثيِ عٌيَاى چبلطيي
ثيي اًگيعُّبی زيگطذَاّبًِ ٍ ذَزذَاّبًِ هططح هطز .ايي ضٍيكطز پيطٌْبز هيهٌس هيِ ييک ضّجيط
اذالقي ،ثَسيلِ ه وَعِای اظ ثبٍضّبی پصيطفتِ ضسُ ٍ قضبٍتّبی زضست اظ هحيط ذَز ًِ ٍ ،غطفب
هٌبفع ضرػي ّسايت هيضَز هِ ثطای پيطٍاى ،سيبظهبى ٍ هيل جبهعيِ سيَزهٌس اسيتTreviño, ( .
 )Brown, & Hartman, 2003ثب هطٍض تحقيقبت پژٍّص زض ظهيٌِ ضّجطی اذالقي ،ثطای تجييي ضاثطِ
ضّجطی اذالقي ثب سبيط اًَا ضّجطی (تحَل آفطيي ،3هعٌَی ٍ 4ذيطذَاّبًًِ ٍ ،)5يع ضٌبسبيي عَاهل
اثطتصاض ثط آى ،هسلي پيطٌْبز زازُ اًس هِ ضبهل ٍيژتيّيبی فيطزی ضّجيطاى ٍ پييطٍاى (ّين چيَى
ٍيژتي هبهيبٍل تطايي زض ضّجط) ،عَاهل هَقعيتي (ّن چَى ايیبی ًقصّب) ،عَاهل تعسيلتط (هحيط
اذالقي ٍ ذَزًريبضتي) ٍ پيبهيسّبی آى (ّين چيَى سيَف ضفتيبض) اسيتDeanne DenHartog & ( .
1

-Social Exchange Theory
-transactions
3
-Transformational leadership
4
-Spiritual leadership
5
-Authentic leadership
2

4

رابطٍ ادراک از رفتار غير اخالقي ي رفتار تًاومىدساز مديران با...

 )DeHoogh, 2009هعتقسًس هِ تبثيط ضّجطی اذالقي ثط پيبهسّبيي چَى اثطثرطيي ضّجيط ٍ ضضيبيت
پيطٍاى هطرع ضسُاًس ،اهب هب چيع ظيبزی زض هَضز تبثيط ضّجطی اذالقي ثط تعْيس ٍ اعتويبز پييطٍاى
ًويزاًين .تحقيقبت ًطبى زازُ اًس هِ اذالقيبت هسيطاى ثِ ازضاک پيطٍاى اظ ضّجطی آًْب اضتجبب هيي-
يبثس ٍ هسيطاًي هِ هطبثق ثب اذالق هبض هيهٌٌس ،تيبثيطات هثجتيي ثيط ًگيطشّيبی زيگيطاى زض ّويِ
سطَح سبظهبًي زاضًس .عليطغن اّويت ظيبز ايي هسئلِ ،زاًص هب هِ تبثيط ضّجطی اذالقي ثط سبظهبى-
ّيب ضا ثيط پبييِ زازُّيبی ت طثيي ثطضسيي هيطزُ ثبضيٌس ،هحيسٍز اسيت ( & Deanne DenHartog
.)DeHoogh, 2009
( ،)Deanne DenHartog & DeHoogh, 2009ضبذعّبيي ثيطای ضفتيبض غيطاذالقيي ضّجيط
ثطهيضوطًس هِ اظ آى جولِ هيتَاى ثِ زذبلت زض هبض ظيطزستبى ،تیبٍت زض اضظشّبيي هِ فطز ازعيب
هي هٌس ثب ضفتبض ٍاقعي ٍی ،تجعيض قبئل ضسى ثيي هبضهٌبى ،جسی ًگطفتي ًرطات ظيطزستبى ٍ اقسام
هطزى ٍ يب تػوين تطفتي ثسٍى تَجِ ثِ ًرطات ظيطزستبى اضبضُ هطز.
ادراک از رفتار تًاومىدساز رَبر:
زِّّبی اذيط ضبّس تَاًوٌس سبظی ضٍظ افعٍى هبضهٌبى ثَزُاين .زض ظهيٌِ ضّجطی ،ايي هسئلِ
ثب زٍ ًرطيِ "فطا ضّجطی "1هِ زض آى اًتربض هيضٍز هِ ضّجطاى ،زيگطاى ضا ثِ سوتي ّسايت هٌٌس هِ
آًْب ذَز ضا ّسايت هٌٌس ٍ "ضّجطی تسْين ضسُ "2هِ زض آى ضّجطاى تطَيق هيضًَس تيب هسيئَليت
ذَز ضا ثِ غَضت عبهساًِ ٍ زاٍطلجبًِ ثيي پيطٍاى تسْين يب تَظيع هٌٌس اضتجبب زاضز.
( )Resick, Hanges, Dickson, & Mitchelson, 2006هعتقسًس هِ ٍيژتي تطَيق هٌٌيسُ ٍ
تَاًوٌس سبظ ثِ آى ضيَُ ضّجطی اضبضُ زاضز هِ زض آى ضّجطاى زض پييطٍاى ذيَز ثيبٍضی زض ذػيَظ
تَاًبيي ٍ قبثليت زضًٍي اي بز هيهٌٌس هِ ثِ آًْب ايي اهكبى ضا هيزّس هِ ذَزهیب ثبضٌس .ضّجطاى ثيب
اًگيعُّبی ذيطذَاّبًِ ،ثطای پيطٍاى ذَز احتطام قبئل ّستٌس ٍ َّييت سيبظی هييهٌٌيس .ثٌيبثطايي،
ضّجطاى اظ استطاتژیّبی تَاًوٌس سيبظ اسيتیبزُ هيي هٌٌيس تيب زض پييطٍاى ذيَز اعتويبز ثيِ ًیيس ٍ
ذَزاثطثرطي اي بز هٌٌس.
ثيصتط هطبلعبت ضّجطی تَاًوٌس سبظ ثط تَاًوٌس سبظی تينّب هتوطهع ثَزُاًس ٍ ثيي هقيبس-
ّبی تًَبتًَي هِ ثطای اضظيبثي ايي هیَْم تَسعِ پيسا هطزُاًيسّ ،ين پَضيبًي ٍجيَز زاضز .ضّجيطی
تَاًوٌس سبظ ضيَُای اظ ضّجطی است هِ هبضهٌبى ضا ّسف هيتيطز ٍ آًْب ضا تطَيق هيهٌس تيب ذيَز
هٌتطلي ضا زض ذَز تَسعِ زٌّس ٍ زض حقيقت ثِ عٌَاى ضّجطاى ذيَيص عويل هٌٌيس .ثٌيبثطايي اييي
ضيَُ ،تَظيع قسضت ضا زض پي زاضز هِ هوكي است هَضز قجَل ثطذي ضّجطاى قطاض ًگييطز .ثٌييبىّيبی
1

-Super leadership
-Shared leadership
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ايي ًرطيِ فطاٍاى است :هيتَاى هیَْم تسيْين قيسضت ضا زض ًرطييِ ضفتيبضی ذَزهيسيطيتيً ،رطييِ
ضٌبذت اجتوبعيً ،1رطيِ ضّجطی اقتضبييً ،رطيِ ضّجطی هتوطهيع زض هقبثيل تَظييع ضيسًُ ،رطييِ
2
تجبزل ضّجط -پيطٍ ،سيستنّبی هسيطيت هطبضهتي ليكيطت ٍ تحقيقيبت تعيسيل ضفتيبضی ضيٌبذتي
جست َ هطز ( .)Vecchio, Justin, & Pearce, 2010ثيطای زستطسيي ثيِ زيگيط تعيبضي ضفتبضّيبی
تَاًوٌس سبظی ضّجط هيتَاًيس ثِ ( )Konczak, Stelly, & Trusty, 2000ضجَ هٌيس.
اظ سَی زيگط ،تبّي ضفتبضّبی تَاًوٌس سبظ ضّجطاىًَ ،عي ضفتبض اذالقي ّن ثطيوبض هييضٍز.
ضفتبض تَاًوٌس سبظ هیَْهي است هِ ثط تیَيض اذتيبض ،هطبضهت هبضهٌبى زض تػوينتيطی ٍ تسيْين
3
هٌبثع سبظهبًي تبهيس زاضز ٍ آى ضا هيتَاى ثِ ًرطيِّبی هسيطيت هطبضهتي ٍ ع يي ضسى ثيب ضيغل
ًسجت زاز .تَاًوٌس سبظی يب اظ ضاُ هستقين ٍ اظ ضاُ تعبهلّبی ضّجط ٍ پيطٍاى (هثال تبييس تَاًبييّيبی
پيطٍاى) ٍ يب غيط هستقين اظ ضاُ اعطبی فطغتّبی ضضس ٍ هَفقيت زاًست ( & Deanne DenHartog
 ٍ ،)DeHoogh, 2009هػبزيق آى ،ضبهل اعطبی حق غحجت هطزى ٍ ًرط زازى زض هبض ٍ هطيبضهت
زض تػوينتيطیّبی هبضی ّستٌس .ضّجطاى ثب اًگيعُّبی ذيطذَاّبًِ اظ استطاتژیّبی تَاًوٌسسيبظی
استیبزُ هيهٌٌس ٍ ثٌبثطايي هي تَاى اًتريبض زاضيت پيطٍاًيي هيِ اظ سيَی ضّجيطاى ذيَز ضفتبضّيبی
تَاًوٌسسبظ هطبّسُ هٌٌس ،آى ضا هػساقي ثطای ضفتبض اذالقي آًْب زض ًرط ثگيطًس.
اعتماد:
( ،)Mo¨llering, Bachmann, & Lee, 2004هعتقسًس هِ اظ حسٍز آغبظ زِّ  ،1990هَضيَ
اعتوييبز زض علييَم اجتوييبعي عاليييق ظيييبزی ضا ثييِ طييَض جييسی ثييِ ذييَز جلييت هييطزُ اسييت.
) Seligman(1997, p. 160ثِ ًقل اظ ( ،)Mo¨llering, et al., 2004اضبضُ هيهٌس هِ تَجيِ فعايٌيسُ
ثِ هَضَ اعتوبز ،پبسري ثِ ايي ٍاقعيت است هِ زض هَقعيت هًٌَي ،ثطای ضسيسى ثِ آى ًقبطي هِ
زيگط سيستنّب ًويتَاًٌس اطويٌبى اي بز هٌٌس ،هب ثيصتط اظ آى هِ ثِ ضٌبذت ثيصتط ًييبظ زاضيتِ
ثبضين ،ثِ اعتوبز ًيبظ زاضين .افطاز تٌْب ظهبًي ثِ اعتوبز تَجِ ًطبى هيزٌّيس هيِ هسيئلِ سيبظ ضيسُ
ثبضس .ثٌبثطايي تَجْبت اذيط ثِ ثحث اعتوبز ًِ تع ت آٍض است ٍ ًِ ضيبهبضاًِ.
) Mishara(1996ثِ ًقل اظ ( ،)Chathoth, Mak, Jauhari, &Manaktola, 2007اعتوبز ضا ثِ
غَضت توبيل فطز اعتوبز هٌٌسُ ثطای ٍاثستِ ضسى (آسيت پصيط ضيسى) زض هقبثيل فيطز زيگيطی ثيط
اسبس ايي ثبٍض هِ ٍی تَاًب ،4زاضای ضٍحييِ ثيبظ ،5ثبهالحريِ ٍ 6هعتجيط 1اسيت ،تعطيي هييهٌيس.
1

-Social cognitive theory
-Cognitive behavior modification research
3
-Job involvement
4
-Competent
5
-Open
6
-Concerned
2
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( ،)Shockley-Zalabak, Ellis &Winograd, 2000ثِ ًقل اظ (ً )Chathoth, et al., 2007يع ،اعتوبز
سبظهبًي ضا "اًتربضاتي هِ افطاز زضثبضُ ضجكِّبی ضاثطِای ٍ ضفتبضی سبظهبى زاضًيس" تعطيي هطزًيس.
ثطای ثطضسي پيطيٌِّبی ًرطی ،هعبًي ،ثٌيبىّب ،جٌجِّب ٍ پيبهسّبی تًَبتَى اعتوبز هييتَاًييس ثيِ
(Tschannen-Moran&Hoy, ( ٍ )Delhey & Newton, 2001( ،)Macaskill& Brown, 2009
 )2000هطاجعِ هٌيس.
( ،)Mooradian, Renzl, & Matzler, 2006اضبضُ هطزًس هِ ثيي ًگطش ثِ اعتوبز ثِ عٌيَاى
يک ٍيژتي يب ذػيػِ ٍ اعتوبز ثِ عٌَاى يک ٍضيعيت (هَقعييت) زض ازثييبت هيطتجط تويبيع هيبفي
اي بز ًطسُ است؛ (ً )Burke, Sims, Lazzara, & Salas, 2007يع سِ زيستبُ ًسجت ثِ اعتويبز ضا اظ
يكسيگط هتوبيع هيسبظًس :اعتوبز ثِ عٌَاى يک ٍيژتيي ضرػيي ،اعتويبز ثيِ عٌيَاى ييک هَقعييت
ذَزجَش هِ تحت تبثيط عَاهل ضٌبذتي ،اًگيعضي يب احسبسي است ٍ ثيبالذطُ ،اعتويبز ثيِ عٌيَاى
يک فطايٌس هِ ضفتبضّبً ،گطشّب ٍ ضٍاثط ذبغي اظ آى هتبثط هيضًَس ٍ ثط آى اثط هيتصاضًس.
اظ هٌرطی زيگط هِ ثيصتط هسًرط ايي پژٍّص است ،زٍ ضٍيكطز هلي زض ظهيٌِ اعتوبز ٍجَز
زاضز :اٍل ضٍيكطز ضفتبضی هِ اعتوبز ضا يک ضفتبض اًتربة ضسُ عقاليي هثل ّوكبضی هيزاًس ،زيگطی
ضٍيكطز ضٍاًطٌبذتي هِ اعتوبز ضا زض ضاثطِ ثب حبلتّبی ضٍاًي پيچيسُای چَى اًتربضات ،احسبسيبت
ٍ آهبزتيّب هيزاًس .زضٍى ضٍيكطز اذيط ،سِ ضّيبفت ثِ هطبلعِ اعتوبز ٍجَز زاضز :اعتوبز ثيِ عٌيَاى
يک هیَْم تک ثعسی هِ اعتوبز ٍ ثي اعتوبزی ضا زض زٍ سط ييک پيَسيتبض هييثيٌيس .زٍم هيسل زٍ
ثعسی هِ زض آى اعتوبز ٍ ثي اعتوبزی اثعبز جساتبًِای ّستٌس هِ هيتَاًٌس ثِ غَضت ه عا ثطضسيي
ضًَس .سَم هسل اًقالثي هِ ثيبى هيهٌس اعتوبز اضكبل تًَبتًَي زاضز ٍ زض طي ظهبى تغييط هيهٌس.
ّط يک اظ ايي ضٍيكطزّب ،تعطي ذبغي ثِ اعتوبز زاضًس .زض ضٍيكطز تحَلي هِ اعتويبز ضا زاضای اثعيبز
تًَبتًَي زض ًرط هيتيطز ،اعتوبز ثط اسبس ثٌيبىّبی آى تعطي هيضَز؛ هثال اعتوبز ثِ زيگطی ثيط
اسبس زاًص ٍی ،اضظشّب ٍ يب َّيت هطتطک ثب ٍی (.)Lewicki, Tomlinson, & Gillespie, 2006
(ً ،)Schoorman, Mayer, & Davis, 2007يع هعتقسًس هِ زض تعطي اعتوبز ،ثيب هطيكالتي اظ قجييل
سطح ت عيِ ٍ تحليل ،پَيب ثَزى ايي هیَْم ٍ هساذلِ ظهبى ،ثحث ضيسک ٍ سسيستنّبی هٌتيطل ٍ
زٍ سَيِ ثَزى اعتوبز ضٍثطٍ ّستين.
( ،)Galford & Drapeau, 2007ثِ ًقيل اظ ( ))Farhang, Siadat, Molavi, & Hoveida, 2010سيِ
ًَ اعتوبز زض سبظهبى ضٌبسبيي هطزُ اًس:
 .1اعتوبز سبظهبًي ،اعتوبزی هِ ثِ هَجت آى ،ذط هطيّبی سبظهبى آى تًَِ هِ ثيبى ضسُاًيس ثيِ
طَض هٌػیبًِ اً بم ذَاٌّس ضس.
1

-Reliable
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 .2اعتوبز استطاتژيک :اعتوبز ثِ هبهَضيت ٍ استطاتژی سبظهبى ٍ تَاًبيي هست هَفقيت آى.
 .3اعتوبز ضرػي :اعتوبزی هِ ظيطز ستبى ثِ هسيطاًطبى زاضًس تب عالقِ آًبى ضا زض ًرط ثگيطًس ٍ ثطای
زستيبثي ثِ آى ذَاستِّب تالش هٌٌس .ثِ ايي تطتيت هيتَاى تیت هِ اعتوبز ضرػي هبضهٌيبى ثيِ
ضّجطاى ضكل هْوي اظ اعتوبز سبظهبًي ثطوبض هيضٍز هِ هيتَاًيس پيبهيسّبی اعتويبز ضا ثيِ اضهغيبى
ثيبٍضز.
اتط چِ ضوبض ظيبزی هطبلعبت ت طثي زض ظهيٌِ اعتوبز اً بم ضسُ است ،اهب ذالّيبی هَجيَز
زض ايي ظهيٌِ ضا پط ًكطزُاًس ( .)Lewicki, et al., 2006سبلّب قجيل ) Zand(1972, 1997ثيِ ًقيل اظ
( ،)Six, Nooteboom, & Hoogendoorn, 2010اّويت اقساهبت ذبغي ضا ثطای اي بز اعتوبز ثِ طَض
ت طثي ًطبى زازُ ثَز .اهب (ّ )Six, et al., 2010ن زضيبفتٌس هِ اعوبلً ،قص ظيبزی زض اي بز اعتويبز
زاضًس .اًَا تًَبتَى ضفتبضّبيي هِ اعتوبز ضا اي بز هيهٌٌس ّن ضٌبسبيي ضسُاًس؛ ّن چَى عول ثيِ
ٍعسُّب ٍ ضطة االجلّب ٍ ضفتبضّبيي هِ ثِ اي بز ضاثطِ هوک هٌٌس.
اعتماد بٍ رَبر:
اعتوبز ثِ ضّجط هَضَ هَضز عالقِ هحققبى سبظهبًي ثَزُ است .هطبلعيبت ًطيبى هييزٌّيس
پيطٍاًي هِ ثِ ضّجطضبى اعتوبز زاضًس ،عولكطز ثْتطی زاضًس ،ضفتبضّبی ضيْطًٍسی ثييصتيطی اً يبم
هيزٌّس ٍ تعْس سبظهبًي ٍ ضضبيت ضغلي آًْب ّن ثيبالتط اسيت (.)Palanski & Yammarino, 2009
( ،)Norman, Avolio, & Luthans, 2010اثط ضیبفيت ٍ قبطعيت ضّجط ضا ثط اعتوبز پيطٍاى ثيِ ضّجيط
تبييس هطزًس ،)Rubin, Bommer, & Bachrach, 2010( .زضيبفتٌسهِ اعتويبز ثيِ ضّجيط ،ضاثطيِ ثييي
ضّجطی عولگطا ٍ 1ضفتبضّبی ضْطًٍسی ضا ٍاسطِتطی هيهٌس .اعتوبز يكيي اظ ثيبضظتطيي ًطيبًِّيبی
ضّجطی است ٍ ٌّگبهي هِ پيطٍاى ثِ ضّجطضبى اعتوبز زاضًس ،عالقِ زاضًس هِ زض هقبثل اعوبل ٍ ضفتبض
ٍی فطهبًجطزاض ثبضٌس ( .)Shafiepour-Motlagh, et al., 2011ثطای ثحث هبهل زض ظهيٌِ اعتويبز ثيِ
ضّجطاى ثِ ( )Burke, et al., 2007ضجَ هٌيس.
( ،)D DenHartog, 2003زضيبفت هِ ضّجطاى زض اي بز ٍ اضتقبی اعتوبز زض ثيي افطاز ٍ تطٍُ-
ّبی سبظهبى ذَز اثطتصاض ّستٌس .هثال ضّجطی تحَل آفطيي ضاثطِ هثجتي ثيب اعتويبز ثيِ ييک ضّجيط
ذبظ ٍ ّن اعتوبز ثِ هل تين هسيطيت ٍ ّوكبضاى زاضز ،)Kalshoven, et al., 2011( .پيطٌْبز هيي-
هٌٌس هِ ثيي اثعبز ضّجطی اذالقي (عسالت ،تقسين قسضت ٍ تجييي ًقص ،ثيِ جيع تسيْين قيسضت) ٍ
اعتوبز ثِ ضّجط ضاثطِ هثجتي ثطقطاض ثبضس .زض هطبلعِ آًْب اييي ضاثطيِ تبيييس ضيس ،يعٌيي ثييي ازضاک
هبضهٌبى اظ اًَا ضفتبضّبی ضّجطاى ٍ اعتوبز ثِ آًْب ضاثطِ ٍجَز زاضزZeinabadi & Rastegarpour, ( .
 ،)2010ثب اً بم پژٍّص زض ثيي  652هعلن تْطاًي ًطبى زازًس هِ ضّجطی تحَل آفطيي تب حس ظيبزی
-Operant leadership
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ٍاضيبًس اعتوبز ثِ هعلويي هسضسِ ضا تَضيح هيزّس .عسالت ضٍيِای ًيع زض ايي ظهيٌِ ًقص ٍاسيطِ
ايیب هيهٌس.
زض پژٍّص ( ،)Yang & Mossholder, 2010زٍ سيطح اظ ضّجيطی اعتويبز ثيِ ضّجيطی (ثيِ
سطپطست ٍ هسيطيت) ٍ زٍ ًَ اعتوبز (ضٌبذتي ٍ عبطیي) ثطضسي ضسُاًس .تحقيقبت ًطبى هيزٌّيس
زٍ فطايٌس ضٍاًطٌبذتي ه عا زض ظهيٌِ اعتوبز ثِ ضّجط هيتَاى هتػَض ضيس هيِ يكيي اظ آًْيب اثيعاضی
طجيعي ٍ زيگطی اثعاضی هٌطقيتط استً ًَ .رست اعتوبز عبطیي ذَاًسُ ضسُ ٍ اظ ضٍاثط ٍ عالقيِ-
ّبی ضرػي ثط هيذيعز ،زض حبلي هِ ًَ زٍم ،اعتوبز ضٌبذتي ًبهيسُ ضسُ ٍ ضبهل ازضاک پييطٍاى
اظ ٍيژتيّبيي چَى تَاًبيي ،قبثليت اطويٌبى ٍ زضستكبضی ضّجط است،)Schoorman, et al., 2007( .
ثيبى هيهٌٌس ايي هِ چِ عَاهل يب فطايٌسّبيي هٌ ط ثِ اي بز اعتوبز عبطیي افطاز ثيِ يكيسيگط هيي-
ضَزٌَّ ،ظ هبهال هعلَم ًيست .زض ايي هقبلِ ،عالٍُ ثط ايي هِ زٍ ًَ اعتويبز ضيٌبذتي ٍ عيبطیي اظ
يكسيگط ه عا زاًستِ ضسُّ ،نچٌيي پيطٌْبز هيضَز هِ اعتوبز عبطیي ،هيتَاًس اظ اعتوبز ضٌبذتي
ثِ ضّجط ًيع تبثيط ثپصيطز.
ثب تَجِ ثِ پيطيٌِ ًرطی ثيبى ضسُ ،هيتَاى هسل هیَْهي ظيط ضا ثطای ثطضسي ضاثطيِ ازضاک
اظ ضفتبضّبی اذالقي ٍ تَاًوٌسسبظی هسيطاى ثط اعتوبز ضٌبذتي ٍ عبطیي هعلويي ثيِ آًْيب پيطيٌْبز
هطز:
ازضاک اظ ضفتبض غيطاذالقي هسيط

ازضاک اظ ضفتبض تَاًوٌس سبظی

اعتوبز ضٌبذتي ثِ هسيط

اعتوبز عبطیي ثِ هسيط

هسيط

ضکل  -6مدل مفًُمي پژيَص

ثط اسبس هسل هصهَض ثطتطفتِ اظ هجبًي ًرطی ٍ پيطيٌِ پيژٍّص هييتيَاًين فطضييبت ظييط ضا ثيطای
پژٍّص ثطضوطين.
فطضيِ ا :ازضاک اظ ضفتبض تَاًوٌس سبظ هسيطاى ،ثط ازضاک هبضهٌبى اظ ضفتبض غيطاذالقي هسيطاى اثط هٌیي
زاضز.
فطضيِ  :2ازضاک اظ ضفتبض غيطاذالقي هسيطاى ،ثط اعتوبز ضٌبذتي هعلويي ثِ آًبى اثط هٌیي زاضز.
فطضيِ  :3ازضاک اظ ضفتبض غيطاذالقي هسيطاى ،ثط اعتوبز عبطیي ثِ آًبى اثط هٌیي زاضز.
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فطضيِ :4ازضاک اظ ضفتبض تَاًوٌسسبظ هسيطاى ،ثط اعتوبز ضٌبذتي ثِ آًبى اثط هثجت زاضز.
فطضيِ  :5ازضاک اظ ضفتبض تَاًوٌسسبظ هسيطاى ،ثط اعتوبز عبطیي ثِ آًبى اثط هثجت زاضز.
فطضيِ  :6اعتوبز ضٌبذتي ثِ هسيطاى ثط اعتوبز عبطیي ثط آًبى اثط زاضز.
ريش پژيَش
ايي پژٍّص ،يک پژٍّص تَغيیي اظ ًيَ ّوجسيتگي ثيَزُ اسيت ٍ اظ ًريط ّيسف اً يبم،
پژٍّص هبضثطزی ثطوبض هيضٍز .پبسد زٌّستبى ،هعلويي هساضس ضاٌّوبيي ضْطستبى چٌبضاى ثَزًس.
ًوًَِتيطی ثِ ضيَُ تػبزفي طجقِ ثٌسی اً بم ضس .ثِ ايي تطتيت هِ پيس اظ تعيييي ح ين ًوًَيِ،
تعساز ًوًَِ ثط هساضس تقسين ٍ ثب هطرع ضسى تعساز ًوًَِ زض ّط طجقًِ ،وًَِتييطی ثيِ غيَضت
تػبزفي زض ثيي هعلويي ّط هسضسِ اً بم ضس .تعساز جبهعِ هَضز ًرط ً 305یط ثَزُاًس .ثب تَجيِ ثيِ
فطهَل ح ن ًوًَِ ٍ سطح ذطبی  ٍ 0.1ثيصتطيي اًحطاف هعيبض  3.1ثطای هتغيط اعتويبز ضيٌبذتي
ثِ عٌَاى هتغيط ٍاثستِ زض ًوًَِتيطی اٍليِ ،ح ن ًوًَِ الظم ً 104یط ثطآٍضز هيضَز ٍ ًوًَِ تيطی
اظ ثيي ً 110یط اظ هعلويي هصهَض اً بم ضس 105 .پطسطٌبهِ قبثل استیبزُ ثبظتطزاًسُ ضس هِ تحليل
زازُّب ثط ضٍی ايي عسُ اً بم تطفت .اظ آً ب هِ اييي پيژٍّص زض هيَضز هيسيطاى ييک سيطح ٍاحيس
(هسيطاى هساضس) اً بم تطفت ،اظ هطكالت ت عييِ ٍ تحلييلّيبی چٌسسيطحي زض اهيبى هييثبضيس
(.)Deanne DenHartog & DeHoogh, 2009
( ،)Six, et al., 2010ثيبى هيهٌٌس هِ سِ ضٍيكطز هلي ثطای هطبلعِ اثطات اقيساهبت افيطاز
زض اي بز يب ترطيت اعتوبز ٍجَز زاضز :اٍلي ضٍيكطز آظهبيطي است هِ اغلت ثط ضٍی زاًط َيبى اً بم
هيضَز ٍ زض آى ،اظ ضاُ زستكبضی ٍ هٌتطل هتغيطّب ،اثط اقساهبت تًَبتَى ثط سطَح اعتويبز ثطضسيي
هيضَز .ضٍيكطز زٍم ،ضٍيكطز هػبحجِّبی عوقي است هِ زض آى ططفيي يک ضاثطِ ،زض هَضز جٌجِ-
ّبی تًَبتَى اعتوبز ثيي ذَز غحجت هيهٌٌس ٍ ضٍيكيطز سيَم ًرطسيٌ ي اظ ضاُ پطسطيٌبهِّيبی
چٌستَيِای است .زض ايي هقبلِ ثب تَجِ ثِ ّسف پژٍّص ٍ سَْلت اً بم هبض ،ثطای سٌ ص اعتويبز
اظ ضٍش سَم ثب پطسطٌبهِای هِ اظ هقيبس پٌج تبيي ليكطت تٌرين ضسُ ثَز ،استیبزُ ضيس .ازضاک اظ
ضّجطی اذالقي ٍ ضفتبض تَاًوٌيس سيبظی ضّجيط ثيب اسيتیبزُ اظ پطسطيٌبهِ ( & Deanne DenHartog
 ٍ ،)DeHoogh, 2009اعتوبز ضٌبذتي ٍ عبطیي ثِ ضّجط ًييع ثيب اسيتیبزُ اظ پطسطيٌبهِ ( & Yang
 )Mossholder, 2010سٌ يسُ ضس.
تحليل زازُّب ثب استیبزُ اظ ًطم افعاض ً ٍ spssيع ضٍش تحليل هسييط اً يبم ضيسّ .ينچٌييي
پبيبيي ٍ ضٍايي سبظُّبی هَضز هطبلعِ ًيع ثطضسي ضسًس .ضٍاييي زازُّيب ثيب اسيتیبزُ اظ ضٍش تحلييل
عبهلي سٌ يسُ ضس هِ ًتبيج آى زض جيسٍل ضيوبضُ ييک قبثيل هالحريِ اسيت .هقيبزيط ثبضعيبهلي ٍ
ضبذعّبی هطتجط ثِ زست آهسًُ ،طبى هيزٌّس هِ ّوِ هتغيطّب اظ ضٍاييي قبثيل قجيَل ثطذيَضزاض
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ّستٌس .ثطای سٌ ص پبيبيي ًيع ضٍش آلیبی هطًٍجبخ ثِ هبض تطفتيِ ضيس .جيسٍل ضيوبضُ زٍ هقيساض
پبيبيي هتغيطّب ضا ثب استیبزُ اظ ضطيت آلیبی هطًٍجبخ ًطبى هيزّس هيِ تَييبی پبييبيي هيَضز قجيَل
هتغيطّبی هَضز هطبلعِ است.
جديل  -6وتايج تحليل عاملي برای سىجص ريايي متغيرَا
تَيِّبی ضفتبض
تَاًوٌسسبظ

ثبضعبهلي

0.79
1
0.75
2
0.72
3
0.72
4
0.78
5
0.7
6
0.7
7
0.85
8
0.78
9
0.81
10
0.78
11
0.75
12
0.73
13
ضبذع KMO: 0.92
سطح هعٌي زاضی0.00 :

تَيِّبی ضفتبض
غيطاذالقي

ثبضعبهلي

تَيِّبی اعتوبز
عبطیي ثِ ضّجط

ثبضعبهلي

تَيِّبی اعتوبز
ضٌبذتي ثِ ضّجط

ثبض عبهلي

1
2
3
4
5
6
7

0.79
0.81
0.82
0.85
0.77
0.82
0.84

1
2
3
4
5

0.8
0.88
0.73
0.84
0.76

1
2
3
4
5

0.9
0.89
0.87
0.86
0.88

KMO:0.81
Sig: 0.00

ضبذع KMO: 0.88T
سطح هعٌي زاضی0.00:

KMO: 0.84
Sig: 0.00

جديل  -9مقادير آلفای کريوباخ برای متغيرَای مًرد بررسي
هتغيط تعساز ٍ هقساض

ازضاک اظ ضفتبض تَاًوٌسسبظ

ازضاک اظ ضفتبض غيطاذالقي

اعتوبز عبطیي ثِ ضّجط

اعتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط

تعساز تَيِ ّب
هيعاى آلیبی هطًٍجبخ

13
0.91

7
0.89

5
0.86

5
0.91

یافتٍَای پژيَش
ثرص اٍل ًتبيج ثِ ثيبى ٍيژتيّبی ًوًَِ هَضز هطبلعِ اذتػبظ زاضز هِ ثب استیبزُ اظ ًيطم-
افعاض اس پي اس اس اً بم ضسً .وًَِ هَضز ثطضسي زاضای هيبًگيي سٌي  33.6سبل ثيَز هيِ ثيبظُای
 22تييب  56زاضييتً %72 .وًَييِ هييَضز ًرييط زاضای تحػيييالت هبضضٌبسييي ٍ  %6زاضای تحػيييالت
هبضضٌبسي اضضس ٍ ثقيِ فَق زيپلن ثَزًس %47 .پبسيد زٌّيستبى هيطز ٍ  %53ظى ضيٌبذتِ ضيسًس ٍ
هيبًگيي سبثقِ هبضی ًيع  8/5سبل هحبسجِ ضس.
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ًتبيج هطثَب ثِ هيبًگيي ،اًحطاف هعيبض ٍ ّوجستگي ثيي هتغيطّبی هَضز ثطضسي زض جيسٍل
(ً )2طبى زازُ ضسُ است .هالحرِ هيتطزز هِ ازضاک اظ ضفتبض غيطاذالقي هسيطاى هوتيط اظ هتَسيط
ثَزُ ٍ هيعاى اعتوبز ضٌبذتي ًيع اًسهي ثيصتط اظ اعتوبز عبطیي اهتيبظ زّيي ضيسُ اسيت .ازضاک اظ
ضفتبض غيطاذالقي ضاثطِ هٌیي هعٌبزاض ثب ّط سِ هتغيط زيگط زاضزّ .نچٌييّ ،وجسيتگي ثيباليي ثييي
ازضاک اظ ضفتبض تَاًوٌس سبظ ضّجط ثب اعتوبز عبطیي ٍ ضٌبذتي ثِ ٍی ٍ ًييع ثييي اعتويبز ضيٌبذتي ٍ
اعتوبز عبطیي ٍجَز زاضز.
جديل  -9وتايج َمبستگي پيرسًن بيه متغيرَا(** معىي داری در سطح )1.16

ازضاک اظ ضفتبض غيط اذالقي ضّجط
ازضاک اظ ضفتبض تَاًوٌسسبظ ضّجط
اعتوبز ضٌبذتي
اعتوبز عبطیي

هيبًگيي

اًحطاف هعيبض

ازضاک اظ ضفتبض غيط
اذالقي

ازضاک اظ ضفتبض
تَاًوٌسسبظی

2.6
3.5
3.57
3.34

6.08
9.85
3.10
2.63

1
**-0.705
**-0.619
**-0.619

1
**0.775
**0.672

اعتوبز عبطیي

اعتوبز ضٌبذتي

1
**0.814

1

زض هطحلِ ثعس ،ثطای ثطضسي تبييس ٍ يب ضز فطضيِّب ٍ ًيع غحت هلي هسل هَضز ثطضسيي ،زازُّيب ثيِ
ًطم افع اض ليعضل ٍاضز ضسًس .ضكل ظيط ضاثطِ ثيي هتغيطّبی هَضز ثطضسي ٍ زض حقيقت اثطات آًْيب ثيط
يكسيگط ضا ًطبى هيزّس .هسل اٍليِ هِ ًطبى زٌّسُ ضٍاثط ثيي هتغيطّيب ثيط اسيبس هيسل هیْيَهي
پيطٌْبزی ثَز ،ثِ هسل ثطاظش ضسُ پيطٌْبزی ًطم افعاض زض قبلت ضكل ضوبضُ زٍ تعيسيل يبفيت هيِ
اًسهي ثب هسل اٍليِ تیبٍت زاضز .زض هسل پيطٌْبزیً ،تبيج آظهَى فطضيبت هَضز ثطضسي قيطاض تطفيت
هِ زض جسٍل ضوبضُ سِ قبثل هطبّسُ استً .تبيج ضبذعّبی ثطاظًستي هيل هيسل ًييع زض جيسٍل
ضوبضُ چْبض ًطبى زازُ ضسُ است هِ ًطبًگط تبييس هسل ثطاظش ضسُ هيثبضس.
-0.29
1.00

ازضاک اظ ضفتبض غيطاذالقي

اعتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط

ضّجط
0.47

-0.7
ازضاک اظ ضفتبض تَاًوسسبظی

0.51
0.54
اعتوبز عبطیي ثِ ضّجط

ضّجط
0.42
1.00

ضکل  -9رابطٍ بيه متغيرَای مًرد بررسي بر مبىای مدل پيطىُادی ايليٍ

0.24
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جديل  -3وتايج آزمًن فرضيات
ضطيت ثتب

هقساض t

ًتي ِ

فطضيِ اٍل
فطضيِ زٍم
فطضيِ سَم

-0.7
-0.29
0.33

-5.82
-2.91
0.18

تبييس فطضيِ
تبييس فطضيِ
عسم تبييس فطضيِ

فطضيِ چْبضم
فطضيِ پٌ ن
فطضيِ ضطن

0.47
0.42
0.54

4.72
6.21
8.13

تبييس فطضيِ
تبييس فطضيِ
تبييس فطضيِ

جديل -4مقادير ضاخصَای اودازٌ گيری ضدٌ برای برازش مدل
ضبذع

NFI

AGFI

GFI

RMSEA

هقساض پي

زضجِ آظازی

هبی زٍ

هقساض

1.00

1.00

1.00

0.00

0.88

1

0.02

ّوبىتًَِ هِ هالحرِ هيتطزز ،ثب تَجِ ثِ هقبيط ثتب ٍ ضطايت استبًساضز هيسل ،اثيط هٌیيي ازضاک اظ
ضفتبض تَاًوس سبظ ضّجط ثط ازضاک اظ ضفتبض غيط اذالقي اٍ تبييس هيضَز .ثِ ايي تطتيت فطضييِ ًرسيت
هَضز تبييس قطاض هيتيطز .ازضاک اظ ضفتبض غيط اذالقي ثط اعتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط ًيع تبييس تطزيس ،اهب
اثط آى ثط اعتوبز عبطیي تبييس ًطس .ثٌبثطايي زض هسل ثطاظش يبفتِ ،ايي تبثيط حصف ضسُ است .ثِ ايي
تطتيت هيتَاى تیت هِ فطضيِ زٍم تبييس ٍ فطضيِ سَم ضز هييضيَز .اتطچيِ زض ًتيبيج هطثيَب ثيِ
ّوجستگيّ ،وجستگي هٌیي هعٌييزاضی ( )0.619ثييي زٍ هتغييط ازضاک اظ ضفتيبض غييط اذالقيي ثيب
اعتوبز عيبطیي ٍجيَز زاضز .فطضييِ چْيبضم ٍ پيٌ ن هجٌيي ثيط اثطتيصاضی ازضاک پييطٍاى اظ ضفتيبض
تَاًوٌسسبظی ضّجط ثط اعتوبز عبطیي ثِ اٍ ًيع هَضز تبييس قطاض هيتيطًسّ .وبى طَض هِ زض جيسٍل 2
هطبّسُ هيضَز ،ايي هتغيط ثب ّط زٍ ًَ اعتوبز ضاثطِ هثجت ثباليي زاضيت .زضسيتي فطضييِ ضطين
هجٌي ثط اثط اعتوبز ضٌبذتي ثط اعتوبز عبطیي ًيع هَضز تبييس قطاض تطفت ٍ هييتيَاى تیيت هيِ اييي
هتغيط ،ثيص اظ ًيوي اظ اعتوبز عبطیي ثِ ضّجط ضا تَضيح هيزّس (.)%54
ًتبيج هلي ثطاظش هسل ًيع ثيبى هيهٌس هِ ّويِ ضيبذعّيبی هيسل ثيب هقيبزيط اسيتبًساضز
هطبثقت زاضًس .چطا هِ هقبزيط ضبذعّبی هَضز ًرط ثطای ثطاظش هسل 1ثيبالتط اظ  0.9ضا ًطيبى هيي-
زّس .هقساض آض ام اس ای 2ثبيس اظ هقساض  0.1هَچكتط ٍ هقساض پي ثعضتتط اظ  0.05ثبضس .هقبزيط زضجيِ
آظازی ٍ هبی زٍ ًيع ًطبًگط تبييس هلي هسل ّستٌس .ثٌبثطايي هيتَاى تیت هسل ضيكل ضيوبضُ ()2
هِ حبلت ثطاظش يبفتِ هسل پيطٌْبزی پژٍّص است ،تبييس هيضَز.
1

-NFI ،GFI, AGFI
-RMSEA

2
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بحث يوتیجٍ گیری
ايي پژٍّص ثِ ثطضسي ًقص ازضاک پيطٍاى اظ ضفتبضّبی غيط اذالقي ٍ ضفتبضّبی تَاًوٌس سيبظ
ضّجطاى ثط اعتوبز ضٌبذتي ٍ عبطیي ثِ آًْب هيپطزاظز .زض ايي ثرص اثتسا يبفتِّيبی پيژٍّص هيَضز
ثحث قطاض هيتيطًس ٍ ًتي ِ تيطی اظ يبفتِّب ثِ عول هيآيس .سپس ثب تَجِ ثِ يبفتِّيبی پيژٍّص،
پيطٌْبزاتي اضائِ هيضَز ٍ زض ًْبيت هحسٍزيتّبی پژٍّص شهط ضسُ است.
ًتبيج ايي پژٍّص ثِ طَض هلي ثب تحقيقبت ظيبزی هيِ ًقيص ضفتبضّيبی اعتويبز ضيًَسُ ثيط
اعتوبز يب سلت آى ضا هسًرط قيطاض زازُاًيس ،سيبظتبض اسيت (Lewicki, et al., ( ٍ )Six, et al., 2010
 .)2006اتطچيِ ( ،)Khanalizadeh, Kordnaij, Fani, & Moshbeki, 2010اي يبز اعتويبز زض ثييي
هبضهٌبى ضا جعٍ ضٍشّبی تَاًوٌس سبظی هبضهٌبى هيزاًٌس ،اهب زض ايي پژٍّص ثِ اثط تَاًوٌس سيبظی
ثط اعتوبز هبضهٌبى پطزاذتِ ضسُ است .ازضاک اظ ضفتبض تَاًوٌسسبظ ضّجطًَ ،عي ضفتبض اذالقيي ضيوطزُ
هيضَز ٍ ثٌبثطايي ثط اعتوبز ضٌبذتي ٍ عبطیي پيطٍاى ثط ضّجط اثط تصاض است .ايي ًتبيج ثيب پيطيٌْبز
(ً ٍ ،)Palanski & Yammarino, 2009تيبيج تحقيقيبت ( Deanne DenHartog & DeHoogh,
ّ )Yang & Mossholder, 2010( ٍ )2009ن ذَاًي زاضز؛ ثب اييي تیيبٍت هيِ زض پيژٍّص ًرسيت،
ازضاک اظ ضفتبض تَاًوٌس سبظ ثط اعتوبز عبطیي ثيصتط اثط تصاض ثَز تب ثط اعتوبز ضٌبذتي .زض حبلي هيِ
زض ايي پژٍّص ،تبثيط آى ثط اعتوبز ضٌبذتي ثيصتط اظ اعتويبز عيبطیي ثيَز .ثيب تَجيِ ثيِ اييي هيِ
تَاًوٌسسبظی ثيصتط يک هیَْم ضٌبذتي است ٍ ثط ضٍی آيٌسُ حطفِای فطز تبثيطتصاض است ٍ افيطاز
آى ضا ًَعي سطهبيِ تصاضی ثطای قبثليت استرسام ذَز هيزاًٌسً ،تبيج ايي پژٍّص ًسجت ثِ هطبلعيِ
( ،)Palanski & Yammarino, 2009ثب اًتريبضات ّين ذيَاًي ثييصتيطی زاضزّ .ينچٌييي ،زض اييي
پژٍّص هيعاى اعتوبز ضٌبذتي ثيصتط اظ اعتوبز عبطیي ثَزُ است .ثب تَجِ ثِ ايي هِ جبهعيِ هيَضز
هطبلعِ زض ايي پژٍّص هعلويي ثَزُاًس ٍ ّوبىتًَِ هِ تیتيِ ضيس ت طثييبت ظييبزی زض اضتجيبب ثيب
هسيطاى تًَبتَى زاضًس ،آًْب ضا ثيصتط ثب تَجِ ثِ هعيبضّبی ضٌبذتي ٍ هٌطقيي اضظييبثي هييهٌٌيس ٍ
ضٍاثط ذَز ضا ثب آًْب ثط ايي اسبس تٌرين هيهٌٌس .اثط ازضاک اظ ضفتبض غيط اذالقي ضّجيط ثيط اعتويبز
ضٌبذتي ثيِ ٍی ثيِ تبيييس ضسييس هيِ اييي ًتي يِ ثيب تحقيقيبت ظييبزی سيبظتبض اسيت ( Deanne
 ،)DenHartog & DeHoogh, 2009اهب ايي اثط ثط اعتوبز عبطیي ثيِ ضّجيط ،زضٍى هيسل پيطيٌْبزی
هعٌبزاض ًجَز .اظ سَی زيگط جسٍل ّوجستگي ًطبى زاز هِ هتغيط ازضاک اظ ضفتبضّيبی غييط اذالقيي
ضّجطزاضای اضتجبب هٌیي ثباليي ثب ّط زٍ ًَ اعتوبز است .ثِ ايي هعٌي هِ طجيق اًتريبض ،ظهيبًي هيِ
هبضهٌبى ضفتبضّبی غيطاذالقي اظ سَی ضّجط هطبّسُ هيهٌٌس ،اظ ًرط ضٌبذتي ٍ عبطیي اعتوبز ذَز
ضا ثِ ٍی اظ زست هيزٌّسً .كتِ زيگطی هِ ثبيس زض ًتي ِ تيطی هَضز تَجِ قطاض تييطز ،اييي اسيت
هِ ًتبيج ثسيبضی اظ تحقيقبت ت طثي زض هَضز ضٍاثط هجتٌي ثط اعتوبز ،هيبهال ٍييژُ ّويبى هَقعييت
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ذبظ است ٍ ًتبيج تعوين اًسهي ثب هَاضز هطبثِ ذَز ضا هييزّيس .ثيِ عيالٍُ ،اًيساظُتييطی زض ثييي
سطَح تًَبتَى قبثل اًتقبل ًيست؛ الجتيِ ،ايٌْيب هجبحيث هطيتطهي زض ضٍش ضيٌبذتي ضٍاًطٌبسيي
هسيطيت ّستٌس هِ زض هَضز هَضَ اعتوبز هػساق ثيصتطی زاضًس (.)Mo¨llering, et al., 2004
ّوبىتًَِ هِ (ً ،)Sharifi & Aghasi, 2012طبى زازًيس هيِ عولكيطز هيسيطاى ثيب سيالهت
سبظهبى زض اضتجبب استً ،تبيج ايي پژٍّص ّن اّويت ضفتبضّبی هسيطاى ٍ حسبسيت هعلويي ثِ ايي
ضفتبضّب ضا آضكبض هيهٌس .هعلويي ،ثِ ضفتبضّبی هسيطاى ذَز تَجِ زاضًس ٍ ٍاهٌصّبی ذيَز ًسيجت
ثِ هسيطاى ٍ يب حتي سبظهبى ضا ثط اسبس ايي ضفتبضّب تٌرين هيهٌٌس .ضفتبضّبی تَاًوٌسسيبظ هيسيطاى
ّوچَى ًرطذَاّي اظ هعلويي زض اهَض هطتجط ثِ آًبى ،ثبعث تحكين اعتوبز هعلويي ثِ هسيطاى هيي-
ضَزّ .نچٌيي ثب تَجِ ثِ يبفتِ پژٍّص زض هَضز ًقص هرطة ضفتبضّبی غيطاذالقيي ثيط اعتويبز ثيِ
هسيطاى ،ثِ هسيطاى تَغيِ هيضَز هِ اظ ثطذي ضفتبضّبيي هِ ثِ ًرط هبضهٌبى غيط اذالقي هييضسيس
اجتٌبة هٌٌس .هوكي است ضفتيبضی اظ ًريط هيسيط غييط اذالقيي ًجبضيس ،اهيب هعلوييي آى ضا عوليي
غيطاذالقي ثساًٌس .ثٌبثطايي ،هسيطاى هيتَاًٌس ثيب تیتگيَ ٍ ثحيث زض اييي ظهيٌيِ ،زضک هطيتطهي اظ
ضفتبضّبی هَضز اًتربض هعلويي اظ ذَز اي بز هٌٌس .طجق يبفتِّبً ،تي ِ اعتويبز ضيٌبذتي ٍ هٌطقيي
هبضهٌبى ثِ هسيطاى ،اعتوبز عبطیي ثِ آًبى است .ظهبًي هِ اعتوبز عبطیي اي بز ضيس ،هيسيطاى هيي-
زاًٌس هِ هعلويي ثب اضتيبق ثيصتط ٍ ثط اسبس ذَاست قلجي ذَز زض جْت ذَاستِّيبی هيسيطاى ٍ
سبظهبى تبم ثط هيزاضًس .الجتِ ًجبيس فطاهَش هطز هِ اعتوبز يک هسيئلِ پَيبسيت ( Schoorman, et
 ٍ ،)al., 2007اتط زض فطزی اعتوبز اي بز ضس ،ثِ هعٌبی آى ًيسيت هيِ اييي اعتويبز ّويَاضُ ٍجيَز
ذَاّس زاضت ،ثلكِ ثب تَجِ ثِ ضفتبضّبی ثعسی ،هوكي است تحكين يب ترطيت ضَز.
تحقيقبت آتي هيتَاًٌس ثطضسي هٌٌس هِ آيب زض جَاهع آهبضی زيگيطی هيِ ضٍاثيط هيسيطاى ٍ
هبضهٌبى ثلٌسهستتط است ٍ هبضهٌبى هوتط اهكبى هقبيسِ ثيي هسيطاى تًَبتَى زاضًسً ،تيبيج هطيبثِ
ايي پژٍّص ذَاّس ثَز يب ذيط .اتط چِ اعتوبز عبطیي تب حسی ثٍِسيلِ اعتوبز ضٌبذتي قبثل تجيييي
اسيتً ،تي يِای هيِ ّين زض اييي پيژٍّص ٍ ّين زض تحقيقيبت زيگيط ًييع تبيييس ضيس ( & Yang
 ،)Mossholder, 2010اهب آى ثرص اعتوبز عبطیي ثِ ضّجط هِ ًويتَاى ثب زاليل هٌطقيي تَضييحي
ثطای آى يبفتٍ ،اضز حَظُ جسيسی اظ تحقيقبت هيضَز هِ زض آيٌسُ هيتَاًس هَضز ثطضسي قطاض تيطز.
ثِتًَِ هلي ثطضسي تبثيطات هتقبثل ضٌبذت ٍ احسبسبت اظ حَظُّبی ضٍ ثِ ضضس زض ضفتيبض سيبظهبًي
ثطوبض هيضٍز (ً ،)Schoorman, et al., 2007( .)Storebeck & Clore, 2007يع ثحث تیكيک عَاهل
ضٌبذتي ٍ عبطیي اعتوبز ٍ تجييي ًقص عَاهل احسبسي ضا جعٍ ظهيٌِّبی تحقيقبتي هْين آتيي زض
ايي قلوطٍ هيزاًٌس .ثبيس زاًست هِ عوليبتي سبذتي سبظُ اًتعاعي اعتويبز ،ثيِ ٍيژتييّيبی اعتويبز
هٌٌسُ ٍ اعتوبز ضًَسُ حسبس است .ثٌبثطايي پيطٌْبز هيضَز هيِ زض تحقيقيبت آتيي اظ ضٍشّيبی
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ت عيِ ٍ تحليل چٌس سطحي استیبزُ ضَزّ .نچٌيي ًقص ظهبى (پَيب ثَزى اعتوبز) ٍ هَقعييتّيبی
هحيطي ثِ ٍجَز آٍضًسُ اعتوبز قبثل ثطضسي است ( ،)Schoorman, et al., 2007هِ زض ايي پيژٍّص
هَضز ثطضسي قطاض ًگطفتِ است .هوكي است ضفتبضی هِ اظ سَی يک هبضهٌيس غييط اذالقيي ضيٌبذتِ
هيضَز ،اظ سَی زيگطی ثِ عٌَاى عولي هطبثق ثب اذالق ثطيوبض ضٍز .ثيطای غلجيِ ثيط اييي هطيكل،
استیبزُ اظ ضٍشّبيي هثل هػبحجِّب هِ زض آًْب هحقق اهكبى تجييي هٌرَض ذيَز ضا زاضز ،پيطيٌْبز
هيضَز.
ايي تحقيقبت ثب هحسٍزيت ّيبيي ًييع هَاجيِ ثيَز .اٍال هطيكل عيسم اطويٌيبى اظ غيحت ٍ
يكٌَاذتي زضک پبسد زٌّستبى تًَبتَى اظ ضفتبضّبی اذالقي ٍ يب تَاًوٌسسبظ ٍجيَز زاضز .اتيط چيِ
پطسطٌبهِّب اظ ضٍايي ٍ پبيبيي ثطذَضزاض ثَزًس ،اهيب ثيِ زلييل هبّييت ضٍش پطسطيٌبهًِ ،وييتيَاى
اطويٌبى حبغل هطز هِ آيب زضک پبسد زٌّستبى اظ ضفتبضّبی تًَبتَى هسيطاى ،هطبثِ ثَزُ است ييب
ذيط .اظ زيگط هحسٍزيتّبی ايي پژٍّص هيتَاى ثِ عسم هحبسجِ هتغيطّبی زيگطی هِ احتويبال زض
ايي ضاثطِّب اثطتصاض ثَزُاًس ،اهب هَضز ثطضسي قطاض ًگطفتِاًس ،اضبضُ هطز .ثطای هثيبل هيسيطاى تيب چيِ
اًساظُ اهكبى تَاًوٌسسبظی ضفتبض هعلويي ضا زاضًس ٍ يب ثِ عجبضت زيگط ،ثطای افعايص هطبضهتّبی آًْب
ثب چِ هَاًع سبظهبًي ٍ قبًًَي هَاجِ ّستٌس؟ ّنچٌييي ًقيص تجيبزالت ضّجيط پييطٍ زض اييي ًتيبيج
هطرع ًيست هِ هوكي است زض ًتبيج پژٍّص اثطتصاض ثبضس.
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