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 تاثیز نقش واسط سوگیزی روانشناختی بز سکوت ساسمانی و رفتارهای انحزافی کارکنان
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     )عهده دار مکاتبات(، ٌطٜٚ ٔسیطیت، ٚاحس تثطیع، زا٘طٍاٜ آظاز اسالٔی، تثطیع، ایطاٖاستاز2

 1398 زازطذ، پصیطش:  1398، اغالحیٝ: اضزیثٟطت 1398تاضید زضیافت: فطٚضزیٗ 

 چکیده

. ضٛز ٔی ٞسایت ٚ ازاضٜ است، آٖ اغّی ضوٗ وٝ ا٘سا٘ی ٘یطٚی جسٕا٘ی ٚ شٞٙیٞای  تالش اساس تط وٝ ٞستٙس أطٚظ ز٘یای ا٘ىاض٘اپصیط جٙثٝٞا   ساظٔاٖ

 چطٓ تاثیط واضوٙاٖ ضفتاض تط ٚ ضسٜ تٟتط يّٕىطز ٚ ذٛز ضغُ اظ آٟ٘ا ضؾایت تايث ٚ ضسٜ واضوٙاٖ زض تًٟس ایجاز تٝ ٔٙجط ا٘سا٘ی ٘یطٚی تٝ تٛجٝ تٙاتطایٗ

 سىٛت تط ضٚا٘طٙاذتی سٌٛیطی ٚاسف ٘مص تاثیط تطضسی ٞسف تا پژٚٞص ایٗ. تطزاضت لسْ ساظٔاٖ اٞساف تحمك ضاستای زض تٛاٖ ٔی ٚ زاضز ٌیطی

 ِحال ٚاظ واضتطزی ،ٞسف ٘هط اظ حاؾط تحمیك .است ضسٜ ا٘جاْ غطتی آشضتایجاٖ استاٖ غازضات تا٘ه ضًة واضوٙاٖ تیٗ زض ا٘حطافی ضفتاضٞای ٚ ساظٔا٘ی

 غازضات تا٘ه ضًة واضوٙاٖ وّیٝ حاؾط تحمیك جأًٝ. است پطسطٙأٝ آٖ اتعاض ٚ ٔمكًی ته ٞا، زازٜ ٌطزآٚضی ضیٜٛ. است تٛغیفی )پیٕایطی( ،ٔاٞیت

ٞای  زازٜ. ٌطزیس تٛظیى آٟ٘ا زضتیٗای  پژٚٞص تٝ ضٚش تػازفی ذٛضٝٞای  پطسطٙأٝ وٝ تاضس ٔی ٘فط 950 حسٚز آٟ٘ا آٔاض ٚ است غطتی آشضتایجاٖ استاٖ

 اٌط وٝ زاز ٘طاٖ ٘تایج.ضس٘س تحّیُ Spss ٚ Smart PLS آٔاضیٞای  افعاض ٘طْ اظ استفازٜ تا ساذتاضی ًٔازالت ٔسَ اظقطیك آٚضی جٕى اظ پس تحمیك

 ٞا، ٍ٘طش ٚالى زض ٚ ضٚا٘طٙاذتیٞای  سٌٛیطی ا٘ٛاو تاثیط تحت  ذٛز ایٗ وٝ ضٛز ٔی تیطتط واضوٙاٖ تیٗ زض ا٘حطافی ضفتاض یاتس افعایص ساظٔا٘ی سىٛت

 .زٞس ٔی اضتما ضا ٞایی ضفتاض چٙیٗ لثُ اظ تیطتط وٝ تاضس ٔی واضوٙاٖ آضظٚٞای ٚ أاَ اٞساف،

 سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتی، ضفتاض ا٘حطافی، سىٛت ساظٔا٘ی، تا٘ه غازضات کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

ٞاای يّٕای ٚ ضاىُ ٌیاطی ٔىتاة ضٚاتاف ا٘ساا٘ی         پس اظ افَٛ ٘هطیٝ

ای تط ٘مص ضفتاض افطاز زض سٛزآٚضی ساظٔاٖ ٚ ضاطایف   ٌستطزٜٔكاًِات 

ضىُ ٌیطی ایاٗ ضفتاضٞاا )اظ لثیاُ ضؾاایت ضاغّی، اٍ٘یاعش،  تًٟاس        

ساظٔا٘ی ٚ ..( غٛضت ٌطفت، أا ضفتاٝ ضفتاٝ ٔتغیطٞاایی ٚاضز ٔكاًِاات     

ضفتاض ساظٔا٘ی ضس٘س واٝ ٘اٝ تٟٙاا ٘تاایج ٔ ثتای زض يّٕىاطز سااظٔا٘ی        

وطز٘اس )اظ لثیاُ    ی ضا ٘یع ٔتٛجٝ سااظٔاٖ ٔای  ٘ساضتٙس، تّىٝ ٞعیٙٝ ٞای

ذطٛ٘ت، زظزی، تی تفاٚتی تٝ ٔمطضات ساظٔا٘ی ٚ ...( وٝ اظ ایٗ ضفتاضٞاا  

ضٛز. ضفتاضٞاای   تٝ يٙٛاٖ ضفتاض ا٘حطافی یا ضفتاضٞای ؾس تِٛیسی یاز ٔی

ضٛز وٝ قی آٖ فطز یاا ٌاطٜٚ،    ا٘حطافی تٝ ٔجٕٛيٝ ضفتاضٞایی اقالق ٔی

ٞا ٚ ٞٙجاضٞای ساظٔاٖ ٔحاُ وااض ذاٛز ضا تاٝ       ٞا، اضظشلٛايس، سیاست

ضفتاضٞای ا٘حطافی سٝ  .]3[ٌصاضز وٙس ٚ یا ظیط پا ٔی قٛض يٕسی ٘مؽ ٔی

ٌیط٘س، ٞٙجاضٞای ساظٔا٘ی ضا تط  ٚیژٌی زاض٘س: يٕسی ٚ آٌاٞا٘ٝ ا٘جاْ ٔی

وٙٙس. تٝ قاٛضی واٝ    ظ٘ٙس ٚ سالٔت افطاز یا ساظٔاٖ ضا تٟسیس ٔی ٞٓ ٔی

ثت زض ساظٔاٖ حسٚز سی ٔیّیاضز زالض تاٝ التػااز   ضٛز وٝ غی تطاٚضز ٔی

ضٛز تٝ قٛض ٔیاٍ٘یٗ ٞفت زضغاس   ظ٘س ٚ پیص تیٙی ٔی أطیىا غسٔٝ ٔی

 .]14[ ضٚز ٞا تا ضفتاضٞای ا٘حطافی واضٔٙساٖ اظ زست ٔی  زضآٔس ساظٔاٖ

 

 

ٞاای ذػٛغای ٚ    اغّة ٔكاًِاات زض حاٛظٜ ضفتااض ا٘حطافای زض ضاطوت     

ٞای زِٚتی  ٞای تیٗ ساظٔاٖ ٚجٛز تفاٚتا٘تفايی غٛضت ٌطفتٝ است.  تا 

ٚ ا٘تفايی تا تٛجٝ تٝ تاثیطاتی وٝ ضفتاضٞای ا٘حطافی تط يّٕىاطز سااظٔاٖ   

ساظز، پطزاذتٗ تاٝ ایاٗ   ٞا ٚاضز ٔی  ٌصاضز ٚ ٘یع ٞعیٙٝ ٞایی وٝ تط آٖ ٔی

 . ]21[ٞای زِٚتی ٘یع ؾطٚضی است ٔمِٛٝ زض ساظٔاٖ

تٝ ضفتاض ا٘حطافای تااثیط   يٛأُ ٔرتّفی ٕٔىٗ است تط ٌطایص واضوٙاٖ 

ٞاای   ٞای سااظٔا٘ی ٚ ٚیژٌای   تٛاٖ تٝ ٚیژٌی تٍصاض٘س وٝ اظ آٖ جّٕٝ ٔی

 ضرػی واضوٙاٖ اضاضٜ وطز. 

ضسس تٝ غٛضت ٔستمیٓ ٚ غیط  ٞای ساظٔا٘ی وٝ تٝ ٘هط ٔی یىی اظ ٚیژٌی

ٔستمیٓ تاثیطاتی تط ضفتاض ا٘حطافی واضوٙاٖ زاضتٝ تاضس، سىٛت ساظٔا٘ی 

ُ  زض ٚ ٔٙعٚی ا٘اس  ٚ ٌٛضٝ ٌیط وٙاٖواض اظ است. تطذی ٝ  تٕاایّی  يٕا  تا

 ضا ٔٛؾٛو ایٗ ٔسیطاٖ اظ تطذی ٚ ٔتأسفا٘ٝ ٘ساض٘س يمیسٜ انٟاض ٚ غحثت

 زض ٘ىطزٖ ٔطاضوت ٚ واضوٙاٖ انٟاض٘هط زض تی تٕایّی ٚ اٍ٘اض٘س ٔی سازٜ

  تط وٝ زاضت تٛجٝ تایس.  پٙساض٘س ٔی ضؾایت ساظٔا٘ی ٘ٛيی ٞا ضا  تحث

  ضٚیىطزٞای اظ ٞا یىی  تحث زض ٔطاضوت ٔسیطیت، ٘ٛیٗٞای  ٘هطیٝ اساس

 ساظٔاٖ زض ساوت واضوٙاٖ تًساز ٞطچٝ تٙاتطایٗ است، تٛظیى زا٘ص ٟٔٓ
              iranzadeh@iaut.ac.ir*
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ٖ  تٟطٜ ٚضی ٚ ٘ٛآٚضی ذاللیت، ظٔیٙٝ ضٚز ٔی ا٘تهاض تاضس، تیطتط  سااظٔا

 .[2]واٞص یاتس

 ساظٔا٘یٞای  ٌیطی تػٕیٓ ترطی اثط وطزٖ ٔحسٚز تا ساظٔا٘ی، سىٛت

ـ  تغییاط  فطایٙسٞای ٚ تاا ياسْ ٔطااضوت واضوٙااٖ زض     .  اسات  زض اضتثاا

.  یاتاس  واٞص ٔای  تغییط، ا٘جاْ ٚ ٌیطی تػٕیٓ ویفیت ٔثاحث ساظٔا٘ی،

ٝ  ساظٔا٘ی سىٛت ٕٞچٙیٗ،  ٔاا٘ى  ٔٙفای  تااظذٛضز  اظ جّاٌٛیطی  تٛسایّ

ٗ  اظ ضاٛز،  ٔای  ٔٛثط تٛسًٝ ساظٔا٘ی ٚ تغییطات ٖ  ضٚ، ایا  تٛا٘اایی  سااظٔا

ضٚز  زٞاس ٚ ِاصا ا٘تهااض ٔای     ٘یع اظ زست ٔی ضا ذكاٞا تػحیح ٚ تطضسی

 .[11]ظٔیٙٝ تطٚظ ضفتاض ا٘حطافی تیطتط ضٛز

ای تطای سااظٔاٖ   ٞای ساظٔا٘ی، واضوٙاٖ ٘یع اضظش ٚیژٜ زض ٔماتُ ٚیژٌی

ٞااای  ٞااای فااطزی ٟٔاآ واضوٙاااٖ، سااٌٛیطی  زاض٘ااس. یىاای اظ ٚیژٌاای

ضٚا٘طٙاذتی است.  ايتماز تط ایٗ است وٝ سٌٛیطی زض فطایٙاس پاطزاظش   

ای اظ اذاتالالت تااظی    اقاليات ٘مطای ٟٔآ ضا زض ایجااز ٚ تاساْٚ پااضٜ     

  .[15]وٙس  ٔی

ٞاا زض جٟات     سٌٛیطی يثاضتست اظ  ٞطٌٛ٘اٝ تاطجیح ٘هااْ زاض اِٚٛیات    

ٞا وٝ ا٘تراب یا ياسْ ا٘ترااب     تػٕیٓ ٌیطی تٝ ٚیژٜ آٖ زستٝ اظ اِٚٛیت

زٞٙاس. اظ ایاٗ ضٚ    اقاليات زاضای ًٔٙی ٞیجا٘ی ضا تحت تاثیط لاطاض ٔای  

ٞای ٔٙفی ٞیجا٘ی ٔا٘ٙس اؾكطاب ٚ  تٛاٖ ٌفت وٝ افطاز ٔستًس حاِت ٔی

ی تیطتط ٕٔىٗ است وٝ اقالياات ٕٞاٞٙاً تاا ذ ّاك ذاٛز ضا      افسطزٌ

 .[9]وٙٙس تطٌعیٙٙس ٚ ٔكاتك آٖ ضفتاض

  تجزبی تحقیق پیشینه -2 

ا٘جاْ ضسٜ ٞا   زض ایٗ ظٔیٙٝ تحمیماتی زض ذػٛظ اضتثاـ تیٗ ایٗ ٔتغیط

 اضاضٜ ضسٜ است:ٞا   است وٝ زض ظیط تٝ تًسازی اظ آٖ

(، ؾٕٗ تطضسی ضفتاضٞای ا٘حطافی واضوٙاٖ تٝ 2018) 1ٞاوٙی ٚ پطیٜٛ

آٟ٘ا پطزاذتٝ ا٘س ٚ يٛأّی ضا وٝ تايث ای  سٛءاستفازٜتطضسی يٛأُ ٔٛثط 

ضٛ٘س ٚ ٘یع پیأسٞای ضفتاض ا٘حطافی ضا ٔٛضز تحث لطاض  ٔی ضفتاض ا٘حطافی

 .[17]زازٜ ا٘س

اظ ضفتاض ا٘حطافی اغٙاف ای  (، ضثى2018ٝ) 2اٌیّطا، جاج ٚ تطجسٗ

ٞای  ضا تط پایٝ ٔكاتمت تا ٔٙكك ّٔی غاِة ٚ ٕٞاًٞٙ تا اٍ٘یعٜ زِٚتی

 .[13]واضآفطیٙا٘ٝ ٔٛضز تحث لطاض زازٜ ا٘س

(، ٘طاٖ زازٜ ا٘س وٝ يٛأُ 2017) 3ٞاضٚی، ٔاضتیٙىٛ، ٚ تٛوٛفسىی 

زض ضىُ زازٖ فطایٙسٞای ازضاوی ٚ ياقفی زض ای  فطزی ٚ ظٔیٙٝ

 4تاٚ، ٞاً٘ ٚ تطیٙسفیّسزٚاٖ،  .[19]واضی ٘مص ٟٕٔی زاض٘سٞای  ٔحیف

(، ضاتكٝ ٔ ثت ٚ ًٔٙی زاضی ضا تیٗ ضٞثطی التساض قّة ٚ سىٛت 2017)

(، تحمیك تط 2017) 5جٟا٘عب ٚ تسٙیٓ .[16]ساظٔا٘ی پیسا وطزٜ ا٘س

                                                 
1 Hackney, Perrewé 
2 Aguilera, Judge, Terjesen 
3 Harvey, Martinko, Borkowski 
4 Duan, Bao, Huang, Brinsfield 
5 Jahanzeb, Tasneem 

سىٛت تسافًی ضا تطای تٛؾیح ٚ تثییٗ آٖ تٝ غٛضت آثاض تجطتی تط ضفتاض 

 .[20]ا٘حطافی ٔٛضز ٔكاًِٝ لطاض زازٜ ا٘س

(، زض تحمیمی تٝ ایٗ ٘تیجٝ ضسیسٜ ا٘س وٝ 2017) 6ٚ جیسٞاضٌیس 

 زضٚ٘ی تٛسف لؿاٚت ضٚیىطزی ٚ ضٚاتف ا٘حطافی ٔتاثطٞای  اٍ٘یعٜ

 .[18] ضٛ٘س ٔی

تحمیك ضا٘سا٘ا ٚ یٟٛزا
7
ياقفی ٞای  یطیوٙس وٝ سٌٛ ٔی (، تاییس2017) 

واضوٙاٖ تاثیطات ٔستمیٓ ٚ غیط ٔستمیٕی تط ضفتاض ا٘حطافی، لؿاٚت 

 .[22]ٚ ا٘تهاضات پازاش اظ قطف آٟ٘ا زاضزساظٔا٘ی 

تىط ٚ ٚٚز
 تا ٞاسٌٛیطی ضٙاذتی، ٞای٘هطیٝ اساس (، تط2014) 8

 ٞایپاسد ذٛز ٘ٛتٝ تٝ ٞستٙس، وٝ ٕٞطاٜ ٔرتّفی ٘اواضآٔس ٞایضٙاذت

 .[23]وٙٙسٔی فًاَ ضا تسواضوطز ٞیجا٘ی ٚ ضفتاضی

وٝ تستیٙی ساظٔا٘ی  (، تٝ ایٗ ٘تیجٝ ضسیس٘س1395ٔمسْ ٚ ٕٞىاضاٖ )

تأثیط ٔ ثت ٚ ًٔٙازاضی تط ٌطایص تٝ ضفتاضٞای ا٘حطافی واضوٙاٖ 

 .[8]زاضز

وٙٙس وٝ تا ٔطاضوت تیطتط  ٔی (، تیا1395ٖيسىطی، سپاسٝ ٚ تٛاؾى )

 ٘حٛ تٝ ضا ذٛز ٚنایف ٚ زا٘ستٝ ٔتًٟس ساظٔاٖ آٖ تٝ ضا ذٛز واضٔٙساٖ 

 .[6]زٞٙس ٔی ا٘جاْ تط، ضایستٝ

(، تٝ ایٗ ٘تیجٝ ضسیس٘س وٝ 1394يیسی ٚ غیازی )يثاسی، غیازی، 

تا سىٛت ساظٔا٘ی زاضز تٝ قٛضی وٝ  ًٔٙازاضی اضتثاـ ساظٔا٘ی يّٕىطز

اضتمای يّٕىطز واضوٙاٖ ٚ زض ٚالى اثطترطی ساظٔا٘ی تاتى واٞص سىٛت 

 .[5]ٚ ٔطاضوت تیطتط واضوٙاٖ است

 وٝ زاضز اضاضٜ سىٛت ٘ٛو زٚ تٝ (،1393پژٚٞص یرچاِی ٚ ٌٙجًّی )

 ساظٔا٘ی زض ٔسیطیت، سىٛت ٔٙفی. ٚ سىٛت ٔ ثت سىٛت اظ يثاضتٙس

ٞا   ایسٜ ٚ تیاٖ ٘هطٞا اظ واضوٙاٖ ذٛززاضی ٔٙفًال٘ٝ تٝ غٛضت ٚ ٔكیى

 اسالٔی ذٛززاضیٞای  آٔٛظٜ زض است. زض ٕٞیٗ ضاستا، ٘اپسٙس ٚ ٔؿْٕٛ

 ٘ػیحت ٔهّْٛ، اظ زفاو ذٛززاضیِ ٔٙىط، اظ ٟ٘ی ٚ ًٔطٚف تٝ أط اظ

است  ضسٜ ٘ىٛٞص حمیمت ٚ حك ٘ىطزٖ تیاٖ ٚ ٔطٛضت ٘سازٖ ٘ىطزٖ،

 ٚحست، حفم تطای سىٛت اسالٔی زیسٌاٜ زض ٔماتُ ٘مكة زض ٚ

 اقاليات، ٘ساضتٗ ٍٞٙاْ سىٛت ٚ اقاليات ساظٔا٘ی افطا٘ىطزٖ

 .[12]است پسٙسیسٜ

اٌطچٝ ٔتغیطٞای تحمیك حاؾط تٝ تٟٙایی زض تحمیمات ٔرتّفی ٔٛضز 

ٌطفتٝ ا٘س ٚيٛأُ ٔٛثط تط آٟ٘ا ٚ ٘یع پیأسٞای آٟ٘ا تا تطضسی لطاض 

حسٚزی ضٙاذتٝ ضسٜ است، ِٚی اظ قطفی زأٙٝ ایٗ تحمیمات ٚسیى 

٘یست ٚ اظ قطف زیٍط تحمیك وٝ ٞط سٝ ٔتغیط ضا تا ٞٓ ٔٛضز تطضسی 

ٔٛجٛز ٚ تا ٞای  لطاض زازٜ تاضس، یافت ٘طس.  تا تٛجٝ تٝ ایٗ ؾطٚضت

ضفتاضٞای ا٘حطافی ٚ تطضسی ٔتغیطٞای ضتثف تٛجٝ تٝ تٛسًٝ پژٚٞص تط 

تا آٖ پط وطزٖ ترطی ٞطچٙس ا٘سن اظ ذال پژٚٞطی ٔٛجٛز، ٞسف اغّی 

                                                 
6 Hargis, Jesse  
7 Shandana, Yehuda 
8 Woud, & Becker 
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http://amr.aom.org/search?author1=Siri+A.+Terjesen&sortspec=date&submit=Submit
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jinyun%20Duan&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jinyun%20Duan&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Chanzi%20Bao&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Caiyun%20Huang&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Chad%20Thomas%20Brinsfield&eventCode=SE-AU
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پژٚٞص حاؾط تًییٗ ٘مص ٚاسف سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتی تط سىٛت 

ساظٔا٘ی ٚ ضفتاضٞای ا٘حطافی واضوٙاٖ ضًة تا٘ه غازضات استاٖ 

  تاضس. ٔی آشضتایجاٖ غطتی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (پژيَطگرمطالؼات  مىبغ:) .: مذل مفًُمی ريابط ساختاری متغیرَای تحقیق(1) ضکل

 روش تحقیق -3

 -ضٚش تحمیك حاؾط اظ ِحال ٔاٞیت جعٚ تحمیمات تٛغیفی 

تحّیُ، جعٚ تحمیمات ٞای  پیٕایطی است.  ٕٞچٙیٗ اظ ٘هط ضٚش

ٕٞثستٍی است وٝ ٞسف ٟ٘ایی تطآٚضز تاتى ٔتغیط ٚاتستٝ اظ ضٚی 

تغییطات ٔتغیط پیص تیٗ است. تٝ يثاضتی تا تٛجٝ تٝ ضٚاتف تیٗ 

ٔتغیطٞا، زض غسز پیص تیٙی ٔیعاٖ تاثیط آٟ٘ا تط ٞٓ اظ قطیك 

ًٔازالت ساذتاضی ذٛاٞیٓ تٛز. اظ ٘هط ٞسف، تحمیك حاؾط واضتطزی 

تاضس.  ٔی 1397ط ظٔاٖ ٔمكًی ٚ زأٙٝ ظٔا٘ی آٖ زض ساَ ٚ اظ ٘ه

جأًٝ تحمیك حاؾط وّیٝ واضوٙاٖ ضًة تا٘ه غازضات استاٖ 

٘فط است. تًساز  950تاضس وٝ آٔاض آٟ٘ا حسٚز  ٔی آشضتایجاٖ غطتی

تاضس. ضٚش  ٔی ٘فط ٕ٘ٛ٘ٝ 274ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاضی تط اساس جسَٚ ٔٛضٌاٖ 

است.  تٝ ایٗ غٛضت ای  ضٕٝ٘ٛ٘ٝ ٌیطی زض تحمیك حاؾط تػازفی ذٛ

وٝ اتتسا ِیست تٕاْ ضًة استاٖ اظ سطپطستی ضًة تا٘ه غازضات 

استاٖ زضیافت ضسٜ ٚ زض ضًثاتی وٝ تٝ غٛضت تػازفی ا٘تراب 

 تحمیك تٝ تٕاْ واضوٙاٖ آٖ تا٘ه زازٜ ضس. ٞای  ضس٘س، پطسطٙأٝ

 ابزار جمع آوری داده ها 3-1

 9تٛضازاس ٚ وٛال، ٔاضیا پطسطٙأٝ ساظٔا٘ی، سىٛت سٙجص تٝ ٔٙهٛض

تاضس وٝ زض قیف  ٔی سٛاَ 15استفازٜ ضس. ایٗ پطسطٙأٝ زاضای 

تٝ غٛضت ًٔىٛس ٕ٘طٜ  5تا  3ِیىطت تٙهیٓ ضسٜ است.  سٛاالت 

ٕ٘طٜ است. ٕ٘طٜ تاالتط  75تا  15ضٛ٘س ٚ زأٙٝ ٔتغیط اظ  ٔی ٌصاضی

ٔطتٛـ تٝ  10تا 5ٚ  3 ،1٘طا٘ٝ سىٛت ساظٔا٘ی تاالتط است.سٛاالت 

                                                 
9 Marya, Kola and Boradas 

 فطزیٞای  ٔسیطیتی ٚ تمیٝ سٛاالت ٔطتٛـ تٝ آیتٓٞای  آیتٓ

اظ جّٕٝ  یلثّ یماتپطسطٙأٝ زض تحم یٗا یاییٚ پا ییضٚا تاضٙس. ٔی

 ی،ظٞ ی( ٚغٛض1395(، ٘ػط ٚ آلاتاتاپٛض )1395) یًمٛتیٚ  یاپعضه ٘

وطٚ٘ثاخ  یضسٜ است.  ٔمساض آِفا ییس( تا1392) یٚ تطتت یجثاض

 یٔحاسثٝ ضسٜ است وٝ زض سكح ٔٙاسث 89/0 پطسطٙأٝ حساو ط تا

 تاضس.  ٔی

سٛاِی تٙت ٚ  8اظ پطسطٙأٝ  واض ا٘حطافی ضفتاضٞای سٙجص تطای

تاضس.  ٔی ٕ٘طٜ 48تا  8استفازٜ ضس. زأٙٝ ایٗ ٔتغیط اظ  10ضاتیٙسٖٛ

پطسطٙأٝ زض ایطاٖ تٛسف ٌُ پطٚض ٚ ٕٞىاضاٖ تطجٕٝ ٚ ٔٛضز ایٗ 

ٌّپطٚض استفازٜ لطاضٌطفتٝ ٚ ضٚایی ٚ پایایی آٖ تٝ تاییس ضسیسٜ است. 

تا استفازٜ اظ تحّیُ يأّی اوتطافی، ضٚایی ساظٜ ( 1394) ٚ ٕٞىاضاٖ

تٝ ٔمساض  ضا تطای آٖ ساذتٙس ٚ آِفای وطٚ٘ثاخ آٖ ضا ٔستٙس

  .عاضش وطز٘س85/0ٌ

سٌٛیطی ضٙاذتی اظ ضص ِٔٛفٝ پطسطٙأٝ ٌیطی  ا٘ساظٜ طایت

11ضٙاذتی استط٘ثطي ٚ ٚاٌٙطٞای  سثه
ایٗ ضص  استفازٜ ضس. 

ِٔٛفٝ يثاضتٙس اظ : آظازٔٙطی ٚ ٔحافهٝ واضی، ته ساالضی ٚ سّسّٝ 

ٞا   ٞط وساْ اظ ایٗ ِٔٛفٝ ٌطٜٚ ساالضی ٚ ٞطج ٚ ٔطج ساالضی.  ٔطاتثی،

 .ضسٌیطی  ا٘ساظٜ وٝ زض قیف ِیىطتتاضٙس  ٔی زاضای ٞطت سٛاَ

پٛض  یاظ جّٕٝ )أأ یلثّ یماتپطسطٙأٝ زض تحم یٗا یاییٚ پا ییضٚا

                                                 
10 Benet and Robinson 
11 Sternberg and Wagner 
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 8/0آٖ زض سكح  یاییٚ پاضسیسٜ  ییستاتٝ  (1386ضٕس اسفٙسآتاز،

 .ٌعاضش ضسٜ است

تطای تًییٗ پایایی پطسطٙأٝ ٘یع اظ ؾطیة آِفای وطٚ٘ثاخ استفازٜ 

٘فط اظ  20ضسٜ است. تٝ ایٗ ٔٙهٛض پطسطٙأٝ قطاحی ضسٜ زض اذتیاض 

ايؿای جأًٝ آٔاضی لطاض زازٜ ضسٜ است. تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ ٔمساض 

ٞا )تطای ؾطیة آِفای وطٚ٘ثاخ ٔحاسثٝ ضسٜ تطای ٞط یه اظ ساظٜ

ٚ تطای 799/0، تطای ضفتاض ا٘حطافی تطاتط 863/0تط سىٛت ساظٔا٘ی تطا

تٛاٖ تٛزٜ، ٔی 7/0( تعضٌتط اظ 702/0سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتی تطاتط

٘تیجٝ ٌطفت وٝ پطسطٙأٝ قطاحی ضسٜ اظ پایایی لاتُ لثِٛی 

 تاضس. تطذٛضزاض ٔی

تٛغیفی زض ٞای  تحمیك، اتتسا تحّیُٞای  تطای تجعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ

ٞای  یص ٔطوعی )ٔیاٍ٘یٗ، ٔیا٘ٝ ٚ ٕ٘ا(، ضاذعٌطاٞای  لاِة ضاذع

پطاوٙسٌی )زأٙٝ تغییطات، ٚاضیا٘س ٚ ا٘حطاف ًٔیاض ٚ وٕتطیٗ ٚ 

الظْ ٞای  تیطتطیٗ ٔمساض( ٚ ٘یع تا ضسٓ جساَٚ تٛظیى فطاٚا٘ی ٚ ٕ٘ٛزاض

استٙثاقی تٝ تطضسی تاثیطات ٞای  تٛز. زض ازأٝ تا استفازٜ اظ تحّیُ

ٗ اساس ضٚاتف تیٗ ٔتغیطٞای زضٖٚ ظا ٚ ٔتغیطٞا پطزاذتٝ ضس. تط ای

ٔحاسثٝ  PLSتطٖٚ ظا زض ٔسَ ًٔازالت ساذتاضی تط اساس تط٘أٝ 

ضسٜ ٚ ٔیعاٖ تاثیطٞا ٚ ضٚاتف يّی تیٗ ٔتغیطٞا ٔحاسثٝ ٚ ٌعاضش 

ٚ ٔسَ ٌیطی  ا٘ساظٜ ضس. زض ایٗ ترص زض ٞط فطؾیٝ زٚ ٔسَ

 ٔسَ آٟ٘ا ٔحاسثٝ ٚ تطضسی ضسٜ است. زضٞای  ساذتاضی ٚ ٚیژٌی

ٚ زض ٔسَ ٞا   ٚ ِٔٛفٝٞا   سًی زض ايتثاضترطی تٝ سٙجٌٝیطی  ا٘ساظٜ

 ضسٜ است.ساذتاضی تٝ ضٚاتف تیٗ ٔتغیطٞا تٛجٝ 

  و یافته هاها   تحلیل داده -4

زٞس وٝ ٔیاٍ٘یٗ ٔتغیط سىٛت ساظٔا٘ی زض تیٗ  ٔی ٔحاسثات ٘طاٖ

ٕٞچٙیٗ  تاضس. ٔی 24ٚ ٕ٘ا  27، ٔیا٘ٝ تطاتط 89/26افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ تطاتط 

، ٚاضیا٘س 18/6پطاوٙسٌی، ا٘حطاف ًٔیاض تطاتط ٞای  اظ تیٗ ضاذع

است. ٔیاٍ٘یٗ ٔتغیط ضفتاض ا٘حطافی زض تیٗ افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ  22/38تطاتط 

تاضس. ٕٞچٙیٗ اظ تیٗ  ٔی 19ٚ ٕ٘ا  19، ٔیا٘ٝ تطاتط 07/19تطاتط 

 26/3، ٚاضیا٘س تطاتط 80/1پطاوٙسٌی، ا٘حطاف ًٔیاض تطاتط ٞای  ضاذع

ت. ٔیاٍ٘یٗ ٔتغیط سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتی زض تیٗ افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ تطاتط اس

 تاضس. ٔی 147ٚ ٕ٘ا  147، ٔیا٘ٝ تطاتط 63/145

، 62/6پطاوٙسٌی، ا٘حطاف ًٔیاض تطاتط ٞای  ٕٞچٙیٗ اظ تیٗ ضاذع

 است.  95/43ٚاضیا٘س تطاتط 

تطای آظٖٔٛ فطؾیٝ اغّی تحمیك اظ تحّیُ ٔسیط ساذتاضی تا استفازٜ 

استفازٜ ضس. تاضٞای تیطٚ٘ی تیطتط ضٚی ساظٜ  PLSفعاض اظ ٘طْ ا

ٔتٙانط اضتطان ظیازی ٞای  ٔطتٛقٝ تیاٍ٘ط ایٗ ٔكّة است وٝ سٙجٝ

 (1)تاضٙس. جسَٚ  5/0تا ساظٜ تًطیف ضسٜ زاض٘س، وٝ تایس حسالُ 

 زٞس. ٔی فطؾیٝ اغّی ضا ٘طاٖٞای  ساظٜٞای  تاضٞای تیطٚ٘ی ًٔطف

 

  

 مربًط بٍ فرضیٍ اصلیَای  : بارَای بیريوی مؼرف(1)جذيل 

 هسیر (oبار عاهلی ) خغای استاًذارد tهقذار 

26632/22  036587/0  814658/0   D1رفتار اًحرافی  

48811/14  054268/0  786241/0  AZADسَگیری رٍاًشٌاختی  

65632/59  014856/0  886254/0   AZAD*INTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

43854/61  014853/0  912546/0   AZAD*EXTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

94888/15  053698/0  856423/0   MOHسَگیری رٍاًشٌاختی 

06555/16  058980/0  947546/0   MOH*INTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

04661/16  058745/0  942658/0   MOH*EXTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

93762/8  085621/0  765248/0   TAKسَگیری رٍاًشٌاختی 

222275/9  106521/0  982366/0   TAK*INTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

130477/9  098745/0  901589/0   TAK*EXTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

04642/5  157843/0  796542/0   SELسَگیری رٍاًشٌاختی 

85286/20  036855/0  768532/0   SEL*INTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

95056/12  065842/0  852691/0   SEL*EXTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

68167/27  025854/0  715682/0   GRUHسَگیری رٍاًشٌاختی 

25757/15  058746/0  896321/0   GRUH*INTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

783675/8  098574/0  865842/0   GRUH*EXTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

961763/9  078954/0  786521/0   HARJسَگیری رٍاًشٌاختی 

217787/9  098564/0  908542/0   HARJ*INTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

55835/38  025554/0  985320/0   HARJ*EXTسکَت سازهاًی*سَگیری رٍاًشٌاختی 

777527/5  865944/0  958746/0   INTسکَت سازهاًی 
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 هسیر (oبار عاهلی ) خغای استاًذارد tهقذار 

60436/33  025417/0  854122/0   EXTسکَت سازهاًی 

52156/13  056321/0  761548/0   D2رفتار اًحرافی  

89338/12  060254/0  776878/0   D3رفتار اًحرافی  

40182/10  065821/0  684658/0   D4رفتار اًحرافی  

402966/9  072485/0  681574/0   D5رفتار اًحرافی  

50582/18  036851/0  681958/0   D6رفتار اًحرافی  

635253/9  089621/0  863521/0   D7رفتار اًحرافی  

41693/13  045123/0  605412/0   D8رفتار اًحرافی  
 

 

زٞس وٝ تاض يأّی تٕاْ ٔسیطٞا تعضٌتط اظ  ٔی ٘طاٖ (1)٘تایج جسَٚ 

ٔتٙانط ٞطیه اظ تاضٞای يأّی ٘یع  tٔحاسثٝ ضسٜ است ٚ ٔمساض  5/0

ٔتٙانط ٞای  ضٛز وٝ آیتٓ ٔی تاضس، ٘تیجٝ ٌطفتٝ ٔی 96/1تعضٌتط اظ 

٘ثاخ تطای ٚاضتطان وافی تا ساظٜ ٔتٙانط ذٛز زاض٘س. ؾطیة آِفای وط

تاالتط تاضس. زض ایٗ  7/0اظ  سٙجص ٕٞثستٍی زضٚ٘ی ٔتغیطٞا، تایس

ضٛز وٝ اظ  ٔی غٛضت آٖ ساظٜ تٝ يٙٛاٖ یه ساظٜ اغّی ِحال

٘ثاخ ٚٔطتٛـ تٝ ذٛز تطىیُ ضسٜ است. ٔمساض آِفای وطٞای  آیتٓ

 ٌعاضش ضسٜ است وٝ ٘طاٖ (2)تحمیك زض جسَٚ ٞای  تطای ٔتغیط

زٞس وٝ ایٗ ٔتغیطٞا اظ سكح ٔٙاسثی اظ ٕٞسا٘ی زضٚ٘ی  ٔی

 تطذٛضزاض٘س.

 تحقیقَای  وباخ سازٌي: پایایی مرکب ي آلفای کر(2)جذيل 

 سازُ ّا پایایی هرکب آلفای کرًٍباخ

768453/0  865321/0  سَگیری رٍاًشٌاختی 

786523/0  842536/0  سکَت سازهاًی 

836821/0  813265/0  رفتار اًحرافی 

820965/0  765891/0  سَگیری رٍاًشٌاختی*سکَت سازهاًی 

 

تحمیك اظ پایایی ٞای  سٙجص ته تًسی تٛزٖ ساظٜٕٞچٙیٗ تطای 

٘طاٖ زاز وٝ ٔمساض پایایی  (2)ٔطوة استفازٜ ضس. ٘تایج جسَٚ 

ٔطوة تط اساس ضاذع ضٚزیّٖٛ ٌّسضتایٗ، تطای وّیٝ ٔتغیطٞای 

 ٞای  زٞس وٝ ٞط وساْ اظ ساظٜ ٔی است ٚ ٘طاٖ 7/0تحمیك تاالتط اظ 

 

ساظٔا٘ی ٚ ٘یع سٌٛیطی  سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتی، ضفتاض ا٘حطافی، سىٛت

ٞای  ضٚا٘طٙاذتی* سىٛت ساظٔا٘ی یه ساظٜ اغّی تٛزٜ ٚ اظ آیتٓ

 ٔتٙانط ذٛز تطىیُ ضسٜ ا٘س.

 5/0الُ ٍطا )ٚاضیا٘س تثییٗ ضسٜ( تایس حسٕٞچٙیٗ ٔمساض ضٚایی ٕٞ

تاضس تا تتٛاٖ ٌفت وٝ ٔتغیط پٟٙاٖ تٝ قٛض ٔیاٍ٘یٗ تیص اظ ٘یٕی اظ 

وٙس. ٔتٛسف ٚاضیا٘س تثییٗ  ٔی تثییٗذٛز ضا ٞای  پطاوٙسٌی سٙجٝ

زٞس وٝ ٞط وساْ اظ  ٔی ٘طاٖ (3)تحمیك زض جسَٚ ٞای  ضسٜ ٔتغیط

سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتی، ضفتاض ا٘حطافی، سىٛت ساظٔا٘ی ٚ ٞای  ٔتغیط

سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتی*سىٛت ساظٔا٘ی تیص اظ ٘یٕی اظ پطاوٙسٌی 

 وٙٙس. ٔی ذٛز ضا تثییٗٞای  سٙجٝ

 تحقیق(َای  ازٌسرا )ياریاس تبییه ضذٌ : ريایی َمگ(3)جذيل 

 سازُ ّا هتَسظ ٍاریاًس تبییي شذُ

651234/0  سَگیری رٍاًشٌاختی 

582101/0  سکَت سازهاًی 

624583/0  رفتار اًحرافی 

531235/0  سَگیری رٍاًشٌاختی* سکَت سازهاًی 

 

ا٘ساظٜ ٌیطی، ٞای  پس اظ اقٕیٙاٖ اظ ٔٙاسة تٛزٖ ٞط یه اظ ٔسَ

تحمیك اتتسا ؾطایة ٔسیط ٔطتٛـ تٝ  اغّیتطای تطضسی فطؾیٝ 

ٌعاضش ضسٜ  (2ضىُ )زض ٔسَ ساذتاضی ٔحاسثٝ ٚ زض  اغّیفطؾیٝ 

است.
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 (: ضرایب مسیر مربًط بٍ فرضیٍ اصلی در مذل ساختاری2ضکل )

 

 

 

 اصلی فرضیٍ مسیر ضرایب بٍ مربًط t مقادیر: (3ضکل )

 

زٞس وٝ ؾطیة ٔسیط سىٛت  ٔی ٘طاٖ (2) ضىُ ٘تایج

است.  422/0تط ضفتاض ا٘حطافی تطاتط  *سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتیساظٔا٘ی

سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتی زض ای  ایٗ ؾطیة ٘طاٖ زٞٙسٜ ٘مص ٚاسكٝ

تاضس. تطای تطضسی ًٔٙی  ٔی ضفتاض ا٘حطافیضاتكٝ سىٛت ساظٔا٘ی تط 

ٔتٙانط ؾطیة ٔسیط استفازٜ ضسٜ است.  tزاضی ایٗ ؾطیة اظ ٔمساض 

( 3زضضىُ ) فطؾیٝ اغّیٔتٙانط ؾطایة ٔسیط t٘تایج ٔطتٛـ تٝ ٔمساض 

 ٘طاٖ t٘تایج تطضسی ٔمساض  (4)زض جسَٚ   ٘طاٖ زازٜ ضسٜ است.

تاضٙس وٝ زض سكح ًٔٙی  یٔ 96/1تعضٌتط اظ  tزٞس وٝ وّیٝ ٔمازیط  ٔی



 51-43(1398) 37ٔجّٝ ٔسیطیت تٛسًٝ ٚ تحَٛ  
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تٛاٖ ٌفت ؾطیة تاثیط  ٔی تاضٙس. تٙاتطایٗ ٔی ًٔٙی زاض 01/0زاضی 

 ٘مص ٚاسكٝ ٌطی سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتی تطای فطؾیٝ اغّی ًٔٙی زاض

تايث ضسٜ وٝ اثط ٔستمیٓ سىٛت ای  تاضس. ایٗ تاثیط ٚاسكٝ ٔی

ایص ضٚا٘طٙاذتی افعٞای  ساظٔا٘ی تط ضفتاض ا٘حطافی تٝ ٚاسكٝ سٌٛیطی

 ذالغٝ ٘تایج ترص ساذتاضی فطؾیٝ اغّی ضا ٘طاٖ (4) یاتس. جسَٚ

 ٘طاٖ (4)ذالغٝ ٘تایج آظٖٔٛ فطؾیٝ اغّی زض جسَٚ  زٞس ٔی

تطاتط  سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتیای  زٞس وٝ ٔمساض ؾطیة ٘مص ٚاسكٝ ٔی

ٚ سكح ًٔٙی زاضی وٛچىتط اظ  66959/2تطاتط  tتا ٔمساض  422125/0

ٔ ثت ٚ ًٔٙی زاض ای  تٝ زست آٔسٜ است وٝ ٘طاٍ٘ط اثط ٚاسكٝ 01/0

 سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتی زض ضاتكٝ تیٗ سىٛت ساظٔا٘ی ٚ ضفتاض ا٘حطافی

زضٚ٘عا، ؾطیة تًییٗ ٞای  ضاذع اغّی تطای اضظیاتی ساظٜ تاضس. ٔی

ض ٔسَ ز 19/0ٚ  33/0ٚ  67/0است. ٔمازیط ؾطیة تًییٗ تطاتط 

 تٝ تطتیة لاتُ تٛجٝ، ٔتٛسف ٚ ؾًیف اضظیاتی PLS ساذتاضی

ضٛ٘س. ٔحاسثٝ ٔجصٚض ؾطیة ٔسیط ٔتغیط سىٛت  ٔی

(، ؾطیة 65213/0) تط ضفتاضا٘حطافیساظٔا٘ی*سٌٛیطی ضٚا٘طٙاذتی 

 ٔالحهٝ (5)ٕٞا٘كٛض زض جسَٚ تاضس وٝ  ٔی تًییٗ تطای ساظٜ

ٔحاسثٝ ضسٜ است  33/0تٛزٜ ٚ تیطتط اظ 425273/0تطاتط ٌطزز  ٔی

زٞس. ؾطیة تًییٗ ٘طاٖ  ٔی وٝ ٔتٛسف تٛزٖ ایٗ ؾطیة ضا ٘طاٖ

زٞٙسٜ ایٗ ٔكّة است وٝ تغییطات ٞط ساظٜ زضٚ٘عا )ٚاتستٝ( تا چٝ 

 ضٛز. ٔی تطٚ٘عای )ٔستمُ( ٔسَ تثییٗٞای  حس اظ قطیك ساظٜ

 

 لی: خالصٍ وتایج ضرایب مسیرَا در فرضیٍ اص(4) جذيل

 هسیر (Oضریب هسیر ) (STERRخغای استاًذارد ) T (O/STERR)هقذار 

69597/10  032148/0  343854/0  سکًت سازماوی رفتار اوحرافی 

669599/2  158123/0  422125/0  سًگیری رياوطىاختی*سکًت سازماوی رفتار اوحرافی 

278397/5  087562/0  462187/0  سًگیری رياوطىاختی رفتار اوحرافی 

  اصلی فرضیٍ دريوسای سازٌ برای تؼییه ضریب بٍ مربًط وتایج: (5) جذيل

 سازُ ضریب تعییي

425273/0  رفتار اًحرافی 

 گیزی نتیجه  -5

 زٞس ٔی ٘طاٖ ضسٜ ا٘جاْ استٙثاقی ٚ تٛغیفیٞای  تحّیُ ٘تایج ذالغٝ

 زاضای ٔطز، ساَ، پٙجاٜ تا چُٟ زأٙٝ زض ٕ٘ٛ٘ٝ افطاز فطاٚا٘ی تیطتطیٗ وٝ

 فطؾیٝ. تاضٙس ٔی ساَ پا٘عزٜ تا زٜ ساتمٝ زاضای ٚ ِیسا٘س تحػیالت

 سىٛت تیٗ ضٚاتف تط ضٚا٘طٙاذتی سٌٛیطی وٝ وٙس ٔی تیاٖ تحمیك اغّی

 فطؾیٝ ایٗ تطضسی تطای. زاضز تاثیط واضوٙاٖ ا٘حطافی ضفتاض تا ساظٔا٘ی

. ضس استفازٜ PLS افعاض ٘طْ تا ساذتاضی ًٔازالت ساظی ٔسَ اظ تحمیمی

 ٘مص تٝ تٛجٝ تا ا٘حطافی ضفتاض تط ساظٔا٘ی تاثیطسىٛت وٝ زاز ٘طاٖ ٘تایج

 . است زاض ًٔٙی ضٚا٘طٙاذتی سٌٛیطی ٌطی ٚاسكٝ

 غیازی، يثاسی، ،(1393) ٌٙجًّی ٚ یرچاِیٞای  یافتٝ تا ٘تایج ایٗ-

 ٚ ٕٞسٛیی( 1395) تٛاؾى ٚ سپاسٝ يسىطی، ،(1394) غیازی ٚ يیسی

 ٘تیجٝ ایٗ تٝ( 1394) غیازی ٚ يیسی غیازی، يثاسی،. زاضز ٕٞاٍٞٙی

 تیطتط ٔطاضوت ٚ سىٛت واٞص تاتى ساظٔا٘ی اثطترطی وٝ ضسیس٘س

 ٘یع ٚ فىطی ٚ واضی تیطتط زضٌیطی قطیك اظ ذٛز وٝ است واضوٙاٖ

 ا٘حطافی ضفتاض ٕٞسیٍط، تٝ واضوٙاٖ اجتٕايی ٚ ساظٔا٘ی ايتٕاز افعایص

 .زٞس ٔی واٞص ٘یع ضا آٟ٘ا

 ٚ تیاٖ آظازی وٝ واضٔٙسا٘ی وٝ است زازٜ ٘طاٖ تحمیمات ٕٞچٙیٗ -

 آٖ تٝ ضا ذٛز زاض٘س، ساظٔا٘یٞای  ٌیطی تػٕیٓ زض تیطتطی ٔطاضوت

 ٚ تااٍ٘یعٜ تط،ضایستٝ ٘حٛ تٝ ضا ذٛز ٚنایف ٘یع ٚ زا٘ستٝ ٔتًٟس ساظٔاٖ

 (.1395تٛاؾى، ٚ سپاسٝ يسىطی،) زاز ذٛاٞٙس ا٘جاْ تیطتطی ضؾایت تا

 ٔٙفی ٚ ٔ ثت سىٛت ٘ٛو زٚ تٝ( 1393) ٌٙجًّی ٚ یرچاِی پژٚٞص -

 ٚحست، حفم تطای سىٛت ٘یع اسالٔیٞای  آٔٛظٜ زض. زاض٘س اضاضٜ

 پسٙسیسٜ اقاليات، ٘ساضتٗ ٍٞٙاْ سىٛت ٚ ساظٔا٘ی اقاليات افطا٘ىطزٖ

 ضٚ ایٗ اظ. ذیط نآِ ٔماتُ زض جّٕٝ اظ زیٍط ٔٛاضز تسیاضی زض ِٚی است

 تاثیط تحت ا٘حطافی، ضفتاض تط ساظٔا٘ی سىٛت تاثیط ، حاؾط تحمیك زض

 واضوٙاٖ آضظٚٞای ٚ أاَ اٞساف، ٞا، ٍ٘طش ٚالى زض ٚ سٌٛیطی ا٘ٛاو

 . است

 ًٔیاض ساظٔا٘ی اٞساف ٍٞٙأی وٝ ٌفت تایسٞا   یافتٝ ایٗ تثییٗ زض -

 زض زٚ ٞط آٟ٘ا وطزٖ ٔطاضوت ٚ وطزٖ سىٛت تاضس، واضوٙاٖ ٘هط ٔٛضز

 زض أا. تاضس ٔی ٔٛثط ساظٔاٖ تٟثٛز تط ٞطزٚ ٚ تٛز ذٛاٞس ضاستا ایٗ

 ٚ تاضس واضوٙاٖ ٘هط ٔٛضز ًٔیاض فطزی اغطاؼ ٚ اٞساف وٝ ٍٞٙأی

 ٚ وٙٙس سىٛت چٝ تاضس، ضاستا ایٗ زض آٟ٘ا سىٛت ٚ ٔطاضوت سٌٛیطی

 زضٞا   ٔطاضوت وٝ ایٗ تٝ تٛجٝ تا تاضٙس، زاضتٝ ٕٞفىطی ٚ ٔطاضوت چٝ

 ظیازی تاثیط ساظٔاٖ ٚؾًیت تٟثٛز زض ٘یست، ساظٔا٘ی اٞساف ضاستای

 .زاضت ٘رٛاٞس

 واضوٙاٖ تیطتط اٌطچٝ وٝ وطز اضاضٜ ٘یع ٘ىتٝ ایٗ تٝ تایس قطفی اظ -

 تٝٞا   آٖ أا ٞستٙس، ذٛز ساظٔاٖ زضتاضٜ اساسی افىاضی ٚٞا   ایسٜ زاضای
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 اظ تاِمٜٛ، ضاوی لثیُ اظ ٞایی ذٛضزٖ تطچسة اظ تطس احساس ذاقط

 تا اضتثاقات ایٗ زض زیسٖ ظیاٖ ٕٞىاضاٖ، ايتٕاز ٚ احتطاْ زازٖ زست

 اقاليات اضتثاـ جطیاٖ تٛلیف ذاقط تٝ یا ٚ ضغُ زازٖ زست اظ ساظٔاٖ،

 ضٚ، ایٗ اظ. ٘یاٚض٘س ظتاٖ تط ضا ذٛز زضٚ٘یات اظ ذیّی...  ٚ واضوٙاٖ تیٗ ٔا

 ا٘جاْ ساظٔاٖ زض ٔطاضوت ضاستای زض وٝ لسضتی ايٕاَ ٚ ٔسیطاٖ ٍ٘طش

 12تطیٙسفیّس ٚ ٞاً٘ تاٚ، زٚاٖ، تحمیمات ٘تایج ضاستای زض ضٛز ٔی

 ٚ اضضس ٔسیطاٖ قطف اظ وٝ تاظذٛضزٞایی ٕٞٝ، اظ ٟٕٔتط ٘یع ٚ( 2017)

 ٘یع ضٛز ٔی زازٜ ساظٔاٖ زض ٔطاضوت یا سىٛت تاتت افطاز تٝ ساظٔاٖ

 . تاضس ٔی زضساظٔاٖ واضوٙاٖ ٔطاضوت ٚ سىٛتٞای  وٙٙسٜ تثییٗ

 پژوهشهای  یافته از ناشیهای  پیشنهاد 5-1         

 ساظٔا٘ی سىٛت تیٗ ضٚاتف تط ضٚا٘طٙاذتی سٌٛیطی وٝ ایٗ تٝ تٛجٝ تا -

ای  ٚیژٜٞای  آٔٛظش وٝ ضٛز ٔی پیطٟٙاز ِصا زاضت، تاثیط ا٘حطافی ضفتاض ٚ

 ٘هط زض واضوٙاٖ تطای ضٚا٘طٙاذتی ٚ شٞٙیٞای  سٌٛیطی ذػٛظ زض

 واٞص ٔٛجثات ذٛز،ٞای  سٌٛیطی ضٙاذت تا وٝ قٛضی تٝ ضٛز ٌطفتٝ

 . ٕ٘ایٙس فطاٞٓ ساظٔاٖ زض ضا ا٘حطافی ضفتاض ٚ سىٛت

 تا ساظٔا٘ی ضٚا٘طٙاساٖ ٚ زضٔاٍ٘طاٖ واض وٝ ضٛز ٔی پیطٟٙاز ٕٞچٙیٗ  -

 زضٔا٘ی ٞای ٚ ضٚش ٚياقفی ضٙاذتی  زضٔاٖ ٞای ضٚش اظ ٌیطی تٟطٜ

ٞا   ساظٔاٖ واضوٙاٖ ضٚا٘طٙاذتیٞای  تٟثٛز سٌٛیطی تٝ زیٍط، ضفتاضی

 . ٕ٘ایٙس وٕه

 سٌٛیطی ایجاز تايث ٔسیطاٖ تػٕیٕات ٚ سرٙاٖ وٝ ایٗ تٝ تٛجٝ تا  -

 ضفتاض ٚ ساظٔا٘ی سىٛت افعایص تط ٟ٘ایت زض وٝ ضٛز ٔی واضوٙاٖ زض

 واضی، ٚ ازاضی جّسات زض ضٛز ٔی پیطٟٙاز ظ٘س، ٔی زأٗ ا٘حطافی

 ٚ تٕا٘ٙس غأت ٟ٘ایی ٌیطی تػٕیٓ ٚ زلایك آذطیٗ تا ساظٔاٖ ٔسیطاٖ

 ٚاٌصاض واضضٙاساٖ تٝ ضاٞا   جّسٝ زستٛض سایط ٚ يّٕىطزٞای  ٌعاضش

 تحت واضوٙاٖ ایٙىٝ تطای تٍیط٘س تطيٟسٜ ضا جّسٝ ٔسیطیت ذٛز ٚ ٕ٘ٛزٜ

 .ٍ٘یط٘س لطاض تاثیط

 مآخذ و منابع

 ي یادگیریَای  سبک ،(1386) ،حسي اسفٌذآباد، شوس ،سَزاى پَر، اهاهی [1]

 . سوت اًتشارات: تْراى،ضىاختی

 ارتباطات بررسی ،(1395) ،ًَرهحوذ یعقَبی، ، علی صَلت ًیا، پسشک [2]

َای  کىفراوس اطالػات ضبکٍ) ضباک ماَىامٍ سازماوی، سکًت ي اثربخص

 . 43 تا 29 صص. 3شوارُ. دٍم سال (کطًر

 اوحرافی، رفتار با ضغلی فرسًدگی رابطٍ ،(1394) ،حاهذ عرفی، خراساًی [3]

 زهستاى. 3 شوارُ. 4 سال. يرزضی مذیریت در کاربردیَای  پژيَص مجلٍ

 . 90 تا 79 صص. 1394

                                                 
12 Duan,, Bao, Huang, Brinsfield 
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