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 چکیده

 زض هسل اضائِ خْت هقلواى ایحطفِ اذالق ٍ هساضس یپطٍضض ٍ یآهَظض فولىطز تْثَز تط طاىیهس یضغل اضازت طیتاث یتطضس حاضط، پژٍّصاظ ّسف  هدف:

 تَز.  هاظًسضاى استاى پطٍضش ٍ آهَظش

ضٍیىطز آهیرتِ )ویفی ٍ ووی( تا عطح اوتطافی اًدام ضس. زض ضٍیىطز ویفی، اظ ضٍش تحلیل هحتَا ٍ زض وِ تا  تَزاظ ًؾط ّسف، واضتطزی  ایي پژٍّص روش:

هسیطاى اضضس ٍ ذثطگاى آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى تِ ضٍیىطز ووی اظ ضٍش تَصیفی اظ ًَؿ پیوایطی استفازُ ضس. خاهقِ آهاضی آى ضا زض ترص ویفی، 
وِ زض ترص ویفی اظ ضٍش ًوًَِ گیطی  زازًستطىیل ط ًف 33567تِ تقساز  قلواى هساضس آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاىهٍ زض ترص ووی، ًفط  20تقساز 

-گیطی تصازفی عثمًِفط تا استفازُ اظ ضٍش ًوًَِ 380ًفط ٍ زض ترص ووی تط اساس فطهَل وَوطاى تقساز  10ّسفوٌس ٍ تا زض ًؾط گطفتي لاًَى اضثاؿ تقساز 

ًاهِ سَال، پطسص 55ًاهِ هحمك ساذتِ اضازت ضغلی تا ّا اظ پطسصآٍضی زازُتحصیلی تِ فٌَاى ًوًَِ آهاضی اًتراب ضسًس. خْت خوـغـ تط حسة همای 
ل سَا 25تا  (2002) وازٍظیط ایحطفِ ًاهِ اذالقسَال ٍ پطسص 12ًاهِ هحمك ساذتِ فولىطز پطٍضضی تا سَال، پطسص 25( تا 1392فولىطز آهَظضی ظًسی )

هحاسثِ ضس وِ هَضز تاییس  5/0تط اظ ّا تا تاضفاهلی تیص. ضٍایی صَضی ٍ هحتَایی اتعاضّا تِ تاییس اساتیس ضاٌّوا ٍ هطاٍض ضسیس ٍ ضٍایی ساظُ آىاستفازُ ضس
ّای تحلیل فاهلی اوتطافی، ّا اظ آظهَىهحاسثِ ضس وِ هَضز تاییس تَز. خْت تدعیِ ٍ تحلیل زازُ 7/0ّا ًیع تاالی تَز. ٍ پایایی تطویثی ٍ آلفای وطًٍثاخ آى

 تحلیل فاهلی تاییسی ٍ هقازالت ساذتاضی استفازُ ضس.

است. تقس ساظهاًی زاضای ضص هؤلفِ )خَ ساظهاى، فسالت ساظهاى، « ساظهاًی ٍ فطزی»ًتایح ًطاى زاز وِ: هتغیط اضازت ضغلی زاضای زٍ تقس   یافته ها:

-هسیطیت، فطٌّگ ساظهاى( ٍ تقس فطزی زاضای سِ هؤلفِ )تقْس تِ واض، اًگیعُ ضغلی ٍ احساس هثثت ًسثت تِ واض( هیسیستن پازاش، اهٌیت ضغلی، پطتیثاًی 

 تط است. زاضای تأثیط ون 922/0تط ٍ تقس فطزی تا تاضفاهلی زاضای تأثیط تیص 977/0تاضس وِ تقس ساظهاًی تا تاضفاهلی 

-اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی هساضس ٍ اذالق حطفِ اضی ًطاى زاز وِ؛ تاثیطّوچٌیي ًتایح آظهَى هقازالت ساذت نتیجه گیری:

ای هقلواى زاضز. ّوچٌیي تاضس ٍ اضازت ضغلی هسیطاى تیطتطیي تاثیط ضا تط اذالق حطفِای هقلواى زض آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى هثثت ٍ هقٌازاض هی
 تاضس.هٌاسة هی هسل اضائِ ضسُ زاضای تطاظش

 ایحطفِ اذالق،  یپطٍضض ٍ یآهَظض فولىطز،  یضغل اضازت واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ِ   پیططفت ٍ تما، زٍام زاًست. خاهقِ ّط اساسی اضواى اظ یىی تَاىهی ضا پطٍضش ٍ آهَظش ِ  ّرط خاهقر  ٍ تقلرین  ویفیرت  تر
 پیططفت است. ضسیسى ٍ تَسقِ ّسایتگط ٍ خوقی زیفط ضسالت زاضتي ٍاسغِ تِ ٍ پطٍضش زاضز. آهَظش تستگی آى تطتیت

 ضَزهی هغطح ترصصی ٍ حطفِ فٌَاى تِ هسیطیت پصیط است. اهطٍظُاهىاى ساظهاى ایي هَثط هسیطیت پطتَ زض ّسف ایي تِ

 اظ یىری  اضازت ٍ تقْس تِ ضغل وِ اًسیطِ زّسهی ًطاى هسیطیت زاًص هغالقِ است. تدطتِ ٍ زاًص هستلعم اخطای آى وِ

ورِ   اسرت  اساسری  ّایاضظش اظ یىی ، اًسیطِ است. ایي ّاضّثطی ساظهاى ٍ هسیطیت تِ هطتَط هثاحث زض َضَفات هْنه
 فاعفی پیَستگی ضغلی، ًَفی اظ اضازت هٌؾَض    وٌس. اضظضیاتی آى تطاساس ضا واضوٌاى ٍ تاضس هتىی آى تط تَاًسهی ساظهاى

 ّرای اضظش ٍ اّساف تا وٌس،هی َّیت تقییي آى تا زاًس،هی ذَز اظ ضا آى ضغل ٍ اخعای فطز آى زض وِ است ضغل تا ضٍاًی ٍ

 (. Entesar fomani, 2015) وٌسًوی زضیغ وَضطی ّیچ اظ ّاآى تحمك تطای ٍ ساظهاًی ّوسَیی ًوَزُ

 اظهاىسر  زض هرست تیطرتطی   زاضًرس،  ذرَز  وراض  زض تیطرتطی  اًضثاط ٍ ًؾن ّستٌس، تاالیی تقْس زاضای اضزات ٍ واضوٌاًی وِ
تْثرَز فولىرطز    (.  لرصا ّوریي اهرط هَخرة    Fatwa & Dessy  ،2016وٌٌس )هی واض سایطیي اظ تْتط ٍ تیطتط ٍ هاًٌسهی

 ٍ ًساضرتِ تاضرٌس   ٍ ٍاتسرتگی  تقْس ضغل ذَز احساس ٍ حطفِ زض آهَظش ٍ پطٍضش ٍلتی واضوٌاى زض  ساظهاى ذَاّس ضس.
 ضا زیگطاى ٍ ذَز ذاعط هَخثات ضًدص ذَز ضغلی ظًسگی ضٍظّای طیيآذ تا ّاآى ًثاضس، ترص لصت ّاآى تطای واض هحیظ
 هسروَلیت  ٍ فىرط  ضٍضري  ّایی آگاُ،اًساى پطٍضش وِ ذَز ضسالت تِ هَثط ٍ هغلَب ًمص ایفای فسم تا ٍ ساظًسهی فطاّن

 (.1397خْاى،  )وطیوی ٍ ویفیت فولىطز آهَظضی ذَاّس ضس واّص هَخة تسضیح تِ اهط، وٌس. ایيهی ٍاضز لغوِ است پصیط
 واضآهرس  پطٍضضری  ٍ آهَظش آى تثـ تِ ٍ هساضس اثطترطی ٍ تْثَز هْن فَاهل اظ یىی تِ فٌَاى هسیطیت زض ًؾام آهَظضی

 (. Abili, et al, 2014ضسُ است ) ضٌاذتِ

ی ًمرص هْوری زض فولىرطز آهَظضری ٍ پطٍضضر      آهَظاىواضوٌاى ٍ زاًص هقلواى، پیططفت ٍ ضضس ّایظهیٌِ تا فطاّن وطزى
یىی اظ هَضَفات هطتثظ تا اذالق ٍ هسوَلیت اختوافی زض هرسیطیت اسرت ورِ زض     ایحطفِ اظ عطفی اذالق هساضس زاضًس. 

ِ ّا ٍ هسیطاى اظ خولِ هسیطاى آهَظضی تِ آى تَخِ وطزُّای اذیط اّویتی ضٍظافعٍى یافتِ ٍ ساظهاىزِّ ای، اًس. اذالق حطفر
-وٌس. زض حمیمت اذالق حطفِّا ضا تقییي هین تططی است وِ ضفتاض افطاز ٍ گطٍُای اظ اصَل ٍ استاًساضزّای سلَهدوَفِ

ّایی ضا چِ هَلـ تایرس  ای، یه فطایٌس تفىط فمالًی است وِ ّسف آى هحمك وطزى ایي اهط است وِ زض ساظهاى چِ اضظش
 (. Kopar & Johnson ،2020حفؼ ٍ اضافِ ًوَز )

ظیطا  زّس؛هی واّص ضا ضیسه زضخِ ٍ ترطسهی تْثَز ضا ّااضتثاط زّس،هی ضا افعاش ٍضیّا، تْطُای زض ساظهاىاذالق حطفِ
ضَز ٍ هسیط لثل اظ ایداز ّطگًَرِ تحطاًری، اظ آى   ای زض ساظهاى حاون است، خطیاى اهَض آساى هیٌّگاهی وِ اذالق حطفِ

 فطایٌرس  سرالهت  وٌٌرسُ  تضرویي  یّرای آهَظضر  زض ساظهاى (. ضفایت اذالقAtarzadeh, Satari, 2018ضَز )آگاُ هی

 ضرَز.  هری  آهرَظاى زاًص ًیاظّای تِ هقلواى ًسثت پاسرگَیی تقْس افعایص هَخة ٍ است آهَظش زض یازگیطی -یاززّی

 , Hasani(. Shafiee, et alm 2018ای تط فولىطز ضغلی هقلواى هَثط اسرت ) اًس وِ اذالق حطفِتحمیمات ًطاى زازُ

Moghadami Khorasani (2020 زض پژٍّطی تا فٌَاى ،)«ِ50ورِ ترط ضٍی   « ای ٍ تقْس سراظهاًی ضاتغِ اذالق حطف 
ِ    ًفط اظ  ای ضراهل  واضوٌاى ضْطن صٌقتی ضاّطٍز اًدام زازًس، تِ ایي ًتایح زست یافتٌس وِ؛ ّفت هَلفرِ اظ اذرالق حطفر

ٍ اًصاف، ٍفازاضی واضوٌاى، تطتطی خَیی ٍ ضلاتت علثی، احتطام ترِ زیگرطاى، ّورسضزی ترا زیگرطاى ٍ      صازق تَزى، فسالت 
پرصیطی ترا   ّا ٍ ٌّداضّای اختوافی تا تقْسساظهاًی ضاتغِ هقٌازاضی زاضز. ٍلی هَلفِ هسوَلیتضفایت احتطام ًسثت تِ اضظش

 اذرالق  الگرَی  عطاحری »زض پژٍّطی تا فٌرَاى   Ghanbarzadeh, et al (2019)تقْسساظهاًی ضاتغِ هقٌازاضی ًساضز. 

http://ethicsjournal.ir/article-1-1871-fa.pdf
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ًفط اظ هقلواى آهَظش ٍ پطٍضش ضْط تْطاى اًدرام زازًرس، ترِ ایري      387وِ تط ضٍی « آهیرتِ هغالقِ هقلواى: یه ایحطفِ
ِ  ًتایح زست یافتٌس وِ؛ اذالق ِ  اسرت  اساسری  هؤلفر   ّطرت  زاضای هقلوراى  ایحطفر ضرصریت،   اظ: هقٌَیرت،  فثاضتٌرس  ور

 لثال زض اذاللی سطپطستاى، هسوَلیت ٍ اٍلیا لثال زض اذاللی هسوَلیت آهَظاى،زاًص لثال زض اذاللی هسوَلیت ذَزضٌاسی،

 هقتمسًرس  تْرطاى  ضرْط  هسوَلیت اختوافی. ّوچٌیي هقلواى ٍ ازاضُ ٍ ساظهاى لثال زض اذاللی هسوَلیت ّوىاضاى، ٍ حطفِ

ِ  زیگط اظ ووتط ازاضُ ٍ ساظهاى لثال زض اذاللی هسوَلیت ٍ ،ّاهؤلفِ زیگط تیطتط اظ اٍلیا لثال زض اذاللی هسوَلیت  ّرا هؤلفر

« اختوافی َّش تا ضاتغِ زض زاًطگاُ اساتیس تیي زض ایحطفِ اذالق»زض پژٍّطی تا فٌَاى  Habib (2020) ضَز.هی ضفایت
 ح زسرت یافتٌرس ورِ؛ اذرتالف    پطزاذتٌس ٍ تِ ایي ًتای زاًطگاُ اساتیس اختوافی َّش ٍ ایحطفِ اذالق تیي تِ تطضسی ضاتغِ

ِ  اذرالق  ًساضز. تریي  ٍخَز هطز ٍ ظى اساتیس ایحطفِ اذالق ًوطُ هیاًگیي زض هقٌازاضی  اسراتیس  اختورافی  ّرَش  ٍ ایحطفر
 زاضز. ٍخَز هثثت ٍ هقٌازاضی ضاتغِ زاًطگاُ

Eliyana , et al(2019)  تِ ًسثت گطاَلتح ضّثطی تا تاثیط ساظهاًی تقْس ٍ ضغلی ضضایت»زض پژٍّطی تا فٌَاى 
. زاضز ساظهاًی تقْس ٍ ضغلی ضضایت تط هستمیوی تأثیط آفطیي تحَل تِ ایي ًتایح زست یافتٌس وِ؛ ضّثطی« واضوٌاى فولىطز

 ٍ تاضس زاضتِ فولىطز تط تَخْی لاتل تأثیط تَاًسًوی وٌس،هی هساذلِ ساظهاًی تقْس تا ٍلتی آفطیي تحَل ضّثطی حال، ایي تا
 يیضٍاتظ ت یتطضس»زض پژٍّطی تا فٌَاى  Meriac (2015) .تگصاضز واضوٌاى فولىطز تط هستمین تأثیط تَاًسًوی ّوچٌیي
ای ٍ فولىطز ضغلی ٍ اًگیعش تِ ایي ًتایح زست یافت وِ؛ تیي اذالق حطفِ« ٍ فولىطز ضغلی عُی، اًگایحطفِ اذالق

 زاضت.  هثصٍل خسی اذاللی تَخِ ّایخٌثِ تِ یستا ضغلی فولىطز سغح افعایص ضغلی ضاتغِ هقٌازاضی ٍخَز زاضز ٍ تطای
هقلوی تا وَزواى ٍ آهَظش آًاى سطٍواض زاضز، لصا تایس زض وٌاض هْاضت تسضیس، تِ اصَل اذاللری ًیرع    تا تَخِ ایٌىِ حطفِ  

ِ  هسرلوا  ًثاضرٌس،  هدْع ٍ هقتمس ایحطفِ اذالق تِ وِ پایثٌس تاضٌس؛ ظیطا هقلواًی َ  تحمرك  زض ضا خاهقر  ظضری ترا  اّرساف آه

 وطز. تٌاتطایي تا فٌایت تِ هغالة اضائِ ضسُ، سَال اصلی پژٍّص حاضط ایي است وِ: تراثیط  ذَاٌّس هَاخِ خسی هطىالت

ای هقلواى خْت اضائِ هرسل زض آهرَظش ٍ   اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی هساضس ٍ اذالق حطفِ
 ال ّای پژٍّص تِ ضطح شیل هی تاضس:زیگط سَ پطٍضش استاى هاظًسضاى چگًَِ است؟

تٌسی اتقاز اضازت ضغلی زض آهَظش ٍ ضتثِ -2 اتقاز اضازت ضغلی زض آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى وساهٌس؟ -1
اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی هساضس زض آهَظش ٍ  تاثیط -3پطٍضش استاى هاظًسضاى چگًَِ است؟

ای هقلواى زض آهَظش ٍ پطٍضش استاى اضازت ضغلی هسیطاى تط اذالق حطفِ تاثیط -4 ًسضاى چگًَِ است؟پطٍضش استاى هاظ
ای اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی هساضس ٍ اذالق حطفِ هسل تاثیط -5 هاظًسضاى چگًَِ است؟

 هقلواى زض آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى چگًَِ است؟
 

 روش شناسی
ضٍش پژٍّص تطویثی ٍ عطح پژٍّص ًیع اظ ًَؿ عطح تحمیك آهیرتِ اوتطافی . تَز1واضتطزی اظ ًؾط ّسف،پژٍّص حاضط 

هسیطاى اضضس ٍ ذثطگاى آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى  ضاهل. خاهقِ آهاضی تحمیك زض ترص ویفی تَزووی(  –)ویفی
ًفط ضٌاسایی ٍ زض ترص ویفی اظ  20سال تَزًس تِ تقساز  10وِ زاضای هسضن تحصیلی زوتطی ٍ ساتمِ هسیطیتی تاالی 

 ًؾطات آًاى استفازُ ضس.

                                                           
1
- Applied Res 
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تِ تقساز  هقلواى همغـ اتتسایی)اٍل ٍ زٍم( ٍ هتَسغِ )اٍل ٍ زٍم( هساضس آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاىزض ترص ووی 
استفازُ اظ ضٍش ًوًَِ گیطی زض ترص ویفی تا حدن ًوًَِ  اظ ًؾطات آًاى استفازُ ضس. یًفط وِ زض ترص وو 33567

پژٍّطگط تقس اظ هصاحثِ ًْن  ًفط تِ فٌَاى ًوًَِ آهاضی اًتراب ضسًس. 10ّسفوٌس ٍ تا زض ًؾط گطفتي لاًَى اضثاؿ تِ تقساز 
ّا، فطایٌس هصاحثِ تا ًفط زّن ازاهِ یافت، لصا ًوًَِ آهاضی زض ّا هَاخِ ضس، ٍلی خْت اعویٌاى اظ وفایت زازُتا اضثاؿ زازُ
  تاضس.ًفط هی 10ایي ترص 

-ًفط تا ضٍش ًوًَِ 380، تقساز α%;5گیطی % ٍ ذغای اًساظ95ُزض ترص ووی تط اساس فطهَل وَوطاى زض سغح اعویٌاى 

 ای تط حسة همغـ تحصیلی تِ فٌَاى ًوًَِ آهاضی اًتراب ضسًس. گیطی تصازفی عثمِ
 ٍضی اعالفات هَضز ًیاظ، ترطای تقیریي هرسل ثاًَیرِ تحمیرك     تطیي ضٍش تطای گطزآتا تَخِ تِ هطاحل اًدام تحمیك، هٌاسة

 (هسیطاى اضضس ٍ ذثطگاى آهَظش ٍ پرطٍضش اسرتاى هاظًرسضاى   ًفط اظ  10) ، هصاحثِ تا ذثطگاى)اصالح هسل اٍلیِ پیطٌْازی(
یی آٍضی اعالفات، تاال تطزى صرحت ٍ اعویٌراى اظ هرسل ًْرا    است. فلت اًتراب ایي ضٍش تِ فٌَاى یه ضٍش خوـ تَزُ

  ّای فطایٌس هصاحثِ ًطاى زازُ ضسُ است. سؤال 1زض خسٍل تاضس. تحمیك هی
 

 ّای هصاحثِ تا ذثطگاىسؤال .1خسٍل 

 سؤال ردیف
 اضازت ضغلی تِ چِ هقٌاست؟ یا ضوا چِ ازضاوی ًسثت تِ هفَْم اضازت ضغلی زاضیس؟  1

 تاضس؟ّای اضازت ضغلی چِ هیتِ ًؾط ضوا اتقاز ٍ ضاذص 2

تَاًٌس زاضتِ تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی هساضس هیتط چِ ًمطی  ؾط ضوا اضازت ضغلی هسیطاىتِ ً 3
 تاضٌس؟

 تَاًٌس زاضتِ تاضٌس؟ای هقلواى هیاذالق حطفِتط چِ ًمطی  تِ ًؾط ضوا اضازت ضغلی هسیطاى 4

 

ٍضی اعالفرات هرَضز ًیراظ، ترطای     تطیي ضٍش تطای گطزآتا تَخِ تِ اّساف پژٍّص ٍ هاّیت آى، هٌاسةزض ترص ووی ًیع 
ّای اًتراب ضسُ اظ تیي افضای خاهقرِ ّرسف   تیي ًوًَِ ی تستِّاتقییي هسل ًْایی تحمیك، استفازُ اظ تىویل پطسطٌاهِ

آٍضی اعالفات، التضای ّسف پژٍّص ٍ لعٍم وسة اعالفات تَزُ است. فلت اًتراب ایي ضٍش تِ فٌَاى یه ضٍش خوـ
 هقتثط تَز. 

خَ »هَلفِ  9ٍ « ساظهاًی ٍ فطزی»تقس  2سَال ٍ  55ًاهِ زاضای : ایي پطسصاضازت ضغلیهحمك ساذتِ  ًاهِپطسص -
ساظهاى، فسالت ساظهاى، سیستن پازاش، اهٌیت ضغلی، پطتیثاًی هسیطیت، فطٌّگ ساظهاى، تقْس تِ واض، اًگیعُ ضغلی ٍ 

ذیلی ون، ون، هتَسظ، ظیاز ٍ ذیلی ظیاز( عطاحی ٍ ای لیىطت )گعیٌِ 5تاضس وِ زض عیف هی« احساس هثثت ًسثت تِ واض
 ضَز.گصاضی هیًوطُ 5تا  1تٌؾین ضسُ ٍ تِ تطتیة اظ 

ای لیىطت )ذیلی ون، گعیٌِ 5سَال ٍ زض عیف  25ًاهِ زاضای (: ایي پطسص1392ًاهِ فولىطز آهَظضی ظًسی )پطسص -
 ضَز.گصاضی هیًوطُ 5تا  1اظ  ون، هتَسظ، ظیاز ٍ ذیلی ظیاز( عطاحی ٍ تٌؾین ضسُ ٍ تِ تطتیة

ای لیىطت )ذیلی ون، ون، گعیٌِ 5سَال ٍ زض عیف  12ًاهِ زاضای ًاهِ هحمك ساذتِ فولىطز پطٍضضی: ایي پطسصپطسص -
 ضَز.گصاضی هیًوطُ 5تا  1هتَسظ، ظیاز ٍ ذیلی ظیاز( عطاحی ٍ تٌؾین ضسُ ٍ تِ تطتیة اظ 

 صازق تَزى، ،هسؤٍلیت پصیطی»تقس  8سَال ٍ  25ًاهِ زاضای : ایي پطسص(2002) وازٍظیط ایحطفِ ًاهِ اذالقپطسص -
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 5تاضس وِ زض عیف هی« ّاضفایت اضظش ٍ ّوسضزی تا زیگطاى، احتطام تِ زیگطاى، فسالت ٍ اًصاف، ٍفازاضی، تطتطی خَیی
 ضَز.گصاضی هیًوطُ 5تا  1یة اظ ای لیىطت )ذیلی ون، ون، هتَسظ، ظیاز ٍ ذیلی ظیاز( عطاحی ٍ تٌؾین ضسُ ٍ تِ تطتگعیٌِ

 
 5/0ّا تعضگتط اظ تطای ولیِ هؤلفِ AVEضَز، همازیط هطاّسُ هی 2ّواى عَض وِ زض خسٍل : اتعاض پژٍّص 2ٍ پایایی 1ضٍایی

 ّستٌس، تٌاتطایي هسل صاحة ضٍایی ّوگطا است.
 

   ّازازُ گطزآٍضی اتعاضّای ضٍایی .2خسٍل 

 AVE وس هتغیط ىهتغیطّای پٌْا ضزیف ًاهِپطسص
SS2 670/0 فولىطز آهَظضی 1 فولىطز آهَظضی  

SS3 697/0 فولىطز پطٍضضی 2 فولىطز پطٍضضی  

 اضازت ضغلی

AA 952/0 خَ ساظهاى 3  

AB 953/0 فسالت ساظهاى 4  

AC 824/0 سیستن پازاش 5  

AD 949/0 اهٌیت ضغلی 6  

AE 692/0 پطتیثاًی هسیطیت 7  

AF 988/0 فطٌّگ ساظهاى 8  

BA 833/0 تقْس تِ واض 9  

BB 894/0 اًگیعُ ضغلی 10  

BC 961/0 احساس هثثت ًسثت تِ واض 11  

 ایاذالق حطفِ

EA 906/0 هسؤٍلیت پصیطی 12  

EB 870/0 صازق تَزى 13  

EC 891/0 فسالت ٍ اًصاف 14  

ED 755/0 ٍفازاضی 15  

EE 946/0 تطتطی خَیی 16  

EF 860/0 احتطام تِ زیگطاى 17  

EG 838/0 تا زیگطاى ّوسضزی 18  

EH 951/0 ّاضفایت اضظش 19  

 
. آظهَى آلفای وطًٍثاخ تطای استًوَزُ استفازُ پایایی تطویثی  آلفای وطًٍثاخ ٍ اظ اتعاضّای یخْت سٌدص پایاهحمك 

طیة آلفا تایس تاالی ضَز. ضتطضسی ّوثستگی زضًٍی سؤاالت زض ذاضج اظ هسل است ٍ تطای ته ته هتغیطّا گطفتِ هی

                                                           
1-Validity 

2- Reliability 
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همساض آى تایس تاالی  وٌس. وِتاضس. ّوچٌیي آظهَى پایایی تطویثی، ّوثستگی زضًٍی سؤاالت ضا زضٍى هسل تطضسی هی7/0
ٍ همازیط پایایی  7/0ّا، آلفای وطًٍثاخ تاالتط اظ ضَز تطای توام هؤلفِهطاّسُ هی 3ّواى عَض وِ زض خسٍل تاضس.   7/0

 گیطی صاحة پایایی است.ّستٌس، لصا هسل اًساظ7/0ُتطویثی تاالتط اظ 
 ّا  پایایی اتعاضّای گطزآٍضی زازُ .3خسٍل 

 تطویثی پایایی وطًٍثاخ آلفای هتغیطّای پٌْاى ضزیف ًاهِپطسص

979/0 فولىطز آهَظضی 1 فولىطز آهَظضی  981/0  

960/0 فولىطز پطٍضضی 2 فولىطز پطٍضضی  965/0  

 اضازت ضغلی

990/0 خَ ساظهاى 3  992/0  

993/0 فسالت ساظهاى 4  994/0  

946/0 سیستن پازاش 5  959/0  

987/0 اهٌیت ضغلی 6  989/0  

926/0 پطتیثاًی هسیطیت 7  940/0  

998/0 فطٌّگ ساظهاى 8  998/0  

960/0 تقْس تِ واض 9  968/0  

970/0 اًگیعُ ضغلی 10  977/0  

993/0 احساس هثثت ًسثت تِ واض 11  994/0  

 ایذالق حطفِا

948/0 هسؤٍلیت پصیطی 12  967/0  

925/0 صازق تَزى 13  952/0  

939/0 فسالت ٍ اًصاف 14  961/0  

837/0 ٍفازاضی 15  902/0  

971/0 تطتطی خَیی 16  981/0  

918/0 احتطام تِ زیگطاى 17  948/0  

935/0 تا زیگطاى ّوسضزی 18  954/0  

974/0 ّاضفایت اضظش 19  983/0  

 
ترص ویفی؛  -:الفضٍش تحمیك زض ایي پژٍّص تطویثی است: ّای پژٍّصّا ٍ تثییي سؤالش تدعیِ ٍ تحلیل زازُضٍ

 گطزآٍضی ویفی ّای¬زازُ تحلیل هطاحل عطح ایي زض. ضس استفازُ هحتَا تحلیل اظ پژٍّص ویفی ّایزازُ تحلیل تطای
 .ستا ضسُ اًدام هحَضی وسگصاضی ٍ تاظ وسگصاضی هطحلِ زٍ زض ضسُ،
ّای آهاضی ٍ تىاضگیطی هقازالت ترص ووی؛ تطای ضسیسى اظ هسل ثاًَیِ تِ هسل ًْایی تحمیك، تا ًؾطسٌدی اظ ًوًَِ -ب

  استفازُ ضس. PLS  ٍSPSSافعاض تغَض اذص اظ ًطم 1ساضذتاضی
 

                                                           
1
- ISM 
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 هایافته
ضاذص ضٌاسایی  91، زض ایي پژٍّص تطاساس اعالفات تِ زست آهسُ اظ عطیك هصاحثِ تا ذثطگاى:  ترص ویفیالف( 

ّای صَضت گطفتِ، اًدام ٍ ًتایح زض ًْایت فطآیٌس تلفیك هصاحثِتٌسی ضسًس. زستِ« ساظهاًی ٍ فطزی»تقس  2ضسًس وِ زض 
 اضائِ ضس: 4زض لالة خسٍل 

 ّای استرطاج ضسُ اظ ذثطگاى زض هتغیط اضازت ضغلیتلفیك ضاذص .3خسٍل 

 اتقاز ضزیف
 ظ ّط هصاحثِ ضًَسُّای ضٌاسایی ضسُ اتقساز ضاذص

 ّا زض ّط تقستلفیك ضاذص
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 37 4 9 5 6 9 8 4 6 4 7 ساظهاًی 1

 18 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4 فطزی 2

 55 7 12 6 9 13 11 6 8 7 11 خوـ ول 4

سایی ٍ تأییس لطاض ضاذص ضٌا 55ّا، تقساز پس اظ اخطای فطایٌس تلفیك ضاذصزّس ًطاى هی 5-4ًتایح حاصل اظ خسٍل 
ًاهِ ًْایی حاصل ًاهِ ذثطگاى تثسیل ٍ خْت تاییس ًؾط ًْایی آًاى هَضز استفازُ لطاض گطفتٌس تا پطسصگطفت وِ تِ پطسص

 ضًَس.
زضصس  4/53وِ؛ گَیاى ًطاى زاز ًتایح فطاٍاًی خٌسیت پاسد: زٌّسگاى پاسد ضٌاذتی خوقیت ّایٍیژگی: ب( ترص ووی

زضصس  4/23وِ؛  وِگَیاى ًطاى زازًتایح فطاٍاًی سي پاسدزٌّس. زضصس ضا ظًاى تطىیل هی 6/46طزاى ٍ اظ ًوًَِ آهاضی ضا ه
زضصس زض گطٍُ سٌی  5/30سال ٍ   50تا  40زضصس زض گطٍُ سٌی  1/46سال،  40اظ ًوًَِ آهاضی زض گطٍُ سٌی ووتط اظ 

 سال لطاض زاضًس. 50تاالی 
 2/48سال،  10زضصس اظ ًوًَِ آهاضی زاضای ساتمِ واضی ووتط اظ  7/13وِ؛ ًطاى زاز  گَیاىپاسد واضی ساتمِتایح فطاٍاًی ً

 تحصیلی هسضنتایح فطاٍاًی ًتاضٌس. سال هی 20زضصس زاضای ساتمِ واضی تاالی  1/38سال ٍ  20تا  10زضصس زاضای 
زضصس  9/43زضصس لیساًس،  5/29زضصس اظ ًوًَِ آهاضی زاضای هسضن تحصیلی فَق زیپلن،  1/2وِ؛گَیاى ًطاى زاز پاسد

وِ گَیاى ًطاى زاز پاسد همغـ تسضیستایح فطاٍاًی ًتاضٌس. زضصس زاضای هسضن تحصیلی زوتطی هی 5/24فَق لیساًس ٍ 
زضصس زض همغـ زٍضُ  4/27زضصس زض همغـ زٍضُ اتتسایی زٍم،  3/21زضصس اظ ًوًَِ آهاضی زض همغـ زٍضُ اتتسایی اٍل،  2/19

 تاضٌس.زضصس زض همغـ زٍضُ هتَسغِ زٍم هطغَل تِ تسضیس هی 1/32هتَسغِ اٍل ٍ 
 K-S اسویطًَف-وَلوَگطٍف اظ آظهَى، پژٍّص اظخْت تطریص ًطهال تَزى هتغیطّای : تطریص ًطهال تَزى هتغیطّا

 استفازُ ضس.
 اسویطًَف تطای هتغیطّای تحمیك -ًتایح آظهَى وَلوَگطٍف .4خسٍل

 زاضیسغح هقٌا حدن ًوًَِ هتغیط ضزیف

 اضازت ضغلی 1

380 

088/0 

 177/0 فولىطز آهَظضی 2

 156/0 فولىطز پطٍضضی 3

 151/0 ای هقلواىاذالق حطفِ 4



 383صفحِ ( 1400 تْاض ٍ تاتستاى) 1 ضواضُ ،7زٍضُ  خاهقِ ضٌاسی آهَظش ٍ پطٍضش،

 
 

هتغیطّای ، سغح هقٌازاضی تطای %;5گیطی % ٍ ذغای اًساظ95ُ، چَى زض سغح اعویٌاى 18-4ّای خسٍل تطاساس زازُ
ّا، ّا ًطهال است ٍ خْت تدعیِ ٍ تحلیل استٌثاعی زازُا تَظیـ زازُ(، لص<05/0Sig) هحاسثِ ضس 05/0پژٍّص تعضگتط اظ 
 ّای آهاضی پاضاهتطیه هداظ استاستفازُ اظ آظهَى

ٍ آظهَى تاضتلت  : ًتایح حاصل اظ ضاذص وا ام ا5ٍزض خسٍل : ّاهحاسثِ وفایت حدن ًوًَِ ٍ تطضسی وفایت ٍ تماضى زازُ
 تَاى هطاّسُ وطز.ی هتغیطّای هسل پژٍّص ضا هیّای هَخَز ٍ ضٌاسایی ضسُ تطاضٍی ضاذص

 

 ٍ تاضتلت ًتایح آظهَى )وا ام اٍ( .5خسٍل 

 ًتایح آظهَى 

 هساضس پطٍضضی ٍ آهَظضی فولىطز تْثَز تط هسیطاى ضغلی اضازت تاثیط
 استاى پطٍضش ٍ آهَظش زض هسل اضائِ خْت هقلواى ایحطفِ اذالق ٍ

 هاظًسضاى

م گیطی )وا اضطیة وفایت ًوًَِ
 اٍ(

0.880 

آظهَى وطٍیت 
 تاضتلت

 52154.090 وای اسىَئط

 3509 زضخِ آظازی

 0.000 سغح هقٌازاضی

زّس وِ  تَزُ ٍ همازیط تمطیثاً ًعزیه تِ یه ضا ًطاى هی 6/0تعضگتط اظ  (KMOتطاساس ًتایح تِ زست آهسُ، ضاذص )
تطای  000/0زاضی تحلیل فاهلی تَز. سغح هقٌی ّای ضٌاسایی ضسُ تطایحاوی اظ وفایت حدن ًوًَِ تط اساس ضاذص

 زٌّسُ هٌاسة تَزى هتغیط پژٍّص تطای تحلیل فاهلی تَز.آظهَى تاضتلت ًیع ًطاى
خْت تطضسی ٍ پاسد گَیی تِ  اتقاز اضازت ضغلی زض آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى وساهٌس؟-1: تطضسی سَاالت پژٍّص

ًاهِ تا ّا استفازُ ضس. ایي پطسصتِ فٌَاى اتعاض گطزآٍضی زازُاضازت ضغلی  تًِاهِ هحمك ساذایي سؤال پژٍّص اظ پطسص
ّا هَضز استفازُ لطاض تٌسی آىّا ٍ ضتثِسؤال تسٍیي ضس وِ اظ عطیك تحلیل فاهلی اوتطافی تطای وطف اتقاز، هَلفِ 55

 :اضائِ ضسُ است 6ضس وِ ًتایح زض خسٍلزض ازاهِ تطای تاییس اتقاز اضازت ضغلی اظ تحلیل فاهلی تاییسی استفازُ  گطفت.
 

 

 ّای تحلیل فاهلی تاییسیًتایح حاصل اظ یافتِ .6خسٍل 

 t-value تقس هتغیط
ضطیة 
 استاًساضز

R
 t-value هؤلفِ 2

ضطیة 
 استاًساضز

R
2 

اضازت 
 ضغلی

 955/0 977/0 889/296 ساظهاًی

 541/0 735/0 278/22 خَ ساظهاى

فسالت 
 ساظهاى

684/39 841/0 707/0 

سیستن 
 پازاش

755/31 813/0 660/0 

 642/0 801/0 144/27 اهٌیت ضغلی

پطتیثاًی 
 هسیطیت

405/22 712/0 507/0 
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فطٌّگ 
 ساظهاى

969/20 741/0 549/0 

 850/0 922/0 294/84 فطزی

 772/0 879/0 023/52 تقْس تِ واض

 472/0 687/0 807/13 اًگیعُ ضغلی

احساس 
هثثت ًسثت 

 تِ واض
591/64 897/0 804/0 

 زٍتطای ّط  t-valueهمازیط  99زض سغح اعویٌاى % - زٌّس وِ؛ًطاى هی 6ًتایح تحلیل فاهلی تاییسی هٌسضج زض خسٍل 
R ّوچٌیي، همازیط ( لطاض زاضًس.-58/2، 58/2ی )زض ذاضج تاظُ تقس اضازت ضغلی،

لَی  تطای ّط زٍ تقس زض سغح تاالتط اظ 2
ٍ تا تقس فطزی ضطیة  977/0تا تقس ساظهاًی ضطیة استاًساضز  تطاساس ضطایة استاًساضز تیي هتغیط اضازت ضغلیتاضس ٍ هی

 تقس آى ضاتغِ لَی هثثت ٍ هقٌازاض ٍخَز زاضز. زٍتا ّط  تطلطاض است. لصا تیي هتغیط اضازت ضغلی 922/0استاًساضز 
( هطتَط تِ 841/0هثثت ٍ هقٌازاضی ٍخَز زاضز. تاالتطیي ضطیة استاًساضز ) ّایص ضاتغِتیي تقس ساظهاًی تا هؤلفِ -

R( هطتَط تِ پطتیثاًی هسیطیت است وِ  تا تَخِ تِ همازیط 712/0) تطیي ضطیة استاًساضزهؤلفِ فسالت ساظهاى ٍ پاییي
2  ،

  لَی لطاض زاضًس. زض سغح هتَسظ ضٍ تِ پطتیثاًی هسیطیتزض سغح تاالتط اظ لَی ٍ فسالت ساظهاى  هؤلفِ
( هطتَط تِ 897/0ّایص ضاتغِ هثثت ٍ هقٌازاضی ٍخَز زاضز. تاالتطیي ضطیة استاًساضز )تیي تقس فطزی تا هؤلفِ -

( هطتَط تِ اًگیعُ ضغلی است وِ  تا تَخِ تِ همازیط 687/0) تطیي ضطیة استاًساضزهؤلفِ احساس هثثت ًسثت تِ واض ٍ پاییي
R

  زض سغح ًعزیه تِ لَی لطاض زاضًس. اًگیعُ ضغلیزض سغح تاالتط اظ لَی ٍ سثت تِ واض احساس هثثت ً ، هؤلفِ 2
ساظهاًی »زاضای زٍ تقس  تطاساس ًتایح حاصل اظ تحلیل فاهلی اوتطافی ٍ تحلیل فاهلی تاییسی هتغیط اضازت ضغلی -
زاش، اهٌیت ضغلی، پطتیثاًی تقس ساظهاًی زاضای ضص هؤلفِ )خَ ساظهاى، فسالت ساظهاى، سیستن پااست.  «ٍ فطزی

 تاضس.( هیتقْس تِ واض، اًگیعُ ضغلی ٍ احساس هثثت ًسثت تِ واضهسیطیت، فطٌّگ ساظهاى( ٍ تقس فطزی زاضای سِ هؤلفِ )
تط حسة  اضازت ضغلیتٌسی اتقاز ضتثِ است؟ چگًَِ هاظًسضاى استاى پطٍضش ٍ آهَظش زض ضغلی اضازت اتقاز تٌسیضتثِ -2

 تاضس.هی 7ّط یه اظ اتقاز تِ ضطح خسٍل  هیعاى تاضفاهلی
 

 تط حسة هیعاى تاضفاهلی اضازت ضغلیاتقاز تٌسی ضتثِ.7خسٍل 

 ضتثِ تاض فاهلی ّاهؤلفِ ضتثِ تاض فاهلی اتقاز

 1 977/0 ساظهاًی

 5 735/0 خَ ساظهاى

 1 841/0 فسالت ساظهاى

 2 813/0 سیستن پازاش

 3 801/0 اهٌیت ضغلی

 6 712/0 اًی هسیطیتپطتیث

 4 741/0 فطٌّگ ساظهاى

 2 879/0 تقْس تِ واض 2 922/0 فطزی
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 3 687/0 اًگیعُ ضغلی

 1 897/0 احساس هثثت ًسثت تِ واض

تا ساظهاًی گطزز. تقس تأییس هی اضازت ضغلیّا تط هطرص ضس وِ تأثیط ّوِ اتقاز ٍ هؤلفِ 7تطاساس ًتایح حاصل اظ خسٍل 
 تط است.زاضای تأثیط ون 922/0تا تاضفاهلی  فطزیتط ٍ تقس زاضای تأثیط تیص 977/0 تاضفاهلی
تا  پطتیثاًی هسیطیت تطیي تأثیط ٍ هؤلفِزاضای تیص 841/0تا تاضفاهلی  فسالت ساظهاى ، هؤلفِساظهاًیزض تقس  -
 تطیي تأثیط است.زاضای ون 712/0تاضفاهلی 
 اًگیعُ ضغلی تطیي تأثیط ٍ هؤلفِزاضای تیص 897/0تا تاضفاهلی  ًسثت تِ واض احساس هثثتی ، هؤلفِفطزیزض تقس  -

 تطیي تأثیط است.زاضای ون 687/0تا تاضفاهلی 
اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی هساضس زض آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى چگًَِ  تاثیط -3

اضائِ ضسُ  8ٍ خسٍل  2ٍ  1زالت ساذتاضی استفازُ ضس وِ ًتایح زض ًوَزاضّای تطای تطضسی ایي سَال اظ آظهَى هقا است؟
 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 هسل ساذتاضی زض حالت ترویي استاًساضز ضطایة هسیط .1ًوَزاض 
 



 ٍ ّوىاضاى( اصغطی) …تط تْثَز فولىطز  طاىیهس یاضازت ضغل طیتاث /386

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هسل ساذتاضی زض حالت هقٌی زاضی ضطایة هسیط .2ًوَزاض 
 
 

 تحلیل هسیط ّایًتایح حاصل اظ یافتِ .8خسٍل 

R ضطیة استاًساضز tآهاضُ  هتغیطّا
2 

 328/0 573/0 260/17 اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی تاثیط

 408/0 638/0 758/15 اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز پطٍضضی تاثیط

 
اضازت ضغلی ظا ي هتغیطّای هىٌَى تطٍىتی - زٌّس وِ؛ًطاى هی 8ٍ ًتایح تحلیل هسیط هٌسضج زض خسٍل   2ٍ   1ًوَزاضّای 

تطلطاض است، ّوچٌیي تا تَخِ تِ  573/0تاضفاهلی هسیط  ، تطاساس ضطیةفولىطز آهَظضیظا تا هتغیط هىٌَى زضٍىهسیطاى 
اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز تاثیط  99زض سغح اعویٌاى % ( لطاض زاضز-58/2، 58/2) وِ زض ذاضج تاظُ t-valueهمساض 
تاضس. هثثت ٍ هقٌازاض هی اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی تاثیطزاض ضسُ است، لصا هقٌی آهَظضی فولىطز

Rّوچٌیي تا تَخِ تِ همساض 
 تیٌی هتَسظ ضسُ است.( پیص328/0) فولىطز آهَظضیتطای هتغیط   2
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هسیط  ، تطاساس ضطیةفولىطز پطٍضضیظا تا هتغیط هىٌَى زضٍىاضازت ضغلی هسیطاى ظا تیي هتغیطّای هىٌَى تطٍى -
زض سغح  ( لطاض زاضز-58/2، 58/2) وِ زض ذاضج تاظُ t-valueتطلطاض است، ّوچٌیي تا تَخِ تِ همساض  638/0تاض فاهلی 
اضازت ضغلی هسیطاى تط  تاثیطزاض ضسُ است، لصا هقٌی اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز پطٍضضی تاثیط  99اعویٌاى %

Rتاضس. ّوچٌیي تا تَخِ تِ همساض هثثت ٍ هقٌازاض هی ولىطز پطٍضضیتْثَز ف
-( پیص408/0) فولىطز پطٍضضیتطای هتغیط   2

 تیٌی هتَسظ ضٍ تِ لَی ضسُ است.
اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی  تاثیطتَاى ًتیدِ گطفت وِ؛ تا تَخِ تِ هغالة فَق هی -

 تاضس.استاى هاظًسضاى هثثت ٍ هقٌازاض هی هساضس زض آهَظش ٍ پطٍضش
تطای تطضسی ایي  ای هقلواى زض آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى چگًَِ است؟اضازت ضغلی هسیطاى تط اذالق حطفِ تاثیط -4

 اضائِ ضسُ است. 9ٍ خسٍل  4ٍ  3سَال اظ آظهَى هقازالت ساذتاضی استفازُ ضس وِ ًتایح زض ًوَزاضّای 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 هسل  ساذتاضی زض حالت ترویي استاًساضز ضطایة هسیط  .3ًوَزاض
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 هسل ساذتاضی زض حالت ترویي استاًساضز ضطایة هسیط  .4ًوَزاض

 

 ّای تحلیل هسیطًتایح حاصل اظ یافتِ  .9خسٍل 

R ضطیة استاًساضز tآهاضُ  هتغیطّا
2 

 611/0 782/0 965/28 هقلواىای اضازت ضغلی هسیطاى تط اذالق حطفِ تاثیط

اضازت ضغلی ظا تیي هتغیطّای هىٌَى تطٍى - زٌّس وِ؛ًطاى هی 9ٍ ًتایح تحلیل هسیط هٌسضج زض خسٍل   4ٍ   3ًوَزاضّای 
تطلطاض است، ّوچٌیي تا  782/0تاض فاهلی هسیط  ، تطاساس ضطیةای هقلواىاذالق حطفِظا تا هتغیط هىٌَى زضٍىهسیطاى 

اضازت ضغلی هسیطاى تط تاثیط   99زض سغح اعویٌاى % ( لطاض زاضز-58/2، 58/2) وِ زض ذاضج تاظُ t-valueض تَخِ تِ همسا
تاضس. هثثت ٍ هقٌازاض هی ای هقلواىاضازت ضغلی هسیطاى تط اذالق حطفِ تاثیطزاض ضسُ است، لصا هقٌی ای هقلواىاذالق حطفِ

Rّوچٌیي تا تَخِ تِ همساض 
 تیٌی ًعزیه تِ لَی ضسُ است.( پیص611/0) ای هقلواىق حطفِاذالتطای هتغیط   2

زض آهَظش  ای هقلواىاضازت ضغلی هسیطاى تط اذالق حطفِ تاثیطتَاى ًتیدِ گطفت وِ؛ تا تَخِ تِ هغالة فَق هی -
 تاضس.ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى هثثت ٍ هقٌازاض هی
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ای هقلواى زض آهَظش ٍ ظضی ٍ پطٍضضی هساضس ٍ اذالق حطفِاضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَ هسل تاثیط -5
تطای تطضسی ایي سَال اظ آظهَى هقازالت ساذتاضی استفازُ ضس وِ ًتایح زض  پطٍضش استاى هاظًسضاى چگًَِ است؟

 اضائِ ضسُ است. 10ٍ خسٍل  6ٍ  5ًوَزاضّای 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 هسل ساذتاضی زض حالت ترویي استاًساضز ضطایة هسیط .5ًوَزاض
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 هسل ساذتاضی زض حالت هقٌی زاضی ضطایة هسیط .6ًوَزاض 
 

 ّای تحلیل هسیط ًتایح حاصل اظ یافتِ. 10خسٍل 

R ضطیة استاًساضز t-value هتغیطّا
2 

 329/0 574/0 879/16 اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی تاثیط

 409/0 640/0 190/16 اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز پطٍضضی ثیطتا

 614/0 784/0 918/28 ای هقلواىاضازت ضغلی هسیطاى تط اذالق حطفِ تاثیط

اضازت ضغلی ظا تیي هتغیطّای هىٌَى تطٍى - زٌّس وِ؛ًطاى هی 10ٍ ًتایح تحلیل هسیط هٌسضج زض خسٍل  6ٍ  5ًوَزاضّای 
تطلطاض است، ّوچٌیي تا تَخِ تِ  574/0تاضفاهلی هسیط  ، تطاساس ضطیةفولىطز آهَظضیظا ط هىٌَى زضٍىتا هتغیهسیطاى 
اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز تاثیط  99زض سغح اعویٌاى % ( لطاض زاضز-58/2، 58/2) وِ زض ذاضج تاظُ t-valueهمساض 

تاضس. هثثت ٍ هقٌازاض هی طاى تط تْثَز فولىطز آهَظضیاضازت ضغلی هسی تاثیطزاض ضسُ است، لصا هقٌی فولىطز آهَظضی
Rّوچٌیي تا تَخِ تِ همساض 

 تیٌی هتَسظ ضسُ است.( پیص329/0) فولىطز آهَظضیتطای هتغیط   2
هسیط  ، تطاساس ضطیةفولىطز پطٍضضیظا تا هتغیط هىٌَى زضٍىاضازت ضغلی هسیطاى ظا تیي هتغیطّای هىٌَى تطٍى -
زض سغح  ( لطاض زاضز-58/2، 58/2) وِ زض ذاضج تاظُ t-valueطاض است، ّوچٌیي تا تَخِ تِ همساض تطل 640/0تاضفاهلی 
اضازت ضغلی هسیطاى تط  تاثیطهقٌی زاض ضسُ است، لصا  اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز پطٍضضی تاثیط 99اعویٌاى %

Rتِ همساض تاضس. ّوچٌیي تا تَخِ هثثت ٍ هقٌازاض هی تْثَز فولىطز پطٍضضی
-( پیص409/0) فولىطز پطٍضضیتطای هتغیط   2

 تیٌی هتَسظ ضٍ تِ لَی ضسُ است.
، تطاساس ای هقلواىاذالق حطفِظا تا هتغیط هىٌَى زضٍىاضازت ضغلی هسیطاى ظا تیي هتغیطّای هىٌَى تطٍى -
 (  لطاض زاضز-58/2، 58/2) ضج تاظُوِ زض ذا t-valueتطلطاض است، ّوچٌیي تا تَخِ تِ همساض  784/0تاضفاهلی هسیط  ضطیة
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اضازت ضغلی  تاثیطزاض ضسُ است، لصا هقٌی ای هقلواىاضازت ضغلی هسیطاى تط اذالق حطفِتاثیط   99زض سغح اعویٌاى %
Rتاضس. ّوچٌیي تا تَخِ تِ همساض هثثت ٍ هقٌازاض هی ای هقلواىهسیطاى تط اذالق حطفِ

ای اذالق حطفِتطای هتغیط   2
 تیٌی ًعزیه تِ لَی ضسُ است.( پیص614/0) هقلواى

اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی  تاثیطتَاى ًتیدِ گطفت وِ؛  تا تَخِ تِ هغالة فَق هی -
تاضس ٍ اضازت ضغلی هسیطاى ای هقلواى زض آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى هثثت ٍ هقٌازاض هیهساضس ٍ اذالق حطفِ

 ای هقلواى زاضز.ثیط ضا تط اذالق حطفِتیطتطیي تا
 تاضس:تِ ضطح ظیطهی PLSّوچٌیي هقیاضّای تطاظًسگی ًْایی هسل ساذتاضی تطاساس ذطٍخی 

Q)  (تیياضتثاط پیص آظهَى -
ساظز ٍ زض ٍالـ آظهَى ویفیت هسل تیٌی هسل ضا هطرص هیایي آظهَى لسضت پیص ؛2

استفازُ هی وٌٌس وِ همازیط ایي ضاذص  CV Redundancyضاذصی تِ ًام ساذتاضی است ٍ ٍ تطای اًدام ایي آظهَى اظ 
)لَی(  0.35)هتَسظ( ٍ  0.15)ویفیت هسل ضقیف(،  0.02ظا هحاسثِ ٍ تا سِ همساض ضا تطای ته ته هتغیطّای زضٍى

 همایسِ هی وٌٌس. 
 ولی هسل ساذتاضی آظهَىًتایح   .11خسٍل 

 CV Redundancy وس هتغیط هتغیط

 SS2 202/0 آهَظضیفولىطز 

 SS3 265/0 فولىطز پطٍضضی

 SS4 291/0 ای هقلواىاذالق حطفِ

ّای هسل زض سغح تاالتط اظ لَی هطتَط تِ ساظُ CV Redundancyتواهی همازیط  11تا تَخِ تِ خسٍل  -
 هحاسثِ ضس وِ تطاظش هٌاسة هسل ساذتاضی ضا حاوی است.

 

 گیرینتیجهبحث و 
ّای هْن ٍ هَثط زض زًیای اهطٍظی است وِ ٍؽیفِ تطتیت ًیطٍی اًساًی ضا تطفْسُ ىی اظ ساظهاىساظهاى آهَظش ٍ پطٍضش ی

ّا تا ّا تطذَضزاض ّستٌس. آىای زض تیي سایط ساظهاىٍیژُ ایي ساظهاى اظ ًمص ٍ خایگاُ هسیطاى ٍ واضوٌاى زاضز. اظ ایي ضٍ
آهَظاى ضا تحت تأثیط ذَز لطاض سل تِ ّویي سثه تفىط زاًصَتضًَس ٍ لازضًس تا هی ّای تفىط هتفاٍتی ٍاضز ساظهاىسثه

ساظهاى افعٍزُ ٍ یا تحمك اّساف ضا  فولىطزتَاًس تط ّا هیایي ساظهاى ٍ ضفتاض آى هسیطاىًگطش ؿ زٌّس. تسیْی است وِ ًَ
َظش ٍ پطٍضش هحسَب ًیع همَلِ هْوی زض ساظهاى آه هسیطاى اضازتضٍ تطضسی ٍ تأویس تط يزسترَش تغییط لطاض زّس. اظ ای

هتقْس ٍ ٍفازاض تِ  هسیطاىتِ عَض ولی ٍخَز ؛ چطا وِ ایي ساظهاى ًمص هْوی زض تقلین ٍ تطتیت افطاز خاهقِ زاضز. ضَزهی
ّای ساظهاى ًِ تٌْا فاهل تطتطی یه ساظهاى ًسثت تِ ساظهاى زیگط ّست تلىِ هعیت تطای ساظهاى ًیع اّساف ٍ اضظش

 زضخِ ٍ ترطسهی تْثَز ضا ّااضتثاط زّس،هی ضا افعاش ٍضیّا، تْطُای زض ساظهاىق حطفِاذالاظ عطفی  .ضَزتلمی هی

ضَز ٍ هسیط لثل اظ ای زض ساظهاى حاون است، خطیاى اهَض آساى هیظیطا ٌّگاهی وِ اذالق حطفِ زّس؛هی واّص ضا ضیسه
 -یاززّی فطایٌس سالهت وٌٌسُ تضویي ی آهَظضیّازض ساظهاى ضَز. ضفایت اذالقایداز ّطگًَِ تحطاًی، اظ آى آگاُ هی

ضَز. تٌاتطایي زض ایي هی آهَظاىزاًص ًیاظّای تِ هقلواى ًسثت پاسرگَیی تقْس افعایص هَخة ٍ است آهَظش زض یازگیطی
ای هقلواى خْت اضائِ هسل پژٍّص، تاثیط اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی هساضس ٍ اذالق حطفِ
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زاضای زٍ  هتغیط اضازت ضغلیزض آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى هَضز تطضسی لطاض گطفت. ًتایح ایي پژٍّص ًطاى زاز وِ؛
تقس ساظهاًی زاضای ضص هؤلفِ )خَ ساظهاى، فسالت ساظهاى، سیستن پازاش، اهٌیت ضغلی، است.  «ساظهاًی ٍ فطزی»تقس 

( تقْس تِ واض، اًگیعُ ضغلی ٍ احساس هثثت ًسثت تِ واضضای سِ هؤلفِ )پطتیثاًی هسیطیت، فطٌّگ ساظهاى( ٍ تقس فطزی زا
زاضای  فسالت ساظهاى ، هؤلفِساظهاًیتط است. زض تقس زاضای تأثیط ون فطزیتط ٍ تقس زاضای تأثیط تیصساظهاًی ٍ تقس تاضس هی

احساس هثثت ًسثت تِ واض زاضای  زی، هؤلفِتطیي تأثیط است. زض تقس فطزاضای ون پطتیثاًی هسیطیت تطیي تأثیط ٍ هؤلفِتیص
 تاثیطتطیي تأثیط است. ّوچٌیي ًتایح آظهَى هقازالت ساذتاضی ًطاى زاز وِ؛ اًگیعُ ضغلی زاضای ون تطیي تأثیط ٍ هؤلفِتیص

 ای هقلواى زض آهَظش ٍ پطٍضش استاىاضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی هساضس ٍ اذالق حطفِ
ای هقلواى زاضز. ّوچٌیي هسل اضائِ تاضس ٍ اضازت ضغلی هسیطاى تیطتطیي تاثیط ضا تط اذالق حطفِهاظًسضاى هثثت ٍ هقٌازاض هی

ّای ضیعیضَز وِ؛ تا تطًاهِتاضس. تٌاتطایي تِ هسیطاى ٍ هسوَالى آهَظش ٍ پطٍضش پیطٌْاز هیضسُ زاضای تطاظش هٌاسة هی
اضازت ضغلی هسیطاى زض ساظهاى ّوت گواضًس تا اظ ایي عطیك هَخة تْثَز فولىطز آهَظضی  فلوی ٍ هٌسدن ًسثت تِ اضتماء

 ای هقلواى زض آهَظش ٍ پطٍضش ضًَس.ٍ پطٍضضی هساضس ٍ تَسقِ اذالق حطفِ
تقس ساظهاًی زاضای ضص هؤلفِ است.  «ساظهاًی ٍ فطزی»زاضای زٍ تقس  هتغیط اضازت ضغلییافتِ سَال یه ًطاى زاز وِ؛ 

ساظهاى، فسالت ساظهاى، سیستن پازاش، اهٌیت ضغلی، پطتیثاًی هسیطیت، فطٌّگ ساظهاى( ٍ تقس فطزی زاضای سِ هؤلفِ  )خَ
Karimi, Jahan (2018 )تاضس. ایي یافتِ تا ًتایح پژٍّص )تقْس تِ واض، اًگیعُ ضغلی ٍ احساس هثثت ًسثت تِ واض( هی

تَاى گفت تاضس، زض یه ضاستا لطاض زاضز. زض تثییي ایي یافتِ هیازت ضغلی هیوِ ًطاى زازًس تقْس تِ واض اظ اتقاز تقْس ٍ اض
زض ساظهاى، هتىی تَزى  هتماتل افتواز ٍ احتطام اظ حاوی خَی زض ساظهاى، ٍخَز واًِیٍ صو یخَ هطاضوتٍخَز  وِ؛

ز فضای صسالت ٍ افتواز ، ٍخٍَ ترصص تتط اساس هْاض واضوٌاى ضظیاتی فولىطزتصویوات ساظهاًی تط هَاظیي اذاللی، ا
تِ واضوٌاى تاتت اًدام واضّای هْن، تمسیطًاهِ  تیي هسیطاى ٍ واضوٌاى، تٌاسة حمَق واضوٌاى تا فولىطز زض ساظهاى، اضائِ

 ّایاى، زاضتي ضضایت اظ ضغل، فطاّن تَزى فطصتهسیط واضوٌاى اظ سَی تطَیكساظهاى،  زض آضاهص وطزى احساس

 هطىالت حل تطای واضوٌاى، حوایت هسیطیت اظ واضوٌاى اظ هسیط واضوٌاى، فولی تَزى حوایت تطای هحیظ واض زض یازگیطی

واضوٌاى، حصف هَاًـ واضی تَسظ هسیطیت،  تِ ضغل اًدام تطای هستَلیت اظ تاالتطی واض، هحَل ًوَزى سغح تِ هطتَط
، ضٍضي ٍ ضفاف تَزى ساظًسُ تیي ّوىاضاىفضای ضلاتتی هثثت ٍ  زض ساظهاى، ٍخَزتا هسیطیت تطلطاضی اضتثاط ضاحت ٍ آساى 

، توایل ّای ساظهاى تِ اّساف ٍ اضظش صیطش ٍ افتماز لَیاّساف فلوی ساظهاى، سْین ضسى واضوٌاى زض ظًسگی ساظهاى، پ
، هسائل ساظهاى ضا هسائل ذَز توایل ضسیس تِ تالی هاًسى ٍ فضَیت زض ساظهاىتِ تالش ظیاز تطای تحمك اّساف ساظهاى، 

 ٍ ٍؽایف تِ ي، تطعطف وطزى تسیاضی اظ ًیاظّای ضطٍضی ظًسگی واضوٌاى تَسظ ساظهاى، وسة اعالفات الظم ًسثتزاًست
واضوٌاى، ٍخَز ضلاتت زض  تطای ازاضی ّایفقالیت گًَاگَى استرسام، ضٍضي ٍ ضفاف تَزى ٍخَُ اظ لثل ذَز واضی هحیظ

ٍ ضغل ذَز، زازى  واض تِ فولىطز، ٍفازاضی واضوٌاى ًسثتضغل، زاضتي هسوَلیت پصیطی ًسثت تِ ضغل، تٌاسة پازاش تا 
-واض، تغاتك ّسف زازى زضست اًدام تِ هٌؾَض ذاًَازگی هغلَب ضطایظ واضوٌاى، زاضتي ضغلی فولىطز تِ تاظذَضز ًسثت

ٌس اظ خولِ فَاهل ساظهاًی ٍ فطزی ّست ساظهاى تِ ًسثت ساظهاى ٍ زاضتي ًگطش هثثت ولی ّایّسف تا واض ضغلی ّای
وِ زض اضازت ضغلی ًمص هْوی زاضًس. لصا ضٌاسایی اتقازی چَى ساظهاًی ٍ فطزی تِ فٌَاى اتقاز اضازت ضغلی زض آهَظش ٍ 

 ضسس.پطٍضش هٌغمی تِ ًؾط هی
تط ٍ زاضای تأثیط تیصساظهاًی تأییس ضس ٍ تقس  اضازت ضغلیّا تط تأثیط ّوِ اتقاز ٍ هؤلفِ یافتِ سَال زٍ ًطاى زاز وِ؛

 پطتیثاًی هسیطیت تطیي تأثیط ٍ هؤلفِزاضای تیص فسالت ساظهاى ، هؤلفِساظهاًیتط است. زض تقس زاضای تأثیط ون زیفطتقس 
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اًگیعُ ضغلی  تطیي تأثیط ٍ هؤلفِاحساس هثثت ًسثت تِ واض زاضای تیص تطیي تأثیط است. زض تقس فطزی، هؤلفِزاضای ون
تَاى گفت وِ؛ تقس ساظهاًی ضاهل فسالت ساظهاى، سیستن پازاش، اهٌیت یافتِ هیتطیي تأثیط است. زض تثییي ایي زاضای ون

ضغلی، فطٌّگ ساظهاى، خَ ساظهاى ٍ پطتیثاًی هسیطیت است وِ ایي فَاهل ًسثت تِ تقس فطزی زض اضازت ضغلی ًمص 
 تط ٍ زستوعز واضوٌاى قحمَ هْوتطی زاضًس. اظ عطفی زض تقس ساظهاًی فسالت ساظهاًی ًمص هْوتطی زاضز چطا وِ پطزاذت

تثقیض، هٌصفاًِ  زٍضاظ تِ تطاتطی ٍ فسالت فطٌّگ فولىطز، هتىی تَزى تصویوات ساظهاًی تط هَاظیي اذاللی، ٍخَز هثٌای
، هٌصفاًِ تَزى تصویات زض ّوِ واضوٌاى اظ فطصت یىساًی تطای آهَظشتَزى تطًاهِ واضی زض ساظهاى، تطذَضزاض تَزى 

ٍ  تتط اساس هْاض واضوٌاى ضظیاتی فولىطزّای واضوٌاى ٍ اوات ضغلی تحت ًؾطات ٍ زیسگاُهَضز واضوٌاى، اذص تصوی
اظ خولِ فَاهلی ّستٌس وِ زض اضازت ضغلی هسیطاى ٍ واضوٌاى ساظهاى ًمص هْوی زاضًس. ٍلتی حمَق ٍ زستوعز  ترصص

سثت تِ ضغل ٍ ساظهاى زاضًس. تٌاتطایي تاثیط واضوٌاى تط هثٌای فولىطز ٍ تِ زٍض اظ تثقیض تاضس آًاى تقْس ٍ اضازت تیطتطی ً
(، هقتمسًس وِ فسالت ٍ 1399تیطتط تقس ساظهاًی ٍ هَلفِ فسالت ساظهاى هٌغمی ّست. اظ عطفی حسٌی ٍ همیوی ذطاساهی )

 اًصاف زض ساظهاى زض تقْس ٍ اضازت ضغلی واضوٌاى هَثط است. لصا ایي ذَز تاییسی تط یافتِ پژٍّص حاضط 
 تاضس.هی

اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی هساضس زض آهَظش ٍ  تاثیط ِ سَال سِ ًطاى زاز وِ؛یافت
(، وِ 2019) Molaiyanm Amiriّای تاضس. ایي یافتِ تا ًتایح پژٍّصپطٍضش استاى هاظًسضاى هثثت ٍ هقٌازاض هی

 زاضز ٍ تط هقٌازاض ٍ هثثت ضاتغِ وطهاًطاُ پعضىی فلَم گاُزاًط تیواضستاًی ضغلی واضوٌاى تا فولىطز ضغلی ًطاى زازًس تقْس

تیي (، وِ ًطاى زازًس 2019) Sargolzayi, et alوطز؛  تثییي زض افطاز ضا ضغلی فولىطز تَاىهی ضغلی تقْس اساس
ٍ  اضزساظهاًی تا فولىطز ضغلی هقلواى ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستاى ظاّساى ضاتغِ هثثت هقٌازاضی ٍخَز ز ٍفازاضی

Esmaili, Seyedzadeh (2017 وِ ًطاى زازًس ٍفازاضی ساظهاًی تط فولىطز ضغلی واضوٌاى ساظهاى خْاز وطاٍضظی ،)
 تیاًگط اضازت ضغلیتَاى گفت وِ؛ زض تثییي ایي یافتِ هیاستاى ایالم تاثیط هثثت ٍ هقٌازاضی زاضز، زض یه ضاستا لطاض زاضز. 

 تقلك تا ٍ تواًس ساظهاى زض وٌس وِهلعم هی ضا فطز وِ است است ٍ ًیطٍیی ساظهاًی اّساف ّا ٍاضظش تِ افطاز ّایًگطش

 تَزى ضَز. ّوچٌیي تاالوٌس وِ ایي اهط هَخة ٍفازاضی واضوٌاى تِ ساظهاى هی واض ساظهاًی اّساف تحمك تطاى ذاعط،

هتقْس ٍ ٍفازاض، فولىطز تْتطی  ضوٌاىٍ وا تَزُ واضوٌاى عطف اظ ساظهاًی ّایاضظش ٍ اّساف ًطاًگط پصیطش اضازت ضغلی،
ضسى تطذی ٌّداضّا هاًٌس  وىي است تِ زلیل زضًٍیضاى زاًس هزاضًس. اظ عطفی افطازی وِ اضازت ٍ تقْس ًسثت تِ ضغل

ّای هقٌَی حاون تط واض یا ٍؽیفِ زاًستي اًدام ضغل یا هسیَى تَزى ًسثت تِ آى ضغل ٍ ساظهاى ٍ یا پایثٌسی تِ اضظش
ضَز. وٌٌس تا ضغل ذَز ضا تِ ٍخِ تْتطی اًدام زٌّس وِ ایي واض هٌدط تِ تْثَز فولىطز فطز هی تالشطی ٍ غیطُ، تطت فلسفِ

وٌس؛ حال تِ ّط زلیلی وِ هوىي است ٍخَز ذاعط پیسا هی ظهاًی وِ فطز ًسثت تِ ضغل ذَز زض ساظهاى ٍاتستگی ٍ تقلك
فطز تطغیة تِ اًدام واض ٍ هاًسى زض  فاللِ(ی ضغلی، تدطتیات واضی، ّاخولِ ًیاظ تِ وسة هَفمیت، ٍیژگی اظ) زاضتِ تاضس

. زض آهَظش ٍ پطٍضش یاتسٍسیلِ فولىطزش افعایص هی وٌس ٍ تسیيضَز ٍ اظ غیثت ٍ تطن ضغل ذَززاضی هیضغل ذَز هی
 تا ّاآى تاضس، ترص لصت ّاآى تطای واض هحیظ ٍ زاضتِ تاضٌس ٍ ٍاتستگی تقْس ضغل ذَز احساس ٍ حطفِ ٍلتی واضوٌاى زض

 پطزاظًس وِ ایيهی است پصیط هسوَلیت ٍ فىط ضٍضي ّایی آگاُ،اًساى پطٍضش وِ ذَز ضسالت تِ هَثط ٍ هغلَب ًمص ایفای

 ویفیت فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی آًاى ذَاّس ضس. افعایص اهط هَخة
زض آهَظش ٍ پطٍضش استاى  ی هقلواىااضازت ضغلی هسیطاى تط اذالق حطفِ تاثیط یافتِ سَال چْاض ًطاى زاز وِ؛

 ، هتقْسّا واضوٌاى ٍفازاضتطیي سطهایِ ساظهاىهْنتَاى گفت وِ؛  تاضس. زض تثییي ایي یافتِ هیهاظًسضاى هثثت ٍ هقٌازاض هی
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اى واضوٌ اضازت ٍ ٍفازاضیّای ذَز زض ساظهاى ٍ آًچِ تایس اًدام زٌّس اضطاف واهل زاضًس. وِ تط فقالیت ٍ هترصص ّستٌس
تِ ساظهاى ٍ هاًسگاضی عَالًی هست آًْا زض ساظهاى، هَخة تمَیت ترص ًیطٍی اًساًی ساظهاى ضسُ ٍ هٌاتقی اظ تدطتیات 

ّای هتوازی تطای ساظهاى فقالیت ضا تطای ساظهاى زض تط ذَاّس زاضت. واضوٌاًی وِ تِ ساظهاى ٍفازاض تَزُ ٍ زض عَل سال
زاًٌس چگًَِ تایس زض ضاستای هٌافـ ساظهاى لسم هی ضسالت ساظهاى تِ ذَتی آضٌا تَزُ ٍ ّا ٍ ّا، استطاتژیوٌٌس، تا سیاستهی

تاضٌس. ای هیوٌٌس ٍ زاضای اذالق حطفٍِ زض توام هست واضضاى زض ساظهاى لَاًیي ٍ همطضات ساظهاى ضا ضفایت هیتطزاضًس 
Deliyoli, Kiran (2020) ضَز واضوٌاى تا اًگیعُ ساظهاى هَخة هی ٍفازاضی تِاضازت، زلثستگی ٍ احساس  هقتمسًس

ٍضی ًیطٍی اًساًی تاالتط ذَاّس تَز. ایي تیطتط ٍ هطتالاًِ تِ فقالیت تپطزاظًس ٍ زض ًتیدِ ذطٍخی آًْا تِ هطاتة تْتط ٍ تْطُ
اض تِ واضوٌاى ٍفاز. ٍخَز اًگیعُ زض واضوٌاى، هَخة ٍفازاضی تِ ساظهاى، احساس تقْس، تقلك ٍ ضضایت ضغلی ذَاّس ضس

وٌٌس ٍ زض ضاستای ایي اّساف فقالیت وطزُ ٍ تصویوات هسیطاى ضا تِ یساظهاى، ًسثت تِ اّساف ساظهاى احساس هسوَلیت ه
تط ٍ تا ذطٌَزی سطیـ زاضز، اضازتوِ تِ ساظهاى  وٌٌس. هسیطیضوًَات اذاللی ضا زض ساظهاى ضفایت هی ٍ گصاضًساخطا هی

ّای سیاست زاًس ٍ زّس، چَى ذَز ضا ترطی اظ ساظهاى هیهی یطز ٍ ذَز ضا تا آًْا ٍفكپصتیطتط تغییطات زض ساظهاى ضا هی
ضَز وِ پطسٌل تِ هسیط احتطام تگصاضًس ٍ تا گصاضز ٍ ّویي اهط هَخة هیٍ تِ پطسٌل ذَز احتطام هی وٌسساظهاى ضا زضن هی

ای هقلواى زٍض اثیط اضازت ضغلی هسیطاى تط اذالق حطفِای تاضٌس. لصا تتوام ًیطٍ تطای ساظهاى واض وٌٌس ٍ زاضای ذالق حطفِ
 اظ اًتؾاض ًثَز.

ای اضازت ضغلی هسیطاى تط تْثَز فولىطز آهَظضی ٍ پطٍضضی هساضس ٍ اذالق حطفِ تاثیط یافتِ سَال پٌح ًطاى زاز وِ؛
یطتطیي تاثیط ضا تط اذالق تاضس ٍ اضازت ضغلی هسیطاى تهقلواى زض آهَظش ٍ پطٍضش استاى هاظًسضاى هثثت ٍ هقٌازاض هی

 ,Molaiyanّای تاضس. ایي یافتِ تا ًتایح پژٍّصای هقلواى زاضز. ّوچٌیي هسل اضائِ ضسُ زاضای تطاظش هٌاسة هیحطفِ

Amiri (2019وِ ًطاى زازًس تقْس ،) ضاتغِ وطهاًطاُ پعضىی فلَم زاًطگاُ تیواضستاًی ضغلی واضوٌاى تا فولىطز ضغلی 

Sargolzayi, et al (2019 ،)وطز؛  تثییي زض افطاز ضا ضغلی فولىطز تَاىهی ضغلی تقْس اساس ضز ٍ تطزا هقٌازاض ٍ هثثت
ساظهاًی تا فولىطز ضغلی هقلواى ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستاى ظاّساى ضاتغِ هثثت  ٍفازاضیتیي وِ ًطاى زازًس 

ٍفازاضی ساظهاًی تط فولىطز ضغلی واضوٌاى وِ ًطاى زازًس  Esmaili, Seyedzadeh (2017)ٍ  هقٌازاضی ٍخَز زاضز
تَاى گفت زض تثییي ایي یافتِ هیساظهاى خْاز وطاٍضظی استاى ایالم تاثیط هثثت ٍ هقٌازاضی زاضز، زض یه ضاستا لطاض زاضز. 

 اضوٌاىساظهاى ٍ هاًسگاضی عَالًی افطاز زض ساظهاى، هَخة اذت ضسى ٍ ضٍاتظ تیطتط تیي وضغل ٍ تِ ٍ اضازت ٍفازاضی وِ؛ 
افعایص  ٍ زض پی آى ٍ هسیطاى زض یه ساظهاى ذَاّس ضس وِ ایي ًیع هَخة ایداز صویویت ٍ اضتثاط هَثط واضوٌاى ٍ هسیطاى

واضوٌاى ٍفازاض تِ ساظهاى وِ زض ذَز احساس ٍفازاضی تِ ساظهاى ٍ ّوسَیی  س.اًگیعُ ٍ هیل تِ فقالیت زض ساظهاى ذَاّس ض
ّا اًس، تِ ّواى تطتیة اًتؾاض زاضًس ساظهاى ٍ هسیطاى ًسثت تِ آًْا ٍفازاض تاضٌس ٍ اظ تَاًاییتا اّساف ساظهاى ضا پطٍضش زازُ

زض ٍالـ ّط وٌطی، ٍاوٌطی تِ زًثال زاضز ٍ ّط . ٍ زاًص آًْا تِ تْتطیي ًحَ استفازُ تطزُ ٍ زض اهَض ساظهاى هْن للوساز ضًَس
زض پی زاضز. ٌّگاهی وِ واضوٌاى احساس وٌٌس ساظهاى تِ آًْا تحطن ٍ تغییط هثثتی اظ عطفیي، تحطن هثثتی اظ زیگطی 

ٍفازاض است، زض ساظهاى اهٌیت ضغلی زاضًس ٍ هعایا ٍ حمَلطاى هحفَػ ٍ هَضز تاییس هسیطیت ساظهاى است، تا اًگیعُ تیطتط ٍ 
اهٌی ضغلی توام تَخِ ذَز ضا ای ٍ ًاپطزاظًس ٍ تسٍى تَخِ ٍ فىط وطزى تِ هسائل حاضیِضَض ٍ اضتیاق تاالتطی تِ فقالیت هی

ٍضی فاهل اًساًی ضا زض پی ذَاّس زاضت. ضوي ایي وِ واضوٌاًی وِ هَضز تْطُ افعایص وٌٌس وِ ایي ًیع ذَزهقغَف واض هی
تیطتطی تِ ساظهاى ذَاٌّس ٍ اضازت حوایت ساظهاى ّستٌس ٍ هسیطیت ساظهاى تِ واضوٌاى ٍفازاض است، هتماتال ٍفازاضی 

وتطی تِ وٌدىاٍی ضغلی ٍ تطن ساظهاى ذَاٌّس زاضت، ظیطا ًسثت تِ ساظهاى ٍ اّساف آى احساس زیي ٍ زاضت ٍ ضغثت و
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لصا پیطٌْازاتی زض  ای آًاى ضا زض پی ذَاّس زاضت.. ّویي اهط تْثَز فولىطز واضوٌاى ٍ اذالق حطفِتقْس ذَاٌّس زاضت
  ضَز:زض تقس ساظهاًی پیطٌْاز هیگطزز: ّویي ضاستا فٌَاى هی

ّای آهَظش ضوي ذسهت تِ هٌؾَض ایداز اًگیعُ ضغلی تطای هسیطاى ٍ واضوٌاى هسوَالى آهَظش ٍ پطٍضش، زٍضُ -
 تطگعاض ًوایٌس.

 ّای آهَظضی تِ هٌؾَض تِ ضٍظ ًوَزى زاًص ٍ اعالفات واضوٌاى تطگعاض ًوایٌس.هسوَالى آهَظش ٍ پطٍضش، زٍضُ -
 ٍ هثثت ّا ٍ ًؾطات ٍ ایسُ خَیا ضًَس ضا واضوٌاى ًؾطات ّا،گیطیینتصو ٍ ّاضیعیتطًاهِ ّا،گصاضیسیاست زض -
 ضا تىاض گیطًس. آًْا ساظًسُ

 اّساف تسٍیي زض هطاضوت خلة ،ساظهاى  اّساف ساظی ضفاف هسیطاى ٍ هسوَالى آهَظش ٍ پطٍضش اظ عطیك -

، ٍفازاضی ٍ اضازت ضغلی ضا ساظهاى تِ فطز فاعفی ٍاتستگی، ٍساظهاى هحیظ تِ ًسثت ضٌاسی ٍؽیفِ حس ایداز ساظهاًی،
 اضتماء زٌّس.

 ضَز: زض تقس فطزی پیطٌْاز هی
 ساظهاى زاضتِ تاضٌس. تِ ًسثت هسیطاى ٍ واضوٌاى ساظهاى، ًگطش هثثت -
هسیطاى ٍ واضوٌاى احساس تقلك لَی ًسثت تِ ساظهاى زاضتِ تاضٌس ٍ هٌافـ ساظهاى ضا تط هٌافـ ضرصی تطخیح  -

 زٌّس.
هَظش ٍ پطٍضش، حمَق ٍ زستوعز هسیطاى ٍ واضوٌاى ضا تط هثٌای فولىطزضاى پطزاذت ًوایٌس تا فسالت هسوَالى آ -

 زض ساظهاى حاون تاضس چطا وِ ّویي اهط هَخة اضازت ٍ ٍفازاضی واضوٌاى تِ ساظهاى ذَاّس ضس.
ٍفازاضی ٍ  سغح اظ ایي عطیكوٌٌس، تا  ضفتاض افتواز لاتل ٍ فازالًِ واضوٌاى تا تطذَضز هسیطاى آهَظش ٍ پطٍضش زض -

 افعایص یاتس. اضازت ضغلی واضوٌاى
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Abstract 
Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of teachers 'job commitment on 

improving the educational performance of schools and teachers' professional ethics to provide a 

model in education in Mazandaran province. 

Methodology: In terms of purpose, this study was an application that was conducted with a 

mixed approach (qualitative and quantitative) with an exploratory design. In the qualitative 

approach, the content analysis method was used and in the quantitative approach, the descriptive 

survey method was used. The statistical population consisted of 20 people in the qualitative 

section, senior managers and education experts of Mazandaran province and in the quantitative 

section, teachers of education schools in Mazandaran province in the number of 33,567 people. 

Considering the saturation law, 10 people and in a quantitative part, based on Cochran's formula, 

380 people were selected as a statistical sample using stratified random sampling method 

according to the degree. To collect data, the researcher-made questionnaire of professional 

devotion with 55 questions, the questionnaire of educational performance Zandi (2013) with 25 

questions, the researcher-made questionnaire of educational performance with 12 questions and 

the questionnaire of professional ethics Kadozir (2002) was used with 25 questions. The face and 

content validity of the instruments were approved by the supervisors and consultants and their 

construct validity was calculated with a factor load greater than 0.5 which was approved. And 

their combined reliability and Cronbach's alpha were also calculated above 0.7, which was 

confirmed. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equations 

were used to analyze the data. 

Findings: The results showed that the variable of job commitment has two dimensions 

"organizational and individual". The organizational dimension has six components 

(organizational climate, organizational justice, reward system, job security, management support, 

organizational culture) and the individual dimension has three components (commitment to 

work, job motivation and positive feeling about work) that the organizational dimension with a 

factor load of 0.977 it has a greater effect and an individual dimension with a factor load of 0.922 

has a lower effect. 

Conclusion: Also, the results of structural equation testing showed that; The effect of principals 

'professional devotion on improving the educational performance of schools and teachers' 

professional ethics in education in Mazandaran province is positive and significant, and 

principals 'professional devotion has the greatest impact on teachers' professional ethics. Also, 

the presented model has a suitable fit. 

Keywords: job dedication, educational performance, professional ethics 
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