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Abstract
Background and Aim: Spiritual leadership positively and significantly effects on spiritual well-being and
organizational-personnel performance variables, through drawing faith in a vision and culture of excellence.
The purpose of this study was to investigate the role of spiritual leadership and professional ethics in the
organizational commitment of health care workers.
Materials and Methods: In this descriptive-correlational study, the statistical population consisted of all
health care workers who work in health facilities of the Urmia, Iran, in 2017. The sample size was estimated
240 people by Morgan table. Stratified random sampling method, and Fry’s Spiritual Leadership,
Ghasemzadeh’s professional ethics and organizational Allen and Meyer’s commitment Questionnaire were
used to collect data. SPSS 22 and Amos statistical soft wares were used to analyze the data.
Findings: The direct effect of the spiritual leadership on professional ethics (0.37) and organizational
commitment of the health care workers was significant (p=0.01). The direct effect of the spiritual leadership
on organizational commitment of health care workers (0.69) also was significant (p=0.01). The indirect
effect of the spiritual leadership on organizational commitment of health care workers also was significant
(p=0.01). The fitting of the predictive model of the research variables was relatively good (62%) and
suggests the alignment of the fitted model with the theoretical community of research.
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that spiritual leadership influences on the
organizational commitment of health care workers with the mediation role of professional ethics.
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مقالٍ پژيَطی

وقص رَبری معىًی ي اخالق حرفٍای در تعُد سازماوی بًُرزان
عادل زاَد بابالن ،1علی خالقخًاٌ ،2سلیم کاظمی ،3رامیه غریبزادٌ

4

 .1زاًطیبر ،گزٍُ ػلَم تزثیتی ،زاًطگبُ هحمك ارزثیلی ،ارزثیل ،ایزاى.
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 .4کبرضٌبس ارضس هسیزیت آهَسضی ،زاًطگبُ هحمك ارزثیلی ،ارزثیل ،ایزاى.
زریبفت1396/5/21 :

پذیزش1397/1/27 :

چکیدٌ
زمیىٍ ي َدف :رّجزی هؼٌَی اس عزیك تزسین ایوبى ثِ یک چطناًساس ٍ فزٌّگ تؼبلی ثِ غَرتی هثجت ٍ لبثل تَخِ ثز ذَةسیستی
هؼٌَی ٍ هتغیزّبی ػولکزز سبسهبًی ـ پزسٌلی تأثیز هیگذارز .پژٍّص حبضز ثب ّسف ثزرسی ًمص رّجزی هؼٌَی ٍ اذالق حزفِای زر
تؼْس سبسهبًی ثَْرساى اًدبم ضسُ است.
مًاد ي ريشَا :زر ایي هغبلؼِ تَغیفی ـ ّوجستگی ،خبهؼِ آهبری ضبهل توبهی ثَْرساى ضبغل زر هزاکش ثْساضتی ضْزستبى ارٍهیِ
زر سبل  1396ثَزًس .حدن ًوًَِ ثب استفبزُ اس خسٍل هَرگبى ً 240فز ثزآٍرز گززیسً .وًَِگیزی ثِ ضیَُ تػبزفی عجمِای اًدبم ضسُ
ٍ ثزای گززآٍری زازُّب اس پزسطٌبهِّبی استبًسارز رّجزی هؼٌَی  ، Fryاذالق حزفِای لبسنسازُ ٍ تؼْس سبسهبًی Meyer ٍ Allen

استفبزُ ضس .ثزای تدشیِ ٍ تحلیل زازُّب اس ًزمافشارّبی آهبری  Amos ٍ SPSS 22استفبزُ ضسُ است.
یافتٍَا :اثز هستمین رّجزی هؼٌَی ثز اذالق حزفِای ( ٍ )0/37تؼْس سبسهبًی ( )0/69هؼٌیزار ثَز (ّ .)p=0/01وچٌیي اثز هستمین
هتغیز اذالق حزفِای ثز تؼْس سبسهبًی ( )0/80هؼٌیزار ثَز ( .)p=0/01اثز غیز هستمین رّجزی هؼٌَی ثز تؼْس سبسهبًی (ً )0/29یش
هؼٌیزار ثَز ( .)p=0/01ثزاسش هسل پیصثیٌی هتغیزّبی تحمیك زر سغح ًسجتبً ذَة ( ٍ )%62حبکی اس ّوسَیی هسل ثزاسشضسُ ثب
خبهؼِ ًظزی پژٍّص است.
وتیجٍگیری :ثز اسبس یبفتِّبی پژٍّص رّجزی هؼٌَی ثز تؼْس سبسهبًی ثَْرساى ثب ًمص هیبًدیگزی اذالق حزفِای تأثیز هیگذارز.
ثٌبثزایي پیطٌْبز هیگززز هسیزاى هزاکش ثْساضتی ثب زر ًظزگزفتي اّساف ،خْت افشایص کبرایی ًیزٍی اًسبًی ػول کٌٌس تب ثِ اثزثرطی
هٌبسجی زست یبثٌس.
ياژگان کلیدی :رّجزی هؼٌَی؛ اذالق حزفِای؛ تؼْس سبسهبًی؛ ثَْرس

نقش رهبری معنوی و اخالق حرفهای در تعهد سازمانی بهورزان
مقدمٍ

عادل زاهدبابالن و همکاران42 /
سبسهبًی را افشایص هیزّس ( .)6ثزای رسیسى ثِ اّساف

زر رٍسگبر کًٌَی کنتز کسی هیتَاًس ثب ًگبُ هبزی ٍ غیز

سبسهبًی ثبیس ػَاهل اًگیشضی را زر کبرکٌبى ضٌبسبیی ٍ تأهیي

اًسبًی ثِ هسیزیت سبسهبىّب ثٌگزز ،ثِ ٍیژُ زر زِّّبی اذیز ٍ

ًوَز ٍ ایي کبری زضَار است ،چزاکِ اًگیشُ اًسبىّب ثِ زلیل

هرػَغبً ٍرٍز ثِ ّشارُ سَم ػَاهلی ّوچَى آگبّی ،اًسیطِ ٍ

اذتالفّبی فززی ثب ّن هتفبٍت ثَزُ ٍ لجل اس ّز گًَِ السام

آسازی ،اًسبىگزایی ٍ تَخِ ثِ ًمص ًیزٍی اًسبًی زر سبسهبى

اًگیشضی ثبیس ٍیژگیّبی ضرػیتی افزاز ضٌبذتِ ضَز (.)7

ثِ عَر فشایٌسُای هَرز تأکیس لزار گزفتِ است .اهزٍسُ زر پزتَ

اذالق حزفِای هدوَػِ ای اس اغَل ٍ استبًسارزّبیی است

تحَالت اختوبػی ٍ پیسایص تئَریّبی ًَیي هسیزیت ،ارسشّبی

کِ رفتبر افزاز ٍ گزٍُّب را تؼییي هیکٌس .زر ٍالغ اذالق

ًَیي خْبًی هغزح ضسُاًس ،لذا زیسگبُ خْبىضٌبذتی ٍ اًسبى

حزفِای ،سجک چگًَِ سیستي ٍ چگًَِ رفتبرکززى زر یک

ضٌبذتی هسیزاى تغییز یبفتِ ٍ خبیگبُ اًسبى ًسجت ثِ لجل زر

ترػع ٍ زر یک هحیظ ترػػی اػن اس فززی ٍ سبسهبًی را

هسیزیت سبسهبىّب ارتمب یبفتِ است؛ سبسهبىّبی هرتلف ثِ

تؼییي هیکٌس .اذالق حزفِای ،سلسلِ ٍاکٌصّب ٍ رفتبرّبی

زًجبل تزثیت اًسبىّبیی ّستٌس کِ ثتَاًٌس زر خبهؼِ خْبًی

همجَل ٍ پذیزفتِ ضسُ است کِ ثرصّبی هْوی اس آى زر

ثِ زٍر اس تؼػت ٍ کَتًِگزی سًسگی کٌٌس ،هؼتمس ثِ ارسشّب ٍ

ترػعّبی هرتلف اس سَی سبسهبىّب ٍ هدبهغ ترػػی،

اذاللیبت هتؼبلی ثبضٌس ٍ ثِ حمَق ٍ آسازی زیگزاى احتزام

غٌفی ٍ حزفِای ثزای هغلَثیتثرطی ثِ رٍاثظ اختوبػی ،ثِ

ثگذارًس (.)1

غَرت آییيًبهِ ٍ لبًَى هیآیس ،لیکي اٍالً ّوِ هؤلفِّبی

تئَری رّجزی هؼٌَی زر یک هسل اًگیشش زرًٍی تَسؼِ

اذالق حزفِای را ًویتَاى زر لبلتّبی رسوی تؼزیف کزز؛

پیسا کززُ ٍ رٍی ٍیژگیّبیی ّوچَى اهیس ،ایوبى ٍ ًَعزٍستی

ثبًیبً ًویتَاى ّوِ اثؼبز اذالق سبسهبًی ٍ یب حزفِای را اس

پبیِگذاری ضسُ است ٍ ّسف اس آى ذلك چطناًساس ٍ ارسشّبی

اذالق فززی ،ضغلی ٍ یب کبر تفکیک ًوَز .ثِ عَر ػبم ،هجبًی

هتدبًس زر سغَح فززی ،تیوی ،سبسهبًی ٍ زر ًْبیت تمَیت

اذالق حزفِای ٍ اًتظبرات اختوبػی ثزذَاستِ اس آى ػجبرتٌس

سغَح ثبالتزی اس تؼْس ٍ ثْزٍُری سبسهبًی هیثبضس ( .)2عجك

اس :غسالت ،ػسالت ،اهبًتساری ٍ ٍفبزاری زر خزیبى کست ٍ کبر.

پژٍّص ّ ٍ Strackوکبراى ،ضیَُ رّجزی هسیزاًی کِ توبیل

ثِ عَر زلیك ٍ ذبظ ًیش هیتَاى اذالق حزفِای را ػالٍُ ثز

ثیطتزی ثِ هؼٌَیت ًطبى هیزٌّس ،هؤثزتز اس هسیزاًی ثَزُ

رػبیت ایي هَارز ،زر آییٌِ هسؤٍلیت اختوبػی ،تؼْس اختوبػی

است کِ گزایطی ثِ هؼٌَیت ًسارًس .اس ایي رٍ ثِ اػتمبز ایطبى

ٍ اًغجبق اختوبػی تفسیز ًوَز .ثب ایي تَضیح ،زر ٍرٍز ثِ ایي

ارتجبعی هثجت ثیي هؼٌَیت ٍ رّجزی ٍخَز زارز (ً Fry .)3یش

ثحثّب ،هؼلَم هیضَز اذاللیثَزى زر حزفِ ٍ یب ضغل ٍ یک

هسل رّجزی هؼٌَی را یک تئَری خسیس ٍ اثزثرص زر حَسُ

فؼبلیت ،غزفبً زاًستي ًیست ،ثلکِ ذَاستي ،هْبرتیبثی ٍ

پژٍّص ػولیبت رّجزی هیزاًس ٍ پیطٌْبز هیکٌس کِ رّجز

یبفتي ثیٌص ًیش ّست ٍ ذاللیت ٍ اثتکبر ػول را ّن ضبهل

ثبیستی تأکیس ثیطتزی ثز ًیبسّبی هؼٌَی افزاز زر هحیظ کبر

هیضَز ( .)1زر حبل حبضز ،هتأسفبًِ زر خبهؼِ هب زر هحیظ

زاضتِ ثبضس کِ زر ایي غَرتً ،تبیح فززی ٍ سبسهبًی هفیسی

کبر کنتز ثِ اذالق حزفِای تَخِ هیضَز .زر حبلی کِ زر

زر پی ذَاّس زاضت ( .)4رّجزی هؼٌَی اس عزیك تزسین ایوبى

غزة سکَالر ،زر زاًصّبی هزثَط ثِ هسیزیت ٍ سبسهبى،

ثِ یک چطناًساس ٍ فزٌّگ تؼبلی ثِ غَرتی هثجت ٍ لبثل

ضبذِای ثِ ػٌَاى اذالق حزفِای ٍخَز زارزٍ ،لی ثب ایي ّوِ

تَخِ ثز ذَةسیستی هؼٌَی ٍ هتغیزّبی ػولکززی سبسهبًی ـ

حبل زر خبهؼِ زیٌی هب زر هسیزیت ،ثِ اذالق تَخِ کبفی

پزسٌلی تأثیز هیگذارز کِ زر ًْبیت سغح ذَةسیستی،

ًطسُ است (.)8

سالهتی ٍ تٌسرستی کبرکٌبى را افشایص هیزّس ( ،)5لذا

زر ثیطتز تؼزیفّبیی کِ اس اذالق حزفِای ضسُ است ،زٍ

پذیزش ّزچِ ثیطتز رّجزاى هؼٌَی زر حَسُّبی هرتلف،

ٍیژگی زیسُ هیضَز1 :ـ ٍخَز ًگزش اغبلت فزز ٍ فززگزایی؛

تزٍیح رٍحیِ ّوکبری ،اػتوبز ،تؼْس سیستوی ٍ اثزثرطی

2ـ هحسٍزثَزى هسؤٍلیتّب ٍ الشاهبت اذاللی فزز زر ضغل کِ
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ثِ ًظز هیرسس ایي ًگبُ ثِ اذالق حزفِایًَ ،ػی تحَیلیًگزی

خْت اضتغبل زر سبسهبى (تؼْس ٌّدبری) است ،تؼزیف کززًس.

ٍ تملیلزازى اذالق حزفِای است ،سیزا َّیت خوؼی ٍ سبسهبًی

ػَاهل هؤثز ثز تؼْس سبسهبًی ثِ ػَاهل ضرػی ،ػَاهل ثزٍى

زر ًْبزّبی هطبغل کست ٍ کبر ،ثسی فزاتز اس ضغل فززی

سبسهبًی ٍ ػَاهل سبسهبًی تمسین هیضَز .یکی اس ػَاهل

اضربظ است .ثب تَخِ ثِ ّویي زیسگبُ ثَز کِ زر ایي اٍاذز

سبسهبًی کِ هیتَاًس ثز تؼْس سبسهبًی تأثیز زاضتِ ثبضس ،آهَسش

ًیش ثحث اس اذالق حزفِای زر هٌبثغ هسیزیتی ٍ ثیطتز زر آثبر

ٍ تَسؼِ کبرکٌبى است .تَسؼِ کبرکٌبى هدوَػِ فؼبلیتّبیی

ٍ هجبحث هزثَط ثِ هسیزیت هٌبثغ اًسبًی هغزح هیضس (.)8

است کِ ثز رضس فززی ٍ حزفِای کبرکٌبى تأثیز هیگذارز .ایي

ثِ ػالٍُ ،اذالق حزفِای تأثیز چطوگیزی ثز رٍی فؼبلیتّب ٍ

فؼبلیتّب ثِ کبرکٌبى کوک هیکٌس تب هْبرتّبیی را ثیبهَسًس

ًتبیح سبسهبى زارز ،ثِ گًَِای کِ ثْزٍُری را افشایص زازُ،

کِ زر هَلؼیتّبی آتی آىّب هؤثز است ( .)13پژٍّص حبضز

ارتجبطّب را ثْجَز هیثرطس ٍ زرخِ ذغز را کبّص هیزّس،

زر پی پبسد ثِ ایي سؤال است کِ رّجزی هؼٌَی ٍ اذالق

سیزا ٌّگبهی کِ اذالق حزفِای زر سبسهبى حبکن است ،خزیبى

حزفِای چِ راثغِای ثب ّن زارًس؟ ٍ رّجزی هؼٌَی ثب

اعالػبت ثِ راحتی تسْیل هیگززز ٍ هسیز لجل اس ایدبز حبزثِ

هیبًدیگزی اذالق حزفِای چِ تأثیزی ثز تؼْس سبسهبًی

اس آى هغلغ هیگززز (.)9

ثَْرساى زارز؟ اس ایي رٍ ،ایي هغبلؼِ ثب ّسف تؼییي تأثیز

یکی اس راُّبی زستیبثی ثِ ثْزٍُری ،تؼْس سبسهبًی است.
تؼْس سبسهبًی یک ًگزش زرثبرُ ٍفبزاری کبرکٌبى ثِ سبسهبى ٍ

رّجزی هؼٌَی ٍ اذالق حزفِای ثز تؼْس سبسهبًی ثَْرساى زر
سبل  1396اًدبم ضسُ است.

فزایٌس هستوزی است کِ اس عزیك آى اػضبی سبسهبى ػاللِ
ذَز را ثِ سبسهبى ،هَفمیت ٍ کبرایی پیَستِ آى ًطبى

مًاد ي ريشَا

هیزٌّس .اس زیسگبّی زیگز ،تؼْس سبسهبًی ًَع احسبس

پژٍّص کبرثززی حبضز اس ًظز رٍش ،اس ًَع تَغیفی ـ

ٍاثستگی ٍ تؼلك ذبعز ثِ سبسهبى است .ثسیْی است تؼْس

ّوجستگی هیثبضس .خبهؼِ آهبری ایي پژٍّص ضبهل توبهی

سبسهبًی کبرکٌبى سهبًی ارسضوٌس ذَاّس ثَز کِ ثز رٍی

ثَْرساى ضبغل زر هزاکش ثْساضتی ضْزستبى ارٍهیِ ثَزًس.

ػولکزز سبسهبى تأثیز هثجت زاضتِ ٍ هَخت ارتمبی ثْزٍُری

حدن ًوًَِ ثب استفبزُ اس خسٍل هَرگبى ً 240فز ثزآٍرز

سبسهبى گززز .هزحَم آیتا ...هغْزی ،تؼْس را ثِ هؼٌی

گززیسً .وًَِگیزی ثِ ضیَُ تػبزفی عجمِای اًدبم ضسُ ٍ

پبیجٌسی ثِ اغَل ٍ لزارزازّبیی هی زاًس کِ اًسبى ًسجت ثِ

ثزای گززآٍری زازُّب اس پزسطٌبهِّبی استبًسارز رّجزی

آىّب هؼتمس است ٍ ثیبى هی زارز« :فزز هتؼْس کسی است کِ

هؼٌَی  ،Fryاذالق حزفِای لبسنسازُ ٍ تؼْس سبسهبًی ٍ Allen

ثِ ػْس ٍ پیوبى ذَز ٍفبزار ثبضس ٍ ثزای اّساف آى تالش

 Meyerاستفبزُ ضس .همیبس اهتیبسزّی ّوِ ثرصّب ،همیبس

ًوبیس» (.)10

لیکزت  5گشیٌِای هیثبضس.

هفَْم تؼْس سبسهبًی ،کِ اذیزا ثیطتز هَرز تَخِ لزار

پزسطٌبهِ استبًسارز رّجزی هؼٌَی ّ ٍ Fryوکبراى ()4

گزفتِ است ،ثز ًگزش هثجت زاللت زارز کِ اس احسبس

زارای  30سؤال زر  6حیغِ چطناًساس سبسهبًی ،ػطك ثِ ًَع

ٍفبزاری کبرکٌبى ثِ سبسهبى حبغل هیضَز ٍ ثب هطبرکت افزاز

زٍستی ،ایوبى ثِ کبر ،هؼٌبزاری زر کبر ،ػضَیت سبسهبى ٍ

زر تػویوبت سبسهبًی ،تَخِ ثِ افزاز سبسهبى ٍ هَفمیت ٍ

ایوبى زیٌی ثب ضزیت آلفبی کزًٍجبخ  ،0/79پزسطٌبهِ اذالق

ذَة سیستی آًبى تدلی هییبثس .تؼْس سبسهبًی ،زر یک هفَْم

حزفِای لبسنسازُ ٍ ّوکبراى ( )14زر  7ثؼس هسؤٍلیتپذیزی،

کلی ،زلجستگی رٍاًی کبرکٌبى ثِ سبسهبى است ٍ یب هیتَاًس ثِ

غسالت ،ػسالت ٍ اًػبفٍ ،فبزاری ،ثزتزیخَیی ٍ رلبثتعلجی،

هؼٌبی چیشی هتؼْس ضسُ تَسظ یک سبسهبى ثبضس (.)11

احتزام ثِ زیگزاىّ ،وسرزی ٍ احتزام ثِ ارسشّب ٍ ٌّدبرّبی

 )12( Meyer ٍ Allenتؼْس سبسهبًی را حبلت رٍاًی کِ

اختوبػی ٍ زر  16گَیِ ثب ضزیت آلفبی کزًٍجبخ ٍ 0/89

ًطبىزٌّسُ ًَػی توبیل (تؼْس ػبعفی ٍ تؼْس هستوز) ٍ الشام

پزسطٌبهِ تؼْس سبسهبًی  )12( Meyer ٍ Allenضبهل سِ
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هؤلفِ تؼْس ػبعفی ،تؼْس هستوز ٍ ،تؼْس ٌّدبری ثب هیشاى

زر اثزسٌدی غیز هستمین همبزیز تأثیز زر ّن ضزة ضسُ ٍ

ضزیت آلفبی کزًٍجبخ  0/82هیثبضس .ثزای تدشیِ ٍ تحلیل

هیتَاى همسار اثز ًْبیی غیز هستمین را اًساسُ گزفت .همسار t-

زازُّب اس ًزمافشارّبی آهبری  Amos ٍ SPSS 22استفبزُ ضس.

 valueزر اثز هستمین تَسظ ًزمافشارّب ارائِ هیگزززٍ ،لی زر
راثغِ ثب اثز غیز هستمین ثبیستی همسار آى را هحبسجِ ًوَز .زر

مالحظات اخالقی

ایي هغبلؼِ اس آسهَى سَثل ( )Sobel test equationثزای

پس اس ثیبى اّساف پژٍّص ،اس ثَْرساى ضبغل زر هزاکش

سٌدص اثز غیز هستمین استفبزُ ضس.

ثْساضتی ضْزستبى ارٍهیِ ذَاستِ ضس تب توبیل ذَز را ثزای

)Z-value = a*b/SQRT (b2*sa2+a2*sb2

ضزکت زر هغبلؼِ ٍ تکویل پزسطٌبهِ اػالم ًوبیٌس.
جديل  :2ثزآٍرز ضزیتّبی اثز غیز هستمین رّجزی هؼٌَی ثز تؼْس
سبسهبًی ثَْرساى

یافتٍَا
زر ایي پژٍّص ثزای ثزرسی اثزّبی هستمین ٍ غیز
هستمین هتغیزّبی رّجزی هؼٌَی ٍ اذالق حزفِای ثز یکسیگز

متغیرَا

ٍ ثز تؼْس سبسهبًی ثَْرساى ٍ ّوچٌیي آسهَى سؤال اغلی
پژٍّص اس رٍش تحلیل هسیز استفبزُ ضسُ است .زر ضوي

ثز تؼْس

ثزرسی ّنسهبى فزضیِّب زر چبرچَة هسل اٍلیِ اًدبم هیگیزز

سبسهبًی

ثزاسشضسُ آٍرزُ هیضَز.

اثز رّجزی هؼٌَی
ثز اذالق حزفِای
اثز رّجزی هؼٌَی
ثز تؼْس سبسهبًی
اثز اذالق حزفِای
ثز تؼْس سبسهبًی

0/29

4/78

0/01

P<0/01

ّوبىگًَِ کِ زر خسٍل  2هطبّسُ هیضَز ،اثز غیز
هستمین رّجزی هؼٌَی ثز تؼْس سبسهبًی ثزاثز ثب  ٍ 0/29ثب

جديل  :1ثزآٍرز ضزایت اثز هستمین
متغیرَا

استاوداردضدٌ

برآيرد

اثز غیز هستمین
رّجزی هؼٌَی

ٍ زر ًْبیت ،هطرػِّبی ثزاسًسگی هسل ٍ ًوَزار هسل

پارامتر

خطای استاودارد

t

تَخِ ثِ (، )t=4/78زر سغح  0/01هؼٌیزار ثَز .ثب تَخِ ثِ

پارامتر

خطای استاودارد

استاوداردضدٌ

برآيرد

0/37

0/01

6/58

0/69

0/01

9/44

0/80

0/01

8/63

t

ایيکِ ایي اثز غیز هستمین اس عزیك اذالق حزفِای اًدبم
هیگیزز ،هیتَاى گفت کِ ایي هتغیز ًمص ٍاسغِای را زر
هیبى رّجزی هؼٌَی ٍ تؼْس سبسهبًی ایفب هیکٌس .اس زیگز
ٍیژگیّبی تحلیل هسیز همبیسِ اثزّبی کل هتغیزّب ثز
یکسیگز ،همبیسِ اثزّبی هستمین ثب اثزّبی غیز هستمین ٍ

P<0/01

ّوچٌیي اًساسُگیزی هیشاى ٍاریبًس تجییيضسُ ّز کسام اس
هتغیزّبی زرٍىسا ثِ ٍسیلِ هسل است ( .)15اثزّبی هستمین،

ثب تَخِ ثِ خسٍل  ،1اثز هستمین هتغیز رّجزی هؼٌَی ثز

اثزّبی غیز هستمین ،اثزّبی کل ٍ همسار ٍاریبًس ()%28

اذالق حزفِای ( ٍ )0/37ثب تَخِ ثِ همسار  ، t=6/58زر سغح

تجییيضسُ هتغیزّب ثز تؼْس سبسهبًی ثَْرساى زر خسٍل 3

 0/01هؼٌیزار ثَز .اثز هستمین رّجزی هؼٌَی ثز تؼْس

گشارش ضسُ ٍ زر ًوَزار ً 1یش لبثل هطبّسُ است.

سبسهبًی ( ٍ )0/69ثب تَخِ ثِ همسار  ، t=9/44زر سغح 0/01

جديل  :3ضزایت استبًسارزضسُ اثزات هستمین ٍ غیز هستمین ٍ

هؼٌیزار ثَز .اثز هستمین هتغیز اذالق حزفِای ثز تؼْس

اثزات کل هتغیزّب ثز تؼْس سبسهبًی ٍ ٍاریبًس تجییيضسُ آى

سبسهبًی ( ٍ )0/80ثب تَخِ ثِ همسار  ٍ t=8/63زر سغح 0/01
هؼٌیزار ثَز.

متغیرَا
رّجزی هؼٌَی

اثرات

اثرات غیر

اثرات

ياریاوس

مستقیم

مستقیم

کل

تبییهضدٌ

0/69

0/29

0/98

0/28

-

0/80

-

اذالق حزفِای 0/80
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ٍ ّوکبراى ( ،)1فزًبًسٍ ٍ ّوکبراى ( ،)2لزاهلکی ( ،)8هحوسی
ٍ ّوکبراى ( ،)6احوسی ( ٍ )9ضلي ثزگز (ّ )16وسَ است.
زر هغبلؼِ هیزسایی تَکلی ٍ ضزیؼتهساری ( )17ضَاّس
تدزثی راثغِ هثجتی را ثیي هؼٌَیت هحیظ کبری ثب ذاللیت،
غسالت ٍ اػتوبز زرٍى سبسهبى ،افشایص حس کبهیبثی ضرػی،
تؼْس سبسهبًیً ،گزش ضغلی اس لجیل هطبرکت ضغلی ،کبّص
هیل ثِ ذزٍج ٍ احتزام ثِ ذَز هجتٌی ثز سبسهبى ٍ ،رضبیت
ضغلی ًطبى زازّ .وچٌي زرٍیص یَسف ( )18عی هغبلؼبتی

ومًدار  :2الگَی آسهَىضسُ پژٍّص

ػٌَاى کزز کِ هجبًی اذالق اسالهی کبر تٌْب ثِ ثؼس التػبزی
ثزای ثزرسی هیشاى ثزاسش هسل آسهَىضسُ اس ضبذعّبی

هزثَط ًیست ،ثلکِ اثؼبز اذاللی ،رٍاًی ٍ اختوبػی را ًیش

هؼزفیضسُ استفبزُ ضس .ایي ضبذعّب ضبهل  X2/d.fکِ

ضبهل هیضَز ٍ ایيکِ ،کبر ثبیس ثِ عَر ٍسیؼی ثزای فزز ٍ

همبزیز کنتز اس  9لبثل پذیزش ّستٌس ،ضبذع ًیکَیی ثزاسش

خبهؼِ هؼٌبزار ثبضس ،سیزا زر زیسگبُّبی اسالهی ثِ کبر ،ثِ

( ،)GFIضبذع ثزاسش تغجیمی ( )CFIکِ همبزیز ثیطتز اس

ػٌَاى فؼبلیت حتوی ٍ الشاهی ٍ فضیلت ٍ تمَا تَخِ هیضَز ٍ

ً 0/9طبًگز ثزاسش هٌبست الگَ ّستٌس ،ضبذع ًیکَیی ثزاسش

هٌجغ لبثل تَخْی ثزای استمالل فزز ٍ زرثززارًسُ هؼبًی رضس

تؼسیل یبفتِ ( )AGFIکِ همبزیز ثیطتز اس  0/8لبثل لجَل

ضرػی ،ػشت ًفس ،رضبیت ٍ ذَز ضکَفبیی ٍی ثِ ضوبر

ّستٌس ،ضبذع ثزاسش ایدبس ( )PNFIکِ همبزیز ثیطتز اس 0/6

هیرٍز ،لذا هسیزاى سبسهبىّبی هزاکش ثْساضتی تؼْس سبسهبًی

ًطبًگز ثزاسش هٌبست الگَی ّستٌس ٍ هدذٍر هیبًگیي هزثؼبت

را ثِ ػٌَاى یکی اس هتغیزّبی اسبسی زر سبسهبى هس ًظز لزار

ذغبی تمزیت ( )RMSEAکِ همبزیز کنتز اس ً 0/08طبًگز

زٌّس ،چزاکِ کبرکٌبى هزاکش ثْساضتی ثیطتز ثب ثحث سالهت،

ثزاسش هٌبست الگَی ّستٌس ،هیثبضٌس .ضبذعّبی ثزاسش

پیطگیزی ٍ زرهبى سز ٍکبر زارًس.

الگَی آسهَىضسُ زر خسٍل  4گشارش ضسُاًس کِ ثب تَخِ ثِ
هؼیبرّبی هغزحضسُ ،الگَی آسهَىضسُ ثزاسش هٌبسجی ثب

وتیجٍگیری

زازُّبی گززآٍریضسُ زارز .ثزاسش هسل پیصثیٌی هتغیزّبی

ثز اسبس ًتبیح یکی اس راُّبی افشایص تؼْس سبسهبًی،

تحمیك زر سغح ًسجتبً ذَة ( ٍ )%62حبکی اس ّوسَیی هسل

رّجزی هؼٌَی ٍ ارتمبی اذالق حزفِای است .ثٌبثزایي پیطٌْبز

ثزاسشضسُ ثب خبهؼِ ًظزی پژٍّص است.

هیگززز هسیزاى هزاکش ثْساضتی ثب زر ًظزگزفتي اّساف ،خْت
افشایص کبرایی ًیزٍی اًسبًی ػول کٌٌس تب ثِ اثزثرطی
هٌبسجی زست یبثٌس.

جديل  :4ضبذعّبی ثزاسش الگَی آسهَىضسُ پژٍّص
X2/d.f.

GFI

CFI

AGFI

PNFI

RMSEA

3/20

0/96

0/98

0/81

0/64

0/623

بحث
ثز اسبس یبفتِّب رّجزی هؼٌَی ثز تؼْس سبسهبًی ثَْرساى
ثب ًمص هیبًدیگزی اذالق حزفِای تأثیز هیگذارز .یبفتِّبی
پژٍّص حبضز ثب ًتبیح پژٍّصّبی هطبثِ اس خولِ ساّس ثبثالى

تطکر ي قدرداوی
اس ّوِ ثَْرساى سرتکَش ضبغل زر هزاکش ثْساضتی
ضْزستبى ارٍهیِ کِ هب را زر اًدبم ایي پژٍّص یبری ًوَزًس،
تمسیز ٍ تطکز هیگززز.
تؼبرؼ هٌبفغ ٍخَز ًسارز.
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