
 رابطٍ بیه رَبری اخالقی ي عملكرد فردی ،وقص میاوجی تعُد سازماوی محمد رضا مرادی شهر بابک و همکاران: 
 

 131 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خال
ه ا

اه
صلن

ف
ل 

سا
ن

ده
هار

چ
ه 

وار
 ش

،
2 ،

89
31

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

ه
 
 

 

 نقش میانجی تعهد سازمانی: رابطه بین رهبری اخالقی و عملكرد فردی 

 
 3 ،  سيد جواد ايران نصاد پاريسی 2*، محمد رضا مرادی شهربابک 1دکترحميد تابلی

 ايران تهران، نور، پيام دانشگاه دولتی، مديريت گروه .1

 ايران رفسنجان، اسالمی، آزاد دانشگاه رفسنجان، واحد مديريت، گروه .2

 مجتمع مس سرچشمه توسعه، و تحقيق برنامه ريسی، گروه .3
(51/6/69:زشیپذخی،تار51/7/69:افتیدرخی)تار

 

 

 سرآغاز

امطوظه زض تدعیه و تحلیل  ؾلمظممایمد زوی لپ دالطزاذ   خله اذل   و       
ضهبلطا  ؾلمظمم  ایلع خلطاد     یکپ اظ ایعاممت اؾت  و  1اضظقیمد اذ قپ

زؾ یمخپ خه هلسیپ مكل طم م عمػلس    آاکه خ واانس کمضکنم  ذوز ضا خطاد 
 .(1) اد امیبنلس خمقلنس   قسهقیمت اصیطی ه ؾمظاسد خمیس خسو  اؾ ثنم خه اذ

خم  .ضاد کمضکنم  خمقس2  خمیس یک منبغ کلیسد ضهنموزهمد اذ قپهبطاض
خه  .ای  حملد تحعیعمت تدطخپ کمپ زض خؼس اذ قپ ضهبطد م مطکع اؾت

د نلمزقماه  ضی لمض طی  دگزض اظلط  مطخوط خله   3عوض ذملد ضهبطد اذ قپ
(.میم ای  اؾت 2اؾت ) 4دتؼمم  منهفماهدضهبطد یطهمنسد خطااگیعاػ ممز 

-زض گف مضهلسایت ملپ   5همد ضهبطد خوؾیله انلول اذ قلپ  که تواامیپ

زااس چه اضظقیمیپ خطاد اادلم  مؿللوییت هلم و    قواس.یک ضهبطذوب مپ
و زض حلمل خؿلیح   ااسیكنس هؿ نس د ضهبطا  ذوب مثبت مپ وظمیف میم

(.یطآینس تهمیم گیطد ضهبطا  اذ قلپ تکیله   3قسضت ایطاز زیگط هؿ نس)
خط م حظمت مؼنلود و اذ قلپ زاضز د خله ػبلمضت زیگلط ایل  ضهبلطا         

 پلللللاضتبمعمت مكطوع اذ قپ ضا اضتعمء میسهنس د تلوضد ضهبطد اذ ق
 
 

 

 
 

ه ضا اظ عطیل   قمیؿ  6کنس که ای  ضهبطا  ضی مضهمد اذ قپایكنیمز مپ 
االس کله   .امطوظه قطک یمد خیماپ زضیمی له ) 4(ؾیؿ م امزاـ اضتعمء زهنس
هم ضا ضا موضز توخه قطاض مؿلوییت8که اخؼمز اذ قپ7ایدمز یک خو اذ قپ

زهس د خؿیمض ضطوضد اؾت د یک یطهنگ ؾمظمماپ قود د خمیپ که یلک  
ؼیلس د  کمضکنلم  مطخلوط خله ت    خو اذ قپ مؿلظ خط ضی مضهم و اضظقلیمد 

-خو اذ قپ ملپ  (.5گصاضز )ػملکطز د ضضمیت قغلپ و ااگیعـ تمثیط مپ

ایدمز   زدتوااس خه ػنوا  یک اخعاض قسضتمنس خطاد ػملکطز خطتط اؾ فمزه قو
داا كمض و تكوی  یک خو اذ قپ منمؾب خمػث ایعایف ضضمیت قغلپ زض 

-مپؾمظمم  مپ قوز و منمیغ مسیطی پ و اق همزد خطاد ؾمظمم  یطاهم 

همیپ ایلمظ زاضالس مبنلپ خلط     کمضکنم  و ایع مسیطا  خه ضاهنممیپ 0(6کنس)
زض  (.7همد چمیف خطااگیع اذ قپ چگواه ػمل  کننلس )  اینکه زض موقؼیت
خه  12وػسایت 11د اػ سال10قیممت 9 : هوقمنسد مؤیفه تحعیعمتپ اظ چیمض

 چنماچه زض( .8)ػنوا  ذهونیم ت یک ضهبط اذ قپ ام  خطزه قسه اؾت
 م تم خط لقطا  کطیم آمسه اؾت د مم خسینؿم  قمم ضا ام پ مؼ سل قطاض زازی

 
 

 چکيده

اعلف  ضهبلطد اذ قلپ  زض     دکه  خمیس زض ؾمظممایم ضواج یمخلس. زض زایمد امطوظه ػملکطز یطزد کمضکنم  م مثط اظ مؿمئ  اذ قپ و تؼمم ت ااؿماپ اؾت  زمیىٍ:

یک ضهبط اذ قپ مپ تواالس زض تطخیلت     خؿیمض حمیع اهمیت اؾت.تؼیس  و اضتعمء ػملکطز کمضکنم   مپ گصاضز پ و تمثیطد که  زض  زضواپ کطز  اعف همد اذ ق
خطضؾپ ضاخغه خی  ضهبطد اذ قپ خم ػملکلطز    . اػوهف حمضط خه منظوضطز ؾمظمم   اعف اؾمؾپ زاق ه خمقسایطاز و ػملک اصیطد احؿمؾمت مثبت  و مؿلوییت

 اؾت. تؼیس ؾمظمماپ میمادپ اظ عطی  م غیط یطزد

افلط   174د اػوهف حمضط تونیفپ و اظ اوع همبؿ گپ اؾت دخممؼه آممضد ای  اػوهفد ؾطاطؾ م   ومؿلویی  حوظه اموض مینسؾپ  ملؽ ؾطچكلمه   ريش : 

اممله هلمد   آوضد زازه هلم اطؾلف  زیپ اا رمب قساس . اخعاض گطزافطاظ ای  ایطاز تؼیی  قس دکه خم ضوـ امواه گیطد تهم 120امواه تحعی   .خوزاس1395زض ؾمل 
 .هم اظ ضطیب همبؿ گپ و مسل مؼمزالت ؾمذ مضد  اؾ فمزه گطزیس ضهبطد اذ قپ د تؼیس ؾمظمماپ و ػملکطز یطزد  مپ خمقس . خطاد تحلی  زازه

خمقس . اعف میمادپ تؼیلس ؾلمظمماپ   و تؼیس ؾمظمماپ خم ػملکطز یطزد مپ ا میح اػوهف حمکپ اظ وخوز ضاخغه مثبت و مؼنپ زاض خی  ضهبطد اذ قپَا : يافتٍ

 زاض  اؾت . زض ضاخغه خی  ضهبطد اذ قپ  خم ػملکطز یطزد مؼنپ

خطاؾمؼ ا میح تحعی  مپ توا  گفت د ضهبطد اذ قپ  و تؼیس ؾمظمماپ  اظػوام  اثطگصاض میم  خط ػملکلطز یلطزد  و موخلب اضتعلمء ػملکلطز      وتیجٍ گیری: 

 قواس.یطزد مپ
 

 ضهبطد اذ قپد تؼیس ؾمظمماپد ػملکطز یطزد: کلیدياژگان

 

 rezarmoradi@gmail.comاویؿنسۀ مؿوول: اكماپ ایک طوایکپ: 
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(.ذساواس خه ػسل و احؿم  یطمم   143مطز  گواه خمقیس د )ؾوضه خعطه آیه 
 ( . 90زهس. )ؾوضه اح  ایه مپ

 ؾلمظممایمد  زض ملسیطا   و کمضکنلم   هلمد تهلمیم  و ضی مضهلم  اظ خؿیمضد

 کله  آادلم  اظ ملپ خمقلسد   آایلم  اذ قپ همد اضظـ تأثیط تحت ٬ امطوظد

 زضتؼمم  و گطوهپ نوضت خه چه و یطزد نوضت خه چه ٬ ااؿماپ ایطود

 ٬ آیلس  ملپ  قممض خه ضقمخ پ معیت ػمم  میم طی  چنم  هم ٬ زیگطا  خم

 کیفیلت  و کمیلت  خلط  کمضهلم  امزضؾل پ  یم زضؾ پ موضز زض ایطاز قضموت

 خله  آ  مویعیلت  زضا یده و ؾمظمم  ػملکطز ٬ آ  تبغ خه و آام  ػملکطز

تپ ضطوض ؾمظممایم خطاد اذ قپ انول خه توخه ضو ای  اظ .زاضز تأثیط قست
 کمهف٬ ضواخظ خی ط تنظیم ضاه اظ توااس مپ کمض اذ   .اؾت اماصیط خ نمبا

 همد هعینه کمهف وایع همکمضد و تفمهم خو وایعایف وتؼمضو اذ  ف

ػهلط   زضظملماپ کله  (.9)زهلس قطاض تمثیط تحت ضا ػملکطز ٬ کن طل اظ امقپ
قوز ضؾیس  خله معیلت ػملکلطزد اظ عطیل  ضوقلیمد      ییط اممیسه مپغت

صیط ایؿت و مسیطا  مدبوضاس اظ ضوقیمد ملسیطی پ خسیلس   اؾن پ امکم 
ملپ  ضهبطد اذ قپ مندط خه توؾؼه اػ ممز قنمذ پ .(10اؾ فمزه کننس )

اػ ممز ػمعفپ و   گصاضز .تمثیط مپکه م ؼمقبم خط توؾؼه اػ ممز ػمعفپقوز
قنمذ پ اعف میمپ زض یطآینسهمد مبمزیه اخ ممػپ که ظمینه ؾمظ اضتبمط 

 (.11)کنسایفم مپ مپ خمقسد خی  ضهبطد اذ قپ و ضی مض اذ یمضد ایطوا 
زض زاذل  ؾلمظممایم خلم اییلم  اظ ملسیطیت       13اس کنواپ اضظیمخپ ػملکطزضو

مخپ ػملکلطز خله تؼیلی     ام ضا یطاتط ایمزه و زض آ  خساد اظ اضظیل  دػملکطز
 اضتعم و تطییغ ایع توخه قسه اؾت دمیعا  قمیؿ گپ و ییمقتد قمخلیت ضقس

کله خلطاد قلطکت     ؼپخلطاد منلمی  خم ػملکطز خمالد یک کمضمنس خه  ( .12)
کنلس دخلطاد خلمقپ    ملپ  ایدمز  پ که خطاد تهویط مثب خسؾت مپ آوضز و 

 ػملکلطز طاه خلم  امم همل قوز دمماس  زض قطکت تم ظمم  ممک  د توخه مپ
 خلطااگیر    که خلطاد  یمیپ هؿ نس اؾ طاتػیاا ظمضات ػملکطزد ایع خمالد 
آایم زض قطکت موضز اؾل فمزه قلطاض     حفظ و کمضکنم   خمیعوه  همدتواامیپ
اضظیمخپ ػملکطز  کمضخطز هم مپ تواانس اظکه ؾمظمم ای  زض( .13(  گیطاسمپ
خم ایل  وخلوزد خطذلپ اظ    د ضزوخوز زا قمخ  توخیپقواس موایعت منس خیطه

واکنكلیمد منفلپ    دکله ؾطاطؾل م  و کمضکنلم    زهس اكم  مپ مغمیؼمت
هلمد یلطزد   خلسو  قلنمذت واکلنف     .یطآینس اضظیلمخپ زاضالس  اؿبت خه 

د د اح ململ کم لط   ؾمظمم  کمضکنم  خه اضظیمخپ ػملکطز و ظمینه حممی پ
اؾت لکطز اضظیمخپ ػملکطز خطاد هسف انلپ که خیبوز ػم وخوز زاضز که 

گیلطد  زض تحعیعمتپ خه  چنلس مؼیلمض االساظه   (.14دموضز اؾ فمزه قطاض گیطز)
-زض مویعیلتد ؾلرت  15اقمضه قسه اؾتد که مكمضکت  14ػملکطز یطزد

 ( .15)گیطزذوب ضا زض خط مپ17د و اخطاد 16کوقپ
محععی  ؾه خنبه م فموت تؼیلس ضا   18زض ازخیمت مطخوط خه تؼیس ؾمظمماپ

تؼیسد که تمطکلع خلط ضود ضواخلظ هیدلماپ ایلطاز زض       ااس دتؼطیف کطزه
ؾمظمم  زاضزد تؼیس مطخوط خه هعینه همد تطم ؾمظمم  دتؼیس مطخوط خله  

تؼیس ؾلمظمماپ خغلوض مؼملول یلک      (.16)ػ قه خمقپ مماس  زض ؾمظمم  
احؿمؼ زیبؿ گپ و ویمزاضد کمضمنس خه کلمض ؾلمظمماپ اؾلت کله زض ا      

سا  اهسایكم  زض مغمخعلت خلم اهلساف    مكمضکت زاضزد و هنگممیکه کمضمن
(. کمضکنلماپ کله ذوزقلم  ضا    17قواس)ؾمظمم  قطاض زاضز م ؼیس گف ه مپ

کننلس و ظملم    قممضاس د ؾمظمم  ضا تلطم ملپ  خطاد یک قغ  امقم مپ

ه احؿمؼ ضی مض اذ قپ اظ ک گصضاانس دزض نوضتپظیمزد ضا زض ؾمظمم  امپ
 (.18اد تطم ؾمظمم  زاضالس) ؾمظمماكم  زاق ه خمقنس دتهمیم کم طد خط

زو  .اؾلت  ایف له   ویعیت هط ؾمظمم  زض زؾت کمضکنلم  قلم   زض آ   م
زض کمضقلم    کمضکنلم  خمػث زضگیطقس  و اخطاد خی ط  کلمه خمزویپ که 

کنلس کله   تمییلس ملپ   تحعیل   ازخیلمت  قوز ػبمضتنس اظ ضوحیه و تؼیس .مپ
تط زض قغ  مطخوعله  خیطه وضد خمالزاضاد  دکمضکنم  خم ضوحیه خمال و تؼیس 

. و قو  اؾلت  ذوقطویپاذ قپ خم توخه خه  حمیتضوحیه یک  .خمقنسمپ
کلمض  ا یدله   خه  تؼیس ؾمظمماپ .و اگطـ ػمعفپ اؾت  ک حمیت شهنپی

خه اح ممل ظیمز زض یلک ؾلمظمم    هؿ نس ایطازد که م ؼیس  .مطخوط اؾت
اؿم  و یم ا (. ضی مض19. )کننساهساف ؾمظمم  کمض مپ زض خیتو  ممانس مپ

ضؾیس  خه یک هسفد خطاد منمیغ قرهپ یلم   خواؾغه  مؼموالً کمضکنم  
قلوزدکمضکنماپ کله ضوحیله و نلساقت زض     اپ دخطااگیرنه مپهسف ؾمظمم

ؾمظمم  زاضاس کمضکنماپ هؿ نس که تؼیس خمالیپ خه ؾمظمم  زاضالس .تؼیلس   
ؾللمظمماپ اظ ؾلله قللمذم تكللکی  قللسه اؾللت دتؼیللس مؿلل مطد تؼیللس 

کله تلمثیط مثبلت و مؼنلپ زاضد زض خیبلوز       20تؼیس ػمعفپ و 19هندمضد
 (.20ػملکطز کمضکنم  زاضاس )

زض ای  تحعی  زو خؼس ػمعفپ وهندمضد موضز خطضؾپ قطاض گطی نلس دایل    
-ػملکلطز یلطزد  خلط  ضهبلطد اذ قلپ   اػوهف زض نسز اؾت دتمثیطات 

عطیل  م غیلط   کمضکنم  زض حوظه   مؼموات مینسؾپ مؽ ؾطچكمه ضا اظ 
پ تؼیس ؾمظمماپ خطضؾپ کنس . و ظمینله الظ  خلطاد زضم اهمیلت    میماد

زض ؾلمظمم  و خلمی بغ اضتعلمء     اذ قلپ  اضتعمء اذ   و الطوضـ ضهبلطا    
 تؼیسؾمظمماپ و ػملکطز یطزد ضا زض ؾمظمم  یطهم کنس. 

 

   روش

همبؿل گپ  تونیفپ  یط آظممیكپ و اظ اوع علط     اوع اظ اػوهف ای  
کمضمنلسا  حلوظه املوض مینسؾلپ ملؽ       دالػوهف  آممضد خممؼهاؾت . 

زاضاد اؿت ؾمظمماپ مؿللولد کمضقلنمؼ  و     د1395ؾطچكمه  زض ؾمل 

امواه تحعی  افط خوزاس دکه  174تؼساز افطات ای  خممؼه .خمقنس مپ خمالتط

افطاظ ای  ایطاز که خم ضوـ امواه گیلطد تهلمزیپ اا رلمب قلساس .     120
 87تكلکی  قلسه اؾلت .    زضنلس  ملطز    4/94زضنس ظ  و  6/5امواه اظ

 6/62زضنس اظ امؾد زهنسگم  تحهی ت ػمیپ ییؿماؽ و خمالتط خوزاس د 
زضنس اظ امؾد زهنسگم   زض ضزه ؾمظمماپ مؿللول و کمضقلنمؼ خوزالس د    

ؾمل زاق ه ااس و  20زضنس اظ امؾد زهنسگم  ؾمخعه کمضد کم ط اظ  7/78
 ل خوزه ااس. ؾم 31زضنس اظ امؾد زهنسگم  زاضاد ؾ  خیك ط اظ  4/82

اممه همد  اضظیمخپ ػملکطز د تؼیس ؾلمظمماپ  هم اطؾفاخعاض گطزآوضد زازه
تطخمله   اظ ضهبلطد اذ قلپ   خمقنس دخیت ؾندفو ضهبطد اذ قپ مپ

 اؾمؼ اد که توؾظ محععی  اضایه قسه اؾت د خطگویه 19 اممه اطؾف

 قلسه  قیممت د اػ لسال  وػلسایتد اؾل فمزه    ,: هوقمنسد  مؤیفه چیمض

( خطاد ضوایپ اطؾكنممه اظ اظلط  م رههلم  ملسیطیت اؾل فمزه     8ؾت.)ا
خله   835/0قسه اؾتد ضطیب آیفمد کطوابمخ خطاد اطؾكنممه یو  خطاخلط  

 تم )خه هیح وخه( 1 اد اظگعینه انح معیمؼ یک آظموزاپ زضزؾت آمس . 
 زهس.مپ امؾد هماظگویه یک هط خه ( )ذیلپ ظیمز 5
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اممله اد کله خطگطی له اظ    خمه اطؾفخیت ؾندف ػملکطز یطزد اظ تط

آظملوزاپ   . (15)خمقس داؾ فمزه قسه اؾت. اطؾكنممه اضظیمخپ ػملکطز مپ

)کمم  زضؾت (  5)کمم ً ام زضؾت( تم  1زض یک معیمؼ انح گعینه اد اظ
دخلطاد ضوایلپ اطؾكلنممه اظ اظلط       زهلس خه هط یک اظ گویه هم امؾد مپ

طیب آیفلمد کطوابلمخ خلطاد    م رههم  مسیطیت اؾ فمزه قسه اؾت , ض
 خه زؾت آمس .  78/0اطؾكنممه یو  خطاخط 

اد کله خطگطی له اظ   گویله 16 اممهاطؾف خیت ؾندف تؼیس ؾمظمماپ اظ
 (. اخؼلمز زوگماله :  21اطؾكنممه اؾ ماساضز مپ خمقس د اؾ فمزه قسه اؾت )

زض  تؼیس هندمضد وتؼیس ػمعفپ اظ اخؼمز ؾه گماه تؼیلس ؾلمظمماپ    مؤیفه
مه آوضزه قسه اؾت . آظموزاپ زض یک معیمؼ انح گعینه اد اظ اظ اطؾكنم

-هم  امؾد مپ)کمم  مرمیفم ( خه هط یک اظ گویه 5)کمم  موایعم ( تم 1

خله زؾلت    77/0زهس. ضطیب آیفمد کطوابمخ خطاد اطؾكنممه یو  خطاخلط  
 آمس .

زازه همد موضز اؾ فمزه کمپ خوزاس واظ معیمؼ یمنله اد اؾل فمزه قلسه   
هم اظ ضطیب همبؿ گپ ایطؾو  و  مسل مؼمزالت تدخطاد تحلی  زازهاؾ

 اؾ فمزه قسه اؾت. AMOSاظ اط  ایعاض  و ؾمذ مضد
 

 ها افتهي

 . خی  ضهبطد اذ قپ  و تؼیس ؾمظمماپ کمضکنم  ضاخغه وخوز زاضز .1
قوز دضاخغه خی   ضاخغه خلی   خلی    مكمهسه مپ 1همماغوض که زض حسول 
 0/ 501یس ؾمظمماپ خم توخه خه  ضطیب همبؿل گپ ضهبطد اذ قپ  و تؼ

 مثبت و مؼنپ زاض اؾت   000/0زاض  و ؾغح مؼنپ

 .خی  تؼیس ؾمظمماپ  وػملکطز یطزد کمضکنم  ضاخغه وخوز زاضز.2
و ػملکطز یطزد خم توخه خه  ضطیب همبؿ گپ  ؾمظمماپ ضاخغه  خی  تؼیس

 مثبت و مؼنپ زاض اؾت. 000/0زاض  و ؾغح مؼنپ 441/0
 خی  اخؼمز تؼیس ؾمظمماپ  وػملکطزیطزد  کمضکنم  ضاخغه وخوز زاضز. .3

زض ضاخغه خی   اخؼمز تؼیس ؾمظمماپ  و ػملکطز یطزد کمضکنم  د خه تطتیب 
و ؾلغح   464/0ضاخغه خی  تؼیس ػمعفپ خم ػملکلطز  یلطزد کمضکنلم      

 322و ضاخغه تؼیس هندمضد خم ػملکطز یطزد کمضکنم     000/0زاض  مؼنپ
مپ خمقنس که  ای  ضواخظ مثبت و مؼنپ زاض   000/0زاض  و ؾغح مؼنپ 0/

 مپ خمقنس .

.خی  اخؼمز ضهبطد اذ قپ و اخؼمز تؼیس ؾمظمماپ کمضکنم  ضاخغله وخلوز   4
 زاضز .

زض ضاخغه خی   اخؼمز ضهبطد اذ قپ خم اخؼمز تؼیلس ؾلمظمماپ د خله تطتیلب     
وضاخغه   000/0زاض  پ/ و ؾغح مؼن466ضاخغه خی  ػسایت خم تؼیس ػمعفپ

و  ضاخغله    000/0زاض  و ؾلغح مؼنلپ   463/0ػسایت خم تؼیلس هندلمضد   
اظ ضلطیب    000/0زاض  / و ؾغح مؼنلپ 459*قیممت  خم تؼیس هندمضد  

که ای  ضواخظ مثبت و مؼنپ زاض ایلع   دهمبؿ گپ خمالتطد خطذوضزاض خوزاس
 مپ خمقنس .

طی  م غیط میمادپ تؼیلس  . خی  ضهبطد اذ قپ  و ػملکطز یطزد  اظ ع5
ؾمظمماپ ضاخغه وخوز زاضز.مسل مؼمالت ؾمذ مضد  زض موضز یطضلیه یلو    

 آمسه اؾت . 2و  1همد  قممضه زض اگمضه
 

 

 

 داری بیه متغیرَاآزمًن َمبستگی ي سطح معىی  :1جديل

تعُد   

 سازماوی

تعُد 

 عاطفی

تعُد 

 َىجاری
 *322/0 *464/0 *441/0 ضطیب همبؿ گپ     ػملکطز یطزد

 000/0 000/0 000/0 مؼنپ زاضد 

 *505/0 *415/0 *501/0 ضطیب همبؿ گپ ضهبطد اذ قپ

 000/0 000/0 000/0 مؼنمزاضد 

 *326/0 *174/0 *266/0 ضطیب همبؿ گپ هوقمنسد

 001/0 071/0 005/0 مؼنمزاضد 

 *459/0 *288/0 *401/0 ضطیب همبؿ گپ قیممت

 000/0 002/0 000/0 مؼنمزاضد 

 *243/0 *243/0 *266/0 ضطیب همبؿ گپ اػ سال

 011/0 011/0 005/0 مؼنمزاضد 

 463/0 466/0 511/0 ضطیب همبؿ گپ ػسایت

 000/0 000/0 000/0 مؼنمزاضد 
معنیداراست51/5*وابستگیدرسطح
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 مقادير معىاداری حاصل ازالگًيابی معادالت ساختاری  :1وگارٌ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقادير ضرايب استاودارد ضدٌ حاصل از الگًيابی معادالت ساختاری: 2تگارٌ 

 

 . ضاخص َای برازودگی 2جديل 
 RSMEA GFI AGFI CFI NFI NNFI IFI درجٍ آزادی/کای دي ضاخص

 094/0 094/0 096/0 096/0 091/0 091/0 094/0 17/2 معساض محمؾبه قسه

 منمؾب منمؾب منمؾب ؾبمنم منمؾب منمؾب منمؾب منمؾب ا یده

 
خطاد آظمو  یطضیه هم اظ تحلی  مؿیط خلم ضوـ خلطآوضز زضؾلت املمیپ     
خیكللینه اح مللمل اؾلل فمزه قللسه اؾللت دا للمیح خللم توخلله خلله معللساض      

094/0RSMEA=  0153/0دP=  17/2د x2/df =   خسؾللت آمللسه
 خه منظوض تؼیی  منمؾب خوز   زض خممؼه اؾت د حمکپ اظ خطاظاسگپ مسل

 
سگپ مسل خم زازه هم اظ قمذم همد خطاظاسگپ اؾ فمزه قس اؾلت .  خطاظا 

مكلللرم اؾلللت دقلللمذم ذلللوخپ   2هملللماغوض کللله زض خلللسول 
دقللمذم تؼللسی  قللسه ذللوخپ خطاظاللسگپ     =091/0GFIخطاظاللسگپ

091/0AGFI=  096/0قمذم اط  قسه خطاظاسگپدNFI= قمذم  د
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وقللمذم خطاظاللسگپ تغبیعللپ  =094/0NNFI اللط  اكللسه خطاظاللسگپ
096/0CFI= دکه اكم  زهنسه خطاظاسگپ منمؾب مسل خم زازه هلم   ؾتا
 اؾت. 

 ضرايب مسیر ي معىی داری آوُا :3جديل 
 ضريب رابطٍ مًرد بررسی

 مسیر 

t-value وًع  ارتباط

 ارتباط

 مؿ عیم زاضز  42/2 8/0 تؼیس ؾمظمماپ ←اذ قپ ضهبطد

 مؿ عیم زاضز  86/2 62/0 یطزد  ػملکطز ←تؼیس ؾمظمماپ 

 
خمقس خه د ضطایب مؿیط مؼنمزاض مپt-valueخه معمزیط مؼنمزاضد خم توخه 

  مؼنپ که خلی  ضهبلطد اذ قلپ و تؼیلس ؾلمظمماپ ضاخغله مثبلت و        یا
مؼنمزاضد وخوز زاضزد همچنی  خی  تؼیس ؾمظمماپ و ػملکطز ضاخغه مثبت 
و مؼنمزاضد وخوز زاضزد که خم توخه خه مسل مؼمزالت ؾمذ مضد ضاخغه خی   

قپ خم ػملکطز یطزد کمضکنم  خمتوخه خه م غیط میمادپ تؼیس ضهبطد اذ 
 ؾمظمماپ تمییس مپ قوز.

 

 بحث
ا میح تدعیه و تحلی  زازه همد آممضد اكم  زاز که خم توخله خله ا لمیح    
خسؾت آمسه زض ای  تحعی  د م غیط ػملکطز یطزد  م مثط اظ ػواملپ چو : 

یمی ه همد اػوهف خمقس د خط اؾمؼ ضهبطد اذ قپ و تؼیس ؾمظمماپ مپ
اضتعمء ػملکلطز کمضکنلم د ظمینله     خط مبنمد اخؼمز ضهبطد اذ قپ  د خطاد 

 ,الظ  خطاد تطویح  و خطقطاضد اضظقیمد اذ قلپ همچلو  هوقلمنسد    
زض ؾمظممایم یطاهم قوزد خسو  قک توخه خه  قیممت د اػ سال  وػسایت 

ؿلمئ   ااهمف و ػسایت زض ؾمظممایم هلم زض مؿلمئ  حعلوقپ و هلم زض م    
ؾمظز که ؾبب زیبؿ گپ و تؼیلس  ضی مضد ذكنوزد کمضکنم  ضا یطاهم مپ

خیك ط  خله ؾلمظمم  و ػملکلطز خی لط کمضکنلم  ذواهلس قلس .ملسیطا  و         
معطضات  ؾطاطؾ م  زض ای  ذهول خمیس خه اضظقیمد اذ قپ و قواای  و

ؾمظمماپ آگمهپ الظ  ضا زاق ه خمقنس و خه عوض خسد اؿلت  خله ضػمیلت    
ظیط زؾ م  ذوز توخه  اممینس. اػ سال و هوقمنسد مسیط تلمثیط  ػسایت خه 

میمپ زض تهمیم گیطییمد آام  ذواهس زاقت دمسیطا  و ؾطاطؾل م  زض  
خمقنس و  زضیمی پای  ذهول خمیس مواظب ضی مضهمد اذ قپ و اع ػمت 
هلمد ػمق اله و   مؿمی  و مكک ت ضا اظ همه ظوایم خبیننس و خلم تهلمیم  

کننس خو اذ قپ منمؾب ضازض ؾمظمم  یطاهم ؾلمظاس  اذ قپ که اترمش مپ
دکه خسو  قک مندط خه تؼیس و تل ـ خیكل ط کمضکنلم  ذواهلس قلس .       

خلط ضود    ,اضظقلیمد اذ قلپ    محععی  زیگطد ایلع اظ تلمثیط مؼنلپ زاض   
لکلطز  ی  مؼنویت محیظ کمض و خیبوز ػمػملکطز کمضکنم  یمز کطزه ااس ددخ

کمضکنم  ضاخغه مؼنمزاض وخوز زاضز. خه ػبمضت زیگط ازضام یضمد اذ قلپ  
و اخؼمز مؼنود ؾمظمم  خه ایعایف ضی مضهمد مثبت کمضکنم  مندط قلسه و 
-خلم اضتعلم ؾلغح مؼنویلت محلیظ کلمضدد ػملکطز کمضکنم  خیبوز ملپ 

ممایم که ایل  املط اهمیلت توخله خله اضظقیمد اذ قلپ ضا زض ؾلمظ   دیمخس
غه خی  مؼنویتد اذ  د و ضهبلطد میلم اؾلتد    (. ضاخ22هس )زاكم  مپ

-ػمومپ خه عوض یعاینسه خه ضوـ مؿمئ ضهبطا  زض خؿیمضد اظ تممی  ظیطا

همد اؾت که تأکیس خط اوػپ اظ مؼنویت خه ػنوا  یلک منبلغ مؼ بلط زض    

ؾبک ظاسگپد اگطـ هم و ضی لمض خؿلیمضد اظ    خطکه  زاضاستهمیم گیطد 
 کنلس ایفم مپ مؼنویت اعف کلیسد زض توؾؼه ضهبطا  اذ قپ زاضزددمطز  

زازه قسه اؾت که ضهبطد اذ قپ مسیطا  زض  (.زضیک تحعیعپ اكم 23)
( .زض تحعیعمت اادم  24ػملکطز  کمضکنم  تمثیط مثبت و مؼنپ زاضد زاضز)

ػملکطز یطزد  حممیلت ملپ   وقسه اظ مبماپ ضاخغه خی  ضهبطد اذ قپ 
و  قک محیظ و یطهنگ اذ قلپ  الوػپ اضتبلمط وتؼممل      (.خس25کنس)

مثبت خی  مسیطا  ؾمظمم  و کمضکنم  ضا خطقطاض ملپ کنلس  کله موخبلمت     
ااگیعـ و تؼیسات خیك ط کمضکنم  خه ؾمظمم  مپ قوز  دزض اضتبمط خؿیمض 
خطخؿ ه و آقکمض تمثیط تؼیس ؾمظمماپ م كک  اظ زو خؼس تؼیلس ػلمعفپ و   

اعف  زیبؿؿ گپ احؿمؾپ و ػمعفپ کمضکنلم     تؼیس هندمضد  د  خیؼنپ
و اػ عمز خه مؿلوییت اصیطد آالم  زض ؾلمظمم  ملپ تواالس خمػلث قلوز       
کمضکنم  خم تمم  وخوز ذوز ضا وقف کمض کننس و خسو قک چنی  ؾلمظمماپ  

همد م غیط و م حول امطوظد خمقس و توا  خعمء توااس امؾرگود محیظمپ
ضتپ داحؿمؼ زیبؿ گپ کمضکنلم  خله   و ایكطیت ذوزضا حفظ کنس د خه ػبم

ؾمظمم  و تؼمم  مثبت خم زیگطا  و اػ عمز خه مؿللوییت الصیط خلوز  زض    
خطاخط ؾمظمم  زض ػملکطز خی ط ؾمظمم   مكمهسه مپ قلوز. زض تحعیعلمتپ   

زاض خی  ضهبطد اذ قپ خم تؼیس ؾلمظمماپ  شکلط قلسه اؾلت     ضاخغه مؼنپ
اضظقیم  و ایدمز خو  اػ ملمز  ضهبطد اذ قپ ظمینه امیبنسد خه  (.26و27)

خه افؽ و اگطـ مثبلت  ضا زض ؾلمظمم  یلطاهم ملپ ؾلمظز و موخبلمت       
مویعیت یطز ضا زض اضتبمط خلم محلیظ و قلطایظ محیغلپ و ظمینله اضتعلمء       

 خلط  اذ قلپ  ضهبلطد  اعف خم توخه خه تمثیط  ؾمظمماپ ضا یطاهم مپ کنس.

خم قفمف ؾلمظد  مسیطا  و ؾطاطؾ م   میكوز ایكنیمز ػملکطز کمضکنم  د
اهساف و خطاممه همد ؾمظمم  ظمینه اضتعلمء ػملکلطز کمضکنلم  ضا یلطاهم     
ؾمظاس زخیت  تحعیعمت خؼسد ایكنیمز مپ قلوز د زیگلط اخؼلمز ضهبلطد     
اذ قپ و یضلمی  ضهبلطد  زض ضاخغله خلم م غیطهلمد تؼیلس ؾلمظمماپ و        

 ػملکطز یطزد موضز خطضؾپ قطاض گیطاس . 
      

 نتيجه گيری

اپ خطز  خه امهندمضییمد ضی مضد و اذ قلپ کله زض خواملغ و     امطوظه زض
هم مكمهسه میكوزد اظ قبیل  زضگیطییلمد خلی  ایملللپ دضؾلوایپ      ؾمظمم 

توااس ضاهگكمد قطکت همدیؿمز زض ؾیمؾت دتوخه خه ضهبطد اذ قپ مپ
خؿیمضد اظ مكک ت خوامغ و ؾمظممایمد امطوظد خمقلس دکله مندلط خله     

زاضد ؾمظممایم قوزد خسو  قک توخه خه اذ   آضامف خوامغ و ؾ مت ا
اعف میمپ زض توؾؼه ضهبطد آینسه خمظد ذواهس کطز و یک چمیف میم 
و خسد خطاد ؾمظممایم ذواهس خلوز .زض هملی  ضاؾل م توخله خله ضهبلطد       
اذ قللپ و تؼیللس ؾللمظمماپ زض ایلل  تحعیلل  مللوضز توخلله قللطاض گطی لله  

  ایدمز کنس تم کمضکنلم   توااس یضمیپ ؾمیم زض ؾمظمماؾتدضهبطد که مپ
خ واانس خم تؼیس و زیبؿ گپ خیك ط خله کلمض و تل ـ ؾلمظاسه ضود آوضالس      

مؿلللوییت ضهبللطد ایللطاز زض ؾللمظممایم خللم توخلله خلله مؼیمضهللمد       .
کوقپ هوقمنسددقیممت , ػسایت و اػ سال  مپ توااس ظمینه ؾمظ ؾرت

ض و اخطاد ذوب ایطاز زض ؾمظمم  قلوز کله خلمی بغ موخبلمت مكلمضکت ز     
ؾمظز . اضظقیمد اذ قپ د یطهنلگ  مویعیت ایطاز و ؾمظمم  ضا یطاهم مپ

خینپ,اػ ممزدیکپمضچگپ و تؼمم  مثبت  ضا زض ؾمظمم  خوخوز خیموضز  ذوـ
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که ظمینه ؾمظ مؿلوییت اصیطد ایطاز  و ػملکطز خی ط ایلطاز زض ؾلمظممایم   
 اضظقیمد اذ قپ و مؿمئ  ػلمعفپ  زض  خسو  قک توخه خه  مپ خمقس .

کنمض ایكطی یمد تکنویوغیک  د ظمینه ؾمظ ضقلس و قلکویمیپ اذ قلپ و    
ؾمیط خنبه همد ظاسگپ ضا یطاهم ملپ کنلس . ظطیی یلمیپ کله امقلپ  اظ      
خکمضگیطد هوقمنسد , قیممت , اػ سال و ػلسایت زض ؾلمظممایم توؾلظ    

ؾمظدد ؾمظمم  ضا مؿلوییت اصیطتط و مسیطا  اؾت و اقمػه آ  و یطهنگ
-مپ ضد ایطازاممیس و ای  موخب ایعایف ػملکطز و خیطوهپتط مخمیضیلت

 قوز .
 

 مالحظه های اخالقی 
موضوػمت اذ قپ همچو : نلحت زازه هلم داا كلمض چنسگماله و .....زض     

 اػوهف حمضط ضػمیت قسه اؾت . 
 

 سپاسگساری 
 تملم   و کمضکنلم   توؾلؼهد  و تحعیل   اموض مح ط  مسیطیت اظ اؾتد الظ 

 اطؾكنممه هلم  تکمی  زض و زاق ه کمضمكمضکت ای  اداخط زض که ایطازد

 .قوز قسضزااپ و تكکط اموزه ااسد ضا همکمضد ایمیت

 

 هنام واشه
1. Ethical values اضظـ همد اذ قپ   

2. Ethical guidelines      ضهنموزهمد اذ قپ  
3. Ethical leadership ضهبطد اذ قپ 
4. Charismatic leadership   ضهبطد یطهمنس 
5. Ethical principle            انول اذ قپ 

6. Ethical behavioral        ضی مض اذ قپ 
7. Ethical climate خو اذ قپ 
8. Ethical dimention         اخؼمز اذ قپ 
9. Prudence هوقمنسد 

10. Fortitude  قیممت 

11. Temperance اػ سال 

12. Justice ػسایت 
13. Performance assessment کطزاضظیمخپ ػمل    

14. Individual performance  ػملکطز یطزد 
15. Contribute مكمضکت 
16. Work hard    ؾرت کوقپ 
17. Performing اخطا 
18. Organizational  commitment تؼیس ؾمظمماپ 
19. Affective commitment تؼیس ػمعفپ 
20. Normative commitment تؼیس هندمضد 
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