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اثر اعتماد شناختي و عاطفي به رهبر بر هويت سازماني :نقش ميانجي
اعتماد به سازمان
ظّطا هحوسظازُ ،1حسيي ضحوبى سطضت ،9سيس فلي وَضبظازُ
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تبضيد پصيطش92/19 /95 :

چكيده
ّسف اغلي ايي پژٍّص ،ضٌبسبيي اثط زٍ ثقس ضٌبذتي ٍ فبعفي افتوبز ثِ ضّجرط ثرط سرغ
َّيت سبظهبًي افضب اظ ضاُ ًمص هتغيط هيبًدي افتوبز ثِ سبظهبى اسرت ضٍش پرژٍّص تَغريفي اظ
ًَؿ ّوجستگي ثَزُ است ثسيي هٌؾرَض ،ثرطاج خورـ آٍضج زازُّرب اظ خبهقرِ ً 325فرطج هقلوربى
هساضس همغـ ضاٌّوبيي ضْطستبى چٌبضاى استبى ذطاسبى ضضَج ثب استفبزُ اظ فطهَل ورَوطاى ٍ ثرط
اسبس ضٍش ًوًَِ گيطج تػبزفي عجمِاجً 125 ،فط اظ ايي هقلويي ثب اثعاض پطسطٌبهِ ثطاج سرٌدص
هتغيطّبج هسًؾط هَضز آظهَى لطاض گطفتٌس تحليل زازُّب ثرِ ضٍش هرسليربثي هقربز س سربذتبضج
هجتٌي ثط تحليل هسيط ٍ ثب ًطم افعاض ليعضل اًدبم ضس ًتبيح ًطبى زاز وِ ّط زٍ ثقس افتوبز فبعفي ٍ
ضٌبذتي هقلوبى ثِ هسيطاى هسضسِ ثط افتوبز ولي (هطتول ثط سِ ثقس افتوبز زضستىبضاًٍِ ،اثسرتگي
ٍ هتقْساًِ) ثِ هسضسِ هؤثط است ٍ اظ هيبى ايي زٍ هتغيط پيص ثيي ،هتغيط افتوبز فبعفي ثرِ هرسيط،
لسضس پيص ثيٌي وٌٌسگي ثيصتطج ثطاج افتوبز ثِ هسضسِ زاضز ّرنچٌريي ،هطررع ضرس ورِ زض
ضاثغِ ثيي هتغيطّبج افتوبز ضٌبذتي ٍ فبعفي هقلويي ثِ هسيطاى هساضس ثب هتغيط َّيت سربظهبًي،
افتوبز ولي ثِ هسضسِ هيتَاًس هتغيط ٍاسغِ هقتجطج ثطوبض ضٍز
ياشٌَای كليدی :افتوبز ثِ ضّجط ،افتوبز فربعفي ،افتوربز ضرٌبذتي ،افتوربز ثرِ سربظهبىَّ ،يرت
سبظهبًي

 -1زاًطدَج زوتطج هسيطيت ضفتبض سبظهبًي -زاًطىسُ فلَم ازاضج ٍ التػبز -زاًطگبُ فطزٍسي هطْس
 -9استبز گطٍُ هسيطيت ثبظضگبًي ،زاًطىسُ هسيطيت ،زاًطگبُ فالهِ عجبعجبيي تْطاى
 -3زاًطدَج زوتطج هسيطيت هٌبثـ اًسبًي -زاًطىسُ فلَم ازاضج ٍ التػبز ،زاًطگبُ فطزٍسي هطْس
*ًَ -يسٌسُ هسئَلakoushazade@gmail.com :
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مقدمه
ؽَْض سبظهبىّبج اختوبفي ٍ گستطش ضٍظ افعٍى آًْب ،اظ ٍيژگيّبج ثبضظ توسى ثططج است؛
زض عي زٍ زِّج اذيط ،سبظهبىّب ثِگًَِ هقٌبزاضج تغييط يبفتِاًس ٍ ثِ سبظهبىّبيي ثرب ٍيژگريّربج
فسم توطوع ٍ خْبًي ضسى تجسيل ضرسُاًرس ) (Sharifi, Salimi & Ahmadi, 2011ثرط ايري اسربس،
اهطٍظُ هسيطاى ثسيبضج اظ سبظهبىّب ثيص اظ پيص زضيبفتِاًس وِ هعيت ضلبثتي پبيساض سبظهبىّبيطربى
زض گطٍ سطهبيِّبج اًسبًي آًْب ثب ٍيژگيّبيي ّوبًٌس فقبل ٍ هطبضوت وٌٌسُ زض سطًَضرت سربظهبى
لطاض زاضز اظ ايي ضٍ زض عي سبلّبج اذيط ،پژٍّطگطاى سبظهبًي ثب توطورع ثريصترطج ثرِ ضٌبسربيي
فَاهل هؤثط ثط ازضان ٍ ضفتبض وبضوٌبى ثطاج تحمرك ثْترط اّرساف سربظهبىّرب پطزاذترِاًرس (Doaei,
) Mortazavi & Koushazade, 2011وِ هيتَاى گفت اظ خولِ آًْب ،ثطضسي سغَح افتوبز ٍ َّيت
زض سبظهبى است
َّيت سبظهبًي اظ خولِ ًگطشّبج وبضوٌبى است ورِ پر اظ زّرِ  1982ثرِ ذرظ همرسم
هغبلقبس سبظهبًي اًتمبل يبفتِ ٍ زضن هرسيطاى ضا اظ ضفتربض وبضوٌربى ٍ سربظهبى افرعايص زازُ اسرت
) (Cornelissen, 2002هسيطاى ّوَاضُ ثِ زًجبل اضظيبثي ٍ اضتمبج ايي ًگطش زض هيبى وبضوٌبى ذرَز
ّستٌس ،چطا وِ ثِ ًتبيح هثجت آى ،اظ خولِ اثط ثرطري سربظهبًي ،ضضربيت ضرغلي ثريصترط ،حر
ٍاثستگي ٍ تقلك لَج ترط ،تقْرس سربظهبًي ثرب تط ،ضفتربض ضرْطًٍسج ثريصترط ٍ خبثرِخربيي ووترط،
فاللِهٌساًس ) (Rahmanseresht & Farhadinejad, 2010افتوبز ًيع هفَْهي است وِ ثَيژُ اظ زِّ
 1992زض حيغِّبج گًَربگَى فلرَم اًسربًي تَخرِ ظيربزج ثرِ آى ضرسُ ٍ زض هغبلقربس سربظهبًي
پژٍّطگطاى ثِ زًجبل ضٌبذت فطايٌسّب ٍ چگًَگي وبضوطز آى ّستٌس ثرب تَخرِ ثرِ ًمرص ضٍضري ٍ
اثطگصاض ضّجطاى ّط سبظهبى زض فولىطزّبج سبظهبًي ،افتوبز پيرطٍاى ٍ افضرب ثرِ ضّجرطاى سربظهبى ضا
هيتَاى ًَفي اظ افتوبز للوساز وطز وِ ًسجت ثِ زيگط اًَاؿ افتوربز زض سربظهبى ،اظ اّويرت ٍيرژُاج
ثطذَضزاض است ٍ ضبيس ثتَاى گفت افتوبز ثِ ضّجط ظهيٌِ سربظ افتوربز ثرِ سربظهبى اسرت ثرب ٍخرَز
اّويت ّط زٍ ايي هفبّين زض وبضوطزّبج ظًسگي اختوبفي ،تحميمبس زض ظهيٌِ اثطگصاضج افتوربز ثرِ
سبظهبى ثط َّيت سبظهبًي ٍ يب ثبلقى  ،ثسيبض اًسن است )ً ،(Puusa & Tolvano, 2006يرع اضربضُ
هيوٌٌس وِ خبج ذبلي هغبلقبس تدطثي زض ظهيٌِ ضاثغِ آًْب ثب يىسيگط ثسيبض احسبس هريضرَز ثرط
ايي اسبس ،ايي همبلِ زض پي ثطضسي ايي هَضَؿ است وِ آيب افتوربز ثرِ ضّجرط ،ظهيٌرِ سربظ افتوربز
وبضوٌبى ثِ وليت سبظهبى ذَاّس ثَز يب ذيط ٍ چٌبًچِ پبسد هثجت است ،آيب ايي افتوبز ثرِ سربظهبى
ذَز زض َّيت سبظهبًي ًيع اثط گصاض است
خبهقِ ايي پژٍّص ،هقلوبى هساضس ّستٌس ًرست آى وِ ثب تَخِ ثِ اثط ثرص آهرَظش ثرط
سبيط ثرصّبج وطَض ،ثطضسي ًگطشّبج هقلويي ٍ اظ خولِ َّيت سبظهبًي آًْب ٍ ،يربفتي ضاُّربيي
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ثطاج اضتمبج ايي ًگطش ،هٌدط ثِ ثْجَز فولىطز آًْب ذَاّس ضس ًىتِ زيگط آى وِ ٍيژگيّبج ذبظ
ايي خبهقِ ظهيٌِ ثسيبض ذَثي ثطاج پژٍّص زضثبضُ َّيت سبظهبًي ٍ ًيع ايدبز يب سلت افتوبز فرطاّن
هيآٍضزٍ :خَز اضتجبعبس گستطزُ ضسوي ٍ غيط ضسوي هيبى هقلوبى ٍ هسيطاى هساضس ظهيٌِ ضٌبذت
هتمبثل لبثل لجَلي هيبى آًْب ايدبز هيوٌس ،زض حبلي وِ زض ثسيبضج زيگط اظ هحيظّبج سبظهبًي ثرِ
زليل تقبهلّبج اًسن ٍ غطفب ضسوي هيبى افضب ٍ هسيطاى ،ضٌبذت چٌس ثقسج ٍ وبفي اظ هرسيطاى ٍ
ضفتبضّبج آًْب ثطاج افضب حبغل ًويضَز ّنچٌيي ،اغلت هقلوبى ،ثرِ ٍاسرغِ ترسضي زض هرساضس
گًَبگَى ٍ آضٌبيي ثب هسيطاى ّط وسام اظ آًْب ،اهىبى همبيسِ ضفتبض ايري هرسيطاى ثرب يىرسيگط ضا پيرسا
هيوٌٌس ،ثٌبثطايي ًؾط آًبى زض هَضز ٍيژگيّبج ايي هرسيطاى ،هريتَاًرس لبثرل اتىرب ثبضرس اظ خولرِ
هغبلقبس هطثَط ثِ َّيت سبظهبًي زض سغ هساضس هيتَاى ثِ پرژٍّص & (Croucher, Thornton
) Eckstein, 2006اضبضُ وطز ّنچٌيي َّيت سبظهبًي هفْرَهي چٌرس سرغحي اسرت & (Ravasi
) VanRekom, 2003وِ زض ايي پژٍّص ،سغ ثطضسي هجتٌي ثط سرغ ضّجرطج هرس ًؾرط ،هسضسرِ
اًتربة ضسُ است هغبلقِ افتوبز ثرِ هرسيطاى ثرِ فٌرَاى ضّجرطاى سربظهبًي زض فضربج هرساضس ،زض
پژٍّصّبج گصضرتِ زاذرل وطرَض ًيرع سربثمِ زاضز (Zeinabadi & Rastegarpour, 2010; Nadi,
) Moshfeghi & Siyadat 2009ثٌبثطايي زض ايي پژٍّص ،هسيطاى هساضس ثرِ فٌرَاى ضّجرطاى هرَضز
تَخِ لطاض گطفتٌس ٍ هٌؾَض اظ افتوبز ثِ ضّجط يب ازضان اظ ضفتبضّبج ٍج ،زيسگبُ هقلوبى ثرِ هرسيطاى
هساضس ذَز است
ثب تَخِ ثِ آًچِ ثيبى ضس ،اظ آًدب وِ سغَح ثب تط َّيت سبظهبًي افضب ،ثطاج اضتمبج تحمرك
اّساف سبظهبىّب ٍ هسيطاى آًْب ثسيبض هْن است ،هسئلِ ايي پژٍّص ،فَاهل اثط گصاض ٍ اضتمرب زٌّرسُ
سغ َّيت سبظهبًي افضب است ٍ ثط اسبس آىّ ،سف اغلي پژٍّص ،ضٌبسربيي (ٍ همبيسرِ ضرسس)
اثط زٍ ثقس ضٌبذتي ٍ فبعفي افتوبز ثِ ضّجط ثط ايدبز َّيت سبظهبًي افضب اظ ضاُ افتوبز ثرِ سربظهبى
زض خبهقِ هقلوبى هساضس است
پيشينهي پژوهش
َّيت سبظهبًي اظ خولِ هَضَؿّبيي است وِ ّوچٌبى اثقبز ثطضسي ًطسُاج ثطاج هغبلقربس
آتي زاضز ٍ اضائِ تقطيفي همجَل اظ آى زضَاض است ثب ايي حبل هيتَاى آى ضا ثرِ غرَضس" :آى گًَرِ
وِ افطاز زضٍى سبظهبى ،ذَز ضا ثِ فٌَاى افضبج يه گطٍُ ،سبظهبى يب اختوبؿ ضٌبسبيي ٍ عجمِثٌسج
هيوٌٌس" ،تقطيف وطز ) (Ravasi & VanRekom, 2003ثِ فميسُ )،(Foreman & Whetten, 2002
اظ هدوَفِ ثبٍضّب ،هقبًي ٍ پبسدّبج هطتطن افضب ثِ پطسص "هرب چرِ وسربًي ّسرتين؟" حبغرل
هيضَز

4

اثر اعتماد ضىاختي ي عاطفي بٍ رَبر بر ًَيت سازماوي :وقص مياوجي اعتماد بٍ سازمان

ًؾطيِ َّيت اختوبفي پيطٌْبز هيوٌس وِ شٌّيرت يره فرطز اظ ذرَز ،1اظ َّيرت فرطزج ٍ
َّيت اختوبفي تطىيل ضسُ وِ ازضان ٍج ثِ فٌَاى فضَج اظ گطٍُّبج اختوربفي گًَربگَى اسرت
)َّ (Verbos et. Al., 2007يرت سربظهبًي ضرىل ذبغري اظ َّيرت اختوربفي اسرت ورِ اظ افىربض،
احسبسبس ٍ ضفتبضّبج افطاز ٍ افضبج گطٍُّبج سبظهبى ٍ ثِ غرَضس اختوربفي سربذتِ ضرسُ اسرت
) ،(Ashforth & Mael, 1996ثٌربثطايي ،ثرطاج تَضري َّيرت سربظهبًي اثترسا َّيرتّربج فرطزج ٍ
اختوبفي هسّ ًؾط لطاض هيگيطز ًؾطيِ َّيت زض سغ فطزج ضيطِ زض تقبهل گطايي ًوربزيي 9زاضز ٍ
اظ سَج ضٍاًطٌبسبى اختوبفي ثطاج تَضي ضفتبضّبج هطثَط ثِ ًمص هَضز استفبزُ لرطاض هريگيرطز
)ّ (Verbos et. Al., 2007وبىگًَِ وِ تقبهل گطايي ًوبزيي فطؼ هيوٌرس ورِ "ذرَز" ثبظتربثي اظ
اختوبؿ استَّ ،يت اختوبفي ثِ ايي پطسص پبسد هيزّس ورِ "فرطز چگًَرِ ذرَز ضا زض ضاثغرِ ثرب
زيگطاى هيثيٌس" ٍ ضبهل عجمِ ثٌسج ذَز زض گطٍُّبج ذبظ (ّوبًٌس خٌ ً ،ژاز يب هرصّت) ٍ يرب
گطٍُّبج سبظهبًي ٍ ًمطي ّوچَى فضَ سبظهبى يب اتحبزيِ ،پست سلسلِ هطاتجي ٍ ٍؽبيف ترػػي
ثطاج هتوبيع سبظج ذَز اظ افطاز گطٍُ يب سبظهبىّبج زيگرط اسرت َّيرتّربج گطٍّري ثرب يىرسيگط
ّوپَضبًي زاضًس ٍ گبّي هيبى اًتؾبضاس ًمطي گطٍُّبج گًَبگَى تضبز ايدبز هيضَز
3
هفَْم زيگط هطتجظ ثب َّيت سبظهبًي ،هفَْم ذَز ّورصاس پٌرساضج سربظهبًي اسرت ذرَز
ّوصاس پٌساضج فطايٌس ضٌبذتي است وِ زض آى ،افضب َّيتّبج فطزج ٍ اختوبفي ذَز ضا ثب َّيرت
سبظهبى هتَاظى هيوٌٌس ذَز ّوصاس پٌساضج سبظهبًي هيتَاًس اظ ضاُ ًيبظ ثرِ تقلرك ثرطاج ايدربز ٍ
حفؼ ضٍاثظ ثب ثجبس ،لسضسهٌس ،هثجت ٍ هقٌيزاض ثطاًگيرتِ ضَز ٍ يب اظ توبيل افضب ثرطاج زسرتيبثي
ثِ يه ذَز ايسُ آل يب هوىي ًطأس گيطز )(Ashforth & Mael, 1996
غحت َّيت يه سبظهبى ثِ ايي ثسرتگي زاضز ورِ آى َّيرت ترب چرِ حرس ثرب ٍيژگريّرب ٍ
ذػَغيبس سبظهبى ّنذَاى است ٍلتي اثْبم ،ثيثجبتي ٍ يب ًبّورَاًي ٍخَز زاضرتِ ثبضرس ،ضرىبف
َّيتي ٍخَز ذَاّس زاضت ) (Verbos et. Al., 2007زض پبسد ثِ ايي پطسص وِ آيب َّيت سبظهبًي
ٍيژگي پبيساضج است يب سيبل ،هيتَاى گفت زض عي ظهبى پسيس هيآيرس ٍ زض همبثرل تغييرط همبٍهرت
هيوٌس ،اهب تبحسج لبثل اًقغبف است َّيتّبج سبظهبًي اظ ًؾط لسضس ٍ غحت ثب ّن تفبٍس زاضًس
سبظهبًي وِ َّيت سبظهبًي آى ون است ،سبظهبًي ثطوبض هيضٍز وِ ًمػبى َّيتي زاضز (Ashforth
)& Mael, 1996

1

- Self concept
- symbolic interactionism
3
- Organizational Identification
2
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هَضَؿ افتوبز ٍ ثستطّبج ظهيٌِ سربظ ٍ ثبظزاضًرسُ آى ضا هريترَاى ثرط اسربس ًؾطيرِ تقبهرل
اختوبفي 1هغطح وطز وِ اظ فطاگيطتطيي ٍ هْنتطيي ًؾطيِّبج هفَْهي ثطاج زضن ثْتط ضفتربض افرطاز
زض هحيظّبج وبضج است ضيطِّبج ايي ًؾطيِ ثرِ زّرِ  1992ثربظ هريگرطزز ورِ زض آى سربلّرب
تَاًست پل اضتجبعي هيبى اًسبى ضٌبسي ،ضٍاًطٌبسي اختوبفي ٍ خبهقِ ضٌبسي ايدبز وٌرس زض ايري
ًؾطيِّ ،ط تقبهل اختوبفي ضبهل يه سطج هجبز س 9العام آٍض اسرت ايري تقربهالس اغلرت ثرِّرن
ٍاثستِ ٍ هططٍط ثِ ضفتبض عطف همبثل ّستٌس ٍ هيتَاًٌس زض ثطذي ضطايظ ،ضٍاثظ ثب ويفيرت ثرب يي
ايدبز وٌٌس
ثِ فميسُ ) ،(Mo¨llering, Bachmann & Hee, 2004اظ اثتساج زِّ  1992هَضرَؿ افتوربز
زض فلَم اختوبفي تَخِ ظيبزج ضا ثِگًَِ خسج ثِ ذَز خلت وطزُ است اگط چرِ هغبلقربس تدطثري
هتقسزج زض ظهيٌِ افتوبز اًدبم ضسُ استّ ،وچٌبى ضطٍضس پطزاذتي ثِ آى اظ اثقربز گًَربگَى ٍ زض
اضتجبط ثب فَاهل زيگط احسبس هيضَز ) (Lewicki, Tomlinson & Gillespie, 2006اظ ًؾط ثطذري
اظ پژٍّطگطاى ،تَخِ فعايٌسُ ثِ هَضَؿ افتوبز ،پبسري ثِ ايي ٍالقيت است وِ زض هَلقيت وٌرًَي،
ثطاج ضسيسى ثِ سغحي وِ سيستنّب ًويتَاًٌس آى اعويٌبى ضا ايدربز وٌٌرس ،ظم اسرت ثريصترط
سغ افتوبز هيبى افضب اضتمب زازُ ضَز تب آًىِ ضٌبذت اظ افطاز افعايص يبثس افطاز ظهربًي ثرِ افتوربز
تَخِ ًطبى هيزٌّس وِ هسئلِ سبظ ضسُ ثبضس ،ثٌبثطايي تَخِّبج اذيط ثِ هَضَؿ افتوبز ًِ تقدت-
آٍض است ٍ ًِ ضيبوبضاًِ )(Mo¨llering, Bachmann & Hee, 2004
اظ هٌؾط ) ،(Lewicki, Tomlinson & Gillespie, 2006افتوبز فجبضس اسرت اظ "توبيرل فرطز
افتوبز وٌٌسُ ثطاج ٍاثستِ ضسى (آسيت پصيط ضسى) زض همبثل فطز زيگطج ثط اسبس ايي ثبٍض ورِ ٍج
ضبيستِ ،زاضاج ضٍحيِ ثربظ ،ثبهالحؾرِ ٍ هقتجرط اسرت" ّرنچٌريي & (Shockley-Zalabak, Ellis
)ً Cesaria, 2000يع ،افتوبز سبظهبًي ضا "اًتؾبضاتي وِ افطاز زضثبضُ ضرجىِّربج ضاثغرِاج ٍ ضفتربضج
سبظهبى زاضًس" تقطيف وطزُاًس )(Chathoth et. Al., 2007
ثِ فميسُ ) ،(Mooradian, Renzl & Matzler, 2006هيبى ًگطش ثِ افتوبز ثرِ فٌرَاى يره
ٍيژگي يب ذػيػِ ٍ افتوبز ثِ فٌَاى يه ٍضقيت (هَلقيت) زض پيطيٌِ ًؾرطج توربيع وربفي ايدربز
ًطسُ است؛ اظ ًؾط )ً ،(Burke et. Al., 2007يع سِ زيسگبُ ًسجت ثرِ افتوربز ضا اظ يىرسيگط هتوربيع
هيسبظًس :افتوبز ثِ فٌَاى يه ٍيژگي ضرػي؛ افتوبز ثِ فٌَاى يه هَلقيت ذَزخَش ورِ تحرت
تبثيط فَاهل ضٌبذتي ،اًگيعضي يب احسبسي است؛ ٍ افتوبز ثِ فٌَاى يه فطايٌس وِ ضفتبضّبً ،گطشّب
ٍ ضٍاثظ ذبغي اظ آى هتأثط هيضًَس ٍ ثط آى اثط هيگصاضًس
1

-Social Exchange Theory
-transactions

2
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سِ ضّيبفت ثِ هغبلقِ افتوبز ٍخَز زاضز :اٍل ،افتوبز ثِ فٌَاى يه هفْرَم تره ثقرسج ورِ
افتوبز ٍ ثي افتوبزج ضا زض زٍ سط يه پيَستبض هيثيٌس زٍم ،هسل زٍ ثقسج وِ زض آى افتوبز ٍ ثي-
افتوبزج اثقبز خساگبًِاج ّستٌس وِ هيتَاًٌس ثِغَضس هدعا ثطضسي ضًَس سَم ،هرسل اًمالثري يرب
تحَلي وِ ثيبى هيوٌس افتوبز ضىلّبج گًَبگًَي زاضز ٍ زض عي ظهبى تغييط هيوٌس ّط يه اظ ايي
ضٍيىطزّب ،تقطيف هتوبيعج ثطاج افتوبز زاضًس زض ضٍيىطز تحَلي ،افتوربز ثرط اسربس ثٌيربىّربج آى
تقطيف هيضَز ،هثال افتوبز ثرِ زيگرطج ثرط اسربس زاًرص ٍج ،اضظشّرب ٍ َّيرت هطرتطن ثرب ٍج
)ّ (Lewicki, Tomlinson & Gillespie, 2006رنچٌريي)(Schoorman, Mayer & Davis, 2007
هقتمساًس وِ زض تقطيف افتوبز هطىالتي اظ لجيل سغ تدعيِ ٍ تحليرل ،پَيرب ثرَزى ايري هفْرَم ٍ
هساذلِ ظهبى ،هربعطُ ،سسيستنّبج وٌتطل ٍ زٍ سَيِ ثَزى افتوبز ٍخَز زاضز
افتوبز ثِ ضّجط اظ هَضَفبس هَضز فاللِ هحممربى سربظهبًي ثرَزُ اسرت پرژٍّصّرب ًطربى
هيزٌّس پيطٍاًي وِ ثِ ضّجطضبى افتوبز زاضًس ،فولىطز ثْتطج زاضًس ،ضفتبضّبج ضْطًٍسج ثيصترطج
اًدبم هيزٌّس ٍ تقْس سبظهبًي ٍ ضضبيت ضغلي آًْب ّرن ثرب تط اسرت (Palanski & Yammarino,
)ً 2009تيدِ پژٍّص ) ،(Norman, Avolio & Luthans, 2010اثط ضفبفيت ٍ لبعقيت ضّجرط ضا ثرط
افتوبز پيطٍاى ثِ ضّجط تأييس هيوٌس ٍ ) ،(Rubin, Bommer & Bachrach, 2010زضيبفتٌسوِ افتوبز
ثِ ضّجط هي تَاًس هتغيط ٍاسغِ ذَثي ثطاج ضاثغِ هيبى ضّجطج فولگطا ٍ 1ضفتبضّبج ضْطًٍسج ثبضرس
ثطاج ثحث ثيصتط زض ظهيٌِ افتوبز ثِ ضّجطاى ثِ ) (Burke et. Al., 2007هطاخقِ ضَز
ًتيدِ هغبلقِ )ً ،(Den Hartog, 2003طبى زاز وِ ضّجرطاى زض ايدربز ٍ اضتمربج افتوربز زض
هيبى افطاز ٍ گطٍُّبج سبظهبى ذَز اثطگصاض ّستٌس ثطاج هثبل ،ضّجطج تحَل آفطيي ضاثغِ هثجتي ثرب
افتوبز ثِ يه ضّجط ذبظ ٍ افتوبز ثِ ول تين هسيطيت ٍ ّوىربضاى زاضز ّرنچٌريي (Kalshoven,
)ً Den Hartog & De Hoogh, 2011يع ازفب هيوٌٌرس ورِ هيربى اثقربز ضّجرطج اذاللري (ّوبًٌرس
فسالت ،تمسين لسضس ٍ تجييي ًمص) ٍ افتوبز ثِ ضّجط ضاثغِ هثجتي ثطلطاض است ٍ تأييس ضس وِ هيبى
ازضان وبضوٌبى اظ اًَاؿ ضفتبضّبج ضّجطاى ٍ افتوبز ثِ آًْب ضاثغِ ٍخَز زاضز
زض پژٍّص ) ،(Yang & Mossholder, 2010زٍ سغ افتوبز ثِ ضّجطج (سغ سطپطستبى ٍ
سغ هسيطيت اضضس) ٍ زٍ ثقس افتوبز (ضٌبذتي ٍ فبعفي) ثطضسي ضسُاًس پژٍّصّب ًطبى هيزٌّس
زٍ فطايٌس ضٍاًطٌبذتي هدعا زض ظهيٌِ افتوبز ثِ ضّجط هيتَاى هتػَض ضرس ورِ يىري اظ آًْرب اثرعاضج
عجيقي ٍ زيگطج اثعاضج هٌغمي است ًَؿ ًرست وِ ثِ افتوبز فبعفي هقرطٍف اسرت ،ثرِ ضٍاثرظ ٍ
فاللِّبج ضرػي هطثَط هيضرَزً ٍ ،رَؿ زٍم ،افتوربز ضرٌبذتي اسرت ٍ ضربهل ازضان پيرطٍاى اظ
ٍيژگيّبيي ّوبًٌس تَاًبيي ،لبثليت اعويٌبى ٍ زضسرتىبضج ضّجرط هريضرَز اظ ًؾرط (Schoorman,
- Operant leadership
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) Mayer & Davis, 2007ايي وِ چِ هدوَفِ فَاهل يب فطايٌسّبيي افتوبز فبعفي افطاز ثِ يىرسيگط
ضا اضتمب هيزٌّسٌَّ ،ظ وبهال ضٌبسبيي ًطسُاًس
افتوبز سبظهبًي ثِ اًتؾبضاس هثجت اضربظ ٍ تَلقبتي وِ افضبج سبظهبى زضثربضُ غرالحيت،
لبثليت اعويٌبى ٍ ذيطذَاّي هسيطاى ٍ زيگط افضب زاضًس ٍ ًيع افتوبز هَسسِاج ثيي سبظهبى ٍ افطاز
اعالق هيضَز افتوبز سبظهبًي ضبهل ّط زٍ ًَؿ افتوربز "ثريي فرطزج" ٍ "هَسسرِاج" هريضرَز
افتوبز هيبى فطزج ضا زض زٍ عجمِج افتوبز افمي يقٌي افتوبز هيربى وبضوٌربى ثرب يىرسيگط ٍ افتوربز
فوَزج ،افتوبز هيبى وبضوٌبى ٍ هسيط ،هيتَاى تمسين ثٌسج وطز (Mayer, Davis & Schoorman,
) 1995افتوبز سبظهبًي غيطضرػي" ،افتوبز هَسسِاج" ًيع ًبهيسُ هيضَز وِ هيتَاًس زض افتوربز
افضبج سبظهبى ثِ استطاتژج ،غالحيت فٌبٍضج ،سبذتبضّب ٍ فطايٌرسّبج ذرَة آى سربظهبى هتدلري
ضَز هطبثِ ثب تمسين ثٌسج فَق (Galford & Drapeau 2007) ،سِ ًرَؿ افتوربز زض سربظهبى
ضٌبسبيي وطزُاًس -1 :افتوبز سبظهبًي :افتوبزج وِ ثِ هَخت آى ذظ هطيّربج سربظهبى آى گًَرِ
وِ ثيبى ضسُاًس ثِگًَِ هٌػفبًِ اًدبم ذَاٌّس ضس؛  -9افتوربز اسرتطاتژيه :افتوربز ثرِ هبهَضيرت ٍ
استطاتژج سبظهبى ٍ تَاًبيي وست هَفميت آى؛ ٍ  -3افتوبز ضرػري :افتوربزج ورِ ظيطزسرتبى ثرِ
هسيطاًطبى زاضًس تب فاللِ آًبى ضا زض ًؾط ثگيطًس ٍ ثرطاج زسرتيبثي ثرِ آى ذَاسرتِّرب ترالش وٌٌرس
) (Farhang et. Al., 2010ثِ ايي تطتيت هيتَاى گفت وِ افتوبز ضرػي وبضوٌبى ثِ ضّجطاى ضىل
هْوي اظ افتوبز سبظهبًي ثطوبض هيضٍز ٍ هيتَاًس پيبهسّبج آى ضا ثِ اضهغبى ثيبٍضز زض ايي پژٍّص،
افتوبز ثِ سبظهبى ثِ فٌَاى هتغيط ٍاسغِ هيبى افتوبز ضٌبذتي ٍ فبعفي ثِ ضّجط ثب َّيت سربظهبًي
زض ًؾط گطفتِ ضسُ است
افتوبز يه سبظُ چٌسثقسج است تبوٌَى اثقبز گًَبگًَي اظ افتوبز ضٌبسبيي ضسُاًسّ ،وبًٌس:
زضستىبضجٍ ،1اثستگي ،9تقْس ،غسالت ،3هالحؾبس زضثبضُ وبضوٌبى ،4ثبظثَزى ،5لبثليت ضبيستگي زض
پژٍّطي وِ ) ،(Chathoth et. Al., 2007اًدبم زازًس ،تالش وطزًس تب توبيعج هيربى اثقربز گًَربگَى
افتوبز ثب زض ًؾط گطفتي سِ فبهل زضستىبضجٍ ،اثستگي ٍ تقْس ايدبز وٌٌس زضستىبضج ثِ آى ٍيژگي
سبظهبى ثبظ هيگطزز وِ وبضوٌربى احسربس وٌٌرس سربظهبى زض تقبهرلّربج زضٍى سربظهبًي ٍ هيربى
سبظهبًي ذَز فبزل است ّنچٌيي ،زضستىبضج ثِ اغَل ٍ اضظشّبج افتوبز ضرًَسُ ورِ ثرٍِسريلِ
افتوبز وٌٌسُ لبثل احتطام ٍ پصيطش ّستٌس ،اعالق هيضَز ٍ ضبهل فَاهلي هبًٌس ثطاثرطج ٍ فرسالت،
1

- Integrity
- Dependability
3
- Honesty
4
- Concern for employees
5
- Openness
2
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فطاّن وطزى خْت ٍ ضاٌّوبيي ثطاج وبضوٌبى ،تطَيك ثِ ثبظثَزى ،غسالت زض ضٍاثرظ ثريي زاضًرسگبى
ًمصّبج سبظهبًي است ثطاج هطبّسُ تقبضيف گًَبگَى زضستىبضج ثرِ (Palanski & Yammarino,
) 2009هطاخقِ ضَز ثقس ٍاثستگي ثِ ايي هَضَؿ هطثَط هي ضَز وِ سبظهبى اظ ًؾط وبضوٌبى چمرسض
هقتجط است ٍ تب چِ حس وبضوٌبى هيتَاًٌس ثط آى تىيِ وٌٌس حوبيتي وِ سبظهبى زض ٌّگبم ثحطاىّب
ٍ هطىالس اظ آًْب اًدبم هيزّس ٍ تقْس سبظهبى ثِ اضتمبج تَاًبييّبج آًْرب اظ ًطربًِّربج ايري ثقرس
ثطوبض هيضًٍس خٌجِ زيگط ٍاثستگي ثِ لبثليت اتىب ٍ ثجربس ضٍيرِ ثربظيگط اختوربفي هطثرَط اسرت ٍ
ثبهالحؾِ ثَزى ضا ّن هيتَاًس زض ثط ثگيطز ثقس سَم يقٌي تقْس ،ثِ خبضج ثَزى ح تقلك فضَ ثرِ
سبظهبى زض الساهبتص هطتجظ است ٍ زضثطزاضًسُ الساهبتي است وِ سبظهبى اًدبم هريزّرس ترب ضاثغرِ
ثلٌسهستي ثب افضبج ذَز ثطلطاض وٌس ٍخَز تقْس ثيبًگط آى است وِ سبظهبى ثِ زاًص ٍ لبثليرتّربج
فطز افتوبز زاضز ،حبضط است ثط ضٍج اٍ سطهبيِ گصاضج وٌس ٍ ،ثط آٍضزُّربج آًْرب ثرِ سربظهبى اضظش
لبئل است ايي ثقس اظ افتوبز ًَفي ح ٍفبزاضج ثِ آى ايدبز هيوٌرس ٍ تقْرس ثرب تط ًطربى زٌّرسُ
افتوبز ثيصتط است )(Chathoth et. Al., 2007
ضاثغِ هيبى افتوبز ثِ ضّجط ٍ افتوبز ثِ سربظهبى ثرِ ذرَثي تأييرس ضرسُ اسرت ثرطاج هثربل
) ،(Burke et. Al., 2007زضيبفتٌس وِ ّط چِ افتوبز ثِ ضّجط ثب تط ثبضس ،سغ افتوبز ثِ سبظهبى ًيع
افعايص هييبثس اظ ًؾط ) ،(Shamir & Lapidot, 2003افتوبز ثرِ سطپطسرت يره زاضايري سيسرتوي
است وِ ضاثغِ سطپطست ٍ ظيطزست زض آى لطاض گطفتِ اسرت ٍ ًتربيح پرژٍّص آًْرب ًطربى زاز ورِ
افتوبز ثِ سطپطست ،افتوبز ثِ سيستوي است وِ سطپطست ًوبيٌسُ آى است زض پژٍّص زيگطج وِ
ثٍِسيلِ ) ،(Joseph & Winston, 2005اًدبم ضس هطرع ضس وِ ازضان اظ ضّجطج ذسهتگعاض ضاثغِ
هثجتي ثب افتوبز ثِ ضّجط ٍ افتوبز ثِ سبظهبى زاضز ّنچٌيي ،يبفتِّبج آًْب ًطبى زاز سربظهبىّربيي
وِ اظ ًؾط وبضوٌبًطبى ضّجطج ذسهتگعاض زض آًْب اخطا هيضَز ،ثيص اظ سربيط سربظهبىّرب افتوربز ثرِ
ضّجط ٍ افتوبز ثِ سبظهبى زض آًْب ٍخَز زاضز؛ زض زاذل وطَض ًيع ضاثغِ هتمبثل ضّجطج ذسهتگعاضج ثب
افتوربز سربظهبًي تبييرس ضرس ) (Gholipoor, Poorezzat & Nosrati, 2009ثرط اسربس هرسلي ورِ
) (Mayer, Davis & Schoorman, 1995آى ضا تَسقِ زازًس ،ازضان افتوبز وٌٌسُ ثِ ٍخَز سِ ثقرس
تَاًبيي ،ذيطذَاّي ٍ زضستىبضج زض افتوبز ضًَسًُ ٍ ،يع گطايص افتوبز وٌٌرسُ ثرِ افتوربز ،هَخرت
افتوبز هيضَز ثب تَخِ ثِ پژٍّصّبج اًدبم ضسُ ،تب وٌَى اثط ّن ظهبى زٍ ثقس ضرٌبذتي ٍ فربعفي
افتوبز ثِ ضّجط ثط اثقبز گًَبگَى افتوبز سبظهبًي ثط اسبس زستِ ثٌسج سِ ثقسج (Chathoth et. Al.,
) 2007هَضز ثطضسي لطاض ًگطفتِ است وِ زض ايي پژٍّص ضٌبسبيي ايي اثط ثِ فٌَاى ثرطي اظ هرسل
ًؾطج زض ًؾط گطفتِ ضس
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تبوٌَى پژٍّصّبج چٌساًي ثطاج ضٌبسبيي ضاثغِ هيبى َّيت سبظهبًي ٍ افتوبز اًدبم ًطسُ
است زض هغبلقِاج وِ ) (Puusa & Tolvano, 2006اًدبم زازًس ،ثِگًَِ هفَْهي ٍ ًؾطج ثِ ضاثغرِ
هيبى افتوبز ثِ سبظهبى ٍ َّيت سبظهبًي اضبضُ وطزُ ٍ لعٍم پژٍّصّبيي تدطثري ثرطاج تبييرس آى ضا
پيطٌْبز وطزُاًس؛ زض حبلي وِ سبيط پژٍّصّب ثِ ثطضسي اضتجبط افتوبز ثب هفَْم ًعزيره ثرِ َّيرت
سبظهبًي يقٌي ّورصاس پٌرساضج سربظهبًي پطزاذترِ اًرس ّرنچٌريي )،(Walumbwa et. Al., 2011
زضيبفتٌس وِ ذَزّوصاس پٌساضج سبظهبًي ضاثغِ ثيي ضّجطج اذاللي ٍ فولىطز وبضوٌربى ضا ٍاسرغِ-
گطج هيوٌس زض هسلي وِ ) (Van der Zee, Vos & Luijters, 2009زض پژٍّص ذرَز اضائرِ زازًرس،
افتوبز زض هحيظّبج وبضج هتٌَؿ ثب سِ الگَج َّيت اختوبفي گًَبگَى پيًَس هيذرَضز زض سرغ
گطٍّيً ،ؾطيِ ضٍاًطٌبسي اختوبفي ٍ پژٍّصّبج هطتجظ زض ايي ظهيٌِ ثيبى هيوٌٌرس َّيرتّربج
هطتطوي وِ زض گطٍُّب ايدبز هيضًَس ،هجٌبج افتوبز هيبى افضبج آًْب است اهب زض گطٍُّبج هتٌَؿ
ثب تَخِ ثِ ايي وِ َّيت هطتطن ووتط ايدبز هيضَز ،افتوبز ًيع ووتط است ثطاج حل ايي هسرئلِ
زض تينّبج ثب تٌَؿ ظيبز يه ضاُ حل پيطٌْبزج ،ايدبز يه َّيت گطٍّري ثرط اسربس ضرجبّتّربج
هيبى افضبج گطٍُ (ٍيژگيّبج هطتطن آًْب) است اگط افضب ذَز ضا ثِ فٌَاى افضبج يه گطٍُ غيرط
هقوَل اهب ٍاحس ثساًٌسً ،سجت ثِ ظهبًي وِ ذَز ضا فضَ گطٍُّربج وَچره پطاوٌرسُ ثساًٌرس ،ثرطاج
ايدبز افتوبز هيبى افضب ثْتط است ضاُ حل زٍم ايدبز يه گطايص ّرَيتي هٌغمري 1اسرت گرطايص
َّيتي هٌغمي ثِ ازضان افطاز اظ ذَز ثط اسبس اضتجبعطبى ثب زيگطاى اعالق هيضرَز ضاُ حرل سرَم
ايدبز َّيت هطتطن ثط اسبس پصيطش ٍ اضج ًْبزى ثط تفبٍسّب است
ًتيدِ هغبلقِ )ً ،(DeConinck, 2011طبى زاز وِ خٌجِّبج خَ اذاللي وبضج هستميوب ثرط
افتوبز سطپطستبى ٍ ذَز ّوصاس پٌساضج سبظهبًي اثط گصاض ّسرتٌس ٍ )(Walumbwa et. Al., 2011
زضيبفتٌس وِ ذَزّوصاس پٌساضج سبظهبًي ،ضاثغِ ثيي ضّجطج اذاللي ٍ فولىطز وبضوٌبى ضا ٍاسرغِ-
گطج هيوٌس ّنچٌيي زض پژٍّص ) ،(Han & Harms, 2010هطرع ضس وِ ذَزّورصاس پٌرساضج
تيوي ثط يىي اظ هقيبضّبج فولىطز تيوي يقٌي تضبزّبج تيوي اثط زاضز ٍ افتوبز ثرِ ّوىربضاى ،ايري
ضاثغِ ضا تقسيل هيوٌس
ثب تَخِ ثِ پيطيٌِ ًؾطج ثيبى ضسُ ٍ ّسف پژٍّص هجٌي ثط هغبلقِ اثط افتوربز ضرٌبذتي ٍ
فبعفي افضب ثِ ضّجطاى ثط َّيت سبظهبًي آًبى ٍ ثب زض ًؾط گطفتي ًمص ٍاسغِاج هتغيط افتوربز ثرِ
سبظهبى ،زض ضىل  1هسل هفَْهي ضاثغِ ثيي هتغيطّبج پژٍّص اضائرِ هريضرَز زض ايري هرسل اثرط
افتوبز ضٌبذتي ٍ فبعفي ثِ ضّجطج ثط َّيت سبظهبًي ثب ٍاسغِگطج سِ ثقس افتوبز سبظهبًي يقٌري
زضستىبضج ،تقْس ٍ ٍاثستگي ثِ سبظهبى ،ثطضسي هيضَز ثط اسبس هسل هفطٍؼ ،اثترسا وبضوٌربى زض
-Relational identity orientation
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زٍ ثقس ضٌبذتي ٍ فبعفي ثِ ضّجط افتوبز هيوٌٌس ،سپ افتوبز ثِ ضّجط هَخت افتوبز آًبى ًسرجت
ثِ سبظهبى هيضَز ٍ ،سطاًدبم افتوبز سبظهبًي آًبى سغ َّيت سبظهبًي آًبى ضا اضتمب هيزّس
اعتماد شناختي به رهبر

اعتماد عاطفي به رهبر

اعتماد به سازمان:
 -درستکاري

هويت سازماني

 -وابستگي

اعضا

 -تعهد

ضکل  -5ريابط مفريض ميان متغيرَا در قالب مدل پيطىُادی پصيَص

ثٌبثطايي فطضيبس پژٍّص فجبضس اًس اظ:
 -1هيبى افتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط ثب افتوبز فبعفي ثِ ضّجط ّوجستگي هثجت هقٌبزاضج ٍخرَز
زاضز؛
 -9افتوبز فبعفي ثِ ضّجط هيتَاًس افتوبز ثِ سبظهبى ضا پيص ثيٌي وٌس؛
 -3افتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط هيتَاًس افتوبز ثِ سبظهبى ضا پيص ثيٌي وٌس؛
 -4افتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط ثب لسضس ثيصتطج ًسجت ثِ افتوبز فبعفي هريتَاًرس افتوربز ثرِ
سبظهبى ضا پيص ثيٌي وٌس؛
 -5افتوبز ثِ سبظهبى هيتَاًس َّيت سبظهبًي ضا پيص ثيٌي وٌس؛
 -6افتوبز ضٌبذتي ٍ فبعفي ثِ ضّجط هيتَاًٌس اظ ضاُ افتوبز ثِ سبظهبى (غيط هستمين) َّيرت
سبظهبًي ضا پيص ثيٌي وٌٌس
روش شناسي پژوهش
ايي پژٍّص ،تَغيفي اظ ًَؿ ّوجستگي ٍ اظ ًؾط ّسف اًدبم ،وبضثطزج ٍ ثِ ضٍش هرسليربثي
هقبز س سبذتبضج هجتٌي ثط تحليل هسيط است ايي ضٍش ،يه تىٌيه تحليل چٌس هتغيطج ول ي ٍ
ًيطٍهٌس اظ ذبًَازُ ضگطسيَى چٌس هتغيطج است وِ ثِ پژٍّصگرط اهىربى هريزّرس هدوَفرِاج اظ
هقب ز س ضگطسيًَي ضا وِ زض آًْب ضٍاثظ فلي چٌسگبًِ ٍخَز زاضزّ ،ن ظهبى هَضز آظهرَى لرطاض زّرس
)(Hooman, 2009

خبهقِ آهبضج پبسد زٌّسگبى ،هقلوبى هساضس همغـ ضاٌّوربيي ضْطسرتبى چٌربضاى زض ًؾرط
گطفتِ ضس ًوًَِگيطج ثِ ضٍش تػبزفي عجمِ ثٌسج ضسُ اًدبم گطفت ثِ ايري تطتيرت ورِ پر اظ
تقييي حدن ًوًَِ ،تقساز ًوًَِ ثط هساضس تمسين ٍ ثب هطررع ضرسى تقرساز ًوًَرِ زض ّرط عجمرِ،
ًوًَِ گيطج ثِ غَضس تػبزفي زض هيبى هقلوبى ّط هسضسِ اًدبم ضس تقساز خبهقِ هرَضز ًؾرط 325
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هطرع ضس وِ ثب استفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ثطاج خبهقِ هحسٍز ٍ سغ اعويٌبى  ،%95زض ًوًَرِ-
گيطج اٍليِ (پيص آظهَى) ،حدن ًوًَِ ظم ً 91فط ثطآٍضز ضس ًوًَرِ گيرطج اظ هيربى ً 112فرط اظ
هقلوبى هصوَض اًدبم ضس ٍ ثب پيگيرطجّربج اًدربم ضرسُ  125پطسطرٌبهِ ثبظگطزاًرسُ ضرسُج لبثرل
استفبزُ ،هَضز تحليل لطاض گطفت اظ آى خب وِ ايي پژٍّص زض هرَضز هرسيطاى يره سرغ (هرسيطاى
هساضس) اًدبم ضس ،ضبهل پيچيسگيّبج تدعيِ ٍ تحليلّبج چٌسسغحي ًويضرَز (Den Hartog,
)& De Hoogh, 2009

اظ ًؾط ) ،(Six, Nooteboom & Hoogendoorn, 2010سِ ضٍيىطز ولري ثرطاج هغبلقرِ اثرط
الساهبس افطاز زض تمَيت يب ترطيت افتوبز ٍخَز زاضز :اٍل ضٍيىطز آظهبيطي است ورِ اغلرت ثرط ضٍج
زاًطدَيبى اًدبم هيضَز ٍ زض آى ،اظ ضاُ زستىبضج ٍ وٌتطل هتغيطّب ،اثط الساهبس گًَبگَى ثط سغَح
افتوبز ثطضسي هيضَز؛ زٍم ضٍيىطز هػبحجِّبج فويك اسرت ورِ زض آى عرطفيي ضاثغرِ ،زض هرَضز
خٌجررِّرربج گًَرربگَى افتورربز ث ريي ذررَز غررحجت ه ريوٌٌررس؛ ٍ ضٍيىررطز سررَم ًؾطسررٌدي اظ ضاُ
پطسطٌبهِّبج چٌسگَيِاج است زض ايي همبلِ ثب تَخرِ ثرِ ّرسف پرژٍّص ،هترساٍل ثرَزى ضٍش ٍ
سَْلت اًدبم وبض ،ثطاج سٌدص افتوبز اظ ضٍيىطز سَم ثرب پطسطرٌبهِّربج هميربس پرٌح گعيٌرِاج
ليىطس ،استفبزُ ضس زض سٌدص افتوبز ضٌبذتي ٍ فبعفي ثِ ضّجط ثِ تطتيت اظ پطسطٌبهِّربج ٍ 5
 5گَيِاج پژٍّص ) ،(Yang & Mossholder, 2010سِ ثقس زضستىبضجٍ ،اثستگي ٍ تقْس افتوبز ثرِ
سبظهبى ثِ تطتيت اظ پطسطٌبهِّبج  7 ٍ 5 ،7گَيِاج ) ٍ (Chathoth et. Al., 2007سرٌدص َّيرت
سبظهبًي اظ پطسصًبهِ  6گَيِاج ) (Milliken, 1990استفبزُ ضس
ضٍايي زازُّب اظ زٍ خْت تأييس وبضضٌبسبى ٍ غبحتًؾطاى ٍ استفبزُ اظ پطسطٌبهِّربيي ورِ
لجالً زض پژٍّص ّب هَضز آظهَى ٍ تأييس لطاض گطفتِاًس ،تأييس ضسًس ثطاج سرٌدص پبيربيي اثرعاض پرژٍُ
ضٍش هتساٍل آلفبج وطًٍجبخ ثِ وبض گطفتِ ضس ثسيي هٌؾَض 32پطسطٌبهِ اٍليِ پيص آظهرَى ضرس ٍ
همساض آلفبج وطًٍجبخ آًْب ثِ زست آهس وِ ًتبيح آى زض خسٍل  1آهسُ اسرت ٍ ًطربى هريزّرس ورِ
پبيبيي هتغيطّبج هَضز هغبلقِ ،لبثل لجَل است
جديل  -5مقادير آلفای كريوباخ پيص آزمًن برای متغيرَای مًرد بررسي
هتغيطّب
تقساز ٍ همساض

ثقس فبعفي
افتوبز ثِ ضّجط

ثقس ضٌبذتي افتوبز
ثِ ضّجط

افتوبز ولي (ضبهل زٍ ثقس
فبعفي ٍ ضٌبذتي) ثِ ضّجط

افتوبز ولي (ضبهل سِ ثقس زضستىبضج،
ٍاثستگي ٍ تقْس) ثِ سبظهبى

َّيت سبظهبًي

تقساز گَيِّب
همساض آلفبج وطًٍجبخ
پيص آظهَى

5
2 93

5
2 94

12
2 95

19
2 88

6
2 73
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يافتههاي پژوهش
تحليل زازُّبج تَغيفي ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض  SPSS Ver.19اًدربم ضرس ٍيژگريّربج خوقيرت-
ضٌبسي ًوًَِ هَضز هغبلقِ ثِ غَضس ًتبيح خسٍل ضوبضُ  9ثِ زست آهس
جديل  -9جىسيت ،تحصيالت ،سه ي سابقٍ خدمت اعضای ومًوٍ پصيَص
سبثمِ ذسهت

هيبًگيي 8 5 :سبل

خٌسيت

هطز%47 :

سي افضب

هيبًگيي 33 6 :سبل

تحػيالس

ظى%53 :
وبضضٌبسي اضضس%6 :
وبضضٌبسي%79 :
فَق زيپلن%99 :

ثبظُ 99 :تب  56سبل

ًتبيح هطثَط ثِ هيبًگيي ،اًحطاف هقيبض ٍ ّوجستگي هيبى هتغيطّبج پژٍّص ًيع زض خسٍل ً 3طربى
زازُ ضسُ است
جديل -3مياوگيه ،اوحراف معيار ي ضرايب َمبستگي متغيرَا
هتغيط

افتوبز ولي ثِ
ضّجط

هيبًگيي

اًحطاف هقيبض

افتوبز فبعفي ثِ ضّجط

افتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط

افتوبز فبعفي ثِ ضّجط
افتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط
افتوبز ولي ثِ ضّجط

3 36
3 57
3 46

2 92
289
2 86

1
2 83
2 95

1
2 95

1

افتوبز ولي ثِ سبظهبى
َّيت سبظهبًي

3 96
3 45

2 54
2 59

2 71
2 98

2 68
2 97

2 73
2 99

افتوبز ولي ثِ
سبظهبى

1
2 38

(هقٌي زاضج زض سغ ذغبج 2 21؛ زٍ زًجبلِ؛ تقساز ًوًَِ;)125
ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثِ زست آهسُ هيتَاى گفت وِ هيبًگيي ّط پرٌح هتغيرط ،ثرب تط اظ همرساض هتَسرظ
(فسز سِ ثطاج عيف پٌح گعيٌِاج) است ٍ ايي ثِ هقٌي آى است وِ سغ افتوبز ثِ ضّجرط ،افتوربز
ثِ سبظهبى ٍ َّيت سبظهبًي زض ٍضقيت هتَسظ ذَثي لطاض زاضز ٍ ثب ايي حبل ٌَّظ ثب سغ هغلرَة
(فسز ثعضگتط اظ چْبض) ذَز فبغلِ زاضًس ًتيدِ ثِ زست آهسُ اظ همبزيط ضطيت ّوجسرتگي هيربى زٍ
ثقس افتوبز ثِ ضّجط ٍ سبظُ افتوبز ولي ثِ ضّجط ًطبى زٌّسُ ّوجسرتگي ثرب ج هيربى ايري اثقربز ثرب
يىسيگط ٍ اثقبز ثب سبظُ ولي آًْب است ضطيت ّوجستگي افتوبز ثِ سبظهبى ثب افتوربز ثرِ ضّجرط ًيرع
همساض ثب ٍ هَضز اًتؾبض ضا ًطبى هي زٌّس؛ ٍ سطاًدبم ضطيت ّوجسرتگي هيربى َّيرت سربظهبًي ثرب
افتوبز ثِ ضّجط ٍ سبظهبى همبزيط هتَسغي ضا ًطبى هيزٌّس

َّيت سبظهبًي

1
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LISREL Ver.

جديل  -4وتايج آزمًن فرضيات
همساض هَخَز
(ثِ زست آهسُ)

همساض هغلَة (هقيبض استبًساضز)

ًتيدِ

فطضيبس پژٍّص

R = 2/83
Sig=2/222

R≥2/7
Sig<2/25

تأييس فطضيِ

فطضيِ زٍم :افتوبز فبعفي ثِ ضّجط  >--افتوبز ثِ سبظهبى

 β=2/46؛ T=3/73

β>2/18؛ T>9

تأييس فطضيِ

فطضيِ سَم :افتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط  >--افتوبز ثِ سبظهبى
فطضيِ چْبضم :افتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط ثب لرسضس ثريصترطج ًسرجت ثرِ
افتوبز فبعفي ،هيتَاًس افتوبز ثِ سبظهبى ضا پيص ثيٌي وٌس
)(β1=LCogTrust-->OrgTrust > β2=LAfectTrust-->OrgTrust
فطضيِ پٌدن :افتوبز ثِ سبظهبى َّ >--يت سبظهبًي
فطضيِ ضطن :افتوبز (ضٌبذتي ٍ فبعفي) ثِ ضّجط هي تَاًس اظ ضاُ افتوربز
ثِ سبظهبى (غيط هستمين) َّيت سبظهبًي ضا پيص ثيٌي وٌس

 β=2/3؛ T=9/47
β1=2/32
β2=2/46

β>2/18؛ T>9
β1> β2

تأييس فطضيِ
ضز فطضيِ

Beta=2/39؛ T=4/99
βIndirect=2/18

β>2/18؛ T>9
β>2/19؛ T>9

تأييس فطضيِ
تأييس فطضيِ

فطضيِ اٍلّ :وجستگي ثب يي هيبى زٍ ثقس افتوبز ثِ ضّجط ٍخَز زاضز

ثطاج آظهَى فطضيِ اٍل وِ ّوجستگي هيبى زٍ هتغيط ضا هس ًؾرط لرطاض هريزّرس ،اظ آظهرَى ضرطيت
ّوجستگي پيطسَى استفبزُ ضس ثب تَخِ ثِ ايي وِ سرغ هقٌري زاضج آظهرَى اظ فرسز 2/25ووترط
استٍ ،خَز ضاثغِ ثيي زٍ هتغيط تبييس ضس ٍ زض هطحلِ ثقس اظ آًدب وِ ضرطيت ّوجسرتگي هرصوَض اظ
همساض  2/7ثيصتط است ،هيتَاى ًتيدِگيطج ورطز ورِ ّوجسرتگي هرصوَض ثب سرت ثرطاج آظهرَى
فطضيبس زٍم ،سَم ،پٌدن ٍ ضطن اظ زٍ آهبضُ ضطيت اثط ( ٍ )βهمساضهقٌبزاضج ( )Tاستفبزُ ضرس ثرب
تَخِ ثِ ًتبيح ثِ زست آهسُ ثطاج ضطايت هسيط ٍ همبزيط هقٌبزاضج فطضيبس ،هيتَاى گفت وِ ّورِ
فطضيبس هصوَض تأييس ضسُاًس؛ ظيطا زض ّوِ آًْب همساض هقٌبزاضج ضاثغِ ( )Tاظ فسز زٍ ثيصتط است ٍ
ضطيت اثط (ً )βيع زض ّط هَضز اظ حسالل همساض ضطيت اثط ،يقٌي  2/19ثرطاج هسريطّبج هسرتمين ٍ
 2/18ثطاج هسيطّبج غيطهستمين ) (Hooman, 2009ثيصتط است زض آظهَى فطضيِ چْربضم ًيرع اظ
آهبضُ ضطيت اثط استفبزُ ضس ٍ اظ آىخب وِ همساض ثتب ثطاج هسيط اٍل اظ هسيط زٍم ووترط اسرت ،ايري
فطضيِ ضز هيضَز هدوَفِ ًتبيح ثِ زست آهسُ ًطبى هيزٌّس وِ ّوجستگي ثب يي هيربى زٍ ثقرس
فبعفي ٍ ضٌبذتي افتوبز ثِ ضّجط ٍخَز زاضز؛ ايي زٍ ثقس افتوبز ثِ ضّجط هيتَاًٌس تغييرطاس افتوربز
ثِ سبظهبى ضا ثِ ذَثي پيص ثيٌي وٌٌس ٍ اظ هيبى ايي زٍ ثقس ،لسضس پريص ثيٌري وٌٌرسگي افتوربز
فبعفي (ثِ ذالف فطضيِ پژٍّص) ًسجت ثِ افتوبز ضٌبذتي ثطاج تغييطاس افتوبز ثِ سبظهبى ثيص-
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تط است؛ افتوبز ثِ سبظهبى هيتَاًس تغييطاس َّيت سبظهبًي ضا پيص ثيٌي وٌس؛ ٍ ّط زٍ ثقس افتوربز
ثِ ضّجط هيتَاًٌس اظ ضاُ افتوبز ثِ سبظهبى ،تغييطاس َّيت سبظهبًي ضا پيص ثيٌي وٌٌس
اعتماد شناختي به رهبر

β = 0.30
t = 2.47

e = 0.85

e = 0.47

β = 0.39
t = 4.22

اعتماد کلي به سازمان

R = 0.83
Sig=0.000

هويت
سازماني اعضا

β = 0.46
t = 3.73

اعتماد عاطفي به رهبر

ضکل  -9ضرايب اثر ي مقادير معىاداری مسيرَای مدل پصيَص بٍ ريش مدل معادالت ساختاری
مبتىي بر تحليل مسير با ورم افسار ليسرل

ثب تَخِ ثِ ضىل  9هطرع هي ضَز وِ زٍ ثقس افتوبز فبعفي ٍ ضٌبذتي ثِ ضّجط تب  %53افتوبز ثرِ
سبظهبى ضا پيص ثيٌي هيوٌٌس ،زض حبلي وِ فمظ َّ %15يت سبظهبًي ثٍِسيلِ افتوربز ثرِ سربظهبى
(هطتول ثط سِ ثقس زضستىبضجٍ ،اثستگي ٍ تقْس) پيص ثيٌي هيضَز وِ همساض اًسوي است ايي اهط
ًطبى هيزّس وِ َّيت سبظهبًي تحت تأثيط هتغيطّبج زيگطج ًيرع لرطاض زاضز ورِ زض ايري پرژٍّص
ضٌبسبيي ًطسُاًس
جديل  -5ضاخصَای اودازٌ گيری برازش كلي مدل
فٌَاى آهبضج ضبذع

همساض

χ / df
P-value
RMSEA
GFI
AGFI
RMR
IFI
NFI

2 23 / 9
P;2 98
RMSEA; 2 22
GFI; 1 22
AGFI;1 22
RMR; 2 224
IFI; 1 22
NFI; 1 22

2

هيعاى هَضز لجَل
2

χ / df > 9
P < 2 25
RMSEA > 2 29
GFI < 2 9
AGFI < 2 9
RMR > 2 29
IFI < 2 9
NFI < 2 9

ًتيدِ آظهَى
تأييس هسل
تأييس هسل
تأييس هسل
تأييس هسل
تأييس هسل
تأييس هسل
تأييس هسل
تأييس هسل

ثطاج تأييس ثطاظش ولي هسل ،ضبذػِّبج هتقسزج ثٍِسيلِ غبحت ًؾرطاى آهربضج هقطفري ضرسُ ٍ
همبزيط هغلَثي ًيع ثطاج آًْب تقييي ضسُ است وِ هْنتطيي آًْب ثطاج ضٍش تحليل هسيط زض خرسٍل
 5آهسُ است ثب تَخِ ثِ ايي وِ ًتبيح هطثَط ثِ توبهي ضبذعّبج هصوَض زض ثربظُ همربزيط هغلرَة
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لطاض زاضًس ،هطرع هيضَز وِ هسل پيطٌْبزج ثِ لحبػ ضبذػِّبج ولي ثطاظش ،هَضز تبييرس لرطاض
هيگيطز ٍ اي ي يقٌي آًىِ ًِ فمظ ّط هسيط زض ًؾط گطفتِ ضسُ زض هسل پيطٌْبزج تأييس هريضرَز،
ثلىِ وليت هسل ًيع ّوبًٌس يه سيستن ،ثط اسبس همبزيط ثسيبض هغلَة ضبذػِّبج ثِ زست آهرسُ
اظ ثطاظش ولي هسل ،ثِ ذَثي تسٍيي يبفتِ است
بحث و نتيجه گيري
ّسف اظ ايي پژٍّص ،ثطضسي اثط زٍ ثقس فبعفي ٍ ضٌبذتي افتوبز ثِ ضّجط ثِ فٌرَاى هتغيرط
پيص ثيي ثط َّيت سبظهبًي افضب ثب زض ًؾط گطفتي ًمص ٍاسغِ ثطاج افتوبز ثِ سبظهبى ثَز وِ ثسيي
هٌؾَض ضص فطضيِ تسٍيي ضس ًتبيح آظهَى فطضيبس ثسيي لطاض است:
زض فطضيِ اٍلّ ،وجستگي ثب ج زٍ ثقس افتوبز فبعفي ٍ ضٌبذتي ثِ ضّجط هَضز آظهَى لرطاض
گطفت ٍ ًتيدِ آظهَى ،همساض ضاثغِ ّوجستگي ثب هيبى ايي زٍ ثقس افتوبز ثِ ضّجط ضا ّوبى گًَِ وِ
ثِگًَِ ًؾطج ٍ هٌغمي اًتؾبض هيضفت ( R=2 83<2 7؛ )sig=2 222تأييس وطز آظهَى فطضريبس زٍم ٍ
سَم پژٍّص ًطبى زاز وِ افتوبز ثِ ضّجط ثط افتوبز ثِ سربظهبى اثرط گرصاض اسرت ورِ ايري يبفترِ ثرب
پرژٍّصّربج هتقرسز پيطريي ّرن چرَى )(Shamir & Lapidot, 2003) ٍ (Burke et. Al., 2007
ّوبٌّگ است زض فطضيِ چْبضم ،همبيسِ اج هيبى ضسس اثط افتوبز فبعفي ثرب افتوربز ضرٌبذتي ثرِ
ضّجط ثط افتوبز ثِ سبظهبى اًدبم ضس ٍ ايي فطضيِ پرژٍّص هجٌري ثرط لرسضس ثريصترط پريص ثيٌري
وٌٌسگي افتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط ثط افتوبز ثِ سبظهبى تأييس ًطس ايري يبفترِ ثرب ًتيدرِ & (Yang
) Mossholder, 2010هجٌي ثط آى وِ سِ ثقس زضستىبضجٍ ،اثستگي ٍ تقْرس خرعٍ فَاهرل ضرٌبذتي
افتوبز ّستٌس ٍ ثٌبثطايي افتوبز ضٌبذتي ثِ ضّجط ،ثب لرسضس ثريصترطج ًسرجت ثرِ افتوربز فربعفي
هيتَاًس ايي سِ ثقس ضا پيص ثيٌي وٌس ،تفبٍس زاضز ضبيس ثتَاى ًتيدِ هتفبٍس ايي پژٍّص ضا ًبضي
اظ ٍيژگيّبج افضبج خبهقِ ٍ فَاهل ظهيٌِ اج اثط گصاض ثط آًْب زاًست ،چرطا ورِ ثرِ ًؾرط هريضسرس
لضبٍسّب ٍ ازضانّبج هقلوبى ًسجت ثِ همساض افتوبز ثِ هسيطاى هساضس زض هحيظ هسضسِ ،ثيصترط
هجتٌي ثط احسبسبس ٍ فَاعف آًْب ثبضس تب ثط اسبس ضٌبذت زليك اظ ٍيژگيّبج فرطزج هرسيطاى ثرب
ايي حبل ،ثِ فميسُ ) ،(Schoorman, Mayer & Davis, 2007افتوبز فبعفي اظ حَظُّبيي اسرت ورِ
ثبيس سبظ ٍ وبضّبج آى زليكتط ضٌبذتِ ضَز ٍ هَضَفبس وطرف ًطرسُ لبثرل اسرتفبزُاج زضثربضُ آى
ٍخَز زاضز وِ پيطٌْبز هيضَز زض پژٍّصّبج آتي ثِ همبيسِ ايري زٍ ثقرس افتوربز ٍ ًيرع همبيسرِ
ضسس اثط آًْب ثط سبيط پسيسُّبج سبظهبًي پطزاذتِ ضَز ايي اهىبى ًيع ٍخَز زاضز وِ زض هحيظّبج
گًَبگَى سبظهبًي (اًَاؿ سبظهبىّب) ،اثط افتوبز ضٌبذتي ٍ فبعفي هسيطاى هتغيط ثبضس وِ ايي اهط ًيع
هيتَاًس زستوبيِ پژٍّصّبج آتي لطاض گيطز زض فطضيِ پٌدن ،ثِ پيص ثيٌي َّيرت سربظهبًي ثرِ-
ٍسيلِ افتوبز ثِ سبظهبى پطزاذتِ ضس ٍ ًتيدِ آظهَى فطضيِ ايي ضاثغِ ضا تأييس وطز ورِ ايري يبفترِ
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هؤيس پيطٌْبز ) (Puusa & Tolvano, 2006است ٍ سطاًدبم زض فطضريِ ضطرن ،اثرط غيرط هسرتمين
افتوبز ضٌبذتي ٍ فبعفي ثِ ضّجط ثط َّيت سبظهبًي اظ ضاُ افتوبز ثِ سربظهبى آظهرَى ضرس ٍ همربزيط
ضطيت اثط غيط هستمين ثِ زست آهسُ ايي اثط ضا ًيع تأييس وطز
هيبًگيي ثِ زست آهسُ اظ توبهي هتغيطّب زض خبهقِ پژٍّص ،همساض ثرب تطج اظ حرس هتَسرظ
آهبضج ضا ًطبى هيزّس وِ ثيبًگط ٍضقيت هٌبسرت سرغ افتوربز ضرٌبذتي ٍ فربعفي هقلوربى ثرِ
هسيط اى هساضس ،افتوبز ولي ثِ هسضسِ ٍ َّيت سبظهبًي هقلوبى زض هساضس خبهقرِ پرژٍّص اسرت
يىي اظ فَاهل هْن هٌبست ثَزى سغ ايي هتغيطّب ضا هي تَاى فَاهل سربظهبًي ٍ فرطزج حربون ثرط
هساضس ٍ هقلوبى ثِ فٌَاى هطاوع ٍ افضبج اضائِ زٌّسُ ذسهبس آهَظضي ٍ پطٍضضري خبهقرًِ ،سرجت
ثِ سبظهبىّبج تَليسج ٍ اًتفبفي زاًست
ايي پژٍّص يبفتِ ّبج خسيسج ثرِ هَضرَؿ َّيرت سربظهبًي ٍ افتوربز ثرِ هرسيطاى افتوربز
سبظهبًي هيافعايس ًرست آى وِ اگط چِ ) ،(Puusa & Tolvano, 2006اثط افتوبز سبظهبًي ثط َّيت
سبظهبًي ضا ثِگًَِ ًؾطج هغطح وطزُ ثَزًس ،اهب زض ّيچ يه اظ پژٍّصّربج پيطرييً ،مرص افتوربز
فطزج يب سبظهبًي ثط سغ َّيت سبظهبًي ثِگًَِ تدطثي ثطضسي ًطسُ ثَز ثب تأييس اثطگصاضج افتوربز
سبظهبًي ثط َّيت سبظهبًي زض ايي پژٍّص ،يبفتِ خسيسج ثِ ازثيبس افتوبز ٍ َّيت سبظهبًي افرعٍزُ
ضس ،هجٌي ثط ايي وِ افتوبز ثِ هسيط ثط َّيت سبظهبًي اثط گصاض است يبفترِ زٍم پرژٍّص ثرِ هدرعا
وطزى اثقبز افتوبز ثِ ضّجط هطثَط است زض اغلت پژٍّصّبج پيطيي افتوبز ثِ ضّجط ثِ غَضس ولي
هغطح ضسُ ٍ ًَؿ ايي افتوبز اظ هٌؾط فبهرل ايدربز وٌٌرسُ آى هرسًؾط لرطاض ًگطفترِ اسرت زض ايري
پژٍّص هطرع ضس وِ زض خبهقِ هَضز ثطضسي ،افتوبز ثِ هسيط ظهبًي وِ هٌطب فبعفي زاضتِ ثبضس
ثيصتط اظ افتوبزج وِ ثط پبيِ ضٌبذت ٍ ًتيدِگيطج فلي فماليي ٍ هٌغمي است ،زض ايدربز افتوربز
سبظهبًي اثط گصاض است زستبٍضز سَم ،تبييس هسل پيطٌْبزج ثَز تب وٌَى هسلي وِ افتوبز ثِ ضّجرط،
افتوبز ثِ سبظهبى ٍ َّيت سبظهبًي ضا ّن ظهبى هسًؾط لطا زازُ ٍ ضاثغرِ ثريي آًْرب ضا آظهرَزُ ثبضرس،
تسٍيي ًطسُ ثَز تبييس هسل پيطٌْبزج ايي پژٍّص هطرع هيوٌس وِ هسيطاى هيتَاًٌس ثرب ايدربز
افتوبز ًسجت ثِ ذَز زض وبضوٌبًطبى ،افتوبز آًْب ضا ثِ سبظهبى افعايص زٌّسوِ ايي اهط ذرَز هٌدرط
ثِ افعايص َّيت سبظهبًي آًبى هيضَز
ثب تَخِ ثِ تقبضيفي وِ ثطاج ثقس زضستىبضج افتوبز ثرِ سربظهبى اضائرِ ضرسُ اسرت ،ثرِ ًؾرط
هيضسس وِ ايي ثقس هيتَاًس پبيِ ٍ اسبسي ثطاج اثقبز زيگط افتوبز ثِ سبظهبى تلمي ضَز ًؾط ثِ ايري
وِ زض پژٍّص ّبج اًدبم ضسُ تبوٌَى اثط پيص ثيٌي وٌٌرسگي اثقربز گًَربگَى افتوربز ثرط يىرسيگط
ثطضسي ًطسُ است ،پيطٌْبز هيضَز وِ پژٍّصگطاى زض ايي ضاثغِ هغبلقربس تدطثري اًدربم زٌّرس
ّنچٌيي ،زض اي ي پژٍّص افتوبز ثِ ضّجط ثِ غَضس زٍ ثقس هدعاج افتوبز فبعفي ٍ ضٌبذتي زض ًؾط
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گطفتِ ضس ،زض حبلي وِ افتوبز سبظهبًي ثِ غَضس يه سبظُ ولي ثسٍى هتوبيع سربذتي اثقربز آى زض
هسل هس ًؾط لطاض گطفت؛ ثٌبثطايي ،پيطٌْبز هيضَز پرژٍّصّربج آتري ثرِ ثطضسري اثرط هسرتمين ٍ
هدعاج اثقبز افتوبز ثِ ضّجط (ّن چَى افتوبز ضٌبذتي ٍ فبعفي) ثط اثقبز گًَبگَى افتوربز سربظهبًي
ثپطزاظًس ّنچٌيي ،اظ آًدب وِ َّيرت ٍ افتوربز هفربّيوي پَيرب ّسرتٌس & (Schoorman, Mayer
) Davis, 2007; Ravasi & VanRekom, 2003ثطضسي پَيبييّب ٍ فطايٌسّبج اثطگصاضج هتمبثل ايي
زٍ فبهل ثط يىسيگط ًيع هيتَاًس خبلت تَخِ ٍ سَزهٌس ثبضس
ثب تَخِ ثِ آًىِ زض ايي پژٍّص همساض ٍ تغييطاس اًسوي اظ َّيت سبظهبًي ثرٍِسريلِ افتوربز
پيص ثيٌي ضس ،پيطٌْبز هيضَز تب زض پژٍّصّبج آتي ،هتغيطّرب ٍ فَاهرل زضٍى ٍ ثرطٍى سربظهبًي
هؤثط زيگطج وِ هيتَاًٌ س همرساض ٍ زضغرس تغييرطاس َّيرت سربظهبًي ضا پريص ثيٌري وٌٌرس ،هرَضز
ضٌبسبيي ٍ استفبزُ لطاض گيطًس
ايي پژٍّص زض سغ هساضس اًدبم ضس ٍ ثب تَخِ ثرِ ايري ورِ َّيرت ٍ افتوربز هفربّيوي
چٌسسغحي ّستٌس ،اًدبم پژٍّصّبيي زض سغَح گًَبگَى تحليل ثطاج ايي هفبّين ضطٍضج ثِ ًؾط
هيضسس وِ هستلعم اسرتفبزُ اظ ضٍشّرب ٍ اثعاضّربج پژٍّطري پيچيرسُ ٍ لرسضسهٌرستطج اسرت ٍ
سطاًدبم اظ آًدب وِ هسل پژٍّص زض خبهقِ هحسٍزج اظ سبظهبىّبج ذسهبتي يقٌي هقلوبى هرساضس
همغـ ضاٌّوبيي زض يه ضْطستبى اًدبم ضس ،پيطٌْبز هيضَز وِ هسل پرژٍّص زض خَاهرـ آهربضج
گستطزُتط ٍ ًيع زض سبظهبى ّبج تدبضج ثِ وبض ثطزُ ضَز تب لبثليرت تقورين پرصيطج ٍ وربضثطز آى زض
سبيط ضطايظ هحيغي هَضز آظهَى ٍ تَسقِ لطاض گيطز
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