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چکیده
Abstract
purpose: This study's goal is to investigate the  هدف این پژوهش بررسی نقش نظارت توههننآمنو بور:هدف
role abusive supervision on job tension and
توشش غوی ی و اناوراف یووارک یاریشوا بانو هواک مشخبو
deviance among employees of selected banks : غهرسخا نجفآباد با نقش منانجی خوهدتشظنیی اسو ر رو
in Najaf Abad city by the mediating role of
self-regulatory.
Methode:
The
target  نفور ا یاریشوا بانو هواک435 جامعه آمارک پژوهش غامل
مشخب غهرسخا نجوف آبواد مویباغود یوه براسواج جودو
population included employees selected banks
in Najafabad city to 435 people. The sample  نفور بوه غونه تصوادیی در217 مهرگا نیهنوهاک بوه ججو
size was selected using the Morgan table, to
217 people. To measure variables, of Tepper دسخرج ا بنن آنا انخباب غد اندر براک سشجش مخینرهواک
(2000) questionnaire for abusive supervision ،)2000( پژوهش نن ا پرسششامه هاک؛ نظارت تههنن آمن تپر
and Tangney’s (2008) questionnaire for self-  تشش غی ی هاوج و،)2004( خهدتشظنیی تشگشی و هیکارا
regulation, House and Rizzo’s (1972) )2000( ) و اناووراف یووارک بشوو و رابنش ووه1972( ریوو و
questionnaire for job tension and Bennett and
Robinson’s (2000) questionnaire for job اسخفاد غدر پایایی پرسشوشامه هوا بوا رو آافواک یرون وا و
deviance were used. Reliability of the  در تج یوه و تا نول. پایایی ترین ی موهرد تاینود اورار گریو
questionnaire was confirmed by Cronbach's pls داد هووا ا موود سووا ک معووادات سوواخخارک و نوور ای و ار
alpha. Structural equation modeling and PLS
software were used to analyze the data.  نخایج پژوهش نشا داد یه نظارت:اسخفاد غد اس ر یایخه ها
Results: The results of the research showed تههننآمن بر اناراف یارک یاریشا تاثنرگذار اس ر هیچشونن
that abusive supervision has an effect on نظارت تههنن آمن به طهر غنرم خقن و ا طریق خهدتشظنیی
employee deviance. Also, abusive supervision
بر تشش غی ی یاریشا تاثنرگذار می باغد یوه نشوا دهشود
is indirectly affected on job tension by
employee self-regulation. This demonstrates  نظووارت:نقووش منووانجی خووهدتشظنیی اسوو ر نخنجووهگنوورک
the mediating role of self-regulation. تههنن آمن یکی ا عهامل ایو ایش دهشود توشش و اناوراف در
Conclusion: abusive supervision is one of the
یاریشا ا یداد می غهدر مانی یاریشا می تهانشود خوهد را ا
factors that increase tension and deviation in
هواک
تشش یا اناوراف یوارک مصوه نگوه دارنود یوه مهوارت
the employees. Employees can protect
خهدتشظنیی را ی
themselves from tensions or deviations when یرد باغشدر ا آنجایی یه نقش منوانجی
they have acquired self-regulation skills.
 ا ایون رو یاریشوا، خهدتشظنیی مهرد تایند ارار گریخه اسو
Since the mediating role of self-regulation می تهانشد با بهر گنرک ا خوهدتشظنیی اثورات مبورب نظوارت
was confirmed, therefore employees can use
تههننآمن را یاهش دهشدر
self-regulation to reduce abusive supervision
destructive effects.
 نظوارت، خهدتشظنیی، تشش غی ی، اناراف یارک:کلیدواژهها
Keywords: job deviance, job tension, selfتههننآمن
regulation, abusive supervision
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مقدمه
در دهه اخنر عالاه به بررسی ریخارهاک مضر و مبرب در سا ما ها ای ایش یایخه اس به طوهرک
یه ب نارک ا این پژوهشها بر ریخارهاک انارایی یاریشا مخیری غود انودر نکخوه اساسوی ،یو
تهجهی به ریخارهاک مبرب مدیرا و سرپرسخا در سا ما اس یه میتهاند عهاا ی بوه مراتو
یا بار براک سا ما به هیرا داغخه باغدر پژوهشگرا ا نظریه وایشش 1براک یه عکو ااعیول
به نظارت تههننآمن اسخفاد یرد اندر نظریه وایشش بنوا موییشود ایورادک یوه
یاریشا ن
براک جفظ یشخر یوردک خوهد توال موییششود درگنور در ریخارهوایی موی غوهند یوه بخهانشود
اسخقال غا را با یابشد (منشل و آم وروج)2007 ،2ر پوژوهشهوا نشوا مویدهود یوه نظوارت
تههننآمن با خهد طنف وسنعی ا پنامدهاک مشفی را به هیرا دارد و بر جش ههاک مبخ ف جوه
یارک ا جی ه ای ایش تشش غی ی ،ای ایش اناراف یاریشا و یاهش عی کورد تواثنر گوذار اسو
(تاو 3و هیکارا 2009 ،؛یارا ه و هیکارا )2012 ،ر
نظارت تههننآمن دریار باعث می غهد یه ایراد درگنر رویدادهاک مشفی مانشد اناراف یوارک
و تشش غی ی غد و باعث غکل گنرک اج اسات مشفوی در آ هوا گورددر موانی یوه یاریشوا
ریخارهاک مشفی یا تاقنرآمن ک ا سهک مدیرا مشاهد یششد ،چشانچوه ریخارهواک خوهدتشظنیی
ایراد باا باغد در این صهرت تشش غی ی یاهش مییابدر ایراد با خوهدتشظنیی پواینن ،بوه دن وا
ریخارهاک تالییجهیانه در سا ما ه خشد و بشوابر ایون مهجو ایو ایش توشش غوی ی مویغوهند
(م آان خر 4و هیکارا )2018 ،ر اذا میتها انخظوار داغو یوه نظوارت توههننآمنو ا طریوق
خهدتشظنیی بر تشش غی ی اثرگذار باغدر توشش غوی ی ننو مهجو تهدیود سوالم یاریشوا و
مانط یارک میگردد (یرنا  5و هیکارا )2011 ،ر

مبانی نظری و توسعه فرضیهها
خودتنظیمی
خهدتشظنیی یکی ا جش ههاک مه براک مهیقن در ندگی بهغیار مویرودر ان وا هوا اوادر بوه
تیننر وایششهاک خهد ،تیننر جاا هاک درونی خهد و ا سهک دیگر تیننر ریخارغا ه خشدر ایون
ظرین خهدتشظنیی س غد یه به طهر اابل مالجظه اک به طنف وسنعی ا انعطافپوذیرک و

1. reactance theory
2. Mitchell and Ambrose
3. Thau
4. McAllister
5. Kernan
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پنچندگی ریخار آدمی دس یابن ر هیانطهر یه خهدتشظنیی راهی براک مهیقنو اسو  ،غک و
در خهدتشظنیی نن میتهاند مشکالت و سبخیهایی عدید اک را مهج غهد (بامن خر)2003 ،1ر
خهدتشظنیی با ی یاتی نظنر خهدیشخرای ،خهیشخندارک و خهدیرموانی مخورادف اسو و تعواریف
مخعددک ا آ وجهد دارد (جهادک و هیکارا )1395 ،ر خهدتشظنیی بهعشها یرایشدک تعریف غد
اس یه در آ یرد ریخار خهد را ار یابی می نیاید و مطابق با اسخانداردها ،اهداف و معنارهایی یه
دارد ریخار را مهرد اضاوت ارار میدهد و با تهجه به نخایج جاصل ا این اضاوت ،ریخوار خوهد را
تشظن مییشد (وه 2018 ،2؛ بامن خر و وه )2007 ،ر
خهد تشظنیی براک نشا داد این یه چگهنه یردسوخا نظوارت توههننآمنو سرپرسوخا را
درک و مطابق آ ریخار می یششد به یار می رود( ناندی نار 3و هیکارا )2014 ،ر
بهطهر ی ی نظریههاک مهجهد تهایق دارند یه خهدتشظنیی را میتها بهعشها تهانوایی تیننور
یا غ ه بر ایکار و اج اسات نامط هب و مهار آ تعریف یردر پنشبنشی میغوهد یوه خوهدیشخرای
پاینن به عشها یکی ا مهیخرین عهامل غکل گنرک ریخارهاک مبرب و تشش ا باغد یه مشجر بوه
ایجاد یشوارهاک یوارک در ایوراد موی غوهد ( بانودورا)2009 ،4ر ایورادک یوه داراک مهوارتهواک
خهدتشظنیی بااترک ه خشد ،به صوهرت یعوا و بوه غونه هواک مبخ وف ریخوار خوهد را هودای
مییششدر این ایراد اادرند ا راه ردهاک مشاس ی براک پاسخ به غرایط مانطی اسخفاد یششد و یوا
با تهجه به غرایط مانطی راه ردهاک غا را تیننر دهشد ( ییر)1989 ،5ر
تاقنقات نشا داد اس یه خهدتشظنیی در ایراد مخفاوت اس ر بوهطوهر ی وی ایورادک یوه
سطح باایی ا خهد تشظنیی دارند ،بهخر در برابور وسهسوه ،سوریهب ایکوار و ریخوار نوامط هب در
مقای ه با ایرادک یه ا سطح پاینن خهد تشظنیی برخهردارند،ا خهد مقاومو نشوا موی دهشود
(م آان خر)2018 ،ر هدف ا خهدتشظنیی یشخر ایکار ،اج اسات ،انگن ها و عی کرد ایراد اس
(بامن خر و هیکارا )2006 ،ر خوهدتشظنیی بوراک تهانوا سواخخن ایوراد جهو مقاومو در برابور
وسهسهها ،اعیا تالییجهیانه ع نه تاقنرهاک ادراک غود و مهوار خهاسوخههواک غبصوی خوهد
ضرورک اس (بامن خر و هیکارا 2007 ،؛ اناج و هیکارا )2014 ،ر

1. Baumeister
2. Vohs
3. Nandkeolyar
4. Bandura
5. Zimmer
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نظارت توهینآمیز
در سا هاک اخنر ،ماققا عالاه یادک به بررسی ریخارهاک انارایوی مودیری در منشوه ریخوار
سا مانی ا خهد نشا داد اندر یکی ا این ریخارها ،نظوارت توههننآمنو  1سرپرسوخا اسو (وو و
هه) 2013 ،2ر ادراک یاریشا ا بد ریخارک سرپرسخا و ریخارهاک غنرمشصفانه آ ها بنوا یششود
نظارت تههننآمن اس (تاو و هیکارا )2009 ،ر نظارت تههننآمن بوه غوکل هواک ای وردگی و
تا نلریخگی در سا ما ظههر مییابد و مش عی ا اسخرج م من اس یه پنامدهاک مشفی جودک
با خهد به هیرا دارد ( تپر و هیکارا )2007 ،ر خشهن  ،یجخ قی ،عن جهیی عیهمی و ااودامات
بیپرواک ایراد نیهنه هایی ا نظارت تههنن آمن ه خشدر نظارت تههننآمن در مال یار بهعشوها
ی مش ع بااقه اسخرج و تشش اک غی ی براک ایراد غشاخخه غد اس (یارا وه و هیکوارا ،
)2012ر
پژوهشهاک نشا می دهد یه نظارت تههنن آمن طنف وسنعی ا پنامدهاک مشفی را با خوهد بوه
هیرا دارد یه بر جش ه هاک مبخ ف جه یارک ا جی وه یواهش رضوای غوی ی (تپور،)2007 ،
یاهش ریا یاریشا (انا  3و هیکارا  ،)2012 ،ای ایش اناراف یاریشا و یاهش عی کورد تواثنر
گذار اس (تاو و هیکارا  ،2009 ،یارا ه و هیکارا )2012 ،ر هرچشد روغن اسو یوه نظوارت
تههننآمن پدید اک سا مانی اس و باید ا آ اجخشاب غهد ،اما در بار ایشکه چه یارک میتوها
انجا داد تا ا نظارت تههننآمن ج هگنرک غهد ،تاقنقات یادک در دسخرج نن و ( پانودت و
اسچهار ب )2017 ،4ر
نظارت تههننآمن مششا ب نارک ا تشش غی ی اس ر تاقنقات نشا داد اسو یوه نظوارت
تههننآمن می تهاند عهاا سشگنشی بر سالم روجی و ج یی یاریشا داغوخه باغودر بوه دیگور
سبن نظارت تههنن آمن به دانل این یه یکی ا عهامل ایجاد یششد اسوخرج در یاریشوا اسو ،
مشجر به تشش غی ی در آ ها مویغوهدر نظریوه واب وخگی اودرت( 5امرسوه  )1972 ،6و نظریوه
با دارندگی 7تایند مییششد در مهااعی یه یاریشا ا ادرت یایی جه ریخارهاک تالیوی جهیانوه
برخهردار باغشد ،نظارت تههنن آمن سرپرسخا را تالیی خهاهشد یردیه این امر به نهبه خهد مشجر

1. Abusive supervision
2. Wu & Hu
3. Lian
4. Pundt & Schwarzbeck
5. power-dependence theory
6. Emerson
7. deterrence theory
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به ریخارهاک انارایی در سا ما میغهدر در هینن منشه نظریه واب خگی ادرت بنا می دارد یه
واب خگی یرد بهطهر م خقن به ادرت او واب خه اس (تپر و هیکارا )2009 ،ر
براساج نظریه خهدتبری ی می تها گف ایراد در غرایط سب یارک انرژک خهد را ا دس
میدهشد و ادرت آ ها براک رویارویی با م ایل یاهش مییابدر بشابر این یرد دچوار تب نوه نفو
میغهد و تیایل و تهانایی وک براک اسخفاد ا خهدیشخرای یاهش پندا مییشد (هوارای)2015 ،1ر
بدین ترتن  ،ا نظریه ت اد اجخیاعی و نظریه خهدتبری ی می توها بوراک پاسوخ بوه ریخارهواک
نظارتی یاریشا (نظنر نظارت تههنن آمن ) اسخفاد یردر مانی یه یاریشا غاهد ریخارهاک مشفوی
یا تاقنرآمن ا سهک ناظرا می باغشد میکن اس به دانول هوراج ا پنامودهاک مشفوی مقاب وه
بهمثل ،ریخارهاک تالییجهیانه و انارایی انجا ندهشدر این عیل مشجر به یاهش خهد تشظنیوی و
ای ایش تشش غی ی در یاریشا خهاهد غدر براساج آنچه بنا غد میتها چشنن نخنجوه گریو
یه نظارت توههننآمنو بور خوهدتشظنیی و توشش غوی ی ،و ننو خوهدتشظنیی بور توشش غوی ی
(م آان خر و هیکارا )2018 ،ونظارت تههنن آمن بر اناراف یاریشوا در سوا ما تواثنر گوذار
اس (منشل و آم روج)2007 ،ر
تنش شغلی
مانی یه انخظارات یرد با عالاه وک هیاهشگ ن اغد اسخرج غی ی ر موی دهودر ا آنجوایی یوه
ایراد ببش عید اک ا وا خهد را در مانطهاک یارک سوپرک موییششود ،ا ایون رو تهجوه بوه
م ااه اسخرج غی ی در یار ا اهین باایی برخهردار می باغد (اردیانی و امنشویخوها )1396 ،ر
پژوهشها خاطر نشا میسا د یه تشش غی ی باا مشجر به یاهش یوارایی و ایو ایش ریخارهواک
مبرب در یاریشا (مایدک ری ک و هیکوارا  ،)1391 ،ادراک یاریشوا ا نظوارت توههننآمنو
مشجر به ای ایش تشش در یار (وین ر 2و هیکارا  )2013 ،و ای ایش تشش به یاهش ریا یاریشوا
مشجرمی غهد (یرنا و هیکارا )2011 ،ر
انحراف در کار
اناراف یارک ،ریخارک هدییشد اس یه هشجارهاک سا مانی را نقض موییشود و اصود آسون د بوه
سا ما ویارمشدا و یا هر دو را داردر اما باید تهجه یرد یه نقض هشجارهاک سا مانی به مثابوه اناوراف
یارک نن  ،ب که مالک تهدیدک اس یه سا ما یا یاریشا را در بر میگنورد ( بشو و رابنش وه ،3
1. Hurley
2. Wheeler
3. Bennett and Robinson
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)2003ر رابنش ه و بش  )1995( 1اناراف در یار را تهسعه دادند و آ را به دو نهع اناراف سوا مانی و
اناراف بننیردک ط قه بشدک یردندر اناراف سا مانی مشجر به پنامدهایی موی غوهند یوه م وخقنیا در
رابطه با سا ما ه خشد (مانشد طفر ریخن ا انجا یار ،طوهانی یورد سواعات اضوایه یوارک بوهطوهر
هدییشد) و اناراف بننیردک پنامدهایی را در بر می گنردیه به طهر م وخقن در ارت واب بوا ایوراد موی
باغشد (مانشد تههنن یالمی و آ ار )ر اناراف بننیردک ،ریخارهاک انارایوی در برابور سرپرسوخا و سوایر
ایراد را غامل می غهد (هرغکهی  2و هیکارا )2007 ،ر
ریخارهاک انارایی یکی ا پنامدهاک اسخرج غی ی در مانط یار اس یه ه یشههاک آغوکار
و نها اابل تهجهی به سا ما تاینل مییشد و مهج به مباطر ایخواد اثرببشوی و عی کورد
یرد و سا ما می غهد (گلپرور و هیکارا )1393 ،ر اناراف یارک امرک ارادک اس یرا یاریشا
براک تط نق خهد با هشجارها انگن اک ندارند (منشول و آم وروج)2007 ،ر نظوارت توههننآمنو ،
ریخارهاک مشفی ماونط یوار ا جی وه اناوراف یوارک را ایو ایش مویدهودر روابوط بونن نظوارت
تههنن آمن و اناراف یاریشا براک بررسی ریخارهاک تالییجهیانه مفند بهد و براک تهضونح ایون
گهنه ریخارها مهرد اسخفاد ارار میگنردرمهااعی یه یاریشا ریخارهاک تههنن آمنو سرپرسوخا را
مشاهد مییششد ،درپی انخقا و تالیی آ درگنر ریخارهاک انارایی میغهند (منشول و آم وروج،
)2007ر برخی تجربنات مانط یار هیچه ناامندک ،بیعدااخی و تهدیودات بوه اناوراف ریخوارک
یاریشا مشجر میگردد (بش و رابنش ه )2003 ،ر اغفرث )1997( 3بنا موییششود یوه نظوارت
تههننآمن اج اج ناامندک ،بنگانگی و ناتهانی را ایو ایش مویدهودر تپور )2000( 4دریایو یوه
نظارت تههنن آمن بر درک یاریشا ا عداا سا مانی اثرگذار اس ر بشابراین نظارت توههننآمنو
به اناراف یاریشا در سا ما مشجرمی غهد (منشل و آم روج)2007 ،ر
هیچشنن غهاهد پژوهشی نشا می دهدیه اسخرج ا مه ترین عهامل موهاعنخی و سوا مانی
اس یه با برو ریخارهاک انارایی در سا ما رابطه داردر عهامل اسخرج و تشش ا تعاد روانوی و
هنجووانی یوورد را بووره د و ا ایوون طریووق بووا ایجوواد اخووخال در نظووا ار یووابی غووشاخخی و
تصین گنرکهاک ریخارک ،منشه برو ریخارهاک انارایی را یراه می آورند (گلپورور و هیکوارا ،
)1393ر در مطااعات مخعدد رابطه بنن اسخرج غی ی و ریخارهاک انارایوی در یارمث و گو ار
غد اس (هرغکهی و هیکارا )2012 ،ر

1. Robinson and Bennett
2. Hershcovis
3. Ashforth
4. Tepper
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پیشینه تجربی پژوهش
نظارت تههنن آمن بر خوهدتشظنیی و خوهدتشظنیی بور توشش غوی ی اثور مشفوی دارد و نظوارت
تههننآمن به طهر غنرم خقن ا طریق خهدتشظنیی بر تشش غی ی تاثنرگذار اس (م آان وخر و
هیکارا )2018،ر نظارت تههننآمن اثر مشفوی بور عهامول سوا مانی دارد (تپور )2000،ر نظوارت
تههنن آمن اثر مث خی بر تشش غی ی دارد و با ای ایش نظارت تههننآمن تشش غی ی نن ایو ایش
مییابد(تپر و هیکارا )2007،رنظارت توههننآمنو بور رضوای غوی ی تواثنر مشفوی دارد(تپور و
هیکارا )2009،ر خهدتشظنیی پاینن یکی ا مهیخرین عهامل پنشبنشی یششد ریخارهاک مبورب
و تشش ا اس و مشجر به ایجاد یشارهاک یارک در ایراد میغهد(باندورا و ایوی)2003، 1رایورادک
یه داراک خهدتشظنیی باایی ه خشد ،بهخر اادرند ایکار خهد را یشخر نیایشدر این ایراد اج اسات
خهد را تشظن یرد و مانع ا تاری آ در برابر ایرادک میغهندیه خهدتشظنیی ییخورک دارنود
(تانگشی و هیکارا )2004،2رنظارت تههنن آمنو بوا خوهدتشظنیی رابطوه معکوهج دارد (ژانوگ و
بدنا  )2016، 3ربر اساج پنشنشه تاقنق یرضنههاک پژوهشی به صهرت یر تعریف غدند؛
یرضنه او  :نظارت تههننآمن بر خهدتشظنیی اثر مشفی و معشادار داردر
یرضنه دو  :خهدتشظنیی بر تشش غی ی اثر مشفی و معشادار داردر
یرضنه سه  :نظارت تههننآمن بر اناراف یارک اثر مث و معشادار داردر
یرضنه چهار  :تشش غی ی بر اناراف یارک اثر مث و معشادار داردر
یرضنه پشج  :نظارت تههننآمن ا طریق خهدتشظنیی بر تشش غی ی اثرگذار اس ر
خودتنظیمی

H2

H1
نظارت

تنش شغلی

توهین آمیز

H4

H3
انحراف
کاری

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (محقق)
1. Bandura & Locke
2. Tangney et al
3. Zhang and Bednall
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روش پژوهش
پژوهش جاضر ا نظر هدف یاربردک و ا نظر رو
به مشظهر تج ی ه و تا نل داد ها ا رو

انجا پژوهش تهصنفی-پنیایشوی اسو ر

هی خگی با رویکرد ع ی و ا اب ار پرسششامه جه

جیع آورک داد ها اسخفاد غد اس ر براک سشجش نظوارت توههنن آمنو ا پرسشوشامه تپور
(، )2000در سشجش خهد تشظنیی ا پرس ششامه تشگشی و هیکارا ( )2004یه هریودا 10
سها  ،در سشجش توشش غوی ی ا پرسشوشامه هواوج و ریو و ( )1972ا  4سوها و بوراک
سشجش اناراف یارک نن ا پرسششامه بش

و رابنش وه  ) 2000( 1ا  13سوها و در هیوه

سهاات ا طنف  5گ یشه اک انکورت اسوخفاد غود اسو
یاریشا بان هاک مشخب

ر جامعوه آموارک ایون پوژوهش را

غهرسخا نجف آباد تشکنل می دهشدر ججو جامعوه آموارک 435

نفر بهد یه بر اساج جدو یرج ی و مهرگا ججو نیهنوه  217نفور برآوردگردیودر بودین
مشظهر تعداد  230پرسششامه ته یع و  221پرسششامه دریای
پرسششامه اابول اسوخفاد تشوبن

غودر در مجیوهع تعوداد 219

داد غود و موهرد تج یوه و تا نول اورار گریو ر رو

نیهنه گنرک در این پژوهش بوه صوهرت تصوادیی در دسوخرج موی باغودر ا طالعوات جیعنو
غشاخخی نیهنه آموارک در جودو  1آمود اسو
نظر جش ن

یوه نشوا موی دهود ایثور پاسوبگهیا ا

مرد و داراک سشنن بنن 31تا 40سا و داراک تاصنالت ان ان

ببش تا نل پژوهش براک بررسی برا

می باغشدر در

مد مفههمی و آ موه یرضونه هوا ا مود سوا ک

معادات ساخخارک و نر ای ار  PLSاسخفاد غد اس ر
جدول : 1متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش
متغیر

تعداد

یهق دیپ
تاصنالت

سابقه یارک

و پاینن تر

ان ان
یهق ان ان

10
195

و بااتر

متغیر
مرد
جش ن

134
85

14

30- 20سا

58

ییخر ا  10سا

84

40- 31سا

118

20- 10سا

105

50- 41سا

35

30- 21سا

19

بااک50سا

8

بااک  30سا

11

سن

1. Bennett and Robinson
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یافته های پژوهش
پایایی و روایی همگرای متغیرهای پنهان بعد از اصالح مدل
جدول  : 2روایی همگرا ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
متغیرهای مکنون

روایی همگرا

آلفا کرونباخ

پایایی ترکیبی

خهدتشظنیی

0/56

0/71

0/79

نظارت تههنن آمن

0/50

0/89

0/91

تشش غی ی

0/66

0/77

0/85

اناراف یارک

0/55

0/92

0/93

ط ق نخایج بدس آمد ا جدو یهق بارهاک عام ی براک هیه گهیه ها بج گهیه هاک غیار
 10و  37و  23یه به ترتن مربهب به مخینرهاک خهدتشظنیی ،تشش غی ی و اناراف یارک
می باغشد بااک  0/5مااس ه غدر

شکل  :2مدل اندازه گیری بعد از اصالح

روایی واگرا به روش فورنل الرکر
مطابق مشدرجات جدو ( 3یهرنل و اریر )1981 ،اعداد مشدرج در جدو نشوا ا برخوهردارک
روایی واگراک مشاس ی می باغدر
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جدول  :3ماتریس همبستگی و روایی همگرا و واگرا فورنل و الرکر
2

3

مؤلفه

روایی همگرا

1

1

اناراف

55/0

0/746

2

تشش

66/0

141/0

0/816

3

خهدتشظنیی

56/0

473/0

241/0

748/0

4

نظارت تههنن آمن

50/0

713/0

117/0

492/0

4

707/0

برازش کلی مدل
براک بررسی برا مد ی ی ا معنار  GOFاسخفاد میغهد یه  GOF= 0/1من ا ی 0/25 ،
= GOFمقدار مخهسط و مقدار ب رگ  GOF= 0/36براک سشجش اعخ ار مد هاک  PLSبهیوار
میرودر
این معنارا طریق یرمه یر مااس ه میغهد:
= GOF
مقادیر اغخرایی 1نشانه منانگنن مقادیر اغخرایی هر سوا مویباغود یوه ا منوانگنن مقوادیر
 AVEبراک مهافهها ،مااس ه میغهد و این مقدار در این پژوهش برابر اس با 0/56 :
نن مقدار منانگنن مقادیر ضرای تعننن سا هاک درون اک مد اس یوه هیوا مقودار
ضری تعننن یعشی  0/946 ،0/242و  0/058میباغد یه 0/415اسخفاد میغهدر
0/415 x 0/56
0/195

مقدار  GOFبرابر با  0/481بدس آمد یه نشا ا برا

= GOF
خهب مد داردر

آزمون فرضیهها
در این مرج ه با اسخفاد ا مد ساخخارک روابط بنن سا ها به ااوا ع وی موهرد بررسوی اورار
گری ر در وااع با در نظر گریخن نخایج بررسی روابط بنن سا هاک م خقل و واب خه با اسوخفاد ا
ضری مربهطه میتها به بررسی معشیدار بهد اثرات بنن سا هاک تاقنق پرداخو ر هیچشونن
ا آ مه بهت اسخراپ (با  500یر نیهنه) براک اصالح خطاک اندا گنرک تیننرات سطح سوا  2و
مااس ه مقادیر  Tجه تعننن معشادارک ضرای م نراسخفاد غد اس ر

1. Communalities
2. Construct Level Changes
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جدول  :4آزمون فرضیهها
فرضیهها

بار عاملی

معناداری

ضریب تعیین

سطح

فرضیه

نظارت تههنن آمن ← خهدتشظنیی

-0/492

6/030

0/242

p=0/000

تأیند

خهدتشظنیی ← تشش غی ی

-0/241

2/704

0/058

p=0/007

تایند

نظارت تههنن آمن ← اناراف یارک

0/969

126/653

0/946

p=0/000

تایند

تشش غی ی ← اناراف یارک

0/028

1/298

p<0/05

رد

نظارت تههننآمن ←خهدتشظنیی←تشش

0/119

2/620

p=0/009

تایند

هیانطهر یه در جدو باا نیایا اس  ،نظارت توههننآمنو بور خوهدتشظنیی (، β= -0/492
 )p=0/000 ،t= 6/030اثر مشفی و معشادار دارد ،هیچشنن نظارت توههننآمنو بور اناوراف یوارک
( )p=0/000 ،t= 126/653 ، β= 0/969اثر مث و معشادارک دارد ،خهدتشظنیی بر توشش غوی ی
( )p=0/007 ،t= 2/704 ، β= -0/241اثر مشفی و معشادارک دارد ،تشش غی ی بور اناوراف یوارک
( )p<0/05 ،t= 1/298 ، β= 0/028اثر معشادارک نداردر نظارت تههنن آمن بهطهر غنرم خقن ا
طریق خهدتشظنیی بر تشش غی ی( )p=0/009 ،t= 2/620 ، β=0/119تواثنر مث و و معشوادارک
داردر

شکل  :3ضرایب معناداری مدل ساختاری

آزمون سوبل
این آ مه براک معشادارک تاثنر منانجی ی مخینر منا دو مخینر دیگر بوه یوار موی رودر ایون
آ مه ا طریق یرمه یر بدس می آید یه در صهرت بنشخر غد این مقدار ا  1/96میتها
در سوطح اطینشوا  % 95معشوادار بووهد تواثنر منوانجی یو مخینور را تاینود نیووهد (داورک و
رضا اد )1393،ر ( a=0/492و  b=0/241و  sa =0/083و ) sb=0/099
19
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 : aمقدار ضری م نر منا مخینر م خقل و منانجی
 : bمقدار ضری م نر منا مخینر منانجی و واب خه
 : saخطاک اسخاندارد مربهب به م نر منا مخینر م خقل و منانجی
 : sbخطاک اسخاندارد مربهب به م نر منا مخینر منانجی و واب خه
= 2/26

𝑏∗a

) √(𝑏 2 ∗𝑠𝑎2 )+(𝑎2 ∗𝑠𝑏2 )+(𝑠𝑎2 ∗𝑠𝑏2

=Z-value

هیانطهر یه مشب غد ،مقدار  z-valueجاصل ا آ مه سهبل برابر با  2/26موی باغود
یه چه ا  1/96بنشخر اس  ،می تها اظهار داغ یه در سوطح اطینشوا  %95تواثنر مخینور
منانجی خهدتشظنیی در رابطه منا نظارت تههنن آمن و تشش غی ی معشادار اس ر ا به ذیر
اس مخینر منانجی در این پژوهش ا نهع منانجی گرک یامل اس ر

بحث و نتیجهگیری
پژوهش جاضر با هدف بررسی اثر نظوارت توههنن آمنو بور توشش و انارایوات یوارک بوا نقوش
تعدی گرک خهدتشظنیی در منا یاریشا بان هاک مشخب غهرسخا نجف آبواد انجوا گریخوه
اس ر نخایج یایخه هاک یرضنه او با نخایج پژوهش ژانگ و بدنل ( )2016و پژوهش م آان خر
و هیکارا ( ) 2018هیبهانی داردر اما با نخایج جاصل ا پوژوهش تشگشوی و هیکوارا ()2004
مخفاوت اس ر نخایج این پژوهش نشا داد یه بنن نظارت توههنن آمنو و خوهدتشظنیی رابطوه
مث و معشادارک وجهد داردر برخوی ا پوژوهش هواک پنشونن نشوا داد بهدنود یوه نظوارت
تههنن آمن با خهدتشظنیی رابطه مشفی داردر در مانط هاک یارک یه تشش بااس و مدیرا با
نظارت هاک بی مهرد خهد بر تشش مهجهد می ای ایشد ،یاریشا خصهصا یاریشا بان ها با تهجوه
به غرایط یارک گاهی اواات ادرت مقاب ه با غرایط مهجهد را ا دس داد و ع ت نف آ هوا
پاینن می آید ودر نخنجه خهدتشظنیی در آ هوا یواهش موی یابودر یرضونه دو جوایی ا تواثنر
خهدتشظنیی بر تشش غی ی بهدر نخایج نشا داد یه بونن خوهدتشظنیی و توشش غوی ی رابطوه
مشفی و معشادارک وجهد داردر در وااع این یرضنه بوا نخوایج پوژوهشهواک توانگشی و هیکوارا
( ،)2004م آان خر و هیکارا ( )2018یه نشا دادند خهدتشظنیی بورتشش اثرگوذار اسو ،
هیبهانی داردر هیانطهر یه بنا غد با ای ایش نظارت تههنن آمن خهدتشظنیی یاریشا تاو
تاثنر ارار گریخه و آ ها به دن ا وایشش به ریخارهاک تههنن آمن می روندر در صهرتی یوه اگور
یاریشا بخهانشد خهد را یشخر یرد و در موا هوایی یوه غورایط یوارک سوب موی غوهد ا
خهدتشظنیی اسخفاد یششد ،می تهانشد تشش ایجاد غد را یاهش دهشدر به دیگرسوبن اسوخفاد
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ا خهدتشظنیی ی مهارت اس یه هیه یاریشا ا آ بهر مشد نن خشدر به هینن دانل اس
یه در غرایط نامشاس یارک و وجهد ریخارهاک تههنن آمن تشش در یاریشا ای ایش موی یابودر
نخایج یرضنه سه نشا داد یه نظارت تههنن آمن بر اناراف یارک اثر مث و معشوادارک داردر
نخایج این یرضنه با پژوهش هاک منشل و آم وروج ( ،)2007تپور وهیکوارا ( )2009و اونن و
هیکارا ( )2013هیبهانی داردر پژوهش هاک پنشنن نشا داد یه نظارت تههنن آمن مشجر به
ای ایش اناراف یارک می گرددر نظارت تههنن آمن اثرات مبربی بر یاریشا و سوا ما داردیوه
یکی ا این اثرات ای ایش تشش و ریخارهاک انارایی در منا یاریشا اس ر نخایج یرضنه چهار
بووا پووژوهش گوول پوورور و هیکووارا ( ،) 1393یارا ووه و هیکووارا ( )2012مخفوواوت اس و ر
پژوهش هاک پنشنن نشا می دهد  ،ایورادک یوه توشش بواایی را تجربوه موی یششود بنشوخر در
ریخارهاک انارایی درگنر خهاهشد غدر این ایوراد بوراک پاسوخ بوه عهامول ایجواد یششود توشش
ریخارهاک انارایی را در پنش می گنرند ر یرضنه پشج نشا داد یه نظارت تههننآمن بوهطوهر
غنرم خقن ا طریق خهدتشظنیی بر تشش غی ی تاثنر مث و معشادارک دارد یه این نخنجه با
نخنجه پژوهش م آان خر و هیکارا ( )2018مطابق داردر

پیشنهادات کاربردی پژوهش
 -1مدیرا و سرپرسخا سا ما ها باید براک ج وهگنرک ا بورو ریخارهواک انارایوی در منوا
یاریشا خهد ،در یشار یراه آورد ب خرهایی براک ای ایش تعهد سا مانی  ،ا نظارتهواک
تههنن آمن و مداخالت بیمهرد پرهن نیایشدر
 -2مدیرا و سرپرسخا جامعه مهرد بررسی براک پرهن ا ایجاد تشش غی ی در پرسوشل خوهد
به جاک یشخر هاک پ نگر و مچ گنرانوه بوه ایجواد سن وخ هواک هشوداردهشد و یشخور
پنش نگر اهخیا ور ندر
 -3هیانطهر یه نخایج نشا داد ،در جامعه مهرد بررسوی خوهدتشظنیی ب ونار پواینن اسو ر ا
این رو یاریشا تشش غی ی بنشخرک را تجربه مییششودر بشوابراین دغدغوه اصو ی مودیرا و
سرپرسخا باید تقهی خهدتشظنیی یاریشا باغد یرا این ویژگی نقوش ب ونار یوادک در
تاب آورک ایراد داغخه و تشش غی ی را یاهش میدهدر
 -4مدیرا و سرپرسخا باید در تفهیض اخخنار مشاس به پرسشل یردسو خوهد ،توا جاینکوه
می تهانشد ا نظارتهاک م خقن و ن دی پرهن نیایشدر
 -5مدیرا و سرپرسخا باید ا طریق ارایه آمه هاک مشاس  ،ادرایات مشفوی یاریشوا را در
مهرد نظارت هاک مدیرا تا تاثنر ارار داد و ا این طریق تاب آورک و خهدتشظنیی آنا
را ای ایش دهشدر
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