
 ذینفعان  بر رابطه بین مسولیت اجتماعی، معنویت، خود شیفتگی و تعارض نقش و اخالق حرفه ای مدیران تاثیر دارد.

برای انجام این فرضییه ا  رررییون یسسسه مراتیی ایتفاد  می شود بطوریهه با وارد رردن متییر 

و تعارض نقش و  چه تییری در رابطه بین مسیییولیت اجتماعی، معنویت، خود شییییفتگی ذینفعان

ارتیاط بین مسولیت  ذینفعاناخالق حرفه ای مدیران صیور  می ریرد. ارر در مد  با وارد رردن 

اجتماعی، معنویت، خود شییفتگی و تعارض نقش و اخالق حرفه ای مدیران برررار باشد تاثیر این 

 متییر  مثیت بود  ایت و بر عهس.

) ریل ا  اضافه رردن متییر تعدیسگر و ا شد  ایتمرحسه اجر  2برای بررییی این فرضییه مد  در 

ره خروجی آن در پیویییت آمد  ایییت ما در اینجا فقر آخرین مرحسه و مرحسه ن ایی  بعد ا  آن (

 .یعنی دوم را ذرر  می رنیم

 جدو  آنالیز واریانس

 مجموع مربعا  مد 
درجه 

 آ ادی

میانگین 

 مربعا 
 آمار  فیشر

یطح معنی داری 

 مد 

مرحسه 

 دوم

 45873 7.7. . 457.3 رررییون

  797. 7. 775244 خطا .3533

   22 735988 رل

ضریب تعین بدون 

 ذینفعان
35774 

ضریب تعین با وارد 

 ذینفعانرردن 
352. 

 

ارتیاط بین مسولیت اجتماعی، معنویت، خود شیفتگی  ذینفعانبا توجه به جدو  باال با ورود متییر 

به  ذینفعانو تعیارض نقش و اخالق حرفیه ای مدیران تایید می شیییود. در جدو  بعدی به نقش 

 رابطه بین متییرها  اضافه می شود.
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 ذینفعانمتییر  جدو  ضرایب با ورود

 مد 

 ضرایب غیر ایتاندارد

ضرایب 

 ایتاندارد
 Tآمار  

داری یطح معنی 

 ضرایب ضرایب

خطای 

ایتنادرد 

 ضرایب

مرح

له 

 دوم

(Constant) 25937 ..23  .5223 .333 

 3797. .7543- 777.- 772. 732.- تعارض نقش

 3739. 75222 243. 749. 222. معنویت

 3474. 899.- 744.- .77. 734.- خودشیفتگی

مسولیت 

 اجتماعی
-.727 .732 -.22. -75.83 .3779 

 332. 45247 323. 777. 479. ذینفعان

 

مسولیت اجتماعی، معنویت، خود در رابطه بین  ذینفعانبا توجه به جدو  باال نتیجه می شود ره 

تاثیررذارند. در ضییمن ضییریب تعین مد  ا   شیییفتگی و تعارض نقش و اخالق حرفه ای مدیران

 افزایش پیدا ررد  ایت  .352به  35774

 منابع:

،  SPSS 79ب نام اوالدی، نررس عیایی ، تحسیل داد  های پریشنامه ای به رمک ابراهیم بایزیدی،  -7

 7497انتشارا  عابد، چاپ پنجم ، 
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