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چکیده
ثب تَخِ ثِ ایي کِ هذیزا ى اثز ثخص ّوَارُ ثِ دًجبل راُ ّبیی ثزای ثْجَد ػولکزد کبرکٌبى ٍ سبسهبى
خَد هیثبضٌذ ،آًْب هیتَاًٌذ ثب پزٍرش هَلفِّبی َّش ّیدبًی ثِ هذیزاًی اثز ثخص تجذیل ضوًَذ
ثب تَخِ ثِ اّویت َّش ّیدبًی ٍ ًقص آى در تغییز ػولکزد ،ایي پژٍّص ثِ ثزرسی ًقص هَلفِّبی
َّش ّیدبًی هذیزاى در ثْجَد ػولکزد کبرکٌبى در داًطوابُّوبی اسوتبى هبسًوذراى پزداخوت رٍش
پژٍّص تَصیفیّ -وجستای است ً 06فز اس هذیزاى ٍ ً 916فز اس کبرکٌبى ،در ایي پژٍّص هطبرکت
داضتٌذ اثشار اًذاسُ گیزی پزسطٌبهِ َّش ّیدوبًی ثزادثوزی ٍ گزیوَس( ٍ )2664پزسطوٌبهِ ػولکوزد
پژٍّطاز سبختِ ثز اسبس هذل اچیَ ثَد دادُّب ثب استفبدُ اس  SPSSضبهل رٍشّبی آهبر تَصویفی،
آسهَى آهبری  tتک گزٍُ t،تفبٍت ثیي دٍ گزٍُ ،ضزیت ّوجستای پیزسَى ٍ تحلیل رگزسیَى گبم ثِ
گبم ،هَرد تدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت یبفتِّبی پژٍّص ثیبًاز آى است کِ ثویي هَلفوِّوبی ّوَش
ّیدبًی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد ثِ ػجبرت دیازّ ،ز چِ َّش ّیدوبًی هوذیزاى
ثبالتز ثبضذ ػولکزد کبرکٌبى ثْتز خَاّذ ثَد
کلید واژههاَّ :ش ّیدبًی ،خَد آگبّی ،خَد هذیزیتی ،هوذیزیت راثطوِ ،آگوبّی اختووبػی ،ثْجوَد
ػولکزد
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مقدمه
سبسهبىّب در ثزًبهِّبی پزٍرش هذیزاى ٍ خبًطیي پزٍریّ ،وَارُ ثِ دًجبل ضٌبسبیی هدوَػِ ٍیژگی
ّبیی ّستٌذ کِ هذیزاى هَفق را اس ًبهَفق هتوبیش سبسًذ ثزای ًیل ثِ ایي ّذف ،رٍاًطٌبسی در هزکش
ثقل تَخِ سبسهبىّب قزار گزفتِ است یبفتِّبی پژٍّطْب ًطبى هیدّذ سبسهبىّوب ثوب ضوزایط ًسوجتب
ثزاثز ،دارای ًتبیح ٍ رُ آٍردّبی هتفبٍتی ّستٌذ ایي هَضَع تَخوِ پژٍّطوازاى را ثوِ فزآیٌوذّوبی
درًٍیسبسهبى خلت کزدُ است(ثبرًی )4334،هطبلؼِی ثُؼذ رٍاى ضٌبختی در سبسهبى ،داهٌوِ ٍسویؼی اس
ٍیژگیّبی افزاد را ضبهل هیضَد اس خولِ ادراکً ،ازش ،اًایشش ،ارسشّب ٍ ّوَش در طوی سهوبى
اًَاػی اس َّش ٍ تبثیز هتفبٍت آى ثز رفتبر ضٌبسبیی ضذُ است ٍ افزاد اس ًظز ًَع َّش ،هیوشاى آى ٍ
ّن چٌیي تَاًبیی ثْزُ ثزداری اس آى هتفبٍت ّستٌذ اًَاع َّش ثِ تزتیوت ػجوبرت ّسوتٌذ اس ّوَش
فیشیکیَّ ،ش ػقالًیَّ ،ش ّیدبًی ٍ در ًْبیت َّش هؼٌَی َّش ّیدبًی کِ هَرد ثزرسوی در
ایي پژٍّص است ػجبرت است اس تَاًبیی کٌتزل ٍ ادارُ احسبسبتّ ،یدبًبت خَد ٍ دیاوزاى (سوبلٍَی
ٍهبیز )4336،ثِ ػجبرت دیاز ،تٌظین ّیدبًبت ٍ ػَاطف ثِ گًَِای کِ رفتبر را ثِ سووت ارتجوبا اثوز
ثخص ثب دیازاى ،سبسگبری ثب هحیط ٍ ًیل ثِ ّذفّب ّذایت ًوبیذ
در حبل حبضزَّ ،ش ّیدبًی ٍ تبثیز آى ثز رفتبر ٍ ػولکزد هَرد تَخوِ سوبسهبىّوب اسوت هوذیزاى
تصوین هیگیزًذ ٍ ثز رفتبر اػضب تبثیز هیگذارًذ ،آًْب ًِ تٌْب ٍظبیف را تؼییي هیکٌٌذ ثلکِ چاوًَای
اًدبم دادى آى را ًیش هطخص هیکٌٌذ هذیزاى در ضجکِای اس رٍاثط هتقبثل ،یب ثِ ػجبرت دیاز ،رٍاثط
اختوبػی ػول هیکٌٌذ ثٌبثزایي هَفقیت ّز سبسهبًی در گزٍ رفتوبر ٍ تؼبهول اثوز ثخوص هوذیزاى ثوب
کبرکٌبى هیثبضذ یبفتِّبی پژٍّطْب ًطبى هیدّذ سزهبیِ گذاری رٍی ّوَش ّیدوبًی هوذیزاى ثوز
ػولکزد کبرکٌبى سبسهبى اثز هیگذارد ثِ طَری کِ َّش ّیدبًی هیتَاًذ یک اثشار استزاتژیک ثزای
هذیزاى در اًدبم ٍظبیف سبسهبًی ثبضذ (پزاتی )2663،4ػلیزغن اّویت َّش ّیدبًی ،اغلوت هوذیزاى
ثزای اًدبم دادى کبرّب اس هغشضبى یبَّش ػقالًی استفبدُ هیکٌٌذ تب اس قلجطبى ًازاًی آًْب ایي است
کِ ّوذلی ٍ دلسَسی ،آًْب را اس ًیل ثِ ّذفْبی سبسهبى دٍر هیکٌذ در حبلی کِ یبفتِّوبی پژٍّطوْب
ًطبى هیدّذ ثزخَرداری ٍ ثِ کبرگیزی اس َّش ػقالًی صزفب ثیست درصذ هَفقیت را ثِ ّوزاُ دارد
در حبلی کِ استفبدُ اس َّش ّیدبًی 06 ،درصذ هَفقیت آًْب را ثِ ارهغبى هیآٍرد

. L.Melita Prati
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گلوي )4334(4ثحث َّش ّیدبًی را ثِ ػٌَاى یکی اس هجبحث هْن در سبسهبىّب هؼزفی کزد اٍ ثیبى
هیکٌذ کِ ثْتزیي حَسُ ثزای هقبیسِ َّش ّیدبًی ثب َّش ػقالًی ،هحیط کبر ٍ سبسهبىّوب اسوت
سیزا افزاد در هحیط کبر خَد ػالٍُ ثز تَاًوٌذیّبی ػلوی کوِ ًتیدوِ ّوَش ػقالًوی آًْوب اسوت اس
قبثلیتّبی َّش ّیدبًی خَد ًیش استفبدُ هیکٌٌذ کِ ًتیدِ ایي فؼبلیت ،ثِ ثْجَد ػولکوزد افوزاد در
سبسهبى هٌدز ضذُ ٍ کبرآیی ٍ اثز ثخطی را افشایص هیدّذ در سبسهبى ّز چِ سطَح هوذیزیت ارتقوب
هییبثذ ،اّویت َّش ّیدبًی در هقبیسِ ثب َّش ػقالًی افشایص هوییبثوذ در ایوي سهیٌوِ گلووي ٍ
ّوکبراى هؼتقذًذ کِ َّش ّیدبًی در توبهی سطَح سوبسهبًی کوبرثزد دارد ،اهوب در سوط هوذیزیتی
اّویت حیبتی هییبثذ در هیبى اًَاع سبسهبًْب ،در سبسهبًْبی آهَسضی رػبیت هبّیت اًسبًی -اختوبػی
در تؼبهل ثیي اػضب ٍ فزا خَاًذى آًْب ثِ کبر اثز ثخص اّویت ٍیژُای دارد هذیزاى ایي سبسهبىّب ثبیذ
ّوبًٌذ سبیز هذیزاى ٍ حتی ثیص اس آًْب دارای تَاًبیی کٌتزل ٍ ادارُ خَد ،ارتجبا اثز ثخطی ثب کبرکٌبى
ثزای ًیل ثِ ػولکزد اثز ثخص ثبضٌذ
ثب تَخِ ثِ ثبفت ًظبم آهَسضی اس خولِ داًطابُّب استفبدُ اس هذلّبی اختوبػی ٍ دٍری اس هذلّبی
هکبًیکی ضزٍری ثِ ًظز هیرسذ داًطابُّب سیستنّبی اًسبًی -اختوبػی ّستٌذ ،لذا تؼبهل ٍ ارتجبا
اثز ثخص در آًْب اس اّویت ٍیژُای ثزخَردار اسوت داًطوابُّوب چٌبًچوِ اس تَاًوبیی ّوَش ّیدوبًی
ثزخَردار ثبضٌذ هیتَاًٌذ اػضبی سبسهبى را ثِ اًدبم دادى ػولکزد اثز ثخص ّذایت کٌٌذ هَضوَع در
خَر تَخِ در َّش ّیدبًی ،آهَسش پذیزی آى است اّویت ایي هَضَع ًبضی اس ایوي هسوبلِ اسوت
کِ اگز َّش ّیدبًی هذیزاى اثز هثجتی ثز ػولکزد کبرکٌبى داضتِ ثبضذ ،هیتَاى ایوي تَاًوبیی را ثوِ
افزاد آهَسش داد ٍ ثِ ایي تزتیت ثز هیشاى ایي هٌجغ کویبة -هذیزاى اثز ثخص -افشٍدُ ضَد ثب تَخوِ
ثِ ایٌکِ هذیزاى اثز ثخص ّوَارُ ثِ دًجبل راُ ّبیی ثزای ثْجوَد ػولکوزد کبرکٌوبى ٍ سوبسهبى خوَد
هیثبضٌذ ،آًْب هیتَاًٌذ ثب پزٍرش هَلفِّبی َّش ّیدبًی ضبهل ثِ هذیزاًی اثز ثخص تجذیل ضًَذ ٍ
ثز ػولکزد سبسهبى تبثیز هطلَثی ثاذارًذ ػولکزد هیتَاًذ ّوَارُ تحت تبثیز ػَاهول هختلفوی هوَرد
ارسیبثی قزار گیزد یکی اس هذلْبی ارسیبثی ػولکزد هذل اچیَ 2است کِ هیتَاًوذ ػولکوزد کبرکٌوبى را
هَرد ثزرسی قزار دّذ ایي هذل ثِ ٍسیلِ ّزسی ٍ گلذ اسویت ثِ هٌظَر کوک ثِ هوذیزاى در تؼیویي
ػلت ٍخَد هطکالت ػولکزد ٍ ثِ ٍخَد آهذى استزاتژیْبی تغییز ثِ هٌظَر حل هطکالت طزح ریوشی

. Daniel Goleman
. ACHIEVE
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گزدیذ ّفت هَلفِ هَخَد در هذل اچیَ ثزای حل هطکالت ػجبرتٌذ اس :اًایشُ ،تَاًبییٍ ،ضَح ،کوک،
هحیط ،ارسیبثی ٍ اػتجبر هیثبضذ ثب تَخِ ثِ هجبًی تئَریکی ٍ تدزثوی ثوِ ًظوز هویرسوذ کوِ ّوَش
ّیدبًی ثِ ػٌَاى یک ػبهل ٍاسطِای ٍ سبسهبى دٌّذُ کوِ ضوبهل هَلفوِّوبی خوَد آگوبّی ،خوَد
هذیزیتی ،هذیزیت راثطِ ٍ آگبّی اختوبػی هیثبضذ هیتَاًذ هَخت ثْجَد ػولکزد ضَد
پژٍّطْبی هتؼذدی در سهیٌِ َّش ّیدبًی ثب هَلفِّبی هختلف سبسهبًی اًدوبم ضوذ یبفتوِّوبی
پژٍّص یبًگ ّی َّرّ ٍ 4وکبراى (ً )2644طبى داد کِ َّش ّیدبًی ثِ ػٌَاى یوک ػبهول پویص
ثیٌی کٌٌذُ هَفقیت در رّجزی تحَلی هیثبضذ ًتبیح پژٍّص کَیي فبکس ٍ ّوکبراى (ً )2644طوبى
داد کِ ثِ ػٌَاى یک ػبهل پیص ثیٌی کٌٌذُ در ٍظیفِ ٍ ػولکزد هجتٌی ثز قزایي هویثبضوذ پوژٍّص
کَکبرٍ ٍ ّوکبراى(ً )2663طبى داد کِ َّش ّیدبًی در پبسخ ثِ الاَّبی هختلف اختوبػی در افزاد
هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یک ػبهل تفکیک کٌٌذُ ًقص هْوی را ایفوب ًوبیوذ یبفتوِّوبی پوژٍّص ضوَت ٍ
ّوکبراى(ً ) 2662طبى داد کِ ّوَش ّیدوبًی ثوز سوالهت خسووی ٍ رٍاًوی افوزاد هویتَاًوذ هوَثز
ثبضذ یبفتِّبی پژٍّص اٍکٌیٌشکب -ثَلیک(ً )2664طبى داد کِ َّش ّیدبًی ثِ ػٌوَاى یوک ػبهول
ضووزٍری ٍ هْوون در تؼیوویي سًووذگی ٍ سووالهت رٍاًووی تلقووی هوویضووَد ًتووبیح پووژٍّص پووبرکز ٍ
ّوکبراى(ً )2661طبى داد کِ ثیي َّش ّیدبًی ،تَاًبیی ضٌبختی ٍ هَفقیت تحصیلی یوک راثطوِی
هستقیوی ٍخَد دارد ٍ َّش ّیدبًی هیتَاًذ ثز کبرکزد تحصیلی ٍ تَاًبیی ضٌبختی تبثیز گذار ثبضوذ
یبفتِّبی پژٍّص ایٌالجزگ(ً )2661طبى داد کِ ثیي هَلفِّبی َّش ّیدبًی ٍ سبسگبری اختووبػی
راثطِ ٍخَد دارد ٍ ّیدبًبت در سط سبسگبری اختوبػی هَثز ٍاقغ هیضًَذ یبفتِّبی پژٍّص هبًذل
ٍ فزٍاًی(ً )2669طبى داد کِ ثیي َّش ّیدبًی ٍ سجکّبی رّجزی راثطِ ٍخَد دارد ًتبیح پژٍّص
استبگ ٍ لی(ً )2669طبى داد کِ َّش ّیدبًی ًسجت ثِ صفبت ضخصیتی ٍ ثْزُ َّضوی ،ػولکوزد
ضغلی را ثْتز ٍ ثیطتز پیص ثیٌی هیکٌذ ػالٍُ ثز ایي کٌتوزل ّیدوبًی ٍ هوذیزیت ّیدوبًی ارتجوبا
هثجتی ثب ػولکزد کبرکٌبى (کبر گزٍّی ،اًایشش ٍ ایدبد پیطوزفت) دارد پوژٍّص ًٍوگ ٍ الٍ()2662
ًطبى داد کِ َّش ّیدبًی رّجزاى ثز ػولکزد ٍ ًازش پیزٍاًطبى در سبسهبى هیتَاًذ اثزثخص ثبضذ
خزج (ً )2666طبى داد هذیزاًی ثب َّش ّیدبًی هیتَاًٌذ ارتجبا سبسهبًی هَثز ثوب در کبرکٌوبى خوَد
داضتِ ثبضٌذ ٍ هحیطی ایدبد کٌٌذ کِ ّزکسی در آى هطبرکت داضتِ ثبضوذ ایوي هوذیزاى هویتَاًٌوذ
کبرکٌبى خَد را ارسیبثی کٌٌذ ،آًْب هیتَاًٌذ ثز ّیدبًبت کبرکٌبى خَد تبثیز گذار ثبضٌذ ثوِ طوَری کوِ
.Younghee hur
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کبرکٌبى ثتَاًٌذ اس اّذاف سبسهبًی حوبیت کزدُ ٍ در رسیذى ثِ آى اّوذاف توالش ًوبیٌذ یبفتوِّوبی
پژٍّص کزیوی ٍ ّوکبراى (ً )4934طبى داد کِ اس راثطِی ثیي دلجستای ایوي ٍ هَلفِّوبی ّوَش
ّیدبًی هیتَاى ًتیدِ گزفت کِ افزاد ثب دلجستای ایوي ،هْبرتّبی تٌظین ّیدبى ثبالتز ،ارتجبطوبت
ثیي فزدی ثیص تز ٍ اس هْبرتّبی ّوذلی ثیطتزی ثزخَردارًذ ّوچٌیي افزاد ثب دلجستای اضوطزاری
اس خَد کٌتزلی ،هْبرت اختوبػی ٍ خَد اًایشی ٍ ّوذلی کوتزی ثزخَردارًذ یبفتِّبی پژٍّص سیٌوی
ًٍذ(ً )4902طبى داد کِ ثیي هَلفِّبی ّوَش ّیدوبًی دثیوزاى ٍ ػولکوزد آًْوب راثطوِ ٍخوَد دارد
یبفتِّبی پژٍّص سلیوبًی(ً )4902طبى داد کوِ ثویي ّوَش ّیدوبًی ٍ رٍحیوِی کوبری کبرکٌوبى
داًطابُ آساد راثطِ ٍخَد دارد پژٍّص هختوبری پوَر ٍ ّوکوبراى(ً )4906طوبى داد کوِ ثویي ّوَش
ّیدبًی ٍ ثبسدّیّبی رّجزی (هذل ثزًبرد ثبس) هوذیزاى گزٍّْوبی آهَسضوی در داًطوابُ اصوفْبى
راثطِ ٍخَد دارد یبفتِّبی پژٍّص کبٍُ ٍ یشدی(ً )4906طبى داد کِ ثیي هَلفِّبی َّش ّیدوبًی
ٍ سزسختی راثطِ ٍخَد دارد یبفتِّبی پژٍّص دالٍر(ً )4906طبى داد کِ آهَسش هَلفِّبی ّوَش
ّیدبًی در افشایص سالهت رٍاى هَثز ثَدُ ٍ ػالئن ثیوبری را در هَلفِّبی سالهت رٍاى کبّص داد
است لذا آهَسش هَلفِّبی َّش ّیدبًی سجت ارتقبی سالهت رٍاًی هیضوَد ثوِ طوَری کوِ فوزد
ثْزُی ثْتزی در گشارشّبی ضخصی اس هَفقیت در هقبثلوِ ثوب هطوکالت ثوِ دسوت هویآٍرد ایوي
پژٍّص ثِ ثزرسی فزضیِّبی سیز پزداخت:
 4ثیي َّش ّیدبًی هذیزاى ٍػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد
 2ثیي خَد آگبّی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد
 9ثیي خَد هذیزیتی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد
 1ثیي هذیزیت راثطِ هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد
 4ثیي آگبّی اختوبػی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد
روش شناسی
رٍش پژٍّص تَصیفیّ -وجستای است رٍش ًوًَِ گیزی تصبدفی طجقوِای اسوت ٍ ثوزای تؼیویي
حدن ًوًَِ اس خذٍل کزخسی ٍ هَرگبى استفبدُ ضذ کِ ثز ایي اسبس ً 06فز اس هوذیزاى ًٍ 916فوز اس
کبرکٌبى ،در ایي پژٍّص هطبرکت داضتٌذ اثشار اًذاسُ گیزی پزسطوٌبهِ ثزادثوزی ٍ گزیوَس ضوبهل 20
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سَال در ارتجبا ثب َّش ّیدبًی ٍ پزسطٌبهِ پژٍّطاز سبختِ ضبهل  21گَیِ در ارتجبا ثوب ػولکوزد
کبرکٌبى ثَد
یافتههای پژوهش
فزضیِ اٍل  :ثیي َّش ّیدبًی هذیزاى ٍػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد
ثزای آسهَى ایي فزضیِ اس آسهَى آهبری ضزیت ّوجستای پیزسوَى اسوتفبدُ ضوذ ًتوبیح در خوذٍل
ضوبرُ  4هٌؼکس ضذُ است
خذٍل ً :4تبیح آسهَى آهبری ضزیت ّوجستای پیزسَى ثیي َّش ّیدبًی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى
َّش ّیدبًی

ضزیت ّوجستای پیزسَى

ػولکزد کبرکٌبى
6 166

سط هؼٌی داری

6 666

تؼذاد

06

ثز اسبس خذٍل ضوبرُ  ،4ضزیت ّوجستای هحبسجِ ضذُ ( )6 166در سوط ( )6/64هؼٌوبدار اسوت،
ثٌبثزایي فزض صفز رد هیضَد ،ثٌبثزایي ثیي َّش ّیدبًی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى در داًطوابُ راثطوِ
ٍخَد دارد ثِ ػجبرت دیازّ ،ز چِ َّش ّیدبًی هذیزاى ثبالتز ثبضذ ػولکزد کبرکٌبى ثْتز هیضَد

فزضیِ دٍم :ثیي خَد آگبّی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد
ثزای آسهَى ایي فزضیِ اس آسهَى آهبری ضزیت ّوجستای پیزسَى استفبدُ ضذ
خذٍل ً : 2تبیح آسهَى آهبری ضزیت ّوجستای پیزسَى ثیي هَلفِ خَد آگبّی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى
خَد آگبّی

ضزیت ّوجستای پیزسَى

ػولکزد کبرکٌبى
6 224

سط هؼٌی داری

6 666

تؼذاد

06

ّوبى طَر کِ در خذٍل  2هطبّذُ هیضَد ضزیت ّوجسوتای هحبسوجِ ضوذُ ( )6 224در سوط
( )6/64هؼٌبدار است ثٌبثزایي فزض صفز رد هیضَد ًٍتیدِ گزفتِ هیضَد کِ ثیي هَلفِ خَد آگوبّی
هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى در داًطابُ راثطِ ٍخَد دارد ثِ ػجبرت دیاز ّز چِ خوَد آگوبّی هوذیزاى
ثبالتز ثبضذ ػولکزد کبرکٌبى ثْتز هیضَد

43

ًقص هؤلفِّبی َّش ّیدبًی هذیزاى در ثْجَد ػولکزد کبرکٌبى داًطابُ

فزضیِ سَم :ثیي خَد هذیزیتی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد
خذٍل ً :9تبیح ضزیت ّوجستای پیزسَى ثیي خَد هذیزیتی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى
خَد هذیزیتی

ضزیت ّوجستای پیزسَى

ػولکزد کبرکٌبى
6 996

سط هؼٌی داری

6 664

تؼذاد

06

ّوبى طَر کِ در خذٍل  9هطبّذُ هیضَد ضزیت ّوجستای هحبسجِ ضوذُ ( )6 996در سوط
( )6/64هؼٌبدار است ثٌبثزایي فزض صفز رد هیضَد ًٍتیدِ گزفتِ هیضَد کِ ثیي هَلفِ خَد هذیزیتی
ٍ ػولکزد کبرکٌبى در داًطابُ راثطِ ٍخَد دارد ثِ ػجبرت دیاز ّز چِ هَلفِ خوَد هوذیزیتی هوذیزاى
ثبالتز ثبضذ ػولکزد کبرکٌبى ثْتز هیضَد
فزضیِ چْبرم :ثیي هذیزیت راثطِی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد
ثزای آسهَى ایي فزضیِ اس آسهَى آهبری ضزیت
خذٍل ً :1تبیح ضزیت ّوجستای پیزسَى ثیي هذیزیت راثطِ ٍ ػولکزد کبرکٌبى
هذیزیت راثطِ

ضزیت ّوجستای پیزسَى

ػولکزد کبرکٌبى
6 229

سط هؼٌی داری

6 664

تؼذاد

06

ّوبى طَر کِ در خذٍل  1هطبّذُ هویضوَد ضوزیت ّوجسوتای هحبسوجِ ضوذُ ( )6 229در سوط
( )6/64هؼٌبدار است ثٌبثزایي فزض صفز رد هیضَد ًٍتیدِ گزفتِ هیضَد کوِ ثویي هَلفوِ هوذیزیت
راثطِ هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى در داًطابُ راثطِ ٍخَد دارد ثِ ػجبرت دیاز ّز چِ هَلفوِ هوذیزیت
راثطِ هذیزاى ثبالتز ثبضذ ػولکزد کبرکٌبى ثْتز هیضَد
فزضیِ پٌدن :ثیي آگبّی اختوبػی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى راثطوِ ٍخوَد دارد ثوزای آسهوَى ایوي
فزضیِ اس آسهَى آهبری ضزیت ّوجستای پیزسَى استفبدُ ضذ ًتبیح در خوذٍل ضووبرُی  4هوٌؼکس
ضذُ است
خذٍل ً :4تبیح ضزیت ّوجستای پیزسَى ثیي آگبّی اختوبػی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى
آگبّی اختوبػی

ضزیت ّوجستای پیزسَى

ػولکزد کبرکٌبى
6 236

سط هؼٌی داری

6 669

تؼذاد

06
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ّوبى طَر کِ در خذٍل  4هطبّذُ هیضَد ضزیت ّوجستای هحبسجِ ضذُ ()6 236در سط ()6/64
هؼٌبدار است ثٌبثزایي ًتیدِ گزفتِ هیضَد کِ ثیي هَلفِ آگبّی اختوبػی هذیزاى ٍ ػولکوزد کبرکٌوبى
در داًطابُ راثطِ ٍخَد دارد ثِ ػجبرت دیاز ّز چِ هَلفِ آگبّی اختوبػی هذیزاى ثبالتز ثبضذ ػولکزد
کبرکٌبى ثْتز هیضَد ثزای ثزرسی تبثیز ّز یک اس هَلفِّبی َّش ّیدبًی ثِ ػٌَاى هتغیوز پویص
ثیٌی کٌٌذُ ثز ػولکزد کبرکٌبى ثِ ػٌَاى هتغیز هالک اس آسهَى رگزسیَى استفبدُ ضذُ است کِ ًتوبیح
آى در خذٍلّبی سیز آهذُ است
خذٍل  :6هذل ثِ دست آهذُ اس رگزسیَى چٌذ هتغیزُ (گبم ثِ گبم)
هذل
4
2

2

ضزیت تؼییي R
6 462
6 440

ضزیت ّوجستای چٌذگبًِ R
6 996
6 930

خذٍل :2خالصِ تحلیل ٍاریبًس
هٌجغ تغییز
هذل4

هذل2

رگزسیَى
ثبقی هبًذُ
هدوَع
رگزسیَى
ثبقی هبًذُ
هدوَع

هدوَع هیوبًایي
هدذٍر
1 964
91 909
90 211
6 414
92 661
90 211

درخوووووِ
آسادی
4
20
23
2
22
23

هدذٍرهیبًایي

آسهَى F

1 964
6 163

46 644

سووط هؼٌووی
داری
6 662

9 626
6 939

2 046

6 664

خذٍل  :0ضزایت هؼبدلِ رگزسیَى گبم ثِ گبم (هذل ثبقی هبًذُ)
هذل

ضزیت استبًذارد ًطذُ
ثتب

ػذد ثبثت (ػولکزد)
خَد هذیزیتی
ػذد ثبثت(ػولکزد)
خَد هذیزیتی
آگبّی اختوبػی

2 903
6 999
4 404
6 232
6 266

خطبی
استبًذارد
6 132
6 462
6 642
6 462
6 632

ضزیت استبًذارد ضذُ

T

سط
هؼٌبداری

1 042
9 261
2 436
2 026
2 420

6 666
6 662
6 644
6 664
6 696

ثتب

6 996
6 234
6 240

24

ًقص هؤلفِّبی َّش ّیدبًی هذیزاى در ثْجَد ػولکزد کبرکٌبى داًطابُ
خذٍل :3ضزایت هؼبدلِ رگزسیَى گبم ثِ گبم هتغیزّبی ًب هَثز
پبراهتزّب

Beta

t

سط هؼٌی داری

خَد آگبّی
هذیزیت راثطِ

6 409
6 244

4 26
4 222

6 26
6 603

هطبثق خذاٍل ثبال ٍ ثز اسبس هؼبدلِ رگزسیًَی چٌذگبًِ ثوزای تجیویي هیوشاى ػولکوزد کبرکٌوبى
داًطابُ ثز حست هَلفِّبی َّش ّیدبًی کِ ضبهل خَدآگوبّی ،خوَد هوذیزیتی ،آگوبّی اختووبػی
هذیزاى ٍ هذیزیت راثطِ هیثبضذ هالحظِ ضذ در ًْبیت هَلفِّبی خَد هوذیزیتی ٍ آگوبّی اختووبػی
درایي هذل ثبقی هبًذًذ کِ هیشاى ضزیت ّوجستای چٌذگبًِ آًْب ثب هتغیوز ٍاثسوتِ در هوذل  2ثزاثوز
 ٍ 6 930ضزیت تجییي  6 440ثذست آهذ کِ ثز حست هقذار آهبرُ آسهوَى  F=2 046در سوط هؼٌوی
داری ( ) 6 64راثطِ خطی هؼٌی داری ثیي هتغیزّبی هستقل ٍ ٍاثستِ ٍخوَد دارد اس ثویي هتغیزّوبی
پیص ثیي ثِ تزتیت هَلفِ خَد هذیزیتی ثوب ثتوبی  ٍ 6 234هَلفوِ اگوبّی اختووبػی ثوب ثتوبی 6 240
ثیطتزیي تبثیز را در ثزآٍرد هتغیز ٍاثستِ یؼٌی ػولکزد کبرکٌبى داًطابُ را دارًوذ در ًْبیوت در ًتیدوِ
تحلیل رگزسیَى در ایي پژٍّص ًطبى دادُ ضذ کِ خَد هذیزیتی ٍ آگبّی اختوبػی تبثیز هسوتقین ثوز
ػولکزد ٍ خَد آگبّی ٍ هذیزیت راثطِ تبثیز غیز هستقین ثز ػولکزد دارًذ
بحث و نتیجه گیری
ًتبیح پژٍّص ًطبى هیدّذ کِ ثیي هَلفِّبی َّش ّیدبًی هوذیزاى ٍ ػولکوزد کبرکٌوبى راثطوِی
هثجتی ٍخَد دارد ثز ایي اسبس ٍیژگیّبی ضخصیتی هذیزاى در اًدوبم دادى کوبر اثوز ثخوص ًقوص
هْوی ایفب هیکٌذ تَاًبیی َّش ّیدبًی ایي اهکبى را ثزای هذیزاى فزاّن هیکٌذ کوِ آًْوب ضوٌبخت
درستی اس ّیدبىّب ٍ ػَاطف خَد داضتِ ثبضٌذ ٍ در هَقؼیتّبی هختلف ػکس الؼول هٌبسجی ًطبى
دٌّذ ٍ ثتَاًٌذ تؼبهلی اثز ثخص ثزقزار کٌٌذ ٍ ثب ضٌبخت ٍ درک ّیدبىّبی دیازاى ،پبسخ هٌبسجی ثِ
آًْب ثذٌّذ ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ سبسهبىّب اس خولِ سبسهبىّبی آهَسضی دارای هبّیوت اًسوبًی ّسوتٌذ،
لشٍم ارتجبا اثز ثخص ثزای کست هَفقیت اّویت ثیطتزی در آًْب دارد
پژٍّص حبضز ثز هجٌبی پٌح فزضیِ ضکل گزفت در ارتجبا ثوب فزضویِ اصولی پوژٍّص ،ثویي
هَلفِّبی َّش ّیدبًی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد یبفتِّوبی پوژٍّص ثیوبًاز آى
است کِ ثیي هَلفِّبی َّش ّیدبًی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌوبى راثطوِ ٍخوَد دارد ثوذیي تزتیوت
َّش ّیدبًی هیتَاًذ اثز هثجت ٍ هؼٌی داری ثزػولکزد کبرکٌبى داضتِ ثبضوذ یبفتوِّوبی پوژٍّص

22
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استبگ ٍ لی(ً )2669طبى هیدّذ کِ ثیي َّش ّیدبًی ،ثْزُ َّضی ٍػولکزد راثطِ ٍخوَد دارد ثوِ
طَری کِ َّش ّیدبًی در هقبیسِ ثب ثْزُ َّضی ،ػولکزد ضغلی را ثْتز ٍثیطتز پیص ثیٌی هیکٌوذ،
ّن چٌیي یبفتِّبی پژٍّص رایس (ً )4333یش ًطبى هیدّذ ،ثیي ّوَش ّیدوبًی رّجوز ٍ ػولکوزد
کبرکٌبى راثطِ ٍخَد داردّ ،ن چٌیي یبفتِّبی پژٍّص ثبرسوبد (ً ) 2666طوبى هویدّوذ کوِ ّوَش
ّیدبًی ثِ ػٌَاى یک ػبهل ٍاسطِای هیتَاًذ هَخت ثْجَد ػولکزد گزٍُ ضَد
درارتجبا ثب فزضیِ اٍل ،ثیي خَدآگبّی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌوبى راثطوِ ٍخوَد دارد یبفتوِّوبی
پژٍّص ًطبى هیدّذ کِ ایي هَلفِی َّش ّیدبًی اثز هثجتی ثز ػولکزد کبرکٌبى دارد یبفتوِّوبی
پژٍّص سیٌی ًٍذ(ً )4902طبى داد کِ ثیي هَلفِّبی َّش ّیدبًی دثیزاى ٍ ػولکزد آًْوب راثطوِی
هؼٌی دار ٍخَد دارد ًتبیح ایي تحقیق ثب پژٍّص حبضز در ارتجوبا ثوب هَلفوِّوبی ّوَش ّیدوبًی ٍ
ػولکزد ّوسَ است یبفتِّبی پژٍّص هختبری پوَر ٍ ّوکوبراى(ً )4906طوبى هویدّوذ کوِ ثویي
هَلفِّبی َّش ّیدبًی ٍ ثبسدّی رّجزی هذیزاى گزٍّْبی آهَسضی راثطِ ٍخوَد داردّ ،ون چٌویي
یبفتِّبی پژٍّص هبًذل ٍ فزٍاًی (ً )2669طبى داد کِ ثیي سجک رّجزی ٍ ّوَش ّیدوبًی راثطوِ
ٍخَد دارد ًتبیح ایي تحقیق ًیش ثب پژٍّص حبضز ّوسَ است ثب ایي تفبٍت کِ ایي تحقیق ارتجبا ثیي
سجکّبی هختلف رّجزی ٍ َّش ّیدبًی را ثزرسی کزدُ است در ارتجبا ثب فزضیِ دٍم ،ثویي خوَد
هذیزیتی هذیزاى ٍ ػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد یبفتِّبی پژٍّص ثیبًاز آى است کِ ثیي خوَد
هذیزیتی ٍػولکزد کبرکٌبى راثطِ ٍخَد دارد ،ثذیي تزتیت کِ ایي هَلفِی ّوَش ّیدوبًی ًیوش توبثیز
هثجتی ثز ػولکزد دارد یبفتِّبی پژٍّص کبٍُ ٍ یشدی(ً )4906طبى هیدّذ کِ ثیي هَلفِّبی َّش
ّیدبًی ٍ هَلفِّبی تؼْذ ،کٌتزل ٍ چبلص در سز سختی راثطوِ ٍخوَد داردّ ،ون چٌویي یبفتوِّوبی
پژٍّص سلیوبًی(ً )4902طبى هیدّذ کِ ثیي َّش ّیدبًی ثب رٍحیِی کبری راثطِ ٍخَد دارد
در ارتجبا ثب فزضیِ سَم ،ثویي هوذیزیت راثطوِی هوذیزاى ٍػولکوزد کبرکٌوبى راثطوِ ٍخوَد دارد
یبفتِّبی پژٍّص ثیبًاز آى است ،کِ ایي هَلفِ ًیش تبثیز هثجتی ثز ػولکزد دارد یبفتِّوبی پوژٍّص
ثطبرت (ً )4906طبى دادُ کِ ثیي َّش ّیدبًی ثوب سهیٌوِّوبی هختلوف هطوکالت ثویي ضخصوی
داًطدَیبى ّوچَى قبطؼیت ،صویویت ٍ هسئَلیت پذیزی ّوجستای هؼٌبدار دارد َّش ّیدوبًی ثوب
تقَیت سالهت رٍاًی ،تَاى ّوذلی ثب دیازاى ،سوبسش اختووبػی ،رضوبیت اس سًوذگی هطوکالت ثویي
ضخصی را کبّص هیدّذ ٍ سهیٌِ ثْجَد رٍاثط اختوبػی را فزاّن هویسوبسدّ ،ون چٌویي یبفتوِّوبی
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پژٍّص افخوی(ً ) 4906طوبى داد کوِ ثویي ّوَش ّیدوبًی ٍ رضوبیت ضوغلی در هقطوغ تحصویلی
کبرضٌبسی ارضذ راثطِ ٍخَد دارد
در ارتجبا ثب فزضیِ چْبرم ثیي آگوبّی اختووبػی هوذیزاى ٍ ػولکوزد کبرکٌوبى راثطوِ ٍخوَد دارد
یبفتِّبی پژٍّص ثیبًاز آى است کِ ثیي آگبّی اختوبػی هذیزاى ٍ ػولکوزد کبرکٌوبى راثطوِ ٍخوَد
دارد یبفتِّبی پژٍّص(ایٌالجزگً )2661 ،طبى داد کِ ثیي سبسگبری اختوبػی هَفقیت آهیوش ٍ ّیدبًوبت
ارتجبا هستقیوی ٍخَد دارد خزج (ً )2666طبى داد هذیزاًی ثوب ّوَش ّیدوبًی هویتَاًٌوذ یوک ارتجوبا
سبسهبًی هَثز را در کبرکٌبى خَد ثِ ٍخَد ثیبٍرًذ کِ ّزکسی هیتَاًذ در آى هطبرکت داضتِ ثبضذ

در ًْبیت در ًتیدِی تحلیل رگزسیَى در ایي پژٍّص ًطبى دادُ ضذ کِ خَد هوذیزیتی ٍ آگوبّی
اختوبػی تبثیز هستقین ثز ػولکزد ٍ خَد آگبّی ٍ هذیزیت راثطِ تبثیز غیز هستقین ثز ػولکزد دارًذ اس
طزف دیاز َّش ّیدبًی هذیزاى ثب هَلفِّبی سبسهبًی ًظیز استزس ٍ رضوبیت ضوغلی (اٍکٌیٌشکوب-
ثَلیک ،)2662 ،هسئَلیت پذیزی ٍ سالهت رٍاًی (ثطبرت ،)4906 ،تدزثِ پذیزی (ثطبرت ٍ ّوکبراى،
 ،)4906سالهت سبسهبًی (ٍکیلی ،)04،ارسیبثی کبرکٌبى(خزج ٍ )2666،هْن تز اس ّوِ تَاًوبیی رّجوزی
آًْب (هبًذل ٍ فزٍاًی )2669،راثطِی هستقیوی دارد ثذیي تزتیت هذیزاًی کوِ دارای ّوَش ّیدوبًی
ثبالتزی ّستٌذ ثِ سجک ثْتزی ثِ ادارُی سبسهبى خَد هیپزداسًذ ٍ هیتَاًٌذ اػضب را ثِ ػولکزد اثوز
ثخص فزا خَاًٌذ
هَضَع در خَر تَخِ در َّش ّیدبًی آهوَسش پوذیزی آى اسوت در هحویطّوبی خذیوذ کوِ
پیچیذگی ٍ سزػت اس ٍیژگیّبی آى هیثبضذٍ ،خَد هذیزاى ثب تَاًبیی ّوب ،هْوبرتّوب ٍ داًطوی کوِ
ثتَاًٌذ ػولکزد ثزتزی خلق کٌٌذ الشاهی است ٍ َّش ّیدبًی ایي فزصت را ثزای آًْب فزاّن هیکٌذ
در ٍاقغ آضفتای ٍ پیچیذگی هحیطیً ،یبسهٌذ هذیزاى الْبم ثخص ٍ ثزاًایشاًٌوذُ اسوت ،ایوي هوذیزاى
تَاًبیی ضٌبخت ٍاکٌصّبی احسبسی ٍ ػبطفی اػضب را دارًذ ٍ ثِ اػضب ثوزای ػکوس الؼوول هٌبسوت
کوک هیکٌٌذ در هیبى سبسهبى ّبً ،ظبم آهَسش ثِ ػلت هبّیت آى ثیص اس سبیز سبسهبىّوب ًیبسهٌوذ
هذیزاًی است کِ دارای َّش ّیدبًی ثبالیی ثبضٌذ تب اػضب را ثِ ػولکزد اثز ثخص دػوَت کٌٌوذ ثوب
تَخِ ثِ ایٌکِ تَاًبیی َّش ّیدبًی آهَسش پذیز است ،هیتَاى ثب ثزًبهِّوبی آهوَسش هوذیزاى ثوز
هجٌبی َّش ّیدبًی ،ضوي پزٍرش ایي تَاًبیی در آًْب ثز تؼذاد هذیزاى اثز ثخوص در ًظوبم آهوَسش
افشٍد ٍ ػولکزد ثزتزی را در ایي سبسهبىّب خلق کزد

21

پژٍّطٌبهِ تزثیتی /داًطابُ آساد اسالهی ٍاحذ ثدٌَرد /ضوبرُ 14

کتابنامه:

افخوی ،پزیسب ( )4906ثزرسی راثطِی َّش ّیدبًی ثب رضبیت ضغلی ٍ تؼْذ سوبسهبًی کبرضٌبسوبى
هؼبًٍت ًظزی ٍ هْبرتی ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش پبیبى ًبهِ کبرضٌبسی ارضوذ چوبح ًطوذُ داًطوابُ
ػالهِ طجبطجبیی
ثزادثزی ،تزاٍیس ٍ ،گزیَس ،خیي (َّ )4901ش ّیدبًی (هْبرتْب ٍ آسهًَْب) تزخوِ :هْذی گٌدوی
تْزاى :سبٍاالى
ثطبرت،هحوذ ػلی ( )4906ثزرسی راثطِ اثؼبد ضخصیت ٍ َّش ّیدبًی داًطوابُ فزدٍسوی هطوْذ
داًطکذُ ػلَم تزثیتی ٍ رٍاًطٌبسی هطبلؼبت تزثیتی ٍ رٍاًطٌبسی دٍرُی ّطتن ضوبرُ دٍم
ثطبرت،هحوذ ػلی ضبلچی ،ثْشاد ضوسی پوَر ،حویوذ ( )4904ثزرسوی راثطوِ ّوَش ّیدوبًی ثوب
هَفقیت تحصیلی داًص آهَساى اًذیطِّبی ًَیي تزثیتی داًطکذُ ػلَم تزثیتی ٍ رٍاًطٌبسوی دٍرُی
 2ضوبرُ 1ٍ9
راثیٌش ،استیفي ( )4926تئَری سبسهبى (سبختبر ،طزاحی ٍ کبرثزدّب) تزخوِ :سیذ هْذی الَاًی ٍ حسي
داًبیی فزد اًتطبرات صفبر
سیٌی ًٍذ ،اکزم ( )4902راثطِ َّش ّیدبًی ٍ ػولکزد دثیزاى هتَسطِ ضْزستبى خَیجبر پبیبى ًبهوِ
کبرضٌبسی ارضذ چبح ًطذُ داًطابُ آساد اسالهی ٍاحذ سبری
سبداتی ،هحوذ ( )4904هقبیسِ َّش ّیدبًی هذیزاى ثب ٍیژگیّبی خوؼیت ضٌبختی آًْب پبیبى ًبهِ
کبرضٌبسی ارضذ چبح ًطذُ داًطابُ آساد اسالهی ٍاحذ سبری

سلیوبًی ،فبطوِ ( )4902ثزرسی راثطِ ثیي َّش ّیدبًی ،رٍحیِ کبری ٍ رضوبیت ضوغلی کبرکٌوبى
داًطابُ آساد اسالهی ٍاحذ قبئن ضْز پبیبى ًبهِ کبرضٌبسی ارضذ چبح ًطذُ داًطابُ آساد اسالهی ٍاحذ
سبری
کبٍُ،کبهیبر یشدی،هٌَر ( )4906ثزرسی راثطِی سز سختی ثب َّش ّیدبًی ٍ هقبیسِ آى در سًوبى ٍ

هزداى داًطدَی ضبغل داًطابّْبی ضْز تْزاى هدلِ اًذیطِّوبی ًوَیي تزثیتوی داًطوکذُ ػلوَم
تزثیتی ٍ رٍاًطٌبسی الشّزا دٍرُی  9ضوبرُ 2ٍ4

24

ًُقص هؤلفِّبی َّش ّیدبًی هذیزاى در ثْجَد ػولکزد کبرکٌبى داًطاب

،) ثزرسی ًقص سوجکّوبی دلجسوتای4934(  حسیي، سیذ ػلی هْذیبى، ام الجٌیي کیویبیی،کزیوی
َّش ّیدبًی ٍ استزس ضغلی ثز رضبیت ضغلی دثیزاى هقطغ هتَسطِ ضْز هطْذ در سبل تحصویلی
94-14 4934  ثْبر46 ُ فصلٌبهِ هطبٍرُ ضغلی ٍ سبسهبًی دٍرُ چْبرم ضوبر4936
ٍ ) ثزرسوی راثطوِ ثویي ّوَش ّیدوبًی4906( ِضؼل، سیذ ػلی اهیزی،هزضیِ سیبدت،هختبری پَر
ثبسدّیّبی رّجزی (هذل ثزًبرد ثبس) هذیزاى گزٍّْبی آهَسضی داًطابُ اصفْبى داًطابُ فزدٍسوی
ُهطْذ داًطکذُ ػلَم تزثیتی ٍ رٍاًطٌبسی هدلِ هطبلؼبت تزثیتی ٍ رٍاًطٌبسی دٍرُی ّطتن ضوبر
دٍم

) راثطِ َّش ّیدبًی ٍ سالهت سبسهبًی هذیزاى ٍ کبرکٌبى داًطابُ پیوبم ًوَر4904(  خبتَى،ٍکیلی
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