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چکیده
هدفٞ :سف پػٞٚف حبضط تأثیط ٛٞـ ٞیدب٘ی ثط فّٕىطز وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج اؾت.
زوش پژوهش :پػٞٚف حبضط اظ خٟت ٞسف وبضثطزی ،ثِ ٝحبػ قیٌ ٜٛطزآٚضی  ٚتحّیُ زازٜٞب پیٕبیكیٕٞ -جؿتٍی  ٚثِ ٝحبػ
ٔحسٚز ٜظٔب٘ی تحمیك ،ته ٔمغقی اؾت .خبٔق ٝآٔبضی پػٞٚف ،وّی ٝوبضوٙبٖ (٘ 700فط) ظٖ ٔ ٚطز قبغُ (افٓ اظ وبضوٙبٖ ازاضی،
تىٙؿیٗٞب ،وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚسیطاٖ) زض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج اؾت و ٝزازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ اظ ایٗ خبٔق ٝآٔبضی ث ٝقیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی
تهبزفی ؾبز ٜثب اؾتفبز ٜاظ پطؾف٘بٔ ٝاظ یه ٕ٘٘ 126 ٝ٘ٛفطی ٌطزآٚضی قس ٜاؾت.
یافتهها :یبفتٞٝبی پػٞٚف ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی آٔبض تٛنیفی زض ثطضؾی ٛٞـ ٞیدب٘ی وبضوٙبٖ ٘كبٖ ٔیزٞس و 65/5 ٝزضنس
وبضوٙبٖ اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی (فبعفی ثبال) 18/6 ،زضنس اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی ٘ؿجی  15/9 ٚزضنس اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی پبییٙی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس.
زض ٔمبیؿ ٝثیٗ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ٘یع ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و 74/6 ٝزضنس ظ٘بٖ زض ٔمبثُ  54زضنس ٔطزاٖ اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی ثبالتطی ثطذٛضزاض٘س.
زض ثطضؾی آظٖٔٞٛبی فطضی٘ ٝیع ث ٝعٛض وّی ٔكبٞس ٜقس وٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ تأثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز .ثٝ
عٛضی ؤ ٝكبٞس ٜقس ٛٞـ ٞیدب٘ی وُ وبضوٙبٖ ثب ضطیت  ،0/406تأثیط ٔثجتی ثط فّٕىطز ویفی وبضوٙبٖ زاضز .ثطای وبضوٙبٖ ظٖ تأثیط
ایٗ ٔتغیط ثطاثط  ٚ 0/416ثطای وبضوٙبٖ ٔطز ثطاثط  0/376ثطآٚضز قس.
نتیجه گیسی :ایٗ ٔغبِق ٝثط ضٚی  75ظٖ ٔ 51 ٚطز ٘كبٖ زاز و %6/3 ٝوبضوٙبٖ ظیط ٔیبٍ٘یٗ ٛٞـ ٞیدب٘ی لطاض زاض٘س  73 ٚزضنس
وبضوٙبٖ زاضای ؽطفیت ذٛثی اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی ثٛزٜا٘س 20/7 .زضنس اظ وبضوٙبٖ ٘یع زاضای ٛٞـ ٞیدب٘ی ثبالیی ٔیثبقٙس .زض ٔمبیؿٝ
ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ ٘یع ٔكبٞس ٜقس و ٝوبضوٙبٖ ظٖ اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی ثبالتطی ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ ثطذٛضزاض٘س٘ .تبیح آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی ٘یع
٘كبٖ زاز وٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی وبضوٙبٖ  ٚاثقبز آٖ ثب ویفیت فّٕىطز آٟ٘ب ضاثغٔ ٝقٙبزاضی زاقت ٝاؾت .زض ثطضؾی تأثیط اثقبز ٛٞـ ٞیدب٘ی
٘یع ٔكبٞس ٜقس ؤ ٝإِف ٝاٍ٘یع ٜثب ضطیت ثتبی اؾتب٘ساضز ٔ ٚ 0/767سیطیت ثط فٛاعف ثب ضطیت ثتبی  -0/337لبزض ث ٝتجییٗ 29/8
زضنس اظ تغییطات ٔطثٛط ث ٝویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ اؾت.
واژههای کلیدیٛٞ :ـ ٞیدب٘ی ،فّٕىطز وبضوٙبٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج.
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ذهیه ٝقرهیتی ث ٝحؿبة آٚضز .ا ٚزض تحمیمی و ٝزض ؾبَ

مقدمه
زض ؾبَ ٚ 1995اغٛٞ ٜـ ٞیدب٘ی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ فجبضات

 1998ضٚی اٍِٞٛبی قبیؿتٍی ثطای ٛٔ 181لقیت قغّی

ؾٛزٔٙس خسیس اظ عطف خبٔق ٝآٔطیىب پصیطفت ٝقس (وبضض،1

ٔتفبٚت زض  121ؾبظٔبٖ ا٘دبْ زاز ،ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس وٝ

 .)2004افعایف فالل ٝث ٝایٗ ؾبظ ٜاظ ظٔبٖ وتبة پطفطٚـ

حسٚز  67زضنس قبیؿتٍیٞب ث ٝعٛض فعایٙسٜای ثطای فّٕىطز

زا٘یُ ٌّٕٗ )1995( 2ث٘ ٝبْ ٛٞـ ٞیدب٘ی ایدبز قس .ایٗ وتبة

ثب ٛٞـ ٞیدب٘ی زض اضتجبط اؾت (و ٟٗزَٛٞ .)1391 ،ـ

خٙجٞٝبیی اظ وبض فّٕی ثط ضٚی ٛٞـ ٞیدب٘ی ضا و ٝاِٚیٗ ثبض

ٞیدب٘ی یب ٛٞـ اختٕبفی قبُٔ ٟٔ 4بضت اؾت)1 :
6

تٛؾظ خبٖ ٔبیط  ٚپیتط ؾبِٛیٕٞ 3ىبضاٖ زض ٙٔ 1990تكط قس

ذٛزآٌبٞی وٛ٘ ٝفی تٛا٘بیی فطزی اؾت ثطای زضن احؿبؾبت

ضا زض تقطیفی اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی ٔغطح وطز .زض ایٗ تقطیف ،یه

 ٚحبالت ذّمی  ٚث ٝقرم وٕه ٔیوٙس تب ٕٞیك ٝثط افىبض ٚ

ضٚیىطز ز ٚثركی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝثٛز .ثرف ا َٚایٗ

احؿبؾبت ذٛز ٘ؾط زاقت ٚ ٝزض خٟت زضن آٟ٘ب ث ٝفطز وٕه
7
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ضٚیىطز پطزاظـ وّی اعالفبت فٕٔٛی ثٛز  ٚثرف ز،ْٚ

ٔیوٙس؛  )2ذٛزٌطزا٘ی یب ٔسیطیت فٛاعف ٟٔبضتی اؾت وٝ

اذتهبنی وطزٖ ٟٔبضتٞبیی ثٛز و ٝزض چٙیٗ پطزاظقی ث ٝوبض

ث ٝافطاز وٕه ٔیوٙس تب احؿبؾبت ذٛز ضا ث ٝنٛضت ٔٙبؾت ٚ

ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس .ایٗ تقطیف فجبضت ثٛز اظ "٘ٛفی پطزاظـ

خبٔق ٝپؿٙسا٘٘ ٝكبٖ زٙٞس  ٚث ٝظثبٖ زیٍط ث ٝفطز زض وٙتطَ
9

اعالفبت ٞیدب٘ی و ٝقبُٔ اضظیبثی نحیح فٛاعف ٞ ٚیدبٖٞب

فهجب٘یت٘ ،بضاحتی  ٚتطؼ وٕه ٔیوٙس؛  )3آٌبٞی اختٕبفی

زض ذٛز  ٚزیٍطاٖ  ٚثیبٖ ٔٙبؾت فٛاعف  ٚتٙؾیٓ ؾبظٌبضا٘ٝ

 ٚاٍ٘یعـ تٛا٘بیی زضن احؿبؾبت زیٍطاٖ  ٚاؾتفبز ٜاظ

آٖٞب ث٘ ٝحٛی و ٝث ٝثٟجٛز خطیبٖ ظ٘سٌی ٔٙدط ٔیقٛز" (ثٙی

احؿبؾبت ذٛز ٟٓٔ ٚتطیٗ اِٛٚیتٞبیٕبٖ ثطای ث ٝحطوت

ؾی .)1390 ،ثطضؾی ٛٞـ ٞیدب٘ی ث ٝعٛض خسی ثب تحمیك

ٚازاقتٗ  ٚزض خٟت زؾتیبثی ث ٝاٞساف؛ ٟٔ )4بضتٞبی
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فّٕی "ثبض -آٖ" 4زض اٚایُ ز 1980 ٝٞقطٚؿ قس .ا ٚثطای

اختٕبفی ٟٔبضت اضتجبط ثب زیٍطاٖ زض ٔٛلقیتٞبی ٔرتّف

٘رؿتیٗ ثبض ثٟطٞ ٜیدب٘ی ضا ثطای ایٗ زؾت ٝتٛا٘بییٞب ث ٝوبض ثطز

اختٕبفی  ٚزض انُ ثٔ ٝقٙبی تٛا٘بیی ازأ ٝضاثغ ٝثب تٛخ ٝثٝ

٘ ٚرؿتیٗ آظٔ ٖٛضا زض ایٗ ثبض ٜاثساؿ وطز .ث ٝفال ،ٜٚثبض-اٖ ٚ

احؿبؾبت فطز یب ٕٞبٖ ؽطفیت اختٕبفی اؾت (فهّٙبٔ ٝا٘دٕٗ

پبضوط ٔسِی چٙس فبّٔی ثطای ٛٞـ تسٚیٗ وطز ٜاؾتٚ .ی

نطؿ ایطاٖٛٞ .)1390 ،ـ ٞیدب٘ی فّٕىطز افطازٌ ،طٜٞٚب ٚ

ٔقتمس اؾت وٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی ٔدٕٛفٝای اظ تٛا٘بییٞب ٚ

ؾطا٘دبْ ؾبظٔبٖ ضا تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس .ؾبظٔبٖٞب زض

لبثّیتٞب ٟٔ ٚبضتٞبیی اؾت و ٝفطز ضا ثطای ؾبظٌبضی ٔإثط ثب

تالـ ثطای وؿت  ٚیب حفؼ حبقیٝی ضلبثتی ثط زاضاییٞبی

ٔحیظ  ٚوؿت ٔٛفمیت زض ظ٘سٌی تدٟیع ٔیوٙس  ٚنفت

ا٘ؿب٘ی تأویس زاض٘س ٕٝٞ .ؾبظٔبٖٞب ذٛاٞبٖ وؿت حبقیٝای

ٞیدبٖ زض ایٗ ٘ٛؿ ٛٞـ ضوٗ اؾبؾی زاضز .اظ ٘ؾط ٚی ٛٞـ

ضلبثتی – اظ عطیك اؾترساْ افطازی ٔٛفك –  ٚثٟجٛز ٟٔبضتٞبی

ٞیدب٘ی ٟٔ ٚبضتٞبی ٞیدب٘ی ،اختٕبفی عی ظٔبٖ ضقس  ٚتغییط

٘یطٞٚبی و ٟٝٙوبض ذٛز  ٚزض ٘تید ٝاضتمبی وُ ؾبظٔبٖا٘س .زض

ٔیوٙٙس ٔ ٚیتٛاٖ ثب آٔٛظـ  ٚثط٘بٔٞٝبی انالحی آٟ٘ب ضا

نٛضتیو ٝؾبظٔبٖ ثط آٔٛظـ ٘ ٚیع تحّیُ ٔٛفمیت وبضوٙبٖ اظ

ثٟجٛز ثركیس .زض ازأ ٝایٗ تحمیمبت ،زض ؾبَ ٌ 1983بضز٘ط ٚ

عطیك ٛٞـ ٞیدب٘ی تٕطوع وٙس ٔعایبی ثؿیبضی وؿت ذٛاٞس

ٚاِىط 5وتبة "ٛٞـ چٙسٌب٘ "ٝضا ٔٙتكط وطز٘سٛٞ ،ٌّٕٗ .ـ

وطزٙٔ .بؾتتطیٗ حٛظ ٜثطای ٔمبیؿٝی ٛٞـ ٞیدب٘ی ٛٞ ٚـ

ٞیدب٘ی ضا ثٟتطیٗ فبُٔ پیفثیٙی وٙٙسٛٔ ٜفمیت زض ظ٘سٌی

فمّی ،زض ٔحیظ وبض اؾت ،ظیطا فطز زض ٔحیظ وبض ذٛز ،فالٜٚ

ٔقطفی وطز وٞ ٝطوؽ ٔیتٛا٘س ث ٝآٖ زؾت یبثسٔ .یتٛاٖ آٖ ضا

ثط تٛإ٘ٙسیٞبی فّٕی (و ٝاظ ٛٞـ فمّی ٘تیدٔ ٝیقٛز) اظ
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. Self Awareness
. Self Management
8
. Managing Emotions
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. Social Awareness
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. Social Skills
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تٛا٘بییٞبی فبعفی ذٛز ٘یع اؾتفبزٔ ٜیوٙس .اظ ایٗ ض ،ٚزض

٘فط ظٖ نٛضت ٌطفت ،ظ٘بٖ أتیبظ ثیكتطی ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ اظ

حٛظٜی تٛؾقٙٔ ٝبثـ ا٘ؿب٘ی زض ؾبظٔبٖٞبٔ ،فٛٞ ْٟٛـ

٘ؾط ٕٞسِی ٔ ٚؿئِٛیت اختٕبفی وؿت وطز٘س ،زض حبِی وٝ

ٞیدب٘ی ث ٝوبضٌطفت ٝقس ٜاؾت تب ثٟٔ ٝبضتٞبی فبعفی ،فالٜٚ

ٔطزاٖ ٘ؿجت ث ٝظ٘بٖ تحُٕ ثیكتطی زض ٔمبثُ فكبض ضٚا٘ی اظ

ثط تٛا٘بییٞبی ترههی تٛخ ٝقٛز (ثبثبیی ٔ ٚإٔٙی1384 ،

ذٛز ٘كبٖ ٔیزٙٞس  ٚافتٕبز ث٘ ٝفؽ ثبالتطی زاض٘س .ث ٝفجبضتی

٘مُ زض ِجبف ٝ٘ .)1390 ،تٟٙب ٔسیطاٖ  ٚضٞجطاٖ ٘یبظٔٙس ؾغح

اظ ٘ؾط ٛٞـ ٞیدب٘ی ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ یىؿب٘ٙس؛ ِٚی ٞطیه زض

ثبالیی اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی ٞؿتٙس؛ ثّىٞ ٝطقغّی و ٝثب ٔكتطی یب

ثقضی ظٔیٞٝٙب لٛیتط فُٕ ٔیوٙٙس (آلبیبض.)1385 ،

ا٘ؿبٖ زض تٕبؼ اؾت ث ٝآٖ احتیبج زاضزٔ ٌّٕٗ .یٌٛیس

 ٓٞاو٘ ٖٛٙیع زض ظٔیٞٝٙبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛازفبٞبی ظیبزی زضثبضٜ

ؾبظٔبٖٞب ٔیتٛا٘ٙس ٛٞـ ٞیدب٘ی ضا آٔٛظـ  ٚتٕطیٗ ٕ٘بیٙس ٚ

تأثیط ٛٞـ ٞیدب٘ی  ٚإٞیت آٖ ثط فّٕىطز افطاز زض ؾبظٔبٖٞب

ثؿیبضی اظ وبضفطٔبیبٖ ٔهٕٓ ث ٝاخطای ایٗ وبض ٞؿتٙس .ثؿیبضی

ا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاذیطاً ٛٞـ ٞیدب٘ی زض

اظ ضٚاٖ قٙبؾبٖ ٔقتمس٘س زیسٌب ٌّٕٗ ٜثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ظٔیٝٙؾبظ

ضفتبض ؾبظٔب٘ی ٔٛضز تٛخٚ ٝالـ قس ٜاؾت ،الظْ اؾت،

ضقس  ٚضاٜوبضٞبی ٔطثٛط ثٟٔ ٝبضتٞبی ٛٞـ ٞیدب٘ی اؾت؛

پػٞٚفٞبیی زض خٟت یبفتٗ تأثیطات آٖ زض فّٕىطز افطاز ٚ

أب زض ٔمبثُ تقسازی اظ ضٚاٖ قٙبؾبٖ ایٗ ٘ؾطی ٝضا تأییس

وبضوٙبٖ  ٚاضتمبء ویفیت فّٕىطز آٟ٘ب زض ؾبظٔبٖٞب ا٘دبْ ٌیطز.

٘ىطزٜا٘س .ثقضی اظ تئٛضیٞب ٔیٌٛیٙسٛٞ :ـ ٞیدب٘ی تقطیف

پػٞٚف حبضط ثط آٖ اؾت ؤ ٝیعاٖ ٛٞـ ٞیدب٘ی ٚ

قس ٜضا ٕ٘یتٛاٖ یبز زاز ،زض حبِیو ٝثطذی ٔقتمس٘س ٟٔبضتٞبی

ٔإِفٞٝبی آٖ ضا ثط ضٚی وبضوٙبٖ ظٖ ٔ ٚطز زا٘كٍب ٜآظاز

فٙی  ٚقٙبذتی ٔٛخت تطثیت افطاز  ٚآٔبزٌی آ٘بٖ ثطای ٔكبغُ

اؾالٔی ٚاحس وطج ضا ثطضؾی وطز ٚ ٜتأثیط آٖ ضا ثط ویفیت ٚ

فبِیتط اؾت  ٚث ٝافطاز وٕه ٔیوٙس تب زض ظ٘سٌی قغّی ذٛز

اضتمبء فّٕىطز آٟ٘ب اضظیبثی وٙس .پػٞٚفٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زض

٘یع ٔٛفكتط  ٚوبٔیبةتط اظ زیٍطاٖ ثبقٙس .وبضوٙبٖ ٕٔتبظ یب

ظٔیٛٞ ٝٙـ ٞیدب٘ی ٔ ٚإِفٞٝبی آٖ  ٚثطضؾی  ٚتأثیط  ٚإٞیت

ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ؾغح ثبالتطی اظ ٟٔبضتٞبی ثیٗ فطزی  ٚافتٕبز ثٝ

ایٗ پسیس ٜزض اضتجبعبت ؾبظٔب٘ی نٛضت ٌطفت ٝو٘ ٝعزیهتطیٗ

٘فؽ ٘ؿجت ث ٝوبضوٙبٖ فبزی ثطذٛضزاض٘سٔ ٌّٕٗ .قتمس اؾت

پػٞٚفٞب ث ٝپػٞٚف حبضط ث ٝقطح ظیط ٔیثبقس:

ٛٞـ ٞیدب٘ی ٔب٘ٙس ٟٔبضتٞبی فٙی  ٚازضاوی زض فّٕىطزٞبی

زض پػٞٚكی و ٝتٛؾظ ٘بؽٓ  ٚلبئس ٔحٕسی ( )1386تحت

ثطتط  ٚفبِیتط ث ٝعٛض تطویجی ٚخٛز زاضز ٞ ٚط چمسض افطاز زض

فٛٙاٖ "ضاثغ ٝثیٗ ٛٞـ ٞیدب٘ی ٔ ٚسیطیت ظٔبٖ ٔسیطاٖ

ؾبظٔبٖ اظ ٘ؾط قغّی اضتمبء ٔییبثٙس ثٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی ثیكتطی

زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ثٙٔ ٝؾٛض اضائ ٝاٍِٛیی ٔٙبؾت ثطای

٘یبظٔٙس٘س .ث٘ ٝؾط ٚی وبضوٙبٖ ثٚ ٝیػ ٜضؤؾب  ٚضٞجطاٖ ٘یبظٔٙس

ٔسیطیت ظٔبٖ ٔسیطاٖ ثطاؾبؼ ٛٞـ ٞیدب٘ی آ٘بٖ" و ٝثب ٞسف

زضخ ٝثبالیی اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی ٞؿتٙس ،چطا؟ چ ٖٛآ٘بٖ ؾبظٔبٖ

تقییٗ ضاثغٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی ٔ ٚسیطیت ظٔبٖ ٔسیطاٖ زا٘كٍبٜ

ضا ث ٝخبٔقٔ ٝقطفی ٔیوٙٙس  ٚثب ثؿیبضی اظ افطاز زض زاذُ ٚ

ا٘دبْ قس .خبٔق ٝآٔبضی زض ایٗ پػٞٚف وّیٔ ٝسیطاٖ زا٘كٍبٜ

ذبضج ؾبظٔبٖ تقبُٔ زاض٘س ٘ ٚمف ٕٟٔی زض ایدبز ضٚحیٚ ٝ

آظاز اؾالٔی و ٝاظ ٔیبٖ آٟ٘ب تقساز ٘ 554فط ث ٝضٚـ تهبزفی

اٍ٘یعـ وبضوٙبٖ زاض٘س .ضٞجطاٖ ثب ٚیػٌی ٓٞزِی لبزض٘س

چٙسٔطحّٝای ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛپػٞٚف ا٘تربة قس٘س٘ .تبیح

٘یبظٞبی وبضوٙبٖ ضا قٙبذت ٚ ٝثب زضیبفت ثبظذٛضز ؾبظ٘س ،ٜآٖ

حبنُ اظ ضٌطؾی ٖٛچٙسٔتغیطی ذغی زض ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ

٘یبظٞب ضا ثطعطف ٕ٘بیٙسٕٞ .چٙیٗ ٚی ٔقتمس اؾت قغُٞبی

زاز و -1 :ٝثیٗ ٛٞـ ٞیدب٘ی ٔ ٚسیطیت ظٔبٖ ضاثغٚ ٝخٛز

1

زاضز؛  -2اٍِٛی ٔسیطیت ظٔبٖ ثطاؾبؼ ٛٞـ ٞیدب٘ی ٔسیطاٖ

آؾتیٗٔ 1یٌٛیس تفبٚت خٙؿیت زض ٛٞـ ٞیدب٘ی ٔإثط اؾت.

ثسیٗ لطاض اؾت :ذٛزاٍ٘یرتٍی ×  + %17ذٛزآٌبٞی × + 0/26

زض ٔغبِقٝای و ٝثط ضٚی ٛٞـ ٞیدب٘ی ٘ 4500فط ٔطز 3200 ٚ

ٔ ; 0/017سیطیت ظٔبٖ

ٔرتّف ٘یبظٔٙس ا٘ٛاؿ لبثّیتٞبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ٞؿتٙس .آؾتیٗ

1
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زض پػٞٚكی و ٝتٛؾظ ثٙی ؾی ( ،)1390تحت فٛٙاٖ
"تأثیط ٛٞـ ٞیدب٘ی ثط ؾالٔت فٕٔٛی زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍبٜ

افطاز زاضای ٛٞـ ٞیدب٘ی ثبال زض ٔكبغُ ٘یبظٔٙس ترهم فٙی،
اظ وبضایی ثبالتطی ثطذٛضزاض٘س.

آظاز اؾالٔی ٔٙغم "12 ٝا٘دبْ قس ،وّی ٝزا٘كدٛیبٖ زا٘كٍبٜ

زض پػٞٚكی و ٝتٛؾظ ایچط ،)2003( 2تحت فٛٙاٖ "ضاثغٝ

آظاز اؾالٔی ٔٙغم 12 ٝو ٝزض ٘یٕؿبَ تحهیّی ٔ 88-89كغَٛ

ٛٞـ ٞیدب٘ی ٟٔ ٚبضت اختٕبفی ضطٚضی وبضوٙبٖ" ا٘دبْ قس،

ث ٝتحهیُ ثٛزٜا٘س ثب ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی عجمٝای ؾبزٜ

ایٗ ٘تید ٝحبنُ قس وٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی زض ٌؿتطـ  ٚتٛؾقٝ

ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٙس .اثعاض پػٞٚف قبُٔ  2پطؾف٘بٔٝ

ثط٘بٔٞٝبی اخطایی وبضوٙبٖ ثؿیبض ٔفیس اؾت.

اؾتب٘ساضز ٛٞـ ٞیدب٘ی  ٚؾالٔت فٕٔٛی ثٛز و ٝث ٝتطتیت

زض پػٞٚكی و ٝچطاؾیُ ،)2006( 3زضذهٛل "تأثیط

ضطیت آِفبی وط٘جبخ آٖٞب ٔ 0/89 ،0/84حبؾج ٝقس ٜاؾت.

ٛٞـ ٞیدب٘ی ثط ٔٛفمیت فطز زض ؾبظٔبٖ" ا٘دبْ زاز زضیبفت

٘تبیح پػٞٚف ٘كبٖ زاز ثیٗ ٛٞـ ٞیدب٘ی  ٚؾالٔت فٕٔٛی

وٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی ث ٝفٛٙاٖ یه پیف ثیٙی وٙٙسٛٔ ٜفمیت

زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٔٙغم 12 ٝضاثغٚ ٝخٛز ٘ساضز.

ٔحؿٛة ٔیقٛز ٛٞ ٚـ ٞیدب٘ی ٘ ٝتٟٙب ث ٝفٛٙاٖ یه اثعاض

زض پػٞٚكی و ٝتٛؾظ ٘دبضپٛض اؾتبزی  ٚتمی ظازٜ

ا٘ساظٌ ٜیطی ٔٛفمیت زض ؾبظٔبٖ اؾت ،ثّى ٝاثعاض ٔٛفمیت

( ،)1391تحت فٛٙاٖ "ضاثغ ٝثیٗ ٛٞـ ٞیدب٘ی ثب ثبِٙسٌی

فطزی ٘یع لّٕساز ٔیقٛزٚ .ی ثیبٖ ٔیوٙس و ٝچٍٛٞ ٝ٘ٛـ

ؾبظٔب٘ی زض ثیٗ وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی" ثب ٞسف تقییٗ

ٞیدب٘ی یه اثطٌصاض٘سٔ ٜثجت ثطای پیكطفت تٛا٘بیی افطاز ثطای

ضاثغ ٝثیٗ ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ثب ثبِٙسٌی ؾبظٔب٘ی زض ثیٗ

ٔسیطیت ؾبظٔبٖ تدبضی  ٚثبظضٌب٘ی اؾت ٕٞ ٚچٙیٗ فطآٞ

وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس قجؿتط ثب ضٚـ پػٞٚف

آٚضزٖ ثهیطت ثطای اضظیبثی پیكطفت ٔٛلقیتٞبی ٔج ٟٓثٝ

تٛنیفی اظ ٘ٛؿ ٕٞجؿتٍی ا٘دبْ قس .اثعاض ٌطزآٚضی زض ایٗ

نٛضت تغییطات ٔقٙبزاض ٔیثبقس.

پػٞٚف ،پطؾف٘بٔ ٝاؾتب٘ساضز ٛٞـ ٞیدب٘ی ثبض – آٖ ٚ

ٔغبِق ٝزض پػٞٚفٞبی ایطاٖ  ٚذبضج اظ ایطاٖ ٘كبٖ زاز ثیٗ

پطؾف٘بٔ ٝؾبذتٔ ٝحمك ثبِٙسٌی ؾبظٔب٘ی اؾتفبز ٜوطز ٜاؾت.

ٛٞـ ٞیدب٘ی  ٚیبزٌیطی ؾبظٔب٘ی ضاثغٚ ٝخٛز زاضز ٛٞ ٚـ

٘تبیح ٘كبٖ زاز٘س و ٝثیٗ ٔإِفٞٝبی تحُٕ فكبض ضٚا٘ی ٚ ٚالـ

ٞیدب٘ی ٔٛخت پیكطفت  ٚثٟجٛز فطآیٙس تهٕیٓ ٌیطی قغّی

ٌطایی ثب ثبِٙسٌی ؾبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز.

ٔیقٛز  ٚافطاز ثب ٛٞـ ٞیدب٘ی ثبال اظ وبضایی ثبالتطی

ٕٞچٙیٗ ٔكرم قس و ٝضتجٔ ٝإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ٚ

ثطذٛضزاض٘سٛٞ .ـ ٞیدب٘ی ٘ ٝتٟٙب ث ٝفٛٙاٖ یه اثعاض ا٘ساظٜ

ٔإِفٞٝبی ثبِٙسٌی ؾبظٔب٘ی زض ثیٗ وبضوٙبٖ ظٖ ٔ ٚطز یىؿبٖ

ٌیطی ٔٛفمیت زض ؾبظٔبٖ اؾت ثّى ٝاثعاض ٔٛفمیت فطزی ٘یع

اؾت .زض ضٕٗ ٔقّ ْٛقس و ٝزض ثیٗ ٞط ز ٚخٙؽ  ٚزض ٔٛضز

لّٕساز ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ ٛٞـ ٞیدب٘ی زض ٌؿتطـ  ٚتٛؾقٝ

ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘یٔ ،إِفٔ ٝؿئِٛیتپصیطی اظ ثبالتطیٗ

ثط٘بٔٞٝبی اخطایی وبضوٙبٖ ٘یع ثؿیبض ٔفیس اؾت  ٚفبّٔی

اِٛٚیت ٔ ٚإِف ٝاؾتمالَ اظ پبییٗتطیٗ اِٛٚیت ثطذٛضزاض اؾت.

اثطٌصاض زض فطایٙس ٔسیطیت ٔحؿٛة ٔیقٛز ،ث ٝعٛضی و ٝثیٗ

یبفت ٝزیٍط ٚی زض ایٗ پػٞٚف ایٗ ثٛز و ٝزض ثیٗ ٞط زٚ

ٛٞـ ٞیدب٘ی ٔ ٚسیطیت ظٔبٖ ٘یع ضاثغٚ ٝخٛز زاضز .افطازی وٝ

خٙؽٔ ،إِفٌ ٝكٛزٌی  ٚقفبف ثٛزٖ ،اظ ثبالتطیٗ اِٛٚیت زض

زاضای ٛٞـ ٞیدب٘ی ثبالتطی ٞؿتٙس ثٚ ٝیػ ٜافطازی وٝ

ثیٗ ٔإِفٞٝبی ثبِٙسٌی ؾبظٔب٘ی ثطذٛضزاض اؾت.

ٔإِفٞٝبی اٍ٘یع ٚ ٜذٛز ٔسیطیتی ضا زاضا ٞؿتٙس ،ویفیت

زض پػٞٚكی و ٝتٛؾظ ٚاتیىٗ ،)2000( 1زض ظٔی" ٝٙتأثیط

فّٕىطز ثبالتطی زض ا٘دبْ أٛض زاض٘س  ٚؾجت اثطثركی ؾبظٔبٖ

ٛٞـ ٞیدب٘ی ثط پیكطفت قغّی" ا٘دبْ قس٘ ،كبٖ زاز ٛٞـ

ٔیق٘ٛس .ث ٝعٛض وّی ٛٞـ ٞیدب٘ی ؾبظٜای اؾت و ٝفّت

ٞیدب٘ی ٔٛخت پیكطفت  ٚثٟجٛز فطآیٙس تهٕیٓ ٌیطی قغّی

ٔٛفمیت ،زض ٞط خٙجٝای اظ ظ٘سٌی فطزی اؾت.

ٔیقٛز  ٚایٗ فبُٔ تأثیط ٔؿتمیٕی ثط ٔیعاٖ فطٚـ وبال زاضز ٚ
2
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ٞسف انّی پػٞٚف تقییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٔإِفٞٝبی ٛٞـ

ٔ .5یعاٖ تأثیط ٔإِفٟٔ ٝبضت اختٕبفی ثط ویفیت فّٕىطز

ٞیدب٘ی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜاؾت و ٝزض ایٗ

وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج چٍ ٝ٘ٛاؾت؟

ٔیبٖ تأثیط ٞطیه اظ ٔإِفٞٝبی ظیط ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ

ٔ .6یعاٖ تأثیط ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ثط ویفیت فّٕىطز

ظٖ ٔ ٚطز زا٘كٍب٘ ٜیع ثطضؾی ٔیٌطزز.

وبضوٙبٖ ظٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج چٍ ٝ٘ٛاؾت؟

-

تقییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٔإِف ٝذٛزآٌبٞی ثط ویفیت فّٕىطز

ٔ .7یعاٖ تأثیط ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ثط ویفیت فّٕىطز

وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج.

وبضوٙبٖ ٔطز زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج چٍ ٝ٘ٛاؾت؟

تقییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٔإِف ٝذٛزٌطزا٘ی یب ٔسیطیت فٛاعف

ثط اؾبؼ ٔسَ ٔفٟٔٛی پػٞٚف ،زض ایٗ تحمیك فطضیٞٝبی

ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج.

ظیط ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیهٞبی آٔبضی ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ذٛاٙٞس

تقییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٔإِف ٝآٌبٞی اختٕبفی ثط ویفیت

ٌطفت.

فّٕىطز وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج.
-

تقییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٔإِف ٝاٍ٘یع ٜثط ویفیت فّٕىطز
وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج.

-

تقییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٔإِفٟٔ ٝبضت اختٕبفی ثط ویفیت
فّٕىطز وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج.

-

تقییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ثط ویفیت

 .1ثیٗ ٛٞـ ٞیدب٘ی  ٚویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ زا٘كٍبٜ
ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز؛
 .2ثیٗ ٛٞـ ٞیدب٘ی  ٚویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطز
زا٘كٍب ٜضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز؛
 .3ثیٗ ٛٞـ ٞیدب٘ی  ٚویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ زا٘كٍبٜ
ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز.

فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج.
-

تقییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ثط ویفیت

زوش پژوهش

فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطز زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج.

خبٔق ٝآٔبضی پػٞٚف قبُٔ وّی ٝوبضوٙبٖ ظٖ ٔ ٚطز قبغُ

پطؾف اؾبؾی زض ایٗ پػٞٚف ایٗ اؾت وٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی

زض زا٘كٍب( ٜافٓ اظ وبضوٙبٖ ازاضی ،تىٙؿیٗٞب ،وبضقٙبؾبٖ ٚ

وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜزض چ ٝؾغحی اؾت؟  ٚوسأیه اظ ٔإِفٞٝبی

ٔسیطاٖ) ٞؿتٙس و ٝزازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ اظ ایٗ خبٔق ٝآٔبضی ثٝ

ٛٞـ ٞیدب٘ی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜتأثیط ثیكتطی

قیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی تهبزفی ؾبز ٜاظ یه ٕ٘٘ 126 ٝ٘ٛفطی

زاض٘س؟ ثب ا٘دبْ ایٗ ٔغبِق ٝث ٝپطؾكٟبی فطفی ظیط ٘یع پبؾد

ٌطزآٚضی قس ٜاؾت.

زاز ٜذٛاٞس قس:

زض تطؾیٓ ٘مك ٝضاٚ ٚ ٜیػٌیٞبی پػٞٚف حبضط ٔیتٛاٖ

ٔ .1یعاٖ تأثیط ٔإِف ٝذٛزآٌبٞی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ

ٌفت و ٝزض زؾتٝثٙسی پػٞٚفٞب ثط اؾبؼ ٞسف ا٘دبْ آٖ،

زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج چٍ ٝ٘ٛاؾت؟

پػٞٚف حبضط خع ٔغبِقبت وبضثطزی؛ ثِ ٝحبػ قیٌ ٜٛطزآٚضی

ٔ .2یعاٖ تأثیط ٔإِف ٝذٛزٌطزا٘ی یب ٔسیطیت فٛاعف ثط

زازٜٞب خعٔ ٚغبِقبت پیٕبیكی؛ ثِ ٝحبػ قی ٜٛتحّیُ زازٜٞب

ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج چٍٝ٘ٛ

خعٔ ٚغبِقبت فّی ٕٞ ٚجؿتٍی  ٚثِ ٝحبػ ٔحسٚز ٜظٔب٘ی

اؾت؟

اخطا ،خع ٔغبِقبت ته ٔمغقی اؾت و ٝزازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ زض

ٔ .3یعاٖ تأثیط ٔإِف ٝآٌبٞی اختٕبفی ثط ویفیت فّٕىطز

یه ثبظ ٜظٔب٘ی ٔحسٚز ٌطزآٚضی ٔیٌطززٔ .حسٚزٔ ٜىب٘ی

وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج چٍ ٝ٘ٛاؾت؟

اخطای تحمیك ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس وطج اؾت و ٝاظ

ٔ .4یعاٖ تأثیط ٔإِف ٝاٍ٘یع ٜثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ

ٔسیطیتٞبی ٔرتّف آٔٛظقی ،پػٞٚكی  ٚؾتبزی تكىیُ قسٜ

زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج چٍ ٝ٘ٛاؾت؟

اؾت.
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خبٔق ٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف ،وّی ٝوبضوٙبٖ قبغُ زض زا٘كٍبٜ

ِیؿت وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز ٚاحس وطج ثط حؿت تهبزف

آظاز ٚاحس وطج ٞؿتٙس و ٝزض ظٔبٖ ا٘دبْ پػٞٚف زض یىی اظ

ا٘تربة قس ٚ ٜپطؾف٘بٔ ٝثیٗ آٟ٘ب تٛظیـ ٌطزیس و ٝاظ ثیٗ 130

ٔسیطیتٞب ٔكغ َٛفقبِیت ٞؿتٙس .زازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ اظ ایٗ

پطؾف٘بٔ ٝتٛظیـ قس 126 ،ٜپطؾف٘بٔ ٝتىٕیُ ٌ ٚطزآٚضی قس

خبٔق ٝآٔبضی ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبزٚ ٜ

 ٚپؽ اظ ثبظثیٙی  ٚوسٌصاضی زازٜٞب ٚاضز ٘طْ افعاض آٔبضی

اظ ضٚی ِیؿت وبضوٙبٖ ث ٝفٛٙاٖ چبضچٛة ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی

 SPSS 15قس ٚ ٜذطٚخیٞبی الظْ اؾترطاج قس٘س .ثطای

ٌطزآٚضی قس ٜاؾت .ثطای تقییٗ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی زض ایٗ

تحّیُ زازٜٞب زض ایٗ ٔغبِق ٝاظ ضٚـٞبی آٔبض تٛنیفی،

پػٞٚف اظ فطٔ َٛتقییٗ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثطای نفبت ویفی یقٙی

اؾتٙجبعی ٔ ٚسَؾبظی ضٌطؾی٘ٛی ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی ٔیعاٖ تأثیط

ضاثغ ٝاؾتفبز ٜقس و ٝزض آٖ  pپبضأتط ٘ؿجت وبضوٙب٘ی اؾت وٝ

اؾتفبز ٜقس.

زاضای ٛٞـ ٞیدب٘ی ثبالیی ٞؿتٙس .ثب تٛخ ٝث٘ ٝبٔقّ ْٛثٛزٖ
ایٗ پبضأتط ،ثطای ایٙى ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛحساوثط قٛز ٔمساض آٖ ضا

یافتههای پژوهش

ثطاثط  0/5زض ٘ؾط ٔیٌیط٘س .زض ایٗ ضاثغ ،α ٝحساوثط ذغبی ٘ٛؿ

یبفتٞٝبی پػٞٚف ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی آٔبض تٛنیفی

ا َٚثطاثط ثب ٔ Z1-α/2 ٚ ،0/05مساض ٔتٙبؽط ؾغح ٔقٙیزاضی

٘كبٖ زاز و ٝپبؾدزٙٞسٌبٖ ث ٝپطؾف٘بٔ ٝاظ ِحبػ خٙؿیت

 0/025زض خس َٚتٛظیـ احتٕبَ ٘طٔبَ ثطاثط  N ،1/96حدٓ

 40/5زضنس ٔطز  59/5 ٚزضنس ظٖ ٞؿتٙس و ٝحسٚز  14زضنس

خبٔق ٝآٔبضی ثطاثط ٘ 500فط  d ٚذغبی ٔغّك ثطآٚضز ثطاثط

اظ وبضوٙبٖ وٕتط اظ  30ؾبَ 38/1 ،زضنس ثیٗ  30تب  40ؾبَ،

 0/08زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس .ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔمبزیط فٛق ٚ

 42/9زضنس ثیٗ  40تب  50ؾبَ  4/8 ٚزضنس وبضوٙبٖ ثبالی 50

خبیٍصاضی آٖ زض ضاثغ ٝحسالُ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛالظْ ثطاثط ٘ 116فط

ؾبَ ؾٗ زاض٘س .ثِ ٝحبػ ؾغح تحهیالت 5/6 ،زضنس زاضای

ثسؾت آٔس .ثطای ٌطزآٚضی زازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ زض ایٗ پػٞٚف

ٔسضن زیپّٓ ،حسٚز  11زضنس زاضای ٔسضن فٛق زیپّٓ54 ،

اظ اثعاض پطؾف٘بٔ ٝؾیجط یب قطی ٚ ًٙپطؾف٘بٔٛٞ ٝـ فبعفی

زضنس زاضای ٔسضن وبضقٙبؾی 28/6 ،زضنس زاضای ٔسضن

اؾتفبز ٜقس .پطؾف٘بٔ ٝاظ ٞفت ثرف قبُٔ ؾإاَٞبی

وبضقٙبؾی اضقس  ٚحسٚز  1زضنس زاضای ٔسضن زوتطا ٞؿتٙس.

خٕقیت قٙبذتی ( 7پطؾف) ،فّٕىطز ویفی وبضوٙبٖ (34

ثطضؾی ضقت ٝتحهیّی وبضوٙبٖ ٘كبٖ زاز و ٝآٟ٘ب زض ضقتٞٝبی

پطؾف) ٛٞ ٚـ ٞیدب٘ی ( 25پطؾف) تكىیُ قس ٜاؾت ٚ

تحهیّی ٔتٛٙفی ٔب٘ٙس ٟٔٙسؾی فٕطأٖ ،سیطیت زِٚتی ،ازثیبت

ثس٘ ٝانّی ؾإاَٞبی پطؾف٘بٔ ٝاظ ز ٚعیف (وبٔالً ٔربِفٓ،

فبضؾی ،فّ ْٛوتبثساضی  ٚاعالؿ ضؾب٘ی ،فّؿف ،ٝفّ ْٛؾیبؾی،

ٔربِفٓ ،ثیٙبثیٗٛٔ ،افمٓ  ٚوبٔالً ٔٛافمٓ) ٕٞ( ٚیك ،ٝاغّت

تبضید  ٚتٕسٖ ُّٔ اؾالٔی ،ضٚا٘كٙبؾیٙٔ ،بثـ عجیقی ٔ-حیظ

اٚلبتٌ ،بٞی اٚلبت ،ثٙسضت ٞ ٚطٌع) تكىیُ قس ٜاؾت .ثب

ظیؿت ،اِٟیبت  ٚفّ ْٛلطآٖ ،ضیبضی ،وكبٚضظی ،حؿبثساضی،

تٛخ ٝث ٝآ٘ى ٝاضظـ ٞط تحمیك ث ٝزازٜٞبی ٔقتجط آٖ ثؿتٍی

ٔىب٘یه ذٛزضٔ ،ٚبٔبیی ،خبٔق ٝقٙبؾی ،ثٟساقت ٔحیظ،

زاضزِ ،صا ثب تٛخ ٝث ٝثىبضٌیطی پطؾف٘بٔٞٝبی اؾتب٘ساضز ٔٛخٛز

ثبؾتبٖ قٙبؾی ،ضٚاثظ ثیٗ إُِّ ،فّ ْٛتطثیتی ،آٔٛظـ اثتسایی،

زض ایٗ ظٔی ،ٝٙضٚایی پطؾف٘بٔٛٔ ٝضز تأییس لطاض ٌطفت .ثطای

حمٛق ،تطثیت ثس٘ی ،التهبزٔ ،سیطیت آٔٛظقیٔ ،سیطیت ٔحیظ

تأییس پبیبیی پطؾف٘بٔ ٝاظ ٔقیبض ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبزٜ

ظیؿت ،فمٔ ٚ ٝجب٘ی حمٛق اؾالٔیٔ ،سیطیت نٙقتی ،خغطافی،

قس ٔ ٚمساض آٖ ثطای ؾإاَٞبی ویفیت فّٕىطز ثطاثط ٚ 0/79

ٟٔٙسؾی ثطقٔ ،یىط ٚثیِٛٛغی ،ظٔیٗ قٙبؾی ،قیٕی ،وبٔپیٛتط ٚ

ثطای ٛٞـ ٞیدب٘ی ثطاثط  0/96ثسؾت آٔس و ٝثب تٛخ ٝث ٝآ٘ىٝ

پطؾتبضی تحهیُ ٕ٘ٛزٜا٘س.

اظ ٔمساض  0/7ثعضيتط اؾتِ ،صا پبیبیی آٖ ٔٛضز تأییس لطاض
ٌطفت .پؽ اظ تأییس افتجبض پطؾف٘بٔٞٝب ،تقساز  ٕٝ٘ٛ٘ 130اظ
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جديل  .1تًزیع فراياوی سابقٍ ي جىسیت کارکىان
ؾبثمٝ

ثیٗ  1تب  5ؾبَ

ثیٗ  6تب  10ؾبَ

ثیٗ  11تب  15ؾبَ

ثیٗ  16تب  20ؾبَ

ثبالی  20ؾبَ

ٔدٕٛؿ

14

10

15

26

10

75

%18/7

%13/3

%20/0

%34/7

%13/3

%100/0

4

4

7

22

14

51

%7/8

%7/8

%13/7

%43/1

%27/5

%100/0

18

14

22

48

24

126

%14/3

%11/1

%17/5

%38/1

%19/0

%100/0

ظٖ
ٔطز
ٔدٕٛؿ

ثطضؾی ٔدٕٛؿ ؾبثم ٚ ٝخٙؿیت وبضوٙبٖ زض خس َٚقٕبض1 ٜ

وبضوٙبٖ زاضای ؾبثم ٝثبالی  20ؾبَ ٞؿتٙس .زض ٔمبیؿ ٝثیٗ

٘كبٖ ٔیزٞس و 14/3 ٝزضنس وبضوٙبٖ ثیٗ  1تب  5ؾبَ11/1 ،

ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ ٘یع ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و ٝثیكتط وبضوٙبٖ ٔطز  ٚظٖ

زضنس ثیٗ  6تب  10ؾبَ 17/5 ،زضنس ثیٗ  11تب  15ؾبَ ٚ

ثیٗ  16تب  20ؾبَ ؾبثم ٝوبض زاض٘س .ثِ ٝحبػ ٚضقیت تأ٘ ُٞیع

 38/1زضنس ثیٗ  16تب  20ؾبَ ؾبثم ٝوبض زاض٘س  19 ٚزضنس

 26/2زضنس وبضوٙبٖ ٔدطز  73/8 ٚزضنس ٔتأٞ ُٞؿتٙس.

جديل  .2تًزیع فراياوی کیفیت عملکرد کارکىان
ویفیت فّٕىطز
ظٖ
ٔطز
ٔدٕٛؿ

ذیّی ضقیف

ضقیف

ٔتٛؾظ

ذٛة

ذیّی ذٛة

وُ

0

0

19

54

0

73

%0

%0/0

%26/0

%74/0

%0

%100/0

0

1

18

32

0

51

%0

%2/0

%35/3

%62/7

%0

%100/0

0

1

37

86

0

124

%0

%0/8

%29/8

%69/4

%0

%100/0

ثٙٔ ٝؾٛض ؾٙدف ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖٔ ،دٕٛؿ ٔ 34تغیط
ٔطثٛط ٔحبؾج ٚ ٝزض لبِت عیف ِیىطت پٙح تبیی اضائ ٝقسٜ

ٔطز زض لبِت عیف ِیىطت اضائ ٝقس ٜاؾتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛوٝ
ٔكبٞسٔ ٜیقٛز.

اؾتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز حسٚز یه زضنس وبضوٙبٖ

ٔیعاٖ ذٛزآٌبٞی  54زضنس وبضوٙبٖ زض ؾغح ثبال31 ،

فّٕىطز ضقیف  29/8 ٚزضنس فّٕىطز ٔتٛؾغی زاقتٝا٘س .زض

زضنس ٔتٛؾظ  15 ٚزضنس زض ؾغح پبییٙی لطاض زاضز .ثٝ

ایٗ ٔیبٖ اوثط وبضوٙبٖ یقٙی حسٚز  69/4زضنس ویفیت فّٕىطز

فجبضت زیٍط 54 ،زضنس وبضوٙبٖ٘ ،ؿجت ث ٝقطایظ ذٛز  ٚتأثیط

لبثُ لج ٚ َٛذٛثی زاقتٝا٘س .زض ٔمبیؿ ٝثیٗ ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ ٘یع

ذٛز ثط ذٛز زیٍطاٖ  ٚاعطاف آٌبٞی زاض٘س .زض ٔمبیؿ ٝثیٗ

ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و ٝویفیت فّٕىطز ظ٘بٖ ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ ثٟتط

ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ٘یع ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و 62 ٝزضنس ظ٘بٖ زض ٔمبثُ

اؾت .زض خس 3 َٚتٛظیـ ٔیعاٖ ٛٞـ ٞیدب٘ی وبضوٙبٖ ظٖ ٚ

 44زضنس ٔطزاٖ اظ ذٛزآٌبٞی ثبالتطی ثطذٛضزاض٘س.
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جديل  .3تًزیع فراياوی ابعاد ًَش َیجاوی
اثقبز ٛٞـ ٞیدب٘ی
ذٛز آٌبٞی

ذٛز ٔسیطیتی

اٍ٘یعٜ

آٌبٞی اختٕبفی
(ٕٞسضزی)

ٟٔبضت اختٕبفی

ٛٞـ ٞیدب٘ی خٙؿیت

ذیّی پبییٗ

پبییٗ

ٔتٛؾظ

ظیبز

ذیّی ظیبز

وُ

ظٖ

%0/0

%6/3

%31/7

%54/0

%7/9

%100/0

ٔطز

%0/0

%26/0

%30/0

%42/0

%2/0

%100/0

وُ

%0/0

%15/0

%31/0

%48/7

%5/3

%100/0

ظٖ

%0/0

%7/9

%47/6

%42/9

%1/6

%100/0

ٔطز

%4/0

%28/0

%50/0

%18/0

%0/0

%100/0

وُ

%1/8

%16/8

%48/7

%31/9

%0/9

%100/0

ظٖ

%0/0

%4/8

%24/2

%64/5

%6/5

%100/0

ٔطز

%2/0

%28/6

%16/3

%51/0

%2/0

%100/0

وُ

%0/9

%15/3

%20/7

%58/6

%4/5

%100/0

ظٖ

%0/0

%3/2

%7/9

%63/5

%25/4

%100/0

ٔطز

%2/0

%22/0

%16/0

%48/0

%12/0

%100/0

وُ

%0/9

%11/5

%11/5

%56/6

%19/5

%100/0

ظٖ

%1/6

%1/6

%4/8

%74/6

%17/5

%100/0

ٔطز

%0/0

%28/0

%16/0

%50/0

%6/0

%100/0

وُ

%0/9

%13/3

%9/7

%63/7

%12/4

%100/0

ٔسیطیت ثط فٛاعف (ذٛز ٔسیطیتی)  32/8زضنس وبضوٙبٖ

ثب ؾبیط وبضوٙبٖ احؿبؼ ٓٞزضزی زاض٘س .زض ٔمبیؿ ٝثیٗ ظ٘بٖ ٚ

زض ؾغح ظیبز  48/7 ٚزضنس زض ؾغح ٔتٛؾغی اؾت .زض

ٔطزاٖ ٘یع ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و 88/9 ٝزضنس ظ٘بٖ زض ٔمبثُ 60

حبِیو ٝذٛزٔسیطیتی  18/6زضنس وبضوٙبٖ زض ؾغح پبییٙی لطاض

زضنس ٔطزاٖ اظ ذٛزآٌبٞی  ٚاحؿبؼ ٓٞزضزی ثبالتطی

زاضز .ث ٝفجبضت زیٍط 3/4 ،زضنس وبضوٙبٖ تٛا٘بیی وٕی زض

ثطذٛضزاض٘سٟٔ .بضت اختٕبفی  76/1زضنس وبضوٙبٖ زض ؾغح

وٙتطَ ٞیدب٘بت ذٛز زاض٘س .زض ٔمبیؿ ٝثیٗ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ٘یع

ثبال 9/7 ،زضنس زض ؾغح ٔتٛؾظ  14/2 ٚزضنس زض ؾغح

ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و 44/5 ٝزضنس ظ٘بٖ زض ٔمبثُ  18زضنس

پبییٙی لطاض زاضز .ث ٝفجبضت زیٍط ،حسٚز  76زضنس وبضوٙبٖ اظ

ٔطزاٖ ،اظ ذٛزٔسیطیتی ثبالتطی ثطذٛضزاض٘س 65/1 .زضنس

تٛا٘بیی ثطٚظ ضفتبض ٔٙبؾت ثب زیٍط ٕٞىبضاٖ ذٛز زض قطایظ

وبضوٙبٖ اٍ٘یع ٜثبالیی زض ا٘دبْ وبضٞبی ذٛز  ٚفُٕ ث ٝآ٘چٝ

ٔرتّف ثطذٛضزاض ٞؿتٙس .زض ٔمبیؿ ٝثیٗ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ٘یع

ٔیٌٛیٙس زاض٘س .زض حبِیو 20/7 ٝزضنس وبضوٙبٖ تب حسٚزی

ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و 92/1 ٝزضنس ظ٘بٖ زض ٔمبثُ  56زضنس

زاضای اٍ٘یع ٜثٛز 16/2 ٚ ٜزضنس ٘یع اٍ٘یع ٜچٙسا٘ی ٘ساض٘س .زض

ٔطزاٖ اظ ٟٔبضت اختٕبفی ثبالتطی ثطذٛضزاض٘س .ؾطا٘دبْ ثطضؾی

ٔمبیؿ ٝثیٗ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ٘یع ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و 71 ٝزضنس

ٛٞـ ٞیدب٘ی وبضوٙبٖ ٘كبٖ ٔیزٞس و 65/5 ٝزضنس وبضوٙبٖ

ظ٘بٖ زض ٔمبثُ  53زضنس ٔطزاٖ اظ اٍ٘یع ٜثبالتطی ثطذٛضزاض٘س.

اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی (فبعفی ثبال) 18/6 ،زضنس اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی

آٌبٞی اختٕبفی  76/1زضنس وبضوٙبٖ زض ؾغح ثبال11/5 ،

٘ؿجی  15/9 ٚزضنس اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی پبییٙی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس.

زضنس زض ؾغح ٔتٛؾظ  12/4 ٚزضنس زض ؾغح پبییٙی لطاض

زض ٔمبیؿ ٝثیٗ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ٘یع ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و74/6 ٝ

زاضز .ث ٝفجبضت زیٍط حسٚز  76زضنس وبضوٙبٖ آٌبٞی ٔٙبؾجی

زضنس ظ٘بٖ زض ٔمبثُ  54زضنس ٔطزاٖ اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی

اظ قطایظ ٕٞىبضاٖ ذٛز  ٚتأثیط ضفتبضقبٖ ثط زیٍطاٖ زاقتٚ ٝ

ثبالتطی ثطذٛضزاض٘س.
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جديل  .4آمارٌَای تًصیفی ًَش َیجاوی کارکىان داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد کرج
وٕتطیٗ

ٔتٛؾظ

ثیكتطیٗ

أتیبظ

أتیبظ

أتیبظ

وٕتط اظ  50أتیبظ

ثبالی  100أتیبظ

ثیٗ  50تب  100أتیبظ

خٕـ وُ

زضنس وُ

خٕـ وُ

زضنس وُ

خٕـ وُ

زضنس وُ

وُ وبضوٙبٖ

40

92

123

7

%6.3

81

%73

23

%20.7

وبضوٙبٖ ظٖ

40

95

123

2

%3.2

42

%62.7

18

%23.1

وبضوٙبٖ ٔطز

42

87

109

5

%10.2

39

%79.6

5

%10.2

تفؿیط ٘تبیح پطؾف٘بٔٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی ثسیٗ نٛضت اؾت

لبثّیت ٔسیطیتی ذٛز ضا تٛؾق ٝزٞس .أتیبظ ظیط ٘ 50كبٖ

و ٝاٌط أتیبظ وّی فطز  100یب ثیكتط قٛز ،آٖ فطز زاضای ٛٞـ

ٔیزٞس و ٝفطز زض ظیط ٔیبٍ٘یٗ ٛٞـ فبعفی لطاض زاضز .زض

فبعفی ثبالیی ٔیثبقس .أتیبظ ثیٗ  50تب  100ثسیٗ ٔقٙی اؾت

ازأ ٝث ٝثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٛٞ ٚـ

و ٝفطز زاضای ؽطفیت ذٛثی اظ ٛٞـ فبعفی ثٛزٔ ٚ ٜیتٛا٘س

ٞیدب٘ی  ٚاثقبز آٖ پطزاذتٔ ٝیقٛز.

جديل  .5وتایج آزمًن معىادار بًدن ضریب َمبستگی پیرسًن بیه کیفیت عملکرد کارکىان ي ابعاد ًَش َیجاوی
آٌبٞی

ٟٔبضت

ٛٞـ

اختٕبفی

اختٕبفی

ٞیدب٘ی

ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

(**)0/442

(**)0/262

(**)0/503

(**)0/320

(**)0/372

(**)0/406

ؾغح ٔقٙبزاضی آظٖٔٛ

0/000

0/005

0/000

0/001

0/000

0/000

تقساز پبؾدٞبی ٔقتجط

111

111

111

111

111

111

ویفیت

ذٛزآٌبٞی
فّٕىطز وبضوٙبٖ

ذٛز ٔسیطیتی

اٍ٘یعٜ

** اضتجبط زض ؾغح ٔ 0/01قٙبزاض اؾت.
٘تبیح آظٔ-Z ٖٛفیكط زض ثطضؾی ٔقٙبزاض ثٛزٖٕٞ ،جؿتٍی ثیٗ

ٌفت وٕٞ ٝجؿتٍی ٔقٙبزاض  ٚزض فیٗ حبَ ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض

ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔ ٚإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ٘كبٖ

ضطیت ٕٞجؿتٍی ،ضاثغٔ ٝؿتمیٕی ثیٗ ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ

ٔیزٞس و ٝچ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آظٔ ٖٛثطای ٔتغیطٞبی

ٛٞ ٚـ ٞیدب٘ی ٔ ٚإِفٞٝبی آٟ٘ب ٚخٛز زاضز .ایٗ أط ثسیٗ

ذٛزآٌبٞی ،ذٛزٔسیطیتی ،اٍ٘یع ،ٜآٌبٞی اختٕبفیٟٔ ،بضت

ٔقٙبؾت وٞ ٝط چ ٝذٛزآٌبٞی ،ذٛزٔسیطیتی ،اٍ٘یع ،ٜآٌبٞی

اختٕبفی ٛٞ ٚـ ٞیدب٘ی اظ ؾغح آظٔ( ٖٛذغبی ٘ٛؿ اَٚ

اختٕبفیٟٔ ،بضت اختٕبفی  ٚزض وُ ٛٞـ ٞیدب٘ی وبضوٙبٖ

 )α;0/01وٛچهتط اؾتِ ،صا ثب  99زضنس اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ

ثبالتط ثبقس ،ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٘یع ثبالتط اؾت.

جديل  .6وتایج آزمًن آوالیس ياریاوس در مًرد معىادار بًدن مدل رگرسیًوی کل کارکىان
ٔدٕٛؿ ٔطثقبت

زضخ ٝآظازی

ٔیبٍ٘یٗ ٔطثقبت

ضٌطؾی٘ٛی

2/283

1

2/283

ثبلیٕب٘سٜ

11/596

109

0/106

ٔدٕٛؿ

13/879

110

دانطگاه آزاد اسالهی واحد تهراى ضوال ،سال نهن ،ضواره  ،35زهستاى 1395

آٔبض ٜآظٔF ٖٛ

21/463

ؾغح ٔقٙبزاضی
0/00
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ثٙٔ ٝؾٛض ا٘ساظٌٜیطی ٔیعاٖ تأثیط ٛٞـ ٞیدب٘ی ثط ویفیت

آظٔ( ٖٛذغبی ٘ٛؿ ا )α;0/05 َٚوٛچهتط اؾتِ ،صا ثب 95

فّٕىطز وبضوٙبٖ ،اظ تحّیُ ضٌطؾی ٖٛؾبز ٜثیٗ ٔتغیط ٚاثؿتٝ

زضنس اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝسَ ضٌطؾی٘ٛی ثیٗ زٔ ٚتغیط

ویفیت فّٕىطز ٔ ٚتغیط ٔؿتمُ ٛٞـ ٞیدب٘ی اؾتفبز ٜقس وٝ

ٚاثؿت ٝویفیت فّٕىطز ٔ ٚتغیط ٔؿتمُ ٛٞـ ٞیدب٘یٔ ،قٙبزاض

٘تبیح ثسؾت آٔس ٜزض خس٘ 7 َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝچ ٖٛؾغح

ٔیثبقس.

ٔقٙبزاضی آظٔ ٖٛآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ ثطاثط  0/00ثٛز ٚ ٜاظ ؾغح
جديل .7وتایج آزمًن معىادار بًدن ضرایب رگرسیًوی ًَش َیجاوی کل کارکىان
ٔتغیط

ضطایت اؾتب٘ساضز

ضطایت غیطاؾتب٘ساضز
B

ا٘حطاف ٔقیبض

ضطیت ثبثت

2/986

0/150

ٛٞـ ٞیدب٘ی

0/193

0/042

ٔمساض آٔبضٜ

Beta

0/406

t

ؾغح ٔقٙبزاضی

19/916

0/000

4/633

0/000

ضطیت تقییٗ
0/165

اِف .پیف ثیٙی وٙٙس( :ٜیىٛٙاذت)ٛٞ ،ـ ٞیدب٘ی .ةٔ .تغیط ٚاثؿت :ٝفّٕىطز
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز ،چ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آظٖٔٛ
 0/00اظ ؾغح آظٔ( ٖٛذغبی ٘ٛؿ ا )α;0/05 َٚوٛچهتط

ٛٞـ ٞیدب٘ی ث ٝتٟٙبیی  0/165زضنس اظ تغییطٞبی ٔطثٛط ثٝ
ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ضا ٔیتٛا٘س پیف ثیٙی وٙس.

اؾت٘ ،تبیح ٔقٙبزاض ثٛزٖ ضطایت ذظ ضٌطؾی٘ٛی زض خس7 َٚ

ثٙٔ ٝؾٛض ؾٙدف تأثیط اثقبز تكىیُ زٙٞسٛٞ ٜـ ٞیدب٘ی

٘كبٖ ٔیزٞس و ٝچ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آظٔ t ٖٛثطای ٔتغیط

ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ اظ ٔسَ ضٌطؾیٌ ٖٛبْ ثٌ ٝبْ ثطای 5

ٔؿتمُ ٛٞـ ٞیدب٘ی ثطاثط  0/000ثٛز ٚ ٜاظ ؾغح آظٖٔٛ

ٔتغیط ٔؿتمُ تكىیُ زٙٞسٛٞ ٜـ ٞیدب٘ی قبُٔ چٝ

(ذغبی ٘ٛؿ ا )α;0/05 َٚوٛچهتط اؾتِ ،صا ثب  95زضنس

ذٛزآٌبٞی ،ذٛزٔسیطیتی ،اٍ٘یع ،ٜآٌبٞی اختٕبفی ٟٔ ٚبضت

اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ٌفت وٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی ثب ضطیت اؾتب٘ساضز

اختٕبفی اؾتفبز ٜقس و٘ ٝتبیح ثسؾت آٔس ٜزض ذهٛل ٔقٙبزاض

 0/406تأثیط ٔقٙبزاضی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ زاضزٔ .مساض

ثٛزٖ ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی  ٚضطایت آٖ زض خسا َٚظیط اضائ ٝقسٜ

ثسؾت آٔس ٜثطای ضطیت تقییٗ ٘ 0/165یع ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ

اؾت.

جديل  .8وتایج آزمًن آوالیس ياریاوس در مًرد معىادار بًدن مدل رگرسیًوی ابعاد ًَش َیجاوی کل کارکىان
ٔدٕٛؿ ٔطثقبت

زضخ ٝآظازی

ٔیبٍ٘یٗ ٔطثقبت

ضٌطؾی٘ٛی

4/131

2

2/065

ثبلیٕب٘سٜ

9/748

108

0/090

ٔدٕٛؿ

13/879

110

آٔبض ٜآظٔF ٖٛ

22/881

ؾغح ٔقٙبزاضی
(b)0/00

ة .پیف ثیٙی وٙٙس( :ٜیىٛٙاذت) ،اٍ٘یع ،ٜذٛزٔسیطیتی
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز ،چ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آظٖٔٛ

ٌفت ؤ ٝسَ ضٌطؾی٘ٛی ثیٗ زٔ ٚتغیط ٚاثؿت ٝویفیت فّٕىطز

آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ ( )0/00اظ ؾغح آظٔ( ٖٛذغبی ٘ٛؿ اَٚ

وبضوٙبٖ  ٚاثقبز ٛٞـ ٞیدب٘یٔ ،قٙبزاض اؾت.

 )α;0/05وٛچهتط اؾتِ ،صا ثب  95زضنس اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ
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جديل  .9وتایج آزمًن معىادار بًدن ضرایب رگرسیًوی ًَش َیجاوی کل کارکىان
ضطایت غیطاؾتب٘ساضز

ٔتغیط

ضطایت اؾتب٘ساضز

B

ا٘حطاف ٔقیبض

ضطیت ثبثت

3/037

0/133

اٍ٘یعٜ

0/325

0/055

0/767

ذٛزٔسیطیتی

0/164-

0/063

0/337-

Beta

ٔمساض آٔبضt ٜ

ؾغح ٔقٙبزاضی

22/904

0/00

5/931

0/00

2/605-

0/01

ضطیت تقییٗ

0/298

ةٔ .تغیط ٚاثؿت :ٝفّٕىطز
٘تبیح ٔقٙبزاض ثٛزٖ ضطایت ذظ ضٌطؾی٘ٛی زض خس َٚقٕبض9 ٜ

ضطیت ثتبی اؾتب٘ساضز  ٚ 0/767ذٛزٔسیطیتی (ٔسیطیت ثط

٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاظ ثیٗ ٔ 5تغیط ٔؿتمُ زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ،ٜتٟٙب

فٛاعف) ثب ضطیت ثتبی  -0/337تأثیط ٔقٙبزاضی ثطویفیت

ٔتغیط اٍ٘یع ٚ ٜذٛزٔسیطیتی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ تأثیط

فّٕىطز وبضوٙبٖ زاضزٔ .مساض ثسؾت آٔس ٜثطای ضطیت تقییٗ

ٔقٙبزاضی زاضز .چ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آظٔ t ٖٛثطای ٔتغیط

ایٗ ٔسَ ثطاثط  0/298ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝایٗ أط ٘كبٖ

ٔؿتمُ اٍ٘یع ٜثطاثط  ٚ 0/00ثطای ٔتغیط ذٛزٔسیطیتی ثطاثط 0/01

ٔیزٞس ایٗ زٔ ٚتغیط لبزض ٞؿتٙس  29/8زضنس اظ تغییطات

ثٛز ٚ ٜاظ ؾغح آظٔ( ٖٛذغبی ٘ٛؿ ا )α;0/05 َٚوٛچهتط

ٔطثٛط ث ٝویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ضا تٛخی ٚ ٝپیف ثیٙی ٕ٘بیٙس.

اؾتِ ،صا ثب  95زضنس اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝاٍ٘یع ٜثب
جديل  .11وتایج آزمًن معىادار بًدن ضریب َمبستگی پیرسًن بیه کیفیت عملکرد کارکىان ي ابعاد ًَش َیجاوی
آٌبٞی

ٟٔبضت

ٛٞـ

اختٕبفی

اختٕبفی

ٞیدب٘ی

ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

(**)0/414

(*)0/271

(**)0/478

(*)0/318

(**)0/365

(**)0/416

ؾغح ٔقٙبزاضی آظٖٔٛ

0/001

0/033

0/000

0/012

0/004

0/001

تقساز پبؾدٞبی ٔقتجط

62

62

62

62

62

62

ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

(**)0/401

0/197

(**)0/515

(*)0/292

(*)0/356

(**)0/376

ؾغح ٔقٙبزاضی آظٖٔٛ

0/004

0/174

0/000

0/042

0/012

0/008

تقساز پبؾدٞبی ٔقتجط

49

49

49

49

49

49

ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ

ذٛز آٌبٞی
وبضوٙبٖ
ظٖ
وبضوٙبٖ
ٔطز

** اضتجبط زض ؾغح ٔ 0/01قٙبزاض اؾت.

ذٛز
ٔسیطیتی

اٍ٘یعٜ

* اضتجبط زض ؾغح ٔ 0/05قٙبزاض اؾت.

ثط اؾبؼ ٘تبیح ضٌطؾیٌ ٖٛبْ ثٌ ٝبِْٛٔ ،فٞٝبی

فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ ثب تٕبْ ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ضاثغٝ

ذٛزآٌبٞی ،آٌبٞی اختٕبفی (ٕٞسضزی) ٟٔ ٚبضت اختٕبفی

ٔقٙبزاض ٔ ٚؿتمیٕی زاضز .ثٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز

تأثیط ٔقٙبزاضی ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٘ساض٘س.

فّٕىطز ویفی وبضوٙبٖ ظٖ ثب اٍ٘یع ٚ ٜذٛزآٌبٞی ثیكتطیٗ ٔیعاٖ

ثٙٔ ٝؾٛض ٔمبیؿ ٝضاثغ ٝویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ ٔ ٚطز ٚ

ضطیت ٕٞجؿتٍی ضا زاضز  ٚثب ٔتغیط ٛٞـ ٞیدب٘ی ضاثغٝ

ٛٞـ ٞیدب٘ی آٟ٘ب  ٚاثقبز آٖ پطزاذتٔ ٝیقٛز٘ .تبیح آظٔ-Z ٖٛ

ٔقٙبزاضی ثٔ ٝیعاٖ  0/416زاضز .ثطای وبضوٙبٖ ٔطز ،چ ٖٛؾغح

فیكط زض ثطضؾی ٔقٙبزاض ثٛزٖ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ویفیت فّٕىطز

ٔقٙبزاضی آظٔ ٖٛثطای ٔتغیطٞبی ذٛزآٌبٞی ،اٍ٘یع ،ٜآٌبٞی

وبضوٙبٖ ٔ ٚإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝویفیت

اختٕبفیٟٔ ،بضت اختٕبفی ٛٞ ٚـ ٞیدب٘ی اظ ؾغح آظٖٔٛ
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(ذغبی ٘ٛؿ ا )α;0/05 َٚوٛچهتط اؾتِ ،صا ثب  95زضنس

ضا ثب ٔتغیط اٍ٘یع ٜثٔ ٝیعاٖ  ٚ 0/515ذٛزآٌبٞی ثٔ ٝیعاٖ 0/401

اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ٌفت ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطز ضاثغٝ

زاضز .ثط اؾبؼ ایٗ ٘تبیح ویفیت فّٕىطز ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ثب

ٔقٙبزاض ٔؿتمیٕی ثب ایٗ ٔإِفٞٝب زاضزٕٞ .بٖعٛض ؤ ٝكبٞسٜ

ذٛزٔسیطیتی ٘ساضز.

ٔیقٛز ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطز ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی

ٔطز

ظٖ

جديل  .11وتایج آزمًن آوالیس ياریاوس در مًرد معىادار بًدن مدل رگرسیًوی کل کارکىان
ٔدٕٛؿ ٔطثقبت

زضخ ٝآظازی

ٔیبٍ٘یٗ ٔطثقبت

ضٌطؾی٘ٛی

1/221

1

1/221

ثبلیٕب٘سٜ

5/831

60

0/097

ٔدٕٛؿ

7/052

61

ضٌطؾی٘ٛی

0/935

1

0/935

ثبلیٕب٘سٜ

5/665

47

0/121

ٔدٕٛؿ

6/600

48

آٔبض ٜآظٔF ٖٛ

ؾغح ٔقٙبزاضی
(a)0/001

12/562

(a)0/008

7/759

اِف .پیف ثیٙی وٙٙس( :ٜیىٛٙاذت)ٛٞ ،ـ ٞیدب٘ی .ةٔ .تغیط ٚاثؿت :ٝفّٕىطز
ثٙٔ ٝؾٛض ا٘ساظٌٜیطی ٔیعاٖ تأثیط ٛٞـ ٞیدب٘ی ثط ویفیت

ثطای ٞط یه اظ ٌطٜٞٚب اظ ؾغح آظٔ( ٖٛذغبی ٘ٛؿ اَٚ

فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ ٔ ٚطز اظ تحّیُ ضٌطؾی ٖٛؾبز ٜثیٗ ٔتغیط

 )α;0/05وٛچهتط اؾت ِصا ثب  95زضنس اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ

ٚاثؿت ٝویفیت فّٕىطز ٔ ٚتغیط ٔؿتمُ ٛٞـ ٞیدب٘ی ث ٝتفىیه

ٌفت ؤ ٝسَ ضٌطؾی٘ٛی ثیٗ زٔ ٚتغیط ٚاثؿت ٝویفیت فّٕىطز

ٞط یه اظ ٌطٜٞٚب اؾتفبز ٜقس و٘ ٝتبیح ثسؾت آٔس ٜزض خسَٚ

ٔ ٚتغیط ٔؿتمُ ٛٞـ ٞیدب٘یٔ ،قٙبزاض اؾت.

٘ 12كبٖ ٔیزٞس و ٝچ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آظٔ ٖٛآ٘بِیعٚاضیب٘ؽ
خس٘ .12 َٚتبیح آظٔٔ ٖٛقٙبزاض ثٛزٖ ضطایت ضٌطؾی٘ٛی ٛٞـ ٞیدب٘ی وُ وبضوٙبٖ
ٌطٜٚ
ظٖ
ٔطز

ٔتغیط

ضطایت غیطاؾتب٘ساضز
B

ا٘حطاف ٔقیبض

ضطیت ثبثت

2/754

0/272

ٛٞـ ٞیدب٘ی

0/253

0/071

ضطیت ثبثت

3/083

0/197

ٛٞـ ٞیدب٘ی

0/165

0/059

ضطایت اؾتب٘ساضز
Beta

0/416
0/376

ٔمساض آٔبضt ٜ

ؾغح ٔقٙبزاضی

10/139

0/000

3/544

0/001

15/626

0/000

2/786

0/008

ضطیت تقییٗ
0/173
0/142

اِف .پیف ثیٙی وٙٙس( :ٜیىٛٙاذت)ٛٞ ،ـ ٞیدب٘ی .ةٔ .تغیط ٚاثؿت :ٝفّٕىطز
٘تبیح ٔقٙبزاض ثٛزٖ ضطایت ذظ ضٌطؾی٘ٛی زض خس َٚقٕبضٜ

 )α;0/وٛچهتط اؾتِ ،صا ثب  95زضنس اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ٌفت

٘ 12كبٖ ٔیزٞس و ٝچ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آظٔ t ٖٛثطای ٔتغیط

وٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی ثب ضطیت اؾتب٘ساضز  0/416ثطای وبضوٙبٖ ظٖ

ٔؿتمُ ٛٞـ ٞیدب٘ی وبضوٙبٖ ظٖ ثطاثط  ٚ 0/001ثطای وبضوٙبٖ

 0/376 ٚثطای وبضوٙبٖ ٔطز تأثیط ٔقٙبزاضی ثط ویفیت فّٕىطز

ٔطز ثطاثط  0/008ثٛز ٚ ٜاظ ؾغح آظٔ( ٖٛذغبی ٘ٛؿ ا05 َٚ

وبضوٙبٖ زاضزٔ .مساض ضطیت تقییٗ ثسؾت آٔس ٜثطای ٔسَ
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ثسؾت آٔس ٜاؾت.

ضٌطؾی٘ٛی وبضوٙبٖ ظٖ  ٚ 0/173ثطای وبضوٙبٖ ٔطز ثطاثط 0/142

جديل  .13وتایج آزمًن آوالیس ياریاوس در مًرد معىادار بًدن مدل رگرسیًوی ابعاد ًَش َیجاوی برای کارکىان زن
ٔدٕٛؿ ٔطثقبت

زضخ ٝآظازی

ٔیبٍ٘یٗ ٔطثقبت

ضٌطؾی٘ٛی

1/610

1

1/610

ثبلیٕب٘سٜ

5/441

60

0/091

ٔدٕٛؿ

7/052

61

آٔبض ٜآظٔF ٖٛ

ؾغح ٔقٙبزاضی
0/00

17/755

اِف .پیف ثیٙی وٙٙس( ٜیىٛٙاذت) ،اٍ٘یعٜ
خٟت ؾٙدف تأثیط اثقبز تكىیُ زٙٞسٛٞ ٜـ ٞیدب٘ی ثط

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز ،چ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آظٖٔٛ

ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ اظ ٔسَ ضٌطؾیٌ ٖٛبْ ثٌ ٝبْ ثطای

آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ ( )0/00اظ ؾغح آظٔ( ٖٛذغبی ٘ٛؿ اَٚ

ٔ 5تغیط ٔؿتمُ تكىیُ زٙٞسٛٞ ٜـ ٞیدب٘ی قبُٔ ذٛزآٌبٞی،

 )α;0/05وٛچهتط اؾتِ ،صا ثب  95زضنس اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ

ذٛزٔسیطیتی ،اٍ٘یع ،ٜآٌبٞی اختٕبفی ٟٔ ٚبضت اختٕبفی

ٌفت ؤ ٝسَ ضٌطؾی٘ٛی ثیٗ زٔ ٚتغیط ٚاثؿت ٝویفیت فّٕىطز

اؾتفبز ٜقس و٘ ٝتبیح ثسؾت آٔس ٜزض ذهٛل ٔقٙبزاض ثٛزٖ

وبضوٙبٖ ظٖ  ٚاثقبز ٛٞـ ٞیدب٘یٔ ،قٙبزاض اؾت.

ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی  ٚضطایت آٖ زض خسا َٚظیط اضائ ٝقس ٜاؾت.
جديل  .14وتایج آزمًن معىادار بًدن ضرایب رگرسیًوی ًَش َیجاوی برای کارکىان زن
ٔتغیط
ضطیت
ثبثت
اٍ٘یعٜ

ضطایت غیطاؾتب٘ساضز
B

ا٘حطاف ٔقیبض

2/743

0/232

0/257

0/061

ضطایت اؾتب٘ساضز
Beta

0/478

ٔمساض آٔبضt ٜ

ؾغح ٔقٙبزاضی

11/842

0/000

4/214

0/000

ضطیت تقییٗ

228/0

اِفٔ .تغیط ٚاثؿت :ٝفّٕىطز
٘تبیح ٔقٙبزاض ثٛزٖ ضطایت ذظ ضٌطؾی٘ٛی زض خس َٚقٕبضٜ

ٔمساض ثسؾت آٔس ٜثطای ضطیت تقییٗ ایٗ ٔسَ ثطاثط 0/228

٘ 14كبٖ ٔیزٞس و ٝاظ ثیٗ ٔ 5تغیط ٔؿتمُ زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس،ٜ

ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝایٗ أط ٘كبٖ ٔیزٞسٔ ،تغیط اٍ٘یع ٜلبزض

تٟٙب ٔتغیط اٍ٘یع ٜثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ تأثیط ٔقٙبزاضی

اؾت  22/8زضنس اظ تغییطات ٔطثٛط ث ٝویفیت فّٕىطز

زاضز چ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آظٔ t ٖٛثطای ٔتغیط ٔؿتمُ اٍ٘یعٜ

وبضوٙبٖ ضا تٛخی ٚ ٝپیفثیٙی ٕ٘بیٙس .ثط اؾبؼ ٘تبیح ضٌطؾیٖٛ

ثطاثط  0/00ثٛز ٚ ٜاظ ؾغح آظٔ( ٖٛذغبی ٘ٛؿ ا)α;0/05 َٚ

ٌبْ ثٌ ٝبْٔ ،إِفٞٝبی ذٛزآٌبٞیٔ ،سیطیت ثط فٛاعف ،آٌبٞی

وٛچهتط اؾتِ ،صا ثب  95زضنس اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ

اختٕبفی (ٕٞسضزی) ٟٔ ٚبضت اختٕبفی تأثیط ٔقٙبزاضی ثط

اٍ٘یع ٜظ٘بٖ ثب ضطیت ثتبی اؾتب٘ساضز  0/478تأثیط ٔقٙبزاضی

ٔتغیط ٚاثؿت ٝویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ ٘ساض٘س.

ثطویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ زاضز.
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جديل  .15وتایج آزمًن آوالیس ياریاوس در مًرد معىادار بًدن مدل رگرسیًوی ابعاد ًَش َیجاوی کارکىان مرد
ٔدٕٛؿ ٔطثقبت

زضخ ٝآظازی

ٔیبٍ٘یٗ ٔطثقبت

ضٌطؾی٘ٛی

2/890

3

0/963

ثبلیٕب٘سٜ

3/710

45

0/082

ٔدٕٛؿ

6/600

48

آٔبض ٜآظٔF ٖٛ

11/687

ؾغح ٔقٙبزاضی
(c)0/000

ح.پیف ثیٙی وٙٙس( :ٜیىٛٙاذت) ،اٍ٘یع ،ٜذٛزٔسیطیتیٕٞ ،سضزی
ثٙٔ ٝؾٛض ؾٙدف تأثیط اثقبز تكىیُ زٙٞسٛٞ ٜـ ٞیدب٘ی ثط

چ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آظٔ ٖٛآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ ( )0/00اظ ؾغح

ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطز اظ ٔسَ ضٌطؾیٌ ٖٛبْ ثٌ ٝبْ ثطای

آظٔ( ٖٛذغبی ٘ٛؿ ا )α;0/05 َٚوٛچهتط اؾتِ ،صا ثب 95

ٔ 5تغیط ٔؿتمُ تكىیُ زٙٞسٛٞ ٜـ ٞیدب٘ی قبُٔ ذٛزآٌبٞی،

زضنس اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝسَ ضٌطؾی٘ٛی ثیٗ زٔ ٚتغیط

ذٛزٔسیطیتی ،اٍ٘یع ،ٜآٌبٞی اختٕبفی ٟٔ ٚبضت اختٕبفی

ٚاثؿت ٝویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطز  ٚاثقبز ٛٞـ ٞیدب٘ی،

اؾتفبز ٜقس و٘ ٝتبیح ثسؾت آٔس ٜزض ذهٛل ٔقٙبزاض ثٛزٖ

ٔقٙبزاض اؾت.

ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی  ٚضطایت آٖ زض خسا٘ 16 َٚكبٖ ٔیزٞس.
جديل  .16وتایج آزمًن معىادار بًدن ضرایب رگرسیًوی ًَش َیجاوی کل کارکىان
ضطایت غیطاؾتب٘ساضز

ٔتغیط

ضطایت اؾتب٘ساضز

B

ا٘حطاف ٔقیبض

ضطیت ثبثت

3/254

0/165

اٍ٘یعٜ

0/494

0/094.

1/296

ذٛزٔسیطیتی

0/224-

0/099.

0/449-

Beta

ٔمساض آٔبضt ٜ

ؾغح ٔقٙبزاضی

19/674

0/000

5/284

0/000

2/253-

0/029

ضطیت تقییٗ

365/0

اِفٔ .تغیط ٚاثؿت :ٝفّٕىطز
٘تبیح ٔقٙبزاض ثٛزٖ ضطایت ذظ ضٌطؾی٘ٛی زض خس َٚقٕبضٜ

ٞؿتٙس  0/365اظ تغییطٞبی ٔطثٛط ث ٝویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ

٘ 16كبٖ ٔیزٞس و ٝاظ ثیٗ ٔ 5تغیط ٔؿتمُ زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس،ٜ

ٔطز ضا تٛخی ٚ ٝپیفثیٙی ٕ٘بیٙس .ثط اؾبؼ ٘تبیح ضٌطؾیٌ ٖٛبْ

تٟٙب ٔتغیط اٍ٘یع ٚ ٜذٛزٔسیطیتی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ

ثٌ ٝبْٔ ،إِفٞٝبی ذٛزآٌبٞی ،آٌبٞی اختٕبفی (ٕٞسضزی) ٚ

تأثیط ٔقٙبزاضی زاضز ،چ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آظٔ t ٖٛثطای ٔتغیط

ٟٔبضت اختٕبفی تأثیط ٔقٙبزاضی ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝویفیت فّٕىطز

ٔؿتمُ اٍ٘یع ٜثطاثط  ٚ 0/00ثطای ٔتغیط ذٛزٔسیطیتی ثطاثط

وبضوٙبٖ ٘ساض٘س.

 0/029ثٛز ٚ ٜاظ ؾغح آظٔ( ٖٛذغبی ٘ٛؿ ا)α;0/05 َٚ
وٛچهتط اؾتِ ،صا ثب  95زضنس اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ

بحث و نتیجه گیسی

اٍ٘یع ٜثب ضطیت ثتبی اؾتب٘ساضز  ٚ 1/29ذٛزٔسیطیتی (ٔسیطیت

زض ا٘دبْ آظٔ ٖٛفطضی ٝا َّٚپػٞٚف ٔجٙی ثط ایٙى" ٝثیٗ

ثط فٛاعف) ثب ضطیت ثتبی  -0/449تأثیط ٔقٙبزاضی ثط ویفیت

ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی  ٚویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ زا٘كٍبٜ

فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطز زاضز.

ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز٘ ".تبیح آظٔ-Z ٖٛفیكط زض ثطضؾی

ٔمساض ثسؾت آٔس ٜثطای ضطیت تقییٗ ایٗ ٔسَ ثطاثط 0/365

ٔقٙبزاض ثٛزٖ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ ٚ

ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝایٗ أط ٘كبٖ ٔیزٞس ایٗ زٔ ٚتغیط لبزض
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ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی زض خس٘ 5 َٚكبٖ زاز و ٝویفیت

٘یع ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و 23/1 ٝزضنس ظ٘بٖ زض ٔمبثُ  10/2زضنس

فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ ثب تٕبْ ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ضاثغٝ

ٔطزاٖ اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی ثبالتطی ثطذٛضزاض٘س.

ٔقٙبزاض ٔ ٚؿتمیٕی زاضز .ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝضطیت ٕٞجؿتٍی

زض پبؾد ث ٝایٗ ؾإاَ ؤ" ٝیعاٖ تأثیط ٔإِفٞٝبی ٛٞـ

فّٕىطز ویفی وبضوٙبٖ ظٖ ث ٝتطتیت ثب اٍ٘یع ٜثطاثط  ،0/478ثب

ٞیدب٘ی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج

ذٛزآٌبٞی ثطاثط  ،0/414ثب ٟٔبضت اختٕبفی ثطاثط  ،0/365ثب

چٍ ٝ٘ٛاؾت؟" ٘تبیح تحّیُ ضٌطؾی٘ ٖٛكبٖ زاز و ٝاظ ثیٗ 5

آٌبٞی اختٕبفی ثطاثط  ٚ 0/318ذٛزٔسیطیتی ثطاثط  0/271اؾت.

ٔإِف ٝتكىیُ زٙٞسٛٞ ٜـ ٞیدب٘یٔ ،إِف ٝاٍ٘یع ٜثب ضطیت ثتبی

زض ا٘دبْ آظٔ ٖٛفطضی ٝز ّْٚپػٞٚف ٔجٙی ثط ایٙى" ٝثیٗ

 0/767تأثیط ٔثجت ٔ ٚإِف ٝذٛزٔسیطیتی (ٔسیطیت ثط فٛاعف)

ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی  ٚویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطز

ثب ضطیت  -0/337ثط فّٕىطز ویفی آٟ٘ب تبثیطٌصاض اؾت  ٚایٗ

زا٘كٍب ٜضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز٘ ".تبیح آظٔ-Z ٖٛفیكط

زٔ ٚإِف ٝلبزض ٞؿتٙس  29/8زضنس اظ تغییطٞبی فّٕىطز وبضوٙبٖ

زض ثطضؾی ٔقٙبزاض ثٛزٖ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ

ضا تجییٗ ٕ٘بیٙس .ؾبیط ٔإِفٞٝب ٔب٘ٙس ذٛزآٌبٞی ،آٌبٞی اختٕبفی

ظٖ ٔ ٚإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ٘كبٖ زاز و ٝچ ٖٛؾغح

(ٕٞسضزی) ٟٔ ٚبضت اختٕبفی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ

ٔقٙبزاضی آظٔ ٖٛثطای ٔتغیطٞبی ذٛزآٌبٞی ،اٍ٘یع ،ٜآٌبٞی

زا٘كٍب ٜتأثیط ٔقٙبزاضی ٘ساضز.

اختٕبفیٟٔ ،بضت اختٕبفی ٛٞ ٚـ ٞیدب٘ی اظ ؾغح آظٖٔٛ

زض پبؾد ث ٝایٗ ؾإاَ ؤ" ٝیعاٖ تأثیط ٔإِفٞٝبی ٛٞـ

(ذغبی ٘ٛؿ ا )α;0/05 َٚوٛچهتط اؾتِ ،صا ثب  95زضنس

ٞیدب٘ی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ظٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی

اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ٌفت ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطز ضاثغٝ

وطج چٍ ٝ٘ٛاؾت؟" یبفتٞٝبی پػٞٚف ٘كبٖ زاز اظ ثیٗ 5

ٔقٙبزاض ٔؿتمیٕی ثب ایٗ ٔإِفٞٝب زاضز .ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ

ٔإِف ٝتكىیُ زٙٞسٛٞ ٜـ ٞیدب٘ی ،تٟٙب ٔإِف ٝاٍ٘یع ٜثب ضطیت

ٔطز ث ٝتطتیت ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی ضا ثب ٔتغیط اٍ٘یع ٜثٝ

ثتبی  0/478تأثیط ٔثجتی ثط فّٕىطز ویفی وبضوٙبٖ زاضز  ٚلبزض

ٔیعاٖ  ،0/515ذٛزآٌبٞی ثٔ ٝیعاٖ ٟٔ ،0/401بضت اختٕبفی ثٝ

اؾت  22/8زضنس اظ تغییطٞبی فّٕىطز ویفی وبضوٙبٖ ضا تجییٗ

ٔیعاٖ  ٚ 0/356آٌبٞی اختٕبفی ثٔ ٝیعاٖ  0/292زاضز .ثط اؾبؼ

ٕ٘بیس  ٚؾبیط ٔإِفٞٝب ٔب٘ٙس ذٛزٔسیطیتی ،ذٛزآٌبٞی ،آٌبٞی

ایٗ ٘تبیح ویفیت فّٕىطز ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ثب ذٛزٔسیطیتی ٘ساضز.

اختٕبفی (ٕٞسضزی) ٟٔ ٚبضت اختٕبفی ثط ویفیت فّٕىطز

زض ا٘دبْ آظٔ ٖٛفطضی ٝؾ ّْٛپػٞٚف ٔجٙی ثط ایٙى" ٝثیٗ

وبضوٙبٖ ظٖ زا٘كٍب ٜتأثیط ٔقٙبزاضی ٘ساضز.

ٛٞـ ٞیدب٘ی  ٚویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜضاثغٔ ٝقٙی

زض پبؾد ث ٝایٗ ؾإاَ ؤ" ٝیعاٖ تأثیط ٔإِفٞٝبی ٛٞـ

زاضی ٚخٛز زاضز٘ ".تبیح آظٔ-Z ٖٛفیكط زض ثطضؾی ٔقٙبزاض

ٞیدب٘ی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطز زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی

ثٛزٖ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔ ٚإِفٞٝبی ٛٞـ

وطج چٍ ٝ٘ٛاؾت؟" ٘تبیح تحّیُ ضٌطؾی٘ ٖٛكبٖ زاز و ٝاظ ثیٗ

ٞیدب٘ی ٘كبٖ زاز و ٝویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ثب ٛٞـ ٞیدب٘ی

ٔ 5إِف ٝتكىیُ زٙٞسٛٞ ٜـ ٞیدب٘یٔ ،إِف ٝاٍ٘یع ٜثب ضطیت

ضاثغٔ ٝقٙبزاض ٔ ٚؿتمیٕی ثٔ ٝیعاٖ  0/406زاضز.

ثتبی  1/296تأثیط ٔثجت ٔ ٚإِف ٝذٛزٔسیطیتی (ٔسیطیت ثط

زض پبؾد ث ٝایٗ ؾإاَ وٛٞ" ٝـ ٞیدب٘ی وبضوٙبٖ زا٘كٍبٜ

فٛاعف) ثب ضطیت  -0/449تأثیط ٔٙفی ثط فّٕىطز ویفی

زض چ ٝؾغح اؾت؟" یبفتٞٝبی پػٞٚف ٘كبٖ زاز و20/7 ٝ

وبضوٙبٖ ٔطز زاضز  ٚایٗ زٔ ٚإِف ٝلبزض ٞؿتٙس  36/5زضنس اظ

زضنس وبضوٙبٖ اظ ٛٞـ ٞیدب٘ی ثبالیی ثطذٛضزاض٘س 73 .زضنس

تغییطٞبی فّٕىطز ویفی وبضوٙبٖ ٔطز ضا تجییٗ ٕ٘بیٙس .ؾبیط

وبضوٙبٖ زاضای ؽطفیت ذٛثی اظ ٛٞـ فبعفی ثٛزٔ ٚ ٜیتٛا٘ٙس

ٔإِفٞٝب ٔب٘ٙس ذٛزآٌبٞی ،آٌبٞی اختٕبفی (ٕٞسضزی) ٚ

لبثّیت ٔسیطیتی ذٛز ضا تٛؾق ٝزٙٞس  6/3 ٚزضنس زض ظیط

ٟٔبضت اختٕبفی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطز زا٘كٍب ٜتأثیط

ٔیبٍ٘یٗ ٛٞـ فبعفی لطاض زاض٘س .زض ٔمبیؿ ٝثیٗ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ

ٔقٙبزاضی ٘ساضز.
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ثٝعٛض وّی ٘یع ٔكبٞس ٜقس وٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی ثط ویفیت

وؿت فّٓ  ٚزا٘ف  ٚا٘دبْ پػٞٚفٞب٘ ،یبظٔٙس زاقتٗ

فّٕىطز وبضوٙبٖ تأثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز .ث ٝعٛضی وٝ

ٟٔبضتٞبی ثطلطاضی اضتجبط  ٚثبالثٛزٖ ٛٞـ ٞیدب٘ی ٔیثبقس

ٔكبٞس ٜقس ٛٞـ ٞیدب٘ی وُ وبضوٙبٖ ثب ضطیت  0/406تأثیط

و ٝوبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜافٓ اظ ظٖ ٔ ٚطز ثب ث ٝوبضٌیطی ٔإثط ٞط

ٔثجتی ثط فّٕىطز ویفی وبضوٙبٖ زاضز .ثطای وبضوٙبٖ ظٖ تأثیط ایٗ

یه اظ ٔإِفٞٝبی ٛٞـ ٞیدب٘ی ثبفث اضتمبء ویفیت

ٔتغیط ثطاثط  ٚ 0/416ثطای وبضوٙبٖ ٔطز ثطاثط  0/376ثطآٚضز قس.

فقبِیتٞبیكبٖ  ٚافعایف وبضایی ؾبظٔبٖ ق٘ٛس .ثٙبثطایٗ ٛٞـ

پػٞٚف حبضط زض ٔمبیؿ ٝثب پػٞٚف ٘دبضپٛض اؾتبزی  ٚتمی

ٞیدب٘ی ٘ؿجت ث ٝنفبت قرهیتی  ٚثٟطٜی ٛٞقی فّٕىطز

ظاز٘ ،)1391( ٜكبٖ زاز و ٝاظ ثیٗ ٔ 5إِفٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی،

قغّی ضا ثٟتط  ٚثیكتط پیفثیٙی ٔیوٙس ٘ ٚیع وٙتطَ ٔ ٚسیطیت

ٔإِف ٝاٍ٘یع ٚ ٜذٛزٔسیطیتی ثیكتطیٗ تأثیط ضا زض فّٕىطز ویفی

ٞیدب٘بت اضتجبط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی ثب فّٕىطز وبضوٙبٖ زاضز.

وبضوٙبٖ زاضز زض حبِیؤ ٝإِفٞٝبی ذٛزآٌبٞی ،آٌبٞی
اختٕبفی ٟٔ ٚبضت اختٕبفی ثط ویفیت فّٕىطز وبضوٙبٖ

تشکس و قدزدانی

زا٘كٍب ٜتأثیط ٔقٙبزاضی ٘ساضز .پػٞٚف حبضط زض ٔمبیؿ ٝثب

اثتسا اظ وّی ٝوبضوٙبٖ ٔحتطْ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی وطج وٝ

پػٞٚفٞبی ٘بؽٓ  ٚلبئسٔحٕسی (٘ ،)1386كبٖ زاز و ٝویفیت

ثب ٕٞىبضی ذٛزٔ ،طا زض ایٗ پػٞٚف یبضی ضؾب٘س٘س،

فّٕىطز وبضوٙبٖ ثب ٛٞـ ٞیدب٘ی ضاثغٔ ٝقٙبزاض ٔ ٚؿتمیٕی

ؾپبؾٍعاضْ؛ ٕٞچٙیٗ اظ اؾتبز اضخٕٙسْ ؾطوبض ذب٘ٓ زوتط ظٞطا

ٚخٛز زاضز  ٚزض ٔمبیؿ ٝثب پػٞٚف ثٙی ؾی (٘ ،)1390كبٖ

اثبشضی و ٝثب ٘ؾطٞب  ٚپیكٟٙبزٞبی ذٛز  ٚنطف ٚلت

ٔیزٞس ؤ ٝإِف ٝاٍ٘یعٔ ٚ ٜسیطیت ثط فٛاعف ثط ضٚی ویفیت

اضظقٕٙسـ زض اضتمبء ویفی  ٚوٕی ایٗ پػٞٚف ٘مف ث ٝؾعایی

فّٕىطز وبضوٙبٖ ٛٞ ٚـ ٞیدب٘ی آٖٞب تأثیط ث ٝؾعایی زاقتٚ ٝ

زاقتٙس ،لسضزا٘ی ٔیٕ٘بیٓ.

73زضنس اظ وبضوٙبٖ ٘یع زاضای ؽطفیت ذٛثی اظ ٛٞـ فبعفی
ثٛزٔ ٚ ٜیتٛا٘ٙس لبثّیت ٔسیطیتی ذٛز ضا تٛؾق ٝزٙٞس٘ .تبیح
پػٞٚفٞب حبوی اظ آٖ اؾت وٛٞ ٝـ ٞیدب٘ی ،فّٕىطز افطاز،
ٌطٜٞٚب  ٚؾطا٘دبْ ؾبظٔبٖ ضا تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس  ٚافطازی

منابع
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