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شاهو زمانی دادانه ،1علی اکبر حسین نصاد ،1بیستون عسیسی

 .1کبرضٌبس ارضذ رٍاًطٌبسی ٍرسضی داًطگبُ آساد کزج؛  .2داًطدَی دکتزی هذیزیت ٍرسضی داًطگبُ تْزاى
آدرس ایویل ًَسٌذُ هسئَلshahoo.zamani65@gmail.com :

مقدمه :رّجزی اخاللی یكی اس سیز ضبخِ ّبی رفتبرّبی اخاللی هی ثبضذ کِ اخیزاً در سبسهبى ّب ثِ هسألِ هْوی تجذیل ضذُ
است ( .)2رّجزی اخاللی ثِ صَرت ًوبیص رفتبر هٌبست اصَلی اس طزیك اعوبل فزدی ٍ رٍاثط ثیي فزدی ٍ تزٍیح چٌیي رفتبری
ثِ پیزٍاى اس طزیك ارتجبطبت دٍ طزفِ ،تمَیت ٍ تصوین گیزی تعزیف ضذُ است ( .)3هذیزاى سبسهبى ثبیذ ثتَاًٌذ عَاهلی کِ اس
درٍى ٍ ثیزٍى ثز عولكزد کبرکٌبى تبثیز گذار است را ضٌبسبیی کزدُ ٍ تحت کٌتزل خَد لزار دٌّذ تب لبدر ثبضٌذ حذاکثز ثْزُ ٍری
ٍ کبرایی را اس هٌبثع اًسبًی ثِ دست آٍرًذ .در ایي هیبى ًمص هٌجع کٌتزل (خبیگبُ هْبر) ثزای پزٍرش رّجزی اخاللی هی تَاًذ
هْن ثبضذ .هٌجع کٌتزل یب خبیگبُ هْبر ،تَاًبیی است کِ ضخص ثب استفبدُ اس خَدآگبّی عَاطف خَد را هذیزیت هی کٌذ ( .)1ثب
تَخِ ثِ ًمص رّجزی اخاللی در سبسهبى ّب ثِ هٌظَر پیطجزد اّذاف ٍ اهَر کبری ٍ ّوچٌیي اّویت اخاللیبت ٍ پبیجٌذی ثِ آًْب
در سبسهبى ّب ثِ هٌظَر دستیبثی ثِ اّذاف سبسهبًی ٍ خلت هطبرکت ٍ ّوكبری کبرکٌبى در تصوین گیزی ٍ ٍظبیف سبسهبًی ٍ
ّوچٌیي اّ ویت ضٌبخت خبیگبُ هْبر در ثیي کبرکٌبى ثزای هذیزاى ٍ آگبّی اس ٍیژگی ّب ٍ لبثلیت ّبی کبرکٌبى ،ضزٍرت اًدبم
ایي پژٍّص ضكل گزفت .ثِ ّویي خْت پژٍّص حبضز ثب ّذف ثزرسی تبثیز رّجزی اخاللی ثز خبیگبُ هْبر در ثیي کبرکٌبى ادارُ
کل ٍرسش ٍ خَاًبى استبى کزدستبى اًدبم ضذُ است.
روششناسی :رٍش ایي پژٍّص تَصیفیّ -وجستگی هی ثبضذ .خبهعِ آهبری ،کبرکٌبى ادارُ کل ٍرسش ٍ خَاًبى استبى
کزدستبى هی ثبضذ ،کِ تعذاد آًْب ً 140فز هی ثبضذ ،کِ اس ثیي آًْب ً 102فز طجك خذٍل هَرگبى ثِ رٍش تصبدفی سبدُ ثِ عٌَاى
ًوًَِ اًتخبة ضذًذ .ثزای خوع آٍری اطالعبت اس پزسطٌبهِ رّجزی اخاللی دَّق ٍ دى ّبرتگ ( )2008ضبهل  15سَال ٍ ثزای
سٌدص هٌجع کٌتزل (خبیگبُ هْبر) اس پزسطٌبهِ لَیٌسَى ( )1990ضبهل  24سَال استفبدُ ضذ .رٍایی پزسطٌبهِ ّب تَسط ً 6فز
اس اسبتیذ هتخصص تبییذ ضذ .پبیبیی پزسطٌبهِ ّب ثب آلفبی کزًٍجبخ ثِ تزتیت  0/86 ٍ 0/79ثِ دست آهذ .ثزای تحلیل دادُ ّب اس
آسهَى ّوجستگی پیزسَى ٍ رگزسیَى خطی استفبدُ ضذ.
نتایجً :تبیح ًطبى داد ،ثیي رّجزی اخاللی ٍ هَلفِ ّبی آى ثب خبیگبُ هْبر ٍ اثعبد آى در ثیي کبرکٌبى راثطِ ی هثجت ٍ هعٌی
داری ٍخَد دارد (ّ .)P<0/05وچٌیي رعبیت اًصبف ،ضفبف سبسی ٍ تسْین لذرت تَسط هذیزاى ثز ّز دٍ ثعذ هٌجع کٌتزل
درًٍی ٍ ثیزًٍی کبرکٌبى تأثیز گذار است.
بحث و نتیجه گیری :ثب تَخِ ثِ ًتبیح هی تَاى گفت کِ هذیزاى ثب رعبیت اًصبف ،ضفبف سبسی ٍ تسْین لذرت در ثیي کبرکٌبى،
هی تَاًٌذ کبرکٌبى را در دستیبثی ثِ اّذاف سبسهبًی ّوسَ ًوَدُ ٍ اس ایي طزیك ثب کٌتزل درًٍی ٍ ثیزًٍی ثبعث کبرایی ثیطتز
کبرکٌبى ٍ در ًْبیت اثزثخطی اّذاف سبسهبًی ضًَذ.
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