تِ ًام خذا
خودکارآمدی مدیران آموزشی
چکیذُ :
پظٍّؾ حاضش تا ّذف تشسػی ػَاهل هَثش تش خَدکاسآهذی هذیشاى هذاسع اتتذایی ،ساٌّوایی ٍ هتَػغِ آهَصؽ ٍ
پشٍسؽ ؿْشػتاى کشج اًدام پزیشفت کِ سٍؽ تحقیق آى تَصیفی ٍ اص ًَع ّوثؼتگی اػت.
خاهؼِ آهاسی ،ؿاهل هذیشاى دٍسُ ّای مختلف تحصیلی کِ دس ًَاحی چْاسگاًِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿْشػتاى کشج
دس ػال تحصیلی  89-90هـغَل تِ کاس تَدًذ.حدن ایي خاهؼِ ً727فش اص هذیشاى صى ٍ هشد تَدُ کِ ًوًَِ آهاسی
تا اػتفادُ اص فشهَل آهاسی ٍ تا سٍؽ ًوًَِ گیشی تصادفی عثقِ ای تِ تؼذاد ً 296فش اص ً 4احیِ آهَصؽ ٍ جسٍسؽ
ؿْشػتاى کشج اًتخاب ؿذ  .خوغ آٍسی دادُ ّا اص عشیق پشػـٌاهِ هحقق ػاختِ ٍ تش اػاع  4ػاهل اص ًظشیِ
سٍاًـٌاختی تٌذٍسا تٌظین ؿذ  ٍ.اػتثاسیاتی آى اص عشیق آلفای کشًٍثاخ ()p ;0/86تِ دػت آهذ  .تا اػتفادُ اص آهاس
تَصیفی ؿاهل :فشاٍاًی ،دسصذ،هیاًگیي،اًحشاف اػتاًذاسد ٍ ٍاسیاًغ ٍ ،آهاس اػتٌثاعی ،اص آصهَى  tهؼتقل ،هحاػثِ
ضشیة ّوثؼتگی پیشػَى ٍ تحلیل ٍاسیاًغ یکشاِّ ) (ANOVAکِ تا تکاسگیشی اص ًشم افضاس spssهحاػثِ ؿذ.
ًتایح حاصل اص تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا ًـاى داد کِ تیي  -1حاالت ػاعفی ٍ فیضیکی -2تشغیثات کالهی یا
اختواػی  -3تدشتِ خاًـیي  -4تدشتِ هَفق تا خَدکاسآهذی هذیشاى ساتغِ هؼٌاداس ٍ هثثت پیذا کشدًذ  .اها
هتغیشّایی ّوچَى :خٌؼیت،ػٌَات خذهت هذیشاى تا خَدکاسآهذی ایـاى ساتغِ هؼٌاداسی ًذاسًذ ٍ
هیضاى P> 0/05تذػت آهذ ٍ دس ًتیدِ  H0تاییذ ؿذٍ دٍسُ تحصیلی کِ هذیشاى دس آى هـغَل تِ کاس تَدًذ ،تا
خَدکاسآهذی هذیشاى ساتغِ هؼٌاداس ٍ هثثت پیذا کشد.
واژگان کلیدی  :خودکارآمدی ،مدیران آموزشی  ،حاالت عاطفی  ،ترغیبات کالمی  ،تجربه جانشین ،
تجربه های موفق
مقدمه :
تـش اص تذٍ خلقت تا تِ اهشٍص ّوَاسُ تالؽ ًوَدُ تا خَد سا تـٌاػذ ٍ تِ تَاًایی ّا ٍ اػتؼذادُ ای خَد پی تثشد ٍ
تِ ٍاػغِ ی آى هحیظ پیشاهَى خَد سا تغییش دّذ.دس ایي هیاى تَخِ تِ خَدؿٌاػی تیـتش هَسد تَخِ قشاس گشفت.
آهَصؽ خَدؿٌاػی ًِ تٌْا تِ افشاد کوک هی کٌذ تا دسک خَد سا تقَیت ًوایٌذ ٍ خَدؿاى سا تْتش اداسُ کٌٌذ ،
تلکِ آًاى اص ایي عشیق تَاًایی الصم تشای دسک تفاٍتْای فشدی سا کؼة هی کٌٌذ .اگش فشدی تاٍس داؿتِ تاؿذ کِ
ًوی تَاًذ ًتایح هَسد اًتظاس سا تِدػت آٍسد ٍ ،یا تِ ایي تاٍس تشػذ کِ ًوی تَاًذ هاًغ سفتاسّای غیشقاتل قثَل ؿَد،
اًگیضُ اٍ تشای اًدام کاس کن خَاّذ ؿذ  .اگشچِ ػَاهل دیگشی ٍخَد داسًذ کِ تِ ػٌَاى تشاًگیضًذُ ّای سفتاس اًؼاى
ػول هی کٌٌذ ،اها ّوِ آًْا تاتغ تاٍس فشد ّؼتٌذ.
 .افشاد
تش اػاع ًظشیِ یادگیشی اختواػی تٌذٍسا ،تاٍس تِ کاسایی ؿخصی تش اًتخاب ّای افشاد تاثیش هی گزاسد
گشایؾ تِ کاسّایی داسًذ کِ دس آًْا احؼاع قاتلیت ٍ اعویٌاى هی کٌٌذ ٍ اص کاسّایی کِ تَاًای ی اًدام آى سا
ًذاسًذ ،دٍسی هی ًوایٌذ  .تاٍسّای خَدکاسآهذی  1تؼییي هی کٌذ کِ افشاد تا چِ اًذاصُ اًشطی  ،صشف فؼالیتْای
خَد هی کٌٌذ ٍ تا چِ اًذاصُ دس تشاتش هَاًغ هقاٍهت هی کٌٌذ(پاخاسع ،ؿاًک 2001، 2تِ ًقل اص ًظشی .)1384
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سٍیاسٍیی تا پیچیذگی رٌّی سا هی تایؼت اص عش یق تؼیاسی اص سفتاسّای اًؼاى تا ػاصٍکاسّای ًفَر تش خــــــَد ،3
تشاًگیختِ ٍ کٌتشل ًوَد .دس هیاى هکاًیؼن ّای ًفَر تشخَدّ ،یچ کذام هْوتش ٍ فشاگیشتش اص تاٍس تِ خَدکاسآهذی
ؿخصی ًیؼت(تٌذٍسا.)1997،
افشاد تِ تذسیح سؿذ هی یاتٌذ تِ پختگی ٍ تلَؽ سػیذُ ٍ دستاسُ ٍیظگی ّای خَد ٍ ایي کِ چگًَِ فشدی ؿذُ اًذ ،
آگاّی تیـتشی پیذا هی کٌٌذ  .هی تَاًین تگَیین افشاد اص خَدؿاى تیـتش آگاُ هی ؿًَذ  .ایي فشایٌذ تِ ػٌَاى
سؿذ تصَیش خَد ًام گشفتِ اػت ٍ تِ تذسیح کِ فشد دس عَل صًذگی تدشتیات تیـتشی کؼة هی کٌذ سخ هی
دّذ.یادگیشی دستاسُ خَد یکی اص چالؾ ّای صًذگی تِ ؿواس هی سٍد ٍ دس ًتیدِ کـف تشخی اص ٍیظگی ّایی کِ
فشد ٍخَد آى سا دس خَد هی پؼٌذد ٍ یا ًوی پؼٌذد تـکیل هی ؿَد(.السًغ،تشخوِ هَالًا)1382،
خَدکاسآهذی ؿالَدُ ی پشٍسؽ ػایش هْاستْای هذیشیتی اػت  .دس حقیقت یک تٌاقض خالة دس سفتاس اًؼاى ٍخَد
داسد ٍ آى ایي کِ تا ؿٌاخت خَیؾ هی تَاًین دیگشاى سا تـٌاػین ٍ تا ؿٌاخت دیگشاى هی تَاًین خَد سا
تـٌاػین.هَفقیت اًؼاى دس دػتیاتی تِ صًذگی تْتش فشدی ٍ اختواػی ٍ ػولکشد هغلَب ػاصهاًی ،تِ ؿٌاخت ٍ
تشداؿت اٍ اص چگًَگی ًقاط ضؼف ٍ قَت تَاًایی ّا ٍ قاتلیت ّای هذیشیتی اٍ تؼتگی داسد(.الَاًی)1371،
آًاى تا ؿٌاخت ایي ػَاهل ،
تا تشسػی ػَاهل هَثش دس خَدکاسآهذی هذیشاى هی تَاى ؿشایغی هْیا ًوَد کِ
تاٍسّای خَد سا تقَیت ًوَدُ ٍ تا اػتفادُ اص اقٌاع کالهی،تداسب هؼتقین ،تداسب خاًـیٌی یا حاالت فیضیَلَطیکی
یا اص ّش سٍؽ دیگش تش تاٍسّای خَ دکاسآهذی هذیشاى تاثیش گزاؿتِ تا آًْا تتَاًٌذ قضاٍت ّای دسػتی اصتَاًایی
ّای خَد داؿتِ تاؿٌذ(.تٌذٍسا.)1981،
ثٌذٍرا ( )2000هؼتمذ اعت كِ خَد كبرآهذی ،تَاى عبسًذُ ای اعت كِ ثذاى ٍعیلِ ،هْبرتْبی ؽٌبختی ،اختوبػی،
ػبعفی ٍ رفتبری اًغبى ثزای تحمك اّذاف هختلف ،ثِ گَىُ ای اثزثخؼ عبهبًذّی هی ؽَد  .ثِ ًظز ٍی داؽتي داًؼ،
هْبرتْب ٍ دعتبٍردّبی لجلی افزاد پیؼ ثیٌی كٌٌذُ ّبی هٌبعجی ثزای ػولكزد آیٌذُ افزاد ًیغتٌذ ،ثلكِ ثبٍر اًغبى در
ثبرُ تَاًبئی ّبی خَد در اًدبم آًْب ثز چگًَگی ػولكزد خَیؼ هؤثز اعت  .ثیي داؽتي هْبرت ّبی هختلف ثب تَاى
تزكیت آًْب ثِ رٍػ ّبی هٌبعت ثزای اًدبم ٍظبیف در ؽزایظ گًَبگَى ،تفبٍت آؽكبر ٍخَد دارد.
ّوچٌیي ثٌذٍرا،در هغبلؼبت خَد ثز ًمؼ عزهؾك ّب در ؽكل گیزی رفتبر تأكیذ كزدُ ٍ ثِ ثزرعی ٍیضگی ّبیی
پزداختِ اعت كِ در عزهؾك گیزی افزاد هؤثزًذ  .یبفتِّبی اٍ ًؾبى هی دّذ كِ ثِ احتوبل سیبد افزاد اس كغبًی عزهؾك
هیگیزًذ كِ اس ًظز عي ٍ خٌظ ؽجیِ آى ّب ثبؽٌذ یب هغبئلی ؽجیِ ثِ آى ّب را حل كٌٌذٍ .ی هؼتمذ اعت كِ رٍاىؽٌبعی
را ًوی تَاى اس یبفتِ ّبی پضٍّؼ ّبی اختوبػی خذا كزد ٍ رفتبر افزاد را ثبیذ در هَلؼیت ّبی اختوبػی ٍ ًِ فزدی
هَرد هغبلؼِ لزار داد  .یكی دیگز اس هفبّین هْوی كِ ثٌذٍرا ثیبى كزد كبرآهذی ؽخصی اعت

 .اس دیذ ثٌذٍرا

كبرآهذی ؽخصی ثِ هؼٌی احغبط ػشت ًفظ یب ارسػ ؽخصی اعت كِ فزد در هَاخِْ ثب هغبئل سًذگی در خَد
هییبثذ .افزاد دارای كبرآهذی ؽخصی ثبال افزادی دارای پؾتكبر لَیً ،وزات درعی ثبال ،دارای اّذاف ؽخصی ػبلی
ٍ هَفك ّغتٌذ  .در همبثل ،افزاد دارای كبرآهذی ؽخصی پبییي افزادی ّغتٌذ ثب اػتوبد ثِ ًفظ پبییي ٍ ًباهیذ كِ در
هَاخِْ ثب هغبئل تالؽی ثزای پیزٍسی اًدبم ًوی دٌّذ ٍ هؼتمذًذ اٍضبع تغییزی ًخَاّذ كزد  ( .ؽَلتش( )1990تزخوِ
كزیوی( )1384اةتَخِ ثِ آًچِ گفتِ ؽذُ اكٌَى ًتبیح ثزخی استحمیمبت اًدبم ؽذُ درایي سهیٌِ را ثِ ؽزح سیزثزرعی
هی كٌین:
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 -هختبری()1381درثزرعی راثغِ خَدكبرآهذی هذیزاى ثب پیؾزفت تحصیلی داًؼ آهَساى

ً ،ؾبى دادكِ ثیي

خَدثبٍری هذیزاى ٍ پیؾزفت تحصیلی داًؼ آهَساى راثغِ هؼٌی دار ٍج ٍد ًذارد  .ثیي خَدكبرآهذی هذیزاى سى ٍ
هزد تفبٍت هؼٌی دار ٍخَد ًذارد.
ً -صزتی ( )1387در ثزرعی راثغِ خَدكبرآهذی ثب اثزثخؾی رّجزی در ثیي هذیزاى هذارط ًؾبى داد كِ

ثیي

خَدكبرآهذی ٍ اثزثخؾی رّجزی هذیزاى آهَسؽی راثغِ هؼٌبداری ٍخَد دارد.
 اػزاثیبى ( )1383در ثزرعی راثغِ ثبٍرّبی خَدكبرآهذی ثز عالهت رٍاًی ٍ هَفمیت تحصیلی داًؾدَیبى دریبفتكِ ثبٍرّبی خَدكبرآهذی لَی ثزعالهت رٍاًی داًؾدَیبى تبثیز هثجت داؽتِ اعت.
 ػٌبیتی ( )1382در ثزرعی ارتجبط هیبى خَدپٌذاری هذیزاى ٍ ػولكزد آًْب در هذارط ًؾبى دادكِ هیبى خَدپٌذاریهذیزاى ٍ ػولكزد آًْب در هذارط راثغِ هثجت ٍهؼٌب داری ٍخَد دارد.
 كَرثبًَلَّ ٍ 4وكبراى)2006(،در ثزرعی هیشاى خَدكبرآهذی ٍ عَاد اعالػبتی هذیزاى ًؾبى دادكِ خَدكبرآهذیاهكبى ًشدیک ؽذى ثِ هْبرتْبی عَاد اعالػبتی را ثب تَخِ ثِ عغح پیچیذگی افشایؼ هی دّذ .
 ثٌذٍرا،ریش،آداهش،)1982(5درهغبلؼبت خَیؼ درهَردراثغِ ارائِ تزغیجبت كالهی اس خبًت دیگزاى ،كِ اغلتهیكَؽٌذ هب را هتمبػذ كٌٌذ كِ اگز فمظ عؼی كٌین،ثِ رغن ًبكبرایی ریؾِ دارهبى ،هی تَاًین ػول خبصی را ثِ
ؽبیغتگی اًدبم دّین.دلگزهیّبی هَثز هب را هتمبػذ هی كٌٌذ كِ ثیؾتز ثز تَا ًبییّبی ؽخصی هبى ٍ كوتز ثز كبعتی ّب
ٍ ضؼف ّبیوبى تبكیذ كٌین( .ثٌذٍرا،ریش،آداهش،1982،ثِ ًمل اس ریَ،2001تزخوِ عیذ هحوذی.)1381،
 -اعكٌیز ٍ كزافت
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( )2009پضٍّؾی را ثِ هٌظَر ثزرعی تكٌیک ّبی ثزًبهِ ریشی خْت ثْجَد خَدكبرآهذی

داًؾدَیبى دٍرُ كبرؽٌبعی اًدبم دادُ اًذ ،یبفتِ ّبی پضٍّؼ ًؾبى دادُ اعت كِ ثزای ثْجَد ٍ افشایؼ خَدكبرآهذی
داًؾدَیبى در اًدبم پبیبى ًبهِ ّبی دٍرُ كبرؽٌبعی

ًؾبى داد كِ ثیي خَدكبرآهذی داًؾدَیبًی كِ كبرگبّی

آهَسؽی راتدزثِ ًوَدُ اًذ ثب آًْبیی كِ ؽزكت ًكزدُ اًذ تفبٍت هؼٌبداری ٍخَد دارد.
 آكًَیي ٍ ّوكبراى)2009(7درتحمیمبت خَیؼ ًؾبى دادًذكِ ثیي تدزثِ كبری ًَخَاًبى ٍ خَدكبرآهذی آًْبراثغِهؼٌبداری ٍخَد دارد ّ.وچٌیي یبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ چٌیي ًؾبى داد كِ؛ اؽتغبل در سهیٌِ ّبی هتؼذد ٍكغت تدزثِ
خَدكبرآهذی را هی پزٍراًذ .
 كَعلَعكیٍّ 8وكبراى()2009در ثزرعی ر اثغِ خَدكبرآهذی ٍارائِ الگَّبی هَفك ٍ فؼبلیتْبی گزٍّی هؼلوبى ،ًؾبى داد ثیي ارائِ الگَّبی هَفك ٍ فؼبلیتْبی گزٍّی هؼلوبى ٍ خَدكبرآهذی آًبى راثغِ هؼٌبداری ٍخَد دارد.
 كلیي ّغلیٌگٍّ9وكبراى( )2009درپضٍّؾی ثب ػٌَاى ارتجبط ثیي عالهت رٍاًی هؼلوبى ٍخَدكبرآهذی ،آًبى ًؾبىدادُ اعت كِ ّزچِ عالهت رٍاًی هؼلوبى ثیؾتزثبؽذ،خَدكبرآهذی آًبى ّن افشایؼ هی یبثذ.
 -خیٌگغًَگ صائَ ٍ ّوكبراى  )2008(10ثِ ثزرعی چگًَگی خَدكبرآهذی هزثَط ثِ فؼبلیت

ّبی تحمیمبتی

آكبدهیک ٍ چگًَگی فبكتَرّبی هزثَط ثِ درٍى فزٌّگی كِ هوكي اعت ًمؾی در خَدكبرآ هذی در سهیٌِ آهَسػ
4- Kurbanoglu,S.and et al
5-Bandura,Reiz,Adamz
6
-Skinner ,H.and, Croft,R
7
- Acunnien,K.and et al
7- Koslowsky,M.and et al
9
Klein Hessling,J and et al
10
Jingsong Zhao ,JohnMccormick
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ّبی

ػبلی در پكي ثبسی هی كٌذ را ثِ اًدبم رعبًذًذ .اس خولِ یبفتِ ّب -خٌغیت ٍ همزرات ثِ ػٌَاى پیؼ ثیٌی

خَدكبرآهذی هؾخص گزدیذًذ ٍ ثِ عَر هؾخص ،آكبدهیک ّبی سًبى عغح پبییي تزی اس خَدكبرآهذی را ثزای
تحمیمبت ًغجت ثِ هزداى گشارػ كزدًذ ّ.وچٌیي ةا گغتزػ ثبفت ّبی غزثی ،در فزٌّگ ؽزلی ًؾبى داد كِ
فبكتَرّبی درٍى فزٌّگی ٍ خوؼیت ؽٌبختی ًمؼ اعبعی در خَدكبرآهذی تحمیمبتی ایفب هیكٌذ.
ّلٌب عیٌب دعجَیلیب،دافٌبایشى )2005(11پضٍّؾی را ثِ هٌظَر هذیزیت تضبد در تین ّبی كبری ٍ

-

ًمؼ خَدكبرآهذی اختوبػی ٍ ؽٌبعبیی گزٍُ اًدبم دادُ اًذ ،یبفتِّبی پضٍّؼ ًؾبى دادُ اعت كِ در ایي هغبلؼِ
ًمؼ دٍ ًَع خَدكبرآهذی (اختوبػی ٍ خْبًی) در هیبى اػضبی گزٍُ ثزرعی ؽذٍ خَدكبرآهذی اختوبػی ثِ ػٌَاى
پیؾگَیی كٌٌذُ اًحصبری اٍلَیت ثزای ّذایت تضبد درٍى گزٍّی تَعظ هؼبًی ادغبم یؼٌی رٍال عبسًذُ هذیز یت
ػول كزد.ایي هغبلؼِ ثز اػتجبر فزضیِ ای كِ الگَی هذیزیت تضبدی در یک تین كبهل ثِ هتغیزّبی تٌظین ؽذُ در
عغح فزدی هزثَط هی ؽًَذ،افشٍد یؼٌی خَدكبرآهذی اختوبػی،خْبًی ثِ هتغیزّبی ؽٌبعبیی گزٍُ ٍ تین هزثَط
هیؽَد.
روش تحقیق
پضٍّؼ حبضز ثب ّذف ثزرعی ػَاهل هَثز ثز خٍدكبرآهذی هذیزاى آهَسؽی  ،اس رٍػ تحمیك تَصیفی كِ اس
ًَع ّوجغتگی اخزاؽذ.خبهؼِ آهبری كلیِ هذیزاى دٍرُ ّبی هختلف تحصیلی درًَاحی چْبرگبًِ آهَسػ ٍ پزٍرػ
z2  s2
ؽْز كزج در عبل تحصیلی  89-90ثِ تؼذادً727فز ٍ ًوًَِ آهبری ثب اعتفبدُ اس فزهَل تؼییي حدن ًوًَِ
d2

n

ٍ ثِ ًوًَِ گیزی تصبدفی ٍ ثِ رٍػ عجمِ ای (اثتذایی،راٌّوبیی ٍ هتَعغِ) ثِ تؼذاد ً 296فز اًتخبة گزدیذ .اثشارخوغ
آٍری اعالػبت ،پزعؾٌبهِ هحمك عبختِ كِ رٍایی آى تَعظ ً30فزاسصبحت ًظزاى ثزرعی ٍهَردتبئیذلزارگزفت ٍ
پبیبیی آى ًیش اس عزیك آلفبی كزاًجبخ هحبعجِ ٍهیشاى آى 0/86ثِ دعت آهذ .ایي پزعؾٌبهِ دارای42عئَل5گشیٌِ ای كِ
ثزاعبط همیبط لیكزت تْیِ ؽذ  .عئَاالت( )1-11هزثَط ثِ ثؼذ تدزثِ ّبی هَفك ،عئَاالت ( )12-20هزثَط ثِ ثؼذ
تدزثِ ّبی خبًؾیٌی ،عئَاالت ( )21-30هزثَط ثِ ثؼذ تزغیجبت كالهی یب اختوبػی ٍ عئَاالت( )22-42هزثَط ثِ ثؼذ
حبالت ػبعفی ٍ فیشیكی هی ثبؽذ  .ثزای تَصیف دادُ ّب اس آهبر تَصیفی هبًٌذ فزاٍاًی ،درصذ،هیبًگیي ،اًحزاف
اعتبًذارد ٍ ٍاریبًظ اعتفبدُ ؽذُ اعت.
اس آهبر اعتٌجبعی ،ؽبهل آسهَى

)(ANOVAاعتفبدُ ؽذُ اعت.

 tهغتمل ،هحبعجِ ضزیت ّوجغتگی پیزعَى،

تحلیل ٍاریب ًظ یكزاِّ

یافته های تحقیق:
فرضیه اول :ثیي تدزثِّبی هَفك ٍ خَدكبرآهذی هذیزاى آهَسؽی راثغِ ٍخَد دارد.
خذٍل (ً )1تبیح هبتزیظ ّوجغتگی فزضیِ اٍل
تؼذاد

هیشاى ّوجغتگی ثب تدزثِ ّبی هَفك

عغح هؼٌبداری

كٍَاریبًظ

تؼذاد

253

-

-

-

هیشاى ّنثغتگی ثب خَدكبرآهذی

-

0/27

0/000

3/11

Helena Syna Desivilya , DafanEizen
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دادُ ّبی هٌذرج درخذٍل فَق ًؾبى هی دّذ كِ هیشاى ضزیت ّوجغتگی ،ثیي تدزثِ ّبی هَفك ٍ
هیشاى خَدكبرآهذی 0/27اعت.ایي ّوجغتگی هثجت ٍدرعغح كن هی ثبؽذ ٍ.چَى  pثذعت آهذُ اس

0/05كَچكتز اعت ّجغتگی هؼٌبدارهی ثبؽذ .هیشاى  r2یب ضزیت تؼییي  0/07اعت .ثذیي هؼٌب كِ 0/07
اس ٍاریبًظ خَدكبرآهذی را هتغیز تدزثِّبی هَفك تجییي هی كٌذ.
فرضیه دوم :ثیي تدزثِّبی خبًؾیٌی ٍ خَدكبرآهذی هذیزاى آهَسؽی راثغِ ٍخَد دارد.
خذٍل(ً )2تبیح هبتزیظ ّوجغتگی فزضیِ دٍم
تؼذاد

هیشاى ّوجغتگی ثب تدزثِ ّبی خبًؾیي

عغح هؼٌبداری

كٍَاریبًظ

تؼذاد

253

-

-

-

هیشاى ّوجغتگی ثب خَدكبرآهذی

-

0/58

0/000

15/57

دادُ ّبی هٌذرج درخذٍل فَق ًؾبى هی دّذ كِ هیشاى ضزیت ّوجغتگی،ثیي تدزثِّبی خبًؾیي ٍ
هیشاى خَدكبرآهذی 0/58اعت.ایي ّوجغتگی هثجت ٍدرعغح هتَعظ هی ثبؽذ ٍ.چَى  pثذعت آهذُ
اس 0/05كَچكتز اعت ّجغتگی هؼٌبدارهی ثبؽذ  .هیشاى  r2یب ضزیت تؼییي  0/33اعت .ثذیي هؼٌب كِ

 0/33اس ٍاریبًظ خَدكبرآهذی را هتغیز تدزثِّبی خبًؾیي تجییي هی كٌذ.
فرضیه سوم :ثیي تزغیت ّبی كالهی یب اختوبػی ٍ خَدكبرآهذی هذیزاى آهَسؽی راثغِ ٍخَد
دارد.
خذٍل (ً)3تبیح هبتزیظ ّوجغتگی فزضیِ عَم
تؼذاد

هیشاى ّوجغتگی ثب تزغیتّبی كالهی یب اختوبػی

عغح هؼٌبداری

كٍَاریبًظ

تؼذاد

253

-

-

-

هیشاى ّوجغتگی ثب خَدكبرآهذی

-

0/61

0/000

17/24

دادُ ّبی هٌذرج درخذٍل فَق ًؾبى هی دّذ كِ هیشاى ضزیت ّوجغتگی،ثیي تزغیت ّبی كالهی
یب اختوبعی ٍ هیشاى خَدكبرآهذی  0/61اعت.ایي ّوجغتگی هثجت هی ثبؽذ ٍ.چَى  pثذعت آهذُ اس

0/05كَچكتز اعت ّجغتگی هؼٌبدارهی ثبؽذ  .هیشاى  r2یب ضزیت تؼییي  0/37اعت .ثذیي هؼٌب كِ
 0/37اس ٍاریبًظ خَدكبرآهذی را هتغیز تزغیتّبی كالهی یب اختوبػی تجییي هی كٌذ.

فرضیه چهارم  :ثیي حاالت ػبعفی – فیشیكی ٍ خَدكبرآهذی هذیزاى آهَسؽی راثغِ ٍخَد
دارد.
خذٍل (ً )4تبیح هبتزیظ ّوجغتگی فزضیِ چْبرم
تؼذاد

هیشاى ّوجغتگی ثب تزغیتّبی كالهی یب اختوبػی

عغح هؼٌبداری

كٍَاریبًظ

تؼذاد

253

-

-

-

هیشاى ّوجغتگی ثب خَدكبرآهذی

-

0/76

0/000

32/37

دادُ ّبی هٌذرج درخذٍل فَق ًؾبى هی دّذ كِ هیشاى ضزیت ّوجغتگی،ثیي حبالت ػبعفی –
فیشیكی ٍ هیشاى خَدكبرآهذی 0/76اعت.ایي ّوجغتگی هثجت هی ثبؽذ ٍ.چَى  pثذعت آهذُ اس
0/05كَچكتز اعت ّجغتگی هؼٌبدارهی ثبؽذ  .هیشاى  r2یب ضزیت تؼییي  0/57اعت .ثذیي هؼٌب كِ
 0/57اس ٍاریبًظ خَدكبرآهذی را حبالت ػبعفی – فیشیكی تجییي هی كٌذ.
عئَال اٍل :آیبثیي عٌَات خذهت ٍ هیشاى خَدكبرآهذی هذیزاى آهَسؽی راثغِ ٍخَد دارد؟
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خذٍل (ً )5تبیح آسهَى تحلیل ٍاریبًظ عَال1پضٍّؼ
هٌجغ تغییزات

هدوَع هدذٍرات

درخِ آسادی

هیبًگیي هدذٍرات

عغح هؼٌبداری

F

ثیي گزٍّی

12/71

40

0/31

1/30

0/1

درٍى گزٍّی

51/58

212

0/24

كل

64/30

253

-

دادُ ّبی هٌذرج در خذٍل فَق ًؾبى هی دّذ كِ ،چَى  Pثذعت آهذُ ()1/30اس عغح هؼٌبداری
()0/05ثشرگتز اعت .ثٌبثزایي ثیي عٌَات خذهت ٍ خَدكبرآهذی هذیزاى هذارط راثغِ هؼٌبداری
ٍخَد ىدارد .ثِ ػجبرت دیگزتوبم آسهَدًیْبثبعٌَات خذهتی هختلف درهَرد ػَاهل هَثزدرخَد
كبرآهذی هذیزاى آهَسؽی اتفبق ًظزدارًذ.
عئَال دٍم :آیب ثیي خٌغیت ٍ هیشاى خَدكبرآهذی هذیزاى آهَسؽی راثغِ ٍخَد دارد؟
خذٍل(ً )6تبیح آسهَى  tهغتمل عَال 2پضٍّؼ
گزٍُ ّب

فزاٍاًی

هیبًگیي

اًحزاف اعتبًذارد

درخِ آسادی

سًبى

132

97/61

0/814

251

هزداى

121

97/33

0/842

 tهحبعجِ ؽذُ
0/24

عغح هؼٌبداری
0/71

دادُ ّبی هٌذرج در خذٍل فَق ًؾبى هی دّذ كِ ،چَى  Pثذعت آهذُ ()0/71اس عغح هؼٌبداری
()0/05ثشرگتز اعت .ثٌبثزایي ثیي خٌغیت ٍ خَدكبرآهذی هذیزاى هذارط راثغِ هؼٌبداری ٍخَد
ًذارد.ثِ ػجبرت دیگزتوبم آسهَدًیْب ی سى ٍهزد،درهَرد ػَاهل هَثزدرخَد كبرآهذی هذیزاى
آهَسؽی اتفبق ًظزدارًذ.
عئَال عَم :آیب ثیي دٍرُ تحصیلی ٍ هیشاى خَدكبرآهذی هذیزاى آهَسؽی راثغِ ٍخَد دارد؟
خذٍل (ً )7تبیح آسهَى تحلیل ٍاریبًظ عَال 3پضٍّؼ
هٌجغ تغییزات

هدوَع هدذٍرات

درخِ آسادی

هیبًگیي هدذٍرات

عغح هؼٌبداری

F

ثیي گزٍّی

66/71

40

1/66

3/33

0/000

درٍى گزٍّی

106/18

212

0/5

كل

172/89

252

-

دادُ ّبی هٌذرج در خذٍل فَق ًؾبى هی دّذ كِ ،چَى  Pثذعت آهذُ ()3/33اس عغح هؼٌبداری ()0/05ثشرگتز
اعت .ثٌبثزایي ثیي دٍرُ تحصیلی ٍ خَدكبرآهذی هذیزاى هذارط راثغِ هؼٌبداری ٍخَد ًذارد.ثِ ػجبرت دیگزتوبم
آسهَدًیْبی دٍرُ ّبی تحصیلی هختلف ،درهَرد ػَاهل هَثزدرخَد كبرآهذی هذیزاى آهَسؽی اتفبق ًظزدارًذ.
ًتیدِ گیزی
ًتبیح تحمیك حبضز ًؾبى داد كِ ثیي ایدبد حبالت ػبعفی ٍ فیشیكی ،

اعتفبدُ اس تزغیجبت كالهی یب اختوبػی ،

ثكبرگیزی تدزثِ خبًؾیي ٍ تبكیذ ثز تدزثِ ّبی هَفك هذیزاى آهَسؽی ٍ خَدكبرآهذی آًبى راثغِ هؼٌبدار ٍ
هثجت ٍخَد دارد  .اهب ثیي  ،خٌغیت ،عٌَات خذهت ٍ دٍرُ تحصیلی هذیزاى آهَسؽی ثب خَدكبرآهذی آًْب راثغِ
هؼٌبداری هؾبّذُ ًؾذ  .همبیغِ ًتبیح فَق ثب یافتِ ّبی تحمیمبت لجلی كِ ثِ ؽزح سیز هی ثبؽذ ّوخَاًی دارد .
هختبری ( )1381كِ ًؾبى داد ثیي خَدكبرآهذی هذیزاى سى ٍ هزد تفبٍت هؼٌی دار ٍخَد ًذارد  .ثٌذٍرا ،ریش،
آداهش ( ،)1982در هغبلؼبت خَیؼ ًؾبى داد كِ ارائِ تزغیجبت كالهی اس خبًت دیگزاى ،هَخت افشایؼ اػتوبد ثِ
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ًفظ ٍ خَدكبرآهذی هی گزدد .آكًَیي ٍ ّوكبراى ( )2009در تحمیمبت خَیؼ ًؾبى دادًذ كِ ثیي تدزثِ كبری
ًَخَاًبى ٍ خَدكبرآهذی آًْب راثغِ هؼٌبداری ٍخَد دارد ّ .وچٌیي یبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ چٌیي ًؾبى داد كِ ؛
اؽتغبل در سهیٌِ ّبی هتؼذد ٍ كغت تدزثِ خَدكبرآهذی را هی پزٍراًذ  .كَعلَعكی ٍ ّوكبراى ( )2009در
ثزرعی راثغِ خَدكبرآهذی ٍ ارائِ الگَّبی هَفك ٍ فؼبلیت ّبی گزٍّی هؼلوبى ً ،ؾبى داد ثیي ارائِ الگَّبی
هَفك ٍ فؼبلیت ّبی گزٍّی هؼلوبى ٍ خَدكبرآهذی آًبى راثغِ هؼٌبداری ٍخَد دارد

اعكیي ٍ
ر
ّ.وچٌیي،

ت (ّ )2009ن ًؾبى دادًذكِ ثیي خ ٍدكبرآهذی داًؾدَیبًی كِ كبرگبّی آهَسؽی راتدزثِ ًوَدُ اًذ ثب
كزاف
آًْبیی كِ ؽزكت ًكزدُ اًذ تفبٍت هؼٌبداری ٍخَد دارد.
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