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 چکیده

سٍش . ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی ثَدتحمیك حبؾش ثشسسی ساثكِ استشس ضغلی ثش ػولىشد سبصهبًی وبسوٌبى  اغلیّذف 

وِ تؼذاد  ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی ثَدخبهؼِ آهبسی تحمیك حبؾش وبسوٌبى ّوجستگی ثَد.  –حمیك حبؾش تَغیفی ت

خَضِ ای ًفش ثشآٍسد ضذ ٍ ثِ سٍش ًوًَِ گیشی  273ثبضذ. حدن ًوًَِ آهبسی ثب استفبدُ اص فشهَل وَوشاى  ًفش هی 950آًْب 

پشسطٌبهِ ػولىشد سبصهبًی  ٍ HSE ػبت دٍ پشسطٌبهِ، پشسطٌبهِ استشس ضغلیتػبدفی اًتخبة ضذًذ. اثضاس خوغ آٍسی اقال

پشسطٌبهِ ّب تَسف آلفبی پبیبیی ٍ  ثَد. سٍایی پشسطٌبهِ تَسف تٌی چٌذ اص اسبتیذ هذیشیت تبییذ ضذ. (2001) ًیلی ٍ ّوىبساى

 .ثذست آهذ  87/0 ٍ 92/0ثتشتیت  ػولىشد سبصهبًی، ٍ استشس ضغلیوِ ثِ تشتیت ثشای پشسطٌبهِ ّبی  وشًٍجبخ تبییذ ضذ

ّبی ولوَگشٍف اسویشًف، پیشسَى( هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت. ًتبیح  )آصهَىثَسیلِ  پشسطٌبهِ ّبی خوغ آٍسی ضذُ

هؼٌی  هٌفی ٍ ساثكِ ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثیحبغل ثیبًگش آى است وِ ثیي استشس ضغلی ٍ ػولىشد سبصهبًی وبسوٌبى 

ّوچٌیي ًتبیح ثیبًگش ایي ثَد وِ ثیي اثؼبد استشس ضغلی )تمبؾب، وٌتشل، ػذم حوبیت هذیشاى، ػذم حوبیت داسد.  داسی ٍخَد

 ّوىبساى، ًمص، استجبقبت، تغییشات( ٍ ػولىشد وبسوٌبى ًیض استجبـ هٌفی ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داضت.

 

 ًمص، وٌتشل.استشس ضغلی، ػولىشد سبصهبًی، های کلیدی:  واژه
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 هقدهه -1

دِّ اخیش هَؾَع استشس ٍ آثبس آى دس سبصهبى یىی اص هجبحث اغلی هذیشیت سفتبس سبصهبًی سا ثِ خَد اختػبظ دادُ اسـت  دس

ثشد. ػلی سغن ایي ًظش وِ فطبسّبی ػػجی هفیذ  ّب سا تحلیل دادُ ٍ اص ثیي هی ٍ فطبس ػػجی دس سبصهبى ّوچَى آفتی فؼبلیت

صهبًیىِ ثحث فطبس ػػجی  .ی ثشای ایدبد تحشن ٍ تالش دس اًسبى ؾشٍسی استًیض ٍخَد داسد ٍ همذاسی اص فطبسّبی ػػج

گیشد. ثِ ّش حبل فطبس ػػجی آثبس  ضَد ثیطتش ثِ ػَاسؼ ٍ ؾبیؼبت آى تَخِ ضذُ ٍ فطبس ػػجی هؿش هذ ًظش لشاس هی هكشح هی

ّبی سبصهبى سا  وٌذ ٍ پبیِ ى سا ؾبیغ هیفشاٍاًی ثش ػولىشد فؼبلیتْبی اػؿبی سبصهبى داسد، فطبس ػػجی حبد ًیشٍی اًسبًی سبصهب

ثشد ٍ فؼبلیتْب ٍ تالضْب سا  ثذیي تشتیت است وِ فطبس ػػجی دس سبصهبى ّوچَى آفتی ًیشٍّب سا تحلیل هی ،سبصد هتضلضل هی

ص اص ّبی ػوَهی استشس هَاسد صیش اص خولِ ثی اضتْبیی یب اضتْبی صیبد، ثیخَاثی یب خَاة ثی سبصد. اص هیبى ًطبًِ ػمین هی

دسگیشی ثب وبسفشهب، تشس اص ضىست، ٍ غیشُ آضىبستش است  خالء رٌّی ٍ احسبسی، فطبس دس هحیف وبس،  اًذاصُ، دسدّبی هذاٍم، 

 (37، ظ1375)غفَسیبى، 

استشس ّبی ضغلی ثش سالهتی افشاد تبثیش هی گزاسد، ویفیت صًذگی سا وبّص هی دّذ ٍ احتوبل ٍلَع هػذٍهیت ّبی ًبضی اص 

(. هكبلؼبت فشاٍاى ًطبى دٌّذُ ًمص استشس ضغلی سا دس 1990؛ وبساسگ ٍ تَسل، 1989طتش هی وٌذ )پیپش ٍ دیگشاى، وبس سا ثی

. ّوچٌیي دس خبیی دیگش اضبسُ ضذُ است 1ثشٍص ػالین ثیوبسی، خب ثِ خبیی صیبد ًیشٍی وبس ٍ ثبصًطستگی صٍدسس آًْب ثَدُ است

 وبّص استؼفب، هَاسد غیجتْب، تؼذاد افضایص سبصهبى، هٌبست ػولىشد وبّص ِ:خول اص سبصهبًی پیبهذّبی داسای استشسوِ، 

 (. 1389)یؼمَثی ٍ دیگشاى،  ثبضذ هی ّب ایي ًظبیش ٍ سبصهبًی تؼْذ وبّص هذیشاى، ٍ وبسوٌبى ثیي دس ضغلی سؾبیت

ّبی دیگش  حبلی وِ سبصهبى ّب دس یىی اص سَاالت هْن دس وست ٍ وبس ایي ثَدُ است وِ، چشا ثشخی اص سبصهبىاص سَیی دیگش، 

 ّش ػولىشدّبی اًتفبػی ٍ غیش اًتفبػی است.  تشیي هسبلِ ثشای سبصهبى ، هْنوبسوٌبىاًذ، هَفك ّستٌذ. ػولىشد  ضىست خَسدُ

 دیگش ّبی سبصهبى ٍ هحیكی ّبی سیستن اص هتأثش ًیض ٍ اهىبًبت ٍ هٌبثغ، ّب فشغت، هذیشاى ٍ وبسوٌبى ػولىشد تبثغ سبصهبى

 (.1392، دیگشاى ٍ یصدسٍ) است

ّبی هٌبست  ثشای هذیشاى ثسیبس هْن ثَدُ است، صیشا ایي هسبلِ ثشای ثشداضتي لذم سبصهبىاقالع اص ػَاهل تبثیشگزاس ثش ػولىشد 

دس آغبص حبئض اّویت است. ثب ایي حبل، تؼشیف، هفَْم سبصی، ٍ اًذاصُ گیشی ػولىشد وبس آسبًی ًیست. هحممبى تؼبسیف ٍ ػمبیذ 

اص (. 1997ی خٌدبل ثشاًگیض ثبلی هبًذُ است )ثبسًی  اًذ، ٍلی ٌَّص ثِ ػٌَاى یه هسبلِ دس هَسد ػولىشد سبصهبًی داضتِ هختلفی

 ّبی سیستن اص ًیض هتأثش ٍ اهىبًبت ٍ هٌبثغ ّب، فشغت هذیشاى، ٍ وبسوٌبى ػولىشد تبثغ سبصهبى ّش ػولىشدسَیی دیگش، 

 (.2010ٍ دیگشاى، است )سحین ًیب  دیگش ّبی سبصهبى ٍ هحیكی

(. 2001، وبلي، 1392، دیگشاى ٍ پَس سخبیی)است  گشفتِ اًدبم آى ثش هَثش ػَاهل ٍ ضغلی ػولىشد صهیٌِ دس صیبدی تحمیمبت

 ثش اثش ضغلی استشس اص پیبهذّبی یىی اص ػَاهلی وِ ثش ػولىشد وبسوٌبى تبثیشگزاس هی ثبضذ استشس ضغلی هی ثبضذ. یىی

 سجت اًگیضُ ثب افضایص تَاًذ هی ًىٌذ تدبٍص فشد ٍ ظشفیتْبی تَاًبییْب اص وِ حذی ضغلی دس ستشسهی ثبضذ. ا ضغلی ػولىشد

 فشدی ٍ ػولىشد ثش وٌٌذُ تؿؼیف اثش هی تَاًذ وٌذ تدبٍص افشاد ظشفیت همبثلِ ای اص وِغَستی دس ٍلی ضَد ػولىشد ثْجَد

هی دّذ  ًطبى سا ػولىشد هیضاى ٍ ضغلی استشس ٌفی ثیيه استجبـ ضذُ اًدبم هكبلؼبت اوثش ثبضذ. ًتبیح داضتِ سبصهبًی

( 1392ًتبیح تحمیك خبًِ ضٌبس ٍ دیگشاى )(. 2012؛ لَوذّی ٍ دیگشاى، 2011؛ ضْیذ ٍ دیگشاى، 2000)داًیلس ٍ ّشیس، 

 خَدٍ ضغلی ػولىشد ثب " اختوبػی -سبصهبًی حیكِ" ٍ "ٍظیفِ حیكِ" دسس استش ثیي هؼٌبداسی ٍ هٌفی ّوجستگی داد ًطبى

 هؼٌبداس ٍ هٌفی استجبـ سّجشی ٍ سبصهبًیٌّگ فش همیبس اختوبػی، - سبصهبًی حیكِ دس استشس همیبسْبی هیبى داسد. دس

 ٍ ضغلی سؾبیت ثب ضغلی وِ استشس داد ( ًطبى1392گل پشٍس ٍ دیگشاى ) تحمیك ًتبیحدادًذ. ًطبى ضغلی ػولىشد ثب ثبالیی

. ًتبیح ثشسسی آثَآلشٍة است داس هؼٌی ٍ هثجت ساثكِ داسای خذهت تشن ثب ٍ اسهؼٌی د ٍ هٌفی ساثكِ داسای ٍظیفِ ػولىشد

ضىل هی ثبضذ. ثش ایي اسبس  U( ًطبى داد وِ استجبـ ثیي استشس ضغلی ٍ ػولىشد وبسوٌبى ثِ غَست یه هٌحٌی 2004)

                                                           
1
 - http://www.hse.gov.uk 
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شد ضغلی آًْب ًسجت ثِ آًْبیی پشستبساًی وِ سكح هتَسكی اص استشس ضغلی سا گضاسش وشدًذ ثش ایي ثبٍس ثَدًذ وِ آًْب ػولى

 وِ سكح استشس ثبال ٍ پبییٌی سا داسًذ ثْتش ثَد.

 ایي اص اغلی ّذف ثٌبثشایي. گشفت ضىل حبؾش تحمیك اغلی هسبلِ، هَؾَع اّویت ثِ ًظش ٍ ضذ ثیبى وِ هكبلجی ثِ تَخِ ثب

 .ثبضذ هی غشثی بىآرسثبید استبى هلت ثبًه استشس ضغلی ثب ػوىلشد وبسوٌبى ثیي استجبـ ثشسسی تحمیك

 

 روش تحقیق -2

 ثبًه وبسوٌبى خبهؼِ آهبسی تحمیك حبؾش ّوجستگی ٍ اص ًظش ّذف، وبسثشدی است. _حبؾش اص ًظش سٍش، تَغیفی  تحمیك

ًفش اػالم ضذ. حدن  950ثبضذ. وِ ثب تَخِ ثِ فْشست اػالهی آى اداسُ تؼذاد وبسوٌبى خوؼب  هی غشثی آرسثبیدبى استبى هلت

استفبدُ  خَضِ ای ًفش ثشآٍسد گشدیذ. ثشای اًتخبة ًوًَِ آهبسی اص سٍش تػبدفی 273استفبدُ اص فشهَل وَوشاى،  ًوًَِ آهبسی ثب

پشسطٌبهِ ػولىشد سبصهبًی ًیلی ٍ  ٍ HSE ضذُ است اثضاس خوغ آٍسی اقالػبت دٍ پشسطٌبهِ، پشسطٌبهِ استشس ضغلی

شثَقِ اسبتیذ ٍ غبحجٌظشاى داًطگبّی سضتِ ه ًظشقالػبت اص ثشای تؼییي سٍایی اثضاس خوغ آٍسی ا .ثَد (2001) ّوىبساى

هیضاى پبیبیی سؤاالت  ثذیي هٌظَسثشای آصهَى پبیبیی پشسطٌبهِ اص آصهَى آلفبی وشًٍجبخ استفبدُ ضذُ است.  استفبدُ ضذ.

َى وَلوَگَسف آصهاص  تحلیل دادُ ّب ثذست آهذ. ثِ هٌظَس تدضیِ ٍ 87/0، 92/0استشس ضغلی، ػولىشد سبصهبًی ثتشتیت 

 . ضذپیشسَى استفبدُ آصهَى ّوجستگی  اسویشًف،

 

 یافته ها -3

دسغذ اص پبسخگَیبى  6/32وِ،  دسغذ سا صًبى تطىیل دادًذ  4/19دسغذ اص پبسخگَیبى سا هشداى ٍ  6/80ًتبیح ًطبى داد وِ 

دسغذ ثیي  6/1سبل،  20تب  16ي دسغذ ثی 8/24سبل،  15تب  11دسغذ ثیي  5/39سبل ثَدُ ٍ  10تب  6داسای سبثمِ وبسی ثیي 

دسغذ اص ضشوت  9/3سبل سبثمِ وبسی ثَدًذ. ّوچٌیي ًتبیح ثیبًگش آى ثَد وِ،  30تب  26دسغذ ثیي  6/1سبل ٍ  30تب  26

 5/29دسغذ داسای لیسبًس ،  7/59دسغذ داسای هذسن فَق دیپلن،  2/6وٌٌذگبى دس ایي تحمیك داسای هذسن تحػیلی دیپلن، 

 دسغذ داسای هذسن دوتشی ّستٌذ. 8/0ق لیسبًس ٍ دسغذ داسای فَ

 

 اسویرنوف-آزهوى کولووگروف

  هی 05/0 ثذست آهذُ ثشای آصهًَْب ثضسگتش اصسكح هؼٌبداسی ٍ اص آًدبئیىِ همذاس  1خذٍل ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثذست آهذُ دس 

 .سٍضْبی پبساهتشی استفبدُ وشدّب اص  تَاى ثشای ثشسسی فشؾیِ  ّب سا پزیشفتِ ٍ هی ثبضذ، فشؼ ًشهبل ثَدى دادُ

 اسویشًَف ثشای ثشاصًذگی تَصیغ ًشهبل-ًتبیح آصهَى وَلوَگشٍف (:1جدول شواره)

 ًتیدِ آصهَى (sigسكح هؼٌی داسی) Zاسویشًَف –آهبسُ وَلوَگشٍف  تؼذاد هتغیش

 ًشهبل 069/0 065/1 164 استشس ضغلی

 ًشهبل 0650 096/1 164 تمبؾب

 ًشهبل 116/0 865/1 164 وٌتشل

 ًشهبل 435/0 858/0 164 حوبیت هذیشاىػذم 

 ًشهبل 356/0 958/0 164 حوبیت ّوىبساىػذم 

 ًشهبل 124/0 245/1 164 استجبقبت

 ًشهبل 256/0 465/1 164 ًمص

 ًشهبل 068/0 568/2 164 تغییشات

 ًشهبل 062/0 231/1 164 ػولىشد وبسوٌبى
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 هاآزهوى فرضیه

 ساثكِ هؼٌی داسی ٍخَد داسد. ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثیٍ ػولىشد وبسوٌبى تشس ضغلی اسثیي آزهوى فرضیه اصلی: 

( ًتیدِ >05/0P-value=sig)ثبضذ وَچىتش هی 05/0ضَد سكح هؼٌی داسی آصهَى ّوجستگی اص ّوبًكَس وِ هطبّذُ هی

ی داس هی ثبضذ ٍ فشؼ ػذم ّوجستگی دسغذ هؼٌ 95ضَد وِ ّوجستگی ثیي استشس ضغلی ٍ ػولىشد وبسوٌبى ثب اقویٌبى هی

ثبضذ وِ دٍ هتغیش ساثكِ هؼىَس ثب ّن داسًذ یؼٌی ثب افضایص ضَد. همذاس هٌفی ّوجستگی ثِ ایي هؼٌی هیثیي دٍ هتغیش سد هی

 یبثذ.وبّص هی ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثیوبسوٌبى استشس ضغلی هیضاى ػولىشد 

 پیشسَى ثشای فشؾیِ اغلی ًتبیح آصهَى ّوجستگی (:2جدول شواره)

 ػولىشد وبسوٌبى هتغیش
 

 استشس ضغلی
 164 تؼذاد هطبّذات

 -56/0 ؾشیت ّوجستگی پیشسَى

 000/0 سكح هؼٌی داسی

 

 داسد.  ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی تبثیشػولىشد وبسوٌبى  یٍثش س تمبؾبهَلفِ آزهوى فرضیه فرعی اول: 

( ًتیدِ >05/0P-value=sig)ثبضذ وَچىتش هی 05/0هؼٌی داسی آصهَى ّوجستگی اص ضَد سكح ّوبًكَس وِ هطبّذُ هی

دسغذ هؼٌی داس هی ثبضذ ٍ فشؼ ػذم ّوجستگی ثیي دٍ  95ضَد وِ ّوجستگی ثیي تمبؾب ٍ ػولىشد وبسوٌبى ثب اقویٌبى هی

س ثب ّن داسًذ یؼٌی ثب افضایص هیضاى ثبضذ وِ دٍ هتغیش ساثكِ هؼىَضَد. همذاس هٌفی ّوجستگی ثِ ایي هؼٌی هیهتغیش سد هی

 یبثذ.وبّص هی ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثیوبسوٌبى تمبؾب هیضاى ػولىشد 

 ًتبیح آصهَى ّوجستگی پیشسَى ثشای فشؾیِ فشػی اٍل (:3جدول شواره)

 ػولىشد وبسوٌبى هتغیش

 

 تمبؾب

 164 تؼذاد هطبّذات

 -42/0 ؾشیت ّوجستگی پیشسَى

 000/0 سیسكح هؼٌی دا

 

 داسد.  ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی تبثیشػولىشد وبسوٌبى وبسوٌبى  یٍثش سلفِ وٌتشل ؤهآزهوى فرضیه فرعی دوم: 

( ًتیدِ >05/0P-value=sig)ثبضذ وَچىتش هی 05/0ضَد سكح هؼٌی داسی آصهَى ّوجستگی اص ّوبًكَس وِ هطبّذُ هی

دسغذ هؼٌی داس هی ثبضذ ٍ فشؼ ػذم ّوجستگی ثیي دٍ  95وبسوٌبى ثب اقویٌبى ضَد وِ ّوجستگی ثیي وٌتشل ٍ ػولىشد هی

ثبضذ وِ دٍ هتغیش ساثكِ هؼىَس ثب ّن داسًذ یؼٌی ثب افضایص هیضاى ضَد. همذاس هٌفی ّوجستگی ثِ ایي هؼٌی هیهتغیش سد هی

 یبثذ.وبّص هی ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثیوبسوٌبى وٌتشل هیضاى 

 ًتبیح آصهَى ّوجستگی پیشسَى ثشای فشؾیِ فشػی دٍم (:4) جدول شواره

 ػولىشد وبسوٌبى هتغیش

 

 وٌتشل

 164 تؼذاد هطبّذات

 -256/0 ؾشیت ّوجستگی پیشسَى

 004/0 سكح هؼٌی داسی

 اسد. د تأثیش ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثیػولىشد وبسوٌبى  یٍثش سحوبیت هذیشاى ػذم لفِ ؤهآزهوى فرضیه فرعی سوم: 

( ًتیدِ >05/0P-value=sig)ثبضذ وَچىتش هی 05/0ضَد سكح هؼٌی داسی آصهَى ّوجستگی اص ّوبًكَس وِ هطبّذُ هی

دسغذ هؼٌی داس هی ثبضذ ٍ فشؼ ػذم  95حوبیت هذیشاى ٍ ػولىشد وبسوٌبى ثب اقویٌبى ػذم ضَد وِ ّوجستگی ثیي هی
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ثبضذ وِ دٍ هتغیش ساثكِ هؼىَس ثب ّن داسًذ تگی ثِ ایي هؼٌی هیضَد. همذاس هٌفی ّوجسّوجستگی ثیي دٍ هتغیش سد هی

دس ًتیدِ  یبثذ.وبّص هی ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثیوبسوٌبى حوبیت هذیشاى هیضاى ػولىشد ػذم یؼٌی ثب افضایص هیضاى 

 گشدد.فشؾیِ فشػی سَم پژٍّص تأییذ هی

 فشؾیِ فشػی سَمًتبیح آصهَى ّوجستگی پیشسَى ثشای  (:5جدول شواره )

 ػولىشد وبسوٌبى هتغیش

 

 ػذم حوبیت

 هذیشاى

 164 تؼذاد هطبّذات

 -269/0 ؾشیت ّوجستگی پیشسَى

 004/0 سكح هؼٌی داسی

 

 ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی تبثیشػولىشد وبسوٌبى  یٍثش سحوبیت ّوىبساى ػذم لفِ ؤهآزهوى فرضیه فرعی چهارم: 

 داسد. 

( ًتیدِ >05/0P-value=sig)ثبضذ وَچىتش هی 05/0ضَد سكح هؼٌی داسی آصهَى ّوجستگی اص هی ّوبًكَس وِ هطبّذُ

دسغذ هؼٌی داس هی ثبضذ ٍ فشؼ ػذم  95حوبیت ّوىبساى ٍ ػولىشد وبسوٌبى ثب اقویٌبى ػذم ضَد وِ ّوجستگی ثیي هی

ثبضذ وِ دٍ هتغیش ساثكِ هؼىَس ثب ّن داسًذ ضَد. همذاس هٌفی ّوجستگی ثِ ایي هؼٌی هیّوجستگی ثیي دٍ هتغیش سد هی

 یبثذ.وبّص هی ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثیوبسوٌبى حوبیت ّوىبساى هیضاى ػولىشد ػذم یؼٌی ثب افضایص هیضاى 

 

 ًتبیح آصهَى ّوجستگی پیشسَى ثشای فشؾیِ فشػی چْبسم (:6جدول شواره )

 ػولىشد وبسوٌبى هتغیش

 

ػذم حوبیت 

 ّوىبساى

 164 د هطبّذاتتؼذا

 -431/0 ؾشیت ّوجستگی پیشسَى

 004/0 سكح هؼٌی داسی

 

 داسد.  ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی تبثیشػولىشد وبسوٌبى  یٍثش سلفِ استجبقبت ؤهآزهوى فرضیه فرعی پنجن: 

( ًتیدِ >05/0P-value=sig)ثبضذ وَچىتش هی 05/0ضَد سكح هؼٌی داسی آصهَى ّوجستگی اص ّوبًكَس وِ هطبّذُ هی

دسغذ هؼٌی داس هی ثبضذ ٍ فشؼ ػذم ّوجستگی ثیي  95ضَد وِ ّوجستگی ثیي استجبقبت ٍ ػولىشد وبسوٌبى ثب اقویٌبى هی

ثبضذ وِ دٍ هتغیش ساثكِ هؼىَس ثب ّن داسًذ یؼٌی ثب افضایص ضَد. همذاس هٌفی ّوجستگی ثِ ایي هؼٌی هیدٍ هتغیش سد هی

 یبثذ.وبّص هی ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثیوبسوٌبى شد هیضاى استجبقبت هیضاى ػولى

 ًتبیح آصهَى ّوجستگی پیشسَى ثشای فشؾیِ فشػی پٌدن (:7جدول شواره )

 ػولىشد وبسوٌبى هتغیش

 

 استجبقبت

 164 تؼذاد هطبّذات

 -356/0 ؾشیت ّوجستگی پیشسَى

 002/0 سكح هؼٌی داسی

 

 .داسد ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی تبثیشػولىشد وبسوٌبى  یٍس ثشلفِ ًمص ؤهآزهوى فرضیه فرعی ششن: 

( ًتیدِ >05/0P-value=sig)ثبضذ وَچىتش هی 05/0ضَد سكح هؼٌی داسی آصهَى ّوجستگی اص ّوبًكَس وِ هطبّذُ هی

م ّوجستگی دسغذ هؼٌی داس هی ثبضذ ٍ فشؼ ػذ 95ضَد وِ ّوجستگی ثیي هؤلفِ ًمص ٍ ػولىشد وبسوٌبى ثب اقویٌبى هی
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ثبضذ وِ دٍ هتغیش ساثكِ هؼىَس ثب ّن داسًذ یؼٌی ثب افضایص ضَد. همذاس هٌفی ّوجستگی ثِ ایي هؼٌی هیثیي دٍ هتغیش سد هی

 یبثذ.وبّص هی ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثیوبسوٌبى هیضاى هؤلفِ ًمص هیضاى ػولىشد 

 یِ فشػی ضطنًتبیح آصهَى ّوجستگی پیشسَى ثشای فشؾ (:8جدول شواره )

 ػولىشد وبسوٌبى هتغیش

 

 هؤلفِ ًمص

 164 تؼذاد هطبّذات

 -342/0 ؾشیت ّوجستگی پیشسَى

 003/0 سكح هؼٌی داسی

 

 داسد.  ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی تبثیشػولىشد وبسوٌبى  یٍثش س هؤلفِ تغییشاتآزهوى فرضیه فرعی هفتن: 

( ًتیدِ >05/0P-value=sig)ثبضذ وَچىتش هی 05/0آصهَى ّوجستگی اص  ضَد سكح هؼٌی داسیّوبًكَس وِ هطبّذُ هی

دسغذ هؼٌی داس هی ثبضذ ٍ فشؼ ػذم ّوجستگی  95ضَد وِ ّوجستگی ثیي هؤلفِ تغییشات ٍ ػولىشد وبسوٌبى ثب اقویٌبى هی

ثب ّن داسًذ یؼٌی ثب افضایص  ثبضذ وِ دٍ هتغیش ساثكِ هؼىَسضَد. همذاس هٌفی ّوجستگی ثِ ایي هؼٌی هیثیي دٍ هتغیش سد هی

 یبثذ.وبّص هی ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثیوبسوٌبى هیضاى هؤلفِ تغییشات هیضاى ػولىشد 

 ًتبیح آصهَى ّوجستگی پیشسَى ثشای فشؾیِ فشػی ّفتن (:9جدول شواره )

 ػولىشد وبسوٌبى هتغیش

 

 هؤلفِ تغییشات

 164 تؼذاد هطبّذات

 -265/0 ؾشیت ّوجستگی پیشسَى

 006/0 سكح هؼٌی داسی

 

 بحث و نتیجه گیری -4

ًتبیح آصهَى ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی ثَد. وبسوٌبى ّذف اص ایي تحمیك ثشسسی استجبـ ثیي استشس ضغلی ٍ ػولىشد 

ٍ ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی استجبـ هٌفی وبسوٌبى ّوجستگی پیشسَى ًطبى داد وِ ثیي استشس ضغلی ٍ ػولىشد 

؛ خبًِ ضٌبس ٍ دیگشاى، 1392هؼٌبداسی ٍخَد داسد ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی دیگش هحممبى ّوبٌّگ هی ثبضذ )گل پشٍص ٍ دیگشاى، 

( ّیچگًَِ 1391( ًبّوبٌّگ هی ثبضذ. لبسوی ٍ اسفْالى )1391. ٍ ثب ًتبیح لبسوی اسفْالى )(2004آثَآلشٍة، ؛ 1392

شد وبسوٌبى گضاسش ًذادًذ. ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ، هذیشاى ٍ استجبـ هؼٌبداسی سا ثیي استشس ضغلی ٍ ػولى

هسئَالى ریشثف دس ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی ثبیستی دس خْت وبّص استشس وبسوٌبى الذاهبت ٍیژُ ٍ اسبسی ثشداسًذ ٍ 

 اص ایي قشیك ػولىشد وبسوٌبى خَد سا ثبال ثجشًذ.

ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی استجبـ هٌفی ٍ وبسوٌبى ب ًطبى داد وِ ثیي هَلفِ تمبؾب ٍ ػولىشد ًتبیح تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّ

هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ، هذیشاى ٍ هسئَالى ریشثف دس ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی 

ى )دادى فشغت وبسی هٌبست ثِ وبسوٌبى ثشای اًدبم دادى ثبیستی دس خْت وبّص هَلفِ تمبؾب اص قشیك اػوبلی ّوچَ

وبسّبیطبى، دادى صهبى وبسی هٌبست ثشای اًدبم دادى وبس، تؼییي حدن وبسی هٌبست ثشای وبسوٌبى، فشاّن ًوَدى صهبى 

 استشاحت هٌبست ثشای وبسوٌبى( الذام ًوبیٌذ ٍ اص ایي قشیك ػولىشد وبسوٌبى خَد سا ثبال ثجشًذ.

ثبًه هلت استبى وبسوٌبى ٍ تحلیل دادُ ّب ثشای فشؾیِ فشػی دٍم ًطبى داد وِ ثیي هَلفِ وٌتشل ٍ ػولىشد  ًتبیح تدضیِ

آرسثبیدبى غشثی استجبـ هٌفی ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ، هذیشاى ٍ هسئَالى ریشثف دس 

ْت تمَیت هَلفِ وٌتشل اص قشیك اػوبلی ّوچَى )تفَیؽ اختیبس هٌبست ضؼت ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی ثبیستی دس خ

ثِ وبسوٌبى دس هَسد تؼییي صهبى استشاحت خَد، تفَیؽ اختیبس هٌبست ثِ وبسوٌبى ثشای سشػت ػول دس اًدبم اهَس، تفَیؽ 
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ػولىشد وبسوٌبى خَد سا ثبال  اختبس هٌبست ثِ وبسوٌبى ثشای تؼییي ضیفت ّبی وبسی خَد ٍ ... ( الذام ًوبیٌذ ٍ اص ایي قشیك

 ثجشًذ.

ثبًه وبسوٌبى ًتبیح تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثشای فشؾیِ فشػی سَم ًطبى داد وِ ثیي هَلفِ ػذم حوبیت هذیشاى ٍ ػولىشد 

ى هلت استبى آرسثبیدبى غشثی استجبـ هٌفی ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ، هذیشاى ٍ هسئَال

ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی ثبیستی دس خْت تمَیت هَلفِ ػذم حوبیت هذیشاى اص قشیك اػوبلی ّوچَى  ریشثف دس ضؼت

)فشاّن ًوَدى فؿبیی اص خبًت هذیشاى ثشای اظْبسًظش وشدى وبسوٌبى دس هَسد ٍظبیف وبسی خَد، ووه هذیش ثِ وبسوٌبى دس 

ّن ًوَدى اهىبى هػبحجت ثب هذیشاى دس ٌّگبم ثشٍص ًبساحتی اص خبًت وبسوٌبى، ووه ٌّگبم سٍثشٍ ضذى وبسوٌبى ثب هطىالت، فشا

ثِ وبسوٌبى دس ٌّگبم اًدبم وبسّبی ًبخَضبیٌذ، تطَیك وبسوٌبى اص خبة هذیش( الذام ًوبیٌذ ٍ اص ایي قشیك ػولىشد وبسوٌبى خَد 

 سا ثبال ثجشًذ.

وبسوٌبى ًطبى داد وِ ثیي هَلفِ ػذم حوبیت ّوىبساى ٍ ػولىشد ًتبیح آصهَى ّوجستگی پیشسَى ثشای فشؾیِ فشػی چْبسم 

ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی استجبـ هٌفی ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ، هذیشاى ٍ 

ّوىبساى اص قشیك ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی ثبیستی دس خْت تمَیت هَلفِ ػذم حوبیت  هسئَالى ریشثف دس ضؼت

اػوبلی ّوچَى )فشاّن سبصی فشٌّگ ووه ًوَدى ّوىبساى ثِ ّوذیگش دس ٌّگبهی وِ یىی اص وبسوٌبى هطىلی ثشایص پیص 

آهذُ است، فشاّن سبصی فشٌّگ احتشام ثِ ّوذیگش اص خبًت ّوىبساى( الذام ًوبیٌذ ٍ اص ایي قشیك ػولىشد وبسوٌبى خَد سا ثبال 

 ثجشًذ.

ثبًه هلت استبى وبسوٌبى حلیل دادُ ّب ثشای فشؾیِ فشػی چْبسم ًطبى داد وِ ثیي هَلفِ استجبقبت ٍ ػولىشد ًتبیح تدضیِ ٍ ت

آرسثبیدبى غشثی استجبـ هٌفی ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ، هذیشاى ٍ هسئَالى ریشثف دس 

خْت تحت وٌتشل لشاس دادى هَلفِ استجبقبت اص قشیك اػوبلی ّوچَى ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی ثبیستی دس  ضؼت

)تمَیت استجبقبت هٌبست ثیي وبسوٌبى تَام ثب احتشام ٍ ػذم تَّیي ثِ ّوذیگش، اص ثیي ثشدى تٌص ٍ ثشخَسد ثیي وبسوٌبى، 

ًوبیٌذ ٍ اص ایي قشیك آسَدُ خبقش ًوَدى وبسوٌبى اص قشیك فشاّن سبصی ضشایف هٌبست ثشای وبسوٌبى دس سبصهبى( الذام 

 ػولىشد وبسوٌبى خَد سا ثبال ثجشًذ.

ثبًه هلت استبى وبسوٌبى ًتبیح تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثشای فشؾیِ فشػی چْبسم ًطبى داد وِ ثیي هَلفِ ًمص ٍ ػولىشد 

ى ٍ هسئَالى ریشثف دس آرسثبیدبى غشثی استجبـ هٌفی ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ، هذیشا

ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی ثبیستی دس خْت سٍضي ًوَدى ًمص وبسوٌبى دس سبصهبى اص قشیك اػوبلی ّوچَى  ضؼت

)هطخع ًوَدى اًتظبسات ضغلی وبسوٌبى، هطخع ًوَدى سٍش ّبی اًدبم دادى وبسّب، ٍالف ًوَدى وبسوٌبى ثِ اّذاف ٍ 

ى وبسوٌبى ثِ اّویت ٍظبیف ضغلی خَدضبى دس سسیذى ثِ اّذاف سبصهبى ( الذام ًوبیٌذ ٍ دیذگبُ ّبی هحیف وبسی، ٍالف ًوَد

 اص ایي قشیك ػولىشد وبسوٌبى خَد سا ثبال ثجشًذ.

ثبًه هلت استبى وبسوٌبى ًتبیح تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثشای فشؾیِ فشػی چْبسم ًطبى داد وِ ثیي هَلفِ تغییشات ٍ ػولىشد 

بـ هٌفی ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ، هذیشاى ٍ هسئَالى ریشثف دس آرسثبیدبى غشثی استج

ثبًه هلت استبى آرسثبیدبى غشثی ثبیستی دس خْت سٍضي ًوَدى تغییشات دس سبصهبى اص قشیك اػوبلی ّوچَى )فشاّن  ضؼت

ًی سَال ًوبیٌذ، هطَست ثب وبسوٌبى ثشای اػوبل تغییشات، آگبُ سبصی ضشایكی ثشای وبسوٌبى ثشای ایٌىِ اص تغییشات هْن سبصهب

  ًوَدى وبسوٌبى ثِ ػولی ثَدى تغییشات( الذام ًوبیٌذ ٍ اص ایي قشیك ػولىشد وبسوٌبى خَد سا ثبال ثجشًذ.

ِ ّش حبل ّبی هثجت ًیض ٍخَد داسد اهب ث تَاى ثِ استشس ثِ ػٌَاى یه پذیذُ هٌفی ّویطگی ًگشیست ٍ استشس ثب ایٌىِ ًوی

استشس اثشات فشاٍاًی ثش ػولىشد ٍ فؼبلیتْبی اػؿبی سبصهبى داسد. هذیشاى، وبسوٌبى ٍ اسثبة سخَع سبصهبى تحت تبثیش فطبسّبی 

صًٌذ وِ هستمیوبً دس فؼبلیتْب ٍ ثبصدّی سبصهبى هٌؼىس  ضًَذ ٍ دست ثِ اػوبلی هی ػػجی دچبس حبالت سٍاًی خبغی هی

دى استشس ٍ استفبدُ اص آى دس خْت خاللیت ٍ حشوت سشیؼتش ثِ سوت اّذاف سبصهبًی یىی اص گشدد. ثٌبثشایي هذیشیت وش هی
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ثبضذ وِ ثِ تبصگی دس سبصهبًْب سٍاج پیذا وشدُ است. سبصهبًْب ثب آهَصش هَثش وبسوٌبى خَد ٍ هذیشاى ثب ّذف ضٌبخت  اّذافی هی

 .اًٌذ اص استشسْبی هٌفی ٍ ػَالت آى پیطگیشی وٌٌذتَ ثْتش ػَاهل ثِ ٍخَد آٍسًذُ استشس ٍ هذیشیت وشدى ثْتش آى هی
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