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Abstract
The purpose of this study was to determine the هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر بسته آموزشی مبتنی برر
effect of educational package based on job موفقی رت ش ر ی بیمررانا همرروفی ی بررر موفقی رت ش ر ی و
success for hemophilic patients on job success
and job satisfaction of these patients. The research  نوش پژوهش از نوع نیمره.خشنودی ش ی این بیمانا بود
method was semi - experimental, and research آزمایشرری و طررر پررژوهش دو گروهرری سرره مرح ررهای
design was two groups with three stages (pre - test
 بره منظرون انجرا. پیگیری) برود-  پس آزمو- (پیش آزمو
- post - test - follow - up) design. In order to carry
out the research, from 600 hemophiliac patients in
 نفر بیمان هموفی ی دن شهر اصفها دن سرا600 پژوهش از
Isfahan in 2017, 40 patients were selected based  بیمان بهصونت هدفمند مبتنی بر مالکهای ونود40 1396
on criteria of entry and exit and assigned them
randomly in two groups of experimental group و خروج انتخاب شدند و به طرون تصرادفی دن دو گررو گررو
(20) and control group (20). Two questionnaires  دو. نفر) گمانش شدند20(  نفر) و گرو کنتر20( آزمایش
of job success and job satisfaction questionnaire
(JDI) were used to measure the variables of the پرسشنامه موفقیرت شر ی و پرسشرنامه خشرنودی شر ی
research in the pretest, post - test and follow - up
) جهررت سررنجش مت یرهررای پررژوهش دن مراحررJDI(
phases. The experimental group received 11
sessions of 2 hours under the educational package .پیش آزمو پس آزمو و پیگیری موند استفاد قران گرفتند
based on job success for hemophilic patients and  سراتته تحرت بسرته2  ج سره11 گرو آزمرایش بره مردت
the control group did not receive any training.
آموزشی مبتنی بر موفقیت ش ی بیمانا همروفی ی و گررو
Finally, the number of samples was reduced to
two groups of 16 people, considering the drop and  برا احتسراب نیرزش و.کنتر دن لیست انتظان قران گرفتنرد
the criteria for leaving the study. The data were مالک های خروج از پژوهش دن نهایرت تعرداد نمونره بره دو
analyzed with the use of repeated measure
analysis of variances. The results showed that  داد ها از طریق تح ی وانیرانس. نفری تق ی یافت16 گرو
there is a significant difference between the  نتایج نشا داد که بین.انداز گیری تکران شد تح ی گردید
experimental and control groups in the job
success and job satisfaction and its dimensions گرو های آزمایش و کنتر دن موفقیرت شر ی و خشرنودی
including the nature of work, care, rights, ش ی و ابعاد آ شام ماهیت کان سرپرستی حقوق انتقاء
promotion, colleagues and the work environment
in both post - test and follow - up (p<0. 001). This همکانا و محیط کان هم دن پسآزمرو و هرم دن پیگیرری
means that the job success training package has  بره ایرن معنری کره.)P>0/01( تفاوت معنادانی وجود داند
had an impact on job satisfaction and its
بسته آموزشی موفقیت بر خشنودی ش ی و ابعاد آ همررا
dimensions, along with the success of the job for
hemophilic patients. Therefore, this training  بنرابراین.با موفقیت ش ی بیمانا هموفی ی مؤثر بود است
package can be effective in improving the
از این بسته آموزشی مریتروا دن ناسرتای بهبرود وضرعیت
occupational conditions of hemophilic patients .
.ش ی بیمانا هموفی ی گامی مؤثر برداشت
Keyword: educational package based on job
success, job satisfaction, job success,
 بسته آموزشری مبتنری برر موفقیرت شر ی:کلید واژهها
hemophilia .
.خشنودی ش ی موفقیت ش ی هموفی ی
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مقدمه
1

اختالالت انعقادی یک دنصد از جمعیت جها نا دنگیر کرد که شرایعتررین آنهرا همروفی ی
است .این بیمانی از دستهی بیمانیهای مزمن است که به واسطه کمبود فراکتونهرای انعقرادی
شخص نا دن معرض انواع مشکالت جسمانی قران میدهد (پایند امیری فررد صرادقی صرادقی
چوبساز و محمدی  .)2016این بیمانی بهت ت جهش دن ژ فاکتونهرای انعقرادی  8و  9برروز
میکند (اسکات .)2014 2دنما سریع و به موقع این بیمانی سبب کاهش دند گشته و از برروز
آسیب به مفص تض ه و سایر اتضای بد ج وگیری میکند .دون مرزمن نرامطمئن غیرر قابر
پیشبینی و دند ناشی از آسیب مفص ی ضمن اینکه تم کرد بیمان نا تحتتأثیر قران داد و منجرر
به ناتوانی وی میگردد میتواند باتث تحتتأثیر قران داد ابعاد مخت ف زندگی بیمانا هموفی ی
گردد (کانگرفرد دهقانی و حیدنی  .)2011اگرچه با توجه بره نیراز بره انتقراء کیفیرت زنردگی
کانی اجتماتی و خانوادگی این بیمانا تحقیقات بسیانی دن ایرن زمینره دن مراحر دنمرا و
3
پیشگیری با فاکتونهای انعقادی انجرا شرد اسرت (کونکوتاسرا جونجیادیرب و پ کساکیسرک
2010؛ چن چانگ و لو)2015 4؛ ولی با وجود بهبود نسبی زندگی و افرزایش طرو تمرر ایرن
بیمانا هنوز هم بیمانا و خرانواد هرای آ هرا دانای مشرکالتی هسرتند کره توجره مرداو نا
میط بد (سیدمیرزا معمانیا و ونکی .)2013
5
وآ ایوانو بریدنباخ ویکتونا وانک و همکانا ( )2015گزانش کرد اند ایجاد نوابرط برین
فردی و داشتن یک حرفه مستق از مشکالت بیمانا هموفی ی است و مشرکالت نوا شرناختی
تدید ای دن زمینههای ش ی خود متحم مریشروند کره کرامال شرناخته شرد نیسرت (دولرت
خواهی فخانی زکریا پزشکی توس ی شربان و و گ رین  .)1394جسرتجویهرای انجرا شرد
پژوهشی نا که نشا دهند توجه پژوهشگرا به نوشهرای انتقراء موفقیرت شر ی و خشرنودی
ش ی بیمانا هموفی ی باشد دن دسترس قران نداد .این امر دن حالی است که شر و حرفره برا
بعد اقتصادی – معیشتی بعد فردی خانوادگی اجتماتی سیاسی و فرهنگی (نحمانی و اد پیرا
 )1393انتباط تنگاتنگ داند .از طرف دیگر نابطه نزدیک شرایط ش و حرفه با بعد اقتصادی –
معیشتی و تأثیر بهسزای آ دن زندگی بیمانا هموفی ی که هزینههای گزافری برهمنظرون دنمرا
بیمانی خود متحم میشوند و با دن نظر گرفتن اثرات جانبی این هزینهها برر فررد و خرانواد ی
آنا و دن نهایت با توجه به تد بهکانگیری یک الگوی موفقیت ش ی دن جامعهی ایرانی دن ایرن
1. Hemophilia
2. Scott
3. Kourkoutasa, Georgiadib & Plexousakisc
4. Chen, Chang & Lo
5. Kuan, Ivanov, Bridenbaugh, Victora, Wang & Et Al
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زمینه ضرونت انجا پژوهش حاضر نا برای کمک به بیمانا هموفی ی دن ناستای موفقیت شر ی
بیشتر قطعی ساخت .دن این ناستا استراتژیهای مداخ های غیر دانویی متفاوتی بهمنظون بهبرود
وضعیت بیمانا هموفی ی پیشنهاد شد است که از آ جم ه میتوا از طب سوزنی بیو فیدبک
دنما شناختی  -نفتانی حواس پرتری ونزش گیرا دنمرانی آب دنمرانی هیپنروتیز دنمرا
یکپانچه فیزیوتراپی ماساژ دنمانی و تحریک تصبی الکتریکی نا برد (نلی ویت کرا ه مرن و
اکینز)2011 1؛ لیکن دن زمینه تقویت موفقیت ش ی این بیمانا پژوهشری یافرت نشرد و تنهرا
مطالعات گزانش نمود اند که به منظون انتقاء موفقیت ش ی این بیمانا میبایست مداخ ره ای برا
هدف تمرکز بر نقاط قوت این افراد و براساس ظرفیت هایشا برای غ به بر سختی هرا و نیر بره
اهداف با تأکید بر تقویت مهانت های مثبت از جم ه انگیز انعطاف پذیری تدوین نمود که منجر
به بهبود اناد بیمان و ت ییر زاویه دید وی برای قبو بیمرانی بره تنروا یرک فرصرت گرردد (دو
تری .)2014 2
لگ )2012( 3دن پژوهشی فراتح ی ی خشنودی ش ی 4و موفقیت ش ی 5نا از جم ه مسائ
حائز توجه دن بیمانا هموفی ی گزانش نمود .موفقیت ش ی با توجه به نویکردهرای پژوهشری و
کانبردی مطر امروز دن دنیا از جم ه مفاهیم بسیان مهم است .موفقیت شر ی مفهرومی نسربی
است؛ به نظر تد ای موفقیت ش ی هما پیشرفت ش ی و تعالی مهانتهاست دن حالی که ترد
دیگری موفقیت ش ی نا کسب دنآمد بیشتر می دانند .موفقیت ش ی به سه حالرت غیرر نوانری
نوانی و تمومی تعریف شد است؛ دن دیدگا غیرنوانی هرر فرردی کره دنآمرد بیشرتری داند دن
ش ش موفق تر است .دن دیدگا نوانی موفقیت ش ی تبانت از احساس فررد از میرزا کرانآیی و
توانائیش دن انجا کان می باشد و دن دیدگا تمومی موفقیت ش ی زمانی حاص می شود که فررد
بتواند از تما توانایی ها و امکانات خود دن نسید به هدف های ش ی استفاد و بهر بردانی نماید
(شفیع آبادی  .)1382باکوتیک )2016( 6گرزانش نمرود کره موفقیرت شر ی نقرش مهمری دن
خشنودی ش ی داند .خشنودی ش ی یک واکنش احساسی تمومی یا ک ری اسرت کره افرراد دن
موند ش شا دانند و اهمیت آ بهدلی نقش این ساز دن بهبرود تم کررد سرازما بهداشرت و
سالمت نیروی کان پیشرفت و موفقیت ش ی افراد میباشد (بیرک زاد حسرین پرون و حجرانی
 .)1393با توجه به آن ه گفته شد دن پرژوهش حاضرر پروتکر انتقراء موفقیرت شر ی بیمرانا
1. Riley, Witkop, Hellman & Akins
2. Dutreil
3. Legg
4. Job Satisfaction
5. Career Success
6. Bakotić
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هموفی ی براساس مؤلفههای مؤثر دن این ساز بر مبنای مهمترین مت یرهای همبسته قاب ت ییر
شناسایی و بسته آموزشی نوین برای اولین بان دن این حوز طراحی گردید (زانتی .)1396
دن این نویکرد آموزشی مهانتهای انتباطی /شبکهسرازی( 1دنودی و قرخران و 1395؛ ترون
قررادنی و ت رریزاد  )1388اتتمرراد ب رین فررردی( 2اکبررری بیرنررگ و قرروامی  )1394سرررمایه
نوا شناختی( 3بریمرانی مردان و و یوسرفی 1394؛ معمرانزاد خطایرا و تبراس زاد )1392
دلبستگی ش ی( 4حیدنی 1392؛ فومنی  )1394سبک هویت( 5شرهر آنای و تبردی 1385؛
برقی مقد و بنی نصرت  )1390اخالق کانی( 6نخمن  )2010تزت نفس( 7ننجبریا موسری
پون و غز آیات  )1385مدیریت مسیر ش ی (تباسی و فانی  )1390خالقیت( 8چن چانگ و
یو )2015 9فرصت نشد مهانتی( 10چانگ  )2016انگیزش دنونری( 11مرات ایسرا و همکرانا

12

 )2016و نفتان فرانقش( 13مهداد 1394؛ فرخنژاد س یمی و فدائیا  )1390از ساز های مؤثر بر
موفقیت ش ی بیمانا هموفی ی شناسایی شد .ج سات ایرن بسرته آموزشری براسراس مطالعرات
انجا شد دن زمینهی تأثیر مداخ هها و تکنیکهای مخت ف جهت انتقاء مت یرهای مهرانتهرای
انتباطی /شبکه سازی اتتماد بین فردی سرمایه نوا شناختی دلبستگی شر ی سربک هویرت
اخالق کانی تزت نفس ،مدیریت مسیر ش ی خالقیت فرصت نشد مهرانتی انگیرزش دنونری و
نفتان فرانقش انجا شد و زما تخصیص یافته برای هر مؤلفه براساس شدت انتباط هر مت یرر برا
موفقیت ش ی بیمانا هموفی ی تنظیم گردید.
بنابراین هر چند که نوشهرا و مداخ رههرای مخت فری بررای بهبرود وضرعیت نوا شرناختی
بیمانا هموفی ی معرفی شد است با این حا مداخ ههای موجود کمتر بر محون انتقاء موفقیرت
ش ی میچرخند .لذا معرفی مد های مداخ های جدید با محونیرت تمرکرز برر توامر مرؤثر برر
موفقیت ش ی این افراد ضرونی بهنظر مینسد .چره بسرا تراکنو برر موفقیرت شر ی بیمرانا
1. Latticework
2. Interpersonal Trust
3. Psychological Capital
4. Job Involvement
5. Identity
6. Work Ethic
7. Self-Esteem
8. Creativity
9. Chen, Chang & Lo
10. Opportunities For Skills Development And Training
11. Intrinsic Motivation
12. Mat Isa & Et Al
13. Organizational Citizenship Behavior
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هموفی ی بهتنوا ساز ای مؤثر دن زندگی این بیمانا کمترر تمرکرز شرد اسرت .دن ایرن ناسرتا
چنین بهنظر مینسد که انجا اقداماتی چند بعدی دن این زمینه ضررونی اسرت .دننتیجره بررای
نخستین بان طی این پژوهش دن ایرا تالش شد تا به موفقیت ش ی بیمانا هموفی ی با نگراهی
گسترد موند برنسی قران گرفته و با تدوین پروتک موفقیت ش ی مخصوص بیمرانا همروفی ی
پژوهش حاضر با هدف برنسی اثربخشی بکانگیری بسته آموزشی مبتنی برر موفقیرت شر ی برر
موفقیت ش ی و خشنودی ش ی بیمانا هموفی ی انجا شد.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع نیمه تجربی و دانای طر پیشآزمو و پسآزمو همررا برا گررو کنترر و
دون پیگیری بود که طی آ تأثیر مت یر مستق (آمروزش مبتنری برر موفقیرت شر ی بیمرانا
هموفی ی) بر مت یرهای وابسته (موفقیت ش ی و خشنودی ش ی) دن بیمانا مبتال به همروفی ی
برنسی شد .جامعه مطالعه حاضرر نا ک یره  600بیمران همروفی ی شرهر اصرفها دن سرا 1396
تشکی دادند که از میا آ ها  40نفر به نوش نمونهگیری هدفمند مبتنی بر مرالکهرای ونود و
خروج (مالکهای ونود شام شاغ بود حداکثر سن  50سا سواد خواند و نوشتن؛ و مال-
کهای خروج شام دو ج سه غیبت متوالی یا غیر متوالی تد همکانی و تد تمای به شررکت
دن پژوهش) انتخاب شدند .افراد نمونه به طون تصادفی دن دو گرو گرو آزمایش ( 20نفر) و گررو
کنتر ( 20نفر) گمانش شدند .گرو آزمایش به مدت  11ج سه  2ساتته تحت پروتک آموزشی
مبتنی بر موفقیت ش ی بیمانا هموفی ی و گرو کنتر دن لیست انتظران دنمرا قرران گرفتنرد.
شایا ذکر است با احتساب نیزش و مالک های خروج از پژوهش دن نهایرت تعرداد نمونره بره دو
گرو  16نفری تق ی یافت .شایا ذکر است که به دلی مسائ اخالقی و هم نین بررای ایجراد
انگیزة حضون دن پژوهش به گرو کنتر تعهد داد شد کره پرس از پایرا ج سرههرای واقعیرت
دنمانی گروهی و نوا دنمانی مثبتنگر آ ها نیز تحت آموزش گروهی قران خواهند گرفت.
ابزار پژوهش
پرسشنامه موفقیت شغلی :برای سرنجش موفقیرت شر ی برر مبنرای مترو و پرسشرنامه دن
دسترس پرسشنامه ای  14سوالی برا طیرف لیکررت  5دنجره ای (=1کرامال مخرالفم ترا =5کرامال
موافقم) تهیه گردید .میزا موفقیت ش ی آزمودنی ها از مجموع  14سوا به دست خواهد آمرد و
نمر باالتر به معنای موفقیت ش ی بیشتر است .این پرسشنامه از نظر نوایی صونی مروند تاییرد
اساتید ناهنمای نساله قران گرفت .نوایی ساز این پرسشنامه از طریرق تح یر ترام ی اکتشرافی
مستند گردید .تالو بر این همبستگی بین موفقیرت شر ی برا دوازد مت یرر همبسرته دیگرر برا
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موفقیت ش ی به تنوا نوایی همگرای این پرسشنامه دن نظر گرفته شد .آلفای کرونباخ موفقیت
ش ی برابر با  0/9بهدست آمد.
پرسشنامه رضایت شغلی :1این پرسشنامه نخستین بان توسط اسرمیت کنردا و هیرولین
( )1969دن دانشگا کرن آمریکا تدوین شد و دانای  72سوا است .این پرسشرنامه دانای پرنج
مؤلفه موسو به ماهیت کان (سواالت  )1 - 18سرپرستی (سرواالت  )28 - 45حقروق (سرواالت
 )19 - 27انتقاء (سواالت  )46 - 54همکان (سواالت  )55 - 72میباشد .مقیراس پاسر گرویی
این پرسشنامه پنج دنجهای (کامال مخالف= 0تا کامال موافق= )4اسرت .نحرو محاسربه امتیرازات
بهصونت مستقیم دن گزینهها ذکر شد بدین معنا که اگر پاسخگو با یک گزینه کامال موافق باشد
یا میزا آ نا دن سازما خود زیاد برآوند کند به آ گویره امتیراز  4مریدهرد .دن مروند اتتبران
شاخص توصیف ش با استفاد از نوش اتتبانی صرونی و نظرر  5ترن از متخصصرین و اسراتید
دانشکد ت و تربیتی و اقتصاد دانشگا اصفها این آزمو دانای اتتبان تشخیص داد شد است
و با استفاد از نظر اساتید فوق و نیز نوش اتتبان محتوایی این آزمو مریتروا نضرایت شر و
مقوله های مخت ف آ نا دن حد باالیی پوشش دهد (نضایی سودانی و تطانی  .)1392دن مروند
محاسبه همبستگی و استوانی دنونی شاخص توصیف ش از نوش آلفای کرونباخ به ترتیب این
ضرایب برای ماهیت کان (ش )  0/80سرپرست (مسئو مستقیم)  0/89همکانا  0/87انتقاء
 0/90و حقوق و مزایا  0/90به دست آمد .آلفای کرونباخ این پرسشنامه دن پژوهش حاضر برابر برا
 0/77بهدست آمد.
روش اجرا
پس از اینکه شرکتکنندگا بهصونت تصادفی دن دو گرو آزمایش و کنتر جایگزین شردند دن
هر دو گرو پیشآزمو با استفاد از دو پرسشنامه موفقیت ش ی و نضرایت شر ی ( )JDIاجررا
شد سپس گرو آزمایش بهصونت گروهی و طی 11ج سه  2ساتته بهصونت هفترهای دو ج سره
تحت آموزش بسته آموزشی مبتنی بر موفقیت ش ی بیمانا هموفی ی قران گرفتند .گرو کنتر
دن این مدت تحت هیچ گونه دنمانی قران نگرفتند .پس از پایا ج سره یرازدهم گررو آزمرایش و
گرو گوا دن مرح ه پسآزمو به پرسشنامههای پژوهش مجردد پاسر دادنرد و  45نوز پرس از
اتما ج سات مجددا پرسشنامههای پژوهش برهمنظرون اجررای مرح رهی پیگیرری اجررا گردیرد.
ساختان و محتوای ج سات این بسته براساس مد اکتشافی موفقیت شر ی بیمرانا همروفی ی و
براساس دنصد تبیین وانیانس مت یرهای دخی دن مد تنظیم گردید است .به این صونت کره
براساس مد اکتشافی پژوهش دن این نویکرد آموزشی مهانتهای انتباطی/شبکهسرازی اتتمراد
)1. Job Descriptive Index (Jdi
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بین فردی سرمایه نوا شناختی دلبسرتگی شر ی سربک هویرت اخرالق کرانی ترزتنفرس
مدیریت مسیر ش ی خالقیت فرصت نشد مهانتی انگیزش دنونی و نفتان فرانقش از سراز هرای
مؤثر بر موفقیت ش ی بیمانا هموفی ی شناسایی شد اند که خالقیت دلبستگی ش ی بینش و
هویت مهانت های انتباطی/شبکه سازی اتتماد بین فردی انگیزش دنونی و برنامه نیزی ش ی به
ترتیب دانای قوی ترین انتباط با موفقیت ش ی بود اند .سایر مت یر ها از دنجره اهمیرت کمترری
برخوندان بودند .دن همین ناستا دن تدوین پروتک زما بیشتری بره کران برر نوی ایرن مت یرهرا
اختصاص یافت به این صونت که زما تخصیص یافته جهت اتما تکنیک های مداخ ره ای بررای
ساز های خالقیت دلبستگی ش ی بینش و هویت مهانت های انتباطی/شبکه سازی اتتماد بین
فردی انگیزش دنونی و برنامه نیزی ش ی  120دقیقه و برای سرایر مت یرهرا  60دقیقره دن نظرر
گرفته شد .به تالو تدوین این پروتک براساس مطالعات انجا شد دن زمینه ی تأثیر مداخ ه ها و
تکنیک های مخت ف جهت انتقاء مت یرهای مهانت های انتباطی/شبکه سازی اتتماد برین فرردی
سرمایه نوا شناختی دلبستگی ش ی سبک هویت اخالق کانی ترزت نفرس ،مردیریت مسریر
ش ی خالقیت فرصت نشد مهانتی انگیزش دنونی و نفتان فرانقش انجا شد (زانتی .)1396
خالصه محتوای جلسات آموزشی مبتنی بر موفقیت شغلی بیماران هموفیلی عبارتند از
(زارعی:)1396 ،
جلسه اول :آشنایی اتضای گرو با یکدیگر بیا قواترد گررو بررای افرراد آشرنایی برا بیمرانی
هموفی ی و تالئم آ انائه توضیحاتی دن موند موفقیت ش ی؛
جلسه دوم :توضیح مفهو خالقیت و انتباط آ با موفقیت ش ی دنمرا الگوهرای آسریب
دید خالقیت و انتقاء الگوهای خالقیت افزایش ح مساله خالق؛
جلسه سوم :انئه توضیحات دن موند دلبستگی به ش شناسایی موانع سرازمانی دلبسرتگی
ش ی انائه ناهکانهایی دن جهت افزایش همانندسازی افرراد برا ش شرا برهمنظرون نفرع موانرع
دلبستگی سازمانی تنظیم برنامه کانی بازسازی شناختی دن موند مشانکت دن شر شناسرایی
فرصتهای مشانکتی از دست نفته؛
جلسه چهارم :آشنایی با مفهو بینش و هویت توصیف خود (بحث گروهی دن مروند منرابع
شناخت بحث پیرامو من از دیدگا خود و دیدگا دیگررا ) تعیرین انزش شر بررای فررد
دستیابی افراد به هویت خود دن ش و میزا بینش ش ی؛
جلسه پنجم :آشنایی با مفهو شبکهسازی شناسایی موانع انتبراطی آمروزش مهرانتهرای
گوش داد تعریف ابرراز وجرود و جررتتونزی معرفری و آمروزش فراینردهرای حر تعرانض و
برنامهنیزی برای ح تعانض و پیشگیری از آ ؛
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جلسه ششم :آشنایی با مفهو اتتماد بین فردی برنسی توام مؤثر بر اتتماد برین فرردی
موانع نفتانی اتتماد بین فردی آموزش مهانتهای ایجاد حفظ و انتقاء اتتماد بین فردی؛
جلسه هفتم :آشنایی با مفهو انگیزش دنونری شرناخت و چرالش باونهرای منفری تعیرین
اهداف ب ند مدت و کوتا مدت شناسایی تواناییها و تعیین اهرداف منطبرق برر آ تمررینهرای
انگیزشی؛
جلسه هشتم :آشنایی با مفهو برنامهنیزی ش ی انزیابی خود هدفیابی آمادگی ش ی؛
جلسه نهم :آشنایی با مفهو اخالق کانی و توام مؤثر بر آ تعریرف دانرش و اجرزای آ
برنسی اهمیت نوز آمدی دانش؛
جلسه دهم :برنسی فرصتهای نشد مهانتی آشنایی با سرمایه نوا شرناختی و مؤلفرههرای
آ آشنایی با ویژگیهای افراد با سرمایه نوا شناختی سنجش سرمایه نوا شناختی افراد گررو
انائهی الگوی تینی موفقیت بحث دن موند موفقیتهای افراد؛
جلسه یازدهم :انئهی توضیحات دن زمینه نفتان شهروندی بحث دن موند نفتران شرهروندی
مرون مطالب گفته شد دن ج سات آموزشی.
به تالو محاسبات آمانی برا اسرتفاد از نرر افرزان  SPSS20دن دو سرطح آمران توصریفی و
استنباطی استفاد شد است دن سطح توصیفی میانگین و انحرراف معیران انائره شرد و دن سرطح
استنباطی نیز دن ناستای فرضیههای پژوهش از تح ی وانیانس با انداز گیریهای مکرن اسرتفاد
شد .الز به ذکر است دن ابتدا بهمنظون برنسی نرما بود توزیع داد ها از آزمو ک ومروگروف -
اسمیرنف تک گروهی و آزمو شاپیرو برای برنسی همگنی وانیانس خطاهرای مت یرر وابسرته از
آزمو لوین استفاد شد و پیش فرض تد همبستگی کامر میرا همپرراشهرا و پریش فررض
انداز گیری مکرن آزمو کرویت ماچ ی نیز موند برنسی قران گرفت.
یافتههای پژوهش
براساس یافتههای توصیفی پژوهش  28/1دنصد دن ند ی سنی  20تا  25سا  21/9دنصرد ند
ند ی سنی  26تا  30سا قران داشتند 15/6 .دنصد  31تا  35ساله و  18/8دنصرد برین سرنین
 36تا  40بودند .هم نین  15/6دنصد از افراد  41سا و یا بیشتر سن داشرتند .میرانگین سرنی
اتضای نمونه برابر با  32/40سا با انحراف استانداند  8/23سا برود .بره ترالو  53/1دنصرد از
اتضای نمونه تحصیالت دیپ م و یا کمتر از دیرپ م داشرتهانرد 25 .دنصرد تحصریالت دانشرگاهی
کاندانی و تنها  21/9دنصد از افراد تحصیالت کانشناسی داشرتند .دن گررو آزمرایش  25دنصرد
دیپ مه  12/5دنصد کاندانی و  12/5دنصد کانشناسری بودنرد و دن گررو کنترر  28/1دنصرد
دیپ مه و کمتر  12/5دنصد کاندانی و  9/4دنصد مدنک تحصی ی کانشناسی داشتند .دن جدو
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( )1میانگین و انحراف استانداند نمر های مربوط به موفقیت ش ی و خشنودی ش ی گررو هرای
آزمایش و کنترر دن دو مرح ره پرژوهش انائره شرد اسرت .دن جردو ( )1میرانگین و انحرراف
استانداند نمر های موفقیت ش ی و خشنودی شر ی (و ابعراد آ ) دن مراحر مخت رف پرژوهش
گرو های آزمایش و کنتر دن دو مرح ه پیشآزمو و پسآزمو انائه شد.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد موفقیت شغلی و خشنودی شغلی (و ابعاد آن) در مراحل مختلف
پژوهش
آزمایش
مقیاس

مرحله

میانگین

انحراف
استاندارد

کنترل
میانگین

انحراف
استاندارد

موفقیت شغلی

پیشآزمو
پسآزمو
پیگیری

24/56
33/50
33/93

4/06
4/99
4/23

24/62
25/31
25/75

3/93
2/93
3/56

نمره کل خشنودی شغلی

پیشآزمو
پسآزمو
پیگیری

34/31
51/87
53/18

3/47
4/27
3/61

35/12
37/25
38/25

4/81
3/56
2/29

ماهیت کار

پیشآزمو
پسآزمو
پیگیری

6/87
10/12
10/56

1/31
1/74
1/75

7/00
7/56
8/00

1/54
1/75
1/86

سرپرستی

پیشآزمو
پسآزمو
پیگیری

7/68
10/50
10/81

1/70
2/28
2/37

7/37
7/62
8/31

2/33
1/96
2/52

حقوق

پیشآزمو
پسآزمو
پیگیری

6/00
9/62
9/75

1/54
1/99
2/08

6/12
7/31
6/87

1/54
1/77
1/31

ارتقاء

پیشآزمو
پسآزمو
پیگیری

5/06
7/81
7/75

1/52
1/86
1/61

5/87
5/88
6/06

1/82
1/14
1/06

همکاران

پیشآزمو
پسآزمو
پیگیری

3/87
5/81
6/25

1/31
1/37
1/39

3/43
3/31
3/37

1/20
0/79
0/80

یکی از پیش فرضهای انداز گیری مکرن آزمو کرویت ماچ ی است که دن جردو ( )2انائره
شد است.
39

مجید زانتی ت ی مهداد و محسن گ پرون
جدول  :2آزمون ماچلی برای بررسی یکسانی کوواریانس ها ،آزمون شاپیرو  -ویلک جهت بررسی نرمال
بودن متغیرها و گزارش شیب رگرسیونی
آزمون ماچلی
مقیاس
ماچلی

خی

درجه

سطح

اسکای

آزادی

معناداری

آزمون

همگنی شیب

شاپیرو  -ویلک

رگرسیون

ارزش

سطح

F

معناداری

موفقیت شغلی

0/93

1/90

2

0/38

0/92

0/19

7/37

0/06

خشنودی شغلی

0/81

6/08

2

0/04

0/96

0/66

7/99

0/061

ماهیت کار

0/97

0/80

2

0/66

0/95

0/48

5/44

0/45

سرپرستی

0/98

0/52

2

0/77

0/94

0/45

8/32

0/37

حقوق

0/94

1/64

2

0/44

0/92

0/19

2/57

0/70

ارتقاء

0/91

2/74

2

0/25

0/90

0/11

2/15

0/51

همکاران

0/96

1/09

2

0/57

0/95

0/53

5/91

0/46

معناداری

با توجه به معنادان نبود کرویت ماچ ی فرض یکسانی کووانیانسها برای مت یرر موفقیرت شر ی
ماهیت کان سرپرستی حقوق انتقراء و همکرانا تاییرد شرد ( )P<0/05و هم نرین آزمرو کرویرت
ماچ ی برای خشنودی ش ی معنادان شد است ( )P>0/05که باید از تصحیح گررین هروس  -گیسرر
استفاد کرد .هم نین مقدانهای  Pدن آزمو شاپیرو  -وی ک از  0/05بزنگتر است .با توجه به نترایج
توزیع داد ها منطبق بر توزیع نرما و مفروضهی دو تح ی وانیانس نتایت شد است .براساس نترایج
این جدو تفاوت شیب نگرسیو معنیدان نیست و دننتیجره فررض همگنری شریب نگرسریو بررای
اجرای آزمو تح ی کووانیانس چند مت یری نتایت شد است.
جدول  :3آزمون المبدای ویکلز برای بررسی تفاوت میانگینهای موفقیت شغلی و خشنودی شغلی
متغیر

منبع

مقدار

F

درجه آزادی

سطح معناداری

Eta

توان آماری

موفقیت

دنو
گروهی

0/14

87/24

2

0/01

0/86

1/00

اثر تعام ی

0/20

56/92

2

0/01

0/79

1/00

دنو
گروهی

0/08

23/15

12

0/01

0/71

1/00

اثر تعام ی

0/14

14/91

12

0/01

0/62

1/00

شغلی

خشنودی
شغلی
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با توجه به جدو ( )3نشا داد که بسته ی آموزشی موفقیرت شر ی بیمرانا همروفی ی برر
موفقیت ش ی و خشنودی ش ی بیمانا هموفی ی اثربخش است .دن ادامه نتایج تح ی وانیانس
بین گروهی و دنو گروهی بررای ترأثیر اثربخشری بسرته ی آموزشری موفقیرت شر ی بیمرانا
هموفی ی با سه انداز گیری پیش آزمو پس آزمرو و پیگیرری دن جردو ( )4نشرا داد شرد
است.
جدول  :4تحلیل واریانس بین آزمودنیها و درون آزمودنیها با سه اندازهگیری پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری موفقیت شغلی ،خشنودی شغلی و ابعاد آن
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

موفقیت

بین
گروهی

گرو
خطا

709/59
1290/47

1
30

709/59
43/01

خشنودی

بین
گروهی

گرو
خطا

2204/16
1009/16

1
30

2204/16
33/63

بین
گروهی

مقیاس

شغلی
شغلی

منبع

F
16/49
65/52

سطح
معناداری
0/01
0/01

اتا
0/35
0/68

توان
آماری
0/97
1/00

گرو
خطا

66/66
205/95

1
30

66/66
6/86

9/71

0/01

0/24

0/85

گرو
خطا

84/37
391/91

1
30

84/37
13/06

6/45

0/02

0/17

0/69

حقوق

بین
گروهی

گرو
خطا

68/34
221/72

1
30

68/34
7/39

9/24

0/01

0/23

0/83

ارتقاء

بین
گروهی

گرو
خطا

21/09
173/39

1
30

21/09
5/78

3/65

0/05

0/11

0/45

گرو
خطا

90/09
96/89

1
30

90/09
3/23

27/89

0/01

0/48

0/99

ماهیت کار
سرپرستی

همکاران

بین
گروهی

بین
گروهی

با توجه به جدو ( )4و معنادان بود تام ها دن دنو گروهی وجود تفاوت معنادان برین سره
بان انداز گیری پیش آزمو پس آزمو و پیگیری برای موفقیت ش ی خشرنودی شر ی و ابعراد
ماهیت کان سرپرستی حقوق انتقاء همکانا و محریط کران دن سرطح  P>0/01تاییرد گردیرد.
هم نین با معنادان بود منبع گرو دن بین گرو ها میتوا گفرت تفراوت معنرادانی برین گررو
آزمایش با کنتر برای موفقیت ش ی برای خشرنودی شر ی و ابعراد ماهیرت کران سرپرسرتی
حقوق انتقاء همکانا و محیط کان دن سرطح  P>0/01وجرود داند .مقردان اترای  0/70و 0/35
نشا داد که  35دنصد از تفاوت افراد دن موفقیت ش ی بین دو گرو آزمایش و کنتر ناشری از
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بسته آموزشی است .هم نین مقدان اتا بیا داشرت کره  68دنصرد  24دنصرد  17دنصرد 23
دنصد  11دنصد و  48دنصد از ت ییرات بین دو گرو آزمایش و کنتر خشنودی ش ی و ابعراد
ماهیت کان سرپرستی حقوق انتقاء و همکانا ناشی از بسته آموزشی موفقیت ش ی است .توا
آمانی نشا داد شد نشا از کفایت حجم نمونه داد است .برای برنسی تفراوت میرانگین هرای
مقیاسهای موند مطالعه بین سه انداز گیری پیشآزمو پسآزمو و پیگیری بهصونت زوجی از
آزمو تعقیبی  LSDاستفاد شد .نتایج این آزمو دن جدو ( )5آوند شد است.
جدول  :5آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسهی مقیاس موفقیت شغلی ،خشنودی شغلی و ابعاد آن
بهصورت زوجی در سری زمانی
اختالف
مقیاس

موفقیت شغلی

خشنودی شغلی

ماهیت کار

سرپرستی

حقوق

ارتقاء

همکاران

42

خطای

سطح

استاندارد

معناداری
0/01
0/01

مرحله A

مرحله B

پیشآزمو

پسآزمو
پیگیری

میانگین
)(A - B
- 4/81
- 5/25

0/43
0/40

پسآزمو

پیگیری

- 0/43

0/35

0/22

پیشآزمو

پسآزمو
پیگیری

- 9/84
- 11/00

0/52
0/61

0/01
0/01

پسآزمو

پیگیری

- 1/15

0/41

0/01

پیشآزمو

پسآزمو
پیگیری

- 1/90
- 2/34

0/23
0/20

0/01
0/01

پسآزمو

پیگیری

- 0/43

0/20

0/05

پیشآزمو

پسآزمو
پیگیری

- 1/53
- 2/06

0/21
0/24

0/01
0/01

پسآزمو

پیگیری

- 0/53

0/22

0/03

پیشآزمو

پسآزمو
پیگیری

- 2/40
- 2/25

0/19
0/22

0/01
0/01

پسآزمو

پیگیری

0/15

0/24

0/53

پیشآزمو

پسآزمو
پیگیری

- 1/37
- 1/43

0/20
0/22

0/01
0/01

پسآزمو

پیگیری

- 0/06

0/17

0/72

پیشآزمو

پسآزمو
پیگیری

- 0/90
- 1/15

0/16
0/18

0/01
0/01

پسآزمو

پیگیری

- 0/25

0/16

0/13
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با توجه به جدو ( )5نمرات پیش آزمو برا پرس آزمرو و پیگیرری موفقیرت شر ی تفراوت
معنادانی داند و نمرات پس آزمو دن مرح ه ی پیگیری مقیاس ها نسبتاً ثابت مانرد و اثرر دون ی
آموزشی موفقیت ش ی بیمانا هموفی ی هم نا ماندگان است .دون ی آموزشی موفقیت شر ی
سبب افزایش خشنودی ش ی و ابعاد آ دن بین بیمانا هموفی ی نسبت به مرح ره پرس آزمرو
شد است .هم نین مرح ه پیگیری خشنودی ش ی ماهیرت کران و سرپرسرتی تفراوت معنرادان
اندکی نسبت به مرح ه پیش آزمو داشته است ( .)P>0/05این بردین معناسرت کره اثرر دون ی
آموزشی موفقیت ش ی بیمانا هموفی ی بر نوی ابعاد حقوق انتقاء همکانا و محیط کان ثابرت
بود است و بر نوی خشنودی ش ی و ماهیت کان و سرپرستی هم نا اثر افزایشی داشرته و یرا
اینکه میانگین گرو کنتر دن مرح ه پیگیری با افزایش این سه بعد همرا برود اسرت .براسراس
نتایج انائه شد دن جداو  4و  5فرضیه او پژوهش (بسته آموزش موفقیت ش ی برر موفقیرت
ش ی بیمانا هموفی ی تأثیر داند) و فرضیه دو پرژوهش ( بسرته آمروزش موفقیرت شر ی برر
خشنودی ش ی (ک ی ماهیت کان سرپرستی حقوق انتقراء همکرانا و محریط کران) بیمرانا
هموفی ی تأثیر داند) موند تایید قران میگیرد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر بسته آموزشی موفقیت ش ی بر موفقیت شر ی و خشرنودی
ش ی بیمانا هموفی ی اجرا شد .براساس یافتره هرای پرژوهش بسرته آموزشری موفقیرت شر ی
بیمانا هموفی ی با تمرکز بر مؤلفههای شناسایی شد ی مؤثر دن موفقیت ش ی آنرا منجرر بره
تاثیرات مثبت به نسبت پایدانی دن موفقیت شر ی و خشرنودی شر ی ایرن بیمرانا شرود .دن
پژوهش های حوز موفقیت ش ی اغ ب بر نابطه ی این ساز ها با مت یرهای مخت ف تمرکرز شرد
است و کمتر به موضوع تأثیر مداخالت نوا شناختی بر موفقیت ش ی و خشنودی شر ی توجره
شد است .ایرن توجره انردک مرانع از آ گردیرد کره پرژوهش هرایی دن حروز تاییرد مرداخالت
نوا شناختی بر موفقیت ش ی دن دسترس قران گیرد و بره تبرع امکرا مقایسره نترایج پرژوهش
حاضر با آ فراهم نشد .ت ی نغم این محدودیت دن دسترسی به پژوهش های ایرن حروز نمونره
یافته هرای تحقیقراتی نظیرر دنودی و قراخرانی ( )1394نحمرانی و آد پیررا ( )1392حیردنی
( )1392هاشمی نژاد و منظرری تروک ی ( )1391برقری مقرد و بنری نصررت ( )1389ترون و
همکانا ( )1388چانرگ ( )2016و نخمرن )2010( 1برا نترایج ایرن بخرش از پرژوهش همررا
میباشد.
1. Rokhman
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دن تبیین این بخش از یافته ها باید بیا نمود که دن طو ج سات آموزشری بسرته موفقیرت
ش ی بیمانا هموفی ی این بیمانا آموختند که کانکنا موفق موفقیت دن مسیر ش ی شا نا
تنها با داد های تینی انزیابی نمیکنند و سنجش موفقیت ش ی میبایست از طریق ترکیب ایرن
دو معیان صونت بگیرد (گاتیکان .)1990 1سنجش دنست موفقیت ش ی موجب انگیزش شر ی
گردید و موفقیتهای آتی نا پیشبینی میکنرد .شناسرایی معیانهرای ذهنری و تینری موفقیرت
ش ی توسط افراد با توجه به محردودیت هرای جسمانیشرا فررد نا دن ناسرتای شرناخت بیشرتر
معیانهای خود یانی داد و باتث میشود تا فرد دن موقعیت های ش ی خرود توجره بیشرتری برر
معیانهای خرود داشرته و انزیرابی صرحیح ترری از موفقیرت شر ی خرود داشرته باشرند .اتمرا
تکنیکهای افزایش خالقیت با کمک به بیمانا هموفی ی برای کاهش کوشرشهرای اقتصرادی و
اخذ حداکثر نتیجه از حداق تالشها و امکانات تمایالت خالقانره آنرا نا افرزایش داد و باترث
میشود دن مواقع بروز مشکالت جسمانی دن موقعیتهای ش ی با تفکرات خالقانه خرود از برروز
مشکالت دن کانکرد خود ج وگیری نمایند و انتقای خشنودی ش ی و موفقیت ش ی نا دن ایرن
بیمانا به همرا داشته باشد .به تالو شناسایی موانع دلبسرتگی شر ی و انائره ناهکانهرایی دن
جهت افزایش همانندسازی شناسایی افکان و فرضهای تحریف شد دن موند مشانکت دن شر
تشخیص تفاوت افکران و واقعیرت هرا شناسرایی نویردادهای آمراد سراز و بازسرازی شرناختی و
شناسایی فرصتهای مشانکتی از دست نفته با افزایش دلبستگی ش ی تشویق میگردند کره دن
مح کان خود کان گروهی نا توسعه بخشند و نیازهای خود نا شناسایی کنند و بداننرد ش شرا
کدا یک از نیازهای آنا نا پاس گوست .هم نین دستیابی به هویت خرود دن شر و افرزایش
میزا بینش ش ی موجب میشود با نقش آگاهانه فعا تر مؤثرتر و گسرترد ترر سراختن آینرد
خویش آشنا شد و اجاز نمیدهد شرایط بیمرانی برر موقعیرت هرای مخت رف زنردگی از جم ره
موقعیت های ش ی تأثیرگذاند و تالش بیشتر نا دن این گرو به همرا داند که نتیجه آ موفقیت
ش ی و خشنودی ش ی باالتر میباشد .به تالو شناسایی موانع انتباطی آشرنایی برا زبرا غیرر
کالمی آموزش مهانت های گروش داد تعریرف ابرراز وجرود و جررتت ونزی معرفری و آمروزش
فرایند های ح تعانض و برنامه نیزی برای ح تعانض و پیشگیری با انتقاء مهانت هرای انتبراطی
دن بیمانا هموفی ی به افراد دن شناسایی فرصت ها و بسیج منابع و امکانات بررای بهرر گیرری از
فرصت ها و موفق شد دن بازان نقابتی که به کسرب اطالترات و منرایع و شرناخته شرد توسرط
دیگرا وابسته است کمک مینماید .که این امر منجر به افزایش احساس و ادناک موفقیت ش ی
میگردد .هم نین افزایش مهانت های انتباطی به فرد دن ناستای حفظ نوابط با همکانا و نوسرا
1. Gattiker
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و هم نین انتباط صحیح با مشتریا به افراد کمک میکند تا بیمان مبتال بره همروفی ی همردلی
بیشتری کسب نماید که بر انتقاء انگیز خشنودی ش ی و موفقیت ش ی بیتأثیر نیست.
به تالو برنسی توام مؤثر بر اتتماد بین فردی موانع نفتانی اتتماد بین فردی آموزش
مهانت های ایجاد حفظ و انتقاء اتتماد بین فردی به اتتماد بین فردی بره بیمرانا همروفی ی
کمک مینماید تا دن مواجهه با موانع کانی به سرپرست خود اتتماد کنند تع رق خاطر کرانی
آ ها افزایش مییابد (چوگتای و باک ی .)2008 1هم نین آموزش برنامهنیزی ش ی تأکید بر
اهمیت آ شناخت استعداد های الز به منظون موفقیت دن ش خود تأکید بر اهمیت اخرالق
و نقش دانش نوز افزو بر موفقیت دن ش بیمانا مبتال به هموفی ی نا دنجهرت حرکرت دن
مسیر ش ی براساس اخالق کانی و حرفه ای و دانش به نوز شد سوق مریدهرد کره ایرن امرر
نقوص احتمالی و تد آگاهی افراد دن زمینه اخالق کانی و دانرش متناسرب برا حرفره نا نفرع
مینماید که این امر تالش فرد نا دن جهت نی بره اهرداف واالترر انتقراء مریبخشرد .شرناخت
فرصتهای ش ی دن بیمانا هموفی ی و یادآونی فرصتهای شر ی از دسرت نفتره و برنسری
ت مؤثر بر تد استفاد دنست از این فرصت ها که اکثرا مبتنی بر شرایط جسرمانی منرتج از
بیمانی بود است و تالش برای تصحیح افکان و باونهای منفی پیرامو شرایط جسمانی کسب
مهانتهای جدید موند استفاد دن ش انتقاء تابآونی امید خوشبینی و کانآمدی دن افراد
و نوشن شد اهمیت سختکانی همکانی حفظ و دفاع از ش خود دید بیمانا نا نسربت
به محدودیت های ناشی از بیمانی خود ت ییر داد و با تأکید بر نقش خود دن ت ییرر وضرعیت
زندگی تالش بیشتر فرد نا دن جهت کسب موفقیت های ش ی به همرا خواهد داشت که ایرن
امر خود موجب افزایش خشنودی ش ی فرد میشود.
با توجه به آنکه بسته آموزشی موفقیت ش ی بیمانا هموفی ی براساس ویژگریهرای خراص
این بیمانا تدوین گردید است لذا دن تعمیم نتایج بر سایر جوامع میبایست جوانب احتیراط نا
نتایت نمود .کمبود پژوهشهای انجرا شرد دن نابطره برا تراثیرات مسرتد و ت مری مرداخالت
نوا شررناختی مخت ررف بررر موفقیررت شرر ی بیمررانا همرروفی ی دن ایرررا و جهررا از جم رره
محدودیت های بود که باتث گردید تا دن تطابق میا نتایج به دسرت آمرد دن پرژوهش حاضرر برا
پژوهش های دیگر پژوهشگرا به جای همخوانی یا ناهمخوانی به همسویی و ترد همسرویی کره
نسبت به همخوانی و ناهمخوانی دانای محدودیت دن تطابق است بسند کنند .بره تنروا آخررین
محدودیت باید توجه داشت که گرو نمونه پژوهش حاضر نا مردا مبتال به همروفی ی شراغ دن
شهر اصفها تشکی داد اند به همین دلی الز است ترا دن تعمریم نترایج بره زنرا مبرتال بره
1. Chughtai & Buckley
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هموفی ی بیمانا غیر شراغ و هم نرین بیمرانا دن سرایر شرهرها احتیراط شرود .دن ناسرتای
یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که ابتدا دون هرای آموزشری ایرن نروع مداخ ره بررای تربیرت
دنمانگرا موند نیاز دن مراکز مشاون و ناهنمایی دن ک ینیکهای نوا شناسی و یا بیمانسرتا هرا
اجرا و سپس این نوع دنمرا بررای بیمرانا همروفی ی کره سرطح پرایینی از موفقیرت شر ی و
خشنودی ش ی نا تجربه میکنند موند استفاد قران گیرد.
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و تمای به مشانکت دن میا مع ما و مدیرا شهر لمر .پایرا نامره کانشناسری انشرد نوا شناسری
صنعتی .دانشگا آنزنجا .
دنودی هادی و قرخان و مهدی .)1395( .اثر سایت ش مهانت های انتباطی بر موفقیت بانک کشاونزی
استا با توجه به حیاتی سازمانی .کنفرانس ساالنه مدیریت بازنگانی و اقتصاد
دولت خواهی نضا؛ فخانی ات ی؛ زکریا پزشرکی مرریم؛ توسر ی ناصرر؛ شربان و نضرا؛ گ رین مهرری.
( .)1393کیفیت زندگی مرتبط با سالمت دن بیمانا بزنگسا مبتال به هموفی ی مراجعره کننرد بره
مرکز هماتولوژی و آنکولوژی شهید قاضی طباطبابی .مج ه پزشکی دانشگا ت و پزشرکی و خردمات
بهداشتی  -دنمانی تبریز دون  36شمان .32 - 37 3
نحمانی ت ی و آد پیرا سعید  .)1392( .توام مؤثر بر موفقیت حرفهای حسابدانا ز دن ایرا  .مج ره
حسابدانی و حسابرسی .مدیریت دانش دون دو شمان .129 - 131 8
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تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر موفقیت ش ی بیمانا هموفی ی ...
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زانتی مجید .)1396( .تدوین مد اکتشافی موفقیت ش ی بیمرانا همروفی ی و ترأثیر بسرته آموزشری
مبتنری برراین مرد برر مت یرهرای شر ی و خرانوادگی .پایرا نامره دکترری دانشرگا آزاد اصررفها
(خوناسگا ).
سیدمیرزا شهر ؛ معمانیا نبابه و ونکی زهر  .)1392( .انزیابی برنامه مردیریت اثرر بخرش برر کیفیرت
زندگی کودکا پیش دبستانی با هموفی ی .فص نامه مدیریت پرسرتانی سرا دو دون دو شرمان
او .37 - 47
شهرآنای مهرناز و تبدی بهشته .)1385( .انتباط بین اشت ا و هویت جنسیتی با تررس از موفقیرت دن
میا دانشجویا مهندسی .مج ه آموزش و پرونش و نوا شناسی دانشگا اهواز دون  9شرمان - 4
.46 - 43 3
شفیع آبادی ت ی .)1382( .نظریههای مشاون و نوا دنمانی .تهرا  :مرکز نشر دانشگاهی.
تباسی طیبه و فانی ت ی اص ر .)1384( .مهانت های شناختی و مدیریت مسیر ش ی :برنسی نابطه بین

مهانت خودآگاهی شناخت نوابط بین فردی شناخت محیطی و مردیریت مسریر شر ی مردیرا دن
وزانت آموزش و پرونش .فص نامۀ مدنس ت و انسانی .101 - 120
فرخ نژاد خدابند ؛ س یمی قاسم و فدائیا بهرا  .)1390( .نفتان شرهروندی سرازمانی :ترام ی برر نابطره
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کانگرفرد مهدی؛ دهقانی مهدی و حیدنی احمد .)1391( .اثر ونزش دنمانی بر کیفیت زندگی اضطراب
و افسردگی دن بیمانا مبتال به هموفی ی .کومش دون  12شمان .364 - 371 4
معمررانزاد غالمرضررا؛ خیاطررا محمدنضررا و تبرراسزاد مینررق شررهال .)1392( .انتبرراط بررین سرررمایه
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.1 - 10 :96
مهداد ت ی .)1394( .نوا شناسی صنعتی و سازمانی .اصفها  :انتشانات جنگ .203 - 169
هاشمی نژاد وجیهه و منظرری تروک ی وحیرد .)1391( .برنسری نابطره برین ویژگری هرای شخصریتی و
خودکانآمدی مدیرا با موفقیت ش ی آنا  .نخستین همایش م ی شخصیت و زندگی نوین سرنندج
دانشگا آزاد اسالمی واحد سنندج.
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