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Abstract
Aim: This research aimed to investigate the mediating
role of perceived stress syndrome in the relationship
between meta-cognitive beliefs and mental rumination
with job performance of firefighters. Methods: This
study was descriptive - correlational and applied
research. The study population included all firefighters
in Mashhad city in 2018. The statistical population was
440 people who were selected by convenience
sampling on the Morgan table. Saffarzadeh's Perceived
Stress Syndrome (2000), Wells and CartwrightHatton's Metacognition Questionnaire (2004), Nolen
Nolen-Hoeksema and Morrow's Ruminative Response
Scale (1991), and Paterson’s Job Performance
Questionnaire (1986) were used to gather data. The
data were analyzed through correlation and path
analysis using the SPSS22 and AMOS. Results:
Results showed that metacognitive beliefs (0.08) and
mental rumination (0.14) did not affect directly by job
performance, But meta-cognitive beliefs (0.11) and
rumination (0.19) affected indirectly through the
Perceived Stress Symptoms on job performance; So
perceived stress syndrome play a significant mediating
role in the relationship between metacognitive beliefs
and mental rumination with the job performance.
Conclusion: It can be concluded that the relationship
between meta-cognitive beliefs and mental rumination
with the job performance of firefighters wad not a
simple linear relationship so perceived stress can play a
mediating role.
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 و فاطمه دهنوی8ابراهيم نامنی
چکيده
یژننی نشژننان ن یژدی
 هدف اين پژوهه ررسيژ نقژ:هدف
اداسک شده دس سارطژ رنهسهژنی فراشژ نت ه نشژوااسهنی ذه ژ رژن
-  ايژژن پژژوهه نا ژیف:عملکژژرد ش ژ ل آن ژ نشژژننن رژژاد سهش
همبس ا ه از ناع طنلعنت کنسرردی راد جن ع آ نسی پوهه حنضر
 راد حیم1931 شن ل کلی کنسک ن آن نشنن شهر شهد دس ينل
 نفژر رژ542  نفر راد ک رر اينس جدهل اسیژن444 جن ع آ نسی
ع اا نمان ر سهش نمان ییری دسديژ رس ان وژنش شژدند جهژ
جمعآهسی دادههن از پريش ن نشننان ن یدی ادساک شده فنسزاده
 قیژنس پنيژ نشژوااس،)5444(  پريش ن فراش نت هلز،)1913(
) ه پريش ن عملکرد ش ل پننريا1331( نالن ژ هاکسیمن ه اسه
) اي فنده یرديژد دادههژنی پژوهه رژن ايژ فنده ازسهشهژنی1391(
 ژاسدspss22 همبس ا ه نحلیل سیر دس نژر افزاسهژنی آ ژاس ه
 ن ژنيج حژنک از آ رژاد کژ:نیزي ه نحلیل قراس یرف ژد ينف ژ هژن
) ر ژ ژژاست4/14( ) ه نشژژوااس ذه ژ4/49( رنهسهژژنی فراش ژ نت
س قیم رر عملکرد ش ل نأثیر نداسنژد هلژیکن رنهسهژنی فراشژ نت
) ر است غیر س قیم يع از طريق4/13( ) ه نشوااس ذه4/11(
نشننان ن یدی ادساک شده رژر عملکژرد شژ ل نژأثیر یژااس رادنژد
 نشژژننان ن یژژدی ادساک شژژده دس سارطژژ رژژین رنهسهژژنی،ر ژژنرراين
یننییاران ع
فراش نت ه نشوااس ذه رن عملکرد ش ل نق
 رن اي فنده از ن نيج حن ژل ژ نژاا:داسی ايفن نمنيد ن یی ییری
ن یی یرف ک سارط رنهسهنی فراش نت ه نشوااس ذه رن عملکرد
ش ل آن نشننن يک سارط تط ينده نیسژ ه نشژننان ن یژدی
یننی یران ايفن ک د
ادساک شده نااند نق
 نشژننان ن یژدی،  عملکژرد شژ ل،  رنهسهنی فراشژ نت:كليدواژه
 کنسک ن آن نشنن،  نشوااس ذه،ادساک شده
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مقدمه
ا دادیری يک از ش لهني اي ک ر دلیل نهی رن عاا ل نژ زا همژراه ايژ ا ژدادیری رژ
يبب نرکیب از عاا ل دس ه ان رحژرا از فعنلیژ هژنی پرايژ رس ايژ (ديژری ،ررزیژر ه يژرهقد،
 )1939از جمل شنغل ا دادیری ،ش ل آن نشنن
رنشد ک ر دلیل داش ن سئالی هنی آنژ -
نشنن ه تد نت ضرهسی رن تطرات فیزيک ه شیمیني و لف از جملژ ژااد شژیمیني  ،يره ژدا ه
غیره ااجه داسند ه نعداد قنرل ناجه از ياانح ه حاادث سا دس کن هژنی و لژت نیررژ ژ ک ژد
(چننگ ه پنسک )5411 ،1دس ينلهنی اتیر ،نعداد صده ین ه فات شدین ژأ اسا آنژ نشژن رژ
دلیل ا دادسينن دس حیطهنی پرتطر افزاي ينف  ،لاا یزا آيژیبپژايری آنژن رسژینس رنتيژ ه
عملکرد ش ل  5آن نشننن سا نح نأثیر قژراس داده ايژ (پیرهژندی ه قديژ نیژن )1932 ،عملکژرد
ش ل  ،يک سف نس ينز نن هم اي ک نق ؤثری دس افقی ينز ن داسد ر همین دلیل اي کژ
ينز ن هنی افق نالش زيندی ک د نن عاا ل ژؤثر رژر عملکژرد ه سف ژنس کنسک ژن سا ش نيژني ه
ديري ک د از اين سه طنلع عملکرد ش ل آن نشننن ر دلیل کژنس دس حژیطهژنی پرتطژر حژن ز
رنشد (رنرل  )1934 ،رعض ع قدند ک ع هاژه عملکژرد شژ ل  ،ن ییژ کژنس ه رژنزده
اهمی
ينز ن اي ه عده ای نیز عملکرد سا ر ع ژنی فراي ژد انیژن داد کژنس ه نحژاه انیژن داد ه ژنيت
(رده دس نظر یرف ن ن یی ) ،ر کنس ررند (یاپ ن ه یاپ ن)5412 ،9
دان د ه ع قدند انایژزه هژن ه نینزهژن ،دس
سها ش نين  ،عملکرد ش ل سا حصال سف نسهنی انسنن
عملکرد افراد ه دسنهني سشد ه نايع اق صندی ،نژأثیر داسنژد (احژدی ،ف حژ ه کژريم )1939 ،عملکژرد
ش ل  ،يک ينزه نرکیب اي ک رر پني آ  ،کنسک ن افق از کنسک ژن نژن افق از طريژق یماعژ ای از
الکهنی شوص قنرل ش نيني هس د دس هاقع عملکرد ش ل همن کنس هاقع افراد رن ناج رژ شژر
ه نيفشن اي (اههم ه زاکر )5414 ،4عاا ل رسینسی یر ر عملکرد شژ ل ره ژر کنسک ژن دس يژک
یردد ک از اين رین ناا ر رنهسهنی فراش نت  2اشنسه کرد دس همین ساي ن ،رراي  ،پژنسکر،
ينز ن
1
فرنچ ،فنهلر ه همکنسا ( ،)5419دس اين تصاص ع اا نمادند ک رنهسهنی فراش نت پی یژا ک ژدهی
ع داسی ررای عملکرد فرد دس ج ب هنی و لت رنشد دسهمین ساي ن ،دس رسژینسی از پژوهه هژن ،از
جمل پوهه يلیم ( ،)1939ل زه ،اي دلیکننا ،یريسالین ،ننفل ه کاآنرهپژنن  ،)5411(1ينن یسژ  ،ژگ
1. Chung & Park
2. job performance
3. Gupta
4. Ohme & Zacher
5 .metacognitive beliefs
6. Bright, Parker, French, Fowler
7. Lenzo, Indelicato, Grisolia, Toffle & Quattropani
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نننا ،هیک ه سا نک  )5414( 1ه ينتسیفر ه پاساع مند ( ،)5415اين ينف ردي آ ده اي کژ رنهسهژنی
یردد
فراش نت ثب یر ر رهباد عملکرد ش ل افراد دسينز ن هن ه کنه فريادی ش ل
دس نعريت فراش نت رنيد یف ک فراش نت  ،ر ش نت ين دانسژ ن دسرژنسه دانسژ ن یف ژ
شاد ر رین ديار ،فراش نت عبنست اي از دان فرد دسرنسه چاژانا يژندییری تژادش ه
شن ل آ دي از اعمنل ذه اي ک ع نی نالید شده ،هنستهژن ه ساهبردهژنی شژ نت سا
ک د (يیت )1931 ،همچ ین ،فراش نت  ،رژ دانژ يژن ک ژرل رژر نفکژر ه
ک رل ه هداي
شاد ک از طريق نعديل حل سأل اج منع رر فعنلی هنی ذه
فعنلی هنی يندییری یف
5
ه جسم اثر یااسد (رريک ،کی نير ه کمپبژل  )5412 ،دس هاقژع فراشژ نت يژطح رژنتی
نااند ر ع اا هر ناع آینه ين فراي د ش نت نعريت شاد ک رژ
عملکرد ش نت اي ک
9
آینه ده دی ه ين ک رل هر ج ب از ش نت اشنسه داسد (هاسیز ،ي دسا ه ر نهيژدز  )5415 ،دس
هاقع دان فراش نت ر نعن ل رنهسهن ه دان ذتیره شده دس حنفظ عملکرد شوص فرد ،انین
ه نيت ه ان ونش ساهبردهن اشنسه داسد (سهزنايگ ،کراهيک ه ان نگ)5411 ،4
عالهه رر نق رنهسهنی فراش نت دس عملکرد ش ل افراد ،ؤلف نشوااس ذه  2نیز نااند
عملکرد ش ل افراد سا نح نأثیر قراس دهد همنناان ک کرهپل ه زيیلس ر ،)5411( 1رین
ژ -
ک د ،ک نشوااس فکری فرد سا از رنزينر از کنس ه فنسغ کرد ازفشنسهنی کنسی دهس ژ ک ژد ه دس
اين ز ی اه سا دچنس اي یصنل ک د ه عملکرد ش ل فرد سا و ل نمنيد دس همژین سايژ ن،
ررانیک ،هانگ ه یننگ ،)5414( 1دس پوههش ع اا نمادند ک نشوااس ذه ژ ناانژد يژال
کنسک ن ه عملکرد ش ل آنن سا نح نأثیر قراس دهد چرا ک رنعث کنه ساهبردهژنی قنرلژ رژن
عاا ل اي رسزا دس حیطهنی کنسی شاد همواا رن اين ينف چ دين پوهه نیز همچژا
14
پوهه رراه ه کنکس ،)5411( 9کرارنن  ،انصنسی ه فیاسن ی ژا ،)5411( 3سهز ه هژنک هاسنژر
( )5414نشوااس فکری سا عن ل ؤثر رر يال سهان کنسک ن ه عملکرد آنن طر نمادند

1. Santisi, Magnano, Hichy & Ramaci
2. Brick, MacIntyre & Campbell
3. Vargas, Sendra & Benavides
4. Rosenzweig, Krawec & Montague
5. rumination
6. Zijlstra
7. Baranik, Wang & Gong
8. Vandevala, Pavey, Chelidoni, Chang, Brown & Cox
9. Karabati, Ensari & Fiorentino
10. Rosena & Hochwarter
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دس نعريت اين ؤلف رنيد یف  ،نشوااس فکری ریننار افکژنسی ايژ کژ نمنيژل رژ نکژراس داشژ ،
آینهنن راده ه پیرا ا يک اضاع مرکز هس د ه ح دس است غیب حرکهنی حیط فاسی ه
ضرهسی اين افکنس رنز هم پديداس
شاند ( ق دس )1932 ،دس حیطهنی کژنسی ،نشژوااس فکژری ژ -
نااند ر ع اا يک یماع از نفکرات رنبط رن اضاعنت کنسی نلق یردد ک رطاس رنب نکژراس ژ -
شاند (کرهپل  ،یکلین  ،پراهن ه یلااسد .)5415 ،1رن ناجژ رژ طنلژب ع ژاا شژده ه سهارژط رژین
ؤلف ی نشوااس فکری ه رنهسهنی فراش نت رن عملکرد ش ل افژراد ،دس ايژن پژوهه حقژق دس پژ
عن ل اي ک ر ااند سهارط رین عاا ل ژاکاس سا یژننی یژری نمنيژد رژن ناجژ رژ اي کژ ايژ رس
ناا رن ناج رژ
(ن یدی ) دس فريادی ش ل کنسک ن دس ينز ن نق هم داسد ،ر یان ای ک
ينرژد کژ فژرد
ن نيج پوهه حکنک ،افشنن ه حمدی ( )1932یف عملکرد ش ل ز نن کنه
دس کنس تاد ری نر از يطح عمال ه ضرهسی اي رس داش رنشد از اين عن ل ر ع اا یننی رژین
ؤلف هنی اکاس دس نحقیق حنضر اي فنده یرديد دس همین سايژ ن ،هي اکا ژنس ،اساثژ  ،جژازف ،ننيننژن،
جیسمن ه ينهننن ،)5411( 5ع اا نمادند نشژننان ن یژدی ادساک شژده نژأثیر فژ ع ژ داسی رژر
سضني ش ل ه عملکرد ش ل دانشیاين پزشک داسد نحقیقنن ديار نجملژ نحقیقژنت صژاس ه
اهننن ،)5411( 9ل ه اهه )5411( 4ه ل  ،جا ه چای )5419( 2نیز ر نقژ یژننی ن یژدی ادساک
1
شده دس حیطهنی کنسی پردات د عالهه رژر ايژن نحقیقژنت ،پوههشژاران چژا صژاس ه جی ژن
( )5411ه رمننن ،رادی ،قنيم  ،نقای ه غیاس ( )5419دس نحقیقنت تاد ر سارط ف رژین نشژننان
ن یدی ه عملکرد ش ل اشنسه نمادهاند
طنلعنت رنبط رن ن یدی دس ينز ن  ،رر شدت ه نعداد هقنيع ن
آهسی ک فرد نیرر ژ -
ک د ،اي رانویهنی ک نس آ د ه یزا اسزينر فرد از ن آهس راد اقعی هن مرکز رادهانژد ه
نحصل اين پوهه هن ينزهای ر ع اا ن یدی ادساک شده اي (هسکايل ،ررهيکنت ،دی ریژرز
ه ننير )5443 ،1ن یدی ادساک شده 9عبنست از هاک رد ر ن ییری ک س لز يژنزینسی يژن
نااند دس ااجه رن هر عن ژل يژن حژرک نژ زايژ
پني جسم  ،ذه ين هیینن اي ک
ايیند یردد ( نسسه )5411 ،3ن یدی ادساک شده حنل ين فراي دى سها ش نت اي کژ طژ
1. Cropley, Michalianou, Pravettoni & Millward
2. Vinothkumar, Arathi, Joseph, Nayana, Jishma & Sahana
3. Mansour & Mohanna
4. Lee & Oh
5. Joo & Choi
6. Mansoor & Jinnah
7. Verkuil, Brosschot, de Beurs & Thayer
8. Perceived Stress
9. Morrow
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آ فرد رهزيس جسم ه سها ش نت تاد سا نهديد آ یز ادساک ک د دس هاقع ايیند اي رس
ر چاانا ررداش فرد ه دسک فرد از اقعی هن ه حاداث رس ا داسد (کالسک)5414 ،1
ر نرراين ناا یف  ،طنلع ن یدی ادساک شده دس رین آن نشننن ر دلیل نأثیرات ف
دس يال جسم ه سهان حژن ز اهمیژ ژ رنشژد تز رژ ذکژر ايژ  ،رژن ناجژ رژ نژأثیرات
نشوااسهنی ذه (هاندی هات ه همکژنسا  )5411 ،ه رنهسهژنی فراشژ نت (ررايژ ه همکژنسا ،
 )5419رر عملکرد ش ل افراد ه نیز اثرات ف ن یدی ادساک شده رر يال سهانژ ه جسژم
کنسک ن آن نشن ه پین د ف آ رر سهی عملکرد ش ل آنن ه طنلعنت حدهد دس تصژاص
نأثیر ن یدی ادساک شده رر عملکرد ش ل آن نشننن طنلعژ حنضژر رژن هژدف نعیژین نقژ
یننی یران نشننان ن یدی اداسک شده دس سارط رنهسهنی فراش نت ه نشوااسهنی ذه ژ رژن
عملکرد ش ل آن نشننن انین یرف
یننی یران نشننان ن یژدی
همچ ین ،رن ناج ر اي ک ننک ا پوههش دس تصاص نق
اداسک شده دس سارط رنهسهنی فراش نت ه نشوااسهنی ذه رژن عملکژرد شژ ل آنژ نشژننن
حقق دس پوهه حنضر دس پ پنيوااي ر اين يؤال
انین نارف ه دل اسا نارديده اي
اي ک آين نشننان ن یدی اداسک شده دس سارط رنهسهنی فراش نت ه نشژوااسهنی ذه ژ رژن
یننی یران داسد؟
عملکرد ش ل آن نشننن نق

فرضيات پژوهش
 -1رین رنهسهنی فراش نت رن عملکرد ش ل آن نشننن سارط هجاد داسد
 -5رین نشوااسهنی ذه رن عملکرد ش ل آن نشننن سارط هجاد داسد
 -9نشننان ن یدی اداسک شده دس سارط رنهسهنی فراش نت ه نشوااسهنی ذه رن عملکرد
یننی یران داسد
ش ل آن نشننن نق
رن ناج ر بنن نظری طر شده ،دل فها پوهه دس قنلب شکل  1طراح شد

عملکرد
شل

ن یدی
ادساک شده

رنهسهنی فراش نت
نشوااسهنی ذه

ه

نمودار  :8مدل مفهومی پژوهش
1. Clark
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روش
اين پوهه  ،يک طنلع ی اک شنف ه ر لحنظ سهش انین کنس نا یف از ناع همبسژ ا ه رژر
اينس دل عندتت ينت نسی رنشژد دس ايژن پژوهه رژ ررسيژ ه نیزيژ ه نحلیژل نقژ
یننی نشننان ن یدی اداسک شژده دس سارطژ رنهسهژنی فراشژ نت ه نشژوااسهنی ذه ژ رژن
شاد جن ع آ ژنسی ايژن پژوهه عبژنست ايژ از کلیژ
عملکرد ش ل آن نشننن پردات
کنسک ن آن نشنن شهر شهد دس فن ل ز نن رهمن نن ترداد نه ينل  1931رنشد کژ رژر
اينس ررآهسد ،حیم جن ع آ نسی  444نفر رنشد ک رر ايژنس جژدهل اسیژن  542نفژر رژ
ع اا نمان ر سهش نمان ییری دسدي رس ان ونش شدند
عینسهنی هسهد آز ادن هن ر پوهه عبنسن د از :ينکن شهر شهد ،حداقل  5يژنل يژنرق کژنس آنژ
نشنن  ،حداقل يااد فاقديپلم ه عینسهنی ترهج آز ادن هن از پژوهه عبنسن ژد از :يژنرق ه يژن ارژ ال رژ
نشنن هني همچا اضطراش  ،افسردی  ،ياء صرف ااد رر اينس صنحب حقق رن آز ادن هژن ،سهرژره
شد رن حاادث ننیااس ه اي رس زا ط  1نه قبل ه عد سضني ر شرک دس طنلع

ابزار پژوهش
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون :8پريش ن

عملکرد ش ل نايط پننريا ( )1335نهی

ه ندهين یرديده ه نايط ساشد ه شکرکن ( )1912نرجم شد اين پريش ن  ،عملکرد کنسک ژن
سا دس حازه ه نيت ش ل ه ينز نن شن اسد ي ی قراس دهژد .ايژن پريشژ ن داسای 12
ياال ه رده ترده قینس رنشد شیاه نمره-یااسی اين پريش ن  12ياال  ،ر است پژ ج
یزي ای اي ه یزي هنی آ شن ل هریز ،ر دست ،ینه  ،اغلب ،همیش ژ رنشژد دس ازای هژر
يک از یزي هن ر نرنیب ا ینزات  1،5،9،4،2داده شاد ر نرراين ،دا نمژرات هژر آز ژادن
رین  12نن  12رنشد پننريا ( ،)1335ضريب پنيني اين پريش ن سا ر سهش آلفنی کرهنبژن
 4/14ه ر سهش ن صیت  4/19یزاسش داد چنهش ه هنشم ( ،)1935دس پوهه تژاد ضژريب
پنيني آ سا از طريق سهش آلفنی کرهنبن  ،4/95ه همچ ین حمید ه دهقنن زاده ( )1931نیژز
دس پوهه تاد ضريب پنيني اين پريش ن سا از طريژق سهش ن صژیت  ،4/14ه اع بژنس آ سا از
طريق همبس کرد رن يک يؤال حقق ينت  r =4/19یزاسش نمادهانژد دس پژوهه تااجژ
پاس ،رشلیده ه رهنسلا ( ،)1931جه ي ی اع بنس اين پريش ن از سهش همبس کرد رن يژک
يؤال حقق ينت اي فنده شد ک ضريب  r =4/12ر دي آ د همچ ین جه نعیین ضريب
پنيني اين پريش ن از ده سهش آلفنی کرهنبن ه ن صیت اي فنده شد ک ر نرنیب ضرايب 4/91
1. Paterson's job performance questionnaire
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ه نشوااسهنی

رنشژد پنيژني ايژن

پرسشنامه باورهای فراشناختی :8اين پريش ن دس ينل  5444نايط هلز ه کژنست سايژ
هنهنا  )5444( 5ررای ي ی رنهسهنی ثب ه ف افژراد نسژب رژ نارانژ ه افکژنس ژزاحم
طراح شده اي ه شن ل  94يؤال ه پ ج ترده قینس رنهسهنی ثب دسرنسه ناران (يؤاتت ،1
 ،)82 ،59 ،13 ،14 ،1رنهسهنی ف دسرنسه ک رلننپژايری ه تطرنژنکرژاد نارانژ (،3 ،4 ،5
 ،)51 ،12 ،11عد اطمی ن ش نت ( ،)53 ،51 ،54 ،11 ،14 ،9نینز رژ ک ژرل افکژنس (،19 ،1
 )51 ،52 ،55 ،54ه تادآینه ش نت ( )82 ،19 ،11 ،15 ،2 ،9اي ه ررای ي ین  15يژنل
نن رزسیسنل قنرل اجرا اي پني ر يااتت آ دسقنلب يک قینس چهنس دسج لیکرت  -1اافق
شاد دا ی نمرات رین  94نن  154ژ رنشژد ه نمژره
نیس م ال  -4کن ال اافقم حنيب
رنتنر نشن ده ده رنهس فراش نت رنت ه نمره کم ر ع نی رنهس فراش نت پنيین اي دس نسژو
ا ل اين قینس همسنن دسهن ررای کل قینس  4/39ه ررای زير قینسهن رین  4/15نژن 4/39
ر دي آ د همچ ین پنيني رنزآز ا ايژن قیژنس دس فن ژل چهژنس هف ژ  4/12ه رژرای زيژر
قینس-هن از  4/23نن  4/91ر دي آ د (هلز ه کنست سايژ هژنهنا  )5444 ،دس پژوهه قژد
پاس ،غال رضني ه ساد هر ( ،)1932ضريب پنيني اين پريشژ ن رژ سهش آلفژنی کرهنبژن 4/91
ردي آ د پنيني اين پريش ن دس پوهه حنضر ر سهش آلفنی کرهنبن  4/93حنيب یرديد
پرسشنامه نشانگان تنيدگی ادراک شده :0اين پريش ن نايط کاهن دس ينل ()1399
ينت ه شن ل  14ياال اي اين پريش ن جه ي ی اي رس عما دسک شده دس يک
نه یاش ر کنس سف  ،افکنس ه احسنينت دسرنسه حاادث اي رسزا ،ک رل ،غلب  ،ک ژنس آ ژد رژن
فشنس سهان ه اي رسهنی نیرر شده سا اسد ي ی قراس دهد همچ ین اين قینس ،عاا ل
دهژد .نمژرهیژااسی
تطرزا دس ات التت سف نسی سا ررسي کرده ه فرآي د سهارط ن زا سا نشن
پريش ن ر اين شکل اي ک رراينس طیت  2دسج ای لیکرت رژ هریژز ( ،)4نقريبژن هریژز
( ،)1ینه اهقنت ( ،)5اغلب اهقنت( ،)9ه رسینسی از اهقنت (  )4ا ینز نعلق ییرد يژاالهنی -4
 19-14-3-1-1-2ررعکس نمرهیااسی شاند ر نرراين حداقل نمژره نشژننان ن یژدی ادساک
شده ررارر  4ه حداکثر آ  21رنشد ه نمرات رنت نشن ده ده ن یدی ریش ر دس فرد ژ رنشژد
آلفنی کرهنبن ررای اين قینس دس ي طنلع کاهن ( 4/94 )1399نن  4/92ردي آ ژد سهايژ
ح ااي اين پريش ن نايط  10نن از اي ندا نحب نظر دانشانه علا پزشک شهد ،نأيیژد
1 . Wells metacognitive questionnaire
2. Wells & Cartwright-Hatton
3. perceived stress syndrome questionnaire
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شد ( ظلا  ،دسرن  ،هاقع  ،دسس غژرهی ،کنشژنن لطژت آرژندی ه شژند )1934 ،پنيژني نسژو
فنسي نايط رني نن  ،سحم نواد ،جسم ه حقنن ( )1991رن سهش همسژنن دسهنژ حنيژب
شده اي ک ضريب آلفنی کرهنبن آ  4/14دي آ ده اي پنيني اين پريش ن دس پژوهه
حنضر ر سهش آلفنی کرهنبن  4/92حنيب یرديد
مقياس پاسخ نشخوار نولن ـ هوكسيما و مورو  :8قیژنس يژبک پنيژ نشژوااسی زيژر
قیني از پري نن ی يبک پني نالن ژ هاکسیمن ه اسه ( )1331اي ايژن قیژنس تژاد
یزاسش نايط نالن ژ هاکسیمن ه اسه ينت شده ،داسای  55ياال 4یزي ای اي کژ رژرای
دي ينر ر نشوااس فکر طراح شده اي ندههژنی آ دس قیژنس  4نقطژ ای از ( 1نقريبژً
هریز) نن ( 4نقريبً همیش ) نمره یااسی شاد نمره ی کل نشوااس فکر ر هيیل جمع همژ ی
دهد ک هق آز ادن افسرده ژ شژاد چقژدس دس
شاد اين قینس نشن
ندههن حنيب
هر فکر ين سف نس نشوااسی دسییر شاد نمرات نااند رژین  55نژن  99یژر رنشژد ه نمژرات
رنتنر ر ع نی نشوااس فکری ریش ر دس فرد اي نالن هاکسیمن ه اسه ( )1331ضژريب آلفژنی
کرهنبن  4/93سا ررای کل قینس یژزاسش نمانژد نژالن هاکسژیمن ،پژنسکر ه تسيژا )1334( 5
ف ع -داس اين قینس رن قینسهنی جه -ییری زندی ه فعنلی هژن ه حمنيژ
همبس ا
اج منع ر ع اا شنتص از سهاي نيژب یژزاسش نمادنژد دس پژوهه فرتژ  ،يژید زاده ه
صطف پاس ( )1931پنيني اين پريش ن ر سهش آلفنی کرهنبن  4/92حنيب یرديد پنيژني
اين پريش ن دس پوهه حنضر ر سهش آلفنی کرهنبن  4/35حنيب یرديد

شيوه اجرای پژوهش
رعداز طنلع قد نن ه آ ندهينزی ارزاسهنی پوهه ه راجع ر راکز آن نشنن يژطح شژهر
شهد ه ناجی کرد آ هن دس اسد هدف پوهه  ،رن ناج ر هق ییر راد نکمیژل پريشژ ن
هن ه عد همکنسی ررت از کنسک ن آن نشنن  ،نمان ییری ر است دس دي رس اجرا یرديژد،
ردين است ک ر راکز آن نشنن راجع ه از کنسک نن ک حنضژر رژ همکژنسی دس پژوهه
رادند ر ع اا نمان دعات ر همکنسی شد (تز ر ذکر اي دس ار دای کژنس اعال یژ ای ژندس
شد ه الکهنی هسهد دس آ طر یرديد ه کنسک ن ک هاجد الکهنی ژاکاس رادنژد ه نمنيژل
داش د ر ع اا نمان ان ونش یرديدند) قبل از نکمیل نماد پريش ن هن رژ نمژن
شژرک -
ک دین اطمی ن کنف داده شد ک اطالعنت حن ل از اين پژوهه ج بژ شوصژ ه حر ننژ
1. Nolen Hoksema & Morrow rumination response scale
2. Parker & Larson
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داش ه ر هیچ هج ر است فردی دس ات ینس ديارا قراس نوااهژد یرفژ پژس از جمژعآهسی
پريش ن هن ،دادههن اسد نیزي ه نحلیل قراس یرف دس يطح نا یف از شنتص-هني همچا
ینناین ،انحراف عینس ،کی ه کشیدی جه ي ی نر نل راد دادههن ه دس يطح اي بنط
از سهش همبس ا پیريا  ،ناس هاسيننس ه ضريب نحمل ه همچ ین نحلیل سیر رن نژر افژزاس
 SPSSنسو  55ه آ اس اي فنده شد

یافتهها
هيوی هنی جمعی ش نت نمان ی پوهه دس رحل ی ز ی ينر ردين قراس رژاد کژ هماژ
رد رادند از نظر دا ی ي  55 ،دس د  51-94ينل 24 ،دس د  91-44يژنل ،ه  54دس ژد
 14نن  41ينل ين داش د از لحنظ يطح نحصیالت حژدهد  14دس ژد داسای نحصژیالت فژاق
ديپلم 19 ،دس د داسای نحصیالت لیسننس ه  15دس د داسای نحصژیالت فژاق لیسژننس رادنژد
نیم از پني ده دین رین  5نن  14ينل ينرق کنسی داش د ه  24دس د نرق نیژز رژنتی ده
ينل ينرق کنسی داش د
دادههنی ردي آ ده از نمرات اين پوهه دس ده يطح نا یف ه اي بنط نحلیل یرديژد
ررای نا یت داده هنی رراط ر نمان  ،ار ژدا رژ حنيژب شژنتص هژنی رکژزی ه پراک ژدی
یرهنی پوهه پردات شدک ن نيج آ دس جدهل شمنسه  1آهسده شده اي :
جدول  :8یافتههای توصيفی مؤلفههای تنيدگی ادراک شده ،باورهای فراشناختی ،نشخوار ذهنی و
متغير
ن یدی
رنهسهنی ثب دسرنسه ناران
رنهسهنی ف دسرنسه ک رل افکنس
عد اطمی ن ش نت
نینز ر ک رل افکنس
تادآینه ش نت
نمره کل رنهسهنی فراش نت
نشوااس ذه
عملکرد ش ل

عملکرد شغلی
انحراف معيار
ميانگين
1/49
51/24
9/91
15/93
9/99
15/11
9/14
14/43
9/19
19/14
9/11
12/34
19/35
14/42
14/49
93/24
9/94
25/45

كجی
-4/29
4/21
4/23
1/13
4/91
-4/41
4/94
1/19
-1/51

كشيدگی
4/94
-4/19
-4/49
1/99
-4/31
-4/24
4/54
1/15
4/15

همن طاس ک دس جدهل شمنسه  1شنهده شاد رنتنرين ینناین علق ر نمره کل رنهسهنی
رنشد
فراش نت ه پنيیننرين ینناین علق ر ترده قینس عد اطمی ن ش نت
قبل از انین آز ا فرضینت ر ررسي پی فرض آز ا پردات یم ک ر شر زير رنشد
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 آزمون نرمال بودنجه ررسي نر نل راد دادههن از آز ا کی ه کشیدی اي فنده شد ک ن نيج آ دس نمن
یرهن رین  +1/31نن  _1/31رنشد ک نشن از نر نل راد دادههن رنشد
 بررسی مفروضهی عدم همخطیر ظاس اسزينر فرهض عد هموط عن ل ناس هاسيننس ( )VIFه ضريب نحمل اسد ررسي
قراس یرف ک ن نيج آ دس جدهل شمنسه  5قنرل شنهده اي
جدول  :1جدول ضریب ها
تورم واریانس
متغير
1/21
ن یدی ادساک شده
1/99
رنهسهنی فراش نت
1/92
نشوااس فکری

ضریب تحمل
4/14
4/12
4/24

دهد ک سئل هموط راد نیژز دس یرهژنی نحقیژق س نژداده
ن نيج جدهل  5نشن
اي ضريب نحمل دتل رر نسب هاسيننس اي ننداسد شده کل داسد ک ر هيیل دياژر یژر
هن نبیین نم شاد ضريب نحمل  4/1ين کم ر نشن ده ژده هموطژ رژاد ايژ عن ژل نژاس
هاسيننس يک ديار از سهشهنی نشویص هموط راد اي ک ایر اسزش عن ل نژاس هاسيژننس
رنتنر از  14رنشد نشن ده ده هم تط راد اي دس نحقیق حنضر قژندير رژ ديژ آ ژده از
حنيب عن ل ناس هاسيننس ه ضريب نحمل نشن داد ک پديژده هموطژ رژاد دس یرهژنی
پوهه س نداده اي
 مفروضه همبستگیژدل-

رن ناج رن اين نک ک ننريس همبس ا ب نی نیزي ه نحلیل دلهنی عل  ،تصا ژن
ينر عندتت ينت نسی اي  ،لاا قبل از پردات ن ر آز ا الاژای نظژری ،ژننريس همبسژ ا
یرهنی پوهه دس جدهل  9اسا شده اي نن سارط رین یرهن اسد ررسي قراس ییرد
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جدول  :0آزمون همبستگی متغيرهای تنيدگی ادراک شده ،باورهای فراشناختی ،نشخوار ذهنی و
متغير
عملکرد ش ل
نشوااس ذه
ن یدی
نمره کل رنهسهن

عملکرد شغلی
نشخوار
عملکرد شغلی
ذهنی
1
1
-4/42
**4/14
**-4/51
**4/43
4/49

تنيدگی
ادراک شده

1
**4/99

باورهای
فراشناختی

1

دهد ک سارط ی رین ن یدی ادساک شده رن عملکرد ش ل دس
ن نيج جدهل شمنسه  9نشن
يطح  4/41ع داس رنشد همچ ژین رژین ن یژدی ادساک شژده ه نشژوااس ذه ژ ه نمژرات
رنهسهنی فراش نت سارط ع داسی ررقراس اي
ر ظاس ررسي اثر س قیم ه غیر س قیم رنهسهنی فراش نت ه نشوااس ذه رر عملکژرد
ش ل از نحلیل سیر اي فنده یرديد ررازش آ نسی ژدل پیشژ هندی رژن داده-هژنی پژوهه رژن
اي فنده از نر افزاس  Amosه رن رهرهییری از شنتصهنی ررازش اسد ررسي قراس یرف رن ناج
ر شنتصهنی ردي آ ده طبق جدهل  4دل پیش هندی از ررازش نيب ررتاسداس راد

X2/df
9/11

IFI
4/35

جدول  :4شاخصهای برازش كلی مدل
AGFI
GFI
CFI
NFI
4/34
4/39
4/35
4/93

RMSEA
4/14

رن ناج ر جدهل  4ناا یف  ،نسژب ررژع کژنی رژ دسجژ آزادی ( ،(χ2/dfشژنتص
ررازش افزايش ( ،(IFIشنتص ررازش ه یژنس شژده ( ،)NFIشژنتص رژرازش نطبیقژ (،)CFI
شنتص ررازش ( ،)GFIشنتص نعژديل ينف ژ رژرازش( )AGFIه سيشژ ده رژرآهسد پراک ژدی
تطنی نقريب ) )RMSEAحد طلاش اي رر اينس اين شنتصهن ناا ن یی یرفژ کژ
دل فرهض ررازش رسینس تار رن داده-هن داسد
نماداس 1ضرايب اي ننداسد سیرهنی س قیم ررای دل ررازش ينف نق هايط ای نشننان
ن یدی ادساک شده دس سارط رنهسهنی فراش نت ه نشوااس ذه رن عملکرد ش ل آن نشن سا
دهد.نشن
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نمودار  :8نمودار برازش یافته معادالت ساختاری متناسب با مدل مفهومی

رر اينس نماداس فاق نحلیل سیر ررای اثرات س قیم ه غیر س قیم ن نيج جدهل  2سا ر
همراه داسد
جدول  :0ضرایب استاندارد مستقيم و غيرمستقيم
اثر غيرمستقيم
اثر مستقيم
متغير مالک
متغير پيش بينی كننده
*-4/11
4/49
عملکرد ش ل
رنهسهنی فراش نت
**- 4/13
4/14
عملکرد ش ل
نشوااس ذه
----**- 4/93
عملکرد ش ل
ن یدی ادساک شده
----**4/54
ن یدی
رنهسهنی فراش نت
----**4/49
ن یدی
نشوااس ذه
----**4/21
نشوااس ذه
رنهسهنی فراش نت

دهد ک اثر س قیم ؤلف رنهسهنی فراش نت ه نشوااس ذهينف هنی جدهل  2نشن
) دس ادا رن دتنل الف ی ن یدی
رر عملکرد ش ل ع داس نم رنشد (‹4/42
یننی ن یژدی ادساک شژده دس سارطژ
ادساک شده رر سارط رین ؤلف پی رین ه الک ،نق
رین رنهسهنی فراش نت ه نشوااس ذه رن عملکرد ش ل سا اسد اسزينر قراس داديم ينف ژ هژنی
یژننی دس سارطژ رژین رنهسهژنی
جدهل فاق نشژن ژ دهژد کژ ن یژدی ادساک شژده نقژ
فراش نت ه نشوااس ذه رن عملکرد ش ل داسد
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بحث و نتيجهگيری
ن نيج پوهه حنضر نشن داد ک رین رنهسهنی فراش نت رن عملکرد ش ل آن نشننن سارطژ ی
ع داسی هجاد نداسد اين ينف ژ رژن ن ژنيج پژوهه هژنی يژلیم ( ،)1939ررايژ ه همکژنسا
( ،)5419ل ژژزه ه همکژژنسا ( ،)5411ينن یس ژ ه همکژژنسا ( )5414ه يژژنتسیفژژر ه پاساع م ژند
رنشد چرا ک اين پوههشژارا دس نحقیقژنت تژاد ايژن ينف ژ سا رديژ
( ،)5415ننهمواا
آهسدند ک رین رنهسهنی فراش نت ه عملکرد ش ل سارط ع داس آ نسی هجاد داسد همچ ژین،
ن نيج پوهه حنضر ب رر عد سارط رین نشوااس ذه رن عملکرد ش ل رن ن نيج پوهه هنی
هاندی هات ه همکنسا ( ،)5411کرارنن ه همکنسا ( ،)5411سهز ه هنک هاسنر ،)5414( 1ررانیک
رنشد چرا ک اين پوههشژارا دس
ه همکنسا ( ،)5414کرهپل ه زيیلس ر ( ،)5411ننهواا
نحقیقنت تاد اين ينف سا نشن دادند ک رین نشوااس ذه رن عملکرد ش ل سارط ف
ع -
داسی هجاد داسد
دس تصاص چراي عد سارطژ ی ع ژ داس رژین نشژوااس ذه ژ ه رنهسهژنی فراشژ نت رژن
عملکرد ش ل آن نشننن دس اين پوهه رنيد یف  ،از آنیني کژ ژن اسا آنژ نشژنن رژده
هیچ چشم داش از جن ه نل تاد یاسند نح نأثیر رنهسهن ه نشوااسهنی ذه
قراس نمژ -
5
ییرند ه همااسه عملکردشن سا دس ش ل ه زندی حرف اشن حفظ ک ژد آنچ ننکژ اياانالیژن
ک د ناع نارش کنسک ن نسب ر اضاعنت و لژت يژنز نن  ،رژ تصژاص
( ،)5449ع اا
هم دس افزاي انایزش آ هن داش ه رنعث
ده د ،نق
نسب ر ش ل ه حرف ای ک انین
شاد ک ه نيت حال سا ر نحا احسن انین ده د ک اين ا ر ر نار تاد یر رژ افژزاي
ناا یف ناع نانه کنسک ن آن نشنن ر ش ل
شاد دس ن یی
اثرروش ه کنساي ينز ن
یر ر عملکرد ش ل رنت دس آنن یرديده ه نحژ
تاد ک همااسه حفظ جن ه نل رد اي
ف قژراس نمژ ییژرد دس ادا ژ رنيژد
نأثیر ع اا ل همچا نشوااس ذه ه رنهسهنی فراش نت
9
اضنف نماد طبق نحقیقنت انین شده ن جملژ پژوهه اهکژننر ه پژننئا ( ،)5441ژؤثرنرين
عن ل شوصی دس عملکرد ش ل  ،هجدا ين دس ا طال کنسی آ  ،هجژدا کژنسی ايژ کژ دس
رین کنسک ن آن نشنن ه یرهههنی ا دادی ر هفاس ر چشم تاسد چ ین فردی ،ناانني داسد
از قاانین ،تط ش هن ه الکهنی نعیین شده ررای کیفی کنس نبعی ک د ه از فشنسهني کژ از
يای همکنسا ه ين ح تاد فرد ررای انین کنس ر کیفی ه ژرفن از يژر سفژع نکلیژت هجژاد
داسد ،قنرل ک د ه عملکرد تاد سا ر يطح عنل ه دس تاس ي ني ررينند ه کم ر نحژ نژأثیر
1. Rosena & Hochwarter
2. Evangelia
3. O’Connor & Paunonen
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ف ه نشوااسهنی ذه قراس ییرد رن ع ني ر طنلب ع اا شده ناا
رنهسهنی فراش نت
یف رین رنهسهنی فراش نت ه نشوااس ذه رن عملکرد ش ل آنژ نشژننن سارطژ ع ژ داسی
هجاد نداسد ه اين ده ؤلف نأثیر ع داسی رر عملکرد ش ل آن نشننن نم یااسند
عالهه رر اين ،ن نيج پوهه حنضر نشن داد نشننان ن یدی ادساک شده دس سارطژ رنهسهژنی
یژننی یرانژ داسد دس تصژاص
فراش نت ه نشوااس ذه رن عملکرد ش ل آن نشننن نقژ
5
1
یننی یران نشننان ن یدی ادساک شده صاس ه اهننژن ( ،)5411لژ ه اهه ( )5411ه
نق
9
ل  ،جا ه چای ( ،)5419ر ن یی ای همسا رن پوهه حنضر ديژ ينف ژد صژاس ه اهژننا
( )5411ع اا نمادند ن یدی ادساک شده دس سارط رین نعنسض کنس-تننااده ه دسک کنسک ژن از
یننی داسد همچ ین لژ ه اهه ( )5411ه لژ  ،جژا ه چژای ( ،)5419دس
کیفی تد نت نق
پوهه هنی جداینن ر اثر غیر س قیم اي رس ادساک شده رژر عال ژم افسژردی اشژنسه نمادنژد
پوههشاران چا صاس ه جی ن  )5411( 4ه رمننن ،رادی ،قنيم  ،نقای ه غیژاس ( )5419نیژز
دس نحقیقنت تاد ر سارط ف رین نشژننان ن یژدی ه عملکژرد شژ ل اشژنسه نمژادهانژد دس
تصاص نق هايط ای نشننان ن یدی ادساک شده ناا یف  ،ن یدی روژ عمژدهای از
زندی کنسک ن آن نشنن سا دس حیط کنسی ه ينز نن نح نأثیر قراس -دهد چرا کژ شژ ل
آن نشنن از جمل شنغل اي ک افراد دس عرض اي رس ش ل قراس ییرند ه اين ايژ رس
از ج ب هنی و لت نااند رر يال آن نشننن ننثیر راااسد اين افراد رژ دلیژل حژدهدي
هق دس انین ا اس ،هضعی رحران افراد ،ان ظنسات همراهن  ،نرس از ر -کفني دس نیژنت جژن
افراد دس حاادث آن يازی ،قدست نصمیمییری دس شرايط رحرانژ ه عاا ژل ررژاط رژ نیژرهی
انسنن  ،از ن یدی ه اي ری ریش ری ررتاسداسند (کیم ،آ  ،کیم ،ياه ه سه )5411 ،2ک ایر ايژن
ن یدی دت زيندی ادا ينرد ر ندسيج فرد تس شده ه ادا هضعی رنعث شاد نژن انژرژی
جسمنن ه سهان افراد کنه ينرد ه اجب ر تطر اف ند يال عما  ،نضعیت ناانني افراد ه
یردد
دس ن یی کنه عملکرد ش ل کنسک ن
آنچ ننک هثاق نیری ،سه الله ه حمدحسژین ( )1932دس پوههشژ ع ژاا نمادنژد کژ
افزاي ن یدی دس حیط کنس نااند یر ر ررهز پني هنی سف نسی ه دس ن یی کنه کیفی
کنس یردد همچ ین جنتینت )5411( 1دس پوههش ر اين ن یی دي ينفژ کژ ن یژدی هژنی
1. Mansour & Mohanna
2. Lee & Oh
3. Joo & Choi
4. Mansoor & Jinnah
5. Kim, Ahn, Kim, Yoon & Roh
6. Jalagat
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یژااسد تز رژ ذکژر
ادساک شده دس حیط کنس رر کیفی عملکرد ش ل کنسک ن نأثیر ف
قنرژل رژین شژرايط حژیط کژنس ه
اي ر عقیدهی تزاسهس ،)1339( 1ن یدی ش ل کژ
هيوییهنی فردی شوص شنغل -رنشد ،ر یان ای کژ تاايژ هژنی حژیط کژنس ه دس ن ییژ
فشنسهنی رنبط رن آ ری از آ اي ک فرد ر ااند از عهده آنهژن ررآيژد دسن ییژ رژ ضژعت ه
نحلیل سف ا قاای سهان ه جسژم فژرد یژر یرديژده ه فژرد رژ نشژوااس ذه ژ ه رنهسهژنی
ايل -شاد
ف
فراش نت
5
دس همین ساي ن ،ن نيج پوهه سايیس ه هلز ( ،)5441ریننار اين ايژ کژ رنهسهژنی فژ
فراش نت دس اسد ک رل ننپايری ه تطر ،رن نداه ن یدی سارطژ ی ثبژ ه ع ژ داسی داسد
چراک ر عقیدهی اين ده پوههشار هجاد اين رنهس فراش نت رنعث شاد افراد احسنس ک رل
شوص کم ری داش رنش د ه دس ن یی اين ا ر رنعث افزاي
اضطراش ه ن یژدی دس آنهژن ژ -
شاد از يای ديار رنهس فراش نت ک رل-ننپايری ه تطر رنعث شاد افراد دس اسد نااننيیهن ه
شنيس ایهنی تاد نرديد ریش ری داش رنش د ک اين سئل دس يال سهان آ هن ننثیر ف
یااسد عالهه رر اين سا اس کیاده ه ينلااس ا ،)5411( 9دس پوهه دياری ع اا نمادند ک
ف رنعث شاد افرد دچنس نژ عژنطف شژاند نیررژ ی نژ
فعنل شد رنهس فراش نت
عنطف اجب شاد اين افراد دسییر ساهبردهنی قنرل ای ننينزینسان (اج نش ه يرکار فکژر)
شاند ه اي فنده از اين ساهبردهن اجب دس دي رس نر راد فنهیم نهديد دس پردازش ه نشژديد
شاد دس حقیق ايژن فرآي ژدهن رنعژث ژ شژاند افژراد نهديژدهنی
ن یدی ه هیینننت ف
حیط سا ریش ر ررآهسد کرده ه ناانني قنرل ی تاد سا ننچیز نلق ک د ک ن یی ی آ نژداه
ن یدی ه کنه کیفی عملکرد افراد رنشد عالهه رژر ن ژنيج نحقیقژنت و لژت دس تصژاص
رنهسهنی فراش نت  ،زهلیس ،يیمانسا  ،ک کنل ه هاندس )5411( 4دس پوههش ر اين ن یی
دي ينف د ک ه ان ک فرد رن ن یدی ه اي ري سهرره شاد رنعث ژ شژاد دس تصژاص
از طرد ين شکس نشوااس فکری پیدا ک د ،عد نحمل اي چ ین ن یدی هني اجژب
هر عال
کنه کیفی عملکرد دس فرد شاد آنچ ننک کرارنن ه همکنسا ( ،)5411سهز ه هنک هاسنر
( ، )5414دس ط نحقیقنت تاد ر اين ن یی سيیدند ک رین نشژوااس فکژری ه عملکژرد شژ ل
سارط ف هجاد داسد رن ناج ر طنلب ع اا شده نژاا یفژ  ،نشژننان ن یژدی ادساک
یژننی یرانژ
شده دس سارط رنهسهنی فراش نت ه نشوااس ذه رن عملکرد شژ ل افژراد نقژ
1. Lazarus
2. Roussis & Wells
3. Ramos-Cejudo & Salguero
4. Mezulis, Simonson, McCauley & Vander
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داسد ر عبنستديار ناا یف  ،ن یدی ادساک شده ر دلیل نأثیرات ف دس يال جسژم
ف شژده ه دس
یر ر نشديد نأثیرات ف نشوااسهنی ذه ه رنهسهنی فراش نت
ه سهان
ن یی ر یان ای غیر س قیم رر عملکرد ش ل کنسک ن آن نشن نأثیر یااس راده اي
پوهه حنضر رن حدهدي هني سهرره رژاده ايژ ايژ فنده از سهش همبسژ ا کژ ا کژن
ن یی ییریهنی عل ه علال سا یسر نم ينزد از جمل حدهدي هنی اين پوهه رژ شژمنس
ناا ر عد جدي رعض از کنسک ن آن نشن
سهند از حدهدي هنی ديار اين پوهه
دس پنيوااي ر پريش ن هن ر دلیل ر حا لا ه تس ا ننش از فشنس کنس ،ه نژنثیر آ رژر
ينف هنی پوهه اشنسه کرد ک نعمیم ن نيج سا رن دشااسی سهرره ک د ر نرراين ،انین پوهه
نااند یر ر نعمیم ریش ر ن نيج
رر سهی نمان هنی یس ردهنر ه رن سهيکردهنی نیرر ين طال
یننی نشننان ن یدی ادساک شژده
شده ه ررای نأيید ن نيج کمکک ده رنشد رن ناج ر نق
دس سارط رنهسهنی فراش نت ه نشوااس ذه رن عملکرد ش ل آن نشژننن پیشژ هند ژ شژاد
سئالین راکز آن نشنن ریش ر از پی دس جرين نق ه اهمی ن یدی ادساک شده کنسک ن
قراس رایرند ه دهسههني طنرق رن هنستهنی ديري ن یدی دس اين راکز رریزاس نمني د

تشکر و قدردانی
ردين هيیل نايس دین اين قنل کمنل نشکر سا از کلی آن -نشننن ک رن همکژنسی ژمیمنن ی
تاد ن سا دس انین اين پوهه ينسی سينندند ارراز داسند

منابع
ژؤثر رژر
احدی ،رهمن  ،ف ح  ،اي ال  ،ه عبدالمحمدی ،کريم ( )1939ررسيژ عاا ژل سهانشژ نت
عملکرد ش ل کنسک ن فر ننده ان ظن آذسرنيین شرق فصل ن دان ان ظن آذسرنيین شرق ،
19-19 :)4(4
رنرل  ،ين ن ( )1934ررسي سارط رین عاا ل اي رس زای ش ل رن عملکرد ش ل کنس ژدا دانشژانه
راعل يی ن همدا پنين نن کنسش ني اسشد ،دانشانه راعل يی ن ،دانشکده ادرینت ه علا انسنن
رني نن  ،فريده  ،سحم نواد ،لیل  ،جهژدی ،فرشژ  ،حقژنن  ،حمیژد ( )1991تادکفژني شژیرده ه
اي رس دسک شده دس ندسا نوس زا فصل ن پري نسی ايرا 3-59 :)24(51 ،
پیرهندی ،ی ن  ،ه قدي نین ،حمد حسن ( )1932اسزينر کیف ه ديري سيسژک هژنی شژ ل آنژ
ل آنژ نشژنن ه ايم ژ شژهری ،نهژرا ،
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ينز ن آن نشنن ه تد نت ايم شهرداسی نهرا
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