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 چکیده

هذیزیت غیز هذرى  در سبل ّبی اخیز، ثب تَجِ ثِ رضذ رٍس افشٍى تکٌَلَصی ٍ دگزگًَی ّبی جْبًی ، ًظزات

ثِ سزعت در حبل تحَل است. اهب ٌَّس ّن تَجِ ثِ هْبرت ّبی ًیزٍی اًسبًی اس اّویت ٍ جبیگبُ خبصی 

ثزخَردارست، سیزا کبرکٌبى اثزگذاری ثبالی ثز سبسهبى ّب دارًذ. ثْتزیي تکٌیک جْت ارتقبء عولکزد سبسهبى 

در ایي راستب تحقیق حبضز ثِ دًجبل ثزرسی راثطِ ّب، افشایص عولکزد کبرکٌبى ضبغل در سبسهبى هی ثبضذ. 

ای تبثیزگذاری عَاهل ثیزًٍی ٍ درًٍی ثز عولکزد کبرکٌبى است. جبهعِ آهبری ضبهل کلیِ کبرکٌبى فزٍضگبُ 

ًفز ثِ رٍش ًوًَِ گیزی تصبدفی سبدُ اًتخبة ضذُ اًذ.  943کِ اس هیبى آًْب  غزة ضْز تْزاى ّبی اتکبء در

( است ٍ جْت تعییي 5-1تحقیق، پزسطٌبهِ ای هحقق سبختِ در هقیبس لیکزت ثب ثبسُ )اثشار اًذاسُ گیزی 

 SPSSرٍایی اس ًظزات خجزگبى ٍ کبرضٌبسبى در ایي حَسُ ، تعییي هقذار پبیبیی اس آلفبی کزًٍجبخ ثب استفبدُ اس 

اس  تحلیل دادُ ّب هحبسجِ ضذُ است. جْت تجشیِ ٍ 0..2استفبدُ گزدیذُ ٍ هقذار آلفبی کزًٍجبخ ثیطتز اس 

هتغیزّبی کِ  ًتبیج حبکی اس آى است کِ رٍش رگزسیَى خطی ٍ ضزیت ّوجستگی پیزسَى استفبدُ ضذُ ٍ

ثْجَد عولکزد کبرکٌبى، تبثیز دارًذ. اس سَی دیگز  ی، ثزضغل یّب ًگزشٍ  سا عَاهل استزساعتوبد درک ضذُ، 

ی ثز ثْجَد عولکزد کبرکٌبى تبثیز تعْذ عبطفاس هیبى اثعبد تطکیل دٌّذُ هتغیز تعْذ سبسهبًی، تٌْب ثعذ 

عبدالًِ ثَدى ی، جبًیَّش ّ گذارد. ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ آسهَى اًجبم ضذُ، تبثیز تعذیل گزی هتغیزّبی هی

 برکٌبى تبییذ ًگزدیذ.ک آهَسشٍ  ّب پبداش

 

سای هحیط کبر، عولکزد  ّبی ضغلی، عَاهل استزس ، ًگزشتعْذ سبسهبًی اعتوبد ادراک ضذُ، :کلیدواژه
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