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Abstract 

Introduction 

Education specialists have increasingly focused on studying the factors that 

influence academic achievement over the last three decades (Gibbsons, 2007). 

As positive psychology progresses, its applications to the workplace are 

expanding, such as positive organizational behavior, positive organizational 

research, and more recently, psychological capital (Golparvar, Fathi, Kazemi,& 

Rahmati azar monabadi., 2019) . The psychological resources created by the 

positive emotions of the employees may lead to positive psychological states in 

the employees, such as their sense of psychological security (Ardalan, Ghanbari, 

Zandi, & Seif Panahi, 2013). Therefore, considering the role of teachers as the 

most important factor in the success of the educational system, as well as the 

role of their psychological capital and psychological security in students' inner 

passion and motivation, these two can improve the teaching-learning 

environment and thus to improve students' academic achievement. The aim of 

the present study was to investigate teachers' psychological capital and 

psychological security with students' academic achievement. 
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Method 
The research method was descriptive-correlational type. The statistical 

population of the study consisted of teachers and high school students of the 

district 6 of the Ministry of Education in Tehran. From this population, 50 

teachers and 184 students were selected by convenience sampling method. 

Data were collected using Lutz Psychological Capital, Edmonson 

Pychological Security, and Saatchi Educational Achievement Questionnaires. 

Data were analyzed by Pearson correlation and regression analysis.  
 
Results 
Findings showed that teachers' psychological capital and psychological 
security have positive and significant relationship with academic achievement. 
According to the results of multiple regression analysis, the variables of hope, 
resilience, optimism, efficiency, team usefulness, psychological safety, and 
learning behavior and team performance of teachers at a significance level less 
than 0.05 can predict students' academic achievement. Among the components 
of psychological capital, resilience, optimism, and efficacy are the most 
important predictors of student achievement.  

 
Discussion 
Given the importance of teachers’ psychological capital, it is recommended that 
school principals select teachers with this charateristic, provide opportunities 
such as educational courses, conferences and congresses and desirable 
educational quality. Also, giving teachers the freedom to act, increasing mutual 
respect, honesty, and openness in the workplace will enhance teachers' sense of 
psychological security. 
 
Keywords: psychological capital, psychological security, academic achievement 
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با  معلمان شناختی شناختی و احساس امنیت روان سرمایه روانرابطه 

 آموزان دانش پیشرفت تحصیلی

 

 فهیمه نیکخواه

  سمیه صالحی

 
 چکیده

 

شنااتیی ملمانان بنا پ تنر و      شنااتیی و اساناا اما نو روان    رابطه سرمایه روان بررسیاین پژوهش با هدف 

انجام شد. روش پنژوهش توین  ی از ننوم هاگانیوی بنود.  املنه        97-98در سال تحص می آموزان  دانشتحص می 

آموزش و پرورش شنرر ترنران    6آموزان دب رسیان دوره دوم پارانه ماطقه  ملماان و دانششامل تاامی آماری پژوهش 

شدند. به ماظنور گنردآوری   دسیرا، انیخاب  گ ری در به ش وه ناونه آموز دانش 184ملمم و  50 از م ان آنرا ند کهدبو

ر و تحص می ساعیچی اسنی اده  ادموناون و پ ت اما و روانتااتیی شااتیی لوتانز، اامه سرمایه روانپرست 3ها از  داده

کنه   نند هنا نتنان داد   ام شند. یا ینه  انجچادگانه رگرس ون تحم ل هاگایوی پ رسون و   ها توسط آزمون تحم ل دادهشد. 

داری  و ملانی مثگو رابطه آموزان  دانشملماان با پ تر و تحص می ا اما و روانتااتیی و اسااشااتیی  سرمایه روان

ب انی   شااتیی ملمانان تنوان پن ش    شااتیی و اسااا اما و روان که سرمایه روان ندها نتان داد کمی یا یه طور به ند.دار

شنااتیی و اساناا اما نو     توان گ و کنه ا نزایش سنرمایه روان    د. باابراین مینرا دارآموزان  دانشپ تر و تحص می 

 شود.آموزان  دانشتواند مو ب پ تر و تحص می  شااتیی ملماان می روان
 

 شااتیی، پ تر و تحص می شااتیی، اما و روان سرمایه روان: کلیدواژگان
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 مقدمه
گذارنند   منی  تود بنه آن گنام  بدون شک از  امه ما رهای مرای که ا راد در طول زندگی 

هانه   شود که تقریگنا   جا ناشی میاسو. اها و تو ه به تحص ل از آن ما ر تحص ل و یادگ ری

که مو ق و در امنر تحصن ل    دهاد، ضان این ا راد بختی از زندگی تود را به آن اتیصاص می

سنو  مصنرف منواد و     هنای رواننی، کناهش تطنر     با پ امدهای گوناگونی اعم از کاهش آس ب

  .(Mehran, 2013)های شغمی هاراه اسو  ا زایش مو ق و

ارچوب متخصنی بنه ننام آمنوزش و پنرورش عانل       اد تلم م و ترب و هر  امله، در چ رآی

یابد که ینک تلامنل و ارتگنان مااسنب      کاد. آموزش و پرورش زمانی به اهداف تود دسو می می

کندام از اینن ا نزای  رآیاند،      برقرار باشد. اگر در هنر ب ن هاه عوامل س ایم آموزش و پرورش 

شود که این  رآیاد نیواند به مقاید اینمی   تممی یا ضلف و متکمی و ود داشیه باشد، باعث می

  Cole and Chan(1994) باشند، دسنو یابند. بنه اعیقناد      تود که هاان ترب و ن روی کارآمد منی 

ایوال  تتخ ص قوی ینا ضنل ف بنودن ملمنم در      نقش با ادین در تدریس کارآمد دارد و ،ارتگان

 Thomoson and(2008)ب نان  آمنوز نر ینه اسنو. بنه      داننش   – چوونوی برقراری ارتگان ب ن ملمم

Anderson   ارتگنان در کنالا درا و دارا بنودن     ،های ملماان توب ترین ویژگی از اساسییکی

شنده در   هنای متناهده   شااتیی اسو و اغمب اسیرا شااتیی و اسااا اما و روان سرمایه روان

پ تنر و   .شنود  ناشنی منی   ملماان های درا از عدم ارتگان مااسب و نگود اسااا اما و کالا

شااسنی قنرار    نهنای آموزشنی و روا   تحص می از ماائل مرای اسو که محور با اری از پژوهش

 (.Bergheim, Eid, Hystad, Birkeland, Mearns, & Larsson, 2013) دارد

ثر بر پ تر و تحص می طی سه دهنه ات نر، بن ش    ؤمیخصصان تلم م و ترب و به مطالله عوامل م

تو ه به این امر چ زی اسنو کنه در تانام دن نا در ر ا      (.Gibbsons, 2007) اند از پ ش تو ه کرده

امروزه با تو ه به سرکنو   (.Gayle & Preiss, 2006) گ رد های توسله آموزشی مدنظر قرار می برنامه

های ما ی، تو ه بنه اینن امنر ن نز      های مثگو سازمانی به  ای  اگه ها به ساو تو ه به  اگه سازمان

آموزان مرم بنه نظنر    ها با دانش در ملماان به  رو ارتگان آن در س ایم آموزش و پرورش تصویا 

گنرا و در پنی آن ر ینار سنازمانی      شااسی مثگو پس از مطرح شدن روان (.Havelka, 2003) رسد می

های ات ر، تاوم و ود سه نوم سرمایه اقیصادی، ا یااعی و و نود ن نروی انانانی     گرا در سال مثگو
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های اداری، تول دی و تدماتی کنا ی   ای برای مو ق و سازمان سر هو  های شغمی و با مرارت باتجربه

 1شنااتیی  اسو. م روم سرمایه روان ب تیری  ن او، بمکه ی ات مثگو کارکاان موضوم سائز اها و

 گنرا توسنط   و ن نز ر ینار سنازمانی مثگنو      Seligman(2000) گنرا  شااسی مثگنو  با مطرح شدن روان

(2002 )Luthans های ر یار سنازمانی مثگنو در ینک سنازه مرکنزی توسنط        و سپس ترک ب سالو

Luthans پ دایش یا و (TSavadkoohi & Motamedi, 2017  .) 

هنای یینل اسنو:     شااتیی بنا متخصنه   ای مثگو روان شااتیی، یک وضل و توسله سرمایه روان

کارآمندی(   )تود برانو نز  میلرد شدن و انجام تالش الزم برای مو ق و در کارها و وظنایف چنالش  

ب انی(، پاینداری در راه هندف و در     )تنوش  هنای سنال و آیانده    مو ق وه داشین اسیااد مثگو دربار

)ام د( و پایداری هاونام موا رنه    یورت لزوم تغ  ر ما ر رس دن به هدف برای دسی ابی به مو ق و

 ,Luthans, Youssef, & Avolio) آوری( )تناب  ها و متکالت برای دسنی ابی بنه مو ق نو    با سخیی

رود، کاربردهای آن برای محن ط کنار ب تنیر     گرا پ ش می شااسی مثگو روان به مرور زمان که (.2007

گراینی در محن ط کنار ظرنور پ ندا کنرده        که ات را  چادین س طه  دید برای مثگو طوری شود، به می

ات ننرا  سننرمایه  گننرا و هننای سننازمانی مثگننو گننرا، پننژوهش اسننو  هاچننون ر یننار سننازمانی مثگننو

 .شااتیی روان

بایانو   پردازان سازمان به و ود آمده و آن اینن اسنو کنه منی     یک عق ده کمی در ب ن نظریه

ای کنه نقنان قنوت را     های مثگو و ما ی در سازمان تلادل ایجاد کرد، به گونه سلی شود ب ن  اگه

ر نو. ر ینار سنازمانی    گنرا   تقویو و نقان ضلف را ایالح کرد و به ساو ر یار سازمانی مثگنو 

آوری را به پژوهتوران مندیریو   ب ای و تاب میغ ر تودکارآمدی، ام دواری، توشگرا چرار  مثگو

گنذاری کنرد.    هنا سنرمایه   تنوان روی آن  دهند کنه منی    عاوان ماابع بالقوه مزیو رقابیی ارائه منی  به

ا زاینی ب تنیری    م، هنم دهد که این چرار عامل در ترک ب و تلامل با هن  های تجربی نتان می یا یه

شود کنه   شااتیی ایجاد می ها با هم م رومی با عاوان سرمایه روان دارند. باابراین در نی جه تلامل آن

هنای آن   شااسانه مثگو  ردی که ویژگنی  تلریف  امع آن عگارت اسو از توسله یک سالو روان

  ،ب انی(  ال و آیانده )تنوش  های سن  . ایجاد یک اسااد مثگو در مو ق و2. داشین اعیااد به ن س، 1

. پتیکار و ثابو قدم بودن در راه رس دن به هدف و تل  ن ما رها بنه سنوی هندف بنه ماظنور      3

هنا و   کردن و به وضل و عادی برگتین بلد از تحانل مصن گو   . تحال4و  ،( ام دواری مو ق و )

                                                           
1- psychological capital 
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 ،,Mirzaee and Golparvar (2019) هننای نیننایپ پننژوهش(. Forohar, 2011) متننکالت اسننو

(2019 )Carmona and Salanova (2017) وMatzler  دهد که هرچنه م نزان سنرمایه     نتان می

 ها هم ب تیر تواهد بود. باشد مو ق و شغمی آن ترشااتیی در کارکاان باال روان

 شنوند، ماکنن اسنو     کارکانان ایجناد منی   شااتیی که توسنط ه جاننات مثگنو     ماابع روان

 شنوند  هنا  آن 1شنااتیی  روانی مثگو در کارکاان مثنل اساناا اما نو روان   های  ماجر به سالو

(Ardalan, Ghanbari, Zandi, & Seif Panahi, 2013). 

هنای   هنا و ننوآوری   هاوارترین بایر رویش تالق و ،اطا اان تاطر داشین و تااتییاما و روان

آسنایش تناطر    -1 :یهای اسو. اما و عگارت اسو از آزادی ناگی از تطر. ایاای عگارت اسنو از 

  کنه هن     اطا انان از اینن   -2 و ،های تنود  سیهها و توا دیناشی از اطا اان شخص به ارضای ن ازما

و  ن ازهنا سنالیی اسنو کنه در آن، ارضنای     –لنف ا :کاند. بنه عگنارتی اما نو     را تردیند نانی   او چ ز

اسااا ارزش شخصی، اطا اان تاطر، اعیااد به ن نس   -بو  ،یاباد های شخصی انجام می تواسیه

ایاای وضنع ینا سنالیی اسنو کنه در آن      روه اسو. برتالف اسااا اما و، ناو پذیرش از طرف گ

یناوری، ب چنارگی، عندم     بنی آسایش تاطر و اما و شخصی دسیخوش تغ  ر اسو. ناایاای اسااا 

های گوناگون اسو، که شخص به عمو عندم تواننایی در    ناشایایوی در مقابل اضطراب محا ظو و

ها، اسنیلدادهای شخصنی و روابنط بنا ا نراد       آل ها، ایده لحاظ هدف بهگ ری و شک و تردید  تصا م

شخص از ارضنای ن ازهنای   گردد. اما و عاط ی، ن ز سالیی را گویاد که در آن  دیور با آن موا ه می

وقیی ایاانی آدمنی در    حگوب بودن، اسااا اطا اان کاد.ویژه ارضای ن از تود به م عاط ی تود، به

نااید و این بدان ملانا اسنو کنه     تری بازگتو می ملرض تطر واقع گردد، شخص به ارکان اساسی

 & Shams) کاند  رشد غمگه میدر انیخاب ایاای و رشد، ایاای غالب اسو و لذا ن از به آن بر ن از به 

Khaligian, 2013  .) 

و بنا متخصناتی از قگ نل     (Edmonson, 1998) اسو شااتیی باور مثگیی اسااا اما و روان

شنااتیه     ردی، اسیرام به شایایوی هاه اعضای ت م و مراقگو و نورانی درباره اعضنا  اعیااد ب ن

شنغل، ینادگ ری ت انی و متنارکو در     شااتیی بنر درگ رشندن بنا     اسااا اما و روانشود.  می

گذار اسو. مطاللات در این زم انه ابیندا در مراکنز برداشنیی      های برگود مایار ک   و تأث ر تالش

نقنش   ،های مدیرانتنان بنه کارکانان    انجام و متخص شد که ادراک کارکاان از تاایالت و نورش

                                                           
1- psychological security  
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 & ,Kruzich, Mienko) کاند  شنااتیی ای نا منی    گ ری چرته اسااا اما و روان مرای در شکل

Courtney, 2014.)  اعیانناد و ساایننو ا یانناعی در ایجنناد  1عننواممی چننون هننوش ه جننانی ، 

 و   Hoseinpor, Armandee, and Valadi(2016) هننای اما نو روانننی مؤثرنند. نیننایپ پنژوهش   

(2012) Kessel, Kratzer, and Schultz  شنااتیی   رواننتان داد که سطح باالیی از اسااا اما و

کااده عامکرد تالق اسو و از انو زه و اعیااد ب تیری برای برقراری ارتگنان   ب ای در کارکاان پ ش

 و تلامل و یحگو کردن برتوردارند.

عوامنل مربنون بنه مدرسنه و     آمنوزان،   دانشثر بر پ تر و تحص می ؤترین عوامل م مرمیکی از 

آمنوز کانک کاند     ها به دانش های آن میااسب با ویژگیآموز را بتااسد و  ملمم باید دانش اسو. ملمم

آمنوز عنواممی قنرار     تا به اهداف آموزش و پرورش هر دوره برسد. در راه پ تر و و یادگ ری دانش

تواناد به س ر پ تر و او سرعو بختاد یا آن را از سرکو باز دارند و یا سرکنو آن را   دارند که می

ه امکانات و تجر زات آموزشی و آزمایش، وسنایل برداشنیی و ...   توان ب کاد کااد. از  امه عوامل می

تنأث ر  آمنوزان   پ تنر و تحصن می داننش    بنر مانیق م   طور مایق م و یا غ نر  بهتواناد  اشاره کرد که می

ث ر دارد و اینن بنا ماناعد کنردن  نو      أ.  ضای عاط ی مدرسه ن ز در پ تنر و تحصن می تن   بوذارند

اسنو. ملمنم و روش تندریس او نقنش بنه سنزایی در مو ق نو        پنذیر   کالسی و اما و تاطر امکان

 تنر اسنو   آموزان دارد. هر ا کاگود کیاب و مواد آموزشی و ود دارد پ تر و تحص می پنای ن  دانش

(Heidari, 2017). 

شود بنه اینن    می وری، تحم ل و ت ا ر اطالعات گ یهآ دار برای  اع ارزش ابی به یک  رآیاد نظام

اند یا در سال تحقنق ینا ین هانیاد و بنه چنه       مورد نظر تحقق یا یه اهدافآیا ماظور که تگ  ن شود 

سناجش عامکنرد    :تنوان بنه اینن ینورت تلرینف کنرد       م زانی. ارزش ابی پ تر و تحص می را منی 

گ نری در   شده، به ماظور تصا م آموزشی از پ ش تل  ن اهدافیادگ رندگان و مقایاه نیایپ سایل با 

آمنوزان بنه نینایپ مطمنوب      های یادگ ری دانش های آموزش ملمم و کوشش که آیا  لال و ارتگان این

اند و به چه م زانی. باابراین در ارزش ابی پ تر و تحص می دو اقدام اساسی ضنروری اسنو:    انجام ده

عامکنرد   ،سناجش عامکنرد یادگ رنندگان. در ارزینابی آموزشنی      -2 و آموزشنی  اهنداف تل  ن  -1

شنود و منالک قضناوت تو  نق      دق ق آموزش و پرورش ساج ده می اهدافبا تو ه به یادگ رندگان 

یادگ ری یک درا یا یک بحنث   اهدافآموزشی یا  اهدافطور ساده،  گهدگان ها املماان و یادگ رن

                                                           
1- emotional intelligence 
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 ,Afrooz )ماظور و مقصودی اسو که ملمنم از آمنوزش تنود و یادگ رننده از ینادگ ری تنود دارد       

انجنام شند،    Gibbsons( 2007) و Mehran (2013) هنایی کنه توسنط    در این زم اه پژوهش .(2011

آمنوزان   د بر پ تنر و تحصن می داننش   اتوان نتان دادند که ساالت روانی ملماان تا سدود زیادی می

ملمای کنه بنه سنگک پوینا و تالقاننه مطالنب تنویش را         داده اسوها نتان  د. پژوهشنتأث ر بوذار

آموزان وی گزارش ب تیری از انو نزش   دارد،  وّ کالسی تویش را میحول ساتیه و دانش عرضه می

کااند و   درونی ناگو به مطالب درسی داشیه و ن ز انرژی بناالتری در کنالا درا را گنزارش منی    

 ,Seligman) بختاد د و مح ط مدرسه را برگود میدها آموزان را ارتقا  می های شخصی دانش سرمایه

تنرین عامنل مو ق نو س انیم آموزشنی و       عانوان مرنم   . باابراین با تو ه به نقش ملمانان بنه  (2000

در شنور و اشنی اق و انو نزه دروننی      ها شااتیی و تأم ن اما و روانی آن هاچا ن نقش سرمایه روان

ینادگ ری را  -محن ط یناددهی    مو گنات ارتقنا   دنان توا منی که این دو  اینآموزان و با عاایو به  دانش

پژوهش ساضر اینن   هدف ،دنآموزان را مو ب شو د و در نی جه پ تر و تحص می دانشن راهم ساز

بنا پ تنر و تحصن می    را شااتیی ملمانان   شااتیی و اسااا اما و روان سرمایه روانرابطه که  بود

 .بررسی کادآموزان  دانش

 :عگارتاد از های پژوهش  رض هبر این اساا، 

 دارد. مثگو رابطه آموزان  دانششااتیی ملماان با پ تر و تحص می  سرمایه روان .1

 دارد. مثگورابطه آموزان  دانششااتیی ملماان با پ تر و تحص می  اسااا اما و روان .2

ب انی پ تنر و    شنااتیی ملمانان تنوان پن ش     شااتیی و اساناا اما نو روان   سرمایه روان .3

 را دارد. آموزان دانشتحص می 

 

 روش

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

پژوهش ساضر، توی  ی از نوم هاگایوی اسو. به لحاظ هدف، کناربردی اسنو.  املنه    

آموزان مدارا پارانه دوره دوم میوسنطه   دانشن ر از ملماان و  600 شامل آماری این پژوهش

 50هنا،   بودند که از م ان آن 1397-98 شرر ترران در سال تحص میو پرورش آموزش  6ماطقه 

 را انیخناب شندند.  گ نری در دسنی   به ش وه ناوننه  آموزان آنان ن ر دانش 184از ملماان و  ن ر

و اسانناا اما ننو  Luthanz et al. (2007) شننااتیی هننای سننرمایه روان پرستنناامه ملماننان



  ... شناختی و احساس رابطه سرمایه روان

 

201 

پرستاامه پ تر و تحص می را تکا ل ناودند.  آموزان دانش و Edmonson (1999) تااتییروان

هنای   در این پژوهش به ماظور تل  ن سجم ناونه از  رمول کوکران اسی اده شد. بررسی ویژگی

دریند از کنل ناوننه را     4/35ن نر، ملنادل    66 کاادگان نتنان داد کنه   شااتیی شرکو  ال و

منوزان پاینه دهنم بنه تنود      آ داننش درید را  6/64ن ر ملادل  118آموزان پایه یازدهم و  دانش

 30درید از کل ناونه را ا راد زیر 16ن ر، ملادل  8اند. هاچا ن در م ان ملماان  اتیصاص داده

 5/0ن نر، ملنادل    1سنال و   40تنا   31درید از کل ناونه را ا راد ب ن  83ن ر، ملادل  40سال، 

بنر اسناا تحصن الت     .انند  هدادسال به تود اتیصناص   50تا  41درید از کل ناونه را ا راد 

 31درید از کل ناونه را ا راد با مدرک تحص می کارشااسنی و   30ن ر، ملادل  15 ن ز، ملماان

ن نر   4درید از کل ناونه را ا راد با مدرک تحص می کارشااسنی ارشند بنوده و     62ن ر، ملادل 

 .بودنددارای مدرک تحص می دکیرای تخصصی  آماریدرید از کل ناونه  8ملادل 

 
 ابزار پژوهش  

 .Luthanz et al (2007) توسنط  1شنااتیی  پرستاامه سنرمایه روان  .شناختی پرسشنامه سرمایه روان

مق ناا )تودکارآمندی، ام ند،     تنرده چرنار   شاملو  ماده 24دارای این پرستاامه ساتیه شده اسو. 

گنذاری   ای نانره  در نه  اساا ط ف ل کنرت شنش  ب ای( اسو. این پرستاامه بر  آوری و توش تاب

در پنژوهش تنود    .Luthanz et al (2007). اسنو  144تنا   24این پرستاامه ب ن  نارهداماه  .شود می

شنااتیی را بنه    سنرمایه روان پرستناامه   پایاییها  از دانتجویان رشیه مدیریو و تکاا ن ای در ناونه

بنرای   .Luthanz et al (2007) در پژوهتی دیور اند. هبرآورد کرد 88/0روش ضریب آل ای کرونگاخ 

را  69/0 آوری و بنرای تناب   70/0آوری آل نای کرونگناخ بناالتر از     ها به  نز تناب   مق اا تردههاه 

 یشااتیی ن نز بنا اسنی اده از روش تحم نل عنامم      . روایی سازه پرستاامه سرمایه روانکردندگزارش 

هنای پرستناامه    مق ناا  تردههای مربون به  تأی دی محاسگه شد. بر اساا نیایپ سایل، تاامی ماده

انند و هن      ( داشنیه p < 001/0دار ) یهای مربون به تود، بنار ملان   شااتیی روی عامل سرمایه روان

آل نای   Forohar (2012) شنااتیی سنذف نتندند.    روانسنرمایه   مق اا ترده چرارهای  کدام از ماده

 پاینایی بنرآورد کنرده اسنو. در پنژوهش ساضنر       87/0 را شنااتیی  کرونگاخ پرستاامه سرمایه روان

 آمد. دسو به 89/0ی کرونگاخ، به روش ضریب آل اپرستاامه 

                                                           
1- Psychological Capital Questionnaire 
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  Edmonson(1999) توسط  1شااتیی پرستاامه اما و روان .شناختی پرسشنامه امنیت روان

مق اا سودمادی، اما نو رواننی،    ترده شامل چراراسو و  ماده 21ساتیه شده اسو و دارای 

 ل کنرت پناپ  از ط نف   هنا  مناده گ نری   باشد. به ماظور اندازه ر یار یادگ ری و عامکرد ت ای می

پرستناامه  رواینی   شنده اسنو.   اسنی اده ( برره  با ار موا قم) 5( تا  با ار مخال م) 1ای از  در ه

 ،بر روی کارکاان دانتنواه انجنام داد   Edmonson (1999) شااتیی طی پژوهتی که اما و روان

بنرآورد   91/0آن با اسی اده از ضریب آل نای کرونگناخ    پایاییگزارش شده اسو. هاچا ن 80/0

در ناونه ایرانی به روش ضنریب آل نای    پایاییگ ری  برای اندازه Hooman (2014) شده اسو.

 پاینایی را برای کل پرستاامه گنزارش کنرده اسنو. در پنژوهش ساضنر       87/0کرونگاخ مقدار 

 به دسو آمد. 91/0ریب آل ای کرونگاخ، به روش ضپرستاامه 

 Saatchi (2001) توسنط  2 پرستناامه پ تنر و تحصن می    .پرسشنامه پیشرفت تحصیلی

باشد. در این پرستاامه برای ساجش اعیااد به ن نس   می ماده 60ساتیه شده اسو که دارای 

 اسنی اده شنده اسنو. اینن     مناده  20و سناجش انو نزش    ماده 15، ساجش هوش ماده 25از 

. بنه اینن   شنود  منی گنذاری   ناره 1تا  0ای بمه و ت ر از  پرستاامه بر اساا عگارت دو گزیاه

سنو را  ها ای را کنه نتنانور وضنل و آن    گزیانه  مناده، یورت که ا راد پس از مطاللنه هنر   

اینن   پاینایی شنود.   داده منی  1پاسخ ت ر ناره به و  ی رکااد. به پاسخ بمی ناره  متخص می

ی د قرار گر یه اسنو.  أمورد ت 82/0با آل ای کرونگاخ  Saatchi (2001)پرستاامه در پژوهش 

 آمد. دسو به 89/0به روش ضریب آل ای کرونگاخ  پرستاامه پایاییدر پژوهش ساضر 

 

 ها یافته
 -فولاوگروها، آزمون ک های پ ش  رض )نرمال بودن داده های پژوهش با انجام آزمون داده

یکننی از ...( آزمننون آمنناری ضننریب هاگاننیوی پ رسننون انجننام گر یننه اسننو.  ف وواسننا رن

بنودن   بررسنی نرمنال  اسی اده از آزمون هاگایوی پ رسون در هنر پنژوهش،   های مرم  م روضه

آزمنون  و ن نز   رو بررسی نرمنال بنودن، از ضنرایب کجنی و کتن دگی       توزیع میغ رهاسو.

نینایپ ساینل از بررسنی نرمنال بنودن میغ رهنای        شنود.  میاسی اده  اسا رنوف -فولاوگروک

                                                           
1- Psychological Security Questionnaire 

2  - Academic Achievement Questionnaire 
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 .اسو آمده 1 پژوهش در  دول

 
Table 1. Test of normality of research variables 

Variables 
Kolmogorov-Smirnov 

statistics 
p Skewness Kurtosis 

Psychological capital 0.864 0.444 0.541- 0.720 

Hope 0.847 0.469 0.292- 0.033 

Resilience 1.235 0.095 0.704- 0.510 

Optimism 1.200 0.112 0.407- 0.865- 

Self-Efficacy 1.039 0.230 0.134- 0.671- 

Feeling of psychological security 0.862 0.447 0.359- 0.529- 

Team usefulness 1.699 0.060 0.284- 0.639- 

Psychological security 2.200 0.075 1.381- 1.708 

Learning behavior 1.575 0.074 0.763- 0.215 

Team performance 1.556 0.086 0.672- 0.367- 

Academic achievement 2.224 0.908 0.744- 0.255 

Self esteem 2.363 0.896 0.780- 0.241 

Intelligence 2.302 0.099 0.813- 0.525 

Motivation 2.290 0.145 0.760- 0.215 

 

اسو  05/0داری ب تیر از  یبرای تاامی میغ رها مقدار سطح ملا ،1نیایپ  دول با تو ه به 

 های ساینل از ضنرایب کجنی و کتن دگی     هاچا ن یا یه .شود ی د میألذا  رض نرمال بودن ت

رو،  هایاد و از توزینع نرمنال برتوردارنند. از اینن    ( -2+ و 2) کم ه میغ رهای پژوهش در بازه

 رنو بررسنی   چادگاننه   و رگرسن ون  هنای پارامیرینک هاگانیوی پ رسنون     توان از آزمون می

 .های پژوهش اسی اده ناود  رض ه

تطی چادگانه میغ رهنا بنا اسنی اده از آمناره تحانل و عامنل تنورم         در پژوهش ساضر، هم

 نتان داده شده اسو. 2 مورد بررسی قرار گر و که نیایپ آن در  دول، واریانس

 
Table 2. Results of multicollinearity survey of predictive variables 

Variables 
Multicollinearity indexces 

Statistics of tolerance Variance inflation factor 

Hope 0.912 1.097 

Resilience 0.878 1.139 

Optimism 0.936 1.068 

Self-Efficacy 0.985 1.015 

Team usefulness 0.952 1.051 

Psychological security 0.749 1.335 

Learning behavior 0.889 1.125 

Team performance 0.682 1.466 
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و مقندار   10/0 الیدسو آمده برای میغ رها بنا  آماره تحال به 2 آمده از  دول های بر طگق یا یه

ان تطنی چادگاننه م ن    دهانده عندم هنم    نتاناسو که این نیایپ  10عامل تورم واریانس کوچکیر از 

 ایوی پ رسون اسی اده شد که نیایپاز آزمون هاگاول پژوهش   رض ه رو آزمون  .سومیغ رها

 .ارائه شده اسو 3 در  دول آن

 
Table 3. Pearson correlation coefficients between teachers’ psychological capital 

components and students’ academic achievement 

Variables 
Self 

esteem 
Intelligen

ce 
Motivatio

n 
Academic 

achievement 

Hope 
Correlation coefficient 0.187 0.177 0.178 0.184 

Sig 0.192 0.219 0217 0.200 
      

Resilience 
Correlation coefficient 0.281* 0.160 0.198 0.223 

Sig 0.048 0.266 0.168 0.120 
      

Optimism 
Correlation coefficient 0.354* 0.327** 0.340* 0.348* 

Sig 0.012 0.021 0.016 0.013 
      

Self-Efficacy 
Correlation coefficient 0.012 0.008- 0.029- 0.007- 

Sig 0.934 0.954 0.842 0.959 
      

Psychological capital 
Correlation coefficient 0.547** 0.431** 0.456** 0.492** 

Sig 0.000 0.002 0.001 0.001 
**p ≤  0.01            *p≤ 0.05 

 

آوری  توان چا ن نی جه گر و که ب ن تاب ، می3 شده در  دول با تو ه به مقادیر محاسگه

 ، ب ن(. هاچا ن=281/0r) و ود دارد یدار یملاو آموزان رابطه مثگو  ن س دانشملماان و عزت

 آموزان ب ای ملماان و هوش دانش (، توش=354/0r) آموزان ن س دانش ب ای ملماان و عزت توش

(327/0r=توش ،) آموزان ب ای ملماان و انو زش دانش (340/0r=و توش )  ب ای ملماان و پ تر و

، ب ن سرمایه نرایو  در و ود دارد. یدار یملاو ( رابطه مثگو =348/0r) آموزان تحص می دانش

شااتیی ملماان و هوش  (، سرمایه روان=547/0r) آموزان ن س دانشیی ملماان و عزتشاات روان

( و سرمایه =456/0r) آموزان شااتیی ملماان و انو زش دانش (، سرمایه روان=431/0r) آموزان دانش

و ود  یدار یملاو ( رابطه مثگو =492/0r) آموزان شااتیی ملماان و پ تر و تحص می دانش روان

شااتیی ملماان با پ تر و  که، سرمایه روان  رض ه اول پژوهش مگای بر این ،دارد. با این ت ای ل

  رض ه رو آزمون  دارد، مورد تأی د قرار گر و. داری مثگو و ملایآموزان رابطه  تحص می دانش

 .ارائه شده اسو 4 در  دول آن شد که نیایپاز آزمون هاگایوی پ رسون اسی اده دوم پژوهش 
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Table 4. Pearson's correlation coefficients between teachers’ psychological 

security components and students’ academic achievement 

Variables  
Self 

esteem 
Intelligence Motivation 

Academic 

achievement 

Team usefulness 
Correlation coefficient 0.654* 0.457* 0.261** 0.705** 

Sig 0.025 0.012 0.068 0.023 
      

Psychological 

security 
Correlation coefficient 0.409* 0.567* 0.004 0.876* 

Sig 0.003 0.024 0.977 0.001 
      

Learning behavior 
Correlation coefficient 0.036 0.609* 0.004 0.019 

Sig 0.803 0.000 0.981 0.897 
      

Team performance 
Correlation coefficient 0.126 0.598* 0.136 0.132 

Sig 0.385 0.001 0.345 0.362 
      

Feeling of 

psychological security 
Correlation coefficient 0.413** 0.265** 0.384** 0.476** 

Sig 0.000 0.000 0.001 0.000 
**p ≤  0.01            *p≤ 0.05 

 

توان چا ن نی جنه گر نو کنه بن ن سنودمادی       می 4 شده در  دول با تو ه به مقادیر محاسگه

(، سننودمادی ت اننی ملماننان و هننوش =654/0r) آمننوزان ن ننس دانننشت اننی ملماننان و عننزت

( =705/0r) آمنوزان  پ تر و تحص می داننش (، سودمادی ت ای ملماان و =457/0r) آموزان دانش

ن ننس  و ننود دارد. هاچانن ن بنن ن اما ننو روانننی ملماننان و عننزت یدار یملاننو رابطننه مثگننو 

اما و رواننی  و (، =567/0r) آموزان (، اما و روانی ملماان و هوش دانش=409/0r) آموزان دانش

و نود دارد. بن ن    یدار یملان و ( رابطه مثگو =876/0r) آموزان ملماان و پ تر و تحص می دانش

و نود دارد.  داری  و ملانی ( ن ز رابطه مثگنو  =609/0r) آموز ر یار یادگ ری ملماان و هوش دانش

( و نود  =598/0r)داری  و ملانی آموزان ن ز رابطه مثگنو   ب ن عامکرد ت ای ملماان و هوش دانش

(، =413/0r) آمنوزان  ن س داننش  شااتیی ملماان و عزت نرایو ب ن اسااا اما و روان  دارد. در

 ( و پ تننر و تحصنن می=384/0r) آمننوزان (، انو ننزش دانننش=265/0r) آمننوزان هننوش دانننش

 دوم رضن ه   ،و نود دارد. بنا اینن ت این ل     یدار ی( رابطنه مثگنو و ملان   =476/0r) آموزان دانش

آمنوزان   شااتیی ملماان با پ تنر و تحصن می داننش    پژوهش مگای بر این که اسااا اما و روان

 دارد، مورد تأی د قرار گر و. داری مثگو و ملایرابطه 

پژوهش از تحم ل رگرس ون چادگانه اسی اده شد. نیایپ سایل از  سومبرای بررسی  رض ه 

 شده اسو. نتان داده 5 بررسی تحم ل رگرس ون در  دول
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Table 5. Significance of regression model for predicting academic achievement 

based on two research predictive variables 
Model Sum of squares df Mean squares F p 
Regression 378.221 10 160.070 5.224 0.000 
Residual 93409.502 174 785.650   
Total 93787.723 184    

 

تنوان   منی  یناسنو. بانابرا  داری مدل رگرسن ون   یدهاده ملا نتان 5مادرج در  دول نیایپ 

آموزان  تواناد پ تر و تحص می دانش شده در مدل رگرس ون می نی جه گر و که میغ رهای وارد

ب ای کااد و م روضات مدل رگرس ون چادگانه برقنرار اسنو. نینایپ ساینل از تحم نل       را پ ش

 گزارش شده اسو. 6 دول در چادگانه به روش ورود هازمان رگرس ون 

 
Table 6. Regression coefficients for predicting academic achievement based on 

two predictor variables of research 

 Dependent variable: 

Academic achievement 
t p 

Durbin 

watson 
Variables B 

Standard 

error 
Beta 

Constant amount 310.047 71.002  4.111 0.001 

1.87 

Hope 0.597 0.248 0.044 0.477 0.003 
Resilience 0.857 0.158 0.075 0.740 0.001 
Optimism 0.876 0.209 0.081 0.722 0.003 
Self-Efficacy 0.820 1.229 0.056 0.696 0.000 
Psychological capital 0.666 0.333 0.060 0.564 0.001 
Team usefulness 1.424 1.599 0.199 1.548 0.000 
Psychological security 1.865 1.296 0.069 0.699 0.001 
Learning behavior 0.467 1.345 0.036 0.356 0.008 
Team performance 0.920 1.478 0.085 0.675 0.005 
Feeling of psychological security 0.878 0.145 0.065 0.741 0.001  

 

دهانده اسنیقالل    (، نتنان 87/1واتانون )  آماره آزمنون دوربن ن   ،6  دولنیایپ با تو ه به 

هنای ساینل از تحم نل رگرسن ون چادگاننه، میغ رهنای        تطاهای میغ رها اسنو. طگنق یا ینه   

ب ای، کارآمدی، سودمادی ت ای، اما و روانی و ر ینار ینادگ ری و    آوری، توش ام دواری، تاب

توانانند پ تننر و تحصنن می  مننی 05/0کایننر از  داری ملاننیعامکننرد ت اننی ملماننان در سننطح 

یورت  ها به ل هؤشااتیی تاامی م های سرمایه روان ل هؤب ای کااد. در م ان م آموزان را پ ش دانش

آموزان را تگ ن ن کااند کنه در     توانایاد واریانس کل پ تر و تحص می دانش داری مثگو و ملای

ب انی و پ تنر و    ب تیرین سرم را در پن ش ب ای و کارآمدی ملماان  آوری، توش این م ان تاب

تنوان نی جنه گر نو بنه      منی ، 6هاچا ن، با تو ه به نیایپ  ندول  آموزان دارد.  تحص می دانش
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تنوان  ملمانان  شنااتیی   شنااتیی و اساناا اما نو روان    درید سرمایه روان 95اسیاال باالی 

 آموزان را دارد. ب ای پ تر و تحص می دانش پ ش
 

 گیری و نتیجه بحث
 شااتیی ملماان با پ تر و تحصن می  های سرمایه روان نیایپ سایل نتان داد که ب ن مؤل ه

و نود دارد و مجانوم اینن چرنار مؤل نه کنه سنرمایه         یدار یو ملان  مثگورابطه آموزان  دانش

داری را بنا پ تنر و تحصن می نتنان      یدهاد، بناالترین سنطح ملان    شااتیی را تتک ل می روان

شنااتیی )ام ندواری،    هنای سنرمایه روان   یپ نتنان داد کنه بن ن مؤل نه    دهاد. هاچان ن، نینا   می

ن نس،   هنای پ تنر و تحصن می )عنزت     ام مؤل نه ب ای و تودکارآمدی( با تا آوری، توش تاب

  Matzler(2017)های  داری و ود دارد. این نیایپ با یا یه یو ملامثگو هوش و انو زش( رابطه 

گراینی و   شخصن یی ملمانان ماناند سنازگاری، و ندان     های  هااویی دارد که نتان داد ویژگی

را تحنو تنأث ر قنرار    آمنوزان   داننش شااتیی بناال پ تنر و تحصن می     گتودگی و سرمایه روان

و   .Mehran، (2016)Hoseinpor et al( 2013) های نیایپ پژوهشبا  این یا یه دهد. هاچا ن می

(2010)Hodges  .ن ز هااو اسو 
و در پنی آن ر ینار سنازمانی      Seligmanگنرا توسنط   روانتااسی مثگنو پس از مطرح شدن 

های ات ر، تو ه بنه ین ات مثگنو کارکانان، موضنوم سنائز        در سال Luthansگرا توسط  مثگو

شنااتیی   شااتیی یک سازه مرکنزی میتنکل از مانابع روان    تری شده اسو. سرمایه روان اها و

هنای سنرمایه    آوری اسنو، کنه اینن ظر  نو     ب ای، ام دواری و تاب شامل تودکارآمدی، توش

ا زایی هایاد، لذا کارکانانی کنه سنرمایه     شااتیی، تجدیدپذیر، مکال یکدیور و دارای هم روان

های مخیم ی اقدام کااد که  پذیر، به ظر  و یورت انطگاق تواناد به شااتیی باالیی دارند می روان

ن ز سطح بناالیی از شایانیوی و برنروزی را    ها را برآورده کاد و  طور پویا ن ازهای شغمی آن به

کنه ملماننان بیوانانند در ارتگنان تننود بننا    بنرای ایننن (. ,.Luthanz et al 2007) تجربنه ناایانند 

کاانده و میااسنب بنا وضنل و      ای مؤثر کاب ناایاد کنه راهگنردی ترغ نب    آموزان نی جه دانش

ای کنه بیواناند بنه انیقنال      ننه آموزان داشیه باشد و مح ط یادگ ری قوی ایجاد کااد، به گو دانش

اثنر بوذارنند،    هنا  آموزان کااد و بر پ تر و تحص می آن دانش پرداتیه و ایجاد انو زه در دانش
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ب انی برتنوردار باشناد تنا در      آوری و توش هایی چون تودکارآمدی، ام د، تاب باید از ویژگی

پ تنر و تحصن می    شااتیی تاایل ب تنیری بنه   های مثگو روان سایه شااتو و توسله ظر  و

 .(Hoseinpor et al., 2016) آموزان داشیه باشاد دانش

شنااتیی بناال، در تصنوص     توان گ و که کارکانان بنا سنرمایه روان    در تگ  ن این نیایپ می

شااتیی تود شااتو کا ی دارند و بر این باورند کنه در موا نه بنا کارهنای      های روان ظر  و

هاواره از نورشی مثگو درباره مو ق و تود در زمان سال و کااد و  چالتی، مو ق و کاب می

تواناند در موا نه    تواناد برای رس دن به اهداف پا تاری کااد و ن ز منی  آیاده برتوردارند و می

با شرایط دشوار توانایی بازگتو به سالو اول ه را در تود اس ا  کااد. در نی جه کارکاان با این 

و قادرند بدون اسااا  ندآرامش ب تیری در مح ط کار برتوردار ها از اطا اان تاطر و ویژگی

هنای تنود    ترا و نورانی  لال و کااد و اسااا اما و ب تیری برای به کنار گ نری تواننایی   

باابراین ملماان با شااتو و آگناهی از نقنان قنوت و    (. Hoseinpor et al., 2016) داشیه باشاد

تر به ب ان و  شااتیی تود، راسو های روان گو سرمایهضلف تود و به دنگال آن تقویو نقان مث

آمنوزان برقنرار کنرده و بنر      گذاری دانش تواهاد پرداتو و ارتگان مؤثرتری بنا داننش   اشیراک

 گذارند. اثر می ها پ تر و تحص می آن

بنا پ تنر و تحصن می    ملمانان  شنااتیی   کنه اساناا اما نو روان    نند نتان داد هاچا ن نیایپ

 Tucker, Nembhard, and هنای  دارد. اینن نینایپ بنا یا ینه     یدار یرابطه مثگنو و ملان  آموزان  دانش

(2011) Edmondson  شااتیی بر ر ینار ینادگ ری تنأث ر     سو که دریا یاد اسااا اما و روانهااو

شنود. هاچان ن در زم انه رابطنه      های  دید مایری می آم ز ش وه گذارد و به ا رای مو ق و مثگو می

 Zhang, Fang, Wei, and آمنوزان،  داننش  شااتیی ملماان با پ تر و تحصن می  روان اسااا اما و

Chen (2011) اننش و رابطنه بنا ا نراد     شااتیی در تاایل به تانر م د  به اها و اسااا اما و روان

مدیران  امله اگر تواسیار ترویپ متارکو کارکانان در  املنه هانیاد،     آنان،اند. به زعم  اشاره کرده

 ه اسنو تحق قنات نتنان داد   شااتیی ا راد  راهم کااد. یط را برای برگود اسااا اما و روانباید شرا

 شااتیی امری مرم برای یادگ ری و پ تر و تحص می اسو. نینایپ پنژوهش   که اسااا اما و روان

(2012 )Kessel et al.      شنااتیی بن ن کارکانان     نتان داد کنه سنطح بناالیی از اساناا اما نو روان

که  نرد برتنوردار از سنالمو روان و    اسو کااده عامکرد تالق اسو. مطاللات نتان داده  ب ای پ ش

هنا،   آگناه بنوده و بنرای رسن دن بنه آن       کای که اما و روانی او تأم ن اسو ناگو به اهنداف تنود  
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دآگناهی  نرد را کناهش    از هم گا خیوی روانی، تو ،دهد. در مقابل شرامو و  اارت به ترج می

   نااید. را مخدوش می ادی اوم دهد و  رو می

دارد. اسااا اما و برای سنالم   Maslowهای  شااتیی ریته در نظریه اسااا اما و روان

اسااا عندم اما نو، دائنم شنخص را در      و روانی اناان الزم و ضروری اسو. بودن  اای

دهد و اگر ادامه یابند مو نود را بنه     سال با پ قوا و برم ریخیوی سوتو و ساز بدن قرار می

که ن ازهای  ملیقد اسو هاوامی Maslowهای  اای و روانی سوق تواهد داد.  سوی ب ااری

ران ه تنود و دیون  و اسینرام بن   لشوند ارگان ام در  او و  وی محگو، اسیقال ارضا ایاای 

... را  های  تارزایی چون: امیحاننات، انیظنارات،  تنار زمنان و     دوره تحص ل موقل و رود. می

توانند مخندوش ناایند و سنگب      آموزان را منی  نااید که این عوامل اما و روان دانش ایجاد می

انند کنه    پ امدهایی چون ا و عامکرد تحص می شود. تحق قات زینادی بنه اینن نی جنه رسن ده     

چنه ا نراد   زایش متکالت روانی تواهد شد و هرسوادث  تارزای زندگی و تحص می سگب ا 

تری را ناگو بنه سنایرین از تنود نتنان      ب تیر در ملرض این  تارها باشاد، عامکرد ضل ف

شنااتیی، ر یناری و    های آموزشی، روان کااده دسیاورد ب ای دهاد. اسااا اما و روانی پ ش می

های دوران تحصن ل   عاوان پ امد مو ق و ها ن ز به رود و در برتی پژوهش ا یااعی به شاار می

  (.Hoseinpor et al., 2016) عاوان شده اسو

هنا شنکل    شنااتیی در آن  توان گ و ملماانی که اسااا اما و روان در تگ  ن این یا یه می

کنردن   گر یه اسو، از انو نزه و اعیاناد ب تنیری بنرای برقنراری ارتگنان و تلامنل و ینحگو        

که از پ امدهای ما ی چون طرد شندن، واکناش ما نی، زینر سنؤال ر نین و...       د، چرابرتوردارن

کااند.   آمنوزان ارتگنان برقنرار منی     با دانش ترساد و بدون نورانی به انیتار دانش پرداتیه و نای

شنااتیی در ملمانان باعنث شنود کنه       تواند با ایجاد اسااا اما و روان آموزش و پرورش می

بختنی ینادگ ری در    آموز و ملمم برقرار شود و بدین ترت ب اثنر  ی مؤثر و گ را ب ن دانشارتگاط

  گردد. ها آموزان باال ر یه و مو ب پ تر و تحص می آن دانش

آموزان پار و ملماان مرد ماطقه  در پایان الزم اسو تو ه شود که پژوهش ساضر در دانش

لذا در تلا م نینایپ بنه سنایر  وامنع بایند       ورش شرر ترران انجام گر یه اسو،آموزش و پر 6

هنا و دیونر ماناطق آمنوزش و      شود پژوهتی متابه بنا ناوننه   اسی ان یورت گ رد. پ تاراد می
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شنااتیی و   پرورش شرر ترران و شررهای مخیمف انجام شود. با تو ه به اها و سنرمایه روان 

شنود، محققنان    ا توین ه منی  هن  پژوهش پ رامون آن پ ت اهشااتیی ملماان و کاگود  اما و روان

شنااتیی ماناند هنوش     های ب تیری در رابطه با این میغ رهنا بنا دیونر میغ رهنای روان     پژوهش

شنااتیی مثگنو    ه جانی انجام دهاد. مدیران مدارا ملماانی را به کار گ رند که از سرمایه روان

ملمانان سااینو    رسنانی  پذیری، اسیرام،  روتای و یاری برتوردارند، هاچا ن از یگر و تحال

هنایی چنون    ها برگود یابند و بنا اسنی اده از روش    شااتیی آن کااد، بدین ماظور که سرمایه روان

هنایی بنه ماظنور     هنا،  رینو   هنا و کاونره   ها، کا رانس های آموزشی، م زگردها و نتاو دوره

 ارتقنا  بنرای   تالششااتیی تود و  انا زایش آگاهی و شااتو ملماان در تصوص سرمایه رو

  رو پ تر و تحص می و ک   و آموزشی مطموب برداشیه شنود.  آن  راهم سازند تا گامی در

، ا زایش اسیرام میقابل، ها هاچا ن با اعطای اتی ار و آزادی عال به ملماان و ن ز ساایو از آن

ها در کارها و تو نه بنه روس نه کارکانان      یداقو و گتودگی در مح ط کار و درگ ر کردن آن

هنا بنا اطا انان تناطر ب تنیر و       شااتیی را در ملماان ا زایش دهاد تنا آن  و رواناسااا اما 

 آموزان قرار دهاد. تر دانش تود را در اتی ار دانش ک   و مطموب

 

 تشکر و قدردانی

 کاادگان پژوهش ساضر کاال تتکر و قدردانی را دارند. نویاادگان از کم ه شرکو

 

 تعارض منافع

گوننه تلنارض مانا لی در تصنوص      ناایاند کنه هن      تصریح منی بدین وس مه نویاادگان 

 پژوهش ساضر و ود ندارد.
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