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 نازومآ شناد راتفر و شرگن رب یطیحم تسیز یاهشزومآ ریثات یسررب
 راسمرگ ناتسرهش رد تسیز طیحم زا تظافح هلاسم هب تبسن

 1یناخ لضفا میرم
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یتیبرت مولع هدکشناد یملع تئیه وضع و رایداتسا

 78/58/1398:شریذپ رودص خیرات 85/25/1398 :هلاقم تفایرد خیرات

  هدیکچ
 ناتسرهش ییادتبا عطقم نازومآ شناد شرگن و راتفر رب یطیحم تسیز یاه شزومآ ریثات یسررب هعلاطم نیا فده
 بسح رب و هدوب یدربراک ،فده رظن زا ،رضاح قیقحت شور .تسا 96-96 لاس رد تسیز طیحم هلاسم هب تبسن راسمرگ
 شهوژپ یرامآ هعماج .دشاب یم لرتنک و شیامزآ هورگ ودرد نومزآ سپ و نومزآ شیپ زا هدافتسا اب یبرجت همین ،شور
 ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ و رتخد نازومآ شناد زا رفن 128 هنومن دادعت و هدوب راسمرگ ناتسرهش ییادتبا عطقم نازوما شناد
 عمج رازبا .تسا هدش هدافتسا یا هشوخ یفداصت یریگ هنومن شور زا اهنآ باختنا یارب هک تسا هدوب راسمرگ ناتسرهش
 مرن قیرط زا هدش یروآعمج یاههداد و هدوب یطیحم تسیز شرگن نومزآ و طیحم تسیز راتفر نومزآ اههداد یروآ
 دروم نوسریپ یگتسبمه بیرض و ANOVA نومزآ ،t نومزآ ،فورگوملک – فنریمسا یاه نومزآ و SPSS رازفا
 نازوما شناد شرگن رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ هک تسا نیا زا یکاح شهوژپ یاههتفای .تفرگ رارق یسررب
 تسیز شزومآ ریثات .دوش یم ییادتبا نازومآ شناد راتفر رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ .تسا هدش ییادتبا
 تسا هدوب رسپ نازومآ شناد شرگنرب یطیحم تسیز شزومآ ریثات زا رتشیب رتخد نازومآ شناد شرگن رییغت رب یطیحم
 راتفر رب یطیحم تسیز شزومآ ریثات زا رتشیب رتخد نازومآ شناد راتفر رییغت رب یطیحم تسیز شزومآ ریثات نینچمه
 .تسا هدوب رسپ نازومآ شناد
 
 نازومآ شناد ،یطیحم تسیز شرگن ،یطیحم تسیز راتفر ،یطیحم تسیز شزومآ :یدیلک ناگژاو
 .ییادتبا
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 همدقم
 ناهج یاهروشک رتشیب رد هک ییاج ات تسا هتفای ماود ههد دنچ زا شیب تسیز طیحم هب طوبرم یاه ینارگن لد
 یاهدربهار و فادها ،اه یشم طخ ،هدومن یگدنز ناکرا رد یا هبناج همه ذوفن یطیحم تسیز تاررقم و اه نوناق
 هک یطیحم تسیز داح یاهنارحب و تالضعم هب هجوت ،دنا هتفرگرب رد ار هعسوت یاه همانرب زا یشخب یطیحم تسیز
 رد ناوت یمن اه شیامه یرازگرب ای اه همانعطق بیوصت اب اهنت رگید زورما ،هدیماجنا ناسنا رطخ ساسحا و ینارگن هب
 زا یشخب هکلب ،درادن یگزات هتفرشیپ ناهج رد تسیز طیحم شزومآ .داد ناشن تیعطاق تسیز طیحم زا تظفاحم
 یمومع یاه یهاگآ حطس شیازفا و تسیز طیحم شزومآ عوضوم دیاش .دریگ یم رب رد ار اهروشک یشزومآ ماظن
 لح هار تعیبط و تسیز طیحم یدوبان باتشرپ تکرح ندومن فقوت یارب هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیوب

 ناوت یم ،دنبای یهاگآ تسیز طیحم زا تظفاحم ترورض رب هعماج دارفا کیاکی هچنانچ .دوش دادملق رثوم و یدج
 تسیز تالضعم عفر تشاد مشچ اب یزیر همانرب عون ره اریز ،تشادرب رادیاپ هعسوت یاتسار رد دنلب ییاه ماگ
 .دشاب زیمآ تیقفوم نادنچ دناوت یمن نادنورهش تکراشم یترابع هب و یعامتجا و یدرف رصانع هلخادم نودب یطیحم
  .(8398 ،هداز یقلاخ) دشاب رثوم دناوت یم شزومآ قیرط زا مدرم یاه یهاگآ حطس ءاقترا نیاربانب
 هناهاگآ هک تسا یریگدای هدش یزیر همانرب یاه تصرف و اه تیعقوم هدنریگرب رد تسیز طیحم شزومآ موهفم
 رما نیا و دشاب یم یطیحم تسیز داوس یالتعا تهج هدش یزیر همانرب طابترا کی تروصب و هدش یحارط
 شزومآ هزورما .دشاب یم تـسیز طیحم زا تـظافح هب فوطعم یگدنز یاه تراهم هعسوت و شناد یاقترا نـمضتم
 شزومآ زا فده .دشاب یم حرطم ناهج رد یدــیلک لح هار کی ناونعب هعماج فــلتخم راشقا هب تــسیز طیحم
 هب تبسن یعامتجا و یتسیز ،یکیزیف تارییغت و ثداوح هب تبسن یتیساسح درف ره رد هک تسا نیا تسیز طیحم
 هب دنناوتب یطیحم تسیز لیاسم فیصوت و صیخشت تردق نمض هک یا هنوگ هب دروآ دوجوب تسیز طیحم هلاسم
 .(7398 ،یناجرو یرگسع ) دنزادرپب یطیحم تسیز لیاسم لح و اه شور عادبا
 ای هدیدپ کی هب تبسن درف کی یاه تواضق و دیاقع ،تالیامت ،تاساسحا زا یا هعومجم یطیحم تسیز شرگن
 ویل ،یو یآ نیچ رظن هب یطیحم تسیز راتفر .(7398 ،ناراکمه و یحلاص )تسا یگدنز رد یطیحم تسیز دادخر
 یم ماجنا تسیز طیحم هب خساپ رد و درف طسوت هک دراد هراشا یا هدهاشم لباق و حضاو لامعا هب (1338)8نواچ
  .(9398 ،ینیسح زا لقن هب)دوش
 راتفر رییغت هژیوب یعامتجا یاهرواب و اه شرگن رییغت هب طوبرم لئاسم یعامتجا یسانشناور رد مهم ثحابم زا یکی
 هکارچ ،دراد یا هژیو تیمها ناکدوک هب نآ تالضعم اب ییانشآ و تسیز طیحم شزومآ .(5398 ،ینامکرت ) .تسا
 عفن هب ار هعماج تیفیک ناوت یم اهنآ یور رب بسانم یراذگ هیامرس اب و دنتسه هعماج زاس هدنیآ رشق ناکدوک
 هب اهنآ رد جیردت هب ناکدوک هب تسیز طیحم زا تظافح شزومآ .(8398 ،هداز یقلاخ)داد رییغت هعسوت و تفرشیپ
 یم یگدنز نآ رد هک یهاگتسیز هناگی زا ات دنک یم فظوم ار نازومآ شناد ،رواب نیا و هدش لیدبت ینهذ رواب کی
 و هدش لیدبت لمع هب یطیحم تسیز یاه هتخومآ یتسیاب رگید ترابع هب .دننک یرادساپ نکمم هجو نیرتهب هب دننک
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 نامنادنزرف هب ار یطیحم تسیز شناد دیاب سپس .دبای باتزاب درف یعامتجا و یدرف راتفر رد هرمزور یگدنز رد
 تهج رد و هدومن صخشم نآ یژرنا عبانم فالتا ای تسیز طیحم یگدولآ و بیرخت رد ار دوخ شقن ات میزومایب
 .(5398 ،ینامکرت)میراد هگن رادیب هراومه ار اهنآ یطیحم تسیز نادجو قیرط نیا زا و هدمآرب دوخ راتفر حالصا
 ،اوه ،بآ ،کاخ لماش تسیز طیحم یکیزیف ءازجا .تسا یتسیز و یکیزیف یاه شخب و ازجا لماش تسیز طیحم
 یدج رایسب تسیز طیحم نارحب هزورما .تسا ناسنا هب بیسآ تیاهنرد متسیسوکا هب بیسآ هنوگره .تسا امد و رون
 هجوت مدع ای و یهاگآان زا یشان ،بیرخت و ینوگرگد تلع دهد یم اشن تاعلاطم .تسا هدرتسگ رایسب نآ هنماد و
 هب ندز اپ تشپ و ناسنا یهاوخدوخ زین و هناسانشراک و یملع یاه شزومآ دوبمک لیلدب ،فارطا طیحم هب ناسنا
 یاهراکهار نیرت مهم زا یکی کش یب .تسا هدوب نآ زا تیامح و ظفح تهج رد هتشذگ موسر و بادآ و اه شزرا

 .تسا یشزومآ یاهتیلاعف زا یدنم هرهب ،نآ یگدولآ و بیرخت زا یریگولج و تسیز طیحم زا تیامح و تظافح
 یاه شلاچ زا یکی هب و هداد رارق دیدهت دروم ار نیمز هرک تایح یزیمآ هعجاف لکش هب تسیز طیحم یگدولآ
 .(7398 ،ناراکمه و مدقم ینامز)تسا هدش لیدبت زورما یایند یساسا
 یگژیو زا رثاتم هکلب دوش یمن دودحم یژولوکا و یتسیز یطیحم مولع لیاسم هب اهنت تسیز طیحم هلاسم هزورما
 و یعامتجا هعسوت و لوحت رازبا شزومآ .تسا یعامتجا و یگنهرف ،یداصتقا داعبا رد هقطنمره درف هب رصحنم یاه
 یارب یدیلک یرازبا هکلب تسین فده کی دوخ شزومآ .تسا یناسنا عبانم شرگن و راتفر رییغت رد لماوع نیرترثوم
 هویش یلک روطب و راتفر ،شرگن نآ هلیسوب هک تسا شزومآ دنیارف یلصا هتسه یریگدای عقاو رد .تسا یریگدای
 تسیز یاه بیرخت زا یرایسب هک اجنآ زا .دوش یم راتفر لیدعت ای رییغت بجوم تیاهن رد و هدرک رییغت دارفا یگدنز
 همادا یارب تسیز طیحم تیمها هنیمز رد ناسنا یزاس هاگآ و شزومآ ور نیا زا تسا ناسنا تیلاعف هجیتن یطیحم

 لیاسم و یکیزیفویب طیحم زا هک تسا یدنورهش میلعت لابندب تسیز طیحم شزومآ .تسا یمهم رما رشب تایح
 بجوم شزومآ هک ارچ (5398 ،نایناجیهال)تساه لح هار یارجا یارب ندرک راک قاتشم و هدوب علطم نآ هب طوبرم
 و هدوب یهاگآ شیازفا تابجوم زا و8 (1557 ،نوسارب و وتسیلاماس) هدش یطیحم تسیز یاه شرگن رییغت و حالصا
 .7(5857 ،ناراکمه و سیکراس).دوش یم بجوم زین ار یطیحم تسیز یرادیاپریسم رد نداهن ماگ
 هویش نیرتهب ،نالاسگرزب و ناکدوک هب هک هدوب تسیز طیحم زا تظافح رد هویش نیرت یداینب ،تسیز طیحم شزومآ
 نیا زا ات دزومآ یم ار یطیحم تسیز یاه یهاگآ ءاقترا هنیمز رد یراتخاس یارجا و تیلاعف هوحن و بلاطم هئارا

 تسیز طیحم زا تیامح و ظفح رد لوئسم تعیبط هب نتشاذگ مارتحا قیرط زا ار دوخ هعماج درف ره قیرط
 نارود رد اه تداع نیا شزومآ مه نا ،شزومآ تبثم یاه تداع ندرک هنیداهن هویش نیرتهب دندقتعم نارگشهوژپ.دنادب
 و نیرتهب ،لاح نیع رد ،دنا یطیحم تسیز یاه یراجنهان ینابرق نیرتشیب دوخ ناکدوک هک یدوجو اب .تسا یکدوک
 نارود یگدنز هیلوا یاهلاس هک انعم نیا هب .دنور یم رامش هب تسیز طیحم شزومآ یارب هعماج رد هورگ نیرترثوم
 لکش تسیز طیحم ینابیتشپ و ظفح یارب زاین دروم یاه تراهم و اهشزرا ،اه شرگن نآ رد هک تسا یساسح رایسب
 ینهذ رواب کی هب ات دوش هتخومآ یکدوک زا دیاب هک تسا یتداع تسیز طیحم زا تظافح رگید ترابع هب .دریگ یم
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 نکمم هجو نیرتهب هب دنک یم یگدنز نآ رد هک یهاگتسیز هناگی زا ات دنک یم فظوم ار کدوکرواب نیا .دوش لیدبت
  .(6398 ،ناراکمه و حایس یتجح)دنک یرادهگن
 دـنداد ناشن تسیز طیحم ربارب رد راتفر و شزرا راتخاس ناونع تحت یشهوژپ رد ،(7557) 8ناراکمه و دنالدرون
 ،تسخن.دهد یم رارق رــیثات تحت ار یطیحم تـسیز تبثم راتفر زین رگید لـماع هس ،یــشرگن لماع رب هوالع هک
 شناد لثم یدرف یاه ییاناوت مود .تسا یژولونکت هب یسرتسد و شاداپ ،یدام یاه هنیزه ریظن یا هنیمز لماوع
 یطیحم تبثم راتفر تهج رد راتفر رییغت روظنم هب دیاب هک دنتسه تاداع موس و تسا تراهم و یطیحم صاخ
 تاداع و یدرف یاه ییاناوت ،یتیعقوم ،یشرگن لماع دیاب یطیحم یاهراتفر رتهب کرد یارب ،نیاربانب ؛دنوش تسس
 (7398 ،ناراکمه و مدقم ینامز زا لقن هب ) دنریگ رارق یسررب دروم رگیدکی اب هطبار رد
 و یطیحم یاهشرگن ،یمومع یطیحم یاهشزرا یبتارم هلسلس لدم تارثا یسررب هب ،(7557) ناراکمه و دنالدرون 
 یاهشزرا داد ناشن هعلاطم نیا جیاتن .دنتخادرپ یمومع یطیحم یاهراتفر رب یصخش یاهرایعم و لئاسم زا یهاگآ
 تحت ار یطیحم راتفر ،یصخش یاهرایعم و یطیحم لئاسم زا یهاگآ و اهشرگن قیرط زا میقتسمریغ روط هب یطیحم
 دوجو تبثم هطبار یصخش یاهرایعم اب یطیحم لئاسم زا یهاگآ ،یلاعت دوخ یاهشزرا نیب .دهد یم رارق ریثأت
 لقن هب ) تشاد یفنم یگتسبمه لئاسم زا یهاگآ اب و تبثم یگتسبمه یرادم ناسنا اب ییازفادوخ هک یلاح رد .تشاد
 .(4198 ،یناوضر زا
 رد ار ریثأت نیرتشیب هک ییاهریغتم ییاسانش یارب یا هعلاطم هیکرت یبرغ یاهرهش رد (7557) 7تیوکاو ولقا بزق 
 شناد و شزومآ حطس داد ناشن جیاتن .دنداد ماجنا ،دنراد یطیحم هنالوئسم یاهراتفر رد تیلاعف یارب دارفا نتخیگنارب
 یاهراتفر رتشیب هافر حطس اب دارفا " : دنراد یم راهظا اهنآ نینچمه .دنراد یطیحم یاه راتفر رب ار ریثأت نیرتشیب
198  ،شناراکمه و یلیعامسا زا لقن هب )دنداد یم ناشن رت مک دمآرد اب دارفا اب هسیاقم رد ار یرتشیب یطیحم تبثم 1). 
 یارب تسیز طیحم شزومآ رثا یریگ هزادنا عوضوم هب دوخ شهوژپ رد ،(6857) 9ناراکمه و رتسلاب -لوکولک
 داد ناشن اهنآ شهوژپ جیاتن.دنتخادرپ (مانتیو ،گنن اد ناتسرهش رد یدروم هعلاطم )ییادتبا سرادم رد رادیاپ هعسوت
 نیا ،نیا رب هوالع .دندوب دماج دئاز داوم تیریدم یاه تیلاعف رد تکرش هب دنم هقالع نازومآ شناد زا %63 هک
 .دراد دوجو یطیحم تسیز شزومآ یاه تیلاعف زا دعب و لبق نازومآ شناد شناد رد تارییغت هک داد ناشن هعلاطم
 .تسا یطیحم تسیز راتفر تهج یرورض و یساسا یا هفلوم یطیحم تسیز شزومآ

 رادیاپ هعسوت تهج یبوچراچ : اکیراتساک رد یطیحم تسیز شزومآ " ناونع تحت دوخ هعلاطم رد (1557)4مولب
 نیب و یلخاد یتلود ریغ یاه نامزاس زا یدایز دادعت روشک نیا رد هک تفای تسد هجیت نیا هب ،"؟دیامن یم داجیا
 شیازفا تهج یلماع هب دوخ هک دنا هدومن مهارف روشک دارفا نایم رد یمسر ریغ یریگدای یارب ار ییاه تصرف یللملا
 رد یطیحم تسیز تاعوضوم هب دهعت و تسا هدش لدب یطیحم تسیز تاعوضوم صوصخ رد مدرم یاه هغدغد
 .دروآ یم دوجو هب یلم یاه هنیمز و عماوج

                                                           
1.nordland and garvill, 2002 
2. Kahlakhlo and Ecuit, 2002 
3 Cloquell-Ballester 
4 -Blum 
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 ) یطیحم تسیز راتفر رب یطیحم تسیز یاه شزرا نیب هطبار لیلحت یسررب ناونع اب قیقحت رد ،(7398) یحلاص
 تسیز شرگن حطس زین و یطیحم تسیز شزرا حطس هکنیا لوا دیسر هجیتن نیدب (هیمورا یرهش قطانم هعلاطم
 و دارفا یطیحم تسیز شزرا نیب یرادانعم و تبثم هطبار هکنیا مود .تسالاب یسررب دروم دارفا نیب رد یطیحم
 .دراد دوجو اهنآ یطیحم تسیز نیون شرگن
 هعلاطم) یرهش یطیحم تسیز یاهراتفر یسانشزاب و لیلحت هب یقیقحت رد ،(9398) ناراکمه و یدابآ کلم یراتخم
 شرگن ،یطیحم تسیز شناد هلمج زا اهریغتم یخرب ریثأت شجنس هب قیقحت نیا .دنتخادرپ (ناهفصا رهش :یدروم
 تسیز راتفر رب یداصتقا /یعامتجا تیعقوم ،لهات تیعضو ،تیسنج ،نس ،تعیبط اب دارفا طابترا ،یطیحم تسیز
 تبسن یناهفصا نادنورهش یطیحم تسیز راتفر هک تسا نآ زا یکاح قیقحت جیاتن .تسا هتخادرپ نادنورهش یطیحم
 تسیز راتفر هدننک ینیب شیپ لماع نیرتمهم تعیبط اب دارفا طابترا .تسا هدش رت هنالوئسم ییاه راتفر لبق ههد هب
 و لمح زا هدافتساو هلابز کیکفت دننام ییاهراتفر نانز و نسم دارفا .تسا یسررب دروم لماوع رگید نیب زا یطیحم
 هدافتسا هدننک ینیب شیپ یداصتقا /یعامتجا تیعقوم .دنهد یم ماجنا نادرم زا رتشیب ار تسیز طیحم رادتسود لقن
 هنوگ نیدب تسا یفنم لوا هطبار هتبلا هک تسا یطیحم تسیز دیرخ و تسیز طیحم رادتسود لقن و لمح زا دارفا
 زا نانز .دننک یم هدافتسا تسیز طیحم رادتسود لقن و لمح زا رتمک رتالاب یداصتقا /یعامتجا تیعقوم اب دارفا هک
 یرت بولطم راتفر زین ءادبم زا هلابز کیکفت هنیمز رد و دننک یم هدافتسا رتشیب تسیز طیحم رادتسود لقن و لمح
 .دنراد
 نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رب شرورپو شزومآ شقن عوضوم هب دوخ قیقحت رد ،(4398) ناراکمه و زودنا
 یاهدنیآرف زا ،دارفا شزومآ هک دندرک نایب قیقحت نیا رد ناشیا .دنتخادرپ ،(مالیارهش نازومآ شناد : یدروم هعلاطم)
 یم لیکشت ار تیعمج زا ییالاب دصرد ناوج لسن هک ام روشک رد .دوش یم بوسحم تسیز طیحم زا تظافح مهم
 .دشاب هتشاد رادیاپ هعسوت فادها هب ندیسر رد یهجوت لباق ریثأت دناوت یم تسیز طیحم تظافح شزومآ دهد
 یاهراتفر و شرگن نیب فاکش رد یراتخاس لماوع شقن یتخانش هعماج لیلحت ،(4398) ناراکمه و نایتقیقح 
 هزورما هک دندرک نایب قیقحت نیا رد اهنآ .دنتخادرپ ،(هاشنامرک رهش نادنورهش :هعلاطم دروم)یطیحم  تسیز
 یمومع راکفا هکیروطهب ؛دنوریم رامشهب مکیوتسیب نرق ناسنا تالکشم نیرت مهم زا ،یطیحم تسیز یاهدیدهت
 .تسا هدمآ دوجو هب هنیمز نیا رد یرایسب تیساسح ،یناهج حطس رد و دناهدش هلئسم نیا فوطعم
 یلیصحت عطاقم یمامت رد سرادم ینونک فیاظو نیرتمهم زا ناوت یم ار تسیز طیحم لیاسم زا یهاگآ و شزومآ
 رد دیاب و دنتسه هعماج زا یشخب ناکدوک .دشاب یم یمسر شزومآ هیاپ رب هک تسناد ییادتبا هرود رد هژیوب

 ساسحا نیا .میهد شیازفا نانآ رد ار تیلوئسم ساسحا و طیحم اب لماعت میناوتب هک میشاب ییاه شور یوجتسج
 طقف هن هک یروطب دبای شرتسگ دناوت یم و دــنام یم یقاب کدوک یگدنز رسارس رد طیحم اب لــماعت و تـیلوئسم

 داجیا رد یدایز تیمها یکدوک نارود .دریگ ارف ار نآ رد دوجوم تسیز طیحم و هعماج مامت هکلب ،کدوک هداوناخ
 طیحم یاهراتفر شرگن شرورپ یارب یهار ،نارود نیا رد تسیز طیحم شزومآ و دنراد یتسیز طیحم یاه شرگن
 رییغت و رمعلا مادام درــیگ یم لکش یکدوک نارود رد هک یــطیحم تسیز یاه شرگن .تسا ناسنا رد یتسیز
 .(9398 ،ناراکمه و یریبش)دــنتسه ریذپان
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 یرایسب هجوت دروم یطیحم تسیز راتفر و شرگن ،یهاگآ اب نآ طابترا و یطیحم تسیز شزومآ موهفم ریخا یاهلاس رد
 نآ هب طوبرم لیاسم و تسیز طیحم شزومآاب هک تسا هداد ناشن هبرجت .تسا هتفرگ رارق تسیز طیحم هزوح ناققحم زا
 زا یتسرد کرد تسناوت دنهاوخ یطیحم تسیز لیاسم زا یهاگآ اب هک ارچ دوب نازومآ شناد رد شرگن رییغت رکف هب دیاب

 .(7398 ،یناجرو یرگسع)دنروآ تـسدب یگدنز رد لـغش و هفرح باختنا و مولع رگید یاه هخاش
 ناهج رسارس رد یتاقیقحت و یشزومآ تیولوا نیرت مهم ناونع هب ناسنا یتمالس اب نآ طابترا لیلدب تسیز طیحم
 زا هعماج لک رد تسیز طیحم گنهرف یزاس هنیداهن یارب بسانم یاهراکهار هک تسا مزال .دشاب یم حرطم
 طیحم زا تظافح هب ناوتب ات دریگ رارق یسررب و هعلاطم دروم تقد هب ناکدوک هژیوب و یداع مدرم ات رما نالوئسم
 ییادتبا هرود رد یطیحم تسیز یاه شزومآ عورش دراد یم راهظا ،8فوهریب .دوب راودیما ملاس یگدنز و تسیز
 شزومآ رثا رب اهنآ ینعی دنریگ یم رارق یطیحم و یعامتجا لماوع ریثات تحت ناکدوک راتفر نس نیا رد اریز ،تسا
 .دنسر یم یطیحم تیلوئسم ساسحا رد توق و فعض زا یتاجرد هب یطیحم تسیز بلاطم
 ،دنریگن رارق کیسالک شزومآ نایرج رد ینعی ،دنیاین رد یمسر لکش هب هک یتروص رد یطیحم تسیز یاه شزومآ 
 اهنت هن هک دهد یم ناشن هدمآ لمعب تاقیقحت .دنوشن هتفرگ یدج مک تسد ای دوش شومارف تعرس هب تسا نکمم
 رد یطیحم و یعامتجا راتفر تیاده لماع یکدوک نامز رد یطیحم تسیز شزومآ و هدش داجیا تیلوئسم ساسحا
 تسیز تالضعم ینعی بولطمان ای بولطم یطیحم یاهراتفر یارب یساسا یا هنیمز شیپ هکلب یلاسگرزب و یناوجون
  .(8398 ،هداز یقلاخ) دنتسه یطیحم
 نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن و راتفر رب ار یطیحم تسیز یاه شزومآ ریثات هک تسا نآ یپ رد شهوژپ نیا
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم لیذ تالاوس فده نیا هب لین تهج .دجنسب

 ؟دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ ایآ -

 ؟دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز راتفر رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ ایآ -

 ؟تسا رسپ نازومآ شناد زا رتشیب رتخد نازومآ شناد شرگن رد یطیحم تسیز یاهشزومآ ریثات ایآ -
 ؟تسا رسپ نازومآ شناد زا رتشیب رتخد نازومآ شناد راتفر رب یطیحم تسیز یاهشزومآ ریثات ایآ-
 شهوژپ شور
 لابندب هک اجنآ زا و تسا یفیصوت تاقیقحت عون زا دزادرپ یم دوجوم طیارش فیصوت هب هکنیا هب هجوت اب شهوژپ نیا رد
 هب تبسن راسمرگ ناتسرهش ییادتبا عطقم نازومآ شناد شرگن و راتفر رب یطیحم تسیز یاه شزومآ یشخبرثا سررب
 شزومآ یاهریغتم ساسارب هک یبرجت همین شور .دشاب یم یبرجت همین عون زا دزادرپ یم تسیز طیحم تظافح هلاسم
 هتفرگ ماجنا لرتنک و شیامزآ هورگ ود و نومزآ سپ و نومزآ شیپ هلیسوب ،یطیحم تسیز شرگن و راتفر ،یطیحم تسیز
 هب هسردم راهچ قیقحت هنومن تسا هدوب راسمرگ ناتسرهش هنارسپ و هنارتخد ییادتبا سرادم هیلک قیقحت هعماج .تسا

 ،تیسنج رظن زا اه هنومن) دش هتفرگ رظن رد هنومن مجح ناونع هب رفن 578 دادعت ودش باختنا یا هشوخ یفداصت تروص
 هرود هکنیا و ،شوه ،راوناخ دمارد نازیم ،نیدلاو داوس حطس رظن زا ناشیا هدنورپ هعلاطماب نینچمه و ،یلیصحت عطقم
 راتفر و شرگن نومزآ شیپ سپس.دنتفرگ رارق شیامزآ و لرتنک هورگ ود ردو دندش یزاساتمه دنشاب هدیدن یشزوما

                                                           
1. bearhoff 
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 ) لقتسم ریغتم شیامزآ هورگ رد سپس .دیدرگ تبث جیاتن ودش ماجنا شیامزآ و لرتنک هورگ ود ره نیب یطیحم تسیز
 68 تدم هب یطیحم تسیز یاه شزومآ یرازگرب هب تبسن ساسا نیارب و میدرک دراو ار (یطیحم تسیز یاه شزومآ

 تاسلج نیا رد.دندومنن تفایرد ار یطیحم تسیز شزومآ عون چیه یلرتنک هورگ و دش مادقا هتعاس کی هسلج
 ظفح تیمها و یساسا نوناق مهاجنپ لصا تسیز طیحم اب نازومآ شناد ییانشآ دش هداد شزومآ حرش نیدب تاعوضوم
 (اوه ) تسیز طیحم یاه یگدولآ(کاخ ) تسیز طیحم یاه یگدولآ(بآ ) تسیز طیحم یاه یگدولآ تسیز طیحم
 ییوج هفرص ،یژرنا فرصم تیریدم ،یلگنج کراپ یزاسکاپ ،نآ دیاوف و تفایزاب ،(هلابز) دنامسپ یتعنص دحاو زا دیدزاب
 ...و یعیبط تسیز طیحم ،زاگ و قرب ،بآ فرصم رد
 17 لماش ،تسا هدش هتخاس (5398) یلقماما طسوت ن ومزآ نیا تسا یطیحم تسیز راتفر نومزآ ،هدافتسا دروم رازبا

 تسیز درادناتسا یاراد تادیلوت زا هدافتسا ،بآ فرصم ،قرب فرصم ،زاگ فرصم ) سایقمریز 6 رب لمتشم لاوس
 41/5 خابنورک افلآ نومزآ زا هدافتسا اب نآ ییایاپ تسا ( یتفایزاب لیاسو زا هدافتسا و یعیبط عبانم زا تظافح ،یطیحم
 نیا هیهت یارب ققحم و هدوب هتخاس ققحم نومزآ نیا : یطیحم تسیز شرگن نومزآ نینچمه.تسا هدش نییعت
 یحلاص نارمع یطیحم تسیز شرگن ،(4338) 8نوترب و نوسپمات یطیحم تسیز شرگن هعلاطم هب تبسن ،نومزآ
 هیهت ار یطیحم تسیز شرگن نومزآ سپس هدومن مادقا ،یطیحم تسیز بتک نیدنچ هعلاطم نینچمه و (2198)
 طیحم نارظنبحاص و دیتاسا زا دنچ ینت زا یطیحم تسیز شرگن نومزآ ییاور یسررب یارب ققحم .تسا هدومن
 اور رب ینبم ناشیا رظن دییات ،اهنآ یوس زا یداهنشیپ تارییغت لامعا اب و هدومن لاوس نآ یوتحم هب عجار تسیز
 ،شحو تایح ) سایقم ریز 0 رب لمتشم و (هیوگ ) لاوس 59 یراد یطیحم تسیز شرگن نومزآ.دش ذخا رازبا ندوب

 افلآ نومزآ زا هدافتسا اب نآ ییایاپ .دشاب یم ( یژرنا و تفایزاب ،تسیز طیحم یاه یگدولآ ،تسیز طیحم زا تظافح
 هب هجوت اب نومزآ زا لصاح یاه هداد لیلحت و هیزجت یارب اه هداد لیلحت و هیزجت شور .دش نییعت 22/5 خابنورک
 هدافتسا نوسریپ بیرض و anova نومزآ ،t نومزآ زا نینچمه و یناوارف دصرد و عیزوت لوادج زا شهوژپ تالاوس
 .تسا هدش هدافتسا spss رازفا مرن زا یرامآ لحارم هیلک رد تسا رکذ لباق .تسا هدش
 اه هتفای
 .دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ .(فلا

 :نازومآ شناد هب تسیز طیحم لئاسم شزومآ هئارا لبق جیاتن-
 شیامزآ هورگ'

 aلدم بیارض

 لدم

  هدشدرادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض
 t هرامآ

 یرادانعم حطس
 اتب بیرض رایعم یاطخ اتب بیرض اتب بیرض

 000. 5.445  1.392 7.578 تباث بیرض 

 186. 1.339 175. 216. 289. شحو تایح

 136. 1.515 193. 247. 374. تسیز طیحم زا تظافح

 050. 2.007- 254.- 223. 447.- (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 104. 1.654- 211.- 293. 484.- تفایزاب

 0.129 1.589 0.188 0.242 346. (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

a. هتسباو ریغتم: Yit 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                           
1. Thompson and Breton , 1994 
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 لرتنک هورگ'
 aلدم بیارض

 لدم
 

  هدشدرادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض
 t هرامآ

 

 یرادانعم حطس
 اتب بیرض رایعم یاطخ اتب بیرض اتب بیرض

 001. 2.556 145. 039. 100. تباث بیرض 

 007. 1.792 122. 049. 087. شحو تایح

 000. 6.075 485. 070. 426. تسیز طیحم زا تظافح

 000. 1.458 189. 116. 169. (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 000. 1.256 064. 013. 017. تفایزاب

 001. 2.556 145. 039. 100. (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 لدم هصالخ
 نیمخت یاطخ رایعم فارحنا  (هدش لیدعت یگتسبمه بیرض عبرم)  R2 (یگتسبمه بیرض عبرم)  R (یگتسبمه بیرض) لدم
 423a .179 .119 1.98751.  شیامزآ هورگ'

 802a .643 .626 1.07053.  لرتنک هورگ'

a. تباث بیرض)) :(هتسباو)هدننک ینیب شیپ یاهریغتم, Xit 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تسیز شزومآ دنک یم نایب هک .دشاب یم ،قیقحت لوا هیضرف هب طوبرم نویسرگر نومزآ زا هلصاح هدمآ تسدب جیاتن
 هک دنک یم نایب هیضرف نیا جیاتن تقیقح رد .دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغت هب رجنم یطیحم
 زا لصاح نییعت بیرض اریز .دراد نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغت رب یرادانعم رثا یطیحم تسیز شزومآ
 یاهریغتم)یطیحم تسیز یاه شزومآ هب طوبرم یاهریغتم ناگدنهد خساپ رظن زا هک دهد یم ناشن نویسرگر نومزآ
 رییغت نازیم ریغتم دصرد (59/46)دصرد (55/18) ًاادودح بیترت هب لرتنک هورگ و شیامزآ هورگ ود رد ،(لقتسم
  .دننک یم نییبت ار نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن
 قیقحت لوا لاوس هب طوبرم لدم یگتسبمه بیرض نومزآ جیاتن

 یگتسبمه بیرض
 Yit X.it 

Yit 423. 1 نوسریپ یگتسبمه بیرض** 

 000.  هفرطود رادانعم حطس

 60 60 (N) هنومن

X.it 1 **423. نوسریپ یگتسبمه بیرض 

  000. هفرطود رادانعم حطس
 60 60 (N) هنومن

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قیقحت لوا لاوس هب طوبرم هنومن رد لدم نوسریپ یگتسبمه بیرض نومزآ زا لصاح هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
 یگتسبمه هک ددرگ یم دییأت هدش هبساحم یرادانعم حطس و هدمآ تسدب یگتسبمه بیرض هک دومن نایب ناوت یم
 لرتنک هورگ و شیامزآ هورگ ود رد بیترت هب نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغتو یطیحم تسیز شزومآ نیب
 شرگن رییغتو یطیحم تسیز شزومآ نیب دصرد%0 یاطخ حطس رد هک تفگ ناوت یم رگید ترابع هب .تسا رادانعم
  .دراد دوجو یرادانعم هطبار نازومآ شناد یطیحم تسیز
 قیقحت لوا ضرف هب طوبرم هنومن رد لدم بیارض نیگنایم هسیاقم بیرض ،(ANOVAb)نومزآ جیاتن 
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 (اونآ) سنایراو لیلحت
 شیامزآ هورگ'

 .F Sig تارودجم نیگنایم )یدازآ هجردdf)  تاعبرم عومجم لدم
 026a. 2.995 11.831 4 47.324 نویسرگر 

   3.950 55 217.260  هدتامیقاب
    59 264.583 لک

 لرتنک هورگ'

 .F Sig تارودجم نیگنایم )یدازآ هجردdf)  تاعبرم عومجم لدم
 000a. 37.855 43.383 12 520.595 نویسرگر 

   1.146 252 288.802  هدتامیقاب
    264 809.397 لک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ناشن هک دشاب یم قیقحت لوا لاوس هب طوبرم هنومن رد ،(ANOVAb) نومزآ زا لصاح جیاتن رگنایب ،(88-4)لودج
 اب هدش ماجنا هسیاقم اب و (دصرد)%0 یاطخ حطسو ،(دصرد)%03نانیمطا حطسرد نویسرگر نومزآ جیاتن دهد یم
  .تسا رادانعم ،(Sig 0.000=)یرادانعم حطس
 لقتسم یاهریغتم یارب ،(Sig) یرادانعم حطس رد نومزآ هرامآ رادقم ؛هک دومن نایب ناوت یم قوف لودج هب هجوت اب
 شهوژپ نیا یارب هدش هتفرگ رظن رد یاطخ حطس هکنیا هب هجوت اب اذلف .دشاب یم %0 ای نومزآ یاطخ رادقم زا رتمک

 ترابع هب .تسا هتشاد هتسباو ریغتم رب یرادانعم ریثات لقتسم یاهریغتم هدوب رادانعم ریغتم نیا نیاربانب ،دشاب یم 5%
 .دراد نآ رب یرادانعم رثا و دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ :رگید
 802a.)و ،(423a.)یگتسبمه بیرض بیترت هب لرتنک هورگ و شیامزآ هورگ ود رد مود نوتس الاب لودج رد نینچمه
 یم هک هتسباو ریغتم رد یریذپرییغت نازیم)نییعت بیرض نامه ای یگتسبمه بیرض عبرم نامه هک دهد یم ناشن ار (
 طخ لوح ار طاقن یگدنکارپ نازیم هک نیمخت رایعم یاطخ نیارب هوالع .(داد حیضوت ار نآ نویسرگر هلیسو هب دناوت
 لوح طاقن یگدنکارپ دشاب رتگرزب صخاش نیا رادقم هچ ره .دنک یم یریگ هزادنا ار یدعب ود یاضف رد نویسرگر
  .دوب دهاوخ رتشیب نویسرگر طخ
 :نازومآ شناد هب تسیز طیحم لئاسم شزومآ هئارا دعب

 قیقحت لوا هیضرف هب طوبرم نویسرگر نومزآ زا هلصاح جیاتن-
 لدم هصالخ

 نیمخت یاطخ رایعم فارحنا  (هدش لیدعت یگتسبمه بیرض عبرم)  R2 (یگتسبمه بیرض عبرم)  R (یگتسبمه بیرض) لدم

 849a .721 .708 3.71454.  شیامزآ هورگ'

 578a .334 .332 .20636.  لرتنک هورگ'

a. تباث بیرض)) :(هتسباو)هدننک ینیب شیپ یاهریغتم, Xit 
 

  شیامزآ هورگ'
 aلدم بیارض

 لدم

  هدشدرادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض
 t هرامآ

 یرادانعم حطس
 اتب بیرض رایعم یاطخ اتب بیرض اتب بیرض

 000. 4.900  3.717 18.213 تباث بیرض 

 090. 1.700 085. 136. 230. شحو تایح

 018. 2.384 143. 169. 402. تسیز طیحم زا تظافح

 576. 561. 040. 244. 137. (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 230. 1.202 138. 402. 483. تفایزاب

 000. 12.121 545. 046. 555. (زاگ و قرب ،بّآآ) یژرنا

a. هتسباو ریغتم: Yit 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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  لرتنک هورگ'
 aلدم بیارض

 لدم

  هدشدرادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض
 t هرامآ

 یرادانعم حطس
 اتب بیرض رایعم یاطخ اتب بیرض اتب بیرض

 000. 4.305  275. 1.182 تباث بیرض 

 000. 5.231 184. 081. 422. شحو تایح

 002. 2.257 091. 080. 180. تسیز طیحم زا تظافح

 000. 4.103 172. 074. 305. (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 004. 784. 038. 120. 094. تفایزاب

 008. 1.745 074. 107. 186. (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

a. هتسباو ریغتم: Yit 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هب تسیز طیحم لئاسم شزومآ هئارا دعب ،قیقحت لوا هیضرف هب طوبرم نویسرگر نومزآ زا هلصاح هدمآ تسدب جیاتن
 نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ دنک یم نایب هک .دشاب یم نازومآ شناد
 تسیز شرگن رییغت رب یرادانعم رثا یطیحم تسیز شزومآ هک دنک یم نایب هیضرف نیا جیاتن تقیقح رد .دوش یم
 هک دهد یم ناشن ،(98-4)لودج رد جردنم نویسرگر نومزآ زا لصاح نییعت بیرض اریز .دراد نازومآ شناد یطیحم
 دصرد (58/72) ًاادودح ،(لقتسم یاهریغتم) یطیحم تسیز یاه شزومآ هب طوبرم یاهریغتم ناگدنهد خساپ رظن زا
  .دنک یم نییبت ار نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغت نازیمریغتم
 شزومآ هک دوش یم هجیتن (ب) شخب و (فلا)شخب زا لصاح جیاتن هجوت اب :قیقحت لوا هیضرف یلک یریگ هجیتن
 زا لصاح نییعت بیارض هسیاقم اب اریز .دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغت هب رجنم یطیحم تسیز
 لبق و شیامزآ و لرتنک هورگ ود رد زا نییعت بیرض هک میدیسر هجیتن نیا هب لودج ود رد جردنم نویسرگر نومزآ
 ،اذل .تسا هدیسر (54/99) هب و دصرد (58/72) هب دصرد (58/72) هب دصرد (55/18) زا بیترت هب شزومآ هیارا زا
 لئاسم شزومآ هک تسا نآ هدننک نایب تقیقح رد ،دوش یم عقاو دییأت دروم قیقحت لوا هیضرف هک تفگ ناوت یم
  .دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغت هب رجنم یطیحم تسیز
 .دوش یم نازوما شناد یطیحم تسیز راتفر رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ :مود هیضرف

 لدم هصالخ

 نیمخت یاطخ رایعم فارحنا  (هدش لیدعت یگتسبمه بیرض عبرم)  R2 (یگتسبمه بیرض عبرم)  R (یگتسبمه بیرض) لدم

 466a .217 .160 2.46467.  شیامزآ هورگ'

 583a .340 .338 .20545.  لرتنک هورگ'

a. تباث بیرض)) :(هتسباو)هدننک ینیب شیپ یاهریغتم, Xit 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  شیامزآ هورگ'

 aلدم بیارض

 لدم

  هدشدرادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض
 t هرامآ

 یرادانعم حطس
 اتب بیرض رایعم یاطخ اتب بیرض اتب بیرض

 
 

 000. 4.613  1.726 7.962 زاگ فرصم

 583. 552. 071. 268. 148. قرب فرصم

 337. 969.- 120.- 306. 296.- بآ فرصم

 001. 3.408- 421.- 276. 942.- یطیحم تسیز درادناتسا یاراد تادیلوت زا هدافتسا

 538. 620.- 077.- 363. 225.- یعیبط عبانم زا تظافح

 0.579 0.586- 0.68- 0.364 2.227 (هدافتسا لباق هرابود)یتفایزاب لیاسو زا هدافتسا

a. هتسباو ریغتم: Yit 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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  لرتنک هورگ'
 aلدم بیارض

 لدم

  هدشدرادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض
 t هرامآ

 یرادانعم حطس
 اتب بیرض رایعم یاطخ اتب بیرض اتب بیرض

 000. 8.993  3.029 27.237 تباث بیرض 

 000. 8.661 369. 154. 1.336 شحو تایح

 001. 2.050 216. 305. 626. تسیز طیحم زا تظافح

 000. 781.- 074.- 252. 197.- (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 000. 4.294 328. 249. 1.071 تفایزاب

 001. 360. 026. 252. 091. (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

a. هتسباو ریغتم: Yit 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دنک یم نایب هک .دشاب یم ،قیقحت مود هیضرف هب طوبرم نویسرگر نومزآ زا هلصاح هدمآ تسدب جیاتن رگنایب لودج
 نییعت بیرض اریز .دراد یرادانعم رثا و دوش یم نازوما شناد یطیحم تسیز راتفر رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ

 تسیز شزومآ یاهریغتم ناگدنهد خساپ رظن زا هک دهد یم ناشن لودج رد جردنم نویسرگر نومزآ زا لصاح
 راتفر رییغت نازیم (55/49) و (دصرد (52/87) ًاادودح بیترت هب لرتنک هورگ و شیامزآ هورگ ود رد ،(لقتسم ریغتم)یطیحم
  .دنک یم نییبت ار نانمس ناتسا رد راسمرگ ناتسرهش نازوما شناد یطیحم تسیز

 قیقحت مود هیضرف هب طوبرم هنومن رد لدم نوسریپ یگتسبمه بیرض نومزآ جیاتن
 یگتسبمه بیرض

 Yit x2 
Yit 466. 1 نوسریپ یگتسبمه بیرض** 

 000.  هفرطود رادانعم حطس

 60 60 (N) هنومن

X.it 1 **466. نوسریپ یگتسبمه بیرض 

  000. هفرطود رادانعم حطس
 60 60 (N) هنومن

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یم قیقحت مود هیضرف هب طوبرم هنومن رد لدم نوسریپ یگتسبمه بیرض نومزآ زا لصاح هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
 نیب یگتسبمه هک ددرگ یم دییأت هدش هبساحم یرادانعم حطس و هدمآ تسدب یگتسبمه بیرض هک دومن نایب ناوت
 رد هک تفگ ناوت یم رگید ترابع هب .تسا رادانعم نازوما شناد یطیحم تسیز راتفر رییغت و یطیحم تسیز شزومآ
 یرادانعم هطبار نازوما شناد یطیحم تسیز راتفر رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ نیب دصرد%0 یاطخ حطس
 هب ینعی رضاح قیقحت یرامآ هعماج لک هب ،(دصرد)%03 نانیمطا اب ار نومزآ نیا زا لصاح جیاتن نینچمه .دراد دوجو
 .داد میمعت نازوما شناد یطیحم تسیز راتفر رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ هب ینعی

 قیقحت مود هیضرف هب طوبرم هنومن رد لدم بیارض نیگنایم هسیاقم بیرض ،(ANOVAb)نومزآ جیاتن 
 (اونآ) سنایراو لیلحت

 شیامزآ هورگ'

 .F Sig تارودجم نیگنایم )یدازآ هجردdf)  تاعبرم عومجم لدم
 008a. 3.807 23.124 4 92.497 نویسرگر 

   6.075 55 334.103  هدتامیقاب
    59 426.600 لک

 لرتنک هورگ'

 .F Sig تارودجم نیگنایم )یدازآ هجردdf)  تاعبرم عومجم لدم
 000a. 196.419 8.291 1 8.291 نویسرگر 

   042. 382 16.124  هدتامیقاب
    383 24.415 لک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 جیاتن دهد یم ناشن هک دشاب یم قیقحت مود هیضرف هب طوبرم هنومن رد ،(ANOVAb) نومزآ زا لصاح جیاتن رگنایب
 یرادانعم حطس اب هدش ماجنا هسیاقم اب و (دصرد)%0 یاطخ حطسو ،(دصرد)%03نانیمطا حطسرد نویسرگر نومزآ
(=0.000 Sig)، لودج هب هجوت اب .دشاب یم قیقحت مود هیضرف یرامآ فیصوت رگنایب لودجریسفت .تسا رادانعم 
 یاطخ رادقم زا رتمک لقتسم یاهریغتم یارب ،(Sig) یرادانعم حطس رد نومزآ هرامآ رادقم ؛هک دومن نایب ناوت یم قوف
 نیاربانب ،دشاب یم %5شهوژپ نیا یارب هدش هتفرگ رظن رد یاطخ حطس هکنیا هب هجوت اب اذلف .دشاب یم %0 ای نومز
 ریغتم رب یرادانعم ریثات لقتسم یاهریغتم و .دریگ یم رارق دییات دروم شهوژپ مود هیضرف و هدوب رادانعم ریغتم نیا
 یم نازوما شناد یطیحم تسیز راتفر رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ :رگید ترابع هب .تسا هتشاد هتسباو
 ،(466a.)یگتسبمه بیرض بیترت هب لرتنک هورگ و شیامزآ هورگود رد مود نوتس الاب لودج رد نینچمه .دوش
(.853a)، ریغتم رد یریذپرییغت نازیم) نییعت بیرض نامه ای یگتسبمه بیرض عبرم نامه هک دهد یم ناشن ار 
 طاقن یگدنکارپ نازیم هک نیمخت رایعم یاطخ نیارب هوالع .(داد حیضوت ار نآ نویسرگر هلیسو هب دناوت یم هک هتسباو
 یگدنکارپ دشاب رتگرزب صخاش نیا رادقم هچ ره .دنک یم یریگ هزادنا ار یدعب ود یاضف رد نویسرگر طخ لوح ار
 لک هب ،(دصرد)%03 نانیمطا اب ار نومزآ نیا زا لصاح جیاتن نینچمه .دوب دهاوخ رتشیب نویسرگر طخ لوح طاقن

 .داد میمعت راسمرگ ناتسرهش نازوما شناد هیلک هب ینعی رضاح قیقحت یرامآ هعماج
 :نازومآ شناد هب تسیز طیحم لئاسم شزومآ هئارا دعب مود هیضرف یسررب .(ب

 لدم هصالخ

 نیمخت یاطخ رایعم فارحنا  (هدش لیدعت یگتسبمه بیرض عبرم)  R2 (یگتسبمه بیرض عبرم)  R (یگتسبمه بیرض) لدم

 374a .140 .138 .23447.  شیامزآ هورگ'

 451a .204 .202 .22558.  لرتنک هورگ'

a. تباث بیرض)) :(هتسباو)هدننک ینیب شیپ یاهریغتم, Xit 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  شیامزآ هورگ'

 aلدم بیارض

 لدم

 هدشدرادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض

 t هرامآ

 یرادانعم حطس
 اتب بیرض رایعم یاطخ اتب بیرض اتب بیرض

 
 

 001. 952.  221. 210. زاگ فرصم

 001. 1.163 1.188 169. 196. قرب فرصم

 000. 1.388- 327.- 244. 338.- بآ فرصم

 000. 1.981- 627.- 309. 612.- یطیحم تسیز درادناتسا یاراد تادیلوت زا هدافتسا

 001. 278.- 075.- 262. 073.- یعیبط عبانم زا تظافح

 000. 1.819 497. 249. 453. (هدافتسا لباق هرابود)یتفایزاب لیاسو زا هدافتسا

a. هتسباو ریغتم: Yit 
 

 لرتنک هورگ'

 aلدم بیارض

 لدم

  هدشدرادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض
 t هرامآ

 یرادانعم حطس
 اتب بیرض رایعم یاطخ اتب بیرض اتب بیرض

 000. 542.  225. 122. تباث بیرض 

 000. 108.- 025.- 227. 025.- شحو تایح

 000. 397. 165. 427. 170. تسیز طیحم زا تظافح

 000. 1.218- 339.- 279. 340.- (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 000. 3.377 669. 190. 642. تفایزاب

 000. 532. 194. 377. 201. (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

a. هتسباو ریغتم: Yit 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 36 ...یطیحم تسیز یاهشزومآ ریثات یسررب

 لئاسم شزومآ هئارا دعب ،قیقحت مود هیضرف هب طوبرم نویسرگر نومزآ زا هلصاح هدمآ تسدب جیاتن رگنایب لودج
 یطیحم تسیز راتفر رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ دنک یم نایب هک .دشاب یم نازومآ شناد هب تسیز طیحم
 ،(28-4) لودج رد جردنم نویسرگر نومزآ زا لصاح نییعت بیرض اریز .دراد یرادانعم رثا و دوش یم نازوما شناد
 نازیم (دصرد (55/48) ،(لقتسم ریغتم)یطیحم تسیز شزومآ یاهریغتم ناگدنهد خساپ رظن زا هک دهد یم ناشن
  .دنک یم نییبت ار نانمس ناتسا رد راسمرگ ناتسرهش نازوما شناد یطیحم تسیز راتفر رییغت

 قیقحت مود هیضرف هب طوبرم هنومن رد لدم بیارض نیگنایم هسیاقم بیرض ،(ANOVAb)نومزآ جیاتن -
 (اونآ) سنایراو لیلحت

 شیامزآ هورگ'

 .F Sig تارودجم نیگنایم )یدازآ هجردdf) تاعبرم عومجم لدم
 000a. 157.102 141.318 6 847.906 نویسرگر 

   900. 133 119.637 هدتامیقاب
    139 967.543 لک

 لرتنک هورگ'

 .F Sig تارودجم نیگنایم )یدازآ هجردdf) تاعبرم عومجم لدم
 000a. 106.713 117.464 7 822.245 نویسرگر 

   1.101 132 145.297 هدتامیقاب
    139 967.543 لک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دهد یم ناشن هک دشاب یم قیقحت مود هیضرف هب طوبرم هنومن رد ،(ANOVAb) نومزآ زا لصاح جیاتن رگنایب لودج
 حطس اب هدش ماجنا هسیاقم اب و (دصرد)%0 یاطخ حطسو ،(دصرد)%03نانیمطا حطسرد نویسرگر نومزآ جیاتن
 .تسا رادانعم ،(Sig 0.000=)یرادانعم
 شزومآ هک دوش یم هجیتن (ب) شخب و (فلا)شخب زا لصاح جیاتن هجوت اب :قیقحت مود هیضرف یلک یریگ هجیتن
 زا لصاح نییعت بیارض هسیاقم اب اریز .دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز راتفر رییغت هب رجنم یطیحم تسیز
 و لرتنک هورگ ود رد زا نییعت بیرض هک میدیسر هجیتن نیا هب ،(28-4) و (48-4)لودج رد جردنم نویسرگر نومزآ
 (54/99) هب و دصرد (58/72) هب دصرد (54/57) هب دصرد (52/48) زا بیترت هب شزومآ هیارا زا لبق و شیامزآ
 هک تسا نآ هدننک نایب تقیقح رد ،دوش یم عقاو دییأت دروم قیقحت مود هیضرف هک تفگ ناوت یم ،اذل .تسا هدیسر
  .دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز راتفر رییغت هب رجنم یبسن روط هب یطیحم تسیز لئاسم شزومآ
 :نازومآ شناد هب تسیز طیحم لئاسم شزومآ هئارا لبق موس هیضرف یسررب .(فلا
 شناد زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ رتخد نازومآ شناد شرگن رد یطیحم تسیز یاه شزومآ ریثات :موس یعرف هیضرف
 .تسا ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما

  لرتنک هورگ – قیقحت موس هیضرف هب طوبرم یفیصوت نومزآ زا هلصاح جیاتن-
  یفیصوت نومزآ

  ءاطخ نیگنایم رایعم فارحنا رایعم فارحنا نیگنایم هنومن دادعت لدم یاهرییغتم

 10496. 81303. 3.5000 60 شحو تایح

 10496. 81303. 3.5000 60 تسیز طیحم زا تظافح

 10221. 79173. 3.5167 60 (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 09165. 70990. 3.7333 60 تفایزاب

 09165. 70990. 3.7333 60 (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 –شرگن رییغتم رد رسپ و رتخد تیسنج اب مجنپ یلیصحت هیاپ ود هسیاقم یارب (t) نومزآ زا هلصاح جیاتن- 

 لرتنک هورگ

 لدم یاهرییغتم
  هیضرف نومزآ  هنومن مجح  تیسنج و هیاپ

 t هرامآ
  یرادانعم حطس یدازآ هجرد 

 نیگنایم توافت
 

  ٪03 توافتم نانیمطا هلصاف 8
 الاب نارک نییاپ نارک

 2.7810 2.1190 2.45000 000. 59 14.812 59 رسپ شحو تایح

 59 رتخد
 2.5956 2.0311 2.31333 000. 59 16.401 59 رسپ تسیز طیحم زا تظافح

 59 رتخد
 3.6267 3.0066 3.31667 000. 59 21.406 59 رسپ (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 59 رتخد
 3.5374 3.2093 3.37333 000. 59 41.143 59 رسپ تفایزاب

 59 رتخد
 3.8549 3.3784 3.61667 000. 59 30.376 59 رسپ (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

 59 رتخد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  هاوگ هورگ – قیقحت موس هیضرف هب طوبرم یفیصوت نومزآ زا هلصاح جیاتن-
  یفیصوت نومزآ

  ءاطخ نیگنایم رایعم فارحنا رایعم فارحنا نیگنایم هنومن دادعت لدم یاهرییغتم

 16540. 1.28122 2.4500 60 شحو تایح

 14105. 1.09257 2.3133 60 تسیز طیحم زا تظافح

 15494. 1.20016 3.3167 60 (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 15494. 1.20016 3.3167 60 تفایزاب

 11906. 92226. 3.6167 60 (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هورگ –شرگن رییغتم رد رسپ و رتخد تیسنج اب مجنپ یلیصحت هیاپ ود هسیاقم یارب (t) نومزآ زا هلصاح جیاتن

 هاوگ

 لدم یاهرییغتم
  هیضرف نومزآ  هنومن مجح  تیسنج و هیاپ

 t هرامآ
  یرادانعم حطس یدازآ هجرد 

 نیگنایم توافت
 

  ٪03 توافتم نانیمطا هلصاف 7
 الاب نارک نییاپ نارک

 3.7100 3.2900 3.50000 000. 59 33.346 59 رسپ شحو تایح

 59 رتخد
 3.7100 3.2900 3.50000 000. 59 33.346 59 رسپ تسیز طیحم زا تظافح

 59 رتخد
 3.7212 3.3121 3.51667 000. 59 34.406 59 رسپ (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 59 رتخد
 3.9167 3.5499 3.73333 000. 59 40.736 59 رسپ تفایزاب

 59 رتخد
 3.74512 3.21387 3.48751 000. 59 38.736 59 رسپ (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

 59 رتخد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                           
1 95% Confidence Interval of the Difference 
2 95% Confidence Interval of the Difference 



 17 ...یطیحم تسیز یاهشزومآ ریثات یسررب

 یم نایب هکیروط هب .دشاب یم ،قیقحت موس هیضرف هب طوبرم (t) نومزآ زا هلصاح هدمآ تسدب جیاتن رگنایب ،لودج
 شناد زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ رتخد نازومآ شناد شرگن رد یطیحم تسیز یاه شزومآ نیب یرانعم توافت دنک
 هورگ یارب بیترت هب (t) ۀرامآ ،30 یدازآ ۀجرد حطس رد ،ساسا نیارب .دراد دوجو ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما
 ،34.406 ،33.346 ،33.346 ربارب زین هاوگ هورگ یارب ،30.376 ،41.143 ،21.406 ،16.401 ،14.812 ربارب لرتنک

 زا رتمک و (0005.) ربارب لدم یاهریغتم همه یارب یرادانعم حطس هک ییاجنآ زا و دمآ تسد هب ،38.736 ،40.736
 شناد شرگن رد یطیحم تسیز یاه شزومآ ریثات هک تفگ ناوت یم نانیمطا دصرد %03 اب ،اذل ،تسا %0 رادقم
 .تسا ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما شناد زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ رتخد نازومآ

 :نازومآ شناد هب تسیز طیحم لئاسم شزومآ هئارا دعب موس هیضرف یسررب .(ب

  لرتنک هورگ – قیقحت موس هیضرف هب طوبرم یفیصوت نومزآ زا هلصاح جیاتن-
  یفیصوت نومزآ

  ءاطخ نیگنایم رایعم فارحنا رایعم فارحنا نیگنایم هنومن دادعت لدم یاهرییغتم

 0.148 0.968 4.935 60 شحو تایح
 0.148 0.968 4.935 60 تسیز طیحم زا تظافح
 0.144 0.943 4.959 60 (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ
 0.129 0.845 5.264 60 تفایزاب
 0.129 0.845 5.264 60 (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هورگ –شرگن رییغتم رد رسپ و رتخد تیسنج اب مجنپ یلیصحت هیاپ ود هسیاقم یارب (t) نومزآ زا هلصاح جیاتن-

 لرتنک

 لدم یاهرییغتم
 هیضرف نومزآ هنومن مجح تیسنج و هیاپ

 یرادانعم حطس یدازآ هجرد t هرامآ
 نیگنایم توافت

 

 ٪03 توافتم نانیمطا هلصاف 8

 الاب نارک نییاپ نارک

 3.36501 2.56399 2.9645 000. 59 17.9201 59 رسپ شحو تایح

 59 رتخد

 3.14116 2.45751 2.799093 0.00 59 19.844 59 رسپ تسیز طیحم زا تظافح

 59 رتخد

 4.38867 3.63847 4.013207 0.00 59 25.9061 59 رسپ (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 59 رتخد

 4.27977 3.88289 4.081693 0.00 59 49.7794 59 رسپ تفایزاب

 59 رتخد

 4.66455 4.08738 4.376207 0.00 59 36.7598 59 رسپ (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

 59 رتخد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  هاوگ هورگ – قیقحت موس هیضرف هب طوبرم یفیصوت نومزآ زا هلصاح جیاتن-
  یفیصوت نومزآ

  ءاطخ نیگنایم رایعم فارحنا رایعم فارحنا نیگنایم هنومن دادعت لدم یاهرییغتم

 0.233 1.526 3.455 60 شحو تایح
 0.199 1.301 3.262 60 تسیز طیحم زا تظافح
 0.218 1.429 4.677 60 (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ
 0.218 1.429 4.677 60 تفایزاب
 0.168 1.098 5.100 60 (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                           
1 95% Confidence Interval of the Difference 
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 هاوگ هورگ –شرگن رییغتم رد رسپ و رتخد تیسنج اب مجنپ یلیصحت هیاپ ود هسیاقم یارب (t) نومزآ زا هلصاح جیاتن

 لدم یاهرییغتم

  هیضرف نومزآ  هنومن مجح  تیسنج و هیاپ

 t هرامآ
  یرادانعم حطس یدازآ هجرد 

 نیگنایم توافت
 

  ٪03 توافتم نانیمطا هلصاف 8

 الاب نارک نییاپ نارک

 4.4891 3.9809 4.235 000. 71.39 40.34866 59 رسپ شحو تایح

 59 رتخد

 4.4891 3.9809 4.235 000. 59 41.715846 95 رسپ تسیز طیحم زا تظافح

 59 رتخد

 4.502652 4.007641 4.2551707 000. 59 43.35156 59 رسپ (اوه و کاخ ،بآ) یگدولآ

 59 رتخد

 4.739207 4.295379 4.5173293 000. 59 49.29056 59 رسپ تفایزاب

 59 رتخد

 4.5315952 3.8887827 4.2198871 000. 59 46.87056 59 رسپ (زاگ و قرب ،بّآآ)یژرنا

 59 رتخد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دنک یم نایب هکیروط هب .دشاب یم ،قیقحت موس هیضرف هب طوبرم (t) نومزآ زا هلصاح هدمآ تسدب جیاتن رگنایب لودج
 هیاپ رسپ نازوما شناد و مجنپ هیاپ رتخد نازومآ شناد شرگن و یطیحم تسیز یاه شزومآ ریثات نیب یرانعم توافت
 ،17.9201ربارب لرتنک هورگ یارب بیترت هب (t) ۀرامآ ،30 یدازآ ۀجرد حطسرد ،ساسا نیارب .دراد دوجو ییادتبا مجنپ

 ،43.35156 ،41.715846 ،40.34866ربارب زین هاوگ هورگ یارب ،36.7598 ،49.7794 ،25.9061 ،19.844
 رتمک و (0005.)ربارب لدم یاهریغتم همه یارب یرادانعم حطس هک ییاجنآ زا و دمآ تسد هب ،46.87056 ،49.29056

 شناد شرگن رد یطیحم تسیز یاه شزومآ ریثات هک تفگ ناوت یم نانیمطا دصرد %03 اب ،اذل ،تسا %0 رادقم زا
 .تسا ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما شناد زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ رتخد نازومآ
 یاه شزومآ ریثات هک دهد یم ناشن رضاح شهوژپ یبرجت دهاوش یلک روط هب :قیقحت موس هیضرف یلک یریگ هجیتن
 هب .تسا ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما شناد زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ رتخد نازومآ شناد شرگن رد یطیحم تسیز
 رد یکدنا توافت هک تسا هدیدرگ هدهاشم نازومآ شناد هب یطیحم تسیز یاه شزومآ هئارا نودب هلحرم رد یروط
 رسپ نازوما شناد زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ رتخد نازومآ شناد شرگن رد یطیحم تسیز یاه شزومآ ریثات صوصخ
 توافت هک تسا هدیدرگ هدهاشم نازومآ شناد هب یطیحم تسیز یاه شزومآ هئارا دعب اما ،دراد دوجو ییادتبا مجنپ هیاپ
 .دراد دوجو هورگ ود نیا نیب یزراب
 .تسا ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما شناد زا رتشیب رتخد نازومآ شناد راتفر رب یطیحم تسیز یاهشزومآ ریثات :مراهچ هیضرف

  لرتنک هورگ – قیقحت مجنپ هیضرف هب طوبرم یفیصوت نومزآ زا هلصاح جیاتن-
  یفیصوت نومزآ

  ءاطخ نیگنایم رایعم فارحنا رایعم فارحنا نیگنایم هنومن دادعت لدم یاهرییغتم

 14095. 1.09183 2.1667 60 زاگ فرصم

 13230. 1.02477 2.1967 60 قرب فرصم

 15819. 1.22532 3.0833 60 بآ فرصم

 16688. 1.29263 3.0833 60 یطیحم تسیز درادناتسا یاراد تادیلوت زا هدافتسا

 13120. 1.01625 3.4667 60 یعیبط عبانم زا تظافح

  یتفایزاب لیاسو زا هدافتسا
 (هدافتسا لباق هرابود)

60 3.7421 1.21872 .147984 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                           
1 95% Confidence Interval of the Difference 
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 لرتنک هورگ – راتفر رییغتم رد رسپ و رتخد تیسنج اب مجنپ یلیصحت هیاپ ود هسیاقم یارب (t) نومزآ زا هلصاح جیاتن-

 لدم یاهرییغتم
  هیضرف نومزآ  هنومن مجح  تیسنج و هیاپ

 t هرامآ
  یرادانعم حطس یدازآ هجرد 

 نیگنایم توافت
 

  ٪03 توافتم نانیمطا هلصاف 8
 الاب نارک نییاپ نارک

 زاگ فرصم
 2.4487 1.8846 2.16667 000. 59 15.371 59 رسپ

 59 رتخد
 2.4614 1.9319 2.19667 000. 59 16.604 59 رسپ قرب فرصم

 59 رتخد
 3.3999 2.7668 3.08333 000. 59 19.492 59 رسپ بآ فرصم

 59 رتخد
 3.4173 2.7494 3.08333 000. 59 18.477 59 رسپ یطیحم تسیز درادناتسا یاراد تادیلوت زا هدافتسا

 59 رتخد
 3.7292 3.2041 3.46667 000. 59 26.423 59 رسپ یعیبط عبانم زا تظافح

 59 رتخد
  یتفایزاب لیاسو زا هدافتسا
 (هدافتسا لباق هرابود)

 6.4637 5.3696 5.91667 000. 59 21.642 59 رسپ

 59 رتخد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  هاوگ هورگ – قیقحت مجنپ هیضرف هب طوبرم یفیصوت نومزآ زا هلصاح جیاتن-
  یفیصوت نومزآ

  ءاطخ نیگنایم رایعم فارحنا رایعم فارحنا نیگنایم هنومن دادعت لدم یاهرییغتم

 32995. 2.55582 2.9000 60 زاگ فرصم

 13878. 1.07501 3.2167 60 قرب فرصم

 10916. 84556. 3.3833 60 بآ فرصم

 13298. 1.03006 3.3000 60 یطیحم تسیز درادناتسا یاراد تادیلوت زا هدافتسا

 12894. 99873. 3.4500 60 یعیبط عبانم زا تظافح

  یتفایزاب لیاسو زا هدافتسا
 (هدافتسا لباق هرابود)

60 3.5667 .98060 .12660 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هاوگ هورگ – راتفر رییغتم رد رسپ و رتخد تیسنج اب مجنپ یلیصحت هیاپ ود هسیاقم یارب (t) نومزآ زا هلصاح جیاتن-

 لدم یاهرییغتم

  هیضرف نومزآ  هنومن مجح  تیسنج و هیاپ

 t هرامآ
  یرادانعم حطس یدازآ هجرد 

 نیگنایم توافت
 

  ٪03 توافتم نانیمطا هلصاف

 الاب نارک نییاپ نارک

 زاگ فرصم
 3.4944 2.9390 3.21667 000. 59 23.178 59 رسپ

 59 رتخد
 3.6018 3.1649 3.38333 000. 59 30.994 59 رسپ قرب فرصم

 59 رتخد

 3.5661 3.0339 3.30000 000. 59 24.816 59 رسپ بآ فرصم

 59 رتخد

 3.7080 3.1920 3.45000 000. 59 26.758 59 رسپ یطیحم تسیز درادناتسا یاراد تادیلوت زا هدافتسا

 59 رتخد

 3.8200 3.3134 3.56667 000. 59 28.174 59 رسپ  یعیبط عبانم زا تظافح

 59 رتخد

  یتفایزاب لیاسو زا هدافتسا
 (هدافتسا لباق هرابود)

 4.3946 3.0054 3.70000 000. 59 20.658 59 رسپ 

 59 رتخد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                           
1 95% Confidence Interval of the Difference 
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 ،قیقحت مجنپ هیضرف هب طوبرم (t) نومزآ زا هلصاح هدمآ تسدب جیاتن رگنایب ،(29-4) لودج یلإ ،(49-4) لودج
 رتخد نازومآ شناد راتفر رب یطیحم تسیز یاهشزومآ ریثات ات نیب یرانعم توافت دنک یم نایب هکیروط هب .دشاب یم
 یدازآ ۀجرد حطس رد ،ساسا نیارب .دراد دوجو تسا ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما شناد زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ
 زین هاوگ هورگ یارب ،26.423 ،18.477 ،19.492 ،16.604 ،15.371ربارب لرتنک هورگ یارب بیترت هب (t) ۀرامآ ،30
 همه یارب یرادانعم حطس هک ییاجنآ زا و دمآ تسد هب ،تسا ،28.174 ،26.758 ،24.816 ،30.994 ،23.178 ،ربارب
 شزومآ ریثات هک تفگ ناوت یم نانیمطا دصرد %03 اب ،اذل ،تسا %0 رادقم زا رتمک و (0005.) ربارب لدم یاهریغتم
 ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما شناد زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ رتخد نازومآ شناد راتفر رب یطیحم تسیز یاه
 .تسا

 :نازومآ شناد هب تسیز طیحم لئاسم شزومآ هئارا دعب مراهچ هیضرف یسررب .(ب

 لرتنک هورگ – قیقحت مجنپ هیضرف هب طوبرم یفیصوت نومزآ زا هلصاح جیاتن-
  یفیصوت نومزآ

  ءاطخ نیگنایم رایعم فارحنا رایعم فارحنا نیگنایم هنومن دادعت لدم یاهرییغتم

 0.205 1.588 3.152 60 زاگ فرصم
 0.192 1.491 3.195 60 قرب فرصم
 0.230 1.782 4.485 60 بآ فرصم
 0.243 1.880 4.485 60 یطیحم تسیز درادناتسا یاراد تادیلوت زا هدافتسا

 0.191 1.478 5.043 60 یعیبط عبانم زا تظافح
 0.215 1.773 5.443 60 (هدافتسا لباق هرابود) یتفایزاب لیاسو زا هدافتسا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 –شرگن رییغتم رد رسپ و رتخد تیسنج اب مجنپ یلیصحت هیاپ ود هسیاقم یارب (t) نومزآ زا هلصاح جیاتن- 

 لرتنک هورگ

 لدم یاهرییغتم
  هیضرف نومزآ  هنومن مجح  تیسنج و هیاپ

 t هرامآ
  یرادانعم حطس یدازآ هجرد 

 نیگنایم توافت
 

  ٪03 توافتم نانیمطا هلصاف
 الاب نارک نییاپ نارک

 زاگ فرصم
 3.2372 2.4914 2.8643 000. 59 20.3205 59 رسپ

 59 رتخد
 3.2540 2.5540 2.9040 000. 59 21.9505 59 رسپ قرب فرصم

 59 رتخد
 4.4947 3.6577 4.0762 000. 59 25.7684 59 رسپ بآ فرصم

 59 رتخد
 4.5177 3.6347 4.0762 000. 59 24.4266 59 رسپ یطیحم تسیز درادناتسا یاراد تادیلوت زا هدافتسا

 59 رتخد
 4.9300 4.2358 4.5829 000. 59 34.9312 59 رسپ  یعیبط عبانم زا تظافح

 59 رتخد
  یتفایزاب لیاسو زا هدافتسا
 (هدافتسا لباق هرابود)

 28.6107 59 رسپ 
 

59 .000 7.8218 7.0986 8.5450 

 59 رتخد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هاوگ هورگ – قیقحت مجنپ هیضرف هب طوبرم یفیصوت نومزآ زا هلصاح جیاتن
  یفیصوت نومزآ

  ءاطخ نیگنایم رایعم فارحنا رایعم فارحنا نیگنایم هنومن دادعت لدم یاهرییغتم

 0.480 3.718 4.218 60 زاگ فرصم
 0.202 1.564 4.679 60 قرب فرصم
 0.159 1.230 4.921 60 بآ فرصم
 0.193 1.498 4.800 60 یطیحم تسیز درادناتسا یاراد تادیلوت زا هدافتسا

 0.188 1.453 5.018 60 یعیبط عبانم زا تظافح
 0.184 1.426 5.188 60 (هدافتسا لباق هرابود) یتفایزاب لیاسو زا هدافتسا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هورگ –شرگن رییغتم رد رسپ و رتخد تیسنج اب مجنپ یلیصحت هیاپ ود هسیاقم یارب (t) نومزآ زا هلصاح جیاتن-

 هاوگ

 لدم یاهرییغتم
  هیضرف نومزآ  هنومن مجح  تیسنج و هیاپ

 t هرامآ
  یرادانعم حطس یدازآ هجرد 

 نیگنایم توافت
 

  ٪03 توافتم نانیمطا هلصاف
 الاب نارک نییاپ نارک

 زاگ فرصم
 4.6196 3.8854 4.2524 000. 59 30.6413 59 رسپ

 59 رتخد
 4.7616 4.1840 4.4728 000. 59 40.9741 59 رسپ قرب فرصم

 59 رتخد
 4.7144 4.0108 4.3626 000. 59 32.8068 59 رسپ بآ فرصم

 59 رتخد
 4.9020 4.2198 4.5609 000. 59 35.3741 59 رسپ یطیحم تسیز درادناتسا یاراد تادیلوت زا هدافتسا

 59 رتخد
 5.0500 4.3803 4.7151 000. 59 37.2460 59 رسپ  یعیبط عبانم زا تظافح

 59 رتخد
  یتفایزاب لیاسو زا هدافتسا
 (هدافتسا لباق هرابود)

 5.8097 3.9731 4.8914 000. 59 27.3099 59 رسپ 

 59 رتخد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یم نایب هکیروط هب .دشاب یم ،قیقحت مجنپ هیضرف هب طوبرم (t) نومزآ زا هلصاح هدمآ تسدب جیاتن رگنایب لودج
 شناد زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ رتخد نازومآ شناد راتفر رب یطیحم تسیز یاهشزومآ ریثات نیب یرانعم توافت دنک
 هورگ یارب بیترت هب (t) ۀرامآ ،30 یدازآ ۀجرد حطس رد ،ساسا نیارب .دراد دوجو ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما
 ،30.6413ربارب زین هاوگ هورگ یارب ،28.6107 ،34.9312 ،24.4266 ،25.7684 ،21.9505 ،20.3205ربارب لرتنک

 همه یارب یرادانعم حطس هک ییاجنآ زا و دمآ تسد هب ،27.3099 ،37.2460 ،35.3741 ،32.8068 ،40.9741
 ریثات هک تفگ ناوت یم نانیمطا دصرد %03 اب ،اذل ،تسا %0 رادقم زا رتمک و (0005.) ربارب لدم یاهریغتم
 ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما شناد زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ رتخد نازومآ شناد راتفر رب یطیحم تسیز یاهشزومآ
 .تسا
 یاهشزومآ ریثات هک دهد یم ناشن رضاح شهوژپ یبرجت دهاوش یلک روط هب :قیقحت مراهچ هیضرف یلک یریگ هجیتن
 هب .تسا ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما شناد زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ رتخد نازومآ شناد راتفر رب یطیحم تسیز
 لباق توافت هک تسا هدیدرگ هدهاشم نازومآ شناد هب یطیحم تسیز یاه شزومآ هئارا نودب هلحرم رد یروط
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 زا رتشیب ییادتبا مجنپ هیاپ رتخد نازومآ شناد راتفر رب یطیحم تسیز یاهشزومآ ریثات صوصخ رد یا هضحالم
 هدهاشم نازومآ شناد هب یطیحم تسیز یاه شزومآ هئارا دعب اما ،دراد دوجو ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما شناد
 .دراد دوجو هورگ ود نیا نیب یزراب توافت هک تسا هدیدرگ
 یریگ هجیتن
 اریز ،دشاب یم یطیحم تسیز داوس شیازفا یللملا نیب عماوج رثکا یلصا فادها زا یکی زورما کرادم و دانسا قباطم
 زین نآ زا تیامح یارب یلیامت و درک دنهاوخن کرد ار رییغت هب زاین دارفا یطیحم تسیز تیعضو زا یهاگآ نودب
 تسد هب یطیحم تسیز داوس ،دنشابن زین دنیارف نیا رد تکراشم ناهاوخ هک تسا نکمم یتح و تشاد دنهاوخن
 یم یعیبط عبانم زا یرادهگن و تظافح یارب شخبرثا یژتارتسا کی زا یشخب یطیحم تسیز شزومآ قیرط زا هدمآ
 یمن میظنت لوادتم و موسرم یاه شور و شناد رد یگداس هب یطیحم تسیز داوس هک تسا ملسم لاحنیا اب .دشاب

 یرورض یطیحم تسیز شزومآ هنیمز رد یمسر شرورپ و شزومآ رد دیدج تفایهر کی هب زاین هنیمز نیا رد ،دوش
 نازومآ شناد شرگن و راتفر رب یطیحم تسیز یاه شزومآ ریثات دش هراشا شهوژپ نیا رد هک هنوگ نامه.تسا
 هک دش زاغآ ینامز تسیز طیحم هدرتسگ لداعت مدع .تسا مهم رایسب تاعوضوم زا تسیز طیحم هلاسم هب تبسن
 هنادرخبان و هناهاگآان یاه تلاخد هب روصت نیمه اب و دومن یقلت تسیز طیحم قلطم کلام ار دوخ هنارورغم ناسنا
 تسیز لئاسم شزومآ داد ناشن شهوژپ لوا هیضرف یسررب.(5398 ،ینامکرت ) دز تسد تسیز طیحم ءازجا مامترد
 اب رضاح قیقحت زا شخب نیا جیاتن ،یلک روط هب .دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغت هب رجنم یطیحم
 ،(3198)یحلاص ،(3198) یمیرک ،(1198) یلیعامسا ،(4198) یناوضر ،(7557)1لیوراگ و دنالدرون قیقحت جیاتن

 تسیز یهاگآ هک داد ناشن ناشیا جیاتن اریز ،تسین راگزاس ،(9198) یهللادبع قیقحت جیاتن اب و تسا راگزاس
 داد ناشن رضاح قیقحت جیاتن هک یتروص رد ،تشادن یرادانعم توافت نانز و نادرم یطیحم تسیز شرگن و یطیحم
 .دراد نآ رب یرادانعم رثا و دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رییغت هب رجنم یطیحم تسیز شزومآ هک
 یطیحم تسیز راتفر رییغت هب رجنم یبسن روط هب یطیحم تسیز لئاسم شزومآ داد ناشن شهوژپ مود هیضرف یسررب
 راگزاس ،(9198) یهللادبع قیقحت جیاتن اب رضاح قیقحت زا شخب نیا جیاتن ،یلک روط هب .دوش یم نازومآ شناد
 راتفر نانز هب تبسن نادرم هک تشاد توافت نانز و نادرم یطیحم تسیز راتفر هک داد ناشن ناشیا جیاتن اریز ،تسا
  .دنتشاد یرت بولطم یطیحم تسیز
 شناد زا رتشیب رتخد نازومآ شناد شرگن رد یطیحم تسیز یاه شزومآ داد ناشن شهوژپ یاه هتفای زا رگید یکی
 هک تسا هدیدرگ هدهاشم نازومآ شناد هب یطیحم تسیز یاه شزومآ هئارا زا دعب نینچمه دراد ریثات رسپ نازوما
 یهللادبع قیقحت جیاتن اب رضاح قیقحت زا شخب نیا جیاتن ،یلک روط هب .دراد دوجو هورگ ود نیا نیب یزراب توافت
 .تسین راگزاس ،(9198)
 زا رتشیب رتخد نازومآ شناد راتفر رب یطیحم تسیز یاهشزومآ ریثات هک دهد یم ناشن رضاح شهوژپ یبرجت دهاوش
 هدیدرگ هدهاشم نازومآ شناد هب یطیحم تسیز یاه شزومآ هئارا نودب هلحرم رد یروط هب .تسا رسپ نازوما شناد

                                                           
1.nordlund and garvil ,2002 
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 مجنپ هیاپ رتخد نازومآ شناد راتفر رب یطیحم تسیز یاهشزومآ ریثات صوصخ رد یا هضحالم لباق توافت هک تسا
 شناد هب یطیحم تسیز یاه شزومآ هئارا دعب اما ،دراد دوجو ییادتبا مجنپ هیاپ رسپ نازوما شناد زا رتشیب ییادتبا
 قیقحت زا شخب نیا جیاتن ،یلک روط هب .دراد دوجو هورگ ود نیا نیب یزراب توافت هک تسا هدیدرگ هدهاشم نازومآ

 ،(6857) 7ناراکمه و رتسلاب -لوکولک ،(7557)8لیوراگ و دنالدرون ،(9198) یهللادبع قیقحت جیاتن اب رضاح
 تسیز شزومآ هک داد ناشن رضاح قیقحت جیاتن ،تسا راگزاس(3198)یحلاص ،(3198) یمیرک ،(1198) یلیعامسا
 .دراد نآ رب یرادانعم رثا و دوش یم نازومآ شناد یطیحم تسیز راتفر رییغت هب رجنم یطیحم
  عبانم
 ،نارهت رهش هطسوتم موس هیاپ نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگن رب رثوم یتخانش هعماج لماوع یسررب " ،(1198) ،هنازرف ،یلیعامسا

 .نارهت زکرم رون مایپ هاگشناد

 تسیز ییازفا یهاگآ و شرگنرب تسیز طیحم یهورگ شزومآ یشخبرثا " ،(6398) ،اتیهانآ ،ییاموک یشخبادخ و میرم ،حایس یتجح
 1-8 ،9 هرامش ،7 هرود ،ناکدوک یراتسرپ هیرشن "نارهت رهش یناتسبد رتخد نازومآ شناد یطیحم

 و نایبرم هاگدید زا یناتسبد و یناتسبد شیپ ناکدوک هب تسیز طیحم شزومآ دوجوم یاه شور هعلاطم " ،(8398) ،هزوریف ،هداز یقلاخ
 .بونج نارهت دحاو رون مایپ هاگشناد ،"ناراگزومآ

 ،" ناردنزام ییادتبا هرود ناملعم یطیحم تسیز تراهم و شرگن ،شناد یسررب " ،(7398 ) ،اقآ یلع ،یدمحم و میهاربا ،نارمع یحلاص
 .03 هرامش ،تیبرت و میلعت همانلصف

 : یدروم هعلاطم )یطیحم تسیز نیون شرگن و یطیحم تسیز یاه شزرا نیب هطبار لیلحت " ،(7398) ،اراس ،داژن میرک ؛قداص ،یحلاص
 .29 هرامش ،مهد لاس ،تاطابترا و یگنهرف تاعلاطم یناریا نمجنا همانلصف ،( هیمورا

 ،"(ناتسلگ و ناردنزام ،نالیگ ناتسا :یدروم هعلاطم ) یژرنا فرصم و تسیز طیحم هب تبسن دیدج شرگن " ،(3198) ،قداص ،یحلاص
 6 هرامش ،تاطابترا و یگنهرف همانلصف

 سرادم تشادهب نایبرم هب یرهش دنامسپ هنیمز رد یطیحم تسیز یاه شزومآ یشخبرثا یسررب " ،(7398) ،میرم ،یناجرو یرگسع
 .یر رهش دحاو رون مایپ هاگشناد ،" نارهت رهش شرورپ و شزومآ 78 هقطنم

 اه کدوک دهم نایبرم یزاس هدامآ و یبایزرا " ،(9398) ،هلداع ،روپ یدارس و دمحا ،روپ یکلم و نیسح ،یدوبیم و دمحمدیس ،یریبش
 و راهب ،یعامتجا تخانش یشهوژپ – یملع همانلصف ،" ( نارهت رهش : یدروم هعلاطم ) ناکدوک هب تسیز طیحم شزومآ یارب
 .8 هرامش ،موس لاس ،ناتسبات

 عطقم نازومآ شناد یطیحم تیز راتفر رییغت و یهاگآ نازیم رب یژرنا هنیهب فرصم هنیمز رد شزومآ ریثات " ،(5398) ،همطاف ،ینامکرت
 .رون مایپ هاگشناد ،ناتسمز ،" نارهت رهش هنارتخد ییامنهار

398) ،هیدهم ،یدیعس و هناسفا ،مدقم ینامز  ییادتبا ناملعم تراهم و شرگن ،شناد یاقترا رب تسیز طیحم شزومآ ریثات یسررب " ،( 7
 .موس هرامش ،لوا لاس راهب ،رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم شزومآ همانلصف ،نارهت پ.آ 78 هقطنم

 .تاقیقحت مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،نارهت ،"تسیز طیحم شزومآ " ،(5398) ،کولملا مرکا ،نایناجیهال

 هعلاطم :نازومآ شناد یهاگآ حطس ءاقترا رد تسیز طیحم زا تظافح یناگمه شزومآ شقن یسررب " ،(9398 ) ،تاداسلا میرم ،ینیسح
 .بونج نارهت دحاو رون مایپ هاگشناد ،"نارهت 4 هیحان هطسوتم عطقم نازومآ شناد یدروم

 .مولعلارقاب هدکشهوژپ ،"راتفر : هلاقم " ،(9398) ،همطاف ،یهللادبع

                                                           
1.nordlund and garvil ,2002 
2 Cloquell-Ballester 
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 تسیز یاهراتفر یسانشزاب و لیلحت " ،(9398) ،اضردیمح ،یقداص ؛ تاداسلا همیظع ،یهللادبع ؛اضر ،یدابآ کلم یراتخم
 .8-57ص ،18 هرامش ،مجنپ لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،(ناهفصا رهشیدروم هعلاطم)یطیحم

 ،تسیز طیحم زا تظفاحم یاهراتفر و یطیحم تسیز شناد نیب هطبار " ،(6198) ،زانرهش ،یوضترم ؛امیس ،یسودرف ؛همیعن ،یناوضر
 667-907 ص ،90 هرامش ،یسانش هعماج همان هژیو ،یناسنا مولع همان شهوژپ

 : یدروم هعلاطم) نازومآ شناد یطیحم تسیز شرگنرب شرورپ و شزومآ شقن (4398) ،یضترم ،یمالغ ؛زیورپ ،هرساب ؛دمحا ،زودنا
 .یروانف و ملع هعسوت یاه شخب رد رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یاهراکهار یلم هرگنک نیلوا ،(مالیا رهش نازومآ شناد

 شرگن نیب فاکش رد یراتخاس لماوع شقن یتخانش هعماج لیلحت " ،(4398) ،شویراد ،نایدمحا؛یلعدیس ،رف نایمشاه؛روصنم ،نایتقیقح
 ص ،4هرامش ،4 هرود ،ناریا رد یعامتجا تاقیقحت و تاعلاطم ،(هاشنامرک رهش نادنورهش :یدروم هعلاطم) یطیحم تسیز یاهراتفر و
486-930. 

 :یدروم علاطم) تسیز طیحم زا تظافح یاهراتفر و یطیحم تسیز شزومآ هطبار یسررب " ،(7398) ،ارهز ،لصا یمئاق ؛قداص ،یحلاص
 9 هرامش ،لوا لاس ،رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم شزومآ همانلصف ،(لباب هنارتخد یاهناتسریبد نازومآ شناد
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