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 ناریا ،لباب ،یمالسا دازآ هاگشناد ،لباب دحاو ،هعسوت و داصتقا یسانشهعماج یرتکد یوجشناد
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 هدیکچ
 ناردنزام ناتسا یلحاس یاهرهش نینکاس یرگشدرگ هب لیامت نازیم رد یگنهرف هیامرس داعبا مهس یسررب رضاح شهوژپ فده
 هعماج .دشاب یم یشیامیپ عون زا یفیصوت شهوژپ شور .دشاب یم (رسمار ،سولاچ ،رهشون ،دابآدومحم ،رسلباب) یدروم هعلاطم دراوم
 (رسمار ،سولاچ ،رهشون ،دابآدومحم ،رسلباب) ناردنزام ناتسا یلحاس رهش جنپ لاس 08 یالاب نکاس دارفا مامت شهوژپ نیا یرامآ
 ققحم همانشسرپ قیقحت نیا تاعالطا یروآدرگرازبا .دشاب یم رفن 005 نارکوک لومرف ساسارب رضاح قیقحت هنومن مجح .دنشاب یم
 زاب و هتسب تالاوس و ترکیل فیط بلاقرد هتسب لاوس 266 لماش و تسا هدش هدافتسا زین نیشیپ تاقیقحت زا هک دشاب یم هتخاس
 اه هداد Amos سپس و SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب ،تاعالطا یروآ عمج زا سپ .دشاب یم قیقحت یا هنیمز یاهریغتم هب طوبرم
 جیاتن .دیدرگ نیودت و میظنت جیاتن و اه هتفای یانبم رب قیقحت ییاهن شرازگ تیاهن رد و هدش لیلحت و فیصوت ،یدنب هقبط جارختسا
 هزیگنا و یرگشدرگ هب لیامتو ,(هدش هنیداهن دعب و هتفای تینیع دعب ،هتفای مسجت دعب ) یگنهرف هیامرس داعبا نیب هک دهد یم ناشن

  .دراد دوجو یرادینعم هطبار رگشدرگ
 
  .ناردنزام ،یرگشدرگ هب لیامت ،یگنهرف هیامرس داعبا:یدیلک ناگژاو
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  همدقم
 لحم زا ،نآ ریاظن و تحارتسا و حیرفت رطاخ هب مدرم هک دوش یم فیرعت ییاه تیلاعف هعومجم ناونع هب یرگشدرگ
 یناهج دننام یلماوع ،دعب هب متسیب نرق همین زا ،(7396:066 ،ییاباب) .دننک یم ترفاسم اه ناکم ریاس هب دوخ یگدنز
 تعنص نیا هعسوت هب یکیژولونکت تاطابترا هعسوت و لقن و لمح یاهرازبا تفرشیپ ،یراد هیامرس هعسوت ،یزاس
 رد ناکم کی ای و نالک حطس رد تلم کی ییایوپ یبایزرا یاه هخاش نیرتگرزب زا یکی تعنص نیا .تسا هدش رجنم
 ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم یاه هنیمز رد ار تلم ثاریم و اه هتشاد نیرتهب دناوت یم نامزمه اریز تسا درخ حطس
  .(106 :7396 ،هدازیلع) .دراذگب شیامن ضرعم هب یکیژولونکت و یسایس و یگنهرف و یطیحم

 یعامتجا و یگنهرف رما کی ،دشاب حرطم یداصتقا هدیدپ کی هلزنم هب هکنآ زا لبق ،یوهام رظن زا یرگشدرگ هعسوت 
 رما کی هلزنم هب یرگشدرگ .دریگ یم لکش یرایسب یعامتجا و یگنهرف راثآ نآ نوماریپ رد هک یا هنوگ هب ،تسا
 ،اه ناسنا اب و دوش یم ببس ار اه لدابت و اه لماعت ،ناکم کی رد یرگشدرگ نایرج یوس ود رد یعامتجا و یگنهرف
 ،یرافغ) .تسا طابترا رد تسا هعماج گنهرف زا ثعبنم هک اه نآ یاهوزرآ و اهزاین اه هتساوخ ،اه هزیگنا

 داجیا لاغتشا یرگشدرگ ،دراذگ یم روشک یسایس و یگنهرف ،یداصتقا داعبا رد یناوارف ریثات یرگشدرگ(7396:066
 ار یلخاد تینما روشک لخاد هب رفس یارب اضاقت شیازفا لابند هب ،دزادنا یم نایرج هب ار یداصتقا یاه هیامرس ،دنک یم
 ،نامدرم یگدنز یهاگآ و تخانش رازبا هب جیردت هب هک یمرگرس و حیرفت بابسا هن رفس هزورما و دهد یم شیازفا
 یگدنز میهافم هب نایمدآ شرگن و شنیب یانغ و نآ قیاقح ،نوماریپ ناهج تخانش هب نآ زا رتارف و نارگید اب مهافت

 و دوش یم یعامتجا تالماعت شیازفا ثعاب هک تسا یا هدیدپ یرگشدرگ(01 :0196 ،یعاجش) .تسا هدش لیدبت ناش
 (92 :0396 ،یبورک) .دهد رارق ریثات تحت ار دارفا راتفر و شرگن دناوت یم یعامتجا تالماعت شیازفا
 هب دارفا هک ییاه تیلاعف نداد ماجنا یگدامآ و تاساسحا ،اه تخانش بیکرت زا تسا ترابع یرگشدرگ هب لیامت
 mathineson) لاو و نوسیتام .دننک یم رفس شیوخ تنوکس طیحم زا جراخ هب رگید لیالد و راک ،تحارتسا روظنم

and wall) (9136) هیرظن سریپ .دندومن هئارا یرگشدرگ هب لیامت رب دیکات اب ار رگشدرگ باختنا دنیآرف لحارم 
 و تغارف تاعلاطم رد(70:1395 ،سریپ) دیمان رفس یاه هزیگنا بتارم هلسلس ار نآ و درک هئارا ار رفس زا شزیگنا
 یثحبم رفس هزیگنا هک تسا دقتعم(9236) بهو تسا هدوب رادروخرب یصاخ تیمها زا هراومه هزیگنا یرگشدرگ
 تیعضو تروص هی هزیگنا .دوش یم بوسحم یرگشدرگ هعسوت یارب ییانبم و تسا یرگشدرگ تاعلاطم رد هدمع
 و یزیچ نادقف تروص هب زاین کی و دهد یم قوس زاین کی ندرک هدروآرب تمس هب ار وا هک هدش فیرعت درف ینورد
 لوط هب هجوت اب (06 :7396 ،یناهارف ،هداز میهاربا) .دوش یم فیرعت درف یعقاو و لآ هدیا تیعضو نیب توافت ای
 ترفاسم یهدنامزاس یگنوگچ و لصف ،دوش یم هتفرگ تمدخ هب هک یتاسیسات عون و ترفاسم هلیسو ،ترفاسم تدم
 یرگشدرگ زا یفلتخم لاکشا ناوت یم دنوش یم یتسیروت نایرج کی شیادیپ بجوم هک نوگانوگ یاه هزیگنا نینچمه
 یلماع دناوت یم دشاب هک هچ ره یرگشدرگ فده و هزیگنا ،رفس هزیگنا ساسا رب یرگشدرگ یدنب هقبط رد .داد زیمت
 ،یشزومآ و یگنهرف ،ینامرد ،یحیرفت یرگشدرگ و یجراخ و یلخاد یرگشدرگ و دشاب یرگشدرگ یدنب هقبط یارب
 .دهد یم لیکشت ار هنایوجارجام یرگشدرگ و یسایس ،یراجت و یناگرزاب یترایز و یبهذم ،یشزرو ،یعامتجا



 115 ...نازیم رد یگنهرف هیامرس داعبا مهس

 یرگشدرگ هب لیامت داجیا رد ییازسب شقن دنناوت یم هک یمهم لماوع هلمج زا(11-1196:42 ،یناجاقآ و دار یجرف)
  .دشاب یم یگنهرف هیامرس دوش یرگشدرگ نوزفازور دشر هب رجنم هجیتن رد و دشاب هتشاد

 و بوخ هقئاذ نتشاد ،یلاعتم یاهرنه و گنهرف کاردا و تخانش زا تسا ترابع یگنهرف هیامرس ویدروب رظن زا
 هیامرس نیا :دسیون یم ویدروب یگنهرف هیامرس هیرظن حیضوت رد رزتیر(70 :7196 ،یلضاف) بسانتم لمع یاه هویش
 ناش هیامرس اه ناسنا رازاب نیا رد .دریگ یم همشچرس ناش یشزومآ براجت و مدرم یعامتجا هقبط هاگتساخ زا رتشیب
 هیامرس ریثات ویدروب(26 :1196 ،یناحور) دننک یم هنیزه ناش یعامتجا هاگیاج دوبهب یارب ار نآ و دننک یم عمج ار
 هیرظن نیا قباطم .دنک یم نایب زیامت هیرظن هب لسوت اب ار دارفا یگنهرف یگدنز کبس و تیلاعف ،فرصم رد یگنهرف
 یگنهرف هیامرس نتشاد .دننک یم زیامتم هیقب زا یلاعتم رنه و گنهرف فرصم اب ار دوخ یگنهرف هیامرس نیا ناگدنراد
 رتشیب یطابترا یگتسیاش زا یشان یلاعتم رنه و گنهرف هب شیارگ و ،تسا رتالاب یتخانش ناوت نتشاد یانعم هب رتشیب
 ،یلضاف) .تسا یگنهرف تالوصحم زا ییاشگزمر یارب ناشیا رتشیب یواکجنک و یتخانش تیفرظ نیا ناگدنراد
7196:646) 
 تخانش و یملع هعلاطم اب .دور یم رامش هب هعسوت زا یصخاش دوخ هیامرس ،هعسوت نارظنبحاص داقتعا هب تفگ دیاب
 لئاسم لیلحت رد هدننک ینیب شیپ ریغتم هلزنم هب میهافم نیا زا دنناوت یم هعماج فلتخم راشقا ،اه هیامرس قیقد
 یداصتقا ،یعامتجا یاه هیامرس زا کی ره نتفرگ رارق هجوت دروم .دنیوج دوس یرگشدرگ ریظن یگنهرف و یعامتجا
 هب لیامت تیوقت و داجیا هلمج زا ،فلتخم یاه هنیمز رد دنناوت یم هک یمهس و شقن ندش صخشم و یگنهرف و
 رد یدعب یاه ماگ ندش راوتسا هبرجت و درک دهاوخ یرگشدرگ هعسوت و دشر هب یرایسب کمک دننک افیا یرگشدرگ
  .(7396:066 ،یرافغ) .دش دهاوخ هنیمز نیا
 شهوژپ یبرجت هنیشیپ

 یو .تخادرپ ییاپورا ۀیامرس رد یگنهرف یزیر همانرب و یرهش تسایس و یرگشدرگ یبایرازاب هب (2647) یداکینوم
 هطقن ،یراصحنا تامیمصت و هدشن لح یاهیریگرد ،اهدوبمک زا یرایسب مغریلع هک دنکیم هراشا دوخ هلاقم رد
 هئارا هزورما یاهزاین اب ار یمیدق یاهریسم و ،ینورد شنیب اب ار یجراخ تاروصت زا یصاخ بیکرت دیدج فطع
 یاهاعدا هتسویپ یسررب هب زاین یرگشدرگ یزیرهمانرب ،نییاپ -الاب کشخ همانرب کی یاج هب نیاربانب .دنکیم
 هب (9647) انیتنرولف .دراد یرهش تفرشیپ رد دازآ یقارتفا ،یلک شور هب یداصتقا و یعامتجا ،یسایس هنوگانوگ
 جیاتن .تخادرپ ینامور یبرغ لامش رد ییاتسور یرگشدرگ دشر زا یشخب ناونع هب یگنهرف یرگشدرگ لیسناتپ
 تامدخ داجیا اب ،شخب نیا رد لمع راکتبا و تفرشیپ ،یزاس نردم دنیارف هب زاین ییاتسور یرگشدرگ هک داد ناشن
 ییاناوت :دنکیم هراشا دوخ هلاقم رد ریز دراوم هب یرگشدرگ شخب یروهرهب تسرد لیلحت یارب و .دراد یترفاسم
 هب(9647) یاکرب و لنوتلآ یفطصم .تماقا لوط نیگنایم یاهفقوت دادعت ،نارگشدرگ دادعت ،لمع رد قابطنا
 هیصوت و تکراشم فده نایم ۀطبار رب تیاضر و یرگشدرگ هبرجت یلیدعت رثا و لوبناتسا رد یگنهرف یرگشدرگ
 تفاب رد ار هیصوت و تکراشم فده نایم ۀطبار ،هبرجت تیفیک و تیاضر هک دهدیم ناشن جیاتن .دنتخادرپ
-شور .دزادرپیم اههتفای نیا یرظن و یتیریدم تارثا نوماریپ ثحب هب قیقحت نیا .دنکیم لیدعت یگنهرف یرگشدرگ
 و دنکیم تیوقت ار لوبناتسا یرگشدرگ تعنص ،فلتخم یرگشدرگ یاههورگ ندادرارق فده اب هدش داهنشیپ یاه
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 زا یرگشدرگ یگنهرف راثآ» ناونع تحت یا هلاقم رد (7396) ناراکمه و یتخدیب نیما ربکا یلع .دشخبیم عونت نآ هب
 هب نایوجشناد یعامتجا یاهدرکراک رب نآ شقن نینچمه و یبهذم و یگنهرف یرگشدرگ رب دیکات اب «نایوجشناد هاگن
 زا یسررب شور .تسا هتخادرپ یموهفم لدم بلاق رد اه هاگشناد یعامتجا هیامرس رب یرگشدرگ عون نیا ریثات یسررب
 اب دناوت یم نایوجشناد یبهذم و یگنهرف یرگشدرگ هک تسا بلطم نیا یایوگ جیاتن .تسا یگتسبمه -یفیصوت عون
 یتبثم ریثات هاگشناد یعامتجا ۀیامرس نازیم رب نایوجشناد ۀدش بسک یاه هبرجت و یرادنید ،یراتفر یاهوگلا رب رثات
 هعسوت رد رثوم لماوع یبایزرا» ناونع تحت دوخ شهوژپ رد (7396) ناراکمه و یربنق سوریس . .دشاب هتشاد
 «دابآ حرف یخیرات رهش :یدروم هعلاطم) یراتخاس تالداعم یبای لدم زا هدافتسا اب یگنهرف – یخیرات یرگشدرگ
 ،یعامتجا و یگنهرف ،یهافر تامدخ و تاناکما ،لماش یرگشدرگ هعسوت رد رثوم لماوع ییاسانش یارب ییوگلا

 هدش نومزآ AMOS رازفا مرن و یراتخاس تالداعم یبای لدم زا هدافتسا اب و هدش یحارط یطیحم تسیز و یعیبط
 زا یکاح اه لیلحت .تسا یشیامیپ -یفیصوت تاقیقحت زج تیهام و شور ظاحل زا و یدربراک عون زا قیقحت تسا
 و تسا رثوم دابآ حرف رهش یگنهرف -یخیرات یرگشدرگ هعسوت رب یهافر تامدخ و تاناکما لماع طقف هک تسا نآ
  .دراد رهش نیا رد یرگشدرگ هعسوت اب یمیقتسم طابترا یرگشدرگ یاه تخاسریز و تاناکما دوجو
 یگنهرف هیامرس فیراعت

 .دنناد یم هبتر یلاع و کرتشم و هدش یداهن یگنهرف یاهدامن زا یا هعومجم ار یگنهرف هیامرس ،ورالو تنومال
 هویش هظفاح رد هتخودنا شیپ زا تاملاکم ریظن یعبانم لماش ار یگنهرف هیامرس زنیلاک(3196:3 ،یمظاک و یناگنیاب)
 :6196 ،ینسحم الم) دناد یم مارتحا تفایرد قح و یریگ میمصت هژیو قح ،تراهم ای شناد صاخ عاونا ،ینابز
 ،یعامتجا هقبط ،یگداوناخ ۀنیمز لثم یداصتقاریغ یاهورین عمج یامنزاب ار یگنهرف ۀیامرس حالطصا ،سیاه (449
 تیقفوم رب هک دناد یم اهنآ دننام و فلتخم عبانم ،تیبرت و میلعت هب تبسن تادهعت و نوگانوگ یاه یراذگ هیامرس
 " زا ترابع ار یگنهرف هیامرس ،:سیامود(4196:146 ،هیول یمیهاربا) .دراذگ یم ریثأت (یلیخت ای یملع) کیمداکآ
 یگنهرف هیامرس هک دنک یم هراشا یو .دناد یم الاب تاقبط ۀرابرد یشناد نتشاد و "یگنهرف و ینابز یاه یگتسیاش
 یگنهرف ۀیامرس ،وجامید ورهوم دید زا .تسا رتالاب تاقبط گنهرف رد تراهم و یگنهرف و ینابز تیافک رب لمتشم
 یگنهرف رادتقا ناگدنراد هک یرنه یاه کبس ای ءایشا تخانش و کرد ییاناوت و ژیتسرپ یاراد یاه هقئاذ نتشاد ینعی
 ،هدننک مسجم هک دناد یم ییاراد یعون ار یگنهرف ۀیامرس ،یبسارت دیوید(1196:30 ،یلضاف) .دنهد یم تیمها اهنآ هب
 ،یبسارت) .دشاب هتشاد دناوت یم هک تسا یداصتقا شزرا هنوگ ره رب هوالع یگنهرف شزرا ۀدننک نیمأت ای هدننک هریخذ
7196:11) 
 و یهاگشناد جرادم :نوچمه یداعبا لماش ار نآ و تسا نآ یتداع شنم هجوتم ،یگنهرف هیامرس هب تیمسا هاگن
 و زیمت ییاناوت و (یقیسوم تالآ نتخاون ییاناوت دننام) یگنهرف ندوب دلب و اه تراهم ،(یقیسوم یاه نومزآ ندنارذگ
 ،اه شنم ،تاداع ،اهدامن هعومجم ار یگنهرف هیامرس ،6رنرت (077 :2196 ،تیمسا) .دناد یم «دب» و «بوخ» صیخشت

                                                           
1. Turner  
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 ،تسا عیاش دارفا نیب یمسر ریغ زرط هب هک یگدنز یاه هویش و اه هقیلس و قوذ ،یشزومآ کرادم ،ینابز یاه هویش
 (449 :6196 ،ینسحم الم) .دنک یم فیرعت
 تسخن .دومن یدنب هقبط هتسد هس رد ناوت یم ار یگنهرف هیامرس یارب هدش هئارا فیراعت یلک روط هب نیاربانب
 هب ناوت یم هلمج نآ زا هک دننک یم دیکأت یگنهرف هیامرس موهفم یا هقبط و (یداصتقا) ییالاک ۀبنج رب هک یفیراعت
 موهفم یگنیداهن و یگتفای ماظن ،یدنم نوناق رب دیکأت اب هک یفیراعت مود .درک هراشا سیامود و یبسارت فیراعت

 هک دریگ یم رب رد ار یفیراعت موس هتسد .ورالو تنومال فیرعت دننام دنزادرپ یم موهفم نیا فیرعت هب یگنهرف هیامرس
 ،ناویلاس ،وجامید و رهوم ،کربنفاشآ نوچ ینازادرپ هیرظن .دننک یم هراشا یگنهرف هیامرس یگتفای مسجت یگژیو رب
 زا هک تشاد هراشا زین یبیکرت فیراعت زا یخرب هب ناوت یم نایم نیا رد ،دنریگ یم یاج هورگ نیا رد زنیلاک و کیا ناو
 تیاهن رد و دنراد هراشا یگنهرف هیامرس موهفم یگتفای مسجت یگژیو هب رگید یوس زا و یداهن یاه یگژیو هب ییوس
 ناوت یم فیراعت نیا هلمج زا .دنزاس یم سکعنم یگدنز کبس موهفم هب دورو اب ار یگنهرف هیامرس ییالاک یگژیو
 کاردا و تخانش زا تسا ترابع یگنهرف هیامرس :ویدروب هاگن زا یگنهرف هیامرس فیرعت .درب مان ار ویدروب فیرعت
 (1196:20 ،یلضاف) بسانتم لمع یاه هویش و بوخ ۀقئاذ نتشاد ،یلاعتم یاهرنه و گنهرف
 یرظن ینابم
 یرگشدرگ هب لیامت

 هب لیامت رب دیکات اب ار رگشدرگ باختنا دنیآرف لحارم mathineson and wall)) (5891) لاو و نوسیتام

 عمج هب رفس ترورض صیخشت و ینورد شنت ساسحا زا سپ رگشدرگ ،ساسا نیارب .دندومن هئارا یرگشدرگ

 و یبایزرا ار دصاقم ،یبایزرا یاهرایعم ساسا رب .دیامن یم مادقا فلتخم دصاقم صوصخ رد تاعالطا یروآ

 دصقم زا ار ییاه یریگدای کیدزن زا رگشدرگ دصقم هب رفس هبرجت اب وا .دهد یم رارق تیولوا رد ار دصقم کی
 هدننک فرصم دشاب هتشاد یناوخمه دصقم هبرجت اب دصقم زا رگشدرگ تاراظتنا هکیتروص رد .دهد یم تروص
 حرطم رگشدرگ باختنا دنیارف رد ار رفس هب لیامت موهفم(9136) لاو و نوسیتام .درک دهاوخ تیاضر ساسحا
 هوقلاب باختنا و دصقم زا ینهذ ریوصت و تاعالطا یروآ عمج هب رگشدرگ رفس هب لیم داجیا لابند هب .دننک یم
 یسررب و شاکنک مزلتسم ناسنا یاه هزیگنا کرد رگید یوس زا (79 :9396 ،یرافغ ، یماما ،نایربجنر) .دزادرپ یم
 میمصت اب طبترم تامادقا ۀدننک عیرست رگشدرگ یاه هزیگنا .تسا اهزاین نیا ندروآرب یگنوگچ نینچمه و وا یاهزاین

 بجوم ،لماوع زا یا هدرتسگ فیط .دراد یگتسب رگشدرگ یاهرواب و اه شرگن هب راتفر اب اهنآ ۀطبار اما تسوا رفس
 هقبط ساسارب(696 ،9396 ،نارگید و نایربجنر) .دوش یم یرگشدرگ تالوصحم دیرخ هب هدننک فرصم شزیگنا
 :زا دنترابع اه هزیگنا نیا ،دنتخادرپرگشدرگ یاه هزیگنا یدنب هقبط هب رنروه و کورباروئس ،رفس یاه هزیگنا یدنب
 و کورباروئس) .دشاب یم تلزنم و ناش هزیگنا ،یدرف هعسوت هزیگنا ،یفطاع هزیگنا ،یکیزیف ۀزیگنا ،یدرف یاه هزیگنا
 (41 :2447 ،رنروه
                                                                                                                           یگنهرف هیامرس
 یرایسب راثآ زا وا .تسا هسنارف رد یسانش هعماج ۀتسجرب نارکفتم هلمج زا ،یگنهرف ۀیامرس زادرپ هیرظن ویدروب ریپ
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 رد هیامرس یلوپ یانعم زا رت عیسو ،هیامرس زا ویدروب کرد .دهد هئارا ار دوخ یروئت ات هدرب هرهب نیشیپ نارکفتم زا
 دوخ هب سوملمریغ و سوملم نینچمه و یلوپریغ و یلوپ لکش دناوت یم هک تسا ماع عبنم کی هیامرس ،تسا داصتقا
 دوس هک دهد ناکما درف هب و دراذگب رثا یصاخ ۀصرع رد هک تسا یعبنم ره هیامرس ویدروب رظن هب نیاربانب ،دریگ
  (stones,1998: 221) دروآ تسدب نآ رس رب تباقر رد تراشم قیرط زا ار یصاخ
 تالیامت هدنریگربرد نآ و درف ره رد یگنهرف یاهالاک زا هدافتسا تیلباق و تخانش تردق ینعی یگنهرف هیامرس
 رد هک اپرید تاداع و اه شیارگ رگید ترابع هب ،دنوش یم هتشابنا درف رد ندش یعامتجا لالخ رد هک تسا درف رادیاپ
 یگتخیهرف و یلیصحت یاه تیحالص ریظن دنمشزرا یگنهرف فادها زین و دنوش یم لصاح یریذپ هعماج دنیارف یط
 هشیدنا رد یرتمهم شقن یگنهرف هیامرس ،هیامرس عاونا نایم رد نیاربانب(449 :6196 ،یهوکف) .ددرگ یم لماش ار
 ،یلضاف) تسا یکتم هیامرس عون نیمه رب «یگدنز کبس» ۀرابرد وا لیلحت و فرصم یسانش هعماج و دراد ویدروب

 نیا دوجو اب .دیامن لرتنک لامعا یگنهرف دیلوت هزوح رد دهد یم هزاجا درف هب یگنهرف هیامرس هیرظن رد (19 :7196
 رظن هب دهد رارق هدافتسا دروم ار نآ دیلوت دنیارف رد دیاب و دنک لقتنم نارگید هب ار نآ دناوت یمن یگنهرف هیامرس
 .(792 :3296 ،رزتیر) تساه هراو تداع یریگراک هب و یداصتقا هیامرس زا یبیکرت دنیآرب یگنهرف هیامرس ،ویدروب

 مسیناکم بلغا و دوش یم فیرعت اه شیارگ و اه هدیا ،اه هاگیاپ گنهرف رد تیحالص ناونع هب یگنهرف ۀیامرس
 ۀرابرد یلدم مه ویدروب(2296:666 ،ینیمالا حور) دوش یم هتفرگ رظن رد یعامتجا بتارم هلسلس دیلوتزاب رد یمهم
 ویدروب رظن زا .تسا هداد هئارا ،دوش یم یتاقبط دیلوتزاب هب رجنم هک یگدنز کبس زا یلیلحت مه و یتاقبط راتخاس
 .دننک یم تیوقت ار رگیدکی و دنراد ریثأت رگیدمه رب هیوس ود یا هنوگ هب و یدومع تروص هب ود ره گنهرف و هقبط
 هعماج رب هک تسا ییاهنآ گنهرف ،گنهرف نیا نوچ ،دوش یم لیدبت طسوتم هقبط گنهرف هب ،الاب هقبط گنهرف

 لثم و دنک یم کمک یتاقبط ۀطلس ظفح هب هک تسا یتاقبط دامن یعون گنهرف ،نیا رب هوالع .دننک یم تموکح
 یارب دیاب و تسا هیامرس یعون گنهرف ویدروب داقتعا هب .دهد یم لکش ار دارفا یگدنز یاه تصرف ،یداصتقا هیامرس
 زین اه ییاراد و هقئاذ ای هقیلس دننام گنهرف زا ی دایز یاه هبنج ویدروب دش لئاق شزرا یداصتقا ۀیامرس ۀزادنا هب نآ
 یور یتاقبط یاه ییایوپ اهنآ رد هک دزادرپ یم یا هژیو یعامتجا یاه ناکم ای اه نادیم حیرشت هب ویدروب .دراد هجوت
 بلغا اما .دنا توافتم رگیدمه اب یگنهرف ۀیامرس ربارب رد یداصتقا هیامرس یبسن تیمها بسحرب اه نادیم .دهد یم
 اه نادیم ریاس رد هدش هضرع یگنهرف یاه لکش نادیم ره رد .دنوش یم یدنب هبتر اهنآ زا یبیکرت ساسا رب دارفا
 نادیم ره رد طلسم دارفا عفانم اب هک دراد یرتالاب شزرا گنهرف زا ییاه لکش نآ نادیم ره رد اما .دراد توافت
 هک دراد دوجو زین یهباشم قطنم اما .درک لیلحت هناگادج ار نادیم ره دیاب ویدروب داقتعا هب نیاربانب .دراد یگنهامه
 تاقبط هک تسا هتفگ و تسا هدومن هراشا هطلس هب ویدروب تسا دربراک لباق نادیم ره صاخ یاه یگژیو یاوس
 .((Erikcson ,1996:218-222 دنراد رادتقا و تردق رت نییاپ تاقبط دنراد رتالاب یتلزنم گنهرف رطاخ هب رتالاب
 بولطم تایبرجت نیب زا هنادازآ یا هنوگ هب هک دنوش یم یدیدج یگنهرف داعبا هب زهجم ،دوخ یگدنز لوط رد دارفا
 اهنآ تاداع و اه یریگ تهج اب هک دریگ یم تروص گنهرف زا ییاه هبنج نیب زا اهنت اه باختنا نیا یلو ،دننیزگ یمرب
 ۀیامرس رد ینادنچ رییغت و تساهنآ قئالس و تاداع هیبش هک دنزومآ یم ار ییاهزیچ اهنت نیاربانب .دشاب قبطنم
  (3296:69 ،هدازآ) دنک یم دیلوتزاب ار دوخ ًاامئاد یگنهرف ۀیامرس بیترت نیدب و دنک یمن داجیا نانآ یگنهرف
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 (ج ،هتفای تینیع دعب (ب هتفای مسجت دعب(فلا :تسا دعب هس هب کیکفت لباق یگنهرف هیامرس ویدروب هیرظن ساسا رب
 یصخش اب هتفای مسجت دعب .دریگ یم رارق شجنس دروم ،دعب هس رد یگنهرف هیامرس شهوژپ نیا رد .هدش هنیداهن دعب
 ناونع هب هک تسا ینوریب تورث یعون ،هتفای مسجت یگنهرف هیامرس .دراد کیدزن طابترا ،دبای یم مسجت نآ رد هک
 اب هارمه یگنهرف هیامرس داعبا ار نآ ویدروب هک تسا یشخب نامه نیا .تسا هدمآ رد درف زا یریذپان ییادج شخب
 تروص هب ،هیامرس عون نیا .دومن لقتنم یرگید هب هلدابم ای دیرخ ،هیده قیرط زا ار نآ ناوت یمن هک دمان یم دلوت
 هب ،هتفای تینیع یگنهرف هیامرس ،(296 :6196 ،رف شوخ و روپ عراش) دبای یم یلجت مسج و نهذ موادم یاه یگدامآ
 ناگدنراد رب یشزومآ رثا هک تسا نیا رد ،هیامرس نیا یساسا تلصخ اما ؛دنیوگ یم ،یگنهرف یاهالاک و ءایشا یمامت
 ییاه ناونع ندروآ تسد هب و یعامتجا طباوض کمک هب ،هدش هنیداهن هیامرس ،(616 :1196 ،ینسحم) دراذگ یم نآ
 و یراذگاو لباق ؛نینچمه هیامرس نیا .دنک یم تیعقوم بسک ،دارفا یارب راک و هفرح قیدصت ،یلیصحت کرادم دننام
  .(166 :2296 ،ینیمالا حور) .دراد یگتسب ینیعم طیارش هب دارفا یارب نآ ندروآ تسد هب و تسین لاقتنا
  قیقحت یاه هیضرف
  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هب لیامت نازیم و یگنهرف هیامرس داعبا نیب-6
  .دراد ریثات یرگشدرگ هزیگنا نازیمرب یگنهرف هیامرس داعبا-7
  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هتفای مسجت هیامرس نیب-9
  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هتفای تینیع هیامرس نیب-0
  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هدش هنیداهن هیامرس نیب-9
 یلحاس رهش جنپ لاس 47 یالاب نکاس دارفا مامت شهوژپ نیا یرامآ هعماج .دشاب یم یشیامیپ عون زا یفیصوت شهوژپ شور
 جنپ تیعمج(9396) یرامشرس نیرخآ ساسا رب هک .دنشاب یم رسمار ،سولاچ ،رهشون ،دابآدومحم ،رسلباب- ،ناردنزام ناتسا

 499 نایمزا .دشاب یم رفن 499 رضاح قیقحت هنومن مجح .دنتسه نز رفن11773و درم 91031رفن هک تسا هدوب رفن302616رهش
 هب لیامت اب لقتسم ریغتم داعبا زا کی ره هطبار ادتبا ،دنراد لیامت یرگشدرگ هب هک دنتشاد زاربا ،لاوس هب خساپ رد رفن 499 ،رفن
 اه نآ یرگشدرگ هزیگنا هطبار ،دنتشاد لیامت یرگشدرگ هب هک یرفن 499 سپس ،تفرگ رارق شجنس و یسررب دروم یرگشدرگ
 هتخاس ققحم همانشسرپ قیقحت نیا تاعالطا یروآدرگرازبا .تفرگ رارق شجنس دروم یگنهرف هیامرس داعبا زا کیرهاب
 زاب و هتسب تالاوس و ترکیل فیط بلاقرد هتسب لاوس 366 لماش و تسا هدش هدافتسا زین نیشیپ تاقیقحت زا هک دشاب یم
 Amous سپس و SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب ،تاعالطا یروآ عمج زا سپ .دشاب یم قیقحت یا هنیمز یاهریغتم هب طوبرم
 نیودت و میظنت جیاتن و اه هتفای یانبم رب قیقحت ییاهن شرازگ تیاهن رد و هدش لیلحت و فیصوت ،یدنب هقبط جارختسا اه هداد
  .دیدرگ

 اه هتفای

 یفیصوت رامآ لیلحت و هیزجت (فلا
 نایوگخساپ تیسنج یسررب -6

 تیسنج بسحرب ناگدنهدخساپ دصرد و یناوارف عیزوت :1لودج
 یناوارف دصرد دادعت تیسنج فیدر

 49 917 نانز 6
 49 917 نادرم 7

 446 499 لک عمج 9
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 (دصرد 49) لداعم رفن 917 دادعت و نانز ار (دصرد 49) لداعم رفن 917 نایوگخساپ لک رفن 499 زا(6) لودج هب هجوت اب
  .دنهدیم لیکشت نادرم ار
 نایوگخساپ تالیصحت نازیم یسررب -7

  تالیصحت نازیم بسحرب ناگدنهدخساپ دصرد و یناوارف عیزوت :2 لودج
 یناوارف دصرد دادعت تالیصحت فیدر

 0 .94 16 ملپیدریز 6
 1 .46 19 ملپید 7
 9 .96 61 ملپید قوف 9
 1 .39 667 سناسیل 0
 2 .27 206 سناسیلقوف 9
 7 .94 26 یرتکد 1
 446 499 لک عمج 2

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رفن 19 ،دنتسه ملپیدریز کردم یاراد (دصرد 0 .9) لداعم رفن 16 نایوگخساپ لک رفن 499 زا ،(7) لودج هب هجوت اب
 رفن 667 دنتسه ملپیدقوف کردم یاراد (دصرد 9 .96) لداعم رفن 61 و دنتسه ملپید کردم یاراد (دصرد 1 .46) لداعم
 لداعم رفن 26 و سناسیلقوف کردم یاراد (دصرد 2 .27) لداعم رفن 206 و سناسیل کردم یاراد (دصرد 1 .39) لداعم
-قوف و سناسیل نایوگخساپ هب طوبرم تالیصحت نازیم نیگنایم نیرتشیب .دشابیم یرتکد کردم یاراد (دصرد 7 .9)
  .تسا سناسیل

 نایوگخساپ نس یسررب -9
 نس بسحرب ناگدنهدخساپ دصرد و یناوارف عیزوت :3 لودج

 یناوارف دصرد دادعت نس فیدر

 9 .26 63 لاس 49 ات 47 6
 2 .09 916 لاس 40 ات 69 7
 4 .39 147 لاس 49 ات 60 9
  4 .3 10 الاب هب 69 0
 446 499 لک عمج 9

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 916 و دنراد نس لاس 49 ات 47 نس نیبام (دصرد 9 .26) لداعم رفن 63 ،نایوگخساپ لک رفن 499 زا ،9لودج هب هجوت اب
 رفن 10 و لاس 49 ات 60 نس نیبام (دصرد 4 .39) لداعم رفن 147 و لاس 40 ات 69 نس نیبام (دصرد 2 .09) لداعم رفن
  .دنراد نس لاس 69 زا شیب (دصرد 4 .3) لداعم

 نایوگخساپ دمآرد یسررب -0
 دمآرد بسحرب ناگدنهدخساپ دصرد و یناوارف عیزوت :4لودج

 یناوارف دصرد دادعت دمآرد فیدر

 ٪2 .09 116 نویلیم هس ریز 6
 ٪0 .40 967 نویلیم جنپ ات هس 7
 ٪1 .2 60 نویلیم تفه ات جنپ 9
 ٪ 0 .6 2 الاب هب نویلیم تشه 0
 ٪ 2 .96 91 خساپیب 9
 ٪446 499 لک عمج 1

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 حطس هک دناهدومن نایب (دصرد 0 .40) لداعم رفن 967 دادعت ینعی ناگدنهدخساپ رثکا ،(0) لودج هب هجوت اب
 ریز ناشدمآرد حطس هک دناهدومن نایب (دصرد 2 .09) لداعم رفن 116 دادعت و دشابیم نویلیم جنپ ات هس ناشدمآرد
 نویلیم تفه ات جنپ نیب ناشدمآرد حطس هک دناهدومن نایب (دصرد 1 .2) لداعم رفن 60 و تسا ناموت نویلیم هس
 دادعت هب و دشابیم ناموت نویلیم تشه یالاب ناشدمآرد حطس هک دناهدومن نایب (دصرد 0 .6) لداعم رفن 2 و ناموت
  .دناهدومنن مالعا ار دوخ یدمآرد تیعضو زین (دصرد 2 .96) لداعم رفن 91

 نایوگخساپ یرگشدرگ هب لیامت نازیم یسررب -9
 یرگشدرگ هب لیامت نازیم بسحرب ناگدنهدخساپ دصرد و یناوارف عیزوت :5لودج

 یناوارف دصرد دادعت یرگشدرگ هب لیامت فیدر

 11 499 یلب 6
 09 416 ریخ 7
 446 499 لک عمج 9

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرگشدرگ هب لیامت هک دناهتشاد زاربا (دصرد 11) لداعم رفن 917 نایوگخساپ لک رفن 499 زا ،(9) لودج هب هجوت اب
  .دناهدرکن زاربا ار یرگشدرگ هب لیامت زین (دصرد 09) لداعم رفن 416 دادعت و دنراد

 هداد یفیصوت جیاتن

 هب دنا هتشاد زاربا هک دشاب یم یا هنومن مجح رفن 499 زا رفن 499 طوبرم یفیصوت رامآ مود شخب تسا رکذ هب مزال
  .دنا هتشاد لیامت یرگشدرگ

 قیقحت رایعم فارحنا و نیگنایم :6لودج
 لقادح رثکادح سنایراو رایعم فارحنا نیگنایم دادعت اهریغتم فیدر

 61 199 30 .913 39 .69 26 .966 499 یرگشدرگ هزیگنا 6
 376 012 07 .9936 33 .90 00 .407 499 یگنهرف هیامرس 7
 90 676 296 .947 97 .06 91 .12 499 هتفای مسجت هیامرس  9
 19 019 74 .492 64 .27 61 .61 499 هتفای تینیع هیامرس 0
 60 996 96 .197 19 .96 99 .43 499 هدش هنیداهن هیامرس 9

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و(26 .966) اب ربارب یرگشدرگ هزیگنا زا معا قیقحت یاهریغتم نیگنایم ،دوشیم هدهاشم1 لودج رد هک روطنامه
-یم33 .90 و 39 .69 بیترت هب روکذم یاهریغتم رایعم فارحنا نینچمه ،دشابیم (00 .407) اب ربارب یگنهرف هیامرس
 جنپ ره نیگنایم هک اجنآ زا بیترت نیا هب .تسا07 .9936 و 30 .913 اب ربارب بیترت هب اهنآ سنایراو نینچمه دشاب
  .دشابیم رادروخرب یفاک تیبولطم زا روکذم یاهریغتم نیگنایم اذل ،تسه هدش طسوتم دح زا رتشیب ریغتم
 اههداد یطابنتسا لیلحت و هیزجت
 دروم فونریمسا – فورگوملوک نومزآ زا هدافتسا اب اههداد ندوب لامرن ادتبا شهوژپ یاهلاوس لیلحت و یسررب یارب
 مرن زا هدافتسا اب یطخ نویسرگرو کیتسجل نویسرگر ،نوسریپ یگتسبمه بیرض زا سپس .دریگیم رارق یسررب
 یاهریغتم شزارب ییوکین بیرض یسررب یارب زین نایاپ رد و دریذپیم ماجنا قیقحت یطابنتسا رامآ spss 25رازفا
  .دش دهاوخ هدافتسا 77 سوما رازفامرن زا شهوژپ یلصا تایضرف
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 اه هداد ندوب لامرن یسررب
 فونریمسا – فورگوملوک نومزآ زا هدافتسا اب اهریغتم تارمن عیزوت ندوب لامرن یسررب :7 لودج

 ریغتم عیزوت تیعضو sig یانبم (sig)  یرادانعم حطس (K-Z)  فونریمسا – فورگوملوک اهریغتم فیدر

 لامرن < 94 .4 979 .4 991 .4 یرگشدرگ هزیگنا 6

 لامرن < 94 .4 169 .4 121 .4 یگنهرف هیامرس 7

 لامرن < 94 .4 121 .4 712 .4 هتفای مسجت هیامرس 9

 لامرن < 94 .4 441 .4 190 .4 هتفای تینیع هیامرس 0

 لامرن < 94 .4 699 .4 111 .4 هدش هنیداهن هیامرس 9

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

-یم لامرن عیزوت یاراد ،اهریغتم تارمن عیزوت دوشیم صخشم قوف لودج قبط اه هداد ندوب لامرن یسررب تهج
 یاههیضرف قبط ،ساسا نیا رب .تسا هدمآ تسدب 94 .4 یرادینعم حطس زا رتشیب اهنآ لامتحا رادقم اریز .دشاب
 نومزآ زا یلصا هیضرف یارب و نویسرگر و نوسریپ یگتسبمه بیرض زا یعرف یاههیضرف یسررب رد شهوژپ
  .دوشیم هدافتسا کیتسجل نویسرگر
 لوا هیضرف
  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هب لیامت نازیم و یگنهرف هیامرس داعبا نیب
  .درادن دوجو هطبار یرگشدرگ هب لیامت نازیم و یگنهرف هیامرسداعبا نیب :H0 ضرف
  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هب لیامت نازیم و یگنهرف هیامرسداعبا نیب :H1 ضرف

 تباث ددع رادقم جیاتن و هرامآ یسررب :8 لودج
 Exp (B) ریثات بیرض درادناتسا یاطخ یدازآ هجرد دلاو نومزآ یرادانعم حطس 
 621/4 734/4 6 413/96 444 .4 669/4 تباث رادقم 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدمآ لدم رد تباث ددع هب طوبرم جیاتن اهنت نیاربانب ،تسا هدشن لدم دراو یریغتم چیه زونه نوچ الاب لدج رد
  .دشابیم669/4 اب ربارب نآ یاهتخب تبسن و 413/96 اب ربارب دلاو رامآ رادقم هک تسا

 نومزآ رفص کولب جیاتن و هرامآ یسررب :9 لودج
 یرادانعم حطس یدازآ هجرد هبتر 

 
 لوا هلحرم
 

 
 
 اهریغتم
 

 174/4 11 793/19 هتفایمسجت

 944/4 92 997/92 هتفایتینیع

 494/4 72 039/91 هدشهنیداهن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاهریغتم ناونع هب ،(هدشهنیداهن ،هتفایمسجت ،هتفایتینیع) یگنهرف هیامرس یاهریغتم دعب 9 زا رضاح شهوژپ رد
 دعب هس ره دهد یم ناشن قوف لودج جیاتن .دنا هتفرگ رارق لیلحت دروم یرگشدرگ هب لیامت لامتحا هدننک ینیب شیپ
 یرگشدرگ هزیگنا ،هتسباو ریغتم تارییغت ینیبشیپ هب رداق ینویسرگر لیلحت رد هدش دراو لدم رد لقتسم یاهریغتم
  .دنشابیم

 کیتسجل نویسرگر نومزآ کی کولب جیاتن و هرامآ یسررب :11 لودج
 یرادانعم حطس یدازآ هجرد ود یخ 

 
 لوا یجورخ

Step 310/70 219 764/4 
Block 310/70 219 764/4 
Model 310/70 219 764/4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 و نییبت تردق هزادنا هچ ات لدم هک دزادرپیم عوضوم نیا یسررب هب کیتسجل نویسرگر تابساحم رد نومزآ نیا
 زا رتکچوک یاطخ حطس رد و لوبق لباق لدم شزارب ،سوبین موا نومزآ زا لصاح جیاتن هب هجوت اب .دراد ییاراک
  .تسا رادینعم 64/4

 ودوزپ نییعت بیرض و ییامنتسرد متیراگل هرامآ یسررب :11 لودج
 کرک لجین نییعت بیرض لن و سکاک نییعت بیرض ییامن تسرد میتراگل 

6 329/497 999/4 212/4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیا .دشاب یم 212/4 و 999/4 بیترت هب کرک لجین و لن و ساک هراما ود ریداقم دوش یم هدهاشم هک روطنامه
 هب لیامت تارییغت دصرد 12 ات 99 نیب دنا هتسناوت قیقحت نیا لقتسم یاهریغتم دعب شش هک دهد یم ناشن بیارض
  .دننک نییبت ار یرگشدرگ

 شهوژپ یاهریغتم شقن هرامآ یسررب :21 لودج
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یارجا زا دعب اهریغتم مادک هک دهدیم ناشن ،لدم لد رد ریغتم ره شقن زا یاهصالخ هئارا نمض لودج نیا
 نازیم و یرادینعم هب طوبرم جیاتن ریسفت رد لودج نیرتمهم لودج نیا .دناهدنام یقاب لدم رد کیتسجل نویسرگر
 دراد یرگشدرگ هب لیامت لامتحا رب رادانعم ریثات هک یریغتم نیلوا .دشابیم هتسباو ریغتم هب لقتسم ریغتم ره ریثات
 هک تسا هدمآ تسد هب 169/6 ریغتم نیا یارب سناش تبسن .تسا یگنهرف هیامرس داعبا زا هتفایتینیع دعب ریغتم
 رب رادانعم ریثات هک یریغتم نیمود .دنراد یرگشدرگ هب لیامت یارب یتوافتم سناش هتفایتینیع دعب دهد یم ناشن
 ریغتم نیا یارب سناش تبسن .تسا یگنهرف هیامرس داعبا زا هتفایمسجت ریغتم دراد یرگشدرگ هب لیامت لامتحا

 نیموس .دنراد یرگشدرگ هب لیامت یارب یتوافتم سناش هتفایمسجت دعب دهد یم ناشن هک تسا هدمآ تسد هب 396/6
 تبسن .تسا یگنهرف هیامرس داعبا زا هدشهنیداهن ریغتم دراد یرگشدرگ هب لیامت لامتحا رب رادانعم ریثات هک یریغتم
 هب لیامت یارب یتوافتم سناش هدشهنیداهن دعب دهد یم ناشن هک تسا هدمآ تسد هب 922/4 ریغتم نیا یارب سناش
  .دنراد یرگشدرگ
 مود هیضرف
  .دراد ریثات یرگشدرگ هزیگنا نازیم رب یگنهرف هیامرس داعبا

 شهوژپ یاهریغتم یطخ نویسرگر هصالخ :31 لودج
 یرادانعم حطس F  هدش درادناتسا هابتشا نییعت بیرض یگتسبمه بیرض

390/4 966/4 446/4 370/2 444/4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رد .دهدیم ناشن ار یرگشدرگ هب هزیگنا نازیم و یگنهرف هیامرسداعبا یاهریغتم نیب یگتسبمه بیرض قوف لودج
 هک ییاجنآ زا .دمآ تسد هب sig=444/4 یرادینعم حطس و =390/4r اب ربارب یگتسبمه بیرض رادقم ،هیضرف نیا

 سناش تبسن یرادانعم حطس یدازا هجرد دلاو نومزا درادناتسا یاطخ اتب اهریغتم

 396/6 064/4 11 209/4 607/4 206/4 هتفایمسجت

 169/6 4 ./964 62 992/77 106/4 320/4 هتفایتینیع
  .922 044/4 62 779/77 997/4 999/4 هدشهنیداهن
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 ترابع هب .دوشیم دییات یشهوژپ ضرف هجیتن رد ،تسا 94/4 زا رتکچوک (>444/4P) هدش هبساحم یرادینعم حطس
  .دراد ریثات یرگشدرگ هب هزیگنا نازیم رب یگنهرف هیامرسداعبا رگید

 شهوژپ یاهریغتم یطخ نویسرگر ییاهن لدم بیارض دروآرب لودج :41 لودج
 
 هدش دراو یاهریغتم

 یرادانعم حطس T نومزآ  درادناتسا بیارض درادناتسا ریغ بیارض

 ینویسرگر ریثات بیرض
 دراداتسا ریغ

 ینویسرگر ریثات بیرض رایعم فارحنا
 درادناتسا

 744/4 346 .9  292 .96 942 .70 تباث ددع
 294/4 143 .6 976/4 276/4 907/4 هتفایمسجت
 494/4 070/4 074/4 694/4 774/4 هتفایتینیع
 764/4 -911/4 -104/4 196/4 -734/4 هدشهنیداهن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرگشدرگ هزیگنا ینعی هتسباو ریغتم ینیبشیپ و نییبت رد لقتسم یاهریغتم زا کیمادک مهس هکنیا صیخشت یارب
 دروآرب لودج .دوش هعجارم ینویسرگر ییاهن لدم بیارض دروآرب لودج هب دیاب ،رتمک کیمادک مهس و تسا رتشیب

 اهنآ زا کی ره و هدوب رادانعم یسررب دروم لقتسم یاهریغتم هک دهدیم ناشن قوف ینویسرگر ییاهن لدم بیارض
-مسجت ریغتم دهدیم ناشن قوف لودج رد دوجوم درادناتسا ریثأت بیارض نینچمه .دنتسه یتوافتم یاهنزو یاراد
 هزیگنا هدننک ینیب شیپ نیرت یوق T (6. 143) هرامآ و ( .sig=294 .4) یرادینعم بیرض اب (Beta=907 .4) هتفای
 و ( .sig=494 .4) یرادینعم بیرض اب (Beta=774 .4) هتفایتینیع ریغتم دعب ،مود هبتر رد و دشاب یم یرگشدرگ
 -734 .4) هدشهنیداهن ریغتم دعب ،موس هبتر رد و .تسا اراد لدم رد ار ینیبشیپ تردق نیمود T (4. 070) هرامآ
=Beta) یرادینعم بیرض اب (764 .4=sig. ) هرامآ و T (4. 911-) رد ار نیرتفیعض و ینیبشیپ تردق نیموس 
  .تسا اراد لدم
 موس هیضرف
  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هتفای مسجت هیامرس نیب
  .درادن دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هتفای مسجت هیامرس نیب :H0 ضرف 

  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هتفای مسجت هیامرس نیب :H1 ضرف
 قیقحت یاهریغتم عیزوت تیعضو یسررب :51 لودج

 یرگشدرگ هزیگنا 

 4. 919 = (R) نوسریپ یگتسبمه بیرض هتفای مسجت هیامرس
 4. 444 =( .sig) یرادانعم حطس
 499 =(N) دادعت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .4) اب ربارب ریغتم ود نیب هطبار هک درادیم نایب یرگشدرگ هزیگنا و هتفای مسجت هیامرس نیب یگتسبمه بیرض یسررب
 هدهاشم لامتحا رادقم نینچمه .دشاب یم طسوتم یگتسبمه تدش یاراد و رادانعم هطبار دهدیم ناشن هک تسا (919
 نیب اذل .دوشیم در رفص هیضرف نیاربانب .دشابیم 94 .4 یراد ینعم حطس زا رتمک هک تسا (444 .4) لداعم هدش
 شیازفا هتفای مسجت هیامرس نازیم هچره ینعی .دراد دوجو یرادینعم هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هتفای مسجت هیامرس
  .دوشیم هفاضا یرگشدرگ هزیگنا هب زین نازیم نامه هب دبایب
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 مراهچ هیضرف
  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هتفای تینیع هیامرس نیب
  .درادن دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هتفای تینیع هیامرس نیب :H0 ضرف 

  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هتفای تینیع هیامرس نیب :H1 ضرف
 قیقحت یاهریغتم عیزوت تیعضو یسررب :61 لودج

 یرگشدرگ هزیگنا 

 4. 291 = (R) نوسریپ یگتسبمه بیرض هتفای تینیع هیامرس
 4. 444 =( .sig) یرادانعم حطس
 499 =(N) دادعت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .4) اب ربارب ریغتم ود نیب هطبار هک درادیم نایب یرگشدرگ هزیگنا و هتفای تینیع هیامرس نیب یگتسبمه بیرض یسررب
 هدهاشم لامتحا رادقم نینچمه .دشاب یم طسوتم یگتسبمه تدش یاراد و رادانعم هطبار دهدیم ناشن هک تسا (291
 نیب اذل .دوشیم در رفص هیضرف نیاربانب .دشابیم 94 .4 یراد ینعم حطس زا رتمک هک تسا (444 .4) لداعم هدش
 شیازفا هتفای تینیع هیامرس نازیم هچره ینعی .دراد دوجو یرادینعم هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هتفای تینیع هیامرس
  .دوشیم هفاضا یرگشدرگ هزیگنا هب زین نازیم نامه هب دبایب
 مجنپ هیضرف
  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هدش هنیداهن هیامرس نیب
  .درادن دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هدش هنیداهن هیامرس نیب H0 ضرف 

  .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هدش هنیداهن هیامرس نیب :H1 ضرف
 قیقحت یاهریغتم عیزوت تیعضو یسررب :71 لودج

 یرگشدرگ هزیگنا 

 4. 199 = (R) نوسریپ یگتسبمه بیرض هدش هنیداهن هیامرس
 4. 444 =( .sig) یرادانعم حطس
 499 =(N) دادعت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ربارب ریغتم ود نیب هطبار هک درادیم نایب یرگشدرگ هزیگنا و هدش هنیداهن هیامرس ریغتم نیب یگتسبمه بیرض یسررب
 هدهاشم لامتحا رادقم نینچمه .دشابیم رارقرب هیضرف یاهریغتم نیب رادانعم هطبار دهدیم ناشن هک تسا (199 .4) اب

 نیب اذل .دوشیم در رفص هیضرف نیاربانب .دشابیم 94 .4 یراد ینعم حطس زا رتمک هک تسا (444 .4) لداعم هدش
  .دراد دوجو یرادینعم هطبار یرگشدرگ هزیگنا و هدش هنیداهن هیامرس
 یدییات لماع لیلحت جیاتن

 رارق شیاریو دروم spss رد نویسرگر زیلانآ یلیلحت ریسم رد اه هداد ندرک درادناتسا شور زا قیقحت نیا یاه هداد
 صخشم هک ریخ ای دنراد رارق -9 ات +9 یهنماد رد ایآ دوش صخشم هک دنتفرگ رارق شجنس دروم اههداد و تفرگ
  .تسین +9 زا رتگرزب و -9 زا رتکچوک یاههنماد فذح هب زاین و دنراد رارق -9 ات +9 هنماد رد اههداد دش
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 تروص هب Amos 24 رازفامرن طسوت شهوژپ یاهریغتم زا کی ره یدیئات یلماع لیلحت زا لصاح جیاتن ،شخب نیا رد
 ناونع هب اهنآ نتفرگ رظن رد و اهریغتم شهاک روظنمهب هک تسا رکذ هب مزال .تسا هدش هدروآ ریغتم ره یارب هناگادج
 نیا یساسا لاؤس اهلدم زا مادک ره یسررب رد .دشاب 9/4 زا رتشیب دیاب هدمآ تسد هب یلماع راب ،نونکم ریغتم کی
 ؟تسا رادروخرب بسانم یریگهزادنا یاهلدم نیا ایآ هک تسا
 .دریگ رارق یسررب دروم لدم شزارب ندوب بسانم یاهرایعم ریاس و ود یخ 2X یتسیاب شسرپ نیا هب خساپ یارب هک
 ،تسا رتهب دشاب رتمک هچ ره ود یخ نومزآ .دشاب لیذ هنیهب یاهتلاح یاراد هک تسا بسانم یلدم هک تروص نیدب
 نیا اریز تسا رتهب دشاب رتمک هچره RMSEA نومزآ .دهدیم ناشن ار لدم و هداد نیب فالتخا نومزآ نیا اریز
  .تسا لدم یاهاطخ روذجم نیگنایم رادقم
 رتماراپ دنچ هیاپ رب یبرجت یاههداد دوشیم ضرف نآ رد هک دوشیم هتخاس یلدم دییأت یلماع لیلحت رد هصالخ روطب
 کی بلاق رد هک یراتخاس .تسا اهداد راتخاس هرابرد یلبق تاعالطا رب ینتبم لدم نیا .دنوشیم هبساحم ای فیصوت
  .تسا هدمآ تسد هب نیشیپ تاعلاطم زا لصاح شناد ای هیضرف ،یروئت
 :دهدیم ناشن ار قیقحت یلع لدم رد یلیلحت یوگلا یگدنزارب یاه صخاش ریز لوادج و رادومن

 



 935 ...نازیم رد یگنهرف هیامرس داعبا مهس

 
 شهوژپ یاهریغتم یلماع لیلحت یراتخاس هلداعم لدم :1 و2 رادومن

  .میریگیم هجیتن ار لدم بسانم شزارب ،تسا هدمآ تسدب 07سوما رازفا مرن یجورخ زا هک ریز جیاتن هب هجوت اب
 یلصا یوگلا شزارب یاهصخاش :81 هرامش لودج

 تیبولطم شهوژپ هتفای رادقم لوبق لباق رادقم اه صخاش

 - 110/4666 - ود یخ

 لدم دییات مدع valuep− 444/4.05 یراد ینعم حطس

 - 910 - یدازآ هجرد

Df
x2

 
32 Df

x 139/7 لدم دییات 

Cfi 09.CFI 112.  لدم دییات 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اب ربارب زین یدازآ هجرد ،110/4666 لدم رد ود یاک یهرامآ رادقم ،ددرگیم هظحالم قوف لوادج رد هک روطنامه
  .دراد رارق لوبق لباق رادقم دودح رد هک ،تسا 139/7 اب ربارب نآ تبسن لصاح هک تسا 910
 P-value صخاش رد لدم دییات مدع زا ناشن هک تسا هدمآ تسدب (444/4) لدم نیا رد هدمآ تسدب p زا دشابیم 

  .دنراد رارق یلوبق لباق دح رد Cfi دننام وگلا یگدنزارب صخاش رگید یفرط
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 شهوژپ یاهریغتم یلماع لیلحت یراتخاس هلداعم ییاهن لدم :2و1 رادومن

 .میریگیم هجیتن ار لدم بسانم شزارب ،تسا هدمآ تسدب 07 سوما رازفا مرن یجورخ زا هک ریز جیاتن هب هجوت اب
 .دنهدیم ناشن ار شزارب یبوخ و صخاش هنماد هدودحم ریز لوادج

 یلصا یوگلا شزارب یاهصخاش :91 هرامش لودج
 تیبولطم شهوژپ هتفای رادقم لوبق لباق رادقم اه صخاش

 - 691/3611 - ود یخ

 لدم دییات مدع valuep− 111/1.05 یراد ینعم حطس

 - 534 - یدازآ هجرد

Df
x2

 
32 Df

x
 

 لدم دییات 444/2

Cfi 09.CFI 166.  لدم دییات مدع 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اب ربارب زین یدازآ هجرد ،134/9146 لدم رد ود یاک یهرامآ رادقم ،ددرگیم هظحالم قوف لوادج رد هک روطنامه
  .دراد رارق لوبق لباق رادقم دودح رد هک ،تسا 000/7 اب ربارب نآ تبسن لصاح هک تسا 990
 P-value صخاش رد لدم دییات مدع زا ناشن هک تسا هدمآ تسدب (444/4) لدم نیا رد هدمآ تسدب p زا دشابیم 

  .دنراد رارق یلوبق لباق دح رد Cfi دننام وگلا یگدنزارب صخاش رگید یفرط
 یریگ هجیتن و ثحب
 نیب نینچمه .دراد دوجو رادینعم هطبار یرگشدرگ هب لیامت نازیم و یگنهرف هیامرس داعبا نیب هک دهد یم ناشن جیاتن
 ییاهزیچ رگنایب هتفای مسجت یگنهرف هیامرس . .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هزیگنا نازیم و یگنهرف هیامرس داعبا
 دارفا دوجو زا یشخب جیردت هب هک یا هوقلاب یاه ییاناوت ،عقاو رد .دنهد ماجنا دنناوت یم و دنناد یم دارفا هک تسا

 کیدزن طابترا ،دبای یم مسجت نآ رد هک یصخش اب هیامرس نیا (63 :4196 ،یناغون) دنا هدیدرگ تیبثت وا رد و دنا هدش
 هدمآ رد درف زا یریذپان ییادج شخب ناونع هب هک تسا ینوریب تورث یعون ،هتفای مسجت یگنهرف هیامرس .دراد
 قیرط زا ار نآ ناوت یمن هک دمان یم دلوت اب هارمه یگنهرف هیامرس داعبا ار نآ ویدروب هک تسا یشخب نامه نیا .تسا
 یلجت مسج و نهذ موادم یاه یگدامآ تروص هب ،هیامرس عون نیا .دومن لقتنم یرگید هب هلدابم ای دیرخ ،هیده



 535 ...نازیم رد یگنهرف هیامرس داعبا مهس

 ینعم هطبار یرگشدرگ هب هزیگنا نازیم و هتفای تینیع هیامرس دعب نیب .(296 :6196 ،رف شوخ و روپ عراش) دبای یم
 نآ زا دنناوت یم هعماج دارفا هک تسا یگنهرف هیامرس عون نیرتراکشآ و نیرت یهیدب زا هیامرس نیا .دراد دوجو راد
 زراب یاه یگژیو زا و دبای یم مسجت ( ...و یرنه راثآ ،یشاقن ،باتک) یدام ءایشا و اهالاک رد رتشیب و دندرگ دنم هرهب
 دناوت یم زین و دشاب یم حرطم مه یداصتقا لکش رد یعون هب هیامرس نیا ،نیاربانب .تسا نآ ندوب لاقتنا لباق ،نآ

 ؛دنیوگ یم ینیع یگنهرف هیامرس ،یگنهرف یاهالاک و ءایشا یمامت هب ،هصالخ روط هب .ددرگ ظفح مه نآ یدامن هبنج
  .(616 :2196 ،ینسحم) دراذگ یم نآ ناگدنراد رب یشزومآ رثا هک تسا نیا رد ،هیامرس نیا یساسا تلصخ اما
 لبق ،یداهن یگنهرف هیامرس همزال .دراد دوجو یرادینعم هطبار یرگشدرگ هزیگنا اب هدش هنیداهن هیامرس نیب نینچمه
 فرط زا .تسا یهاگشناد و یلیصحت کرادم عاونا بسک تهج رد دعتسم و تیحالص اب دارفا دوجو ،زیچ ره زا
 یاه یگژیو زا ،دشخب تیمسر نآ هب مه و رداص ار یلیصحت کرادم نیا مه هک ،یمسر یاهداهن دوجو مزلتسم ،رگید
 هیامرس هک دراد ار ییاناوت نیا و دنک یم لمع گنهرف و داصتقا نایم یلپ لکش هب هک تسا نیا ،هیامرس نیا زراب
 یگنهرف هیامرس .دنیامن لیدبت یداصتقا هیامرس یعون هب ،یمسر و لوقعم قیرط هب نآ دربراک قیرط زا ار یگنهرف
 ،هیامرس نیا .دنک یم داجیا یعامتجا هاگیاپ ،نآ هدنراد یارب و دوش یم لصاح هدش هنیداهن تاررقم و نیناوق ای ،یداهن
 ،دارفا یارب راک و هفرح قیدصت ،یلیصحت کرادم دننام ییاه ناونع ندروآ تسد هب و یعامتجا طباوض کمک هب
 طیارش هب دارفا یارب نآ ندروآ تسد هب و تسین لاقتنا و یراذگاو لباق ؛نینچمه هیامرس نیا .دنک یم تیعقوم بسک
  .(166 :9196 ،ینیمالا حور) دارد یگتسب ینیعم
 عبانم
 ،یدروم هعلاطم نآ رب دمآرد و تیسنج لماع ریثات و نارگشدرگ هزیگنارب لیلحت (7396) هیضار ،یدرجشالو و یسیع -هداز میهاربا

  .6396 زییاپ ،مراهچ هرامش ،یرهش تاعلاطم یشهوژپ -یملع همانلصف ،تالحم ناتسرهش یزورون نارگشدرگ
 دیلوتزاب رد یگنهرف ۀیامرس عیزوت رب یعامتجا یرباربان ریثأت یسررب) یگنهرف هیامرس و یعامتجا یرباربان ،(4196) لداع ،هیول یمیهاربا

  .یتشهب دیهش هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(یعامتجا هقبط
  .یگنهرف یاه شهوژپ رتفد تاراشتنا :نارهت ،نایوپ نسح ۀمجرت ،یگنهرف ۀیرظن رب یدمآرد .(2196) پیلیف ،تیمسا

  .سردم تیبرت هاگشناد ،یسانش هعماج یرتکد همان نایاپ «یهاگیاپ یراگزاسان» (9196) مظعا هروصنم ،هدازآ
 درکیور ب ناریا رد یداصتقا هعسوت و مسیروت تعنص طابترا(7396) رحس ،روپسابع ،ونیم ،ینییان یفیظن ،اضردمحم ، یمریمس ییاباب

  .966- 496 صص ،مهدراهچ هرامش ،مراهچ لاس ،یداصتقا هعسوت و دشر یاه شهوژپ ،یشهوژپ یملع همانلصف ،یبصع هکبش
  .1 -67 صص ،SID ویشرآ ،یگنهرف هیامرس موهفم کیروئت ینابم یسررب(3196) یلع ،یمظاک ،نمهب ،یناگنیاب
  .مراهچ پاچ ،لوا دلج ،نارهت ،تمس تاراشتنا ،لضاف اضر همجرت ،«یعامتجا مولع رد قیقحت یاه شور » (1196) لرا ،یبب
 راگن و شقن :نارهت ،اهیدرم یضترم همجرت «ینالقع باختنا و لمع لیالد :شنک هیرظن» ،(4196) ریپ -ویدروب
  .زورفلد یقت دمحم :همجرت ،"یندم یاهتنس و یسارکومد " ،(6196) ریپ ،ویدروب
 یسارکومد ،دامتعا:یعامتجا هیامرس تالاقم هعومجمرد ،نایوپ نسحو زابکاخ نیشفا همجرت ،"هیامرس یاه لکش"(9196) ریپ ،ویدروب

  .11-696 ،صص ،هزاریش رشن:نارهت ،مود پاچ ،شخبجات نایک هدنروآدرگ ،دازآ هعسوتو
 یداوج هرهز یراکمه اب ،ینجورب ماغرض دیمح رتکد :ۀمجرت ،یموهفم یاه حرط و اه هیام نب ،رگشدرگ راتفر (9396) .ل پیلیف ،سریپ

  .هماکهم تاراشتنا ،مود پاچ ،ینیسح نسحدمحم دیس و ینادبس
  .ین رشن -نارهت -یداهرف مظاک ۀمجرت ،گنهرف و داصتقا (6396) دیوید ،یبسارت
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 یگنهرف یگدنز کبس رب یا هچابید و یگنهرف یسانش هعماج هزوح رد یا هعلاطم :یگنهرف فرصم و یگدنز کبس» (4396) هبیط ،نایمداخ
  .باتک ناهج یرنه یگنهرف هسسوم رشن :نارهت «نایناریا

  .اطع تاراشتنا -نارهت ،مراهچ پاچ «یسانش هعماج گنهرف هنیمز» ،(2296) دومحم ،ینیمالا حور
  .99- 2 صصف99 هرامش ،16 لاس ،دربهار همانلصف ،یگنهرف هیامرس هیرظن رب یدمآرد(1196) نسح ،یناحور
  .هماکهم تاراشتنا -نارهت .یرگشدرگ رد هدننک فرصم راتفر (9396) دمحم ،یرافغ -اضریلع ،یماما -مارهب ،نایربجنر
  یملع رشن نارهت -یثالث نسحم ۀمجرت «رصاعم نارود رد یسانش هعماج هیرظن» (3296) جروج ،رزتیر
 مولع ۀمان ،نارهت رهش یدروم هعلاطم ،ناناوج یعامتجا تیوه اب یگنهرف هیامرس هطبار ،(6196) رف شوخ اضرمالغ و دومحم ،روپ عراش

  .996-206 صص ،47 ۀرامش ،یعامتجا
 یرگشدرگ تعنص رادیاپ هعسوت یوگلا هئارا و یرگشدرگ تعنص رد تلود یاه تسایس یسررب(0196) ،نیدلارون یرون ،رهچونم یعاجش

  .43- 91 صص ،11 زییاپ ،12 هرامش ،47 لاس ،تیریدم شناد ،روشک
 ،7 هرامش ،6 لاس ،یعامتجا هافر یشهوژپ و یملع همانلصف ،یرظن بوچراچ و یلصا میهافم:یعامتجا هیامرس(4196) میرم ،یناث نایفیرش

  .9- 16 صص
  .ناردنزام هاگشناد ،ناناوج ندب تیریدم رب یگنهرف هیامرس ریثات یسررب ناونع اب همان نایاپ(3196) شرآ ،روپایض
 رد یرادیاپ یاه صخاش یبایزرا و شجنس(7396) ،سگرن هدیس ،ینکر یبیقن ،ازجا دمحم ،یهوکش ،یلع دمحم یزوریف ،یداه ،هدازیلع 

  .906 – 726 صص ،7 هرامش ،26 هرود ،اضف شیامآ و یزیر همانرب ،یناسنا مولع سردم ،زاوها رهش رد مسیروت تعنص
  .ناسانش هعماج :نارهت ،یماظتنا تینما و یعامتجا ۀیامرس (7396) اضرمالغ ،یرافغ
  .قداص حبص تاراشتنا :مق ،یگدنز کبس و فرصم (7196) دمحم ،یلضا
  .تاطابترا و رنه گنهرف هاگشهوژپ :نارهت ،یقیسوم فرصم یسانش هعماج (1196) دمحم ،یلضاف 
 ،نیمزرس ییایفارغج همانلصف ،نآ یدنب هقبط نیرتدیدج و یرگشدرگ نوماریپ ون یلیلحت(1196) هیمس ،یناجاقآ ،اضرلادبع ،دار یجرف

  .61- 72 صص ،77 هرامش ،مشش لاس ،یشهوژپ یملع
 ین رشن :نارهت «یسانش ناسنا یاه هیرظن و هشیدنا خیرات» (6196) رصان ،یهوکف
 ،17 هرامش ،متفه لاس ،یعامتجا هافر یشهوژپ یملع همانلصف ،یرگشدرگ تعنص و یگنهرف هیامرس ،یموق گنهرف( 0396) یدهم یبورک

  .349 – 079 صص

  .نارود رشن :نارهت ،یسانش هعماج تامدقم ،(1196) رهچونم ،ینسحم
 ناتسا رد ناتسریبد موس لاس نازومآ شناد نیب رد یرادنید عون و یعامتجا هیامرس نازیم نیب هطبار یسررب ،(6196) نیسح ،ینسحالم

  .سردم تیبرت هاگشناد :نارهت ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(دبنگ – لوتک دابآ یلع) نالیگ
 نسحم -یناغون .306-416 صص .79-60 هرامش :یناسنا مولع همانشهوژپ» ویدروب هاگدید زا هقبط موهفم یفرعم» (9196) هدیرف ،زاتمم

 همانلصف» یلاع شزومآ هب یبای تسد رد یهاگشناد شیپ نازومآ شناد یلیصحت تیقفوم رب یگنهرف هیامرس یرباربان ریثات (6196)
  .62-646 صص ،63 هرامش ،«تیبرت و میلعت
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