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 هدیکچ
 نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت و یکیزیف طیحم لماش یبرجت یبایرازاب داعبا لیلحت قیقحت نیا زا فده
 هیلک لماش شهوژپ یرامآ هعماج .تفرگ ماجنا یگتسبمه – یفیصوت شور هب هک دوب یبآ یحیرفت یشزرو یاه هعومجم رد
 هنومن ناونع هب یفداصت تروص هب رفن 506 نیب نیازا هک دوب دهشم رهش یبآ یحیرفت یشزرو یاه هعومجم رد رضاح نارگشدرگ
 یافلآ نومزآ زا هدافتسا اب نآ ییایاپ هک دوب (2008) زلاو درادناتسا همانشسرپ لماش قیقحت یریگ هزادنا رازبا .دندیدرگ باختنا

 راـمآ یاه شور و یفیصوت رامآ یاه نومزآ زا یریگ هرهب اب شهوژپ یاه هداد .تفرگ رارق دییأت دروم 62/0 بیرض اب خابنورک
 جیاتن .دندش لـیلحت لرزـیل و سا سا یپ سا یاهرازفا مرن زا هدافتسا اب و یراتخاس تالداعم و یدییأت یلماع لیلحت یطابنتـسا
 و یکیژولویزیف لماوع و یرادهگن و ظفح ،طیحم یرامعم و یحارط :لماش یکیزیف طیحم دعب هک دهد یم ناشن قیقحت
 شزرا رب ،هجوت و تبقارم و یرگ یا هفرح ،بسانم ییوگخساپ ،تینما و نانیمطا :لماش یناسنا تالماعت دعب و تسیز طیحم
 طیحم شخب رد اهدرادناتسا یاقترا و تیفیک شیازفا اب دناوت یم جیاتن نیا زا هدافتسا .دنتسه رثؤم نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا
 یرگشدرگ رتشیب قنور تابجوم و هدرب رتالاب ار یحیرفت یشزرو یاه هعومجم زا نایرتشم تیاضر ،یناسنا تالماعت و یکیزیف

  .دروآ مهارف ار یرهش
 یشزرو یاه هعومجم ،یرگشدرگ ،یعامتجا شزرا ،هدش کاردا شزرا ،یبرجت یبایرازاب :یدیلک ناگژاو
 یحیرفت
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 همدقم
 و دیرخ یارب یرتشیب نامز فرص هب ار نایرتشم ،عونتم تامدخ و اهالاک هئارا و یناهج یاهرازاب رد تباقر شیازفا

 تعرس عقاورد ،(Keng et al, 2013:247) تسا هتشاد او یرتشم رب زکرمتم یاه یژتارتسا قلخ هب ار اه تکرش
 نیب یگنهامه هب زاین روحم یرتشم یاه یژتارتسا یارجا تهج رد ،نایرتشم یاه هتساوخ داعبا شیازفا و تارییغت
  .(Johnson et al, 2019:41) دراد شورف و یبایرازاب
 تیقفوم اه نآ ییاهن فده و دنراد لیامت یرادافو یاه همانرب قبط دوخ نایرتشم ظفح هب اه نامزاس هک تسا هنوگ نیا
 لیلد نیمه هب (Vazifehdost et al, 2017:143) تسا نایرتشم ددجم دیرخ تین ظفح و ندروآ تسد هب رد
 زا ،دنتـسرفب اه نآ یارب ار دوخ لوـصحم یبوخ هب دنناوتب ات دنتسه نایرتشم اب طابترا یرارقرب دنمزاین اه تکرش
 ,Ferreira et al) دنشخب ققحت ار یعامتجا یاـهزاین و دـنریگب داـی اه نآ زا ،دـننک هدافتـسا اه نآ یاه هدیا

 عبانم لیدبت رد شا ییاناوت هب ،شیاـبقر زا رتارف یتباقر تیزم ندروآ تسد هب یارب یتکرش ره ییاناوت .(2014:865
 هک تسا یرورض نیاربانب ؛(Rodriguez, M et al, 2012:365) ددرگ یمرب صخشم یاه یدنمناوت هب دوخ یلعف

 دنیامن هدافتسا یبایرازاب نیون یاه شور زا طسوتم و کچوک یاهراکو بسک هژیو هب اه تکرش و اه نامزاس
(Gabrielsson & Hallback, 2013:1008). نیا لیدبت ،نآ شجنس ،ناگدننک فرصم راتفر تخانش ،یبایرازاب 
 یارب هناهاگآ شالت یبایرازاب رگید ترابع هب ،دشاب یم اهزاین عفر فدهاب یدیلوت تالوصحم یزیر همانرب هب تاعالطا
 تیمها و شقن ،هزورما .(Hekmat et al, 2017:1) تسا رازاب رد صصخت یعون داجیا و عبانم هنیهب صیصخت
 Haji heydari) تسا راکشآ ناگمه رب اه نآ تالوصحم و اه نامزاس تسکش ای تیقفوم رد یبایرازاب یاه یژتارتسا

et al, 2017:237) یلصا شقن (نایرتـشم صوصخ هب) طیحم اب نامزاس لماعت رد یبایرازاب یاه یژتارتسا هکاجنآزا و 
 ؛دنتسه دوخ تکرش ای دنرب تامدخ و تالوصحم دیرخ هب دارفا بیغرت لابند هب هراومه نابایرازاب ،دننک یم افیا ار
 و تالوصحم یارب اه نآ دیرخ دصق یور یراذگریثأت هژیو هب ناگدننک فرصم دصاقم یور رب یراذگریثأت نیاربانب

  .دراد ییالاب تیمها ،هدش هئارا تامدخ
 کی دیرخ دصق عقاورد ،دوش یم فیرعت تامدخ و تالوصحم دیرخ یارب هدننک فرصم لیامت یانعم هب دیرخ دصق
 دیرخ دصق ،دشاب رتالاب لامتحا نیا هچ ره و دنک یم نییعت ار الاک دیرخ یارب نایرتشم لیامت تردق هک تسا لامتحا
 یراذگریثأت فدهاب یبایرازاب نیون یاه شور هب هجوت موزل هنیمز نیا رد .(Lee et al, 2017:223) دوب دهاوخ رت یوق
 نامه هب ار یرتشم هک دنک یم ییامندوخ نردم یبایرازاب هب هجوت تیمها و دوش یم ساسحا ناگدننک فرصم یور رب
 زکرمت .(Khan & Rahman, 2014:319) دنرادنپ یم یساسحا هزادنا نامه هب ،دنریگ یم رظن رد یقطنم هک ینازیم
 دراذگ یم ریثأت تامدخ و اهالاک دروم رد دارفا شرگن یریگ لکش رب هکارچ تسا میقتسم هبرجت اجنیا رد ثحب یلصا
(Kuo & Nagasawa, 2015:43) ثعاب نایرتشم اب یعامتجا یاهدنویپ سپس و یعامتجا طباور هک تسا حضاورپ و 
 هب ییوگخساپ و تبقارم و هجوت ،یلدمه ،یتسود هطبار هدنهداقترا هک دوش یم نایرتشم هب ییاه هیصوت و طابترا داجیا
 رد دهعت ،نایرتشم اب دامتعا رب ینتبم یوق یاهدنویپ داجیا تروص رد و (Gu et al, 2016:1) دش دهاوخ نایرتشم
  .(Aleksejeva, 2015) دبای یم شهاک تامدخ هدنهد هئارا یارب ابقر باختنا سناش و دبای یم تدش طباور
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 شورف یگنوگچ دروم رد اهنت هن نآ رد هک تسا یبرجت یبایرازاب ،نردم یبایرازاب یاه یژتارتسا زا یکی ور نیازا
 & Zena) دوش یم ثحب یبرجت هویش هب نایرتشم تاساسحا رب یراذگریثأت یگنوگچ دروم رد هکلب ،تالوصحم

Hadisumarto, 2013:37). نایرتشم بذج رد نینچمه و یمیدق نایرتشم ظفح یارب یندنامدای هب تایبرجت داجیا 
 طیحم مامت رد تیلاعف یارب شور ای کیتکات کی ناونع هب دناوت یم یبرجت یبایرازاب و تسا راذگرثا رایسب دیدج
 ,Yuan & Wu) دوش هتفرگ رظن رد نایرتشم یارب هبرجت داجیا روظنم هب یتایلمع یاهدنیآرف و راکو بسک

 رب یراذگریثأت فدهاب یبرجت یبایرازاب ریظن نیون یبایرازاب یاه شور و میهافم رتهب ییاراک روظنم هب .(2008:387
 ,Saleem & Ellahi) تسا هجوتدروم هنیمز نیا رد دوجوم یاه شور و اهرازبا زا هدافتسا ،ناگدننک فرصم یور

 و هتفرگرب رد ار ناگدننک فرصم میقتسم روط هب هک تسا یبایرازاب یژتارتسا کی یبرجت یبایرازاب عقاورد .(2017:597
 نیشیپ یاه شهوژپ .(Maradufu et al, 2017:1) دنک یم قیوشت دنرب هب تبسن تاساسحا ساسا رب لمع هب ار اه نآ
 Oh et ؛Brakus et al, 2009:52) یرتشم یدنمتیاضر دوبهب دننام یتبثم جیاتن یبرجت یایازم داهنشیپ هک دهد یم ناشن

al, 2007:119) یرتشم تاساسحا دوبهب (Oh et al, 2007:119) تسا هتشاد لابند هب ار یعامتجا یاهراجنه دوبهب و. 
 دوبهب (Chang & Chieng, 2006:927) دنرب هب شرگن رد دوبهب ریظن یتبثم یاه هداتس هب نینچمه یبرجت یایازم
 ,Brakus et al) دنرب تیصخش یاقترا (Oh et al, 2007:119) دنرب یروآدای دوبهب تالوصحم هدش کاردا تیفیک

 رد هدننک فرصم یبرجت یبایرازاب قیرط زا .تسا هدش رجنم یرتشم یرادافو و یراتفر دصاقم دوبهب و (2009:52
 لوصحم زا ار دوخ طابنتسا دناوت یم درف ره هک یروط هب ،دریگ یم رارق شیاه یگژیو و لوصحم اب سامت ضرعم
 ؛(Keng et al, 2013:247) دشاب هتشاد
 ظـفح و دـیدج نایرتـشم بذـج رد مـهم لـماوع زا یکی ،نایرتشم نهذ رد دیرخ زکرم زا بولطم ینهذ ریوصت داجیا
 نایرتشم رد ار دیرخ هب لیامت ،نایرتشم حیجرت و تیاضر ،هدش کاردا شزرا رب یراذگرثا اب هک تسا یلبق نایرتشم
 رایسب یاه عوضوم زا یکی «یرتشم تیاضر» کش نودب .(Rastgar & Shahriari, 2018:643) دهد یم شیازفا
 ساسحا ،«تیاضر» ،دنشاب انتعا یب نایرتشم یاه هتساوخ و تاراظتنا هب دنناوت یمن اه تکرش .تسا ریخا ههد رد یدربهار
 دناوت یم یرتشم تیاضر .(Rusdi et al, 2016:35) دنک یم فیصوت ار تامدخ ای الاک زا هدافتسا زا دعب دارفا رد تبثم
 هک دنا هداد ناشن تاعلاطم یخرب .(Jalil et al, 2016:538) دوش رجنم ددجم دیرخ دننام ،یدعب یراتفر تالیامت هب
 Liao ؛Liang & Zhang, 2011:1026) دراد دوجو رادانعم و میقتسم ریثأت ،دیرخ هب لیامت و یرتشم تیاضر نیب

et al, 2017:651). ناشورف هدرخ یاقب و دیرخ زکارم رد تیاضر داجیا یارب نایرتشم هب شزرا هئارا و داجیا ،نیـنچمه 
 روط هب هدش کاردا یاه شزرا عقاورد (Kesari & Atulkar, 2016:22) تسا یرورـض ،یتباـقر یاـهرازاب رد
 تاحیجرت رب یمیقتسم ریثأـت و (Rahi, 2016:1) دهد یم رارق ریثأت تحت ار نایرتشم دهعت و یراتفر تالیامت صخشم
 یلوپ ی هبنج و هدش کاردا تیفیک نیب ی هلدابم ،هدش کاردا شزرا .(Zaya & Fawzzy, 2016) دنراد یرتشم
 دشاب نآ یلوپ ی هنیزه نازیم زا رت گرزب هدش کاردا تیفیک هک تسا تبثم ینامز شزرا نیا و دهد یم ناشن ار 6هدش کاردا
(Weisstein et al, 2014:230). هکلب ،تسین یعقاو شزرا تفایرد ًاافرص هدش کاردا شزرا هک تشاد هجوت دیاب هتبلا 
 دنک یم کرد یرتشم هچنآ .دشاب توافتم تیعقاو اب تسا نکمم و دنک یم تشادرب یرتـشم هـک تـسا یزیچ نآ
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 یگنوگچ رد ندوـب هدننک نییعت لیلد هب ـ هدش کاردا شزرا هب اه هسسؤم هجوت نیاربانب .تسا شدرکلمع ی هدنهد لکش
 ,Ahmadi Alvar et al) تسا تیمها زئاح ـ دراد اه هسسؤم یانف و اقب رد درکلمع نیا هک یشقن و اه نآ درکلمع

  هک  یساسحا  دعب  شخب  ود  هب  ار  یفطاع  دعب هک  دنا هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هدش کاردا  شزرا ی هزوح  ناققحم  .(2018:689
 دیرخ  ماجنا  اب  هدشداجیا  یعامتجا  تارثا  هب  طوبرم  هک  یعامتجا دعب  و  دشاب یم  ینورد  تاساسحا  و  فطاوع  هب  طوبرم
 نایم زیامت نامه یعامتجا شزرا تفگ ناوت یم عقاورد .(Sanchez et al, 2006:394) دنیامن  میسقت  دشاب یم 

 تسا نکمم ،هعماج و دوخ یارب شیوخ فرصم یاهدمایپ یبایزرا اب دارفا ،یترابع هب ؛تسا یروحم هعماج یروحمدوخ
  .(Salehi & Kazemi, 2015:75) دنزاس رولبتم دوخ دیرخ رد ار شیوخ رظندم یعامتجا یاه هغدغد
 ناونع هب یرگشدرگ و تسا  هتفرگرارق  زین یرگشدرگ  ی هزوح  ناققحم  هجوتدروم  هدش کاردا  شزرا  ریخا  یاه لاس  رد

 عبنم ،(Sofeska, 2016:140) تسا شهاک لاح رد یداصتقا یاه تیلاعف ریاس دوس هک ینامزرد ،دود نودب تعنص
 زا یرایسب یاه تخادرپ زارت و یناگرزاب هنزاوم میظنت و دوبهب رد یمهم رصنع و یناهج تراجت رد راشرس یدمآرد
 مینک اعدا هک تسین فازگ رپ ریسافت نیا اب .(Firoozi & Zadvali Khajeh, 2017:29) تسا هدیدرگ اهروشک

 و یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا یاه هصرع رد یا هژیو هاگیاج و تسا یداصتقا عیانص نیرت مهم زا یرگشدرگ تعنص
 Mohammadifar et) تسا یرهش تیریدم یارب یمهم هلئسم ،یرهش یرگشدرگ رگید ترابع هب .دراد اهرهش تیریدم

al, 2018:51) یگدنز تیفیک شیازفا نآ عبت هب و اهرهش یداصتقا قنور تابجوم ًااعطق شخب نیا هب رتشیب هجوت هک 
 حطس یلک هعسوت هک دومن هجوت هتکن نیا هب دیاب یرهش یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد ،درک دهاوخ مهارف ار یرهش
 رد تیاضر داجیا ات هدش بجوم نارگشدرگ قیالس و اهزاین رییغت و یرگشدرگ یاهدنور تفرشیپ ،عماوج یگدنز
  .دشاب رت هدیچیپ یدنیارف هتشذگ اب هسیاقم رد دصاقم هب اه نآ ندرک رادافو و نارگشدرگ
 و لوصحم هئارا قیرط زا نارگشدرگ یاهاضاقت نیمأت ،یرگشدرگ ِبیتباقر ِتتعنص رد تیقفوم دیلک دهد یم ناشن اه یسررب

 ناشخرد یخیرات هقبس و ناریا روشک دوجوم طیارش هب هجوت اب لاح ،(Horng et al, 2016:25) تسا قالخ تامدخ
 حرطم رادیاپ یزیر همانرب یاه طرش شیپ زا یکی ناونع هب و دشاب رادیاپ هعسوت یارب یبسانم رتسب دناوت یم یرگشدرگ ،نآ
 هب رتشیب هجوت اب هیامرس نابحاص و شخب نیا رد ناراذگ هیامرس زا تیامح اب نیلوئسم هک (Nasr, 2017:189) دوش
 تیعضو هب تبسن- شخب نیا یاه هدروآ یربارب دنچ قنور تمس هب ار طیارش دنناوت یم ،یناهج تیفیک یاهدرادناتسا
 زا هدافتسا دماجنا یم یشزرو یحیرفت نکاما یفیک یاهرادناتسا اقترا هب هک یلماوع نیرت مهم زا .دننک لیدبت -زورما
 شزرا و یبرجت یبایرازاب رب روکذم شهوژپ ،هنیمز نیا رد دوجوم یتاقیقحت ألخ هب هجوت اب هک تسا یبایرازاب یاه کینکت
 قنور هدمآ تسد هب جیاتن زا هدافتسا اب دور یم دیما هک تسا هدشزکرمتم یبآ یحیرفت یاه هعومجم زا نایرتشم هدش کاردا
  .میشاب دهاش یشزرو تاحیرفت شخب رد صوصخب ،یرهش یرگشدرگ یاه هزوح رد ار شیپزا شیب
 یگتسبمه و یفیصوت شور ثیح زا و یدربراک عون زا فده ظاحل هب ،اه هیضرف و عوضوم هب هجوت اب شهوژپ نیا
 یروآ عمج روظنم هب و هدیدرگ یروآ عمج همانشسرپ قیرط زا و ینادیم هویش هب زایندروم تاعالطا .تسا هدش ماجنا
 قیقحت یرامآ هعماج .تسا هدومن هدافتسا ینادیم و یشیامیپ هویش زا اه  همانشسرپ لیمکت و دوخ زایندروم تاعالطا
 هعجارم دهشم رهش یبآ کراپ هعومجم 0 زا یکی هب راب کی لقادح هک لاس 16 یالاب نیعجارم هیلک زا تسا ترابع
  .تسا صخشمان و دایز اه نآ لک دادعت هک دناهتشاد
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 مجح هکنآ باستحا اب .دیدرگ هدافتسا 6یسجرک و ناگروم هنومن مجح دروآرب لودج زا زین مزال هنومن مجح نییعت یارب
 لقادح باختنا اب ناوت یم اذل .تسا هنومن دحاو 019 لقادح هنومن مجح اذل ،تسا دودحمان و دایز رایسب یرامآ هعماج
 هب دناهتشاد هعجارم دهشم رهش یبآ کراپ هعومجم 0 زا یکی هب راب کی لقادح هک لاس 16 یالاب نیعجارم زا رفن 019
 هدز سدح لبق زا هکنیا و امنهار داتسا اب تروشم و دنمناماس یریگ هنومن شور هب هجوت اب ور نیازا .تخادرپ راک همادا
 ره) عیزوت  همان شسرپ دارفا زا رفن 400 هب دنمناماس تروص هب دنهدن خساپ همانشسرپ تالاؤس هب دارفا زا یخرب دشیم
 ییاه نآ و شودخم یاه همانشسرپ فذح و ناوارف یاهیریگ یپ زا سپ تیاهنرد هک (هتفه کی لوط رد و رفن 466 کراپ
 ییاهن هنومن ناونع هب و تدوع هدش لیمکت  همان شسرپ 940 ،عومجمرد ،دنا هدناوخن ار تالاؤس تقد هب دشیم هدز سدح هک
 (3447) ناراکمه و زلاو درادناتسا   همان شسرپ زا نارظن بحاص و دارفا اب هبحاصم و ددعتم تاعلاطم زا سپ .دندش باختنا
 :تسا تمسق 9 لماش قیقحت نیا همان شسرپ .دیدرگ هدافتسا قیقحت یارب هتسب تالاؤس اب
-خساپ رتشیب حوضو داجیا تهج نآ لیمکت هوحن و همانشسرپ زا یرصتخم حیضوت لماش :وگخساپ هب نداد یهاگآ شخب (فلا
  .دشابیم ناگدنهد

 لماش شخب نیا .تسا نایوگخساپ یتخانش تیعمج و یلک تاعالطا بسک فده ،یمومع تالاؤس رد :یمومع تالاؤس (ب
  .دوش یم لماش ار هعومجم تاناکما زا هدافتسا هقباس و یلیصحت کردم ،تیسنج ،نس دننام یدراوم و تسا لاؤس 0

 91 یاراد  همان شسرپ نیا ،دش هدافتسا (3447) زلاو درادناتسا  همان شسرپ زا قیقحت نیا رد :قیقحت  همان شسرپ (ج
 .دیدرگ هدافتسا ترکیل یزایتما تفه سایقم هویش زا زین تالاؤس یراذگ شزرا رد .دشاب یم یلصا شخب ود و لاؤس
 لیلد هب هکارچ ،تسا هدش هدافتسا ییاوتحم و یروص ییاور زا شهوژپ نیا رد همانشسرپ ییاور یریگ هزادنا تهج
 ثیح زا همانشسرپ ییاوتحم و یروص ییاور اما ،تسا دامتعا لباق همانشسرپ هزاس ییاور ،همانشسرپ ندوب درادناتسا
 رد رظن بحاص دیتاسا یخرب و امنهار دیتاسا اب تروشم طسوت زین یسرربدروم میهافم و عوضوم اب تالاؤس قباطت
 و یروص ییاور ،اه نآ ندومن فرطرب زا سپ و صخشم ثیح ود ره زا تالاؤس هب هدراو یاهداریا ،هنیمز نیا
 یلماع لیلحت شور زا هزاس ییاور شجنس یارب نینچمه .تسا هتفرگرارق دیتاسا دیئات دروم تالاؤس ییاوتحم
 ینعی یاه هداد یروآدرگ رازبا ییایاپ دیئات یارب قیقحت نیا رد .تسا هدش هدرب هرهب زین قیقحت همادا رد یدییأت
  .تسا هدش هدافتسا ییایاپ شجنس تهج خابنورک یافلآ بیرض زا ،همانشسرپ

 هنومن رد قیقحت یاه  همان شسرپ یارب خابنورک یافلآ بیارض :1 لودج
 افلآ بیرض تالاؤس لصفرس  

 یبرجت یبایرازاب داعبا

 
 یکیزیف طیحم لماوع

  1762/4 یحارط
 6042/4 درکلمع و نامدیچ 2211/4

 1142/4 یرادهگن و ریمعت

 9102/4 تسیز طیحم و یکیژولویزیف

 
 یناسنا لماعت لماوع

  1343/4 هجوت و تبقارم
 9031/4 یرگ یاهفرح 4993/4

 3461/4 نانیمطا
 3671/4 ییوگخساپ
 1261/4 یدرف نیب تاطابترا

  1031/4 هدش کاردا یعامتجا شزرا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                           
2. Morgan, D.W & Krejcie, R. V 
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 یاراد اه شسرپ هک دهد یم ناشن قوف لودج رد همانشسرپ لک زین و اهریغتم همه یارب هدش هئارا خاـبنورک یافلآ 
 هدوب رارقرب قیقحت نیا رد اهریغتم کیکفت هب ییایاپ و لک ییایاپ نیاربانب و دنشاب یم یبساـنم لباقــتم یگتسبمه
 تسد هب یارب یفیصوت رامآ زا ادتبا ،هدمآ تسد هب یاه هداد لیلحتو هیزجت و شجنس تهج شهوژپ نیا رد .تسا
 زا کی ره هب هدش هداد یاه خساپ یناوارف عیزوت و همانشسرپ زا لاؤس ره رد اهرایعم فارحنا و اه نیگنایم ندروآ
 رامآ شخب رد .دوش یم هدافتسا Spss رازفا مرن زا هدافتسا اب ،ترکیل ییات تفه فیط رد ینوتس رادومن و اه لاؤس
 یراتخاس تالداعم لدم لحارم .تسا هدش هدافتسا یراتخاس تالداعم یبای لدم زا اه هیضرف نومزآ تهج یطابنتسا
 لدم ریسفت و لدم حالصا ،هیضرف نومزآ ،لدم نیمخت ،لدم نایب لماش یلحارم اب Lisrel رازفا مرن اب قیقحت نیا رد
 فونریمسا فروگوملوک نومزآ اب قیقحت نیا رد اه هداد عیزوت ندوب لامرن ریغ ای ندوب لامرن یسررب .دوش یم ماجنا
  .تسا هدش ماجنا
 قیقحت یاه هتفای و جیاتن
 رد نس تیعضو .تسا هدوب نز دصرد 7/17 و درم دصرد 1/92 لماش یسررب تحت هنومن رد تیسنج تیعضو
 ات 69 نیب دصرد 6/96 ،لاس 49 ات 17 نیب دصرد 1/16 ،لاس 97 ات 16 نیب دصرد 9/60 لماش یسررب تحت هنومن

 7/9 و لاس 49 ات 10 نیب دصرد 3/1 ،لاس 90 ات 60 نیب دصرد 3/9 ،لاس 40 ات 19 نیب دصرد 1/46 ،لاس 99
 ،رتمک و ملپید دصرد 9/19 لماش یسررب تحت هنومن رد زین تالیصحت تیعضو .تسا هدوب لاس 49 یالاب دصرد
 ظاحلزا .تسا هدوب یرتکد دصرد رفص و سناسیل قوف دصرد 1/96 ،سناسیل دصرد 1/49 ،ملپید قوف دصرد 9/26
 نیا رد راب نیلوا یارب دارفا دصرد 6/37 :لماش یسررب تحت هنومن رد یبآ یاه کراپ تامدخ زا هدافتسا هقباس
 3/07 و راب نیموس دصرد 6/06 ،دندرک یم هبرجت ار ناشروضح راب نیمود 3/69 ،دندوب هدرکادیپ روضح اه هعومجم
  .دندوب هدرک هدافتسا اضف نیا زا رتشیب ای و مراهچ راب دصرد
 .دوب 94/4 زا رتشیب هدمآ تسد هب جیاتن هک تفرگ رارق یسرربدروم یراد ینعم حطس ،اهریغتم ندوب لامرن نییعت یارب 
 هزادنا ،یکیزیف طیحم یاه یگژیو ریغتم یفاشتکا یلماع لیلحت رد .دندوب لامرن همه اهریغتم تیفیک هکنیا هجیتن
 ریغتم و 393/4 لداعم یناسنا لماعت یاه یگژیو ریغتم ،91/4 لداعم یکیزیف یاه یگژیو ریغتم (KMO) هنومن تیافک
 یلماع لیلحت رد تلتراب هنومن تیورک نومزآ یرادانعم ددع و 963/4 لداعم نایرتشم هدش شکاردا یعامتجا شزرا
 تسا 6444/4 و 709/22046 و 6444/4 و 006/4042 ،6444/4 و 690/9797 ربارب بیترت هب SPSS طسوت یفاشتکا
  .تسا بسانم یلماع لیلحت ماجنا یارب هنومن هزادنا دهد یم ناشن هک
 ناشن یعامتجا شزرا و یناسنا تالماعت ،یکیزیف یاهیگژیو ریغتم تالاؤس یدییأت یلماع لیلحت زا لصاح جیاتن 
 ،تسا رتمک 9 زا ریداقم نیا هک تسا 93/6 و 97/7 ،69/6 لداعم بیترت هب 𝑥2/𝑑𝑓 شزارب صخاش هک دهد یم
 RMSEA .تسا هتشاد ار مزال ییایاپ هک دنهدیم ناشن و دنوشیم دییأت و دنراد شزارب اههداد اب یرظن لدم نیاربانب
 هدش کاردا شزرا ریغتم رد و 614/4 لداعم یناسنا لماعت ریغتم رد ،394/4 لداعم یکیزیف یاه یگژیو ریغتم رد
 زا .دهدیم ناشن ار لدم بوخ یگدنزارب RMSEA<94/4> 14/4 رادقم هک دوشیم هدافتسا 604/4 لداعم یعامتجا

 .تسا 94 .4 زا رتمک هک دنشابیم 6444/4 و 12444/4 ،144/4 بیترت هب اهریغتم (یراد ینعم حطس) P-valu یفرط
 زا رتشیب هدمآ تسد هب یلماع یاهراب هک دهد یم ناشن قیقحت یاهریغتم تالاؤس یدییأت یلماع لیلحت زا لصاح جیاتن
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 اهریغتم نیا یاههداد اذل .دنتسه ازجم لماع کی رد یدنب هتسد لباق اهریغتم نیا هب طوبرم یاه هفلؤم و هدوب 9/4
-یم هتفریذپ اهریغتم یدیئات یلماع لیلحت دصرد 93 نانیمطا اب نیاربانب ؛دنوشیم هبساحم تالاؤس نیگنایم زا ،نونکم
  .دنوش
 شهوژپ یاههیضرف نومزآ
  .دراد ریثأت نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یکیزیف طیحم .6
 ضرف یکیزیف طیحم ار (لقتسم) نیب شیپ ریغتم و نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا ار (هتسباو) کالم ریغتم رگا
 یارب ،هنومن رد نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا و یکیزیف طیحم یاهریغتم عیزوت ندوب لامرن هب هجوت اب ،مینک
 :مینک نومزآ ار ریز یاه ضرف یتسیاب اذل .دش دهاوخ هدافتسا یراتخاس تالداعم نومزآ زا یگتسبمه نییعت

0H: درادن ریثأت نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یکیزیف طیحم.  

1H: دراد ریثأت نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یکیزیف طیحم.  

 
 نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یکیزیف طیحم ،رثا بیرض صخاش ساسا رب ریسم لیلحت :1 رادومن

 
 نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یکیزیف طیحم لماوع ،رثا بیرض صخاش ساسا رب ریسم لیلحت :2 رادومن
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 نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یکیزیف طیحم ریثأت یگدنزارب یاه صخاش ریسم لیلحت :2 لودج

 هجیتن ریسفت هدش هبساحم رادقم کالم راصتخا یسیلگنا مان یسراف مان
 شزارب دیئات 71/7 9 زا رتمک 𝑥2/𝑑𝑓 CMIN یدازآ هجرد هب ود یک تبسن
 شزارب دیئات 29/1 13/6 زا رتشیب ای -13/6 زا رتمک t t هرامآ t هرامآ

 شزارب دیئات 71/4 9/4 یالاب r ریثأت بیرض ریثأت بیرض
 شزارب دیئات 6444/4 94/4 زا رتمک P p یراد ینعم حطس
 شزارب دیئات Root Mean Squared Residual RMSEA 14/4 <RMSEA<94/4 994/4 هدنامیقاب تاعبرم نیگنایم هشیر
 شزارب دیئات 63/4 3/4 زا رتالاب Goodness-of-Fit Index GFI شزارب ییوکین صخاش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ددع زا و 71/7 لداعم 𝑥2/𝑑𝑓 نوچ ،یراتخاس هلداعم طیارش هب هجوت اب ،ددرگیم هظحالم 7 لودج رد هک روط نامه
 زا و 29/1 لداعم نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یکیزیف طیحم ریثأت ،t هرامآ رادقم نینچمه و هدوب رتمک 9

 ضرف α=05.0 حطس رد اذل ،دشابیم رارقرب زین یراتخاس هلداعم طیارش ریاس نینچمه و تسا رتالاب 13/6 ددع
 ار تسا رثؤم نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یکیزیف طیحم ،هکنیا رب ینبم ار لباقم ضرف و در ار رفص
 هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یکیزیف طیحم لماوع هناگادج ریثأت هب عوضوم رتشیب لیلحت یارب همادا رد .میریذپ یم
  .میزادرپ یم نارگشدرگ
 و یرادهگن و یحارط ،درکلمع و نامدیچ ،یحارط دعب راهچ لماش یکیزیف طیحم لماوع نومزآ جیاتن 9 لودج رد
  .تسا هدش هداد شیامن ازجم تروص هب نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یکیژولویزیف لماع

 نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یکیزیف طیحم لماوع نومزآ جیاتن :3 لودج

 هیضرف هجیتن یرادانعم حطس ریسم بیرض t هرامآ هیضرف هیضرف هرامش

 دیئات 6444/4 96/4 9/7 یعامتجا شزرا رب یحارط لماع ریثأت 6-6

 هیضرف در 6444/4 34/4 11/6 یعامتجا شزرا رب درکلمع و اهاضف نامدیچ لماع ریثأت 6-7

 دیئات 6444/4 77/4 14/0 یعامتجا شزرا رب یرادهگن و ریمعت لماع ریثأت 6-9

 دیئات 6444/4 7/4 70/9 یعامتجا شزرا رب تسیز طیحم و یکیژولویزیف لماع ریثأت 6-0

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  .دراد ریثأت نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت .2
 یناسنا تالماعت ار (لقتسم) نیب شیپ ریغتم و نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا ار (هتسباو) کالم ریغتم رگا
 رد نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا و یناسنا تالماعت یاهریغتم عیزوت ندوب لامرن هب هجوت اب ،مییامن ضرف
 نومزآ ار ریز یاه ضرف یتسیاب اذل .دش دهاوخ هدافتسا یراتخاس تالداعم نومزآ زا یگتسبمه نییعت یارب ،هنومن
 :مینک

0H: درادن ریثأت نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت.  

1H: دراد ریثأت نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت.  
 نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت ریثأت یگدنزارب یاه صخاش ریسم لیلحت :4 لودج

 هجیتن ریسفت هدش هبساحم رادقم کالم راصتخا یسراف مان

 شزارب دییأت 99/7 9 زا رتمک CMIN یدازآ هجرد هب ود یک تبسن

 شزارب دییأت 3/9 13/6 زا رتشیب ای -13/6 زا رتمک t t هرامآ

 شزارب دییأت 01/4 9/4 یالاب r ریثأت بیرض

 شزارب دییأت 6444/4 94/4 زا رتمک p یراد ینعم حطس

 شزارب دییأت RMSEA 14/4 <RMSEA<94/4 304/4 هدنامیقاب تاعبرم نیگنایم هشیر

 شزارب دییأت 63/4 3/4 زا رتالاب GFI شزارب ییوکین صخاش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 416 ...کاردا یعامتجا شزرا و براجت لیلحت

 زا و 99/7 لداعم 𝑥2/𝑑𝑓 نوچ ،یراتخاس هلداعم طیارش هب هجوت اب ،ددرگیم هظحالم 0 لودج رد هک روط نامه

 
 نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت ،رثا بیرض صخاش ساسا رب ریسم لیلحت :3 رادومن

 لداعم نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت ریثأت ،t هرامآ رادقم نینچمه و هدوب رتمک 9 ددع

 α=05.0 حطس رد اذل ،دشابیم رارقرب زین یراتخاس هلداعم طیارش ریاس نینچمه و تسا رتالاب 13/6 ددع زا و 3/9
 رد نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت ،هکنیا رب ینبم ار لباقم ضرف و در ار رفص ضرف
  .میریذپ یم ار تسا رثؤم یبآ یحیرفت یشزرو یاه هعومجم
 نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت لماوع هناگادج ریثأت هب عوضوم رتشیب لیلحت یارب همادا رد
  .میزادرپ یم
 و ییوگخساپ ،نانیمطا تیلباق و دامتعا ،یرگ یا هفرح ،هجوت و تبقارم لماش هک یناسنا تالماعت لماوع نومزآ جیاتن
  .تسا هدیدرگ هئارا ازجم تروص هب 9 هرامش لودج رد ،هدش کاردا یعامتجا شزرا رب دنشاب یم یدرف نیب تاطابترا

 
 نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت لماوع ،رثا بیرض صخاش ساسا رب ریسم لیلحت :4 رادومن
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 نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت لماوع نومزآ جیاتن :5 لودج

 هیضرف هجیتن یرادانعم حطس ریسم بیرض t هرامآ هیضرف هرامش
 هیضرف دییأت 6444/4 96/4 14/7 یعامتجا شزرا رب هجوت و تبقارم لماع ریثأت 7-6

 هیضرف دییأت 6444/4 16/4 17/7 یعامتجا شزرا رب یرگ یا هفرح لماع ریثأت 7-7

 هیضرف دییأت 6444/4 07/4 07/9 یعامتجا شزرا رب نانیمطا تیلباق و رابتعا لماع ریثأت 7-9

 هیضرف دییأت 6444/4 96/4 79/7 یعامتجا شزرا رب ییوگخساپ لماع ریثأت 7-0

 هیضرف در 6444/4 66/4 02/6 یعامتجا شزرا رب یدرف نیب تاطابترا لماع ریثأت 7-9

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن
 هتبلا .دراد یصاخ تیمها ،دراذگ یم رثا ناگدننک فرصم راتفر رارکت و یریگ میمصت دنیارف رب هک یلماوع کرد تفایرد
 رد یدودحم تاعلاطم هراب نیارد نکیل ،تسا هتفرگ ماجنا یتامدخ یاه هزوح یور روشک لخاد رد یرایسب تاعلاطم

 ؛تسین هزوح نیا لیسناتپ و یگدرتسگ ،اهزاین یوگخساپ هک هتفرگ تروص روشک یحیرفت یشزرو تامدخ هزوح
 و یبآ یحیرفت-یشزرو یاه هعومجم رد یبرجت یبایرازاب داعبا لیلحت رب زکرمت اب شهوژپ نیا رد نیاربانب
 و تفرشیپ رگیرای ات هتفرگرارق یسرربدروم نایرتشم راتفر ،نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یراذگریثأت
  .دشاب هزوح نیا ناراذگ هیامرس و ناریدم تیقفوم
 یسرربدروم نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یحیرفت یشزرو یاه هعومجم یکیزیف طیحم دعب ریثأت ادتبا رد
 ناراکمه و ماسح هتفای اب جیاتن نیا .تفرگ رارق دییأت دروم 71/4 ریثأت بیرض اب دعب نیا ریثأت هک تفرگ رارق
 نیمه رد ،دراد یناوخمه دندوب هتسناد تیمها یاراد ناریا یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب رد ار ناکم هفلؤم هک (1396)
 رثؤم نارگشدرگ یرادافو رب ار ناکم لماع هک تشاد یهباشم جیاتن زین (9647) 6ناراکمه و واماک هعلاطم اتسار
 یرادهگن و ریمعت لماع ،یبآ یحیرفت یشزرو یاه هعومجم یکیزیف طیحم لماوع لیلحت رد .دندوب هدرک یبایزرا
 ظفح ،یرادهگن و ریمعت هلمجزا ییاهرادناتسا لماش هک دعب نیا .تشاد نایرتشم هدش کاردا شزرا رد ار رثا نیرتشیب
 یتیاضران هلوقم نیا هب هجوت مدع تروص رد دهد یم ناشن دوب هعومجم یکیزیف یاضف تفاظن و لیاسو زا تبقارم و
 ناراکمه و کلمغاب یمیحر شهوژپ اب جیاتن نیا .دوب میهاوخ دهاش ار نارگشدرگ روضح شهاک نآ عبت اب و
  .تشاد یناوخمه زین (1396)
 نارگشدرگ هدش کاردا شزرا رب ییالاب ریثأت هک دوب تسیز طیحم و یکیژولویزیف لماع ،قیقحت یاه هتفای همادا رد
 نوچ یدراوم رب هوالع هب ،درب مان یحیرفت لیاسو رد یمونوگرا تیاعر هب ناوت یم نآ یاه هنیزگ هلمجزا ،تشاد
 نیا نایرتشم طسوت زین هعومجم هحیار و امد و هدش شخپ یقیسوم و ادص نازیم ،هعومجم یزادرپرون تیفیک
 اب قیقحت نیا جیاتن لیاسو رد یمونوگرا لوصا تیاعر اب هطبار رد .تسا هتفرگرارق ناوارف دیکأت دروم اه هعومجم
 رد یقیسوم شخپ  ٔٔهنیمزرد نینچمه ،تشاد یگنهامه (2447) 7سیونر و (1396) ناراکمه و یناث شناد یاه هتفای
 دوب هدرک یبایزرا رثؤم هدننک فرصم کاردا رد ار کیزوم شخپ هک (9647) 9وسه تاقیقحت جیاتن اب هعومجم یاضف
 طبترم یقیسوم شخپ اب ار دیرخ لامتحا شیازفا نآ عبت اب و نایرتشم روضح نامز هک (2647) 0ننمشکال و گناک و
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 شزرا رب ار لماع نیا نارگشدرگ هک یبآ یاه هعومجم یزادرپرون تیفیک هنیمزرد .دراد یناوخمه ،دندوب هتسناد
 رنبارگ و (1447) 6زویرگراه و ثرون یاه هتفای اب ،دندوب هدرک فیصوت شخبرثا نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا
 شیازفا بجوم و لحم رد نامز فرص و بوخ ساسحا شیازفا ثعاب ار بسانم یزادرپرون هک (1647) 7رباه و
 (2396) شاتکب و هداز نیسح تاقیقحت اب هک تشاد یناوخمه دندوب هتسناد ناگدننک فرصم ییایوپ و کرحت تردق
 هدش کاردا شزرا و فطاوع و تاساسحا کیرحت رد هدشرشتنم یوب و هحیار همادا رد .تفرگ رارق دیکأت دروم
 ناراکمه و یمیحر و (9647) ناراکمه و وسه و (6647) 9نیروم تاقیقحت دیؤم هک دیدرگ یبایزرا رثؤم نایرتشم
  .دوب (1396)
 یلخاد یحارط و وس کی زا فارطا تعیبط اب نآ یناوخمه و یحیرفت یشزرو یاه هعومجم ینوریب یرامعم هب هجوت
 دوب یحارط دعب رد نایرتشم تادیکأت زا ،رگید یوس زا لیاسو رد هدافتسادروم دراوم تیفیک و نویساروکد ،هعومجم
 هچ ره تیاضر بسک تهج رد زور هب و هناقالخ یاه حرط زا هدافتسا و ناحارط رتشیب هچ ره هجوت موزل رگناشن هک
 ریثأت رد ،(1396) ناراکمه و یمیحر یاه هتفای اب انب ینوریب یرامعم رد اه هتفای نیا .تسا ناگدننکدیدزاب رتشیب

 گنهامه (1647) رباه و رنبارگ هتفای اب تیفیکاب داوم زا هدافتسا رد و (1647) 0یاک و نامحر قیقحت اب یلخاد یحارط
 نینچمه و اهاضف ییامناج و یلخاد نامدیچ لماع ریثأت هیضرف یبآ یاه هعومجم یکیزیف طیحم لماوع شخب رد .دوب
 یعامتجا شزرا رب لماع نیا ریثأت و دش در نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب تاناکما هب بسانم یسرتسد
 ار یلخاد نویساروکد و ناملبم (1647) رباه و رنبارگ ،تسا یلاح رد نیا ؛تفرگن رارق دییأت دروم نایرتشم هدش کاردا
 دوجو یناوخمه جیاتن زا شخب نیا رد هک دندوب هدرک یبایزرا رثؤم ناگدننک فرصم یریگ میمصت و شرگن یور
  .تشادن
 رب یحیرفت یشزرو یاه هعومجم یناسنا تالماعت دعب ،نآ هب طوبرم لماوع و یکیزیف طیحم دعب زا سپ همادا رد
 دروم t 3/9 هرامآ رادقم و 01/4 ریثأت بیرض اب هک تفرگ رارق یسرربدروم نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا
 یناسنا لماوع رگید نیب رد ار شزرا نیرتشیب نانیمطا تیلباق و رابتعا لماع ،یناسنا لماوع نیب رد .تفرگ رارق دییأت
 تامدخ هئارا و ییوگخساپ یارب نادنمراک یفاک شناد نتشاد هک یروط هب داد صاصتخا دوخ هب یبرجت یبایرازاب
 میرح ظفح ،نانامهم روضح زا لبق تاناکما و لیاسو ندوب هدامآ زا نانیمطا ،نانامهم هب عقوم هب و عیرس ،بسانم

 .دوب نارگشدرگ دیکأت دروم دراوم نیرت مهم زا نانامهم یارب تینما سح داجیا و نانکراک یوس زا نانامهم یصوصخ
 رد هک لماع نیا ،تفرگ رارق نارگشدرگ هجوتدروم یناسنا تالماعت لماوع ردص رد نانیمطا تیلباق و رابتعا لماع
 تیمها رگنایب دوخ دور یم رامش هب اهزاین نیرت ییادتبا زا یتسیز یاهزاین زا سپ زین ولزام یاهزاین بتارم هلسلس مره
 زا یکی ناونع هب یتسیاب هک تسا لوصحم زا ناگدننک فرصم نانیمطا سح ندش هدروآرب و تینما نیمأت هاگیاج و
 رد عوضوم نیا ؛دریگ رارق ناراذگ هیامرس و ناریدم هجوتدروم ،یتامدخ هعومجم ره یریگ لکش یساسا لوصا
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 هب طوبرم ار نارگشدرگ تیاضر نازیم نیرتالاب هک (6647) 6ناراکمه و ویچ و (1396) ناراکمه و یعیطم تاقیقحت
 لماوع رگید زا ییوگخساپ لماع .تفرگ رارق دییأت دروم ،دندوب هدرک یفرعم یرگشدرگ یاهاضف رد تینما ظفح
 هئارا هک یروط هب ،داد صاصتخا دوخ هب نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رد ار یا هژیو هاگیاج هک دوب یناسنا

 ،نانامهم هب کمک هئارا هب یبلق لیامت نینچمه و نارادنامهم یوس زا قیقد و هفقو نودب ،عیرس یلکش هب تامدخ
 ناراکمه و دیؤم یروصنم یاه هتفای اب جیاتن نیا .تفرگ رارق اه هعومجم نایرتشم هجوتدروم هک دوب یدراوم هلمجزا
  .تشاد یگنهامه (3447) 9ریتاملاپ و (9647) 7وجوا و ینوتنآ ،(1396)
 یاریذپ هک یا یصوصخ یاه هاگنب و اه تکرش رد یناسنا لماوع نیرت مهم زا هشیمه نانکراک یرگ یا هفرح لماع 
 .دراد رارق ،دننک یم وجتسج اه نآ دادعت شیازفا و نایرتشم روضح دادتما رد ار دوخ تایح و دنتسه ناوارف نایرتشم
 راتفر ،دروخرب هوحن و بدا نوچ ییاهروتکاف زیر اب و هدنامن ناهنپ نارگشدرگ دید زا لماع نیا زین قیقحت نیا رد
 نوچ یلماوع نینچمه و دنوش نانامهم سفن هبدامتعا سح یاقلا ثعاب دوخ یا هفرح راتفر اب هک یلکش هب هناتسود
 و یضایف تاقیقحت جیاتن اب زین اه هتفای نیا .دنامن ناهنپ نایرتشم نیبزیت هاگن زا نادنمراک هسبلا لکش و یگتسارآ نازیم
 رگید زا هجوت و تبقارم لماع .تشاد یناوخمه (4396) اریم و یگنهرف و (7647) 0دنولگس ،(1396) این سردم
 ،نایرتشم یدرف و صاخ یاهزاین کرد و نانامهم هب یبلق هجوت و هقالع نوچمه ییاه هخاش زیر اب هک دوب یلماوع
  .دوب هتفرگرارق دیکأت دروم زین (1396) ناراکمه و راولا یدمحا یاه هتفای رد هک تفرگ رارق هجوتدروم
 هدافتسا هب یتسیاب یکیزیف یاضف تاناکما هب هجوت رب هوالع یشزرو یحیرفت یاه هعومجم ناریدم هک یدیلک هتکن نیا
 لماک و عقوم هب ،عیرس ییوگخساپ رب هوالع هک نانامهم زا ییاریذپ روما هب انشآ و یا هفرح ،صصختم راک یورین زا
 و تفرشیپ رد ،دنزاس رارقرب دوخ نایرتشم اب ار یبلق یطابترا ،هدنز ًاالماک تروص هب دنناوتب ،نایرتشم یاهزاین هب
 لماوع ناوت یم تأرج هب هک یلکش هب تسا رادروخرب یا هداعلا قوف تیمها زا نارگشدرگ بذج یاه حرط تیقفوم
 یاه هعومجم یریگ لکش یلصا فده هب لین دنمتردق لاب ود ،یکیزیف طیحم تاناکما رانک رد ار یناسنا تالماعت
 یعامتجا شزرا رب نانامهم یدرف نیب تاطابترا لماع ریثأت نایاپ رد .درب مان ،تسا یرتشم تیاضر نامه هک یحیرفت
 یوس زا شمارآ و مارتحا اب هارمه بسانم راتفر و یصوصخ میرح ظفح نوچمه ییاه کالم اب ،نایرتشم هدش کاردا
 تاطابترا هک هیضرف نیا و تفرگن رارق دییأت دروم ،بسانم یداصتقا و یعامتجا حطس زا یرادروخرب و نانامهم رگید
  .دش در ،تسا رثؤم نارگشدرگ هدش کاردا یعامتجا شزرا رب نانآ یداصتقا و یعامتجا حطس و نایرتشم نایم
 هدش کاردا یعامتجا شزرا رب یناسنا تالماعت و یکیزیف طیحم لماوع یلک ریثأت هدمآ تسد هب جیاتن صوصخ رد
 هب تبسن ،یناسنا تالماعت دعب ریثأت رب یشزرو یحیرفت یاه هعومجم نایرتشم یدنم هقالع ،هجوت لباق هتکن ،نارگشدرگ
 رد ار نآ هشیر ناوت یم دوجو نیااب اما ،تسین الاب نادنچ داعبا نیا نیب دوجوم توافت دنچره .دوب یکیزیف طیحم دعب
 شیپزا شیب یراذگ هیامرس دورو اب هک دومن ناونع شخب نیا هب یصوصخ شخب هجوت و ریخا یاه لاس یاه تفرشیپ
 رظن هب یلو میتسه یلوبق لباق یاه تفرشیپ دهاش یشزرو یحیرفت یاه هعومجم ثادحا و یرگشدرگ شخب رد
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 زا هک یرگ یا هفرح نینچمه و ییوگخساپ و نانیمطا و رابتعا دننام ،یناسنا تالماعت لماوع ،نیب نیارد دسر یم
 و ناراذگ هیامرس شیپزا شیب هجوت دنمزاین مزال یاهدرادناتسا ذخا یارب و هدنام لوفغم ،دنشاب یم لماوع نیرت هتسجرب
  .دشاب یم اه هزوح نیا رد لاعف ناریدم

 یرگشدرگ هب طوبرم یاه یژتارتسا رت یوق نیودت یارب یراک روتسد دناوت یم شهوژپ نیا رد هدش نیودت یوگلا
 اب ،یبرجت یبایرازاب نوچمه ،یبایرازاب نیون لاکشا زا هدافتسا اب هک یروط هب دشاب یشزرو تاحیرفت شخب رد یرهش
 یفیک و یمک ظاحلزا ،یحیرفت یاه هعومجم یا هفرح هعسوت هب ،ناگدننک فرصم یاهزاین زا یفاک تاعالطا بسک
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