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 هدیکچ 
    ورورفسا هدفش م  افججا نااهفصا ناتسا رد عقاو نيگمه ناتسهد ياهاتسور رد هدش داجيا ياه يرايهد درکلمع يبايزرا فده اب رضاح شهوژپ 
 ي    هزوفح ني نافس لمافش يرافمآ يهعماج ،هدش هداهتسا SPSS رازفا مرج زا اه هداد ليلحت و هيزجت يارب ورسا يليلحت يهيصوت ،شهوژپ قيقحت
  ور زا  هما شسرپ يياياپ ودجا هتفرگرارق هعلاطم دروم رهج 450 عومجم رد و يفداصت ياهقبط يريگهجومج  ور هب هن د شابيم (رهج 4400 ) شهوژپ
 هعلاطم دروم نارايهد ،داد ناشج جياتج ورسا هدش دييأت رواشم و ام هار ديتاسا زا يهاوخرظج اب هما شسرپ يياوتحم يياور ،هدش هداهتسا خابجورن ياهلآ
 ي افه يرايهد ريقفوم نازيم نيرتمن و هدوب يرتاب ريقفوم ياراد هعلاطم دروم داعبا رظج زا هعلاطم دروم ياهاتسور رياس هب ربسج نيگمه ياتسور
        نارافيهد رفيقفوم مدفع لفيلد نيرفتمام داد نافشج جيافتج ،  ني نمهورفسا هدوب يگ هرف ف يعامتجا ه يمز رد و ولشيمق ياتسور رد نيگمه ناتسهد
 يلصا لماوع زا يکي ،هلوحم روما ماججا يارب اه يرايهد يلام عبا م ياهريدودحمورسا رظج دروم ياههماجرب رد نايياتسور رنراشم مدع ،اهاتسور
 رد ضراوع ذخا ،رلود فرط زا يلام تدعاسم هب ربسج دياب نامزاس ه يمز نيا رد و دشابيم يرايهد فياظو ماججا رد تالکشم و اهريدودحم
 وديامج مادقا لکشم نيا ندرن فرطرب راج رد يمدرم رنراشم و اهکجاب تالياست زا هداهتسا ،يمومع تامدخ هئارا لابق
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 همدقم
  ک ی  داکاتتا  ااکش ندرب نیبزا ،ییاتسور ترجاهم شهاک ببس دیاب ییاتسور تیریدم هک دندقتعم تیریدم مولع نادنمشیدنا
 یی   اتکسور رکقف شهاکک و یی اتکسور  ققاکنم رد یروابدوخ گنهرف شرتسگ و یزرواشک یهعسوت ،اتسور و رهش نیب یعامتجا
  یکهد لاکش  قکیرق زا  ییاتکسور یه کعماج تیاده و یهدنامزاس دنیارف ،عتاو رد ییاتسور تیریدم(10 :0391 ،ناییاضر) ددرگ
  و یروکسای)     دکنراد هعکسوت  ادکها دربکشیپ رد  یکمهم  شکقن  هکک  تکسا ییاتسور ققانم ٔۀەرادا رد لوئسم یاهداهن و اهنامزاس
 رد نی ارباکنب . تکسیاتسور راد کیاپ ی   هعکسوت ن  لاکبند هکب و  هعکس وت هکب یبایتسد ییاتسور تیریدم  ده(10 :0091 ،ناراامه
    هکک تکفرگ رکظن رد ی کطیحم و یعامتجا ،یدااتتا یلصا دعب هس رد ار ییاتسور تیریدم ناوت یم رادیاپ ی هعسوت یاهدنی رف
 ، ناراکامه و ی راکختفا نیدلا نکر) تسا توافتم اهن  رد یتیریدم  ادها و دنتسه دوخ صاخ یاه هبنج یاراد داعبا زا کیره
 رد ی  رررکم و مکهم رای  کسب شکقن یبا کیزرا  .تکساه همانرب و اه حرق یبایزرا یزیر همانرب دنی رف رد مهم لحارم زا یای(91:1391
  دکهد ی کم ناشن ار ارجا تسد رد ای هدش ماجنا یاه حرق و اه همانرب فعض و توت طاقن و هتشاد اه تیلاعف و اه تکرح حیحات
 .دنک یم نییعت  ادها دربشیپ تهجرد ار اه لح هار و اهشور نیرت بسانم و
      لرکسم داکهن ناوکنع هکب اکهیرا کیهد   ییاتکسور ققاکنم رد ،روشک یاهناتسهد ریاس دننامه نیگمه ناتسهد رد هانیا هب هجوتاب
 ی کای   هکک اکجن  زا ، نیکنچمه .دسریم رظن هب یرورض هقطنم رد اهن  درالمع یسررب ؛دنتسه اهاتسور یناداب  و هعسوت تیریدم
  رکس ر کب  دوکجوم  تتاکشم هب هجوتاب و دشاب یم ناییاتسور یدنم تیاضر نازیم شیازفا ییاتسور ی هعسوت یساسا  ادها زا
 نی کب ی   هکطبار اکت  ددرکگی   کم شتکت شهووکپ ن کیارد ، اکه یرایهد درالمع دوبهب و اهاتسور عضو دوبهب و اتسور ی هعسوت هار
    ریررکت ن رکب دکناوتیم ییاتسور تیریدم هک هعسوت فلتخم یاهصخاش رد ناییاتسور یدنمتیاضر نازیم و اهیرایهد درالمع
 ی     هعکسوت تکهجرد مدرکم تکراکشم شی ازکفا و اه یرایهد درالمع دوبهب یارب ییاهرااهار و ددرگ حرطم و ییاسانش ،دراذگب
       هکتفگ بکلاطم هکب هکجوت اکب ؛اذکل  .ددرکگ هیارا اهاتسور عبانم و تانااما و مدرم رظن هب هجوتاب نیگمه ناتسهد یاهاتسور رادیاپ
 ،«  ؟تکسا هدوکب هنوگچ ییاتسور رادیاپ ی هعسوت رد نارایهد درالمع نیگمه ناتسهد رد» ،رضاح شهووپ یلصا یهلئسم ،هدش
 .دشابیم
 قيقحت يرظن هنيشيپ
391) یناک یفجن و یودهم     هکجیتن نکیا هکب « نارکیا یاهاتسور تیریدم رد رگید یاهبرجت اه یرایهد» ناونع تحت یاهلاقم رد (4
      اتکسور یکایزیف ک یدکبلاک  اکضوا دوبهب هویو هب ییاتسور هعسوت یاتسار رد یمهم رایسب شقن دنناوتیم اه یرایهد هک دندیسر
 .دنیامن افیا
391) یمف یلعنابعش و نایناپوچ    یکسررب هکب « نتیکگ نا  تکسا یاکه  یراکیهد درالمع رب رروم لماوع» ناونع تحت یاهلاقم رد (1
 ری ررکت  اکه      یراکیهد درکالمع رکب هکک ییاکهریغتم ،هدم  تسد هب جیاتن ساسا رب .تسا هتخادرپ اه یرایهد تیقفوم رب رروم لماوع
 ،   یمتکسا یاهاروکش یراکامه ،   راکیهد یلغکش تیاکضر ، اکه   نامزاکس یراکامه :زا دکندوب ترابع بیترت هب ،دنتشاد یرادینعم
   یناکام تکیعتوم ،  راکیهد دکم رد ،یرایهد تانااما و تازیهجت ،یشزوم  یاهستک رد نارایهد تکرش نازیم ،یمدرم تکراشم
         یارکب راکیهد هزکیگنا و هداوناکخ رد ییاتکسور تیریدکم هقباکس نتکشاد ،اروش یاضعا و یلحم ناربهر اب رایهد تروشم ،اتسور
 .اتسور هعسوت



 596 ...رادیاپ ی هعسوت رد اه یرایهد درکلمع یبایزرا

391) یردب و یتمعن        یکقیبطت هکسیاقم ییاتکسور تیریدکم نیوکن ماکظن یدرکر   اکک شکقن یباکیزرا»  ناوکنع تحت یاهلاقم رد (1
  یعاکمتجا ،  یراتخاکس لکماوع هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب «ناتسلگ ناتسا رد گرزب و کچوک یاهاتسور رد لاعف یاه یرایهد
   .دراد کچوک یاهاتسور رد یرایهد تیقفوم نازیم اب یگنتاگنت هطبار یدااتتا و
391) یجییان   شکخب ی اکه یرا کیهد     یدروکم هکعلاطم) ییاتکسور هعکسوت رد نارایهد شزوم  شقن» ناونع اب یا همان نایاپ رد (3
      تکراکشم و ییاتکسور هعکسوت  ادکها دربکشیپ رد نارایهد یالاب تتیاحت هک دندیسر هجیتن نیا هب «(رون ناتسرهش ناتسمچ
   .تسا رروم ناییاتسور
      شکخب :یدروکم هکعلاطم ییاتکسور هعکسوت رد نارایهد درالمع لیلحت و یسررب ناونع تحت دوخ همان نایاپ رد (9091) یروس
 ،34/9   یداکاتتا) داکعبا  رکظن زا    یراکیهد درکالمع و ییاتکسور تیریدم نیب هک دیسر هجیتن نیا هب تشدهوک ناتسرهش ینانوک
   .دراد دوجو یرادانعم هطبار (40/9 یطیحم تسیز -یدبلاک و 11/9 یعامتجا
    رکقف شهاکک رد  وکلطم یدرایور ناونع هب یلحم هعماج تیریدکم شکقن یسررب هب یاهلاقم رد (1190) ناراامه و روپدیشر
   .دکناهکتخادرپ ناریا ییاتسور ققانم ییاتسور رادیاپ هعسوت و
 قيقحت یسانش شور

 قيقحت يايفارغجورملق
  ناتکسرهش ی زککرم شخب رد عتاو جزد یاتسور و ولشیمت یاتسور ،نیگمه یاتسور لماش نیگمه ناتسهد هعلاطم دروم هقطنم
  یاکه هوکک  هتکشر  هکنماد یاههیاپهوکرد  رغ هیلایهتنم ،ناهفصا ناتسا  رغ  ونج یرتمولیک901رد ناتسهد نیا و هدوب ناتاهد
 .دراد رارت نجورب ناتسرهش یگیاسمه رد و سرگاز

 
 (روشک يرادربهشقن نامزاس :عبنم) ناهفصا ناتسا هب تبسن نيگمه ناتسهد یيايفارغج تيعقوم -1 لكش

 قيقحت شور
    زا  وکضوم اکب  بترکم یا    هکشیدنا یناکبم اتکسار نکیا رد .تسا هدش هتفرگ هرهب یلیلحت یفیصوت شور زا قیقحت ماجنا روظنم هب
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      رازکبا زا زکین ینادکیم شور رد .دکیدرگ نیودکت و یرو   عکمج اکه هکمان ناکیاپ و تالاقم ، اتک لاش هب یجراخ و یلخاد عبانم
  ککت t  نوکمز  ،   سناکیراو لکیلحت نوکمز  و SPSS  رازکفا مرن زا هدافتسا اب سپس .تسا هدش هدافتسا اه هداد هیهت یارب همانشسرپ
 ی  فداکات تروکص هب یرادرب هنومن شور هعلاطم نیا رد .تسا هدش هتخادرپ اههمانشسرپ هب طوبرم تاعتقا لیلحت هب یاهنومن
     دادکعت اکب بکسانتم و هداد لیاکشت رظن دروم یاتسور هس هعلاطم نیا تاقبق رگید ترابع هب .تسا بسانتم  استنا اب یا هقبق
  تکسا  رکفن 9914  هکعلاطم دروم هعماج تیعمج .تسا هدش  اختنا اهن  زا ییاهن هنومن ،رظن دروم یاهاتسور زا مادکره تیعمج
   ..دندش  اختنا یفداات تروص هب رفن 909 نارکوک لومرف ساسا رب هنومن مجح هک
   دادکعت یکسررب هب ناوتیم .(N = 9914) دشابیم نیگمه ناتسهد یاهاتسور لماش شهووپ یرام  هعماج هانیا هب هجوت اب لاح
       تروکص هکب و بکسانتم  اکستنا اکب اهاتکسور نیب رد هنومن  اختنا هک تسا رکذ هب مزال ،تخادرپ ریز لودج ساسا رب هنومن
 .تسا هتفرگ تروص یفداات ًالتماک

 یسررب دروم عماوج زا کيره یباختنا هنومن و عماوج -1 لودج
 هککککنومن هعماج ءاضعا دادعت هعلاطم دروم یاهاتسور فیدر

 یباختنا
 391 0441 نیگمه 1
 111 3101 جزد 0
 001 1311 ولشیمت 9
 909 9914 لک عمج 4

 1091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم 
 قيقحت ياه صخاشو اهرييغتم
   و رواشم و امنهار دیتاسا زا یهاوخرظن زا هدافتسا اب و یروص تروص هب قیقحت رازبا ییاور هعلاطم نیا رد
  هکک ،  تکسا هدکش  هبکساحم    اکبنورک یاکفل  نومز  قیرق زا زین قیقحت رازبا ییایاپ .تفرگ رارت دییرت دروم رظن دروم ناسانشراک
 .تسا هدش هدرو  همادا رد ن  جیاتن

 یسررب دروم عماوج یباختنا هنومن و عماوج -2 لودج
  ابنورک یافل  اههیوگ دادعت هعلاطم دروم یاهصخاش
 301/9 91 یتشادهب
 093/9 01 ینارمع
 413/9 31 یگنهرف ک یعامتجا
 103/9 01 یزرواشک
 013/9 91 یدااتتا
 013/9 01 لک

 1091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم  
 قيقحت يرظن ینابم
    اکمتجا ریذکپ بیس  و ریقف راشتا یگدنز تیفیک یاقترا و دوبهب ن   وضوم هک تسا یدعب دنچ یدنیارف ییاتسور هعسوت نتم
   یکعمج و یدرکف ییااتا دوخ تیوقت ،یهدنامزاس ،یزیر همانرب نوچ ییاهراکوزاس زا یریگ هرهب اب هک یدنیارف .تسا ییاتسور
   هرکهب راکیتخا ، ناوکت ،ترد کت اه ن  رد هک دیامن یم شتت ناییاتسور یعامتجا و ینهذ یاهراتخاس رد بسانم ینوگرگد داجیا و
  رکت      وکلطم و بکسانم هکب ار ناکشدوجوم تعیضو دنناوتب نا هطساو هب ات دیامن تیوقت ناشرایتخا رد عبانم و اه تیلبات زا یریگ
 .(19: ،4391 ،ایکزا) دنهد رییغت
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    تکیفرف اکب هکطبار   رد هکک یکلم هعسوت رد ییاتسور ققانم شقن اب یلک هاگدید کی رد هک تسا یلقتسم هدیدپ ییاتسور هعسوت
    هکب تعنکص و یزرواکشک و ماع تروص هب اتسور اب رهش نیب لداعت هب زاین نوچ .تسا  بترم ،دراد یا هدننک نییعت شقن دیلوت
      زا ن  هکک دوکش هدکناجنگ دکحاو ککی رد اهنت تسا نامم لداعت نیا هچراپای و یناهج یاهدااتتا رد ،دراد دوجو صاخ روق
 تککشاد دککنهاوخ ار یتواککفتم یاککهدرکراک هککجیتن رد و دوککب دککهاوخ رککت عیککسو رایککسب زیاککمتم و درککفنم یعاککمتجا تتیاککشت
(Bergerˏ1994: 2). یاکه     یرکیگ میمکات رد تکراکشم شیازکفا ، ییاتکسور مدرم یعامتجا و یدااتتا یاقترا ییاتسور هعسوت  
    ناییاتکسور صوکاخ هکب ییات کسور مدرم تسیاب یم ،نینچمه .تسا تدم هاتوک و تدم دنلب یاه هرود رد اهزاین عفر ،یسایس
 .(Cleverˏ1997: 2) دنوش دنم هرهب هعسوت یایازم زا ریقف
     یارکب یرکیگ میمکات روکظنم هب مدرم یزاس دنمناوت ،کیتارکومد شرتسگ ،مدرم  اختنا شیازفا دنیارف ار ییاتسور هعسوت رگا
  و ارکقف ،  ناکنز یزاکس دنمناوت ،هوقلاب یاه تیفرف و اه تصرف شرتسگ ،یتخبشوخ و هافر شیازفا ،تسیز یاضف هب یهد لاش
  ناوکت  یکم ،     مینادکب یکهورگ راکک ماکجنا یارکب ییاناوت نینچمه و شیوخ تسیز یاضف یهدنامزاس یارب داز  و لقتسم ناناقهد
   یزاکس دکنمناوت تشاد هجوت دیاب و تسا دیدج میاداراپ و نوناک ماح رد یزاس دنمناوت ،هعسوت دیدج یاه هیرظن رد هک تفگ
     داکعبا رد روکقح هکب یکسرتسد ،  یکگنهرف یزاکسداز  ،   یکمدرم ییاکاتادوخ .تکسا ییاتسور هعسوت و تیریدم یلصا ناکرا زا
 ،   یراکبتعا تتیهکست و اکه  یکیاراد ،   اهدکم رد هکب یکسرتسد ،  ییاذکغ داوکم نیم ات رد ییافکدوخ ،یگنهرف و یعامتجا ،یدااتتا
    یزاکس دکنمناوت یاکه     طرکش شیکپ زا یناکسنا شتکت یاه هبنج مامت رد یتکراشم یاضف دوجو و یروانف و شناد هب یسرتسد
 .(49 : ،0391 ،یراختفا ) دنوش یم  وسحم
 ،   یکتلود رکیغ یاکه    نامزاکس و یکتلود یاکه  نامزاکس ، مدرکم ینعی تکراشم دنیارف رد یلصا نانیرف  شقن و نارگیزاب هب هجوت اب
      یارکجا رد یلکصا لاکشم .دوکش دادکملت ییاتسور تاعامتجا رد یتکراشم یزیر همانرب دربهار یانبم دناوت یم یلماعت تکراشم
    یزاکس هیبکش دوکش یم ثعاب اه ن  دوجو هک تسا یراتخاس تکراشم ققحت یارب یراتخاس عناوم دوجو ،یتکراشم یاه هاگدید
         اکی و ییاتکسور رکیغ دارکفا  کسوت یکساسا تاکسیسرت یکلو ،تسا تکراشم زا نخس رهاف هب ینعی ،دی  دوجو هب تکراشم زا
 .(391 : ،9391 ،یناوضر) دوش یم ذاختا ییاتسور ناگبخن  سوت رثکادح
       ماکمت رد نایداتکسور یگدکنز حطکس یاکقترا رکب زیچ ره زا شیب هک ییاتسور هعسوت رما نازوسلد و ناراکردنا تسد همه هزورما
   یموکهفم تکراکشم  ور نکیا زا و ؛دنراد هجوت یسایس و یگنهرف ،یعامتجا هعسوت هارمه هب یدااتتا هعسوت رب دنراد دیکرت داعبا
 ،     اکیکزا) دکیماجنا دکهاوخ نایداتکسور یگدکنز ی اکه  هکبنج یمامت نزاوتم دشر هب و دوب دهاوخ داعبا یمامت هدنریگرب رد هک تسا
4391، : 19). 
     هکچ .تکسا نارکیا رد صوکاخ هب و اهروشک همه رد نتک یاه یراذگ تسایس یساسا  ادها زا یای ییاتسور رادیاپ هعسوت
         نوکماریپ  یکحم اکب داکعبا نکیا هکطبار نیکنچمه و ناییاتکسور یگدنز فلتخم داعبا اب طابترا رد و یلک موهفم کی رادیاپ هعسوت
    اهاتکسور رد رادکیاپ هعکسوت یزاس هدایپ هب ردات ییاتسور عماوج رد یزاس تیفرف و تیاده قیرق زا ییاتسور ناریدم .دشاب یم
 ،   یداکاتتا یلکصا دکعب هس رد ار ییاتسور تیریدم ناوت یم رادیاپ هعسوت دنیارف رد .( Rashidpour et alˏ2001: 175) دنشاب یم
 .دنتسه دوخ صاخ یاه هبنج یاراد داعبا نیا زا کی ره هک (Tanguay et al , 2010: 408) تفرگ رظن رد یطیحم و یعامتجا
   دکنیارف رد ییاتکسور     تیریدکم .تکسا هدکش هدرپکس اه یرایهد و اهاروش هب اهاتسور تیریدم ،روشک یتیریدم دیدج متسیس رد
     یکحم و هکعماج تیادکه و یهدنامزاس دنیارف عتاو رد ییاتسور تیریدم .دراد یساسا شقن رادیاپ و هچراپای ییاتسور هعسوت
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   هکعماج یاکه       دکه نیکم اکت لیاکسو اکی رازبا ،اهداهن و اه نامزاس نیا .تساهداهن و اه نامزاس هب نداد لاش قیرق زا ییاتسور
     هکبناجدنچ دکنیارف ییاتکسور هعکسوت تیریدم نینچمه .دنریذپ یم و دننک یم میسرت ار ن  مدرم هک ییاه  ده .دنتسه ییاتسور
      و تتیاکشت ررکق زا و مدرکم تکراکشم اکب دنیارف نیا رد .دنتسه یمومع یاه داهن و تلود ،مدرم نکر هس لماش هک تسا یا
  درکیگ    یکم رارکت یبایکشزرا و تراظن تحت و هدیدرگ ارجا و نیودت ییاتسور هعسوت یاه حرق و اه همانرب ییاتسور یاه نامزاس
 .(110 : ،9391 ،یناوضر)
        تکشونرس رد مدرکم تکراکشم و یرالاکس مدرکم دکنیارف رد رروکم رایسب یمادتا ،ییاتسور یحاون رد یمتسا یاهاروش لیاشت
    ن  عکبت هکب و اهاروکش لیاشت ،تشاد دوجو تیریدم ألخ ریخا ههد دنچ رد هک ییاتسور یحاون رد .دوش یم  وسحم شیوخ
    اهاتکسور رد ار تیریدکم ألکخ ، دکنا هتسناوت اهاروش هک ارچ ،دراد یرهش یحاون هب تبسن یرتشیب رایسب تیمها یرایهد سیسات
  دکنناوت     یکم یکلحم و ککچوک ساکیقم رد یراذگ نونات داهن کی ناونع هب یمتسا یاهاروش .( 110 : ،9391 ،یناوضر) دننک رپ
     و عکناوم ساکاعنا رد یکتح و دکنیامن یزیر همانرب اه ن  هب تبسن و هتخانش یبوخ هب ار شیوخ یاتسور رد دوجوم یاه دوبمک
    هکب عکجار مزال یاکه یریگ میمات ات ،دنهد یم رارت دوخ راک هحولرس رد شخب یاروش هب ار هقوبرم یاتسور هعسوت تتاشم
 دریگ ماجنا یتیریدم یالاب یاه هدر رد تتاشم نیا
 قيقحت ياه هتفاي

 يدرف ياهیگژيو

    دارکفا ینکس نیگناکیم ،  هدکم  تکسد هکب جیاتن ساسا رب .تسا هدش هدازا (9) لودج رد نس بسح رب نایوگخساپ یناوارف عیزوت
  و نیرکتمک ، اکه     نکیا رکب هوتکع .دکنراد رارکت لاس 94 زا رتشیب ینس هدر رد اهن  تیرثکا و هدوب لاس 41/39 اب ربارب هعلاطم دروم
 .دوب لاس 10 و 00 ،نایوگخساپ هب طوبرم نس نیرتشیب

 هعلاطم دروم نايوگخساپ ینس یناوارف عيزوت .3 لودج
 یعمجت دصرد دصرد یناوارف نس
 1 1 10 لاس 00 ریز
 1/99 1/10 00 لاس 99 ات 00
 9/34 1/01 90 لاس 09 ات 99
 1/11 0/01 04 لاس 94 ات 09
 991 0/39 191 لاس 94 زا رتشیب
 - 991 909 لک عمج

 1091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم
 4/01      هدکم  تکسد هکب تاکعتقا ساکسا  رکب .دهد یم ناشن ار تیسنج بسح رب نایوگخساپ یناوارف عیزوت (4) هرامش لودج
   .دندوب درم اهن  دصرد 1/93 و نز ،هعلاطم دروم هنومن دصرد

 تيسنج بسح رب نايوگخساپ یناوارف عيزوت .4 لودج
 امن ای دم دصرد یناوارف هقبق
 4/01 31 نز

 درم
 1/93 030 درم
 - 991 909 لک

 1091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم
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   تتیکاحت حطکس ،(0   ) لودکج جیاکتن ساکسا رب .تسا هدش هتخادرپ هعلاطم دروم دارفا داوس تیعضو یسررب هب شخب نیا رد
   رد یتتیکاحت دکصرد 4/10 ،   ناتکسریبد زا رکتمک دکصرد 4/01 ، نیکنچمه .تسا ناتسریبد دح رد (1/19) نایوگخساپ تیرثکا
   .دنتسه رتالاب و سناسیل حطس رد تتیاحت یاراد زین دصرد 1/1 و سناسیل حطس رد دصرد 1/91 ،ملپید حطس

 تاليصحت نازيم بسح رب نايوگخساپ یناوارف عيزوت .5 لودج

  دم دصرد یناوارف تتیاحت حطس
 4/01 31 ناتسریبد زا رتمک

 ناتسریبد
 

 
  1/19 111 ناتسریبد
  4/10 10 ملپید
  1/91 34 سناسیل
  1/1 10 رتالاب و سناسیل
   991 909 لک عمج

 1091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم  
       .دنتکسه یزرواکشک هکنیمز رد یلغکش یاراد هکک دکنا هدرکک ناونع هعلاطم دروم دارفا زا دصرد 1/10 ،(1) لودج جیاتن ساسا رب
 .دنتسه رادماد هک هدرک ناونع زین هعلاطم دروم دارفا زا دصرد 9/91 و هدوب یتلود شخب لغاش دصرد11 ،نینچمه

 یعرف لغش بسح رب نايوگخساپ یناوارف عيزوت .6 لودج  
 دم دصرد یناوارف   لغش
 11 10  یتلود شخب لغاش

 یزرواشک
 1/10 090  یزرواشک
 9/91 19  یرادماد
 1/3 99  داز 
 4/1 10  ریاس
 لک عمج
 

  9/991 - 

     
 1091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم

 قيقحت تايضرف
   هکانیا لوا هیکضرف .میتسه هجاوم هیضرف هس اب ،ییاتسور هعسوت رد اه یرایهد شقن هب هجوت ترورض ساسا رب قیقحت نیا رد
       هکب تکسا هدوکب یکنارمع هکنیمز رد و نیکگمه یاتسور رد نیگمه ناتسهد یاه یرایهد تیقفوم نازیم نیرتشیب دسر یم رظن هب
  هکچ رد و ه   کقطنم یاهاتکسور مادککرد  اکه    یراکیهد تکیقفوم نازکیم نیرتشیب هک تسا نیا لابند هب ققحم هیضرف نیا رد یترابع
   .تسیاه هنیمز
    و ولکشیمت یاتکسور رد نیکگمه ناتسهد یاه یرایهد تیقفوم نازیم نیرتمک دسریم رظن هب هک تسا ساسا نیا رب مود هیضرف
 .تسا هدوب یگنهرف ک یعامتجا هنیمز رد
   رد ناییاتکسور تکراکشم نیگمه ناتسهد یاه یرایهد تیقفوم لیالد نیرتهدمع دسر یم رظن هب زا تسا ترابع زین موس هیضرف
   .تسا هدوب رظن دروم یاههمانرب
   هدوکب هکناگادج تمست ود لماش همانشسرپ .دیدرگ هیهت همانشسرپ  ون کی ،اهاتسور هعسوت رد اه یرایهد درالمع یسررب یارب 
   ار اکم یفیکصوت ی اکه   هکتفای هکک دشاب یم ...هریغ و لهرت ،سنج ،نس لماش نایوگخساپ یدرف تااخشم هب طوبرم تمست کی
   .تسا اه هیضرف نومز  هب طوبرم تمست کی و دوش یم لماش
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     تايضرف نومزآ
 لوا هیضرف
  هکقطنم ی اهاتکسور مادکرد اهیرایهد تیقفوم نازیم نیرتشیب هانیا یسررب تهج یترابع هب و قیقحت لوا هیضرف یسررب تهج
     دارکفا رکظن زا تکیقفوم نیرتکشیب یاراد یاهنیمز هچ رد هعلاطم دروم نارایهد هانیا یسررب یارب ادتبا رد ،تسیاههنیمز هچ رد و
 .تسا هدش هداد ناشن همادا رد ن  جیاتن هک تسا هدش هدافتسا یاهنومن کتt نومز  زا ،دناهدوب هعلاطم دروم
-    صخاکش هکنیمز رد نیکگمه ناتکسهد نارایهد تیقفوم نیگنایم اب یرظن هنایم ناونعهب 9 ددع ،یاهنومن کت t نومز  ساسا رب 
  یاکه صخاکش ی  هکمه یارکب  هدکم  تسدهب t هک دوشیم هدهاشم (1) لودج جیاتن هب هجوت اب .دیدرگ هسیاقم هعلاطم دروم یاه
     ناکشن یکگنهرف ک یعاکمتجا و یزرواشک ،ینارمع ،یدااتتا یاهصخاش هب طوبرم یفنم تمتع و ،هدوب رادینعم هعلاطم دروم
     ناراکیهد تکیقفوم نیگناکیم یتراکبع  هکب .دکشابیم کتم یهرمن ای یرظن یهنایم زا رتاچوک یسررب دروم ریغتم نیگنایم دهدیم
-  یکنعم دکصرد 00  حطکس رد رظن دروم یرظن یهنایم زا هدش رکذ یاهصخاش هب طوبرم یاهتیلاعف هنیمز رد نیگمه ناتسهد
   یداکاتتا یاکه تکیلاعف هنیمز رد نیگمه ناتسهد نارایهد تیقفوم تیعضو ،نیاربانب .تسا رتاچوک (دصرد 0 یاطخ ای) یراد
-   صخاکش هکب طوکبرم یاهتیلاعف هنیمز رد هعلاطم دروم نارایهد ،درک ناونع ناوتیم و دوشیم یبایزرا  سوتم دح زا رتاچوک
  یاکه    صخاکش هکنیمز رد اکهنت هکعلاطم دروم نارایهد هک درک ناونع ناوتیم ،نینچمه .دناهدران لمع قفوم ًالتصا هدش رکذ یاه
 .دناهدرک لمع قفوم یدودحات یتشادهب

 هعلاطم دروم ياهصخاش هنيمز رد نيگمه ناتسهد نارايهد تيقفوم یلک تيعضو ياهنومنکت t نومزآ جياتن .7 لودج

 
 

Test Value = 3 

t df sig Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

 -000/9 -041/9 -341/9 999/9 049 -09/01 یدااتتا
 -901/9 -910/9 -303/9 999/9 049 -01/91 یگنهرف ک یعامتجا
 -99/9 -310/9 -404/9 999/9 049 -10/1 ینارمع
 -311/9 -109/9 -010/9 999/9 049 -04/0 یزرواشک
 9990/9 919/9 391/9 009/9 049 00/0 یتشادهب

 1091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم
   نیکگمه ناتکسهد ی   اهاتکسور مادککرد اکهیرایهد تیقفوم هانیا یترابع هب و هعلاطم دروم لوا هیضرف لوا شخب یسررب تهج
     یکسررب دروکم یاهاتکسور نیکب یدااتتا دعب رد داد ناشن جیاتن .دیدرگ هدافتسا (رشیف F) سنایراو لیلحت زا ؟تسا هدوب رتشیب
   نیکب تواکفت ،       یداکاتتا دکعب ساعرکب .دکنراد رارکت یهباکشم حطکس رد هقطنم یاهاتسور همه و درادن دوجو یرادانعم توافت
 .(3 لو  دکج) دوکب راد یکنعم یتشادهب و یزرواشک ،ینارمع ، یگنهرف ک یعامتجا دعب راهچ رد هقطنم نیگمه ناتسهد یاهاتسور
  اکب  اذکل  .دکشاب    یکم روکذکم دکعب راکهچ رد اهاتسور رگید زا توافتم ،هعلاطم دروم یاهاتسور زا یای نیگنایم لتادح ،یترابع هب
  و هدکش   در روکذکم داکعبا رد هعلاطم دروم یاهاتسور نیب رد اهیرایهد تیقفوم نیگنایم یواست (H0) رفص هیضرف ،ن  هب هجوت
         نیکب هکک دکش صخکشم سناکیراو لکیلحت زا هدافتکسا اکب ،دوشیم هدهاشم هک روقنامه .دوشیم هتفریذپ (H1) فلاخم هیضرف
      اکب اکهنت اکما .دراد دوکجو دکصرد 00/9  حطکس رد یراد  یکنعم تواکفت اهیرایهد تیقفوم نازیم رظن زا هعلاطم دروم یاهاتسور
  نکیا رد ،  اذکل .دکشاب یکم اهاتسور ای اههورگ زا کی مادک نیب اهتوافت نیا هک دومن صخشم ناوتیمن سنایراو لیلحت زا هدافتسا
   هدافتکسا نکاناد  نوکمز  زا ،اهیرایهد تیقفوم نازیم رظن زا هعلاطم دروم یاهاتسور حطس تافتتخا ندش صخشم یارب هعلاطم
 (3 لودج) تسا هدش
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 هعلاطم دروم ياهصخاش يارب سنايراو ليلحت زا هدافتسا اب هدش هبساحم ريداقم .8 لودج
 F  sig تاعبرم نیگنایم df تاعبرم  ومجم سنایراو اهصخاش

 یدااتتا
 000/1 0 411/9 یهورگ نیب

 991/9 049 101/110 یهورگ نورد 041/9 131/1

 - 109 104/110  ومجم

 یزرواشک
 043/4 0 340/41 یهورگ نیب

 111/9 049 040/000 یهورگ نورد 999/9 009/1

 - 109 901/199  ومجم

 ینارمع
19 یهورگ نیب 9/0 0 409/9 

 091/9 049 903/940 یهورگ نورد 999/9 431/4

 - 109 410/040  ومجم

 یگنهرف ک یعامتجا
 111/1 0 030/00 یهورگ نیب

 900/9 049 939/001 یهورگ نورد 999/9 111/41
  109 019/000  ومجم

 یتشادهب
 119/9 0 410/0 یهورگ نیب

093/0 یهورگ نورد 099/9 094/4 01 049 301/9 
 - 109 049/010  ومجم

 1091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم
   نکگمه یاکه هورکگ رد ،یا هکبتر نیگنایم زا هدافتسا اب ،یسررب دروم لماوع ظاحل هب هقطنم رد ار اتسور ره هاگیاج ناناد نومز 
  حطکس رد 1/0 یا   هکبتر نیگناکیم اکب  جزد یاتکسور   یتکشادهب دکعب  رد دوکشیم هدهاشم هک روقنامه .(0 لودج) دهدیم ناشن
   اکب جزد یاتکسور ،   یزرواکشک دکعب رد .تکسا  هدکش عکتاو هاگیاج نیرتالاب رد 0/9 یاهبتر نیگنایم اب نیگمه یاتسور و فیعض
    دکعب ظاکحل هکب ،  نیکنچمه .تکسا هتفرگ رارت هبتر نیرتالاب رد 1/0 نیگنایم اب نیگمه یاتسور و هبتر نیرتنییاپ رد 0/0 نیگنایم
 یا      هکبتر رد نیکگمه یاتکسور نیکنچمه و هکتفرگ رارکت نگمه هقبق کی رد ولشیمت و جزد یاهاتسور ،داد ناشن جیاتن ینارمع
 .دراد رارت دعب نیا رد یرتبسانم
      هکب ولکشیمت و جزد یاتکسور ود هکک دکهد یم ناشن نیگمه ناتسهد نارایهد درالمع تیقفوم یگنهرف ک یعامتجا دعب یسررب
    رد یرتالاکب یبکسن حطکس رد 1/0 یا هکبتر نیگنایم اب نیگمه یاتسور و فیعض حطس رد ،4/1 و 9/1 یاهبتر نیگنایم اب بیترت
  ناکشن (0   ) لودکج جیاکتن هکانیا هب هجوتاب یدااتتا داعبا رد داد ناشن جیاتن ،نینچمه .دناهدش عتاو روکذم یاتسور ود اب سایت
 .دنکیم دییات ار  وضوم نیا زین (0) لودج جیاتن ،درادن دوجو هعلاطم دروم یاهاتسور یفتتخا چیه هک داد

 هعلاطم دروم داعبا ساسا رب هعلاطم دروم ياهاتسور يدنبهقبط .9 لودج

 دادعت یتشادهب
 رد  تاکقبق یرادانعم
 09/9 افل  حطس

 
 دادعت یزرواشک

 رد  تاکقبق یرادانعم
 09/9 افل  حطس

 
 دادعت ینارمع

  حطکس رد  تاکقبق یرادانعم
 09/9 افل 

1 0  1 0  1 0 
  4/1 111 جزد   0/0 111 جزد   1/0 111 جزد
  0/1 001 ولشیمت  0/0 0/0 001 ولشیمت  9  001 ولشیمت
 0  391 نیگمه  1/0  391 نیگمه  0/9  391 نیگمه
 

      ک یعاکککککمتجا
 یگنهرف

 دادعت
 رد  تاکقبق یرادانعم
 09/9 افل  حطس

 
 دادعت یدااتتا

 رد  تاکقبق یرادانعم
 09/9 افل  حطس

 

1 0  1   
   0/0 111 جزد   9/1 111 ولشیمت
   1/0 001 ولشیمت   4/1 001 جزد
   1/0 391 نیگمه  1/0  391 نیگمه

 1091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم
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 یاهاتسور ریاس هب تبسن نیگمه یاتسور هعلاطم دروم نارایهد هک درک ناونع ناوتیم هدم  تسدب جیاتن ساسارب ،نیاربانب
  .دناهدوب یرتهب تیقفوم یاراد هعلاطم دروم داعبا رظن زا هعلاطم دروم

 مود هيضرف
     هدوکب یکگنهرف ک یعاکمتجا هنیمز رد و ولشیمت یاتسور رد نیگمه ناتسهد یاه یرایهد تیقفوم نازیم نیرتمک دسریم رظن هب
 .تسا
 زا   هکک روکق   ناکمه .تکسا هدکش هدافتسا تسا هدم  یلبت شخب رد هک 01 ات 0 لوادج جیاتن زا قیقحت موس هیضرف یسررب یارب
      تکیقفوم یاراد رکظن دروکم داکعبا تکیرثکا رد ًالابیرقت هعلاطم دروم دارفا رظن زا هعلاطم دروم نارایهد دوشیم هدهاشم (1) لودج
  ساکسارب ، نیکنچمه .تسا حوضو لبات رتشیب (t= -01/91)  یگنهرف ک یعامتجا دعب رد تیقفوم مدع نیا و دناهدوبن یلوبت لبات
 ی     هکبتر نیگناکیم نیرکتمک یاراد ولکشیمت یاتسور یگنهرف ک یعامتجا دعب رد دوشیم هدهاشم هک روقنامه (91) لودج جیاتن
 ت کیقفوم ناز کیم        نیرکتمک هکانیا رکب یکنبم قکیقحت ترکف درکک ناونع ناوتیم هدش هدارا جیاتن ساسارب نیاربانب .دشابیم (9/1)
 .دریگیم رارت شریذپ دروم ،تسا هدوب یگنهرف ک یعامتجا هنیمز رد و ولشیمت یاتسور رد نیگمه ناتسهد یاه یرایهد
 موس هيضرف
    رکظن دروکم یاکههمانرب رد ناییاتسور تکراشم مدع نیگمه ناتسهد یاهیرایهد تیقفوم مدع لیالد نیرتهدمع دسر یم رظن هب
   .تسا هدوب
-   صخاکش هکنیمز رد نیکگمه ناتسهد نارایهد تیقفوم مدع لیالد یلک یفیصوت تیعضو ادتبا رد ،9 یلصا هیضرف یسررب یارب
-  هکنومن ککتt  نوکمز  زا هدافتسا اب سپس ،تسا هدش هداد ناشن 0-1 لودج رد ن  جیاتن هک هدش یسررب رظن دروم فلتخم یاه
 دار    کفا هاگدکید زا یکلک تروکص هکب ،دوشیم هدهاشم (91) لودج رد هانانچ .تسا هتفرگرارت نومز  دروم رظن دروم هیضرف یا
    یکشخب رارمتکسا مدکع ،(91/1 رایعم  ارحنا و 11/9 نیگنایم) یتکراشم تیریدم زا هدافتسا مدع ،نیگمه ناتسهد هعلاطم دروم
 و 14/9   نیگناکیم) اکهداهن ریاس اب یاهقطنم یاهطبار نتشاد مدع و (19/1 رایعم  ارحنا و 10/9 نیگنایم) دوجوم یاهتصرف هب
 .دناهدوب شزرا نیرتشیب یاراد بیترت هب (11/1 رایعم  ارحنا

  نيگمه ناتسهد نارايهد تيقفوم مدع ليالد یلک تيعضو یبايزرا .11 لودج

 

 مک یلیخ

 مک

  سوتم

 دایز

 دایز یلیخ
 

 *نیگنایم

ارحنا
 رایعم  

یرض
 ب

ارییغت
 ت

 هبتر

 1 499/9 19/1 10/9  11 0/94 00 4/91 1/0 یتکراشم تیریدم زا هدافتسا مدع
 0 099/9 11/1 14/9  4/00 4/99 9/90 0/01 0/4 دوجوم یاهتصرف هب یشخب رارمتسا مدع
 9 109/9 91/1 11/9  0/3 1/3 4/00 0/40 1/30 اهداهن ریاس اب یاهقطنم یاهطبار نتشاد مدع
 4 919/9 90/1 39/9  4/10 1/99 0/01 4/10 1 (دنک هاگن دید کی اب ار دارفا همه) ندوب ریگارف لصا هب هجوت مدع
 0 119/9 30/1 04/9  4/00 0/09 4/90 0/3 3/01 ییارگمدرم لصا هب هجوت مدع
 1 119/9 00/1 00/9  4/01 1/90 4/09 1/0 1/11 (اتسور عبانم و مدرم هب ااتا) ییااتادوخ لصا هب هجوت مدع
        دوکخ رد اتکسور تیریدکم ندوکب زککرمتم مدکع) اتکسور دحاو تیریدم هب هجوت مدع
 (اتسور

41 0/31 4/00 1/94 1/9 
 

40/0 1/1 019/9 1 
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     هکنیمز رد نیکگمه ناتکسهد ناراکیهد تیقفوم مدع لیالد نیگنایم اب یرظن هنایم ناونعهب 9 ددع ،یاهنومن کت t نومز  ساسا رب
 و ، هدوکب راد یکنعم هد  کم  تکسد هکب t   هکک دوکش یکم هدهاشم (11) لودج جیاتن هب هجوت اب .دیدرگ هسیاقم رظن دروم یاهتیلاعف



 626 ...رادیاپ ی هعسوت رد اه یرایهد درکلمع یبایزرا

       زا رکتگرزب یکسررب دروکم یاکهریغتم نیگناکیم دکهد یکم ناشن (اتسور دحاو تیریدم هب هجوت مدع ریغتم زا ریغب) تبثم تمتع
  یاکه    تکیلاعف هکنیمز رد نیکگمه ناتکسهد نارایهد تیقفوم مدع لیالد نیگنایم یترابعهب .دشابیم کتم یهرمن ای یرظن یهنایم
   هکب هکجوتاب ، نیارباکن   ب .تکسا رکتگرزب (دکصرد 0 یاطخ ای) یرادینعم دصرد 00 حطس رد رظن دروم یرظن یهنایم زا رظن دروم
    تکراکشم مدکع هکعلاطم دروم یاهاتسور نارایهد تیقفوم مدع لیلد نیرتمهم هک درک ناونع ناوتیم (11) و (91) لودج جیاتن
 .دوشیم هتفریذپ قیقحت ترف اذل .تسا رظن دروم یاههمانرب رد ناییاتسور

 نيگمه ناتسهد نارايهد تيقفوم مدع ليالد یلک تيعضو ياهنومنکت t نومزآ جياتن .11 لودج
 
 

Test Value = 3 

t df sig Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

 90/9 010/9 10/9 999/9 049 39/01 یتکراشم تیریدم زا هدافتسا مدع
 014/9 00/9 14/9 999/9 049 09/1 دوجوم یاهتصرف هب یشخب رارمتسا مدع
 909/9 039/9 11/9 199/9 049 9/9 اهداهن ریاس اب یاهقطنم یاهطبار نتشاد مدع
 410/9 911/9 39/9 999/9 049 91/3   ندوب ریگارف لصا هب هجوت مدع
 9990/9 919/9 04/9 099/9 049 00/9 ییارگمدرم لصا هب هجوت مدع
 090/9 401/9 00/9 999/9 049 19/1   ییااتادوخ لصا هب هجوت مدع
 -104/9 -11/9 -19/9 999/9 049 -9/0   اتسور دحاو تیریدم هب هجوت مدع
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 يريگهجيتن و يدنب عمج
 ، دکننک  یکم تکیلاعف  اتکسور هصرع رد ینونات ههجو نتشاد اب هک ،اهیرایهد و ییاتسور یمتسا یاهاروش بلات رد یلحم تیریدم
  ناریدکم  هکک  یفیاکفو  هکب  هکجوت   اکب .دکنراد  یدکبلاک  هعکسوت یاهحرق یارجا و هیهت هصرع هب دورو یارب یرررم هاگیاج و شقن
  تیریدکم ریر رکت  شجنکس اه یرایهد درالمع یسررب زا  ده .دوریم راظتنا اهن  زا هنیمز نیا رد رررم شقن یافیا ،دنراد ییاتسور
  اکه ن   فیاکفو رد  صخکشم  روکق هب ییاتسور هعسوت تیریدم رد اه یرایهد شقن .دشاب یم ییاتسور هعسوت رد ییاتسور نیون
  فیاکفو   ماکجنا رد اکه  یراکیهد  تکیقفوم نازیم یلحم هعسوت رد مدرم تکراشم بلج رد مهم لماوع زا یای .تسا هدش هدرو 
 و  یعاکمتجا ی اکه ت کیلاعف ، یداکاتتا ، یکنارمع ی اکه تیلاعف یاه شخب رد ار ییاتسور هعسوت یاه هنیمز رگا .تسا اه ن  ینونات
  رارکترب  دکناوت ی کم  مدرکم و  اروکش ،یرایهد نیب یا هدرتسگ لماعت و یراامه یاههنیمز اه شخب نیا رد میریگب رظن رد یگنهرف
  هدکنهد    ناکشن و هدوکبن شکخب تیاکضر ن  هجیتن هک هتخادرپ ییاتسور هعسوت رد اه یرایهد شقن یسررب هب قیقحت نیا رد .دشاب
   .تسا یملع تیریدم و همانرب نتشاد هب اهداهن نیا رتشیب هچره زاین
    یلاکم نیمرکت لاکشم اب یرایهد و رایهد :دومن هراشا لیبت نیا زا یدراوم هب ناوتیم یلک تروص هب ،هدم  تسدب جیاتن هنیمز رد
    ناکشن هکمانرب و  ادکها زا یرایسب ماجنا یناوتان رد ن  رار  مک مک و نامز لوق رد هک تسا هدش ثعاب رما نیمه و هدوب وربور
  اکه    هکنیزه زا یکضعب راکچان هکب ، اکه  یراکیهد یارکب یلام یمداد و نئمطم عبنم ینیبشیپ مدع هب هجوتاب ،هنیمز نیا رد .دوش هداد
    هکقطنم ناییاتکسور زا یرایکسب یتسدگنت و رقف هب هجوتاب یفرق زا و دریذپیم تروص یتکراشم تروص هب و ناییاتسور هدهعرب
    زا یکای .تکسا یکنیب   شیکپ لکبات دراوکم زا یضعب رد یتح و هتفای شیازفا ناییاتسور یتیاضران میقتسم تروص هب ،هعلاطم دروم
   رد راکیهد ییاکهنت ، دکش دهاوخ ن  زا ییاتسور یتیاضران یتح و رایهد فعض ثعاب تیاهن رد تفگ ناوتیم هک یرگید لداسم
   و هدکش یکنیب   شیکپ ناراکیهد فیاکفو رد ناییاتسور یفاک و رتشیب هچره تکراشم رگا دروم نیا رد .تسا هلوحم فیافو ماجنا
 .تشاد ار نارایهد رتشیب هچره تیقفوم راظتنا ناوتیم (قباس یادخدک دننامه) دریگ رارت هدافتسا دروم
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 عبانم
 .ین تاراشتنا :نارهت ،ناریا ییاتسور هعماج رب دیکات اب ییاتسور هعسوت .(9391) .اضر متغ ،یرافغ و. دمحم ،ایکزا
 .سردم تیبرت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .نتک یزیر همانرب رد اتسور هاگیاج .(0391) .نیدلا نکر یلع ،یراختفا
 ،  راذکگریررت یاکهد     اهن رکب دکیکرت اکب ییاتکسور تیریدکم هب ون یشرگن .(1391) .داوج ،یلانیع و لیلخ ،یرتنتک. نیدلا نکر یلع ،یراختفا

 .19-1 صص ،0 هرامش ،91 لاس ،هعسوت و اتسور همانلاف
  همانلکاف ،   نتیکگ ناتکسا یاکهرایهد درالمع رب رروم لماوع .(1391) .دماح ،یمف یلعنابعش و هللادمح ،یرادیت یساجس.یسمش ،نایناپوچ

 .0 هرامش ،91 لاس ،هعسوت و اتسور
 .تمس تاراشتنا :نارهت .تیریدم نامزاس ینابم .(0391) .یلع ،ناییاضر
 .تاعتقا تاراشتنا :نارهت .ییاتسور هعسوت یسانش هعماج رب یا همدقم .(4391) .دمحم ،ایکزا
 .سموت تاراشتنا :نارهت .ناریا رد ییاتسور هعسوت یزیر همانرب رب یا همدقم .(9391) .اضردمحم ،یناوضر
  هداکشناد ،  ناهفکصا هاگکشناد ،    ییاتکسور یزکیر هکمانرب و اکیفارغج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ییاتسور ناریدم درالمع یبایزرا .(9091) .همیهف ،یروس

 .یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج
 .ناریا رام  زکرم :نارهت .ناهفصا ناتسا ناسم و سوفن یمومع یرامشرس .(9091) ناریا رام  زکرم
 .ناریا رام  زکرم :نارهت .ناهفصا ناتسا ناسم و سوفن یمومع یرامشرس .(0091) ،ناریا رام  زکرم
   ناتکسا یاکه    یراکیهد یدروکم هکنومن ،   نارکیا یاهاتکسور تیریدکم رد رگید یا هبرجت .(4391) .ربکا یلع ،یناک یفجن و .دومحم ،یودهم
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    یکسانشراک هکمان ناکیاپ .  روکن ناتکسرهش ناتسمچ شخب یاه یرایهد یدروم هنومن ییاتسور هعسوت رد نایرایهد شزوم  شقن .(3391) .دمحم ،یجییان

 .نارهت یتشهب دیهش هاگشناد ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج دشرا
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