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 هدیکچ
  هرضرع راد  هدرهع یددعتم یاه داهن و اه نامزاس ،ینیشنرهش ماظن تاموزلم و نادنورهش یاهزاین عونت و یگدیویپ هب تیانع اب هزورما
         یگدرنز تریفیک تارقترا رد ییازرسب شرقن تامدرخ نریا هرئارا تیفیک و تیمک تسا یهیدب .دنشاب یم نادنورهش زاین دروم تامدخ
   تامدرخ یاره   نامزارس زا نادنورهرش یدنمتیاضر نازیم شجنس  یقحت نیا فده .دراد اهنآ یدنمتیاضر نازیم شیازفا و نادنورهش
   ررظن زا و یرلیلحت – یفیصوت رضاح هلاقم رد شهوژپ  شور .دشاب یم تشدهوک رهش رد (یتلود و یصوصخ ،یمومع) یرهش ناسر
      هرب طوربرم هرک نآ ررگید شرخب و یفیصوت شور هب تسا عوضوم تایبدا هب طوبرم هک  یقحت نیا زا یشخب .تسا یدربراک فده
      ترشدهوک رهرش نانکارس شهوژرپ نریا یرامآ هعماج .تسا هدش ماجنا یشیامیپ -یلیلحت شور هب ،تسا  یقحت ینادیم یاه تیلاعف
  یرریگ هرنومن شور .تسا هدمآ تسد هب رفن 323 هنومن مجح هک هدش هدافتسا نارکوک لومرف زا هنومن مجح دورآرب یارب .دنشاب یم
 نآ ییایاپ و ناصصختم لناپ طسوت نآ ییاور هک دوب یا همانشسرپ  یقحت یلصا رازبا .تسا هداس یفداصت  یقحت نیا رد هدش هدافتسا
   ریقحت جیاتن .تسا هدش هدافتسا SPSSیرامآ رازفا مرن زا اه هداد لیلحت یارب .تسا هدش دییأت (α=32/0) خابنورک یافلآ  یرر زا
   نیرنومه .درشاب      یرم نییارپ ترشدهوک رهرش رد یرهرش ناسر تامدخ یاه نامزاس زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم هک دهد یم ناشن
 توافت (لاغتشا و تماقا تدم ،تالیصحت ،نس ،دنج) التخم یاههورگ نیب رد یرهش تامدخ یاهنامزاس زا نادنورهش تیاضر
  .دراد دوجو
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 همدقم
  و ابه  تبلود ، مدربم نوزفازور لاتقتسا و هجوت دروم ،یرتشم تیاضر بسک و تیفیک نوچ یتاعوضوم ،ریخا ههد رد
 و نیرت یمیدق یرتشم هب تمدخ .(1199 ،نامانخ یناتسیس ،هقجالس) تسا هتفرگ رارق یتامدخ و یدیلوت یاه نامزاس
     و زابیح هبمادا یاربب هار نیربت نئمطم ،زاسسوم رتشیب یارب .تسا یا هسسوم ره یارب هلئسم نیرت هزات لاح نیع رد
   نیرتلوادبتم زا یبکی .(79 :1199 ، نوبسپاه) دننامب نایرتشم رطاخ رد هراومه زامدخ تیفیک اب هک تسا نآ تیقفوم
         یربیگ هزادبنا .تبسا یرتبشم تیابضر شجنبس هتبساوخ و ابهزاین هب زامدخ و الاک ییوگخساپ نازیم یارب اهشور
  شالبت و اه فعض صیخشت رد ار نامزاس دناوت یم و تسا نامزاس درکلمع لرتنک یارب یرثوم رازبا ،یرتشم تیاضر
    رایبسب یرهبش نابسر زامدخ هئارا ییاراک رظن زا اهرهش هچرگ .(19 :0199 ،یکلم ،یباراد) دنک کمک اهنآ عفر یارب
   زابیح هبک تسا زامدخ و اه تخاسریز هب هجوت و تیوقت هک دنلئاق لصا نیا هب اهرهش ناریدم رثکا نکیل ،دنتوافتم
   رامبش هبب ریذپان بانتجا تیعقاو کی یرهش ناسر زامدخ فلتخم داعبا و میهافم تخانش اذل .دنک یم نیمضت ار اهنآ
 لحم ار اهنآ و دوش یم یرهش ناسر زامدخ یاه نامزاس هب یا هژیو هجوت ناهج یاهرهش رتشیب رد ور نیا زا .دور یم
    و میهابفم تخانبش و دبنناد  یبم نادنورهش دامتعا نآ عتت هب و نادنورهش یگدنز تیفیک یارب مهم یا هطساو و فطع
 ، یمبشاه) دنریگ یم رظن رد یناسر زامدخ تیریدم ریسم رد هدننک نییعت و مهم لماع کی ار اهنآ یدرکلمع یورملق
  ربب هک تسا یلیلحت لدم کی یروئت نیا .دش هئارا "نادنورهش تیاضر یروئت" ،1019 لاس رد .(9 ،7199 ،روپ ییحی
 ، یدابصتقا ، یعابمتجا ،   یبکیزیف فبلتخم یابه  هبفلوم دروم رد ناش یتنوکس طیحم زا نادنورهش تیاضر نازیم ساسا
 بوچراچ کی نییعت یارب یروئت نیا .(111 :1199 ،ییادخ و نایعفر) دنک یم لمع ...و یسانش ییاتیز ،یتسیز طیحم
         ربب هبک (هبلحم و هبناخ زا مبعا) ابهنآ تنوکبس لبحم تفاب و اهراوناخ یراتخاس زایصوصخ تخانش تهج امنهار
    نابمز ربه زا شیبب هزورما .(Galstre & Hesser, 1981) دور یم راک هب تسا راذگریثات یدنمتیاضر نوگانوگ بناوج
    نیمابت نازبیم زبین و ،   هدبش هبئارا زامدبخ هرابرد دوخ (نایرتشم) نادنورهش یاه هاگدید یبایزرا هب اه نامزاس یرگید
   ناوبنع هبب ،    زامدبخ تبیفیک و نادنورهبش تیابضر هزورما تقیقح رد .دنراد زاین زامدخ نیا هئارا زا اهنآ زاراظتنا
  ابه    تبلود تبسا مزال لبیلد نیمه هب .(1 :1199 ،یناغوم یراتخم) دوش یم بوسحم اه نامزاس یارب یعامتجا هیامرس
         حطبس و نادنورهبش و مدربم تیابضر هبک دبننک هبئارا یتامدبخ ،یعامتجا هیامرس شیازفا و مدرم دامتعا بلج یارب
  شبسرپ    نبیا ابب ابه  تبلود ،   نیوبن یبتلود تیریدبم هجیتن رد .دهد شیازفا یعامتجا یاه تیلاعف رد ار نانآ تکراشم
  ظبفح نمض دنناوتب ات دنهد هئارا رتالاب تیفیک اب و رت هنیزه مک و رتهب ،رت عیرس یتامدخ دنناوت یم هنوگچ هک دنهجاوم
  هبنیمز رد .(91 :1199 ، یحابیر ،       یناوبلا) دبنروآ مهاربف زبین ار نآ یرثابکت شیازبفا یابه هنیمز ،یعامتجا هیامرس نیا
-هلاقم رد(2012) 9گنوه هکیروطب .تسا هتفرگ زروص یدنچ زاقیقحت یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر
      جیابتن .تبسا هبتخادرپ یزلابم روبپمالالاوک رد تمیق نارگ و طسوتم یاه هناخرد نکسم زا یدنمتیاضر یسررب هب یا
 ،   یبلحم تبینما ربیظن   هبناخ تبیکلام یتناج زارثا زا یعاونا هب نکسم زا یدنمتیاضر هجرد هک دهد یم ناشن قیقحت
  یتنوکبس یدنمتیاضر یقیقحت رد(2011) رنرو و سکویار .دراد یگتسب یگیاسمه یرادیاپ و یعامتجا یراذگ هیامرس
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 ، یبلحم تیعقوم هفلؤم راهچ هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب .دنا هدرک یسررب ار هسنارف رد هلاس 11 ات 10نسم دارفا رد
      دابشرملا .تبسا یتنوکبس یدنمتیابضر رد لبماوع نیرتیلصا هناخ تیکلام و یگیاسمه طباور ،زامدخ هب یسرتسد
 نیا هب «یدوعس ناتسبرع رد یلامش یاهزرم دروم :نادنورهش تیاضر و یرهش یهاگآ» ناونع اب یقیقحت رد ،(1971)
 رب ،یرهش یهاگآ یاه صخاش ناونع هب ،یرادرهش یاهدرواتسد دروم رد یریگدای و تکراشم ،ثحب ،شناد هک هجیتن
  تیابضر » ناونع اب یقیقحت رد (1971) ناراکمه و زمادآ .دراذگ یم ریثات یرهش زامدخ تیفیک اب نادنورهش تیاضر
      تبیفیک ابب ناگدبنهد خبساپ زا دبصرد 71      زا شیبب هبک دندیبسر هبجیتن نبیا هب «انغ رد یرادکناب تعنص رد یرتشم
   مظنبم روبط هب شزومآ همانرب کی دیاب انغ رد یرادککناب تیریدم نیاربانب ،دندوتن یضار کناب زامدخ و زالوصحم
  تبیاهن رد هک دهد ءاقترا ار دوخ یرتشم زامدخ یاه زراهم ات دنک یهدنامزاس نانکراک لک یارب یرتشم تمدخ رد
  یبقیقحت رد (0199) دهشم رهش یمالسا یاروش یاهشهوژپ زکرم ،ناریا رد .تشاد دهاوخ تتثم رثا کناب درکلمع رب
  هدوبمن یرهش ناسر زامدخ هصرع رد یاهنامزاس درکلمع زا یدهشم نادنورهش یدنمتیاضر نازیم شجنس هب مادقا
  هبب ار نادنورهش تیاضر نازیم نیرتمک اههاگداد و نیرتالاب زاگ تکرش هک تسا نآ هدنهد ناشن شهوژپ جیاتن .تسا
       دربکلمع زا ار نادنورهبش یدنمتیابضر نازبیم دوبخ هبلاقم رد (1199 )یوبسوم و این تمکح .تسا هدرک بلج دوخ
   هبک دبهد   یبم نابشن ابهنآ شهوژپ جیاتن .دناهتخادرپ نآ رب راذگریثأت لماوع ییاسانش هب و هدرک یسررب دزی یرادرهش
  یبابیزرا هب یاهلاقم رد (1199)ناراکمه و روپ برب .دراد رارق نییاپ هب طسوتم حطس رد نادنورهش یدنمتیاضر نازیم
  هبتخادرپ نارهت رهش 99 و 9 قطانم رد یرهش ناسر زامدخ زا مدرم تیاضر نازیم شجنس هیاپ رب یرادرهش درکلمع
   یبنهذ و یبنیع رظنم ود زا زامدخ هئارا هوحن و یرادرهش درکلمع شجنس هک دنکیم حیرصت قیقحت نیا رد و .تسا
   یاهدرادناتبسا هبب تتسن اهنآ شجنس هیاپ رب یرهش ناسر زامدخ هئارا تیفیک ،ینیع رظنم زا .دریگ زروص دناوتیم
  هدبننک نییعت ،یرهش ناسر زامدخ زا نانآ تیاضر نازیم و مدرم ساسحا ،ینهذ رظنم رد اما .دریگیم زروص ینوریب
-  یبم یرادرهبش درکلمع زا مدرم طسوتم تیاضر هدنهدناشن قیقحت زا لصاح جیاتن .تسا یرادرهش درکلمع تیفیک
  فیابتو زا یهاگآ نازیم و زالیصحت ،نس ،تیسنج دننام ناگدنهد خساپ یعامتجا یاهیگژیو رظن زا نینچمه .دشاب
 رد (9199 )نارابکمه و اینیردیح نینچمه ،دراد دوجو هقطنم ود نانکاس زارظن نایم یرادانعم یاه زوافت ،یرادرهش
  زاوبها یرادرهش 1 هقطنم رد یرهش یاهبراپ یتینما و یهافر زامدخ زا نادنورهش یدنمتیاضر یبایزرا هب یشهوژپ
  .دبشاب  یبم یرهبش یاهبراپ رد یعامتجا تینما صخاش شخب تیاضر تیعضو زا یکاح شهوژپ جیاتن ،دناهتخادرپ
   زا هدبش مابجنا زامادقا یبایزرا روظنم هب یتسانم رایعم دناوت یم نادنورهش یدنمتیاضر حطس و نازیم زا عالطا هزورما
   نازبیم شجنبس     فدبه ابب ربضاح شهوژبپ .دشاب رگید یوس زا ماجنا تسد رد زامادقا یاقترا و حالصا و وس کی
   یبپ رد شهوژبپ نیا .تسا هتفرگ زروص تشدهوک رهش رد یرهش ناسر زامدخ یاه نامزاس زا نادنورهش تیاضر
 :دشابیم زالاوس نیا هب خساپ
 ؟تسا هنوگچ تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ یاه نامزاس درکلمع زا نادنورهش تیاضر نازیم -9
 ،  سنبج) فبلتخم یاههورگ نیب رد تشدهوک رهش ناسرزامدخ یاهنامزاس زا نادنورهش تیاضر نازیم نیب ایآ -1
 ؟دراد دوجو زوافت (لاغتشا و تماقا زدم ،زالیصحت ،نس
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 یرظن ینابم

 یرهش ناسر تامدخ و تمدخ میهافم
 .(11 :9199 ،یحایر) دنکیم هدروآرب ار یزاین هک تسا لوقنمریغ اترورض و ییاسانش لباق یاه تیلاعف لماش زامدخ
     رد نادنورهبش هبب بوبلطم یبهد    سیوربس تبهج هبک دوش یم قالطا ییاه تیلاعف هعومجم هب یرهش ناسر زامدخ
 .(11  ابت 00 :1199 ، یبمیحر ،  ییابضر) دوبش    یبم هبتفرگ ربظن رد اهرهش رد ...و یشزومآ ،یتشادهب ،یهافر یاه هنیمز
    نآ نودبب هبک تبس  ا یرهبش زابیح موادت یلصا لماع و یرهش هعسوت تیریدم رازبا ناونع هب یرهش ناسر زامدخ
    ظابحل هبب الوبمعم .(191 ات 971 :1199 ،یقیقح روپ یهلادتع ،یزب محرادخ) دنام یم زاب تیلاعف زا نادنورهش یگدنز
  رهبش رد هک یدارفا یارب نآ نیمات اذل دنیآرب نآ هدهع زا دنناوت یمن ییاهنت هب نادنورهش ،دنراد زامدخ نیا هک یتیهام
          ینابمیا) دوبش یهدنامزابس یرهبش تیریدبم یوبس زا دبیاب هبک تبسا یاه همانرب و راک و زاس دنمزاین دنتسه نکاس
 .( 10 :1099 ،یمرجاج
 (تامدخ ناگدننک تفایرد) نادنورهش یدنمتیاضر
     زوابفت عبابت ار یدنمتیابضر رلتابک دننام یخرب .تسا هدش هئارا نونک ات هتشذگ زا یفلتخم میهافم یدنمتیاضر یارب
   زامدبخ تبیفیک زا دارفا یبایزرا رگید یهورگ .(99 :1199 ،درونهر) دناد یم دارفا زاراظتنا و درکلمع زا باردا نایم
 یدونشخ ،ینامداش تلاح داجیا ای و .(Fecikiva, 2004: 57) دننک یم یقلت یدنمتیاضر ار هدش تفایرد یاهالاک ای و
  زامدبخ ناگدننک هئارا یوس زا نادنورهش زاجایتحا و اهاضاقت ندرک دروآرب و اهزاین نیمات هجیتن رد هک یتیبولطم و
    ربگید یبخرب نیبب رد .(Retial Management Associates, 2002: 12 ) دوبش   یبم هبتفگ یدنمتیاضر ،دوش یم داجیا
   هبظحالم ابب .(Treasury Board, 2002: 1 ) دوبش   یبم قالبطا یدنمتیاضر ،دارفا زاراظتنا و اه هتساوخ ندش هدروآرب
     دوبجو هبب یبعقاو دربکلمع و راظتنا نایم سایق یط هک تسا دنیآرف کی یدنمتیاضر ،تفگ ناوت یم قوف یاه هاگدید
 .(119 :1199 ،نایرهاط)دیآ یم دیدپ فلتخم نادنورهش باردا بسح رب هک تسا یکرادا ای و دیآ یم
 ناسر تامدخ یاه نامزاس اب نادنورهش طابترا

       هابفر دوبتهب رد نآ شبقن و تبسا نادنورهبش یبساسا یاهزاین هدننک نیمات یلصا عتنم و نوناک یرهش ناسر زامدخ
   کبی نودبب نادنورهش تیاضر بلج و یناسر زامدخ بولطم نایرج اما .دشاب یم راکنا لباقریغ لصا کی نادنورهش
 کی نیفرط نایم یطاتترا تیریدم متسیس کی یحارط ور نیا زا .دش دهاوخن ریذپ ناکما فافش و رمتسم ،یوق طاتترا
       هدبنهد نامابس و هدبننک میبظنت هبک تبسا یهاگیاپ دوجو مزلتسم زین رما نیا و دسر یم رظن هب بجاو و مهم عوضوم
 ، دبیلوت    هبنیمز رد نابسر    زامدبخ تیریدبم ییارابک حطس ءاقترا نمض ات دشاب نادنورهش یاهزاین و زارظن ،زاراظتنا
   فبلتخم یابه  هزوبج  یابه   یرابجنهان حالبصا ،  فربصم ندوبمن یقظنم و شهاک یاهرتسب ،زامدخ فرصم و عیزوت
   .(199 :7199 ،روپ ییحی و یمشاه) دیامن مهارف ار یرهش ناسر زامدخ
 نادنورهش و یرهش ناسر تامدخ زکارم یطابترا یاهشور
   شبخب تیابضر ،ایوپ یطاتترا ،یتتارم هلسلس و یتنس طاتترا یاج هب ات دناسر یم یرای اه نامزاس هب یکینورتکلا تلود یاهرازبا
 ،هداز عیمس) دننک رارقرب نامزاس میمصت رصانع ناونع هب هکلب هدنریگ زامدخ ناونع هب طقف هن نادنورهش اب رثوم لماعت اب ماوت و
 ار عونتم زامدخ دنناوتب اه نامزاس هک تسا یطیارش ندومن مهارف یانعم هب کینورتکلا یناسر زامدخ یلک روط هب .(11 :1199
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   ببیترت نیدبب .(99 :1199 ،روپ یداوجداژن) دننک هئارا نادنورهش هب ،تلاطاتترا و زاعالطا یروانف یاه تیلباق زا یریگ هرهب اب
     هبنیمز ندوبمن مهاربف نوبچ ییایازم نیمات اب هک تسا اه تیلباق و اهدرکلمع زا یعیسو حرش یاراد یرهش کینورتکلا زامدخ
  دبماجنا یم نادنورهش یدنمتیاضر و یرادمدنورهش راعش ققحت هب یرهش یاهدنیآرف لیهست و زامدخ تیفیک دوتهب و یروآون
  یروبضح زاطاتترا (فلا :دومن یدنب میسقت ریز شخب ود رد ار یطاتترا یاه شور ناوت یم یلک روطب .(0199 ،روپ یداوجداژن)
 و یروضح یاه شور مادک ره یازجا (9) هرامش لکش .نایرتشم /نادنورهش یروضح ریغ زاطاتترا (ب .نایرتشم /نادنورهش
 .دهد یم ناشن ار یروضح ریغ

غير حضوري حضوري

شكايات در 
دستگاه هاي 

قضايي

مراجعه به 
مراكز 

خدمات 
شهري

صندوق 
انتقادات و 
پيشنهادات

نامه هاي 
مكتوب

پست 
الكترونيك

صندوق پستي

تماس تلفني و 
پيام كوتاه

وب سايت ها

 
 .179 :7199 ،روپ ییحی ،یمشاه :عتنم  نادنورهش و یرهش ناسر تامدخ زکارم یطابترا یاه شور :(8) لکش

 هعلاطم دروم هدودحم

  هبقیقد 99 و هجرد 99 و یقرش لوط هقیقد 19 و هجرد 01 تیعقوم رد عبرم رتمولیک 1119 ربارب یتعسو اب تشدهوک ناتسرهش
   رهبش .تبسا   تبشدهوک ناتبسرهش    زبکرم تبشدهوک رهبش .(9   هبشقن) تبسا هدش عقاو ناتسرل ناتسا برغ رد یلامش ضرع
    .دبیآ یبم بابسح هب ناتسا تیعمجرپ رهش نیمراهچ هک تسا هتشاد تیعمج 111119 ،1199 لاس یرامشرس قتط تشدهوک
 .(1199 لاس نکسم و سوفن یرامشرس هدیزگ)

 
 ناتسرهش و ناتسا ،روشک حطس رد (تشدهوک) هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم :1 هشقن

 .(1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 277

   قیقحت شور

  ابب تشدهوک رهش رد یرهش ناسر زامدخ یاه نامزاس زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم یبایزرا فده اب شهوژپ نیا
    نابسر زامدبخ یابه   نامزابس ادبتبا  .تبسا هدش نیودت یشیامیپ و یدانسا عبانم رب ینتتم یلیلحت -یفیصوت درکیور
 ، (زالبحم گنهرف هناخ و اه هنایاپ ،یناشنشتآ ،یعامتجا نیمات و همیب ،یرادرهش لماش) یمومع هتسد هس هب ار یرهش
 و یا   هربیجنز یابه  هاگبشورف ،  اهاربسنامهم و ابه  لبته ، ابه  هبناخوراد ،یراتتعا یاه تکرش و اه کناب لماش) یصوصخ
 ، زابگ تکرش ،بالضاف و بآ تکرش ،زارباخم تکرش ،قرب تکرش ،شرورپ و شزومآ لماش) یتلود و ( اه ناروتسر
    سپبس و هدوبمن یدبنب هقتط (تسپ هرادا و یماظتنا یورین ،لاوحا تتث ،یشزرو یاه تئیه ،اه سناژروا ،اه ناتسرامیب
   نانکابس شهوژبپ   نبیا یرابمآ هعماج تسا هدش اه نامزاس زا کی ره زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم دروآرب هب مادقا
   دورآربب یاربب .تسا هدوب رفن 111119 رهش نیا تیعمج ،1199 لاس یرامشرس ساسارب هک ،دشاب یم تشدهوک رهش
   هدافتبسا یربیگ هبنومن شور .تسا هدمآ تسد هب رفن 919 هنومن مجح هک هدش هدافتسا نارکوک لومرف زا هنومن مجح
    و نابصصختم لبناپ طبسوت نآ ییاور هک دوب یا همانشسرپ قیقحت یلصا رازبا .تسا هداس یفداصت قیقحت نیا رد هدش
 تبون ود رد زور 1 زدم هب همانشسرپ لیمکت یارب ناگدنراگن .دش دییأت (α=91/7) خاتنورک یافلآ قیرط زا نآ ییایاپ
  نابسرزامدخ یاه نامزاس زا تیاضر نازیم شجنس روظنم  هب .دناهدرک هعجارم هعلاطم دروم هدودحم هب رصع و حتص
   سابسا ربب ار تشدهوک رهش رد ناسرزامدخ یاهنامزاس ات دش هئارا ناگدنهد خساپ هب همانشسرپ تشدهوک رهش رد
   زربکیل فبیط بوچراچ رد اه هیوگ هک تسا رکذ هب مزال .دننک یهدزایتما 1 ات 9 نیب دنتشاد اهنآ زا هک یتیاضر نازیم
    ادبتبا هبک یروبطب .دش ماجنا SPSS21 رازفامرن زا هدافتسا اب قیقحت یاه هداد لیلحت .تسا هدش یریگ هزادنا یا هجرد 1
  زا ابه    هداد یطاتنتبسا هتبساحم یاربب سپبس و ، دبش هتساحم یاهنیمز یاهریغتم دصرد و یناوارف ،یفیصوت زروص هب
   .تسا هدش هدافتسا F نومزآ ای ههار کی سنایراو لیلحت نومزآ و لقتسم هنومن ود اب t ،یا هنومن کت t نومزآ
 اههتفای و ثحب
   دروبم هبک یا    هبعماج ربتهب تخانبش روبظنم هب اههداد نیا تسا مزال یرامآ یاههداد یطاتنتسا لیلحت و هیزجت زا لتق
     لبیلحت یاربب یا هبنیمز یابهریغتم زا کی ره دصرد و یناوارف شخب نیا رد .دنوش فیصوت تسا هتفرگ رارق هعلاطم
 .(9 لودج) تسا هدش هئارا اهنآ یفیصوت

 نایوگخساپ تاصخشم :1 لودج
 دصرد یناوارف اههورگ یفیصوت هفلؤم

 
 
 نس
 

 1/1 19 لاس 71 ریز

 1/01 919 لاس 79 ات 71

 1/11 179 لاس 71 ات 79

 1/99 91 لاس 71 ات 71

 1/1 09 لاس 71 یالاب

 779 919 لک

 
 سنج

 9/11 191 درم

 1/91 119 نز

 779 919 لک

 
 
 
 

 91/19 11 یتلود

 10/11 01 یصوصخ

 97/19 199 دازآ

 01/1 11 راکیب
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 11/99 11 راد هناخ لاغتشا

 11/1 19 یلاع لغاشم

 779 919 لک

 
 
 زالیصحت

 9/1 19 داوس یب

 1/99 799 ملپید

 1/71 10 ملپید قوف

 9/11 779 سناسیل

 1/79 19 رتالاب و سناسیل قوف

 779 919 لک

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)

  هبک تسا ییاهریغتم طباور نییتت یارب یاهیاپ و نانآ رب مکاح یوگلا صیخشت تهج رد یماگ ،اههداد یرامآ فیصوت
 .تسا هدش هتخادرپ اههداد یطاتنتسا لیلحت هب همادا رد .دنوریم راک هب شهوژپ رد

   رهبش رد یرهبش ناسر زامدخ یاه نامزاس درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر حطس شجنس هب مادقا شهوژپ نیا رد
   هبک هدبش حرطم زروص نیا هب قیقحت لوا لاوس ،دش هراشا هلاسم نایب تمسق رد هک روطنامه .تسا هدش تشدهوک
  هبب   خبساپ یاربب .«؟تسا هنوگچ تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ یاه نامزاس درکلمع زا نادنورهش تیاضر نازیم»
   زا مادبک ربه هب طوبرم یاه هیوگ بیکرت اب هک زروص نیا هب .تسا هدش هدافتسا یاهنومن کت یت نومزآ زا لاوس نیا
   نیگنابیم تبسیابیم همادا رد .تسا هدمآ تسدب اه صخاش زا مادک ره یاهنیگنایم اهنآ هب یراذگ هرمن و اهصخاش
   نابسر زامدبخ یاهنامزاس درکلمع زا تیاضر و بسانم تیعضو و هدوب درادناتسا هک ینیگنایم اب ار اه صخاش نیا
       هبب نآ زا رتالابب و تیابضر مدبع رگنابیب نآ زا ربت نییاپ هرمن هک یرادقم ینعی .دومن هسیاقم ،دهدیم ناشن ار یرهش
  تبسد رد یاهرمن نینچ هک اجنآ زا اما .دوش بوسحم یرهش ناسر زامدخ یاهنامزاس زا نادنورهش تیاضر یانعم
 یا هبجرد 1 قیقحت نیا رد هدافتسا دروم فیط .تسا هدش هدافتسا رایعم یهرمن ناونعب زرکیل فیط نیگنایم هرمن زا ،هدوتن
   ببسانم تیعبضو دنشاب رتالاب نیگنایم هرمن زا اه صخاش نیگنایم رگا بیترت نیدب .دشاب یم 9 هرمن زین نآ نیگنایم و هدوب
  یابه   نامزابس زا نادنورهبش تیابضر  مدبع رگناشن (9 هرمن) دنشاب فیط هرمن نیگنایم زا رت نییاپ هچنانچ و دوش یم یقلت
  لبباق و رتتعم یکالم هک یتاقیقحت نینچ رد یبایزرا هویش نیا هک تسا رکذ هب مزال .تسا تشدهوک رهش رد ناسرزامدخ
 ،    یلابش یرفبص و روبپ ببیتح1199 ،ینموم ؛1199 ،رف روصنم)تسا عیاش و جیار یرما ،درادن دوجو هسیاقم یارب دانتسا
 .تسا هدمآ 1 لودج رد یا هنومن کت یت نومزآ جیاتن .(1199 ،ساود ؛0199 ،یعاس ؛9199

 .یرهش ناسر تامدخ یاهنامزاس درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر تهج یا هنومن کت یت نومزآ هجیتن :2 لودج
 Sig یراد ینعم حطس یدازآ هجرد t هرمن نیگنایم یناوارف نامزاس

 777/7 119 -01/11 09/1 919 یمومع

 777/7 119 -91/0 90/1 919 یصوصخ

 777/7 119 -09/99 11/1 919 یتلود

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)

 777/7   یراد یبنعم حطبس و (T= -28.87)  ابب یمومع یاهنامزاس نیگنایم دوش یم هدهاشم 1 لودج رد هک روطنامه
      هبب زبین یبتلود و یبصوصخ یابهنامزاس نینچمه .دراد (9 هرمن)رظن دروم درادناتسا نیگنایم اب یراد ینعم فالتخا
      دروبم درادناتبسا نیگنابیم ابب یراد یبنعم فالتخا 777/7 یراد ینعم حطس و (T= -13.37) و (T= -7.53) اب بیترت
       یاربب نوبمزآ جیابتن .دبنا هدبش هدیجنبس 17/7   حطبس رد ابه  صخابش هبمه هک تسا رکذ هب مزال .دراد (9 هرمن)رظن
   زا ربتمک ابه نامزابس یمامت رد هدمآ تسد هب نیگنایم رادقم هک دهد یم ناشن یتلود و یصوصخ ،یمومع یاه نامزاس
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  رهبش رد ناسرزامدخ یاه نامزاس درکلمع زا نادنورهش تیاضر نازیم هکنیا ینعی ،تسا (9 هرمن) درادناتسا نیگنایم
  نابسرزا  مدبخ یابه    نامزابس دربکلمع زا نادنورهبش تشدهوک رهش رد تفگ ناوت یم سپ .دشابیم نییاپ تشدهوک
   .دنرادن تیاضر یرهش

   نازبیم نبیا ،   تبشدهوک رهبش رد نابسر  زامدبخ یابه نامزابس زا نادنورهش یتیاضران دوجو اب تسا ملسم هک هچنآ
 هب ندرب یپ یارب همادا رد رطاخ نیمه هب .دراد زوافت مه اب و تسین هزادنا کی هب نآ فلتخم یاه شخب زا یتیاضران
      هدافتبسا نمدبیرف نوبمزآ زا یرهبش نابسر زامدخ یاهنامزاس زا تیاضر مدع ای تیاضر زا نادنورهش یاهتیولوا
  یدبنب هتتر فلتخم یاه هزوح رد یرهش ناسر زامدخ یاه نامزاس زا نادنورهش تیاضر هک بیترت نیدب .تسا هدش
  هبک تسا نیا یایوگ نمدیرف نومزآ جیاتن .درک زواضق یرادرهش فلتخم یاه شخب درکلمع هرابرد ناوت یم و هدش
   هبتتر هبب مادقا دعب هلحرم رد نینچمه .دنراد تیاضر یمومع و یتلود ،یصوصخ یاهنامزاس زا بیترت هب نادنورهش
 ،یاهریجنز یاههاگشورف هک تسا نیا رگنایب نآ جیاتن هک تسا هدش ناسر زامدخ یاهنامزاس یاه هعومجمریز یدنب
  ربگید فرط زا و ،نادنورهش تیاضر نازیم نیرتالاب بیترت هب یعامتجا نیمات و همیب و یراتتعا یاهتکرش و اهکناب
 .دناهدرک بسک ار تیاضر نازیم نیرتنییاپ زالحم گنهرف هناخ و یماظتنا یورین ،یرادرهش

 تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاه نامزاس یدنب هبتر تهج نمدیرف نومزآ هجبتن :(8) لودج

  نیگنایم نامزاس
تر
 هب

 هنومن دادعت رایعم فارحنا
 یاببببببببک
 رئوکسا

 یراد ینعم حطس یدازآ هجرد

 01111/7 9 91/9 یمومع

 11111/7 9 19/1 یصوصخ 777/7 1 971/019 919

 11191/7 1 11/1 یتلود

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)
 تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاه نامزاس یاه هعومجمریز یدنب هبتر تهج نمدیرف نومزآ هجبتن :8 لودج

 یدازآ هجرد یراد ینعم حطس
 یاببببببببک
 رئوکسا

 رایعم فارحنا هنومن دادعت
تر
 هب

 اههیوگ نیگنایم

777/7 71 911/1919 919 

 یا هریجنز یاه هاگشورف 91.19 9 99/9

 یراتتعا یاهتکرش و اهکناب 11.19 1 117/9

 یعامتجا نیمات و همیب 11.99 9 197/9

 قرب تکرش 10.99 1 911/7

 زارباخم تکرش 19.99 1 117/9

 زاگ تکرش 91.99 1 119/9

 لاوحا تتث 11.19 0 19/9

 تسپ هرادا 11.19 1 01/9

 یشزرو یاهتئیه 11.99 1 79/1

 اه هناخوراد 11.99 79 11/1

 بالضاف و بآ تکرش 11.99 99 917/9

 اهناتسرامیب 09.99 19 07/1

 اهناروتسر 10.79 99 11/1

 اهیناشنشتآ 11.79 19 11/1

 اهسناژروا 91.1 19 11/1

 اههنایاپ 19.1 19 19/1

 شرورپ و شزومآ 11.1 09 717/9

 اهارسنامهم و اهلته 17.1 19 17/1

 یرادرهش 10.1 19 111/7

 یماظتنا یورین 11.1 71 97/1

 زالحم گنهرف هناخ 11.1 91 90/9

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)
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 تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاهنامزاس یدنب هبتر تهج نمدیرف نومزآ هجبتن :1 رادومن

 
 تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاهنامزاس هعومجمریز یدنب هبتر تهج نمدیرف نومزآ هجبتن :2 رادومن

     زا تیبسنج ببسح ربب تبشدهوک رهش رد ناسر زامدخ یاه نامزاس زا تیاضر نازیم نیگنایم زوافت یسررب یارب
-یم هسیاقم رگیدکی اب ار نایوگخساپ زا هورگ ود نیگنایم ،نومزآ نیا .تسا هدش هدافتسا لقتسم هنومن ود اب t نومزآ
   هبب .دوبش  یبم هدافتبسا تیعمج ود نیگنایم زوافت هیضرف نومزآ ای و نانیمطا هلصاف هتساحم یارب نومزآ نیا زا .دنک
  هبب ،  دنبشاب یوابسم ریغ ای یواسم هنومن دادعت هک نیا زا معا ییاه هنومن ،فلتخم هعماج ود زا هک ینعم نیدب یتراتع
  ببیتح و 971 :1199 ،   رفروبصنم) میبنک یبم هسیاقم مه اب ار هعماج ود نآ یاه نیگنایم و هدرک باختنا یفداصت روط
   زوابضق دروبم یفداصت یاههنومن زا هدمآ تسد هب یاهنیگنایم نومزآ نیا رد ،یت (971 :1199 ،یلاش یرفص و روپ
 ناسر زامدخ یمومع یاهنامزاس زا تیاضر نازیم نیگنایم ،دوشیم هدهاشم 1 لودج رد هکروطنامه .دریگ یم رارق
 (99/1 ) نابنز نیگنایم زا رتشیب (71/1) نادرم نیگنایم هچ رگا .دشابیمن زوافتم نانز اب نادرم نیب رد تشدهوک رهش
-ینعم نانیمطا دصرد 11 اب (971/7) یراد ینعم حطس و (1/9) یت هرمن هب هجوت اب نیگنایم ود نیب فالتخا اما تسا
      نیبب رد تبشدهوک رهبش نابسر زامدبخ یتلود و یصوصخ یاه نامزاس نیگنایم زوافت هک یلاح رد .دشابیمن راد
  هبب (91/1  ) نابنز نیگنابیم و (11/1 ) نادربم نیگنایم یصوصخ یاه نامزاس رد هکیروطب .تسا زوافتم نانز و نادرم
  راد یبنعم 777/7   یراد یبنعم حطبس و (-11/1  ) یبت هربمن هب هجوت اب اه نیگنایم نیب فالتخا نیا .تسا هدمآ تسد
      نبیا .تبسا هدبمآ تبسد هبب (00/1 ) نابنز نیگنایم و (11/1) نادرم نیگنایم یتلود یاه نامزاس رد نینچمه .دشاب یم
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  هبک تفگ ناوت یم نیاربانب .تسا راد ینعم 777/7 یراد ینعم حطس و (-11/1) یت هرمن هب هجوت اب نیگنایم فالتخا
 .دشاب یم نادرم زا رتشیب تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ یتلود و یصوصخ یاه نامزاس زا نانز تیاضر نازیم

 تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاه نامزاس یارب لقتسم هنومن ود اب یت هنومزآ جیاتن :5 لودج
 t یراد ینعم حطس t هرمن هورگ ود نیگنایم فالتخا f هرمن نیگنایم هنومن دادعت هورگ ریغتم نامزاس

 تیسنج یمومع
 71/1 191 نادرم

11/11 07/7 11/9 971/7 
 99/1 119 نانز

 تیسنج یصوصخ
 11/1 191 نادرم

019/7 99/7- 11/1- 777/7 
 91/1 119 نانز

 تیسنج یتلود
 11/1 191 نادرم

07/1 91/7- 11/1- 777/7 
 00/1 119 نانز

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)

    ببسح ربب تبشدهوک رهش رد ناسرزامدخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم یاهنیگنایم زوافت یسررب یارب همادا رد
 .تسا هدش  هدافتسا ههار کی سنایراو لیلحت ای F نومزآ زا لاغتشا و تشدهوک رهش رد تماقا زدم ،زالیصحت ،نس
  و هوربگ 9    ) هوربگ ود زا شیبب نیبب رد ربیغتم کی نیگنایم زوافت نومزآ یارب هفرط کی سنایراو لیلحت ای F نومزآ
   مبه و ابه  نیگنابیم هبسیاقم ،   تبسا لقتبسم هبنومن ود اب t نومزآ هتفای میمعت هک نومزآ نیا رد .دور یم راک هب (رتشیب
 هک دوش یم هیزجت هیلوا لماوع هب هعماج لک سنایراو F نومزآ رد .دشابیم t نومزآ زا رت تحار ،هعماج دنچ یگراوق
      میناوبت یبم نوبمزآ نبیا کبمک هب نینچمه .دوش یم هتفگ زین (ANOVA) سنایراو زیلانآ نومزآ نآ هب لیلد نیمه هب
 مدع ای یراد ینعم رب ینتم سنایراو لیلحت نومزآ هجیتن ریسفت یارب .میهد ماجنا اههورگ نایم ار هناگدنچ یاه هسیاقم
   .میبنک لبمع F نومزآ رادقم یراد ینعم ساسا رب دیاب ،اه هورگ نیب رد یسررب دروم ریغتم نیگنایم زوافت یراد ینعم
  ابه     هوربگ نیگنابیم زوابفت ضربف زروص نآ رد ،دشاب 17/7 زا رتکچوک F نومزآ یراد ینعم حطس هک یعقوم ینعی
   نیگنابیم ربظن زا  ،ابه  هوربگ زا یکی مک تسد هک ینعم نیدب .دوش یم در اهنآ یرامآ یناسکی ضرف لباقم رد و دییات
 (1199 ،یلاش یرفص و روپ بیتح ؛1199 ،رفروصنم) دراد قرف هیقب اب رظن دروم هرمن

  دبصرد ،11/7  نابنیمطا  ابب و 97/7  زا رتکچوبک یاطخ حطس رد دوشیم هدهاشم 1 لودج رد هک روطنامه :نس ریغتم
    ربگید زرابتع هبب .تسا راد ینعم تشدهوک رهش رد یتلود و یصوصخ ناسر زامدخ یاه نامزاس زا تیاضر نازیم
     یرابمآ ظابحل هبب تبشدهوک رهش رد یتلود و یصوصخ ناسر زامدخ یاه نامزاس زا تیاضر هرمن نیگنایم زوافت
 .تسین راد ینعم یمومع یاهنامزاس یارب اما .تسا راد ینعم

 نس بسحرب تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم ههار کی سنایراو لیلحت :9 لودج
 یرادینعم حطس F نیگنایم عبرم یدازآ هجرد زاعبرم عومجم  نامزاس

  111/7 1 19/1 یهورگ نیب یمومع
11/9 
 

 
199/7 
 

 099/7 109 11/199 یهورگنورد

  119 19/119 عومجم

 197/7 19/9 11/9 1 91/1 یهورگ نیب یصوصخ

 111/7 109 19/909 یهورگنورد

  119 19/109 عومجم

 777/7 01/99 19/9 1 11/19 یهورگ نیب یتلود

 191/7 109 11/11 یهورگنورد

  119 79/979 عومجم

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)
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 نایب هب مادقا 9هفش یتیقعت نومآ زا هدافتسا اب دعب هلحرم رد ،اههورگ نیب زوافت مدع ای زوافت دوجو ییاسانش زا سپ
    شبخب نبیا رد .تبسا هدش تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ یاهنامزاس زا تیاضر هرمن نیگنایم نیب زوافت تیفیک
  عوبن زا تیاضر هرمن نیگنایم زوافت ساسا رب فلتخم ینس یاه هورگ نیب رد تیاضر نازیم یدنب تیولوا تسیابیم
   ربه نیگنابیم دو بش  یبم هظحالم 0 لودج رد هک روطنامه .دومن ییاسانش ار تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ نامزاس
 نیا رگنایب نومزآ زا لصاح جیاتن .تسا هدش هداد شیامن یدوعص زروص هب نیرت شیب هب نیرتمک زا بیترت هب هورگ
   نیرتبشیب و لابس 71  ابت 71  نبس رد دارفا هب طوبرم ناسر زامدخ یاه نامزاس یارب تیاضر نازیم نیرتمک هک تسا
 .دشاب یم لاس 71 ات 79 دارفا هب طوبرم تیاضر نازیم

 نس یاههورگ کیکفت هب تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم تارمن هسیاقم دروم رد هفش یبیقعت نومآ جیاتن :5 لودج
 نیگنایم هنومن دادعت نس نامزاس

 یمومع

 17/1 91 لاس 71 ات 71

 17/1 19 لاس 71 ریز

 19/1 09 لاس 71 یالاب

 09/1 919 لاس 79 ات 71

 11/1 179 71 ات 79

 یصوصخ

 71/1 91 لاس 71 ات 71

 90/1 919 لاس 79 ات 71

 10/1 09 لاس 71 یالاب

 11/1 19 لاس 71 ریز

 91/1 179 لاس 71 ات 79

 یتلود

 11/1 91 لاس 71 ات 71

 91/1 919 لاس 79 ات 71

 11/1 19 لاس 71 ریز

 00/1 09 لاس 71 یالاب

 17/9 179 لاس 71 ات 79

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)

 ،11/7   نابنیمطا ابب و 97/7   زا رتکچوبک یابطخ حطس رد دوشیم هدهاشم 1 لودج رد هک روطنامه :تالیصحت ریغتم
  .تبسا راد ینعم تشدهوک رهش رد (یتلود و یصوصخ ،یمومع) ناسر زامدخ یاه نامزاس زا تیاضر نازیم دصرد
    رهبش رد یبتلود و یبصوصخ ،   یموبمع نابسر زامدبخ یاه نامزاس زا تیاضر هرمن نیگنایم زوافت رگید زراتع هب
   .تسا راد ینعم یرامآ ظاحل هب تشدهوک

 تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم ههار کی سنایراو لیلحت :.Error! No text of specified style in document لودج

 تالیصحت بسحرب
 یرادینعم حطس F نیگنایم عبرم یدازآ هجرد زاعبرم عومجم  نامزاس

  11/9 1 11/1 یهورگ نیب یمومع
11/1 
 

 
977/7 
 

 079/7 109 91/199 یهورگنورد

  119 19/119 عومجم

 /777 10/0 71/9 1 91/99 یهورگ نیب یصوصخ

 191/7 109 11/119 یهورگنورد

  119 19/109 عومجم

 777/7 19/1 79/9 1 71/1 یهورگ نیب یتلود

 111/7 109 17/11 یهورگنورد

  119 79/979 عومجم

                                                           
1- Scheffe 
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 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)

  نابسر زامدخ یاهنامزاس زا تیاضر هرمن نیگنایم نیب زوافت تیفیک ،هفش یتیقعت نومآ زا هدافتسا اب دعب هلحرم رد
   هربمن نیگنابیم زوافت ساسا رب فلتخم یلیصحت یاه هورگ نیب رد تیاضر نازیم یدنب تیولوا و تشدهوک رهش رد
  نیگنابیم دوش یم هظحالم هک روطنامه .تسا هدش هداد ناشن تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ نامزاس عون زا تیاضر
 یتیقعت نومزآ زا لصاح جیاتن .تسا هدش هداد شیامن یدوعص زروص هب نیرت شیب هب نیرتمک زا بیترت هب هورگ ره
     یبم نیاربابنب .تبسا رگیدبکی هباشم اهنآ نیگنایم هکنیا ینعی نگمه هورگ .تسا هب نگمه هورگ ود هدنهد ناشن هفش
 و 9  نبگمه هورگ هب طوبرم تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ یاه نامزاس یارب تیاضر نازیم نیرتمک هک تفگ ناوت
   نابسر زامدبخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم نیرتمک هکنیا ینعی .دشابیم 1 نگمه هورگ هب قلعتم تیاضر نیرتشیب
   نازبیم نیرتبشیب و ، رتالابب و سناسیل قوف ،سناسیل ،ملپید قوف زالیصحت حطس اب دارفا هب طوبرم تشدهوک رهش رد
 .(1 لودج) تسا داوس یب و ملپید دارفا هب قلعتم تیاضر

 یلیصحت یاههورگ کیکفت هب تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم تارمن هسیاقم دروم رد هفش یبیقعت نومآ جیاتن :1 لودج

 هنومن دادعت زالیصحت نازیم نامزاس
   نیگنایم

 1 نگمه هورگ 9 نگمه هورگ

 یمومع

 - 17/1 779 سناسیل

 - 79/1 10 ملپید قوف

 - 99/1 19 رتالاب و سناسیل قوف

 11/1 - 799 ملپید

 11/1 - 19 داوس یب

 یصوصخ

 - 11/1 10 ملپید قوف

 - 11/1 779 سناسیل

 - 91/1 19 رتالاب و یناسیل قوف

 11/1 - 799 ملپید

 17/9 - 19 داوس یب

 یتلود

  01/1 10 ملپید قوف

  71/1 19 رتالاب و سناسیل قوف

  11/1 779 سناسیل

 10/1  799 ملپید

 11/1  19 داوس یب

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)

 ،11/7   نابنیمطا ابب و 97/7     زا رتکچوبک یابطخ حطبس رد دوبشیم هدهاشم 79 لودج رد هک روطنامه :لاغتشا ریغتم
  .تبسا راد ینعم تشدهوک رهش رد (یتلود و یصوصخ ،یمومع) ناسر زامدخ یاه نامزاس زا تیاضر نازیم دصرد
  هبب تشدهوک رهش رد یتلود و یصوصخ ناسر زامدخ یاه نامزاس زا تیاضر هرمن نیگنایم زوافت رگید زراتع هب
   .تسا راد ینعم یرامآ ظاحل

 تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم ههار کی سنایراو لیلحت :.Error! No text of specified style in document لودج

 لاغتشا بسحرب
 یرادینعم حطس F نیگنایم عبرم یدازآ هجرد زاعبرم عومجم  

  111/7 1 11/1 یهورگ نیب یمومع
91/9 
 

 
177/7 
 

 179/7 009 119/199 یهورگنورد

  119 19/119 عومجم

 /777 00/1 91/1 1 11/09 یهورگ نیب یصوصخ

 791/7 109 11/919 یهورگنورد

  119 19/109 عومجم

 777/7 10/1 91/9 1 91/1 یهورگ نیب یتلود
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 011/7 009 10/11 یهورگنورد

  119 79/979 عومجم

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)

   تبشدهوک رهبش رد    نابسر زامدبخ یابه نامزابس زا تیاضر هرمن نیگنایم نیب زوافت تیفیک نایب هب دعب هلحرم رد
    سابسا ربب ار فبلتخم یلغش یاه هورگ نیب تیاضر نازیم یدنب تیولوا تسیابیم شخب نیا رد .تسا هدش هتخادرپ
 هظحالم هک روطنامه .دومن ییاسانش ار تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ نامزاس عون زا تیاضر هرمن نیگنایم زوافت
 لصاح جیاتن .تسا هدش هداد شیامن یدوعص زروص هب نیرت شیب هب نیرتمک زا بیترت هب هورگ ره نیگنایم دوش یم
  رد نابسر زامدخ یاه نامزاس یارب تیاضر نازیم نیرتمک .تسا نگمه هورگ ود هدنهد ناشن ،هفش یتیقعت نومزآ زا
 تیاضر نازیم نیرتمک .دشابیم 1 نگمه هورگ هب قلعتم تیاضر نیرتشیب و 9 نگمه هورگ هب طوبرم تشدهوک رهش
      نیرتبشیب و یلابع لغابشم ابب داربفا و راکیب دارفا هب طوبرم تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ یمومع یاهنامزاس زا
  یابه نامزابس زا تیاضر نازیم نیرتمک .تسا راد هناخ و یصوصخ ،دازآ ،یتلود لغش اب دارفا هب قلعتم تیاضر نازیم
     تیابضر نازبیم نیرتبشیب و یبتلود ،ی  لابع لغابشم ،راکیب دارفا هب طوبرم تشدهوک رهش رد ناسرزامدخ یصوصخ
 رد ناسرزامدخ یتلود یاهنامزاس زا تیاضر نازیم نیرتمک .تسا راد هناخ و یصوصخ ،دازآ لغش اب دارفا هب قلعتم
   لغبش ابب دارفا هب قلعتم تیاضر نازیم نیرتشیب و یصوصخ ،یلاع لغاشم ،دازآ ،راکیب دارفا هب طوبرم تشدهوک رهش
 .(99 لودج) تسا راد هناخ و یتلود

 یلغش یاههورگ کیکفت هب تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم تارمن هسیاقم دروم رد هفش یبیقعت نومآ جیاتن :11 لودج

 هنومن دادعت لاغتشا نامزاس
  نیگنایم

 1 نگمه هورگ 9 نگمه هورگ

 یمومع

 - 11/9 11 راکیب

 - 01/9 19 یلاع لغاشم

 01/9 - 199 دازآ

 11/1 - 11 یتلود

 11/1 - 01 یصوصخ

 19/1 - 11 راد هناخ

 یصوصخ

 - 97/1 11 راکیب

 - 19/1 19 یلاع لغاشم

 - 11/1 11 یتلود

 70/1 - 199 دازآ

 90/1 - 01 یصوصخ

 91/1 - 11 راد هناخ

 یتلود

 - 19/1 11 راکیب

 - 19/1 199 دازآ

 - 91/1 19 یلاع لغاشم

 - 11/1 01 یصوصخ

 17/9 - 11 یتلود

 99/9 - 11 راد هناخ

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)

 ،11/7   نابنیمطا ابب و 97/7 زا رتکچوک یاطخ حطس رد دوشیم هدهاشم 19 لودج رد هک روطنامه :تماقا زدم ریغتم
     تبشدهوک رهبش رد (یبتلود و یبصوصخ ، یموبمع یاهنامزاس) ناسر زامدخ یاه نامزاس زا تیاضر نازیم دصرد
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      رهبش رد یبتلود و یبصوصخ نابسر زامدبخ ی ابه    نامزابس زا تیابضر هربمن نیگنایم زوافت ینعی ؛تسا راد ینعم
   .تسا راد ینعم یرامآ ظاحل هب تشدهوک

 

  تماقا تدم بسحرب تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم ههار کی سنایراو لیلحت :21 لودج
 یرادینعم حطس F نیگنایم عبرم یدازآ هجرد زاعبرم عومجم  نامزاس

  07/1 1 99/1 یهورگ نیب یمومع
71/1 
 

 
777/7 
 

 979/7 109 01/999 یهورگنورد

  119 19/119 عومجم

 /777 11/1 17/9 1 79/19 یهورگ نیب یصوصخ

 111/7 109 17/019 یهورگنورد

  119 19/109 عومجم

 777/7 11/1 71/1 1 71/1 یهورگ نیب یتلود

 111/7 109 11/11 یهورگنورد

  119 79/979 عومجم

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)

      تبشدهوک رهبش رد نابسر زامدبخ یابه نامزابس زا تیاضر هرمن نیگنایم نیب زوافت تیفیک نایب هب دعب هلحرم رد
   سابسا ربب فلتخم یلغش یاه هورگ نیب رد تیاضر نازیم یدنب تیولوا تسیابیم شخب نیا رد .تسا هدش هتخادرپ
 هظحالم هک روطنامه .دومن ییاسانش ار تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ نامزاس عون زا تیاضر هرمن نیگنایم زوافت
 لصاح جیاتن .تسا هدش هداد شیامن یدوعص زروص هب نیرت شیب هب نیرتمک زا بیترت هب هورگ ره نیگنایم دوش یم
   نابسر زامدبخ یاه نامزاس یارب تیاضر نازیم نیرتمک .تسا هب نگمه هورگ ود هدنهد ناشن هفش یتیقعت نومزآ زا
    نازبیم نیربتمک .دبشاب یبم 1  نبگمه هورگ هب قلعتم تیاضر نیرتشیب و 9 نگمه هورگ هب طوبرم تشدهوک رهش رد
       زدبم ابب داربفا هبب طوببرم تبشدهوک رهش رد (یتلود و یصوصخ ،یمومع) ناسر زامدخ یاهنامزاس زا تیاضر
  لابس 79   زا ربتمک تبماقا زدم اب دارفا هب قلعتم تیاضر نازیم نیرتشیب هک یلاح رد دشاب یم رتشیب و لاس 79 تماقا
   کبیکفت هبب تشدهوک رهش ناسر زامدخ یاهنامزاس زا تیاضر زارمن نیگنایم زوافت راتخاس .(99 لودج) تسا
 .تسا هدش هداد ناشن 9 رادومن رد تماقا زدم و لاغتشا ،یلیصحت ،ینس یاههورگ

 رهش رد تماقا تدم کیکفت هب تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم تارمن هسیاقم دروم رد هفش یبیقعت نومآ جیاتن :81 لودج

 تشدهوک

 هنومن دادعت تماقا زدم نامزاس
  نیگنایم

 1 نگمه هورگ 9 نگمه هورگ

 یمومع

 - 11/9 111 لاس 71 زا رتشیب

 - 11/9 11 لاس 71 ات 19

 - 97/1 11  لاس 19 ات 79

 91/1 - 71 لاس 79 ات 1

 11/1 - 99 لاس 1 زا رتمک

 یصوصخ

 - 91/9 111 لاس 71 زا رتشیب

 - 11/9 11 لاس 71 ات 19

 19/1 - 11  لاس 19 ات 79

 09/1 - 71 لاس 79 ات 1

 91/1 - 99 لاس 1 زا رتمک

 یتلود
 - 1 111 لاس 71 زا رتشیب

 - 17/1 11 لاس 71 ات 19



 917 ...زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم شجنس

 - 19/1 11  لاس 19 ات 79

 11/1 - 71 لاس 79 ات 1

 11/1 - 99 لاس 1 زا رتمک

 (1199 ،قیقحت یاه هتفای :عتنم)

 
 (9181 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم)تشدهوک رهش رد ناسر تامدخ یاهنامزاس زا تماقا تدم و یلغش ،یلیصحت ،نس یاههورگ تیاضر نازیم نیگنایم :8 رادومن

 یریگهجیتن
   طابتترا عوبضوم هب تتسن ریخا یاه ههد رد یرهش ناسر زامدخ تیریدم شرگن رد هک یفرگش زالوحت هب هجوت اب
     نبیا نونابک رد نادنورهبش تیابضر بسک تهج زامدخ تیفیک و تیمک حطس شیازفا ،هدمآ دوجو هب نادنورهش اب
       یابهزاین عبفر لابتند هبب زامدبخ نبیا یلصا هدننک فرصم ناونع هب زین نادنورهش لباقم رد .تسا تفرگ رارق رکفت
    هبک یروطنابمه .دبنا هدوب ناسر زامدخ طبر یذ یاه نامزاس اب طاتترا یرارقرب هویش ذاختا یپ رد هراومه دوخ یساسا
  تنوکبس و اه تیلاعف مکارت ،دهد یم ناشن هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیو هب ناهج حطس رد یرهش هعسوت یوگلا
     زامدبخ هبب نادنورهبش یابه  هتبساوخ و اهزاین ،هدنیازف هنیمز رگنایب زین شیازفا نیا و تسا شیازفا هب ور اهرهش رد
    یتیابضران دبننام یبولطمابن طیارش نآ تیریدم و یهدنامزاس هب هجوت مدع زروص رد هک .تسا یصصخت و یمومع
   تبیفرت و زابناکما و عبانم دوتمک و وس کی زا دیدج یاهاضاقت و اهزاین یگدرتسگ .دمآ دهاوخ دوجو هب نادنورهش
   عبناوم و ابه     شلابچ ابب ار یرهبش نابسر زامدخ متسیس نایرج ات هداد مه تسد هب تسد رگید یوس زا یلام نییاپ
  زا دبعب شه  وژبپ نبیا رد  .تبشاد دهاوخ رب رد یرهش هعماج یارب ینیگنس بقاوع نآ جیاتن هک دزاس وربور یددعتم
  یموبمع    هتبسد هبس هبب ار اهنآ و هدش ییاسانش تشدهوک رهش رد یرهش ناسر زامدخ یاهنامزاس یرظن نوتم رورم
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  و ابه   کبناب لمابش) یصوصخ ،(زالحم گنهرف هناخ و اه هنایاپ ،یناشنشتآ ،یعامتجا نیمات و همیب ،یرادرهش لماش)
   لمابش) یبتلود و (  ابه  ناروتبسر و یا   هربیجنز یابه  هاگبشورف ،اهارسنامهم و اه لته ،اه هناخوراد ،یراتتعا یاه تکرش
 ، ابه  سبناژروا ، ابه  ناتبسرامیب ،زاگ تکرش ،بالضاف و بآ تکرش ،زارباخم تکرش ،قرب تکرش ،شرورپ و شزومآ
  نادنورهبش یدنمتیاضر نازیم سپس و هدومن یدنبهقتط (تسپ هرادا و یماظتنا یورین ،لاوحا تتث ،یشزرو یاه تئیه
     زا نادنورهبش تیابضر نازبیم هبک تسا نآ هدنهد ناشن جیاتن .تسا هدش  دروآرب هطوبرم یاه نامزاس زا کی ره زا ار
    کبی هبب فبلتخم ی ابه  شبخب زا یتیاضران نازیم نیا هتتلا .تسا نییاپ تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ یاهنامزاس
    رهبش رد نابسر نامدبخ ی ابه نام   زابس هبب تتبسن تیاضر زا نادنورهش تیولوا هب مادقا لیلد نیمه هب .تسین هزادنا
    تیابضر یموبمع و یبتلود ،  یبصوصخ یابه نامزابس زا بیترت هب نادنورهش هک دوب نیا رگنایب جیاتن .دش تشدهوک
    .تبسا یموبمع و یبتلود ی ابه نامزاس زا رتشیب یصوصخ یاه نامزاس زا نادنورهش تیاضر نازیم هکنیا ینعی .دنراد
   ربتمک کبی مادک رد و رتشیب تکرش ای نامزاس مادک رد تیاضر نازیم هک دوش صخشم اقیقد هکنیا یارب نیا رب هوالع
 رگنایب نآ جیاتن هک تسا هدش تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ یاهنامزاس یاه هعومجمریز یدنب هتتر هب مادقا تسا
  نیرتالابب      ببیترت هبب یعابمتجا نیمابت و هبمیب و یراتتعا یاهتکرش و اهکناب ،یاهریجنز یاههاگشورف هک تسا نیا
-   نییابپ زالبحم گبنهرف هناخ و یماظتنا یورین ،یرادرهش رگید فرط زا ؛دناهدرک بلج ار نادنورهش تیاضر نازیم
   رد نابسر زامدبخ ی ابه نامزاس زا تیاضر نازیم نیگنایم زوافت یسررب یارب .دناهدرک بسک ار تیاضر نازیم نیرت
       زا تیابضر نازبیم نیگنابیم .تبسا هدبش هدافتبسا لق تبسم هنومن ود اب t نومزآ زا تیسنج بسح رب تشدهوک رهش
     زوابفت هبک یلابح رد .دبشاب   یبمن زوابفتم نابنز اب نادرم نیب رد تشدهوک رهش ناسر زامدخ یمومع یاهنامزاس
    نیاربابنب .تبسا زوابفتم نانز و نادرم نیب رد تشدهوک رهش ناسر زامدخ یتلود و یصوصخ یاه نامزاس نیگنایم
    زا رتبشیب تبشدهوک رهبش رد ناسر زامدخ یتلود و یصوصخ یاه نامزاس زا نانز تیاضر نازیم هک تفگ ناوت یم
      یعابمتجا و یبگنهرف لبماوع و تبشدهوک رهبش رد یتهذم -یتنس هیحور تیمکاح لیلد هب عقاو رد .دشاب یم نادرم
   یدنمتیابضر ثبعا ب ابهنآ یاهراک رتبسانم و رتعیرس نداد ماجنا و نز یاهعوجر بابرا زاعارم دننام یروما ،رگید
       شبخب زامدبخ زا نابنز ربتمک یدنمتیابضر ربگید فرط زا .تسا هدش یتلود و یصوصخ یاهشخب رد اهنآ رتشیب
 .داد تتسن یمومع روما رد نانز تکراشم نازیم ندوب نییاپ هب ناوتیم ار یمومع
    ببسح ربب تبشدهوک رهش رد ناسرزامدخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم یاهنیگنایم زوافت یسررب یارب همادا رد
 .تسا هدش  هدافتسا ههار کی سنایراو لیلحت ای F نومزآ زا لاغتشا و تشدهوک رهش رد تماقا زدم ،زالیصحت ،نس
   و یبصوصخ یابه نامزابس هب تتسن یلو هدوتن راد ینعم یمومع یاهنامزاس زا ینس یاه هورگ تیاضر نازیم زوافت
  زامدبخ ی ابه  نامزابس زا تماقا زدم و یلغش ،یلیصحت یاه هورگ تیاضر نازیم زوافت .تسا هدوب راد ینعم یتلود
     هربمن نیگنابیم زوابفت ربگید زراتع هب .تسا هدوب راد ینعم تشدهوک رهش رد (یتلود و یصوصخ ،یمومع) ناسر
 .تسا راد ینعم یرامآ ظاحل هب تشدهوک رهش رد یتلود و یصوصخ ،یمومع ناسر زامدخ یاه نامزاس زا تیاضر
  نابیب هب مادقا ،هفش یتیقعت نومآ زا هدافتسا اب دعب هلحرم رد ،اههورگ نیب زوافت مدع ای زوافت دوجو ییاسانش زا سپ
    شبخب نبیا رد .تبسا هدش تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ یاهنامزاس زا تیاضر هرمن نیگنایم نیب زوافت تیفیک
      زوابفت سابسا ربب ار فبلتخم (تبماقا زدم و لاغتشا ،زالیصحت ،نس) یاه هورگ نیب تیاضر نازیم یدنب تیولوا
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  جیابتن .تسا هدش شرازگ و هدومن ییاسانش ار تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ نامزاس عون زا تیاضر هرمن نیگنایم
 ی ابه        نامزابس یاربب تیابضر نازبیم نیربتمک هبک دوبب نیا رگنایب ،ینس یاههورگ یارب هفش یتیقعت نومزآ زا لصاح
 .دشاب یم لاس 71 ات 79 دارفا هب طوبرم تیاضر نازیم نیرتشیب و لاس 71 ات 17 نس رد دارفا هب طوبرم ناسر زامدخ
      نبگمه هوربگ ود هدبنهد نابشن تبماقا زدم و لاغتشا ،یلیصحت یاه هورگ یارب هفش یتیقعت نومزآ زا لصاح جیاتن
 زا تیاضر نازیم نیرتمک یلیصحت یاههورگ نیب رد .تسا رگیدکی هباشم اهنآ نیگنایم هکنیا ینعی نگمه هورگ .تسا
   نازبیم نیرتبشیب و یلاع لغاشم اب دارفا و راکیب دارفا هب طوبرم تشدهوک رهش رد ناسر زامدخ یمومع یاهنامزاس
  یابه      نامزابس زا تیابضر نازبیم نیربتمک .تبسا راد هبناخ و یصوصخ ،دازآ ،یتلود لغش اب دارفا هب قلعتم تیاضر
     تیابضر نازبیم نیرتبشیب و یبتلود ،  یلابع لغابشم ،راکیب دارفا هب طوبرم تشدهوک رهش رد ناسرزامدخ یصوصخ
 رد ناسرزامدخ یتلود یاهنامزاس زا تیاضر نازیم نیرتمک .تسا راد هناخ و یصوصخ ،دازآ لغش اب دارفا هب قلعتم
   لغبش ابب دارفا هب قلعتم تیاضر نازیم نیرتشیب و یصوصخ ،یلاع لغاشم ،دازآ ،راکیب دارفا هب طوبرم تشدهوک رهش
  و دبنرادن تیاضر یتلود یاه ناماس زا یصوصخ لغش اب دارفا دوش یم هضحالم هک روطنامه .تسا راد هناخ و یتلود
 رهش رد تماقا زدم نیب رد نیا رب هوالع .دنرادن تیاضر یصوصخ ناسرزامدخ یاه نامزاس زا یتلود لغش اب دارفا
     تبشدهوک رهبش رد (یبتلود و یبصوصخ ،یمومع) ناسر زامدخ یاهنامزاس زا تیاضر نازیم نیرتمک ،تشدهوک
    زدبم ابب داربفا هب قلعتم تیاضر نازیم نیرتشیب هک یلاح رد دشاب یم رتشیب و لاس 79 تماقا زدم اب دارفا هب طوبرم
    تبماقا زدبم ابب ی ابه  هوربگ نیب رد تیاضر نازیم هکنیا لیالد زا یکی دسر یم رظن هب .تسا لاس 79 زا رتمک تماقا
       ینابسک داربفا نبیا هبک دبشاب نبیا تسا تشدهوک رهش رد رتشیب و تماقا لاس 79 اب دارفا زا رتشیب لاس 79 زا رتمک
 نیب گنج عوقو ،(لیس ،یلاسکشخ) دننام یعیتط یایالب ) فلتخم لیالد هب تشدهوک فارطا یاهاتسور زا هک دنتسه
    اهاتبسور رد هبکنیا لبی لد هبب .دنا هدش تشدهوک رهش نکاس و هدومن زرجاهم رهش هب (...و یراکیب ،فلتخم فیاوط
           رهبش رد هبک یبتقو دبننک یبم یگدبنز زابناکما دوبتن ابی زابناکما یاه لقادح اب و دراد دوجو یمک رایسب زاناکما
 ،  ناروتبسر هبفاک ،  ینابشن شبتآ ،    برابپ دبننام) یرهبش یابه  هببذاج و زابناکما یخرب زا و دنا هدش نکاس تشدهوک
       یلبصا فادبها هبک دربک هفابضا دبیاب نایاپ رد .دننک یم تیاضر ساسحا دنا هدش رادروخرب (...و ینیرتیو یاه هزاغم
   و دبش قبقحم تشدهوک رهش رد یرهش ناسر زامدخ یاه نامزاس زا نادنورهش یدنمتیاضر شجنس ینعی ،شهوژپ
      و نادنورهبش هبب زامدبخ هبئارا مبهم ی هلئسم هب یتلود و یصوصخ ،یمومع یاه نامزاس هجوت بلج ،یعرف فادها
     شهوژبپ نبیا زا لبصاح جیابتن ساکعنا یپ رد تشدهوک رهش رد نادنورهش هب زامدخ هئارا نارحب دوجو هب رادشه
 .دش دهاوخ ققحم
 عبانم
 ،   یرهبش تیریدبم همانلبصف ،  ناربیا رد ابه یرادرهش یرهش ناسر زامدخ یزاس یصوصخ رب یدمآرد ،(1099) ،نیسح ،یمرجاج ینامیا

 .11 ات 70 زاحفص ،9 هرامش
    زامدبخ زا مدربم تیابضر نازیم شجنس هیاپ رب اهیرادرهش درکلمع یبایزرا :(1199)یدهم ،یمیرک ،دماح ،روپیرهوگ ،رصان ،روپبرب

 .971-191 صص ،11 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ود ،(نارهت رهش 99 و 9 قطانم :یدروم هنومن)یرهش ناسر
 نارهت ،تمس زاراشتنا ،9199 ناتسمز مهدزناش پاچ ،یناسنا مولع رد قیقحت شور رب یا همدقم ،(9199) اضردمحم ،این ظفاح
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  زارابشتنا ،  (یبمک یابه  هداد لیلحت)یبشیامیپ زابقیقحت رد SPSS دربراک عماج یامنهار ،(1199)اضر ،یلاش یرفص و مرک ،روپ بیتح
 .نارکفتم
   هبعلاطم یرادرهبش      دربکلمع زا نادنورهبش یدنمتیابضر ربب رثؤبم لماوع و نازیم شجنس :(1199)فجن ریم ،یوسوم ،نسح ،این تمکح

 .919ص ،1 هرامش ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،دزی رهش :یدروم
   نابسر زامدبخ یناکم شنکارپ لیلحت .،191 ات 971 زاحفص 11 لاس ،9 هرامش ،(1199) لضفلاوبا ،یقیقح روپ یهلادتع و یزب محرادخ

 ،9 هرامبش ،11  یپابیپ ،11  لابس ، یبطیحم ی زبیر  هبمانرب  و ابیفارغج هلجم ،ناتهتسا رهش :یدروم هنومن :مدرم تساوخ یانتم رب یرهش
 .191 – 971 زاحفص

 ،لوا لاس ،هتسباو عیانص و وردوخ یسدنهم همانهام ،یرتشم تیاضر یریگ هزادنا فلتخم یاهشور (0199) یکلم ،اتیهانآ و ناهام ،ییاراد
 .19 -01 ،9 هرامش

 1099 لوا پاچ ین رشن یتیان گنشوه همجرت « یعامتجا زاقیقحت رد شیامیپ » (1199) ،یا ید ،ساود
    زامدبخ ربب نآ ریثابت و یرهش یلیصفت یاه حرط رد یضارا یربراک رییغت للع یسررب ،(1199) ،لیعمسا ،یمیحر و اضر دمحم ،ییاضر

 .11 ات 00 زاحفص ،99 هرامش ،مراهچ لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،تشدورم رهش یدروم هعلاطم یرهش ناسر
  همانلبصف ،یرهش یمومع یاهاضف زا نادنورهش یدنمتیاضر رب رثوم یاهرایعم و اه صخاش یسررب ،1199 ،ارهز ،یئادخ و یتتجم ،نایعیفر

 .91 هرامش ،مهدجیه لاس ،درتهار
 .09 -11 صص ،11 هرامش ،هعسوت و تیریدم دنیآرف همانلصف ،یرادم یرتشم یوس هب یماگ ،نانکراک یزاسدمناوت ،1199 ،هللا  رف ،درونهر
 .لوا دلج ،نارهت ،ناریا یتعنص زاقیقحت و شزومآ زکرم ،یمومع شخب رد عماج تیفیک تیریدم ،(9199) ،زورفهب ،یحایر
 .مود پاچ ،تمس زاراشتنا ،نارهت ،«یعامتجا مولع رد قیقحت شور» ،(0199)یلع ،یعاس
 ،    نابمرک رهبش یبتلود یابه  نامزابس رد زامدخ تیفیک و راک قالخا نایم هطبار یسررب ،1199 ،همطاف ،نامانخیناتسیس و رجنس ،هقجالس

 .ناهفصا زاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یناریا یاه نامزاس رد یرتهر و تیریدم یاه شلاچ یلم شیامه
 ،  مرابهچ لابس ،   زابطاتترا و زابعالطا یروابنف یلیلحت همانهام ،دنورهش اب طاتترا تیریدم و یکینورتکلا رهش ،(1199) ،اضر ،هداز عیمس

 .19 هرامش
 .70 هرامش ،باتک همانلصف ،یصصخت یاه هناخباتک رب دیکات اب اه هناخباتک ناربراک یدنمتیاضر شیازفا رب رثوم لماوع ،1199 ،هنمآ ،نایرهاط
 زامدخ زا نادن.رهش یدنمتیاضر یبایزرا ،(9199) ،زانهم ،یلگهایس ینیسح و اضر ،یکزد روپرظن ،دیعس ،این یردیح ،یلع دمحم ،یزوریف

 .ایاپ رهش شراین یللملا نیب سنارفنک ،زاوها 1 هقطنم یدروم هنومن ،یرهش یاهبراپ یتینما و یهافر
  دبشرا یسانشراک ،نارهت رهش رد (BRT) وردنت یاهسوبوتا رارقتسا زا نارفاسم تیاضر لیلحت و هیزجت ،(1199) یلع ،یناغعوم یراتخم

 .یدومحم دمحم دیس رتکد ییامنهار هب ،نارهت هاگشناد مق سیدرپ ،تیریدم هدکشناد ،یبایرازاب – ییارجا تیریدم
 .1199 لاس ،ناتسرل ناتسا نکسم و سوفن یرامشرس هدیزگ ،ناریا رامآ زکرم
 .نارهت هاگشناد زاراشتنا ،نارهت ،یرتویپماک یاه همانرب اب هارمه یرامآ هتفرشیپ یاه شور (1199) میرک ،رف روصنم
 .ون باتک زاراشتنا ،نارهت ،SPSS زا هدافتسا اب یرامآ یاه لیلحت ،(1199) روصنم ،ینموم
  نیبمجنپ ،نارهت ،یرهش کینورتکلا زامدخ زا یریگ هرهب اب نادنورهش هب زامدخ هئارا رد هعسوت و یروآون ،0199 ،نارهم ،روپ یداوجداژن

 .یروآون تیریدم یلم شیامه نیتسخن و تیفیک و یدمآرس تیریدم یللملا نیب سنارفنک
  زامدبخ ی         هعبسوت رد ینامزابس و یبطیحم کیزتارتبسا لبماوع عمابج حیربششت و یبابیزرا ، ییابسانش ،1199 ، ناربهم ، روبپ یداوجداژن

 .11 -11 زاحفص ،91 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،نارهت قطانم کینورتکلا یاه یرادرهش
  همانلبصف ،هنارک و هخاش کینکت زا هدافتسا اب ینارسوبوتا یمومع لقن و لمح هکتش یحارط ،(1199) یحایر ،زورفهب و یدهم دیس ،یناولا

 .101 -111 ،11 هرامش ،ریتکریما
 .نارهت ،ناریدم رشن زاراشتنا ،یزیراپ داژن ناریا یدهم رتکد همجرت ،یرادمیرتشم گنهرف :تمدخ تیریدم ،1199 ،هیراب ،نوسپاه



 717 ...زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم شجنس

  ابه یرادرهش نامزاس زاراشتنا ،یرادرهش رد یرهش ناسر زامدخ تیریدم یناتم و لوصا ،7199 ،یدهم ،روپ ییحی و فانم دیس ،یمشاه
 .لوا پاچ ،روشک یاه یرایهد و
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