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 روشک یداصتقا هعسوت رب یئارگ هقطنم ریثات
 (هاشنامرک ناتسا رب دیکات اب)

 1ازریم روپ یلع
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یسایس یایفارغج یارتکد یوجشناد

 داژن ینابرق زابیر
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یملع تأیه وضع و رایداتسا ،یسایس یایفارغج یصصخت یارتکد

 یفسوی مظعا
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یملع تأیه وضع و رایداتسا ،یسایس یایفارغج یصصخت یارتکد

 رورس میحر
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یملع تأیه وضع و داتسا ،یرهش تیریدم یصصخت یارتکد

 01/14/1191:شریذپ رودص خیرات 21/94/1191:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 نمض ،یا هقطنم لئاسم رد ناریا لاعف روضح .تسا هتفرگ رارق نارکفتم هجوت دروم ریخا یاه لاس یط هک تسا یلئاسم زا ییارگ هقطنم
 .تسا هداد شیازفا زین للملا نیب ماظن هنحص رد ار ناریا کیژتارتسا تیمها ،هقطنم رد ناریا یداصتقا و یتینما ،یسایس یاه شقن تیبثت
 رد ،رادیاپ هعسوت مهم فادها هب یبایتسد روظنم هب یگنهرف و یطیحم ،یعامتجا ،یداصتقا یاهصخاش ءاقترا تهج رد شالت هزورما
 ریثات لیلحت اب شهوژپ نیا رد .تسا یرورض و یمازلا بسانم یاهراکهار هئارا و یزاسوگلا زا هدافتسا اب ،ییارگ هقطنم تسایس بلاق

 نیودت و هعلاطم اب دش هتخادرپ قارع روشک اب راوجمه یاهناتسا زا هاشنامرک ناتسا هعلاطم اب روشک یداصتقا هعسوترب ییارگ هقطنم تسایس
 زا (یتینما -یسایسو یطیحم تسیز ،یدبلاک ،یگنهرف-یعامتجا ،یداصتقا)داعبا رد ییارگ هقطنم ریثات ،لاوس 10 یواح همانشسرپ123
 اب SPSS اب تاعالطا شزادرپ و هدش یسررب(نیریش رصق و باهذ لپرس ،یناجاباب ثالث ،دورناوج ،هواپ)یزرم ناتسرهش 0 ناریدم هاگن

 نیاربانب .تفرگ تروص یرامآ یاهصخاش هطبار یسررب یارب (ANOVA)ههار کی سنایراو لیلحت و یا هنومن کت Tنومزآ کمک
 همه ناریدم هک مینیب یم سنایراو نومزآ لیلحت اب و دراد نیشنزرم قطانم هعسوت رب یتبثم ریثات ییارگ هقطنم ،ناریدم هاگدید زا

 یم داهنشیپ .درادن دوجو اهنآ نیب یراد ینعم فالتخا و دنداد باتزاب ار ییارگ هقطنم زا یناسکی ابیرقت ریثات ،هعلاطم دروم یاهناتسرهش
 شیامآ حرط (یطیحم تسیز و یدبلاک ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یاهصخاش)بلاق رد هاشنامرک ناتسا یاهلیسناتپ هب هجوت اب دوش
 .دوش یئارجا و یتایلمع زرم مه یاهناتسا و ناتسا نیا نیمزرس
 یزرم قطانم ،تینما ،یداصتقا هعسوت ،ییارگ هقطنم ،کیتیلوپوئژ :یدیلک تاملک
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 هلاسم نایب
 نودب هک تسین یدیدرت .دنتسه ماظن تفرشیپ و ظفح یارب یلخاد تینما رارقتسا ددصرد هراومه یلم یاه تلود
 ،هعسوت یارب یحارط ،یراذگ هیامرس ،روشک داصتقا ییافوکش . تسین ارجا لباق روشک رد یا همانرب چیه ،تینما دوجو
 ،دشاب هتشاد زاین هعماج فلتخم حوطس رد نئمطم و مارآ هنیمز هب هک یتیلاعف هنوگ ره و یهافر یاه حرط یزیر همانرب
 یم تسا ییارگ هقطنم ،هعسوت یساسا یاه هفلوم زا یکی (311: 0391 ،یمظاک) تسا تینما نیمأت ورگ رد همه و همه
 و هتسویپ مه هب قطانم زا یا هعومجم هک دنک یم میسرت ار یراتخاس ،ینونک طیارش رد ییارگ هقطنم تفگ ناوت

 هب بولطم ندش یناهج دنیارف زا یئزج ،اهنآ لباقتم و یلخاد لاصتا و قطانم نیا تیوقت و روهظ .تسا ناشوپمه
 شرگن دسر یم رظن هب .دنک یم دودحم متسیس رب یگریچ یارب ار یا هناگی تردق ره ییاناوت هک یرما .دیآ یم باسح
 کی تخاس دنیارف رد زاس هتسبمه مهم لماع کی ناونع هب یگنهرف درکیور رب هدمعروط هب هک ییارگ هقطنم هب ناریا
 نآ زا (1392:1 ،دنو ینیز ،یعراز) دراد یا هژیو تیمها ،تسا یراکمه ساسا و هیاپ و هدوب ینتبم یا هقطنم ماظن

 و یگنهرف ،یتینما – یسایس یاه فالتئا و اهداحتا بلاق رد تالماعت شرتسگ و ییارگ هقطنمرب زکرمت هکیئاج
 ذوفن و شقن یافیا یارب یزاس تصرف یاه هنیمز هقطنم ی اه تلود و اه تلم اب ناریا یمالسا یروهمج یداصتقا
 نیا رد ،دنک یم یریگشیپ هدنیآرد یتینما یلامتحا تارطخ زا و دنک یم مهارف هقطنمرد ار ناریا یسایس و یداصتقا
 هژیوب روشک یداصتقا هعسوت رد نازیم هچ ناریا ییارگ هقطنم تسایس .دش دهاوخ هداد خساپ شسرپ نیا هب شهوژپ
 ؟تسا راذگ رثا یزرم یحاون هعسوت رد
  همدقم
 دودح ات دوخ رما نیا .دراد یلخاد تینما و یسایس تابث زا ینیعم دح هب زاین یجراخ تینما نیمضت یارب یروشک ره
 اریز ؛تسا ینماان یعون عقاو رد یداصتقا یاه یگداتفا بقع و یگدنام بقع .تسا یداصتقا هعسوت مزلتسم یدایز
 ،عقاو رد یزرم یحاون داصتقا (02: 0191 ،یلصم)تسا یجراخ تالخادم بیغرت و یلخاد نارحب شتیدوجوم
 دشاب یم یزرم یحاون نکاس مدرم و اهراوناخ و هیاسمه یاهروشک نیب طابترا یرارقرب رد یساسا و یلصا صخاش
(Chandoevwit et al.2004:154) یرارقرب رد یلصا صخاش کی ناونع هب یزرم یحاون داصتقا ندرک ایوپ نیاربانب 
 قیرط نیازا هک ینعم نیدب ؛دور یم رامش هب نیشنزرم مدرم شاعم و رارما دوبهب زین و هیاسمه یاهروشک نیب طابترا
 هدافتسا کرتشم عفانمو اه تصرف زا مهاب و مه رانک رد دنناوت یم هیاسمه یاهروشک یزرم یحاون رد نکاس مدرم
 یلغش یاه تصرف داجیا ،هعسوتو یداصتقا قنور و تینما ،تیفرظ مهافت و یتسود هب رجنم دناوت یم رما نیا و دنیامن
 ،دیلوت رد یناینب یلوحت دوخ عون رد هک (1: 0191 ،یوسوم )ددرگ یزرم قطانم رد یبسن تیزم عون کی یریگ لکش و
 رادیاپ هعسوت کی هب تیاهن رد و هافر شیازفا نآ عبت هب و دمآرد حطس شیازفا ،نیشنزرم تیعمج تیبثت ،لاغتشا
 ناتسا ( 1-1 :1375 ،ییاراد و یداصتقا روما ترازو) دیامن یم داجیا ،هدوب مدرم هافر نآ فادها هلمج زا هک یا هیحان
 و یعامتجا ،یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا یاهیدنمناوت و اه هفلؤم تخانش ،تسا مهم و یکیژتارتسا یا هقطنم هاشنامرک
 رود یاه هتشذگ زا هاشنامرک .دوش ناتسا نیا تالکشم شهاک ثعاب دناوت یم تسرد یزیر همانرب و هقطنم یماظن
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 بونج یایسآ و نیچ یتراجت یاهًالاک هک دمآ یم رامش هب ینیمز یناگرزاب هکبش ریسم رد یمهم یتراجت هیحان
 هب ناریا زا تادراو و تارداص هیلک نینچمه .دش یم رداص هنایمرواخ یاهرازاب دصقم هب هاشنامرک قیرط زا یقرش
 یبرغ یاهزرم ندش زاب و یلیمحت گنج زا رذگ زا دعب .تسا هدش یم ماجنا هاشنامرک قیرط زا سکعرب و قارع
 ییازس هب ریثأت یزرم یاه هچرازاب داجیا اب هتسناوت دنور نیا و دش هتفرگ رس زا قارع روشک اب ناریا تارداص روشک
 زج هب) ًالاک عاونا تارداص رادقم هک یروط هب .دیامنب نانیشنزرم یاهرهش مدرم دمآرد شیازفا و یراکیب شهاک رد
 هکیلاح رد .تسا هدوب لایر نویلیم 11292410شزرا هب نت 4121309 ناتسا یاه کرمگ زا 2191 لاس رد (ماخ تفن
 هک تسا هدوب لایر نویلیم 440011شزرا هب نت 23111 ناتسا یاه کرمگ زا 2191 لاس رد ًالاک عاونا تادراو رادقم
  .(219 :2191 ،یرامآ همانلاس)تسا هتشاد یهجوت لباق یدوعص دنور لبق یاهلاس هب تبسن
  یرظن ینابم

 ییارگ هقطنم
 ییارگ هقطنم ،یلک یفیرعت رد .دراد دوجو ییارگ هقطنم و هقطنم هرابرد نوگانوگ یاه هاگدید ،یسایس یایفارغج رد
 یارب ناکم نیرتهب و هدوب کرتشم یاه یگژیو یاراد هک صخشم ییایفارغج یاضف کی هب هژیو هجوت زا تسا ترابع
 ،یکیزیف ای یگنهرف ظاحل هب هک تسا تلم دنچ یاهنامرآ و عفانم ،فادها :ییایفارغج روانهپ هصرع کی زا هقطنم ققحت
 یداصتقا ،یعامتجا ،یگنهرف ،یسایس یاهسناجت دندقتعم ییارگ هقطنم نارادفرط .( 1: 0191 ،هداز بیقن) دراد سناجت
 هب یتح هدرتسگ هقطنم رد عقاو لقتسم یاهتلود هب ار ناکما نیا ،شخب تدحو یاه هفلؤم ریاس هارمه هب ییایفارغج و
 یم اه نآ .دنربب هرهب بولطم روط هب کرتشم یراکمه اب ،دوخ یونعم و یدام عبانم زا هک دهد یم هراق کی تعسو
 یم بوسحم ییانبریز هظحالم کی ییارگ هقطنم هشیدنا رد حلص نامرآ ،نیاربانب ؛دنشاب رگیدکی یاهزاین لمکم دنناوت

 (011: 9391 ،یمظاک) دوش
 ییارگ هقطنم یداصتقا درکیور
 هک تسا هدمآرد یدنور لکش هب و هدرک ظفح ار دوخ تعرس نانچمه ،اه ندش یناهج و نیون یداصتقا ماظن شرتسگ
 یراذگ هیامرس ،مکیو تسیب نرق رد(265 : 1381 ،هدازدهتجم)دریگب هدیدان یلکروط هب ار نآ دناوت یمن یتلم چیه
 طیارش رارمتسا (1380:141 ،یتزع) دهد یم ماجنا یماظن شتآ یًالاب تردق هک دنک یم ار یراک نامه ،تلود طسوت

 یداصتقا یاه هنیمز رد هژیو هب یا هقطنم یاه ییارگمه نتفرگ باتش بجوم ،ناهج یسایس یایفارغج هصرع رد مکاح
 شخب یداصتقا تینما و هتفای یروحم شقن للملا نیب طباور رد یداصتقا لماع زورما .(13: 1191 ،یعراز)دوش یم
 رصع مهم ی هصخاش تروص هب یناهج داصتقا رد لباقتم یاکتا تیفافش .دهد یم لیکشت ار اهروشک تینما یساسا

 یم یقلت دوخ عماج تینما رد فده و لماع نیرترب ار یداصتقا تینما اهروشک زا یدایز رامش و هدمآرد رضاح
  .(01-91: 1191 ،یبدا)دننک
                                                                                                    ییارگ هقطنم یگنهرف درکیور
 و گنهرف ،هعسوت ناسانشراک .تسا نارظنبحاص هجوت دروم یاهروحم زا هعسوت ثحابم رد گنهرف شقن هزورما
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 و لامک خرس)تسا یگنهرف لماوع هب هجوت دنمزاین ،هعماج یاهزاین کرد اریز ؛دننادیم ریذپان ییادج ار یگدنز

 دای ... و یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس یاه هبنج ریاس رد هعسوت یانبریز ناونع هب یگنهرف ۀعسوت زا(1390:11 ،ناراکمه
 ار نآ یاه هفلؤم هب یهجوت یب و هدرک دادملق یگنهرف یلوحت ار هعسوت نارظن بحاص بلغا هک یروط هب ؛تسا هدش
 نایم لباقتم شنک زا تسا ترابع هداس روط هب گنهرف (10: 0191 ،یفیطل) دنناد یم هعسوت ریسم رد تسکش ثعاب
 ةدیدپ ناونع هب رییغت و دنک داجیا رییغت ،دراد کارتشا نارگید اب هک یگنهرف رد دناوت یم هوقلاب درف ره نیاربانب ؛اهناسنا
 یاه هدوت یسرتسد بابسا ندروآ مهآرف یگنهرف ۀعسوت زا فده (10 ،1191 ،ینف)تسا هدوب حرطم هراومه یگنهرف
 تکراشم هک ددنویپ یم تیعقاو هب یماگنه نیتسار ۀعسوت .تسا یگنهرف یگدنز رد نانآ تکراشم و گنهرف هب مدرم
 اب طقف ازنورد ۀعسوت .دوش رسیم نآ یاه همانرب یارجا ۀلحرم رد نینچمه و هعسوت یحارط نایرج رد نامدرم عیسو
1191 ،یدزیا ،یدمحم)دبای یم تسد دوخ یاهفده هب مدرم ةدرتسگ تکراشم : 411) 

  ییارگ هقطنم یعامتجا درکیور
 ،یعامتجا یراذگتسایس یاه هزوح یاه نیمداکآ زا رفن 03یوس زا مادرتسمآ هینایب رد (3111)لاس رد یعامتجا درکیور
 و کیروئت ظاحل هب دیاش هزورما و هعسوت تعرس هب و دیدرگ حرطم داصتقا و قوقح ،یسایس مولع ،یسانش هعماج
 هب تبسن یعامتجا هعسوت درکیور .(Philips. 2006:167) دشاب یعامتجا یگدنز رد هعسوت رصنع نیرتمهم یتایلمع
 – یعامتجا تینما ندمآ مه رانک میریگب هدیدان مه ار نآ راتخاس رگا یتحو تسا رت هنانیب عقاو اهدرکیور ریاس

 دهاوخ هارمه هب عماوج و دارفا یارب ار یگدنز تیفیک زا یمومع مهف اب هطبار رد دامتعا یعون یزاسدنمناوت و یداصتقا
 هعسوت یبایزرا و ییارگ تیبولطم رد یناسنا یرگنزاب کی ناونع هب ناوت یم ار درکیور نیا (philis. 2006:184)تشاد
 رد تسا یعامتجا طباور و یلام یاه ییاناوت و تاناکما نآ یلصا هیام نورد هک دروآ رامش هب تورث و دمآرد ساسارب
 یداصتقا و یعامتجا یگدنز رد تکراشم هب رداق نادنورهش هک یا هنماد زا تسا ترابع یعامتجا هعسوت بوچراچ نیا

 .(10: 2191 ،1کیرتپ رتیف)دبای یم دوبهب اهنآ هوقلاب ییاناوت و یتسیزهب هک دنتسه یطیارش تحت ،ناش هعماج

  ییارگ هقطنم یسایس درکیور
 ،رضاح لاح رد .تسا هعماج صاخ تیوه زین و نآ یژولوئدیا و تموکح ظفح ،یلم تینما هب یسایس هاگدید فده
 شیازفا ،بلط ییادج یاه شبنج روهظ ،دوخ عماوج رب اه تموکح لرتنک شهاک هب هجوت اب روبزم یسایس دعب
 رارق یا هقباس یب یاهراشف تحت ،یجراخ و یلخاد لوحت لاح رد یاه بوچراهچ و ،لباقتم هدننک ذوفن یاهورین
 دنروبجم یلم تینما ییوج یپ ماگنه ،هتشذگ رد رگید نامز ره زا شیب یگنهرف یاه هورگ و اه تموکح .دراد
 ییاهراجنه یللملا نیب شرتسگ ،هزورما .دنریذپب ار ،دن ا هدرکن باختنا ای و هدرواین دیدپ ار اه نآ دوخ هک یتارییغت

 یسایس یاه شزرا یزاس ناسمه هب ،یداصتقا و یعامتجا یاه هصرع رد یدازآ و ،رشب قوقح ،یسارکومد نوچ
 .هس .آ هلمج زا هعسوت لاحرد یاهروشک رد و موس ناهج رد ییارگ هقطنم .(01-21: 1191 ،یبدا) تسا هدرک کمک
 و تینما نیمأت ،ییارگ هقطنم هیلوا فده ،هقطنم ود ره رد .یراجت ،یداصتقا ات تسا هتشاد یتینما هزیگنا ،اقیرفآ و نآ

                                                           
1 fiter petric  
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 هقطنم دنیارف قیقد نییبت و حیضوت ییاناوت ،اپورا ییارگمه یاه هیرظن ،ورنیا زا .تسا هدوب یا هقطنم تینما تیریدم
 درس گنج نایاپ .تسا هتفای ترورض رتریگارف و لومش ناهج یاه هیرظن هئارا و هتشادن ار ییاپوراریغ ناهج رد ییارگ
 هک تخیگنارب ار یراجت و یداصتقا ،یسایس فلتخم یاه هزوح رد یا هقطنم نورد یاهیراکمه زا یتوافتم عون زین
 هقطنم زا ،هرتسگ و تهج ،هزیگنا ،یرازگراک دعب راهچ رد دیدج ییارگ هقطنم .دوش یم هدیمان نیون ییارگ هقطنم
 اهتلود شقن رب هک میدق ییارگ هقطنم فالخرب نارازگراک شقن و یرازگراک رظن زا .تسا زیامتم و توافتم میدق ییارگ
 نارگیزاب زا یعیسو فیط ینیرفآ شقن زا یشان نیون ییارگ هقطنم دنک یم زکرمت یا هقطنم یاه هزاس و اهراتخاس رد
 .(Hettne, B, 2003:35)تسا هقطنم نورب و نورد رد ،یعامتجا و یدرف ،یتلود
 ییارگ هقطنم نیون یاهوگلا
 هب هجوت اب .تسا هتفرگ رارق ناهج یاهروشک تیرثکا هجوت دروم ایفارغج لماع هب هجوتاب یا هقطنم ییارگمه هزورما

 ،ییایفارغج هقطنم کی یاهروشک نیب یداصتقا و یسایس رتشیب ییارگمه ترورض و داصتقا ندش یناهج عوضوم حرط
 رد رگا اهروشک .دشاب هتشادن هجوت یا هقطنم ییارگمه هب دوخ هعسوت یارب هک تفای ناوت یم ایند رد ار یروشکرتمک
 دوخ یاه ناصقن و اه فعض و دنک نیمات ار دوخ یاهروشک و هقطنم عفانم دنناوت یم رتهب دنریگ رارق یا هقطنم هورگ کی
 نآ لابند هب هک دومن هئارا نایناهج هب ار یقفوم اتبسن یوگلا ،اپورا ییایفارغج هزوح رد ییارگ هقطنم .دنیامن فرطرب ار
 رد نآ هسآ ،نیتًال یاکیرمآ رد روسوکرم ،یلامش یاکیرمآ رد اتفن .دندرک یوریپ وگلا نیا زا یکاخ هرک رگید قطانم

 هقطنم کی یاهروشک هقالع زا ناشن همه رگید یا هقطنم نامزاس نیدنچ و ایسآ بونج رد کراس ،ایسآ قرش بونج
 (10: 9191 ،دار یجرف)تسا دیدج رصع رد رتشیب ییارگمه یارب
 هعلاطم دروم هدودحم
 ناتسا اب لامش زا هک هتفرگ رارق ناریا برغ رد هاشنامرک رهش زکرم هب عبرمرتمولیک 20420 تعسو اب هاشنامرک ناتسا
 اب) قارع روشک اب برغ زا و مالیا و ناتسرل یاه ناتسا اب بونج و قرش بونج زا نادمه ناتسا اب قرش زا ناتسدرک
 رد یروشک تامیسقت نیرخآ ساسا رب (90 :1391 ،راشفا) تسا هدش دودحم (یللملا نیب زرم رتمولیک یس و دصیس
 .تسا اتسور 3920 و ناتسهد 11 و رهش 09 ،شخب 19 ،ناتسرهش 01 یاراد هاشنامرک ناتسا 2191 لاس
 ،دورناوج ،باهذ لپرس ،وهًالاد ،برغنالیگ ،برغ دابآ مالسا ،هاشنامرک :زا دنترابع هاشنامرک ناتسا یاه ناتسرهش
 تعسو لیلد هب نایم نیا زا هک .دنشاب یم رواگنک ،نیسره ،هنحص ،رقنس ،نیریشرصق ،یناجاباب ثالث ،هواپ ،رسناور
 .دش هعلاطم(نیریش رصق و باهذ لپرس ،یناجاباب ثالث ،دورناوج ،هواپ)یزرم ناتسرهش 2 ناتسا دایز
 قیقحت شور و داوم
 یا هنوگ هب هعلاطم شور ،تفرگ ماجنا یشیامیپ تروص هب هاشنامرک ناتسا هعسوت رما هب کمک تهج شهوژپ نیا
 42 رب لمتشم هدش یحارط همانشسرپ .دنا هدوب لمکم یرامآ و یرظن تاعلاطم و هدوب روحم همانشسرپ رازبا هک تسا
 دمآرد و لغش )هفلوم 1 و (یتینما -یسایسو یطیحم تسیز ،یدبلاک ،یگنهرف-یعامتجا ،یداصتقا)دعب 2 رد شسرپ

 طیحم هعسوت ،یگتسبمه و یعامتجا طباور هعسوت ،تمالس هعسوت ،شزومآ هعسوت ،یداصتقا زکارم هعسوت ،راوناخ
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 هب دانتسا اب هنومن مجح نییعت یارب . تسا هدوب(تینما هعسوت و تسیز طیحم هعسوت ،اه تخاسریز هعسوت ،ینوکسم
 رد ریدم 231 دادعت نومزآ دروم ناتسرهش 2 رد یروشک تامدخ تیریدم نامزاس ینامزاس تراچ و یرامآ همانلاس
 نازیم و دصرد 2 یاطخ لامتحا ،دصرد 21 نانیمطا حطس اب 1نارکوک لومرف زا هدافتسا اب دنتسه تمدخ لاح
 00 ناتسرهش ره رد یواسم تروص هب و دش همانشسرپ120 اب ربارب زاین دروم هنومن مجح ،دصرد 43 یگدنکارپ
 یلیخ )ترکیل یا هنیزگ2 فیط بلاق رد تًالاوس نیا هب دش هتساوخ نابطاخم زا .دش هداد لیوحت ناریدم هب همانشسرپ

 یاه هداد سپس .دننک یراذگ تمالع (2 ات 1)یاضف بلاق رد(بوخ یلیخ و بوخ ،طسوتم ،فیعض ،فیعض
 ...و اهرادومن ،نیگنایم ،دصرد ،یناوارف عیزوت لوادج ،یرامآ تایلمع ماجنا اب excel طیحم رد ،یراذگ دک همانشسرپ
 کت Tنومزآ زا شهوژپ یاه هفلوم شجنس و تایضرف لیلحت یارب ،دش هداد لاقتنا SPSS رازفا مرن هب و یدنب هتسد
 .دش هدافتسا (ANOVA)ههار کی سنایراو لیلحت زا یرامآ یاهصخاش هطبار یسررب یارب و یا هنومن
 شهوژپ یاه هتفای

 راوناخ دمآرد و لغش تیعضو رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت
 رد اهخساپ نیگنایم (1)لودج ساسا رب تسا یداصتقا دعب یاه هفلوم زا هک دمآرد و لغش تیعضو لیلحت رد
 زا تیاضر ،(3.11)زادنا سپ تیعضو دوبهب ،(3.31)یلغش تینما هب دیما (3.54) اهراوناخ دمآرد و لغش یاه هیوگ
 زا .تسا هدوب (3.23)لاغتشا تیعضو دوبهب و (2.93)یتاقبط فالتخا شهاک ،(3.25)دیرخ تردق دوبهب ،(3.32)لغش
 9هنیزگ دم یاهخساپ دصرد 52.5 نازیم هک تسا یتاقبط فالتخا شهاک هیوگ هب طوبرم یناوارف نیرتشیب نایم نیا
 .تسا دم یاهخساپ دصرد 38.33 اب لغش زا تیاضر هیوگ هب طوبرم یناوارف نیرتمک و دندرک باختنا ار (بوخ)
  .تسا 3.24 اب ربارب ،هیوگ 3 رد ورملق ییاهن نیگنایم

 اهراوناخ دمآرد و لغش ورملق یاه خساپ جیاتن(1)لودج

یدر
 ف

 نیگنایم اه هیوگ

 (1-2)اه خساپ
 اه خساپ دم
(2-1) 

 (401-441) اه خساپ یددع عومجم دم یاه خساپ دصرد

 425 47.5 4 3.54 دمآرد و لغش تیعضو 1
 397 47.5 4 3.31 یلغش تینما هب دیما 0
 373 43.33 3 3.11 زادنا سپ تیعضو دوبهب 9
 398 38.33 3 3.32 لغش زا تیاضر 0
 390 44.17 3 3.25 دیرخ تردق دوبهب 2
 352 52.5 3 2.93 یتاقبط فالتخا شهاک 1
 387 45.83 3 3.23 لاغتشا دوبهب 3
 388.85 --- --- 3.24 ورملق ییاهن نیگنایم 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

 یداصتقا زکارم هعسوت رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت
 اهخساپ نیگنایم ،(0)لودج ساسا رب تسا یداصتقا دعب یاه هفلوم زا هک یداصتقا زکارم هعسوت تیعضو لیلحت رد
 رد ناربلوک تشیعم دوبهب و (4.26)یلحم یاه هچرازاب هعسوت ،(3.67)یناگرزاب و یراجت زکارم هعسوت یاه هیوگ رد

                                                           
1. Cochran. 
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 42 نازیم هک تسا یناگرزاب و یراجت زکارم هعسوت هیوگ هب طوبرم یناوارف نیرتشیب .تسا هدوب(3.33) یزرم راون
 رد ناربلوک تشیعم دوبهب هیوگ هب طوبرم یناوارف نیرتمک و دندرک باختنا ار (بوخ) 0هنیزگ دم یاهخساپ دصرد
  .تسا 3.75 اب ربارب ،هیوگ 9 رد ورملق ییاهن نیگنایم .تسا دم یاهخساپ دصرد 33.33 اب یزرم راون

 اهراوناخ دمآرد و لغش ورملق یاه خساپ جیاتن(2)لودج

یدر
 ف

-2)اه خساپ نیگنایم اه هیوگ
1) 

 اه خساپ دم
(2-1) 

 یاه خساپ دصرد
 دم

 اه خساپ یددع عومجم
(441-401) 

 440 50 4 3.67 یناگرزاب و یراجت زکارم هعسوت 1
 511 45.83 5 4.26 یلحم یاه هچرازاب هعسوت 0
 399 33.33 4 3.33 یزرم راون رد ناربلوک تشیعم دوبهب 9
 450 --- --- 3.75 ورملق ییاهن نیگنایم 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

 شزومآ تیعضو رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت
 اهخساپ نیگنایم ،(9)لودج ساسا رب تسا یگنهرف - یعامتجا دعب یاه هفلوم زا زا هک شزومآ تیعضو لیلحت رد
 نامز اب ناسآ یسرتسد ،(3.17) یملع زکارم و اههاگشناد هعسوت ،(2.98)تیفیکاب و زاسون سرادم هعسوت یاه هیوگ رد
 یملع هاگشیامزآ نتشاد ،(3.07)هبرجتاب و بوخ دیتاسا و ناملعم نتشاد ،(3.08)سرادم هب ناناوجون و ناکدوک مک
 نیرتشیب .تسا هدوب (2.92) تالجم و تاعوبطم طیارش دوبهب و (3.03) اه هناخباتک تیعضو دوبهب ،(3.24) بسانم
 ار (طسوتم) 9هنیزگ دم یاهخساپ دصرد 48.33 نازیم هک تسا بسانم یملع هاگشیامزآ هیوگ هب طوبرم یناوارف
 .تسا دم یاهخساپ دصرد 33.33 اب تیفیکاب و زاسون سرادم هیوگ هب طوبرم یناوارف نیرتمک و دندرک باختنا
 .تسا 3.07 اب ربارب ،هیوگ 3رد ورملق ییاهن نیگنایم

 شزومآ ورملق یاه خساپ جیاتن(3)لودج
یدر

 ف
-2)اه خساپ نیگنایم اه هیوگ

1) 
 اه خساپ دم
(2-1) 

 یاه خساپ دصرد
 دم

 اه خساپ یددع عومجم
(441-401) 

 357 33.33 4 2.98 تیفیکاب و زاسون سرادم هعسوت 1
 380 40 3 3.17 یملع زکارم و اههاگشناد هعسوت 0
 369 34.17 3 3.08 سرادم هب نازومآ شناد مک نامز اب یسرتسد 9
 368 47.5 3 3.07 هبرجتاب و بوخ دیتاسا و ناملعم نتشاد 0
 389 48.33 3 3.24 بسانم یملع هاگشیامزآ نتشاد 2
 363 45.83 3 3.03 اه هناخباتک تیعضو دوبهب 1
 350 41.67 3 2.92 تالجم و تاعوبطم طیارش دوبهب 3
 368 --- --- 3.07 ورملق ییاهن نیگنایم 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

  تمالس تیعضو رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت
 اهخساپ نیگنایم ،(0)لودج ساسا رب تسا یگنهرف - یعامتجا دعب یاه هفلوم زا زا هک تمالس تیعضو لیلحت رد
 دبس هنارس دوبهب ،(3.72) یکشزپ برجم رداک دوجو ،(3.95)ینامرد و یتشادهب زکارم هعسوت یاه هیوگ رد
 زکارم هعسوت هیوگ هب طوبرم یناوارف نیرتشیب .تسا هدوب(3.08) اهرهش یاوه دوبهب تیعضو و (3.26)ییاذغ
 یناوارف نیرتمک و دندرک باختنا ار (بوخ) 0هنیزگ دم یاهخساپ دصرد 22 نازیم هک تسا ینامرد و یتشادهب
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 3.50 اب ربارب ،هیوگ 0رد ورملق ییاهن نیگنایم .تسا دم یاهخساپ دصرد 36.67 اب اهرهش یاوه دوبهب هیوگ هب طوبرم
 .تسا

  تمالس ورملق یاه خساپ جیاتن(4)لودج

یدر
 ف

 اه خساپ دم (1-2)اه خساپ نیگنایم اه هیوگ
(2-1) 

 یاه خساپ دصرد
 دم

 اه خساپ یددع عومجم
(441-401) 

 474 55 4 3.95 ینامرد و یتشادهب زکارم هعسوت 1
 446 53.33 4 3.72 یکشزپ برجم رداک دوجو 0
 391 45 3 3.26 ییاذغ دبس هنارس دوبهب 9
 369 36.67 4 3.08 اهرهش یاوه دوبهب 0
 420 --- --- 3.50 ورملق ییاهن نیگنایم 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

 یگتسبمه و یعامتجا طباور رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت
 نیگنایم ،(2)لودج ساسا رب تسا یگنهرف - یعامتجا دعب یاه هفلوم زا هک یگتسبمه و یعامتجا طباور لیلحت رد
 ،(3.35) ناتسا رد یعامتجا هیامرس شیازفا ،(3.55)ناگیاسمه یرایمه و تروشم زا تیاضر یاه هیوگ رد اهخساپ
 زا تیاضر تیعضو ،(3.39) شمارآ و ینامداش ساسحا ،(3.03) شکمشک و عازن دوبن و ناگیاسمه زا تیاضر
 هب طوبرم یناوارف نیرتشیب .تسا هدوب (3.47) فلتخم یاه هصرع رد نانز روضح هعسوت و (3.24) هداوناخرد مارتحا
 نیرتمک و دندرک باختنا ار (طسوتم) 9هنیزگ دم یاهخساپ دصرد 50 نازیم هک تسا شکمشک و عازن دوبن هیوگ
 1 رد ورملق ییاهن نیگنایم .تسا دم یاهخساپ دصرد 37.5 اب ناگیاسمه یرایمه و تروشم هیوگ هب طوبرم یناوارف
 .تسا 3.33 اب ربارب ،هیوگ

 یگتسبمه و یعامتجا طباور ورملق یاه خساپ جیاتن(5)لودج

یدر
 ف

-2)اه خساپ نیگنایم اه هیوگ
1) 

 اه خساپ دم
(2-1) 

 یاه خساپ دصرد
 دم

 اه خساپ یددع عومجم
(441-401) 

 426 37.5 3 3.55 ناگیاسمه یرایمه و تروشم زا تیاضر 1
 402 41.67 3 3.35 ناتسا رد یعامتجا هیامرس شیازفا 0
 363 50 3 3.03 شکمشک و عازن دوبن و ناگیاسمه زا تیاضر 9
 407 40 3 3.39 شمارآ و ینامداش ساسحا 0
 389 46.67 3 3.24 هداوناخرد مارتحا زا تیاضر 2
 416 40.83 4 3.47 فلتخم یاه هصرع رد نانز روضح هعسوت 1
 400.5 -- -- 3.33 ورملق ییاهن نیگنایم 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

 ینوکسم طیحم دوبهب رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت
 داجیا یاه هیوگ رد اهخساپ نیگنایم ،(1)لودج ساسا رب تسا یدبلاک دعب یاه هفلوم زا هک ینوکسم طیحم لیلحت رد
 ،یشیامرگ متسیس)ینوکسم یاهدحاو رد بسانم تاناکما یحارط ،(3.37) تیفیک اب و ماوداب و زاسون یاه هناخ
 ،(3.43) ینوکسم یاهدحاو تخاس رد مواقم حلاصم و داوم یریگراک هب ،(3.45) (یتشادهب سیورسو یشیامرس
 و (2.99) ناوج نیجوز یارب یزاس نامتخاس و نکسم هعسوت ،(3.24) هداوناخ یاضعا یارب هناخ اضف تیعضو
 یارب هناخ اضف ندوب یفاک هیوگ هب طوبرم یناوارف نیرتشیب .تسا هدوب (3.1) اه هناخ یریگرون و ییانشور تیعضو
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 یناوارف نیرتمک و دندرک باختنا ار (طسوتم) 9هنیزگ دم یاهخساپ دصرد 48.33 نازیم هک تسا هداوناخ یاضعا
 1 رد ورملق ییاهن نیگنایم .تسا دم یاهخساپ دصرد 32.5 اب اه هناخ یریگرون و ییانشور داجیا هیوگ هب طوبرم
   .تسا 3.26 اب ربارب ،هیوگ

 ینوکسم طیحم ورملق یاه خساپ جیاتن (6)لودج

یدر
 ف

 اه خساپ دم (1-2)اه خساپ نیگنایم اه هیوگ
(2-1) 

 (401-441) اه خساپ یددع عومجم دم یاه خساپ دصرد

 404 37.5 3 3.37  تیفیک اب و ماوداب ،زاسون یاه هناخ 1
 414 36.67 4 3.45 ینوکسم یاهدحاو رد بسانم تاناکما 0
 412 39.17 3 3.43 مواقم حلاصم و داوم یریگراک هب 9
 389 48.33 3 3.24 هداوناخ یاضعا یارب هناخ اضف ندوب یفاک 0
 359 34.17 3 2.99 ناوج نیجوز یارب نکسم هعسوت 2
 372 32.5 3 3.1 اه هناخ یریگرون و ییانشور داجیا 1
 391.6 --- --- 3.26 ورملق ییاهن نیگنایم 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

 اهتخاس ریز دوبهب رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت
 هعسوت یاه هیوگ رد اهخساپ نیگنایم ،(3)لودج ساسا رب تسا یدبلاک دعب یاه هفلوم زا هک اهتخاس ریز لیلحت رد
 و یرادا تامدخ هب یسرتسد ،(4) بسانم لقنو لمح لیاسو هب یسرتسد تیعضو ،(3.88) بسانم یطابترا هار

 ،ییاونان)یمومع تامدخ هب یسرتسد ،(3.82) ملاس یندیماشآ بآ زا یرادروخرب ،(3.82)یصوصخ و یتلود)یلام
 نیرتشیب .تسا هدوب ،(3.71) (تنرتنیا و زاگ و قرب)یژرنا لماح یاهتخاس ریز تیعضو و (3.79) (یشورفرابراوخ
 یسرتسد و (بوخ) 0هنیزگ دم یاهخساپ دصرد 52.5 نازیم اب بسانم یطابترا هار هعسوت یاه هیوگ هب طوبرم یناوارف
 هیوگ هب طوبرم یناوارف نیرتمک و تسا (بوخ) 0هنیزگ دم یاهخساپ دصرد 52.5 نازیم اب یمومع تامدخ هب
 اب ربارب ،هیوگ 1 رد ورملق ییاهن نیگنایم .تسا دم یاهخساپ دصرد 46.67 اب یژرنا لماح یاهتخاس ریز تیعضو

 .تسا 3.83
 اهتخاس ریز ورملق یاه خساپ جیاتن(7)لودج

یدر
 ف

 اه خساپ دم (1-2)اه خساپ نیگنایم اه هیوگ
(2-1) 

 (441-401) اه خساپ یددع عومجم دم یاه خساپ دصرد

 465 52.5 4 3.88 بسانم یطابترا هار هعسوت 1
 480 49.17 4 4 بسانم لقنو لمح لیاسو هب یسرتسد 0
 458 60 4 3.82 یلام و یرادا تامدخ هب یسرتسد 9
 458 50.83 4 3.82 ملاس یندیماشآ بآ زا یرادروخرب 0
 455 52.5 4 3.79 یمومع تامدخ هب یسرتسد 2
 445 46.67 4 3.71 یژرنا لماح یاهتخاس ریز تیعضو 1
 460.16 --- --- 3.83 ورملق ییاهن نیگنایم 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

 یطیحم تسیز طیارش دوبهب رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت
 و اهرهش یامیس هعسوت تیعضو یاه هیوگ رد اهخساپ نیگنایم ،(1)لودج ساسا رب تسیز طیحم تیعضو لیلحت رد
 و راد بیش یضارا رد اه هناخ تخاس زا زیهرپ ،(3.48) تنوکس لحم زبس یاضف دوبهب ،(3.35)اهناتسرهش

 و (3.36)نآ شیاسرف زا یریگولج و کاخ تیریدم تیعضو ،(3.83) بآ عبانم تیریدم تیعضو ،(3.09)کانرطخ
 هعسوت هیوگ هب طوبرم یناوارف نیرتشیب .تسا هدوب (3.24 )(شحو تایح و عتارم ،اهلگنج)تسیز طیحم طیارش
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 نیرتمک و دندرک باختنا ار (بوخ) 0هنیزگ ،دم یاهخساپ دصرد45.83 نازیم هک تسا تنوکس لحم زبس یاضف
 ییاهن نیگنایم .تسا دم یاهخساپ دصرد34.17 اب نآ شیاسرف زا یریگولج و کاخ تیریدم هیوگ هب طوبرم یناوارف
 .تسا 3.39 اب ربارب ،هیوگ 1 رد ورملق

 تسیز طیحم ورملق یاه خساپ جیاتن (8)لودج

یدر
 ف

 اه خساپ دم (1-2)اه خساپ نیگنایم اه هیوگ
(2-1) 

 (401-441) اه خساپ یددع عومجم دم یاه خساپ دصرد

 402 42.5 4 3.35 اهاتسور و اهرهش یامیس هعسوت 1
 417 45.83 4 3.48 تنوکس لحم زبس یاضف هعسوت 0
 371 37.5 3 3.09 راد بیش یضارا رد اه هناخ تخاس زا زیهرپ 9
 459 36.67 4 3.83 بآ عبانم تیریدم 0
 403 34.17 3 3.36 نآ شیاسرف زا یریگولج و کاخ تیریدم 2
 389 37.5 3 3.24 (...و عتارم ،اهلگنج) تسیز طیحم طیارش دوبهب 1
 406.83   3.39 ورملق ییاهن نیگنایم 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

 یتینما- یسایس تیعضو رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت
 ناتسا یاهزرم تینما تیعضو یاه هیوگ رد اهخساپ نیگنایم ،(1)لودج ساسا رب یتینما –یسایس تیعضو لیلحت رد
 یاهورین و سیلپ درکلمع ،(3.31) ناتسا رد یراکهزب و مرج تیعضو ،(4.16) قارع روشک هب رفس تینما ،(3.89)
 نیرتشیب .تسا هدوب (3.29)یزرم راون رد ًالاک قاچاق زا یریگشیپ و (3.38) یرارطضا عقاوم و تاعزانم رد یتینما
 طوبرم یناوارف نیرتمک و (بوخ) 0هنیزگ دم یاهخساپ دصرد 48.33 اب ناتسا یاهزرم تینما هیوگ هب طوبرم یناوارف
 ،هیوگ 2 رد ورملق ییاهن نیگنایم .تسا دم یاهخساپ دصرد 29.17 اب یزرم راون رد ًالاک قاچاق زا یریگشیپ هیوگ هب
 .تسا 3.60 اب ربارب

 یتینما -یسایس ورملق یاه خساپ جیاتن (9)لودج
یدر

 ف
 اه خساپ دم (1-2)اه خساپ نیگنایم اه هیوگ

(2-1) 
-441) اه خساپ یددع عومجم دم یاه خساپ دصرد

401) 

 467 48.33 4 3.89 ناتسا یاهزرم تینما 1
 499 45 4 4.16 قارع روشک هب رفس تینما 0
 397 44.17 3 3.31 ناتسا رد یراکهزب و مرج تیعضو 9
 406 35.83 3 3.38  یتینما یاهورین و سیلپ درکلمع 0
 395 29.17 4 3.29 یزرم راون رد ًالاک قاچاق زا یریگشیپ 2
 432.8 --- --- 3.60 ورملق ییاهن نیگنایم 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

 T نومزآ زا هدافتسا اب یداصتقا دعب لیلحت
 401 خساپ و هیوگ 41 زا نآ لیلحت یارب هکیروط هب .تسا یداصتقا ۀعسوت ،ناتسا ۀعسوت رد مهم یاهصخاش زا یکی
 یم هظحالم (41)لودج ساسا رب یداصتقا دعب رد یهورگ کتT نومزآ لیلحت اب .دش هدافتسا ناتسا ناریدم زا رفن
 تسا ربارب یرادانعم حطس دصرد 21 نانیمطا اب و =df 111 یدازآ هجرد اب =19.3tنازیم ،19.9 اهریغتم نیگنایم دینک
 هیضرف دهد یم ناشن ار 24/4افلآ زا رت نییاپ یمقر هدش هبساحم یرادانعم حطس هکنیا هب هجوت اب ینعی = 444/4sig اب

𝐻𝐻0 هیضرف و لاطبا 𝐻𝐻1 هدش نییبت یداصتقا یاه هفلوم هعسوت رب ییارگ هقطنم ریثات نیب هطبار ندوب رادانعم رب ینبم 
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 ریثات یداصتقا یاهصخاش هعسوت رب ییارگ هقطنم ناریدم هاگدید زا هک تفگ ناوتیم رگید ترابع هب .دوش یم هتفریذپ
  .تسا هدوب راذگ

 یداصتقا دعب یا هنومن کت t نومزآ (11) لودج
 Test value=3 Statistics یداصتقا دعب

 نیگنایم دادعت یدازآ هجرد یرادانعم حطس tهرامآ نیگنایم فالتخا
19.4 19.3 444/4 111 401 19.9 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

 T نومزآ زا هدافتسا اب یگنهرف-یعامتجا دعب لیلحت
 کت T نومزآ لیلحت اب .دش هدافتسا ناتسا ناریدم زا رفن 401 خساپ و هیوگ31 زا یگنهرف-یعامتجا دعب لیلحت یارب
 اب =11.0tنازیم ،10.9 اهریغتم نیگنایم دینک یم هظحالم (11)لودج ساسا رب یگنهرف-یعامتجا دعب رد یهورگ
 حطس هکنیا هب هجوت اب ینعی = 444/4sig اب تسا ربارب یرادانعم حطس دصرد 21 نانیمطا اب و =df 111 یدازآ هجرد
 رادانعم رب ینبم 𝐻𝐻1 هیضرف و لاطبا 𝐻𝐻0 هیضرف دهد یم ناشن ار 24/4افلآ زا رت نییاپ یمقر هدش هبساحم یرادانعم
 ترابع هب .دوشیم هتفریذپ هدش نییبت یگنهرف-یعامتجا دعب یاه هفلوم هعسوت رب ییارگ هقطنم ریثات نیب هطبار ندوب
  .تسا هدوب راذگ ریثات یگنهرف-یعامتجا یاهصخاش هعسوت رب ییارگ هقطنم ناریدم هاگدید زا هک تفگ ناوتیم رگید

 یگنهرف-یعامتجا دعب یا هنومن کت t نومزآ (11) لودج

 Test value=3 Statistics یگنهرف-یعامتجا دعب
 نیگنایم دادعت یدازآ هجرد یرادانعم حطس tهرامآ نیگنایم فالتخا

10.4 11.0 444/4 111 401 10.9 
 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

 T نومزآ زا هدافتسا اب یدبلاک دعب لیلحت
 رد یهورگ کت T نومزآ لیلحت اب .دش هدافتسا ناتسا ناریدم زا رفن 401 خساپ و هیوگ01 زا یدبلاک دعب لیلحت یارب
 و =df 111 یدازآ هجرد اب =10.41tنازیم ،02.9 اهریغتم نیگنایم دینک یم هظحالم (01)لودج ساسا رب یدبلاک دعب
 هدش هبساحم یرادانعم حطس هکنیا هب هجوت اب ینعی = 444/4sig اب تسا ربارب یرادانعم حطس دصرد 21 نانیمطا اب
 هقطنم ریثات نیب هطبار ندوب رادانعم رب ینبم 𝐻𝐻1 هیضرف و لاطبا 𝐻𝐻0 هیضرف دهد یم ناشن ار 24/4افلآ زا رت نییاپ یمقر
 ناریدم هاگدید زا هک تفگ ناوتیم رگید ترابع هب .دوشیم هتفریذپ هدش نییبت یدبلاک دعب یاه هفلوم هعسوت رب ییارگ
  .تسا هدوب راذگ ریثات یدبلاک یاهصخاش هعسوت رب ییارگ هقطنم

 یدبلاک دعب یا هنومن کت t نومزآ (21) لودج
 Test value=3 Statistics یدبلاک دعب

 نیگنایم دادعت یدازآ هجرد یرادانعم حطس tهرامآ نیگنایم فالتخا
02.4 10.41 444/4 111 401 02.9 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

                                                                             T نومزآ زا هدافتسا اب یطیحم تسیز دعب لیلحت
 کت T نومزآ لیلحت اب .دش هدافتسا ناتسا ناریدم زا رفن 401 خساپ و هیوگ1 زا یطیحم تسیز دعب لیلحت یارب
 هجرد اب =01.2tنازیم ،19.9 اهریغتم نیگنایم دینک یم هظحالم (91)لودج ساسا رب یطیحم تسیز دعب رد یهورگ
 حطس هکنیا هب هجوت اب ینعی = 444/4sig اب تسا ربارب یرادانعم حطس دصرد 21 نانیمطا اب و =df 111 یدازآ
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 رادانعم رب ینبم 𝐻𝐻1 هیضرف و لاطبا 𝐻𝐻0 هیضرف دهد یم ناشن ار 24/4افلآ زا رت نییاپ یمقر هدش هبساحم یرادانعم
 رگید ترابع هب .دوشیم هتفریذپ هدش نییبت یطیحم تسیز دعب یاه هفلوم هعسوت رب ییارگ هقطنم ریثات نیب هطبار ندوب
 .تسا هدوب راذگ ریثات یطیحم تسیز یاهصخاش هعسوت رب ییارگ هقطنم ناریدم هاگدید زا هک تفگ ناوتیم

 یطیحم تسیز دعب یا هنومن کت t نومزآ (31) لودج
 Test value=3 Statistics یطیحم تسیز دعب

 نیگنایم دادعت یدازآ هجرد یرادانعم حطس tهرامآ نیگنایم فالتخا

19.4 01.2 444/4 111 401 19.9 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

 T نومزآ زا هدافتسا اب یتینما -یسایس دعب لیلحت
 رد یهورگ کت T نومزآ لیلحت اب .دش هدافتسا ناتسا ناریدم زا رفن 401 خساپ و هیوگ2 زا یتینما -یسایس دعب لیلحت یارب
 و =df 111 یدازآ هجرد اب =t 13.1نازیم و 41.9 اهریغتم نیگنایم دینک یم هظحالم (01)لودج ساسا رب یتینما -یسایس دعب
 یمقر هدش هبساحم یرادانعم حطس هکنیا هب هجوت اب ینعی = 444/4sig اب تسا ربارب یرادانعم حطس دصرد 21 نانیمطا اب
 رب ییارگ هقطنم ریثات نیب هطبار ندوب رادانعم رب ینبم 𝐻𝐻1 هیضرف و لاطبا 𝐻𝐻0 هیضرف دهد یم ناشن ار 24/4افلآ زا رت نییاپ
 ییارگ هقطنم ناریدم هاگدید زا هک تفگ ناوتیم رگید ترابع هب .دوشیم هتفریذپ هدش نییبت یتینما -یسایس دعب یاه هفلوم هعسوت
 .تسا هدوب راذگ ریثات یتینما یاهصخاش هعسوت رب

 یتینما -یسایس دعب یا هنومن کت t نومزآ (41) لودج
 Test value=3 Statistics یتینما -یسایس دعب

 نیگنایم دادعت یدازآ هجرد یرادانعم حطس tهرامآ نیگنایم فالتخا
41.4 13.1 444/4 111 401 41.9 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم

  سنایراو لیلحت زا هدافتسا اب ییارگ هقطنم ریثات رظن زا هعلاطم دروم یاهناتسرهش توافت یسررب
 سنایراو لیلحت زا هدافتسا اب ییارگ هقطنم ریثات رظن زا هعلاطم دروم یاهناتسرهش توافت یسررب (51) لودج

 (sig)یراد ینعم حطس F (Mean square) (i-j)ناتسرهش نیگنایم توافت (j)ناتسرهش (i)ناتسرهش

 311.4 4.50 931.4 دورناوج هواپ

 143.4 013.4 000.4 یناج اباب ثالث

 000.4 21.1 199.4 نیریش رصق

.4 باهذ لپ رس 100 90.1 002.4 

 311.4 4.50 931.4 هواپ دورناوج

 232.4 131.4 100.4 یناج اباب ثالث

 339.4 442.1 109.4 نیریش رصق

 911.4 113.4 910.4 باهذ لپ رس
 143.4 013.4 000.4 هواپ یناج اباب ثالث

 232.4 131.4 100.4 دورناوج

 413.4 103.4 230.4 نیریش رصق

00.4 باهذ لپ رس 0 200.1 039.4 

 نیریش رصق

 
 
 

 000.4 21.1 199.4 هواپ

 339.4 442.1 109.4 دورناوج

 413.4 103.4 230.4 یناج اباب ثالث

 103.4 111.4 011.4 باهذ لپ رس

 002.4 90.1 100.4 هواپ باهذ لپ رس
 911.4 113.4 910.4 دورناوج

 039.4 200.1 000.4 یناج اباب ثالث

1.4 نیریش رصق 01 111.4 103.4 

 3191 ،ناگدنسیون :عبنم
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 هیوگ 42 اهناتسرهش نیا ناریدم رظن زا ییارگ هقطنم ریثات رظن زا هعلاطم دروم یاهناتسرهش توافت یسررب یارب
 سنایراو لیلحت نومزآ اب ار یتینما -یسایسو یطیحم تسیز ،یدبلاک ،یگنهرف-یعامتجا ،یداصتقا داعبا رد همانشسرپ
 جیاتن هب هّدجوتاب .میدرک هسیاقم رظانتم و ود هب ود تروص هب ار اهناتسرهش و .میتشاذگ سایق هب (ANOVA) ههار کی
 زا رتشیب دصرد 21 نانیمطا اب (sig)یراد ینعم حطس اه هنیزگ همه رد (21)لودج ساسا رب سنایراو زیلانآ نومزآ
  .درادن دوجو هعسوت رب ییارگ هقطنم ریثات رظن زا اهناتسرهش نیب یراد ینعم توافت تفگ ناوت یم اذل تسا 24/4افلآ
 یریگ هجیتن

 ای یعامتجا یاه شزرا و دنوش روشک رد یرایسب تارییغت ببس دنناوت یم یداصتقا دشر یارب مزًال یاه تسایس
 هعماج یاضعا تورث و دمآرد نازیم رد دیدش فالتخا زورب اب بلغا یداصتقا دشر .دنزیر مه رد ار دوجوم یسایس
 هتشاد هعسوت دنور لیهست رد نیداینب یلوحت دناوت یم یعامتجا – یداصتقا تکراشم و ییارگ هقطنم .تسا هارمه
 رد (یتینما -یسایسو یطیحم تسیز ،یدبلاک ،یگنهرف-یعامتجا ،یداصتقا)داعبا رد ییارگ هقطنم ریثات لیلحت اب .دشاب
 طباور هعسوت ،تمالس هعسوت ،شزومآ هعسوت ،یداصتقا زکارم هعسوت ،راوناخ دمآرد و لغش )یاهریغتم بلاق
 2 رد (تینما هعسوت و تسیز طیحم هعسوت ،اه تخاسریز هعسوت ،ینوکسم طیحم هعسوت ،یگتسبمه و یعامتجا

 رب ییارگ هقطنم ریثات ،یداصتقا دعب رد هک تسا نآ زا یکاح هدمآ تسد هب جیاتن هاشنامرک ناتسا یزرم ناتسرهش
 ،یلغش تینما هب دیما ،راوناخ دمآرد تیعضو)لماش دمآرد و لغش یداصتقا هفلوم 3 شجنس اب یحاون نیا داصتقا
 یتیعضو رگنایب (لاغتشا دوبهب و یتاقبط فالتخا شهاک ،دیرخ تردق دوبهب ،لغش زا تیاضر ،زادنا سپ تیعضو
 رد و تسا هدوب طسوتم نیگنایم زا شیب و 00.9 اب ربارب ،اه هفلوم نیارد ورملق ییاهن نیگنایم اریز تسا لوبق لباق
 دوبهب و یلحم یاه هچرازاب هعسوت ،یناگرزاب و یراجت زکارم هعسوت)لماش یداصتقا زکارم هعسوت تیعضو لیلحت
 اب داصتقا رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت اب عومجم رد .تسا 23.9 اب ربارب ییاهن نیگنایم( یزرم راون رد ناربلوک تشیعم
 ینعم حطس و 19.9 اهریغتم نیگنایم یهورگ کت T نومزآ کمک اب ناتسا ناریدم زا رفن 401 خساپ و هفلوم 41 لیلحت
 .دوش یم هتفریذپ هدش نییبت یداصتقا یاه هفلوم هعسوت و ییارگ هقطنم نیب هطبار ندوب رادانعم ،24/44زا رتمک یراد
 ریثات لیلحت رد .تسا هدوب راذگ ریثات یداصتقا یاهصخاش هعسوت رب ییارگ هقطنم هک تفگ ناوت یم رگید ترابع هب
 سرادم هعسوت)هفلوم 3 رد شزومآ تیعضو هعلاطم اب نومزآ طیحم یگنهرف – یعامتجا تیعضو رب ییارگ هقطنم
 و ناملعم نتشاد ،سرادم هب نازومآ شناد مک نامز اب یسرتسد ،یملع زکارم و اههاگشناد هعسوت ،تیفیکاب و زاسون
 و تاعوبطم طیارش دوبهب و اه هناخباتک تیعضو دوبهب ،بسانم یملع هاگشیامزآ نتشاد ،هبرجتاب و بوخ دیتاسا
 هعسوت)هفلوم 0 رد تمالس تیعضو رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت اب و تسا 3.07 اب ربارب ورملق ییاهن نیگنایم(تالجم
 ییاهن نیگنایم (اهرهش یاوه دوبهب و ییاذغ دبس هنارس دوبهب ،یکشزپ برجم رداک دوجو ،ینامرد و یتشادهب زکارم
 زا تیاضر)هفلوم 1 رد یگتسبمه و یعامتجا طباور رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت اب نینچمه 3.50 اب ربارب ورملق
 ،شکمشک و عازن دوبن و ناگیاسمه زا تیاضر ،ناتسا رد یعامتجا هیامرس شیازفا ،ناگیاسمه یرایمه و تروشم
 ییاهن نیگنایم (فلتخم یاه هصرع رد نانز روضح هعسوت و هداوناخرد مارتحا زا تیاضر ،شمارآ و ینامداش ساسحا
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 رفن 401 خساپ و هفلوم 31 اب یگنهرف-یعامتجا رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت اب عومجم رد .تسا 3.33 اب ربارب ورملق
 رادانعم ،24/44زا رتمک یراد ینعم حطس و 10.9 اهریغتم نیگنایم یهورگ کت T نومزآ کمک اب ناتسا ناریدم زا
 یم رگید ترابع هب و دوش یم هتفریذپ هدش نییبت یگنهرف-یعامتجا یاه هفلوم هعسوت و ییارگ هقطنم نیب هطبار ندوب
 رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت اب .تسا هدوب راذگ ریثات یگنهرف-یعامتجا یاهصخاش هعسوت رب ییارگ هقطنم تفگ ناوت
 اب و ماوداب زاسون یاه هناخ)هفلوم 1 رد ینوکسم طیحم رد دینک یم هظحالم نومزآ طیحم یدبلاک تیعضو دوبهب
 یاضعا یارب هناخ اضف ندوب یفاک ،مواقم حلاصم و داوم یریگراک هب ،ینوکسم یاهدحاو رد بسانم تاناکما ،تیفیک
 3.26 اب ربارب ورملق ییاهن نیگنایم( اه هناخ یریگرون و ییانشور داجیا ،ناوج نیجوز یارب نکسم هعسوت ،هداوناخ
 هب یسرتسد تیعضو ،بسانم یطابترا هار هعسوت )هفلوم 1 رد اهتخاس ریز رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت رد و تسا
 یندیماشآ بآ زا یرادروخرب ،(یصوصخ و یتلود)یلام و یرادا تامدخ هب یسرتسد ،بسانم لقنو لمح لیاسو
 زاگ و قرب :دننام یژرنا لماح یاهتخاس ریز تیعضو و (یشورفرابراوخ ،ییاونان)یمومع تامدخ هب یسرتسد ،ملاس
 01 اب یدبلاک دعب رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت اب عومجم رد .تسا 3.83 اب ربارب ،ورملق ییاهن نیگنایم( تنرتنیا و
 یراد ینعم حطس و 02.9 اهریغتم نیگنایم یهورگ کت T نومزآ کمک اب ناتسا ناریدم زا رفن 401 خساپ و هفلوم
 هب .دوش یم هتفریذپ هدش نییبت یدبلاک یاه هفلوم هعسوت و ییارگ هقطنم نیب هطبار ندوب رادانعم ،24/44زا رتمک
 اب .تسا هدوب راذگ ریثات یدبلاک یاهصخاش هعسوت رب ییارگ هقطنم ،ناریدم هاگدید زا هک تفگ ناوت یم رگید ترابع
 ،اهناتسرهش و اهرهش یامیس هعسوت تیعضو)هفلوم 1 رد یطیحم تسیز طیارش دوبهب رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت
 ،بآ عبانم تیریدم تیعضو ،کانرطخ و راد بیش یضارا رد اه هناخ تخاس زا زیهرپ ،تنوکس لحم زبس یاضف دوبهب
 (شحو تایح و عتارم ،اهلگنج :لماش تسیز طیحم طیارش و نآ شیاسرف زا یریگولج و کاخ تیریدم تیعضو
 و هفلوم 1 زا یطیحم تسیز دعب رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت اب عومجم رد .تسا 3.39 اب ربارب ورملق ییاهن نیگنایم
 رتمک یراد ینعم حطس و 19.9 اهریغتم نیگنایم یهورگ کت T نومزآ کمک اب ناتسا ناریدم زا رفن 401 خساپ
 یم و .دوش یم هتفریذپ هدش نییبت یطیحم تسیز یاه هفلوم هعسوت و ییارگ هقطنم نیب هطبار ندوب رادانعم ،24/44زا
 لیلحت رد .تسا هدوب راذگ ریثات یطیحم تسیز یاهصخاش هعسوت رب ییارگ هقطنم ناریدم هاگدید زا هک تفگ ناوت
 ،قارع روشک هب رفس تینما ،ناتسا یاهزرم تینما تیعضو)هفلوم 2رد یتینما- یسایس تیعضو رب ییارگ هقطنم ریثات
 زا یریگشیپ و یرارطضا عقاوم و تاعزانم رد یتینما یاهورین و سیلپ درکلمع ،ناتسا رد یراکهزب و مرج تیعضو
 اب عومجم رد .تسا هدوب طسوتم نیگنایم زا شیب و 3.60 اب ربارب ورملق ییاهن نیگنایم (یزرم راون رد ًالاک قاچاق
 کت T نومزآ کمک اب ناتسا ناریدم زا رفن 401 خساپ و هفلوم 2 زا یتینما- یسایس دعب رب ییارگ هقطنم ریثات لیلحت
 هعسوت و ییارگ هقطنم نیب هطبار ندوب رادانعم 24/44زا رتمک یراد ینعم حطس و 41.9 اهریغتم نیگنایم یهورگ
 هعسوت رب ییارگ هقطنم ،ناریدم هاگدید زا هک تفگ ناوت یم و دوش یم هتفریذپ هدش نییبت یتینما- یسایس یاه هفلوم
 هقطنم ریثات رظن زا هعلاطم دروم یاهناتسرهش توافت یسررب اب اما .تسا هدوب راذگ ریثات یتینما- یسایس یاهصخاش
 ،یدبلاک ،یگنهرف-یعامتجا ،یداصتقا داعبا همه رد اهناتسرهش نیا ناریدم رظن زا سنایراو لیلحت زا هدافتسا اب ییارگ



 75 ...یداصتقا هعسوت رب یئارگ هقطنم ریثات

 یراد ینعم توافت تفگ ناوت یم اذل تسا 24/4 یافلآ زا رتشیب یراد ینعم حطس یتینما -یسایسو یطیحم تسیز
 رد .دنا هتفریذپ ریثات ،مه هب کیدزن یا هزادنا هب همه و درادن دوجو هعسوت رب ییارگ هقطنم ریثات رظن زا اهناتسرهش نیب
 هاشنامرک ناتسا یمیلقا و یطیحم ،یعامتجا ،یداصتقا ،یاهلیسناتپ و اهتیفرظ هب هجوت اب دوش یم داهنشیپ تیاهن
 و ددرگ مهارف یزرم یحاون نیا ناناوج لاغتشا هنیمز و دننک ادیپ ءاقترا رادیاپ هعسوت یاهصخاش ات ددرگ تیوقت

 .میشابن یعامتجا یاه بیسآ و ینیشن هیشاح ،ترجاهم راجنهان یاه هدیدپ دهاش
 تاداهنشیپ
 رد یسانش بیسآ و دشاب ناتسا یور شیپ تالکشم و اهشلاچ تخانش تمس هب ناتسا رد یزیر همانرب درکیور -
 .دریگ تروص یسانشراک و یملع تروص هب یسایس و یطیحم تسیز ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یاه هزوح
 یهاگراک عیانص شرتسگ و مامت همین یاه هژورپ لیمکت ،یتعنص یاهتیلاعف دوبهب تهج ینارمع یاه هنیزه شیازفا -
 .ناتسا تیعمج هب هجوت اب ناتسا رد ازدمآرد یاهتصرف قلخ و
 و بسک یاضف یتابث یب زا یریگولجو یصوصخ شخب یراذگ هیامرس هب کمک تهج ناتسا یاهتخاسریز تیوقت -
 .یا هقطنم رمتسم نزاوت داجیا و راک
 .ییارگ هقطنم شرگن اب یزرم راون رد ًالاک هلدابم تیوقت و لیهست و یزرم یاه هچرازاب هوقلاب یاهناوت زا هدافتسا -
 .فده هعماج تشیعم دوبهب و اهبیسآ شهاک تهج اهزرم رد یکرمگ تامدخ هئارا ،ناربلوک تیریدم و یهدناماس -
 یموب یاهورین یتکراشم ناوت زا هدافتسا و یا هعسوت و یدربهار یاه همانرب رد یمدرم یاه تکراشم هیحور تیوقت -
 .ینارمع یاه هژورپ یارجا رد
 .ناتسا رد نانز و ناگبخن تکراشم بلج و یموب یاهتیفرظ زا هدافتسا ،یناسنا هعسوت یاهصخاش هب هجوت -
 .رادیاپ هعسوت دنور لیهست تهج ... و یتشادهب ،یشزومآ تامدخ و تاناکما هئارا -
 یاهتیلاعف هعسوت هنیمز رد هژیو هب یموب و یجراخ ،یلخاد یاه هیامرس زیهجت و بذج یارب مزًال یاهقوشم داجیا -
 .یتعنص و یزرواشک
 .تیفرظ یاراد قطانم رد ییازلاغتشا تهج هتسباو عیانص و نداعم شرتسگ و ناتسا یتفن یاهناوت هب هجوت -
  .ناتسا رد یداصتقا و یطیحم یًالاب یاهلیسناتپ هب هجوت اب نیمزرس شیامآ حرط یارجا-
  عبانم
 دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،ایفارغج هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،هاشنامرک ناتسا یتینما -یسایس یایفارغج (1191) مارهش ،یبدا

 یزکرم نارهت
  نیرز تاراشتنا :نارهت ،نآ هنیرید ندمت و ناهاشنامرک (1391) جریا ،راشفا

 .نارهت هاگشناد رشن :نارهت ،ناریا و مالسا رب دیکأت اب یسایس یایفارغج یرظن یاهداینب (1191) رداهب ،یعراز
 22-11 : 9 ش ،یا هقطنم تاعلاطم ۀمانلصف ،یا هقطنم ماظن کی زاس هنیمز گرزب ناریا ورملق (0191)یلع ،دنو ینیز و رداهب ،یعراز

  هاشنامرک یرادناتسا یزیر همانرب تنواعم (2191) هاشنامرک ناتسا یرامآ همانلاس

 یزیر همانرب ۀلجم ،یگنهرف یگتفای هعسوت یاه هفلؤم ظاحل زا یوضر ناسارخ ناتسا یاهناتسرهش یدنب حطس (4191)یربک ،لامک خرس
 21-141 :0 ش ،ییاضف
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 .تمس تاراشتنا :نارهت ،مکیو تسیب نرق رد کیتیلپوئژ (4191)هللاتزع ،یتزع
  29-10 :9 ش ،نیمزرس ییایفارغج ۀمانلصف ،روشک هعسوت رد نآ شقن و ییارگ هقطنم هب هجوت تیمها (9191)اضرلادبع ،دار یجرف
 شخرذآ تاراشتنا :نارهت .یاه قطنم ۀعسوت رد رگید یدادیور کچوک یاهرهش (1191) هرهز ،یّالنف

 .نارهت یعامتجا نیمآت شهوژپ هسسؤم تاراشتا :نارهت .روپ نویامه زمره ،هافر دیدج یاه هیرظن (2191) ینوت ،کیرتپرتیف
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 .تمس تاراشتنا :نارهت ،ییایفارغج تسایس و یسایس یایفارغج (1191)زوریپ ،هدازدهتجم

 هافر ۀمانلصف ،هصخاش دنچ یریگ میمصت ساسا رب یگنهرف یاهصخاش ظاحل زا ناهفصا رهش قطانم یدنب هبتر (1191)لامج ،یدمحم
 231-011 :00 ش ،یعامتجا

 تیریدم و یهدنامرف هتشر ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناویرم یزرم ناتسرهش یتینما یاه یریذپ بیسآ یسررب (0191) اضرمالغ ،یلصم
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 .43-23 :11 ش ،هعسوت و ایفارغج همانلصف ،رهشناریپ نیچرمت

 .سموق رشن :نارهت ،زورما ات زاغآ زا اپورا ۀیداحتا (0191) دمحا ،هداز بیقن

 یسررب و روکذم دنور دوبهب تهج رد ییاه هار نییبت و یزرم کرتشم یاه هچرازاب درکلمع یسررب (2391)ییاراد و یداصتقا روما ترازو
 .ییاراد و یداصتقا روما ترازو ،یداصتقا روما تنواعم :نارهت ،بسانم یاه نیزگیاج
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