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  همدقم
 و اه تیلاعف زا تسا ترابع و دوش یم بوسحم یرگشدرگ لاکشا نیرت یمدرم زا یکی ییاتسور یرگشدرگ هزورما
 طیحم یارب (یفنم/تبثم) یراثآ هدنرادرب رد هک اه نآ نوماریپ و ییاتسور یاه طیحم رد یرگشدرگ فلتخم یاه هنوگ
 یاه هنیمز دناوت یم ییاتسور یرگشدرگ زا یتشادرب نینچ نیا تسا یهیدب ،دشاب یم (یعیبط/ناسنا) اتسور تسیز
 رد ار نوگانوگ تاحیرفت و اه شزرو ،اه هراونشج ،اهدادیور ،اه هاگتنوکس نوچ یرگشدرگ یاه تیلاعف فلتخم
 یم لکش اتسور طیحم رد هک رازبا کی ناونع هب دناوت یم ییاتسور یرگشدرگ .(Darban astaneh, 1385: 53)دریگرب
 مهارف رقف شهاک یارب ار ییاهدیما هقطنم حطس رد یداصتقا هعسوت و لاغتشا دیلوت یارب دنریگ

 یارب یرازبا و ایند دشر لاح رد تیلاعف نیرتورشیپ زا یکی ناونع هب یرگشدرگ هزورما .(Slee,1997:181)دروآ
 زا یکی رضاح لاح رد و ،(167 :7397 ،یناچروپ یرفص و ینموم) دوش یم بوسحم اهروشک یلم دمآ رد شیازفا
 قیفلت دنیآرف یرگشدرگ تعنص .(197 :1397 ،داژن یلق هللا و یجالعتسا) تسا یناهج تراجت داصتقا یلصا ناکرا
 شرگن و اه شزرا رد رییغت ی هجیتن نآ دیدج لاکشا هک دشاب یم یناسنا ی هعماج و یکیزیف یاضف زا یا هتفای
 اب یرگشدرگ تعنص .تسا یسایس یاهورین و تاعالطا ی هنوگ راجفنا دشر ،هتفرشیپ یژولونکت ،ناسنا یگدنز یاه
 ددرگ یم نابزیم ی هعماج متسیس رد یا هدمع تارییغت ثعاب نارگشدرگ زاین نیمات رب هوالع یدعب دنچ یتیهام
 و نیرت یمدرم ،نیرت باذج زا یکی یرگشدرگ فلتخم لاکشا نایم رد .(199 :1397 ،ملق تسار و یدابآ نوتاخ)
 یحاون تخاسزاب و رادیاپ ی هعسوت رد یساسا نکر ناونع هب هک تسا ییاتسور یرگشدرگ ،نآ عون نیرت تمدق اب
 رظن زا ییاتسور یحاون مینادب هک ،تسا تیمها یاراد تهج نآ زا بلطم نیا هب هجوت .دوش یم بوسحم ییاتسور
 فلتخم رظانم زا یزرواشک داصتقا تالکشم هب نآ میظع شخب هک تسا یا هدمع یاه شلاچ یاراد یداصتقا
 یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت دوجو نیا اب .ددرگ یم رب ...و راک ندوب یتقوم ،یناسنا یورین ،هیامرس ،راک یراوشد
 یم فرط کی زا ییاتسور یرگشدرگ هک یتروص هب .دنک رپ ار الخ نیا یرایسب دح ات دناوت یم ییاتسور یحاوت رد
 یم ،رگید فرط زا و دنک افیا مهم یشقن یرگشدرگ تعنص بلاق رد ییاتسور عماوج داصتقا یزاس عونتم رد دناوت
 رد هدمع شقن یاراد دناوت یم تعنص نیا ،نینچمه .دشاب یلم یداصتقا دشر کیرحت یارب یا هلیسو دناوت

 رد دیدج یلغش یاه تصرف قلخ ،نینچمه و یداصتقا دشر و عونت ،یناسنا عبانم ةعسوت ،یلحم مدرم یزاسدنمناوت
 ییاتسور یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت رگید فرط زا دشاب یعامتجا و یداصتقا یاه شخب ریاس اب کیدزن طابترا
 و ینیرفآراک هیحور شرورپ قیرط زا ییاتسور داصتقا زیمآ تیقفوم هعسوت رب دیکأت هک اریز .تسا ینیرفآراک مزلتسم

 حطس رد یگنهامه و یراکمه هعسوت و لداعتم دشر عیرست نمض یلحم هعماج یدام و یرکف یاه هیامرس ظفح
 هب و یلغش یاه تصرف دوبهب و ییاتسور هعسوت دنور عیرست هب دناوت یم راکردنا تسد یاه نامزاس نیب رد یا هقطنم
 دنک کمک ملاس داصتقا و تسیز طیحم ،رتهب یگدنز تیفیک هب یبایتسد هب و دوش رجنم نایئاتسور دمآرد نآ عبت
 تلفغ دروم ییاتسور قطانم رد یرگشدرگ هزوح رد ددعتم یاه تصرف مغر هب هک یرما .(927: 1897 ،یناوضر)
 هژیو هب ییاوه و بآ و یمیلقا عونت یاراد ییایفارغج بسانم هقطنم رد یریگ رارق اب جرک ناتسرهش .تسا هتفرگ رارق



 911 ...هنانیرفآراک هعسوت یاه هنیمز یسررب

 نآ یانغ رب ییاتسور قطانم رد ... و یعامتجا ،یگنهرف یاه تیفرظ دوجو اب هک یرما تسا ییاتسور قطانم رد
 رقف اب قطانم نیا نا رد ینیرفآراک تامازلا و ییاتسور یرگشدرگ یاه هنیمز هب هجوت مدع نکل تسا هدش هدوزفا
 یعس هتفرگ تروص یا هناخباتک عبانم رب دیکات اب یلیلحت – یفیصوت شور اب هک شهوژپ نیارد .تسا هجاوم طرفم
 .دریگ رارق یسررب دروم جرک ناتسرهش ییاتسور یرگشدرگ رد ینرفآراک هعسوت لماوع و اه هنیمز تسا هدش
 داعبا اه شهوژپ نیا رد و تسا هتفرگ تروص یرایسب یاه شهوزپ و تاقیقحت ییاتسور یرگشدرگ هزوح رد
 هتفرگ رارق یسررب دروم ییاتسور عماوج یعامتجا و یداصتقا طیارش رب نآ تاریثات و ییاتسور یرگشدرگ فلتخم
 .تسا هدش هدروآ هنیشیپ بلاق رد اه شهوژپ نیا زا یخرب همادار د .تسا

 شهوژپ هنیشیپ -1 لودج
 درواتسد ناونع ققحم فیدر

7 
 و ینایواک
 ناراکمه
1397 

 بسک یاضف ی هعسوت ریثأت و شقن یبایزرا
 تهج رد یرگشدرگ ینیرفآراک راک و

 هنومن( ییاتسور رادیاپ هعسوت هب یبایتسد
 رد یبونج دابآرتسا ناتسهد :یدروم

 )ناگرگ ناتسرهش

 ناتسهد یاهاتسور هدودحم رد ییاتسور رادیاپ هعسوت سنایراو دصرد 12 دودح هک دهدیم ناشن هدمآ تسد هب جیاتن
 رگید یاهریغتم ریاس هب طوبرم رگید دصرد 15 و دنکیم نییبت یرگشدرگ راک و بسک یاضف هعسوت ار یبونج دابآرتسا
 رادروخرب ییالاب نییبت تردق زا )یرگشدرگ راک و بسک یاضف هعسوت(لقتسم ریغتم هک تسا نآ زا یکاح جیاتن ،تسا
 .دهد حیضوت ار )ییاتسور رادیاپ هعسوت( هتسباو ریغتم سنایراو و تارییغت نازیم تسا رداق یبوخ هب و هدوب

6 
 و یمظاک
 2397 یماحرا

 :ییاتسور یرگشدرگ رد ینیرفآراک ةعسوت

 دهشم یاهاتسور یدروم ةعلاطم

 یرگشدرگ لعفلاب و هوقلاب یالاب تیلباق و هقطنم رد یمومع تینما دوجو یاهرایعمریز ،هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب
 هلمج زا هقطنم نانکاس نایم رد ینیرفآراک فیعض گنهرف و تازیهجت و مزاول یالاب هنیزه و توق طاقن هلمج زا هقطنم
 هلمج زا تکراشم هنیمز یزاس مهارف و دمآرد بسک یارب رت عونتم یاه هار دوجو نینچمه دندش هتخانش ،فعض طاقن
 هتخانش اهدیدهت نیرت مهم زا نانیرفآراک دورو لیلد هب اهاتسور یموب گنهرف ندش گنر مک و ترجاهم و اه تصرف

 دندش

9 
 و یربنق
 2397 ناراکمه

 رد ینیرفآراک هعسوت رب رثوم لماوع
 ییاتسور یرگشدرگ

 نیرتالاب هعلاطمدروم یاهاتسور یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت ،توق طاقن اب طبترم لماوع هک تسا نآ زا یکاح جیاتن
 گنهرف " ،توق طاقن نایم رد " روشک یتالصاوم هار رس رب هقطنم نتفرگ رارق "یاهرایعمریز ،نینچمه .دنا هتشاد ار هبتر

 هار دوجو" ،فعض طاقن نایم رد " راکردناتسد نیلوئسم یهاتوک و روصق" و "هقطنم نینکاس نایم رد ینیرفآراک فیعض
 یضارا یربراک رییغت" و "یناتساب و یخیرات هینبا و راثآ بیرخت " و اهتصرف نایم رد "دمآرد بسک یارب یرت عونتم یاه
 سیرتام زا لصاح یاه هرمن هب هجوت اب و .دندش هتخانش تیمها نیرتشیب زئاح اهدیدهت نایم رد "اتسور زادنا مشچ و
 .دشابیم یرادهگن و ظفح یجارختسا دربهار ،یجراخ و یلخاد لماوع

5 
 هداز یناویک
6397 

 ییاتسور ینیرفآراک رد یرگشدرگ شقن
 هوکریش ناتسهد

 اب هطبار رد یلحم و کچوک یدیلوت یاهراکو بسک داجیا ،یرگشدرگ ینیرفآراک هنیمز رد یداهنشیپ دربهار نیرتهب
 .تسا یرگشدرگ یاهتیلاعف

2 
 و یناخ روداد
 1397 ناراکمه

 یگژیو هعسوت رد یرگشدرگ شقن لیلحت
 رد ینیرفآراک8 هب شیارگ و هنانیرفآراک یاه
 یاتسور)ییاتسور ناناوج نیب

 (نادنکسا و ناودنک

 هب رجنم تیاهن رد هک ،دباییم شیازفا دیدج تاناکما و اهالاک هب زاین نآ عبت هب و دیدج یاضاقت نازیم یرگشدرگ قنور اب
 .دوشیم ناییاتسور نیب رد ینیرفآراک هیحور شرتسگ بجوم و دیدج یاهراکو بسک داجیا

2 
 قالشق ینیما

3897 
 ییاتسور رادیاپ هعسوت رد ینیرفآراک شقن

 رادیاپ یرگشدرگ نوزفازور دشر ،یرگشدرگ یاه تیلاعف عونت و مدرم ترجاهم و هقطنم یزرواشک شهاک هب هجوت اب
 .دوشیم ساسحا هنانیرفآراک یاهتیلاعف بلاق رد

1 
Randi 
Bredvold 
2016 

 لماوع و نانیرفآراک یگدنز هویش یسررب

 یاتسار رد نانآ تیوه یریگ لکش رب رثؤم
 یرگشدرگ هعسوت

 :دوشیم میسقت هتسد راهچ هب نانیرفآراک تیوه ساسا نیا رب و دهدیم لکش ار نانآ یگدنز کبس ،نانیرفآراک تیوه

 نردمتسپ و بلط یدازآ ،رادافو ،نردم نیرفآراک

8 Borodako 
2014 

 یصوصخ یاه تکرش یاه شرگن یسررب
 ییاتسور یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت رد

 .دراد دوجو اهنا شرگن و اه تکرش تسرد ینیب شیپ نایم یرادانعم هطبار هک تسا نآ زا یکاح جیاتن

3 Dohar Bob 
(2012) 

 یارب یعامتجا ینیرفآراک

 مسیروتوکا هعسوت
 یزنودنا ،اماروناپ هدروخنتسد و ابیز هقطنم رد مسیروتوکا هعسوت یارب بسانم یاهشور یسررب

17 
Weibing 
Zhao 
(2011) 

 ینیرفآراک و یعامتجا هیامرس

 یرگشدرگ
 .دوشیم یرگشدرگ راکوبسک داجیا هب رجنم هک تسا یکرحم و لماع یعامتجا هیامرس

 8397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 تروص جرک ناتسرهش رد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت رب رازگ رثا یاه هفلوم و لماوع یسررب روظنم هب شهوژپ
 اب و یا هناخباتک شور رب دیکات اب و یلیلحت – یفیصوت یسررب و یملع یاه شور اب روظنم نیا یارب تسا هتفرگ
 رایتخا رد و نییعت یهاگشناد دیتاسا و ناسانشراک اب هرواشم زا سپ رازگ رثا یاه هفلوم همانشسرپ رازبا زا هدافتسا
 فده ییاتسور طاقن رد نکاس تیعمج) یرامآ هعماج هجوت اب هنومن مجح .تسا هتفرگ رارق ناگدنوش شسرپ
 مدرم یارب رفن 229 ،نارگشدرگ یارب رفن 589 بوانت هب (نارگشدرگ زین و ناسانشراک ،زربلا ناتسرهش یرگشدرگ
 هداس یفداصت شور اب یباختنا هنومن ..تسا هدش هبساحم نارکوک نومزآ قیرط زا ناسانشراک یارب رفن 18 و یلحم
 یسررب روظنم هب یا هنومن کت t نومزآ قیرط زا هدش یروآ عمج یاه هداد و هدش باختنا هنومن عون هس ره نایم رد
 روظنم هب یفاشتکا یلماع لیلحت جرک ناتسرهش حطس رد ینیرفآراک یطیحم تسیز ،یداصتقا ،یعامتجا یاه هنیمز
 . تسا هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم SPSS رازفا مرن رد اه لماع ییاسانش
 یرظن ینابم
 یعامتجا و یداصتقا یایازم ییاتسور یرگشدرگ -7 :دراد تیمها هبنج ود زا ییاتسور یرگشدرگ اکسینسا رظن زا
 یعبنم نینچمه و دشاب یم ناناوج یارب باذج یتیلاعف یرگشدرگ عون نیا .دنک یم داجیا رهش زا نوریب یحاون یارب
 ،تعیبط یرادهگن و ظفح رد مهم یلماع ییاتسور یرگشدرگ-6 .دور یم رامش هب روشک مدرم یروآدوس یارب
 یاه شهوژپ و یمیدق یاه خاک یزاسزاب ،تظافح هب یا هژیو تیمها یرگشدرگ .تسا یتنس یاه شزرا و گنهرف
  .دزاس یم دنم هقالع رگید یاه نیمزرس خیرات و تعیبط هب ار هعماج یاضعا نینچمه و دهد یم یخیرات و یعامتجا
 ،یگدنز جراخم شیازفا ،لاغتشا داجیا لکش هب دناوت یم ییاتسور یرگشدرگ یداصتقا یایازم هک تسا دقتعم کادار
  .دنک ادیپ دومن اه تخاسریز و نازرواشک یاهرازاب ،یداصتقا عونت
 .دراد یلحم هعماج تکراشم هب جایتحا دریگ یم ماجنا اتسور رد هک ییاه تیلاعف هک دراد هدیقع اواتوس رگید یوس زا
 هافر یلصا دیلک هعماج یزاسدنمناوت نیا و دراد یلحم هعماج یزاسدنمناوت هب زاین هعماج تکراشم ،دوجو نیا اب

 .دوش یم بوسحم یرگشدرگ یرادیاپ و هعماج
 :زا تسا ترابع فیرعت کی رد ییاتسور یرگشدرگ قوف بلاطم هب هجوت اب 
 ییاتسور یرگشدرگ
 ی هدنراد رب رد هک ییاتسور فلتخم یاه طیحم رد یرگشدرگ زا یا هنوگ زا تسا ترابع ییاتسور یرگشدرگ
 ی هبذاج نیرت یلصا و نیرتمهم .(12 :7397 ،ینامرهق) دشاب یم اتسور تسیز طیحم یارب یفنم ای تبثم یراثآ
 هیلوا شرتسگ نامز رد (.9 :7397 ،نارگید و ینامحر) دشاب یم اتسور دوخ یتنس روط هب ،ییاتسور یرگشدرگ
 رد ؛دنوش یم عانقا یگنهرف و یعیبط یاه یگژیو زا ندرب تذل اب ،نارگشدرگ زا یرایسب ،ییاتسور یرگشدرگ
 هیلوا تاراظتنا و دیاقع نیزگیاج یبلط یتحار و تامدخ رتالاب یاهدرادناتسا و رتهب تیفیک ،دعب یاه لاس رد هکیلاح
 و لاغتشا یارب یعبنم و یرگشدرگ رازاب زا یشخب ییاتسور یرگشدرگ .تسا هدش ییاتسور یرگشدرگ ی هرابرد
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 عماوج (یتخانش موب) یکیژولوکا و یعامتجا - یداصتقا هعسوت یارب یمهم رازبا ار نآ ناوت یم و هدوب دمآرد
 .(87 :3897 ،نارگید و یرداق) درک دادملق ییاتسور

 ینیرفآراک
 شزرا داجیا دنیارف زا ترابع و هتفرگ تاشن ندش دهعتم یانعم هب Entreprendre یوسنرف هملک زا ینیرفآراک هژاو
 .(7 :9897 ،ینایرادروپ دمحا )تسا اهتصرف زا یریگ هرهب روظنم هب ،عبانم زا درف هب رصحنم هعومجم لیکشت هار زا
 هک دنرواب نیا رب همه و تسا هتفرگ رارق یسررب دروم فلتخم یاه هاگدید زا نونک ات هک تسا یموهفم ینیرفآراک
 تسا یدنیارف ینیرفآراک .تسا هعسوت لاح رد و هتفای هعسوت یاهروشک یداصتقا هعسوت هکرحم روتوم ینیرفآ راک
 و راک و بسک داجیا هب ،عبانم جیسب اب و یدیدج یاهتصرف ییاسانش و قالخ و ون یاه هدیا اب نیرفآراک درف هک
 و تسا یریذپ رطخ و هرطاخم شریذپ اب ماوت و هدومن تاردابم هدنبای دشر ون و دیدج یاه نامزاس ،ون یاه تکرش
 فیرعت رد ینیرفآراک .(63 :9897 ،ینایرادروپدمحا) ددرگیم هعماج هب یدیدج تمدخ ای و لوصحم یفرعم هب رجنم
 1716 : 7) دوش یم نایب ،دریگ یم لکش نیعم ینامز هرود کی رد هک یدیدج لغاشم دادعت ناونع هب دوخ هداس
0Smith). یو اریز .دناد یم یداصتقا دشر کرحم ناونع هب ار ینیرفآراک «یداصتقا دشر یروئت» هلاقم رد رتیپموش 
 رتدیدج تابیکرت رد هک یروط هب هعماج کی رد دیلوت یاهرازبا زا هدافتسا لیهست قیرط زا دنیآرف نیا هک تسا دقتعم
 اتدمع ،ینیرفآراک هک تسا دقتعم یو نیاربانب .(0Schumpeter 5937: 51) دشاب یم رثؤم ،دوش هدافتسا رتدمآراک و
 زا لقن هب 0Schupeter 5937: 31-78) تسا ادج مدرم یقطنم یداصتقا راتفر زا لماک روط هب و هدوبن روحم شناد

2010 : 10Smith). 

 هبنج یور رب تبثم رثا اب تیلباق ناونع هب ینیرفاراک نتفرگ رظن رد اب ییاتسور رادیاپ هعسوت و ینیرفآراک نیب طابترا
 نیب طابترا هب ییاتسور رادیاپ هعسوت و ینیرفآراک نیب هطبار ،هکیروط هب .تسا نآ یطیحم و ،یعامتجا ،یداصتقا یاه
 رد .(Hertin, 2001:16) دنک لمع هیوسود هطبار کی ناونع هب دناوت یم دوخ هک ،دراد یگتسب نآ طیحم و راک و بسک
 و بسک هعسوت و یهد لکش قیرط زا رادیاپ هعسوت نابیتشپ یاه تسایس و رازاب یاه تصرف وس کی زا ،دنیآرف نیا
 ار ،دنراد هجوت عبانم هنیهب هدافتسا هب یتامدخ و تالوصحم نیمأت یارب یدیدج یاه هار دنناوت یم دیدج یاهراک
 یوس زا و ؛دنک یم مهارف طیحم رادتسود یداصتقا یاه تیلاعف و تاسسؤم داجیا یارب ار هنیمز دوخ هک دننک یفرعم
 رد ناوت یم ار هلئسم نیا هک دماجنایب یطیحم تسیز یاه کسیر شیازفا هب تسا نکمم دیدج یاهراک و بسک ،رگید
 و بسک داجیا دنور دناوت یم هک دومن یسررب ... و یعامتجا ،یقالخا ،ینمیا تاررقم دننام یطیحم یاهراشف بلاق
  .دهد رارق ریثأت تحت ار دیدج یاهراک
  هعلاطم دروم هدودحم
 و یقرش لوط هیناث 15 و هقیقد 19 و هجرد 72 و هقیقد 27 و هجرد 2- هدودحم رد ،جرک رهش تیزکرم اب زربلا ناتسا

 ییایفارغج تیعقوم ،7 هرامش لکش رد تسا هدش عقاو یلامش ضرع هقیقد 16 و هجرد 29 ات هقیقد 15 و هجرد 29
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 تیعمج و دراد تعسو عبرم رتمولیک 2672 دودح ناتسا نیا تسا هدش میسرت روشک رد جرک ناتسرهش و زربلا ناتسا
  (2397 ،نکسم و سوفن یمومع یرامشرس جیاتن ،ناریا رامآ زکرم) تسا هدیدرگ شرازگ رفن 751097506 نآ

 زا و دش لیکشت 9997 لاس رد هک تسا ناتسا نیا ناتسرهش نیرت یمیدق (جرک رهش تیزکرم هب) جرک ناتسرهش
 مه ناتسرهش نیا ،دش یم جرک هیباختنا هزوح لک لماش 7397 ات 8297 زا و ینونک ناتسا لک لماش 8297 ات 9997
 .تسا اراسآ و یزکرم یاه مان هب شخب ود لماش نونکا

 ات) دابآرظن ناتسرهش ود و دش کفنم جرک ناتسرهش زا 8297 لاس رد (درگتشه تیزکرم هب) غالبجواس ناتسرهش
 ناتسرهش نیا رادنچ و غابراهچ ،یزکرم شخب هس ،دنا هدوب ناتسرهش نیا ءزج ًااقباس (3897 ات) ناقلاط و(7897 لاس
 .دنوش یم لماش ار
 یاه شخب لماش و دش ادج غالبجواس ناتسرهش زا 7897 لاس رد (دابآرظن رهش تیزکرم هب) دابآرظن ناتسرهش
 .دوش یم نامکنت و یزکرم
 الاب و یزکرم یاه شخب لماش و دش عزتنم غالبجواس زا 3897 لاس رد(ناقلاط رهش تیزکرم هب) ناقلاط ناتسرهش
 .دوش یم ناقلاط
 دابآ گنلپ و یزکرم یاه شخب لماش و دش لقتسم جرک زا 7397 لاس رد(دراهتشا رهش تیزکرم هب) دراهتشا ناتسرهش
 .ددرگ یم
 لالقتسا جرک یرادنامرف زا 6397 لاس رد (جرک یرادرهش 9 هقطنم) جرک سیدرف تیزکرم هب) سیدرف ناتسرهش
 .ددرگ یم تشد نیکشم و یزکرم یاه شخب لماش و تفای

 
 8397 ،ناگدنراگن ،عبنم هعلاطم دروم هدودحم -1لکش

 شهوژپ یاه هتفای

 : T-test نومزآ
 هب یتلاح رد هعماج نیگنایم اب یا هنومن نیگنایم ندوبن و ندوب ناسکی ای یگراوقمه نازیم یبایزرا یارب نومزآ نیا
 هدافتسا اب (19 زا رتمک) کچوک یاه هنومن دروم رد t عیزوت نوچ .دشاب لوهجم هعماج رایعم فارحنا هک دور یم راک
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 نیا نینچمه .دومن هدافتسا کچوک رایسب یاه هنومن یارب نومزآ نیا زا ناوت یم ،دوش یم لیدعت یدازآ تاجرد زا
 ندربراک هب یارب.دراد دربراک ،دشاب مولعم هنومن درادناتسا یاطخ و مولعمان هعماج درادناتسا یاطخ هک یعقاوم نومزآ
 .دشاب 19 زا رتمک هنومن دادعت و لامرن نآ عیزوت لکش ،دشاب یا هلصاف سایقم رد دیاب هعلاطم دروم ریغتم ،نومزآ نیا

 :دراد دربراک ریز یاهتلاح رد t نومزآ

 هنومن هعماج نیگنایم اب یضرف ددع کی هسیاقم 

 هعماج ود نیگنایم هسیاقم 

 هدمآ تسدب هنومن زا هک یتبسن کی اب یضرف تبسن کی هسیاقم 

 هعماج ود زا تبسن ود هسیاقم 

 یعامتجا صخاش
 زین و یلحم مدرم ،ناسانشراک هورگ هس ره همانشسرپ هب طوبرم لوا شخب هک یگنهرف و یعامتجا صخاش رد
 اب هدش تفایرد یاه خساپ نیگنایم هسیاقم روظنم هب هک تسا هدوب حرطم هیوگ 3 دودح دش یم لماش ار نارگشدرگ
 نیا لامعا زا فده رت قیقد نایب هب تسا هدافتسا نومزآ نیا زا دشاب یم 9 تیمک انامه هک ضرف شیپ نیگنایم رادقم
 رادقم زا هعلاطم دروم هقطنم دوجوم تیعضو یگنهرف و یعامتجا صخاش رد ایآ هک تسا ضرف نیا یبایزرا نومزآ
 :تسا هدمآ 6 لودج رد نومزآ نیا جیاتن .رتدب ای تسا رتهب ضورفم نیگنایم

 یگنهرف و یعامتجا صخاش یارب تست یت نومزآ جیاتن :2 لودج
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ناسانشراک یعامتجا  80 18.7569 2.99054 .33435 
نارگشدرگ یعامتجا  384 -20.7795 -3.49961 -.17859 

یلحم مدرم یعامتجا  366 18.5674 3.16747 .16557 

 
Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

ناسانشراک یعامتجا  47.127 79 .000 15.75694 15.0914 16.4225 
نارگشدرگ یعامتجا  -99.556 383 .000 -17.77951 -17.4284 -18.1307 

یلحم مدرم یعامتجا  94.025 365 .000 15.56740 15.2418 15.8930 
 8397: شهوزپ یاه هتفای :عبنم

 هنومن 18 نایم زا ناسانشراک هورگ نایم رد یگنهرف و یعامتجا صخاش هنیمز رد 6 لودج رد جردنم جیاتن ساسا رب
 1/27 رادقم (Test Value = 3)نومزآ نیارد ضورفم نیگنایم رادقم اب هک تسا هدوب 1/87 نیگنایم رادقم بختنم
 نیگنایم زا فارحنا یاطخ و 3/6 رادقم رادناتسا فارحنا نازیم هک تسا یلاح رد نیا . دراد تبثم فالتخا دحاو
 یراد ینعم زا یکاح هک دشاب یم SIG 11101 سایقم رد 67/15 هدش دروارب یت رادقم ساسا نیا رب تسا 9901
 دروم هدودحم رد یگنهرف و یعامتجا صخاش دوجوم تیعضو هک تسا نآ رگنایب شخب نیا جیاتن .تسا نومزآ
 نیگنایم رادقم بختنم هنومن 589 نایم زا نارگشدرگ هورگ نایم رد اما .تسا بولطم ناسانشراک رظن زا هعلاطم
 یفنم فالتخا دحاو -11/17 رادقم (Test Value = 3)نومزآ نیارد ضورفم نیگنایم رادقم اب هک تسا هدوب - 11/16
 نیا رب تسا- 1701 نیگنایم زا فارحنا یاطخ و- 5/9 رادقم رادناتسا فارحنا نازیم هک تسا یلاح رد نیا . دراد
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 جیاتن .تسا نومزآ یراد ینعم زا یکاح هک دشاب یم SIG 11101 سایقم رد - 22/33 هدش دروارب یت رادقم ساسا
 رظن زا هعلاطم دروم هدودحم رد یگنهرف و یعامتجا صخاش دوجوم تیعضو هک تسا نآ رگنایب شخب نیا
 22/87 نیگنایم رادقم بختنم هنومن 229 نایم زا یلحم مدرم هورگ نایم رد تیاهن رد و تسین بولطم زین نارگشدرگ
 نیا . دراد تبثم فالتخا دحاو 22/27 رادقم (Test Value = 3)نومزآ نیارد ضورفم نیگنایم رادقم اب هک تسا هدوب
 یت رادقم ساسا نیا رب تسا 2701 نیگنایم زا فارحنا یاطخ و 7/9 رادقم رادناتسا فارحنا نازیم هک تسا یلاح رد
 نآ رگنایب شخب نیا جیاتن .تسا نومزآ یراد ینعم زا یکاح هک دشاب یم SIG 11101 سایقم رد 61/53 هدش دروارب
 .تسا بولطم یلحم مدرم رظن زا هعلاطم دروم هدودحم رد یگنهرف و یعامتجا صخاش دوجوم تیعضو هک تسا

 :یدبلاک و تخاسریز صخاش
 زین و یلحم مدرم ،ناسانشراک هورگ هس ره همانشسرپ هب طوبرم لوا شخب هک یدبلاک و تخاس ریز صخاش رد
 اب هدش تفایرد یاه خساپ نیگنایم هسیاقم روظنم هب هک تسا هدوب حرطم هیوگ 2 دودح دش یم لماش ار نارگشدرگ
 نیا لامعا زا فده رت قیقد نایب هب تسا هدافتسا نومزآ نیا زا دشاب یم 9 تیمک انامه هک ضرف شیپ نیگنایم رادقم
 رادقم زا هعلاطم دروم هقطنم دوجوم تیعضو یدبلاک و تخاس ریز صخاش رد ایآ هک تسا ضرف نیا یبایزرا نومزآ
 :تسا هدمآ 9 لودج رد نومزآ نیا جیاتن .رتدب ای تسا رتهب ضورفم نیگنایم

 یدبلاک و تخاسریز صخاش یارب تست یت نومزآ جیاتن :3 لودج
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ناسانشراک یربراک  80 11.4375 2.59494 .29012 
نارگشدرگ یربراک  384 -13.8016 -3.18542 -.16256 

یلحم مدرم یربراک  366 11.7327 2.62814 .13738 

 
Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

ناسانشراک یربراک  29.082 79 .000 8.43750 7.8600 9.0150 
نارگشدرگ یربراک  -66.449 383 .000 -10.80165 -10.4820 -11.1213 

یلحم مدرم یربراک  63.568 365 .000 8.73270 8.4625 9.0028 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 18 نایم زا ناسانشراک هورگ نایم رد یدبلاک و تخاس ریز صخاش هنیمز رد 9 لودج رد جردنم جیاتن ساسا رب
 رادقم (Test Value = 3)نومزآ نیارد ضورفم نیگنایم رادقم اب هک تسا هدوب 95/77 نیگنایم رادقم بختنم هنومن

 زا فارحنا یاطخ و 2/6 رادقم رادناتسا فارحنا نازیم هک تسا یلاح رد نیا . دراد تبثم فالتخا دحاو 95/8
 ینعم زا یکاح هک دشاب یم SIG 11101 سایقم رد 81/36 هدش دروارب یت رادقم ساسا نیا رب تسا 3601 نیگنایم
 هدودحم رد یدبلاک و تخاس ریز صخاش دوجوم تیعضو هک تسا نآ رگنایب شخب نیا جیاتن .تسا نومزآ یراد
 نیگنایم رادقم بختنم هنومن 589 نایم زا نارگشدرگ هورگ نایم رد اما .تسا بولطم ناسانشراک رظن زا هعلاطم دروم
 تبثم فالتخا دحاو- 18/17 رادقم (Test Value = 3)نومزآ نیارد ضورفم نیگنایم رادقم اب هک تسا هدوب- 18/97
 نیا رب تسا 2701- نیگنایم زا فارحنا یاطخ و -7/9 رادقم رادناتسا فارحنا نازیم هک تسا یلاح رد نیا . دراد
 جیاتن .تسا نومزآ یراد ینعم زا یکاح هک دشاب یم SIG 11101 سایقم رد -55/22 هدش دروارب یت رادقم ساسا



 111 ...هنانیرفآراک هعسوت یاه هنیمز یسررب

 رظن زا هعلاطم دروم هدودحم رد یدبلاک و تخاس ریز صخاش دوجوم تیعضو هک تسا نآ رگنایب شخب نیا
 91/77 نیگنایم رادقم بختنم هنومن 229 نایم زا یلحم مدرم هورگ نایم رد تیاهن رد و تسین بولطم زین نارگشدرگ
 نیا . دراد تبثم فالتخا دحاو 91/8 رادقم (Test Value = 3)نومزآ نیارد ضورفم نیگنایم رادقم اب هک تسا هدوب
 یت رادقم ساسا نیا رب تسا 9701 نیگنایم زا فارحنا یاطخ و 2/6 رادقم رادناتسا فارحنا نازیم هک تسا یلاح رد
 نآ رگنایب شخب نیا جیاتن .تسا نومزآ یراد ینعم زا یکاح هک دشاب یم SIG 11101 سایقم رد 22/92 هدش دروارب
 .تسا بولطم یلحم مدرم رظن زا هعلاطم دروم هدودحم رد یدبلاک و تخاس ریز صخاش دوجوم تیعضو هک تسا

 یطیحم تسیز تیریدم صخاش
 زین و یلحم مدرم ،ناسانشراک هورگ هس ره همانشسرپ هب طوبرم لوا شخب هک یطیحم تسیز تیریدم صخاش رد
 اب هدش تفایرد یاه خساپ نیگنایم هسیاقم روظنم هب هک تسا هدوب حرطم هیوگ 2 دودح دش یم لماش ار نارگشدرگ
 نیا لامعا زا فده رت قیقد نایب هب تسا هدافتسا نومزآ نیا زا دشاب یم 9 تیمک انامه هک ضرف شیپ نیگنایم رادقم
 زا هعلاطم دروم هقطنم دوجوم تیعضو یطیحم تسیز تیریدم صخاش رد ایآ هک تسا ضرف نیا یبایزرا نومزآ
 :تسا هدمآ 5 لودج رد نومزآ نیا جیاتن .رتدب ای تسا رتهب ضورفم نیگنایم رادقم

 یطیحم تسیز تیریدم صخاش یارب تست یت نومزآ جیاتن :4 لودج
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ناسانشراک یطیحم تسیز  80 5.1375 .88223 .09864 
نارگشدرگ یطیحم تسیز  384 -10.0536 -1.71272 -.08740 

یلحم مدرم یطیحم تسیز  366 5.2332 .84776 .04431 

 
Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

ناسانشراک یطیحم تسیز  21.671 79 .000 2.13750 1.9412 2.3338 
نارگشدرگ یطیحم تسیز  -80.704 383 .000 -7.05365 -6.8818 -7.2255 

یلحم مدرم یطیحم تسیز  50.395 365 .000 2.23315 2.1460 2.3203 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 18 نایم زا ناسانشراک هورگ نایم رد یطیحم تسیز تیریدم صخاش هنیمز رد 5 لودج رد جردنم جیاتن ساسا رب
 رادقم (Test Value = 3)نومزآ نیارد ضورفم نیگنایم رادقم اب هک تسا هدوب 97/2 نیگنایم رادقم بختنم هنومن

 زا فارحنا یاطخ و 8801 رادقم رادناتسا فارحنا نازیم هک تسا یلاح رد نیا . دراد تبثم فالتخا دحاو 97/6
 ینعم زا یکاح هک دشاب یم SIG 11101 سایقم رد 12/76 هدش دروارب یت رادقم ساسا نیا رب تسا 3101 نیگنایم
 هدودحم رد یطیحم تسیز تیریدم صخاش دوجوم تیعضو هک تسا نآ رگنایب شخب نیا جیاتن .تسا نومزآ یراد
 نیگنایم رادقم بختنم هنومن 589 نایم زا نارگشدرگ هورگ نایم رد اما .تسا بولطم ناسانشراک رظن زا هعلاطم دروم
 تبثم فالتخا دحاو- 21/1 رادقم (Test Value = 3)نومزآ نیارد ضورفم نیگنایم رادقم اب هک تسا هدوب- 21/17
 نیا رب تسا- 18101 نیگنایم زا فارحنا یاطخ و- 71/7 رادقم رادناتسا فارحنا نازیم هک تسا یلاح رد نیا . دراد
 جیاتن .تسا نومزآ یراد ینعم زا یکاح هک دشاب یم SIG 11101 سایقم رد- 11/18 هدش دروارب یت رادقم ساسا
 رظن زا هعلاطم دروم هدودحم رد یطیحم تسیز تیریدم صخاش دوجوم تیعضو هک تسا نآ رگنایب شخب نیا
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 96/2 نیگنایم رادقم بختنم هنومن 229 نایم زا یلحم مدرم هورگ نایم رد تیاهن رد و تسین بولطم زین نارگشدرگ
 نیا . دراد تبثم فالتخا دحاو 96/6 رادقم (Test Value = 3)نومزآ نیارد ضورفم نیگنایم رادقم اب هک تسا هدوب
 یت رادقم ساسا نیا رب تسا 5101 نیگنایم زا فارحنا یاطخ و 5801 رادقم رادناتسا فارحنا نازیم هک تسا یلاح رد
 نآ رگنایب شخب نیا جیاتن .تسا نومزآ یراد ینعم زا یکاح هک دشاب یم SIG 11101 سایقم رد 39/12 هدش دروارب
 بولطم یلحم مدرم رظن زا هعلاطم دروم هدودحم رد یطیحم تسیز تیریدم صخاش دوجوم تیعضو هک تسا
 .تسا
 ANOVA (F) نومزآ
 راک هب هعماج دنچ ای و هعماج ود ندوبن ناسکی ای ندوب ناسکی یبایزرا یارب و تسا t نومزآ هتفای میمعت نومزآ نیا
 زیلانآ نومزآ نآ هب لیلد نیمه هب .دوش یم هیزجت نآ هیلوا لماوع هب هعماج لک سنایراو نومزآ نیا رد .دوش یم هدرب
  .دنیوگ یم زین(ANOVA) سنایراو

 ،دوش یم هدافتسا نومزآ نیا زا مییامن هسیاقم مه اب اماوت ار هعماج دنچ یگراوقمه ،هعماج ود یاجب میهاوخب یتقو
 هعماج دنچ یگراوقمه و اه نیگنایم هسیاقم .تسا لکشم رایسب t نومزآ اب هعماج دنچ یاه نیگنایم هسیاقم نوچ
 .تسا ریذپ ناکما t نومزآ زا رت تحار (ANOVA ای F) نومزآ نیا هلیسوب
 روظنم هب یطیحم تسیز تیریدم زین و یدبلاک و تخاسریز ،یگنهرف و یعامتجا ریغتم هس ره یارب ساسا نیا رب
 رد اه نومزآ نیا جیاتن هک تسا هدش نومزآ نیا هب مادقا یلحم مدرم زین و نارگشدرگ ،ناسانشراک هورگ هس هسیاقم

  :تسا هدمآ 69 ات 56 لوادج

 : یگنهرف و یعامتجا صخاش
 یگنهرف و یعامتجا صخاش یارب نیول نومزآ جیاتن :0 لودج

Test of Homogeneity of Variances 
یعامتجا صخاش  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3.935 2 827 .020 

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دییات H1 ضرف ینعی تسا 2101 رادقم زا رتمک (sig)یرادانعم حطس هک تسا صخشم نیول نومزآ جیاتن هب هجوت اب
 هزاس رد فلتخم ناسانشراک و یلحم مدرم ،نارگشدرگ لقتسم یاه هورگ سنایراو نیاربانب .دوش یم در H0 ضرف و
 .تسین ربارب مه اب یگنهرف و یعامتجا ریغتم

 یگنهرف و یعامتجا صخاش یارب اوونآ نومزآ جیاتن :6 لودج
ANOVA 

یعامتجا صخاش  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 981.288 2 490.644 44.790 .000 
Within Groups 9,059.221 827 10.954   
Total 10,040.509 829    

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 151 ...هنانیرفآراک هعسوت یاه هنیمز یسررب

 دعب رد ینیرفآراک هعسوت یاه هنیمز صوصخ رد تسا 2101 نازیم زا رتمک هک sig نزیم و قوف لودج هب هجوت اب
 صخشم توافت نیا نازیم اما دراد دوجو توافت ناسانشراک زین و یلحم مدرم ،نارگشدرگ تارظن ساسا رب یعامتجا
 .تسین

 یگنهرف و یعامتجا صخاش یارب اوونآ نومزآ یلیصفت جیاتن :7 لودج
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: یعامتجا صخاش  

LSD 
(I) group (J) group Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
ناسانشراک مدرم  یلحم   .18955 .40848 .643 -.6122 .9913 

نارگشدرگ  -2.02257* .40676 .000 -2.8210 -1.2242 

مدرم یلحم  ناسانشراک   -.18955 .40848 .643 -.9913 .6122 

نارگشدرگ  -2.21212* .24178 .000 -2.6867 -1.7375 

نارگشدرگ ناسانشراک   2.02257* .40676 .000 1.2242 2.8210 

مدرم یلحم   2.21212* .24178 .000 1.7375 2.6867 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 فده یاه اتسور رد یعامتجا دعب رد ینیرفاراک هعسوت یعامتجا یاه هنیمز صوصخ رد رد قوف لودج اب طابترا رد
 زا یکاح هک دشاب یم -1266106 نیگنایم فالتخا نازیم زین و sig رادقم هب تیانع اب نارگشدرگ رظن زا ،یرگشدرگ
 دروم هقطنم رد و یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت یعامتجا یاه هنیمز فعض ای یعامتجا یاه هنیمز دوجو مدع
 6767606 فالتخا نایم و sig (11101) رادقم هب هجوت اب عوضوم نیا یلحم مدرم رظن زا هک یرما . تسا هعلاطم
 هب تیانع اب رما نیا زین ناسانشراک رظن زا نینچمه دشاب یم هدش دای یعامتجا یاه هنیمز یاراد هعلاطم دروم هقطنم
 . دشاب یم تیفرظ نیا یاراد رظن دروم هقطنم 1266106 نیگنایم فالتخا نازیم و (sig=0.000)رادقم
  یدبلاک و تخاسریز صخاش

 یدبلاک و تخاسریز صخاش یارب نیول نومزآ جیاتن :3 لودج
Test of Homogeneity of Variances 

یدبلاک  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
13.465 2 827 .000 

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دییات H1 ضرف ینعی تسا 2101 رادقم زا رتمک (sig)یرادانعم حطس هک تسا صخشم نیول نومزآ جیاتن هب هجوت اب
 هزاس رد فلتخم ناسانشراک و یلحم مدرم ،نارگشدرگ لقتسم یاه هورگ سنایراو نیاربانب .دوش یم در H0 ضرف و
 .تسین ربارب مه اب یگنهرف و یعامتجا ریغتم

 یدبلاک و تخاسریز صخاش یارب اوونآ نومزآ جیاتن :2 لودج
ANOVA 

یدبلاک  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 934.771 2 467.386 55.701 .000 
Within Groups 6,939.317 827 8.391   
Total 7,874.088 829    

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 رب یعامتجا دعب رد ینیرفآراک هعسوت یاه هنیمز صوصخ رد تسا 2101 نازیم زا رتمک هک sig نزیم و قوف لودج هب هجوت اب
  تسین صخشم توافت نیا نازیم اما دراد دوجو توافت ناسانشراک زین و یلحم مدرم ،نارگشدرگ تارظن ساسا

 یدبلاک و تخاسریز صخاش یارب اوونآ نومزآ یلیصفت جیاتن :21 لودج
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: یدبلاک  
LSD 

(I) group (J) group Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

ناسانشراک  
مدرم یلحم   -.29520 .35751 .409 -.9969 .4065 

نارگشدرگ  -2.36415* .35600 .000 -3.0629 -1.6654 

مدرم یلحم   
ناسانشراک  .29520 .35751 .409 -.4065 .9969 
نارگشدرگ  -2.06895* .21161 .000 -2.4843 -1.6536 

نارگشدرگ  
ناسانشراک  2.36415* .35600 .000 1.6654 3.0629 

مدرم یلحم   2.06895* .21161 .000 1.6536 2.4843 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رد یدبلاک و تخاسریز دعب رد ینیرفاراک هعسوت یعامتجا یاه هنیمز صوصخ رد رد قوف لودج اب طابترا رد
 یم -2752906 نیگنایم فالتخا نازیم زین و sig رادقم هب تیانع اب نارگشدرگ رظن زا ،یرگشدرگ فده یاه اتسور
 رد ینیرفآراک هعسوت یتخاسریز یاه هنیمز فعض ای یدبلاک و یتخاسیز یاه هنیمز دوجو مدع زا یکاح هک دشاب
 و sig (11101) رادقم هب هجوت اب عوضوم نیا یلحم مدرم رظن زا هک یرما . تسا هعلاطم دروم هقطنم رد و یرگشدرگ
 هب زین یلحم مدرم رگید ترابع هب .تسا هدیسرن لوبق لباق دح هب نکل تسا دییات دروم -1623601 فالتخا نایم
 هب تیانع اب رما نیا زین ناسانشراک رظن زا نینچمه دنتسه قفاوم نرگشدرگ رظن اب صخاش ندوب یفنم ببس
 نینچم دنراد دیکات تازیهجت ندوب بسانم رب نارگشدرگ اب 2752906 نیگنایم فالتخا نازیم و (sig=0.000)رادقم
 اذل تسا یلحم مدرم رظن فلاخم یار رگنایب هک تسا 1623601 زین یلحم مدرم اب هورگ نیا نیگنایم فالتخا نازیم
 . دشاب یم تیفرظ نیا یاراد رظن دروم هقطنم هک تسا نآ رب دقتعا

 یطیحم تسیز صخاش
 یطیحم تسیز صخاش یارب نیول نومزآ جیاتن :11لودج

Test of Homogeneity of Variances 
یطیحم تسیز  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
19.221 2 827 .000 

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دییات H1 ضرف ینعی تسا 2101 رادقم زا رتمک (sig)یرادانعم حطس هک تسا صخشم نیول نومزآ جیاتن هب هجوت اب
 هزاس رد فلتخم ناسانشراک و یلحم مدرم ،نارگشدرگ لقتسم یاه هورگ سنایراو نیاربانب .دوش یم در H0 ضرف و
 .تسین ربارب مه اب یگنهرف و یعامتجا ریغتم

 یطیحم تسیز صخاش یارب اوونآ نومزآ جیاتن :21 لودج
ANOVA 

یطیحم تسیز  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 33.526 2 16.763 18.674 .000 
Within Groups 742.370 827 .898   
Total 775.896 829    

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 951 ...هنانیرفآراک هعسوت یاه هنیمز یسررب

 دعب رد ینیرفآراک هعسوت یاه هنیمز صوصخ رد تسا 2101 نازیم زا رتمک هک sig نزیم و قوف لودج هب هجوت اب
 صخشم توافت نیا نازیم اما دراد دوجو توافت ناسانشراک زین و یلحم مدرم ،نارگشدرگ تارظن ساسا رب یعامتجا
  .تسین

 یطیحم تسیز صخاش یارب اوونآ نومزآ یلیصفت جیاتن :31 لودج
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Modiriat 
LSD 

(I) group (J) group Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

ناسانشراک  
مدرم یلحم   -.18732 .11693 .110 -.4168 .0422 

نارگشدرگ  -.54271* .11644 .000 -.7713 -.3142 

مدرم یلحم   
ناسانشراک  .18732 .11693 .110 -.0422 .4168 
نارگشدرگ  -.35539* .06921 .000 -.4912 -.2195 

نارگشدرگ  
ناسانشراک  .54271* .11644 .000 .3142 .7713 

مدرم یلحم   .35539* .06921 .000 .2195 .4912 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاه اتسور رد یطیحم تسیز دعب رد ینیرفاراک هعسوت یعامتجا یاه هنیمز صوصخ رد رد قوف لودج اب طابترا رد
 هک دشاب یم -7165201 نیگنایم فالتخا نازیم زین و sig رادقم هب تیانع اب نارگشدرگ رظن زا ،یرگشدرگ فده
 رد ینیرفآراک هعسوت یطیحم تسیز تیریدم یاه هنیمز فعض ای یطیحم تسیز یاه هنیمز دوجو مدع زا یکاح
 اب عوضوم نیا ناسانشراک رظن اب سایق رد یلحم مدرم رظن زا هک یرما . تسا هعلاطم دروم هقطنم رد و یرگشدرگ
 هب .تسا هدیسرن لوبق لباق دح هب نکل تسا دییات دروم -6918701 فالتخا نایم و sig (11101) رادقم هب هجوت
 ناسانشراک رظن زا نینچمه .دنتسه قفاوم نرگشدرگ رظن اب صخاش ندوب یفنم ببس هب زین یلحم مدرم رگید ترابع
 تیریدم ندوب بسانم رب نارگشدرگ اب 7165201 نیگنایم فالتخا نازیم و (sig=0.000)رادقم هب تیانع اب رما نیا زین
 رگنایب هک تسا 3922901 زین یلحم مدرم اب هورگ نیا نیگنایم فالتخا نازیم نینچمه دنراد دیکات یطیحم تسیز
 . دشاب یم تیفرظ نیا یاراد رظن دروم هقطنم هک تسا نآ رب داقتعا اذل تسا یلحم مدرم رظن فلاخم یار
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 طاقن نایم رد یرورپماد و یزرواشک هزوح رد نآ دودحم یاه تیفرظ هب هجوت اب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت
 اب هک دنچ ره درادن دوجو نآ یارب ینامرد دیآ یم رظن هب رما یادتبا هک تسا ییاه هلوقم هلمج زا روشک ییاتسور
 یاه تشک هعسوت و تشک هویش هب یشخب عونت اب یرایسب دودح ات ناوت یم مه هصرع نیارد یژلونکت زا هدافتسا
 نیا اما درک ناربج یدودح ات ییاتسور قطانم رد ار یزرواشک یاه تیلاعف ندوب یتقوم صقن یعون هب یا هناخلگ
 یارب رت رادیاپ و رت دمآراک لح هار ییاتسور قطانم رد یرگشدرگ یاه تیفرظ دوجو هک تسا یلاح رد بلطم
 و یداصتقا هعسوترب یرگشدرگ تاریثات مینادب هک تسا تهج نآ زا بلطم نیا تیمها . تسا ییاتسور یحاون
 یلاح رد نیا .دننک دای تعنص ربا کی ناونع هب یرگشدرگ زا هزورما هک تسا هدش رجنم فلتخم عماوج یعامتجا
 روظنم هب یرتالاب تیلوا زا ییاتسور قطانم ،نردم یگدنز کبس یشان یاه ییاسران و تالکشم هب هجوت اب هک تسا
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 هب لیدب یب شقن و هدوب لاصتا هقلح ناوت یم نیب نیا رد هچنآ .دنرادروخرب نارگشدرگ دزن رد یرگشدرگ دصاقم
 یاه تیفرظ دوجو . تسا ینیرفآراک ،دشاب ییاتسور هتفای هعسوت قطانم هب یلومعم ییاتسور یحاون لیدبت روظنم
 ،یعامتجا ،یشزرو ،یگنهرف ،تمالس یرگشدرگ ،یدرگ تعیبط فلتخم یاه هزوح رد یرگشدرگ تعنص رد هدمع
 هلمج زا یگمه ... و یریاشع یگدنز هبرجت ،ییاتسور هصرع یرکب ،...و یتوص ،ییاوه یاه یگدولآ زارودهب یگدنز
 عقاو تلفغ دروم یدایز رایسب دودح ات هدش ناونع بلاطم تیمها ام روشک رد .تسا ینیرفآراک هعسوت یاه تیفرظ
 یزیر همانرب مدع اما هیلوا یاهانب ریز و اه تیفرظ دوجو مغر یلع جرک ناتسرهش و زربلا ناتسا رد هژیوب تسا هدش
 رد هنارگشدرگ داصتقا هخرچ ددرگ یم بجوم هک تسا هصرع نیا رد یدج یاه بیسآ هلمج زا بسانم و نزاوتم
 لیلد هب رتمک و نایانشآ دیدزاب و دید تروص هب ای یروبع تروص هب ای نارگشدرگ و ددرگن ارجا لماک روط هب هقطنم
 زین شهوژپ نیا جیاتن هک یرما .دنوش رضاح قطانم نیا رد هقطنم یمیلقا و یعیبط ،یعامتجا و یگنهرف یاه لیسناتپ
 یعامتجا یاه ریغتم شخب رد T نومزآ جیاتن شهوژپ نیا رد هدش ناونع بلاطم هب هجوت اب . دراذگ یم هحص نا رب
 زا هعلاطم دروم هدودحم رد یگنهرف و یعامتجا صخاش دوجوم تیعضو هک تسا نآ رگنایب ناسانشراک هزوح رد
 و یعامتجا صخاش دوجوم تیعضو نارگشدرگ رظن زا هک تسا یلاح رد بلطم نیا .تسا بولطم ناسانشراک رظن
 T لدم یجورخ هب تیانع اب زین یتخاسریز یاه تیفرظ هزوح رد .تسین بولطم هعلاطم دروم هدودحم رد یگنهرف
 رظن زا هعلاطم دروم هدودحم رد یدبلاک و تخاس ریز صخاش دوجوم تیعضو هک تسا نآ رگنایب شخب نیا جیاتن
 هزوح رد .تسین بولطم نادنچ تیعضو نیا نارگشدرگ صوصخ رد لبق شخب دننامه اما تسا بولطم ناسانشراک
 دوجوم تیعضو هک تسا نآ رگنایب جیاتن یلحم مدرم و ناسانشراک رظن زا زین یبناج تامدخ و تسیز طیحم
 رظن زا هک یلاح رد تسا بولطم ناسانشراک رظن زا هعلاطم دروم هدودحم رد یدبلاک و تخاس ریز صخاش
 یاه هزوح رد اه تخاسریز دوجوم عضو یلک دنیآ رب .تسین بولطم تیعضو نیا ریخا دروم ود قباطم نارگشدرگ
 هورگ هس ره تارظن هسیاقم .تسین بولطم نارگشدرگ رظن تیلوا اب یطیحم تسیز و یدبلاک تخاسریز و یعامتجا
 و یعامتجا هفلوم هنیمز رد هک تسا نا رگنایب زین اوونآ نومزآ قیرط زا ناسانشراک و یلحم مدرم ،نارگشدرگ
 یاه تیفرظ دقاف یلحم مدرم و نارگشدرگ رظن زا رظن دروم هقطنم یتسیز طیحم هفلوم زین و یدبلاک تخاسریز
 .دراد دوجو تیفرظ نیا ناسانشراک رظن زا هک یلاح رد تسا ینیرفآراک
 :زا دنا ترابع هلاقم تاداهنشیپ

 ،یزاس لعفلاب زین و هعلاطم دروم هدودحم توق طاقن زا هدافتسا یاتسار رد اه دربهار نیا :یمجاهت یاه دربهار (1
 : زا دنا ترابع هک تسا شهوزپ دروم هدودحم رد دوجوم یاه تصرف

 و یرادید داعبا رد یا هناسر تاغیلبت مجح شرتسگ اب هقطنم نیا هب ترفاسم هب نارگشدرگ شزیگنا شیازفا •
 یشخب یهاگآ و یراتشون

 و ثادحا هنیمز رد یتلود ریغ و یتلود یاه شخب یاه یراذگ هیامرس بذج روظنم هب بسانم یاه رتسب داجیا •
 ینامرد و یشزرو ،یعیبط یاه هنیمز دعب رد توق طاقن هب هجوت اب ییاتسور و یرهش یاه تخاس ریز شرتسگ
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 یزرم ارف یرگشدرگ بذج روظنم هب یحیرفت و یتماقا یاه تخاس ریز هب تبسن هقطنم زیهجت و شرتسگ •

 هقطنم یعیبط یاه لیسناتپ هب هجوت اب یشزرو و یگنهرف یاه لاویتسف و تامسارم یازگرب •

 هب هجوت اب هقطنم یرگشدرگ تمس هب اه هیامرس بذج تهج رد یصوصخ و یتلود ناراذگ هیامرس قیوشت •
 .رادم اتسور یرگشدرگ هعسوت و هدروخن تسد و رکب طیحم لیبق زا شخب نیا یاه لیسناتپ

 یم فیرعت تادیدهت و توق طاقن نیبام تاوس یلیلحت لدم رد هک یتباقر یاه دربهار :یتباقر یاه دربهار ( 2
 هنیمز رگید یوس زا و هدرک هدافتسا هقطنم دنمتردق یاه تیفرظ زا وس کی زا هک تسا یتاداهنشیپ رب لمتشم ددرگ
 : تسا ریز دراوم رب لمتشم شخب نیا تاداهنشیپ ساسا نیا رب درب یم نیب زا هقطنم رد ار ازدیدهت دراوم ققحت

 و لخاد یگنهرف یاه یریگرد هب هجوت اب یموب گنهرف یاه بیسآ زا یریگولج تهج بسانم راک و زاس نیودت •
 نیمزرس زا جراخ

 مکارت و مجح نتفر الاب و نارگشدرگ دورو هب هجوت اب یتینما و یعامتجا تافلخت زورب زا یریگولج یارب شالت •
  هقطنم هب یتلود و یصوصخ یاه هیامرس و تیعمج

 زینو رکب تسیز طیحم هب هجوت اب یطیحم تسیز یاه بیسآ زا یریگولج تهج یرادم طیحم گنهرف یاغلا •
 شخب نیا زاین دروم نیناوق و حیاول نیدوت

 هجوت اب ( ناتسبات و راهب ) صاخ لصف کی هب نآ هب طوبرم یاه تیلاعف و یرگشدرگ ندش دودحم زا یریگولج •
 و یناتسمز یرگشدرگ جیورت روظنم هب لاس درس لوصف رد یتح نارگشدرگ زا ییاریذپ و هقطنم یه لیسناتپ هب
 لصف نیا صاخ یاه شزرو

 دح هک هناراک هظفاحم یاه دربهار ،تاداهنشیپ زا یرگید شخب هئارا یاتسار رد :هناراک هظفاحم یاه دربهار (3
 یاه فعض ندرب نیب زا رب ینتبم هک تسا تاداهنشیپ زا یرگید شخب دشاب یم اه تصرف و فعض طاقن لصاف
 دنا ترابع تاداهنشیپ نیا و تسا هقطنم هوقلاب یاه لیسناتپ ققحت رتسب و هنیمز یزاس مهارف زین و هقطنم رد دوجوم
 : زا

 هب یشخب یهاگآ و یتفرعم یاوزنا زا هقطنم جورخ یارب ش الت و یا هناسر تاغیلبت مجح شرتسگ یارب شالت •
 مدرم

 یاه شزومآ قیرط زا یرگشدرگ هنیمز رد صصختم و رهام یاه ورین زا یشان یاهدوبمک ناربج یارب شالت •
  هقطنم یموب یاه ورین هب هطوبرم

 شخب نیا یاه فعض ناربج و شخب نیا رد یزیر همانرب ءالخ ندرکرپ روظنم هب یرگشدرگ عماج دنس نیودت •
  هقطنم یرگشدرگ – یگنهرف شیامآ حرط بلاق رد

 جیورت و ینوناق راک و زاس فیرعت قیرط زا هدروخن تسد طیحم و رکب یاضف و تاغاب بیرخت زا یریگولج •
 ...و ناب طیحم کی درف ره نوچ یاه راعش بلاق رد تسیز طیحم زا تظافح و تیامح گنهرف
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 و فعض طاقن لصاف دح هک تسا یعفادت یاه دربهار رب رظان زین تاداهنشیپ ییاهن شخب :یعفادت یاه دربهار (4
 ار هقطنم رد دوجوم یلعف فعض طاقن مه هک تسا یتروص هب ریز تاداهنشیپ ساسا نیا رب تسا هقطنم تادیدهت زین
 : زا دنا ترابع تاداهنشیپ نآ و درب یم نیب زا ار هقطنم حطس رد تادیدهت ققحت هنیمز م و درب یم نیبزا

 جورخ تهج لصف ره اب بسانتم یرگشدرگ هنیمز رد یراذگ هیامرس و تارابتعا دوبمک زا یشان تالکشم عفر •
 یلصف یرگشدرگ ظاحل هب هقطنم

  یعامتجا و یگنهرف و یطیحم یاه بیسآ زا ریگولج تهج مدرم یهدنامزاس •

 یاه روشک براجت زا هدافتسا و یزرمارف هدودحم رد یرگشدرگ هزوح رد یراکمه تامهافت شیازفا یارب شالت •
  شخب نیا رد هیاسمه قفوم

 عبانم
 .سیدرپ :نارهت ،مود پاچ ،اهوگلا ،تایرظن ،فیراعت ؛ینیرفآراک .(9897)  دومحم ،ینایراد روپدمحا
 دنهس ناتسهد ،ناودنک یاتسور :یدروم هعلاطم)ییاتسور ناناوج ینیرفآراک هعسوت رد یرگشدرگ شقن ،(8897)شوایس ،قالشق ینمیا

 هاگشناد ،ییاتسور همانرب و ایفارغج هتشر هدکشناد ،یناوضر اضردمحم رتکد ییامنهار هب دشرا یسانشراک هماننایاپ ،(وکسا ناتسرهش
 .نارهت

 یاه اتسور و نیعرس ،یدروم هعلطم یرگشدرگ رب دیکات اب رادیاپ هعسوت یزیر همانرب ،(1397)زانهم ،داژنیلق هللا ،اضریلع ،یجالعتسا
 367 ،19 ،ایفارغج ،فارطا

 هعلاطم SWOT لدم زا هدافتسا اب ییاتسور یرگشدرگ هناگ راهچ ناکرا شجنس ،(1397) یدهم ،ملق تسر و دمحا دیس ،یدابآ نوتاخ
 199 ،19 ،یزرواشک هعسوت و داصتقا ،یرایتخب و لاحم راهچ یاهاتسور یدروم

 ی هعسوت رد یرگشدرگشقن لیلحت ،(1397) ،هجیدخ ،یرهمجرذوب و شوایس ،قالشق ینمیا ،اضردمحم ،یناوضر ،هلیصف ،یناخروداد
 ،(وکسا ناتسرهش ناردنکسا و ناودنک یاتسور :یدروم ی هعلاطم) ییاتسور ناناوج نیب رد ینیرفآراک هبشیارگ و هنانیرفآراک یاهیگژیو
 81 ی هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ی هلجم

 یرگشدرگ یاضف ،نیعرس مرگبآ ناتسهد ییاتسور یرگشدرگ رد یناسنا و یعیبط یاه ناوت یسررب ،(7397) ناراکمه و نژیب ینامحر
 6 هرامش

 ،ییاتسور یحاون هعسوت دنیارف رد ناییاتسور ینیرفآراک یاه هنیمز لیلحت و یسررب ،(1897) هدازراجن دمحم و اضردمحم ،یناوضر
 28 252 صص ،نارهت ،مود هرامش ،لوا لاس ،ینیرفآراک هعسوت همانلصف

 ،یرگشدرگ یاضف ،(نادمه رهش نیمیس) ییاتسور تفاب شزرا اب هاگیاج و ییاتسور یرگشدرگ رادیاپ هعسوت (7397) میرم ،ینامرهق
 6 هرامش

 79 ،نیمزرس یایفارغج همانلصف ،اراسآ یاتسور یدروم هعلاطم رادیاپ هعسوت و ییاتسور یرگشدرگ ،(3897) ناراکمه و لیعامسا ،یرداق
 و اتسور همانلصف ،دهشم یاهاتسور یدروم ةعلاطم :ییاتسور یرگشدرگ رد ینیرفآراک ةعسوت ،(2397) هدیرف ،یماحرا ،یدهم ،یمظاک

 9 هرامش ،16 لاس ،هعسوت
 هب یبایتسد تهج رد یرگشدرگ ینیرفآراک راک و بسک یاضف ی هعسوت ریثأت و شقن یبایزرا ،(1397) ناراکمه و بلاطوبا ،ینایواک

 6 هرامش ،17 لاس ،ییایفارغج ون یاه شرگن ،(ناگرگ ناتسرهش رد یبونج دابآرتسا ناتسهد :یدروم هنومن) ییاتسور رادیاپ هعسوت
 هب دشرا یسانشراک هماننایاپ ،(تفت ناتسرهش ،هوکریش ناتسهد)ییاتسور ینیرفآراک رد یرگشدرگ شقن ،(6397) ،همیلس ،هدازیناویک

 .ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج هدکشناد ،یربنق سوریس رتکد ییامنهار
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 زربلا ناتسا ،نکسم و سوفن یمومع یرامشرس (2397) ناریا رامآ زکرم
 یاضف ،رسمار هدرهاوج یاتسور یدروم هعلاطم ییاتسور یرگشدرگ یدربهار یزیر همانرب (7397) اسهم یفاچروپ یرفص ،یدهم ،ینموم
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