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 همدقم
 ینامزاس گنهرف و وج ،دنتسه رادیاپ یتباقر تیزم داجیا و عبانم ندروآ تسد هب ،صیخشت لابند هب هشیمه اهنامزاس
 درکلمع رب اهنآ ریثات و (1560؛0یناپمک ، یزنکم ؛51335نمشیف ) .دنشاب یم شزرا داجیا یدیلک عبانم ناونع هب
 و 1نوسفاتسوگ ؛ 9560،ناراکمه و 9ردیانشا ) تسا هدش تبث فلتخم یاه هتشر رد یبوخ هب یکیزیف
 هب تبسن داهن ای نامزاس کی یاضعا هک تسا کرتشم کرد و طابنتسا زا یمتسیس ینامزاس گنهرف .(1560،ناراکمه
 یاضعا هک تسا اجنیا عوضوم .دوش یم رگیدکی زا نامزاس ود کیکفت بجوم یگژیو نیمه و دنراد نامزاس نآ
 نیا دیاب نامزاس لک طیارش دوبهب هجیتن رد و شورف تیعضو دوبهب یارب هک دنراد ار دوخ صاخ گنهرف زین شورف
 زا هدافتسا اب هک درک یقلت یریسفت متسیس ناوت یم ار گنهرف .(0395 ،ناراکمه و یمیدن) درک تیریدم ار گنهرف
 نآ دوجو زا یهام اما ،تسا هتفرگارف ار یهام بآ. تسا بآ و یهام دننامه گنهرف . مینکیم رادانعم ار اهتیلاعف نآ
 ، نیداوجدیس) دنک کرد ار بآ تیمها و شقن ات ،دینک جراخ بآ زا ار یهام هکنیا رگم ،درادن عالطا
 یبایرازاب و شورف تیریدم تایبدا رد یگزات هب ینامزاس گنهرفزا هک یدیدج یاهدربراک زا یکی .(9395،ینادیفسا
 نتشادرد ار دوخ نامزاس تیقفوم ابلاغ شورف ناریدم.تسا شورف گنهرف هلوقم ،تسا هتفرگرارق هجوت دروم
 ور دشر هبنج ،شورف گنهرف کی ،ام یزاس موهفم رد .(1395،روپ میحر)دنناد یم شورفرد یزوریپ یارب یگنهرف
 هب یرتشم زکرمت قیرط زا دشر نیا ،رازاب یریگ تهج رگید رصانع هب هجوت اب .تسا رازاب رب ینتبم تکرش دشر هب
 دور یم راظتنا .دنوش یم هتخاس یلعف و دیدج نایرتشم یارب شزرا داجیا قیرط زا طباور نآ رد هک دیآ یم دوجو
 گنهرف کی ،نیاربانب .(1،1335رباه لدیر).دننک تکرش شورف دنیارف ای یرتشم شزرا نیا داجیا رد نانکراک همه
 داجیا هب نانکراک همه دور یم راظتنا هک مینک یم فیرعت رازاب یریگ تهج روحم دشر هبنج کی ناونع هب ار شورف
 رایسب شورف دنور ،شورف گنهرف کی رد .دننک کمک شورف دنور رد هنالاعف تکرش اب اه یرتشم یارب شزرا
 ار ینامزاس گنهرف فلتخم هیال هس (0335)7 نیاش .(1،5660روندیر).دنک یم لمع تکرش رسارس رد و دنمشزرا
 هژیو هب  یگنهرف داعبا رب زکرمت.تاعونصم و کرحم یاه شزرا ،یساسا یساسا تاضورفم هلمج زا ،دنک یم حیرشت
 ارگ رازاب گنهرف کی رصانع هنوگچ هکنیا زا رت قیمع کرد دناوت یم رما نیا اریز ،تسا دیفم رازاب یریگ تهج یارب
 هکنیا و تعنص نیا رد شورف یدیلک شقن هب هجوتاب .(1،1660لراف).دراذگ یم ریثات درف نانکراک شرگن و راتفر رب
 زادنا مشچ و یتباقر تیزم ثعاب نینچمهو دشاب یم نامزاس تیقفوم رد یتایح لماع کی ناونع هب شورف گنهرف
 رادیاپ یتباقر تیزم هبرجنم هنیمز نیا رد شورف گنهرف هلوقم هب هجوت اذل،دشاب یم شورف نانکراک نایمرد کرتشم
 نیارد لاعف بیقر  یاه تکرش هب تبسن قوف تکرش یدیلوت درگوگ لوصحم ،هکدهدیم ناشن دهاوش ."دوش یم
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 ینادنچ قیفوت رازابرد دوخ یابقر هب تبسن لوصحم شورف صوصخرد اما ،دشاب یم تیفیک نیرتالاب یاراد هزوح
 لماوع ییاسانش موزل نیاربانب؟تسا هدوب لیخداهتکرش نیا تیقفوم رد یلماوع هچ ،تسا نیا لاوئس.تسا هتشادن
 هلئسم.تسا هدش هجوت رتمک هلوقم نیا هب و تسا نایامن شیپ زا شیب زاگ و تفن تعنص رد شورف گنهرف رب رثوم
 ور نیازا؟تسا هنوگچ شورف گنهرف لدم ور شیپ یاهرازاب رد هدننک زیامتم یاهیگژیو هب هجوت اب تسا نیا رگید
 و ییاسانش فلتخم یاه هبنج زا ار عوضوم نیا نیداینب لیالد ناوتب ات تسا هدش هاگن رگن یلک یدید اب هلئسم نیا هب
 تعنصرد ار یوگلا دراد شالت رضاح شهوژپ و . تسا هدش هدافتسا یفلد کینکت زا لیلد نیمه هب .درک یدنب هبتر
 روشک رد هزوح نیارد لاعف زاگ و تفن یاه تکرش یارب یهار هشقن ات،دهد رارق نومزآ دروم و قلخ زاگ و تفن
 هتخادرپ مالیا زاگ شیالاپ  رد شورف گنهرف لدم رب رثؤم لماوع یدنب هبترو  ییاسانش هب قیقحت نیا رد نیاربانب .دشاب

 .دش
 گنهرف رب رثوم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش ناونع اب یشهوژپ رد (1395) ناراکمه و یحتف ؛(1395) روپ میحر
 ،روظنم نیدب .دنتخادرپ (ناریا یتلود همیب یاه تکرش هسیاقم : یدروم هعلاطم) ناریا همیب تعنص رد شورف
 لدم یزاس ی موب هب مادقا سپس و شهوژپ یموهفم لدم یحارط هب مادقا شهوژپ تایبدا هعلاطم زا سپ رگشهوژپ
 و یرب تاقیقحت جیاتن نینچمه و (5560)1العم بید لدمزا یرادرب وگلا اب شهوژپ یموهفم لدم .تسا هدومن
 شورف گنهرف نیب طابترا یسررب هب یشهوژپ رد (0395) فرشاروپ ، راولا یدمحا.دیدرگ یحارط (1135)ناراکمه
 یلام یاه هسسوم و اه کناب نایرتشم و نانکراک :یدروم هعلاطم) یرتشم  درکلمع و هدش یرتشم کاردا شزرا اب

 یرتشم درکلمع و هدش کرد شزرا اـب شورـف گـنهرف نیـب داد ناـشن جیاـتن .دنتخادرپ (رتخد لپ ناتسرهش
 شزرا اب شورف گنهرف داعبا نیب  یرادانعم و تـبثم  طاـبترا نیـنچمه  و دراد دوـجو یراداـنعم و تـبثمهطبار
 کناب تامدخ تیفیکرب شورف گنهرف ریثات یسررب هب (5560)العم .تسا رارقرب یرتشم درکلمع و یرتشم هدش کرد
 گنهرف و دراد دوجو تامدخ تیفیک و شورف گنهرف نیب تبثم هطبار کی هکداد ناشن جیاتن.تخادرپ ندرا رد
 گنهرف یسررب هب یشهوژپ رد(0560)2ینهدم .تسا طسوتم دح رد یسررب دروم یاهکناب رد نانکراک شورف

 یاه لدم و اه بوچراچ شهوژپ جیاتن .دنتخادرپ تکرش یراذگ شزرا و تراسخ ناربج یژتارتسا ،شورف نامزاس
 درکلمع رب نآ ریثات داجیا و (شاداپ) تراسخ ناربج راتخاس و نامزاس گنهرف نیب طابترا داجیا یارب ار یفلتخم
 رد ( ینامزاس) گنهرف و وج یسررب ناونع اب ی هلاقم رد(1560)ناراکمه و 9نوسفاتوگ .دنک یم مهارف شورف
 وج تیوقت و داجیا قیرط زا دنناوت یم اه نامزاس هک داد ناشن جیاتن یسررب .دنتخادرپ شورف تیریدم و شورف
 .دنبای تسد رادیاپ یتباقر تیزم هب بسانم ینامزاس گنهرف / نامزاس
 شورف گنهرف لدمرب رثوم یلصا یاه صخاش یدنب هبترو ییاسانش شهوژپ نیا ماجنا زا یلصا فده هکنیا هب رظن
 کی رضاح شهوژپ تفگ ناوت یم .دشاب یم هتخیمآ شور هدافتسا دروم قیقحت شور .تسا مالیا زاگ شیالاپ رد
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 یقیقحتره ماجنا رد .تسا یدربراک تاقیقحت هطیح رد فده رظن زاو دشاب یم (یمک-یفیک)یفاشتکا شهوژپ
 ات دنادب لبق زا ار دوخ یراک هزوح ققحم یتسیاب اریز دشاب یم تایرورض زا یکی یرامآ هعماج ندرک صخشم
 نیارد یرامآ هعماج.دزادرپب لیلحت و یسررب یارب زاین دروم یاه هداد و تاعالطا یروآدرگ هب نآ دروم رد دناوتب
 ریگرد نانکراک هیلک مود هلحرمردو مالیا زاگ شیالاپ رد لئاسم هب هاگآ ناگربخ و ناسانشراک لوا هلحرم رد شهوژپ
 هلحرم رد و ناگربخزا رفن65 لوا هلحرم رد یرامآ هنومن .دشاب یم مالیا زاگ شیالاپ رد شورفو یناگرزاب یاهدحاو
 تهج ینادیم و یا هناخباتک شور ود زا شهوژپ نیا رد .تسا هدش باختنا هداس یفداصت تروصب رفن615 دادعت مود
 هب هک یماگنه و شهوژپ عورش زا لبق یققحم ره :یا هناخباتک شور .تسا هدش هدافتسا تاعالطا یروادرگ
 ،اه باتک هعلاطم اب .دوب دهاوخ هناخباتک هب هعجارم زا ریزگان ،تسا هدش دنم هقالع شهوژپ یارب هژیو یعوضوم
 رتاسر و رت صلاخ ار دوخ شهوژپ عوضوم ،تسوا هقالع دروم عوضوم هزوح رد هک نارگید تاقیقحت و اه هلاقم
 شور نیا رد: ینادیم شور .تسا هدش هدافتسا تنرتنیا هب هعجارم و هناخباتک زا شهوژپ تایبدا و هنیشیپ یارب .دزاس
 رظن زا هدافتسا اب رضاح قیقحت رد .تسا هدوب مظنم هبحاصم ایور همانشسرپ قیرط زا هیلوا یاه هداد یروآدرگ رازبا

 دروم یفلد کینکت زا هدافتسا اب و هدش ییاسانش عوضوم اب طبترم لماوع ،قیقحت هتیمک دیتاسا و نارظن بحاص
 لماش یا همانشسرپ هنامرحم و هناگادج روط هب هورگ یاضعا زا کیره هب تسخن کینکت نیا رد .دنتفرگ رارق یسررب
 رد .دنهد صاصتخا یا هرمن 65 ات 5 زا رایعم ره هب ات دوش یم هتساوخ اضعا زا .دوش یم لاسرا رظن دروم یاهرایعم
 .دنوش یم فذح ،دشاب 7 زا رتمک اهنآ تارظن هرمن نیگنایم هک یئاهرایعم و هدش یروآ عمج اه همانشسرپ مود ماگ
 هک رایعم هعومجم کی هب ندیسر ات لحارم نیا .دنوش یم لاسرا دیدج همانشسرپ کی بلاق رد هدنام یقاب یاهرایعم
 نامه رد هک تسا نآ رتعیرس شور تسا ریگ تقو رایسب شور نیا .دبای یم همادا دنا هدرک بسک تفه یالاب تارمن
 تفه زا رتشیب هرمن هک یلماوع و دوش یریگ طسوتم ،تسا هدش هداد روتکاف ره هب هک اضعا یاه هرمن زا لوارود
 ،عوضوم فیرعت ،ساسا رب.(9795 ،ینایرامعم و رذآ) دندرگ باختنا یئاهن یاهروتکاف ناونع هب دنا هدرک بسک
 ،یلامتحاریغ یریگهنومن یاهشور زا هدافتسا اب و هلحرم راهچرد یفلد لناپ یاضعا و نییعت زاین دروم یاه صصخت

 هیهت یرامآ یاه نومزآ تهج یتامدقم همانشسرپ ترکیل یدنب هجرد سایقم اب سپس .دندش باختنا و ییاسانش
 هب لوا همانشسرپ .تسا هدش هدافتسا هتسب وزاب تروص هب همانشسرپ ودزا اه هداد یروآ عمج یارب .دیدرگ
 هفلؤم در ای دیئات یارب مود همانشسرپ و مالیا زاگ شیالاپرد شورف گنهرف لدم ربرثوم یلصا لماوع ییاسانشروظنم
 ماجنا ترکیل فیط ساسا رب همانشسرپ میظنت و هیهت.تسا هدش یحارط شورف گنهرف لدم ربرثوم یلصا یاه
 .تسا هدش هدافتسا ییاوتحم و یروص ییاور شور زا همانشسرپ ییاور یسررب یارب شهوژپ نیا رد .دش دهاوخ
 هداد امنهار داتسا هلمج زا یراتفر مولع و تیریدم دیتاسا و نارظن بحاص زا یدادعت هب همانشسرپ هک تروص نیدب

 یارب.دندومن دییات ار همانشسرپ قافتا هب هک دیدرگ یهاوخرظن اه هیضرف یبایزرا و اه شسرپ دروم رد اه نآ زا و هدش
 .تسا هدش هدافتسا خابنورک یافلآ بیرض زا همانشسرپ یئایاپ یسررب
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 قیقحت همانشسرپ یئایاپ یسررب .1 لودج
 دادعت خابنورک یافلآ لماوع

 1 .137 یراتخاس لماوع
 1 .107 ییاوتحم لماوع
 55 .017 یطیحم لماوع

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیاربانب ،دمآ تسد هب 7/6 زا شیب قیقحت یاه همانشسرپ یارب ،شهوژپ نیا رد هدش هبساحم خابنورک یافلآ بیرض
 خساپ یمومع یاه یگژیو فیصوت و یسررب یارب .تسا هدیدرگ یبایزرا بولطم رایسب قیقحت یاه همانشسرپ یئایاپ
 یارب یفلد کینکت زا و ،تسا هدش هدافتسا نیگنایم و یناوارف عیزوت لوادج دننام یفیصوت رامآ یاهشور زا ناگدنهد
 نومزآ زا اه هداد ندوب لامرن تهج مزال یرامآ یاه لیلحت ماجنا یارب .دش هدافتسا اه هیوگ ندروآ تسدب
 شجنس تهج و لادنک یگنهامه بیرض زا ناسانشراک هاگدید یگنهامه یارب نینچمه و فنوریمسا -فورگومولک
 تهج و یفاشتکا و یدییات یلماع لیلحت زا بیترت هب شورف گنهرف لدم رب رثؤم لماوع ییاسانش و همانشسرپ ییاور
 اب هدمآ تسدب یاه هداد لیلحت و هیزجت نینچمه .دوش یم هدافتسا نمدیرف نومزآ زا شهوژپ  اهریغتم یدنب هبتر
  .تسا هتفرگ تروص لرزیل و SPSS یرامآ رازفا مرن زا هدافتسا
 یرظن ینابم

 هجوت دروم یبایرازاب و شورف تیریدم تایبدا رد یگزات هب ینامزاس گنهرفزا هک یدیدج یاهدربراک زا یکی
 یارب یگنهرف نتشادرد ار دوخ نامزاس تیقفوم ابلاغ شورف ناریدم.تسا شورف گنهرف هلوقم ،تسا هتفرگرارق
 یتایح لماع کی و،تسا دارفا نایم کرتشم شنیب شورف گنهرف.(1395،روپ میحر)دنناد یم شورفرد یزوریپ
 یلصا عبنمو تسا یرکف هیامرس زا کفنیالءزج،شورف گنهرف.(1660، 5نیوراگ) دشابیم نامزاس تیقفوم شیازفارد
 ،شورف گنهرف کی ،ام یزاس موهفم رد .(0560،دریب؛6560، 0میره)دشاب یم تابثاب یتباقر تیزم هب یبایتسد یارب

 قیرط زا دشر نیا ،رازاب یریگ تهج رگید رصانع هب هجوت اب .تسا رازاب رب ینتبم تکرش دشر هب ور دشر هبنج
 .دنوش یم هتخاس یلعف و دیدج نایرتشم یارب شزرا داجیا قیرط زا طباور نآ رد هک دیآ یم دوجو هب یرتشم زکرمت
 گنهرف .(1335، 9رباه لدیر).دننک تکرش شورف دنیارف ای یرتشم شزرا نیا داجیا رد نانکراک همه دور یم راظتنا
 لهیس) .دراد یم هگن مهب ار نامزاس هک  دوش یم فیرعت یراجنه ای یعامتجا لاصتا لماع ای بسچ ناونع هب بلغا
 یم نامزاس یاضعا هک تسا تاداقتعا و یعامتجا یاهنامرآ ای اهشزرا رگنایب نیا .(0135یشیت ؛ 5135 نیترام و
135 ،نیترام و لهیس ؛6135 ،سیئول) دنراذگب کارتشا هب دنناوت  ار نادنمراک راتفر کرتشم یاهرواب و اهشزرا نیا .(5
 ریغ و یمسر لرتنک یاه متسیسرد ینامزاس گنهرف هکدننک یم داهنشیپ (0335 ، یواتآ و زمایلیو) .دننک یم تیاده
 یاهدنیآرف و نانکراک راتفر ، تراظنو یربهر تیهام ، تاعالطا زا هدافتسا ، شاداپ یاه متسیس ، نامزاس یمسر
 خر نامزاس رد تاقافتا ارچ هک دهد یم حیضوت ینامزاس گنهرف ، رگید ترابع هب .دوش دراو تکرش یریگ میمصت

                                                           
1 Garvin 
2 Harrim 
3Ridlehuber  
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 هب ار رازاب یریگ تهج (6335) یکسرواج و یلهوک. دنک یم نایب ار دتفا یم قافتا نآ رد هک یشور زین و دهد یم
  ی هدنیآ و لاح یاه هتساوخ و اهزاین اب طابترا رد بسانم خساپ و نامزاس حطس رد تاعالطا راشتنا و دیلوت ناونع
 ؛0335 ،تکسه و رتاک ؛5335 زنیر و نایلوا ؛5335 رنورب و رساو) نارگید و (0335) زمایلیو .دندومن فیرعت رازاب
 داجیا شزرا نایرتشم یارب عقاو هب هک تسا ینامزاس گنهرف هعسوت هک دنا هدرک حرطم ( 3335 ،گنیس و ودآ-ایپآ
 دش رکذ ًاالبق هک روطنامه .تسا یرورض ینامزاس تیقفوم تیاهن رد و یضار یاهیرتشم داجیا یارب  نیا هک دنک یم
 تهج یاراد هک یتکرش هصخشم .دندیمان  "رازاب یریگ تهج"ار ینامزاس گنهرف نینچ (6335) رتالسا و روران ،
 هب شزرا هئارا و نایرتشم کرد هژیو هب ، یبایرازاب لوئسم نامزاس رد همه هک تسا نیا هب داقتعا تسا رازاب یریگ
  .(6335 سورنوورگ ؛7135 ناماروساراپ ؛1135 رتسبو) دنتسه اهنآ
 شهوژپ یاههتفای
 00 ینعی رفن 39 دادعت .دناهداد لیکشت ار هنومن مجح دصرد 17 رفن 555 اب هک دناهدوب درم ناگدنهدخساپ رتشیب
 رفن 67 دادعت .دنا هدوب لهاتم ناگدنهد خساپ دصرد 9891 ینعی رفن 61 دادعت .دنشابیم نز زین ناگدنهدخساپ دصرد
 خساپ دارفا زا رفن 11 دادعت ،دنمراک ناگدنهد خساپ زا رفن 90 .دنا هدوب درجم زین ناگدنهد خساپ دصرد 7801 ینعی
 ،ملپید قوف کردم یاراد دارفا زا رفن 50 نینچمه .دنشاب یم لغش نودب زین دارفا زا رفن 39 و دازآ لغش یاراد هدنهد
 .دنشاب یم ارتکد کردم یاراد رفن 0 و سناسیل قوف رفن 91 ،سناسیل رفن 61
 یفلد کینکت
 صخاش و دشاب یم هداد رظن دروم یاهرایعم لماش یا همانشسرپ هورگ یاضعا زا کیره هب تسخن کینکت نیا قبط
 یئاهن قفاوت هب یبایتسد اب مراهچ دنار رد و تفای همادا دنار 1 رد یفلد کینکت .دندش فذح 7 ریز زایتما اب یاه
 هزوح نیا ناگربخ طسوت سپس.دشاب یم هدهاشم لباق(0 لوادج) رد یفلد کینکت زا لصاح جیاتن .تسا هدش فقوتم
 یسررب دروم اهصخاش کتکت یفلد شور قبط ،دندوب انشا روما هیلک اب و دندوب هدش باختنا سانشراک 65زا هک
  .تفرگ رارق

 یفلد کینکت ییاهن دنار جیاتن هصالخ .2لودج

 اه هفلوم

انشراک
 5 س

انشراک
 0 س

انشراک
 9 س

انشراک
 1 س

انشراک
 1 س

انشراک
 0 س

انشراک
 7 س

انشراک
 1 س

انشراک
 3 س

انشراک
 65 س

 نیگنایم

 یراتخاس لماوع

 هعسوت یزیرهمانرب
 یدرف

7 0 1 3 1 1 3 1 3 1 1 

 یدرف یاهیگژیو
 نانکراک

1 3 3 3 1 3 1 1 7 1 981 

 187 7 1 3 1 3 7 7 1 3 3 بولطم تخاسریز

 یاهیگژیو
 ینامزاس

1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 081 

 181 3 3 1 3 3 1 1 1 3 1 ینامزاس طیحم

 لماوع

 یطیحم

 181 1 3 3 1 3 1 3 1 1 3 ،(اهرازاب)نایرتشم

 387 3 3 3 1 3 0 1 1 1 1  ابقر
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 181 3 3 3 1 1 7 3 3 7 3 تکرش

 ىاه هطساو
 ،ىبایرازاب

3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 081 

 081 1 1 3 7 3 3 3 7 1 1 عماوج هلوقم

 181 3 1 7 3 3 1 1 3 3 3 یداصتقا طیحم

 181 3 3 1 1 3 3 3 7 3 1 یعامتجا طیحم

 181 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 یروانف طیحم

 یسایس طیحم
 ینوناق

3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 081 

 181 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 یتباقر طیحم

 081 3 0 1 3 1 1 3 3 1 1 ینامزاس طیحم

 ییاوتحم لماوع

 981 1 1 1 3 1 3 7 3 1 3 یلم گنهرف

 181 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 یقالخاوج

 981 1 1 3 1 3 3 7 1 3 1 یلماعتوج

 081 3 3 3 1 3 3 1 3 1 1  یراتخاس وج

 181 3 1 1 3 3 3 3 7 3 1 یکاردا وج

 یگتفای هعسوت
 تعنصو تکرش

3 1 3 1 1 1 3 1 3 3 181 

 081 3 1 1 3 1 1 3 3 3 3 یلام تیعضو

 181 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 اه ییاراد مجح

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لادنک قفاوت بیرض جیاتن .9 لودج
 دادعت هرود

 هیوگ

 یرادانعم رادقم یدازآ هجرد لادنک بیرض ناسانشراک دادعت

 666/6 61 619/6 65 51 لوا دنار
 666/6 71 119/6 65 11 مود دنار
 006/6 90 110/6 65 10 موس دنار

 156/6 90 017/6 65 10 مراهچ دنار
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 (KMO) هنومن تیافک صخاش جیاتن .4 لودج

 .KMO 931صخاش رادقم
7671 (ود یاک هرامآ زا یبیرقت)تلتراب نومزآ هرامآرادقم 6518 
 .690 یدازآ هجرد
 .666 یرادانعم حطس

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 (اه لماع دادعت) هژیو رادقم نییعت جیاتن .5 لودج

 اهلماع دادعت

 

 لماوع)هژیو ریداقم

 (هدنام یفاب لیلحترد
 شخرچ اب یجارختسا لماوع شخرچ نودب یجارختسا لماوع

 یعمجت% سنایراو% لک یعمجت% سنایراو% لک یعمجت% سنایراو% لک
5 019815 561831 561831 019815 561831 561831 39583 376819 376819 

0 15380 715805 113857 15380 715805 113857 11681 606850 336831 

9 01185 15787 070807 01185 15787 070837 19381 771860 070837 

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هژیو رادقم هک تسا هدش یئاسانش لماع هس Total Variance Explained ای سنایراو یلک لودج یجورخ ساسا رب
 تروص Principal components ای یلصا یاه هفلوم سیرتام درکیور زا هدافتسا اب هعلاطم نیا .دنراد 5 زا رتگرزب
  .تسا هدش هدافتسا سکامیراو شخرچ زا زین شخرچ شور باختنا یارب .تسا هتفرگ

 سکامیراو شخرچ اب اه هشوخ زا کی ره رصانع نییعت . 1 لودج
 اه لماع 

5 0 9 
Q1 305. 397.  

Q2 111. 900.  

Q3 710. 550.  

Q4 177.   

Q5 590.  760. 
Q6 077. 395.  

Q7   111. 
Q8 713.   

Q9   953. 
Q10 963.   

Q11  303.  

Q12  503.  

Q13  317. 316. 
Q14  163.  

Q15 907.  056. 
Q16 190.   

Q17  103.  

Q18 101.   

Q19  331.  

Q20  791.  

Q21 005.  017. 
Q22  111.  

Q23 110.  050. 
Q24   017. 

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه هداد عیزوت ندوب لامرن نومزآ جیاتن .7 لودج
 تیعضو یدازآ هجرد K.S رادقم ریغتم

 لامرن 615 77686 یراتخاس
 لامرن 615 13686 ییاوتحم
 لامرن 615 73686 یطیحم

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم   درادناتسا یلماع راب .2 لکش

 دیئات لباق همانشسرپ یلماع راتخاس نیاربانب تسا هدمآ تسدب 986 زا رتگرزب دراوم یمامت رد (همانشسرپ یاه هیوگ) 
 .(0لکش) تسا

 
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  (t-value) یرادانعم هرامآ .9لکش

 .دشابیم 0385 رتگرزب یرادقم 1686 نانیمطا حطس رد هعلاطم دروم داعبا زا کی ره شجنس یاهصخاش t یلماع راب
 .(9 لکش) تسا رادانعم هدش هدهاشم یاهیگتسبمه نیاربانب

 یدییات لدم شزارب یئوکین یاهصخاش جیاتن .7 لودج
 SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI یگدنزارب صخاش

 6-5 <386 <386 <386 <386 >586 >586 لوبق لباق ریداقم
 1386 1386 1386 7386 9386 07686 09686 هدش هبساحم ریداقم

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نمدیرف نومزآ یجورخ جیاتن .8 لودج
 تیمها نازیم نمدیرف هبتر ریغتم

 0680 0 یراتخاس

 0580 5 ییاوتحم

 0185 9 یطیحم

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 هعلاطم اب  ،لاوس نیا خساپ هب ندیسر تهج؟دنمادک شهوژپ یلصا هفلوم هکنیا رب ینبم شهوژپ لوا لاوس هب هجوتاب
 ییاسانش هیوگ 51 دادعت ، دنار راهچ رد یفلد کینکت کمک ابو و ناگربخ اب هبحاصم ماجناو قیقحت هنیشیپ و تایبدا
 دعب هس رد هدنام یقاب هیوگ 10 دادعت و فذح هیوگ 71 دادعت ناگربخ رظن و یفلد کینکت ماجنا هلحرم 1  زا سپ و
 هفلوم یدنب هبتر یگنوگچ ینعی قیقحت مود لاوس هب خساپ روظنم هب و دندش یدنب هقبط یطیحم ،ییاوتحم، یراتخاس
 زا کیره تیمها ناریم یدنب هبتر هب نمدیرف کینکت زا هدافتسا اب اهصخاش یدنبهشوخ و ییاسانش زا سپ ،اه
 تیولوا تسخن هبتررد ییاوتحم لماوع نمدیرف نومزآ یجورخ ساسا رب .تسا هدش هتخادرپ هناگ هس لماوع
 لکش هب  شهوژپ تایبدا .دندش یدنب هتسد یدنرادرارق یدعب یاه هبتر رد ییاوتحم و یراتخاس لماوع و درادرارق
 و نوسفاتسوگ) دراد درف حطسو دحاو حطس رد شورف گنهرف یاهدمایپ هب هراشا 0560 ات 6660 لاسزا یا هدرتسگ
 زا لصاح یاهدمایپ ای یاه یجورخ هک دننک یم صخشم قیقد تروص هب فادها نینچمهو .( .(1560ناراکمه
 ،دیلوت و هعسوت ،دشر تابث، میت حطسریز یاهدمایپ هب نیشیپ تاعلاطم رد.دشاب یزیچ هچ دیاب یژتارتسا یارجا
 ، نیداوج دیس) (شورف یاهتیلاعف،شناد تیریدم،یلغشدرکلمع)یتیریدم درکلمع یاهدمایپ،رازاب یربهر و یماگشیپ
 یاهدمایپ هب نیشیپ تاعلاطم رد .دش هراشا (0395،ناراکمهو یزیزع،1560ناراکمه و نوسفاتسوگ ؛1395،ینادیفسا
 شهاک،)یلم حطسرد اهدمایپ و(صصختمو دعتسم دارفا دورو،یرگ هطساو تردق شهاک)تعنص حطسرد
 هراشا(0395،ناراکمهو یزیزع)یزاس دنرب، هدورفا شزرا و زرا جورخزا یریگولجو یعامتجا یفنم تاعبت،یراکیب

 هدوب یلدم یحارط شهوژپ نیا یروآون اما تسا هتشذگ تاعلاطم اب هباشم یتاهج زا هعلاطم نیا جیاتن دنچ ره .دش
 و تیعضو نیا رد بسانم یتیریدم تامادقا و شورف گنهرف یریگلکش زا یدنور عماج تروص هب دناوتیم هک
 یاههویش هب طیارش یصخشم نامز کی رد و تعنص کی رد هک ارچ .دیامن هئارا ار دروآیم هارمه هب هک ییاهدمایپ
 .درب هرهب یلولعم و تلع طباور یرارقرب روظنم هب هدنکارپ و ازجم یاههتفای زا ناوتیمن و دروخیم مقر ینوگانوگ
 یاهدمایپ ات هتفرگ شورف گنهرف رب رثوم لماوع زا ار یصخشم یلولعم و تلع طباور دناوتیم هعلاطم نیا یاههتفای
 اهنآ زا یدادعت هب هک  دومن هئارا یدربراک یاهداهنشیپ ناوت یم رضاح شهوژپ جیاتن هب هجوت اب. .دنیامن هئارا نآ
 شورف گنهرف اب یدرف هعسوت یزیر همانرب هک دوش یم داهنشیپ شهوژپ یراتخاس لماوع ساسارب .ددرگ یم هراشا
 گنهرف اب هکداد رییغت یتروص هب ار دوجوم یاهکرحم یترابعب ای دنیامن تیوقت ارنآ مهو هدوب وسمه مه رظن دروم

 یتعنص یاه بایرازاب،نایرتشم زا یضعب ییایفارغج یگدنکارپ لیلد هب دوش یم داهنشیپ . .دنوشوسمه بولطمو دیدج
 ندوب یتعنص هجوتاب اه بایرازاب دیاب زینو ،دنهد ماجنا هدنکارپ یاه دحاو هب ار شورف مجسنم تروص هب دیاب
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 لیلد هب دوش یم داهنشیپ .دنشاب هتشاد ور تالوصحم شورف صوصخرد یفاک شناد و تراهم زا تالوصحم
 عبانم و نامزاس راتخاس ،دیلوت ،هعسوت و قیقحت ،یلام ،یبایرازاب یاهدحاو تکرش فعضو توق طاقن ییاسانش
 هب دیاب ىم اه تکرش دوش یم داهنشیپ شهوژپ یطیحم لماوع ساسارب .دنوش لیلحت و هیزجت رمتسم لکش هب یناسنا
 ناهذا رد ابقر تالوصحم هب تبسن دوخ تالوصحم هب قیرط نیا زا و دنبای تسد کیژتارتسا تیزم کی
 تاغیلبت رما رد تکرش هب هک ىیاهدحاو دوش یم داهنشیپ .دنهد صاصتخا ىرت هتسیاش هاگیاج ناگدننک فرصم
 یبایزرا دروم ار اهنآروماو،دنک یهدناماس اردننک ىم کمک ىیاهن نارادیرخ هب شیاهالاک عیزوت و شورف ،یدربشیپ
 .دوشرارقرب نامزاس یاهدحاو ریاسو هعسوت قیقحت دحاو نیب یناور و هداس تاطابترا هک دوش یم داهنشیپ .دهدرارق
 هتشاد هجوت ىعیبط تسیز طیحم هب دیاب ىبایرازاب تیریدم تکرش تیلاعف ندوب یتعنص هجوت اب دوش یم داهنشیپ
 یراذگ تسایس لرتنک زا جراخ یاهدادیور زا یلخاد همانرب یریذپریثات اب هلباقم تهج رد دوش یم داهنشیپ .دشاب
 یروف تبثم ساسحا تکرش ناریدم دوش یم داهنشیپ شهوژپ ییاوتحم لماوع ساسارب .دریگ تروص یبسانم

 هدرتسگ تیوقت)عناوم ندش زمرق تسایس تکرش ناریدم دوش یم داهنشیپ .دریگب شیپ رد ار رییغت داجیا ترورض
 تسایس تکرش ناریدم دوش یم داهنشیپ .دنریگب شیپ ار(رییغت یارب یگنهرف عناوم ندرب نیب زا اب لمع رب ینتبم
 وج و تعنصوج توق طاقن زا دنناوت یم ناریدم دوش یم داهنشیپ .دنریگب شیپ تدم هاتوک یاه یزوریپ دیلوت

 قیرط زا تکرش ناریدم دوش یم داهنشیپ .دننک هدافتسا صاخ ینامزاس فادها زا تیامح یارب ینامزاس ینامزاس
 هدش رکذ یداهنشیپ هوالع .دنبای تسد رادیاپ یتباقر تیزم هب بسانم ینامزاس گنهرف و وج تیوقت و داجیا
 تهج هدش یئاسانش یاهریغتم .ددرگ یم  هراشا اهنا زا یخرب هک تشاد دوجو رضاح شهوژپ رد زین یاه تیدودحم
 نیا نتخاس یموب تالکشم و دنراد روشک زا جراخ رد هدش ماجنا تاعلاطم رد هشیر ًاامومع اههزاس شجنس
 اب :گنهرف هزوحرد نورد هب نوریب یروصت یریذپ مدقت مدع ..دراد یئاه یراوشد و اه یتساک ًااتدعاق ،تاعلاطم
 -یموب گنهرفو شناد هب تبسن یلم تریغ ندوب گنررپو یمالسا یناریا گنهرف هب روشک ندوب هتسارآ هب هجوت
 گنهرف و تسین وسمه یمالسا یناریا گنهرف و شناد اب هک ، دریگ لکش ناهذا ردروصت نیا تسا نکمم یمالسا
 هبرجت اب هزوح نیا ناگربخ اب هبحاصم ماجنا روظنم هب .دنک یم قیرزت روشک یتیریدم و یگنهرف یاضف هب ار هناگیب
 گنهرف یاراد ینامزاس ره . دوب هجاوم تیدودحم و یراوشد اب اهنآ زا تقو نتفرگ و یدارفا نینچ نتفای هک،دوب زاین
 .دشاب یمن یرگید نامزاس ره یارب میمعت لباق یگداس هب شهوژپ نیا یاه هتفای اذل ،دشاب یم درف هب رصحنم وج و
 ناگدننک تکراشم هب یروضح یسرتسد مدع و شهوژپ دنور یدنک ثعاب 35 دیووک یرامیب یناهج نارحب دوجو
 اب هک دیبای روضح اهنآ راک لحمرد دیاب ناگربخ اب هبحاصم ماجنا یارب .دیدرگ رواشم و امنهار دیتاسا و شهوژپ
 زا یخرب هب هک دش هتفرگ رظن رد یتآ یاه شهوژپ یارب یاهداهنشیپ رضاح شهوژپ ردزین و .دوب هارمه یتالکشم
 داهنشیپ نارگشهوژپ هب دشاب یم شورف گنهرف هزوحرد هعلاطم نیلوا شهوژپ نیا هک هکاجنآزا .ددرگ یم هراشا اهنآ
 هب دوش یم داهنشیپرگید  نارگشهوژپ هب .دنهدرارق یسررب دروم ار شورف گنهرف زا ریغ رگید یاه هزوح دوش یم
 گنهرف زا یرگید لدم ناوت یم ، یفاشتکا یبیکرت یشهوژپ یاهدربهار زا هدافتسا اب .دنرادرپب شورف یلاعت لدم هئارا
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 یم داینب هداد هیرظن دربهار زا هدافتسا اب .داد رارق نومزا و ارجا دروم یلوپ و یلام تاسسوم و اهکناب یارب ار شورف
 .تخادرپ فلتخم یاه هزوح رد یفرصم یاه رازاب یارب شورف گنهرف یلدم یحارط هب ناوت
 عبانم
 درکلمع و هدش کاردا شزرا اب شورف گنهرف نیب طابترا یسررب ،(0395) بنیز ،یبالوط ،هلا ناسای ،فرشاروپ ،ارهز ،راولا یدمحا

  .057-310 ،(1)3 ،یناگرزاب تیریدم .(رتخد لپ ناتسرهش یلام یاه هسسؤم و اه کناب نایرتشم و نانکراک :یدروم ةعلاطم) یرتشم

 درکلمع و هدش کاردا شزرا اب شورف گنهرف نیب طابترا یسررب ،(0395) بنیز ،یبالوط ،هلا ناسای ،فرشاروپ ؛ارهز ،راولا یدمحا
 .رتخد لپ ناتسرهش یلام یاه هسسؤم و اه کناب نایرتشم و نانکراک :یدروم ةعلاطم) یرتشم

 .ین ،رشن :نارهت ،راشفا همجرت ،«یا هنیمز هیرظن دیلوت لحارمو نونف :یفیک شهوژپ ینابم».(0395)؛ج ،نیبروک ؛ملسنآ ،سوارتسا

 تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ،نارهت.یدمحم کویب همجرت، یـفیک قـیقحت شور لوـصا »،(6395) تیلوج،نیبروک ؛ملسنآ ،سوارتسا
 .یگنهرف

 ،نارهت.یدمحم کویب همجرت،اه شورو اه هیور  ،ییاـنبم هـیرظن :یـفیک قـیقحت شور لوـصا ،(7195) تیلوج،نیبروک؛ملسنآ،سوارتسا
 .مود پاچ .یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ

 .رادید رشن :نارهت ،موس پاچ .هتخیما و یفیک قیقحت یاه شور رب یا همدقم .(5395) یلع ،ناگرزاب

 .باتزاب تاراشتنا ،نارهت ،یسیون همان نایاپ هب یدرکیور اب قیقحت شور .(9395) اضرمالغ ،یکاخ

 .مهدزناپ لاس ،11هرامش ،یناسنا مولع یسانش شور هلجم ،یزادرپ هیرظن یمومع یسانش شور ،(1195) نسح ،درف ییاناد
 .رافص رشن ،نارهت ،عماج یدرکیور :تیریدم رد یفیک شهوژپ یسانش شور ،(1195) لداع ،رذآ ؛یدهم ،یناولا ؛نسح ،درف ییاناد

 لاس،تیریدم هشیدنا ،«داینب هداد یزادرپ هیرظنرب یلمات :یفیک شهوژـپ یاـه یژتارتسا ».(0195) یبتجم ،دیس ،یماما ؛نسح ،درف ییاناد
 .30-73:(0)لوا

 ،یشهوژپ یزیمم یژتارتسا رب یلمأت :تیریدم یفیک یاه شهوژپ رد ییایاپ و ییاور ءاقترا ،(7195) بنیز ،یرفظم ؛نسح ،درف ییاناد
 .005-595 :5ش .5س .تیریدم یاه شهوژپ

 هسیاقم :یدروم هعلاطم) ناریا همیب تعنص رد شورف گنهرف رب رثوم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش همانایاپ "،(1395) کمایس ،روپ میحر
 ناتسمز ،(کادناریا)ناریا تاعالطا یروانف و مولع هاگشهوژپ رد (جنگ) ناریا یملع تاعالطا هاگیاپ، "(ناریا یتلود همیب یاه تکرش
1395. 

395) میحر ،دمحم ،ینادیفسا ؛.اضر ،دیس ،نیداوج دیس  .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .هدننک فرصم راتفر ،(1

395) میحردمحم ،ینادیفسا ؛اضر،دیس ،نیداوج دیس  .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،هدننک فرصم راتفر ،(9

 یاه سروب رد ماهس شورف و دیرخ یریگ میمصت راتفر اب گنهرف نیب هطبار یسررب ،(0395)دمحم ،قدنرب ینامیا و اسهم ،یناکیر یسابع
 .نارهت ،یگنهرف تاعلاطم ،یناسنا مولع یللملا نیب هرگنک نیمود ،ناریا رد راداهب قاروا بختنم یا هقطنم

 .10و 70 هرامش - 1795 راهب و 9795 ناتسمز ; تیریدم شناد :هلجم ; رذآ لداع8ینایرامعم هللا زیزع

 هیرظن درکیور اب کیمارس و یشاک تعنص رد قفوم دنرب یوگلا ،(0395) لضفلاوبا ؛یگنسزیرهک یتارب ؛هژینم ،هچ هرق ؛رایرهش ،یزیزع
  .761-001 ،(1)3 .یناگرزاب تیریدم .داینب هداد

 . هاگآ تاراشتنا ، GT یروئت ددنارگ رب دیکأت اب یعامتجا مولع رد قیقحت شور ،(1395)دوصقم ،هاوختسارف

 .3 هرامش ،تیریدم گنهرف ،یفیک قیقحترد ییاور ،(1195) نسحم هدازیلع ؛نسحلاوبا ،یهقف

 وق ،داینب هداد هیرظن ،یسانشرادیدپ ،یهوژپ تیاور) درکیور جنپ نایم زا باختنا :شهوژپ حرط و یفیک شیوپ ،(5395) ناج ،لوسرک
 .609ص .نارهت،مود شیاریو ،رافص تاراشتنا ،یمظاک نیسح ،درف ییاناد نسح همجرت .(یدروم هعلاطم ،یراگنم
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 لـیلخ ،دمحم دیس یبارعا هـمجرت ،یباـیرازاب و راک و بسک ،تیریدم یارب لمع یامنهار : داینب هداد قیقحت ،(1395) انیتسیرک ،گنیدلوگ
 .یگنهرف تاقیقحت رتفد :نارهت ،اضریلع دیـس یمـشاه ،مارهـش داژـن

 یروآون یزاس هدایپ و شورف یورین ییارگرازاب رثا یسررب ،(0395)نامرآ دیس ،داتسار و دمحم دیس ،دج یوسوم و نیدلارخف ،یفورعم
 نیموس ،(روشک برغ تلم کناب یاه هبعش :یدروم هعلاطم ) هناروآون ینامزاس گنهرف یجنایم شقن رب دیکأت اب شورف یورین
 .نارهت ،یتمواقم داصتقا رب دیکأت اب ناینب شناد داصتقا و یرادباسح ،تیریدم یللملا نیب سنارفنک

 " یاهژورپ یاهمیت رد یمیت درکلمع رب یمیت یرگ ساکعنا ریثات یسررب " .( 0395) اویش ،ینیمای نبا ،نیرآ ؛روپیلق ؛هشفنب ،یمیدن
 .0395 ناتسمز ،69 هرامش ،مهدزای لاس ، (یناسنا مولع)یشهوژپ – یملع هبتر یاراد تیریدم همانلصف

 شورف گنهرف رب رثوم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش ،(1395 )یکلم نسحدمحم و روپ میحر کمایس ؛یحتف اضردمحم ؛یدهم 8یهلارصن
 اب تیریدم و یرادباسح یللملا نیب سنارفنک نیمشش ،(ناریا یتلود همیب یاه تکرش هسیاقم :یدروم هعلاطم) ناریا همیب تعنص رد
 . نارهت ،نیون یشهوژپ مولع درکیور
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