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 یبایماک دیعس
 .ناریا ،نانمس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نانمس دحاو ،ایفارغج هورگ رایشناد

 15/41/1390:شریذپ خیرات 30/01/1390 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
-  هداهیپ ،اهاهاف نیازایکی .دندومنیم مهارف یگدنز یارب ار یرترب یاهااف ،تبسنهب اهررش ،تیرشب یایند هب هتینردم دورو زا لبت ات
- یهم یکورتمهبور یدراومرد و گنرمک نآرد یعمجیگدنز و مجارت دروم اهوردوخ طسوت هک تسا ررش ح سرد دوجوم یاههار
    ههب رهجنم ،کهی چیهه ،ینیرفآزاب و دوبرب ترجرد هتفریذپترور رمتسم هاگو یع قم تامادتا و رمانیلوئسم یهاگآ مغریلع و دور
   ههب ددهجم  یهاهحن   اهب تهسا    ددهررد تهسا اهناجنیا یرتکد هلاسر زا هتفرگرب هک هلاقم نیا ،تسا هدیدرحن نآ یایحا و یدنمتیاتر
   ههب یهشخب    تهیولوا و یهدناماهس تهرج ییوهحلا   ههئارا تدهه  اهب ،مدرم تکراشم و رواح یانبم و هیاپ ناونع هب یدبلاک یاهکالم
  ،یهنمیا) ی دهبلاکراذگرثا  یاهه صخاهش   شجنهس تهرج  رد ساهسا  نهیا رب هک .دیامن مادتا یررش یاههارهدایپ یتآ یدبلاک تامادتا
-        همانهشسرپ ههیرت ههب تبهسن (تکراهشم) یهیاورمکح ریذهپرثا یاههصخاش نیرتطبترمزا یکی اب (یریذپذوفن و ییاناوخ ،یگدنزرس
-  ههس رد و هدهنورفپینویسرگرلدم زا هدافتسااب تیارنرد و لیلحت اههداد SPSSرازفامرن زا هدافتسا اب و مادتا درادناتسا هتخاسدوخ
-   نزو اهب) تهینماو  یهنمیا و یریذهپذوفن ریغتم ود ،تکراشم صخاش اب نآ طابترا و یدبلاک یاهصخاش زا کیره شجنس اب هلحرم
   ههیلک ظاهحل    اهب لهماک لدهم ناوهنع  ههب موس لدم و یتاب لدم رد (رتشیب نزو اب) ییاناوخو یگدنزرس ریغتم ود و جراخ لدم زا (رتمک
- و  هتهشاد یرادانعم ریثأت ییاورمکح یوررب یگدنزرس و ییاناوخ تفرگ هجیتن ناوت یم هک ددرگیم هتخانش لدم تیافک یاهرایعم
 .دناهتشادن یرادانعم ریثأت یریذپذوفن و تینما و ینمیا
 
 .تکراشم ،یرهش بوخ ییاورمکح ،ییاناوخ ،یگدنزرس ،هارهدایپ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
  ددروگ  یوم نکاوس  اهرهوش رد  ناوهج تیعمج زا یمین زا شیب ،یرهش هعسوت خیرات رد راب نیتسخن یارب 9115 لاس رد

(Martınez,2008,85) هعوسوت لا وح رد و هتفای هعسوت یاهروشک مهس ،یشیازفا دنورنیا رد ،تسا صخشم هچنآ و  
 دراد   قولعت هعوسوت لاوحرد  یاهرووشک  یرهوش  قطاونم  هوب  ،تویعمج  نویا دصرد 13 هب کیدزن ًاابیرقت و هتشادن یربارب
      اوب هعوسوت لاوح رد یاهرووشک زا یرایوسب دننام هتشذگ یاهههد یط زین ناریا نایم نیا رد .(90؛1190،تسودناریا)
 2390  اوت 2990    یاهلاوس هلوصاف رد هوک یا  هونوگ هوب ،هد ویدرگ هجاوم نآ یفنم و تببم یاهدمایپ و ینیشنرهش هلوقم
  ،نارویا  راومآ   زوکرم) دوسریم ربارب 2 زا شیب هب نارهت نو  یرهش حلس رد و دصرد 41 هب 4/09 زا یرهش تیعمج
  اوب بسانم رهش» یروئت ندش حرلم ه یو هب و مسینردم رکفت تیمکاح نآ لابند هب و یتعنص  القنا عورش اب .(2390
  یاوضف رد ار  دووخ  تویولوا و  هاوگیاج  ،هداویپ درف رورم هب و هتساک هدایپ یاهاضف تیمها و شقن زا «یصخش لیبموتا
  هوب رصحنم و هدرتسگ هدایپ رباعم یاههکبش دوجو مغر هب ،ناریا یرهش نهک زکارم هکنآ لاح .دهدیم تسد زا یرهش
  ناووتیم ار نآ زراب هنومن هک ناگتشذگ زا هدنام ثاریم هب قفوم یایبرجت و ،میدق تفاب یاهرذگ و اههتسار ریظن ،درف
  هدوش هوتفرگ  اهلا و تیراع سیراپ هزیلهزناش یاهحرط نارگشهو پ بلاغ رواب هب) دومن هدهاشم ناهفصا غابراه  رد
   دراد نآ زا ناوشن هوک ،لیبموتا طرشودیقیب هللس و یرهش یاهاضف هب یتسینردم شرگن تیمکاح لیلد هب (تسانآ زا
   هاوگیاج هوکنآ یوب ،دنمشزرا یاهاضف و اههکبش نیا بلغا و ددرگیمن اهنآ یهدناماس و ایحا هلوقم هب یعقو نادن  هک
  نتوفر  توسد زا و ازونورب و دودحم شنیب اب یاهیحارط  و را  رد ،دنشاب هتشاد یرهش یاهدرکلمع نایمرد ینشور
 .(40 ؛3190 ،ینابرق) دنیامنیم یط ار دوخ ییارقهق ریس و لاوز هب ور نارود اهدرکلمع
    هوب ییوگخوساپ ناووت ییاهنت هب و نییاپهبالاب یدرکیور یرهش تیریدم ،نئارق هب هجوت اب ،ریخا یاه ههد رد یفرط زا
-  یوم  اوجیا ،هنیمز نیا رد هتفایهعسوت یاهروشک قفوم یاههبرجت دوجو ییوس زا و هتشادن ار هدیدع یالکشم نیا
       .دوشخب قوقحت ار توسا یومدرم تکراوشم نآ هومزال هک ار یرهش  وخ ییاورمکح تیروحم اب یتیریدم ات ،دیامن
   شوخب ،توموکح لماش ناروهرهب همه نآ بجوم هب هک ددرگیم فیرعت هعسوت یتکراشم دنیآرف ناونع هب هک ییوگلا

 .(010 ،0390،ناراکمهویمشاه) دننکیم مهآرف عیرس ندشیرهش یالکشم یارب ار یلیاسو یندمهعماج و یصوصخ
        و نادنورهوش یگدونز تویفیک اوب هیووس ود هولبار هوک ،یرهش یاههارهدایپ یدبلاک مهم یاهصخاش زا نایم نیا رد
  یرووص رد هک تسا رهش حلسرد دوجوم یاههارهدایپ یگدنزرسوینمیا ،یریذپ ذوفن ،ییاناوخ ،دراد یرهش تیریدم
-یم (..و تیوه ،تلادع ،تکراشم) یرهش وخییاورمکح یاهنامرآ ققحت تهج بسانم یرتسب ،حیحص تسبراک
   نویا رد فدوه نیرتمهم ،نیاربانب تشاد دهاوخ یرهش یاههنیزه شهاک و یرهش تیریدم هب ینایاش کمک و ددرگ
  هراوشا یاهصخاش هب هجوت اب یرهش یاههارهدایپ یدبلاک یهدناماس صوصخ رد دمآراک ییوگلا هب ندیسر شهو پ
 .یرهش  وخ ییاورمکح رد یدبلاک اهصخاش زا کی ره تیمها و ریثأت نازیم نتفای یفرط زا و دشابیم هدش
 هنیشیپ
 ناوت یم اه نآ هلمج زا هک هتفرگ یروص یلخاد و یجراخ حلس رد فلتخم یاعلالم ،شهو پ نیا عوضوم اب هلبار رد
  وزل رب شهو پ نیا جیاتن هک دهدیم ناشن یناهج یاعلالم زا یخرب یسررب زا هلصاح جیاتن :دومن هراشا لیذ دراوم هب
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-یروص یاهشهو پ زا یخرب یملع یواکاو جیاتن ،اتسار نیمه رد .دراد دیک ات یرهش یاههژورپ یارجا رد یرگنزاب
  ،یتکراوشمریغ و  زوکرمتم  رایوسب  یرویگ میموصت  ،صخوشم  زادونا موش  دوبن هک تسانیا دیوم یلخاد حلس رد هتفرگ
  فیاوظو  یاوفیا یارب  زال یداهن تیفرظ دوبن و گنهامهان یاهداهن ،عزانتم و ضقانتم ًااضعب و گنهامهان یاه تسایس
 نیا ؛دشابیم هعسوت لاحرد یاهروشک ریاس نوچمه ناریا یاهرهش رد اههارهدایپ یاهشلا  نیرتمهم هلمج زا هلوحم
  دویکات یلمع و یدج یروص هب یرهش یاههژورپ رد یرهش ناعفنیذ همه تکراشم هب هجوت یرورض رب زین یاعلالم
 .دناهدومن

 (ناریا و ناهج رد) شهوژپ هنیشیپ :1 هرامش لودج

 یجراخ تاعلاطم

 جیاتن ناونع /لاس /هدنراگن

    یاررب یرکیزیف یاره  یرگژیو یحارط ،(2112) راکمه و یواپس

 یرهش تالحم رد یورهدایپ

 .دریگرارق رظندم یتحار و ینمیا ،یسرتسد یاهرایعم دیاب یرهش تالحم یکیزیف راتخاس رد تسا دقتعم

- لوصتم ،نیرترلخ یب و تسا هبرجت هکنآ لیلد هب دنهدیم حیجرت ار یورهدایپ ییاجباج  اختنا رد  درم تسا دقتعم «هدایپ رباع یاهحرط ،وگاکیش» ،(5112) یسوکسا رتیپ
  توسیز طیحم هب دهعتم ار دوخ یفرط زا و ددرگیم  وسحم راک نیرتشخب یذل ،همه زا رتالاب و ،سرتسد رد ،نیرت
 .دنناد یم

    ،هداریپ ربارع یرنمیا حرط» ،(5112) نتهنم رادرهش ،ویسالب د لیب

 «هیلوا زادنا مشچ

   و توسا هدوومن هئارا  ادقا تهج ییوگلا و هتخادرپ هدایپ رباع هب هجوت یرورض و هدایپ رباع ثحبم هب هجوت یرورض
-هارهدایپ رد هتفرگ یروص یارییغت هب هجوت اب نتهنم رد هدایپ رباع یافلت هک تسا هتفای تسد فیط نیا زا یدراوم هب
 .تسا هتفای شهاک هتشذگ ههد هس رد ٪13 اه

 یلخاد تاعلاطم

 جیاتن ناونع /لاس /هدنراگن

 دوخ  اتک بطاخم اذل هتسناد تیمها یاراد ار اه هار هدایپ هب  درم فلتخم یاه هورگ یسرتسد عوضوم زی ره زا شیب ناگمه رهش ،(5311) یدهم دیس ،ینیعم
 همه یارب نمیا و ناسآ ،تحار هدافتسا یارب رهش یمومع یاهاضف کرادت و یزاس هدامآ رکف رد هک دناد یم یناسک ار
 .دنتسه هدنیآ یاه لسن و ینونک نادنورهش

 یراجت یاه نابایخ لیدبت یجنسناکما ،(5311) ناراکمه و یقح

   مارما ناربایخ  :هرعلاطم هنومن ،کچوک یاهرهش رد اه هار هدایپ هب

 ناگیاپلگ رهش ینیمخ

 دراد رارق یمجاهت تیعقوم رد روکذم نابایخ طیارش داد ناشن ،دش  اجنا SWOT شور زا هدافتسا اب هک شهو پ نیا
  اما نابایخ لیدبت یارب طیارش ندوب مهارف و تسا اهدیدهت و فعض طاقن هب اه تصرف و یوق طاقن یرترب رگنایب هک
 .تسا هار هدایپ هب

   و طارشن  ارقترا یارب هار هدایپ داجیا (6311) یهللادبع و یمیرک

   ترلم ناربایخ    :یدرورم ورنومن) یرهرش یاهارضف رد یگدنزرس

 (رازاب هار راهچ ات مرحم 21 نادیم لصافدح ،درکرهش

 

 و ی وهد       ناماوس ،یونمیا و توینما ،یربراوک عوونت :زا دونا یرابع  درم هاگدید زا هدنزرس هار هدایپ یاه تیولوا زا یخرب
      شیازوفا یاروب ییاهداهنوشیپ ،شهو وپ یاوه  هوتفای ساسارب .یرهش ناملبم و ثکم یاضف ،گنهرف و ۀیحور ،یزاسهب
   و ... و امنیوس ،پاوش    یفاوک ،ناروتوسر دوننام دیدج یاه یربراک داجیا لماش هک دندش هئارا یرهش طاشن و یگدنزرس
 .دنرباعم یزاسهب

 1390 ،ناگدنراگن :عبنم

 شهوژپ تایبدا و ینابم

  هتوشذگ رد اما ،دراد هراشا دور یم هار اهورهدایپ ای اههداج یور رب هک یسک هب ًاالومعم هژاو نیا نردم نارود رد :هدایپ
 .(95 ،4390 ،ینیمظاک ،هرهوگ یمالغ) تسا هدوبن نین 
 ،هدرشف رهش ،رادیاپرهش  وهفم هب هجوت اب اه هدایپ تیلباق شیازفا و یرادم هدایپ ریخا یاه لاس رد :هارهدایپ و ورهدایپ
  هوتفرگ  راروق شریذوپ دروم رهش زا رادیاپ  رف کی ناونع هب یرهش نازیرهمانرب زا یرایسب فرط زا ...و دنمشوه دشر
    نآ زا وردووخ روروم و رووبع هک تسا یعامتجا شقن نازیم نیرتالاب اب یرباعم اه هار هدایپ .(King, 2013: 850) تسا

  ،یناوشن شتآ) صاخ یاهوردوخ یانبتسا هب نآ رد یروتوم ریغ هیلقن لیاسو دمآوتفر یاهریسم و تسا هدش فذح
  اوههار هداویپ رگید فیرعت رد .(39 :0390 ،ناراکمه و دمحا روپ) دراد تیولوا یرارلضا عقاوم رد (سیلپ و سناژروا
    نویا روب لوماک طل  وست هداویپ نادنورهش ،دنریگ یم لکش یعامتجا شقن ربکادح اب هک دنتسه رهش رد یلخ ییاهاضف
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 ,Cohen)  دووش    یوم هدافتوسا صاوخ عقاوم رد یناسر یامدخ یارب اهنت یروتوم لقن و لمح لیاسو و دنراد اهاضف

  و بوسانت ،یتحار و تینما دنناوت یم ییاناوت و نس ره اب نآ نانکاس هک تسا یناکم ؛هدایپ هنهپ نینچمه (875 :2010
 .(5 :0390 ،یرمت و هداز سابع) دننک ساسحا زین ،ار یور هدایپ رد تیباذج
 اههارهدایپ ییاضف تایفیک رب راذگریثأت یاههفلؤم

  یوحارط  یوصصخت  یاویبدا رد  نکیول ،دنوریم راک هب انعم کی هب یسراف نابز رد یگدنزرس و طاشن هژاو :یگدنزرس
 :0390  ،رووپداد)  دووش یم هدافتسا ،تسا یسیلگنا نابز رد Livability و Vitality لداعم هک یگدنزرس هژاو اهنت یرهش
  یوتیفیک  هوکلب  توسین  یرهوش یاهاضف رد  درم روضح تیمک و یغولش حلس زا ییا هنیآ ،یرهش یگدنزرس (39-49
 نوزفا یعامتجا و یرایتخا یاه تیلاعف  اجنا تهج هعماج راشقا  امت زا بطاخم هک ییاج ،رظنم ناکم هب هتسباو تسا
  نیروظنم ی اوه  هوفلؤم هب یبایتسد یارب یگدنزرس  وهفم زا الاب فیراعت هب هجوت اب .دبای روضح یرابجا یاه تیلاعف رب
- ضاوترم ) توسا  هدوش هتخادرپ  وهفم نیا لوح یرهش فلتخم یاه هزوح نازادرپ هیرظن هاگدید یسررب هب یگدنزرس
 .(1 :3390 ،ناراکمه وینابرهم
     توفاب عوون ،روگید هولقن هب هلقن کی زا یروبع هوقلاب یاه هار دادعت هب یرهش یاه تفاب رد یریذپذوفن :یریذپذوفن
     هوجرد و یطاوبترا هکبوش هناروس و مظن هدش هتخاس رصانع و اه کولب سایقم ،(کیناگرا ای هدش یزیر همانرب) یرهش
    رد هویاپ میهاوفم زا یرهوش ی اوه  توفاب یریذپذوفن (Kopelman, jebb& Butland,2007) .دراد سگتسب تیروصحم
  نیوما) دراد شقن یمک یرایعم ناونع هب اه یریگ میمصت زا یرایسب رد  وهفم نیا .تسا یزاسرهش رصاعم یاه هیرظن
 .(0390 ،راکمه و هداز
  طیوحم  هونوگ   دویامن یوم  صخوشم هک تسا یرهش یحارطرد یساسا لصا ییاناوخ "رچسلوه و نوتلاد" :ییاناوخ
 ییاناوخ تیفیک نینچمه .ددرگ رارقرب تفاب ینایامن و یگ راپکی ،ینهذ ریوصت ات دوش یهدنامزاس هدش هتخاس یرهش
 . ) توسا  راتخاوس  کوی رد  اوه تویفیک نیا یمامت کرد ییاناوت و یدحو ،یگتسویپ ،یگداس کاردا ،ینایامن هب هتسباو

(Mahdzar, Safari, 2014 ادویپ طابترا ،ددرگیم هضرع ناکم کی هلیسو هب هک  اختنا قح نازیم هب هچنآ یفرط زا و  
  دنوشاب   هتوشاد ار درذوگ یوم نآ رد هچنآ و ناکم کی ییاضف راتخاس کاردا ییاناوت دیاب ناگدننک هدافتسا همه .دنکیم
  ددروگیم ببس و هدیشخب حوضو یرهش یاضف هب هک تسا طیحم زا یتیفیک ییاناوخ نایاپ رد و .(01 ،2390 ،ینیعم)
 .(0 ،2390 ،ییانح ،زاین یب) دوش هدرپس نهذ هب رتهب رهش یامیس هک
 ار نامتخاس یاهیدورو و گنیکراپ یاههطوحم ، درم ینایامن هک یلیاسو زا هدافتسا اب یعیبط یراظن :تینما و ینمیا
 گنل ناج .تفای دهاوخ اقترا ،(...و اههدایپ اب سونأم یاه نابایخ و نابایخ هب فرشم یاه هرجنپ لبم) دناسرب ربکادح هب
  ،کویژولویزیف  یاوهزاین  روب  لمتوشم  یاوه هتوسد بلاق رد ار اهزاین نیب طباور و بتارم هلسلس ،یناسنا یاهزاین لدم رد
 رد  یوساسا  یاوهزاین زا  یوکی  ناوونع هب ار تینما و هداد رارق یسرربدروم… و سفنهبدامتعا و یزع ،یگتسباو ،تینما
 .(53-31 ،1190،یحلاص) دراذگیم یدنب میسقت نیا  ود هبترم
 .داد ناشن یلیلحت یروص هب 0 هرامش لکشرد ار ییاضف یایفیک یاههفلؤم ناوتیم یلک یدنبعمج اب
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 اههارهدایپ ییاضف تایفیک رب راذگریثأت یاههفلؤم یلیلحت مارگاید :1 هرامش لکش

 5 ،2311؛یرمت ،هداز سابع :عبنم

     ووخ یونارمکح دویدج یوگلا اهرهش روما هرادا رد اهتلود یدمآراکان هب هجوت اب دعب هب 1330 ههد زا :ییاورمکح
      ،یونارمکح .دراد دووجو یتمووکحریغ یاوهورینو توموکح نورد و نیب لماعتم طباور نآرد هک تفرگ لکش یرهش
  حاللوصا .(4390   ،یعیفوشریم ،یداوبآ هکرک) دیآیمرامشب نآ یاههفلؤم زا یکی تموکحو تسا تموکح زا هدرتسگ
    و هدوش لروتنک یامادوقا تهج رد هدش هداد صاصتخا عبانم و رادتقا یگنوگ  دنیآرف رب زکرمت یانعم هب ییاورمکح
    و توموکح ناویم طوباور ت ویفیک   ،یرهوش یویاورمکح هداس فیرعت نینچمه (Aylett,2015, 4-16) .تسا گنهامه
 .(Sheng, 2010, 134) .تسا هدیدرگ ناونع نادنورهش
  یاوه    هاگتنوکوس درووم رد دوحتم لولم نامزاس سالجا نیمود رد :یرهش  وخ ینارمکح یناهج یاهرایعم و  وهفم
  یاوه یگ یو ناونع هب ...و ندوب رادم نوناق ،ندوب وج تکراشم ،ندوب ریگارف ،ندوب وگخساپ :نو  ییاهرایعم ،یناسنا

 .دنا هدش حرلم  وخ ینارمکح
   بیوسآ راوشقا یاراوظتنا و یاعقوت نتخاس لیخد یانعم هب ًاامازلا یسارکومد داجیا هک تسا نیا مهم هتکن :تکراشم
   قوقحم هدوش فویرعت یاهرازبا قیرط زا و دشاب هدش یهدنامزاس دیاب تکراشم هکلب ،تسین اهتسایس ذاختا رد ریذپ
 (Daines et al., 2010: 441) .ددرگ
  یراومآ یاه شور زا اه هداد لیلحت و هیزجت ،تسا یشیامیپ ،رضاح شهو پ هکنیا هب هجوت اب :شهوژپ یسانششور
  ،اوه   نآ یراذوگدک و همانوشسرپ لیمکت زا سپ .دریذپ یم یروص هطوبرم یاهرازفا رن کمک اب و یطابنتسا و یفیصوت
       و هویزجت .توفرگ راروق لویلحت و هویزجت درووم طوبرم یاهرازفا رن کمک هب یاعالطا و تفای لاقتنا هنایار هب اهدک
 هتخاسدوخ همانشسرپ لیمکت و هیهت رد .تسا هتفریذپ  اجنا یطابنتسا رامآ و یفیصوت رامآ شخب ود رد اه هداد لیلحت
  روب) رفن 219 دادعت هب شهو پ نیا نابطاخم زا هورگ هس یارب (دایزیلیخ ات مکیلیخ) یاهنیزگجنپ یالاؤس یوتحم اب
   طوسوت کویره لیلحتو هیزجتو یدنب عمج ،یزاسهدایپ و هبحاصم ذخا نامزمه (ناگروم یسج لودج لومرف ساسا
 .راک یارجا طیارش نیح رد  وزل یروص رد یادنتسم هیهت و SPSS:لبم یرامآ یاهرازفا  رن هلیسوب یرامآ رازبا
 ی ویاورمکح" و (راذوگرثا ) لقتوسم  رویغتم  یموومع یاهاضف یهدناماس ؛(5 هرامش لکش)  ارگاید قبط :یموهفم لدم
     و تخاوس ناوسنا ،یناوسنا ؛دوعب هس یاراد اههارهدایپ هک ییاجنآ زا و .دشابیم (ریذپرثا) هتسباو ریغتم "یرهش  وخ
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     هوس نیوب زا ددروگ روجنم یگدنکارپ و دح زا شیب یگدرتسگ هب دناوتیم دعب هس یور رب ندرک راک و دشابیم یعیبط
   بوناجنیا یلیوصحت هتشر هب هجوت اب یدبلاک هفلؤم ،یدبلاک و یدرکلمع هفلؤم ود نیب زا و تخاسناسنا هفلؤم ،دروم
   هوک دویدرگ جارختسا نآ صخاش تشه زین "یرهش  وخ ییاورمکح"ریذپ رثا ریغتم صوصخ رد و .دیدرگ  اختنا

  تویاهن رد هک دیدرگ هدافتسا یرکیل فیط زا ،یرهش یاههارهدایپ عوضوم اب رتطبترم یاهصخاش ندومن ادیپ تهج
  راوک بلاق رد صخاش هس ره یوررب ندرکراک هک اجنآ زا و میتفای تسد (تلادع و تکراشم ،تینما) صخاش هس هب
    زا هوک میدوومن  اوختنا ییاهن صخاش ناونع هب ار تکراشم صخاش ،دوب دهاوخ نآ زا رتارف و دشابیمن هلاسر کی
    یویاورمکح توهج رد اوههار  هداویپ یهدناماوس تهج یوگلا کی هب هجیتن رد ،اههارهدایپ یدبلاک داعبا اب نآ یاطابترا

 .دیسر میهاوخ یرهش  وخ

 
 ،یرهش بوخ ییاورمکح یارب اههارهدایپ یهدناماس یموهفم لدم :2 هرامش لکش

 7311 ،ناگدنراگن :عبنم

 هعلاطم دروم هدودحم تخانش
  رتموولیک 03/30  یتحاوسم اب هقلنم نیا  هدیدرگ عقاو رهش نیا زکرم رد و نارهت رهش یمیدق قطانم زا یکی ،50 هقلنم
 زکارم زا یرایسب و نارهت رازاب نتفرگرارق هقلنم نیا یاه یگ یو نیرت مهم زا .دشاب یم هلحم 09 و هیحان 3 لماش عبرم
   هوب  وونج زا    یمالوسا  الوقنا ناوبایخ هب لامش تمس زا هقلنم .تسا اه هناخترافس و اه هناخترازو ،یتلود اهداهن و
   یاراد هوقلنم نویا .دشاب یم دودحم یمالسا یدحو نابایخ هب  رغ زا ،رویرهش 10 نابایخ هب قرش زا ،شوش نابایخ
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32 ٫ 33 ،ینایرش رباعم رتمولیک 39 ٫   یونار   یوسکات و یونار سوبوتا هنایاپ 4 ،یلحم هدننک شخپ و  عمج رباعم رتمولیک 30
4٫ ،یراوس هخر ود ریسم رتمولیک 2 ،یرهش  نورد  .تسا سوبوتا و یسکات هاگتسیا 530 ،هار هدایپ رتمولیک 59

 
 7311،روشک یرادرب هشقن نامزاس :عبنم هعلاطم دروم ییایفارغج هدودحم :1 هرامش لکش

 نارهت رهش 21 هقطنم ،یرهش یاه هار هدایپ یسررب
    یوگمه قاوفتا هوب بیرق هک هدیدرگ ثادحا ریخا نایلاس یط هارهدایپ هن دادعت 50 هقلنم هدودحم رد 4 ریوصت قبالم
  و داوجیا رهش یخیرات تفاب و رازاب هدودحم رد نآ بلاغ و ثادحا 2390 ات 1390 یاه لاس لصافدح اههارهدایپ نیا
  یوتح و یا   هوقلنمارف ،یا هوقلقنم درکراوک یاراد رهش یخیرات یاهنامتخاس زا یشخب و رازاب اب یراوجمه هلساو هب
    یرادا و یخیراوت توفاب و رازاوب نوماریپ و هقلنم زکرم رد اههارهدایپ بلاغ .تسا هدومن ادیپ زین یتسیروت و یروشک
 یا  هکبوش یرووص هب نویامه  اب و لیفارساروص ،رواد ،ورسخ رصان ،دادرخ هدزناپ یاههارهدایپ دنا هتفرگ لکش رهش
 .تسا هتفرگرب رد یدودح ات ار رازاب هدودحم
 
 
 
 
 
 
 
 

 6311 ،ناگدنراگن :عبنم 21 هقطنم یاه هار هدایپ تیعقوم و اه هار :4 هرامش لکش

  یویاورمکح یاهصخاش زا و ییاسانش یدبلاک یهناگراه  یاه صخاش ادتبا همانشسرپ نیودت رد :همانشسرپ نیودت
   یدادوعت کالوم ره ساسا رب و  اختنا "تکراشم" ،صخاش نیرت طبترم یرکیل فیط زا هدافتسا اب زین یرهش  وخ
  ،یوسانش هعماج ،تیریدم ،نارمع ،یرامعم لیبق زا فلتخم یاه شخب رد ناسانشراک رظن ضرعم هب و یحارط لاوئس
  فدوه     هوعماج ناوونع هوب هوروگ 9  نیوب رد اه همانشسرپ یروآ عمج و عیزوت هب تبسن سپس .دش هداد رارق ... و رامآ
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  دادوعت ناگروم لودج ساسا رب و  ادقا (15 یرادرهش ناریدم ودصرد 15 یهاگشناد نیصصختم ،دصرد 13 نیرباع)
 .دیدرگ نییعت ددع 219 همانشسرپ
      یرووص هوب یولیلحت راومآ بولاق رد هدش عیزوت یاه همانشسرپ زا لصاح هیلوا یاه هتفایدصرد :اه هداد هیلوا یبایزرا
   قویرط زا هدوش یروآ   عومج یاوعالطا زا یرویگ هروهب اب .تسا هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم یطابنتسا و یفیصوت
  و رازوفا رن ،ددرگیم نییعت فونریمسا – فورگوملوک نومزآ هلیسو هب هک اهریغتم عیزوت ندوب لامرن و همانشسرپ
 رد یناوارف لودج زا هدافتسا اب یفیصوت رامآ شخب رد ادتبا .مییامنیم  اختنا ار اه هداد زیلانآ یارب بسانم یاه نومزآ
-یم هتفرگ هرهب یا هریاد رادومن زا و هدرک هنومن یتخانشتیعمج یاصخشم یسررب هب  ادقا SPSS یدربراک رازفا رن
  و یروظن یوگلا بسانت و شزارب نومزآ تهج ،اهریغتم لامرن عیزوت هب هجوت اب یطابنتسا رامآ شخب رد .دوش
     زا یگتوسبمه بیاروض هبوساحم یاروب ،یراتخاس یالداعم یزاسلدم زا اههداد اب شهو پ یداهنشیپ

 SPSS رازفا رن طیحم رد نویسرگر نومزآ زا بیارض ریثأت لیلحت تهج و نوسریپ یگتسبمه بیرض
 .تسا هدیدرگ هدافتسا

 ناگدننک تکرش یگژیو یفیصوت یاهرامآ :2 هرامش لودج
 هتشر کردم تیسنج نس هورگ 

 219 339 219 329 219 ربتعم هنومن مجح

 1 30 10 35 1 هدشمگ

 .1111 1111,9 1111,5 1111,9 1111,0 هنایم

,9 11,5 11,9 11,0 دم 11 11. 

 131,5 -.320 -.111 -.223 .311 یگلوچ

 .450 .150 .350 .350 .450 یگلوچ زا فارحنا

 .11 11,0 11,0 11,0 11,0 رادقم نیرتمک

 11,4 11,4 11,5 11,4 11,9 رادقم نیرتشیب

 1390 ،شهو پ یاه هتفای :عبنم

 .تسا هدش هدراذگ شیامن هبناگدننک تکرش یفیصوت یاعالطا دییامن یم هدهاشم 5 هرامش لودج رد هک روط نامه

 
 هدننک لیمکت یاه هورگ یناوارف رادومن :5 هرامش لکش

 1390 ،شهو پ یاه هتفای :عبنم

 یا  هونوگ  هوب .دشابیم ینس یاه هورگ کیکفت هب همانشسرپ عیزوت تبسن دییامنیم هدهاشم 2 هرامش لکش رد هک هچنآ
  و دوصرد 12 لاس 14-09 ،دصرد 20 لاس 19-25 دصرد 4 لاس 54-10 هورگ راه  هب ینس یاههورگ میسقت رد هک
 .دنا هدومن تکرش یجنسرظن نیا رد دصرد 09 لاس 04 یالاب
 اه هداد ندوب لامرن نومزآ
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  فونریموسا–فورگوملوک نومزآ زا اههداد عیزوت ندوب لامرن یسررب یارب : S)-(Kفونوریمسا-فورگوملک نومزآ
  دوشاب %2   یاولخ حلوس رد 33/0 ینعی لامرن عیزوت لودج رادقم زا رت ک وک Z هرامآ رادقم رگا .تسا هدش هدافتسا
      ،هدوش هوتفریذپ یاولخ زا رتوشیب یراداونعم حلس رگا یترابع هب ای تسا لامرن عیزوت و دوشیم هتفریذپ رفص ضرف
(sig>0/05) ریداوقم ،9 هرا  موش لودوج هب هجوت اب .دریگیم رارق رامآ تیامح دروم و دوشیمن در رفص صرف ،دشاب  
 .دشابیم لامرن اهریغتم همه رد اههداد عیزوت هک دهدیم ناشن ،یرادانعم حلس و Z هرامآ
 :زا دنترابع نومزآ نیا یاههیضرف

 

 

 فونریمسا-فورگوملک نومزآ جیاتن :1 هرامش لودج
 ییاورمکح یگدنزرس یریذپذوفن ییاناوخ تینما و ینمیا 

 131 771 371 531 531 هنومن مجح

 لامرن یاهرتماراپ
 133302 116301 234301 471104 214104 نیگنایم

 .37345 .61616 .34126 .21375 .32615 درادناتسا فارحنا

 12401 16101 12101 31101 47501 فونریمسا فورگوملک نومزآ هرامآ

Asymp. Sig. (2-tailed) 411. 151. 161. 411. 451. 

 1390 ،شهو پ یاه هتفای :عبنم

 نیا دوش یم هتفریذپ (اهریغتم ندوب لامرن ضرف) رفص ضرف دشاب 2% زا رتشیب (Sig) میمصت رایعم رگا نومزآ نیا رد
     یانبتوسا هوب هدوش هداد یاحیوضوت ساسا رب .دننک یم تیعبت لامرن عیزوت زا رظن دروم یاهریغتم هک تسا ینعمنیدب
 تفگ ناوتیم دصرد کی یالخ حلس رد یتح) .دنتسه لامرن عیزوت یاراد رگید یاهریغتم یمامت تینماوینمیا ریغتم
 .مینکیم هدافتسا نوسریپ یگتسبمه بیرض زا دنتسه لامرن اههداد نو  ،نیاربانب (.دنتسه لامرن اهریغتم همه
    هبوساحم رد رگوشهو پ طوسوت  لاؤوس 33  روه ،همانشسرپ نیا یانبم رب :همانشسرپ لاؤس 66 زا هدش هبساحم ییاور
    زا ناوشن صخاوش نویا و تفرگ رارق هبساحم دروم 153/1 ربارب همانشسرپ ییاور رادقم و دش دراو همانشسرپ ییاور
 .دوب دهاوخ اکتا لباق همانشسرپ یزاسلدم جیاتن اذل .دراد رگشهو پ هتخاسدوخ همانشسرپ یالاب رایسب ییاور
 :اهریغتم نیب یگتسبمه نومزآ
  اوب ییاه هداد یارب و تسا یرتماراپ یشور Pearson Correlation Coefficien،یسیلگنا هب نوسریپ یگتسبمه بیرض
 r=1  روگا  .دونک   یوم روییغت 0 و 0- نیب نوسریپ یگتسبمه بیرض .دوش یم هدافتسا دایز یاه هداد دادعت ای لامرن عیزوت
      اوهریغتم زا یوکی روگا هوک توسانعم نیا هب تببم ای میقتسم یهلبار ،تسا ریغتم ود نیب لماک میقتسم ی هلبار رگنایب
 .دبای یم (شهاک) شیازفا زین یرگید ،دبای (شهاک) شیازفا
        هتوشون رویز یرووص هوب هوک توساهریغتم نیوب لالقتسا ضرف اهریغتم نیب یگتسبمه نومزآ رد نومزآ دروم هیضرف
 .دوش یم
 
   هوک نوومزآ لوا عون یالخ نازیم زا رتمک نوسریپ یگتسبمه بیرض نومزآ (Sig) یرادانعم حلس رادقم رگا نیاربانب
      هتوسباو مهاوب هوطوبرم رویغتم ود هوک دهد یم ناشن و دوش یم در اهریغتم نیب لالقتسا هیضرف ،ددرگ تسا 21/1 ربارب
       ود فویدر رد .توسا هدوش هبوساحم اوهریغتم نیب یگتسبمه بیارض ریداقم لوا فیدر 4 هرامش لودج رد .دنتسه

H0: تسا لامرن رظن دروم ریغتم عیزوت  

H1: تسین لامرن رظن دروم ریغتم عیزوت  

H0: دنلقتسم مه زا رظن دروم یاهریغتم.  

H1: دنتسه هتسباو مهب رظن دروم یاهریغتم.  
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    توسا یگتوسبمه دووج   و  دوع اوی دووجو دروم رد یواضق لماع هک یگتسبمه بیرض نومزآ یرادانعم حلس رادقم
 .تسا هدش ظاحل ریغتم ود نیب هبساحم دروم هنومن مجح زین  وس فیدر رد .تسا هدش هبساحم

 اه یگتسبمه لودج :4 هرامش لودج
 یگدنزرس یریذپذوفن ییاناوخ تینما و ینمیا یرهش ییاورمکح 

یرض
 نوسریپ یگتسبمه ب

 .305 .115 .455 .555 111,0 یرهش ییاورمکح
 .093 .233 .901 111,0 .555 تینما و ینمیا

 .193 .001 111,0 .901 .455 ییاناوخ
 .001 111,0 .001 .233 .115 یریذپذوفن
 111,0 .001 .193 .093 .305 یگدنزرس

Si
g.

 (1
-ta

ile
d)

 

 .111 .111 .111 .111 . یرهش ییاورمکح
 .111 .111 .111 . .111 تینما و ینمیا

 .111 .111 . .111 .111 ییاناوخ
 .111 . .111 .111 .111 یریذپذوفن
 . .111 .111 .111 .111 یگدنزرس

 هنومن مجح

 119 119 119 119 119 یرهش ییاورمکح

 119 119 119 119 119 تینما و ینمیا

 119 119 119 119 119 ییاناوخ

 119 119 119 119 119 یریذپذوفن

 119 119 119 119 119 یگدنزرس

 1390 ،شهو پ یاه هتفای :عبنم

   بیروض نوومزآ ،4 هرامش لودج رد هدش هبساحم ریداقم نینچمه و تسا هدش هدروآ الاب رد هک یتاحیضوت ساسا رب
  یاوه یرادانعم حلس هیلک اریز .دنتسه هتسبمه مه اب لدم یاهریغتم هیلک هک میسر یم هجیتن نیا هب نوسریپ یگتسبمه
 .دنا هدوب رفص ربارب اه نومزآ
 هلبار دناوت یم ققحم هریغتم دن  نویسرگر زا هدافتسا اب :(Multiple Linear Regression) هناگدنچ یطخ نویسرگر
    طوباور ،نآ رد هوک دویامن هعلالم یا هویش هب ار هتسباو ریغتم کی اب لقتسم یاهریغتم زا یا هعومجم نیب دوجوم یلخ
     رویغتم سناویراو نیویبت هوب هک تسا نیا نویسرگر هفیظو و دریگ رارق هظحالم دروم زین لقتسم یاهریغتم نیب دوجوم
     نویا رد (لقتوسم رویغتم دون  ای ود) اهریغتم تکراشم دروآرب قیرط زا یدودح ات هفیظو نیا و دنک یم کمک هتسباو
  یاوهریغتم هلمج زا) لقتسم ریغتم دن  یاریثأت هعلالم یارب هریغتم دن  نویسرگر لیلحت .دنسر یم  اجنا هب سنایراو
 .تسا بسانم ًاالماک هتسباو ریغتم رد (یشیامزآ
      یاوهریغتم) روگید رویغتم دون  اوی ود ریداقم یور زا (y ای هتسباو ریغتم) ریغتم کی ریداقم ،هریغتم دن  نویسرگر رد
    اوجنا رویز      یموومع لکوش هوب یولخ هولداعم کی نتخاس قیرط زا راک نیا .دوش یم دروآرب (x0, x5, …,xk لقتسم
 :دوش یم

 
 :دوش ققحم ریز طیارش دیاب یلخ نویسرگر زا هدافتسا تهج :یطخ نویسرگر تاضورفمآ
  هوک دنتسه ینعم نیدب 5 و 0 یاضورفم) .دشاب تباث اهالخ سنایراو-5 .دشاب رفص اهالخ (یضایر دیما) نیگنایم-0
  و دووش مسر اه نآ لامرن رادومن و اه الخ عیزوت رادومن دیاب روظنم نیدب .دشاب لامرن عیزوت یاراد دیاب اهالخ عیزوت
 یسررب روظنم هب .دشاب هتشادن دوجو یگتسبمه ،لدم یاهالخ نیب -9(.دریگ یروص رادومن ود نیب یا هسیاقم سپس
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  لاومرن عیزوت یاراد و یبسن ای یا هلصاف سایقم هتسباو ریغتم -4.دوش یم هدافتسا نوستاو-نیبرود نومزآ زا طرش نیا
     لاومرن هوب کویدزن اوی لامرن هتسباو ریغتم یاه هداد عیزوت هک تسا نیا یلخ نویسرگر یاه ضرف شیپ زا یکی) دشاب
    ،وریپاوش نوومزآ ،فونریموسا-  فورگووملوک نوومزآ زا میناوت یم ،اه هداد ندوبن ای ندوب لامرن هب ندرب یپ یارب .دشاب
   لاومرن اوه  هداد عویزوت  هوک داد ناشن اه نومزآ نیا جیاتن رگا .درک هدافتسا ارب-ویکراج نومزآ و نیلراد نوسردنا نومزآ
  دووجو  یولخ  موه لقتوسم یاهریغتم نیب -2(.دوش هدافتسا اه هداد یعیبط متیراگل زا دیاب ،نویسرگر ارجا یارب ،تسین
 .دوش یم هدافتسا یلخ مه نومزآ زا طرش نیا یرارقرب یارب SPSS رد .(دنشابن یناشوپمه یاراد) دشاب هتشادن
 فده هب هتسب ققحم هک دراد دوجو شور جنپ ،لدم هب ینویسرگر یاهریغتم دورو یارب :یطخ نویسرگر یاه شور
  .توسا رگیدکی هباشم شور جنپ نیا جیاتن ًاالومعم هتبلا هک دنک هدافتسا شور جنپ نیا زا یکی زا دناوت یم دوخ لیلحت
 .هدنورشیپشور و هدنورسپشور ،فذحشور ، اگهب اگ شور ،نامزمه شور :زادنترابع هک
 هلداعم دراو لقتسم یاهریغتم هیلک ادتبا ،Enter شور دننامه ،شور نیا رد (Backward method) :هدنور سپ شور
 ار یریغتم دنتسه لدم دراو هک ییاهریغتم نیب زا سپس .دوش یم هدیجنس هتسباو ریغتم یور رب اهریغتم هیلک رثا و هدش
  .دووش  یوم جراخ لدم زا ,دراد ار خساپ ریغتم اب یگتسباو نیرتمک و لدم یحیضوت یاهریغتم اب یگتسباو نیرتشیب هک
 .دوش هتخانش لماک لدم ناونع هب همیرج و تیبوللم یاه صخاش دید زا لدم هک دبای یم همادا ییاج ات دنور نیا

   هویلک هوک میتفای تسد طابنتسا نیا هب دوخ لیلحت لبق یاه تمسق رد نوسریپ یگتسبمه یاه نومزآ رد هکنیا لیلد هب
    رطاوخ نویا هوب .دوش یمن هیصوت (Enter) لوا نویسرگر شور زا هدافتسا ،دنراد رادانعم یگتسبمه رگیدمه اب اهریغتم
  هلوساو هب اما دنشاب هتشاد یرادانعم ریثأت خساپ ریغتم یور رب هناگادج یروص هب اهریغتم زا  ادک ره تسا نکمم هک
 هب دوخ زا سکع هجیتن و هدومن لیدعت ار رگیدکی رثا ،دنا هدروآ دوجو هب رگیدکی اب یگتسبمه قیرط زا هک یناشوپمه
 رد هدش هئارا یاحیضوت ربانب .دش نایب لبق تمسق رد هک تسا لدم رد یلخ مه یفنم رثا نامه نیا .دنراذگب شیامن
      هوب یزاوس لدوم جیاوتن رویز لوادج رد هک .دوش یم هدافتسا (Backward Method) هدنور سپ شور زا قیقحت لدم
 .تسا هدش هتشاذگ شیامن

 یزاس لدم جیاتن :5 هرامش لودج
Variables Entered/Removeda 

 Method لدم زا هدش جراخ یاهریغتم لدم هب هدشدراو یاهریغتم لدم

 b . Enter یریذپذوفن ,ییاناوخ ,تینما و ینمیا ,یگدنزرس 1

-Backward (criterion: Probability of F یریذپذوفن b یریذپذوفن ,ییاناوخ ,تینما و ینمیا ,یگدنزرس 2
to-remove >=.100). 

-Backward (criterion: Probability of F تینما و ینمیا b یریذپذوفن ,ییاناوخ ,تینما و ینمیا ,یگدنزرس 1
to-remove >=.100). 

a. Dependent Variable: یرهش ییاورمکح 

b. All requested variables entered. 
 1390 ،شهو پ یاه هتفای :عبنم

  یاروییغت دصرد دن  هک دهدیم ناشن ،نییعت بیرض :ینویسرگر لدم هدش لیدعت نییعت بیرض و نییعت بیرض-
  رادوقم .     دراد یداویز دربراوک نویوسرگر رد بیروض نویا .دوش یم نییبت لدم لقتسم یاهریغتم هلیسو هب هتسباو ریغتم
 .تسا رتهب دشاب رتکیدزن کی هب ه ره و دنک یم رییغت کی و رفص نیب نییعت بیرض
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     لدوم هوب ییاوج اوت ام و دش دهاوخ نییعت بیرض رد شیازفا بجوم لدم هب لقتسم یاهریغتم ندرک هفاضا :هتکن**
 .دشاب راد ینعم نییعت بیرض رد یارییغت هک مینک یم هفاضا لقتسم ریغتم

 اه لدم دنور هصالخ :6 هرامش لودج
Model Summaryd 

 نوستاو نیبرود دروآرب یاطخ فارحنا هدش لیدعت نییعت بیرض نییعت بیرض یگتسبمه لدم

1 .01a .2 .34 13992.  

2 .11b .34 .14 13592.  

1 .23c .54 .39 19992. 2.016 

a. Predictors: (Constant), یریذپذوفن ,ییاناوخ ,تینما و ینمیا ,یگدنزرس 
b. Predictors: (Constant), ییاناوخ ,تینما و ینمیا ,یگدنزرس 

c. Predictors: (Constant), ییاناوخ ,یگدنزرس 

d. Dependent Variable: یرهش ییاورمکح 
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  ندووب هتسبمهان ،دریگ رارق یسررب دروم تسیاب یم لدم شزارب زا سپ هک لدم تیافک یاه صخاش زا یکی نینچمه
      نویا .دوومن هدافتوسا نووستاو نیوبرود نومزآ صخاش زا ناوت یم طرش نیا یسررب یارب هک تسا لدم یاه هدنامیقاب
  رادوقم 3    هراموش لودوج ساوسارب .دیامن بسک 2,5 زا رتمک یرادقم هک دهد یم لدم تیافک زا ناشن ینامز صخاش
   لدوم یاوه   هدونامیقاب هوک تفرگ هجیتن ناوت یم اذل .تسا هتفرگ رارق هبساحم دروم 1,5 ربارب نوستاو نیبرود صخاش
 .دنتسه هتسبمهان

 اه لدم نومزآ :7 هرامش لودج
ANOVAa 

 .F Sig تاعبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم لدم

0 

 000b. 545,3 111,0 4 500,1 نویسرگر

   .215 519 343,210 اطخ

    319 131,900 عومجم

5 

 000c. 549,1 119,5 9 310,1 نویسرگر

   .415 919 523210 اطخ

    319 131,900 عومجم

9 

 000d. 313,00 149,9 5 933,3 نویسرگر

   .415 419 139,310 اطخ

    319 131,900 عومجم

a. Predictors: (Constant), یریذپذوفن ,ییاناوخ ,تینما و ینمیا ,یگدنزرس 

b. Predictors: (Constant), ییاناوخ ,تینما و ینمیا ,یگدنزرس 

c. Predictors: (Constant), ییاناوخ ,یگدنزرس 

d. Dependent Variable: یرهش ییاورمکح 
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 Telorance و VIF   یولخمه یاوه   صخاوش لدوم لحارم هیلک رد دییامن یم هظحالم 1 هرامش لودج رد هک رولنامه
   هدومآ توسد هب Telorance رادقم نیرتشیب و VIF رادقم نیرتمک ینایاپ هلحرم رد هک تسا هتفرگ رارق هبساحم دروم
 یارب کی ددع هب کیدزن و رتک وک ه ره رادقم تسا هدش هدروآ لبق یاه تمسق رد هک یتاحیضوت ساسا رب .تسا
 یاهریغتم نیب رد یلخ مه نتشادن یارب لدم ندوب بسانم زا ناشن 0/1 ددع زا رتالاب و رتگرزب رادقم و VIF صخاش
  ییاوهن لدم ناونع هب  وللم و همیرج نیرتمک اب یلدم ناونع هب ار  وس هلحرم لدم ناوت یم نیاربانب .دراد یحیضوت
 .تفرگ رظن رد
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 ییاهن لدم هب ندیسر و یسررب هوحن :3 هرامش لودج
 بیارض

 t Sig. Collinearity Statistics درادناتسا دروآرب درادناتساریغ دروآرب لدم

 Tolerance VIF بیرض دروآرب درادناتسا فارحنا بیرض دروآرب

   .111 100,1  .955 001,0 (لدم تباث) 1

 314,5 .304 .595 130,0 .931 .011 .131 تینما و ینمیا

 112,5 .339 .115 235,0 .010 .211 .231 ییاناوخ

 311,9 .435 .103 -.910 -.101 .111 -.311 یریذپذوفن

 251,9 .099 .345 320,0 .010 .211 .111 یگدنزرس

,0 (لدم تباث) 2 001 955.  050,1 111.   

 415,5 .144 .155 315,0 031 .111 .231 تینما و ینمیا

 109,5 .994 .130 135,0 .131 .511 .931 ییاناوخ

 311,0 .352 .130 219,0 .231 .321 .511 یگدنزرس

   .111 335,3  .315 203,0 (لدم تباث) 1

 113,0 .532 .351 045,5 .340 .531 .190 ییاناوخ

 113,0 .532 .141 013,0 .950 321 .310 یگدنزرس

a. Dependent Variable: یرهش ییاورمکح 
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 :شزارب لحارم رد ینویسرگر یضایر لدم
 :لوا هلحرم

𝑷 = 𝟏.𝟖𝟏𝟏 + 𝟎.𝟎𝟗𝟕 𝑬 + 𝟎.𝟎𝟗𝟓 𝑲− 𝟎.𝟎𝟎𝟗 𝑵 + 𝟎.𝟎𝟖𝟕 𝑺 + ینویسرگر لدم      یالخ 
 S :یگدنزرس N :یریذپذوفن K:ییاناوخ E :ینمیا P :ییاورمکح نآ رد هک

 :دنیآ یم رد ریز یروص هب دنوش یراذگمان لدم یاهریغتم رگا هک
ییاورمکح = 𝟏.𝟖𝟏𝟏 + 𝟎.𝟎𝟗𝟕 × ینمیا + 𝟎.𝟎𝟗𝟓 × ییاناوخ − 𝟎.𝟎𝟎𝟗 × یریذپذوفن + 𝟎.𝟎𝟖𝟕 × یگدنزرس + ینویسرگر لدم  یالخ   

 :لوا هلحرم قباطم ینویسرگر یموهفم لدم

 

 (7311 ،ناگدنراگن :عبنم) لوا هلحرم قباطم ینویسرگر یموهفم لدم :6 هرامش لکش

 :مود هلحرم
ییاورمکح = 𝟏.𝟖𝟏𝟏 + 𝟎.𝟎𝟗𝟓 × ینمیا + 𝟎.𝟎𝟗𝟑 × ییاناوخ + 𝟎.𝟎𝟖𝟐 × یگدنزرس + ینویسرگر لدم  یالخ   

 :مود هلحرم قباطم ینویسرگر یموهفم لدم

 

 (7311 ،ناگدنراگن :عبنم) مود هلحرم قباطم ینویسرگر یموهفم لدم :7 هرامش لکش
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 :موس هلحرم

ییاورمکح = 𝟏. 𝟗𝟏𝟓 + 𝟎. 𝟏𝟑𝟖 × ییاناوخ + 𝟎. 𝟏𝟎𝟔 × یگدنزرس + ینویسرگر لدم  یالخ   
 :موس هلحرم قباطم ینویسرگر یموهفم لدم

 
 (1390 ،ناگدنراگن :عبنم)  وس هلحرم قبالم ینویسرگر یموهفم لدم :1 هرامش لکش
   لدوم یاوه    هدونامیقاب یاروب هوک 3 لکش  ارگوتسیه رادومن :ینویسرگر لدم یاه هدنامیق اب عیزوت ندوب لامرن یسررب
  کویدزن  ًاالماوک   رگیدومه هوب) لامرن یناوارف ینحنم اب  ارگوتسیه حولس مک رایسب فالتخا و تسا هدش میسرت ییاهن
 تفگ ناوت یم ساسا نیا رب .دنا هتشاد ینویسرگر لدم یاه هدنامیقاب عیزوت ندوب لامرن زا ناشن ،(دنوش یم هداد شیامن
 .دنراد ییاهن لدم  وللم تیافک زا ناشن زین لدم یاه هدنامیقاب یتیلامرن صخاش هک

 
 (7311 ،ناگدنراگن :عبنم) ییاهنلدممارگوتسیهرادومن :3 هرامش لکش

  شوخب  رد یرهوش یاههارهدایپ یهدناماس ینونک یوگلا هک دهدیم ناشن اه هتفای یسررب زا هلصاح جیاتن :یریگ هجیتن
   موهم یاوهریغتم      طاوبترا ناویم نویا رد هوک .هدویدرگن یرهش یاروما رد نادنورهش تکراشم هب رجنم ییاضف-یدبلاک
  هولحرم  هوس رد (تکراشم) ییاورمکح ریغتم اب (یگدنزرسوینمیا ،یریذپ ذوفن ،ییاناوخ) یرهش یاههارهدایپ یدبلاک
 113,0  اوب یگدنزرس و ییاناوخ ریغتم ود VIF یلخ مه صخاش ،1 هرامش لودج هب هجوت اب و دش هدراذگ نومزآ هب
  صخاوش ود زین Telorance یلخ مه صخاش اب طابترا رد و صخاش راه  نیب رد 0 ددع هب تبسن ار ددع نیرتمک
  داوی ریغتم ود نتشاد تیحجرا زا ناشن هک دندومن بسک 0/1 هب تبسن ار ددع نیرتشیب .532 اب یگدنزرس و ییاناوخ
 .دراد یحیضوت یاهریغتم نیب رد یلخ مه نتشادنزا ناشن نینچمه و تسا هدش
 اب یرتمک نزو زا هتفریذپ یروص یاه نومزآ  ود و لوا لحارم رد بیترت هب ینمیا و یریذپذوفن یاهریغتم نو  اذل 
 تکراشم رایعم رب ریثأت نیرتشیب اب ییاناوخ و یگدنزرس ریغتم ود و جراخ لدم زا دندوب رادروخرب تکراشم صخاش
    ووس لدوم اذل ،دش هتخانش لدم تیافک یاهرایعم هیلک ظاحل اب لماک لدم ناونع هب  وس لدم و دندنام یقاب لدم رد
        لدوم نویا دووجوم یاوهریغتم نیوب زا هوجیتن رد .دووش یم هتفرگ رظن رد نیققحم طسوت ییاهن هدنزارب لدم ناونع هب
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  یور روب یگدنزرس و ییاناوخ یاهریغتم ،هدمآ تسد هب ییاهن لدم و قیقحت یاه هداد ساسا رب تفرگ هجیتن ناوت یم
     یویاورمکح رویغتم روب یراداونعم ری ثأوت  یریذوپذوفن و تینما و ینمیا ریغتم ود و دنا هتشاد یرادانعم ریثأت ییاورمکح
 .دنا هتشادن
 عبانم
 .یرهش تفاب رد یریذپذوفن یاه صخاش لیلحت ؛(0390)کمایس ،ردب ؛ ارهب ،یزیر رهوگ هداز نیما
 یرهش تینما و یمسر ریغ یاه هاگ تنوکس ،رقف ،(0390) ؛ثرمویک ،تسودناریا
 .دهشم هیماما راولب یدروم هنومن -نالاسگرزب کاردا رد ییاناوخ رب رثؤم رصانع یسانشزاب ؛(2390) متکت ،ییانح ؛همطاف ،زاین یب
  ضووح تفه یاه هلحم رد هار هدایپ تیفیک هسیاقم و شجنس (0390) ؛یدهم ،ییوبسل هداز ناضمر ،وزرآ ،یفیرشیجاح ،دمحا ،دمحا روپ

 ،19-32 صص ،مشش لسلسم هرامش ، ود لاس ،ناتسلگ هاگشناد ،اضف ییایفارغج شیامآ هلجم ،نارهت رهش  دقم و
 .39-49 ،(19) ،یزاسرهش یاهراتسج .یرهش یگدنزرس یاهرایعم ،(0390) ؛اراس ،روپداد
 .زیربت تیبرت هار هدایپ هعلالم دروم ؛یرهش زکارم ءایحا رد ون یدرکیور ،یرتسگهدایپ شبنج (3190) ،دمحم ،یرسک  اج ؛لوسر ،ینابرق

 .یرامعم و یزاسرهش یتاقیقحت و یتاعلالم زکرم رشن ،نما یرهش یاهاضف یلیحم یاه یگ یو ،(1190) ؛ییعامسا ،یحلاص
     شیازوفا رووظنم هوب اوههار هدایپ ییاضف یایفیک دوبهب رب راذگریثأت یاه هفلؤم لیلحت و یسررب .(5390) ؛هبادوس ،یرمت ، اهش ،هداز سابع

     صوص ، راوه  هراموش ،یرهوش یاعلالم همانلصف ،زیربت رصعیلو و تیبرت یاهروحم :یدروم هعلالم ،یعامتجا یالماعت حلس
10-0. 

390) ؛اضرریما ،ینیمظاک ؛هرهوگ یمالغ  .امیپ دازآ یاراشتنا ،یحارط ات یرظن ینابم زا اه هار هدایپ ،(4
 . السا رظنزا هتسیاش ییاورمکحو رهش ییاضف ه راپکی تیریدم ،(4390) ؛یاداسلا هبوبحم ،یعیفشریم ؛بنیز ،یدابآ هکرک
 تلم نابایخ :یدروم ۀنومن) یرهش یاهاضف رد یگدنزرس و طاشن ءاقترا یارب هار هدایپ داجیا (3390) ؛رغصا یلع ،یهللادبع ؛غورف ،یمیرک

 .(رازاب هار راه  ات  رحم 50 نادیم لصافدح ،درکرهش
  داوجیا  روب دیکأت اب رصعی لو نابایخ یگدنزرس داجیا رد رظنم درکیور ،(3390) ؛هرهش ،یداوج ؛ریمادیس ،یروصنم ؛زانلا ،ینابرهم ضاترم

 (یو کراپ هار راه  – کنو نادیم لصاف دح) رصع یلو نابایخ :یدروم هنومن .ناکم سح
 .لوا پا  ،شخرذآ یاراشتنا ،ناگمه رهش .(2390) ؛یدهمدیس ،ینیعم
 .2390 لاس نکسم و سوفن یرامشرس جیاتن ،(2390) ،ناریا رامآ زکرم
  یاوهدرکیور : فولتخم  یاهرووشک رد  یرهوش -یریدم یاه تسایس ،(1390) ؛یلع دیس روپ نیسح ،یبتجم نایعیفر ،فانم دیس ،یمشاه
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