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 هدیکچ
     وهلتخم تاعاهس رد رهیغتم یراذهگ   تهمیت تهسایس زا هدافتهسا ورتم طو خ رد نارفاسم کیفارت ندومن ناور یاههار زا یکی هزورما
  تامدهخ ر هیغتم  یراذهگ تهمی ت ترورهت نی هب ۀ ه بار یسررب هعلا م نیا تده .تسا کیفارت یاهکیپ شهاک و اتاقت عیزوت ترج
    و هدوهب یدربراهک  وهن زا رتاح قیقحت تده .دشابیم (ناررت ورتم :یدروم هعلا م) زور ولتخم تاعاس رد اتاقت عیزوت و یمومع
   ۀهعماج .دهیدرگ یروآ عمج ینادیم – یاهناخباتک ترور هب نآ تاعالطا هک هک دوب یشیامیپ – یفیروت ترور هب نآ ماجنا شور
  ییاهیاپ و ییاور اب همانشسرپ هک دندوب زور ولتخم تاعاس یط ناررت ررش (هر) ینیمخ ماما هاحتسیا ورتم لماش رتاح قیقحت یرامآ
  عهیزوت ،ی     ررهش لهقن و لهمح زا ناگدهننک هدافتهسا لابقتسا نیب ؛هک داد ناشن رتاح قیقحت  یاتن .دش عیزوت یراما ۀنومن نیب اسانم
 .دراد دوجو یرادینعم و تبثم ۀ بار ورتم تامدخ ریغتم یراذگتمیت اب زور ولتخم تاعاس رد اتاقت
 
 .نیرفاسم لابقتسا ،اضاقت عیزوت ،ریغتم یراذگتمیق ،یرهش لقن و لمح :یدیلک ناگژاو
 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                

 feshkiaccfarrokhi@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -2



 1397 ناتسبات ،موس هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 117

 همدقم
  رد هزوروما .تسا یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یاه تیلاعف شخب  وادت و یرهش یگدنز ییایوپ یلصا لماع ،تکرح
  رد و توسا ی رهوش نورد یاهرفس شیازفا دازمه و هارمه یداصتقا دشر ،هعسوت لاح رد ناهج یاهرهش زا یرایسب
 ری وسم رد یعنام ،عوضوم نیا و تسا یکتم وردوخ هب یدایز رایسب دح ات رفس یوگلا ،دراوم زا یرایسب رد لاح نیع
     یاهرهوشنالک رد عیروس یرهوش هعوسوت و  تویعمج  دوشر .ددرگ یم  وسحم رادیاپ یرهش لقن و لمح هب یبایتسد
 دی دوش شیا  زوفا هوب رجنم ،یلغش یاهوگلا و یگدنز شور رد رییغت ،لداعتمان ییاضف راتخاس و وس کی زا ،نامروشک
  هوب  روجنم نادنورهش ییایوپ و ییاج هب اج هب زاین و رفس یاضاقت شیازفا .تسا هدش رهش نیا حلس رد رفس یاضاقت
   ندز موه روب و ی ولیحم  توسیز یگدولآ ًااتیاهن و یلصا یاه نایرش رد یکیفارت مکارت شیازفا ،اهوردوخ دادعت دایدزا
 ی رووتومری    غ لوقن و لومح هناماوس شرتوسگ و  هعوسوت .ت  وسا هدوش نینکاس یناور تمالس و یعامتجا یتنس طباور
    توسا یرهوش تیریدوم و نالوئسم یورارف یاه تسایس زا یکی لقنو لمح یاه متسیس ریاس رانک رد ورتم ًااصوصخ
   و میقتوسم رویغ یارثا زا یا هدرتسگ هنماد یرهش لقن و لمح عماج یاه یزیر همانرب زا یرایسب رد .(0390 ،یتعیرش)
  تویکلام  یاوه  هونیزه ،تسد نییاپ کیفارت مکارت هلمج زا ،دریگ یم رارق رظن دم دنامیم یاجب هعماج رد هک یمیقتسم
    یاروثا و یعاومتجا تلادوع   تویاعر و ،نیرباوع ت وک رح و ،یولیحم تسیز یارثا ،گنیکراپ یاه هنیزه ،هیلقن هلیسو
  ،هدازیدرووهللا) درب هرهب تکرح لرتنک یاهی تارتسا و نیزگیاج یاهتلاح زا ناوت یم قیرط نیا زا هک نیمز یربراک
 شی  ازوفا اوب . دوشاب ی وم ی فاوکان هد ویچیپ طیحم کی رد اهتمیق تیریدم یارب یتنس یاهدرکیور رد یفرط زا .(5390
 ی راذوگ تمیق جیاتن .دشاب یم راوشد رایسب نامز ره رد حیحص میمصت ذاختا شلا  هنالاس یراذگ تمیق یاهتصرف
 ،0    ناراوکمه و لوگان) توسا یواوفتم یتامدخ و یراجت یاهدحاو نایم رد یراذگ تمیق درکلمع و دنریذپان  انتجا
 نیققحم اذل ،تسا طبترم اهدمارد اب ًاامیقتسم و دشابیم یبای رازاب بیکرت ی هفلؤم یراذگ تمیق هکنیا لیلد هب .(1015
 یروص نآ رد یهابتشا هک ینامز تسا نکمم یراذگ تمیق .(1330 ،5ورنوم) دنا هدومن یراذگ تمیق هب یدایز هجوت
 دناوت یم بقاوع نیا و دراد لابند هب زین یبقاوع یراذگ تمیق ،یفرط زا .دشاب هتشاد هارمه هب ار یدیدش بقاوع دریگ
 ت وی  مها اوب هولبار رد یتیری دوم یاه یجنس رظن هوالعب .دشاب یتامدخ یاهتکرش یدم هاتوک یلام یاهدمایپ یاروام
  و لوئاوپ)  دوهد ی وم  ناوشن ار یراذ وگ تمیق صخاش یالاب یدنب هبتر و نازیم  وادم یروصب ،یامدخ تیریدم رازبا
 ناری دوم زا یخرب یارب یراذگ تمیق اب هلبار رد یریگ میمصت ،هتفرگ یروص یاعلالم ساسا رب .(2015 ،9ناراکمه
 یی اوهشور ی ولو دنراد یراذگ تمیق رد کرتشم عفانم یخرب یبای رازاب لمع و یروئت ه رگا .دشاب یم راوشد رایسب
 زا  نیونچمه . دوشاب ی وم  یواوقتم ناهج رد دنیامن ذاختا تمیق اب هلبار رد ییاه یریگ میمصت اهتکرش نآ قیرط زا هک
     یادهاوشم دوومن ثوحب لومع و ی راذوگ تمیق یروئت نیب فاکش اب هلبار رد راب نیلوا یارب تلف نسکوا هک ینامز
 .(9015   ،ناراوکمه و لوئاوپ) تفری  ذوپ  اوجنا  ناروگی د طوسوت ی راذوگ تمیق رد شور و یروئت اب هلبار رد یقیبلت
 ناری   دوم نآ طوسوت هوک  دوننک ی وم فی وصوت ار یی اهوشور  دونزادرپ یم یراذگ تمیق یاهشور یسررب هب هک یتاعلالم
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 ی اهراوشف شی ازوفا .(5115 ،0ناراکمه و اتود) دنیای تسد اهرتماراپ رگید رب ریثأت اب هلبار رد یتامیمصت هب دنناوت یم
  هوب رجنم ،اهرهشنالک رد یکیفارت یالضعم شرتسگ و تسیز طیحم و هعماج رب لقن و لمح یفنم یاهدمایپ زا یشان
 .تسا هدش رادیاپ لقن و لمح هب یبایتسد تهج رد لقن و لمح یاه هناماس یزیر همانرب و یراذگتسایس دنور حالصا
  ناگدوننادرگ یاهزاین نیرتیساسا زا یکی ناونع هب لقن و لمحرد یرادیاپ هب یبایتسد تهج رد شالت ،ساسا نیا رب
    و لومح داوجیا یاوههار زا یکی .(5390 ،یفاصر و یرفعج یداتسا) دوریم رامش هب یرهش لقن و لمح یاهمتسیس
 فلتخم یاعاس رد ریغتم یراذگتمیق تسایس زا هدافتسا یلیر طولخ رد نارفاسم کیفارت ندومن ناور و رادیاپ لقن
   ،رفاوسم نازویم بسح رب تسایس نیا .دشابیم کیفارت یاهکیپ شهاک و اضاقت عیزوت تهج ورتم طولخ زا هدافتسا
  ناویب هب .دوشیم ناگدننک هدافتسا یارب یریغتم یاه تمیق ۀئارا هب رجنم هدنهد سیورس یاهرالق دادعت ،تکرح نامز
  اوه توسایس هیوناث یارثا هب هجوت اب ،یدمدنلب رد هعماج لقن و لمح تیعضو رب اه تسایس یبیکرت رثا یسررب ،رگید
     توسا حروط لوباق دویدج یا  هولوقم  ناوونع هب رفس عیزوت و داجیا ،یعامتجا-یداصتقا یایصوصخ نو  یدراوم رب
    ؛هوک میتوسه یالاوئوس نیا هب خساپ لابند هب هعلالم نیا رد هدش نایب بلالم هب هجوت اب .(1115 ،5ناراکمه و نمزگ)
   هدافتوسا نیوب یطابترا ه  نینچمه ؟دنوش زور فلتخم یاعاس رد ورتم طیلب تمیق رییغت ثعاب دنناوت یم یلماوع ه 
   هدافتوسا نیونچمه ؟دراد دوجو ورتم طولخ زا اضاقت نازیم عیزوت و زور فلتخم یاعاس رد فلتخم یراذگتمیق زا
 ؟دناهدومن لابقتسا ورتم فلتخم یاهتمیق زا نازیم ه  هب ،ورتم یرهش لقن و لمح زا ناگدننک
 یرظن ینابم
  نویا . توسا  نادنورهوش  هوب  تولود  طوسوت یامدخ یخرب یروآ مهارف ینعم هب لومعم حاللصا کی یمومع یامدخ
  رووظنم هب یصوصخ شخب زا تلود ینابیتشپ اب ای و هئارا  درم هب تلود طسوت میقتسم لکش هب تسا نکمم یامدخ
 نآ رگنایب ،دریذپ یم  اجنا تلم کی هنیشیب یعمج قفاوت اب هک یامدخ نیا .دریذپ یم  اجنا نادنورهش هب یامدخ هئارا
  راروق   وومع  سرتوسد رد یناگمه لکش هب و نادنورهش دمآرد حلس نتفرگرظنرد نودب دیاب یامدخ یخرب هک تسا
 تمیق صخاش نینچمه (1190،روپ ناضمر) تسا یامدخ نیا ۀلمج زا یمومع لقن و لمح و یژرنا ،شزومآ .دریگ
   توسا یومقر صخاش ددع .دهدیم ناشن هیاپ لاس کی یانبم رب ار تمیق یالوحت هک داصتقا رد تسا یریغتم اهب ای
  ناوشن انبم ی هرود ناونع هب رگید هرود ره و هرود کی رد ار هباشم یامدخ ای یفرصم یاهالاک یبسن تمیق رییغت هک
  رایوسب  شوقن نآ  فادوها هب یبایتسد نازیم و یداصتقا  اظن کی درکراک عون رد اهتمیق .(5390 ،هرتاولاس) دهدیم
  هوب درخ داصتقا ینعی داصتقا ملع هخاش نیرتمهم و یلصا هلئسم ،اهتمیق درکلمع لیلحت ورنیا زا .دننکیم افیا یمهم
   اون « تومیق  یاوه هویرظن»  ناوونع  هوب  مولع نیا زا ،درخ داصتقا یاه اتک نیوانع زا یرایسب هک اجنآ ات دوریم رامش
  ،رازاوب رد یعیبطریغ طیارش زورب هب دودحم ؛تسخن ،اهتمیق لرتنک ،داصتقا ملع رد جیار یاههیرظن ساسارب .دنرب یم
 دض نیناوق عضو اب هک تسا نیا یلیارش نین  دوجو  اگنه هب تلود ۀفیظو ؛ ود و تسا دیدش  روت و راصحنا دننام
  دزادروپب   رووت اب هلباقم هب بسانم یلام و یلوپ یاهتسایس ذاختا اب ای دیامن یریگولج راصحنا یریگ لکش زا راصحنا
 ی وسررب ی  تباوقر رازاوب رد رادقم یور رب ار تمیق رثا هک دشاب یم یداصتقا لدم کی اضاقت و هضرع .(3190 ،یرکاپ)
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 رد . دراذوگ ی وم رثا ناگدننک هضرع فرط زا دیلوت رادقم و ناگدننک فرصم فرط زا اضاقت رادقم یور رب تمیق .دنک یم
 ر ویی  غت ثوعاب لدوم نیا رد زین یداصتقا لداعت رد رثؤم لماوع ریاس .دسر یم لداعت هب رادقم و تمیق رد داصتقا هجیتن
 یاضاقت و هضرع اب الاک کی یلداعت رادقم و یلداعت تمیق یتباقر رازاب رد .(9390 ،نوسنارب) دنوش یم هضرع و اضاقت
 ار ییالاک رادقم ناگدننک فرصم هک تسا یتمیق اب ربارب ًااقیقد الاک کی یلداعت تمیق .دوش یم نییعت الاک نآ یارب رازاب
 رد .دننک هضرع دنرضاح الاک نآ ناگدننکدیلوت هک تسا یرادقم اب ربارب دنرخب صاخ ینامز هرود کی رد دنرضاح هک
  ثوعاب و دروآ  یوم راشف تمیق هب هضرع هفاضا نیا .دوش یم هضرع دازام ثعاب و قافتا اضاقت دوبمک رتالاب یاه تمیق
  رتوشیب  هوضرع  رادوقم زا  اوضاقت  رادوقم ، زوین رت نییاپ یاه تمیق رد .ددرگزاب یلداعت حلس هب هرابود تمیق هک دوش یم
   لوبق هزادونا هب تمیق تشگزاب هجیتن رد و تمیق شیازفا ثعاب اضاقت دازام نیا .دوش یم اضاقت دازام ثعاب و دوش یم
    .دراد ندونام یقاوب و رارمتوسا  هوب  لویم  تومیق نیا ،دیسر لداعت هب تمیق هکنیا زا سپ .دوش یم (یلداعت تمیق) دوخ
     نانادداوصتقا روگا ؛توسا روگید ریغتم یور ریغتم کی یارییغت تبسن رگنایب ششک ،رگید یوس زا .(5390،ناهبزور)
    یاروییغت هوکنیا اوی و  دونک یم یرییغت ه  نآ شورف رادقم ،فلا یالاک تمیق شیازفا اب هک دننادب دنشاب هتشاد لیامت
  یروت  صاوخ یروص هب  اع  وهفم نیا هتبلا ؛دننک یم هدافتسا  وهفم نیا زا ،دراد هیامرس هداهن رب یریثات ه  راک هداهن

 رادقم رد یالاک تمیق  رضلصاح زا دمآرد هکنیا هب هجوت اب .ددرگ یم نایب زین ...و دمآرد ،اضاقت ،هضرع ششک نو 
    دوبای شیازوفا زوین دمآرد هک تسین هنوگنیا هشیمه دبای شیازفا ییالاک تمیق رگا دیآ یم تسدب الاک نآ هدش هتخورف
   هوب زوین دمآرد نآ یپرد هک دهد ناشن شنکاو تمیق رییغت هب تبسن هنوگ  اضاقت هک دراد یگتسب نیا هب عوضوم نیا
    هوب شوشک داوصتقا رد .دراد یگتسب تمیق هب اضاقت تیساسح هب دمآرد رییغت تهج ینعی دهد ناشن لمعلا سکع نآ
    هوب شوشک ًاالوومعم و  .توسا ریغتم نآ رب رثؤم لماوع ریاس رد رییغت دصرد هب تبسن ریغتم کی رد رییغت دصرد ینعم
  و یروفعج یداتوسا .(5390  ،هرتاولاوس)  دووش   یوم میوسقت یدمآرد ششک و ینیشناج ششک ،یتمیق ششک هب داصتقا
   یامدوخ هعوسوت و ی رهوش    راولق طوولخ هعوسوت  ،گونیکراپ یراذگ تمیق تسایس هس یسررب هب ،(5390) یفاصر
   زا لوصاح جیاوتن  .دونتخادرپ  متوسیس ییا وی وپ لدوم قیرط زا ،هناگادج یروص هب ،یرهش یحارط دوبهب و کینورتکلا
   هونیزه شهاوک رد یهجووت لباق رثا ،اهتسایس رگید و گنیکراپ یراذگتمیق تسایس بیکرت هک داد ناشن اهیبایزرا
  زا هدافتوسا رد راظتنا لباق شهاک نازیم یاهعلالم رد ،(1015) ناراکمه و نوسکیرا .دراد هعماج رب هدش لیمحت یاه
 نیا بیکرت زین و ،تخوس یایلام ذخا و یناگمه لقن و لمح دوبهب تسایس ود یارجا طیارش رد ار یصخش یراوس
   نیویعت یاوه شور و یراذوگ تومیق ی اوهدربهار طابترا یسررب هب ،(1015) 0وویا و لوئاپ .دندرک یسررب تسایس ود
  طبتروم رگیدکی اب تمیق نییعت یاهشور و یراذگ تمیق یاهدربهار هک دنداد ناشن هعلالم نیا جیاتن .دنتخادرپ تمیق
 زا یخرب لاح نیا اب .دنوش یزاس هدایپ تمیق نییعت یاهشور قیرط زا دنناوتیم یراذگتمیق یاهدربهار اریز ،دنتسه
  ار ییاوه شور اوه   تکروش زا یوخرب و دنتوسین یراذگ تمیق یروئت طسوت هدش نییعت یاهدربهار لابند هب اهتکرش
  یاوه     اوختنا یزاوس هداویپ یاروب ار یبسانم یاهشور زین رگید یخرب و دننیزگیمرب فافش یدربهار لالدتسا نودب
 :دشابیم ریز دراوم لماش رضاح قیقحت فادها هدش نایب بلالم هب هجوت اب .دننیزگیمرب یفاکان یروصب یدربهار
 زور فلتخم یاعاس رد ورتم طیلب تمیق رییغت یرورض مهم یاه هفلؤم ییاسانش -

                                                                                                                                                                
1 Paul & Ivo 
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  زا اوضاقت ناز ویم ع وی   زوت و زور فولتخم یاعاوس رد فولتخم  یراذوگتمیق زا هدافتسا یرورض نیب هلبار یسررب -
 ورتم طولخ
 .ورتم یاه تمیق رییغت یرورض زا ورتم ناگدننک هدافتسا لابقتسا یسررب -

 اههیضرف 
 .دراد دوجو هلبار اضاقت نازیم عیزوت و ورتم یامدخ ریغتم یراذگتمیق یرورض نیب -0
 .دراد دوجو هلبار زور فلتخم یاعاس رد ورتم یامدخ ریغتم یراذگتمیق یرورض نیب -5

 .دراد دوجو هلبار ورتم روانش یاهتمیق و ،ورتم یرهش لقن و لمح زا ناگدننک هدافتسا لابقتسا نیب -9
 اهریغتم
    یاعاوس ،زور فولتخم یاعاوس :لماش لقتسم یاهریغتم و ورتم طولخ زا هدافتسا یاضاقت عیزوت لماش هتسباو ریغتم
 .تسا ناگدننک هدافتسا تیاضر و ریغتم یاه تمیق ۀئارا یرورض ،اضاقت کیپ
 یموهفم لدم

 
 ی روآدروگ شور  نیونچمه   دوش اروجا  یوشیامیپ-یفی  وصوت یرووص هب هک دوب یدربراک عون زا ،رضاح قیقحت فده
 تخس عبانم هب هعجارم اب یا هناخباتک یاعالطا یروآدرگ یارب .تسا ینادیم – یا هناخباتک یروص هب نآ رد یاعالطا
  ینادوی م یاوعالطا یروآدرگ یارب .دمآ تسدب اه هداد ،(ربتعم یلاتیجید یالاقمو بتک)  رن و (یپا  یالاقم و بتک)
    ییاویاپ و یویاور اوب  هتخاوس ققحم ۀمانشسرپ زا ،قیقحت عوضوم اب طبترم مهم یاه هفلؤم و اهصخاش یسررب زا سپ
  ،نالوئوسم ه وی  لک لماوش روضاح ق ویقحت ی  راومآ هوعماج  .دوش هدافتسا ،اهریغتم یریگ هزادنا تهج (α =21,1) بسانم
  (روفن 15) ناسانشراک و (رفن 10) ناریدم هک دندوب (هر) ینیمخ  اما هاگتسیا ورتم زا هدننک هدافتسا  درم و ناسانشراک
      سرتوسد رد هونومن یرووص هوب زوین ورتم نیرفاسم دروم رد .دنداد خساپ همانشسرپ یالاوئس هب یرامشرس شور هب
    ،زور زا فولتخم یاعاوس رد هبنوش جنپ ات هبننش یاهزور 2390 لاس زا هتفه کی یط تهج نبمه هب .دندش  اختنا
 زا  هدومآ  توسدب ی اوه هداد  تویاهن رد .دش عیزوت (هر) ینیمخ  اما هاگتسیا ورتم نارفاسم نیب هتخاس ققحم همانشسرپ
 یفیصوت رامآ لوا شخب رد .تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم شخب ود رد SPSS رازفا  رن زا هدافتسا اب ،اههمانشسرپ
         راومآ یوسررب هوب  ود شوخب رد و هداد راروق یوسررب درووم ار (یوناوارف دصرد ،هنایم ،نیگنایم ،یناوارف یاهنومزآ)
 .دش هتخادرپ (نمریپسا یگتسبمه بیرض) یطابنتسا
 اههتفای
 .تفرگ رارق یسررب دروم کیرتماراپ رامآ کمک هب یرامآ یاهنومزآ جیاتن سپس و یفیصوت رامآ ادتبا رضاح ۀلاقم رد
 یرامآ یاههداد لیلحت و هیزجت زا لبق ،تسا هتفرگ رارق هعلالم دروم شهو پ رد هک یاهعماج رتهب تخانش روظنم هب
  ناونآ رب مکاح یوگلا صیخشت تهج رد یماگ ،اههداد یرامآ فیصوت نینچمه .دنوش فیصوت اههداد نیا تسا  زال
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-    خوساپ تیوسنج ظاوحل زا ،هوعلالم نیا رد .دنوریم راکب شهو پ رد هک تسا ییاهریغتم طباور نییبت یارب یاهیاپ و
 13  ،نوس ظاحل زا همانشسرپ هب ناگدنهدخساپ نایم زا .دناهدوب نز دصرد 24 و درم دصرد 22 ،همانشسرپ هب ناگدنهد
    ظاوحل زا همانوشسرپ هوب ناگدنهدخساپ نایم زا نینچمه .دناهدوب الاب هب لاس 14 دصرد 14 و ،لاس 14 زا رتمک دصرد
  زا .دونا هدووب   رتالاوب و سناوسیل قوف دصرد 90 و سناسیل دصرد 99 ،ملپید قوف و ملپید دصرد 14 ،یالیصحت حلس
  زا لاوس 9    زا روتمک یقباوم و دوندوب هدومن هدافتسا لاس 9 زا رتشیب دصرد 52 یالاب یرهش رالق زا هدافتسا ۀقباس رظن

 3 ،(دصرد 34) 3 ات 1 بیترت هب ورتم هب هعجارم یاهنامز نیرتشیب نینچمه .دندوب هدرک هدافتسا یرهش رالق یامدخ
     زا تیاوضر نازویم .دووب (دوصرد 00) 20  اوت 90  و (دوصرد 90) 55  اوت 10 ،(دصرد 40)10 ات 20 ،(دصد 30) 50 ات
     یامدوخ زا طوسوتم حلوس یالاوب یتیاضر نارفاسم زا دصرد 31 الاب و دوب الاب نیگنایم روط هب یرهش رالف یامدخ
 .دش هتخادرپ قیقحت یاههیضرف یلیلحت یسررب هب یدعب شخب رد .دنتشاد
 لوا هیضرف یسررب

 .دراد دوجو هطبار اضاقت نازیم عیزوت و ورتم تامدخ ریغتم یراذگتمیق ترورض نیب
 .دوش یم هدافتسا نمریپسا یگتسبمه بیرض زا هیضرف نیا یسررب یارب
 .دوشیم هبساحم اه هداد هبتر رب ینتبم یگتسبمه بیرض نیا

 یگتسبمه لیلحت (1) لودج

 
 
 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 عیزوت و ورتم یامدخ ریغتم یراذگتمیق یرورض هلبار یسررب یارب sig رادقم هب هجوت اب a=0/05 یالخ حلس رد
   رویغتم یراذوگتمیق یرورض نیب هک درک اعدا ناوت یم نیاربانب تسا 21/1 زا رتمک و هدش 011/1 رادقم اضاقت نازیم
  نیارباونب .تسا هدش 035/1 طابترا نیا نازیم .دراد دوجو یتببم و راد ینعم هلبار اضاقت نازیم عیزوت و ورتم یامدخ
 .دراد میقتسم طابترا اضاقت نازیم عیزوت رد ریغتم یراذگ تمیق
 مود هیضرف یسررب

 .دراد دوجو هطبار زور فلتخم تاعاس رد ورتم تامدخ ریغتم یراذگتمیق ترورض نیب
 و    زور لووط رد اوضاقت یاعاوس   ،نارفاوسم تیاوضر یاه هفلؤم اب ار روانش تمیق نیب هلبار هیضرف نیا یسررب یارب
 .مینک یم یسررب اضاقت عیزوت

 

 یگتسبمه لیلحت (2) لودج

 اضاقت نازیم عیزوت 
 035/1 نمریپسا یگتسبمه بیرض ریغتم یراذگتمیق

sig 011/1 
 159 دادعت

 روانش تمیق 
 109/1 نمریپسا یگتسبمه بیرض نارفاسم تیاضر

sig 011/1 
 159 دادعت

 515/1 نمریپسا یگتسبمه بیرض زور فلتخم یاعاس رد اضاقت
sig 011/1 
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 شهو پ یاه هتفای :عبنم

   ،نارفاوسم تیاوضر ی اوه  هوفلؤم اب ار روانش تمیق هلبار یسررب یارب sig رادقم هب هجوت اب a=0/05 یالخ حلس رد
 درک اعدا ناوت یم نیاربانب تسا 21/1 زا رتمک و هدش 011/1 رادقم یگمه اضاقت عیزوت و زور لوط رد اضاقت یاعاس
     هولبار یوگمه اوضاقت عویزوت و   زور لووط رد اوضاقت یاعاس ،نارفاسم تیاضر یاه هفلؤم اب ار روانش تمیق نیب هک
 ،ی  هوفلؤم     هوس نویا نیارباونب .توسا 035/1 و 515/1 ،109/1   بویترت هوب اه طابترا نیا و تسا یراد ینعم و میقتسم
      وروتم طیولب روانوش تومیق رد یداویز ریثأت زور لوط رد اضاقت یاعاس رد اضاقت و اضاقت عیزوت و نارفاسم تیاضر
 .دراد .دنراد
 موس ویضرف یسررب

 .دراد دوجو هطبار ورتم روانش یاهتمیق و ،ورتم یرهش لقن و لمح زا ناگدننک هدافتسا لابقتسا نیب
 .دوش یم هدافتسا نمریپسا یگتسبمه بیرض زا هیضرف نیا یسررب یارب
 .دوشیم هبساحم اه هداد هبتر رب ینتبم یگتسبمه بیرض نیا

 یگتسبمه لیلحت (1) لودج
 نارفاسم تیاضر 
 109/1 نمریپسا یگتسبمه بیرض ریغتم یراذگتمیق

sig 011/1 
 159 دادعت

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 و  وروتم  یامدوخ   رویغتم یراذوگ تومیق یرو روض هلبار یسررب یارب sig رادقم هب هجوت اب a=0/05 یالخ حلس رد
  یراذوگ تومیق  یروروض نیب هک درک اعدا ناوت یم نیاربانب تسا 21/1 زا رتمک و هدش 011/1 رادقم نارفاسم تیاضر
 .تسا هدش 109/1 طابترا نیا نازیم .دراد دوجو یتببم و راد ینعم هلبار نارفاسم تیاضر و ورتم یامدخ ریغتم

 قیقحت یاههیضرف جیاتن (4) لودج
 هجیتن هیضرف فیدر

 دییأت .دراد دوجو هلبار اضاقت نازیم عیزوت و ورتم یامدخ ریغتم یراذگتمیق یرورض نیب 0
 دییأت .دراد دوجو هلبار زور فلتخم یاعاس رد ورتم یامدخ ریغتم یراذگتمیق یرورض نیب 5
 دییأت دراد دوجو هلبار ورتم روانش یاهتمیق و ،ورتم یرهش لقن و لمح زا ناگدننک هدافتسا لابقتسا نیب 9

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

    اوب زور فولتخم یاعاوس رد اضاقت عیزوت ،یرهش لقن و لمح زا ناگدننک هدافتسا لابقتسا نیب ،(4) لودج ساسا رب
 .دراد دوجو یرادینعم و تببم ۀلبار ورتم یامدخ ریغتم یراذگتمیق

 159 دادعت
 035/1 نمریپسا یگتسبمه بیرض اضاقت عیزوت

sig 011/1 
 159 دادعت
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 یریگهجیتن و ثحب
  زا لوصاح جی    اوتن .دوهد هوئارا ار راوک جی اوتن  یتوسیاب یم ،یایضرف نومزآ زا سپ ققحم یشهو پ تیلاعف ره نایاپ رد
   ناوشن جیاوتن ؛قیقحت لوا ۀیضرف یاتسار رد .دنریگ یم لکش نآ ساسا رب یاداهنشیپ هک دنتسه ییاه هیاپ زین یایضرف
     قویقحت جیاوتن .توسا دوییأت دروم اضاقت نازیم عیزوت و ورتم یامدخ ریغتم یراذگتمیق یرورض نیب ۀلبار ؛هک داد
 و نمزگ و (1015) ناراکمه و نوسکیرا ،(1015) وویا و لوئاپ ،(5390) یبجر و هداز  رف یاقیقحت اب وسمه رضاح
    ناومز ،رفاوسم نازویم بسح رب تسایس نیا ،(1115) ناراکمه و نمزگ فیرعت ساسا رب .دشابیم (1115) ناراکمه
 ،رگید نایب هب .دوشیم ناگدننک هدافتسا یارب یریغتم یاهتمیق ۀئارا هب رجنم هدنهد سیورس یاهرالق دادعت ،تکرح
  روب  اوه   توسایس هویوناث یاروثا هب هجوت اب ،یدمدنلب رد هعماج لقن و لمح تیعضو رب اه تسایس یبیکرت رثا یسررب
  رد هوک  توسا حرط لباق دیدج یا هلوقم ناونع هب رفس عیزوت و داجیا ،یعامتجا-یداصتقا یایصوصخ نو  یدراوم
 رد .      درویگ راروق هدافتوسا درووم اوضاقت نازویم عیزوت یاتسار رد یلماع ناونع هب دناوتیم دیدرگ صخشم قیقحت نیا
   دوییأت درووم زور فلتخم یاعاس رد ورتم طیلب تمیق رییغت یرورض ؛هک داد ناشن جیاتن ؛قیقحت  ود لیضرف یاتسار
  و نووسکیرا و (1015  ) ووویا و لوئاوپ ،(5390 ) یوبجر و  هداز  روف   یاوقیقحت اوب وسمه رضاح قیقحت جیاتن .تسا
 لقن و لمح یاضاقت تیریدم درکیور هزورما ،(9015) ناراکمه و نمتیل فیرعت ساسا رب .دشابیم (1015) ناراکمه
 عبانم زا رتآراک هدافتسا نآ زا فده هک ،تسا هجوت دروم یرهش یرادیاپ لقن و لمح تمس هب تکرح رازبا ناونع هب

 مکارت زور فلتخم یاعاس یط روانش یاهتمیق اب ناوتیم دش صخشم هعلالم نیا رد هک تسا هعماج یلقن و لمح
   ناگدوننک هدافتوسا لابقتسا نیب ۀلبار ؛هک داد ناشن قیقحت جیاتن ،قیقحت  وس ۀیضرف ساسا رب .دومن لرتنک ار تیعمج
  هوعومجم       ناومه اوی تویفیک ؛روگید ناویب هوب .تسا دییأت دروم ورتم روانش یاهتمیق و ،ورتم یرهش لقن و لمح زا
   نویا رد هوک ، دور شوروف و دریگ رارق اضاقت دروم الاک نآ دنوش یم ثعاب هک نآ هدننک هضرع و الاک کی یاه یگ یو
 هب ار یمومع لابقتسا و هداد شیازفا ور هدش هئارا یامدخ تیفیک ناوتیم روانش یراذگتمیق اب دش صخشم قیقحت
 میمعت  دع و یرامآ ۀنومن ندوب دودحم و ک وک هب ناودتیم رضاح قیقحت یاهتیدودحم زا .تشاد دهاوخ هارمه
   و تویعمج ،ینوکوسم ای یراجت ،یرادا ةدودحم ۀعلالم لیبق زا اهریغتم رگید یسررب  دع و روشک لک هب نآ یریذپ
   شروگن هوب   هوک دوومن داهنشیپ یتآ یاقیقحت یارب ناوتیم قیقحت نایاپ رد .دومن هراشا اههاگتسیا ییایفارغج تیعقوم
 یازجا اب ناوت یم ار شهو پ نیا نینچمه .دوش هتخادرپ  ومع شریذپ دروم یراذگتمیق یاهدربهار دروم رد یجنس
   هوب ،روخآ رد و .    داد  اوجنا یامدوخ ۀعوسوت و ناوسآ یسرتسد ،یرهش لقن و لمح طیاسو رگید تمیق دننام یرگید
   تویعقوم و تویعمج ،ندوب ینوکسم ای یراجت ،یرادا ةدودحم لیبق زا اهرتماراپ رگید ساسا رب یراذگتمیق یسررب

 .دوش هتخادرپ اههاگتسیا ییایفارغج
 عبانم
 ییایوپ متسیس یاهلدم زا هدافتسا اب یرهش لقن و لمح شخب رد رادیاپ هعسوت یاهتسایس یبایزرا .(5390) ،.ا یفاصر ،.میرفعج یداتسا
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