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 هدیکچ
   رد ار تدهه ههب یبایتسد تارج و دنوش یم هاگآ دوخ یاه هتساوخ و اهزاین زا ییاتسور نانز نآ یط هک تسا یدنیآرف یزاسدنمناوت
       ،یداهصتتا لهماوع ههب دودهحم اهرنت دهناوت   یهمن ناهنز یزاسدنمناوت دنتسه هدیقع نیا رب نارحشهوژپ زا یرایسب .دننک یم تیوقت دوخ
  رثؤهم  دهنیآرف نیا رب مه یعامتجا هیامرس مان هب یرحید لماع هکلب دشاب یجیورت و یشزومآ ،یتاع طا و یکیزیف ،ییانب ریز ،ی یحم
  زا ره اح قیقحت .دشاب یم ررش نیحشم ناتسررش ییاتسور نانز یزاسدنمناوت رب یعامتجا هیامرس شقن یسررب هلاقم نیا تده .تسا
  لوهمرف قیرط زا یفداصت یریگ هنومن زا هدافتسا اب نآ رد هک .تسا ینییبت-یلیلحت تاقیقحت  ون زا ،نآ قیقحت شور و یدربراک  ون
   .تهسا ههمان    شهسرپ قهیقحت رازهبا .دندش باختنا ررش نیحشم ناتسررش ییاتسور قطانم رد نکاس ییاتسور نانز زا رفن 632 ،نارکوک
 ،ییاتسور یزیر همانرب دیتاتسا و ناسانشراک زا دنا ینت تارظن زا ،هدش هیرت همان شسرپ ییاور نییعت ترج ر اح قیقحت رد نینا مه
  اهفلآ-   خاهبنورک لوهمرف زا یرهیگ           هرهرب اهب نآ ییاهیاپ و .تهسا هدهش هدافتهسا ییاتهسور هعهسوت و یزرواهشک شزوهمآ و  یورت مولع
(03/0<α) رازفا مرنو SPSS یعاهمتجا داوت و یعامتجا نواعت یاه هفلوم زج هب داد ناشن تاعلا م نیا هدمع  یاتن .دیدرگ هبساحم  
     .دراد دوهجو یراداهنعم و میقتهسم هه بار ررش نیحشم ناتسررش ییاتسور نانز یزاسدنمناوت اب یعامتجا هیامرس یاه هفلوم یمامت نیب
         لقتهسم یاههریغتم ههک داد ناهشن ییاتهسور ناهنز یزاهسدنمناوت دروهم رد هریغتم دنا نویسرگر لیلحت زا لگاح  یاتن ،نیا رب هو ع
  ،اهه       ههبیرغ ههب داهمتعا ،یهصخش نیهب داهمتعا ، امتجا زا جراخ اب تاع طا نازیم ،اهدارن هب دامتعا ،یهاگآ نازیم ،یعامتجا تکراشم
     ار ییاتهسور ناهنز یزاهسدنمناوت یهنعی هتسباو ریغتم رد تارییغت زا دگرد 93/0 دنردات  امتجا یاوعا اب لماعت نازیم و یمسر طباور
 .دننک نییبت
 
  ناتاسرهش ،ییاتسور هعسوت ،ییاتسور نانز یزاسدنمناوت ،یعامتجا تکراشم ،یعامتجا هیامرس :یدیلک ناگژاو
 .رهش نیگشم
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 همدقم
 یداینب لماع کی ناونع هب نانآ هب و هدوبن دعاسم هعسوت دنیآرف رد نانز تیعضو هک دراد نآ زا ناشن دوجوم یاهرامآ
      اوب دنتوسه ناونز یعاومتجا تفروشیپ یارب یتالیکشت یاراد ناهج یاهروشک دصرد 13 کنیا مه .تسا هدشن هجوت
      رد یکدونا رووضح ،نیگنوس و نوگاونوگ یاوه تیلوئسم سفن هب دامتعا نتشادن ،مک شزومآ لیلد هب نانآ ،نیا دوجو
       دونیارف رد ییاتوسور ناونز هدرتوسگ شوقن هوب هجوت (9190،یدعس ،رازام  رع) دنراد یریگ میمصت فلتخم حولس
 یارب هوقلاب یعبنم و لوحت داجیا رد یا هدمع یورین اهنت هن ییاتسور نانز .دشاب یم رادروخرب یدایز تیمها زا هعسوت
    شوقن یاراد هوکلب ،دونور    یوم راموش هوب ییاذغ داوم یادیلوت دشر رتشیب ه  ره شیازفا و ییاتسور داصتقا تفرشیپ
 ییاتسور نانز هک دهد یم ناشن دوجوم دهاوش .دنشاب یم اه تفرشیپ و یالوحت نیا یونعم و یگنهرف داعبا رد یساسا
  یاوه     تویلاعف هوعماج لوک هوب    تبوسن هرویغ و یعاومتجا - یداوصتقا تیلاعف هصرع رد هتشذگ یاه هدس یط رد ناریا
 .(93-43 :3190  ،ناراوکمه و اتسور) تسا هدنام رود ًاابلاغ نارگ شهو پو نارکفنشور دید زا هک دنا هتشاد یریگ مش 
 اه نآ ،دننک یم ءافیا یتایح شقن ییاتسور یاعامتجا رد نانز ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد هدش  اجنا یاقیقحت قبط
    زی اون یاهدزمتوسد اوب لغاشم رد لاغتشا و کدنا یاهدمآرد بسک ،یرادماد و یزرواشک یاه تیلاعف عاونا راد هدهع
 ییاتسور نانز یاه ییاناوت زا و ،تسا هدش یراذگ شزرا یرتمک نازیم هب نانآ ییاناوت هک تسا نآ تیعقاو اما .دنتسه
 (110 :3190  ،ناراوکمه و یرتنالک) .تسا هدشن هدافتسا یتسرد هب عامتجا و هداوناخ ،دوخ یگدنز رتهب نتخاس یارب
     ناونز یزاوسدنمناوت یاهراکوزاوس روت قیمع مهف یارب یملع فلتخم یاه هنیمز رد نازادرپ هیرظن و ناققحم ور نیا زا
      راوک یوروین لیدوبت اوب فداروتم یزاسدنمناوت (3115)0فردنلآ معز هب .دنا هداد  اجنا یا هدرتسگ یاقیقحت ،ییاتسور
  هوک دشاب یم ییاه یریگ میمصت رد رتشیب تکراشم هب دارفا قیوشت ،یزاسدنمناوت نین  مه .دشاب یم یرکف هب یمسج
 .(11 :1190،ناراکمه و نیداوج دیس) تساراذگ ریثأت نانآ یاه تیلاعف رب
 دید دیاب اه هدیدپ یسررب تهج هک تفایرد ناوت یم یسانش هعماج یایرظن و بتاکم زا یخرب هب هعجارم اب فصولا عم
   دووبهب  دوع و اه یریگ میمصت رد تکراشم  دع ،ینورد شزیگنا دنیآرف  دع للع تخانش یارب ًاالبم .تشاد یمتسیس
         دوع  الوک کوی رد و هرویغ و ییاتوسور ناونز سوفن هب دامتعا و سفن تیافک ندوب نییاپ ،یگتسیاش ،شناد ،یراهم
     دوید هوک یرووط هوب ،داد رارق هعلالم دروم ناش یحلس داعبا زا رتارف ار یاعوضوم دیاب ییاتسور نانز یزاسدنمناوت
 نا  ونز یزاوسدنمناوت هک دشاب یم نیا قیقحت نیا رد هیلوا رواب ،انبم نیا رب .دشاب یسررب ساسا و بلاغ حور یمتسیس
     یوجیورت و یوشزومآ و یتاوعالطا و یوکیزیف ،ییانب ریز ،یلیحم ،یداصتقا لماوع هب دودحم اهنت دناوت یمن ییاتسور
   ییاتوسور ناونز تیربکا هک ییاجنآ زا و تسا رثؤم دنیآرف نیا رب مه یعامتجا هیامرس  ان هب یرگید لماع هکلب دشاب
 هیامرس هب هجوت نیب نیا رد اذل ،دنتسه رادروخرب ینییاپ حلس رد یلام و یکیزیف هیامرس زا  وس ناهج یاهروشک رد
   رومبم رایوسب شرگن رییغت و یراهم ،شناد نازیم یاقترا یاتسار رد دناوت یم نیزگیاج هیامرس کی ناونع هب یعامتجا
  نیروت مهم یعامتجا طباور هکبش و یاعالطا هلدابم ،یعامتجا  اجسنا ،یعامتجا تکراشم ،یعامتجا دامتعا .دشاب رمث
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   روما رد اوه  هوفلوم نیا رد رییغت اب ناوت یم ییاتسور نانز نایم رد .دنشاب یم عامتجا کی رد یعامتجا هیامرس یاه هفلوم
 .تشاذگ ریثأت ییاتسور هعسوت تیاهن رد و ییاتسور نانز یزاسدنمناوت
  یاوه   هدویدپ و توسا یع   اومتجا هدویدپ کوی نانز یزاسدنمناوت هک ییاج نآ زا دهد یم ناشن کرادم و دانسا یواکاو
   زا ،صووصخ نویا رد ؛دراد یگتسب یددعتم ینوریب و ینورد لماوع هب نانز ندشدنمناوت ،دنتسین یتلع کت یعامتجا
   روگید یووس         زا و ،هداوناوخ یداوصتقا تیعوضو و یناموسج و یوناور تیعوضو نوو  موه ،ینورد لماوع وس کی
       اوب ناوققحم و نادنموشناد زا یرایوسب ،ناویم نویا رد دنشاب هتشاد یا هدننک نییعت شقن دنناوت یم یعامتجا یاهراتخاس
 لماوع زا یکی هلزنم هب نآ یاه هفلوم و یعامتجا هیامرس رب یا ه یو دیکات ،یعامتجا یاهراتخاس شقن ندرک رت گنررپ
  هوک د اد ناوشن ققحم یاه یسررب و .دنراد نانز هلمج زا هعماج فلتخم یاهرشق و اه هورگ یزاسدنمناوت رب راذگریثات
  تیعوضو رد نانز و هدوب یوافتم رایسب ،تیسنج ه یو هب یناسنا فلتخم یاه صخاش یانبمرب رهش نیگشم ناتسرهش
    یاروب صخاوش نویا نازیم ،یراکیب  رن رظن زا ،هنومن ناونع هب ؛دنرب یم رس هب نادرم اب هسیاقم رد یرتداح بتارم هب
     یاروب صخاوش نویا نازویم ،یداصتقا تکراشم  رن رظن زا ای و دصرد 09 دودح رد نانز یارب و دصرد 2/40 نادرم
  و یلیاروش نین  دوجو هب هجوت اب و تسا دصرد 00 طقف ییاتسور نانز یارب هک یلاح رد ،هدوب دصرد 2/22 نادرم
       هعوسوت دونیآرف رد اوهنآ ریذوپانراکنا شوقن نتفروگ رظن رد اب و ،ناتسرهش حلس رد ییاتسور نانز  وللمان تیعضو
        هوب ،دووجوم طیاروش قویقد یوسررب اوب توسا یرورض ،یسایس و یعامتجا ،یداصتقا فلتخم یاه هنیمز رد ییاتسور
  رهوش   نیگوشم ناتوسرهش فلتخم قطانم رد ییاتسور نانز یزاسدنمناوت حلس دوبهب و یزاسدنمناوت یارب یزاس هنیمز
  یزاوسدنمناوت رد ی عاومتجا هیامرس شقن یسررب رضاح شهو پ یلک فده هدش هراشا بلالم ساسارب دوش هتخادرپ
    شواوک و یوسررب درووم ار لاوئس نیا هک تسا نآ لابند هب قیقحت نیا و تسا رهش نیگشم ناتسرهش ییاتسور نانز
     دووجو راداونعم طاوبترا رهوش  نیگوشم ناتسرهش ییاتسور نانز یزاسدنمناوت و یعامتجا هیامرس نیب ایآ هک :دهد رارق
     راروق یوسررب و ثوحب درووم ییاتسور نانز یزاسدنمناوت و یعامتجا هیامرس یرظن ینابم ادتبا رطاخ نیمه هب ؟دراد
  حلوس رد هک ییاجنآ زا و تسا هدیدرگ یسررب ییاتسور نانز یزاسدنمناوت رد یعامتجا هیامرس شقن سپس و هتفرگ
 تسا هتفرگن یروص ییاتسور نانز یزاسدنمناوت رد یعامتجا هیامرس شقن صوصخ رد یصاخ هعلالم نونکات ناتسا
      قطاونم رد ییاتوسور ناونز یزاوسدنمناوت رد یعاومتجا هیامرس یارثا یسررب یاتسار رد رضاح هلاقم رطاخ نیمه هب
 .دشاب یم رهش نیگشم ناتسرهش ییاتسور
 یرظن ینابم

 و یا      هعوسوت فادوها لویلد هوب هوکلب یتیسنج تلادع و هناتسود ناسنا لیالد هب اهنت هن ،نانز یزاسدنمناوترب یادیکات
      دادوملق هعوسوت نالماوع ناوونع هوب نانز و هتفرگ یروص دراد عماوج یداصتقا دشر و یرو هرهب یاقترا رد هک یشقن
    یوگنهرف و یخیراوت نوگاونوگ لیالد هب هک .دنا هدش هتفرگ رظن رد رقف اب هزرابم  دقم طخ رد نانآ ،ور نیا زا .دنا هدش
 .(9 :3190،ناراکمهو یروکش) .دنا هدرکن ادیپ هداوناخ و هعماج یریگ میمصت دنیآرف رد ینادن  تکراشم یردق
    یاووتحم فویرعت یاروب یتوافتم یاه تفایهر ،هعسوت رد نانز شقن عوضوم حرط نامز زا دهد یم ناشن هعسوت نوتم
 یاواسم ،یهافر یایرظن ،یلک عون هس رد ار نآ ناوت یم هک تسا هدش نایب یخیرات فلتخم عطاقم رد نانآ یاه همانرب
  نویا .دشاب یم یزاسدنمناوت یزورما رتلوبقم هیرظن .دومن حرلم یزاسدنمناوت یایرظن و ییآراک یایرظن ،ییادزرقف و
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  دونک       یوم هیوصوت ار یعاومتجا یاویح رد ناونز تکراوشم و هتسناد مهم زج ود ار یداصتقا و یسایس لالقتسا هیرظن
      یاهرووشک  راوجت روب هویکت اوب و اه تسنیمیف یافیلات یانبم رب یزاسدنمناوت هیرظن نایم نیا رد .(3190 ،یعاجش)
  هوکلب ،رگید درف رب درف کی یرترب یانعم هب هن ،نانز هب نداد یردق راتساوخ یایرظن نیا .دنا هتفرگ لکش  وس ناهج
 ناهاوخ هدش دای یاه هیرظن .دنتسه یگدنز رد  اختنا قح شرتسگ و دوخ هب یاکتا یارب اهنآ ناوت شیازفا یانعم هب
 ره یرادرب هرهب ناکما ،درم و نز نایم هداوناخ رد راک میسقت ،نانز هیلوا یاجایتحا همه نیمأت ،هعماج رد یرباربان عفر
  ،هوروگ نیا نازادرپ هیرظن زا یکی ،هگنالاراس .دنتسه درم و نز نیب ینوناق یاه ضیعبت عفر و دوخ یاه ییاناوت زا درف
    رد .دروک یوط ار لروتنک و تکراشم ،یهاگآ ،یسرتسد ،هافر ؛هلحرم جنپ دیاب نانز یزاسدنمناوت یارب هک تسا دقتعم
 و نانز نیب ضیعبت عفر ،یزاسدنمناوت زا هلحرم نیا رد .دوش یم یسررب (دمآرد و هیذغت دننام) نانز یدام هافر هلحرم
 ،دمآرد دلوم یاهراک ،(هیامرس و راک ،نیمز) دیلوت لماوع هب دیاب نانز ،یسرتسد هلحرم رد .دریگ یم رارق رظندم نادرم
    یوسرتسد دووخ جنرتوسد و لوصحم یتح و (دزاس یم نکمم ار دیلوت و  ادختسا هک) از یراهم یاه شزومآ ،یامدخ
   توسین ناوش   یوصخش یاوهدوبمک زا یشان اهنآ یالکشم هک دنهد صیخشت دیاب نانز ،یهاگآ هلحرم رد .دنشاب هتشاد
       نویا رد یهاوگآ .توسا روییغت لوباق لویلد نیمه هب و تسا گنهرف هب طوبرم یتیسنج یاه شقن زا هتفرگ یاشن هکلب
      تکراوشم دووخ هوب طووبرم یاوه  هومانرب  امت رد نانز ،تکراشم هلحرم رد .تسا یربارب نتشاد رواب ینعم هب  وهفم
  و ناونز نیب یردق نزاوت ینعم هب لرتنک رد یربارب .دشاب بسانتم هعماج رد نانآ رامش اب دیاب نانآ تکراشم .دننک یم
       قوح شیازوفا ،یردوق شیازوفا تویمها هوب یزاسدنمناوت هیرظن ،لک رد .(00 :5190 ،ناراکمه و یباتک) تسا نادرم
  .دراد یوساسا دیکات یدام ریغ و یدام عبانم لرتنک نتفرگ تسدب قیرط زا عامتجا رب یراذگریثات و یگدنز رد  اختنا
     روما نویا توسا دوقتعم یو .دشاب یم دوخ یگدنز رب لرتنک و عبانم هب نانز رت شیب یبایتسد نارادفرط هلمج زا هموبگا
      دووبهب یاونعم هوب نویا و ددروگ یم اهنآ سفن یزع شیازفا و نانز رت شیب سفن هب دامتعا و لالقتسا ساسحا بجوم
  و داروفا تیفرظ شیازفا ینعم هب یزاسدنمناوت و .(51 :1190 ،ینادرم ،یناخ) دننیب یم دوخ زا نانز هک تسا یریوصت
 دارفا یارب ییاضف هک نیا ینعی تسا رثؤم اه نآ تیلاعف رب هک تسا ییاه یریگ میمصت رد رتشیب تکراشم یارب اه هورگ
     یاویند رد یتاویح روصنع یزاوسدنمناوت .دننک لیدبت لمع هب ار اه نآ و دننیرفایب یبوخ یاه هدیا دنناوتب ات دوش مهارف
   هعوسوت ،هونادازآ  ادقا و رکفت یردق بسک یانعم هب نانز یزاسدنمناوت و (320 :5390 ،نابراس یردیح) تسا نیون
  یاوه  لیوسناتپ همه ندومن لعفلاب ،ینز هنا  یردق ،دوخ رد  وللم یارییغت داجیا ییاناوت هب داقتعا ،یدنمشزرادوخ
        و تویلاعف روه رد ناوشدوخ یگدونز روب اوهنآ لروتنک نانز یزاسدنمناوت یلک روط هب .تسا هعماج رد یربارب و نانز
  ،ناروظن        بحاوص و ناوققحم یاوعلالم رباونب ،نویا روب هوالوع .(300 :1190  ،ناراوکمه و    رووپ یولق) توسا یدنیآرف
  ساوسحا ،5 یراوتخمدوخ ،0یشخبرثا دوخ ساسحا :یتخانش دعب جنپ لماش هک تسا یدعبدن  یموهفم یزاسدنمناوت
  تبوسن یصخش یریگ تهج هدننک سکعنم ًااعمج و ددرگ یم 2دامتعا ساسحا و 4ندوب راد ینعم ساسحا ،9یراذگریثات
  نوس    و روسرپ رواوب هوب .(2-3 :1190    ،یردویح و یهللادوبع) دنوشاب  یوم راک و بسک یاضف رد درف شقن و لغش هب
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 هب لین رد نکمم طیارش لقادح ندروآ دوجو هب یاتسار رد دربهار نیرت یساسا ییاتسور نانز یزاسدنمناوت ،(1115)
      ناونز یونورد توساوخ اوب و یهاووخبلد یروص هب و الاب هب نییاپ زا هک دشاب یم ییاتسور قطانم رد یتیسنج یربارب
      رد و .ییاتوسور ناونز هدارا و توساوخ نودوب و نییاوپ هب الاب زا و یا هشیلک یروص هب هن دریگ یم یروص ییاتسور
 ضیعبت و یراسا یاهریجنز نتشاذگ رانک تیاهن رد و ناشدوخ یعقاو هاگیاج هب نانز ندناسر نآ ییاغ فده تیاهن
          یماومت رد ناونآ تکراوشم فداروتم ،ییاتوسور ناونز یزاوسدنمناوت زا لوصاح جیاوتن ،(0115) 0 رباوک رواب هب .تسا
 و گنیئوک معز هب .دشاب یم رقف شهاک و یتیسنج یربارب ققحت ،یگنهرف و یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاه تیلاعف
  و ییاراوک ،تیفیک ندرب الاب تهج نانز زا تیامح یعون هب ییاتسور قطانم رد نانز یزاسدنمناوت ،(9115) ناراکمه
   ،اهدادعتوسا ییافوکوش تهج تصرف ،یرو هرهب شیازفا ،5دوخ دشر ،یفطاع شرورپ ،یصخش یاراکتبا یریگراک هب
     ،سوفن تویافک تویوقت ،یرویگ  میموصت رد لالقتتسا ،سفن هب دامتعا تیوقت ،درکلمع دوبهب ،یریذپ فالعنا ،تیقالخ
  تیاوضر یاقترا و یگدنز تیفیک  وادم دوبهب هب هک ،دشاب یم شخبرثا یامیمصت و یناور تشادهب و تمالس یاقترا
  ،شوناد ،یراهم دوبهب اب نانز یزاسدنمناوت نیب تفایرد دوخ ینادیم یاه هتفای رد (1330) 9هوگنال .دوش یم رجنم نانآ
   یراداونعم هولبار  دویدج یاه ییاناوت یریگدای ،یلغش یرو هرهب ،درکلمع شیازفا ،یالکشم لح ،درکلمع ،یگتسیاش
 ،زیمآ تیقفوم روط هب تیلاعف و راک  اجنا ،ینیرفآراک ،یدمآراکدوخ هک تسا رواب نیا رب (1015)4 شاکار .دراد دوجو
   یزاوسدنمناوت یاروثا زا اه تیدودحم و عناوم ندروآ رد لرتنک تحت و لمع یدازآ ،یریگ میمصت دوخ ،یریذپ کسیر
  یلغوش تیاضر و یزاسدنمناوت نیب رادانعم طابترا هب ،(2115) دوخ یاعلالم رد یناهج کناب .دشاب یم ییاتسور نانز
     ،یتوسیز هاوفر حلوس ییاتوسور قطانم رد نانز یزاسدنمناوت اب تسا رواب نیا رب 2یدنو نین  مه .تسا هتفای تسد
  دووجو   ب و یگتوسیاش ساوسحا شروروپ اب یزاسدنمناوت نین  مه دبای یم شیازفا ییاتسور نانز یتسردنت و یتمالس
   دووبهب ار دووخ یاه یراهم و اه ییاناوت ات دروآ دهاوخ دوجوب ار تصرف نیا ییاتسور نانز یارب لمع یدازآ ندروآ
      اوب فداروتم یزاوسدنمناوت توسا داوقتعا نیا رب (1115)3یتسارآ .دنزاس مهارف ار دوخ یشخب رثا یابجوم و هدیشخب
 تشونرس رب لرتنک ییاناوت هک دوش رادیدپ اه نآ دوجو رد ساسحا نیا هک دشاب یم ییاتسور نانز یارب یلیارش قلخ
 تسا نآ زا یکاح ،(3115)  ار یاعلالم نین  مه .دنشاب هتشاد شقن اتسور هعسوترد دنناوت یم و دنشاب هتشاد ار دوخ
  دون  یآرف زا دوعب ،هوک لیلد نیا هب دوش یم ببس نانآ دوجو رد ار یراک دهعت یابجوم ییاتسور نانز یزاسدنمناوت هک
  توهج لح هار ندرک ادیپ یاتسار رد فعاضم هزیگنا اب نانز نآ بقاعتم و دور یم الاب نانز یشیدنادوخ یزاسدنمناوت
   ک توسا نآ زا یکاوح ،(9115)1ناراکمه و نیما یاه شهو پ یاه هتفای جیاتن .دنیآ یم رب دوخ یورارف یالکشم عفر
   نویا روکذ .دراد دوجو یراد ینعم هلبار دامتعا و یگتسیاش ،ینییعتدوخ نازیم شیازفا و یعامتجا هیامرس تیوقت نیب
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    فدوه هوب ندیوسر بسانم یاه هویش یکی ،ییاتسور نانز ینورد دادعتسا و ییاناوت زا هدافتسا هزورما تسا  زال هتکن
 .دنک زورب یعامتجا هیامرس تیوقت درکیور بلاق رد دناوت یم هک تسا
     اوت ،توسا هدوش هتخانوش ًاالماک و هدرک دشر تعرس هب یعامتجا  ولع رد یعامتجا هیامرس یاعلالم تسا رکذ نایاش
  هعوسوت ،تشادهب ،یداصتقا هعسوت هلمج زا یعامتجا یشم و طخ زا یعیسو هنماد رد دوهشم رصنع ناونع هب هک ییاج
 مه یعامتجا هیامرس .(Falk,Kilpatrick,2007: 12) تسا هدش لیدبت رقف اب هزرابم و یعامتجا تیمورحم ،یعامتجا
   هوب ،(دوهد   یوم شیازوفا ار درف یرو هرهب هک ییاه شزومآ و رازبا ینعی) یناسنا هیامرس و یکیزیف هیامرس میهافم نو 
 دوس بسک یارب یراکمه و یگنهامه هک ،دنراد هراشا دامتعا و اهراجنه ،هکبش لیبق زا یعامتجا نامزاس یاه یگ یو
  شیازوفا ار یناسنا هیامرس و یکیزیف هیامرس هنیمز رد یراذگ هیامرس دوس یعامتجا هیامرس ،دننک یم لیهست ار لباقتم
    ،اویکزا) توسا روت      ناوسآ یراوکمه ،توسا رادووخرب یرویگ مش  یعامتجا هیامرس تمعن زا هک یا هعماج رد .دهد یم
     ،اتوسار نویا رد هوک توسا هتفرگ یروص یعامتجا هیامرس یایازم نوماریپ یددعتم یاعلالم .(01:1190 ،یدابآزوریف
  وجاوتناپ  رواوب هب .(Flora,2001:482-48) دشاب یم یداصتقا عبانم داجیا رد یعامتجا هیامرس ییاناوت هب دقتعم ویدروب
  هومه :دنراد کرتشم یگ یو ود هک تسا ینوگانوگ یاهزی  عاونا هکلب تسین یدحاو یش یعامتجا هیامرس ،(3115)
 ،یعامتجا هیامرس .دننک یم لیهست راتخاس نورد رد ار دارفا نیعم یاه شنک و دنتسه یعامتجا تخاس زا یا  هبنج اهنآ
  دووب دهاوخن ینتفاین تسد نآ دوبن رد هک ار نیعم یاه فده هب یبای تسد و تسا دلوم هیامرس رگید یاه لکش دننام
 یا وه هکبش لصاح هک تسا یعقاو و هوقلاب عبانم هعومجم یعامتجا هیامرس ویدروب ریپ داقتعا هب .دزاس یم ریذپ ناکما
   رواوب هوب .(490 :1190  ،اینرادروس ) توسا     هوروگ رد تیووضع و لوباقتم تخانوش ،ییانشآ شیب امک طباور زا  اود اب
 و یراد         یونعم روظنم زا ییاتوسور ناونز یزاوسدنمناوت و یعاومتجا هیامروس تویوقت نیب ،(1115) یالارپ و نوتنیگبب
   و یعاومتجا هیامروس نیب (1115)0سکویام معز هب .دراد دوجو یراد ینعم هلبار ییاتسور هعسوت هب لین رد یراذگرثا
         داوجیا هوب داوقتعا و یدنموشزرادوخ هعوسوت ،دووخ توشونرس روب لرتنک ییاناوت ساسحا ،یصخش یاراکتبا یاقترا
      ار یعاومتجا هیامروس هوک توسا دوقتعم زین ،(3115) سیسنارف .دراد دوجو یرادانعم هلبار دوخ رد  وللم یارییغت
      و یوعمج تویوه ساوسحا ،یعاومتجا یاوه  هوروگ ،لباقتم یعامتجا لماعت ،لباقتم دامتعا یاه هدیدپ لصاح ناوت یم
       گوناب دوید زا .توسناد یعاومتجا متوسیس کوی رد یهورگ راک و هدنیآ زا کرتشم یریوصت دوجو ساسحا ،یهورگ
 ،زا هک تسا یعبانم یعامتجا هیامرس .دراد یم هگن ار هعماج یاه شخب دنویپ هک تسا یبس  یعامتجا هیامرس یناهج
  ،اوه   ییاومنهار ،اوه    هوشیدنا ،یاوعالطا هومه عبانم نیا .تسا سرتسد رد یدرف ای راک و بسک یاه هکبش نورد رد ای
        روب رد ار یراوکمه و داومتعا ،یهاووخ رویخ ،یوساسحا ینابیتوشپ ،ذوفن ناوت ،یلم هیامرس ،راک و بسک یاه تصرف
  انتاپ یدنب میسقت زا یوریپ اب 1330 لاس رد ،(1115) نیربوا نیا رب هوالع .(195 :1190،یهاررک سوریس) .دریگ یم
  .دونک ی وم  حرولم ییاتسور هعماج رد دوجوم یعامتجا طباور نایب یارب ار ینوریب و ینورد یعامتجا طباور  وهفم ود
 ی  وهورگ نیوب یعامتجا هیامرس هب ینوریب یعامتجا طباور و یهورگ نورد یعامتجا هیامرس هب ینورد یعامتجا طباور
  ار ییاتوسور نانز ه یو هب ریقف دارفا هک تسا عامتجا ینورد یاهدنویپ ،یهورگ نورد یعامتجا هیامرس .دنک یم هراشا
     نوکمم لکوش نیروتهب هوب دوخ عامتجا یاه یدعاسم و یاناکما ،عبانم زا دنناوتب ات دزاس یم رداق ییاتسور هعماج رد
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   تویاهن رد .دووش یم نایامن عامتجا یاضعا نایم یوق رایسب یاه دنویپ یروص هب هیامرس زا لکش نیا .دنوش دنم هرهب
  دوهد یم لیکشت ناریا رد ار ناییاتسور تیعمج زا یهجوت لباق دصرد نانز هکنیا هب هجوت اب دش هتفگ هک یروط نامه
  رگیدوکی اب اهنآ طباور هب هجوت ییاتسور هعسوت یاتسار رد ییاتسور نانز هب هجوت مهم داعبا زا یکی طابترا نیا رد و
       بولاق رد و هوتفای نامزاوس لکوش هوب طوباور ات اه اتسور رد هداس طباور زا نانز نیا طباور حلس .تسا ریسم نیا رد
    تویوقت نیوب یلوولعم و تلع و میقتسم یا هلبار کی هک تسا نیا رب ضرف نین  مه .تسا ریغتم اهداهن و اه نمجنا
     هدونریگرب رد هوک ییاتوسور ناونز یزاسدنمناوت یارثا و .دراد دوجو ییاتسور نانز یزاسدنمناوت و یعامتجا هیامرس
  و رویم و درم شهاک ،ییاز لاغتشا ،یداصتقا یاعالطا یاقترا ،فلتخم یاه هبنج زا ییاتسور نانز یریذپ بیسآ شهاک
         نواوعت ،یوصخش نیوب داومتعا تویوقت هیاوس رد زوج دوشاب  یم هریغ و (شناد و یهاگآ) یتخانش یاه تیفرظ یاقترا
   روب یونتبم طباور تیوقت ،ییازفا مه میظع یورین داجیا ،یاضراعت شهاک ،یمیت راک ققحت ،یعامتجا لماعت ،یعامتجا
   ،لاوعف تکراوشم ،یرورض کی ناونع هب یراکمه ،کرتشم فادها و اه شزرا ندش هنیداهن ،لباقتم دامتعا و تقادص
      یعاومتجا هیامروس  الوک کوی رد و ندووب کرتشم هداوناخ کی وضع ،شناد و یاعالطا کارتشا ،الاب یعامتجا لدابت
 .تسین نکمم
  یاوه یراهم شیازفا ثعاب ،ییاتسور نانز نایم رد یعامتجا هیامرس فلتخم یاه هفلوم دوجو ،(1115) 0نملک رواب هب
        نیجوروم و ناوسانشراک اوب ساومت نازویم شیازوفا ،اتوسور نانز نیب رد رد یرایمه و نواعت هیحور تیوقت ،یطابترا
       نآ بوقاعتم و دوننک تویاعر ار ناروگید قووقح دوننک ادبپ تببم هاگدید راک هب دوش یم بجوم و دوش یم یزرواشک
     نتوشاد لویلد هوب یولیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا داعبا  امت رد ناییاتسور ریاس اب یگتسبمه و یریذپ تیلوئسم
     ناونآ یزاوسدنمناوت و یوعمج  ادوقا    هوب روجنم تویاهن رد و دنک ادیپ یاقترا ینف یراهم زا هدافتسا یردق و یراهم
       دووخ ساوسحا ییاتوسور ناونز توسا یووق یعامتجا هیامرس هک ییاج رد تسا رواب نیا رب (3115) 5یپیل .ددرگ یم
 (1115)9 نقنویب معز هب .دننک یم هبرجت ییاتسور قطانم رد ار ییالاب یراد ینعم و یراذگریثات ،یراتخمدوخ ،یشخبرثا
   و یباویرازاب یاوه  هولخادم ،یلام یاه هلخادم ،یگتسیاش ،ینییعت دوخ داعبا اب ییاتسور قطانم رد یعامتجا هیامرس نیب
  اوهداهن هب نانز دامتعا نیب هک دیسر هجیتن نیا هب دوخ یاه هتفای رد ،(2115)4کاج .دراد دوجو یرادانعم هلبار دامتعا
  ناراوکمه و 2  زلبووس .دراد دووجو     میقتوسم هولبار ناونآ یراوهم و شرگن ،شناد هعسوت اب نانآ یعامتجا تکراشم و
 دشاب رت شیب ییاتسور نانز نیب رد یعامتجا نواعت و لماعت ردق ه ره هک دنتفایرد دوخ ینادیم یاه هتفای رد ،(1115)
 .دور       یوم الاوب ییاتوسور ناونز یدروف و یوهورگ راک و نالاعف رگید اب تکراشم ،تیریدم ناوت ،شناد نازیم نامه هب
5) ناراکمه و 3دلانود     هکبوش و یوصخش نیوب دامتعا ،یعامتجا  اظن یاضعا اب یاعالطا هلدابم نیب دندرک نایب ،(111
   طیاروش اوب قابلنا و فالعنا تیلباق نتشاد و عونت داجیا هب لیامت ،یعامتجا شریذپ ،یروابدوخ اب یمسر ریغ طباور

                                                                                                                                                                
1.Coleman 
2.Lipi 
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5.Sobles 
6.Donald 
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     نیوب هوک توسا تویعقاو نیا دیوم ،(1015)0یربلاج هعلالم .دراد دوجو یرادانعم هلبار ییاتسور نانز یلیحم ریغتم
   هولبار داومتعا و یراد  یونعم ،ری ثأوت  ،یگتوسیاش ،یییعتدوخ یاه هفلوم یاقترا اب یعامتجا هیامرس یاه صخاش یاقترا
     هیامروس ردوق هو  روه دیسر هجیتن نیا هب دوخ ینادیم یاه هتفای رد (1115) 5زمایلیو .دراد دوجو یرادانعم و میقسم
   افوکوش ییاتوسور نانز یاه ییاناوت و اه یگتسیاش ،اهدادعتسا نازیم نامه هب دشاب رتشیب ییاتسور قطانم رد یعامتجا
 .دوش یم
     هکبوش ،یاوعالطا هولدابم ،یعاومتجا هلدابم ،یعامتجا دامتعا دننام) یعامتجا هیامرس یاه هفلوم یاقترا نیب تیاهن رد
  ءاوقترا ،ییادزرقف ،ینیرفآراک ،تیقالخ و راکتبا ،یریذپ کسیر اب (یهاگآ نازیم و یعامتجا تکراشم ،یعامتجا طباور
 تیاعر ،راک هب تببم هاگدید نتشاد ،یعامتجا یاه هلخادم ،یبایرازاب یاه هلخادم ،یلام یاه هلخادم ،هافر یاه صخاش
  توسیز ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا  امت رد ناییاتسور ریاس اب یگتسبمه ،یریذپ تیلوئسم ،دهعت نتشاد ،نارگید قوقح
  نتوشادن دوجو هب داقتعا ،تصرف هب یادیدهت لیدبت رد یعس ،یهورگ یاهراک رد یمدقشیپ ،سفن هب دامتعا ،یلیحم
  یاوه  یدونمناوت و اه یراهم  امت زا هدافتسا هب ندوب رداق ،لرتنک دوخ جیاتن لابق رد تفرشیپ ساسحا ،نکمم ریغ راک
     یراداونعم و میقتوسم هولبار ییاتوسور نانز یزاسدنمناوت و ییاتسور طیحم یرادیاپ لابق رد دهعت تیاهن رد و دوخ
 .دراد دوجو
 ،یدانسا هعلالم ساسا رب یاعالطا یروآ عمج شور و هدوب ینییبت-یلیلحت شور هب و یدربراک عون زا رضاح قیقحت
  درووم یرامآ هعماج .دشاب یم هتخاس ققحم همان شسرپ یریگ هزادنا رازبا .تسا هدش  اجنا ینادیم هعلالم و یا هناخباتک
  ار روفن 11932    دادوعت هوک دوشاب  یوم رهش نیگشم ناتسرهش یزکرم شخب ییاتسور نانز لماش قیقحت نیا رد یسررب
   قویرط زا رهوش        نیگوشم ناتوسرهش یزوکرم شوخب ییاتوسور ناونز زا روفن 330 دادعت قیقحت نیا رد .دوش یم لماش
   موجح ،اوه هتفای رابتعا و تقد نازیم ندرب الاب یارب .دندش  اختنا نارکوک لومرف زا هدافتسا اب و یفداصت یریگ هنومن
   هوعلالم .توفرگ رارق دییأت دروم 4ناصصختم لناپ طسوت همان شسرپ 9یروص ییاور .تفای شیازفا رفن 115 هب اضعا
   زا هدافتوسا و هدوش بسک یاه هداد اب و تفرگ یروص همان شسرپ 19 دادعت اب یرامآ هعماج هباشم هقلنم رد 2امنهار
  توسدب 11/1  یولا 21/1  قویقحت همان شسرپ فلتخم یاه شخب 3ییایاپ ،SPSS رازفا  رن رد افلآ  ابنورک ه یو لومرف
  داومتعا ،یهاگآ نازیم ،یعامتجا تکراشم :لماش) یعامتجا هیامرس یاه هفلوم لماش قیقحت نیا لقتسم یاهریغتم .دمآ
       اوب لوماعت نازویم و یموسر طوباور ،اوه  هوبیرغ هب دامتعا ،یصخش نیب دامتعا ،عامتجا زا جراخ اب یاعالطا ،اهداهن هب
        ،یوعمج مهاوفت نازویم ،توببم شروگن ،تقادوص) یزاوسدنمناوت یاه صخاش لماش هتسباو ریغتم و (عامتجا یاضعا
   ،تویلاعف و راوک نوب مهم ،یربهر شریذپ ،لمع راکتبا ،جیاتن رب زکرمت ،ینورد شزیگنا ،یشخبرثا ،یعامتجا شریذپ
    ،یراوتخم دووخ ،یباوی هلاسم ،یریذپ کسیر ،ییاکتا دوخ ،تیقالخ ،تیلاعف و راک رد تیعطاق نازیم ،یریذپ تیلوئسم
   یزاوسدنمناوت یاوه صخاش رضاح راتشون هتسباو ریغتم .دشاب یم ییاتسور قطانم (هریغ و هنابلطواد و یرگزاغآ دوخ

                                                                                                                                                                
1.Jalbert 
2.Williams 
3.Face Validity 
4.Panel of Expert 
5 Pilot study 
6.Reliability 
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   اوب یجنوسدوخ هویش هب هیوگ 49 رد هتسباو ریغتم ،راتشون نیا رد .دشاب یم رهش نیگشم ناتسرهش ییاتسور قطانم رد
 و هیزجت یارب .دش یریگ هزادنا (4=دایز یلیخ و ،9=دایز ،5=طسوتم ،0=مک ،1=مک یلیخ) یرکیل یا هنیزگ جنپ فیط
 و هریغتم دن  نویسرگر و نوسریپ یگتسبمه بیرض لماش یطابنتسا رامآ و (دصرد ،یناوارف) یفیصوت رامآ زا لیلحت
 .تسا هتفرگ  اجنا ،SPSS رازفا  رن هلیسوب شهو پ نیا نیا یرامآ یابساحم هیلک و تسا هدش هدافتسا ریسم لیلحت
 اه هتفای
   یزاوسدنمناوت اوب ،(=r -305/1  ) یعاومتجا لوماعت و (=r -130/1) یمسر طباور یاهریغتم نیب ،0 لودج هب هجوت اب
     هوب داومتعا یاوهریغتم نیوب و درا د دووجو 311/1 و 101/1  حلوس رد بیترت هب راد ینعم و یفنم هلبار ییاتسور نانز
 211/1 ) یوصخش  نیوب دامتعا ،(=r 105/1) یمسر ریغ طباور ،(=r -115/1) یعامتجا تکراشم ،(=r 415/1) اهداهن

r=)، عامتجا زا جراخ اب یاعالطا هلدابم (513/1 r=)، اوه هبیرغ هب دامتعا ( 114/1 r=)، یاوضعا اوب یاوعالطا هولدابم     
  بویترت هب یراد ینعم و تببم هلبار ییاتسور نانز یزاسدنمناوت اب ،(=r 139/1) یهاگآ نازیم و ،(=r 549/1) عامتجا
  داوضت و ،(=r 951/1 ) یعاومتجا    نواوعت یاوهریغتم نیوب یلو .دراد دوجو 111/1 و 311/1 ،501/1 ،401/1 حلس رد
 .درادن دوجو یراد ینعم هلبار چیه ییاتسور نانز یزاسدنمناوت اب (=r 1/ 141) یعامتجا

 یزاسدنمناوت اب یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یگتسبمه :(1) لودج
 (p) یراد ینعم حلس (r) یگتسبمه بیرض اهریغتم فیدر
 211/1 951/1 یعامتجا نواعت 0

 432/1 141/1 یعامتجا داضت 5

 111/1 114/1 اه هبیرغ هب دامتعا 9
 501/1 115/1 یعامتجا تکراشم 4
 311/1 105/1 یمسر ریغ طباور 2
 111/1 211/1 یصخش نیب دامتعا 3
 401/1 415/1 اهداهن هب دامتعا 1
 111/1 513/1 عامتجا زا جراخ اب یاعالطا هلدابم 1
 111/1 549/1 عامتجا یاضعا اب یاعالطا هلدابم 3
 101/1 -130/1 یمسر طباور 10
 311/1 -305/1 یعامتجا لماعت 00
 111/1 139/1 یهاگآ نازیم 50

 .شهو پ یاه هتفای :عبنم

  هوب  هوناگدن  نویسرگر زا ییاتسور نانز یزاسدنمناوت رد یعامتجا هیامرس یارثا نییعت روظنم هب ،(5) لودج قبالم
 راد ینعم هلبار یاراد (ییاتسور نانز یزاسدنمناوت) هتسباو ریغتم اب لقتسم ریغتم تشه .دش هدافتسا  اگ هب  اگ شور
  نیولوا رد نین  مه .دندش عقاو هدافتسا دروم هتسباو ریغتم ینیب شیپ یارب ریغتم تشه اذل .دنا هدوب =p 21/1 حلس رد
    روبارب نیویعت بیروض و 11/1 ربارب (R) هناگدن  یگتسبمه بیرض رادقم .دیدرگ هلداعم دراو یعامتجا تکراشم  اگ
    نویا طوسوت ییاتوسور نانز یزاسدنمناوت ینعی هتسباو ریغتم یارییغت دصرد 13/1 رگید یترابع هب ،دمآ تسدب 13/1
    هوب ار هوناگدن  یگتوسبمه بیرض ریغتم نیا .دیدرگ هلداعم دراو یهاگآ نازیم ریغتم  ود  اگ رد .ددرگ یم نییبت ریغتم
 و 03/1      اوب روبارب هوناگدن  یگتوسبمه بیروض  وس  اگ رد .درب الاب 11/1 دح ات زین ار نییعت بیرض رادقم و 11/1
   یوتقو  راوه  لدم رد ،نین  مه .دشاب یم دصرد 3 ریغتم نیا صلاخ مهس و ،دمآ تسدب 91/1 اب ربارب نییعت بیرض
   شیازوفا دوصرد 11/1  هوب ،2R رادوقم و 93/1  هوب R ،رادوقم دوش یم هلداعم دراو عامتجا زا جراخ اب یاعالطا نازیم
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 دوش یم هلداعم دراو یصخش نیب دامتعا ریغتم یتقو ،مجنپ لدم رد .دشاب یم دصرد 2 ریغتم نیا صلاخ مهس و دبای یم
   لدوم رد .دوشاب  یوم دصرد 0 ریغتم نیا صلاخ مهس و دبای یم شیازفا دصرد 31/1 هب ،2Rرادقم و 43/1 هب R،رادقم
   شیازوفا دوصرد 03/1  هوب ،2R رادوقم و 23/1  هوب R،رادقم دوش یم هلداعم دراو اه هبیرغ هب دامتعا ریغتم یتقو ،مشش
  دووش     یوم هولداعم دراو یموسر طوباور ریغتم یتقو ،متفه ،لدم رد .دشاب یم دصرد 5 ریغتم نیا صلاخ مهس و دبای یم
  تویاهن رد .دشاب یم دصرد 0 ریغتم نیا صلاخ مهس و دبای یم شیازفا دصرد 53/1 هب ،2Rرادقم و 33/1 هب R،رادقم
 93/1  هوب ،2R رادوقم و 33/1  هوب R  ،رادوقم دووش  یوم هلداعم دراو عامتجا یاضعا اب لماعت نازیم یتقو متشه لدم رد
      نیویبت ار ییاتوسور ناونز یزاوسدنمناوت هوب طوبرم سنایراو زا دصرد 93/1 ریغتم 1 نیا ینعی دبای یم شیازفا دصرد
    طووبرم یاروییغت زا دوصرد 0   یونعی دوشاب یم دصرد 0 عامتجا یاضعا اب لماعت نازیم ریغتم صلاخ مهس و .دننک یم
 .دوش یم نییبت ریغتم نیا طسوت ییاتسور نانز یزاسدنمناوت

 هلداعم هب یعامتجا هیامرس یاه هفلوم یاهریغتم دورو اب هناگ دنچ نویسرگر زا لصاح جیاتن :(2) لودج
 R 2R لدم

2Rرادقم هدش لیدعت F حلوووووووووس 
 F یراد ینعم

Beta رادقم t رادقم p 

 لقتسم یاهریغتم

 111/1 13/49 911/1 111/1 23/205 332/1 513/1 311/1 یعامتجا تکراشم

 111/1 22/10 414/1 111/1 19/125 311/1 311/1 911/1 یهاگآ نازیم

 111/1 40/10 155/1 111/1 02/195 091/1 291/1 403/1 اهداهن هب دامتعا

 111/1 13/1 910/1 111/1 55/035 111/1 511/1 393/1 عامتجا زا جراخ اب یاعالطا

 111/1 31/3 390/1 111/1 39/145 331/1 331/1 143/1 یصخش نیب دامتعا

 111/1 03/2 290/1 111/1 13/045 313/1 903/1 323/1 اه هبیرغ هب دامتعا

 111/1 11/2 590/1 111/1 90/325 253/1 353/1 433/1 یمسر طباور

 101/1 04/5 321/1 111/1 51/595 153/1 593/1 233/1 عامتجا یاضعا اب لماعت نازیم
 .شهو پ یاه هتفای :عبنم

          قویقحت هتوسباو رویغتم هارومه هوب (یتخانوش و یراتخاوس) یعاومتجا هیامروس لکش ود یگتسبمه بیرض نین  مه
   شجنوس درووم نوسریپ یگتسبمه نومزآ هلیسوب و دندوب یا هلصاف یاه هداد عون زا هک (ییاتسور نانز یزاسدنمناوت)
 335/1 ) یراتخاوس  ،یعاومتجا هیامرس زا لکش ود ره دهد یم ناشن (9) هرامش لودج هک یروط نامه و .دنتفرگ رارق

r=) یتخانش و (001/1 r=) ییاتوسور ناونز یزاوسدنمناوت ریغتم اب دصرد 33 حلس رد راد ینعم و تببم هلبار یاراد    
 .دنتسه

 یزاسدنمناوت اب یتخانش و یراتخاس یعامتجا هیامرس یاه هفلوم یگتسبمه نازیم :(1) لودج
 ییاتسور نانز یزاسدنمناوت فیدر

 (p) یراد ینعم حلس (r) یگتسبمه نازیم اهریغتم

 011/1 335/1 یراتخاس یعامتجا هیامرس 0
 111/1 001/1 یتخانش یعامتجا هیامرس 5

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

    هتوسباو رویغتم هارومه هب (یهورگ نورب و یهورگ نورد) یعامتجا هیامرس لکش ود یگتسبمه بیرض ،نیا رب هوالع
    درووم نووسریپ یگتوسبمه نومزآ هلیسوب و دندوب یا هلصاف یاه هداد عون زا هک (ییاتسور نانز یزاسدنمناوت) قیقحت
   ،یعاومتجا هیامروس زا لکش ود ره تسا هدش هداد ناشن (4) هرامش لودج رد هک یروط نامه و دنتفرگ رارق شجنس
   رویغتم اوب دصرد 33 حلس رد راد ینعم و تببم هلبار یاراد (=r 435/1) یهورگ نورب و (=r 315/1) یهورگ نورد
 .دنتسه ییاتسور نانز یزاسدنمناوت
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 یزاسدنمناوت اب یهورگ نورب و یهورگ نورد یعامتجا هیامرس یگتسبمه نازیم :(4) لودج
 ییاتسور نانز یزاسدنمناوت فیدر

 (p) یراد ینعم حلس (r) یگتسبمه نازیم اهریغتم

 901/1 315/1 یهورگ نورد یعامتجا هیامرس 0
 111/1 435/1 یهورگ نورب یعامتجا هیامرس 5

 .شهو پ یاه هتفای :عبنم

     روب یعاومتجا هیامروس راذوگریثات    یلوصا یاوه  هوفلوم ریسم لیلحت هب اجکی یروص هب هلحرم نیا رد تسا رکذ نایاش
    ،اوهداهن هوب داومتعا یاه هفلوم ،ریسم لیلحت زا لصاح جیاتن ساسا رب تسا هدش یردابم ییاتسور نانز یزاسدنمناوت
     هولدابم ،یموسر طوباور هکبوش یاهریغتم و .دنا هتشاد میقتسم ریثأت هتسباو ریغتم رب یهاگآ نازیم و یعامتجا تکراشم
   ناونز یزاوسدنمناوت نا     زویم شیازوفا روب هوک یمیقتوسم یارثا رب هوالع هبیرغ هب دامتعا ،عامتجا زا جراخ اب یاعالطا
     هتوشاد هونیمز نویا رد زوین یمیقتسم ریغ یارثا ،رگید هفلؤم هس رب یراذگریثات اب هتشاد هنومن یاهاتسور رد ییاتسور
 .تسا هدمآ (0) رادومن رد اهریسم هیلک یارب هدمآ تسدب بیارض تیاهنرد .دریگ رارق یهجوت یب دروم دیابن هک تسا

 
 اتب بیارض اب هارمه ریسم لیلحت ییاهن رادومن :(1) رادومن

  عوومجم و لقتسم ریغتم ره میقتسم ریغ و میقتسم یارثا هبساحم جیاتن دوش یم هدهاشم (2) لودج رد هک یرولنامه
 و (142=اتب بیرض) یعامتجا تکراشم ،(403/1=اتب بیرض) یهاگآ نازیم یاه هفلؤم هک تسا نآ زا یکاح یارثا نیا
  رد اوه       هوفلوم نیرترثووم بویترت هوب یعاومتجا هیامروس ی اوه  هوفلؤم  نیوب رد ،(145/1=  اوتب بیروض) اهداهن هب دامتعا
 .دشاب یم ییاتسور نانز یزاسدنمناوت

 ییاتسور نانز یزاسدنمناوت رب یعامتجا هیامرس یاه هفلوم میقتسم ریغ و میقتسم تارثا عومجم :(5) لودج
 یارثا عومجم میقتسم ریغ یارثا میقتسم یارثا لقتسم یاهریغتم
 403/1 540/1 514/1 یهاگآ نازیم
 055/1 055/1 - عامتجا زا جراخ اب یاعالطا هلدابم
 145/1 190/1 000/1 اهداهن هب دامتعا
 142/1 - 142/1 یعامتجا تکراشم
 195/1 195/1 - یمسر طباور
 110/1 110/1 - اه هبیرغ هب دامتعا

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
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 یریگ هجیتن و ثحب
   موهم یاوهرگ  ناوشن زا یکی ناونع هب دوخ لاح نیع رد یگدنز فلتخم دنیآرف رد نانآ تکراشم و نانز یزاسدنمناوت
     ،یولیحم و یوگنهرف ،یعاومتجا ،یداوصتقا یارثا هب تیانع اب نین  مه .تسا هدش یقلت رقف اب هزرابم همانرب تیقفوم
    ،دووخ توشونرس روب لرتنک ییاناوت ساسحا ،اه یریگ میمصت رد ییاتسور نانز تکراشم تهج یرازبا یزاسدنمناوت
     ندوومن لوعفلاب ، ووللم یاروییغت داجیا هب داقتعا ،یدنمشزرا دوخ هعسوت ،تیلاعف و راک هب تببم هاگدید ندرک ادیپ
   یروبارب هوب لین ،ییادزرقف ،ینیرفآراک تیوقت ،دوخ یاه هتساوخ و اهزاین زا یهاگآ ،رقف لیلقت ،نانز یاه لیسناتپ همه
  زوروب ،سفن تیافک تیوقت ،دوخ دشر تیوقت ،یفطاع شرورپ ،یصخش یاراکتبا یریگراک هب ،ضیعبت عفر ،یتیسنج
    یوشیدنادوخ یاوقترا ،یلغوش یرو   هروهب یاوقترا ،یناور تشادهب و تمالس یاقترا ،سفن هب دامتعا تیوقت ،تیقالخ
  یاوه  هولخادم تیوقت ،ینیرفآراک تیوقت ،یریذپ کسیر ،یراهم و درکلمع دوبهب ،ورارف یالکشم و لئاسم لح ،نانز
       و یروظن یاویبدا هوب دانتوسا اوب و دووش  یوم  وسحم هریغ و ییاتسور طیحم یرادیاپ لابق رد دهعت ،یبایرازاب ،یلام
   هیامروس تویوقت زا یعبات یهجوت روخرد نازیم هب یزاسدنمناوت ققحت هک دومن اعدا ناوت یم قیقحت ینادیم یاه هتفای
 .دشاب یم ییاتسور قطانم رد یعامتجا
  رهوش    نیگوشم ناتوسرهش ییاتوسور نانز یزاسدنمناوت رد ار یعامتجا هیامرس شقن هلاقم نیا دش ثحب هک روط نامه
  یاوه  هوفلوم زج هب داد ناشن قیقحت یطابنتسا جیاتن هک یرولنامه ،نیا رب هوالع .تسا هداد رارق یسررب و ثحب دروم
    ،یعاومتجا تکراوشم ،اوه  هوبیرغ  هوب دامتعا) یعامتجا هیامرس یاه هفلوم یمامت نیب یعامتجا داضت و یعامتجا نواعت
   یاوضعا اوب یاعالطا هلدابم ،عامتجا زا جراخ اب یاعالطا هلدابم ،اهداهن هب دامتعا ،یصخش دامتعا ،یمسر ریغ طباور
  هولبار ره وش  نیگوشم ناتسرهش ییاتسور نانز یزاسدنمناوت اب (یهاگآ نازیم و یعامتجا لماعت ،یمسر طباور ،عامتجا
  توقبالم (4115  ،یبوجاوج و 3115  ،یولتیو ،2115  ،نووسنام) یاعلالم اب هتفای نیا .دراد دوجو یرادانعم و میقتسم
 1 هک داد ناشن  اگ هب  اگ شور هب هریغتم دن  نویسرگر هلیسوب قیقحت هیضرف نومزآ زا لصاح جیاتن نین  مه .دراد
     ،یوصخش نیوب داومتعا ،عاومتجا زا جراخ اب یاعالطا نازیم ،اهداهن هب دامتعا ،یهاگآ نازیم ،یعامتجا تکراشم هفلؤم
      هوب بویترت هوب ،هدومآ توسدب یاتب نازیم ساسا رب عامتجا یاضعا اب لماعت نازیم و یمسر طباور ،اه هبیرغ هب دامتعا
    اوگ رد نیوی عت بیروض رادقم .دندش یفرعم ییاتسور نانز یزاسدنمناوت نازیم هدننک نییبت یاه هفلوم نیرترثوم ناونع
    یزاوسدنمناوت یاروییغت زا دوصرد 93 دهد یم ناشن رادقم نیا .تسا هدمآ تسدب 93/1 ریغتم تشه نیا یارب متشه
      موه .دراد یگتوسب روگید لوماوع هوب یارییغت هیقب و دنک یم نیبت یعامتجا هیامرس هفلؤم تشه نیا ار ییاتسور نانز

  یعاومتجا  تکراوشم ،(403/1=  اوتب بیروض ) یهاوگآ نازیم یاه هفلوم هک داد ناشن ریسم لیلحت زا لصاح جیاتن نین 

 یاه هفلوم نیب رد (195/1=اتب بیرض) یمسر طباور هکبش و (145/1=اتب بیرض) اهداهن هب دامتعا ،(142=اتب بیرض)
 نو توس ) یاعلالم اب هتفای نیا .دشاب یم ییاتسور نانز یزاسدنمناوت رد اه هفلوم نیرترثوم بیترت هب یعامتجا هیامرس
 .تسا ناوخ مه (1115 ،نایا اب و یلک و 5115 ،نهوک و
     ار ناونآ یزاوسدنمناوت یاوبجوم ییاتوسور نانز یعامتجا تکراشم هکنیا رب ینبم قیقحت جیاتن هب دانتسا اب ،تیاهن رد
    ناونز تکراوشم دویاوف     درووم رد اوت دووش هداد هونیمز نیا رد ییاه شزومآ بیترت دوش یم داهنشیپ اذل .دنک یم مهارف
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         یاوبجوم لومع نویا هوک ددروگ تویوقت یومدرم یاوهداهن و اه نامزاس نین  مه دوش یناسر عالطا نانآ هب ییاتسور
 نین  مه .دنک یم تیوقت ار یعامتجا هیامرس نآ لابند هب و درب یم الاب ار اتسور یا هعسوت یاه همانرب رد نانز تکراشم
  یرویگ    ممیوصت رد اوهنآ روظن و یأر   ندینوش ،یاوسلج نآ رد نانز زا یوعد ،فده یاهاتسور رد یتاسلج لیکشت هب
   هولدابم طاوبترا لیلد هب تسا هتسیاش نین  مه .دوش  ادقا یزرواشک ناجورم طسوت دوخ یاه یدنمناوت دوبهب تهج
  یوتحار  هوب ییاتسور نانز هک دوش مهارف یلیارش ییاتسور نانز یزاسدنمناوت رد یعامتجا  اظن زا جراخ اب یاعالطا
 .دنریگب دای رت شیب یزاسدنمناوت یانساحم و دیاوف دروم رد و دننک رارقرب طابترا دوخ نوریب یعامتجا  اظن اب دنناوتب
   و ناوسانشراک ،توسا  وللم اذل .تسا رثؤم ییاتسور نانز یزاسدنمناوت نازیم رد یمسر طباور هکبش نیا رب هوالع
 مه ،یزاسدنمناوت دیاوف دروم رد اهنآ اب ندرک تبحص و ییاتسور نانز اب یاقالم دادعت شیازفا اب یزرواشک ناجورم
 .دنربب الاب ار ییاتسور نانز یزاسدنمناوت بیرض لباقتم دامتعا رب ینتبم و هناتسود هلبار کی داجیا نین 
 عبانم
 .نارهت ،یاعالطا یاراشتنا ،ییاتسور هعسوت یسانش هعماج رب یا همدقم ،(1190) یفلصم ،ایکزا
  ،ییاویفارغج یاضف همانلصف ،رها ناتسرهش ییاتسور قطانم رد نازرواشک یزاسدنمناوت رثؤم لماوع یسررب ،(5390) لیکو ،نابراس یردیح

 .220 -110 صص ،04 هرامش ،مهدزیس لاس
-110  صوص ،4  هراموش ،3 هرود ،نانز شهو پ ،یتیسنج و یناسنا رقف یاه صخاش و یگتفای هعسوت (1190) میرم ،ینادرم ،هلیضف ،یناخ

21. 
    ،ییاتوسور قطاونم رد یعاومتجا-یداصتقا یاه یریگ میمصت رد نانز تکراشم رب رثؤم لماوع نییبت ،(1190) ه ینم ،یدمحا و هلیضف ،یناخ

 .23-900 صص ،4 هرامش ،1 هرود ،نانز شهو پ
      ،نواوعت یرازو ،نواوعت هولجم ،یدویلوت یاوهینواعت رد ییاتسور نانز تکراشم رب رثؤم لماوع ،(3190)  اهلا ،یزیرجات و شوروک ،اتسور

 .03-310 صص ،5 هرامش ،05 هرود
 .590-240 صص ،325-135 هرامش ،یداصتقاو یسایس همانهام ، وخ ینارمکح رب یعامتجا هیامرس رثا ،(1190) لیلخ ،اینرادرس
      یامدوخ رد یناوسنا یوروین یزاوسدنمناوت روب رثؤم لماوع یسررب ،(1190) دیعس ،یدارمزابهش و دماح ،یردیح ،اضر دیس ،نیداوج دیس

 .0-351 صص ،0 هرامش ،2 هرود ،یکناب  اظن رد یدروم یسررب
 .155 -095 صص ،255 هرامش ،یداصتقا و یسایس همانهام ،یتسردنت و یعامتجا هیامرس (1190)  دقم ،یهاررک سوریس
        ناونز روقف زا هوبنج کوی طوقف یدومآرد روقف   ،راوناوخ توسرپرس نانز رقف ،(9190) نسح ،رایزمرو و هموصعم ،یباهو ،هلاژ ،بلط یداش

 .155-145 صص ،10 هرامش ، راه  هرود ،یعامتجا هافر یشهو پ-یملع همانلصف ،راوناخ تسرپرس
 هرود   ،ناونز شهو وپ ،اه ن آ رب رثؤم لماوع نییبت و نانز یدنمناوت یاه هفلوم (3190) هموصعم ،یرفعج و میرم ،هاج تعفر ،یلع ،یروکش

 .0-35 صص ،0 هرامش ،2
   مولعم تویبرت هاگشناد یدروم هعلالم ؛هاگشناد یملع یایه یاضعا یزاسدنمناوت اب طبترم لماوع ،(1190) هیرس ،یردیح ،ن یب ،یهللادبع

 .000 -290 صص ،0 هرامش ،هرود ،ناریا یلاع شزومآ نمجنا همانلصف ،نارهت
       حروط هوب یهاوگن :ییاتوسور راوناوخ توسرپ رس نانز زا یلام تیامحو یزرواشک کناب ،(9190)...ا تمشح ،یدعس ،سابع ،رازام  رع

 .05-39 صص ،4 هرامش ،لوا لاس ،یزرواشک نواعت کناب همانلصف ،(س) یربک بنیز یرضح
  یعاومتجا  ولع هلجم ،یتیعمج لماوع رب دیکات اب نانآ سفن یزع اب نانز لاغتشا هلبار یسررب ،(1190) هروصنم ،جنرتسد و همیلح ،تیانع

 .01-33 صص ،42 هرامش ،15 هرود ،زاریش یناسنا و
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    :یدرووم هوعلالم ،ییاتوسور نانز یزاسدنمناوت رد ICT شقن یبایزرا ،(1190) یضترم ،یتمعن و نیشفا ،یکاخ ،یلعجرف ،رابکبس یجرف
 .320-210 صص ،55 هرامش ،1 هرود ،ایفارغج هلجم ،دابآ نرق یاتسور

 هرود  ،ناروهت نانز یزاسدنمناوت رد ینامزاس لاغتشا و یمسر یالیصحت شقن ،(1190) مظعا ،ینامزریم و فرشا ،نایمیحر ،نیرآ ،روپ یلق
 .900 -590 صص ،نانز شهو پ ،9 هرامش ،3

 ،0 هرود   ،ناونز شهو وپ ،هعسوت رد تکراشم یارب نانز یزاسدنمناوت ،(5190) ارهز ،یباتسار یخرف و تجهب ،یتساوخدزی ،دومحم ،یباتک
 .2-19 صص ،1 هرامش

  ناونز یداصتقا یزاسدنمناوت هدنرادزاب و هدننک لیهست لماوع یسررب ،(3190) امه ،رهم شورس و نیسح ،یمف یلعنابعش ،لیلخ ،یرتنالک
 .110-450 صص ،5 هرامش ،لوا هرود ،ییاتسور هعسوت هلجم ،نادمه ناتسرهش یدروم هعلالم ؛ییاتسور
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