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 هدیکچ
 ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد نآ عبت هب و هتفرشیپ یاهروشک رد اهیروانف هژیو هب یداصتقا و یعامتجا تالوحت یتعنص بالقنا زا سپ
 هب تبسن یرهش تیعمج مهس هک یا هنوگ هب ،تسا هداد رارق ریثأت تحت تدش هب ار (ییاتسور ،یرهش)یناسنا یاههاگتنوکس ماظن

 همانرب یب و دیدش ترجاهم زا هتفرگ تأشن یا هزادنا ات و همانرب نودب و هتخیسگ ماجل ییاضف رد و هتفرگ ینوزف ییاتسور تیعمج
 تیریدم ندش یناهج رصع رد هکلب تسا هتخاس وربور لکشم اب یمومع تامدخ هئارا رد اهنت هن ار یرهش تیریدم رما نیا ییاتسور
 هغارم رهش نادنورهش یدنمتیاضر نازیم یبایزرا قیقحت نیا فده .تسا هتخاس لدبم لعفنم تیریدم کی هب ار شخب رثا و دمآراک
 مرن زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب و .تسا یلیلحت -یفیصوت نآ شور و یدربراک قیقحت عون .تسا یرادرهش قطانم درکلمع زا
 جیاتن .تسا هدش هدافتسا هفرط کی سنایراو لیلحت و نوسریپ یگتسبمه بیرض و یا هنومن کت یت یاه نومزآ و SPSS رازفا
 دروم قطانم نیب یتوافت .تسا طسوتم دح زا رت نییاپ هغارم یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم ؛دهد یم ناشن قیقحت
 هیوگ رد .تسا فیعض یدنمتیاضر هقطنم هس ره رد و درادن دوجو لک روط هب یرادرهش قطانم درکلمع زا یدنمتیاضر رد هعلاطم
 یعامتجا یاه هیوگ رد .تسا هدوب ناسکی ًاابیرقت کی و ود هقطنم و هس هقطنم هب طوبرم یدنمتیاضر نیرتشیب یهافر -یتامدخ یاه
 هقطنم رد یدنمتیاضر نیرتشیب یتراظن یاه هیوگ رد دنا هدوب ناسکی ًاابیرقت کی و هس هقطنم و ود هقطنم هب طوبرم یدنمتیاضر نیرتشیب

 هب تبسن نادنورهش تارظن زا یهاگآ و تخانش اب اذل .تسا هدوب ود هقطنم هب طوبرم یدنمتیاضر نیرتشیب ینارمع یاه هیوگ رد و هس
 نازیم ،حیحص تیریدم و نودم یاه یزیر همانرب قیرط زا دوخ فعض طاقن ششوپ اب دناوت یم رظن دروم داهن ،یرادرهش درکلمع
  .دهد شهاک ار نادنورهش یتیاضران

 
 هغارم یرادرهش قطانم ،درکلمع ،نادنورهش ،یدنمتیاضر ،یبایزرا :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 لباقتم هطبار ،اهرهش رد و دنتفرگ لکش یرهش و ییاتسور یاههاگتنوکس ،نامز تشذگ اب و تایح یریگلکش زا سپ
 اهرهش .(87 :1386 ،یوسوم و این تمکح) دیدرگ رتهدیچیپ ... و یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا یاههصرع رد اهناسنا
 رضاح رصع یعامتجا یاههدیدپ نیرتریگارف زا یکی و ندمت و گنهرف یاهدرواتسد نیرتمیظع زا یکی ناونع هب هزورما
 تفرشیپ زا یشان یاههدیدپ و یناگرزاب تعنص زکارم شرتسگ ،یداصتقا تالوحت .(12 :1386 ،یوراه) دنتسه حرطم
 یریگلکش و (10 :1377 ،یرهاط) دروآ دوجو هب یرهش یگدنز یارب یددعتم تالکشم و لیاسم اهرهش رد یژولونکت

 ،یبالگ) تخاس یرورض نادنورهش یگدنز روما یهرادا تیلوؤسم لوبق و تامدخ و الاک دیلوت یارب ار ییاهنامزاس
 هب ییوگخساپ یارب ندمتم یایند فرط زا هک دوب یریبدت نیرت یلاع یرادرهش مان هب ینامزاس داجیا .(114 :1379

 رد هک تسا یندم یهعماج یاهداهن زا یکی یرادرهش .دش هدرب راک هب اهرهش نینکاس رامشیب تاعقوت و اهیدنمزاین
 یتکراشم و یا هعسوت راتخاس و زج یرهش و یلحم ،یعامتجا یاه هصرع رد تیمکاح بوچراچ رد یساسا نوناق
 قیرط زا اهنت هک یراتخاس اب ًاامازلا هک ،تس ا یعامتجا ماظن یاه ترورض زا یکی یرادرهش .دوش یم بوسحم روشک
 روظنم هب یتلودریغ و یلحم نامزاس ناونع هب یرادرهش نامزاس عقاو رد .ددرگ یم نایامن تسا ریذپناکما مدرم هلخادم
 و رهش یهدودحم رد یعامتجا ،یداصتقا ،یدبلاک یهعسوت و تیریدم فده اب مزال تامدخ هیارا و یلحم روما ی هرادا
 هب دارفا زا مادک ره هک هدوب نادنورهش کرتشم یاهزاین نتخاس هدروآرب نآ یهفیظو و تسا هدمآ دوجو هب نآ فا رطا
 تیاضر دناوتب یرادرهش هچنانچ .(88 :1386 ،یوسوم و این تمکح) دنتسین اهنآ نتخاس هدروآرب هب رداق ییاهنت

 دوجوم عبانم زا دنناوتیم نادنورهش و دوش یم لصاح ینیشنرهش یگدنز دعاسم هنیمز .دزاس مهارف ار نادنورهش
 و یراجنهان شهاک ،رهش یمومع طابضنا ،نادنورهش قافو و ماجسنا بجوم درکلمع نیا اذل .دنربب ار هدافتسا رثکادح
 :1392 ،ناراکمه و یناتسب نایمیرک) دوش یم رجنم یرادرهش تامدخ هنیزه رد ییوج هفرص و یعامتجا یاه یناماسبان

 نوگانوگ داعبا رد ار یفلتخم یاه یراجنهان دشاب هتشادن یبسانم درکلمع تامدخ هئارا رد یرادرهش رگا اما .(118
 زا یرایسب عنام ،یمومع یاهزاین و اههتساوخ زا یهاگآ و نادنورهش یدنمتیاضر تخانش نیاربانب .ددرگیم ببس رهش
 تامدخ زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم تخانش اب یفرط زا .دوشیم یلوصا ریغ یاهدرکلمع و اهیراذگ هیامرس
 ملاس یرهش هب یبایتسد ناکما و یرهش هعسوت روما هرادا رد اهنآ رتشیب و رتهب تکراشم بلج ناکما ،یرادرهش یمومع
 همانرب دنور و نادنورهش یگدنز رد هیوس ود لکش هب تخانش نیا نوچ .دمآ دهاوخ دوجوب نادنورهش یارب رت هفرم و
 هب تبسن مدرم یاههاگدید تخانش اب یرادرهش ناریدم و .دراذگ یم ریثأت یرادرهش ناریدم یراذگتسایس و یزیر
 فده هب و .دنزاس مهارف ار یرهش هعسوت رما رد نادنورهش یمومع تکراشم هنیمز دنناوت یم دوخ یاه هزوح درکلمع
 هب ات دوخ ینالوط هقباس اب هغارم یرادرهش.دنیآ لئان نادنورهش یاهزاین عفر و بولطم تامدخ هئارا ینعی دوخ یئاغ
 قطانم درکلمع دروم رد هک تسا نآ ددصرد قیقحت نیا اذل .تسا هداد هئارا نادنورهش هب ار یا هدنزرا تامدخ لاح
 رد هغارم یرادرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش یدنم تیاضر -1 :دهد خساپ ریز یلصا لاوس ود هب هغارم یرادرهش
 ،یعامتجا ،یهافر و یتامدخ فلتخم داعبا رد فلتخم قطانم نادنورهش یدنم تیاضر نازیم -2؟تسا یحطس هچ
 ؟تسا هنوگچ یتراظن و ینارمع
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  هنیشیپ
 تامدخ یاه هبنج نتفرگ رظن رد اب دنورهش تیاضر یریگ هزادنا»ناونع اب یقیقحت رد ،(2008)ناراکمه و وراک ونایج-
 یاهروتکاف ،همانشسرپ زا هدافتسا اب «ایلاتیا بونج رد اهنآ تیمها نییعت نتفرگ رظن رد روظنم هب یلحم تردق و یمومع
 تامدخ درکلمعو تیمها :دندرک یدنب هقبط و ییاسانش ریز حرش هب ار دراذگ یم ریثأت دنورهش تیاضر رب هک یمهم
 تیمها هب ،قیقحت نیا رد .دوش یم داجیا یلحم تلود طسوت هک دیدج تامدخ و یتخانش تیعمج تاعالطا ،یتفایرد
 تاعالطا تیفافش ،یرادا تاعاس ،نانکراک عضاوت نوچمه یتامدخ یاه هبنج صوصخ رد یرادرهش درکلمع سپس و
 فلتخم یاهروتکاف ییاسانش نینچمه .تسا هدش هتخادرپ نانکراک یریذپ فاطعنا و تدعاسم ،راظتنا تعاس ،هدش هئارا

 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم دور الاب عوجر بابرا تیاضر ات دنبای شیازفا و هدش هتفرگ رظن رد دیاب هک یعبانم و

 درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر رب رثؤم لماوع و نازیم شجنس »ناونع اب یا هلاقم رد ،(1386)یوسوم و این تمکح-
 نازیم ؛هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب (... و یدانسا و یگتسبمه ،یشیامیپ)یبیکرت قیقحت شور زا هدافتسا اب «دزی یرادرهش
 ،یعامتجا تیاضر نوچمه یلماوع و دراد رارق نییاپ هب طسوتم دح رد یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر
 راذگ ریثأت نادنورهش یدنمتیاضر نازیم رب یداصتقا و یعامتجا تیعضو و نس ،یدنورهش تکراشم ،یعامتجا یهاگآ
 .دنا هدوب

 یرادرهش کی هقطنم درکلمع هب تبسن مدرم شرگن یبایزرا »ناونع اب یا هلاقم رد ،(1391) ناراکمه و نایدنوخآ-
 هقطنم تیعضو یرهش تامدخ زا مدرـم تیاـضر ؛هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب یزاف درکیور زا هدافتسا اب «یراس رهش
 تامدخ ،یگنهرف -یعامتجا یرادرهش فیاظو هدمع صخاش هس رد درکلمع نازیم یبایزرا رظن زا یراس یرادرهش کی

 نیب هلصاف نیرتمک زا یرهش تامدخ صخاش نینچمه تسا هدوب یبولطم دح رد یبسن روط هب ینارمع و ینف ،یرهش
 هدرک لمع قفوم یراس رهش کی هقطنم یرادرهش تفگ ناوت یم تیاهن رد و هدوب رادروخرب لآ هدیا و دوجوم عضو
 .تسا

 رد نادنورهش تکراشم هب لیامت و یدنمتیاضر نازیم شجنس»ناونع اب یشهوژپ رد (1393) ناراکمه و روپ یئافص-
 یاه نومزآ و یلیلحت – یفیصوت شور زا هدافتسا اب «(هذیا یرادرهش :یدروم هنومن) ییانب ریز یاه هژورپ یارجا
 زا نادنورهش زا دصرد 26 ؛هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب نوسریپ یگتسبمه و یطخ نویسرگر ،یا هنومن کت t یرامآ
 دایز یلیخ تیاضر دصرد 2 و دایز دصرد 5 ،طسوتم دصرد 15 ،مک دصرد 50 ،مک یلیخ تیاضر یرادرهش درکلمع
 .دنا هتشاد ییانبریز یاه هژورپ یارجا رد تکراشم هب لیامت نادنورهش زا دصرد 45 نینچمه .دنا هتشاد

 هزوح رد یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر شجنس ناونع اب یا هلاقم رد ،(1394) ناراکمه و یمتسر-
 و ینارمع و ینف ،یگنهرف -یعامتجا مهم صخاش هس زا هدافتسا اب (دورود رهش :یدروم هعلاطم) یرهش تامدخ
 رد نادنورهش یدنم تیاضر ؛هک دندیسر هجیتن نیا هب و دنداد رارق یبایزرا دروم نادنورهش تیاضر نازیم یتامدخ
 یدنمتیاضر نیرتشیب هک یروط هب تسا توافتم یحاون و اه صخاش رد یدنمتیاضر نازیم و تسا الاب هب طسوتم حطس
 ینف صخاش ،یبایزرا دروم یاه صخاش نیب رد نینچمه تسا هدوب کی هیحان رد یدنمتیاضر نیرتمک و هس هیحان رد
 .دنا هدوب اراد ار یدنمتیاضر نازـیم نیرـتمک یـگنهرف- یعامتجا صخاش و یدنم تیاضر نازیم نیرت شیب ینارمع و
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  تیمها و ترورض
 یبایزرا همان نییآ ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق 138 لصا دانتسا هب روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس
 .(1 :1389 ،یزیر همانرب و تیریدم نامزاس)درک بیوصت 11/9/1381 خیرات رد ار روشک ییارجا یاههاگتسد درکلمع
 اب دناوت یم ،یراک دنیآرف لرتنک و ینامزاس یاه تیلباق تخانش یاهرازبا نیرترثؤم زا یکی ناونع هب درکلمع یبایزرا
 یلاعت و دوجوم یاهدنور حالصا و دوبهب یارب ار هنیمز ،اه تصرف و اهدیدهت ،اه توق ،اه فعض نتخاس هتسجرب
 همانرب فادها ،اه تیلاعف هک عوضوم نیا زا نانیمطا ثعاب یبایزرا .(9 :1386 ،یدمحم)دزاس مهارف ینامزاس و یدرف
 Halloran & Benton, 1987:34) دش دهاوخ ،دوش یم رجنم هدمع تافارحنا حیحصت هب و هتخاس ققحم ار هدش یزیر
 ینامزاس دعب رد مه درکلمع یبایزرا تسا مزال ،متسیس کی تسایس و ءاقب اب لرتنک و یبایزرا میقتسم هطبار لیلد هب .(
 زا یکی ناونع هب درکلمع یبایزرا رگید فیرعت رد .(2 :1378 ،اسربط) دوش لابند یدج روط هب یدرف دعب رد مه و
 Boswell & Boudereou,2002: 392)دوش یم هتخانش نامزاس فیاظو و یناسنا عبانم ناریدم یاه تیلاعف نیرت مهم
 لماوع نیرت مهم زا یکی ،یرهش تامدخ زا مدرم تیاضر شجنس هک درک هراشا هتکن نیا هب ناوت یم لاح نیع رد .(
 تینهذ زا یرهش ناریدم هک یماگنه اریز ؛تسا یرهش تامدخ ناگدنهد هئارا درکلمع یگنوگچ و تیفیک هدننک نییعت
 یتسرد یبایزرا دنناوت یمن ،دنشاب هتشادن یعالطا اهنآ نایرتشم نیرت یلصا ناونع هب ،یرهش تامدخ ناگدننک هدافتسا
 ای و دوجوم یاه تیفرظ زا عالطا اذل ؛دننک کرد ار دوخ هوقلاب و هدشن هدافتسا یاه تیفرظ و هتشاد دوخ درکلمع زا
 ؛دنیامن یبایزرا و یریگ هزادنا ،نادنورهش تارظن هب هعجارم اب ،عماج تروص هب ار دوخ درکلمع یتسیاب هدشن هدافتسا
 و فادها هب ندیسر تهج رد ار یرادرهش زاین دروم و بسانم یاه یژتارتسا ینایم و دشرا ناریدم نآ قیرط زا ات

 شرگن شجنس رگید فرط زا .(5 :1391 ،ناراکمه و نایدنوخآ)دنزاس یتایلمع و نیودت یرهش هعسوت زادنا مشچ
 و یرهش یاهداهن اب یراکمه یارب اهنآ بیغرت بجوم شرگن نیا نداد ریثأت و یرهش تیریدم درکلمع زا نادنورهش
 روما هرادا رد نادنورهش تکراشم سح داجیا . دوش یم رهش حطس رد تامدخ هئارا و فئاظو رتهب ماجنا تهج رد
 نیلوا دیاش اهنآ دیاقع هب مارتحا و یزیر همانرب رما رد مدرم تکرش .تسا هبناج همه و مظنم یزیر همانرب دنمزاین رهش
 اهنت ،یمومع عفانم و اهزاین هب هجوت مدع و مدرم تکرش نودب اذل.دشاب یزیر همانرب یاه فده هب ندیسر رد ماگ
 رب اذل .دنک نیمضت ار یزیر همانرب ییاهن فده هب ندیسر دناوت یمن ،اه باتک رد هدش هتشون یاهرایعم هب هعجارم
 فلتخم داعبا رد یرادرهش درکلمع زا ار هغارم رهش نادنورهش یدنتمیاضر نازیم دراد یعس شهوژپ نیا ساسا نیمه
 مدرم یاههاگدید و تارظن زا یرهش ناریدم ات دهد رارق یبایزرا دروم یتراظن و ینارمع ،یعامتجا ،یهافر -یتامدخ
 .دنهد رارق دوخ راک هحول رس ار نادنورهش تارظن رتشیب دننک یعس یدعب یاه یزیر همانرب رد و هدش انشآ رتشیب
  تایضرف
 . دراد دوجو یرادانعم هطبار یادرهش قطانم درکلمع زا یدنم تیاضر نازیم اب یتخانش تیعمج یاهریغتم نیب -1
  .تسا توافتم فلتخم قطانم نیب رد یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم -2 
 ،یهافر و یتامدخ)فلتخم داعبا رد یرادرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش یدنم تیاضر نازیم دسر یم رظن هب -3
 .دشاب توافتم (یتراظن و ینارمع ،یعامتجا
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  .تسا طسوتم دح زا رت نییاپ هغارم یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم -4
    تاــعالطا ی  روآدرــگ ی    ارــب و تــسا ی ـ ـلیلحت -ی ـ ـفیصوت شور ،  شــهوژپ   نــی  ا رد هدافتــ  سا دروــم شور
    نانکاــس   ۀــیلک ار   قــی     قحت یراــمآ ۀــعماج .دش دهاوخ   هدافتــسا ی ـ ـنادیم و ی  ا هــناخباتک ی  اــه شور زا

  یریگ هنومن شور هب 383 دادعت نارکوک لومرف هب هجوت اب روکذم هعماج زا    ؛دــنهد یم لی   کــشت ،هغارم    رهــش
  عیزوت اهنآ         نیب هقطنم هس تیعمج تبسن هب هک .دش دنهاوخ باختنا هنومن ناونع هب هداس یفداصت اب مأوت یا هشوخ
  ییایا        پ شجنس یارب و یرهش تیریدم و یزیر همانرب ناسانشراک تارظن زا قیقحت ییاور شجنس یارب .دش دهاوخ
   دهاوخ هدافتسا SPSS  رازفا مرن زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب و .دش دهاوخ هداف تسا خابنورک یافلآ شور زا قیقحت

  هفرط کی سنایراو لیلحت و T-test ،  یگتــسبمه بیرــض یاه نومزآ زا اه هیــضرف یبایزرا یارب تیاهن رد و .دــش
  .دش دهاوخ هدافتسا
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 هعلاطم دروم هدودحم
 هدش عقاو دنهس هوک یبونج یاههنماد رد یاچ یفوص هناخدور دادتما رد راتکه 2597 یبیرقت تعسو هب هغارم رهش
22370رد روشک یبرغ لامش ۀشوگ رد رهش نیا .تسا 52370 ات ′ 21460 رد و یلامش ضرع ′ 71460 ات ′ ′ 

 یقرش ناجیابرذآ ناتسا ناتسرهش 19 زا یکی و هغارم ناتسرهش زکرم هغارم رهش .تسا هدش عقاو ییایفارغج لوط
 زا .ددرگ یم دودحم یبرغ ناجیابرذآ ناتسا هب بونج زا و زیربت ناتسرهش هب لامش زا ناتسرهش نیا .دوریم رامشب

 رد بیترت هب قوف یاهناتسرهش هک دنزاسیم دودحم ار نآ قامیوا راچ و دورتشه ،دابآ ناتسب یاهناتسرهش قرش
 برغ رد زین ناکلم و بانب ،ریش بجع ،وکسا یاهناتسرهش .دناعقاو ناتسرهش نیا قرش بونج و قرش ،قرش لامش
 رد ناکلم و برغ رد بانب و ریشبجع و برغلامش ۀشوگ رد وکسا هک یروط هب .دناهتفرگ رارق ناتسرهش نیا

 و هغارم یاهرهش و هدوب وجارخ و یزکرم یاهمانب شخب ود یاراد هغارم ناتسرهش .تسا هدش عقاو نآ یبرغبونج
 یرهش ۀطقن نیرتمهم هغارم رهش .تسا یدابآ هطقن 177 یاراد ودنوشیم بوسحم ناتسرهش نیا یرهش طاقن وجارخ
  .تسا یرادرهش هقطنم هس یاراد و ناتسرهش نیا رد
 یرظن ینابم

 درکلمع یبایزرا
  ،  ینایراد یتفع) .تـــسا لوـــصحم  لـــصاح و  راک نازیم ، راک  هجیتن ،زیچ ره شزرا ، نتفای  لمع ینعم  هب  تغل رد

  یط درکلمع هرابرد  تواضق و  یراذگشزرا ،یریگ هزادنا و  شجنس هب هک  تسا یدنیارف درکلمع یبایزرا(1384:25
  زا روظنم .تـــساه تیلا عف یـــشخبرثا فدارتم ًاالومعم ینامزاـــس  دعب رد درکلمع یبایزرا .دزادرپ یم نیعم یا هرود
  درکلمع یبایــشزرا .تــسا تایلمع و اهتیلاعف ندوب اراک یگژیو اب اه همانرب و فادها هب یبایتــسد نازیم یــشخبرثا
  یدنیآرف ؛دندقتعم سیوید و ردرو .دنک یم هجوت لمع یئاراک و  یشخبرثا هرابرد تاعالطا دیلوت هب هک  تسا یدنیآرف
  تاناکما و عبانم زا هدافتسا هوحن دعب رد .دنک یم فیرعت ار هلوحم فیاظو یارجا اب هطبار رد هورگ ای درف درکلمع هک
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 و اهدربهار ،فادها اب  نامزاس یامنرود لماعت دنیارف   ًااساسا  درکلمع یبایزرا .دوش یم نایب ییآراک یاهرایعم بلاق رد
 .(5 :1393 ،ناراکمه و روپ لیعمسا) تسا صاخ یاهرایعم
 یرهش تیریدم
 لداعم ار شاینونک فیاظو اب یرادرهش ناوتیمن هجو چیه هب هک تسا هدیچیپ و هدرتسگ نانچ یرهش تیریدم موهفم
 اهشخب همه بیترت نیا هب .رهش تایح هصرع نارگیزاب همه اب تسا فدارتم یرهش تیریدم .تسناد یرهش تیریدم
 تشادهب ،تغارف تاقوا ،شرورپ و شزومآ ،یعامتجا ،یگنهرف روما زا معا رهش فلتخم روما هرادا لوئسم یاهداهن و
 یرهش تیریدم متسیس ششوپ تحت ،یرهش تازیهجت و اهتخاسریز ،یلحم مظن و تینما ،یدبلاک هعسوت ،یمومع
 هب ییوگخساپ یارب عبانم و لماوع یهدنامزاس :زا تسا ترابع یرهش تیریدم .(12: 1378 ،نایمظاک) دنریگیم رارق
 و کچوک یاهرهش زا معا یرهش یاههاگتنوکس هعسوت و تیریدم یارب ییوگلا ناونع هب هک رهش نانکاس یاهزاین
 یارب یگدنز لباق یطیحم داجیل ،یرهش تیریدم نالک فده .(3: 1377 ،یناوضر) دوشیم حرطم اهرهش ردام و گرزب
 هدودحم رد یرهش تیریدم و .تسا یطیحم تسیز یرادیاپ و یداصتقا ییآراک و یعامتجا تلادع اب هارمه و همه
 یم دراو هچراپکی روط هب یطیحم تسیز و یداصتقا هعسوت یانبریز و یعامتجا تامدخ ،یرهش نکسم و نیمز یاه
 .(68 :1379 ،یفارص)دوش
 ناریا و ناهج رد یرادرهش یاه متسیس
 : زا دنترابع هک تسا هدش هتخانش یرادرهش ماظن هس ناهج حطس رد
 رادرهش - رهش یاروش متسیس
 تـحت دوـخ زا یگدـنیامن هـب ار یا هدـع رهش مدرم متسیس نیا رد .دیدرگ عادبا متسیب نرق لئاوا رد متسیس نیا
 رادرهـش ناوـنع هـب ار یـصصختم و طیارش دجاو درف مدرم بختنم یاروش سپس و دننیزگیمرب رهش یاروش ناونع
 یرادرهـش درـکلمع و اـهتیلاعف هوـحن رـب و دـیامن یم راذـگاو یو هب ار رهش روما هرادا و هدومن باصتنا و باختنا
  .دروآ یم لمعب تراظن یغالبا و یبیوصت یاه یم همانرب اب قباطم روما تفرشیپ و
 رهش یاروش - رادرهش متسیس
 نیا رد و دننیزگ یم رب هناگادج تروص هب یتاباختنا دنور کی رد ار رهش یاروش و رادرهش رهش مدرم شور نیا رد
 .دراد هدهع رب ار رهش یاروش تسایر مدرم بختنم رادرهش متسیس
 قلطم ییاروش متسیس
 و هدوب راد هدهع ار یرادرهش رد روما زا یشخب تیلوئسم مدرم بختنم رهش یاروش ءاضعا زا کی ره متسیس نیا رد
 و دـنیامنیم یرـیگمیمـصت روـما هـیلک هراـب رد تاسلج نیا رد و هتشاد یتروشم هسلج رگیدکی اب لاح نیع رد
 اروـش ءاـضعا زا یـکی متـسیس نـیا رد .تسارادروخرب ییارجا تنامض زا دشاب ءارآ تیرثکا زئاح هک یعمج میمصت
 سیـئر و رادرهش شقن رد دراوم زا یضعب رد و دوشیم باختنا اروش یاه هسلج ندرک هرادا یارب دشرا سیئر ناونعب
 رد یرادرهش متسیس هرادا یارب باختنا شور .(549 :1378 ،هعیش)دیامن یم هفیظو ماجنا تمس ود ره رد رهش نمجنا
 تاباختنا و فیاظو ،تالیکشت نوناق و نآ یدعب تاحالـصا و 1334 بوـصم اهیرادرهـش نوناـق هب هجوت اب ناریا
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 یاروش متسیس » لوا عون زا نآ یدعب تاحالصا و ،1375 بوـصم نارادرهـش باـختنا و روـشک یمالـسا یاهاروش
 هرود کی یارب ناگدننک باختنا میقتسم یأر اب رهش یمالسا یاروش یاضعا ،نوناق قباطم .دشاب یم «رادرهش ـ رهش
 اهرهش تیعمج هب هجوت اب 1382 لاس یحالصا نوناق قباطم رهش یاهاروش یاضعا دادعت .دنوش یم باختنا هلاس راهچ
 دادعت ،1375 لاس نوناق قباطم .تسا ریغتم تیعمج رفن رازه 20 زا رتمک یاهرهش رد رفن 5 ات نارهت رد رفن 31 زا
 هدش یغلم یلبق نیناوق یدنب هلحم و یدنب هزوح نوناق نیا رد .تسا هدش نییعت رفن 15 نارهت رد رهش یاروش ءاضعا
 نتفای تیمسر زا سپ رهش یمالسا یاروش .دنوش یم باختنا رهش مدرم همه یار اب یمالسا یاروش یاضعا و تسا
 یاروش یاضعا نایم زا رادرهش باختنا ناکما .دننک یم مادقا لاس 4 تدم یارب طیارش دجاو رادرهش باختنا هب تبسن

 ترازو هب مکح رودص یارب یباختنا رادرهش .دشاب رهش یاروش وضع نامزمه دناوت یمن رادرهش اما .دراد دوجو رهش
 تأیه هب عوضوم ،مکح رودص دروم رد روشک ترازو و اروش نیب فالتخا زورب تروص رد . ددرگ یم یفرعم روشک
 تروص رد .تسا عوضوم فیلکت نییعت هب فظوم زور 15 تدم فرظ روکذم تأیه و دوش یم عاجرا طبریذ فالتخا
 ییارجا متسیس یربهر .دنک لامعا ار دوخ ینواق تارایتخا دناوت یم (رهش ریدم)رادرهش ،ررقم دعوم رد رظن مالعا مدع
 ار یرادرهش یاه تنواعم و اهدحاو یاسور هک تسوا و تسا اروش بختنم (رهش ریدم)رادرهش هدهع رب یرادرهش
 یاروش تامیمصت ربارب رد (رهش ریدم) رادرهش .دنرادن ار هنیمز نیا رد تلاخد قح ًاانوناق اهاروش و دنک یم باختنا

 ءاضعا موس ود تفلاخم یار اب حاضیتسا و لاوس ینوناق لحارم یط زا سپ رادرهش یرانکرب و تسا وگخساپ رهش
 ای و روشک یمومع حلاصم فلاخم ای ررقم فیاظو فالخ رب ار یتامادقا اروش هاگ ره .تسا ریذپناکما رهش یاروش
 داهنشیپ هب دهد ماجنا دراد هدهع رب یوحن هب ار نآ یرادهگن و لوصو هک یلاوما رد زاجم ریغ فرصت و لیم و فیح
 نیا هتبلا .ددرگ یم لحنم یزکرم فالتخا لح تأیه بیوصت و ناتسا فالتخا لح تأیه رد عوضوم حرط و رادنامرف
 یأر رودص و تبون زا جراخ عوضوم هب یگدیسر هب فلکم هاگداد و .تسا ضارتعا لباق اههاگداد رد اروش طسوت یأر
 نیا و تسین هیرجم هوق رایتخا هزوح رد یلبق نیناوق فالخ رب نوناق نیا ساسارب اهاروش لالحنا ًاالمع .تسا یعطق
 نآ دییأت ماجنارس و (یزکرم و ناتسا فالتخا لح یاروش یاضعا)روشک هناگ هس یاوق زا یناگدنیامن روضح اب دنیآرف
 یخرب هب تبسن یتح ناریا رد رهش هرادا ماظن زیامتم و تبثم هوجو زا عوضوم نیا .تسا ریذپناکما ییاضق داهن کی رد
 .(153 :1387 ،ناراکمه و یدنوخآ)تسا ییاپورا یاهروشک زا

 ناریا یتموکح ماظن رد اه یرادرهش موهفم و هاگیاج
 ماـظن عوـن هـب هتسب هکلب دنرادن رارق دحاو یتموکح هدر کی رد و ناونع کی تحت اهروشک همه رد اهیرادرهش
 روشک یمومع تابساحم نوناق 5 هدام رد.دنرادروخرب یتوافتم یاههاگیاج زا اهروشک یسایس تامیسقت و یتموکح
 عباتریغ تروص هب هک یلحم درکلمع و تیعوضوم و یتموـکح تیهام اب لقتسم و یمومع تسا ینامزاس یرادرهش
 رهش میرح و ینوناق هدودحم رد ار هلوحم فیاظو ،یعاـفتناریغ و یعاـمتجا تلاـسر اـب هیرجم هوق هب هتسباو ریغ و
 هنالاـس هـجدوب تارابتعا لحم زا یتفایرد هنارای و کمک ضراوع لوصو لحم زا یرادرهش یاه هنیزه .تسا راد هدهع
 تـفایرد نیـنچمه و یقوـقح و یقیقح زا معا صاخشا تکراشم و کمک بذج و بلج ،یمومع عبانم ریاس و روـشک
 میقتسم تراظن اب یرادرهش .ددرگیم نیمأت یرادرهش یاه یئاراد و لاوما زا لصاح دمآرد و دوس و تامدخیاـهب
 زین و روشک یاهیرادرهش ریاس اـب یگنهامه تهج و هدش هرادا ،ددرگ یم لامعا رهش یمالسا یاروش طسوت هک مدرم
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 بوچراچ رد تلود ییامنهار و رـظن تـحت یموـمع تاـسسؤم و اهنامزاـس رـگید و هیرجم هوق ناگتسباو و نیعبات
 .(48 :1390 ،تخب زوریف و راگزیهرپ)دشاب یم یراج تاررقم و نیناوق
 یرادرهش فیاظو
 بجوم هب و تسا هتفای صاصتخا یرادرهش فیاظو هب ،1334 هامریت مهدزای بوصم ،یرادرهش نوناق مشش لصف
 یرایسب ،هبّروصم نیا زا لاس هاجنپ تشذگ اب رضاح لاح رد .تسا هدش فذح ای هفاضا نآ هب یتاقاحلا ،یدعب تابوصم
 یرادرهش ،هدش ماجنا یدنب میسقت رد .تسا هدش راذگاو یصوصخ شخب ای یتلود یاه هرادا ،اهنامزاس هب فیاظو زا
 روط هب هفیظو تفه .دریذپ یم ماجنا یرادرهش دوخ طسوت نآ دصرد 40 زا رتمک نونکا هک هدوب هفیظو 53یاراد
 یصوصخ شخب ای رگید یاه هرادا هب زین هفیظو 25 و دوش یم ماجنا رگید یاه هرادا و یرادرهش طسوت کرتشم
 هب ناوت یم دریذپ یم ماجنا رگید یاه هرادا و یرادرهش یوس زا کرتشم روط هب هک یفیاظو هرابرد .تسا هدش راذگاو
 یرکف شرورپ نوناک و یمالسا داشرا ترازو ،ینعی رگید داهن ود نونکا ار هفیظو نیا .درک هراشا هناخباتک ییاپرب
 ترازو هب هک درک هراشا قرب و بالضاف و بآ نیمأت هب ناوت یم زین موس هرابرد .دنهدیم ماجنا ناناوجون و ناکدوک
 :1381 ،نایوضر) تسا هدش هداد لاقتنا یتسیزهب نامزاس هب هک هناخناون و هاگشرورپ ییاپرب زین و تسا هدش راذگاو ورین

 ،یتامدخ ،ینارمع هتسد راهچ هب نوناق ربارب ار یرادرهش هب هدش راذگاو فیاظو ناوت یم ،یلک یدنب میسقت رد .(124
 تفاظن دننام یتامدخ فیاظو ،زبس یاضف و نابایخ تخاس ریظن ینارمع فیاظو .درک میسقت یعامتجا هافر و یتراظن
 تخاس دننام ،یعامتجا هافر و یفنص روما رب تراظن و نامتخاس هناورپ رودص دننام یتراظن فیاظو ،هلابز عفد و رباعم
 یتامدخ و ینارمع فیاظو ،نامز لوط رد .دریگ یمربرد ار نادنمزاین یارب تمیق نازرا نکسم و یشزرو یاهنیمز
 هدشن ینیب شیپ یرادرهش فیاظو رد هدایپ رباع لپ تخاس ،لاثم ناونع هب .تسا هتفای یرت هدرتسگ داعبا یرادرهش
 یخرب رد یرادرهش فیاظو ،سکعرب .تسا هدش لوحم یرادرهش هب یراک نینچ ماجنا نامز یاضتقم هب اما ،تسا
 تشادهب تاعارم و نان و تشوگ شورف هرادا نسح رب تراظن لیبق زا ؛تسا هتفای شهاک یعامتجا هافر و یتراظن دراوم
 نیا رد و ددرگ یمن ماجنا یرادرهش طسوت ًاالمع هک دوب یرادرهش هدش نییعت فیاظو هلمج زا هریغ و اه هبامرگ رد
 طسوت زورما هک یتامادقا یلک روط هب .(یمومع مامح داجیا ریظن) تسا هدش لاعف دوخ هب دوخ یصوصخ شخب هنیمز
 داجیا ،یمومع یاهغاب و اهنادیم تخاس ،اه هچوک و اهنابایخ تخاس - :تسا حرش نیا هب دریگ یم ماجنا اهیرادرهش
 هلباقم ،هلابز عفد صوصخم یاهلحم نییعت ،اهبآ یراجم یرادهگن و نتشادهگن کاپ ،رهش رباعم هعسوت و بآ یراجم
 یضارا نیمأت ،اهانب زا رطخ عفر ،قیرح و لیس زا رهش ظفح یارب ریبادت ذاختا ،ناتسروگ و هناخلاسغ داجیا ،ربعم دس اب
 و دیرخ زکارم ،هویم و راب هرت نیدایم) گنیکراپ و شورف و دیرخ یارب یمومع یاهنادیم نییعت ،تامدخ زاین دروم
 رودص ،ناکدوک غاب داجیا ،هاگراتشک داجیا ،یمومع مامح داجیا ،هاگزیربآ و هناخ یوشتخر داجیا ،(لیبموتا شورف
 .نکاما یراذگ هرامش ،تانالعا یولبات بصن ،ضراوع یاغلا و عضو داهنشیپ ،رباعم تلافسآ ،نامتخاس هناورپ
 اههتفای و ثحب

 هقطنم نایوگخساپ دصرد69 یرادرهش قطانم و رهش لک رد قیقحت نیا تالاوس هب نایوگخساپ لک زا :یفیصوت رامآ
 زا هس هقطنم رد و ،نز دصرد 9/19 و درم 1/80 نایوگخساپ لک زا ود هقطنم رد ،دنتسه نز دصرد 5/30 و درم کی
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 دصرد 72 و نز دصرد 28 مه عومجم رد و رهش لک رد .دنتسه نز دصرد 4/44 و درم دصرد 5/55 نایوگخساپ لک
 ،ملپید دصرد 8/46 ،ییامنهار دصرد 8/6 ،ییادتبا تالیصحت /6 ،داوسیب دصرد 1/1 تالیصحت ظاحل هب .دنا هدوب درم
 هدوب یوزوح دصرد /5 و یرتکد دصرد 3/2 ،سناسیل قوف دصرد 5/4 ،سناسیل دصرد 3/26 ،ملپید قوف دصرد7/10
 دصرد 8/2 ،راکیب 1/9 ،دازآ دصرد 9/59 ،وجشناد دصرد 8/6 ،یتلود لغش یاراد دصرد 13 لاغتشا ظاحلل زا .دنا
 ،ناموت رازه 500 زا رتمک دمآرد دصرد 9/4 ،دمآرد نودب دصرد 3/22 دمآرد ظاحل هب ،راد هناخ دصرد 9/7 ،رگراک
 .تسا هدوب رتشیب و ناموت نویلیم ود دصرد 1/8 ،ناموت نویلیم ود ات کی 5/29 ،دمآرد نویلیم 1 ات 500 دصرد 4/35
 یطابنتسا رامآ

 یدنمتیاضر نازیم اب یتخانش تیعمج یاهریغتم نیب هطبار
 یدنمتیاضر و یتخانش تیعمج یاه هفلوم نیب هک دهدیم ناشن نمریپسا و نوسریپ یگتسبمه نومزآ زا لصاح جیاتن
 ربارب بیترت هب نمریپسا و نوسریپ یگتسبمه و<P 0,05) .درادن دوجو یراد ینعم هطبار یرادرهش قطانم درکلمع زا
 .درادن دوجو یا هطبار یدنمتیاضر نازیم اب یتخانش تیعمج یاهریغتم نیب هجیتن رد .(-0,072 و -0,79 اب

 یرادرهش قطانم درکلمع زا یدنم تیاضر و یتخانش تیعمج یاه هفلوم نیب یگتسبمه :1 لودج
 دوجو یرادرهش قطانم درکلمع زا یدنمتیاضر ریغتم

 طابترا
 طابترا عون

  
 یگتسبمه 
  نمریپسا نوسریپ 

 دادعت P (r)یگتسبمه دادعت P (r)یگتسبمه یتخانش تیعمج یاههفلوم
 - درادن 383 /161 -/072 383 /122 -/079
 یراد ینعم 0,05 حطس رد شهوژپ یاههتفای :عبنم

 فلتخم قطانم رد یرادرهش درکلمع زا نادنورهش تیاضر توافت شجنس
 دوجو هعلاطم دروم قطانم رد رادرهش درکلمع رد یرادانعم توافت ،هفرط کی سنایراو لیلحت نومزآ زا لصاح جیاتن
 نیب یتوافت یترابع هب .دناهدرک ییاسانش ار هورگ کی اهنت ،یکوت و نکناد نومزآ لودج هب هجوت اب نینچمه .درادن
  .درادن دوجو لک روط هب یرادرهش قطانم درکلمع زا یدنمتیاضر رد هعلاطم دروم قطانم

 هعلاطم دروم قطانم رد یرادرهش قطانم درکلمع زا تیاضر هفرط کی سنایراو لیلحت :2 لودج
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 103/ 2 052/ 145/ 865/ 
Within Groups 630/134 380 354/   

Total 733/134 382    
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 هعلاطم دروم هقطنم هس رد یرادرهش قطانم درکلمع هسیاقم یارب نکناد و یکوت نومزآ جیاتن :3 لودج

N 
Subset for alpha = 05/0 هقطنم مان 

1  

 کی هقطنم 3517/2 177

Tukey HSDa,b 45 3806/2 هس هقطنم 

 ود هقطنم 4293/2 161

 کی هقطنم 3517/2 177

Duncana,b 
 هس هقطنم 3806/2 45

 ود هقطنم 4293/2 161

 490/ Sig. 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 هعلاطم دروم داعبا رد یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر تیعضو یسررب یارب یاهنومن کت یت نومزآ
 لامتحا اب یسررب دروم داعبا همه هک دیدرگ صخشم 4 لودج داعبا زا کی ره یور رب هدش ماجنا تابساحم هب هجوت اب

 نیا زا کی ره یشخبرثا نازیم .دریگیم رارق شریذپ دروم دناهتشاد (./.5) زا رتمک یرادانعم حطس یاراد دصرد 95
 نیا هچره هک میهدیم رارق شجنس دروم (3)انبم دح اب کیره نیگنایم هسیاقم اب ار نادنورهش یدنم تیاضر رد داعبا
 داعبا مادک چیه رد هک .هدوب رتشیب یرادرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش تیاضر دشاب 3 زا رتشیب نیگنایم رادقم
 .درادن رارق یبولطم تیعضو رد نادنورهش تیاضر

 هغارم رهش یرادرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش یدنم تیاضر شجنس روظنم هب داعبا یور رب (test-On Sample T) یاهنومن کت یت نومزآ زا لصاح جیاتن :4 لودج

  یدنم تیاضر داعبا
Test Value = 3 

 t هرامآ رادقم رایعم فارحنا نیگنایم
 یرادانعم حطس

(Sig) 
 نیگنایم زا فالتخا

 دصرد 95 نانیمطا حطس رد فالتخا نازیم
 الاب دح نییاپ دح

 -/252 -/390 -/321 /000 -186/9 678/2 67/2 یهافر -یتامدخ
 -/722 -/869 -/795 /000 -349/21 204/2 20/2 یعامتجا

 -/398 -/533 -/466 /000 -551/13 533/2 53/2 یداهن
 -/542 -/682 -/612 /000 -216/17 387/2 38/2 ینارمع

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 دهدیم ناشن لک روط هب یرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش تیاضر شجنس یارب یاهنومن کت T زا لصاح جیاتن
 هبساحم رادقم هک ییاجنآ زا .دراد دوجو (sig=000/0) یرادانعم فالتخا 45/2 هدش هبساحم رادقم و (3) انبم دح نیب

 رد هغارم رهش ،یرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش یدنم تیاضر میریگیم هجیتن ،دشابیم درادناتسا دح زا رتمک هدش
 .دشابیمن یلوبق لباق دح
 ممیتپا زا فارحنا نازیم لدم
 یاهصخاش ساسارب هک ییاههنیزگ یدنبهبتر و هسیاقم یارب هک تسا ییاهلدم زا یکی ممیتپا زا فارحنا نازیم لدم
 دنشابیم یمک تروص هب هک ماخ یاهصخاش زا ناوتیم شور نیا رد .دوریم راکب ،میتسه اهنآ یدنبهبتر لابند هب یمک
 .مییامن یزاسدرادناتسا ادتبا رد یتسیاب ار ماخ یاههداد هک تسا نیا مزال هتکن اما .دومن هدافتسا
 هدش صخشم یاههفلؤم و داعبا رد رظن دروم هقطنم هس رد هدش عیزوت یاههمانشسرپ زا لوا هلهو رد هیلوا یاههداد
 تسدب هقطنم ره رد دعُبب ره یریگنیگنایم ،یفیصوت هلحرم ماجنا و SPSS رازفا مرن هب ندرک دراو زا سپ هدمآ تسدب
 .درادن دوجو قطانم نایم یرادانعم فالتخا دهد یم ناشن هدمآ تسد هب هتفای سنایراو لیلحت نومزآ دنچ ره .دناهدمآ
 .دوش یم هدافتسا ممیتپا زا فارحنا لدم زا یئزج فالتخا نداد ناشن تهج افرص ور نیا زا

 دوجوم عضو سیرتام :5لودج
 صخاش

 هقطنم    
 ینارمع یتراظن یعامتجا یهافر - یتامدخ

 35/2 54/2 18/2 66/2 کی هقطنم
 43/2 51/2 23/2 65/2 ود هقطنم
 38/2 56/2 17/2 81/2 هس هقطنم

 39/2 53/2 19/2 71/2 نیگنایم
 /019 /012 /015 /042 رایعم زا فارحنا

 1395 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 رهش یرادرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش یدنم تیاضر نازیم شجنس روظنم هب (test-On Sample T) یاهنومن کت یت نومزآ زا لصاح جیاتن :6لودج 

 هغارم

 دعب
Test Value = 3 

 یرادانعم حطس Tهرامآ رادقم رایعم فارحنا نیگنایم
(Sig) 

 دصرد 95 نانیمطا حطس رد فالتخا نازیم نیگنایم زا فالتخا

 الاب دح نییاپ دح

 -/489 -/608 -/548 000/0 -089/18 /593 45/2 یدنمتیاضر

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم   هغارم رهش یرادرهش قطانم رکلمع زا نادنورهش یدنم تیاضر نازیم شجنس رادومن :1 لکش

 ،یعامتجا ،یهافر و یتامدخ)فلتخم داعبا رد یرادرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش یدنم تیاضر توافت شجنس

  (یتراظن و ینارمع
 یرادانعم توافت دهد یم ناشن 95 نانیمطا حطس رد یدنم تیاضر فلتخم داعبا زا یدنم تیاضر ریز لودج قباطم
 درکلمع زا یدنمتیاضر نازیم ینعی .درادن دوجو اه هفلوم و داعبا زا یدنم تیاضر ظاحل هب هعلاطم دروم قطانم نایم
 و قطانم نیب ینادنچ یتوافت و تسا فیعض و هدوب نییاپ طسوتم دح زا داعبا همه رد هناگ هس قطانم رد اهیرادرهش
  .درادن دوجو فلتخم داعبا رد قطانم رد نانکاس یدنمتیاضر

 هعلاطم دروم قطانم رد یدنم تیاضر داعبا زا تیاضر هفرط کی سنایراو لیلحت :7 لودج
 .Sum of Squares df Mean Square F Sig  دعب

 یهافر -یتامدخ
Between Groups 696/ 2 348/ 750/ 

473/ Within Groups 285/176 380 464/ 
 

Total 981/176 382  

 یگنهرف - یعامتجا
Between Groups 218/ 2 109/ 204/ 

816/ Within Groups 345/203 380 535/ 
 

Total 563/203 382  

 یتاظن
Between Groups 113/ 2 057/ 124/ 

883/ Within Groups 051/173 380 455/ 
 

Total 164/173 382  

 ینارمع
Between Groups 511/ 2 256/ 526/ 

591/ Within Groups 536/184 380 486/ 
 

Total 047/185 382  
 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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  هغارم یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر شجنس
 لامتحا اب یسررب دروم داعبا همه هک دیدرگ صخشم 8 لودج داعبا زا کی ره یور رب هدش ماجنا تابساحم هب هجوت اب

 نیا زا کی ره یشخبرثا نازیم .دریگیم رارق شریذپ دروم دناهتشاد (/05) زا رتمک یرادانعم حطس یاراد دصرد 95
 نیا هچره هک میهدیم رارق شجنس دروم (3)انبم دح اب کیره نیگنایم هسیاقم اب ار نادنورهش یدنم تیاضر رد داعبا
 داعبا مادک چیه رد هک .هدوب رتشیب یرادرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش تیاضر دشاب 3 زا رتشیب نیگنایم رادقم
 تیاضر شجنس یارب یاهنومن کت T زا لصاح جیاتن نینچمه .درادن رارق یبولطم تیعضو رد نادنورهش تیاضر
 فالتخا 45/2 هدش هبساحم رادقم و (3) انبم دح نیب دهدیم ناشن لک روط هب یرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش
 میریگیم هجیتن ،دشابیم درادناتسا دح زا رتمک هدش هبساحم رادقم هک ییاجنآ زا .دراد دوجو (sig=000/0) یرادانعم
 یم طسوتم دح زا رتمک و .دشابیمن یلوبق لباق دح رد هغارم رهش ،یرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش یدنم تیاضر
 .دشاب

 یسررب دروم یاه هیوگ و داعبا رد هغارم یرادرهش قطانم درکلمع زا یدنمتیاضر :8لودج
 صخاش

 هقطنم    
 ینارمع یتراظن یعامتجا یهافر - یتامدخ

 35/2 54/2 18/2 66/2 کی هقطنم
 43/2 51/2 23/2 65/2 ود هقطنم
 38/2 56/2 17/2 81/2 هس هقطنم

 39/2 53/2 19/2 71/2 نیگنایم
 /019 /012 /015 /042 رایعم زا فارحنا

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یریگ هجیتن
 تامدخ هرادا رد ییازسب شقن هک یمهم رایسب یاهداهن زا یکی ،اهرهش یفیک و یمک هعسوت هب هجوت اب رضاح رصع رد
 یم گنر رپ یرهش هعسوت و اهزاین نیمأت و یرهش تیریدم و روما هرادا رد نآ شقن زور ره و هتشاد اهرهش یناسر
 فیاظو ،یرهش تیریدم یاه هصرع رد اه نامزاس فیاظو و اهراتخاس ندش رت هدیچیپ اب هزورما .تسا یرادرهش ،دوش
 هدنهد هئارا نامزاس کی ناونع هب اه یرادرهش .تسا هدش شیپ زا شیب یتلود ریغ داهن نیرت مهم ناونع هب ،یرادرهش
 ار نادنورهش تینما و شیاسآ دنناوتب هک دوب دنهاوخ قفوم درکلمع یاراد ینامز ،یرهش نانکاس هب یرهش تامدخ
 تهج رد یمهم لماع ،دهد یم هئارا یرادرهش هک یتامدخ و رهش طیحم زا نادنورهش تیاضر ساسحا .دنیامن مهارف
 ،نیا رب هوالع .تسا شیوخ تنوکس لحم تیفیک دوبهب و یرهش هعسوت رد تکراشم یارب مدرم رد هزیگنا داجیا
 ماجنا تهج رد یرهش یاهداهن اب یراکمه یارب نانآ بیغرت بجوم یرهش تیریدم درکلمع زا نادنورهش تیاضر
 هرادا رد اهنآ نداد تکراشم و نادنورهش رد تیاضر سح داجیا .دوش یم رهش حطس رد تامدخ هئارا و فیاظو رتهب

 زا بولطم یریوصت هئرا اب دزاس یم رداق ار یرهش تیریدم هک تسا هبناج همه و مظنم یزیر همانرب دنمزاین رهش
 ،هنیمز نیا رد لوا ماگ .دزاس راودیما یرهش یاه تیلاعف یاه هصرع رد ار نادنورهش ،رثؤم یلماعت داجیا و یرادرهش
 نازیم و یرادرهش درکلمع هب تبسن مدرم شرگن یگنوگچ کرد و ییاسانش روظنم هب بسانم راک و زاس یحارط
 .تسا یرهش تیریدم یرادیاپ مهم لماوع زا یدنمتیاضر نیاربانب .تسا یرهش تامدخ هئارا زا نانآ تیاضر
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 ریز جیاتن و تفرگ رارق شجنس دروم فلتخم داعبا رد هغارم یرهش قطانم نادنورهش یدنمتیاضر نازیم قیقحت نیا رد
 :دش لصاح
 ره .درادن دوجو یرادانعم هطبار یادرهش قطانم درکلمع زا یدنم تیاضر نازیم اب یتخانش تیعمج یاهریغتم نیب -
 نازیم اب یتخانش تیعمج یاهریغتم لک رد اما دراد دوجو فیعض تروص هب هطبار نیا دمآرد و تالیصحت نیب هک دنچ
 .درادن دوجو یراد انعم هطبار یدنم تیاضر

 هس ره رد و .درادن دوجو لک روط هب یرادرهش قطانم درکلمع زا یدنمتیاضر رد هعلاطم دروم قطانم نیب یتوافت -
 .تسا فیعض یدنمتیاضر هقطنم

 زا کی ره یشخبرثا نازیم .تسا طسوتم دح زا رت نییاپ هغارم یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم -
 هچره هک میهدیم رارق شجنس دروم (3)انبم دح اب کیره نیگنایم هسیاقم اب ار نادنورهش یدنم تیاضر رد داعبا نیا
 داعبا مادک چیه رد هک .هدوب رتشیب یرادرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش تیاضر دشاب 3 زا رتشیب نیگنایم رادقم نیا
 تیاضر شجنس یارب یاهنومن کت T زا لصاح جیاتن نینچمه .درادن رارق یبولطم تیعضو رد نادنورهش تیاضر
 فالتخا 45/2 هدش هبساحم رادقم و (3) انبم دح نیب دهدیم ناشن لک روط هب یرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش
 میریگیم هجیتن ،دشابیم درادناتسا دح زا رتمک هدش هبساحم رادقم هک ییاجنآ زا .دراد دوجو (sig=000/0) یرادانعم
  .دشابیمن یلوبق لباق دح رد هغارم رهش ،یرهش قطانم درکلمع زا نادنورهش یدنم تیاضر

 دروم قطانم نایم یرادانعم توافت دهد یم ناشن 95 نانیمطا حطس رد یدنم تیاضر فلتخم داعبا زا یدنم تیاضر -
 قطانم رد اهیرادرهش درکلمع زا یدنمتیاضر نازیم ینعی .درادن دوجو اه هفلوم و داعبا زا یدنم تیاضر ظاحل هب هعلاطم
 رد نانکاس یدنمتیاضر و قطانم نیب ینادنچ یتوافت و تسا فیعض و هدوب نییاپ طسوتم دح زا داعبا همه رد هناگ هس
 .درادن دوجو فلتخم داعبا رد قطانم

 هدوب ناسکی ًاابیرقت کی و ود هقطنم و هس هقطنم هب طوبرم یدنمتیاضر نیرتشیب یهافر -یتامدخ یاه هیوگ رد -
 رد دنا هدوب ناسکی ًاابیرقت کی و هس هقطنم و ود هقطنم هب طوبرم یدنمتیاضر نیرتشیب یعامتجا یاه هیوگ رد .تسا
 هقطنم هب طوبرم یدنمتیاضر نیرتشیب ینارمع یاه هیوگ رد و هس هقطنم رد یدنمتیاضر نیرتشیب یتراظن یاه هیوگ
 .تسا هدوب ود

 لباقتم دامتعا دوجو نودب .دهد یم لیکشت ار یدنمتیاضر یساسا روحم نالوئسم و نادنورهش نیب لباقتم دامتعا -
 نادنورهش یدنمتیاضر نازیم رب رثؤم لماوع زا یکی دامتعا .دوب دهاوخ روصت زا رود نالوئسم اب نادنورهش یراکمه
  .تسا یرادرهش درکلمع زا

 ششوپ اب دناوت یم رظن دروم داهن ،یرادرهش درکلمع هب تبسن نادنورهش تارظن زا یهاگآ و تخانش اب هرخالاب -
 اذل .دهد شهاک ار نادنورهش یتیاضران نازیم ،حیحص تیریدم و نودم یاه یزیر همانرب قیرط زا دوخ فعض طاقن
 هدنیآ رد ،دوش یم ثعاب لماع نیا هک دبای یم شیازفا نادنورهش یگدنزرس و هزیگنا ،یتیاضران نتفای شهاک لابندب

 یم ناشن یرادرهش اب تکراشم هب یرتشیب لیامت دارفا ،دوش مهارف نادنورهش تیاضر یتقو .میشاب ایوپ یرهش دهاش
 و تخاس یاه هنیمز رد یرادرهش اب یراکمه ،ضراوع عقوم هب تخادرپ ،کیفارت تیاعر ،زس یاضف هب هجوت .دنهد
 تسا یدنمتیاضر زا هتفرگرب هک ،یتکراشم تیریدم زا یشان رگید رامش رپ لئاسم و هلابز یروآ عمج ،یلوصا یاهزاس



 1397 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متشه لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 118

 یور رب یدایز ریثأت دناوت یم نآ لح هب کمک و یرهش هلأسم کی تخانش ،تفگ ناوت یم نیاربانب .دریگ یم تروص
 .دنک نیمضت ار یرهش رادیاپ یگدنز و هتشاد رهش کی

 تاداهنشیپ
 هب و دیامن یسررب فلتخم یاه شخب رد ار رهش مدرم زاین نادنورهش زا یجنس رظن قیرط زا دناوت یم یرادرهش-
 .دزادرپب هنیمز نیا رد مزال یاه مادقا

 و دریگب رارق قیقد یسررب دروم اهنآ یشخب رثا و یبایزرا ینارمع یاه هژورپ و اه حرط یارجا زا شیپ تسا نآ رتهب-
 .دننک لصاح نانیمطا اهنآ ندوب شخب هجیتن زا نیگنس یاه هنیزه فرص زا شیپ

 یرادرهش هکلب تسین مدرم تمس هب یرادرهش بناج زا هفرط کی یا هطبار مدرم و یرادرهش نیب طابترا هک اجنآ زا-
 نخس نادنورهش قوقح زا هک یروط نامه ،تسا هیوس ود اهنآ هطبار و دنراد رارق رگیدکی اب لماعت رد نادنورهش و
 یگدنز نآ رد هک یرهش لابق رد زین یفیاظو دنراد ار ... و زبس ،کاپ یرهش نتشاد قح نادنورهش و دیآ یم نایم هب
 و نیناوق ،یدنورهش یاه تیلوئسم و فیاظو هب تبسن نادنورهش یزاس هاگآ هب دیاب نیاربانب ،دنشاب یم اراد ،دننک یم
  .درک مادقا فلتخم قرط زا یرهش تاررقم

 یاه تیلاعف دیاب یرادرهش نیاربانب تسا نییاپ طسوتم دح زا یدنمتیاضر هغارم یرادرهش قطانم رد اه هیوگ همه رد-
 .دزاس بولطم و هدرتسگ ار دوخ

 عوجر بابرا اب نانکراک دروخرب یگنوگچ رب رتشیب تراظن و عوجر بابرا میرکت حرط-

 قطانم نیب تامدخ و تاناکما هئارا رد ضیعبت مدع-

 رهش حطس رد اهور هدایپ و رباعم تیعضو هب یگدیسر-

 تامدخ هک ،دشاب یم هدیدنسپ ببس نیدب .دشاب یم یرادرهش یاه تلاسر زا یکی تالیهست و تاناکما هنالداع عیزوت-
 .ددرگ عیزوت ناسکی هب

 نادنورهش تیاضر و تمالس حطس شیازفا هب ... و اههاگشزرو ،امنیس هلمج زا رهش یگنهرف تالیهست هعسوت و داجیا-
 .دیازفا یم

 هغارم رهش هتفای هعسوت هزات یاه کرهش رد تامدخ شیازفا-

 هتفای هعسوت هزات یاه کرهش رد هژیوب یناگمه لقن و لمح متسیس تیوقت-

 مکارت شیازفا و یقفا شرتسگ لرتنک-
 نادنورهش تایاکش هب رتشیب یگدیسر و هجوت-

 رهش حطس رد دوجوم اه کراپ رتشیب تینما شیازفا و ناوناب کراپ ثادحا-

 ... و زاگ ،تارباخم ،بآ ترادا یگنهامه اب اه نابایخ ررکم بیرخت زا یریگولج-

 رهش حطس رد یرادرهش طسوت هدش ماجنا تامدخ زا نادنورهش ندومن هاگآ-

 یرادرهش رد دمآراک و صصختم یاهورین یریگراک هب-

 عبانم
 .1378 ،13 هرامش ،اهیرادرهش یهلجم ،یرهش تیریدم رد رهش یاروش هاگیاجردیشاکنک ،اضرمالغ ،نایمظاک
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 .نارهت . ارتیم تاراشتنا . اهنامزاس یسانش هعماج .(1379) شوایس ،یبالگ

 همانرب و شزادرپ تکرش ،هداز یدانم زورهب و یرئاح اضردمحم ،نایماسح خرف نامجرتم ،رهش و یعامتجا تلادع .(1386) ،دیوید ،یوراه
 .نارهت ،مود پاچ ،یرهش یزیر

 هعلاطم) یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم شجنس .(1392) دادبحاص ،هبوج ،نامثع ،یچولب ،میرم ،یناتسب نایمیرک
 .تشر دحاو یمالسا دازا هاگشناد ،18 هرامش ،(یناسنا تاعلاطم)ییایفارغج زادنا مشچ هلجم ،(نادهاز رهش :یدروم

 هعومجم ،یتلود یاه نامزاس درکلمع یبایزرا یوگلا باختنا رد یدربهار تائاضتقا شقن نییبت و یسررب .(1387) اضرمالغ ،اسربط
 .نارهت ،یئاجر دیهش هراونشج نیمود تالاقم

 .نارهت ،لوا پاچ ،سموق تاراشتنا ،اه یرادرهش روما هرادا .(1377)مساقلاوبا ،یرهاط
 ،2 هرامش ،اه یرادرهش نامزاس تاراشتنا ،یرهش تیریدم همانلصف ،یرهش تیریدم یاه شلاچ و ینابم موهفم .(1379) ،رفظم ،یفارص

  .نارهت

 رد نادنورهش تکراشم هب لیامت و یدنمتیاضر نازیم شجنس .(1393) ارهز ،یسابع ،هللا یبن ،نایرپ هش ینیسح ،دوعسم ،روپ یئافص
 هفلوم رب دیکأت اب یرهش تیریدم و یزیر همانرب یلم سنارفنک نیمشش ،(هذیا یرادرهش :یدروم هنومن) ییانب ریز یاه هژورپ یارجا
 .سدقم دهشم ،یمالسا رهش یاه

 لوا پاچ ،روشک یاهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،یرهش یرادیاپ .(1378) لیعامسا ،هعیش
 روشک ییارجا یاههاگتسد درکلمع یبایزرا همان نییآ .(1389) یزیر همانرب و تیریدم نامزاس
 .لین تاراشتنا ،یرهش نارمع تیریدم .(1381) یقت دمحم ،نایوضر

 هلجم ،دزی یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر رب رثؤم لماوع و نازیم شجنس .(1386) فجنریم ،یوسوم ،نسح ،این تمکح
 .ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد ،ناتسبات و راهب ،هعسوت و ایفارغج

 ییایفارغج همانلصف ،یرهش رادیاپ هعسوت رب دیکأت اب ناریا رد یرهش تیریدم زادنا مشچ .(1390) یلع ،تخب زوریف ،ربکا ،راگزیهرپ
 .32 هرامش ،متشه لاس ،نیمزرس

 یرادرهش کی هقطنم درکلمع هب تبسن مدرم شرگن یبایزرا .(1391) همطاف ،ینالک هنهپ ینارون ،رقاب دمحم ،یعراز ،داوج دمحم ،نایدنوخآ
 .دهشم یسودرف هاگشناد ،یرهش تیریدم و یزیر همانرب سنارفنک نیمراهچ ،یراس رهش

 سنارفنک نیمراهچ ،یرهش تامدخ هزوح رد یرادرهش قطانم درکلمع نازیم هب تبسن مدرم شرگن یبایزرا .(1391) داوج دمحم ،نایدنوخآ
 .دهشم ،یرهش تیریدم و یزیر همانرب

 تیریدم و یزیر همانرب سنارفنک نیمشش ،ناهفصا 8 هقطنم درکلمع یبایزرا .(1393) ههلا ،یدرک ناقهد ،نیریش ،یلادبا ،امجن ،روپ لیعمسا
 .دهشم ،یرهش

 .درکلمع تیریدم یلم سنارفنک نیمود تالاقم هعومجم ،اه نامزاس درکلمع ماظن یبایزرا داجیا ترورض .(1384) یبتجم ،ینایراد یتفع
 یزیر همانرب و شهوژپ همانلصف ،یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو درکلمع نالک یبایشزرا ماظن رارقتسا و یحارط .(1386) اضر ،یدمحم

 .نارهت .46 هرامش ،یلاع شزومآ رد
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