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 نآرب رثوم لماوع و یرهش یمومع یاضف رد روضح موادت شجنس
 1(داباهمرهش هداوناخ کراپ یدروم هنومن)

 یفورعم دنمایس
 ناریا ،جدننس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،جدننس دحاو ،یرامعم هورگ ،یرامعم یرتکد یوجشناد

  2یدیزیاب رداق
 ناریا ،جدننس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،جدننس دحاو ،یرامعم هورگ ،یرامعم رایداتسا

 25/10/1396:شریذپ خیرات   13/08/1396:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ییاسانش نینچمه و اضف رد ناربراک روضح موادت یاه هفلوم ساسا رب داباهم رهش هداوناخ کراپ یبایزرا فده اب رضاح شهوژپ
 شهوژپ رد تاعالطا یروآدرگ شور .تسا هتفرگ ماجنا یلیلحت -یفیصوت شور هب ،اضف رد دارفا روضح موادت ءاقترا رب رثوم لماوع
 تسا هدش هدافتسا اضف یبایزرا یاه صخاش جارختسا و یرظن ینابم نیودت روظنم هب یدانسا عبانم زا .تسا ینادیم و یدانسا رضاح
 اضف رد ناربراک روضح موادت هنیمز رد راذگ رثا لماوع شجنس و اضف و یبایزرا روظنم هب ،همانشسرپ بلاق رد ینادیم شور زا و
 نویسرگر و T.test ،تلتراب ،KMO ،خابنورک یافلآ یاه نومزآ ماجنا تهج SPSS رازفا مرن زا نینچمه .تسا هدش هدافتسا

 نومزآ یراد ینعم حطس نینچمه و 7/0 یالاب ،KMO و خابنورک یافلآ یاه نومزآ رادقم .تسا هدش هتفرگ هرهب هناگدنچ یطخ
 نومزآ جیاتن نینچمه .دراد هدش عیزوت همانشسرپ یراتخاس و ینورد ییاور و ییایاپ زا ناشن هک دمآ تسد هب 05/0 زا رتمک زین تلتراب

t.test هدش یبایزرا طسوتم حطس رد اضف ناربراک رظن زا هعلاطم دروم یرهش یاضف عومجم رد هک داد ناشن لقتسم یا هنومن کت 
 هرطاخ و یگتسبلد ،یریذپ عامتجا ،یتیلاعف عونت یاه هفلوم هک تخاس صخشم ،هناگ دنچ یطخ نویسرگر نومزآ جیاتن .تسا
 یاضف رد دارفا روضح نازیم هدنهد ءاقترا یاه هفلوم نیرتراذگ رثا و نیرتمهم بیترت هب یسرتسد و روصت و شیاسآ ،تیوه ،یزیگنا
 .درک یفرعم هنیمز نیا رد اه هفلوم نیرتمهم ناوت یم ار یریذپ عامتجا و یتیلاعف عونت نیب نیا رد .دنتسه هعلاطم دروم
 
 هداوناخ کراپ ،یعمج یاضف یاه هفلوم ،یمومع یاهاضف ،روضح ماودت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 و دوش یم گنر مک هرهچ هب هرهچ تاطابترا و یناسنا طباور زور هب زور اهرهش ندش ینیشام و یروانف تفرشیپ اب
 قافتا اهرهش رد زورما هک هچ نآ .دورب نیب زا زین نادنورهش رطاخ قلعت و تیاضر ،شمارآ دوش یم ثعاب رما نیمه
 هلیسو هب رهش ینعی .هناخ هب راک لحم زا و راک لحم هب هناخ زا :دوش یم هدافتسا لحم ود زا طقف هک تسا نیا دتفا یم
 ار دوخ بسانم ناکم یعامتجا تالماعت یفرط زا .دیامن یم تیاده دصقم ود هب ار نادنورهش هک هدیدرگ لیدبت یا
 طباور و تابسانم تیوقت ،داجیا تهج ییاهاضف ناونع هب هک دنتسه رهش یمومع یاهاضف نامه اه ناکم نیا ،دبلط یم
 و اه تساوخ اب فلتخم یاه هورگ هک ییاه ناکم ناونع هب و یعامتجا یاه ییورایور و یعامتجا تالماعت ،ینوریب
 .(Walter,1986: 470)دنوش یم فیرعت دنوش یم عمج مه درگ اهنآ رد توافتم قیالع
 یارب ییاضف .دنک یم نیمضت ار رهش هتسویپ ییایوپ و یگدنزرس ،تایح هک تسا رهش شخب نیرتمهم یرهش یاضف

 روضح اب یرهش یاضف رگید فرط زا .تسا یعامتجا تالماعت یریگ لکش و یعمج یاهراتفر زورب ،مدرم روضح
 رد مدرم روضح و یرهش یاضف ناونع نتفرگ یارب اضف کی نیب هجیتن رد .دنک یم ادیپ انعم هک تسا رهش نادنورهش
 .(3 :1392 ،نایراتس ناینافرع و یمهفت) دراد دوجو لباقتم هطبار اضف نآ

 ی اه ناکم رد گرم و یگدنز هب طوبرم یاه ثحب و تاعلاطم رد نازادرپ هیرظن و نارگشهوژپ ریخا یاه ههد رد
 یلصا یاه هغدغد زا یرهش یاضف رد مدرم روضح هک اجنآ زا و هدرک تکرش اهرهش رد دوجوم یاهاضف و یمومع
 اما ،دنتسه توافتم هتفر راک هب تاحالطصا هکنآ دوجو اب یلو ،دنا هتخادرپ نآ هب یرایسب هدع تسا یرهش ناحارط
 یعامتجا یگدنز باتک رد" تیاو مایلیو" .دنرایسب تاحالطصا نیا نیب رد زین کرتشم میهافم هک تسا نآ مهم هتکن
 رد و هدوب یرهش یاهاضف رد مدرم روضح و یگدنزرس شیازفا یارب ییاههار لابند هب کچوک یرهش یاهاضف رد
 یگنهرف تاعلاطم و یملع یراگن موق ،یسانش ناسنا یاه هنیمز ار هژورپ یلصا هیام نورد "ینابایخ یگدنز" هژورپ
 یظفاحادخ ای دننزیم فرح مه اب اهتعاس مدرم اجنآ رد "هک دومن فیرعت نینچ ار ینابایخ یگدنز تیاهن رد و دادرارق
 رد ( 212ص1980 ،تیاو )دوش یم یرهش یمومع یاضف ردروضحو لماعت دشر ثعاب نیا و"دنراد ینالوط یاه
 وترپ رد نیا و هدوب دارفا روضح هوحن یباـیزرا و هرادا ،ییاـسانش لاـبند هـب دـیاب یمومع یاهاضف راتخاـس دـشر
 یاهاضف هب مربم زاین واهرهش شرتسگ هب هجوت اـب اـب و مـهم نـیا یاتـسار رد .دوش یم داجیا دعاسم یاه هنیمز
 دـشاب یم یرهش ماظن نالوئسم هغدغد هک نادنورهـش روضح یارب یـهد تهج تمس هب تکرح و دـیدج
 تالحم و رهش رد شخب تذل و یگدنز لباق ییاهاضف دنناوت یم رهش رد یتغارف و یمومع یاهاضف ناونع هب اه کراپ
 ،شدرگ و یمرگرس ،شمارآ داجیا تهج ییاه ناکم ناونع هب یرهش تالیهست هئارا نیع رد هک دنروآ دوجوب ار نآ
 ماجنا تهج ییاضف ،یگدنز طیحم دوبهب و اه یگدولآ شهاک ،ترشاعم هنیمز ندروآ مهارف ،یعامتجا تالماعت داجیا
 .دنروآ مهارف رهش یعامتجا تایح دوبهب و نادنورهش تکراشم و تغارف تاقوا نارذگ و یا هلحم یاه تاقالم
 یعمج یاه هصرع ام یاهرهش رد هک دبای یم صاخ تیمها تهج نآ زا یتغارف یاهاضف یزیر همانرب هب هجوت نیاربانب
 دنک یم شمارآ ساسحا اهنآ رد دنورهش هک ییاهاضفدنا هداد فک زا هرهچ ای و دنا هتفر نیب زا ای یرهش یاهاضف و
 .(4 :1379 ،یبیبح)دنک توعد یعامتجا تالماعت هب ار وا دناوت یم رتشیب
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 ثادحا ندوب رب هنیزه رب هوالع ،تسا هدش ارجا و یحارط رهش زکرم رد 1392 لاس رد هک داباهم رهش هداوناخ کراپ
 بذج تهج مزال و مهم یاه لیسناتپ ندوب اراد نینچمه و نادنورهش یسرتسد تهج بسانم تیعقوم نتشاد و نآ
 روضح موادت و بذج تابجوم هک تسا هتسناوتن بولطم تروص هب زونه لاس دنچ تشذگ زا سپ نادنورهش
 یتیلاعف عونت ظاحل زا اضف یهدناماس و یحارط رد فعض هلاسم نیا هدمع لیالد زا .دیامن مهارف اضف هب ار نادنورهش
 نمض هک دراد یعس هلاقم نـیا .دنشاب یم اضف هب یشخب تیوه هب هجوت مدع و شیاسآ راکوزاس نیمات مدع ،بسانم
 اـضف قفوم یحارط یاهرایعم و لوصا نیـب هطبار نییبت هب ،ناربراک روضح موادت ظاحل زا هعلاطم دروم یاضف یبایزرا
  .دزادرپب نادنورهش روضح موادت و یرهش یاـه
 یم نادنورهش روضح موادت ظاحل زا هعلاطم دروم یاضف تیقفوم رب رثوم لماوع و نازیم شجنس شهوژپ نیا فده
 .دشاب
 :زا دنترابع قیقحت تالاؤس فادها نیا هب هجوت اب

 ؟تسا هدوب دح هچ ات ناربراک روضح موادت ثیح زا (هداوناخ کراپ)هعلاطم دروم یاضف تیبولطمو تیقفوم نازیم-
 یاضف یحارط یاهرایعم و لوصا هنیمز رد هعلاطم دروم یاضف رد ناربراک روضح موادت رب راذگ رثا لماوع نیرتمهم -
 ؟دنمادک قفوم یرهش
  هنیشیپ
 "ناریا یتنس یاه هنومن رب دیکات اب یرهش نیدایم رد روضح تیفیک" ناونع اب یشهوژپ ،(1390) یبیطریما و شناد
 یازجا و میهافم یراتخاس لیلحت اب و عوضوم نیا تایبدا هب یلیلحت یدرکیور ذاختا اب شهوژپ نیا .دنداد ماجنا
 یناریا یتنسرهش و ناسنا روضح ،(نادیم) یرهش یاضق هناگ هس ینابم هطبار نییبت رد ار ثحابم نیا هدیکچ ،عوضوم
 رد (1391) یدمحم و هداز اضر .تسا هداد رارق دیکات دروم ار نیدایم یریگ لکش رد مکاح لوصا و هدرک ینایب
 یاهدرکیور رانک رد هک دندیسر هجیتن نیا هب "یرهش یاهاضف رد نانز یریذپ روضح یسررب " ناونع تحت یشهوژپ

 .دراد دیکات اضف رد نانز روضح تیمها رب زین یمالسا هفسلف رد هداوناخ تلاصا درکیور یسررب ،هنیمز نیا رد یناهج
 ترورض کی ناونع هب ار نانز روضح ،یقوقح و یفسلف یاهدرکیور هک تسا هلئسم نیا زا یکاح اه یسررب نیاربانب
 رد نانز روضح هدننک دودحم لماوع یسررب " ناونع تحت یشهوژپ رد (1391) یدمحم و هداز اضر .دنک یم دیئات
 هیارا تیدودحم شهاک یاهراکهارو نآ لیالد و نانز روضح هدننک دودحم لماوع شهوژپ نیا رد"یرهش یاهاضف

 و یمهفت .ددرگ مهارف نانز روضح یارب اهزاین لقادح دیاب یرهش یاهاضف رد هک دنا هدیسر هجیتن نیا هبو ،هدش
 هنومن یرهش یاضف رد یتغارف یریذپ روضح یاقترا رب رثؤم لماوع " ناونع اب یشهوژپ رد ،(1392) نایراتس ناینافرع
 یریذپ روضح یافترا یارب رثؤم لماوع جارختسا فده اب"یسودرف و داجس عطاقت لصافدح ،دهشم مایخ راولب :یدروم
 یریگ لکش یارب ار اضف ناوتب یتروص رد هک دنتفای تسد جیاتن نیا هب "یدرکلمع کت یرهش یاهاضف رد یتغارف
 نادنورهش زاین یوگخساپ اضف هک تشاد راظتنا ناوت یم .دومن یزاس رتسب یراداریغ تاعاس رد یتغارف یاه تیلاعف
 یشهوژپ ،(1394) یچراز یمالغ و تسودناریا .دیامن نیمضت ار اضف رد نانآ روضح موادت و هدوب فلتخم تاقوا رد
 هنومن) قالخ رهش یمومع یاضف یاه هنوگ یفرعم زا هدافتسا اب مدرم تکراشم و روضح تصرف یاقترا" ناونع اب
 لکــش ،یطابترا ،یمومع یاهاضف درکراک هک تخاس صخشم شهوژپ نیا جیاتن .دنداد ماجنا ،(دزی رهش :یدروم
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 ،یــعامتجا طــباور هدــننک تیوقت ،مدرــم دادعتــسا هدــننک افوکــش ،هروــظنمدنچ ،ینوکــسم ،هــلحم هدنهد
 شیازفا یارب مدرم روضح هزیگنا دــناوتیم اهاضف نیاو تــسا هدوب یداقتعا و هدنهد یهاگآ ،وگخــساپ ،جــیهم
 .دنک مهارف ار رهش تیریدم رد یمومع تکراشم
 یرظن ینابم

 یاه تیوه یراوجمه لحم هکنآ نمض ینعی .تساهراتفر و طباور نایم لباقتم طابترا ،ماع یموهفم رد یرهش یاضف
 ریثأت یناسنا طباور و اهراتفر رب و هدوب تیوه زارحا لماع نیرت مهم هباثم هب دوخ یرهش یگدنز کی رد ،تسا یدرف
 شقن ،دشاب یم شزرا یرهش زاب یاضف یارب یرهش یحارط شناد رد هچنآ .(229 :1388 ،ییادخ و نایعیفر) دراذگ یم
 نیمز برغم یاه رهش یخیرات یسررب .دنک یم افیا نادنورهش یعمج یگدنز رد اضف نیا هک تسا یلماعت و یعامتجا
 یاه دادیور نیرت یمدرم و نیرتمهم ییاپورا دنورهش ،متسیب نرق ات ناتساب نانوی نارود زا .تسا اعدا نیا رب یدهاش زین

 عاونا و ازالپ .دوب نادنورهش عمجت یانعم هب موروف یمور و اروگآ ینانوی هژاو . درک یم رازگرب نادیم رد ار دوخ یعمج
 ییامهدرگ لحم و رهش هدنپت بلق اهنیا دننام و یوسنارف ای یناملآ ،یسیلگنا هاوخ ،ییاپورا ماوقا نایم رد هباشم یاه اضف
 فلتخم یاهانب ،اه تیلاعف زا هک دوش یم قالطا یبیکرت هب یرهش یاضف .(113 :1386 ،دازکاپ) دوب یعامتجا لماعت و
 و مظن دجاو و گنهامه ،هتسارآ یتروص هب یرهش یازجا و رصانع و نآ دننام و یراجت ،یرادا ،یعامتجا ،یگنهرف
 هب .دشاب یم هدننک روصحم یا هندب یاراد یکیزیف رظن زا و ددرگ یم لیکشت یرصب یاه شزرا اب عبطلاب و ییابیز
 و نایعیفر)تسا یرهش یاهتیلاعف هاگیلجت ،یمومع هصرع ناونع هب هک تسا رهش کی زا یئزج یرهش یاضف یترابع
 .(230 :1388 ،ییادخ
 یدبلاک رظنم زا یمومع یاضف
 و اه ،نادیم-2 ؛یمومع یاه کراپ-1 :دننک یم ییاسانش ار اضف زا عون 11 (Carr et al, 1992: 79)ناراکمه و راک
 ای هار کراپ و اه هارزبس-8 ؛عامتجا زاب یاضف-7 ؛یزاب یاه نیمز -6 ؛اه نابایخ-5 ؛اهرازاب-4 ؛اهدوبدای-3 ؛اهازالپ
 .اهرانک بآ-11و هرمزور یاهاضف /هدش هتفای یاهاضف -10 ؛هدیشوپرس یاهرازاب-9 ؛اهراولب
 ،هباشم زاب یاهاضف و نادیم ،یرهش کراپ ،یا هقطنم کراپ :دنک یم یدنب هقبط ریز دراوم هب ار یرهش یاهاضف چنیل
 .(72 :1390 ،نایچخرچ)هدافتسا لباقریغ و دازآ یاه نیمز ،نالاسگرزب و ناکدوک یزاب نیمز ،یطخ یاه کراپ
 :ددرگ یم یدنب هقبط ریز ساسا رب هتسب و زاب ییاضف راتخاس ظاحل هب یمومع یاهاضف ورملق
 ؛هریغ و هیلقن لیاسو یاه هاگفقوت ،اه کراپ ،اه هارگرزب ،اه نابایخ ،یمومع نیدایم :زاب یمومع یاهاضف 

 یمومع لقن و لمح تالیهست زین و اه یرادرهش ،اه هزوم ،اه هناخباتک ،یمومع تاسسوم :هتسب یمومع یاهاضف 
 ؛هریغ و سوبوتا ای راطق یاه هاگتسیا دننام

 (عبنم نامه) هدیشوپرس یاه هاگشورف و یهاگشناد یاه سیدرپ :هتسب و زاب یمومع همین یاهاضف. 

 :زادنا ترابع رهش یمومع هصرع رد یرهش یاهاضف صیخشت یارب یلصا هصخاش هس
 ندوب یمومع (1

 نآ ندوب زاب (2
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 .(16 :1395 ،نایفوتسم و یدارمریپ)یعامتجا تالماعت یرارقرب (3
 یریذپ روضح
 یارب ییاضف .دنک یم نیمضت ار رهش هتسویپ ییایوپ و یگدنز رس ،تایح هک تسا رهش شخب نیرتمهم یرهش یاضف

 روضح اب یرهش یاضف رگید فرط زا .تسا یعامتجا تالماعت یریگ لکش و یعمج یاهراتفر زورب ،مدرم روضح
 رد مدرم روضح و یرهش یاضف ناونع نتفرگ یارب اضف کی نیب هجیتنرد .دنک یم ادیپ انعم هک تسا رهش نادنورهش
 هک دنوش یم رضاح اضف رد ینامز مدرم .(3 :1392 ،نایراتس ناینافرع و یمهفت) دراد دوجو لباقتم هطبار اضف نا
 تیلاعف یریگ لکش ،ندش هبرجت تیفرظ یرهش یاضف کی دیاب هشیمه نیاربانب .دنشاب هتشاد نداد ماجنا یارب یراک
 وا تشادرب هچنآ و هدش لیلحت و یسررب درف طسوت یرهش یاضف کی یاه تیلباق .دشاب هتشاد ار اهراتفر زورب و اه
 هب دوخ یاهزاین حوطس زا یکی ندرک هدروآرب تهج درف نآ لابند هب .ددنب یم شقن شنهذ رد ،تسا طیحم زا
 نینچ بیترت هب ار اهزاین نیا حوطس ناوتیم ولزام هیرظن ساسارب .(95 :1388 ،گنل)دروآ یم یور اضف زا هدافتسا
 .5 ،نارگید و دوخ یوس زا تمرح و یسفن تزع .4 ،نتشاد تسود و قلعت .3 ،تینما .2 ،اقب .1 :دومن نییعت

 ،دازکاپ)دنتسه اهزاین نیرت یلصا ،دهد یم رارق هجوت دروم ار ناسنا هیلوا یاهزاین هک مود و لوا حطس .ییافوکشدوخ
 درف ره هیلوا یاهزاین نیمات هب رداق دیاب لوا هلهو رد اضف نیا ،تفگ ناوت یم یرهش یاضف اب طابترا رد .(33 :1385

 .دیامن تیوقت ار اضف رد دارفا روضح ،یدعب یاهزاین نیمات اب سپس .دزاس مبارف ار اضف رد اهنآ روضح رتسب ات دشاب
 ساسارب نینچمه .تسا هیلوا یاهزاین ندش هدروآرب یرهش یاضف رد یریذپ روضح رب رثوم لماع نیلوا نیاربانب
 یم توافتم اضف رد دارفا روضح لغش و نس ،یمسج ناوت هب هتسب ،اضف رد هدننک هدافتسا یاه هورگ یدنب هتسد
 یم هک یرگید مهم لماع هس .(74 :1390 ،یبیط و شناد) .دنتسه راذگرثا روضح نیا رب زین یطیحم لماوع .دوش
 یسرتسد ،ینامز هجدوب و یکیزیف تیلاعف ،اضف هب ناسآ یسرتسد :زا دنترابع دنشاب رثوم اضف زا دارفا هدافتسا رب دناوت
 هچ ندرک یط هب رداق اهنآ دهد یم ناشن ام هب هک تسا مهم لیلد نیا هب دارفا زا یهورگ ره یارب اضف هب ناسآ
  .دنتسه یرهش یاضف هب ندیسر یارب یتفاسم
 یریذپ عامتجا
 دنروآ یم عمج مه رود ار مدرم هک دنتسه ییاضف یاه تیفیک رگنایب زیرگ عامتجا و ریذپ عامتجا یاه هژاو زا هدافتسا
 تیریدم هک ینامز ،رماست ربار یهارمه اب دنومسا یرفمه راب نیتسخن یارب ار اه هژاو نیا .دننک یم رود مه زا ای
 لماعت یرارقرب اب ،یریذپ عامتجا دنیآرف .(Osmand, 1957: 26) دندرک فیرعت تشاد هدهع رب ار اداناک رد یناتسرامیب
 رد رثؤم تکرش تیلباق و تسا لوصح لباق یرامعم کرتشم و یمومع یاضف ره نارادرب هرهب نیب یعامتجا طابترا و
 رادروخرب یتایح تیمها زا ،اهن اسنا یا هفرح و یمومع یگدنز رد هچ و یصوصخ یگدنز رد هچ ،نارگید اب لماعت
 یعامتجا تهج رد یمهم لمکم ،یریذپع امتجا هصیصخ یاراد یمومع یاهاضف دوجو .(12 :1379 ،ساگرف)تسا

 یارب داجیا ،یدرف دشر ،یگتسبمه هیحور ءاقترا بجوم یمومع یاهاضف یریذپ عامتجا نیا رب هوالع .تسا دارفا ندش
 ,Kurniawati) تسا یداصتقا و یعامتجا حطس ای نس ،تیموق ،داژن ،تیسنج نتفرگ رظن رد نودب ،نادنورهش همه

2012: 477).  
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 شیاسآ و ینهذ ریوصت
 و هوحن) یرادیاپ .تسا طابترا رد اضف زا ینهذ شیاسآ تفایرد و اضف یدبلاک یهدناماس یگنوگچ اب ینهذ ریوصت
 شیاسآ تفایرد و هاگرارق کی هب مدرم بذجرد اضف یرصب یدنیاشوخ و صخشت ،(اضف زا تظافح و تیامح نازیم
 یعمج تایح هبرجت و ندز مدق ،فقوت تهج ار نآ مدرم ددرک یم ببس هک تسیگژیو نیا و دنرثوم اضف زا ینهذ
 وج اب و تسا ناکم اب هطبار رد وا هیاپ یاهزاین زا یکی یعامتجا و یکیزیف ،یناور تینما هب ناسنا زاین .دنیامن باختنا
 هب لگ ،ناکم شیاسآ نییبت رد .تسا طابترا رد زین هیلقن لیاسو دورو لرتنک و اضف میرح ،یعیبط لماوع دوجو ،مارآ

 ،ندینش ،نتسشن ،ندز مدق ناکما ندومن مهارف و یمیلقا بولطمان لماوع و مرج ،نیشام ربارب رد ناربراک تیامح
 .(87-88 :1390 ،نایچخرچ)دراد هراشا یزاب و رظانم ندید ،فقوت ،ندرک تبحص
 یسرتسد
 یسرتسد .دراد ییازسب ریثأت اضف رد مدرم روضح رب اهاضف نیا هب ناسآ یسرتسد و یمومع یاهاضف ندوب هدننک توعد
 ندوب سرتسد رد.(Carr,1982: 98) تسا دوخ رد دارفا یعامتجا روضح ندوب اریذپ یانعم هب یمومع یاهاضف هب
 .تسا یعامتجا و یرصب ،یدبلاک دعب هس یاراد رما نیا هک تسا نآ زا یکاح دوجوم تاعلاطم یانبم رب یمومع یاهاضف
 ناکم هنیمز اب طابترا هوحن و یرهش لقن و لمح هب یسرتسد ،اهی راوج مه ،هدایپ یسرتسد هب رظان ،یدبلاک یسرتسد
 و نانز رد هژیو هب ار بولطمان یاهت یلاعف ای مرج زا بانتجا ناکما یرصب یسرتسد و .(Van raaji, 1983: 54) تسا
 هب زین دشاب سرتسد رد دیاب یسک هچ یارب و هنوگچ ناکم هکنیا و ینهذ ای یعامتجا یسرتسد .دنکی م مهارف ناکدوک
 نیلولعم و ناگدروخلاس ،ناکدوک لثم صاخ یاهزاین اب صاخ یاهه ورگ یارب نآ ندوب سرتسد رد ،ناکم تیکلام ۀوحن
 ,Carr)دراد هراشا یعامتجا و یگنهرف فلتخم یاهه ورگ یناور یسرتسد و نیدامن تیکلام سح داجیا رد اهامن دوجو

et al, 1992, 90) . کیتارکومد یرتسب رد یعامتجا -یگنهرف فلتخم یاهه ورگ یسرتسد ناکما هدننک نیمضت دعب نیا 
 .(83 :1388 ،نایچخرچ و روپشناد) یدبلاک ات دراد یتخانش ناور هبنج رتشیب دراوم یخرب رد هک تسا
 یربراک و تیلاعف
 ،فلتخم یاه هورگ و دارفا بذج رد اهنآ ناوت و اضف نورد دوجوم اه یربراک و اه تیلاعف عون ،یعامتجا یاهدادیور
 نیا یبایزرا صخاش و تسا فلتخم لوصف و تاعاس رد نآ ندوب لاعف و یمومع یاهاضف ییایوپ رد لماع نیرتمهم
  .(21 :1386 ،نایچخرچ و روپشناد)تسا فلتخم یاه تیلاعف رد تکراشم و اضف هب دارفا هعجارم تاعفد و نازیم دعب
 تیوه
 ،یدبلاک ،یدرکلمع یاه تیوه دنیارب ،اضف ییاهن تیوه و تسا تیوه دجاو توافتم فعض و تدش اب ییاضف ره
 اب اه ندمت ریاس یرهش یاهاضف زا یناریا یرهش یاضف زیمت ناکما بیترت نیا هب .تسا نآ ییانعم و یگنهرف ،یطیحم
 یسدنه یاه یگژیو رب فاضم و شیوخ دبلاک رب هوالع اضف .ددرگ یم رودقم اضف ره یتیوه یاه یگژیو ندش صخشم
 لباق رصانع زا .ددنب یم شقن هعماج یعمج هرطاخ رد هک تسا زین یا یناعم ای و انعم دجاو ،دبلاک نیا یسانش ییابیز و
 اب زین یرهش یرامعم .تسا رهش رد یسانش ییابیز ثحب ،رنه .تسا رنه ،دشخب تیوه رهش هب دناوت یم هک یهجوت
 یامیس رد دشاب هتشاد تقباطم یناریا گنهرف اب هک یراثآ قلخ .دریذپ یم لکش دیآ یم دوجو هب نآ رد هک یرنه راثآ
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 یناسنا لماع نودب رهش .دشاب هیوس ود یطابترا دناوت یم رهش هدنهد تیوه لماوع نیب طابترا .تسا مهم رایسب رهش
 ناسنا ،ناسنا اب ناسنا تالماعت .تسا یناسنا تالماعت زا تبحص دوش یم رهش زا تبحص هک ینامز نیاربانب .درادن موهفم
 زا یکی و دهد یم لکش زین ار ناسنا تیوه ،رهش تیوه هدنهد لیکشت لماوع ،لیلد نیمه هب .رهش اب ناسنا و طیحم اب
 یرهش یخیرات هظفاح دقاف رهش .تسا هظفاح یاراد زین رهش .تسا هظفاح ،دوش یم فیرعت نآ اب ناسنا هک یرصانع
 .(272-273 :1392 ،یدجام و رصن)تسین تیوه یاراد

 ییاناوخ
 زا دنناوت یم ینامز مدرم عقاو رد .تسناد یرهش یاهاضف رد یکاردا یاه تیفیک مهم تالوقم زا ناوت یم ار ییاناوخ
 و ناکم ییاضف نامزاس دنناوتب هک دنربب هرهب ،دنراد یم هضرع ار ینوگانوگ و یریذپذوفن تایفیک هک ییاه هنیزگ عفانم
 یم مهارف ار ناکم کی ندش کرد لباق تابجوم هک تسا یتیفیک ،ییاناوخ .دننک کرد ،درذگ یم اجنآ رد هک ار هچنآ
 هکارچ ،دراد رهش یامیس رد مهم یشقن طیحم ییاناوخ تفگ ناوت یم لک رد .(113 :1394 ،ناراکمه و یلتنب)دروآ

 هب یعامتجا یشقن دوخ هکلب ،دروآ دوجو هب قیقد یریوصت دناوت یم اهنت هن ،دشاب هتسویپ و هدنز ،نشور هک یا هنحص
 ماخ هدام ،نایمدآ یعمج هتسد تاطابترا عمتجم و کرتشم تارطاخ و اه لبمس یارب دناوت یم ور نیا زا ،دراد هدهع
 .(15 :1381 ،چنیل)دروآ مهارف
 یزیگنا هرطاخ و یگتسبلد
 تایح رب هوالع یرهش یاهاضف .دراد ار یعمج و یدرف تایبرجت یمامت فرظ شقن نآ نکاس یارب یرهش طیحم
 رد و ،دراذگیم یاج رب یندشنشومارف یتارطاخ و هتسب شقن نآ نانکاس نهذ رد و هدوب ریذپروصت ،دوخ یعامتجا
 لکش رهش هب هرطاخ و دزاسیم ار هرطاخ رهش یترابع هب .(30 و 23 :1379 ،یبیبح) دنامیم هدنز ناشنهذ و لد
 دای یندم هعماج یفسلف-یسایس هشیدنا روضح زا یدامن ناونع هب اهنآ زا هک ییاهاضف .(1 :1386 ،یبیبح) دشخبیم
 لیهست ار یدنورهش طباور و و هدروآ مهارف ار یمدرم تکراشم یریگلکش و یعامتجا یاهراتفر زورب ناکم ،دوشیم
 لیدبت هعماج یداصتقا-یسایس و یگنهرف-یعامتجا تارهاظت ،تاعالطا لدابت ،حیرفت ،راک یاهناکم هب و دیامنیم
 و یلم یاهیراوگوس و اهنشج یرازگرب ناکم ،یرهش یاهشیامن و اهتقفاوم و اهتفلاخم زورب ناکم ،دنوشیم
 یدبلاک تایصوصخ ببس هب (نامز موهفم نتشاد رب رد اب) یناکم نینچ .یرهش تاقافتا و اههثداح رگید و یبهذم
 .دندرگیم هعماج و دارفا ناهذا رد یعمج و یدرف تارطاخ دجوم و هدوب شخبتیوه ،اههثداح و هعقاو و دوخ نیدامن
 اههثداح ببس هب یرهش یاهاضف .ددرگیم رهش رد درف نتفای تیوه و نامز و ناکم هب قلعت سح ببس هک یرما
 .(24 :1379 ،یبیبح) دنوشیم زیگناهرطاخ ،یوس رگید زا دوخ یدبلاک رصانع و ییوس زا اههعقاو
 دوجو یانعم هب یرهش یاضف یزیگناشقن ادتبا ،دنوشیم یرهش رظنم یزیگناهرطاخ ثعاب یساسا و هدمع لماع ود
 هتخیگنارب مود و دنوشیم کح نهذ رد یتحار هب هک یزیامتم و صخشم یدبلاک یاهیگژیو و میهافم ،اهدرکلمع
 و نانآ طسوت اضف رد فرصت و لخد ناکما داجیا قیرط زا سونأم یطیحم داجیا و نادنورهش تبثم تاساسحا ندش
 هب .دننادب دوخ یگدنز طیحم زا یشخب ار اضف هک یوحن هب ،اضف یرادهگن رد نادنورهش تکراشم شیازفا نینچمه
 نآ لئاسم هب تبسن دنناوتیمن رگید هک ییاج ات دش دهاوخ یعمج و یدرف تارطاخ زا هتشابنا نانآ نهذ بیترت نیا
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 تیوقت و داجیا تهج رد ماگ نیرتیساسا نآ نورد عیاقو و نابایخ هب تبسن نادنورهش ندومن دهعتم .دننامب توافتیب
 .(145-144 :1386 ،دازکاپ) تسا نآ رد یعامتجا تالماعت
 اه شور و داوم

 هعلاطم دروم یرهش یاضف تیقفوم یبایزرا لابند هب لوا هلهو رد قیقحت نیا .دشاب یم یلیلحت یفیصوت قیقحت شور
 شالت رد مود هلهو رد و تساضف هب هعجارم رد دارفا موادت ناریم و یریذپ روضح هنیمز رد (داباهم هداوناخ کراپ )
 ساسا نیا رب .دیامن ییاسانش و شجنس یریذپ روضح رد اضف تیقفوم نازیم رب ار راذگ رثا لماوع نیرتمهم ات تسا
 .تسا ینادیم شور و یدانسا شور رب یتنبم تسا هتفرگ ماجنا 1395 لاس رد هک قیقحت تاعالطا یروآدرگ شور
 همان نایاپ ،بتک هعلاطم هب ،هلاسم لیلحت تهج شجنس لباق و یلصا یاهریغتم باختنا روظنم هب ادتبا هک بیترت نیدب
 مالعا زا سپ ،یرهش یاهاضف یبایزرا فلتخم یاه هجنس ییاسانش زا سپ و دش هتخادرپ طبترم تالاقم نینچمه و اه
 و یرهش قفوم یاهاضف یحارط لوصا هب طوبرم لقتسم و یلصا ریغتم 7 ،عوضوم اب طبترم ناسانشراک و دیتاسا رظن

 ،یریذپ عامتجا ،یسرتسد ،روصت و شیاسآ زا دنترابع اهریغتم نیا .دندش باختنا یرهش یاهاضف تیقفوم شجنس
 نیا رظن دم هتسباو ریغتم هک تسا رکذ هب مزال .یزیگنا هرطاخ و ییاناوخ ،تیوه ،(یتیلاعف عونت) یربراک و تیلاعف
 سپ هدش هراشا یاهریغتم یریذپ شجنس تهج .دشاب یم (اضف یریذپ روضح) اضف هب هعجارم رد دارفا موادت قیقحت
 نیودت و نییعت ریغتم ره اب طبترم یاه هیوگ ،هطوبرم ناسانشراک و دیتاسا رظن راهظا نینچمه و فلتخم عبانم هعلاطم زا

 (داباهم هداوناخ کراپ) قیقحت نیا یرامآ هعماج نوچ تسا رکذ نایاش .دنا هدش هداد ناشن (1) لودج رد هک دندش
   :تسا هدش صخشم هنومن مجح ریز لومرف زا تسین سرتسد رد هعماج سنایراو زا یعالطا و تسین صخشم
          

 
 1 رادقم نیرتکچوک و 5 رادقم نیرت گرزب ،تسا هدش هدافتسا هجرد 5 ترکیل فیط اب همانشسرپ نوچ نینچمه
 رایعم فارحنا هنیشیب رادقم نیا .درک هدافتسا 66/0 رادقم زا ناوتیم تسا ربارب نآ رایعم فارحنا نیاربانب دوب دهاوخ
 تقد و %95 نانیمطا حطس نینچمه .(112:1393 ،ناراکمه و یدنرز روپ دمحم زا لقن هب 1387 ،ینموم) .تسا
 = Zα /2 = 1.96 , ε = 0.01, σ=0.66 => n :اب تسا ربارب هنومن مجح نیاربانب تسا هدش هتفرگ رظنرد 01/0دروآرب

 .دندش عیزوت (هداوناخ کراپ) هعلاطم دروم یاضف رد همانشسرپ 200 دادعت ،جیاتن رتشیب تقد تهج بیترت نیدب 170
 زا همادا رد .دندش Excel رازفا مرن دراو اه همانشسرپ رد جردنم جیاتن ادتبا ،اه هداد لیلحت و هیزجت روظنم هب نینچمه
 ییایاپ شجنس روظنم هب ادتبا هک تروص نیدب ..تسا هدش هدافتسا اه هداد لیلحت هیزجت روظنم هب spss رازفا مرن
 ناسانشراک و دیتاسا رظن زا همانشسرپ ییاوتحم و یروص ییاور یسررب روظنم هب و خابنورک یافلآ نومزآ زا همانشسرپ
 همانشسرپ یراتخاس و ینورد ییاور نینچمه و هنومن مجح تیافک شجنس تهج نینچمه .تسا هدش هدافتسا هطوبرم
 نازیم لقتسم یا هنومن کت یت نومزآ زا هدافتسا اب همادا رد .تسا هدش هتفرگ هرهب تلتراب و KMO یاه نومزآ زا
 زا هدافتسا اب زین یدعب ماگ رد .تسا هدش شجنس یریذپروضح و موادت صخاش رد هعلاطم دروم هدودحم تیقفوم
 ،یسرتسد ،روصت و شیاسآ) لقتسم یاهریغتم زا مادک ره تارثا یراد ینعم و نازیم ،هناگدنچ یطخ نویسرگر نومزآ
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 روضح و موادت) هتسباو ریغتم رب ،(یزیگنا هرطاخ و ییاناوخ ،تیوه ،(یتیلاعف عونت) یربراک و تیلاعف ،یریذپ عامتجا
 .تسا هدش شجنس (یریذپ

 قیقحت هعلاطم دروم یاهریغتم یارب هدش شجنس (اه هیوگ) یاه هفلوم (1) لودج
 اه هیوگ اهریغتم
 یدورو ندوب صخشم -3 اضف هب یسرتسد تهج یرهش یمومع لقن و لمح زا هدافتسا ناکما-2 ناکم هب ندیسر یارب (هتسویپ و موادم) هدایپ بسانم ریسم دوجو -1 یسرتسد

 -7 نالولعم یارب مزال تالیهست دوجو -6 اضف لخاد رد هراوس رب هدایپ ندوب مکاح -5 اضف نورد رد فلتخم یاه تیلاعف هب یسرتسد ناکما -4رود هلصاف زا ناکم
 اضف رد هدش هئارا تامدخ هب یداصتقا فلتخم راشقا یسرتسد تیلباق

 عامتجا
 یریذپ

 نازیم -4 ناکم رد رضاح دارفا رگید اب ناربراک تالماعت نازیم -3 ناتسود اب تاقالم یارب اضف باختنا هب لیامت نازیم -2 یهورگ تروص هب اضف زا هدافتسا هب لیامت -1
 بسانم یاه ناملا و اهاضف دوجو -6 یسنج و ینس فلتخم یاه هورگ روضح رظن زا اضف تیقفوم نازیم -5 اضف نیا یارب یزیر همانرب و یرادهگن ،ظفح هب لیامت
 یعمج یاهاضف

 دوجو -3 بولطم فک و هیشاح نتشاد ظاحل هب اضف رد دوجوم یاهریسم ندوب بسانم نازیم -2 اضف رد دوجوم یاهریسم ندوب یگدیچیپ نودب و صخشم نازیم -1 ییاناوخ
 یانب) صخشم یاه هناشن ییاسانش نازیم -5 ناربراک یارب اضفرد عمجت یاه لحم و اه نوناک ییاسانش نازیم -4 اضف رد دوجوم یاهریسم (بش رد) بسانم ییانشور
 فیدر ،هدرن : دننام ییاه هبل و اهزرم ،دتمم یطخ لماوع ییاسانش نازیم -6 اضف ناربراک یوس زا (...و رظنم ،یعیبط لماع ،یخیرات ناشن ای انب ،امن بآ ،همسجم ،صخشم
 نازیم -7 اضف ناربراک یارب اضف رد ... و بآ نایرج لیبق زا یعیبط لماوع ای و بآ لاناک دننام ییاهفاکش ،ریسم رد دتمم یاهراوید ،اهلگ و ناهایگ و ناتخرد یراک
  اضف ناربراک یارب (... و یرنه و یگنهرف ،یراجت و یتامدخ یاهاضف ،اه هاگنیمشن ،یمرگرس و یزاب یاهاضف دننام) اضف فلتخم یاه شخب و اه هزوح ییاسانش

 و شیاسآ
 روصت

 تخاس ناسنا و یعییبط هدننک تیامح لماوع دوجو -4 تنوشخ و مرج ربارب رد تینما -3 کیفارت ربارب رد تینما -2 اضف هب دورو هظحل رد بوخ ساسحا دوجو -1
 تیفیک) بسانم لماوع دوجو -5 بسانم تیعقوم و لصاوف رد و اضف رسارس رد (...و قیچالآ ،نابیاس ،ناتخرد دننام (...و داب ،شراب ،شبات)ییاوهوبآ دب طیارش ربارب رد
 یاه هبل دوجو نوچمه یلماوع قیرط زا) ثکم و نداتسیا ناکما -6 اضف رد ندز مدق تهج (... و هلپ یاج هب پمر دوجو ،عناوم دوجو مدع ،باذج یاهامن ،رباعم

 نتسشن تهج بسانم تیعقوم و لصاوف رد و اضف رسارس رد و یفاک و فلتخم یاه هنیزگ وجو -7 (بسانم هاگ هیکت دوجو ،هدش فیرعت ثکم یاهاضف دوجو ،باذج
 ناکما -9 (عنام نودب هدهاشم و زور هنابش تاعاس همه رد بسانم ییانشور ،تخاس ناسنا و یعیبط باذج رظانم دوجو) اشامت و ندید ناکما -8 (... وکس ،تکمین)
 یاه کسویک :دننام بسانم ناملبم و تازیهجت دوجو -10 (وگتفگ یریگ لکش یارب اه تکمین و اه یلدنص نامدیچ هوحن ،مک یادصو رس) ندرک تبحص و ندینش
 ناکم یرادهگن و تشادهب تهج وگخساپ دارفا و تاناکما دوجو و ناکم تشادهب و یگزیکاپ -11 هلابز یاه لطس ،نفلت یاه هجاب ،یناشن شتآ یاه تسپ ،یتاعالطا

 رظانم ،راگزاس و یموب ناهایگ و ناتخرد تشاک ،یراج و نیدامن تروص هب بآ لماع زا هدافتسا ،بوخ تایئزج و بوخ یحارط :دننام هناسانش ییابیز داعبا تیفیک -12
 ابیز یرامعم و اهدید و

 و یربراک
 تیلاعف

 اضف یگدننک توعد -3 اضف رد درف هب رصحنم ای صاخ یاه تیلاعف دوجو -2 اضف رد فلتخم یسنج و ینس یاه هورگ یارب فلتخم و عونتم یاه تیلاعف دوجو -1
 هفاک :دننام تغارف تاقوا یاه تیلاعف و اه یربراک ندوب ریذپ سرتسد -5 (ندوب هتعاس 24) اه تیلاعف و اه یربراک هنابش موادت -4 فشک و تیلاعف ،حیرفت ،یزاب هب
 (بسانم ریسم) یمومع تاقالم یاه ناکم و اه ناروتسر ،اه

 ،اهامن ،اهاضف دننام یلماوع اب اضف ییاسانش نازیم -2 (دشاب شزرا یاراد لماع دنچ رد هچ و لماع کی رد هچ) اضف یبهذم ،یعیبط ،یگنهرف ،یخیرات یاه شزرا -1 تیوه
 کبس ،حلاصم ،اهزاس و تخاس ،اهامن ،اهاضف دننام یدبلاک لماوع ثیح زا اضف تیصخش و تخانش نازیم ) ... و سایقم ،یرامعم کبس ،حلاصم ،اهزاس و تخاس
 ظاحل هب درفب رصحنم یاهنامتخاس و اهانب ،صاخ یاهدامن و رصانع ،امن بآ ،همسجم دننام یرهش یاه هناشن و اهدامن اب اضف ییاسانش نازیم -3 (... و سایقم ،یرامعم
 رصانع ،امن بآ ،همسجم دننام یرهش یاه هناشن و اهدامن دننام یلماوع ثیح زا اضف تیصخش و ییاسانش نازیم ترابع هب ای ) ...و عافترا ،گنر ،هزادنا ،یخیرات تمدق
 ... رظنم تیفیک و یتخانشابیز ظاحل هب اضف ییاسانش نازیم -4 (...و عافترا ،گنر ،هزادنا ،یخیرات تمدق ظاحل هب درفب رصحنم یاهنامتخاس و اهانب ،زیامتم یاهدامن و
 (تسا هدش اضف تخانش و تیصخش بجوم هک ابیز رظنم و یتخانشابیز شزرا نازیم)

 و یگتسبلد
 هرطاخ
 یزیگنا

 و لماوع زا ناربراک ینهذ هرطاخ -3 اضف هب ناربراک ندرک تداعو نتفرگ وخ ساسحا -2 ناربراک تاراظتنا و تاساسحا ،تارکفت ،اهرواب اب اضف قابظنا نازیم -1
 اضف رد ندنام ذا ناربراک تبثم و بوخ ساسحا نتشاد -4 اضف رد هدمآ شیپ فلتخم یاهدادیور

 موادت
 روضح

 کی زا رتمک)هعجارم راب ره رد اضف نیا رد ناربراک (روضح موادت) روضح نازیم -2(رتشیب و هنالاس ،هناهام ،یگتفه ،هنازور) اضف نیا رد امش روضح تاعفد دادعت -1
 عامتجا ،یتسرتسد هدش یسررب یاه یگژیو هب هجوت اب رتشیب یریذپ روضح یارب اضف لیساتپ -3 (زور کی ،زور فصن ،تعاس 4 ات 2 نیب ،تعاس 2 ات 1 نیب ،تعاس
 (یزیگنا هرطاخ و یگتسبلد و تیوه ،تیلاعف و یربراک ،روصت و شیاسآ ،ییاناوخ ،یریذپ

 داباهم رهش شهوژپ دروم

 ناخیشدنل لابج هوک هتشر هنمادردو ناتسا بونجرد رهشنیا .دشابیمیبرغناجیابرذآناتساگرزب یاهرهشزایکیداباهم
 هلصاف رتمولیک 141تسا ناتسازکرم هک هیمورا اب و تسا داباهم رهش نآ زکرم .دراد رارق اوهو بآ شوخو یناتسهوک
 عافترا و هتفرگ رارق یلگنج یناتسهوکو هگلجرد رهش اما تسا هدش عقاو یناتسهوک یاهقطنم رد داباهم ناتسرهش ،دراد
 36 و چیونیرگ راهنلافصن یقرش هیناث 3 و هقیقد 43 و هجرد 45 رد داباهم رهش .تسا رتم 1320ایرد حطس زا هگلج
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 نیسدنهم) تسا عبرم رتمولیک 5600 ناتسرهش لک تحاسم و هدش عقاو یلامش ضرع هیناث 3 و هقیقد 46 و هجرد
 .(10 :1390 ،انب و رهش شقن ایوپ رواشم

 
 هلخادم دروم هدودحم تیعقوم :1 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 
  هداوناخ کراپ هشقن :2لکش

 ناگدنراگن :عبنم
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 اه هتفای
  همانشسرپ ییایاپ و ییاور شجنس
 یاه هداد دناوتب ققحم ات دشاب رادروخرب مزال ییایاپ و ییاور زا دیاب تسا هتخاس ققحم شجنس رازبا هکنیا هب هجوت اب
 دیامزایب ار رظن دروم یاه هیضرف ،اهنآ لیلحت هیزجت و اه هداد نیا قیرط نیا زا و .دیامن یروآدرگ ار قیقحت اب بسانتم
 .دنک لصاح نانیمطا اهنآ ییایاپ و ییاور زا دیاب ققحم سپ ،دهد خساپ قیقحت تالاوس هب و

 هعلاطم دروم یاه صخاش خابنورک یافلآ نومزآ جیاتن :(2)

 اضف رد روضح موادت یزیگنا هرطاخ ییاناوخ تیوه یربراک و تیلاعف یریذپ عامتجا یسرتسد روصت و شیاسآ ریغتم
 606/0 738/0 784/0 608/0 738/0 686/0 634/0 806/0 خابنورک یافلآ

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 و ییاناوخ ،یربراک و تیلاعف ،روصت و شیاسآ یاهریغتم رد هک دوش یم صخشم ،(2) لودج تاجردنم هب هجوت اب
 رادقم نینچمه دیامن یم دیئات ار همانشسرپ ییایاپ یبوخ هب نازیم نیا هک هدوب 7/0 زا رتالاب افلآ رادقم ،یزیگنا هرطاخ
 7/0 زا رتالاب نازیم نیا هچرگا هک دشاب یم 6/0 زا رتشیب موادت و یریذپ عامتجا ،تیوه ،یسرتسد یاه ریغتم رد افلآ
 هدوب اکتا لباق زین رادقم نیا تاقیقحت زا یرایسب رد هکنیا امک ،دراد هراشا یلوبق لباق ییایاپ هب زین نازیم نیا اما تسین
 .تسا

 تلتراب وKMO یاه نومزآ جیاتن :(3)لودج
  KMO تلتراب نومزآ 

 یراد ینعم حطس یدازآ هجر روکسا یاک
 000/0 1176 673/4586 793/0 (اه هفلوم تیعضو) لوا شجنس

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 نیدب .تسا هدش هدافتسا عوضوم اب طبترم دیتاسا و ناسانشراک رظن زا ییاوتحم ییاور یسررب روظنم هب شهوژپ نیا رد
 شجنس تهج لاوس 33 عومجم رد ،تالاوس دادعت و تیهام رد یتارییغت لامعا و هیلوا تالاوس یسرری زا سپ بیترت
 رادقم هک دوش یم صخشم ،(3) لودج تاجردنم ساسا رب زین یا هزاس ییاور شجنس اب طابترا رد .دندش دیئات و

KMO 000/0 رادقم اب تلتراب نومزآ نینچمه .دراد هنومن مجح تیافک زا ناشن رادقم نیا هک دشاب یم 6/0 زا رتالاب 
 تالوس و .دنا هتسبمه هدش شجنس یاه صخاش دهد یم ناشن زین هلاسم نیا هک ،هدش راد ینعم (05/0 زا رتمک)
 .دنرادروخرب یراتخاس ییاور زا هدش شجنس
 لوادج زا ،دارفا یریذپ روضح و موادت ریغتم هب طوبرم یاه هیوگ رد اضف تیقفوم نازیم ندش صخشم یارب همادا رد
  .تسا هدش هدافتسا t.test نومزآ نینچمه و اضف ناربراک طسوت هدش هداد یاه خساپ ینوارف یاهرادومن و

 اضف رد دارفا روضح تاعفد دادعت دصرد و یناوارف عیزوت :(4) لودج
 (رتشیب و هنالاس ،هناهام ،یگتفه ،هنازور)اضف رد روضح تاعفد دادعت

 دصرد یناوارف شزرا
1 9 5/4 
2 43 5/21 
3 66 33 
4 65 5/32 
5 17 5/8 
 100 200 عمج

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 اضف رد دارفا روضح تاعفد دادعت دصرد و یناوارف عیزوت:(2)رادومن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 نیرتشیب (رتشیب و هنالاس ،هناهام ،یگتفه ،هنازور)اضف رد روضح تاعفد دادعت صخاش رد ،دوش یم هظحالم هکنانچمه
 لک زا دصرد 5/32 و 3/0 لداعم 65 و 66 خساپ دادعت اب هنالاس و هناهام روضح ینعی 4 و 3 یاه هنیزگ رد یناوارف
 روکذم صخاش رد اضف بولطم ًااتبسن و طسوتم زا رتالاب تیعضو زا ناشن هک دوش یم هدهاشم هدش هداد یاه خساپ
 .تسا

 اضف رد دارفا روضح نازیم دصرد و یناوارف عیزوت :(5) لودج
 (زور کی و زور فصن ،تعاس 4 ات 2 ،تعاس 2 ات1 ،تعاس کی زا رتمک) هعجارم زا راب ره رد اضف رد روضح نازیم

 دصرد یناوارف شزرا
1 19 5/9 
2 55 5/27 
3 76 38 
4 45 5/22 
5 5 5/2 
 100 200 عمج

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 
 اضف رد دارفا روضح نازیم دصرد و یناوارف عیزوت :(3)رادومن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 تعاس 4 ات 2 نیب روضح نازیم ینعی 3 هنیزگ رد یناوارف نیرتشیب ،تسادیپ (3)رادومن و (5) لودج زا هک هنوگنامه
 رد اضف طسوتم تیبولطم زا ناشن هک دوش یم هدهاشم هدش هداد یاه خساپ لک 38/0 لداعم ،ددع 76 خساپ دادعت اب

 .تسا روکذم صخاش
 هعلاطم دروم یاهریغتم اب هجوت اب اضف یریذپ روضح نازیم دصرد و یناوارف عیزوت :(6) لودج

 (دایز یلیخ و دایز ،طسوتم ،مک ،مک یلیخ) هعلاطم دروم یاهریغتم اب هجوت اب اضف یریذپ روضح نازیم
 دصرد یناوارف شزرا

1 10 5 
2 40 20 
3 88 44 
4 47 5/23 
5 15 5/7 
 100 200 عمج

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 
 هعلاطم دروم یاهریغتم اب هجوت اب اضف یریذپ روضح نازیم دصرد و یناوارف عیزوت :(4)رادومن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 3 هنیزگ رد هدش هداد یاه خساپ یناوارف نیرتشیب هک دوش یم هظحالم (4) رادومن و (6)لودج تاجردنم ساسارب
 هلاسم نیا هک دوش یم هدهاشم هدش هداد یاه خساپ لک 44/0 لداعم ،88 خساپ دادعت اب ،طسوتم یریذپ روضح ینعی
 یارب t.test نومزآ ماجنا هب تبسن تمسق نیا رد .تسا دارفا یریذپ روضح نازیم رما رد اضف طسوتم تیقفوم رگناشن

 (8) و (7) لوادج رد جیاتن هک تسا هدش مادقا (3) اه هیوگ هنایم هب تبسن ناگدنهد خساپ توافت یراد ینعم شجنس
  .تسا هدش هداد ناشن

 t.test نومزآ یرامآ یاه صخاش :(7)لودج
 نیگنایم درادناتسا یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم دادعت صخاش
 071/0 014/1 19/3 200 اضف رد دارفا روضح تاعفد دادعت
 068/0 973/0 81/2 200 اضف رد دارفا روضح نازیم
 068/0 965/0 08/3 200  رتشیب یریذپ روضح یارب اضف لیساتپ

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 هدش شجنس تالاوس یارب t.test نومزآ جیاتن :(8) لودج
 یرامآ یاه صخاش
 
 

Test Value = 9 
t df توافت دصرد 95 نانیمطا هلصاف نیگنایم توافت یراد ینعم 

 الاب دح نییاپ دح
 382/0 -212/0 085/0 574/0 199 563/0 اضف رد دارفا موادت و روضح نازیم

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 نیگنایم (اضفرد دارفا روضح تاعفد دادعت) لوا لاوس رد هک دوش یم صخشم (8) و (7) لوادج تاجرنم هب هجوت اب
 رادقم نیا نینچمه دشاب یم 190/0 اب ربارب ناگدنهد خساپ نیگنایم فالتخا هک دشاب یم 19/3 رادقم ناگدنهد خساپ
 صخاش رد (داباهم رهش هداوناخ کراپ) یسررب دروم یاضف تفگ ناوت یم اذل .تسا راد ینعم 009/0 نازیم اب توافت
 نازیم) مود لاوس رد نینچمه .دوش یم یبایزرا طسوتم دح زا رتال اب یراد ینعم تروص هب اضف رد دارفا روضح دادعت

 -190/0 اب ربارب ناگدنهد خساپ نیگنایم فالتخا هک دشاب یم 81/2 رادقم ناگدنهد خساپ نیگنایم (اضف رد دارفا روضح
 ناگدنهد خساپ نیگنایم توافت زیچان رادقم هب هجوت اب اذل .تسا راد ینعم 006/0 نازیم اب توافت رادقم نیا و دشاب یم
 دح زا رتنییاپ تروص هب زین صخاش نیا رد یسررب دروم یاضف تیقفوم نازیم هک تفگ ناوت یم ،(3) تست هنایم اب
 یم هدهاشم زین (هعلاطم دروم یاهریغتم اب هجوت اب اضف یریذپ روضح نازیم) موس لاوس رد .ددرگ یم یبایزرا طسوتم
 دشاب یم 085/0 اب ربارب ناگدنهد خساپ نیگنایم فالتخا هک دشاب یم 08/3 رادقم ناگدنهد خساپ نیگنایم هک دوش
 نیا رد یسررب دروم یاضف نیاربانب .تسا هدیسرن یراد ینعم حطس هب 215/0 نازیم اب توافت رادقم نیا نینچمه
 یبیکرت صخاش) موادت ریغتم یارب t.test نومزآ زین ریز (10) و (9) لوادج رد .ددرگ یم یبایزرا طسوتم ًاالماک صخاش
 .تسا هدش ماجنا (ییاهن و

 (ییاهن صخاش) t.test نومزآ یرامآ یاه صخاش :(9)لودج
 نیگنایم درادناتسا یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم دادعت صخاش
 151/0 135/2 085/9 200 اضف رد دارفا موادت و روضح نازیم

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ییاهن صخاش یارب t.test نومزآ جیاتن :(10) لودج
 یرامآ یاه صخاش

 
 

Test Value = 9 
t df توافت دصرد 95 نانیمطا هلصاف نیگنایم توافت یراد ینعم 

 الاب دح نییاپ دح
 382/0 -212/0 085/0 574/0 199 563/0 اضف رد دارفا موادت و روضح نازیم

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 تسا ربارب (9) ریداقم هنایم هب تبسن نومزآ نیگنایم توافت دنهد یم ناشن (10) و (9) لوادج تاجردنم هک هنوگنامه
 .تسا هدشن راد ینعم دادعا هنایم هب تبسن توافت رادقم نیا هک ،دشاب یم 574/0 اب ربارب یراد ینعم حطس و 085/0 اب
 اضف رد دارفا روضح موادت و روضح نازیم ریغتم رد اضف تیقفوم نازیم هک تشاد نایب یلک تروص هب ناوت یم اذل
 .ددرگ یم یبایزرا طسوتم ًاالماک (داباهم رهش هداوناخ کراپ)
 ،یربراک و تیلاعف ،یسرتسد ،یزیگنا هرطاخ) هعلاطم دروم فلتخم یاهریغتم تارثا لیلحت و نییبت تهج همادا رد
 هدافتسا یطخ نویسرگر شور زا (روضح موادت) هتسباو ریغتم رب (روصت و شیاسآ و تیوه ،یریذپ عامتجا ،ییاناوخ
 .تسا هدمآ (13) و (12) ،(11) لوادج رد نآ جیاتن هک تسا هدش

 نویسرگر لدم هصالخ :(11) لودج
 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate لدم

1 834/0 695/0 684/0 657/2 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 نینچمه .(=695/0R) دراد دوجو قیقحت یاهریغتم نیب یهجوت لباق یگتسبمه هک دراد نآ زا ناشن (11) لودج جیاتن
 ار (اضفرد روضح و موادت نازیم) هتسباو ریغتم تارییغت زا 684/0 نازیم هب لقتسم یا هریغتم هک دوش یم صخشم
 .دراد قیقحت ینویسرگر لدم ندوب بولطم زا ناشن و تسا هجوت لباق زین نازیم نیا هک دننک یم نییبت
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 ANOVA نومزآ جیاتن :(12)لودج
 یراد ینعم حطس F نیگنایم عبرم یدازآ هجرد تاعبرم عمج لدم
 000/0 609/62 253/442 7 770/3095 نویسرگر
 064/7 192 230/1356 هدنامیقاب

 199 4452 لک
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 لدم رییغت هب عجار تاعالطا نویسرگر رطس .دنکیم یسررب یرامآ رظنم زا ار لدم تیلوبقم ANOVA لودج
 دیآیمن باسح هب رضاح قیقحت لدم رد هک یرییغت هب عجار تاعالطا هدنامیقاب رطس .دهدیم ناشن ار رضاح قیقحت
 .دهدیم ناشن ار
 هدنامیقاب زا شیب یهجوت لباق روط هب ،نویسرگر تاعبرم عمج هک ددرگ یم صخشم (12) لودج تاجردنم هب هجوت اب
 لدم طسوت اضف یریذپ یروضح و موادت رییغت زا مظعا شخب دهدیم ناشن هک ،(هدنامیقاب رباربود زا شیب) دشاب یم
 هدش هداد ناشن رییغت هک تسا ینعم نادب نیا و ،دشابیم 0.05 زا رتمک F هرامآ یرادینعم حطس .تسا هدش هداد ناشن
 .تسین قافتا رثا رب لدم هلیسوب

 نآ یاه هرامآ و نویسرگر ی هلداعم .(13)لودج

 لدم درادناتساریغ بئارض درادناتسا بیرض t یراد ینعم
Beta درادناتسا زا فارحنا B 

420/0 808/0  135/1 917/0 (Constant)  1 

 یسرتسد 094/0 049/0 102/0 911/1 048/0

 یریذپ عامتجا 386/0 056/0 347/0 932/6 000/0

 ییاناوخ 021/0 058/0 020/0 364/0 716/0

 روصت و شیاسآ 099/0 037/0 160/0 679/2 008/0

 یربراک و تیلاعف 414/0 066/0 308/0 282/6 000/0

 تیوه 180/0 085/0 120/0 122/2 035/0
 یزیگنا هرطاخ 144/0 072/0 106/0 2 047/0

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 و شیاسآ ،یریذپ عامتجا ،یسرتسد یاهریغتم هعلاطم دروم یاهریغتم نیب زا هک دراد نآ زا ناشن (13) لودج جیاتن
 کراپ رد دارفا یریذپ روضح و موادت نازیم رب ار یراد ینعم تارثا یزیگنا هرطاخ و تیوه ،یربراک و تیلاعف ،روصت
 رد هک تسا رکذ نایاش .دشاب یم 05/0 زا رتمک هدش هراشا یاهریغتم تراثا یراد ینعم هکیروط هب دنراد داباهم تلم
 هب .دراد ار اضف رد دارفا یریذپ روضح و موادت نازیم رب ار رثا نیرتشیب 347/0 رثا اب یریذپ عامتجا ریغتم نایم نیا
 اضف رد هنالاعف تکراشم و یعامتجا تالماعت نازیم ،اضف رد ناربراک ماودت رد یدیلک و مهم رایسب لماع رگید ترابع
 و موادت رب ار یریذپ عامتجا رثا هب کیدزن و هباشم رثا زین 308/0 رثا اب (یتیلاعف عونت) یربراک و تیلاعف ریغتم .تسا

 ناربراک یارب اضف رد دوجوم یاه تیلاعف عونت هزادنا ره هک دهد یم ناشن هکیروط هب دراد اضف رد دارفا یریذپروضح
 یتیلاعف عونت بماع نیاربانب .دوب دهاوخ رتشیب اضف رد اهنآ یراگدنام تدم نینچمه و روضح تاعفد دادعت دشاب رتشیب
 ،روصت و شیاسآ یاهریغتم هک تسا رکذ هب مزال .تساراد ار یهجوت لباق و مهم رایسب یشقن اضف یریذپروضح رد زین
 موادت رب یراذگ رثا یدعب یاه هبتر رد ،106/0 و 120/0 ،160/0 رثا نازیم اب بیترت هب زین یزیگنا هرطاخ و تیوه
 رب راد ینعم و هجوت لباق رثا دقاف ییاناوخ و یسرتسد یاهریغتم هک دنامن هتفگ ان .دنتسه اراد ار اضفرد دارفا

 .دنتسه (داباهم هداوناخ کراپ) اضف یریذپروضح
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  یریگ هجیتن
 رد اضف ناربراک رظن زا هعلاطم دروم یرهش یاضف عومجم رد هک داد ناشن لقتسم یا هنومن کت t.test نومزآ جیاتن

 ًاالماک ناربراک روضح موادت ثیح زا روکذم یاضف تیعضو هچزگا رگید ترابع هب .تسا هدش یبایزرا طسوتم حطس
 تسا هتسناوت روکذم یاضف یحارط تیفیک یدح ات هک تسا نآ رگناشن زین یلعف یبسن تیبولطم اما تسین بولطم
 ریاس ساسا رب اضف یهدناماس و تیوقت اب ات دشاب یدیما هطقت دناوت یم هک دیامن مهارف ار دارفا روضح موادت تابجوم
 ره تارثا شجنس و یسررب راک نیا ماجنا همزال نیاربانب .دبای ءاقترا ،هعلاطم دروم یرهش یاضف یحارط یاه هفلوم
 ،تیوه ،یتیلاعف عونت ،یریذپ عامتجا ،یسرتسد ،روصت و شیاسآ) قفوم یرهش یاضف یحارط یاه هفلوم زا مادک
 اضف تیوقت و ءاقترا تهج رتراذگ رثا و رت مهم یا هفلوم ات تسا ناربراک روضح موادت رب (یزیگنا هرطاخ و ییاناوخ
 هک تخاس صخشم ،هناگ دنچ یطخ نویسرگر نومزآ جیاتن ساسا نیا رب .دنوش صخشم دارفا روضح موادت هنیمز رد
 و نیرتمهم بیترت هب یسرتسد و روصت و شیاسآ ،تیوه ،یزیگنا هرطاخ و یریذپ عامتجا ،یتیلاعف عونت یاه هفلوم
 و یتیلاعف عونت نیب نیا رد .دنتسه هعلاطم دروم یاضف رد دارفا روضح نازیم هدنهد ءاقترا یاه هفلوم نیرتراذگ رثا
 تیلاعف هب رتشیب یشخب عونت اب رگید ترابع هب .درک یفرعم هنیمز نیا رد اه هفلوم نیرتمهم ناوت یم ار یریذپ عامتجا
 نینچمه و دراد هگن یضار و هداد ششوپ ار اضف زا هدافتسا راشقا و اه هورگ همه هک یروط هب ،اضف رد دوجوم یاه
 موادت تهج ار یمهم رایسب ماگ ناوت یم ،زور هنابش تاعاس لوط رد اضف رظندم و دوجوم یاه تیلاعف رتشیب موادت

 عامتجا ،اضف رد دارفا روضح موادت تیوقت رد رثوم رایسب یا هفلوم زا رگید یکی .تشادرب اضف ناربراک رتشیب روضح
 هب هدننک توعد و باذج یعمج یاهاضف و اهناملا تیوقت و داجیا هنیمز رد بسانم یزیر همانرب اب هک تسا یریذپ
 هک دنامن هتفگان .تفای تسد مهم نیا هب ناوت یم ...و یحیرفت و یشزرو ،یور هدایپ ،وگتفگ لیبق زا یعامتجا تالماعت
 یریذپ عامتجا ءاقترا هب دناوت یم فلتخم راشقا و اه هورگ رظندم فلتخم یاه تیلاعف هب یشخب موادت و یشخب عونت
 روضح موادت ءاقترا رب زین میقتسم ریغ تروص هب ،یریذپ عامتجا قیرط زا یتیلاعف عونت تروص نیدب ات دوش رجنم زین
 یم زین هنیمز نیا رد .دشاب یم روضح موادت رب راذگ رثا لماوع رگید زا یشخب تیوه .دشاب راذگرثا اضف رد ناربراک
 و اهدامن ،یرامعم کبس ،اهامن دننام (هداوناخ) اضف درکراک اب بسانتم شخب تیوه یاه ناملا داجیا و تیوقت اب ناوت
 لماع رگید اب هطبار رد .دومن ینایاش کمک اضف رد دارفا روضح موادت ءاقترا هب ،رظنم و یتخانشابیز تایفیک و اه هناشن
 ،یناور تینما هک یلماوع هب ناوت یم ،روصت و شیاسآ ینعی ،اضف رد ناربراک روضح موادت ءاقترا رد مه و راذگ رثا
 و هیلقن لیاسو دورو لرتنک و اضف میرح ،یعیبط لماوع دوجو ،مارآ وج داجیا قیرط زا ار ناربراک یعامتجا و یکیزیف

 ،ندینش ،نتسشن ،ندز مدق ناکما و دوش یم بجوم ار یمیلقا بولطمان لماوع و مرج ،نیشام ربارب رد ناربراک تیامح
 هک تساه یگژیو نیا رگید ترابع هب .تشاد هراشا ،دروآ یم مهارف ار یزاب و رظانم ندید ،فقوت ،ندرک تبحص
 یزیگنا هرطاخ و یگتسبلد .دنیامن باختنا یعمج تایح هبرجت و ندز مدق ،فقوت تهج ار نآ مدرم ددرک یم ببس
 هرطاخ و یگتسبلد هچرگا هک تسا رکذ نیاش .دشاب یم اضف رد ناربراک روضح ماوادت رب راذگ رثا لماوع رگید زا زین
 و تاکاردا هب یگتسب دایز دح ات ،(اضف رد دارفا روضح موادت رب راذگ رثا لماوع زا رگید یکی ناونع هب) اضف یزیگنا
 ساسحا نتشاد هب ،رکذلا قوف راذگارثا لماوع هیلک تیوقت اب ناوت یم اما دراد اضف زا دارفا یصخش فلتخم تاساسحا

  .دومن ینایاش کمک زین اضف رد ندنام زا ناربراک تبثم و بوخ
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 عبانم
 قالخ رهش یمومع یاضف یاه هنوگ یفرعم زا هدافتسا اب مدرم تکراشم و روضح تصرف یاقترا ،(1394) یچراز یمالغ و تسودناریا

 58-47صص ،2 هرامش ،متسیب هرود ،ابیز یاهرنه هیرشن ،(دزی رهش :یدروم هنومن)
 ،نارهت ،(رفدازهب یفطصم - :همجرت) هدخساپ یاه طیحم ،(1394) ماهارگ ،تیمسا ؛وس ،نیلگ کم ؛لاپ ،نیروم ؛نلآ ،ککلا ؛نی یا ،یلتنب

 تعنص و ملع هاگشناد تاراشتنا
 یدیهش تاراشتنا ،نارهت ،یرهش یحارط دنیآرف و یرظن ینابم (1385) هاشناهج ،دازکاپ
 دیدج یاهرهش نارمع تکرش تاراشتنا ،نارهت .تیفیک ات تیمک زا یزاسرهش رد اههشیدنا ریس ،(1386) .هاشناهج ،دازکاپ
 یدارمریپ رشان ،نارهت ،هدشمگ تیوه نادیم هزبس ،(1395) یلع ،نایوفتسم ؛ایوپ ،یدارمریپ
 لصافدح ،دهشم مایخ راولب :یدروم هنومن یرهش یاضف رد یتغارف یریذپ روضح یاقترا رب رثؤم لماوع ،(1392) نایراتس ناینافرع و یمهفت

 نادمه حتفم دیهش هاگشناد ،ایفارغجو یدرگ تعیبط ،یرکشدرگ تیریدم یلم شیامه ،یسودرف و داجس عطاقت
 رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یاهاضف لیلحت یشزومآ هوزج ،(1390) .میرم ،نایچخرچ
 28 هرامش ،هفص هیرشن ،یعمج یاه هرطاخ و یا هعقاو تایح ،یرهش یاضف ،(1379).نسحم دیس ،یبیبح
 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،یرهش تمرم ،(1386).نسحم دیس ،یبیبح
 هرامش ،یمالسا یناریا رهش تاعلاطم همانلصف ،ناریا یتنس یاه هنومن رب دیکات اب یرهش نیدایم رد روضح تیفیک ،(1390) یبیطریما و شناد

 80-71صص ،مراهچ
 28-19 :صص ،7 هرامش ،رظن غاب هیرشن ،یعمج تایح رب رثوم لماوعو یمومع یاضف ،(1388).میرم ،نایچخرچ ،یداهلادبعدیس ،روپشناد
 ،یزیر همانرب و ایفارغج همانلصف ،وگخساپ یمومع یاهاضف یحارط یاهه فلؤم یسررب ،(1388).میرم ،نایچخرچ ،یداهلادبعدیس ،روپشناد

 53-86 :صص ،ما یس هرامش ،مهدراهچ هرود
 26-15 صص ،مشش لاس ،مهدزاود هرامش ،رهش تیوه هیرشنیرهش یاهاضف رد نانز یریذپ روضح یسررب (1391) یدمحم و هداز اضر
-105 صص ،38 هرامش ،ابیز یاهرنه هیرشن ،یرهش یاهاضف رد نانز روضح هدننک دودحم لماوع یسررب (1391) یدمحم و هداز اضر
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 227-248 صص ،53 هرامش ،مهدجه لاس ،دربهار
 دجبا :نارهت .یگیب رایاشخ و تخبزوریف دارهم :همجرت .یدرف نایم یراتفر:یعامتجا لماعت یسانشناور(1379) فزوج ،ساگرف

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،رف ینیع اضریلع :همجرت ،طیحم یحارط رد یراتفر مولع شقن :یرامعم یاه هیرظن شنیرفآ (1388)ناج گنل

 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،ینیزم رهچونم :همجرت ،یرهش یامیس ،(1381).نیوک ،چنیل
 نانکراک رییغت تیریدم رد ینامزاس گنهرف شقن نییبت ،(1391)نسحم دیس ،یدابآدزم ییابطابط ؛دیمح ،نایعیفر ؛نیسح ،یدنرز روپ دمحم

 15-29 :صص ،9 هرامش ،یرهش تیریدم و داصتقا همانلصف ،رهش کناب
 یزاسرهش و هار ترازو ،مود دلج ،داباهم رهش عماج حرط ،(1390) انب و رهش شقن ایوپ رواشم نیسدنهم
 :صص ،هدزای هرامش ،رهشنامرآ یزاسرهش و یرامعم هیرشن ،یزاسرهش رد تیوه هلوقم هب یهاگن ،(1392).دیمح ،یدجام ،هرهاط ،رصن
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