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 هدیکچ
  عهبن  م نهیا زا ههن  یهب بدافاهسا و تهظافح ر  وهونم ههب بآ عبانم نیون یاهتیریدم هب زاین یزرواشک شخب رد یرادیاپ هب ندیسر تهج
  یهیاورمکح ، یزرواهش  ک بآ عباهنم تیریدهم هب ندیسر یاهبار زا یکی اذل ،دشاب یرادیاپ یاههمانرب رد رثوم یماگ دناوتیم یتایح
  یاهه ااهسو ر رد یزرواهشک بآ عبانم تیریدم رد ییااسور بوخ ییاورمکح یسررب لابند هب شهوژپ نیا رد .تسا ییااسور بوخ
 لدم و SPSS رازفا مرن زا تاعالطا لیلحت و هیزجت ماجنا تهج ،دشابیم یلیلحت قیقحت شور .تسا بدش هاخادرپ ناچوق نااسرهش
 عبا  هنم تیریدهم ر د ییااهسور بوخ ییاورمکح حطس جاانسا رد ،داد ناشن ینادمم یزاف لدم جیاان .تسا بدش بدافاسا ینادمم یزاف
    بدافاهسا حطهس ههک 39/0  اهب تسا ربارب بلام رازفا مرن رد یزاف جااناسا ماسیس یجورخ ناونع هب ییاهن یزافان رادقم یزرواشک بآ
  عباهت نی   هییت زا اهپ اهه صخاهش نیا نایم رد هک دهدیم حرش یسررب دروم ییااسور بوخ ییاورمکح یاهصخاش ساسا رب ار مک
  و یرهبارب  و تلادهع ، یهیمج قفاوت ،یریذپ تیلوئسم ،ییوگخساپ صخاش بیترت هب ار تیمها فیط اهبداد یزاس لامرن و تیوضع
  و میقاهسم تارثا هب ریسم لیلحت نومزآ زا بدافاسا اب زین همادا رد .دنابدومن تفایرد ییوج تکراشم و ندوب زاب و تیفافش ،یدنموناق
 ،داد  ناهشن جی اهان ،      دهش ههاخادرپ یزرواهشک بآ عباهنم تیریدهم رد ییااهسور بوخ ییاورمکح یاهصخاش زا کی ره میقاسمریغ
 هب ،432/0 بدمآ تسد هب Beta بیرض اب ندوب زاب و تیفافش صخاش ،657/0 بدمآ تسد هب Beta بیرض اب ییمج قفاوت صخاش
  .تسا یزرواشک بآ عبانم تیریدم رد ییااسور بوخ ییاورمکح زا بدافاسا میقاسم تارثا نیرتنییاپ و نیرتالاب بیترت
 
 ناچوق ناتسرهش یاهاتسور ،یزرواشک بآ عبانم تیریدم ،ییاتسور بوخ ییاورمکح :یدیلک ناگژاو

 
                                                                                                                                                               

 kardavani.p@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -1



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 8

 همدقم
    رشش  هارک ، ناررحب نیا زورب یاههناشن زا یکی .تسا یلم نارحب کی هب ندش لیدبت لاح رد ناریا رد بآ دوبمک
 د  نورش ریارب ،ریاد یزرواشک یاهنیمز زا یرایسب هدش ثعاب هک تسا هتشذگ یههد یط ینیمزریز یاهبآ حطس ریگ
(1605-1621.:Yazdanpanah and et al, 2013). ار نارریا رد بآ نارحب ءاشنم نارظن بحاص هک تسا یلاح رد نیا  
  درننک        یرم ناریب و وجترسج رورشک رد بآ  بارنم هرنیهب ارن تیریدرم سپس و ،یمیلقا تاناسون و تارییغت دعب ود رد
(Madani, 2014: 1007). رد یگدرنراب دیدرش ترفا و یرشراب  ک زا تیاکح یمیلقا یاههداد ،نارحب تسخن دعب رد     
     یگدرنراب نیگناریم مورس کری ددع نیا هک هدوب لاس رد رتم یلیم 251 ناریا رد یگدنراب نیگنایم .دنراد روشک یمامت
 50    هرک نارنش .ترسین رادوخرب بسانم یناکم و ینامز  یزوت زا زین نازیم نیمه ،رگید یوس زا .تسا ناهج یهنالاس
  یلارح رد نیا .(Madani, 2014:1007) دنرادروخرب لاس رد رتم یلیم 100 زا رتمک یگدنراب نیگنایم زا یحاون دصرد
     هقبارس یرب نارریا رد یلارسکشخ هج رگا .تسا هدوزفا نارحب نیا تدش رب زین ریخا یاهرود یاهیلاسکشخ هک تسا
  هرب .(Balali,2009:345 ) ترسا توافتم الماک طیارش راب نیا هک تسا نآ زا یکاح یناهج کناب شرازگ نکیل ،تسین
-1605  ) درربای  هاررک فرران هررب برتررسد رد بآ یهنارررس 2050  لاررس اررت دوررش  یررم یررنیب  یررپ هررک یروررط

1621:Yazdanpanah and et al, 2013). ررب درعب نیا .تسا روشک رد بآ  بانم یهنیهبان تیریدم ،نارحب مود ءاشنم   
   اراعب و هرناگدنش فادها هراومه یبآ  بانم تیریدم رد هک ارش ،تسا (روحم ناسنا) یناسنا الماک تسخن دعب فالخ
 داعبا ،بآ تیفیک لباقم رد بآ تیمک ،اضاقت تیریدم لباقم رد هضرع تیریدم هک نیا هلمج زا ،هدوب حرطم یدااتم
      .ترسا هدورب هاررمه یررگید  هارک اب فده کی یزاس هنیشیب و یطیحم تسیز -یعامتجا داعبا لباقم رد یدااتقا
  هرلمج زا ،  هدرش هرئارا بآ تیریدم دوبهب روظنم هب یعونتم و توافتم یاههار ریخا یاهههد یط هش رگا ،نآ رب نوزفا
 ,Yazdanpanah and et al:1621-1605  )هرریغ و زرکرمتمریغ تیریدم ،یریگمیمات رد تکراشم ،یتکراشم تیریدم

 Baarttllet and et  ) ترسا هرتفرگ رار  رق هرجوت دروم یبآ  بانم تیریدم رد یلحم تکراشم عوضوم اریخا اذل ،(2013

al,2001: 43-50, Environment & Natural Resources Team, 2002, Kellert and et al, 2000: 705–715, 
Ribot, 2002:42 Moore and et al, 2000). 

  یرم ل   اراحتسا یزروارشک  رخب یارب ناشوق ناتسرهش ینیمزریز  بانم زا بآ بعکم رتم نویلیم 238 دودح هنالاس
 یتنا رس 90  ارت ناتسرهش ینیمزریز  بانم بآ حطس طسوتم تفا و  هاک ثعاب هتشذگ لاس دنش یاهیلاسکشخ .دوش
  نامدرنار .دبلطیم  یپ زا  یب ار  بانم نیا زا تسرد یراربهرهب هوحن هب نازرواشک هجوت ترورض هک تسا هدش رتم
 زا نارادغاب و نازرواشک هدافتسا تروص رد هک دوریم رده نآ هیقب و تسا دصرد 41 دودح ناتسرهش نیا رد یرایبآ
  یاررب        ار یرترشیب درمآرد و دریلوت هرک ترفای درهاوخ  یازرفا دصرد 80 دودح ات نازیم نیا یرایبآ نیون یاهشور
  یرسررب ه    رب هرعلاطم نریا رد اذرل .(1387 ،  نارشوق یزروارشک داهج ،1389 ،ناراکمه و ینامز) دراد رب رد نازرواشک
 ، هرد نیریرش ،    هنالدورس) ناترسهد دنرپ یاره  اترسور رد یزروارشک بآ  بانم تیریدم رد ییاتسور بوخ ییاورمکح
  و یرس      ررب درورم لریم لاوئرس  هوشرپ فدره یاترسار رد اذل .تسا هدش هتخادرپ ،(قیتع ناشوق ،هناختلود ،ییاغود
  یاره اترسور     رد یزروارشک بآ  بارنم تیریدرم و ییاترسور بوخ ییاورمکح نیب-1.تسا هدش هتفرگ رارق شاکنک
 ؟دراد دوجو یطابترا هش ناشوق ناتسرهش
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 قیقحت هنیشیپ
 :یزرو      ارشک بآ  بارنم تیریدرم ناررحب دریلک بورخ ییاورمکح ،ناونع تحت یاهلاقم رد ،(1394) ناراکمه و راتات
  و بورخ  یریاورمکح ی   هراربرد فرلتخم یارههاگدید نایب و تایبدا رورم اب ،داات تیریدم یانبم رب یموهفم یوگلا
  تیریدرم ریسم زا بوخ ییاورمکح نییبت روطنم هب یداهنشیپ ییوگلا یزرواشک بآ  بانم داات تیریدم اب نآ طابترا
  یندرم تاعامتجا ،یصواخ ،یتلود یاه خب زا  فنیم یاههورگ ناگدنیامن بوشراش نیا رد .تسا هدش هیارا داات
 و یر  الارس .دورش    یرم  هاررف بورخ یریاورمکح  رارقترسا یارب هنیمز و دننکیم هلخادم داات لح دنیارف رد یلحم و
  هرقطنم)     بآ  بارنم یرلحم یرنارمکح رد نارعفن یم هکبش یعامتجا  یاپ ،ناونع تحت یاهلاقم رد ،(1394)ناراکمه
  تکرارشم و  دارمتعا شدرگ تعرس ،دنتفای تسد دیاتن نیا هب ،(هاشنامرک ناتسرهش ،نیرز زیخبآ هضوح :هعلاطم دروم
  و یعارمتجا ه   یامررس ندورب فیعرض درک لالدتسا ناوتیم ،دیاتن باسا رب .تسا نییاپ ات طسوتم دح رد دارفا نایم رد
  یرنار     مکح هرجیتن رد و هدرش ررجنم تکرارشم و دارمتعا شدرگ تعرس  هاک هب دارفا نایم رد یگناگی و داحتا مدع
 طیحم شزومآ یوگلا نیودت ،ناونع تحت یاهلاقم رد ،(1395) یمئاق .تسا هدرک هجاوم  لاش اب ار بآ  بانم بوخ
 ، ترفای ت    رسد دیارتن نریا هرب ،یمدرم یاهتکراشم رب دیکات اب روشک بآ  بانم رادیاپ ینارمکح تیوقت یارب تسیز
  ریارس هب تبسن زین شزوما هب طوبرم یاهصخاش و رادیاپ ینارمکح یاهرایعم ریاس هب تبسن یمدرم تکراشم رایعم
    یرهرش یرادریاپ  وراخ رد یشهوشپ رد ،Yarime & Mutisya(2012) .دنتسه نیرتشیب زایتما یاراد یاهصخاش
  دریکات ، هعرسو  ت لارح رد یاره  رورشک یارهرهش رد یرهش یرادیاپ هب ندیسر یارب هک دناهدیسر هجیتن نیا هب ،اینک رد
 نآ     رد  لارش نیرترشیب هرک ترسا ییاج  خب نیا هک ارش .ددرگ زکرمتم یرهش ییاورمکح دعب یور رب دیاب یلصا
   بارنم تیری  درم رد یتکرارشم دنیارف کی زا هدافتسا ،ناونع تحت یاهلاقم رد ،Alfredo and et al(2016) .دراد دوجو
 و   بآ  ربنم ارت ه   لرصاف لقادرح درننام ، رادریاپ هعسوت یاهرایعم هب هجوت اب ،دنتفای تسد دیاتن نیا هب ،وراروک رد بآ
 هعماج یعقاو زاین اب بآ  بانم ،فلتخم ماقرا زا هدافتسا اب نینچمه و ،بآ  بنم عون باسا رب یندیماشآ بآ یدنبهقبط
 ه    رب بآ یریاورمکح : وبمارک رد بآ یریاورمکح ،ناونع تحت یشهوشپ رد ،Mak Sithirith (2017) .تسین راگزاس
 یهدنامزاس .تسا هدرک لمع فیعض رایسب  وبماک رد بآ یلعف تیریدم ،تفای تسد دیاتن نیا هب ،نازرواشک هعماج
   لرمع تدرم زارد رد یرتینما لئاسم رب دیکات اب نازرواشک زاین دروم بآ ییاورمکح بوشراش رد یلعف راتخاس ددجم
 و ،ناعفنیم تکراشم ،بآ ییاورمکح ،ناونع تحت یشهوشپ رد ،Sharon B. Megdal and et al(2017) .درک دهاوخ
 یاه هاگدرید ، بآ تیریدرم ، نارع    فنیم تکرارشم) عورضوم هرس رد هرلاقم 20 یروآ  مج اب ،بآ  بانم رادیاپ تیریدم
 .تسا هدش هتخادرپ تاعوضوم نیا اب هطبار رد ییاهرظنراهظا یسررب هب (بآ تیریدم
 یرظن ینابم

 ییاتسور بوخ ییاورمکح موهفم
  ترسا ناشدوخ  فانم اب وس  ه ییاتسور مدرم یاهتسایس و تامیمات ندروآرد ارجا هب انامه ییاتسور ییاورمکح
 .(28-1 :1390 ،ناراکمه و یراختفا) تسا راگزاس زین یلحم و یاهقطنم ،یلم  فانم اب لاح نیع رد هک
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 ییا      ترسور بورخ یریاورمکح ارب طبتررم یارهصخاش یناوارف هب ناراکمه و یراختفا هدش ماجنا تاعلاطم باسا رب
 :تسا هدش نایب 1 هرامش لودج حرش هب هک دنتخادرپ

 ناراکمه و نیصصختم طسوت هدش حرطم یاهصخاش یناوارف :(1) لودج
 دصرد ییاتسور بوخ ییاورمکح یاهصخاش دصرد ییاتسور بوخ ییاورمکح یاهصخاش دصرد ییاتسور بوخ ییاورمکح یاهصخاش

 3/4 یقفا تاطابترا و یعامتجا هکبش ¾ یبلط تاواسم 13 یمدرم تکراشم
 9/3 یرادم نوناق 5/5 یشخبرثا و ییاراک 6/6 یریذپ تیلوئسم

 67/ یعامتجا یزاسداهن 8/4 یروحم عامجا 3/6 ییوگخساپ

 4/3 یعامتجا یربهر 8/4 یلحم ینادرگدوخ 9/7 یندم هعماج و یصواخ  خب ،تلود لماعت

 8/3 یدبلاک و یتخاسریز هعسوت 8/5 یزاس دنمناوت

 9/4 یعامتجا تیعورشم و تیلوبقم 8/5 یتیفرظ هعسوت

 9/3 یحالصا دوخ و ییاقترادوخ 3/4 لباقتم یریگدای

 .(28-1 :1391 ،ناراکمه و یراختفا) : بنم

- هرقطنم و  ینارهج تاقیقحت و تاعلاطم زا ناراکمه و یراختفا طسوت هدش  ارختسا یاهصخاش یناوارف هب هجوت اب
 ، یدرنمنوناق ،  یرربارب و تلادرع ،  یرعمج قرفاوت ،یریذپ تیلوئسم ،ییوگخساپ ،ییوج تکراشم) صخاش تشه ،یا
  یاره     صخارش نیررتمهم ناورنع هرب ار ارهنآ 2000  لارس رد UNDP   هرک (یرشخبرثا  و ییارارک ، ندورب زاب و تیفافش
 ه  رجوت درورم ،      ترسا هدرش هرتفرگ رارک هرب هدرش ماجنا تاقیقحت و تاعلاطم رثکا رد و هدرک حرطم بوخ ییاورمکح
 .تسا هتفرگ رارق رضاح  هوشپ
 هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم  
  هرجرد 58     و اوترسا زا یلامرش ش ررع هرقیقد40  و هرجرد 37  ارت هقیقد37و هجرد36 ییایفارغج رادم رد ناشوق رهش
  یارهناتسرهش زا ناچوق ناتسرهش .تساهدش  قاو چیونیرگراهنلا فان یقرش لوط هقیقد58 و هجرد 58 ات هقیقد10و
     قربط .ترسا نآ رهرش ررگید  ناریگجارب .  ترسا ناشوق رهش ناتسرهش نیا زکرم . تسا یوضر ناسارخ ناتسا یلامش
   .تساهدش دروآرب رفن 495٬174 ناتسرهش نیا تیعمج ،1395 لاس یریگرامآ

 
 1396 ،قیقحت یاههتفای : بنم  ناچوق ناتسرهش یاهناتسهد تیعقوم :(1) لکش
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 قیقحت شور
 زا و ،ید  ربرارک قریقحت ، فدره ظاحل زا ،دوجوم یاهیدنب  یسقت باسا رب هعلاطم نیا رد هدافتسا دروم قیقحت شور
   ررب قریقحت ی هنیرشیپ و یرظن ینابم یسررب و لیلحت زا سپ .دشابیم یلیلحت-یفیصوت قیقحت ناونع هب تیهام ظاحل
 رضاح  هوشپ یهمانشسرپ اذل و دش یحارط همانشسرپ ،اهصخاش  ارختسا و یاهناخباتک و یدانسا تاعلاطم باسا
  بارسا ر رب  رورظنم نیدب ..تسا هدوب (5 هرمن نیرتشیب و1 هرمن نیرتمک) ترکیل فیط باسا رب و هدوب هتخاس ققحم
 ، هرناختلود ، ییارغود ، هرد نیریرش ،هنالدوس)) ناتسهد دنپ یاهاتسور تحت نازرواشک زا رفن 100 دنمفده یریگهنومن
   خاربنورک یارفل  آ بیررض زا هدافترسا اب نآ رابتعا و دش هتفرگ همانشسرپ ییاوتحم ییاور .دندش باختنا ،(قیتع ناشوق
   درورم ینادرمم   یزارف لدرم و spss    رازرفا مررن زا هدافترسا اب تیاهن رد زین دیاتن .دمآ تسد هب 710/0 همانشسرپ یارب
 .تفرگ رارق لیلحت و هیزجت
 قیقحت یاههتفای

     یزااف لدام زا هدافتاسا ااب یزرواشک بآ عبانم تیریدم رد ییاتسور بوخ ییاورمکح حطس تیعضو شجنس

 ینادمم
 ، ییوگخرساپ ،  ییورج تکرارشم)   ییاترسور بورخ ییاورمکح زا هدافتسا حطس یسررب هب  هوشپ زا تمسق نیا رد
  نارشوق نا  ترسرهش یارهاتسور رد (ندوب زاب و تیفافش ،یدنمنوناق ،یربارب و تلادع ،یعمج قفاوت ،یریذپ تیلوئسم
   .دوشیم هتخادرپ

 
 یبوج تکراشم نازیم یزاف تیوضع عبات :(2) لکش

 1396 ،قیقحت یاههتفای : بنم

 
 ییوگخساپ یزاف تیوضع عبات :(3) لکش

 1396 ،قیقحت یاههتفای : بنم
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 یریذپ تیلوئسم یزاف تیوضع عبات (4 )لکش

 1396 ،قیقحت یاههتفای : بنم

 
 یعمج قفاوت یزاف تیوضع عبات :(5)لکش

 1396 ،قیقحت یاههتفای : بنم

 
 یدنمنوناق ،یربارب و تلادع یزاف تیوضع عبات :( 6) لکش

 1396 ،قیقحت یاههتفای :عبنم

 
 ندوب زاب و تیفافش یزاف تیواع  بات :(7) لکش

 1396 ،قیقحت یاههتفای : بنم



 13 ...تهج یراکهار ییاتسور بوخ ییاورمکح

 هدش فیرعت تیوضع عباوت رد یسررب دروم ییاتسور بوخ ییاورمکح یاهصخاش زا کی ره تیوضع هجرد :(2) لودج
 " ک رایسب"  بات " ک"  بات "طسوتم"  بات "دایز"  بات ییاتسور بوخ ییاورمکح یاهصخاش
 36/0 51/0 48/0 62/0 ییوج تکراشم
 71/0 67/0 46/0 36/0 ییوگخساپ
 61/0 76/0 51/0 43/0 یریذپ تیلوئسم
 58/0 68/0 52/0 31/0 یعمج قفاوت
 49/0 38/0 62/0 40/0 یدنموناق و یربارب و تلادع
 49/0 51/0 43/0 39/0 ندوبزاب و تیفافش

 1396 ،قیقحت یاههتفای : بنم

  یریاورمکح حطس نییعت ییاتسور بوخ ییاورمکح یاهصخاش مامت زا یزاف عامتجا تایلمع زا یریگ هرهب اب تیاهن رد
 رد    ییاترسور بورخ یریاورم  کح حطرس  اتنرسا رد .دوشیم هتفرگ راکب یزرواشک بآ  بانم تیریدم رد ییاتسور بوخ
  ارب تسا ربارب بلتم رازفا مرن رد یزاف  اتنتسا  تسیس یجورخ ناونع هب ییاهن یزافان رادقم یزرواشک بآ  بانم تیریدم

 نا   ریم رد هرک درهدیم حرش یسررب دروم ییاتسور بوخ ییاورمکح یاهصخاش باسا رب ار  ک هدافتسا حطس هک 39/0
 تیلوئسم ،ییوگخساپ صخاش بیترت هب ار تیمها فیط اههداد یزاس لامرن و تیواع  بات نییعت زا سپ اهصخاش نیا
 .دناهدومن تفایرد ییوج تکراشم و ندوب زاب و تیفافش ،یدنموناق و یربارب و تلادع ،یعمج قفاوت ،یریذپ

  یااه    اتاسور یزروااشک بآ عباانم تیریدام رد ییاتسور بوخ ییاورمکح میقتسمریغ و میقتسم تارثا یسررب

 ناچوق ناتسرهش
 یا ره   اترسور یزروارشک ببآ  بارنم تیریدم رد ییاتسور بوخ ییاورمکح  یقتسمریغ و  یقتسم تارثا یسررب تهج
 .تسا هدش هدافتسا ریسم لیلحت نومزآ زا ناشوق ناتسرهش

 یزرواشک بآ عبانم تیریدم رد ییاتسور بوخ ییاورمکح میقتسمریغ و میقتسم تارثا ریسم لیلحت :(3) لودج
  یقتسمریغ تارثا  یقتسم تارثا Beta t sig اهصخاش

 -  یقتسم 000/0 678/1 560/0 ییوج تکراشم

 -  یقتسم 000/0 578/2 600/0 ییوگخساپ

 -  یقتسم 000/0 432/1 543/0 یریذپ تیلوئسم

 -  یقتسم 000/0 649/1 567/0 یعمج قفاوت

 -  یقتسم 000/0 400/1 453/0 یدنمنوناق ،یربارب و تلادع

 -  یقتسم 000/0 890/1 432/0 ندوب زاب و تیفافش

 1396 ،قیقحت یاههتفای : بنم

  هرب  Beta بیرض اب ییوگخساپ ،هدش حرطم یاهصخاش نیب رد ،دوشیم هدهاشم (3) هرامش لودج رد هک روطنامه
-نیی ارپ و نیرت  الارب بریترت هب ،432/0 هدمآ تسد هب Beta بیرض اب ندوب زاب و تیفافش صخاش 600/0 هدمآ تسد
   .تسا یزرواشک بآ  بانم تیریدم رد ییاتسور بوخ ییاورمکح زا هدافتسا  یقتسم تارثا نیرت
 هیضرف نومزآ

H1: دراد دوجو یتبثم و رادانعم طابترا یزرواشک بآ  بانم تیریدم و ییاتسور بوخ ییاورمکح نیب. 
H0: درادن دوجو یتبثم و رادانعم طابترا یزرواشک بآ  بانم تیریدم و ییاتسور بوخ ییاورمکح نیب. 

 رئوکسا یاک نومزآ :(4) لودج
 sig یرادانعم حطس df یدازآ هجرد رادقم نومزآ عون

Chi-Square 321/45 4 000/0 

 1396 ،قیقحت یاههتفای : بنم
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  .ترسا (05/0)   رادرقم زا ررت    کرشوک هرارمآ نریا ارب رظانتم یرادانعم حطس ای (sig) رادقم هک اجنآ زا الاب لودج قبط
  یارهات   رسور رد یزروارشک بآ  بارنم تیریدم و ییاتسور بوخ ییاورمکح نیب هطبار مدع :رب ینبم شرف ،نیاربانب
   هرب هرجوت ا رب و ، ترسا 321/45  ارب ربارب (4) لودج رد هدما تسد هب x2 رادقم هک نیا هب هجوت اب .دوشیم در ناشوق
   هرک ترفرگ هرجی تن ناورت یرم نیاربانب ،تسا 000/0 اب ربارب هک نآ یرادانعم حطس نینچمه و 4 اب ربارب یدازآ یهجرد
 .دشابیم دییات لباق ریغ H0 هیضرف و دییات دروم H1 هیضرف
 تاداهنشیپ و یریگهجیتن
    تیریدرم رد ییاترسور بورخ ییاورمکح  قن یسررب هب ات دش یعس  هوشپ نیا رد عوضوم ترورض هب تیانع اب
 زا و هد  ورب یورضر ناسارخ ناتسا لامش یزرواشک  هم قطانم زا هک ناشوق ناتسرهش یاهاتسور یزرواشک بآ  بانم
  ارب طبت    ررم هدرش بارختنا یاره صخارش و یرظن ثحابم اتسار نیا رد .دوش ییاسانش ،تسا انگنت رد یبآ  بانم ظاحل
 SPSS ر     ازرفا مررن و ینادرمم یزارف لدرم زا هدافتسا اب ار یزرواشک بآ  بانم تیریدم و ییاتسور بوخ ییاورمکح
  یزارفان  رادرقم یزرواشک بآ  بانم تیریدم رد ییاتسور بوخ ییاورمکح حطس  اتنسا رد.تفرگ رارق هعلاطم دروم
  بارسا رب ار  ک هدافتسا حطس هک 39/0 اب تسا ربارب بلتم رازفا مرن رد یزاف  اتنتسا  تسیس یجورخ ناونع هب ییاهن
      بارت نیریعت زا سرپ اره صخارش نیا نایم رد هک دهدیم حرش یسررب دروم ییاتسور بوخ ییاورمکح یاهصخاش
 ،  یرعمج قرفاوت ،  یریذرپ تیلوئرسم ،  ییوگخرساپ صخارش بیترت هب ار تیمها فیط اههداد یزاس لامرن و تیواع
  زا هدافترسا ا رب    زرین هرمادا رد .درنا هدورمن تفایرد ییوج تکراشم و ندوب زاب و تیفافش ،یدنموناق و یربارب و تلادع
 تیر   یدرم رد ییاترسور بورخ ییاورمکح یاهصخاش زا کی ره  یقتسمریغ و  یقتسم تارثا هب ریسم لیلحت نومزآ
  هرب  Beta   بیررض ارب ییوگخساپ ،هدش حرطم یاهصخاش نیب رد ،داد ناشن دیاتن ،دش هتخادرپ یزرواشک بآ  بانم
-نیی ارپ و نی  رتالارب بریترت هب ،432/0 هدمآ تسد هب Beta بیرض اب ندوب زاب و تیفافش صخاش 600/0 هدمآ تسد
  ترهج  تریاهن رد  .ترسا یزرواشک بآ  بانم تیریدم رد ییاتسور بوخ ییاورمکح زا هدافتسا  یقتسم تارثا نیرت
 و 4   ارب رربارب یدازآ ی   هرجرد هرب هرجوت اب ،داد ناشن دیاتن ،دش هدافتسا رئوکسا یاک نومزآ زا  هوشپ هیضرف نومزآ
  هیرضرف و دییات دروم H1 هیضرف هک تفرگهجیتن ناوتیم نیاربانب ،تسا 000/0 اب ربارب هک نآ یرادانعم حطس نینچمه

H0 دشابیم دییات لباق ریغ.   
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