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 1مدقم یردیح یفطصم
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد زربلا سیدرپ ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

  یرایز تمارک
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد داتسا

  داژن یمتاح نیسح
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد رایشناد

  دمحا روپ دمحا
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشاد داتسا

 11/12/1391 :شریذپ خیرات 91/92/1391 :تفایرد خیرات
 هدیکچ

 .دشاب یم یرهش تاعلاطم رد مهم ثحابم زا یکی هعماج ریذپ بیسآ و فیعض راشقا یرهش یگدنز تیفیك دوبهب و نکسم نیمأت
 دروم رد یرهش نازیر همانرب یهاگآ .دشاب هتشاد هارمه هب نازیر همانرب یارب یدیفم تاعالطا دناوت یم تاعلاطم نیا یجورخ
 .تشاد دهاوخ هارمه هب ار یدایز یایازم یرهش یگدنز زا هعماج فیعض راشقا تیاضر رب ناشتامیمصت یراذگریثأت یگنوگچ
 هدافتسا اب ای و (یرهش یگدنز زا نادنورهش تیاضر و تاكاردا یبایزرا) ینهذ یاه صخاش قیرط زا ًالالومعم یرهش یگدنز تیفیك
 شهوژپ فده .دوشیم یریگ هزادنا اه صخاش عون ود ره زا هدافتسا تردن هب و (هیوناث یاه هداد زا لصاح) ینیع یاه صخاش زا

 هدافتسا اب نانآ یگدنز یاضف هب تبسن رهش دابآ مرخ رهش رهم نکسم دنولامك تیاس نینكاس یگدنز یاضف تیفیك یسررب رضاح
 هب یدانسا و یلیلحت یاه شور زا هدافتسا اب ادتبا .دشاب یم یلیلحت –یفیصوت شهوژپ رب مكاح درکیور .تسا ینادیم شور زا

 یارب قیقحت نیا رد .تسا هدش مادقا (همانشسرپ) ینادیم شیامیپ و یا هناخباتك تاعلاطم قیرط زا تاعالطا و اه هداد یروآ عمج
 جارختسا هیوگ 81 ،یگدنز تیفیك هب طوبرم ریغتم 13 نایم زا و هدش هدافتسا یلماع لیلحت کینکت زا تاعالطا لیلحت و یبایزرا

 لماوع نیا هك تفای لیلقت لماع 4 هب یلماع لیلحت شور اب یباختنا یاه صخاش .دندش دییأت KMO نومزآ قیرط زا هك هدش
 831/12 عیزوت اب یداهن و یعامتجا ،یطیحم تسیز لماع ،قوف لماع 4 نیب رد .دریگیم رب رد ار سنایراو دصرد 102/04 ًالاعمج
 اب) طسوتم دح رد نانكاس یدنمتیاضر نازیم هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب .دندوب شهوژپ رد لماع نیرتراذگریثات سنایراو دصرد
 .دشاب یم تیاس نیا رد یگدنز تیعضو زا نانكاس یدنمتیاضر مدع رگنایب هك دشاب یم (1332 یرظن هنایم
 .رهش ،یگدنز تیفیک یاه صخاش ،یگدنز تیفیک ،ینهذ یاضف تیفیک :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 تالكشم ،دهد یم ناشن یمک دعب رد عونتم تامدخ و اهالاک هوبنا دیلوت اب ار دوخ هک تعنص نوزفا زور شرتسگ
 و تاناكما ،عیانص زکرمت و ینیشنرهش شیازفا اب ماگمه تقیقح رد .تسا هدروآ دوجو هب نردم رشب یارب یدایز
 یارب ار یا هدیچیپ تالكشم و تسا هدرک لیدبت ینونک یاهرهش نالک هب ار گرزب یاهرهش و هدرک دشر زین تامدخ
 بسانم هانپرس كی نتشاد تالكشم نیا نیرتمهم زا یكی .(Pal & Kumar, 2005:18) تسا هدروآ دیدپ اهرهش نیا
 دشر یلصا زکارم یرهش یحاون یروشک ره رد .(0 :1391،شخباون) دشاب هتشاد شمارآ نآ رد دناوتب ات تسا
 و تیقالخ ،راک ،تورث داجیا یارب طاقن نیرت باذج ناونع هب ار دوخ هک دنتسه یسایس و یعامتجا ،یداصتقا
 تیمورحم ،یطیحم و یكیزیف بیرخت هنیمز رد یمهم یاه شلاچ اب هراومه یرهش یحاون .دنا هدرک تابثا یروآون
 نیا .(0-9:3191،ناراكمهو نایعیفر) دنتسه وربور اهدابآ یبلح لیكشت و ینیشن هیشاح و نكسم دوبمک ،یعامتجا
 تیلباق رب نازیر همانرب و ناراذگ تسایس دوجو نیا اب دنهد یم شهاک تدش هب ار یرهش یگدنز تیفیک تالكشم
 هب .(0:3191 ،ناراكمه و یناوضر) دنراد دیکات یتسیز یاهزاین نیمأت و اه ناسنا یگدنز تیفیک دوبهب یارب اهرهش
 و تسیز ناكم تیفیک هعلاطم هب نوگانوگ یاه هتشر نیققحم هدنیازف هجوت ثعاب تالكشم و لئاسم نیا رگید ترابع
 دیدج نکاسم هب زاین اهرهش تیعمج دشر اب .(Lee:2008:65) تسا هدش یرهش یحاون رد ناسنا نكسم زاین نیمأت
 و دنتفرگ هدهع هب ار مدرم نكسم نیمأت تیلوئسم اه تلود 20 نرق رد زاین شیازفا نیا یپ رد و دش ساسحا رتشیب

 فیعض راشقا یارب نكسم نیمأت رب اه تسایس نیا هدمع دیکات هک دندرک هئارا نكسم رما رد ار یدیدج یاه تسایس
 لاح رد یاهروشک رد صوصخب نكسم یاه تسایس یسررب رد .(9 :۱220،نارگید و رالكسا) دوب هعماج ریقف و
 هدشن هدیشیدنا یرهش دمآرد مک یاههورگ نكسم نیمأت یارب مزال ریبادت ای هک دوش یم صخشم تیعقاو نیا هعسوت
 هجیتن رد .تسا هدوبن هعماج فیعض راشقا یگنهرف و یداصتقا راتخاس اب بسانتم هدش لامعا یاه تسایس هكنیا ای و
 شیادیپ ببس و تسا هدرک ادیپ دومن یرتداح لكش هب هكلب هدشن لح اهنت هن نامز تشذگ اب رشق نیا نكسم لكشم
 تسا هدیدرگ اهرهش نیا رد یتشادهب ،یعامتجا ،یدبلاک میخو یاهدمایپ زورب و نیشن هیشاح قطانم و اه هغاز
 نوناق دارفا یگدنز رد نكسم تیمها هب هجوت اب و تالضعم و تالكشم نیا لح یاتسار رد .(01 :1191،قیفوت)
 لوئسم ار تلود و هتسناد یناریا ره قح ار نكسم قح نتشاد حیرصت هب 19 لصا رد ناریا یمالسا یروهمج یساسا
 هداوناخ و درف ره قح ،زاین اب بسانتم نكسم نتشاد .تسا هتخانش هعماج دنمزاین دارفا یارب هژیو هب ،زاین نیا نیمأت
 هنیمز نارگراک و نانیشناتسور صوصخب ،دنرتدنمزاین هک اهنآ یارب تیولوا تیاعر اب تسا فظوم تلود و تسا یناریا
 نامروشک رد هتشذگ ههد دنچ رد هک تیعمج عیرس دشر لیلد هب تسا صخشم هچنانچ .دنک مهارف ار لصا نیا یارجا

 نكسم دوبمک زا دمآرد مک رشق صوصخ هب مدرم زا یدایز دصرد و دسرب فده نیا هب هتسناوتن تلود تفرگ تروص
 .دنرب یم جنر ناشیاه نكسم نییاپ تیفیک ای و

 راشقا نكسم هنیهب نیمأت و اهدوبمک عفر یارب یزاس رهش و نكسم ترازو فرط زا ینوگانوگ یاه تسایس و اه شور
 رهم نكسم تسایس رضاح لاح رد اه نآ نیرت مهم هک تسا هدش ذاختا هعماج دمآرد مک هورگ صخالاب ،فلتخم

 زا .تسا هدش ارجا نآ رد رهم نكسم یاهدحاو ثادحا تسایس هک تسا ییاهرهش هلمج زا دابآ مرخ رهش .دشاب یم
 ،یداهن ،یدبلاک ،یداصتقا یاه صخاش اب نکاسم نیا تقباطم نازیم یبایزرا رضاح شهوژپ یلصا فده ور نیا
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 یبایزرا ار حرط نیا تیقفوم نآ نانکاس یدنم تیاضر نازیم یسررب قیرط زا ات تسا یعامتجا و یطیحم تسیز
 هعومجم رد نكسم یاه صخاش رب دیکأت اب یگدنز تیفیک یاه صخاش یسررب ،فده اب رضاح شهوژپ .دیامن
 قیقحت نیا هک یتالاوس نیرت مهم .تسا هدش نیودت دابآ مرخ رهش رهم نكسم دنولامک تیاس یدحاو 2229 ینوكسم
 :دنشاب یم لیذ حرش هب دنک یم لابند
 تروص هچ هب دابآ مرخ رهش رهم نكسم دنولامک تیاس رد نكسم هفلؤم رب دیکات اب یگدنز تیفیک یاه صخاش -
 ؟دنشاب یم
 ؟تسا هنوگچ هعلاطم دروم هعومجم رد یسررب دروم یاه صخاش زا نادنورهش یدنم تیاضر نازیم -
 قیقحت شور
 تاعلاطم ادتبا نآ ماجنا یارب .تسا یشیامیپ قیقحت شور و هدوب یلیلحت-یفیصوت شهوژپ نیا رد قیقحت عون

 رازبا زا هدافتسا اب نآ ینادیم هعلاطم و تسا هتفرگ تروص یتامدقم دیدزاب و یا هناخباتک تروص هب هتفای نامزاس
 زا ناگروم لودج زا هدافتسا اب هنومن 119 قیقحت نیا رد هعلاطم دروم هعماج .تسا هدش ماجنا همانشسرپ قیقحت

 تسد هب یاه هداد .دنا هدش باختنا یفداصت شور هب هک دنشاب یم دابآ مرخ رهش دنولامک رهم نكسم تیاس نانکاس
 ماجنا یارب .دنا هتفرگ رارق لیلحت دروم T–test نومزآ و یلماع لیلحت كینكت زا هدافتسا اب زین همان شسرپ زا هدمآ
هداد یروآعمج رازبا هلحرم دنچ یط ،همانشسرپ ییاور تهج .تسا هدش هدافتسا SPSS رازفا مرن زا یمک یاه لیلحت
 شیپ هویش زا زین شجنس رازبا ییایاپ یارب و هدش یحارط ییاهن تروص هب ناصصختم تروشم اب (همانشسرپ) اه
 هرامش لودج) رد همانشسرپ یارب افلآ ةبساحم زا هدمآ تسدب ددع .تسا هدش هدافتسا خابنورک یافلآ هبساحم و نومزآ
 ماجسنا هدنهد ناشن هک ،تسا (211) افلآ یارب هدش فیرعت لقادح زا رتالاب رایعم ۱ ره رد هک تسا هدش هئارا (0
 .دشاب یم همانشسرپ ینورد
-هورگ هب اهریغتم زا یاهعومجم كی میسقت رب یعس هک تسا ییاههداد و اهریغتم شهاک یارب یشور یلماع لیلحت
 زا یمک دادعت هب ار اهریغتم زا یدایز دادعت ًااتیاهن و دراد دنتسه یگتسبمه رثکادح یاراد هک ییاهریغتم زا ییاه
 تسد هب یلماع لیلحت شور یریگراک هب زا فده .دنکیم نییبت و یدنبهتسد دوشیم هدیمان لماع هک ییاهریغتم
 تحت هتسبمه ریغ یبیکرت یاهصخاش جارختسا زین و یمک تروص هب صخاش ره تیمها هجرد ای و نزو ندروآ
 .(۱191:19 ،ناراكمه و ینیما) تسا اهلماع ای اهروتکاف ناونع

 اههفلؤم زا کی ره یارب هدش هبساحم یافلآ :2 هرامش لودج
 خابنورک یافلآ اه هیوگ دادعت رایعم هفلؤم
 
 
 یگدنز تیفیک

 ۱112 1 یدبلاک
 1112 1 یداهن
 ۱112 1 یعامتجا
 9112 1 یداصتقا
 1112 1 یطیحم تسیز

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 1 اب یدبلاک ،صخاش 1 اب یداصتقا) شخب ۱ بلاق رد صخاش 30 لماش قیقحت نیا رد هدافتسا دروم یاه صخاش 
 دشاب یم (صخاش 1 اب یعامتجا ،صخاش 1 اب یطیحم تسیز ،صخاش 1 اب یداهن ،صخاش
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 شهوژپ رد یسررب دروم یاه صخاش :3 هرامش لودج
 اهرایعمریز اهرایعم
 نازیم ،هتشذگ هب تبسن ناشزادنا تسپ تیعضو زا نانکاس تیاضر نازیم ،نانکاس یاهزاین ندش هدروآرب زا تیاضر نازیم ،راک لحم هب یكیدزن زا تیاضر نازیم ،تفر و دمآ یاههنیزه زا تیاضر نازیم یداصتقا

 یداصتقا یاه تیلاعف زا تیاضر نازیم ،نكسم یاه هنیزه زا تیاضر
 
 یدبلاک

 تیعضو زا تیاضر نازیم ،كیفارت تیعضو زا تیاضر نازیم ،کراپ هب یسرتسد زا تیاضر نازیم ،لقن و لمح لیاسو هب یسرتسد زا تیاضر نازیم ،رباعم ییانشور زا نانکاس یدنمتیاضر نازیم
 ناكم ندوب بسانم زا تیاضر نازیم ،(تامدخ یلک تیعضو) یشزومآ و یراجت-یگنهرف-یشزرو-یحیرفت-یهافر تاناكما هب یسرتسد زا تیاضر نازیم ،روحم هخرچود یاههار و ور هدایپ یاهریسم
 تالحم تخاس

 هنیمز رد نانکاس تیاضر نازیم ،تفاظن  هنیمز رد نانکاس تیاضر نازیم ،هطوبرم لئاسم باب رد نینکاس هب یرادرهش یناسر یهاگآ نازیم ،نینکاس تالكشم ربارب رد یرادرهش یوگخساپ نازیم یداهن
 هلابز یروآ عمج هوحن هنیمز رد نانکاس تیاضر نازیم ،یحطس یاهبآ عفد  هنیمز رد نانکاس تیاضر نازیم ،یزاسابیز

 تسیز
 یطیحم

 زبس یاضف هنارس زا نانکاس تیاضر نازیم ،یگدولآ تیعضو زا نانکاس تیاضر نازیم ،بآ تیفیکزا نانکاس تیاضر نازیم ،اوه تیفیکزا نانکاس تیاضر نازبم

 یارب دارفا لیامت نازیم ،تیاس رد دوجوم شمارآ و تینما زا تیاضر نازیم ،تیاس هب تبسن قلعت سح دوجو نازیم ،ناگیاسمه اب ییانشآ و طابترا نازیم ،تیاس یاه همانرب رد نانکاس تکراشم نازیم یعامتجا
 تیاس زا یرود ماگنه یگنتلد ساسحا نازیم ،رهش تالحم رگید هب ترجاهم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شهوژپ ورملق و هدودحم

 ناتسرهش یزکرم شخب رد ًااتدمع دابآ مرخ رهش یتاعلاطم هدودحم هرتسگ ،روشک یسایس-یرادا تامیسقت رظنزا
 عبرم رتمولیک 111۱ یروشک تامیسقت نیرخآ ساسارب دابآ مرخ ناتسرهش .تسا عقاو ناتسرل ناتسا زکرم رد دابآ مرخ
99 تاصتخم رد و دراد تعسو ٫ 11 و یلامش 11 ٫  .دراد رارق ایرد حطس زا یرتم 1111 عافترا رد و یقرش هجرد ۱9
91 ،یرامآ همانلاس) تسا بوطرم همین و لدتعم یا هنارتیدم ییاوه و بآ یاراد رهش نیا  نكسم دنولامک تیاس .(23
 اراد اب تیاس نیا .دراد رارق یرتم 21 نابایخ و رهش یدنبرمک ریسم رد و رهش یبرغ تمسق رد دابآ مرخ رهش رهم
 تسا رکذ هب مزال نینچمه .دشاب یم ناتسا رد رهم نكسم تیاس نیرتگرزب و نیرت هدمع ینوكسم دحاو 2229 ندوب
 همادا ناکامک نآ ینارمع تایلمع یترابع هب دشاب یم تخاس لاح رد نانچمه نینکاس ناكسا مغر یلع تیاس نیا هک
 .دراد

 
 ناگدنراگن :عبنم  دابآمرخ رهش ییایفارغج تیعقوم :(1 هرامش لکش)
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 یرظن ینابم
 یاهحرط دحاو نیرتكچوک هدنهد ناشن نینچمه و اهناسنا تنوكس دحاو نیرتمهم و هعماج دحاو نیتسخن نكسم
 اضف یعامتجا نامزاس رد یدیلک یالاک و ناهج هب تبسن دارفا یریذپ هعماج یلصا رصنع نكسم .تسا یزیرهمانرب
 نوزفا .دراد یاهدننک نییعت رایسب شقن دارفا یعمج فادها و یعامتجا طباور ،یدرف تیوه یریگ لكش رد و تسا
 و تامدخ هب یسرتسد ،رفس یاهوگلا ،لقن و لمح هب اهراوناخ یسرتسد نییغت رد یدیلک لماع كی نكسم ؛نیا رب
 و داژندهم ،یرایز) تسا اهراوناخ یگدنز حطس زا تیاضر عبت هب و ییبط عبانم ریاس ،یژرنا فرصم ،شزومآ
 یاهدمایپ هب رجنم بولطمان و دب نكسم و تسا هعماج یمومع هافر رگناشن بسانم و بوخ نكسم .(3191 ،نارگید
 ،یرامعم كبس ،یداصتقا لماوع .ددرگیم عماوج ناناوج داسف و یهابت ،اهیراب دنب یب ،اهیرامیب لیبق زا یرابنایز
 و یزیر همانرب هعسوت رد یلحم ننس و بادآ و ایفارغج ،اوه و بآ ،یتخانش كبس یاهشیارگ ،هقطنم یموب نابز
 نكسم نیمأت یارب یناوارف تامادقا .(111 :9191 ،یناخزاین) دنتسه راذگریثات فلتخم یاهناكم رد نكسم یحارط
 ،یرهش یزاسون :زا دناهدوب ترابع 2131 ههد زا لبق ات جیار یاههمانرب .تسا هتفرگ تروص یللملا نیب حطس رد
 بلاق رد رشب ناكسا نوسیمک قیرط زا دحتم للم نامزاس .یزاس هناخ ماو یاطعا و تمیق نازرا یاههناخ داجیا
 دربهار كی تاتیبه رد 1131 لاس رد دحتم للم نامزاس .دزادرپیم نادنمزاین نكسم نیمأت هب ،تاتیبه یاههمانرب

 رد 0331 لاس رد .درک نیودت یزاسدنمناوت دركیور اب ار 2220 لاس ات نامناخ یب دارفا یارب هانپ رس نیمأت یناهج
 تسشن رد 1220 لاس رد .دیدرگ حرطم دمآرد مک راشقا یارب هژیو هب تنوكس قح تینما نیمأت عوضوم ود تایتبه
 هجوت دروم نامناخ یب و یرهش رقف عوضوم هب نتخادرپ ترورض کرویوین رهش رد للم نامزاس یمومع عمجم هژیو
 رد ار نكسم یزیرهمانرب ،نكسم تیمها هب خساپ رد اهتلود بلغا .(Martinez et al., 2008: 86) تفرگ رارق یدج
 .(3 :1191 ،یبسامهط) دنربیم راک هب یرهش و یاهقطنم ،یلم یاهیزیرهمانرب بلاق

 اهتسایس نیا زا یخرب .دومن یسررب هتسد راهچ رد ناوتیم ار ناهج رد دمآرد مک یاههورگ نكسم دوجوم تسایس
 .تسا مهم هچنآ .دناهدش عادبا هتشذگ یاهشرگن رد رییغت رثا رد رگید یهورگ و هتشذگ براجت دقن لوصحم
 دوبهب و نكسم لكشم لح ییاناوت نیعم یناكم و صاخ نامز رد مادک ره ریز یاهتسایس هک تسا هتكن نیا نتسناد
 جتنم یاهتسایس ؛تامدخ و نیمز تسایس ؛نكسم یلام نیمأت تسایس ؛نكسم تخاس تسایس) ؛دناهتشاد ار عاضوا
 قیقحت نیا هجوت دروم هک رهم نكسم بلاق رد نكسم تخاس تسایس یفرعم هب همادا رد (یزاس دنمناوت دربهار زا
 تسایس هدنهد لیكشت هفلؤم جنپ زا یكی یعامتجا نكسم .(Keivania & Werna, 2001: 66) دوشیم مادقا تسا
 یاههورگ یارب هانپ رس هیهت هب یعامتجا نكسم نامه اب نكسم تخاس یاهتسایس .تسا زورما عماوج رد یعامتجا
 عوضوم لوح تلود یاهتسایس شور نیا رد .دنیوگیم ،تسا هارمه تلود طسوت نكسم دیلوت اب هک دمآرد مک
 فلتخم یاهروشک رد .تساهتلود هدهع رب حلاصم و یژولونكت عون نییعت و هیامرس ،نیمز نیمأت هفیظو .تسا زکرمتم
 تشگرب .دراد دوجو نکاسم نیا زا ناگدننک هدافتسا یارب یصاخ تاررقم و نیناوق ،یتموكح راتخاس هب هجوت اب

 .(1191 ،یفارص) تسا تاررقم و نیناوق نیا قباطم زین اهتلود هیامرس
 تروص هب هعماج دمآرد مک راشقا هژیو هب هعماج راشقا هیلک یارب بسانم نكسم هیهت ،ناریا رد ریخا ههد دنچ رد
 ،ناراكمه و هنایچ یردیح) تسا هدمآرد تسا نابیرگ هب تسد نآ اب روشک لک هک یتالكشم نیرت یساسا زا یكی
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 دروم هقطنم حطس رد صوصخب و روشک حطس رد بسانمان نكسم دوجو دهاوش زا یخرب هب ریز رد .(21 :3191
 :دوشیم هراشا هعلاطم
 .اهب هراجا و نكسم تمیق نوزفا زور شیازفا
 .شخب نیا رد اضاقت ندوب الاب هب هجوت اب نكسم هضرع دوبمک
 .نآ یارب اضاقت هتبلا و نكسم دیدش دوبمک هب هجوت اب گرزب یاهرهش رد نکاسم زا یدایز دادعت ندوب یلاخ
 .(نیشن ریقف تالحم) یرهش تالحم حطس رد نکاسم یالاب رمع
 هب هک درمشرب ناوتیم ار هعلاطم دروم هقطنم و روشک حطس رد نكسم بسانمان تیعضو حیرشت یارب یا هدمع للع
 دوشیم هراشا اه نآ نیرت مهم
 یرهش قطانم رد دشر یالاب خرن •
 اهرهش هب هیور یب ترجاهم •
 اهرهش حطس رد نكسم شخب رد یفاک یراذگ هیامرس مدع •
 نیمز تمیق هیور یب شیازفا •
 ینامتخاس حلاصم تمیق هیور یب شیازفا •
 یرادرهش یاه هنیزه شیازفا •
 یرهش یاهراوناخ یلام ناوت ندوب نییاپ •
 رهش حطس رد دوجوم یاهدحاو مامت هضرع زا کالما نابحاص یراددوخ ای و یراجیتسا یاهدحاو دوبمک •
 روشک ینارمع یاه هجدوب رد نكسم تارابتعا مهس شهاک •
 یتلود یراجیتسا نکاسم دیلوت مدع •
 نیا یاه هژورپ مامتا رد دایز رایسب ریخأت ای و نكسم رما رد دوخ یاه هدعو هب تلود ندركن لمع تیاهن رد و •
 .(1391 ،دابآمرخ ناتسرهش یمالسا بالقنا نكیم داینب) شخب

 ،فلتخم راشقا نكسم هنیهب نیمأت و اه وبمک عفر یارب یزاس رهش و نكسم ترازو فرط زا ینوگانوگ یاه تسایس
 نكسم و یعامتجا نكسم تسایس رضاح لاح رد اه نآ نیرت مهم هک تسا هدش ذاختا هعماج دمآرد مک هورگ صخالاب
 یب لكشم رهم نكسم تسایس لیبق زا ییاهتسایس یارجا اب دنکیم یعس تلود هلاسم نیا هب هجوت اب .دشابیم رهم
 .دنک لح دمآرد مک دارفا یارب صوصخب ار ینكسم دب و ینكسم
 ات و دراد یا هتشر ارف و یا هتشر نایم یتفایهر ذاختا هب زاین نآ یسررب و یهجو دنچ تسا یموهفم یگدنز تیفیک
 .دوش یم فیرعت یا هعماج ره یلم و یعامتجا ،یدرف یاه شزرا قبط عقاو رد .تسا رثأتم اه شزرا زا یدایز دودح
 ینورد و ینهذ یرما ،ینوریب و ینیع طیارش هب یگتسباو و ینیع داعبا ندوب اراد نمض یگدنز تیفیک نآ رب هوالع
 فیراعت دوجو اب اما .(Liu,1976:19) دراد یگتسب یگدنز یاه تیعقاو زا درف کاردا و تاروصت هب تیاهن رد و تسا
 یجراخ لماوع :دراد دوجو رظن قافتا یدح ات یگدنز تیفیک یلصا هفلؤم ود رب اهدركیور عونت هجیتن رد و نوگانوگ
 و نیلوا نیا ،(ینهذ یاه صخاش) یجراخ لماوع نیا زا دارفا ینورد تاکاردا و (ینیع یاه صخاش) یصخش یگدنز
 و یهللا تیآ) دنا هتفریذپ ار نآ نارگشهوژپ و نادنمشناد زا یرایسب هک تسا یدنب میسقت نیرت عماج دیاش
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 هک تسا (یمک) ینیع و (یفیک) ینهذ یاه صخاش زا هتسد ود هدنرادربرد یرهش یگدنز تیفیک .(21:1391،ناراكمه
 و یدام یاهزاین نیمأت یزیر همانرب لابند هب یطیحم تسیز و یسایس ،یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا داعبا هب هجوت اب
 تیفیک .(3:1191،ینیما و تسود هفیظو) دشاب یم یگدنز زا نانآ یرثکادح یدنمتیاضر و نادنورهش یگدنز یونعم
 یخرب رد و دریگ یم رب رد ار تینما و ینامداش ،تیاضر نوچ ییاه صخاش هک تسا یناور داعبا هدنریگرب رد یگدنز
 هب هجوت ،نكسم لثم ییاه هجنس اب ار یطیحم داعبا یگدنز تیفیک .دوش یم هدیمان زین یعامتجا تیاضر دراوم زا
 دریگ یم رب رد ار یلحم تینما و تامدخ هب یسرتسد و تغارف تاقوا ،تورث ،لاغتشا هب دیما ،یعامتجا یاه تصرف
هعماج و تعیبط ،دوخ هب تبسن نآ رد درف هک دوش یم هتفرگرظن رد یتلاح ناونع هب یگدنز تیفیک .(9،1191:دنوثایغ)
 تسیز تیلباق ناونع هب ار نآ یخرب .(Diwan,2000:315) دراد ینورد شمارآ ساسحا دنک یم یگدنز نآ رد هک یا
 ،یماکداش ،یعامتجا یتسیزهب ،یمومع هافر یارب یا هجنس ناونع هب ار نآ رگید یخرب و هیحان كی یریذپ
 تیفیک یلصا رهوج (Epley, Donald R. and Mohan Menon,2008: 281) دنا هدرک ریسفت هریغ و یدنمتیاضر
 رد .(Milbrath, L.W,1987: 21) تسا نامأوت روط هب ناسنا یونعم و یدام یاهزاین یاضرا و نیمأت ،یرهش یگدنز
 یعامتجا و یفطاع ،یناور یاهزاین نیمأت نودب لقن و لمح ای لاغتشا و راک ،نكسم یارب یزیر همانرب عقاو
 دوب دهاوخ صقان (هریغ و حیرفت ،یداش ،یعامتجا قلعت ،رطاخ شمارآ ،ییابیز ،تینما هب زاین لثم) نادنورهش
 تهج رد یداصتقا و یعامتجا ،یدبلاک طیارش ،الاب یگدنز تیفیک اب ملاس رهش كی رد نیاربانب .(9 :1191،یبکوک)
 ,20Ashton) تسا مهارف نآ یاهدادعتسا یئافوكش و یگدنز یاهشقن یارجا یارب رهش نینکاس یزاسدنمناوت

 یتخبشوخ و یگدنز تیفیک دوبهب ،یرهش تیریدم و هعسوت فده نیرتالاب هک تفگ ناوت یم لک رد .(:2000
 کارتشا ریز یاه یگژیو دروم رد یگدنز تیفیک هنیمز رد اه هیرظن رتشیب .(Harpham,2006: 101) تسا نادنورهش
 ینابرق) یدرف یاه ییاناوت زورب  تصرف و یعامتجا طباور زا تبثم سح ،یتخبشوخ یمومع ساسحا :دنراد رظن
 رب و هدرک هجوت ناشیگدنز زا دارفا ینهذ براجت هب رتشیب ناققحم اه شهوژپ رتشیب رد .(9 :3191،یرومیتو
 دای شجنس یلصا یاه فرعم ناونع هب یتخبشوخ و یدنمتیاضر زا دركیور نیا رد .دنراد دیکأت ینهذ یاه فرعم
 یگدنز تیعضو زا ار دارفا یبایزرا و کاردا ،ینهذ داعبا رد یگدنز تیفیک .(91:2391،هانپ نادزی و یتارب) دوش یم

 هویش نیرت بسانم هک دنک یم راهظا یل .دوش یم یریگ هزادنا ینهذ یاه صخاش زا هدافتسا اب و دزاس یم سكعنم دوخ
 ینهذ یاه صخاش هک تسا دقتعم نینچمه یو .تساهنآ یگدنز زا مدرم کاردا ندیسرپ ،یگدنز تیفیک فشک یارب
 اه صخاش نیا اریز .دنتسه تیولا رد ینیع یاه صخاش هب تبسن یراذگ تسایس و یزیر همانرب فادها یارب
 .(1 :3191،ناراكمهو ینیسحلا مداخ) دننک یم مهارف ناراذگ تسایس و نازیر همانرب یارب ار یدنمشزرا یاهدروخزاب
 شهوژپ یاه هتفای
 دنولامک تیاس رد هدش لیمكت یاه همانشسرپ زا لصاح یاه هتفای ،یسررب دروم یاه صخاش و داعبا هب هجوت اب
 .تسا ریز حرش هب دابآ مرخ ناتسرهش رهم نكسم
 و نس بسح رب نایوگخساپ یسررب .تسا هدش هئارا شهوژپ همان شسرپ زا لصاح یفیصوت رامآ تمسق نیا رد
 .لهأت تیعضو و داوس ،سنج
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 (راوناخ تسرپرس) نایوگ خساپ یتخانش تیعمج تیعضو :5 هرامش لودج
 دصرد یناوارف نس ریغتم
20-21 129 21 
11-21+ 11 20 
 221 119 عمج
   سنجریغتم
 11111 11 نز
 1۱101 199 درم

 221 119 عمج
   داوس تیعضو
 1110 13 لكیس
 ۱101 210 ملپید
 1121 11 سناسیل
 910 3 رتالاب و سناسیل قوف

 221 119 عمج
   لهأت تیعضو
 1011 10 درجم
 91103 1۱9 لهأتم

 221 119 عمج
   یدمارد تیعضو
 111۱9 191 ناموت رازه 22۱ ریز
 30109 101 ناموت نویلم 1 ات 22۱
 12131 91 ناموت نمویلم ۱11 ات 1
 93121 01 نویلم 0 ات ۱11
 1210 1 الاب هب نویلم 0

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هب هعماج فیعض فیط رد راوناخ ناتسرپرس هدمع هک دهد یم ناشن همان شسرپ زا لصاح یفیصوت یاه هداد لیلحت
 ناشن جیاتن نیا .دنتسه ناوموت رازه 22222۱1 ریز یدمآرد یاراد اهنآ رثکا هک یا هنوگ هب دنراد رارق یدمآرد ظاحل
 خساپ داوس حطس یسررب نینچمه .دنشاب یم هعماج هدننكش و فیعض راشقا زا تیاس نیا نانکاس رثکا هک دهد یم
 دادعت هتبلا و داوس و دمآرد ندوب نییاپ هب هجوت اب .دراد راوناخ ناتسرپرس داوس حطس ندوب مک زا ناشن زین نایوگ
 یگدنز حطس یاقترا هب كمک و تالكشم لح یارب نیلوسم تسا زاین تیاس نیا رد راوناخ تسرپرس نانز یالاب

 دنولامک تیاس نانکاس تیاضر تیعضو ییاهن یبایزرا یارب همادا رد .دنشاب هتشاد لوذبم یدج هجوت نآ نانکاس
 .تسا هدش هدافتسا یلماع لیلحت كینكت زا دابآ مرخ رهش رهم نكسم
 نیا یارب اههداد هعومجم ندوب بسانم ،یلماع لیلحت روتسد یارجا زا لبق .دش لیكشت اههداد سیرتام لوا ماگ رد
 هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب .تفرگرارق یبایزرا دروم KMO (Kaiser- meyer-olkin) نومزآ قیرط زا لیلحت
 رد صخاش 11 تیاهن رد و هدش فذح دندوب رادروخرب ییالاب رایسب یگتسبمه بیرض زا هک اه صخاش زا یدادعت
 .تسا هدش هداد ناشن ریز رد اه صخاش نیا نومزآ جیاتن .دش هتفرگ راكب KMO یارب تابساحم

 KMO و BTS نومزآ جیاتن :6 هرامش لودج
 ./KMO ۱11 نومزآ هنومن تیافک شجنس
 
 تلتراب نومزآ

 

 111/19۱ رتالحمسا یاک یبیرقت نازیم
 919 (df) یدازآ هجرد
 912/2 (.sig) یراد ینعم حطس
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ینورد طابترا یاراد هک ییاهریغتم و اهصخاش نوچ .دش spss رازفا مرن رد یزاس لماع هب مادقا kmo نومزآ زا دعب
 و عیمجت قیرط زا اه لماع ،نیاربانب ،دنوش عیمجت لماع ای روحم كی لوح رگیدكی اب هک دنهدیم حیجرت ،دنشابیم
 .(1191:11 ،ناراكمه و ییاوقت) دنوشیم هتخاس یفنم و تبثم طابترا نازیم
 همه رگا .دوشیم هدافتسا یگتسبمه سیرتام زا اهصخاش نیب ینورد طابترا و یدعب لحارم رد تابساحم ماجنا یارب

 .دوب دهاوخ تبثم اهیگتسبمه ،دشاب رتهب عضو رگناشن رتشیب تیفیک و دنشاب هدش بترم تبثم تهج رد اهصخاش
 .(۱191:290 ،یوسوم و این تمكح) تشون m×m تروص هب ناوتیم ار صخاش m نایم یگتسبمه
 یلصا یاهلماع ،یگتسبمه سیرتام زا هدافتسا اب و یسررب اهلماع و اهصخاش نیب یگتسبمه تمسق نیا رد

 یقطنم ةطبار داجیا یارب .ددرگیم مادقا لماوع جارختسا هب تبسن و هبساحم یگتسبمه سیرتام اذل .دوشیم جارختسا
 .دشاب ۱/2 یالاب اهنآ یگتسبمه بیرض هک دنریگیم رارق هدافتسا دروم ییاهصخاش ،لماوع و اهصخاش نیب بسانم و
 رهم نكسم دنولامک تیاس زا نانکاس یدنمتیاضر یاهرایعم دیدرگ نایب زین ًاالبق هک روطنامه رضاح قیقحت رد
 دنویپ هک یاه هیوگ یلماع لیلحت كینكت رد هكنیا هب هجوت اب اما .تسه رایعم ریز 19 یاراد دابآ مرخ ناتسرهش
 11 ،هیوگ 19 زا یلماع لیلحت نیاربانب .دنیآ یم باسح هب یفنم ای دنوش یم فذح ای دنرادن اه هیوگ ریاس اب یساسا
 11 زا لماع ۱ دادعت .دناهتفرگ رارق یسررب و شجنس دروم SPSS رازفا مرن طسوت هک ،تسا هتسناد بسانم ار هیوگ
 لیكشت ار سنایراو زا دصرد 1113۱ ًااعمج و هدوب 1 یالاب هژیو ریداقم یاراد یگمه هک دیدرگ جارختسا قوف صخاش
 لودج رد .تسا هدمآ 9 هرامش لودج رد یلصا یاههفلؤم لیلحت قیرط زا اهصخاش لیلحت و یسررب جیاتن .دنهدیم
 لیكشت ار سنایراو زا دصرد ۱1۱/20 ییاهنت هب لماع نیا ،لیلحت نیا رد هک تسا لماع نیرتمهم ددع نیلوا رظن دروم
-یم لیكشت ار سنایراو زا دصرد ۱21/1 و 091/1 ،193/3 ،1۱۱/91 ریداقم بیترت هب مجنپ ات مود یاههفلؤم .دهدیم
 یاهلیلحت رد هدافتسا لباق نیاربانب هدوبن رادینعم تسا 1 زا رتمک یدعب یاههفلوم هژیو رادقم هكنیا لیلد هب .دنهد
 .تسین یدعب

 لماوع بیارض عومجم و هژیو ریداقم :7 هرامش لودج

 هفلؤم هتفای نارود لماوع بیارض عومجم لماوع بیارض عومجم جارختسا هیلوا هژیو ریداقم
 سنایراو عومجم

 (دصرد)

 یعمجت

 (دصرد)

 سنایراو عومجم

 (دصرد)

 یعمجت

 (دصرد)

 سنایراو عومجم

 (دصرد)
 یعمجت

 (دصرد)
 

۱2311 191120 191120 19311 ۱1۱120 ۱10120 19311 ۱10120 ۱1۱120 1 

31110 ۱33111 991109 0۱019 1۱۱191 111119 0۱919 1۱۱191 111119 0 

31۱10 101121 9۱2191 ۱1910 19313 9۱2111 ۱1910 19313 9۱2111 9 

20110 99111 11111۱ ۱0311 09111 ۱1110۱ 0۱311 09111 ۱1110۱ 1 

11111 12111 13013۱ ۱2111 ۱2111 13013۱ ۱2111 ۱2111 13013۱ ۱ 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 باختنا اهنآ زا كی ره یارب ار یبسانم نیوانع ای یماسا ناوتیم ،اهصخاش زا كی ره یگتسبمه نازیم هب هجوت اب
 .مینک یم یسررب ار یشخرچ سیرتام رد لماع طباور تمسق نیا رد هک دومن

 لوا لماع یاهصخاش
 رد .دهدیم حیضوت ار سنایراو زا دصرد 191/20 و تسا ۱23/1 دودح رد هژیو رادقم یاراد هک لوا لماع نارود
 و اهاضف زا تیاضر اب لماع نیا .دراد لماع ۱ نیب رد ار ریثأت نیرتشیب هک تسا هدش یراذگراب صخاش 1 لماع نیا
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 یشزومآ تاناكما زا تیاضر ،تالحم رد دوجوم تینما و دامتعا نازیم ،نانکاس تکراشم ،تالحم رد دوجوم یاهانب
 تبثم یگتسبمه یاراد یگدولآ تیعضو و یحطس یاه بآ عفد و یروآ عمج ،تالحم یزاسابیز ،تالحم رد دوجوم
 .داهن مان (یداهن و یعامتجا ،یطیحم تسیز) لماع ار لماع نیا ناوت یم اذل .تسا ییالاب و

 لوا لماع یاهصخاش :2 هرامش لودج
 یگتسبمه صخاش فیدر
 ۱1۱12 دوجوم یاهانب و اهاضف زا تیاضر 1

 91312 نانکاس تکراشم 0

 ۱1112 دوجوم تینما و دامتعا نازیم 9
 11112 دوجوم یشزومآ تاناكما زا تیاضر 1

 11312 یزاسابیز ۱
 0.915 یحطس یاه بآ عفد و یروآ عمج 1

 ۱1112 یگدولآ تیعضو 1

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 مود لماع یاهصخاش
 .دهدیم حیضوت ار سنایراو زا دصرد ۱33/11 هک تسا 311/0 دودح رد هژیو رادقم یاراد لماع نیا نارود زا سپ
 هب تبسن ناشزادنا تسپ تیعضو زا نانکاس تیاضر نازیم و یرهش كیفارت ،یرهش ناملبم یاهصخاش اب لماع نیا
 ود اه صخاش نیا نیب زا هک .تسا ییالاب و تبثم یگتسبمه یاراد ناكسا یاه هنیزه زا تیاضر نازیم و هتشذگ
 .داهن مان (یداصتقا-یدبلاک) لماع ار لماع نیا ناوت یم اذل .تسا یداصتقا صخاش كی و یدبلاک صخاش

 مود لماع یاهصخاش :0 هرامش لودج
 یگتسبمه صخاش فیدر
 .91۱12 یرهش ناملبم زا تیاضر 1
 .1۱112 یرهش كیفارت زا تیاضر 0
 .11۱12 هتشذگ هب تبسن ناشزادنا تسپ تیعضو زا نانکاس تیاضر 9
 11۱12 ناكسا یاه هنیزه زا تیاضر نازیم 1

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 موس لماع یاهصخاش
 یاه صخاش اب لماع نیا .دریگیمرب رد ار سنایراو زا دصرد 101/21 هک تسا 231۱/0 لماع نیا هژیو رادقم
 یاراد بآ تیفیک زا نانکاس تیاضر ،تالحم یاوه تیفیکزا نانکاس تیاضر ،لقن و لمح و هار هب یسرتسد
 یراذگمان (یدبلاک-یطیحم تسیز) لماع ناوتیم ار لماع نیا هدش رکذ یاه صخاش هب هجوت اب و تسا یگتسبمه
 .دومن

 موس لماع یاهصخاش :71 هرامش لودج
 یگتسبمه صخاش فیدر
 .11112 تالحم یاوه تیفیکزا نانکاس تیاضر 1
 .1۱112 بآ تیفیکزا نانکاس تیاضر 0
 .12112 لقن و لمح و هار هب یسرتسد 9

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 مراهچ لماع یاهصخاش
 هدش یراذگراب یاهصخاش .دهدیم حیضوت ار سنایراو زا دصرد 911/1 هک دشابیم 201/0 لماع نیا هژیو رادقم
 نازیم و راک لحم هب یسرتسد زا تیاضر نازیم ،یلغش یاه تصرف زا تیاضر نازیم :زا دنترابع مراهچ لماع رد
 .داهن مان (یداصتقا) ناوت یم ار لماع نیا اهصخاش تیهام هب هجوت اب اذل ؛یداصتقا یاه تیلاعف زا تیاضر
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 مراهچ لماع یاهصخاش :11 هرامش لودج
 یگتسبمه صخاش فیدر
 .91112 یلغش یاه تصرف زا تیاضر نازیم 1
 ۱3۱12 راک لحم هب یسرتسد زا تیاضر نازیم 0
 .1۱112 یداصتقا یاه تیلاعف زا تیاضر نازیم 9

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 مجنپ لماع یاهصخاش
 نازیم صخاش اب لماع نیا ،دریگ یم رب رد ار سنایراو زا دصرد 121/1 هک تسا 111/1 لماع نیا هژیو رادقم
 ار لماع نیا اذل .تسا یگتسبمه یاراد هلابز یروآ عمج و عفد متسیس و تالكشم ربارب رد یرادرهش ییوگخساپ
 .تفرگ رظن رد (یداهن) لماع ناوتیم

 مجنپ لماع یاهصخاش :21 هرامش لودج
 یگتسبمه صخاش فیدر
 .20112 تالكشم ربارب رد یرادرهش ییوگخساپ نازیم 1
 .31112 هلابز یروآ عمج و عفد متسیس 0

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لحم هب یسرتتسد عون و نازیم :هلمج زا ییاهریغتم یداصتقا تیعضو زا نانکاس یدنمتیاضر نازیم شجنسروظنم هب
 هب نانکاس زاین ندش  هدروآرب ،یلغش یاه تصرف و یداصتقا یاه تیلاعف ،هتشذگ هب تبسن زادنا سپ تیعضو ،راک
 یدنمتیاضر نازیم شجنس یارب رهش نانکاس نداد خساپ زا سپ و حرط یداصتقا یدنمتیاضر یاهرایعم ناونع
 .دشاب یم لیذ لودج حرش هب نآ جیاتن هک تسا هدش هدافتسا T-test نومزآ زا نینکاس

 یداصتقا تیعضو زا نانکاس یدنمتیاضر :t- test نومزآ جیاتن :31 هرامش لودج
 یداصتقا یبایزرا

 
 
 یبایزرا

Test Value = 3 
 
T 

 
Df 

 
Sig. (2-tailed) 

Mean Difference 95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
19112 111112 ۱0212 919 32119 یداصتقا 1 193112 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ،دهد یم ناشن ام هب یداصتقا تیعضو زا نادنورهش تیاضر دروم رد هنومن كت T test نومزآ زا هدمآ تسدب جیاتن
2) یراد ینعم حطس هب هجوت اب یداصتقا تیعضو زا نانکاس یدنمتیاضر هک ۱0/2 sig=) زا ،تبثم نییاپ و الاب دح و 
 دح رد یداصتقا تیعضو زا نانکاس تیاضر نازیم هک تسا نیا رگنایب و دراد رارق طسوتم دح زا رتالاب یحطس
 یاهدحاو هراجا ای و دیرخ نییاپ هنیزه هب ناوت یم شخب نیا رد نانکاس تیاضر یلصا لماوع زا .دشاب یم یبولطم
 لودج رد هک روطنامه .درک هراشا دابآ مرخ رهش تالحم حطس ینوكسم یاهدحاو هب تبسن دنولامک تیاس ینوكسم
 تیاس نیا رد ناكسا مک یاه هنیزه هب طوبرم یداصتقا دعب رد نانکاس یدنمتیاضر هدمع دوش یم هدهاشم ریز
 .دشاب یم

 نانکاس خساپ ساسا رب یداصتقا یاه صخاش یدنب هبتر :41 هرامش لودج
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رایعم رد رایعم ریز هبتر درادناتسا فارحنا نیگنایم رایعم ریز رایعم
 1 12312 2119 نكسم یاه هنیزه یداصتقا

 0 9211 1019 هتشذگ هب تبسن زادنا سپ تیعضو

 9 20312 0019 یلغش یاه تصرف

 1 13112 3119 یداصتقا یاه تیلاعف

 ۱ ۱1112 9110 نانکاس زاین ندش هدروآرب
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 یاه صخاش ساسا رب یداصتقا تیعضو زا نانکاس یدنمتیاضر نازیم ،هتفرگ تروص یاه لیلحت و هیزجت هب هجوت اب
 یلغش یاه تصرف یخرب دوجو تلع هب تیاضر نیا دسریم رظن هب .تسا هدش یبایزرا بولطم دح رد یسررب دروم
 .دشاب یم تیاس نیا رد یگدنز نییاپ هنیزه نینچمه و ریخا یاهزاس و تخاس شیازفا رثا رد یراجت و
 زا تیاضر ؛یاهریغتم زا یعامتجا-یداهن طیحم تیعضو زا نانکاس یدنم تیاضر نازیم یبایزرا و شجنس یارب
 یوگخساپ زا تیاضر ،یزاس ابیز زا تیاضر ،یرادرهش یاه همانرب زا عالطا ،هلابز یروآ عمج و عفد متسیس تیریدم
 تکراشم نازیم ؛هلمج زا یاهریغتم نینچمه و یداهن یدنمتیاضر یاه صخاش ناونع هب ؛تالكشم ربارب رد یرادرهش
 دروم یعامتجا یدنمتیاضر یاهصخاش ناونع هب ناگیاسمه اب ییانشآ و طابترا نازیم ،تیاس یاه همانرب رد نانکاس
 جیاتن هک تسا هدش هدافتسا T-test نومزآ زا نینکاس یدنمتیاضر نازیم شجنس یارب .تفرگ رارق یبایزرا و یسررب
 .دشاب یم لیذ لودج حرش هب نآ

 رهش یعامتجا -یداهن تیعضو زا نانکاس یدنمتیاضر t- test نومزآ جیاتن :51 هرامش لودج
 یعامتجا -یداهن یبایزرا

 
 یبایزرا

Test Value = 3 
 
t 

 
Df 

 
Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

111 133112 31212 919 31111 یعامتجا -یداهن 111 11۱010 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

-یم ناشن ام هب یعامتجا-یداهن تیعضو زا نانکاس تیاضر دروم رد یا هنومن كت t-test نومزآ زا هدمآ تسدب جیاتن
2) یراد ینعم حطس هب هجوت اب یعامتجا-یداهن تیعضو زا یدنمتیاضر هک دهد 31/2 sig=) نییاپ و الاب دح و 
 -یداهن تیعضو زا نانکاس تیاضر نازیم دهد یم ناشن و دراد رارق هدش تست رادقم زا رتنییاپ یحطس زا ،تبثم
 .تسین یبولطم دح رد رهش یعامنجا

 نانکاس خساپ ساسا رب یعامتجا-یداهن یاه صخاش یدنب هبتر :61 هرامش لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یاه هتفای :عبنم شهوژپ

 هجیتن ناوتیم ،رهش یداهن و یعامتجا تیعضو یدنمتیاضر یاهصخاش زا هتفرگ تروص یاه لیلحت هب هجوت اب
 مدع نیا تلع عقاو رد .تسین یبولطم دح رد رهش یداهن-یعامتجا یاه صخاش زا نانکاس یدنمتیاضر هک تفرگ
 و تاناكما دیدش دوبمک هجیتن رد تیاس ییاپون و نینکاس نیب رد تیاس هب نییاپ قلعت سح دوجو مه تیاضر
 .دشابیم تیاس یریذپ رجاهم و یغولش تلع هب نینکاس تینما ساسحا مدع و تیاس نورد رد یرهش تامدخ

 فارحنا نیگنایم رایعم ریز رایعم
 درادناتسا

 ریز هبتر
 رایعم

 هبتر
 رایعم

 
 یداهن

 

  1 .9۱1 9۱19 یرادرهش یاه همانرب زا عالطا 
 
0 

 0 1311 0119 هلابز یروآ عمج و عفد متسیس تیریدم

 9 ۱۱111 3119 رهش یزاسابیز زا تیاضر

 1 .131 ۱۱11 تالكشم ربارب رد یرادرهش یوگخساپ زا تیاضر

 
 
 یعامتجا

 1 1 .903 1319 ناگیاسمه اب ییانشآ و طابترا نازیم

 0 9211 ۱119 د وجوم یشزومآ تاناكما

 9 .113 1119 تنوكس طیحم هب قلعت

 9 .113 1119 تینما و دامتعا نازیم

 1 ۱۱111 3119 یرهش روما رد تکراشم
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 هدمع تالكشم زا رهش هب میقتسم یسرتسد مدع و رهش زکرم زا یرود ،بسانم یطابترا یاه تخاسریز دوبن نینچمه
 .دشاب یم تیاس نیا
 تیعضو زا تیاضر :یاه صخاش زا یدبلاک–یطیحم تسیز تیعضو زا نانکاس یدنمتیاضر شجنس روظنم هب
 زا تیاضر و اوه تیفیک زا تیاضر ،بآ تیفیک زا تیاضر ،یحطس یاه بآ عفد و یروآ عمج تیاضر ،یگدولآ
 یاهاضف زا تیاضر هلمج زا ییاه صخاش زا یدبلاک یدنمتیاضر شجنس یارب و زبس یاضف و یمومع یاهاضف
 و لمح لیاسو و هار هب یسرتسد ،دوجوم تاناكما و تامدخ زا تیاضر ،كیفارت سوكعم ،زبس یاضف و یمومع
 نازیم شجنس یارب همادا رد .تسا هدش هدافتسا یرهش ناملبم زا تیاضر و دوجوم یاهانب و اهاضف زا تیاضر ،لقن
 .دشاب یم لیذ لودج حرش هب نآ جیاتن هک هدش هدافتسا T-test نومزآ زا نینکاس یدنمتیاضر

 رهش یدبلاک -یطیحم تسیز تیعضو زا دارفا یدنمتیاضر :t- test نومزآ جیاتن :71 هرامش لودج
 یدبلاک -یطیحم تسیز یبایزرا

 
 یبایزرا

Test Value = 3 
 
t 

 
df 

 
Sig. (2-tailed) 

 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 یطیحم تسیز
 یدبلاک

01۱111 919 10212 1۱912 11119 29119 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اب یدبلاک-یطیحم تسیز تیعضو زا نادنورهش تیاضر دروم رد یا هنومن كت t- test نومزآ زا هدمآ تسدب جیاتن
2) یراد ینعم حطس هب هجوت 10/2 sig=) و دراد رارق طسوتم دح زا رت نییاپ یحطس زا ،تبثم نییاپ و الاب دح و 
 .تسا هدش یبایزرا یبولطمان دح رد یدبلاک -یطیحم تسیز تیعضو زا رهش نانکاس تیاضر نازیم دهد یم ناشن
 ،بسانم هناخ هیفصت دوجو مدع و بآ یحطس یاه نابرج لرتنک و بالضاف عفد یارب بسانم یاه تخاسریز دوبن
 مدع نینچمه و یسرتسد ظاحل هب تیاس ندوب هیشاح رد و یرود ،تیاس حطس رد یحیرفت و یهافر تاناكما دوبن
 .دشاب یم یتیاضران نیا یلصا لماوع زا تیاس حطس رد یمومع یاهاصف هب یگدیسر

 نانکاس خساپ ساسا رب یدبلاک-یطیحم تسیز یاه صخاش یدنب هبتر :21 هرامش لودج

 فارحنا نیگنایم رایعم ریز رایعم
 رایعم

 ریز هبتر
 رایعم

 هبتر
 رایعم

 
 یطیحم تسیز

  1 .11312 1119 رهش بآ تیفیک زا تیاضر
 0 ۱۱111 3119 یحطس یاهبآ عفد و یروآ عمج تیاضر 0

 9 93211 1310 یگدولآ تیعضو زاتیاضر

 1 .11312 ۱110 رهش اوه تیفیک زا تیاضر

 
 
 
 یدبلاک
 

  1 .۱1112 ۱319 دوجوم تاناكما و تامدخ زا تیاضر
 
 
 
1 
 

 0 21112 3119 زبس و یمومع یاهاضف زا تیاضر

 9 31112 3119 یرهش ناملبم زا تیاضر 

119 لقن و لمح لیاسو و هار هب یسرتسد ۱ 33312. 1 

 ۱ 12112 3919 دوجوم یاهانب و اهاضف زا تیاضر

 1 .01312 1019 كیفارت سوكعم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدش صخشم ریز لودج رد یلصا یاه صخاش زا كیره هبتر یدنمتیاضر یاهصخاش زا نانکاس خساپ ساسا رب
 .تسا
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 نانکاس خساپ ساسا رب یدنمتیاضر یاهرایعم ییاهن یدنب تیولا و یبایزرا :01 هرامش لودج

 
 
 
 رهش یدنمتیاضر یاهرایعم

 
 رایعم

Test Value = 3 
Mean Std. Deviation تر

 هب
 تركیل فیط ساسا رب تیاضر تیعضو

31112 1119 یداصتقا  بوخ ات طسوتم 1 1

91 یداهن  فیعض ات طسوتم 0 .99112 11
1۱۱12 9129 یعامتجا  فیعض ات طسوتم 9 1

01 یدبلاک  فیعض 1 .31۱12 31

01 یطیحم تسیز  فیعض ۱ .01112 ۱1

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تارظن نایوگخساپ و تسا هدش جاتنتسا نانکاس طسوت یلیمكت یاههمانشسرپ زا ،() لودج رد هدمآ تسدب ریداقم
 بوخ ،(9) طسوتم ،(0) فیعض ،(1) فیعض یلیخ فیط) تركیل فیط رد شسرپ دروم یاههیوگ باب رد ار دوخ
 یدنمتیاضر یاهرایعم رظنم زا ییاهن یبایزرا كی ،شهوژپ یاه هتفای اب قباطم .دنا هدرک هئارا ((۱) بوخ یلیخ ،(1)
 تیعضو اه صخاش رگید هب تیسن یداصتقا یاه صخاش زا نانکاس تیاضر هک داد ناشن و تفرگ تروص نانکاس
 .دنراد یرتهب
 اهداهنشیپ و یریگ هجیتن
 و ددعتم یاهزاس و تخاس و یریذپرجاهم صوصخ هب یعامتجا و یگنهرف یاه یگژیو ،ناوج تیعمج هب هجوت اب

 یگدنز لحم هب تبسن نانکاس ینهذ تیفیک هک تسا هدش یعس شهوژپ نیا رد تیاس نیا شیازفا لاح رد تیعمج
 صخاش ۱ زا نانکاس ینهذ تیفیک یسررب یارب دوش یسررب (دابآ مرخ دنولامک تیاس رهم نكسم عمتجم) نانآ
 و لیلحت و هیزجت دروم و هدش هدافتسا (رایعم ریز 30 بلاق رد یدبلاک و یطیحم تسیز ،یداهن ،یعامتجا ،یداصتقا)
 ۱ بلاق رد رایعم 11 هب هعلاطم دروم یباختنا یاهصخاش یلماع لیلحت زا هدافتسا اب همادا رد .تسا هتفرگ رارق یسررب
 یعامتجا ،یطیحم تسیز هک لوا لماع .دوش یم لماش ار اه سنایراو زا دصرد 130/3۱ عومجم هک دندش میسقت لماع
-یم حیضوت ار سنایراو زا دصرد 191/20 هک تسا ۱23/1 دودح رد لماع نیا هژیو رادقم .تسا هتفرگ مان یداهن و
 رد هژیو رادقم یاراد ،تفرگ مان یداصتقا–یدبلاک هک ،مود لماع .دراد هناگ جنپ لماوع نیب رد ار ریثأت نیرتشیب و دهد
 مان یدبلاک-یطیحم تسیز لماع ،موس لماع .دهدیم حیضوت ار سنایراو زا دصرد ۱33/11 هک تسا 311/0 دودح
 لماع ،مراهچ لماع .دریگیم رب رد ار سنایراو زا دصرد 101/21 هک تسا 231۱/0 لماع نیا هژیو رادقم .دراد
 لماع ؛مجنپ لماع ًااتیاهن و دهدیم حیضوت ار سنایراو زا دصرد 911/1 هک دشابیم 201/0 هژیو رادقم اب یداصتقا
 نیا یراذگمان .دریگ یم رب رد ار سنایراو زا دصرد 121/1 هک تسا 111/1 لماع نیا هژیو رادقم اب یاراد یداهن
 .تسا هدوب اهنآ زا كیره رد هدش یراذگراب یاهریغتم هب هجوت اب اهلماع
 ریاس هب تبسن یداصتقا تیعضو زا نانکاس یدنمتیاضر نازیم ،دهد یم ناشن نانکاس نیب رد ینادیم هعلاطم جیاتن 
 تسیز ،یداهن یاه صخاش زا نانکاس تیاضر نازیم نینچمه .تسا هدش یبایزرا یرت بولطم دح رد اه صخاش
 .تسا هدش یبایزرا ینییاپ و طسوتم دح رد یدبلاک ،یطیحم
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 تسد هب جیاتن و هعلاطم دروم یاه صخاش هب هجوت اب نانکاس یدنمتیاضر تیعضو ،تفگ ناوت یم یلک عومجم رد
 هب تیاضر ساسحا تیاس یداصتقا تیعضو زا نانکاس هكنیا هدمع لیالد زا .دوش یم یبایزرا نییاپ عومجم رد هدمآ
 :هب ناوتیم دنراد یرتالاب تبسن

 .یلغش تصرف دوجو عبت هب و زاس و تخاس دنور همادا و ندوب زاسون •
 .اهب هراجا و ناكسا یاه هنیزه ینازرا •
 . ... و زوجم ذخا یارب یرهش تیریدم اب طبترم تارادا هب رركم تاعجارم هب زاین مدع •

 .طبترم تارادا رد یریگیپ هب زاین مدع عبت هب و تیاس رد ییانبریز تامدخ یرس كی ندوب هداما •
 و عونت مدع یاراد یراتخاس ظاحل هب و هتشاد یهاگباوخ شقن دابآ مرخ رهش رهم نكسم دنولامک تیاس نینچمه
 گرزب یاه کراپ ای و عیسو یاهور هدایپ اب زاب راتخاس دقاف و ،تسا هدش انب ینوكسم یاه تیاس بلاق رد رتشیب
 .دشاب یم
 :هب ناوت یم یعامتجا و یدبلاک-یطیحم تسیز دعب رد نانکاس یدنمتیاضر ندوب مک یلصا لیالد زا

 .رهش ندوب زاسون تلع هب بسانم و یفاک یرهش یاه تخاسریز دوبن •
 .لحم رد هلابز یاه لطس و اه هاگیاج رارقتسا مدع تلع هب تیاس حطس رد یطیحم تسیز یاه یگدولآ •
 یشیپ و نآ رد تیعمج ماحدزا هجیتن رد و طیحم نیا هب تعاضب مک دارفا و ناییاتسور ترجاهم یالاب یاه خرن •
 .تاناكما رب تیعمج نتفرگ
 .تیاس حطس رد ینامدخ یاه شقن نادقف و ندوب یفرصم •
 .ینوكسم یاه کولب نیب رد زبس و زاب یاضف دوبن •
 .یرهش بالضاف هكبش هب ینوكسم یاه کولب یسرتسد مدع •

 .درک هراشا یعامتجا طباور دوبن و مهاب نانکاس ییانشآ مدع •
 حرش هب یاهداهنشیپ دابآ مرخ رهش رهم نكسم دنولامک تیاس حطس رد رضاح شهوژپ زا لصاح جیاتن هب هجوت اب
 نازیر همانرب و ناریدم یدج هجوت دنمزاین مهم نیا هک ددرگیم هئارا نانکاس یگدنز تیفیک حطس یاقترا یارب ریز
 .دشابیم یرهش
 .یمومع لقن و لمح تیعضو دوبهب •
 نیب رد دهعت و قلعت سح شیازفا و هدنیآ هب دیما شرتسگ یاتسار رد یگنهرف و یعامتجا یاه همانرب تیوقت •
 .نانکاس
 .تیاس حطس رد تاناكما زا یرایسب دوبن و تخاس نیا رد دوجوم تالكشم تلع هب نکاسم نیا هب هژیو هجوت •

 .ینامرد ،یتشادهب تاناكما تیوقت •
 .یمومع زبس یاهاضف هعسوت و داجیا •

 یسکات هاگتسیا ،هناخباتک ،ییاذغ داوم هاگشورف ،ییاونان)لیبق زا تیاس حطس رد یرهش تامدخ و تاناكما داجیا •
 . ... و سوبوتا و
 .یرهش بالضاف متسیس داجیا •
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 .یرهش ناملبم و یزاسابیز ثحب هب رتشیب هجوت •
 .یرهش یاه هلابز یروآ عمج و تفاظن ثحب هب رتشیب هجوت •
 نانکاس هدمع هكنیا هب هجوت اب نانکاس شیاسآ و یرهش شمارآ داجیا تهج رد یرهش كیفارت تیعضو یهدناماس •
 .دنشاب یم هعماج فیعض راشقا زا هیحان نیا

 .تیاس حطس هب یسرتسد یاهریسم دوبهب •

 دنور و نایرج رد اهنآ ندرک ریگرد و نانکاس رتشیب هچره نداد تکراشم یارب تیاس حطس رد اه NGO داجیا •
 .تیاس تیریدم

 عبانم
 هنومن یمالسا-یناریا یاهرهش رد یگدنز تیفیک ینهذ یاه صخاش شجنس .(1391) .هتشرف ،عاجش ،هدیعس ،عاجش ،اضر ،یهللا تیآ

 .یمالسا-یناریا یزاس رهش و یرامعم یلم شیامه ،دزی رهش :یدروم
 :یدروم هعلاطم یرهش طیحم رد یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس یموهفم طابترا یسررب .(2391) .اضردمحم ،هانپ نادزی ،رصان ،یتارب

 .لوا هرامش ،مود لاس ،یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ ،سیدرپ دیدج رهش
 هعلاطم یرهش یحاون رد یگدنز ینهذ تیفیک شجنس .(3191) .یراتس ،نیسحدمحم ،یراتس ،نیسح ،نایروصنم ،دمحا ،ینیسحلا مداخ

 .موس هرامش ،لوا لاس ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج همانلصف ،ناتسرل ناتسا ،دابآرون رهش :یدروم
 هعلاطم یزرم یاهرهش رد یگدنز تیفیک ینهذ یاه صخاش لیلحت و یبایزرا .(1391) .مارهش ،یودهم ،اضریلع ،یهوكهاش هجاوخ

 .اه تفایهر و اه شلاچ ؛تینما و یزرم یاهرهش یلم شیامه ،نمکرت ردنب رهش :یدروم
 دیدج رهش :یدروم هعلاطم دیدج یاهرهش رد یرهش طیحم تیفیک شجنس .(3191) .یرهاطروپ ،دیشمج ،یدولوم ،یبتجم ،نایعیفر

 .9 هرامش ،۱1 هرود ،اضف شیامآ و یزیر همانرب هلجم ،درگتشه
 .۱9 هرامش ،رواشم سدنهم همانلصف ،یرهش تالحم نانکاس یگدنز تیفیک رب یعامتجا یاه هیامرس ریثأت .(1191) .ماهلا ،دنوثایغ
 یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،یرهش یحاون رد یگدنز تیفیک داعبا لیلحت .(3191) .هلا تمارک ،یرایز ،یمیظع ،نیما ،یئالم یجرف

 .مود هرامش ،لوا لاس ،یرهش
 یاه کراپ :یدروم هعلاطم یرهش یگدنز تیفیک یاقترا رد یرهش یاه کراپ شقن رب یلیلحت .(3191) .هیضار ،یرومیت ،لوسر ،ینابرق

 .01 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،زیربت یرهش
 یتایلمع یاه همانرب روظنم هب :ناهفصا رهش نیهاش هعماج یبایزرا .(2391) .ماهلا ،داژن دمحا ،شروک ،ینییان یتالحماله ،لالج ،یمیرک

 .1 هرامش ،1 هرود ،ناریا یژولویمدیپا یصصخت هلجم"1191 لاس رد تمالس یاقترا
 .1 هرامش ،لوا لاس ،رهش تیوه هیرشن ،یرهش زکارم رد یرهش یگدنز تیفیک یبایزرا یاهرایعم .(1191) .نیشفا ،یبکوک
 یاهرنه هیرشن ،یرهش یگدنز تیفیک رد یا هلحم تالیهست هب یسرتسد ینهذ و ینیع داعبا ریثأت .(2391) .بویا ،یرهچونم ،هقیدص ،یفطل

 .۱1 هرامش ،یزاسرهش و یرامعم-ابیز
 لاس ،یرهش تاعلاطم همانلصف ،هاشنامرک رهش رد نآ رب رثؤم یعامتجا لماوع یخرب و یرهش یگدنز تیفیک .(1391) .دادرهم ،شخباون

 .موس هرامش ،مود
 قلعت نازیم اب نآ هطبار و یرهش تیوه یاه هفلوم لیلحت و یسررب .(3191) .دمحم ،هدازدمحم ،یدهم ،هدنفاب لماع ،اضردیمح ،یثراو

 .مود هرامش ،لوا لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،(راهبلگ رهش :یدروم هعلاطم) دیدج یاهرهش نینکاس یناكم
 و ناریدم هاگدید زا نارهت یرهش یگدنز تیفیک یاه صخاش تیمها نازیم یسررب .(1191) .ینیما یدهم ،نیسح ،تسود هفیظو

 .موس هرامش ،لوا لاس ،یرهش تیریدم تاعلاطم همانلصف ، یرهش تیریدم ناصصختم
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