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 یا هقطنم هعسوت رب یتیریدم یدیلک یاه صخاش شقن یسررب

 (نیمن ناتسرهش سرادم ناریدم هعلاطم دروم)
 1ریه یرقابریم رصانریم

 ناریا ،نارهت ،رون مایپ هاگشناد ،داصتقا هدكشناد ،داصتقا رایداتسا
 21/12/1391 :شریذپ خیرات 92/92/1391 :هلاقم تافیرد خیرات

 هدیکچ
 .دنرییغت لاح رد ،یناهج تالوحت اب ماگمه نآ یاه فده و تسین یناهج تالوحت و رییغت زا ریثأت یب ناریا یناسنا عبانم طیحم
 یا هعسوتو یمتسیس شرگن یعون یگتسیاش تقیقح رد .دنراد فلتخم قطانم رد اهنامزاس هعسوت یارب یتوافتم یایازم ،اهیگتسیاش
 .دوش یم لماش ار اهتیلوئسم و فیاظو ماجنا رد یشخبرثا اب طابترا رد اهشرگن و اه تراهم ،اهیگژیو ،تافص نآ همه هك دراد
 هعلاطم دروم) یا هقطنم هعسوت رب یتیریدم (یگتسیاش و یتیصخش یاهیگژیو) یدیلك یاه صخاش شقن یسررب اب رضاح شهوژپ
 لك هك ،دندوب نیمن ناتسرهش سرادم ناری دم زا رفن 181 شهوژپ یرامآ هعماج .تسا هدش ماجنا (نیمن ناتسرهش سرادم ناریدم
 جیاتن .دش هدافتسا SPSS رازفا مرن رد ،هناگدنچ نویسرگر و هداس نویسرگر نومزآ زا ،اه هداد لیلحت و هیزجت یارب .دندش یرامش
 (R2Adj = /244) دصرد 2/44 عومجم رد .تسا هتشاد یتبثم ریثأت ،یا هقطنم هعسوت رب ،ناریدم یگتسیاش داعبا دهد یم ناشن
 .تسا ینیب  شیپ لباق ،ناریدم یگتسیاش داعبا طسوت ،یا هقطنم هعسوت شیازفا رد تارییغت

 
 یا هقطنم هعسوت ،ناریدم ،یگتسیاش :یدیلک ناگژاو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 mirbagheri_hir@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -1



 1398 راهب ،مود هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 129

 همدقم
 یتابث یب و دوش یم لماش ار نامزاس حطس ات درف حطس زا هک یبوانتم تارییغت ،اهنامزاس رد تارییغت بوانت شیازفا

 هب نآ یاج هب و دننک اهر ار نامزاس طسوت هدش یزیر حرط یاهراک دارفا دوش یم بجوم تارییغت نیا زا لصاح
 ینامزاس یریذپ هعماج هب هرابود رییغت ره زا سپ هک تسا ینعم نادب نیا دنوش دنبیاپ دوخ یصخش یاهراک و فادها
 مدع نیمه و دوش یم نایمطا مدع ثعاب تارییغت نیا نیاش و ننم ناو هاگدید .(3131 ،نیاش و ننم ناو) دوش یم زاین
 دناوت یم یطیارش نینچ رد یریذپ هعماج و دوش كش زا نانکراک ندرک جراخ ثعاب هک دراد ییورین هب زاین نانیمطا
 .دشاب اشگهار
 گنهرف و شناد یلاعت یور رب نآ دركیور هک تسا یمومع شخب یاهداهن زا یكی ،شرورپ و شزومآ ،اتسار نیا رد
 دیاب ،دشاب هتشاد مدرم یاهزاین ندرک فرطرب رد دناوت یم نامزاس نیا هک یتیمها هب هجوت اب و دراد زکرمت مدرم هماع
 رد بولطم عضو و دوجوم عضو نیب هلصاف و توق و فعض طاقن هلیسو نیدب ات دریگ رارق یسررب دروم نآ دركلمع
 هعسوت تیاهن رد و نامزاس دركلمع دوبهب و اه فعضرب هبلغ تهج یریبادت اهنآ هب هجوت ابو هدش هتخانش نآ
 .دوش هدیشیدنا یا هقطنم
 رهام و هتسیاش ناریدم دوجو یزورما هدیچیپ و یعامتجا یداهن ناونع هب شرورپ و شزومآ ماظن ندوب شخبرثا یارب

 دهاوخن نامزاس كی تاراظتنا ققحت هب رداق یرگید صخش هتسیاش ریدم كی زجب تسا یهیدب .تسا یعطق یترورض
 اجنا زا و دربب بولطم هدافتسا براجت زا دناوتب مه و دشاب هتشاد تیریدم شناد مه هک تسا یسک هتسیاش ریدم و دوب
 سرادم هک تسا هدش ثعاب تیریدم فعض نیا و تسا تیریدم فعض ،سرادم زراب تالكشم و لئاسم زا یكی هک
 هلئسم نیا و دشاب رگید فرط زا یا هقطنم هعسوت و فرط كی زا ناملعم و نازومآ شناد زاین یوگخساپ دناوتن
 .ددرگ ناملعم رد یلغش یتیاضران شیازفا بجوم
220) 1وئانآ  یصاخ لغش هب یگداوناخ تیبرت هوحنو تیصخش عون ساسارب دارفا دوب دقتعم ناسانش ناور زا یكی (1
 رت قفوم زین دوخ ینامزاس دركلمعرد درف دشاب هتشاد یناوخمه درف لغش اب تیصخش عون نیا رگا دننک یم ادیپ شیارگ
 یلماع جنپ یوگلا ًاالوا هک دنراد رظن قافتا هطقن نیا رب ریخا لاس دنچ رد ناققحم .(1191 ،یریرب) دوب دهاوخ
 زا یلماع جنپ راتخاس .دریگب رارق هدافتسا دروم تیصخش یاه هبنج نیرتمهم فیصوت یارب دناوت یم هک تیصخش
 ناور یاه هصرع زا یرایسب رد یلماع جنپ یوگلا ًاایناث .دراد تیمومع یبایزرا عبانم و اه گنهرف و اهرایعم ظاحل

 و كیراب) تسا هتفرگ رارق یسررب و شهوژپ دروم یلغش دركلمع اب طابترا رد هژیوب ینامزاس و یتعنص یسانش
 یاهیگژیو اه نآ نیرت مهم زا یكی هک تسا یدایز یاهریغتم ریثأت تحت دارفا دركلمع هک اجنآ زا و .(1331 ،0تنوم
 هب دارفا راتفر هک تسا نآ زا یکاح دارفا یتیصخش تایصوصخ یسررب زا هدمآ تسد هب جیاتن .تسا نانآ یتیصخش
 تسا نانآ یاهراتفر زاس هنیمز دارفا یتیصخش یاهیگژیو ،نیاربانب و دراد یگتسب اهنآ یتیصخش تایصوصخ و اهشنم
 .(1191 ،ولناغم)
 .تسا هدش هتخادرپ یا هقطنم هعسوت رب ناریدم یگتسیاش ریثأت یسررب هب قیقحت نیا رد اذل

                                                                                                                                                               
1 - Anaoo 
2 -Barrick & mount 
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 یرظن ینابم
 و ولوپوکانوتنآ) تسا نامزاس رد دراو هزات نانکراک یزاس هچراپكی رد رثؤم و دمآراک یلماع ،ینامزاس یریذپ هعماج
 هب ،نامزاس رد دراو هزات دارفا .دشاب روآ هرهلد یا هرازگ دناوت یم ،دیدج هفیظو و لغش اب ندش گنهامه .(2120 ،1لتوگ
 و 0رلومرایماک) دنراد زاین ناراكمه یوس زا لوبق لباق و یداع راتفر هب یبایتسد زین و فیاظو ماجنا یگنوگچ یریگدای
 دنوش راگزاس نآ اب و دننک کرد ار دیدج طیحم هنوگچ هک دنریگب دای دیاب دراو هزات دارفا ،عقاو رد .(0120 ،ناراكمه
 و طباور و اه شزرا ،اه شرگن ،اه ییاناوت ،شناد ،نیون یاه تراهم ،رییغت یریذپ هعماج .(۱220 ،ناراكمه و 9نمورگ)
 و شناد ،درف ،دنیارف نیا قیرط زا .(2120 ،ناراكمه و 1رپوک) دوش یم لماش ار یراک یاه بوچراچ و حیحص کرد
 ،تسا راظتنا دروم نامزاس رد هک ار هچنآ و دوش یم انشآ لمع یاه هویش اب و دزومآ یم ار گنهرف و یعامتجا یاه تراهم
 .(۱220 ،۱داتسلیف) دبای یم شهاک نامزاس هب دورو لیاوا رد درف بارطضا و نانیمطا مدع ،هجیتن رد هک دریگ یم ارف
 ریثأت مه رب و دننک یم لماعت مه اب نامزاس و درف نآ رد هک تسا یرمتسم دنیارف یریذپ هعماج ،یقیفلت هاگدید زا
 ار ینامزاس زاین دروم یاه تراهم و یمسرریغ یاه هكبش ،اهراجنه ،اه شزرا ،یریگدای دنیارف قیرط زا دارفا .دنراذگ یم
 و نیناوق ،اه شزرا زا یوریپ و تعاطا هب مزلم ار نانکراک ،یتیریدم دنیارف قیرط زا نامزاس ،نیا رب هوالع .دنزومآ یم
 رد دوخ صاخ شقن اب درف ،نآ قیرط زا هک تسا ییاوتحم رگنایب ،ینامزاس یریذپ هعماج .دنک یم راظتنا دروم یاهراتفر
 هعسوت اب لداعم ار ینامزاس یریذپ هعماج شیازفا شهوژپ نیا رد .(2120 ،ناراكمه و 1یق) دوش یم راگزاس نامزاس
 .میا هدومن ضرف یا هقطنم
 حرطم یدنب میسقت .تسا دعب نیدنچ یاراد ینامزاس یریذپ هعماج هکدندقتعم تیریدم و یسانش هعماج نازادرپ هیرظن

 اهنآ رظن هب .دشاب یم (1131) 1رشیف و (1131) نمدلف ،(۱131) نیاش راک زا هتفرگرب شناراكمه و وئاچ طسوت هدش
 نیا .دشاب یم ینامزاس یاهشزرا و ینامزاس فادها ،یدرف هفیظو ای شقن یلک هطیح هس یاراد ینامزاسیریذپ هعماج
 ناراكمه) دارفا ،(یدرف فیاظو رد تراهم) یگربخ دعب شش لماش و دش هداد هعسوت وا ناراكمه و وئاچ طسوت داعبا
 .دشاب یم خیرات و ینامزاس یاهشزرا و فادها ،نابز ،تسایس ،(نامزاس رد
 نامزاس رد یگتسیاش تیمها
 لاح رد ،یناهج تالوحت اب ماگمه نآ یاه فده و تسین تالوحت و رییغت نیا زا ریثأت یب زین ناریا یناسنا عبانم طیحم
 ره زا شیب نانکراک هعسوت یاه همانرب رد نآ یریگراک هب و روحم یگتسیاش دركیور عیرس شرتسگ و شریذپ .دنرییغت

 رد ناریدم و اهنامزاس یارب یتوافتم یایازم ،اهیگتسیاش .تسا هتفهن دركیور نیارد هک تسا یدیاوف و ایازم هجیتن ،زیچ
 دركلمع ،ینامزاس گنهرف و دنمشزرا یاهراتفر لاقتنا :ریظن ،ینوگانوگ لیالد هب زین اهنامزاس و دنراد فلتخم حوطس
 ناونع هب (اهنآ لغش یاج هب) دارفا یاهتیفرظ رب دیکات و اهنآ تیریدم و اهنامزاس ندرک شخبرثا ،نانکراک همه یارب رثؤم
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 هلیسونیدب ات .(3191 ،یگناگی) دننک یم هدافتسا اه یگتسیاش زا لباقتم و یمیت راتفر تیوقت ،یتباقر تیزم بسک هویش
 .دوش مهارف یا هقطنم هعسوت هنیمز و طیارش
 زا یخرب یدربهار یاه تیزم یاه هویش و تباقر رازبا ناونع هب یروحم یاه یگتسیاش موهفم یلغش یاهدربهار رد
 زکرمت یدرف یگتسیاش هعسوت و باختنا ،مادختسا ،فیراعت رب هژیو هب ،یناسنا عبانم هک یلاح رد ،دوش یم نایب اهتکرش
 یدربهار یاه هلوقم رب هدش هئارا (2331)1لماه و دلارپ طسوت هک یدیلک یاه یگتسیاش ،تسخن هاگدید رد .دنراد
 تسا یناسنا عبانم و دارفا رب زکرمت ،مود هاگدید رد اما .دنریگ یم رظن رد لک كی تروص هب ار نامزاس هک دنراد زکرمت
 یگتسیاش هک دسر یم رظن هب نینچ ،یگتسیاش فیراعت اب .دنتسه نتشیوخ یاه شزرا زاربا یارب تباقر لاح رد هک
 رب رد ،دشاب هتشاد ریثأت یلغش دركلمع یور رب میقتسمریغ ای میقتسم یا هنوگ هب هک ار یزیچ ره هک تسا یرتچ دننامه
 ،لغش كی ماجنا یارب هک دهد یم ناشن ار هتفای دشر ناسنا كی زا یریوصت یگتسیاش ،رگید ترابع هب .دریگ یم

 نآ همه هک دراد نانکراک هب یمتسیس شرگن یعون یگتسیاش تقیقح رد .دشاب هتشاد تهج ره زا ار لماک یاه یگدامآ
 ار یا هقطنم هعسوت یارب اهتیلوئسم و فیاظو ماجنا رد یشخبرثا اب طابترا رد اهشرگن و اه تراهم ،اهیگژیو ،تافص
 .دنراد ریثأت یلغش دركلمع یور هک درک یقلت یراتفر داعبا ناوت یم ار اهیگتسیاش بیترت نیا هب .دوش یم لماش

 ای ،هداد ناشن شنکاو هنوگچ صاخ طیارش رد ای و دننک هفیظو ماجنا دیاب هنوگچ دارفا هک تسا نیا رگنایب اه یگتسیاش
 .(1191 ،یضیرع)؟دننک راتفر هنوگچ
 و ششوک و شالت اب هک دنوش یم بوسحم یا هقطنم هعسوت روظنم هب نامزاس عبانم نیرتدنمشزرا یناسنا عبانم نیاربانب
 و اهیئاناوت یاراد عبانم نیا .دشخب یم ققحت ار ینامزاس فادها ،نامزاس ازجا رگید یریگراكب و یگنهامه داجیا

 تخانش و کرد دنمزاین مهم نیا هب یبایتسد .دوش یم لیدبت لعف هب ینامزاس طیحم رد هک دنتسه یا هوقلاب یاهتیلباق
 تسا یسررب لباق هنیمز نیا رد هک یدراوم زا یكی .تسا شالت و راک یارب بسانم طیارش ندرک مهارف و اهناسنا لماک
 یرالاس هتسیاش ماظن بلاق رد دنیآرف نیا .تسا اهنآ تیلباق و براجت ،یئاناوت اب بسانتم یاه هاگیاج رد دارفا نداد رارق
 مهارف سپس و اهورین موادم بذج و بلج ،شنیزگ ،یگتسیاش لامجا هب یرالاس هتسیاش موهفم .تسا هدیدرگ یسررب
 .(0191 ،دازآ یرگسع) دشاب یم دارفا یاه یدنمناوت بسح تیریدم لامعا یاه هنیمز ندرک
 یهیدب .دنریگ رارق روما سأر رد دیاب نادراک و قیال دارفا ،یا هقطنم هعسوت نآ عبت هب و ینامزاس فادها ققحت یارب
 یسک هتسیاش ریدم و دوب دهاوخن نامزاس كی تاراظتنا ققحت هب رداق یرگید صخش هتسیاش ریدم كی زجب تسا
 .دربب بولطم هدافتسا براجت زا دناوتب مه و دشاب هتشاد تیریدم شناد مه هک تسا

 تیریدم رد یگتسیاش
 تیافک هک تسا یلاح رد نیا دنشاب هتشاد دوخ راک ماجنا یارب ار مزال تیافک دارفا هک تسانعم نیا هب یگتسیاش موهفم
 یانبم رب تیریدم ماظن رارقتسا دركیور نیا زا رتارف و رت ن ًاالک هلوقم و دنک یمن حالصا ار نامزاس درف كی نتشاد
 .تسا 0یگتسیاش

                                                                                                                                                               
1 - Prald & Hamel 
2 -Management based on competency 
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 یگتسیاش یانبم رب تیریدم رد یناسنا یاه هیامرس هرادا یارب گنهامه و کرتشم بوچراچ و مجسنم دركیور كی
 هب .دوش یم نیودت نامزاس نالک یاهدربهار اب طبترم یاه یگتسیاش زا یکرتشم هعومجم یانبم رب هک تسا تدمدنلب
 ینامزاس هاگیاج رد دارفا نتفرگ رارق ثعاب هک تسا یقیفلت دنیارف كی یگتسیاش یانبم رب تیریدم رگید ترابع
 یا هفرح و یصصخت یاه تیحالص شرتسگ بجوم و هدش یراک یاه تراهم و اه تیلباق ،اه ییاناوت اب قباطم بسانم
 .ددرگ یم یا هقطنم هعسوت هب رجنم ودوش یم
 قیقحت هنیشیپ

 یلخاد هنیشیپ
 نیب هک داد ناشن تیریدم یشخبرثا رد ناریدم یگتسیاش شقن یسررب ناونع تحت یقیقحت رد (3191) یگناگی 
 داعبا یاهریغتم مامت نیب نینچمه و دراد دوجو یگتسبمه تیریدم یشخبرثا و ناریدم یعامتجا و یدرف یگتسیاش
 .دراد دوجو یرادانعم یگتسبمه نانآ یشخبرثا و (یعامتجا دعب و یدرف دعب) ناریدم یاهیگتسیاش
 رما رد یروآون شریذپ اب سرادم ناریدم یگتسیاش هطبار» ناونع تحت یشهوژپ یط (9391) ناراكمه و نایمارهب
 تبثم ی هطبار شزومآ رما رد یروآون شریذپ اب ،فلتخم داعبا رد ناریدم یگتسیاش نایم هک دنداد ناشن «نانآ شزومآ
 رایعم دناوت یم یگتسیاش هک داد ناشن ماگ هب ماگ نویسرگر لیلحت زا لصاح یاه هتفای یفرط زا .دراد دوجو رادانعم و
 هفلؤم نیرتهب قیوشت و رییغت دعب نینچمه .دیآ رامشب یشزومآ ناریدم طسوت یروآون شریذپ ینیب شیپ یارب یربتعم
 .تسا دوب یروآون یارب نیبشیپ
 یعس «ینامزاس یریذپ هعماج و یلغش یاهوزرآ نیب ةطبار یسررب» :ناونع اب یقیقحت یط (9391) ناراكمه و یحتف
 لامش ناناوج و شزرو لک تارادا نانکراک نایم رد ینامزاس یریذپ هعماج و یلغش یاهوزرآ نیب ةطبار یسررب رد
 زین (هناگدنچ نویسرگر و نوسریپ یگتسبمه بیرض) یطابنتسا و یفیصوت رامآ یاهش ور زا .تسا هدوب ناریا برغ
 یگتسیاش ،یدرکراک/ینف یگتسیاش) نآ یاه هفلؤم و یلغش یاهوزرآ نیب هک داد ناشن جیاتن .تسا هدش هدافتسا

 و یگدنز كبس ،لالقتسا/یراتخمدوخ ،نتشاد ریثأت ای تمدخ ،هنانیرفآراک تیقالخ ،ینامزاس تابث ،یمومع تیریدم
 ۀدنیآ زا زادنا مشچ و نانکراک تیامح ،مهافت ،شزومآ تفایرد) نآ داعبا و ینامزاس یریذپ هعماج اب (ضحم شلاچ
 .دراد دوجو رادانعم و تبثم ةطبار نامزاس
 یجراخ هنیشیپ
 یلغش یاهوزرآ اب یلک یبلاق رد ینامزاس یریذپ هعماج هک دنداد ناشن دوخ ةعلاطم رد (۱220) ناراكمه و یدرایلگیب
 هب ینامزاس یریذپ هعماج ،ناققحم نیا قیقحت زا لصاح جیاتن ساسارب .دراد تبثم ةطبار یلغش ةهارراک رب ینتبم

 بجوم فرط كی زا یلغش تصرف دوجو ساسحا نیا .دوش یم رجنم نامزاس رد یلغش یاه تصرف دوجو ساسحا
 هب لیامت شهاک ،رگید فرط زا و تساهنآ یلغش ۀرادنپدوخ زا یشخب هک دارفا یلغش ةهارراک ناکرا تیوقت و شیازفا
 .دوش یم تمدخ کرت
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 تیریدم ،هلئسم لح ،تاطابترا ،نانکراک شرورپ و هعسوت ار تیریدم یاهیگتسیاش ،یقیقحت یط رد (2120) 1زدراودا 
 اه هاگدید ندرک هچراپكی ،یدرف نیب یهاگآ ،(هفیظو) دركلمع تیریدم ،هورگ لیكشت ،هفیظو و ینف یاه تراهم ،رییغت
 .تسا هدرک نایب

 یلغش تیاضر داجیا رد هاگشناد دشرا ناریدم یاه تراهم هک تفای تسد هجیتن نیا هب یشهوژپ رد (9120)0ینیشور 
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار رامآ نیرتشیب ناریدم یکاردا و یناسنا یاه تراهم ،اه تراهم نیا زا .دنراد ریثأت دیتاسا
 قیقحت یسانش شور
 و اه هداد یروآدرگ شور و تیهام رظن زا و تسا یدربراک عون زا ،دنک یم لابند هک یفادها بسح رب شهوژپ نیا
 ینادیم و یا هناخباتک شور ود ره زا قیقحت نیا رد .تسا یشیامیپ - یفیصوت شهوژپ نیا ،طوبرم تالاؤس هب خساپ
 و  یا هناخباتک شور زا كیروئت ینابم لیمكت یارب رت قیقد ترابع هب .تسا هدش هدافتسا  تاعالطا یروآ عمج یارب
 ساسا رب .دش هدافتسا ینادیم  شور زا قیقحت یاهریغتم اب طابترا رد زاین دروم تاعالطا ریاس یروآدرگ یارب
 یرامآ هعماج هب نیبام یف طباور یطابنتسا رامآ زا هدافتسا اب و یرامآ تادنتسم اب هنومن كیزا هدمآ تسد هب تاعالطا
 .دش هداد میمعت

 سپ هک دنهد یم لیكشت نیمن ناتسرهش مود و لوا رود هطسوتم ،یئادتبا سرادم ناریدم هیلک ار قیقحت یرامآ هعماج
 نیمن ناتسرهش (مود و لوا هرود هطسوتم ،یئادتبا) سرادم رد ریدم 211 عومجم رد هک دیدرگ صخشم مالعتسا زا
 .دش یرامش لک و هدوبن یریگ هنومن هب یزاین ندوب سرتسد رد و دودحم تهج هب هک دنشاب یم راک هب لوغشم
 قیقحت فده
 ناتسرهش سرادم رد یا هقطنم هعسوت رب ناریدم (یگتسیاش و یتیصخش یاهیگژیو) یدیلک یاه صخاش شقن یسررب
 نیمن

 قیقحت هیضرف
 ریثأت نیمن ناتسرهش سرادم رد یا هقطنم هعسوت رب ناریدم (یگتسیاش و یتیصخش یاهیگژیو) یدیلک یاه صخاش
 .دراد یرادانعم

 قیقحت ورملق
 و یتیصخش یاهیگژیو) یدیلک یاه صخاش شقن یسررب زا تسا ترابع قیقحت عوضوم :یعوضوم ورملق  -1
 نیمن ناتسرهش سرادم رد یا هقطنم هعسوت رب ناریدم (یگتسیاش

 .تسا هدمآرد ارجا هب ۱391 لاس رد هک هدوب یعطقم یا هعلاطمرضاح قیقحت :ینامز ورملق 
 .دشاب یم نیمن ناتسرهش سرادم ناریدم هب دودحم قیقحت یناكمدعب :یناكم ورملق 
 یروآدرگ همانشسرپ رازبا زا هدافتسا اب قیقحت ییاه هداد و تاعالطا (یشیامیپ شور) قیقحت یلک شور زا یوریپ هب

 لامرن نومزآ .تفرگ رارق لیلحت دروم یطابنتسا و یفیصوت حطس ود رد spss رازفا مرن زا هدافتسا اب سپس و هدش
 یاهریغتم هطبار شجنس و نومزآ یارب و (شزارب ییوكین) فونریمسا-فورگوملوک نومزآ زا هدافتسا اب هعماج ندوب

                                                                                                                                                               
1. Edwards 
2. Roshini 
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 یاهریغتم زا كی ره یراذگریثات بیرض نازیم زا عالطا یارب نینچمه هداس نویسرگر نومزآ زا کالم و نیب شیپ
 .دش هدافتسا هریغتم دنچ نویسرگر زا هتسباو ریغتم رب لقتسم
  هداد لیلحت و هیزجت
 یلصا هیضرف نومزآ .

 دراد یرادانعم ریثأت نیمن ناتسرهش سرادم ناریدم یا هقطنم هعسوت رب ناریدم یگتسیاش

 یطخ هطبار هک تفگ ناوت یم هداس ینویسرگر هلداعم ساسا رب و (1-1) لودج رد جردنم تاعالطا اب قباطم
 .دراد دوجو P<12/2 یرادانعم حطس و R= 101/2 اب ربارب یگتسبمه نازیم اب کالم و نیبشیپ ریغتم نیب یرادانعم
R = 10۱/2 رادقم 2 Adj یگتسیاش قیرط زا ناریدم ینامزاس یریذپ هعماج سنایراو زا دصرد 1/0۱ هک دهدیم ناشن 
 101/2 یاتب بیرض اب ناریدم یگتسیاش (9-1) لودج یاه هداد ساسا رب نینچمه و ؛تسا ینیبشیپ لباق ناریدم
 فارحنا رد دحاو كی شیازفا هجیتن نیا ساسا رب ؛دنشاب یم ینامزاس یریذپ هعماج شیازفا رد راد ینعم ریثأت یاراد
 سكع رب دهد یم شیازفا 101/2 نازیم هب ار ینامزاس یریذپ هعماج درادناتسا فارحنا ،ناریدم یگتسیاش درادناتسا
 ریغتم درادناتسا فارحنا رد دحاو 101/2 شهاک بجوم ،ناریدم یگتسیاش درادناتسا فارحنا رد دحاو كی شهاک
 111/331 اب ربارب اب F رادقم (0-1) لودج رد جردنم تاعالطا اب قباطم نینچمه .دوش یم ینامزاس یریذپ هعماج
 یریذپ هعماج شیازفا رد ناریدم یگتسیاش شقن هک دهد یم ناشن و تسا رادانعم p =222/2 حطس رد هک دشاب یم
 یریذپ هعماج رب ناریدم یگتسیاش هک تفگ ناوت یم قیقحت یلصا هیضرف دییأت نمض اذل .تسا رادانعم ینامزاس
 اب لداعم ار ینامزاس یریذپ هعماج شیازفا شهوژپ نیا رد .دوش یم نآ شیازفا بجوم و هتشاد تبثم ریثأت ینامزاس
 .میا هدومن ضرف یا هقطنم هعسوت

 هداس نویسرگر زا هدمآ تسد هب لدم هصالخ :(1-4) لودج
2R هدش لیدعت 

2R 
R نیبشیپ ریغتم 

 ناریدم یگتسیاش  101/2 30۱/2 10۱/2

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 Anova نومزآ جیاتن :(2-4) لودج
 یراد ینعم حطس F مود یاهناوت نیگنایم یدازآ هجرد مود یاهناوت عومجم نویسرگر نومزآ

 222/2 111/331 ۱2۱/1 1 ۱2۱/1 نویسرگر

   192/2 111 311/1 هدنامیقاب

    311 ۱31/11 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نویسرگر هلداعم بیارض :(3-4) لودج
 یراد ینعم حطس t هدش درادناتسا بیرض هدشن درادناتسا بیرض نیبشیپ ریغتم

B دروآرب یاطخ Beta 

 192/2 -112/0  130/2 -311/2 تباث بیرض

 222/2 091/11 101/2 112/2 111/1 ناریدم یگتسیاش 

 یا هقطنم هعسوت ای ینامزاس یریذپ هعماج :کالم ریغتم
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 جیاتن
 ره رد شهوژپ هک تسا یهیدب .تسا یریگهجیتن و ثحب هلحرم شهوژپ و هعلاطم عون ره رد هلحرم نیرت مهم
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 نآ زا لصاح یاهدرواتسد و جیاتن تسا مهم هچنآ نكیل تسا صاخ یاهزیگنا و فده یاراد ،دوش ماجنا هک یاهنیمز
 ،یریگهجیتن و ثحب بیترت هب تمسق نیا رد .دبای زوربو روهظ دناوت یم قیقحت ندوب یدربراک تروص رد هک تسا
 .ددرگیم نایب قیقحت جیاتن زا هتساخرب تاداهنشیپ

 یفیصوت یاه هتفای هصالخ
 .دنشاب یم نز مه دصرد 11 و درم نایوگخساپ زا دصرد 9۱ هک داد ناشن رضاح شهوژپ یتخانش تیعمج یاه هتفای
 نایوگخساپ زا دصرد 1 .دنشاب یم سناسیل قوف دصرد 11 و شناسیل دصرد 11 ،ملپید قوف نایوگخساپ زا دصرد 1
 و لاس 2۱ ات 21 ینس هلصاف رد دصرد ۱1 ،لاس 21 ات 29 ینس هلصاف رد دصرد 19 ،لاس 29 زا رتمک ینس هلصاف رد
 ۱1 ات 11 یاراد دصرد 11 ،لاس 21 ات 1 یاراد نایوگخساپ زا دصرد 1 .دنراد رارق لاس 2۱ زا رتالاب مه دصرد 20
 .دنتسه تمدخ هقباس لاس 20 زا رتشیب مه دصرد 20 و لاس 20 ات 11 یاراد دصرد 19 ،لاس
 ،یتیصخش یاه یگژیو نیب زا هک دهد یم ناشن یرامآ هنومن نیب رد قیقحت یاهریغتم یاه یگژیو هب طوبرم یاه هتفای
 زا رتالاب ناریدم یگتسیاش .دشاب یم نیگنایم نیرتمک یاراد ییوخروجنر ناور و نیگنایم نیرتالاب یاراد ییارگنورب
 یگتسیاش نیگنایم زا رتشیب ناریدم یدرف یگتسیاش نیگنایم ،ناریدم یگتسیاش داعبا نیب زا و دراد رارق نیگنایم
 .تسا یعامتجا
 یریگ هجیتن و ثحب
 سرادم ناریدم (یگتسیاش و یتیصخش یاه یگژیو) یدیلک یاه صخاش شقن نییبت یاتسار رد رضاح شهوژپ

 .دوش یم هتخادرپ اهنآ ریسفت و نییبت هب هک دمآ تسد هب لیذ جیاتن و ماجنا یا هقطنم هعسوت اب نیمن ناتسرهش
 یرادانعم و تبثم ریثأت ناریدم یا هقطنم هعسوت رب یتیصخش یاه یگژیو ،شهوژپ یلصا هیضرف نومزآ جیاتن اب قباطم
 نیا یبرجت و یلقع دهاوش اب یلو ،تسا هدشن تفای ،دنک تیامح هتفای نیا زا دناوتب هک یشهوژپ هنیشیپ دنچ ره .دراد
 شرگن و شزیگنا درف ره تیصخش اریز .دراد شا یلغش دركلمع رد یمهم شقن درف ره تیصخش ..تسا راگزاس هتفای
 شیپ لماوع نایم رد .دنک یم صخشم ،دهد یم خساپ یلغش تائاضتقا هب درف هک یاهویش و لغش كی هب تبسن ار درف
 لباق یرادیاپ و هعسوت لیلد هب یتیصخش یاه یگژیو (1220) 1نوستربور و رپوک راهظا هب انب یلغش تیقفوم هدننک ینیب
 دننک یم تیامح هدیقع نیا زا یبرجت تاقیقحت هارمه هب فلتخم یاه هیرظن ..دنراد یرترب اه یگژیو ریاس رب اهنآ لوبق
 نیاربانب .(1220 ،0روتپس) دنراد رادانعم هطبار یلغش تیقفوم ای دركلمع اب یتیصخش یاه یگژیو و تافص یخرب هک
 یریگراک هب و تیصخش داعبا و رصانع قیقد ییاسانش اب تسا یلغش تیقفوم یاه هدننک ینیب شیپ زا یكی تیصخش
 .داد دهاوخ ناشن دوخ زا یبولطم دركلمع هدنیآ رد درف هک دوب نئمطم ناوت یم نآ رصانع و داعبا ساسارب درف
 .ددرگ یم رثؤم یا هقطنم هعسوتربو
 رد ..دراد یرادانعم و تبثم ریثأت یا هقطنم هعسوت رب ناریدم یگتسیاش ،شهوژپ یلصا هیضرف نومزآ جیاتن اب قباطم 
 و شناد ،هبرجت ،یدنمناوت زا هک تسا یناریدم دنمزاین ینامزاس فادها ققحت هک تفگ ناوت یم هتفای نیا نییبت

 ناریدم یبایزرا یارب مه و هعسوت یارب مه یتیریدم یاه یگتسیاش داعبا تخانش .دنشاب رادروخرب یتیریدم یاهتراهم
                                                                                                                                                               

1 - Cooper & Robertson 
2 - Septor 
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 یا هنوگب دیاب طباوض نیا و دشاب دوجوم کالم و هطباض دیاب هتسیاش دارفا باختنا یارب .دور یم رامشب یساسا لماع
 و باختنا ،دوش یم نییعت یگتسیاش یاهروحم و هفلؤم هک ینامز دور یم راظتنا اذل .دنشاب شجنس لباق هک دنوش باختنا
 اهییاناوت و اه تراهم ،شناد زا یا هعومجم اه یگتسیاش .دریگ تروص اه هفلؤم نیا هب هجوت اب سرادم ناریدم باصتنا
 تاقیقحت رثا رب .دبای تسد تیقفوم هب شیوخ فیاظو ماجنا رد دهد یم هزاجا صخش هب هک تسا صاخ لغش كی رد
 یارب یگتسیاش هک تسا هداد ناشن تسا هداد ماجنا ناریدم یگتسیاش هنیمز رد (2120) 1فوردوو زلراچ هک یددعتم
 ناریدم یاه یگتسیاش یور رب یا هعلاطم (1120) ناراكمه و 0یكساوت نینچمه دراد دربراک لغش ماجنا رد یشخبرثا
 یشخبرثا یارب یتیریدم یاه یگتسیاش رد ناریدم یاه شرگن هک هداد ناشن هک دنداد ماجنا زتاک لدم ساسا رب یشزومآ
 .تسا یتیریدم مهم تاكن زا یكی ناریدم راک
 زا یندشن ادج مهم لماوع ناونع هب ناسنا یتیصخش یاه یگژیو هک هک درک طابنتسا نینچ ناوت یم قیقحت نیا جیاتن زا

 ریثأت تحت یدایزدودح ات درف ره راتفر اریز ،دراذگ یم ریثأت ناسنا ینامزاس طیحم رد یگتسیاش و ناسنا تیصخش
 ریثأت تحت میقتسم روط هب یا هقطنم و ینامزاس هعسوت و یریذپ هعماج و تسوا یاه یگتسیاش و تیصخش

 .دشاب یم یو (یاه یگتسیاش و تیصخش) یدیلک یاه صخاش
 ،ارگنورب ینعی تبثم هچ ره ناریدم یتیصخش یاهیگژیو هک دهد یم ناشن شهوژپ نیا زا لصاح جیاتن یلک روط هب
 نارگید زا دهد قفو رتشیب طیارش و طیحم و لغش اب ار شدوخ دناوتب درف و دشاب نادجو اب وریذپلد و ریذپ فاطعنا
 .ددرگ یم یا هقطنم هعسوت هب رجنم و هدش ریذپ هعماج دوز یلیخ دنک كمک نارگید هب و دهاوخب كمک
 اهداهنشیپ
 هرادا رگا نیاربانب ؛دراد ریثأت ناریدم یریذپ هعماج رب یتیصخش یاه یگژیو ،شهوژپ هیضرف جیاتن اب قباطم -1
 زا یتمسق ناونع هب تیصخش یلماع ۱ لدم رب ینتبم تیصخش یبایشزرا كی زا نیمن ناتسرهش شرورپ و شزومآ
 هک ار یناریدم دنناوت یم ،دنیامن هدافتسا یهدنامزاس و تاعیفرت ،دركلمع یبایزرا ،باختنا ،مادختسا متسیس و دنیارف
 یرت بسانم یهدنامزاس و یزیر همانرب و دننک ییاسانش ،دش دنهاوخ ینامزاس طیارش اب قابظنا مدع راچد ًاالامتحا
 .دنشاب هتشاد

 رد و یمادختسا یاه نومزآ یارجا ماگنه رد هک تسا نیا دومن هجوت نآ هب ناوت یم هک یا هلاسم نیرت مهم -0

 یادتبا رد دارفا هک رتهب هچ و دهد رارق رظن دم ار ناریدم یتیصخش یاه یگژیو ریغتم مادختسا زا لبق یاه هبحاصم
 یلغش دركلمع دنناوتب یتیصخش یاه یگژیو هب هجوت اب هک دنوش هرادا بذج یدارفا و دنوش لرتنک نامزاس هب دورو
 .دنهد ناشن دوخ زا نامزاس رد ار یرتالاب

 یاه تراهم و یا هفرح تامولعم و شناد ،ناریدم یا هفرح رابتعا هب ناریدم باختنا رد دوش یم هیصوت نیلوئسم هب -9
 هعسوت رد اه هفلؤم نیا داد ناشن قیقحت نیا جیاتن ،هک ارچ .دوش یرتشیب هجوت (یدرف یاه یگتسیاش) ناریدم
 رظن هب یرورض ناریدم باختنا رد یتیریدم یاه یاه یگتسیاش نیا هب هجوت نیاربانب ؛دراد ار ریثأت نیرتشیب یا هقطنم
 .دسر یم

                                                                                                                                                               
1  -  Charls Woodruffe 
2  -  Tovasky 
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 رد دناوت یم مهم نیا .دنیامن ذخا ار مزال یاه شزومآ و تاعالطا یتیریدم یاه یگتسیاش دروم رد یتسیاب ناریدم -1
 .دبای ققحت ،یتیریدم یگتسیاش اب طبترم یاه تراهم اب سرادم ناریدم ییانشآ تهج یشزومآ هاگراک یرازگرب بلاق

 ماگنه رد یتح و راک طیحم رد دارفا (یگتسیاش و یتیصخش یاه یگژیو) یدیلک یاه صخاش هب نداد تیمها اب -۱
 و دنوش نابیرگ هب تسد اهنآ اب نانکراک اهدعب تسا نكمم هک یا هدیدع تالكشم زورب زا ناوت یم ،نانکراک مادختسا
 .ددرگ مهارف یا هقطنم هعسوت هنیمز ات ،درک یریگولج ،دراذگ رثا ناش یلغش دركلمع یور رب یعون هب
 عبانم
 یتخانش ،یفطاع شوه یاهی گتسیاش ریثأت یسررب .(2391) .ینیئان ،یداینب و یلع ،مدقم هداز یداه ،مرکا ،نایئاضر ؛یلع ،یمیرک یجاح

 یپایپ هرامش ،لوا هرامش ،مجنپ لاس ،یدربهار تیریدم هشیدنا ،ناریا یتلود شخب یناسنا عبانم ناریدم یاه یگتسیاش رد یعامتجا و
 900-1۱0 صص ،3

 لاس یماظتنا تیریدم تاعلاطم همانلصف ،ناریدم یاه یگتسیاش هدنزاس لماوع ییاسانش ..(2391) .دومحم ،یمارکا و سابع ،یدیشروخ
 21۱-03۱ ص ،1 هرامش ،مشش

 هرامش ،91 لاس ،شهوژپ و سلجم هلجم ،یمالسا یاروش سلجم یاهشهوژپ زکرم ،یگتسیاش یانبم رب تیریدم .(1191) .دماح ،ناناقهد
 191-011 صص ،9۱

 ،(1191) یبئاص دمحم و یـسوط یلع دمحم همجرت ،یناسنا عبانم و نانکراک روما تیریدم .(2331).سا .لادنار ،رلوش ؛لآ نومیش ،نالود
 یتلود تیریدم شزومآ زکرم ،نارهت ،مشش پاچ

 11-90 صص ،120 هرامش ،ریبدت همانهام ،دربراک و میهافم ،یگتسیاش .(1191) .میرم ،ینافرع و دمحم ،یتناید

 ،لوا دلج ،(۱191) دمحم دیس ،یبارعا و یلع ،نایسراپ همجرت ،(اهدربراک و اه هیرظن ،میهافم) ینامزاس راتفر ،1331 ،نفیتیا یپ ،زنیبار
 یگنهرف یاه شهوژپ رتفد تاراشتنا ،نارهت

 10-19 صص ،۱1 هرامش ،ریبدت هلجم ،مطالتم یایند یارب تیریدم یاه یگتسیاش هلاقم .(1191) .یلع ،نایئاضر

 تیاضر و یشزومآ یاه هورگ ناریدم یربهر یاه كبس نیب طابترا .(9391) .نیسح ،گنرشوخ و هللااطع ،هیول یدسا ؛تخدهام ،یرهاط
 1۱-91 صص ،11 هرامش ،10 لاس ،رگن هعماج ییامام و یراتسرپ هلجم ،یملع تایه یاضعا یلغش

 ناریا عیانص یروآون و شرتسگ نامزاس تاراشتنا ،نارهت ،حرط داهنشیپ .(1191) .اضر دیمح ،یضیرع

 روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس ،ناریدم رییغت و باصتنا و باختنا .(0191) .نسحم ،دازآ یرگسع

 لوا پاچ ،یتعنص تیریدم نامزاس تاراشتنا ،یتیریدم یاهیگتسیاش .(3191) .افو ،نایرافغ

 نانکراک نایم رد ینامزاس یریذپ هعماج و یلغش یاهوزرآ نیب ةطبار یسررب .(9391) .نسحریم ِژرماع رادرهم ،هداز مرحم ،زربیرف ،یحتف
 929-909 صص ،0 هرامش ،1 هرود ،یشزرو تیریدم هلجم ،ناریا برغ لامش ناناوج و شزرو لک تارادا

 11-30 صص ،311 هرامش ،مهدجه لاس ،ریبدت همانهام ،یگتسیاش یوگلا اب ناریدم شزومآ .(1191) .یضترم ،یمرک

 رون مایپ تاراشتنا ،نارهت ،تیصخش یسانش ناور .(1191) .فسوی ،یمیرک

 ،یتیریدم یوگلا كی هئارا و دوخ هاگدید زا یندب تیبرت نامزاس ناریدم یاهیگتسیاش و اهتراهم نییعت .(1191) .دوعسم ،یمرهج نایردان
 11-10 ص ،یندب تیبرت هدكشناد ،ملعم تیبرت هاگشناد یرتکد همان نایاپ

 هلجم ،(نیوزق ناتسا تارباخم تکرش رد یدروم هعلاطم) تیریدم یشخبرثا رد ناریدم یگتسیاش شقن .(3191) .همطاف هدیس ،یگناگی
 .1۱-11 صص ،۱ هرامش ،لوحت و هعسوت تیریدم

 عیانص و وردوخ یسدنهم هلجم ،یناسنا یاه هیامرس هعسوت رد یتسرپرس یاه یگتسیاش شقن .(1191) .میرم ،ینافرع و دمحا ،یفسوی
 91-31 صص ،1 هرامش ،هتسباو
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