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 دیدشت رد یگنهرف و یشزومآ تاناکما هنیهب شنکارپ مدع هدولاش یبایزرا
 (یبرغ ناجیابرذآ :یدروم هعلاطم) یا هیحان یاه توافت

 1ییاباب کیب ریشب
 ناریا ،ناکلم ،یمالسادازآ هاگشناد ،ناکلم دحاو رایداتسا

 68/36/٩398:شریذپ رودص خیرات  63/38/0398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 زا نتساک و هدوب یا هیحان یاه توافت دیدشت یلصا لماوع زا یگنهرف و یشزومآ تاناكما هلمج زا تاناكما بولطم شنکارپ مدع
 شرگن اب اتسور و رهش هعلاطم ،تیعمج و تاناكما هنیهب عیزوت ،یطیحم یاه ناوت زا یقطنم و یلوصا یرادرب هرهب ،اه لداعت مدع
 نآ رب رضاح هلاقم رد اذل .تسا یا هیحان یزیر همانرب مهم فیاظو هلمج زا اه هاگتنوكس نیبام یاه یرباربان نازیم تخانش و یمتسیس
 ناتسا یاه ناتسرهش یگنهرف - یعامتجا یاه هنیمز رد صخاش 02 زا هدافتسا و یا هشوخ و یلماع لیلحت کینكت زا هدافتسا اب تسا

 هجیتن .تسا یلیلحت -یفیصوت نآ یسررب شور و یا هعسوت -یدربراک شهوژپ نیا رد قیقحت عون .دزادرپب یبرغ ناجیابرذآ
 یاه هتفای .تسا مورحم رایسب و مورحم -رادروخرب اتبسن -رادروخرب حطس 0 رد اه ناتسرهش یدنب میسقت یلماع لیلحت یریگراكب
 ناتسرهش 10 نیب رد -52/5 زایتما اب 10 هبتر ناردلاچ ناتسرهش و 10/5 زایتما اب 0 هبتر یوخ ناتسرهش هک دهد یم ناشن شهوژپ
 52/55 ،رادروخرب دصرد 5/62 ،رادروخرب حطس رد اه ناتسرهش دصرد 25/52 هک ،هدرک بسک دوخ هب ار یبرغ ناجیابرذآ ناتسا

 لیلحت زا هدافتسا اب تیاهن رد و دنتفرگ رارق مورحم رایسب حطس رد دصرد 06/10 و مورحم دصرد 52 /25 ،رادروخرب ًااتبسن دصرد
 دیدشت زا ناشن ،اه هتفای عومجم رد .دنا هدش یدنب هقبط نگمه یاه هورگ هب اه ناتسرهش ،مارگوردند رادومن میسرت و یا هشوخ
 هب هجوت نیاربانب .تساهنآ بولطم شنکارپ مدع ظاحل هب یگنهرف -یعامتجا یاه صخاش زا یرادروخرب رد اه ناتسرهش یرباربان
  .تسا یرورض یرما هعلاطم دروم هدودحم هعسوت یاتسار رد یا هیحان یاه یزیر همانرب لوصا

 
 یبرغ ناجیابرذآ ناتسا ،یلماع لیلحت ،یا هیحان یاه توافت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 هعسوت هاگ» .دندرگ یم عفتنم رشیب نآ زا هتشذگ هب تبسن عماوج و دوش یم یقلت رتهب یگدنز یاپمه هعسوت هزورما
 یطیحم عبانم یعقاو شزرا شجنس و نییعت هنیمز رد مه هک دوش یم هدرب شیپ یداصتقا یاه هویش و اهشور اب رتشیب
 دیدهت ار تایح عاونا ریاس و تیناسنا ،دح زا شیب شیازفا تروص رد هک یاهتیدودحم رطاخ هب مه و یناسنا و
  .«دنا هدنام ماکان و هدروخ تسکش ،دنک یم
 یریگ تمس و نامزاس دیدجت دوخ رد هک تسا یدعب دنچ ینایرج هعسوت اریز ؛تسین یداصتقا دشر نامه هعسوت
 لماش ،دمآرد و دیلوت نازیم رد دوبهب رب هوالع هعسوت .دراد هارمه هب ار یعامتجا -یداصتقا ماظن لک توافتم
 .تسا مدرم یمومع یاهرظن هجو و اهراتسیا نینچمه و یرادا ،یعامتجا ،یداهن یاهنامتخاس رد یساسا ینوگرگد
 دشر زا رتارف یموهفم هعسوت .دریگ یم رب رد زین ار مدرم هدیقع و موسر و تاداع یتح دراوم یرایسب رد هعسوت
 زا تسا یتفن یاهدمآرد هب یکتم اهنآ یداصتقا دشر هک ییاهروشک زا یرایسب نونکا مه هک یروط هب دراد یداصتقا

 یهیدب دنوش یم بوسحم هعسوت لاح رد یاهروشک هرمز رد تورث و دمآرد ندوبالاب مغر هب یبرع یاهروشک هلمج
 هنوگره هک ارچ .دوب هعماج فلتخم داعبا رد یتارییغت داجیا لابندب ،مهم هلوقم نیا هب انتعا نودب ناوت یمن هک تسا
 هعماج رد ،یگنهرف شریذپ یعون هب طونم یعامتجا و یسایس ،یداصتقا زا معا هعماج داعبا یمامت رد یلوحت و رییغت
 نیا زا .دوب هعماج رگید داعبا رد هعسوت ققحت لابندب ناوت یمن یگنهرف بسانم رتسب داجیا نودب نیاربانب .دشاب یم
 هتفرگ رارق وکسنوی هلمج زا یناهج عماجم زا یرایسب هجوت دروم یگنهرف هعسوت موهفم ریخا یاهلاس یط یور
  .تسا
  هلأسم نایب
 یهجوت لباق لکش هب رگید رهش هب یرهش زا یتح و اهاتسور و اهرهش رد تاناکما زا یریگ هرهب هلصاف هزورما
 و قطانم نیب ،قطانم نورد ،قطانم ،اهرهش و اهرهش ،اهرهش و اهاتسور ،اهاتسور نایم حطس فالتخااذل تسا دوهشم
 ترورض ،یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا رظن زا یللملا نیب و یلم لوبق لباق لقادح کی هب لوصح تهج اهروشک
 هعسوت هب لین و بسانم یژولونکت زا هدافتسا و نیمزرس هنهپ رد تیعمج تشادهگن و یا هقطنم و یلم یراذگ هیامرس
 فادها زا یکی تسا هدومن ریذپان بانتجا شیپ زا شیب ار یا هقطنم یزیر همانرب ترورض یوحن هب دوخ ،یرادیاپ
 یاه طرش شیپ زا یکی ناونع هب یعامتجا و یداصتقا یاه یگناگ ود عفر و یرباربان شهاک یا هقطنم یزیر همانرب
 دیدشت و فاکش داجیا بجوم ،هعسوت نایرج رد قطانم نیب رد نزاوت مدع .دشاب یم هعسوت هب لین تهج یلصا
 ،یداصتقا یاهیرباربان هعلاطم ،ساسا نیارب .تسا هعسوت ریسم رد یعنام دوخ هک دوش یم یا هقطنم یرباربان
 رد تاحالصا و یزیر همانرب یارب یا هیاپ و یرورض تامادقا زا یکی ،یناتسا و یا هقطنم یهافر ،شزومآ ،یعامتجا

 نیا .دشاب یم یا هقطنم و یلم داصتقا ییاضف شیارآ حالصا و یعامتجا تلادع اب هارمه یداصتقا دشر نیمات تهج
 :6198 ،ریلد هداز نیسح)دهد رارق ریثات تحت یا هقطنم یاه یرباربان عفر فده اب ار عبانم صیصخت دناوت یم رما

 تشاد یداصتقا یتیهام اتدمع هک یمک یاه شور و تاعالطا زا یریگ هرهب اب ناققحم هتشذگ نایلاس یط .(308
 یریگ هزادنا .(نامه)دندیدرگن یلحم و یا هقطنم ،یلم ،یللملا نیب حوطس رد هعسوت و دشر نازیم نیییت هب قفوم
 زا یکی .دریگ یم تروص یتوافتم یاه صخاش اب ناناد داصتقا و یللملا نیب یاه نامزاس فرط زا هعسوت حطس



 737 ...تاناکما هنیهب شنکارپ مدع هدولاش یبایزرا

 هب ،دنرادوخرب ییالاب هنارس دمآرد زا یبسن روط هب هک یقطانم ساسا نیا رب .تسا هنارس دمآرد ،جیار یاه صخاش
 زا غراف و ینیع هک تهج نیا زا ،روکذم صخاش هچ رگا .(03 :0٩98 ،ترفموپ)دنوش یم یقلت هتفای هعسوت ناونع
 ار یدراوم و یلوپ ریغ یاهشزرا هکنآ لیلدب اما .تسا عافد لباق ،تسا یا هقیلس و یصخش یاهرظن راهظا و اهشزرا
 رامش هب قطانم یگتفای هعسوت رایعم اهنت ناونعب دناوت یمن دریگ یمن رب رد ار دنتسین یلوپ ریداقم هب لیدبت لباق هک
 یاه صخاش دننام یداصتقا ریغ یاه صخاش ریاس و یبیکرت یاهصخاش دعب هب 6038 ههد زا لیلد نیمه هب ،دیآ
  .دیدرگ هئارا ینامرد -یتشادهب ،یعامتجا ،یگنهرف هعسوت

 یاه ناتسرهش لماش یرامآ ۀعماج ،تسا یا هیحان هعسوت نآ رب مکاح درکیور و هدوب یمک و یلیلحت عون زا شهوژپ
 یزاسدرادناتسا تهج رد هطوبرم عجارم زا هدمآ تسدب تاعالطا زا هدافتسااب و دشاب یم یبرغ ناجیابرذآ ناتسا

 زایتما زا هدافتسا اب اه ناتسرهش سپس و .تسا هدش هدافتسا یلماع لیلحت شور زا ،اهنآ لیلحت و هیزجت و اه صخاش
 رد و دنوش یم یدنب حطس و یدنب هقبط نگمه یاه هورگ هب یا هشوخ لیلحت قیرط زا سپس و یدنب هبتر یبیکرت
  .دوش یم هئارا ییاهراکهار ناتسا فلتخم یاه ناتسرهش یعامتجا و یشزومآو یگنهرف تیعضو ندش رتهب یارب رخآ
 هتفر راک هب یاه لدم یفرعم
 زا یا هعومجم کی میسقت رب یعس هک تسا ییاه هداد و اهریغتم شهاک شور 8یلماع لیلحت :یلماع لیلحت -
 هب ار اهریغتم زا یدایز دادعت ًااتیاهن و .دشاب یم دنتسه رثکادح یگتسبمه یاراد هک ییاهریغتم زا ییاه هورگ هب اهریغتم
 لیلحت .(Lee and Lee, 2011:2120) دنک یم نییبت و یدنب هتسد دوش یم هدیمان لماع هک ییاهریغتم زا یمک دادعت
 لماوع هب اه صخاش دادعت ندرک هصالخ فده یلماع لیلحت رد رگا ،دشاب هتشاد دناوت یم یفلتخم یاهدربراک یلماع
 و اهناکم زا یدادعت صیخلت و بیکرت فده هک یتروص رد ؛ددرگ هدافتسا R عون یلماع لیلحت زا دیاب دشاب راد ینعم
 رد .دوش هدافتسا دیاب Q عون یلماع لیلحت زا دشاب نیمزرس کی نورد رد نگمه یاه هورگ رد ییایفارغج یحاون
 دوش یم هدرب راک هب اهاتسور و اهرهش ،اه ناتسرهش یدنب حطس یارب رتشیب R عون یلماع لیلحت ییایفارغج تاعلاطم
 اطخ یلامتحا شهاک و اه هداد یریگراک هب یارب یلماع لیلحت زا نیا رب هوالع .(0198:133 ،یوسوم و این تمکح)
 ار هنیمز یلماع لیلحت نینچمه .درک هدافتسا ناوت یم یبوخ هب ،دراد دوجو یرظن تواضق هب زاین هک یطیارش رد
 حطس مادک رد اه ناتسرهش یدنبهورگ رد هک دنک یم صخشم و دنک یم مهارف یا هشوخ لیلحت زا هدافتسا یارب
  .دنراد رارق هعسوت
 نارود ،اه لماع جارختسا ،یگتسبمه سیرتام هبساحم ،اه هداد سیرتام لیکشت :تسا ریز لحارم لماش یلماع لیلحت
  .(0198:693 ،یوسوم و این تمکح)اه ناتسرهش یدنب هبتر ،اه لماع یراذگمان ،اه لماع
 3یا هشوخ لیلحت -
 ،قطانم یدنب حطس یارب یشور عقاو رد .تسا یا هیحان یایفارغج تاعلاطم رد دربراکرپ یاهشور زا یکی شور نیا

 یدایز تهابش حطس کی رد عقاو یاهناکم ،یدنب حطس نیا رد هک یروط هب تسا ...و اهاتسور ،اهرهش ،اه ناتسرهش
 هب شور نیا رد نگمه یاهناکم یدنب حطس .دراد رگید حوطس یاهناکم اب یهجوت لباق توافت اما ،هتشاد رگیدمه اب

                                                                                                                                                               
1 - Factor Analysis 
2 - Cluster Analysis 
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 نیرتمهم زا یسدیلقا هلصاف هژیو هب ،هلصاف یریگ هزادنا و یگتسبمه بیرض نییعت .دریگ یم تروص یفلتخم یاه هویش
 یکی هک دراد دوجو اه هشوخ لخاد رد ءازجا بیکرت یارب یفلتخم یاهشور اذل .دشابیم نگمه یاهناکم رییغت یاهشور
 ای یمکارت شور زا هدافتسا اب یبتارم هلسلس لیلحت هیزجت .تسا یبتارم هلسلس یا هشوخ لیلحت و هیزجت اهنآ زا
 یم زاغآ دوخ صاخ یا هشوخ اب عوضوم ای دروم ره یمکارت شور رد .(1198:938 ،تایب)دریذپ یم ماجنا یکیکفت

 دادعت هلحرم ره رد نیاربانب .دنزاس یم دیدج یمکارت هشوخ و هدش بیکرت مهاب عوضوم اب دروم ود سپس و دوش
 ماغدا یدروم یا هشوخ اب یموس عوضوم ای دروم ،دراوم یضعب رد .دبای یم شهاک ،کی هب کی تروص هب اه هشوخ
 دنوش بیکرت مهاب یعوضوم ود ای هورگ ود تسا نکمم زین دراوم یضعب و دنروآ یم دوجوب دیدج یا هشوخ و هدش
 ار یگرزب هشوخ کی ًااتیاهن و دنوش یم ماغدا رگیدمهاب دراوم مامت جیردتب بیترت نیدب .دنزاسب دیدج یا هشوخ و
 کیکفت شور زا عقاو رد ،دریگ ماجنا یبتارم هلسلس شور سکع تهج رد یا هشوخ دنیارف رگا و .دنروآ یم دیدپ
  .تسا هدش هدافتسا یریذپ
 شور ،دراو شور ،طسوتم دنویپ ،لماک دنویپ ،یکت دنویپ :زا دنترابع یمکارت یا هشوخ لیکشت یارب هدمع شور جنپ
 (3198:199 ،یرتنالک)لقث زکرم
 هعلاطم دروم یاه صخاش
 نیا هک هدش هدافتسا ییاه صخاش زا ،یگنهرف تامدخ و تاناکما زا ناتسرهش ره یرادروخرب نازیم شجنس یارب

 یوحن هب هک دنتسه ییاه صخاش ای و دنا هدش هتخانش یعامتجا – یگنهرف صخاش ناونع هب ًاامیقتسم ای اه صخاش
 .دنشاب یم ریز حرش هب هک هدیدرگ باختنا صخاش 83 زا ًااعومجم .دنراد یم نایب ار ناتسرهش یگنهرف هعسوت حطس
𝑋� -ینیشنرهش دصرد، 𝑋2 - تیعمج رفن رازه هد یازا هب دجسم دادعت، 𝑋� - هرود هب رسپ زومآ شناد تبسن 

 ،یلیصحت یاه هرود لک هب رسپ زومآ شناد تبسن - �𝑋 ،هطسوتم هرود هب رتخد زومآ شناد تبسن - �𝑋 ،هطسوتم
𝑋�- یلیصحت یاه هرود لک هب رتخد زومآ شناد تبسن، 𝑋� - و یرتفد نانکراک لک هب یشزومآ نانکراک تبسن 

 رفن رازه 60 ره یازا هب امنیس دادعت- �𝑋 ،یرادا و یرتفد نانکراک لک هب یشزومآ ریغ نانکراک تبسن -�𝑋 ،یرادا
 رفن رازه 60 ره یازا هب هاگشیامن دادعت - ��𝑋 ،تیعمج رفن رازه 60 ره یازا هب شیامن نلاس دادعت - ��𝑋 ،تیعمج
 رفن رازه 60 ره یازا هب هناخباتک دادعت - ��𝑋 ،تیعمج رفن رازه 60 ره یازا هب هناخپاچ دادعت - 𝑋�2 ،تیعمج
 شناد هب هاگشزومآ تبسن - ��𝑋 ،تیعمج رفن رازه 68 ره یازا هب هناخباتک رد دوجوم بتک دادعت - ��𝑋 ،تیعمج
 ،ییامنهار هرود زومآ شناد هب هاگشزومآ تبسن - ��𝑋 ،ییادتبا زومآ شناد هب سالک تبسن ��𝑋 ،ییادتبا هرود زومآ

𝑋�� -ییامنهار هرود زومآ شناد هب سالک دادعت، 𝑋�� -ناتسریبد هرود زومآ شناد هب هاگشزومآ تبسن، 𝑋2� - تسن 
 یهاگشناد شیپ هرود زومآ شناد هب هاگشزومآ تبسن -x21 ،ناتسریبد هرود زومآ شناد هب سالک
 یبرغ ناجیابرذآ یاه ناتسرهش یگنهرف -یعامتجا ییاضف یبایزرا رد یلماع لیلحت دربراک -1
 لیلحت یارب فلتخم یاه شخب رد یرامآ صخاش 83 ًااتیاهن ،یرامآ یاهصخاش هب یباختنا یاهریغتم لیدبت زا دعب
 لحارم .دیدرگ SPSS رازفامرن قیرط زا یلماع لیلحت کینکت یارجا هب مادقا و دش هداد صیخشت بسانم یلماع
 هلمج زا .دش هتفرگ راک هب یبرغ ناجیابرذآ ناتسا ناتسرهش ٩8 یگنهرف-یعامتجا صخاش یارب یلماع لیلحت
 نومزآ دشاب یم یلماع لیلحت یارب اه هداد ندوب بسانم صیخشت و نییعت هب رداق اهنآ قیرط زا ققحم هک ییاهشور
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KMO8 رادقم هک یتروص رد .تسا ناسون رد 8 و 6 نیب هراومه نآ رادقم هک دشاب یم KMO دشاب 60/6 زا رتمک 
 لیلحت هب طایتحا اب ناوت یم دشاب 30/6 ات 60/6 نیب نآ رادقم رگا و دوب دنهاوخن بسانم یلماع لیلحت یارب اه هداد
 لیلحت یارب اه هداد نیب رد دوجوم یاه یگتسبمه دشاب دصرد 6٩/6 زا رتگرزب نآ رادقم رگا اما .تخادرپ یلماع
 یلداعتم دح رد لدم تیافک هک دهد یم ناشن KMO نومزآ هجیتن .(3198:013 ،یرتنالک)دوب دنهاوخ بسانم یلماع
 نومزآ نینچمه و دشاب یم قیقحت نیا تایلمع یارب یلماع لیلحت یوگلا ندوب بسانم رگنایب و تسا دییأت دروم
 .دنک یم دییأت ار هلأسم نیا مه تلتراب

 اه هداد سیرتام لیکشت -
 .دوب دهاوخ قطانم لماش نآ یاهرطس و اه صخاش لماش نآ یاه نوتس هک یسیرتام زا تسا ترابع اه هداد سیرتام
 رد ناتسرهش ٩8 و سیرتام یاه نوتس رد یگنهرف -یعامتجا یاه صخاش یبرغ ناجیابرذآ ناتسا رد نیاربانب

  .دوش یم هداد رارق سیرتام یاهرطس

 یگتسبمه سیرتام هبساحم -
 رگا .دوش یم هدافتسا یگتسبمه سیرتام زا اه صخاش نیب ینورد طابترا و یدعب لحارم رد تابساحم ماجنا یارب
 دهاوخ تبثم اه یگتسبمه ،دشاب رتهب عضو رگناشن رتشیب تیفیک و دنشاب هدش بترم تبثم تهج رد اه صخاش همه
 m نایم یگتسبمه .دوب دهاوخ رگید یاه صخاش ریداقم شیازفا اب اه صخاش زا کی ره ریداقم شیازفا ینعی .دوب

 دوب دهاوخ 83×83 سیرتام یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یارب صخاش 83 اب .تشون m×m تروص هب ناوت یم ار صخاش
 دوخ اب ،صخاش ره یگتسبمه اریز ،تسا رطق یالاب دادعا رارکت نآ رطق ریز دادعا و 8 یگمه نآ رطق ریداقم
 و این تمکح) تسا 3 صخاش اب 8 صخاش یگتسبمه یواسم هراومه 8 هب 3 صخاش یگتسبمه و کی صخاش
 .(0198:693 ،یوسوم
 اه لماع جارختسا -
 یلصا یاهلماع ،یگتسبمه سیرتام زا هدافتسا اب و یسررب اهلماع و (اهریغتم)اهصخاش نیب یگتسبمه تمسق نیا رد
 و یقطنم ۀطبار داجیا یارب .ددرگ یم مادقا لماوع جارختسا هب تبسن و هبساحم یگتسبمه سیرتام اذل .دوشیم جارختسا
 0/6 یالاب اهنآ یگتسبمه بیرض هک دنریگیم رارق هدافتسا دروم ییاهصخاش ،لماوع و (اهریغتم) اهصخاش نیب بسانم
 619/0٩ هک هتفای شهاک لماع 1 هب صخاش 83 رضاح شهوژپ رد ساسا نیا رب .(1198:10 ،یعیفش و ییاوقت)دشاب
 .دنا هعلاطم دروم یاه صخاش و یلماع لیلحت ندوب شخب تیاضر هدنهد ناشن و دهد یم حیضوت ار سنایراو دصرد
  .تسا هدمآ (8) هرامش لودج رد نآ جیاتن هک

 اه هداد لیلحت ییاهن لماع جارختسا -1 لودج
 یعمجت سنایراو دصرد سنایراو دصرد هژیو رادقم اه لماع تسرهف
8 318/٩ 093/19 093/19 
3 860/9 118/٩8 919/80 
9 031/3 33٩/98 0٩8/00 
1 098/3 008/68 619/0٩ 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                                                                                                                               
1 - Kaiser-Meyer-Olkin 
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 سیرتام نارود ای شخرچ -
 ای و تبثم و گرزب ،لماع رد صخاش ره هدش یراذگراب ریداقم ای و دوش لمح لماع کی یور رب صخاش ره رگا
 ره هدش یراذگراب ریداقم هک یتروص رد .دوب دهاوخ هداس لماوع ریسفت راک تروص نآ رد ،دشاب رفص هب کیدزن

 تلاح هب ندیسر یارب دوب دهاوخ تخس لماع ریسفت راک ،دشاب لماع دنچ یور طسوتم ریداقم لماش صخاش
 یاه شور زا اه لماع نارود یارب .دیآ تسد هب یا هداس راتخاس ات دوش یم هداد نارود نانچ لماوع ،بولطم
 شهوژپ نیا رد .(1198:80 ،این تمکح و یوسوم)درک هدافتسا ناوت یم سکراموکا و سکامیراوک ،سکامیراو
 لودج هب هجوت اب هک دننک یم ادیپ عیمجت لماع کی لوح یدایز یاه صخاش هک دیآ یم تسد هب یا هداس راتخاس
 ،یعیفش و ییاوقت)دننک یم نییبت ار یلبق یاهریغتم زا یشان تارییغت دصرد 619/0٩ هدش جارختسا لماوع 8

0  یاه صخاش رد یلماع لیلحت اب سپس و هبساحم سیرتام یگتسبمه بیرض ،اه هداد سیرتام لیکشت اب .(1198:3
 یبولطم هصالخ و هداد حیضوت ار سنایراو دصرد 619/0٩ ًااعمج هک هتفای شهاک ییاهن لماع 1 هب یگنهرف یعامتجا
 لودج هب هجوت اب هک .دندش صخشم لماع ره یاهریغتم ،سکامیراو شور هب لماوع شخرچ اب هک دهد یم ناشن ار
  .دراد (سنایراو)تارییغت لک رد یرتشیب شقن لوا لماع 8

 هتفای نارود یاهلماع (2 هرامش لودج
 یعمجت سنایراو دصرد سنایراو دصرد هژیو رادقم اه لماع تسرهف
8 ٩03/0 3٩6/03 3٩6/03 
3 00٩/1 630/33 30٩/٩1 
9 968/9 1٩٩/18 110/30 
1 010/3 93٩/38 619/0٩ 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  اه لماع یراذگمان -

  .دنا هدش یراذگمان ریز حرش هب لماوع اه صخاش زا کی ره یگتسبمه هب هجوت اب
 مه اب ار یگتسبمه نیرتشیب هک ییاه صخاش زا هتسد نآ ؛رگیدکی اب اه صخاش زا کی ره یگتسبمه نازیم هب هجوت اب
 .دنوش یم یراذگراب لماع کی رد دنشاب هتشاد
 صخاش 0 لماع نیا رد .دنک یم هیجوت ار سنایراو دصرد 3٩6/03 و ٩03/0 لماع نیا هژیو رادقم :لوا لماع -
 و یداهن یکی هک هدش یراذگراب صخاش 0 لماع نیا رد .دراد دوجو اهنآ نیب یگتسبمه نیرتشیب هک هدش یراذگراب

  .دیمان (یهاگشزومآ و یداهن) ار لماع نیا ناوت یم نیاربانب تسا یهاگشزومآ صخاش 0
 مود لماع رد هدش یراذگراب یاه صخاش (3 هرامش لودج

 یگتسبمه نازیم تابساحم رد فیدر هرامش صخاش مان فیدر
 6/X2 96٩ تیعمج رفن رازه هد یازا هب دجسم دادعت 8
 X15 863/6 ییامنهار هرود زومآ شناد هب هاگشزومآ تبسن 3
 6/X16  03٩ ییادتبا زومآ شناد هب سالک تبسن 9
 X17 863/6 ییامنهار هرود زومآ شناد هب هاگشزومآ تبسن 1
 X18 100/6 ییامنهار هرود زومآ شناد هب سالک دادعت 0
 X19  161/6 ناتسریبد هرود زومآ شناد هب هاگشزومآ تبسن 0

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یم 00٩/1 لماع نیا هژیو رادقم .دنشاب یم یگتسبمه یاراد هک هدش یراذگراب صخاش 0 لماع نیا رد :مود لماع -
 یداوساب صخاش 3 و یداهن صخاش 9 صخاش لماع نیا رد .دهد یم حیضوت ار سنایراو دصرد 630/33 هک دشاب
  .دیمان یداهن و یداوساب لماع ار نآ ناوت یم هک تسا

 نیا هژیو رادقم .دنشاب یم رگیدمه اب ار یگتسبمه نیرتشیب هک هدش یراذگراب صخاش 9لماع نیا رد :موس لماع -
 صخاش کی و یهاگشزومآ صخاش ود هک .دنک یم هیجوت و هبساحم ار سنایراو دصرد 1٩٩/18 و 968/9 لماع
  .داهن مان یهاگشزومآ و یگنهرف لماع ار نآ ناوت یم هک تسا یگنهرف

 موس لماع رد هدش یراذگراب یاهصخاش (5 هرامش لودج
 یگتسبمه نازیم تابساحم رد فیدر هرامش صخاش مان فیدر
 X18 610/6 ییامنهار هرود زومآ شناد هب سالک دادعت 3
 X20 961/6 ناتسریبد هرود زومآ شناد هب سالک تسن 9
 X14 3٩0/6 تیعمج رفن رازه 68 ره یازا هب هناخباتک رد دوجوم بتک دادعت 1

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 3 مه لماع نیا رد .دنک یم هیجوت ار سنایراو دصرد 93٩/38 و 010/3 لماع نیا هژیو رادقم :مراهچ لماع -
 مان یلنسرپ و یداهن لماع ار نآ ناوت یم هک .دنشاب یم رگیدمه اب یرادانعم هطبار یاراد هک هدش یراذگراب صخاش
  .داهن

 مراهچ لماع رد هدش یراذگراب یاهصخاش (5 هرامش لودج
 یگتسبمه نازیم تابساحم رد فیدر هرامش صخاش مان فیدر
 X11 900/6 تیعمج رفن رازه 60 ره یازا هب هاگشیامن دادعت 8
 X8 993/6 یرادا و یرتفد نانکراک لک هب یشزومآ ریغ نانکراک تبسن 3

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یا هشوخ لیلحت زا هدافتسا اب یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاه ناتسرهش یدنبهورگ -
 لیلحت کینکت زا هدافتسا اب ،یبیکرت صخاش و یجارختسا تازایتما ساسا رب یلماع لیلحت لحارم ماجنا زا سپ

 ناتسرهش شور نیا اب .دیدرگ مادقا یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاه ناتسرهش نگمه یاه هورگ نییعت هب تبسن یا هشوخ
 هک تروص نیا هب .دیامن یم یدنب هتسد هشوخ کی رد دنراد یلماع تازایتما رظن زا ار یدننامه نیرتشیب هک ییاه
 ار ناتسا یاه ناتسرهش 8 هرامش رادومن .دشاب یم قطانم زا کی ره تیمها هجرد رگنایب لماع ره یاهزایتما ریداقم
 یاه ناتسرهش ،طسوتم دنویپ شور ساسا رب هتفرگ ماجنا یا هشوخ لیلحت رد .دهد یم شیامن نگمه هشوخ 9 رد
 یدایز تهابش حطس کی رد عقاو یاه ناکم هک تسا نآ رگنایامن یدنب حطس نیا .دنریگ یم رارق حطس 9 رد ناتسا
 .دراد رگید حوطس یاه ناکم اب یا هظحالم لباق توافت اما ،هتشاد رگیدمه اب
 ،هیونشا یاه ناتسرهش ،لوا هورگ رد داباهم و وکام ،یوخ ،ناکوب ،هیمورا یاه ناتسرهش 8 هرامش رادومن ساسا رب
 ،تشدلپ یاه ناتسرهش ،مود مود هورگ رد هدقن و بآودنایم ،طوش ،ژد نیهاش ،ساملس ،تشدرس ،باکت ،رهشناریپ

 تازایتما عمج زا هدافتسا اب ،اه لماع جارختسا هلحرم مامتا زا دعب .دنتفرگ رارق موس هورگ رد نادردلاچ و هراپیاچ
 زا هک یتازایتما ساسا رب اه ناتسرهش زا کی ره و دمآ تسدب یبیکرت زایتما اه ناتسرهش زا کی ره یلماع
 زایتما رایعم فارحنا و نیگنایم هب هجوت اب و دندش یدنب میسقت یصخشم یاه هتسد هب دندومن بسک یگتفای هعسوت
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 زا هک یزایتما ساسا رب اه ناتسرهش زا مادک ره و دش فیرعت اه ناتسرهش یدنب هتسد یارب هقبط راهچ ؛یبیکرت
 .دنتفرگ رارق مورحم رایسب و مورحم ،رادروخرب اتبسن ،رادروخرب ؛هقبط 1 زا یکی رد دندومن بسک یلماع لیلحت

 
 یا هشوخ لیلحت زا هدافتسا اب یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاه ناتسرهش یدنبهورگ (1 هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  یلماع زایتما ساسا رب یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس -7 هرامش لودج

 هعسوت حوطس دصرد دادعت ناتسرهش حوطس مان فیدر
 رادروخرب 30/93 1 داباهم ،یوخ ،ناکوب ،هیمورا لوا حطس 8
 رادروخرب اتبسن 33/09 0 باودنایم ،وکام ،ساملس ،تشدرس ،رهشناریپ ،هیونشا مود حطس 3
 مورحم 30/93 1 باکت ،ژد نیهاش ،طوش ،هدقن موس حطس 9
 مورحم رایسب 10/٩8 9 تشدلپ ،هراپیاچ ،ناردلاچ مراهچ حطس 1
  668 ٩8   عومجم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یعامتجا یاه صخاش زا یرادروخرب رد یرباربان و توافت زا ناشن اه ناتسرهش یدنب هقبط رد توتافت نیا نیاربانب
 حطس رد دصرد 30/93 اب داباهم ،یوخ ،ناکوب ،هیمورا ناتسرهش راهچ هک یروط هب دهد یم ناشن ار یگنهرف و
 ،هدقن ،رادروخرب ًااتبسن حطس رد دصرد 33/09 اب باودنایم ،وکام ،ساملس ،تشدرس ،رهشناریپ ،هیونشا ،رادروخرب

 حطس رد دصرد 10/٩8 اب تشدلپ ،هراپیاچ ،ناردلاچ و مورحم حطص رد دصرد 30/93 اب باکت ،ژد نیهاش ،طوش
 و یعامتجا یاه صخاش زا یرادروخرب رد اه ناتسرهش نایم هکنیا رب ینتبم هیضرف و دنتفرگ رارق مورحم رایسب
 ار یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس (8) هرامش هشقن .دوش یم دییات دراد دوجو توافت یگنهرف
 و یهاگآ نازیم دور یم رتالاب ینیشنرهش دصرد نازیم هچ ره هک دهد یم ناشن جیاتن نینچمه .دهد یم ناشن
 رتالاب هزادنا نامه هب هریغ و یداوساب ،اه هاگشیامن ،اه هاگشزومآ ،اه اهامنیس ریظن مه یگنهرف تاناکما هب یسرتسد
 حطس هکنیا هب هجوت اب .تفرگ رارق نومزآ دروم هیضرف یسررب رب نوسریپ نومزآ قیرط زا رما نیا هک دنور یم
 یم دییات هیضرف نیا اذل .دشاب یم رتمک (0.05α =) رظن دروم یرادانعم حطس زا ( sig=.002) هدش هبساحم یرادانعم
 و هعسوت ثعاب تاناکما هب یبایتسد نازیم زین هزادنا نامه هب دبای شیازفا ینیشنرهش حطس هچ ره یترابع هب و دوش
 هطبار رگنایب هک دشاب یم 010/6 دودح رد و میقتسم ریغتم ود نیا نیب هطبار و ددرگ یم اه صخاش ندوب بولطم
  .تسا هدمآ نوسریپ نومزآ هب طوبرم جیاتن (1)لودج رد دشاب یم ریغتم ود نیا نیب ام یوق و تبثم
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 یگنهرف و یعامتجا هنیمز رد اه ناتسرهش یگتفای هعسوت و ینیشنرهش هطبار یسررب یارب نوسریپ r نومزآ -3 لودج 
 رظندروم یافلآ یگتسبمه تدش یرادانعم حطس نومزآ عون
 sig=.002 0.685 = 0.05α نوسریپ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن و ثحب
 هعلاطم دروم هدودحم رد هک تسا نآ هدنهد ناشن یلماع لیلحت لدم لدم زا لصاح یاه هتفای مزال یاه یسررب زا دعب
 .دنراد رگیدکی اب ار یدایز فالتخا و هدوبن ناسمه یعامتجا و یشزومآ ،یگنهرف تامدخ زا یرادروخرب رظن زا
 یاهنلاس ،امنیس ،رتائت لثم یگنهرف زکارمدادعت هب طوبرم ،اه ناتسرهش رد یگنهرف یاه هصرع رد شحاف فالتخا
 و ناتسا زکرمرد تامدخ هنوگ نیا هکیلاح رد ،دشاب یم رشنزکارم دوبمک و باتک یاههاگشیامن یرازگرب ،شیامن
 دارفا ،یداوساب خرن هب طوبرم صخاش یبسن روطب لاح نیمه رد و دنا هدش زکرمتم اه ناتسرهش یضعب رد تردنب
 حطس رد دجاسم دننام یبهذم یگنهرف زکارم ددعت و اه هناخباتک رد دوجوم باتک دادعت ،هیلاع تالیصحت یاراد
 رارق یبولطم یگنهرف هعسوت رد ناتسا زکرم هب کیدزن یاه ناتسرهش .تسا دوجوم اه ناتسرهش یمامت رد یبسانم
 زا دصرد 81 ًاابیرقت .دیامن یم لوزن یگنهرف هعسوت حطس ددرگ یم رتشیب اه هلصاف ناتسا زکرم زا هچ ره و دنا هتفرگ
 دوجوم اه ناتسرهش یمامت رد یبسانم حطس رد دجاسم و تاناکما زا یرادروخرب حطس رظن زا ناتسا یاه ناتسرهش
 و ناتسا زکرم زا هچ ره و دنا هتفرگ رارق یگنهرف هعسوت لودج ردص رد ناتسا زکرم فارطا یاه ناتسرهش .تسا
 حطس رظن زا ناتسا یاه ناتسرهش زا دصرد 81 ًاابیرقت .دیامن یم لوزن یگنهرف هعسوت حطس میریگ یم هلصاف
 یاه ناتسرهش دصرد 33/09 بیرق و دنشاب یم مورحم رایسب و مورحم یگنهرف تامدخ و تاناکما زا یرادروخرب
 یرادروخرب تلاح رد 30/93 اهنت و دنشاب یم یلداعتم ًاابیرقت حطس رد یگنهرف تاناکما زا یرادروخرب رظن زا روشک
 دصرد 30/33 و مورحم دصرد 81 مقر ود هسیاقم .دنا هتفرگ رارق ناتسا رد اه صخاش نیا دوجوم تیعضو رظن زا
 زا هک تسانعم نادب نیا و تسا یا هیحان حطس رد یگنهرف تامدخ و تاناکما لداعتمان عیزوت رگنایب ؛رادروخرب
 زاین دروم یاه یربراک بولطم شنکارپ و مزال یراذگ هیامرس و هدیدرگن هدافتسا اه ناتسرهش رد دوجوم یاه لیسناتپ
 شرگن و یگنهرف تاناکما و تامدخ زا ناتسا یاه ناتسرهش تیرثکا تیمورحم هب هجوت اب .تسین بولطم لکش هب
 رد ریز حرش هب یتالکشم و لئاسم ،اهناتسرهش یگنهرف هعسوت تیمورحم زا اهنآ تلفغ و یناتسا ناریدم یداصتقا
 دصرد 30/93 ،ناتسا یاه ناتسرهش نیب رد یگنهرف یگناگود و قیمع فاکش کی داجیا _دش دهاوخ داجیا ناتسا

  .درادن مهاب یتیخنس چیه هک نییاپ هب الاب هدر رد هیقب و رتالاب هدر رد اه ناتسرهش
 ینیشنرهش تالکشم و لئاسم شیازفا نآ بقاعتم و ینیشن هیشاح دنور همادا و ناتسا زکارم هب ترجاهم دیدشت _
 هکیلاح رد ،لیبق نیا زا یدراوم و بذاک لغاشم جاور ،یعامتجا یاه بیسآ ،زاجم ریغ یاهزاس و تخاس زا معا
 تامدخ و تاناکما عیزوت رد یتلادع یب جاور تسا یرهش ناریدم و نازیر همانرب جنرغب نانیشن هیشاح تالکشم عفر
 و زکرمت تمس هب شیارگ .تسا یا هیحان و یرهش یزیر همانرب تامازلا زا یعامتجا تلادع هکیلاح رد ،یگنهرف
 یداصتقا هعسوت قوف دراوم همه _ .تسا یا هیحان نازیر همانرب راک روتسد رد ییارگزکرمت هکیلاح رد ،ییارگ بطق
 یاه ناینب رد یزیر همانرب یداصتقا تالکشم زا تفر نورب لح هار هکیلاح رد ،داد دهاوخ رارق عاعشلا تحت ار
 تامدخ و تاناکما زا یرادروخرب رظن زا ناتسا یاه ناتسرهش دصرد 00 هب بیرق هکنیا هب هجوت اب .تسا یگنهرف
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 زکرمت اه ناتسرهش یضعب رد یگنهرف تامدخ و تاناکما یفرط زا و دنا هتفرگ رارق نییاپ هب رادروخرب رد یگنهرف
 هفلؤم نتشاد رظن رد و رادیاپ هعسوت ریسم رد تکرح تهج رد و هلأسم نیا رد ییادززکرمت تهج رد ،دنا هتفای
 هن ات دنریگ رارق هعسوت لوا تیولوا رد مورحم یاه ناتسرهش دیاب یا هیحان یاه یزیر همانرب رد ،یعامتجا تلادع
 هلمج زا فلتخم یاه صخاش زا هیحان یاه توافت شهاک رد یعس هکلب ددرگن دیدشت توافت نیا زور هب زور اهنت

 .دریگ رارق رظن دم یعامتجا و یشزومآ ،یگنهرف یاه هصخاش

 
 عبانم
 روشک ترازو تاراشتنا ،یرهش ماظن ،یرظن ینابم یرهش بتارم هلسلس ،(0٩98) ،نسح ،یدمحا
 ریگبش تاراشتنا ،یرهش یسانش هعماج رب یا همدقم ،0098 ،نیسح ،یبیدا
 شخب یاهاتسور یگتفای هعسوت شجنس ،(1198)دوصقم ،تایب -هاگآ تاراشتنا ،ناریا رد ینیشن رهش ،1٩98 ،اضر دمحم ،مدقم ،یرغصا

 صص ،99 هرامش ،ناهفصا هاگشناد یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج هلجم ،یا هشوخ لیلحت شور زا هدافتسا اب زاریش ناتسرهش راوک
898-988.  

  نارهت هاگشناد تراشتنا ،یزاسرهش رد ددجتارف و ددجت ،1٩98 ،نیسح ،ینیرحب
 فراع تاراشتنا ،ناکلم ناتسرهش یایفارغج یامیس ،0198 ،ناملس یادادخ ،ریشب ،ییاباب گیب
 ناکلم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد رشان ،یرهش یزیر همانرب و رهش ،3198 ،ریشب ،ییاباب گیب
 زیربت تخدراهب رشان ،یرهش نیناوق و قوقح ،1398 ،ریشب ،ییاباب گیب
  زیربت تخدرهب رشان ،یمالسا میلاعت رد تعیبط و رهش ،1398 ،ریشب ،ییاباب گیب
 ،ناجوا یرامعم و یزاسرهش شیامه ،اهرهش قفوم تیریدم رد گرزب یاهدحاو تیریدم و نادنورهش شزومآ ،٩198 ،ریشب ،ییاباب گیب

 دابآ ناتسب دحاو یمالسا دازآ هاگشناد
 یعامتجا و یناسنا مولع هدکشناد هیرشن ،یرهش هعسوت تهج نیمز هب زاین ،1٩98 ،اضر دمحم ،یدمحم روپ
٩98)دراچیر ،ترفموپ   .ییابطابط همالع هاگشناد ،نارهت ،دهتجم دمحا همجرت ،یداصتقا هعسوت نوگانوگ یاههار ،(0
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 هلجم ،ناهفصا ناتسا ییاتسور قطانم یناکم-ییاضف یبایزرا رد یا هشوخ و یلماع لیلحت دربراک ،(1198)یعیفش نیورپ و دوعسم ،ییاوقت
  .0٩-٩0 :صص ،10 هرامش مهدفه لاس ،هعسوت و یزرواشک داصتقا

 .نارهت ،هعسوت و شهوژپ یلاع هسسؤم ،یداجرف یلعمالغ همجرت ،موس ناهج رد یداصتقا هعسوت ،(6338)لکیام ،ورادوت
  ،تمس تاراشتنا ،یسانش هعماج یاه هیرظن ،(6٩98)سابعمالغ ،یلسوت

 یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،دامتعا یتیگ (همجرت) ،یرهش یایفارغج ،3098 ،چا ،زمیج ،نوسناج
 راهباچ یللملا نیب هاگشناد تاراشتنا ،یئاتسور تاعلاطم ،1198 ،مظاک ،یجرماج
 یعامتجا تاقیقحت و تاعلاطم هسسوم تاراشتنا ،یدشر مک یاه هدیدپ موس ناهج ،1٩98 رینم ،ینزج
 هعسوت تاراشتنا ،یموس ناهج رهش ،٩٩98 ،زوریف ،یلامج
  .تمس ،یا هیحان یزیر همانرب ،(6198) میرک ،ریلد هداز نیسح
 زیربت شزورف تاراشتنا ،یزاسرهش یاه حرط و اهشیدنا رد یریس ،(9398)میرک ،ریلد هداز نیسح
 ،نیون ملع تاراشتنا ،یا هیحان و یرهش یزیر همانرب رب دیکأت اب ایفارغج رد لدم دربراک :( 0198)یوسوم فجن ریم و نسح ،این تمکح

 دزی
 دحاو دشرا یسانشراک همنانایپ ،(هغارم كولب یدروم هعلاطم) یعامتجا هافر تهج رد یا هیحان هعسوت یزیر همانرب ،0398 ،اریمح ،یقح

 ناکلم
 نارهت هاگشناد رشن زکرم ،یرهش داصتقا هب یدمارد 6198 ،نیدباع دیس ،شوک رد
 روشک ترازو یاه یرادرهش تاراشتنا ،هعسوت لاحرد ناهج رد رهش ،1198 ،زنویا دیول یلاس ،رتاپ ب تربار
  .دزی هاگشناد تاراشتنا ،یا هقطنم یزیر همانرب یاهشور و لوصا ،(1٩98) هللا تمارک ،یرایز
 08 هرامش ،یعامتجا مولع همان ،روشک یاه ناتسا یگنهرف یگتفای هعسوت هجرد شجنس ،(3٩98)هلا تمارک ،یرایز
 .نارهت ،ریبک ریما تاراشتنا ،دیمع گنهرف ،(6098)نسح ،دیمع
  .مراهچ پاچ ،ابص گنهرف تاراشتنا ،SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب تاقیقحت رد اه هداد لیلحت و شزادرپ ،(3198)لیلخ ،یرتنالک
  .نارهت ،نیبشوخ تاراشتنا ،(اه کینکت و اه یروئت) یا هقطنم هعسوت یزیر همانرب ،(3198)لیلخ ،یرتنالک
 دشرا یسانشراک همان نایاپ فبآودنایم ناتسرهش یدروم هعلاطم یا هقطنم هعسوت رد تعنص شرتسگ شقن (0398)ردان ،روپ یلعدمحم

 ناکلم دحاو
 .نارهت ،یمالسا داشرا و گنهرف ترازو یدربراک یاهشهوژپ زکرم ،ناهج یگنهرف یاه هفلؤم رد یریس ،(3٩98)هلادعس ،نایدوعسم
 همان لصف ود ،یطیحم تسیز یاه نایرج رب دیکات اب یرهش رادیاپ هعسوت میاداراپ یریگ لکش دنور رب یلیلحت ،(9398) ،دماح ،هداز رطضم

 رهش رظنم یاه شهوژپ
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یرتویپماک یاه همانرب اب هارمه یرامآ هتفرشیپ یاه شور ،(0198)میرک ،رفروصنم
 هلجم ،ناریا یحاون هعسوت رب رثوم لماوع نییعت رد اه صخاش قیفلت و یلماع لیلحت ،(1198)این تمکح نسح و فجنریم ،یوسوم

 .6٩-00 :صص ،(0 یپایپ) موس لاس ،هعسوت و ایفارغج
 .6398 ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یرامآ همانلاس
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