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  يیاتسور نانز ينیرفآراك ی هعسوت رد یرگشدرگ شقن يسررب
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 1یربجنر میرم
 ناریا ،مشق ،مشق یلاع شزومآ هسسوم ،یدرگناهج تیریدم دشرا یسانشراک یوجشناد

 یجالعتسا اضریلع
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یررهش (هر) ینیمخ  اما راگدای دحاو ،ایفارغج هورگ داتسا

 
 هديکچ
 رد  و ددرتگ  يتم بوسحم روشك ره يداصتقا هعسوت و دشر عبنم نيرتروآدوس ناونع هب رضاح رصع رد يرگشدرگ ديدرت يب    
  هعتسوت رد  هتك  دتهد  يتم  هتئرا ار رظندروم دصقم ياه يدنمناوت زا يلك ديد كي يداصتقا تاحل زا تعنص نيا يسررب اتسار نيا
 - يعاتمتجا ي  هعتسوت رد  يتمهم  شتقن  يياتتسور  يرگتشدرگ  هزورتما . دوتب دهاوخ تيمها زئاح رايسب يرگشدرگ دصقم لماكتو

 ایيا يمهم شقن ديدج يلغش ياهتصرف قلخ و اتسور نانز ندرك دنمناوت ،يداصتقا لالقتسا رد دناوت يم و دراد اهاتسور يداصتقا
  يرگتشدرگ ريثأت و يياتسور نانز ينيرفآراك ي هعسوت ياهراكهار و عناوم ،اه تيلباق يياسانش ،شهوژپ نيا ماجنا زا فده .دنك
    يتليلحت يیيتصوت ياته     شهوژتپ هتلمج زا قتيقحت نتيا . دتشاب  يتم هعلاطم دروم هدودحم رد نانآ دمآرد شيازفا و يزاسدنمناوت رد
 يياياپ و ديتساسا رظن زا هدایتسا اب همانشسرپ يياور .تسا هدش ماجنا يجنسرظن و همانشسرپ زا هدایتسا اب يشياميپ هويش هب هك دشاب يم
 ليلحت و هيزجت Spss رازفا مرن رد يليلحت ياه هرامآ زا هدایتسا اب هدش يروآ عمج تاعالطا .دش دييأت خابنورك يایلآ هبساحم اب نآ
  و يخيراتت ،يعيبط ياه هبذاج دننام يهجوت لباق و هوقلاب ياه هنيمز ،ينيرفآراك عناوم دوجو اب هك دهد يم ناشن قيقحت ياه هتفاي .دش
  متشق لاع شزومآ هسسوم دشرا يسانشراك همان ناياپ زا هتفرگرب رضاح هلاقم  .دراد دوجو ينيرفآراك هعسوت يارب يناسنا ياه تيلباق
 .دشاب يم زارد ديش و فلخ هكرب ياتسور نانز ينيرفآراك هعسوت رد يرگشدرگ شقن ناونع اب
 
 .یزاسدنمناوت ،ينیرفآراك ،يیاتسور یرگشدرگ ،يعامتجا -یداصتقا هعسوت :یديلك تاملك
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 همدقم 1-1
  یاًاه  هویًاش ی  هًائارا لابند هب ،ریخا یاه لاس رد  ماوج یگتفای هعسوت یلصا یاهرایعم زا یکی ،ییاتسور رادیاپ ی هعسوت
  حطًاس رد  اًاه  تیدودًاحم  شهاًاک  نیًانچمه و  یناًاسنا و  یًاعیبط  یاًاه  تًایلباق تیوقت و ظفح قیرط زا یگدنز بسانم
  هًاب  راًاشقا  هًامه هک تسا رادیاپ و قفوم ینامز ینیرفآراک ی هعسوت .(55: 5181،ناراکمه و هداز یزاجح) تساهاتسور
  تکراًاشم  .دنًاشاب هتشاد تکراشم یزیر همانرب و یریگ میمصت رد دنراد یرتمک یرااگریثأت تردق هک ییاههورگ هژیو
  .دوًاش  یًام  زًاین  اًاهنآ  یزاًاسدنمناوت  هًاب  رًاجنم  هًاکلب ؛تسا یرگشدرگ هعسوت فادها هب ندیسر یارب یماگ اهنت هن نانز
  ،لاغتًاشا  داًاجیا  .تًاسا هتشاد ناهج یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا تیعضو رب یدایز ریثأت ریخا یاهلاس رد یرگشدرگ
  طیًاحم یزاسهب هب کمک ،یگنهرف ثاریم رد یرااگ هیامرس هب کمک ،یناهج حلص هب کمک ،یا هقطنم لداعت ،یروآزرا
   یچوًاک نورًاب زا  یریگوًالج و  یرگًاشدرگ  یاًاه  هًابذاج یاراد  ییاتًاسور یحاون هعسوت ،شحو تایح یاه هاگتسیز و
 .(8181:51،یوسوم ردص و ییومنهک) تسا هدوب تعنص نیا یایازم هلمج زا ،نآ دننام و تیعمج

 ی  هعًاسوت و لاغتشا ی هنیمز دناوت یم ،لغاشم رد عونت لیلد هب هک تسا ییاه تیلاعف زا یکی ییاتسور یرگشدرگ هزورما
  تًایلاعف هب دوخ یگناخ ی هرمزور یاه تیلاعف رانک رد دنناوت یم یتحار هب اه نآ .دنک مهارف ار ییاتسور نانز ینیرفآراک
 رد  ناًانز  یزاًاسدنمناوت  یارًاب یناوارف یاه لیسناتپ یرگشدرگ تعنص زا هخاش نیا رد .دنزادرپب یرگشدرگ ی هنیمز رد
 .(715 :1181،ناراکمه و قالشق ینمیا ( دراد دوجو اهنآ تیوه و تیصخش یایحا و ییاتسور  ماوج
  نازًایم  هًاک یا هنوگ هب ؛دبای یم شیازفا یداصتقا یرادیاپ ،اهاتسور رد یداصتقا عونت شیازفا اب هک دهد یم ناشن اه یسررب
  اًاه هاگتنوکس ی هیقب زا رتشیب بتارم هب ،دنا هدوب رادروخرب یرتالاب یلغش عونت زا هک ییاه هاگتنوکس رد یداصتقا یرادیاپ
  ترورًاض کی ناونع هب ییاتسور یاه هاگتنوکس یشخب عونت یاهراکهار یوجتسج ،نیاربانب .(181:551،یحایر) تسه
  یرگًاشدرگ  یًاهنیمزرد یدایز یاه تیلباق یگنهرف و یطیحم طیارش عونت تلع هب ناریا یاهاتسور رد .دیآ یم رامش هب
 .دراد یمهم شقن اهاتسور یداصتقا یشخب عونت رد رما نیا هک تسا هدشداجیا

 رد  دوًاجوم  یرگًاشدرگ یاه تیلباق هب هجوت اب هک تسا نیا ،میتسه ور هبور نآ اب شهوژپ نیا رد هک یا هلئسم نیرت مهم
  هًاعماج  .تًاشادرب   اًاگ  ناًانآ  ییاًافکدوخ  تًاهج رد  ییاتًاسور نانز یاه تیلباق زا ناوت یم هنوگچ هعلاطمدروم ی هقطنم
  رایًاسب  تاًاعالطا اه نآ  املسم .دنشاب یم فلتخم یاه هنیمزرد هوقلاب یاه تیلباق یاراد ییاتسور نانز ینعی ،هعلاطمدروم
  طیارًاش رد  یًاهتنم  ،دًانراد یرتشیب فوقو اه نآ یاه لح هار و اهزاین ،تالکشم ،لئاسم هب و دنراددوخ هعماج زا یدایز
 ... و   اًاه شهژورًاپ  ،اًاه  هًامانرب اب طابترا رد اه نآ هک هدروخ مقر یا هنوگ هب طباور بلاغ ،یگنهرف و یداصتقا -یعامتجا

 .دنناد یم لعفنم ار دوخ

  لًایلحتو  هًایزجت اه نآ تکراشم نودب تاعالطا ،دریگ یم تروص اه نآ روضح نودب ...و اه هژورپ یحارط ،اه همانرب  ابلاغ
   ندوًاب قفوماًان . درًایگ  یًام  تروًاص نییاپ هب الاب زا یروتسد تروص هب اه نآ لح هار یتح و تالکشم و لئاسم ،دوش یم
  یتکراًاشم  یاًاه شور زا  هدافتًاسا  اًاب  هًاک یلاحرد .دنک یم تیاکح رما نیمه زا یا هریشع و ییاتسور  ماوج رد اه هژورپ
 تالکشم  فر یارب یوزنم راشقا و یلحم ،» ییاتسور یتکراشم یبایزرا « روضح هب هجوت ،هعماج تکراشم اب ،ناوت یم
  یارًاب  یرازًابا   افرًاص شور  نًایا ،ور  نًایازا .تسا نانز  اصوصخ و یوزنم راشقا شوررد یلصا هتکن .1 دومن  ادقا نانآ
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 و  قًایقحت  نادًایم رد  یًالحم ی  هًاعماج»  یزاًاسدنمناوت «نآ  مًاهم یاه یگژیو رگید زا هکلب ؛تسین تاعالطا یروآ  مج
 .(7181 ،یمیحر و یدوصقم) تسا قیقحت لحارم ی هیلک رد ناناسر عالطا میقتسم و لاعف تکراشم
  یاًاه      یربارباًان شهاًاک هًاک هدًاش ثًاعاب ناهج رد ریخا ههد ود ریگمشچ تالوحت ی هعسوت رد یناسنا یورین تیمها

  ،اًاه  یرًایگ میمصت رد هعماج کی ریگارف و یمومع تکراشم ور نیازا .ددرگ هعسوت دنیارف ریاپان ییادج شخب ،یتیسنج
   و روًاپ یورًاسخ)   تًاسا یرورًاض رایسب یا هقطنم و یلم ی هعسوت هب طوبرم روما و اه تیلاعف ی هیلک و اه یزیر همانرب
     دًانمناوت و هداد قوًاس هدًانیازف هعًاسوت یوس هب ار نانآ ،یداصتقا روما رد نانز تکراشم شیازفا .(7181،87 ،یناشورف
    یورًاین زا هًانیهب هدافتًاسا  ،یداًاصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس شرازگ  اسا رب .(1181 ،یدمحا و یناخ) دزاس یم
   هعًاسوت نیمًاضت هب کمک و یعامتجا تمالس حطس ءاقترا ،رقف شهاک ،یداصتقا دشر شیازفا رد دناوت یم ناهج نانز
    اهروًاشک رتًاشیب رد یهجوًات   لًاباق روًاط  هًاب راک یورین رد نانز تکراشم ررن .دشاب رااگریثأت اهروشک همه رد بسانم
101   ،یناًاخ) تًاسا رًات نییاپ نادرم هب تبسن   یداًاصتقا ی    هعًاسوت و یراًاکمه نامزاًاس 1005   لاًاس شرازًاگ .(:5181
(OECD)1 دنتسه لغاش نانز دصرد تصش طسوتم روط هب نامزاس نیا وضع یاهروشک رد هک تسا نآ رگناشن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0002 لاس رد لغاش نانزو نادرم دصرد – راک رازاب رد نانز (1 لکش)
 1005 ،(OECD) راک یورین رامآ زکرم : بنم

      و تعنًاص تفرًاشیپ رًاثارب هزورًاما اًاما ،دنتخادرپ یم نآ اب طبترم یاه تیلاعف و یزرواشک هب ییاتسور نانز هتشاگرد
  رد اًاهنت   هًان نیارباًانب .تسا هتفای هعسوت یزرواشک ریغ لغاشم زین هعسوت لاحرد یاهروشک یاهاتسور رد یتح ،یرواّلنف
 ی هدیقع هب هکلب ،تسا  زال ییاتسور صاخ لغاشم رد نانز یداصتقا تکراشم رب رثؤم لماوع هب هجوت اه یزیر همانرب
    لًایلد هًاب هژًایو      هًاب ،یزرواًاشک رًایغ شًاخب رد ناًانز لاغتشا یارب حیحص یزیر همانرب  وزل ،نارظن بحاص زا یرایسب
  دًاناوت       یًام ییاتًاسور یرگًاشدرگ ،اتًاسار نًایا رد .دًاسر   یًام رًاظن هب یرورض نانز یناور و یکیژولویزیف یاه یگژیو
   ،نآ شورًاف و یتًاسد    یانًاص تادًایلوت شیازفا .دروآ دوجو هب نانز یارب ار ینوگانوگ لغاشم و یداصتقا یاه تیلاعف

                                                           
1 Organization for Economic Cooperation and Development 



 1313 ناتسبات ،موس هرامش ،مراهچ لاس ،هدنیآ زادنا مشچ و یرگشدرگ همانلصف 113

   شرتًاسگ و تامدًاخ و اهالاک یارب نارگشدرگ یاهاضاقت شیازفا ،لقنو لمح و ییاریاپ ،یراد لته تامدخ شرتسگ
    یداًاصتقا راتخاًاس اًاهنت هن هک ،دوش یم دیدج لغاشم داجیا ثعاب ،نارگشدرگ یاه یدنمزاین هدننک هضرع یاه هاگشورف
   هًاناخ یاًاه تیلوئسم لیلد هب نانز ،رگید یوس زا .دزاس یم ینوگرگد شوختسد زین ار اهاتسور یعامتجا تخاس هکلب
   تاعاًاس و هدوًاب ریاپ فاطعنا دیاب نانز لغش .دنتسه نادرم زا توافتم یتالاغتشا دنمزاین یدودح ات نادنزرف تیبرت و
 نانز یاه یدنمناوت و اه یگژیو اب بسانتم ،دشاب نانز یاه شقن و یگژیو  بات نآ طیارش ریاس و یصخرم نیناوق ،راک
   داًاجیا یگنهاًامه نانز یلغش شقن و یرسمه و یردام شقن نایم نینچمه دنکن طرفم یگتسخ راچد ار اه نآ و دشاب
 .(1181:5،ناراکمه و یدمحا) دنک
     تًاهج هًاک یًاتبثم یاهدًامایپ مغر یلع ،ناریا یاهاتسور یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یاه هصرع رد ینونک تالوحت
    دوًاش هتًاساک دًایلوت ی      هًاصرع رد ناًانز لاًاعف شًاقن زا اًات ه    دًایدرگ ببًاس ،هتًاشاد اهاتًاسور رد تسیز طیارش دوبهب
   لًایامت ییاتًاسور نانز ،یعامتجا و یگنهرف تارییغت و یداصتقا طیارش هب هجوت اب رگید یوس زا .(5181:171،یناخ)
  ییاًاه  تًایلاعف هلمجزا یرگشدرگ .دنز یم نماد عوضوم نیا هب نانز تالیصحت حطس ءاقترا .دنراد لاغتشا یارب یدایز
 .دراد نانز یارب  اصوصخ ،لاغتشا داجیا یارب ییالاب تیلباق هک تسا
  زارد بیًاش و فلخ هکرب ییاتسور نانز ینیرفآراک هعسوت رد یرگشدرگ تارثا و شقن یسررب فدهاب رضاح قیقحت 
     عوًانتم و دًایدج یلغًاش یاًاه  تًاصرف هعسوت رد یا هزادنا هچ ات یرگشدرگ :تسا ریز لاؤس نتفای یپ رد و هدش  اجنا
 ؟تسا هدوب رثؤم اه تیلاعف یزاس
 بیش و فلخ هکرب یاهاتسور نانز نیب رد یلغش یاه تصرف و هنانیرفآراک یاه یگژیو ،الاب لاؤس هب نداد خساپ یارب
 .تسا هتفرگرارق یسررب دروم یرگشدرگ دصقم اب ییاتسور ناونع هب زارد
 یرظن ینابم 2-2

 نانز لالتشا 2-2-1
 ،هدش هدید نادرم هطلس ریز نانز هراومه و دنتسناد یمن یداصتقا تیلاعف رد مهم نارگشنک ار نانز ،0711 ههد زا شیپ ات
  یربارباًان نیا هشیر (7111،یلویلگیف گنب) دش یم هتفرگ هدیدان اه هژورپ رد اه نآ زا یریگ هرهب و نانز تکراشم  الومعم
  هًاناخ زا  جراًاخ  راًاک  رًاب ار نادرم و یگناخ راک رب نانز زکرمت ،لمع رد هک هدوب نادرم و نانز نایم یتنس راک میسقت رد
 لاس  العا .تسا هدمآ دیدپ یداصتقا یاه تیلاعف رد نانز شقن هب شرگن رد یتارییغت ،0711 ههد زا .تسا هدش بجوم
  دوًاب  تارًاییغت نیا زا ییاه هنومن للم نامزاس یوس زا «نز ههد»  العا ،نآ لابند هب و «نز یناهج لاس» ناونع هب 5711
  یاًاه  هزًایگنا  ،ناًانز زا ضیعبت  فر رد شالت یارب و درک بلج هعسوت رد نانز ریاپانراکنا شقن هب ار نایناهج هجوت هک
  شالًات اب هک تسور نیازا .(18 :1181،یناخ (دروآ دوجو هب اه تموکح زا یرایسب و یللملا نیب یاه نامزاس رد ار  زال
 رد  لًالم  نامزاًاس   راًاهچ  الجا رد نانز یرازاب راک یارب یلوپ شزرا داجیا ترورض ،نانز قوقح رادفرط یاه هورگ
 نانز دلوم اما دزمتسد نودب راک یارب یدام شزرا داجیا هب و 1.(84 :1005 ،گنارتسمرآ) تفرگ رارق دیکأت دروم 5111
 رد  ناًانز روضح ،یبرجت تاعلاطم و یرظن ینابم  اسا رب .(8 ص ،111 ،یسج) دوش یم نوزفازور هجوت زین لزنم رد

                                                           
1.Armestrong 
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 نوگانوگ لماوع هب و هدوب توافتم روشک ره یسایس و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم طیارش بسحرب راک رازاب
   طیارًاش ،یروراًاب ررن ،یراکیب ررن ،راوناخ هنیزه و دمآرد  یزوت ،تلود یاه تسایس و هزادنا ،نانز تکراشم هلمجزا
  رثؤًام یعامتجا و یداصتقا لماوع یسررب .دراد یگتسب یعامتجا و یگنهرف لماوع ریاس و داوس نازیم ،هداوناخ یطیحم
 نس و دنزرف دادعت ،لهأت تیعضو و تبثم رثا یاراد ،تالیصحت و نانز دزمتسد ررن هک دهد یم ناشن نانز تکراشم رب
 .(1111 یلآ) تسا نانز تکراشم ررن رب یفنم رثا یاراد ،نانز

 رد  ناًانز  هًاک  دًاهد یم ناشن ،اهروشک ریاس اب ناریا رد نانز راک یورین یراکیب ررن و تکراشم ررن یقیبطت یاه یسررب
  ،رًاظنم  نًایا زا .(18 :0181 ،یمًاشاه) دنرادروخرب ییالاب ررن زا یراکیب رد یلو نییاپ رایسب ررن زا یداصتقا تکراشم
  ناتًاسبرع و  ناتًاسکاپ  رًایظن  ،صاًاخ  یعاًامتجا و   یًاگنهرف راتخاًاس  اًاب هتفاین هعسوت یاهروشک هباشم یتیعضو زا ناریا
 زا  شیًاپ  یمًاسر  یاًاه  شزوًامآ رد نانزو نادرم  ان تبث ررن ،تالیصحت یگنوگچ ظاحل هب هک یلاحرد .تسا رادروخرب
 زا  ناًانز   اًان  تًابث ررن یسوسحم روط هب ریخا یاه لاس رد یلاع شزومآ زکارم رد یتح و تسا رگیدکی هباشم ،هاگشناد
  اًاب  ار نارًایا ناوت یم رظنم نیا زا هک دوش یم لماش ار ناگدننک  ان تبث لک دصرد 01 زا شیب و تسا هتفرگ یشیپ نادرم
  هًاک  دًاهد  یًام  ناًاشن (84 :7181  ،ناراًاکمه و  روًاپ یلق هلمج زا) تاقیقحت .دومن هسیاقم هتفرشیپ و یتعنص یاهروشک
  اًاه  نامزاًاس و هداوناخ رب یدایز ریثأت دنناوت یم اه نآ هک ینعم نیدب دوش یم نانز یدنمناوت بجوم لاغتشا و تالیصحت
  روًاصت و  دًاهد  تًاسد  اًاه نآ هب فیاظو  اجنا رد یراد ینعم  اسحا ،دنشاب هدننک نییعت اه یریگ میمصت رد ،دنشاب هتشاد
  رادروًاخرب  لالقتًاسا زا  اًاه  یرًایگ میمصت رد ،دوش یا هفرح دشر بجوم ،دنهد یم  اجنا ار یشزرا مک یاهراک هک دننکن
  ،تردًاق  بًاسک  هیاًاس رد  دًانناوتب و  دًاننک  بًاسک  مًاهم تامیمصت ذاختا یارب ار  زال یروابدوخ و یگتسیاش و دندرگ
 .دننک یزاسدامتعا

 ینیرفآراک 2-2-2
  دًایلوت و دشر ،یروآون و رییغت زا هدافتسا اب هک دنا هدرمش یداصتقا هعسوت یلصا یورین ار ینیرفآراک ،نارظنبحاص رتشیب

  شًاخب  تکراًاشم زا  ییالاًاب ی  هًاجرد هب هک تسا یداصتقا یاه شخب زا یکی یرگشدرگ .دروآ یم دوجو هب ار تامدخ
 و  تامدًاخ  عوًانت  هًاب  ،یرگًاشدرگ  فًالتخم  یاًاهزاین و   نوزًافازور یاًاضاقت هب ییوگ خساپ یارب .دراد زاین ینیرفآراک
 .(5005:117،زدینپیکدرول ( میدنمزاین یتسیروت تالوصحم
    ًاناوم .دًاشاب  یًام   ًاناوم  نًایا   ًافر و اهنآ یور شیپ  ناوم ییاسانش ،ییاتسور نانز ینیرفآراک ی هعسوت یاه هار زا یکی
  یًانبم یعامتجا طلغ یاهرواب و تسا هدرک یدنب میسقت یداصتقا و یعامتجا ،یگنهرف  ناوم ،هتسد هس هب ار ینیرفآراک
  ناًانز  یداوًاسیب  ررًان  ندوًاب  رتالاًاب ،یدنورهش قوقح هب تبسن یناریا نانز یهاگآ  دع ،اه تیلاعف رد نانز تکراشم رب
 رد  ناًانز  لاغتًاشا هار  رًاس  رًاب یگنهرف  ناوم نیرتمهم زا ار نانز نیب رد نیصصختم دصرد ندوب نییاپ ،نادرم هب تبسن
 .(7181،اضردمحم یناوضر) تسا هدرک ناونع ناریا

 ینیرفآراک رد رثؤم یاه هفلؤم 2-2-8
 تعیبط .دراد ییاتسور قطانم رد یا هداعلا قوف دشر هنیمز هک دوش یم بوسحم یگنهرف  یانص زا یرگشدرگ تعنص
         یجراًاخ و یًالخاد نارگًاشدرگ هًاقالع دروًام هًانیمز ،نانیًاشناتسور یتنًاس یاه هبذاج اب هارمه ییاتسور قطانم یابیز
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    و بًاسک هعًاسوت ثًاعاب دوخ هیشاح رد ،تسین هارمه یهجوت لباق هنیزه اب هک تعنص نیا هعسوت .دوش یم بوسحم
   ینیرفآراًاک اًاب یتوافت  اساسا ییاتسور ینیرفآراک .دش دهاوخ ییاتسور قطانم رد یناوارف ینیرفآراک و کچوک یاهراک
     هًاس عوًامجم ار ییاتًاسور ینیرفآراًاک .(4111،نیرتپ) دومن روصت اتسور یاضف رد ار نآ دیاب هکنیا زج درادن رهش رد
 .دنک یم فیرعت لیذ هرااگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ینیرفآراک رد رثؤم یاه هفلؤم (2 لکش)
 1181 ،شوایس قالشق ینمیا : بنم

   هًاعماج رد یهجوًات     لًاباق شًاقن ،یًاگنهرف ،یداًاصتقا ،یعامتجا بسانمان تیعقوم دوجواب ام روشک رد ییاتسور نانز
    رد یتامدًاخ و یدًایلوت ،یداًاصتقا یاه تیلاعف زا یرایسب رد اه نآ تکراشم و شقن نازیم و دنیامن یم یزاب ییاتسور
   هًاب ناًانز ار یداصتقا لاعف تیعمج زا یهجوت لباق شخب و روشک تیعمج زا یمین دودح هکنیااب و تسا ییالاب حطس
 رد یا      هتًاسیاش مهًاس زوًانه اًاما ،تًاسا دیازت هب ور نانچمه هدرکلیصحت هعماج رد نانآ تبسن و هداد صاصتخا دوخ
    هًاب و دًانراددوخ ییاتًاسور ریغ ناعونمه زا رترابفسا بتارم هب یتیعضو ییاتسور نانز .دنا هدرواین تسد هب یلم داصتقا
  و تالکًاشم  فر و ییاتسور هعسوت هب ار یصاخ هجوت ایند یاهروشک یمامت نارااگ تیاس و نادنمشیدنا لیلد نیمه
   ینیرفآراًاک ءاًاقترا یارب بولطم یاه هنیمز زا یکی .(8181 ،اضردمحم ،ینیما ازریم) دنا هدومن فوطعم اه نآ تالضعم
    نیرًاتمک فرًاص اًاب ییاتسور نانز .دشاب یم ییاتسور قطانم رد مسیروت تعنص و یرگشدرگ هب هجوت ،ییاتسور نانز
  و یًالحم یاه هنیمز رد لاغتشا هب دنناوت یم شیوخ نورد یوق یاهدادعتسا زا لماک یهاگآ اب و کسیر نیرتمک ،هنیزه
 نیرتگرزب زا یخرب یتح و دننک یم افیا یرگشدرگ تعنص هعسوت رد مهم و یدیلک شقن نانز .دنبای تسد یرگشدرگ
      یًاتح اًای دارًافا یارًاب ار یعفاًانم دناوت یم ،یرگشدرگ شخب رد لاغتشا .دوش یم هرادا نانز تیریدم اب ناهج یاه لته
  دًایدپ    زًاین ار یتواًافتم یاًاه    تًاصرف ،یرگًاشدرگ شًاخب رد لاغتشا .دشاب هتشاد صاخ  ماوج رد نانز زا ییاه هورگ
   رد ،تًاسا  زال یاًاه هنیمز ندش مهارف  زلتسم راک نیا .دهد رییغت ار  ماوج نورد یتیسنج طباور دناوت یم و دروآ یم
 .(0181 ،هلیضف ،یناخ) تسا هدشن مهارف اه تصرف نیا یزاسربارب رد  زال یاه هنیمز زونه هک یلاح
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 نانز نیب ینیرفآراک هعسوت عناوم 2-2-4
     حرًاطم  ًاماوج نًایا یارًاب ینیرفآراک قیرط زا ییاتسور یگدنز دوبهب و هعسوت یارب یدایز یاه تفایهر و اهدرکیور
   ،بًاصن بحاًاص)  دوًاش     یًام دًایکات ییاتًاسور دارًافا نیرتریقف هب هعسوت  فانم یرست رب ،اهدرکیور نیا رد .تسا هدش
    هعًاسوت تًایاهن رد و هًاچ راپکی هعًاسوت ،هبناج همه هعسوت درکیور :زا دنترابع اهدرکیور نیا هک .(4781 ،نیسحمالغ
  نورد یاًاه  تیعًاضو هب هجوت ،دوب هدنام لوفغم یهجوت لباق دح ات اهدرکیور نیا همه رد هک هچنآ .یرگشدرگ رادیاپ
   هًانوگ نًایا هک هچنآ .دندنام جراخ اهدرکیور نیا اب طبترم یاه همانرب لومش هریاد زا ،ییاتسور نانز هژیو هب ،ییاتسور
    ییاتًاسور  ًاماوج رد هنارالاًاس درم هاگن و یعامتجا لرتنک ،یتنس بادآ گنت یاه هصرع ،درک یم دیدشت ار اه ییاسران
 .داد ناشن دعب هحفص لکش بلاق رد ناوت یم ار نانز نیب ینیرفآراک  ناوم یلک روط هب .دوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نانز ینیرفآراک هعسوت عناوم (8 لکش)
 (1181 ،شوایس قالشق ینمیا) ییاتسور نانز ینیرفآراک هعسوت رد یرگشدرگ شقن هلاقم : بنم

 نانز تکراشم و ینیرفآراک یاه هزیگنا 2-2-1

     تکراًاشم ،هًانابلط لالقتًاسا یاًاه  هزًایگنا هتسد هس ریثأت تحت ناوت یم ار ییاتسور ینیرفآراک رد نانز تکراشم هزیگنا
     ،هًاعلاطم دروًام هًاقطنم یعاًامتجا  و یًاگنهرف طیارش هب هجوت اب و وگلا نیا  اسارب .درک میسقت یشخب عونت و یندم
  یاًاهراک و بسک رد تکرش زا ار دوخ هزیگنا هدش هتساوخ نایوگخساپ زا و هدش جارختسا هتسد هس نیا یاه قادصم
      رًاظن زا ار راًاک و بًاسک عورًاش یاًاه   هزًایگنا و لًائالد تیولوا 1 هرامش لودج هنیمز نیمه رد ،دنیامن نایب ییاتسور
 :دهد یم ناشن نایوگخساپ
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 زارد بیش و فلخ هکرب یاتسور نانز ینیرفآراک یاه هزیگنا و لیالد (1-2 لودج)

 
 
 
 
 
 
 
 
      داًاجیا و ینیرفآراًاک یارًاب ییاتًاسور ناًانز یداصتقا یالاب هزیگنا هدنهد ناشن (1) هرامش لودج رد جردنم تاعالطا
   تًایاکح ییاتًاسور نانز یداصتقا هاگدید زا اه هزیگنا نیرتمهم هک یا هنوگ هب تسا ییاتسور کچوک یاهراک و بسک
 -  یعاًامتجا یاًاه هزیگنا .(یصخش یلام لالقتسا نیمأت و دوخ یارب لغش نتفای ،راوناخ یارب دمآرد بسک :دننام) دراد
 .(اتسور هعسوت هب کمک و یمرگرس داجیا :دننام) دنرادروخرب ییاتسور نانز حطس رد یرت نییاپ تیولوا زا یگنهرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ییاتسور یرگشدرگ رد هئارا لباق تامدخ و تالوصحم ،اه تیلباق (2 لکش)
 قیقحت یاه هتفای : بنم

 رادیاپ هعسوت و نانز طابترا 2-2-0

  هًاب تبسن  درم یهاگآ  دع دنک یم افیا ار ییازسب شقن رشب یگدنز فلتخم داعبا رد هزورما هدنوشدیدجت یعیبط  بانم
   هداد رارًاق یدوباًان یدج رطخ ضرعم رد ار یعیبط  بانم اهرهش شرتسگ و یلوصا یزیر همانرب  دع  بانم نیا تیمها
     تًایعمج زا یًامین هًاک ارًاچ دشاب یم نانز  اصوصخ و  درم داحآ تکراشم بلج لابند هب اه تلود هطبار نیا رد تسا
   هًاک یًاعیفر هاگیاج هطساوب نینچمه و دوخ یفطاع و یتیصخش راتخاس هب هجوت اب نانز دنا  بانم نیا زا هدننک هدافتسا
 نانز هب یهد شقن دننک افیا هداوناخ رد یطیحم تسیز یاه شزومآ هئارا رد ار یدیلک شقن دنناوت یم دنراد هداوناخ رد

 هبتر ینیرفآراک یاه هزیگنا و لیالد فیدر

 4 یگتسشنزاب نارود یارب زادنا سپ 1

 8 دوخ یارب لغش نتفای 5

 1 نارگشدرگ اب ییانشآ 8

 1  رتسد رد  بانم زا هدافتسا 4

 5 یکناب تالیهست زا هدافتسا 5

 8 یصخش یلام لالقتسا نیمأت 1

 01 یمرگرس داجیا 7

 7 یصخش هقالع 1

 01 اتسور هعسوت هب کمک 1

 1 راوناخ یارب دمآرد بسک 01
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     ًاقاو رد دراد ازًاسب یًاتیمها رادیاپ هعسوت هب یبایتسد و تسیز طیحم زا یرادهاگن رد نانآ یتلود ریغ یاه نامزاس و
 .(1181 ،ناراکمه و ینوراه كاسب) تسین ریاپ ناکما نانز تکراشم هژیوب  درم تکراشم نودب تسیز طیحم ظفح

 رادیاپ هعسوت و یرگشدرگ رد نانز شقن 2-2-2
        و یراًای اًاب هًاک دًاشاب زًایمآ تًایقفوم دًاناوت  یًام هاگنآ ،ناسنا دشر و یلاعت یاهرتسب زا یکی ناونع هب رادیاپ ی هعسوت
     زا یًامین ناًانز ،یعاًامتجا یاًاه     هورًاگ ناًایم رد .دوًاش  اًاجنا نانآ ی همه یارب و یعامتجا یاه هورگ ی همه تکراشم
   زًاین و ناًاکدوک و ناناوجون ،ناناوج ینس یاه هورگ اب نانآ میقتسم طابترا لیلد هب و دنهد یم لیکشت ار روشک تیعمج
    یًاتیعقاو نًایا و دًانیآ یم رامش هب یعامتجا یاه هورگ نیرترثوم و نیرت مهم زا ،نادرم ینعی ،تیعمج رگید مین رب ریثأت
  و اًاه  یزًایر      هًامانرب مًاغر یًالع ببًاس نیًامه هب .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم رتمک هعسوت لاحرد  ماوج رد هک تسا

  و روًاشک ی  هرادا رد دوًاخ بسانم شقن و هاگیاج هب دنا هتسناوتن اهروشک یخرب رد نانز زونه ،هدش  اجنا یاه تیامح
     افرًاص رًاگا دًانک تکرح هعسوت یوس هب دهاوخ یم هک یا هعماج ،ریدقت ره هب و ؛دنبای تسد یدیلک یاه یریگ میمصت
     دًاهاوخن تًاسد تًایقفوم هًاب ،دریگن رظن رد ار اه یرباربان شهاک و اه ناسنا یلاعت و دشاب هتشاد هجوت یدام لماوع هب
       ،درًام و نز یًاساسا یاًاهزاین ءزًاج ،هًاعماج رد نکًاسم نیمأت و حیحص هیاغت ،یتسردنت ،داوس ،رگید ترابع هب .تفای
    و لاغتًاشا داًاجیا ،نکًاسم نیمأت ،هیاغت یاه صخاش ،یتسردنت ،یداوساب بیرض یا هعماج رد رگا .تسا رسپ و رتخد
     ،نادنمًاشیدنا ور نًایا زا .تًاسا هًاتفاین  هعًاسوت هعماج نآ دشابن لداعتم درم و نز نیب نآ  یزوت اما دبای شیازفا دمآرد
 .(1181 ،ناراکمه و ازفا حور) دنراد رادیاپ ی هعسوت دنیارف رد ییازس هب شقن نانز هک دندش هجوتم
 نیشیپ یاه شهوژپ 2-8

 یجراخ نیشیپ یاه شهوژپ 2-8-1
   ییاًامرفراک ،لقتًاسم ای یتکراشم یلاغتشادوخ ی هنیمز رد نانآ یاه تیلاعف هیلک لماش ار نانز ینیرفآراک (0111) شارب
 .دناد یم دیدج و یتیکلام کت یاهراک و بسک ی هیلک و

 ثعاب یرگشدرگ هک دننک یم هراشا «نانزو لاغتشا ،یرگشدرگ» ناونع اب دوخ شهوژپ رد (5105) ولیراک و  رویتنوا
    زا رتًاشیب بًاتارم هًاب ، دًانا هتشاد ار دوخ راک و بسک تسایر نانز هک یتروص رد و دوش یم یلحم هعماج نانز لاغتشا
 .دنا هدرک یم راک نارگید یارب هک تسا هدوب ینامز

   ،ثرا قًایرط زا اًای و تکر اًاشم اب ای ییاهنت هب هک ینانز :دنک یم فیرعت هنوگ نیا ار نیرفآراک نانز (5111) انید یوال
  روًاما هرادا رد یلام و یناور ،یقالخا ،یعامتجا یاه تیل وسم و یلام تارطخ لوبق اب و هدرک داجیا ار یراک و بسک
   هًابلغ اًابقر رب رازاب رد ات دنهد شرتسگ ای داجیا ار یدیدج تالوصحم یروآون و تیقالخ اب و دنیوج تکرش هنازور
 .(4181،درلگ) دنبای
 یلخاد نیشیپ یاه شهوژپ 2-8-2
    رد یعاًامتجا و یًاگنهرف و یًاشزومآ ی اًاه  هًافلؤم    شًاقن ناوًانع اًاب یشهوژپ رد (1181) دنبات دمحا ،دمحم این میحر
  روًاشک تفرشیپ و یگدنلاب رد ییازسب شقن عامتجا هصرع رد نانز هدرتسگ روضح هک دندرک ناونع ،ناوناب ینیرفآراک
  رد ناوناًاب یدنمناوت شیازفا و یزاس تیفرظ فده اب وناب رهش یاه هعوممجم هعسوت و ثادحا اتسار نیمه رد .دراد
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       یباًایزرا یًاسررب هًاب رًاضاح هًاعلاطم نیارباًانب ؛   دًاشاب دًایفم دًاناوت ی ًام  یًاشزرو و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا
   هًاجیتن نًایا هب قیقحت زا سپ هک ؛دزادرپ یم ناوناب یدنمناوت رد ،یعامتجا و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا یاه صخاش
 هدافتسا نیرتشیب ملپید تالیصحت یاراد و راد هناخ نانز هک تشاد نایب ناوت یم یدرف یاه یگژیو بسح رب هک دیسر
 .دنتسه هعومجم یاه همانرب ریثأت تحت نارگید زا شیب زین و دنراد زکارم نیا زا
   قًایرط زا ییاتًاسور نانز یداصتقا هافر شیازفا ناونع تحت یشهوژپ رد (8181) روپ یدحوم هموصعم ،هیضرم یرون
  ناتًاسرهش بانیغ دابآ نیسح رد نبرک بیسرت هژورپ هک دیدرگ ناونع تسا هدش  اجنا نبرک بیسرت یاه حرط یارجا
      نادرًام و ناًانز  أوًات یریگراًاکب و یًالحم  درم تکراشم دربهار ذاختا اب هک تسا هعسوت یاه همانرب هلمجزا هشیبرس
   شیازًافا رًاب هژورپ نیا شقن یسررب فده اب هلاقم نیا هلئسم نیا هب هجوت اب .تسا هتشاد اه نآ یزاسدنمناوت رد یعس
       تاًاقیقحت ءزًاج قًایقحت شور رًاظن زا و یدربراًاک تاًاعلاطم عون زا قیقحت نیا .تسا هدش  اجنا نانز یداصتقا هافر
  هدًاش یروآ     ًامج ینادًایم و یدانًاسا تاعلاطم قیرط زا قیقحت نیا رد زاین دروم تاعالطا .دشاب یم یلیلحت-یفیصوت
     هدًاش ارًاجا اًاجنا رد نبرًاک    بیًاسرت هژورًاپ هًاک ییاهاتسور رد هلاس 05 ات 51 نانز زا رفن 515 شهوژپ نیا رد .تسا
 51    ناًانیمطا حطًاس رد هًاک تسا نآ رگنایب قیقحت نیا جیاتن عومجم رد .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم هنومن ناونع هب
 .تسا هدوب رثؤم قیقحت هنومن نانز یداصتقا هافر شیازفا رد نبرک بیسرت هژورپ دصرد
     رًاب تاًاعالطا یرواًانف شًاقن زا  یًاسانش   عوًان هًائارا ناونع تحت یشهوژپ رد (1181) روپدمحا نسحم ،اضر یرکشل
        اًاما یدانتًاسا یرورًام ،ناًانز ینیرفآراًاک رد نآ تًایمها و شًاقن و تاعالطا یروانف یفرعم فده اب ،نانز ینیرفآراک
        تروًاص طبترًام تاعوًاضوم و ناًانز ینیرفآراًاک و تاًاعالطا یرواًانف یفرعم هب طوبرم یعوضوم تایبدا رب رصتخم
        روکاًام دراوًام ،هًالاقم ناًایاپ رد و ناًایب ناًانز ینیرفآراًاک رب تاعالطا یروآ نف شقن زا یسانش عون کی هاگنآ ،تفرگ
      رد هباًاشم تاًاقیقحت یرًایگیپ تًاهج نآ اًاب طبترم تاداهنشیپ و یتیریدم یاهدربراک ،یریگ هجیتن و ثحب ،یدنبعمج
 .دیدرگ هئارا هدنیآ

 قیقحت شور 8-1
    اًاب قًایقحت نًایا رد . تًاسا  یدروًام تاعلاطم عون زا و یشیامیپ ،شور ثیح زا یدربراک ،فده ثیح زا شهوژپ نیا
       قًایرط زا هًاک یلماًاع لًایلحت شور زا هًاعلاطم نًایا رد .تسا هدش هدافتسا یلیلحت ،یفیصوت شور زا نآ عون هب هجوت
 Spss  کًامک هب هک دوش یم یعس .دش دهاوخ هدافتسا (هبحاصم و همانشسرپ و ینادیم و یویشرآ ،یا هناخباتک تاعلاطم
  لرزًایل رازفا  رن زا هدافتسا اب یراتخاس تالداعم و هداس یطخ نویسرگر زا اه هداد لیلحتو هیزجت روظنم هب .دوش لیلحت
 .تسا هدش هدافتسا

 یرامآ هعماج 8-2
    ،یًالحم ناًان تًاخپ       ،ییاًایرد و یًاماد و یزرواًاشک تادًایلوت شورًاف یاًاه  لغًاش رد لغاش نانز لماش یرامآ هعماج
  مًاشق هریزج رد یرگشدرگ تعنص هب طوبرم نارفاسم تماقا لحم نیمأت ،یرادلته ،یتسد  یانص شورف ،یشورف هدرخ
 .دوب رفن 1151 یرامآ هنومن دادعت .تسا
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 :هنومن مجح نییعت و یریگ هنومن شور 8-8

  هدافتًاسا  نارکوًاک  لوًامرف زا هنومن مجح نییعت تهج .دوب  رتسد رد یریگ هنومن ،شهوژپ نیا رد یریگ هنومن شور
 .دوش یم رفن 004 یرامآ هنومن دادعت هبساحم زا سپ هک دش
 قیقحت ورملق 8-4

 یعوضوم ورملق 8-4-1
 (فلخ هکرب و زارد بیش یاتسور) یدروم هعلاطم ییاتسور نانز ینیرفآراک ی هعسوت رد یرگشدرگ شقن یسررب

 ینامز ورملق 8-4-2
 51 دادرخ ات 41 هام ید زا هام 1 
 یناکم ورملق 8-4-8
 .دوب مشق هریزج رد فلخ هکرب و زارد بیش یاتسور یناکم ورملق
 تاعالطا یروآ درگ رازبا 8-4-1
   نًایا اًاما  ؛دریاًاپ  یًام  تروًاص هبحاصم و همانشسرپ هدمع هویش ود هب اه هداد و تاعالطا یروآ  مج رضاح قیقحت رد
  تروًاص هب همانشسرپ .دنک ادیپ یرست دناوت یم یمک یاه شور عاونا یمامت هب و تسا ریاپ  اجنا یقیقحت ره رد اه هویش
   لدًام زا شهوژًاپ نیا یاه همانشسرپ هک ؛تسا هدش هدافتسا یشیامیپ شور زا شهوژپ نیا رد .دوش یم  اجنا یراتشون
    دیتاًاسا رًاظن زا هدافتًاسا اب همانشسرپ ییاور .تسا ییایاپ و ییاور یاراد نینچمه و هدیدرگ  ابتقا درادناتسا یموهفم
  هًاب 71/0  لداًاعم همانشسرپ نیا رابنورک یافلآ .دش دییأت رابنورک یافلآ هبساحم اب نآ ییایاپ و تفرگ رارق دییأت دروم
 ؛1 ،مفلاًاخم   الماًاک ) ترًاکیل  ایقم  اسا رب همانشسرپ نیا تالاؤس هب ییوگ خساپ .دشاب یم لوبق دروم هک دمآ تسد
 .تفرگ  اجنا (5؛مقفاوم  الماک ؛4،مقفاوم ؛8، رادن یرظن ؛5،مفلاخم
 اه هداد لیلحت و هیزجت رازبا و اه شور 4-1
 و  یًاناوارف  دًاصرد ،یناوارف  یزوت لوادج زا معا یفیصوت رامآ یاهکینکت زا اه هداد لیلحتو هیزجت یارب شهوژپ نیا رد
 نومزآ زا یاه هیضرف نومزآ یارب و تسا هدش هدافتسا یطابنتسا رامآ و سنایراو ،هنایم ،نیگنایم لماش هصالخ یاهرامآ
 . دوًاش  یًام هدافتسا رابنورک یافلآ بیرض زا شهوژپ ییاور هبساحم یارب و ؛دوش یم هدافتسا فونریمسا فوروگوملوک

 زا  اًاه  هًافلؤم  نیًاب  طًاباور  نیًانچمه و  هتًاسباو و لقتسم یاهریغتم نیب طباور میسرت روظنم هب شهوژپ نیا رد نینچمه
 .دشاب یم لرزیل رازفا  رن زا هدافتسا اب یراتخاس تالداعم
 لرزیل رازفا مرن و نویسرگر لیلحت هلیسو هب اه هیضرف نومزآ 4-1-1
      دوًاجو یراداًانعم هًاطبار فًالخ هًاکرب و زارد بیش یاهاتسور ناوناب یدنمناوت و ینیرفآراک هعسوت نیب» :لوا هیضرف
 .«دراد
0H: درادن دوجو یرادانعم هطبار فلخ هکرب و زارد بیش یاهاتسور ناوناب یدنمناوت و یرگشدرگ نیب. 
1H: دراد دوجو یرادانعم هطبار فلخ هکرب و زارد بیش یاهاتسور ناوناب یدنمناوت و ینیرفآراک هعسوت نیب. 
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    ناوناًاب یدًانمناوت رد یرگًاشدرگ هعسوت شقن هب تبسن نایوگخساپ تارظن نیگنایم یسررب تهج هب هیضرف نیا رد 
 .دزادرپ یم یرامآ  یزوت نیگنایم طسوتم حطس اب هسیاقم رد ،فلخ هکرب و زارد بیش یاهاتسور

 (لدم هصالخ -نویسرگر لیلحت) ینیرفآراک هعسوت اب ناوناب یدنمناوت هطبار هیضرف نومزآ (1-4 لودج)

 
 لوا هیضرف

 هراًاًاًاًاًایعم فارًاًاًاًاًاحنا R2 نییعت بیرض r یگتسبمه بیرض هتسباو ریغتم لقتسم ریغتم
 درادناتسا

.0 ینیرفآراک هعسوت ناوناب یدنمناوت 151 0. 854 0. 101 
 قیقحت یاه هتفای : بنم

54 رادقم هب ناوناب یدنمناوت لقتسم ریغتم هک دهد یم ناشن (1-4) لودج جیاتن   هعًاسوت  هتًاسباو  رًایغتم  تارًاییغت زا 8%.
 .دوش یم لماش ار ینیرفآراک

 (ANOVA -نویسرگر لیلحت) ینیرفآراک هعسوت اب ناوناب یدنمناوت هطبار هیضرف نومزآ (2-4 لودج)

 ناوناب یدنمناوت لدم تاعبرم عومجم df تاعبرم نیگنایم F یرادانعم حطس در/لوبق

 H0 ضرف

 در
 

0. 840b 

 
11 . 504 

541 .  نویسرگر 517.541 1 517
 
 ینیرفآراک هعسوت

1. 711 118 1111 .  هدنام یقاب 551
5151 118  لوبق H1 ضرف .  لک 711

 قیقحت یاه هتفای : بنم

 0H: تسین نویسرگر لدم شزارب رد یبسانم لدم یطخ لدم. 

1H: تسا بسانم لدم شزارب رد یطخ نویسرگر لدم. 

  ضرًاف در ینعم هب دشاب sig > α رگا هک تسا لیلحت لباق (Sig) یراد ینعم حطس و F هرامآ قیرط زا قوف نومزآ جیاتن
  هدًانهد  ناًاشن  ،دًاشاب sig≤α هچنانچ و دشاب یم لدم شزارب یارب یطخ نویسرگر شور ندوب بسانمان ینعم هب و هیلوا
  .تًاسا هتسباو یور رب لقتسم یاهریغتم ریثأت ندروآ تسدب و ینویسرگر لدم شزارب رد یطخ نویسرگر ندوب بسانم
  شزارًاب  ندوًاب  بًاسانم  هدًانهد  ناًاشن و دوب دهاوخ sig≤α هک دوش یم دهاشم α=0.05 نتفرگ رظن رد اب ریز لودج رد
 .تسا یطخ نویسرگر

 :تروص هب یطخ لدم رگا دشاب یم لدم لوهجم بیارض تاعالطا یواح 1بیارض لودج
Y= β0+ β1X1 

  هًاک β0 رادقم ،تسا (یرگشدرگ تعنص هعسوت) هتسباو ریغتم Y و شناد قلخ هلحرم لقتسم ریغتم X1 نآ رد هک دشاب
  (یرگًاشدرگ    تعنًاص هعًاسوت) هتًاسباو  رًایغتم زا یطسوتم رادقم ،دنرب یم  ان تباث رادقم ای أدبم زا ضرع ناونع هب نآ زا
 ( هتًاسباو  یاًاهریغتم  دًاحاو رد   رًاییغت رادًاقم β1 بیرًاض .تساهنآ زا یرادقم یاراد طسوتم روط هب نامزاس ره هک تسا

 لودج رد هک روطنامه .تسا یعامتجا یاه هناسر زا هدافتسا نازیم رییغت دحاو کی یازا رد (یرگشدرگ تعنص هعسوت
.0  دودًاح رد 1β بیرض و 104.81 دودح ربارب نایرتشم تیمها هتسباو ریغتم یارب β0 رادقم دوش یم هدهاشم ریز 818 

   مًاشق هرًایزج رد   یرگًاشدرگ تعنًاص  هعًاسوت رد  رًاییغت رادقم ناوناب یدنمناوت نازیم رد رییغت دحاو کی اب هک دشاب یم
0.  نومزآ دروم اه نآ ندوب رفص ربارب هیلوا یفاح بیارض زا کی ره یارب sig و t یرامآ یاه نوتس رد .دوب دهاوخ 818

 .دوش یم در اه نآ ندوب رفص ربارب ضرف β1 و β0 رتماراپ ود ره یارب یراد ینعم حطس هب هجوت اب هک تسا هتفرگ رارق

                                                           
1 coefficients 
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   تروًاص هًاب ار  نایرتًاشم  تًایمها  رًایغتم  ناًایم  یًاطخ  نویًاسرگر  لدًام  ناوًات  یًام  الاًاب  لوادًاج  تاًاعالطا  هًاب هجوت اب
Y=13.401+0.313X نآ رد هک تشون Y و (ینیرفآراًاک  هعًاسوت) هتسباو ریغتم  X (ناوناًاب  یدًانمناوت)  لقتًاسم  رًایغتم  

 .دشاب یم
 (بیارض لودج - نویسرگر لیلحت) ینیرفآراک هعسوت اب ناوناب یدنمناوت نیب هطبار هیضرف نومزآ (8-4 لودج)

 هتسباو ریغتم B درادناتسا یاطخ t Beta یرادانعم حطس
000.0 1. 841  1.  ینیرفآراک هعسوت 104.81 515
000.0 4. 050 0. 188 0. 770 0.  ناوناب یدنمناوت 818

 قیقحت یاه هتفای : بنم

 .«دوش یم رادیاپ هعسوت ثعاب مشق هریزج زارد بیش و فلخ هکرب یاتسور نانز ینیرفآراک هعسوت» : ود هیضرف
0H: دوش یمن رادیاپ هعسوت ثعاب زارد بیش و فلخ هکرب یاتسور نانز ینیرفآراک هعسوت. 
1H: دوش یم رادیاپ هعسوت ثعاب زارد بیش و فلخ هکرب یاتسور ینیرفآراک هعسوت. 
     یاتًاسور ناًانز ینیرفآراًاک هعًاسوت هطبارو شقن هب تبسن نایوگخساپ تارظن نیگنایم یسررب تهج هب هیضرف نیا رد
 .دزادرپ یم یرامآ  یزوت نیگنایم طسوتم حطس اب هسیاقم رد ،رادیاپ هعسوت اب زارد بیش و فلخ هکرب

 (لدم هصالخ -نویسرگر لیلحت) رادیاپ هعسوت اب زارد بیش و فلخ هکرب یاتسور نانز ینیرفآراک هعسوت نیب هطبار هیضرف نومزآ (4-4 لودج)
 
 هیضرف

 درادناتسا هرایعم فارحنا R2 نییعت بیرض r یگتسبمه بیرض هتسباو ریغتم لقتسم ریغتم
.0 رادیاپ هعسوت نانز ینیرفآراک هعسوت 117 0. 551 0. 108 

 قیقحت یاه هتفای : بنم

51  رادًاقم هب نانز ینیرفآراک هعسوت لقتسم ریغتم هک دهد یم ناشن (4-4) لودج جیاتن   هتًاسباو  رًایغتم  تارًاییغت زا 5%.
 .دوش یم لماش ار رادیاپ هعسوت

 (ANOVA -نویسرگر لیلحت) رادیاپ هعسوت اب زارد بیش و فلخ هکرب یاتسور نانز ینیرفآراک هعسوت نیب هطبار هیضرف نومزآ (1-4 لودج)
 نانز ینیرفآراک هعسوت لدم تاعبرم عومجم Df تاعبرم نیگنایم F یرادانعم حطس در/لوبق
 H0 ضرف

 در
 
 

0. 510 

 
 

55 . 177 

148 . 188 1 418 .   نویسرگر 188
.1 رادیاپ هعسوت 815 118 117 .  هدنام یقاب 881

1811 118  لوبق H1 ضرف .  لک 114
 قیقحت یاه هتفای : بنم

0H: تسین نویسرگر لدم شزارب رد یبسانم لدم یطخ لدم. 

1H: تسا بسانم لدم شزارب رد یطخ نویسرگر لدم. 

  ضرًاف در ینعم هب دشاب sig > α رگا هک تسا لیلحت لباق (Sig) یراد ینعم حطس و F هرامآ قیرط زا قوف نومزآ جیاتن
  هدًانهد  ناًاشن  ،دًاشاب sig≤α هچنانچ و دشاب یم لدم شزارب یارب یطخ نویسرگر شور ندوب بسانمان ینعم هب و هیلوا
 .تسا هتسباو یور رب لقتسم یاهریغتم ریثأت ندروآ تسدب و ینویسرگر لدم شزارب رد یطخ نویسرگر ندوب بسانم

  شزارًاب  ندوًاب  بًاسانم  هدًانهد  ناًاشن و دوب دهاوخ sig≤α هک دوش یم دهاشم α=0.05 نتفرگ رظن رد اب الاب لودج رد
 .تسا یطخ نویسرگر

 (بیارض لودج -نویسرگر لیلحت) رادیاپ هعسوت اب ناوناب یدنمناوت نیب هطبار هیضرف نومزآ (0-4 لودج)

 حطًاًاًاًاًاًاس
 هتسباو ریغتم B درادناتسا یاطخ t Beta یرادانعم

 نانز ینیرفآراک هعسوت 10,034 1,272  7,887 0,031
 ناوناب یدنمناوت 0,485 0,065 0,554 7,468 000.0

 قیقحت یاه هتفای : بنم
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 یریگ هجیتن 1-1
   یداًاصتقا یاًاه    تًایلاعف هًاب یًاشخب عونت تهج بسانم یاه هنیزگ زا یکی یرگشدرگ ،داد ناشن رضاح شهوژپ جیاتن

       زا هدافتًاسا اًاب رًاقف شهاًاک ناوًات هًاب رواب و ییارگ  مج ،یگنهرف رورغ ظفح ،دمآرد شیازفا هب کمک و مشق هریزج
        و تًایلباق اًاب ناًانز ییاًاسانش و همانًاشسرپ لًایمکت زا سًاپ هک ،شور نیا زا لصاح حیاتن .تسا یرگشدرگ لیسناتپ
    هرد و یباًاقع هزوًاپ یاًاه    تًاشپ كال یرااًاگ مًاخت دننام یعیبط یاه تیلباق دوجو ی هدنهد ناشن دش  اجنا نیرفآراک
   هًانیمز رد ،ناتًاسهد نیا نانز رد فلتخم یناسنا یاه تیلیاق و یلحم یاه هراونشج و یعیبط یاهزادنا مشچ ،اه هراتس
  ... و نارگًاشدرگ هب یتماقا تامدخ هئارا ،یلحم یاهااغ ،یماد تالوصحم ،یزرواشک تالوصحم ،یتسد  یانص دیلوت
  داد ناًاشن هلصاح تاعالطا .دوش نانآ دمآرد شیازفا و لاغتشا داجیا ،راک و بسک قنور هب رجنم دناوت یم هک دشاب یم
       دًامآرد بًاسک نارگًاشدرگ هًاب ییاتًاسور یاًاه  هًاناخ ی هراجا و یتسد  یانص شورف قیرط زا نانز زا یکدنا دادعت هک
 .دنرادن شورف یارب یرازاب ناشزاین زا شیب دیلوت دوجو اب نانآ هیقب و دننک یم
 نیب رد ،یزاسدنمناوت و یرگشدرگ ی هعسوت هنیمز رد هنانیرفآراک یاه یلاعف یاتسار رد هیلوا تامادقا رضاح لاح رد
   تًایامح اًاب ،یلام یاه تیامح و یشزومآ – یگنهرف یاه همانرب یارجا اب ناوت یم هک تسا هتفرگ لکش هدودحم نانز
 .دومن  ادقا اتسور ود نیا نانز یزاسدنمناوت یارب ،یصوصخ شخب یراکمه و تلود
       .تًاسا یرگًاشدرگ هعًاسوت یارًاب یبًاسانم رتًاسب یاراد اتسور ود نیا هک تسا نیا هدنهد ناشن هعلاطم نیا یاه هتفای
 ی       هعًاسوت رد تکراًاشم یارًاب ییاتًاسور ناًانز یدًانمقالع و  اًاه   تًایلباق ،اًاه   هًانیمز دوًاجو اب میریگ یم هجیتن نایربانب
       رًاگید فرًاط زا ندًاش دًانمناوت و یلاًام لالقتًاسا ،دمآرد بسک ،لاغتشا هب زاین و فرطکی زا ینیرفآراک و یرگشدرگ
    ود نًایا رد رًاقف شهاًاک و یعامتجا تیعضو دوبهب ،دمآرد بسک ،لاغتشا شیازفا رد یدودح ات ییاتسور یرگشدرگ
 .دیامن افیا اتسور
  عبانم
 .تمس تاراشتنا :نارهت ،(میهافم و تیهام) یرگشدرگ .(5181) یدهم ،ییاقس ،نیسح دمحم ،دزی یلپاپ

 ی     هًالجم .نآ اًاب بًاسانتم یاًاه   تراًاهم و یًاشزومآ یاهزاین نییعت و ییاتسور نانز یارب ازدمآرد لغاشم ییاسانش .(4181) هدیرف ،اقآ لآ
 .741-111 صص .1 هرامش .8 هرود .نانز شهوژپ

 .سیدرپ تکرش .تاراشتنا .نارهت . ود پاچ ،وگلا .تایرظن .فیراعت :ینیرفآراک .(1781) ،دومحم ،ینایراد روپدمحا

 رد ینیرفآراک و نانز یلاغتشا دوخ یوس هب یهار :یگناخ راک و بسک .(1181) تاداسلا میرم .هداز یحتاف و ناریا ،نابغاب و لاهن ،یدمحا
 .نانز یعامتجا یگنهرف یاروش رامآ و تاعالطا زکرم .هناخ

 .رادیاپ ناریا یدرگ تعیبط و یرگشدرگ یلم شیامه تالاقم هعومجم ،یرگشدرگ رد نانز یداصتقا تکراشم .(1181) ینسح ،نایجاح

   هًامان ناًایاپ ( هًاکرد و  کًاجنلو  هًاقطنم : یدروًام  هًاعلاطم) یرگشدرگ تعنص رد نانز یزاسدنمناوت یسررب .(4181) بنیز ،ولداهرف یفجن
 .مشق یلاع شزومآ هسسوم ،مسیروتوکا دشرا یسانشراک

 .رادیاپ ناریا یدرگ تعیبط و یرگشدرگ یلم شیامه تالاقم هعومجم ،یرگشدرگ و رادیاپ هعسوت ،نانز .(1181) وتسرپ ،یشاک یرطاش

  رد نز ،(مًاشق هریزج ،زارد بیش یاتسور :یدروم هعلاطم) ییاتسور نانز یزاسدنمناوت و مسیروتوکا .(8181) هیدهم ،یمساق ،الیل ،یقوثو
 .4 هرامش ،51 هرود تسایس و هعسوت

 ترازو یادزرقف رتفد ،یعامتجا هافر یزیر همانرب دشرا  انشراک ،ناوناب یزاسدنمناوت حطس ءاقترا رب رثؤم لماوع .(1181) اضریلع ،یدلک



 333 ...نانز ينیرفآراك ی هعسوت رد یرگشدرگ شقن يسررب

 .یعامتجا نیمأت و هافر
      ناتًاسرهش نادنکًاسا و ناودًانک یاتًاسور :یًاقیبطت هعلاطم) ییاتسور ینیرفآراک ی هعسوت رد یرگشدرگ شقن .(1181) دیعسدیس ،یمشاه

 (وکسا

   ناتًاسرهش سًاپ باروگ ناتسهد) ییاتسور نانز ینیرفآراک ی هعسوت رد یرگشدرگ شقن .(4181) الیژ ،یزرولک هاوخنطو ،دیجم ،یروسای
 .(نموف
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