
 
 
 
 

 
 سرادم ییادتبا ناملعم یملع ینیب شوخ اب هدش عیزوت یربهر هطبار یسررب

 نارهت رهش یتیود هنارسپ
 9یتزع ارتیم ،2ییامک ریم دمحم دیس ،1یچریمد ینیامه نیما
 هدیکچ
     مااریسپ  یادیتبا سرادیی ننیبلعی  بلت  ایب شنت نب  دد عیکنن نربهر مهبار  سررب شهوژپ نیا نارجا کا فده     
   سرادیی ننیبلعی  ینبن ار شهوژپ نرنی  معینج و  زنب   تسببه –  فیصنن ،شهوژپ شور .زنب نارهن رهد  تلوز
      کا میانبا میجح نیییعن ناریب .(ریفا 1113) دازاز  ی لیک ن 13-13  لیصان لنس رز نارهن رهد  تلوز ماارسپ  یادتبا
    شور کا  زنفتیسا نیب نیه       ن  شایهیگ مین دادید بنیختاا میانبا نانیات مب رفا 551 زادعن و دد  زنفتسا نارننن لنیرف
   دید  عییکنن نربهر مینا سرپ وز سنسارب نه  زاز نرو  عبج .دد منجاا نا مزبع و نا ملحری داچ نا مدنت نریگ مانبا
    .دیی  ویسز میب 33.0 و 31.0     یینرن میب نیه ن  خنباورن ننفل   یرض من وفرگ ورنص ننبلعی  بلت  ایب شنت و
  راهیفا  مریا   کیبن میب  نیه  زاز     لییلان و مییهجن .دید  زنفتیسا  کنس و  یانتای  یاور کا ،مینا سرپ  یاور نییعن وهج

SPSS یبلت   یایب  شنیت و   دید ع ییکنن  نریبهر وی عیضو   مین زاز ننی ا شهوژپ جینتا .وفریذپ ورنص 33 مخسا   
   نیب  دید   عییکنن نریبهر نیب و زراز رار  نرظا نی انیی و طسنتی دح کا رنًالنب نارهن رهد  تلوز ماارسپ  یادتبا ننبلعی
  مین زاز نن ا شهوژپ ننه متفنی نیاچبه .زراز زنجو 30/0 حهس رز نرازناعی و وبثی مهبار ننبلعی  بلت  ایب شنت
 و  میبانج  میبه  ویینبح ،نربهر لبت ،مسردی گاهرف ،زنبتتا رب  اتبی لینعن زنعبا ؛ دد عیکنن نربهر دعب وفه نیب کا
   یایب شی یپ  ار ننیبلعی  بلت  ایب شنت 33/0 و 13/0 ،33/0 ،33/0 ،13/0  ینرن مب کی ره نا مفرح معسنن و  بنیکرا
  نرییگ می بیصن    و وییرنینی دیعب وز  یلو  دیاینبا  ی نییبن ار ننبلعی  بلت  ایب شنت کا 56/0 متفر مه نور و داان  ی
 .دادنب  با ننبلعی  بلت  ایب شنت نارب  بسنای  داان  ایب شیپ کرت ی
 .ییادتبا ناملعم ،یملع ینیب شوخ ،هدش عیزوت یربهر :اه هژاو دیلک

 3/33/1313 :ملنزی شریذپ     3/3/1313 :ملنزی وفنیرز

                                                           
 منلت و  سنا ااور  دک ااز ، دکنی  ویریدی ، دکنی  نهیر مینارب و ویریدی  ورگ ، دکنی  ویریدی ددرا  سنادرنن -3
 Aminhomayeni@yahoo.com (لنئسی  داسینا) .ناریا ،نارهن ،نارهن  ن  ااز ، تیبرن
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 همدقم
  میلبج کا ن زدیعتی ن نیه  شیزا و  ویسا  شروریپ و  شکنیی  منظا نننرا نیرن  سنسا کا  کی ملعی
 ناه ییی .زراز   دیهت  ریب ار  ناکنیی   شیااز رقؤ یی  ینباهار و ن لا ، بری ،نریگزنی دای رف ر تیاده
 و نریگزنی و  هززنی ریسی  داان نییعن ملعی کی نا مفرح و  بلت طلسن و ندی رنن ،ویحالص
 .(6113 ،  فنیص کا  لیزا  میب ؛شرورپ و شکنی   الصا رن ای داس) وسوا ناکنی  شااز وفر یپ
    ریب نرتی یب ریقدین  دیاانن   یبا  میلعی هج نر یز زرف  یه دیزرن نودب :زراز  ی ننیب (3313) 3جیگ
     نیی لنیان  ییه میب شرورپ و شکنی  رز ر یز ورنبت مب ؛ددنب متداز زرذگ  ی سرادی رز مچا 
 مب ههجی ، ع او ناراهگرنن نانات مب ار ننبلعی شیپن یپ مکا  ر ی وفنی وسز نانن  با نرو نا
 ور  نییا کا ؛(3313        ،نرنیصح  یایبذ کا لیزا میب) زرین شخبریقا و بنیلهی ننهرونب و نه شر ا
  میب   گدیالنب و  وفری یپ کا   دیان   ی نیضف مب سالن نج لیدبن و نزنب دی رنن رنظای مب ننبلعی
  دیاهز   یی  ننی ا نرنی یسب ونزیزان .داراز کنیا  دکنی  ونتالعا و نا مفرح شااز کا شیب نهیچ
 ؛3کنلنبنا) داتسه مهی نیا مب ندیسر ننتسار رز رقنی لیانت نیرن مهی کا ننبلعی ننهرونب و دینزت
  میلعی   یبلت  ای بیدنت  ویبثی و رقؤ یی ن نیهرونب ن ییا کا  کی .(1003 ،1ننه کلنفلوو کا لزا مب
 .(3313 ،نلربا ) وسا متفرگ رار  ننززای مجنن زرنی ریتا ننه لنس رز من ددنب  ی
 و سی ردین  ریب د یین دن نیب دارزن  نه ن  مکایا رب  ابی وسا ننبلعی رز وبثی نرونب  بلت  ایبدنت
  ریب  میبلغ ن اریب  زنیت ویفرظ مب ننبیا نب و ناکنی  شااز و نیدلاو ونرن ی مب زنبتتا نب ،نریگزنی
  دانید  ناکنیی   شیااز  لی یصان  وفری ی پ  بیس ،رنک تی پ  نیب  ،نیه  ویسکد مب شاناو و والک ی
 و نییهرونب کا نا  نییلج نانییات مییب 1 ییبلت  ایبییدنت .(1003 ،کرنیین و ننییه ،ننییه کییلنفلوو)
 و  ااور ویالس رب مه و ناکنی  شااز وفر یپ نور رب مه نا مبانج وز وارقا ،ملعی ننه شر ا
  شالین ،ه یی اارب  شلنیچ فادها نتداز رعنت مب ًالنب  بلت  ایبدنت نب ننبلعی .زراز ملعی  تسیههب
  شروریپ   هی اانیب و  ر یدالن   ااکنیی  شااز ، داکنس ننهزرنتکنب و ،نرو  بنن ،نرن فنپ ،زنیک
 ویونزی ثتنب زارفا رز دییا و  ایبدنت  فرع کا ،(0303 ،ننه کلنفلوو ،ننه ،6زریب) داهز  ی

                                                           
1. Gage 
2. Knoblauch, D. 
3. Woolfolk Hoy.A. 
4. Academic optimism 
5. Beard, K. L. S. 
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 رز  ژ ییو  میب رن ین رز  ریتهب زر یکلبت  ،دیب ننهزاد ییور نب زرنترب من اه رز  گزرسفا ربارب رز رتهب
 ،رنپ  اییا کا لزا مب ،3113 ،3نب یلس) زند  ی رت یب  بسج ویالس هیا و ،هی اارب شلنچ لغن ی
    نودیب دیااانتب مین  ینهریغتی زادعن دی رنن ننبلعی و سرادی ننه  گژیو و زنعبا ننیی کا .(3313
 وفر ی یپ رز  کنیی   شیااز  لب   لیصان ویعضو نی نزنصت ا - تنبتجا ویعضو کا نتفریذپ ریقدن
  دانید  کنیی   شیااز     ریتهب زریکلبت ثیتنب و دیارونیب زنجو مب   حنف لنان و رییغن نو  لیصان
      جینیتا میلعی رز سنیسحا نییا زنیجو مدت ورنص رز من ددنب  ی ملعی  بلت  ایب شنت سنسحا
  زنیب دهانت وخس رنیسب لئنسی نیا لح من دی   ی زنجو مب نریذپنا ناربج والک ی و سکترب
      ناریفیس نانیات میب ننیبلعی  کورییا .(31 :0313  ،نرهنیع و ننیسنبت کا لزا مب ،نارنکبه و ننه)
    و  یبلت دییننن نیب  اعی ،متتازرپ ناکنی  شااز  لیصان رنیا مب  ایب شنت نب رگا معینج   اهرف
 زنت نداباانن مب ننکنا نب نیاچبه و نریگزنی ریا رز نیدلاو و ناکنی  شااز ونرن ی مب زنبتتا
    و  زرین کرز ار عنیضنی نییا  ناکنیی   شیااز   دیاینبا  یهاربه ار نه ن  ،والک ی نب مهجانی رز
   مین  داکریس و طن ارپ نا معینج مجیتا رز .زنبا داهانت شالن نرت یب ندی رنن زنت و  هی اانب
    ،ننییر نب) زاز دیاهانت شروریپ ار  دیدنب   یی  زنیت ننه  یناانن ندانسر ویلعف مب قند کا لنیًالنی
     واریییغن و دایدنب وییفین ناریبهر  دیااانن  ی من داان سنسحا دینب ننبلعی سنسا نیا رب .(0313
 .(3313 ،نلربا ) داینبا زنجیا ناکنی  شااز رز رنگدانی و وبثی
  نانین  ی مه کنب ،ریتا ننه لنس رز ننبلعی  بلت  ایب شنت صنصت رز شهوژپ شیاهفا مغریلت
    نریبهر نیب ن  میهبار صنصت مب ننبلعی  بلت  ایب شنت ماییک رز نزودعی ونزیزان من وفگ
 ،نارنکبه و ننیسنبت کا لزا مب ،6003 ،3لایر و زونثتیل) زراز زنجو ( دد عیکنن نربهر  ژیو مب)
   ننیبلعی  یبلت   یایب  شنیت و  دد عیکنن نربهر کبس نیب طنبنرا نتداز رظا رز نیاربناب .(3313
 .ددنب  ی ویبها هئنح
  ننیه  متیسیس   نانیات میب  نیه  ننیکنیس ،نکوریا ننه متسیس  اوریب و  اورز طیای ندد رن  دیچیپ نب
   ریلیی نتیسار نیبه رز .داان  هز ننیکنس ار کچنن نربهر ننه مین من داهز  ی حیجرن  تنبتجا
      شهیی اا شیاهیفا ثیتنب کیچنن نریبهر  ننیه مین کا شخبرقا  زنفتسا من زراز  ی ننیب (1003)
 ، دد  رهی  لنهی مب مجنن نب .زند  ی نریگ میبصن دایارف رز زنبهب و رتهب  لغد زرکلبت ، لغد

                                                           
1. Seligman,M. 
2. Leithwood & Riehl 
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    شهوژیپ  لیصا فدیه   دید  عییکنن   نریبهر کبیس ننرپ رز ننبلعی  بلت  ایب شنت مب نتتازرپ
 .ددنب  ی رضنح
   ریبارب رز و  دید     متتناید میسردی رز لیینت نیرنرقنیی و نیرن مهی ننبلعی ، دکنی  متسیس نورز
     لنئیسی ننیکنیس رز دیابفده لنیبتا و ، ناکنیی   شیااز    لییصان وفری یپ و زنت  لغد زرکلبت
   هی اانیب و داند متخی اارب من دارنبجی ًالنب  لغد زرکلبت  سن نارب ننبلعی نیاربناب .دادنب  ی
  ریثنا .زند  ی مسردی  لن   خبرقا رب نزرف ویزفنی نراذگریقدن ثتنب  هی اا زنجیا .داان رنن
   ریب مین  لیانت ملیسو نیدب نن داا  زرن هنربتی ننبلعی معلنهی نور رب ار زنت ننه شالن ننززای
    ،دییر) دیاینبا  ینیسناد و کرز ار ، زراذیگ   یی  ریقدین  نیه ن   انیکنس متسیس   خبرقا و  یارنن
 زرکلبت و نهرنتفر رب داانن  ی ناریدی رنتفر من داا  زاز نن ا متدذگ ننه شهوژپ نیاچبه (1333
    ننیانرنن شری ا و نیهرنتفر رب نا مظحالی لبن  رقا نو رنتفر نی ریدی نربهر .زراذ ب ریقدن ننبلعی
   نزاز قنیس فدیهنب و متداز  انساا معسنن رز نا  دبت شزا نربهر نیاربناب .(3133 ،سنب) زراز
  ،کالیسا) زراز نا  میظحالی     لیبن  ذنیفا ننیکنیس ننیضتا رب ، ژیو ونیا و فادها ننس مب ننیکنس
3333). 
    ییه ریب مسردی نکنسهب و ویزفنی رز نه ن  شزا و  دکنی  نربهر ویبها ،وسا زنه ی مچا 
      مین دیارونب نییا ریب  یدکنی   ناراذیگ وسنیس و ننززای ،مهی نیا مغر  لت .وسیا  دیدنپ سن
 داا متداز ننیب  الهصا نیا ریسفن و حیر ن ننتسار رز و  زنب مسردی نکنسهب  لصا ننتس نربهر
  کوریا .وسا وونفتی نه ننیکنس ر یز رز جیار نربهر ننه  الهصا ر یز کا  دکنی  نربهر من
    یاوهف رییتا ن نیه  میهز  میب وبسا مسردی نربهر و  دکنی  نربهر شزا رب  دبت مجنن و دیننن
  ویهج رز   یبناری  ملیسلس و  بسر نارجی کا من داا  زنب رزن  ناریدی ،متدذگ رز رگا .وسا متفنی
   ی خبرقا ،     نرنییا نییاچ ریب فریص دییننن نکوریا طیارد رز ،داینبا ونرح سرادی   خبرقا
  نینیا ن نیه شلنچ ربارب رز ر یز  تیریدی ننه شزا ر یز ننیب مب .زرن دهانخا نیبضن ار سرادی
          نانیات ویان نراهیبا دیایکنیا ،شلنیچ کا رنیدرس ویفنب نییا رز ناریدیی و  زنبا  فنن  دکنی 
   و نرو نییا شیاهییفا ، گدیییچیپ رییقا رز .(3003  ،نورییگ) داتییسه ،«  نزریین نرییبهر ورنییهی»
    راری  ریظا دیی  عبج و کرت ی  لبت نانات مب ار نربهر  لن رنع مب نه ننیکنس ،نریذپ فنهعاا
 و  هورگ رنن و نکنس مین ملبج کا نینا ننه شزا مب  تاس ننه شزا کا ونرح مب عورد و  زاز
        نار ی هوژپ رتی یب میعلنهی زرنیی ًالارییتا مین نریبهر  ننیه میرظا کا  کی نیاربناب .داا  زنبا  بین
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 نانات مب نانن  ی نه ننیکنس  انان طیارد مب مجنن نب من وسا  دد عیکنن نربهر نرنئن  دد ع او
 .زریگ رار   زنفتسا زرنی  سنای نربهر نرنئن کی
    نرنیئن نییا ویسا  دد  زوهفا  دد عیکنن نربهر صنصت رز ونعلنهی رب ًالاریتا مکایا مب مجنن نب
 فادها مب  بنیتسز دان  ی ننیب نربهر رکفن نیا .ددنب  ی نربهر  بید  وارکفن کا  کی نربهر
     ، ینیهفی  یسنادرنبن ظنیال میب .ددنب  ی ریذپ ننکیا زارفا ننه میلن ننه ویلنعف ریرع کا ،ننیکنس
 مب  الهصا نیا ، نارنن نیئ  رز .ززرگ  ی رب حیسی زالیی کا لب  0633 لنس مب ًالنبیرزن  الهصا نیا
    لیصا نییا ریب  نارنن لدی .دد  ی متفرگ رنن مب (ع)  سنی نربهر کبس نارب  ایه ینج نانات
    میکلب ،دیان شالین و معلنهی زنت مب  هززنس وهج دینب نهان ما زری گرهب کی» :من زنب رانتسا
   ریب نیاب   لیصا نییا .(1003 ،وروزوا و ثیب کی) «دینبا شالن هیا نار یز مب   خبزنس نارب دینب
  زراز  رنیدا  هیای مب مکلب ،زرادا  رندا رنیتتا ضینفن مب نهان ،(1003) وروزوا و ثب کی متفگ
    نرییبهر منییهفی .دانیید دیاباانن نزریین نرییبهر نارییب و دیاان دییدر دییارزن  ن  نورز زارییفا مین
       ،نینیا منیهفی نییا رز .ویسا نریبهر  تایس ن نیه شر ا کا  عارفا ونرح عنا کی ، دد عیکنن
  میین کی  لن  رز ننیکنس زارفا لینعن لیند مکلب ،زند  با زادبل   بسر   زا نانات مب نربهر
 اراز .(3333 ،وانه) وسا  انیکنس ننه ویلنئسی و نه شزا ،فادها نزرن نربهر فدهنب ،نرنن
  میب لیانت نیا اذل ،زراز  دد عیکنن نربهر رز  بهی  ن ینج ،نربهر شااز و ورنهی ،رنتفر نزنب
  دد عیکنن نربهر رلت رز ماًالنعف  تنرن ی و داان رکف ربهر کی داانبه من داهز  ی  کنجا زارفا
  لین رز ،نا مهبار دایارف کی لیند مکلب وسیا زرف کی  گژیو ، دد عیکنن نربهر .دادنب متداز
       برنیجن شیاهیفا ثیتنب میسردی رز نریبهر عییکنن .(1303  ، اییسنی) وسا ننیکنس نی  ورگ ،مین
   یسن نزدعتی ننیاهی .دبنی  ی شیاهفا نند نربهر برنجن من  ین اه و زند  ی ننبلعی نربهر
     میسردی زنیبهب و معیسنن ناریب نه ن  شالن مجیتا رز و  هی اا شیاهفا مب رجای ریا نیا و داینبا  ی
   طیباور میب ،« ننییره ارف»    نینیا رییبعن میب نی  دد عیکنن نربهر رز .(3003 ،سالب و سالب) زند  ی
 نو  ر کدیاا لریتان و ، نریذیپ  کیسیر    ،نکنیسداباانن ،ونرنی ی ، یبین رنن داانی مانیار انساا
 ، دیهز  با ننیرف و رنتسز مسردی نربهر ،نینا میازارنپ نیا رز .زند  ی هنربن و دیننن ،نار یز
   ،میسردی زاریفا  میبه  ناریب و  دیهز   یی   منیجاا نیه ن  نب ورد  میهسن و نار یز  ار کا ار رنن مکلب
 و  ایییسنی) زرو   ییی  مهارییف میسردی نرنیین ننییه میییور  و ونییلبت ،نییه مییینارب بنییب رز  ی نیه  زاز
 .(3313 ،نارنکبه
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   و ویبثی میهبار   زنیجو ر انی ا (3313   ) نارنیکبه و  اییسنی شهوژیپ رز  دی  وسز مب ننه متفنی
  رندا هیا ،(3333) نیتی  فرع کا .وسا ننبلعی  لغد زرکلبت و  عیکنن نربهر کبس نیب رازناعی
 نا  میانگ م یب و ،  زنیبا مهارف ار ملعی نارب  فعنت وینبح ،مسردی رز  عیکنن نربهر من دان  ی
  شییب دینب ننبلعی من وداز ننتذا نیاچبه نو .زراز  پ رز ار نه ن  لغد زرکلبت زنبهب میزتسی
    رز نین زنید  زاز  کنیجا نه ن  مب دینب رن شیب و داریگ رار  مجنن زرنی مسردی ناربهر ننس کا رن
  لیبنزی رز . دایدنب  تنرن ی نریگ میبصن  پ رز  رانبه و داینبا ونرن ی مسردی مب طنبری رنیا
   میسردی رنییا رز ونرن ی و  دد عیکنن نربهر من وسا  زنبا  رندا زنت معلنهی رز (3003) ریا
 و  نیه شزا شخپ و عیکنن .زراز مسردی مب دهعن رب  فای وارقا و  بلعی مفرح مب دهعن رب  تبثی رقا
   میب ریجای ن    کنیسداباانن ویینها رز و  دید زاریفا نکنسداباانن مب رجای مسردی نورز نه ویلنئسی
  دیان  ی ننیب (3003) 3هبیج .(3313 ، ایسنی کا لزا مب ،0003 ،کارز) زند  ی ننبلعی نًالنب دهعن
 کی رید  ننی صصخن رز  نین  دیارزن  ننبلعی ،وسا  دد لنبتا  دد عیکنن نربهر من نا مسردی رز
 داهز لنزتاا نن ینه سالن نورز مب ار نن صصخن و شااز و ،داهز شیاهفا ار زنت شااز و داند
  ایب شنت نانات وان زنت شهوژپ رز (0303)3 لی یرن و لورنگ .(3313 ،ندبحا کا لزا مب)
 ، ناکنیی   شیااز   تنیبتجا - ن زنیصت ا   ویعیضو مغرییلت من ،داتفنی وسز مجیتا نیا مب  لیصان
 .زراز راز  اعی و وبثی رقا ناکنی  شااز  لیصان وفر یپ رب  لیصان  ایب شنت مانگ مس رنتتنس
  وفری یپ  ریب   لییصان   یایب شنت وارقا نانات نب زنت نرتنز مینا ننینپ رز (0303) 1لنیب گاین
  ایب شنت مفلؤی مس نیب من دیسر مجیتا نیا مب ،نکیری  ننینبًال  ولنیا رز ناکنی  شااز  لیصان
  میهبار  ناکنیی   شیااز   لییصان وفر یپ و (زنبتتا و ندی رنن زنت ، لیصان دیندن ( لیصان
 و  نارنیی  نانی ن .(1303 ،نارنیکبه و  نارنیی  نانی ن کا  لیزا   میب) زراز زنیجو نراز   یاعی و وبثی
 من نا مانبا رز ،ناکنی  شااز  لیصان  ایب شنت نانات نب زنت شهوژپ رز ،(1303) 1نارنکبه
  میجیتا  نییا مب ،ندییدن  لینت لیلان کا  زنفتسا نب و موز و لوا مهسنتی ، یادتبا مسردی 31 لیند
 سنسحا و ننبلعی مب ناکنی  شااز زنبتتا ،ناکنی  شااز  لیصان دیندن ریغتی مس نیب من دادیسر
  رییغتی  میس  نییا  مین زراز  زنیجو نراز   یاعی و ن نی  مهبار مسردی مب وبسا ناکنی  شااز وینه

                                                           
1. James 
2. Gurol & Kerimgil 
3. King Bevel 
4. Tschannen-Moran et al. 
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  میجیتا  نییا   میب نییاچبه نه ن  .داهز  ی لیک ن ار کنی  شااز  لیصان  ایب شنت  کنس ًالنتنبجی
 و راز   یاعی  میهبار  نیه ن    لییصان وفر یپ و ناکنی  شااز  لیصان  ایب شنت نیب من دادیسر
  لیصان  ایب شنت وارقا نانات وان   هوژپ رز (3303)3ل یی و لنیب .زراز زنجو  بیزتسی
   یایب   شنیت نییب  مین  دادییسر  میجیتا  نییا  میب ، یادتبا سرادی ناکنی  شااز نداانت وفر یپ رب
 3 لرین  لیبنزی رز .زراز  زنیجو   یًالنیب و  ویبثی م یهبار  ناکنیی   شیااز نداانت وفر یپ و  لیصان
 مب زنب متتازرپ  یادتبا سرادی رز  دد عیکنن نربهر زنعبا  سررب مب من زنت ونعلنهی رز (0303)
 و ییزفنی  نیب   دید  عییکنن ن ریبهر  زنیعبا نی یب   یفای ن یی وبثی رازناعی مهبار  یه من دیسر مجیتا نیا
    ،ننییر نب کا لیزا میب)  دی ا   دهنی ی   یضنیر و  ندیاانت  رذیگ ننه خرا رز ناکنی  شااز  لیصان
   ریب  دید عیکنن نربهر شزا» نانات وان زنت شهوژپ رز (3303) نارنکبه و نلگنیسیب .(0313
   زنیبتتا ریب نرازناعی و وبثی ،مهی مهس  دد عیکنن نربهر من دازاز نن ا «ننبلعی  انیکنسزنبتتا
      کا مین  یسرادی رز دیینب  یدکنی  منیظا ناراذگ وسنیس من دادزتعی نه ن  .زراز ننبلعی  انیکنس
    زنیجیا ار سرادیی رز  دید    عییکنن نریبهر نیب طبنری ننهرنتفر زند  ی وینبح  تنرن ی گاهرف
  نور ریب نا  میعلنهی  نیب (1003   ) نارنیکبه و لنکیسنی ویینها رز .(1313  ،نهییهت کا لزا مب) داان
  نیب نا  میظحالی لبن  و وبثی مهبار  بلت  ایب شنت من داتفنیرز ، ینباهار مسردی و ننتسبز 0153
  نیه ن   ننیه  میتفنی   نییاچبه .زراز میسردی رز  دد عیکنن نربهر و  تنرن ی ویریدی ننهزرکیور
 ننییه شور نییب نراز  ییاعی و وییبثی رنییع مییب  ییبلت  ییایب شنییت کا  یًالنییب  نهییس میین زاز ننیی ا
  میب   یبلت   یایب شنت نیینپ حهس لبنزی رز و وسا طبنری نربهر نزرن عیکنن نب  دد نهیر مینارب
 .وسا طبنری نربهر نزرن عیکنن نب  دد نهیر مینارب ریغ ننه شور نب نرازناعی و  فای رنع
  ریجای داانن  ی  دد عیکنن نربهر من وداز ننیب نانن  ی  دد  رندا ننه شهوژپ جینتا مب مجنن نب
  میلعی  ل    غید زریکلبت نکنیسهب میجیتا رز و  انیکنس و نا مفرح دهعن و  بلت  ایب شنت زنبهب مب
  ننیهریغتی و نا  میسردی  نورز ننیهریغتی و لیانت ، دد عیکنن نربهر رنان رز زنجو نیا نب ،زند
     برنیجن حهیس ،نریبهر میبرجن ناهیی ،ویساج ،نس ،نربهر مین  کاداا ملبج کا  تتناد ویعبج
        و ونییبزا روریی عنیبجی رز .دایدنب راذیگریقدن ننیبلعی  یبلت  ایب شنت رب دااانن  ی هیا ننبلعی
 ناداچ ننبلعی  بلت  ایب شنت و  دد عیکنن نربهر ننیی مهبار من دهز  ی نن ا ونزیزان مای یپ

                                                           
1. Bevel & Mitchell 
2. Terrel 
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  لنیبتحا   یایب شیپ رنظای مب سنسا نیا رب اذل .ددنب  ی نرت یب ننه  سررب مهلتسی و وسیا ندور
 ،ن اریهن رهد  تلوز ماارسپ  یادتبا ننبلعی  بلت  ایب شنت و  دد عیکنن نربهر ننیی مهبار زنجو
    نریبهر طنیبنرا ناهییی  نرییگ   کادیاا  فدیهنب  ینهفی لدی ، ننزیزان مای یپ و نه متفنی مب مجنن نب
 .دد نیودن ،ننبلعی  بلت  ایب شنت نب  دد عیکنن

 
 شهوژپ یموهفم لدم .1 لکش

 
 قیقحت تالاوس
         ناریهن رهید  یتلوز مااریسپ  یادیتبا سرادیی ننیبلعی  نگدییز کا  دد عیکنن نربهر ویعضو .3
 ؟وسا مان چ
 ؟وسا مان چ نارهن رهد  تلوز ماارسپ  یادتبا سرادی ننبلعی  بلت  ایب شنت ویعضو .3
        رهید  یتلوز مااریسپ  یادیتبا سرادیی ننیبلعی  یبلت  ایب شنت نب  دد عیکنن نربهر نیب نی  .1
 ؟زراز زنجو نا مهبار نارهن
   یادیتبا سرا  دیی ننیبلعی  بلت  ایب شنت  ایب شیپ  یناانن  دد عیکنن نربهر ننه مفلؤی نی  .1
 ؟داراز ار نارهن رهد  تلوز ماارسپ
 
 یسانش شور
   تسببه عنا کا  فیصنن نه  زاز نرو زرگ  نید رظا کا و نزربرنن فده رظا کا شهوژپ شور
     رز ناریهن رهید  یتلوز مااریسپ  یادتبا ننبلعی میلن لیند نرنی  معینج رضنح شهوژپ رز .وسا
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   میب میجنن نب .ددنب  ی رفا 1113  دی  وسز مب ونتالعا مب مجنن نب من  زنب 13-13  لیصان لنس
   بنیختاا ناریب  دیدنب  ی نارهن رهد رعنای میلن ،شهوژپ نیا رز معلنهی زرنی نرنی  معینج مکایا
    میجح نیب  یسناتی نا  میزبع و نا  میلحری  دیاچ نا  میدنت نریگ مانبا شور کا نرنی  مانبا زادعن
  زادیعن من دیزرگ  زنفتسا نارننن لنیرف کا رظا زرنی مانبا مجح نییعن نارب .دد  زنفتسا معینج
      میب  زنفتیسا مینای سرپ راهیبا کا ونیتالعا نرو زرگ نارب .دادد بنختاا مانبا نانات مب رفا 551
   ندیبحا متتنیس  ریزای مینا سرپ کا  دد عیکنن نربهر ریغتی  سررب نارب سنسا نیارب .دی  لبت
  ،کرتی ی  نرییگ میبصن ،مسردی گاهرف مفلؤی 3 و  زنب مینگ 33 ناراز من دد  زنفتسا (3313)
  ار نریبهر لبت و ویرنینی ،مبانج مبه وینبح ،زنبتتا رب  اتبی لینعن ،نا مفرح معسنن و  بنیکرا
    و ننیه کیلنفلوو  یبلت   یایب    شنیت مینای سرپ کا  یبلت   یایب   شنیت  یسررب نارب .دجاس  ی
 دد مفنضا ن  مب هیا ر یز مفلؤی کی رضنح شهوژپ رز متبلا من دیزرگ  زنفتسا (1003) نارنکبه
   ، یبلت دییننن ،کنی  شااز و نیدلاو مب ملعی زنبتتا مفلؤی 1 و  زنب مینگ 01 لیند مینا سرپ نیا
  نیب نه مینا سرپ  یانتای و نرنص  یاور .دجاس  ی ار ریدی مب ملعی زنبتتا و ملعی ندی رنن زنت
  ننیه   صتنید .دید دییدن  لینت لیلان ریرع کا هیا نه ن   کنس  یاور و ننصصختی رظا کا  زنفتسا
    .ویسا  دید شراهیگ (3 ) لودیج رز  نیه مینا سرپ ندییدن  لینت لیلان مب طنبری شکارب  ینکیا
  مینای سرپ وز ره نیاربناب ،داتسه  سنای شکارب ننه صتند میلن زند  ی  دهن ی من مانگ ننبه
 .دارازرنترب  لنب  لبن  شکارب کا
 

 ناملعم یملع ینیب شوخ و هدش عیزوت یربهر یوگیا شزارب یاه صخاش .1 لودج
 هدددمآ تددسدب نازددیم لوبق لباق هنماد صخاش

 (هدش عیزوت یربهر)
 هدمآ تسدب نازیم
 (یملع ینیب شوخ)

 35/33 30/3 - (ᵡ2) وز  ت
 30/3 353/3 6 کا رتبن نزاک  مجرز مب وز  ت وبسا

RMSEA 100/0 360/0 10/0 کا رتبن 
SRMR 30 10/0 کا رتبن 0/0 530/0 

NFI 13/0 33/0 3 مب کیزها 
NNFI 63/0 33/0 3 مب کیزها 

CFI 13/0 00/3 3 مب کیزها 
IFI 13/0 00/3 3 مب کیزها 

GFI 33/0 13/0 3 مب کیزها 
AGFI 13/0 53/0 3 مب کیزها 
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0   یینرن مب خنباورن ننفل  ریرع کا هیا نه مینا سرپ  ینینپ       ننی ا مین دیی  ویسز میب 33.0 و .31
 کا  نیه  زاز        لییلان و مییهجن ناریب .داتیسه رازرنیترب  بنیلهی  ینیینپ کا مینا سرپ وز ره دهز  ی
 .دد  زنفتسا 33 مخسا SPSS راهفا مرا
 قیقحت یاه هتفای
  یدتیود هنارسپ سرادم ییادتبا ناملعم هاگدید زا هدش عیزوت یربهر تیعضو -1
 ؟تسا هنوگچ نارهت رهش
   ریبا و   دید  عییکنن  نریبهر ننه مفلؤی مب طنبری ننهرتیارنپ کا کی ره ویعضو  سررب رنظای مب
      رز ن  جینیتا مین ویسا  دید  زنفتیسا نا  میانبا  کین t ننیک  کا ،ننبلعی  دد عیکنن نربهر لن
 .وسا  دیزرگ مئارا (3)  رنبد لودج

 *(2/9= یرظن نیگنایم) هدش عیزوت یربهر تیعضو .2 لودج

 و (5  نین 3 ) وًالاؤیس نراذگ  ربا مایاز مب مجنن نب  سررب نیا رز من وسا رنذ مب مکًال :حیضنن *
   دید متفرگ رظا رز 6.1 معینج  ضرف نی انیی ،مایاز نیا  سح رب دعب نیا  لن  ربا  دد مبسنای
 .وسا
      یضرف نی انییی نیب نرازنیاعی وونفن  دد عیکنن نربهر ویعضو ، دی  وسز مب جینتا مب مجنن نب
 کا رنًالنب دح رز (63/1) ننبلعی  دد عیکنن نربهر ویعضو من وسا نیا ننینگ جینتا نیا و زراز
     طیسنتی دیح کا رنًالنیب هییا  دد عیکنن نربهر ننه مفلؤی و زنعبا ویعضو .زراز رار  (6/1) طسنتی
 کا (36/1     ) نی انییی نیب نریبهر لیبت میفلؤی ، دد عیکنن نربهر ننه مفلؤی نیب رز .ددنب  ی (6/1)
 .دادنب  ی رازرنترب نی انیی نیرن نیینپ کا (13/1) نب مسردی گاهرف مفلؤی و نیرنًالنب

 وونییییییفن t رادزی رنیعی فارااا نی انیی ریغتی
 نه نی انیی

 حهیییییییس نزاک  مجرز
 نراز  اعی

 000/0 651 11/0 10/1 60/3 13/1 مسردی گاهرف
 000/0 651 35/0 53/13 3/0 33/1 کرت ی نریگ میبصن
 000/0 651 11/0 16/3 33/0 13/1 نا مفرح معسنن و  بنیکرا
 000/0 651 33/0 66/03 33/0 31/1 زنبتتا رب  اتبی لینعن
 000/0 651 61/0 10/33 51/0 61/1 مبانج مبه وینبح
 000/0 651 13/0 31/53 61/0 13/1 ویرنینی
 000/0 651 30/3 13/03 33/0 36/1 نربهر لبت
 000/0 651 63/0 11/33 13/0 63/1  دد عیکنن نربهر
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   ناردهت رهدش یتیود هنارسپ سرادم ییادتبا ناملعم یملع ینیب شوخ تیعضو -2
 ؟تسا هنوگچ
 لن  ربا و  بلت  ایب شنت ننه مفلؤی مب طنبری ننهرتیارنپ کا کی ره ویعضو  سررب رنظای مب
      لودیج رز ن  جینیتا مین ویسا  دید  زنفتسا نا مانبا کن t ننیک  کا ،ننبلعی  بلت  ایب شنت
 .وسا  دیزرگ مئارا (1)  رنبد

 *(2/9= یرظن نیگنایم) ناملعم یملع ینیب شوخ تیعضو .9 لودج
 وونیییییییفن t رادزی رنیعی فارااا نی انیی ریغتی

 نه نی انیی
 مییییییییجرز
 نزاک 

 حهیییییییس
 نراز  اعی

  و نیدیلاو مب ملعی زنبتتا
 کنی  شااز

11/1 13/0 31/13 13/0 651 000/0 

 000/0 651 65/0 35/13 61/0 63/1  بلت دیننن
 000/0 651 31/3 13/31 15/0 33/1 ملعی ندی رنن زنت
 000/0 651 31/0 30/13 51/0 31/1 ریدی مب ملعی زنبتتا
 000/0 651 30/3   /  بلت  ایب شنت

 و (5  نین 3 ) وًالاؤیس نراذگ  ربا مایاز مب مجنن نب  سررب نیا رز من وسا رنذ مب مکًال :حیضنن *
   دید متفرگ رظا رز 6.1 معینج  ضرف نی انیی ،مایاز نیا  سح رب دعب نیا  لن  ربا  دد مبسنای
 .وسا
      نی انییی نیب نرازنیاعی وونیفن ننیبلعی  بلت  ایب شنت ویعضو ، دی  وسز مب جینتا مب مجنن نب
  دیح رز (36/1  ) ننیبلعی  یبلت   یایب شنت ویعضو من وسا نیا ننینگ جینتا نیا و زراز  ضرف
 کا رنًالنب هیا ننبلعی  بلت  ایب شنت ننه مفلؤی و زنعبا ویعضو .زراز رار  (6/1) طسنتی کا رنًالنب
  میلعی ندی رنن زنت مفلؤی ،ننبلعی  بلت  ایب شنت ننه مفلؤی نیب رز و  زنب (6/1) طسنتی دح
  نی انییی  نیرین نیی نیپ کا (63/1     ) نی انییی نیب  یبلت دییننن میفلؤی و نیرنًالنب کا (33/1) نی انیی نب
 .دادنب  ی رازرنترب
 هنارسپ سرادم ییادتبا ناملعم یملع ینیب شوخ اب هدش عیزوت یربهر نیب ایآ -9
 ؟دراد دوجو یا هطبار نارهت رهش یتیود
      مااریسپ سرادیی  یادیتبا ننیبلعی  یبلت   یایب  شنیت و  دد عیکنن نربهر نیب مهبار  سررب نارب
 مئارا (1)  رنبد لودج رز ن  جینتا من دد  زنفتسا ننسریپ   تسببه شور کا نارهن رهد  تلوز
 .وسا  دد
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 ناملعم یملع ینیب شوخ اب هدش عیزوت یربهر نیب یگتسبمه .4 لودج
 نراز  اعی حهس   تسببه وهج 2(R)    تسببه ناهیی   تسببه عنا اهریغتم

 ینیب شوخ و هدش عیزوت یربهر
 یملع

 000/0 وبثی 605/0 133/0 ننسریپ

 
  بلت  ایب شنت و  دد عیکنن نربهر ریغتی وز نیب ،زند  ی مظحالی (1) لودج رز من رنع ننبه
 300/0    ننیفل  حهیس رز میهبار ن یی  ا مین زراز زنیجو (r = 133/0)   یتبثی و میزتسی مهبار ننبلعی
     رهید  یتلوز مااریسپ  یادیتبا سرادی رز  دد عیکنن نربهر زنجو ر یز ورنبت مب .وسا راز  اعی
 نن ا  دد مبسنای نییعن  یرض نیاچبه .زند  ی ننبلعی  بلت  ایب شنت شیاهفا مب رجای نارهن
   ار ننیبلعی  یبلت   یایب  شنیت ریغتی سانیراو کا دصرز 05/0  دد عیکنن نربهر ریغتی من دهز  ی
 .دان  ی نییبن
  ننیبلعی   یبلت   یایب  شنیت ننه مفلؤی نب  دد عیکنن نربهر ننه مفلؤی نیب مهبار شجاس رنظای مب
 رز ن  جی نیتا من دد  زنفتسا ننسریپ   تسببه شور کا نارهن رهد  تلوز ماارسپ سرادی  یادتبا
 .وسا  دد مئارا (6)  رنبد لودج

 ناملعم یملع ینیب شوخ یاه هفیؤم اب هدش عیزوت یربهر یاه هفیؤم نیب یگتسبمه .2 لودج 
 ننبلعی  بلت  ایب شنت ننه مفلؤی 
  دد عیکنن نربهر ننه مفلؤی

   میییب میییلعی زنیییبتتا
 و نیدیییییییییییییییلاو
 ناکنی  شااز

 دییییییننن
  بلت

  ندییارنن زنت
 ملعی

 مییلعی زنییبتتا
 ریدی مب

   ییییایب شنییییت 
 ننبلعی  بلت

 36/0** 16/0** 31/0** 36/0** 61/0** مسردی گاهرف

 06/0** 11/0** 33/0** 31/0** 01/0** کرت ی نریگ میبصن

 36/0** 56/0** 31/0** 35/0** 61/0** نا مفرح معسنن و  بنیکرا

 33/0** 51/0** 36/0** 15/0** 35/0** زنبتتا رب  اتبی لینعن

 35/0** 66/0** 11/0** 35/0** 36/0** مبانج مبه وینبح

 16/0** 16/0** 33/0** 05/0** 36/0** ویرنینی

 15/0** 31/0** 11/0** 15/0** 15/0** نربهر لبت

 13/0** 65/0** 51/0** 53/0** 65/0**  دد عیکنن نربهر

 30.0 حهس رز نراز  اعی **

 
   یایب   شنیت و  دید   عییکنن نریبهر ننه مفلؤی نیب ،زند  ی مظحالی (6) لودج رز من رنع ننبه
 راز   یاعی 30/0    ننیفل  حهیس رز نیه مهبار نیا من زراز زنجو  تبثی و میزتسی مهبار ننبلعی  بلت
   زنیبتتا ریب  اتبی لینعن مفلؤی ، دد عیکنن نربهر ننه مفلؤی نیب کا (6)  رنبد لودج ربنهی .وسا
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  دییننن ، کنیی   شیااز    و نیدیلاو میب میلعی زنبتتا ننه مفلؤی نب ار   تسببه نیرن شیب  بسا رنع مب
      بیسا رنیع میب کرتی ی نریگ میبصن مفلؤی و زراز ریدی مب ملعی زنبتتا و ندیارنن زنت ، بلت
    زنیت ، یبلت دییننن ، کنیی   شیااز     و نیدیلاو میب میلعی زنیبتتا ننه مفلؤی نب ار   تسببه نیرتبن
   لیبت میفلؤی ،  دید عیکنن نربهر ننه مفلؤی نیب کا نیاچبه .زراز ریدی مب ملعی زنبتتا و ندیارنن
  ننیه    میفلؤی و   تیسببه نیرین  شییب  ناکنیی   شیااز      و نیدیلاو میب میلعی زنیبتتا میفلؤی نب نربهر
   تسببه نیرتبن 33/0 نب وز ره ملعی ندی رنن زنت مفلؤی نب ویرنینی و کرت ی نریگ میبصن
 .داراز مهنب ار
 
  نادملعم یملع ینیب شوخ ینیب شیپ ییاناوت هدش عیزوت یربهر یاه هفیؤم ایآ -4
 ؟دنراد ار نارهت رهش یتیود هنارسپ سرادم ییادتبا
 شور کا   ننیبلعی  یبلت   یایب  شنیت  نیب  دد عیکنن نربهر ننه مفلؤی نیب شیپ مهبار  سررب نارب
 .وسا  دد  زرو  (5) لودج رز ن  جینتا من دد  زنفتسا منگ مب منگ ننیسرگر

 ماگ هب ماگ نویسرگر شور زا لصاح جیاتن .6 لودج

 

P T Beta B R2
 R نه منگ نیب شیپ ننهریغتی 

 لوا منگ زنبتتا رب  اتبی لینعن 33/0 06/0 61/0 03/0 00/33 000/0
000/0 
000/0 

35/13 
30/1 

16/0 
31/0 

61/0 
13/0 

 زنبتتا رب  اتبی لینعن 36/0 53/0 
 مسردی گاهرف

 موز منگ

000/0 
000/0 
000/0 

63/3 
16/3 
00/3 

11/0 
13/0 
31/0 

33/0 
53/0 
33/0 

 
 
33/0 35/0 

 زنبتتا رب  اتبی لینعن
 مسردی گاهرف
 نربهر لبت

 منس منگ

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

10/5 
13/5 
01/5 
55/1 

33/0 
13/0 
13/0 
53/0 

33/0 
13/0 
33/0 
33/0 

 
 
 
01/0 15/0 

 زنبتتا رب  اتبی لینعن
 مسردی گاهرف
 نربهر لبت
 مبانج مبه وینبح

 مرنهچ منگ

000/0 
000/0 
000/0 
100/0 
500/0 

13/6 
15/1 
00/5 
00/1 
63/3 

13/0 
33/0 
33/0 
13/0 
33/0 

13/0 
33/0 
53/0 
30/0 
30/0 

 
 
 
 
01/0 65/0 

 زنبتتا رب  اتبی لینعن
 مسردی گاهرف
 نربهر لبت
 مبانج مبه وینبح
 معیییییسنن و  بنییییییکرا
 نا مفرح

 مجاپ منگ
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 ،مسردی گاهرف)  دد عیکنن نربهر زنعبا نی  من نیا نب مهبار رز شهوژپ مرنهچ لاؤس مب خسنپ رز
 ، میبانج  میبه      ویینبح ،زنیبتتا ریب  یاتبی لیینعن ،نا مفرح معسنن و  بنیکرا ،کرت ی نریگ میبصن
  تلوز ماارسپ سرادی  یادتبا ننبلعی  بلت  ایب شنت  ایب شیپ  یناانن (نربهر لبت و ویرنینی
  ایب شنت  ایب شیپ رز نیب شیپ ننهریغتی کا کی ره مهس نییعن نیاچبه و ،داراز ار نارهن رهد
  نرییگ می بیصن         ،میسردی گیاهرف .دید  زنفتیسا منیگ میب منیگ ننییسرگر کا رننذی ننبلعی  بلت
   لیبت و وییرنینی ،مبانج مبه وینبح ،زنبتتا رب  اتبی لینعن ،نا مفرح معسنن و  بنیکرا ،کرت ی
 وار یییغن حیضنن نارب ننیسرگر  ینها ملزنعی مب زورو رنیعی ،نیب شیپ ننهریغتی نانات مب نربهر
  منیگ رز  دیهز  ی نن ا قنف لودج من رنع ننبه .داتسه اراز ار ،(کالی ریغتی)  بلت  ایب شنت
 نیدب .دد 33/0   تسببه  یرض رادزی من وسا  دد ملزنعی زراو زنبتتا رب  اتبی لینعن دعب لوا
    رز .دیان نیییبن ار  یبلت  ایب شنت سانیراو کا 06/0 متساانن زنبتتا رب  اتبی لینعن دعب من  اعی
 35/0  میب    تیسببه  یرض ناهیی ملزنعی مب مسردی گاهرف  اعی موز دعب ندد مفنضا نب موز منگ
 نی یی بن ار  یبلت   یایب  شنیت کا 36/0  میتفر  میه  نور قنیف دعب وز من نیا  اعی ،وسا متفنی شیاهفا
            یریض ناهییی میلزنعی میب نریبهر لیبت  یاعی منیس دیعب ندید مفنضا نب منس منگ رز و داا  زنبا
  ایب شنت سانیراو کا 35/0 ًالنعبج قنف دعب مس مکایا  اعی ؛وسا متفنی شیاهفا 33/0 مب   تسببه
   ویینبح ننیه مفلؤی ندد  زوهفا نب ،مجاپ ،مرنهچ ننه منگ رز وینها رز .داا  زنبا نییبن ار  بلت
 .وسا متفنی شیاهفا 01/0 مب   تسببه  یرض مجاپ منگ رز نا مفرح معسنن و  بنیکرا و مبانج مبه
  نرییگ    میبیصن و وییرنینی دیعب . دیاا   زنیبا نی ییبن ار  بلت  ایب شنت کا 56/0 متفر مه نور  اعی
  .دیاا   دید    متیداذگ رنیان  ینیها ملزنعی کا داا  د ا   تسببه شیاهفا ثتنب مکایا لیلز مب کرت ی
  نرییگ میبصن ،مسردی گاهرف)  دد عیکنن نربهر زنعبا کا کی ره مهس نییعن نارب ،نیارب  والت
   لیبت و وییرنینی ،مبانج مبه وینبح ،زنبتتا رب  اتبی لینعن ،نا مفرح معسنن و  بنیکرا ،کرت ی
   نانیات نانین     یی مجایپ منیگ رز (Beta) ننیسرگر  یارض سنسا رب  بلت  ایب شنت رب (نربهر
   بنییکرا و  میبانج مبه وینبح ،نربهر لبت ،مسردی گاهرف ،زنبتتا رب  اتبی لینعن مهس من زرن
    و وییرنینی دیعب .دیدنب   یی 33/0 و 13/0 ،33/0 ،33/0 ،13/0 نب ربارب  ینرن مب نا مفرح معسنن و
   کا ننیبلعی  یبلت   یایب   شنیت  یایب   شییپ رز رازنیاعی مهس نتدادا لیلز مب کرت ی نریگ میبصن
 .دادد فذح ملزنعی
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 یریگ هجیتن و ثحب
    سرادیی ننیبلعی  یبلت   یایب شنت نب  دد عیکنن نربهر نیب مهبار  سررب ،رضنح شهوژپ فده
      ،مین ویسا ن  کا  ننیح شهوژیپ نییا  ننیه  میتفنی نیتسخا .زنب نارهن رهد  تلوز ماارسپ  یادتبا
 کا) ناریدی  دد عیکنن نربهر ننه مفلؤی رظا کا نارهن رهد  تلوز ماارسپ  یادتبا سرادی ویعضو
    معیسنن و  بنییکرا ،کرتی ی نر ییگ می بیصن      ،میسردی گیاهرف زنیعبا  ینیبن رز (ننیبلعی  نگدیز
 طسنتی دح کا رنًالنب نربهر لبت و ویرنینی ،مبانج مبه وینبح ،زنبتتا رب  اتبی لینعن ،نا مفرح
  ناریهن رهد  تلوز ماارسپ  یادتبا سرادی رز  دد عیکنن نربهر  سنای ویعضو کا نن ا من وسا
 ،(3313   )  اییسنی و ننییسنبت ، اییسنی ،(3313 ) ندیبحا شهوژپ ننه متفنی نب متفنی نیا جینتا .زراز
 (1003) رنییب میین و (1003) سیرییه ،(0313) زرنااراییص ،(0313)  انییبرهی ،(1313) نهیییهت
  نریبهر ن نیه  میفلؤی       مین ویسا  دید  زاز ننی ا هییا ننیا  ن نیه  شهوژیپ  رز ارییک زراز  اانخبه
   ویسا ن  ر انیینبا  نیه متفنی .دارازرنترب نرظا نی انیی کا رنًالنب و بنلهی ویعضو کا  دد عیکنن
  نریبهر لبت و مبانج مبه وینبح ،زنبتتا رب  اتبی لینعن  دد عیکنن نربهر ننه مفلؤی نیب رز من
    میب ناریهن رهید  تلوز ماارسپ  یادتبا سرادی رز من داهز  ی نن ا و داراز رار   بنلهی حهس رز
  نرییگ می بیصن   ،میسردی گیاهرف ننه مفلؤی لبنزی رز نیا .زند  ی  فنن و مکًال مجنن نه مفلؤی نیا
    نییا ر انی ا و دیاراز رار   بنلهی ًالنتبسا حهس رز ویرنینی و نا مفرح معسنن و  بنیکرا ،کرت ی
  زنید  ی نه مفلؤی نیا مب مکًال مجنن نارهن رهد  تلوز ماارسپ  یادتبا سرادی رز من ددنب  ی ملئسی
  نرییگ می بیصن      دیعب صنیصت میب زنیعبا نییا نرظا نی انیی نزنب نیینپ .وسیا  فنن مجنن نیا نیا
           رز .دیدنب نارییا سرادیی ریب مننیح  یدکنی  منیظا هینربتی رنتتنیس کا  یدنا داانن  ی کرت ی
   و ویسرپرس نییب ونعنبنرا و زریگ  ی ورنص ندان مب رنیتتا ضینفن داور هنربتی ننهرنتتنس
     نهیس ناریدیی  ییارجا ن نیه  لبعلارنتیسز وینتر مب مهلی زارفا ،وسا نزنبت ًالنینبت ننتسزریک
    .دیاراز سرادیی رز میانینج ونرن ی ننه نرنکبه نارب  نداا وارنیتتا و داتسه ننیکنس نًالنب
     انیکنیس ننهرنتتنیس دیینب  دکنی  منظا ناراذگ وسنیس ،کرت ی نریگ میبصن دعب زنبهب نارب
     دیاانبه میسردی  نهیس رز نرییگ   میبیصن نیب طب  نریی لییانت و  زاز رار   ایبکنب زرنی ار زنجنی
 ،سینیز .داهز رار  رظا دی ار ... و  تنرن ی ویریدی منظا ، لغد نزاک  ، هورگ ننه نرنکبه
    مدیت ورنیص رز مین  دیاراز   یی  ننییب مسردی گاهرف صنصت رز (6003) نوارب و نیالن کی
    ننیانرنن و ننیبلعی میب  نانین   یی   نریبهر عییکنن نارب مسردی   اهرف رنتتنس و ننبلعی  گزنی 
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  ،میاارنکبه  ورنیص مب نربهر ننه ویلنئسی منجاا و مسردی   خبرقا مب کبن وهج رز مسردی
   کا ننیبلعی مین دادنب متداز مجنن دینب ناریدی هیا ویرنینی دعب زرنی رز .زاز ار مکًال ننه شکنی 
 زنت و دادنب متداز نرن ری ز و رتهب وتناد شرورپ و شکنی  و مسردی ننه ویرنیدی و فادها
    ،میلعی ندیی رنن .دیارازرب ار نرن ندج ننه منگ وتناد نیا مب ندی خب ویفنفد رز هیا ناریدی
      رز میلعی نرنگدیانی ، ین خیسنپ وییلبن  ،ننیبلعی ر یز رب نراذگریقدن ،شکنی  زرکلبت زنبهب
 و ریب   اهننین) دیی  ویسز  میب  دیاانن  ی  دد عیکنن نربهر رقا رب من داتسه  ینیاهی ملبجکا مسردی
   میسردی رز نریبهر نزرن عیکنن من  ینهدینیپ مب مجنن نب .(1313 ،نهیهت کا لزا مب ،5333 ،رلنی
   یادیتبا سرادی ناریدی صنصت مب سرادی  دکنی  ناربهر و ناریدی دینب ددنب متداز داانن  ی
  نییا   چ زنیجیا رز  عیس و دیاهز منجاا ار نرن مهی ونیاد ا مصرت نیا رز نارهن رهد  تلوز ماارسپ
 .دادنب متداز  هیای
  تلوز ماارسپ  یادتبا سرادی رز ننبلعی  بلت  ایب شنت من زاز نن ا موز لاؤس مب طنبری جینتا
  زنیت ، کنیی   شیااز      و نیدیلاو میب میلعی زنیبتتا ننیه  میفلؤی و ددنب  ی  بنلهی دح رز نارهن رهد
  نییا رز .دادد زرو رب نرظا نی انیی کا رنًالنب و بنلهی دح رز ریدی مب ملعی زنبتتا و ندی رنن
   میتیسه  یدکنی  ننه منظا رز نا  دایاهف زنبتتا دهند نی من دان  ی ننیب (3003) کنیرگرنه نتسار
    ،نهییهت کا لیزا میب)  دیدنب  ی ننبلعی و ناریدی شزا نوهفاکور وارییغن کا  دنا زنبتتا نیا اریک
   عانیاا رز مین  تیبها لیلز مب زنبتتا ثابی من دادزتعی هیا (1303) نارنکبه و ناارنتسیرپ .(1313
 مب ور سرادی رز متدذگ ننه مهز رز ،زراز  انیکنس ننهدینیپ و نه شکرا ،ننانرنن نیب ونعنبنرا
        رهید مااریسپ  یتلوز  یادیتبا سرادیی رز زنیبتتا مین وفرگ مجیتا نانن  ی اذل .ددنب  ی شرتسگ
 ننعفایذ نیب زنبتتا مکایا مب مجنن نب نیاچبه .وسا  دد ن  مب  صنت مجنن و  زنب بنلهی نارهن
 کا  ریقدین   یب   هییا ننیبلعی نًالنب ندی رنن زنت من وفگ نانن  ی ددنب  ی بنلهی دح رز سرادی
    میب میلعی زنیبتتا نی اربنیاب  دیدنب   یی   یبلت   یایب  شنیت      فعنیت میباج زنیبتتا .ویسیا زنبتتا دعب
 م ین   انییک .د یینبا    یی راری  رب کنیی   شیااز و ملعی نیب ار  فعنت مهبار نرار رب ماییک کنی  شااز
  رتی یب ار زنت شدنن و شالن زراز زنبتتا شایدلاو و نو مب ملعی من دینبا سنسحا کنی  شااز
 زرازنگ ونزیزان ننه متفنی نب نه متفنی نیا .دینبا  ی نییعن زنت نارب ار نرن گرهب فادها و  زنبا
  وفری ی   پ نیب ننیبلعی زنیبتتا (5003) نارنکبه و ننه رظا مب .ددنب  ی نسبه (0003) نارنکبه و
   و ویسا ری ب نریگزنی کا  سنسا نا مباج نار یز مب زنبتتا من نجا  کا .وسا طبنری ناکنی  شااز
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 ار ون رنی ی و نرن یکبه ن یی ا دیاانن   یی ن زنیبتتا    یب ،ویسا نرن یک به دیایارف ،نریگزن یی ًالنسنسا
 رز   نرتی ی  فادیها نی دیلاو و  ننیبلعی ،ناکنی  شااز من  نرنص رز  والت مب .دینبا نکبیریغ
 نریگزن یی- هززن یی   زنیبهب رز رقنیی    لیانیت دیااانن  ی نرنکبه و زنبتتا ،دادنب متداز نریگزنی
 و ن       و زرنیی رز میلعی ریظا و دیاادب زنیبتتا زرنیی ار میلعی  کنیی  شااز من  انیک نیاچبه .دادنب
  میلعی  ایب شنت نرنتفر مباج نانات مب  بلت دیند ن کا کارزا ددنب زنبتتا کا  ننح هیا شایدلاو
    لییصان وفری یپ رز نی دیلاو نرن یک به و کنیی    شیااز میب من  بلعی ننچ دد دهانت رت یب هیا
  و کنیی   شیااز ،یلن یک ن منیجاا نر یی یپ رز ار ن رتی یب ننه شالن ددنب متداز ننایبعا کنی  شااز
  ریجا ی کنیی  شااز وفر یپ مب ریا نیا من زنبا دهانت لنبتا هیا نو وفر یپ رنًالنب فادها نییعن
  سنیسا رب من زرو  دهانت زنجو مب  در ا ملعی رز ناکنی  شااز وفر یپ مجیتا رز .دد دهانت
  ًالنیب ن دیی رنن ن   اراز ننیبلعی .زرین دیهانت  بنیکرا دی رنن و داباانن ار زنت ملعی شر ا نیا
   مهاریف نیه ن  ن اریب ار  نهیی اا شلنچ ننه ویع نی و داراز ناکنی  شااز نریگزنی رب نزنیک ریقدن
 ؛5133  ،بو و ننتیدا)  ناکنیی   شیااز و یی   زفنی نیب میلعی ندیی رنن سنسحا  فرع کا .دارو   ی
 و (3133 ،نارن یکبه و   یل یی) ناکنی  شااز شهی اا ،(3333 ،سار ؛3003 ،کدلنایر و سجینی
    وفری یپ ثیتنب و زراز طنیبنرا (1133 ،نارن یک به و ننیسرداا) ناکنی  شااز ندی رنن سنسحا
 .زند  ی نها   لیصان
   یبلت   یایب  شنیت نب  دد عیکنن نربهر نیب نا مهبار نی  مکایا و شهوژپ منس لانس  سررب نارب
    ویسا نییا کا  ننیح نه متفنی من دد  زنفتسا ننسریپ   تسببه شور کا ؟ما نی زراز زنجو ننبلعی
        رادیزی نییا و زراز زنیجو  یتبثی میهبار ننیبلعی  یبلت   یایب   شنیت نیب  دد عیکنن نربهر نیب من
  رز  دید   عییکنن نریبهر  زنیجو   ری یز ورنیبت مب .وسا راز  اعی 30/0 ننفل  حهس رز   تسببه
 سرادی نیا رز ننبلعی  بلت  ایب شنت شیاهفا مب رجای نارهن رهد  تلوز ماارسپ  یادتبا سرادی
   نارنیکبه و ننییسنبت ،(1003 ) نارنیکبه و لنکسنی ونزیزان جینتا نب نسبه ،نه متفنی نیا .زند  ی
   عیکنیین نرییبهر میین دییازنب  دیییسر مییجیتا نیییا مییب زنییت شهوژییپ رز نییه ن  .دییدنب  ییی (3313)
       نیب جینیتا نییا نییاچبه .زراز نرازنیاعی و ًالنیب طنبنرا ننبلعی  بلت  ایب شنت نب  دد نهیر مینارب
    نییا میب زنیت شهوژپ رز نه ن  من  ینج ،زنب گاهنبه (3003) زوو و  چتیر شهوژپ ننه متفنی
  ننیه    وییلنعف و ر یدیکی میب نارنکبه زنبتتا شیاهفا ثتنب ریدی نربهر کبس من دادیسر مجیتا
   یبلت   یایب شنت و  دد عیکنن نربهر ننه مفلؤی من زاز نن ا نه متفنی  والت مب .ززرگ  ی مسردی



 1313ننتسیک /مرنهچ  رنبد / مها لنس/  دکنی  ویریدی و نربهر مینا لصف                                                                   110

 ،  دید  عییکنن  نریبهر ننه مفلؤی نیب کا .داراز مهنب 30/0 حهس رز نرازناعی و وبثی مهبار ننبلعی
 نیا رز .زراز ننبلعی  بلت  ایب شنت ریغتی نب ار   تسببه نیرن شیب زنبتتا رب  اتبی لینعن مفلؤی
   ،سرادیی رز  دید          عییکنن نریبهر نیج زنیجیا نیب ناریبهر مین ویسا دیزتعی (6003) رینفبه نتسار
  مهاریف ار  دیاب و د یی    نودیب لیبنزتی زنبتتا ماییک نیاربناب و  زاز شیاهفا ار نارنکبه نیب ونرن ی
  ننیکنیس رز نربهر مرا ننهزرکیور رنهظ نب من زراز  ی ننتذا (3003)  لنرنه  فرع کا .داان  ی
 . دیبنی   یی  شیاهیفا  داریگزنی عنبتجا رز زارفا  تنبتجا و  فعنت زنبتتا  دد عیکنن نربهر داانبه
   و سرادیی رز  دید    عییکنن نریبهر معیسنن من دازرن رنهظا (3003) نارنکبه و  لیبسا نیاچبه
 رب  والت .ززرگ  ی زنبتتا نب و ماارنکبه و لبنزتی طباور ماییک ناریدی و ننانرنن ننس کا وارازا
  نرییگ می بیصن     میفلؤی مین زنیب نییا دی  وسز مب لاؤس نیا سنسا رب من نر یز متفنی ،قنف جینتا
  متیسیس مکایا مب مجنن نب .وساراز ننبلعی  بلت  ایب شنت ریغتی نب ار   تسببه نیرتبن کرت ی
   یهورگ ن نیه ویلنعف مب قنیتدا و ندای م الت هنربتی ننه منظا رز و وسا هنربتی ناریا  دکنی 
     ننیبلعی و ریدیی نییب نریبهر ن نیه و ییلنعف عیکنن و  دد عیکنن نربهر زنجو ،وسا نیینپ دح رز
  رز ننیانرنن رینس و ننبلعی ماًالنعف ونرن ی ماییک ریا نیا من دان  ی زنجیا سرادی رز ار نرتسب
  رز مین نینپ و قالت  هیای زنجیا .(1313 ،نهیهت) زکنس  ی مهارف نسحا ناا مب ار مسردی رنیا
      مهلتیسی ،دایدنب متیداز ونرنی ی نرییگ  میبیصن ننهدایارف رز دااانتب ناکنی  شااز و ننبلعی ن 
      ننیس کا دیینب میهیسن نییا .ویسا  داریگزنی عنبتجا نورز رز نربهر ننه شزا و ،ینظو میهسن
 رب  اتبی و  تنرن ی  هن تسز مکا  ر ی ززرگ  با رزای ریا نیا .زریذپ ورنص مسردی نربهر
  لب  ونعلنهی و رضنح شهوژپ ننه متفنی مب مجنن نب اذل .ددنب رار رب نربهر ننه ویلنئسی عیکنن
  ننیبلعی  بلت  ایب شنت شیاهفا  جنی  دد عیکنن نربهر کبس من دیسر مجیتا نیا مب نانن  ی
  زنیجیا  ننیبلعی رز  ایب شنت داانن  ی مان چ دینبا  سررب دینب مسردی ربهر ور نیا کا .زند  ی
 .دبنی شیاهفا ناکنی  شااز  لیصان وفر یپ و سیردن ویفین ن  ریرع کا نن دینبا
  اتبی لینعن زنعبا ؛ دد عیکنن نربهر دعب وفه نیب کا من زاز نن ا شهوژپ مرنهچ لانس ننه متفنی
   کیی ریه نا مفرح معسنن و  بنیکرا و مبانج مبه وینبح ،نربهر لبت ،مسردی گاهرف ،زنبتتا رب
 و  دیاان   یی   یایب شی یپ   ار ننیبلعی  یبلت   یایب شنت 33/0 و 13/0 ،33/0 ،33/0 ،13/0  ینرن مب
   لاؤیس نییا مب طنبری ننه متفنی نیاچبه .داینبا  ی نییبن ار  بلت  ایب شنت کا 56/0 متفر مه نور
   یایب شی یپ    رز رازنیاعی مهیس نتیدادا لیلز مب کرت ی نریگ میبصن و ویرنینی دعب من زاز نن ا
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   یایب    شنیت ناریب  بیسنای  داان  ایب شیپ  اعی ؛دادد فذح ملزنعی کا ننبلعی  بلت  ایب شنت
  و گیاهنبه (3313 ) ندیبحا  ننیه  میتفنی نب ،رضنح لاؤس ننه متفنی جینتا .دادنب  با ننبلعی  بلت
 رز  بهس کرت ی نریگ میبصن مفلؤی نهان ،ندبحا شهوژپ رز من وونفن نیا نب ددنب  ی نسبه
   میفلؤی ،کرتی ی  نرییگ می بیصن رب  والت رضنح شهوژپ رز نیا ودادا رظا زرنی ریغتی  ایب شیپ
   فذیح میلزنعی کا ننبلعی  بلت  ایب شنت  ایب شیپ رز رازناعی مهس نتدادا لیلز مب هیا ویرنینی
 ن نیه  شیزا   و کبیس ریب    هینربن و  یسررب نیب ، نیه ننیکنس  لغا رز من داهز  ی نن ا دهاند .دد
   ،ینیظو و رنییا   یعبج  متیسز     نریبهر نیی میانگداچ نریبهر رب هنربن و  سررب نب  تح و نربهر
       ریب نراذیگریقدن مهیساو میب و میزتیسیریغ میانگ مب ناریدی نربهر کبس من میایب  یکنب ، انیکنس
  ناکنیی  شااز  لیصان وفر یپ و ننبلعی  لغد زرکلبت و  بلت  ایب شنت رب  جانیی ننهریغتی
        ی خبرقا ن  لنیباز میب و ننیبلعی زریکلبت  ی خبرقا .(1003   ، یه و ر ایلنیه) داراذگ  ی ریقدن
 کارن سرادی ندیلن  گژیو ننیی نیا رز و ،زراز   تسب مسردی نورز نربهر ویهنی مب ،سرادی
   رز  جانییی ننیهریغتی عنا و ریقدن  ناا ،ریقدن ریسی من داچ ره .وسا متسجرب ناربهر زنجو ،لوا
      ونییبزا اذیل ،داتیسیا صخی ی ننیبلعی  بلت  ایب شنت رب  دد عیکنن نربهر نراذگریقدن دایارف
  ریب  دیاانن   یی  هییا  دد عیکنن نربهر من ار  نگدیز نیا داانن  ی  دکنی  نربهر ماییک رز زنجنی
  ری یز و ننبلعی نیب رز نربهر دایارف عیکنن .دینبا دییدن ار زراذ ب ریقدن ننبلعی  بلت  ایب شنت
    دیهعن و  لغید زریکلبت زنبهب عبن مب و  دد زارفا رز رلعن سنسحا  جنی لوا ملهو رز ،ننعفایذ
 رز   دید  عییکنن  نریبهر من دان  ی  رندا ،(3333) نیتی نتسار نیا رز .زند  ی  جنی ار  انیکنس
  نیه  ن  لغید زرکلبت زنبهب میزتسی مانگ مب و ، زنبا مهارف ار ملعی نارب  فعنت وینبح ،مسردی
  نریبهر من وداز ننیب نانن  ی ، دد  رندا ننه شهوژپ جینتا مب مجنن نب .وداز دهانت  پ رز ار
 .دان  ایب شیپ ار ننبلعی  بلت  ایب شنت داانن  ی  دد عیکنن
  بناری ملسلس و کینارنورنب ننج نزنب مننح مب مجنن نب من وفگ نانن  ی ،قنف جینتا سنسارب
    حهیس رز زنیبتتا نیب مأ نین     ینیضف زنیجیا ثیتنب  دد عیکنن نربهر نریگرنن مب ،ناریا سرادی رب
   میسردی رنییا و نه ویلنعف رز ار مسردی نورز زارفا  ینبن ونرن ی نضف نیا من ززرگ  ی مسردی
    و میلعی نییب) میسردی نورز رز ار ن کنیسزنبتتا   میاییک  دید  عییکنن نربهر کبس .زرو   ی مهارف
     زرتیسگ ونرنی ی و  انیکنیس ویالس زنت مبنا مب من زکنس  ی مهارف (کنی  شااز و ملعی ،ریدی
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   زنیبتتا زنیجو ، نیه  ننیکنیس     رینیس دیاانبه ،سرادیی رز .زراز  اریبه مب ار سرادی رنیا رز ننبلعی
 .دیاهفیب سرادی   خبرقا و  یارنن رب ن  عبن مب و وینزن ار  تنبتجا مینیرس داانن  ی
 عبانم
      رهدش ییاددتبا نادملعم ینامزادس دردکلمع اب هدش عیزوت یربهر هطبار یسررب .(3313) نسح ،ندبحا

 .نارهن  ن  ااز ،ددرا  سنادرنن مینا ننینپ .نارهت
  یدنیب   شودخ و ،یتیریددم    دودخ یادهدربهار ،تیدصخش یاه یگژیو هطبار .(3313)  نبیید ،رنپ  اییا

 .نارهن  ن  ااز ،ددرا  سنادرنن مینا ننینپ .نازومآ شناد یلیصحت تفرشیپ اب ملعم یلیصحت
       دودخ و شزدیگنا ،یدسیلگنا نادبز مدلعم یلیدصحت  یدنیب شوخ  اردا هطبار .(0313) ملا  لو ،ننیر نب

    ،دیدرا  یسنادرنن میینا  ننیینپ .  ناتدسریبد مود هدیاپ یسیلگنا نابز تفرشیپ و زومآ شناد یدمآراک
 .نارهن  ن  ااز

  زودمآ شناد تفرشیپ فادها و ملعم یلیصحت ینیب شوخ طابترا .(3313) ننننت سجرا ،نرنصح  ایبذ
 .نارهن  ن  ااز ،ددرا  سنادرنن مینا ننینپ .نازومآ شناد یلیصحت یریگرد اب
 .شیاریو ر ا :نارهن .ناریا شرورپ و شزومآ ل اسم .(6113) دبحا ، فنص
    یسنادرنن میینا  ننیینپ .جدننس رهش سرادم رد ریگارف یربهر تیعضو یسررب .(0313) سانی ،زرنااراص

 .جدااس  ن  ااز ،ددرا
   کبیس میهبار  سررب .(3313) نسحدبای ، چتتازرپ و دبای ، انیره  ؛زنبای ، بسنزلانبا ؛نیسالادبت ،ننیسنبت

 تیریدم و یربهر همانلصف  .ناریهن رهد  ینباهار سرادی ناکنی  شااز  لیصان وفر یپ نب  عیکنن نربهر
3 ونافص ،1  رنبد ،م د لنس ،رنسیرگ دحاو  یالسا زاک   ن  ااز یشزومآ 10-61. 

    سراددم ناردیبد ینامزادس دامتعا و ناریدم هدش عیزوت یربهر هطبار یسررب .(1313) ندهی ،نهیهت
      ن ی ااز ،دیدرا  یسنادرنن میینا  ننیینپ .43-93   یلیدصحت لادس رد نارهت رهش هطسوتم عطقم یتیود
 .نارهن

   تفردشیپ ادب   (دردم و نز) نادملعم یناجیه شوه و یلیصحت ینیب شوخ هطبار .(3313)  ننبلیس ،نلربا 
    .(ساملدس ناتدسرهش شروردپ و شزومآ ناتسریبد و ییامنهار عطاقم) نازومآ شناد یلیصحت
 .نارهن  ن  ااز ،ددرا  سنادرنن مینا ننینپ

 ی ردبهر تی    عدضو ادب هطدسوتم سراددم نارید دم یتیصخش یاه یگژیو هطبار .(0313) ارهک ، انبرهی
   .ده ی  سوزرف  ن  ااز ،ددرا  سنادرنن مینا ننینپ  .یعیزوت

 و  ننییسنبت  نییسالادبت :ننبجرتی .یتیبرت مولع رد یمک قیقحت شور رب یا همدقم .(0303) ننه .ک ،نیو
 . رد وارن تاا :نارهن ،(0313) نرهنع  ضنری
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     :نزرنیی میعلنهی)  وریگ حهیس رز  انیکنس نداورهد رنتفر رز  دد عیکنن نربهر کبس شزا .(3313)  لت ، ایسنی
   :لوا  رنبید ،لوا لنیس ،   شروردپ و شزودمآ رد ینامزادس راتفر همانلصف .(نارهن رهد  ینباهار سرادی
 .6-13 ونافص

  ننیبلعی    لغید زریکلبت رب  عیکنن نربهر کبس شزا .(3313)  رهنع ، ایسنی و نیسالادبت ،ننیسنبت ؛ لت ، ایسنی
 ،13   رنبید ،    یدشزومآ تیریددم رد ودن یتفادیهر همانلصف .لدی کی مئارا :نارهی رهد مهسنتی سرادی
 .06-11 ونافص

Anderson, R. N., Greene, M. L., & Loewen, P.S. (1988). Relationships among 
teachesr' and students' thinking skills, sense of efficacy, and student 
achievement. The Alberta Journal of Educational Research, XXXIV, 148-
165. 

Asheton, P. T., & Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers’ sense of 
efficacy and student achievement. New York: Longman. 

Baldauf A, Cravens DW. (2002). The effect of Moderators on the Salesperson 
Behavior Performance and Salesperson Outcome Performance and Sales 
Organization Effectiveness. European Journal of Marketing; (36): 1367-
1388. 

Bass, B. M. (1981). Stogdill’s Handbook of Leadership. The Free Press, New 
York. 

Beard, K.S., Hoy, W.K, Hoy, A.W. (2010). academic optimism of individual 
teachers: confirming a new construct, teaching and teacher education, xxx, 
1-9. 

Blasé, J., & J. Blasé. (2001). The micropolitics of instructional supervision: A call 
for research. Educational Administration Quarterly. 38. 6-44. 

Eren, A., Tezel,. K.F. (2012). Factors Influencing Teaching choice, Professional 
Plans about teaching and future time perspective; A meditational analysis. 
Teaching and teacher Education, 26, 1428-1470. 

Goddard, R. G., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. (2000). Collective teacher 
efficacy: Its meaning, measure, and impact on student achievement. American 
Educational Research Journal, 37, 479–508. 

Gronn P. (2002b). Distributed properties:A new architecture for 
leadership.Educational Management and Administration; (28): 317-338. 

Gronn P. (2002a). Distributed leadership as a unit of analysis. The Leadership 
Quarterly; (13); 423-451. 

Gurol, M. & Kerimgil, S. (2010). Academic optimism. Procedia Social and 
Behavioral Sciences, 9, 929-932. 

Hallinger P, Heck R. (2003). Understanding the contribution of leadership to 
school improvement.In:M.WALLACE and L.POULSON (Eds) Learning to 
Read Critically in Educational Leadership and Management London, Sage. 

Harris, A. (2008). Distributed leadership: according to the evidence. Journal of 
Educational Administration, 46(2) 172-188. 



 1313ننتسیک /مرنهچ  رنبد / مها لنس/  دکنی  ویریدی و نربهر مینا لصف                                                                   110

Hartley, D. (2009). Education policy, distributed leadership and socio-cultural 
theory. Educational Review, British journal of Educational Studies, 61. 139-
150. 

Hoy, W.K., Tarter, C.J, Woolfolk, H. (2006). academic optimism of schools: a 
force for student achievement. American Educational Research Journal 43: 
424-5. 

Nir AE. (2001). School-based management and its effect on teacher commitment. 
International Journal of Leadership in Education; (5): 323–341. 

Plank RE, Reid DA. (1994). The mediating role of sales behaviors: An alternative 
perspective of sales performance and effectiveness. The Journal of Personal 
Selling & Sales Management; 14(3): 43-56. 

Prasertratana,S. Sanratana,W. Somprach,K(2014). Distributed Leadership: 
Structural Equation Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
Volume 116(3),1610-1614. 

Ritchie, R., & Woods, P. A. (2007). Degrees of distribution: Towards an 
understanding of variations in the nature of distributed leadership in schools. 
School Leadership and Management, 27(4), 363–381. 

Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student 
achievement. Canadian Journal of Education. 17(1),51-65. 

Slack T. (1997). Understanding sport organizations: The application of 
organization theory. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Smylie, M. A., Mayrowetz, D., Murpy, J., & Louis, K. S. (2007). Trust and the 
Development of Distributed Leadership. Journal of School leadership, 17(4): 
469-503. 

Tschannen-Moran, M., Bankole, R.A., Mitchell, R.M. & Moore J.r, D.M. (2013). 
Student academic optimism: A confirmatory factor analysis. Journal of 
Educational Administration, 51 (2), 150-175. 

Woolfolk Hoy, A. (2008). What motivates teachers? Important work on a complex 
question. Learning and Instruction, 18, 492-498. 

Woolfolk Hoy, A., Hoy, W. K., & Kurz, N. (2008). Teacher's academic optimism: 
the development and test of a new construct. Teaching and Teacher 
Education, 24, 821-834. 

Yasini A. (2014). Distributed leadership and teachers’ commitment, Educational 
Leadership and Management Journal; 4 (12): 44-67. 


