
 
 
 

 
 نانکراک نیب رد ینامزاس یدنورهش راتفر اب ینامزاس دامتعا نیب هطبار یسررب

 نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد
 3یدمحا نیدلارخف ،2یرفعج شویرپ ،1نایرادیب منبش
 
 هدیکچ

 دازآ هاگشناد نانکراک نیب رد ینامزاس یدنورهش راتفر اب ینامزاس دامتعا نیب هطبار نییعت رضاح شهوژپ زا فده    
 و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد نانکراک زا رفن 250 .دش ماجنا یگتسبمه -یفیصوت هویش هب شهوژپ .دوب یمالسا
 راتفر همانشسرپ.1 :رازبا ود زا اه هداد یروآ عمج یارب .دنتسج تکراشم قیقحت رد هنومن ناونع هب تاقیقرایداتحت

111) ناراکمه و فکاسدوپ ینامزاس یدنورهش  اب .دش هدافتسا (2220)ردور یرگ ینامزاس دامتعا همانشسرپ .0 (7
 یارب و 55/2 ینامزاس یدنورهش راتفر همانشسرپ یارب اه همانشسرپ ییایاپ بیارض خابنورک یافلآ شور زا هدافتسا
 و یفیصوت رامآ یاهصخاش زا هدافتسا اب هدش یروآدرگ یاه هداد .دش لصاح 2 /05اب ربارب ینامزاس دامتعا همانشسرپ
 نومزآ و هریغتم دنچ نویسرگر ،نوسریپ یگتسبمه بیرض ،رئوکسا یاک ،یا هنومن کت t نومزآ) یطابنتسا رامآ
 و یدرف نیب دامتعا) ینامزاس دامتعا ساسحا نیب هک دهد یم ناشن جیاتن .دندش لیلحت و هیزجت (اماگ یگتسبمه تدش
 یاه یگژیو نیب زا .دراد دوجو هطبار نانآ یوس زا ینامزاس یدنورهش راتفر زورب و هاگشناد نانکراک (یمتسیس دامتعا

 .تسا راذگ ریثات ینامزاس یدنورهش راتفر زورب رد راک هقباس طقف یتخانش تیعمج
 .یمالسا دازآ هاگشناد،ینامزاس دامتعا ، ینامزاس یدنورهش راتفر :اه هژاو دیلک

 
 1/5/0121 :هلاقم شریذپ                            51/0/0121 :هلاقم تفایرد

                                                           
 sh.bidarian@yahoo.com (لوئسم هدنسیون ) نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یرتکد یوجشناد - 1
 pjaafari@yahoo.com نارهت تاقیقحت و مولع  دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یملع تایه وضع - 0
 راسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یملع تایه وضع - 2

 یشزومآ تیریدم و یربهر همانلصف
 راسمرگدحاو یمالسا دازآ هاگشناد
  2331 ناتسبات ،2 هرامش ،متفه لاس

  13-33 صص
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 همدقم
 شقن هب هجوت اب .دشاب یم هتخیهرف و دهعتم یناسنا یورین نتشاد اه هاگشناد یلاع فادها زا یکی

 هک دوب راودیما ناوت یم یدرف نامرآ ناونع هب فیاظو ندرک هنیداهن رد ینامزاس یدنورهش راتفر
 یرترب .دنشوکب نآ ققحت رد و هتسناد دوخ یصخش فادها کفنیال ءزج ار ینامزاس فادها ،دارفا

 دنتسه قفوم ییاه نامزاس و دوش یمن لصاح یلومعم نانکراک یاه شالت قیرط زا ینامزاس درکلمع
 یراکمه توافت نیاربانب .دننک یم شالت دوخ یمسر فیاظو زا رتارف هک دنشاب ینانکراک یاراد هک
 رتارف هک ییاه شالت هب ینامزاس نارگشهوژپ .تسا رادروخرب ناوارف تیمها زا یرابجا و هنابلطواد
 فکاسدوپ) دننک یم دای «ینامزاس یدنورهش راتفر» ناونع اب ،دشاب نانکراک هدش فیرعت فیاظو زا

 یاراد ،بوخ دنورهش هک دنارواب نیا رب (1220)ناراکمه و 1فکاسدوپ .(1220 ،ناراکمه و
 نآ یاه قادصم زا یخرب هک دوش یم لماش ار نانکراک یاهراتفر زا یعونت هک تسا یرکفت
 هفرح هعسوت ،ناشراک رد دارفا ریاس هب هنابلطواد یناسر کمک ،یقالخا فیاظو ماجنا :زا دنترابع
 ،درادن تراظن وا رب یسک هک یدراوم رد یتح نامزاس تاررقم زا یوریپ ،دوخ یراک هنیمز رد یا
 راتفر .راک رد تامیالمان لمحت و تبثم شرگن ظفح ،نامزاس هب کمک و ءاقترا تهج رد شالت

 و میقتسم ریغ روطب هک تسا یرایتخا و هنابلطواد ،طبترم راک یاه تیلاعف رگنایب ینامزاس یدنورهش
 رثا و ییاراک تیاهن رد و هدش یهدنامزاس شاداپ متسیس و لغش یمسر فیصوت قیرط زا ینمض

 :زا دنترابع ناگرا هاگدید زا یدنورهش راتفر رصانع .دهد یم اقترا ار نامزاس فیاظو یشخب
521،این حلاص) یدنورهش تلیضف و مارتحا ،یتسودعون ،یسانش هفیظو ،یدرمناوج 1). 

 هب ینامزاس یدنورهش راتفر شیازفا و یشخبرثا ریسم رد دناوت یم هک یدیلک یاهریغتم زا یکی
 0یلک .تسا ینامزاس دامتعا دنک کمک مکی و تسیب نرق یاه نامزاس هب یتباقر تیزم ناونع
 یشخبرثا شیازفا یارب یتایح و هدنزاس ءازجا زا یکی ناونع هب دامتعا هک تسا دقتعم (2220)
 دامتعا هک تسا دقتعم (2220)ناهین .(2220،یلک)دوش یم یفرعم اه نامزاس یتباقر تیزم و ینامزاس
 یلک روطب ،دهد یم حرش ار شریدم زا درف کی تیامح و نانیمطا ساسحا هک تسا یا هزاس
 .دراد روما یقالخا هنالداع ماجنا یارب یرگید هب تبسن درف کی هک تسا نانیمطا حطس دامتعا
 ماجنا یارب نارگید یگتسیاش هب تبسن درف کی هک تسا نانیمطا ای یگتسیاش زا یحطس دامتعا

                                                           
1 - Podsakoff 
2 - Kelly 
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 نیب دعب ود یاراد دامتعا .دراد تبغر و لیم یور زا و هنافرطیب ،یقالخا یا هویش قبط راک کی
 دارفا رگید رد درف ره هک نانیمطا و یگتسیاش نازیم رب 1یدرف نیب دامتعا .دشاب یم یمتسیس و یدرف

 و اه متسیس هب دارفا نانیمطا نازیم رب 0یمتسیس دامتعا و روما ماجنا یارب نامزاس ربهر رد و نامزاس
 ای تابث ،یگتسیاش ،تقادص :هفلوم جنپ یاراد دامتعا نینچمه .دراد هراشا نامزاس یاهراتخاس
 .(نامه) .دشاب یم یتسارور ،یرادافو ،یرادیاپ

 یشقن ارف یاهراتفر ناونع هب 2زتاک و ناک طسوت 7511 لاس رد ادتبا ار ینامزاس یدنورهش راتفر
 و ناگرا هک ینامز زا ینعی لبق لاس 20 زا موهفم نیا هرابرد یلصا یاه شهوژپ اما ،دندرک فیرعت
 دعب هب ماگنه نآ زا و دش زاغآ دندرک یفرعم «ینامزاس یدنورهش راتفر» مان اب ار نآ ،2نمتب
 زا هک هدش ماجنا نوگانوگ لماوع رب نآ ریثات و ینامزاس یدنورهش راتفر هرابرد یدایز تاعلاطم
 ناونع هب کی ره هک ؛درک هراشا (2220) ناراکمه و ناگرا شهوژپ هب ناوت یم اه نآ نیرتمهم
 ماجنا یاه شهوژپ همه اه لاس نیا لوط رد .دنا هتفرگ رارق هدافتسا دروم یاه شهوژپ ریاس عبانم
 یاهراک و بسک یارب یا هتسجرب جیاتن ینامزاس یدنورهش راتفر هک دنا هدیسر عامجا نیا هب هدش
 .(1220،ناراکمه و فکاسدوپ )دراد هارمه هب ینامزاس

20 لاس رد 5شراکمه و نوسلیو  رد ینامزاس یدنورهش راتفر و دامتعا ناونع تحت یقیقحت 21
 نیب دامتعا دوجو تروص رد هک دندیسر هجیتن نیا هب و دنداد ماجنا اه نامزاس یضعب نانکراک نیب
  .دنراد یرتشیب لیامت ینامزاس ینامزاس یدنورهش راتفر هب نانکراک ،ناتسدریز و قوفام

220 لاس رد یلک  ءاضعا درکلمع نازیم و ینامزاس یدنورهش راتفر هطبار ناونع تحت یقیقحت 2
 لیصحتلا غراف 020 هاگدید زا نایوجشناد هب دامتعا حطس و ءاضعا یا هفرح شزیگنا اب یملع تایه
 قیوشت هک تسا هتخاس صخشم قیقحت نیا هجیتن .تسا هداد ماجنا یلیصحت فلتخم یاه هتشر رد
 سانش هفیظو ،سورد هب تبسن یلمع یریگ تهج ،سالک یاه ثحب رد تکراشم هب نایوجشناد
 ناونع هب نایوجشناد اب هنابدوم و هناتسود دروخرب و سورد یهدنامزاس و ندرک هدامآ هب تبسن ندوب

 ینامزاس دنورهش راتفر حطس شیازفا و دشاب یم بوخ یملع تایه وضع کی یرورض یاه یگژیو

                                                           
1 -Interpersonal Trust  
2 -Seystemtic Trust  
3 -Can and Katz 
4 -Organ and Batman 
5 -Vilson,G & Torip,D 
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220 لاس رد 1ناگیایم .دوش یلاع شزومآ تیفیک دوبهب هب رجنم دناوت یم  ناونع تحت یقیقحت 2
 .تسا هدناسر رمث هب هیکرت یاه هاگشناد یملع تایه ءاضعا ینامزاس دنورهش راتفر حطس شیازفا

 قیقحت نیا رد .دندوب هیکرت یتلود یاه هاگشناد یملع تایه وضع 5121 قیقحت نیا یرامآ هعماج
 ریثات اه نآ ینامزاس دنورهش راتفر حطس یور هب دوخ یدرف نیب دامتعا هک دندیسر هجیتن نیا هب
 و دنک یم لیدعت ار ینامزاس دنورهش راتفر و ینامزاس تلادع نیب هطبار قوفام هب دامتعا و دراذگ یم
 ریاس هب تبسن ،تسالاب اه نآ ینامزاس تلادع حطس هک ییاه هاگشناد رد قوفام هب دامتعا نینچمه
 یربهر نردم راتخاس رد تیمها رپ موهفم کی ار دامتعا (2220) 0ناهین .تسا رتشیب اه هاگشناد
 و ضراعت شهاک ،یمیت یاهراک شیازفا هب رجنم الاب دامتعا اب یراک یاه طیحم یو رظن زا .دناد یم
 ییاوه یورین رد ینامزاس دامتعا یسررب هب هعلاطم نیا رد .دنوش یم یربهر شخب رثا درکلمع دوبهب

 نیکشاس ییاوه یورین ناریدم زا یرفن 550 هنومن کی یور رب دامتعا یروئت ساسا رب اکیرمآ
 راتفر اب ینامزاس دامتعا یاهریغتم نیب :هک تسا هداد ناشن قیقحت نیا جیاتن .تسا هدش هتخادرپ

 رگید زا .دراد دوجو هطبار ینامزاس دامتعا اب ینامزاس تلادع نیب نینچمه و ینامزاس یدنورهش
 .دراد دوجو هطبار تمدخ کرت و ینامزاس دامتعا نیب هک تسا نیا قیقحت نیا جیاتن

 نیکشاس دامتعا یروئت ساسا رب ار ینامزاس دامتعا رگید یشهوژپ رد (2220)2یترفال انیتسیرک
 هد حطس رد ینامزاس شخب رثا درکلمع صخاش هس اب ار نآ هطبار و هداد رارق نومزآ دروم
 دامتعا نیب مهم هطبار نایب نمض وا .تسا هداد رارق یسررب دروم نوتگنشاو جروج ناتسرامیب

 اب یسوکعم هطبار دامتعا هک تفایرد ،نامزاس رد شخب رثا درکلمع یاه صخاش یخرب و ینامزاس
 (2220)2اینوس و نمرون .دراد نارامیب یدنمتیاضر اب یمیقتسم هطبار و نانکراک تمدخ کرت نازیم
 .دنک یم هراشا ناریدم هب نانکراک دامتعا و ینامزاس یرو هرهب میقتسم طابترا هب دوخ شهوژپ رد
 یلغش تیاضر و راک زا یدونشخ ،تبثم شرگن اب یمیقتسم هطبار ،ناریدم هب دامتعا هعلاطم نیا رد
 هک دنهد یم حرش اهنآ هعلاطم نیا رد .تسا هتشاد نانکراک ینامزاس یدنورهش راتفر شیازفا و
 رتشیب تیاضر ساسحا و نانکراک دامتعا بلج و دوبهب ثعاب دناوت یم ناریدم یاه تیلاعف یخرب

 .دوش نانآ
                                                           
1 - Miyagan,M 
2- Nyhan,M  
3- Lafferty,Ch.L 
4- Norman & Sonya  
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 درم ناریدم زا رتشیب نز ناریدم هک دنهد یم ناشن رگید یشهوژپ رد (2220) 1گنف یاکو گنای
 رد .دنهد یم تیمها یروحم دنمراک تاحالصا هب هصالخ روطب و دننک یم دامتعا دوخ نادنمراک هب

 اه تیلاعف رد نانکراک رتشیب ندرک ریگ رد اب دیاب یعامتجا یاهنامزاس هک دنوش یم یروآ دای نمض
 یدنورهش راتفر رد رثوم لماوع هعلاطم هب (2521)نکرکش .دنشوکب دامتعا وج داجیا رد اهدنیارف و
 یارب قیقحت نیا رد .تسا هداد رارق هعلاطم دروم ار ینامزاس درکلمع اب اهنآ طابترا و ینامزاس
 تاربلا یاه لدم ساسا رب دوجوم تایبدا رد شواک اب ینامزاس یدنورهش رب رثوم لماوع ییاسانش
 رب راذگریثأت مهم لماع شش تیمسا ،ناو یس کرام ،رتاکس ناو ،تیمسا ،فهین ،ناگرا ،نمروم
 ،یراکادف :زا دنترابع هک دنا هدش ییاسانش ناریدم و نانکراک نیب ینامزاس یدنورهش راتفر
 لماوع نیا قیقحت نیا رگید شخب رد .(یدرمناوج) یریذپ لمحت ،هجوت ،یرادافو ،یسانش هفیظو
 و یدنورهش راتفر نازیم ظاحل زا اهنآ تیعضو ات دنا هدش هتشاذگ نومزآ هب دوجوم یاه نامزاس رد
 قفوم یاه نامزاس رد نمدیرف یا هبتر نومزآ ساسارب .ددرگ یسررب ینامزاس درکلمع اب اهنآ طابترا

 یدرمناوج و یریذپ لمحت و هبتر نیگنایم نیرتشیب نانکراک یسانش هفیظو صخاش قفومان و
 نیب هک تسا هداد ناشن یرامآ یاه نومزآ جیاتن .دنا هدروآ تسدب ار هبتر نیگنایم نیرتمک
 ،یراکادف یاه صخاش ینعی یدنورهش راتفر یناسنا یاه صخاش ظاحل زا هعلاطم دروم یاه نامزاس
 هب اما ،درادن دوجو یرادانعم توافت هجوت و (یتیامح و یا هفیظو ،یعامتجا ،یندم) تکراشم
 یاهنامزاس نیب یرادافو و (یریذپ لمحت) یدرمناوج ،یسانش هفیظو ینامزاس یاه صخاش ظاحل
  .دراد دوجو رادانعم توافت روکذم

 ینامزاس دامتعاو ینامزاس یدنورهش راتفر صوصخ رد هتفرگ تروص تاقیقحت زا یلک روطب
 ،قوف بلاطم هب هجوت اب .دومن هدافتسا اه هاگشناد هلمج زا اه نامزاس نانکراک راتفر دوبهب رد ناوت یم
 هاگشناد نانکراک ینامزاس یدنورهش راتفر اب ینامزاس دامتعا هطبار نییبت شهوژپ نیا یلک فده
 :تسا ریز حرش هب قیقحت یاه لاوس ساسا نیا رب .تسا نارهت تاقیقحتو مولع دحاو یمالسا دازآ

 شهوژپ یاهلاوس
 تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد نانکراک نیب رد ینامزاس یدنورهش راتفر تیعضو-1

 ؟تسا هنوگچ

 ؟تسا هنوگچ تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد نانکراک نیب رد ینامزاس دامتعا تیعضو -0

                                                           
1- Yang & Knifings  
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 هاگشناد نانکراک نیب رد ینامزاس یدنورهش راتفر اب نآ یاه هفلوم و ینامزاس دامتعا نیب یا هطبار هچ-2
 .؟دراد دوجو تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ

 ،نس) یتخانش تیعمج یاه یگژیو بسح رب نانکراک ینامزاس یدنورهش راتفر حطس نیب ایآ- -2
  .؟دراد دوجو توافت (راک هقباس و تالیصحت ،تیسنج

 ؟دومن ینیب شیپ ار ینامزاس یدنورهش راتفر ناوت یم ینامزاس دامتعا یاه هفلوم ساسا رب ایآ-5

  شور
 نانکراک ار قیقحت یرامآ هعماج .تسا هدش ماجنا (یگتسبمه) یفیصوت شور هب قیقحت نیا

 ساسا رب .دنهد یم لیکشت رفن 227 دادعت هب نارهت تاقیقحتو مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد
 رد اب و ؛تسا هدش دروآرب قیقحت یرامآ هنومن ناونع هب رفن 250 دادعت ناگروم و یسجرک لودج
 اه هداد یروآ عمج یارب .دنا هدش باختنا یفداصت تروص هب نانکراک لماک تسیل نتفرگ رایتخا
 ،ناراکمه و فکاسدوپ) ینامزاس یدنورهش راتفر همانشسرپ .1 :تسا هدش هدافتسا همانشسرپ ود زا

 رب لمتشم هیوگ 22 لماش (2220،ردور یرگ) ینامزاس دامتعا همانشسرپ .0 هیوگ 01 لماش (7111
 کی)ییات جنپ ترکیل فیط ساسا رب همانشسرپ ود ره .یمتسیس دامتعا و یدرف نیب دامتعا هفلوم ود
 ییاور .تسا هدوب (قفاوت نازیم نیرتشیب هدنهد ناشن جنپ ات قفاوت نازیم نیرتمک هدنهد ناشن
 زا سپ همانشسرپ ود ره ییایاپ .تسا هدش دییات ناگربخ تواضق قیرط زا اه همانشسرپ ییاوتحم
 زا ،دندوب هدش باختنا یفداصت تروص هب هک هاگشناد نانکراک زا رفن 22 نیب یشیامزآ یارجا

 ینامزاس یدنورهش راتفر همانشسرپ ییایاپ نازیم .تسا هدش هبساحم خابنورک یافلآ بیرض قیرط
 t نومزآ زا هدافتسا اب هدش یروآ عمج یاه هداد .تسا هدمآ تسدب 05/2 ینامزاس دامتعا و 55/2
 نومزآ و هریغتم دنچ نویسرگر ،نوسریپ یگتسبمه بیرض ،رئوکسا یاک نومزآ ،یا هنومن کت

 .دنا هدش لیلحت و هیزجت اماگ یگتسبمه تدش

  اه هتفای
 و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد نانکراک نیب رد ینامزاس یدنورهش راتفر تیعضو .1

 ؟تسا هنوگچ تاقیقحت

 حطس رد ار یدنورهش راتفر نانکراک دصرد 0.52 هک دهد یم ناشن یرامآ لیلحت و هیزجت جیاتن
 یبایزرا مک حطس رد دصرد 2.0 اهنت و دایز حطس رد دصرد 5.12 ،دنا هدومن یبایزرا طسوتم
 .دنا هدومن
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 تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد نانکراک ینامزاس یدنورهش راتفر تیعضو .1لودج
 دصرد یناوارف یدنورهش راتفر نازیم

 0.2 5 مک
 0.52 221 طسوتم

 5.12 17 دایز

 2.221 250 لک

 تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد نانکراک نیب رد ینامزاس دامتعا تیعضو .0
 ؟تسا هنوگچ

 0.11 ،تسا طسوتم حطس رد دصرد 55 اب نانکراک دامتعا ساسحا هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب
 دامتعا یاه هفلوم یبایزرا رد نینچمه .تسا مک نازیم هب دصرد 5 لباقم رد و دایز نازیم هب دصرد
 تیرثکا یدرف نیب دامتعا ساسحا نازیم :تسا هدمآ تسدب ریز یاه هتفای نانکراک ینامزاس
 نازیم هب دصرد 2.2 لباقم رد و دایز نازیم هب دصرد 2.10 ،طسوتم حطس رد دصرد 27 اب نانکراک
 2.21 ،طسوتم حطس رد دصرد 2.55 اب نانکراک تیرثکا یمتسیس دامتعا ساسحا نازیم .تسا مک
  .دشاب یم مک نازیم هب دصرد 0.1 لباقم رد و دایز نازیم هب دصرد

 تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد نانکراک ینامزاس دامتعا تیعضو .2لودج
 دصرد یناوارف یدرف نیب دامتعا نازیم

 2.2 11 مک

 27 551 طسوتم
 2.10 25 دایز

21 250 لک 2.2 

 تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد نانکراک ینامزاس یدنورهش راتفر تیعضو .3لودج
 دصرد یناوارف یمتسیس دامتعا نازیم

 0.1 2 مک
 2.55 100 طسوتم

 2.21 20 دایز

 2.221 250 لک

 نانکراک نیب رد ینامزاس یدنورهش راتفر اب نآ یاه هفلوم و ینامزاس دامتعا نیب یا هطبار هچ .2
 ؟دراد دوجو یمالسا دازآ هاگشناد

 تسا رادانعم دصرد 11 لامتحا اب ینامزاس دامتعا ریغتم یارب X2 (077.71) رادقم
(122/2Sig=)یاهراتفر زورب و ینامزاس دامتعا ساسحا ریغتم ود نیب هک تسا نیا رگنایب و ؛ 
 یگتسبمه تدش رادقم هب هجوت اب .(تسا لوبق دروم H1 ضرف) .دراد دوجو هطبار یدنورهش
 تهج و فیعض دح رد ریغتم ود نیا نیب هطبار (Gamma) اماگ نومزآ  زا هدمآ تسد هب (.550)
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 زورب نازیم دور الاب نامزاس رد دامتعا ساسحا نازیم هچ ره هک ینعم نیدب .دشاب یم تبثم هطبار
  .دور یم الاب زین نامزاس رد یدنورهش راتفر

 راتفر اب نآ یاه هفلوم و ینامزاس دامتعا ریغتم نیب یگتسبمه تدش و ود یخ نومزآ تابساحم جیاتن .3لودج
 ینامزاس یدنورهش

   ضرف هجیتن یرادانعم حطس یگتسبمه تدش ود یخ رادقم هتسباو ریغتم لقتسم ریغتم

 دییات 2222/2 105.2 017702 ینامزاس یدنورهش راتفر یدرف نیب دامتعا
 دییات 112/2 521.2 252721 ینامزاس یدنورهش راتفر یمتسیس دامتعا
 دییات 122.2 550.2 077.71 ینامزاس یدنورهش راتفر ینامزاس دامتعا

 sig.222)تسا رادانعمدصرد 51 لامتحا اب یدرف نیب دامتعا ریغتم یارب 0X (017.02)رادقم

 ضرف) .دراد دوجو هطبار یدنورهش راتفر و یدرف نیب دامتعا ریغتم ود نیب هک تسا نآ رگنایب .(=
H1 نیب هطبار (05/2) اماگ نومزآ زا هدمآ تسدب هطبار تدش رادقم هب هجوت اب .(تسا لوبق دروم 

 یدرف نیب دامتعا ساسحا درف هچره هک ینعم نیدب .دشاب یم تبثم هطبار تهج و طسوتم رییغتم ود
  .تشاد دهاوخ یرتالاب یدنورهش راتفر تیاعر ،دشاب هتشاد یرتالاب

 یدنورهش راتفر و یدرف نیب دامتعا ساسحا نیب هطبار .5لودج

 .(= sig.112) تسا رادانعم دصرد 51 لامتحا اب یمتسیس دامتعا ریغتم یاربX2 (252.21) رادقم
 H1 ضرف) .دراد دوجو هطبار یدنورهش راتفر و یمتسیس دامتعا ریغتم ود نیب هک تسا نآ رگنایب
 رایسب هطبار (21/2) اماگ نومزآ زا هدمآ تسدب هطبار تدش رادقم هب هجوت اب (.تسا لوبق دروم

لک یدرف نیب دامتعا   
1 0 2  

 یدنورهش راتفر
 ینامزاس

 f.o 2 5 2 5 یناوارف مک

f.e 2.2 1.5 7.1 5 

0.2 2 7.0 2.70 دصرد  
f.o 7 101 70 221 یناوارف طسوتم  

f.e 0.7 2.201 0.52 221  

0.52 25 7.12 2.22 دصرد  

f.o 1 15 70 17 یناوارف دایز  

f.e 5.2 5.55 1.71 17  

2.12 25 2.70 1.1 دصرد  

f.o 11 551 25 250 یناوارف لک  

f.e 11 551 25 250  
221 221 221 221 دصرد  

Gamma=105/ Sig = 000/0 df =3 X2 =23,723 
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 یمتسیس دامتعا ساسحا زا درف هچره هک ینعم نیدب .دشاب یم تبثم هطبار تهج اما تسا فیعض
 .درک دهاوخ تیاعر رتشیب ار یدنورهش راتفر دشاب هتشاد دشاب رادروخرب یرتالاب

 یدنورهش راتفر و یمتسیس دامتعا نیب هطبار .6 لودج

 ،نس) یتخانش تیعمج یاه یگژیو بسح رب نانکراک ینامزاس یدنورهش راتفر حطس نیب ایآ .2
 .دراد دوجو راد ینعم توافت (هقباس ،تالیصحت ،سنج

 نآ رگنایب .=sig) .502)تسین رادانعم دصرد 51 لامتحا اب نس ریغتم یارب X2 (251.5) رادقم
 هتبلا .(تسا لوبق دروم H0 ضرف) درادن دوجو هطبار یدنورهش راتفر و نس ریغتم ود نیب هک تسا

 راتفر یارب هک ینعم نیدب .دشاب یم سوکعم نآ تهج و تسا فیعض دح رد زین هطبار تدش
 تفگ ناوت یم یفیعض رایسب لامتحا اب ینعی .درادن دوجو فلتخم ینس هدر رد یتوافت یدنورهش
 راتفر دنملاس دارفا رگید ترابعب و.دبای یم شهاک یدنورهش راتفر نازیم ،نس نتفر الاب اب هک
  .دننک یم تیاعر ناوج دارفا زا رتمک ار یدنورهش

 نآ رگنایب .=Sig) .027)تسین رادانعم 52.2 حطس رد سنج ریغتم یارب X2 (715.) رادقم
 .(تسا لوبق دروم H0 ضرف) درادن دوجو هطبار یدنورهش راتفر و سنج ریغتم ود نیب هک تسا

 ینامزاس یدنورهش راتفر تیاعر ظاحل هب هک ینعم نیدب تسا فیعض رایسب زین یگتسبمه تدش
 حطس رد تالیصحت ریغتم یارب X2 (522.2) رادقم نینچمه .درادن دوجو نادرم و نانز نیب یتوافت

 یدنورهش راتفر و تالیصحت ریغتم ود نیب هک تسا نآ رگنایب .(= sig.552) تسین رادانعم 52.2

 لک یمتسیس دامتعا 
1 0 2  

 یدنورهش راتفر
 ینامزاس

 f.o 1 7 2 5 یناوارف مک

f.e 1.2 1.7 5.2 5 
 0.2 2 0.2 2.22 دصرد

 f.o 2 721 21 221 یناوارف طسوتم

f.e 0 1.221 71 221 

 0.52 5.12 5.22 2 دصرد
 f.o 0 72 21 17 یناوارف دایز

f.e 1.2 5.12 0.5 17 

 2.12 5.52 2.22 7.22 دصرد

 f.o 2 100 20 250 یناوارف لک

f.e 2 100 20 250 

 221 221 221 221 دصرد

Gamma=521/2 Sig =110/0 df =3 X2 =330731 
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 یدنورهش راتفر تیاعر هک ینعم نیدب .(تسا لوبق دروم H0 ضرف)درادن دوجو رادانعم هطبار
 X2 رادقم ًااتیاهن و .درادن دوجو (نییاپ و طسوتم ،الاب) فلتخم تالیصحت اب دارفا نیب رد یتوافت
 نیب هک تسا نآ رگنایب .(= sig.52)تسا رادانعم 52.2 حطس رد راک هقباس ریغتم یارب (205.11)
 هطبار تدش اما .(تسا لوبق دروم H1 ضرف) دراد دوجو هطبار یدنورهش راتفر و هقباس ریغتم ود
 دهد یم ناشن هک دشاب یم -/20 رادقم هب یا هبتر ریغتم ود نیا یارب اماگ نومزآ هلیسوب هدمآ تسدب

 یرتشیب هقباس درف هچره هک تسانعم نادب دشاب یم یفنم هطبار تهج و فیعض رایسب هطبار تدش
 .تشاد دهاوخ یرتمک یدنورهش راتفر تیاعر دشاب هتشاد

 نانآ ینامزاس یدنورهش راتفر اب نانکراک یتخانش تیعمج یاه ریغتم نیب یگتسبمه تدش و ود یخ نومزآ تابساحم جیاتن .,لودج
 ینعم حطس هیضرف نومزآ هجیتن

 یراد
 یخ رادقم یگتسبمه تدش

 ود
 یاهریغتم هتسباو ریغتم

 لقتسم

2 دش دییات قیقحت ضرف  نس یدنورهش راتفر 25175 -21.2 .5022

 تیسنج یدنورهش راتفر 715.2 52.2 027.2 دش دییات رفص ضرف

 تالیصحت یدنورهش راتفر 52272 212.2 552.2 دش دییات رفص ضرف

 راک هقباس یدنورهش راتفر 205711 -220.2 52.2 دش دییات قیقحت ضرف

 ؟دومن ینیب شیپ ار ینامزاس یدنورهش راتفر ناوت یم ینامزاس دامتعا یاه هفلوم ساسا رب ایآ-5
 هدش صخشم بیارض اب یمتسیس دامتعا و یدرف نیب دامتعا یاهریغتم قوف لودج هب هجوت اب

 یدرف نیب دامتعا 10/2 یاتب بیرض و .دنشاب یم نایوگخساپ یدنورهش راتفر رب هدنیازفا ریثأت یاراد
 راتفر رد رییغت دحاو 10 یدرف نیب دامتعا رایعم فارحنا رد رییغت دحاو ره یازا هب هک تسانعم نادب

 عون زا و میقتسم تروصب رییغت ،تسا تبثم هطبار نیا تهج هک اجنآ زا و دیآ یم دوجوب یدنورهش
 رد رییغت یازا هب هک تسا ینعم نیدب یمتسیس دامتعا یاتب بیرض نینچمه .دشاب یم هدنیازفا
 هطبار رگناشن هک دیآ یم دوجوب یدنورهش راتفر رد رییغت دحاو 21 یمتسیس دامتعا رایعم فارحنا
  .دشاب یم هدنیازف و میقتسم

 یدنورهش راتفر رب لقتسم یاهریغتم زا كی ره ریثأت تهج و نازیم ،یرامآ یاه هدننک صخشم .3لودج
یرامآ صخاش نویسرگر بیارض  درادناتسا یاطخ  هدش درادناتسا یاتب   t یراد ینعم حطس 
یمتسیس دامتعا  2. 122-  152.2  121.2  777.2-  522.2  
یدرف نیب دامتعا  227.2  121.2  110.2  521.2  222.2  

 یریگ هجیتن و ثحب
 یدنورهش راتفر هعلاطم دروم نانکراک زا یمین زا شیب هک دهد یم ناشن قیقحت نیا هتفای نیلوا

 تیعضو نیا زا ینادنچ تیاضر و دنا هدومن یبایزرا مک و طسوتم دح رد هاگشناد رد ار ینامزاس
  .دراد تقباطم (1220)شناراکمه و فکاسدوپ یاه شهوژپ جیاتن اب اه هتفای نیا .دنرادن
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 رادانعم هطبار ینامزاس یدنورهش راتفر و ینامزاس دامتعا نیب هک تسا نیا شهوژپ رگید هتفای
 یاهراتفر زورب اب نانکراک نیب "هنادمتعم طباور" دوجو هدنهد ناشن هجیتن نیا .دراد دوجو
 نیب طباور رد دامتعا نازیم هچ ره تفگ ناوت یم هتفای نیا اب قباطم .دشاب یم نانآ یوس زا هنابلطواد
 .تفای دهاوخ شیازفا زین نانآ یوس زا یدنورهش راتفر تیاعر نازیم ،دور الاب هاگشناد نانکراک
 تقباطم (2111) ناراکمه و فکاسدوپ و (2120) راکمه و نوسلیو یاه قیقحت جیاتن اب هجیتن نیا

 نامزاس و نانکراک نیب یراکمه زورب بجوم دارفا نیب هنادمتعم طباور یطیارش نینچ رد اریز .دراد
 و یدرف نیب هفلوم ود لماش ینامزاس دامتعا .دش دهاوخ تسا یدنورهش راتفر مهم لماوع زا هک
 ینامزاس یدنورهش راتفر اب یرتشیب هطبار یدرف نیب دامتعا اه هفلوم نیا نیب زا .دشاب یم یمتسیس
 زا .تسا نامزاس ربهر اب و نامزاس دارفا رگید اب درف ره یگتسیاش نیب یوق هطبار رگنایب نیا ؛دراد
 هک دراد هراشا ینامزاس یاهراتخاس و اه متسیس هب دارفا نانیمطا نازیم هب یمتسیس دامتعا رگید یوس
 نانیمطا نامزاس هب دارفا هچ ره هک تسا نآ رگنایب هک ؛دراد هطبار ینامزاس یدنورهش راتفر اب
  .دنهد یم زورب ار یرتالاب یدنورهش راتفر دنشاب هتشاد یرتشیب

 یدنورهش راتفر اب تالیصحت و نس هک تسا نیا زا یکاح رضاح قیقحت رگید یاه هتفای
 لیلد دسر یم رظن هب .دنشاب یم وسمه (2220) ناهین یاه هتفای اب جیاتن نیا ،دنرادن هطبار ینامزاس
 .دشاب یم نانکراک یارب هزیگنا دوجو مدع و راک ندش تخاونکی ریغتم ود نیا نیب هطبار مدع
 نادرم و نانز نیب ینامزاس یدنورهش راتفر تیاعر هک تسا نآ زا یکاح شهوژپ جیاتن نینچمه
 راتفر عومجم رد .تسین وسمه روشک زا جراخ نیققحمریاس جیاتن اب هتفای نیا ؛درادن یتوافت

 یب راک هقباس دوجو نیا اب .تسین یتخانش تیعمج یاهریغتم زا رثأتم نادنچ ینامزاس یدنورهش
 یدنورهش راتفر ،دنشاب هتشاد یرتشیب یراک هقباس دارفا هچ ره .تسین یشقنارف یاهراتفر رب ریثات
  .تشاد دنهاوخ یرتشیب

 یدنورهش راتفر رب ییازسب ریثأت ینامزاس دامتعا ،تفرگ هجیتن نینچ ناوت یم اه هتفای هب هجوت اب
 تیمها هب هجوت اب .دش دهاوخ نانکراک درکلمع دوبهب و ءاقترا هب رجنم تیاهن رد هک دراد ینامزاس
 ،لماعت اب ماوت یطیحم داجیا قیرط زا دنناوت یم اه هاگشناد ،ناراکمه و نیعجارم هب نانکراک دامتعا
 ءاقترا تهج رد ار یدنورهش راتفر یدرمناوج و یریذپ تیلوئسم ،یراک تفارش ،یتسودعون

 .دنهد شیازفا نامزاس
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  عبانم
 نانکراک رد یلغش درکلمع و ینامزاس یندم راتفر اب یلغش یدونشخ هطبار یسررب» ،(2521)نیسح ،نکرکش

 ،زاوها نارمچ دیهش هاگشناد یسانشناور و یتیبرت مولع هلجم ،«زاوها یاه هناخراک زا یخرب
 .2 و2 یاه هرامش ،متشه لاس ،موس هرود

 هب طوبرم ینامزاس و یلغش یاهریغتم و یدنورهش راتفر یسررب ».(15-5521)ملسم ،این حلاص
 تیریدم هتشر.«بسانم لدم هیارا روظنم هب كی هقطنم یمالسا دازآ هاگشناد رد نآ
 .تاقیقحتو مولع هاگشناد داصتقا و تیریدم هدکشناد یرتکد هلاسر .یشزومآ
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