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 چکیدُ

پػٍّف حبضط اظ ًظط ّسف ثَز.  ثلَؽ ؾبظهبًی ثب تَخِ ثِ ؾجه ّبی یبزگیطیثط  بثیط ؾطهبیِ ضٍاًكٌبذتیّسف اظ ایي تحمیك ت

قَز. ّوچٌیي ایي تحمیك زض هیبى تحمیك، وبضثطزی اؾت ٍ اظ ًظط قیَُ گطزآٍضی ٍ تحلیل اعالػبت تَنیفی هحؿَة هی 

زض ثبًه نبزضات ایطاى قؼت  قبهل ضٍؾب ٍ هؼبًٍیيخبهؼِ آهبضی ایي تحمیك اًَاع تحمیمبت تَنیفی، اظ ًَع پیوبیكی اؾت. 

 ثب ًیع ًوًَِ حدن تؼییي ثطایزض ایي پػٍّف اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی تهبزفی ؾبزُ اؾتفبزُ قسُ اؾت. هی ثبقس.  قْط تْطاى

 زض قْط تْطاى ثط هجٌبی خسٍل هَضگبىثبًه نبزضات ایطاى قؼت  ضٍؾب ٍ هؼبًٍیيتؼسازی اظ  آهبضی خبهؼِ ثَزى سٍزهح ثِ تَخِ

ًفط  1650. تؼساز ضٍؾب ٍ هؼبًٍیي ایي قؼت زض ؾغح تْطاى حسٍز اًتربة قسُ ٍ پطؾكٌبهِ ّب ثیي آًْب تَظیغ قسُ اؾت

پطؾكٌبهِ ثطگكت زازُ قس وِ ثب ًطخ  193هِ تَظیغ گطزیس. ّوچٌیي پطؾكٌب 312ترویي ظزُ هی قَز وِ ثط ایي هجٌب، تؼساز 

زض ایي تحمیك ؾِ پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز هَضز اؾتفبزُ لطاض  زضنس، زاضای ًطخ ثبظگكت لبثل لجَلی اؾت. 62ثبظگكت حسٍزاً 

بخ هَضز تبییس لطاض گطفت. گطفت. ضٍایی پطؾكٌبهِ ّب تَؾظ اؾبتیس هترهم تبییس قس ٍ پبیبیی پطؾكٌبهِ ّب  ثب آلفبی وطًٍج

اؾتفبزُ قسُ SPSS ثطای تحلیل فطضیبت اظ آظهَى ّبی وَلوَگطاف اؾویطًَف، پیطؾَى ٍ ضگطؾیَى ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض 

 تبثیط زاضز.ثبًه نبزضات قؼت  ضٍؾب ٍ هؼبًٍیي ثلَؽ ؾبظهبًیثط  ؾطهبیِ ضٍاًكٌبذتیاؾت. ًتبیح ًكبى زاز وِ 

 

 ِ ضٍاًكٌبذتی، ثلَؽ ؾبظهبًی، ؾجه یبزگیطی، هسیطاى ثبًه.ؾطهبیّای کلیدی:  ٍاژُ
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 هقدهِ. 1

؛ 2006)اضزى ٍ آلتَضى، اؾت  قسُ  سییتأ یطیبزگی ؽیتسض ٌسیاظ فطا یوِ ثِ ػٌَاى ثرك اؾتی ػَاهل گطیاظ ز ،یطیبزگیؾجه 

وؿت زاًف،  یثطا عیهتوب ٍ ًِػبزت گَ یضفتبض ،یطیبزگیهٌظَض اظ ؾجه (. 2005، وبظٍ ٍ ّوىبضاى، 1392وبًَ ٍ ّوىبضاى، 

 یهغبلت زضؾ یطیبزگیزض  طاىیفطاگ اؾت وِ یا َُیق گط،یز یفیتدطثِ اؾت. زض تؼط بی هغبلؼِ كیًگطـ ّب اظ عط بیهْبضت ّب 

 یىیَلَغیعیف یٍ ضفتبضّب یػبعف ،یقٌبذتی ػگیٍ ،یطیبزگیؾجه  .(2001)وبضٍل،  زٌّس یه حیتطخ ّب َُیق طیذَز، ثِ ؾب

هحممبى هؼتمسًس . (1991)ثیگع، اؾت  یطیبزگی ظیزضن، وٌف ٍ پبؾد ثِ هح یچگًَگ بًگطیثبثت، ث جبًیتمط ضتاؾت وِ ثِ نَ

)اؾویت،  اؾت ساضیٍ پب میوِ لبثل تكر زاضز اعالػبت طٓیٍ شذ یزضن، ؾبظهبًسّ یثطا یحیتطخ ییّب ضٍـ ط،یّط فطاگ

 طزیگ یه حبضط قىل ظیهح یبظّبیٍ ً یظًسگ یلجل یّب طثِتد ،یزض اثط ػَاهل اضث یطیبزگی، ؾجه  Kolbهغبثك ًظط  .(2005

 یثبظزّ ٍ ذَز ضا زاضز. زضضوي، ؾطػت ػٓیٍ یطیبزگیؾجه  وبضهٌسی زاضز. ّط كِیافطاز ض تیٍ قره یٍ زض ؾبذتبض ػهج

 (.1992؛ فبضًْبم، 2001)وبضٍل،  زاضزی آى ّب ثؿتگ یطیبزگی یافطاز، ثِ ؾجه ّب یطیبزگی

ٍاغُ ًبهِ ى قس یىی اظ ػَاهل هَثط ثط یبزگیطی ؾبظهبًی ٍ ؾجه ّبی آى، ثلَؽ اؾت. زض تؼطیف ثلَؽ  ّوبًغَض وِ پیكتط ثیب

)ٍثؿتط،  ضا ایٌگًَِ تؼطیف هی وٌس: پرتگی یب ضؾیسى ثِ ٍضؼیت عجیؼی وبهل یب حساوثط تَؾؼِ یبفتگی«ثبلٌسُ»ٍثؿتط، ٍاغُ 

ط هب هفَْم ثلَؽ ضا زضهَضز ؾبظهبى ثِ وبضثطین حبلتی ضا ثبظگَ هی ویفیت یب ٍضؼیت پرتگی ضا ثیبى هی زاضز، اگ« ثلَؽ». (1388

 (.2003)اضلیٌگ ٍ ّوىبضاى،  وٌس وِ ؾبظهبى زضآى ثِ ٍضؼیت وبهلی زضًیل ثِ اّساف ذَز ضؾیسُ اؾت

زؾت  اهبزضزًیبی ٍالؼی ًوی تَاى ؾبظهبًْبیی ضا پیساوطز وِ ثِ ثلَؽ وبهل ضؾیسُ ثبقٌس ّیچ وؽ ثِ حساوثط تَؾؼِ یبفتگی

زؾت ًرَاّس یبفت اظ ایي ضٍ نحجت زضهَضز زضخِ لغؼی ثلَؽ ٍ تالـ ثطای اًساظُ گیطی یب هكرم وطزى  ًیبفتِ اؾت ٍ

 ٍیػگی ّبی ثلَؽ ، یه هؿبلِ لطاضزازی اؾت.

 یٌسّبیچٌس ثرف اظ فطا بی هی یزّس وِ تَؾظ زگطگَى ؾبظ یؾبظهبى ضا ًكبى ه یّب یؾغح اظ تَاًوٌس هیؾغح ثلَؽ 

 ٍ اظ ایي ضٍ ثطای زؾتیبثی ثِ ؾغَح ثبالتط ثلَؽ ثِ ووه هسل ّبی ثلَؽ اهىبى پصیط اؾت.  ثِ زؾت آهسُ اؾت یؾبظهبً

اػوبل  میتكر عیؾبظهبى ٍ ً هیّب زض  ٌسیفطا  تیخْت لضبٍت زض هَضز هَلؼ یثلَؽ ثِ ػٌَاى ضٍق یهسل ّب ،یثِ عَض ول

ؾبظهبى  هیقسُ اؾت وِ  لیؾغح ثلَؽ تكى يیهسل ثلَؽ اظ چٌس هی ّب اؾت. ٌسیفطا يیثلَؽ ا فیافعا یبظ ثطایهَضز ً یسیول

  .بثسیثِ آى زؾت  بىیتَاًس گبم ثِ گبم ٍ زض عَل ؾبل یه

ثب تَخِ ثِ تبثیط لبثل تَخِ ثلَؽ ؾبظهبًی زض فطآیٌس ّبی یه ؾبظهبى، هسل ّب ٍ اؾتبًساضزّبی هتؼسزی زض ایي ظهیٌِ اضائِ قسُ 

تَؾظ  2003هی ثبقس وِ زضؾبل  OPM اضزّب زضظهیٌِ اضظیبثی ثلَؽ ؾبظهبًی هسیطیت پطٍغُاظ هكَْضتطیي اؾتبًس یىیاؾت. 

زض آهطیىب  اضایِ قسُ اؾت . ایي اؾتبًساضز زاضای یه ؾیؿتن اضظیبثی زٍ هطحلِ ای اؾت وِ  (PMIهَؾؿِ هسیطیت پطٍغُ )

ّبی هرتلف ضا ثِ نَضت ووی ًكبى هی زّس. ثِ تؼبلی زضؾغَح ٍحَظُ  ظهبىًتبیح اضظیبثی هطحلِ اٍل ، هیعاى زؾتیبثی ؾب

ّوچٌیي زضایي هطحلِ فْطؾت ضاّىبضّبی ثطتطی وِ ؾبظهبى فبلس یبزاضای آًْب هی ثبقس هكرم هی گطزز.زضاضظیبثی هطحلِ زٍم 

آیس ٍؾبظهبى ثبتَخِ ثِ  ی، هؿیطؾبظهبى ثطای ثْجَز هؿتوط ٍّوچٌیي لیؿت لبثلیتْبی وِ ؾبظهبى فبلس آًْبؾت ثسؾت ه

چبضچَثی  َیتْبی ذَز، زضذهَل زؾتیبثی ثِ لبثلیت ّبی هصوَض السام ثِ ثطًبهِ ضیعی ثْجَز هی ًوبیس. یه هسل ثلَؽ،اٍل

 ضاُ ّبی ثْجَز آى ضا تؼطیف هی وٌس  ٍ ازضاوی اؾت وِ ثِ ّوطاُ اخعاء تكىیل زٌّسُ ی ذَز ، ثلَؽ ضا زضظهیٌِ هَضز ػاللِ هب

 پیكٌْبز هی وٌس.

هٌس ّؿتٌس تب ثِ ثلَؽ ثیكتط ثطؾٌس یب هؿیط ذَز ضا ثِ ؾوت ٍضؼیت وبهل  ثطًس ػاللِ ثلَؽ ضا ثِ وبض هی وِ هسلْبی ؾبظهبًْبیی

وٌٌس تب ذَز ضا)یب ثطای اضظیبثبى ذبضخی، ؾبظهبى ضا( زض ثطاثط  ؾَق زٌّس. هسلْبی ثلَؽ ًمبط هطخؼی ثطای ؾبظهبى هْیب هی

زؾتَضالؼول اضظیبثی ًوبیس. ایي هسلْب هؼوَالً هْبضتْبی یه ؾبظهبى ضا  ٍیػُ یب چٌسیي ضالؼولضاّىبضّبی ثطتط هغبثك یه زؾتَ

ّب ٍ ذهَنیبت ایي ؾبظهبًْب ثطای ضؾیسى ثِ ثلَؽ ثیكتط ووه  زٌّس ٍ ثِ پیكطفتِ ٍیػگی تط ًكبى هی زض ؾغح ثلَؽ پبییي

اظ هسلْبی ثلَؽ، ثطای ثیبى چگًَگی تَاًس ثبلغتطگطزز. تؼسازی  وٌس. چٌبًچِ یه ؾبظهبى هْبضتْبی ثیكتطی ضا وؿت وٌس، هی هی
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ای ّؿتٌس وِ ذَز وبضثطاى ثبیس هؿیط حطوت ثِ  زٌّس ٍ ثیكتط آًْب ثگًَِ زؾتیبثی ثِ ثلَؽِ ثیكتط، ضاٌّوبیی هحسٍزی اضائِ هی

 ؾوت ؾغَح ثبالتط ثلَؽ ضا پیسا ًوبیٌس.

وبض هیطٍز. هسل، گبهْبی زؾتیبثی ثِ ثلَؽ  هسل یه چبضچَة ؾبظهبًی اؾت وِ ثطای هؼطفی، ثطپبیی ٍ حفظ هْبضتْبی الظم ثِ 

وٌس. ثب ایدبز اضتجبط ثیي ثطًبهْطیعی ضاّجطزی ٍ اخطایی ثبػث هیكَز ًتبیح پطٍغّْب لبثل پیف ثیٌی، هَفك ٍ ثب  ضا هكرم هی

ب ثتَاًٌس ذَز زٌّس ت ّوطاؾتب گطزًس. هسلْبی ثلَؽ یه الگَ زضپیف ضٍی ؾبظهبًْب لطاض هی ًیثجبت ثبقٌس ٍ ثب هَفمیتْبی ؾبظهب

ضا ثطاؾبؼ آى اضظیبثی وٌٌس ٍ ًمكِ ضاّی ضا ثطای اؾتفبزُ اظضاّىبضّبی ثطتط ٍ ثْجَز ػولىطز ذَز ثسؾت آٍضًس. هسلْبی ثلَؽ 

اًس. زضحیغِ هسیطیت ؾبظهبى،  ّبی ذَز  هَفك ٍ ثطذی زیگط ًبهَفك زٌّسوِ چطا ثطذی ؾبظهبًْب زضهسیطیت پطٍغُ  ًكبى هی

زضظهیٌِ ّبی گًَبگَى هبًٌس هسلْبی ثلَؽ هٌبثغ اًؿبًی، ؾیؿتوْبی هبلی، ثلَؽ الىتطًٍیىی، هسیطیت هسلْبی ثلَؽ هتٌَػی 

لجَل، الگَیی  زگطزز ثطاؾبؼ تدبضة ٍتئَضی ّبی هَض پطٍغُ ٍ ...عطاحی ٍ ثىبضثطزُ قسُ اًس. زضتوبهی ایي هسلْب ؾؼی هی

هسل، اضائِ گكتِ ٍ ؾپؽ وبضوطز ؾبظهبى زضآى حیغِ ذبل ثب ؾبذتبضیبفتِ اظ ثْتطیي ًحَُ ػولىطز، ثطاؾبؼ ثطزاقت عطاحبى 

 الگَی عطاحی قسُ هَضز همبیؿِ لطاضگیطز.  

هی تَاى گفت هسلْب ثْتطیي ػولىطز هوىي زضیه هَضَع ذبل ضا تؼطیف ٍ ؾؼی ثط اضائِ هؼیبضّبی هٌبؾجی خْت اضظیبثی  

لیبؼ ثب ثْتطیي ػولىطز هوىي زض زاهٌِ هَضَع هَضز ثحث ًوبیٌس ٍ اؾبؾب اٍلیي ّسف هسلْبی ثلَؽ، اضظیبثی ؾبظهبى زض هی

تَاًٌس اظ ایي هسلْب، خْت ٍضٍز ثِ  ؾٌدف ٍ اضظیبثی هی ثبقٌس ٍ ؾبظهبًْب هی ٌسّبیثبقس. ثِ ػجبضت زیگط هسلْبی  ثلَؽ، فطآی هی

 هطاحل ثبالتطی اظ ػولىطز هٌبؾت ووه ثگیطًس.

ت تَاًبیی ثطای وؿت ّسف اؾت ّط ؾبظهبًی ثبیس لبزض ثِ قٌبؾبیی آى ضٍ خْ ّسف هسل ثلَؽ قٌبؾبیی یه ضاُ پیف اؾبؾبً،

آهیع ٍ لبثل اػتوبزی ؾبظهبى ضا هسیطیت ثىٌٌس. یه  ّب ٍ ضٍیىطزّبیی ثبقس وِ ثِ آًْب اخبظُ ذَاّس زاز وِ ثغَض هَفمیت تَاًبیی

یبٍضز ٍ هطاحل ٍ گبهْبی ثؼسی خْت تحمك ضا ثطای اضظیبثی ػولىطز اهطٍظ آًْب فطاّن ث الظمهسل ثلَؽ ثبیؿتی حوبیت ٍ ّسایت 

 ایي تَاًبیی ّب ضا قٌبؾبیی ثىٌس.

ضٍ اظ ًمغِ ای وِ  پیف« ًمكِ ضاُ»انل، هسلْبی ثلَؽ اثعاض ٍ زضن چگًَگی ًگطـ ؾبظهبًْب ثِ هسیطیت پطٍغُ ّؿتٌس آًْب زض

هىبى همبیؿِ ػولىطز یه ؾبظهبى ثب ؾبظهبى وٌٌس ٍ اثعاض ػیٌی ا لطاضزاضین ثِ آیٌسُ هغلَثی وِ هَضز ًظطهبى اؾت ضا تؼطیف هی

وٌٌس وِ قوب چگًَِ یه ٍظیفِ یب فؼبلیت ضا اًدبم ثسّیس، ثلىِ آًْب اّسافی ضا هؼیي  ًوی یبىّبی زیگط ّؿتٌس. هسل ّبی ثلَؽ ث

 (.2007)لَتبًع،  وٌٌس وِ ثبیؿتی ٍ زض ّط ؾغح هدعایی اًدبم قَز هی

ٍاى قٌبذتی ثب هتغیطّبی ؾبظهبًی اًدبم گطفتِ اؾت. ًتبیح پػٍّف ّبی هرتلف هغبلؼبت هتؼسزی زض ظهیٌِ ضاثغِ ؾطهبیِ ض

حبوی اظ ٍخَز ضاثغِ ای هثجت ثیي ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ٍ ثؿیبضی اظ ًتبیح هغلَة ؾبظهبًی، ّوچَى قْطًٍس ؾبظهبًی، 

 ٍ وبّف اضغطاة اؾت. یثلَؽ ؾبظهبً ،یطیبزگیضضبیت، هكبضوت، ػولىطز، وبّف غیجت، ؾجه 

ؾبظهبًی ٍ هٌبثغ اًؿبًی اؾت .زض  پػٍّكی خسیس هَضز تَخِ پػٍّكگطاى ضفتبض هبیِ ضٍاى قٌبذتی یىی اظ هَضَع ّبیؾط

ثِ  گصقتِ ضٍیىطز ثؿیبضی اظ ضٍا ًكٌبؾبى ٍ پػٍّكگطاى ضفتبض ؾبظهبًی ثطًمبط ضؼف وبضوٌبى ٍ آؾیت قٌبؾی ضفتبضّبی آًبى

ضؼف آًبى هتوطوع ثَز ٍ ثِ تَاًوٌسیْب ٍ خٌجِ ّبی هثجت ضفتبضوبضوٌبى هٌظَض اضائِ ضاّىبضّبی هٌبؾت ثطای وبّف ًمبط 

ثِ ؾَی هثجت گطایی ٍ تأویس ثطخٌجِ  ، ایي ضٍیىطز 90قس ، ٍلی ثب ظَْض ًْضت ضٍاى قٌبؾی هثجتگطا زض زِّ  تَخْی ًوی

ٍ ضّجطی هثجت گطا هغطح ّبی هثجت ضفتبضی تغییط خْت زاز ٍ ضٍیىطزّبی ضفتبض ؾبظهبًی هثجت گطا، ؾطهبیِ ضٍاًكٌبذتی 

اًؿبًی ٍ ؾطهبیِ اختوبػی اظ ؾطهبیِ ّبی ًبهلوَؼ ؾبظهبًی ثَزُ وِ ثطذالف  گطزیس. ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ّوچَى ؾطهبیِ

ؾطهبیِ ّبی هلوَؼ ثب ّعیٌِ ّبی ووتط لبثل هسیطیت ٍ ضّجطی ثَزُ، هی تَاًس ًتبیح ٍ ػَایس زضذَض تَخْی ضا زضپی زاقتِ 

بًع ٍ ّوىبضاى  ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی هی تَاًس ثِ ػٌَاى هعیت ضلبثتی اظ عطیك ؾطهبیِ گصاضی ثط ضٍی افطاز ثِ ظػن لَت. ثبقس

 (.2007)لَتبًع،  هغطح قَز
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ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی یىی اظ قبذهْبی ضٍاى قٌبؾی هثجت گطایی هی ثبقس وِ ثب ٍیػگی ّبیی اظ لجیل ثبٍض فطز ثِ تَاًبیی 

میت، زاقتي پكتىبض زض زًجبل وطزى اّساف، ایدبز اؾٌبزّبی هثجت زضثبضُ ذَز ٍ تحول وطزى ّبیف ثطای زؾتیبثی ثِ هَف

 (.2004)لَتبًع،  هكىالت تؼطیف هی قَز

ّوچٌیي ثطذَضزاض ثَزى اظ ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی افطاز ضا لبزض هی ؾبظز تب ػالٍُ ثط همبثلِ ی ثْتط زض ثطاثط هَلؼیت ّبی اؾتطؼ 

تحت  ، زض ثطاثط هكىالت اظ تَاى ثبالیی ثطذَضزاضثبقٌس، ثِ زیسگبُ ضٍقٌی زض هَضز ذَز ثطؾٌس ٍ ووتطووتط زچبض تٌف قسُ ظا،

 (.1998)ضاثیٌع،  تأثیط ٍلبیغ ضٍظاًِ لطاض ثگیطًس، لصا ایي گًَِ افطاز زاضای ؾالهت ضٍاى قٌبذتی ثبالتطی ًیع ّؿتٌس

ّف ثط آًین تب تبثیط هتغیط ؾطهبیِ ضٍاًكٌبذتی ثط ثلَؽ ؾبظهبًی ضا ثب الصوط، هب زض ایي پػٍثبتَخِ ثِ هطٍض ازثیبت ٍ هغبلت فَق

 تَخِ ثِ ؾجه ّبی یبزگیطی ثطضؾی ًوبیین.

 

 ضٌاسی . رٍش 2

پػٍّف حبضط اظ ًظط ّسف تحمیك، وبضثطزی اؾت ٍ اظ ًظط قیَُ گطزآٍضی ٍ تحلیل اعالػبت ًیع ثب تَخِ ثِ ضٍیىطز پطؾكٌبهِ 

خبهؼِ آهبضی ّوچٌیي ایي تحمیك زض هیبى اًَاع تحمیمبت تَنیفی، اظ ًَع پیوبیكی اؾت.  ای آى، تَنیفی هحؿَة هی قَز.

زض ایي پػٍّف اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی هی ثبقس.  زض قْط تْطاىثبًه نبزضات ایطاى قؼت  قبهل ضٍؾب ٍ هؼبًٍیيایي تحمیك 

 ضٍؾب ٍ هؼبًٍیيتؼسازی اظ  آهبضی خبهؼِ ثَزى هحسٍز ثِ تَخِ ثب ًیع ًوًَِ حدن تؼییي ثطایتهبزفی ؾبزُ اؾتفبزُ قسُ اؾت. 

. ثب اًتربة قسُ ٍ پطؾكٌبهِ ّب ثیي آًْب تَظیغ قسُ اؾت زض قْط تْطاى ثط هجٌبی خسٍل هَضگبىثبًه نبزضات ایطاى قؼت 

هی ًفط ترویي ظزُ   1650تَخِ ثِ تؼساز قؼجبت ثبًه نبزضات ایطاى، تؼساز ضٍؾب ٍ هؼبًٍیي ایي قؼت زض ؾغح تْطاى حسٍز 

پطؾكٌبهِ ثطگكت زازُ قس وِ ثب ًطخ  193پطؾكٌبهِ تَظیغ گطزیس. اظ ایي هیبى، اظ هیبى  312قَز وِ ثط ایي هجٌب، تؼساز 

زض ایي تحمیك ؾِ پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز هَضز اؾتفبزُ لطاض  زضنس، زاضای ًطخ ثبظگكت لبثل لجَلی اؾت. 62ثبظگكت حسٍزاً 

 24پطؾكٌبهِ ؾطهبیِ ضٍاًكٌبذتی لَتبًع هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت. ایي پطؾكٌبهِ گطفت. ثطای ؾٌدف ؾطهبیِ ضٍاًكٌبذتی 

 6قبهل  بؼیاؾت وِ زض آى ّط ذطزُ هم یٍ ذَزوبضآهس یٌیذَـ ث ،یتبة آٍض ،یسٍاضیاه بؼیٍ قبهل چْبض ذطزُ هم یؾؤال

ثِ هٌظَض  زّس. یپبؾد ه ىطتین( ل)وبهال هربلفن تب وبهال هَافمی زضخِ ا 6 بؼیزض هم ِیثِ ّط گَ یاؾت ٍ آظهَزً ِیگَ

ثهَضت ؾَال وِ زض پػٍّف ؾلغبًی ٍ ّوىبضاى هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت ٍ  13ؾٌدف ؾغح ثلَؽ ؾبظهبًی یه پطؾكٌبهِ ثب 

، ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت. ّوچٌیي، پطؾكٌبهِ هَضز اؾتفبزُ خْت ؾٌدف ؾجه ّبی زضخِ ای هی ثبقس 5عیف لیىطت 

بی یبزگیطی ولت هی ثبقس وِ ثِ زفؼبت تَؾظ هحممبى زاذلی ٍ ذبضخی هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ یبزگیطی پطؾكٌبهِ ؾجه ّ

 ٌِیگع 1ّط خولِ  یخولِ اؾت وِ ثطا 41ولت قبهل  یطیبزگی یپطؾكٌبهِ ؾجه ّبؾَال هی ثبقس.  12اؾت ٍ قبهل 

ؾكٌبهِ ّب  ثب آلفبی وطًٍجبخ عجك خسٍل ضٍایی پطؾكٌبهِ ّب تَؾظ اؾبتیس هترهم تبییس قس ٍ پبیبیی پط قسُ اؾت. كٌْبزیپ

 ، ثسؾت آهس.1

 

 ضزیب آلفای کزًٍباخ هتغیزّای تحقیق .1جدٍل

 آلفبی وطًٍجبخ تؼساز ؾَال اثؼبز ٍ هتغیط ّب پطؾكٌبهِ

 ؾطهبیِ ضٍاًكٌبذتی

 0.74 6 یسٍاضیاه

 0.83 6 یتبة آٍض

 0.76 6 یٌیذَـ ث

 0.89 6 یذَزوبضآهس

 0.93 13 - ثلَؽ ؾبظهبًی

 ؾجه ّبی یبزگیطی
 0.78 12 تدطثِ ػیٌی

 0.89 12 هكبّسُ تبهلی
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 0.83 12 هفَْم ؾبظی اًتعاػی

 0.86 12 آظهبیف گطی فؼبل

  
ثبقس ًكبى زٌّسُ پبیبیی پطؾكٌبهِ هَضز  هی 7/0ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همبزیط آلفبی وطًٍجبخ ّوِ هتغیطّب ٍ اثؼبز آًْب ثیكتط اظ 

ّبیی هبًٌس: ؾي، ؾبثمِ ذسهت، هیعاى ػٍّف ثطای تحلیل زازُ ّب ثب اؾتفبزُ اظ آهبض تَنیفی، هكرهِاؾتفبزُ اؾت. زض ایي پ

اًس. ّوچٌیي ثطای تحلیل تحهیالت ٍ ؾوت ؾبظهبًی گطٍُ ًوًَِ ثِ ووه خساٍل تَظیغ فطاٍاًی ٍ ًوَزاضّب تَنیف قسُ

 اؾتفبزُ قسُ اؾت. SPSS ؾتفبزُ اظ ًطم افعاضفطضیبت اظ آظهَى ّبی وَلوَگطاف اؾویطًَف، پیطؾَى ٍ ضگطؾیَى ثب ا

 

 . ًتایج ٍ یافتِ ّا3

 اسویزًف -آسهَى کلوَگزٍف

اؾویطًف، ثبیس ًطهبل ثَزى تَظیغ زازُ ّبی خوغ -زض ثرف اؾتٌجبعی، لجل اظ ّطگًَِ آظهًَی، ثِ ووه آظهَى وَلوَگطٍف

ٍضی قسُ اظ آظهَى هتٌبؾت ثب تَظیغ زازُ ّب اؾتفبزُ آٍضی قسُ هَضز ثطضؾی لطاض گیطز. پؽ اظ تؼییي ٍضؼیت زازُ ّبی خوغ آ

ّبی آهبضی اؾویطیٌف یه ضٍـ ًبپبضاهتطی ؾبزُ ثطای تؼییي ّوگًَی اعالػبت تدطثی ثب تَظیغ -ذَاّس قس. آظهَى ولوَگطٍف

ظیغ فطو نفطی وِ آظهَى ذَاّین وطز، تَظیغ هكبّسات ٍ تَ KSزٌّس. زض آظهَى ًكبى هی KSهٌترت اؾت ٍ آى ضا ثب 

 KSی زاضز. آهبضُ آظهَى ذَاً ّناین تَظیغ هكبّسات ثب آى تَظیغ هكرم ٍ لطائي هرتلف فىط وطزُ حسؼهكرهی اؾت وِ ثب 

 زٌّس.ًكبى هی Dcضا ثب 

زّس. یؼٌی ایٌىِ تَظیغ یه نفت زض  ّب ضا ًكبى هی اؾویطًَف ًطهبل ثَزى تَظیغ زازُ-آظهَى وَلوَگطٍفّوبًغَض وِ ثیبى قس، 

ّب زاضای تَظیغ ًطهبل ثبقٌس اهىبى اؾتفبزُ اظ  وٌس. اگط زازُ ضا ثب تَظیؼی وِ ثطای خبهؼِ هفطٍو اؾت همبیؿِ هی یه ًوًَِ

 .هتطیه اؾتفبزُ وٌیناهتطیه ٍخَز زاضز ٍ زض غیط ایي نَضت ثبیس اظ آظهَى ًبپبضاآظهَى پبض

وٌین.  % تؿت هی5ّب ًطهبل اؾت ضا زض ؾغح ذغبی ُ ّب هب فطو نفط هجتٌی ثط ایٌىِ تَظیغ زاز ٌّگبم ثطضؾی ًطهبل ثَزى زازُ

ثسؾت آیس، زض ایي نَضت زلیلی ثطای ضز فطو نفط هجتٌی ثط ایٌىِ زازُ ًطهبل  0.05ثٌبثطایي اگط آهبضُ آظهَى ثعضگتط هؿبٍی 

ّبی آهبضی ثِ نَضت ظیط  َز. ثطای آظهَى ًطهبلیتِ فطوّب ًطهبل ذَاّس ث اؾت، ٍخَز ًرَاّس زاقت. ثِ ػجبضت زیگط تَظیغ زازُ

 :قَز تٌظین هی

H0 :ُّبی هطثَط ثِ ّط یه اظ هتغیطّب ًطهبل اؾت تَظیغ زاز. 

H1: ُّبی هطثَط ثِ ّط یه اظ هتغیطّب ًطهبل ًیؿت تَظیغ زاز. 

 

 قیتحق یزّایهتغ بَدى ًزهال يییتع یبزا K_S آسهَى جیًتا .2جدٍل 

 ًتیدِ Sigػسز هؼٌبزاضی  Zطٍف اؾویطًف آهبضُ ولوَگ هتغیط

 تَظیغ ًطهبل 0.383 0.915 ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی

 تَظیغ ًطهبل 0.611 0.759 ؾجه ّبی یبزگیطی

 تَظیغ ًطهبل 0.419 0.881 ثلَؽ ؾبظهبًی

 

وٌٌس.  طهبل تجؼیت هی، اظ تَظیغ 0.05ًاظ  Sigّوبًگًَِ وِ زض خسٍل ثبال هكرم اؾت توبهی هتغیطّب ثب تَخِ ثِ ثعضگتط ثَزى 

ٍ ثب تَخِ ثِ هغبلت اضائِ قسُ زض ازاهِ تحلیل زازُ ّبی ایي هغبلؼِ هی تَاى اظ آظهَى ّبی پبضاهتطیه اؾتفبزُ وطز. ثِ عَض 

 ذبل زض ایي هغبلؼِ ایي آظهَى ّب قبهل آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى ٍ آظهَى ضگطؾیَى ّؿتٌس. 
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 آسهَى ّوبستگی پیزسَى

آظهَى ّوجؿتگی ثِ نَضت هدعا خْت ثطضؾی ضاثغِ ثیي هتغیطّبی ؾِ گبًِ تحمیك اًدبم قسُ اؾت. زض ایي هغبلؼِ ؾِ 

 فطضیبت آهبضی ایي ؾِ آظهَى ثِ قطح ظیط هی ثبقس:

وٌس. زض آظهَى  زاضی هحبؾجِ هی ، ػالٍُ ثط هحبؾجِ ضطیت ّوجؿتگی، یه ػسز هؼٌیSPSSافعاض  ثب اًدبم ایي آظهَى، ًطم

نسم ثبقس، فطو نفط ضز هی قَز ٍ ٍخَز ضاثغِ هؼٌبزاض ثیي زٍ  5زضنس یب  5ووتط اظ  (Sig)  زاضی ؼٌیچِ ه ّوجؿتگی، چٌبى

 زضنس تبییس هی قَز. 95هتغیط زض ؾغح اعویٌبى 

 

 زسَىیپ یّوبستگ بیضز .3جدٍل 

 هتغیط ّبی انلی تحمیك
ضطیت ّوجؿتگی 

 پیطؾَى

هؼٌبزاضی  ؾغح

Sig. 
 ًتیدِ

 0.000 0.321 ؾبظهبًیؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ٍ ثلَؽ 
ّوجؿتگی هثجت ٍ 

 هؼٌبزاض

 0.000 0.452 ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ٍ ؾجه ّبی یبزگیطی
ّوجؿتگی هثجت ٍ 

 هؼٌبزاض

 0.000 0.352 ؾجه ّبی یبزگیطی ٍ ثلَؽ وبضوٌبى
ّوجؿتگی هثجت ٍ 

 هؼٌبزاض

 

ًَِ وِ هكرم اؾت هؼٌی زاضی آظهَى خسٍل فَق ًتبیح آظهَى ّوجؿتگی هتغیط ّبی انلی تحمیك ضا ًكبى هی زّس. ّوبًگ

زضنس ضاثغِ هؼٌبزاضی ثیي ایي زٍ ثِ زٍی هتغیط ّب  95اؾت ٍ زض ًتیدِ هی تَاى گفت وِ زض ؾغح هؼٌبزاضی  0.05ووتط اظ 

 ٍ قٌبذتی ضٍاى ٍخَز زاضز ٍ ثب تَخِ ثِ هثجت ثَزى ضطیت ّوجؿتگی هی تَاى گفت وِ ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی هیبى ؾطهبیِ

وبضوٌبى ٍخَز زاضز. ّوچٌیي ثبیس  ثلَؽ ٍ یبزگیطی ّبی یبزگیطی ٍ ؾجه ّبی ؾجه ٍ قٌبذتی ضٍاى بظهبًی، ؾطهبیِؾ ثلَؽ

 زضنس ًیع نبزق اؾت.  99ًیع وَچىتط اؾت، ایي ضاثغِ ثطای ؾغح هؼٌی زاضی  0.01تَخِ زاقت وِ چَى ػسز هؼٌی زاضی اظ 

 

 تحلیل رگزسیَى

 دگیزی در رابطِ بیي سزهایِ رٍاى ضٌاختی ٍ بلَغ ساسهاًیبزرسی ًقص هیاًجی هتغیز سبک ّای یا

ثِ هٌظَض ثطضؾی ًمف هیبًدی ثَزى هتغیط ؾجه یبزگیطی زض ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ٍ ثلَؽ ؾبظهبًی ثبیس ؾِ قطط 

 قَز.  ٍخَز زاقتِ ثبقس. ثسیْی اؾت ثب ثطضؾی قطٍط تبثیط هتغیطّب ثط یىسیگط ًیع ؾٌدف هی

 

 ٍل: بیي سزهایِ رٍاى ضٌاختی ٍ سبک یادگیزی رابطِ هعٌادار ٍجَد داضتِ باضد.بزرسی ضزط ا

قَز. ًتبیح ایي تحلیل زض ازاهِ آهسُ  ثطای ثطضؾی تبثیط ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ثط ؾجه یبزگیطی اظ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفبزُ هی

 اؾت. 

ضزُ قسُ اؾت. خسٍل ضطایت قبهل زٍ زؾتِ ضطیت زض خسٍل ضطایت، همبزیط ثبثت ٍ ضطیت هتغیط هؿتمل هؼبزلِ ضگطؾیًَی آٍ

یؼٌی ضطایت اؾتبًساضز ٍ ضطایت غیطاؾتبًساضز هی ثبقس. اظ آًدب وِ زض ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ همیبؼ هتغیطّب یىؿبى ًیؿت، 

 ثطای ًَقتي هؼبزلِ ضگطؾیًَی اظ ضطایت اؾتبًساضز وِ همیبؼ هتغیطّب زض آى یىؿبى اؾت اؾتفبزُ هی قَز.

 

 



یٌیهسیطیت ٍ وبضآفطهغبلؼبت   

131 -122، نفحبت 1395 تبثؿتبى، 3/2، قوبضُ 2زٍضُ   

128 

 

 

سزهایِ رٍاى  رابطِ َىیرگزس لیتحل جیًتا ..Error! No text of specified style in document جدٍل

 ضٌاختی ٍ سبک یادگیزی

 

 هتغیط ٍاثؿتِ: ؾجه یبزگیطی

 ضطایت اؾتبًساضز قسُ ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 0.000 7.166  0.220 1.575 همساض ثبثت

 0.000 5.999 0.452 0.070 0.419 ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی

  
زض هسل ثبال همساض ثتب ًكبى هی زّس وِ ؾْن ًؿجی ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی زض تجییي تغییطات هتغیط ؾجه یبزگیطی ثطاثط ثب 

% ًیع هؼٌی زاض اؾت. ایي ًتیدِ ًكبى زٌّسُ ًمف هَثط ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی 99اؾت ٍ ایي همساض زض ؾغح اعویٌبى  0.452

 اؾت. ثط ؾجه یبزگیطی

 

 ضزط دٍم: بیي سبک یادگیزی ٍ بلَغ ساسهاًی رابطِ هعٌادار ٍجَد داضتِ باضد. بزرسی

 قَز. ًتبیح ایي تحلیل زض ازاهِ آهسُ اؾت.  ثطای ثطضؾی تبثیط ؾجه یبزگیطی ثط ثلَؽ ؾبظهبًی اظ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفبزُ هی

ُ اؾت. خسٍل ضطایت قبهل زٍ زؾتِ ضطیت زض خسٍل ضطایت، همبزیط ثبثت ٍ ضطیت هتغیط هؿتمل هؼبزلِ ضگطؾیًَی آٍضزُ قس

یؼٌی ضطایت اؾتبًساضز ٍ ضطایت غیطاؾتبًساضز هی ثبقس. اظ آًدب زض زض ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ همیبؼ هتغیطّب یىؿبى ًیؿت، 

 ثطای ًَقتي هؼبزلِ ضگطؾیًَی اظ ضطایت اؾتبًساضز وِ همیبؼ هتغیطّب زض آى یىؿبى اؾت اؾتفبزُ هی قَز.

 

 سبک یادگیزی ٍ بلَغ ساسهاًی  رابطِ َىیرگزس لیتحل جیًتا .5جدٍل 

 هتغیط ٍاثؿتِ: ثلَؽ ؾبظهبًی
 ضطایت اؾتبًساضز قسُ ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ

t Sig. 
B Std. Error Beta 

 0.000 6.926  0.331 2.294 همساض ثبثت

 0.000 4.558 0.359 0.114 0.518 ؾجه یبزگیطی

 

اؾت  0.359زّس وِ ؾْن ًؿجی ؾجه یبزگیطی زض تجییي تغییطات هتغیط ثلَؽ ؾبظهبًی ثطاثط ثب  هی زض هسل ثبال همساض ثتب ًكبى 

 زاض اؾت.   % ًیع هؼٌی99ٍ ایي همساض زض ؾغح اعویٌبى 

 

دار باضد ٍ سهاًی کِ هتغیز  بزرسی ضزط سَم: ضزیب رگزسیَى بیي سزهایِ رٍاى ضٌاختی ٍ بلَغ ساسهاًی هعٌی

 ل اضافِ کٌین، ایي رابطِ هتَقف یا کن ضَد. سبک یادگیزی را بِ هد

ثطای ثطضؾی ایي قطط یه ثبض ثبیس تحلیل ضگطؾیَى ضا زضحبلی وِ هتغیط هؿتمل ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ٍ هتغیط ٍاثؿتِ ثلَؽ 

. ؾبظهبًی ثبقس اًدبم زاز ٍ زفؼِ ثؼس هتغیط هؿتمل ضا ّط زٍ هتغیط ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ٍ ؾجه یبزگیطی زض ًظط گطفت

 وٌس. همبیؿِ ًتبیح زٍ حبلت ثطلطاضی قطط ؾِ ضا هكرم هی

زض خسٍل ضطایت، همبزیط ثبثت ٍ ضطیت هتغیط هؿتمل هؼبزلِ ضگطؾیًَی آٍضزُ قسُ اؾت. خسٍل ضطایت قبهل زٍ زؾتِ ضطیت 

طّب یىؿبى ًیؿت، یؼٌی ضطایت اؾتبًساضز ٍ ضطایت غیطاؾتبًساضز هی ثبقس. اظ آًدب زض زض ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ همیبؼ هتغی

 ثطای ًَقتي هؼبزلِ ضگطؾیًَی اظ ضطایت اؾتبًساضز وِ همیبؼ هتغیطّب زض آى یىؿبى اؾت اؾتفبزُ هی قَز.
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 سزهایِ رٍاى ضٌاختی ٍ بلَغ ساسهاًی رابطِ َىیرگزس لیتحل جیًتا .6جدٍل 

هتغیط ٍاثؿتِ: ثلَؽ 

 ؾبظهبًی

 ضطایت اؾتبًساضز قسُ ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 0.000 7.441  0.332 2.472 همساض ثبثت

 0.000 4.019 0.321 0.105 0.423 ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی

 

 0.321زّس وِ ؾْن ًؿجی ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی زض تجییي تغییطات هتغیط ثلَؽ ؾبظهبًی ثطاثط ثب  زض هسل ثبال همساض ثتب ًكبى هی

 زاض اؾت وِ حىبیت اظ ون ثَزى تبثیط هتغیط هؿتمل ثط ٍاثؿتِ اؾت. % ًیع هؼٌی99ٌبى اؾت ٍ ایي همساض زض ؾغح اعوی

حبل ًتبیح تحلیل ثب زض ًظط گطفتي هتغیط ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ٍ ؾجه یبزگیطی ثِ ػٌَاى هتغیط هؿتمل زض ضاثغِ ثب هتغیط  

 ثلَؽ ؾبظهبًی هكرم قسُ اؾت. 

 

 یِ رٍاى ضٌاختی ٍ سبک یادگیزی بز بلَغ ساسهاًیًتایج تحلیل رگزسیَى رابطِ سزها .7جدٍل 

 هتغیط ٍاثؿتِ: ثلَؽ ؾبظهبًی
 ضطایت اؾتبًساضز قسُ ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ

t Sig. 
B Std. Error Beta 

 0.000 4.900  0.383 1.875 همساض ثبثت

 0.037 2.112 0.184 0.117 0.246 ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی

 0.002 3.160 0.276 0.126 0.398 ؾجه یبزگیطی

 

قَز وِ هیعاى ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ٍ ثلَؽ ؾبظهبًی ًؿجت ثِ حبلت اٍل ون قسُ اؾت، ثٌبثطایي قطط  هكبّسُ هی

تط اظ  الظم ثطای هیبًدی ثَزى هتغیط ؾجه یبزگیطی ثطلطاض اؾت اهب قطط وبفی آى اؾت وِ ؾغح هؼٌبزاضی آظهَى ؾجل، وَچه

 هحبؾجِ قسُ اؾت. http://quantpsy.org/sobel/sobel.htmَى ؾجل ثب اؾتفبزُ اظ ؾبیت ثبقس. ًتبیح آظه 0.05

 

 ًتایج آسهَى سبل بزای بزرسی فزضیِ اصلی  .8جدٍل 

 ؾغح هؼٌبزاضی آهبضُ آظهَى آظهَى

 0.0046 2.830 آظهَى ؾجل

 

تَاى ًمف هیبًدی ؾجه یبزگیطی ضا زض ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ ضٍاى  اؾت. هی 0.05ؼٌبزاضی وَچىتط اظ ثب تَخِ ثِ ایي وِ ؾغح ه

قٌبذتی ٍ ثلَؽ ؾبظهبًی تبییس وطز. ثِ ػجبضت زیگط ؾجه یبزگیطی ًمف هیبًدی زض ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ٍ ثلَؽ 

 قَز.  بزگیطی زاضز ثبػث افعایف ثلَؽ ؾبظهبًی هیؾبظهبًی زاضز ٍ ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی اظ عطیك تبثیطی وِ ثط ؾجه ی

 

 سزهایِ رٍاى ضٌاختی بز بلَغ ساسهاًی تاثیز دارد.: بزرسی فزضیِ اصلی اٍل

اظ تغییطات ایدبز قسُ زض هتغیط  ٪32ثب تَخِ ثِ همساض ضطیت تؼییي ٍ ضطیت تؼییي تؼسیل قسُ، هی تَاى گفت وِ تمطیجب 

یط هؿتمل یؼٌی ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ًبقی هی قَز وِ حىبیت اظ ون ثَزى تبثیط هتغیط ٍاثؿتِ یؼٌی ثلَؽ ؾبظهبًی، اظ هتغ

. وَچىتط اؾت، ضاثغِ ذغی ثیي زٍ 05اظ  ANOVAهؿتمل ثط ٍاثؿتِ اؾت. ّوچٌیي  اظ آًدب وِ هیعاى ؾغح هؼٌبزاضی آظهَى 

 هتغیط تبییس هی قَز. 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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. قسُ اؾت، ّط زٍ همساض 05ت ضگطؾیَى ٍ همساض ثبثت وَچىتط اظ اظ اًدب وِ هیعاى ؾغح هؼٌبزاضی زض ایي آظهَى ثطای ضطی

هؼٌبزاض هی ثبقٌس ّط زٍ همساض یؼٌی همساض ثبثت ٍ ضطیت هتغیط ٍاثؿتِ زض هؼبزلِ ضگطؾیًَی ثبیس ًَقتِ قًَس ٍ اظ هؼبزلِ ذبضج 

 :ًوی قًَس. ثب تَخِ ثِ هَاضز گفتِ قسُ، هؼبزلِ ضگطؾیًَی ایي فطضیِ ثِ قطح ظیط هی ثبقس

Y= 2.472 + 0.423 X 

 

 سزهایِ رٍاى ضٌاختی بز سبک یادگیزی تاثیز دارد.: بزرسی فزضیِ اصلی دٍم

اظ تغییطات ایدبز قسُ زض هتغیط  ٪45ثب تَخِ ثِ همساض ضطیت تؼییي ٍ ضطیت تؼییي تؼسیل قسُ، هی تَاى گفت وِ تمطیجب 

ٌبذتی ًبقی هی قَز وِ حىبیت اظ تبثیط هتغیط هؿتمل ثط ٍاثؿتِ یؼٌی ؾجه یبزگیطی، اظ هتغیط هؿتمل یؼٌی ؾطهبیِ ضٍاى ق

. وَچىتط اؾت، ضاثغِ ذغی ثیي زٍ هتغیط 05اظ  ANOVAهیبًدی اؾت. ّوچٌیي  اظ آًدب وِ هیعاى ؾغح هؼٌبزاضی آظهَى 

 تبییس هی قَز. 

. قسُ اؾت، ّط زٍ همساض 05اظ اًدب وِ هیعاى ؾغح هؼٌبزاضی زض ایي آظهَى ثطای ضطیت ضگطؾیَى ٍ همساض ثبثت وَچىتط اظ 

هؼٌبزاض هی ثبقٌس ّط زٍ همساض یؼٌی همساض ثبثت ٍ ضطیت هتغیط ٍاثؿتِ زض هؼبزلِ ضگطؾیًَی ثبیس ًَقتِ قًَس ٍ اظ هؼبزلِ ذبضج 

 ًوی قًَس. ثب تَخِ ثِ هَاضز گفتِ قسُ، هؼبزلِ ضگطؾیًَی ایي فطضیِ ثِ قطح ظیط هی ثبقس:

Y=1.575 + 1.419 X 

 

 سبک یادگیزی بز بلَغ ساسهاًی تاثیز دارد.: لی سَمبزرسی فزضیِ اص

اظ تغییطات ایدبز قسُ زض هتغیط  ٪36ثب تَخِ ثِ همساض ضطیت تؼییي ٍ ضطیت تؼییي تؼسیل قسُ، هی تَاى گفت وِ تمطیجب 

بًدی ثط ٍاثؿتِ یؼٌی ثلَؽ ؾبظهبًی، اظ هتغیط هؿتمل یؼٌی یبزگیطی ًبقی هی قَز وِ حىبیت اظ ون ثَزى تبثیط هتغیط هی

. وَچىتط اؾت، ضاثغِ ذغی ثیي زٍ هتغیط 05اظ  ANOVAٍاثؿتِ اؾت. ّوچٌیي  اظ آًدب وِ هیعاى ؾغح هؼٌبزاضی آظهَى 

 تبییس هی قَز. 

. قسُ اؾت، ّط زٍ همساض 05اظ اًدب وِ هیعاى ؾغح هؼٌبزاضی زض ایي آظهَى ثطای ضطیت ضگطؾیَى ٍ همساض ثبثت وَچىتط اظ 

زٍ همساض یؼٌی همساض ثبثت ٍ ضطیت هتغیط ٍاثؿتِ زض هؼبزلِ ضگطؾیًَی ثبیس ًَقتِ قًَس ٍ اظ هؼبزلِ ذبضج هؼٌبزاض هی ثبقٌس ّط 

 ًوی قًَس. ثب تَخِ ثِ هَاضز گفتِ قسُ، هؼبزلِ ضگطؾیًَی ایي فطضیِ ثِ قطح ظیط هی ثبقس:

Y= 2.294 + 0.518X 

 

 . بحث ٍ ًتیجِ گیزی4

ضًسگبى ثَزُ اؾت. ّسف اٍل ثطضؾی ضاثغِ ٍ هیعاى ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط ؾطهبیِ ضٍاى زض ایي هغبلؼِ زٍ ّسف اؾبؾی هس ًظط ًگب

قٌبذتی ٍ ثلَؽ ؾبظهبًی ٍ ّسف زٍم، تؼییي ًمف هیبًدی هتغیط ؾجه یبزگیطی زض ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط هؿتمل ٍ ٍاثؿتِ اؾت. 

لطاض زازُ اؾت ٍ تحلیل ضگطؾیَى خْت ایي ًتبیح آظهَى ّبی ّوجؿتگی ضٍاثظ هَخَز زض هسل هفَْهی تحمیك ضا هَضز ثطضؾی 

ضاثغِ ّب ٍ ّوچٌیي ًمف هیبًدی هتغیط ؾجه یبزگیطی ضا تؼییي وطزُ اؾت. ًتبیح ؾِ تحلیل ضگطؾیَى اًدبم قسُ زض ایي 

بیِ اظ تغییطات ایدبز قسُ زض هتغیط ٍاثؿتِ یؼٌی ثلَؽ ؾبظهبًی، اظ هتغیط هؿتمل یؼٌی ؾطه ٪32تمطیجب ( 1هغبلؼِ ًكبى زاز وِ 

اظ تغییطات ایدبز قسُ  ٪45( تمطیجب 2ضٍاى قٌبذتی ًبقی هی قَز وِ حىبیت اظ ون ثَزى تبثیط هتغیط هؿتمل ثط ٍاثؿتِ اؾت، 

زض هتغیط ٍاثؿتِ یؼٌی ؾجه یبزگیطی، اظ هتغیط هؿتمل یؼٌی ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ًبقی هی قَز وِ حىبیت اظ تبثیط هتغیط 

اظ تغییطات ایدبز قسُ زض هتغیط ٍاثؿتِ یؼٌی ثلَؽ ؾبظهبًی، اظ هتغیط هیبًدی یؼٌی  ٪36 ( تمطیجب3هؿتمل ثط هیبًدی اؾت ٍ 

 ؾجه یبزگیطی ًبقی هی قَز وِ حىبیت اظ ون ثَزى تبثیط هتغیط هیبًدی ثط ٍاثؿتِ اؾت. 
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 ثب زض ًظط گطفتي ًتبیح زٍ زؾتِ آظهَى ّوجؿتگی ٍ ضگطؾیَى هی تَاى ثِ ؾَاالت تحمیك پبؾد زاز:

هی تَاى چٌیي  "هیعاى تبثیط ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ثط ثلَؽ ؾبظهبًی ثِ چِ تطتیت اؾت؟ "ؾد ثِ ؾَال اٍل تحمیك یؼٌی زض پب

تمطیجب پبؾد زاز وِ ایي زٍ هتغیط زاضای ّوجؿتگی هثجت ٍ هؼٌی زاض ثَزُ ٍ ثط اؾبؼ ًتبیح تحلیل ضگطؾیَى ایي زٍ هتغیط، 

 ِ یؼٌی ثلَؽ ؾبظهبًی، اظ هتغیط هؿتمل یؼٌی ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ًبقی هی قَز.اظ تغییطات ایدبز قسُ زض هتغیط ٍاثؿت 32٪

هیعاى تبثیط ؾجه ّبی یبزگیطی ثط ضاثغِ ثلَؽ ؾبظهبًی ٍ ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ثِ چِ  "زض پبؾد ثِ ؾَال زٍم تحمیك یؼٌی 

ف هیبًدی یه هتغیط زض ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط ثب تَخِ ثِ ثطلطاض ثَزى ؾِ قطط الظم ٍ وبفی شوط قسُ زض تبییس ًم "تطتیت اؾت؟

)هؿتمل ٍ ٍاثؿتِ( هی تَاى چٌیي ثیبى وطز وِ هتغیط ؾجه یبزگیطی ثِ ػٌَاى یه هتغیط هیبًدی زض ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط 

بًی، اظ تغییطات ایدبز قسُ زض هتغیط ٍاثؿتِ یؼٌی ثلَؽ ؾبظه ٪36ؾطهبیِ ضٍاى قٌبذتی ٍ ثلَؽ ؾبظهبًی ػول هی وٌس ٍ تمطیجب 

 اظ هتغیط هیبًدی یؼٌی ؾجه یبزگیطی ًبقی هی قَز.
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