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 چکیدٌ

ّذف اص ایي تحقیق ثشسػی تحقیق ثشسػی استجبط ػبصهبى َّؿوٌذ ثب کبسآیی ػبصهبى دس فشهبًذاسی ّبی اػتبى آرسثبیجبى غشثی 

هیذاًی اًجبم ؿذُ اػت. جبهؼِ آهبسی ایي تحقیق، ؿبهل  صَست ثِّوجؼتگی اػت ٍ -یفیثَد. سٍؽ تحقیق ایي پظٍّؾ تَص

ًفش ثَد. تؼذاد ًوًَِ ثب اػتفبدُ اص جذٍل  1500 ّب آىکِ تؼذاد  ثبؿٌذ یه کلیِ کبسکٌبى فشهبًذاسی ّبی اػتبى آرسثبیجبى غشثی

ة گشدیذًذ. ثِ هٌظَس گشدآٍسی اعالػبت اص ثِ دػت آهذ کِ ثِ سٍؽ ًوًَِ گیشی خَؿِ ای تصبدفی اًتخب 306هَسگبى 

پشػـٌبهِ هحقق ػبختِ اػتفبدُ ؿذ. سٍایی پشػـٌبهِ ّب تَػظ اػتبد ساٌّوب ٍ تٌی چٌذ اص اػبتیذ هذیشیت تبییذ ؿذ ٍ پبیبیی 

ثِ دػت اهذ کِ ًـبى اص پبیبیی هغلَة پشػـٌبهِ هی ثبؿذ.ثشای  765/0پشػـٌبهِ ّب تَػظ آلفبی کشًٍجبخ، ثِ هیضاى 

اػویشًَف ٍ آصهَى ّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ ؿذ. -اعالػبت ٍ آصهَى فشضیبت تحقیق اص آصهَى کَلوَگشٍف لیٍتحلِ یتجض

ًتبیج حبکی اص آى ثَد کِ ثیي َّؿوٌذی ػبصهبًی، َّؽ ػبصهبًی، یبدگیشی ػبصهبًی، آصاد اًذیـی ػبصهبًی ٍ تفکش ػیؼتوی ثب 

 کبسآیی ػولکشدی ساثغِ ٍجَد داسد.

 

 َّؿوٌذی ػبصهبًی، آصاد اًذیـی، َّؽ ػبصهبًی، کبسایی.ای کلیدی: َ ياژٌ
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 مقدمٍ

ػبصهبى ّبی اهشٍصی دس هحیظ پیچیذُ، ًبهغوئي، هتغییش ٍ ثؼیبس سقبثتی فؼبلیت هی کٌٌذ کِ ّوَاسُ ًیبصهٌذ پبساداین ّبی 

ثشای هقبثلِ ثب چبلؾ ّب ًیبص ثِ جذیذ هذیشیتی ّؼتٌذ. اعویٌبى اص ثِ سٍص ثَدى تجْیضات هذیشیتی، هذل ّبی هذیشیتی 

تکٌَلَطی ٍ ػلَم هذسى، تَػؼِ اقتصبدی، اجتوبػی، هذلْبی جذیذ سقبثت، ؿکل گیشی جَاهغ داًـی ٍ اعالػبتی اص هؼبئل 

اػبػی ػلَم اجتوبػی ٍ خصَصبٌ دس هذیشیت ٍ اداسُ اهَس ػوَهی اػت. الصم ثِ رکش اػت کِ دسک ایي هؼبئل ٍ تالؽ ثشای حل 

ضم پظٍّؾ ّبی هٌبػت ثشای ایجبد صهیٌِ ّبی ثْجَد اثضاسّبی هذیشیت دس ساػتبی افضایؾ کبسآیی ػبصهبى ّوگبم ثب آًْب هؼتل

 (.Inga, 2009اجتوبػی اػت )-پیـشفت تکٌَلَطی ٍ تَػؼِ اقتصبدی

، الگَی ػبصهبى یکی اص پبساداین ّب ٍ یب هذلْبی هٌبػت ثشای غلجِ ثش ایي هؼبئل ٍ تالؽ دس جْت حفؼ هضیت سقبثتی ػبصهبى

( هؼتقذ اػت کِ َّؽ ػبصهبًی تٌْب ثب ٍجَد افشاد َّؿوٌذ دس ػبصهبى کفبیت ًکشدُ ٍ هؼتلضم 2000َّؿوٌذ اػت. هبسکَع )

 (Markus, 2000َّؿوٌذی خَد ػبصهبى ًیض هی ثبؿذ )

دس خَاّذ ثَد ثش قلوشٍ ػبصهبى َّؿوٌذ ثبػث هی ؿَد کِ: ػبصهبى تَاًبیی ػبصگبسی ثب تغییش سا ثِ دػت آٍسد. ػبصهبى قب

هحیغی خَد تبثیشگزاس ثبؿذ ٍ آى سا ؿکل دّذ. اگش الصم ثبؿذ، ػبصهبى قبدس خَاّذ ثَد حَصُ فؼبلیت جذیذ سا اًتخبة هی کٌذ 

ٍ یب ثب ثبصػبصی هجذد خَد ثب هحیظ ػبصگبس ؿَد. ػبصهبى قبدس خَاّذ ثَد کِ ثب یک کل ثضسگتش کِ دس حَصُ کبسی هـبثِ فؼبلیت 

 (.Markus, 2000هـبسکت کٌذ. ػبصهبى قبدس خَاّذ ثَد کِ پیچیذگی هحیظ سا هذیشیت کٌذ )داسد، 

ػبصهبى َّؿوٌذ، ػبصهبًی ایوي، اصَل گشا ٍ اسصؽ هحَس اػت کِ هـبسکت اػضبی خَد سا دس فشآیٌذّبی ػبصهبًی پشٍسؽ هی 

ثِ دًجبل ثْجَد دسًٍی خَد ثِ هٌظَس ٍاکٌؾ دّذ ٍ ثشاػبع اثضاسّب ٍ ؿیَُ ّبی ادساک ؿذُ ػول هی کٌذ. ایي ًَع ػبصهبى 

هؼقَل دس ثشاثش هحیظ اػت. ػبصهبى َّؿوٌذ هذلی اػت کِ خَد سا ثب ػیؼتن ّبی ّـذاس خغش هجْض هی ػبصًذ تب ػالئن ٍ 

 (.Fredrikson, 2008ػیگٌبل ّبی خغشًبک کِ ثشای ثقب ٍ هَفقیت ثلٌذهذت ػبصهبى صیبًجبس اػت دسیبفت ٍ ًظبست کٌٌذ )

بى َّؿوٌذ اػبػبٌ هجوَػِ ای اص هذلْب، ایذُ ّب ٍ افکبس هشتجظ ثب ػبصهبى اػت کِ اّویت فضایٌذُ ای دس چْبسچَة ػبصه

(. ثِ عَس کلی، Erastos & Eoin, 2001اقتصبدی جذیذ ثَػیلِ فٌبٍسی جبهؼِ اعالػبتی ؿکل گشفتِ اػت ثشخَسداس اػت )

ذ، ػبصهبى هذسًی اػت کِ ثخؾ ّبی هختلف ػبصهبًی سا ثبّن ثشاػبع ًظشیبت ثؼیبسی اص اًذیـوٌذاى ػبصهبى َّؿوٌ

 (.Inga, 2009ّوبٌّگ ٍ هتحذ کٌٌذ ٍ عَسی آًْب سا دس ػبصهبى ػولی ػبصد کِ ثبػث ایجبد ّن افضایی ؿَد  )

هحذٍد ٍ   ًگشؽ  جتػ اص آًْب ثِ  تؼذادی  اػت. الجتِ  ػبصهبى  ٍ اثشثخـی  کبسایی  افضایؾ  هذیشیت  اکثش هکبتت  ّذفاص ػَیی دیگش، 

فشهبًذاسی ّب اص جولِ ػبصهبى ّبیی اػت کِ ؿًَذ.   خَد ًبئل  ّذف  اًذ ثِ داسًذ ًتَاًؼتِ  ٍ اًؼبى  ػبصهبى  دسثبسُ  کِ  هفشٍضبتی

ثشخَسداسی اص ٍیظگی ّبی ػبصهبى َّؿوٌذ هی تَاًذ دس اسائِ خذهبت ثْتش ٍ جبهغ تش ثِ ؿْشًٍذاى ًقؾ هْن ٍ ثشجؼتِ ای سا 

ًوبیذ. لزا، ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع هحقق دس ایي هغبلؼِ دسصذد ایي اهش اػت تب اٍالٌ ٍیظگی ّبی ػبصهبى َّؿوٌذ دس  ایفب

ؿشایظ هَجَد دس فشهبًذاسی ّبی اػتبى آرسثبیجبى غشثی هـخص ًوبیذ ٍ دس هشحلِ ثؼذ استجبط آى سا ثب هیضاى کبسآیی ػولکشد 

 ًـبى دّذ.

 

 فرضیات تحقیق

 ٍجَد داسد. ثیي ٍیظگی ّبی ػبصهبى َّؿوٌذ ٍ کبسآیی ػولکشدی دس فشهبًذاسی ّبی اػتبى آرسثبیجبى غشثی ساثغِ فشضیِ اصلی:

 فرضیات فرعی

 ٍجَد داسد ثیي َّؿوٌذی ػبصهبًی ٍ کبسآیی ػولکشدی دس فشهبًذاسی ّبی اػتبى آرسثبیجبى غشثی ساثغِ

 ٍجَد داسد. اػتبى آرسثبیجبى غشثی ساثغِثیي َّؽ ػبصهبًی ٍ کبسآیی ػولکشدی دس فشهبًذاسی ّبی 

 ٍجَد داسد. ثیي آصاد اًذیـی ػبصهبًی ٍ کبسآیی ػولکشدی دس فشهبًذاسی ّبی اػتبى آرسثبیجبى غشثی ساثغِ

 ٍجَد داسد. ثیي یبدگیشی ػبصهبًی ٍ کبسآیی ػولکشدی دس فشهبًذاسی ّبی اػتبى آرسثبیجبى غشثی ساثغِ

 ٍجَد داسد. لکشدی دس فشهبًذاسی ّبی اػتبى آرسثبیجبى غشثی ساثغِثیي تفکش ػیؼتوی ٍ کبسآیی ػو
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 ريش تحقیق

هیذاًی اًجبم ؿذُ اػت. جبهؼِ آهبسی ایي تحقیق، ؿبهل کلیِ  صَست ثِّوجؼتگی اػت ٍ -سٍؽ تحقیق ایي پظٍّؾ تَصیفی

تؼذاد ًوًَِ ثب اػتفبدُ اص جذٍل  ًفش ثَد. 1500 ّب آىکِ تؼذاد  ثبؿٌذ یه کبسکٌبى فشهبًذاسی ّبی اػتبى آرسثبیجبى غشثی

ثِ دػت آهذ کِ ثِ سٍؽ ًوًَِ گیشی خَؿِ ای تصبدفی اًتخبة گشدیذًذ. ثِ هٌظَس گشدآٍسی اعالػبت اص  306هَسگبى 

پشػـٌبهِ هحقق ػبختِ اػتفبدُ ؿذ. سٍایی پشػـٌبهِ ّب تَػظ اػتبد ساٌّوب ٍ تٌی چٌذ اص اػبتیذ هذیشیت تبییذ ؿذ ٍ پبیبیی 

ثِ دػت اهذ کِ ًـبى اص پبیبیی هغلَة پشػـٌبهِ هی ثبؿذ.ثشای  765/0ّب تَػظ آلفبی کشًٍجبخ، ثِ هیضاى پشػـٌبهِ 

اػویشًَف ٍ آصهَى ّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ ؿذ. -اعالػبت ٍ آصهَى فشضیبت تحقیق اص آصهَى کَلوَگشٍف لیٍتحلِ یتجض

 اًجبم ؿذ. 20ٍیشاػت  SPSS افضاس ًشم لِیٍػ ثِالصم ثِ رکش اػت کِ کلیِ ػولیبت آهبسی 

 

 یافتٍ َا

ًفش آًبى هذسک دیپلن ٍ صیش  13 کِ ؛ًوًَِ اًتخبة ؿذًذ ػٌَاى ثًِفش صى  51ًفش هشد ٍ  255، تؼذاد ّب دادُگشدآٍسی  هٌظَس ثِ

 ًفش هذسک کبسؿٌبػی اسؿذ ٍ ثبالتش داؿتٌذ.  76ًفش هذسک کبسؿٌبػی ٍ تؼذاد  195ًفش کبسداًی،  22دیپلن، 

( ًشهبل ثَدى تَصیغ آهبسی هتغیشّبی پظٍّؾ هَسد آصهَى K-Sاػویشًَف )-خؾ اثتذا ثب اػتفبدُ اص آصهَى کَلوَگشٍفدس ایي ث

. ؿَد یهی آهبسی هٌبػت جْت آصهَى فشضیبت پظٍّؾ اػتفبدُ ّب آصهَىاص  ّب دادٍُ ػپغ ثب تَجِ ثِ ًَع هبّیت  شدیگ یهقشاس 

 تش ثضسگ 05/0ی آصهَى اص ػغح خغبی داس یهؼٌتوبم هتغیشّبی پظٍّؾ ػغح  ثشای کِ ؿَد یه( هـبّذُ 1ثب تَجِ ثِ جذٍل )

 آصهَى صفشًشهبل اػت ٍ فشضیِ  دسصذ 95(. یؼٌی ایٌکِ تَصیغ توبم هتغیشّبی پظٍّؾ ثب اعویٌبى >05/0Pاػت )

ی پبساهتشی ّب َىآصهی پظٍّؾ اص ّبِ یفشض. ثٌبثشایي، جْت آصهَى ؿَد یهاػویشًَف )فشض ًشهبل ثَدى( تأییذ -کَلوَگشٍف

 .ؿَد یهّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ 

 

 اسمیروًف برای برازودگی تًزیع ورمال متغیرَای پژيَص-(: وتایج آزمًن کًلمًگريف1جديل )

کبسآیی 

 ػولکشدی

تفکش 

 ػیؼتوی

یبدگیشی 

 ػبصهبًی

آصاد 

اًذیـی 

 ػبصهبًی

َّؽ 

 ػبصهبًی

 ًتیجِ آصهَى

 فشاٍاًی 306 306 306 306 306

 ػغح هؼٌی داسی 184/0 207/0 091/0 321/0 097/0

 

گشدد هقذاس ػغح هؼٌبداسی  ثذػت آهذُ آهذُ اػت. ّوبًغَس کِ هـبّذُ هی 2ًتبیج اػتٌجبعی فشضیِ اصلی دس جذٍل   

(000;/sig( ثَدُ کِ ایي هقذاس دسػغح )05;/p  هؼٌی داس هی ثبؿذ. ثب تَجِ ثِ ایي اهش ثب اعویٌبى )دسصذ هی تَاى ادػب  95

ی هؼٌی داس ٍ هثجتی ٍجَد داسد. ثب دس ًظش داؿتي ًوَد کِ ثیي َّؿوٌذی ػبصهبًی ٍ کبسآیی ػولکشدی اص لحبػ آهبسی ساثغِ

 ایي ؿشایظ فشضیِ ی اصلی تحقیق تأییذ هی گشدد.
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 تگی پیرسًن: وتایج آزمًن َمبس2جديل 

 
ی  ثذػت آهذُ گشدد هقذاس ػغح هؼٌبداسآهذُ اػت. ّوبًغَس کِ هـبّذُ هی 3ًتبیج اػتٌجبعی فشضیِ فشػی اٍل دس جذٍل   

(000;/sig( ثَدُ کِ ایي هقذاس دسػغح )05;/p  هؼٌی داس هی ثبؿذ. ثب تَجِ ثِ ایي اهش ثب اعویٌبى )دسصذ هی تَاى ادػب  95

ی هؼٌی داس ٍ هثجتی ٍجَد داسد. ثب دس ًظش داؿتي ایي ًوَد کِ ثیي َّؽ ػبصهبًی ٍ کبسآیی ػولکشدی اص لحبػ آهبسی ساثغِ

 اٍل تحقیق تأییذ هی گشدد.ؿشایظ فشضیِ ی فشػی 

 

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن3جديل 

 

گشدد هقذاس ػغح هؼٌبداسی  ثذػت آهذُ وبًغَس کِ هـبّذُ هیآهذُ اػت. ّ 4ًتبیج اػتٌجبعی فشضیِ فشػی دٍم دس جذٍل   

(000;/sig(  ثَدُ کِ ایي هقذاس دسػغح )05;/p  هؼٌی داس هی ثبؿذ. ثب تَجِ ثِ ایي اهش ثب اعویٌبى )دسصذ هی تَاى ادػب  95

ٍجَد داسد. ثب دس ًظش داؿتي  ی هؼٌی داس ٍ هثجتیًوَد کِ ثیي آصاد اًذیـی ػبصهبًی ٍ کبسآیی ػولکشدی اص لحبػ آهبسی ساثغِ

 ایي ؿشایظ فشضیِ ی فشػی دٍم تحقیق تأییذ هی گشدد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ػغح هؼٌی  ًوًَِ هؼتجش

 داسی

َّؿوٌذی  کبسآیی ػولکشدی

 ػبصهبًی

 هٌبثغ

  َّؿوٌذی ػبصهبًی 1 /352 /000 306
آصهَى ّوجؼتگی 

 پیشػَى
 کبسایی ػولکشدی /352 1 /000

ًوًَِ 

 هؼتجش

ػغح هؼٌی 

 داسی

 هٌبثغ َّؽ ػبصهبًی کبسآیی ػولکشدی

  َّؽ ػبصهبًی 1 /543 /000 306
آصهَى 

ّوجؼتگی 

 پیشػَى
 کبسایی ػولکشدی /543 1 /000
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 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن4جديل 

گشدد هقذاس ػغح هؼٌبداسی  ثذػت آهذُ آهذُ اػت. ّوبًغَس کِ هـبّذُ هی 5ًتبیج اػتٌجبعی فشضیِ فشػی ػَم دس جذٍل   

(000;/sig( ثَدُ کِ ایي هقذاس دسػغح )05;/p  هؼٌی داس هی ثبؿذ. ثب تَجِ ثِ ایي اهش ثب اعویٌبى )دسصذ هی تَاى ادػب  95

ی هؼٌی داس ٍ هثجتی ٍجَد داسد. ثب دس ًظش داؿتي ایي گیشی ػبصهبًی ٍ کبسآیی ػولکشدی اص لحبػ آهبسی ساثغًِوَد کِ ثیي یبد

 ؿشایظ فشضیِ ی فشػی ػَم تحقیق تأییذ هی گشدد.

 

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن5جديل 

گشدد هقذاس ػغح هؼٌبداسی  ثذػت آهذُ اػت. ّوبًغَس کِ هـبّذُ هی 6ًتبیج اػتٌجبعی فشضیِ فشػی چْبسم دس جذٍل   

دسصذ هی تَاى  95ایي اهش ثب اعویٌبى ( هؼٌی داس هی ثبؿذ. ثب تَجِ ثِ  p/;05( ثَدُ کِ ایي هقذاس دسػغح )sig/;000آهذُ )

ی هؼٌی داس ٍ هثجتی ٍجَد داسد. ثب دس ًظش داؿتي ادػب ًوَد کِ ثیي تفکش ػیؼتوی ٍ کبسآیی ػولکشدی اص لحبػ آهبسی ساثغِ

 ایي ؿشایظ فشضیِ ی فشػی چْبسم تحقیق تأییذ هی گشدد.

 

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن6جديل 

ًوًَِ 

 هؼتجش

ػغح هؼٌی 

 داسی

آصاد اًذیـی  کبسآیی ػولکشدی

 ػبصهبًی

 هٌبثغ

  آصاد اًذیـی ػبصهبًی 1 /516 /000 306
آصهَى 

ّوجؼتگی 

 پیشػَى
 کبسایی ػولکشدی /516 1 /000

ًوًَِ 

 هؼتجش

ػغح هؼٌی 

 داسی

 هٌبثغ یبدگیشی ػبصهبًی کبسآیی ػولکشدی

  یبدگیشی ػبصهبًی 1 /473 /000 306
آصهَى 

ّوجؼتگی 

 پیشػَى
 کبسایی ػولکشدی /473 1 /000

ػغح  ًوًَِ هؼتجش

هؼٌی 

 سیدا

 هٌبثغ تفکش ػیؼتوی کبسآیی ػولکشدی

  تفکش ػیؼتوی 1 /461 /000 306
آصهَى 

ّوجؼتگی 

 پیشػَى
 کبسایی ػولکشدی /461 1 /000
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 بحث ي وتیجٍ گیری

ّذف اص ایي تحقیق ثشسػی استجبط ػبصهبى َّؿوٌذ ثب کبسآیی ػبصهبى دس فشهبًذاسی ّبی اػتبى آرسثبیجبى غشثی ثَد. ًتبیج 

لیل فشضیِ اصلی ًـبى دادکِ ثیي َّؿوٌذی ػبصهبًی ٍ کبسایی ساثغِ ٍجَد داسد. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی ثْلَلی تجضیِ ٍ تح

( 2006(، گبى )2003(، لی ٍ چَی )2008(، الهؼب )1385(، اثضسی ٍ ّوکبساى )1385(، اػوبػیلی )1385(، ّبؿوی )1383)

ثشایي ًتیجِ هی ؿَد کِ هذیشاى ٍ هؼئَالى فشهبًذاسی ّبی ( ّوبٌّگ هی ثبؿذ. ثٌب2006(، کٌی ٍ تَهبع )2005هگذادی )

اػتبى آرسثبیجبى غشثی ثبیؼتی َّؿوٌذ ًوَدى ػبصهبى سا هذًظش داؿتِ ثبؿٌذ تب اص ایي عشیق کبسآیی ػولکشدی ػبصهبى ثْجَد 

 یبثذ.

د. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی ثْلَلی ًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی اٍل ًـبى دادکِ ثیي َّؽ ػبصهبًی ٍ کبسایی ساثغِ ٍجَد داس

( 2006(، گبى )2003(، لی ٍ چَی )2008(، الهؼب )1385(، اثضسی ٍ ّوکبساى )1385(، اػوبػیلی )1385(، ّبؿوی )1383)

( ّوبٌّگ هی ثبؿذ. ثٌبثشایي ًتیجِ هی ؿَد کِ هذیشاى ٍ هؼئَالى فشهبًذاسی ّبی 2006(، کٌی ٍ تَهبع )2005هگذادی )

غشثی ثبیؼتی َّؽ ػبصهبى سا دس ػبصهبى خَیؾ تقَیت کٌٌذ تب اص ایي عشیق کبسآیی ػولکشدی ػبصهبى ثْجَد اػتبى آرسثبیجبى 

 یبثذ.

ًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی دٍم ًـبى دادکِ ثیي آصاد اًذیـی ػبصهبًی ٍ کبسایی ساثغِ ٍجَد داسد. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی 

(، گبى 2003(، لی ٍ چَی )2008(، الهؼب )1385(، اثضسی ٍ ّوکبساى )1385(، اػوبػیلی )1385(، ّبؿوی )1383ثْلَلی )

( ّوبٌّگ هی ثبؿذ. ثٌبثشایي ًتیجِ هی ؿَد کِ هذیشاى ٍ هؼئَالى 2006(، کٌی ٍ تَهبع )2005( هگذادی )2006)

عشیق کبسآیی ػولکشدی  فشهبًذاسی ّبی اػتبى آرسثبیجبى غشثی ثبیؼتی آصاد اًذیـی ػبصهبًی سا هذًظش داؿتِ ثبؿٌذ تب اص ایي

 ػبصهبى ثْجَد یبثذ.

ًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ ػَم ًـبى دادکِ ثیي یبدگیشی ػبصهبًی ٍ کبسایی ساثغِ ٍجَد داسد. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی ثْلَلی 

( 2006(، گبى )2003(، لی ٍ چَی )2008(، الهؼب )1385(، اثضسی ٍ ّوکبساى )1385(، اػوبػیلی )1385(، ّبؿوی )1383)

( ّوبٌّگ هی ثبؿذ. ثٌبثشایي ًتیجِ هی ؿَد کِ هذیشاى ٍ هؼئَالى فشهبًذاسی ّبی 2006(، کٌی ٍ تَهبع )2005هگذادی )

اػتبى آرسثبیجبى غشثی ثبیؼتی ػبصهبى سا ثِ ػوت ػبصهبى یبدگیشًذُ پیؾ ثجشًذ تب اص ایي عشیق کبسآیی ػولکشدی ػبصهبى 

 ثْجَد یبثذ.

شػی چْبسم ًـبى دادکِ ثیي تفکش ػیؼتوی ٍ کبسایی ساثغِ ٍجَد داسد. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی ثْلَلی ًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ ف

( 2006(، گبى )2003(، لی ٍ چَی )2008(، الهؼب )1385(، اثضسی ٍ ّوکبساى )1385(، اػوبػیلی )1385(، ّبؿوی )1383)

جِ هی ؿَد کِ هذیشاى ٍ هؼئَالى فشهبًذاسی ّبی ( ّوبٌّگ هی ثبؿذ. ثٌبثشایي ًتی2006(، کٌی ٍ تَهبع )2005هگذادی )

اػتبى آرسثبیجبى غشثی ثبیؼتی یک جبًجِ ًگشی سا اص خَد دٍس ًوبیٌذ ٍ تفکش ػیؼتوی دس ػبصهبى تشٍیج ثخـٌذ تب اص ایي عشیق 

 کبسآیی ػولکشدی ػبصهبى ثْجَد یبثذ.
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