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چکیذٌ
ٞسف اظ پژٞٚص حبضط ضٙبسبیی ٔٛا٘غ وبضثطز فٙبٚضی اعالػبت زض زضس تطثیت ثس٘ی ٔساضس ٛٞضٕٙس زٚض ٜاثتسایی ازاضٜ
آٔٛظش  ٚپطٚضش ٔٙغم ٝا٘عَ ٔی ثبضس .اظ ایٗ ض ،ٚتٕبٔی آٔٛظٌبضاٖ تطثیت ثس٘ی ٔ،ؼب٘ٚبٖ پطٚضضی  ٚتطثیت ثس٘یٔ ،سیطاٖ
ٔساضسٔ ،ؼب ٖٚآٔٛظٌبضاٖ چٙس پبی ٚ ٝته پبی ٝو ٝزضس تطثیت ثس٘ی ضا ذٛزضبٖ تسضیس ٔی وٙٙس ث ٝغٛضت ثطاثط ثب خبٔؼٝ
آٔبضی ا٘تربة ضس٘س( ٚ ) N=161ث ٝپطسص ٘بٔٔ ٝحممبٖ سبذت 34 ٝسٛاِی پٙح اضظضی ِیىطت پبسد زاز٘س .ضٚایی غٛضی ٚ
ٔحتٛایی پطسطٙبٔ ٝثطاسبس اغغالحبت ٔحممبٖ ٔسیطیت ٚضظش ٔٛضز تبییس لطاض ٌطفت  ٚپبیبیی آٖ ٘یع ثب استفبز ٜاظ ضطیت
آِفبی وط٘ٚجبخ ( ) %91ث ٝزست آٔس .ثٙٔ ٝظٛض تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜب اظ تحّیُ ػبُٔ اوتطبفی ثطای اِٛٚیت ثٙسی ٞط یه اظ
آٟ٘ب اظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ استفبز ٜضس ٘ .تبیح تحّیُ ػبُٔ اوتطبفی ٘طبٖ زاز و ٝثط اسبس تجییٗ ٚاضیب٘س تدٕؼی 69زضغسی  ٚثب
حصف پٙح ٌٛی ،ٝتؼساز ٔ 6ب٘غ ا٘سب٘ی ( ،)6/87أىب٘بتی -تدٟیعات ( ،)6/66فٙی( ،)4/45فطٍٙٞی(ٔ ،)4/46بِی()2/75
ٚتٛا٘بیی حطف ٝای( ) 2/24ضٙبسبیی ضس٘س ٘ ٚتبیح آظٔ ٖٛفطیسٔٗ ٘یع ٘طبٖ زاز وٞ ٝط وساْ اظ آٟ٘ب ث ٝتطتیت ٕٟٔتطیٗ ٘مص
ثطای ػسْ وبضثطز فٙبٚضی اعالػبت زض ٚضظش  ٚزضس تطثیت ثس٘ی ٔساضس ٛٞضٕٙس ٔمغغ اثتسایی ضا زاضتٙس (; P≤.06
 ) λ2=198.55ث٘ ٝظط ٔی ضسس و ٝثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظضی  ٚزٚضٞ ٜبی ضٕٗ ذسٔت ثطای آٔٛظٌبضاٖ تطثیت ثس٘ی ٔساضس زض
سغح ثسیبض پبییٙی لطاض زاضز ،چطا وٍ٘ ٝطضٟبی ٔٙفی ٔؼّٕبٖ تطثیت ثس٘یٟٔ ،بضتٟب ،زا٘ص  ٚضٚش ٞبی تسضیس سٙتی  ٚػسْ
ترػػی ثٛزٖ آٟ٘بٕٟٔ ،تطیٗ ػبُٔ ثطای ػسْ وبضثطز فٙبٚضی اعالػبت زض زضس تطثیت ثس٘ی ٔساضس ٛٞضٕٙس اثتسایی ثطٕبضٔی
ضٚز .ثٙبثطایٗ ا٘تظبض ٔی ضٚز و ٝػال ٜٚثط ثٟجٛز أىب٘بت  ٚظیط سبذتٟبی ٔٙبست تطىیُ ٌطٟٞٚبی عطاحی ضغُ  ٚزٚضٞ ٜبی
ضٕٗ ذسٔت ثطای تغییطات ٍ٘طضی تٕبٔی افطا زی و ٝزضس تطثیت ثس٘ی تسضیسٕی وٙٙس ث ٝفٙب ٚضی اعالػبت ٘ ٚیعضا ٜا٘ساظی
إِپیبزٞبی ٚضظضی زضٔ ٖٚسضس ٝایٙٔ ،غم ٝای ،استب٘ی  ٚوطٛضی ٔی تٛا٘س ػبُٔ اثط ٌصاض زض ایٗ ظٔی ٝٙثبضس.
ياژٌَای كلیذی :فٙبٚضی اعالػبت ،زا٘ص آٔٛظاٖ اثتسائی ،آٔٛظٌبضاٖ تطثیت ثس٘ی ٔ ،ساضس ٛٞضٕٙس
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مقذمٍ
زضس تطثیت ثس٘ی ٚ ٚضظش اظ ضطایظ ذبغی زض ثیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظضی ٔساضس ثط ذٛضزاضٔی ثبضس.اضتمبی ویفی ایٗ زضس ٚ
زستیبثی ث ٝاٞساف آٖ ث ٝأىب٘بت  ٚتسٟیالت ٚضظضی ثستٍی زاضز .اظ عطف زیٍط ایٗ زضس ثطای پبسد ٌٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ٔتٛٙع
ٔ ٚتغییط زا٘ص آٔٛظاٖ ثط اسبس اٞساف تطثیتی ٔب٘ٙس اٞساف ضٙبذتی ،ضٚا٘ی – حطوتی  ٚػبعفی زض ثط٘بٔ ٝزضسی لطاض ٌطفتٝ
است ( ضٔضب٘ی ٘ژاز ،6388 ،ظ . )690
آ٘چ ٝزضتحمیمبت ٌصضت ٝث ٝغطاحت ثیبٖ ضس ٜاست  ٚاغّت ٔحممبٖ آٖ ضا ٌعاضضی زاز ٜا٘س آٖ است وٍ٘ ٝطضٟبی زا٘ص آٔٛظاٖ
ٔمغغ اثتسایی ثٔ ٝطاتت ثٟتط ٔ ٚثجت تط اظ زا٘ص آٔٛظاٖ سبیط ٔمبعغ تحػیّی ث ٝفؼبِیتٟبی ٚضظضی ٔسضس ٚ ٝزضس تطثیت ثس٘ی
است  .ایٗ ٔٛضٛع آٖ چٙبٖ زاضای إٞیت ثٛز و ٝثؼضی اظ ٔحممبٖ ثیبٖ وطز ٜا٘س و ٝوبضایی زا٘ص آٔٛظاٖ اثتسایی ضا ٔی تٛاٖ
ثط اسبس ویفیت ثرطی زضس تطثیت ثس٘ی افعایص زاز (ایعزی ٕٞ ٚىبضاٖ ،6390 ،غفح) 64 ٝ
ثٙبثطایٗ ٔالحظٔ ٝی ضٛز و ٝضطایظ ٔ ٚحیظ حبوٓ ثط ٚضظش ٔساضس ٔرػٛغب زض زٚض ٜاثتسایی ثسیبض إٞیت زاضز ٔ ٚیتٛاٖ ثب
وبضوطزٞبی ٚیژ ٜثسِیُ ٍ٘طضٟبی ذبِػب٘ ٝزا٘ص آٔٛظاٖ زض ایٗ ٔمغغ ثستطٞبی الظْ ثطای ضضس  ٚضىٛفبیی استؼساز ٞبی ثبِمٜٛ
زا٘ص أٛظاٖ زض آیٙس ٜضا فطا ٓٞوطز .یىی اظ ایٗ وبضوطزٞبی ٚیژ٘ ٜمص ضجى ٝاختٕبػی  ٚفٙبٚضی اعالػبت است زض ایٗ ٔٛضز
پبضسبٟٔط ٘ ٚیه ٘ژاز(٘ ) 6390طبٖ زاز٘س ؤٕٟ ٝتطیٗ ػبُٔ ثطای خصة زا٘ص أٛظاٖ زذتط ث ٝفؼبِیتٟبی ٚضظضی ٔساضس ٚ
زضس تطثیت ثس٘ی ضجىٞ ٝبی اختٕبػی است.
أطٚظٕٟٔ ٜتطیٗ زغسغة ٘ظبْ آٔٛظضی  ٚپطٚضضی یه وطٛض ،ایدبز ثستطی ٔٙبست خٟت ضضس  ٚتؼبِی سطٔبیٞ ٝبی فىطی زض
خبٔؼ ٝاعالػبتی  ٚزا٘بیی ٔحٛض ٔی ثبضس .ثطای آ٘ىٌ ٕٝٞ ٝطٟٞٚبی اختٕبػی لبزض ثبضٙس ث ٝعٛض ٔٛثطزض چٙیٗ خبٔؼ ٝای
ٔطبضوت زاضت ٝثبضٙس .ثبیس یبز ٌیطی پیٛست ،ٝذاللیت ٛ٘ ،آٚضی ٘ ٚیع ٔطبضوت فؼبَ  ٚسبظ٘س ٜاختٕبػی ضا ثیبٔٛظ٘س .تحمك ایٗ
أط ٔستّعْ تؼطیف ٔدسز ٛ٘ ٚیٙی اظ ٘مص  ٚوبضوطز ٔساضس ث ٝػٛٙاٖ اغّی تطیٗ ٟ٘بزٞبی آٔٛظضی زض خبٔؼٔ ٝی ثبضس.أطٚظٜ
٘ظبْ أٛظضی وطٛض ثٔ ٝسضس ٝای ٘یبظ زاضز و ٝثب ثٟطٌ ٜیطی اظ فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت (فبٚا) ،أىبٖ یبزٌیطی پیٛست ٝضا
فطإٛ٘ ٓٞز ٚ ٜفطغتٟبی ٘ٛیٙی ضا زض اذتیبض افطاز ثطای تدطثٞ ٝبی ظ٘سٌی زض خبٔؼة اعالػبتی لطاض زٞس .ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝایٗ
فٙبٚضی ٘ ٝثؼٛٙاٖ اثعاض ،ثّى ٝزض لبِت ظیط سبذت تٛإ٘ٙس سبظ ثطای تؼّیٓ  ٚآٔٛظش حطف ٝای ٔحسٛة ضٛز.
ثىبض ٌیطی ٌستطز ٜفبٚا زض فطآیٙس آٔٛظش پطٚضش ٕٞعٔبٖ ثب تح َٛزض ضٚیىطزٞبی آٔٛظش زض خٟبٖ ،ظٔی ٝٙضىُ ٌیطی ٔساضس
ٛٞضٕٙس ضا فطا ٓٞآٚضز ٜاست .ایٗ ٔساضس اظ خّٕ٘ ٝیبظٔٙسٞبی وّیسی خٛأغ زا٘ص ثٙیبٖ ٔی ثبضٙس  ٚضٚیىطزٞبی تٛسؼة
ٟٔبضتٟبی زا٘طی  ٚوبضآفطیٙی زا٘ص آٔٛظاٖ ضا ز٘جبَ ٔی ٕ٘بیٙس .زض ایٗ ٔساضس ،فطآیٙسٞبی یبز زٞی – یبزٌیطی تمٛیت ضسٚ ٜ
ٔحیظ تؼبّٔی یىپبضچ ٝثطای اضتمبی ٟٔبضتٟبی وّیسی زا٘ص آٔٛظاٖ ثب تبویس ثط فؼبِیتٟبی ٌطٞٚی ،زض ػػط زا٘بیی ٔحٛض فطآٞ
ٔی ضٛز.
پیطیىٍ تحقیق
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وِٛیٙع ) 2066(1ثیبٖ ٔی وٙس و ٝاستفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت ثبػث ثٟجٛز اثط ثرطی زضس تطثیت ثس٘ی ٔب٘ٙس سبیط
زضٚس زض ٔساضس ٛٞضٕٙس ذٛاٞس ضس .ا٘ ٚطبٖ زاز و ٝاستفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت زض ٔٛاضزی ٔب٘ٙس اخطای ٚضظضٟبی زٚچطذٝ
سٛاضی ،ایطٚثیه ٚزیٍط ٚضظضٟبی لبثُ استفبز ٜزض زٚض ٜاثتسائی ثسیبض حبئع إٞیت است .ػال ٜٚثطایٗ ٔ٘ٛیىبٕٞٚ 2ىبضاٖ
(٘ ) 2066طبٖ زاز٘س و ٝاستفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت ثبػث ثٟجٛز ٍ٘طش زا٘ص آٔٛظاٖ ثٚ ٝضظش  ٚفؼبِیت ثس٘ی
ذٛاٞس ضس .آٟ٘ب فؼبِیتٟبی ٔرتّف ٚضظضی ضا زض لبِت تػبٚیط  ٚضىُ ٞبی ظیجب ٔی ثیٙٙس  ٚثٚ ٝضظش ػاللٙٔ ٝس ٔی ض٘ٛس ٚ
ٕٞچٙیٗ تىٙیىٟبی فٙی ضا ٘یع اظ عطیك ٔطبٞس ٜفطا ٔی ٌیط٘س .فٙبٚضی اعالػبت ٘ ٝتٟٙب ثط ٍ٘طش زا٘ص آٔٛظاٖ زض ٔمغغ
اثتسائی اثط ٔی ٌصاضز ثّى ٝاظ عطف زیٍط ٔی تٛا٘س تٛسؼ ٔ ٝطبضوت ٚضظضی زض ٔسضس ٝضا ثٕٞ ٝطا ٜثیبٚضز .أب زض ػُٕ ٚالؼب تب
چ ٝا٘ساظ ٜفٙبٚضی اعالػبت زض زضس تطیجیت ثس٘ی ٔساضس ٛٞضٕٙس ٚاضز ضس ٜاستٔ .سّٕب تؼساز ٔساضسی و ٝثب ایٗ ضٚش ٞبی
ث ٝضٚظ ث ٝأط آٔٛظش  ٚپطٚضش ٔطغٞ َٛستٙس ثسی بض ا٘سن  ٚاستفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت ٘یع زض آٟ٘ب ثسیبض ضؼیف است( .ضظاق
)2064
اِجت ٝزض ایٗ ظٔیٔ ٝٙحممبٖ تب حس ٚزی تٛا٘ست ٝا٘س ٔٛا٘غ استفبز ٜاظ فٙبٚضی ٞبی اعالػبت ضازض زضٚس ٔساضس ،ضٙبسبیی ٚ
ٔٛا٘غ ٔرتّفی ٔب٘ٙس ٘ساضتٗ ذظ ٔطی ٞبی ٔس ،ٖٚػسْ ثطذٛضزاضی اظ آٔٛظش وبفی ،ػسْ ضٙبسبیی  ٚفطا ٓٞآٚضی ٔٙبثغ ،ػسْ
تسّظ ٔؼّٕبٖ ث ٝظثبٖ اٍّ٘یسی ،زیٛاٖ سبالضی  ٚػسْ ٔسیطیت ،ضؼف زض زا٘ص ضایب٘ ٝای ٔؼّٕبٖ ،ػسْ تّفیك ضایب٘ ٝزضٔحتٛای
ثط٘بٔ ٝزضسی  ٚوٕجٛز ٚلت وبضػّٕی ٘سجت ث ٝتئٛضی ضا ٔؼطفی وٙٙسٔ (.یط غفٛی  ٚحسیٙی)6396 ،
زض ٔمبثُ سبیط ٔحممبٖ ٔب٘ٙس ٔیٗ  ٚاِس ،3ٖٛپٍّطاْ  ٚپالٔپ 4ثط اسبس تحمیمبت ذٛز ث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس٘س و ٝاوثط ٔؼّٕبٖ
ٔٛا٘غ زستطسی ث ٝفٙبٚضی اعالػبت  ٚػسْ حٕبیت فٙی ضا اظ ٔٛا٘غ اغّی استفبز ٜاظ آٖ ٔی زا٘ٙس (ث٘ ٝمُ اظ ػٙبیتی  )6390زض
ٕٞیٗ ظٔیٌ ٝٙطیٗ فیّسظ 5ثیبٖ وطز و ٝاغّت اٚلبت اتفبق ٔی افتس و ٝسٛاز فٙبٚضی اعالػبت ثطذی زا٘ص آٔٛظاٖ اظ ٔؼّٕب٘طبٖ
ثبالتط است  ٚثطذی اظ ٔؼّٕبٖ ایٗ ٔسئّ ٝضا چبِطی فطا ضٚی ٘مص سٙتی ذٛز ثٙٔ ٝعِٕٟٔ ٝتطیٗ ٔٙجغ زا٘ص زض والس ٔی
زا٘ٙسٕٞ .چٙیٗ ػسْ ٚخٛز غالحیت ٞبی الظْ زض ظثبٖ اٍّ٘یسی ٘یع ثٔ ٝطبث ٝیه ٔب٘غ زض ظٔی ٝٙثىبض ٌیطی فبٚا ٔغطح ٔی ثبضس.
ثٞ ٝط حبَ چبِص فطاٚاٖ ٔؼّٕبٖ زض ض٘ٚس استفبزٛٔ ٜثط اظ فبٚا زض تسضیس چیعی فطاتط اظ اوتسبة زا٘ص فٙی است  ٚاوتسبة
زا٘ص فٙی اِٚیٗ ٔب٘غ زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙحسٛة ٔی ضٛزٌ( .طیٗ فیّسظ )2066
ٕٞچٙیٗ تطاپطاوسیٛٔ ) 2006( 6ا٘غ تّفیك فبٚا زضٔساضس ضا ثب تٛخ ٝث ٝزیسٌبٔ ٜؼّٕبٖ ٔ ٚسیطاٖ زض زٚضٞ ٜبی اثتسائی ٚ
ٔتٛسغ ٝتطوی ٝػٛأّی ا ظ لجیُ ٔٛا٘غ ٔبزی  ،وٕجٛز اضائ ٝذسٔبت فٙی  ٚوٕجٛز آٔٛظش وبضوٙبٖ ٔسضس ٝزض ثبض ٜفبٚا  ،وٕجٛز
تؼساز ضایب٘ٞ ٝب ،اعالػبت لسیٕی یب وٙس ثٛزٖ ض٘ٚس اضائ  ٝاعالػبت ث ٝسیستٓ فبٚا  ٚوٕجٛز ٘طْ افعاضٞبی آٔٛظضی ٔؼطفی وطزٜ
است .زض پژٞٚطی زیٍط ٟٔسی ظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ( )6389ػٛأّی ٔب٘ٙس فطا٘ ٓٞجٛزٖ ظیط سبذت سرت افعاضی ،ػسْ ضاٞجطزٞبی

Koolins

1.

2

.Mounica et al

3.Mean & Olson
4

.Pelgrum & Plomp

5

.Grinfelds

6

.Tera proxy
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تٛسؼ ٝاعالػبتی زض سبظٔبٖ ،ػسْ زستطسی ث ٝثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی آسبٖ  ٚضاحت ،ػسْ ثبٚض ٔسیطاٖ ،ثبال ثٛزٖ ٞعی ٝٙتغییط اظ
سیستٕٟبی سٙتی ث ٝسیستٕٟبی خسیس ٔ ٚمبٔٚت وبضوٙبٖ ثٔ ٝثبث ٝچبِطٟبی ٔطتجظ ثب وبضثطز فٙبٚضی اعالػبت ٔؼطفی وطز٘س.
زض ثسیبضی اظ ٔساضس وطٛض ٛٙٞظ ٔحتٛای زضسی تطثیت ثس٘ی ٔٙبست ثطای ٔؼّٕبٖ ٚضظش  ٚتطثیت ثس٘ی ٚخٛز ٘ساضز تب ثب
استفبز ٜاظ ایٗ اثعاض ثتٛا٘ٙس اٍِٞٛبی حطوتی ضا ث ٝغٛضت ثػطی ثطای زا٘ص آٔٛظاٖ زض والس تطثیت ثس٘ی ٘طبٖ زٙٞس .ػال ٜٚثط
ایٗ ٕٔىٗ است أىب٘بت ٔساضس ثٔ ٝؼّٕیٗ تطثیت ثس٘ی چٙیٗ اخبظ ٜای ٘سٞس و ٝذٛز ٟٔبضتٟبی حطوتی  ٚضٚا٘ی ضا زض ٔحیظ
والسی آٔٛظش ز ٙٞس ٘ ٚیبظٔٙس آٖ است و ٝزض حٛظ ٜفٙبٚضی اعالػبت تٛإ٘ٙس ض٘ٛس تب ذاللیتٟبی ٔجتٙی ثط فٙبٚضی ضا اظ لجیُ
تٟی ٝثستٞ ٝبی آٔٛظضی تطثیت ثس٘ی ث ٝغٛضت ِٛح ٞبی فططز ٜاظ ذٛز ٘طبٖ زٙٞس .ثٙبثطایٗ تٛإ٘ٙس سبظی ٔؼّٕبٖ ٚضظش زض
ٔساضس ثط اسبس فٙبٚضی اعالػبت ٔی تٛا٘س ٌبْ ثعضٌی زض خٟت پیططفت تحػیّی زا٘ص آٔٛظاٖ ٟٔ ٚبضتٟبی حطوتی آٟ٘ب ٌطزز.
ٕٞچٙیٗ ثب استفبز ٜاظ اثعاضٞبی ٔٙبست فٙبٚضی اعالػبت زض ٔساضس اظ لجیُ ترتٞ ٝبی ٛٞضٕٙس ٔی تٛاٖ تح َٛزیٍطی زض ٘ظبْ
آٔٛظش زضس تطثیت ثس٘ی زض ٔساضس زٚض ٜاثتسائی ا٘دبْ زاز .یمیٙبٔ ،حیظ ثط ذٛاست ٝاظ فٙبٚضی اعالػبت زض ٔساضس زٚضٜ
اثتسائ ی (اظ لجیُ پرص ٔٛسیمی زض ٔحیظ ٔسضس ٚ ٝغیطٔ ٚ ) ٜرػٛغب زض والس ٛٞضٕٙس زضس تطثیت ثس٘ی ٔی تٛا٘س اٍ٘یعٜ
ٞبی تحػیّی ٚ ٚضظ ش زا٘ص آٔٛظاٖ ضا زض تٕبٔی اثؼبز افعایص زٞس و ٝث٘ ٝظط ٔی ضسس استفبز ٜاظ ایٗ اثعاضٞب زض ٔساضس وطٛض
ثب ٔحسٚزیت ٞبیی ٔٛاخ ٝاست .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثب تٛخ ٝث ٝایٗ وٍ٘ ٝطش زا٘ص آٔٛظاٖ زٚض ٜاثتسایی ث ٝزضس تطثیت ثس٘ی ثٟتط اظ
زا٘ص آٔٛظاٖ سبیط زٚضٞ ٜبی تحػیّی است  ٚاظ عطف زیٍط ٔٛا٘غ ٔطبضوت ٚضظش وٕتطی ضا ٘یع تدطثٔ ٝی وٙٙسٔ.ی تٛاٖ ثیبٖ
وطز و ٝفٙبٚضی اعالػبت ٘ ٝتٟٙب ثط ٍ٘طش زا٘ص آٔٛظاٖ اثط ٔی ٌصاضز ثّى ٝتٛسؼٔ ٝطبضوت ٚضظضی زضٔسضس ٝضا ٘یع ثٕٟطاٜ
زاضز(.ذسط ٚخطزی)6390،
ريش تحقیق
پژٞٚص حبضطاظ٘ٛع تٛغیفی – اوتطبفی  ٚاظ ٘ظطٞسف ،وبضث طزی ٚاظحیث ٔٛلؼیت اخطا ٔیسا٘ی ٔی ثبضس .خبٔؼ ٝآٔبضی پژٞٚص
ضبُٔ ٘ 9فط ٔسیط ٔدتٕغ آٔٛظضی٘ 9 ،فطٔؼب ٖٚپطٚضضی  ٚتطثیت ثس٘ی ٔدتٕغ ٞب٘ 63 ،فط آٔٛظٌبض تطثیت ثس٘ی٘ 28 ،فط آٔٛظٌبض
چٙسپبی ٝاثتسائی ٘ 602 ٚفط آٔٛظٌبض اثتسائی و ٝذٛزضبٖ زضس تطثیت ثس٘ی ضا تسضیس ٔی وطز٘س خٕؼب ث ٝتؼساز ٘ 666فط زض
سبَ تحػیّی  93-94زضٔساضس ازاض ٜآٔٛظش  ٚپطٚضش ٔٙغم ٝا٘عَ اظ ٔٙبعك استبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ٔی ثبضٙس ث ٝزِیُ
ٔحسٚزیت ،حدٓ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی آٔبضی ثطاثط ثب خبٔؼ ٝآٔبضی ا٘تربة ضس .ثطای خٕغ آٚضی زازٞ ٜبی ٔٛضز ٘یبظ ،پطسص ٘بٔٔ ٝحممبٖ
سبذٛٔ ٝضز استفبز ٜلطاض ٌطفت.
ثٙٔ ٝظٛض تٟی ٝاثعاض تحمیك ،پس اظ ٔغبِؼ ٝپیطی ٝٙتحمیك ،پطسص ٘بٔ 34 ٝسٛاِی ثط اسبس ٔمیبس ِیىطت زض پٙح سغح ( اظ
وبٔال ٔربِفٓ =  6تب وبٔال ٔٛافمٓ= ) 5عطاحی ضس .سپس ثٙٔ ٝظٛض تبییس ضٚایی ٔحتٛایی  ٚغٛضی پطسص ٘بٔ ٝاظ ٘ظط 63
آٔٛظٌبض تطثیت ثس٘ی ٔ ٚسیطیت ٚضظضی زض ٔساضس استفبزٌ ٜطزیس .پس اظ تبییس ضٚایی ،تؼساز  20پطسص ٘بٔ٘ ٝیع ثب ضٚش آِفبی
وط٘ٚجبخ ٔحبسجٌ ٝطزیس و %96 ٝث ٝزست آٔس و ٝحبغُ اظ ٕٞسب٘ی زض٘ٚی اثعاض استفبز ٜضسٔ ٜی ثبضس.
ضٚش تدعیٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜبی ٌطز آٚضی ضس ٜثب استفبز ٜاظ ضٚضٟبی آٔبضی استٙجبعی اظ لجیُ آظٟٔ٘ٛبی تحّیُ ػبّٔی  ٚضتجٝ
ثٙسی فطیسٔٗ ثب استفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  SPSS21ا٘دبْ ضس ٜاست .زض پژٞٚص حبظط ثٙٔ ٝظٛض استرطاج ٔٛا٘غ ٔٛضز ثطضسی اظ
تحّیُ ػبّٔی اوتطبفی ثب چطذص ٚاضیٕبوس استفبز ٜضس .پیص اظا٘دبْ تحّیُ ػبّٔی ،ثٙٔ ٝظٛض اعٕیٙبٖ اظوبفی ثٛزٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ
ٔؼیبضٚ KMOثطای تؼییٗ ٕٞجستٍی ثیٗ ٔتغیطٞب اظ آظٔ ٖٛثبضتّت استفبز ٜضس.
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یافتٍ َا
ٕٞبٖ عٛض و ٝثیبٖ ضس ٞسف اظ پژٞٚص حبظط ضٙبسبی ی ٕٟٔتطیٗ ٔٛا٘غ وبضثطز فٙبٚضی ااعالػبت زض زضس تطثیت ثس٘ی ٔساضس
ٛٞضٕٙس زٚض ٜاثتسائی ٔی ثبضس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ یىی اظ ثٟتطیٗ ضٚضٟبی ٔٛخٛز ثٙٔ ٝظٛض استرطاج ػٛأُ اظ ٌٛیٞ ٝبی تحمیك،
ضٚش تحّیُ ػبّٔی اوتطبفی است .ت حّیُ ػبّٔی یه ضی ٜٛآٔبضی است ؤ ٝی تٛا٘س خٟت تحّیُ ضٚاثظ ٔتمبثُ ٔیبٖ ٌطٜٚ
ثعضٌی اظ ٔتغیــطٞب  ٚثطای تٛغیف ایٗ ٔتغیطٞب ثطاسبس اثؼبز ٔطتطن پٟٙبٖ ٔیبٖ ػٛأُ ث ٝوبض ضٚز .ایٗ ضی ٜٛآٔبضی ث ٝیبفتٗ
ضاٞی خٟت تّریع اعالػبت ٔٛخٛز زض تؼسازی ٔتغیطٞبی اغّی ٔی پطزاظز  ٚآٟ٘ب ضا ث ٝیه سطی ػبُٔ ٞبی وٛچىتط ثب
وٕتطیٗ ٔیعاٖ ضیعش اعالػبت تجسیُ ٔی وٙس .زض ٔطحّ ٝا٘ َٚتبیح آظٔ٘ KMO ٖٛطبٖ زاز و ٝتؼساز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ثطای ا٘دبْ
تحّیُ ػبّٔی زض حس ٔغّٛثی لطاض زاضز ( ) 0/658زض ٔطحّ ٝثؼس٘ ،تبیح آظٔ ٖٛثبضتّت ٔٛضز تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفتٙس٘ .تبیح
حبغُ اظ ایٗ آ ظٔ٘ ٖٛیع ٘طبٖ زاز و ٝپطاوٙسٌی زازٞ ٜب زض تٛظیغ ٔٙحٙی زض حس ٔغّٛثی است  ٚاستفبز ٜاظ تحّیُ ػبّٔی
ٔٙبست ثٛز ٚ ٜػبُٔ ٞبی سبذت ٝضس ٜاظ ٔتغیط ٞب اظ اػتجبض الظْ ثط ذٛضزاض ٔی ثبضٙس  ٚضٚاثظ لبثُ وطف ثیٗ ٔتغیطٞب ضا ٔی
تٛا٘ٙس ثب ضٚایی  ٚاػتجبض ثبال ٘طبٖ زٙٞس()p≤.01;df=561; λ2=2519.708
زض تحمیك حبظط ثبض ػبّٔی ٔٛضز لج َٛثطای ٞط سٛاَ0/50تؼییٗ ضس ٜاست  ،ثٙب ثطایٗ اظ  39سٛاَ ،پٙح سٛاَ ث ٝػّت ثبضػبّٔی
وٕتطاظ  0/50حصف  ٚثبلی سٛاالت زض ضص ػبُٔ عجك خس َٚضٕبض 6 ٜعجم ٝثٙسی ضس٘س.
جذيل ضمارٌ  -1خالصٍ وتایج تبییه ياریاوس تحلیل عاملی اكتطافی پژيَص
ػبُٔ ٞبی
ٔسترطج

استرطاج ٔدٕٛع ٔدصٚضات ثبضٞبی ػبّٔی
خٕغ وُ

زضغس

زضغس تدٕؼی

چطذص ٔدٕٛع ٔدصٚضات ثبضٞبی ػبّٔی
خٕغ وُ

اظٚاضیب٘س

زضغس

زضغس تدٕؼی

اظٚاضیب٘س

ٔٛا٘غ ا٘سب٘ی

66.526

33.899

33.899

7.423

26.832

26.832

ٔٛا٘غ أىب٘بت

3.460

60.676

44.074

4.526

63.366

35.644

ٔٛا٘غ فٙی

2.687

7.709

56.977

3.045

8.955

44.099

ٔٛا٘غ فطٍٙٞی

2.245

6.604

58.586

2.466

7.252

56.356

تٛا٘بیی حطف ٝای

2.028

5.966

64.547

2.258

6.462

57.994

ٔبِی

6.486

4.376

68.968

2.626

6.252

64.246

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض خس َٚضٕبض٘ 6 ٜطبٖ زاز ٜضس ٜاست  ،حسٚز  68/968زضغس ٚاضیب٘س تدٕؼی ثٚ ٝسیّ ٝضص ػبُٔ ثطآٚضز
ضس ٜاست .پس اظ ثسست آٔسٖ سبذتبض ػبّٔی ٔٙبست ،ثٙٔ ٝظٛض٘بْ ٌصاضی ػٛأُ ثط اسبس ٔبتطیس ٕٞجستٍی چطذص یبفتٝ
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سٛاالت ٔطثٛط ثٞ ٝط ػبُٔ  ٚثٕٞ ٝطاٚ ٜظٖ آٟ٘ب زض خس َٚضٕبض ٚ 2 ٜضبذع ٞبی اغّی پژٞٚص ٌٛ ٚیٞ ٝب زض خس َٚضٕبض3 ٜ
٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست .
جذيل ضمارٌ  – 2ماتریس َمبستگی مًارد دخیل در عاملُای مستخرج
ػبُٔ ٞبی ٔسترطج

ٔٛاضز زذیُ زض ػبُٔ ٞبی

=r

ٔٛا٘غ ا٘سب٘ی

ٟٔبضت ٘بوبفی

0.828

زا٘ص ٘بوبفی

0.865

فمط اضتجبعی

0.805

تدٟیعات ترػػی تطثیت ثس٘ی

0.779

ػسْ ٚخٛز سبیت ترػػی تطثیت ثس٘ی زض

0.726

ٔٛا٘غ أىب٘بت

ٔٛا٘غ فٙی

ٔسضسٝ
ٔٛا٘غ فطٍٙٞی

ٚخٛز فیّتطی ًٙزض ایٙتط٘ت

0.852

تٛا٘بیی حطف ٝای

ػسْ آضٙبیی ٔؼّٕبٖ ٔ ٚسیطاٖ ث ٝظثبٖ اٍّ٘یسی

0.796

ٔبِی

ػسْ تبثیط ٔبِی ٔؼّٕبٖ ٔ ٚسیطاٖ زض غٛضت

0.853

ػسْ استفبز ٜاظ فٙبٚضی
جذيل ضمارٌ  - 3ضاخص َای اصلی پژيَص ي گًیٍ َا
مًاوع

ضاخص َای اصلی پژيَص ي گًیٍ َا

تًزیع
فراياوی

اوساوی

ػسْ اػتٕبز ث٘ ٝفس ٔؼّٕبٖ تطثیت ثس٘ی

0.767

ٍ٘طش سٙتی ٔؼّٕبٖ تطثیت ثس٘ی ث ٝأط تسضیس

0.677

پبییٗ ثٛزٖ سغح زا٘ص ٔؼّٕبٖ زض ذػٛظ ٔعایبی فٙبٚضی اعالػبت

0.746

فمساٖ ٍ٘طش تٛسؼ ٝیبفت ٙٞسجت ث٘ ٝظبضت ثط استفبز ٜاظ سیستٓ ٞبی ٔٛخٛز

0.597

فمساٖ فطٙٔ ًٙٞبست زض ذػٛظ ٍٟ٘ساضی اظ سیستٓ ٞبی ذطیساضی ضسٜ

0.863

فمساٖ ٍ٘طش ػٕیك  ٚتٛسؼ ٝیبفت ٝزض ٔٛضز ٌستطش فٙبٚضی اعالػبت زض زضستطثیت ثس٘ی

0.596

ٟٔبضت ٘بوبفی ٔؼّٕبٖ زض ظٔی ٝٙفٙبٚضی اعالػبت زضس تطثیت ثس٘ی

0.828

زا٘ص ٘بوبفی ٔؼّٕبٖ زض ظٔی ٝٙفٙبٚضی اعالػبت زضس تطثیت ثس٘ی

0.865
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امکاوات

فىی

ػسْ ٚخٛز آٌبٞی ٔٙبست ثٔ ٝعایبی وبضثطز فٙبٚضیبعالػبت زض زضس تطثیت ثس٘ی

0.797

ٔفیس ٘جٛزٖ ٚوبضثطزی ٘جٛزٖ آٔٛظضٕٟبضتٟبی ٔ ICDLؼّٕبٖ ٚضظش

0.764

فمط ٘سجی ٘یطٚی ا٘سب٘ی ٔترػع تطثیت ثس٘ی زض ظٔی ٝٙعطاحی فٙبٚضی اعالػبتی  ٚاضتجبعی

0.526

فمط اضتجبعی ٔ ٚحسٚزیت أىب٘بت زضٔساضس

0.805

٘بوبفی ثٛز٘تؼساز ضایب٘ٞ ٝب  ٚتدٟیعات فٙی – ترػػی زضس تطثیت ثس٘ی

0.779

ٔٛلؼیت فیعیىی ٘بٔٙبسجىبضٌبٞ ٜبی ضایب٘ٝ

0.745

ػسْ ٚخٛز وبٔژیٛتط اذتػبغی ثطای ٔؼّٕبٖ تطثیت ثس٘ی

0.677

ػسْ ٚخٛز وبضٌب ٜضایب٘ ٚ ٝتدٟیعات فٙی ضایب٘ ٝایٛضظضی زض ٔساضس

0.662

وٕجٛز ٘طْ افعاضٞبی آٔٛظضی زضس تطثیت ثس٘ی

0.526

وٕجٛز اضائ ٝذسٔبت فٙی

0.586

ویفیت پبییٗ ،ذطاثی  ٚث ٝضٚظ٘جٛزٖ ضایب٘ٞ ٝب  ٚزیٍط ذسٔبت فٙی زضس تطثیتجس٘ی

0.690

ػسْ ٚخٛز والسٟبی ٚضظش ٔدٟع ثٚ ٝسبیُ چٙس ضسب٘ ٝای

0.576

ػسْ ٚخٛز سبیت یب ٚثالي اذتػبغی ثطای ٔؼطفی فؼبِیتٟبی ،ػّٕىطز  ٚسبثمٚ ٝضظضی زض ذػٛظ 0.726
تطثیت ثس٘ی
سرت ٌیطی ٚپبیجٙسی ذب٘ٛازٞ ٜبث ٝآزاة  ٚضس ٚ ْٛسٙت ٞب

0.766

ٚخٛز فیّتطٞبی ظیبز زض ایٙتط٘ت  ٚضجىٞ ٝبی اختٕبػی

0.852

ػسْ ثبٚض ذب٘ٛازٞ ٜب ٘سجت ثٔ ٝعایب  ٚذسٔبت فٙبٚضی اعالػبت زض سغح تطثیت ثس٘ی

0.569

تًاوایی

ػسْ تٛا٘بیی ٔؼّٕبٖ تطثیت ثس٘ی زضسبذت  ٚتِٛیس ٔحتٛای اِىتط٘ٚیىی

0683

حرفٍ ای

ػسْ آضٙبیی ٔسیطاٖ ٔ ٚؼّٕبٖ ٚضظش ث ٝظثبٖ اٍّ٘یسی

0.797

ٌطاٖ ثٛزٖ تدٟیعات فٙبٚضیسضس تطثیت ثس٘ی

0.564

ٔحسٚزیت استفبز ٜاظ ایٙتط٘ت ثٚ ٝسیّٔ ٝؼّٕبٖ تطثیت ثس٘ی

0.853

فرَىگی

مالی

ثٙٔ ٝظٛض اِٛٚیت ثٙسی ٞط یه اظ ایٗ ٔٛا٘غ اظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ استفبز ٜضس تدعی ٚ ٝتحّیُ ٔیبٍ٘یٗ ضتجٞ ٝطیه اظ ٔٛا٘غ
ٔسترطج اظ ٌٛیٞ ٝبی پژٞٚص ث ٝتطتیت  ٚث ٝضطح خسٔ 4 َٚی ثبضس
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جذيل ضمارٌ  – 4آزمًن فیریذمه
ػبُٔ ٞبی ٔسترطج

آظٔ ٖٛفطیسٔٗ () λ =55.811 ; P ≥0.6

ٔٛا٘غ ا٘سب٘ی

6.87

ٔٛا٘غ أىب٘بت

6.66

ٔٛا٘غ فٙی

4.45

ٔٛا٘غ فطٍٙٞی

4.46

ٔبِی

2.75

تٛا٘بیی حطف ٝای

2.24

وتیجٍ گیری
ٞسف اظ پژٞٚص حبضط ضٙبسبیی  ٚاِٛٚیت ثٙسی ٕٟٔتطیٗ ٔٛا٘غ ٔ ٚحسٚزیتٟبی استفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت زض زضس
تطثیت ثس٘ی زض ٔساضس ٛٞضٕٙس اثتسائی ازاض ٜآٔٛظش  ٚپطٚضش ٔٙغم ٝا٘عَ ثٛزِ .صا ثؼس اظ عطاحی پطسطٙبٔٔ ٝحممبٖ
سبذت ٚ ٝتٛظیغ آٖ زض ٔیبٖ ٔسیطاٖ ٔ ٚؼّٕبٖ تطثیت ثس٘ی ازاض ٜآٔٛظش  ٚپطٚضش ا٘عَ ٘تبیح ٔٛضز تحّیُ لطاض ٌطفت .ضص
ػبُٔ اظ ٔیبٖ ٌٛ 29ی(ٝثب حصف ٌٛ 5ی )ٝث ٝػٛٙاٖ ٔٛا٘غ استفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت زض زضس تطثیت ثس٘ی ٔساضس ٛٞضٕٙس
اثتسائی استرطاج ضس٘س و ٝػجبضتٙس اظ :
-6
-2
-3
-4
-5
-6

ٔٛا٘غ ا٘سب٘ی
فٙی
أىب٘بت
فطٍٙٞی
تٛا٘بیی حطف ٝای
تٛا٘بیی ٔبِی

یبفتٞ ٝبی پژٞٚص حبضط ٕٟٔتطیٗ ٔٛا٘غ وبضثط ز فٙبٚضی اعالػبت زض زضس تطثیت ثس٘ی ٔساضس اثتسائی ٛٞضٕٙس ضا ٟٔبضت ٚ
زا٘ص ٘بوبفی ٔؼّٕبٖ  ٚآٔٛظٌبضاٖ تطثیت ثس٘ی ٚ ٚضظش ٘طبٖ ٔی زٞس .ایٗ ٘تبیح ٘طبٖ زٙٞس ٜایٗ است ؤ ٝؼّٕبٖ ٚضظش ٚ
تطثیت ثس٘ی ٘تٛا٘ست ٝا٘س ذٛز ضا ثب ٘یبظٞبی ضٚظ ٚضظش ٔساضس سبظٌبض ٕ٘بیٙس .ایٗ ػسْ سبظٌبضی زض ٟ٘بیت ث ٝػّٕىطز ٔٙفی
زا٘ص آٔٛظاٖ ا٘تمبَ پیسا ٔی وٙس .ایٗ ٘تبیح ثب ٘تبیح حبغّ ٝاظ ٔحممبٖ ٘ظیط ثبضٕٞ ٚ 7ٚىبضاٖ ( )2009و٘ ٝطبٖ زاز٘س ػّٕىطز
زا٘ص آٔٛظاٖ آٔٛظش زیس ٜثٚ ٝسیّ ٝوبٔپیٛتط ثسیبض ثٟتط اظ ػّٕىطز زا٘ص آٔٛظاٖ آٔٛظش زیس ٜث ٝضٚش سٙتی ٔی ثبضس
ٕٞرٛا٘ی زاضزٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح تحمیك اِیٛت ) 2060( 8زضثبضٔ ٜمبیس ٝضٚش تسضیس ٌطٞٚی و ٝثب استفبز ٜاظضجىٞ ٝبی چٙس
7

. Baroo

8

. Elliot
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ضسب٘ ٝای آٔٛظش زیس ٜا٘س ثیص اظ حس ٔتٛسظ ثٟتط اظ ٌطٞٚی است و ٝث ٝغٛضت سٙتی آٔٛظش زیس ٜا٘س ٔی ثبضسٕٞ .چٙیٗ
آضٙبیی ٔسیطاٖ ٔ ٚؼّٕبٖ ٚضظش  ٚتطثیت ثس٘ی ثب ظثبٖ اٍّ٘یسی ٔی تٛا٘س ٘ح ٜٛوبضوطز آٟ٘ب ضا زض ٔٛضز اثؼبز زیٍط فٙبٚضی
اعالػبت ثط اسبس چٙس ضسب٘ ٝای  ٚتِٛیس ٔحتٛایی ثٟجٛز زٞس .اظ عطف زیٍط پبییٗ ثٛزٖ اػتٕبز ث٘ ٝفس ٔؼّٕبٖ ٚضظش ثطای
استفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت زض ٚضظش اظ ٔحسٚزیتٟبی وّیسی ث ٝحسبة ٔی آیس.
سبیط ٘تبیح پژٞٚص حبضط ٘طبٖ زاز٘سو ٝػال ٜٚثط ٔٛا٘غ ا٘سب٘ی ٛٔ ،ا٘غ أىب٘بت ٘یع ٘مص اسبسی زض ػسْ ثىبضٌیطی فٙبٚضی
اعالػبت زض ٚضظش ٔساضس ٛٞضٕٙس زٚض ٜاثتسائی زاض٘س.
مىابع
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اعالػبت  ٚاضتجبعبت زض ٔساضس اثتسایی ضٟطستبٖ سبضی  ،فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت زض ػّ ْٛتطثیتی .)6(4غع.23-36
] [9ػجساِٟی،زاٚز(.) 6392ػٛأُ ثی ضغجتی زذتطاٖ ٘سجت ث ٝضطوت زض فؼبِیتٟبی ٚضظضی ٔسضس . ٝپژٞٚطٙبٔٔ ٝسیطیت
ٚضظضی  ٚضفتبض حطوتی )67(9 ،غع.60-36
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