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 چکیده

ّسف ایي پژٍّص همبیسِ تأثیط ضٍش تسضیس استمطایی ثب ضٍش تسضیس ّویبضی ثط فولىطز تحػیلی زاًص آهَظاى همغـ زٍم 

زض ایي تحمیك آظهَزًی ّب ثِ ضیَُ ی تػبزفی هَضز هغبلقِ لطاض گطفتِ هی ثبضس.  96-95زض سبل تحػیلی  لطزگبىهتَسغِ 

اظ ًَؿ گطٍُ وٌتطل ٍ گَاُ استفبزُ ضسُ است. خبهقِ آهبضی ایي تحمیك ضبهل زاًص آهَظاى  اًس ثٌبثطایي اظ ضیَُ ی آظهبیطی

هطغَل ثِ تحػیل هی ثبضس. زض ایي سبل تحػیلی  1396-1395هی ثبضٌس وِ زض سبل تحػیلی لطزگبىضْط همغـ هتَسغِ 

ًفط( پسط اٍّل 60آهَظاى زٍ والس)ًوًَِ آهبضی ایي تحمیك ضبهل زاًص  ًفط هی ثبضٌس. 1011تقساز ول زاًص آهَظاى 

ًفط( ثِ ضیَُ ی ضٍش تسضیس استمطایی ٍ ضٍش تسضیس ّویبضی تحت آهَظش 30زثیطستبى اظ یه هسضسِ ثَزُ وِ یه والس)

ضٍایبیی  سَال هی ثبضس. 10لطاض گطفتٌس .  اثعاض گطزآٍضی اعالفبت پطسطٌبهِ ی هحمك سبذتِ فولىطز تحػیلی ضبهل 

ثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثِ هٌؾَض فب وطًٍجبخ تأییس ضس لي ٍ پبیبیی پطسطٌبهِ ثِ ووه ضطیت آپطسطٌبهِ تَسظ هترػػی

 .هستمل استفبزُ ضسtاستیَزًت ٍ آظهَى   tزض ثیي گطٍُ ّب اظ آظهَى  همبیسِ هیبًگیي ّبی پیص آظهَى ٍ پس آظهَى 

 یس ّویبضی  ثط فولىطز تحػیلی اثطگصاض هی ثبضٌسًتبیح حبغل اظ تحمیك ًطبى زاز ضٍش تسضیس تفىط استمطایی ٍ ضٍش تسض

 ٍ اثطثرطی ٍ ضٍش تسضیس ّویبضی ًسجت ثِ استمطایی   ثط فولىطز تحػیلی ثیطتط است.

 

 استمطایی، ّویبضی، فولىطزتحػیلیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

آهَظاى  ضفتبضزاًص تغییط زض ضا ًتیدِ  ثیطتطیي  وِ تسضیس هٌبست ضٍش  ثىبضگیطی ٍ  یبزگیطی  اّویت

 .است ثَزُ تطثیتی فلَم  هحممیي ٍ زاًطوٌساى تَخِ هَضز  ّوَاضُ  ًوبیس  ایدبز

 اثط آى ثط  تَاًین هی ثبضس چگًَِ ذَاّین هی وِ  ثساًین اگط  ضسیس ذَاّس  ضاُ اظ ضَز هی ثیٌی پیص اهطٍظ وِ  آیٌسُ ای

 ثساى  ثبیس وِ است  هْوی ثسیبض  اظ هسبئل تسضیس ًَیي  ضٍضْبی اظ گیطی ثْطُ ٍ  ضٌبذت است  ثسیْی.  ثگصاضین

 . گوبضین  اّویت

 ً حمیمتب هب  چٌبًچِ. ضفت هی  ثىبض پیص سبل 50 زض وِ  خَیٌس هی ثْطُ  ضٍضْبی اظ ذَز  فطظًساى هب زض والسْبی زضسی

 ثِ ضا  زاضتِ ٍ آًبى ًَیي  آهَظضی ّبی ضٍش اظ زضستی زضن ثبیس  وٌین آهبزُ آیٌسُ وبض ًیطٍی ثقٌَاى ضا آًبى  ثرَاّین

 غیط ٍ ذطه  ضطایظ ٍ فقبل غیط فضبی اظ  هقلویي اظ ثسیبضی  .گیطین ثىبض ٍ ضیعی عطح هتٌبست غَضت

 وبفی  اًگیعُ  آهَظاى زاًص زض  ثتَاًٌس وِ  ّستٌس ضٍضی  زًجبل ثِ  آًبى  ّستٌس ًبضاضی  ذَیص  والسْبی  ٍالقی

 ایدبز وٌس.  آهَظضی ّبی فقبلیت اًدبم ٍ  زاًص وست  خْت

 سبذت  آسبى ًحَ  ثْتطیي ثِ ضا  یبزگیطی  تَاى هی  چگًَِ وِ است  هغلت ایي ثِ تَخِ  هطثیبى  هیبى اذیط  ثحث زِّ ّبی

 سیستوْبی زض آهَظضی ضقف  ًمبط وِ  سبظز هی  ًطبى ذبعط آهسُ  ثسست ّبی تحلیل ٍ  تدعیِ. زاز  افعایص ضا آى  ثبظزُ ٍ

ثِ ظهبًی وِ اًسبى هسئَلیت  ضٍش ضبگطزی استبزی لسهت    .(1394)هلىی آٍضاسیي ٍ هػغفی پَض،  است هطتطن اًتمبل

هَظش زّی اًسبًْبی زیگط ضا چِ اظ عطیك غیطضسوی ٍ چِ اظ عطیك ضسوی ثِ فْسُ گطفت ،هی ضسس .ٍ لسهت آى ثِ غسض آ

یستوی ضا ثطای تقلین ٍ تطثیت هسلوبًْب ثِ وبض ثطزُ است. اظ اسالم ثطهی گطزز هسدس ًرستیي هَسسِ ای ثَز وِ چٌیي س

وِ پیبهجط فؾین الطبى اسالم اظ  ،ضٍش حلمِ یب هدلس است ، ضٍضْبی تقلیوی وِ زض ضٍش ضبگطز ـ استبزی حبئع اّویت است

َز ثبظی وٌٌس , ایي ضٍش ثِ هطزم آى ظهبى آهَظش هی زاز. ّوِ افطاز زض وَزوی زٍست زاضًس ًمطی غیط اظ ًمص ٍالقی ذ

ضٍش ضبگطز ـ استبزی ثِ ایي ًمص ذیبلی, خبهِ فول هی پَضبًس. زض ایي ضٍش ثِ زاًص آهَظاى اخبظُ زازُ هی ضَز وِ ًمص 

بضة تبظُ ٍ اضظضوٌسی ثِ زست هقلن گطزز ٍ اظ ایي عطیك تد ،ف اسبسی ایي ضٍش آى است وِ ضبگطزهقلن ضا ایفب وٌٌس. ّس

فمساى هقلوبى هترػع, تقساز ظیبزی اظ زاًص آهَظاى هْبضت ذبظ ضا آهَذتِ اًس ٍ هی تَاى اظ  زض ایي ضٍش ,زض غَضت .آٍضز

 .(1386)اثَشضی،  آًْب استفبزُ وطز

ضٌبسی خسیس ثٌب ًْبزُ  ّبی ضٍاى ضٍش تفىط استمطایی، یىی اظ ضٍضْبی ًَیي ٍ فقبل زض تسضیس زضٍس است ٍ ثط اسبس یبفتِ

، وِ  ضٍضْبی هقوَل ٍ هطسَم زض تسضیس هغبلت زضسی زض اوثطیت هساضس اهطٍظی است ضسُ است . اهب ضٍش سٌتی اظ خولِ

ثبفث ثْجَز  الگــــَی تفىـــــط استمطایــــی .(1386)اثَشضی،   وٌٌس ثیطتط هقلوبى ثب ایي ضٍش هحتَای زضس ضا تسضیس هی

ز. ثِ ثیبى زیگط ایي الگَ ثتقث گطآٍضی ؽطفیت تفىط, گطزآٍضی, سبظهبًسّی ٍ وٌتطل اعالفبت ٍ ًبم گصاضی هفبّین هیطَ

اعالفبت سبظهبًسّی ٍ وٌتطل هغبلت هیطَز. زض ایي الگَ هقلن آغبظگط فقبلیت است, ظیطا فقبلیتْب اظ لجل ثِ ٍسیلِ هقلن تقییي 

الفبت هی ضًَس, اهب خَ ّوىبضی ٍ زٍستبًِ ثیي هقلن ٍ ضبگطزاى ٍخَز زاضز. توبس یىبیه زاًص آهَظاى ثطای زستطسی ثِ اع

فطاّن ًوبیس. ایي الگَ هٌدط ثِ افعایص آگبّی فطزی ٍ ضضس ذَز وٌتطلی زاًص آهَظاى هی گطزز ٍ زض ّوِ سغَح تحػیلی 

 .(1394)فطّبزی پَض ٍ ّوىبضاى،  وبضثطز زاضز

 ، ضاٌّوبیی ، اثتسایی  همبعـ  هقلوبى است ضسُ آهَظش زض زاغی ثحث  هَضَؿ ّویبضی عطیك اظ  زض چٌس سبل اذیط یبزگیطی

 یبز  ثْتط ٍ  تط ثیص  آهَظاًطبى زاًص آیب یبثٌس زض تب  اًس  ّویبضی  عطیك اظ  یبزگیطی  ضٍش وطزى  بل تدطثِح زض  زثیطستبى

 ضَز هی اثجبت است فىط یه اظ ثْتط  فىط زٍ  وِ ضا ًؾط ایيً  فوال ّویبضی زض ٍ  ثطًس هی لصت  یبزگیطی اظ  تٌْب یب  گیطًس هی

 .(1391لیبٍلی ٍ ّوىبضاى، )سیطتی 

زض گطٍُ ّبی ّویبضی ّوِ ثِ ّن اعویٌبى هی وٌٌس. ّیچ وس ثْتط اظ زیگطی ًیست ٍ هدجَض ًیست وبض ثیص تطی اًدبم 

زّس. تقساز زفقبتی وِ ضبگطز ولوبت تطَیك آهیط هی ضٌَز غیط لبثل ضوبضش است. هْبضتْبیی هثل گَش وطزى ثِ حطف 

ثِ ضٍضٌی ثیبى وطزى، تطَیك زیگطاى، اًتمبز اظ فمبیس ًِ افطاز تمطیجب زض  ، اثطاظ فمیسُ وطزى، افىبض ذَز ضا زیگطاى، ضفبیت ًَثت

توبهی فقبلیت ّبی والسی ٍ ٍضظضی هْن اًس. هغبلقبت پژٍّطی ًطبًگط ایي است وِ یبزگیطی ّویبضی ثطای ضضس ازضان زاًص 
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بذتی است وِ ضٍاى ضٌبسبى آى ضا آهَظاى هَثط ثَزُ است. ثطای ایي هَضَؿ زالیلی ٍخَز زاضز وِ یىی اظ آًْب هفَْهی ضٌ

هی ًبهٌس. ٍلتی وِ هی ضٌَین وِ حطف ّبیی ثی هقٌی هی ظًین، فىط ذَز ضا اغالح هی  "ثلٌس فىط وطزى"توطیي ضفبّی یب 

( 1989وٌین. اظ عطیك سري گفتي زض هی یبثین وِ چِ هی زاًین ٍ چِ چیعی ضا ٌَّظ ًفْویسُ این. خبًسَى ٍ خبًسَى )

هدجَض ضَین ثطای ّن والسی ّبی ذَز هغلجی ضا تَضیح زّین، اظ ضیَُ ّبی استساللی پیچیسُ ثیص تط هقتمسًسوِ ٍلتی 

استفبزُ هی وٌین ٍ یبزگیطی هب ثسیبض ثیص تط اظ ظهبًی است وِ فمظ اظ عطیك گَش وطزى ٍ یب ذَاًسى چیعی ثِ تٌْبیی اًدبم 

اظ عطیك ّویبضی زض آهَظش استفبزُ هی وٌس هٌػف تط اظ  اظ ًؾط زاًص آهَظاى هقلوی وِ اظ ضیَُ ّبی یبزگیطی .هی ضَز

هقلوی است وِ اظ ایي ضیَُ ّب استفبزُ ًوی وٌس ٍ ایي هقلن ضا ثیطتطزٍست هی زاضًس. زض وبض گطٍّی، زاًص آهَظاى هْبضت 

لىِ ًمص ضاٌّوب ّبیی هبًٌس : هطَضت وطزى، فطهبًسّی ٍ سبظهبًسّی ضاّن هی آهَظًس. زض ایي ضٍش، هقلن تسضیس ًوی وٌس، ث

 .ضا زاضز ٍ فمظ اضىبالت ضا ضفـ هی وٌس. ٍؽیفِ یبز زازى ٍ یبزگیطی ثِ فْسُ زاًص آهَظاى است

اظ آًدب وِ ًمص اغلی هساضس تطثیت افطاز ثب تبویس ثط فطاّن سبذتي اثعاضّبی اسبسی ضٌبذتی وِ ثتَاى اظ آى ثطای همبغس 

هستسلل ٍ فمالًی ثب ثیٌص هتٌَؿ ٍ گستطزُ ثبض آٍضزُ است . ثبیس زض اًتربة گًَبگَى استفبزُ ًوَز ٍ آًْب ضا افطازی ذالق، 

القبزُ زاز. ظیطا  ضیعی زضسی ثِ آى ثْبی فَق ضٍش تسضیس ٍ آهَظش غحیح آى ثِ هقلوبى تَخِ ٍ زلت ظیبزی وطز ٍ زض ثطًبهِ

فَاهل فَق ثقالٍُ اّویتی وِ ضضس ٍ آهَظاى زاضتِ ثبضس.  زاًصپیططفت تحػیلی تَاًس ثْتطیي ًمص ضا خْت  ضٍش تسضیس هی

زض ًطبى زازى هَفمیت  هْوی ثِ فٌَاى ضبذع پیططفت تحػیلی یبزگیطی غحیح زض تقلین ٍ تطثیت زاضز ٍ اّویتی وِ 

 ذاللیتتَاًس زاضتِ ثبضس، هحمك ضا ثطاًگیرت تب ثِ ثطضسی یىی اظ فَاهل هَثط زض  آهَظاى زض یبزگیطی هغبلت زضسی هی زاًص

اهطٍظُ یىی اظ زغسغِ ّبی هْن  آهَظش ٍ پطٍضش تَلیس فىط ،اًسیطِ  ٍ ایسُ هی ثبضس. یىی اظ سضیس السام ًوبیس یقٌی ضٍش ت

هسبیل اسبسی زض فسم ٍلَؿ  ایي اهط فسم تَخِ ثِ ضٍضْبی هٌبست آهَظضی هی ثبضس زض والسْبی زضسی هب اظ ضٍضْبی سٌتی 

ت تحػیلی ثیطتطی زاضتِ ثبضٌس ثبیس زضن زضستی اظ ضٍضْبی آهَظضی استفبزُ هی ضَز. چٌبچِ ثرَاّین زاًص آهَظاى پیططف

ًَیي زاضتِ ثبضین ثٌبثطایي ایي تحمیك ثِ زًجبل ثطضسی ضٍضْبی ًَیي آهَظش اظ خولِ ضٍش تفىط استمطایی ٍ ضٍش تسضیس 

زض ظیط ثِ ثطذی اظ  ؟ّویبضی هی ثبضس . ٍ ایٌىِ آیب تفبٍتی ثیي ایي زٍ ضٍش ثط فولىطز تحػیلی زاًص آهَظاى ٍخَز زاضز

 تحمیمبت اًدبم گطفتِ زض ایي حَظُ پطزاذتِ هی ضَز.

همبیسِ تأثیط ضٍش تسضیس تفىط استمطایی ثب ضٍش تسضیس وبٍضگطی زض فلَم تدطثی ثط ( ثِ 1394فطّبزی پَض ٍ ّوىبضاى)

آهَظاى پبیِ پٌدن اثتسایی ضْطستبى وطج ثَز،  خبهقِ آهبضی پژٍّص حبضط ضبهل ولیِ زاًص پطزاذتٌسآهَظاى  ذاللیت زاًص

آظهبیطی یه ٍ زٍ اًتربة ضسًس.   ّبی آهَظاى، زض زٍ والس زضس، ثِ فٌَاى گطٍُ ًفط اظ زاًص 60یبز ضسُ   ثسیي هٌؾَض اظ خبهقِ

ّبی آظهبیطی یه ٍ زٍ ثَز. اثعاض هَضز استفبزُ  گطٍُ ضٍش تحمیك اظ ًَؿ ًیوِ آظهبیطی ٍ عطح پیص آظهَى ـ پس آظهَى ثب

ّبی  ّبی آهَظضی زض گطٍُ آظهَى تفىط ذالق تَضًس ثَز. پس اظ یه ٍ ًین هبُ اخطای ضٍش Aهحمك زض ایي پژٍّص فطم 

ٍضگطی ّبی پژٍّص ًطبى زاز وِ ضٍش وب ّب ثِ زست آهسُ ثب ضٍش تحلیل وٍَاضیبًس، یبفتِ آظهبیطی یه ٍ زٍ، ٍ تحلیل زازُ

ّبی اغبلت ٍ ثسظ، زض زضس فلَم هؤثطتط اظ ضٍش تفىط استمطایی است. ٍلی ثطای  ثطای پطٍضش ذاللیت، ثِ عَض ولی ٍ هؤلفِ

 ّبی سیبلی ٍ اًقغبف پصیطی ّط زٍ ضٍش هؤثط ّستٌس. پطٍضش هؤلفِ

زاًص آهَظاى زض زضٍس ثب ّسف ثطضسی تأثیط ضٍش تسضیس ّویبضی ثط پیططفت تحػیلی  (پژٍّطی 1393ذعایی ٍ ّوىبضاى)

ضٍش تحمیك ضجِ آظهبیطی ٍ اظ ًَؿ عطح پیص آظهَى ٍ پس آظهَى ثَز. خبهقِ آهبضی  اًدبم گطفت.خغطافیب ٍ تبضید ٍ هسًی 

ًفط  40ثَزُ است. حدن ًوًَِ تحمیك  90-91ضبهل ولیِ زاًص آهَظاى پسط پبیِ پٌدن اثتسایی ضْط گطگبى زض سبل تحػیلی 

بیص ٍ وٌتطل لطاض گطفتٌس. زض گطٍُ آظهبیطی ضٍش تسضیس ثِ ضیَُ ّویبضی اًدبم ضس. اثعاض هَضز ثَز وِ زض زٍ گطٍُ آظه

 گطفتٌس لطاض تأییس هَضز پبیبیی ٍ ضٍایی ًؾط اظ ّب آظهَى ولیِ. ثَز سبذتِ هحمك استفبزُ آظهَى ّبی پیططفت تحػیلی ضا 

 زاز ًطبى  ( استفبزُ ضس. ًتبیح ثسست آهسANCOVAُ) وَاضیبًس تحلیل اظ ّب زازُ تحلیل ٍ تدعیِ هٌؾَض ثِ(. 79/0 ٍ 86/0)

 .فیب، تبضید ٍ هسًی افعایص هی زّسخغطا زضٍس زض ضا آهَظاى زاًص  تحػیلی پیططفت ّویبضی تسضیس ضٍش وِ
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( پژٍّطی ثب فٌَاى اثطثرطی هفَْم هسل تْیِ ٍ هسل تفىط استمطایی تسضیس ثط هَفمیت زاًص آهَظاى زض 2014)1ٍاًدبضی

ًفط اظ زاًص آهَظاى همغـ هتَسغِ  285فلَم فلوی ذاللیت ٍ ًگطش ًسجت ثِ فلَم اًدبم زاز. زض ایي پژٍّص ًوًَِ آهبضی 

اًتربة ضس ٍ ثب پرص پطسطٌبهِ زازُ ّب خوـ آٍضی ضس ٍ ثطای ثطضسی زازُ ّب اظ هقبزالت سبذتبضی ثِ ووه ًطم افعاض لیعضل 

 فىط استمطایی ثط هَفیت زاًص آهَظاى ٍ ذاللیت زاًص آهَظاى اثط گصاض است.استفبزُ ضس. ًتبیح تحمیك ًطبى زاز وِ ت

 پیططفت ضٍی سٌتی تسضیس ٍ ّویبضی عطیك اظ یبزگیطی تسضیس ضٍش همبیسِ فٌَاى ثب تحمیمی زض (2010) حسیي ٍ فعیع

 پیططفت زض چطوگیطی ّویبضی ثغَض تسضیس ضٍش وِ ضسیسًس ًتیدِ ایي ثِ زضس ضیبضی زض هتَسغِ آهَظاى زاًص تحػیلی

 .زاضتِ است تأثیط آًبى تحػیلی

 

 روش تحقیق

زض ایي تحمیك آظهَزًی ّب ثِ ضیَُ ی تػبزفی هَضز هغبلقِ لطاض گطفتِ اًس ثٌبثطایي اظ ضیَُ ی آظهبیطی اظ ًَؿ گطٍُ وٌتطل ٍ 

غیط هستمل لطاض گطفتِ ٍ سپس گَاُ استفبزُ ًوَزُ است. زض ایي پژٍّص آظهَزًی ّب زض زٍ گطٍُ آظهبیص ٍ گَاُ زض هقطؼ هت

اظ لحبػ هتغیط ٍاثستِ ی پژٍّص یقٌی فولىطز تحػیلی هَضز اًساظُ گیطی ٍالـ ضسُ ٍ ًتبیح ثسست آهسُ ثب ًتبیح گطٍُ گَاُ 

هی ثبضٌس وِ زض لطزگبى ضْط خبهقِ آهبضی ایي تحمیك ضبهل زاًص آهَظاى همغـ هتَسغِ  هَضز همبیسِ لطاض گطفتِ است. 

 ًفط هی ثبضٌس. 1011هطغَل ثِ تحػیل هی ثبضس. زض ایي سبل تحػیلی تقساز ول زاًص آهَظاى  1396-1395سبل تحػیلی

 ًفط زاًص آهَظ هی ثبضس  60حدن ًوًَِ آهبضی ایي پژٍّص 

ضٍایبیی پطسطٌبهِ تَسظ . سَال هی ثبضس 10ضبهل  اثعاض گطزآٍضی اعالفبت پطسطٌبهِ ی هحمك سبذتِ فولىطز تحػیلی

ثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثِ هٌؾَض همبیسِ هیبًگیي هترػػیي ٍ پبیبیی پطسطٌبهِ ثِ ووه ضطیت آلفب وطًٍجبخ تأییس ضس 

 .هستمل استفبزُ ضس tاستیَزًت ٍ  tّبی پیص آظهَى ٍ پس آظهَى زض ثیي گطٍُ ّب اظ آظهَى 

 
 یبفتِ ّب

 استمطایی ثط فولىطز تحػیلی اثطگصاض است.فطضیِ اٍل: ضٍش تسضیس تفىط 

 تفىط استمطایی ثط فولىطز تحػیلیهمبیسِ هیبًگیي ًوطُ ًمص  .1خسٍل 

 T p اًحطاف هقیبض هیبًگیي هؤلفِ

 /001 27/2 /.497 72/3 هْبضت ّبی تسضیس

 

زاضی ثطای ضبذع  پژٍّص اظ ایٌىِ سغَح هقٌی ٍ  استیودنت tثط اسبس وویت ثیبى هی زاضز وِ،  1ًتبیح هٌسضج زض خسٍل 

تسضیس تفىط استمطایی ثط فولىطز گطزز ثسیي هقٌب وِ ووتط هی ثبضس لصا فطؼ غفط ضز هی ضَز ٍ ازفب تأییس هی 5ذغبی %

 تحػیلی اثطگصاض است.

 .فطضیِ زٍم: ضٍش تسضیس ّویبضی  ثط فولىطز تحػیلی اثطگصاض است

 ّویبضی ثط فولىطز تحػیلیتسضیس همبیسِ هیبًگیي ًوطُ ًمص  .1خسٍل 

 t p اًحطاف هقیبض هیبًگیي هؤلفِ

 /000 27/4 /.401 02/4 هْبضت ّبی تسضیس

ایٌىِ سغَح هقٌی زاضی ثطای ضبذع  پژٍّص اظ ٍ  استیَزًت tثط اسبس وویت ثیبى هی زاضز وِ،  2ًتبیح هٌسضج زض خسٍل 

گطزز ثسیي هقٌب وِ تسضیس تسضیس ّویبضی ثط فولىطز هیووتط هی ثبضس لصا فطؼ غفط ضز هی ضَز ٍ ازفب تأییس  5ذغبی %

 تحػیلی اثطگصاض است.

 

                                                           
1
 Wanjari 
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 فطضیِ سَم: اثطثرطی ضٍش تسضیس تفىط استمطایی ٍ ضٍش تسضیس ّویبضی  ثط فولىطز تحػیلی هتفبٍت است.

 

 پیص آظهَى فولىطز تحػیلی هستمل ثطای ثطضسی تفبٍت هیبًگیي ّبی زٍ گطٍُ آظهبیص ٍ گَاُ زض tًتبیح آظهَى  .3خسٍل 

           

 ضبذع

 

 

 گطٍُ 

N اًحطاف  هیبًگیي

 هقیبض

ذغبی  حساوثط حسالل

 هقیبض

زضخِ 

 آظازی

T  سغح

 هقٌبزاضی

 50/2 60/3 30 آظهبیص 
88/- 03/2 72/0 58 79/0 09/0 

 62/2 16/4 30 گَاُ 

هٌتمل اضائِ ضسُ ًطبى هی زّس وِ ثیي هیبًگیي ّبی زٍ گطٍُ)آظهبیص ٍ گَاُ( زض پیص  t( وِ زض آى ًتبیح آظهَى 3خسٍل )

هی ثبضس حبوی اظ آى است وِ  05/0وِ ذیلی ثعضي تط اظ  09/0آظهَى تفبٍت هقٌبزاضی ٍخَز ًساضتِ ٍ سغح هقٌبزاضی 

 حػیلی  تمطیجبً هقبزل ثَزُ اًس. آظهَزًی ّبی زٍ گطٍُ لجل اظ اخطای هتغیط آظهبیطی زض پیص آظهَى اظ ًؾط فولىطز ت

 بررسی هدف کلی بر اساس داده ها 

آیب ثیي زاًص آهَظاًی وِ ثب ضٍش تسضیس هجتٌی ثط ّویبضی آهَظش هی ثیٌیس ثب زاًص آهَظاًی وِ ثب ضٍش استمطایی آهَظش  

 زازُ هی ضًَس اظ ًؾط فولىطز تحػیلی زض زضس  تفبٍت هقٌبزاضی ٍخَز زاضز. 

 گطٍُ ّبی ٍاثستِ ثط ضٍی ًوطُ ّبی همیبس فولىطز تحػیلی  زض گطٍُ گَاُ tًتبیح آظهَى  .4خسٍل 

اًحطاف  هیبًگیي  گطٍُ هتغیط

  sهقیبض 

تفبٍت  حساوثط حسالل 

 هیبًگیي

ذغبی 

استبًساضز 

ٍ تفبٍت 

هیبًگیي 

 ّب

T 
هحبسجِ 

 ضسُ

زضخِ 

 آظازی 

سغح 

 هقٌبزاضی

پیططفت 

 تحػیلی 

 گَاُ 

 آظهبیص

89/4 

57/7 

34/2 

45/4 

70/4 65/0 68/2 005/1 67/2- 58 01/0 

 

تست هستمل ثطای همبیسِ ی هیبًگیي ّبی زاًص آهَظاى گطٍُ گَاُ ٍ آظهبیص ضا ًطبى هی  t(، ًتبیح آظهَى 4هفطٍضبت خسٍل)

آظهَزًی ّبی گطٍُ ( ثَزُ است، ٍلی هیبًگیي s; 34/2( اًحطاف هقیبض)x;89/4زّس وِ هیبًگیي ًوطات آظهَزًی ّبی گطٍُ گَاُ)

( ثَزُ ٍ سغح t;-67/2هحبسجِ ضسُ وِ همساض آى) t( هی ثبضس. حبل ثب تَخِ ثِ s;45/4( ٍ اًحطاف هقیبض)x-57/7آظهبیص)

( هی ثبضس، ثط اسبس ایي خسٍل ثِ ّسف ولی ضوبضُ یه ضسیسُ این. 05/0( ثَزُ ٍ ووتط اظ)p;01/0هقٌی زاضی وِ همساض آى)

ّبی زٍ گطٍُ اظ ًؾط آهبضی تفبٍت ٍخَز زاضتِ ٍ آظهَزًی ّبی گطٍُ آظهبیص اظ فولىطز تحػیلی  ثِ فجبضتی ثیي هیبًگیي 

 ثبالیی ًسجت ثِ آظهَزًی ّبی گطٍُ گَاُ ثطذَضزاض هی ثبضٌس.

 

 گیری بحث و نتیجه

ّسف ایي پژٍّص همبیسِ تأثیط ضٍش تسضیس استمطایی ثب ضٍش تسضیس ّویبضی ثط فولىطز تحػیلی زاًص آهَظاى همغـ زٍم 

ًتبیح حبغل اظ تحمیك ًطبى زاز ضٍش تسضیس تفىط استمطایی ٍ ضٍش  .هی ثبضس 96-95زض سبل تحػیلی  لطزگبىهتَسغِ 
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ثط فولىطز تسضیس ّویبضی ًسجت ثِ استمطایی  اثطثرطی ضٍش ٍ  تسضیس ّویبضی  ثط فولىطز تحػیلی اثطگصاض هی ثبضٌس

هی تَاى ًتیدِ گطفت وِ استفبزُ اظ ضٍیىطز ّویبضی ٍ سجه ّبی هتٌَؿ آى هی تَاًس  ثیطتط است. زاًص آهَظاى تحػیلی

ٍضقیت فولىطز تحػیلی زاًص آهَظاى ضا ثْجَز ثرطیسُ ٍ آى ّب ضا زض زستیبثی ثِ اّساف آهَظضی ، تفىط پیطاهَى هغبلت 

عَعی ٍاض هحتَا ، اضتمبی تَاًبیی  فطضِ ضسُ زض وتت زضسی، ٍاضز ضسى زض هَلقیت ّب ٍ تدبضة یبزگیطی ٍ پطّیع اظ حفؼ

ّبی ذَزآهَظی، تمَیت هْبضت ّبی ، اضتمبی سغح یبزگیطی ًؾبم یبفتِ ثیص اظ پیص یبضی زّس. ایي ضٍیىطز هی تَاًس ضوي 

وبستي اظ حدن سرٌطاًی ّبی هقلوبى زض والس ّبی زضس، ًمص ّسایتی ٍ ًؾبضتی آى ّب ضا زض فطآیٌس یبززّی ٍ یبزگیطی 

ٍ اظ ایي عطیك فطغت ٍ هدبل تقبهل هقلن ثب زاًص آهَظاى ضا افعایص زازُ ٍ والس ّبی زضس یه عطفِ ضا ثِ افعایص زاز 

فطج اللْی ٍ ًتبیح ایي تحمیك ثب تحمیمبت  والس ّبی هولَ اظ ًطبط ٍ ّن اًسیطی ثیي هقلن ٍ زاًص آهَظاى تجسیل ًوبیس.

 .ّورَاًی زاضز (2010) حسیي ٍ ( ٍ فعیع1393(، ذعایی ٍ ّوىبضاى)2014)2(، ٍاًدبضی1394ّوىبضاى)

 

 منابع

ثطضسی تأثیط ضٍش تسضیس ّویبضی ثط پیططفت (، 1393ذعایی، فصضا، فلی اغغط ثیبًی، حسیي فىَضی حبخی یبض، ) .1

فػلٌبهِ ضٍاًطٌبسی ، تحػیلی زضٍس خغطافیب، تبضید ٍ هسًی زاًص آهَظاى پسط پبیِ پٌدن ضْط گطگبى

  2013, 2ضوبضُ  4زٍضُ تٌىبثي،  ٍاحس اسالهی آظاز زاًطگبُ تطثیتی:

 ثط ای 5 تسضیس ضٍش ثب ّویبضی تسضیس ضٍش تبثیط (، همبیس1394ِ، )هْبخط یحیی ،ًیب اسس ازیت  ,ذفتِ زل هسقَز .2

پژٍّص زض   : اثتسایی،  پٌدن پبیِ تدطثی فلَم زضس زض پسط آهَظاى زاًص اختوبفی ّبی هْبضت ٍ تحػیلی پیططفت

 19  ضوبضُ , 12  زٍضُ , 1394پبییع   ثطًبهِ ضیعی زضسی( : -ثطًبهِ ضیعی زضسی )زاًص ٍ پژٍّص زض فلَم تطثیتی

 . 103 غفحِ تب 90 غفحِ اظ ;( 46)پیبپی 

 پیططفت ٍ ًگطش ثط ّویبضی تسضیس ضٍش تبثیط ،1391 هطازی، ضبُ هْسب ٍ ذبوپَض هطین فطیسُ؛, لیبٍلی سیطتی .3

 هسیطیت، ٍ حسبثساضی هلی ّوبیص اٍلیي چبلَس، ضْطستبى اثتسایی پٌدن پبیِ آهَظاى زاًص ضیبضی زضس تحػیلی

 ًَض، ٍاحس اسالهی آظاز زاًطگبُ ًَض،

آهَظاى والس  ثطضسی تبثیط ضٍش تفىط استمطایی ثط پیططفت تحػیلی زضس فلَم زاًص(، 1386اثَشضی، ضٍح اهلل، ) .4

 -زاًطگبُ تطثیت هقلن تْطاى  ، 1385 - 86آهَظش ٍ پطٍضش ضْط تْطاى زض سبل تحػیلی  10اٍل ضاٌّوبیی هٌغمِ 

 . وبضضٌبسی اضضس  زاًطىسُ فلَم

همبیسِ تبثیط ضٍش تسضیس حل هسبلِ ثب ضٍش تسضیس (، 1392، )ضید پَض سىیٌِ ,هْبخط یحیی ,ًیب اسس زیت ا .5

، ذتط زض زضس فلَم اختوبفی پبیِ پٌدن اثتساییوبٍضگطی ثط هْبضت ّبی حل هسبلِ اختوبفی زاًص آهَظاى ز

 1392ثْبض   ثطًبهِ ضیعی زضسی( : -پژٍّص زض ثطًبهِ ضیعی زضسی )زاًص ٍ پژٍّص زض فلَم تطثیتی
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