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 چکیذٌ

 تَجِ ردهَ ریفتار ٍ ًیرٍا ّای هؤلفِ هْنتریي از یکی عٌَاى تِ جوعی یا ٍ دیفر عًَ از عنا یهدرآکا- دخَ، خیرا ِّد چٌد در

 یٌدافر در، داد ارلر تحمیك ردهَ اىهیتَ ًیس را آى رثاآ ٍ ادُد ضکل را یهدرآکا-دخَ ًداهیتَ دیهتعد هلاعَ. ستا گرفتِ ارلر

 یگیردیا فرٌّگ تیي تطِرا سیرتر، فتاّد ّصٍپژ یيا. ستا یگیردفرٌّگ یا یهیٌِّاز، هلاعَ جولِ ی ازگیردیا – ّیددیا

 عًَ از، ّصٍپژ رٍش. ستا ُضد مًجاا تیرجٌد ضْر هتَسطِهمطع  ارسهد اىتیرد جوعی ٍ ضخصی یهدرآکا- دخَ تا

 ضاهل، یگیرازًُدا ارتسا. ضدًد بًتخاا فیدتصا ایخَضِ یًوًَِگیر رٍش تِ کِ دتَ( زى) تیرد 165 ّصًٍوًَِ پژ ٍ ّوثستگی

 پرسطٌاهٍِ ( 2001) لفلکٍ ٍ راىهَ- ىضا ضخصی یهدرآکادخَ پرسطٌاهِ(، 2001) ی تارًتگیردیا فرٌّگ پرسطٌاهِ

 83/0ٍ  93/0 ٍ 83/0 ترتیة تِ خًثاٍکر یلفاآ دُ ازستفاا تا ىًاآ پایایی کِ دتَ( 2004) رتا ٍ راىهَ- ىضا جوعی یهدرآکادخَ

 ًتایج ٍ گرفتِارلر سیرتر ردهَ، زهاى ّن چٌدگاًِ ىگرسیَر ٍ ّوثستگی ضریة از دُستفاا تا ّصٍپژ ّای دادُ. هدآ تدست

 دتَ آى از حاکی ًتایج ّوچٌیي. دهیتاض بهطلَ اىتیرد جوعی ٍ ضخصی یهدرآکادخَ، یگیردیا فرٌّگ ضعیتٍ کِ داد ىًطا

 هؤلفِتیي فمط  ٍ دارد دجٍَ داریهعٌا تطِرا اىتیرد جوعی ٍ ضخصی یهدرآکادخَ ٍ یگیردیا فرٌّگ یهؤلفِّا تیي کِ

 .اردًد دجٍَ داریهعٌا تطِرا اىتیرد ضخصی یهدرآکادخَ تا یگیردیا فرٌّگ از «تَجِ»

 

 جوعی یهدرآکادخَ، خصیض یهدرآکادخَ، یگیردیا فرٌّگَای کلیذی:  ياژٌ
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