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 چکیدٌ

پصیطی زض ظًسگی وبضی ٍ اختوبػی وبضوٌبى آهَظضی،  تْیِ ٍ اػتجبضیبثی اثعاضی ثَهی ثطای ثب تَخِ ثِ اّویت هسئَلیت

ّسف ایي پژٍّص سـبذت ٍ ٌّدبضیـبثی پصیطی زض وبزض آهَظضی ؾطٍضی ثِ ًظط هی ضسس، ثٌبثطایي، سٌدص هسئَلیت

-ایي پژٍّص وبضثطزی اظ ًَع آظهَى .ثَز هسئَلیت پصیطی اػؿبی ّیئت ػلوی زاًطگبُ فطٌّگیبىهمیبسـی ثـطای سـٌدص 

ثب اػؿبی ّیئت ػلوی ٍ وبضوٌبى زاًطگبُ فطٌّگیبى ضوبل غطة وطَض ًفطی اظ  210ای ًوًَِ ثطای ایي هٌظَض. سبظی ثَز

ثطای . ی هحمك سبذتِ ثَزاثعاض پژٍّص حبؾط پطسطٌبهِ. ، ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتربة ضسًسای ًسجتیگیطی قجمًًِِوَاستفبزُ اظ 

ّبی تَغیفی اظ ضٍش آلفبی وطًٍجبخ ٍ ثبظآظهبیی خْت سٌدص پبیبیی ٍ اظ ضٍش ّب ػالٍُ ثط ضبذعٍ تحلیل زازُتدعیِ

-SPSS-V22  ٍLisrelتحلیل ػبهلی ٍ ضٍایی هحتَایی ٍ ّوگطا ثطای ثطضسی ضٍایی پطسطٌبهِ ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض 

V8.8 فطٌّگ (وسٍاضیوب)اوتطبفی، ثب استفبزُ اظچطذص هتؼبهس  ثطاسبس ًتبیح تحلیل ػبهلی. استفبزُ ضس ،

، تؼلك ذبقط (60/0)، تؼْس سبظهبًی(71/0)، ضّجطی(73/0)، َّش اذاللی(78/0)، َّش ّیدبًی(80/0)سبظهبًی

. ضٌبسبیی ضسًسپصیطی اػؿبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ فطٌّگیبى هسئَلیتّبی ثِ ػٌَاى هَلفِ( 50/0)ٍ  اضظضیبثی( 60/0)وبضی

 پصیطی اػؿبی ّیأت ػلویهسئَلیتسٌدص  پبیبیی ٍضٍایی هكلَثی زضزضهدوَع، ًتبیح ًطبى زازوِ ایي همیبس اظ 

 .ثطذَضزاض است

 .هسئَلیت پصیطی، اػؿبی ّیت ػلوی، زاًطگبُ فطٌّگیبى :ياژگبن کلیدی
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 مقدمٍ

ٍ ّب  اػتٌبیی ثِ هسبئل اذاللی ٍ فطاض اظ هسئَلیت اًس وِ ثی اهطٍظُ ثسیبضی اظ وطَضّب زض خْبى غٌؼتی ثِ ایي ثلَؽ ضسیسُ

ّبی هَفك ثطای تسٍیي استطاتژی اذاللی  اًدبهس ثِ ّویي زلیل، ثسیبضی اظ ضطوت تؼْسات اختوبػی، ثِ اظ ثیي ضفتي ثٌگبُ هی

زض  (.2016، 1اًس وِ ثبیس زض سبظهبى یه فطٌّگ هجتٌی ثط اذالق ضسَخ وٌس)وله احسبس ًیبظ وطزُ، ٍ ثِ ایي ثبٍض ضسیسُ

سبلن ضا زض  یٍ آضاهص ظًسگ صیزض ّط ػػط ٍ ظهبى، آسب طوٌساىیاًسسگی، ی اثؼبز ظًذػَظ اّویت اذالق زض ّوِ

ثسٍى ضػبیت اذالق،  ؛اػتمبززاضًس هحممبىثطذی ی وِ ثِ قَض. اًسهتػَض زاًستِ  یای ثب سكَح ثبالی ضضس اذاللخبهؼِ

 ثِ(. 1397ػطفبى، ًبزی ٍ اثطاّین ظازُ، )ضَزاذتالل هی گیطًس ٍ خطیبى تَلیس ػلـن ًیـع زچـبضاختوبػبت ػلوی ضىل ًوی

ثِ اذالق وبض ٍ ؾؼف زض ضػبیت اغَل اذاللی زض ثطذَضز ثب ًیطٍی اًسبًی سبظهبى ٍ  ّب سبظهبىی تَخْ یثی وِ قَض

ظیط سؤال ثجطز  آى ضاتَاًس هطىالتی ضا ثطای سبظهبى ایدبز وٌس ٍ هططٍػیت سبظهبى ٍ الساهبت  ًفؼبى ثیطًٍی، هی شی

ی وبضوٌبى ضبغل زض سبظهبًْب ی سبظهبًْب ٍ ثَسیلِّبی اذاللی وِ تَخِ ثِ آى زض ّوِ(. یىی اظ خٌج2017ِ)ضؾبیی، 

ثِ ػٌَاى یه العام ٍ تؼْس زضًٍی اظ سَی فطز ثطای اًدبم هكلَة ّوِ پصیطی است وِ ًیبظهٌس تَخِ است، هسئَلیت

فطزی وِ هسئَلیت . گیطز اظ زضٍى فطز سطچطوِ هیضَز وِ  ّبیی وِ ثط ػْسُ اٍ گصاضتِ ضسُ است، تؼطیف هی فؼبلیت

ّب ٍ وبضّب ضا اًدبم زّس یب ثط اًدبم ایي وبضّب تَسف زیگطاى  وٌس وِ یىسطی فؼبلیت گیطز، تَافك هی وبضی ضا ثط ػْسُ هی

 (.1394ظازُ، ظازُ ٍ ظالیغبحجی، ظالی)ًظبضت زاضتِ ثبضس

وٌٌس  گیطًس ٍ ظهبًی وِ هسئَلیتی ضا لجَل هی ثطاثط آًْب ضا ثِ ػْسُ هیهساض، هسئَلیت وبضّب ٍ پبسرگَیی زض افطاز اذالق

زٌّس ٍ زض غَضتی وِ زض وبض ذَز اضتجبُ وٌٌس ثب توبهی سؼی ذَز زض  وبضّبی ذَز ضا ثِ هَلغ ٍ ثب توبم تالش اًدبم هی

ضَز)ًبوبًَ ٍ  حسَة هیّبی هثجت آى خبهؼِ ه هسئَلیت پصیط ثَزى افطاز خبهؼِ یىی اظ ٍیژگی وَضٌس. اغالح آى هی

پصیطی فطزی ٍ اختوبػی ثط هیعاى (. غبحت ًظطاى هؼتمسًس وِ  افطاز یه سبظهبى ػالٍُ ثط هسئَلیت24: 2018، 2سَگِ

-پصیطی فطزی، اختوبػی ذالغِ ًویپصیطی آًْب تٌْب ثِ هسئَلیتپصیطی خبهؼِ ًیع تبثیطگصاضًس. اظ ایٌطٍ، هسئَلیتهسئَلیت

پصیطی التػبزی، اذاللی، لبًًَی ضا ًیع زاضتِ ثبضٌس تب ثِ ػٌَاى یه فطز لیتْبی زیگطی هبًٌس هسئَلیتضَز، آًبى ثبیس هسئَ

 (. 2017، 3لیَ)تَسؼِ یبفتِ ٍ ثبلٌسُ هَضز لجَل ٍالغ ضًَس

هَضز ثط قجك پژٍّطْبی اًدبم ضسُ زض ظهیٌِ هسئَلیت پصیطی، ػَاهل هتؼسزی ثط هیعاى هسئَلیت پصیطی افطاز زض سبظهبًْب 

ثطذی هحممبى ثِ ایي ًتیدِ ضسیسُ اًس وِ َّش اذاللی یىی اظ ػَاهل هَثط  ثط هسئَلیت پصیطی .  ثطضسی لطاض گطفتِ اًس

ایي هَؾَع ضا تبییس وطزُ ٍ ػٌَاى ( 2017) 4ّوچٌیي پبضویٌسَى ٍ ثیطى(. 103: 1394ضحیوی ٍ ّوىبضاى، )زاًطدَیبى است

زض پژٍّص ( 176: 2017) 5ٍیدىَى ٍ ّوىبضاى. یت پصیطی اذاللی ًیع هی گطززهی وٌٌس وِ َّش اذاللی  هٌدط ثِ هسئَل

ذَز ػٌَاى هی وٌٌس وِ َّش ّیدبًی یىی زیگط اظ ػَاهلی است وِ ثط ػولىطز افطاز زاًطگبّی تبثیطگصاض است ؾوي 
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اًس وِ ػَاهل ازُ( ًیع زض پژٍّص ذَز ًطبى ز2018) 1خوبلی ٍ وطم .ایٌىِ هَخت هسئَلیت پصیطی ثْتط آًبى هی گطزز

ّبی فطٌّگ سبظهبًی، َّیت، اًگیعش، تَاى زض زستِضًَس وِ ایي ػَاهل ضا هیهرتلفی هٌدط ثِ هسئَلیت پصیطی افطاز هی

 ػَاهل لبًًَی ٍ ...خبی زاز.

اسبسی ًظطاى حَظُ آهَظش ٍ تطثیت ثط ایي ثبٍضًس وِ زاًطگبُ ثب زاضتي هسئَلیت زض لجبل خبهؼِ ٍ زاًطدَیبى ًمطی غبحت

سبظهبًْبی آهَظضی ٍ  ثِ ػجبضت زیگط،(. 312: 2012، 2لئًَیساس ٍ ّوىبضاى)زض پطٍضش فطٌّگ پبسد گَیی زاضز

پصیطی ثبضٌس،  اظ خلَُ ثیطتطی ثطای ًوبیص هسئَلیتزاًطگبّْب ثِ زلیل ایٌىِ هسئَل تطثیت ٍ تؼلین ًیطٍی وبض وطَض هی

زض پژٍّطی ًطبى زازًس وِ ثیي ثبٍضّبی اػؿبی   (2015) 3الضز ٍ التَوبزض ایي ضاثكِ، پَثِ قَضی وِ . ثطذَضزاض ّستٌس

ثب ّیئت ػلوی هبًٌس هسئَلیت پصیطی فطزی ٍتػوین گیطی ثطای اًتربة قطح زضس ضاثكِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز. ثٌبثطایي، 

وبضوٌبى آهَظضی ای ٍ اختوبػی پصیطی زض ظًسگی حطفِی فَق زض ثبة اّویت هسئَلیتتَخِ ثِ هكبلت شوط ضسُ

ثب ایي . ضسسّب ؾطٍضی ثِ ًظط هیپصیطی اػؿبی ّیئت ػلوی زاًطگبُّب، تْیِ اثعاضی ثَهی ثطای سٌدص هسئَلیتزاًطگبُ

پصیطی اػؿبی ّیئت ػلوی زاًطگبُ حبل، تبوٌَى زض ّیچ پژٍّطی زض زاذل وطَض، اثعاضی ثَهی ثطای سٌدص هسئَلیت

-طگطفتي تٌبلؽ هَخَز ثیي ًیبظ ثِ تْیِ ٍ ٌّدبضیبثی اثعاضی ثطای سٌدص هسئَلیتثٌبثطایي، ثب زضًظ. قطاحی ًطسُ است

ّسف اظ اًدبم پژٍّص حبؾطسبذت یه اثعاضخبهغ ثَزوِ توبهی اثؼبز پصیطی ٍ فمساى چٌیي اثعاض ثَهی  زض  ایطاى، 

 :بی ظیط ثطضسی ضسُ استثسیي هٌظَض زض ایي تحمیك سَال ّ. پصیطی  ضا هتٌبست ثب هفَْم ًظطی آى ضبهل ضَزهسئَلیت

 پصیطی اػؿبی ّیئت ػلوی تسٍیي وطز؟تَاى ثطای سٌدص هسئَلیتچِ اثعاضی هی-1

 پصیطی اػؿبی ّیئت ػلوی ثِ چِ هیعاى است؟پبیبیی ٍ ضٍایی همیبس هسئَلیت-2

 ريش

 ولیِخبهؼۀ آهبضی ایي پژٍّص . سبظی  استاظ ًَع آظهَى، اخطاًظط ضیَُ  اظٍ  ًظط ّسف، وبضثطزی است اظتحمیك حبؾط 

ثب استفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ٍ  ًفط 210 ّبىثَزًس وِ اظ ثیي آ غطة ضوبل فطٌّگیبى زاًطگبُ وبضوٌبى ٍ ػلوی ّیئت اػؿبی

ثِ ػٌَاى گیطی قجمِ ای ًسجتی ًوًَِگیطی ًفط ثب استفبزُ اظ ضیَُ ًوًَِ D= ،210 50/0ثب زض ًظط گطفتي احتوبل ذكبی 

 زاًطگبّی ػلوی خبهؼۀ ذجطگبىًفط اظ  23هٌظَض تْیِ اثعاض پژٍّص اثتسا ثب ّوچٌیي، ثِ .تحمیك حبؾط اًتربة ضسًسی ًوًَِ

ی ثؼس ازثیبت پژٍّطی هَخَز زض ایي ظهیٌِ هَضز ثطضسی لطاض گطفتٌس تب زض یبفتِ اًدبم ضس ٍ زض هطحلِهػبحجِ ًیوِ سبظهبى 

 . ّیئت ػلوی زاًطگبُ فطٌّگیبى ضٌبسبیی ضسًسپصیطی اػؿبی ّبی هسئَلیتًْبیت هَلفِ
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 ابزار گزدآيری اطالعبت

سبذتِ ثط گطفتِ اظ وسّبی حبغل اظ هػبحجِ استفبزُ ضس وِ ثب ًظطسٌدی  ای هحمك پطسطٌبهِ اظ ّب زازُ یگطزآٍض هٌظَض ثِ

( الف:ضبهل زٍ لسوت استّبی ایي پژٍّص ّبی پطسطٌبهِگَیِ. زاًطگبُ فطٌّگیبى، تىویل ضساػؿبی ّیبت ػلوی اظ 

ایي لسوت ضبهل . ضٌبذتی پبسرگَیبى استػوَهی ّسف وست اقالػبت ولی ٍ خوؼیت ّبیالؤسزض : ػوَهی ّبیگَیِ

 ّبیگَیِ (ة. اًسپٌح سؤال است ٍ هَاضزی هبًٌس خٌسیت، سي، تحػیالت، ضضتِ تحػیلی، سبثمِ وبض ثِ وبض هكطح ضسُ

سَال ثبظ است وِ ثب هطٍض هجبًی ًظطی ٍ ػولی ٍ ًیع  2گَیِ ثستِ ٍ  55ي ثرص ضبهل ای: (هحمك سبذتِ پطسطٌبهِ)ترػػی 

 ّبیزض قطاحی ایي ثرص سؼی ضس وِ تب حس هوىي، گَیِ. ، تسٍیي ضس(ثرص ویفی)ّبی اوتطبفی  ًتبیح هػبحجِ

الظم ثِ شوط . لیىطت است ایگعیٌِ 5ّب اظ ًَع ثستِ ٍ اظ قیف ایي گَیِ. ّب ثطای پبسرگَیبى لبثل زضن ثبضسپطسطٌبهِ

ّبی غَضت ضفبّی خْت ضٍضي ضسى هكلت ٍ گَیِِثگط زض هحل حؿَض زاضتِ ٍ پژٍّصزض ظهبى تَظیغ پطسطٌبهِ است، 

زض ایي . اقالػبت هطثَـ ثِ پطسطٌبهِ آهسُ است 1زض خسٍل  .ّب هجبزضت ٍضظیسُ استثطای آظهَزًیضفغ اثْبم  ثِپطسطٌبهِ 

ضٍایی ظبّطی پطسطٌبهِ ًْبیی ثِ زٍض اظ . ضٍایی اظ ضٍایی غَضی، هحتَایی ٍ سبظُ استفبزُ ضسهٌظَض هحبسجِ پژٍّص ثِ

 .گط، چٌس ًفط اظ اػؿبی ًوًَِ، استبز ضاٌّوب ٍ هطبٍض تسٍیي گطزیسثِ ووه پژٍّص.... ایطازات ٍیطایطی، ضىلی، اهالیی ٍ 

ثبیس تَخِ زاضت وِ ثطضسی ضٍایی هحتَایی لجل اظ . استفبزُ ضس CVR  ٍCVI ّبیاظ فطم ثطای ثطضسی ضٍایی هحتَایی

اػؿبی هػبحجِ ضًَسُ، اسبتیس ضاٌّوب ٍ هطبٍض، زاًطدَیبى زوتطی هترػع زض ایي )تَظیغ پطسطٌبهِ ٍ اظ قطیك ذجطگبى 

 ثط اسبس ایي ًَع اظ ضٍایی ّیچ سَالی ًیبظ ثِ حصف ضسى ًساضت ٍ. گیطزغَضت هی..( ّب ٍ حَظُ، چٌس ًفط اظ آظهَزًی

ّبی ضٍایی تست.اظ زٍ لسوت ضٍایی ّوگطا ٍ ٍاگطا تطىیل ضسُ استضٍایی سبظُ . ثطذی سَاالت اغالح ضس

. 2ّوِ ثبضّبی ػبهلی هؼٌبزاض ثبضس؛ . 1: ضٍز ػجبضتٌس اظّبیی وِ ثطای سٌدص ضٍایی ّوگطا ثِ وبض هیتست(: تأییسی)ّوگطا

/. 5ثعضگتط اظ ( هیبًگیي ٍاضیبًس استرطاج ضسُ) AVE. 3ثبضس؛  /.7ثبضس ٍ ثْتط ایي وِ ثبالی /. 5ثبضّبی ػبهلی ثبالی 

 ثطای تست. پبیبیی تطویجی ثعضگتط اظ هیبًگیي ٍاضیبًس استرطاج ضسُ ثبضس وِ توبم هَاضز زض ایي پژٍّص تبییس ضس. 4ثبضس؛ 

 ثیي ّوجستگی همبزیط خساٍل تطویت اظ ضبذع ایي الضوط استفبزُ ضس  ٍ فَضًل اظ آظهَى (تطریػی) ٍاگطا ضٍایی

 همساض ثیطتطیي ضسُ، استرطاج ٍاضیبًس هیبًگیي خصض همبزیط. آهس زستثِ ضسُ استرطاج ٍاضیبًس هتَسف ٍ پٌْبى هتغیطّبی

 ؾطیت اظ پبیبیی هحبسجِ ثطای پژٍّص ایي زض. است پژٍّص هتغیطّبی ثیي زض ٍاگطا ضٍایی ٍخَز ثیبًگط وِ زازًس ًطبى ضا

 ٍ وطًٍجبخ آلفبی ؾطیت هیعاى است هطبّسُ لبثل 1 خسٍل زض وِ قَضّوبى. ضس استفبزُ تطویجی پبیبیی ٍ وطًٍجبخ آلفبی

 وطًٍجبخ آلفبی تست پیص وِ زاضت تَخِ ثبیس الجتِ. است 0.7 اظ ثبالتط پصیطی هسئَلیت ثؼس ّبی هؤلفِ ّوِ ثطای تطویجی

 ًْبیی پطسطٌبهِ است هٌبست سَاالت زضًٍی ّوجستگی زضیبفتین ایٌىِ اظ ثؼس ٍ ضس اًدبم خساگبًِ آظهَزًی 30 ضٍی ثط

-زض خسٍل ظیط ؾطایت آلفبی وطًٍجبخ ٍ پبیبیی تطویجی هتغیطّب آٍضزُ ضسُ است ٍ هی .ضس تَظیغ ّبآظهَزًی سبیط ثطای

 :تَاى ایي زٍ ؾطیت ضا ثب ّن همبیسِ وطز
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 هطرػبت پطسطٌبهِ -1خسٍل 

 هفَْم 
 تؼساز گَیِ ضوبضُ گَیِ ّب اثؼبز

 ؾطیت

 آلفب

 پبیبیی تطویجی

   
د  

بتی
اس

ی 
یز

ذ
ت پ

ًلی
سئ

م
 

 76/0 78/0 8 8-1 َّش اذاللی

 74/0 75/0 7 15-9 َّش ّیدبًی

 77/0 79/0 6 21-16 ضّجطی

 78/0 81/0 10 31-22 فطٌّگ سبظهبًی

 77/0 78/0 7 38-32 تؼْس سبظهبًی

 73/0 76/0 10 48-39 تؼلك ذبقط وبضی

 85/0 82/0 7 55-49 اضظضیبثی

 

 

 

 َبیبفتٍ
 

 وٌٌسگبى ضٌبذتی هطثَـ ثِ ضطوت: اقالػبت خوؼیت2خسٍل 

 

تب  41زضغس ثیي  39سبل،  40تب  36زضغس ثیي  23سبل،  35ّب ووتط اظ  زضغس اظ آظهَزًی 11اسبس اقالػبت خسٍل ثبال،  ثط

 103ی ایي تحمیك هطز ٍ زضغس( اظ اػؿبی ًوًَِ 51ًفط)107ّوچٌیي،  سبل سي زاضتٌس.  45زضغس ثبالتط اظ  27سبل ٍ  45

 (زضغس)فطٍاًی قجمِ هتغیط (زضغس)فطٍاًی قجمِ هتغیط

ی
صیل

ح
ٌ ت

زي
گ

 

  (٪39)82 ػلَم اًسبًی

 

 سه

 (٪11)23 سبل 35ظیط 

 (٪21)44 فٌی ٍ هٌْسسی

 (٪23)48 سبل 40-36 (٪33)69 ػلَم پبیِ

 (٪7)15 سبیط

 (٪39)82 سبل 41-45

 (٪27)57 سبل 45ثبالتط اظ 

 (٪49)103 ظى (٪51)107 هطز جىسیت
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زضغس زض فٌی ٍ هٌْسسی،  21وٌٌسگبى زض گطٍُ ػلَم اًسبًی، زضغس اظ ضطوت 39ثطایي، زضغس( زذتط ثَزًس. ػالٍُ 49ًفط)

 ّبی تحػیلی هطغَل ثَزًس. زضغس زض سبیط گطٍُ 7زضغس زض ػلَم پبیِ ٍ  33

 

 

 فی تحلیل عبملی اکتشب

 .اظ تحلیل ػبهلی اوتطبفی استفبزُ ضس پصیطیهسئَلیت ّبی هَلفِثِ هٌظَض استرطاج 

-تَاى زازُیبفتین وِ هیاػؿبی ّیئت ػلوی، اثتسا ثبیس اظ ایي هسألِ اقویٌبى هی پصیطیهسئَلیتّبی ثطای ضٌبسبیی هَلفِ

ثطای ( اًساظُ ًوًَِ ٍ ضاثكِ ثیي هتغیطّب)ّبی هَضز ًظط ّبی هَخَز ضا ثطای تحلیل ثِ وبض ثطز یب ثِ ػجبضتی، آیب تؼساز زازُ

ًتبیح ًطبى زاز، ضبذع  .ٍ آظهَى ثبضتلت استفبزُ ضس KMOتحلیل ػبهلی هٌبست ّستٌس یب ذیط؟ ثسیي هٌظَض اظ ضبذع 

KMO  بس زّس وِ حبوی اظ وفبیت حدن ًوًَِ ثط اسثَزُ ٍ همبزیط تمطیجب  ًعزیه ثِ یه ضا ًطبى هی 0.6ثعضگتط اظ

ثطای آظهَى ثبضتلت ًیع ًطبى زٌّسُ هٌبست  0.000زاضی سكح هؼٌی. ثبضسّبی ضٌبسبیی ضسُ ثطای تحلیل ػبهلی هیضبذع

اػؿبی   پصیطیهسئَلیتّبی قَض وِ گفتِ ضس زض ضٌبسبیی هَلفِّوبى. ثبضسثَزى هتغیط پژٍّص ثطای تحلیل ػبهلی هی

ضبذع ضٌبسبیی ضسُ هَثط  55غل اظ ثرص ویفی ٍ ضٍایی هحتَا، ضٍی ثطاسبس ًتبیح حبّیئت ػلوی زاًطگبُ فطٌّگیبى 

 .پصیطی تحلیل ػبهلی اوتطبفی اًدبم ضس وِ ًتبیح آى زض ظیط گعاضش ضسُ استثط هسئَلیت

 

 

 

 هسل استرطاج ضسُ ًْبیی. 1ضىل 
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ثِ چِ هیعاى است، ثب تَخِ ثِ ًطهبل ثَزى تَظیغ زازُ ّب  پصیطی ّبی ضٌبسبیی ضسُ هسئَلیت ثطای ایٌىِ ثساًین ٍؾؼیت هَلفِ

ای است، اضظش ػسزی  زضخِ 5زض ایي لسوت ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همیبس  استفبزُ ضس. tٍ همیبس فبغلِ ای هتغیطّب اظ آظهَى 

 ُ است.ای زض خسٍل ظیط آٍضزُ ضسًتیدِ آظهَى تی ته ًوًَِزض ًظط گطفتین.  3ثطای همبیسِ ثب آهبضُ تی ضا ػسز 

 ای ثِ هٌظَض ثطضسی ٍؾؼیت هَخَز : آظهَى تی ته ًو3ًَِخسٍل 

 3اضظش آظهَى ;  هَلفِ سبظُ

 %95 اقویٌبى فبغلِ هیبًگیي اذتالف .Sig همساض تی

 حس ثبال پبییي حس

فِ
هَل

 
ثط 

ثط 
هؤ

ی 
ّب

ئَل
هس

ی
 ت

طیپص
 ی

 0.448 0.244 0.346 0.000 6.709 اذاللی َّش

 0.430 0.227 0.329 0.000 6.392 ّیدبًی َّش

 0.334 0.090 0.212 0.001 3.421 ضّجطی

 فطٌّگ

 سبظهبًی

3.940 0.000 0.209 0.105 0.314 

 0.365 0.183 0.273 0.000 5.923 سبظهبًی تؼْس

 ذبقط تؼلك

 وبضی

3.810 0.000 0.188 0.091 0.285 

 0.429 0.216 0.322 0.000 5.996 اضظضیبثی

ثبضس ٍ ثٌبثطایي فطؼ غفط ّب ووتط اظ پٌح غسم هی ضَز، سكح هؼٌبزاضی زض ّوِ هَلفِخسٍل هطبّسُ هی قَض وِ زضّوبى

ضَز. ّوچٌیي، ثب تَخِ ثِ ستَى اذتالف هیبًگیي،  ّب ضز ٍ فطؼ پژٍّص تأییس هی زضغس اقویٌبى ثطای ایي هَلفِ 95ثب 

 ثبضس. )ٍؾؼیت هكلَة( هی 3ّب ػسزی ثعضگتط اظ  همبزیط آى ػسزی هثجت ٍ ًطبًگط آى است وِ هیبًگیي ّوِ هَلفِ

 

 بحث ي وتیجٍ گیزی

تسٍیي، ضٍایی سٌدی ٍ اػتجبضیبثی  همیبس هسئَلیت پصیطی اػؿبی ّیئت ػلوی زاًطگبُ فطٌّگیبى پژٍّص حبؾط ثب ّسف 

بیی اثؼبز ٍ هَلفِ زض ایي پژٍّص ثِ هٌظَض ضٌبذت ثْتط هَؾَع زض ظهیٌِ هسئَلیت پصیطی اسبتیس ٍ ّوچٌیي ضٌبس .اًدبم ضس

وِ  اسبتیس زض زاًطگبُ فطٌّگیبى ٍ زاًطگبّی غَضت اًفطازی ثب ذجطگبىّبی ػویك ٍ اوتطبفی ثِاظ قطیك هػبحجِ ّبی آى، 

هثبثِ تىٌیىی  آٍضی ٍ ثب استفبزُ اظ ضٍش تحلیل هحتَا ثِ ّبی ویفی الظم خوغزازُ. غَضت ّسفوٌس اًتربة ضسُ ثَزًسثِ

ّب هجٌبی ایي هفبّین، ػَاهل ٍ همَلِ. ّب ٍ ػَاهل اغلی ٍ فطػی ضٌبسبیی ٍ هَضز تحلیل لطاض گطفتهمَلِپژٍّطی، هفبّین، 

ٍ ػَاهل  هسئَلیت پصیطی اػؿبی ّیئت ػلوی زاًطگبُ فطٌّگیبى ّبی ثطای ضٌبذت اثؼبز ٍ هؤلفِ( پطسطٌبهِ)تسٍیي اثعاض 

ی پژٍّص، اظ ًظطات اضظضوٌس اسبتیس آضٌب ثب ایي حَظُ ٍ ثطای حػَل اقویٌبى اظ ضٍایی ثرص ویف. هَثط ثط آى گطزیس

پبیبیی ثبظآظهَى ٍ ضٍش تَافك زضٍى هَؾَػی ًیع، . هترػػبى زاًطگبّی وِ زض ایي حَظُ ذجطُ ٍ هكلغ ثَزًس استفبزُ ضس
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 7ّبی هَخَز، اظ هیبى گَیِپس اظ تحلیل هحتَای هػبحجِ ّب، . ّبی اًدبم گطفتِ استفبزُ ضسثطای هحبسجِ پبیبیی هػبحجِ

ای ثط اسبس هكبلؼِ. اًس گصاضی ضسُّب ًبمّبی هَخَز ایي هَلفِضٌبسبیی ثَز وِ ثط اسبس ازثیبت، پیطیٌِ ٍ ًظطیِ لبثلهَلفِ 

پصیطی اػؿبی ّیئت ػلوی زاًطگبُ فطٌّگیبى ّبی اثطگصاض ثط هسئَلیتوِ زض ظهیٌِ ازثیبت ایي حَظُ غَضت گطفت هَلفِ

 ، تؼْس(گَی10ِ)سبظهبًی ، فطٌّگ(گَیِ 6)، ضّجطی(گَیِ 7)ّیدبًی ، َّش(گَیِ 8)اللیاذ ضوبل غطة ضبهل َّش

ای ّبی ثِ زست آهسُ، پطسطٌبهِگَیِ ثَز، ثط اسبس ضبذع 7)ٍ اضظضیبثی( گَی10ِ)وبضی ذبقط ، تؼلك(گَیِ 7)سبظهبًی

زاًطگبُ فطٌّگیبى  ضوبل غطة لطاض ًفط اظ اػؿبی ّیئت ػلوی  210گَیِ قطاحی ضس ٍ زض اذتیبض  55هحمك سبذتِ ضبهل 

ثطای اقویٌبى اظ ضٍایی پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ، اظ ضٍایی غَضی، هحتَا ٍ سبظُ استفبزُ ضس ٍ ثب تَخِ ثِ ًظطات . گطفت

ثطای هحبسجِ پبیبیی، ًیع اظ زٍ ضٍش آلفبی وطًٍجبخ ٍ پبیبیی . اضظضوٌس افطاز ٍ غبحجٌظطاى شیػالح، هَضز تبییس لطاض گطفت

ّبی ضٌبسبیی ضسُ  ٍؾؼیت هَلفِزضًْبیت . گعاضش ضس 7/0وِ ؾطیت ّوـِ گَیـِ ّبی آى ثـبالی . جی استفبزُ ضستطوی

 . ای تبییس ضسته ًوtًَِ اظ قطیك آظهَى  پصیطی هسئَلیت

-ّبی اًدبم ضسُ ثب یبفتِ پژٍّص حبؾط ّورَاًی زاضز، اظ آى خولِ هیزض ایي ذػَظ، ثطذی یبفتِ ّبی حبغل اظ پژٍّص

ضًَس پصیطی افطاز هی(، اضبضُ وطز وِ ًطبى زازًس وِ ػَاهل هرتلفی هٌدط ثِ هسئَلیت2018خوبلی ٍ وطم )تَاى ثِ پژٍّص 

 1تَاى زض زستِ ّبی فطٌّگ سبظهبًی، َّیت، اًگیعش، ػَاهل لبًًَی ٍ ...خبی زاز. ّوچٌیي، فَضتیسوِ ایي ػَاهل ضا هی

ازًس وِ یبزگیطی سبظهبًی ٍ تؼْس سبظهبًی ًمص ثسعایی زض هسئَلیت پصیطی (، ًیع زض پژٍّطی ًطبى ز2018ٍ ّوىبضاى )

( ًیع زض پژٍّطی ثِ ایي ًتدِ ضسیس وِ َّش ّیدبًی ٍ اثؼبز آى ثط هسئَلیت پصیطی اختوبػی 2017) 2زاضز. ضیپلی ٍ وبسبضظ

بى زازًس وِ َّش اذاللی ثب ( ًط2017گصاض ّستٌس. زض پژٍّص ّوسَی زیگط ثب تحمیمك حبؾط ٍیدىَى ٍ ّوىبضاى )تبثیط

هَلفِ ّبی تَسؼِ سبظهبًی ضاثكِ زاضز. یىی اظ ایي هَلفِ ّبی هَضز اضظیبثی هسئَلیت پصیطی اختوبػی ثَزُ است. پَالضز ٍ 

پصیطی فطزی ٍتػوین (، ّن زض پژٍّطی ًطبى زازًس وِ ثیي ثبٍضّبی اػؿبی ّیئت ػلوی هبًٌس هسئَلیت2015التَوب )

(، زض پژٍّص زیگطی ًطبى زاز وِ َّش 2015) 3قطح زضس ضاثكِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز. ٍیلٌسىیگیطی ثطای اًتربة 

ًیع زض ثیي ( 1395) ّوىبضاى ٍ گطزز. حجیجیپصیطی هیسبظهبًی هَخت ثْجَز اًتمبل زاًص زض سبظهبى ٍ افعایص هسئَلیت

 وِ زاضز ٍخَز زاًطگبُ اختوبػی پصیطیتهسئَلی هسل زض اسبسی ثؼس پٌح ّبی زاذلی، ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِپژٍّص

 اثؼبز زض ثبض اٍلیي ثطای فٌبٍضی پصیطیهسئَلیت ثؼس وِ فٌبٍضی ٍ اذاللی لبًًَی، التػبزی، ثططزٍستبًِ، اثؼبز: اظ اًسػجبضت

 لجلی ّبیپژٍّص اظ ضا پژٍّص اهط ایي وِ ضس گطفتِ ًظط زض آى ثطای ًیع ضبذع 46 ٍ اؾبفِ سبظهبًی پصیطی هسئَلیت

اًس وِ پصیطی اسبتیس اضبضُ وطزُّبی هسئَلیتّبی زیگطی ثِ ػٌَاى هَلفِاست. الجتِ ایي پژٍّطگطاى ثِ هَلفِ وطزُ هتوبیع

 (1395) وطثىٌسی هؼیٌی ٍ ًمكِ افتطالطبى ثب پژٍّص حبؾط زض ّویي اهط است. زض پژٍّص زیگطی زض ایي ظهیٌِ، قجطسب

 ؾطیت. زاضز ٍخَز هؼٌبزاضی ٍ هثجت تبثیط سبظهبى اختوبػی پصیطی هسئَلیت ٍ سبظهبًی َّش اثؼبز هیبى زازًس وِ ًطبى

                                                      
1
. Fortis 

2
. Shipley & Casarez 

3
. Wilensky 



 ......تسٍیي، ضٍایی سٌدی ٍ اػتجبضیبثی  همیبس هسئَلیت پصیطی 

 

164 

 
 

 ثِ تَاًٌس هی سبظهبًی َّش اثؼبز ّوِ وِ زاز ًطبى سبظهبى اختوبػی پصیطی هسئَلیت ٍ سبظهبًی َّش اثؼبز هیبى ضگطسیَى

 . وٌٌس ثیٌی پیص ضا سبظهبى اختوبػی پصیطی هسئَلیت ثؼس هؼٌبزاض ٍ هثجت قَض

ضسُ زض ایي تحمیك اظ ضٍایی ٍ پبیبیی هكلَثی اثعاض تسٍیي تَاى گفت وِ ثطاسبس ًتبیح ثِ زست آهسُ اظ ایي تحمیك هی

هیعاى ی سٌدص تَاًس زض ظهیٌِی تسٍیي ضسُ زض ایي تحمیك هیاستفبزُ اظ پطسطٌبهِ ثٌبثطایي،. ثطذَضزاض است

 . هثوطثوط ثبضس ٍیژُ اػؿبی ّیئت ػلوی زاًطگبُ فطٌّگیبى ّب ٍ ثِپصیطی اػؿبی ّیئت ػلوی زاًطگبُهسئَلیت
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