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چکیده

  پژُّػ ؽبضس ثب آگبُی اش ًیبشُبی کًٌْی دز اهس آهْشغ، ثس آى اظذ ثَ ثسزظی هقبیعهَ
ی دُهن  آههْشاى پبیهَعولکسد رؾفهیلی داًهػ رأصیس آهْشغ ثَ زّغ ظٌزی ثب اظزقسایی ثس

رغسثهی اظهذ کهَ زّغ اًغبم پژُّػ اش ًْع ًیوَ. دظزْز شثبى فبزظی ثپسداشددز دزض 
آهْشاى پژُّػ ؽبضس داًػ  عبهعَ. آشهْى اظزفبدٍ ؼدٍ اظذپط آشهْى ّآى اش پیػ دز

آههْش داًهػ 20دز دظهزسض،  اظذ کهَ ثهَ طهْز ًْز ثْدٍ دثیسظزبى عالهَ ؽلی ؼِسظزبى
ثهَ ایهي هٌرهْز اش . آههبزی اًزاهبة ؼهدًد  ًْهَدُن اًعبًی ایي هدزظهَ ثهَ عٌهْاى ًو  پبیَ
اظهبض طجقهَ ثٌهدی  علعَ ردزیط ثَ زّغ ظهٌزی، آشههًْی ثهس02 یبد ؼدٍ ثعد اش  عبهعَ

علعَ ردزیط ثَ زّغ اظهزقسایی، 02ّ ظپط ثعد اش  ثَ عول آهد «ثلْم»اُداف آهْشؼی
اظزفبدٍ  ُب ثبثْدى دادٍ ایي رؾقیق، ًسهبل دز .ثب ُوبى اُداف ثسگصاز ؼد آشهًْی هغدداً
ْگسّف_اظویسًْف رأیید ؼد ّ اش ُهب اش ًهسم افهصاز رؾلیل دادٍ یَ ّرغصجيت  آشهْى کلو
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22spss  ّ ًَزههبیظ  .اظههزفبدٍ ؼههد «آشهههْى رههی» ُههبی دّ آشهههْى اشهیههبًگیي  ثههسای هقبیعهه
 ؽبـل اش ایي پژُّػ ًؽبى داد زّغ ردزیط اظهزقسایی دز هقبیعهَ ثهب زّغ ظهٌزی ثهس

 شثبى فبزظهی رهأصیس هعٌهبدازی دازد ّ دُن، دز دظزْز  پبیَ آهْشاىعولکسد رؾفیلی داًػ
دز روهبم ظه ْػ یهبدگیسی ثلهْم، عولکهسد ثِزهسی  «ًقهد»داًػ آهْشاى ثهَ ییهس اش ؽی هَ 

هعٌهبداز  ًیهص ثهْدٍ  داؼزٌد ّ الجزَ ایي ثِجْد عولکسد دز ظ ْػ دزک، رغصیهَ، ّ آفهسیٌػ
 .  اظذ
 عولکسد رؾفهیلی، دظزْز شثبى فبزظی، اظزقسایی،ردزیط  ردزیط ظٌزی، :ىاواژهکلید

 . یبدگیسی
 

 مقدمه .1
ُهب  آى ُبی هِوّی ُعزٌد کَ اًعبى دز ظساظس شًدگی خهْد ثهبیبدگیسی، فعّبلیذ آهْشغ ّ

ُهب  کٌٌد ًقهػ ّ کهبزکسد آى هْاعَ اظذ ّ ُس چقدز عْاهع ثَ ظوذ پیؽسفذ ؽسکذ هی
رْاى یبدگیسی زا رعِیل کهسد  چگًَْ هیُبی اخیس ایي ثؾش کَ   دز دَُ. ؼْد ثیؽزس ًیص هی

دُهد کهَ دز  ُبی هازلف ًؽبى هی ًزبیظ ثَ دظذ آهدٍ اش پژُّػ .ثعیبز داغ ؼدٍ اظذ
ُبی اًزقبل، ًقبط ضعف آهْشؼی هؽزسکی ّعْد دازد ّ الشم اظهذ دز ًگهسغ ّ  ظیعزن

یکهی ( 4931:44 ،، مصطفیی وطٌر)ملکی آًراطین ردزیط هعلوبى رؾْالری ایغبد ؼْد
فسایٌد ردزیط ّ یبدگیسی اظذ کَ ثَ دلیهل  ُبی هِن ثسای زظیدى ثَ اُداف دزض،ٍاش زا

ثهسای . علهْم رسثیزهی دازد  رْعَّ ـبؽت ًرساى ؽی هَ اُوّیذ آى دز آهْشغ، ثعیبز هْزد
اًهداش ؼهٌبخزی عجهبزد یهبدگیسی اش چؽهن. اظهذ یبدگیسی، رعبزیف گًْبگًْی ذکهس ؼهدٍ
ؼاؿ کَ قبثلیذ ثسّش زفزبزُبی هزفهبّد زا ثهسای اظذ اش رغییس دز ظبخزبزُبی ذٌُی 

دز هههدازض، یههبدگیسی هفههبُین (. 213: 0951هؾوّههدی ثبیوایهه یی، ) کٌههداّ فهساُن هههی
آههْشاى ثهسای زظهیدى ثهَ ایهي ُهبی ذٌُهی داًهػهعلین ثب رْعَ ثَ ظسفیذ هازلفی دازد ّ

فِهن ه بلهت،  ک ّدز ثَ رْاًبیی یهبدآّزی،» یبدگیسی اش ایي زّ. کٌدُب رالغ هیرْاًبیی
ُهبیی کههَ دز ازشغ ُههب ّای اش گهسایػداؼهزي ثههَ ًهْع ّیههژٍ روبیههل ُههبی عولهی،هِهبزد

(. 06: 4939،)ػطبانیی «ؼهْداطهال  ههی اظهذ، هْزد رأکید قسازگسفزهَ اُداف آهْشغ
ی یههبدگیسی زفزههبزگسایی، ؼههٌبخذ گسایههی ّ  یههَیظططزُههبی یههبدگیسی هازلفههی چههْى ًرسیههَ
ُهب زّیکسدُهبی اظهزفبدٍ اش ایهي ًرسیهَ رْاًهد ثهبهعلیهن ههیکهَ  دازد ّعهْد گساییظبخذ
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ُهبی هؽهکالد زّغ ُهب ّدز عِهذ زفهع کبظهزی ردزیط ّیژٍ دزض زا اًزاهبة کٌهد ّ
ُهبی ًزیغَ، ًرسیَ دز. ثجسد ُب ثِسٍآهْشغ قجلی، ثَ ًؾْ هؤصیسی اش زاُکبزُبی ایي ًرسیَ

.دی دازًدُبی آهْشؼی رأصیس شیبدادى ثَ فعّبلیذ یبدگیسی دز عِذ
علهن . علهْم ؼهٌبخزی اظهذ  گعهزسدٍ  ُهبی ؽهْشٍگسایی یکی اش شیهس هغوْعهَظبخذ

رأکید ثس  پسداشد ّرعبهل ثیي افساد هی یبدظپبزی ّ چگًْگی یبدگیسی،  ؼٌبخذ ثَ ه بلعَ
-دُههیًوههْدى فسایٌههد یههبد ثههسای کیفههی(. 0: 4934 ،)وزیچططنر  دازد فسایٌههدُبی ذٌُههی

ایهي عهص ثهب ر یهَ ثهس  ًقؽهی فعّهبل دز یهبدگیسی داؼهزَ ثبؼهٌد ّ فساگیهساى، ثبید ،ین گیزی
 ُبی اخیهس دز ظهبل. پهریس ًیعهذگسایهی اهکهبىیهب زّیکسدُهبی ظهبخزي ُبالگُْب، ًرسیَ

ُبی ردزیط ـْزد پریسفزهَ اظهذب ثهب  رؾقیقبد شیبدی ثب ربکید ثس لصّم رْعَ ثَ زّغ
ثاؽهٌد ّ آى  س ثیؽهزسی هیُبی ردزیط فعبل ثَ فساگیساى قدزد رف  علن ثَ ایي کَ زّغ

 (.2602ُسًبًدش ّ ُوکبزاى، )کٌٌد  ُب زا ثسای شًدگی ثِزس دز عبهعَ آهبدٍ هی
ای دز عِههذ پیؽههسفذ رؾفههیلی داًههػ آهههْشاى  رْاًههد ًقههػ ّیههژٍ زّغ رههدزیط هی

داؼزَ ثبؼد ّ ًقػ اـلی هدازض، رسثیذ افسادی اظذ کهَ ثهب ربکیهد ثهس فهساُن ظهبخزي 
ُههب زا افههسادی خههال ، عقالًههی ثههب ثیٌؽههی هزٌههْع ّ گعههزسدٍ  اثصازُههبی ؼههٌبخزی ثزههْاى آى

ثعهیبزی اش ًرسیهَ پهسداشاى علهْم رسثیزهی (. 444: 4931، )فزىطن ی ً ىککطنرا ثبزآّزد 
ُهبی ظهٌزی آههْشغ دز ههدازض، عبههل  ، هعزقدًهد کهَ زّغ2ّ ظیساریٌگ 0هبًٌد گْدلد

( 0541) 9ثهبزرْى( 4934، )امینطیهِوی دز فقس رف س داًػ آهْشاى ثَ ؽعبة هی آیٌد 
اّ رههدزیط زا ؼههبهل رؾسیهه ،  دُههدبرعسیفهی هازفههس اهههب عههبهعی اش رههدزیط ازا ههَ هههی

اظههزفبدٍ اش (. 023: 4931،) یننرًیطط داًهد رؽهْیق یبدگیسًههدٍ هههی زاٌُوهبیی، ُههدایذ ّ
آههْش ُهب داًهػ الگُْبی رهدزیط ییسفعّهبل کهَ دز آى ردزیط ثس خالف الگُْبی فعّبل دز

 آههْشاىًقهد دز داًهػ رؾلیهل ّ هْعت رقْیذ قدزد رغصیهَ ّهْعْدی اًفعبلی اظذ، 
ی  اًع هبف اظهذ ّ هعلیهن ثهَ عٌهْاى گٌغیٌهَ قبثل ی دزظی دز ایي الگُْب ثسًبهَ. ؼْدهی

 رعِیل کٌٌهدٍ دازد ّ ؼْدب ثلکَ ًقػ زاٌُوب ّآهْشاى ظبُس ًویهعلْهبد دز ثساثس داًػ
 (.  52: 0944 بزاى،ُوک ای ّ)اکازی ػل ره ی ـسف ًیعذ دٌُدٍاًزقبل
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داًهػ آههْشاى زا دز یه   الگهْی رهدزیط اظهزقسایی، اش هیبى الگُْبی ردزیط فعبل،
ظهپط  عجهبزد اظهذ اش عوهل هؽهبُدا ؽهْادس ّ اظهزقسا. دُهد چبلػ خهبؾ قهساز هی
 :4931،)ػطبانیی اظهذ اظهبض آًههَ هؽهبُدٍ ؼهدٍ ظهبشی ثهساظزٌزبط ثَ هٌرْز فسضیَ

اظزفبدٍ اش الگهْی رهدزیط اظهزقسا ی، ثبعهش ثِجهْد ظسفیهذ رف هس، گهسدآّزی،  ّ (023
، )فزىطن ی وطٌر ً ىککطنرا ظبشهبًدُی، کٌزسل اطالعبد ّ ًبم گرازی هفبُین هی ؼهْد 

کٌهد، ثلکهَ  ی داًهػ آههْشاى کوه  هی ایي زّغ ًَ رٌِب ثَ ثبال زفزي اًگیصٍ(. 02: 4931
آههْشاى ثهب کٌهد رهب داًهػ کو  هی دازد ّ ُب ّ فِن اـْل زا دز پیهِبزد دزک ؽقبیق،

صیسرهسی آمطٌس رًیکطز  مط کنط   ایطغ. وض این رًع ککک میثگیسًد رالغ خْدؼبى یبد
ُبی هزعدید ثهْدٍ ظبل گرؼزَ ایي الگْ هْضْع پژُّػ ظی اش. ثسای یبدگیسی اریابذ کٌد

فبدٍ دز ثههسای اظههز« 0ُیلههدا ربثههب»دازد، کههبز اش هیههبى آصههبزی کههَ دز ایههي شهیٌههَ ّعههْد ّ
 .  ُبی دزض کًٌْی ثعیبز هْزد رْعَ قساز گسفزَ اظذ کالض
گیسًهد هعلن دز ؼسای ی قسازههی آهْش ّهعزقد اظذ ثب اظزفبدٍ اش ایي الگْ، داًػ ربثب

طهسػ ظههؤاالری  هعلهن ثههب. ؼهْده بلههت دزض ثهب ًرهن خبـههی ه هسػ هههی کهَ هفهبُین ّ
آهْشاى هعیس عصء ثهَ کهل زا  داًػ. کٌدُدفوٌد آًبى زا ثَ ظوذ اُداف دزض ُدایذ هی

گهبُی ههی ًرس، اطهالع ّ ی دزض اش هفبُین هْزد دز پبیبى علعَ کٌٌد ّدًجبل هی  یبثٌهدآ
ای اش اطالعهبد دز قلوهسّ خهبؾ ثدیي ـْزد کَ دز اثزدا هغوْعَ(. 52: 4311،)تنبن

ز هغهص اطالعهبد زا د ؼْدب پط اش آى داًػ آهْشاىدز اخزیبز  داًػ آهْشاى قساز دادٍ هی
ُبی خهْد آهْخزَ دٌُد ّدٌُدب ً بد ّ ه بلت زا ثَ یکدیگس ازرجبط هیخْد ظبشهبى هی
 پهیػ گهْیی ّ ظهبشی،ثَ ایي رسریت ثَ فسضیَ. گیسًدُبی عدید ثَ کبز هیزا دز هْقعیذ
الگُْهبی  رْاًهد ثهب کهبزثسد زاُجسدُهب ّهعلیهن ههی .پسداشًهدُهبی ًبآؼهٌب ههیرْضیؼ پدیدٍ

دز  کٌهد ّیهبدگیسی زا دزًّهی  فعّهبل خهْد دز کهالض، هعهزقین ّ ردزیط ّکبُػ ًقهػ
-36: 0942 اؽوهدی، ی رالّکهی ّهعزوهد) هفِْم ظبشی ثَ داًػ آههْشاى یهبزی دُهد

یبدگیسًهدٍ  .زّغ یهبدگیسی اش طسیهق رغسثهَ اظهذ زّغ رف ّس اظهزقسایی، ثٌبثسایي ب(32
ُب زا ثب یه   فعّبلیذ یرسؼدى یبدگیسثسای زّؼي کٌدب خْد دز اًغبم فعبلیذ هؽبزکذ هی

دز  ّ یبثههد ُههبی هفیههدی دظههذ هههیکٌههدب ثههَ ثیههٌػ ثسزظههی هی ًگههبٍ هْؼههکبفبًَ هغههدیدا

                                                                                                                                                    
1. Hilda Taba 
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 کهسدى،ایهي زاُجهسد ؼهبهل رغسثهَ. کٌهدُبی عدید اش یبدگیسی خْد اظزفبدٍ ههیهْقعیذ
: 4931،)رضطنسا ه رعوهین ّکهبزثسد اظهذ اظهزٌزبط یهب رؾلیل یهب پهسداشغ، کسدى،ظِین
ردزیط . ؼْد زّغ اش اهْز عص ی ثَ هٌرْز زظیدى ثَ اهْز کلیی اظزفبدٍ هیدز ایي (. 94

یبدگیسًهدگبى دز اصهس کٌهبز ُهن گهرازدى ههْازد  ؼهْد ّعص ی ؼهسّع ههی ثب هفبُین خسد ّ
ثهَ . ؼهًْد ُب ثب یکدیگس، ثَ ظهوذ اظهزٌزبط ههْازد کلهی ُهدایذ هی ی آى هقبیعَ عص ی ّ

ُهبی دٍ اش ایهي زّغ دز رقْیهذ هِهبزداظهزفب دلیل هبُیهذ ّاگسایهی زّغ اظهزقسایی،
(. 000-006: 0943،)عاطط اهليی ًههْآّزی هههؤصیس اظههذ خای قیههذ ّ رف ّههس، اظههزدالل،

ّ آًِب زا  آهْشاى ثَ گسدآّزی اطالعبد ثپسداشًد ؼْد داًػاظزفبدٍ اش ایي الگْ هْعت هی
بزکسدى آهْشاى کهظپط ایي اطالعبد ثَ هفبُین رجدیل ؼْد ّ داًػ. دقیذ ثسزظی کٌٌد ثَ

ثس ایهي اظهبض الگهْی رهدزیط (. 33: 0959ُوکبزاى،)جٌیض ً  ثب هفبُین زا ثیبهْشًد
 افهصایػ اًدیؽهی اعاهبی گهسٍّ،ثسدى قدزد رف ّهس ّ ُهن اظزقسایی، ًقػ هِوی دز ثبال

 رص اش آًغههب کههَ دز  دازد ّ... رؾلیههل ّ کههسدى، اظههزدالل، رغصیههَ ُّههبی گههْغهِههبزد
 رؾلیهل ّ ثعهد ثهَ رغصیهَ ّ آهْشاى ؼهکل گیهسد ّي داًػهفبُین دز ذُ دظزْز اثزدا ثبید

رْاًهد  ُبی هازلف ثپسداشًد، ثَ کبزثسدى چٌیي زّؼی هیظپط ثَ کبزثسد اـْل دز ًوًَْ
 .صوس ّاقع ؼْد هضوس

ُبیی اظذ کَ ثیؽهزسیي هؽهکالد زا ثهسای دزض دظزْز شثبى فبزظی ُوْازٍ اش دزض
دزپههی رغییههساد پههی. دزثسداؼههزَ اظههذُههبی هازلههف رؾفههیلی آهههْشاى دز زدٍداًههػ
 ّ پساکٌهدگی ،. اهاتطو تؼطت تهجبؽش دظزْزی، هؤیّهد ایهي ًرهس اظهذ ُبی دزظی ّ کزبة

آههْشاى رٌِهب عبههل عهدم پیؽهسفذ داًهػ ًبُوهبٌُگی هجبؽهش دزظهی دز ثعاهی ههْازد،
زّغ  فابی آهْشؼهی، دٌُدٍ،ًیعذب ثلکَ عْاهل دیگسی چْى هیصاى اطیالعبد آهْشغ

 .زّد لی اش ایي دظذ اش دیگس عْاهل رأصیسگراز دز ایي شهیٌهَ ثهَ ؼهوبز ههیهعب ردزیط ّ
ُهبی رهدزیط ظهٌیزی ّ ُبی ردزیط ّ اظهزفبدٍ اش زّغکبزآهد ًجْدى زّغ دز ایي هیبى،

 .ؼْد ًداؼزي الگْی ردزیط هٌبظت  عبهل ثعیبز هِوی هؾعْة هی
اًغبههد ّ ایهي  ثهبى هیآى ش  اش آى عبیی کَ ؼٌبخذ دظزْز شثبى ثَ آگبُی علوی دزثبزٍ
گبُی ظس هٌؽب ثعیبزی اش عولکسدُهب، اش عولهَ اظهزفبدٍ هٌبظهت ّ هٌ قهی اش شثهبى ثهَ   آ

ی ف هس ّ ذُهي ّ رْفیهق دز ثسقهسازی ازرجهبط گفزهبزی ّ ؼهٌیدازی  عٌْاى ظهبشهبى دٌُهدٍ
دظزْز شثهبى ُهس کؽهْزی  ّ اش آًغب کَ (2-0: 0952، کبهیبز ّ عوساًی )ًحی ین  اظذ



 
 
 
 
 
 
 

 

 2011پاییز و زمستان ، 23، شماره هفتم، سال رسّیغی زاُجسدُبی ًْیي رسثیذ هعلوبى –دّ ففلٌبهَ علوی    2

 

پهسداشد، ًیهبش ثهَ هغوْعَ قْاعدی اظذ کَ ثَ رؽسیؼ ظبخزوبى آى شثبى هی ی دزثسدازًدٍ
. فزػی ًر  مبتقط  اططت  ططتٌر سبطن  هؾعْض اظذ آهْخزي قْاعد شثبى، اهسی کبهال

ًْیعهی زا  فسٌُگ اظهذب هؤصس کٌدب دز آهْشغ علْم دیگس آهْشی کو  هی ثَ شثبىفنرطی 
 ثهسد ّ دز گعهزسغ شثهبى ًقهػ  هیظ ؼ اطالعبد عوْهی ههسدم زا ثهبال کٌدب هی رقْیذ
ظهبش دزک هزهْى دظهزْزی شهیٌهَ الجزَ فِن دزظذ قْاعهد. (2: 4911، )فزػی ًر  دازد

ُهب ّ الگُْهبی رهدزیط هٌبظهت ثهسای  ازشؼوٌد ادثی ًیص اظهذب ثٌهبثسایي اًزاهبة زّغ
ثبیهد هسؽلهَ  هعلیهن  ًِبدٍ ؼدٍ اظهذ ّ دزک هفبُین  ثس دظزْز شثبى فبزظی کَ هؾْز آى

ثعهیبز  ُب زا دز ؼسایط یبدگیسی قساز دُهد،آى آهْشاى،کسدى ذُي داًػثب دزگیس هسؽلَثَ 
 . ؼْدهِن ؼوسدٍ هی

گیسد، ردزیط دظزْز شثبى فبزظی کَ یبلجبً ثَ ؼکل ظٌیزی ـْزد هی  رْعَّ ثَ ًؾٍْ ثب
ًهْع  ُهب ّاًهْاع شههبى خفْؾ دز هجبؽش ؼٌبخذ اعصای عولهَ، یبدگیسی ثَ هؽکالد
گًْهَ پط الشم اظذ دز رهدزیط ایهي هبًدبُوهٌبى ثبقی هی...  ُبی اظوی ّگسٍّ فعل،

ثَ دزک عویق هفبُین  کبزگیسد کَ اش ظ ؼ ؽبفرَ فسارس زّد ّهجبؽش، هعلن زّؼی زا ثَ
ُهبی هازلهف اش ایي زّ ثب آگهبُی اش هؽهکالد یهبدگیسی دز ثاهػ. قْاعد آى ثیٌغبهد ّ

ایهي  رْاى ثهب رغییهس زّغ ثهَ فساگیهسی ثِزهسکَ چگًَْ هیایي دزض دظزْز شثبى فبزظی ّ
رهدزیط اظهزقسایی ثهسای افهصایػ عولکهسد  رفوین ثَ اًزاهبة الگهْی دزض کو  کسد،
 . ؼد آهْشاى گسفزَرؾفیلی داًػ

ُهبی فعهبل  کبزگیسی زّغ پیػ اش پژُّػ ؽبضس، رؾقیقبد دیگسی ًیهص ثهَ رهبصیس ثهَ
کَ ایي رؾقیقبد یب ثَ پژُّػ ثهس اًد  ردزیط ثس آهْشغ دظزْز شثبى فبزظی رْعَ داؼزَ

اًد یهب رهبصیس زّغ  ُب یب الگُْبی فعبل دیگسی ییس اش زّغ اظزقسایی پسداخزَ زّی زّغ
ُبی دیگهس یهب کزهت رهبلیف قهدین ههْزد پهژُّػ قهساز  اظزقسایی زا ثهس دظهزْز شثهبى پبیهَ

( 0940) ىُوکهبزا فسط اللیِی ّ: رْاى ثَ هْازد ذیل اؼبزٍ کسد اًد کَ اش آى عولَ هی دادٍ
یهبدگیسی دزض دظهزْز شثهبى فبزظهی  ربصیس زّغ اظزقسایی ثب زّغ ظٌیزی، ثهس  هقبیعَ  ر

افصایػ بز  ثَ ایي ًزیغَ دظذ یبفزٌد کَ زّغ اظزقسایی پٌغن اثزدایی،  آهْشاى پبیَ داًػ
ُهبی ازرجهبطی، ؼهٌبخزی ّ عهبطفی ههسرجط ثهب ظسعذ ّ دّام یبدگیسی ّ افهصایػ هِهبزد

( بطن ایتاطنی یطک مااط  اس  ططتٌر 0934) پْز هقدیمقبظن. هعٌبدازی دازدربصیس  دزض،
سبطن  فنرططی بطو نگطٌینی ایمطنح مزاحطت رًع تط ریض اططتقزایه وز اوتطو اططت ً بطز 
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پبزظههب . کٌههدُههبیی چههْى دظههزْز رأکیههد هههیثههْدى ایههي زّغ دز رههدزیط دزض کبزآهههد
 کههل ثههَ عههصء ّ )اطططتقزا(ی( عههصء ثههَ کههل ی رههبصیس زّغ رههدزیط ثههَ هقبیعههَ( 0930)

ُهبی ؼهیساش دز دزض دظهزْز آهْشاى دثیسظهزبى)قینطی( بز میشا  ین گیزی بزوی اس  ایغ
ُهبیی کو  ر تیيیم باغ اظذوژًىغ بینینز این  ایي . یتنیجپسداخزَ اظذ شثبى فبزظی

ُهبیی اش کزهبة کهَ رس ثهْدٍ اظهذب اههب دز رفِهین ثاهػاش کزبة زّغ کل ثَ عصء هْفق
ی هعٌهبدازی ّعهْد  ی ذٌُهی دازًهد، ثهیي دّ زّغ زاث هَ ُهب ظهبثقَآىفساگیساى دز هْزد 

اظهزقسایی  ای رأصیس دّ زّغ رهدزیط قیبظهی ّ هقبلَ دز( 2606) ای چي چیبًگ. ًدازد
.  ر یههبدگیسی گساهههس ّ ًْؼههزي ثههس زّی داًؽههغْیبى کههبلظ هههْزد پههژُّػ قههساز داد زا ثههس

 ّ ا کظطططر کز یططط گطططزًه اططططتقزایه یکطططزا  بيتطططزی ر 1442امتاطططن  یيطططنیه ططططن  
 .کٌٌدگبى ًیص زّغ ردزیط اظزقسایی زا ثَ زّغ ردزیط قیبظی رسعیؼ دادًد ؼسکذ

عولکهسد  رأصیس آهْشغ ثَ زّغ اظزقسایی ثب ظهٌیزی ثهس  هقبیعَ ُدف ایي پژُّػ ًیص،
ّ ثههس خههالف  ی دُههن دز دزض دظههزْز شثههبى فبزظههی اظههذ رؾفههیلی داًههػ آهههْشاى پبیههَ

عولکسد داًػ آهْشاى دز ایي دزض ظ ْػ یهبدگیسی پژُّػ ُبی پیؽیي، ثسای ظٌغػ 
. ایطن ططفٌش ػطغ گنیطو بطو تزتیطر اس ططن ه بطو ؼٌبخزی ثلْم هد ًرس قهساز گسفزهَ اظهذ

 رسکیهت، ازشؼهیبثی،  رک ً  رینفطت، کطنربز ، تمشیطو تالیطت، مؼکت عانرتنط  اس  ایطغ
 (.066: 4922،  ُوکبزاً  ای ؼلدزٍ )اکازی

 :اظذ ثَ ظْاالد شیس پبظخ دُدثس ایي اظبض پژُّػ ؽبضس ثس آى 
الگْی ردزیط اظزقسایی ًعجذ ثهَ زّغ ظهٌزی رهب چهَ هیهصاى ثهس عولکهسد رؾفهیلی 

 دُن دز دزض دظزْز شثبى فبزظی ربصیس دازد؟  داًػ آهْشاى پبیَ
  یبدگیسی ثلْم ربصیس ثیؽزسی دازد؟  الگْی ردزیط اظزقسایی ثس کدام ظ ؼ اش ظ ْػ

 یبدگیسی ثلْم ربصیس کوزسی دازد؟ ظ ؼ اش ظ ْػ الگْی ردزیط اظزقسایی ثس کدام
روظپژوىع. 1.1

 اش ًرهس زّغ، اش ًهْع ًیوهَ هجٌهبی ُهدف، اش ًهْع رؾقیهق کهبزثسدی ّ رؾقیق ؽبضهس ثهس
. ُهب اش ًهْع پهژُّػ رْـهیفی اظهذاظهبض هبُیهذ دادٍ ثهسآشهبیؽی اظذ ّ ًیوَ رغسثی یب
. اًهد ثْدٍ دثیسظهزبى عالههَ ؽلهی ًهْزدُهن   آههْشاى پبیهَآهبزی پژُّػ ؽبضس، داًهػ  عبهعَ
آههْشاى پبیهَ دُهن گیسی دز دظزسض اًزاهبة ؼهد ّ ؼهبهل داًهػثَ زّغ ًوًَْ آهبزی  ًوًَْ

ّ ثههب  کسدًههد دز ایههي هدزظههَ رؾفههیل هی 0952-53اًعههبًی ثْدًههد کههَ دز ظههبل رؾفههیلی 
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هؽهِْد ُهب  ُب، ضعف دز یهبدگیسی دزض دظهزْز شثهبى فبزظهی دز آى دزظی آى  ثسزظی پیؽیٌَ
 .  اظذ ثْدٍ آهْشاى ایي کالضًفس یعٌی، کل داًػ 20ؽغن ًوًَْ ؼبهل . ثْدٍ اظذ

ظبخزَ ثْد کَ زّایی آى رْظط پٌظ ًفس اش اعابی ُیهبد اثصاز پژُّػ، آشهْى هؾقیق
اثصاز ایهي  پبیبیی. ایي زؼزَ ربیید ؼد  علوی گسٍّ شثبى ّ ادثیبد فبزظی ّ دثیساى ثبرغسثَ

پبیهبیی ثهبالی /. تبیطین ػط  کطو یؼطن  اس 22SPSS   50  ًسم افصاز ثب اظزفبدٍ اش پژُّػ
 .ایي اثصاز ثْد

 رههسیيکههَ زایههظ«  0ثلههْم» ثٌههدی اُههداف آهْشؼههیاظههبض طجقههَ ثههس ظههؤاالد آشهههْى
ؼهٌبخزی   ؽی هَ  گبًهَرٌرین ؼد کَ ظ ْػ ؼػ ثٌدی دز ًربم آهْشؼی ایساى اظذ، طجقَ

رسکیهت ّ ًقهد ّ  رؾلیهل، رغصیهَ ّ کهبزثسد، فِهن، دزک ّ داًهػ، یبدگیسی ثَ رسریهت اش
رٌرین ؼدٍ ثهس اظهبض اُهداف )ویغ آسمٌ (  ًاعزیي آشهْى .گسفذ زا دزثسهی ازشؼیبثی

علعَ ـْزد پریسفذ ّ آشهْى دیگس ثهب 02اش ردزیط ظٌزی کَ دز طی  ثعد ؼٌبخزی ثلْم
 دز ُوهیي رعهداد علعهَ، )وطض آسمطٌ ( ُویي اُداف ثعد اش ردزیط ثَ زّغ اظهزقسایی

ُههبی ظههؤال ثههْد کههَ ؼههبهل ظههؤال 21 آشهههْى اظههزبًدازد ؼههدٍ ّ دازای ایههي. ثسگههصاز ؼههد
-ثعهزَ رؽهسیؾی، پبظخ، کْربٍ کبهل کسدًی، یلط، ـؾیؼ ّ عْز کسدًی، ای،چٌدگصیٌَ

 .ؼدپبظخ هی ثبش پبظخ ّ
. اظههزٌجبطی اظههزفبدٍ ؼههد آههبز رْـههیفی ّ ُههبی پههژُّػ اشرؾلیههل دادٍ ثهسای رغصیههَ ّ

 اًؾهساف هیهبًگیي، دزـد، آهبز رْـیفی ؼبهل رْشیع فساّاًی،  اظزفبدٍ ُبی هْزدؼبخؿ
اش  گیههسیُههبی پههژُّػ ثههب ثِههسٍدز پبیههبى دادٍ ّ عههداّل ثههْد ّ آهههبزی ًوههْداز اظههزبًدازد،

 .ازشیبثی قساز گسفذ هْزد رغصیَ ّ رؾلیل ّ« spss22ًسم افصاز »ّ « ری  آشهْى»
 

:ىایتحقیقیافتو .2
ُبی ایي پژُّػ ظهعی ؼهدٍ اظهذ اثزهدا ثهب اظهزفبدٍ اش آههبز  دادٍدز رغصیَ ّ رؾلیل 

ْگساف  رْـههیفی، ثههَ ثسزظههی عْاهههل ّ ظههپط ثههب  ُبي آشهههْى پسداخزههَ ؼههْد ّ ظههؤال دههه
ُهبي  ُب عِهذ اظهزفبدٍ اش آشهْى اظزفبدٍ اش آهبز اظزٌجبط ، ثب دز ًرس گسفزي هبُيذ دادٍ

 .ُبي پژُّػ پسداخزَ ؼْد هٌبظت، ثَ ثسزظ  فسضيَ

                                                                                                                                                    
1. Bolom 
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ًزهبیظ دّ زّغ رهدزیط   ُب ّ ًوْدازُهبی رسظهین ؼهدٍ ثهَ هقبیعهَ اداهَ ثب عهدّلدز 
ظٌزی ّ اظزقسایی دز دزض دظزْز شثبى فبزظی پسداخزهَ خْاُهد ؼهد ّ ظه ْػ هازلهف 
یبدگیسی ؼبهل داًهػ، دزک، کهبزثسد، رغصیهَ، رسکیهت ّ ًقهد ّ ازشؼهیبثی کهَ دز آشههْى 

ّ ثعهد  (آشهْى)ویغ دزیط اظزقساییایي پژُّػ لؾبظ ؼدٍ ثْد قجل اش ر  هؾقق ظبخزَ
 .گسفذ ( مٌر  مقنیظو قزار وٌاى آشهْى)وضاش آى 

 :گیسد آشهْى هْزد هقبیعَ قساز هی آشهْى ّ پط دز پیػ «داًػ»دز اثزدا هزغیس 
آزمونآزمونوپصپیع «دانع»توصيفيمتغير: جدول توزيع فراواوي 1جدول

 ()وض آسمٌ داًػ  ()ویغ آسمٌ داًػ  ُبی آهبزی ؼبخؿ
 20 20 رعداد
4052/0 هیبًگیي  6913/2  
00544/6 (S.E) ؽداکضس اؼزجبٍ  06952/6  
21/2 هیبًَ  21/2  

2424/6 اًؾساف هعیبز  0322/6  
-900/6 ضسیت چْلگی  120/6-  
-322/0 ضسیت کؽیدگی  509/6-  

 
 ±0/6دز پههیػ آشهههْى  ثساثههس  ،«داًههػ»دُههد هیههبًگیي هزغیههس  ًؽههبى هی 0عههدّل 
ثعههد اش « داًههػ»کههَ دازای چههْلگی ّ کؽههیدگی هٌفهه  اظههذ ّ هیههبًگیي  اظههذ 4052/0

 .  ّ دازای چْلگی ّکؽیدگی هٌفی اظذ 6933/2 ±0/6ردزیط اظزقسایی ثساثس
آشههْى ّ پهط آشههْى ههْزد ظهٌغػ قهساز دّهیي هزغیسی کَ دز ایي پژُّػ دز پهیػ

فساگیهساى « دزک»مینینین حنصت اس ط االتی کطو  2. ج ً  اظذ« دزک»هزغیس  گیسد هی
 : دُد آشهْى ًؽبى هی آشهْى ّ پط زا دز دزض دظزْز هْزد ظٌغػ قساز دادًد دز پیػ

آزمونآزمونوپصپیع «درك»: جدول توزيع فراواوي  توصيفي متغير 2جدول
 (آشهْى )وضدزك  (آسمٌ  )ویغدزك  ُبی آهبزی ؼبخؿ

 20 20 رعداد
 5604/9 2104/9 هیبًگیي
 02/6 65/6 (S.E) ؽداکضس اؼزجبٍ
 0 31/9 هیبًَ

 95/6 19/6 اًؾساف هعیبز
 -41/6 -265/6 ضسیت چْلگی
 -920/6 -023/6 ضسیت کؽیدگی
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 ± 02/6 آشهههْى ثساثههس ثههبدز پههیػ ،«دزك»دُههد کههَ هیههبًگیي هزغیههس  ًؽههبى هی 2عههدّل 
، ثعهد اش اعهسای «دزك»ّ دازای چْلگی ّ کؽهیدگی هٌفه  اظهذ ّ هیهبًگیي هزغیهس  2104/9
 .  ّ دازای چْلگی ّ کؽیدگی هٌفی اظذ 5604/9± 65/6 زّغ ردزیط ثساثسایي 

آشههْى آشهْى ّ پطظْهیي هزغیسی کَ هیبًگیي ؽبـل اش آى دز ًزبیظ ؽبـل اش پیػ
 :اظذ« کبزثسد»ؼْد هزغیس  ثب یکدیگس هقبیعَ هی

آزمونآزمونوپصپیع «كاربرد»: جدول توزيع فراواوي  توصيفي متغير 3جدول
 ()وض آسمٌ  کبزثسد ()ویغ آسمٌ کبزثسد  ُبی آهبزی ؼبخؿ

 20 20 رعداد
 6913/0 5242/9 هیبًگیي
 20/6 04/6 (S.E)ؽداکضس اؼزجبٍ
 21/0 21/0 هیبًَ

 41/6 65/0 اًؾساف هعیبز
 -035/6 -240/0 ضسیت چْلگی
 -243/6 635/2 ضسیت کؽیدگی

 
 6±/2آشهْى ثساثهس اظهذ دز پیػ« كبزثسد»دُد کَ هیبًگیي هزغیس  ًؽبى هی 9عدّل 
 ± 0/6ّ دازای چْلگی هٌف  ّ هیبًگیي كبزثسد ثعهد اش اعهسای ایهي الگهْ ثساثهس  5249/9
 .  اظذ کَ دازای چْلگی ّ کؽیدگی هٌفی اظذ 6933/4

اظهذ کهَ « رغصیهَ»هزغیس ثعدی کَ دز پژُّػ ؽبضس هْزد ثسزظی قساز گسفزَ هزغیهس 
میططنینین  0. جط ً  یهبدگیسی ثلهْم اش آى یهبد ؼهدٍ اظهذدز چِهبزهیي ظه ؼ اش ظه ْػ 

مطٌر   دز پهیػ آشههْى ّ پهط آشههْىحنصت اس ونطخ بو ط اال  مزبٌط بو این متغیطز را 
 : ى  هی مقنیظو قزار

آزمونآزمونوپصپیع«تجسيو»فراوانيتوصيفيمتغير: جدول توزيع 4 جدول
 (آشهْى)وضرغصيَ  (آشهْى)ویغرغصيَ  ُبی آهبزی ؼبخؿ

 20 20 رعداد
 2222/9 0242/2 هیبًگیي
 20/6 604/6 (S.E) ؽداکضس اؼزجبٍ
 1/9 21/2 هیبًَ

 404/6 060/0 اًؾساف هعیبز
 -051/6 -634/6 ضسیت چْلگی
 -316/6 -491/6 ضسیت کؽیدگی
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 2/6آشهْى ثساثس اظذ ثهب ، دز پیػ«رغصيَ»دُد کَ هیبًگیي هزغیس  ًؽبى هی 0عدّل 
 دازای چههْلگی ّ کؽههیدگی هٌفهه  اظههذ ّ هیههبًگیي رغصيههَ ثعههد، ثساثههس کههَ ±4249/2

 .  ّ دازای چْلگی ّ کؽیدگی هٌفی اظذ 604/6±2292/9
« رسکیهت ّ آفهسیٌػ»پٌغویي هزغیسی کَ دز ایي پژُّػ ثَ آشهْى گراؼزَ ؼهد هزغیهس 

 زا دز پهیػ« رسکیهت»ی  ؽی هَمیطنینین حنصطت اس طط اال  مطزتا  بطن  1. جط ً  اظذ
 :دُد آشهْى ًؽبى هیآشهْى ّ پط
آزمونآزمونوپصپیع «آفريىش»: جدول توزيع فراواوي توصيفي متغير 5جدول
 (آشهْى)وضآفسیٌػ  (آشهْى)ویغآفسیٌػ  ُبی آهبزی ؼبخؿ

 20 20 رعداد
 2222/0 2906/6 هیبًگیي
 65/6 65/6 (S.E) ؽداکضس اؼزجبٍ
 1/0 31/6 هیبًَ

 95/6 02/6 اًؾساف هعیبز
 -902/0 910/6 چْلگیضسیت 

 350/6 -160/6 ضسیت کؽیدگی
 

 65/6آشهههْى، ثساثههسدز پههیػ« آفههسيٌػ»دُههد کههَ هیههبًگیي هزغیههس  ًؽههبى هی 1عههدّل 
« آفهسيٌػ»اظذ کَ دازای چْلگی هضجذ ّ کؽهیدگی هٌفه  اظهذ ّ هیهبًگیي  ±2906/6

 .اظذ کَ دازای چْلگی هٌف  ّ کؽیدگی هضجذ اظذ 2222/0 ±65/6ثعد، ثساثس
آشههْى ههْزد هقبیعهَ آشههْى ّ پهطاخسیي هزغیسی کَ هیبًگیي ؽبـل اش آى دز پهیػ 

ًوهساد ؽبـهل اش ایهي دّ  تیطنً  1. جط ً  اظهذ« ًقد ّ ازشؼهیبثی»اظذ  قساز گسفزَ
 :دُد زّغ ردزیط زا ثس زّی ایي هزغیس ًؽبى هی

آزمونپصآزمونوپیع «وارزغیابیوقد»: جدول توزيع فراواوي  توصيفي متغير 6جدول
 ()وض آسمٌ ًقد  ()ویغ آسمٌ ًقد  ُبی آهبزی ؼبخؿ

 20 20 رعداد
 5440/6 0242/0 هیبًگیي
 02/6 65/6 (S.E) ؽداکضس اؼزجبٍ
 0 2 هیبًَ

 00/6 32/6 اًؾساف هعیبز
 663/6 -492/6 ضسیت چْلگی
 004/6 -564/6 ضسیت کؽیدگی
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 آشههْى، ثساثههس دز پیػ« ازشؼهیبثیًقهد ّ »دُهد کهَ هیههبًگیي هزغیهس  ًؽهبى هی 2عهدّل 
ّ هیبًگیي ایي هزغیهس ثعهد  اظذ کَ دازای چْلگی هٌفی ّ کؽیدگی هضجذ 09/6±4249/0

 .  ّ دازای چْلگی هٌفی ّ کؽیدگی هضجذ اظذ 5440/6±65/6 اش اعسای ایي الگْ ثساثس
آزمونآزمونوپصپیع: جدول توزيع فراواوي  توصيفي متغير كل7جدول
 (آشهْى)وضکل  (آشهْى)ویغکل  آهبزیُبی  ؼبخؿ

 20 20 رعداد
 0023/01 5023/09 هیبًگیي
 34/6 19/6 (S.E) ؽداکضس اؼزجبٍ
 02 1/00 هیبًَ

 00/2 11/9 اًؾساف هعیبز
 -244/6 -493/6 ضسیت چْلگی
 -6.322 6.22 ضسیت کؽیدگی

 
پههسداشد ّ ًؽههبى  آشهههْى هی آشهههْى ّ پط ثههَ هقبیعههَ کلههی هزغیسُههب، دز پیػ 3عههدّل 

ّ دازای چهْلگی  5093/09±34/6آشهْى  ثساثس  دُد کَ هیبًگیي هزغیس كل، دز پیػ هی
 هٌفههه  ّ کؽهههیدگی هضجهههذ اظهههذ ّ هیهههبًگیي كهههل ثعهههد اش اعهههصای ایهههي الگهههْ، ثساثهههس

 .اظذ کَ دازای چْلگی ّ کؽیدگی هٌفی اظذ 39/6±4093/03
کلی ؽبـل اش زّغ ردزیط ظٌزی ّ اظزقسایی زا ثَ رف یه   ًزبیظ  هقبیعَ 0ًوْداز 
 : دُد ُبی ؼٌبخزی ثلْم ًؽبى هی ؽی َ  ؼدٍ ُبی کعت هیبًگیي

 
: ومودار شاخص آماري مياوگيه متغير كل1نمودار
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ُب ثهَ ثسزظه  ًسههبل ثهْدى هزغيسُهبي دز ثاػ آهبز اظزٌجبط ، قجل اش ثسزظ  فسضيَ
ُهبي ُهس رؾقيهق، داؼهزي رْشيهع  فسق رهسيي پيػ هِن يکه  اش. پسداشين رؾقيق ه اـل  

 ثهَىطن  بٌ    ا ه .  ر اين تاقيق بزرطي یزمطن ًسهبل ثساي هزغيسُبي اـل  رؾقيق اظذ
ْگسّف  ّظيلَ  . ب ييي اطت کطو اگطز بطز اططنصاًغبم ؼدٍ اظذ 4اطکيزیٌف-آشهْى کلو

ُهب رأیيهد  ثبؼهد، ًسههبل ثهْدى رْشيهع دادٍ 61/6ًزبيظ ايي آشهْى، ظ ؼ هعٌبدازي ثبالي 
ْگسّف دى هزغيهس. هذا بزاي بزرطي یزمن  بطٌؼْد ه   -ّاثعهزَ ثهب اظهزفبدٍ اش آشههْى کلوه

 :ُبي آهبزي شيس ثبيد آشهْى ؼًْد ،  فسضيَاطکيزیٌف
 Ho. :كٌٌد هزغيسُب اش رْشيع ًسهبل رجعيذ ه 
 H1.  :كٌٌد هزغيسُب اش رْشيع ًسهبل رجعيذ ًو 

 

 :دُد آشهْى ًؽبى هیآشهْى ّ پطًسهبل ثْدى هزغیسُب زا دز پیػ 5ّ  4عدّل 
آزمونپیع: جدول آزمون ورمال بودن متغیرهاي 8جدول

 /ُب ؼبخؿ
 متغيز

 كل ًقد آفسيٌػ كبزثسد دزك رغصيَ داًػ

 رعداد
20 20 20 20 20 20 20 

 هیبًگیي
4012/6 0242/2 2104/9 5242/9 2906/6 0242/0 5023/09 

 اًؾساف هعیبز
25/6 0/0 19/6 0/0 02/6 32/6 11/9 

ه لق  قدز

ثیؽزسیي 

 اًؾساف هعیبز

214/6 022/6 056/6 095/6 010/6 906/6 201/6 

ثیؽزسیي 

 اًؾساف هضجذ

032/6 651/6 092/6 003/6 010/6 200/6 643/6 

ثیؽزسیي 

 اًؾساف هٌفی

214/6- 022/6- 05/6- 095/6- 093/6- 90/6- 201/6- 

K-smirnov 
040/0 134/6 436/6 292/6 361/6 026/0 542/6 

P-value 
020/6 452/6 091/6 409/6 360/6 91/6 214/6 

                                                                                                                                                    
1. Kolmogorov-Smirnov 
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هؾبظهجَ  P-valueدُهد کهَ دز روهبم هزغیسُهب چهْى  اطالعبد عدّل ثبال ًؽهبى هی
ُهبي  ؼْدب یعٌی ایٌ َ روهبه  هزغيس اظذ، پط فسق ـفس ربیید هی 61/6ؼدٍ ثیؽزس اش 

.کٌٌد رْشیع ًسهبل رجعیذ هی آشهْى اشپیػ
 (آزمون)پس ازاجرایالگویاضتقرایی: جدول آزمون ورمال بودن متغیرها بعد9جدول   

/ىاغاخص
ىامتغير

كل نقد آفرينعكاربرددركتجسيودانع

 رعداد
20 20 20 20 20 20 20 

 هیبًگیي
693/2 222/9 560/9 6913/0 222/0 544/6 002/01 

 اًؾساف هعیبز
03/6 42/6 95/6 41/6 95/6 00/6 00/2 

قدزه لق 

ثیؽزسیي 

 اًؾساف هعیبز

202/6 024/6 206/6 032/6 924/6 222/6 222/6 

یؽزسیي 

 اًؾساف هضجذ

021/6 020/6 045/6 646/6 200/6 269/6 023/6 

ثیؽزسیي 

 اًؾساف هٌفی

202/6- 024/6- 206/6- 032/6- 924/6- 222/6- 222/6- 

K-smirnov 
550/6 325/6 655/6 324/6 160/6 691/6 602/6 

P-value 
246/6 152/6 034/6 132/6 22/6 290/6 219/6 

 
هؾبظهجَ  P-valueدُد کَ دز روهبم هزغیسُهب چهْى  ًؽبى هی 5ّ  4اطالعبد عدّل 

ُهبي  ؼْدب یعٌهی ایٌ هَ روهبه  هزغيس اظذ پط فسق ـفس رأیید هی 61/6ؼدٍ ثیؽزس اش 
 . کٌد رْشیع ًسهبل رجعیذ هیاش  آشهْىآشهْى ّ پطپیػ

 عولکهسد: ت ریض بو رًع اطتقزایه یظطات بطو رًع ططنتي بطز اـل  رؾقيق  فسضيَ
ثهساي  ىم  ر  رص  طتٌر سبن  فنرطی تأثیز مبنن اری  ار .   یَتاصیلی  ایغ آمٌسا  ون

ثسزظ  ايي فسضيَ اش ؼػ شيس فسضيَ اظزفبدٍ ؼدٍ اظذ كهَ اثزهدا ثهب اظهزفبدٍ اش آشههْى 
پهسداشين،  آًِهب ه ( بو بزرطي ىزيك اس ّاثعزَ t)ی ّاثعزَ  ُبي دّ عبهعَ ي هيبًگييثساثس

 .      دُين ی اـل  زا هْزد ثسزظ  قساز ه  ظپط فسضيَ
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فسضیَ آهبزی                         
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ت ریض بطو رًع اططتقزایه یظطات بطو رًع ططنتي هجٌی ثس ایي کَ : ُبی فسعی فسضيَ
 ،«رغصیههَ»، «کههبزثسد»، «دزک»، «داًههػ» ی ؼههٌبخزی ثلههْم یعٌههی ظهه ْػ ؽی ههَ 9  ر
ی دُهن دز دزض دظهزْز شثهبى  عولکسد رؾفیلی داًػ آهْشاى پبیَ ثس« ًقد»ّ « آفسیٌػ»

 .فبزظی رأصیس هعٌبدازی دازد
ىایفرعی: جدول وتايج فرضيه:1جدول

هیبًگیي  ظ ْػ
پیػ 
 اشهْى

هیبًگیي 
پط 
 اشهْى

 ؽداکضس
اؼزجبٍ 
پیػ 
 اشهْى

 ؽداکضس
اؼزجبٍ 
پط 
 آشهْى

 Paired differences رعداد

 ؽداکضس هیبًگیي
 اؼزجبٍ

آهبزٍ  ؽداکضس ؽداقل
 آشهْى

دزعَ 
 آشادی

اؽزوبل 
زد 
 ـفس

 011/6 26 -033/0 64/6 -02/6 6.09 -05/6 20 06/6 01/6 6913/2 4012/0 داًػ

 26/6 26 -129/2 -60/6 -02/6 6.0 -21/6 20 64/6 02/6 5604/9 2104/9 دزک

 290/6 26 -040/6 91/6 -13/6 6.22 -063/6 20 04/6 20/6 6913/9 5242/9 کبزثسد

 661/6 26 -023/9 -23/6 -99/6 6.22 -354/6 20 04/6 20/6 2222/9 0242/2 رغصيَ

 666/6 26 -623/4 -00/6 -31/6 6.63 -151/6 20 65/6 65/0 2222/0 2906/6 آفسیٌػ

 600/6 26 343/6 33/6 00/6 02/6 00/6 20 65/6 02/6 5440/6 0242/0 ًقد

 
ی ههْازد هگهس  هؾبظجَ ؼهدٍ دز ُوهَ Pvدُد كَ چْى  اطالعبد عدّل ثبال ًؽبى ه 

اظهذ، پهط فسضهیبد هؾقهق دز  61/6کوزهس اش  «ًقهد»ّ  «کهبزثسد» ،«داًػ»  دز ؽی َ
ُهب ثهيي  یعٌهی دز ایهي ثاػؼهْدب  پریسفزهَ هی« آفسیٌػ» ّ« رغصیَ»، «دزک»ُبی  ؽی َ

دازي ّعْد دازد يب ثَ عجبزر ، رهدزيط اظهزقساي  پیػ آشهْى ّ پط آشهْى اخزالف هعٌب
ثهس عولکهسد رؾفهیلی  «آفهسیٌػ» ّ« رغصیهَ»، «دزک»اثعهبد  ًعجذ ثَ ردزيط ظهٌز  دز

 .   دازي ایغبد کسدٍ اظذآهْشاى رأصيس هعٌب داًػ
ّ « داًهػ»هؾبظهجَ ؼهدٍ دز ظه ْػ  Pvى دُد كَ چْ اهب اطالعبد عدّل ثبال ًؽبى ه 

ؼهْدب اظذ، دز ًزيغَ فسق ـفس پريسفزهَ ّ فهسق هؾقهق زد هه  61/6ثيؽزس اش  «کبزثسد»
دازي ّعْد ًهدازد يهب ثهَ ثيي پیػ آشهْى ّ پط آشهْى اخزالف هعٌب« كبزثسد»يعٌ  دز ثاػ 

ثهس عولکهسد ، «كهبزثسد»ّ « داًهػ»عجبزر  ردزيط اظزقساي  ًعجذ ثَ ردزيط ظٌز  دز ثعهد 
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 «ًقهد»اههب دز ثاهػ هسثهْط ثهَ . دازي ایغهبد ً هسدٍ اظهذآهْشاى رأصيس هعٌهب رؾفیلی داًػ
اخهزالف هعٌهبداز ًیهص اظهذب پهط ًزيغهَ هه  گيهسين كهَ  نٌ  مينینين بب  كکتز اطت ً اين

آههْشاى رهأصيس  داًػ« ًقهد»  ردزيط اظزقساي  ًعجذ ثَ ردزيط ظٌز  ًَ رٌِب ثس پیؽسفذ ًوهسٍ
 .دازي ًداؼزَ اظذ ثلکَ ایي ربصیس هٌفی ًیص ثْدٍ اظذهضجذ هعٌب

 ثَ زّغ ظٌز   ثس عولکسد رؾفهیلی ًعجذع اطتقزایه ّ: ت ریض بو رفسضيَ اـل 
 .دُن دز دزض دظزْز شثبى فبزظی رأصیس هعٌبدازی دازد  داًػ آهْشاى پبیَ

: جدول وتايج فرضيه اصلي11جدول
ؽداکضس  هیبًگیي کل

 اؼزجبٍ
 ُب عفذرفبّد  رعداد

ؽداکضس  هیبًگیي
 اؼزجبٍ

آهبزٍ  ؽداکضس ؽداقل
 آشهْى

دزعَ 
 اشادی

اؽزوبل 
 زد
 ـفس

پیػ 
 آشهْى

5023/09 34/6 20 1/0- 02/6 94/2- 22/6- 112/9- 26 662/6 

پط 
 آشهْى

0023/01 19/6 20 

 

اظهذ دز  61/6هؾبظهجَ ؼهدٍ كوزهس اش  Pvدُد كهَ چهْى  اطالعبد عدّل ثبال ًؽبى ه 
ؼْدب يعٌ  دز كل اطالعبد ثيبى ؼهدٍ ثهيي ًزيغَ فسق ـفس زد ّ فسق هؾقق پريسفزَ ه 

پیػ آشهْى ّ پهط آشههْى اخهزالف هعٌهبدازي ّعهْد دازد يهب ثهَ عجهبزر  رهدزيط اظهزقساي  
 .  دازي دازدآهْشاى رأصيس هعٌب ًعجذ ثَ ردزيط ظٌز  ثس پيؽسفذ رؾفيل  داًػ

 
 :بحثونتیجوگیری .3

 اف هبز عدیهد ّ ُهب ّاظهذ، عفهس ًهْآفسیٌی، رْلیهد اًدیؽهَ ی ههبعفسی کَ پیػ زّ
اکٌهْى عْاههع ثهب پؽهذ ظسگراؼهزي رؾهْالد علوهی . ُبی ًهْ اظهذ گیهسی اش ایهدٍثِسٍ

ْگس دازًهدب پهط ثبیهد افهساد ثهَ گًْهَععهذ ًقیهبد ّ عرین، ًیبش ثَ افسادی خایه  ، ای ّعه
 .  ًیبش عبهعَ ثبؼٌدپبظاگْی  کَ ثزْاًٌد ُوعْ ثب ایي رؾْاّلد، رسثیذ ؼًْد

 رسثیهذ ثهب رْعّهَ ثهَ ًهْع ًگهسغ ّ هسثّیبى رعلین ّ دز طْل شهبى ُس ی  اش هعلیوبى ّ
. ىز نن  بطو وطٌر اًدُبیی ثسای آهْشغ ثَ ؼبگسداى خْد اعوبل ًوْدٍزّغ داًػ خْد،
ؼهد ّ ایهي ظهٌیذ ُبی ظهٌیزی ًریهس ظهاٌساًی اًغهبم ههیاش اثزدا، آهْشغ ثَ زّغرطکی 

  ُهب ثهب رْعّهَ ثهَ رْظهعَّلهی ایهي زّغ اظذ، ُبی اخیس اظزوساز داؼزَبلُوهٌبى دز ظ
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اش ایهي زّ دز  .ُبی هازلف رأصیس خْد زا اش دظذ دادٍ اظذاطالعبد فساگیساى دز شهیٌَ
 هؾْز ثسای آهْشغ ه سػ ؼدٍ اظهذ کهَ یبدگیسًدٍ گسا ّ ُبی ظبشًدٍزّغ عفس عدید،

ّ دز پهژُّػ ؽبضهس کهبزایی آى ثهسای  ُبظذ زّغ ردزیط اظزقسایی یکی اش ایي زّغ
 .  دزض دظزْز شثبى فبزظی هْزد پژُّػ قساز گسفزَ اظذ

ثهَ زّغ  اش آى عب کَ هؽهکالد شیهبدی دز اههس یهبدگیسی دزض دظهزْز شثهبى فبزظهی،
ثعهزس هٌبظهجی زا  رْاًهدزّغ اظزقسایی ههی آهْشاى ّعْد دازد، ردزیط ظٌزی ثسای داًػ
ایهي  دز. اـهْل ثپسداشًهد ؼافهبً ثهَ کؽهف قهْاًیي ّ آههْشاىفساُن کٌد کَ دز آى داًهػ

یهبدگیسی آى چیهصی ُعهزٌد کهَ  ؼٌبظهبیی ّ ثیؽهزس قهبدز ثهَ آههْشاى ثِزهس ّؼسایط داًػ
یهبدآّزی  گیسًهد ّّاز یبد هیطْطی ُبی ردزیط ظٌزی ثَ ـْزد هؾفْظبد ّدزکالض

ُهدف اش اعهسای ثیؽزس خْاُد ثْدب ثٌهبثسایي  رس ّآظبى اًد،آى چیصی کَ خْد کؽف کسدٍ
ایي پژُّػ آى اظذ کَ رأصیس زّغ ردزیط اظزقسایی زا ًعجذ ثهَ زّغ رهدزیط ظهٌزی 

ثسزظهی  ی دُهن دز دزض دظهزْز ههْزد هقبیعهَ ّ آهْشاى  پبیَثس عولکسد رؾفیلی داًػ
ردزیط  علعَ، 02اثزدا دز ،. بزای بزرطی این مٌضٌع ً  طتینبه بو این ى فقساز دُد

  گبًههَاظههبض ظهه ْػ ؼههػ آشهههْى عههبهعی ثههس پبیههبى آى دز ّؼههد  ثههَ زّغ ظههٌزی اًغههبم
پط اش آى ثَ ُوبى رعهداد علعهبد رهدزیط . ُبی ؼٌبخزی یبدگیسی ثلْم ثسگصاز ؼد ؽی َ

ثَ زّغ اظزقسایی ـْزد گسفذ ّ آشهْى عبهع دیگسی ثب هازفبد کلی ُوهبى آشههْى 
دز  هقبیعهَ ؼهد ّ ُبی یبدگیسی ثب ُهنیکزا   ً آسمٌ   ر تکنح حیفو اّلیَ ثسگصاز ؼد ّ

ًِبیذ، ًزبیظ آشهْى ردزیط اظزقسایی ثب اخزالف هعٌبدازی ثبالرس اشًزهبیظ ؽبـهل ؼهدٍ 
 .  اش زّغ ظٌزی قساز گسفذ
 :پسداشینُب هیاکٌْى ثَ ثسزظی فسضیَ

 عولکههسد هقبیعههَ ثههب زّغ ظههٌیزی ثههس: آمططٌسع بططو رًع اطططتقزایه  ر فسضههیَ اّل
 .دظزْز شثبى فبزظی رأصیس هعٌبدازی دازدی دُن دز دزض  آهْشاى پبیَرؾفیلی داًػ

اظزقسایی ایي ًزیغَ ؽبـل  ی ثَ دظذ آهدٍ اش زّغ ظٌزی ّ ثبرْعَ ثَ هیبًگیي ًوسٍ
رؾفهیلی  ثهس عولکهسد ًهین ًوهسٍ ّ ؼْد کهَ  زّغ رهدزیط اظهزقسایی ثهَ هیهصاى یه  هی
 .  رأصیسگراؼزَ اظذ دز ایي دزض آهْشاىداًػ
 ُهبی پیؽهیي، ًریههساش فسضهیَ اّل ثهب پهژُّػی ؽبـهل ؼهدٍ  ایهي اظهبض ًزیغهَ ثهس
 ،)ای نططن نینیططط  ّ (0940 ُوکههبزاى،)فططزا اهليططی ً  ،(0934 پْزهقههدم،)قنطططم
 ( ىکاٌایی ی ار . 0930، پبزظب) ُبیُوعْ اظذ ّ ثب ًزبیظ پژُّػ (1444
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 ،«داًهػ»ُبی ؼٌبخزی یبدگیسیب هبًٌد زّغ ردزیط اظزقسایی ثس ؽی َ: فسضیَ دّم
 .رأصیس هعٌبدازی دازد« ًقد» ّ« آفسیٌػ»، «رؾلیل رغصیَ ّ» ،«بزثسدک» ،«دزک ّفِن»

 :ؼػ شیسفسضیَ هؽاؿ ؼدٍ اظذ دّم،  ثسای ثسزظی فسضیَ
 ّ 40/0آشههْى ظهٌزی   اش ؽی َ ؼهٌبخزی یهبدگیسی، هیهبًگیي ًوهسٍ« داًػ»ثاػ  دز

اگسچهَ دز آشههْى اظهزقسایی پیؽهسفذ . ثهْدٍ اظهذ 69/2هیبًگیي ًوسٍ آشهْى اظزقسایی 
ردزیط اظهزقسایی، دز ثعهد  ؼْدب ّلی ایي اخزالف ًوسٍ هعٌبداز ًیعذب پطهؽبُدٍ هی

 .رأصیس هعٌبدازی ًدازد« داًػ»
رْعَ ثَ ایٌ َ هیبًگیي ًوهسٍ  ی ؼٌبخزی یبدگیسی، ثب اش ؽی َ «فِن دزک ّ»دز ثاػ 
ثهْدٍ اظهذ، ایهي اخهزالف  56/9آشههْى اظهزقسایی   هیهبًگیي ًوهسٍ ّ 21/9آشهْى ظٌزی 

 .رأصیس هعٌبدازی دازد« دزک»ثٌبثسایي ردزیط اظزقسایی دز ثعد  داز اظذبهعٌب
آشههْى   ثب رْعَ ثَ ایٌ َ هیبًگیي ًوهسٍ اش ؽی َ ؼٌبخزی یبدگیسی، «کبزثسد»دز ثاػ 

ثهْدٍ اظهذ، پیؽهسفذ اًهدکی زا  69/0ی آشههْى اظهزقسایی  هیبًگیي ًوهسٍ ّ 52/9ظٌزی 
رهدزیط « کهبزثسد» ًیعهذب پهط دز ثعهد ؼبُد ُعزینب ّلی ایهي اخهزالف ًوهسٍ هعٌهبداز

 .اظزقسایی رأصیس هعٌبدازی ًدازد
رْعهَ ثهَ ایٌ هَ هیهبًگیي  اش ؽی َ ؼهٌبخزی یهبدگیسی، ثهب« رؾلیل رغصیَ ّ»دز ثاػ 

ایي اخهزالف  ثْدٍ اظذب22/9آشهْى اظزقسایی   هیبًگیي ًوسٍ ّ 02/2آشهْى ظٌزی   ًوسٍ
 . ثعد رأصیس هعٌبدازی دازدثٌبثسایي ردزیط اظزقسایی دز ایي  هعٌبدازاظذب
آشههْى   ثهب رْعهَ ثهَ ایٌ هَ هیهبًگیي ًوهسٍ اش ؽی َ ؼٌبخزی یهبدگیسی،« آفسیٌػ»دز ثاػ 

ایي افصایػ ًوسٍ ًیهص هعٌهبداز  ثْدٍ اظذ،22/0آشهْى اظزقسایی   هیبًگیي ًوسٍ ّ 29/6ظٌزی 
 .ٍ اظذثْد رأصیس هعٌبدازی ثسخْزداز ثٌبثسایي ردزیط اظزقسایی دز ایي ثعد اش اظذب
ثهب رْعهَ ثهَ ایٌ هَ هیهبًگیي  اش ؽی َ ؼٌبخزی یهبدگیسی،« ًقد ّ ازشؼیبثی» ثاػ دز
ثههْدٍ اظههذ، ًزیغههَ  54/6آشهههْى اظههزقسایی   هیههبًگیي ًوههسٍ 02/0ّآشهههْى ظههٌزی   ًوههسٍ

رهأصیس هضجهذ  دُد کَ ردزیط اظهزقسایی دز ایهي ثعهد ًهَ رٌِهبؽبـل اش پژُّػ ًؽبى هی
 .طْز هعٌب دازی کبُػ ًیص داؼزَ اظذهعٌبدازی ًداؼزَ اظذ، ثلکَ ثَ 

  ثهَ زّغ ظهٌزی ثهس ُوهَ ثٌبثسایي ردزیط دظزْز شثبى فبزظهی ثهَ زّغ اظهزقسایی ًعهجذ
ربصیس هضجهذ دازدب الجزهَ دز  «ًقد ّ ازشؼیبثی»ُبی ؼٌبخزی هد ًرس ثلْم ثَ ییس اش ؽی َ  ؽی َ

 .ربصیس هعٌبدازی ًجْدٍ اظذداًػ ّ کبزثسد ربصیس آى ثعیبز اًدک ثْدٍ ّ ثَ رعجیسی   دّ ؽی َ
کهَ « داًهػ«  الجزَ کن ربصیس ثْدى زّغ اظزقسایی کَ هجزٌی ثهس رف هس اظهذ ثهس زّی ؽی هَ
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زفذ ایهي الگهْ ثهس  هجزٌی ثس ؽبفرَ اظذ ًوی رْاًد چٌداى ظؤال ثس اًگیص ثبؼدب اهب اًزربز هی
اش عولهَ  ىؼهبید ثزهْا. رهبصیس هعٌهب دازی داؼهزَ ثبؼهد «ًقهد»ّ ثهَ خفهْؾ  «کبزثسد«  ؽی َ

رهبصیس هعٌهبدازی  «کهبزثسد«  ؽبـل اش زّغ اظزقسایی ثهس ؽی هَ  هْعت ؼد ًزیغَ عْاهلی کَ
آهههْشاى ثههب  رههبصیس هٌفههی هؽههبُدٍ ؼههْد، آؼههٌب ًجههْدى داًػ« ًقههد»  ًداؼههزَ ثبؼههد ّ دز ؽی ههَ

ُوکههبزی  کههبفی ّ عههدم ُوکههبزی دز ثعاههی علعههبدب عههدم آگههبُی ُههبی عدیههد ّ زّغ
ثعای علعبدب ؽغهن شیهبد ه بلهت  ًپریسفزي هعئْلیذ دز ُی ّآهْشاى ثسای کبز گسّ داًػ

دزض ثیهبى  دز پبیهبى ُهس ( کو مانح   طتٌری بو ػکت بظطینر فؼطز ه0)ُس دزض اش فبزظی 
کبفی ًجْدى شهبى رعیهیي ؼهدٍ ثهسای ایهي کهبز ثبؼهد ّ  شهبى ثس ثْدى ایي زّغ ّ ؼدٍ اظذ ّ

، اش طسف هدزض زا ًیص  اش عْاههل عهدم الجزَ ؼبید ثزْاى عدم رعلیط کبفی ثَ اعسای ایي ؼیٍْ
 .داًعذ« ًقد»ّ « کبزثسد»رْفیق دز ربصیس گرازی زّغ اظزقسایی ثس ظ ؼ 
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 ،  ایغ وزًر.رِساى
 ، ًایین.چبپ اّل، رِساى ،پ کشگ   اصولعمومیتدریسس ،(0952) ؽویدزضب زضبشادٍ،

 ، طکت.رِساى، روش تدریس پیشرفت (، 0950) ؼعجبًی، ؽعي
، ُفهزن، رِهساىچهبپ ثیعهذ ّ  ،پ سریای های آموزیایسمهایر  ،(0959) ؽعهي ؼعجبًی،

 طکت.
 ، چهبپ اّل،های تادریسفناو سمهایر  های،درآمد با رسش ،(0943) ؽعیي عجداللِی،
 .داًؽگبٍ عالهَ طجبطجبیی، رِساى
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، رأصیس آههْشغ ثهَ زّغ رف ّهس (0940) فسط اللِی، هِساىب کْپب، فبطوَ ّ ُبؼوی، ظیدٍ ظیوب
 . 56- 51 ،06  ؼوبزٍ ربثعزبى،، ویک یٌر اظزقسایی ثس یبدگیسی دظزْز شثبى فبزظی،

، تيططزا  ، چههبپ اّل،دسههتور ابههان فارسهه گفتارهههایی دربههار  ،(0931) فسؼههید ّزد، خعههسّ
 امیزکایز.

(، 0952) فسُبدی، ُبدیب خلیلی هدم، رِویٌهَب زییعهی، طهبُسٍ ّ ًهبدزی لسدعهبًی، هعفهْهَ
آههْشاى هق هع  رأصیس زّغ ردزیط اظزقسایی ّ ُویبزی ثس عولکسد رؾفیلی داًهػ  هقبیعَ

 ،مفنهبطن  رًا  ػننططی ً علطٌح تزبیتطی ،51-52لسدگبى دز ظبل رؾفهیلی   دّم هزْظّ َ
 .   32- 441 ، 9 ٍػکنردّم،   دّزٍ

مقنیظطو اثطز باؼطی (، 0950)فسُبدی پْز، هؾود اهیيب عجبظی، عفذ ّ کهسین شایهی، ظهویسا 
آمطٌسا  ونیط   رًع ت ریض تیکز اطتقزایه ً رًع تط ریض کنًػطگزی بطز وتقیطت  ایطغ

 . 20-06، 05دّم، ؼوبزٍ   دّزٍ  پژُّػ دز ثسًبهَ زیصی دزظی، ونمم ابت ایه،
 آههْشغ شثهبى ّ ادثیهبد فبزظهی، الگْی اظهزقسایی دز ، کبزثسد(0934) قبظن پْزهقدم، ؽعیي

 .04- 22 ،19، ؼوبزٍ رػ  آمٌسع سبن  ً ا بین  فنرطی
هایس،رسشراه  دهایبهرای یهادگیری )طراحه  تهدریس  ،(0951) هؾودی ثبیوالیی، ؽیدز

 .زؼدتيزا ،  ،(فنو تدریس
، چهبپ تادریسالگوههای نهویت  ،(0942) هؾودزضب اؽودی، ّ هؾودرقی رالّکی،هعزودی
 .اًدیؽَ زؼدتيزا ،  دّم،

ثسزظی ربصیس زّغ رهدزیط کبّؼهگسی (، 0954)هلکی آّازظیي، ـبد ب هف فی پْز، زّشیزب 
دزض علهْم رغسثهی داًهػ آههْشاى پهط پبیهخ پهٌغن اثزهدایی، ثس هیصاى پیؽهسفذ رؾفهیلی 

 .35-49، 25آهْشغ ّ ازشؼیبثی، ظبل ُؽزن، ؼوبزح 
، چهبپ چِهبزدُن، دکاوورزبای فیرکای ،(0952) ّؽیدیبى کبهیبز، رقی ّ عوساًی یالهسضهب
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