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ظعیذ کارگر ،زاًكدَي كاضقٌاؾي اضقس خاهؿِقٌاؾي زاًكگاُ قيطاظ
چکیذٌ
تَخِ تِ ؾالهتي ظًاى تِ ؾلت ايي كِ آًاى ًيوي اظ خوؿيت ّؿتٌس ،ؾْن تعضگي اظ ًيطٍي كاض ضا تككيي هكيزٌّكس ٍ
ضؾالت هْن فطظًسآٍضي ضا تط ؾْسُ زاضًس ،اظ اّويت ظيازي تطذَضزاض اؾتٍ .ضظـ ،يك ؾاظٍ كاض اؾاؾكي اؾكت ككِ
هيتَاًس تِ ايي ًياظ پاؾد زّس ،اها تِ ؾٌَاى يك قاؾسُ خْاًي ،هكاضكت ظًاى زض فؿاليتّاي ٍضظقي هحسٍز اؾت .زض
ايطاى ًيع ًطخ هكاضكت ٍضظقي ظًاى ضضايتترف ًيؿت .تا ايي تفاني  ،پػٍّف حاضط تِ تطضؾي ًگكطـ ظًكاى تكِ
هكاضكت ٍضظقي ٍ ؾَاه اختواؾي  -ضٍاًي هؤثط تط آى پطزاذتِ اؾت .ضٍـ تِ كاض ضفتِ زض ايكي پكػٍّف ،پيوكايف
اؾت .خاهؿِ آهاضي ،ظًاى 15-30ؾالِ قْط خْطم ّؿتٌس كِ ً 336فط تِ ؾٌكَاى ًوًَكِ تؿيكيي ٍ ،تكا اؾكتفازُ اظ ضٍـ
ًوًَِگيطي تهازفي چٌس هطحلِاي اًتراب قسًس .اتعاض تحقيق ،پطؾكٌاهِ اؾت كِ تطاي تؿييي اؾتثاض آى اظ ضٍـ اؾتثاض
ؾاظُ تِ كوك تيٌيك تحلي ؾاهلي ٍ ،تطاي تؿييي پايايي ،اظ قيَُ ّواٌّگ زضًٍي تِ ضٍـ آلفكاي كطًٍثكاخ اؾكتفازُ
قسُ اؾتً .تايح تَنيفي پػٍّف ،تياًگط آى ّؿتٌس كِ هياًگيي ًوطُ ًگطـ ظًاى تِ هكاضكت ٍضظقي زض ؾطح پاييٌي
اؾتً .تايح تحليلي پػٍّفً ،كاى هيزٌّس زض تيي ؾاظُّاي تحقيق ،تٌْا اؾتواز اختواؾي تط ًگطـ ظًاى تِ هككاضكت
ٍضظقي تأثيط زاضز ٍ زض تيي هتغيطّاي خوؿيتي ،تٌْا ضاتطِ ؾي ،تأّ ٍ تحهيالت ،تا ًگطـ ظًاى تِ هكاضكت ٍضظقي
هؿٌازاض اؾت .تثييي هتغيط ٍاتؿتِ تط حؿة هدوَؼ هتغيطّاي هؿكتق  ،تيكاًگط آى اؾكت ككِ زٍ هتغيكط ؾكي ٍ اؾتوكاز
اختواؾي ،تِ تطتية قَيتطيي پيفتيٌيكٌٌسُّا ّؿتٌس ٍ  0/090اظ تغييطات هتغيط ٍاتؿتِ ضا تثيكيي هكيكٌٌكس .يافتكِّكاي
تحقيق تا ًتايح ه كاتِ هقايؿِ گطزيسُ ٍ ،زض ًْايت ،پيكٌْازّايي تطاي تَؾؿِ ٍ گؿتطـ هكاضكت ٍضظقي ظًكاى اضاهكِ
قسُ اؾت.
ياشٌَای کلیذی :هكاضكت ٍضظقي ،ؾعت ًفؽ ،قرهيت اتعاضي ،اؾتواز اختواؾي
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مقذمٍ

ٍضظقي ظًاى گؿتطـ يافت ،تِ گًَِاي كِ ًطخ هكاضكت

اهطٍظُ پسيسُ ٍضظـ تِ ؾٌَاى ضطٍضتي اًياضًاپصيط ٍ يك

ظًاى اظ نفط زضنس زض اٍليي زٍضُ هؿكاتقات الوييكك زض

ًياظ اؾاؾي ٍ ظيط تٌايي ،تِ طَض چكوگيطي هكَضز تَخكِ

ؾال  1896زض آتي ،تِ تيف اظ  42زضنس ك ٍضظقياضاى

ّوگاى قطاض گطفتِ اؾكت (زاضاتكي .)78:1388 ،پكطزاذتي تكِ

زض الوييك  2008پيي ،ضؾكيس .تكِ ؾكالٍُ ،زض طكي قكطى

ٍضظـ تككا اًگيككعُّككاي هتفككاٍتي هاًٌككس كؿككة ًكككا ،

تيؿتن ،اهياى هككاضكت ظًكاى زض فؿاليكتّكاي ٍضظقكي

پيكككگيطي اظ اتككتال تككِ تيوككاضي ٍ حفككع ؾككالهتي اًدككام

ّوگاًي يا غيطحطفِاي ًيع تِ ؾطؾت گؿتطـ يافتِ اؾت

هيگيطز .فؿاليتّاي ٍضظقي هيتَاًس تغييكطات خسيكسي

(اًَضالرككَلي .)9 :1381 ،ؾلككيضغككن اّويككت ٍ ضككطٍضت

زض ؾثك ظًسگي تِ ٍخَز آٍضز .ايكي پسيكسُ ضا هكيتكَاى

هكاضكت ٍضظقي تطاي ظًكاى (تطيكك1993 ،؛ فتيٌكگ1999 ،؛

تي ساضي خؿن ٍ زض هَاضزي تيكساضي ضٍ ًاهيكس (هؿاًٍكت

گطاتَى2000 ،؛ هؤؾؿِ اؾيطت اؾياتلٌس )2008 ،تِ ؾٌكَاى يكك

ٍضظـ تككاًَاى ككككَضٍ .)46 :1373 ،ضظـً ،ككَؾي فؿاليككت

قاؾسُ خْاًي ،هكاضكت تَزُ ظًاى زض فؿاليتّاي ٍضظقي

خؿواًي اؾت كِ ظاييسُ تفيط اًؿاًي تَزُ ٍ ّوعهكاى تكا

هحسٍز اؾت (ذؿطٍي1382 ،؛ زٍفطاًؽ1385 ،؛ پكالن.) 2000،

ظيؿتي ٍ تؿاه تا اًؿاىّاي زيگط ،هؿٌكا يافتكِ اؾكت .اظ

تطاي هثالً ،طخ هكاضكت ٍضظقي ظًكاى زض اًگلؿكتاى زض

آًدا كِ ٍضظـ ؾاذتاض اختواؾي زاضز ،خاهؿِقٌاؾكاى آى

طَل يك هاُ قث اظ اًدام تحقيق 56 ،زضنكس ( ٍ )23زض

ضا زض اضتثا تا ضٍاتك اختوكاؾي ٍ فطآيٌكسّاي ؾياؾكي،

اؾتط اليا زض طَل يك ؾكال قثك اظ اًدكام تحقيكق59/9 ،

اختواؾي ٍ اقتهكازي ،هطالؿكِ ككطزُاًكس .تٌكاتطاييً ،گكاُ

زضنس تَزُ اؾت (اؾتطاتَى .)2005 ،طثق گعاضـ هطكع هلي
1

اختواؾي تِ ٍضظـ زض يك خاهؿِ تا ّط اتؿازي يا فطٌّگ

آهاضّاي ؾالهت آهطييا ( )2008تيف اظ  55/2زضنس اظ

ٍ حتي ذطزُ فطٌّگكي ،تكِ هٌػكَض زضه ّوكِ خاًثكِ آى

خوؿيت  116هيليًَي ظًاى ايي ككَض تطاؾكاؼ قكاذم

ضطٍضي اؾكت .هككاضكت زض فؿاليكتّكاي ٍضظقكي تكِ

تَزُ تسًي ( )BMIزچاض اضافِ ٍظى ّؿكتٌس .تكِ ؾكالٍُ،

نَضت حطفِاي ،تا ّويي اٍاذكط فؿكاليتي هطزاًكِ تكَز ٍ

 37/9زضنس اظ ك ظًاى آهطييكايي زض طكَل ّفتكِ ّكي

ظًاى ؾْن چٌساًي ًساقتٌس (ؾاظهاى هل  ،)2007 ،اها ؾَاهك

فؿاليت ٍضظقي ًساضًكس ٍ 30/3زضنكس اظ آًكاى فقك زض

گًَاگَى اختواؾي -فطٌّگكي ،اظ خولكِ افكعايف اٍقكات

اٍقات فطاغت زض طَل ّفتكِ كوتكط اظ 10زقيقكِ فؿاليكت

فطاغت ،تاال ضفتي ؾطح ظًسگي ،افعايف تَخِ تِ تْساقت

ٍضظقي اًدكام هكيزٌّكس .زض ايكطاى ًيكع ًكطخ هككاضكت

ؾوَهي ٍ آهازگي خؿواًي ،تأثيط ضؾاًِّكاي گطٍّكي زض

ٍضظقي ظًاى ضضايت ترف ًيؿت .هطكع اهَض هككاضكت

ضٍاج ٍضظـ ٍ تككاالذطُ اّتوككام ًػككامّككاي ؾياؾ كي تككِ

ظًاى (ً )1380طخ هكاضكت ٍضظقي ظًاى ضا تؿكياض پكاييي

زؾتاٍضزّا ٍ پيكطفتّاي ٍضظقي ،تاؾث قس اظ اٍاؾك

اضظياتي كطزُ اؾت .تٌسًَيؽ (ً )1380كاى هيزّس 45/8

قطى تيؿتن ،گطايف تِ فؿاليتّاي ٍضظقي ،افعايف ياتكس.

زضنس ظًاى هَضز تحقيق انَالً ٍضظـ ًوكيكٌٌكسً .تكايح

ايي اهط تا هستّا هرتم هطزاى تَز ،اهكا پكؽ اظ خٌكگ

يك پيوايف هلي ًككاى زاز تٌْكا  41/2زضنكس اظ تكاًَاى

خْاًي زٍم ،زض ًتيدِ زگطگَى قسى هفَْم ًقف خٌؿيتي

ايطاًي كن ٍ تيف تِ اًدام فؿاليتّاي ٍضظقي هيپطزاظًس

ؾككٌتي ظى ،پيككسايف ًوًَككِّككاي هَفقيككتآهيككع ظًككاى زض

(هحؿككٌي .)191 :1379 ،احؿككاًي ( )2002ؾككْن ظًككاى زض

ؾطنِّاي ٍضظقي ،تَخِ تكِ تكسى ٍ آهكازگي خؿكواًي

ٍضظـّاي ّوگكاًي ضا  33زضنكس اضظيكاتي هكيكٌكسٍ .

(كاكلي ٍ )127 :1997 ،خٌثفّكاي آظازيرَاّاًكِ اظ خولكِ

لْؿاييظازُ ٍ ّوياضاى ( )1385ؾسم توايك ٍ هككاضكت

خٌثفّكاي فوٌيؿكتي (ّكايتَى ٍ تكطاهْن )2008 ،هككاضكت
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تطضؾي ًگطـ ظًاى تِ هكاضكت ٍضظقي ٍ ؾَاه اختواؾي  -ضٍاًي هؤثط تط آى

ظًاى زض ٍضظـ ضا هؿألِاي فطاگيط زض ككَض هيزاًٌس.
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ؾٌَاى هقايؿِ ٍيػگكيّكاي قرهكيتي تكيي ٍضظقكياضاى

پػٍّف حاضط تالـ كطزُ اؾكت ًگكطـ ظًكاى تكِ

ؾطح تاالي تطظيلي ٍ غيط ٍضظقياضاى ،زضيافتٌس ككِ تكيي

هكاضكت ٍضظقكي ضا تكا توطككع تكط ؾَاهك اختوكاؾي ٍ

ٍضظقياضاى ضقتِّاي اًفطازي (قٌا ٍ خَزٍ) ٍ ضقكتِّكا

ضٍاًي ،تثييي ًوايس .تط ايي اؾاؼّ ،سف اؾاؾكي تحقيكق

تيوي (ٍاليثال ٍ تؿيتثال) اظ لحاظ ٍيػگيّاي قرهكيتي

حاضط ايي اؾت كِ ًگطـ ظًاى تِ هككاضكت ٍضظقكي ضا

تاظزاضي ،تحطيكپصيطي ،پطذاقكگطي ،ذؿكتگيپكصيطي،

تطضؾي كٌس ٍ اضتثا آى ضا تا تطذي هتغيطّكاي اختوكاؾي

قيايتّاي خؿكواًي ٍ ًگطاًكيّكاي ؾكالهتي ،تفكاٍت

ضٍاًي هَضز آظهَى قطاض زّس.

هؿٌيزاضي ٍخَز زاضز .خكاضٍي ( )2003زض هكَضز ضاتطكِ
تيي ؾطهايِ اختواؾي ٍ ٍضظـ ًكاى هيزّس كِ هكاضكت
ٍضظقي تِ ؾلت كوك تِ افعايف ؾعت ًفكؽ ٍ تطاتكطي

مريری تر پصيَػَای پیؽیه
هكاضكت ٍضظقي ظًكاى ٍ هَاًكؽ آى زض قالكة تحقيقكات

اختواؾي زض تقَيت خاهؿِ هكسًي هكؤثط اؾكتٍ .يلكيٍ 2

هتؿسزي زض ذاضج ٍ زاذ ككَض تطضؾي قسُ اؾت ،اهكا

ّويككاضاى ( )2003تككا تطضؾككي ٍيػگككيّككاي قرهككيتي

تٌسضت تحقيقاتي ٍخكَز زاضًكس ككِ تكأثيط ؾكعت ًفكؽ،

ٍضظقياضاى ضقتِّاي هرتلف ،تِ ايي ًتيدِ ضؾكيسًس ككِ

قرهككيت ٍ اؾتوككاز اختوككاؾي ضا تككط ًگككطـ ظًككاى تككِ

ٍضظقياضاى ضقتِ فَتثال ًؿثت تِ ضقكتِّكاي تؿكيتثال،

هكاضكت ٍضظقي تطضؾي كطزُ تاقٌس .تا ايي حال ،تطذكي

ضاگثي ٍ ؾاكط اظ ثثات تيكتطي تطذَضزاضًس ،اها اظ لحكاظ

اظ تحقيقات نَضت گطفتِ زض ايي حَظُ ضا هكيتكَاى تكِ

تؿس تطٍى گطاييٍ ،ضظقياضاى ضقتِّاي تؿيتثال ،ضاگثي ٍ

قط ظيط تياى ًوَز :ؾيي ( )2006زض پػٍّكي زض ًكطٍغ

ؾاكط ًؿثت تِ فَتثاليؿتّا تطًٍگطاتطًكس .ككاضل ()2002

تِ تأثيط هكاضكت ٍضظقي تط اؾتواز اختواؾي پطزاذكت ٍ

زض پػٍّكي تط ضٍي زاًكفآهكَظاى آهطييكايي ًككاى زاز

ًكاى زاز هكاضكت زض ؾاظهاىّاي ٍضظقي تاؾث تقَيكت

ؾطهايِ اختواؾي (كِ ييي اظ هؤلفِّاي اؾاؾي آى اؾتواز

اؾتواز اختواؾي زض افطاز هيقَز .زالًي ٍ كيٌكي ()2005

اختواؾي اؾت) ضاتطكِ هثثكت ٍ هؿٌكازاضي تكا هككاضكت

زض تطضؾي ضاتطِ ٍضظـ ٍ ؾطهايِ اختواؾي تا اؾكتفازُ اظ

ٍضظقي زاًفآهَظاى زض فَتثال ،تكيؽ تكال ٍ ،هككاضكت

زازُّاي پيوايف ككَضّاي اضٍپايي ًكاى هيزٌّس ضاتطكِ

ٍضظقي تِ طَض كلي زاضز .كالضه ٍ ّاضيؿكَى (1984؛ تكِ

هؿٌازاضي تيي اؾتواز اختواؾي ٍ هكاضكت ٍضظقي ٍخَز

ًق اظ ؾثسليً ) 1384 ،كاى زازًس قرهكيت زض اًتركاب ٍ

زاضز ٍ طي آى ككَضّايي كِ ؾطَ اؾتواز اختوكاؾي زض

قطكت زض فؿاليتّاي ٍضظقي ًقكف زاضز ٍ ٍضظـ ًيكع

آًْا تاالتط اؾتً ،طخ هكاضكت ٍضظقي قْطًٍساًككاى زض

زض ؾككاظگاضيّككاي اختوككاؾي ٍ قرهككي زذي ك اؾككت.

فؿاليتّاي ٍضظقي ًيع تيكتط اؾت .تطاؾاؼ ًتكايح ايكي

ًازضياى ٍ ّوياضاى ( )1388زض پػٍّكي تا ؾٌكَاى هَاًكؽ

پػٍّف ،ككَضّاي لْؿتاى ،خوَْضي چكك ،اؾكلًَي ٍ

هكاضكت ٍضظقي ظًاى ٍ اضتثا آًْا تكا اًگيكعُ (زضًٍكي،

پطتغال كِ كوتطيي هيعاى اؾتواز اختواؾي زاقتٌس ،كوتطيي

تيطًٍي ٍ تياًگيعگكي) ًككاى زازًكس هَاًكؽ زضٍى فكطزي

هيعاى هكاضكت ٍضظقكي ضا ًيكع زاضا تَزًكس ٍ كككَضّاي

(ًساقتي ؾالقًِ ،اآگاّي ٍ هككيالت فكطزي ضٍاًكي) تكا

قوال اضٍپا كِ زاضاي تاالتطيي ؾكطَ اؾتوكاز اختوكاؾي

اًگيعُ فطز ضاتطِ زاضًس ٍ اظ آى ططيق هيتَاًٌس تكط هيكعاى

تَزًس ،هكاضكت ٍضظقي قْطًٍساى آًْكا ًيكع زض ؾكطَ

هكككاضكت فككطز زض ٍضظـ اثككط تگصاضًككس .قككاضؼ پككَض ٍ

تاالتطي تَز .فيلْكَّ ٍ 1ويكاضاى ( )2005زض تحقيقكي تكا

ّوياضاى ( )1387زض پػٍّكي تِ تطضؾكي ضاتطكِ ؾكطهايِ

1

2
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Willie
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اختواؾي ٍ هكاضكت ٍضظقكي پطزاذتكِ ٍ ًككاى زازُاًكس
اؾتواز تِ زٍؾتاى ٍ ،اؾتواز تِ ّوؿايگاى ،تِ ؾٌَاى اتؿكاز
ؾاظُ ؾطهايِ اختواؾيّ ،وثؿتگي هؿٌازاضي تكا هككاضكت
ٍضظقي خَاًاى زاضًس ٍ طكي آى ،تكا افكعايف اؾتوكاز تكِ
زٍؾتاى ٍ ّوؿايگاى ،هكاضكت ٍضظقكي خَاًكاى تيككتط
هيقَز .پاضؾاهْط ( )1387زض پػٍّكي تا ؾٌَاى «ؾٌدف
گطايف تاًَاى خَاى تِ هككاضكت زض فؿاليكتّكاي تكسًي
(قْطيعز)» ًكاى زاز كِ زٍ هتغيط فؿاليت تسًي ٍالكسيي ٍ
فؿاليت تسًي زٍؾتاى تا هتغيط تحت هطالؿِ هككاضكت زض
فؿاليكتّكاي تكسًي ضاتطكِ هؿٌكازاضي زاضًكس .احؿكاًي ٍ
ّوياضاى ( )1386زض تحقيقي تا ؾٌَاى «تطضؾي ٍ تدعيِ ٍ
تحلي ؾَاه تاظزاضًسُ ٍ هيعاى هكاضكت ظًاى قْط تْطاى
زض فؿاليتّاي ٍضظقي تفطيحي» تا اؾتفازُ اظ هسل ؾلؿلِ
هطاتثي ؾَاه تاظزاضًسُ اٍقات فطاغت ًكاى زازًس ؾَاهك
ؾاذتاضي هْوتطيي زؾتِ اظ ؾَاه اثطگصاض تكط هككاضكت
ظًاى زض ٍضظـ اؾت ٍ ؾَاهك تاظزاضًكسُ فكطزي ٍ تكيي
فطزي تِ تطتية زض خايگاُ زٍم ٍ ؾَم قطاض زاضزٍ .حيكسا
ٍ ّوياضاى ( )1385زض پػٍّكي تا ؾٌَاى « تطضؾي تكأثيط
حوايكت اختوكاؾي تكط هككاضكت ظًكاى زض فؿاليكتّككاي
ٍضظقي (هطالؿِ هَضزي ظًاى اؾكتاى هاظًكسضاى )» ؾٌكَاى
كطزًس كِ چْكاض هتغيكط ٍضظـ ككطزى اؾ كاي ذكاًَازُ،
ٍضظـ كطزى زٍؾكتاى ،زضآهكس ٍ ؾكَزهٌسي ٍضظقكي زض
هطحلِ اٍل ٍ حوايت اختواؾي زض هطحلِ زٍم تَاًؿتِاًس
تِ تطتية  2/1 ٍ 15/9زضنكس اظ ٍاضيكاًؽ هتغيكط تحكت
هطالؿِ هكاضكت ظًاى زض فؿاليتّكاي ٍضظقكي ضا ًككاى
زٌّككسً .تككايح پككػٍّف ؾثككسلي (ً )1373كككاى زاز كككِ
ٍضظقياضاى ؾطَ قْطهاًي ٍ ضقاتتي تيكتط تطٍىگطا ٍ تا
ثثاتاًس كِ ايكي هَضكَؼ هكيتَاًكس تكط اثكط قكطكت زض
فؿاليتّاي قكسيس خؿكواًي تغييطاتكي زض ٍيػگكيّكاي
قرهيتي ٍضظقياضاى حان قسُ تاقسّ .وچٌكيي ،تكيي
ٍيػگيّاي قرهيتي ٍضظقياضاى ضقكتِّكاي تؿكيتثال،

ًكسُ اؾت.
مثاوي وظری
زض تثييي ؾسم گطايف ظًاى تِ ٍضظـ ،ؾل هتؿسزي تيكاى
قككسُاًككس (احؿككاًي ٍ ّويككاضاى .)1382 ،زيٌگ ك ( )2005تككا
خوؽتٌسي هَاًؽ گطايف ظًاى تِ ٍضظـ ،آًْكا ضا تكِ ؾكِ
زؾتِ تقؿينتٌسي هيكٌس :زؾتِ اٍل ،هَاًؽ ؾولي ّؿكتٌس،
هاًٌس :كوثَز ٍقت ،تچِزاضي ،ضؿف تٌيكِ هكالي ،كوثكَز
حو ٍ ًق ؾوَهي ،اهٌيت قرهي ٍ ؾسم زؾتطؾي تكِ
تؿْيالت ٍضظقكي؛ زؾكتِ زٍم ،هَاًكؽ قرهكي ّؿكتٌس،
هاًٌسًَ :ؼ تلقي ظًاى اظ تسى ،پَقاه ٍ تدْيعات ٍضظقي،
فقساى اؾتوكاز تكِ ًفكؽ ٍ ًفكَش ٍالكسيي ٍ تعضگتطّكا؛ ٍ
تاالذطُ زؾتِ ؾَم ،هَاًكؽ اختوكاؾي ٍ فطٌّگكي ّؿكتٌس
قاه حاكويت فطٌّگ هطزاًِ زض ٍضظـ ،پيكساٍضيّاي
خٌؿيتي ،ؾَء اؾتفازُّاي خٌؿي ٍ ؾسم پَقف ضؾاًِاي
ٍضظـّاي ظًاى .اها هيتَاى تِ ؾَاه زيگطي ًيع اقكاضُ
1

ًوَز :اؾتواز اختواؾي تِ ؾٌَاى ييي اظ هؤلفِّاي كليسي
ؾطهايِ اختواؾي ،طي چٌس زِّ اذيكط تكِ طكَض گؿكتطزُ
هَضز تَخِ قطاض گطفتِ ٍ تطذي اًسيككوٌساى كَقكيسُاًكس
هكاضكت ضا تط هثٌاي اؾتواز اختواؾي تثييي كٌٌس (لَّوكاى،

.1979كلوككي .)1990 ،تككِ اؾتق كاز ايٌگلْككاضت ()179 :1989
هكاضكت ،تَام تا حؽ اؾتواز اؾت ٍ تِ ٍاؾكطِ اؾتوكاز،
ضفتاضّككا قات ك پككيفتيٌككي هككيگككطزز ٍ حككَظُ كككٌف ٍ
تهوينگيطي تقَيت هيقكَز .تكياؾتوكازيّ ،ويكاضي ٍ
هكاضكت ضا اظ تيي هيتطز ٍ اگط تياؾتوازي ايدكاز قكَز،
هكاضكت تيي ؾاهالى اظ تيي ذَاّس ضفت (تالزض ٍ ّوياضاى،

 .)2002زض زًياي تسٍى اؾتواز ،ظًسگي ؾكرت هكيگكطزز،
ًػن اختواؾي قيؿكتِ هكيقكَز ،ؾوليكطز افكطاز زچكاض
ًاتؿاهاًي هي قَز ٍ حتي هحتو اؾكت آى خوكؽ ضٍ تكِ
ًاتَزي تطٍز (ّعاض خطيثي ٍ ّويكاضاى .)17 :1388 ،تكِ تؿثيكط
گيسًع ( ، )1991اؾتواز اختواؾي زض ٍاقكؽ ؾاهك اؾاؾكي

ٍاليثال ،فَتثال ٍ ككتي آظاز تفكاٍت هؿٌكازاضي هككاّسُ
Social Trust
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تطضؾي ًگطـ ظًاى تِ هكاضكت ٍضظقي ٍ ؾَاه اختواؾي  -ضٍاًي هؤثط تط آى

احؿ اؼ آضاهف خؿواًي ٍ ضٍاًي ٍ اهٌيت اختوكاؾي زض

تَخِ تِ قؿاؼ اؾتواز ،تِ زٍ ًَؼ اؾتواز قرهي ٍ اؾتواز

قطاي ؾازي ظًسگي ضٍظهطُ اؾت ٍ ؾلت ايٌيِ ها اغلة

اختواؾي يا تؿوين يافتِ ،اقاضُ زاضز ٍ ًكَؼ زٍم ضا تكطاي

زض فؿاليت ّاي خاضي ذَز ،احؿكاؼ ضكؿف ٍ ًكاتَاًي

خاهؿِ ،ؾَزهٌستط هيزاًس .تِ ظؾن اٍ ،ايكي ًكَؼ اؾتوكاز،

هيكٌينً ،ثَزى اؾتواز اختوكاؾي اؾكت .تكِ ظؾكن گيكسًع

قؿاؼ اؾتواز ضا اظ فْطؾت كؿاًي كِ قرهاً هيقٌاؾكين،

( )102 :1990زض نَضت ًثَزى اؾتواز ،كٌف افطاز هثتٌكي

فطاتط هي تطز ٍ ّوياضي گؿتطزُ تط زض ؾكطح خاهؿكِ ضا

تط ضٍييطزّاي تسگواًي يا ذَززاضي ،هيقَز .اٍ اؾتوكاز

هَخة هيقَز .پاتٌكام افكعايف هككاضكتّكاي هكسًي ٍ

اختواؾي ضا حؿي غي فطز ًؿثت تِ ؾايط اؾ اي خاهؿِ

گؿتطـ قثيِّاي اختوكاؾي ضا اظ ؾكاظٍكاضّاي اؾتوكاز

هي زاًس كِ هَخة گؿتطـ ٍ تؿْي ضٍات اختواؾي فطز

قرهي يا ذال تِ اؾتوكاز اختوكاؾي يكا تؿوكين يافتكِ،

تا آًْا هيقَز .اٍفِ ( )205 :2006هؿتقس اؾت اؾتوكاز زض

هؿطفي هيكٌس .پاتٌام ( ،)34 :1993تقا ٍ پايساضي تؿاٍى ٍ

چْاض حَظُ ذَز ضا ًكاى هيزّسً :رؿتيي حَظُ ،اؾتوكاز

ّوياضي ّسفوٌس ضا زض گطٍ اؾتواز اختوكاؾي هكيزاًكس ٍ

قْطًٍساى تِ ّوكْطيّاي ذَز اؾت؛ حَظُ زٍم ،اؾتواز

اؾتواز ضا هت وي ٍ زض تطزاضًسُ پيفتيٌكي ضفتكاض كٌككگط

تِ ًرثگاى ؾياؾي يا اؾتواز تكِ ًرثگكاى ؾكايط تركفّكا

هؿتق زاًؿتِ اؾت .تِ اؾتقاز كلوي ( )1998افكطاز تكطاي

(ضؾاًِّا ،پليؽ ،زازگاُ ،پعقياى ٍ غيطُ) اؾت .ؾكَهيي

ايي تِ كٌف اختواؾي هيپطزاظًس كِ ًياظّاي ذَز ضا ضفؽ

حككَظُ ،اؾتوككاز ًرثگككاى تككِ ييككسيگط ٍ ًرثگككاى زيگككط

كٌٌس ٍ ضفؽ ًياظّا تٌْا اظ ططيق تسُ تؿتاىّكا اهيكاىپكصيط

ترف ّاؾت ٍ چْاضهيي حَظُ ،اؾتوكاز ؾكطَ تكاال تكِ

اؾت .تٌكاتطايي ،تكسُ تؿكتاىّكا ٍ هثازلكِّكا زض ؾكاذتي

ؾطَ پاييي خاهؿِ اؾكت ككِ طكي آى ًرثگكاى زضتكاضُ

كٌفّاي اختواؾيً ،قف اؾاؾي زاضًس ،اها چِ اطويٌكاًي

گطايفّاي ضفتاضي ؾٌانط تركفّكاي هرتلكف يكا كك

ٍخَز زاضز كِ يك ططف يا ططفيي هثازلِ ،تِ زًثال ؾكَء

تَزُّا ،تِ تاٍضّايي زؾت هيياتٌس .تِ تاٍض اٍفكِ ،اؾتوكاز

اؾتفازُ ًثاقٌس .ايٌداؾت ككِ ًيكاظ تكِ اؾتوكاز ،ضكطٍضت

اختواؾي ييي اظ هٌكاتؽ فطٌّگكي اذالقكي اؾكت ككِ تكِ

هيياتس .تِ ظؾن قَلتع ( )2005زض خاهؿكِاي ككِ اؾتوكاز

قيَُاي غيطضؾكويّ ،وكاٌّگي اختوكاؾي ضا اهيكاىپكصيط

ٍخَز زاقتِ تاقس افطاز كوتط زغسغِّايي ًػيط تِ هراططُ

هيؾاظز .اٍ هياى زٍ ًَؼ اؾتواز؛ يؿٌكي اؾتوكاز تدطتكي ٍ

افتازى ًياظّا ٍ ذَاؾتِّاي ذَز زاضًس .تا اؾتٌاز تِ هثحث

اؾتواز ؾام توايع قاي هيقَز .اؾتوكاز تدطتكي اظ ططيكق

اؾتواز اختواؾي ،ايي فطضكيِ پػٍّككي تكِ شّكي هتثكازض

تؿاه هؿتوط تا افطازي حان هيقَز كِ هكست ظيكازي

هي قَز ككِ تكيي هيكعاى اؾتوكاز اختوكاؾي ٍ ًگكطـ تكِ

آًْا ضا هيقٌاؾين ،اها اؾتوكاز ؾكام ،اؾتوكازي اؾكت ككِ

هكاضكت ٍضظقي ضاتطِ ٍخَز زاضز.

ًؿثت تِ هقَلِ ّاي تعضگ ٍ ًاهؿيي ٍ افكطاز ًاآقكٌا اتكطاظ

اها تطذي اًسيكوٌساى ،هكاضكت ٍضظقي ضا تط هثٌكاي

هي قَز ٍ پؽ اظ اتطال ضٍقوٌس زالي تكياؾتوكازي ،تكط

ؾعت ًفؽ 1تثييي هيكٌٌكس (الفؿكتطٍم ٍ هكيالض ّ .)2010،كط

خاي هيهاًكس .پاتٌكام ( )134 :2002اؾتوكاز ضا اظ ؾٌانكط

اًؿاًي زاضاي هدوَؾِاي اظ ٍيػگيّاي فطزي اؾكت ككِ

ضطٍضي تكطاي تقَيكت ّويكاضي هكيزاًكس ككِ حانك

تاؾث توايع يا تكاتِ تا زيگطاى هيقَز .ايكي ٍيػگكيّكا،
2

پيفتيٌيپصيطي ضفتاض زيگطاى اؾت .اؾتواز زض يك خاهؿِ

ذَز ًام زاضز ٍ زاضاي ؾِ تؿس اؾاؾي ذَزپٌساضُ ،ؾكعت

كَچك ،اظ ططيق آقٌايي ًعزيكك تكا زيگكطاى تكِ زؾكت

ًفؽ ٍ هؿطفي تِ زيگطاى اؾت (تكساض .)1381 ،ذَزپٌكساضُ،

هيآيس ،اها زض خاهؿِ تعضگ ٍ پيچيسُ ،اؾتواز غيطقرهي
يا قي غيطهؿتقيوي اظ اؾتواز ،ضطٍضت هيياتس .پاتٌام تا

Self-Esteem
Self
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هدوَؾِ تاٍضّايي اؾت كِ قرم زض هَضز ذكَز زاضز،

اختواؾي ،تا اضظـّايي ّوطاُ اؾت كِ قكطاي ؾكاذتي

اها ؾكعت ًفكؽ ،اضظيكاتياي اؾكت ككِ قكرم اظ ايكي

كٌف ضا تكيي هيزٌّس .زض ًتيدِ ،فكطز زض اًدكام ككٌف

ٍيػگيّا ٍ تاٍضّا تِ ؾو هيآٍضز ٍ تكط ّوكيي اؾكاؼ،

اختواؾي تايس زؾت تِ اًتراب اضظـّكا تعًكس .پاضؾكًَع

ذَزپٌساضُ ٍ ؾعت ًفؽ ،ظهيٌِؾاظ هؿطفي ذَز تِ زيگطاى

ايي اضظـّا ضا زض قالة پٌح زؾتِ هتغيط الگَيي زٍ ققي،

هيقًَس .ؾعت ًفؽ ،تياًگط اضظـ ٍ احتطاهي اؾكت ككِ

تياى هيكٌس .اٍليي زؾتِ ،ؾاطفي زض تطاتط تيططفي ؾاطفي

فطز تطاي ذَيكتي قاي اؾت .تِ ؾثاضت زيگكط ق كاٍتي

اؾت .ايي هتغيط الگَيي ،تياًگط ايي اؾت ككِ فكطز ،يكك

اؾت كِ فطز زض هَضز هيعاى تَاًوٌكسيّكايف زاضز ٍ تكِ

فطنت يا ٍضؿيت ضا تط حؿة ككاهطٍايي آًكي ٍ تكسٍى

ّويي زلي هيتَاًس ؾاه تؿييي كٌٌسُ افياض ،ؾَاطف ،تاظ

تَخِ تِ ؾَاقثف زض ًػط هيگيطز يا تط حؿكة ككاهطٍايي

ذَضزّا ٍ ضفتاضّاي قرم تاقكس (ككَپط اؾكويت.)1967 ،

آتي (پاضؾًَع ٍ قيلع .)346:1962 ،تطذَضز ٍالسيي تا فطظًكس،

ؾعت ًفؽ تاال تط تؿياضي اظ خٌثِّاي ظًسگي تأثيط زاضز.

تياًگط يك ضاتطِ ؾاطفي ٍ تطذَضز پعقك تا تيواض ،تياًگط

ؾعت ًفؽ تاال تاؾث تْثَز ٍ تقَيت ؾكالهت خؿكواًي

يك ضاتطِ هثتٌي تط تيططفي ؾاطفي اؾت .زٍهيي زؾكتِ،

(كَپط اؾويت ،)1967 ،ؾوليطز تحهيلي تْتط (زيَيؽ ٍ تطهثط،

خْتگيطي قرهي زض تطاتط خْتگيطي خوؿكي اؾكت.

 ،)1985ؾوليطز قغلي تْتط (كويك ٍ فيكطي ،)1985 ،ضٍاتك

ايي هتغيط الگَيي ،تيكاًگط احتكطام تكِ هٌكافؽ قرهكي يكا

اختواؾي تيكتط (تاتيؿتيف ٍ ّوياضاى ،)1993 ،توايك تيككتط

احتطام تِ هٌافؽ خوؿي اؾكت (پاضؾكًَع ٍ قكيلع.)48:1962 ،

تِ ضفتاض گطٍّي (لي پكايي ٍ زيكي )1998 ،هكيگكطزز .افكطاز

فطزي كِ زض يك ككتي زض حكال غكط  ،تكِ فيكط ًدكات

زاضاي ؾعت ًفكؽ تكاال ،هؿوكَالً زض ظًكسگي ،ذككٌَز ٍ

ذَيف اؾت ،هٌفؿت ذهَني ضا تؿقية هيكٌس ٍ اگكط

قازكام ّؿتٌس ٍ اطويٌاى زاضًس كِ كَقفّاي آًْا ًتيدِ

تِ فيط ًدات زيگطاى تاقس ،هٌفؿت گطٍُ ضا هس ًػط زاضز.

ذَاّككس زاز .ايككي اهككط آًككاى ضا تيكككتط تككِ هكككاضكت زض

ؾَهيي زؾتِ ،ذالگطايي زض تطاتط ؾامگطايي اؾت .ايكي

فؿاليتّاي اختواؾي تطغيكة هكيكٌكس (ؾكاپيٌگتَى:1388 ،

هتغيط الگَيي ،تياًگط ايي اؾت كِ فطز زض تطذَضز تا يكك

273؛ كَهثع .)1969 ،تا ايي تفاني  ،ايكي فطضكيِ پػٍّككي

ٍضكؿيت ،زض پطتككَ ضاتطككِ ذكال ذككَز تككا اٍ ،آى ضا تككا

قات طط اؾت كِ تيي ؾعت ًفؽ ٍ ًگطـ تِ هكاضكت

هالهّاي ذال ٍ هٌحهط تِ فطز ،تٌگطز يكا هكالهّكاي

ٍضظقي ضاتطِ ٍخَز زاضز.

ؾام ٍ كلي (پاضؾًَع ٍ قيلعٍ .)48:1962 ،السيي زض هَاخِْ تا

تطذككي هحققككاى زض تثيككيي هكككاضكت ٍضظقككي تككط

فطظًس ذَيف ،اٍ ضا تاَّـ هيزاًٌس ،اها هسيط هسضؾِ تكِ

قرهككيت 1تأكيككس هككيٍضظًككس (كلككي .)1996 ،قرهككيت،

هكاله ّكاي ؾكام ،هاًٌكس آظهكَى ّكَـ تَخكِ هكيكٌككس.

هدوَؾِاي اظ نفات ٍ ٍيػگيّاؾت كِ هيتَاًس فطز ضا

چْاضهيي زؾتِ ،اًتؿاب زض تطاتط اكتؿاب اؾت .ايي هتغيط

اظ زيگطاى هتوايع ؾاظز (اتييٌؿَى . )440 :1385 ،تيك ّكاي

الگَيي ،تياًگط ًگاُ تِ هَضَؼّاي اختوكاؾي تكط حؿكة

هرتلككف قرهككيتيً ،ياظّككا ،اًتػككاضات ،تَاًككاييّككا ٍ

ذهلتّاي شاتي آًْا يكا ؾوليطزّكا ٍ زؾتاٍضزّايككاى

هْاضتّاي هتفاٍتي زاضًس ٍ تِ قيَُّاي هتفاٍتي ضفتكاض

اؾت (پاضؾًَع ٍ قيلع .)347:1962 ،اگط زض ًگاُ تِ يك هؿلن،

هيكٌٌس (ًطيواًي ٍ ّوياضاى ٍ )77 :1386 ،تِ ًػكط هكيضؾكس

تكِ تحهكيالت ٍ هْكاضت اٍ تَخكِ قكَز خْكتگيككطي،

گًَِّايي اظ آى ،توايك تيككتطي تكِ هككاضكت ٍضظقكي

اكتؿاتي ٍ اگط تِ ًػاز ٍ هصّثف تَخِ قَز ،خْتگيطي،

زاقتِ تاقٌس (آيعًك .)56 :1982 ،تِ ظؾن پاضؾًَعّ ،ط كٌف

اًتؿاتي اؾت .پٌدويي زؾتِ ،آهيرتگي زض تطاتكط تفييكك
اؾت .ايي هتغيط الگَيي ،تياًگط گؿكتطُاي اظ تؿْكسات زض

Personality

1
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كٌف هتقات اؾت ٍ ًكاى هكيزّكس فكطز زض هَاخْكِ تكا

پاضؾًَع (تِ ًق اظ پاضاگال )2002 ،قرهيت اتعاضي ضا تطاي

هَضَؼ ،تِ ك آى تَخِ زاضز يا ترككي اظ آى (پاضؾكًَع ٍ

هكاضكت زض فؿاليتّاي اختواؾي هؿتؿستط هكيزاًكس .تكِ

قكيلعٍ .)347:1962 ،السيي زض تطذَضز تا فطظًسقاى ،تِ كك

ظؾن پاضؾًَع ،تي

قرهيتي غالكة ،زض خَاهكؽ تَؾكؿِ

ٍخكَزي اٍ تَخككِ زاضًككس ٍ زًساًيعقككك زض هَاخْككِ تككا

يافتِ ،اتعاضي ٍ تي

قرهيتي غالكة زض خَاهكؽ ؾكٌتي،

هطيض ،فق تِ زًساى اٍ تَخِ زاضز .هتغيطّاي الگَيي ضا

اتطاظي اؾت .تط ايي اؾاؼ ،هوالك ؾٌتي تطاي ضؾيسى تِ

هيتَاى تطاي تحلي ًػكامّكاي هرتلكف اظ خولكِ ًػكام

تَؾؿِ كِ هؿتلعم هككاضكت زض ّوكِ ؾكطَ خاهؿكِ اظ

قرهيت اؾكتفازُ ككطز (تطًكط .)1991 ،پاضؾكًَع ًرؿكتيي

خولِ ٍضظـ اؾت ،تايس تي

قرهيتي اتعاضي ضا تطٍيح

ترف اظ ّط خفت هتغيط الگَيي ضا هؿطف يك قرهكيت

زٌّس .تا تَخِ تِ هثاحث پاضؾًَع ايي فطضيِ قاتك طكط
قرهيتي اتعاضي ٍ ًگطـ تِ هكاضكت

اتطاظي ٍ زٍهيي ترف ضا هؿطف يكك قرهكيت اتكعاضي

اؾت كِ تيي تي

هيزاًس (هَضگاى .)1975 ،تط ايي اؾاؼ ،افطازي كِ زض اًدام

ٍضظقي ضاتطِ ٍخَز زاضز.

كٌف ،خْتگيطيقاى ؾاطفي ،آهيرتگي ،ذكالگطايكي،
اًتؿاب ٍ هٌفؿت ذهَني اؾت ،زاضاي يك قرهكيت

مذل تحلیلي پصيَػ

اتطاظي ٍ افطازي كِ زض اًدكام ككٌف ،خْكتگيكطيقكاى

تا تَخِ تِ هثاًي ًػطي هطط قسُ ،هسل تحليلي پػٍّف

تيططفي ؾاطفي ،تفييكك ،ؾكامگكطا ،اكتؿكاتي ٍ هٌفؿكت

تِ قط شي اؾت:

خوؿككي اؾككت ،زاضاي يككك قرهككيت اتككعاضي ّؿككتٌس.
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فرضیات تحقیق

اًدام آى ،اتتسا ًقكِ قْط هكسضج ٍ هحَضّكاي  y ٍ xتكط

 تيي هيعاى ؾعت ًفؽ ظًاى ٍ ًگطـ آًْا تكِ هككاضكتٍضظقي ضاتطِ هؿٌازاضي ٍخَز زاضز.

ضٍي آى هكرم گطزيس .ؾيؽ تِ طَض تهازفيً 10قطكِ

 -تيي هيعاى اؾتوكاز اختوكاؾي ظًكاى ٍ ًگكطـ آًْكا تكِ

تط ضٍي هحَض ً10 ٍ xقطكِ تكط ضٍي هحكَض  yاًتركاب
قسًس ٍ هح تقاطؽ آًْكا تكِ ؾٌكَاى هحك ًوًَكِگيكطي

هكاضكت ٍضظقي ضاتطِ هؿٌازاضي ٍخَز زاضز.

اًتراب گطزيس .زض هدوَؼ ،زضً 10قطِ قْط تكِ ً 350فكط

 -تيي قرهيت اتعاضي ظًاى ٍ ًگطـ آًْا تكِ هككاضكت

هطاخؿِ قس كِ فق ً 336فط حاضط تِ پاؾرگَيي قكسًس
ٍ اطالؾات اظ آًكاى خوكؽآٍضي گطزيكس .اتكعاض ؾكٌدف،

 تيي ٍيػگيّاي فطزي خوؿيتي ظًاى (ؾيٍ ،ضؽ تأّ ،تحهككيالت ،فطظًككسٍ ،ضككؽ اقككتغال) ٍ ًگككطـ آًْككا تككِ

پطؾكٌاهِاي هكتو تطچْاض هقياؼ ًگطـ تكِ هككاضكت

ٍضظقي ضاتطِ هؿٌازاضي ٍخَز زاضز.

هكاضكت ٍضظقي ضاتطِ هؿٌازاضي ٍخَز زاضز.

ٍضظقي (ًگطـ احؿاؾي پٌح گَيًِ ،گطـ ؾولي ّفكت
گَيِ) ،اؾتواز اختواؾي (اؾتواز تيي قرهي پكٌح گَيكِ،
اؾتواز ًْازي پٌح گَيِ) ،ؾعت ًفؽ (تَخِ زيگطاى پكٌح

ضٍـ تِ كاض ضفتِ زض ايي پػٍّف ،پيوايكي اؾت .خاهؿِ

گَيككًِ ،گككطـ ذككَز پككٌح گَيككِ) ،قرهككيت اتككعاضي
(ؾككام گطايككي پككٌح گَيككِ ،هٌفؿككت خوؿككي پككٌح گَيككِ،

آهاضي ،كليكِ ظًكاى 15-30ؾكالِ قكْط خْكطم اؾكت ككِ

اكتؿابگطا پٌح گَيِ) اؾت كِ تطاؾكاؼ طيكف اضظيكاتي

تطاؾاؼ ؾطقواضي ؾكال  1385تؿكساز آًْكا ً 23262فكط

پككٌح زضخككِاي لييككطت (كككاهالً هَافككق ;  ،5هَافككق ;،4
تيًػط;  ،3هرالف; ٍ 2ككاهالً هركالف; )1زضخكِتٌكسي

ًوًَِگيطي كَكطاى ٍ ،تؿييي هقازيط q ; 0/7 ٍ P ; 0/3

قسًس .تطاي تؿييي اؾتثاض اتعاض تحقيق اظ اؾتثاض ؾكاظُ تكِ

تطاؾككاؼ تحقيقككات پيكككيي t; 1/96 ٍ d; 0/05 ،اًككساظُ

ضٍـ تحلي ؾاهلي ٍ تكطاي تؿيكيي پايكايي ،اظ ّوؿكاًي

ًوًَِ ً 322فكط تكِ زؾكت آهكس ،اهكا تكطاي زؾكتياتي تكِ

زضًٍي تِ ضٍـ آلفاي كطًٍثاخ اؾكتفازُ قكسُ اؾكت ككِ

تطآٍضزي زقيقتط ،اًساظُ ًوًَِ تًِ 350فط افكعايف يافكت.

ًتايح آى تط حؿة ّط هقيكاؼ زض خكساٍل ظيكط ذالنكِ

قيَُ ًوًَِگيطي ،تهازفي چٌس هطحلِاي اؾكت ٍ تكطاي

قسُ اؾت.

ريغؼىاظي

تَزُ اؾت .تطاي تؿييي اًساظُ ًوًَِ تا اؾكتفازُ اظ فطهكَل

جذيل  -1تعییه اعتثار ي پايايي مقیاض عست وفط
مقذار
ييصٌ

عست وفط
زيگطاى هطا فطزي قايؿتِ هيزاًٌس
هطزم ظًسگي تا هي ضا ذَقايٌس هيزاًٌس
افطاز ذاًَازُ ام ذيلي تِ هي اهيس تؿتِاًس
آضظٍ هيكٌن قرم زيگطي تَزم
ذَزم ضا زؾت كن هيگيطم
ّويكِ ًويتَاًن حقيقت ضا تگَين
آظهَى  KMOتطاي هتٌاؾة تَزى اًساظُ ًوًَِ
آظهَى  Bartlettتطاي زضؾت تَزى تفييك ؾاه ّا

عاملَا
تًجٍ ديگران وگرغ خًد
يزن عاملي
يزن عاملي
2/6
0/786
0/752
0/563
1/4
0/714
0/708
0/582
0/739
Df =36
Sig = 0/000

ضرية آلفا

يارياوط
تثییه ؼذٌ
29/3

اتعاد
0/67

15/7

0/61

کل مقیاض

0/613

Chi-square =441
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جذيل  -2تعییه اعتثار ي پايايي مقیاض اعتماد اجتماعي
مقذار

عاملَا
وُادی

تیه ؼخصي

اؾتواز اختواؾي

ٍظى ؾاهلي

ٍظى ؾاهلي

اؾتواز تِ پليؽ
اؾتواز تِ پطؾتاضاى

0/740
0/715

اؾتواز تِ پعقياى

0/708

اؾتواز تِ ق ات
اؾتواز تِ هؿلواى

0/677
0/507

زضتيي زٍؾتاى تِ ؾرتي پايثٌسي تِ قَل ٍ قطاض
ٍخَز زاضز
تِ ؾرتي هيتَاى تِ زيگطاى اؾتواز كطز

0/691

غطيثِّا قات اؾتواز ًيؿتٌس

0/634

0/74

26/3

0/609
1/5

آظهَى  KMOتطاي هتٌاؾة تَزى اًساظُ ًوًَِ 0/730
آظهَى  Bartlettتكطاي زضؾكت تكَزى تفييكك Sig = 0/000
ؾاه ّا

يارياوط تثییه ؼذٌ

ييصٌ

2/6

0/708

ضرية آلفا

14/7

Df =45

0/55

Chi-square =479

جذيل  -3تعییه اعتثار ي پايايي مقیاض وگرغ تٍ مؽارکت يرزؼي
عاملَا
عملي

احعاظي

وگرغ تٍ مؽارکت يرزؼي

يزن عاملي

يزن عاملي

هي ذَاّن تِ ؾ َيت يك تين ٍضظقي زضآين

0/779

ؾؿي هيكٌن تا ٍضظـ تسًن ضا آهازُ ًگِ زاضم

0/759

هي ذَاّن ؾيَّاي افتراض ٍضظقي كؿة كٌن

0/755

تطاي ٍضظـ تِ تاقگاُ هيضٍم

0/729

تِ طَض هٌػن ٍضظـ هيكٌن

0/680

هيذَاّن اظ ططيق ٍضظـ اهطاض هؿاـ كٌن

0/622

ٍضظـ تيف اظ ّط فؿاليت زيگطي خصاب اؾت

0/535

فؿاليتّاي ٍضظقي تيكتط هطزاًِ ّؿتٌس

0/521

فؿاليتّاي ٍضظقي پط تٌف ّؿتٌس

0/505

آظهَى  Bartlettخْت زضؾكت تكَزى تفييكك

Sig = 0/000

ؾاه ّا

31/5

0/83

/786

هَفقيت ٍضظقي لصت ترف اؾت

آظهَى  KMOتطاي هتٌاؾة تَزى اًساظُ ًوًَِ

ييصٌ

تثییه ؼذٌ

3/8

0/656

0/793

مقذار

يارياوط

ضرية آلفا

0
1/4

Df =66

12/1

0/52

Chi-square =1036

خاهؿِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ چْاضم ،قواضُ پياپي ( ،)52قواضُ چْاضم ،ظهؿتاى 1392

198

جذيل  -4تعییه اعتثار ي پايايي مقیاض ؼخصیت اتساری
عامل َا
مىفعت

عامگرايي

اکتعابگرا

مقذار

يارياوط

ييصٌ

تثییه ؼذٌ

ضرية آلفا

جمعي
ؼخصیت اتساری

يزن

يزن

عاملي

عاملي

يزن عاملي

اتعاد

مقیاض

اگط ضهيؽ تاًك تَزم ،كاض تؿتگاًن ضا ذاضج اظ ًَتت اًدام 0/695
هيزازم

0/57

اگط پطؾتاض تَزم ،تِ تؿتگاى تيواضم تيكتط ضؾيسگي هيكطزم 0/630
اگط ضهيؽ تَزم ،كاضّاي ذالف قاًَى زٍؾتاًن ضا ًازيكسُ 0/535

2/3

19/5

هيگطفتن

0/564

ّطكؽ تايس كالُ ذَز ضا ًگِ زاضز تا تاز ًثطز

0/712

هكيالت زيگطاى تِ ذَزقاى هطتَ اؾت
هٌافؽ ذَزم ضا فساي زيگطاى ًويكٌن
كؿي تِ تدطتِ ٍ ترهم اّويت ًويزّس

0/681
0/517
0/681

ثطٍت تيف اظ تحهيالت تاؾث كؿة اؾتثاض هيقَز

0/531

آظهَى  KMOتطاي هتٌاؾة تَزى اًساظُ ًوًَِ
آظهَى  Bartlettتطاي زضؾت تَزى تفييك ؾاه ّا

کل

0/656
Sig = 0/000

1/6

1/3

Df =66

12/9

10/6

0/54

0/49
Chi-square =401

تط اؾاؼ ًتايح تِ زؾت آهسُ ،آظهَى KMOتطاي ؾاظُ

تَزًس ،حصف گطزيسًكسً .تكايح تحليك ؾكاهلي تيكاًگط آى

ًگككطـ تككِ هكككاضكت ٍضظقككي ( ،)0/793ؾككعت ًفككؽ

اؾت كِ هيعاى ٍاضياًؽ تثييي قسُ زض ؾكاظُ ًگكطـ تكِ

( ،)0/739اؾتواز اختواؾي ( ٍ )0/730قرهكيت اتكعاضي

هكككاضكت ٍضظقككي ( 43/6زضنككس) ،ؾككعت ًفككؽ (45

( )0/656اؾت كِ تياًگط كفايت اًساظُ ًوًَكِ اؾكت .تكِ

زضنس) ،اؾتوكاز اختوكاؾي ( 41زضنكس) ٍ زض قرهكيت

ؾالٍُ ،قاذم هدصٍض كاي تطاي آظهَى كطٍيت تاضتلت،

اتعاضي ( 43زضنس) اؾت .پايايي ّط يك اظ ؾاظُّا ًيع تِ

تطاي كليِ ؾاظُّا ( )P<0/000اؾت كِ تِ لحكاظ آهكاضي

ضٍـ ضطية آلفاي كطًٍثاخ هحاؾثِ قسُ اؾت كِ هقساض

هؿٌازاض اؾت ٍ ًكاى هكيزّكس تكيي هتغيطّكا ّوثؿكتگي

آى زض ؾاظُ ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي ( ،)0/786ؾكعت

ٍخَز زاضز .تحلي ؾاهلي هَضز ًػط اظ ًَؼ تأييسي اؾت،

ًفكؽ ( ،)0/613اؾتوكاز اختوكاؾي ( ٍ )0/609قرهكيت

ٍ تا تَخِ تِ اتؿازي كِ تطاي ّط ؾاظُ تؿطيف قسُ تكَز،

اتعاضي ( )0/564اؾت.

تؿساز ؾاه ّا ًيع تِ ّواى اًساظُ زض ًػط گطفتكِ قكس ككِ
ؾَاه ٍ هؤلفِّاي هطتَ تِ ّكط ككسام ،هككرم قكسُ

يافتٍَای تًصیفي

اؾت .زض هدوَؼ ،زض هقياؼ ؾعت ًفؽ چْاض گَيكِ ،زض

تطاؾاؼ ًتايح تَنيفي هتغيطّكاي خوؿيتكي ،اظ هدوكَؼ

هقياؼ اؾتواز اختواؾي زٍ گَيكِ ،زض هقيكاؼ قرهكيت

 336پاؾككرگَ ،هيككاًگيي ؾككٌي  22/6ؾككال ٍ هيككاًگيي

اتعاضي ّفت گَيكِ ٍ ،زض هقيكاؼ ًگكطـ تكِ هككاضكت

تحهيالت 13ؾال تكَزُ اؾكتً142 .فكط ( 42/3زضنكس)

ٍضظقي زٍ گَيِ ًؿثت تِ آًچكِ زض اتتكسا ططاحكي قكسُ

هتأّ ً 194 ،فط ( 57/7زضنس) هدطزً 271 ،فكط (زضنكس
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تطضؾي ًگطـ ظًاى تِ هكاضكت ٍضظقي ٍ ؾَاه اختواؾي  -ضٍاًي هؤثط تط آى

 )80/7غيط قاغ ً 65 ،فط (زضنس  )19/3قكاغ ً 95 ،فكط

ٍضظقي زض زٍ تؿس احؿاؾي ٍ ؾولي ،ؾٌدف قسُ اؾت،

( 28/3زضنس) زاضاي فطظًكس ٍ ً 241فكط ( 71/7زضنكس )

ضاتطِ زٍ ؾاظُ تِ طَض كلي ٍ ًيع اتؿاز آًْا تِ طَض هدكعا

تسٍى فطظًس تَزُاًس ،اها تطاؾاؼ ًتايح تَنيفي ؾاظُّاي

هحاؾثِ قسُ اؾت كِ ًتايح آى تِ قط خكسٍل  5اؾكت.

تحقيق ،هيكاًگيي هككاضكت ٍضظقكي  ،29/2ؾكعت ًفكؽ

تط اؾاؼ ًتايح خسٍل ،ضاتطِ تيي ؾكعت ًفكؽ (هدوكَؼ

 ،16/8اؾتواز اختواؾي  ٍ 18/8قرهكيت اتكعاضي ،25/4

اتؿاز) ٍ ًگكطـ تكِ هككاضكت ٍضظقكي (هدوكَؼ اتؿكاز)

اؾت.

هؿٌازاض ًيؿت .تطضؾي ضٍات تيي اتؿاز زٍ ؾاظُ ًيع ًكاى
هي زّس ،ضاتطِ ًگطـ تِ ذكَز ،تكا ًگكطـ احؿاؾكي تكِ

يافتٍَای تحلیلي

هكاضكت ٍضظقي ،هؿٌازاض ًيؿت ،اها تا ًگطـ ؾولكي تكِ

 -تطضؾي ضاتطِ تيي ؾعت ًفكؽ ٍ ًگكطـ تكِ هككاضكت

هكاضكت ٍضظقي هؿٌازاض اؾت .تِ ؾكالٍُ ،ضاتطكِ تَخكِ

ٍضظقي

هثثت زيگطاى ،تا ًگطـ احؿاؾي تكِ هككاضكت ٍضظقكي
هؿٌازاض ًيؿت ،اها تا ًگطـ ؾولي تِ هككاضكت ٍضظقكي،

تا تَخِ تِ ايي ككِ ؾكعت ًفكؽ زض زٍ تؿكس ًگكطـ

هؿٌازاض اؾت.

ًؿثت ذَز ٍ تَخِ هثثت زيگطاىً ٍ ،گطـ تِ هككاضكت

جذيل  -5تررظي راتطٍ تیه عست وفط ي مؽارکت يرزؼي
ضرية تعییه

ضرية

F

Sig

t

Sig

َمثعتگي
ؾعت ًفؽ(ك )
ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي(ك )
ًگطـ ذَز
ًگطـ احؿاؾي تِ هكاضكت ٍضظقي
ًگطـ ذَز
ًگطـ ؾولي تِ هكاضكت ٍضظقي
تَخِ زيگطاى
ًگطـ احؿاؾي تِ هكاضكت ٍضظقي
تَخِ زيگطاى
ًگطـ ؾولي تِ هكاضكت ٍضظقي

0/047

-/001

0/742

0/390

0/861

0/390

0/070

0/002

1/626

0/203

1/275

0/203

0/137

0/016

6/425

0/012

-2/535

0/012

0/076

0/003

1/917

0/167

1/384

0/167

0/202

0/038

14/210

0/000

3/770

0/000

تررظييي راتطييٍ تييیه اعتميياد اجتميياعي ي وگييرغ تييٍ

خسٍل ،ضاتطِ اؾتواز اختواؾي (هدوَؼ اتؿكاز) ٍ ًگكطـ

مؽارکت يرزؼي

تِ هكاضكت ٍضظقي (هدوَؼ اتؿاز )هؿٌازاض اؾت .تطضؾي

تا تَخِ تِ ايي كِ اؾتواز اختوكاؾي زض زٍ تؿكس ًْكازي ٍ

ضٍات تيي اتؿاز زٍ ؾاظُ تياًگط ايي اؾت كِ ضاتطِ اؾتواز
تيي قرهي تا ًگطـ ؾولكي ٍ احؿاؾكي تكِ هككاضكت

احؿاؾي ٍ ؾولي ؾٌدف قسُ اؾت ،ضاتطِ زٍؾكاظُ تكِ

ٍضظقي هؿٌازاض ًيؿت ،اها ضاتطِ اؾتواز ًْازي تا ًگكطـ

طَض كلي ٍ ًيع اتؿاز آًْا تِ طَض هدعا هحاؾثِ قسُ اؾت

احؿاؾي ،هؿٌازاض اؾت ٍ تا ًگطـ ؾولكي تكِ هككاضكت
ٍضظقي هؿٌازاض ًيؿت.

تيي قرهي ٍ ًگطـ تِ هككاضكت ٍضظقكي زض زٍ تؿكس

كِ ًتايح آى تكِ قكط خكسٍل  6اؾكت .تطاؾكاؼ ًتكايح

خاهؿِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ چْاضم ،قواضُ پياپي ( ،)52قواضُ چْاضم ،ظهؿتاى 1392
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جذيل  -6تررظي راتطٍ تیه اعتماد اجتماعي ي مؽارکت يرزؼي

اؾتواز اختواؾي(ك )
ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي(ك )
اؾتواز تيي قرهي
ًگطـ احؿاؾي تِ هكاضكت ٍضظقي
اؾتواز تيي قرهي
ًگطـ ؾولي تِ هكاضكت ٍضظقي
اؾتواز ًْازي
ًگطـ احؿاؾي تِ هكاضكت ٍضظقي
اؾتواز ًْازي
ًگطـ ؾولي تِ هكاضكت ٍضظقي

ضرية
َمثعتگي
0/150

f

Sig

t

Sig

ضرية
تعییه
0/020

7/726

0/006

2/779

0/006

0/050

0/001

0/849

0/358

0/921

0/358

0/080

0/003

2/159

0/143

1/469

0/143

0/174

0/027

10/405

0/001

3/226

0/001

0/065

0/001

1/415

0/235

1/190

0/235

تررظي راتطيٍ تيیه ؼخصيیت اتيساری ي وگيرغ تيٍ

هكاضكت ٍضظقي (هدوَؼ اتؿاز) هؿٌازاض ًيؿكت .تطضؾكي

مؽارکت يرزؼي

ضٍات تيي اتؿاز ؾاظُّا ًكاى هيزّس ضاتطِ ؾامگطايي ،تكا

تا تَخِ تِ ايي كِ قرهيت اتعاضي زض ؾِ تؿس ؾامگطايي،

ًگطـ احؿاؾي ٍ ؾولي تكِ هككاضكت ٍضظقكي هؿٌكازاض

اكتؿاب ،هٌفؿت خوؿي ٍ ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي زض

ًيؿت ،اها ضاتطِ اكتؿاب ،تا ًگطـ احؿاؾي ٍ ؾولي تكِ

زٍ تؿس احؿاؾي ٍ ؾولكي ؾكٌدف قكسُ اؾكت ،ضاتطكِ

هكاضكت ٍضظقي هؿٌازاض اؾت ٍ زض ًْايت ،ضاتطِ هٌفؿت

زٍؾاظُ تِ طَض كلي ٍ اتؿاز آًْا تِ طكَض هدكعا هحاؾكثِ
قسُ اؾت كِ ًتايح آى تِ قط خسٍل  7اؾت .تطاؾكاؼ

خوؿي تا ًگكطـ ؾولكي تكِ هككاضكت ٍضظقكي هؿٌكازاض
ًيؿت ،اها تا ًگطـ احؿاؾي تِ هكاضكت ٍضظقي هؿٌازاض

ًتايح خسٍل ،ضاتطِ قرهيت اتكعاضي (هدوكَؼ اتؿكاز) ٍ

اؾت.

جذيل ؼمارٌ  7تررظي راتطٍ تیه ييصگي َای ؼخصیت اتساری ي مؽارکت يرزؼي
قرهيت اتعاضي(ك )
ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي(ك )
ؾام گطايي
ًگطـ احؿاؾي تِ هكاضكت ٍضظقي
ؾام گطايي
ًگطـ ؾولي تِ هكاضكت ٍضظقي
اكتؿاب
ًگطـ احؿاؾي تِ هكاضكت ٍضظقي
اكتؿاب
ًگطـ ؾولي تِ هكاضكت ٍضظقي
هٌفؿت خوؿي
ًگطـ احؿاؾي تِ هكاضكت ٍضظقي
هٌفؿت خوؿي
ًگطـ ؾولي تِ هكاضكت ٍضظقي

F

Sig

t

Sig

ضرية َمثعتگي
0/93

ضرية تعییه
0/006

2/909

0/089

0/089 -1/706

0/016

-/003

0/083

0/774

0/287

0/774

0/071

0/002

1/690

0/194

0/194 -1/300

0/110

0/009

4/110

0/043

0/043 -2/027

0/110

0/009

4/058

0/045

0/045 -2/014

0/114

0/010

4/385

0/037

2/094

0/037

0/055

0/000

1/023

0/312

0/312 -1/012
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تطضؾي ًگطـ ظًاى تِ هكاضكت ٍضظقي ٍ ؾَاه اختواؾي  -ضٍاًي هؤثط تط آى

تررظي ارتثاط متغیرَای جمعیتي ي وگرغ تٍ مؽارکت

ًكاى هيزّس ضاتطِ ؾكي ،تحهكيالت ٍ ٍضكؽ تأّك تكا

يرزؼي

ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي هؿٌكازاض اؾكت ٍ طكي آى تكا

تطضؾي اضتثا پٌح هتغيط ؾي ،تأّك  ،تحهكيالتٍ ،ضكؽ

افعايف ؾي ٍ تحهيالتً ،گطـ تكِ هككاضكت ٍضظقكي

اقتغال ٍ زاقتي فطظًس ،تا ًگطـ تكِ هككاضكت ٍضظقكي

افعاي ف يافتِ ٍ ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي زض تكيي ظًكاى

(هدوَؼ اتؿاز) كِ ًتايح آى تِ قط خساٍل  9 ٍ 8اؾت،

هتأّ  ،تيكتط اظ ظًاى هدطز اؾت.

جذيل  -8تررظي راتطٍ تیه ظه ي تحصیالت تا وگرغ تٍ مؽارکت يرزؼي

ؾي

ضرية

ضرية

َمثعتگي

تعییه

0/250

F

22/2

0/060

Sig

0/000

t

4/7

Sig

0/000

ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي(ك )
0/163

تحهيالت

9/1

0/024

0/003

3/1

0/003

ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي(ك )

جذيل  -9تررظي مقايعٍ میاوگیه افراد متأَل -مجرد ،ؼاغل -غیر ؼاغل ي دارای فرزوذ -تذين فرزوذ ،در وگرغ تٍ مؽارکت
يرزؼي
میاوگیه وگرغ تٍ

متغیر

اوحراف معیار

مقذار t

df

Sig

مؽارکت يرزؼي
ٍضؽ تأّ
قغ
فطظًس

هتأّ

30/7

5/ 8

هدطز

28/6

6/ 4

غيط قاغ

28/9

6/ 1

قاغ

30/5

6/ 7

تسٍى فطظًس

29/02

6/306

زاضاي فطظًس

29/95

5/983

2/2
- 1/8
- 1/2

334
334
334

0/026
0/073
0/217

تثییه مؽارکت يرزؼي تر حعية مجميًم متغیرَيای

هؿتق زض هدوَؼ تا چِ اًساظُ قازض تكِ تثيكيي هككاضكت

معتقل

ٍضظقي ّؿتٌس ٍكسام يك اظ آًْا پيفتيٌي كٌٌسُ قَيتطي

تِ هٌػَض تطضؾكي ضاتطكِ هدوكَؼ هتغيطّكاي هؿكتق تكا

اؾت ،اظ ضٍـ تحلي ضگطؾيَى چٌس گاًِ اؾتفازُ گطزيس

ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي ٍ تؿييي ايكي ككِ هتغيطّكاي

كِ ًتايح آى تِ قط خساٍل ظيط اؾت.

خاهؿِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ چْاضم ،قواضُ پياپي ( ،)52قواضُ چْاضم ،ظهؿتاى 1392
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جذيل  -11تثییه وگرغ تٍ مؽارکت يرزؼي (کل) تر حعة مجمًم متغیرَای معتقل
متغییرَای

ضرية

ضرية

پیػتیه

َمثعتگي

تعییه

sig

مقذار F

B

t

Beta

sig

چىذگاوٍ
هقساض ثاتت

17/6

قرهيت

-0/068

-0/05

اؾتواز

0/18

0/13

2/4

ؾعت ًفؽ

0/06

0/03

0/51

0/611

0/31
-0/20

0/23
-0/02

2/9
-0/23

0/003
0/816

فطظًس

-0/56

-0/04

-0/60

0/552

تحهيالت

0/18

0/06

1/1

0/248

قغ

-0/39

-0/03

-0/42

0/678

ؾي
تأّ

0/090

0/300

0/000

4/3

4/563

0/000

-0/94

0/350
0/020

تثييي ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي (تِ نَضت كلي) تط

هؿتق ؾي تا تتاي  ،β;./230اؾتواز اختوكاؾي تكا تتكاي

حؿة هدوَؼ هتغيطّاي هؿتق كِ زض خسٍل ( )10اضاهِ

 ،β;./126تحهيالت تا تتاي  ،β;./64قرهيت تا تتكاي

قسُ اؾتً ،كاى هيزّس ضكطية ّوثؿكتگي چٌكس گاًكِ

 ،β; -./051ؾعت ًفكؽ تكا تتكاي  ،β;./028تكِ تطتيكة

تطاتط  ./300اؾت .ضطية تؿيكيي تطاتكط  ./090اؾكت ككِ

تيكتطيي ؾكْن زض هيكعاى ًگكطـ تكِ هككاضكت ٍضظقكي

ًكاى هيزّس هتغيطّاي هؿتق هيتَاًٌكس تكيف اظ ./090

(كلي) زاضًس .تِ ؾالٍُ ،اضتثا هتغيطّاي هؿتق تا ٍاتؿتِ

زضنس ٍاضياًؽ ًگكطـ تكِ هككاضكت ٍضظقكي ضا تثيكيي

تِ نَضت ذطي اؾت (.(F =4/029 ،sig =./000

ًوايٌس .تطاؾاؼ ضطاية تتاي اؾكتاًساضز قكسُ هتغيطّكاي
جذيل  -11تثییه وگرغ احعاظي تٍ مؽارکت يرزؼي تر حعة مجمًم متغیرَای معتقل
متغییرَای

ضرية

ضرية

پیػتیه

َمثعتگي

تعییه

مقذار F

sig

B

t

Beta

Sig

چىذگاوٍ
هقساض ثاتت
قرهيت

7/1
0/016

0/034

اؾتواز

0/084

0/163

3

ؾعت ًفؽ

0/078

0/099

1/8

0/040
0/324
-0/412

1/04 0/083
1 0/072
-1/2 -0/083

0/296
0/315
0/230

تحهيالت

0/031

-0/51 -0/031

0/609

قغ

0/348

ؾي
تأّ
فطظًس

0/244

0/06

2/ 3

0/009

0/061

4/98
0/612

0/000
0/541
0/003
0/073

1

0/306
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تثييي ًگطـ احؿاؾي تِ هكاضكت ٍضظقي تط حؿة

هؿتق اؾتواز اختواؾي تا تتاي  ،β;./163ؾعت ًفكؽ تكا

هدوَؼ هتغيطّاي هؿتق كِ زض خسٍل ( )11اضاهكِ قكسُ

تتاي  ،β;./099ؾي تكا تتكاي  ،β;./083فطظًكس تكا تتكاي

اؾتً ،كاى هيزّس ضطية ّوثؿكتگي چٌكس گاًكِ تطاتكط

 ،β; -./083تأّ تا تتاي  ،β;./072تِ تطتيكة تيككتطيي

 ./244اؾت .ضطية تؿييي تطاتكط  ./060اؾكت ككِ ًككاى

ؾْن زض هيعاى ًگكطـ احؿاؾكي تكِ هككاضكت ٍضظقكي

هيزّس هتغيطّاي هؿتق هيتَاًٌكس تكيف اظ  ./06زضنكس

زاضًس .تِ ؾالٍُ ،اضتثا هتغيطّاي هؿكتق تكا ٍاتؿكتِ تكِ

ٍاضياًؽ ًگطـ احؿاؾي تِ هكاضكت ٍضظقكي ضا تثيكيي

نَضت ذطي اؾت (.(F =2/589 ،sig ;./009

ًوايٌس .تطاؾاؼ ضطاية تتاي اؾكتاًساضز قكسُ هتغيطّكاي
جذيل  -12تثییه وگرغ عملي تٍ مؽارکت يرزؼي تر حعة مجمًم متغیرَای معتقل
متغییرَای

ضرية

ضرية

پیػتیه

َمثعتگي

تعییه

مقذار

F

sig

B

Beta

t

Sig

چىذگاوٍ
هقساض ثاتت

10/6

قرهيت
اؾتواز
ؾعت ًفؽ
ؾي
تأّ

-0/08
0/09
-0/02
0/27
-0/53

-0/07
0/08
-0/01
0/23
-0/05

-0/15
0/21
-0/73

-0/01
0/09
-0/05

0/308

0/095

4/ 3

0/000

فطظًس
تحهيالت
قغ

3/12

0/002

- 1/3
1/4
-0/17
2/9
-0/69

0/19
0/16
0/87
0/004
0/50

-0/18
1/4
- 0/9

0/86
0/15
0/37

تثييي ًگطـ ؾولي تِ هكاضكت ٍضظقكي تكط حؿكة

تيكتطيي ؾْن زض هيعاى ًگطـ ؾولي تِ هكاضكت ٍضظقي

هدوَؼ هتغيطّاي هؿتق كِ زض خسٍل ( )12اضاهكِ قكسُ

زاضًس .تِ ؾالٍُ ،اضتثا هتغيطّاي هؿكتق تكا ٍاتؿكتِ تكِ

اؾتً ،كاى هيزّس ضطية ّوثؿكتگي چٌكس گاًكِ تطاتكط

نَضت ذطي اؾت (.(F =4;/294 ،sig ;./000

 ./308اؾت .ضطية تؿييي تطاتكط  ./095اؾكت ككِ ًككاى
هيزّس هتغيطّاي هؿتق هيتَاًٌكس تكيف اظ  ./09زضنكس

تحلیل معیر

ٍاضياًؽ ًگطـ ؾولكي تكِ هككاضكت ٍضظقكي ضا تثيكيي

تِ هٌػَض تؿييي تأثيطات هؿتقين ٍ غيطهؿكتقين هتغيطّكاي

ًوايٌس .تطاؾاؼ ضطاية تتاي اؾتاًساضز قكسُ ،هتغيطّكاي

هؿتق تط ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي (هدوَؼ) اظ تحلي

هؿككتق ؾككي تككا تتككاي  ،β;./228تحهككيالت تككا تتككاي

هؿيط اؾتفازُ قسُ اؾت كِ ًتايح آى تِ قط ًوَزاض ظيكط

 ،β;./086اؾتواز اختواؾي تا تتكاي  ،β;./076قرهكيت

اؾت.

تا تتاي  ،β; -./072قغ تا تتاي  ،β;-0/053تِ تطتيكة
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تط اؾاؼ ًتايح ،قرهيت اتعاضي ،ؾعت ًفؽ ،زاقتي

زاهٌِ ٍ 10-50هياًگيي ٍاقؿي ،30تطاتط تا 29/2اؾت .ايكي

فطظًس ٍ تأّ  ،تٌْاتِ نَضت هؿتقين تط هكاضكت ٍضظقي

اهط تياًگط ايي اؾت كِ هكاضكت ٍضظقي ظًكاى زض ؾكطح

تأثيط زاضًس ٍ هقساض آى تطاي قرهيت اتكعاضي (،) -0/05

پاييٌي اؾت .ايي يافتِ تحقيق تكا ًتكايح پكػٍّف قكازي

تطاي ؾعت ًفؽ ( ،)0/03تطاي زاقتي فطظًكس (ٍ )-0/04

طلة ( )1382كِ ًكاى هيزّكس توايك ظًكاى تكِ ٍضظـ

تطاي تأّ ( )-0/02اؾت ،اها تأثيط اؾتوكاز اختوكاؾي تكط

كوتط اظ حس هتَؾ اؾكتً ،تكايح پكػٍّف حؿكيظازُ ٍ

هكاضكت ٍضظقي تِ نَضت هؿتقين ( ٍ )0/13تِ نَضت

ّوياضاى ( )1388كِ ًكاى هيزٌّس تيف اظ  50زضنكس اظ

غيطهؿتقين ( )-0/13اؾت .تأثيط ؾي تط هكاضكت ٍضظقي

هطزم هكْس ّي تطًاهكِ هككرم ٍ هكسًٍي زض ظًكسگي

تككِ نككَضت هؿككتقين ( ٍ )0/23تككِ نككَضت غيطهؿككتقين

ضٍظهطُ تطاي پطزاذتي تِ ٍضظـ ٍ فؿاليت ًساضًسً ،تكايح

( )-0/18اؾككت .تككأثيط قككغ تككط هكككاضكت ٍضظقككي تككِ

پػٍّف هػفطي ٍ ّوياضاى ( )1389كِ ًككاى زازًكس 35

نَضت هؿتقين ( ٍ )-0/03تِ نَضت غيطهؿتقين ()-0/8

زضنس افطاز هَضز تطضؾي زض ظهاى اخطاي تحقيق ّي ًَؼ

اؾت .تأثيط تحهيالت تط هكاضكت ٍضظقكي تكِ نكَضت

فؿاليت ٍضظقي ًساقتٌسً ،تايح پػٍّف ٍيلثط ٍ ّوياضاى

هؿتقين ( ٍ )0/06تِ نَضت غيطهؿتقين ( )-0/05اؾت.

( )1998كِ ًكاى زازًس فؿاليتّاي ٍضظقكي زض ظًكاى تكِ
طَض قات هالحػِاي ضؿيف اؾت ،اًطثا زاضز ٍ آًْكا ضا

وتیجٍگیری

تأييس هيكٌس .تِ ؾالًٍُ ،گطـ احؿاؾي ظًاى تِ هكاضكت

تطاؾكاؼ يافتكِّكاي تحقيكق ،هيكاًگيي ًگكطـ ظًكاى تكِ

ٍضظقي تط ضٍي هقياؾكي تكا زاهٌكِ  4-20تطاتكط تكا ٍ 11

هكاضكت ٍضظقكي تكِ طكَض كلكي ،تكط ضٍي هقياؾكي تكا

ًگطـ ؾولي ظًاى تِ هكاضكت ٍضظقي تط ضٍي هقياؾكي
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تا زاهٌِ  6-30تطاتط تا  18/3اؾت كِ ًكاى هيزّس ًگطـ

هيزٌّكس تكا افكعايف اؾتوكاز اختوكاؾيً ،كطخ هككاضكت

احؿاؾي ٍ ؾولي ظًاى تِ هكاضكت ٍضظقي ًيع زض ؾكطح

ٍضظقي تيكتط هيقَز ،پػٍّف ككاضل ( )2002هثٌكي تكط

هتَؾ ٍ كوتط اؾت.

ٍخَز ضاتطكِ هثثكت ٍ هؿٌكازاض تكيي اؾتوكاز اختوكاؾي ٍ

هيعاى ؾعت ًفؽ تط ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي تأثيط

هكككاضكت ٍضظقككي زض ت كيي زاًككفآهككَظاى آهطييككايي ٍ

ًساضز .تِ ؾثاضت زيگطّ ،ط چِ ؾعت ًفؽ ظًكاى افكعايف

تاالذطُ تا ًتايح پػٍّف ؾيي ( )2006كِ ًكاى زاز افطاز

هيياتسً ،گطـ تِ هكاضكت ٍضظقي تيكتط ًويقَز .ايكي

فؿال زض حَظُ ٍضظـ ،ؾطهايِ اختواؾي تيكتط ٍ زض ًتيدِ

يافتِ پػٍّف تا ًتايح پػٍّف ٍيؽ ٍ اتك ()364 :1996

اظ اؾتواز تيكتطي تطذَضزاضًس ،هٌطثق اؾت ٍ آًْا ضا تأييس

كِ ًكاى زازًس ؾعت ًفؽ تاؾث هَفقيت ٍضظقي هيقَز

هيكٌس.

ٍ ًيع تا ًتايح پكػٍّف تككاضت ٍ ّويكاضاى ( )1381ككِ

قرهيت اتعاضي تط ًگطـ ظًاى تِ هكاضكت ٍضظقي

ًككاى هكيزٌّكس تكيي ؾككعت ًفكؽ ٍ هَفقيكت ٍضظقكي

تأثيط ًساضز .تِ تياى زيگطّ ،ط چكِ قرهكيت ،اتكعاضيتكط

فَتثاليؿتّا ّوثؿتگي هثثت ٍخَز زاضز ٍ تا يافتكِّكاي

هيقَزً ،گطـ تِ هكاضكت ٍضظقي افعايف ًويياتس.ايي

تحقيقككات اًدككام قككسُ تَؾ ك خككافي ٍ ضييككط (،)1993

يافتِ پػٍّف تِ لحاظ ًػطي ،زيسگاُ پاضؾًَع ( )1964ضا

اؾياًلي ٍ پاؾط ( )1979تِ ًقك اظ ًكَضترف ،چيؿكتيي

هثٌي تط ايي كِ قرهيت اتعاضي ،تا هككاضكت اختوكاؾي

( ،)1987ضيچوككي ٍ قكككافط ( ٍ )2000فكككَكؽ ()2000

تيكتط ّوطاُ اؾت ،تأييس ًويكٌس.

ّورَاًي ًساضًس ،اها تا ًتايح تحقيق تَقْطي ( )1372كِ

ؾي تط ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي تأثيط هيگكصاضز ٍ

تا هطالؿِ ضٍي زاًكدَياى زذتط زاًككگاُ قكْيس چوكطاى

طي آى تا افعايف ؾي ،هكاضكت ٍضظقي تيكتط هكيقكَز.

اَّاظ تِ ؾسم اضتثا تيي آهازگي خؿواًي ٍ ؾعت ًفكؽ

ايي يافتِ تحقيق تا ًتكايح پكػٍّف احؿكاًي ٍ ّويكاضاى

زؾت يافت ٍ ًتايح پػٍّف ًواظيظازُ ٍ ًقكَي ()1381

( )1386كِ ًكاى هيزٌّس ؾي ،ضاتطِ هؿٌازاضي تا گطايف

كِ تيي هياًگيي ًوكطات اؾتوكاز تكِ ًفكؽ گكطٍُ گكَاُ ٍ

تِ فؿاليتّاي ٍضظقي زاضز ،هػفطي ٍ ّوياضاى (،)1389

ًوطات گطٍُ آظهكايف زض هطحلكِ پكيف آظهكَى ،تفكاٍت

خيؿَى ( ،)1993نكفاًيا ( )1379ككِ هؿتقسًكس افكعايف

هؿٌازاضي زض هكاضكت ٍضظقي هككاّسُ ًگطزيكس ،هٌطثكق

ؾككي هككاًؽ ٍضظـ كككطزى ًيؿككت ،ؾطككاضظازُ حؿككيٌي ٍ

اؾت.

ؾْطاتي ( )1386ككِ هؿتقسًكس ؾكي ضاتطكِ هؿٌكازاضي تكا

اؾتواز اختواؾي تط ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي تكأثيط

گطايف تِ فؿاليتّاي ٍضظـ زاضز ،هٌطثق اؾكت ٍ آى ضا

زاضز .تِ ؾثاضت زيگطّ ،ط چِ اؾتوكاز اختوكاؾي افكعايف

تأييس هيكٌس ،اها تا ًتايح پػٍّف لْؿاييظازُ ٍ ّويكاضاى

هيياتسً ،گطـ تِ هكاضكت ٍضظقي تيكتط هيقكَز .ايكي

( )1385كِ هؿتقسًس تيي ؾكي ٍ ؾالقكِهٌكسي تكِ ٍضظـ

يافتِ تحقيق تا ًتكايح پكػٍّف قكاضؼپكَض ٍ حؿكيٌيضاز

ضاتطِاي ٍخَز ًساضز ،هٌطثق ًيؿت.

( )1387كِ ًكاى هيزٌّس افعايف اؾتوكاز اختوكاؾي ،اثكط

ٍضؽ تأّ تط ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي تأثيط زاضز.

فطايٌسُ اي تط هكاضكت ٍضظقكي زاضز ،پكػٍّف زّقكاى ٍ

تِ ؾثاضت زيگطً ،گطـ ظًاى هتأّ تِ هكاضكت ٍضظقكي

غفككاضي ( ٍ )1384اظكيككا ٍ غفككاضي ( )1380كككِ ًكككاى

تيكتط اظ ظًاى هدطز اؾت .ايي اهط ككِ احتوكاال ًاقكي اظ

هيزٌّس اؾتواز اختوكاؾي ضاتطكِ هؿٌكازاضي تكا هككاضكت

اؾتقالل تيكتط ظًكاى پكؽ اظ اظزٍاج يكا ضكطٍضت تيككتط

اختواؾي زاضز ،پػٍّف زالًي ٍ كيٌي ( )2005ككِ ًككاى

پطزاذتي تِ ٍضظـ تِ زلي آهازگي تطاي تاضزاضي اؾكت،
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تا ًتايح تحقيق قازي طلة (ٍ ٍ )1382حيسا ٍ ّوياضاى

ًساضز ،هٌطثق اؾت ٍ آى ضا تأييس هيكٌس.

( )1385كِ ًككاى هكيزٌّكس ٍضكؽ تأّك تكط هككاضكت

تثييي ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي زض حالت كلي ،تكط

ٍضظقي تأثيط زاضز ٍ ظًاى هتأّ  ،تواي تيكتطي تِ ٍضظـ

حؿة هدوَؼ هتغيطّاي هؿتق  ،تياًگط آى اؾكت ككِ زٍ

زاضًس ،هٌطثق اؾت ٍ آًْا ضا تأييس هيكٌكس ،اهكا تكا ًتكايح

هتغيط ؾي ٍ تَخِ هثثكت زيگكطاى ،تكِ تطتيكة ،قكَيتطيي

تحقيق احؿاًي ٍ ّوياضاى ( )1386ككِ ًككاى هكيزٌّكس

پيفتيٌي كٌٌسُّاي هكاضكت ٍضظقكي ّؿكتٌس ٍ قازضًكس

ظًاى هتأّ ًؿثت تكِ هدطزّكا اهيكاى ٍضظقكي كوتكطي

 /095اظ تغييطات ٍاضياًؽ هكاضكت ٍضظقي ظًاى ضا تثييي

زاضًس ،اًطثا ًساضز.

ًوايٌس.

هيعاى تحهيالت تط ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي تأثيط
زاضز ٍ تطاؾاؼ آى تا افعايف هيعاى تحهيالتً ،گطـ تِ

پیؽىُادَا

هكاضكت ٍضظقي تيكتط هيقَز .ايي يافتِ تحقيق تا ًتايح

تطاؾاؼ ًتايح تحقيقً ،گطـ ظًاى تِ هككاضكت ٍضظقكي

پػٍّف زؾتغية ( ،)1378احؿاًي ٍ ّويكاضاى (،)1386

زض ؾككطح هتَؾكك ضٍ تككِ پككاييي اؾككت .تككا تَخككِ تككِ

پاضاگال ٍ ّوياضاى ( ،)2002گطاتكَى ٍ تكايؽ (ٍ )1991

كاضكطزّاي اؾاؾي ٍضظـ تطاي ظًاى ،پيككٌْاز هكيقكَز

تَضكيلسؾي ( )1992كِ ًككاى زازًكس تكا افكعايف هيكعاى

هكاضكت ٍضظقكي ظًكاى ،هكَضز تَخكِ خكسي هؿكؤٍالى

تحهيالت تواي تِ فؿاليتّاي ٍضظقي تيكتط هكيقكَز،

ؾاظهاى ٍضظـ قطاض گيطز.

هٌطثق اؾت ،اها تا ًتكايح پكػٍّف هػفكطي ٍ ّويكاضاى

تا تَخِ تِ يافتِّاي تحقيق ٍ اضتثا هؿٌكازاض اؾتوكاز

( )1381كِ ًكاى هيزازًس تيي هيعاى تحهيالت ٍ ًگطـ

اختواؾي تا هكاضكت ٍضظقي ظًاى ،پيكٌْاز هيقَز ايكي

تِ فؿاليتّاي ٍضظقكي ضاتطكِ هؿٌكازاضي ٍخكَز ًكساضز،

هقَلِ هْن اختواؾي ّط چِ تيككتط هكَضز تَخكِ هتَليكاى

هٌطثق ًيؿت.

فطٌّگ خاهؿِ قطاض گيطز.

ٍضؽ قغلي تط ًگكطـ تكِ هككاضكت ٍضظقكي تكأثيط

تا تَخِ تِ پػٍّف حاضط هيتَاى گفت ،تكا انكال

ًساضز ٍ طي آى ظًاى قاغ ٍ غيطقاغ تِ لحكاظ ًگكطـ

ًگطـ ذاًَازُّا ًؿثت تِ اًدام فؿاليت ٍضظقكي ظًكاى،

تِ هكاضكت ٍضظقيٍ ،ضؿيت هكاتْي زاضًكس .ايكي يافتكِ

آقٌايي كاه تِ ٍضظـ ٍ تَخِ تيكتط هؿكؤٍالى تكِ ايكي

پػٍّف تا ًتايح پػٍّف احؿاًي ٍ ّوياضاى ( )1386كِ

اهط ،تط تواي ظًاى تِ ٍضظـ هيافعايس.

هؿتقسًس ضاتطِ تيي قغ ٍ هكاضكت ٍضظقي ظًاى هؿٌازاض

ييي اظ ضاُّاي ؾولي تكَيق ظًاى تِ ٍضظـ ،اؾتقكاز

ًيؿت ٍ پػٍّف ؾطاضظازُ حؿيٌي ٍ ؾْطاتي ( )1386كِ

تِ تكأثيط ٍضظـ زض ضقكس تَاًكاييّكاي آًكاى اؾكت ككِ

ًكاى زازًس تفاٍت هؿٌازاضي تيي ٍضؽ قكغلي ٍ ًگكطـ

هيتَاًس اظ ططيق ضؾاًِّكا ،اظ خولكِ :تلَيعيكَى ،ضازيكَ،

تِ فؿاليتّاي ٍضظقي ٍخَز ًساضز ،هٌطثق اؾت.

هدالت ٍ ضٍظًاهِّا نَضت پصيطز.

زاقتي فطظًس تأثيطي تط ًگطـ تِ هككاضكت ٍضظقكي

تثييي ًگطـ تِ هكاضكت ٍضظقي تط حؿة هدوكَؼ

ًساضز ٍ ظًاى زاضاي فطظًس ٍ فاقس فطظًس ،تِ لحاظ ًگكطـ

هتغيطّاي هؿتق  ،تياًگط آى اؾت كِ هتغيطّكاي تكِ ككاض

تِ هكاضكت ٍضظقي ٍضؿيت هكاتْي زاضًكس .ايكي يافتكِ

ضفتِ زض پػٍّف ،تٌْا قازض تكِ تثيكيي  0/090اظ تغييكطات

تحقيق تا ًتايح پػٍّف احؿاًي ٍ ّويكاضاى ( )1386ككِ

هكاضكت ٍضظقي ظًاى ّؿتٌس ٍ تركف قاتك تكَخْي اظ

ًكاى زازًس زاقتي فطظًس تأثيطي تط هكاضكت ٍضظقي ظًاى

تغييطات هكاضكت ٍضظقيً ،اقي اظ ؾايط هتغيطّاؾت كِ
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تطضؾي ًگطـ ظًاى تِ هكاضكت ٍضظقي ٍ ؾَاه اختواؾي  -ضٍاًي هؤثط تط آى

زض ايي پػٍّف هَضز ًػط قطاض ًگط فتِاًس .تط ايي اؾكاؼ،

ككتيگيطاى» ،هدلكِ حطككت ،ـ ،12نكم- 31

پيكٌْاز هكيقكَز زض ضاؾكتاي تثيكيي زقيكقتكط هككاضكت

. 44

ٍضظقي ظًاى ٍ ؾَاه هؤثط تط آى ،اٍالً تحقيقات زض ايكي

پاضؾككاهْط ،هْطتككاى؛ ظاضؼ قككاُ آتككازي ،اكثككط.)1387( .

حَظُ تساٍم ياتس ٍ ثاًياً ،اظ چاضچَبّاي ًػطي زيگكطي

« تطضؾي ًقف فَايس ازضاه قسُ تط هكاضكت تاًَاى

اؾتفازُ گطزز.

خَاى زض فؿاليتّاي تسًي (هطالؿِ هَضزي :تاًَاى
قْط يعز)»  ،فهلٌاهِ الوييك ،ؾال قكاًعزّن ،ـ
 ،1نم .16-7

مىاتع

اتييٌؿكككَى ،ضيتكككا ،ال ٍ ّويكككاضاى .)1385( .ظهيٌكككِ

پاضؾاهْط ،هْطتاى« .)1387( .ؾٌدف گطايف تاًَاى خَاى

ضٍاىقٌاؾي ّيلگاضز ،تطخوِ :هحوسًقي تطاٌّي ٍ

تِ هكاضكت زض فؿاليتّكاي تكسًي (قكْط يكعز)»،

ّوياضاى ،تْطاى :اًتكاضات ضقس ،نم.440-441

هدلككِ پػٍّكككي زاًكككگاُ انككفْاى ،ج ،28ـ،1

اًَضالرككَلي ،اهككييٍ .)1381( .ضظـ ٍ خاهؿ كِ ،تطخوككِ:

نم.218-205

حويس ضضا قيري ،تْطاى :اًتكاضات ؾوت ،ل .9

تٌس ًَيؽ ،فطيسٍى« .)1380( .تطضؾي خايگاُ ٍضظـ زض

احؿاًي ،هحوس ،كَظُچياىّ ،اقن ،ككگط ،ؾاضا.)1386( .

اٍقات فطاغت ظًاى ايطاًي» ،هدلِ حطكت ،ـ،12

« تطضؾكي ٍ تدعيكِ ٍ تحليك ؾَاهك تاظزاضًككسُ ٍ

نم.104-87

هيعاى هكاضكت ظًاى قْط تْكطاى زض فؿاليكتّكاي

حؿكككيظازُ ٍ ّويكككاضاى« .)1388( .تَنكككيف هيكككعاى

ٍضظقككي تفطيحككي» ،هدلككِ پككػٍّف زض ؾلككَم

چگككًَگي پككطزاذتي تككِ ٍضظـ ٍ فؿاليككتّككاي

ٍضظقي ،ـ  ،17نم. 63-87

خؿواًي -حطكتي اقكاض هرتلف اختوكاؾي قكْط

اظكيا ،ههطفي ،غفاضي ،غالهطضا« .)1380( .تطضؾي ضاتطِ
تككيي اؾتوككاز ٍ هكككاضكت اختوككاؾي زض ًككَاحي
ضٍؾتايي قْط كاقاى» ،هدلِ ًاهِ ؾلَم اختوكاؾي،
ـ  ،17نم.31-3
احؿاًي ،هحوس؛ ؾطب زفتكطاى ،هكطين« .)1382( .تطضؾكي
ؾاه ّكاي تاظزاضًكسُ هككاضكت زض فؿاليكتّكاي
ٍضظقي زذتطاى زاًكدَ» ،فهلٌاهِ الوييكك ،ؾكال
 ،11پاييع ٍ ظهؿتاى ،ـ  ،4ٍ3نم.38-29
تككساض ،لككَه .زظيكك  ،غٍظُ .الهككاضـ ،لككَه.)1381( .
ضٍاىقٌاؾككي اختوككاؾي ،تطخوككِ :حوككعُ گٌدككي،
تْطاى :اًتكاضات ؾاٍاالى.
تك اضت ،هحوكسؾلي؛ ؾثاؾكي ،غالهطضكا؛ قكداؼالكسيي،
نسضالسيي« .)1381( .تطضؾكي ضاتطكِ تكيي ؾكعت
ًفككؽ ٍ هَفقيككت ٍضظقككي زض فَتثاليؿككتّككا ٍ

هكْس» ،هدلِ پػٍّف زض ؾلكَم ٍضظقكي ،ـ،24
نم.60-49
ذؿطٍي ،ظّطا .)1382( .هثكاًي ضٍاىقكٌاذتي خٌؿكيت،
تْطاى :زفتكط تطًاهكِضيكعي اختوكاؾي ٍ هطالؿكات
فطٌّگككي ٍ اختوككاؾي ٍظاضت ؾلككَم تحقيقككات ٍ
فٌاٍضي.
زٍفطاًؽ ،غاه .)1385( .خاهؿِقٌاؾي ٍضظـ ،تطخوكِ:
ؾثسالحؿكيي ًيككگْكط ،تْكطاى :اًتككاضات تَتيككا،
نم .121-37
زّقكاى ،ؾليطضكا ٍ غفكاضي ،غالهطضكا« .)1384( .تثيككيي
هكاضكت اختوكاؾي -فطٌّگكي زاًككدَياى ؾلكَم
پعقيي قْط تْطاى» ،هدلِ خاهؿِ قٌاؾكي ايكطاى،
زٍضُ قكن ،ـ ،1نم .98- 67
زاضاتي ٍ ّويكاضاى« .)1388( .تطضؾكي ؾَاهك فطٌّگكي

خاهؿِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ چْاضم ،قواضُ پياپي ( ،)52قواضُ چْاضم ،ظهؿتاى 1392
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هؤثط تط گطايف تِ فؿاليتّكاي ٍضظقكي زض ظًكاى

زاًكدَياى تِ ٍضظـ :هطالؿِ هَضزي زاًككدَياى

25تا 40ؾال قْط تْطاى» ،هدلِ پػٍّف زض ؾلكَم

زاًكككگاُ ؾلككَم پعقككيي قككيطاظ» ،هدلككِ ؾلككَم

ٍضظقي ،ـ ،24نم.88-77

اختواؾي ٍ اًؿاًي زاًكگاُ قيطاظ ،زٍضُ تيؿكت ٍ

زؾتغية ،فاطوكِ .)1378( .هَاًكؽ اختوكاؾي -فطٌّگكي
تَؾؿِ ٍضظـ تاًَاى ،پاياى ًاهِ كاضقٌاؾي اضقكس
خاهؿِقٌاؾي زاًكگاُ آظاز تْطاى هطكع.
ؾاپيٌگتَى ،اًكسضٍ .)1388( .تْساقكت ضٍاًكي ،تطخوكِ:
حويسضضا حؿييقاّي تطٍاتي ،تْطاىً :ككط ضٍاى،
ل.178
قاضؼپَض ،هحوَز ،حؿكيٌيضاز ،ؾلكي« .)1387( .تطضؾكي

چْاضم ،قواضُ زٍم ،نم.105-95

هحؿٌي ،هٌَچْط .)1379( .تطضؾي آگاّيّاً ،گطـّا ٍ
ضفتاضّاي اختواؾي ٍ فطٌّگكي زض ايكطاى ،تْكطاى:
زتيطذاًِ قَضاي فطٌّگ ؾوَهي ككَض.
هطكع اهَض هكاضكت ظًكاى ضياؾكت خوْكَضي.)1380( .
ظًككاى ٍ هكككاضكت ؾياؾككي ٍ اختوككاؾي ،تْككطاى:
اًتكاضات تطگ ظيتَى ،نم .17-1

ضاتطِ تيي ؾطهايِ اختواؾي ٍ هككاضكت ٍضظقكي،

هػفطي ،اهيطاحوس؛ قطُ ،هحوكسؾليٍ« .)1384( .ضكؿيت

هطالؿِ هَضزي قْطًٍساى 15-29ؾالِ قْط تاتك »،

ٍضظـ ّوگاًي ايطاى ٍ هقايؿِ آى تا چٌكس كككَض

هدلِ حطكت ،ـ ،37نم.153-131

هٌترة خْاى»ً ،كطيِ ؾلَم حطكتي ٍ ٍضظقي ،ج

قازي طلة ،غالِ« .)1382( .هكاضكت اختوكاؾي ظًكاى»،
هدلِ پػٍّف ظًاى ،زٍضُ اٍل ،ـ ،7نم -141
.176

قككتاب تَقككْطيً ،اّيككس .)1372( .تطضؾككي چگككًَگي
ّوثؿتگي تيي ؾكطَ ؾكعت ًفكؽ (حطهكت تكِ
ذككَز) تككا ؾككطح آهككازگي خؿككواًي حطكتككي
زاًكدَياى زذتط زاًككگاُ قكْيس چوكطاى اّكَاظ،
پاياىًاهِ كاضقٌاؾي اضقس ،زاًكگاُ تطتيت هكسضؼ
تْطاى .

ؾثسلي ،تْطٍظ .)1373( .تطضؾي ٍيػگكيّكاي قرهكيتي
ٍضظقكياضاى ًرثككِ ،پايكاىًاهككِ كاضقٌاؾكي اضقككس
زاًكگاُ تطتيت هسضؼ.

اٍل ـ ،6ظهؿتاى ،نم . 171 - 151

هػفطي ،اهيط احوس ،نفاًيا ،ؾليهحوس .)1381( .تَنيف
ًگطـ ٍ گكطايف هكطزم ًؿكثت تكِ فؿاليكتّكاي
حطكتي ٍ ٍضظقكي زض خوْكَضي اؾكالهي ايكطاى،
طط تحقيقاتي هلي.

هؿاًٍت ٍضظـ تاًَاى ككَض .)1373( .هدوَؾِ هقكاالت
ظى ٍ ٍضظـ.46 ،
ًازضياى ،هؿؿَز؛ شٍاالكتاف ٍ ،حيس ؛ هكي گككا ،الْكام.
(« .)1388هَاًؽ هكاضكت ٍضظقي ظًكاى ٍ اضتثكا
آًْا تا اًگيعُ»ً ،كطيِ ؾلَم حطكتي ٍ ٍضظـ ،ؾال
ّفتن ،ج اٍل ،ـ  ،13نم. 154 -145
ًازضياى خْطهي ،هؿؿَز؛ ّاقويّ ،اخط« .)1388( .ؾَاه

ؾطككاضظازُ حؿككيٌي ،ضضككا؛ ؾككْطاتي ،هْككسي.)1386( .

تاظزاضًسُ هكاضكت ظًكاى كاضهٌكس قكْط انكفْاى»،

«تَنيف ًگطـ ٍ گطايف هطزم قكْط هككْس تكِ

ًكطيِ پػٍّف زض ؾلَم ٍضظقكي ،ـ  ،23نكم

فؿاليتّاي حطكتي ٍ ٍضظقي» ،فهلٌاهِ الوييكك،

.150-137

ؾال ياظزّن ،ـ ،1نم .48 -37

ًطيواًي ،هحوكس؛ ذكاىتاتكاظازُ ،هػگكاى؛ فطظاًكِ ،ؾكؿيس.

لْؿايي ظازُ ،ؾثكسالؿلي ،خْكاًگيطي ،خْكاًگيط ،تاتؿيكاى،

(« .)1386تطضؾي ٍيػگيّاي قرهيتي ٍ ضضايت

حؿي« .)1385( .تطضؾي ؾَاهك هكؤثط تكط ؾالقكِ

قغلي كاضكٌاى زاًكگاُّاي اضزتي » ،هدلِ زاًكگاُ
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 ضٍاًي هؤثط تط آى- تطضؾي ًگطـ ظًاى تِ هكاضكت ٍضظقي ٍ ؾَاه اختواؾي

، قكواضُ اٍل، زٍضُ ّفكتن، ؾلَم پعقكيي اضزتيك
.83-77 نم
 «تطضؾكي اثكط.)1381( . فكطٍـ، هْسي؛ ًقَي،ًُواظيظاز

 هدلِ ؾلكَم،»هكاضكت ٍضظقي تط اؾتواز تِ ًفؽ
،تطتيتي ٍ ضٍاىقٌاؾكي زاًككگاُ آظاز ذَضاؾكگاى
 نكم، تْاض ٍ تاتؿتاى،قواضُ ياظزّن ٍ زٍاظزّن
. 106 -99
ٍ  «تطضؾككي.)1384( . هْككَـ ٍ ّويككاضاى،ًككَضترف
هقايؿِ ؾعت ًفؽ زاًككدَياى ٍضظقكياض ٍ غيكط

 هدلِ ؾلَم اًؿاًي،»ٍضظقياض قْيس چوطاى اَّاظ
.30-15 نم، قواضُ اٍل،ٍ اختواؾي قوال
. هْطتكاى، پاضؾكاهْط، فكطٍـ، ؾطي كي، فطيكسٍى،ٍحيس ا
 «تطضؾككي تككأثيط حوايككت اختوككاؾي تككط.)1385(
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