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چكيده
ٞسف اس ایٗ تحمیك تْییٗ تبثیز ٔمبٔٚت وبروٙبٖ ثز تغییزات عبسٔب٘ی ٔی ثبؽس  ٚفزمی ٝافّی ّجبرتغت اسٔ :مبٔٚت وبروٙبٖ ثز تغییزات عبسٔب٘ی تبثیز
زارز  .حدٓ خبْٔة آٔبری ثزاثز ثب ٘ 450فز ٔیثبؽس ِذا ثب اعتفبز ٜاس فزٔ َٛوٛوزاٖ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبری ٘ 207فز اس وبرؽٙبعبٖ ؽزوت ٟٔٙسعی تٛعْٝ
فٙبیِ ا٘زصی ٘ٛیٗ ٔی ثبؽس ،ایٗ تحمیك وبرثززی  ٚرٚػ خِٕ آٚری اىالّبت تٛفیفی  ٚاس ٘ ُٛپیٕبیؾی ٚثب اعتفبز ٜاس اثشار پزعؾٙبٔٔ ٝی ثبؽس  ٚثِ ٝحبً
سٔب٘ی ٔميْی اعت .ثب تٛخ ٝث ٝتْساز خبْٔ ٝآٔبری ایٗ تحمیك ،اس افزاز لبثُ زعتزط زرایٗ تحمیك ثزای ا٘دبْ پضٞٚؼ اعتفبز ٜؽس ٜاعتٕٞ .چٙیٗ زر
عيح اعتٙجبىی ثَٛٙٔ ٝر ثزرعی فحت  ٚعمٓ فزمیٞ ٝب  ٚرٚاثو ثیٗ ٔتغیز ٞبی تحمیك اس ٔسَ ْٔبزالت عبذتبری  ٚثيٛر اذـ تىٙیه تحّیُ ٔغیز ثب
اعتفبز ٜاس ٘زْ افشار ِیشرَ اعتفبز ٜؽس ٜاعت  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ تحمیك زر حبِت اّساز ْٔٙی زاری اس آ٘دب ؤ ٝمسار ثسعت آٔس ٜآٔبر t ٜزر تٕبْ فزمیبت
ذبرج اس  1/96اعت ٘تبیح ثسعت آٔس٘ ٜؾبٖ اس تبییس تبثیز ٔمبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ زرن تغییز ،تْٟس ّبىفی ،تغییز عبذتبریٌ ،غتز ٚ ٜؽست تغییز ٔی
ثبؽس.
كلمات كليدئ :مبٔٚت وبروٙبٖ ،تغییزات عبسٔب٘ی ،تغییز
 -1مقدمه

ّّی رغٓ إٞیت تٛا٘بیی عزیِ ا٘يجبق  ٚتغییز عبسٔب٘ی زر ٔحیو عیبَ
أزٚسی ،تمزیجب ز ٚع ْٛتالػٞب ثزای تغییز ث ٝؽىغت ٔیا٘دبٔس .ثْنی اس
تغییزات افال ثزای عبسٔبٖ ٔٙبعت ٘یغتٙس ٔ ٚحى ْٛث ٝؽىغت ٞغتٙس ٚ
ٌبٞی ٘یش ٔٙبثِ ٔٛرز ٘یبس ثزای تغییز فزا٘ ٓٞیغتّ .ال ٜٚثز ایٗ ثْنی اس
تغییزات ثب ٔمبٔٚت افزاز رٚثز ٚؽس ٚ ٜؽىغت ٔیذٛر٘سٔ ٕٝٞ .سیزاٖ ثب
ٔٛم ُٛوبروٙب٘ی وٕ٘ ٝیذٛاٙٞس تغییز وٙٙس ،آؽٙب ٞغتٙسٔ .مبٔٚت زر
ثزاثز تغییز ث ٝحبِت تسافْی و ٝزر ٚاوٙؼ ث ٝتغییز ٌزفتٔ ٝیؽٛز ،اؽبرٜ
زارز .أزٚس ٜزٌزٌ٘ٛی عزیِ تز ،غیز ْٕٔ َٛتز  ٚاعبعی تز اس ٞز سٔبٖ
زیٍزی زر ٌذؽت ٝاعت  .ثزذٛرز ٞبی تىِٛٛٙصیه  ٚفؾبر ٞبی رلبثتی ٚ
فزٍٙٞیٌ ،ززاثی را ثٚ ٝخٛز آٚرز ٜا٘س وٞ ٝز عبسٔب٘ی را ٔی تٛا٘ٙس زر ذٛز
فز ٚثز٘س .زٌزٌ٘ٛی أزٚسی ،زارای ٚیضٌی ٞبیی اس لجیُ تالىٓ زر ثبسار ٞب،
تالػ عبسٔبٖ ٞب  ٚوغت  ٚوبر ٞبی ٔرتّف زر تْزیف ٔدسز ذٛز ،تْییٗ
ٔدسز فْبِیت ٞب ،ؽىُ ٞبی یه عبسٔبٖ ثزای عبذتبر خسیس عبسٔب٘ی ٚ
ٔٙغٛخ ؽسٖ تفىز ٔسیزیت عٙتی اعت[ .]1ایٗ و ٝعبسٔبٖ ثتٛا٘س ثب
ٚمْیتی و ٝؽزح آٖ زر ٌذؽت ٝثبلی ثٕب٘س  ٚس٘سٌی وٙس ٘بچبر ث ٝایدبز
تغییز  ٚزٌزٌ٘ٛی زر ذٛز اعت ِٚی زٌزٌ٘ٛی زر عبسٔبٖ ٞزٌش تحمك ٕ٘ی
یبثس ٍٔز ایٗ و ٝفس ٞب یب ٞشاراٖ ٘فز اس افزاز عبسٔبّٖ ،اللٕٙس ثٕٞ ٝىبری
ثبؽٙس  ٚتب حس أىبٖ ث ٝفزآیٙس زٌزٌ٘ٛی وٕه وٙٙس .وبروٙبٖٔ ،رقٛفبً

زر فٛرتی و ٝاس ٚمْیت ٔٛخٛز عبسٔبٖ ذٛز ٘برامی ثبؽٙس ،حبمز ثٝ
ٕٞىبری  ٚاس ذٛز ٌذؽتٍی  ٚایثبر ٘یغتٙس ٍٔز ث ٝایٗ اّتمبز ثزعٙس وٝ
1
زٌزٌ٘ٛی ٞب ٔفیس٘س
 -2بیان مساله

ٔسیزاٖ  ٚوبروٙبٖٕٛٞ ،ار ٜزر حبَ یبزٌیزی ثٛزٟٔ ٚ ٜبرت ٞبی خسیس
وغت ٔی وٙٙس چزا و ٝلسرت ٞز عبسٔبٖ ٔتٙبعت ثب ٔیشاٖ آٔٛسػ
زائٕی ٔسیزاٖ  ٚوبروٙبٖ آٖ اعت .ثغیبری اس ؽزوتٟب أزٚس ٜتحت فؾبر
عرتی ٞغتٙس تب ثتٛا٘ٙس اس ّٟس٘ ٜزخ فشایٙس ٜتغییزات ٔحیيی ثزآیٙس
ثزای ٞز عیغتٕی و ٝثرٛاٞس س٘س ٜثٕب٘س ٘زخ یبزٌیزی ثبیس حسالُ ثب ٘زخ
تغییز ٔحیيی ٕٞب ًٙٞثبؽس .زاؽتٗ ایٗ ّمیس ٜو ٝعبسٔبٟ٘ب زر آیٙس ٜچٝ
ؽىّی ثبؽٙس  ٚچٍ ٝ٘ٛثٚ ٝمْیت ٔيّٛة ثزعٙس یه چبِؼ وّیسی ثزای
ٔسیزاٖ اعت] [6عبسٔبٟ٘بی ذسٔبتی و ٝثتٛا٘ٙس تغییزات عبسٔب٘ی را تزٚیح
زٙٞس ٔیتٛا٘ٙس ٔمبٔٚت زر ثزاثز تغییزات ایدبز ؽس ٜزر عبسٔبٖ را وبٞؼ
زاز ٚ ٜثب اعتفبز ٜاس تغییزات ٔيّٛة  ٚثٟجٛز فزآیٙس حنٛر ذٛز را زر
فْٙت پزرً٘ تز وٙٙس  ٚع ٟٓثبسار ذٛز را ثبال ثجز٘س .السٔ ٝایٗ أز ایدبز
عبسٔبٖ چبثه  ٚپٛیب اعت ][7ثزای ایدبز ایٗ ٘ ُٛعبسٔبٟ٘ب زر ّقز حبمز
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حٕیس عپٟزی افیُ ٕٞ ٚىبر /ثزرعی ٔمبٔٚت وبروٙبٖ زر ثزاثز تغییزات عبسٔب٘ی

زر راعتبی تٛخ ٝث ٝتغییزات عبسٔب٘ی ٔ ٚمبٔٚت وبروٙبٖ زر فنبی و٘ٛٙی
عبسٔبٖ ٚ ،ثٟجٛز اعتزاتضی ٔٙبعت زرایٗ سٔی ٝٙزر سٔز ٜاٞساف ایٗ
تحمیك لزار ذٛاٞس ٌزفت .ثٙبثزایٗ ٞسف افّى زر ایٗ تحمیك ایدبز زروى
 ٕٝٞخب٘ج ٝاس چٍٍ٘ٛى تغییزات زر ؽزوت ٟٔٙسعی تٛعْ ٝفٙبیِ ا٘زصی
٘ٛیٗ اعت .پبعد ث ٝایٗ پزعؼٔ ،ی تٛا٘س ٘مؾ ٝراٞى ایدبز وٙس و ٝثز٘بٔٝ
ٞبى تغییز ٔٛفك را تغٟیُ  ٚیىى اس ؽىبفٟبى ازثیبت ٔٛم ُٛزر ٔٛرز
ٔمبٔٚت وبروٙبٖ را ٘یش پز وٙس.زر ایٗ راعتب ٔیشاٖ ث ٝوبرٌیزی ٞز وساْ اس
ؽبذـ ٞبی ٔٛرز ثزرعی ٔحمك زر ٚمِ ٔٛخٛز ٔ ٚیشاٖ إٞیت ٞز وساْ
زر ٚمْیت ا٘تَبر ،زر ؽزوت ٟٔٙسعی تٛعْ ٝفٙبیِ ا٘زصی ٘ٛیٗ ٔٛرز
آسٔ ٖٛلزار ذٛاٞس ٌزفت .ثٙبثزایٗ ٞسف ٍ٘بر٘س ٜزر پبعد ث ٝایٗ عٛاَ
اعبعی اعت ؤ ٝمبٔٚت وبروٙبٖ چ ٝتبثیزی ثز تغییزات عبسٔب٘ی زر
ؽزوت ٟٔٙسعی تٛعْ ٝفٙبیِ ا٘زصی ٘ٛیٗ زارز؟

ثبیس تغییزات عبسٔب٘ی زر ؽزوت افشایؼ یبفت ٚ ٝعیبعتٍذاراٖ عبسٔبٖ ،ثب
ایدبز عبسٔبٖ یبزٌیز٘س ٜثزای تغییزات آتی آٔبزٌی السْ را ٟٔیب وٙٙس[.]4
اس عٛی زیٍزٔ ،مبٔٚت یه ٚاوٙؼ ٌزیش ٘بپذیز ثٞ ٝز تغییز ٔ ٟٓاعت.
افزاز ىجیْتبً ث ٝتغییز حّٕٔ ٝیىٙٙس تب اس ٚمِ ٔٛخٛز زفبُ وٙٙس،
ٔرقٛفبً سٔب٘یى ٝاحغبط وٙٙس أٙیت  ٚیب ٚمْیت آٟ٘ب زر ْٔزك ذيز
لزار ٌزفت ٝاعت ثب ایٗ حبَ ٔف ْٟٛآٔبزٌی ثزای تغییز ،و ٝث ٝىٛر
ٌغتززٞبی ٔٛرز لجٚ َٛالِ ؽس ،ٜثب ثززاؽت ٔمبٔٚت افزاز زرثبر ٜتغییز
آغبس ؽس ٜاعت[ .]2أب تغییزات عبسٔب٘ی زر ٞز سٔی ٝٙای ثٔ ٝحل
پیسایؼٛٔ ،رز اعتمجبَ فزاٌیز  ٕٝٞ ٚخب٘ج ٝلزار ٕ٘ی ٌیز٘س  ٚپیسایؼ
ٔمبٔٚت ٞب فزف َ٘ز اس ؽست  ٚمْف آٟ٘ب ،ىجیْی اعت] [8اس آ٘دب وٝ
افزاز اس لجُ ثب رٚػ ٞبیی ثزای ا٘دبْ وبرٞب آؽٙب ؽس ٜا٘س و ٝثَ٘ ٝز آٟ٘ب
ثزای ا٘دبْ أٛر ثغیبر ٔٙبعت ا٘س ،إّبَ تغییزات را ث ٝعبزٌی ٕ٘ی
پذیز٘س چزا و ٝتغییز افزاز را ٘بچبر ث ٝیبزٌیزی ٔدسز  ٚاحیب٘بً خبث ٝخبیی
ؽغّی ذٛاٞس وزز و ٝثزای آٟ٘ب ٘بٌٛار اعت ٛٔ ٚخت ٔمبٔٚت آٟ٘ب ذٛاٞس
ؽس .رٌیظ ٕٞ ٚىبراٖ (ٔ )2014ؾبٞس ٜوزز٘س و ٝتغییز زر عيح
عبسٔب٘یٕ٘ ،یتٛا٘س ثس ٖٚافزاز تىٕیُ ؽٛز ٚ ،تغییز افزاز ٘یش رخ ٕ٘یسٞس
ٍٔز ایٙى ٝافزاز ثزای آٖ آٔبز ٜثبؽٙس .خیٓ  ٚآّ٘ی (ٔ )2014ؾبٞسیٝ
ٔؾبثٟی ثبسٌ ٛوزز٘س ثب ثیبٖ ایٙى" ٝتغییز ثب افزاز آغبس ٔیؾٛز؛ چزا وٝ
ٔمبٔٚت یب حٕبیت ،زرٟ٘بیت ،تقٕیٕبت  ٚرفتبرٞبی افزاز ٞغتٙس".
ثغیبری اس ٔحممیٗ تغییز ،ثز إٞیت تؾریـ اِٛٚیتٟب  ٚیب ّٛأّی وٝ
ثبّث تغٟیُ تغییز ٔیؾٛز ،یب ایدبز آٔبزٌی ثزای تغییز زر ٔیبٖ افزاز
زرٌیز ،ثب تحت تأثیز لزارزازٖ ٍ٘زػ آ٘بٖ ث ٝعٕت تغییز ،تأویس وزز ٜا٘س.
تْییٗ ایٗ فبوتٛرٞب ،احتٕبالً ثّ ٝبّٔیٗ تغییز ،زر ارسیبثی وززٖ،
ىزحزیشی  ٚإِّبَ اثتىبرات تغییزی ٔؤثز ،وٕه ٔیىٙس٘ .تید ٝایٙى ٝزر
ازثیبت تغییز عبسٔب٘ی ثَٛٙٔ ٝر تغییزات ٔٛفمیت آٔیش  ٚاثزثرؼ،
تؾریـ ٍ٘زػ افزاز٘ ،مؼ پزرٍ٘ی زارز [5]][5ثٙبثزایٗ ،عبسٔبٟ٘ب ثٝ
زِیُ لزارٌزفتٗ زر ٔحیو ٞبی وبٔالً ٔتغییز  ٚپٛیب ٔدجٛر٘س و ٝذٛز را
ثب ّٛأُ ٔحیو عبسٌبر ٕ٘بیٙس ،چ ٝافزاز  ٚعبسٔبٟ٘ب اٌز ٕٞبٖ وبرٞبیی را
ثىٙٙس و ٝزر ٌذؽت٘ ٝیش ا٘دبْ ٔی زاز٘س ،حتٕبً ٕٞبٖ ٘تید ٝای را ٔی
ٌیز٘س وٕٛٞ ٝارٌ ٜزفت ٝا٘س.ثزای تٛعْ ٚ ٝثٟجٛز ،تغییزعبسٔب٘ی السْ اعت،
أب ٞیچ ٚلت آعبٖ ٘یغت ُّّ.افّی ایٗ ٘بوبٔی ٞب ،زر ایٗ ٘ىتٟ٘ ٝفتٝ
اعت و ٝاغّتٔ ،یشاٖ ٚالْی ٔمبٔٚت عبسٔب٘ی زر ثزاثز تغییز ث ٝزرعتی
ثزآٚرز ٕ٘ی ؽٛز[ .]3ثب ایٗ ٚخٛزٞ ،سف اس تغییزات سٔب٘ی ا٘يجبق پذیزی
ثب ٔحیو ّّٕ ٚىزز ثٟتز ٔی ثبؽس.زر ّقز و٘ٛٙی  ٚزر لّٕز ٚعبسٔب٘ی،
ٔسیزاٖ ٔٛفك افزازی ٞغتٙس و ٝثب ؽٙبذت وبفی اس حنٛر حیبت  ٚففبت
ؽرقیتی وبروٙبٖ ذٛز را ٜرا زر خٟت ٞسایت  ٚازار ٜفحیح تز اس آ٘بٖ
ٕٛٞار عبس٘س .افٛالً ؽىغت یب ٔٛفمیت یه عبسٔبٖ زرٌز ٚؽىغت
یبٔٛفمیت اّنب  ٚوبروٙبٖ آٖ زر تِٛیس وبال یب ارائ ٝذسٔبت ٔٙبعت اعت.
ثب ایٗ ٚخٛزٔ ،غأِ ٝاعبعی زر ؽزوت ٟٔٙسعی تٛعْ ٝفٙبیِ ا٘زصی ٘ٛیٗ،
و ٝزارای رعبِت ارائ ٝذسٔبت ٟٔٙسعی  ٚپیٕب٘ىبری زر عيح وؾٛر ٔی
ثبؽس ،ایٗ اعت و ٝزر راعتبی تٛخ ٝث ٝتغییزات  ،رٚػ ٔٙيمی ٚ
فحیحی ثزای وبٞؼ ٔمبٔٚت وبروٙبٖ ارائ٘ ٝؾس ٜاعت .ثٙبثزایٗ ایٗ
ٔغبِ ٝثّٛٙ ٝاٖ ٔغبِ ٝتحمیك تّمی ؽس ٚ ٜزعتیبثی ث ٝراٞىبرٞبی ٔٙبعت
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1-3فرضیهاصلی :
-

ٔمبٔٚت وبروٙبٖ ثز تغییزات عبسٔب٘ی تبثیز زارز.

2-3فرضیاتفرعی :
-

ٔمبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ زرن تغییز تبثیززارز.
ٔمبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ تْٟس ّبىفی ث ٝتغییز تبثیز زارز.
ٔمبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ تغییز عبذتبری تبثیز زارز.
ٔمبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٌغتز ٜتغییز تبثیز زارز.
ٔمبٔٚت وبروٙبٖ ثز ؽست تغییز تبثیز زارز.

 -4روش تحقیق

تحمیك حبمز اس ٍ٘بٞ ٜسف تحمیك ،وبرثززی اعت .رٚػ تحمیك اس َ٘ز
رٚػ خِٕ آٚری اىالّبت تٛفیفی  ٚاس ٘ ُٛپیٕبیؾی ٚثب اعتفبز ٜاس اثشار
پزعؾٙبٔٔ ٝی ثبؽسٕٞ .چٙیٗ ثِ ٝحبً سٔب٘ی ٘یش ایٗ تحمیك اس ُ٘ٛ
ٔميْی ٔیثبؽس .حدٓ خبْٔة آٔبری ثزاثز ثب ٘ 450فز ٔیثبؽس ِذا ثب
اعتفبز ٜاس فزٔ َٛوٛوزاٖ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبری ٘ 207فز تْییٗ ٌززیسٜ
اعت .
- 5بزرسی توسیع فزاوانی هزیک اس متغیزها و مولفه های تحقیق
جدٍل( :)1آهارُّای تَصیفی شاهل هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار برای ّر یه از
هتغیرّای تحمیك را ًشاى هیدٌّد.
هتغیر

هیاًگیي

اًحراف

ٍاریاًس

وویٌِ

بیشیٌِ

هعیار
هماٍهت

3/60

6/508

6/947

1

8

درن تغییر

3/30

6/537

6/964

1

8

3/50

6/566

6/046

1

8

3/31

6/537

6/964

1

8

واروٌاى
تعْد
عاطفی
تغییر
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غیز ایٗ فٛرت ٔدبس ٘جٛزیٓ .زر ازأ ٝث ٝارائ ٝایٗ یبفتٞٝب ٔی پززاسیٓ.

ساختاری
گسترُ

3/33

6/545

6/917

1

4/09

شدت تغییر

3/67

6/955

6/031

1

8

تغییر

2-1-6آزمونكفايتنمونه 
ثزای وغت اىٕیٙبٖ اس وفبیت ٕ٘ ٝ٘ٛزر خس٘ )6(َٚتبیح آسٔ ٖٛثبرتّت
ارائ ٝؽس ٜاعت.

ثز اعبط زازٞ ٜبی ٔٛخٛز زر خس ،)1(َٚثیؾتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ّبُٔ ٞب
ٔزثٛه ث ٝتْٟس ّبىفی ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ 3/86ی ثبؽس .وٕتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ
ّبُٔ ٞب ٔزثٛه ثٔ ٝمبٔٚت وبروٙبٖ ،ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ 3/06ی ثبؽس .ثیؾتزیٗ
ا٘حزاف ْٔیبر ٘یشٔ ،تّْك ثٔ ٝمبٔٚت وبروٙبٖ اعت و ٝثْٙٔ ٝی ایٗ اعت
و ٝزر ٔٛرز إٞیت ایٗ ّبُٔ ،اذتالف َ٘ز ٚخٛز زاؽت ٝاعت .وٕتزیٗ
ا٘حزاف ْٔیبر ٔ ٓٞزثٛه ث ٝؽست تغییز اعت.

 1-2-1-6ؽبذـ KMO

ؽبذقی اس وفبیت ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی اعت و ٝوٛچه ثٛزٖ ٕٞجغتٍی خشیی
ثیٗ ٔتغیزٞب را ثزرعی ٔی وٙس  ٚاس ایٗ ىزیك ٔؾرـ ٔی عبسز آیب
ٚاریب٘ظ ٔتغیزٞبی تحمیك،تحت تبثیز ٚاریب٘ظ ٔؾتزن ثزذی ّبُٔ ٞبی
پٟٙب٘ی  ٚاعبعی اعت یب ذیز.ایٗ ؽبذـ زر زأ ٝٙففز تب یه لزار
زارز.اٌز ٔمسار ؽبذـ ٘شزیه ث ٝیه ثبؽس ،زازٞ ٜبی ٔٛرز َ٘ز ثزای
تحّیُ ّبّٔی ٔٙبعت ٞغتٙس  ٚزر غیز ایٗ فٛرت (ْٕٔٛال وٕتز اس )0/7
٘تبیح تحّیُ ّبّٔی ثزای زازٞ ٜبی ٔٛرز َ٘ز چٙساٖ ٔٙبعت ٕ٘ی ثبؽس.

 -6آمار استنباطی

ثْس اس تٛفیف ٔتغیزٞب  ٚپبعد ٞبی ثسعت آٔس ٜاس خبْٔ ٝآٔبری زر ایٗ
ثرؼ ث ٝثزرعی فزمیٞ ٝبی ٔيزح ؽس ٚ ٜآسٔ ٖٛآٔبری ٔٛرز اعتفبز ٜزر
تحمیك پززاذتٔ ٝی ؽٛز .تب ثتٛاٖ ثب تحّیُ یبفتٞ ٝب ،فحت  ٚعمٓ
فزمیبت را اس َ٘ز آٔبری ٔٛرز ثزرعی لزار زٞیٓ.

 2-2-1-6آسٔ ٖٛثبرتّت
زر ا٘ دبْ تحّیُ ّبّٔی ،اثتسا ثبیس اس ایٗ ٔغبِ ٝاىٕیٙبٖ حبفُ ؽٛز وٝ
ٔیتٛاٖ زازٜٞبی ٔٛخٛز را ثزای تحّیُ ٔٛرز اعتفبز ٜلزار زاز .ثزای
اىٕیٙبٖ اس ایٗ أز اس ؽبذـ  KMOاعتفبزٔ ٜیؽٛز .ثب اعتفبز ٜاس ایٗ
آسٔٔ ٖٛیتٛاٖ اس وفبیت ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی اىٕیٙبٖ حبفُ ٕ٘ٛز .ایٗ ؽبذـ
زر زأ ٝٙففز تب یه لزار زارز ،اٌز ٔمسار ؽبذـ ٘شزیه ث ٝیه ثبؽس،
زازٞ ٜبی ٔٛرز َ٘ز ثزای تحّیُ ّبّٔی ٔٙبعت ٞغتٙس  ٚزر غیز ایٙقٛرت
٘تبیح تحّیُ ّّٕی ثزای زازٜٞبی ٔٛرز َ٘ز چٙساٖ ٔٙبعت ٕ٘ی ثبؽس .اس
عٛی زیٍز ثزای اىٕیٙبٖ اس ٔٙبعت ثٛزٖ زازٜٞب ٔجٙی ثز ایٙىٔ ٝبتزیظ
ٕٞجغتٍیٞبیی و ٝپبی ٝتحّیُ لزار ٔیٌیزز زر خبْٔ ٝثزاثز ثب ففز ٘یغت
اس آسٔ ٖٛثبرتّت اعتفبز ٜوززٜایٓ.
خسْٔ )3( َٚیبر  KMOثزای وفبیت ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی  ٚآسٔ ٖٛثبرتّت ثزای
ٔٙبعت ثٛزٖ ٕٞجغتٍی ثیٗ ٔؾبٞسات خٟت اعتفبز ٜاس تحّیُ ّبّٔی را
٘ؾبٖ ٔیزٞس .ثب تٛخ ٝثٔ ٝمسار ثبالی ؽبذـ ْٙٔ ٚ KMOیزاری آسٖٔٛ
ثبرتّت ،تْساز ٕ٘ ٝ٘ٛثزای ا٘دبْ تحّیُ ّبّٔی وبفی ٕٞ ٚجغتٍی ثیٗ
ٔؾبٞسات ٔٙبعت اعت.

1-6آزمونفرضیات
1-1-6آزمونكولموگروف-اسمیرنف 
لجُ اس آسٔ ٖٛفزمیبت تحمیك السْ اعت تب ثزرعی ؽٛز و ٝآیب ؽبذـ
ٞبی افّی ٘زٔبَ ٞغتٙس یب ذیز .زر فٛرتی و ٝؽبذـ ٞب ٘زٔبَ ثبؽٙس اس
عزی آسٔٞ ٖٛبی پبرأتزیه  ٚزر فٛرتی و٘ ٝزٔبَ ٘جبؽٙس اس عزی آسٖٔٛ
ٞبی ٘بپبرأتزیه اعتفبزٔ ٜی وٙیٓ .ثزای عٙدؼ ٘زٔبَ ثٛزٖ زازٞ ٜب اس
آسٔ ٖٛوٌِٕٛٛزٚف اعٕیز٘ف 2اعتفبز ٜؽس ٜاعت و٘ ٝتبیح آٖ زر خسَٚ
سیز ارائ ٝؽس ٜاعت.
جدٍل( :)2آزهَى وَلوَگرٍف-اسویرًف
هتغییر

همدار آهارُ وَلوَگرٍف

3

همدار هعٌاداری آزهَى

اسویرًف
هماٍهت واروٌاى

6/733

6/186

درن تغییر

6/034

6/134

جدٍل( :)3آزهَى بارتلت ٍ شاخص  KMOتحلیل عاهلی

تعْد عاطفی

6/409

6/130

همدار

تغییر ساختاری

6/963

6/135

شاخص KMO

گسترُ تغییر

6/386

6/118

آهارُ آزهَى بارتلت

شدت تغییر

6/763

6/179

درجِ آزادی
سطح هعٌی داری

زر عت٘ٛی وْٙٔ ٝبزاری آسٔ ٖٛوٌِٕٛٛزٚف اعٕیز٘ف آٚرز ٜؽس ٜاعت،
ٔالحَٔ ٝی ؽٛز و ٝتٕبٔی ؽبذـ ٞب  ٚاثْبز آٟ٘ب زارای عيح ْٔٙی
زاری ثبالتز اس  5زرفس ٔی ثبؽٙس .ثٙبثزایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔتغیزٞبی
پضٞٚؼ ٘زٔبَ ثٛزِ ٚ ٜذا ثزای ثزرعی فزمیبت ٔیتٛا٘یٓ اس آسٔٞ ٖٛبی
پبرأتزیه ٕٞچ ٖٛپیزع ،ٖٛتی تغت  ٚحتی رٌزعی ٖٛاعتفبزٕ٘ ٜبییٓ.
اس آ٘دب و ٝثٙبعت زر ایٗ پضٞٚؼ اس رٚػ ْٔبزالت عبذتبری اعتفبزٜ
ٕ٘بییٓ .چ ٖٛزازٜٞبی پضٞٚؼ ٘زٔبَ ٞغتٙسٔ ،دبس ث ٝایٗ وبر ٞغتیٓ زر

6/538
8134/61
385
6/666

2-6ارزيابیبخشانذازهگیریمذل 
زر ارسیبثی ثرؼ ا٘ساسٌ ٜیزی ٔسَ ٔحمك ثبیس ث ٝثزرعی رٚاثو ثیٗ
ٔتغیزٞبی ٟ٘فتٔ ٚ ٝتغیزٞبی آؽىبر ٔسَ ثپززاسز .زر ایٙدب ٞسف تْییٗ
اّتجبر یب رٚایی  ٚاّتٕبز یب پبیبیی ا٘ساسٌ ٜیزی ٞبی ٔٛرز َ٘ز اعت .زر
ثحث اّتجبر یب رٚایی ایٗ ٔغئّٔ ٝيزح اعت و ٝآیب ؽبذـ ٞب یب
ٔتغیزٞبی اؽىبر ٕٞبٖ چیش را ا٘ساسٌ ٜیزی ٔی وٙٙس ؤ ٝسَ٘ز ٔحمك
3- Bartlett Test

2- Kolmogorov-Smirnov Test
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اعت یب چیش زیٍزی را .زر ٔمبثُ ٔغئّ ٝاّتٕبز یب پبیبیی ثب ایٗ ٔٛمُٛ
عز ٚوبر زارز و ٝؽبذـ ٞبی ٔٛرز اعتفبز ٜثب چ ٝزلتی ٔٛمٛٔ ُٛرز َ٘ز
را ا٘ساسٌ ٜیزی ٔی وٙٙس ثَٛٙٔ ٝر تحّیُ عبذتبر زر٘ٚی پزعؾٙبٔٚ ٝ
وؾف ّٛأُ تؾىیُ زٙٞسٞ ٜز عبس ٜیب ٔتغیز ٔى ،ٖٛٙاس اثشار تحّیُ
ّبّٔی تبًییسی اعتفبزٔ ٜی ؽٛزٕٞ .چٙیٗ زر ایٗ ثرؼ ثب اعتفبز ٜاس
تحّیُ ّبّٔی تبًییسی ْٔبزالت ا٘ساسٌ ٜیزی ؽسٔ ٜزثٛه ثٞ ٝز عبسٜ
اعترزاج  ٚتفغیز ٔی ؽ٘ٛس.
زر ارسیبثی ثرؼ ا٘ساسٌ ٜیزی ٔسَ ٔحمك ثبیس ث ٝثزرعی رٚاثو ثیٗ
ٔتغیزٞبی ٟ٘فتٔ ٚ ٝتغیزٞبی آؽىبر ٔسَ ثپززاسز .زر ایٙدب ٞسف تْییٗ
اّتجبر یب رٚایی  ٚاّتٕبز یب پبیبیی ا٘ساسٌ ٜیزی ٞبی ٔٛرز َ٘ز اعت .زر
ثحث اّتجبر یب رٚایی ایٗ ٔغئّٔ ٝيزح اعت و ٝآیب ؽبذـ ٞب یب
ٔتغیزٞبی اؽىبر ٕٞبٖ چیش را ا٘ساسٌ ٜیزی ٔی وٙٙس ؤ ٝسَ٘ز ٔحمك
اعت یب چیش زیٍزی را زر ٔمبثُ ٔغئّ ٝاّتٕبز یب پبیبیی ثب ایٗ ٔٛمُٛ
عز ٚوبر زارز و ٝؽبذـ ٞبی ٔٛرز اعتفبز ٜثب چ ٝزلتی ٔٛمٛٔ ُٛرز َ٘ز
را ا٘ساسٌ ٜیزی ٔی وٙٙس.
ثَٛٙٔ ٝر تحّیُ عبذتبر زر٘ٚی پزعؾٙبٔ ٚ ٝوؾف ّٛأُ تؾىیُ زٙٞسٜ
ٞز عبس ، ٜاس اثشار تحّیُ ّبّٔی تبًییسی اعتفبزٔ ٜی ؽٛز.

شکل ( :)2مدل اندازه گیری متغیر های تحقیق با استفاده ار تحلیل عاملی در
حالت استاندارد

٘تبیح تحّیُ ّبّٔی ٔٙسرج زر ؽىُ ٞبی (٘ )2( ٚ )1ؾبٖ ٔی زٞس وٝ
تٕبٔی ؽبذـ ٞبی ٔزثٛه ثٔ ٝتغیزٞبی تحمیك اس ٔمبزیز ( tثیؾتز اس
 ٚ )1/96ثبر ّبّٔی (ثیؾتز اس ٛٔ )0/4رز لجِٛی ثزذٛرزار٘س  ٚثزای
ٔغئِٛیت پذیزی اختٕبّی عبسٔبٖ ؽبذـ ٞبی ٔٙبعجی ٔحغٛة ٔی
ؽ٘ٛس.

1-2-6ارزيابیاعتبارسازهایمتغیرهایتحقیق 
ؽىُ ٞبیی و ٝزر ثرؼ سیز آٚرز ٜایٓ ٔتغیز ٞبی تحمیك زر حبِت
اعتب٘سارز ْٙٔ ٚبزاری را ٘ؾبٖ ٔی زٞسٕٞ .بٖ ىٛر و ٝایٗ ٕ٘ٛزارٞب ٘ؾبٖ
ٔی زٞسّ ،نٛیت وّیّٛ ٝأُ ثزرعی ؽس ٜزر ایٗ ٔتغیز تبییس ؽس ٜاعت.

2-2-6ارزيابیمذلانذازهگیریمتغیرهایتحقیق 
جدٍل( :)4شاخص ّای برازش هدل هفَْهی تحمیك
ًام شاخص

حد هجاز

همدار بدست آهدُ

X2/df

 ٍ 3ونتر

2/38

NFI

 ٍ 0/9باالتر

0/96

NNFI

 ٍ 0/9باالتر

0/95

AGFI

 ٍ 0/9باالتر

0/91

CFI

 ٍ 0/9باالتر

0/96

GFI

 ٍ 0/9باالتر

0/94

RMSEA

وَچهتر از 0/08

0/071

ثب تٛخ ٝث ٝخس )4( َٚؽبذـ ٞبی تٙبعت ٔسَ ،ثب تٛخ ٝث ٝایٙى٘ ٝغجت
وبی ز ٚثز زرخة آسازی وٕتز اس  ،3ؽبذـ RMSEAوٕتز اس ، 0/08
ٔبثمی ؽبذـ ٞب ٘یش زر عيحی لبثُ لجٞ َٛغتٙس ،ثیبٍ٘ز ٔٙبعت ثٛزٖ
ٔسَ ا٘ساسٌ ٜیزی اعت؛ ث ٝثیبٖ زیٍزٔ ،سَ  ٚچبرچٛة وّی ٔسَ ا٘ساسٜ
ٌیزی تحمیك ْٔٙی زار  ٚلبثُ پذیزػ اعت.
شکل( )1مدل اندازه گیری متغیر های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی در

3-6مذلسازیمعادالتساختاری 

حالت معین

ثزای ثزرعی رٚاثو ّّی ثیٗ ٔتغیزٞب ث ٝفٛرت ٔٙغدٓ وٛؽؼ ٞبی
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سیبزی زر ز ٝٞاذیز فٛرت ٌزفت ٝاعت .یىی اس ایٗ رٚػ ٞب ثزای ا٘دبْ
تحّیُ ّبّٔی تبییسیْٔ ،بزالت عبذتبری یب تحّیُ چٙس ٔتغیزی ثب
ٔتغیزٞبی ٔى ٖٛٙاعتٔ .سَ عبسی ْٔبزِ ٝعبذتبری یه تىٙیه تحّیُ
چٙس ٔتغیزی ث غیبر وّی ٘ ٚیزٙٔٚس اس ذب٘ٛاز ٜرٌزعی ٖٛچٙس ٔتغیزی ٚ
ث ٝثیبٖ زلیك تز ثغو ٔسَ ذيی وّی اعت و ٝثٔ ٝحمك أىبٖ ٔی زٞس
ٔدٕ ّٝٛای اس ْٔبزالت رٌزعی ٖٛرا ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٕٞشٔبٖ ٔٛرز آسٔ ٖٛلزار
ٔی زٞسٔ .سَ ْٔبزالت عبذتبری رٚیىزز آٔبری خبِٔ ثزای آسٔ ٖٛفزمیٝ
5
ٞبیی زرثبر ٜرٚاثو ثیٗ ٔتغیزٞبی ٔؾبٞس ٜؽسٔ ٚ 4ٜتغیزٞبی ٔىٖٛٙ
اعت ،وٌ ٝب ٜتحّیُ عبذتبری وٚٛاریب٘ظٔ ،سَ یبثی ّّی ٌ ٚب٘ ٜیش
٘ LISRELبٔیس ٜؽس ٜاعت .أب افيالح غبِت زر ایٗ رٚسٞبٔ ،سَ یبثی
ْٔبزِ ٝعبذتبری یب ث ٌٝ٘ٛ ٝذالف٘ SEM ٝبٔیس ٜؽس ٜاعت.
یه ٔسَ وبُٔ ْٔبزالت عبذتبری ؽبُٔ زِٛٔ ٚفٔ ٝی ٌززز:
اِف) ٔسَ ا٘ساسٌ ٜیزی :خشئی اس ْٔبزالت عبذتبری و ٝىی آٖ ٔتغیزٞبی
ٔىٔ ٖٛٙؾرـ ٔی ؽ٘ٛسٔ .تغیزٞبی ٔىٔ ،ٖٛٙتغیزٞبی لبثُ ٔؾبٞس ٜای
ا٘س و ٝثٛعیّ ٝوٛاریب٘ظ ٔیبٖ ز ٚیب چٙس ؽبذـ ٘ؾبٖ زازٔ ٜی ؽ٘ٛس.
ة) ٔسَ عبذتبری :خشئی اس ٔسَ عبذتبری و ٝرٚاثو ثیٗ ٔتغیزٞبی
ٔى ٖٛٙرا ٘ؾبٖ ٔی زٞس.
ثزرعی  ٚتحّیُ ٔسَ ٞبی ا٘ساسٌ ٜیزی زر ٔزاحُ اِٚیٔ ٝيبِْبت تبییسی
ٔفیس ثٛز ٜچزا ؤ ٝی تٛا٘س رٚؽٍٙز ٘مبه مْف َ٘زی ثٛز ٚ ٜث ٝتفغیز
یبفتٞ ٝبی پضٞٚؼ وٕه ٕ٘ٛز ٚ ٜزر ىزح ٔيبِْبت آیٙس ٜعّٕ ٟٓس ٜای
زاؽت ٝث بؽس؛ ثز ایٗ اعبط ٔسَ عبسی ْٔبزالت عبذتبری ؽبُٔ زٔ ٚزحّٝ
ّٕس ٜتسٚیٗ ٔسَ  ٚآسٔٔ ٖٛسَ ٔی ثبؽس .زر تسٚیٗ ٔسَ ٔحمك ثب
اعتفبز ٜاس وّیَ٘ ٝزیبت ٔزتجو ،پضٞٚؼ  ٚاىالّبت زر زعتزط ث ٝىزح
ٔسَ ٔی پززاسز  ٚزر ایٗ ٔزحّٔ ٝسَ رٚاثو ّّی ثیٗ ٔتغیزٞب را تٛفیف
ٔی ٕ٘بیس .ارتجبه ثیٗ ٔتغیزٞب ٔی تٛا٘س ٔجیٗ فزمیٞ ٝبیی ثبؽس و ٝرٚاثو
ّّی ثیٗ ٔتغیزٞبی ٔؾٟٛز ٔ ٚى ٖٛٙرا اس فنبی تئٛریه اعتٙتبج ٕ٘ٛزٜ
ا٘سٔ .زحّ ٝثْسی آسٔ ٖٛثزاس٘سٌی ٔ ٚیشاٖ ا٘يجبق ایٗ َ٘زیٞ ٝب ثب زازٜ
ٞبی تدزثی اعت و ٝاس خبْْٔٔ ٝیٗ ٌزز آٚری ؽس ٜا٘س.
زر ثزرعی ثرؼ عبذتبری ٔسَ ،رٚاثو ثیٗ ٔتغیزٞبی ٟ٘فت ٝزر٘ٚی ٚ
ثیز٘ٚی (ٔتغیزٞبی ٟ٘فتٔ ٝغتمُ ٚ ٚاثغتٛٔ )ٝرز تٛخ ٝلزار ٔی ٌیز٘س .زر
ایٙدب ٞسف ،تؾریـ ایٗ ٔٛم ُٛاعت و ٝآیب رٚاثو تئٛریىی و ٝثیٗ
ٔتغیزٞب زر ٔزحّ ٝتسٚیٗ چبرچٛة ٔفٟٔٛی ٔس َ٘ز ٔحمك ثٛز ٜاعت ،ثٝ
ٚعیّ ٝزازٞ ٜب تأییس ٌززیس ٜیب ٘ .ٝزر راثي ٝثب ایٗ ٔٛم ،ُٛعٔ ٝغئّٔ ٝس
َ٘ز لزار ٔی ٌیزز.
 ّالئٓ (ٔثجت یب ٔٙفی) پبرأتزٞبی ٔزثٛه ثٔ ٝغیزٞبی ارتجبىی ثیٗٔتغیزٞبی ٟ٘فت٘ ٝؾبٖ ٔی زٙٞس و ٝآیب پبرأتزٞبی ٔحبعج ٝؽس ٜخٟت
رٚاثو فزمی را ٔٛرز تأییس لزار زاز ٜا٘س.
 ٔمسار پبرأتزٞبی ثزآٚرز ؽس٘ ٜؾبٖ ٔی زٞس و ٝتب چ ٝحس رٚاثو پیؼثیٙی ؽس ،ٜلٛی ٔی ثبؽٙس .زر ایٙدب پبرأتزٞبی ترٕیٙی ثبیس ْٔٙی زار
ثبؽٙس(یْٙی ٔمسار لسر ٔيّك  tثبیس ثیؾتز اس  1/96ثبؽس).
ٔ -دذٚر ٕٞجغتٍی چٙسٌب٘ٝ

ٚاریب٘ظ ٞز ٔتغیز ٟ٘فت ٝزر٘ٚی و ٝثٚ ٝعیّٔ ٝتغیزٞبی ٟ٘فتٔ ٝغتمُ
ثشرٌتز ثبؽس

(ثیز٘ٚی) تجییٗ ٔی ؽٛز را ٘ؾبٖ ٔی زٞسٞ .ز چٔ ٝمسار
لسرت تجییٗ ثبالی ٚاریب٘ظ را ثیبٖ ٔی وٙس..
تحّیُ ّبّٔی تبًییسی ث ٝثزرعی ایٗ ٔيّت ٔی پززاسز و ٝآیب زازٞ ٜبی
ٔٛخٛز ثب عبذتبر ث ٝؽست ٔحسٚز ؽس ٜپیؼ تدزثی و ٝؽزایو ٕٞب٘ٙسی
را ثزآٚرز ٔی عبسز ،ثزاسػ زارز یب ذیز .زر ایٗ فزآیٙس ،ثزاسػ را ٌب ٜثٝ
اؽتجب ،ٜتبًییس یه ٔسَ یب عبذتبر فزمی ٔی زا٘ٙس .أب ثبیس زا٘غت وٞ ٝیچ
ٔسِی ٞزٌش تبًییس ٕ٘ی ؽٛز  ٚتٟٙب ٔی تٛا٘س رز ؽٛز (ثب زازٞ ٜب ثزاسػ
٘ساؽت ٝثبؽس) یب ّسْ تبًییس آٖ ث٘ ٝتید٘ ٝزعس (ثزاسػ یبثس) .چٔ ٖٛسَ
ْٔبزِ ٝوبُٔ ْٔبزِ ٝعبذتبری ؽبُٔ ٞز ز ٚزعتٔ ٝتغیزٞبی ٔؾبٞس ٜؽسٜ
ٔ ٚؾبٞس٘ ٜؾس ٜاعت  ٚپبرأتزٞبی ٔسَ ثبیس اس ىزیك پی٘ٛس ثیٗ ٚاریب٘ظ
ٞب  ٚوٚٛاریب٘ظ ٞبی ٔتغیزٞبی ٔؾبٞس ٜؽس ٚ ٜپبرٔتزٞبی ٔسَ چٙب٘ىٝ
تٛعو پضٞٚؾٍز ٔؾرـ ؽس ٜاعت ،ثزآٚرز ؽٛز تب ٔیشاٖ ثزاسػ زازٜ
ٞبی ٌززآٚری ؽس ٜثب اٍِٛی َ٘زی ٔؾرـ ؽٛز.
6
ٔدٕٚ ّٝٛعیْی اس ْٔیبرٞب  ٚؽبذـ ٞبی ثزاس٘سٌی ٚخٛز زار٘س ؤ ٝی
تٛا٘ٙس ثزای ا٘ساسٌ ٜیزی ثزاسػ وُ ٔسَ ٔٛرز اعتفبز ٜلزار ٌیز٘س.
ٔتبعفب٘ٞ ٝیچ وساْ اس ایٟٙب زر تٕبْ خٟبت ٘غجت ث ٝثمی ٝثزتزی ٘سار٘س.
سیزا یه ؽبذـ ثزاس٘سٌی ذبؿ ٘غجت ث ٝحدٓ ٕ٘ ،ٝ٘ٛرٚػ ترٕیٗ،
پیچیسٌی ٔسَٔ ،فزٚمبت ٔزثٛه ث٘ ٝزٔبَ ثٛزٖ یب تزویجی اس ؽزایو فٛق
ث ٝىٛر ٔتفبٚت ُّٕ ٔی وٙس ٚاس ایٗ ر ٚافزاز ٔرتّف ثغت ٝث ٝؽزایو
ٔسَ ٕٔىٗ اعت ؽبذـ ٞبی ٔرتّفی را ثزای ثزاسػ ٔسَ ٔٛرز اعتفبزٜ
لزار زٙٞس .ثٙبثزایٗ اس ؽبذـ ٞبی ٔتفبٚتی ثزای عٙدؼ ثزاسػ اٍِٛی
ٔٛرز ٔيبِْ ٝزر ایٗ تحمیك اعتفبز ٜؽس وّ ٝجبرتٙس اس:
ریؾٔ ٝیبٍ٘یٗ ذيبی ز ْٚتمزیت :اِٚیٗ ْٔیبر ثزای تْییٗ ثزاسػ وُ
ٔسَ ،ریؾٔ ٝیبٍ٘یٗ تٛاٖ ز ْٚذيبی تمزیت اعت و ٝتحت ّٛٙاٖ
(٘ )RMSEAؾبٖ زازٔ ٜی ؽٛز .سٔب٘ی ؤ ٝمسار ایٗ آٔبر ٜوٕتز اس 0/05
ثبؽس ٘ؾبٖ ٔی زٞس ؤ ٝسَ اس ثزاسػ ذٛثی ثزذٛرزار اعت ،زر فٛرتی
ؤ ٝمسار آٖ ثیٗ  0/08 ٚ 0/05ثبؽس ثزاسػ لبثُ لج ،َٛاٌز ثیٗ ٚ 0/08
 0/1ثبؽس ثزاسػ ٔتٛعو  ٚاٌز ثشرٌتز اس  0/1ثبؽس ثزاسػ مْیف اعت.
ؽبذـ ٞبی ثزاسػ ٔيّك :7زْٔ ٚیبر ثْسی ثزای ثزاسػ ٔسَ ث ٝؽبذـ
ٞبی ثزاسػ ٔيّك ْٔزٚفٙس .ایٗ ْٔیبرٞب تحت ّٛٙاٖ  GFI8, AGFI9 ,زر
ذزٚخی ٍبٞز ٔی ؽ٘ٛس .ایٗ ؽبذـ ٞب ثبیس ثیٗ ففز  ٚیه ثبؽٙس ٚ
ٔمبزیز ثبالتز اس  0/9حبوی اس ثزاسػ لبثُ لجٔ َٛسَ اعت.
ؽبذـ ٞبی ٘غجی ثزاسػ :ا٘ساسٌ ٜیزی ٞبی ثزاسػ ثْسی و ٝزر
ذزٚخی ثز٘بٍٔ ٝبٞز ٔی ؽ٘ٛس ،ثٔ ٝمبیغ ٝؽبذـ ٞبی ثزاسػ ٘غجی ٔی
پززاس٘س ٘ ٚؾبٖ ٔی زٙٞس و ٝتب چ ٝحس ثزاسػ ٔسَ ٘غجت ثٔ ٝسَ ذو
پبی ٝو ٝزر ٚالِ ٔسَ اعتمالَ اعت ٔٙبعت تز ٔی ثبؽٙس .ایٗ ؽبذـ ٞب
ّجبرتٙس اس  .NNFI10, NFI11,CFIث ٝاعتثٙبی ؽبذـ ٔ NNFIمبزیز
6- Goodness of fit
7- Absolute Fit Indices
)8- Goodness of Fit Index (GFI
)9- Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

ثزای ْٔبزالت عبذتبریٔ ،مسار
4- Observed Variables
5- Latent Variables

)10- Non- Normed Fit Index (NNFI
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حٕیس عپٟزی افیُ ٕٞ ٚىبر /ثزرعی ٔمبٔٚت وبروٙبٖ زر ثزاثز تغییزات عبسٔب٘ی

تٕبْ ؽبذـ ٞبی ایٗ ٌز ٜٚثیٗ ففز  ٚیه لزار زار٘س ٞ ٚز چٔ ٝمسار آٖ
ٞب ث ٝیه ٘شزیىتز ثبؽس ٘ؾبٖ زٙٞس ٜثزاسػ ذٛة ٔسَ اعت (ٔمسار
ٔ NNFIی تٛا٘س ثشري تز اس یه ثبؽس) .ثزذی ٔٙبثِ اعتفبز ٜاس NNFI
(و ٝآٖ را ؽبذـ تبوز ِٛئیظ ٘ TLI12یش ٔی ٌٛیٙس) را ثزای ثزاسػ ٔسَ
تٛفیٔ ٝی وٙٙس .ث ٝىٛر وّی زر وبر ثب ثز٘بِٔ ٝیشرَٞ ،ز یه اس ؽبذـ
ٞبی ثسعت آٔس ٜثزای ٔسَ ث ٝتٟٙبیی زِیُ ثزاس٘سٌی ٔسَ یب ثزاس٘سٌی
آٖ ٘یغتٙس .ثّى ٝؽبذـ ٞب را ثبیس زر وٙبر یىسیٍز  ٚثب  ٓٞتفغیز وزز .زر
ایٗ لغٕت تحّیُ ّبّٔی تأییسی ٕٛ٘ ٚزارٞبی ٔغیز (ٚسٖ ٞبی اعتب٘سارز
ْٙٔ ٚبزاری مزایت) ٔسَ ٔفٟٔٛی تحمیك آٚرزٔ ٜی ؽٛز.

شکل( :)4مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق در حالت معناداری

-7بررسیفرضیههایتحقیق 
1-7بررسیفرضیهاصلی 
فزمی ٝافّی ٔ :مبٔٚت وبروٙبٖ ثز تغییزات عبسٔب٘ی تبثیز زارز.
ٔ :H0مبٔٚت وبروٙبٖ ثز تغییزات عبسٔب٘ی تبثیز ٘سارز.
ٔ :H1مبٔٚت وبروٙبٖ ثز تغییزات عبسٔب٘ی تبثیز زارز.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ تحمیك زر حبِت اّساز ْٔٙی زاریٔ ،ؾبٞسٔ ٜی ؽٛز وٝ
ٔیشاٖ آٔبر ٜی  tثیٗ زٔ ٚتغیز ٔمبٔٚت وبروٙبٖ  ٚتغییزات عبسٔب٘ی ثزاثز
ثب  5/59اعت ٚ.اسآٖ خبو ٝایٗ ٔمسارزر ذبرج ثبس [-1/96،1/96] ٜلزار زارز
ایٗ فزمی ٝتبییس ٔی ؽٛز ٕٞ .چٙیٗ ثزاعبط ٔمسار مزیت تْییٗ73 ،
زرفس اس تغییزات ٔتغیز ٚاثغت ٝتغییزات عبسٔب٘ی تٛعو ٔتغیزٞبی
ٔغتمُ ٔمبٔٚت وبروٙبٖ عبسٔبٖ تجییٗ ٔی ؽٛز.

شکل ( :)5مدل ساختاری تحقیق فرضیات فرعی در حالت استاندارد

2-7بررسیفرضیههایفرعی 
فزمی 1 ٝفزّی ٔ :مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ زرن تغییز تبثیززارز.
ٔ :H0مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ زرن تغییز تبثیز٘سارز.
ٔ :H1مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ زرن تغییز تبثیززارز.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ تحمیك زر حبِت اّساز ْٔٙی زاریٔ ،ؾبٞسٔ ٜی ؽٛز وٝ
ٔیشاٖ تبثیز ( آٔبر ٜی ٔ ) tمبٔٚت وبروٙبٖ ٔ ٚیشاٖ زرن تغییز ثزاثز ثب
10/60اعت ٚ .اس آٖ خبو ٝایٗ ٔمسارزرذبرج ثبس ٜی ] [-1/96،1/96لزار
زارز ایٗ فزمی ٝتبییسٔی ؽٛز .
فزمی 2 ٝفزّیٔ :مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ تْٟس ّبىفی ث ٝتغییز تبثیز
زارز.
ٔ :H0مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ تْٟس ّبىفی ث ٝتغییز تبثیز ٘سارز.
ٔ :H1مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ تْٟس ّبىفی ث ٝتغییز تبثیز زارز.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ تحمیك زر حبِت اّساز ْٔٙی زاریٔ ،ؾبٞسٔ ٜی ؽٛز وٝ
ٔیشاٖ تبثیز( آٔبر ٜی ٔ ) tمبٔٚت وبروٙبٖ ٔ ٚیشاٖ تْٟس ّبىفی ثب
 10/26اعت ٚ .اس آٖ خب و ٝایٗ ٔمسار زر ذبرج ثبس ٜی ] [-1/96،1/96لزار
زارز ایٗ فزمی ٝتبییس ٔی ؽٛز .
فزمی 3 ٝفزّی ٔ :مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ تغییز عبذتبری تبثیز زارز.
ٔ :H0مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ تغییز عبذتبری تبثیز ٘سارز.
ٔ :H1مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٔیشاٖ تغییز عبذتبری تبثیز زارز.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ تحمیك زر حبِت اّساز ْٔٙی زاریٔ ،ؾبٞسٔ ٜی ؽٛز وٝ
ٔیشاٖ تبثیز ( آٔبر ٜی ٔ ) tمبٔٚت وبروٙبٖ  ٚتغییز عبذتبری ثزاثز ثب 9/96
اعت  ٚاس آٖ خب و ٝایٗ ٔمسار زر ذبرج ثبس ٜی ][1/96،1/96لزار زارز ایٗ
فزمی ٝتبییس ٔی ؽٛز .

شکل( :)3مدل ساختاری تحقیق فرضیه اصلی در حالت استاندارد

)11- Normed Fit Index (NFI
)12- Tucker – Lewis Index (TLI
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ٔدّٔ ٝسیزیت تٛعْ ٚ ٝتح91-98 )1398( 36 َٛ

ٞغتٙس ،ثیبٍ٘ز ٔٙبعت ثٛزٖ ٔسَ ا٘ساسٌ ٜیزی اعت؛ ث ٝثیبٖ زیٍزٔ ،سَ ٚ
چبرچٛة وّی ایٗ تحمیك ْٔٙی زار  ٚلبثُ پذیزػ اعت.زر خس)6(َٚ
ٔمبزیز ؽبذـ ٞبی ثزاسػ ٔسَ ٘ ٚتید ٝثزاسػ ٔسَ تحمیك ْٔٙىظ
ؽس ٜاعت.

فزمی 4 ٝفزّی ٔ :مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٌغتز ٜتغییز تبثیز زارز.
ٔ :H0مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٌغتز ٜتغییز تبثیز ٘سارز.
ٔ :H1مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ٌغتز ٜتغییز تبثیز زارز.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ تحمیك زر حبِت اّساز ْٔٙی زاریٔ ،ؾبٞسٔ ٜی ؽٛز وٝ
ٔیشاٖ تبثیز ( آٔبر ٜی ٔ ) tمبٔٚت وبروٙبٖ ٌ ٚغتز ٜتغییز ثزاثز ثب 8/60
اعت ٚ .اس آٖ خب و ٝایٗ ٔمسار زر ذبرج اس ثبس ٜی ] [ -1/96،1/96لزار
زارز ایٗ فزمی ٝتبییس ٔی ؽٛز.
فزمی 5 ٝفزّی ٔ :مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ؽست تغییز تبثیز زارز.
ٔ :H0مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ؽست تغییز تبثیز ٘سارز.
ٔ :H1مبٔٚت وبروٙبٖ ثز ؽست تغییز تبثیز زارز.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ تحمیك زر حبِت اّساز ْٔٙی زاریٔ ،ؾبٞسٔ ٜی ؽٛز وٝ
ٔیشاٖ تبثیز ( آٔبر ٜی ٔ ) tمبٔٚت وبروٙبٖ  ٚؽست تغییز ثزاثز ثب
1/97اعت ٚ .اس آٖ خب و ٝایٗ ٔمسارزر ذبرج اس ثبس ٜی ][ -1/96،1/96لزار
زارز ایٗ فزمی ٝتبییس ٔی ؽٛز.

جدٍل (ً :)5تایج فرضیِ ّای تحمیك
ضریب بتا

فرضیِ اصلی تحمیك
هماٍهت واروٌاى بر تغییرات سازهاًی
تاثیر دارد.
فرضیِ ّای فرعی
هماٍهت واروٌاى بر هیساى درن تغییر
تاثیردارد.

هماٍهت واروٌاى بر هیساى تعْد عاطفی
بِ تغییر تاثیر دارد.

هماٍهت واروٌاى بر هیساى تغییر ساختاری
تاثیر دارد.
هماٍهت واروٌاى بر گسترُ تغییر تاثیر
دارد.
هماٍهت واروٌاى بر شدت تغییر تاثیر
دارد

آهارُ آزهَى

ًتیجِ

0/73

5/59

تایید H1

ضریب بتا

آهارُ آزهَى

ًتیجِ

0/94

10/60

تایید H1

0/90

10/26

تایید H1

0/99

9/96

تایید H1

0/87

8/60

تایید H1

0/21

1/97

تایید H1

جدٍل( :)6شاخص ّای برازش هدل ساختاری
همدار بدست

ًام شاخص

آهدُ
3/07

حد هجاز
کمتر از 3

وای دٍ بر درجِ آزادی
(RMSEAریشِ هیاًگیي هربعات

6/698

كمتر از 6/1

همتصد

6/76

باالتر از
6/8

ً(GFIیىَیی برازش)

6/73

باالتر از6/5

ً(AGFIیىَیی برازش تعدیل شدُ)

6/73

(NFIبرازًدگی ًرم شدُ)

6/74

باالتر از6/7

(RFIشاخص برازش ًسبی)

6/78

باالتر از6/7

(IFIشاخص افسایشی)

6/73

باالتر از6/7

(NNFIبرازًدگی ًرم شدُ)

6/73

باالتر از6/7

(CFIشاخص برازش تطبیمی)

6/71

باالتر از6/7

خطای برآٍرد)
(PNFIشاخص

برازش

ٌّجار شدُ)

شکل ( :)6مدل ساختاری تحقیق فرضیات فرعی در حالت معناداری
نتایج فرضیات تحقیق در جدول()5به تفکیک آمده است.
 -8بزاسش مدل

پظ اس آٖ و ٝثزآٚرز پبرأتز ٞب ثزای یه ٔسَ تسٚیٗ ؽسٔٚ ٜؾرـ ثٝ
زعت آٔس٘س ثبیس تْییٗ ؽٛز و ٝزازٜٞب تب چ ٝحس ثب ٔسَ ثزاسػ زار٘س
یْٙی تب چ ٝا٘ساسٔ ٜسَ َ٘زی ثٚ ٝعیّ ٝزازٞ ٜبی ٕ٘ ٝ٘ٛحٕبیت ٔیؽٛز.
تْسازی آسٔ ٖٛثزای ایٗ ٔٛم ُٛؤ ٝسَ تب چ ٝحس رٚاثو ٔؾبٞس ٜؽسٜ
ثیٗ ٔتغیزٞبی لبثُ ا٘ساسٌٜیزی را تٛفیف ٔی ٕ٘بیس ث ٝوبر ٔی رٚز.
خس َٚسیز ْٔزف ا٘ٛاُ ؽبذـ ٞبی ثزاسػ ْٙٔ ٚی زاری ٔسَ ٔی
ثبؽس.خس )6(َٚثیبٍ٘ز ٔ ٟٓتزیٗ ایٗ ؽبذـ ٞبعت ٘ ٚؾبٖ ٔی زٞس اٍِٛ
اس َ٘ز تجییٗ  ٚثزاسػ اس ٚمْیت ٔٙبعجی ثزذٛرزار اعت .تٕبْ ؽبذـ ٞب
ثیبٍ٘ز تٙبعت ٔسَ ثب زازٞ ٜبی ٔؾبٞس ٜؽس ٜاعت .ؽبذـ ٞبی تٙبعت
ٔسَ ،ثب تٛخ ٝث ٝایٙى٘ ٝغجت وبی ز ٚثز زرخة آسازی وٕتز اس  ،3ؽبذـ
 RMSEAوٕتز اس ٔ ، 0/08بثمی ؽبذـ ٞب ٘یش زر عيحی لبثُ لجَٛ
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باالتر از6/5

ًتیجِ
برازش
هٌاسب
برازش
هٌاسب
برازش
هٌاسب
برازش
هٌاسب
برازش
هٌاسب
برازش
هٌاسب
برازش
هٌاسب
برازش
هٌاسب
برازش
هٌاسب
برازش
هٌاسب

حٕیس عپٟزی افیُ ٕٞ ٚىبر /ثزرعی ٔمبٔٚت وبروٙبٖ زر ثزاثز تغییزات عبسٔب٘ی

-

 -9نتیجهگیزی 

ایٗ تحمیك اس َٔٙز ٞسف تحمیك وبرثززی ٔحغٛة ؽس ٚ ٜاس َ٘ز ٘ٚ ُٛ
ٔبٞیت ،تحمیمی تٛفیفی -پیٕبیؾی ٔیثبؽس .ثزای خِٕآٚری اىالّبت اس
رٚػٞبی وتبثرب٘ٝای  ٚپیٕبیؾی  ٚاس اثشار پزعؾٙبٔ ٝاعتفبز ٜؽس.
ٕٞچٙیٗ زر ایٗ تحمیك ،زر حیي ٝلّٕزٔ ٚىب٘ی؛ یْٙی ٔىب٘ی ؤ ٝحمك
خٟت ٌززآٚری اىالّبت السْ ث ٝآٖ ٔزاخْٕٛ٘ ٝز ٜاعت .ثزاعبط آسٖٔٛ
تٛفیفی ٔتغیزٞبی تحمیك ،ثیؾتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ّبُٔ ٞب ٔزثٛه ث ٝتْٟس
ّبىفی ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ 3/86ی ثبؽس .وٕتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ّبُٔ ٞب ٔزثٛه ثٝ
ٔمبٔٚت وبروٙبٖ ،ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ 3/06ی ثبؽس .ثیؾتزیٗ ا٘حزاف ْٔیبر ٘یش،
ٔتّْك ثٔ ٝمبٔٚت وبروٙبٖ اعت و ٝثْٙٔ ٝی ایٗ اعت و ٝزر ٔٛرز
إٞیت ایٗ ّبُٔ ،اذتالف َ٘ز ٚخٛز زاؽت ٝاعت .وٕتزیٗ ا٘حزاف ْٔیبر
ٔ ٓٞزثٛه ث ٝؽست تغییز اعت.
زر تٟی ٝپزعؾٙبٔ ،ٝعٛاالت اس ٔٙبثِ ْٔتجز خِٕآٚری ؽس .عپظ ثٝ
عٙدؼ پبیبیی پزعؾٙبٔ ٝپززاذت ٝؽس  ٚعْی ؽس و ٝمزیت پبیبیی آٖ ثٝ
عٕت ّسز یه ٔیُ وٙس تب پزعؾٙبٔ ٝث ٝپبیبیی وبُٔ ٘شزیه ؽٛز .ثزای
تدشی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜبی خِٕ آٚری ؽس ٜاثتسا زر عيح تٛفیفی ثب
اعتفبز٘ ٜزْ افشار  SPSSاس ؽبذـ ٞبی آٔبری ث ٝتٛفیف  ٚتّریـ
ٚیضٌی ٞبی خْٕیت ؽٙبذتی افزاز ٕ٘ ٝ٘ٛزر تحمیك ؽبُٔ عٗ  ،عبثمٝ
ؽغّی  ٚخٙغیت پززاذت ٝؽس .زر آٔبر تحّیّی ایٗ تحمیك ثزای آسٔٛزٖ
ْٔٙبزاری رٚاثو ٔیبٖ ٔتغیزٞب اس ٘زْ افشار  LISRELاعتفبز ٜؽس ِٛٔ ٚفٝ
ٞب  ٚثزاسػ ٔسَ ا٘ساسٌ ٜیزی ث ٝزعت آٔس ٚ ٜثب اعتفبز ٜاس ٔسِغبسی
ْٔبزِٞ ٝبی عبذتبری  ،فزمی ٝآسٔ ٖٛؽس .زر ازأ ٝپیؾٟٙبزاتی ثَٛٙٔ ٝر
وبٞؼ ٔمبٔٚت وبروٙبٖ زر ثزاثز تغییزات عبسٔب٘ی ارائٔ ٝی ؽٛز:
-

-

-

-

-

-

تغییزات عبسٔب٘ی را ثّٛٙ ٝاٖ یه رٚػ ٔسیزیتی زر ٔدّٕٝٛ
ذٛز اخزا وٙٙس تب فزآیٙسٞبی ّّٕیبتی را زر ایٗ خٟت  ٚث ٝتجِ
آٖ وغت ٔٙبفِ التقبزی ثّٙسٔست  ٚتغزیِ زر فزایٙسٞبی
عبسٔب٘ی ثٟجٛز زٙٞس.
فزا ٓٞعبسی ثغتز السْ ثزای اّتٕبزعبسی وبروٙبٖ  ٚتمٛیت
اثْبز اّتٕبز عبسٔب٘یٔ ،مبٔٚت وبروٙبٖ زر ثزاثز تغییز ٛ٘ ٚآٚری
وبٞؼ زاز ٜؽٛز.

سازمانی با چابکی سازمانی ،وٌفراًس جْاًی رٍاًشٌاسی ٍ علَم تربیتی،
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چوپی جیوس ،)1387( ،طرح ریسی دوباره مدیریت؛ دستور كار رهبری
نوین ،ترجوة ایرج پاد ،اًتشارات سازهاى هدیریت صٌعتی ،تْراى.

[]2

سلطاًی،هْدی ،)1393( ،بررسی رابطه بین مشاركت و مقاومت در برابر
تغییر كاركنان ادارات تربیت بدنی خراسان رضوی ،داًشگاُ پیام ًَر استاى
تْراى ،هروس پیام ًَر تْراى ،داًشىدُ علَم اًساًی.

[]3

صراف پَر ،سیف اهلل ،)1395( ،بررسی عوامل موثر بر مقاومت كاركنان در
برابر تغییر در سازمان ،وٌگرُ بیي الوللی تَاًوٌدسازی جاهعِ در حَزُ
هدیریت ،التصاد،وارآفریٌی ٍ هٌْدسی فرٌّگی.

[]4

زرٔدٕ ،ُٛحنٛر زر خّغٞ ٝبی تقٕیٓ ٌیزی  ٓٞ ٚلغٓ
ؽسٖ ثزای اخزای ثز٘بٔٞ ٝبی تغییز ،عجت تْٟس آٟ٘ب ث ٝثز٘بٔٝ
ٞب  ٚپزٞیش اس ٞزٌٔ ٝ٘ٛمبٔٚت زر ثزاثز آٖ ثز٘بٔٞ ٝب ٔی ؽٛز.
وبروٙبٖ ثبیس احغبط وٙٙس و ٝثَ٘ ٝزٞب ٍ٘ ٚزا٘یٟبی آ٘بٖ ٘یش
تٛخ ٝوبفی ٔی ؽٛز.
ٔغئٛالٖ ٔ ٚدزیبٖ تغییز ،ثب زرَ٘زٌزفتٗ ٔىب٘یغٓ ٞبی
ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛفزفت  ٚسٔیٙة حنٛر ایسٞ ٜبی خسیس پزع ُٙرا زر
خّغٞ ٝبی تقٕیٓ ٌیزی فزا ٓٞآٚر٘س .ایٗ وبر ٔٛخت ٔی
ؽٛز و ٝافزاز اس آ٘چ ٝزر عبسٔبٖ ٔی ٌذرز  ٚآ٘چ ٝزر آیٙس ٜزر
عبسٔبٖ اتفبق ذٛاٞس افتبزٔ ،يِّ ثبؽٙس  ٚؽٍفت سز٘ ٜؾ٘ٛس.
تٛفیٔ ٝی ؽٛز ٔؾبروت وبروٙبٖ زر تقٕیٓ ٌیزی ثزای
تٕبیُ ث ٝاعتفبز ٜاس ایسٞ ٜبی خسیس  ٚیب چٍٍ٘ٛی ایدبز تغییز،
ٔيبثمت ثز٘بٔٞ ٝبی تغییز ثب ارسػ ٞب  ٚایس ٜآَ ٔغئٛالٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ أىبٖ افالح  ٚتدسیس َ٘ز زر پزٚص ٜتغییز اس خّٕ ٝراٜ
وبرٞبی وبٞؼ ٔمبٔٚت وبروٙبٖ زر ثزاثز تغییز ٔی ثبؽس را
ّّٕی ٕ٘بیٙس.
پیؾٟٙبز ٔیٍززز ٔ ،سیزاٖ اسوبروٙبٖ ثزای عبزٛٔ ٚ ٜثز عبذتٗ
فزایٙس وبر زّٛت ث ُّٕ ٝآٚرز ٚ ٜاس َ٘زات  ٚرا ٜحُ ٞبی
ٔٙيمی آ٘بٖ زر راعتبی چؾٓ ا٘ساس  ٚاٞساف ىزح ٞبی خسیس
اعتفبزّّٕ ٜی ٕ٘بیس.اس عٛی زیٍز ثب ایدبز رلبثت ثیٗ وبروٙبٖ
اس رلبثت ٞبی عبس٘س ٜزر عبسٔبٖ اعتمجبَ ٕ٘ٛز ٚ ٜثب ایدبز
عیغتٓ َ٘برتی ٔٙبعت زر اخزای أٛر اّتٕبز وبروٙبٖ را ثٝ
ىزق ٔرتّف ث ٝعیغتٓ خّت ٕ٘بیٙس.
پیؾٟٙبز ٔی ؽٛز ّبّٔیٗ تغییز ثزای حفٌ ایٗ ٚمْیت ٚ
ٕٔبْ٘ت اس ٔمبٔٚت وبروٙبٖ زر ثزاثز تغییز،وبروٙبٖ را اس ایٗ
ٔغئّ ٝآٌب ٜعبس٘س ،ا٘دبْ ٍٚبیفی و ٝزر راعتبی ایدبز تغییز ثٝ
آٟ٘ب ٔحٔ َٛی ؽٛز ث ٝا٘ساسٔ ٜغئِٛیت ٞبی فّْی ؽبٖ إٞیت
زارز.اس عٛی زیٍز زر ْٔزفی ثزخغت ٝعبسی خٙجٞ ٝبی ٔثجت
تغییز زر َ٘ز وبروٙبٖ تالػ ٕ٘بیٙس تب ثتٛا٘ٙس حٕبیت وبروٙبٖ
را خّت ٕ٘بیٙس.

فردائی بٌام ،ویَاى ،)1395( ،رابطه بین مقاومت در برابر تغییر و جو
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