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مًردی داوشگاٌ آساد  )مطالعٍ عملکزد کارکىاندر بُبًد  ک شدٌ کارکىان بٍ مدیزانادرا ماداعت رابطٍ

 اسالمی ياحد قشيیه(

 *فبعوِ فطجیبى
 قعٍیي، ایطاى ،ٍاحس قعٍیي زاًطکسُ هسیطیت ٍ حسبثساضی، زاًطگبُ آظاز اسالهیكبضضٌبس اضضس 

 1392اضزیجْطت: پصیطش ،1392فطٍضزیي :اصالحیِ، 1391آثبى :زضیبفت تبضید

 چکیده

ّبی هرتلف   ثبضس. اػتوبز هطبضكت ضا زض ظهیٌِكت ٍ ّوکبضی هیبى اػضبی جبهؼِ هیسبظ هطبضضٍاثظ اًسبًی است ٍ ظهیٌِ یکی اظ جٌجِ ّبی هْن 1اػتوبز

زّفس. ثفب اػتوفبز، ضٍاثفظ     هؼفِ اففعایص هفی   ّبی هرتلف  جب یل افطاز ضا ثطای ّوکبضی ثب گطٍُ، اجتوبػی ٍ فطٌّگی سطػت ثرطیسُ ٍ توباقتصبزی، سیبسی

زض ایفي پفهٍّص اظ   [. 15]ّبی سبظًسُ ّسفتٌس  ِ ٍ اسبس ضفتبضّبی جوؼی ٍ ّوکبضی، پبیّب ثِ ًَثِ ذَزكِ ایي ضَزآهیع حفظ هیهحکن ٍ صلح اجتوبػیِ

سل كطیتٌط استفبزُ گطزیفسُ اسفت.   وبز هتقبثل ثط ػولکطز اظ هثطای ًطبى زازى تأثیط اػتی هغطح ضسُ زض هَضز اثؼبز اػتوبز، زیسگبُ ضاثیٌع ٍ ّبهیبى زیسگبُ

 .یي اثؼبز اػتوبز ٍ ػولکطز ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضزایي ًتیجِ حبصل گطزیس كِ ث ،ّبی گطزآٍضی ضسُّبی آهبضی اًجبم ضسُ ثط ضٍی زازُثب تحلیل

 ، ٍفبزاضی ٍ ضٍضاستی.ثجبت ضٍیِ، یاػتوبز هتقبثل، ازضاک، ػولکطز كبضكٌبى، صساقت، ضبیستگ :های کلیدیواژه

ـ مقدم1ٍ

اًسبى ثِ حکن ایي كِ هَجَزی اجتوبػی است ٍ ثفِ تؼجیفطی توبیفل ثفِ     
ضیطِ زض فغطت اٍ زاضز ًبگعیط اظ ایجبز اضتجبط ثب زیگطاى  ،ظًسگی اجتوبػی

ّبی ذَز ضا ییاضتجبعی كِ زض پطتَ آى هَفق گطزز هطکالت ٍ ًبضسب ؛است
ّفبی هتؼفسز   هتقبثفل زض ضففغ هطفکالت ٍ كبسفتی     هطتفغ ًوبیس ٍ ثِ عَض

 [.19] ّبی هْن ضٍاثظ اًسبًی اػتوبز استزیگطاى هؤثط ثبضس. یکی اظ جٌجِ
ّفبی هفؤثط زض ظًفسگی سفبظهبًی     اػتوبز ػٌصط كلیسی زض كٌص ٍ ٍاكفٌص 

بًی هفسز  فاست ٍ اظ جولِ ػٌبصطی است كِ ثِ ایجبز فضفبی سفب ن سبظهف   
ثسٍى اػتوفبز ییفط قبثفل تحوفل ٍ حتفی      ظًسگی اجتوبػی، [. 4] ضسبًسهی

 ِییطهوکي است. ثسٍى اػتوبز، ضٍاثظ پبیساض ًرَاٌّس هبًفس. اػتوفبز ّسفت   
ای اسبسی جٌجِ ٍ[ 14] ای ثطای ػولکطز هسیطاى هؼبصط استاصلی ٍ پبیِ

ًیبظ ثِ اػتوبز ًبضفی اظ ٍاثسفتگی هفب ثفِ     . ٍ پیچیسُ اظ تؼبهل اًسبًی است
 1[.6] زیگطاى است

 وظزی پژيَشـ مباوی 2

اظ سفَی   ای ثِ هجبحف  هطثفَط ثفِ اػتوفبز    فعایٌسُ ِگصضتِ تَج ِزض زّ
ّفبی هرتلف  زاًطفگبّی ضفسُ اسفت. قلوفطٍ       ّب ٍ زیسگبُعیفی اظ ضضتِ

 ثفط  طزّبی هرتلففی ضا زض فت ٍ ضٍیکفتحقیقبت هطثَط ثِ اػتوبز ٍسیغ اس
اًفس.  یگیطز كِ ػوستبً هتوطكع ثط اػتوبز ثِ ػٌَاى یک پسیسُ ضٍاًطٌبذتهی

اػتوبز یک هفَْم چٌس ثؼسی اسفت  ٍ ضفبهل اػتوفبز هیفبى ضرصفی یفب       

                                                           
 farajian.arshad@yahoo.com 

1- Trust  

اػتوبز ثیي سبظهبًی، اػتوفبز سیبسفی، اػتوفبز اجتوفبػی،     ، اػتوبز زٍتبیی
اػتوبز ّوکبض ثِ هحیظ كبض، اػتوفبز سطپطسفتبى ٍ ظیفط زسفتبى ٍ اػتوفبز      

ضا  ّب زض حَظُ اػتوبز، ایي هَضَعضَز. ثِ ّویي ز یل، ثطضسیسبظهبًی هی
كٌٌس كِ ایي هَضَع هَضز ػالقِ عی  ٍسیؼی اظ ًظطیِ پطزاظاى آضکبض هی

، ضٌبسففبى، اًسیطففوٌساى ػلففَم سیبسففی ضٌبسففبى، جبهؼففِاظ جولففِ ضٍاى
ِ پطزاظاى هسیطیت ٍ زاًطفجَیبى ضفتفبض سفبظهبًی ثفَزُ     یاقتصبززاًبى، ًظط

ضطٍع ثِ ضضس  1980ّبی تَجِ ثِ هفَْم اػتوبز زض ذالل سبل[. 6] است
كفِ  [ 8] ّبی هرتلفی هَضز هغب ؼِ قطاض گطفتطز ٍ ایي هفَْم اظ زیسگبُك

 پطزاظین.زض شیل ثِ تؼسازی اظ ایي تؼبضی  هی
)هسیطیت(: ػجبضت است اظ توبیل ظیطزست ثِ قجفَل  2اػتوبز زض ضّجطی -

ثبضس كِ اظ جبًت اػوبل سطپطست ذَز هی ضیسک )آسیت پصیط ثَزى(
تَاًس كٌتط ل ًوبیس سطپطستص ضا ًویاػوب ی است كِ  زاضای ضفتبضّب ٍ

ّب اثالؽ ضسُ تب ثفِ  ٍ ظیطزستبى ًیع زاضای هسئَ یتی ّستٌس كِ ثِ آى
 ّبی هطرص ضسُ تَسظ هفسیطیت اضضفس ثطسفٌس   اّساف ٍ ذظ هطی

[32.] 
اػتوبز اًتظفبض هبجفت اظ ففطزی اسفت كفِ اظ       اظ زیسگبُ ضاثیٌع: اػتوبز -

-جبًِ اقسام ًکٌس ٍ هفی عل، اقساهبت یب تصویوبت، فطصتعطیق كلوبت

 [.30] تَاى زض ضطایظ هرتل  ثِ اٍ هتکی ثَز
ِ    اظ زیفسگبُ جبًسفَى:   اػتوبز - ضرصفی ثبثفت ٍ    اػتوفبز یفک ذصصفی

تغییفط   حبل ای اظ ضٍاثظ است كِ پیَستِ زضثالتغییط ًیست ثلکِ جٌجِ
، فطز ثبیس ثتَاًس فضفبیی آكٌفسُ اظ اػتوفبز ضا    ثَزُ ٍ ثطای ایجبز اضتجبط

                                                           
2- Trust in leadership 
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ِ تفطس اظ عفطز ضفسى ضا كفبّص ٍ اهیفس ثفِ پفصیطش ٍ        ایجبز كٌس ك
 [.26] زّسس ضا اففعایص هیحوبیت ٍ تأیی

ای كِ یک ًفط توبیل زاضز تفب  اظ زیسگبُ ٍال كَک: حس ٍ اًساظُ اػتوبز -
 [.25]ثِ سرٌبى ٍ اػوبل زیگطی اعویٌبى زاضتِ ثبضس 

اظ زیسگبُ َّ وع ثَى: زاضتي اًتظبضات هبجت ٍ هغوئي ًسجت  اػتوبز -
ِ اًگیعُ ّبی زیگطی ثب تَجِ ثِ ایي كِ فطز اػتوبز كٌٌسُ ذَز ضا زض ث

 [.24]هَقؼیتی اظ ذغط قطاض هی زّس 

اظ زیففسگبُ هففک آ یسففتط : حففسی كففِ فففطز ثففِ زیگففطی      اػتوففبز -
اعویٌبى زاضفتِ ٍ هفی ذَاّفس عجفق ًظفطات ٍ تصفویوبت اٍ ػوفل        

 [.29]ًوبیس 

طض آسفیت  اظ زیفسگبُ زیفَیم هیفط: توبیفل ففطز ثفِ زض هؼف        اػتوبز -
قطاض گطفتي ًسفجت ثفِ اػوفبل ضفطیک زیگفط ٍ زاضفتي اًتظفبض ایفي         
كفِ زیگففطی ثففِ عطیقفی ػوففل هففی كٌففس كفِ ثففطای اػتوففبز كٌٌففسُ    

 [.28]هْن ثبضس 

اظ زیسگبُ هیلع كطیس : اًتظبض ذبصی كِ كسی اظ اػوبل زیگطی  اػتوبز -
زاضز هجٌی ثط ایي كِ اػوبل اٍ سَزهٌس ثفَزُ ٍ زضذَاسفت ّفبی اٍ ضا    

 [.24]زّس پبسد 

اظ زیففسگبُ  ففَیکی ٍ هففک آ یسففتط : اًتظففبضات هبجففت ٍ      اػتوففبز -
بض زیگففطی كففِ زض ظهیٌففِ ای اظ ذغففط ٍاقففغ  ففففهغوففئي زضثففبضُ ضفت

 [.27]ضَز هی

اظ زیسگبُ ثطٍت ٍیتٌط: اػتوفبز ، اًؼکفبس ایفي ثفبٍض اسفت كفِ        اػتوبز -
 [.33]زیگطی ثِ عَض ذیطذَاّبًِ ػول ذَاّس كطز 

یي ضٍسیَ : حب تی ضٍاًفی كفِ ثفط اسفبس آى ففطز      اظ زیسگبُ سیتک اػتوبز
توبیل زاضز تب آسفیت پفصیطی زض هقبثفل زیگفطی ضا ثدفصیطز ٍ ثفط هجٌفبی        

 [.31]اًتظبضات هبجتی كِ اظ ضفتبض زیگطی زاضز ، ػول ًوبیس 
اػتوبز ضا اظ اثؼبز هرتل  هی تَاى هَضز تَجِ قطاض زاز ؛ ثفِ ًحفَی    ُپسیس

)زیفسگبُ   اظ یفک ًقغفِ ًظفط    ل هی گیطز .ایي اثؼبز ضک ِكِ اػتوبز ثط پبی
 پٌج ثُؼس استَاض است ، یؼٌی : ِاػتوبز ثط پبیضاثیٌع( 
 ضستی ، پبكی ٍ زاضای حقیقت ثَزى: ز 3صساقت

 فٌی ٍ ضٍاثظ اًسبًی : زاضتي هْبضت ٍ زاًص زض ظهیٌِ 4ضبیستگی
: قبثلیت اػتوبز ، تَاى پیص ثیٌی ٍ قضفبٍت ذفَة ثفِ     5ثجبت )پبیساضی ( 

 ظ هرتل ضٍیبضٍیی ثب اٍضبع ٍ ضطای ٌّگبم
 حفظ آثطٍ ٍ حیبیت: 6ٍفبزاضی 
 [.10]: تجبزل ًظط ٍ زازى اعالػبت ثِ صَضت آظاز  7ضٍضاستی

اظ زیففسگبّی زیگففط اػتوففبز ضا هففی تففَاى ًتیجففِ ازیففبم چْففبض ثُؼففس ظیففط  
اظ  [.16] پبیففساضی ، ضبیسففتگی ، ٍفففبزاضی ٍ ذَزگطففَزگی    :زاًسففت 

، اػتوففبز ضا زاضای سففِ ُ هففبیط ٍ ّوکففبضاى( )زیففسگبزیففسگبُ زیگففطی ًیففع 
ّففط كففسام اظ  ثُؼففس ظیففط زاًسففتِ اًففس: صففالحیت ، ًیکَكففبضی ٍ صففساقت. 

ایففي اثؼففبز ثففطای اػتوففبز هْففن ّسففتٌس ٍ ضففب َزُ هحکوففی اظ ضٍاثففظ    

                                                           
3- Integrity 

4- Competence 

5- Consistency 
6- Loyalty 
7- Openness 

ٍ ضبیسففتگی اظ جولففِ  صففساقت [. 6]اجتوففبػی ضا ضففکل هففی زٌّففس   
ػتوفبز ،  هْوتطیي ٍیهگی ّفبیی ّسفتٌس كفِ ثفِ ٌّگفبم تؼیفیي هیفعاى ا       

توففبهی اثؼففبز  آًچففِ هسففلن اسففت[. 10]فففطز ثففِ آًْففب تَجففِ هففی كٌففس 
اػتوففبز هففی تَاًففس تسففْیل ضٍاثففظ ٍ ضٍاثففظ هجتٌففی ثففط اػتوففبز ضا ثففِ    

هؼتقففس اسففت ثففطای ایففي كففِ یففک  8كطیتٌففط .[16] ثبضففسّوففطاُ زاضففتِ 

گطٍُ ػولکطز هفؤثطی زاضفتِ ثبضفس ، سفِ ػبهفل زض ایفي ظهیٌفِ زذب فت         
ظ :ػَاهففل هطثففَط ثففِ فففطز ، ػَاهففل هطثففَط ثففِ  زاضًففس ، كففِ ػجبضتٌففس ا

زض ضفکل ظیفط سفِ ػبهفل ٍ اجفعاا آًْفب        سبظهبى ٍ ػَاهل هطثَط ثِ كفبض. 
 .[22] ًطبى زازُ ضسُ است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [22]عَاهل اثزگذار تز عولکزد گزٍّی هؤثز (: 1ضکل ضوارُ )

هحیغی ٍ  یٌس هطبّسُ ٍ تفسیط ػَاهلػجبضت است اظ فطآ ازضاک:   9ازضاک
ٍاقؼیت ّب . ایي فطایٌس ثبػ  هی ضَز كِ اًسبى آًچِ ضا هطبّسُ هی كٌفس  

[ .  30]ٍ ثِ تؼجیط هی پطزاظز ، احتوفبًً ثفب ذفَز ٍِاقؼیفت هتففبٍت ثبضفس       
فطآیٌس زضیبفت ٍ تؼجیط ٍ تفسیط هحطک ّفبی هحیغفی ضا ازضاک گَیٌفس ٍ    

ّسُ هی كٌس . ضفتبض آزهی ثط اسبس تفسیطاٍ اظ هَقؼیت ّبیی است كِ هطب
ثِ ػجبضت زیگط ، ضفتبض آزهی ثط هجٌفبی ازضاک اظ ٍاقؼیفت اسفت ًفِ ذفَز      

 . ]11[ ٍِاقؼیت
 
 
 

                                                           
8- Kreitner 

9- Perception 

 عَاهل هربَؽ بِ سازهاى:

    ثباااس سااازهاًا ٍ اهٌ اا

 شغلا

 هدیری  هشاروتا 

  پاااشام هٌاساات ٍ ن  اا ي

 اًجام وار    برای 

 عَاهل هربَؽ بِ وار:

 اّداف رٍشي 

 وار چالشا 

    پرسٌل با نجربِ ٍ هاّر      

 عولىرش گرٍّا هؤثر:

 ُّا ٍ عماید جدیدشیدگا 

 و ت اّداف 

 اًـباق با نغ  ر 

  نعْد فرشی باال 

 عَاهل هربَؽ بِ فرش:

 رػای  از وار 

  ِاعتوااااش هتمابااال ٍرٍ  ااا

 گرٍّا

 ارنباؿاس هؤثر 

     ٍ ُدالل نؼااش  ال ًشاد 

 نمال برای و ت لدرس                      
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 ّبی ػلوی آًبى:پطزاظاى هسیطیت ٍ ًظطیًِظطیِ
، ٍظیففِ   سیسفتن ّفبی اجتوفبػی    چستط ثبضًبضز : زض تئَضی ضّیبفت .1

هسیطاى ضا حفظ ًظبم تالش ّبی ّوکبضاًفِ زض یفک سفبظهبى ضسفوی     
 طزُ است .ثیبى ك

هغب ؼبت ّبثَضى( : سبظهبى ّب ػالٍُ ثط جٌجِ اقتصفبزی ،  ) ا تَى هبیَ .2
 ّبی اجتوبػی ٍ احسبسی ًیع ّستٌس.زاضای جٌجِ 

ثیبى تفکطاتفی زضثفبضُ    ثXٍ  Yِ  زاگالس هک گطیگَض: ثب ثیبى ًظطیِ .3
ثِ ًگبُ اجتوبػی هفسیط ًسفجت ثفِ     Yهبّیت اًسبى پطزاذت .تئَضی 

 ز.عجیؼت اًسبى اضبضُ زاض

ثلیک ٍ هَتَى: ثب تطسین ضجکِ هسیطیت ثط ٍاثستگی هتقبثل ٍ اػتوفبز   .4
 ٍ احتطام كبضكٌبى ٍ هسیطاى تأكیس ًوَز.

گطیم آضگطیم : تأكیس ثفط یفبزگیطی ذفَز ٍ زیگفطاى ثبػف  ایجفبز        .5
 .]17[ ضَزضطایظ اػتوبز ، گطَزگی ٍ ػعت ًفم هی

ٌفبى  ّفبی كبضك استبگٌط : چٌبًچِ ّسف ّبی سبظهبى هٌغجق ثب ّفسف  .6
 .]3[ یبثسثبضس، ضٍح ّوکبضی ٍ اػتوبز هتقبثل افعایص هی

سیسفتن ثفط اسفبس اػتوفبز ٍ      4ضًسیم  یکفطت: ضٌبسفبیی ًوفَزى     .7
 اعویٌبى زض هٌبسجبت هیبى هسیطاى ٍ كبضكٌبى.

ػَاهل ثْساضت كِ ثِ ثیبى ضیَُ ضّجطی ٍ اضتجفبط   فطزضیک ّطظثطگ: .8
 هٌبست هیبى هسیطاى ٍ كبضكٌبى اضبضُ زاضز.

م هبظ َ: سغح سِ ٍ چْفبض سلسفلِ هطاتفت ًیبظّفب ثفِ ًیبظّفبی       اثطاّب .9
 اجتوبػی ٍ احتطام اضبضُ زاضز.

ثیفبى زاضفتٌس كفِ     پٌجطُ جَّفبضی ثب تطسین  :جَظف ٍ ّطی ایٌگْبم .10
ثبػ  ثْجَز ػولکطز  یب آضکبضسبظی اثْبهبت تَسظ هسیط ذَزگطَزگی

 .هی گطزز

صفیتی  : اظ جولفِ هْوتفطیي ٍیهگفی ّفبی ضر    ًظطیِ پطزاظاى ضّجطی .11
ضّجفطی ضا صففساقت ٍ زضسفتی ، زاضففتي زاًفص ٍ اعالػففبت هطثَعففِ     

 زاًستِ اًس.

: ثب ضٌبسبیی زٍ ثُؼفس ، ثفِ ثُؼفس ضػبیفت     هحققبى زاًطگبُ ایب تی اٍّبیَ .12
 .بت كطزى ( زیگطاى تَجِ زاضتِ اًسحبل )هطاػ

طففساضی اظ  ثفِ ع  : ثفب ضٌبسفبیی زٍ ثُؼفس ،   ُ هیطفیگبى هحققبى زاًطگب .13
 اًس. تأكیس زاضتِ كبضكٌبى

 : زض ا گَی اقتضبیی ثِ ٍجَز اػتوفبز ٍ اعویٌفبى ٍ احتفطام   فِطِز فیس ط .14
 اضبضُ ًوَزُ است. هتقبثل

 ًظففط ضّجففط ثففب اػضففبا زض تئففَضی هجتٌففی ثففط تجففبزل :جففَضگ گففطا ي .15
ضّجففط زض اثففط فطففبضّبی ظهبًففِ گففطٍُ زٍسففتی یففب   ثیففبى ًوففَز كففِ

. ایففي گففطٍُ صففویوی زاضای اػضففبی زّففسهففی ییطضسففوی تطففکیل
 .ػتوبز ّستٌسهَضز ا

ی ثففب ًففبم تئففَضی اسففٌبز ثیففبى اًظطیففِ هحققففبًی اظ جولففِ كِلِففی زض .16
ّففب ضا ثففِ آى س ػلففتّففب ضا هففی ثیٌففین ٍ ثؼففهففب ضفتبض اًففس كففِزاضففتِ

. ثفط اسفبس ایفي ًظطیفِ ضفتفبض اففطاز زض سفبظهبى ضا        زّفین اسٌبز هی
 .]12[ثْتط زضک ذَاّین كطز 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آى ّایضاخص ّوزاُ تِ پژٍّص هفَْهی (: چْارچَب2) ضکل ضوارُ

 مدل مفًُمی پژيَش - 3

، اضا ِ ضسُ زض هَضز اثؼبز اػتوبز ّبیزیسگبُ ِهطٍض ازثیبت پهٍّص ٍ هقبیس
 تٌظین هسل هفَْهی شیل گطزیسُ است.هٌجط ثِ استرطاگ ٍ 

 فزضیٍ َای پژيَش -4

 فرضیِ اّن 4-1
ثِ هسیطاى ٍ ػولکطز كبضكٌبى زض ثیي اثؼبز اػتوبز زضک ضسُ كبضكٌبى  .1

زاًطففگبُ آظاز اسففالهی ٍاحففس قففعٍیي ضاثغففِ هؼٌففبزاضی ٍجففَز زاضز. 

 صذالت

 ستگَیاشارای  م م  بَشى ٍ را 

 سازگاری ب ي گفتار ٍ گرایش  

 شرستا ٍ پاوا 

 ضایستگی

  شاشتي هْارس شر زه ٌِ ی فٌا 

  ي هْارس شر زه ٌِ ی رٍاباؾ  شاشت

 اً اًا

  َاًوٌاادی شر نباادیل گفتااار بااِ  ن

 ورشار

 ثباس رٍیِّ

  لابل ّ  اعتواش ٍ نَاى پ ش ب ٌا 

    لؼااااٍس  اااَن باااِ ٌّگاااام

رٍیاااارٍیا بااٍػاااای ٍشااارایؾ  

 ِهختلف

 ٌالغ ه اى  رف ٍ عولعدم ن 

 ٍفاداری

    فظ آبرٍ ٍ   ث  

  ارزم لائل شدى برای واروٌاى 

  از افراش  وای  ورشى 

 رٍراستی

  ر ٍ شاشى اؿّالعاااس بااِ نباااشن ً اا

 طَرس آزاش

    ب اى ورشى ول ِ  م م 

   پرّ س از وتواى  مایك 

 عولکزد کارکٌاى

  ّ و ف 

   ّ وو 

  زهاى 

  ن ً 

  پاسخگَیا 

 ٌِّسی 

شا ض ّای اعتواش شرن ابعاش ٍ 

 شدُ واروٌاى بِ هدیراى



 (قعٍیي ٍاحس اسالهی آظاز زاًطگبُ هَضزی هغب ؼِ) كبضكٌبى ػولکطز ثْجَز زض هسیطاى ثِ كبضكٌبى ضسُ زضک اػتوبز ضاثغِ/ فبعوِ فطجیبى
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 فرضیِ ّای اخص 4-2
ثیي ازضاک كبضكٌبى ثِ صساقت هسیطاى  ٍػولکطز كبضكٌبى زضزاًطفگبُ   .1

 آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
کطزكبضكٌففبى ثففیي ازضاک كبضكٌففبى ثففِ ضبیسففتگی  هففسیطاى ٍػول    .2

 زضزاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
ثففیي ازضاک كبضكٌففبى ثففِ ثجففبت ضٍیففِ هففسیطاى ٍػولکففطز كبضكٌففبى    .3

 زضزاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز .
ثیي ازضاک كبضكٌبى ثِ ٍفبزاضی هسیطاى ٍ ػولکطز كبضكٌبى زض زاًطگبُ  .4

 هی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.آظاز اسال
ثیي ازضاک كبضكٌبى ثِ ضٍضاستی هسیطاى ٍ ػولکطز كبضكٌبى زضزاًطگبُ  .5

 آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.

 ريش شىاسی پژيَش   - 5

پهٍّص ِحبضط اظ ًَعِ پهٍّص كبضثطزی است . پهٍّص ّفبی كفبضثطزی ثفب    
ستطضففٌبذتی ٍ هؼلَهففبتی كففِ اظ عطیففق تحقیقففبت اسففتفبزُ اظ ظهیٌففِ ٍ ث

ِثٌیبزی فطاّن ضسُ ثطای ضفغ ًِیبظهٌسی ّبی ثطط ٍ ثْجَز ٍ ثْیٌفِ سفبظی   
ضفبُ ٍ آسفبیص ٍ اضتقفبی    ِاثعاضّب ، ضٍضْب ، اضیبا ٍ ا گَّب زض جْت ِتَسؼ

 [.5] سغح ظًسگی اًسبى هَضز استفبزُ قطاض هی گیطًس
استفبزُ ضفسُ اسفت.    10ورَاًیزض پهٍّص حبضط، اظ ضٍش ّوجستگی ٍ ّ

پهٍّطگط ظهبًی ثِ سَی ضٍش ّوجستگی ٍ ّورَاًی ضٍی هفی آٍضز كفِ   
ضٍاثظ ثیي هتغیطّبی هَضز ًِظط ِاٍ ثبضس. پهٍّص حبضط ثِ ثطضسفی ٍجفَز   

ٍُ ثط ایفي اظ یفک   ضاثغِ ثیي اثؼبز اػتوبز ٍ ػولکطز كبضكٌبى پطزاذتِ ٍ ػال
كبضكٌفبى ثفِ    ُػتوبز زضک ضس، زٍ زستِ اعالػبت )اثؼبز اگطٍُ )كبضكٌبى(

 .]7[ػولکطز كبضكٌبى( زض اذتیبض پهٍّطگط ثَزُ است  ٍ هسیطاى 
كبضكٌفبى صف  ، هفسیطاى ٍ     ِآهبضی پفهٍّص ِحبضفط، ضفبهل كلیف     ِجبهؼ

زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي هی ثبضفس ؛ هٌظفَض اظ    هؼبًٍیي آهَظضی
ِ زض سفبػبت  هسیطاى ٍ هؼبًٍیي آهَظضی ٍ كبضكٌبى ص  افطازی ّستٌس ك

ازاضی ٍ زض ضاستبی تحقق اّساف آهَظضی زاًطگبُ ثِ اًجبم اهَض ازاضی هی 
كبضكٌبى  ِزض ایي پهٍّص ًوًَِ گیطی صَضت ًگطفتِ است ٍ كلیپطزاظًس . 

آهفبضی هفی ثبضفٌس . تؼفساز      ٍِ هسیطاى ٍ هؼفبًٍیي آهَظضفی جفعاِ جبهؼف    
ًفط  30قطیجبً ًفط  ٍ تؼساز هؼبًٍیي ٍ هسیطاى آهَظضی ت 109كبضكٌبى ص  
 ،هؼبًٍیي ثِ جع هؼبًٍیي آهَظضی ِآهبضی ایي پهٍّص ، ثقی ِّستٌس .جبهؼ

 زاًطفجَیبى  ٍ ستبزی كبضكٌبى اسبتیس، ّب،گطٍُ هسیط ػلوی، ّیأت اػضبی
 .گطززًوی ضبهل ضا

ثطای گطزآٍضی اعالػبت زٍ ضٍش ثب اثعاضّبی گًَبگَى زض اذتیبض پهٍّطگط 
ُ ثطزاضی كٌس ٍ ّیچ پهٍّطی ًوفی تَاًفس   است كِ ثبیس اظ ّطزٍ ضٍش ثْط

 .]7[فقظ ثط اسبس یکی اظ ایي ضٍش سبهبى زّی ضَز

 رٍش هیذاًی 5-1
تطیي اثعاض هَضز استفبزُ زض ایفي ضٍش ، اسفتفبزُ اظ پطسطفٌبهِ ثفَزُ     هْن

است كِ زٍ ػسز پطسطٌبهِ ثطای سٌجص اػتوبز ٍ ػولکطز تسٍیي گطزیفس  

                                                           
10- Correlational And Associational R.M 

  َ تأییفس ضٍایفی    ى قفطاض گطففت . ثفطای   ٍ ضٍایی ٍ پبیبیی آى ًیع هفَضز آظهف
زقیفق اسفبتیس ضاٌّوفب ٍ هطفبٍض، اظ عیف        ِپطسطٌبهِ ّب ػالٍُ ثط هغب ؼف 

 یکطت ًیع استفبزُ ضسُ اسفت ٍ ثفطای ثطضسفی پبیفبیی پطسطفٌبهِ ّفب اظ       
 .است استفبزُ گطزیسُ ضطیت آ فبی كطًٍجبخ

rα= ]        

 ّای اتعاد اعتواد )لاتلیت اعتواد(ضزایة پایایی پزسطٌاهِ(: 1جذٍل ضوارُ )

 ػریت آلفای ورًٍباخ  ػرایت پایایا پرسشٌاهِ اعتواش

82/0 طدال   

82/0 شای تگا  

75/0 ثباس رٍیِ  

84/0 ٍفاشاری  

80/0 رٍراستا  

94/0 ول  

 ّای اتعاد عولکزدضزایة پایایی پزسطٌاهِ(: 2جذٍل ضوارُ )

ی ورًٍباخػریت آلفا ػرایت پایایا پرسشٌاهِ عولىرش  

79/0 و ف ّ   

80/0 ً ن  

89/0 پاسخگَیا  

91/0 ول  

 تَضففیح ایٌکففِ چففَى ضففبذص ّففب ٍ سففؤاًتی كففِ هطثففَط ثففِ سففٌجص  
ضبذص ّبی كویت ، ظهبى ٍ ّعیٌِ زض اضظیبثی ػولکطز یک ا فی زٍ ػفسز   
ثَزًس، ثِ صَضت هجعا ثیبى ًطسًس ، اهب زض هحبسجبت كلی ػولکفطز هفَضز   

 پبیبیی آًْب ًیع هَضز قجَل ٍاقغ ضسُ است .اضظیبثی قطاض گطفتِ ٍ 

 علوی ٍ تخصصی رٍش کتابخاًِ 5-2
هقبًت ػلوی  كتبة ّب ٍ استفبزُ اظاثعاضّبی هَضز استفبزُ زض ایي ضٍش ، 

اسفتفبزُ اظ اسففٌبز ٍ   اسفتفبزُ اظ هقفبًت هؼتجفط اًگلیسفی ؛     ترصصفی ؛  ٍ
بى ًبهفِ  هساضک زست اٍل ) یست اسبهی كبضكٌبى ص ( ؛ اسفتفبزُ اظ پبیف  

 ُ اظ سبیت ّبی آكبزهیک ثَزُ است.ّبی كبضضٌبسی اضضس ٍ استفبز

 ريش تجشیٍ ي تحلیل دادٌ َا - 6

 آهار تَصیفی 6 -1
زازُ ّفب اسفتفبزُ ضفسُ اسفت . ثفب       ٍ پطاكٌفسگی اظ ضبذص ّبی هطكفعی  

استفبزُ اظ جساٍل ٍ ًوَزاضّبی تَظیغ فطاٍاًی ٍ اعالػبت هطثَط ثِ جساٍل 
زضصس فطاٍاًی ، ٍ هیبًگیي ، هیبًگیي تجوؼی ٍ اًحفطاف   آى ًظیط فطاٍاًی ،

هؼیبض سبیط اعالػبت هطثَط ثفِ گَیفِ ّفب ثفِ تجعیفِ ٍ تحلیفل اعالػفبت        
 پطزاذتِ ضسُ است . 

 آهار استٌباطی  6 -2
ثفِ اًجفبم    05/0% ٍ سفغح ذغفب   95سفغح اعویٌفبى    ثفب  زض ایي پهٍّص

  فبزُ ػجبضتٌس اظ :ػولیبت آهبضی پطزاذتِ ضسُ است . آظهَى ّبی هَضز است



 71-81( 1392) 14ِ هسیطیت تَسؼِ ٍ تحَل فصلٌبه
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 ِهؼبز ف  ي ،آظهفَى ّوجسفتگی اسفدیطه    ،آظهَى كَ وفَگطٍف اسفویطًَف  
ٍضفؼیت   ِثطای هقبیس ANOVA ، تحلیل ٍاضیبًمضگطسیَى ذغی سبزُ

ثطای پی ثفطزى  آظهَى زاًکي استفبزُ اظ ػولکطز زض زاًطکسُ ّب ٍ ٍ اػتوبز
 ثِ تفبٍت ّب استفبزُ گطزیسُ است.

 یرًَفآزهَى کَلوَگرٍف اسو 6-2-1
ًتفبیج  . هی ضٍزكفبض ؼییي ًَع تَظیفغ جبهؼفِ آهفبضی ثفِ     ایي آظهَى ثطای ت

ایي است كِ هتغیطّبی پطسطٌبهِ اػتوبز ًطهفبل ّسفتٌس ٍ    جسٍل ثیبًگط
 )ثِ جع كیفیت( ییط ًطهبل ّستٌس.هتغیطّبی پطسطٌبهِ ػولکطز 

Dn  =  Maximum  |   Fe  -  Fo  | 

 (3جذٍل ضوارُ )

 
 zآهارُ  اف هع اراً ر ه اًگ ي هتغ رّا

 سـح

 شاریهعٌا
 ًت جِ

 اعتواش

 ًرهان 0.50 0.83 0.83 3.42 طدال 

 ًرهان 0.14 1.16 0.79 3.68 شای تگا

 ًرهان 0.05 1.36 0.65 3.70 ثباس رٍیِّ

 ًرهان 0.07 1.31 0.81 3.47 ٍفاشاری

 ًرهان 0.06 1.32 0.74 3.57 رٍراستا

 انًره 0.75 0.67 0.66 3.57 اعتواش

 عولىرش

 ًرهان 0.10 1.22 0.56 3.68 و ف ّ 

 غ رًرهان 0.00 4.06 0.72 3.66 وو ّ 

 غ رًرهان 0.00 1.87 0.64 3.43 زهاى

 غ رًرهان 0.02 1.52 0.71 3.53 ً ن

 غ رًرهان 0.04 1.39 0.67 3.71 پاسخگَیا

 غ رًرهان 0.00 2.62 0.74 3.54 ّسیٌِ

 غ رًرهان 0.00 2.25 0.47 3.60 عولىرش

 11آزهَى ضریب ّوبستگی اسپیرهي  6-2-2

 
ت ثطای ثطضسفی ٍجفَز ٍ یفب ػفسم ٍجفَز ضاثغفِ ٍ ّوچٌفیي هیفعاى ضفس         

ضتجففِ ای ، اظ آظهففَى ضففطیت ّوجسففتگی ضاثغففِ ثففیي زٍ هتغیففط ضتجففِ ای
هففی + 1تففب  -1. هقففساض ایففي ضففطیت ثففیي اسففدیطهي اسففتفبزُ هففی ضففَز

جْففت ػکفففم  ثبضففس كففِ ػالهفففت هٌفففی آى ًطبًگطّوجسفففتگی زض    
 ػالهففت هبجففت آى ًطففبى زٌّففسُ اضتجففبط هسففتقین زٍ هتغیففط اسففت   ٍ
ضففطیت ّوجسففتگی  تففَاى اظ س، هففیف. اگففط هتغیطّففب ًطهففبل ثبضٌفف  ]7[

ٍ اگففط هتغیطّففب  ًطهففبل ًجبضففٌس اظ ضففطیت     پیطسففَى اسففتفبزُ كففطز  
ًتففبیج جففسٍل ثیففبًگط ایففي  ضففَز.  ّوجسففتگی اسففدیطهي اسففتفبزُ هففی 

ًطهففبل ّسففتٌس ٍ هتغیطّففبی  اسففت كففِ هتغیطّففبی پطسطففٌبهِ اػتوففبز 
تففَاى هففی)ثففِ جعكیفیففت( ییففط ًطهففبل ّسففتٌس،   پطسطففٌبهِ ػولکففطز

تَظیفغ هبًٌفس    یفک ضفطیت ّوجسفتگی آظاز    ًتیجِ گطفت كفِ اسفتفبزُ اظ  
 تط است.اسدیطهي هٌبست

                                                           
11- Spearman Correlation Coefficient 

 (4جذٍل ضوارُ )

 ضذت ضزیة ّوثستگی

 ًاچ س 20/0ػریت ّوب تگا از طفر ب شتر نا 

 ون 40/0نا  21/0ػریت ّوب تگا از     

 لابل لبَن 60/0نا  41/0ػریت ّوب تگا از     

  َن 80/0نا  61/0ػریت ّوب تگا از     

 ب  ار  َن 100/0نا  81/0ػریت ّوب تگا از    

 هذل رگرسیًَی خطی سادُ  6-2-3

y= α+βx 

ثب قفطاض زازى  12تفسیط یبفتِ ّبی حبصل اظ فطآیٌس آهبضی تحلیل ضگطسیَى 
ِ ًوًَِ ّب زض قب ت یک ثْتطیي ذظ آیبظ هی گطزز . ثفِ  اعالػبت هطثَط ث

كٌفس  ایي اهکبى ضا ثطای پهٍّطگط فطاّن هیضگطسیَى  ِزست آٍضزى هؼبز 
تب ثب قطاض زازى هقبزیط هرتل  اظ هتغیط هستقل ، ثتَاًس هقبزیط هطثفَط ثفِ   

ٍ     . ]21[هتغیط ٍاثستِ ضا ثِ زست آٍضز  ثفطای زیفسى هقفساض زقیفق ضاثغفِ ز
. ٌّگفبهی  كفِ هتغیفط     گطسیَى ذغی سبزُ استفبزُ ضسُ استهتغیط اظ ض

ٍاثستِ كوی )پیَستِ( ثبضس ؛ ضگطسیَى ذغی ذَاّس ثَز  ٍ ا جتفِ ز یفل   
پی ثطزى ثِ ٍ زیگط استفبزُ اظ ضگطسیَى ذغی استفبزُ اظ ًوَزاض پطاكٌص 

ٍ ز یل سبزُ ثَزى هسل ًیع  ]2[ثیي زٍ هتغیط هی ثبضس ِذغی ثَزى ضاثغ
ضطیت تؼییي زض قظ یک هتغیط هستقل ثطضسی ضسُ است . ایي است كِ ف

ضطیت تؼییي، . [21]ایي هؼبز ِ ثیبًگط ضیطِ زٍم ضطیت ّوجستگی است 
ایي است كِ هتغیط هسفتقل چفِ هیفعاى اظ تغییفطات هتغیفط       ًُطبى زٌّس

ضطیت تؼییي هسل، قسضت ثیفبًگطی هفسل ضا    ٍاثستِ ضا تجییي كطزُ است .
ًعزیک تط ثبضس هسل هٌبست تط ٍ زاضای قسضت  1زّس ٍ ّطچِ ثِ ًطبى هی

 ( ثیطتطی است.yتجییي )قسضت تجییي تغییطات 

اعتماد
5.04.54.03.53.02.52.0

رد
ملك

ع

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

 
 (3ضوارُ ) ضکل

 َاگیزی اس آنَا ي وتیجٍتجشیٍ ي تحلیل دادٌ -7

 اّن ِفرضی ًتیجِ گیری از آزهَى 7-1

ثیي اثؼبز اػتوبز زضک ضسُ كبضكٌبى ثفِ هفسیطاى ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى زض     
 سالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.زاًطگبُ آظاز ا

                                                           
12- Regression 



 (قعٍیي ٍاحس اسالهی آظاز زاًطگبُ هَضزی هغب ؼِ) كبضكٌبى ػولکطز ثْجَز زض هسیطاى ثِ كبضكٌبى ضسُ زضک اػتوبز ضاثغِ/ فبعوِ فطجیبى
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Ho :زض كٌبى ثِ هسیطاى ٍ ػولکطز كبضكٌبى كبض ُثیي اثؼبز اػتوبز زضک ضس
 .هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز ِزاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغ

 o   ₌  ρ      :Ho  
H1:    ثیي اثؼبز اػتوبز زضک ضسُ كبضكٌبى ثِ هسیطاى  ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى
 زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.                                                                          زض 

o   ≠ ρ      : H1   

ضزیة ّوثستگی اسپیزهي اعتواد تز رٍی عولکزد ٍ (: 5جذٍل ضوارُ )

 هؤلّفِ ّای آى

 عولىرش 

 اعتواش

 اسپ رهي

 
 ف 

و
 

 
و 

و
 

اى
زه

 

 ن
ً

 

پ
یا

گَ
سخ

ا
 

یٌِ
ّس

رش 
لى

عو
 

 0.39 0.15 0.36 0.45 0.25 0.33 0.22 ػریت

سـح 

 شاریهعٌا
0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.15 0.00 

زض ایي جسٍل ضطیت ّوجسفتگی اسفدیطهي ثفطای اػتوفبز ٍ هؤ ففِ ّفبی       
یت ػولکطز ٍ ًیع ذَز ػولکطز ثِ صَضت كلی آهفسُ اسفت. زض سفغط ضفط    

سفغط سفغح هؼٌفی زاضی، هقفساض     زضّوجستگی هیفعاى ػفسزی ضفطیت ٍ    
احتوبل هؼٌی زاضی ّط ضطیت آهسُ است. ثب تَجِ ثِ سفغح هؼٌفی زاضی   
ّبی آهسُ زض جسٍل، ّوجستگی اػتوبز ثب هتغیط ّعیٌِ هؼٌی زاض ًیست ٍ 
ّوجستگی آى ثب سبیط هَاضز هؼٌی زاض است. اػتوبز ثیطتطیي ّوجستگی ضا 

 39/0تگی آى ثفب ػولکفطز   است ٍ ّوجس 45/0ثب ًظن زاضتِ كِ هیعاى آى 
  است كِ ضاثغِ هستقین ثب ضست كن ضا ًطبى هی زّس.

كبضكٌبى ثِ هسیطاى ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى    ُپم: ثیي اثؼبز اػتوبز زضک ضس
 زض زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.

 ثطای زیسى هقساض زقیق ضاثغِ زٍ هتغیط اظ ضگطسیَى ذغی سبزُ اسفتفبزُ 
ضطیت تؼییي ایي هفسل   ضسُ است كِ جسٍل ًتبیج آى زض ظیط آهسُ است.

 است.19/0
 (: هذل رگزسیًَی عولکزد ٍ اعتواد6جذٍل ضوارُ )

 سـح هعٌا شاری t ػریت رگرس ًَا 

 0.00 10.00 2.47 عرع از هبدا

 0.00 4.62 0.32 اعتواش

 هسل ضگطسیًَی ثِ صَضت ظیط است:، ثب تَجِّ ثِ جسٍل 
Y=2/47+0/32x 

 فرضیِ فرعی اٍّل ًتیجِ گیری از آزهَى  7-2
ثیي ازضاک كبضكٌبى ثِ صساقت  هسیطاى  ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى زض زاًطفگبُ    

 آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
Ho :زاًطگبُ زض كبضكٌبى ػولکطز ٍ هسیطاى صساقت ثِ كبضكٌبى ازضاک ثیي 
 .ًساضز ٍجَز ؼٌبزاضیه ضاثغِ قعٍیي ٍاحس اسالهی آظاز

o  ₌   ρ      :Ho   

H1  :كبضكٌبى ازضاک ثیي  ِ  زض كبضكٌفبى  ػولکفطز  ٍ  هفسیطاى   صفساقت  ثف
 .زاضز ٍجَز هؼٌبزاضی ضاثغِ قعٍیي ٍاحس اسالهی آظاز زاًطگبُ

 O   ≠ ρ    :   H1 

تز رٍی عولکزد ٍ  صذالتضزیة ّوثستگی اسپیزهي (: 7جذٍل ضوارُ )

 هؤلّفِ ّای آى

 
 شعولىر

 
دال

ط
 

 اسپ رهي
 

 ف 
و

 

 
و 

و
 

اى
زه

 

 ن
ً

یا 
گَ

سخ
پا

 

یٌِ
ّس

رش 
لى

عو
 

 0.37 0.14 0.31 0.45 0.22 0.33 0.21 ػریت

سـح هعٌا 

 شاری
0.05 0.00 0.03 0.00 0.00 0.18 0.00 

زض ایي جسٍل ضطیت ّوجستگی اسفدیطهي ثفطای صفساقت ٍ هؤ ففِ ّفبی      
ض سفغط ضفطیت   ػولکطز ٍ ًیع ذَز ػولکطز ثِ صَضت كلی آهفسُ اسفت. ز  

ّوجستگی هیعاى ػفسزی ضفطیت ٍ زض سفغط سفغح هؼٌفی زاضی، هقفساض       
احتوبل هؼٌی زاضی ّط ضطیت آهسُ است. ثب تَجِ ثِ سفغح هؼٌفی زاضی   
ّبی آهسُ زض جسٍل، ّوجستگی صساقت تٌْب ثب هتغیفط ّعیٌفِ هؼٌفی زاض    

است(. ٍ ّوجستگی آى  05/0ًیست )چَى سغح هؼٌی زاضی آى ثیطتط اظ 
است(.  05/0اضز هؼٌی زاض است )سغح هؼٌی زاضی آًْب كوتط اظ ثب سبیط هَ

اسفت ٍ   45/0صساقت ثیطتطیي ّوجستگی ضا ثب ًظن زاضتِ كِ هیفعاى آى  
سفتقین ثفب ضفست كفن ضا     است كِ ضاثغِ ه 37/0ّوجستگی آى ثب ػولکطز 

 ًطبى هی زّس.
پم: ثیي ازضاک كبضكٌفبى ثفِ صفساقت  هفسیطاى  ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى زض       

 قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.آظاز اسالهی ٍاحس  زاًطگبُ
ثطای زیسى هقساض زقیق ضاثغِ زٍ هتغیط اظ ضگطسیَى ذغی سبزُ اسفتفبزُ  

ضطیت تؼییي ایي هفسل   ضسُ است كِ جسٍل ًتبیج آى زض ظیط آهسُ است.
 است. 181/0

 صذالت(: هذل رگزسیًَی عولکزد ٍ 8جذٍل ضوارُ )

 
 سـح هعٌا شاری t ػریت رگرس ًَا

 0.00 14.38 2.75 عرع از هبدا

 0.00 4.54 0.25 طدال 

 ثب تَجِ ثِ جسٍل هسل ضگطسیًَی ثِ صَضت ظیط است:
Y=2/75+0/25x 

 فرعی دٍم فرضیِ گیری از آزهَىًتیجِ   7-3
ثیي ازضاک كبضكٌبى ثِ ضبیستگی  هسیطاى  ٍ ػولکطز كبضكٌبى زض زاًطگبُ 

 اثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ض
Ho :كبضكٌبى ازضاک ثیي  ِ  زض كبضكٌفبى  ػولکفطز  ٍ هفسیطاى  ضبیسفتگی  ثف

 .ًساضز ٍجَز هؼٌبزاضی ضاثغِ قعٍیي ٍاحس اسالهی آظاز زاًطگبُ

o   ₌  ρ    :  Ho   
H1  :كبضكٌبى ازضاک ثیي  ِ  زض كبضكٌفبى  ػولکفطز  ٍ هفسیطاى  ضبیسفتگی  ثف

 .زاضز ٍجَز هؼٌبزاضی اثغِض قعٍیي ٍاحس اسالهی آظاز زاًطگبُ



 71-81( 1392) 14ِ هسیطیت تَسؼِ ٍ تحَل فصلٌبه
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O   ≠  ρ      : H1 

تز رٍی عولکزد ٍ  ضایستگیضزیة ّوثستگی اسپیزهي (: 9جذٍل ضوارُ )

 هؤلّفِ ّای آى

زض ایي جفسٍل ضفطیت ّوجسفتگی اسفدیطهي ثفطای ضبیسفتگی ٍ هؤ ففِ        
ّففبی ػولکففطز ٍ ًیففع ذففَز ػولکففطز ثففِ صففَضت كلففی آهففسُ اسففت. زض   
سففغط ضففطیت ّوجسففتگی هیففعاى ػففسزی ضففطیت ٍ زض سففغط سففغح     
هؼٌففی زاضی، هقففساض احتوففبل هؼٌففی زاضی ّففط ضففطیت آهففسُ اسففت. ثففب  

زاضی ّففبی آهففسُ زض جففسٍل، ّوجسففتگی     تَجففِ ثففِ سففغح هؼٌففی   
ضبیسفففتگی ثفففب هتغیطّفففبی ظهفففبى ٍ ّعیٌفففِ هؼٌفففی زاض ًیسفففت. ٍ    
ّوجسففتگی آى ثففب سففبیط هففَاضز هؼٌففی زاض اسففت. ضبیسففتگی ثیطففتطیي   

اسففت ٍ ّوجسففتگی  47/0ّوجسففتگی ضا ثففب ًظففن زاضففتِ كففِ هیففعاى آى 
اسفت كفِ ضاثغفِ هسفتقین ثفب ضفست كفن ضا ًطفبى          39/0آى ثب ػولکفطز  

  زّس.هی
ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى زض   ازضاک كبضكٌبى ثِ ضبیسفتگی هفسیطاى   : ثیي  پم

 قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس 
ثطای زیسى هقساض زقیق ضاثغِ زٍ هتغیط اظ ضگطسیَى ذغی سبزُ اسفتفبزُ  

ضطیت تؼییي ایي هفسل   ضسُ است كِ جسٍل ًتبیج آى زض ظیط آهسُ است.
 .است 171/0

 ضایستگی(: هذل رگزسیًَی عولکزد ٍ 11ذٍل ضوارُ )ج
 سـح هعٌا شاری t ػریت رگرس ًَا  

 0.00 12.41 2.67 عرع از هبدا

 0.00 4.39 0.25 شای تگا

 ثب تَجِ ثِ جسٍل هسل ضگطسیًَی ثِ صَضت ظیط است:
Y=2/67+0/25x 

 فرضیِ فرعی سَم ًتیجِ گیری از آزهَى  7-4
ضٍیِ هسیطاى  ٍ ػولکطز كبضكٌبى زض زاًطفگبُ   ثیي ازضاک كبضكٌبى ثِ ثجبت

 آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
Ho   :    ثیي ازضاک كبضكٌبى ثِ ثجبت ضٍیِ هفسیطاى  ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى زض

 هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز. ِزاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغ
o   ₌   ρ      :Ho 

H1   :ثفِ ثجفبت ضٍیفِ هفسیطاى  ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى        ثیي ازضاک كبضكٌبى
 هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز. ِزضزاًطگبُ آظازاسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغ

o      ≠ρ      : H1 

 

 

تز رٍی عولکزد ٍ  ثثات رٍیِضزیة ّوثستگی اسپیزهي (: 11جذٍل ضوارُ )

 هؤلّفِ ّای آى

 
 عولىرش

ٍیِ
س ر

ثبا
 

 اسپ رهي

 
 ف 

و
 

 
و 

و
 

اى
زه

 

 ن
ً

یا 
گَ

سخ
پا

 

ٌِّسی
رش 

لى
عو

 

ػریت 

 ّوب تگا
0.18 0.26 0.22 0.36 0.33 0.15 0.35 

سـح هعٌا 

 شاری
0.08 0.01 0.03 0.00 0.00 0.15 0.00 

زض ایي جسٍل ضطیت ّوجستگی اسدیطهي ثطای ثجبت ضٍیِ ٍ هؤ ففِ ّفبی   
ػولکطز ٍ ًیع ذَز ػولکطز ثِ صَضت كلی آهفسُ اسفت. زض سفغط ضفطیت     

زض سفغط سفغح هؼٌفی زاضی، هقفساض     ّوجستگی هیعاى ػفسزی ضفطیت ٍ   
احتوبل هؼٌی زاضی ّط ضطیت آهسُ است. ثب تَجِ ثِ سفغح هؼٌفی زاضی   
ّبی آهسُ زض جسٍل، ّوجستگی ثجبت ضٍیِ ثب هتغیطّبی كیفیت ٍ ّعیٌفِ  
هؼٌی زاض ًیست. ٍ ّوجستگی آى ثب سبیط هَاضز هؼٌی زاض است. ثجبت ضٍیِ 

اسففت ٍ  36/0آى  ثیطففتطیي ّوجسففتگی ضا ثففب ًظففن زاضففتِ كففِ هیففعاى  
است كِ ضاثغِ هسفتقین ثفب ضفست كفن ضا      35/0ّوجستگی آى ثب ػولکطز 

 ًطبى هی زّس.
پم: ثیي ازضاک كبضكٌبى ثِ ثجبت ضٍیفِ هفسیطاى  ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى زض     

 قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس 
ی سبزُ اسفتفبزُ  ثطای زیسى هقساض زقیق ضاثغِ زٍ هتغیط اظ ضگطسیَى ذغ

تؼییي ایي هفسل   ضطیت ضسُ است كِ جسٍل ًتبیج آى زض ظیط آهسُ است.
 است. 13/0

 ثثات رٍیِ(: هذل رگزسیًَی عولکزد ٍ 12جذٍل ضوارُ )
 سـح هعٌا شاری t ػریت رگرس ًَا  

 0.00 9.77 2.60 عرع از هبدا

 0.00 3.77 0.27 ثباس رٍیِ

 ضت ظیط است:ثب تَجِ ثِ جسٍل هسل ضگطسیًَی ثِ صَ
Y=2/60+0/27x 

 فرضیِ فرعی چْارم ًتیجِ گیری از آزهَى   7-5
ثیي ازضاک كبضكٌبى ثِ ٍفبزاضی هسیطاى  ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى زض زاًطفگبُ    

 آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
Ho  :   ثفِ ٍففبزاضی هفسیطاى ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى زض      ثفیي ازضاک كبضكٌفبى

 هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز. ِاسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغزاًطگبُ آظاز 
o   ₌   ρ      :Ho   

H1      :       ثیي ازضاک كبضكٌفبى ثفِ ٍففبزاضی هفسیطاى  ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى
 هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز. ِزضزاًطگبُ آظازاسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغ

o    ≠   ρ      : H1 
 

 
 عولىرش

گا
 ت

شای
 

 اسپ رهي

 
 ف 

و
 

 
و 

و
 

اى
زه

 

 ن
ً

یا 
گَ

سخ
پا

 

یٌِ
ّس

رش 
لى

عو
 

ػریت 

 ّوب تگا
0.24 0.32 0.18 0.47 0.31 0.14 0.39 

سـح هعٌا 

 شاری
0.02 0.00 0.08 0.00 0.00 0.18 0.00 
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ز رٍی عولکزد ٍ ت ٍفاداریضزیة ّوثستگی اسپیزهي (: 13جذٍل ضوارُ )

 هؤلّفِ ّای آى

 
 عولىرش

ی
شار

ٍفا
 

 اسپ رهي

 
 ف 

و
 

 
و 

و
 

اى
زه

 

 ن
ً

یا 
گَ

سخ
پا

 

یٌِ
ّس

رش 
لى

عو
 

ػریت 

 ّوب تگا
0.23 0.29 0.20 0.31 0.28 0.15 0.30 

سـح هعٌا 

 شاری
0.03 0.01 0.06 0.00 0.01 0.15 0.00 

زض ایففي جففسٍل ضففطیت ّوجسففتگی اسففدیطهي ثففطای ٍفففبزاضی ٍ هؤ فففِ  
ػولکففطز ٍ ًیففع ذففَز ػولکففطز ثففِ صففَضت كلففی آهففسُ اسففت. زض  ّففبی 

سفغط سفغح هؼٌفی    یت ّوجسفتگی هیفعاى ػفسزی ضفطیت ٍ زض    سغط ضط
زاضی، هقساض احتوبل هؼٌفی زاضی ّفط ضفطیت آهفسُ اسفت. ثفب تَجفِ ثفِ         
سغح هؼٌی زاضی ّفبی آهفسُ زض جفسٍل، ّوجسفتگی ٍففبزاضی تٌْفب ثفب        

سفبیط هفَاضز هؼٌفی    هتغیط ّعیٌِ هؼٌفی زاض ًیسفت. ٍ ّوجسفتگی آى ثفب     
زاض اسفت. ٍففبزاضی ثیطفتطیي ّوجسفتگی ضا ثففب ًظفن زاضفتِ كفِ هیففعاى        

اسففت كففِ ضاثغففِ   30/0اسففت ٍ ّوجسففتگی آى ثففب ػولکففطز    31/0آى 
 هستقین ثب ضست كن ضا ًطبى هی زّس.

پفففم: ثفففیي ازضاک كبضكٌفففبى ثفففِ ٍففففبزاضی هفففسیطاى  ٍ ػولکفففطز     
ِ قففففعٍیي ضاثغفففف كبضكٌففففبى زض زاًطففففگبُ آظاز اسففففالهی ٍاحففففس   

 هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
ثطای زیسى هقساض زقیق ضاثغِ زٍ هتغیط اظ ضگطسیَى ذغی سبزُ اسفتفبزُ  

طیت تؼییي ایي هفسل  ض ضسُ است كِ جسٍل ًتبیج آى زض ظیط آهسُ است.
 است. 115/0

 ٍفاداری(: هذل رگزسیًَی عولکزد ٍ 14جذٍل ضوارُ )
 سـح هعٌا شاری t ػریت رگرس ًَا  

 0.00 14.11 2.89 عرع از هبدا

 0.00 3.54 0.20 ٍفاشاری

 ثب تَجِ ثِ جسٍل هسل ضگطسیًَی ثِ صَضت ظیط است:
Y=2/89+0/20x 

 فرضیِ فرعی پٌجن ًتیجِ گیری از آزهَى  7-6
ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى زض زاًطفگبُ     ازضاک كبضكٌبى ثِ ضٍضاستی هسیطاىثیي 

 آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
Ho  :ازضاک كبضكٌفبى ثفِ ضٍضاسفتی هفسیطاى ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى زض        ثیي

 هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز. ِزاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغ
o   ₌   ρ      :Ho   

H1     :       ثیي ازضاک كبضكٌفبى ثفِ ضٍضاسفتی هفسیطاى ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى
 هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز. ِزضزاًطگبُ آظازاسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغ

o    ≠   ρ      : H1 

 

تز رٍی عولکزد ٍ  رٍراستیضزیة ّوثستگی اسپیزهي (: 15جذٍل ضوارُ )

 هؤلّفِ ّای آى

 
 عولىرش

تا
اس

ٍر
ر

 

 اسپ رهي

 
 ف 

و
 

 
و 

و
 

اى
زه

 

 ن
ً

یا 
گَ

سخ
پا

 

یٌِ
ّس

رش 
لى

عو
 

ػریت 

 ّوب تگا
0.09 0.26 0.20 0.36 0.29 0.11 0.30 

سـح هعٌا 

 شاری
0.42 0.01 0.06 0.00 0.00 0.29 0.00 

زض ایي جسٍل ضطیت ّوجستگی اسدیطهي ثطای ضٍضاسفتی ٍ هؤ ففِ ّفبی    
ػولکطز ٍ ًیع ذَز ػولکطز ثِ صَضت كلی آهفسُ اسفت. زض سفغط ضفطیت     
ّوجستگی هیعاى ػفسزی ضفطیت ٍ زض سفغط سفغح هؼٌفی زاضی، هقفساض       
احتوبل هؼٌی زاضی ّط ضطیت آهسُ است. ثب تَجِ ثِ سفغح هؼٌفی زاضی   

جستگی ضٍضاستی ثب هتغیطّفبی ّعیٌفِ ٍ كیفیفت    ّبی آهسُ زض جسٍل، ّو
هؼٌی زاض ًیست. ٍ ّوجستگی آى ثب سبیط هَاضز هؼٌی زاض است. ضٍضاسفتی  

اسففت ٍ  36/0ثیطففتطیي ّوجسففتگی ضا ثففب ًظففن زاضففتِ كففِ هیففعاى آى   
است كِ ضاثغِ هسفتقین ثفب ضفست كفن ضا      30/0ّوجستگی آى ثب ػولکطز 

 ًطبى هی زّس.
ضٍضاسفتی هفسیطاى  ٍ ػولکفطز كبضكٌفبى زض     پم: ثیي ازضاک كبضكٌبى ثفِ  

 قعٍیي ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس 
ثطای زیسى هقساض زقیق ضاثغِ زٍ هتغیط اظ ضگطسیَى ذغی سبزُ اسفتفبزُ  

ضطیت تؼییي ایي هفسل   ضسُ است كِ جسٍل ًتبیج آى زض ظیط آهسُ است.
 است. 11/0

 رٍراستیی عولکزد ٍ (: هذل رگزسی16ًَجذٍل ضوارُ )
 سـح هعٌا شاری t ػریت رگرس ًَا  

 0.00 12.21 2.82 عرع از هبدا

 0.00 3.41 0.22 رٍراستا

 ثب تَجِ ثِ جسٍل هسل ضگطسیًَی ثِ صَضت ظیط است:
Y=2/82+0/22x 

 ّای پرسشٌاهِ در داًشكذُ ّاا هقایسِ هؤلفِ: ANOVAتحلیل ٍاریاًس  7-7
  با استفادُ از آزهَى داًكي

چَى تؼساز زاًطکسُ ّب ثیص اظ زٍ است ٍ ثب هیبًگیي هؤ ففِ ّفب سفطٍكبض    
، ثطای اًجبم هقبیسِ اظ ضٍش تحلیفل ٍاضیفبًم اسفتفبزُ هفی ضفَز.       زاضین

فطض صفط زض تحلیل ٍاضیبًم ثطاثطی هیبًگیي هؤ فِ ّبست ٍ فطض هقبثل 
، اگط ففطض صففط پصیطفتفِ     هتفبٍت ثَزى هیبًگیي حساقل زٍ هؤ فِ است

ِ زاًطکسُ ّب اظ ًظط هؤ فِ هتفبٍت ًیسفتٌس ٍ اگفط ففطض صففط ضز     ضَز ك
آظهفًَی ًظیفط زاًکفي ثفِ     اًجبم ثب  ٍضَز ثبیس ثب اًجبم هقبیسِ ّبی ظٍجی 

ِ  اسفت  ایفي  ًیع زاًکي آظهَى اًتربة ز یل .ثطز  ذَاّین تفبٍت ّب پی  كف
 ضا تفطی  هٌبسفت  ػولکفطز  ٍ است تطی فْن قبثل ٍ تط سبزُ ذطٍجی زاضای
 .ًوبیس هیاضایِ 

 : H0ثطاثطی هیبًگیي هؤ فِ ّب 
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 :H1هیبًگیي ّب ثب ّن هسبٍی ًیستٌس. حساقل یک جفت اظ 

  ANOVAتحلیل ٍاریاًس(: 17جذٍل ضوارُ )
 ن ل ل ٍاریاًس

 

هجوَی 

 هربعاس

شرجِ 

 آزاشی

ه اًگ ي 

 هربعاس
F 

سـح 

 شاریهعٌا

 طدال 

 0.69 0.62 0.43 5 2.15 ب ي گرٍّا

 0.70 84 58.71 شرٍى گرٍّا
  

 89 60.86 ول
   

 شای تگا

 0.83 0.42 0.27 5 1.35 ب ي گرٍّا

 0.64 84 54.17 شرٍى گرٍّا
  

 89 55.52 ول
   

 ثباس رٍیِ

 0.51 0.86 0.37 5 1.85 ب ي گرٍّا

 0.43 84 36.07 شرٍى گرٍّا
  

 89 37.92 ول
   

 ٍفاشاری

 0.93 0.27 0.18 5 0.92 ب ي گرٍّا

 0.69 84 57.80 شرٍى گرٍّا
  

 89 58.72 ول
   

 رٍراستا

 0.44 0.98 0.54 5 2.68 ب ي گرٍّا

 0.55 84 45.91 شرٍى گرٍّا
  

 89 48.58 ول
   

 اعتواش

 0.71 0.59 0.26 5 1.29 ب ي گرٍّا

 0.44 84 37.14 شرٍى گرٍّا
  

 89 38.43 ول
   

 و ف  

 0.07 2.13 0.62 5 3.09 ب ي گرٍّا

 0.29 84 24.42 شرٍى گرٍّا
  

 89 27.52 ول
   

 وو  

 0.21 1.47 0.75 5 3.73 ب ي گرٍّا

 0.51 84 42.59 شرٍى گرٍّا
  

 89 46.32 ول
   

 زهاى

 0.00 14.40 3.33 5 16.66 ب ي گرٍّا

 0.23 84 19.44 شرٍى گرٍّا
  

 89 36.10 ول
   

 ً ن

 0.00 5.09 2.07 5 10.34 ب ي گرٍّا

 0.41 84 34.15 شرٍى گرٍّا
  

 89 44.49 ول
   

 پاسخگَیا

 0.77 0.51 0.23 5 1.17 ب ي گرٍّا

 0.46 84 38.31 شرٍى گرٍّا
  

 89 39.47 ول
   

 ّسیٌِ

 0.29 1.27 0.68 5 3.39 ب ي گرٍّا

 0.53 84 44.93 شرٍى گرٍّا
  

 89 48.32 ول
   

 عولىرش

 0.02 2.95 0.58 5 2.91 ب ي گرٍّا

 0.20 84 16.60 شرٍى گرٍّا
  

 89 19.52 ول
   

زاضای سففغح هؼٌففی زاضی  ػولکففطزٍ ذففَز  ًظففنٍ  هؤ فففِ ّففبی ظهففبى
ّففب  زاًطففکسُ ّسففتٌس یؼٌففی زض ایففي هففَاضز ثففیي      0/ 05كوتففط اظ 

آظهففَى زاًکففي هقبیسففبت ظٍجففی ضا   .اذففتالف هؼٌففی زاضی ٍجففَز زاضز 
 ًطبى هی زّس.

 (18جذٍل ضوارُ )

 گرٍُ ّای ّو اى زهاى

 1 2 3 4 

    2.94 برق

    3 هدیری 

   3.31 3.31 عوراى

  3.7 3.7  اشاری

 3.88 3.88   طٌایع

 4.17    فٌا

فٌفففی زاضای ثیطفففتطیي هیفففبًگیي ٍ ثفففطي زاضای كوتفففطیي هیفففبًگیي   
اسففت. ثففِ عففَض كلففی هففی تففَاى گفففت ثففطي ٍ هففسیطیت كوتففطیي       
هیففففبًگیي ضا زاضففففتِ ٍ ثففففب ازاضی ٍ صففففٌبیغ ٍ فٌففففی هتفففففبٍت    

وففففطاى كوتففففط اظ صففففٌبیغ ٍ فٌففففی ٍ ازاضی كوتففففط اظ ّسففففتٌس ٍ ػ
  .فٌی است

 (19جذٍل ضوارُ )

 ً ن
ّای ّو اىگرٍُ  

1 2 

  3.07 برق

  3.36 هدیری 

  3.45 فٌا

  3.55 طٌایع

  3.6 عوراى

 4.16  اشاری

 سبیط گطٍّب هتفبٍت است. بازاضی ث

 (21جذٍل ضوارُ )

 عولىرش
ّای ّو اىگرٍُ  

1 2 

  3.31 برق

 3.43 3.43 دیری ه

 3.63 3.63 عوراى

 3.76  اشاری

 3.79  فٌا

 3.8  طٌایع

ف ثطي ثب صٌبیغ، فٌی ٍ ثِ عَض كلی ثطای ػولکطز تفبٍت ّب ًبضی اظ اذتال
 ازاضی است.
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 (21جذٍل ضوارُ )

ّای فرػ ِ

 پژٍّش

ّای هتغ رّای فرػ ِ

 پژٍّش

 ًت جِ  آزهَى
عاله  

 رابـِ

ًت جِ 

 فرػ ِ طفر ًْایا

Ho:P=0 

ِ همابل  فرػ 

Ho:P 0 

 فرػ ِ اّن

رابـِ ب ي ابعاش اعتواش شرن 

شدُ واروٌاى باِ هادیراى ٍ   

 رابـِ آى با عولىرش واروٌاى

× 
 + 

نأی د 

 شد

فرػ ِ ا ض 

 اٍن

رابـِ ب ي طادال  هادیراى   

ٍرابـااااِ آى باااااعولىرش  

 واروٌاى

× 
 + 

نأی د 

 شد

فرػ ِ ا ض 

 شٍم

رابـِ ب ي شای تگا هدیراى 

بـااااِ آى باااااعولىرش  ٍرا

 واروٌاى

× 
 + 

نأی د 

 شد

فرػ ِ ا ض 

 سَم

رابـااِ باا ي ثباااس رٍیااِ   

هدیراى ٍرابـِ آى باعولىرش 

 واروٌاى

× 
 + 

نأی د 

 شد

فرػ ِ ا ض 

 چْارم

رابـِ ب ي ٍفاشاری هادیراى  

ٍرابـااااِ آى باااااعولىرش  

 واروٌاى

× 
 + 

نأی د 

 شد

فرػ ِ ا ض 

 پٌجن

رابـِ ب ي رٍراستا هادیراى  

ى باااااعولىرش ٍرابـااااِ آ

 واروٌاى

× 
 + 

نأی د 

 شد

 گیزی وتیجٍ   - 8

كبضكٌبى ثِ هسیطاى ٍ اثؼبز آى ثب ػولکفطز كبضكٌفبى    ُثیي اػتوبز زضک ضس
هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز. ثط اسبس  ِزض زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس قعٍیي ضاثغ

آهبضی ٍ ضبذص ّبی آهبضی ثِ زسفت   ِزازُ ّبی گطزآٍضی ضسُ اظ جبهؼ
هستقین ٍ هبجفت ثفیي    ِظهَى ّبی ضتجِ ای اسدیطهي ٍجَز ضاثغآهسُ اظ آ

هسیطاى ثبیس ایفي هغلفت ضا ثساًٌفس كفِ      ایي زٍ هتغیط پصیطفتِ ضسُ است.
ٍاكٌص كبضكٌبى ثط اسبس ًَع ِازضاک ِآًبى اظ ٍاقؼیت قطاض زاضز ، ًِ ثطاسبس 

 .]9[ ذَز ٍِاقؼیت . هسیط ثبیس ثِ ًَع پٌساضت كبضهٌس ثِ زقت تَجِ ًوبیفس 
ًطبى زازى صفساقت ٍ ضاسفتگَیی ٍ    ِهسیطاى ٍ ضّجطاى هی تَاًٌس ثِ ٍسیل

تطَیق كبضكٌبى ثِ آى ، جَ اػتوبز ضا زض سبظهبى تَسؼِ زٌّس ٍ ّوچٌفیي  
ضبیستگی ٍ قبثلیت ّبی ضّجفطاى ٍ هفسیطاى ٍ اػتقفبز آى ّفب ثفِ اّویفت       
ضبیستگی زض اًجبم اهفَض ًیفع ثبػف  اففعایص ٍ ثْجفَز سفغح اػتوفبز زض        

پبیجٌسی ٍ جبهِ ػوفل پَضفبًسى هفسیطاى ٍ     بى ٍ سبظهبى هی گطزز.كبضكٌ
ضّجطاى ثِ تؼْسات ٍ ٍػسُ ّبی ذَز ثبػ  هفی گفطزز كفِ آى ّفب اظ ایفي      
عطیق ، اظ اػتجبض ًظم زض سفبظهبى ثطذفَضزاض ضفًَس ٍ اػتوفبز كبضكٌفبى ضا      

اظ هقَ ِ ّبی هْن ٍ اسبسی هفسیطیت ضػبیفت   ًسجت ثِ ذَز جلت ًوبیٌس. 
سبظهبى ،  ُ. ضفبفیت زض اهَض ضٍظهطف ٍ ٍفبزاضی آًبى هی ثبضسػسل ٍ اًصب

ضفتبض هسیطاى ٍ ّوچٌیي ثیبى اّساف ٍ ثطًبهِ ّبی سبظهبى ثفِ كبضكٌفبى ،   
. ّط چفِ اػتوفبز ثیطفتط    ]8[ ثبػ  تقَیت جَ اػتوبز زض سبظهبى هی گطزز

ثبضس ، هیعاى تؼْس كبضكٌبى ثِ سبظهبى افعایص یبفتِ ٍ اظ احتوبل زضگیطی 

ْب زض ضفتبضّبی اًحطافی كبستِ ذَاّس ضس . ثٌفبثطایي تَجفِ ثفِ چٌفیي     آً
هَضَػی ثطای هسیطاى سبظهبى ّب حیبتی است. هسیطاى سبظهبى ّب ثبیس ثفب  
هسیطیت صحیح ذَز سؼی كٌٌس هحیغی آكٌسُ اظ اػتوبز ضا زضٍى سبظهبى 
ثِ ٍجَز آٍضًس تب سبظهبى ّبیطبى ثتَاًٌس زض تحقق اّفساف ، هَففق ػوفل    

. اػتوبز سبظی ّویطِ اظ ضزُ ّبی ػب ی سبظهبى ضطٍع هی ضَز . ]6[ سكٌٌ
صساقت ٍ اػتوبزسبظی زضًٍی ثِ ضطعی ثِ ٍجَز هی آیس كِ هسیطاى ػب ی 
سبظهبى سطهطق ٍ ا گَی زیگطاى ثبضٌس ٍ ثب ایجبز هصبزیق ، آى ا گَّفب ضا  

 .]16[زض ٍاحسّب ٍ ازاضات ػولی سبظًس 
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