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 هدیکچ
 
 هب ناردنزام ناتسا رد نیرفآراک سرادم یسرد همانرب و یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد ریثات شهوژپ نیا فده
 ارجا شور رظن زا و ینادیم تاعالطا يروآدرگ شور ،يدربراک فده رظن زا شهوژپ نیا .تسا هدوب لدم هئارا روظنم
 یسرد همانرب و یشزومآ همانرب نیصصختم و ناسانشراک هیلک لماش يرامآ هعماج .تسا هدوب یشیامیپ عون زا یفیصوت
 لودج زا هدافتسا اب هک ،دندوب رفن 194 دادعت هب 1398-99 یلیصحت لاس رد ناردنزام ناتسا رد نیرفآراک سرادم
 باختنا هنومن مجح ناونعهب رفن 123 )تیسنج بسح رب( ياهقبط یفداصت يریگهنومن شور و ناگروم و یسجرک
 یخیش یسرد همانرب ،)1390( ناراکمه و اسراپ یهوژپ هدنیآ شناد درادناتسا ياههمانشسرپ اههداد يروآدرگ رازبا .دندش
 رارق دییأت دروم ناصصختم طسوت اههمانشسرپ نیا ییاور .دوب یشزومآ يزیرهمانرب هتخاس ققحم همانشسرپ و )1388(
 يزیرهمانرب و 84/0 ربارب یسرد همانرب ،78/0 ربارب یهوژپ هدنیآ شناد( خابنورک يافلآ بیرض قیرط زا ییایاپ ،تفرگ
 ییانبم هیرظن لدم ساسا رب هک دش نیودت ققحم طسوت هک یشزومآ همانرب .دیدرگ هبساحم )مدص 86/0 ربارب یشزومآ
 اب یطابنتسا و یفیصوت شخب زا زین اههداد لیلحت و هیزجت يارب .تسا هدش میظنت هتفایراتخاس ياههبحاصم زا لصاح
 همانرب و یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد هک داد ناشن جیاتن .دش هدافتسا Lisrel و Spss ياهرازفامرن زا هدافتسا
 كرد لماش یهوژپ هدنیآ شناد زا هفلؤم 4 و دراد ریثات لدم هئارا روظنم هب ناردنزام ناتسا رد نیرفآراک سرادم یسرد
 .دش صخشم یسانششور و يرگن هدنیآ هیحور ،تابساحم ییاناوت ،یموهفم
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 همدقم
 دوبمک ،اهسیردت شور ندوبن زور هب نوچمه ییاهشلاچ اب دوخ راتخاس حالصا يارب ناریا شرورپ و شزومآ
 تیریدم ندرک مهارف رد فعض و یشزومآ دعب و یشرورپ دعب نیب یشکراوید و یشزومآ ياهاضف و تارابتعا
-یم هجاوم هریغ و دیدج ياهشور و تاعالطا ياهيروانف يریگراکب رد یناوتان و صصختم و دمآراک یشزومآ
 همانرب هژیو هب شرورپ و شزومآ فلتخم ياهيزیرهمانرب رد دناوتیم یسانشهدنیآ و يرگنهدنیآ نیاربانب ،دشاب
 اب نالوئسم هک نآ رب طورشم ،دیامن لمع هناریگشیپ هدنیآ یتیبرت ياهینارگن و تادیدهت اب هلباقم يارب یسرد
 و لیاسم عفر رد و دنوش راکب تسد اهزاین و بناوج یمامت نتفرگ رظن رد و هنالقاع و یملع ،يدنمشوه
 .)1397 ،هفیلخ و هفیلخ( دنوش قئاف تالکشم رب رود نادنچ هن هدنیآ رد ات دنرادرب رثوم ماگ ،تالکشم
 ؛دوشیم بوسحم مرن ياهيروانف ياههخاش زا و تسا هدنیآ يهعلاطم نردم ياهشور زا یکی یهوژپهدنیآ
 لیلد نیمه هب تسرد ؛تسا هدنیآ يهنادنمشوه یسدنهم َاساسا هکلب هدنیآ فشک اهنت هن ملع نیا فده	هتبلا
 دیلقت و سابتقا ور نیا زا ؛دیآیم رامش هب رادتهج یشناد و تسا مرن ياهيروانف وزج یهوژپ هدنیآ هک
 یهوژپ هدنیآ عقاو رد .)1396 ،يرهاظم( دشاب كانرطخ و هدننک هارمگ هداعلاقوف دناوتیم نآ زا هناروکروک
 رب لمتشم نینچمه و تسا ینامزاس و يدرف ياهنامرآ و لایما اب بسانتم ،هدنیآ هب ندیشخب لکش شناد
 هوقلاب ياههدنیآ مسجت هب تابث ای و رییغت لماوع و اهوگلا ،عبانم لیلحت و هیزجت زا هدافتسا و اهشالت هعومجم
 هب ناهوژپهدنیآ تفگ ناوتیم اتسار نیا رد .)1397 ،ناراکمه و هیقارع( دزادرپیم نآ يارب يزیرهمانرب و
 و نادنمشناد ار یهوژپ هدنیآ ،هک تفگ دیاب یهوژپ هدنیآ هقباس هرابرد .دنراد هجوت يرشب ندمت و عماوج هدنیآ
 ،هوژپ هدنیآ .دنریگ راک هب يرشب لئاسم لح تمدخ رد ار شناد دنتساوخیم هک دناهداد شرتسگ ینارگشهوژپ
 ات دیازفایم اهنآ هب ار لیخت و يرشب ياهشزرا و دریگیم راک هب ار یملع شناد و یخیرات قیاقح
 اما ،تسا خیرات نامه یهوژپ هدنیآ ،دنک قلخ ،ددنویپب عوقو هب تسا نکمم هدنیآ رد هچنآ زا ییاهریوصت
 ياهشور قیرط زا لمتحم ياههدنیآ یسررب و هعلاطم دنیآرف	 .دواکیم ار هدنیآ ،هتشذگ ياج هب هک یخیرات
 .)1394 ،ناراکمه و رفيرهوگ( تسا یملع
 یعقوم یتح .ددرگیم یط ،دوشیم يزیرحرط یشزومآ تیلاعف کی عقوم ره هک تسا يدنیارف یشزومآ همانرب
 ،ناراکمه و يزرواشک( دنهد هئارا هاگراک ای رانیمس کی هاتوک ینارنخس کی دوشیم هتساوخ ناسانشراک زا هک

 هرود کی دناوتیم همانرب نیا .تسا یشزومآ تیلاعف کی يارب یلک حرط یشزومآ همانرب روطنیمه .)1396
-فده هب ندیسر يارب يریگدای ياهتصرف و دشاب رتشیب ای هلاس کی ای و ياهتفه کی ،هزور کی ،هتعاس کی
 ماظن یسرتسد ساسا و هیاپ یسرد ياههمانرب اما ؛دنکیم مهارف ار نیعم تیعمج يارب ییزج و یلک ياه
 يارب نآ دوبهب و حالصا تیاهن رد و فعض و توق طاقن تخانش اذل .تسا شیوخ رظن دروم فادها هب یشزومآ
 نیرتمهم زا رظن دروم فادها هب روشک یسرد يزیرهمانرب ماظن ناریدم و ناراذگتسایس ،ناحارط یبایتسد
 دوجو اریز تسا یسرد ياههمانرب یبایشزرا ماظن کی دوجو اریز ؛تسا یسرد ياههمانرب یبایشزرا فیاظو
 يرضخ( دهدیم شیازفا ار یسرد ياههمانرب ییاراک و یشخبرثا ناکما دنمناوت و حیحص یبایشزرا ماظن کی
 شزومآ عاونا مامت و دریگیم رب رد ار شرورپ و شزومآ ناکرا و داعبا هیلک یشزومآ همانرب .)1398 ،ناراکمه و
-نامزاس طسوت هچ ،یمسر ریغ ای یمسر ،یلاع ای هطسوتم ،ییادتبا ،يدرف ،يداصتقا ،یعامتجا هچ شرورپ و
  .دوشیم لماش ار همه ،رگید ياهنامزاس و تاسسءوم ای شرورپ و شزومآ ياه
 ياهتیلاعف هلسلس کی یهدنامزاس لماش ،یسرد يزیرهمانرب .تسا یسرد يزیرهمانرب لوصحم یسرد همانرب
 نیا قققحت نازیم یبایشزرا و اههدنریگدای راتفر رد بولطم تارییغت داجیا روظنم هب 	يریگدای و یهددای
 نآ فده و دشاب یم یبایشزرا و اهتیلاعف یهدنامزاس لماش یسرد يزیرهمانرب دنیارف نیاربانب .تسا تارییغت
-همانرب ،وکسنوی هتسجرب سانشراک ،زموک پیلیف رظن زا اما ؛تسا هدنریگدای نآ روحم و بولطم ترییغت داجیا
 ینعی ؛تسا »ییآراک شیازفا روظنم هب شرورپ و شزومآ رد یقطنم لیلحت و هیزجت دربراک« یشزومآ يزیر
 هب شالت و شرورپ و شزومآ یتآ و ینآ تالکشم و لیاسم یقطنم و راد ماظن لیلحت ،یشزومآ زیرهمانرب راک
 روحم و داد دهاوخ شیازفا ار یشزومآ ماظن ییاراک و يرو هرهب ًاتیاهن مادقا نیا .تسا تالکشم نیا لح روظنم
 زیهجت ،اهتیلاعف حالصا ای یهدنامزاس« ناوت یم ار یشزومآ يزیر همانرب .دوشیم یقلت یشزومآ ماظن نآ
 اب یشزومآ همانرب تیمها و تعسو .دومن فیرعت »یشزومآ فادها رتهب ققحت يارب یشزومآ تاناکما و عبانم
 ياهشور دربراک زا تسا ترابع یشزومآ همانرب .دنکیم ادیپ يرتشیب حوضو یشزومآ ماظن رصتخم لیلحت
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 ،خیاشم( تسا دمآراک یشزومآ ماظن کی رارقتسا نآ فده و یشزومآ ماظن ءازجا زا کی ره دروم رد یلیلحت
 ياهزاین نیمأت ِروظنم هب ینورد دعُب رد :ینورد دعُب لماش یشزومآ همانرب :تفگ ناوتیم باب نیا رد .)1393

 دنویپ یشزومآ همانرب ینوریب دعُب رد :ینوریب دعُب و ،دریگیم ماجنا لیلحت و هیزجت و ینیبشیپ شرورپ و شزومآ
 ،هدازمیرک( تسا هعماج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا ِشخب ِیناسنا يورین نیمأت و شرورپ و شزومآ نیب

1392(. 
 هک ددرگیم قالطا ناهنپ و راکشآ ياهشزومآ ،يوتحم دنیارف ،یمسرریغ و یمسر ياوتحم هب یسرد همانرب
 ،شیارگ و بسک ار تراهم ،دروآیم تسد هب ار مزال شناد هسردم تیاده تحت ریگارف نآ هلیسو هب
 هرهوج هک یسرد همانرب .)1394 ،ناراکمه و هدازنیمادمحم( دهدیم رییغت دوخ رد ار اهشزرا و یسانشردق
 نیمضت ار یشزومآ ماظن یشخبرثا و يدماراک ،سیردت رثوم ياهشور اب بیکرت رد هک تسا یشزومآ عون ره
 لد هلمج زا اوتحم یهدنامزاس و باختنا و یسرد يزیرهمانرب ماظن هنیهب راتخاس نییعت يور نیا زا .دنکیم
 هک ییاجنآ زا و .)1395 ،ناراکمه و یلامک( تسا هدوب یشزومآ ياهماظن ناراذگتسایس ياهیلوغشم
 ات دوش شالت ،موادم يرگنزاب و یسررب اب تسیابیم ،دباییم موهفم و انعم یسرد همانرب قیرط زا شزومآ
 خساپ هدنیآ باتشرپ ياهینوگرگد و ینونک ياهزاین مامت هب دناوتب دوخ یلمع و لماک يانغ اب یسرد همانرب
 نیداینب لوحت دنس هب هجوت اب روحمهدنیآ یسرد ياههمانرب .)1392 ،يدابآمتسر و يدابآلزرب يدارم( دهد
 ،دشاب یشهوژپ و یملعربتعم ياههتفای ،بان یمالسا ياهشزرا و ینابم ،لوصارب ینتبم دیاب یسرد همانرب
 تاطابترا و تاعالطا يروانفرب ینتبم و ریذپفاطعنا و ایوپ ،نیرفآ طاشن ،دمآراک ،لداعتم ،مجنسم ییاههمانرب
 .)1395 ،یلادج( دراد شرورپوشزومآ یلاعت و لوحت رد ییازسب شقن ،يدربهار عبنم کی ناونع هب هک
 کی یسرد يزیرهمانرب ساسارب دیاب هک هدیدرگ بوسحم گرزب رایسب یتکرح روشک کی رد یسرد يزیرهمانرب
 نیا رد مه اهریغتم دیاب اذل ؛ددرگ يزیرحرط ،دنراد تلاخد نآ يارجا و میظنت رد يدایز ياهریغتم هک یعبات
 اراد یشزومآ ياهناینب رد ار مزال تاریثات یعیسو دعب رد زین اهنآ هک انعم نیا هب .دنشاب هتشاد تیمها يزیرحرط
 و يدرف و یهورگ ياهتیلاعف ،اهثحب ،اههعلاطم ،اههبرجت هیلک لماش ،یسرد همانرب .)1395 ،ییاضر( دنشاب
 زا نیاربانب .)1393 ،يرداق( دهدیم ماجنا هسردم ییامنهار و یتسرپرس تحت ریگارف هک تسا یلامعا ریاس
 دوش شالت ،موادم يرگنزاب و یسررب اب دیابیم ،دباییم موهفم و انعم یسرد همانرب قیرط زا شزومآ هکیئاجنآ
 هدنیآ باتش رپ ياهینوگرگد و ینونک ياهزاین مامت هب دناوتب دوخ یملع و لماک يانغ اب یسرد همانرب هک
 .)1394 ،مدقم ینامز( دهد خساپ
 شزومآ« هتشر یسرد همانرب يارجا هویش یسانش بیسآ تحت یشهوژپ )1398( یساپسریم و یقداص
 ياهدربهار ،فده هعماج هورگ هس رظن زا هک داد ناشن اههتفای .دنداد ماجنا نایگنهرف هاگشناد رد »ایفارغج
 رد یفلتخم ریداقم اب هک دنتسه یسرد همانرب رصانع نیرتمهم يریگدای ياهتیلاعف ،اوتحم ،فادها ،سیردت
 )1397( ناراکمه و هیقارع .دنوشیم بوسحم ایفارغج شزومآ یسرد همانرب يارجا ياهبیسآ نیرتمهم هرمز
 )هر(ییوخ همالع یلاع شزومآ هسسوم یسرد ياههمانرب ءاقترا رد یهوژپهدنیآ نییبت ناونع تحت یشهوژپ
 همزال و دراد دوجو یسرد همانرب و یهوژپ هدنیآ نایم يدنویپ هک داد ناشن اههتفای .دنداد ماجنا يوخ ناتسرهش
 .دریگ رارق لیلحت دروم دیاب شرورپ و شزومآ سرد همانرب رد یهوژپ هدنیآ هاگیاج و تسا لمع هب مایق نآ
 مایپ هاگشناد رد نآ هب هجوت ترورض و یلاع شزومآ رد یهوژپ هدنیآ ناونع تحت یشهوژپ )1395( یلادج
 تارییغت لد زا هنوگچ هک دنکیم سکعنم یهوژپ هدنیآ هک داد ناشن اههتفای .داد ماجنا هیردیح تبرت رون
 کی ،شرورپ و شزومآ یسرد همانرب رد هناهوژپ هدنیآ و هناروآون يدرکیور .دباییم دلوت )ادرف( تیعقاو ،)زورما(
 رب ینتبم دیاب یسرد همانرب نیداینب لوحت دنس هب هجوت اب روحم یسرد هدنیآ یسرد ياههمانرب .تسا ترورض
 ،لداعتم ،مجسنم ییاههمانرب ،دشاب یشهوژپ و یملع ربتعم ياههتفای ،بان یمالسا ياهشزرا و ینابم ،لوصا
 یشهوژپ )1394( ناراکمه و یتسود  .دراد یلاع شزومآ یلاعتو لوحت رد ییازسب شقن ،نیرفآ طاشن ،دمآراک
 هک داد ناشن اههتفای .دنداد ماجنا اکن رون مایپ هاگشناد رد یسرد همانرب ياوتحم رد یهوژپ هدنیآ ناونع تحت
 رد بولطم هدنیآ هب یبایتسد يارب روشک ره یسرد يزیرهمانرب دنیآرف زا یشخب ناوتیم ار یهوژپ هدنیآ
-هرهب اب ار عماوج تفرشیپ و هعسوت ریسم ،دیدج يایند تائاضتقا وتامازلا هبساحم اب هک تسناد یسرد ياوتحم
 و نآ ياههتفای تحص و يدنمدوس و همانرب نیا تیقفوم نیا اب .دنکیم راومه یملع ياهدنیآرف زا يریگ
 يارب ار ریذپانناربج بیسآ اهنآ هب یهجوتیب هک تسا يددعتم لماوع ورگ رد نآ ندوب شخب هجیتن ماجنارس
 .دنکیم دراو روشک ره
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 و نایوجشناد یهوژپ هدنیآ شناد زا یهاگآ یسررب ناونع تحت یشهوژپ )2019( ناراکمه و1کلام نامعن
 هدنیآ شناد زا نایوجشناد %71 هک داد ناشن اههتفای .دنداد ماجنا ناتسکاپ رد يروانف شزومآ یسرد همانرب
 ار یهوژپ هدنیآ شناد یساسا فیرعت نایوجشناد %17 اهنت ،دنتسین هاگآ دوخ هطوبرم ياههتشر رد یهوژپ
 نینچمه .دنراد يروآنف شزومآ اب یهوژپ هدنیآ شناد هطبار زا يروصت طقف نازومآشناد %12 و ،دننادیم
 ششوپ ار یصاخ ثحابم ای تاعوضوم قیقد روط هب يروآنف شزومآ یلعف یسرد همانرب هک دوشیم هدهاشم
 )2018(2نوسمایلیو .دنک کمک یهوژپ هدنیآ شناد میهافم كرد رد نازومآشناد هب دناوتیم هک دهدیمن
 .دنا هداد ماجنا ناملآ لاتیجید رصع سرادم رد هک یسرد همانرب و یهوژپ هدنیآ شناد ناونع تحت یشهوژپ
 زا جراخ یمسرریغ يریگدای رد هک يریگدای ياهشور و یهوژپ شناد عاونا هک تسا نآ زا یکاح اههتفای
 .تسا ییازسب تیمها ياراد ،نردم يریگدای عون کی هب لیدبت یگنوگچ يریگدای يارب ،دراد دوجو هسردم
 عون نیا اب یقالت يارب ییاهشور ،ربتعم یسرد فده کی ناونع هب دیاب شرورپ و شزومآ یمسر متسیس
 .دنک ادیپ يریگدای
 ياهتسایس و یسرد ياههمانرب هعسوت رد یهوژپ هدنیآ یسررب ناونع تحت یشهوژپ )2017( 3جارس
 و یسرد ياههمانرب هعسوت رد یهوژپ هدنیآ هک داد ناشن اههتفای .داد ماجنا هدحتم تالایا روشک یشزومآ
 ياههمانرب و یسرد ياههمانرب نیودت يارب یبوچراچ و دنتسه یتایح و مهم ار اهروشک یشزومآ ياهتسایس
 شناد رب یسرد همانرب هوحن ریثأت ناونع تحت یشهوژپ )2016( ناراکمه و 4بیصحلادبع .دشابیم يدربهار
 هک داد ناشن اههتفای .دنداد ماجنا ناتسکاپ رد یتشادهب تاقیقحت هب تبسن یکشزپ نایوجشناد یهوژپ شرگن و
 یهاگآ اب و ،داد ناشن ار رتالاب بتارم هب تارمن یهوژپ شرگن هورگ هب تبسن داعبا مامت رد یهوژپ شناد هورگ
 ياههمانرب تبثم ریثأت ،ور نیا زا .داد ناشن یتشادهب مولع تاقیقحت هب تبسن يرتملاس ياهشرگن ،رتهب
 دیفم ناتسکاپ رد یکشزپ نایوجشناد قیقحت جیاتن دوبهب رد تسا نکمم یهوژپ شرگن رب یهوژپ شناد یسرد
 یهوژپ شناد و ناملعم یهوژپ شناد یسررب ناونع تحت یشهوژپ )2015( ناراکمه و5نوسپمات .دشاب
 .دنداد ماجنا هدحتم تالایا رد تکرح و ورین دروم رد هنایم هدکشناد یکیزیف مولع یسرد همانرب کی رد یشزومآ
 اب اما ،دنیآیم یسرد همانرب هب تکرح و ورین دروم رد تسردان ياههدیا اب نایوجشناد هک داد ناشن اههتفای
 زا نایوجشناد كرد ،نیا رب هوالع .دنراد تقباطم ،دوشیم هدهاشم تایبدا رد هک ياهسیاقم لباق تیعمج
 )2014( ناراکمه و6نالوم .تسا هتفرگ تروص یمک رییغت یسرد همانرب شزومآ زا سپ تکرح و ورین میهافم
 كرد دوخ یتاقیقحت براجت رب یهوژپشناد رب ینتبم هچراپکی یسرد همانرب ریثأت یسررب ناونع تحت یشهوژپ
-هرک رد ییوجشناد هورگ هس نومزآ زا دعب و لبق لیلحت کی :هعماج ياهناکم رد یکشزپ نایوجشناد هدش
 یسرد همانرب نیمأت اب دناوتیم یکشزپ نایوجشناد قیقحت ییاناوت هک داد ناشن اههتفای .دنداد ماجنا یبونج
 ،ربتعم يریگدای براجت طسوت رتشیب و دشاب هتشاد تبثم ریثأت یهوژپ شناد رب ینتبم یکشزپ هچراپکی یکشزپ
 تیبثت تاقیقحت يرگیبرم و تراظن تحت ،هدمآ تسد هب ،»یتسد« یتاقیقحت ياههژورپ ماجنا قیرط زا هک
 .دوش
 ناریگارف دناوتب دیاب دوخ فادها هتسیاش ققحت يارب دیاب يروشک ره یشزومآ ماظن )2011( ناراکمه و 7اسراپ
 هدامآ نآ يارب و دننک ییاسانش ار هدنیآ لیاسم و تالوحت دنناوتب هک دنزاس زهجم ییاهتراهم و شناد هب ار
 هدنیآ ياهاضاقت و اهشلاچ ،اهزاین يارب ناریگارف يزاسهدامآ ،یشزومآ ماظن نیرتمهم و نیلوا هک ارچ ؛دندرگ
 ".دنتسه تصرف کی تالکشم" هک تسا نیا دوشیم حرطم راعش ناونع هب ینیرفآراک سرادم رد هچنآ .تسا
 و دنک ییاسانش ار دراد دوجو شفارطا رد هک یتالضعم و تالکشم ادتبا هک دراد زاین ندش نیرفآراک يارب درف
 هب نآ ندرک فرطرب يارب و میریگب رظن رد هزات تصرف ناونع هب ار تالکشم دیاب .دنیبن عنام مشچ هب ار اهنآ
 ناونع تحت یموهفم اب ینیرفآ راک سرادم فده نیا هب ندیسر يارب .مینک رکف عیدب و عیرس ییاهلحهار
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 شرگن رییغت يارب ییاناوت شیازفا رد یعس موهفم نیا اب اهنآ .دننکیم راک هب عورش هنانکشراتخاس تیقالخ
  .دنراد ناهج هب تبسن
 ریذپانراکنا تیعقاو کی فادها نیرتیئزج هب ندیسر يارب ،نیرفآراک سرادم رد يزیرهمانرب ترورض نیاربانب
 تخانش مدع لوا تسا لماع ود زا یشان عومجم رد يرشب هعماج ینونک تالکشم تفگ دیاب عقاو رد .تسا
 ناباتش دنور اب هارمه يروانف هصرع رد روآتریح تالوحت مود و هتشذگ ینامز عطاقم رد هدنیآ هنادنمشوه
 هدنیآ درکیور اب هدنیآ تالوحت تخانش ،هتشذگ ياهاطخ ناربج تهج زورما ساسا نیمه رب ،ندش یناهج
 نیا هب ییوگخساپ یپ رد رضاح شهوژپ قوف دراوم هب هجوت اب اذل .تسا یلصا ياهتیولوا زا و يرورض هناراگن
 هب ناردنزام ناتسا رد نیرفآراک سرادم یسرد همانرب و یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد ایآ هک تسا لاوس
 ؟دراد ریثات لدم هئارا روظنم
 ناتسا رد نیرفآراک سرادم یسرد همانرب و یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد ریثات" رضاح شهوژپ فده
   :تسا هدوب لیذ حرش هب شهوژپ ياهلاؤس اتسار نیا رد هک تسا "لدم هئارا روظنم هب ناردنزام
 

 ؟دشابیم دراوم مادک یهوژپ هدنیآ شناد ياههفلوم-1
  ؟تسا هنوگچ نیرفآراک سرادم یشزومآ همانرب-2
 ؟تسا هنوگچ نیرفآراک سرادم یسرد همانرب-3
 ؟تسا هنوگچ یسرد همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد ریثات-4
 ؟تسا هنوگچ یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد ریثات-5
 ؟تسا هنوگچ یسرد و یشزومآ همانرب رب نآ ریثات و یهوژپ هدنیآ شناد يارب يداهنشیپ یلدم-6
 
 :شهوژپ شور
 یشیامیپ عون زا یفیصوت تیهام و ینادیم تاعالطا يروآدرگ شور ،يدربراک فده رظن زا رضاح شهوژپ
 نیصصختم و هاگشناد یملع تأیه دیتاسا ،یتیبرت مولع ناسانشراک لماش يرامآ هعماج شهوژپ نیا رد .تسا
 )نز 47 و درم 146( 194 اهنآ دادعت هک 1399 لاس رد ناردنزام ناتسا رد نیرفآراک سرادم یسرد همانرب
 یفداصت يریگهنومن شور اب و ناگروم و یسجرک لودج زا هدافتسا اب ،هعماج مجح هب هجوت اب .دشابیم رفن
 هعماج .دندش باختنا هنومن مجح ناونع هب نیصصختم و ناسانشراک زا رفن 123 تیسنج بسح رب ياهقبط
 نیصصختم و هاگشناد یملع تأیه دیتاسا ،یتیبرت مولع ناسانشراک زا رفن 12 لماش یفیک شخب رد يرامآ
 نتفرگ رظن رد نمض دنمفده يریگهنومن شور اب هک دندوب ناردنزام ناتسا رد نیرفآراک سرادم یسرد همانرب
 هتخاس ققحم همانشسرپ کی و درادناتسا همانشسرپ ود زا شهوژپ رازبا تهج ققحم .دندش باختنا عابشا نوناق
 هک .دش هتخاس )1390( لاس رد ناراکمه و اسراپ طسوت هک یهوژپهدنیآ شناد لوا همانشسرپ .دومن هدافتسا
 )یسانششور ؛يرگن هدنیآ هیحور ؛تابساحم ییاناوت ؛یموهفم كرد( سایقم هدرخ راهچ و لاوس 45 لماش
 رد ییایاپ هک دش دیئات همانشسرپ ییایاپ و ییاور .دوشیم يریگهزادنا ترکیل ياهنیزگ جنپ فیط اب هک .دشابیم
 طسوت هک یسرد همانرب مود همانشسرپ .دمآ تسد هب 78/0 خابنورک يافلآ بیرض ساسا رب رضاح شهوژپ
 وج( سایقم هدرخ هس لماش و لاوس 29 ياراد همانشسرپ نیا .تسا هدش یحارط )1388( لاس رد یخیش
 هنیزگ حنپ فیط ساسا رب و دشاب یم )ینامزاس راتخاس و یکیزیف راتخاس ،یناسنا لباقتم تاطابترا و یعامتجا
-یم یسرد همانرب شجنس هب )تسا هنوگچ نانکراک نیب یمسر طابترا يهوحن( دننام یتالاوس اب ترکیل يا
 84/0 خابنورک يافلآ بیرض ساسا رب رضاح شهوژپ رد ییایاپ هک دش دییات همانشسرپ ییایاپ و ییاور .دزادرپ
 زا لصاح ییانبم هیرظن لدم ساسا رب هک دش نیودت ققحم طسوت هک یشزومآ يزیرهمانرب  .دمآ تسد هب
 جنپ ترکیل سایقم کی اب هک دشابیم هیوگ 7 ياراد سایقم نیا .تسا هدش میظنت هتفایراتخاس ياههبحاصم
 تیعضو( :دننام یتالاؤس اب .تسا 5 ات 1 نیب یشزرا ياراد هدام ره و )بوخ یلیخ ات فیعض یلیخ( ياهجرد
 هنوگچ ،ياهنایار ياهتراهم دننام تاطابترا و تاعلاطا يروانف زا هدافتسا رد ناریگارف ياهیاپ ياهتراهم
 رد ییایاپ هک دش دیئات همانشسرپ ییایاپ و ییاور .دجنسیم ار یشزومآ يزیرهمانرب ماظن تیعضو )؟تسا
 ياهشور زا اههداد لیلحت و هیزجت يارب .دمآ تسد هب 86/0 خابنورک يافلآ بیرض ساسا رب رضاح شهوژپ
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 ياهنومزآ( یطابنتسا رامآ و )درادناتسا فارحنا و ینوتس رادومن ،یناوارف دصرد ،یناوارف( یفیصوت رامآ
 همانرب قیرط زا )لدم شزارب و اهلاؤس نومزآ تهج يراتخاس تالداعم يزاسلدم زا و فونریمسا فورگوملوک
  .دش هدافتسا Lisrel و SPSS22 يرازفامرن
 
 :شهوژپ ياههتفای
 :اههداد فیصوت

 ناوارف عیزوت لودج :1 لودج
 درادناتسا فارحنا دصرد یناوارف ریغتم 
 0.43 75.6 93 درم تیسنج

 24.4 90 نز
 
 نس
 

 0.733 23.6 29 30 زا رتمک

45-30 57 46.3 
 30.1 37 45 زا رتشیب

 
 تالیصحت

 0.54 5.7 7  ینادراک
 65.9 81 یسانشراک 

 28.5 35 رتالاب و دشرا یسانشراک
 
 )دصرد 65.9( اب یسانشراک هب طوبرم یناوارف نیرتشیب تسا هدهاشم لباق )1( هرامش لودج رد هک روطنامه
 دصرد 24.4 و درم هدننک تکرش زا دصرد 75.6 .دشابیم )دصرد 5.7( ینادراک هب طورم یناوارف نیرتمک و
  .دشابیم لک زا دصرد 46.3 هک دشابیم لاس 30-45 ینس هزاب هب طوبرم یناوارف نیرتشیب .دندوب نز زین
 
 
 
 
 
 
 :اههداد ندوب لامرن
 

 شهوژپ ياهریغتم ندوب لامرن یسررب تهج فونریمسا -فورگوملوک نومزآ  :2 لودج
 يرادینعم حطس فورگوملوک هرامآ ریغتم

 0.160 0.260 یهوژپ هدنیآ شناد

 0.120 0.146 یسرد همانرب

 0.159 0.182 یشزومآ همانرب
 
 لودج رد هک دیدرگ هدافتسا فونریمسا فورگوملوک زا شهوژپ رد دوجوم ياهریغتم ندوب لامرن یسررب تهج
 همانرب و یسرد همانرب ،یهوژپ هدنیآ شناد يرادانعم حطس هک تسا هداد ناشن جیاتن ،تسا هدهاشم لباق )2(
 هدنیآ شناد ياههداد عیزوت طقف فورگوملوک نومزآ تایضرف قبط و  هدش هبساحم 05/0 زا رتشیب یشزومآ
  .دنکیم يوریپ لامرن يرامآ عیزوت زا یشزومآ همانرب و یسرد همانرب ،یهوژپ
  یلماع لیلحت



 1399 ناتسمز و زییاپ ، مهدجه هرامش ،مهن هرود ،یشزومآ يزیرهمانرب تاعلاطم همانلصف ود...... 29
 

 يارب ار دوجوم ياههداد ناوتیم ایآ هک دوش لصاح نانیمطا هلأسم نیا زا دیاب ادتبا ،یلماع لیلحت ماجنا رد
-یم یلماع لیلحت يارب اههداد ندوب بسانم یسررب هب ادتبا رد نیاربانب ؟هن ای داد رارق هدافتسا دروم لیلحت
 هراشا  KMO رادقم هبساحم هب ناوتیم اهنآ هلمج زا هک دراد دوجو راک نیا يارب یفلتخم ياهشور .میزادرپ
 اههداد ،دشاب 0.50 زا رتمک KMO رادقم هک یتروص رد .تسا ناسون رد 1 ات 0 نیب هراومه نآ رادقم هک درک
 هب رتشیب طایتحا اب ناوتیم ،دشاب 0.69 ات 0.50 نیب نآ رادقم رگا و دوب دهاوخن بسانم یلماع لیلحت يارب
 اههداد نیب رد دوجوم ياهیگتسبمه ،دشاب 0.7 زا رتگرزب نآ رادقم هک یتروص رد یلو ،تخادرپ یلماع لیلحت
 .دوب دهاوخ بسانم یلماع لیلحت يارب
 رارق لیلحت هیاپ هک ییاهیگتسبمه سیرتام هکنیا رب ینبم اههداد ندوب بسانم زا نانیمطا يارب رگید يوس زا
 نومزآ زا هدافتسا اب رگید ترابع هب .تسا هدش هدافتسا تلتراب نومزآ زا ،تسین رفص اب ربارب هعماج رد ،دریگیم
 هدش هداد ناشن 3 هرامش لودج رد هک لصاح جیاتن .درک لصاح نانیمطا يریگهنومن تیافک زا ناوتیم تلتراب
 زا ،تسا يریگهنومن تیافک و یلماع لیلحت يارب اههداد نیب دوجوم ياهیگتسبمه ندوب بسانم رگناشن ،تسا
 .درک مادقا ،یلماع لیلحت هب ناوتیم ور نیا
  

 تلتراب و  KMOنومزآ :3 لودج
 0.794 .يریگ هنومن یفاک يریگ هزادنا نیلکوا -ریم -رزیاک

 يدازآ هجرد  تلتراب يورک تست
 يرادینعم حطس

  621.759 ندوب بسانم .ابیرقت
91 

    0.000 
 
 هک تفگ ناوتیم )>0.05sig( تلتراب نومزآ يرادانعم ددع و )7/0 زا رتگرزب( KMO ددع هب هجوت اب
  .تسا رادروخرب زاین دروم طیارش زا و تسا بسانم یلماع لیلحت يارجا يارب اههداد
 :قیقحت ياهریغتم يریگهزادنا لدم
 ناشن ار يرادانعم و درادناتسا تلاح رد لماوع زا کی ره داعبا لدم میاهدروآ ریز شخب رد هک ییاهرادومن
 هدش دییات ریغتم نیا رد هدش یسررب لماوع هیلک تیوضع ،دهدیم ناشن اهرادومن نیا هک روط نامه .دهدیم
 .تسا
 

 
 درادناتسا تلاح رد یلماع لیلحت زا هدافتسا اب اههفلوم زا کی ره داعبا يریگهزادنا لدم :1 لکش
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 يرادینعم تلاح رد یلماع لیلحت زا هدافتسا اب اه هفلوم زا کی ره داعبا يریگهزادنا لدم :2 لکش

 
 ار يرادانعم و درادناتسا تلاح رد اههفلوم زا کی ره داعبا يریگهزادنا میاهدروآ شخب نیا رد هک ییاهرادومن
 .تسا هدش دییات هدش یسررب لماوع هیلک تیوضع ،دهدیم ناشن اهرادومن نیا هک روطنامه .دهدیم ناشن
 :یطخ هتفایراتخاس طباور زا هدافتسا اب اههیضرف نومزآ
 زا نتفای نانیمطا نینچمه و قیقحت یموهفم لدم یبایزرا روظنم هب يریگهزادنا ياهلدم نییعت زا سپ     
 یموهفم لدم اب هدش هدهاشم ياههداد بسانت یسررب و قیقحت ياهریغتم نایم یلع هطبار دوجو مدع ای دوجو
 رد اههیضرف نومزآ جیاتن .دندش نومزآ زین يراتخاس تالداعم لدم زا هدافتسا اب قیقحت ياهلاوس ،قیقحت
 .دناهدش سکعنم رادومن
 

 
 درادناتسا تلاح رد اههیضرف جیاتن و یلک لدم يریگهزادنا :3 لکش

 



 1399 ناتسمز و زییاپ ، مهدجه هرامش ،مهن هرود ،یشزومآ يزیرهمانرب تاعلاطم همانلصف ود...... 31
 

 يارب هدمآ تسدب رادقم .دهدیم ناشن درادناتسا نیمخت تلاح رد ار قیقحت يراتخاس تالداعم لدم 3 لکش
 هک دنشابیم 0.91 و  0.70 اب ربارب بیترت هب یشزومآ همانرب و سرادم یسرد همانرب ياههفلوم زا کی ره
 رظن دروم ياههفلوم يراتخاس تالداعم لدم هک تسا بلطم نیا رگنایب و دشابیم 0.05 زا رتگرزب رادقم نیا
 .دنکیم نییبت درادناتسا نیمخت تلاح رد ار
 

 
 راد ینعم تلاح رد اه هیضرف جیاتن و یلک لدم يریگ هزادنا :4 لکش

 
 تسدب رادقم .دهدیم ناشن )يرادینعم حطس( يرادینعم تلاح رد ار قیقحت يراتخاس تالداعم لدم 4 لکش
 دنشابیم  5.8 و 3.27 ربارب بیترت هب یشزومآ همانرب و سرادم یسرد همانرب ياههفلوم زا کی ره يارب هدمآ
 دروم ياههفلوم يراتخاس تالداعم لدم هک تسا بلطم نیا رگنایب و دشابیم رتشیب 1.96 زا رادقم نیا هک
   .دنکیم نییبت )يرادینعم حطس( يرادینعم تلاح رد ار رظن
 هب ناردنزام ناتسا رد نیرفآراک سرادم یسرد همانرب و یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد :یلصا لاؤس
 ؟دراد ریثات لدم هئارا روظنم
 و 3.27 ربارب بیترت هب یسرد همانرب  و یشزومآ همانرب رد يرادینعم حطس رادقم )4( هرامش لکش ساسا رب

 لاوس هک دومن ناعذا ناوتیم %95 لامتحا اب هجیتن رد تسا رتگرزب 1.96 زا نآ رادقم هک دشابیم 5.86
1H ناتسا رد نیرفآراک سرادم یسرد همانرب و یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد سپ دوشیم دییات 
 .دراد ریثات لدم هئارا روظنم هب ناردنزام
 ؟دشابیم دراوم مادک یهوژپ هدنیآ شناد ياههفلوم :1 لاؤس
 

 یهوژپ هدنیآ شناد ياههفلوم صوصخ رد T نومزآ :4 لودج
 
 
 
 
 
 

  .Sig  تیمها هبتر یتابساحم T نیگنایم هنومن دادعت  ریغتم
 0.000 2 39.626 32.49 123 یموهفم كرد
 1 46.584 33.15 123 تابساحم ییاناوت
 4 52.562 20.63 123 يرگن هدنیآ هیحور
 3 40.599 23.19 123 یسانششور
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 ،یموهفم كرد ،)α=0.05( دصرد 95 نانیمطا حطس رد دهدیم ناشن 4 لودج رد اههداد یسررب جیاتن
 .دنشابیم یهوژپ هدنیآ شناد ياههفلوم زا یسانششور و يرگن هدنیآ هیحور ،تابساحم ییاناوت
 ؟تسا هنوگچ نیرفآراک سرادم یشزومآ همانرب :2 لاؤس
 

 نیرفآراک سرادم یشزومآ همانرب یسررب تهج t نومزآ :5 لودج

 ریغتم
 يرادانعم حطس يدازآ هجرد   tیتابساحم رایعم فارحنا هنومن نیگنایم هنومن دادعت

 یشزومآ همانرب
123 24.12 6.32 7.222 122 0.000 

 
 لاوس اههداد ،)α =0.05( دصرد 95 نانیمطا حطس رد تسا هدهاشم لباق هک روطنامه 5 لودج ساسا رب

  نیاربانب .) .α < 0.000 =Sig =0.05( هک ارچ ،دنیامنیم دییات ار )( شهوژپ لاوس و در ار )( رفص
 .دراد رادینعم توافت نیرفآراک سرادم یشزومآ همانرب دومن اعدا ناوت یم
 ؟تسا هنوگچ نیرفآراک سرادم یسرد همانرب :3 لاؤس
 

 نیرفآراک سرادم یسرد همانرب یسررب تهج t نومزآ :6 لودج

 ریغتم

 يرادانعم حطس يدازآ هجرد   tیتابساحم رایعم فارحنا هنومن نیگنایم هنومن دادعت

 یسرد همانرب
123 68.79 29.66 18.248 122 0.000 

 
 لاوس اههداد ،)α =0.05( دصرد 95 نانیمطا حطس رد تسا هدهاشم لباق هک روطنامه 6 لودج ساسا رب

  نیاربانب .) .α < 0.000 =Sig =0.05( هک ارچ ،دنیامنیم دییات ار )( شهوژپ لاوس و در ار )( رفص
 .دراد رادینعم توافت نیرفآراک سرادم یسرد همانرب دومن اعدا ناوتیم
 ؟تسا هنوگچ یسرد همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد ریثات :4 لاؤس
 

 یسرد همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد ریثات یسررب تهج t نومزآ :7 لودج

 ریغتم

 يرادانعم حطس يدازآ هجرد   tیتابساحم رایعم فارحنا هنومن نیگنایم هنومن دادعت

 یسرد همانرب
123 51.61 15.958 15.958 122 0.000 

 
 لاوس اههداد ،)α=0.05( دصرد 95 نانیمطا حطس رد تسا هدهاشم لباق هک روطنامه 7 لودج ساسا رب

  نیاربانب .) .α < 0.000 =Sig =0.05( هک ارچ ،دنیامنیم دییات ار )( شهوژپ لاوس و در ار )( رفص
 .دراد رادینعم توافت یسرد همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد دومن اعدا ناوتیم
 ؟تسا هنوگچ یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد ریثات :5 لاؤس
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 یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد ریثات یسررب تهج t نومزآ :8 لودج
 

 ریغتم  
 يرادانعم حطس يدازآ هجرد   tیتابساحم رایعم فارحنا هنومن نیگنایم هنومن دادعت

 یشزومآ همانرب
123 114.64 39.77 31.971 122 0.000 

 
 لاوس اههداد ،)α =0.05( دصرد 95 نانیمطا حطس رد تسا هدهاشم لباق هک روطنامه 8 لکش ساسا رب

  نیاربانب .) .α < 0.000 =Sig =0.05( هک ارچ ،دنیامنیم دییات ار )( شهوژپ لاوس و در ار )( رفص
 .دراد رادینعم توافت یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد دومن اعدا ناوت یم
 ؟تسا هنوگچ یسرد و یشزومآ همانرب رب نآ ریثات و یهوژپ هدنیآ شناد يارب يداهنشیپ یلدم :مشش لاؤس
  

 
 يرادینعم تلاح رد یلماع لیلحت زا هدافتسا اب اههفلوم زا کی ره داعبا يریگهزادنا لدم :5 لکش

 
 یسرد همانرب  و یشزومآ همانرب رد يرادینعم حطس رادقم .تسا هدهاشم لباق هک روطنامه 5 لکش ساسا رب
-یم %95 لامتحا اب هجیتن رد تسا رتگرزب 1.96 زا نآ رادقم هک دشابیم 5.86 و 3.27 ربارب بیترت هب
 رب نآ ریثات و یهوژپ هدنیآ شناد يارب يداهنشیپ یلدم سپ دوشیم دییات 1H لاوس هک دومن ناعذا ناوت
 .دراد رادینعم توافت و تسا تبثم یسرد و یشزومآ همانرب
 
 :يریگهجیتن و ثحب
 سرادم یسرد همانرب و یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد داد ناشن اههداد ،یلصا لاؤس یسررب رد
 و هفیلخ ياهشهوژپ جیاتن اب هتفای نیا نیاربانب .دراد ریثات لدم هئارا روظنم هب ناردنزام ناتسا رد نیرفآراک
 ،)1394( ناراکمه و یتسود ،)1396( ناراکمه و يزرواشک ،)1397( ناراکمه و هیقارع ،)1397( هفیلخ
 )2017( جارس و )2018( نوسمایلیو ،)2019( ناراکمه و کلام نامعن ،)1392( نایموصعم و یناخهرق
 هدنیآ طیارش هب تبسن یهاگآ و تخانش هک تشاد هراشا دیاب هدمآ تسد هب هجیتن نییبت رد .دشابیم وسمه
 زا هک دشابیم ناملعم و نازیرهمانرب و شرورپ و شزومآ حوطس یمامت ناریدم یساسا زاین ،تیبرت و میلعت
 کی ،شرورپ و شزومآ یسرد همانرب و یشزومآ همانرب رد ،دوشیم هداد خساپ یهوژپ هدنیآ تاعلاطم قیرط
 لد زا دناوتیم هناروآون درکیور نیا هک دنشاب هتشاد یهوژپ هدنیآ هب هناقالخ شرگن هک تسا یعطق ترورض
 .دیامن فشک ار ادرف ياهتیعقاو ،زورما تارییغت
 زا یسانش شور و يرگن هدنیآ هیحور ،تابساحم ییاناوت ،یموهفم كرد داد ناشن اههداد ،1 لاؤس یسررب رد
 و یقوزرم ،)1395( یلادج ياهشهوژپ جیاتن اب هتفای نیا نیاربانب .دنشابیم یهوژپ هدنیآ شناد ياههفلوم
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 نییبت رد .دشابیم وسمه )2015( ناراکمه و نوسپمات و )2017( جارس ،)1391( یقرط ،)1393( يردیح
 و دنریگ رارق زومآشناد تمدخ رد یشزومآ لماوع همه دوریم راظتنا هک تشاد هراشا دیاب هدمآ تسد هب هجیتن
 يهزادنا هب یتیمها ،یطیارش نینچ ندرک مهارف يارب شالت .دنربب شیپ تیقفوم يوس هب ماگ هب ماگ ار وا
  .دراد نازومآشناد تشونرس
 هتفای نیا نیاربانب .دراد رادینعم توافت نیرفآراک سرادم یشزومآ همانرب داد ناشن اههداد ،2 لاؤس یسررب رد
 جارس )1392( نایموصعم و یناخهرق ،)1395( یلادج ،)1397( هفیلخ و هفیلخ ياهشهوژپ جیاتن اب
 هک تشاد هراشا دیاب هدمآ تسد هب هجیتن نییبت رد .دشابیم وسمه )2014( ناراکمه و نالوم و )2017(
 شیازفا و ناریگارف يریگدای براجت يزاسینغ بجوم سرادم یسرد يهمانرب رد ینیرفآراک شزومآ ماغدا
 سیردت ياهشور و اوتحم ندومزآ يارب یتصرف زین و تسا يزرواشک و تعنص و هسردم نایم طابترا
 رارق یسرد همانرب زاغآ هطقن دیاب ینیرفآراک بیترت نیا هب ،دنکیم داجیا عوضوم یگزات رطاخهب ینیرفآراک
 .دریگب
 اب هتفای نیا نیاربانب .دراد رادینعم توافت نیرفآراک سرادم یسرد همانرب داد ناشن اههداد ،3 لاؤس یسررب رد
 ،)1394( ناراکمه و یتسود ،)1396( ناراکمه و يزرواشک ،)1397( ناراکمه و هیقارع ياهشهوژپ جیاتن
 هدمآ تسد هب هجیتن نییبت رد .دشابیم وسمه )2014( ناراکمه و نالوم و )2016( ناراکمه و بیصحلادبع
 رد ینیرفآراک داجیا تهج رد همانرب هک تسا نیا رگنایب شناد و راک هخاش یسرد همانرب هک تشاد هراشا دیاب
 کی ینیرفآراک .دشاب ینیرفآراک يوس هب رگتیاده لماک روط هب دناوتیمن هک تسا طسوتم رتنییاپ يّدح
 و داد شزومآ ار نآ ناوتیم طیارش يرس کی ندرک ایهم اب .تسا یباستکا هکلب تسین یباستنا و یثرا یگژیو
-هار ناهاوخ ای دیدج راک و بسک يزادناهار ناهاوخ هک ینیرفآراک هب نادنمهقالع و نازومآشناد يارب .تخومآ
 و هدوب اهنآ فادها اب بسانتم هک درک رازگرب ار ییاههرود ناوتیم دنشابیم دوخ یلبق راک و بسک يزادنا
 .دزاسیم هدروآرب ار اهنآ يرظن و یلمع ياهزاین
 نیا نیاربانب .دراد رادینعم توافت یسرد همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد داد ناشن اههداد ،4 لاؤس یسررب رد
 یناخهرق ،)1394( ناراکمه و یتسود ،)1396( ناراکمه و يزرواش ،)1397( هفیلخ و هفیلخ جیاتن اب هتفای
 هدمآ تسد هب هجیتن نییبت رد .دشابیم وسمه )2017( جارس و )2018( نوسمایلیو ،)1392(نایموصعم و
 شزومآ یهوژپ هدنیآ هعسوت رب ینتبم یسرد همانرب ياوتحم رد ینوناک و يروحم هدیدپ هک تشاد هراشا دیاب
 ياههمانرب مجح ندرک مک قیرط زا ینعی .تسا یهوژپ هدنیآ رب دیکات اب یسرد همانرب ياوتحم يرگنزاب یلاع
 و حالصا ییاهن فده اب ،ناریگارف زاین هب هجوت اب شزومآ شور و اهلصفرس رییغت و هدش نیودت شیپ زا یسرد
 .دوش هتفرگ رظن رد هقطنم ره طیارش و هعماج ياهزاین ،اهلصفرس يرگنزاب
 نیا ،نیاربانب .دراد رادینعم توافت یشزومآ همانرب رب یهوژپ هدنیآ شناد داد ناشن اههداد ،5 لاؤس یسررب رد
   ،)1392( شناراکمه و يدارم ،)1393( يردیح و یقوزرم ،)1395( یلادج ياهشهوژپ جیاتن اب هتفای
 هجیتن نییبت رد .دشابیم وسمه )2014( ناراکمه و نالوم و )2015( ناراکمه و نوسپمات ،)1391( یقرط
 و لماکت لاح رد هتخانشان ییورملق زونه شزومآ هزوح رد یهوژپ هدنیآ هک تشاد هراشا دیاب هدمآ تسد هب
 مشچ هب رتمک یشزومآ همانرب رما رد یهوژپ هدنیآ لوصا یسررب ور نیا زا .تسا هدنام یقاب قیقحت نودب ًاتبسن
 یسررب هب ،اهزاسیتفگش و روهظون تاعوضوم و لئاسم هب هجوت رب هوالع یتسیاب یهوژپ هدنیآ يارب .دروخیم
 .دوشیم هتخادرپ هزوح نیا رد هدنیآ ياهتیعطق مدع
 و یشزومآ همانرب رب نآ ریثات و یهوژپ هدنیآ شناد يارب يداهنشیپ یلدم داد ناشن اههداد ،6 لاؤس یسررب رد
 و یتسود ،)1396( ناراکمه و يزرواش جیاتن اب هتفای نیا نیاربانب .دراد رادینعم توافت و تسا تبثم یسرد
 رد .دشابیم وسمه )2017( جارس و )2018( نوسمایلیو )1392( نایموصعم و یناخهرق ،)1394( ناراکمه
 فادها هک تسا یساسا و مهم ياهرازبا یشزومآ همانرب هک تشاد هراشا دیاب هدمآ تسد هب هجیتن نییبت
 يزاسونموهفم هک تسا اج نیمه رد .دناسانشیم اهنآ هب و دنکیم لقتنم ناگدنریگشزومآ هب ار هدنیآ شزومآ
 عوضوم اب طابترا رد شناد و راک هخاش یسرد همانرب هک ،تسا یلاح رد نیا .دریگیم لکش یشزومآ همانرب
 ییاهفعض رگنایامن حوضو هب ،شناد و راک يهخاش رد ییارجا و یسرد ياههمانرب رد یلمأت .دشاب ینیرفآراک
 .دراد نادنچود یتیمها دراوم نیا میمرت هک تسا ینیرفآراک يزاسروراب رد ییارجا و يراتخاس ،ییاوتحم
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 :اهداهنشیپ
 رد ،لاح براجت و اهتیعقاو نتفرگ رظن رد اب یهوژپ هدنیآ تاعلاطم :دوشیم داهنشیپ یلصا لاؤس هب هجوت اب
 هدنیآ زادنامشچ هب هتسباو هک یشزومآ و یسرد همانرب يزیرحرط و تسایس و فادها نییعت هب نالک حطس
 .دهد ماجنا دمآراک و رثوم تامادقا تسیابیم ،دشاب
 رارق هجوت دروم نیرفآراک عوضوم هب شناد و راک هخاش یسرد همانرب :دوشیم داهنشیپ 1 لاؤس هب هجوت اب
  .ددرگ هجوت یشزومآ ماظن ياهصخاش هیقب و .دریگ
 هک يروط هب داد هعسوت شزومآ عطاقم مامت رد ار ینیرفآراک شزومآ دیاب :دوشیم داهنشیپ 2 لاؤس هب هجوت اب
 .دشاب يدعب فادها رب هطسوتم و ییامنهار عطاقم دیکأت و تسخن فده رب ییادتبا عطقم دیکأت
 رب نامز تروص رد و درک زهجم ینیرفآراک داوس هب ار سرادم ناملعم دیاب :دوشیم داهنشیپ 3 لاؤس هب هجوت اب
 .دومن هدافتسا هسردم زا جراخ نایبرم زا ناوتیم ،ندوب
 درکیور اب ییانشآ تهج نازومآشناد یمامت يارب یشزومآ ياهسالک :دوشیم داهنشیپ 4 لاؤس هب هجوت اب
 .ددرگ لیکشت اههمانرب يارجا و اهسیردت شور رد نآ ریثات و یهوژپ هدنیآ
 شرورپ و یشزومآ ماظن رد نآ نداداج قیرط زا یهوژپ هدنیآ ياهتراهم :دوشیم داهنشیپ 5 لاؤس هب هجوت اب
 .تفر يریگدای دوبهب لابقتسا هب روشک یشزومآ ياههمانرب و
 يارب یفاک هزادنا هب ار نازومآ شناد شرورپ و شزومآ هرادا نیلوئسم :دوشیم داهنشیپ 6 لاؤس هب هجوت اب
 ياهمیت رد راک ماگنه ات دننک تیاده و دنهد شزومآ یسرد و یشزومآ همانرب رب نآ ریثات و یهوژپ هدنیآ شناد
 .دنشاب قفوم يروآون
 

  .دنروآ مهارف نازومآشناد يارب ار یهوژپ هدنیآ زا بسانم هدافتسا هنیمز نیرفآراک سرادم همه .1
  .دریگب رظن رد ار هعماج تیبرت و شزومآ یجنسزاین دیاب یهوژپ هدنیآ تاعلاطم .2
 ییاهراکهار یسرد همانرب دوبهب تهج رد و ییاسانش یتسیاب یسرد همانرب رد هدنیآ تادیدهت و اهتصرف .3

 .دریگب ماجنا
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The effect of future research knowledge on the educational program 
and curriculum of entrepreneurial schools in Mazandaran province 

in order to present a model 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of future research 
knowledge on the educational program and curriculum of entrepreneurial 
schools in Mazandaran province in order to present a model. The purpose 
of this study was field data collection method and descriptive survey 
method. The statistical population consisted of all experts in the 
curriculum and curriculum of Entrepreneurship Schools in Mazandaran 
Province in the academic year of 1389-99 in 194, using Krejcie and 
Morgan table and stratified random sampling (by gender). 123 persons 
were selected as sample size. Data were collected using standard 
questionnaires of futures research knowledge of Parsa et al. (2011), 
Sheikh curriculum (2009) and researcher-made educational planning 
questionnaire. The validity of these questionnaires was confirmed by 
experts. Reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient (future 
research knowledge = 0.78, curriculum 0.84 and educational planning 
0.86%). Descriptive and inferential statistics were used for data analysis 
using Spss and Lisrel software. The results showed that future research 
knowledge affects the curriculum and curriculum of entrepreneurial 
schools in Mazandaran province in order to present the model. 

 

Keywords: Futurology, educational program, Curriculum, Entrepreneurial 
Schools. 

 


