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 :هدیکچ
 
  ایاپ و اور یسایقم  یحارط فده اب رضاح شهوژپ ،هاگشناد نایوجشناد يارب یتاعالطا داوس تیمها هب هجوت اب
 يارب .تسا  هدش  ماجنا یسانشناور هتشر یلیمکت تالیصحت نایوجشناد  یتاعالطا داوس شجنس روظنم هب
 اب هیلوا سایقم کی ،دنتشاد یفاک هبرجت و شناد هک یتیبرت یسانشناور ناصصختم رظن ساسا رب ،روظنم نیا
 رهش ياههاگشناد  یلیمکت تالیصحت هرود نایوجشناد لماش شهوژپ يرامآ هعماج .دش هیهت هیوگ 35 دادعت
 یفداصت يریگ هنومن شور زا هدافتسا اب رفن 286 دادعت ،يرامآ هعماج نایم زا .دوب یسانشناور هتشر رد نارهت
 ياههداد لیلحت يارب .دنداد خساپ سایقم هب و دندش باختنا شهوژپ رد ناگدننک تکرش ناونع هب يا هشوخ
 لقتسم t نومزآ و یگتسبمه بیرض ،یلماع لیلحت يرامآ ياهشور و SPSS رازفامرن زا ،هدمآ تسد هب
-هیوگ ياوتحم هب هجوت اب .داد ناشن ار دعب جنپ دوجو یلماع لیلحت جیاتن ،هیوگ 11 فذح زا سپ .دش هدافتسا
 هیاپ شناد و يرامآ شناد ،تاعالطا يوجتسج ،نییبت و جاتنتسا ،یسانش شور نیوانع تحت هناگجنپ داعبا ،اه
 و جاتنتسا ،یسانش شور داعبا يارب و 88/0 سایقم لک هرمن يارب ییایاپ بیرض .دندش يراذگمان شهوژپ
  ،71/0 ،84/0 ،83/0 اب ربارب  بیترت هب ،شهوژپ هیاپ شناد و يرامآ شناد ،تاعالطا يوجتسج ،نییبت

 رد دناوتیم و تسا رادروخرب مزال تیافک زا هدش یحارط رازبا هک داد ناشن رضاح شهوژپ .دوب 59/0 و 82/0
  .دریگ رارق هدافتسا دروم اهشهوژپ
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 همدقم
 
 زاین  ثحب  تسا مزال  دشاب  یشزومآ  ماظن رد   رییغت لاح رد  ياه زاین  يوگخساپ   یشزومآ يزیر همانرب  هکنآ  يارب
 یتوـمیت و رواـه .تـسناد  دوـخ زا ریذـپان ادج یشخب ار  نآ و  درک  دادملق   يرورض رما کی  ار یشزوما ياه  یجنس
  اـهنآ يدنبتیولوا و یشزومآ ياهزاین ییاسانش ار  یشزومآ يزیرهمانرب  رد  یساسا  ياهماگ زا  یکی   زین  )2011(
 رتتحار یشزومآ هعسوت ياهدنیارف يارجا ،دوش ماجنا یتسرد و یبوخهب هلحرم نیا رگا هک  دننکیم نایب  و  دننادیم
 ات تیعضو نیا نیب هلصاف ندرک صخشم و دوجوم تیعضو یسررب ار یجنسزاین نیشیپ نیققحم  .دوب دهاوخ رترثؤم و
 یناـسنا يورـین يزاسدنمناوت ياتسار رد مهم ياهرازبا زا یکی ناونعهب یشزومآ یجنسزاین .دننادیم بولطم تیعضو
 و نارـیگ میمـصت هب و هدرک لیهست ار عیرس و شخبرثا يریگمیمصت ،هدش یشزومآ ياهفاکش يزاسنایامن بجوم
 ياههـنیزگ يدـنبتیولوا اـب ،هدنیازف ياههنیزه و دودحم یلام عبانم هب هجوت اب ات دهدیم ار ناکما نیا نازیر همانرب
  تاـعالطا یجنـس زاـین .)1394 ،ناراکمه و یبالوط( دنریگراکهب اهفاکش ندرک رپ يارب ار بسانم راکهار ،فلتخم
 .دهدیم تسد هب بولطم جیاتن و دوجوم جیاتن نایم ياههلصاف ییاسانش  يارب ، تسا  درکلمع رب ینتبم هک ار ریذپ دییات
 اـه هداد هـب یـسرتسد نیارباـنب .  درب یم راک هب  ار درکلمع رب  ینتبم و تواضق رب  ینتبم ياه هداد  روظنم نیا  يارب
-یم ای و دراد دوجو تواضق رب ینتبم ياه هداد عبانم زا يرایسب ،اتسار نیا رد . تسا يرورض رما کی یجنس زاین  يارب
  و نمفاـک ( دوـشیـم هدافتـسا اـه هبحاصم و اه  همانشسرپ زا اهنآ يروآدرگ يارب الومعم هک دروآ دوجو هب ار اهنآ ناوت
 دوـشیـم  ثعاب اریز  دنتسه مهم رایسب یشزومآ يزیر همانرب دنیارف رد  اه هداد نیا  ندروا  تسد هب .)1396، نمره
 يروادرـگ رازبا  هب یبایتسد ،اهزاین صیخشت اب طبترم تارییغت هب هجوت اب ،اذل  .دوش هجوت ناریگارف   ياههتسناد هب هک
 . تسا  تیمها زئاح اه زاین نآ شجنس يارب تاعالطا

 يداـصتقا و یـسایس ،یـگنهرف ،یعامتجا نوگانوگ ياه هصرع ،تاطابترا ماظن رد هدنیازف تارییغت لابند هب ،ور نیا زا   
 هدـعاق نیا زا صاخ روطب یلاع شزومآ ماظن و ماع روطب یشزومآ ياه ماظن عبطلاب هکدنا هدش يدج تالوحت شوختسد
 یلاع شزومآ ياه ماظن یسانش تفرعم لوحت بجوم یناسر عالطا ياه هکبش رد نوزفازور تارییغت نیا .تسین ینثتسم
 باـستکا ياتـسار رد یـشزومآ فادـها ددـجم یـهد نامزاس و فیرعت ،ور نیا زا ؛تسا هتشگ اه هاگشناد تلاسر رییغت و
 رد ناوـت یـم هـک تـسا ییاـه تـیولوا زا یکی یتاعالطا داوس نوچمه شناد بسک اب طبترم ياه تراهم و اه تیلباق
 روـظنم هـب شـناد ندرـک یتاـیلمع و شهوژپ اب شزومآ قیفلت .دیدرگ روصتم اه هاگشناد دیدج ياه تیرومام بوچراچ
 اـه هاگشناد تیرومام ،تسا نآ هاوگ )1397 ،یناخمرک( هعماج ياهزاین اب اه هاگشناد یشزومآ ياههمانرب دمآراک طابترا
 شرورپ و اه تیلباق باستکا ،لیلد نیمه هب .ددرگیمن دودحم يرظن شناد هژیوب شناد لاقتنا هب افرص شزومآ ءاقترا رد
    .تسا ریذپانراکنا یترورض ،دنشاب یم مرن ياه تراهم نامه يریبعت هب هک شناد بسک دنیارف اب طبترم ياه تراهم
 و سورـگ( تـسا یتاـعالطا ياـه تراـهم ،دـهد لکش ار اه تیلباق نیا يزکرم هتسه دناوتیم هک مهم رصانع زا یکی
 یتاـعالطا داوـس .دـیامن خر یتاـعالطا داوـس موهفم هک تسا هدش بجوم یتاعالطا تیلباق و تراهم .)2012 ،ماهتال
 .دنـشاب هتـشاد يرثؤم درکلمع زورما ریغتم تدش هب يایند رد دهدیم ناکما دارفا هب هک تسا ییاهییاناوت هعومجم رگنایب
 ،یتاعالطا داوس زا یبسانم حوطس هب نایوجشناد زاین و تسا رادروخرب ياهژیو تیمها زا یلاع شزومآ ماظن ،اتسار نیا رد
  .)2016 ،ناراکمه و وتنیپ( ددرگ یم راکشآ شیپ زا شیب

 یبایشزرا و تاعالطا هب یسرتسد ییاناوت ،زاین دروم تاعالطا صیخشت ییاناوت لماش هک یلاع شزومآ رد یتاعالطا داوس
 یتاعوـضوم هلمج زا ،)2007،ناراکمه و نوب( تسا یبدا تقرس زا بانتجا دننام یقالخا ياهدک هرابرد شناد زین و نآ
 ماـجنا ياهشهوژپ هاوگ هب هکنآ دوجو اب .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم یلاع شزومآ ياه يزیر همانرب رد هزورما هک تسا
 یباـیزرا اـما دنتسین رادروخرب یلوبق لباق یتاعالطا داوس زا اههاگشناد رد لیصحت هب لوغشم نایوجشناد زا يرایسب ،هدش
 .)2017 ،ناـجبـس و کـنامرتیپ( دـنرادن یـشهوژپ ياـهراک اـب هـطبار رد دوـخ یتاـعالطا داوس حطس زا زین یتسرد
 داوـس تراـهم مزلتـسم تاـعالطا راـجفنا رـصع رد "تاعالطا یفاضا راب" تیریدم ،دنک یم ناونع )2010(نوسلویش
 ياـه طیـحم نآ بـقاعتم و یلاع شزومآ رد تیقفوم يارب یساسا تراهم یتاعالطا داوس هکنآ مغریلع .تسا یتاعالطا
 هچرگ .دشاب یم سرتسد رد اه تراهم هعومجم نیا یبایزرا يارب یکدنا ياهرازبا ،دوب دهاوخ )2008 ،گربنزیآ( یلغش
 تـسا هدـش شالت ،دنراد ناگدنریگدای شناد نازیم زا يدروآرب اتدمع هک هدش درادناتسا ياه نومزآ زا هدافتسا اب نونکات
 .دنراد یعقاو یگدنز رد لیصا طیارش اب یکدنا هباشت اهنومزآ نیا ،لاح نیا اب ؛دریگ تروص یتاعالطا داوس زا يدروآرب

 مهم رایسب تراهم کی یتاعالطا داوس هک دنرواب نیا رب یخرب .تسا هدش هئارا يددعتم فیراعت ،یتاعالطا داوس موهفم زا
 سورـب .)1997 ،رپوـک و یلوانـسا( دـشخب دوـبهب ار نایوجشناد هعلاطم تیفیک و هعلاطم ياهتداع دناوتیم هک تسا
 يریگداـی روـظنم هـب اـهنآ زا هدافتـسا و یهدنامزاـس ،یباـیزرا و تاـعالطا بسک ییاناوت ار یتاعالطا داوس ،)2003(
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 زـکارم و راـک ،هناخ طیحم رد یمسر ریغ و یمسر يریگدای هنیمز ود ره رد بسانم يریگ میمصت و ،هلأسم لح ،بولطم
-تراـهم هعومجم لماش یتاعالطا داوس هک دنتشاد نایب )2004( رزلس و دلانودکم ،لیونالگ ،نوتپال .دنادیم یشزومآ
 الاـب حوطـس يریگداـی يارـب مـهم ییاـناوت کـی و دوریم رتارف اهنآ ندرب راک هب و تاعالطا بسک زا هک تسا ییاه
 هـب و دنوش رادروخرب هلأسم لح ییاناوت و يداقتنا رکفت زا ات دنکیم کمک اههاگشناد نایوجشناد هب هک دوشیم بوسحم
 هـب نیـنچمه .دنـشاب هتـشاد یعاـمتجا تیلوئـسم ساـسحا و هتـشاد یلوـبق لباق یندم تکراشم هک دنکیم کمک اهنآ
 نیـمه رـب .دنـشاب يرتقفوم دارفا راک رازاب و هعماج هب دورو و یهاگشناد تالیصحت زا سپ ات دنکیم کمک نایوجشناد
 يرادـباتک ياه شهوژپ و جلاک نمجنا ،دراد دوجو زین یتاعالطا داوس اب طبترم فیراعت رد هک یتاهباشت بسح رب ،ساسا
 . تسا هدرک حرطم یتاعالطا داوس یفرعم يارب ار ییاه صخاش )2014،نپمارک و ریام ،رتیپ ،رنچیل زا لقن هب 2000(
 :تسا یتاعالطا داوس درادناتسا راهچ رب لمتشم اه صخاش نیا

 و شهوژـپ رد یتامدـقم ياـه شور كرد :فرـعم درـکلمع صخاـش ( زاـین دروـم تاعالطا نازیم و تیهام نییعت -1
 ،)تسا مزال طبترم عبانم باختنا يارب هک یکیمداکآ یطابترا ياهوگلا

 شـناد اـب دـیدج تاـعالطا هسیاقم :فرعم درکلمع صخاش( دوخ شناد ماظن رد اه نآ بیکرت و تاعالطا یبایشزرا -2
 درـف هب رصحنم ار هعومجم نیا هک رگید ياه یگژیو ریاس و تاعالطا نایم داضت ،تاعالطا شزرا نییعت روظنمب نیشیپ
 .)دزاس یم

 تاعالطا نتسب راکب :فرعم درکلمع صخاش (صاخ یفده هب یبایتسد روظنم هب رثوم یلکش هب تاعالطا يریگراکب -3
   .)صاخ هئارا ای هلاقم ،هژورپ کی قلخ و يزیر همانرب يارب نیشیپ و دیدج

 رد یتاـعالطا تراهم کی هباثم هب هکلب درجم موهفم کی ناونع هب هن یتاعالطا داوس دهد یم ناشن قوف ياه صخاش
 نوـچ يدـیدج ياه هزاس یتاعلاطم یط اتسار نیمه رد و ددرگ یم جتنم یتاعالطا یگتسیاش هب اه تراهم ریاس اب دنویپ
 اـن و چیکیناروـک ،چیناواتلوک ؛2006 ،ياموا و ولنایوکآ ،الگونابراک ،لاثم يارب ( دنا هدش یفرعم یتاعالطا يدمآراک دوخ
 هـب دوـخ هعلاطم رد )2013( نملید و نوسلین ،سپا ناو ،یگارسا ،رزراپ ،ریمسوف ،زترو ،نینچمه .)2015 ،الگنوس –
 تیقفوم و يا هفرح ،یملع دشر بجوم هک دنتسه ییاهتراهم ،يداقتنا رکفت و یتاعالطا داوس هک دنتخادرپ عوضوم نیا
 .دـننکیم لابند نوگانوگ ياه هنیمز رد ار یکرتشم فادها ،تراهم ود نیا هک دننکیم هفاضا اهنآ .دنوشیم نایوجشناد
 دـنیارف يداـقتنا رـکفت ،دشابیم اهنآ زا رثؤم هدافتسا و یبایزرا ،تاعالطا نتفای ییاناوت لماش یتاعالطا داوس هکیلاح رد
 ،اتـسار نیـمه رد .دوـشیـم لماـش ار هلأـسم اـی عوضوم کی دروم رد يریگ میمصت روظنم هب اههدیا یبایزرا و وجتسج
 داوـس تراـهم هـک دـهدیـم ناـشن )2016( روپراـپ و وئاش و )2006( کیاک و زجیرب ،یلکاب ،يزنیک ،هوک تاعلاطم
  .دنکیم افیا نایوجشناد یلیصحت تیقفوم رد یمهم شقن یتاعالطا

 يرازبا دوجو ،یشهوژپ روما رد نآ ریثأت و ییوجشناد هعماج رد یتاعالطا داوس تیمها هب رظن و دش نایب هچنآ هب هجوت اب
 یـشزومآ ماـظن  رد يزـیر هـمانرب  يارـب  مـهم  ترورـض کی نایوجشناد یتاعالطا داوس شجنس روظنم هب ایاپ و اور
 دروآرـب ،یـعقاو طیارـش اـب كدنا طابترا ای و ندوب ینالوط لیلدب هدش نیودت ياه سایقم نونکات ،اما .دوشیم بوسحم
 رد صاـخ روـطب ،اـیاپ و اور یسایقم ،تسا هدیدرگ شالت شهوژپ نیا رد ور نیا زا  .دنهد هئارا دنناوت یمن یقیقد نادنچ
  .ددرگ نیودت و یحارط هتشر نیا  نایوجشناد یتاعالطا داوس يریگ هزادنا يارب یسانشناور هزوح

  :شهوژپ شور

 كرتشم تروص هب )تعاس 14 دودح و هسلج 5( یتاسلج یط یسانشناور هتشر ناصصختم ادتبا رازبا نیا هیهت روظنم هب
 ياـهرایعم و اهصخاش نیرتهدمع ،یتاعالطا داوس موهفم زا يدربراک و نشور یفیرعت نایب نمض ،رگیدکی اب لماعت رد و
 و تالمج زا ار دوخ تفایرد ات دش هتفرگ کمک نایوجشناد زا دنیارف نیا لوط رد .دندومن تسرهف ار موهفم نیا اب طبترم
 تـفایرد نایوجـشناد زا هـک يدروخزاـب و هدش میظنت ياههیوگ هب هجوت اب یسانشناور ناصصختم  .دننک نایب اهشسرپ
 لاؤس 35 اب هیلوا همانشسرپ کی هب ماجنارس هک دنتفر شیپ همانشسرپ میظنت و اههیوگ ندرک ییاهن تمس هب دندومنیم
 .دنتفای تسد

 نارـهت رهـش ياـههاگـشناد یسانشناور هتشر رد رتالاب ای 5 مرت یسانشراک نایوجشناد لماش شهوژپ نیا يرامآ هعماج
 )روـن مایپ هاگشناد و یمزراوخ هاگشناد ،یتشهب دیهش هاگشناد ،ییابطابط همالع هاگشناد ،ارهزلا هاگشناد ،نارهت هاگشناد(
 شهوژـپ رد ناگدننکتکرش ناونع هب ياهشوخ یفداصت يریگهنومن شور زا هدافتسا اب اهنآ زا رفن 286 دادعت هک دندوب
 ود ،روکذـم ياـههاگـشناد رد یـسانشناور هدکـشناد ره زا هک تروص نیا هب .دنداد خساپ اههمانشسرپ هب و دندش باختنا
 همانـشسرپ هـب هدننکتکرش هورگ ناونع هب بختنم ياهسالک نایوجشناد لک و دندش باختنا فداصت هب سرد سالک
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 روـضح ،اـههداد يور رـب یلماـع لـیلحت ماـجنا يارب هک دوب رواب نیا هب دانتسا ،یباختنا هنومن مجح كالم .دنداد خساپ
 هـک درادیـم ناـیب ،)1389( تـنالاپ هـطبار نیمه رد .)1388،راگلنس ،پمک ،سیرب( تسا زاین دروم رفن 200 لقادح
 تـیاعر لاؤـس رـه اـی هیوگ ره يارب هدننکتکرش 5 لقادح تبسن و دشاب هدننکتکرش 150 زا رتشیب دیاب هنومن مجح
 رد و دوب دهاوخ هنامرحم اههمانشسرپ زا هدمآ تسد هب تاعالطا هک دش هداد حیضوت شهوژپ رد ناگدننکتکرش هب .ددرگ
 یـلو تسا هنابلطواد حرط رد اهنآ تکراشم هک دش يروآدای نینچمه .تفرگ دنهاوخ رارق هدافتسا دروم یشهوژپ راک کی
-همانـشسرپ هـعومجم زا ،ندوب صقان لیلد هب همانشسرپ شش دادعت  .دندادن فارصنا حرط رد تکرش زا دارفا زا کیچیه
 .دـنتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم و دندش لیلحت دراو همانشسرپ 280 دادعت تیاهن رد و دندیدرگ فذح لوبق لباق ياه
 53/22 نایوجـشناد ینـس نیگناـیم .دندوب درم )%9/27( رفن 78 و نز اهیندومزآ زا )%1/72( رفن 202 دادعت نیا زا
  .دوب لاس 50 نس رثکادح و 19 نس لقادح اب )= S 65/3( لاس

 یگتسبمه بیرض و یلصا ياههفلؤم هویش هب لماع لیلحت يرامآ ياهشور زا هدافتسا اب هدش يروآدرگ يرامآ ياههداد
 .دنتفرگ رارق لیلحت دروم نوسریپ

 
 :شهوژپ ياه هتفای
 یلـصا ياـههـفلؤم هویـش هـب یفاـشتکا لماع لیلحت شور زا هدش یحارط سایقم رد دوجوم لماوع جارختسا روظنم هب
 یسررب دروم هجیتن و هدش لیلحت دراو اههیوگ مامت ادتبا رد .تفرگ تروص هلحرم ود رد اههداد لیلحت دنیارف .دش هدافتسا
 هـکنیا ای هدشن يرازگراب اهلماع زا کیچیه يور ،تالاؤس عومجم زا لاؤس هدزای هک دوب نیا زا یکاح جیاتن .تفرگ رارق
 زا دادـعت نـیا فذـح اـب .دـندیدرگ فذـح اـههداد ییاهن لیلحت زا نیا ربانب ،دنتشاد یکیدزن يرازگراب لماع دنچ يور رب
   .دندوب ییاهن لیلحت يارب مزال تیافک دجاو هک دندنام یقاب هیوگ 24 تیاهن رد ،تالاؤس

 یلماـع لـیلحت شور زا هدافتسا اب اههداد ییاهن لیلحت ،دندوب رادروخرب مزال تیافک زا هک یتالاؤس هعومجم هب ندیسر اب
 ،کی زا رتالاب هژیو ياهشزرا و يرکسا رادومن ساسا رب  .تفرگ ماجنا 1سکامیراو شخرچ اب و یلصا ياههفلؤم شور هب
 هـک داد ناـشن یفاـشتکا یلماـع لیلحت زا لصاح جیاتن .دش جارختسا سایقم هناگ راهچ و تسیب ياههیوگ زا لماع جنپ
 لـیلحت يارـب هدـش يروآدرـگ ياـههداد تیافک زا یکاح هک تسا 87/0 اب ربارب لیلحت نیا يارب KMO بیرض رادقم
 /001( دوـب راداـنعم يراـمآ رظن زا هک دمآ تسد هب 16/2360 اب ربارب زین تلتراب تیورک نومزآ رادقم .دشابیم یلماع
<p، 276 = df(. و 45/1 ،52/1 ،29/2 ،89/6 اـب رـبارب بـیترت هـب هدش جارختسا دعب جنپ يارب هژیو شزرا رادقم 

 نییبت سنایراو هک دیدرگیم یبایزرا لماع جنپ نیا طسوت سایقم نیا لک سنایراو زا %58/55 عومجم رد و دوب 22/1
 یـسررب زا سـپ .دوـب %17/8 و %14/9 ،%45/10 ،%48/10 ،%35/17 اب ربارب بیترت هب ،هناگجنپ داعبا طسوت هدش
 اب مود دعب ،یسانش شور مان هب لاؤس 11 اب لوا دعب ،ساسا نیا رب .دندش يراذگمان هدش جارختسا داعبا ،اههیوگ ياوتحم
 هـیاپ شناد مان هب لاؤس 3 اب مراهچ دعب ،تاعالطا يوجتسج مان هب لاؤس 5 اب موس دعب ،نییبت و جاتنتسا مان هب لاؤس 3
 .دندش هدیمان يرامآ شناد مان هب لاؤس 2 اب مجنپ دعب و شهوژپ

 كالـم هـک تـسا رـکذ لـباق .دـشابیم داعبا زا کی ره هژیو شزرا و اهنآ یلماع راب ،اههیوگ ياوتحم رگناشن 1 لودج
 کـی رد تالاؤـس هکنیا هب هجوت اب .تسا هدوب 30/0 زا شیب یلماع راب ،داعبا ای لماوع زا کی ره يارب هیوگ ره باختنا
 لاؤس 11 اب یسانش شور دعب ،نیاربانب دناهدش میظنت )مقفاوم الماک( 4 ات )مفلاخم الماک( 1 زا ياهجرد 4 ترکیل فیط
 دعب ،3 هرمن لقادح و 12 هرمن رثکادح ياراد لاؤس 3 اب نییبت و جاتنتسا دعب ،11 هرمن لقادح و 44 هرمن رثکادح ياراد
 هرمن رثکادح ياراد لاؤس 2 اب يرامآ شناد دعب ،5 هرمن لقادح و 20 هرمن رثکادح ياراد لاؤس 5 اب تاعالطا يوجتسج
  .دشابیم ،3 هرمن لقادح و 12 هرمن رثکادح ياراد لاؤس 3 اب شهوژپ هیاپ شناد دعب و 2 هرمن لقادح و 8

 

 

 
1- varimax 
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 لماوع زا کی ره رد اهنآ یلماع راب و اههیوگ ياوتحم : 1 لودج

 اهنآ یلماع راب و لماوع اههیوگ ياوتحم فیدر

 2 دعب 1 دعب

 

 5 دعب 4 دعب 3 دعب

 اـههداد يروآعـمج يارـب رـبتعم رازبا کی هک منادیم نم 1
 .تسا ییاهیگژیو هچ ياراد

68/0     

 یـشور هـچ زا شهوژـپ ره ماجنا يارب هک ماهتفرگارف نم 2
 .منک هدافتسا دیاب

65/0     

 زا یـشهوژپ ياهتیلاعف ماجنا يارب یبوخ هب مناوتیم نم 3
 .منک هدافتسا يژولونکت

64/0     

 مزال ياـههداد مناوتیم ییاهنت هب ،شهوژپ کی دنیارف رد 4
 .منک لیلحت و هیزجت و نومزآ ،جارختسا ار

63/0     

 نیـشیپ ياهشهوژپ ياه ءالخ هنوگچ هک ماهتفرگارف نم 5
 .مهد صیخشت ار

62/0     

     60/0 ..مسانشیم ار یشهوژپ مهم ياهدرکیور نم 6

 يروآعـمج تهج ،ربتعم ياهرازبا زا هدافتسا یگنوگچ  نم 7
 .ماهتفرگارف یبوخ هب ار اههداد

60/0     

 راـبتعا دـقاف بلاطم زا ار ربتعم یملع تالاقم مناوتیم نم 8
 مهد صیخشت

59/0     

 هـنوگچ ،شهوژـپ هنیـشیپ میظنت يارب هک ماهتفرگارف نم 9
 . منک يدنبهتسد ار تاعالطا

52/0     

 کـی زا ،هیـضرف نتـشون يارب ناوتیم هک ماهتفرگارف نم 10
 .درک هدافتسا نیشیپ ياهشهوژپ ای هیرظن

44/0     

 هدافتـسا مدوـخ نابز زا ،نارگید بلاطم لوق و لقن رد نم 11
 .منکیم

40/0     

 اـب ههجاوم رد ماهتفرگارف ،نیشیپ ياهشهوژپ رورم رد نم 12
 .مشاب ابیکش ضقانتم ياههتفای

 80/0    

 یـحارط هـب دوـخ ياـههـتفای ساـسا رـب ماهـتفرگارف نم 13
 .مزادرپب هدنیآ ياهشهوژپ

 79/0    

 ياـههتفای و نیشیپ ياهشهوژپ ساسا رب ماهتفرگارف نم 14
 .مزادرپب ون ياههدیا هئارا هب دوخ

 75/0    

 یتاـعالطا هـچ هـک مـنادیم شهوژپ کی ماجنا يارب نم 15
 .تسا زاین دروم

  77/0   

 هـب یعباـنم هـچ زا ار زاـین دروـم تاعالطا هک منادیم نم 16
 .مروآ تسد

  69/0   
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 زا يدراوـم هـچ رد هک منادیم شهوژپ کی ماجنا رد  نم 17
 .منک هدافتسا یتاعالطا هچ

  61/0   

 ياهنامزاـس رد دوـجوم تاـعالطا زا مناوتیم یبوخ هب نم 18
 .منک هدافتسا فلتخم

  53/0   

 ار شهوژـپ کی ماجنا يارب زاین دروم بلاطم مناوتیم نم 19
 .منک وجتسج فلتخم عبانم رد

  43/0   

 لوصا یشهوژپ تیلاعف کی رد هک ماهتفرگارف یبوخ هب نم 20
 .منک تیاعر ار یقالخا

   78/0  

 یـسانشناور فلتخم ياهدرکیور فورعم نازادرپهیرظن نم 21
 مسانشیم ار

   76/0  

 زا عـقوم هـچ شهوژـپ کی ماجنا يارب هک ماهتفرگارف نم 22
 .منک هدافتسا نومزآ ای هبحاصم ای همانشسرپ

   66/0  

 مدوخ یلیصحت هتشر رد هدافتسا دروم يرامآ ياهشور نم 23
 .ماهتفرگارف یبوخ هب ار

    86/0 

 ار مدوخ یلیصحت هتشر رد هدافتسا دروم يرامآ میهافم نم 24
 .ماهتفرگارف یبوخ هب

    85/0 

 22/1 45/1 52/1 29/2 89/6 هژیو شزرا 

 یلماـع راـب ،40/0 اـت 68/0 نیـب یـسانش شور دعب اب طبترم تالاؤس یلماع راب دهدیم ناشن 1 لودج هک هنوگنامه
 نیـب تاـعالطا يوجتـسج دـعب اب طبترم تالاؤس یلماع راب ،75/0 ات 80/0 نیب نییبت و جاتنتسا دعب اب طبترم تالاؤس

 اب طبترم تالاؤس یلماع راب و 66/0 ات 78/0 نیب شهوژپ هیاپ شناد دعب اب طبترم تالاؤس یلماع راب ،43/0 ات 77/0
 .تسا ریغتم 85/0 ات 86/0 نیب يرامآ شناد دعب

 داوـس ساـیقم یـیاور دروـم رد رتـشیب یـسررب روظنم هب ،سایقم ياه هیوگ يور رب هدش ماجنا یلماع لیلحت رب هوالع
 ساـیقم نیا داعبا زا کی ره هرمن زین و سایقم لک هرمن اب سایقم داعبا زا کی ره هرمن نیب یگتسبمه بیرض ،یتاعالطا
 و لک هرمن اب سایقم داعبا نیب یلوبق لباق یگتسبمه هک دوشیم هدهاشم 2 لودج هب هجوت اب .دیدرگ هبساحم رگیدکی اب
 و ارـگمه یـیاور ياـیوگ جیاـتن نـیا هـک دراد دوجو رگیدکی اب سایقم هناگود داعبا نیب یفیعض و نیئاپ اتبسن یگتسبمه
 .دشابیم سایقم زا هدش ییاسانش لماوع يارگاو

 سایقم لک هرمن اب و رگیدکی اب لماوع یگتسبمه بیرض :2 لودج

 6 5 4 3 2 1 لماع هرامش

      1 یسانش شور 1

     1 32/0** نییبت و جاتنتسا 2

    1 47/0** 50/0** تاعالطا يوجتسج 3

   1 30/0** 34/0** 33/0** شهوژپ هیاپ شناد 

  1 31/0** 48/0** 39/0** 43/0** يرامآ شناد 

 1 65/0** 54/0** 76/0** 64/0** 87/0** یتاعالطا داوس لک هرمن 
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 .دنتسه رادینعم P>01/0 حطس رد بیارض **

 هدافتـسا ندرـک همین ود و ینورد یناسمه شور ود زا سایقم لک ییایاپ زین و داعبا زا کی ره ییایاپ نازیم یسررب يارب
 همه ایآ هکنیا ینعی .دوشیم دیکأت سایقم کی هدنهدلیکشت يازجا ای اههدام یتخاونکی رب ینورد یناسمه شور رد .دش
 یـنورد یناـسمه ياهـصخاش نیرتجیار زا یکی .)1389 ،1تنالاپ( هن ای دنریگیم هزادنا ار یناسکی ییانبریز هزاس اههدام
 هدـمآ تـسد هـب بیرـض رـضاح شهوژپ رد .)1389 ،تنالاپ زا لقن هب ؛2003 ،2سیلو د( تسا خابنورک يافلآ بیرض
 و شهوژـپ هـیاپ شـناد ،تاعالطا يوجتسج ،نییبت و جاتنتسا ،یسانش شور داعبا يارب و 88/0 سایقم لک هرمن يارب
 هـمین ود شور هـب هدمآ تسد هب بیرض .دوب 82/0 و 73/0  ،71/0 ،84/0 ،83/0 اب ربارب  بیترت هب ، يرامآ شناد
 نـیا هب .دوب 82/0 و 63/0 ،64/0 ،79/0 ،82/0  ،85/0 اب ربارب بیترت هب نآ داعبا و همانشسرپ لک يارب زین ندرک
  .دنتسه رادروخرب یبولطم ییایاپ زا سایقم لک زین و داعبا زا کی ره دهدیم ناشن هدمآ تسد هب جیاتن ،بیترت

 یـت نوـمزآ زا هدافتسا اب ،یتاعالطا داوس لک هرمن رب زین و  یتاعالطا داوس داعبا رب تیسنج ریغتم ریثأت یسررب روظنم هب
 3 لودـج رد جیاـتن هـک تـفرگ رارق هسیاقم دروم لک هرمن زین و نوگانوگ داعبا رد رسپ و رتخد نایوجشناد هرمن ،لقتسم
 ظاـحل هـب ،یتاعالطا داوس لک هرمن رد زین و یتاعالطا داوس داعبا زا کیچیه رد دوشیم هدهاشم هک هنوگنامه .تسا هدمآ
 .درادن دوجو رسپ نایوجشناد نیگنایم اب رتخد نایوجشاد هرمن نیگنایم نیب يرادانعم توافت يرامآ

 سایقم نیا لک هرمن و یتاعالطا داوس سایقم لماوع رد رسپ و رتخد نایوجشناد هرمن نیگنایم هسیاقم :3 هرامش لودج

 P یت رادقم يدازآ هجرد نیگنایم هورگ لماع

 رتخد یسانش شور

 رسپ

91/26 

78/26 

278 184/0 

 

854/0 

 رتخد نییبت و جاتنتسا

 رسپ

73/6 

64/6 

278 315/0 753/0 

 رتخد تاعالطا يوجتسج

 رسپ

32/11 

18/11 

278 455/0 650/0 

 رتخد يرامآ شناد

 رسپ

06/5 

19/5 

278 652/0 515/0 

 رتخد شهوژپ هیاپ شناد

 رسپ

89/5 

65/5 

278 274/1 214/0 

 رتخد لک هرمن

 رسپ

93/55 

45/55 

278 378/0 706/0 

 هرـمن زـین و یتاعالطا داوس نوگانوگ داعبا رد نارسپ و نارتخد تارمن نیگنایم نیب ،هک تسا نآ زا یکاح 3 لودج جیاتن
 .درادن دوجو يرادانعم توافت ،یتاعالطا داوس لک

 
1- Pallant 
2- De Vellis 
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 :يریگ هجیتن و ثحب 

 ببس تاعالطا بسک عبانم عونت و نوگانوگ ياههزوح رد شهوژپ شرتسگ ،رصاعم يایند رد يژولونکت عیرس تفرشیپ
 .دبای نوزفازور یتیمها ،تاعالطا زا حیحص هدافتسا و یبایزرا ،صیخشت ییاناوت ناونع هب یتاعالطا داوس هک تسا هدش
 هب ،یتاعالطا داوس موهفم ندرک يدربراک تهجرد يدایز شالت هک دهدیم ناشن ،ناریا رد هدش ماجنا تاعلاطم رورم
 هطساو هب هک دوب يرازبا یحارط شهوژپ نیا یساسا فده ،يور نیا زا .تسا هتفرگن تروص یسانشناور هزوح رد هژیو
 نیا رب اهشالت ،روظنم نیا يارب .دومن يریگهزادنا ار یسانشناور هتشر نایوجشناد یتاعالطا داوس نازیم ناوتب نآ
 ییاوتحم ییاور شیازفا روظنم هب .دوش هدید كرادت و هیهت یتالاؤس ،يرظن ثحابم هب تیانع اب هک دش زکرمتم
 نیا یلیمکت تالیصحت نایوجشناد و یسانشناور هزوح دیتاسا و نیصصختم تارظن زا نامزمه تروص هب ،همانشسرپ
 .دش هدافتسا هتشر
 اهنآ يارجا تیلباق و ییاور ،ییایاپ نازیم ،اهسایقم ریز ینف ياهیگژیو هلمج زا یلماوع هب ،يریگهزادنا سایقم کی تیافک
 نیا هک تسا یمک اتبسن تالاؤس ياراد همانشسرپ نیا ياهسایقم ریز ،ینف رظن زا .)1387 ،یناماس( دراد یگتسب
 .دنکیم لیهست ار نارگشهوژپ طسوت سایقم زا هدافتسا ،یگژیو
-یم و تسا رادروخرب یبولطم ییایاپ و ییاور زا هدش یحارط سایقم هک داد ناشن هدمآ تسد هب ياههداد لیلحت جیاتن
 ،فلتخم ياهشهوژپ رد سایقم نیا زا ناوتیم نیاربانب .دیامن هئارا هزاس نیا زا يدامتعا لباق و لوبق لباق ریوصت دناوت
  .دومن هدافتسا نایوجشناد یتاعالطا داوس نازیم یبایزرا روظنم هب
 هب ،شهوژپ نیا رد .دریگیم رارق هجوت دروم ،سایقم کی زا هدافتسا رد هک تسا ییاهیگژیو نیرتمهم هلمج زا ،ندوب اور
 اوتحم ییاور .دش هدافتسا ارگمه ییاور و ارگاو ییاور ،هزاس ییاور ،اوتحم ییاور ياهشور زا سایقم ییاور یسررب روظنم
 :ص :1390 ،1رجنیلرک( دشابیم يریگهزادنا دروم تایصوصخ فرعم ،سایقم ياوتحم ای داوم هک تسا نیا رگنایب

 نیا هک تفرگ هجیتن ناوتیم یسانشناور ياهشهژپ هنیمز رد هبرجت بحاص و لاعف دارفا رظن هب هجوت اب هک ،)133
 زا ،عوضوم اب طبترم يرظن دهاوش اب سایقم نیا یلماع راتخاس ،نیا رب هوالع .تسا رادروخرب ییاوتحم ییاور زا سایقم
 بوسحم سایقم نیا يارب هزاس ییاور دییأت رد صخاش نیرتمهم ،رما نیا هک تسا رادروخرب یبوخ یگنهامه و قباطت
 ياهویش لماع لیلحت شور ،هزاس يزاساور رد هک درادیم نایب )149 :ص :1390( رجنیلرک ،هطبار نیمه رد .دوشیم
 تیافک صوصخ رد KMO بیرض دننام هدمآ تسد هب ياهصخاش هب هجوت اب ،اتسار نیا رد .تسا بولطم و دنمتردق
 زا کی ره يارب کی زا رتالاب هژیو شزرا ،تلتراب تیورک نومزآ بیرض ،یلماع لیلحت يارب سایقم یگتسبمه سیرتام
 ،هدش جارختسا لماوع زا کی ره طسوت هدش نییبت سنایراو دصرد و يرکسا رادومن رد دوجوم ياههفلؤم دادعت ،لماوع
 دوجو ،ییاور ياهصخاش رگید زا ،نیارب هوالع .تسا رادروخرب یبولطم هزاس ییاور زا سایقم نیا هک دومن اعدا ناوتیم
 سایقم لک هرمن اب اهنآ يالاب اتبسن یگتسبمه و رگیدکی اب سایقم کی زا هدش جارختسا لماوع نیب نیئاپ یگتسبمه
 رواب هب .تسا رادروخرب یلوبق لباق ییاور زا یسررب دروم سایقم ،زین رظنم نیا زا هک )2007 ،2يزاتسانآ( دشابیم
 بیرض دوجو و ارگاو ییاور رگنایب ،سایقم کی لماوع نیب فیعض یگتسبمه بیرض دوجو )1387( يزاتسانآ
 .دشابیم ارگمه ییاور رگنایب لک هرمن و لماوع زا کیره نیب رتيوق یگتسبمه
 رب شور نیا .دش هدافتسا ینورد یناسمه شور زا ،هن ای تسا ایاپ هدافتسا دروم رازبا ایآ هک هلأسم نیا یسررب روظنم هب
 نیرتجیار زا یکی هک خابنورک يافلآ بیرض زا ،اتسار نیا رد .دنکیم دیکأت سایقم کی هدنهدلیکشت يازجا یتخاونکی
 سایقم لک هرمن يارب ییایاپ بیرض هک داد ناشن هدمآ تسد هب جیاتن .دش هدافتسا تسا ینورد یناسمه ياهصخاش

  بیترت هب ،شهوژپ هیاپ شناد و يرامآ شناد ،تاعالطا يوجتسج ،نییبت و جاتنتسا ،یسانش شور داعبا يارب و 88/0
 ییایاپ زا سایقم لک زین و داعبا زا کی ره دهدیم ناشن هک تسا 59/0 و 82/0  ،71/0 ،84/0 ،83/0 اب ربارب
 ،70/0 يالاب خابنورک يافلآ بیرض )1389 ،تنالاپ زا لقن هب ؛2003 ،سیلو د( رواب هب .دنتسه رادروخرب یبولطم
 زین و لماوع زا کی ره يارب هدافتسا دروم سایقم ییایاپ هک تفرگ هجیتن ناوتیم ،يور نیا زا .تسا لآهدیا رادقم کی
 .تسا لآ هدیا و بولطم دح رد سایقم لک ییایاپ
 نازیم يریگهزادنا و شجنس رد سایقم نیا يدنمناوت يایوگ ،هدمآ تسد هب ییایاپ و ییاور ياهصخاش ندوب بولطم
 يارب دوخ عون رد شالت نیلوا شهوژپ نیا ،لاح نیع رد .تسا ناریا ییوجشناد هعماج رد نآ داعبا و یتاعالطا داوس
 ياهراک دبلطیم و دوشیم بوسحم یسانشناور هتشر نایوجشناد یتاعالطا داوس يریگ هزادنا تهج يرازبا هیهت
 سایقم طسب هب تبسن انایحا ،یتاعالطا داوس موهفم يرظن ینابم شرتسگ اب و دریگ تروص صوصخ نیا رد يرتشیب
  .دریگ تروص يرتعماج تامادقا دوجوم
 

 
1- Kerlinger 
2- Anastasi 
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 : عبانم

 .نارهت هاگشناد پاچ و تاراشتنا هسسوم ،نارهت ،ینهارب یقتدمحم همجرت .ییامزآ ناور .)1387(. ن آ ،يزاتسانآ •

 هجیدخ همجرت .SPSS همانرب اب یسانشناور ياههداد لیلحت .)1388(. يرمزر ،راگلنس ؛دراچیر ،پمک ؛سالکین ،سیرب •
 .نارود رشن تاراشتنا :نارهت ،يدمص یلع دیس و يدابآیلع

 .شزورف تاراشتنا :زیربت ،ییاضر ربکا همجرت .SPSS همانرب اب يراتفر مولع ياههداد لیلحت .)1389(. یلوج ،تنالاپ •

 و یکشزپناور هلجم .یناریا ياههداوناخ يارب یگداوناخ ياهدنیارف سایقم یحارط و هیهت .)1387( کمایس ،یناماس •
 .162-168 ،)2( 14 ،ناریا ینیلاب یسانشناور

 ،دنز یفجن رفعج و یفیرشاشاپ نسح همجرت ،مود دلج .يراتفر مولع رد شهوژپ ینابم .)1390(. زلکین کیردرف ،رجنیلرک •
  .رون ياوآ تاراشتنا :نارهت

 .یمزراوخ تاراشتنا :نارهت .دنودالوف هللا تزع همجرت .تناک هفسلف .)1380(. نافتشا ،رنروک •

 همجرت .ترچروب ما دلانود . زدراودا لپ هتساریو . قالخا همانشناد رد  قالخا هفسلف لیاسم .)1392(. یک ،نسلین •
 .ایفوس:نارهت .یتمحر هللااشنا

 ،ناراکمه و یفیرشاشاپ نسح همجرت .يدربراک هریغتم دنچ شهوژپ .)1391(. یج.ا ،ونیراگ ؛نلگ ،تسماگ ؛سا سنروال ،زریم •
 .دشر رشن :نارهت

 .)1394(. دیجم ، رهم يدیجم و یسیع ، يدمحم ؛ هرطاخ ،يربنع ؛ نیرسن ، راد هلگ ؛ یلع ، نایخیش ؛هرهاط ، یبالوط •
  هرود . ياتسرپ شزومآ  همانلصف  .یفلد کینکت اب ناتسرل یکشزپ مولع هاگشناد یملع تأیه ياضعا یشزومآ ياهزاین نییعت

  . 2  هرامش 4

 هرواشم درکیور عناوم يواکاو .)1397(. هللادی ، هدازیلع رهم ؛ الیهس ،  یمشاه ؛ میهاربا ، نارمع یحلاص ؛ بنیز ،  یناخمرک •
 ،  متفه  هرود . یشزومآ يزیر همانرب  تاعلاطم  همانلصف  .یشزومآ يزیر همانرب رب دیکات اب ناریا ياه هاگشناد رد ییا هفرح
  . مهدراهچ  هراشم
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Designing and building an information literacy scale for psychology 
students is essential for educational needs assessments 

 

Abstract: 
Due to the importance of information literacy among university students, this 
research was conducted with the goal of constructing a valid and reliable scale to 
assess information literacy in undergraduate psychology students. For this 
purpose, based on the opinion of educational psychologists who had sufficient 
experience and knowledge, an initial scale with 35 items was prepared. The 
statistical population of the study included graduate students of Tehran 
universities in the field of psychology. From the statistical population, 286 
people were selected as participants in the study using cluster random sampling 
method and responded to the scale. By using SPSS software data was analyzed 
by exploratory and confirmatory factor analysis, correlation coefficient and 
independent T test. The results of factor analysis indicated after omitting 
11items, five factors were displayed which entitled: 1) methodology, 2) 
conclusion and explanation, 3) information search, 4) statistical knowledge and 
5) research knowledge base. Reliability coefficient for total scale’s score was 
0.88 and for five aforementioned factors were 0.83, 0.84, 0.71, 0.82, and 0.59 
respectively. Results indicated this measure has psychometric goodness of fit 
and could be used in other research.   

Keywords: Information literacy, Factor analysis, Reliability, validity, Training 
Needs Assessment 

 


