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 بر خشونت خانوادگیمؤثر  اجتماعی عواملبرخی بررسی 
 2امیه حیذسیبن، *1اسذالٍ ثبثبیی فشد

 

 چکیدهچکیده
ی خشوًوِ  خوبوًاد ی ثوٍ ثشسسوی رو حیش      ی خشوًوِ  خوبوًاد ی ثوٍ ثشسسوی رو حیش        ای اص وظشیبت دس حوًصٌ ای اص وظشیبت دس حوًصٌ   ایه پژيَش ثش مجىبی مزمًعٍایه پژيَش ثش مجىبی مزمًعٍ

ارتمبعی ثش خشًوِ خبوًاد ی دس میبن سبوىبن شُش وبشبن پشداختٍ اسِ. دس ایوه  ارتمبعی ثش خشًوِ خبوًاد ی دس میبن سبوىبن شُش وبشبن پشداختٍ اسِ. دس ایوه   ثشخی اص عًاملثشخی اص عًامل

ٍ   5050روب  روب    1818ی آموبسی آن شوُشيوذان   ی آموبسی آن شوُشيوذان     ژيَش اص سيش پیمبیشی استفبدٌ شذٌ ي ربمعٍژيَش اص سيش پیمبیشی استفبدٌ شذٌ ي ربمعٍپپ ٍ سوبل ی شوُش  ی شوُش    سوبل

وفوش رعیویه شوذٌ    وفوش رعیویه شوذٌ      300300ی پژيَش، ثب استفبدٌ اص فشمًل وًوشان رعذاد ی پژيَش، ثب استفبدٌ اص فشمًل وًوشان رعذاد   وبشبن ثًدٌ اسِ. حزم ومًوٍوبشبن ثًدٌ اسِ. حزم ومًوٍ

دَىذ وٍ ثویه حمبیوِ ارتموبعی، ویفیوِ اسرجبخوبت خوبوًاد ی،       دَىذ وٍ ثویه حمبیوِ ارتموبعی، ویفیوِ اسرجبخوبت خوبوًاد ی،         اسِ. وتبیذ ایه پژيَش وشبن میاسِ. وتبیذ ایه پژيَش وشبن می

ی ی مىذی التظبدیِ خبوًادٌ ثب میضان خشًوِ خبوًاد ی، ساثطٍمىذی التظبدیِ خبوًادٌ ثب میضان خشًوِ خبوًاد ی، ساثطٍ  معىًی ي خبوًاد ی ي سضبیِمعىًی ي خبوًاد ی ي سضبیَِبی َبی   اسصشاسصش

چىویه، رلییول چىوذمتهیشٌ ي رلییول منویش وشوبن       چىویه، رلییول چىوذمتهیشٌ ي رلییول منویش وشوبن       دسطذ يروًد داسد. َوم  دسطذ يروًد داسد. َوم    9999معىبداسی دس سطح معىبداسی دس سطح 

َبی معىًی ي خوبوًاد ی، ثوٍ طوًست منوتمیم، ي     َبی معىًی ي خوبوًاد ی، ثوٍ طوًست منوتمیم، ي       دَىذ وٍ متهیشَبی حمبیِ ارتمبعی ي اسصشدَىذ وٍ متهیشَبی حمبیِ ارتمبعی ي اسصش  میمی

مىذی التظبدیِ خبوًادٌ، ثٍ طوًست ییشمنوتمیم ثوب    مىذی التظبدیِ خبوًادٌ، ثٍ طوًست ییشمنوتمیم ثوب      رجبخبت خبوًاد ی ي سضبیِرجبخبت خبوًاد ی ي سضبیِمتهیشَبی ویفیِ اسمتهیشَبی ویفیِ اس

دس ایوه  دس ایوه    دس پبیوبن، پیشوىُبدَبی پوژيَش اساشوٍ شوذٌ اسوِ.      دس پبیوبن، پیشوىُبدَبی پوژيَش اساشوٍ شوذٌ اسوِ.      اووذ.  اووذ.    خشًوِ خبوًاد ی دس اسرجبط ثًدٌخشًوِ خبوًاد ی دس اسرجبط ثًدٌ

        ِ ِ        پژيَش، پیشىُبد مب ایه ثًدٌ اسوِ ووٍ وُبدَوبی سسومی ي ییشسسومی، ثوب افوضایش حمبیو َوبی  َوبی    پژيَش، پیشىُبد مب ایه ثًدٌ اسوِ ووٍ وُبدَوبی سسومی ي ییشسسومی، ثوب افوضایش حمبیو

َوبی  َوبی    َبی الصم سا ثشای سيیبسيیی ثب وبثُىزبسیَبی الصم سا ثشای سيیبسيیی ثب وبثُىزبسی  معىًی ي فشَىگی، صمیىٍمعىًی ي فشَىگی، صمیىٍَبی َبی   ارتمبعی ي رمًیِ صمیىٍارتمبعی ي رمًیِ صمیىٍ

 خبوًادٌ، ثٍ يیژٌ خشًوِ خبوًاد ی، فشاَم وىىذ.خبوًادٌ، ثٍ يیژٌ خشًوِ خبوًاد ی، فشاَم وىىذ.

َوبی  َوبی    خشًوِ  خبوًاد ی، حمبیِ ارتمبعی، ویفیوِ اسرجبخوبت خوبوًاد ی، اسصش   خشًوِ  خبوًاد ی، حمبیِ ارتمبعی، ویفیوِ اسرجبخوبت خوبوًاد ی، اسصش   ّای کلیذی: ّای کلیذی:   ٍاشٍُاشُ

 مىذی التظبدیِ خبوًادٌ.   مىذی التظبدیِ خبوًادٌ.     معىًی ي خبوًاد ی، سضبیِمعىًی ي خبوًاد ی، سضبیِ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عیًم ارتمبعی، وبشبن، ایشان،  شيٌ استبدیبس داوشگبٌ وبشبن -1
 ، ایشان.وبشبنداوشگبٌ وبشبن،  شيٌ عیًم ارتمبعی،  اسشذ یوبسشىبسداوشزًی  -2
 saeedbfm@yahoo.com: : ی منؤل ممبلٍی منؤل ممبلٍ  وًینىذٌوًینىذٌ  -**
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 مقدمهمقدمه
رشیه مًضوًعبت دس ثشسسوی منوبیل ارتموبعی دس رًاموش ثوٍ شومبس        رشیه مًضوًعبت دس ثشسسوی منوبیل ارتموبعی دس رًاموش ثوٍ شومبس          اص مُماص مُم  1ًوِ خبوًاد یًوِ خبوًاد یخشخش

دس وووبوًن رًرُووبت دس وووبوًن رًرُووبت   خووبوًاد یخووبوًاد ی  ی خشووًوِی خشووًوِ  دس صمیىووٍدس صمیىووٍ  شووىبختیشووىبختی  آسوویتآسوویت  مطبلعووبتمطبلعووبتامووشيصٌ امووشيصٌ آیووذ. آیووذ.   موویمووی

  ثوب ثوب   خشوًوِ خوبوًاد ی  خشوًوِ خوبوًاد ی  َوبی اخیوش،   َوبی اخیوش،     دس سوبل دس سوبل   سد.سد.سیضان لوشاس دا سیضان لوشاس دا   شىبسبن ي ثشوبمٍشىبسبن ي ثشوبمٍ  شىبسبن، سيانشىبسبن، سيان  ربمعٍربمعٍ

، اص  نوتشش سيصافضيووی   ، اص  نوتشش سيصافضيووی   4سوبلمىذآصاسی سوبلمىذآصاسی ي ي   3آصاسیآصاسی  ووًدن ووًدن ، ، 2َمنشآصاسیَمنشآصاسی، یعىی ، یعىی َبی متفبيت آنَبی متفبيت آن   ًوٍ ًوٍ

َبی َبی   رشیه خشًوِرشیه خشًوِ  دس ملیط خبوًادٌ اص شبیشدس ملیط خبوًادٌ اص شبیش  خشًوِ عییٍ صوبنخشًوِ عییٍ صوبناص ایه میبن، اص ایه میبن، امب امب   ثشخًسداس ثًدٌ اسِ.ثشخًسداس ثًدٌ اسِ.

بدی ي ... بدی ي ... ثٍ اَشىبل متفبيت مبوىذ خشًوِ رنمی، رىنی، سياوی، ارتمبعی، التظثٍ اَشىبل متفبيت مبوىذ خشًوِ رنمی، رىنی، سياوی، ارتمبعی، التظ  خبوًاد ی اسِ وٍخبوًاد ی اسِ وٍ

وخنتیه ثوبس  وخنتیه ثوبس  یه پذیذٌ یه پذیذٌ داشتٍ ي آحبس ي پیبمذَبی مخشة سياوی ي ارتمبعی سا دس ثشداسد. اداشتٍ ي آحبس ي پیبمذَبی مخشة سياوی ي ارتمبعی سا دس ثشداسد. اثشيص ي ظًُس ثشيص ي ظًُس 

ٍ دمًوشاسوی، آصادی ي ثشاثوشی   دمًوشاسوی، آصادی ي ثشاثوشی     ی چوًن ی چوًن مفوبَیم مفوبَیم ي يسيد ي يسيد ي ثب مطشح شذن ي ثب مطشح شذن   ی َفتبد میالدیی َفتبد میالدی  دس دٍَدس دٍَ ٍ ثو   ثو

. اص آن صموبن ثوٍ ثعوذ    . اص آن صموبن ثوٍ ثعوذ    (Eezazi, 2004b) آموذ آموذ دس دس عیموی  عیموی  ثٍ طًست یوه مًضوً    ثٍ طًست یوه مًضوً    ی خظًطی، ی خظًطی،   حًصٌحًصٌ

ٌ       دس حًصٌدس حًصٌ  ییَبی متفبيرَبی متفبير  سشتٍسشتٍ ٌ     َبی عیًم اونبوی، ارتموبعی ي سفتوبسی ایوه مًضوً  سا اص دیوذ ب َوبی  َوبی    َبی عیًم اونبوی، ارتموبعی ي سفتوبسی ایوه مًضوً  سا اص دیوذ ب

ٍ   متىً  مًسد ثشسسی عیمی لشاس دادوذ رب ربیی وٍ امشيصٌ اص آن ثٍ عىًان مًضًعی میوبن متىً  مًسد ثشسسی عیمی لشاس دادوذ رب ربیی وٍ امشيصٌ اص آن ثٍ عىًان مًضًعی میوبن  ٍ سشوت ووبم  ووبم    ایای  سشوت

َبی عیمی دس ایه صمیىٍ آیبص شذٌ ي پو   َبی عیمی دس ایه صمیىٍ آیبص شذٌ ي پو     ی َفتبد شمنی پژيَشی َفتبد شمنی پژيَش  اص دٍَاص دٍَدس ایشان ویض دس ایشان ویض شًد. شًد.   ثشدٌ میثشدٌ می

 َبی مختیفی ثذل  شِ.َبی مختیفی ثذل  شِ.  َب ي سخىشاویَب ي سخىشاوی  ثٍ مًضً  َمبیشثٍ مًضً  َمبیش  اص مذریاص مذری

ٍ   خشًوِ سفتبسی اسِ وٍ ثب َذف آسیت سسبوذن ثٍ دیگشی اص ونی سش میخشًوِ سفتبسی اسِ وٍ ثب َذف آسیت سسبوذن ثٍ دیگشی اص ونی سش می ٍ صوذ ي دامىو ی آن اص ی آن اص   صوذ ي دامىو

رلمیش ي رًَیه، رزبيص ي ضشة ي رشح رب رخشیت امًال ي داسایوی ي لتول  نوتشدٌ اسوِ. خشوًوِ،      رلمیش ي رًَیه، رزبيص ي ضشة ي رشح رب رخشیت امًال ي داسایوی ي لتول  نوتشدٌ اسوِ. خشوًوِ،      

ٍ    شوًد  شوًد    ی وشًسَب مشبَذٌ میی وشًسَب مشبَذٌ می  سفتبسی اسِ وٍ دس َمٍسفتبسی اسِ وٍ دس َمٍ ٍ    ي ثوش لشثبویوبن فوشايان آن َمو سيصٌ افوضيدٌ ي  سيصٌ افوضيدٌ ي    ي ثوش لشثبویوبن فوشايان آن َمو

پوزیشرشی مبوىوذ   پوزیشرشی مبوىوذ     روش ي آسویت  روش ي آسویت    َبی ضعیفَبی ضعیف  ثٍ يیژٌ  شيٌثٍ يیژٌ  شيٌ  ،،َبَب  مًرت اضطشاة مشدم ي احنبس وبامىی آنمًرت اضطشاة مشدم ي احنبس وبامىی آن

َوبی ارتموبعی ي   َوبی ارتموبعی ي     پوزیشرش ووبثشاثشی  پوزیشرش ووبثشاثشی    َبی الییِ وٍ لشثبویوبن سوتم  َبی الییِ وٍ لشثبویوبن سوتم    صوبن، وًدوبن، سبلخًسد بن ي  شيٌصوبن، وًدوبن، سبلخًسد بن ي  شيٌ

 ی اوًا  خشًوِ دس ربمعٍ، عاليٌ ثش لشثبویوبن منوتمیم    ی اوًا  خشًوِ دس ربمعٍ، عاليٌ ثش لشثبویوبن منوتمیم   شًد. امب  نتشد ی ي فضایىذشًد. امب  نتشد ی ي فضایىذ  میمی  ،،اوذاوذ  التظبدیالتظبدی

وىذ ي امىیِ ارتمبعی ي سالمِ سياووی موشدم سا ثوٍ    وىذ ي امىیِ ارتمبعی ي سالمِ سياووی موشدم سا ثوٍ      آن، وضدیىبن ي ديستبن لشثبویبن سا ویض مت حش میآن، وضدیىبن ي ديستبن لشثبویبن سا ویض مت حش می

 (.Seddigh Savenstani, 2007)افىىذ افىىذ   خطش میخطش می

  َوبی َوبی   رشیه وً  خشًوِ دس سشاسوش رُوبن اسوِ، ووٍ ثوٍ سیوم رفوبيت       رشیه وً  خشًوِ دس سشاسوش رُوبن اسوِ، ووٍ ثوٍ سیوم رفوبيت         خشًوِ خبوًاد ی، شبیشخشًوِ خبوًاد ی، شبیش

َب، رمبمی مشصَبی رهشافیوبیی ي سیبسوی   َب، رمبمی مشصَبی رهشافیوبیی ي سیبسوی     َب ي فشَىگَب ي فشَىگ  فشَىگی، دیىی، التظبدی ي ارتمبعی ثیه میِفشَىگی، دیىی، التظبدی ي ارتمبعی ثیه میِ

ای رُوبوی، فشاروبسیخی ي فشافشَىگوی ثوذل شوذٌ اسوِ. اموشيصٌ، خشوًوِ         ای رُوبوی، فشاروبسیخی ي فشافشَىگوی ثوذل شوذٌ اسوِ. اموشيصٌ، خشوًوِ           سا دسوًسدیذٌ ي ثٍ پذیوذٌ سا دسوًسدیذٌ ي ثٍ پذیوذٌ 

دس دس َبی مختیف َبی مختیف   سبمبویسبمبوی  شمًل مجذل  شدیذٌ ي ر حیشات آن ثبعج وبثٍشمًل مجذل  شدیذٌ ي ر حیشات آن ثبعج وبثٍ  ی رُبنی رُبن  خبوًاد ی، ثٍ یه پذیذٌخبوًاد ی، ثٍ یه پذیذٌ

                                                           
1
. Domestic Violence, Domestic abuse  

2
. Spousal Abuse  

3
. Child Abuse 

4
. Elder Abuse 
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روشیه لشثبویوبن خشوًوِ سا دس رُوبن،     روشیه لشثبویوبن خشوًوِ سا دس رُوبن،       اسوِ. اص ایوه سي ثویش   اسوِ. اص ایوه سي ثویش       َبی رُبن  شدیوذٌ َبی رُبن  شدیوذٌ   رًامش ي فشَىگرًامش ي فشَىگ

ی رىگبرىوگ ي  ی رىگبرىوگ ي    دَىذ. اص سًی دیگش، خشًوِ خبوًاد ی ساثطٍدَىذ. اص سًی دیگش، خشًوِ خبوًاد ی ساثطٍ  لشثبویبن خشًوِ خبوًاد ی رشىیل میلشثبویبن خشًوِ خبوًاد ی رشىیل می

 .((Monir et al, 2008))  متمبثیی ثب خشًوِ ارتمبعی داسد، وٍ  بٌ عیِ ي  بَی ویض معیًل آن اسِمتمبثیی ثب خشًوِ ارتمبعی داسد، وٍ  بٌ عیِ ي  بَی ویض معیًل آن اسِ

 فتوٍ شوذٌ    فتوٍ شوذٌ     رعبسیف متعذدی اص مفًُم خشًوِ خبوًاد ی اساشٍ شذٌ اسِ. ثشای مخبل دس رعشیفیرعبسیف متعذدی اص مفًُم خشًوِ خبوًاد ی اساشٍ شذٌ اسِ. ثشای مخبل دس رعشیفی

پیًووذد ي  پیًووذد ي    خشًوِ خبوًاد ی عجبست اسِ اص خشًوتی وٍ دس ملیط خظًطی ثٍ يلوً  موی  خشًوِ خبوًاد ی عجبست اسِ اص خشًوتی وٍ دس ملیط خظًطی ثٍ يلوً  موی    اسِ وٍاسِ وٍ
دیگوش پیًووذ   دیگوش پیًووذ     دَذ وٍ ثٍ سجت طمیمیِ، اسرجبط خًوی یب لوبوًوی ثوٍ یوه   دَذ وٍ ثٍ سجت طمیمیِ، اسرجبط خًوی یب لوبوًوی ثوٍ یوه     عمًمبً میبن افشادی سخ میعمًمبً میبن افشادی سخ می

خشوًوِ خوبوًاد ی، سفتوبس خشوه یىوی اص اع وبی       خشوًوِ خوبوًاد ی، سفتوبس خشوه یىوی اص اع وبی       . ي یوب  . ي یوب  ((Heydari, Delkhosh, 2005))  ذذاواو  خًسدٌخًسدٌ
ٍ ٍ ي آو و ي آو و   1(. اموب سوًصان شَوىت ش   (. اموب سوًصان شَوىت ش   Eezazi, 2001))  ثبشوذ ثبشوذ   خبوًادٌ )معمًالً مشدان( ونجِ ثٍ سبیش اع ب موی خبوًادٌ )معمًالً مشدان( ونجِ ثٍ سبیش اع ب موی 

د ی د ی َب خشًوِ خبوًاَب خشًوِ خبوًا  اوذ. اص وظش آناوذ. اص وظش آن  رشیه رعبسیف مًرًد سا اساشٍ دادٌرشیه رعبسیف مًرًد سا اساشٍ دادٌ  رشیه ي وبملرشیه ي وبمل  یىی اص ربمشیىی اص ربمش  2 َىیی َىیی

 شاووٍ، شوبمل حموالت فیضیىوی )رنومی(،       شاووٍ، شوبمل حموالت فیضیىوی )رنومی(،        الگًیی اص سفتبسَبی رُبرمی ي سوشوًة الگًیی اص سفتبسَبی رُبرمی ي سوشوًة عجبست اسِ اص عجبست اسِ اص 
چىیه اعمبل فشبس ي رُذیذ التظبدی رًسط َوش فوشد ثوبل  ي روًان ونوجِ ثوٍ       چىیه اعمبل فشبس ي رُذیذ التظبدی رًسط َوش فوشد ثوبل  ي روًان ونوجِ ثوٍ       رىنی ي سياوی ي َمرىنی ي سياوی ي َم

 (.(.Pournaghash Tehrani, 2005))فشدی وٍ ثب اي اسرجبط وضدیه ي رىگبرىگی داسد فشدی وٍ ثب اي اسرجبط وضدیه ي رىگبرىگی داسد 

، ، َمنووشآصاسیَمنووشآصاسیَووب َووب   رووشیه آنرووشیه آن  ی اص خشووًوِ خووبوًاد ی يرووًد داسد، وووٍ مُوومی اص خشووًوِ خووبوًاد ی يرووًد داسد، وووٍ مُووماووًا  ثنوویبس متفووبير اووًا  ثنوویبس متفووبير 

آزار آزار   ..11َب ممىه اسِ دس اَشىبلی مبوىذ َب ممىه اسِ دس اَشىبلی مبوىذ   ایه خشًوِایه خشًوِ  ،،چىیهچىیه. َم. َمَنتىذَنتىذ  سبلمىذآصاسیسبلمىذآصاسیي ي   آصاسیآصاسی  وًدنوًدن

)ل وٍ  )ل وٍ    آزار غیرکالهیي ًویاد ي  آزار غیرکالهیي ًویاد ي    ..22)ایشاد  شفته، رُذیذ وشدن ي اسم سيی افشاد  زاشوته(،  )ایشاد  شفته، رُذیذ وشدن ي اسم سيی افشاد  زاشوته(،    کالهيکالهي

َب ي طلجِ وىوشدن یوب روًاة    َب ي طلجِ وىوشدن یوب روًاة      ي شىنته اشیبء ي اثضاس، پبسٌ وشدن عى ي شىنته اشیبء ي اثضاس، پبسٌ وشدن عى وشدن چیضی، اص ثیه ثشدن وشدن چیضی، اص ثیه ثشدن 

آزار آزار   ..44)وًربَی دس رو میه مشالجوِ، خوًسان، ثُذاشوِ ي ف وبی سوبلم( ي       )وًربَی دس رو میه مشالجوِ، خوًسان، ثُذاشوِ ي ف وبی سوبلم( ي         تَجْيتَجْي  بيبي  ..33وذادن(، وذادن(، 
عوًامیی ووٍ   عوًامیی ووٍ     دس خظًصدس خظًص  (.(.Seddigh Savenstani, 2007))  داشتٍ ثبشىذداشتٍ ثبشىذ)رزبيص( ثشيص ي ظًُس )رزبيص( ثشيص ي ظًُس   جٌسيجٌسي

ای ای   َبی متفبيری يرًد داسد وٍ ثش مزمًعٍَبی متفبيری يرًد داسد وٍ ثش مزمًعٍ  مش ومش داسوذ، دیذ بٌمش ومش داسوذ، دیذ بٌدس ایزبد خشًوِ خبوًاد ی دس رًادس ایزبد خشًوِ خبوًاد ی دس رًا

وظشیوبت وظوبست   وظشیوبت وظوبست   روًان ثوٍ   روًان ثوٍ     َب میَب می  ی آنی آن  وٍ اص رمیٍوٍ اص رمیٍ، ، اص عًامل سياوی، ارتمبعی ي التظبدی ر ویذ داسوذاص عًامل سياوی، ارتمبعی ي التظبدی ر ویذ داسوذ

 ی مىبثش اشبسٌ وشد.ی مىبثش اشبسٌ وشد.  ی سياثط خبوًاد ی ي وظشیٍی سياثط خبوًاد ی ي وظشیٍ  ارتمبعی، شجىٍارتمبعی، شجىٍ

َبی خبوًاد ی ي ر حیشات مىفی َبی خبوًاد ی ي ر حیشات مىفی   ی خشًوِی خشًوِ  ٌٌَبی اخیش، ثب رًرٍ ثٍ فشا یشی سيصافضين پذیذَبی اخیش، ثب رًرٍ ثٍ فشا یشی سيصافضين پذیذ  دس سبلدس سبل

َوبیی  َوبیی    ر عیف اونزبم ارتموبعی دس ربمعوٍ ضوشيست اوزوبم پوژيَش     ر عیف اونزبم ارتموبعی دس ربمعوٍ ضوشيست اوزوبم پوژيَش       تیزٍتیزٍآن ثش وُبد خبوًادٌ ي دس وآن ثش وُبد خبوًادٌ ي دس و

ویوض اص آن  ویوض اص آن    ایشانایشان  فعییفعیی  یی  . مًضًعی وٍ ربمعٍ. مًضًعی وٍ ربمعٍعیمی اص ایه دسِ سا ثیش اص پیش آشىبس سبختٍ اسِعیمی اص ایه دسِ سا ثیش اص پیش آشىبس سبختٍ اسِ

دس ایه پژيَش سوعی  دس ایه پژيَش سوعی    ایه صمیىٍ سبختٍ اسِ.ایه صمیىٍ سبختٍ اسِ.َبی ثنیبسی دس َبی ثنیبسی دس   منتخىی وجًدٌ ي مب سا ویبصمىذ ثشسسیمنتخىی وجًدٌ ي مب سا ویبصمىذ ثشسسی

ووٍ روب چوٍ حوذ عوًامیی      ووٍ روب چوٍ حوذ عوًامیی        ایوه ایوه   میضان ر حیش ثشخی اص عًامل سا ثش ایه پذیذٌ ثنىزیم. دس يالشمیضان ر حیش ثشخی اص عًامل سا ثش ایه پذیذٌ ثنىزیم. دس يالشداسیم رب داسیم رب 

َبی خوبوًاد ی  َبی خوبوًاد ی    ي ... ثش خشًوِي ... ثش خشًوِ  التظبدیالتظبدی  عًاملعًامل، ، اسرجبخبت خبوًاد یاسرجبخبت خبوًاد ی، ، َبی ارتمبعیَبی ارتمبعی  حمبیِحمبیِچًن چًن َمَم
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پشسشوی اسوِ ووٍ دس ایوه     پشسشوی اسوِ ووٍ دس ایوه       ،،ذیه ي فشصووذان( مؤحشووذ  ذیه ي فشصووذان( مؤحشووذ  خشًوِ دس میبن يالذیه، فشصوذان ي يالخشًوِ دس میبن يالذیه، فشصوذان ي يالمبوىذ مبوىذ ))

 ..َنتیمَنتیمپژيَش دس طذد پبسخ ثٍ آن پژيَش دس طذد پبسخ ثٍ آن 

ٍ ززشوبمل م شوبمل م   پژيَشپژيَشایه ایه مجبوی ي چبسچًة وظشی مجبوی ي چبسچًة وظشی  ٍ مًعو ٍ   مًعو ٍ ای اص وظشیو ٍ    َوب َوب   ای اص وظشیو ٍ  )اص رمیوٍ وظشیو ٍ ی ی   )اص رمیوٍ وظشیو ٍ صمیىو ی ی   صمیىو
( موشرجط ثوب مفُوًم خشوًوِ     ( موشرجط ثوب مفُوًم خشوًوِ     پیًوذ ارتمبعیپیًوذ ارتمبعیی ی   ي وظشیٍي وظشیٍ  ی سياثط خبوًاد یی سياثط خبوًاد ی  شجىٍشجىٍی ی   ، وظشیٍ، وظشیٍفشَىگیفشَىگی

 دس ادامٍ ثٍ آن پشداختٍ شذٌ اسِ.دس ادامٍ ثٍ آن پشداختٍ شذٌ اسِ.اسِ وٍ اسِ وٍ خبوًاد ی خبوًاد ی 

ِ    ایه وظشیوٍ   :3ًظارت اجتواػيی  ًظر ِ چوٍ داسای   ،آمیوض دس اونوبن   ثوش يروًد سفتوبس خشوًو

. اص اطوًل ي وىوبت   ذوى ویذ می ر ،َبی دسيوی ثبشذ ي چٍ اص خشیك عًامل ملیطی ثٍ يرًد آیذ اوگیضٌ

ِ افشاد . 1رًان ثٍ ایه مًاسد اشبسٌ وشد:  وییذی ایه وظشیٍ می یوبثی ثوٍ    ثشای سسیذن ثٍ َذفی یب دسو

ثوٍ   ربمعٍ َمًاسٌ وظبست ارتمبعی . 2؛ التذاس دس ثشاثش دیگشان ثٍ استفبدٌ اص صيس ي لذست رمبیل داسوذ

ٍ (. دس يالوش ایوه   Eezazi, 2001)  یوشد  خشًوِ لشاس می مبوعی دس سش ساٌ التذاس ي ی مخبثٍ ٍ وظشیو ثوش  ثوش    وظشیو

مزبص داونوته خشوًوِ اص سوًی    مزبص داونوته خشوًوِ اص سوًی    یِ سفتبس خشه سا وٍ رىُب یِ سفتبس خشه سا وٍ رىُب خبوًادٌ ر ویذ داسد ي عخبوًادٌ ر ویذ داسد ي ع  -  ربمعٍربمعٍ  یی  ٍٍساثطساثط

ای خظًطوی مطوشح   ای خظًطوی مطوشح     خبوًادٌ ثٍ عىًان ملوذيدٌ خبوًادٌ ثٍ عىًان ملوذيدٌ   ،،رب وٍ دس ربمعٍرب وٍ دس ربمعٍ  ثیىٍ اص آنثیىٍ اص آن  ،، یشد یشد  دس وظش میدس وظش میربمعٍ ربمعٍ 

. ثشاسوبس ایوه   . ثشاسوبس ایوه   خظًطی يرًد وذاسدخظًطی يرًد وذاسد  یی  ٌٌاسَِ، ثشای ديلِ امىبن وظبست ثش سفتبس افشاد دس ایه ملذيداسَِ، ثشای ديلِ امىبن وظبست ثش سفتبس افشاد دس ایه ملذيد

خبوًادٌ ثذیه شىل اسِ وٍ رمنیم التذاس خبطوی سا ثشاسوبس   خبوًادٌ ثذیه شىل اسِ وٍ رمنیم التذاس خبطوی سا ثشاسوبس   َبی ارتمبعی دس مًسد َبی ارتمبعی دس مًسد   وگششوگششوظشیٍ، وظشیٍ، 

پزیشد ي ومش صن ي مشد ویض رعییه شذٌ اسِ. صوبن )ي وًدوبن( وجبیذ سفتبسی اوزوبم دَىوذ   پزیشد ي ومش صن ي مشد ویض رعییه شذٌ اسِ. صوبن )ي وًدوبن( وجبیذ سفتبسی اوزوبم دَىوذ     رى  میرى  می

  صیشا دس ایه حبلِ اي سا مزجًس ثٍ اوزبم دادن سفتوبس خشوه  صیشا دس ایه حبلِ اي سا مزجًس ثٍ اوزبم دادن سفتوبس خشوه    ،،جبشذجبشذوووٍ مطبثك میل فشد ممتذس خبوًادٌ وٍ مطبثك میل فشد ممتذس خبوًادٌ 

بن ي وًدوبن ثبیذ مطبثك میل مشد سفتبس وىىوذ روب خشوًوِ دس خوبوًادٌ     بن ي وًدوبن ثبیذ مطبثك میل مشد سفتبس وىىوذ روب خشوًوِ دس خوبوًادٌ     صوصو  ،،وىىذ. ثٍ عجبست دیگشوىىذ. ثٍ عجبست دیگش  میمی

خبوًادٌ ثٍ موشدان اروبصٌ   خبوًادٌ ثٍ موشدان اروبصٌ     خظًطیخظًطی  یی  ٌٌایه وگشش َمشاٌ ثب عذم وظبست ديلتی ثش ملذيدایه وگشش َمشاٌ ثب عذم وظبست ديلتی ثش ملذيد  ..ظًُس وىىذظًُس وىىذ

 ..((Eezazi, 2004a))  دَذ وٍ سفتبسی خشه داشتٍ ثبشىذدَذ وٍ سفتبسی خشه داشتٍ ثبشىذ  میمی

ٍ الیضاثِ ثبت دس چبسچًة ایه  :2ی رٍابط خاًَادگي ی ضبکِ ًظر ِ ی دي الگوًی   وظشیٍ ثٍ اساشو

 َوبی صوبشوًیی   مىبسوجبت رفىیىوی وموش   پوشداصد. اي الگوًی ايل سا    متفبيت اص سياثط خوبوًاد ی موی  

دَوذ ووٍ دس آن، صن ي شوًَش لبشول ثوٍ رفوبيت         زاسی وشدٌ اسِ. ایه الگً سياثطی سا رًضیح می وبم

شدٌ ي مىوبفش، عالیوك ي   َبی خبوًاد ی سا ثٍ دلِ رفىیوه وو   ياضلی دس يظبیف خًد َنتىذ ي ومش

ثشد ووٍ   وبم می َبی مشتشن مىبسجبت ومشای داسوذ. ثبت اص الگًی ديم ثب عىًان  َبی رذا بوٍ فعبلیِ

َبی پبسسًوض اسِ. دس ایه وً  اص مىبسجبت، صن ي شًَش دس اوخش  ی رفىیه ومش ی ممبثل وظشیٍ ومطٍ

شبن حذالل اسِ. دس مزموً  ثوبت    عالیكفىشی داسوذ ي ر بد مىبفش ي  وبسی ي َم َب ثب َم َم فعبلیِ

َب ثٍ شوىل سوىتی    َبیی وٍ رمنیم يظبیف دس آن  یشد وٍ دس خبوًادٌ دس ایه وظشیٍ چىیه وتیزٍ می

شوًد، اموب صن ي    ی سياثط خبوًاد ی ي ارتمبعی ثٍ طوًست متظول ي ملوذيد ظوبَش موی      اسِ، شجىٍ
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اوذ ي دس ایه حبلِ  مبعی پشاوىذٌی ارت وىىذ داسای شجىٍ شًَشی وٍ ثٍ طًست مشبسوتی صوذ ی می

 (. Maleki, Nezhadsabzi, 2010سسذ ) خشًوِ ثٍ حذالل می

میشاث ارتمبعی  زشوتٍ  ی  ثٍ مخبثٍفشَىگ  اص دیذ بٌ ایه وظشیٍ، :3ی فرٌّگي ی زهیٌِ ًظر ِ

روشیه مفُوًمی ووٍ دس ایوه وظشیوٍ اص آن یوبد        . مُوم  زاسد حیش می اونبن ر ی آیىذٌ ثش سفتبس وىًوی ي

ای  َبی اسبسی یه ربمعٍ ي پذیذٌ میبن اسصش اسِ. ثشاسبس ایه مفًُم، َمبَىگی  فشَىگیشًد  یم

. ديثوبش ي ديثوبش اسرجوبط مشخظوی میوبن      اسرجبط ي َمبَىگی ثشلشاس اسِ ارتمبعی مبوىذ خشًوِ

اوذ. مشداوی وٍ ثب َمنشان خوًد   آمیض مشدان ونجِ ثٍ صوبن ي َىزبسَبی ارتمبعی یبفتٍ سفتبس خشًوِ

روش اص صووبن    ثویش  وىىذ وٍ دس آن حبومیِ مشدان ثنویبس  دس فشَىگی صوذ ی می ،وىىذ ثذسفتبسی می

وووٍ ي مشدا حبومیووِ مووشدان، يرووًد پشخبشووگشی ر ییووذ َووبی دیگووش ایووه فشَىووگ اص يیژ ووی. اسووِ

ثىبثشایه دس رًامش پذسسوبالساوٍ اسوتفبدٌ اص لوذست ثوشای حجوبت ي ثشلوشاسی        .ثشداسی صوبن اسِ فشمبن

ثشخوًسد فیضیىوی   وًدووبن خوًد   ثب چىیه يالذیىی وٍ ي َم؛ داسای مششيعیِ اسِ ،ات مشدانامتیبص

ثیىٍ دس احش حمبیِ َىزبسَبی عمًمی  ،دَىذ ثشوذ وٍ عمل خالفی اوزبم می ثٍ وذست  مبن می داسوذ

 (. Eezazi, 2001; Eezazi, 2004a) شًوذ سفتبسشبن ثش خجك َىزبسَبی ارتمبعی اسِ ربمعٍ معتمذ می

 یوشی اص   یوشی اص    دیوه احوش ثبصداسووذ ی ي پویش    دیوه احوش ثبصداسووذ ی ي پویش    ووٍ  ووٍ  معتمذ اسِ معتمذ اسِ ایه وظشیٍ ایه وظشیٍ   ::2ی بحراى هؼٌَ تی بحراى هؼٌَ ت  ظر ِظر ًًِ

ذ ووٍ اسرجوبط معىوبداسی میوبن     ذ ووٍ اسرجوبط معىوبداسی میوبن     ىو ىو دَدَ  وشبن موی وشبن موی اوزبم شذٌ دس ایه صمیىٍ ویض اوزبم شذٌ دس ایه صمیىٍ ویض رشاشم سا داسد. رلمیمبت رشاشم سا داسد. رلمیمبت 

دس رلمیك خوًد  دس رلمیك خوًد    َمىبساوشَمىبساوشستبسن ي ستبسن ي ا ا ثشای ومًوٍ   .. یشاوٍ اص رشاشم يرًد داسد یشاوٍ اص رشاشم يرًد داسد  داسی ي سفتبس پیشداسی ي سفتبس پیش  دیهدیه

لووذست لووذست َووب، َووب،   ثووٍ اعتمووبد آنثووٍ اعتمووبد آن  دَىووذ.دَىووذ.  موویموویوشووبن وشووبن داسی سا دس اسرىووبة رووشاشم داسی سا دس اسرىووبة رووشاشم   احووش ثبصداسوووذ ی دیووه احووش ثبصداسوووذ ی دیووه 

اص ارتمبعوبت  اص ارتمبعوبت    ییمزشمبوٍ دس ارتمبعبت مزَجی ي اخاللو مزشمبوٍ دس ارتمبعبت مزَجی ي اخاللو ی ی َبَب  وىشوىشثٍ ثٍ دیه ونجِ دیه ونجِ   یی  وىىذٌوىىذٌ   یشی یشی  پیشپیش

 (.Abbott, Wallace, 2001)رش اسِ رش اسِ   ییشمزَجی ثیشییشمزَجی ثیش

 1971َبیی اسِ وٍ يیییوبم  وًد دس سوبل     ی مىبثش یىی اص ايلیه وظشیٍ وظشیٍ :1ی هٌابغ ًظر ِ

ثشاسبس ایه وظشیٍ، وظبم خبوًادٌ مبوىذ َش وظبم یب ياحذ ارتمبعی دیگوش، داسای وظوبم   ثشاسبس ایه وظشیٍ، وظبم خبوًادٌ مبوىذ َش وظبم یب ياحذ ارتمبعی دیگوش، داسای وظوبم   مطشح سبخِ. 

التذاسی اسِ ي َشو  ثٍ مىبثش مُم خبوًادٌ )مبوىذ شهل، رلظیالت، دسآموذ، مُوبست ي اخالعوبت(    التذاسی اسِ ي َشو  ثٍ مىبثش مُم خبوًادٌ )مبوىذ شهل، رلظیالت، دسآموذ، مُوبست ي اخالعوبت(    

بیش اع ب سا ثٍ فعبلیِ دس رُِ امیبل خًد ياداسد بیش اع ب سا ثٍ فعبلیِ دس رُِ امیبل خًد ياداسد رًاوذ سرًاوذ س  رش اص دیگشان دستشسی داشتٍ ثبشذ، میرش اص دیگشان دستشسی داشتٍ ثبشذ، می  ثیشثیش

روش اص دیگوشان ثوٍ     مىوذ خوبوًادٌ ووم    افشاد ثنیبس لذست  ًدَبی مُم ثب ايسِ. اص وظش َبی مُم ثب ايسِ. اص وظش    یشی یشی  ي رظمیمي رظمیم

َب  صوىذ صیشا مىبثش متعذد دیگشی داسوذ وٍ اص خشیك آن اعمبل لذست اص خشیك خشًوِ ثذوی دسِ می

افشادی وٍ داسای ضعف ارتمبعی ي التظبدی َنوتىذ رىُوب مىجوش     لبدس ثٍ اعمبل لذسرىذ. امب دس میبن

ِ  ثشخًسد فیضیىوی  لذست، (. دس مزموً  افوشادی ووٍ ثوٍ مىوبثش مُوم خوبوًادٌ        Eezazi, 2001) اسو
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، سوعی  خشًوِ فیضیىیسسی وذاسوذ ثب  ي افشادی وٍ ثٍ ایه مىبثش دسِ التذاس ثبالسسی داسوذ، ثب  دسِ

 ٌ ثب وظش ي امیبل خًد داسوذ.سً وشدن وظش اع بی خبوًاد دس َم

فشوبسَب ي مع والت   فشوبسَب ي مع والت   عوًامیی َمچوًن   عوًامیی َمچوًن   داسد ووٍ  داسد ووٍ    ثیبن موی ثیبن موی   وظشیٍوظشیٍایه ایه : : 3ی فطار اقتصادیی فطار اقتصادی  ًظر ًِظر ِ
شًد مشد شًد مشد   مًرت میمًرت می، ، َبی شهییَبی شهیی  لیِلیِؤؤدشًاسی ي سىگیىی مندشًاسی ي سىگیىی من، ، عذم ر میه ویبصَبی خبوًادٌعذم ر میه ویبصَبی خبوًادٌ، ، التظبدیالتظبدی

چبس عظوجبویِ، اضوطشاة،   چبس عظوجبویِ، اضوطشاة،   ي فشصوذان شىیجبیی خًد سا اص دسِ ثذَذ ي دي فشصوذان شىیجبیی خًد سا اص دسِ ثذَذ ي د  َمنشَمنشَبی َبی   دس ثشاثش خًاستٍدس ثشاثش خًاستٍ

َوبی چوًن   َوبی چوًن     خشًوِ شًد. مشىالت التظبدی وٍ رىُب دس رجییه پذیذٌخشًوِ شًد. مشىالت التظبدی وٍ رىُب دس رجییه پذیذٌوُبیتبً وُبیتبً حًطیگی ي حًطیگی ي   یمی، ومیمی، ومخُخُ  وذوذ

  نوبشل نوبشل مم، ، ثٍ عجبست دیگوش ثٍ عجبست دیگوش   ..َبی ارتمبعی مؤحش َنتىذَبی ارتمبعی مؤحش َنتىذ  رش آسیترش آسیت  ثیىٍ دس ثشيص ثیشثیىٍ دس ثشيص ثیش  خبوًاد ی،خبوًاد ی،  خشًوِخشًوِ

عوذم سضوبیِ شوهیی ي    عوذم سضوبیِ شوهیی ي    ثیىبسی، سطح اوذن دسآموذ، ثلوشان التظوبدی خوبوًادٌ،     ثیىبسی، سطح اوذن دسآموذ، ثلوشان التظوبدی خوبوًادٌ،       چًنچًن  َمَم  التظبدیالتظبدی

ٍ     سسیذ یسسیذ ی ٍ   َبی ارتمبعی وبشی اص ملوذيدیِ مىوبثش صمیىو  ,Abbott))  آيسدآيسد  خشوًوِ سا فوشاَم موی   خشوًوِ سا فوشاَم موی     یی  َبی ارتمبعی وبشی اص ملوذيدیِ مىوبثش صمیىو

Wallace, 2001.).)    .اص خشف دیگش، ممىه اسِ خشًوِ خًد ساَی ثشای ثشخًسد ثب ایه فشبسَب ثبشوذ.  اص خشف دیگش، ممىه اسِ خشًوِ خًد ساَی ثشای ثشخًسد ثب ایه فشبسَب ثبشوذ

رشی سا رزشثٍ رشی سا رزشثٍ   ششَبی خبوًاد ی ثیَبی خبوًاد ی ثی  َبی فمیش ي وم دسآمذ خشًوَِبی فمیش ي وم دسآمذ خشًوِ  دَىذ وٍ خبوًادٌدَىذ وٍ خبوًادٌ  رلمیمبت وشبن میرلمیمبت وشبن می

ووبسی، فموش ي ومجوًد دسآموذ     ووبسی، فموش ي ومجوًد دسآموذ       َبیی اسِ وٍ دس مًلعیِ ثوی َبیی اسِ وٍ دس مًلعیِ ثوی   وىىذ ي ایه امش ثٍ عیِ فشبس ي رىشوىىذ ي ایه امش ثٍ عیِ فشبس ي رىش  میمی

شًد. الجتٍ مًضً  خشًوِ خبوًاد ی دس میبن خجمبت دیگش )خجموبت متًسوط ي ثوبال( ویوض     شًد. الجتٍ مًضً  خشًوِ خبوًاد ی دس میبن خجمبت دیگش )خجموبت متًسوط ي ثوبال( ویوض       ایزبد میایزبد می

 ,Mohammadi, Mirzaieرش لبدسووذ ایوه منوبیل سا پىُوبن وىىوذ )     رش لبدسووذ ایوه منوبیل سا پىُوبن وىىوذ )       يرًد داسد، امب ایه خجمبت ثیشيرًد داسد، امب ایه خجمبت ثیش

2012 .) .) 

َبیی وٍ ثب مًضً  خشًوِ خبوًاد ی )چٍ دس رُوبن ي چوٍ دس   َبیی وٍ ثب مًضً  خشًوِ خبوًاد ی )چٍ دس رُوبن ي چوٍ دس     َبی اخیش میضان پژيَشَبی اخیش میضان پژيَش  دس سبلدس سبل

پژيَشوی ثوب   پژيَشوی ثوب   روًان ثوٍ   روًان ثوٍ     وٍ اص آن رمیوٍ موی  وٍ اص آن رمیوٍ موی  ، ، اوذ، اص سشذ ثبالیی ثشخًسداس ثًدٌ اسِاوذ، اص سشذ ثبالیی ثشخًسداس ثًدٌ اسِ  ایشان( اوزبم شذٌایشان( اوزبم شذٌ

رًسوط  رًسوط  اشبسٌ وشد وٍ اشبسٌ وشد وٍ ، ، سد خشًوِ رى  مخبلف لشاس  شفتٍسد خشًوِ رى  مخبلف لشاس  شفتٍحمبیِ ارتمبعی ثشای صوی وٍ مًحمبیِ ارتمبعی ثشای صوی وٍ مًعىًان عىًان 

َوب ي  َوب ي    روش وموه  روش وموه    ثویش ثویش وشوبن دادووذ ووٍ    وشوبن دادووذ ووٍ      پوژيَش پوژيَش   اوزبم شذٌ اسِ. وتبیذ ایهاوزبم شذٌ اسِ. وتبیذ ایه  19971997ديوُبم دس سبل ديوُبم دس سبل 

چىیه، حمبیِ ارتمبعی رض ثب ثُعوذ فیضیىوی ثوب    چىیه، حمبیِ ارتمبعی رض ثب ثُعوذ فیضیىوی ثوب    شذٌ اص سًی ديستبن ثًدٌ ي َمشذٌ اص سًی ديستبن ثًدٌ ي َم  َبی دسیبفَِبی دسیبفِ  حمبیِحمبیِ

ثوب عىوًان   ثوب عىوًان     ییدیگوش دیگوش پوژيَش  پوژيَش    (.(.Dunham, 1997ی معىبداسی داشتٍ اسوِ ) ی معىبداسی داشتٍ اسوِ )   دیگش اثعبد خشًوِ ساثطٍدیگش اثعبد خشًوِ ساثطٍ

خوذمبت ارتموبعی )سوالمِ رَىوی، ياثنوتگیِ      خوذمبت ارتموبعی )سوالمِ رَىوی، ياثنوتگیِ        یی  وىىوذٌ وىىوذٌ   خشًوِ خبوًاد ی دس صوذ یِ صوبن دسیبفِخشًوِ خبوًاد ی دس صوذ یِ صوبن دسیبفِ
اوزبم شذٌ اسوِ. وتوبیذ   اوزبم شذٌ اسوِ. وتوبیذ     20012001، رًسط سیچبسد رًلمَه ي دَویل سيصِن دس سبل ، رًسط سیچبسد رًلمَه ي دَویل سيصِن دس سبل رىنی ي سفبٌ التظبدی(رىنی ي سفبٌ التظبدی(

ي ي   ییاخوتالل سوالمِ فیضیىو   اخوتالل سوالمِ فیضیىو   ، ، اختالل سالمِ سياووی اختالل سالمِ سياووی دَىذ وٍ میبن متهیشَبی دَىذ وٍ میبن متهیشَبی   ایه پژيَش وشبن میایه پژيَش وشبن می
يضعیِ سفوبَی  يضعیِ سفوبَی  ي ي اشتهبل اشتهبل اسرجبط معىبداسی يرًد داسد امب ثیه اسرجبط معىبداسی يرًد داسد امب ثیه   خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد یثب ثب   ملشيمیِ مبدیملشيمیِ مبدی

 (. (. Tolman, 2001وشذٌ اسِ )وشذٌ اسِ )    اسرجبط معىبداسی دیذٌاسرجبط معىبداسی دیذٌ  خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد یثب ثب 

سوبل  سوبل    ي َمىوبساوش دس ي َمىوبساوش دس   ، رًسط وُشيُيد، رًسط وُشيُيدخشًوِ خبوًاد ی ي سفتبس مىلشفخشًوِ خبوًاد ی ي سفتبس مىلشفثب عىًان ثب عىًان   ییپژيَش دیگشپژيَش دیگش

روش مشداووی ووٍ دسوِ ثوٍ خشوًوِ       روش مشداووی ووٍ دسوِ ثوٍ خشوًوِ         . وتبیذ ایه پژيَش وشبن داد ووٍ ثویش  . وتبیذ ایه پژيَش وشبن داد ووٍ ثویش  اوزبم شذٌ اسِاوزبم شذٌ اسِ  20042004
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چىویه وتوبیذ   چىویه وتوبیذ   دَىذ. َمدَىذ. َم  صمبن یه یب چىذ عمل اولشافی سا ویض اوزبم میصمبن یه یب چىذ عمل اولشافی سا ویض اوزبم می  صوىذ، ثٍ خًس َمصوىذ، ثٍ خًس َم  خبوًاد ی میخبوًاد ی می

اموب  اموب    ،،ذ وٍ ا شچٍ میضان سفتبس اولشافی مشداوی وٍ خشًوِ خبوًاد ی وذاشتىذ ثوبال ثوًدٌ  ذ وٍ ا شچٍ میضان سفتبس اولشافی مشداوی وٍ خشًوِ خبوًاد ی وذاشتىذ ثوبال ثوًدٌ  ََدد  میمیوشبن وشبن 

افی مشداوی وٍ خشًوِ خوبوًاد ی داشوتىذ دس سوطح ثوبالرشی لوشاس داشوتٍ اسوِ        افی مشداوی وٍ خشًوِ خوبوًاد ی داشوتىذ دس سوطح ثوبالرشی لوشاس داشوتٍ اسوِ        میضان سفتبس اولشمیضان سفتبس اولش

((Norwood et al, 2004 .) .) 

، ، ی مزَجی ثش صوذ ی ثبصمبووذ بن خشوًوِ خوبوًاد ی   ی مزَجی ثش صوذ ی ثبصمبووذ بن خشوًوِ خوبوًاد ی     اَمیِ سيحیٍاَمیِ سيحیٍثب عىًان ثب عىًان   ویضویض  دیگشدیگش  ییپژيَشپژيَش

  ،،ايالًايالً  ،،دَذ وٍدَذ وٍ  اوزبم شذٌ اسِ. وتبیذ ایه پژيَش وشبن میاوزبم شذٌ اسِ. وتبیذ ایه پژيَش وشبن می  20062006دس سبل دس سبل ي َمىبساوش ي َمىبساوش   رًسط  یالمرًسط  یالم

ٍ   وژادوژادی منتمیم( ي ی منتمیم( ي   )ثب ساثطٍ)ثب ساثطٍ  حمبیِ ارتمبعیحمبیِ ارتمبعیثیه ثیه  ٍ )ثب ساثطو ثىوذی موزَجی   ثىوذی موزَجی     پوبی پوبی ی ییشمنوتمیم( ثوب   ی ییشمنوتمیم( ثوب     )ثب ساثطو
  افنوشد یِ افنوشد یِ   میوضان میوضان ي ي   عضت وفو ِ ثوبال  عضت وفو ِ ثوبال  ثب ثب   رعذاد فشصوذانِ صوبنرعذاد فشصوذانِ صوبنثیه ثیه   ،،حبویبًحبویبً  ،،يي  اسرجبط معىبداسی يرًد داسداسرجبط معىبداسی يرًد داسد

َشوی ثوب عىوًان    َشوی ثوب عىوًان    سِسوىً ویوض دس پژي  سِسوىً ویوض دس پژي   .(Gillum et al, 2006روًد داسد ) روًد داسد ) ثنتگی معىوبداسی ي ثنتگی معىوبداسی ي   پبییه َمپبییه َم

  20072007ووٍ دس سوبل   ووٍ دس سوبل   ، ، خشًوِ عییٍ صوبن دس سياثط صوبشًیی: ثشسسی اشتشاوبت وژاد، خجمٍ ي رىنیِخشًوِ عییٍ صوبن دس سياثط صوبشًیی: ثشسسی اشتشاوبت وژاد، خجمٍ ي رىنیِ

پوشداصد.  پوشداصد.    موی موی   خشوًوِ خوبوًاد ی  خشوًوِ خوبوًاد ی  ي ي   ارتموبعی ارتموبعی   -پبیگبٌ التظبدی پبیگبٌ التظبدی ی میبن ی میبن   اوزبم دادٌ، ثٍ ثشسسی ساثطٍاوزبم دادٌ، ثٍ ثشسسی ساثطٍ

َوب  َوب    عییوٍ آن عییوٍ آن   التظوبدی صووبن، خشوًوِ فیضیىوی    التظوبدی صووبن، خشوًوِ فیضیىوی    وٍ ثب افضایش مىوبثش  وٍ ثب افضایش مىوبثش    دَذدَذ  وشبن میوشبن میوتبیذ پژيَش اي وتبیذ پژيَش اي 

 ..((Resco, 2007))  یبثذیبثذ  وبَش میوبَش می

  چىوذ چىوذ رب ثوٍ  رب ثوٍ    اوذ وٍ دس ایهاوذ وٍ دس ایه  ی خشًوِ خبوًاد ی اوزبم شذٌی خشًوِ خبوًاد ی اوزبم شذٌ    َبیی دس حًصٌَبیی دس حًصٌ  امب دس ایشان ویض پژيَشامب دس ایشان ویض پژيَش

ثشسسی عًامل ارتمبعی موؤحش ثوش خشوًوِ عییوٍ صووبن      پژيَشی ثب عىًان   پشداصیم.پشداصیم.  میمی  َبَب  ومًوٍ اص آنومًوٍ اص آن
اوزبم شذٌ اسِ. وتبیذ ایوه   1389یشصایی دس سبل ، رًسط ملمذی ي می شُشستبن سياونش( )مطبلعٍ

ی خشًوِ صن ي موشد   رزشثٍي  ی مشد اص ومش خًد رظًس التذاس شایبوٍدَذ وٍ ثیه  پژيَش وشبن می
وموه ي  ی معىوبداس ي منوتمیم يروًد داسد. اموب ثویه       ثب خشًوِ عییٍ صوبن ساثطٍ ی مجذأ دس خبوًادٌ

ی معىًس ي معىوبداسی مشوبَذٌ شوذٌ     ساثطٍٍ صوبن ثب خشًوِ عیی َمىبسی شًَش دس وبسَبی مىضل

 (.Mohammadi, Mirzaie, 2012اسِ )

، َبی شوُش رجشیوض   عًامل ارتمبعی ي خشًوِ خبوًاد ی دس ثیه خبوًادٌپژيَش دیگشی ثب عىًان 

دَىذ ووٍ   َبی ایه پژيَش وشبن می اوزبم شذٌ اسِ. یبفتٍ 1387رًسط طذالِ ي صسیىیبن دس سبل 

ٌ ، اصدياد ووً  ، ووً  خوبوًادٌ  ثب متهیشَبی خشًوِ خبوًاد ی  يضوعیِ  ، ارتموبعی  -التظوبدی   پبیگوب
ٍ  ثبيسَوبی موزَجی  ي  سوه ، سطح رلظیالت، شهیی  ,Sedaghat, Zrrinianی معىوبداسی داسد )  ساثطو

2008 .) 

  ،،ی مًسد مطبلعٍ: شوُش سوىىذد(  ی مًسد مطبلعٍ: شوُش سوىىذد(    َبی خبوًاد ی ي ر حیشات آن ثش امىیِ دس ربمعٍ )ومًوٍَبی خبوًاد ی ي ر حیشات آن ثش امىیِ دس ربمعٍ )ومًوٍ  خشًوِخشًوِ

ٍ     13871387رًسط مشادی ي صوذی دس سبل رًسط مشادی ي صوذی دس سبل   گشی اسِ وٍگشی اسِ وٍعىًان پژيَش دیعىًان پژيَش دی ٍ   اوزبم شوذٌ اسوِ. یبفتو َوبی  َوبی    اوزبم شوذٌ اسوِ. یبفتو

ٍ ، ، َبی مزَجیَبی مزَجی  وگششوگشش، ، َبی مشدسبالسیَبی مشدسبالسی  وگششوگششثیه متهیشَبی ثیه متهیشَبی ىذ وٍ ىذ وٍ ََدد  میمیوشبن وشبن ایه پژيَش ایه پژيَش  ٍ رزشثو ی ی   رزشثو
چىیه وتوبیذ رلییول   چىیه وتوبیذ رلییول   ی معىبداسی يرًد داسد. َمی معىبداسی يرًد داسد. َم  ساثطٍساثطٍ  امىیِ ارتمبعیامىیِ ارتمبعیثب ثب   میضان خشًوِمیضان خشًوِي ي   خشًوِخشًوِ

َوبی  َوبی    متهیشَبی میضان خشًوِ خبوًاد ی، وگششمتهیشَبی میضان خشًوِ خبوًاد ی، وگشش  ،،ثٍ رشریتثٍ رشریت  ،،دَذ وٍدَذ وٍ  میمی  س شسیًن چىذمتهیشٌ وشبنس شسیًن چىذمتهیشٌ وشبن
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رشیه ر حیش سا ثش متهیش ياثنوتٍ  رشیه ر حیش سا ثش متهیش ياثنوتٍ    ی س شسیًوی ثیشی س شسیًوی ثیش  ثب يسيد ثٍ معبدلٍثب يسيد ثٍ معبدلٍ  ،،َبی مشدسبالسیَبی مشدسبالسی  مزَجی ي وگششمزَجی ي وگشش

 (.(.Moradi, Zandi, 2007اوذ )اوذ )  )امىیِ ارتمبعی( داشتٍ)امىیِ ارتمبعی( داشتٍ

ی خبوًادٌ ثب خشًوِ خبوگی عییوٍ  ی خبوًادٌ ثب خشًوِ خبوگی عییوٍ  ی ارتمبعی ارتمبع  َبی سشمبیٍَبی سشمبیٍ  ی مؤلفٍی مؤلفٍ  ساثطٍساثطٍپژيَش دیگشی ثب عىًان پژيَش دیگشی ثب عىًان 
اوزبم شذٌ اسِ. وتبیذ ایه پژيَش اوزبم شذٌ اسِ. وتبیذ ایه پژيَش   13891389، رًسط میىی ي وژادسجضی دس سبل ، رًسط میىی ي وژادسجضی دس سبل صوبن دس شُش خشم آثبدصوبن دس شُش خشم آثبد

ٍ   خبوگیخبوگی  خشًوِخشًوِي ي   ی ارتمبعیی ارتمبعی  سشمبیٍسشمبیٍَبی َبی   ىذ وٍ میبن مؤلفٍىذ وٍ میبن مؤلفٍََدد  میمیوشبن وشبن  ٍ ساثطو ی معىوبداسی ثشلوشاس   ی معىوبداسی ثشلوشاس     ساثطو

َوبی  َوبی    خشوًوِ دس خوبوًادٌ  خشوًوِ دس خوبوًادٌ  ی ثب عىوًان  ی ثب عىوًان  پژيَشپژيَشوُبیتبً ایه وٍ، وُبیتبً ایه وٍ، (. (. Maleki, Nezhadsabzi, 2010))  اسِاسِ
دَوذ ووٍ اص   دَوذ ووٍ اص     وتبیذ ایه پژيَش وشبن موی وتبیذ ایه پژيَش وشبن موی   يي  اوزبم شذٌ اسِاوزبم شذٌ اسِ  20112011رًسط سبسيخبوی دس سبل رًسط سبسيخبوی دس سبل ، ، ایشاویایشاوی

چىویه اص میوبن   چىویه اص میوبن   ی خشًوِ خوبوًاد ی داشوتىذ. َوم   ی خشًوِ خوبوًاد ی داشوتىذ. َوم     خبوًادٌ رزشثٍخبوًادٌ رزشثٍ  251251خبوًادٌ، رعذاد خبوًادٌ، رعذاد   15211521میبن میبن 

ر ییوذ  ر ییوذ    یضان خشوًوِ خوبوًاد ی  یضان خشوًوِ خوبوًاد ی  ممثش ثش   مشدانمشدان  رلظیالترلظیالت  معىًسمعىًس  ی ر حیشی ر حیش  فشضیبت ایه پژيَش، فشضیٍفشضیبت ایه پژيَش، فشضیٍ

 (.(.Saroukhani, 2011))  شذٌ اسِشذٌ اسِ

آیوذ ووٍ دس ثشسسوی    آیوذ ووٍ دس ثشسسوی      اص مزمً  مجبحج اساشٍ شذٌ دس مجبوی ي چبسچًة وظشی ایوه پوژيَش ثوش موی    اص مزمً  مجبحج اساشٍ شذٌ دس مجبوی ي چبسچًة وظشی ایوه پوژيَش ثوش موی    

روًان  روًان    ثىذی میثىذی می  دس یه دستٍدس یه دستٍوىىذ. وىىذ.   مًضً  خشًوِ خبوًاد ی عًامل متعذد ي  ًوب ًوی ومش ایفب میمًضً  خشًوِ خبوًاد ی عًامل متعذد ي  ًوب ًوی ومش ایفب می

ٍ  َب سا ثٍ دي  شيٌ اطیی رمنیَب سا ثٍ دي  شيٌ اطیی رمنی  ایه وظشیٍایه وظشیٍ ٍ  م وشد. دس حبلی وٍ ثشخی اص ایوه وظشیو عًامول  عًامول  َوب ثوش رو حیش    َوب ثوش رو حیش      م وشد. دس حبلی وٍ ثشخی اص ایوه وظشیو
ٍ    خبوًادٌ ثش يلً  یب عذم يلً  خشًوِ خبوًاد ی ر ویذ میخبوًادٌ ثش يلً  یب عذم يلً  خشًوِ خبوًاد ی ر ویذ می  ثیشيویثیشيوی ٍ  وىىذ )مبوىوذ وظشیو َوبی وظوبست   َوبی وظوبست     وىىذ )مبوىوذ وظشیو

مؤحش ثش خشوًوِ  مؤحش ثش خشوًوِ    عًامل دسيویعًامل دسيویَب ومش َب ومش   ی فشَىگی، فشبسَبی التظبدی(، سبیش وظشیٍی فشَىگی، فشبسَبی التظبدی(، سبیش وظشیٍ  ارتمبعی، صمیىٍارتمبعی، صمیىٍ

ٍ شمبسوذ )مشمبسوذ )م  خبوًاد ی سا مُم میخبوًاد ی سا مُم می ٍ بوىذ وظشیو ٍ     َوبی  َوبی    بوىذ وظشیو ٍ     اسرجبخوبت خوبوًاد ی، ثلوشان معىًیوِ ي وظشیو ی ی   اسرجبخوبت خوبوًاد ی، ثلوشان معىًیوِ ي وظشیو

ی ی   ثوٍ ثخشوی اص متهیشَوبی احش وزاس ثوش پذیوذٌ      ثوٍ ثخشوی اص متهیشَوبی احش وزاس ثوش پذیوذٌ      اوزبم شذٌ ویض َوش یوه   اوزبم شذٌ ویض َوش یوه     رزشثیرزشثیَبی َبی   پژيَشپژيَش  (.(.مىبثشمىبثش

 ٍ ٍ خشًوِ خبوًاد ی پشداختو ٍ     اووذ ووٍ اص آن رمیوٍ موی    اووذ ووٍ اص آن رمیوٍ موی      خشًوِ خبوًاد ی پشداختو ٍ   روًان ثوٍ ساثطو حمبیوِ ارتموبعی   حمبیوِ ارتموبعی   ی میوبن  ی میوبن    روًان ثوٍ ساثطو
((Dunham, 1997)) ، ، ٍ ٍ سيحیو  ,Sedaghat, Zrrinian))  رلظویالت رلظویالت (، (، Gillum et al, 2006))ی موزَجی  ی موزَجی    سيحیو

2008; Saroukhani, 2011 ) دس ایوه پوژيَش ویوض ثوب اسوتفبدٌ اص     . دس ایوه پوژيَش ویوض ثوب اسوتفبدٌ اص     ووشد ووشد اشوبسٌ  اشوبسٌ    خبوًاد یخبوًاد ی  خشًوِخشًوِثب ثب .  

ٍ     شوذٌ دس پوژيَش  شوذٌ دس پوژيَش    متهیشَوبی شىبسوبیی  متهیشَوبی شىبسوبیی    َبی مطشح شذٌ ي ویضَبی مطشح شذٌ ي ویض  وظشیٍوظشیٍ ٍ   َوبی  زشوتٍ، مزمًعو ای اص ای اص   َوبی  زشوتٍ، مزمًعو

 س ویی فشضیبت ایه پژيَش عجبست اوذ اص:س ویی فشضیبت ایه پژيَش عجبست اوذ اص:ثٍ خًثٍ خً  اوذ.اوذ.  متهیشَبی منتمل مًسد استفبدٌ لشاس  شفتٍمتهیشَبی منتمل مًسد استفبدٌ لشاس  شفتٍ

 ..يرًد داسديرًد داسد  داسداسی ی معىمعى  رفبيترفبيترلظیالت رلظیالت دس  شيٌ دس  شيٌ   خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد ی  ..11

 ..يرًد داسديرًد داسدي معىًس ي معىًس ی معىبداس ی معىبداس   ثب خشًوِ خبوًاد ی ساثطٍثب خشًوِ خبوًاد ی ساثطٍ  مىذی التظبدیِ خبوًادٌمىذی التظبدیِ خبوًادٌ  سضبیِسضبیِثیه ثیه   ..22

 ..س يرًد داسدس يرًد داسدی معىبداس ي معىًی معىبداس ي معىً  ثب خشًوِ خبوًاد ی ساثطٍثب خشًوِ خبوًاد ی ساثطٍ  ویفیِ اسرجبخبت خبوًاد یویفیِ اسرجبخبت خبوًاد یثیه ثیه   ..33

 ..ی معىبداس ي معىًس يرًد داسدی معىبداس ي معىًس يرًد داسد  ي خشًوِ خبوًاد ی ساثطٍي خشًوِ خبوًاد ی ساثطٍ  ارتمبعیارتمبعی  حمبیِثیه ثیه   ..44

 ای معىبداس ي معىًس يرًد داسد.ای معىبداس ي معىًس يرًد داسد.  ساثطٍساثطٍ  خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد یثب ثب   خبوًاد یخبوًاد یي ي َبی معىًی َبی معىًی   اسصشاسصشثیه ثیه . . 55
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اسِ. مه ویل اسِ. مه ویل   ی داسای اوًا  مختیفی اسِ. یىی اص اوًا  پشوبسثشد ي مُم آن پیمبیشی داسای اوًا  مختیفی اسِ. یىی اص اوًا  پشوبسثشد ي مُم آن پیمبیشپژيَش ومّپژيَش ومّ

معتمذ اسِ وٍ پیمبیش ارتمبعی سيش  شدآيسی حزم يسیعی اص اخالعبت ثٍ شىل آمبسی اص رعذاد معتمذ اسِ وٍ پیمبیش ارتمبعی سيش  شدآيسی حزم يسیعی اص اخالعبت ثٍ شىل آمبسی اص رعذاد 

  يي  مًضً مًضً   ثب رًرٍ ثٍثب رًرٍ ثٍ  پژيَشپژيَشایه ایه   دسدس  (.(.McNeil, 1997ثبشذ )ثبشذ )  وًربٌ میوًربٌ می  صیبدی اص مشدم دس صمبن ونجتبًصیبدی اص مشدم دس صمبن ونجتبً

  پوژيَش پوژيَش سی ایه سی ایه آمبآمب  یی  ربمعٍربمعٍاستفبدٌ شذٌ اسِ. استفبدٌ شذٌ اسِ.   ییپیمبیشپیمبیش  اص سيشاص سيش   نتشد ی رمعیِ مًسد مطبلعٍ نتشد ی رمعیِ مًسد مطبلعٍ

رعیویه  رعیویه    وفوش وفوش   300300ی فشمًل وًوشان ثشاثوش ثوب   ی فشمًل وًوشان ثشاثوش ثوب     حزم ومًوٍ ویض ثٍ يسییٍحزم ومًوٍ ویض ثٍ يسییٍثًدٌ ي ثًدٌ ي شُش وبشبن شُش وبشبن   شُشيوذانشُشيوذان

ثىذی شذٌ ثًدٌ اسوِ.  ثىذی شذٌ ثًدٌ اسوِ.     یشی خجمٍ یشی خجمٍ   یشی مًسد استفبدٌ دس ایه پژيَش، ومًوٍ یشی مًسد استفبدٌ دس ایه پژيَش، ومًوٍ  سيش ومًوٍسيش ومًوٍ  شذٌ اسِ.شذٌ اسِ.

افضاس آموبسی  افضاس آموبسی    َب اص وشمَب اص وشم  دٌدٌوبمٍ ي ثشای رزضیٍ ي رلییل داوبمٍ ي ثشای رزضیٍ ي رلییل دا  َب اص پشسشَب اص پشسش  دس ایه پژيَش ثشای  شدآيسی دادٌدس ایه پژيَش ثشای  شدآيسی دادٌ

SPSS .ِموًسد موًسد   پبیوبیی پبیوبیی   وظوش وظوش   اصاص  اخالعبتاخالعبت   شدآيسی شدآيسی  اثضاساثضاس  رزشثیرزشثی  ثخشثخش  اوزبماوزبم  اصاص  پیشپیش  استفبدٌ شذٌ اس  

  آصموًن آصموًن   پیشپیش  دسدس  پشسشىبمٍپشسشىبمٍ  3535  رعذادرعذاد  پشسشىبمٍپشسشىبمٍ  پبیبییپبیبیی  ثشآيسدثشآيسد  ثشایثشای  صمیىٍ،صمیىٍ،  ایهایه  دسدس. .  شفِ شفِ  لشاسلشاس  آصمًنآصمًن

ِ   لوشاس لوشاس   سىزشسىزش  مًسدمًسد  آنآن  پبیبییپبیبیی  بخبخججوووشيوشي  آلفبیآلفبی  آصمًنآصمًن  اصاص  استفبدٌاستفبدٌ  ثبثب  يي   شفتٍ شفتٍ  لشاسلشاس  استفبدٌاستفبدٌ  مًسدمًسد ِ  شفو   .. شفو

 ..دَذدَذ  وشبن میوشبن می  ویضویضسا سا   َبَب  شبخضشبخض  َبیَبی  ی میضان ضشایت آلفبی وشيوجبخ،  ًیٍی میضان ضشایت آلفبی وشيوجبخ،  ًیٍ  ضمه اساشٍضمه اساشٍ  22  رذيلرذيل

 ّاّای ضاخصّای اصلي پصٍّص ٍ گَ ِضاخص :3جذٍل 
 َبَبی شبخض ًیٍ شبخض

مىووذی  التظووبدی   سضووبیِ

 خبوًادٌ

 (842/0)آلفبی وشيوجبخ: 

سضوبیِ شوهیی   سضوبیِ شوهیی   . میضان . میضان 33. يضعیِ اشتهبل سشپشسِ خبوًادٌ، . يضعیِ اشتهبل سشپشسِ خبوًادٌ، 22، ، ًادًٌادٌسطح دسآمذ خبوسطح دسآمذ خبو .1

. . 55، ، حجبت شهیی پذس یب سشپشسِ اطیی خوبوًادٌ حجبت شهیی پذس یب سشپشسِ اطیی خوبوًادٌ . میضان . میضان 44، ، پذس یب سشپشسِ اطیی خبوًادٌپذس یب سشپشسِ اطیی خبوًادٌ

میوضان اوتظوبسات موبدی اع وبی     میوضان اوتظوبسات موبدی اع وبی     . . 66، ، میضان سبعبت وبسی پذس یب سشپشسِ اطیی خبوًادٌمیضان سبعبت وبسی پذس یب سشپشسِ اطیی خبوًادٌ

 شایوی دس   شایوی دس    رزمول رزمول   یوب یوب   لىبعوِ موبدی ي  لىبعوِ موبدی ي  . میضان . میضان 77ي ي   مذ خبوًادٌمذ خبوًادٌآآخبوًادٌ ونجِ ثٍ سطح دسخبوًادٌ ونجِ ثٍ سطح دس

 ..اع بی خبوًادٌاع بی خبوًادٌ  میبنمیبن

 ویفیِ اسرجبخبت خبوًاد ی

 (819/0)آلفبی وشيوجبخ: 

اسرجوبط مىبسووت ي  اسرجوبط مىبسووت ي  . میوضان  . میوضان  22، ، فشصووذان فشصووذان   میوبن میوبن مىبسوت ي طومیمبوٍ   مىبسوت ي طومیمبوٍ     بتبتاسرجبخو اسرجبخو میوضان   .1

  موًسد موًسد يالوذیه دس  يالوذیه دس    میوبن میوبن طولیح  طولیح    بتبتاسرجبخو اسرجبخو . میوضان  . میوضان  33، ، يالذیه ي فشصووذان يالذیه ي فشصووذان   میبنمیبنطمیمبوٍ طمیمبوٍ 

ٍ    مًسدمًسدن يالذیه دس ن يالذیه دس میبمیبطلیح طلیح   بتبتاسرجبخاسرجبخ. میضان . میضان 44، ، انانپشيسش فشصوذپشيسش فشصوذ ٍ  امًس مشثًط ثوٍ خبوو ، ، امًس مشثًط ثوٍ خبوو

ووبسی ي  ووبسی ي    َوم َوم . میضان . میضان 66، ، اسرجبط ثب دیگشاناسرجبط ثب دیگشان  مًسدمًسدن يالذیه دس ن يالذیه دس میبمیبطلیح طلیح   بتبتاسرجبخاسرجبخ. میضان . میضان 55

. . 88ي ي   اع وبی خوبوًادٌ  اع وبی خوبوًادٌ    میوبن میوبن سوشصوش ووشدن دس   سوشصوش ووشدن دس   . میوضان  . میوضان  77، ، اع بی خبوًادٌاع بی خبوًادٌ  میبنمیبنرفبَم رفبَم 

 ..وًادٌوًادٌاع بی خباع بی خب  میبنمیبنرًَیه ي رلمیش دس رًَیه ي رلمیش دس میضان میضان 

 حمبیِ ارتمبعی

 (765/0)آلفبی وشيوجبخ: 

ٍ   اخال اخال میضان میضان . 2. میضان لًاویه حمًلی مشثًط ثٍ خبوًادٌ، 1 ٍ سسبوی دس صمیىو   بتبتاسرجبخو اسرجبخو   یی  سسبوی دس صمیىو

سنوبت  سنوبت  ؤؤمم. يروًد  . يروًد  33(، (، لجول اص اصدياد ثوشای رًاووبن   لجول اص اصدياد ثوشای رًاووبن   )دس )دس اع وبی خوبوًادٌ   اع وبی خوبوًادٌ     میوبن میوبن طلیح طلیح 

ٌ . . 44، ، دیوذٌ دیوذٌ   َوبی آسویت  َوبی آسویت    ای ي مذدوبسی رُِ حمبیِ اص خوبوًادٌ ای ي مذدوبسی رُِ حمبیِ اص خوبوًادٌ   مشبيسٌمشبيسٌ ٌ آموًصش سا َوبی  َوبی    آموًصش سا

حمبیوِ اص  حمبیوِ اص  . میوضان  . میوضان  55ي ي   سنوبت ارتموبعی  سنوبت ارتموبعی  ؤؤووبظشان ي م ووبظشان ي م سوًی  سوًی   یشی اص خشوًوِ اص   یشی اص خشوًوِ اص    پیشپیش

ثیىوبسی ي اعتیوبد سشپشسوِ    ثیىوبسی ي اعتیوبد سشپشسوِ      مبوىوذ مبوىوذ ))َبی داسای مشوىالت التظوبدی ي اخاللوی    َبی داسای مشوىالت التظوبدی ي اخاللوی      خبوًادٌخبوًادٌ

 ..منئًالن ربمعٍمنئًالن ربمعٍ  سًیسًیخبوًادٌ( اص خبوًادٌ( اص 

 َبی اسصش

 معىًی ي خبوًاد ی

 (842/0)آلفبی وشيوجبخ: 

، ، ثٍ اطًل اخاللوی دس خوبوًادٌ  ثٍ اطًل اخاللوی دس خوبوًادٌ    ییپبیجىذپبیجىذ. میضان . میضان 22، ، َجی دس خبوًادٌَجی دس خبوًادٌمزمز  اعتمبداتاعتمبدات  میضانمیضان  ..11

. میضان . میضان 44خبوًاد ی، خبوًاد ی،   َب دس صوذ یَب دس صوذ ی  ننآآوبس یشی وبس یشی   معظًمیه ي ثٍمعظًمیه ي ثٍ  صوذ یصوذ یآشىبیی ثب آشىبیی ثب . میضان . میضان 33

َوبی  َوبی  ثىوذی ثوٍ اسصش  ثىوذی ثوٍ اسصش    اَمیوِ ي پوبی  اَمیوِ ي پوبی  . میضان . میضان 55، ، اَش دس خبوًادٌاَش دس خبوًادًًٌظظرًرٍ ثٍ رًرٍ ثٍ  شایی ي  شایی ي   مبدیمبدی
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 ..فشصوذان(فشصوذان(  مبوىذ پشيسشمبوىذ پشيسشبوًادٌ )بوًادٌ )پزیشی دس خپزیشی دس خ  منئًلیِمنئًلیِ. میضان . میضان 66ي ي   خبوًاد یخبوًاد ی

 خشًوِ خبوًاد ی

 (824/0)آلفبی وشيوجبخ: 

. میووضان 3. میوضان ثشخووًسد فیضیىوی ثوویه يالوذیه،    2. میوضان م شووبرشٌ ثویه يالووذیه،   1

. میوضان  5. میضان ثشخوًسد فیضیىوی دس میوبن فشصووذان خوبوًادٌ،      4م شبرشات خبوًاد ی، 

. میضان ثشخًسد فیضیىوی میوبن يالوذیه ي    6ن، م شبرشات خبوًاد ی میبن يالذیه ي فشصوذا

. میوضان رلى م فشصووذان دس     8َوب،    یوشی  . میضان رلى م يالوذیه دس رظومیم    7فشصوذان، 

. میضان احتوشام متمبثول میوبن    10. میضان احتشام متمبثل میبن يالذیه، 9َب،   یشی رظمیم

 . میضان احتشام متمبثل میبن يالذیه ي فشصوذان.11فشصوذان، 
 

 های پژوهشهای پژوهش  تهتهیافیاف

 گَ اىگَ اى  هطخصات ػوَهي پاسخهطخصات ػوَهي پاسخ

وفوش  وفوش    7070صن ي صن ي  ًیوبن   ًیوبن    اص پبسوخ اص پبسوخ وفش وفش   230230، ، رى رى اص وظش اص وظش دَىذ وٍ: دَىذ وٍ: َبی ایه پژيَش وشبن میَبی ایه پژيَش وشبن مییبفتٍیبفتٍ

دس دس   دسطوذ دسطوذ   2222//99سوبل ي  سوبل ي    2222-2626دسطوذ  دسطوذ    4646//33سوبل،  سوبل،    1818-2222دسطوذ  دسطوذ    3131، ، س وه س وه مشد َنتىذ؛ اص وظش مشد َنتىذ؛ اص وظش 

دسطوذ مزوشد ي   دسطوذ مزوشد ي     6767//77، ، ضوعیِ ر َول  ضوعیِ ر َول  ييسبل( لشاس داسوذ؛ اص وظش سبل( لشاس داسوذ؛ اص وظش   5050سبل )رب سبل )رب   2626ثبالرش اص ثبالرش اص   ی سىیی سىی  سدٌسدٌ

دسطوذ سيستبوشویه   دسطوذ سيستبوشویه     99دسطوذ شُشوشویه ي   دسطوذ شُشوشویه ي     9191، ، ملل سىًوِملل سىًوِثبشىذ؛ اص وظش ثبشىذ؛ اص وظش   دسطذ مت َل میدسطذ مت َل می  3232//33

  ؛؛دیولیم دیولیم   دسطوذ دسطوذ   22//77ساَىمبیی، ساَىمبیی،   دسطذدسطذ  33  ،،اثتذاییاثتذایی  دسطذدسطذ  22  ،،میضان رلظیالتمیضان رلظیالت  وظشوظش  صصاا  چىیهچىیهاوذ؛ َماوذ؛ َم  ثًدٌثًدٌ

 شىبسی اسشذ لشاس داشتىذ. شىبسی اسشذ لشاس داشتىذ. دس ممطش وبسدس ممطش وبس  دسطذدسطذ  11//33وبسشىبسی ي وبسشىبسی ي   دسطذدسطذ  4848//33؛ ؛ وبسداویوبسداوی  دسطذدسطذ  4242//77

ٍ پذس رلظیالت میضان رشیه میضان فشاياوی ي دسطذ، اص وظشچىیه ثیشَم ی رلظویالت   ، دس خجمو

ی رلظویالت اثتوذایی ثوب     ، دس خجمٍمیضان رلظیالت مبدسدسطذ(؛ اص وظش  7/44وفش ) 134اثتذایی ثب 

دسطوذ(؛ اص   7/23وفوش )  71ثب  ، دس  شيٌ مشبیل آصاديضعیِ شهیی پذسدسطذ(؛ اص وظش  49وفش ) 147

ٍ   يضعیِ شهیی موبدس وظش  میوضان دسآموذ   دسطوذ(؛ اص وظوش    7/89وفوش )  269داسان ثوب   دس  وشيٌ خبوو
میوضان دسآموذ   دسطوذ(؛ اص وظوش    3/38وفش ) 115َضاس رًمبن ثب  400-600ی  ، دس خجمٍی پذس مبَیبوٍ
دس  ،لیمِ رمشیجوی مىوضل  اص وظش  دسطذ(؛ 3/91وفش ) 274ی ثذين دسآمذ ثب  ، دس خجمٍی مبدس مبَیبوٍ

، دس لیموِ رمشیجوی ارًمجیول   دسطوذ( ي اص وظوش    7/45وفش ) 137میییًن رًمبن ثب  50-100ی  خجمٍ

 اوذ.  دسطذ( لشاس داشتٍ 3/25وفش ) 76میییًن رًمبن ثب  10ی ومتش اص  خجمٍ

 تَصیف هتغیرّای اصلي پصٍّصتَصیف هتغیرّای اصلي پصٍّص

، ، حمبیوِ ارتموبعی  حمبیوِ ارتموبعی  ، ، رلظویالت رلظویالت شوبمل  شوبمل  دس ایه ثخش، میضان فشاياووی ي دسطوذ متهیشَوبی پوژيَش     دس ایه ثخش، میضان فشاياووی ي دسطوذ متهیشَوبی پوژيَش     

خشًوِ خشًوِ ي ي   سضبیتمىذی التظبدی خبوًادٌسضبیتمىذی التظبدی خبوًادٌ، ، ویفیِ اسرجبخبت خبوًاد یویفیِ اسرجبخبت خبوًاد ی، ، َبی معىًی ي خبوًاد یَبی معىًی ي خبوًاد ی  اسصشاسصش
 ی پبییه، متًسط ي ثبال اساشٍ شذٌ اسِ.ی پبییه، متًسط ي ثبال اساشٍ شذٌ اسِ.  دس لبلت رذيل صیش دس سٍ خجمٍدس لبلت رذيل صیش دس سٍ خجمٍ  ،،خبوًاد یخبوًاد ی

 

 

 

 : تَصیف هتغیرّای اصلي پصٍّص2جذٍل 
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 متهیشَب
 میبوگیه فشاياوی خجمبت

 خجمبت

 اولشاف

 رمش ثبال متًسط پبییه استبوذاسد

 رلظیالت
 300 149 136 15 فشاياوی

446/2 590/0 
 %100 %7/49 %3/45 %0/5 دسطذ

 حمبیِ ارتمبعی
 300 88 198 14 فشاياوی

246/2 529/0 
 %100 %3/29 %0/66 %7/4 دسطذ

َبی معىًی ي  اسصش

 خبوًاد ی

 300 82 189 29 فشاياوی
176/2 583/0 

 %100 %3/27 %0/63 %7/9 دسطذ

ویفیِ اسرجبخبت 

 خبوًاد ی

 300 158 110 32 فشاياوی
420/2 677/0 

 %100 %7/52 %7/36 %7/10 دسطذ

 مىذی سضبیِ

 التظبدی خبوًادٌ

 300 160 118 22 فشاياوی
460/2 629/0 

 %100 %3/53 %3/39 %3/7 دسطذ

 خشًوِ خبوًاد ی
 300 71 220 9 فشاياوی

206/2 474/0 
 %100 %7/23 %3/73 %0/3 دسطذ

 

َوبی معىوًی ي    اسصش، (246/2)ثوب میوبوگیه    حمبیوِ ارتموبعی  ثب رًرٍ ثٍ رذيل فًق، میوضان  
ي  ،دس سوطح متًسوط  ( 206/2)ثوب میوبوگیه    خشوًوِ خوبوًاد ی  ي ( 176/2)ثب میوبوگیه   خبوًاد ی

 (420/2)ثب میوبوگیه  اسرجبخبت خبوًاد ی ویفیِ ،(460/2)ثب میبوگیه التظبدی  خبوًادٌ مىذی سضبیِ

ِ    دس سوطح ثوبالیی لوشاس داسد.   ( 446/2ي رلظیالت )ثب میبوگیه  متهیوش   دس موًسد  الصم ثوٍ رووش اسو

ٍ   پوبییه ی  ممبخش اثتذایی ي ساَىمبیی دس خجمٍرلظیالت،  ي  متًسوط ی  ، دیولیم ي ووبسداوی دس خجمو

 اوذ.  شفتٍ لشاس ثبالی  وبسشىبسی ي وبسشىبسی اسشذ دس خجمٍ

 های پژوهش آزمون فرضیه
 Tآصمًن آصمًن چًن چًن   َبی آمبسی، َمَبی آمبسی، َم  َبی دي متهیشٌ ي ثشخی اص آصمًنَبی دي متهیشٌ ي ثشخی اص آصمًن  دس ایه ثخش ثب استفبدٌ اص رلییلدس ایه ثخش ثب استفبدٌ اص رلییل

ٍ   يي  منوتمل منوتمل   متهیشَبیمتهیشَبی  ثیهثیه  یی  ساثطٍساثطٍ  ثشسسیثشسسی  ثٍثٍ آصمًن ضشیت َمجنتگی پیشسًني  ٍ ياثنوت   ثشسسوی ثشسسوی   يي  ياثنوت

 شذٌ اسِ.شذٌ اسِ.  پشداختٍپشداختٍ  پژيَشپژيَش  َبیَبی  فشضیٍفشضیٍ

 رفبيت  معىی داس يرًد داسد.رفبيت  معىی داس يرًد داسد.  اد ی ثش اسبس ملل سىًوِاد ی ثش اسبس ملل سىًوِفشضیٍ ايل: خشًوِ خبوًفشضیٍ ايل: خشًوِ خبوً

 خطًَت خاًَادگي ٍهحل سکًَت  هقا سِ: 1جذٍل 

 T Sig دسرٍ آصادی میبوگیه فشاياوی ملل سىًوِ

 135/39 273 شُش
298 554/3 000/0 

 851/35 27 سيستب
 

ي ي   میوضان میوضان چىویه  چىویه  َوم َوم   يي  شُش ي سيسوتب، شُش ي سيسوتب، سبوىبن سبوىبن   ثیهثیه  دسدس  خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد ی  َبیَبی  میبوگیهمیبوگیه  یی  ممبینٍممبینٍ

ٍ اسوِ  اسوِ    آنآن  یی  دَىذٌدَىذٌ  وشبنوشبن  ،،T  ((554554//33T=))  سطح معىبداسی آصمًنسطح معىبداسی آصمًن ٍ وو ٍ   متهیوش متهیوش   ديدي  ایوه ایوه   ثویه ثویه   وو ٍ ساثطو   یی  ساثطو
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  معىوبداسی معىوبداسی   اخوتالف اخوتالف   شُش ي سيستبشُش ي سيستب  ثیهثیه  خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد ی  میضانمیضان  دیگش،دیگش،  ثیبنثیبن  ثٍثٍ  داسد؛داسد؛  يرًديرًدی ی معىبداسمعىبداس

 اسِ.اسِ.  َبی سيستبییَبی سيستبیی  ًادًٌادٌوورش اص خبرش اص خب  َبی شُشی ثیشَبی شُشی ثیش  ي میضان آن دس ثیه خبوًادٌي میضان آن دس ثیه خبوًادٌ  داسوذداسوذ  ثبَمثبَم

 رفبيت معىی داس يرًد داسد.رفبيت معىی داس يرًد داسد.رلظیالت رلظیالت فشضیٍ ديم: خشًوِ خبوًاد ی دس  شيٌ فشضیٍ ديم: خشًوِ خبوًاد ی دس  شيٌ 

 تحصیالت ٍ خطًَت خاًَادگيهقا سِ : 0جذٍل 

 F Sig میبوگیه فشاياوی رلظیالت

 500/42 6 اثتذایی

016/10 000/0 

 444/35 9 ساَىمبیی

 750/37 8 دیلیم

 523/38 128 وبسداوی

 593/39 145 وبسشىبسی

 000/26 4 وبسشىبسی اسشذ

چىویه میوضان ي سوطح    چىویه میوضان ي سوطح    َمَم  يي  ،،ممبخش رلظیییممبخش رلظییی  ثیهثیه  دسدس  خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد ی  َبیَبی  میبوگیهمیبوگیه  یی  ممبینٍممبینٍ

ٍ    آنآن  یی  دَىوذٌ دَىوذٌ   وشوبن وشوبن   ،،F  ((016016//1010F = ))معىبداسی آصموًن  معىبداسی آصموًن   ٍ  اسوِ وو ٍ   متهیوش متهیوش   ديدي  ایوه ایوه   ثویه ثویه   اسوِ وو ٍ ساثطو   یی  ساثطو

  اختالفاختالف  ب ًن رلظیییب ًن رلظیییممبخش  ًوممبخش  ًو  ثیهثیه  خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد ی  میضانمیضان  دیگش،دیگش،  ثیبنثیبن  ثٍثٍ  داسد؛داسد؛  معىبداسی يرًدمعىبداسی يرًد

 ًیبن ثب سوطح   ًیبن ثب سوطح    ثش ایه اسبس ثیشتشیه میضان خشًوِ خبوًاد ی دس میبن پبسخثش ایه اسبس ثیشتشیه میضان خشًوِ خبوًاد ی دس میبن پبسخ  ..داسوذداسوذ  ثبَمثبَم  معىبداسیمعىبداسی

 ًیوبن   ًیوبن    ( ي ومتشیه میضان خشًوِ خبوًاد ی دس میبن پبسوخ ( ي ومتشیه میضان خشًوِ خبوًاد ی دس میبن پبسوخ 4242//500500رلظیالت اثتذایی )ثب میبوگیه رلظیالت اثتذایی )ثب میبوگیه 

 ( لشاس داسد.( لشاس داسد.2626//000000ثب سطح رلظیالت وبسشىبسی اسشذ )ثب میبوگیه ثب سطح رلظیالت وبسشىبسی اسشذ )ثب میبوگیه 

 داس يرًد داسد.داس يرًد داسد.  ی معىیی معىی  ثب خشًوِ خبوًاد ی ساثطٍثب خشًوِ خبوًاد ی ساثطٍ  متهیش َبی رلمیكمتهیش َبی رلمیكثیه ثیه ٍ سًم: ٍ سًم: فشضیفشضی
خطًَت )»ی پصٍّص  ّای رٍابط هیاى هتغیرّای هستقل ٍ هتغیر ٍابستِ : ًتا ج آزهَى3جذٍل 

 «(خاًَادگي

 متهیشَبی منتمل

ضشیت 

مجنتگی َ

 پیشسًن

 ی وُبیی آصمًن وتیزٍ سطح معىبداسی
وً  ساثطٍ دس 

 رلییل منیش

 000/0 -372/0 حمبیِ ارتمبعی
ی معىبداس ي يرًد ساثطٍ

 معىًس
 ی منتمیم ساثطٍ

َبی معىًی ي  اسصش

 خبوًاد ی
323/0- 000/0 

ی معىبداس ي يرًد ساثطٍ

 معىًس
 ی منتمیم ساثطٍ

 000/0 -296/0 اسرجبخبت خبوًاد یویفیِ 
ی معىبداس ي يرًد ساثطٍ

 معىًس

ی  ساثطٍ

 ییشمنتمیم

تظبدی ال مىذی سضبیِ

 خبوًادٌ
228/0- 000/0 

ی معىبداس ي يرًد ساثطٍ

 معىًس

ی  ساثطٍ

 ییشمنتمیم

ٍ   دَوذ دَوذ   موی موی   ثش اسبس آصمًن ضشیت َمجنتگی پیشسًن، وشوبن ثش اسبس آصمًن ضشیت َمجنتگی پیشسًن، وشوبن   55ی ی   شمبسٌشمبسٌ  رذيلرذيل ٍ وو   متهیشَوبی متهیشَوبی   وو

ِ ي ي   خوبوًاد ی خوبوًاد ی   سرجبخوبت  سرجبخوبت  ااویفیوِ  ویفیوِ    ،،َوبی معىوًی ي خوبوًاد ی   َوبی معىوًی ي خوبوًاد ی     سصشسصشاا  ،،ارتمبعیارتمبعی  حمبیِ حمبیِ  ِ سضوبی مىوذی  مىوذی    سضوبی
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ثٍ عجبست دیگوش،  ثٍ عجبست دیگوش،  . . َنتىذَنتىذ  خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد ی  تگی معىبداس ي معىًس ثبتگی معىبداس ي معىًس ثبداسای َمجنداسای َمجن  التظبدی خبوًادٌالتظبدی خبوًادٌ

ي ي   ویفیوِ اسرجبخوبت خوبوًاد ی   ویفیوِ اسرجبخوبت خوبوًاد ی     ،،َوبی معىوًی ي خوبوًاد ی   َوبی معىوًی ي خوبوًاد ی     َشچٍ میضان حمبیوِ ارتموبعی، اسصش  َشچٍ میضان حمبیوِ ارتموبعی، اسصش  

دس سطح ثبالیی لشاس داشتٍ ثبشىذ اص میضان خشًوِ خبوًاد ی وبستٍ دس سطح ثبالیی لشاس داشتٍ ثبشىذ اص میضان خشًوِ خبوًاد ی وبستٍ   مىذی التظبدی خبوًادٌمىذی التظبدی خبوًادٌ  سضبیِسضبیِ

 شًد.  شًد.    میمی

ِ ي   خبوًاد یخبوًاد یي ي ی معىًی ی معىًی َبَب  اسصشاسصشفشضیٍ چُبسم: فشضیٍ چُبسم:  ثوشای  ثوشای    ارتموبعی پویش ثیىوی معىوی داسی    ارتموبعی پویش ثیىوی معىوی داسی      حمبیو

 خشًوِ خبوًاد ی اسِ. خشًوِ خبوًاد ی اسِ. 

وىوذ روب رهییوشات متهیوش ياثنوتٍ سا اص خشیوك       رلییل س شسیًن ایه امىبن سا ثشای ملمك فشاَم موی 

دس رجییه متهیش ياثنتٍ رعیویه  ثیىی ي سُم َش یه اص متهیشَبی منتمل سا متهیشَبی منتمل، پیش

، صموبن  سيش َوم . . 11عجبست اوذ اص: عجبست اوذ اص: َبی رلییل س شسیًوی َبی رلییل س شسیًوی   سيشسيشثٍ خًس ویی (. Kalantari, 2003)وىذ 

 ,Habibpour Gatabi) سيوذٌ سيش پیش. 5ي  سيوذٌ سيش پ . 4، سيش حزف. 3، سيش  بم ثٍ  بم. 2

Safari Shali, 2011 .)   سيش ایوه  اسوتفبدٌ شوذٌ اسوِ. دس    1 وبم ثوٍ  وبم   دس ایوه پوژيَش اص سيش 

ٍ  مشحیٍ یب  بم، ثٍ  بم طًست ثٍ پژيَش منتمل متهیشَبی ٍ  ياسد ي شوذٌ  اوتخوبة  مشحیوٍ،  ثو  معبدلو

 Habibpour) ثشسذ دسطذ 5 ثٍ معىبداسی آصمًن خطبی وٍ یبثذ می ادامٍ صمبوی رب وبس ایه ي شًوذ می

Gatabi, Safari Shali, 2011.)         ٍرذيل صیش ثب اسوتفبدٌ اص ایوه سيش ثوٍ پویش ثیىوی متهیوش ياثنوت

 پشداصد. وِ خبوًاد ی( می)خشً

 بیٌي خطًَت خاًَادگي : تحلیل گام بِ گام رگرسیًَي برای پیص3جذٍل 
 مشارت يسيد 

 متهیشَب
R R متهیشَبی ياسد شذٌ

2 R
 رعذیل شذٌ 2

اشتجبٌ 

 استبوذاسد

 340/4 135/0 138/0 372/0 حمبیِ ارتمبعی  بم ايل

  بم ديم
َبی معىًی ي  اسصش

 خبوًاد ی
408/0 167/0 161/0 275/4 

 

ثب رًرٍ ثٍ رذيل ثبال، رلییل س شسیًوی رىُب رب دي  وبم پویش سفتوٍ اسوِ: دس  وبم ايل متهیوش       

ياسد معبدلوٍ شوذٌ اسوِ. ثوش      َبی معىوًی ي خوبوًاد ی   اسصشي دس  بم ديم متهیش  حمبیِ ارتمبعی

Rاسِ. ضشیت رعیویه )  408/0( دس  بم ديم Rاسبس رذيل ثبال، ضشیت َمجنتگی چىذ متهیشٌ )
2 )

رًاوىوذ   دَذ وٍ دي متهیش ياسد شذٌ ثٍ معبدلٍ دس مزمً  موی  ثٍ دسِ آمذٌ دس  بم ديم ویض وشبن می

ثیىی یب رجییه وىىوذ. ثوٍ عجوبست     سا پیش خشًوِ خبوًاد یدسطذ( اص ياسیبو   7/16) 167/0حذيد 

ش متهیوش  سا ثو مىفوی  روشیه رو حیش   دیگش، متهیشَبی مزوًس دس ممبینٍ ثب دیگش متهیشَبی پژيَش ثیش

 ی پژيَش داسوذ.ياثنتٍ

 ی رگرسیًَي برای پیص بیٌي خطًَت خاًَادگي : ػٌاصر هتغیر درٍى هؼادل3ِجذٍل 

                                                           
1
. Stepwise 
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 B Beta T Sig. (T) وبم متهیش
 000/0 -714/4 -283/0 -363/0 حمبیِ ارتمبعی

 002/0 -175/3 -190/0 -190/0 َبی معىًی ي خبوًاد ی اسصش
 

  متهیش،متهیش،  ديدي  رىُبرىُب  ی معىبداس(،ی معىبداس(،  منتمل )داسای ساثطٍمنتمل )داسای ساثطٍ  متهیشمتهیش  چُبسچُبس  میبنمیبن  دَذ وٍ اصدَذ وٍ اص  رذيل ثبال وشبن میرذيل ثبال وشبن می

  ياسدياسد  رًاونتٍرًاونتٍ( ( دسطذدسطذ  9999  اخمیىبناخمیىبن  سطحسطح  دسدس))  َبی معىًی ي خبوًاد یَبی معىًی ي خبوًاد ی  اسصشاسصشي ي   حمبیِ ارتمبعیحمبیِ ارتمبعی  یعىییعىی

ِ ي ي   ویفیوِ اسرجبخوبت خوبوًاد ی   ویفیوِ اسرجبخوبت خوبوًاد ی     یعىوی یعىوی   دیگش،دیگش،  متهیشَبیمتهیشَبی  يي  شذٌشذٌ  س شسیًویس شسیًوی  یی  معبدلٍمعبدلٍ ِ سضوبی مىوذی  مىوذی    سضوبی
ٍ   ایهایه  ياسدياسد  ذذىىثتًاوثتًاو  وٍوٍ  اوذاوذ  وجًدٌوجًدٌ  ياثنتٍياثنتٍ  متهیشمتهیش  ثبثب  وبفیوبفیمىفی مىفی   گیگیَمجنتَمجنت  ، داسای، داسایالتظبدی خبوًادٌالتظبدی خبوًادٌ ٍ معبدلو   معبدلو

ویفیوِ اسرجبخوبت    ایه ل یٍ ثذیه معىبسِ وٍ متهیش  ..اوذاوذ  شذٌشذٌ  خبسدخبسد  معبدلٍمعبدلٍ  اصاص  دلیلدلیل  َمیهَمیه  ثٍثٍ  ذ،ذ،ووشًشً
ی س شسیًوی، یعىی دس ممبینٍ ثب متهیشَبی دسين معبدلٍمىذی التظبدی خبوًادٌ  سضبیِ يخبوًاد ی 

ثوٍ   ذ.وو رشی ثش متهیوش ياثنوتٍ داس   وممىفی ر حیش َبی معىًی ي خبوًاد ی،  اسصشي  حمبیِ ارتمبعی

ی ثٍ دسِ آمذٌ ثوٍ  ، شىل عمًمی س شسیًن سٍ متهیشٌَبی س شسیًوی آصمًنخًس ویی، ثب رًرٍ ثٍ 

روًان ثوٍ    رشیه متهیشَوبیی ووٍ موی    دَذ وٍ مُم ی س شسیًوی وشبن میطًست صیش اسِ. ایه معبدلٍ

 حمبیِ ارتموبعی ثیىی )رجییه( وشد ثٍ رشریت عجبسرىذ اص:  سا پیش خشًوِ خبوًاد ی َبی آنياسطٍ
 .َبی معىًی ي خبوًاد ی اسصشي 

Y =     ((00//190190()()َبی معىًی ي خبوًاد یَبی معىًی ي خبوًاد ی  اسصشاسصش- )( +( +00//363363()()حمبیِ ارتمبعیحمبیِ ارتمبعی- + )645/48  

  عیّوی عیّوی   تتر حیشار حیشا  چگًوگیچگًوگی  یی  دَىذٌدَىذٌ  وشبنوشبن  وٍوٍ  اسِاسِ  آمبسیآمبسی  یی  پیششفتٍپیششفتٍ  َبیَبی  سيشسيش  اصاص  یىییىی  منیشمنیش  رلییلرلییل

ِ   یىذیگشیىذیگش  ثشثش  منتملمنتمل  متهیشَبیمتهیشَبی  ر حیشر حیش  چىیهچىیهَمَم  يي  ياثنتٍياثنتٍ  متهیشمتهیش  ثشثش  منتملمنتمل  متهیشَبیمتهیشَبی ِ اسو ثوٍ وموه   ثوٍ وموه   . . اسو

رًاویم عاليٌ ثش ر حیشات منتمیم، ر حیشات ییشمنتمیم َش یه اص متهیشَبی منوتمل ثوش   رًاویم عاليٌ ثش ر حیشات منتمیم، ر حیشات ییشمنتمیم َش یه اص متهیشَبی منوتمل ثوش     ایه سيش میایه سيش می

  ایتایتضوش ضوش   یوب یوب   ثِتبَوب ثِتبَوب   َموبن َموبن   منویش منویش   ضوشایت ضوشایت . . شىبسوبیی وىویم  شىبسوبیی وىویم    منویش منویش   ضشایتضشایت  خشیكخشیك  اصاصسا سا متهیش ياثنتٍ متهیش ياثنتٍ 

ٍ   متهیوش متهیوش   ثوش ثوش   منوتمل منوتمل   متهیوش متهیوش   َشَش  خبلضخبلض  ر حیشر حیش  میضانمیضان  وٍوٍ  َنتىذَنتىذ  س شسیًنس شسیًن  ییشذٌشذٌ  استبوذاسداستبوذاسد ٍ ياثنوت   ساسا  ياثنوت

 (.Habibpour Gatabi, Safari Shali, 2011)  دَىذدَىذ  میمی  وشبنوشبن
 بر هتغیر ٍابستِ هستقل هتغیرّای غیرهستقین ٍ هستقین هٌفي  تأثیرات هجوَع ی هحاسبِ :3جذٍل 

 ر حیش ول ییشمنتمیم ر حیش ر حیش منتمیم وبم متهیش

 -354/0 -071/0 -283/0 حمبیِ ارتمبعی

 -190/0 - -190/0 َبی معىًی ي خبوًاد ی اسصش

 -056/0 -056/0 - ویفیِ اسرجبخبت خبوًاد ی

 -014/0 -014/0 - مىذی التظبدی خبوًادٌ سضبیِ
 

ٍ   متهیشمتهیش  ثشثش  منتملمنتمل  متهیشَبیمتهیشَبی  اَمیِاَمیِ  میضانمیضان  ثبالثبال  ثٍ خًس ویی رذيلثٍ خًس ویی رذيل ٍ ياثنوت َ   یی  ياثنوت َ پوژي   رلییول رلییول   دسدس  ششپوژي

دَذ. ثشاسبس وتبیذ رلییول س شسویًوی، متهیوش    دَذ. ثشاسبس وتبیذ رلییول س شسویًوی، متهیوش      منیش سا اساشٍ میمنیش سا اساشٍ می  رلییلرلییل  يي  متهیشٌ(متهیشٌ(  س شسیًوی )چىذس شسیًوی )چىذ

)ثوب رو حیش وول    )ثوب رو حیش وول      َوبی معىوًی ي خوبوًاد ی   َوبی معىوًی ي خوبوًاد ی     اسصشاسصشي متهیوش  ي متهیوش  ( ( -00//354354)ثب ر حیش وول  )ثب ر حیش وول    حمبیِ ارتمبعیحمبیِ ارتمبعی
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( ي ( ي -00//056056وول  وول  )ثب رو حیش  )ثب رو حیش    ویفیِ اسرجبخبت خبوًاد یویفیِ اسرجبخبت خبوًاد یمنتمیم؛ ي متهیشَبی منتمیم؛ ي متهیشَبی مىفیِ مىفیِ ثب ر حیش ثب ر حیش ( ( -00//190190

ٍ  مىفیِ مىفیِ ( ثب ر حیش ( ثب ر حیش -00//014014)ثب ر حیش ول )ثب ر حیش ول   مىذی التظبدی خبوًادٌمىذی التظبدی خبوًادٌ    سضبیِسضبیِ ٍ  ییشمنتمیم ثش متهیوش ياثنوت ی ی   ییشمنتمیم ثش متهیوش ياثنوت

، ، حمبیِ ارتموبعی حمبیِ ارتموبعی ثش ایه اسبس َشچٍ میضان ثش ایه اسبس َشچٍ میضان   اوذ.اوذ.  احش زاس ثًدٌاحش زاس ثًدٌ  خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد یایه پژيَش، یعىی ایه پژيَش، یعىی 

دس سطح دس سطح   التظبدی خبوًادٌالتظبدی خبوًادٌسضبیتمىذیِ سضبیتمىذیِ ي ي   ویفیِ اسرجبخبت خبوًاد یویفیِ اسرجبخبت خبوًاد ی، ، َبی معىًی ي خبوًاد یَبی معىًی ي خبوًاد ی  اسصشاسصش

ی آمبسی مًسد ثشسسوی وبسوتٍ   ی آمبسی مًسد ثشسسوی وبسوتٍ     ثبالرشی لشاس داشتٍ ثبشذ، اص میضان خشًوِ خبوًاد ی دس میبن ربمعٍثبالرشی لشاس داشتٍ ثبشذ، اص میضان خشًوِ خبوًاد ی دس میبن ربمعٍ

 خًاَذ شذ ي ثش عى .خًاَذ شذ ي ثش عى .

 

                                                                                                          409409//00 

                                                                                                             

                                                                                228383//00-                   

                                   

                                                                                                            262262//00                                295295//00                                                        

250250//00                                             

                               

                                                                 

                                                                                    190190//00- 

 . ًوَدار ػَاهل هؤثر بر خطًَت خاًَادگي بِ ّوراُ ضرا ب هسیر3ضکل
 

   گیریگیری  نتیجهنتیجهبحث و بحث و 
 ٍ ٍ امووشيصٌ خشووًوِ خووبوًاد ی ثووب  ًووو آصاسی ي آصاسی ي   َووبی متفووبيت آن، یعىووی َمنووشآصاسی، وووًدن َووبی متفووبيت آن، یعىووی َمنووشآصاسی، وووًدن   امووشيصٌ خشووًوِ خووبوًاد ی ثووب  ًووو

َبی َبی   رشیه وظشیٍرشیه وظشیٍ  آیذ. مُمآیذ. مُم  دٌ ثٍ شمبس میدٌ ثٍ شمبس میرشیه اولشافبت ارتمبعی دس ملیط خبوًارشیه اولشافبت ارتمبعی دس ملیط خبوًا  سبلمىذآصاسی اص سایذسبلمىذآصاسی اص سایذ

مطشح شذٌ دس ایه صمیىٍ ثٍ ومش عًامل دسيوی )مبوىذ اسرجبخبت میوبن فوشدی، معىًیوِ ي مىوبثش( ي     مطشح شذٌ دس ایه صمیىٍ ثٍ ومش عًامل دسيوی )مبوىذ اسرجبخبت میوبن فوشدی، معىًیوِ ي مىوبثش( ي     

عًامل ثیشيوی )مبوىذ وظوبست ارتموبعی، فشَىوگ ي يضوعیِ التظوبدی( دس ایزوبد یوب ریوً یشی اص         عًامل ثیشيوی )مبوىذ وظوبست ارتموبعی، فشَىوگ ي يضوعیِ التظوبدی( دس ایزوبد یوب ریوً یشی اص         

ثوٍ وظوش   ثوٍ وظوش   ایوه پذیوذٌ،   ایوه پذیوذٌ،     فشدی ي ارتمبعیِفشدی ي ارتمبعیِ  ب ًنب ًنثٍ عیِ اثعبد  ًوثٍ عیِ اثعبد  ًوامب امب اوذ. اوذ.   خشًوِ خبوًاد ی ر ویذ وشدٌخشًوِ خبوًاد ی ر ویذ وشدٌ

دس ایوه پوژيَش، ثوب    دس ایوه پوژيَش، ثوب    اص ایه سي، اص ایه سي، آن سا رجییه ومًد. آن سا رجییه ومًد.   ای خبصای خبص  وظشیٍوظشیٍ  استفبدٌ اصاستفبدٌ اصثب ثب رًان رًان   ومیومیسسذ وٍ سسذ وٍ   میمی

ی میبن ثشخی اص عًامول  ی میبن ثشخی اص عًامول    ساثطٍساثطٍ  ی خشًوِ خبوًاد ی،ی خشًوِ خبوًاد ی،   یشی اص ثشخی سيیىشدَبی ارتمبعی دسثبسٌ یشی اص ثشخی سيیىشدَبی ارتمبعی دسثبسٌ  ثُشٌثُشٌ

رًان ثٍ رًان ثٍ   ی ایه عًامل میی ایه عًامل می  ًسد ثشسسی لشاس  شفِ. اص رمیًٍسد ثشسسی لشاس  شفِ. اص رمیٍارتمبعی ي التظبدی ثب خشًوِ خبوًاد ی مارتمبعی ي التظبدی ثب خشًوِ خبوًاد ی م

ي ي   َووبی معىووًی ي خووبوًاد یَووبی معىووًی ي خووبوًاد ی  اسصشاسصش، ، رلظوویالترلظوویالت، ، ویفیووِ اسرجبخووبت خووبوًاد یویفیووِ اسرجبخووبت خووبوًاد ی، ، حمبیووِ ارتمووبعیحمبیووِ ارتمووبعی

ٍ    مىذی التظبدیمىذی التظبدی  سضبیِسضبیِ ٍ  اشبسٌ وشد وٍ ثٍ رشریوت اص وظشیو ٍ ، ، وظوبست ارتموبعی  وظوبست ارتموبعی  َوبی  َوبی    اشبسٌ وشد وٍ ثٍ رشریوت اص وظشیو ی سياثوط   شوجى
 اوذ.اوذ.  ، اخز شذٌ، اخز شذٌفشبس التظبدیفشبس التظبدیي  مىبثش، ، ثلشان معىًیِثلشان معىًیِ، ی فشَىگی صمیىٍ، خبوًاد ی

خطًَت 

 يخاًَادگ

 حوا ت اجتواػي

ّای هؼٌَی  ارزش

 خاًَادگي ٍ

 

رضا توٌذی 

 اقتصادی خاًَادُ

کیفیت ارتباطات 

 خاًَادگي
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حمبیوِ  میوضان   ًیوبن موًسد ثشسسوی،     ًیوبن موًسد ثشسسوی،      دَىذ وٍ دس میبن پبسوخ دَىذ وٍ دس میبن پبسوخ   َبی ایه پژيَش وشبن میَبی ایه پژيَش وشبن می  یبفتٍیبفتٍ
ِ  ،، دس سوطح متًسوط  خشًوِ خبوًاد یي  َبی معىًی ي خبوًاد ی اسصش، ارتمبعی  مىوذی  ي سضوبی

َوبی آموبسی    وتبیذ آصمًن. ، دس سطح ثبالیی لشاس داسدویفیِ اسرجبخبت خبوًاد یي  التظبدی  خبوًادٌ

، ، َوبی معىوًی ي خوبوًاد ی   َوبی معىوًی ي خوبوًاد ی     اسصشاسصش، ، حمبیوِ ارتموبعی  حمبیوِ ارتموبعی  دَىذ وٍ متهیشَبی  دس ایه پژيَش وشبن می

داسای َمجنتگی معىبداس ي معىًس ثب خشًوِ داسای َمجنتگی معىبداس ي معىًس ثب خشًوِ   مىذی التظبدیمىذی التظبدی  سضبیِسضبیِ  يي  ویفیِ اسرجبخبت خبوًاد یویفیِ اسرجبخبت خبوًاد ی

ی ثبشذ، میوضان خشوًوِ   ی ثبشذ، میوضان خشوًوِ   ی ثبالیی ثبالی  َشچٍ میضان ایه متهیشَب دس سدٌَشچٍ میضان ایه متهیشَب دس سدٌ  ،،ثٍ عجبست دیگشثٍ عجبست دیگشخبوًاد ی َنتىذ. خبوًاد ی َنتىذ. 

بت بت ییشضو شضو فف  اوخوش اوخوش َبی رزشثی، َبی رزشثی،   رًان  فِ دادٌرًان  فِ دادٌ  میمی  ،،دس مزمً دس مزمً  یشد.  یشد.   خبوًاد ی دس سطح پبییىی لشاس میخبوًاد ی دس سطح پبییىی لشاس می

وتبیذ ثخش رلییل س شسیًوی ایه پژيَش ویض حوبوی اص  وتبیذ ثخش رلییل س شسیًوی ایه پژيَش ویض حوبوی اص    مب دس ایه پژيَش سا مًسد ر ییذ لشاس دادوذ.مب دس ایه پژيَش سا مًسد ر ییذ لشاس دادوذ.

روشیه میووضان  روشیه میووضان    ، ثویش ، ثویش َوبی معىوًی ي خووبوًاد ی  َوبی معىوًی ي خووبوًاد ی    اسصشاسصشي ي   حمبیووِ ارتموبعی حمبیووِ ارتموبعی آن ثوًد ووٍ متهیشَوبی    آن ثوًد ووٍ متهیشَوبی    

ٍ     ثش ایه اسوبس مشوبَذٌ موی   ثش ایه اسوبس مشوبَذٌ موی   داسوذ. داسوذ.   خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد یر حیش زاسیِ مىفی سا ثش ر حیش زاسیِ مىفی سا ثش  ٍ   شوًد ووٍ وظشیو َوبی  َوبی    شوًد ووٍ وظشیو

ی آموبسی  ی آموبسی    ثب ربمعٍثب ربمعٍَبی دیگش، َبی دیگش،   ، ونجِ ثٍ وظشیٍ، ونجِ ثٍ وظشیٍرشیرشی  سبص بسی ثیشسبص بسی ثیش  ثلشان معىًیِثلشان معىًیِي ي   وظبست ارتمبعیوظبست ارتمبعی

ٍ چىیه وتبیذ رزشثی، یبفچىیه وتبیذ رزشثی، یبفَمَم  داسوذ.داسوذ.  خشًوِ خبوًاد یخشًوِ خبوًاد یی ی   مًسد ثشسسی دس صمیىٍمًسد ثشسسی دس صمیىٍ ٍ تو َوبی  َوبی    َوبی پوژيَش  َوبی پوژيَش    تو

 دَذ.دَذ.  پیشیه وظیش رلمیك ديوُبم،  یالم، طذالِ ي صسیىیبن ي سبسيخبوی سا مًسد ر ییذ لشاس میپیشیه وظیش رلمیك ديوُبم،  یالم، طذالِ ي صسیىیبن ي سبسيخبوی سا مًسد ر ییذ لشاس می

 مًاسد صیش خالطٍ ومًد:مًاسد صیش خالطٍ ومًد:رًان پیشىُبدَبی ایه پژيَش سا دس رًان پیشىُبدَبی ایه پژيَش سا دس   ثٍ خًس ویی، میثٍ خًس ویی، می

ضیٌاختي   ضیٌاختي     هراکیس هطیاٍرُ ٍ رٍاى  هراکیس هطیاٍرُ ٍ رٍاى    ضرٍرت گسترش بیص از پیص خیذهات حویا تي   ضرٍرت گسترش بیص از پیص خیذهات حویا تي   . . 33

ی خذمبت حمبیتی خًد ثوٍ  ی خذمبت حمبیتی خًد ثوٍ    ، ثب اساشٍ، ثب اساشٍي خظًطیي خظًطی  شبيسٌ ي مذدوبسیِ ارتمبعیِ ديلتیشبيسٌ ي مذدوبسیِ ارتمبعیِ ديلتیمشاوض ممشاوض م  خاًَادُ.خاًَادُ.

رًاوىوذ دس ایزوبد ي   رًاوىوذ دس ایزوبد ي     َبی داسای مشىالت التظبدی ي اخاللی )مبوىذ ثیىبسی، اعتیوبد ي ...(، موی  َبی داسای مشىالت التظبدی ي اخاللی )مبوىذ ثیىبسی، اعتیوبد ي ...(، موی    خبوًادٌخبوًادٌ

َوبیی دس ایوه صمیىوٍ دس    َوبیی دس ایوه صمیىوٍ دس      َبی اخیوش روالش  َبی اخیوش روالش    دس سبلدس سبل  مؤحش يالش شًوذ.مؤحش يالش شًوذ.دس ربمعٍ دس ربمعٍ   ی سبلمی سبلم  خبوًادٌخبوًادٌرشيیذ رشيیذ 

َوب ي  َوب ي  وشًس اوزبم شذٌ اسِ، امب ثب رًرٍ ثٍ سيوذ سي ثٍ سشذ منبیل ارتمبعی خبوًادٌ ي آسویت وشًس اوزبم شذٌ اسِ، امب ثب رًرٍ ثٍ سيوذ سي ثٍ سشذ منبیل ارتمبعی خبوًادٌ ي آسویت   سطحسطح

ٍ   رالشرالشَبی خبوًاد ی، ویبصمىذ َبی خبوًاد ی، ویبصمىذ   اولشافبری وظیش خشًوِاولشافبری وظیش خشًوِ ٍ َبیی دس رُِ ثشوبمو سیوضی ي آموًصش رُوِ    سیوضی ي آموًصش رُوِ      َبیی دس رُِ ثشوبمو

  جول ي چوٍ ثعوذ اص اصدياد   جول ي چوٍ ثعوذ اص اصدياد   افوشاد چوٍ دس ل  افوشاد چوٍ دس ل  ثوٍ  ثوٍ  َبی صووذ ی خوبوًاد ی   َبی صووذ ی خوبوًاد ی     ي مُبستي مُبست  افضایش سطح آ بَیافضایش سطح آ بَی

 شیم.شیم.ثبثب  میمی

ُ   ّای فرٌّگي ٍ هؼٌیَی  ّای فرٌّگي ٍ هؼٌیَی    ّای فرٌّگي در جْت احیاء ارزشّای فرٌّگي در جْت احیاء ارزش  . افسا ص فؼالیت. افسا ص فؼالیت22 ُ خیاًَاد   ..خیاًَاد

ٍ      داد وٍ ثیه اسصشداد وٍ ثیه اسصش  وتبیذ ایه پژيَش وشبنوتبیذ ایه پژيَش وشبن ٍ    َبی معىًی ي خوبوًاد ی ي خشوًوِ خوبوًاد ی ساثطو ی ی   َبی معىًی ي خوبوًاد ی ي خشوًوِ خوبوًاد ی ساثطو

َبی فشَىگی ي معىوًی خوبوًادٌ اص   َبی فشَىگی ي معىوًی خوبوًادٌ اص     معىبداس ي معىًس يرًد داسد. اص ایه سي رًرٍ ثٍ فشَىگ ي اسصشمعىبداس ي معىًس يرًد داسد. اص ایه سي رًرٍ ثٍ فشَىگ ي اسصش

ُبدَبی ديلتی ي ییش ديلتی وظیش اداسات فشَىوگ ي اسشوبد اسوالمی، منوبرذ ي ... َموًاسٌ اص      ُبدَبی ديلتی ي ییش ديلتی وظیش اداسات فشَىوگ ي اسشوبد اسوالمی، منوبرذ ي ... َموًاسٌ اص      سًی وسًی و

َبی رخظظی وتوبة  َبی رخظظی وتوبة    اَمیِ ثنضایی ثشخًسداس ثًدٌ اسِ. ثشای ومًوٍ ایه وُبدَب ثب ثش ضاسی ومبیشگبٌاَمیِ ثنضایی ثشخًسداس ثًدٌ اسِ. ثشای ومًوٍ ایه وُبدَب ثب ثش ضاسی ومبیشگبٌ

ٌ   َبی صوذ ی، َمبیشَبی صوذ ی، َمبیش  ی مُبستی مُبست  دس صمیىٍدس صمیىٍ ٌ َب، وبس وب ٍ    َوبی آمًصشوی، ا ووشان فوییم    َوبی آمًصشوی، ا ووشان فوییم      َب، وبس وب ٍ  َوب ي مزمًعو َوبی  َوبی    َوب ي مزمًعو

َبی متىً  ي مفشّح دس ايلبت فشایِ، چٍ َبی متىً  ي مفشّح دس ايلبت فشایِ، چٍ   ی ثشوبمٍی ثشوبمٍ  مبیشی دس سیىمبَب ي ریًیضیًن، ي دس مزمً  اساشٍمبیشی دس سیىمبَب ي ریًیضیًن، ي دس مزمً  اساشٍوو
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ِ  رًاوىذ رًاوىذ   میمیدس مشاوض آمًصشی )ثشای رًاوبن( ي چٍ دس سطح شُش، دس مشاوض آمًصشی )ثشای رًاوبن( ي چٍ دس سطح شُش،  ِ  ثٍ سفوش خشوًو َوبی ارتموبعی ي   َوبی ارتموبعی ي     ثٍ سفوش خشوًو

 خبوًاد ی ومه وشدٌ ي افشاد سا ثب َىزبسَبی ارتمبعی َمشاٌ سبصوذ.    خبوًاد ی ومه وشدٌ ي افشاد سا ثب َىزبسَبی ارتمبعی َمشاٌ سبصوذ.    
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