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 در ذيضذتول یرفتارها و يجانيه هوش با يتيشخص یهايژگيو یرابطه

 رازيش شهر يلبن یهاکارخانه
 2يًبز يهحوسفل ،1*يليف ضاحلِ

 ذُيچک

ِ  يثطضؾ   پػٍّف، ييا ّسف ـ  ،يتيقرص   يّ ب يػگ  يٍ اثق بز  ييث   يضاثغ   ٍ يد بً يّ ّ َ

 300 ق به   پػٍّف ييا يبلقِهغ يًوًَِ. ثَز طاظيق قْط يلجٌ يّبوبضذبًِ زض سيضستَل يضفتبضّب

 58 ييث   يي  ا اظ وِ ثَزًس يليتحص گًَبگَى همبعـ ٍ ّبضقتِ زض طاظيق قْط يوبضذبًِ 3 اظ وبضهٌس

ِ  ياپطؾكٌبهِ ّب،زازُ يٍضآگطز يثطا پػٍّف اثعاض .ثَزًس هطز ًفط 242 ٍ ظى ًفط  ق به   يثرك   ؾ 

 سيض ستَل  يضفتبضّب يپطؾكٌبهِ ٍ يدبًيّ َّـ يپطؾكٌبهِ ًئَ، تيقرص يفبهل 5 يپطؾكٌبهِ

 ضفت بض  ييث ،يٌسيذَقب ،يگكَزگ ثب يدبًيّ َّـ ييث يهقٌبزاض يضاثغِ وِ زاز ًكبى ّببفتِي. ثَز

ِ  يد بً يّ َّـ ثب سيضستَل ضفتبض ييث ٍ زاضز ٍخَز يدبًيّ يثجبتيث ثب سيضستَل  يهقٌ بزاض  يضاثغ 

 ثطحؿ ت  ٍ ي ي گطاث طٍى  ٍ يليتحص   ه سضن  ثطحؿت ثَزى يٍخساً ٍ ييگطاثطٍى ييث. زاقت ٍخَز

ِ  ييث اظ. زاضز ٍخَز تفبٍت وبضوٌبى ذسهت ؾبثمِ ـ  ث ط  ث َزى  يٍخ ساً  ت،يقرص   يّ ب هؤلف  َ ّ 

 .زاضز طيتأث سيضستَل ضفتبض ثط يثجبت يث ٍ يدبًيّ

 

 :يذيکل ّبيٍُاش

 .سيضستَل يضفتبضّب ٍ يدبًيّ َّـ ،يتيقرص يّبيػگيٍ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .حس اضؾٌدبىٍا يزاًكگبُ آظاز اؾاله ،يؾبظهبً -يصٌقت ياضقس ضٍاًكٌبؾ يوبضقٌبؾ -1

 .ٍاحس ذَضاؾگبى ياؾاله بض زاًكگبُ آظازياؾتبز -2

 rahil_feili@yahoo.com ي هؿئَل همبلِ،* ًَيؿٌسُ
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  رازيش شهر يلبن یها کارخانه در ذيضذتول یرفتارها و يجانيه هوش با يتيشخص یهايژگيو یرابطه

 هقذهِ

ٌِ يثْ يٍضب ثْطُيهوىي  يٍضؾغح ثْطُي يثِ ثبالتط يبثيزؾت ،ي ّسف ّط ؾبظهبىيتطهْن

ه فطز، يزاز زاز ثِ زضٍىًكبى زازى ًؿجت ثطٍى ياؾت وِ ثطا يهفَْه ،يٍضثْطُ يولَضعثِاؾت. 

ه يس ٍ ذسهبت يعاى تَلي، اگط هي صَضتيقَز. زض ايوبض گطفتِ هه هلت ثِيب يؾبظهبى ٍ  ،ٍاحس

وبض گطفتِ اؾت، ثبقس وِ ثِ يليهَاز ٍ ٍؾب ،ِيؾطهب وبض، يطٍيعاى ًيه يف اظ هدوَفِيؾبظهبى ث

فو  قَز  تطبثس وِ َّقوٌساًِييهف يافعا يٍضثْطُ  يالظم ضا زاضز. ٍلت يٍضن ؾبظهبى ثْطُييگَيه

(. 86،ي)ؾبفتچقَز كتط وبضيب ثيتط ٌىِ لعٍهب ؾرتيًِ ا ؛وبض گطفتِ قَزٍ هٌبثـ هَخَز ثْتط ثِ

ثبقس. يسى ثِ اّساف ؾبظهبى هيضؾ يي اثعاضّب ثطايتطاظ هْن هسآهبّط ٍ وبض ياًؿبً يطٍيثسٍى قه ً

اگط  يقٌي ؛ؾبظهبى ضا ثطفْسُ زاضز يٍضف ٍ وبّف ثْطُيزض افعا يًمف هْو ياًؿبً يطٍيطا ًيظ

 ياًؿبً يطٍياهب فبلس ً ،ٍ اهىبًبت ثطذَضزاض ثبقس يي تىٌَلَغيِ ٍ ثْتطيي ؾطهبيكتطيؾبظهبى اظ ث

ضفتبض ضستَليس يه ضفتبض فوسي  (.1387س)هْساز،يف ذَز ًرَاّس ضؾاّساثِ  ؛عُ ثبقسيلس ٍ ثباًگهَ

ّبي هكطٍؿ آى زض ًؾط ّب ٍ ضغجتفٌَاى همبثلِ ثب ّسفوبضوٌبى اؾت وِ اظ ؾَي ؾبظهبى ثِاظ عطف 

ٍؾيقي  يفطاگيط وِ زاهٌِ يضفتبض ضستَليس هبًٌس يه پسيسُ ،آٍضزيقَز. زض چٌيي ضٍيگطفتِ هي

فوبل خؿوي ٍ اؾتفبزُ اظ ظهبى ٍ هٌبثـ ٍ اءاؾتفبزُ اظ اعالفبت، ؾَءاظ ضفتبضّب هكتو  ثط زظزي، ؾَ

 ،(. ثط هجٌبي چٌيي تقبضيفي1،1999طز، زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت)گطٍيعيگيثط هوالهي ًبهٌبؾت ضا زض

ؾيوعٍ  طز)زاالل،فٌَاى ضفتبضّبي ضستَليس تلمي وتَاى ثِضفتبض اًحطافي زض هحيظ وبض ضا هي

ط پػٍّكي فاللِ ٍافطي)ثطاي ًوًَِ اٍضگبى  ي(. اظ ؾَي زيگط، زض پيكي2،2003ٌِاؾپٌؿ

زض هدوَؿ، ثطذي  (2003)4ذَضز. اؾپىتَض( ًؿجت ثِ ضفتبضّبي ضستَليس ثِ چكن هي3،1999ٍپيي

گيطي)غيجت، ي ضفتبضّب ضستَليس هجتٌي ثطوٌبضُول يگًَِ ضفتبضّب ضا ثِ زٍ عجمِؾطاى اييًاظ صبحت

، ضيعي ضفتبضي آقىبض هبًٌس پطذبقگطي)والهي ٍ خؿوي(ٍ ثطٍى تأذيط، توبي  ثِ تطن ذسهت(

، زاضًس يتطت ؾبلنيوِ قرص ياًس. افطازثٌسي وطزُوبضقىٌي ٍ زظزي، عجمِ ايدبز اذالل ٍ آقَة،

هٌف، ىپبضچِيت يت ضا وليقرص (1990)عًگيآ زٌّس.ياظ ذَز ًكبى ه يس ووتطيضفتبض ضستَل

     ٍ  ييگطاثطٍى -ييگطازٍثقس زضٍى ،تيقرص يوٌس. اٍ ثطايف هيهعاج، َّـ ٍ خؿن تقط

ّب ٍ يػگيي اؾبؼ، اهطٍظُ اؾتفبزُ اظ ٍيثطا (.51380،يوٌس)گٌديه يضا هقطف يثجبتيث -يثبثجبت

اظ پػٍّكگطاى لطاض  يبضيهَضز تَخِ ثؿ يؾبظهبً ياظ ضفتبضّب يي ثطذييزض تج يتيصفبت قرص

                                                 
1- Groise 

2- Dalal,Simes &Spensor 

3- Organ & Pin 

4- Spector 

5- Schmidt & Hunter 
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ثَزى وِ  يٍخساً ًكبى زازًس يه هسل فلي( زض 1992)ت ٍ ّبًتطيفٌَاى هثبل، اقوثِ .گطفتِ اؾت

اثط  يي فولىطز قغلييزض تج يوبض يٍ تدطثِ يشٌّ يياؾت، ّوطاُ ثب تَاًب يتيقرص يػگيه ٍي

ٍ ن ياثط هؿتم تَاًسيثَزى ه يپػٍّف ذَز ًكبى زازًس وِ ٍخساً زض ييز. آًْب ّوچٌزاض يزاضيهقٌ

س يضستَل يضفتبض وبض ،تط ثبقسٍ ّطچِ فطز ثبٍخساى زاقتِ ثبقس ين ثط فولىطز قغليهؿتمطيغ

ب ين ي، هؿتميتيقرص يّبيػگيضؾس وِ ٍيًؾط هي اؾبؼ ثِيثطا زّس.ياظ ذَز ًكبى ه يووتط

افطاز  يدبًيٍ ّ يقٌبذت يّبييس تَاًبيز ٍ ثبقَيه يقٌبذت يبهسّبين هَخت ثطٍظ پيهؿتمطيغ

اظ ؾالهت  ،زاضًس يكتطيث يدبًبت ذَز آگبّيوِ اظ ّ يچَى افطاز ؛زض ؾبظهبى قٌبذتِ قَز هرتلف

ب يس ؾالهت ؾبظهبى يوِ ثبفث تْس ييظ وبض ذَز ضفتبضّبيٍ زض هحثَزُ  ثطذَضزاض يثبالتط يضٍاً

ب ضفتبض ي يزض ٍالـ زچبض اًحطاف وبضٍ  قَزيسُ ًويزض آًْب ز وبضوٌبى آى قَز، يّبهدوَفِ يثطذ

ي َّـ يٍ ّوچٌ يتيقرص يّبيػگيٍ يتَاًٌس ثب ثطضؾيّب هؾبظهبى قًَس. پؽيس ًويضستَل

 يؾبظٌس ٍ ثب قىَفبيْب ضا وٌتطل ًوبس آًيب ضستَلي ياًحطاف يافطاز زض ؾبظهبى، ضفتبضّب يدبًيّ

 ٌس.يفب ًوبيا يف اؾبؾمً يؾبظٌِيوكَض ٍ تحَل ٍ ثْ يزض خْت تَؾقِ ،يؾبظهبً يثبلمَُ يطٍّبيً

ب هطزم زاذ  يّب ؿتٌس وِ ثِ ؾبظهبىّ يهضط ياحطفِ يس، ضفتبضّبيضس تَل يوبض يضفتبضّب

س وكف يضستَل ياظ ضفتبضّب ي(. اگطچِ ثقض2005ضؾبًس)اؾپىتَض ٍ فبوؽ،يت هيّب آؾؾبظهبى

 (.2002؛ ؾبوت،1995ٌؿَى ٍ ثٌت،يگصاضًس)ضاثيط هيّب تأثثط ؾبظهبى يعَض هٌفاًس، اهب ٌَّظ ثِقسُ

ّوىبضاى، ؾطپطؾتبى،  يٍ ضٍاً يخؿو يسگيت زيآؾ يس پطذبقگطاًِ، ثحث خسيتَلضس يض ضفتبضّبز

 يّبٌِيّع يّب ثِ ؾبزگيّب ٍ پطذبقگطي گًَِ ذكًَتيبى هغطح اؾت. ايهكتط يطاى ٍ حتيهس

ٌؿَى ٍ ي)ضاثؾبظزيه يٍ خؿوبً يضٍاً يضا زچبض ًباهٌؾبظهبى  ي  ٍ فضبيثِ ؾبظهبى تحو يگعاف

ضغن قَز ثِيگبُ هكبّسُ ه (.2002طاى،گيي وَ ٍ زي؛ هبضت1998،يلع ٍ وطي؛ هب1998،يول يٍلط

ٍخَز  ي  وبض آًْب اقىبليظ ٍ ٍؾبيب هحيالت يافطاز ثب تحص ،ياٌىِ اظ لحبػ تٌبؾت ترصص حطفِيا

بض هْن زض وبض، تٌبؾت وبض ثب يثؿ يّباظ هَضَؿ يىي ؿت. پؽيثرف ًتيًساضز، اهب هحصَل وبض ضضب

 (.1380،يافطاز اؾت)حدبظ يتيقرص يّبيگػيٍ

ٍاؾغِ اؾت ٍ گبُ ثب ين ٍ ثيثط ضفتبض ٍ قٌبذت، گبُ هؿتم يتيقرص يّبيػگيًمف ٍ

 ياظ آضظٍّب يىي قَز. يه يٍ قٌبذت يضفتبض يبهسّبيهَخت ثطٍظ پ ياثط فَاه  ٍاؾغِ ياثطگصاض

ووه وٌس  افطازتَاًس ثِ يوِ ه ييّبيػگيٍ لصا .گطاى ضا ثْتط ثكٌبؾسيي اؾت وِ ذَز ٍ زيّط فطز، ا

ف يًَس ثب آًْب ضا اؾتَاضتط اظ پيتط ثَزُ ٍ پگطاى هحجَةيزض ًعز ز ذتِ،گطاى ضا ثْتط قٌبيتب ذَز ٍ ز

 يّبيػگياظ ٍ ياهدوَفِت، يقرص (.1387،يقَز)فلَيسُ هيت ًبهيقرص زض اصغالح ،زؾبظ

 يٌعٍ زي)ضاثؾتا گصاضاثط يفتبض ٍ تفىط ٍساض ٍخَز زاضز ٍ ثط ضيصَضت پباؾت وِ زض فطز ثِ يضٍاً

 ،بت هٌحصط ثِ فطز اؾتيذصَص يقغ  زاضا ّط .(1385،يقيٍ ضف يافطاث تطخوِ اضقبز، 1998ؾٌع،
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اًدبم  ييب ذلَت، وبض ثِ تٌْبيظ قلَك زاضز ي، هحيب خؿوياؾت  يبظهٌس وبض فىطيب قغ  ًيهثال آ

ذَز ّؿتٌس،  يتيقرص يّبيػگيٍ يّن زاضاافطاز  ،زض همبث  .گطيب ثب گطٍُ ٍ هؿبئ  زيقَز يه

فاللِ  يخؿو يّبتيثِ فقبل يٍ ثطذ يشٌّ يّبتيثِ فقبل يوبض وٌٌس. ثطذ ييزٍؾت زاضًس ثِ تٌْب

ّب وِ ؾبظهبى يوًٌَ يبيط ّؿتٌس. زض زًيًبپصتيهؿئَلّن  يط ٍ ثطذيپصتيهؿئَل يثطذٍ زاضًس 

ط يذسهبت، ًبگع يٍ اضائِ يهقبـ ٍ گصضاًسى ظًسگ يّب ثطااظ اًؿبى يبزيٍ تقساز ظ ّوِ ضا فطاگطفتِ

 زاضًس يؾبظهبً ءهٌكب يضٍاً يكتط فَاه  فكبضّبيزٌّس، ثيّب لطاض هبض ؾبظهبىيذَز ضا زض اذت

ي ثبض تَؾظ افالعَى هغطح قس.  ياٍل يدبًيَّـ ّ يف هؿألِياظ زٍ ّعاض ؾبل پ .(1385)ًصطاهلل،

ي يتَاًس هحممبى ضا ًؿجت ثِ ايت هيقرص تطگؿتطزُ اظ ًؾبم يفٌَاى ثركثِ يدبًيفْن َّـ ّ

زّس  ط لطاضيضا تحت تأث يدبًيتَاًس َّـ ّيت هياظ قرص ييّبس وِ چِ ثرفيهؿألِ حؿبؼ ًوب

 ضا افطاز تيقرص وِ يهؿبئل اظخولِ .(1،2000َظهي ٍ وبًتبًَيب وبّف زّس)ًيف يٍ اثطات آى ضا افعا

 ي( زض پػٍّك2005)ي ٍ ّوىبضاًفياؾت چٌبًچِ .ؾتا يدبًيّ َّـ ،زّسيه لطاض طيتأث تحت

ي يثِ ا "هطثَط اؾت يدبًيَّـ ّ يّبيػگيثِ ٍ يت، ذَة ثَزى ٍ ؾالهتيقرص"تحت فٌَاى 

 .اضتجبط زاضز يقجىِ اختوبف يت ثب اًساظُيكتط اظ قرصيث يدبًيبفتٌس وِ َّـ ّيدِ زؾت يًت

، اًغجبق يوبضؾتبًيذسهبت وبضهٌساى ث"تحت فٌَاى  ي( زض پػٍّك2011) 2ٍاگطٍؾب يؾبلٍَ ،طيهب

ي يبفتٌس وِ ثيح زؾت يي ًتبيثِ ا "يت قٌبذتيٍ اختوبؿ اصَل خوق يدبًيَُ: ًمف َّـ ّيق

ٍخَز  يهقٌبزاضاضتجبط  ييگطاٍ ثطٍى ييذَضًدَضت ضٍاىيقرص ياصل يػگيٍ زٍ ٍ يدبًيَّـ ّ

 زاضز.

ّب ٍ تَاًف يطقٌبذتيغ يّبتياظ ؽطف ياهدوَفِ يدبًيَّـ ّ، (2003عجك ًؾط ثبضٍى)

 يغيهح يلجبت ٍ فكبضّبت، وٌبض آهسى ثب هغبيهَفم يفطز ثطا يّبيياؾت وِ ثط تَاًب ييّبهْبضت

 يطًسُيضا زضثطگ يدبًيَّـ ّ (،2008) 4ٍ وبضٍؾَ يط، ؾبلٍَي(، هب3،2005)ّيگصاضزيط هيتأث

 يدبى ثطاياؾتفبزُ اظ ّ ،گطاىيدبى زض ذَز ٍ زيزاًٌس: ازضان ّيَؾتِ هيّن پثِ ييچْبض تَاًب

ؾبظز اظ يقرص ضا لبزض ه ،يدبًيدبى. َّـ ّيت ّيطيدبى ٍ هسيزضن ّ ،يطيگني  تصويتؿْ

وِ  ت وٌسيّسا ييّبتيذَز ضا ثِ ؾوت فقبل يّبي ذلك ٍ فولىطز آگبُ قَز ٍ تالـيضٍاثظ ث

دبى يص ّيرتك يي، تَاًبيدبًي(. َّـ 1385ّ،يقَز)فجسالولىضا هَخت  يدبًيت ّيي ٍضقيثْتط

                                                 
1- Newesman & Kantano 

2- Mayer,Salovey & Agrusa 

3- Hen 

4- Mayer,salove& caroso 

 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 73 (63-81)صص0931ضطن/زهستبىضٌبختي/سبل دٍم/ضوبرُ ّبي رٍاىّب ٍ هذلرٍش

 (.1،2009)وعاٍا ٍ ثَلَنثبقسيه ياختوبف يّبتيّب زض هَلقدبىين ّيگطاى ٍ تٌؾيذَز ٍ ز

ف زّس وِ يذلك هثجت ضا حفؼ ٍ آى ضا افعاتب وٌس يقرص ضا لبزض ه يدبًيي، َّـ ّيّوچٌ

ه ٍ يَچَيطوٌس)ايٌس تفىط زضگيآن فطز ضا زض فطيطهؿتميعَض غتَاًس ثِيي اهط هيّو

ذَز ضا ثِ  يفِيزض ؾبظهبى زاضًس، ٍؽ ييثبال يدبًيوِ َّـ ّ يافطاز يي(. ثٌبثطا2،2007ّوىبضاى

( 2005) 3ظًٌس. چٌبًچِ، زقپبًسيس زؾت ًويضستَل يدِ ثِ ضفتبضّبيزٌّس ٍ زض ًتيهاًدبم  يذَث

دِ يي ًتيثِ ا "ييس زض چيضس تَل يضفتبضّب يضٍ يدبًيط َّـ ّيتأث" تحت فٌَاى يميزض تحم

 يي زض هَضز ضفتبضّبيطاى هساضؼ چيآهَظاى ٍ هسي زاًفيث يزاضيوِ تفبٍت هقٌبفت يزؾت 

س يضستَل يضفتبضّب .قَزيسُ هيز يزاضيآًْب تفبٍت هقٌ يدبًيس ٍخَز ًساضز. اهب زض َّـ ّيضستَل

 ، ثِ ؾبظهبى ٍ افطاز زض يه يٍ اظ ضٍ اقبضُ زاضز وِ تقوسا ييب ًبثبضٍض، ثِ ضفتبضّبيعيس ؾتيب تَلي

س يضستَل يوٌس. ضفتبضّبيت ٍاضز هيبى ضطثِ ٍ آؾيٍ هكتط ظ وبض چَى ّوىبضاى، ؾطپطؾتبىيهح

عات ؾبظهبى، اًدبم يت تدْيذصوبًِ ٍ ظقت ًؿجت ثِ ّوىبضاى، ترط ، ضفتبضيقبه  پطذبقگط

)اؾپىتَض ٍ ثبقسيگطاى هياظ وبض ز يثبظزاض يٍ تالـ ثطا صَضت ًبزضؾت، ؾطلتّسفوٌس وبض ثِ

 يت ذَة وبفيب قرصيآ "تحت فٌَاى  ي( زض پػٍّك2009) 5ي ٍ ّوىبضاىيفب (.4،2007ّوىبضاى

ح زؾت يي ًتبيثِ ا "س يضس تَل يي صسالت ٍ ضفتبضّبيثط ضاثغِ ث يغيهح يطّبيط هتغياؾت؟ تأث

 يي صسالت ٍ ضفتبضوبضي، اضتجبط ثيوٌيبفتِ اي  يوبضهٌساى ٍ وٌتطل تقس يطيبفتٌس وِ ثطاؾبؼ زضگي

 يٍ ٍلت ُسس ون قيوِ صسالت ثبال ثبقس ضفتبض ضستَل يثبقس، ٌّگبهيصَضت هي يس، ثِ ايضستَل

تحت فٌَاى  ي( زض پػٍّك2010) 6. ثبلتَى، ثىط ٍ ثبضثطزقَيبز هيس ظيضفتبض ضستَل ،صسالت ون ثبقس

دِ يي ًتيثِ ا "سيهتفبٍت ضس تَل ياظ ضفتبضّب ياوٌٌسُيٌيثفيت پيقرص يػگيپٌح ٍ"فٌَاى 

 يذطاثىبض يّبضفتبض يوٌٌسُيٌيثفيپ ،ت اؾتيقرص يّباظ هؤلفِ يىي وِ يس وِ ٍخساى وبضيضؾ

ت افطاز يس ٍ قرصيضس تَل يّبي ضفتبضيدِ ًكبى زاز وِ ثيپؽ ًت ؛ثبقسيٍ ؾطلت زض ؾبظهبى ه

تَاًس يقَز پػٍّف حبضط ه يثبض ٍ هضط زض ؾبظهبى تلمبىيبض ظيثؿٍخَز زاضز. اظ  ياضتجبط هقٌبزاض

ي يبى ايهكرص وطزى اضتجبط ه يثطا ييس ثبقس. ثٌبثطايّب هفلىطز ؾبظهبىثْجَز فو يٌِيزض ظه

 ي پػٍّف اًدبم قس. يا ،طاظيقْط ق يلجٌ يّبس وبضذبًِيضستَل يطّب ثب ضفتبضّبيهتغ

 

 

                                                 
1- Cezava&Bolock 

2- Evechick. et al 

3- Deshpand 

4- Spector.et al 

5- Fine, S. et al 

6- Balton, Becker,  & Barber 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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 :ّبيِفرض

ض ؾبظهبى ضاثغِ ٍخَز زاضز. س آًْب زيضستَل يوبضوٌبى ٍ ضفتبضّب يتيقرص يّبيػگيي ٍيث -1

. زاضز ٍخَز زاض يهقٌ يضاثغِ ييضًدَضذَضٍاى ثب سيضفتبضضستَل ييثوِ  اؾت اظ آى يحبو (2)خسٍل

 يضفتبضّب ييث بفتٌسيزض وِ زاضز ييّوؿَ، (1387)ّوىبضاى ٍ يّبقو پػٍّف حيًتب ثب حيًتب ييا

وِ  ضؾسيًؾطهثِ .زاضًس هثجت يضاثغِ ييضًدَضذَ ضٍاى ٍ اضغطاة ثب( سيضستَل)يؾبظهبً ًبثبضٍض

 اضتجبط ٍ زاضز يووتط سيضفتبضضستَل ،ثبقس ثطذَضزاض ؾبظهبى زض يكتطيث يدبًيّ ثجبت اظ فطز ّطچِ

  يِيًؾط ثطاؾبؼ قس، ذَاّس سيضستَل يضفتبضّب ٍخَز فسم ثبفث طيهس ٍ ؾبظهبى ثب اٍ كتطيث

 ؾبظهبى ٍ وبضوٌبى ييث يلطاضزاز يضاثغِ هي ،(1994)گطاّبم ٍ ييزا ٍاى زٍعطفِ يلطاضزاز يضاثغِ

 ثِ ؾبظهبى زازى تياّو بًگطيث ،وبض هح  زض سيضستَل ضفتبض ٍخَز فسم ٍالـ زض. قَزيه ثطلطاض

 يييتج تَاىيه ٍ زاضز ييّوؿَ فسم( 2010)ثىطٍثبضثط ثبلتَى، پػٍّف حيًتب ثب وِ اؾت وبضوٌبى

 يوٌٌسُيٌيثفيپ اؾت، تيقرص يّبهؤلفِ اظ يىي وِ يوبض ٍخساى وِ ًوَز عطح ضا يگطيز

 احتوبل چٌس اظ يًبق اؾت هوىي ييًبّوؿَ ييا. ثبقسيه زضؾبظهبى ؾطلت ٍ يطاثىبضذ يضفتبضّب

ضا  طاظيق قْط يلجٌ يّبوبضذبًِ وبضوٌبى يتيقرص يّبيػگيٍ حبضط پػٍّف زض ٌىِيا اٍل :ثبقس

 اظوكَض ذبضج وبضوٌبى ييث زض ثىطٍثبضثط ثبلتَى، پػٍّف زض وِ يصَضت زض ،اًسزازُ لطاض يثطضؾ هَضز

 زض ييًبّوؿَ فل  خولِ اظ ،يآهبض يخبهقِ زض تفبٍت ضؾسيًؾطه ثِاًدبم قسُ اؾت وِ  پػٍّف

 ييآقٌب وبضوٌبى ؾبظهبى فطٌّگ ٍ فضب زض ضؾسيه ًؾط ثِ ٌىِيا زٍم احتوبل .ثبقسيه پػٍّف

 . اًسًوَزُ هٌقىؽ ّبپبؾد زض ًبذَاؾتِ وِ ثبقٌس ًساقتِ سيضستَل ضفتبض ثب يزضؾت
. ٍخَززاضز ضاثغِ ؾبظهبى زض آًْب يدبًيّ ثبَّـ وبضوٌبى يتيقرص يّبيػگيٍ ييث -2

 ٍ يٌسيذَقب ،يگكَزگ ،ييگطاييگطاثطٍى ثب يدبًيّ َّـ ييث اظ آى اؾت وِ  يحبو (3)خسٍل 

 ييّوؿَ (1386)ثكبضت پػٍّف حيًتب ثب حيًتب ييا. زاقت ٍخَز زاضيهقٌ يضاثغِ يقٌبؾفِيٍؽ

 هثجت يّوجؿتگ يقٌبؾفِيٍؽ ٍ يّوؿبظ ،يطيپصتدطثِ ،ييگطاثطٍى ٍ يدبًيّ َّـ ييث وِ زاضز

 ثِ ييثٌبثطا .ٍخَززاقت يزاضيهقٌ يهٌف يّوجؿتگ ييًَضٍظگطا ٍ يدبًيّ َّـ ييث ٍ يزاضيهقٌ

 وبضوٌبى يقٌبؾفِيٍؽ ٍ يٌسيذَقب ،يگكَزگ ،ييگطاثطٍى زض افطاز يدبًيّ َّـ وِ ضؾسيه ًؾط

( 2004)ٍوطتب يض اؾىبلت، پػٍّف حيًتب ثب پػٍّف ييا يّبِبفتي وِ وٌسيه فبيا ييؾعاِث ًمف

 يسازّبيضٍ كيتحم زض ياؾبؾ ًمف يعَالً هست ثِ يتيقرص ٍ قٌبذت ييتَاًب وِ زاضز ييّوؿَ

 يهقٌبزاض اضتجبط تيقرص ٍ يدبًيّ َّـ ييث وِ زاز ًكبى حيًتب .وٌسيه يثبظ يثكط افوبل

  .زاقت ٍخَز

 .زاضز ٍخَز ضاثغِ ؾبظهبى زض آًبى سيضستَل ييضفتبضّب ثب وبضوٌبى يدبًيّ َّـ ييث -3

 ٍخَز زاضيهقٌ يضاثغِ يدبًيّ َّـ ثب سيضستَل ضفتبض ييث اؾت وِ آى اظ يحبو (10خسٍل)
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 ثب سيضستَل ضفتبض ييث بفتيزض وِ ًساضز ييّوؿَ( 2005)زقجبًس پػٍّف حيًتب ثب حيًتب ييا. ًساقت

 يخبهقِ زض تفبٍت احتوبل تَاىيه ،ييًبّوؿَ ييا  يزال اظ ٍ زاضز ٍخَز ضاثغِ يدبًيّ َّـ

 ييآقٌب وبضوٌبى ؾبظهبى فطٌّگ ٍ فضب زض ضؾسيه ًؾط ثِ ٌىِيا زٍم احتوبل ٍ وطز بىيث ضا يآهبض

 زض. اًسًوَزُ هٌقىؽ ّبپبؾد زض ًبذَاؾتِ وِ ثبقٌس ًساقتِ ؾبظهبى زض ذَز فيٍؽب ثب يزضؾت

 وِ ضؾسيه ًؾط ثِ ،ًساضز ضاثغِ وبضوٌبى يدبًيّ َّـ ثب سيَلضست ضفتبض وِ بفتِي ييا حيًتب  يتحل

 اًدبم ضا يذبص يضفتبضّب ؾبظهبى يافضب آى زض ٍ طزيگيه زضثط ضا يهرتلف يّبًوًَِ سيضستَل ضفتبض

 عجك ييّوچٌ ٍ اؾت وبض آى اًدبم يثطا بظيً هَضز سيتَل ضفتبض ؾغح حسال  اظ فطاتط وِ زٌّسيه

 وبض ثِ ّن يًبتَاً ٍ يوبضيث حبلت زض يحت ٍ ظيقطا ييثستط زض وبضوٌبى تاؾ هقتمس وِ اضگبى ًؾط

 َّـ عاىيه ثط ضؾسيه ًؾط ثِ اهب .آًْبؾت يثبال يسيتَل ضفتبض يزٌّسًُكبى ييا ٍ زٌّسيه ازاهِ

 ٍ ياختوبف ٍ يالتصبز يبظّبيً وِ ٌسيًوب لضبٍت تب زّسيه اضائِ يياؾتبًساضزّب افطاز ثِ وِ يدبًيّ

 ًرَاّس لطاض الكقبؿ تحت ،ؾبظز ثطآٍضزُ طزيثطگ زض ضا يقرص احتطام ٍ تَخِ  يلج اظ آًْب ياحؿبؾ

 .زاز

 رٍش

 ي يث يضاثغِ يثِ ثطضؾ ،ثَز يطيؾِ هتغ ياظ ًَؿ هغبلقِ ّوجؿتگ وِ ي پػٍّفيازض 

پػٍّف  يآهبض يخبهقِ .قس س پطزاذتِيضستَل يٍ ضفتبضّب يدبًيـ َّّثب  يتيقرص يّبيػگيٍ

طاظ يپگبُ ٍ ذَقوعُ زض قْط ق تب،يضاهه ث يلجٌ يّبًِوبضوٌبى قبغ  زض وبضذب يِيول احبضط ض

  .ثَز ًفط 850هدوَفب  ،ّبوبضذبًِ يٌيوِ تقساز آًْب ثطحؿت گعاضـ وبضگع زازًس ي  هيتكى

وِ  اظ وبضوٌبى هطز ٍ ظى قبغ  زض  ثَز (هطز242ظى ٍ  58)ًفط 300ي پػٍّف قبه  يا يًوًَِ

  يلج  اظ تىو ي صَضت ثَز وِي  پطؾكٌبهِ ثِ ايتىو ياًتربة قسًس. ًحَُ هصوَض يّبوبضذبًِ

ضا اظ هحطهبًِ  ْببى ًوَزُ ٍ آًيافطاز ث يحبت الظم ضا ثطايّب تَضهحمك زضهَضز ؾؤال ّب،پطؾكٌبهِ

ّب   زازُيِ ٍ تحليتدع يثطاهَضز اؾتفبزُ  يآهبض يّبآگبُ ًوَز. ضٍـ قبىيهبًسى اعالفبت قرص

ط يًؾ يياظ آهبضّب)يفيثَز. زض ضٍـ تَص يٍ اؾتٌجبع يفيثط زٍ ضٍـ تَص يك هجتٌياعالفبت تحم ٍ

ي يي ضاثغِ ثييتق يثطا يزض ؾغح آهبض اؾتٌجبع قس.بض اؾتفبزُ يي، اًحطاف هقيبًگي، زضصس، هيفطاٍاً

ت يضططاظ اظ يق قْط يلجٌ يّبس، زض وبضذبًِيثب ضفتبض ضستَل يدبًيت ٍ َّـ ّيقرص يّبيػگيٍ

( ٍ ي)هسل هقبزالت ؾبذتبضطي  هؿيٍ تحل 1گبم ثِ گبم َى چٌسگبًِيطؾَى ضگطؾيپ يّوجؿتگ

 يپػٍّف وِ ثطا يّبحبص  اظ پطؾكٌبهِ يّب  زازُيس. زض تحلياؾتفبزُ گطز يسيي  فبه  تأيتحل

ي يوطًٍجبخ ّن چٌ يت آلفبيپػٍّف صَضت گطفت، اظ ضط يّبپطؾكٌبهِ ييبيٍ پب ييي ضٍاييتق

صَضت گطفتِ  يّب يتحل .اؾتفبزُ قس ياوتكبف ي  فبهليتحل ثطاٍى ٍ گبتوي ٍ -طهيياؾپ تيضطا

                                                 
1- Pearson Correclation Cofficient 
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   ّب ثب اؾتفبزُ اظ  يگط تحليٍ ز 5/8 1عضليل يثب اؾتفبزُ اظ ًؿرِ يهسل هقبزالت ؾبذتبض يثطا

 يّبه اظ پطؾكٌبهِيّط ييبيثطآٍضز پب يي پػٍّف ثطاي. زض ااؾتفبزُ قسُ اؾت spss 16افعاض ًطم

وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس وِ  يت آلفبياظ ضطس يضستَل يٍ ضفتبضّب يدبًيَّـ ّ ،يتيقرص ييّبيػگيٍ

س لطاض ييع هَضز تأيآًْب ً ييٍ هحتَا يصَض ييي ضٍايّوچٌ ثبقٌس.هي 66/0 ٍ 70/0،51/0تيتثِ تط

 .گطفت

 ّبدادُ ياثسار گردآٍر

وِ تَؾظ  ؾَال اؾت 60ي پطؾكٌبهِ قبه  يا ت ًئَ:يضخص يعبهل 5 يالف: پرسطٌبهِ

 يقٌبؼ ثِ فبضؾتَؾظ حك 1383زض ؾبل ٍ ؾبذتِ قسُ  1999زض ؾبل  يوبؾتب ٍ هه وط

        وبهالً هَافمن تب;5ىطت)يل يازضخِ 5ف يٌبهِ عي پطؾكيا يگَبؼ پبؾديثطگطزاًسُ قس. هم

ت يضطاٍ 70/0وطًٍجبخ يي پطؾكٌبهِ ثطحؿت آلفبيا ييبيت پبيضط .ثبقسيوبهالً هربلفن( ه;1

 گعاضـ قسُ اؾت. 71/0ٍ 72/0تيتطتثطاٍى ٍ گبتوي ثِ -طهيياؾپ

ي ثبض تَؾظ ياٍل يثطاوِ  ثبقسيِ هيگَ 5 يي پطؾكٌبهِ زاضايا :يجبًيَّش ّ ية: پرسطٌبهِ

  5ف يٌبهِ عي پطؾكيا يگَبؼ پبؾديهم ِ ٍ اخطا گكتِ اؾت.ي( ت2002ٌَْ)يفطـ هي ٍ ضاث

ي پطؾكٌبهِ ثطحؿت يا ييبيت پبيضطثبقس. يوبهالً هربلفن( ه;1ب ;وبهالً هَافمن ت5ىطت)يل يازضخِ

 گعاضـ قسُ اؾت. 50/0ٍ 50/0تيتطتثطاٍى ٍ گبتوي ثِ -طهييت اؾپيٍ ضطا51/0وطًٍجبخ يآلفب

 2ثبقس وِ  تَؾظ)خه ؾَىيِ هيگَ 16 يي پطؾكٌبهِ زاضايا :ذيرفتبر ضذتَل يج: پرسطٌبهِ

فبه  ضا  2طؾكٌبهِ پ .سيِ گطزيي ثبض تْياٍل ي(( ثطا2000) 3خَظف َؾَاضاى، زقپبًس ٍي( ٍ ٍا2001)

وبهالً  -1ٍ  ياذاللطيوبهالً غ -5)ىطتيل يازضخِ 5ي اثعاض، يثِ ا ييف پبؾرگَيؾٌدس. عيه

 قَزيه زازُ حيتَض هالن طيهتغ ثب ييثفيپ يطّبيهتغ ييث ضٍاثظ لؿوت ييا زض .ثبقسي( هياذالل

 .قس ذَاّس يثطضؾ يؾبذتبض هقبزالت لؿوت زض هالن طيهتغ ثط ييثفيپ طيهتغ ّط نيهؿتم اثط ٍ

ثطاٍى ٍ گبتوي      -طهييت اؾپيٍ ضطا66/0وطًٍجبخ  يي پطؾكٌبهِ ثطحؿت آلفبيا ييبيت پبيضط

 گعاضـ قسُ اؾت. 70/0ٍ 65/0 تيتطتثِ

 

 

 

 

                                                 
1- Analysis of Linear Structural Relationships 

2- Jackson 

3- Deshpand & Joseph 
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 ، هيبًگيي ٍ اًحراف هعيبر هتغيرّبي پصٍّصتَزيع کويٌِ، ثيطيٌِ-0 جذٍل
 هتغيطّب وويٌِ ثيكيٌِ هيبًگيي ضاًحطاف هقيب

 ضٍاى ضًدَضذَيي 17 48 64/35 92/4

 ثطٍى گطايي 20 53 48/32 27/4

 گكَزگي 19 48 85/31 92/3

 ذَقبيٌسي 18 45 02/32 68/4

 ٍؽيفِ قٌبؾي 18 50 33/29 77/3

 َّـ ّيدبًي 5 19 02/11 79/2

 ضفتبض ضس تَليس 29 80 21/61 45/7

 

 گي ثيي رفتبر ضذ تَليذ  ثب ٍيصگي ّبي ضخصيتيضريت ّوجست- 2 جذٍل

 ضٍاى ضًدَض ذَثي ثطٍى گطايي گكَزگي ذَقبيٌسي ٍؽيفِ قٌبؾي
 ضطيت ّوجؿتگي

r P r P r P r P r P 

 ضفتبض ضس تَليس 001/0 292/0 851/0 -011/0 704/0 -022/0 063/0 107/0 458/0 -043/0

   p<./;5 زض ؾغح ييضًدَضذَثب ضٍاى سيتَلضسي  ضفتبض يث يت ّوجؿتگيضط 2ح خسٍليثطاؾبؼ ًتب

 .زاض ٍخَز زاضزيهقٌ يضاثغِ ييضًدَضذَس ثب ضٍاىيي ضفتبض ضس تَليي ثيزاض ثَزُ اؾت. ثٌبثطايهقٌ

 

 ضريت ّوجستگي ثيي َّش ّيجبًي ثب ٍيصگي ّبي ضخصيتي -9جذٍل 

 ضٍاى ضًدَض ذَثي ثطٍى گطايي گكَزگي ذَقبيٌسي ٍؽيفِ قٌبؾي
 تگيضطيت ّوجؿ

r P r P r P r P r P 

 َّـ ّيدبًي 075/0 103/0 001/0 246/0 001/0 227/0 001/0 158/0 001/0 279/0

 

ٍ  يٌسيذَقب ،يگكَزگ ،ييگطاثب ثطٍى يدبًيَّـ ّ ييث يت ّوجؿتگيضط 3 ح خسٍليثطاؾبؼ ًتب

، ييگطاٍىثب ثط يدبًيي َّـ ّيي ثيزاض ثَزُ اؾت. ثٌبثطايهقٌ  p≤/05زض ؾغح  يقٌبؾفِيٍؽ

 زاض ٍخَز زاضز. يهقٌ يضاثغِ يقٌبؾفِيٍ ٍؽ يٌسي، ذَقبيگكَزگ

 ضريت ّوجستگي ثيي رفتبر ضذتَليذ  ثب َّش ّيجبًي - 4جذٍل 

 َّـ ّيدبًي
 ضطيت ّوجؿتگي

r P 

 تَليس ضفتبض ضس 199/0 -074/0
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   p≤/05ح زض ؾغ يدبًيثب  َّـ ّس يتَلي ضفتبض ضسيث يت ّوجؿتگيضط 4ح خسٍل يثطاؾبؼ ًتب

 زاض ٍخَز ًساضز.يهقٌ يضاثغِ يدبًيثب َّـ ّ سيي ضفتبض ضستَليي ثي. ثٌبثطازاض ًجَزُ اؾتيهقٌ
 

 ضريت تبثير هتغيرّبي هستقل ثر رفتبر ضذ تَليذ -5جذٍل 

 ًتيجِ خطب t ضريت تبثير رٍاثط ثيي هتغيرّب

 - 037/0 47/0 -017/0 ضٍاى ضًدَضذَيي ثط َّـ ّيدبًي

 - 045/0 47/1 067/0 َـ ّيدبًيگكَزگي ثط ّ

 - 029/0 25/1 052/0 ذَقبيٌسي ثط َّـ ّيدبًي

 - 01/0 -29/0 03/0 گكَزگي ثط ضفتبض ضس تَليس

 - 014/0 -96/0 013/0 ذَقبيٌسي ثط ضفتبض ضس تَليس

 - 13/0 -71/0 09/0 ٍؽيفِ قٌبؾي ثط ضفتبض ضس تَليس

 - 15/0 -28/1 02/0 َّـ ّيدبًي ثط ضفتبض ضس تَليس

 

 يريگجِيثحث ٍ ًت

 ييا زض گطفتِ صَضت يّبپػٍّف گطيز ٍ حبضط پػٍّف اظ آهسُ زؾتِث يّببفتِي ثِ تَخِ ثب

 يضفتبضّب ٍ يدبًيّ َّـ ثب يتيقرص يّبيػگيٍ وِ ًؾط ييا يثطا يًؿج يّبتيحوب ضاؾتب،

 (،1385)يح ّبقويًتب ثب 2ٍ  1 ّبيِيزؾت آهسُ اظ فطضح ثِيًتب .آهس فطاّن ،زاضز ضاثغِ سيضستَل

 ثط وِ قس هكرص پػٍّف ييا زض زاقت. يي( ّوؿ1386ٍَ ثكبضت)( 2004)ٍوطتب يض اؾىبلت،

 حبضط پػٍّف زض هغبلقِ هَضز يطّبيهتغ ييث ضٍاثظ يّوجؿتگ ؽيهبتط 4 ٍ 3 ، 2ٍلاخس اؾبؼ

 قٌبزاضه ضٍاثظ يزاضا گطيىسي ثب زٍ ثِ زٍ سيضستَل ضفتبض ٍ يتيقرص يّبيػگيٍ ثب يدبًيّ َّـ

 يقٌبؾفِيٍؽ ٍ يٌسيذَقب ،يگكَزگ ،ييگطا ثطٍى ثب يدبًيّ َّـ ييث يقٌي. ّؿتٌس يآهبض

 ثبال ٍخساى ٍ ييثطًٍگطا اظ زضؾبظهبى فطز چٌبًچِ ضؾسيه ًؾطثِ يقٌي، قس سُيز زاضيهقٌ يضاثغِ

 يويهؿتم ثطا ييضًدَضذَضٍاى ٍالـ زض. زّسيه ًكبى ذَز اظ يووتط سيضستَل ضفتبض ثطذَضزاض ثبقس،

 ،ييگطاثطٍى يقٌي يتيقرص يّبيػگيٍ يّبهؤلفِ ييّوچٌ. زاضز ؾبظهبى ثِ سيضستَل ضفتبض ثط

 ييثٌبثطا. زاضًس لطاض نيهؿتم طيتأث تحت ضا يدبًيّ ثطَّـ يقٌبؾفِيٍؽ ٍ يٌسيذَقب ،يگكَزگ

 يّبيػگيٍ ييا يزاضا وِ يطازاف اظ طاىيهس سيثب ،ّبؾبظهبى زض سيتَل ضس يضفتبضّب وبّف خْت زض

 وبض ثِ ٍ ًوَزُ اًتربة ،ثبقٌس يقٌبؾفِيٍؽ ٍ يٌسيذَقب ،يگكَزگ ،ييگطاثطٍى هث  يتيقرص

 .طفتِ قًَسگ

 هقبزالت يبثيهسل ثب هغبثك قسُ ثطاظـ هسل اؾت، آهسُ 2 ٍ 1 ّبيمبگطايز زض وِ عَضّوبى

 وِ قس سُيز هسل ييزضا. اؾت قسُ زازُ ًكبى ؾَث  T ٍ طيهؿ تيضط طيهمبز اؾبؼ ثط ،يؾبذتبض
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 ثب يدبًيّ َّـ ثب ييضًدَضذَضٍاى ييث ،يدبًيّ َّـ ثب يتيقرص يّبيػگيٍ اثقبز اظ ّطوسام

 تيضط ثب يدبًيّ َّـ ثب يگكَزگ ييث ًساضز، ٍخَز ضاثغt 47/0ِ همساض ٍ 017/0 طيتأث تيضط

 طيتأث تيضط ثب يدبًيّ َّـ ثب يٌسيذَقب ييث ًساضز، ٍخَز ضاثغِ t 47/1 همساض ٍ 067/0 طيتأث

 طيتأث تيضط ثب يدبًيّ َّـ ثب ثَزى يٍخساً ييث اهب؛ ًساضز ٍخَز ضاثغِ t 25/11 همساض ٍ 052/0

 يّبيػگيٍ اثقبز اظ ّطوسام وِ قس سُيز عيً هسل ييا زض .زاضز ٍخَز ضاثغِ t 67/2 همساض ٍ 13/0

 -t 29/0 همساض ٍ 03/0 طيتبث تيضط ثب سيضستَل ضفتبض ثب يگكَزگ ييث س،يضستَل ضفتبض ثب يتيقرص

 ضاثغِ -t 96/0 همساض ٍ 013/0 طيتبث تيضط ثب سيضستَل ضفتبض ثب يٌسيذَقب ييث ًساضز، ٍخَز ضاثغِ

 ٍخَز ضاثغِ t 71/0 همساض ٍ 09/0 طيتأث تيضط ثب سيضستَل ضفتبض ثب يقٌبؾفِيٍؽ ييث ًساضز، ٍخَز

 ٍخَز ضاثغِ t 32/5 همساض ٍ 53/0 طيتبث تيضط ثب سيضستَل ضفتبض ثب يدبًيّ يثجبتيث ييث اهب ًساضز،

 .ًساضز ٍخَز ضاثغِ -t 28/1 همساض ٍ 02/0 طيتبث تيضط ثب سيضستَل ضفتبض ثب يدبًيّ َّـ ييث .زاضز

 فيافعا زض يتيقرص يّبيػگيٍ اثقبز اظ يدبًيّ يثجبتيث ،قَزيه سُيز هسل عجك چٌبًچِ ييثٌبثطا

 ثجبت يزاضا وِ يافطاز اظ سيثب طاىيهس االهىبى يحت پؽ .ثبقسيه يهْو ًمف يزاضا سيضستَل ضفتبض

 .گوبضًس وبضثِ ٍ ًوَزُ ييقٌبؾب ضا ثبقٌسيه يدبًيّ

 پصٍّص يتٌگٌبّب

س زض يي ثبيثَزًس، ثٌبثطا ّبِگبى زض پػٍّف حبضط وبضوٌبى وبضذبًٌىِ پبؾد زٌّسيثب تَخِ ثِ ا -1

 ت وطز. يبط ضا ضفبيخَاًت احت يآهبض يح، ثِ و  خبهقِيّب ٍ ًتببفتِين زازى يتقو

 خْت زض آى حيًتب وبضثطز فسم  يزل ثِ پطؾكٌبهِ ثِ ييپبؾرگَ ثِ وبضوٌبى اظ يثطذ تيحؿبؾ -2

 ييث پطؾكٌبهِ ـيتَظ خْت زض ّبثرف طاىيهس اظ يثطذ يطيگؾرت ٍ اّسافكبى ثْتطز كجطيپ

 .ثرف آى وبضوٌبى

  يپصٍّط يطٌْبدّبيپ

 عيً گطيز يّباؾتبى ٍ قْطّب ييّوچٌٍ  گطيز يّبؾبظهبى زض ٍّفپػ يياوِ  قَزيه كٌْبزيپ -1

 قغ  ٍ يوبض يّبظيهح زض يؾبظهبً سيضستَل يضفتبضّب ثِ هطثَط زاًف يىطُيپ تب قَز تىطاض

 . بثسي گؿتطـ

 ثب يآت پػٍّكگطاى گطزز، سييتأ ثْتط پػٍّف ييا زض قسُ اضائِ يّبهسل ٌىِيا يثطا اؾت الظم -2

 .ٌسيًوب يثطضؾ ضا اضتجبعبت ييا يفيو يّبپػٍّف ٍ چْطُ ثِ چْطُ يّبـضٍ اظ اؾتفبزُ

 زض سيضستَل ضفتبض وبّف ثب تب ًوَز اؾتفبزُ ثبال يدبًيّ َّـ ثب افطاز اظ وِ قَزيه كٌْبزيپ -3

 .وٌٌس ووه سيتَل ٍ ييهسظاآزض ثِ ؾبظهبى
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