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گذار بز باساریابی گزدشگزی ماجزاجویانه در ورسش رفتینگ:  زیتأثی ها شاخصاولویت بنذی 

 یپ 7ی  ختهیآممذل 

 

 2فر ، فریده شریفی *1 یصفارالهام 

 ی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دانشکده کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -1

 گاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبی تربیت بدنی دانش دانشکدهاستادیار  -2

 

 چکیده

 وٙتطَ لبثُ اثعاضٞبي اظ اي ٔدٕٛػٝ ثبظاضيبثي زاضز. آٔيرتٝ ٞبي ثستٍي آٖ ثٝ سبظٔبٖ ذٛضٙٛزي وٝ است اٞطٔي ثبظاضيبثي

ٞبي  لبيمطا٘ي زض ضٚزذب٘ٝ فتيًٙ ثٝ ٔؼٙيضثبضس.  ٞسف ثبظاض پبسرٍٛي تب آٔيعز ٔي ٞٓ زض ضا آٖ ٞب ضطوت وٝ است ثبظاضيبثي

ٚضظضي ثسيبض خصاة ٚ ٞيدبٖ اٍ٘يع ثٛزٜ ٚ يىي اض ثٟتطيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي سفطٞبي -ٔي ثبضس. ايٗ فؼبِيت تفطيحي ذطٚضبٖ

پژٚٞص حبضط ثب ٞسف اِٚٛيت ثٙسي ػٙبغط آٔيرتٝ ي ثبظاضيبثي زض اوٛتٛضيستي، ٌطزضٍطي ٔبخطاخٛيب٘ٝ ٚ ٚضظضي ٔي ثبضس. 

است وٝ اظ ٔيبٖ ػٙبغط آٔيرتٝ ي ثبظاضيبثي ٚضظضي سؼي زض تٛغيف ٚ اِٚٛيت  ثبضٍبٜ ٞبي ٌطزضىطي ضفتيًٙ ايطاٖ ضىُ ٌطفتٝ

ي )ٔحػَٛ، ليٕت، ٔىبٖ، تطٚيح، وبضوٙبٖ، أىب٘بت، ٔسيطيت ػّٕيبت يب فطايٙس( زض ٔيبٖ ثبضٍبٜ ٞبي ٌب٘ٝثٙسي ػٙبغط ٞفت

ي ثب ضٚايي ٔٙبست ٚ پبيبيي )آِفبي وطٚ٘جبخ ٌطزضٍطي ضفتيًٙ ايطاٖ اظ زيسٌبٜ ٔطتطيبٖ زاضز. ثسيٗ ٔٙظٛض پطسطٙبٔٝ ي أيٗ ٔميٕ

 ضٚش ثٝ ٔٙظٛضتدعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ ٞب اظ٘فط تٛظيغ ٚ خٕغ آٚضي ٌطزيس.  305/.( ٔيبٖ ٔطتطيبٖ ثبضٍبٜ ٞبي ضفتيًٙ ثٝ تؼساز 86

 ا٘حطاف ٔيبٍ٘يٗ ٚ فطاٚا٘ي، زضغس، يؼٙي آٔبضي تٛغيفي ضبذع ٞبي اظ ضس. استفبزٜ ٔرتّفي استٙجبطي ٚ تٛغيفي آٔبض ٞبي

 ضبُٔ استٙجبطي آٔبض ٞبي ضٚش اظ ٘يع ٞب فطضيٝ ثطضسي ثطاي ضس. استفبزٜ پطاوٙسٜ وطزٖ اطالػبت ذالغٝ خٟت استب٘ساضز

تي ته  آظٖٔٛ اظ تحميك ٞبيسٛاَ آظٖٔٛ ثطاي ٚ ٔتغيطٞب ٘جٛزٖ يب ثٛزٖ ٘طٔبَ تؼييٗ ثطاي «اسٕيط٘ٛف-وٌّٕٛطٚف»آظٖٔٛ 

ػٙبغط آٔيرتٝ ي ليٕت، وبضوٙبٖ، ٔىبٖ،  ،ٔطبٞسٜ ضس وٝ اظ زيسٌبٜ آظٔٛز٘ي ٞب ثٝ تطتيت اِٚٛيتزض يبفتٝ ٞب  .ضس استفبزٜاي ٕ٘ٛ٘ٝ

آٖ خبيي وٝ ليٕت اِٚٛيت اَٚ پبسد زٞٙسٌبٖ ثٛزٜ است  اظ فطايٙس، ٔحػَٛ، أىب٘بت ٚ تجّيغبت زض خصة ٔطتطيبٖ ٔٛثط ٞستٙس.

ٔي ثبضس. ثطاي خصة ثيطتط ٔطتطي ثطاي چٙيٗ ضضتٝ ي خصاة ٚ ايٗ ٘طبٖ زٞٙسٜ ي تٙبست ليٕت ثب ذسٔبت ٚ أىب٘بت ثبضٍبٜ ٞب 

خسيسي زض وطٛض حتي ثٟتط است ويفيت ذسٔبت ثبالتط ٘يع ثطٚز تب ضضبيت ضطوت وٙٙسٌبٖ ثيطتط ضٛز ٚ ٕٞيٗ أط ذٛز ٔٙدط ثٝ 

بثيطي ٘ساضز ٚ زض ٕٞچٙيٗ تجّيغبت اظ زيسٌبٜ افطاز ٔٛضز ٔطبِؼٝ چٙساٖ زض خصة ٔطتطي ت خصة ٔطتطيبٖ ثيطتطي ذٛاٞس ضس.

ِصا  اِٚٛيت آذط لطاض زاضز. حبَ آٖ وٝ زض وطٛضٞبي پيططفتٝ، تجّيغبت ثٝ ػٙٛاٖ يه ػبُٔ ثسيبض ٟٔٓ زض ثبظاضيبثي ٔططح ٔي ثبضس.

ٔسئِٛيٗ ثبضٍبٜ ٞبي ضفتيًٙ ثبيس ثطضسي ٞبي الظْ ضا زض ظٔيٙٝ ي تٙبست ثيٗ ايٗ ػٙبغط ثب استب٘ساضزٞبي خٟب٘ي ضا ثٝ ػُٕ آٚضزٜ ٚ 

 ساثيط الظْ ضا ثيٙسيطٙس.ت

 

 پي، ضفتيًٙ. 7آٔيرتٝ ي ثبظاضيبثي، ٌطزضٍطي ٚضظضي، ٌطزضٍطي ٔبخطاخٛيب٘ٝ، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ايدبز ٔطتطي است ٚ تٟٙب وبٖ٘ٛ سٛز زٜ  ,ٞسف ثبظاضيبثي آٖ است وٝ آٖ چٝ ضا وٝ ضطٚضي ٘يست ثفطٚضس ٚ ٞسف ضطوت 

ي اغّي زاضز. ثبظاضيبثي ٚ ٘ٛآٚضي، چٖٛ تٟٙب ثبظاضيبثي ٚ ٘ٛآٚضي ٘تبيدي ضا ثٝ  فٝيٚظ ٔطتطي است، ثٙبثط ايٗ ٞط وست ٚ وبضي زٚ

 زض ٚ ضسٜ تجسيُ خٟبٖ زض غٙؼتي يٞب تيفؼبِ ٗيتط ثعضي اظ يىي ثٝ ٌطزضٍطي، أطٚظٜٕٞطاٜ زاض٘س ٚ ٔبثمي ٕٞٝ، ٞعيٙٝ ٞست. 

 ذٛة چٙب٘چٝ ٘بٔطئي غبزضات ػٙٛاٖ ثٝ ٌطزضٍطي غٙؼت .]4[ضٛز ئ يبز زضآٔسظا غٙؼت يه ػٙٛاٖٝ ث آٖ اظ اذيط يٞب سبَ

 اثؼبز ثٝ تٛخٝ ثب ضغّي يٞب فطغت ايدبز زض ثسعايي سٟٓ ٚ است غٙؼت اضظآٚضتطيٗ ٚ زضآٔسظاتطيٗ ضٛز ٞسايت ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ

 ٚ خبٔؼٝ افطاز ٔؼيطت ٚ ظ٘سٌي سطح ياضتمب فمط، وبٞص اي، ٔٙطمٝ يٞب يتؼبزِ ثي ضفغ ثطٚت، تٛظيغ ثيىبضي، ٌستطزٜ

 ثرص ضضس ظايي، اضتغبَ زضآٔس، اغّي ٔٙجغ ػٙٛاٖ ثٝ ضا پٛيب غٙؼت ايٗ وطٛضٞب اظ ثسيبضي. وٙس ئ ايفب فطٍٞٙي ٔثجت تؼبٔالت

 ٔٙبثغ وٝ تٛسؼٝ، حبَ زض وطٛضٞبي زض ٚيژٜ ثٝ ز٘يب، سطاسط زض ٌطزضٍطي غٙؼت .زا٘ٙس ئ ٞب سبذت ظيط تٛسؼٝ ٚ ذػٛغي

 .]3[است إٞيت حبئع ثسيبض ٘ساض٘س طجيؼي ٔٙبثغ جاسترطا يب تِٛيس ٔب٘ٙس التػبزي زيٍط

 اظ يىي .ٞبست ّٔت ثيٗ اِفت ٚ ا٘س تحىيٓ ٚ ثطلطاضي ٚ ٞب تٕسٖ ٌٛيٚ  ٌفت ٞب، فطًٞٙ تؼبُٔ زض ٔٛثطي ػبُٔ غٙؼت ايٗ 

 زض فطاثرطي أط يه ثٝ ضسٖ تجسيُ لبثّيت ٚ است ٌطزضٍطاٖ ثطاي اٍ٘يعٜ ايدبز ػبُٔ وٝ إٞيت پط ٚ ٟٔٓ يٞب ثرص ايٗ

 السبْ ٌطزضٍطي. ]2[ضٛز ئ ثطزٜ ٘بٌْطزضٍطي ٚضظضي  ػٙٛاٖ ثٝ آٖ اظ وٝ است ٚضظش زاضز، ضا ٌطزضٍطي غٙؼت

 زاضتٝ ضا ضضس ثيطتطيٗ ٌطزضٍطي، ٔرتّف يٞب ثرص ٔيبٖ زض ٚ ٞبست آٖ اظ يىي ٚضظضي ٌطزضٍطي وٝ زاضز ٌٛ٘بٌٛ٘ي

 ٔسبفطتي ٚضظضي، ٌطزضٍطي :است وطزٜ اضائٝ ٌيجسٖٛ ضا يٚضظض ٌطزضٍطي ظٔيٙٝ زض ٞب فيتؼط ٗيتط خبٔغ اظ يىي. ]6[است

 يٞب تيفؼبِ تٕبضبي ثس٘ي، يٞب تيفؼبِ زض ضطوت ثٝ الساْ تب ضٛ٘س ئ ذبضج ذٛز سىٛ٘ت ٔحُ اظ ٔٛلتبً افطاز وٝ است تفطيحي

 ثٝ تٛخٝ ثب ضظضيٚ ٌطزضٍطي ٌيجسٖٛ، زيسٌبٜ ثطاسبس .ٕ٘بيٙس ثس٘ي يٞب تيفؼبِ ثٝ ٔطثٛط يٞب تيخصاث ثٝ احتطاْ يب ثس٘ي

 ٚضظضي ذبططات ٌطزضٍطي ٚ ٚضظضي ضٚيساز ٌطزضٍطي فؼبَ، ٌطزضٍطي زستٝ سٝ ثٝ زٞٙس ئ ثطٚظ وٝ ٔتٕبيعي ضفتبضٞبي

 پسيس ٌطزضٍطي غٙؼت ٚ ٚضظش غٙؼت زٚ تطويت اظ وٝ است غٙؼتي ٚضظضي ٌطزضٍطي ثٝ ػجبضت زيٍط. ]8[ضٛز ئ تمسيٓ

 .است آٔسٜ

 ايٗ اظ استفبزٜ ضطايط ثتٛا٘س وٝ وطٛضي ٞط ٚ است آٔس زض ٚ سٛز اظ سطضبض ٔٙجغ يه ظضيٚض ٌطزضٍطي أطٚظي، ز٘يبي زض 

 ضطايط وٝ ييوطٛضٞب اظ ثسيبضي وٝ است ايٗ ثيبٍ٘ط آٔبضٞب .ضس ذٛاٞس ٔٙس ثٟطٜ آٖ ٔعايبي ٚ ٔٛاٞت اظ وٙس فطاٞٓ ضا ٔٙجغ

 ازاضٜ يٚضظض ٌطزضٍطي التػبز ططيك اظ ضا ذٛز التػبز اظ ػظيٕي ثرص زاض٘س، ٚضظضي ٌطزضٍطي ذػٛظ زض ٔٙبسجي

 ٟٕٔي ٘مص ,ٔستميٓ غيط ٚ ٔستميٓ تبثيطات ثب ,التػبزي ٚ اختٕبػي ي تٛسؼٝ زض ٔؤثط لسضت يه ػٙٛاٖ ثٝ ٚضظش. وٙٙس ئ

 ثبظاضيبثي يٞب ضضتٝ ثحث ٔٛضز ٟٔٓ ٔٛضٛػبت اظ يىي ٚضظش التػبزي ٚ اختٕبػي آثبض زاضز. ثطضسي وطٛضٞب زضالتػبز

 ٚ ضٚش ي ٔٙعِٝ ثٝ ٚضظضي يٞب سبظٔبٖ خّٕٝ اظ تدبضي غيط يٞب سبظٔبٖ ثطاي ثبظاضيبثي أطٚظٜ .]2[است ٚضظضي ٚٔسيطيت

 فيعيىي اضيبي ثٝ تٟٙب ضا ٔحػَٛ تٛاٖ يٕ٘ زيٍط ثبظاضيبثي زض خسيس ٍ٘طش ايٗ . ثب]4[است ٔطزْ ثب اضتجبط ثطاي اي ٚسيّٝ

 ضبُٔ وٝ وطز لّٕساز ٔحػَٛ تٛاٖ ئ ضا ضسٖ ثطآٚضزٜ لبثُ ٘يبظ يب اضائٝ لبثُ ذسٔت غٛضت ثٝ چيعي ٞط ثّىٝ سبذت، ٔحسٚز

 .]1[ػمبيساست ٚ ٞب ٔىبٖ ذسٔبت، ،ٞب سبظٔبٖ افطاز،
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 ثٝ الساْ ثب افطاز ايٗ ظ آثطذي  .زاض٘س ٚافط ػاللٝ ٔربططٜ آٔيع ٚ ٔتٟٛضا٘ٝ وبضٞبي ٘دبْ آ ٝوٝ ث ٞستٙس وسب٘ي خبٔؼٝ اي ٞط زض 

 غيطػبزي، يب خسيس يٞب ضاٜ اظ ذٛاٞٙس ئ ٌطزضٍطا٘ي چٙيٗ. زٞٙس ئد پبس ذٛز زضٚ٘ي ٘يبظ ايٗ ٝث ٔبخطاخٛيب٘ٝ يٞب ٔسبفطت

 آ٘بٖ ثطاي ٌطزضٍطي ظ آ٘ٛػي  بثطايٗٙثيبظٔبيٙس؛ ث ٞب يزضٛاض ٚ ٞب يسرتٔٛاخٟٝ ثب  زض ضا ذٛز خسٕي يٞب ييتٛا٘ب ٚ ٞب ٟٔبضت

 آخسٕب٘ي  لٛاي ٚ ذططپصيطي وٙدىبٚي حس سفطٞب ايٗ ٌٛ٘ٝ غزضٚال ثبضس. ثيطتط ٞيدبٖ ثب تٛأْ وٝ است خصاة ٚ ِصت ثرص

 يٞب وٛٞستبٖ) طجيؼي لّيٕي ٚآ ضطايط  ٘ٛاعآ ي  ٕٞٝ جبًيتمط ظآ زِيُ ثطذٛضزاضي  ايطاٖ ثٝ .زٞس ئ لطاض آظٔبيص ٔٛضز ضا ٘سبٖ ٞب

ظٔيٙٝ  يٗ زضا ٔٙبسجي يٞب ييتٛا٘باظ آثطبضٞب(  ٚ غبضٞب وطٛض، ضٕبَ زض ٘جٜٛآ ي ٞب خٍُٙ ي ذطٚضبٖ،ٞب ضٚزذب٘ٝ سطثٝ فّه وطيسٜ،

 .است ثطذٛضزاض

 ذبظ كيػال ثبا٘ٝ  ٔبخطاخٛ ي خصاة ٚ ٔفطح ٌطزضٍطيٞب ضضتٝيىي اظ  ٖبذطٚض يٞب آة زض مطا٘يي لب لِٛي ثٝ ضفتيًٙ يب 

 بٔٝ ضٟطٚ٘س(.ضبٞيٗ يبسٕي ضٚظ٘) طزيثٍ لطاض ذبضخي ٚ زاذّي ٌطزضٍطاٖ تٛخٝ ٔٛضز ٘يع ٖ ٔب وطٛض زض تٛا٘س ئ اِجتٝ ت وٝاس

 ٚ ٔٛخٛز ٚضؼيت تجييٗ زض تٛا٘س ئ وٝ است ٔفبٞيٕي خّٕٝ اظ ٚ ٌطزضٍطي ثبظاضيبثي زض تٛخٝ ٔٛضز ٔجبحث اظ پي 7 ٔسَ 

 ٌيطز. لطاض استفبزٜ ٔٛضز ٔٙطمٝ، يه ٌطزضٍطي غٙؼت ٔطّٛة ٚضؼيت ثٝ ضسيسٖ ثطاي ضيعي ثط٘بٔٝ

 زض ليٕت( ٔحػَٛ، ٔطزْ، ٚ وبضوٙبٖ ضيعي، ثط٘بٔٝ ٚ ٔسيطيت عيىي،في أىب٘بت ٚ ضٛاٞس تجّيغبت، )ٔىبٖ، ٔؤِفٝ ٞفت تطويت 

ٌطزضٍطي ٔبخطاخٛيب٘ٝ  ثبظاضيبثي آٔيرتٝ يٞب ضبذع ثٙسي اِٚٛيت زاضز: ثٝ سؼي( يپ 7ثبظاضيبثي )ٔسَ  آٔيرتٝ خبٔغ ٔسَ لبِت

 ٌطزضٍطي زض تٛسؼٝ ضٚ٘س ثط تأثيطٌصاضي ٔيعاٖ خٟت ٞب ضبذع ايٗ ٔٛخٛز ٚضغ سپس ثٝ ثطضسي ٚ ضفتيًٙ پطزاذتٝ زض

 :ٓيثبض ئ ظيط سؤاالت ثٝ پبسرٍٛيي پي زض ٔصوٛض اٞساف تٛخٝ ثب وٙس. ٔطرع ضا ضفتيًٙ

ي ٌطزضٍطي ضفتيًٙ، ٞب ثبضٍبٜخصة ٔطتطي زض زض  ،يپ 7 ٔسَ آٔيرتٝ ثبظاضيبثيي تبثيطٌصاض ٞب اِٚٛيت ثٙسي ضبذع .1

 اظ زيسٌبٜ ٔطتطيبٖ چٍٛ٘ٝ است؟

 ي ٌطزضٍطي ضفتيًٙ اظ زيسٌبٜ ٔطتطيبٖٞب ثبضٍبٜزض خصة ٔطتطي زض  ٔؤثطبثي ي ثبظاضي رتٝيآٔضٙبسبيي ػٙبغط  .2

 ًٙيزض ضفت ب٘ٝئبخطاخٛ يآٔيرتٝ ثبظاضيبثي ٌطزضٍط يٞب ضبذعاضظيبثي ٚضؼيت ٔٛخٛز ٚ ٔطّٛة  .3

ي ٌطزضٍطي ٞب ثبضٍبٜزض خصة ٔطتطي زض  ٔؤثطي ثبظاضيبثي  رتٝيآٔثطضسي ٘مص خٙسيت زض اِٚٛيت ثٙسي ػٙبغط  .4

 ضفتيًٙ

 ها روشمواد و 

. ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ ظطفيت ايٗ ثبضس ئي ضفتيًٙ ايطاٖ ٞب ثبضٍبٜي افطاز استفبزٜ وٙٙسٜ اظ ٝ يوّي پژٚٞص حبضط ضبُٔ  خبٔؼٝ 

ي ذسٔبت ثٝ غس ٚ پٙدبٜ ٌطزضٍط ضا زاض٘س، تؼساز تٕبٔي افطاز ضطوت وٙٙسٜ زض  اضائٝٔحسٚز است ٚ زض ٞط ٞفتٝ، تٛا٘بيي  ٞب ثبضٍبٜ

٘فط ثسست  305حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب استفبزٜ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ  .ثبضس ئٔطتطي  2400ي ضفتيًٙ زض طَٛ زٚضٜ ظٔب٘ي شوط ضسٜ، ٞب ثبضٍبٜ

( ضبُٔ ٔحػَٛ، ليٕت، تطٚيح، وبضوٙبٖ، ٔىبٖ، وبضوٙبٖ، يپ 7) يبثيثبظاضي  رتٝيآٔآٔس. زض ايٗ پژٚٞص ٔتغيط پيص ثيٗ، ػٙبغط 

 .ثبضس ئأىب٘بت ٚ فطآيٙس 

ثب طيف پٙح ٌعيٙٝ اي )ذيّي ظيبز، ظيبز، تب  سؤاَ 64ي أيٗ ٔميٕي استفبزٜ ضس. ايٗ پطسطٙبٔٝ زاضاي  پطسطٙبٔٝپژٚٞص اظ زض ايٗ  

ٌصاض زض  طيتأث. ايٗ پطسطٙبٔٝ ػٙبغط ٌطفت ئتؼّك  ٞب آٖثٝ  1، 2، 3، 4، 5ي  ٕ٘طٜحسٚزي، وٓ ٚ ذيّي وٓ( ثٛزٜ وٝ ثٝ تطتيت 

ثٝ ليٕت، تطٚيح، وبضوٙبٖ، ٔىبٖ، وبضوٙبٖ، أىب٘بت ٚ فطآيٙس ٔٛضز ٔطبِؼٝ لطاض زازٜ است. ػٙػط ٔحػَٛ،  7ثبظاضيبثي ضا زض 
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 يؼٙي آٔبضي تٛغيفي يٞب ضبذع اظ ضس. استفبزٜ ٔرتّفي استٙجبطي ٚ تٛغيفي آٔبض يٞب ضٚش اظ ٞب زازٜٔٙظٛضتدعيٝ ٚ تحّيُ 

 اظ ٘يع ٞبٝ يفطض ثطضسي ثطاي ضس. استفبزٜ پطاوٙسٜ بتوطزٖ اطالػ ذالغٝ خٟت استب٘ساضز ا٘حطاف ٔيبٍ٘يٗ ٚ فطاٚا٘ي، زضغس،

-سٛاَ آظٖٔٛ ثطاي ٚ ٔتغيطٞب ٘جٛزٖ يب ثٛزٖ ٘طٔبَ تؼييٗ ثطاي "اسٕيط٘ٛف-وٌّٕٛطٚف"آظٖٔٛ  ضبُٔ استٙجبطي آٔبض يٞب ضٚش

. ٕٞچٙيٗ زض ضس٘س يُتحّ ٚ تدعيٝ SPSS 16افعاض  ٘طْ اظ استفبزٜ ثب ٞبزازٜ ضس. استفبزٜاي ته ٕ٘ٛ٘ٝ يآظٔٛ٘ت اظ تحميك ٞبي

 زض ٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ است. 5آظٖٔٛ فٛق ٚضؼيت ٔطّٛي ثب ٔيبٍ٘يٗ 

 

 پژوهشهای متغیر توصیفی یها شاخص

 زض خصة ٔطتطي زض ضفتيًٙ ٔؤثطي ثبظاضيبثي  رتٝيآٔاِٚٛيت ثٙسي ػٙبغط  1-1خسَٚ 

 ٔبوعيٕٓ -ٔيٙيٕٓ ٚاضيب٘س ا٘حطاف ٔؼيبض ٔيبٍ٘يٗ ٔتغيطٞب

 5-3 290/0 538/0 81/3 ثبظاضيبثي ليٕت

 88/4-12/1 08/1 04/1 53/3 ثبظاضيبثي وبضوٙبٖ

 4-88/2 076/0 276/0 39/3 ثبظاضيبثي ٔىبٖ

 19/4-92/1 354/0 595/0 38/3 ثبظاضيبثي فطايٙس

 50/4-38/1 664/0 814/0 29/3 ثبظاضيبثي ٔحػَٛ

 62/4-50/1 60/1 26/1 25/3 ثبظاضيبثي أىب٘بت

 4-1 785/0 885/0 99/2 بت(تجّيغ) حيتطٚثبظاضيبثي 

 

( ثٝ 81/3ٞبي ثبظاضيبثي ٌطزضٍطي ثب )تٛاٖ ػٙٛاٖ وطز وٝ ثيطتطيٗ ٕ٘طٜ ٔيبٍ٘يٗ زض ثيٗ ِٔٛفٝٔي 1-1ٞبي خسَٚ ثب تٛخٝ ثب زازٜ

 تؼّك زاضز. (99/2ي ثبظاضيبثي تطٚيح ثب ) ٔؤِفٝثبظاضيبثي ليٕت ٚ وٕتطيٗ ٕ٘طٜ ٔيبٍ٘يٗ ثٝ  ٔؤِفٝ

 

 ٌبٜ پبخ ٌٛيبٖ ظٖ ٚ ٔطزثطضسي زيس 2-1خسَٚ 

 ٌطٜٚ ٔتغيط
 ٔيبٍ٘يٗ

ا٘حطاف 

 استب٘ساضز
T 

زضخٝ 

 آظازي

سطح 

 ٔؼٙبزاضي

 زيسٌبٜ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ
 413/0 15/3 ظٖ

288/0 304 067/0 
 231/0 45/3 ٔطز

زض  ٔؤثطبظاضيبثي ثيٗ زيسٌبٜ پبسد ٌٛيبٖ ظٖ ٚ ٔطز زض ضاثطٝ ثب اِٚٛيت ثٙسي ػٙبغط آٔيرتٝ ث ايٗ زاضز وٝ زالِت ثط 2-1خسَٚ 

 ي ٌطزضٍطي ضفتيًٙ اذتالف ٔؼٙي زاضي ٚخٛز ٘ساضز.ٞب ثبضٍبٜخصة ٔطتطي زض 

 بحث و نیجه گیری

 :ثبضس ئي خٕؼيت ضٙبذتي تحميك ثٝ ضطح شيُ ٞب بفتٝي تٛغيفي ٔطثٛط ثٝ يٞب ضبذع٘تبيح  

  ا٘س ثٛزٜ٘فط ٔطز  179٘فط ظٖ ٚ  126٘فط پبسد زٞٙسٜ  305اظ ٔدٕٛع. 
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  ا٘س ثٛزٜسبَ  35-26ي سٙي ثيٗ  ثبظٜزضغس زض  12/33ثب  ٞب آٖ٘فط پبسد زٞٙسٜ اوثطيت  305اظ ٔدٕٛع. 

  ا٘س ثٛزٜ٘فط زاضاي ٔسضن ِيسب٘س  101٘فط پبسد زٞٙسٜ  305اظ ٔدٕٛع. 

 93/63  ا٘س ثٛزٜزضغس پبسد زٞٙسٌبٖ ٔدطز. 

 آظٖٔٛ فطضيبت تحميك ٔٛاضز ظيط ضا زض ثط زاضت:

ي ليٕت، وبضوٙبٖ، ٔىبٖ، فطايٙس، ٔحػَٛ، أىب٘بت ٚ تجّيغبت  يرتٝآٔػٙبغط  ،يت اِٚٛيت، ثٝ تطت1-1ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ  .1

 ثبضٙس. ئ ٔؤثطي ضفتيًٙ ايطاٖ ٞب ثبضٍبٜزض ثبظاضيبثي ٚضظضي 

ي ٞب ثبضٍبٜثبظاضيبثي ليٕت، ٔٛثطتطيٗ ػٙػط زض خصة ٔطتطي زض  ػٙػط آٔيرتٝ ايٗ زاضز وٝ زالِت ثط 1-1خسَٚ  .2

 (.P > 05/0است ) ٔؤثطٌطزضٍطي ضفتيًٙ 

 ( ثٝ ػٙٛاٖ يه ػبُٔ تبثيطٌصاض زض ثبظاضيبثي ٔؼطفي ضس.1386ٚ ٔؼٕبضي )]13[،]10[،]9[،]7[ي ٞب پژٚٞصٔٛضٛع ليٕت وٝ زض 

ي ضفتيًٙ زض اِٚٛيت اَٚ لطاض زاضز ٚ اظ إٞيت ثباليي ٞب ثبضٍبٜايٗ ػٙػط اظ زيسٌبٜ افطاز ٔٛضز ٔطبِؼٝ خٟت خصة ٔطتطي زض 

ي تٙبست ليٕت ثب ذسٔبت ٚ أىب٘بت  زٞٙسٜظ آٖ خبيي وٝ ليٕت اِٚٛيت اَٚ پبسد زٞٙسٌبٖ ثٛزٜ است ايٗ ٘طبٖ ثطذٛضزاض است. ا

ي خصاة ٚ خسيسي زض وطٛض حتي ثٟتط است ويفيت ذسٔبت ثبالتط  ضضتٝثبضس. ثطاي خصة ثيطتط ٔطتطي ثطاي چٙيٗ  ئ ٞب ثبضٍبٜ

أط ذٛز ٔٙدط ثٝ خصة ٔطتطيبٖ ثيطتطي ذٛاٞس ضس. ٚ ثطذي اٚلبت ثٝ ٘يع ثطٚز تب ضضبيت ضطوت وٙٙسٌبٖ ثيطتط ضٛز ٚ ٕٞيٗ 

 ي ضٚزذب٘ٝ ثب تٛض ضفتيًٙ زػٛت ضٛز. يٝحبضي ٞب ظثبِٝاظ افطاز ثطاي خٕغ آٚضي  ٔثالًي ٔرتّف تٛضٞب ضايٍبٖ ثبضٙس. ٞب ٔٙبسجت

تبثيطي ٘ساضز ٚ زض اِٚٛيت آذط لطاض زاضز. زٞس وٝ تجّيغبت اظ زيسٌبٜ افطاز ٔٛضز ٔطبِؼٝ چٙساٖ زض خصة ٔطتطي  ئٞب ٘طبٖ  يبفتٝ

ثبضس. ٚ ايٗ ٔٛضٛع زض ٔطبِؼبت  ئحبَ آٖ وٝ زض وطٛضٞبي پيططفتٝ، تجّيغبت ثٝ ػٙٛاٖ يه ػبُٔ ثسيبض ٟٔٓ زض ثبظاضيبثي ٔططح 

طيبٖ ٚ (، ٘يع ٌعاضش زازٜ ضس ٚ ٘مص تجّيغبت ضا زض خصة ٔطت2004پيتع ٚ ٕٞىبضاٖ )]11[،]12[(،2008) 1وطٚ٘يه ٚ زاِتٖٛ

. ايٗ زض حبِي است وٝ تجّيغبت ٔٛضز تٛخٝ افطاز ٔٛضز ٔطبِؼٝ زض پژٚٞص حبضط لطاض ا٘س ٕ٘ٛزٜثبظاضيبثي ٚضظضي ثسيبض ٟٔٓ تٛغيف 

 ٘ساضتٝ است.

ثبضس ٚ ايٗ ٘تبيح ثب ٘تبيح ٔؼبزي ٚ  ئزض تٕبٔي ػٙبغط آٔيرتٝ ٔيبٍ٘يٗ ٚضؼيت ٔٛخٛز پبييٗ تط اظ ٚضؼيت ٔطّٛة  .3

( وٝ ثيبٖ زاضتٙس زض تٕبٔي ػٙبغط آٔيرتٝ ٔيبٍ٘يٗ ٚضغ ٔٛخٛز اظ ٚضغ ٔطّٛة وٕتط ثٛزٜ، 1390ثطاٞيٕي )(، ا1390ٕٞىبضاٖ )

 ثبضس. ئٕٞسٛ 

زض خصة ٔطتطي  ٔؤثطي ثبظاضيبثي  رتٝيآٔزض ٔٛضز سٙدص تفبٚت ٘ظطات آلبيبٖ ٚ ثب٘ٛاٖ زض ٔٛضز ػٙبغط  2-1خسَٚ  .4

ٚ تطٚيح  وبضوٙبٖ ظ ػٙبغط ليٕت، ٔحػَٛ، أىب٘بت، فطايٙس، ٔىبٖ،زض ذػٛ ٞب آٖ٘طبٖ زاز تفبٚت ٔؼٙي زاضي ثيٗ ٘ظطات 

زض خصة ٔطتطيبٖ ٚ ػسْ ٚخٛز ٘بثطاثطي ثيٗ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ زض  ٞب ثبضٍبٜي إٞيت ٚ ٘مص ٔسيطيت  زٞٙسٜٚخٛز ٘ساضز. وٝ ايٗ ٘طبٖ 

 وٝ ثبيس ثٝ آٖ تٛخٝ ٚيژٜ اي ضٛز. ثبضس ئتٛضٞبي ضفتيًٙ 
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