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Abstract 
Aim: The research purpose is to investigate the 
relationship between resilience, organizational 
health and burnout amongst the female 
primary-school teachers in Kermanshah City. 
Methods: The population included all the 
female primary- school teachers teaching in 
Kermanshah city out of which a sample of 81 
was selected through cluster sampling method. 
The instruments included Jackson Maslash 
Burnout Inventory (MBI), Connor Davidson 
Resilience Scale (CD-RISC) and 
Organizational Health Inventory (OHI). Data 
were analyzed using correlation and regression 
analysis. Results: Findings revealed that 
resilience is significantly, negatively correlated 
to burnout. Moreover, organizational health 
was found to be negatively correlated to job 
burnout. 
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  همدقم
 نیمه هب .دنراد هطبار میقتسم ریغ ای میقتسم تروص هب هچ رگید یاه نامزاس ی همه اب هک دنتسه ییاه نامزاس دودعم زا سرادم

 سرادم .دنرادروخرب هعماج هعسوت و تفرشیپ رد ییالاو هاگیاج زا و دنراد اه تلم تشونرس رب یدایز ریثأت هک تسا رطاخ
 طیحم اب و رگیدكی اب ،مه اب ،رصانع نیا زا كی ره هک دنتسه یرایسب رصانع یاراد و دنتسه یا هدیچیپ رایسب یعامتجا یاه متسیس
 ناسنا ،یعامتجا متسیس كی رد اما ،دنا مهم و شزرا اب دوخ یاج رد رصانع  ی همه ،یمتسیس ره رد .دنراد شنکاو و شنک دوخ
 متسیس ،یناسنا لماع هطساو هب یعامتجا متسیس ،ًالالوصا .تسا ینعم یب یعامتجا متسیس نآ دوجو نودب هک تسا یلماع اهنت
 تسا یعامتجا متسیس حور ،عقاو رد ،ناسنا .تسین روصت لباق ناسنا نودب یعامتجا متسیس چیه و دوش یم بوسحم یعامتجا
 .(1118 ،یلامکریم)

 شناد ،هسردم رد رضاح دارفا نیب رد و دراد صاخ یهاگیاج یناسنا رصنع ،یعامتجا متسیس كی ناونع هب زین سرادم رد
 شناد ،نیدلاو ،ناریدم فرط زا ،دنراد هک یساسح شقن رطاخ هب ناملعم .دنراد هدهع رب ار شقن نیرت مهم ناملعم و نازومآ
 اب اه نآ هوالع هب ،دنتسه راشف تحت ،هسردم رد دوجوم یمسرریغ و یمسر یاه هورگ و یعامتجا یسایس یاهداهن ،نازومآ

 سرادم تیلوئسم نوزفا زور شیازفا اب .(1118 ،لكسیم و یوه)دنتسه وربور هسردم زا جراخو لخاد رد یرگید ی هدیدع تالكشم
 هب لبق زا رت هدرتسگ رایسب یحطس رد ار ناشیاه تیلاعف هک دور یم راظتنا سرادم ناریدم و ناملعم زا ،اه نآ طیحم ندش رت هدیچیپ و
 یگنهرف هنیشیپ تارییغت اب هطبار رد نازومآ شناد هب ییوگخساپ تهج اه نآ تیلوئسم نازیم نینچمه .(2001 ،نسناج)دنناسرب ماجنا

 دبای یم شیازفا زور هب زور ،دنتوافتم یریگ دای كبس و ینهذ و یكیزیف یاه ییاناوت یاراد كی ره هک اه نآ یاه زاین عونت و
 و تمالس ،دشاب هزادنا زا شیب رگا راشف نیا .تسا هداد رارق یمئاد راشف تحت ار اه نآ نوزفازور راظتنا نیا .(2001 ،سکود)
 دراو اه نآ رب هک ییاهراشف رثا رد و دنک یم (یناور راشف) سرتسا راچد ار اه نآ و دزادنا یم رطخ هب ار ناملعم یصخش شیاسآ
 .(1118 ،نیفیرگ)ددرگ یم اه نآ یگدوسرف بجوم و دوش یم هتساک مهم یورین نیا هیلوا یژرنا و ناوت زا یتدم زا سپ ،دوش یم

 وا رظن هب .درک هیهت سرادم ینامزاس تمالس یریگ هزادنا یارب ار یرازبا 8روبوین هتشذگ تاقیقحت یدنب عمج اب 0118 لاس رد
 و یریگ میمصت ،نانکراک هعسوت ،یهورگ درکراک ،لرتنک و شزیگنا ،یبایشزرا و یزیر همانرب داعبا لماش هسردم ینامزاس تمالس
 سرادم ینامزاس تمالس تسرد یبایزرا یارب هک درک داهنشیپ ناققحم هب یو .دشاب یم یطیحم لماعت و یلام تیریدم ،هلئسم لح
 تمالس یوه رظن هب .(0118 ،روبوین)دنریگب كمک زین اه هداد ریاس زا دیاب و دنک یمن تیافک یو تسیل كچ زا لصاح یاه هداد
 و دشر هک دنک یم بلج یطیارش هب ار هجوت موهفم نیا ،تسا هسردم یمومع وج یزاس موهفم یارب یبوچ راهچ هسردم ینامزاس
 ظوفحم نیدلاو و طیحم لوقعمان یاهراشف زا ملاس  هسردم .تسا ینامزاس یاه ییایوپ بجوم ای و دنک یم لیهست ار نامزاس هعسوت
 ،قّففوم روط هب ،هسردم یاه تسایس نداد رارق ریثأت تحت یارب عفنیذ یاه هورگ یاه شالت لباقم رد هسردم یانما تئیه ،تسا
 ،دنک یم ظفح ار یرت الاب دركلمع یاهدرادناتسا و هدرک تیاده ار اه نآ و تسا ناملعم یماح یا هسردم نینچ ،دننک یم تمواقم
 دهعتم یریگدای و شزومآ هب ملاس ی هسردم رد ناملعم .دراد لالقتسا دوخ لمع و ركف رد و دراد ذوفن دوخ یاه قوفام رد ریدم
 رگیدمه هب ،دنراد یم تسود ار رگیدكی ناملعم ،دننک یم راک تخس یملع روما رد یدایز ی هزیگنا اب زین نازومآ شناد ،دنتسه
 ،ریدم ذوفن دعب تفه لماش ینامزاس تمالس یو رظن هب .دننک یم راختفا دوخ ی هسردم هب و دنتسه زوسلد دوخ راک رد ،هدرک دامتعا

(Institutional Integration) یداهن یگناگی،(Consideration) یرگ هظحالم، (Influence Principal)تیامح 
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 ،لكسیم و یوه)(Resource Support) ،هیحور (Morale) یملع دیکأت و یهد تخاس  Initiating (Structure))،عبانم
1118). 

 فیاظو ماجنا یارب نامزاس ییاناوت ینعم هب تسا یا هزات ًالابیرقت موهفم كی ینامزاس تمالس (0001)لگنیلک و ندیال رظن هب
 نامزاس ییاناوت لماش اهنت ینامزاس تمالس .(1118 ،ناراكمه و یدعاس)دوش یم نامزاس دوبهب و دشر ثعاب هک رثوم روط هب دوخ
 ملاس یاه نامزاس رد نارظان .تسا موادم دوبهب و دشر یارب نامزاس ییاناوت لماش هكلب ،تسین رثوم روط هب فیاظو ماجنا یارب

 ملاس نامزاس كی و دنبای یم الاب تیقفوم اب و زاب یطابترا یاه لاناک و الاب دركلمع و هیحور اب سانش هفیظو و دهعتم ینانکراک
 ،لگنیلک و ندیال) دنتسه رثوم و دنمدوس یدارفا دوخ و دننک راختفا نآ هب و دننک راک و دننامب اجنآ رد دنهاوخ یم دارفا هک ییاج
 نامزاس نانکراک رد ار راک هب یدنم هقالع و شزیگنا تابجوم و هدوب ملاس و بولطم یوج یاراد ایوپ و ملاس نامزاس .(0001
 و رتشیب دامتعا ثعاب رگ تیامح و ملاس نامزاس وج رگید فرط زا ،درب یم الاب ار نامزاس یشخبرثا قیرط نیا زا و هدرک مهارف
 یگناگی) ینایب و (فده ققحت و قابطنا)یرازبا هدمع یاهزاین هتسد ود هک تسا هسردم ملاس هسردم. دوش یم نانآ یالاب هیحور
 و یوه) دیامن لمع ناوخمه و گنهامه نآ یداهن و یرادا ،ینف حوطس و دیامن هدروآرب ار یراجنه (یگچراپكی و یعامتجا
 .(2001،لكسیم

 رظن رد نازومآ شناد یارب لوصح لباق یلو رتالاب فادها و دنتسه دهعتم یریگدای و شزومآ هب ملاس هسردم رد ناملعم
 اب نازومآ شناد نیا رب هوالع .تسا یدج و مظنم یریگدای طیحم و دننک یم ظفح ار الاب حطس دركلمع یاهدرادناتسا ؛ دنریگ یم
 ناملعم ملاس هسردم كی رد .تسا همه سرتسد رد یزومآ داوس و سالک لیاسو .دننک یم تیلاعف یملع روما رد یدایز هزیگنا

 و یوه) دننک یم راختفا دوخ هسردم هب و دنتسه زوسلد دوخ راک رد ،دنراد دامتعا رگیدمه هب ،دنراد یم تسود ار رگیدمه
 .(2001 ،لكسیم

 .تسا هدرک بلج دوخ هب ار تیریدم ملع نادنمشناد و ناسانش ناور هجوت ریخا یاه لاس هک تسا یاهدیدپ یلغش یگدوسرف
 نیا باب رد 2218 لاس رد ار بلاطم نیلوا هک یسک - رگربندیرف هب لصا رد ،یلغش یگدوسرف ی هژاو زا یصصخت و یّفنف هدافتسا
 نآ اما ،دنرادنپ یم هدیدپ كی یلغش سرتسا اب ار یلغش یگدوسرف ،دارفا زا یرایسب. ددرگ یم رب - دروآ رد ریرحت هتشر هب موهفم
 ریذپان بانتجا یاه دمایپ نیرت هدمع زا یكی دوخ یلغش یگدوسرف ،دنا هدرک هراشا 1نوس نورآ و 8سنیپ دننام ینارگشهوژپ هک ناس
 رد یگتشذگدوخ زا یعون زا یشان هک یماکان ای یگتفوک زا یتلاح ار یگدوسرف 1رگربندیورف .(1118 ،سنیپ)تسا یلغش سرتسا

 تیصخش خسم ،یفطاع یگتسخ زا یمردنس ناونع هب ار نآ 2نوسكج و 2چلزم .(1118 ،مدقمیزیزع زا لقن هب)دنادیم ،تسا یگدنز
 ،یمسج یگتسخ زا هک دنادیم یتلاح ار نآ سنیاپ .(8001 ،جلزم)دناد یم یتلاح ار نآ دنا هدرک فیرعت یدرف تیقّففوم نادقف و
 داجیا هقالع و ساسحا نداد تسد زا و یلغش یفنم یاه شیارگ یهعسوت ی هجیتن رد مه نآ هک دوش یم یشان یحور و یفطاع
 رد یدرف نایم یازراشف لماوع هب درف خساپ یعون یلغش یگدوسرف ،نامزاس /یتعنص ناسانش ناور داقتعا هب .(1118 ،سنیپ)دوش یم
 راتفر و اه شرگن رد یتارییغت داجیا ثعاب ،نارگید اب نانکراک تیفرظ دح زا شیب و رركم یاه سامت نآ یط هک تسا راک طیحم
 .(0118 ،ناراكمه و یریما)دوش یم نارگید هب تبسن یو
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 راک طیحم و لغش هب طوبرم یاه سرتسا ای یناور یاهراشف اب هک تسا یناور یگدوسرف زا عون نآ تقیقح رد یلغش یگدوسرف
 ،ناكشزپ ،یعامتجا ناراک ددم ،اه مّفلعم ،نارواشم ریظن هدنهد یرای و ناسرددم لغاشم عاونا نایم رد لالتخا نیا .تسا هتشگ ماوت
 ،یتخانش هعماج هاگدید هس زا یتامدخ یاه هفرح نایم رد یگدوسرف .تسا هدش هدهاشم لیبق نیا زا یدراوم و ناراتسرپ ،سیلپ
 دعب 2یاراد هک تسا یگناگیب دوخ زا یلكش یگدوسرف ،یتخانش هعماج هاگدید زا .تسا هدش فیصوت یتخانشناور و یدوجو
 .(8001 ،نیکرود)دشاب یم یگناگیب و یریگ هرانک ،یراجنه یب ،یچوپ ،یتردق یب ساسحا

 ،تسا ینعم یب و چوپ یگدنز هک دنک یم ساسحا و دوش یم یتیوه و یدوجو نارحب عون كی راچد هدوسرف درف مود هاگدید زا
 زا هجیتن رد و دننک دیدرت و كش دوخ رد دوش یم ثعاب نیا و دهاک یم اه نآ تیصخش و شزرا زا ناشراک هک دننک یم سح دارفا
 زا لقن هب)دوش یم درف رد یدوجو نارحب عون كی هب رجنم اه لمعلا سكع نیا و دوش یم هتساک ،دنلئاق دوخ یارب هک یشزرا نازیم
 .(1118 ،مدقمیزیزع

 نینچمه و دنوش یم یفطاع یگتفر لیلحت عون كی راچد ،دنوش یم راچد هضراع نیا هب هک یدارفا یتخانشنا ور هاگدید زا
 زا یكی .(8001 ،نیکرود)دنزاس ققحم ار اه نآ دنناوت یمن و دنرادن ناشیاه فده هب تبسن یسح چیه هک دننک یم ساسحا

 دنچ راتخاس كی یلغش یگدوسرف هک دندیسر هجیتن نیا هب اه نآ ،دنشاب یم شناراكمه و چلزم هاگدید نیا ناوریپ نیرت هتخانش
 :زا دنترابع هک تسا هدش لیكشت مه هب طوبرم هفلؤم هس زا و تسا یدعب

 .تسا طوبرم درف یفطاع یاه یژرنا نتفر تسد زا هب هک: یفطاع یگتسخ ای نتفر لیلحت -8

 یلدگنس اب ،دریگ یمن رظن رد ناسنا كی تروص هب ار عجارم دارفا ،تسا یگدوسرف عون نیا یاراد هک یسک :تیصخش خسم -1
 .دهد یمن خساپ اه نآ یاه هتساوخ هب و دنک یمن یهجوت اه نآ هب ،دنک یم راتفر اه نآ اب یمحر یب و

 شدركلمع دنک یم ساسحا درف ینعی .تسا درف رد تیقّففوم ساسحا شهاک هفلؤم نیا زا روظنم :یدرف تیقّففوم مدع ساسحا
 .(1001 ،رتیل و جلزم)تسین تیقّففوم اب هارمه

 تروص هب ناوت یم ار یروآ بات هژاو .تسا هدش همجرت یعاجترا و یرنف تیصاخ و یناسشک ،تاغل گنهرف رد 8یروآ بات
 لمحت و تمواقم ،ندنام ملاس یارب دارفا تیفرظ یروآ بات عقاو رد .دومن فیرعت نآ لیدعت ای تخس طیارش زا ندمآ نوریب ییاناوت
 سپ .دوش یم زین رت یوق نآ دوجو اب و نآ یط هكلب دوش یم قئاف راوشد طیارش نآرب اهنت هن درف هک تسا رطخرپ و تخس طیارش رد
 دنیآرف نیا .تسا (رطخ لماوع دوجو اب )راوشد طیارش رد نداد دشر ار دوخ و ندرک یگدنز ،ندوب قفوم ناوت یانعم هب یروآ بات

 رثکادح ،یریذپ همدص نآ زا ییاهر یارب ات دریگ رارق یدنیاشوخان و راوشد تیعقوم رد درف هكنیا رگم ،دوش یمن داجیا دوخ هب دوخ
 هوقلاب تروص هب هراومه هک دوخ نوریب و نورد رد (یطیحم و یدرف)هدننک تظفاحم لماوع نیا زا یریگ هرهب و فشک یارب ار شالت
 .(1118 ،ناراكمه و ،یدمحم)دریگ راک هب دراد دوجو

 هدومن فیرعت ،هدننک دیدهت طیارش اب زیمآ تیقفوم یراگزاس دمایپ ای ،ییاناوت دنیآرف كی ار یروآ بات (8118)نتسام و یزمراگ
 ربارب رد یرادیاپ اهنت ،یروآ بات هتبلا .(8001 ،رلاو )تسا راوگان طیارش هب شنکاو رد تبثم یراگزاس ،یروآ بات رگید نایب هب .دنا

 رد هدنزاس و لاعف تکرش هكلب ،دشاب یمن کانرطخ طیارش اب ییورایور رد یلاعفنا یتلاح و تسین هدننک دیدهت طیارش ای اه بیسآ
 رناک)تسا کانرطخ طیارش رد ،یناور -یتسیز لداعت یرارقرب رد درف یدنمناوت ،یروآ بات تفگ ناوت یم .تسا دوخ ینوماریپ طیحم
 اب دوخ میمرت یعون یروآ بات هک دنرواب نیا رب نارگشهوژپ نیا رب نوزفا .(1118 ،ناراكمه و یناماس زا لقن هب 1001 ،نوس دیوید و

                                                           
1  .  Resilience 
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 و یناماس زا لقن هب ؛0001 ،ركب و یتچیس ،راتول ؛رتار ؛8001 ،نتسام ؛8118 ،یزمراگ)تسا یتخانش و یفطاع ،یناجیه تبثم یاهدمایپ
 .(1118 ،ناراكمه

 رد) رتالاب حطس لداعت هب ندیسر ای هیلوا لداعت هب ندیسر ای هیلوا لداعت هب تشگزاب ،یروآ بات هک تشاد رواب (1118)رفپماک
 هب (1118) رفپماک لاح نیع رد .(1118 ،راکوج)دنک یم مهارف ار یگدنز رد قفوم یراگزاس ور نیا زا و تسا (هدننک دیدهت طیارش
 حطس ،دنیآ شیپ ناونع هب مه و دور رامش هب یروآ بات دمایپ دناوت یم مه ،یگدنز اب تبثم یراگزاس هک دنیامن یم هراشا زین هتكن نیا
 زا لقن هب) دناد یم یروآ بات هب یدنیآرف هاگن و فیرعت یگدیچیپ زا یشان ار هلأسم نیا یو .دوش ببس ار یروآ بات زا یرتالاب

  .(1118،ناراكمه و یناماس
 نیا ربارب رد ار دوخ و دنراد از بیسآ طیارش لباقم رد یرتشیب یریذپ فاطعنا روآ بات دارفا (1001)ناراكمه و گروبیرف رظن زا

 تیامح ،یعامتجا -یناور /ینورد یاه یگژیو هلمج زا یددعتم لماوع هک دنداقتعا نیا رب ناققحم رثکا .دننک یم تظافح طیارش
 و یدمحم زا لقن هب)دراد شقن یروآ بات نازیم ءاقترا و داجیا رد یعامتجا یاه متسیس رگید تیامح و ناتسود و هداوناخ یاضعا

 .(1118 ،ناراكمه
 یزیزع)دننکیم میسقت یطیحم یمتسیس للع و یناور – ینورد للع هتسد ود هب ار یلغش یگدوسرف للع نارگشهوژپ زا یخرب

 تمالس و یروآ بات هطبار یسررب فده اب و هتشاد رظن دم ار تلع ود ره یرظن راتخاس نیا رد رضاح شهوژپ نیاربانب .(1118 ،مدقم
 .دش ماجنا هاشنامرک رهش ییادتبا عطقم نز نیملعم رد یلغش یگدوسرف اب ینامزاس
 شور

 شور هب هک دوب0118-8118 یلیصحت لاس رد هاشنامرک رهش ییادتبا عطقم نز ناملعم هیلک لماش رضاح شهوژپ یرامآ هعماج
-صخاش زا اهداد لیلحت و هیزجت یارب هک هدوب یگتسبمه عون زا یفیصوت شهوزپ .دش باختنا اهنآ زا رفن 01 یاهشوخ یریگهنومن

  :دش هدرب راک هب ریز یاهرازبا اههداد یروآدرگ تهج .دش هدافتسا نویسرگر و یگتسبمه یرامآ یاه
 1سایقم كی یاراد هک دشاب یم تركیل عون زا یلاؤس 11 همانشسرپ نیا :(MBI)نوسكج و چلزم یلغش یگدوسرف نومزآ (8

 همانشسرپ (زور ره رد رابكی -1 هتفه رد رابكی -2 هتفه رد راب دنچ -2 هام رد رابكی -1 لاس رد راب دنچ -1 زگره -8)یزایتما
 روط هب .تسا رادروخرب ییالاب ییاور و ییایاپ زا و تسا هدش هتفرگ راک هب یفلتخم تاعلاطم رد نوسكج و چلزم یلغش یگدوسرف
 تسد هب82/0 یدرف دركلمع نادقف یارب و 02/0 تیصخش خسم ،01/0 یفطاع یگتسخ یارب ار ینورد ییایاپ نوسكج و چلزم لاثم
 نادقف و22/0 تیصخش خسم ،21/0 ار یفطاع یگتسخ ینورد ییایاپ (2218)یگرگ یردب .(1118،نوسكج و چلزم)دنا هدروآ
 81/0 همانشسرپ نیا خابنورک یافلآ رضاح شهوژپ رد .تسا هدرک شرازگ 11/0 ار همانشسرپ لک ییایاپ یارب و 11/0 یدرف دركلمع
 .دمآ تسد هب

 هیهت ،دیدهت و راشف اب هلباقم تردق یریگ هزادنا تهج همانشسرپ نیا :(CD- RISC )8نوسدیوید و رناک یروآ بات سایقم (1
 هک تسا یا هنیزگ جنپ ةدام21 یاراد همانشسرپ نیا .تسا هداد قابطنا ناریا رد هدافتسا یارب ار نآ (2118)یدمحم هک تسا هدش
 تسرد تردنب ةنیزگ ،0 هرمن ،تسردان ًالالماک ةنیزگ هب هک تروص نیدب .تسا هدش یراذگ هرمن ،2ات0زا بیترت هب نآ یاه هنیزگ
 21داوم تارمن عمج و .دریگ یم قلعت 2 هرمن تسرد هشیمه ةنیزگ و 1هرمن تسرد بلغا ةنیزگ ،1 هرمن تسرد یهاگ ةنیزگ ،8 هرمن

 سایقم نیا ییایاپ ،دش ماجنا ،(1118)درگارحص و راکوج ،یناماس طسوت هک یشهوژپ رد .دهد یم لكیشت ار سایقم لک ةرمن ،هناگ

                                                           
1  - Conner- Davidson  
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 سایقم ییایاپ بیرض ،خابنورک یافلآ بیرض زا هدافتسا اب (2118)یدمحم .دمآ تسدب 21/0ربارب خابنورک یافلآ بیرض كمک هب
 شهوژپ رد .دروآ تسدب 21/0 ات82/0 نیب اهبیرض ی هلوقم لک ی هرمن اب هیوگره یگتسبمه شور هب ار سایقم ییاور و 11/0 ار
 .دمآ تسد هب 21/0 همانشسرپ نیا خابنورک یافلآ رضاح

 ار نآ 1118 لاس رد شناراكمه و یوه هک تسا یلاؤس 22 همانشسرپ نیا :(O.H.I)سرادم ینامزاس تمالس همانشسرپ (1
 – تردنب -زگره) یا هجرد جنپ سایقم تروص هب همانشسرپ نیا .تسا هدش همجرت یسراف هب دنب هقالع طسوت و دنا هدرک یحارط

 سرادم ینامزاس تمالس ی همانشسرپ .دنراد زایتما 8،2،2،1،1بیترت هب اه هنیزگ نیا زا كی ره هک تسا (هشیمه-– ًالابلاغ – یهاگ
 رد ار نآ ییایاپ روپیجاح و ینیسح هاش .دشاب یم نارظن بحاص دییأت دروم نآ ییاور و هدش هدرب راک هب یفلتخم تاقیقحت رد
 نیا خابنورک یافلآ رضاح شهوژپ رد .(8118،ینافآ)تسا هدرک شرازگ12/0 ار نآ ییایاپ ینافآ و دنا هدرک شرازگ11/0 دودح
 .دمآ تسد هب 01/0 همانشسرپ
 اههتفای

 20/28 یشهوژپ هنومن رد تمدخ هقباس نیگنایم و تسا 11/02 یسررب دروم هنومن ینس نیگنایم هک دهدیم ناشن شهوژپ جیاتن
  .تسا هدمآ 8 لودج رد یسررب دروم یاهریغتم و هنومن یفیصوت تاعالطا ریاس .تسا هدوب لاس

 یشهوژپ یاهریغتم و هنومن یفیصوت تاعالطا (1 لودج
 درادناتسا فارحنا نیگنایم هنیشیب هنیمک اهریغتم
 نس
 تمدخ هقباس
 ینامزاس تمالس
 یلغش یگدوسرف
 یروآ بات

81 
1 
21 
01 
12 

22 
21 
828 
11 
11 

11/02 
20/28 
11/818 
12/12 
21/12 

11/1 
82/1 
11/01 
81/18 
81/88 

 هرمن اب ینامزاس تمالس زا عفانم تیامح و یهدراتخاس ،تیاعر ،یملع دیکات ،هیحور داعبا هک داد ناشن اههداد لیلحت و هیزجت جیاتن
 هرمن و (P<20/0)تسا -12/0 و -22/0 ،-11/0 ،-22/0 ،-02/0 رادانعم یگتسبمه بیارض یراد بیترت هب یلغش یگدوسرف یلک
 اب داهن یگناگی و ریدم یریذپذوفن دعب ود اما تسا -22/0 یگتسبمه بیرض یاراد یلغش یگدوسرف اب ینامزاس تمالس یلک
 جیاتن .دش هدهاشم -22/0 یگتسبمه بیرض ینامزاس تمالس و یروآ بات نیب نینچمه .تشادن یرادانعم هطبار یلغش یگدوسرف

 .تسا هدمآ 1 لودج رد یروآ بات و ینامزاس تمالس و یلغش یگدوسرف یاهسایقم هدرخ نیب یگتسبمه بیرض
 اهریغتم نیب یگتسبمه بیرض جیاتن (2 لودج

 
 یلغش یگدوسرف داعبا

  ینامزاس تمالس داعبا
 یروآبات

 

 تیامح یهدراتخاس تیاعر یملع دیکأت هیحور
 عفانم

 یگناگی ریدم ذوفن
 داهن

 لک هرمن
 

 یگتسخ
 یفطاع

r 
p 

21/0- 
800/0 

11/0- 
100/0 

11/0- 
800/0 

21/0- 
21/0- 

12/0- 
800/0 

21/0- 
10/0 

100/0 
11/0 

11/0- 
100/0 

82/0-800/0  

 r تیصخش خسم
p 

18/0- 
10/0 

81/0- 
20/0 

11/0- 
800/0 

22/0- 
800/0 

21/0- 
100/0 

100/0 
21/0 

18/0- 
10/0 

21/0- 
800/0 

21/0- 
80/0 

 r یدرف دركلمع
p 

12/0- 
800/0 

12/0- 
800/0 

10/0 
81/0 

11/0- 
800/0 

88/0- 
11/0 

20/0- 
02/0 

81/0- 
20/0 

22/0- 
800/0 

01/0- 
20/0 

 r لک هرمن
p 

02/0- 
800/0 

22/0- 
800/0 

11/0- 
100/0 

22/0- 
800/0 

12/0- 
800/0 

88/0 
01/0 

18/0- 
18/0 

22/0- 
800/0 

22/0- 
800/0 
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 جیاتن دندش ینویسرگر هلداعم دراو یروآبات و ینامزاس تمالس لک هرمن و ینامزاس تمالس داعبا یلغش یگدوسرف ینیبشیپ یارب

 ار اهریغتم نیب هطبار تسا رداق 12/0 نییعت بیرض اب لدم نیا و تسا رادانعم هدش هدافتسا لدم هک داد ناشن اه هداد لیلحت و هیزجت
 .تسا هدمآ 1 لودج رد ینویسرگر لیلحت و هیزجت جیاتن .دنک ینیبشیپ

 یلغش یگدوسرف ینیب شیپ یارب نویسرگر لیلحت و هیزجت جیاتن (9 لودج
 یرادانعم حطس F R R2 تاروذجم نیگنایم df تاروذجم عومجم عبانم

 نویسرگر
 هدنامیقاب

 لک

11/81128 
11/0182 
21/11111 

2 
12 
01 

82/2121 
08/82 

22/21 21/0 22/0 800/0 

 یگدوسرف ینیبشیپ ناوت -12/0 و -12/0 یاتب بیارض اب ینامزاس تمالس داعبا زا تیاعر و هیحور داعبا هک داد ناشن جیاتن نینچمه
 اب یروآبات نیبشیپ ریغتم نینچمه .درادن ار (یلغش یگدوسرف) کالم ریغتم ینیبشیپ ناوت لک رد ینامزاس تمالس اما دنراد ار یلغش
 .تسا هدمآ 2 لودج رد جیاتن .دراد ار یلغش یگدوسرف ینیبشیپ ناوت -12/0 یاتب بیرض

 یروآ بات و ینامزاس تمالس ساسارب یلغش یگدوسرف ینیبشیپ یارب بیارض و نویسرگر لیلحت جیاتن هصالخ (4 لودج
 یرادانعم حطس β t دروآرب درادناتسا یاطخ B نیبشیپ یاهریغتم
 هیحور
 یملع دیکات
 تیاعر
 یهدراتخاس
 عفانم تیامح
 یروآ بات

 ینامزاس تمالس

12/8- 
21/0 
22/8- 
21/0 
22/0- 
11/0- 
18/0- 

12/0 
02/0 
11/0 
11/0 
12/0 
08/0 
81/0 

12/0- 
28/0 
12/0- 
20/0 
18/0- 
12/0- 
28/0- 

12/1- 
81/0 
11/2- 
11/0 
12/0- 
12/2- 
12/0- 

800/0 
11/0 
800/0 
02/0 
12/0 
800/0 
11/0 

 یریگهجیتن و ثحب
 .تفرگ ماجنا ییادتبا عطقم نز نیملعم رد یلغش یگدوسرف اب یروآ بات و ینامزاس تمالس هطبار یسررب فده اب شهوژپ نیا

 ینامزاس تمالس نازیم هچره ینعی دراد دوجو -22/0 هطبار یلغش یگدوسرف و ینامزاس تمالس نیب هک تسا نآ رگنایب شهوژپ جیاتن
 هک ییاجنآ زا هک تفگ دیاب شهوژپ هجیتن نییبت رد .سكعرب ای و دش دهاوخ رتمک یلغش یگدوسرف نازیم دشاب رتالاب هسردم رد
 ماظن زا جراخو عفنیذ یاه هورگ یاه شالت لباقم رد هسردم نیلوئسم ،تسا رود نیدلاو و طیحم لوقعمان یاهراشف زا ملاس یهسردم
 و ناملعم یماح یاهسردم نینچ ،دننکیم تمواقم ،قّففوم روط هب ،هسردم رد اهنآ یاههمانرب نداد رارق ریثأت تحت یارب یشزومآ
 دراد ذوفن دوخ یاه قوفام رد ریدم ،دنک یم ظفح ار یرت الاب دركلمع یاهدرادناتسا و هدرک تیاده ار اه نآ و تساهنآ یاههمانرب

 نینچ رد هک یناملعم نیاربانب دنتسه دهعتم یریگدای و شزومآ هب ملاس یهسردم رد ناملعم .دراد لالقتسا دوخ لمع و ركف رد و
 .دش دنهاوخ یلغش یگدوسرف راچد رتمک و تشاد دنهاوخ یرتمک سرتسا دننکیم راک (ینامزاس) یطیحم

 یزیزع)دننکیم میسقت یطیحم یمتسیس للع و یناور – ینورد للع هتسد ود هب ار یلغش یگدوسرف للع نارگشهوژپ زا یخرب
 نیا رد .دراد یناوخمه (1118)مدقم یزیزع شهوژپ نوچمه نیشیپ یاهشهوژپ اب تمسق نیا رد شهوژپ جیاتن .(1118 ،مدقم
 نینچ داد ناشن شهوژپ جیاتن هک تفرگ رارق یسررب دروم یطیحم یمتسیس للع هعومجم ریز زا ینامزاس تمالس هفلوم زین شهوژپ
  .دراد دوجو یاهطبار

 یعمج سح هب هیحور .دراد -02/0 هطبار یلغش یگدوسرف اب (ینامزاس تمالس داعبا زا) هیحور دعب هک داد ناشن شهوژپ جیاتن
 روش اب ار دوخ یشزومآ تیلاعف و راک ،دنراد ییالاب هیحور هک یناریبد .دنک یم هراشا ناملعم نیب لباقتم دامتعا و ندوب زاب ،یتسود
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 دوخ هسردم هب تبسن و دننک یم كمک رگیدكی هب ،دنزرو یم قشع دوخ راک هب ،دنراد تسود ار رگیدكی ،دنهد یم ماجنا قایتشا و
 اه نآ یارب نیاربانب ،تسا یتسود و دامتعا زا راشرس هک دروآ یم دوجو هب ار یوج اه یگژیو نیا. دننک یم راختفا و رورغ ساسحا
 و تسا طبترم یلغش یگدوسرف اب یفنم راک طیحم هک دنا هدرک شرازگ شناراكمه و نوسلئماس .ددرگ یم مهارف تبثم طیحم كی
 رگیدمه زا ناملعم ،تسالاب ناملعم هیحور هک یا هسردم رد .دشاب یم رتالاب یلغش یگدوسرف ،دشاب رت یفنم راک طیحم هچ ره
 .(2118 ،ناراكمه و نوسلئماس)دنیامن یم تیامح

 نیا ،دشاب الاب دعب نیا یاهسردم رد رگا .دراد دوجو -22/0 هطبار یلغش یگدوسرف و یملع دیکات دعب نیب تسیکاح شهوژپ جیاتن
 رد لوصو لباق یلو یلاع یاه درادناتسا یاراد هسردم ،دنک یم شالت نادب لین یارب و هدوب بلاط ا ر یگنهرف و یملع یرترب هسردم
 هب لین یارب نازومآشناد و ناملعم ،ناریدم .تسا مظنم و یدج یریگدای طیحم و تسا نازومآ شناد یلیصحت دركلمع هنیمز
 و روش اب نازومآ شناد و دنراد رواب ار دوخ نازومآ شناد ناملعم ؛دننک یم ششوک هزادنا كی هب ،یملع و یلیصحت تیقّففوم

 مارتحا هدمع راک و فده كی ناونع هب یلیصحت و یملع تفرشیپ هب نازومآ شناد .دنهد یم خساپ اه نآ تاراظتنا هب ترارح
 رد ناملعم .ددرگ یم مادقا نآ عفر یارب یعمج هتسد روط هب و دوش یم هداد صیخشت تیروف هب نآ رد فیعض دركلمع ،دنراذگ یم
 راک تخس یملع روما رد یدایز ی هزیگنا اب نازومآ شناد ،نیا رب هوالع. دنتسه دهعتم یریگدای و شزومآ هب ملاس ی هسردم
 هدنزاس کرحت ،مظن رب هوالع یا هسردم نینچ رد ،دنراذگ یم مارتحا ،دنراد تیقّففوم یملع روما رد هک ییاه نآ هب و دننک یم
 و دنراد تسود ار رگیدكی نازومآ شناد و ناملعم اج نآ رد ،تسا دوهشم یدایز رادقم هب تاراكتبا و تاعادبا و دراد دوجو
 اه نآ (الاب یملع دیکأت)دنرگن یم یریگدای رد مظنم و یدج یدارفا ناونع هب ار نازومآ شناد ،اه مّفلعم و دنتسه ناشراک یهتفیش
 هب نازومآ شناد و ناملعم هک دوش یم ثعاب یتایصوصخ نینچ .دنرگن یم شزومآ دوبهب تهج رد ناشدوخ یاتمه ناونع هب ار ریدم
 یارب هک یزیچ ،دنشاب هتشاد ار ییاراک نیرتالاب ناملعم و دنسرب ناشفادها

 و دوش یم رادانعم اه نآ یارب یگدنز و راک هجیتن رد ،دنا هدرک باختنا ار لغش نیا روظنم نیمه هب و دشاب یم وزرآ نیرتهب اه نآ
 لماعت هجیتن یگدوسرف ،دیوگ یم هک ییاج تسا گنهامه سنیاپ رظن اب هتفای نیا .دهد یم تسد اه نآ هب ندوب مهم ساسحا
 اب یگدنز هک دننک یم سح دارفا هک دشاب یم نیا رد یگدوسرف هشیر و دشاب یم وا طیحم و صخش كی نیب یناور - یعامتجا
 رد هک دننک سح و دهدن تسد اه نآ هب سح نیا رگا. تسا هنانامرهق یتح و مهم ،دیفم دنهد یم ماجنا هک یراک و دشاب یم ینعم
118،سنیپ)دنوش یم یگدوسرف راچد ،دنا هدروخ تسكش ناشراک  رگا ینعی دراد -11/0 هطبار یلغش یگدوسرف اب تیاعر دعب .(1
 .درب دنهاوخ جنر یگدوسرف زا دنشاب هتشاد یاهفرح و هناقداص دروخرب و دننک تاعارم رتشیبار رگیدمه ناراكمه و هسردم ریدم
 .دراد هراشا ریدم یارگفده یاهراتفر هب یهد تخاس دعب .دش هدهاشم -22/0 هطبار یلغش یگدوسرف و یهد راتخاس دعب نیب نینچمه
 و مزال لیاسو و داوم یاراد هکدراد هراشا ینامزاس هب عبانم تیامح .دمآ تسد هب -12/0 هطبار زین یگدوسرف و عفانم تیامح دعب نیب
 جیاتن اما .(1118 ،یساقآ و یفیرش زا لقن هب)تسا لوصح لباق یتحار هب لیاسو و داوم نیا و هدوب یفاضا یتحو یفاک تازیهجت
 ناوتیم شهوژپ جیاتن ساسا رب .درادن دوجو یاهطبار یلغش یگدوسرف اب داهن یگناگی و ریدم یریذپذوفن دعب ود نیب هک داد ناشن

  .دنشاب هتشاد هجوت دروم ار مهم هیضق نیا دیاب شرورپ و شزومآ نالوئسم اذل تسا یمهمریغتم ینامزاس تمالس هک تفگ
 للع هک تشاد هجوت دیاب اما دنناد یم یطیحم و ینوریب للع ار یلغش یگدوسرف للع نیرتمهم نارگشهوژپ زا یرایسب هک دنچره

 رارق یسررب دروم شهوژپ نیا رد هک تسا ینورد للع زا یكی یروآ بات ،تسا مهم رایسب لماع كی زین درف تیصخش و ینورد
 ،گنیرزتل)دنراد ار دنیاشوخان و راوگان طیارش اب هلباقم ییاناوت و دنتسین هنانكش دوخ یاهراتفر یاراد الاب یروآ بات اب دارفا ،تفرگ
 هب یبای تسد یارب دوخ یاهتیفرظ زا رطخ لماوع دوجو اب و ،راوشد طیارش رد دارفا هک دوشیم ثعاب یروآبات عقاو رد .(2001
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 هطبار یلغش یگدوسرف و یروآبات نیب هک داد ناشن جیاتن .(2001 ،نوسلیو و یبیاگا)دننک هبلغ اهشلاچ رب و دننک هدافتسا تیقفوم
 ،دوب دنهاوخ رادروخرب یرتمک یلغش یگدوسرف زا رتشیب یروآ بات اب دارفا هک تسا نآ رگنایب شهوژپ جیاتن ینعی دراد دوجو -22/0
 هک ییاجنآ زا .دراد ار یلغش یگدوسرف ینیبشیپ ناوت -22/0 ریثات بیرض اب یروآ بات یلغش یگدوسرف ینیبشیپ یارب نینچمه
 .تسا هیجوت لباق شهوژپ جیاتن دشاب هتشاد راوگان طیارش و سرتسا اب هلباقم رد یرتشیب ناوت درف هک دش دهاوخ ثعاب رتشیب یروآ بات
  .تفرگ ماجنا نانز نیب رد طقف شهوژپ نیا اما دناهداد رارق هجوت دروم درم نیملعم رد ار یلغش یگدوسرف نیشیپ یاهشهوژپ رتشیب

 دروم رد طقف شهوژپ نیا هک ییاجنآ زا .دشاب رظندم رتشیب ینرود و یدرف لماوع شقن یتآ یاهشهوژپ رد دوش یم داهنشیپ
 .درک یرتشیب طایتحا دیاب جیاتن میمعت رد تفرگ ماجنا نز ناملعم
 عبانم
 هاگشناد :نارهت .داباهم ناتسرهش هطسوتم سرادم یشزومآ ناریدم هناگشش فیاظو اب ینامزاس تمالس نیب هطبار یسررب .(8118) .ک ،ینافآ

 .ییابطابط همالع
 یسانشناور یاه هزات همانلصف ،یلغش یگتفر لیلحت اب یلغش یاه شقن و لغش یاه یگژیو طابترا .(0118) ناراكمه و ،.ح ،یریما

 .12-11 ،(2)1 ،(راسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد)ینامزاس/یتعنص
 ناور هتشر ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یا هلباقم یاهم زیناكم و نیمّفلعم یلغش یگدوسرف یتخانش ناور مردنس .(2218) .ر ،یگرگ یردب

 .نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد ،یمومع یسانش
 ینیلاب یسانشناور و یكشزپناور هلجم .یگدنززا یدنم تیاضر و یناور تمالس ،یروآ بات .(1118 ) .ن ،درگ ارحص و ،.ب ،راکوج ،.س ،یناماس

 .011-211 ،(1)18 ،ناریا
 یسانشناور یاه هزات همانلصف ،یلغش یدونشوخ اب ینامزاس تمالس و یراک یگدنز تیفیک هطبار .(1118) ناراكمه و ،.س ،یدعاس

 .22-21 ،(2)8 ،(راسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد)ینامزاس/یتعنص
-218 ،(2)8 ،یشزومآ تیریدم رد ون یتفایهر همانلصف ،ینامزاس تمالس اب ناریدم دركلمع نیب هطبار یسررب .(1118) .ص ،یساقآ و ،.ا ،یفیرش

128. 
 .2-11 ،(11)18 ،راتفر روشناد هلجم .ناریبد یلغش یگدوسرف و سرادم ینامزاس تمالس هطبار یسررب .(1118) .ا ،مدقمیزیزع
 .28 ،81 هرامش ،شرورپو شزومآ رد تیریدم ةمانلصف .هسردم ینامزاس تمالس .(1218) .ع ،دنب هقالع
 هتشر رد یرتکد هجرد ذخا یارب ،همان نایاپ .داوم فرصم ءوس رطخ ضرعم رد دارفا رد یروآ بات رب رثؤم لماوع یسررب .(2118) .م ،یدمحم

 .یشخبناوت و یتسیزهب مولع هاگشناد .ینیلاب یسانشناور
 .دیراورم تاراشتنا :نارهت ،(1118) هداز رامعم اضرمالغ و یناولا یدهم دیس ی همجرت .ینامزاس راتفر .(1118) .نیفیرگ ،دهروم
 .نورطسی رشن :نارهت .یناسنا عبانم تیریدم ینابم .(1118) .م .س ،یلامکریم
 .122-122 ،هیمورا هاگشناد :هیمورا .هداز سابع دیس دمحم ریم همجرت .لمع و قیقحت ،یروئت یشزومآ تیریدم .(1118) .لكسیم و یوه
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