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داىظکده  یاندر داىظجَ یحل نصئلً ةا جفکر اىحقاد ٌای یراٌترد یوراةطً ة
 آٌو، داىظگاه غلم و صيػث راه ینٍيدش

 

3ینػظه ینجحت و 2یگیفاطهً احهد ة، 1یشرو یارو
 

 دهیچک
داىظکده  یاندر داىظجَ یحل نصئلً ةا جفکر اىحقاد یراٌتردٌا یوراةطً ة ینقالً حاضر ةررش ٌدف

ةَده اشث.  یو روش آن از ىَع ٌهتصحگ ینقالً کارةرد یوداىظگاه غلم و صيػث اشث. ا آٌو، راه ینٍيدش
 760 یانکل داىظجَ ادآٌو ةَدىد. جػد راه یداىظکده نٍيدش یانداىظجَ یًنقالً طانل کل یوا یجانػً آنار

 یا طتقً یجصادف یریگ ىفر ةا روش ىهَىً 260ىفر ةَد کً ةر اشاس جدول جياشب حجم ىهَىً نَرگان 
و الىگ  یدیپرشظيانً اشحاىدارد حل نصئلً کص یاییٌا پا داده یغيَان ىهَىً اىحخاب طدىد. اةزار گردآور ةً
گزارش  84/0کروىتاخ  یآلفا یباشحفاده از ضر اپژوٌض ة یوپرشظيانً در ا یاییو پا 86/0( ةراةر 1996)

 یب( ةا اشحفاده از ضر1397 یگی،حهد ةپرشظيانً در پژوٌض )ا یاییپا یزانن یجفکر اىحقاد یرنحغ یطد. ةرا
 یلجحل یگزارش طد. ةرا 86/0پژوٌض  یودر ا یپرشظيانً جفکر اىحقاد یایی% و پا81کروىتاخ  یآلفا

 یاىگیو،ن ی،ةا اشحفاده از فراواى یفیاشحفاده طد. در روش جَص حيتاطیو اش یفیٌا از دو روش جَص داده
ةا اشحفاده از آزنَن  یو در ةخض اشحيتاط ینَردةررش ییرٌانحغ یثوضػ یاىحراف اشحاىدارد ةً ةررش

 یىرنال ةَدىد پس ةرا یعجَز یٌا دارا ٌا اشحفاده طد. چَن داده داده یعجٍث جَز اشهیرىف –کَلهَگروف
جَشط  یآنار ٌای یلجحل یً. کلیداشحفاده گرد یرشَنپ یٌهتصحگ یباز آزنَن ضر ٌا یًو فرضیآزنَن ا

حل  یراٌتردٌا یوپژوٌض حاضر ىظان داد کً ة یجاشحفاده طد. ىحا 23ورژن  SPSS یَجریافزار کانپ ىرم
 .ارجتاط نػيادار وجَد دارد ینصئلً و جفکر اىحقاد

   داىظجَ ی،حل نصئلً، جفکر اىحقاد یراٌتردٌا ها: کلیدواژه
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 .یرانواحد تهران شمال، تهران، ا
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 مقدمٍ

گی تَاى تشثیت ًؼلی داًؼت وهِ ثهش هؼهبزن صًهذ     تشیي اّذاف ّش ًظبم آهَصؿی سا هی یىی اص هْن
ّبی الصم ثشای همبثلِ ثب آى ثبؿٌذ. ثشای سػیذى ثهِ ایهي هٌظهَس الصم اػهت      خَدآگبُ ٍ داسای هْبست

ّهبی   ّبی وؼت داًؾ ٍ هْهبست  ػیؼتن آهَصؿی ّش وـَس اهىبًبتی فشاّن ػبصًذ وِ فشاگیشاى سٍؽ
سٍ ثهِ  ّهش ًظهبم یَیهب ٍ     الصم سا وؼت وشدُ ٍ ثب اػتفبدُ اص آى دس خْت سؿذ خبهؼِ وِ ّوبًهب ّهذف  

ّبیی اػت وِ خَة ثیٌذیـٌذ ٍ  عَسولی دًیبی فؼلی ًیبصهٌذ تشثیت اًؼبى ثِ. سؿذی اػت اػتفبدُ وٌٌذ
سٍ یهشٍسؽ   دسٍالغ اص لذست تـخیق، ؿٌبػبیی، اػتذالل ٍ لضبٍت آگبّبًهِ ثشخهَسداس ثبؿهٌذ. اصایهي    

ّهبی   ػبػهی هیهیظ  ّبی هتفىش ٍ آگبُ اصخولِ اّذاف ا ّبی حن هؼئلِ دس افشاد ٍ تشثیت اًؼبى هْبست
ّهبی دسػهی    ثِ ػمیهذُ ههبیشص دس ػلهشی وهِ وتهبة     (. 16، 1395)خٌذاى، سٍد  آهَصؿی ثِ ؿوبس هی

ؿَد، اّذاف ًْبیی ٍ ولی تؼلین ٍ تشثیت ًبگضیش ثبیذ  ؿًَذ ٍ ًَآٍسی دازوبً تدشثِ هی ػشػت وٌِْ هی ثِ
هٌفؼن فشاگیشاى دس هیهیظ   ّبی ػٌتی تذسیغ ٍ یبدگیشی، یؼٌی خبیگبُ دیگش سٍؽ ػجبست تغییش یبثذ ثِ

ثش یش وشدى رّي اص اعالػبت، دیگش خَاثگَی ًیبصّبی تشثیتهی ًؼهن حب هش ٍ آیٌهذُ      آهَصؿی ٍ تىیِ
 ِ عهَسولی ػلوهی    ًخَاّذ ثَد ٍ ثشای تشثیت كییح فشاگیشاى ًیبص اػت تب آصاداًِ، خاللبًِ، ًمبداًِ ٍ ثه

ىشی سا ثِ فشاگیشاى هٌتمن ًوبیٌهذ ٍ نٌهبى   ّبی هذاسع ٍ هشاوض آهَصؿی ثبیذ ًظن ف ثیبًذیـٌذ. ثشًبهِ
 1ػبصی حمبیك ػلوی دسگیش هؼئلِ ًوبیٌهذ. تَههبع تهَذ    خبی رخیشُ ّب سا ثِ دّی ؿًَذ وِ آى ػبصهبى

ِ  هؼتمذ اػت وِ سؿذ تَاًبیی اًذیـیذى ٍ حن هؼبزن هْن ای فشاگیهشاى اػهت    تش اص تشثیت فٌی ٍ حشفه
 (.5، 1392)لشهضی، 

ّهبی دیگهش ثهشای صًهذگی هبًٌهذ حهن        ٌذثؼذی اػت ٍ ثؼیبسی اص هْبستتفىش اًتمبدی ییچیذُ ٍ ن
یه سٍیىشد اػبػی ثِ تفىش اًتمبدی آى اػهت وهِ    .اًذ ّب دس استجبط ًضدیه گیشی ثب آى هؼئلِ، تلوین
ّب،  اص ػٌبكش اػتذالل، ًگشؽ . تشویجیّبی هدضای تفىش اػت ای اص هْبست ی گؼتشدُ ؿبهن هدوَػِ

ِ  خبف تفىش وِ ٍلتی  شٍسی ثبؿٌذ ثِ ّبی داًؾ هٌغمی، هْبست ؿهًَذ وهِ    ای فشاخَاًهذُ ههی   گًَه
ای وِ ػیؼتن تؼلین ٍ تشثیت آى ثذٍى  دس خبهؼِ(. 14، 1391)خؼفشی، افتذ  تیلین ٍ اسصؿیبثی اتفبق هی
ّهبیی   وٌٌذ خغش یذیذ آههذى اًؼهبى   ّب سا هٌؼىغ هی یزیشًذ ٍ ثذٍى تفىش آى ثیث ٍ اًتمبد اهَس سا هی

هؼتمذ اػت تؼلهین ٍ تشثیهت ثهشای ؿهْشًٍذ      2ؿَد. ّبلپشى ٍ ًیشٍی تفىش دس خبهؼِ صیبد هیفبلذ تَاى 
خَد ٍ  هؼبزنؿَد فشاگیشاى دیذ ًمبداًِ ًؼجت ثِ  ػبالس، یشٍسؽ تفىش اًتمبدی اػت صیشا ثبػث هی هشدم

ػویهك  ّب ػجت تیَالت  ّبی دیگشاى ًجبؿٌذ ٍ ثب ایي هْبست خبهؼِ داؿتِ ثبؿٌذ ٍ هملذ كشف اًذٍختِ
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ِ    (.5، 1392)لشهضی، دس صًذگی خَد ٍ دیگشاى دس خبهؼِ ثبؿٌذ  ػٌهَاى   دس ایي ساػتب تفىهش اًتمهبدی ثه
گیشی  گـبیی ٍ تلوین ّبی حن هؼئلِ، هـىن فشایٌذ ؿٌبختی اػبػی، تَاًبیی داًـدَیبى سا دس هْبست

ّب  ذ لزا اگش داًـگبُدّ ّبی هتفبٍت اػن اص اختوبػی، ػیبػی، اخاللی، هذیشیتی افضایؾ هی دس هَلؼیت
ی تىثشگشا ٍ خْبى اهشٍص هَفك ثبؿٌذ داًـدَیبى ثیؾ اص ّش نیهض ًیبصهٌهذ وؼهت     ثخَاٌّذ دس خبهؼِ

(. ثٌبثشایي ّهذف یهظٍّؾ حب هش    34، 1391ثبؿٌذ )اعْشی اكفْبًی،  ّبی تفىش ػغح ثبال هی تَاًبیی
 داًـدَیبى هَسدثشسػی لشاس دّذ. ایي اػت وِ ساثغِ ساّجشدّبی حن هؼئلِ سا ثب افضایؾ تفىش اًتمبدی 

 

 مببوی وظری تحقیق
یشٍسؽ آى سا یىی داسًذ ٍ  تؼلین ٍ تشثیت تأویذ ثش اّویت تفىش ٍ اًذیـیذى ییـگبم دسهتخللبى 

ِ  ّبی اكلی تؼلین ٍ تشثیت هی اص ّذف خهبی كهشف    داًٌذ. ًظبم آهَصؿی دس ّش ػیؼتوی ثْتش اػت ثه
 ٍسد.ّبی هٌبػت ثشای یشٍسؽ تفىش آًبى سا فشاّن آ گبى، هَلؼیتصهبى ثشای اسازِ اعالػبت ثِ یبدگیشًذ

اػهت. یىهی اص    تفىهش  ًیهشٍی  اص ثشخَسداسی ٍ خَد سفتبس اص آگبّی اًؼبى اػبػی ّبی ٍیظگی اص یىی
ّبیی وِ ثبیذ دس ًظبم آهَصؿی ثِ فشاگیش آهَختِ ؿَد، هْبست تفىهش ٍ اًذیـهیذى اػهت. یهغ      هْبست

ّهب سا اص هشحلهِ    ّبی تفىش ٍ اػتذالل داًـدَیبى خهَد ثىَؿهٌذ ٍ آى   بستاػبتیذ ثبیذ ثشای افضایؾ هْ
حن هٌبػت وِ ّوهبى یهبدگیشی    ّب سا دسیبفتي ساُ حفؼ وشدى هغبلت ثِ هشحلِ تفىش ػَق دٌّذ ٍ آى

ؿهذُ سا دس دسٍع   ّهبی وؼهت   وِ فشاگیشاى ثتَاًٌذ هْهبست  عَسی تَأم ثب تفىش اػت، آهَصؽ دٌّذ. ثِ
تفىهش،   .(81، 1390)هبؿباللْی ًظاد ٍ وبسؿهىی،  ی هختلف صًذگی اػتفبدُ وٌٌذ ّب گًَبگَى ٍ هَلؼیت

ّب  ّب ؿبهن اػتفبدُ اص ثشّبى ٍ فشآٍسؽ ایذُ گیشد ایي خٌجِ ّبی خالق ٍ اًتمبدی رّي سا دس ثشهی خٌجِ
گیشی یب  دس رّي اػت. تفىش ؿبهن ّشگًَِ فؼبلیت رٌّی اػت وِ ثش تذٍیي یب حن یه هؼئلِ، تلوین

)كهبلیی  ثخـهین   وٌذ. دسٍالغ اص عشیك اًذیـیذى اػت وِ هب ثِ حیبت هؼٌب هی هغلت ووه هیفْن 
 (.32 ،1390وشهبًی، 

تفىش اًتمبدی ػجىی اص فىش وشدى دس هَسد ّش هَ َع، هیتَا یب ؿىن اػت وِ فشد هتفىش ویفیهت  
ِ 1ثشد )خًَض فىش وشدى خَد سا ثب تیلین وشدى، اسصیبثی ٍ ًَػبصی آى ثبال هی ٍ  ًمهن اص احوهذثیگی   ، ثه

هبّیت تفىش اًتمبدی سا هَسدثشسػی لهشاس   وٌین( (. دیَیی دس )وتبة نگًَِ فىش هی2، 1397، ّوىبساى
دادُ اػت. ثِ ػمیذُ اٍ، تفىش اًتمبدی ؿبهن دٍ هشحلِ اػهت. هشحلهِ اٍل آى حبلهت ؿهه ٍ تشدیهذ ٍ      

وشدى هغبلت ٍ هَاد  ٍ ییذایك سٍد ٍ  ػون وٌدىبٍی، تیم ییچیذگی اػت وِ دس آغبص تفىش ثِ وبس هی
گبًهِ حهن    هشحلِ دٍم ًیض هشاحهن یهٌح  خْت ثیشٍى آهذى اص آى حبلت ؿه ٍ تشدیذ ٍ ییچیذگی، ٍ دس 
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، هبیشص)وٌذ  وٌذ. ٍی هبّیت تفىش اًتمبدی سا تشدیذ ػبلن هؼشفی هی هؼئلِ سا دس ایي صهیٌِ ییـٌْبد هی
 (.15، 1391تشخوِ اثیلی، 

ًمذ وشدى ٍ ّش فؼبلیت رٌّی دیگش ّذفوٌذ اػت. دسٍالغ یه ًَع فؼبلیت  تفىش اًتمبدی ثیؾ اص     
ّهب ٍ سٍاثهظ هَخهَد ثهیي      ّب ٍ یذیذُ یبفتِ هغضی خْت دسن ٍ اسصیبثی یبفتِ ؿٌبختی ٍ تالؽ ػبصهبى

ٍتیلین اػتَاس ثَدُ وِ فشد ثش ایهي اػهبع    ّبیی اص لجین اػتذالل ٍ تدضیِ ّبػت وِ ثشیبیِ هْبست آى
. سٍؽ آههَصؽ تفىهش اًتمهبدی دس    (42، 1395سٍ،  )خهَؽ  سػذ بٍس ٍ ػولىشد خَدؽ هیدسًْبیت ثِ ث

ّبی هختلف تَػهؼِ یبثهذ. آههَصؽ تفىهش اًتمهبدی ثهِ        وٌذ ٍ ثبیذ ثِ ؿیَُ ّبی هختلف فشق هی سؿتِ
ِ    ؿبگشداى ؿبهن هجبدلِ اعالػبت ًیؼت ثلىِ ثیـتش ؿبهن آهَصؽ دیهذگبُ  ٍتیلیهن ٍ   ّهب ثهشای تدضیه

ّبػت ٍ ّش فشد ؿهیَُ ٍ تَاًوٌهذی خهبف     ػت. تفىش اًتمبدی ًیض هبًٌذ ػبیش هْبستتفْین اعالػبت ا
، 1393)ًلشت ٍ یبسػهب فهش،    تَاًٌذ ثب وؼت آگبّی ٍ آهَصؽ آى سا وؼت وٌٌذ خَد سا داسد ٍ ّوِ هی

ٍ  اػتفبدُ ثب تَاًذ ًوی وِ ؿَد سٍثِ سٍهی هَلؼیتی ثب یبدگیشًذُ وِ اص عشفی صهبًی .(13  اص اعالػهبت 

 ّذفی وِ ٍلتی یب ثذّذ دسػت ػشیؼبً یبػخ هَلؼیت آى ثِ داسد اختیبس لیظِ دس دس آى وِ ّبیی بستهْ

 ثِ تَخِ اػت. ثب سٍ سٍثِ هؼئلِ یه ثب ؿَد ٍی اػت، گفتِ هی ًیبفتِ سا آى ثِ سػیذى ٌَّص ساُ داسد ٍ

ِ  وِ ّبیی ٍ هْبست ٍ وبسثشد داًؾ تـخیق كَست ثِ سا حن هؼئلِ تَاى هی هؼئلِ، تؼشیف  هٌدش ثه

ؿَد تؼشیف وشد. حن هؼهئلِ   هَلؼیت یب سػیذى اٍ ثِ ّذف هَسدًظشؽ هی یبدگیشًذُ ثِ دسػت یبػخ
ػٌَاى یه فؼبلیت ػبلی رٌّی، ًَػی یبدگیشی اػت. ثٌبثشایي، یبدگیشی حن یه هؼهئلِ ثهِ وؼهت     ثِ

اًهؾ ٍ  عهَس وهِ دیگهش اًهَاع یهبدگیشی ثهِ وؼهت د        ؿَد، ّوهبى ّبی تبصُ هٌدش هی داًؾ ٍ هْبست
ای اػت وههِ دس   . حن هؼئلِ هْبست ؿٌبختی ییچیذُ(383، 1393)ػیف،  اًدبهٌذ ّبی تبصُ هی هْبست

همبیؼِ ثهب ػهبیش فشایٌهذّبی ؿهٌبختی هؼتلضم ػغح ثبالتشی اص یشداصؽ اعالػبت اػت ٍ هؼشف یىی 
حبفظِ ٍ ػهبیش  ؿَد وِ تَخِ، ادسان،  ّبی آدهی اػت. حن هؼئلِ ػجت هی تشیي فؼبلیت اص َّؿوٌذاًِ

ای ّوبٌّگ ثشای دػتیبثی ثِ ّذف ثشاًگیختهِ ؿهًَذ. دس حهن     فشایٌذّبی یشداصؽ اعالػبت ثِ ؿیَُ
حن ثخلَكی ثشای یه هؼئلِ ٍیظُ، هذًظش ًیؼت. هْن آى اػت وِ دس اثش حن  هؼئلِ ییذا وشدى ساُ

 زیش ثبؿذ. دس سٍؽی ّبی دیگش تؼوین هؼئلِ یه اكن یب لبًَى اًتضاػی ثِ دػت آیذ وِ ثشای هَلؼیت

هتغیشّهب،   ٍ وٌتهشل  اعالػبت، تؼیهیي  دّی هـبّذُ، همبیؼِ، ػبصهبى ّوچَى ّبیی هْبست هؼئلِ حن
)فشخهی ٍ ّوىهبساى،   ؿهَد   هی تمَیت ٍ لضبٍت اػتٌجبط، اسصؿیبثی ّب، تیلین، فش یِ ٍ آصهَى تذٍیي
نیض ّؼهتٌذ ٍلهی تفىهش     تفىش اًتمبدی ٍ حن هؼئلِ اصًظش هبّیت یهًَع  1ثِ ثبٍس ػیفشت (.3، 1394

وِ حن هؼئلِ ثیـتش ثب فهشآٍسدُ ٍ ًتیدهِ تفىهش     ؿَد، دسحبلی اًتمبدی ثیـتش ثِ فشایٌذ تفىش هشثَط هی

                                                 
1 Seifert 
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تَاًبیی تفىش اًتمبدی داًـدَیبى عی تیلین ثذٍى ووه  (.3، 1393ًلشت ٍ یبسػب فش، ػشٍوبس داسد )
ّب ثبیهذ   آیذ آى ی ٍ اهتیبى ثِ ٍخَد ًویّب، خَاًذى وتت دسػ اػبتیذ ٍ تٌْب ثب گَؽ دادى ثِ ػخٌشاًی

ّبی تفىش اًتمبدی ؿبگشداى تذاسن ثجیٌٌذ ایي وبس خض اص  ّب ٍ سٍؽ ّبیی سا ثشای توشیي هْبست فشكت
ّبی هؼئلِ خَد ثب ؿبگشداى، كیجت  ّبی تیلین، دس هیبى گزاؿتي سٍؽ عشیك هدؼن وشدى نبسنَة

ّهبی هٌبػهت تهذسیغ     ّهب ٍ سٍؽ  هْهبست  ثب ّوىبساى ٍ ؿهشوت دس ػهویٌبسّبی آهَصؿهی، آههَصؽ    
یظٍّـگشاى هختلف استجبط ثیي تفىش اًتمبدی ثب حن هؼئلِ، تفىش  (.6، 1395)ًبدیبى،  یزیش ًیؼت اهىبى

ؿهذ  ثهِ س هؼتمذ اػت حن خاللبًِ هؼئلِ  1اًذ ثشای هثبل لَهضداًی خالق، تفىش هٌغمی سا ثشسػی وشدُ
وٌٌهذُ تفىهش اًتمهبدی     ًیض تفىهش خهالق سا تىویهن    2وٌذ. خبًؼَى ّبی تفىش اًتمبدی ووه هی هْبست
تهشیي ًوًَهِ اًذیـهیذى اػهت      ؿوبسد ٍ خالكِ ایٌىِ اصًظش ثؼیبسی اص هشدم حهن هؼهئلِ ػهبلی    ثشهی

 (.34، 1390)كبلیی وشهبًی، 

 

 پیشیىٍ تحقیق
ّهبی   دس تیمیمی ثبّذف اثشثخـی آهَصؽ تفىش اًتمبدی ثهش ؿهیَُ   (1398احوذثیگی ٍ ّوىبساى، )

یشداخهت. سٍؽ   1396ِ دس داًـدَیبى داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحهذ تْهشاى ؿهوبل دس ػهبل     حن هؼئل
ّب ًیوهِ آصهبیـهی اص ًهَع عهشش یهیؾ       یظٍّؾ ثشحؼت ّذف وبسثشدی ٍ اصًظش سٍؽ گشدآٍسی دادُ

ّب ًـبى داد آههَصؽ تفىهش اًتمهبدی ثهش      یغ آصهَى ّوشاُ ثب گشٍُ وٌتشل ٍ ییگیشی ثَد. یبفتِ-آصهَى
 لِ دس ثیي داًـدَیبى هؤثش ٍ یبیذاسی آى دس عَل صهبى ًیض هبًذگبس ثَد.هْبست حن هؼئ

دس تیمیمی ثِ اسصؿیبثی اثشثخـی آهَصؽ ساّجشدّب ٍ فٌَى هجتىشاًهِ   (1397 شغبهی ٍ ّوىبساى )
ّب ًـبى دادًذ دٍسُ آهَصؿی اخشاؿذُ ثش ػِ هتغیش هَسدثشسػی تأثیش نـوگیش  حن هؼئلِ یشداخت. یبفتِ

فضٍى ثش ایي تأثیش دٍسُ ثش هتغیشّبی فشدی هشتجظ ثب خاللیت ثیؾ اص هتغیشّبی ػبصهبًی ا .داؿتِ اػت
ّهبی   تَاًذ ثِ استمهبی تفىهش خهالق ٍ لبثلیهت     ثَدُ اػت ثشگضاسی ایي دٍسُ آهَصؿی ثشای هذیشاى هی

هٌذی ػبصهبى اص هضایبی حبكهن اص اثتىهبس ٍ ًهَآٍسی یهبسی      ًَآٍسی ثشای حن هؼبزن ػبصهبًی ٍ ثْشُ
ّهبی فشاؿهٌبختی ثهب     ( دس تیمیمی ثِ ثشسػی تیلیهن سٍاثهظ ثهیي هْهبست    1396ؿدبػی صادُ )بًذ. سػ

ّب ًـهبى داد هیهبًگیي    ساّجشدّبی حن هؼئلِ ثب ًمؾ هیبًدی خَدوبسآهذی داًـدَیبى یشداخت. یبفتِ
حهن  ّبی هتغیش فشاؿٌبخت ٍ خَدوبسآهذی ثبالتش اص حذ هتَػظ ثَد اهب دس ساّجشدّبی  ّش یه اص هؤلفِ
ّبی هٌغمی ٍ احؼبػی ثهبالتش اص حهذ هتَػهظ ثهَد ّوچٌهیي ثهیي داًـهدَیبى دس         هؼئلِ فمظ هؤلفِ

                                                 
1 Lumsdanie 
2 Johnson 
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ّبی خَدوبسآهذی فشاؿٌبخت ٍ ساّجشدّبی حن هؼئلِ ثشحؼت خٌؼیت همغغ ٍ سؿتِ تیلیلی  هْبست
بی وهبسگیشی ساّجشدّه   ی ثِساثغِ( تیمیمی سا ثب ػٌَاى 1395هَرى صادُ ) تفبٍت هؼٌبداسی ٍخَد ًذاسد.

حن هؼئلِ تَػظ دثیشاى سیب ی هتَػغِ ثب ییـشفت تیلیلی سیب ی داًؾ آهَصاى یبیهِ ًْهن ؿهْش    
ِ  ثٌذسػجبع اًدبم داد . ًتبیح وهبسگیشی ساّجشدّهبی حهن هؼهئلِ      ًـبى داد وِ ثیي هیضاى آؿٌبیی ٍ ثه

ت. داسی ٍخَد داؿه  ی هؼٌیتَػظ دثیشاى هَسدهغبلؼِ ٍ ییـشفت تیلیلی سیب ی داًؾ آهَصاى ساثغِ
اهب ثیي خٌؼیت، هیضاى تیلیالت، سؿتِ تیلیلی، ػهبثمِ تهذسیغ دثیهشاى هَسدهغبلؼهِ ٍ ییـهشفت      

 .داسی ٍخَد ًذاؿت ی هؼٌیتیلیلی سیب ی داًؾ آهَصاى ساثغِ
( دس تیمیمی ثِ ثشسػی ساثغِ ثیي تفىهش اًتمهبدی ثهب تَاًهبیی فهشدی داًـهدَیبى       1395خَؽ سٍ )

آهذُ ًـهبى داد ثهیي تفىهش اًتمهبدی ٍ      دػت یشداخت. ًتبیح ثِتیلیالت تىویلی داًـگبُ الضّشا )ع( 
ّبی فشدی داًـدَیبى ساثغِ هثجت ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد ٍ اػهتفبدُ اص تفىهش اًتمهبدی ثبػهث      تَاًبیی

 ؿَد.  ّبی دسػی ٍ غیشدسػی هی ّبی فشدی ٍ ػولىشد داًـدَیبى دس توبم صهیٌِ افضایؾ تَاًبیی
بّذف ثشسػی تأثیش تفىش اًتمبدی ثش ػولىهشد تیلهیلی داًـهدَیبى    دس تیمیمی ث (2019) 1فشًبًذٍ

ّب، ییـجشد تفىش اًتمبدی تأثیش هثجتی ثش هؼهذل   وبسؿٌبػی اسؿذ هذیشیت اخشایی یشداخت. اصلیبػ یبفتِ
      ِ ٍتیلیهن ٍ تفؼهیش دس فشایٌهذ     ػولىشد تیلیلی داًـهدَیبى ههَسدًظش داؿهتِ اػهت. تَاًهبیی تدضیه

ّهب هْهن    گیهشی  ّب، اػتٌجبط  هیبػجِ ثشای تلهوین  وِ اسصیبثی اػتذالل سحبلیسیضی دسگیش ثَد، د ثشًبهِ
( دس تیمیمهی ثهِ ثشسػهی ٍ اػتجبسػهٌدی ػهِ سٍؽ خذیهذ ثهشای        2018ٍ ّوىهبساى )  2وهبستش اػت. 
گیشی تفىش اًتمبدی دس ثیي داًـدَیبى هبهبیی یشداختٌذ. هیبًگیي همیبع خَد ػٌدی داًـدَیبى  اًذاصُ

دٌّذُ اػوبل ػهغح   آهذُ وِ ًـبى دػت ثِ 6اص  5.17ؿذُ  ّبی ثیبى گیي ًوشُ آیتنثَدُ ٍ هیبً 129.33
ِ  ثبؿذ. ثبایي ثبالیی اص تفىش اًتمبدی دس ػولىشد داًـدَیبى هی آههذُ اص هشثیهبى    دػهت  ٍخَد، هیبًگیي ثه

ّب هؼتمذًذ وِ داًـهدَیبى ووتهش اصآًچهِ خهَد داًـهدَیبى اسصیهبثی        دّذ آى ثَدُ وِ ًـبى هی 4.96
 اًذ.  اًذ، اص تفىش اًتمبدی دس ػولىشد خَد اػتفبدُ ًوَدُُ وشد

ّهبی یهبدگیشی آى،    ( تیمیمی ثبّذف دسن ثْتش تفىش اًتمبدی ٍ سٍؽ2018ٍ ّوىبساى ) 3ّبیتیٌي
ّوجؼتگی خهَثی سا   CLاًذ. ًتبیح اسصیبثی  ای سا دس ثیي داًؾ آهَصاى ٍسٍدی خذیذ اًدبم دادُ هغبلؼِ

ًفغ )خَد( داًـدَیبى داسد. ًتبیح  ًذاد ٍلی ّوجؼتگی هثجتی ثب اػتوبدثِ ثب سٍیىشدّبی آهَصؿی ًـبى
وٌٌذ وهِ ههشتجظ ثهب     ًفغ ثبالیی ؿشٍع هی ًـبى داد داًـدَیبى ػبل اٍل هغبلؼبت خَد سا ثب اػتوبدثِ

ّهبی تفىهش اًتمهبدی     ثبؿذ. ّوچٌیي داًـدَیبى ثب هیذٍدُ ٍػیؼی اص هْبست ّب هی هیضاى یبدگیشی آى

                                                 
1 Fernando 
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ِ  دس تیمیمی،(، 2018ٍ ّوىبساى ) 1اػویتؿًَذ.  بُ هیٍاسد داًـگ ػٌهَاى   یه دٍسُ تفىش اًتمبدی سا ثه
ّب اص اسصیهبثی ووهی ٍ ویفهی اػهتفبدُ وشدًهذ ٍ       ثخـی اص یه ثشًبهِ دسػی ػوَهی آهَصؽ دادًذ. آى

دسیبفتٌذ وِ یه والع هختلظ ٍ هذل تشویجی، هـشٍط ثش ایٌىِ داًؾ آههَصاى داسای هْهبست تفىهش    
دی ثبؿٌذ، حتی ثب هذسػبًی ثبتدشثِ ٍ هیذٍد، دس آهَصؽ تفىهش اًتمهبدی تأثیشگهزاس اػهت. لیهَ ٍ      اًتمب

2اػتبیلیتَى
( دس تیمیمی ثِ استجبط اسصیبثی ًَؿتي ثب تفىش اًتمبدی یشداختٌذ: )هغبلؼِ اوتـهبفی  2018)  

شدًهذ وهِ   ّبی هختلف هـخق و ٍخَ دس ػولىشد ًَؿتي(. تفبٍت تَاثغ لفظی خبیگضیي ٍ اّذاف یشع
ّهبی لفظهی ٍ صثهبًی وهِ      ّبی اػتبًذاسد، ویفیت ًَؿتي اص ٍیظگهی  هدوَػِ همبالت هشتجظ ثب ؿبخق

ؿذُ اػت ثْتش  ؿبهن اػتفبدُ اص ػخٌشاًی، همبالت ػبهبًذّی ؿذُ، ٍ اػتفبدُ اص ٍاطگبى هـخق اؿبسُ
 اػت. 

ِ   صا اص تَاًبیی ّبی هؼئلِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ داًـدَیبى داًـىذُ دس هَلؼیت ّهبی   ّهبی الصم دس حیغه
ؿذ وِ آیب حب ش ثشسػی  یظٍّؾایي تىٌیىی، ؿٌبختی، هذیشیتی ٍ آهَصؿی ووتشی ثشخَسداسًذ، لزا دس 

آّي، داًـهگبُ ػلهن ٍ    ساّجشدّبی حن هؼئلِ ثب تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ساُ ثیي
 كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد ؟

 

 َبی تحقیق فرضیٍ
 فش یِ اكلی: 

آّي، داًـگبُ ػلن ٍ ساّجشدّبی حن هؼئلِ ثب تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ساُي ثی
 كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد.

 ّبی فشػی: فش یِ 
ثیي ساّجشدّبی حن هؼئلِ ٍ ثؼذ تیلین دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی  (1

 آّي، داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد. ساُ
ساّجشدّبی حن هؼئلِ ٍ ثؼذ اسصؿیبثی دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ثیي  (2

 آّي، داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد.ساُ
-ثیي ساّجشدّبی حن هؼئلِ ٍ ثؼذ اػتٌجبط دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ساُ (3

 آّي، داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد.
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-جشدّبی حن هؼئلِ ٍ ثؼذ تَ یح دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ساُثیي ساّ (4

 آّي، داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد.
-ثیي ساّجشدّبی حن هؼئلِ ٍ ثؼذ تفؼیش دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ساُ (5

 آّي، داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد.
ن هؼئلِ ٍ ثؼذ خَدگشداًی دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ثیي ساّجشدّبی ح (6

 آّي، داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد.ساُ
  

 مدل مفًُمی تحقیق
                                                                        

 

 

 

 

 

    

 

                                                                 

      

 

                                                   

 

 

 

 (6997ي احمد بیگی،  6996مدل مفًُمی اقتببس از )کسیدی ي الوگ، 

 

 ريش تحقیق
ایي تیمیك اصلیبػ ّذف وبسثشدی اػت، ّذف اص تیمیك وبسثشدی ثِ دػت آٍسدى دسن یب داًؾ 

ؿذُ ثشعشف گشدد. اصلیبػ  ٍػیلِ آى ًیبصی هـخق ٍ ؿٌبختِ سی اػت وِ ثِالصم ثشای تؼییي اثضا
ّبیی اػت وِ ّذف  هبّیت ٍ سٍؽ اص ًَع تَكیفی اػت، یظٍّؾ تَكیفی ؿبهن هدوَػِ سٍؽ

 استنباط 
 تفکر انتقبدی

راهبردهبی حل 

 مسئله

 اعتماد   



 55آٌو، داىظگاه غلم و صيػث  راه یداىظکده نٍيدش یاندر داىظجَ یاىحقادحل نصئلً ةا جفکر  ٌای یراٌترد یوراةطً ة

 

ّبی هَسدثشسػی اػت. خبهؼِ آهبسی ولیِ داًـدَیبى داًـىذُ  ّب تَكیف ٍ ؼیت یب یذیذُ آى
ًفش وِ تؼذاد  760ایي داًـىذُ ؼت ثَد.  تؼذاد ون داًـدَیبى آّي دس داًـگبُ ػلن ٍ كٌهٌْذػی ساُ

 567ًفش همغغ دوتشی وِ اص ایي تؼذاد  70ًفش همغغ اسؿذ ٍ  300ًفش همغغ وبسؿٌبػی ٍ تؼذاد  390
ًفش صى ثَدًذ. دس ایي یظٍّؾ حدن ًوًَِ ثب اػتفبدُ اص خذٍل وشخؼی ٍ هَسگبى  194ًفش هشد ٍ 

ای ًؼجی، تؼذاد تلبدفی عجمِگیشی وبسگیشی سٍؽ ًوًَِ ب ش ثب ثِثشآٍسد گشدیذ وِ دس تیمیك ح
ًبهِ دس ایي یظٍّؾ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ هیذاًی ثشای هتغیش حن هؼئلِ ثب اػتفبدُ یشػؾًفش اػت. 260

ای ثلِ،  دس یه عیف ػِ گضیٌِداًـدَیبى  ( اػتفبدُ گشدیذُ اػت.1996اػتبًذاسد وؼیذی ٍ الًگ )
( عی دٍ هشحلِ 1996ایي همیبع سا وؼیذی ٍ الًگ ). شػـٌبهِ یبػخ دادًذداًن ثِ ی خیش، ًوی
ػٌدذ ٍ ّشوذام اص ػَاهن دسثشگیشًذُ نْبس  یشػؾ اػت وِ ؿؾ ػبهن سا هی24اًذ ٍ داسای  ػبختِ

یبٍسی فشد  یبثی )ثیبًگش ثی اًذ اص: دسهبًذگی دس حن هؼئلِ یب خْت هبدُ آصهَى اػت. ایي ػَاهن ػجبست
 –صا اػت(، هْبس گشی حن هؼئلِ یب وٌتشل دس حن هؼئلِ )ثؼذ وٌتشل ثیشًٍی  ی هؼئلِّب دس هَلؼیت

سیضی  دٌّذُ ثشًبهِ وٌذ(، ػجه حن هؼئلِ خاللبًِ )ًـبى صا هٌؼىغ هی ّبی هؼئلِ دسًٍی سا دس هَلؼیت
صا اػت(، اػتوبد دس حن هؼئلِ )ثیبًگش  ّبی هتٌَع ثشحؼت هَلؼیت هؼئلِ حن ٍ دس ًظش گشفتي ساُ

دٌّذُ توبین ثِ سد ؿذى اص وٌبس  ػتوبد دس تَاًبیی فشد ثشای حن هـىالت اػت(، ػجه اختٌبة )ًـبىا
دٌّذُ ًگشؽ هثجت ثِ  ّب(، ػجه گشایؾ یب تمشة ٍ سٍی آٍسد )ًـبى خبی همبثلِ ثب آى هـىالت ثِ

اختٌبة صیش ّبی دسهبًذگی، هْبس گشی ٍ  ّبػت(. ثٌبثشایي، ػجه همبثلِ سٍدسسٍ ثب آى هـىالت ٍ توبین
ّبی حن هؼئلِ  ّبی گشایؾ، خاللیت ٍ اػتوبد صیش همیبع هؼئلِ غیش ػبصًذُ ٍ ػجه ّبی حن همیبع

 ػبصًذُ اػت.
دس اختیبس تؼذادی اص اػبتیذ هـبثِ ثب ًوًَِ آهبسی لشاس گشفت اؿىبالت   ثشای تؼییي سٍایی، یشػـٌبهِ
آى هَاسد، سٍایی كَسی اثضاس تأییذ ؿذ.  ّب تؼییي ؿذ ٍ یغ اص اكالش هشثَط ثِ سٍایی كَسی تَػظ آى

خْت سٍایی هیتَایی ػالٍُ ثش اػبتیذ ساٌّوب، هـبٍس ٍ تؼذادی اص اػضبی ّیأت ػلوی )اػبتیذی( وِ 
ًظش ٍ هتخلق ثَدًذ، یشػـٌبهِ سا اصًظش هیتَا  دس حَصُ هَ َع هَسدػٌدؾ یشػـٌبهِ كبحت

ای  یبیی اثضاس ػٌدؾ دس ایي یظٍّؾ اثتذا ًوًَِثشای تؼییي هیضاى یبداٍسی ٍ هَسد تأییذ لشاسدادًذ. 
یبػخ   ّب خَاػتِ ؿذ تب ثِ ػؤاالت یشػـٌبهِ عَس تلبدفی اًتخبة ؿذًذ ٍ اص آى ًفش ثِ 30هتـىن اص 

اص سٍؽ آلفبی وشًٍجبخ اػتفبدُ ؿذ وِ همذاس آى ثشای تفىش   گیشی یبیبیی یشػـٌبهِ دٌّذ. ثشای اًذاصُ
افضاس  ٍػیلِ ًشم ّبی آهبسی ثِ ثِ دػت آهذ. ولیِ تیلین 84/0ِ ٍ ثشای حن هؼئل 86/0اًتمبدی 

 ؿذ. اًدبم SPSSوبهپیَتشی 
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 َب يتحلیل دادٌ تجسیٍ
 آصهَى ًشهبل ثَدى هتغیشّب

 . آزمًن ورمبل بًدن متغیرَبی تحقیق6جديل 

 تفىش اًتمبدی ًبم  هتغیشّب
ّبی حن  ػجه

 هؼئلِ

دسهبًذگی دس 
 حن هؼئلِ

هْبس گشی حن 
 هؼئلِ

 260 260 260 260 ؼذادت

یبساهتشّبی 
 ًشهبلیتی

16/2 57/3 هیبًگیي  74/2  25/3  

41/0 اًیشاف اػتبًذاسد  62/0  73/0  52/0  

 حذاوثش اختالفبت

132/0 لذس هغلك  074/0  066/0  095/0  

064/0 هثجت  058/0  066/0  081/0  

-132/0 هٌفی  074/0-  066/0-  095/0-  

724/1 آهبسولوَگشٍف اػویٌشٍف  385/1  238/1  625/1 

211/0 ػغح هؼٌبداسی  281/0  327/0  402/0  

 ًبم هتغیشّب
ػجه حن 
 هؼئلِ خاللبًِ

اػتوبد دس حن 
 هؼئلِ

اختٌبة دس حن 
 هؼئلِ

گشایؾ حن 
 هؼئلِ

 260 260 260 260 تؼذاد

 یبساهتشّبی ًشهبلیتی
98/2 هیبًگیي  26/2  12/2  01/2  

37/0 اًیشاف اػتبًذاسد  57/0  53/0  37/0  

 وثش اختالفبتحذا

116/0 لذس هغلك  68/0  75/0  69/0  

28/0 هثجت  49/0  63/0  74/0  

-28/0 هٌفی  31/0-  59/0-  081/0-  

724/1 آهبسولوَگشٍف اػویٌشٍف  492/1  785/1  369/1  

362/0 ػغح هؼٌبداسی  277/0  284/0  512/0  

 

ـٌبهِ، ٍ ثب تَخِ ثِ ػغح ّبی حبكن اص یشػ آهذُ فَق اص دادُ ػون ثب تَخِ ثِ آصهَى ًشهبل ثَدى ثِ
ّب ثشای هتغیشّبی هشثَعِ، ًـبى دادُ ؿذ وِ هتغیشّبی تیمیك داسای ( ایي آصهَىsigداسی ) هؼٌی

 تَصیغ ًشهبل اػت.
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 َبی تحقیق آزمًن فرضیٍ

 فرضیٍ اصلی:

-راَبردَبی حل مسئلٍ بب تفکر اوتقبدی در داوشجًیبن داوشکدٌ مُىدسی راٌبیه 

 .ىعت رابطٍ يجًد داردآَه، داوشگبٌ علم ي ص

ثب تَخِ ثِ ًتبیح آصهَى ًشهبلیتی هتغیشّبی هَخَد، نَى دادُ ّب داسای تَصیغ ًشهبل ثَدًذ یغ ثشای 
 .آصهَى ایي فش یِ اص آصهَى  شیت ّوجؼتگی ییشػَى اػتفبدُ ؿذ. ًتبیح دس خذٍل صیش آهذُ اػت

  
لٍ ي  تفکر اوتقبدی در . مقدار ضریب َمبستگی بیه دي متغیر راَبردَبی حل مسئ2جديل 

 داوشجًیبن

 
دس ػغح یهٌح   اص اسصؽ ثیشاًی خذٍل وِ ؿذُ  گضاسؽ 61/0ثب ثشاثش همذاس  شیت ّوجؼتگی ییشػَى 

 اكهلی فش هیِ  یهغ  ثهبالتش اػهت    259دسخهِ آصادی  ثب  160/0ٍ دس ػغح یه دسكذ  126/0دسكذ 
دٌّذُ ساثغِ  ی ییشػَى ًـبىهثجت ثَدى همذاس  شیت ّوجؼتگ. ؿَد ؿذُ ٍ فش یِ كفش سد هی یزیشفتِ

 00/0ّوهبى ػهغح هؼٌهبداسی آصههَى     یهب    p-valueنَى همذاس ػت. هثجت ٍ هؼتمین ثیي هتغیشّب
ػهذم هؼٌهبداسی   )دٌّذُ ایي اػت وِ آصهَى هؼٌبداس ثَدُ ٍ فشم كهفش   اػت ًـبى 05/0تش اص  وَنه
ٍ دسكذ اعویٌبى % 95خغب ٍ  05/0ثب دس ًظش گشفتي ثٌبثشایي . ؿَد تبزیذ هیاكلی فشم  ٍ سد ( آصهَى
تَاى ًتیدِ گشفت وِ ثیي ساّجشدّهبی حهن هؼهئلِ ٍ تفىهش اًتمهبدی       هی% اعویٌبى 99خغب ٍ  01/0

 . هؼتمین ٍ هثجت ٍخَد داسد، ّوجؼتگی هؼٌبداس
 

 ضریب َمبستگی

تفىش اًتمبدی دس  
 داًـدَیبى

 ساّجشدّبی حن هؼئلِ

 شیت ّوجؼتگی 
 ییشػَى

تفىش اًتمبدی دس 
 داًـدَیبى

 1 61/0 همذاس شیت ّوجؼتگی

 0 - ػغح هؼٌی داسی

 260 260 تؼذاد

ساّجشدّبی حن 
 هؼئلِ

 1 61/0 ّوجؼتگی همذاس شیت

 - 0 ؼٌی داسیػغح ه

 260 260 تؼذاد
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 َبی فرعی: فرضیٍ

( بیه راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد تحلیل در تفکر اوتقبدی در داوشجًیبن داوشکدٌ 6

 َه، داوشگبٌ علم ي صىعت رابطٍ يجًد دارد.آ مُىدسی راٌ

ّب داسای تَصیغ ًشهبل ثَدًذ یغ ثشای  ثب تَخِ ثِ ًتبیح آصهَى ًشهبلیتی هتغیشّبی هَخَد، نَى دادُ
 .آصهَى ایي فش یِ اص آصهَى  شیت ّوجؼتگی ییشػَى اػتفبدُ ؿذ . ًتبیح دس خذٍل صیش آهذُ اػت

 
 یر راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد تحلیل در تفکر اوتقبدی. مقدار ضریب َمبستگی بیه دي متغ9جديل 

 
ؿذُ وِ  اص اسصؽ ثیشاًی خذٍل دس ػغح  گضاسؽ 43/0همذاس  شیت ّوجؼتگی ییشػَى ثشاثش  ثب 

ثبالتش اػت. یغ فش یِ فشػی  259ثب دسخِ آصادی  160/0ٍ دس ػغح یه دسكذ  126/0یٌح دسكذ 
گی ییشػَى ؿَد. هثجت ثَدى همذاس  شیت ّوجؼت ؿذُ ٍ فش یِ كفش سد هی اٍل  یزیشفتِ

یب ّوبى ػغح هؼٌبداسی  p-valueدٌّذُ ساثغِ هثجت ٍ هؼتمین ثیي هتغیشّبػت. نَى همذاس  ًـبى
دٌّذُ ایي اػت وِ آصهَى هؼٌبداس ثَدُ ٍ فشم كفش  اػت ًـبى 05/0تش اص  وَنه 01/0آصهَى 

خغب ٍ  05/0ثٌبثشایي ثب دس ًظش گشفتي  ؿَد. )ػذم هؼٌبداسی آصهَى( سد ٍ  فشم فشػی اٍل تبزیذ هی
تَاى ًتیدِ گشفت وِ ثیي ساّجشدّبی حن  % اعویٌبى هی99خغب ٍ  01/0% دسكذ اعویٌبى ٍ 95

 هؼئلِ ٍ ثؼذ تیلین دس تفىش اًتمبدی ّوجؼتگی هؼٌبداس، هؼتمین ٍ هثجت ٍخَد داسد.
 
 

 
 

 ضریب َمبستگی

ساّجشدّبی حن  
 هؼئلِ

 ثُؼذ تیلین

 شیت ّوجؼتگی 
 ییشػَى

ساّجشدّبی حن 
 هؼئلِ

43/0 همذاس شیت ّوجؼتگی  1 

داسی ػغح هؼٌی  . 01/0  

 260 260 تؼذاد

43/0 ّوجؼتگی همذاس شیت ثُؼذ تیلین  1 

داسی ػغح هؼٌی  01/0  - 

 260 260 تؼذاد
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بیه راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد ارزشیببی در تفکر اوتقبدی در داوشجًیبن (  2

 آَه، داوشگبٌ علم ي صىعت رابطٍ يجًد دارد.دسی راٌداوشکدٌ مُى
ّب داسای تَصیغ ًشهبل ثَدًذ یغ ثشای  ثب تَخِ ثِ ًتبیح آصهَى ًشهبلیتی هتغیشّبی هَخَد، نَى دادُ

 .آصهَى ایي فش یِ اص آصهَى  شیت ّوجؼتگی ییشػَى اػتفبدُ ؿذ. ًتبیح دس خذٍل صیش آهذُ اػت

 
 ه دي متغیر راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد ارزشیببی. مقدار ضریب َمبستگی بی4جديل 

 
 

دس ػغح یٌح  اص اسصؽ ثیشاًی خذٍل وِ ؿذُ  گضاسؽ 297/0ثب ثشاثش  همذاس  شیت ّوجؼتگی ییشػَى 
 فشػهی دٍم فش هیِ  یغ ثبالتش اػت  259ثب دسخِ آصادی  160/0ٍ دس ػغح یه دسكذ  126/0دسكذ 
دٌّذُ ساثغِ  ّوجؼتگی ییشػَى ًـبىهثجت ثَدى همذاس  شیت  .ؿَد ؿذُ ٍ فش یِ كفش سد هی یزیشفتِ

 001/0ّوهبى ػهغح هؼٌهبداسی آصههَى      یهب  p-valueنَى همذاس ػت. هثجت ٍ هؼتمین ثیي هتغیشّب
ػهذم هؼٌهبداسی   )دٌّذُ ایي اػت وِ آصهَى هؼٌبداس ثَدُ ٍ فشم كهفش   اػت ًـبى 05/0تش اص  وَنه
دسكهذ   %95خغهب ٍ   05/0گهشفتي  ثهب دس ًظهش   ثٌبثشایي . ؿَد تبزیذ هیفشػی دٍم فشم  ٍ سد ( آصهَى

ثؼهذ  تَاى ًتیدِ گشفت وِ ثیي ساّجشدّهبی حهن هؼهئلِ ٍ     هی % اعویٌبى99خغب ٍ  01/0ٍ اعویٌبى 
 .هؼتمین ٍ هثجت ٍخَد داسد، تفىش اًتمبدی ّوجؼتگی هؼٌبداساسصؿیبثی دس 

 

( بیه راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد استىببط در تفکر اوتقبدی در داوشجًیبن 9

 آَه، داوشگبٌ علم ي صىعت رابطٍ يجًد دارد.مُىدسی راٌداوشکدٌ 

 ضریب َمبستگی

ساّجشدّبی حن  
 هؼئلِ

 ثُؼذ اسصؿیبثی

 شیت ّوجؼتگی 
 ییشػَى

297/0 همذاس شیت ّوجؼتگی ساّجشدّبی حن هؼئلِ  1 

داسی ػغح هؼٌی  . 001/0  

 260 260 تؼذاد

001/0 ّوجؼتگی همذاس شیت ثُؼذ اسصؿیبثی  1 

اسید ػغح هؼٌی  297/0  . 

 260 260 تؼذاد
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ّب داسای تَصیغ ًشهبل ثَدًذ یغ ثشای  ثب تَخِ ثِ ًتبیح آصهَى ًشهبلیتی هتغیشّبی هَخَد، نَى دادُ
  .آصهَى ایي فش یِ اص آصهَى  شیت ّوجؼتگی ییشػَى اػتفبدُ ؿذ. ًتبیح دس خذٍل صیش آهذُ اػت

 بیه دي متغیر راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد استىببط . مقدار ضریب َمبستگی5جديل 

دس ػغح  اص اسصؽ ثیشاًی خذٍل وِؿذُ  گضاسؽ 553/0ثب ثشاثش   همذاس  شیت ّوجؼتگی ییشػَى
فشػهی  فش یِ . یغ ثبالتش اػت 259ثب دسخِ آصادی  160/0ٍ دس ػغح یه دسكذ  126/0یٌح دسكذ 

دٌّذُ  ؼتگی ییشػَى ًـبىهثجت ثَدى همذاس  شیت ّوج .ؿَدؿذُ ٍ فش یِ كفش سد هی یزیشفتِ ػَم 
 01/0ّوبى ػغح هؼٌبداسی آصهَى یب  p-valueنَى همذاس ػت. ساثغِ هثجت ٍ هؼتمین ثیي هتغیشّب

ػهذم هؼٌهبداسی   )دٌّذُ ایي اػت وِ آصهَى هؼٌبداس ثَدُ ٍ فشم كهفش   اػت ًـبى 05/0تش اص  وَنه
دسكهذ   %95خغهب ٍ   05/0ي ثهب دس ًظهش گهشفت   ثٌبثشایي . ؿَد تبزیذ هیفشػی ػَم فشم  ٍ سد ( آصهَى

ثؼهذ  تَاى ًتیدِ گشفت وِ ثیي ساّجشدّهبی حهن هؼهئلِ ٍ     هی % اعویٌبى99خغب ٍ  01/0ٍ اعویٌبى 
 . هؼتمین ٍ هثجت ٍخَد داسد، تفىش اًتمبدی ّوجؼتگی هؼٌبداساػتٌجبط دس 

 

( بیه راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد تًضیح در تفکر اوتقبدی در داوشجًیبن 4

 آَه، داوشگبٌ علم ي صىعت رابطٍ يجًد دارد. ُىدسی راٌداوشکدٌ م
ّب داسای تَصیغ ًشهبل ثَدًذ یغ ثشای ثب تَخِ ثِ ًتبیح آصهَى ًشهبلیتی هتغیشّبی هَخَد، نَى دادُ

 .آصهَى ایي فش یِ اص آصهَى  شیت ّوجؼتگی ییشػَى اػتفبدُ ؿذ. ًتبیح دس خذٍل صیش آهذُ اػت

 
 

 

 

 ضریب َمبستگی

ساّجشدّبی حن  
 هؼئلِ

 ثؼذ اػتٌجبط

 شیت ّوجؼتگی  
 ییشػَى

 1 554/0 همذاس  شیت ّوجؼتگی ساّجشدّبی حن هؼئلِ

 01/0 . داسی ػغح هؼٌی

 260 260 تؼذاد

 1 554/0 ّوجؼتگی همذاس شیت ثؼذ اػتٌجبط

 . 01/0 سیدا ػغح هؼٌی

 260 260 تؼذاد
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بیه دي متغیر راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد تًضیح در تفکر . مقدار ضریب َمبستگی 6جديل 

 اوتقبدی

 

دس ػغح یٌح  اص اسصؽ ثیشاًی خذٍل وِ ؿذُ  گضاسؽ 521/0ثب ثشاثش همذاس  شیت ّوجؼتگی ییشػَى 
 فشػی نْبسم فش یِ یغ . ثبالتش اػت 259ثب دسخِ آصادی  160/0ٍ دس ػغح یه دسكذ  126/0دسكذ 
دٌّذُ ساثغِ   شیت ّوجؼتگی ییشػَى ًـبىهثجت ثَدى همذاس  .ؿَد ؿذُ ٍ فش یِ كفش سد هی یزیشفتِ

 0000/0ّوبى ػهغح هؼٌهبداسی آصههَى     یب p-valueنَى همذاس ػت. هثجت ٍ هؼتمین ثیي هتغیشّب
ػهذم هؼٌهبداسی   )دٌّذُ ایي اػت وِ آصهَى هؼٌبداس ثَدُ ٍ فشم كهفش   اػت ًـبى 05/0تش اص  وَنه
دسكهذ   %95خغهب ٍ   05/0دس ًظش گهشفتي   ثبثٌبثشایي . ؿَد تبزیذ هیفشػی نْبسم فشم  ٍ سد ( آصهَى

ثؼهذ  تَاى ًتیدِ گشفت وِ ثیي ساّجشدّهبی حهن هؼهئلِ ٍ     هی % اعویٌبى99خغب ٍ  01/0ٍ اعویٌبى 
 .هؼتمین ٍ هثجت ٍخَد داسد، تفىش اًتمبدی ّوجؼتگی هؼٌبداستَ یح دس 

 
 
 
 
 
 
 
  

  ضریب َمبستگی

ساّجشدّبی  
 حن هؼئلِ

 ثؼذ تَ یح

 شیت ّوجؼتگی  
 ییشػَى

ساّجشدّبی حن 
 هؼئلِ

 1 521/0 همذاس  شیت ّوجؼتگی

 0 . داسی ػغح هؼٌی

 260 260 تؼذاد

 1 521/0 ّوجؼتگی همذاس شیت ثؼذ تَ یح

 . 0 داسی هؼٌیػغح 

 260 260 تؼذاد
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ن داوشکدٌ ( بیه راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد تفسیر در تفکر اوتقبدی در داوشجًیب5

 آَه، داوشگبٌ علم ي صىعت رابطٍ يجًد دارد.مُىدسی راٌ

ّب داسای تَصیغ ًشهبل ثَدًذ یغ ثشای  ثب تَخِ ثِ ًتبیح آصهَى ًشهبلیتی هتغیشّبی هَخَد، نَى دادُ
 .آصهَى ایي فش یِ اص آصهَى  شیت ّوجؼتگی ییشػَى اػتفبدُ ؿذ. ًتبیح دس خذٍل صیش آهذُ اػت

 
یب َمبستگی بیه دي متغیر راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد تفسیر در تفکر . مقدار ضر7جديل 

 اوتقبدی

 

دس ػهغح   اص اسصؽ ثیشاًی خذٍل وِؿذُ  گضاسؽ 608/0ثب ثشاثش همذاس  شیت ّوجؼتگی ییشػَى 
فشػهی  فش یِ یغ . ثبالتش اػت 259ثب دسخِ آصادی  160/0ٍ دس ػغح یه دسكذ  126/0یٌح دسكذ 

دٌّذُ  همذاس  شیت ّوجؼتگی ییشػَى ًـبىهثجت ثَدى  .ؿَد ؿذُ ٍ فش یِ كفش سد هی یزیشفتِ یٌدن
ّوهبى ػهغح هؼٌهبداسی آصههَى      یهب  p-valueنَى همهذاس  ػت. ساثغِ هثجت ٍ هؼتمین ثیي هتغیشّب

ػهذم  )دٌّذُ ایي اػت وِ آصهَى هؼٌهبداس ثهَدُ ٍ فهشم كهفش      اػت ًـبى 05/0تش اص  وَنه 000/0
 %95خغهب ٍ   05/0ثب دس ًظش گشفتي ي ثٌبثشای. ؿَد تبزیذ هیفشػی یٌدن فشم  ٍ سد ( هؼٌبداسی آصهَى
تَاى ًتیدِ گشفت وِ ثیي ساّجشدّبی حهن هؼهئلِ ٍ    هی % اعویٌبى99خغب ٍ  01/0ٍ دسكذ اعویٌبى 
 .هؼتمین ٍ هثجت ٍخَد داسد، تفىش اًتمبدی ّوجؼتگی هؼٌبداسثؼذ تفؼیش دس 

 

در داوشجًیبن ( بیه راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد خًدگرداوی در تفکر اوتقبدی 6

 آَه، داوشگبٌ علم ي صىعت رابطٍ يجًد دارد.داوشکدٌ مُىدسی راٌ

 ضریب َمبستگی

ساّجشدّبی  
 حن هؼئلِ

 ثؼذ تفؼیش

ضریب َمبستگی  

 پیرسًن

ساّجشدّبی حن 
 هؼئلِ

 1 608/0 همذاس  شیت ّوجؼتگی

 0 . داسی ػغح هؼٌی

 260 260 تؼذاد

 1 608/0 ّوجؼتگی همذاس شیت ثؼذ تفؼیش

 . 0 داسی ػغح هؼٌی

 260 260 تؼذاد
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ثشای آصهَى ایي فش یِ اص آصهَى  شیت ّوجؼتگی ییشػَى اػتفبدُ ؿذ. ًتبیح دس خذٍل صیش آهذُ 
 .اػت

        
. مقدار ضریب َمبستگی بیه دي متغیر راَبردَبی حل مسئلٍ ي بعد خًدگرداوی در تفکر 8جديل 

 تقبدیاو

دس ػغح یٌح  اص اسصؽ ثیشاًی خذٍل وِگضاسؽ ؿذُ  461/0ثشاثش ثب   تگی ییشػَىهمذاس  شیت ّوجؼ
 فشػی ؿـن فش یِ یغ . ثبالتش اػت 259ثب دسخِ آصادی  160/0ٍ دس ػغح یه دسكذ  126/0دسكذ 
دٌّذُ ساثغِ  هثجت ثَدى همذاس  شیت ّوجؼتگی ییشػَى ًـبى .ؿَدؿذُ ٍ فش یِ كفش سد هی یزیشفتِ

 000/0ّوهبى ػهغح هؼٌهبداسی آصههَى      یهب  p-valueنَى همذاس ػت. ثیي هتغیشّبهثجت ٍ هؼتمین 
ػهذم هؼٌهبداسی   )دٌّذُ ایي اػت وِ آصهَى هؼٌبداس ثَدُ ٍ فشم كهفش   اػت ًـبى 05/0تش اص  وَنه
دسكهذ   %95خغهب ٍ   05/0ثب دس ًظهش گهشفتي   ثٌبثشایي . ؿَد تبزیذ هیفشػی ؿـن فشم  ٍ سد ( آصهَى

ثؼهذ  تَاى ًتیدِ گشفت وِ ثیي ساّجشدّهبی حهن هؼهئلِ ٍ     هی % اعویٌبى99 خغب ٍ 01/0ٍ اعویٌبى 
 . هؼتمین ٍ هثجت ٍخَد داسد، تفىش اًتمبدی ّوجؼتگی هؼٌبداسخَدگشداًی دس 

 

 گیری بحث ي وتیجٍ
یظٍّؾ حب ش تیت ػٌَاى ساثغِ ساّجشدّبی حن هؼئلِ ثب تفىش اًتمبدی دس داًـهدَیبى داًـهىذُ   

ساّجشدّبی حن هؼئلِ ثب تفىش اًتمبدی دس ثیي  ُ ػلن ٍ كٌؼت ثِ اًدبم سػیذ.آّي، داًـگب هٌْذػی ساُ
ثب تَخِ ثِ ًتبیح آصهَى آّي، داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد. داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ساُ

ّب داسای تَصیغ ًشهبل ثَدًذ یهغ ثهشای آصههَى ایهي فش هیِ اص       ًشهبلیتی هتغیشّبی هَخَد، نَى دادُ

 ضریب َمبستگی

ساّجشدّبی  
 حن هؼئلِ

 ثؼذ خَدگشداًی

 ضریب َمبستگی 

 پیرسًن

ساّجشدّبی حن 
 هؼئلِ

461/0 همذاس  شیت ّوجؼتگی  1 

داسی ػغح هؼٌی  . 0 

 260 260 تؼذاد

461/0 ّوجؼتگی همذاس شیت ثؼذ خَدگشداًی  1 

داسی ػغح هؼٌی  0 . 

 260 260 تؼذاد
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( sig; 0.00داسی آصههَى )    شیت ّوجؼتگی ییشػَى اػتفبدُ ؿذ. ثِ دلین ایٌىِ ػغح هؼٌی آصهَى
اػت لزا فشم كفش سد ٍ ّوجؼتگی ثیي ایي دٍ هتغیهش ٍخهَد داسد.  هشیت     05/0ثبؿذ، ٍ ووتش اص  هی

ثبؿذ. ثهِ ػجهبستی    هؼٌبداس هی دسكذ ًیض  1ٍ دس ػغح خغبی  61/0ّوجؼتگی  ثیي دٍ هتغیش ًیض ثشاثش 
تَاى گفت ثیي هتغیش ساّجشدّبی حن هؼئلِ ٍ تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى ّوجؼتگی هثجت ثبالیی هی

ًلهشت ٍ   ،(1394، اػهالهی ) (1397 هشغبهی ٍ ّوىهبساى )   ًتبیح ایي فش یِ ثب هغبلؼبت ٍخَد داسد.
بیح تیمیهك  ( ّوؼَ ثَدُ ٍ ثب ًت2018(، لیَ ٍ اػتبیلیتَى )2018، اػویت ٍ ّوىبساى، )(1393یبسػبفش )

 ( غیشّوؼَ ثَد. 2018ٍ ّوىبساى ) وبستش (،2019فشًبًذٍ ) ،(1395(، هَرى صادُ )1396ؿدبػی صادُ )
ثیي هتغیهش تفىهش اًتمهبدی ٍ ساّجشدّهبی حهن هؼهئلِ استجهبط        تَاى گفت  دس تجییي ایي فش یِ هی

ِ  . یىی اص اكَل اػبػی تفىش اًتمبدی ًگبُ ًمبداًِ ٍ ّوهشاُ ثهب  هؼٌبداسی ٍخَد داسد ٍتیلیهن ثهِ    تدضیه
تَاًذ ًمؾ هْوی سا ثشای یشٍسؽ تفىش اًتمبدی ثیبثذ.  ّبی هختلف اػت. داًـدَ دس ایي هیبى هی یذیذُ

داًـدَ ثبیذ ثتَاًذ یبد ثگیشد وِ نگًَِ فىش وٌذ، تلوین ثگیشد ٍ دس هَسد اهَس هختلف لضبٍت ًوبیذ. 
تفىش ػلوی ٍ ًمبد خهَد سا تمَیهت ٍ سؿهذ    ّب ثبیذ دس فشایٌذ آهَصؽ ثتَاًٌذ فْن ًظشیبت هختلف ٍ  آى

ؿَد وِ فشاگیشاى دس هَاخِ ثب هؼهئلِ   دٌّذ. حن هؼئلِ ثِ خبعش سٍحیِ خؼتدَگشی وِ داسد ثبػث هی
ّبیی ثشای هؼبزن خَد ثؼبصًذ ٍ عی فشایٌذ ػؼی وٌٌهذ ثهب وؼهت اعالػهبت اص هٌهبثغ       دس اثتذا فش یِ
ت یبثٌذ. حن هؼئلِ ثِ خبعش فشایٌذی وِ داسد اگهش  ّب ثِ ثْتشیي ًتیدِ دػ ٍتیلین آى هختلف ٍ تدضیِ

ّبی  تَاًذ ثبػث افضایؾ تفىش اًتمبدی گشدد. اصآًدبوِ هْبست دسػتی دس داًـدَیبى ًْبدیٌِ ؿَد هی ثِ
تَاى فشایٌذّبی فىشی سا دس داًـدَیبى ایدهبد وهشد. ثٌهبثشایي     تَاى آهَصؽ داد، هی حن هؼئلِ سا هی
 تَاًذ سؿذ تفىش اًتمبدی سا دس داًـدَیبى افضایؾ دّذ.  ّبی حن هؼئلِ هی آهَصؽ هْبست

آّي،  ثیي ساّجشدّبی حن هؼئلِ ٍ ثؼذ تیلین دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ساُ
( sig; 0.01داسی آصهَى )  وِ ػغح هؼٌی ثِ دلین ایيداًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد. 

ؿَد ٍ ّوجؼتگی ثیي ایي دٍ هتغیش ٍخَد داسد.  فشم كفش سد هی ثبؿذ هی 05/0ثبؿذ، ٍ ووتش اص  هی
هؼٌبداس اػت. ًتبیح ایي  دسكذ ًیض  1ٍ دس ػغح خغبی  43/0 شیت ّوجؼتگی ثیي دٍ هتغیش ًیض ثشاثش 

( 2017 ػبًگ ) (،2017فًَگ ٍ ّوىبساى )، (1395(، ًبدیبى )1395فش یِ ثب هغبلؼبت خَؽ سٍ )
( 2018ٍ ّوىبساى )ّبیتیٌي  ،(1390، كبدلپَس )(1395لجَل ٍ ّوىبساى ) ّوؼَ ثَدُ ٍ ثب ًتبیح تیمیك

ّبی تفىش اًتمبدی  تَاى گفت ثیي ثؼذ تیلین وِ اص هؤلفِدس تجییي ایي فش یِ هیغیشّوؼَ ثَد. 
ثبؿذ ثب ساّجشدّبی حن هؼئلِ استجبط هؼٌبداس ٍخَد داسد. حن هؼئلِ ثِ هؼٌبی دسگیشی دس تىلیفی  هی

ًفغ  ای ٍ ػولی اػت وِ هَخت افضایؾ اػتوبدثِآى هـخق ًیؼت ٍ هْبستی همبثلِ حن اػت وِ ساُ
ؿَد فشد ؿَد ٍ ثب ػبصگبسی ؿخلی استجبط داسد اص عشفی دیگش داؿتي لذست تیلین ثبال ثبػث هیهی

ّبی  حن دس هَاخِْ ثب هؼبزن خذیذ ثْتش ػون وٌذ. ثذیي هؼٌی وِ لذست تیلین ثبالی هؼبزن، ساُ
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اّویت ٍ ًمؾ ًمبدی دس حن هـىالت فشدی ٍ خوؼی اًؼبى ثش وٌذ ثیٌی هی می سا ییؾدسػت ٍ هٌغ
ّبی تفىش اًتمبدی  افضایذ. افشاد داسای هْبست ّبی حن هؼئلِ هی  شٍست تَخِ ثِ هَ َع هْبست

لبدسًذ ثِ تیلین، اسصیبثی ٍ لضبٍت دسثبسُ اهَس ثپشداصًذ ٍ هؼبزن هختلف سا ثْتش حن وٌٌذ. ثشای ایٌىِ 
ّبی تفىش  آهیض دس خبهؼِ صًذگی وٌٌذ، ثبیذ دس توبم عَل صًذگی ثِ هْبست عَس هَفمیت شاگیشاى ثِف

ّبی  هَسدًیبص ثشای وؼت ٍ تیلین اعالػبت هدْض ؿًَذ. دس ثشسػی هغبلؼبت هشثَط ثِ آهَصؽ هْبست
ـىالت ؿًَذ تب داًـدَیبى ه ّب ثبػث هی تَاى نٌیي دسیبفت وِ ایي ًَع آهَصؽتفىش اًتمبدی هی

 داخن ٍ خبسج اص داًـگبُ سا ثْتش تیلین ًوبیٌذ. 
-ثیي ساّجشدّبی حن هؼئلِ ٍ ثؼذ اسصؿیبثی دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ساُ

( ّؼت، sig; 0.001داسی آصهَى )  وِ ػغح هؼٌی نَىآّي، داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد. 
ؿَد ٍ ّوجؼتگی ثیي ایي دٍ هتغیش ٍخَد داسد. خْت ساثغِ یّؼت فشم كفش سد ه 05/0ٍ ووتش اص 

هشادی ٍ الذػی،  ،(1395ًتبیح ایي فش یِ ثب هغبلؼبت گشخی )ثبؿذ. هثجت اهب همذاس آى  ؼیف هی
( 2018ٍ ّوىبساى ) وبستش (،1391( ّوؼَ ثَدُ ٍ ثب اعْشی اكفْبًی )2017فشاًىَ ٍ هبًذین )، (1394)

ّبی تفىش اًتمبدی  تَاى گفت ثیي ثؼذ اسصؿیبثی وِ اص هؤلفِي فش یِ هیدس تجییي ایغیشّوؼَ ثَد. 
وٌٌذ ٍ ثشای حن ثبؿذ ثب ساّجشدّبی حن هؼئلِ استجبط هؼٌبداس ٍخَد داسد. افشادی وِ تدشثِ هیهی

یشداصًذ، دس ػبختبس رّي خَد آًچِ سا وِ ثشای حن هؼبزن خذیذ هؼبزن ثِ خؼتدَی اعالػبت هی
عَس اًفؼبلی تیت تأثیش هییظ لشاس گیشًذ  وِ ثِ خبی ایي گیشًذ ٍ ثٌِذ ثِ وبس هیدّهفیذ تـخیق هی

وٌٌذ. ایي هْبست اسصؿیبثی ٍ آًبلیض اعالػبت، حن یَؿی هی فؼبالًِ اًتخبة، توشیي، تَخِ یب نـن
وبسگیشی ؿیَُ حن هؼئلِ خَد ًَػی تیلین ٍ  دّذ. ثِهؼئلِ هٌبػت سا ییؾ سٍی فشد لشاس هی

وبسگیشی ایي ؿیَُ حن هؼئلِ،  ثبؿذ ٍ ثِّب هَاخِ هی اعالػبت ٍ هؼبزلی اػت وِ فشد ثب آىاسصؿیبثی 
 .وٌذثشافضایؾ دلت تیلین ٍ اسصؿیبثی اعالػبت ٍسٍدی ووه هی

-ثیي ساّجشدّبی حن هؼئلِ ٍ ثؼذ اػتٌجبط دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ساُ

ثبؿذ،  ( هیsig; 0.01داسی آصهَى )  وِ ػغح هؼٌی نَىَد داسد. آّي، داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخ
ؿَد ٍ ّوجؼتگی ثیي ایي دٍ هتغیش ٍخَد داسد.  شیت ثبؿذ فشم كفش سد هیهی 05/0ٍ ووتش اص 

ًتبیح ایي هؼٌبداس اػت.  دسكذ ًیض 1ٍ دس ػغح خغبی  554/0ّوجؼتگی ثیي دٍ هتغیش ًیض ثشاثش 
( ّوؼَ اػت ٍ ثب كبدلپَس 2017)ني  ،(1391، یضداى یٌبُ )(1392فش یِ ثب هغبلؼبت لشهضی )

تَاى گفت ثیي ثؼذ دس تجییي ایي فش یِ هی( غیشّوؼَ ثَد . 2009تبهىبیب ٍ ّوىبساى ) (،1390)
 .ثبؿذ ثب ساّجشدّبی حن هؼئلِ استجبط هؼٌبداس ٍخَد داسدّبی تفىش اًتمبدی هی اػتٌجبط وِ اص صیش هؤلفِ
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آّي، لِ ٍ ثؼذ تَ یح دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ساُثیي ساّجشدّبی حن هؼئ
ثبؿذ، ٍ  ( هیsig; 0.000داسی آصهَى )  وِ ػغح هؼٌی نَىداًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد. 

ؿَد ٍ ّوجؼتگی ثیي ایي دٍ هتغیش ٍخَد داسد.  شیت  ثبؿذ فشم كفش سد هی هی 05/0ووتش اص 
ًتبیح ایي هؼٌبداس اػت.  دسكذ ًیض  1ٍ دس ػغح خغبی  521/0یش ًیض ثشاثش ّوجؼتگی ثیي دٍ هتغ

( ّوؼَ ثَدُ ٍ 2014)هَستَص ٍ ّوىبساى  (،2018لیَ ٍ اػتبیلیتَى )(، 1391فش یِ ثب هغبلؼبت اهیذٍاس )
تَاى گفت دس تجییي ایي فش یِ هی( غیشّوؼَ ثَد. 2019فشًبًذٍ ) ،(1394ثب تیمیمبت ییشیبى ؿشیف )

ثبؿذ ثب ساّجشدّبی حن هؼئلِ استجبط هؼٌبداس ّبی تفىش اًتمبدی هی ثؼذ تَ یح وِ اص صیش هؤلفِثیي 
 ٍخَد داسد. 

آّي، ثیي ساّجشدّبی حن هؼئلِ ٍ ثؼذ تفؼیش دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیبى داًـىذُ هٌْذػی ساُ
ثبؿذ، ٍ  ( هیsig; 0.000داسی آصهَى )  وِ ػغح هؼٌی نَىداًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد. 

ؿَد ٍ ّوجؼتگی ثیي ایي دٍ هتغیش ٍخَد داسد.  شیت ثبؿذ فشم كفش سد هیهی 05/0ووتش اص 
ًتبیح ایي دسكذ ًیض هؼٌبداس اػت .  1ٍ دس ػغح خغبی  608/0ّوجؼتگی ثیي دٍ هتغیش ًیض ثشاثش 

ثَدُ ٍ ثب ( ّؼَ 2016ثَوَ ٍ ّوىبساى )  (،2017)ني  ،(1394هشادی ٍ الذػی )فش یِ ثب هغبلؼبت 
تَاى گفت ثیي ثؼذ تفؼیش وِ اص صیش دس تجییي ایي فش یِ هیغیشّوؼَ ثَد. ( 1395تیمیك هَرى صادُ )

 ثبؿذ ثب ساّجشدّبی حن هؼئلِ استجبط هؼٌبداس ٍخَد داسد.  ّبی تفىش اًتمبدی هی هؤلفِ
ى داًـىذُ هٌْذػی ثیي ساّجشدّبی حن هؼئلِ ٍ ثؼذ خَدگشداًی دس تفىش اًتمبدی دس داًـدَیب

( sig; 0.00داسی آصهَى ) وِ ػغح هؼٌی نَىآّي، داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ساثغِ ٍخَد داسد. ساُ
ؿَد ٍ ّوجؼتگی ثیي ایي دٍ هتغیش ٍخَد داسد. ثبؿذ فشم كفش سد هی هی 05/0ثبؿذ، ٍ ووتش اص  هی

ًتبیح هؼٌبداس اػت.  دسكذ ًیض  1ٍ دس ػغح خغبی  461/0 شیت ّوجؼتگی ثیي دٍ هتغیش ًیض ثشاثش 
( ّوؼَ ثَدُ ٍ ثب 2015، یَسداوبل ٍ ّوىبساى )(1391(، اهیذٍاس )1395ایي فش یِ ثب هغبلؼبت ًبدیبى )

تَاى دس تجییي ایي فش یِ هی( غیشّوؼَ ثَد. 2018ٍ ّوىبساى ) وبستش (،1390تیمیمبت كبدلپَس )
ثبؿذ ثب ساّجشدّبی حن هؼئلِ استجبط یّبی تفىش اًتمبدی ه گفت ثیي ثؼذ خَدگشداًی وِ اص صیش هؤلفِ

  هؼٌبداس ٍخَد.
ؿَد ثب تَخِ ثِ ًمؾ  ییـٌْبد هی  ؿَد . دس اًتْبی همبلِ ثِ ییـٌْبد ثِ یظٍّـگشاى آیٌذُ اؿبسُ هی

دس خْبى ػشؿبس اص تغییشات اهشٍص ،الذاهبت الصم ثشای ؿٌبخت ٍ ٍحن هؼئلِ اّویت تفىش اًتمبدی 
ػٌَاى  ثب هفَْم ٍ اثؼبد تفىش اًتمبدی ثِفٌی هٌْذػی ّبی  سؿتِ اػضبی ّیبت ػلوی آؿٌب ػبختي

هٌبثغ اعالػبتی تٌْب هیذٍد ثِ اثضاسّبی خَدػٌدی گیشد.یىی اص وبسوشدّبی هْن آهَصؽ ػبلی اًدبم 
 .اػتفبدُ وٌٌذهلبحجِ ، هـبّذُ  ...  ثَدُ ٍ ثشای ایٌىِ اسصیبثی ثْتشی كَست گیشد هیممبى اص سٍؽ 
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 ،عشاحی ٍ اػتجبس یبثی الگَی تفىش اًتمبدی ٍ اثشثخـی آى ثش ؿیَُ ّبی حن هؼئلِ ٍ  (.1397ف. ) احوذ ثیگی
یبدگیشی هـبسوتی دس داًـدَیبى داًـگبُ آصاد ٍاحذ تْشاى ؿوبل، سػبلِ دوتشی: داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم ٍ 

 تیمیمبت تْشاى.

 ّبی حن هؼئلِ دس داًؾ آهَصاى دختش همغغ  گشایی ٍ تفىش اًتمبدی ثب ػجه ساثغِ ووبل (.1394ع. ) ی،اػاله
 دثیشػتبى، تْشاى: داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ تْشاى هشوض.

 ،ّبی  ّبی تفىش اًتمبدی داًـدَیبى داًـگبُ ّبی دسػی ثش هْبست ثشسػی ًمؾ ثشًبهِ (.1390ا. ) .ص اعْشی اكفْبًی
 ػلَم یضؿىی اكفْبى، سػبلِ دوتشی: داًـگبُ اكفْبى. اكفْبى ٍ

 ،ساثغِ تفىش اًتمبدی ثباًگیضُ ییـشفت داًـدَیبى وبسؿٌبػی اسؿذ داًـگبُ ثیشخٌذ، داًـگبُ  (.1391ع. ) اهیذٍاس
 ثیشخٌذ.

 ،ّبی  ثشسػی اثشثخـی آهَصؽ ثِ ؿیَُ ثیث گشٍّی ثش حن هؼئلِ، تفىش اًتمبدی ٍ هْبست (.1394ا. ) ییشیبى ؿشیف
 داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ تْشاى هشوض. تْشاى: استجبعی داًؾ آهَصاى همغغ دثیشػتبى ؿْشػتبى ًَسآثبد،

 ،ساثغِ آهَصؽ تشغیجی ٍ هْبست حن هؼئلِ ثب تفىش اًتمبدی دس داًؾ آهَصاى همغغ هتَػغِ  (.1391ع. ) خؼفشی
 جبعجبیی.تْشاى: داًـگبُ ػالهِ ع سٍصی ٍ ػبدی ؿْشػتبى وجَدس آٌّگ، ؿجبًِ

 ،ثشسػی اثشثخـی آهَصؽ ساّجشدّبی یبدگیشی خَدتٌظیوی ٍ هْبست حن هؼئلِ ثش یبیؼتگی  (.1395ف. ) خٌذاى
 داًـگبُ ػالهِ عجبعجبیی. تْشاى: تیلیلی ٍ ثْجَد تفىش اًتمبدی دس دختشاى همغغ هتَػغِ ؿْشػتبى تٌىبثي،

 ،ٍتْشاى: داًـگبُ  ّبی ؿخلیتی داًـدَیبى. ی ٍ ٍیظگیّبی فشد ساثغِ تفىش اًتمبدی ثب تَاًبیی (.1395ؽ. ) خَؽ س
 الضّشا.

 ،تْشاى: اًتـبسات دٍساى. سٍاًـٌبػی یشٍسؿی ًَیي، (.1393ع. ) ػیف 

 ،ُّبی فشاؿٌبختی ٍ ساّجشدّبی حن هؼئلِ ثب ًمؾ هیبًدی  (. تیلین سٍاثظ ثیي هْبست1396ل. ) ؿدبػی صاد
 خَدوبسآهذی تیلیلی، وبؿبى: داًـگبُ وبؿبى.

 ثشسػی ساثغِ تَاًبیی حن هؼئلِ ػلوی ثبهْبست ّبی صًذگی )تفىش خالق، حن هؼئلِ ٍ  (. 1390ى. ) پَس،كبدل
 تجشیض: داًـگبُ تجشیض. گیشی( داًـدَیبى داًـگبُ تجشیض، تلوین
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 ( .ثشسػی ػَاهن هشتجظ ثب گشایؾ ثِ تفىش اًتمبدی ٍ حن هؼئلِ دس داًؾ آهَصؽ همغغ 1390كبلیی وشهبًی، آ .)
 ًبحیِ یه ؿْش وشهبى، وشهبى: داًـگبُ ؿْیذ ثبٌّش وشهبى.هتَػغِ 

 ،.اسصؿیبثی اثشثخـی آهَصؽ ساّجشدّب ٍ فٌَى هجتىشاًِ  (.1397ع. ) سٍصثْبًی، ٍ ش. ًبهذاس، ػؼگشی، ى.،  شغبهی، ش
 . 97-116ّبی دفبػی،  فللٌبهِ هذیشیت ٍ ًَآٍسی دس ػبصهبى حن هؼئلِ،

 ،ثشسػی سٍیىشد حن هؼئلِ دس فشایٌذ، ػَهیي  (.1394فشخی، ة. ) ٍ ف. ،م.، ػبثذی ثفشاخشد هیوذی، م.، فشخی
 .1-6وٌفشاًغ هلی تَػؼِ یبیذاس دس ػلَم تشثیتی ٍ سٍاًـٌبػی، 

 ،ثشسػی سؿذ تفىش اًتمبدی داًـدَیبى سؿتِ صثبى ٍ ادثیبت فبسػی  (.1395ا. ) هیوذیبسی، ٍ ج. یبحمی، ا.، لجَل
 .1-29فللٌبهِ ػلوی یظٍّـی،  دٍػی هـْذ(،)هغبلؼِ هَسدی داًـدَیبى داًـگبُ فش

 ،اثشثخـی آهَصؽ حن هؼئلِ، ثش تفىش اًتمبدی ٍ خَدوبسآهذی تیلیلی داًؾ آهَصاى هتَػغِ  (.1392ع. ) لشهضی
 ؿْش وبصسٍى، وبصسٍى: داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ هشٍدؿت.

 ،ثِ تفىش اًتمبدی ٍ هْبست حن هؼئلِ (. تأثیش اػتفبدُ اص ٍة وَزیؼت ثش ػولىشد دسػی، گشایؾ 1395س . ) گشخی
، اسان: داًـگبُ 94-95داًؾ آهَصاى یؼش هتَػغِ اٍل دس دسع ػلَم تدشثی دس هذاسع هتَػغِ هـْذ وبٍُ ٍسٍدی 

 .اسان

 ،ّبی تفىش اًتمبدی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ حن هؼئلِ، اٍلیي  (. یشٍسؽ هْبست1390ش. ) وبسؿىی، ٍ ص. هبؿبالْی ًظاد
 هـْذ: داًـگبُ فشدٍػی هـْذ. .1-11لَم ؿٌبختی دس تؼلین ٍ تشثیت، ّبی ػ ّوبیؾ یبفتِ

 ،تْشاى: اًتـبسات ػوت اثیلی، تشخوِ خذایبس (. آهَصؽ تفىش اًتمبدی،1395ذ. ) هبیشص. 
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