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باقز باقزیانَ ،1ازی مزحمتی

-1اوتبؼیبـٌ ،فٔ ٜٚؽیفیت اخفاییٚ ،اضؽ وبـی ،ؼاٍٍ٘ب ٜپیبْ ٘ٛـ  ،وبـی ،ایفاٖ
-2ؼاٍ٘دٛی وبـٌٙبوی اـٌؽٌ ،فٔ ٜٚؽیفیت اخفایی ٚ ،اضؽ وبـی ،ؼاٍٍ٘ب ٜپیبْ ٘ٛـ  ،وبـی ،ایفاٖ
 .1چکیسٌ
ؼـ وبقٔبٖ ٞبی ٘ٛیٗ اوتمفاـ تفىف وبـآففیٙی  ٚاوتفبؼ ٜاق آٖ أفی اختٙبة ٘بپؿیف اوت  ٚثی ٚ ًٙتٛا٘بیی ٔٛوىبٖ ػبُٔ
تِّٛؽ ٔ ٚفي وبقٔبٖ ٞبوت .پفٚـي  ٚتمٛیت ـٚضی ٝی وبـآففیٙی ؼـ وبقٔبٖ ٔىتّكْ ففا ٓٞآٚـؼٖ ثىتفی ٔٙبوت اوت
و ٝیىی اق آٖ ٞب ،وبغتبـ  ٚتٍىیالت وبقٔب٘ی ٔٙبوت ٔی ثبٌؽٞ .ؽف ایٗ پم ،ًٞٚثفـوی تؤثیف وبغتبـ وبقٔب٘ی ثف
ٌفایً ث ٝوبـ آففیٙی ٔی ثبٌؽ .ایٗ پم ًٞٚاق ٘ظف ٞؽف اق ٘ٛع وبـثفؼی  ٚاق ضیث خٕغ آٚـی ؼاؼٞ ٜب اق ٘ٛع تِٛیفی
پیٕبیٍی اوت .خبٔؼة آٔبـی تطمیك ،وّی ٝوبـوٙبٖ ؼاٍٍ٘ب ٜآقاؼ اوالٔی ٚاضؽ ػّی آثبؼوت َٛث ٝتؼؽاؼ ٘ 124فف ٔی ثبٌؽ.
ضدٓ ٕ٘٘ 92 ٝ٘ٛفف ثف اوبن خؽٛٔ َٚـٌبٖ  ٚث ٝـٚي ٌٕ٘ ٝ٘ٛیفی تّبؼفی عجم ٝای ا٘تػبة ٌؽ .ؼاؼٞ ٜبی تطمیك اق
عفیك پفوٍٙبٔ ٝالٔپىیٗ  ٚؼن ( )1996خٕغ آٚـی ٌؽ و ٝـٚایی ٔطتٛا ی یفوٍٙبٔٞ ٝب ثب تٛخ ٝث٘ ٝظف اوبتیؽ ٔتػُّ
تبییؽ ٌؽ ،خٟت وٙدً پبیبیی پفوٍٙبٔٞ ٝب ثب اوتفبؼ ٜاق ضفیت آِفبی وف٘ٚجبظ ثفای پفوٍٙبٔ ٝوبغتبـ وبقٔب٘ی ()0/841
 ٚثفای پفوٍٙبٔ ٝوٙدً ٌفایً ث ٝوبـاففیٙی(ٔ )0/921طبوجٌ ٝؽ ثفای آقٔ ٖٛففضیٞ ٝب اق ٔؽَ وبقی ٔؼبؼالت
وبغتبـی  ٚاق ٘فْافكاـٞبی  SPSS v.19 ٚ PLSاوتفبؼ ٜث ٝػُٕ آٔؽ٘ .تبیح پمٍ٘ ًٞٚبٖ ؼاؼ و ٝاق ٔیبٖ و ٝػبُٔ
تٕفوك ،ـوٕیت  ٚپیسیؽٌی تٟٙب ػبُٔ تٕفوك وبقٔب٘ی ثف ٌفایً وبـوٙبٖ ث ٝوبـآففیٙی تؤثیف ٔثجت ٔ ٚؼٙبؼاـی ؼاـؼ.اق
ایٙف ٚوبغتبـ وبقٔب٘ی ثفٌفایً وبـآففیٙب٘ ٝتبثیف ٔثجت ٔؼٙبؼاـی ؼاٌت ٚ ٝیبفتٞ ٝبی ایٗ پمٔ ًٞٚیتٛا٘ؽ ثٔ ٝؽیفاٖ ؼاٍٍ٘بٜ
ؼـ ٌٙبوبیی ضؼفٟب  ٚلٛت ٞبی عفاضی وبغتبـ وبقٔب٘ی ٔؤثف ؼـ ثفٚق ـفتبـٞب  ٚتٕبیالت اففاؼ ؼـ خٟت فؼبِیتٟبی
وبـآففیٙب٘ ٝوٕه وٙؽ.
ياصگان كلیسی :وبغتبـ وبقٔب٘یٌ ،فایً ث ٝوبـآففیٙی ،ـوٕیت ،تٕفوك ،ؼاٍٍ٘ب ٜآقاؼ
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