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  هدیکچ
 ققحم هک یلصا هلئسم ،تسا هدش لیدبت کیژتارتسا و یتایح ترورض کی هب یلعف راکو بسک طیحم رد اه نامزاس یارب یربهر هعسوت
 مولع هاگشناد رد یدروم هعلاطم اب ناریا یتلود یاهنامزاس رد یربهر هعسوت بسانم یوگلا هک تسا نیا دنک یم لابند شهوژپ نیا رد
 ،تسا یدربراک و یا هعسوت ،فده رظن زا شهوژپ ؟دشاب یم ییاه هفلوم و داعبا هچ یاراد وگلا نیا و ؟دشاب دیاب هنوگچ ناردنزام یکشزپ
 یهاگشناد ناگربخ لماش یفیک شخب رد یرامآ هنومن ،تفرگ ماجنا یمک و یفیک هلحرم ود رد هک ،تسا هتخیمآ شور و تیهامرظن زا
 یروآعمج یارب .دیدرگ نییعت رفن 062 هنومن مجح اب ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد نانکراک ،یمک شخب رد و رفن 63 دادعت هب
 شور زا ییایاپ نییعت یارب و دیسر ناگربخ دییات هب تالاوس یئاور .دش هدافتسا هتخاسققحم همانشسرپ و یا هناخباتک شور زا تاعالطا
 یاه لماع صیخشت تهج ،دش هدافتسا تلتراب و ریام – رزیاک بسانت نومزآ زا اه هنومن تیافک نییعت یارب ،دش هدافتسا یبیکرت ییایاپ

 SMART PLS رازفا مرن اب یراتخاس تالداعم یبای لدم زا وگلا شزارب یارب و یفاشتکا یلماع لیلحت شورزا یربهر هعسوت هزاس
 لماش هک رایعم هن اب و تیعضو و یمتسیس ،یدرف :حطس هس هعسوت قیرط زا یربهر هعسوت ،شهوژپ یموهفم لدم ساسا رب.دش ماجنا

 اب و یسایس و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا تیعضو ،یربهر طیحم ،ینامزاس یریگدای ،یکارتشا یربهر ،هکبش طیارش ،ربهر یاهراتفر
  .دوش یم متسیس تبثم یراگزاس ثعاب یعامتجا ماظن رد شنت و زیلاتاکوتا طیارش هئارا

 
 هاگشناد ،لدم ،یتلود یاه نامزاس ،یربهر هعسوت :یدیلک تاملک

                                                           
 mojtabatabari@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -1
 .دشابیم ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد :هعلاطم دروم) یتلود یاهنامزاس رد یربهر هعسوت نییبت و یحارط:ناونع اب یرتکد هلاسر زا جرختسم هلاقم نیا
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 همدقم
. تسا هدش لیدبت کیژتارتسا و یتایح ترورض کی هب یلعف راکو بسک طیحم رد اه نامزاس یارب یربهر هعسوت

 سیسنارف).دننک یم دیکات ناربهر لاعف هعسوت رد یراذگ هیامرس هب زاین رب روهظون یاه دنور و یخیرات یا هدادیور
 ،ندنام هدنز یارب ور نیا زا و دنراد تکراشم یتباقر طیحم کی رد یا هزادنا ره رد اه نامزاس.(01 :1440 ،وگامآ
 و رازاب رد تارییغت هب ،دنراد یروآون هب لیامت دنراد رثوم ناربهر هک ییاه نامزاس .دنتسه بسانم یربهر دنمزاین
 ییاراک ،(3 :3440 ،تاکسا).دننک یم ظفح ار ًالاب درکلمع و دنهد یم خساپ اه شلاچ هب هناقالخو دنراد هجوت طیحم
 زا یشخب ناونع هب دیاب یربهر هعسوت هب درکیور .دراد هدنیآ ناربهر هعسوت و باختنا هب یگتسب اه نامزاس یاقب و
 تکرش یور رب تارثا ندناسر رثکادح هب یارب زاین دروم هجوت و تیامح تفایرد روظنم هب اه نامزاس راتخاس
 و بذج یارب اه یژتارتسا نیرترثوم زا یکی رثوم یربهر هدنزاس گنهرف کی ندرک هنیداهن .دوش هدهاشم ناگدننک
 هعسوت یارب تدمزارد درکیور کی دیاب اه نامزاس .تسا تدمدنلب رد یتباقر تیزم نیمضت و اهدادعتسا ظفح
 یربهر تیریدم یاه حرط تدم دنلب تیقفوم .دننک داجیا رثوم ناربهر دیلوت یارب یتیامح طیحم کی داجیا و یربهر
 روترآ).دنادب تدم دنلب کیژتارتسا تیولوا ناونع هب ار هدنیآ ناربهر هعسوت هک دراد ینامزاس گنهرف کی هب یگتسب
 .(01 :1140 ،ناراکمه و زنیبار
 هدافتسا اب ات تسا مدرم هب نداد هزیگنا هب مادقا ،یربهر لصا رد ،دراد دوجو یربهر زا یددعتم فیراعت هک یلاح رد
 ناونع هب ار یربهر (9140) ناراکمه و رفوتسیرک .(1440 ،وگامآ سیسنارف ).دننک لمع یرابجا ریغ رازبا کی زا
 فادها رب ریثات ،نادنمراک رب ریثات ،نانکراک کاردا ،شقن یربهر ،لماعت یاهوگلا ،یربهر راتفر ،یصخش یاه یگژیو
 ناونعب ار یربهر (4440) ید دیوید و (0140) ناج و ید دیوید .دنناد یم ینامزاس گنهرف رب ریثات و هفیظو
 نانکراک و ربهر نیب طباور رب امومع یربهر هاگدید نیا . تسناد فادها هب یبایتسد تهج رد تاریثات زا یدنیارف
 :0140 ،مولک کم سورب).دوش داجیا رثوم ناربهر هعسوت و داجیا یارب دیاب هک یطیارش دروم رد هن اما ،تسا زکرمتم
 و شقن هک ارچ ،(1 :1140 ،ناراکمه و ید نو)دنوش زهجم یربهر یاه تراهم اب نانکراک مامت هک تسا مهم ،(1
0 نوسناج).دنتسه یتایح ،اه هورگ رد دهعت شرورپ و یگتسبمه داجیا ،تهج میظنت رد یربهر یاهدنیارف  قبط ،(444
 اهنآ دربراک سپس و یربهر میهافم و یروئت مهف ییاناوت ادتبا یتنس یربهر ساسا (9440) ناراکمه و نوسیروم هتفگ
 ظفح و یزاس هدایپ یارب اه نامزاس ییاناوت رب یمهم ریثات رثوم یربهر نادقف .تسا یعقاو یگدنز یاه ویرانس رد
 دیاب یربهر یاه تراهم هک دننک یم داهنشیپ (2140) ناراکمه و گربملوه.تسا هتشاد کیژتارتسا رییغت تاراکتبا

 یارجا یارب یزیر همانرب ،زادنا مشچ زا تیامح ،طابترا یرارقرب ،فادها داجیا ،هدنیآ ینیب شیپ ریظن یرصانع لماش
 زا یا هیاپ رب یربهر هعسوت هک دننک یم هفاضا (1440) دیوید و یلش .دشاب بسانم یاج رد همانرب نداد رارق و نآ
 دننام ربهر یاه یگژیو هلیسو هب ،اه تراهم نیا .تسا هدش هتخاس یراتفر و یساسحا-یعامتجا ،یتخانش یاه تراهم

 .دننک یم مهارف یربهر یارب یا هیاپ ،یمومع و یعامتجا ،یلمع شوه و تیقالخ ،دامتعا ،ندوب زاب ،یهاگآدوخ
 رد رثوم یربهر یاه هویش ظفح روظنم هب ار یا هژیو هجوت هدنیآ ناربهر هعسوت هب اه نامزاس هک تسا مهم ،نیاربانب
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 صخشم یلمع هیواز کی ربهر ی هعسوت دروم رد ثحب .دنهد صاصتخا ًالاب ینامزاس درکلمع و نامز لوط
 رتهب هرادا یارب دمآراک یناربهر ،یلاع شزومآ ماظن رد عیرس تارییغت و عماوج یگدیچیپ .(1 :9140 ،رفوتسیرک)دراد
 رادیاپ هعسوت رد هک دنا هدش لیدبت یمهم یعامتجا یاهنامزاس هب اههاگشناد رضاح رصع رد.دبلط یم اه هاگشناد روما
 یشان یاهزاین هب یئوگخساپ رد مه و تًالوحت شیادیپ رد مه اههاگشناد عقاو رد .دننک یم افیا یمهم شقن اهروشک
 رد یربهر شقن هنیمز رد هدش حرطم بلاطم هب هجوت اب .دنراد هدهع رب یساسا شقن ،هعماج نوگانوگ تًالوحت زا

 رد یربهر هعسوت بسانم یوگلا هک تسا نیا دنک یم لابند شهوژپ نیا رد ققحم هک یلصا هلئسم ،نامزاس
 نیا و ؟دشاب دیاب هنوگچ (ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد ) یلاع شزومآ ماظن رد هژیو هب ناریا یتلود یاه نامزاس
 ؟دشاب یم ییاه هفلوم و داعبا هچ یاراد وگلا
  قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابمرب یرورم

 یربهر هعسوت

 دوش فیرعت یربهر تیفیک دوبهب یارب کیتامتسیس و هدش یزیر همانرب یاه شالت ناونع هب دناوت یم یربهر هعسوت
 یاه تراهم هعسوت ثعاب یعامتجا و یسایس ،یروآ نف ،راک و بسک هنیمز رد عیرس تارییغت.( 329 :3440 ،جیارک)
 شیازفا هب ور تیولوا کی هب لیدبت یربهر هعسوت یاه همانرب ،هجیتن رد ،(03 :0140 ،لیج).تسا هدش رثوم یربهر
 و یبایزرا زا عماج یا هعومجم داجیا رب قفوم رایسب یاه تکرش .دنا هدش یتلود یاهنامزاس و اه تراجت یارب
 ،دجم).دننک یم تیامح نامزاس رسارس رد ار اهدادعتسا زا یعیسو فیط هک دنراد زکرمت یربهر هعسوت یاه همانرب

 لنسرپ هعسوت ،یناهج زکرمت ،تینهذ رییغت لماش دننک یم کمک یربهر هبرجت کی هب هک یلصا رصانع ،(190 :2140
 ناگدننک تکرش قیوشت ییاناوت ،یربهر هعسوت دنیارف ره تیقفوم همزًال .تسا یربهر و یراجت یاه تراهم دوبهب و
 ناراکمه و سورب). تسا یراک هنیمز هب اه ییاناوت و شناد لاقتنا دوبهب روظنم هب یریگدای یاه هبرجت باتزاب هب

 ،دنک یم تیوقت ار نامزاس یاضعا ،دنک یم لیهست ار تارییغت ،هدنریگدای نامزاس کی ،(3440 ،یرش) .(109 :2440
 ار یربهر ی هعسوت و دنک یم داجیا یریگدای یارب ار ییاه تصرف ،دنک یم قیوشت ار تاعالطا کارتشا و یراکمه
 و دید هعسوت ،فده و اه شزرا تیوقت ،بوخ ربهر کی یلصا فده ،(1140) ید نو رظن قبط.دهد یم جیورت
 هک تسا مهم هک دنک یم هفاضا (1140) ید نو .تسا بسانم ینامزاس تارییغت داجیا و موادت داجیا ،یژتارتسا
 ار ییاه شیامزآ سپس و دننک داجیا یربهر یشخبرثا یبایزرا یارب درادناتسا کی ادتبا یربهر ناگدنهد هعسوت
 تسا مزًال نینچمه .دنک داجیا یربهر تیحالص و شزومآ یاه یروآون نایم یمهم هطبار دناوت یم هک دننک یحارط
 تیریدم یمهف نینچ اب.میشاب هتشاد رثوم ناربهر داجیا یارب زاین دروم یا هنیمز لماوع ای و طیارش زا رتهب کرد هک
 .دهد هعسوت ار هدنیآ ناربهر دشر یارب مزًال طیارش دناوت یم دشرا
 لاقتنا دوبهب روظنم هب یریگدای براجت باتزاب هب ناگدننک تکرش قیوشت ییاناوت هب زین یربهر قفوم هعسوت دنیارف
 شناد و تراهم نیرمت یارب مزًال یاه تصرف ناربهر هک تسا یرورض .دراد یگتسب راک هنیمز هب اه تراهم و شناد
 ییاناوت و میهافم کرد مزلتسم یربهر هعسوت هک اجنآ زا .دنشاب هتشاد ار (یلمع یریگدای) یعقاو راک هنیمز رد دیدج
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 دربراک اب رظن قیبطت یارب یشزومآ یاهرازبا زا یعیسو فیط زا راک و بسک نایبرم هک تسا مهم ،تسا لمع رد اهنآ
 رب دیاب ییاه همانرب نینچ ،ینف یلغش یاه تراهم ششوپ روظنم هب هوالع هب .(090 :3440 ،تاکسا) دننک هدافتسا

 نیا هک تسا نیا رب داقتعا .دننک زکرمت یدرف نیب تالماعت و ینامتخاس یاه میت ،شرگن رییغت ،ییافکدوخ
 .(001 :1140 ،ناراکمه و شام) .دنتسه یرو هرهب و ینامزاس درکلمع یارب هدنزاس یاه دیلک اه تیحالص
 یربهر یشخبرثا
 قیرط زا هدننک تیاده یاه نامزاس رد یربهر یرو هرهب شیازفا ،یربهر هعسوت یاه همانرب همه زا یلصا فده
 فادها هب یبایتسد رب یراذگ ریثأت رد ربهر تیقفوم هب یربهر یشخبرثا .تسا رییغت و نانیمطا مدع یاه هرود
 رثوم یربهر .تسا عیاقو هب خساپ و لباقتم یاهدادیورزا یلماکت دنیآرف کی یربهر یشخبرثا ،دراد هراشا ینامزاس
 دوس عبنم ،رثوم یربهر ،عقاو رد .دریگ یم رارق هجوت دروم اه نامزاس دشر و درکلمع یارب یا هیاپ ناونع هب بلغا
 داجیا لماش رثوم ینامزاس ناربهر یساسا شقن ،تسا ینامزاس دشر و درکلمع یارب یا هیاپ و اه نامزاس یارب یتباقر
 یارب مزًال هعماج داجیا ،هاگدید هب یبایتسد یارب مزًال یژتارتسا و زادنا مشچ کی داجیا ،فده و اه شزرا تیوقت و
 :9140 ،ناراکمه وًالوی) .تسا ءاقب و دشر نانیمطا یارب مزًال تارییغت تیریدم نداد لکش و اه یژتارتسا یارجا

1400). 
 دوخ ،یتیسنج شقن ،هطلس ،شوه لماش ،دراذگب ریثأت یربهر یشخبرثا رب تسا نکمم هک یدرف یربهر یاه یگژیو
 و نیبور).تسا ییارگ نورب و یساسحا تابث ،نادجو ،یناجیه شوه ،دوخ رب تراظن ،یمومع ندوب دمآراک
 یربهر و یزاسدنمناوت ،یشزیگنا دوخ ،دوخ رب تراظن یربهر یاه تراهم ،نیا رب هوالع .(130 :1140 ،ناراکمه
 تسیز طیحم زا تیامح حطس .(121 :2140 ،ناراکمه و تربار) دراذگ یم ریثات یربهر یشخبرثا رب نیرفآ لوحت
 دوش یم صخشم گنهرف کی اب یتیامح طیحم کی .دراذگب ریثأت یربهر یشخبرثا و ربهر باختنا رب دناوت یم زین
 ،رثوم ناربهر هعسوت و ءاقترا یگنوگچ رتهب کرد یارب .دنک یم قیوشت هنًالاعف و دنمشزرا ار یربهر هعسوت دنور هک
 هک یطیحم داجیا تیمها کرد .دوش یم یربهر باختنا و روهظ لیهست ای داجیا ببس یزیچ هچ هک مینادب دیاب ادتبا
 حوطس مامت رد هدنیآ ناربهر هعسوت رد ،دنک یم ییاسانش هدنیآ یاه لیسناتپ و یلعف یاه تیقفوم یارب ار دنمراک ره
 ناربهر ،دوش مهارف رثوم ناربهر داجیا یارب دیاب هک یا هنیمز لماوع ای طیارش رتهب کرد اب .تسا مهم رایسب نامزاس
 ناراکمه و نامیدرو).دوش مهارف هدنیآ ناربهر دشر لیهست یارب مزًال طیارش ات دنوش رتزهجم دنناوت یم ینامزاس
 نانکراک طسوت ربهر شریذپ و تیاضر ،راتفر ،نادنمراک یاه شرگن هب عاجرا اب دناوت یم زین ربهر یشخبرثا.(1440
 هطبار کی هکنیا داهنشیپ اب ناوت یم ار ینامزاس یاهدرواتسد ،دنک یم داهنشیپ ،(219 :9140 ،رفوتسیرک ).دوش یبایزرا

 یلامتحا یربهر لدم رب ینتبم حیضوت نیا .داد حرش ،دراد دوجو ینامزاس یربهر ییآراک اب یگتسبمه و میقتسم ی
 ود هب یگتسب موادت و ییایوپ نیا .دریگ یم رظن رد موادم و ایوپ تعیبط ناونع هب ار یربهر تیقفوم نازیم هک تسا
 یلاح رد ،دراد هراشا یناهج هاگدید رد یربهر تاکاردا هب ینتم تقد .عقوم هب تقد و ینتم تقد ینعی ،دراد رتماراپ
 یم هراشا یصاخ هطقن کی رد یعامتجا طیحم و راک و بسک طیحم رد یربهر عقوم هب کاردا هب عقوم هب تقد هک
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 دروم نامز لوط رد یربهر یشخبرثا یبایزرا و یسررب یارب یبوچراچ ناونع هب تسا نکمم یلامتحا لدم .دنک
 ینامزاس قفومان ای و قفوم یاه تیقفوم هب هک یصاخ عیاقو ییاسانش یارب تسا نکمم نینچمه .دریگ رارق هدافتسا
 یم داهنشیپ یربهر یشخبرثا یارب ار یتیعقوم درکیور کی ،(2440) نترولیس و نچ.دوش هدافتسا ،تسا هدش رجنم
 تالیامت و ییاناوت ،یگدامآ نیرتهب اب قباطم هک دننک هدافتسا یا یربهر کبس زا دهد یم هزاجا ناریدم هب هک دنهد
 رجنم طلست تحت یگدامآ و یربهر کبس نیب بوخ یگتسبمه کی هک دنک یم نایب یتیعقوم درکیور.دشاب ناتسدریز
 راتفر ،دبای یم شیازفا ناوریپ یگدامآ حطس هک روطنامه .دوش یم ناتسدریز درکلمع و تیاضر زا یرتًالاب حطس هب
 یم لماش ار (طباور یریگ تهج) یعامتجا یفطاع زا رتمک تیامح و (راک یریگ تهج) رتمک راتخاس ،رثوم ربهر
 تیلوئسم ناوریپ ،یگدامآ زا ییًالاب حوطس اب ،لاح نیا اب .دراد تیاده هب زاین ربهر ،یگدامآ رت نییاپ حطس رد .دوش
 .(2191 ،دراچنالب و یسره).دنراد هدهع رب ار راک تهج
 قیقحت هنیشیپ

 رد ققحم ،شناد رب ینتبم یناهج درکیور اب یناسنا عبانم هعسوت :ناونع اب یشهوژپ رد .(2191) رصان ،یساپسریم
 هب و یعامتجا ،یگنهرف یاهیگژیو تیوقت و داجیا و یشنیب و یتراهم ،یملع دعب زا یناسنا عبانم هعسوت هب هلاقم نیا

 لایدوبراپ ویکسل و نیل یرش.تسا هدش هتخادرپ یناسنا هیامرس هدوزفا شزرا داجیا رتسب ناونع هب یسایس هژیو
 دنا هتفای تسد جیاتن نیا هب . براجت نیرتهب زا یریگدای : یربهر هعسوت :ناونع تحت یشهوژپ رد .(3440) گنیس
 یحارط ،بسانم نابطاخم باختنا ،لماک یجنسزاین : لماش هک ،تسا رثوم یربهر هعسوت یارب یدیلک لماع شش هک
 و ،یبایزرا متسیس کی ،لماک یریگدای متسیس کی یارجا و یحارط ،راکتبا زا تیامح یارب بسانم یاه تخاسریز
 هلحرم شش زا دنناوت یم اه نامزاس ،داد ناشن جیاتن نینچمه ،اه یتساک رد دوبهب و شاداپ یارب هطوبرم تامادقا

 .دننک هدافتسا یربهر شخبرثا هعسوت یاه یژتارتسا یارجا و هعسوت هب کمک یارب هلاقم نیا رد هدش ییاسانش
 یاه یروآون یخرب ییاسانش هب ،یربهر یشخبرثا و هعسوت :ناونع تحت یشهوژپ رد .(1440)وگامآ سیسنارف
 دیاب یربهر هعسوت ،دهد یم ناشن اه هتفای. ،هدوب یربهر تایبدا رب یرورم اب هلاقم نیا شور ،هتخادرپ یربهر هعسوت
 یاه شلاچ اب بسانم روط هب دنناوت یم هک یناربهر داجیا روظنم هب تکرش گنهرف رد هچراپکی روط هب و دشاب یتباقر
 ،اه نامزاس یلعف یربهر نارحب هب یگدیسر روظنم هب دنک یم داهنشیپ هلاقم نیا .دشاب هدش ماغدا ،دننک هلباقم ینامزاس
 هب ینامزاس دهعت و یناهج هاگدید کی رب نینچمه .دننک هدافتسا کیتامتسیس درکیور زا دیاب یربهر ناگدنهد هعسوت
 یایازم ییاسانش رب ار دوخ زکرمت تدمزارد رد دیاب اه نامزاس هک تسا هدش داهنشیپ .دراد دیکات یربهر هعسوت

 زا یلدم:ناونع تحت یشهوژپ رد .(9140) کرالک سًالوکین .دنهد رارق یربهر هعسوت یاه همانرب رد یراذگ هیامرس

 رد یدرف زکرمت کی ندرک هصالخ هب یتنس تروص هب یربهر هعسوت ،درک نایب ،یربهر هعسوت یگدیچیپ
 اهتفرشیپ ،ریخا یاهلاس رد .دنوش یم ریبعت ربهر ناونع هب یربهر هعسوت یاج هب رتشیب هک تسا هتخادرپ ییاه نامزاس
 هک تسا هدرک تکرح رت کیمتسیس و یطابترا یاهزادنا مشچ زا یربهر هدهاشم تمس هب یربهر هیرظن رد
 یم یربهر هعسوت لدم کی حیضوت هب تایبدا نیا ساسا رب هلاقم نیا .دراد یربهر هعسوت لمع یارب ییاهدمایپ
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 رب زکرمت کی بیکرت یارب یگدیچیپ یربهر هعسوت .دنک یم تفایرد یگدیچیپ ملع زا ار میهافم و اه هدیا هک دزادرپ
 یاهراتفر .دنک یم ییاسانش ار اهنامزاس رد یربهر کیمتسیس و لباقتم طباور هک تسا هدش داهنشیپ یدیلک دعب راهچ
 رظن رد یربهر یلک تاریثات داجیا روظنم هب هک دراد طابترا ینامزاس رت هدرتسگ یاه هنیمز و اهدنیآرف اب اجنیا رد دارفا
 (0) ،هکبش طیارش (1) لماش هک دنوش یم هداد حیضوت یگدیچیپ یربهر هعسوت لدم رد دعب راهچ .دنا هدش هتفرگ
 یدورت ؛نوتقوه ،ید یرفج .دنشاب یم یربهر یاه تراهم و شناد (0) و ینامزاس یریگدای (9) کرتشم یربهر

2)ولید ،یس  هلاقم فده.نامزاس رد یدرف تیقالخ شیاشگ دیلک :یربهر هعسوت :ناونع تحت یشهوژپ رد .(511
 یاهرگلیدعت ناونع هب ناوج یربهر هعسوت و غلاب یربهر هعسوت شقن یضرف لدم نومزآ و هعسوت یارب رضاح
-یم نایب جیاتن .تسا هدش میظنت یدرف تیقالخ و تیقالخ یارب هدش کاردا تیامح ،قالخ یدمآراکدوخ نیب طباور
 لیدعت ار یدرف تیقالخ و تیقالخ یارب هدش کاردا ینامزاس تیامح نیب هطبار دناوتیم غلاب یربهر هعسوت هک دننک
 تربار.دنک لیدعت ار یدرف تیقالخ و قالخ یدمآراکدوخ نیب هطبار دناوتیم ناوج یربهر هعسوت هک یلاحرد ،دیامن
 و یربهر هعسوت یاه تراهم :ناونع تحت یشهوژپ رد .(2140) مارتسا کب نیترام و نسرًال سونگم ،گربملوه

 یدمآراکدوخ هک یروط هب تسا یربهر ۀمانرب کی یبایزرا هلاقم نیا زا فده ،هتفشآ یاه نامز رد یریذپ فاطعنا
 یاه شقن اب طبترم هک هافر و یتمالس زا ییاه صخاش لکش هب ار یریذپ فاطعنا و یسایس یاه تراهم ،یربهر
 یتخانشناور میهافم هنوگچ هک دهد یم ناشن هعلاطم نیا .دنک ریخست ار دنشاب یم هتفشآ یاه نامزاس رد یربهر
 رد اه شلاچ اب ههجاوم یارب دنناوت یم جیاتن نیا هک دننک کمک یربهر هعسوت یدیلک جیاتن ندش نشور هب دنناوت یم
 .دنشاب یتایح ،دنوش یم هجاوم اهنآ اب ًااریخا ناریدم هک تابث یب و هتفشآ یراک طیارش
 ماجنا ارجا و فادها ،اوتحم :یربهر هعسوت تامادقا و اه شور ،ناونع اب یشهوژپ رد .(5112) ینُککریقِمم دجم -
 .تسا هدش بیکرت یهورگ و یدرف لیلحت و یبرجت یریگدای نیب ،یربهر هعسوت تالخادم هک داد ناشن اه هتفای . ،داد

 ،یلمع یریگدای :لماش هک ،تفرگ رارق هدافتسا دروم یربهر هعسوترد هدمع مادقا ای شور جنپ ،صخشمروط هب
 .تسا یزاس هکبش و شدرگ ،دروخزاب ،یرگیبرم
 قیقحت یسانششور

 زا ینعی ،تفرگ ماجنا (هتخیمآ) یبیکرت شور و تیهام ظاحل هب و تسا یدربراک و یا هعسوت ،فده رظن زا قیقحت
 یهاگشناد ناگربخ لماش یفیک شخب رد یرامآ هعماج .دش هدافتسا شهوژپ یارجا دنیآرف رد یمک و یفیک شور ود
 شخب ردو .دیدرگ نییعت یرظن عابشا عون زا رادفده یریگ هنومن شور هب رفن 11 دادعت هب هک تیریدم صصخت اب
 یفداصت یریگ هنومن شور اب رفن 210 دادعت هب هک ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد نانکراک هدنریگ ری رد یمک
 تایبدا رورم زا سپ هک بیترت نیدب ،تفرگ رارق یسررب دروم یفیک درکیور اب شهوژپ ادتبا ،دندش باختنا یا هقبط
 هدش رارکت اهوگلا زا یخرب رد اتدمع هک کرتشم یاهریغتم زا یدادعت ،قیقحت قباوس یسررب و عوضوم هب طوبرم
 و داعبا دییات یارب هک جارختسا ناگربخ قیرط زا ،رگید یشخب و ییاسانش هدوب نارظن بحاص رتشیب هجوت درومو
 لدم ،هلحرم دنچ یط رد یهاوخرظن زا سپ اتیاهن هک ،دش هدافتسا یهاگشناد برجم دیتاسا زا هدش نییعت یاه هفلوم
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 22 دادعت وگلا نیا ساسا رب و ،دیسر دییات هب هدننک لیهست ریغتم ود و هفلوم هن و دعب هس اب شهوژپ هیلوا یموهفم
 بسانم صخاش 10 اتیاهن cvi وcvr شور ود هب تًالاوس یئاوتحم یئاور یسررب زا سپ هک ،دش ییاسانش صخاش
 نییعت یارب ،.دش هدافتسا هتخاس ققحم همانشسرپ و یا هناخباتک شور زا تاعالطا یروآعمج یارب ،دش هداد صیخشت
 و تلتراب نومزآ و ریام – رزیاک نومزآ زا هنومن تیافک نییعت تهج .دش هدافتسا یبیکرت ییایاپ شور زا زین ییایاپ
 یبای لدم زا وگلا شزارب یارب و یفاشتکا یلماع لیلحت شورزا یربهر هعسوت هزاس یاه لماع صیخشت یارب
 و یمتسیس ،یدرف )حطس هس اب شهوژپ یموهفم لدم و دش ماجنا SMART PLS رازفا مرن اب یراتخاس تًالداعم
 تیعضو ،یربهر طیحم ،ینامزاس یریگدای ،یکارتشا یربهر ،هکبش طیارش ،ربهر یاهراتفر ) هفلوم هن و (تیعضو
 ییاهن دییات هب صخاش 10 اب و (شنت و زیلاتاکوتا) هدننک لیهست ریغتم ود و (یسایس و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا
  .دیسر
 اه هتفای
 ینابم هعلاطم زا سپ .تفرگ رارق ناگربخ دییات هب هک یربهر هعسوت هب طوبرم یاه هفلوم و داعبا نییعت هب هجوت اب
 نییعت یسررب هب همانشسرپ یزاس درادناتسا تهج ادتبا رد روظنم نیمه هب ،دیدرگ جارختسا صخاش 22 دادعت یرظن
  .دش هتخادرپ نآ ییاوتحم یهنماد
 شهوژپ یاههمانشسرپ ییاوتحم یهنماد نییعت
 ناگربخ لناپ زا CVR نییعت یارب ادتبا.دش هدافتساCVI و CVR شور ود زا تًالاوس ییاوتحم ییاور نییعت یارب
 یلو تسا دیفم ،تسا یرورض ) یتمسق هس فیط ساسا رب ار متیآ ره هک هدش تساوخرد رفن 11 زا لکشتم

 یارب سپس ،دشاب یم 10/4 یًالاب زایتما تمسق نیا رد شریذپ دح و ،دننک یسررب (درادن یترورض ،تسین یرورض
 ،طبترمریغ) یتمسق 0 فیط کی تروص هب حوضو و (ندوب طبترم ) ندوب یصاصتخا ،یگداس رایعم هس ،CVI نییعت
 لوبق لباق زایتما لقادح و ،تفرگ رارق یسررب دروم اههیوگ زا کیره یارب (طبترم الماک و طبترم ،طبترم یدودحات
 همادا رد .دنا هدومن بسک ار مزًال زایتما لقادح صخاش 10 دادعت هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب .تسا cvi 13/4 یارب
 .دش هتخادرپ شهوژپ تًالاوس یسررب هب همانشسرپ ندش ییاهن زا سپ

 ؟دنامادک ،ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد رد یربهر هعسوت لدم یاههفلوم و داعبا :لوا لاوس
 ایآ هک دش هتخادرپ عوضوم نیا یسررب هب یفاشتکا یلماع لیلحت زا هدافتسا اب ادتبا ،لاؤس نیا هب ییوگخساپ تهج
 هک هلئسم نیا صیخشت یاربروظنم نیمه هب .دشابیم بسانم رظن دروم ریغتم شجنس یارب هدش نییعت یاههزاس
 زا ؟ ریخ ای دنتسه بسانم یلماع لیلحت یارب (اهریغتم نیب هطبار و اههنومن هزادنا ) رظن دروم یاههداد دادعت

 داعبا یاه هزاس یسررب جیاتن روظنم نیمه هب .دیدرگ هدافتسا 0تلتراب نومزآ و 1ریام – رزیاک بسانت نومزآ صخاش
 .دش هداد ناشن .1-1 لودج رد ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد رد یربهر هعسوت لدم

 

                                                           
1.KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) 
2Bartlets Test of sphericity 
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 یربهر هعسوت لدم هزاس یارب تلتراب نومزآ و KMO صخاش جیاتن .1-1 لودج
 تلتراب نومزآ و ریام رزیاک بسانت نومزآ ددع هزاس
 
 یربهر هعسوت لدم

KMO 011/4 
Barttlett 340.2111 

Df 2941 
P-Value 1444/4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تلتراب تیورک نومزآ یرادانعم حطس و 011/4 ربارب (یرادرب هنومن تیافک)KMO رادقم ،دهد یم ناشن.1-1 لودج
 دروم یگتسبمه سیرتام هیاپ رب یلماع لیلحت یارجا ،یرادرب هنومن تیافک رب هوالع ،نیاربانب .تسا 1444/4 ربارب
 رد هدمآ تسد هب یلصا یاههفلوم لیلحت یارجا رد هک هیلوا یرامآ یاههصخشم .دوب دهاوخ هیجوت لباق زین هعلاطم

 .تسا هدش هداد شیامن .0-1لودج
 یربهر هعسوت لدم یاههفلوم طسوت هدش نییبت سنایراو دصرد و هدش جارختسا لماوع.2-1 لودج

 هفلوم
 هدش جارختسا یلماع یاهراب مود ناوت عومجم هیلوا هژیو ریداقم

 شخرچ زا دعب یلماع یاهراب مود ناوت عومجم
 سکامیراو

 
 لک

 زا دص رد
 سنایراو

 سنایراو زا دصرد
 لک یعمجت

 زا دص رد
 سنایراو

 سنایراو زا دصرد
 لک یعمجت

 زا دص رد
 سنایراو

 سنایراو زا دصرد
 یعمجت

1 01.01 10.30 10.30 01.01 10.30 10.30 03.0 49.41 49.41 
0 11.9 11.1 14.19 11.9 11.1 14.19 00.0 11.1 30.11 
9 21.0 10.1 49.00 21.0 10.1 49.00 10.9 10.3 11.10 
0 29.0 11.2 10.30 29.0 11.2 10.30 12.0 32.2 20.09 
2 13.1 11.9 30.12 13.1 11.9 30.12 12.0 12.2 04.19 
1 1 11. 11.9 11.02 11.1 11.9 11.02 02.0 92.2 02.90 
3 12.1 19.9 30.12 12.1 19.9 30.12 02.0 12.2 14.10 
1 92.1 99.9 12.11 92.1 99.9 12.11 92.0 42.2 12.02 
1 10.1 03.0 99.01 10.1 03.0 99.01 10.0 11.0 22.12 
41 11.1 12.0 01.11 11.1 12.0 01.11 00.0 11.0 00.01 
11 14.1 19.0 00.11 14.1 19.0 00.11 10.0 41.0 00.11 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 0 زا رتگرزب ؛قیقحت دروم لماع 11 (سنایراو زا دصرد)هژیو یاهشزرا دوش یم هظحالم .0-1 لودج رد هچنانچ
  .دننک یم نییبت ار هتسباو ریغتم سنایراو زا دصرد 11 اعومجم هک ،تسا

 هب یربهر هعسوت لدم داعبا یاههفلؤم زا کی ره یلماعراب نازیم نییعت و یفاشتکا یلماع لیلحت جیاتن ؛همادا رد
 ،داعبا زا کیره هب طوبرم تًالاؤس رد .دش هتخادرپ سکامیراو هویش هب یربهر هعسوت لدم هزاس یاههفلوم یسررب

 قبطنم تًالاؤس هیقب اب یبوخ هب تًالاؤس نیا هک دنتسه نیا رگنایب ،دشاب رتمک 42/4 زا اهنآ کارتشا تبسن هک یتًالاؤس
-هفلوم زا کی ره رد یجارختسا یاه هیوگ تقباطم زا یکاح ،هدمآ تسد هب جیاتن .دنوش فذح ،تسا رتهب و دناهدشن
  .دشاب یم سکامیراو شخرچ نومزآ ساسارب اه
 نومزآ عون نییعت یارب ،یربهر هعسوت لدم یاههفلوم و داعبا ندش صخشم و یفاشتکا یلماع لیلحت ماجنا زا سپ
 همه یارب P-Value رادقم هک فنریمسا – فورگوملوک نومزآ جیاتن ربارب اهریغتم ندوبن لامرن هب هجوت اب یرامآ
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 شزارب یسررب یارب یراتخاس تًالداعم یزاسلدم شور زا لدم داعبا دییات یارب اذل ،دشاب یم 24/4 زا رتمک اهریغتم
 .دش هدافتسا تًالاوس نومزآ و لدم
 لدم شزارب یسررب

 تروص یراتخاس لدم شزارب .0یریگ هزادنا یاه لدم شزارب .1 ،هلحرم ود یط رد شهوژپ نیا رد لدم شزارب
 .تفرگ
 شزارب یسررب یارب ،شهوژپ یموهفم لدم رد نونکم ریغتم هدزای دوجو هب هجوت اب :یریگ هزادنا یاه لدم شزارب.1
 .دش هدافتسا ارگاو ییاور و ارگمه ییاور ،ییایاپ رایعم هس زا یریگ هزادنا یاهلدم
 دیاب نآ رادقم هک.دش هدافتسا (CR1)یبیکرت ییایاپ زا PLS رازفا مرن زا هدافتسا هب هجوت اب ییایاپ نییعت یارب :ییایاپ
 تسا صخشم .9-1 لودج زا هک هنوگنامه رضاح شهوژپ رد .دشاب هزاس ینورد تابث رگنایب ات دشاب 3/4 زا شیب
  .دراد رایعم نیا ندوب بسانم زا ناشن بیارض یمامت

 PLS شور هب یربهر هعسوت لدم داعبا شزارب رد یلماع یاهراب بیارض .3-1لودج
اکوتا تًالاوس 

 زیلات

 راتفر
 ربهر

 یربهر
 یکارتشا

راگزاس
 ی

 طیارش
 هکبش

 طیحم
 یربهر

 تیعضو
 یعامتجا

 تیعضو
 یداصتقا

 تیعضو
 یسایس

 تیعضو
 یگنهرف

ف/شنت
 راش

 یریگدای
 ینامزاس

                 11.4       یریگدای

                 41.4       تیقالخ

                 11.4       یروآون

                       01.4  اههورگ یهدنامزاس

                       01.4 یهدنامزاس دوخ

     41.4                   یشزرا ماظن

     11.4                   دیاقع

     91.4                   اهراجنه

     13.4                   اهدامن

         11.4               تخادرپ ماظن

         11.4               تالیهست

         13.4               نکسم

 یربهر زا تیامح
 یکارتشا

  11.4                     

                     23.4   یمتسیس هکبش هعسوت

                     41.4   کرتشم یناعم

 عناوم ییاسانش
 تاعالطا

  01.4                     

                     33.4    تبثم شنت تیوقت

                     03.4   یعامتجا هیامرس

                     11.4   یهاگآدوخ

             03.4           طیحم اب لماعت

             13.4           نانکراک اب لماعت

             13.4           یطابترا یاهوگلا

             11.4           شناد کارتشا

             41.4           شوج دوخ یراکمه

               93.4         طیحم اب لماعت

               21.4         نانکراک اب لماعت

               33.4         یطابترا یاهوگلا

                                                           
1 Composite Reliability 



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 471 339 

               03.4         شناد کارتشا

 11.4                       دیدج یاه تیلباق

 11.4                        یریگارف هب قیوشت

 21.4                       تاهابتشا زا سرد

       11.4                 یزاس فافش

       11.4                 یئوگ خساپ

       91.4                 یروحم تلادع

                   93.4     شوج دوخ یراکمه

                   03.4     یراک هورگ زا تیامح

                   11.4     یراک طباور

 هلسلس ریغ طباور
 یبتارم

    13.4                   

                   11.4     یمسر ریغ تاطابترا

 شقن یراذگ کارتشا
 یربهر

    01.4                   

           31.4             تمالس

           11.4             تالیصحت

           03.4             یتیسنج تلادع

   13.4                     تاضراعت تیریدم

   01.4                     یزاس دنمناوت

   11.4                     نانکراک لالقتسا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .ددرگ یم هئارا (.0-1 لودج )لودج کی رد ارگمه ییاور جیاتن هارمه هب شخب نیا جیاتن ،همادا رد
 لدم زا هدافتسا اب ،دریگ یم رارق یسررب دروم ییاوتحم تروصب همانشسرپ ییاور هکنیا رب هوالع : ارگمه ییاور
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم زین ارگاو و ارگمه ییاور تروصب ،PLS یراتخاس تًالداعم
  .دشاب 0/4 زا رتشیب (AVE) یجارختسا یاه سنایراو نیگنایم هک تسا نیا ییاور ندوب ارگمه رایعم

  یربهر هعسوت لدم داعبا شزارب رد یبیکرت ییایاپ و ارگمه ییاور .4-1 لودج
 (AVE) یجارختسا سنایراو نیگنایم (CR) یبیکرت ییایاپ بیرض خابنورک یافلآ ییایاپ بیرض اه هفلوم 

 211.4 301.4 001.4 زیلاتاکوتا
 141.4 911.4 111.4 ربهر راتفر
 911.4 241.4 031.4 یکارتشا یربهر
.4 131.4 یراگزاس 101 141.4 
 112.4 121.4 333.4 هکبش طیارش
 141.4 111.4 401.4 یربهر طیحم
 913.4 111.4 213.4 یعامتجا تیعضو
 343.4 131.4 013.4 یداصتقا تیعضو
 213.4 911.4 141.4 یسایس تیعضو
 411.4 011.4 001.4 یگنهرف تیعضو
 131.4 011.4 213.4 اه شنت /شنت
1.4 091.4 ینامزاس یریگدای 11 103.4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .2-1 لودج رد نآ جیاتن هک ،تسا یریگ هزادنا یاه لدم شزارب یسررب رایعم نیموس ارگاو ییاور :ارگاو ییاور
 یاه هزاس AVE ریداقم رذج یواح سیرتام نیا یلصا رطق .دراد مود شور هب ارگاو ییاور دییات زا ناشنو تسا هدمآ
 یاراد ،دشاب رتشیب اه هزاس ریاس اب هزاس نآ یگتسبمه نازیم زا هزاس ره AVE ریداقم رذج نازیم رگا .دشاب یم قیقحت
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 یبوخ رایسب حطس رد رکذلا قوف رایعم هس ره ظاحل زا لدم ،دوشیم هدهاشم هک روطنامه .دوب دهاوخ ارگاو ییاور
 .دراد رارق

 (1891)رکرال و لنروف شور هب یربهر هعسوت لدم داعبا ارگاو ییاور یسررب و یگتسبمه سیرتام .5-1 لودج
اکوتا  

 زیلات

 راتفر
 ربهر

 یربهر
 یکارتشا

اگزاس
 یر

 طیارش
 هکبش

 طیحم
 یربهر

 تیعضو
 یعامتجا

 تیعضو
 یداصتقا

 تیعضو
 یسایس

 تیعضو
 یگنهرف

 /راشف
  شنت

 یریگدای
 ینامزاس

                       491.4 زیلاتاکوتا

                     233.4 009.4 ربهر راتفر

 یربهر
 یکارتشا

101.4 319.4 913.4                   

                 111.4 111.4 210.4 399.4 یراگزاس

               033.4 111.4 900.4 119.4 110.4 هکبش طیارش

 طیحم
 یربهر

090.4 029.4 929.4 911.4 410.4 413.4             

 تیعضو
 یعامتجا

-
214.4 

490.4 4. 902 124.4 439.4 090.4 001.4           

 تیعضو
 یداصتقا

144.4 100.4 210.4 414.4 319.4 099.4 319.4 101.4         

 تیعضو
 یسایس

111.4 110.4 330.4 131.4 049.4 200.4 219.4 130.4 101.4       

 تیعضو
 یگنهرف

449.4 119.4 420.4 449.4 109.4 112.4 010.4 211.4 330.4 001.4     

   001.4 010.4 400.4 904.4 944.4- 140.4 901.4 429.4 014.4 110.4 119.4 راشف//شنت

 یریگدای
 ینامزاس

130.4 019.4 939.4 130.4 090.4 190.4 910.4 010.4 129.4 142.4 109.4 211.4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .دراد ارگاو ییاور دییات زا ناشن رما نیا و دنک یم قدص شهوژپ یاههزاس مامت دروم رد رما نیا
 تسا نیا هدنهد ناشن ،قوف لوادج رد Smart PLS رازفا مرن یجورخ زا لصاح جیاتن و هدش نایب بلاطم ساسا رب
 یافلآ بیرض و یبیکرت ییایاپ بیرض ،یلماع راب ) ییایاپ و (ارگاو و ارگمه) ییاور زا یریگ هزادنا یاه لدم هک
 .دشاب یم رادروخرب بسانم (خابنورک
 یراتخاس لدم شزارب .2

 R2 بیارض و T-value ریداقم نامه ای یرادانعم بیارض رایعم زا شهوژپ نیا رد یراتخاس لدم شزارب یسررب یارب
  .دوش یم هتخادرپ نآ حیرشت هب هک دش هدافتسا
 ریداقم ای دشاب رتشیب 11/1 زا دیاب بیارض نیا هک تسا تروص نیا هب T بیارض زا هدافتسا اب یراتخاس لدم شزارب

p-value دومن دییات ار اهنآ ندوب رادانعم ٪21 نانیمطا حطس رد ناوتب ات ،دشاب 24/4 زا رتمک هدمآ تسد هب. 
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 درادناتسا بیارض تلاح رد یربهر هعسوت لدم .1-1 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لدم (ی هتسباو) یازنورد ناهنپ یاهریغتم هب طوبرم R2 بیارض : R2 بیارض اب یراتخاس لدم شزارب یسررب
 و 99/4 ،11/4 رادقم هس و دراد از نورد ریغتم کی رب از نورب یاهریغتم ریثات زا ناشن هک تسا یرایعم R2 .تسا

 ی هزاس کی ،لدم کی رد هک  یتروص رد و دوش یم هتفرگ رظن رد R2 یوق و طسوتم ،فیعض ریداقم یارب 31/4
 ی هطبار توق زا ناشن ًالاب هب 99/4 زا R2 رادقم ،دریگ رارق ریثات تحت از نورب ی هزاس ود ای کی اهنت طسوت از نورد



 771 ...یاهقطنم -یایفارغج یلدم نییبت و یحارط

 ناشن -0 لکش رد شهوژپ یراتخاس لدم هب طوبرم ریاود نورد روکذم رایعم. تساز نورد ی هزاس و هزاس نآ نیب
  .دنوش یم هداد

 
 بیارض یرادینعم تلاح رد یربهر هعسوت لدم .2-1لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 t هرامآ هک تسا رکذ لباق .دنریگ یم رارق یسررب دروم لماوع نییعت بیرض و لماوع شجنس یاه صخاش ،همادا رد
(t-value) رادقم رگا .دهد یم ناشن مه رب ار اهریغتم رثا ندوب راد ینعم t رادقم لداعم روطب ایدشاب 11/1 زا رتشیب p-



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 871 339 

value هک تسانعم نیدب ،دشاب 1/4 یًالاب رگا ریسم بیارض نینچمه .تسا رادینعم رثا ینعی ؛دشاب 24/4 زا رتمک 
 یفیعض طابترا ،دشاب 9/4 ریز رگا و طسوتم طابترا ،دشاب 1/4 ات 9/4 نیب رگا ؛دراد دوجو ریغتم ود نایم یوق یطابترا
  .دمآ تسدب ریز جیاتن و دیدرگ ارجا SMART-PLS رازفا مرن رد ینادیم قیقحت زا هدمآ تسدب یاه هداد ،دراد دوجو

 یربهر هعسوت لدم رد اهنآ یراد ینعم بیرض و میقتسم یاهریسم بیرض لودج .6-1 لودج
 هجیتن t p-value هرامآ ریسم بیارض اهریغتم نایم ریسم
 .تسا رادینعم 1444/4 011.9 190.4 راشف / شنت <- زیلاتاکوتا
 .تسا رادینعم 1444/4 311.1 129.4 زیلاتاکوتا <- یمتسیس حطس هعسوت
 .تسا رادینعم 1444/4 119.1 990.4 زیلاتاکوتا <- یدرف حطس هعسوت
 .تسا رادینعم 1444/4 214.41 190.4 زیلاتاکوتا <- تیعضو حطس هعسوت
 .تسا رادینعم 1444/4 149.11 420.4 یمتسیس حطس هعسوت <- یکارتشا یربهر
 .تسا رادینعم 1444/4 100.01 330.4 یمتسیس حطس هعسوت <- هکبش طیارش
 .تسا رادینعم 1444/4 333.91 129.4 یمتسیس حطس هعسوت <- یربهر طیحم
 .تسا رادینعم 1444/4 121.91 199.4 تیعضو حطس هعسوت <- یعامتجا تیعضو
 .تسا رادینعم 1444/4 110.1 030.4 تیعضو حطس هعسوت <- یداصتقا تیعضو
21 129.4 تیعضو حطس هعسوت <- یسایس تیعضو  .تسا رادینعم 1444/4 .341
 .تسا رادینعم 1444/4 114.11 200.4 تیعضو حطس هعسوت <- یگنهرف تیعضو
 .تسا رادینعم 1444/4 401.2 129.4 یراگزاس <- شنت / راشف
 .تسا رادینعم 1444/4 190.01 920.4 یمتسیس حطس هعسوت <- ینامزاس یریگدای

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ینعم p-value و یت هرامآ ،ریسم بیرض رادقم هب هجوت اب هدمآ تسد هب بیارض هک دهد یم ناشن .1-1 لودج جیاتن
  .دشاب یم راد
  یریگ هجیتن و ثحب
 فیرعت یربهر تیفیک دوبهب یارب کیتامتسیس و هدش یزیر همانرب یاه شالت ناونع هب دناوت یم یربهر هعسوت

 هعسوت ثعاب یعامتجا و یسایس ،یروآ نف ،راک و بسک هنیمز رد عیرس تارییغت .( 329 :3440 ،جیارک).دوش
 ور تیولوا کی هب لیدبت یربهر هعسوت یاه همانرب ،هجیتن رد ،(03 :0140 ،لیج).تسا هدش رثوم یربهر یاه تراهم
 یارب یلدم هئارا فده اب رضاح شهوژپ روظنم نیمه هب .دنا هدش یتلود یاهنامزاس و اه تراجت یارب شیازفا هب
 اتسار نیمه رد.تفرگ ماجنا ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد رد یدروم هعلاطم اب یتلود یاهنامزاس رد یربهر هعسوت
 هجیتن رد و ،دش هتخادرپ شهوژپ هنیشیپ و عوضوم تایبدا هدرتسگ یسررب هب یا هناخباتک شور زا هدافتسا اب ادتبا
 درکیور اب ناگربخ تارظن ذخا و هیلوا بوچراچ زا هدافتسا اب سپس ،ییاسانش یربهر هعسوت رب رثوم لماوع زا یخرب
 دیدرگ یحارط صخاش 10 و هدننک لیهست ریغتم ود و هفلوم هن ،حطس هس اب لدم ،یفلد
 زا وگلا شزارب یارب و یفاشتکا یلماع لیلحت شور زا یربهر هعسوت هزاس یاه لماع صیخشت یارب شهوژپ نیا رد
 زا رگیدکی اب تًالاوس ندوب قبطنم یارب نینچمه ،دش ماجنا SMART PLS رازفا مرن اب یراتخاس تًالداعم یبای لدم

 رثا ندوب راد ینعم یارب و .دشاب یم ./42 زا رتًالاب هدمآ تسد هب کارتشا تبسن هک ،دش هدافتسا سکامیراو شخرچ
 p- value رادقم و t هرامآ ،ریسم بیارض ریداقم هب هجوت اب جیاتن و ،دش هدافتسا ریسم بیرض زا رگیدکی رب اهریغتم
 هس ،وگلا نیا ساسا رب ،دیسر دییات هب یربهر هعسوت لدم اتیاهن .دشاب یم اهریغتم نیب ندوب راد ینعم طابترا رگنایب
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 حطس .0 یدرف حطس .1 :زا دنترابع حوطس نیا. ،دنهد یم لکش ار یربهر هعسوت فادها مه اب یلیلحت حطس
 هک دننک یم فیصوت یربهر هعسوت یارب ار یفادها ،حوطس نیا زا کی ره هک (تیعقوم)تیعضو حطس .9 و یمتسیس
 .دوش یم متسیس تبثم یراگزاس و قابطنا داجیا ثعاب زیلاتاکوتا و راشف و شنت طیارش هئارا اب

 ،راتخاس لماش یربهر هعسوت فادها اجنیا رد هک تسا یمتسیس حطس ای یعامتجا متسیس هب طوبرم وگلا لوا حطس
 و یعامتجا هیامرس شیازفا روظنم هب دراوم نیا هک دننکیم فیصوت ار یعامتجا ماظن مه اب هک تساهدنیآرف و گنهرف
 .1 :لماش هک دناهدش ییاسانش یدیلک و یلصا رایعم راهچ حطس نیا رد .دنریگیم رارق ثحب دروم هدش عیزوت شوه
 دیاب هکبش طیارش دعب رد .تسا یربهر طیحم .0 و ینامزاس یریگدای .9 (یتکراشم) یکارتشا یربهر .0 هکبش طیارش
 یاهکبش طیارش رب زکرمت دنمزاین ،یگدیچیپ هب ییوگخساپ یارب متسیس کی یراگزاس تیفرظ شیازفا هک درک هراشا
 یارب متسیس کی رد لماوع نیب یراکمه داجیا یارب یلصا طرش کی و تسا هدش عقاو نآ رد نامزاس کی هک تسا
 هعسوت ،دنشاب لماعت رد رگیدکی اب مه و طیحم اب مه دنناوتب دیاب اهنآ هک تسا نیا دیدج یاهخساپ و اهراتفر داجیا
 ندرک گنهامه و هدیچیپ لئاسم رتهب کرد روظنم هب ینامزاس لماوع نیب لباقتم یگتسباو تیوقت هب زاین یربهر
 تکراشم ندناسر رثکادح هب هک دراد هراشا رما نیا هب یکارتشا یربهر دعب .دراد یعامتجا متسیس اب یشنکاو تامادقا
 ای متسیس رسارس رد دیاب یربهر بیترت نیا هب .دشاب رثوم راوشد تالکشم لح یارب دناوتیم دارفا زا یدایز دادعت

 دهدیم ناشن نیا .دنک هیامرس هب لیدبت ار نامزاس رد سرتسد رد شوه دناوتب ات دشاب هدش عیزوت ینامزاس یاههکبش
 و تسا یعمج مادقا کی نیا .دنهد ماجنا نآ یاهشلاچ و فیاظو ساسا رب ار یربهر یاهشقن دنناوتیم دارفا هک
 دیاب ینامزاس یریگدای دعب رد .دراذگیم کارتشا هب ار یربهر بیترت نیا هب دریذپیم ار یشقن نینچ یدرف هک ینامز
 یاهدنیآرف داجیا رد ار ینامزاس یریگدای تیمها ،متسیس کی رد کرتشم شناد داجیا تیمها تخانش هک درک هراشا

-هچراپکی ،ینورد دوهش و کرد قیرط زا یریگدای و دنکیم هتسجرب یروآون و یراگزاس اب دنویپ رد و یلصا متسیس
 یارب نیاربانب تسا رثوم یربهر یشخبرثا رد زین یربهر طیحم .دوش ماجنا ینامزاس یزاسهنیداهن و یهورگ یزاس
 ار نامزاس و ربهر ،ناراکمه ،ناتسدارف ،ناوریپ تاراظتنا هنوگچ هک دریگب دای دیاب دنک لمع شخبرثا ریدم کی هکنیا
 :ناونع تحت دوخ شهوژپ رد هک(3440)ناراکمه و نیل یرش تاعلاطم اب شهوژپ زا شخب نیا جیاتن .دیامن هدروآرب
 رثوم یربهر هعسوت رد یریگدای متسیس هک دنا هتفای تسد هجیتن نیا هب براجت نیرتهب زا یریگدای : یربهر هعسوت

 ،یربهر هعسوت تامادقا و اه شور ،ناونع اب یشهوژپ رد هک (2140)دجم یاه هتفای اب نینچمه ،دراد تقباطم ،تسا
 ،تسا وسمه ،دوش عقاو رثوم یربهر هعسوت رد دناوت یم یزاس هکبش و یریگدای هک تفای تسد جیاتن نیا هب
 یخرب ییاسانش هب ،یربهر یشخبرثا و هعسوت :ناونع اب یشهوژپ رد هک (1440)وگامآ یاه هتفای اب نینچمه
 هدافتسا کیتامتسیس درکیور زا دیاب یربهر ناگدنهد هعسوت هک داد ناشن و دوب هتخادرپ یربهر هعسوت یاه یروآون
 .تسا وسمه ،دننک
 ناربهر یارب زاین دروم یدرف یاهراتفر رب زکرمت هب اهدنیآرف و اهراتخاس رب زکرمت زا یربهر هعسوت ،یدرف حطس رد
 مه و دننکیم لمع رت هدرتسگ متسیس ساسا رب مه دارفا ،(1440 ،زندیگ) ییارگراتخاس هیرظن ساسا رب .دنکیم رییغت
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 شناد هعسوت .دنهد لکش ار تیعقوم و متسیس حطس یاهرایعم دنناوتیم یدرف حطس نیاربانب ،دنراذگیم ریثات نآ رب
 تسا یناربهر لماش هک روزیلاتاکوتا ینابیتشپ .1 :لماش هک هزوح تفه رد ربهر یاهراتفر زا تیامح یارب اهتراهم و
 یور رب دنناوتیم یمسر ناربهر اجنیا رد هک دننکیم یهدنامزاس اههورگ نایم تالماعت لیهست یارب ار راک طیحم هک
 یاج هب دیاب یمسر یربهر شقن اجنیا رد هک ،یکارتشا یربهر زا تیامح .0 .دننک زکرمت لغش یحارط یاهیگژیو
 یاههورگ هک تساهتیلاعف نیا قیرط زا و دشاب زکرمتم یرگیبرم و شزومآ ،یزاسگنهامه رب رتشیب لرتنک
 هک دراد یناربهر هب زاین یربهر هعسوت ،متسیس هکبش هعسوت .9 .دنوشیم داجیا هدننکیهدنامزاسدوخ و شوجدوخ
 ،ناوا دم و یلاو ینج) دنهد شیازفا یتیریدم و هعسوت لاح رد یاههکبش رد یلمع تروص هب ار دوخ یاهتراهم
-یم تیلاعف اهنآ رد هک تسا یاههکبش رد دیدج تاطابترا داجیا و رادیاپ تاطابترا یزاسینغ لماش رما نیا .(1440
 یاقترا روظنم هب میت یاضعا هب نداد سح رد ربهر تسا مزًال اجنیا رد هک کرتشم یناعم داجیا زا تیامح .0 .دننک
 نایرج رد عناوم ییاسانش .2 .دننک مادقا هکبش رد اهشنت لح یارب ییانبم ناونع هب و دنشوکب کرد و مهافت
 یعامتجا متسیس رد تاعالطا عیزوت و دورو عناوم یسررب هب دیاب نینچمه ناربهر تمسق نیا رد هک ،تاعالطا
 رگنایب دعب نیا جیاتن ،شنت و راشف تبثم شزرا شیازفا .1 .دننک شالت شناد هلدابم عناوم اب هلباقم یارب و دنزادرپب
 اههورگ روهظ یانبم هک یلماعت یاهییایوپ لیهست یارب متسیس نورد رد ار شنت و راشف دیاب ناربهر هک تسا نیا
 یارب ار ییاهتصرف هک دننک داجیا ار ییاهدنیآرف و اهراتخاس هک دراد زاین یناربهر هب رما نیا هک .دننک تیوقت تسا
 ققحت یارب نیاربانب .دروآ مهارف میت یاضعا نایم رد زیگناربشلاچ و داضتم فادها و اهزاین ،اههاگدید ندش راکشآ
 هئارا قیرط زا ار اههورگ و دنک یبایزرا ار توافتم یاههاگدید هک تسا یرورض یمیت طیحم کی داجیا رما نیا
 هیامرس تیمها ،یعامتجا هیامرس داجیا .3 .دهد رارق تیامح دروم اهنآ هب اهضراعت و تافالتخا لح یاهتراهم
 داجیا هکبشنورد یعامتجا هیامرس هعسوت و داجیا رد ربهر یاهتراهم یارب ار یتیولا شناد لاقتنا یاقترا رد یعامتجا
 شهوژپ رد هک (2140)ناراکمه و گربملوه یاه هتفای اب یدرف حطس هعسوت رد شهوژپ زا شخب نیا جیاتن.دنکیم

  .تسا وسمه ،دوش عقاو رثوم یربهر هعسوت رد دناوت یم یربهر یدمآراک دوخ هک دنا هتفای تسد جیاتن نیا هب دوخ
 رب هوالع ناریدم هک تسا مزًال نامزاس رد یربهر هعسوت یارب هک دراد هراشا هلئسم نیا هب زین تیعضو حطس هعسوت
 )یعامتجا ،(نکسم و تالیهست ،تخادرپ ماظن)یداصتقا تیعضو حطس هعسوت هب یمتسیس و یدرف حطس هعسوت
 فافش )یسایس و (اهدامن و اهراجنه ،دیاقع ،یشزرا ماظن )یگنهرف ،(یتیسنج تلادع و تمالس ،تالیصحت یاقترا

 هب دوخ شهوژپ رد زین (2191)یساپسریم .دنیامن هجوت نامزاس رد نانکراک (یروحم تلادع و یئوگ خساپ ،یزاس
 یم بوسحم یناسنا عبانم هعسوت داجیا رتسب ناونع هب یسایس و یگنهرف ،یعامتجا تیوقت هک تفای تسد جیاتن نیا

 .دوش
 هب تیانع اب نیاربانب .دریگ یم تروص یطیارش رییغت ای و روما دوبهب یارب نآ جیاتن زا هدافتسا فده اب یشهوژپ ره
 یکشزپ مولع یاههاگشناد رد هژیو هب ناریا یتلود یاهنامزاس رد دناوت یم شهوژپ نیا یاه هتفای هدمآ تسد هب جیاتن
 مادقا نامزاس فادها ققحت تهج رد هدش نیودت لدم زا یریگ هرهب اب دنناوت یم ناریدم اذل ،دوش هتفرگ راک هب
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