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 همدقم

 یاهروشک ریاس اب طابترا رد نآ تینما و تردق تسایس یسررب مهم لماوع زا یکی روشک ره کیتیلپوئژ تیعقوم
 ندوب  اراد لیلد هب زین ناریا .تسا تیمها زئاح رایسب ،اهروشک یجراخ تسایس رد عوضوم نیا ،ور نیا زا .تسا ناهج
 یاه بآ هب یسرتسد ،اهزرم رد هدرتسگ عونت ،ییایفارغج ضرع و لوط رد یگدرتسگ ،یعیبط ددعتم و عونتم لماوع
 .تسا یناوارف یاه لیسناتپ یاراد ناهج و هنایمرواخ رد صاخ هاگیاج زا یرادروخرب و ددعتم ناگیاسمه ،دازآ
 ینایاش کمک دوخ رادیاپ هعسوت هب هناگدنچ لقنو لمح دنیآرف زا هدافتسا اب و مهم نیا رب هیکت اب ناوت یم ؛نیاربانب
 ییادتبا تروص هب میظع تعنص نیا ،تسین هدیشوپ یسک رب لقنو لمح تیمها .(13 :1199 ،ییانس و یدایص) دیامن
 هعسوت .تسا هدومن ءافیا یعامتجا یگدنز رد ار یلاعف شقن و هدوب دازمه و هارمه وا اب رشب شیادیپ ناوا نامه زا
 عماوج همه داصتقا شخرچ و هدوب نکممریغ لقن و لمح روصت نودب تامدخ و الاک یللملا نیب تالدابم و تراجت
 تعنص زا هدافتسا اب ار دوخ یالاک هکنیا دیما هب یا هدننک دیلوت ره .دراد مهم عوضوم نیا اب یگنتاگنت طابترا یرشب

 و لمح هزورما .(119 :3399 ،هبیرغ) دزادرپ یم دیلوت هب درک دهاوخ هضرع یجراخ و یلخاد یاهرازاب رد لقنو لمح
 دشر دنیآرف رب یناوارف ریثأت ییانبریز شقن نتشاد لیلد هب و ددرگ یم بوسحم یلم داصتقا مهم ءازجا زا یکی لقن
 ،دیلوت یاه هنیمز یمامت رد هدرتسگ یلکش هب هک تسا ییاه تیلاعف هدنریگرب رد شخب نیا .دراد روشک یداصتقا
 .دراد هدهعرب یراکنا لباقریغ شقن یداصتقا یاه تیلاعف هعومجم رد و هتشاد نایرج تامدخ و الاک فرصم و عیزوت
 دوبهب و شرتسگ زاین شیپ .تسا رادیاپ یربارت هناماس داجیا ،دوش یم هدیمان رادیاپ هعسوت هک یلصا یاه نوتس زا یکی
 نایز نیرتمک نودب رادیاپ لوصا رب ینتبم اراک ییالاک لقن و لمح تاناکما یزادنا هار و رارقتسا عماوج یداصتقا عضو
 تعنص دنیآرف و راتخاس ،رادیاپ هعسوت یاه صخاش زا یکی .(39 :1399 ،یناذا و یبارض) دشاب یم طیحم هب

 یطابترا یاه تخاسریز هعسوت ،یا هصرع ره رد هعسوت تایرورض زا یکی ،کش یب .دشاب یم روشک ره رد لقنو لمح
 ناهج رد زین تعنص نیا .تسا هقطنم نآ هب اهالاک و دارفا ناسآ تیزنارت و لقن و لمح ناکما داجیا و ینایرش و
 اب ،یداهن تارییغت و یروانف هعسوت یریگ تهج ،اه یراذگ هیامرس تیاده ،عبانم زا هدافتسا رد هک تسا نآ دنمزاین
 عفر و تیعضو دوبهب ساسا دیاب لقن و لمح تعنص ؛یرادیاپ هاگدید زا .دشاب راگزاس هدنیآ و لاح یاهزاین
 لاح رد یاهروشک هژیو هب) اهروشک داصتقا رد و دروآ  مهارف ار هتفرشیپ عماوج یگنهرف و یعامتجا یاه یتساک
 زین لقنو لمح ،یتعنص بالقنا عوقو اب .(11 :1399 ،ییابلهم یجرگ) دشاب لداعتم تفرشیپ هکرحم روتوم (هعسوت
 و تفرشیپ نیا .دمآ دوجوب لقنو لمح تعنص رد یدیدج لصف ،یپرد یپ تافاشتکا و تاعارتخا اب و دیدرگ لوحتم
 هدرک میسقت نوگانوگ یاه هخاش هب ار نآ و هدش لقنو لمح ندش یصصخت بجوم فرط کی زا لقنو لمح رد لوحت
 لقنو لمح هب طوبرم تاررقم میظنت رد یللملا نیب یاهداهن و اه تلود نوزفازور تلاخد ثعاب رگید فرط زا و تسا
 یاه نویسناونک ای و هبناجود ددعتم تادهاعم و اهدادرارق و هدرتسگ یلخاد نیناوق بیوصت رما نیا هک هدیدرگ
 هب هژیو هجوت ساسا نیا رب .(Mehrabi & Amiri, 2013) تسا هتشاد لابند هب لقنو لمح هنیمز رد ار یللملا نیب
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 رد ،رذگهر نیا زا هک تشاد دهاوخ ناریا داصتقا رد یساسا شقن همانراب میظنت یگنوگچ هژیو هب ،لقنو لمح عوضوم
 .دوش یم هتخادرپ عوضوم نیا هب ،هلاقم نیا
  یرظن ینابم
 ییاه بیشن و زارف راچد یملع و یعامتجا تیعقوم زین و یموهفم ظاحل هب نآ عضو نامز زا کیتیلپوئژ موهفم و هژاو
 ناصصختم و نایماظن ،یا هفرح نارادمتسایس ،نانادداصتقا ،نانادیفارغج طسوت فلتخم تاعوضوم رد و ؛تسا هدوب
 هئارا یفیرعت کیتیلپوئژ یارب نونکات هک تسین ینعم نادب هتبلا .دراد و هتشاد جاور للملا نیب طباور و یسایس مولع
 :9199 ،ناراکمه و یرابایرد) تسین رادروخرب مزال تیعماج زا هدش هئارا فیراعت تفگ ناوت یم هکلب .تسا هدشن

 نوگانوگ یاه فیصوت ماجنا و ریسفت و ریبعت هب مادقا ،فیرعت هئارا یاج هب اه هتشون زا یرایسب رد هکنیا نمض .(919
 قطانم و اه ناکم لرتنک و تخانش شناد ،اه تلود دروخرب شناد ،تباقر شناد ،تردق بسک شناد ریظن تسا هدش
 و ضارغا اب هتخیمآ ًالاضعب هک نآ ریاظن و ییایفارغج یاه تیعقوم لیلحت شناد ،ناهج هب عماج شرگن ،کیژتارتسا

 نآ رب و تسا ینیمز تسایس ،کیتیلپوئژ یوغل یانعم ،هصالخ روط هب .دشاب یم اه قارغا زین و یصخش یاه هقیلس
 نانادیفارغج یکیتیلپوئژ تاعلاطم رد .دروخ یم دنویپ تسایس و تردق اب هک دنک یم دیکات ایفارغج شناد زا شخب
 روشک کی تسایس و (...و تیعمج ،تعسو ،تیعقوم) هژیو هب یعیبط ییایفارغج لماوع نیب هطبار یرارقرب اب بلغا

 دننک نییبت ار روشک یسایس یشم طخ و ینیب شیپ ار هدنیآ عیاقو ،هتخادرپ یخیرات یاهدادیور ریسفت هب دننک یم یعس
 روشک یاهزرم نورد لماوع اهنت هک تسین لقتسم و هتسبرد یموهفم کیتیلپوئژ .(111 :3199 ،یرابخا و نیسحروپ)
  .(9199 ،ناراکمه و کاپ هداز یلق) دشاب نآ هدنهد لیکشت

 
 (7901 ،ناراکمه و کاپ هداز یلق :عبنم) 222252:1 سایقم – کیتیلپوئژ موهفم ندوب راد شک :(1) لکش

 رارق یسررب دروم اه نارحب و تاعزانم لح و تردق شیازفا فلتخم یاه شور ،ناهج هب یکیتیلپوئژ شرگن اب

 تردق روحم لوح کیتیلپوئژ دراوم و قیداصم ،اهدرکیور ،اه تشادرب همه و تسا تردق کیتیلپوئژ یانبم .دریگ یم



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 634

 نودب کیتیلپوئژ ،نیاربانب ؛دهد یم ناشن کیتیلپوئژ رد ار دوخ راکشآ و ناهن تروص هب تردق رصنع و دنخرچ یم
 و یماظن تردق ،ییایفارغج تباث رصانع و لماوع ،ییاز تردق لیسناتپ ًالاتدمع هتشذگ رد .درادن انعم و موهفم تردق
 یاه شترا نتشاد ،یدنمتردق و یرادروخرب موهفم رگید ترابع هب ،دوب رتشیب یاهاضف و اه نیمزرس زا یرادروخرب
 تاعوضوم ،یسایس یایفارغج رد یملع یا هخاش ناونع هب کیتیلپوئژ زورما نکل .دوب روانهپ یاه نیمزرس و هوبنا
 :دسیون یم و هتسناد تردق ار کیتیلپوئژ عوضوم یسیلگنا روهشم نادیفارغج رولیات رتیپ .دریگ یم رب رد ار یفلتخم
 یاه تردق نیب تباقر هژیو هب ،ناهج یاهروشک نیب تردق ییایفارغج عیزوت هعلاطم ؛زا تسا ترابع کیتیلپوئژ»
 رد تسا دقتعم وا .دناد یم ییایفارغج یاه تسایس اب فدارتم ار کیتیلپوئژ عوضوم ؛یتزع ،رگید یوس زا .«گرزب
 هب هجوت مدع .(Hafeznia, 2005) دوش یم یسرب للم تسایس رد ییایفارغج طیحم لماوع شقن ،کیتیلپوئژ
 داجیا ،حالطصا نیا زا روظنم .ددرگ یکیتیلپوئژ یاه نارحب داجیا هب رجنم دناوت یم یکیتیلپوئژ یاه هفلوم و اه صخاش
 روشک نآ تسایس ندرک رثاتم و یکیتیلپوئژ ریغتم و تباث لماوع هیاپ رب تلود کی ای و روشک کی یارب تیعضو
 و یحتفلاوبا) دشاب یم نآ زا رثاتم یاضف ناعفن یذ و نادنورهش یارب یددعتم یاهدمایپ یاراد نارحب عون نیا .تسا
 اهنآ یایفارغج طیحم تازایتما ساسارب صخشم روط هب دناوت یم اهروشک یکیتیلپوئژ تیعقوم .(919 :9199 ،یفطل
 یللملا نیب هصرع رد اهروشک مهم فادها زا ییایفارغج یرترب هب ندیسر یارب شالت و نآ زا یرو هرهب و ددرگ نییعت
 فده .دروآ دوجو هب نآ یارب ار ییاه تیدودحم و اه تصرف دناوت یم روشک کی کیتیلپوئژ تیعقوم .تسا
 تیعقوم زا هدمآ دوجو هب تاناکما و اه تیدودحم ییاسانش و دمآراک یجراخ تسایس کی هب یبایتسد کیتیلپوئژ
 یاه تیولوا و نییعت ار اهروشک یجراخ تسایس یاهدربهار دناوت یم عوضوم نیا .تسا یناهج و یا هقطنم لوحت
  .دزاس صخشم ار نآ یساسا
 هعسوت یاهدرکیور زا یشان یعامتجا و یتسیز طیحم یفنم یاهدمایپ هطساو هب هک تسا یموهفم 9رادیاپ هعسوت
 موهفم نیا .تسا  هدمآ دیدپ تفرشیپ و دشر موهفم هب رشب شرگن رییغت و یتعنص بالقنا زا دعب یداصتقا هبناج کی
 هب دیدج یهاگن اب هک دراد شالت ،(3199 ،ناراکمه و انب) تسا یا هقطنم هعسوت رد اهدرکیور نیرترخوم زا یکی هک
 .(Borriello, 2013: 670) دنزب مقر ار نزاوتم و هبناج همه یا هعسوت و دنکن رارکت ار یرشب هتشذگ تاهابتشا ،هعسوت
 عماوج یزاسدنمناوت ،ناسنا عبانم شیازفا ینعم هب و دوش یم روصتم یرشب عماوج یارب ار بولطم یا هدنیآ هدیدپ نیا
 لوط رد .(1199 ،ناراکمه و یناحور) تسا یروانف و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یاه یدنمناوت شیازفا تمس هب

 لغاشم زا یفلتخم رایسب یاه هورگ .تفای هعسوت یلحم و یا هقطنم داعبا رد "یرادیاپ" یاه حرط 1119 ههد یاه لاس
 دوخ یاه یزیر همانرب رد و ذخا ار موهفم نیا (یناهج کناب لثم) یللملا نیب یاه نامزاس و اه تموکح ات فونص و
 هعسوت" :تفگ ناوت یم .تسا هدوب هتسهآ رادیاپ هعسوت فادها یارجا رد تفرشیپ و یقرت دنور اما ؛دندومن دراو
 و یداصتقا یعامتجا یاه متسیس نیب لباقتم  هطبار ینوگرگد دنیارف رتشیب هکلب ،تسین هتفای لکش یموهفم رادیاپ
 رد هک یلئاسم عیسو دعب لیلد هب ار رادیاپ هعسوت عقاو رد .(UNESCO, 2008) "دنک یم نایب ار نآ لحارم و یعیبط
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 عماج فیرعت کی بلاق رد ناوت یمن یطیحم تسیز و یسایس ،یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا زا معا دوش یم حرطم نآ
 یاه صخاش هب هجوت اب "یرادیاپ" یاج هب هک دوب دهاوخ رت ناسآ دندقتعم یا هدع یتح هک یئاج ات .دومن هئارا
 هرک یور رب تایح هک ناسنا تیلاعف هنوگره تفگ ناوت یم یترابع هب .دوش فیرعت "یرادیاپ مدع" ،یگتفاین هعسوت
 رد ،رادیاپ هعسوت یاه صخاش ظاحل زا ناریا .دریگ یم رارق رادیاپ هعسوت عوضوم دهد رارق ریثأت ثحت ار نیمز
 هنایم رد ناریا هبتر ،لصا رد .(Hosseini et al., 2019: 8) دراد رارق یناهج یتسیز طیحم یدنب هبتر  ماداتشه هاگیاج
  .(1 لکش) دشاب یمن بسانم نادنچ هک هدوب لودج

 
 (Hosseini et al., 2019) 8122 لاس رد (EPI) یطیحم تسیز درکلمع صخاش یدنب هنهپ رد ناریا هاگیاج :(2) لکش

 بسانم یزیر همانرب .دناوخ یداصتقا هعسوت رتسب ار نآ ناوت یم هک تسا یدح هب لقنو لمح تیمها یداصتقا هاگدید زا
 دیلوت و یرادرب هرهب یاه هنیزه شهاک ثعاب لقن و لمح یاه تخاسریز یهدناماس و دوبهب و هنیمز نیا رد قیقد و
 ریثأت رگیدکی زا یتحار هب یداصتقا لماوع و لقن و لمح .دراذگ یم هعماج کی داصتقا رب ار یبولطم تارثا و ددرگ یم
 یاضاقت شیازفا بجوم تادیلوت و تامدخ یگدرتسگ ،یزرواشک تیعضو دوبهب ،تراجت و یناگرزاب دشر .دنریذپ یم

 راذگریثأت هعماج یداصتقا ماظن یرو هرهب شیازفا رد مه لقن و لمح شخب ییآراک .ددرگ یم هعماج رد لقن و لمح
 شخب رد یراذگ هیامرس ،اهروشک نالک داصتقا یسررب رد .دننک یم تیوقت ار رگیدکی هتسویپ روط هب ود نیا .تسا

 لقنو لمح .(Mottaghi et al., 2015) دراد ییازس هب شقن ،هدوزفا شزرا و یلم صلاخان دیلوت شیازفا رد لقن و لمح
 لباق تیفرظ هب ،دهد یم ناشن ار یعامتجا – یطیحم یاه هنیزه و اه باتزاب هک دوش یم هتفگ یدرکیور هب رادیاپ
 نزاوت یگدنزرس و یطیحم تیفیک ،یسرتسد یاهزاین و ،ینمیا و ییاج هباچ یاهزاین نیب و دراذگ یم مارتحا لمحت
 هک دزادرپ یم رما نیا هب یرادیاپ ؛(TRB) لقنو لمح تاقیقحت هتیمک رظن زا .(Jabareen, 2006: 40) دنک یم رارقرب

 فلتخم یاه سایقم رد دوخ یوهام یاهدوبمک و اه تیزم ساسارب یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا یاه متسیس هنوگچ
 زا یکی ناونع هب لقنو لمح .(Litman & Burwell, 2006) دننک یم ادیپ لماعت رگیدکی اب یدرکلمع – ییاضف
 رتشیب هجوت ببس عوضوم نیا و هدوب نآ زا ریذپرثا و هعسوت زاس هنیمز نامزمه تروص هب ،رادیاپ هعسوت یاه شخب
 و اه شلاچ هب ندوب ساسح ،ساسا نیا رب .(Kennedy, 2004: 506) تسا هدش لقنو لمح هلوقم هب نازیر همانرب
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 ,HOOK) تسا یرورض رایسب عامتجا و تسیز طیحم ،داصتقا رد لقنو لمح یفنم یاهدمایپ ینیب شیپ و اهنآ یریگیپ

 زا یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا یاه شخب رد لقنو لمح ضراوع شهاک ،رادیاپ لقنو لمح یزیر همانرب فده .(88 :2011
 هچنآ .تسا رگید ییوس زا دوجوم عبانم و هعماج یاه شخب ریاس اب لقنو لمح شخب یایوپ دشر ندرک گنهامه و وس کی

  .(GIZ, 2011) تسا رادیاپ لقنو لمح یوگلا هب یبایتسد ،دنراد رظن قافتا نآ رب ناهج لقنو لمح ناصصختم هزورما
 ،نارگید و یزابهش) تسا هناگادج دانسا زا یدایز دادعت رب لمتشم یللملا نیب لقنو لمح دنیارف کی لومعم روط هب

 و دانسا رتشیب هچرگا .تسا توافتم رگید یاهروشک اب تادراو تهج یروشک ره تاررقم و نیناوق .(1 :9999
 مقس و  تحص هب تبسن دیاب زین هدننکرداص اما ،دشاب یم هدننکدراو زاین دروم یللملا نیب لقنو لمح دنیآرف رد کرادم
 دنس نیرتمهم ؛همانراب .دنک یراکمه موزل تروص رد هدننکدراو اب اه نآ هیهت رد و هدرک لصاح نانیمطا کرادم نیا

 الاک نامه هدنریگ و همانراب رد جردنم یالاک هدنتسرف نیب ینوناق طابترا هک تسا یدنس ،لصا رد .تسا لقن و لمح
 نیا بجوم هب و هدش عقاو هلماعم دروم و ددرگ یم الاک تیکلام لقن بجوم هک تسا یدنس هوالع هب و دنک یم رارقرب ار
 هاگدید زا .(91 :یحتاف و یبسامهط) دوش یم لقتنم رگید صخش هب یصخش زا همانراب رد جردنم یالاک تیکلام ،دنس
 ای یمسر) یدادرارق دوجو رگنایامن و هدش  هتخانش روآدهعت یدنس ،همانراب ،یللملا نیب تاررقم هب هجوت اب یقوقح
 تراجت رد .(1199 ،ینافرع) دشاب یم همانراب رد جردنم یالاک لمح یارب نآ هدننک لمح و الاک هدنتسرف نیب (یا هفرح
 رب مکاح دعاوق و رگید روشک هب روشک کی زا نآ لاقتنا هوحن ،تسا دادرارق عوضوم یدام یالاک هک ینامز ،للملا نیب
 یروط هب .دنک یم افیا یساسا شقن همانراب نایم نیا رد ،تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا دنور نیا رد ریگرد لئاسم
 زا الاک لقنو لمح رب زین یددعتم یللملا نیب تاررقم .دراد دوجو همانراب ساسا رب یرگید هب الاک لاقتنا ناکما هک 

 هب عجار ینیعم ینوناق دعاوق یزاس ناسکی یارب یللملا نیب نویسناونک هب ناوت یم هلمج نآ زا .تسا مکاح ایرد قیرط
 و (3119 لسکورب لکتورپ بجوم هب هدش حالصا ههال دعاوق) یبزیو -ههال دعاوق ،1119 (ههال دعاوق) همانراب
 -ههال دعاوق و ههال دعاوق .(گروبماه دعاوق) 3919 ایرد قیرط زا الاک لمح هب عجار دحتم للم نامزاس نویسناونک
 الاک هک یدراوم رد ار الاک هدننک لمح تیلوئسم ،تسا هدش رادروخرب زین یهجوت لباق هدافتسا و لابقتسا زا هک یبزیو
 ،لباقم رد .دهد یم رارق یسررب دروم دوش یم لمح رابنا ضبق دننام الاک تیکلام دانسا ریاس ای همانراب زا هدافتسا اب
 هدنتسرف هک دنک یم تباث همانراب .(319 :9199 ،دافسا یفجن) تسا رادروخرب یرتدودحم لامعا زا گروبماه دعاوق
 رودص زا سپ .تسالاک تفایرد دیسر هلزنم هب همانراب تلاح نیا رد .تسا هدرک میلست لمح یدصتم هب ار ییالاک
 لیوحت رب همانراب رودص اریز دوش یمن هتفریذپ ،دشاب هتشاد یئاعدا نآ تاجردنم فالخرب لمح یدصتم رگا همانراب
 و هدش بوسحم تیکلام لیلد همانراب ییوس زا .تسا هاوگ همانراب رد هدش نایب تیفیک نامه اب هدنتسرف بناج زا الاک
 ار اه نآ زین لماح مانب ناوت یم یلو دوش یم رداص درک هلاوح هب ًالالومعم و تسا یسیونرهظ لباق و هلماعم لباق یدنس
 .دشاب هدش قفاوت یرگید تروص هب نیفرط نیب هکنآ رگم دشاب طرش و دیق نودب دیاب همانراب ؛ییوس زا .دومن رداص
 هب نآ رودص خیرات زا زور کیو تسیب زا سپ هک یا همانراب .تسا رادروخرب یدایز تیمها زا همانراب رودص خیرات
 هب دانتسا اب :دراد یم نایب ناریا یمالسا یروهمج لقنو لمح نیناوق زا یشخب .تسین کناب لوبق دروم دوش هئارا کناب
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 یقوقح رظن زا ؛اذل ،ددرگ یم بوسحم یراجت تیلاعف کی لقنو لمح هب یدصت ،تراجت نوناق 1 هدام زا 1 دنب
 یمومع طیارش نینچمه و (119 یلا 999 داوم) تراجت نوناق عبات نآ ناریدم و تکرش تادهعت و تیلوؤسم

 تایلمع ماجنا هکنیا هب رظن اما ؛دوب دهاوخ (روشک یربارت یگنهامه یلاع یاروش) الاک یلخاد یا هداج لقنو لمح
 نآ تاجردنم و اه هخسن هیلک لیمکت و تسا هطوبرم تاررقم و طباوض ساسا رب همانراب رودص مزلتسم لقنو لمح
 ناگدنتسرف زا معا نآ نایضاقتم ،همانراب ناگدننکرداص رب هوالع ،تسا یمازلا لقنو لمح تاسسؤم و اه تکرش طسوت
 یهاگ .(11 :3199 ،یوبن) دنیامن تیاعر ار نآ زا یشان و مکاح تاررقم یتسیاب یم زین ناگدننار ای و ناگدنریگ و
 ناونع هب دوخ مان رکذ هب هن و دشاب هتشاد همانراب رد الاک هدنریگ لیوحت نییعت هب یلیامت هن الاک هدنتسرف تسا نکمم
 نیا رد .دوش رداص لماح هجو رد همانراب هک دنک یم قفاوت لمح یدصتم ای یتشک هدنامرف اب ،نیاربانب ؛هیلا لسرم

 ناوت یمن ناونع چیه هب و تسا قحم الاک تفایرد یارب و هدش بوسحم کلام ،لماح هجو رد دنس هدنراد ،تلاح
 و ضبق اب هکلب .درادن همانراب تشپ ای ور رب یتارابع نتشون هب یزاین زین یراذگاو .درک بلس یو زا ار یراذگاو قح
19 :9199 ،دافسا یفجن) دوش یم ماجنا الاک ضابقا  لاقتنا لباق ضابقا و ضبق اب یکینورتکلا یاه همانراب هچرگا .(1
 تسد هب ،تسا همانراب رد یلبق ناگدنراد مان ،ساکعنا مدع نامه هک ار نآ هجیتن ناوت یم ییاه شور اب اما ،دنتسین
 یکینورتکلا یاه همانراب درومرد ،نیاربانب .(91 :1199 ،یدمحم کلم) درک رداص لماح هجو رد ار همانراب و دروآ

  هراشا نآ هب زین ورلوب و یآ .مِاا .یس تاررقم رد هک یا هنوگ هب تسا هدش هتفریذپ لماح هجو رد لمح دنس رودص
 هجو رد همانراب رودص هب ،کی هدام (19) دنب رد هلماعم لباق لمح دنس فیرعت ماگنه مادرتور نویسناونک .تسا هدش
 فیرعت ار هلماعم لباق لمح یکینورتکلا هقباس ،هدام نیمه (19) دنب رد هک یماگنه اما ؛تسا هدرک هراشا لماح
 قوقح نمجنا ییایرد قوقح هتیمک .تسا هدرکن لمح دنس عون نیا ندش رداص لماح هجو رد هب یا هراشا ،دنک یم
 قوقح نآ قبط هک دنک ذاختا همانراب هب طوبرم ینیناوق ات درک رازگرب یشیامه ههال رهش رد 9119 ربماتپس رد للملا نیب
 زا دعب ،دش قفاوت نآ دروم رد هک ینیناوق .دوش هچراپکی یللملا نیب تروص هب الاک نیکلام و یتشک نیکلام فیاظو و
 دروم رد یللملا نیب نویسناونک" ناونع اب ،1119 تسوگآ 11 ،لسکورب رد کیتاملپید سنارفنک کی رد ،یرگنزاب
 لکتورپ اب لسکورب رد 1968 لاس رد نویسناونک نیا .دندش یفرعم "9همانراب هب طوبرم یصاخ نیناوق یزاس هچراپکی
 گیه نیناوق .(1199 ،نایناهج و یرانچ یرارب) دندش هدیمان 1یبزیو -گیه نیناوق نآ زا دعب هک دش حالصا یبزیو
 فیاظو میسقت رد نزاوت مدع حالصا و همانراب یاهدنب نیرت مهم یزاسدرادناتسا :دنا هدوب قفوم فده ود هب ندیسر رد
 ،ینیما و ناسلا) لقنو لمح نایرج رد الاک ندید تراسخ دروم رد الاک کلام و یتشک کلام نیب یاه تیلوئسم و
 تراجت قوقح اب هطبار رد دحتم للم نامزاس نویسیمک و 9یناریتشک هتیمک ،یتامدقم تامادقا زا دعب .(91 :9199
 نویسناونک .دوش هیهت یدیدج نویسناونک ات دندرک رازگرب گروبماه رد کیتاملپید یسنارفنک 3919 لاس رد 1للملا نیب

                                                           
1 - The International Convention for the Unification of certain Rules of Law relating to Bills of Lading-Hague  
2 - Hague-Visby Rules 
3 - UNCTAD 
4 - UNCITRAL 
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 11 هک یلاح رد 1119 ربماون لوا رد 9"ایرد قیرط زا الاک لقنو لمح اب هطبار رد للم نامزاس نویسناونک" دیدج
 نیناوق دروم رد نکمم تلاح راهچ رضاح لاح رد .دش ارجالا مزال ،دندوب هدرک بیوصت ار روکذم نویسناونک روشک
 روکذم دراوم زا کی چیه و گروبماه نیناوق ،یبزیو – گیه نیناوق ،گیه نیناوق :دراد دوجو اه همانراب رب مکاح
 یاه لاس رد نیا رب هوالع !.دشاب یم هچراپکی نیناوق ،دشن لصاح هک یزیچ اهنت دراوم نیا زا سپ .(1199 ،رس مراط)
 ددعت هب رجنم و دشاب یم گروبماه و یبزیو -گیه زا یقیفلت هک دندرک ذاختا یدیدج نیناوق اهروشک یضعب ریخا

 ،ژورن ،دئوس) یلامش یاپورا یاهروشک ،نیچ قلخ یروهمج نیناوق .تسا هدش اه تیلوئسم و فیاظو هلسلس
 زا الاک لمح نوناق زین اکیرما هدحتم تالایا .دنشاب یم قیفلت نیا زا ییاه هنومن دنلزوین و ایلارتسا ،(دنالنف و کرامناد
 تسا للملا نیب لقنو لمح قوقح رد نوناق نیرت یطارفا تفگ ناوتب دیاش هک تسا هدرک داجیا ار شدوخ ایرد قیرط
 تعنص رب رثوم یکیتیلپوئژ لماوع یبایزرا ،قیقحت نیا ماجنا زا فده ،روکذم دراوم هب هجوت اب .(91 :1999 ،یلتت)
  .تسا یرادیاپ لوصا رب ینتبم یتیریدم لدم هیارا ،تیاهن رد و همانراب میظنت رب دیکات اب الاک لقن و  لمح
 هعلاطم دروم هدودحم
 ینوماریپ هقطنم و (لصفالب هدودحم ناونع هب) ناریا ییایفارغج هنهپ لماش ،رضاح قیقحت رد هعلاطم دروم هدودحم
 .تسا ناهج و هقطنم رد بسانم رایسب تیعقوم یاراد ناریا هناتخبشوخ .دشاب یم (رثا هدودحم ناونع هب)

 
 (Hook, 2011 :عبنم) ایسآ برغ بونج یاهروشک یکیتیلپوئژ زایتما :(2) لکش

 زا یتاذ یدنم هرهب ،ناریا یللملا نیب و یا هقطنم ،یلم یراذگتسایس دنیارف رد رثؤم یاه صخاش نیرتمهم هلمج زا
 ناریا بونج یلحاس طخ .تسا نآ ناگیاسمه ددعت ،دازآ یاه بآ هب یسرتسد ،اهزرم عونت ،یعیبط یدادادخ عبانم
 رادروخرب ،دشاب یم حرطم ناهج یژرنا و یداصتقا هاگولگ ناونع هب هک زمره کیژتارتسا  هگنت زا و تسا ینالوط رایسب
 یوروش هتفای لالقتسا هزات یاهروشک اب یگیاسمه و ناریا یزکرم لامش رد ناردنزام یایرد دوجو نینچمه .تسا

                                                           
1 - The United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg Rules) 
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 .(91 :یحتاف و یبسامهط) دشاب داصتقا و لقن و لمح هزوح رد ییالاب رایسب لیسناتپ یاراد دناوت یم هیسور و قباس
 هدش صخشم هک روطنامه .دهد یم ناشن ار ایسآ برغ بونج یاهروشک ریاس و ناریا یکیتیلپوئژ زایتما 1 لکش
  .دنک یم نایب ار رت نییاپ زایتما نشور گنر و رتالاب زایتما هناشن هریت گنر ،تسا
 زا مه نآ رد هک تسا یشیامیپ - یفیصوت عون زا ،ارجا شور ظاحل زا و یا هعسوت ؛فده رظن زا قیقحت نیا
 و (یّممک یرامآ نونف یریگراک هب و هیلوا یموهفم لدم یجنسرابتعا یارب همانشسرپ یحارط هلمج زا) یّممک یاه شور
 میت ،ادتبا رد .تسا هدیدرگ هدافتسا (یراذگدک و ناگربخ اب یفاشتکا یاه هبحاصم هلمج زا) یفیک یاه شور زا مه
 اههداد یدنبهتسد و یروآدرگ هب مادقا ،دوجوم دانسا و قیقحت قباوس ،یرظن ینابم زا هدافتسا اب ،قیقحت یسانشراک
 (Fornell & Larcker, 1981) یدعبهس شور اب اه هداد ،قیقحت یاه شسرپ و فادها هب هجوت اب ،همادا رد .دندومن
 یحارط هب مادقا روشک تراجت و لقن و لمح هصرع ناگربخ زا رفن 19 اب هبحاصم قیرط زا و دندیدرگ یراذگدک
 لنپ ناونع هب سانشراک دادعت نیا باختنا لیلد .دیدرگ هتخاسققحم همانشسرپ ییاور نییعت و هیلوا یموهفم لدم
 هنیمز ود ره رد هک هربخ دارفا دادعت هک دش صخشم ،هتفرگ تروص یوجتسج ساسارب هک تسا هدوب نآ یسانشراک
 هورگ نیا .تسا دادعت نیمه ،دنتسه رظن دروم یاهیگژیو دجاو و هدوب رظنبحاص لقن و لمح و للملا نیب تراجت
 تروص یشیدنامه اب تیاهن رد و هداد رارق حالصا و ینیبزاب دروم ار دوب هدش هیهت قیقحت میت طسوت هک هیلوا لدم
 و هدش هدافتسا یموهفم لدم یحارط شخب رد دارفا نیا زا ،ددرگیم ناشن رطاخ .دیدرگ یحارط یموهفم لدم ،هتفرگ
 .دیدرگ اهریغتم و لماوع هب یهدنزو هب مادقا طبترم ناریدم و ناسانشراک ریاس یارآ هب هعجارم قیرط زا نآ زا سپ
 روظنم هب ،همادا رد .دمآ تسد هب قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم عماج و قیقد هعلاطم ساسارب ،قیقحت یموهفم لدم
 یرامآ هعماج .دیدرگ هعجارم ناسانشراک یارآ هب ،اهنآ هدنهد لیکشت (فادها) یاههفلوم و داعبا یاهتیولوا نییعت
-همانرب هقباس هک دوب روشک تاکرمگ و لقن و لمح ،یناگرزاب ،تراجت هصرع ناریدم و ناسانشراک لماش قیقحت
 رفن 11 اب ربارب دادعت نیا هتفرگ تروص یسررب اب .دنشاب هتشاد ار طبترم تامادقا و اهتیلاعف یارجا و هعلاطم ،یزیر
 دیدرگ باختنا (رفن 11) یرامآ هعماج اب قبطنم زین یرامآ هنومن ،اه هداد تحص و تقد شیازفا روظنم هب .تسا هدوب
 یراتخاس تالداعم شور زا هدافتسا اب قیقحت هیلوا لدم .تسا هدش ماجنا دنمفده شور هب یریگهنومن ،لصا رد و
(SEM) رازفا مرن کمک اب و Smart PLS2 لباق میناوت یم درکیور نیا قیرط زا .تفرگ رارق نومزآ و یسررب دروم 
 نومزآ یشیامزآ و یشیامزآریغ ،یگتسبمه یاه هداد زا هدافتسا اب صاخ یاه  هعماج رد ار یرظن یاه لدم ندوب لوبق
 یاهصخاش رد یلماع راب هبساحم و لدم شزارب ،یراتخاس تالداعم لدم یارب .(Fornell & Larcker, 1981) دومن

 راتخاس نییعت رگشهوژپ فده ،یدییات یلماع یاه لیلحت رد .تسا هدش هدافتسا یدییات یلماع لیلحت زا هدش هتخاس
 هدافتسا تلتراب نومزآ و KMO صخاش زا اه هداد تیافک نییعت روظنم هب .(Kline, 1998) دشابیم یا هژیو یلماع
 ار اهرییغتم نیب یئزج یگتسبمه ندوب کچوک هک تسا یریگهنومن تیافک زا یصخاش ،KMO صخاش .تسا هدش
 زا رتشیب ًالالومعم) دشاب کی هب کیدزن صخاش رادقم رگا .دراد رارق کی و رفص هنماد رد صخاش نیا .دنکیم یسررب

 یاههداد یارب یلماع لیلحت جیاتن ،تروصنیا ریغ رد و دنتسه بسانم یلماع لیلحت یارب رظن دروم یاههداد ،(1/1
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 سیرتام ماگنه هچ دنکیم یسررب تلتراب نومزآ .(Thompson, 2004) دنشابیمن بسانم نادنچ رظن دروم
 نومزآ (sig) یرادینعم حطس رگا .دشابیم بسانمان راتخاس ییاسانش یارب نیاربانب و تسا هدش هتخانش ،یگتسبمه
 ندوب هدش هتخانش ضرف اریز ،تسا بسانم راتخاس ییاسانش یارب یلماع لیلحت ،دشاب دصرد 1 زا رتکچوک تلتراب
 :دوش یم یسررب شخب هس رد لدم شزارب ،PLS رازفا مرن رد .(Byrne, 2001) دوشیم در یگتسبمه سیرتام
 یریگ هزادنا لدم شزارب .9

 یراتخاس لدم شزارب .1

 (GOF) لدم یلک شزارب .9

 یریگ هزادنا لدم شزارب ـ
 دروم رایعم هس طسوت رازبا ییایاپ ادتبا (PLS) یئزج تاعبرم لقادح شور رد یریگ هزادنا لدم شزارب یسررب یارب

  :دریگ یم رارق شجنس
 خابنورک یافلآ .9

 (CR) بکرم ییایاپ .1

  .یلماع یاهراب بیارض .9

 رادقم هک یتروص رد .(Byrne, 2001) .دریگ یم رارق یسررب دروم یریگ هزادنا لدم یارگاو و ارگمه ییاور سپس
 رایعم .دراد یریگ هزادنا لدم یارب بسانم ینورد یرادیاپ زا ناشن دشاب 9/1 زا رت شیب هزاس ره یارب بکرم ییایاپ

 کی یاه صخاش یگتسبمه رادقم هبساحم قیرط زا هک تسا یلماع یاهراب رادقم ،یریگ هزادنا رازبا یبایزرا موس
 ییاور رایعم ،یریگ هزادنا لدم شزارب یبایزرا یارب ،سپس .(Thompson, 2004) دنوش یم هبساحم هزاس نآ اب هزاس
 هب صتخم لاؤس اب ناهنپ ریغتم ره  هدش هتشاذگ کارتشا هب سنایراو نیگنایم  هدنهد ناشن هک تفرگ رارق رظندم ارگمه
 .(Costello et al., 2005) دنتسناد یفاک (AVE) ارگمه ییاور یارب ار الاب هب 1/1 رادقم ،نیقحم یخرب .تسا دوخ
 اب ار ریغتم کی یگتسبمه هک دش هتفرگ هرهب یریگ هزادنا لدم شزارب یبایزرا یارب (DV) ارگاو ییاور زا ،تیاهن رد
 و رکرال و لنروف سیرتام شور زا هدافتسا اب لدم یارگاو ییاور یسررب یارب .دجنس یم ار نآ اب طبترمریغ ریغتم کی
 .(Fornell & Larcker, 1981) دش هدافتسا یضرع یاهراب نومزآ زا
 یراتخاس لدم شزارب ـ
 رت شیب t بیارض هک یتروص رد .دنوش یم یسررب نییعت بیرض ای R2 رایعم و t یراد ینعم بیارض ،یراتخاس لدم یسررب رد
 .تسا دصرد 11 نانیمطا حطس رد شهوژپ لدم رد اهریسم دییأت هجیتن رد و اه هزاس نیب هطبار تحص زا ناشن ،دشاب 11/9 زا

 .(Byrne, 2001) دراد یگدننک ینیب شیپ تردق هزادنا هچ ات قیقحت لدم رد از نورد ریغتم دهد یم ناشن R2 ریداقم
 (GOF) لدم یلک شزارب ـ

 یبایزرا دروم «یگنوزفا صخاش» اب یراتخاس لدم یلک شزارب و «یکارتشا صخاش» اب یریگ هزادنا لدم یلک شزارب
 رفص زا رت گرزب اه هفلؤم مامت یارب دیاب یگنوزفا و یکارتشا  صخاش ود ره .(Thompson, 2004) دنریگ یم رارق
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  .(Lovett et al., 2002) دیدرگ هدافتسا 9 هطبار زا لدم GOF هبساحم تهج ،تیاهن رد .ددرگ دییأت لدم ات دشاب
GOF  :(9) هطبار = √Communalıtıes̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  × R� 
 شهوژپ یاه هتفای
  :دنوشیم هیارا شخب دنچ رد قیقحت یاههتفای
 اههداد عیزوت ندوب لامرن و یراذگدک جیاتن ـ
 زا هدش جارختسا یاه هفلؤم زا هدافتسا اب .تفرگ ماجنا اههلوقم دوبهب و یزاسهچراپکی دنیآرف ،یباختنا یراذگدک هلحرم رد
 حرطم یاعدا یسررب تهج .دمآ تسد هب شهوژپ یموهفم لدم یاه هفلؤم و داعبا ناگربخ اب هبحاصم و عوضوم تایبدا یسررب

 ضرف ،نومزآ نیا رد .تسا هدش هدافتسا (KS) فونریمسا – فورگوملک نومزآ زا اه هفلوم یاههداد عیزوت دروم رد هدش
  .تسا اههداد عیزوت عون دروم رد هدش حرطم یاعدا ،رفص

 H0 :تسا لامرن اههداد عیزوت
 H1 :تسین لامرن اههداد عیزوت
 همه عیزوت هک دهدیم ناشن ریز لودج رد شهوژپ یاه هفلوم هب طوبرم فونریمسا – فورگوملک نومزآ زا هدمآ تسدب جیاتن
-یمن در رفص ضرف و تسا %1 زا شیب یرادینعم حطس اریز ،دننکیم یوریپ لامرن عیزوت زا یسررب دروم هنومن رد اهریغتم
 اهریغتم عیزوت و دنرادن دیدش یگدیشک و یجک ،اههداد و تسا رارقرب یراتخاس هلداعم لدم یاه ضورفم زا یکی ؛اذل .دوش
 و دنا هدش یدنب هتسد یفاشتکا یاه هبحاصم و عوضوم تایبدا زا هدش جارختسا یاه هفلؤم و داعبا ؛9 لودج رد .تسا لامرن
 رادیاپ هعسوت یارب رظندم فادها ،شخب نیا رد هفلوم زا روظنم .تسا هدش هدروآ زین فونریمسا – فورگوملک نومزآ جیاتن

  .تسا همانراب میظنت رب دیکات اب لقنو لمح تعنص
 (KS) نومزآ جیاتن و یفاشتکا یاه هبحاصم و عوضوم تایبدا زا هدش جارختسا یاه هفلؤم و داعبا یدنب هتسد .1 لودج

 صخاش (فادها) اه هفلؤم دعب
 (فادها یراصتخا ناونع)

 نومزآ هجیتن یرادینعم حطس

 لامرن G1 111/1  همانراب میظنت رد یقوقح نیزاوم و اه هبنج تیاعر یتیریدم / یدرکیور دعب

 لامرن G2 199/1 للملا نیب تراجت رد یرادیاپ لوصا هب یدنبیاپ

 لامرن G3 111/1  تراجت و لقنو لمح هزوح رد یلم و یللملا نیب تاررقم و نیناوق هب یدنبیاپ

 لامرن G4 319/1 طبر یذ یناهج یاه نامزاس تکراشم هژیو هب یللملا نیب یراکمه

 لامرن G5 111/1  یرادرابنا رد یا هفرح لوصا یریگراکب

 لامرن G6 999/1 یراک دنیآرف رد لمع تعرس و یزاسدرادناتسا

 لامرن G7 911/1 راکو بسک یا هفرح قالخا لوصا هب داقتعا و یراهظادوخ یگنهرف / یعامتجا دعب

 لامرن G8 191/1  نیفرط یوس زا دصقم و ادبم تاظحالم و طباوض تیاعر

 لامرن G9 119/1 تراسخ تخادرپ و هبلاطم قح شریذپ

 لامرن G10 919/1 همانراب رد جردنم تادهعت یمامت ماجنا و شریذپ

 لامرن G11 991/1  هلماعم نیفرط ندوب صخشم

 لامرن G12 931/1  الاک تمالس و عیرس لیوحت رب دهعت

 لامرن G13 399/1 کینورتکلا تراجت لوصا یریگراکب یتمالس / یتسیز طیحم دعب

 لامرن G14 311/1 یلیسف یاه تخوس فرصم شهاک و کاپ یژرنا عبانم زا هدافتسا

 لامرن G15 111/1 یطیحم تسیز یراذگ بسچرب و یدنب هتسب

 لامرن G16 111/1  یتشادهب یاهزوجم ذخا

 لامرن G17 191/1  یراذگ همیب رب مازلا یداصتقا دعب

 لامرن G18 119/1 تراسخ تخادرپ و تیلویسم شریذپ

 لامرن G19 919/1 رادیاپ هعسوت تمس هب تکرح تهج رد شالت و ییاز لاغتشا

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 (تلتراب و KMO یرامآ یاهنومزآ) یریگهنومن تیافک یسررب جیاتن ـ

 و یدییات یلماع لیلحت یارب هنومن دادعت ؛نیاربانب ،تسا 111/1 ربارب KMO صخاش رادقم ،نومزآ جیاتن هب هجوت اب
 و تسا دصرد 1 زا رت کچوک ،تلتراب نومزآ یرادینعم حطس رادقم نینچمه .تسا یفاک یراتخاس تالداعم لدم
 بسانم راتخاس ییاسانش یارب یدییات یلماع لیلحت اذل و دوشیم در یگتسبمه سیرتام ندوب هدش هتخانش ضرف
 .تسا
  یرادیاپ لوصا رب ینتبم لقنو لمح تعنص رادیاپ هعسوت یوگلا شزارب و یبایزرا جیاتن ـ
 و هیلوا لدم ،1 لکش اب قباطم ادتبا نآ هب طوبرم یاه هفلؤم و اهریغتم نیب طابترا نییعت و قیقحت لدم هئارا یارب
 ،یعامتجا / یتیریدم ،یدرکیور) یلصا دعب 1 بلاق رد ،قیقحت (ییادتبا) یموهفم لدم .دش داهنشیپ قیقحت یموهفم
 .دیدرگ یحارط فده 19 و (یداصتقا / یتمالس ،یتسیز طیحم / یگنهرف

 
 9901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یلصا دعب 4 رب ینتبم قیقحت یموهفم لدم .(4) لکش

 میسرت 1 لکش رد ییاهن لدم نومزآ هب طوبرم جیاتن .دندوب یراد ینعم بیارض یاراد اهریسم مامت هیلوا یسررب رد
 .دشاب یم لدم دییأت رب لیلد هک تسا هدش

 
 9901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ییاهن لدم t صخاش نازیم .(5) لکش
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  هدنهد ناشن هک دنا هدش عقاو لوبق دروم  هدودحم رد (CR) بکرم ییایاپ و خابنورک یافلآ بیارض هب هجوت اب
 مامت یارب یلماع یاهراب و t ریداقم نینچمه .تسا یریگ هزادنا لدم بسانم ینورد یرادیاپ و ینورد یراگزاس
 هدوب 1/1 زا رت شیب همانشسرپ تالاؤس یلماع یاهراب مامت هک اجنآ زا .تفرگ رارق یسررب دروم همانشسرپ تالاؤس
 ،ور نیا زا و هدوب 11/9 زا رتگرزب تالاؤس مامت یارب زین t ریداقم ؛نینچمه .دندوب یلوبق لباق دح رد نیاربانب ،تسا
 یگتسبمه نیا هچره .دوب ارگمه ییاور ،وگلا یبایزرا یارب رگید رایعم .دنتسه راد ینعم دصرد 11 نانیمطا حطس رد
 راب نومزآ جیاتن .تسا هدش هئارا 1 لودج رد یرامآ جیاتن .تسا رتشیب زین یریگ هزادنا یوگلا شزارب ،دشاب رت شیب
 .دشاب یم یریگ هزادنا لدم بوخ شزارب و بسانم یارگاو ییاور  هدنهد ناشن یضرع

 یریگ هزادنا یوگلا بکرم ییایاپ و خابنورک یافلآ بیارض .2 لودج
 (AVE) ارگمه ییاور t رادقم یلماع راب (CR) بکرم ییایاپ خابنورک یافلآ اه هزاس هرامآ 

 1933/1 19/1 11/1 39/1 19/1 یگنهرف / یعامتجا
 3993/1 11/1 13/1 19/1 19/1 یداصتقا

 9133/1 33/1 11/1 93/1 19/1  یتیریدم / یدرکیور

 3193/1 99/1 93/1 93/1 19/1  یتسیز طیحم

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یراتخاس یوگلا شزارب جیاتن ـ
 هئارا 9 لودج رد هک دنوش یم یسررب نییعت بیرض ای R2 رایعم و t یراد ینعم بیارض ،یراتخاس یوگلا یسررب رد
 / یدرکیور دعُبب» اه نآ نایم رد هک تسا هدش هدروآ کالم هزاس رب نیب شیپ یاه هزاس زا کی ره رثا نازیم .دنا هدش
 همانراب میظنت رب ینتبم لقنو لمح تعنص رادیاپ هعسوت یوگلا رب ار رثا نیرتشیب (1991/1 =ریسم بیرض) «یتیریدم
 =ریسم بیرض) «یداصتقا دعُبب» نآ زا سپ و (1911/1 =ریسم بیرض) «یگنهرف / یعامتجا دعِرب» سپس .تسا هتشاد
 .دنتسه راذگرثا لقنو لمح رادیاپ هعسوت رب (1191/1 = ریسم بیرض) «یتسیز طیحم دعب» تیاهن رد و (1111/1

  یراتخاس یوگلا شزارب یاهرایعم ریداقم .0 لودج
 (R2) نییعت بیرض t رادقم (β) ریسم بیرض کالم هزاس نیب شیپ  یاه هزاس

 - 93/1 1191/1 لقن لمح رادیاپ هعسوت  یتسیز طیحم دعب

 - 19/1 1991/1 لقن لمح رادیاپ هعسوت یتیریدم / یدرکیور دعب

 - 19/1 1911/1 لقن لمح رادیاپ هعسوت یگنهرف / یعامتجا دعب
 - 11/1 1111/1 لقن لمح رادیاپ هعسوت یداصتقا دعب

 9131/1 - - لقن لمح رادیاپ هعسوت لقن لمح رادیاپ هعسوت

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 (GOF) لدم یلک شزارب ـ
 رارق یبایزرا دروم «یگنوزفا صخاش» اب یراتخاس لدم یلک شزارب و «یکارتشا صخاش» اب یریگ هزادنا لدم یلک شزارب
 لصاح 9199/1 لداعم GOF رایعم رادقم ،تیاهن رد .تسا هدش هئارا 1 لودج رد صخاش ود نیا هب طوبرم ریداقم .دنتفرگ
  .دیدرگ

 یگنوزفا و یکارتشا یاه صخاش ریداقم .4 لودج
 اه هزاس
 اه صخاش

 لقنو لمح رادیاپ هعسوت یداصتقا  یتسیز طیحم یتیریدم / یدرکیور یگنهرف / یعامتجا

 9199/1 1991/1 9399/1 9111/1 9191/1 یکارتشا صخاش

 919/1 119/1 111/1 911/1 139/1 یگنوزفا صخاش

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 دومن میسرت ناوت یم ار همانراب میظنت رب ینتبم لقنو لمح تعنص رادیاپ هعسوت ییاهن یوگلا ،قیقحت جیاتن ساسارب
 زین هناگ19 فادها .دنوش یم هصالخ هتسد 1 رد ،وگلا نیا یلصا داعبا ،دوش یم هدهاشم هک روطنامه .(1 لکش)
 .دنا هدش یحارط دعب ره اب بسانتم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9901 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم روشک رد همانراب میظنت رب ینتبم لقنو لمح رادیاپ هعسوت ییاهن یوگلا .(6) لکش

 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 شزارب زین و همانراب میظنت رب دیکات اب لقنو لمح تعنص رادیاپ هعسوت رب رثوم لماوع یبایزرا ،شهوژپ نیا زا فده
 دعب راهچ ریثات تحت وگلا نیا نیودت ،هدش یحارط یموهفم لدم هب هجوت اب .دشاب یم لقنو لمح رادیاپ هعسوت یوگلا
 راد ینعم ،هدوب 11/9 زا رت گرزب تالاؤس مامت یارب هک t ریداقم هب هجوت اب .دراد رارق (فده) هفلوم هدزون و یلصا

4125/0 

 رادیاپ هعسوت

 لقنولمح

 یگنهرف / یعامتجا دعب

 راک و بسک یا هفرح قالخا لوصا هب یدنبیاپ و یراهظادوخ•
(99/1) 
 نیفرط یوس زا دصقم و ادبم تاظحالم و طباوض تیاعر•

(11/1) 
 (19/1) تراسخ تخادرپ و هبلاطم قح تیاعر•

 (11/1) هلماعم نیفرط ندوب صخشم•

 (19/1) الاک تمالس و عیرس لیوحت رب دهعت•

 (19/1) همانراب رد جردنم تادهعت یمامت ماجنا و شریذپ•

 

 یتیریدم / یدرکیور دعب

  (11/1) همانراب میظنت رد یقوقح نیزاوم و اههبنج تیاعر•

  (99/1) للملا نیب تراجت رد یرادیاپ لوصا هب یدنبیاپ•

 هزوح رد یلم و یللملانیب تاررقم و نیناوق هب یدنبیاپ•
  (31/1) تراجت و لقنو لمح

  (19/1) یراک دنیآرف رد لمع تعرس و یزاسدرادناتسا•

 یناهج یاهنامزاس تکراشم هژیو هب یللملانیب یراکمه•
 (19/1) طبریذ

 (11/1) یرادرابنا رد یا هفرح لوصا یریگراکب•

 یداصتقا دعب

 (99/1) یراذگهمیب رب مازلا•
 (11/1) تراسخ تخادرپ و تیلویسم شریذپ•
 رادیاپ هعسوت تمس هب تکرح تهج رد شالت و ییازلاغتشا•

(39/1) 

 

 

 یتسیز طیحم دعب

 (11/1) کینورتکلا تراجت لوصا یریگراکب•
 یلیسف یاهتخوس فرصم شهاک و کاپ یژرنا عبانم زا هدافتسا•

(91/1) 
  (13/1) یطیحم تسیز یراذگبسچرب و یدنب هتسب•

 (11/1) یتشادهب یاهزوجم ذخا•

5224/0 

5204/0 5155/0 
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 دییأت یریگ هزادنا لدم (AVE) ارگمه ییاور ندوب بسانم ،جیاتن هب هجوت اب ،رگید یوس زا .دیدرگ نییعت طباور ندوب
 تردق و دشاب یم روکذم رایعم زا هدافتسا اب وگلا دییأت زا ناشن R2 (9131/1) رادقم ،قیقحت جیاتن هب هجوت اب .ددرگ یم
 و تبثم هزاس راهچ ره رد یگنوزفا و یکارتشا  صخاش ود ره .دنک یم تابثا ار از نورد یاهریغتم ینیب شیپ یالاب
 یراتخاس لدم و (یریگ هزادنا لدم بسانم تیفیک) یریگ هزادنا لدم یلک شزارب هجیتن رد و دندوب رفص زا رت گرزب
 هب هجوت اب هک دش نییعت 9199/1 لدم یلک شزارب .دش دییأت (ندرک ینیب شیپ رد یراتخاس لدم یالاب ییاناوت)
 تعنص یوگلا ،ساسا نیا رب .دراد شهوژپ یلک لدم یوق شزارب زا ناشن ،(1111) ناراکمه و سلزتو یدنب هتسد
 / یدرکیور طیحم» دعب ،نایم نیا رد .تسا هتفای لیکشت (فده) هفلوم 19 و دعب 1 زا ،یرادیاپ رب ینتبم لقنو لمح
 دعب و (1911/1) نزو اب «یگنهرف / یعامتجا» دعب ؛بیترت هب نآ زا سپ و (1991/1) نزو نیرتشیب یاراد «یتیریدم
 ،زین فادها نایم رد .دنراد رارق (1191/1) نزو اب «یتسیز طیحم» دعب ،تیاهن رد و (1111/1) نزو اب «یداصتقا»
 رب دهعت» هب قلعتم نزو نیرتمک و (11/1) «همانراب میظنت رد یقوقح نیزاوم و اه هبنج تیاعر» هب قلعتم نزو نیرتشیب
  .دشاب یم (91/1) «الاک تمالس و عیرس لیوحت
 ترابع کیتیلپوئژ هکنآ هب رظن .تسا یا هژیو و صاخ طیارش یاراد ناهج و هقطنم رد ناریا یکیتیلپوئژ تیعقوم
 تاناکما ،بایمک عبانم ،نیمز لکش ،ییایفارغج تیعقوم نوچ یطیحم یاه هدیدپ ای لاکشا ای طیحم رثا زا تسا
 هژیو هب ،یسایس یاه یریگ میمصت رد ...و یعمج طابترا لیاسو ،(ییاضف و ییاوه  ،ییایرد ،ینیمز) یلاقتنا و یطابترا
 ات هدیدرگ ببس ناهج یداصتقا یاه تسایس رد یساسا تارییغت ،نیاربانب ؛یناهج و یا هقطنم هدرتسگ حوطس رد
 تالوحت راچد زین یداصتقا یاه یزیر همانرب و اه یراذگ تسایس ،رادیاپ هعسوت ثحابم نآ عبت هب و هعسوت موهفم

 و ینف ،قیقد تیاعر تروص رد هک تسا لقنو لمح عوضوم اب طبترم هعسوت نیا مهم یاه هلوقم زا یکی .ددرگ یدج
 هب کمک تهج رد زین ار یداصتقا تاناکما و عبانم عیزوت ،یطیحم تسیز برخم تارثا شهاک نمض ،نآ ینوناق
 دانسا هب هطوبرم ثحابم یللملا نیب یناگرزاب مهم لئاسم زا یکی اتسار نیا رد .دیامن یم نیمات اهروشک یداصتقا قنور
 رد یساسا شقن الاک یللملا نیب لقنو لمح هک یئاجنآ زا .تسا همانراب نامه ای ،لمح دنس نیرت مهم یترابع هب و لمح
 یساسا و یلصا ناکرا ناونع هب لمح دانسا ،الاک نارادیرخ و ناگدنشورف رب هوالع و هدومن ءافیا یللملا نیب تراجت
 دناوتب رجات دنک یم ءاضتقا هیامرس شدرگ لیهست و یللملا نیب تراجت رد تعرس لصا هک ییوس زا و ؛دنوش یم یقلت
 هن همانراب نیاربانب ؛دیامن صیخرت ار نآ ،دصقم کرمگ زا ربتعم دانسا هئارا اب دوش یم دصقم دراو الاک هک ینامز ره
 و رابتعا نیا ،هیامرس شدرگ هب کمک و یقوقح ملسم لصا کی ناونع هب هکلب ،دوش یم بوسحم تیکلام دنس اهنت
 رگ .دنک لقتنم صاخشا ریاس هب ار الاک ،یلک ای یئزج تروص هب دناوتب کلام نآ یسیونرهظ اب هک تسا هتفای شزرا

 تسا هتسناوتن همانراب هزادنا هب یدنس چیه یلو دنا هدرک ءافیا للملا نیب تراجت رد ییاه شقن یراجت دانسا ریاس هچ
 زا .تسا تیمها زئاح رایسب همانراب حیحص و قیقد میظنت ترورض اذل .دنک افیا للملا نیب تراجت رد یا هدنزرا شقن
 .تسا هدش هراشا نادب لقن و لمح یاه نویسناونک زا یرایسب رد ور نیمه
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 هراشا همانراب رودص هب تراجت نوناق 939 هدام 9 دنب رد نکیل ،تسا هدشن یقیقد فیرعت ناریا نیناوق رد همانراب زا
 یاه هسسوم هک تسا هدیدرگ عیرست 9399 لاس بوصم میقتسم یاه تایلام نوناق 11 هدام رد .تسا هدیدرگ
 ار طوبرم تاعالطا ریاس و الاک بحاص حیحص یناشن و تیوه دیاب و دنتسه همانراب قیقد میظنت لوئسم لقنو لمح
 بوسحم یراجت تیلاعف کی لقنو لمح هب یدصت ،تراجت نوناق 1 هدام زا 1 دنب هب دانتسا اب .دنیامن جرد نآ رد
 و (119 یلا 999 داوم) تراجت نوناق عبات نآ ناریدم و تکرش تادهعت و تیلوؤسم یقوقح رظن زا اذل ،ددرگ یم
 هب رظن اما ؛دوب دهاوخ (روشک یربارت یگنهامه یلاع یاروش) الاک یلخاد یا هداج لقنو لمح یمومع طیارش نینچمه
 هیلک لیمکت و تسا هطوبرم تاررقم و طباوض ساسا رب همانراب رودص مزلتسم لقنو لمح تایلمع ماجنا هکنیا
 ،همانراب ناگدننکرداص رب هوالع ،تسا یمازلا لقنو لمح تاسسؤم و اه تکرش طسوت نآ تاجردنم و اه هخسن
 .دنیامن تیاعر ار نآ زا یشان و مکاح تاررقم دیاب یم زین ناگدننار ای و ناگدنریگ و ناگدنتسرف زا معا نآ نایضاقتم
 لیوحت یانعم هب هک تسا همانراب رودص خیرات یللملا نیب یاهدادرارق یارجا رد رگید مهم رما ،یللملا نیب هصرع رد
 .ددرگ رکذ تاقفاوت رد دادرارق زا یهجو تخادرپ نامز یارب یرایعم دناوت یم و هدوب لقنو لمح یدصتم هب الاک
 کسیر لاقتنا هک زمرتوکنیا دعاوق زا هتسد نآ رد ،تسا لمح تکرش هب الاک لیوحت یانعم هب همانراب رودص نینچمه
  .تسا یرایسب یقوقح راثآ یواح همانراب رودص ،رآ .فا .یس هدعاق دننام تسا لمح تکرش هب لیوحت

 لیاق صاخ و ماع موهفم ود یراجت دنس یارب ناوت یم یروئت رد اما ؛تسا هدشن فیرعت ناریا نوناق رد یراجت دنس
 دادملق یتراجت دنس دناوت یم دشاب هتشاد دربراک ،تراجت رما رد هک یا هتشون ای دنس ره ،عیسو و ماع موهفم رد .دش
 همان تنامض ،یدانسا تارابتعا ،هضرق قاروا ،ماهس قاروا ،تارب ،کچ ،هتفس لیبق زا یدانسا ،رظنم نیا زا .ددرگ
 یتراجت ههایس اتایف بکرم لمح دانسا و یتسپ دیسر ،ینیمز ،یلیر ،ییایرد ،ییاوه همانراب لماش همانراب عاونا ،یکناب
 موهفم رد .دنوش یم بوسحم یراجت دانسا ،دنراد دربراک تراجت رد هک اهنیا لاثما و رابنا ضبق ،همان همیب ،(روتکاف)
 صاخ یگژیو یاراد یتراجت درکراک رب هوالع و هتفرگرارق راذگنوناق صاخ هجوت و تیامح دروم هک یدانسا ،صاخ
 تلوهس (1 ،تعرس (9 :تسا تیمها زئاح تراجت رما رد لصا هس .دنوش یم هدیمان یراجت دانسا ،دنشاب زین یتراجت
 ببس یراجت یاهزاین اذل .تسین ریذپ ناکما یندم دانسا قیرط زا ،تراجت یایند رد لصا هس نیا ققحت .تینما (9 و
 یارجا ،راذگنوناق یاهتیامح و صاخ یاهیگژیو یرس کی هب ندش فصتم اب هک تسا هدش راجت نیب یدانسا جاور
 یتوافتم یاهدرکراک (عیسو یانعم رد) یراجت دانسا .دزاس یم ققحم ار یراجت طباور شخب نانیمطا و ناسآ و عیرس
 هک دنراد هدهع رب ار یلوپ تالدابم و لوپ تخادرپ شقن یدانسا تارابتعا و تارب و هتفس و کچ لاثم ناونع هب .دنراد
 یارب ًالافرص یدانسا تارابتعا و یدقن یاهتخادرپ یارب کچ و راد هدعو یاه تخادرپ یارب تارب و هتفس نایم نیا رد
 و لمح دانسا و اه همانراب عاونا .تسا یراجت عیب رگنایب یتراجت ههایس ای روتکاف .دور یم راکب یللملا نیب یاه تخادرپ
 زین الاک تیکلام لیلد ،تسا (تناما) یراد رابنا و لقنو لمح دادرارق یعون دوجو زا یکاح هکنیا رب هوالع رابنا ضبق
 تکراشم نازیم فرعم ماهس و هضرق قاروا و ؛طرش و دیق یب تخادرپ دهعت دنس یکناب همان تنامض .دشاب یم
 عوضوم یالاک نوچ هک تسا نیا  همانراب رد هجوت لباق هتکن .تسا یراجت یاه تکرش و اهیراذگ هیامرس رد صاخشا
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 رابتعا زیراو هب تبسن رادیرخ هک یماگنه ات و تسا الاک تیکلام دنس همانراب ،تسا یدانسا ر ابتعا هقیثو ،هلماعم
 کناب رظن زا همانراب یسیون تشپ نیاربانب ،دوش یم یقلت الاک کلام همانرابتعا هدننک شیاشگ کناب عقاورد ،دنکن یمادقا
 هب ای و لماح هجو رد همانراب هک  یم یناوارف تبقارم اه کناب هک تسور نیا زا و دراد یناوارف تیمها روکذم

 ناربج و هلباقم یاههار نیرت یقطنم و نیرتهب زا اهالاک ندرک همیب هک اجنآ زا .دیدرگ رداص هدننک شیاشگدرک هلاوح
 عوضوم رد و زورما تراجت یایند رد ،دور یم رامش هب هرظتنمریغ و ینیب شیپ لباقریغ ثداوح زا یشان بقاوع و راثآ
 رامش هب طابترا نیا رد تیمها زئاح دانسا هلمج زا زین همان همیب ورنیا زا و هتشاد ناوارف دربراک زین یدانسا تارابتعا
 داعبا هب همانراب میظنت رد ات تسا مزال روشک رد لقنو لمح تعنص رادیاپ هعسوت روظنم هب ،تیاهن رد .دیآ یم

 نزو اب بسانتم ات تسا هتسیاش .دومن هجوت اهنآ اب طبترم هناگ هدزون (یاه هفلوم) فادها زین و هعلاطم دروم هناگراهچ
  .دریگ تروص مزال تاهجوت ،روکذم دراوم زا کی ره تیمها و
  عبانم
 – یملع همانلصف ،اهدرگزیر لضعم رد سراف جیلخ هقطنم یکیتیلپویژ یاه نارحب شقن یسررب و لیلحت .(9199) ردیح ،یفطل و ؛دیجم ،یحتفلاوبا

  .صص 919-919 ،9199 زییاپ ،1 هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ
 .هدجه لاس یناگرزاب همانشهوژپ ،ییایرد یکینورتکلا همانراب اب یذغاک همانراب ینیزگیاج یقیبطت هعلاطم .(9199) دیحو ،ینیما ؛یفطصم ،ناسلا

 .91هرامش ،یرتسگداد یقوقح هلجم ،ییایرد همانراب تاجردنم و رودص یسررب .(1199) یبتجم ،نایناهج و ؛فسوی ،یرانچ یرارب

 یشهوژپ – یملع همانلصف ،نارهت میرح رادیاپ هعسوت و تیریدم یداهن یاهدربهار و اه شلاچ .(3199) زابیر ،داژن ینابرق و میحر ،رورس ؛یضترم ،انب
 .صص 119-991 ،3199 زییاپ ،1 هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج

 یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف ،ایسآ برغ بونج رد یبهذم یاه نارحب یکیتیلپویژ نییبت .(3199) دمحم ،یرابخا ؛همطاف ،نیسحروپ
 .صص 911-111 ،3199 ناتسمز ،9 هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم

  .ص 19 ،ناریا کرمگ تاقیقحت و یشزومآ زکارم تاراشتنا ،ییایرد لقن و لمح .(1999) مایلیو ،یلتت
 رد لقن و لمح یاه هکبش ثادحا و یبای ناکم رب دیکات اب نارکم لحاوس هعسوت و ینیمزرس شیامآ .(9199) ناراکمه و نیدلا لامج دیس ،یرابایرد

 ،مود هرامش ،مهد لاس ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپ – یملع همانلصف ،هقطنم کیمونوکاویژ و کیتیلپویژ تیعقوم یاقترا یاتسار
  .صص 919-199 ،9199 راهب

 یشزرو یاه هعومجم یطیحم تسیز یرادیاپ شجنس و یناکم یبایزرا .(1199) نموه ،روپ نمهب و ؛یفطصم دیس ،یناث یبیط ؛هناسفا ،یناحور
 ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف ،تسیز طیحم ظفح و رادیاپ هعسوت یاتسار رد :اوه یگدولآ یدنب هنهپ اب طابترا رد نارهت تاناریمش
 .صص 191-191 ،1199 ناتسمز ،9 هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب)

 . یللملا نیب  یناگرزاب  قاتا تاراشتنا : نارهت ،یللملا نیب لقن و لمح رد رداوروف شقن .(9999)  نارگید و ؛زابهش ،یزابهش

 همانلصف ،هیسور رب دیکأت اب قرش هب برغ زا ناریا یجراخ تسایس هاگن رییغت رب راذگریثأت کیتیلپوئژ لماوع .(1199) ریشدرا ،ییانس ؛یداه  ،یدایص
 13-13 ص .19 هرامش ،19 هرود ،للملا نیب طباور تاعلاطم

 .11 هرامش ،ایفارغج شزومآ دشر هلجم ،نارهت ،هعسوت لاح رد و یتعنص ناهج رد رادیاپ هعسوت .(1399) یرهم ،یناذا و ؛رغصا ،یبارض
 .یناگرزاب رشن و هعسوت تاراشتنا :نارهت ،یللملا نیب یناگرزاب قوقح .(1199) دوعسم ،رس مراط
 .یناگرزاب تامدخ تاراشتنا :نارهت ،یزرواشک تالوصحم لقن و لمح یامنهار .(9199) مرکا ،یحتاف و ؛هناورپ ،یبسامهط
 .ص 911 ،لگنج رشن :نارهت ،تراجت قوقح .(1199) دومحم ،ینافرع

 هاگشناد هیرشن ،تسایس و قوقح همانشناد ،الاک یللملا نیب و یلخاد یا هداج لقن و لمح دادرارق زا لقن و لمح یدصتم فلخت راثآ .(3399) یلع ،هبیرغ
  .صص 11-119 ،دحاو ،19 هرامش ،نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ
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 یشهوژپ – یملع همانلصف ،ناریا تینما رب ناتسناغفا راذگریثات یکیتیلپویژ لیاسم یسررب .(9199) ادیش ،ییاضترم و ؛ردیح ،یفطل ؛ردان ،کاپ هداز یلق
 .صص 91-13 ،9199 ناتسمز ،9 هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج

  .9هرامش ،ناریا یزاسرهش و یرامعم یشهوژپ یملع هیرشن ،تسیز طیحم هزوح رد نآ دقن و رادیاپ یرامعم دقن .(1399) فسوی ،ینابلهم یجرگ
 .نارهت هاگشناد یسایس مولع و قوقح هدکشناد ،دشرا همان نایاپ ،یکینورتکلا یاه همانراب یقوقح داعبا یسررب .(1199) نسحم ،یدمحم کلم
  .ص 991 ،لوا پاچ ،رادید تاراشتنا :نارهت ،یرادباسح لوصا .(3199) زیزع ،یوبن
 .تمس تاراشتنا :نارهت ؛ییایرد یللملا نیب تاررقم و ناریا ییایرد نوناق هیاپ رب ییایرد قوقح .(9199) یضترم ،دافسا یفجن
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