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 همدقم
 نرق کانباتش تارییغت زا رثأتم تدش هب دارفا و اه نامزاس نیب نیا رد .دراد رارق اهدنیآرف زا یریغتم طیارش رد ناهج
 دروم طیحم رد رادانعم شقن یافیا روظنم هب ار دوخ یاه شور و اهدنیآرف مظنم روط هب دیاب و دنراد رارق رضاح
 ریخا نرق دنچ یط یرشب یگدنز دنور هب یهاگن .(31 :9911 ،ناراکمه و تراوکناج) دنهد رارق یسررب و ینیبزاب
 رادیاپ هعـسوت یارب .تسین نکمم نانز شقن نتفرگ رظن رد نودب رادیاپ هعسوت هژیو هب هعـسوت هـک دهد یم ناشن

 ،عامتجا کی رادیاپ هعسوت .تسا تیمها اب رایسب یداصتقا و یسایس ،یتیریدم هزوح رد نانز لاعف شقن و روضح
 و تائاضتقا ،اهزاین هب هجوت یورگ رد زین تکراشم نیا و دـشابیم ناـنز ًالاصوصخ ،راشقا همه تکراشم لصاح
 یلصا یاه شزرا هک تفگ دیاب یترابع هب .(919 :9199 ،یردیح) تساه نآ لح یارب ییاه هار نتفای و نانآ لئاسم
 تهج رد یساسا یاهزاین نیمأت رد نادرم و نانز یزاسدنمناوت ینعی یگدنز تیفیک یاقترا رد دیاب ار رادیاپ هعسوت
 ظفح و هعسوت فادها هب مدرم هـماع داـقتعا و سفن هبدامتعا ،یمومع یهاگآ دشر ،هعماج رد یتاقبط تافالتخا عفر
 و ینیرفآ شقن یارب یمومع یاه تصرف شیازفا و یتیسنج درکیور ور نیازا .درک وجو تسج یگدازآ و تینما

 ،نازورف) دوش یم حرطم رادیاپ هعسوت یارب یزیر همانرب هزوح رد زین و رادیاپ هعسوت رد نانز یعامتجا تکراشم
99  رارق هجوت دروم نانز یزاسدنمناوت زین و یتیسنج ی هعسوت رایعم ناونع هب هک یمهم یاه صخاش زا .(11 :11

 تسا یتیریدم یاه تسپ رد نانآ روضح نینچمه و روشک نالک یاه یریگ میمصت رد نانز تکراشم نازیم ،دریگ یم
 رد نانز روضح ،تسا هتفای ماجنا هزوح نیا رد هک ییاهیزیرهمانرب مغریلع .(139 :1199 ،ناراکمه و ریصن)
 یتیریدم حوطس رد دوخ یلغش تفرشیپ ریسم رد نانز هک دیآ یم رظن هب و تسین ریگمشچ زونه یتیریدم یاه تسپ
 یورین زا هدافتسا مدع رگنایب رامآ .(19 :1199 ،ینادیفسا و داژنرفعج) دنتسه ور هبور یدایز تالکشم و لئاسم اب
 عضو رد رظن نیا زا ناهج یاهروشک زا یرایسب اب هسیاقم رد ام روشک و تسا یتیریدم یاه هصرع رد نانز میظع
 حوطس رد نانز تکراشم ،هدوب کدنا رایسب ام ی هعماج رد نز ناریدم دادعت یلکروط هب .دراد رارق یدعاسمان رایسب
 یناسنا هعسوت شرازگ ساسا رب .(9 :1199 ،ناراکمه و روپ میهاربا) دراد هنوگرامیب و یداعریغ یتلاح یتیریدم
 دروم رد مقر نیا هکنآ لاح ؛دراد نانز هب صاصتخا ناریا رد یتیریدم یاه تسپ دصرد 99 ،للم نامزاس هعسوت همانرب
 :1199 ،ناراکمه و نادازآ) تسا دصرد 99 و 19 ،19 بیترت هب دئوس و اداناک ،ایلارتسا ریظن یا هتفای هعسوت یاهروشک
91). 
 هرطاخم زا زیهرپ و ندوب ور هنایم ،ارگ لوحت و یتکراشم کبس ندرب راک هب لثم ،نانز یربهر صاخ یاه یگژیو

 یاه تیعقوم هب نانز باصتنا یارب یهیجوت دناوت یم نیا .دنک کمک نامزاس ینارحب طیارش هرادا رد ار نانز دناوت یم
 عقاوم رتشیب رد نیا هک دننک یم لامعا ار یراک هظحالماب هارمه یتکراشم تیریدم کبس نانز .دشاب ینارحب و راد لکشم
 و یتکراشم کبس اه نآ هک دنک یم اعدا نانز یربهر کبس هرابرد تاعلاطم یخرب .تسا هدش ریبعت نانز عفن هب

 لمع الاب سفن هبدامتعا اب و هناماگشیپ و عطاق ،یروتسد رتشیب هک نادرم اب هسیاقم رد ،دننک یم لامعا ار کیتارکمد
 یگتسب اهنامزاس رد دوجوم یناسنا یورین هب نانآ تیقفوم هک دننادیم ناریدم همه کش یب .(Agli, 2004) دننک یم
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 تایبدا رد .دنشاب اه نامزاس روما هرادا رد بسانم کبس لابند هب ات تسا هدش بجوم نانآ رد هشیدنا نیا و دراد
 کی رد یربهر کبس یریگ لکش ای باختنا .تسا هدش فیرعت و هتخانش یربهر زا یفلتخم یاه کبس ،تیریدم
 یربهر ،شخبرثا یربهر ناوت یم هنومن ناونع هب .دراد نامزاس راکو بسک تیهام و ینامزاس غولب هب یگتسب نامزاس
 .(11 :3199 ،یرومیت و یسابع) درب مان ار کیژتارتسا یربهر ،کیتامزیراک یربهر ،رازگتمدخ یربهر ،نیرفآ لوحت
 یزاسدنمناوت .درامش یمرب نامزاس رد دارفا یزاسدنمناوت رب رثؤم لماوع هلمج زا ار یربهر کبس (1199) یدمحا
 ییاضف ینعی ؛تسا رثؤم اه نآ تیلاعف رب هک تسا ییاه یریگ میمصت رد رتشیب تکراشم یارب دارفا قیوشت ینعم هب دارفا
 ماجنا تاعلاطم زا یکی رد .دننک لیدبت لمع هب ار اه نآ و دننیرفایب ار یبوخ یاه هدیا دنناوتب ات دوش مهارف دارفا یارب

 ،یراذگریثأت ،یگتسیاش ساسحا لماش داعبا نیا .دش ییاسانش یزاسدنمناوت یارب دعب جنپ ،یزاسدنمناوت هنیمز رد هدش
 دهد یم ناشن هنیمز نیا رد اه شهوژپ .(Mishra & Spritzr, 1997) دنشاب یم دامتعا و ندوب راد ینعم ،یراتخمدوخ
 نیا دیدشت رد دناوت یم ددعتم لماوع و دشاب یم تیریدم هنیمز رد ناوناب ناوت زا رتشیب هدافتسا دنمزاین هدنیآ تیریدم
 هب یبایتسد رد یهجوت لباق عناوم اب نز ناریدم دنک یم نایب Acara (2015) ،دشاب رثؤم نانآ یزاسدنمناوت و زاین
 رد یتوافت چیه داد ناشن یو قیقحت جیاتن ؛دنوش یم وربور تاعالطا یروانف نامزاس رد الاب حطس یاه تیعقوم
 شهوژپ جیاتن .تشادن دوجو ینامزاس درکلمع و تیسنج ساسا رب یربهر یاه تیعقوم رد نابلطواد باستنا

 یاهروشک رد نز ناریدم دننامه ناریا یتلود یاه نامزاس رد ریدم نانز دهد یم ناشن (9199) ناراکمه و درف یماغرض
 تیمکاح ،ریدم نانز یاه ییاناوت نتشادن رواب هک تشاد نایب نینچمه دنا هجاوم یا هشیش هرخص هدیدپ اب یبرغ
 همه ،نانز یتیریدم تیلاعف یارب یبهذم و یفرع یاه تیدودحم ،یرالاسدرم گنهرف و نانز هرابرد یفنم یاه هشیلک
 جیاتن .دنشابن رادروخرب دوخ درم ناراکمه اب هسیاقم رد یتیریدم تاباصتنا رد یربارب یاه تصرف زا نانز دوش بجوم
 رد نانآ درکلمع دوبهب و نانکراک یزاسدنمناوت اب رازگتمدخ یربهر نیب هک داد ناشن زین (1199) یدمحا شهوژپ

 .دشاب یم ریغتم ود نیا نیب تبثم طابترا هدنهد ناشن هک دراد دوجو طابترا یرادانعم حطس
 رادیاپ هعسوت رب راذگریثأت لماوع هلمج زا یناسنا عبانم یرگید نامزاس ره دننام ناناوج و شزرو تارادا رد یلکروط هب
 رد ار یرت بسانم درکلمع دنناوت یم ًالاتعیبط دنشاب رتدنمناوت نانکراک نیا هچ ره و دنشاب یم نامزاس فادها دربشیپ و
 یمامت رد فافش یتیسنج شرگن نتشاد دنمزاین ،شزرو طسوت رادیاپ هعسوت فادها هب یبایتسد .دنهد هئارا نامزاس
 یاهراجنه اب هزرابم هب دناوت یم زین شزرو رد نانز و نارتخد ندومن لاعف .دوب دهاوخ یتیریدم و یتکراشم حوطس
 هب هجوت اب و اتسار نیا رد ؛دنک مهارف ناوناب یزاسدنمناوت یارب یصاخ یاه تصرف و دوش رجنم یرتشیب زیمآ ضیعبت

 تهج دنمناوت و دمآراک نامزاس کی نتشاد ،روشک رد یشزرو ،یشهوژپ ،یشزومآ یاه تیلاعف شرتسگ هب ور مجح
 اب و نانکراک یزاسدنمناوت داجیا رد یربهر شقن تیمها هب هجوت اب .تسا یرورض رما کی ،شزرو یملع حطس ءاقترا
 اب و دش هدرمشرب یتیریدم یاه یسرک بسک رد ناوناب یور شیپ عناوم هلمج زا هک یا هشیش هرخص هدیدپ هب هجوت
 هدیدپ شقن یسررب لابند هب شهوژپ نیا رد ققحم اذل ؛هنیمز نیا رد هدش ماجنا یاه شهوژپ تیدودحم هب هجوت

 .دشاب یم روشک شزرو نز ناریدم یزاسدنمناوت رد یربهر کبس و یا هشیش هرخص



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 496

 هک دشاب یم یگتسبمه -یفیصوت عون زا ،تاعالطا یروآدرگ هویش ظاحل هب و یدربراک ،فده رظن زا رضاح شهوژپ
 روشک لک یشزرو یاه نامزاس رد لغاش نز ناریدم هیلک لماش شهوژپ یرامآ هعماج .دش ماجنا یشیامیپ شور هب
 هب یشزرو یاه نامزاس رد لغاش نز ناریدم دادعت روشک ناناوج و شزرو ترازو زا هدش ذخا رامآ قبط هک دشاب یم

 هعماج یارب ناگروم هنومن مجح لودج رب دیکأت اب شهوژپ نیا یرامآ هنومن ،دش هتفرگ رظن رد دودحمان تروص
 ساسا رب) یا هلحرمدنچ یا هشوخ یدنب هقبط یریگ هنومن زا هدافتسا اب دادعت نیا هک ؛دش باختنا رفن 139 ،دودحمان
 عون زا همانشسرپ ،شهوژپ نیا رد تاعالطا یروآدرگ رازبا .دندش باختنا ناتسا 19 کیکفت هب (ییایفارغج هقطنم
 یحارط ترکیل یاهنیزگ جنپ فیط رد و یصصخت و یتخانش تیعمج تالاؤس شخب ود رد هک دشابیم درادناتسا
 (1199) ناراکمه و یریصن یا هشیش هرخص درادناتسا همانشسرپ زا لکشتم یصصخت شخب رد همانشسرپ نیا .دیدرگ
 همان شسرپ و دعب 1 و هیوگ 11 یواح (1399) یرتشلاچ یربهر کبس همانشسرپ ،دعب 1 و هیوگ 19 یواح
 شهوژپ رازبا یروص ییاور .دشاب یم دعب 1 و هیوگ 39 یواح (1119) تروش و تراهنیر یلغش یزاسدنمناوت
 اب اه همان شسرپ ییایاپ ،دش دییأت شزرو هزوح ناصصختم زا رفن 9 و یشزرو تیریدم دیتاسا زا رفن 19 طسوت
 هب هک تفرگ رارق یسررب دروم اه یندومزآ زا رفن 19 روضج اب یتامدقم شیامزآ کی رد خابنورک یافلآ زا هدافتسا
 تشگزاب مدع لامتحا نتفرگ رظن رد اب و ییایاپ و ییاور دییأت زا سپ .دمآ تسد هب 13/1 و 1/ 93 ،93/1 بیترت
 زا اههمانشسرپ زا یشخب .دش عیزوت هنومن یاضعا نیب یفداصت تروص هب همانشسرپ 111 دادعت ،اه همانشسرپ یخرب

 و عیزوت (پاستاو و مارگلت) یعامتجا یاه هکبش و لیمیا ،شزادرپ هفاک رازفامرن زا هدافتسا اب یکینورتکلا قیرط
9 تیاهن رد و عیزوت میقتسم تروص هب زین یقبام و دندش لیمکت  تهج .دیدرگ تفایرد حیحص همانشسرپ 11
 لقادح شور و یراتخاس تالداعم یزاس لدم درکیور زا ،شهوژپ یلک لدم شزارب نومزآ و اه هداد لیلحتو هیزجت
 .دیدرگ هدافتسا smart-PLS و SPSS یاهرازفامرن زا هدافتسا اب یئزج تاعبرم

 یرظن درکیور
 یاه یدنمناوت نانآ ،ییاناوت و یهاگآ شیازفا اب .تسا هدنارذگرس زا ار یتالوحت نانز ی هعماج هتشذگ ی ههد دنچ یط
 اه نآ نونکا .تشاد هگن یعامتجا - یسایس تابسانم ی هیشاح رد ار نانز ناوت یمن رگید و دنا هداد اقترا ار دوخ
 زورما ناریا نانز هک تسا نیا تیعقاو .دنبای تسد یرتهب یاه تیعقوم هب ات دنتسه ییاه هاگیاپ ناهاوخ
 و دازهب) دنا هدیشک شلاچ هب ار هعماج نالک یاه تیریدم رد تکراشم و روضح ی هرابرد دوجوم یاه یشیدنا تحلصم
 بسک یارب ناوناب یور شیپ عناوم هلمج زا ؛دنتسه وربور یعناوم اب هنیمز نیا رد یلو .(11 :3199 ،ناراکمه
 تابصعت رب ینتبم یگتخاس عناوم لماش یا هشیش فقس ؛دومن هراشا یا هشیش فقس هب ناوت یم تیریدم یاه یسرک
 دوش یم بتارم هلسلس یالاب حوطس هب یبایتسد رد اه تیلقا و نانز تسکش بجوم هک تسا ینامزاس ای یشرگن
(Cotter & et al, 2001: 659). زا یخرب ؛دشاب یم یتیسنج یرباربان ندرب نیب زا رادیاپ هعسوت فادها هلمج زا 

 دوجو ار نانز یلغش یاقترا عنام نیرت یلصا و اه نامزاس رد ار یتیسنج یاه یرباربان لماع نیرت مهم نارظن بحاص
 زا یا هعومجم تقیقح رد دنرب یم مان نآ زا ناققحم هک یا هشیش فقس و ییرمان عناوم .دنناد یم یا هشیش فقس
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 یا هنوگ هب یتیسنج یاه هشیلک نیا و دراد دوجو هعماج رد نانز صوصخ رد هک تسا یتسردان یاهرادنپ و اهرواب
 ،یتساوخدزی) دنوش یم فلتخم یاه هصرع رد نانز تفرشیپ عنام و دننک یم لمع اه نامزاس و هعماج رد هاگآدوخان

99  هب و هتسکش ار یا هشیش فقس هک ینانز دادعت ،رضاح لاح رد دهد یم ناشن ریخا یاه شهوژپ و کرادم .(199 :13
 دنوش یم هجاوم ،دندیسر تیریدم تسپ هب هکنیازادعب یرگید شلاچ اب نونکا ،دنا هتفای تسد اه نامزاس یلاع یاه تسپ
 هب نانز هکنیا لامتحا ،دنک یم نایب هدیدپ نیا .(Rayan & Haslam, 2005:83) دوش یم هدیمان 9یا هشیش هرخص هک
 نیب طابترا میهاوخب رگا و تسا هدوب رتشیب نادرم زا ،دنوش باصتنا الاب داقتنا و تسکش رطخ اب یتیریدم یاه تسپ
 روط هب ،دنراد هدهع رب ار نآ تیریدم نانز هک ییاهدحاو دوش یم صخشم ،میریگب رظن رد ار تیسنج و درکلمع هوحن
 لغاشم رد نانز ،یا هشیش هرخص دوجو یلاوت رد .(Rayan & Haslam, 2007:555) دنراد رارق نارحب رد ،هدمع
 و یدرف یفنم یاهدمایپ یدمآراکان نیا .دنوش یم کرد دمآراکان ای ،دننک یم لمع دمآراکان نامزاس یلاع یتیریدم

 و تیریدم لغش زا افعتسا ،نامزاس کرت زا دنا ترابع یا هشیش هرخص یدرف یاهدمایپ .دروآ یم ناغمرا هب ار ینامزاس
 ندش یوق ،ریدم ناونع هب نانز هب دامتعا مدع ،تسکش زا سرت سرتسا شیازفا ،شزیگنا شهاک ،یلبق لغش هب تشگرب
 شیازفا ،یرو هرهب شهاک ،نامزاس یدمآراکان زا دنا ترابع نآ ینامزاس یاهدمایپ .دراد نانز هرابرد یا هشیلک تابصعت

 ره دوش یم ثعاب اهدمایپ نیا یهاگ .یشلاچ یاه لغش هب نانز باصتنا و ینامزاس دهعت شهاک ،ناریدم ییاج هباج
 و درف یماغرض) دننک رکف نامزاس نآ یدمآراکان و یفنم درکلمع هب دارفا ،دنشاب نانز زا نآ دشرا ناریدم هک ینامزاس
 .(919 :9199 ،یدوبهب
 شهوژپ یاه هتفای
 91) لاس 11 ات 99 ینس ی هدر رد اه یندومزآ رتشیب ینس ظاحل زا ،شهوژپ یتخانش تیعمج یاه یگژیو ساسا رب
 ینادراک کردم یاراد دصرد 1 نیب نیا زا هک (دصرد 1) دندوب الاب هب لاس 91 ینس ی هدر رد اه نآ نیرتمک و (دصرد
 کردم یراد دصرد 19 و دشرا یسانشراک کردم یاراد دصرد 99 ،یسانشراک کردم یاراد دصرد 11 ،رت نییاپ و
 و لاس 11 یلا 19 یراک هقباس یاراد (دصرد 11) اه یندومزآ رتشیب تمدخ هقباس ظاحل هب نینچمه ؛دندوب یرتکد
 .دنا هدوب لاس 11 زا رتشیب یراک هقباس یاراد (دصرد 19) دارفا نیرتمک
 هدمآ تسد هب یاه هداد عیزوت ندوب لامرن ضرف یراتخاس تالداعم یبایلدم یارجا و یرامآ یاه نومزآ ماجنا زا شیپ
 نآ جیاتن هک دش هدافتسا فونریمسا-فورگوملاک نومزآ زا روظنم نیمه هب .ددرگ تابثا دیاب یریگ هزادنا یاهرازبا زا
 و (19/1) یربهر کبس ،(19/1) یا هشیش هرخص یاه سایقم زا کی  چیه رد هرامآ ندوبن راد ینعم زا ناشن
 .تسا یرامآ هعماج عیزوت ندوب لامرن ضرف شریذپ هدنهد ناشن هک هدوب 11/1 حطس رد (31/1) یلغش یزاسدنمناوت
 تسا یراتخاس تالداعم یزاس لدم زا هدافتسا رگید یاه ضرف شیپ زا زین هریغتم دنچ ندوب راجنه هب طرش یرارقرب
 ددع شهوژپ ضورفم لدم رد بیرض نیا ؛دوش یم هدیجنس Mardia هدش درادناتسا یگدیشک بیرض قیرط زا هک
 رضاح شهوژپ یاهریغتم هریغتم دنچ ندوب لامرن ضرف شریذپ زا ناشن هک تسا 119 زا رت کچوک هک هدوب 11/13

                                                           
1. Glass Cliff 
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 یاهریغتم دادعت p نآ رد هک تسا p(p+1) لومرف زا هدش هبساحم رادقم زا رت کچوک 11/13 ددع هکارچ ؛تسا هدوب
 یزاس لدم یاه ضرف شیپ رگید زا .(Teo & Noyes, 2014) تسا 99 اب ربارب هک هدوب شهوژپ لدم رد هدش هدهاشم
 ود ریداقم زا هدافتسا اب هک دشاب یم شهوژپ نیب شیپ یاهریغتم نیب هناگدنچ یطخ مه مدع تابثا یراتخاس تالداعم
 تسا هدش شرازگ 9 هرامش لودج رد جیاتن ؛دریگ یم رارق یسررب دروم 1سنایراو مروت لماع و 9لمحت بیرض هرامآ
 تالداعم یزاس لدم ماجنا اذل ؛دراد دوجو ینیئاپ یگتسبمه شهوژپ نیب شیپ یاهریغتم نیب ،دهد یم ناشن هک
 صخاش هناتسآ و هدوب 1/1 زا رتشیب یریداقم لمحت صخاش یارب زاجم نازیم هک ارچ ،دشاب یم ریذپ ناکما یراتخاس
 .(1199 ،ناراکمه و یقداص) تسا شریذپ دروم نآ زا رتمک ریداقم و تسا 1/1 زین سنایراو مروت

 نیب شیپ یاهریغتم هناگدنچ یطخ مه یسررب جیاتن :1 لودج
 
 
 

 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هزادنا یارب بیترت هب (CR) 1یبیکرت ییایاپ و (AVE) 9هدش جارختسا سنایراو نیگنایم صخاش ود هزاس ره یارب
 ار اه هزاس ییایاپ و تسا 9/1 زا رتالاب اهریغتم مامت خابنورک یافلآ و یبیکرت ییایاپ ریداقم .دش هبساحم اه هزاس ییایاپ و ییاور
 ،ناهنپ یاهریغتم همه یارب ،1 هرامش لودج رد 1/1 ددع زا AVE رادقم ندوب رتگرزب هب هجوت اب یفرط زا ؛دنکیم دییأت
 ییاور تمسق رد .(91-19 ،9319 ،1رکرال و لنروف) دوشیم دییأت یریگهزادنا یاهلدم ندوب بسانم و لدم یارگمه ییاور
 هک دوشیم هسیاقم اههزاس ریاس اب هزاس نآ یگتسبمه لباقم رد شیاهصخاش اب هزاس کی یگتسبمه نازیم ،(یصیخشت) ارگاو
 لنروف) دشاب اههزاس ریاس اب هطوبرم هزاس نیب یگتسبمه زا رتالاب اههزاس مامت یارب دیاب هدش جارختسا سنایراو نیگنایم رذج
 شهوژپ یلصا یاهریغتم (AVE رذج رادقم) هدش جارختسا سنایراو نیگنایم رذج ،1 لودج هب هجوت اب .(9319 ،رکرال و
 بوخ شزارب و ارگاو ییاور ریداقم ،یریگهزادنا لدم مود رایعم نیاربانب ؛تسا رگید یاهریغتم اب اه نآ یگتسبمه زا رتشیب
 .دنکیم دییأت ار یریگهزادنا یاهلدم

 قیقحت یاههزاس ییایاپ و ییاور جیاتن و اهیگژیو -2 لودج

 
 
 

 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رارق یبایزرا دروم (R2) نییعت بیرض و (t رادقم) یرادانعم بیرض یاهرایعم ،یراتخاس لدم شزارب یسررب یارب
 رد اهریسم دییأت هجیتن رد و اه هزاس نیب هطبار تحص زا ناشن ،دشاب 11/9 زا رت شیب t بیارض هک یتروص رد .تفرگ

                                                           
1. Tolerance value 
2. Variance inflation factor (VFI) 
3. Average Variance Extracted 
4. Composite Reliability 
5. Fornell & Larcker 

 سنایراو لمحت لماع لمحت بیرض ریغتم

 91/1 19/1 یا هشیش هرخص

 19/1 39/1 یربهر کبس

 9 1 9 (اههزاس) اهریغتم
 113/1 993/1 393/1 خابنورک یافلآ

 111/1 111/1 191/1 یبیکرت ییایاپ

AVE 191/1 319/1 111/1 

   113/1* یا هشیش هرخص .9

  333/1* -119/1 یربهر کبس .1

 193/1* 111/1 -911/1 یلغش یزاسدنمناوت .9
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 لودج و 9 هرامش لکش هب هجوت اب .(1199 ،هدازاضر و یرواد) تسا دصرد 11 نانیمطا حطس رد شهوژپ لدم
 دصرد 11 نانیمطا حطس رد و هدوب 11/9 زا رتگرزب اهریغتم نایم طباور و تالاؤس مامت یارب t صخاش 9 هرامش
 شخب ندرک لصتم یارب هک (R2) نییعت بیرض .دراد اهریغتم نیب طباور و لدم دییأت زا ناشن هک دنتسه راد ینعم
 از نورب ریغتم ره هک تسا یریثأت هدنهد ناشن و دور یم راک هب یراتخاس تالداعم یزاس لدم یراتخاس و یریگ هزادنا
 یگدننک ینیب شیپ تردق هزادنا هچ ات شهوژپ لدم رد از نورد ریغتم دهد یم ناشن R2 ریداقم .دراذگ یم از نورد رب
 و 99/1 ،19/1 مقر هس (3119) 9نیاچ .دوش یم هبساحم لدم یاز نورد یاهریغتم یارب طقف R2 رکذ نایاش .دراد
 رد هدش هداد ناشن جیاتن هب هجوت اب .دنک یم یفرعم R2 یوق و طسوتم ،فیعض ریداقم یاه کالم بیترت هب ار 91/1
 رایعم زا هدافتسا اب لدم دییأت زا ناشن هک هدوب رت شیب 91/1 زا «یزاسدنمناوت» ی هفلؤم رد R2(113/1) رادقم 9 لودج
 .دنک یم تابثا ار از نورد یاهریغتم ینیب شیپ یالاب تردق و دشاب یم روکذم

 یراتخاس لدم شزارب یاهرایعم ریداقم .0 لودج
 (R2) نییعت بیرض نیگنایم هجیتن t صخاش (β) ریسم بیرض کالم هزاس نیب شیپ  یاه هزاس
  دییأت 319/1 -119/1 یزاسدنمناوت یا هشیش هرخص

113/1 
 

 دییأت 139/99 939/1 یزاسدنمناوت یربهر کبس
 دییأت 119/1 -999/1 یربهر کیس یا هشیش هرخص
 دییأت 113/1 919/1 یزاسدنمناوت یربهر کبس -یا هشیش هرخص

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هس هب هجوت اب .دش هدافتسا GOF رایعم زا (یراتخاس و یریگهزادنا لدم شخب ود ره) یلک لدم شزارب روظنم هب
 تسا هدش یفرعم شزارب ییوکین یارب یوق و طسوتم ،فیعض ریداقم ناونع هب هک 19/1 و 11/1 ،91/1 رادقم
 بسانم رایسب شزارب هک دمآ تسدهب 91/1 رادقم ریز لومرف قبط قلطم شزارب صخاش ،(1199 ،هدازاضر و یرواد)
 .دوشیم دییأت شهوژپ یلک لدم

GOF =√
____

Com ×
____
R�  =√0.53 × 0.49  = 91/1  

 
(هنامک لخاد) یرادانعم و (هنامک جراخ) درادناتسا تلاح رد شهوژپ هدش نومزآ لدم -2 لکش  

                                                           
1 - Chain 
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  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 شزرو نز ناریدم یزاسدنمناوت رد یربهر کبس و یا هشیش هرخص هدیدپ شقن یسررب فده اب هک رضاح شهوژپ
 اه نآ یلغش یاقترا و تیریدم و ناوناب شزرو هب هجوت یاتسار رد هک تسا ییاهشالت هلمج زا ،تفرگ ماجنا روشک
 شالت رد یشزرو یاه نامزاس زا یرایسب هزورما .دوش یم ماجنا رادیاپ هعسوت فادها هب هجوت اب روشک شزرو رد
 شقن رادیاپ هعسوت فادها یاه هفلؤم یمامت رد و دننک فافش و نشور فادها نیا رد ار شزرو شقن هک دنتسه
 شرتسگ تابجوم ،نانآ یتیصخش یاه یگژیو هب هجوت اب اه نامزاس رد نانز روضح .(1911 ،9کمیل) دنشاب هتشاد
 تاطابترا دوبهب ظاحلزا اه نامزاس لوحت ،یتیریدم لغاشم رد نانز روضح اب .دنک یم داجیا ار یقالخا و ملاس گنهرف

 دنرادروخرب یناسنا یورین تیریدم رد مرن یاه تراهم زا نانز ،ییاعدا رد ؛ددرگ یم لیهست ،یروآون جیورت و ینامزاس
 یربهر کبس ناهاوخ اه نامزاس زورما طیارش ،عقاورد .تساه نامزاس زایندروم هتشذگ زا شیب ،زورما طیارش رد هک
 کی رادیاپ هعسوت داجیا ؛(91 :1199 ،یکیلکز ییاباب) .تسا دارفا یاهزاین هب ندوب ساسح و یتکراشم هناهاوخ یدازآ
 هنیزهرپ دنیآرف کی نیاربانب و تسا یجراخ و یلخاد نارگیزاب تدم ینالوط دهعت هب دنمزاین و راوشد و ینالوط دنور
 رگید هزادنا هب هعسوت نیا رد نانز مهس مه و تسا دنمزاین یجراخ یاه یراذگ هیامرس و اه کمک هب مه هک تسا
 راذگریثأت و مهم لیلد ود هب نانز اریز ؛تسا یرورض هعماج رادیاپ تابث یارب اه نآ روضح و تسا یلخاد نارگیزاب
 و تایحور عون لیلد هب مود و دنهد یم لیکشت ار روشک کی تیعمج تیرثکا ای فصن هکنیا لوا .دنا عماوج هعسوت رب
 و یداصتقا -یسایس هعسوت رد یمهم رایسب شقن ،دنا هدرک بسک هک یتایبرجت نینچمه و اه نآ یتاذ یاه ییاناوت
 (119 :9199 ،یردیح) تخادنا دهاوخ ریخأت هب ار هعسوت دنور اه نآ شقن نتفرگ هدیدان و دنراد اهروشک یعامتجا
 ،شزرو قیرط زا رادیاپ هعسوت فادها هب یبایتسد .دنتسین ادج هلوقم نیا زا زین یشزرو یاه نامزاس و شزرو هک
 نانز و نارتخد ندومن لاعف .دوب دهاوخ یتیریدم و یتکراشم حوطس یمامت رد فافش یتیسنج شرگن نتشاد دنمزاین
 یزاسدنمناوت یارب یصاخ یاه تصرف و دوش رجنم یرتشیب زیمآ ضیعبت یاهراجنه اب هزرابم هب دناوت یم شزرو رد
 عاونا ندرب نیب زا تهج رد تفرشیپ قیرط زا رتشیب دیاب یتیسنج یربارب زا شزرو تیامح .دنک مهارف اه نآ

 اذل ؛دشاب رادیاپ هعسوت فادها اب قباطم ،شزرو رد نارتخد و نانز هب تبسن هنالداعریغ یاه هویش و اه تنوشخ
 اریز ،دوش نک هشیر نامزاس رد یتیریدم یاه تسپ رد نانز روضح یاه شلاچ و اقترا عناوم هک تسا یرورض
 حطس ،یرالاسدرم گنهرف ،ینامزاس تیامح مدع ،تیقفوم زا سرت نوچمه یلماوع اب نامزاس رد نانز هک یماگنه
 یلغش قایتشا شهاک رد دناوت یم ،دنتسه ور هبور یگدنز و راک یاه تیلوئسم نیب لداعت مدع ،اه تخادرپ و قوقح
 رب یربهر یاه کبس و یا هشیش هرخص هدیدپ شقن یسررب هب شهوژپ نیا رد اذل ؛دشاب رثؤم نز نانکراک
 تالداعم یارجا زا لصاح جیاتن ،دش هتخادرپ رادیاپ هعسوت فادها هب هجوت اب شزرو نز ناریدم یزاسدنمناوت

 ینیبشیپ تردق و (=91/1GOF) تسا بسانم و یوق رایسب ،شهوژپ یلک لدم شزارب ًالالوا هک داد ناشن یراتخاس
 نینچمه ،تشاد دنهاوخ نز ناریدم یزاسدنمناوت رب یا یوق تارثا و جیاتن روکذم یاههلوقم ،ور نیازا ؛دراد ییالاب

                                                           
1. Lemke 
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 زا کی ره تیولوا و تیمها هک داد ناشن یربهر کبس و یا هشیش هرخص فلتخم داعبا زا کی ره یراذگرثا نازیم
 .دشاب یم هجوت لباق شزرو رد نز ناریدم یزاسدنمناوت رد اه نآ
 و یا هشیش هرخص هدیدپ رادانعم و یفنم ریثأت دوجو یعدم -19/1 ریسم بیرض اب ریسم لیلحت شخب زا هدمآرب جیاتن
 رب 19/1 لداعم یا هشیش فقس دحاو ره شیازفا نیاربانب ؛دوب شزرو رد نز ناریدم یزاسدنمناوت رب نآ یاه هفلؤم
 تفرشیپ زا ار نانز تسا یددعتم رصانع و لماوع لصاح هک یا هشیش هرخص هدیدپ ؛دراد یفنم رثا ناوناب یزاسدنمناوت
 ی هنافصنمان میمعت زا یشان و هتشاد یگنهرف رخأت زا ناشن هک یا هشیش هرخص لضعم .دراد یمزاب رتالاب لغاشم فرط هب
 زا هک تسا هدش ثعاب و هداد زورب ار دوخ یفنم تاعبت ،تسا یراک یاه هزوح هب نادرم و نانز یتسیز یاه توافت
 یا هشیش هرخص هیرظن ساسا رب .دیاین لمع هب بسانم هدافتسا نانز یتیریدم یاه تیلباق و یصصخت و یرکف یدنمناوت
 یاه یگژیو ،نیناوق ،یناسنا لماوع لماش ینامزاس لماوع لوا هتسد ؛دنتسه راذگریثأت نانز تفرشیپ رب لماوع هتسد ود
 اتسار نیا رد .دنتسه یشرگن لماوع نیا مود هتسد یلو ،تسا هعماج رد دارفا یاه هبرجت و یتلود درکیور ،یراک طیحم
 اهراکهار نیرت شخبرثا و نیرت مهم ،نانز یزاسدنمناوت ءاقترا رد یلغش هعسوت و تفرشیپ و ینیرفآراک هلوقم هب هجوت
 راومه ار نانز یاه ییاناوت شیازفا ریسم دنناوت یم دنچ ره لماع ود نیا یور ره هب ؛(3199 ،یدهاز) دنیآ یم رامش هب

 یاه هتساوخ رس یالاب رب یا هشیش و یئرمان یا هرخص دننام و دننک یم افیا هدنرادزاب شقن دراوم رتشیب رد یلو ،دنزاس
 یشهوژپ یاه هتفای اب شهوژپ شخب نیا زا لصاح جیاتن ؛دننک یم تعنامم اه نآ ندش رتدنمناوت زا و هتفرگ رارق اه نآ
 ناراکمه و نادازآ ،دشاب یم ناوخمه (1199) یرظان و نایمیلس و (1199) روج ماج ،(1199) ناراکمه و نادازآ
 یراگنا ناوتان دوخ و فعض یریذپ هعماج ،یدنمناوت رب میقتسم روط هب یا هشیش هرخص هدیدپ هک دندقتعم (1199)
 یشخب رد .دنراد رادانعم یفنم یرثا یزاسدنمناوت رب یراگنا ناوتان دوخ و فعض یریذپ هعماج نینچمه ،تسا راذگرثا
 رب ناریدم یربهر یاه کبس رادانعم و تبثم ریثأت زا ناشن هدش هدهاشم (39/1) ریسم بیرض ،قیقحت جیاتن زا رگید
 تروص رد ،دنراد دوخ هعماج هعسوت رد یساسا شقن اهنامزاس هک ییاجنآ زا .تشاد نز ناریدم یزاسدنمناوت نازیم
 رد رادیاپ هعسوت گنهاشیپ و کرحم هک یشزرو یاه نامزاس صخالاب و اهنامزاس رد رادیاپ یقالخا یربهر یارجا

 ذاختا و نز نانکراک ینامزاس دهعت و شزیگنا ،یلغش تیاضر بجوم یتکراشم یربهر کبس هعسوت ،دنتسه هعماج
 رد هک ناریدم هک دشاب یا هنوگ هب دیاب نامزاس کی یقرت ریسم و فادها ،ددرگیم اه نآ طسوت یقالخا تامیمصت
 یاهزاین و دننک هیکت اه نآ هب تاظحل همه رد دنناوتب نادنمراک و دنشاب نادنمراک یارب شخب ماهلا دنتسه مره سأر
 راظتنا اه نامزاس ناربهر و ناریدم زا .دننک ادیپ طلست اه نآ رب دنناوتب زین ینهذ رظن زا و دنیامن نیمأت ار نادنمراک
 هک دنریذپب هناقداص دیاب نانآ .دنشاب رادروخرب تاضقانت و اه یمظن یب راهم یارب مزال یاه یدنمناوت زا هک دور یم
 و اه هیور رد هک تسا نیا راوشد دنیآرف نیا رد نانآ تیقفوم زمر دنتسه اه تصرف هب اه تسکش لیدبت لوئسم
 طیارش رد یساسا تامیمصت ذاختا و یریگ میمصت یارب ،رت شوهاب اهراک ماجنا رد ،رتریذپ فاطعنا دوخ یاه شور
 یهانپ یاه هتفای اب زین شهوژپ شخب نیا زا لصاح جیاتن .دنشاب رت قیال بایمک عبانم تیاده رد ،رت عیرس هدیچیپ
 شهوژپ جیاتن .دشاب یم ناوخ مه (1199) یهدون ینیسح و (1199) ناراکمهو ینایکروپ ،(1199) یدمحا ،(1199)
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 یرادانعم هطبار نانآ درکلمع دوبهب و نانکراک یزاسدنمناوت اب رازگتمدخ یربهر نیب هک داد ناشن (1199) یدمحا
 ناراکمه و یهدون ینیسح قیقحت جیاتن نینچمه ؛دشاب یم ریغتم ود نیا نیب تبثم طابترا هدنهد ناشن هک دراد دوجو
 اب یریذپ تکراشم و یربهر کبس ،ینامزاس راتخاس ،ینامزاس یریگدای یاهریغتم نیب هک داد ناشن (1199)
 .دراد دوجو رادانعم هطبار نانکراک یزاسدنمناوت
 ناریدم یربهر یاه کبس رب یا هشیش هرخص هدیدپ رادانعم و یفنم ریثأت دوجو هب ناوت یم شهوژپ نیا جیاتن رگید زا
 و یلماعت یربهر کبس ندرب راک هب لثم ،نانز یربهر صاخ یاه یگژیو هک درک لالدتسا ناوت یم ،دومن هراشا

 یا هشیش هرخص هدیدپ دوجو هکاجنآزا .دنک کمک نامزاس ینارحب طیارش هرادا رد ار نانز دناوت یم رازگتمدخ
 هب تبسن ار نانز رواب دناوت یم ، دریگ یم شیپ رد هک یکبس عون یریگراک هب و باختنا اب ربهر اذل ، تسا ریذپان راکنا

 و افعتسا نازیم یا هشیش هرخص زا لصاح یفنم یاهدمایپ ندرک مک اب یلوحت ناربهر .دهد رییغت ار یا هشیش هرخص
 ، تیقفوم یارب دارفا ةبترمالاو یاهزاین رب ، یلوحت یربهر زنروب داقتعا هب .دنهد یم شهاک ار شیوخ ناوریپ یریگ هرانک
 مومع عفن هب و دوخ عفانم زا رتارف هب هک دزیگنا یمرب ار دارفا یربهر هویش نیا .دزادرپ یم یبایدوخ و دوخ هب مارتحا
199 ،هداز مالغ) دننک رکف  نیدب ؛دراد یتبثم و رادانعم ریثأت شریذپ و یریذپ فاطعنا ، راکنا رب یلماعت یربهر کبس .(1
 عناوم ربارب رد .دننک یم راکنا ار یا هشیش هرخص دوجو یرتشیب نازیم هب ناوریپ ،یلماعت یربهر شیازفا اب هک انعم

 رانک ار عناوم دنناوت یم نانز ،کبس نیا یریگراک هب اب ،نیاربانب ؛دنراد یرتشیب شمرن و یریذپ فاطعنا ،یا هشیش هرخص
 تسد ضیعبت مدع ساسحا و یلغش دهعت ، ینامزاس تلادع ، یلغش تیاضر هب و ؛ دنسرب ینامزاس یالاب حوطس هب هدز
 و (1199) یرظان و نایمیلس ،(9199) ناراکمه و درف یماغرض ،(1911) راکآ شهوژپ جیاتن اب جیاتن نیا ؛دننک ادیپ

 رثا هک تسا هدش شرازگ (1111) 9ناراکمه و لدیرف یسررب رد .دشاب یم وسمه یعون هب (1199) روج ماج
 هتفای تسد جیاتن نیا هب زین رضاح شهوژپ .دشاب یم لوبق دروم یتیسنج هاگن شهاک رب رازگتمدخ یربهر یاه یگژیو
 ،دشاب هتشاد یرادانعم و یفنم ریثأت یا هشیش هرخص هدیدپ رب دناوت یم ناریدم یربهر یاه کبس باختنا هک تسا
 .دهد شهاک نامزاس رد ار یا هشیش هرخص هدیدپ دناوت یم یربهر کبس عون رگید ترابع هب
 یا هشیش هرخص هدیدپ ندش مکحتسم و داجیا رگید للع زا فلتخم یاه لکش هب ناربهر یوس زا یتیسنج ضیعبت
 یزاسدنمناوت نازیم رب یا هشیش هرخص رادانعم و تبثم ریثأت دوجو زا ناشن شهوژپ جیاتن اتسار نیمه رد تسا
 نامزاس رد هنادرم یاه هکبش ینورد ییارگ هورگ ؛تشاد ناریدم یربهر کبس یجنایم شقن قیرط زا نز ناریدم

 لماوع زا یکی ناونع هب هعلاطم دروم دارفا طسوت هک تسا یهورگ نورد بصعت لکش رد یتیسنج ضیعبت ناونع هب
 یاضعا یارب ار بوخ یاه تیعقوم و اه تسپ نادرم نآ رد هک تسا هدش هراشا یا هشیش ۀرخص هدیدپ ۀدننکداجیا
 هورگ جراخ ناینابرق ناونع هب ار نانز و دننک یم تیامح نانآ عفانم زا هراومه و دنریگ یم رظن رد دوخ ةنادرم هورگ نورد
 و دورو زا سرت لیلد هب مه نانز هک دننک یم تیلاعف یدنمتردق یاه هکبش لکش هب اه هورگ نیا .دنهد یم رارق هیشاح رد
 جیاتن هب ناوت یم جیاتن نیا اب اتسار مه ؛دنرادن اه نآ هب دورو یارب یلیامت ،ندشن هتفرگ یدج و ندنام هیشاح رد

                                                           
1. Fridell & et al 
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 (1199) یرظان و نایمیلس ،(9199) ناراکمه و درف یماغرض ،(1911) راکآ ،(1111) ناراکمه و لدیرف یاه شهوژپ
 .دومن هراشا فده نیا اب (1199) روج ماج و

 دنزاس یم ار اه نامزاس یناسنا عبانم مه اب نادرم و نانز هکنیا و رادیاپ هعسوت دنیارف رد یناسنا عبانم شقن تیمها
 اهروشک یداصتقا و یعامتجا هعسوت و یرو هرهب شیازفا رد نانز شقن هک تفگ ناوت یم اذل ؛تسین هدیشوپ یسکرب
 ساسا رب ،دراد یرتشیب تیمها یشزرو یاه نامزاس رد نانز روضح تبسن نیمه هب و تسا یداینب شقن کی
 شزرو هژیو هب و فلتخم یاه شخب رد رادیاپ هعسوت یاهراکهار هلمج زا تفرگ هجیتن ناوت یم شهوژپ یاه هتفای
 هدیدپ عناوم زا روبع اب ناوت یم هنیمز نیا رد هک دشاب یم نانآ هوقلاب یاه لیسناتپ و ناوناب هب شیپ زا شیب هجوت روشک

 شزرو رد نز ناریدم یزاسدنمناوت هب یا هرواشم و یتکراشم یربهر یاه کبس زا هدافتسا هب هجوت و یا هشیش هرخص
  .درک کمک روشک رادیاپ هعسوت و
  :زا دنا ترابع هلاقم تاداهنشیپ

-هدرتسگ لیلحت و یواکاو رب هوالع هدنیآ نارگشهوژپ دوشیم داهنشیپ ،رضاح شهوژپ زا لصاح جیاتن هب هجوت اب -
  ؛دنتسه رثؤم نز ناریدم یزاسدنمناوت ققحت رد هک دنزادرپب یلماوع ریاس هب ،یربهر یاه کبس و یا هشیش هرخص رت

 :دوشیم داهنشیپ ناناوج و شزرو ترازو یتسدارف ناریدم هب ریز دراوم رضاح شهوژپ یاههتفای قبط رب ،نینچمه
 هب قیوشت ار نانآ و دنریذپب ار نز نانکراک یاهداقتنا و تاداهنشیپ و هنادازآ یاهرظنراهظا ،اه تیقالخ ،اهدرواتسد -
 .دننک ینامزاس یاهیروآون و لئاسم لح اب هطبار رد یراکمه

 یاهییاناوت هب تبسن ناریدم و نانکراک شرگن حالصا یارب یشزرو یاهنامزاس رد یشزومآ یاههرود یرازگرب اب -
 .دنیامن مادقا یتیسنج ضیعبت شنیب زا یریگولج و نانز

 هچره تیقفوم هب ،نز ناریدم صوصخ هب یشزرو یاهنامزاس رد ناوناب یاهتیقفوم غیلبت و یزاسهتسجرب اب -
 .دنیامن کمک رادیاپ هعسوت و ناوناب رتشیب

 نامزاس یارب ناوناب ندوب مهم و قلعت سح یاقلا اب یتکراشم و یلماعت یربهر یاه کبس زا هدافتسا نایاپ رد و -
 .ددرگ نز نانکراک یلغش درکلمع و یلغش دهعت ،هزیگنا شیازفا هب رجنم دناوت یم
 عبانم
 هب نانز ءاقترا رد نویزیولت شقن نییبت :یاهشیش فقس و هناسر .(1199) .رهاط ،یناطبرا لدنشور ؛دوواد ،زاویر ؛نیسحریما ،یربکم ؛بیبح ،روپ میهاربا

 .39-9 ،(1)9 ،یتلود تیریدم .هعماج یتیریدم حوطس

 ،هاشنامرک ناتسا ناناوج و شزرو تارادا رد نانکراک درکلمع دوبهب و یزاسدنمناوت اب رازگتمدخ یربهر کبس طابترا .(1199) .بیهص ،یدمحا
 .یزار هاگشناد ،یشزرو مولع و یندب تیبرت هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ

 یدنمناوت شهاک رب نآ ریثأت و یقرش یا هشیش فقس تیعضو .(1199) .لوسر ،ینیسح دیس یزورون ؛یدهم ،یریشب ؛مشاه  ،نایچ هزوک ؛یدهم ،نادازآ
 هرامش ،9 هرود ،شزرو رد تیریدم و یژولویزیف یاه شهوژپ ،(یقرش ناجیابرذآ ناتسا ناناوج و شزرو لک ی هرادا) یشزرو یاه نامزاس رد نانز
 .11-19 تاحفص ،9

 یتخانش ناور یعامتجا تاعلاطم ،یتلود یاه نامزاس رد نز ناریدم یلغش یاهزاین و یتیریدم لغاشم عون هعلاطم ،(1199) .یلعدمحم ،یلیلکز ییاباب
 .31-19 تاحفص ،19 هرامش ،نانز



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 116

 برغ هقطنم تراجت کناب بعش نانکراک یزاسدنمناوت رب بعش یاسور یارگ لمع و نیرفآ لوحت یربهر کبس ریثات یسررب .(1199) .سوریس ،یهانپ
 .یزکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،'نارهت رهش زکرم و

 یللملا نیب سنارفنک ،تراجت کناب یزرا یاهدحاو نانکراک یزاسدنمناوت رب رثوم لماوع .(1199) .هلحار ،درف ینمچ ؛نیما ،روپ کین ؛دوعسم ،ینایکروپ
 .اهراکهار و اه شلاچ ،تیریدم

 مولع و تایبدا هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،سابعردنب رهش رد نز ناریدم هاگدید زا نانز تیریدم یسانش بیسآ ،(1199) .هرهاط ،روج ماج
 .ناگزمره هاگشناد ،یناسنا

 .919-99 :(9)9 ،نانز تاعلاطم هیرشن ،تیریدم و لاغتشا رد نانز تیعضو .(1199) .میحردمحم ،ینادیفسا ؛دمحا ،داژنرفعج

 ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،نکسم کناب یزکرم تارادا نانکراک یزاسدنمناوت اب رازگتمدخ یربهر نایم هطبار یسررب .(1199) .میرم ،یهدون ینیسح
 .یزکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد

 .199-119 ،(99)9 ،نانز قوقح زا تنایص یتاعلاطم همان لصف ،رادیاپ هعسوت رد نانز تکراشم و شقن .(9199) .ابیرف ،یردیح
99) .اضریلع ،یمرهج یکشوک ؛اضر ،بسن یراتس ؛نسح ،ییالدوب ؛تاداسلا سمش ،یدهاز  دهعت و یتخانش ناور یزاسدنمناوت هطبار لیلحت .(13

 .11 هرامش (دشر زکارم و اه کراپ یصصخت همانلصف) یروانف دشر هلجم ،ینامزاس

 ،ناردنزام برغ هقطنم یتلود یاه نامزاس رد تیریدم فلتخم حوطس هب نانز یلغش یاقترا عناوم یسررب .(1199) .زانهم ،یرظان ؛یلع موصعم ،نایمیلس
 .اهراکهار و اه شلاچ ،تیریدم یللملا نیب سنارفنک ،ناریا یاه شیامه هلاقم

99) .اضردمحم ،یدوبهب ؛ناگژم ،درف یماغرض  تیریدم ،نامزاس یربهر یاه تسپ رد نانز یاه شلاچ و اه هبرجت یسررب :یا هشیش هرخص هدیدپ .(91
 .991-919 هحفص ،1 هرامش ،19 هرود ،ینامزاس گنهرف

 ،تیریدم هرود ود رد نارهت یرادرهش یرنه و یگنهرف ینامزاس درکلمع و یربهر کبس نیب هطبار یسررب .(3199) .دیعس ،یرومیت ؛میهاربا ،یسابع
 .11-99 تاحفص ،9 هرامش ،یگنهرف تیریدم هلجم

 یتخانش ناور یعامتجا تاعلاطم ،نانز یا هشیش فقس یاهرواب رب یربهر کبس ریثأت .(1199) .همطاف ،یناخدمحم ؛هدیرف ،سانش قح ؛شویراد ،هداز مالغ
 .919-199 ،(9)99 ،نانز

 .19 -91 ،(1)9 ،ناـنز شـهوژپ هـمانلصف ،اه شلاچ و اه تصرف :راوـناخ تـسرپرس ناـنز .(1199) .رـبکا ،نایرلگیب ؛هراتس ،نازورف
 توکس یجنایم شقن اب یلغش قایتشا رب یا هشیش هرخص ریثأت یسررب .(1199) .هیقر ،دار یتشهب ؛اضردمحم ،نالدرا ؛تاداسلارخف ،ینب کیلو یریصن

 .319-999 صص ،9 هرامش ،99 هرود ،تسایس و هعسوت رد نز ،(نادمه یانیس یلعوب هاگشناد نز نانکراک :یدروم هعلاطم) ینامزاس

 یاه تسپ یدصت هب تبسن یقرش ناجیابرذآ ناتسا یتلود یاه نامزاس نالغاش شرگن هعلاطم .(3199) .هلال ،یحتف ؛نیسح ،ییازریم ؛تجهب یتساوخدزی
 .999-199 :(1)9 ،نانز شهوژپ همانلصف ؛نانز طسوت یتیریدم
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