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 یشزرو یرگشدرگ دصقم دنرب ةژیو شزرا رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک ریثأت
 دصقم زا هدش کاردا شزرا و ینهذ ریوصت یجنایم شقن هب هجوت اب
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 ناریا ،نارهت ،یئابطابط همالع هاگشناد ،یرادباسح و تیریدم هدکشناد ،یرگشدرگ تیریدم هورگ ،رایشناد 

  نایناهج رهچونم
   ناریا ،نارهت ،نارهت گنهرف و ملع هاگشناد،یرگشدرگ هدکشناد رایداتسا

  یرداق لیعامسا
 ناریا ،نارهت ،یئابطابط همالع هاگشناد ،یرادباسح و تیریدم هدکشناد ،یرگشدرگ تیریدم هورگ ،رایشناد

 05/65/1395 :شریذپ خیرات      16/36/1395:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 رد کیژتارتسا یرازبا هب دصقم دنرب هعسوت ،یرگشدرگ دصاقم نوزفا زور تباقر لیلد هب ،رصاعم یرگشدرگ تعنص زادنا مشچ رد
 هجیتن رد و رگشدرگ بذج ،دصقم یتباقر تیزم شیازفا رد دناوت یم یرگشدرگ قفوم دنرب نتشاد .تسا هدش لیدبت ناهج رسارس
 تامدخ تیفیک ریثأت فده اب رضاح قیقحت.دشاب راذگریثات رایسب یلم داصتقا قنور و یرگشدرگ تعنص زا یشان یاهدمآرد شیازفا

 دصقم زا هدش کاردا شزرا و ینهذ ریوصت یجنایم شقن هب هجوت اب یشزرو یرگشدرگ دصقم دنرب ةژیو شزرا رب یرگشدرگ
 یاه هداد .دشاب یم یگتسبمه عون زا یفیصوت شهوژپ کی قیقحت نیا .تسا هدش ماجنا زربلا ناتسا یلامش هقطنم رد یرگشدرگ
 رازبا اب و زربلا ناتسا یلامش هقطنم رد یشزرو نارگشدرگ زا سرتسدرد یفداصت یریگ هنومن شور اب قیقحت نیا یارب زاین دروم
 و یفیصوت رامآ فلتخم یاه شور زا  Lisrel 8.5و  SPSS 16 یاهرازفا مرن زا نینچمه .تسا هدش یروآ عمج همانشسرپ
 تیفیک هک تسا نآ زا یکاح هدمآ تسد هب جیاتن .تسا هدش هدافتسا اه هیضرف نومزآ و اه هداد لیلحت هیزجت یارب یطابنتسا

 کاردا شزرا رب دنرب ریوصت.دراد یرادانعم و تبثم ریثأت دنرب ةژیو شزرا و هدش کاردا شزرا ،دنرب ریوصت رب یرگشدرگ تامدخ
 شقن .تساراد انعم و تبثم دنرب ةژیو شزرا رب هدش کاردا شزرا ریثأت .دراد  یراد انعم و تبثم ریثأت دنرب ةژیو شزرا و هدش

                                                           
   .تسا گنهرف و ملع هاگشناد یرگشدرگ تیریدم ةتشر یرتکد ةلاسر زا هتفرگرب رضاح ةلاقم -5
 drkaroubi@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -0
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 یجنایم شقن تیاهن رد و دنرب ةژیو شزرا و یرگشدرگ تامدخ تیفیک نیب هطبار رد هدش کاردا شزرا و دنرب ریوصت یجنایم
  .تفرگ رارق دییات دروم هدش کاردا شزرا و یرگشدرگ تامدخ تیفیک نیب هطبار رد دنرب ریوصت
 
 ریوصت ،یشزرو یرگشدرگ ،یرگشدرگدصقم دنرب ةژیو شزرا ،یرگشدرگ تامدخ تیفیک :یدیلک تاملک 

  .یرگشدرگ دصقم زا هدش کاردا شزرا ،یرگشدرگ دصقم زا ینهذ

 همدقم
 تصرف ،نآ صاخ یاه یگژیو و تیهام لیلد هب هک تسا یداصتقا عفانم زا رادروخرب یگنهرف یتیلاعف یرگشدرگ
 یم مهارف ار اهروشک یگتفای هعسوت حطس زا غراف ار یللملا نیب تراجت یاه هصرع هب دورو یارب بسانم ییاه
 و دراد یتامدخ تیهام اساسا هک دوش دای تعنص ناونع هب یداصتقا تیلاعف نیا زا هک تسا هدش ثعاب مهم نیا .دروآ
 مام  و یرافغ) دوش یم هتخانش ناهج تعنص نیموس ناونع هب یزاسوردوخ و تفن تعنص زا دعب
395،یناضمر  رب ای یمومع مظن داجیا رد یمهم شقن زورما عماوج رد هک تسا یلماوع هلمج زا یرگشدرگ .(1:065
 ینیع یاه صخاش زا یرایسب رد قیمع تارییغت زورب ببس دناوت یم یرگشدرگ ی هعسوت و دشر .دراد نآ ندز مه
 ،ناراکمه و نایلالج) دوش دصقم عماوج یطیحم و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا نالک یاه یگژیو و ینهذ و

395  لکش ،یرگشدرگ هقطنم و ناکم عون روخارف هب ،یداصتقا دشر هب ور شخب کی ناونع هب یرگشدرگ .(1:199
 یاه یژتارتسا دیاب و دراد ار دوخ صاخ تایصوصخ دصقم ای ناکم ،هقطنم ره .دریگ یم دوخ هب یفلتخم یاه
 هدنیازف تیمها هب هجوت اب .(Duman et al,2018:2) دنبای هعسوت اه ناکم نیا توق طاقن ساسا رب فلتخم
 یاهدنیازف تباقر یرگشدرگ دصاقم ،ناهج رساترس رد یرگشدرگ رازاب ندش یتباقر و زورما یایند رد یرگشدرگ
395،یناضمر مام  و یرافغ) دنراد نارگشدرگ بذج یارب رگیدکی اب  ره رد یرگشدرگ تعنص شرتسگ .(1:065
 ،ننس و بادآ ،یعیبط یاه هبذاج ،یناتساب راثآ ،اوه و بآ دننام یا هژیو تاناکما و طیارش مزلتسم ناهج زا هطقن
0،ناراکمه و دمحاروپ) تسا تازیهجت و تاناکما ،اه تخاسریز  دیاب یرگشدرگ دصاقم زا کی ره اذل .(:0395
 یتباقر یایندرد درک هجوت دیاب ،رگید فرط زا .دنهد شیازفا نآ یاهدمآرد و تعنص نیا زا ار دوخ مهس دننک شالت
 هب رفس رارکت هکلب ،تسین یرگشدرگ دصقم نآ تیقفوم ینعم هب یرگشدرگ دصقم کی هب رفس نیتسخن ،زورما
 رد ار یرگشدرگ دصقم نآ تیقفوم دناوت یم هک تسا هوقلاب نارگشدرگ دزن نآ غیلبت و یفرعم و یرگشدرگ دصاقم
0،ناراکمه و یبورک)دنز یم مقر تدمدنلب 95:  ینهذ ریوصت هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب نیشیپ تاعلاطم بلغا .(03
 راتفر رب یدایز ریثأت و دنتسه رگشدرگ تیاضر یاهزاین شیپ نیرت مهم هدش کاردا شزرا و یرگشدرگ دصقم
 تبثم ینهذ ریوصت رگید یوس زا .(Faullant et al,2008:168)دنراد یرگشدرگ دصقم باختنا هنیمز رد رگشدرگ
 هتشاد ار یددعتم دنمشزرا یاهدادنورب دناوت یم یرگشدرگ دصقم شزرا زا رگشدرگ کاردا و یرگشدرگ دصقم
 هجوت دروم دصقم کی باختنا ماگنه رد نارگشدرگ زا یرایسب هک تسا یلماع یرگشدرگدصقم زا ینهذریوصت.دشاب
1،نایربجنر)دنهد یمرارق  رصنع اریز؛تسا یرگشدرگ نابایرازاب هقالع دروم تاعوضوم زا یکی دصقم ریوصت .(:1195
 .تسا دصقم زا باذج و زیامتم ریوصت تیریدم و قلخ دصقم یبای هاگیاج دنیارف یساسا



 500 ...یرگشدرگ تامدخ تیفیک ریثأت

 موهفم کی دصقم ریوصت هک دهد یم ناشن یرگشدرگ اب هطبار رد هتشذگ ههد ود رد رد یددعتم یاه شهوژپ
 Baloglu)تسا هدرک کمک رگشدرگ راتفر زا ام کرد هب و هدوب دصقم باختنا دنیارف یسررب رد تیمها اب و دنمشزرا

& Mccleary,1999:869). رد و دهد یم رارق ریثأت تحت ار نارگشدرگ تشادرب هدش کرد شزرا رگید یوس زا 
 ،نیا رب هوالع .(1395،درف یرافغ و یمرگ یحیصف)دیامن یم افیا یا هدننک نییعت شقن نانآ یتآ یاهراتفر
 یفرط زا .دهد یم رارق ریثأت تحت ار یرتشم یرادافو و تیاضر هدش کاردا شزرا دنک یم نایب (1660)5وویچ
 نیا شزرو .تسا نارگشدرگ یارب هزیگنا داجیا لماوع نیرت لوادتم زا یکی و ایند رد مهم عیانص زا یکی زین شزرو
 ،دوخ دنتسه شزرو هدنرادربرد هک ییاهدادیور نیاربانب ؛دنک بلج دوخ هب ار یدایز نارگشدرگ هک دراد ار ییاناوت
 یم لمع دصقم روشک ای رهش هب یرگشدرگ هدننک بلج لماع کی ناونع هب و دنیآ یم رامش هب تیباذج یعون
 هـک دراد یروآدوـس ردقنآ و تسا یبیکرت یتعنص یرگشدرگ و شزرو تراجت .(9395:05،ناراکمه و مادنا)دننک
 یم دوس نآ زا زین یشزرو یاه هتشر دوخ و شزرو یلوتم یاه نامزاس ،یترفاـسم رتاـفد ،قطاـنم ،اهروـشک ماـمت
 یم نابزیم روشک دیاع دوس رالد نویلیم 661 دودح یهاـگ اه تباقر یرازگرب زور ره تباب هک یروط هب ؛دنرب

 لاح نیعرد و دمآردرپ عیانص هلمجزا 0یشزرو یرگشدرگ تعنص هزورما.(6395:60،ناراکمه و نایچ هزوک)دوش
395،ناراکمه و ییاشاپ) ددرگ یم بوسحمروشک ره داصتقا یارب کاپو ملاس  نـیا هـب هـجوت اب ،نیا رب هوالع .(1:71
 تحت ،دوش یم هئارا هک یتامدخ تیفیک ةطساو هب ًااتدمع و تسا یتامدخ تعنص کـی یـشزرو یرگـشدرگ هـک
 هب طوبرم یاه نامزاس رد یدیلک موهفم کی ناونع هب زین یناـسر تامدـخ تـیفیک و درـیگ یم رارق ریثأت
 مهم تاعوضوم زا یکی ،تـیفیک تیریدم ور نیا زا .(6395:60،ناراکمه و نایچ هزوک) دوش یم دادملق یرگشدرگ
 و یشزرو یرگـشدرگ و یرگـشدرگ ةعـسوت بـجوم دـناوت یـم نآ هب نتخادرپ هک تسا یرگشدرگ تسایس رد
 "  تعنص ود بیکرت زا هک تسا یتعنص یشزرو یرگشدرگ .(9395:75،ناراکمه و مادنا)دوش نآ دیاوف زا یدنم هرهب
 یاه هخاشریز زا یکی ناونعب  یشزرو یرگشدرگ  لاح  نیا  اب .تسا  هدمآ دیدپ "شزرو  تعنص "  و "  یرگشدرگ
 یرگشدرگ هنیمز رد دیدج یاه هیرظن ،تسا هدرک بلج دوخ هب ار نارگشدرگ زا یدایز هجوت هزورما مسیروتوکا
 یاه تیزم ،یگنهرف یاه تیباذج رگید اب هسیاقم رد ،شزرو هیاپ رب یرگشدرگ یاه تیباذج دهد یم ناشن
395،ناراکمه و ییاشاپ)دراد یرتشیب یسایس و یعامتجا ،یداصتقا  رد یرگشدرگ دنرب ةژیو شزرا هک اجنآ زا .(1:31
 دصاقم یاه شهوژپ یلصا یاه نایرج زا یکی هب دصقم دنرب شزرا ریخا یاه لاس رد ،دش یفرعم 6660 ةهد
 زا کی ره ،یرگشدرگ یاهدصقم ندش یتباقر لیلد هب .(Chekalina et al,2018:93) تسا هدش لیدبت یرگشدرگ
 یاهدصقم دناوت یم هک تسا یلماوع زا یکی دنرب .دنتسه اهدصقم ریاس زا دوخ یزاسزیامتم لابند هب اهدصقم
 .(7395:757 ،ناراکمه و یبورک)دناسر یرای یرگشدرگ یاهدصقم ریاس زا دوخ یزاسزیامتم رد ار یرگشدرگ
 ،یزاـس دـنرب لوـصا زا هدافتسا اب ات هتشاد نآ رب ار دصقم تیریدم نایلوتم ،یرگشدرگ یاهرازاب رد تباقر شیازفا
 نیب یاـهرازاب رد ار دوـخ تـیعقوم و داـجیا دوخ یرگشدرگ تامدخ و دصقم یارب یدرف هبرصحنم تـیوه

                                                           
1 Chiou 
2 Sports tourism  
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 راذگرثا و تبثم یاه مایپ لاقتنا یارب یا هلیسو ناونع هب یزاس دنرب زا دناوت یم یرگشدرگ .دنـشخب دوـبهب یـللملا
 یزاـس هدایپ رب لاد ینشور دهاوش زونه ،دوجو نیااب .دیامن هدافتسا دصقم هب رفس تـهج وا بـیغرت و بـطاخم هب
 تیصخش و 5دـصقم ریوـصت زا یبیکرت یرگشدرگ یاهدصقم .دشاب یمن تسد رد دصقم یزاس دنرب زیمآ تـیقفوم
 اب .(7395:065 ،یدابآ ضیف ینایک)دـنهد یم رارـق هدافتـسادروم اـبقر اـب زیامت داجیا دربهار ناونع هب ار  0دصقم
 یاهدیدزاب دادعت شیازفا اب دنناوت یم یرگشدرگ دصاقم ،یرگشدرگ یناهج یاهرازاب رد تباقر نوزفا زور شیازفا
 و دصقم کی یارب تباث رازاب کی یرارکت ناگدننکدیدزاب .دنبای تسد رادیاپ یتباقر تیزم کی هب نارگشدرگ ددجم
 و یبورک)دنتسه ناشناتسود و هداوناخ یاضعا یارب یهافش تاغیلبت لکش هب ناگیار تاغیلبت عبنم کی نینچمه
 تامدخ تیفیک ریثأت هک تسا لاوس نیا هب خساپ یپ رد قیقحت نیا دش هتفگ هچنآ هب هجوت اب .(7395:757 ،ناراکمه
 هدش کاردا شزرا و ینهذ ریوصت یجنایم شقن هب هجوت اب یشزرو یرگشدرگ دصقم دنرب ةژیو شزرا رب یرگشدرگ
 ؟ تسا هنوگچ زربلا ناتسا یلامش هقطنم رد  یرگشدرگ دصقم زا
  یرظن ینابم

  یرگشدرگ دصقم دنرب ةژیو شزرا
 (یاه یهدب ای ) یاه ییاراد :دنک یم فیرعت هنوگ نیا ار یرگشدرگ دصقم دنرب هژیو شزرا 0660 لاس رد 9ژنامید
 دیازفا یم دوشیم مهارف اج نآ رد هک یبراجت و تامدخ هب یشزرا هک یرگشدرگ دصقم لبمس و مان اب هطبار رد دنرب
 یجورخ دنداد ماجنا 6660 لاس رد 1ناراکمه و ووی هک یتاعلاطم هب هجوت اب .(Boo et al,2009:222) (دنکیم مک)
 شزرا یلک روط هب.دنتسناد نآ یابقر اب هسیاقمرد لوصحم نآ دیرخ هب ناگدننک فرصم تاحیجرت ار دنرب هژیو شزرا
 زیامتم ببس هک ،تسا دصقم یاه یرترب و ایازم صوصخ رد هدننک فرصم تاکاردا هعومجم دصقم دنرب دنرب ةژیو
 ةژیو شزرا یارب ار یلصا دعب راهچ 1رکآ .(105 :7195،ناراکمه و یمیهاربا)ددرگ یم ابقر رگید دنرب زا نآ ندش
 یاه شوررد کی ره هک دنرب هب یرادافو و دنرب ریوصت،هدش کاردا تیفیک ،دنرب زا یهاگآ :دنک یم یفرعم دنرب
115،ناراکمه و هدازراجن) دنوش یم هئارا تکرش ای نامزاس هب یددعتم 395: 1).  

 یرگشدرگ تامدخ تیفیک
 یارب  یبوخ  هدننک ینیب شیپ هوالع هب هدش کاردا شزرا و تیاضر  یتایح  یاه هنیمز  زا  یکی  ناونع  هب  ،تامدخ  تیفیک
355،ناراکمه و هدازردیح) تسا  ددجم  دیرخ  فادها  395:  کاردا ناونع هب ار هدش کاردا تیفیک (1135)0لامثیز .(0

 یم فیرعت رگید یاه هنیزگ اب طبترم لوبق لباق فده نتفریذپ اب تمدخ ای لوصحم یرترب ای یلک تیفیک زا یرتشم

                                                           
1 Destination Image 
2 Destination Personality 
3 Dimanche 
4 Yoo et al 
5 Aaker 
6 Zeithaml 
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 تیفیک و تمدخ تیفیک هنیمز ود ره رد ناوت یم ار هدش کاردا تیفیک هک تسا هدرک نایب (5335) 5رکآ .دنک
  .(5:1395،یراتخم) تفرگ رظن رد لوصحم
 یرگشدرگ دصقم دنرب ریوصت
 هدننک فرصم نهذ رد دنرب یاهرگ یعادت طسوت هک دنرب زا یتاکاردا" ،(6660)0دراودوو فیرعت هب انب دنرب ریوصت
 یبویا و وخشوخ ینامیا)دشاب تیعقاو هدنهد ناشن ای ینیع دیابن اموزل دنرب ریوصت."دوش یم سکعنم
 دصقم ریوصت هک دهد یم ناشن یرگشدرگ اب هطبار رد هتشذگ ههد ود رد یددعتم یاه شهوژپ .(3195:355،یدزی
 هدرک کمک رگشدرگ راتفر زا ام کرد هب و هدوب دصقم باختنا دنیارف یسررب رد تیمها اب و دنمشزرا موهفم کی
115،هداز هلا سمش و هنگنز)تسا  یم یرگشدرگ دصقم ینهذ ریوصت دننک یم نایب (7660) 9یاسیت و نچ .(:5395
 کاردا شزرا هلمج زا یرگشدرگ دصقم ةرابرد رگشدرگ رفس زا سپ یاه یبایزرا رب راد ینعم و تبثم ریثأت دناوت

 1ناراکمه و لشیم .دشاب هتشاد(نارگید هب رظن دروم دصقم هیصوت هب لیامت و ددجم رفس دصق)یرادافو،تیاضر،هدش
 ریثأت دصقم نآ زا رگشدرگ ةدش کاردا شزرا رب دناوت یم یرگشدرگ دصقم ینهذ ریوصت دننک یم نایب (5660)
 دصقم ینهذ ریوصت تفگ ناوت یم،ور نیا زا.دوش یرگشدرگ دصقم نآ هب رگشدرگ یرادافو شیازفا بجوم و دراذگ
  .دراذگ ریثأت رگشدرگ تیاضر و رگشدرگ ةدش کاردا شزرا رب دناوت یم یرگشدرگ
 یرگشدرگ دصقم زا هدش کاردا شزرا
 نایقتریم و یدمحم)دوش یم فیرعت هنیزه فرص و ایازم نایم توافت هب تبسن صاخشا هاگدید ناونع هب ،شزرا
95 ،یرسدور  تسا یتاکاردا رب انب لوصحم کی تیبولطم زا هدننک فرصم یلک یبایزرا هدش کاردا شزرا .(13:115
 دننک یم نایب (0560) 1ناراکمه و سیتنوب .(995:1395 ،ناراکمه و ییادخ ریش)دراد اه یتخادرپ و اه یتفایرد زا هک
 هب ار دنرب دروم رد ناهد هب ناهد تاطابترا و ددجم دیرخ دصق،یرادافو،تیاضر دناوت یم یرتشم ةدش کاردا شزرا

 .دهد رارق ریثأت تحت یراد ینعم روط
 رثوم لماوع و ناریا یشزرو یرگشدرگ دصاقم دنرب هژیو شزرا ناونع اب ار یقیقحت 1395 لاس رد ناراکمه و یلنوتیز
 هب یهاگآ ریغتم زج هب قیقحت یاه ریغتم یمامت هک داد ناشن جیاتن .دنداد ماجنا یشزرو نارگشدرگ هاگدید زا نآرب

 نازیم نیرتشیب ،یسررب دروم لماوع ریاس هب تبسن ینهذ ریوصت .دنراذگ یم رثا دنرب هژیو شزرا رب میقتسم یتروص
 ،یشزرو نارگشدرگ و نایرتشم هاگدید زا .دراد ار یشزرو یرگشدرگ دصاقم دنرب هژیو شزرا رب یراذگ رثا
 یاراد و ریذپلد و بولطم یاوه و بآ ،ابیز تعیبط و زادنا مشچ یاراد و نما یناکم ناریا یشزرو یرگشدرگ دصاقم

 یبایزرا ناونع اب ار یقیقحت 7395 لاس رد ناراکمه و یبورک .تسا بولطم و دنمناوت یشزرو یعیبط یاه هبذاج
 جیاتن .دنداد ماجنا (ییاد یلع دنرب : یدروم هعلاطم) یشزرو کاشوپ نایرتشم نیب رد دنرب هژیو شزرا رب رثوم لماوع

                                                           
1 Aaker 
2 Woodward 
3 Chen & Tsai 
4Michell et al 
5Bontis et al 
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 دنرب یعادت ،هدش کردا تیفیک ،دنرب زا یهاگآ ،دنرب هب یرادافو یاهریغتم رادانعم و تبثم ریثأت زا یکاح هدمآ تسدب
 ناونع اب ار یقیقحت 0395 لاس رد ناراکمه و لاچاپ یدومحم .دشاب یم ییاد یلع دنرب هژیو شزرا رب دنرب ریوصت و
 مامت دییأت زا یکاح اه هتفای .دنداد ماجنا نیعرس یرگشدرگ دصقم رد روحم یرتشم دنرب هژیو شزرا لدم هئارا
 ،دصقم دنرب هدش کاردا تیفیک ،دصقم دنرب ریوصت ،دصقم دنرب زا یهاگآ ،هجیتن رد ؛تسا هدوب شهوژپ یاه هیضرف
 .دنا هتشاد ریثأت نیعرس یرگشدرگ دصقم دنرب هژیو شزرا رب دصقم دنرب هب یرادافو و دصقم دنرب هدش کاردا شزرا
 لاس رد ناراکمه و یعراز .تسا هتشاد نآ رب ار ریثأت نیرتشیب ،دنرب هب یرادافو و نیرتمک ،دنرب زا یهاگآ نایم نیا زا

 ماجنا نیعرس یرگشدرگ دصقم دنرب هژیو شزرا رب دنرب هدش کاردا تیفیک رثا یسررب ناونع اب ار یقیقحت 1395
 یرگشدرگ دصقم دنرب هژیو شزرا رب دصقم دنرب هدش کاردا تیفیک هک تسا نآ زا یکاح شهوژپ یاه هتفای .دنداد
 ار نمکرت یتسد عیانص هراونشج :یگنهرف نکاما هب رگشدرگ یرادافو ،(0560)  5داژن دنوخآ .دراذگ یم ریثأت نیعرس
 یم رارق ریثأت تحت ار هدش کاردا شزرا و تیفیک تیاضر ،یکاردا تحص هک داد ناشن جیاتن .داد رارق شهوژپ دروم
 ،تیاضر ،هدش کاردا شزرا .دراد دامتعا و تیاضر ،هدش کاردا شزرا رب میقتسم ریثأت ،هدش کاردا تیفیک .دهد
 و 0نروهنوم -کوسمار .دراد دامتعا و یرادافو رب میقتسم ریثأت تیاضر .دهد یم رارق ریثأت تحت ار یرادافو و دامتعا
 و تیاضر،هدش کرد شزرا،دصقم ریوصت یراتخاس طباور یسررب ناونع تحت ار یشهوژپ 1560 لاس رد ناراکمه
 شزرا رب دصقم ریوصت هک تسا نآ زا یکاح هدمآ تسدب جیاتن.دنداد ماجنا سیروم هریزج رد نارگشدرگ یرادافو
 و تبثم رگشدرگ تیاضر رب هدش کاردا شزرا ریثأت.دراد یراد انعم و تبثم ریثأت یرگشدرگ تیاضر و هدش کاردا
 انعم و تبثم دصقم نآ هب یرادافو رب یرگشدرگ دصقم کی زا رگشدرگ تیاضر ریثأت نینچمه و .تسا رادانعم
 و  9شورکآ .تسین رادانعم و تبثم یرگشدرگ یرادافو رب هدش کرد شزرا و دصقم ریوصت ریثأت یلو.تساراد
 دصقم زا ینهذ ریوصت رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک داعبا هک دنداد ناشن دوخ هعلاطم رد ،(0560)ناراکمه
 داد ناشن جیاتن نینچمه .دراد ریثأت یرگشدرگ دصقم هب یرادافو رب دنرب ریوصت ،هوالع هب .دراد ریثأت یرگشدرگ
 یاراد یرگشدرگ دصقم هب یرادافو و یرگشدرگ تامدخ تیفیک نیب هطبار رد یرگشدرگ دصقم زا ینهذ ریوصت
 دصقم دنرب ةژیو شزرا رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک ریثأت تهج یموهفم یلدم شخب نیا رد .تسا یجنایم شقن
 طباور هعلاطم اب ،یرگشدرگ دصقم زا هدش کاردا شزرا و ینهذ ریوصت یجنایم شقن هب هجوت اب یشزرو یرگشدرگ
 هئارا 5 لکش رد قیقحت یموهفم بوچراهچ .ددرگ یم هئارا عوضوم تایبدا و قیقحت هنیشیپ ،هدش حرطم یاه هزاس
 ینهذ ریوصت ؛لقتسم ریغتم ناونع هب یرگشدرگ تامدخ تیفیک ،یلصا ریغتم راهچ لماش بوچراهچ نیا .تسا هدش
 ناونع هب یشزرو یرگشدرگ دصقم دنرب ةژیو شزرا و (یجنایم) هطساو یاهریغتم ناونع هب هدش کاردا شزرا و
  .تسا هتسباو ریغتم

                                                           
1 Akhoondnejad 
2 Ramseook-Munhurrun 
3 Akroush 
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  قیقحت یموهفم لدم  .1لکش
 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شهوژپ یسانش شور

 روط هب و یگتسبمه عون زا و یفیصوت ،تاعالطا یروآدرگ هوحن رظنزا و یدربراک ،فده رظنزا رضاح قیقحت
 هیضرف نومزآ یارب عماج یرامآ درکیور یراتخاس تالداعم .تسا 5یراتخاس تالداعم یزاس لدم رب ینتبم  صخشم
 طسوت هدش هئارا یرظن لدم دنک یم صخشم و تسا نونکم و ریذپ هدهاشم یاهریغتم طباور هب طوبرم یاه
395 ،ناراکمه و ینموم)دوش یم ینابیتشپ اه هداد هلیسو هب دح هچ ات رگشهوژپ  زا هدافتسا اب قیقحت نیا رد .(0:09
 و اه هداد لیلحت هیزجت یارب یطابنتسا و یفیصوت رامآ فلتخم یاه شور زا  Lisrel 8.5و  Spss 16یاهرازفا مرن
 یلماع لیلحت شور زا یریگ هزادنا یاه لدم شزارب یسررب یارب لوا شخب رد .تسا هدش هدافتسا اه هیضرف نومزآ
 هرهب ریسم لیلحت شور زا اهریغتم نیب طباور یراد ینعم و یراتخاس لدم یسررب روظنم هب مود شخب رد و یدییأت
 یشزرو نارگشدرگ زا سرتسدرد یفداصت یریگ هنومن شور اب قیقحت نیا یارب زاین دروم یاه هداد .دش هتفرگ
 قیقحت یرامآ هعماج .تسا هدش یروآ عمج همانشسرپ رازبا اب و زربلا ناتسا یلامش هقطنم رد (یجراخ و یلخاد)
 یرگشدرگ دصقم کی ناونع هب زربلا یلامش هقطنم هب هک دنشاب یم یجراخ و یلخاد یشزرو نارگشدرگ هیلک
 هنومن مجح نییعت روظنم هب نارکوک لومرف زا دشاب یم مولعمان هعماج مجح هک نیا هب هجوت اب .دنتشاد رفس یشزرو
 یارب ،دشاب یم یشیامیپ عون زا رضاح شهوژپ هک ییاجنآ زا .تسا هدمآ تسدب 119 ددع هک تسا هدش هدافتسا
 یاراد همانشسرپ نیا .تسا هدش هدافتسا اه هیضرف نومزآ تهج درادناتسا یاه همانشسرپ زا هیلوا یاه هداد یروادرگ
 هدش نیودت ترکیل یا هبتر 1 سایقم بلاق رد قیقحت  همانشسرپ و .تسا هدش هدروآ 5 لودج رد هک هدوب لاؤس 19
 ییاور دییأت و یسرربروظنم هب.دش یسررب نآ ةزاس و اوتحم ییاور،رضاح ةمانشسرپ ییاور دییأت و یسررب یارب .تسا
 هتساوخ ناشیا زا و تفرگ رارق یرگشدرگ و یبایرازاب ناققحم و دیتاسا زا یدادعت رایتخا رد همانشسرپ ادتبا اوتحم
 ییاور،بیترت نیدب و هیهت همانشسرپ ییاهن ةخسن،تاحالصا نیا لامعا اب.دننک لامعا ار دوخ یحالصا تارظن ات دش
 یاه شسرپ هب طوبرم یلماع راب،رضاح ةمانشسرپ ةزاس ییاور یسررب روظنم هب سپس.دش دییأت نآ ییاوتحم
 راب هناتخبشوخ.دوش فذح ییاهن لیلحت زا دوب 56/ زا رتمک اهنآ یلماع راب هک ییاه شسرپ ات دش هبساحم همانشسرپ

                                                           
1 Structural Equation Model (SEM) 
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 و دشن فذح همانشسرپ یاه شسرپ زا کی چیه ،بیترت نیا هبو دوب 56/ زا رتشیب همانشسرپ یاه شسرپ ةمه یلماع
 هدافتسا خابنورک یافلآ بیرض زا همانشسرپ ییایاپ یسررب تهج.دش هدرب هرهب ییاهن لیلحت رد یاه شسرپ ةیلک زا

 ،دهد یم ناشن خابنورک یافلآ بیرض جیاتن هک روط نامه .تسا هدش هئارا 0 لودج رد نآ جیاتن هک تسا هدش
 .تسا رادروخرب یبسانم ییایاپ زا رظن دروم ةمانشسرپ

 قیقحت یاه هزاس/اهریغتم یریگ هزادنا یارب هدافتسا دروم عبانم .1لودج
 هدافتسا دروم عبانم تالاؤس هزاس /ریغتم فیدر

5 

 دنرب ریوصت

 (9335) یچیر و رنچا ،(0660) کینکنوک تکاس و مارآ طیحم

 (0660) کینکنوک ابیز زادنا مشچ و تعیبط 0

 (9335) زنیکنج و یلزملاو ،(0660) کینکنوک بولطم یاوه و بآ 9

 (9335) زنیکنج و یلزملاو ،(0660) کینکنوک تحارتسا یارب بسانم طیحم 1

 (1335) لتاب و رچابما ،(0660) کینکنوک باذج یخیرات یاه هبذاج 1

 (1335) لتاب و رچابما ،(0660) کینکنوک باذج یگنهرف یاه هبذاج 0

 (0660) کینکنوک بلاج یلحم یاذغ 7

 (0660) کینکنوک  درف هب رصحنم یتسد عیانص 1

 (5560) ناراکمه و میک  زاون نامهم  و نابرهم مدرم 3

 (1335) لتاب و رچابما ،(0660) کینکنوک هوک و هچایرد 65

 (0660) کینکنوک ییوجارجام یارب بسانم ناکم 55

 (0660) کینکنوک سرتسد رد یحیرفت یاه تیلاعف و یشزرو تاناکما 05

95  
 
 
 
 
 
 

 
 هدش کاردا تیفیک

 (7660) کینکنوک هزیکاپ و زیمت یاوه

 (5560) ناراکمه و میک تیفیک اب یتماقا زکارم 15

 (7660) کینکنوک تیفیک اب یلیر و یا هداج یاه تخاسریز 15

 (0560) هزنانآ و ویچ ،(5560) ناراکمه و میک یناج تینما 05

 (7660)رنتراگ و کینکنوک زیمت یکیزیف طیحم 75

 (7660) کینکنوک بوخ یناسر تمدخ تیفیک 15

 (7660) کینکنوک بسانم یناسر عالطا 35

 (7660) کینکنوک بسانم یاه تمیق 60
 (7660) کینکنوک ناسآ یسرتسد 50

 (7660) کینکنوک نارگشدرگ هب هژیو هجوت 00

90  

 

 

 

 

 هدش کاردا شزرا

 (5560) ناراکمه و میک،(1560) سایجک و ویدولک دراد ندرک جرخ لوپ شزرا

 (1660) هوا و ناویک تسا هجنکش دشاب تالیطعت هکنیا زا رتشیب رفس نیا 10

 (0335) رکآ تسا رود هناخ زا یلیخ 10

 (0560) هزنانآ و ویچ منکیم جرخ لوپ (دایز) بوخ فلتخم تامدخ و تاناکما دوجو لیلد هب 00

 (0335) رکآ دشاب بوخ دیرخ کی تالیطعت نیا دسر یم رظن هب 70

  (7660)رنتراگ و کینکنوک،(0560) هزنانآ و ویچ تسا یقطنم نآ باختنا رگید قطانم اب هسیاقم رد 10

 (7660)رنتراگ و کینکنوک تسا یقطنم اه هنیزه اه تمیق هب هجوت اب 30
69  

 

 دنرب هژیو شزرا

 (0660 )ناراکمه و وب ،(7660) کینکنوک تامدخ تیفیک زا ییالاب حطس

 (0660 )ناراکمه و وب ،(7660) کینکنوک دراد ینتشاد تسود یاهرهش دصقم 59

 (0660 )ناراکمه و وب ،(7660) کینکنوک تسا بوخ (میمصت) هلماعم کی نآ ندید یارب ندرک هنیزه 09

 (0660 )ناراکمه و وب ،(7660) کینکنوک نهذ رد راوشد روصت 99

 (1560) سایجک و ویدولک ،(0660 )ناراکمه و وب ،(7660) کینکنوک نآ دیدج طاقن هب رفس 19
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 قیقحت یاهریغتم خابنورک یافلآ بیرض .2لودج
 ریغتم تالاوس دادعت خابنورک یافلآ بیرض

 یرگشدرگ تامدخ  تیفیک 65 0.77

 یرگشدرگ دصقم زا  ینهذ ریوصت 05 0.82

 یرگشدرگ دصقم زا هدش کاردا شزرا 7 0.92

  دصقم دنرب ةژیو شزرا 1 0.94
 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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  یاـه  یـگژیو  ادـتبا ،روظنم نیا هب .تسا هدش نایب شهوژپ یطابنتسا و یفیصوت یاه هتفای شهوژپ زا تمسق نیا رد
   تالیـصحت و تیـسنج ،نس لماش اه یگژیو نیا .تسا هدش نایب 1 لودج رد یرامآ هنومن یاضعا یتخانش تیعمج
  یاـه  صخاـش  رازـفا  مرـن  نـیا رد  ریـسم  لـیلحت  هـک تشاد هجوت دیابLISREL رازفا مرن زا هدافتسا روظنم هب .تسا
  ریوکـسا  یاـک  صخاـش   نیـلوا .تـسا  دانتـسا  لـباق نآ  جیاـتن و لوبقم یصخشم ةزاب رد هک دنک یم دیلوت ار یشزارب
   بوـلطم رایـسب  راـیعم نیا یارب 3 زا رتمک ریداقم .دیآ یم تسد هب یدازآ ةجرد رب X2 میسقت زا هک تسا 5هدشراجنه
 زا  لدـم  هـک  تـسا  نـیا  ی هدـنهد ناشن (GFI, CFI,IFI,NNFI) یاه صخاش یارب0/9  یالاب ریداقم .دوش یم یقلت
 نازیم ،نیارب هوالع .ددرگ یم یقلت لوبق لباق دشاب 1686 زا رتکچوک P-Value ،رگا و ،تسارادروخرب یبولطم شزارب

 1686     یـنارحب رادـقم زا هـک تـسا 0.032 رـبارب RMR  صخاـش نیـنچمه و  .تـسا0/1  زا رتمک 0RMSEA صخاش
  ریداـقم تسا هدمآ لودج نیا رد هک روط نامه .تسا رادروخرب یبسانم شزارب زا قیقحت لدم نیاربانب ؛تسا رتکچوک
  تـیامح LISREL9  رازـفا  مرـن زا  هدافتـسا  اـب شهوژپ لدم ریسم لیلحت نومزآ زا لدم شزارب یاه صخاش یارب راد ینعم
   .تسا هدش شرازگ 9 هرامش لودج رد شزارب ییوکین یبایزرا یاه صخاش نیرتجیار ،لدم یاهریغتم شزارب تهج .دنکیم

 یسررب دروم هنومن کیفارگومد عیزوت  .9 لودج
 یجراخ یشزرو نارگشدرگ یلخاد یشزرو نارگشدرگ

 
 یناوارف دصرد یناوارف دصرد

 درم 665 01 055 60
 تیسنج

 نز 03 11 07 61

 لاس 60 زا رتمک 90 05 11 90

 نس

 لاس 69 ات 60 07 19 01 70

 لاس 61 ات 69 71 69 99 75

 لاس 61 ات 61 70 15 09 75

 لاس 61 زا رتالاب 95 7 59 05

 ملپید 19 15 69 05

 تالیصحت نازیم
 ملپید قوف 19 15 51 50

 یسانشراک 17 39 07 19

 دشرا یسانشراک 71 10 15 3
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 قیقحت یموهفم لدم یگدنزارب یاه صخاش  .4 لودج
IFI NNFI CFI GFI RMR RMSEA X2/df 

0.92 0.94 0.99 0.97 0.032 0.036 2.43 
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 ریسم لیلحت
 دنوش یم هتفرگرظن رد زیامتم یاهریسم ناونع هب و دنبای یم نایرج تهج کی رد اهریغتم نیب طباور ریسم لیلحت رد
 نیب یلامتحا یّلع یاهدنویپ هک ریسم رادومن ینعی ،نآ هدمع یگژیو قیرط زا تروص نیرتهب رد ریسم لیلحت میهافم
  :دوش شزارب ریز یلک لدم هک تسا مزال قیقحت یاه هیضرف یسررب یارب .دنوش یم نییبت  ،دزاس یم راکشآ ار اهریغتم

                                                           
1 Normed Chi-square Index 
2 Root Mean Square Error of Appromimation 
3 linear structural relations 
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 اه هیضرف جیاتن و یلک لدم یریگ هزادنا  .2 لکش
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 یت ةرامآ رگا ؛(1)لودج هب هجوت اب .تسا هدش نایب شهوژپ یاه هیضرف یسررب یاه هتفای شهوژپ زا تمسق نیا رد
(t) 5 زا رتگرزب  یاه هیضرف رد (t) یت ةرامآ هکنیا رطاخب .سکعلاب و دریگ یم رارق دییات دروم هیضرف ،دشاب 038
5 زا رتگرزب 0 ،5،1،1،9،0   .دنریگ یم رارق دییات دروم رظن دروم یاه هیضرف ور نیا زا تسا هدوب 038

  یلصا تایضرف یاهریغتم میقتسم یاهریسم .5 لودج
 هجیتن (t)یرادانعم (β)درادناتسا اه هیضرف

 دییات 91875 7086 .دراد ریثأت یرگشدرگ دصقم دنرب ینهذ ریوصت رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک
 دییات 31805 5086 .دراد ریثأت یرگشدرگ دصقم دنرب زا هدش کاردا شزرا رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک
 دییات 0080 0086 .دراد ریثأت یشزرو یرگشدرگ دصقم دنرب هژیو شزرا رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک

 دییات 6589 1586 .دراد ریثأت یرگشدرگ دصقم دنرب زا هدش کاردا شزرا رب یرگشدرگ دصقم دنرب ینهذ ریوصت
 دییات 7180 3586 .دراد ریثأت یشزرو یرگشدرگ دصقم دنرب هژیو شزرا رب یرگشدرگ دصقم دنرب ینهذ ریوصت

 دییات 0780 7586 .دراد ریثأت یشزرو یرگشدرگ دصقم دنرب هژیو شزرا رب یرگشدرگ دصقم دنرب زا هدش کاردا شزرا
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 هدش شرازگ ،شهوژپ یاهریغتم  میقتسمریغ  راثآ  یسررب  یارب ،(t) یرادانعم  ریداقم  هارمه هب  ریسم  بیرض ،0  لودج رد
 یرگشدرگ دصقم زا ینهذ ریوصت یاه ریغتم یجنایم شقن یسررب هب ناوت یم  ،لودج نیا جیاتن زا هدافتسا اب .تسا
   .تخادرپ یرگشدرگ دصقم زا هدش کاردا شزرا و

 میقتسم ریغ و میقتسم راثآ . 1 لودج
 راثآ ریغتم

 لکرثا میقتسم ریغ رثا میقتسم رثا هتسباو ریغتم یجنایم ریغتم لقتسم ریغتم هیضرف
 47.05 44.79 2.26 دنرب ةژیو شزرا  یرگشدرگ دصقم زا ینهذ ریوصت یرگشدرگ تامدخ تیفیک 7

0.26 0.12 0.38 
 37.83 35.57 2.26 دنرب ةژیو شزرا  یرگشدرگ دصقم زا  هدش کاردا شزرا یرگشدرگ تامدخ تیفیک 1

0.26 0.10 0.36 
 66.92 54.03 12.89 یرگشدرگ دصقم زا  هدش کاردا شزرا یرگشدرگ دصقم زا ینهذ ریوصت یرگشدرگ تامدخ تیفیک 3

0.61 0.10 0.71 
395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 1 

 کاردا شزرا و یرگشدرگ دصقم زا ینهذ ریوصت یاهریغتم یجنایم شقن و میقتسم ریغ راثآ یسررب زا لصاح جیاتن
  :تسا ریز تروص هب ،یرگشدرگ دصقم زا هدش
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 ریوصت یجنایم ریغتم قیرط زا ،دنرب ةژیو شزرا و یرگشدرگ تامدخ تیفیک نایم میقتسم ریغ رثا یرادانعم بیرض
5 زا رتگرزب 7 هیضرف رد (t) یت ةرامآ هکنیا رطاخب .تسا 44.79 اب ربارب ،یرگشدرگ دصقم زا ینهذ  زا تسا هدوب 038
 رب یرگشدرگ دصقم زا ینهذ ریوصت قیرط زا یرگشدرگ تامدخ تیفیک ینعی .دوش یم دییات متفه هیضرف ور نیا
 رثا یرادانعم بیرض.دراد یتبثم و راد ینعم ریثأت زربلا ناتسا یلامش هقطنم یشزرو یرگشدرگ دصقم دنرب ةژیو شزرا
 دصقم زا هدش کاردا شزرا یجنایم ریغتم قیرط زا ،دنرب ةژیو شزرا و یرگشدرگ تامدخ تیفیک نایم میقتسم ریغ
5 زا رتگرزب 1 هیضرف رد (t) یت ةرامآ هکنیا رطاخب .تسا 35.57 اب ربارب ،یرگشدرگ  هیضرف ور نیا زا تسا هدوب 038
 شزرا رب یرگشدرگ دصقم زا هدش کاردا شزرا قیرط زا یرگشدرگ تامدخ تیفیک ینعی .دوش یم دییات متشه
   .دراد یتبثم و راد ینعم ریثأت زربلا ناتسا یلامش هقطنم یشزرو یرگشدرگ دصقم دنرب ةژیو

 قیرط زا ،یرگشدرگ دصقم زا هدش کاردا شزرا و یرگشدرگ تامدخ تیفیک نایم میقتسم ریغ رثا یرادانعم بیرض
 رتگرزب 3 هیضرف رد (t) یت ةرامآ هکنیا رطاخب .تسا 54.03 اب ربارب ،یرگشدرگ دصقم زا ینهذ ریوصت یجنایم ریغتم
5 زا  زا ینهذ ریوصت قیرط زا یرگشدرگ تامدخ تیفیک ینعی .دوش یم دییات مهن هیضرف ور نیا زا تسا هدوب 038
   .دراد یتبثم و راد ینعم ریثأت یرگشدرگ دصقم زا هدش کاردا شزرا رب یرگشدرگ دصقم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
  هـب  هـجوت  اـب  یـشزرو  یرگـشدرگ دصقم دنرب ةژیو شزرا رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک ریثأت فده اب رضاح قیقحت
  .تـسا  هدـش  ماـجنا زربلا ناتسا یلامش هقطنم رد یرگشدرگ دصقم زا هدش کاردا شزرا و ینهذ ریوصت یجنایم شقن
  و تـبثم      ریثأـت یرگـشدرگ دـصقم زا یـنهذ ریوـصت رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک هک تسا هدش نایب لوا هیضرف رد
  ناراـکمه و   تـنالاف ،(0560)   ناراـکمه و شورـکآ تاقیقحت اب شهوژپ شخب نیا زا لصاح یاه هتفای .دراد رادانعم
 ندرب الاب ،یروف تامدخ هیارا دوش یم هیصوت،ور نیا زا .دشاب یم اتسار مه (0395) ناراکمه و هدازردیح و (1660)
  یـنهذ ریوصت هک تسا یرگید یاهراکهار زا نارگشدرگ هب بسانم و عقوم هب ییوگخساپ زین و تامدخ هیارا تعرس
 کاردا شزرا  رـب    یرگـشدرگ تامدـخ تـیفیک هک تسا هدش نایب مود هیضرف رد .دیشخب دهاوخ دوبهب ار نارگشدرگ
  مـه (0560)  داژـن   دـنوخآ قـیقحت اب شهوژپ شخب نیا زا لصاح یاه هتفای.دراد رادانعم و تبثم ریثأت رگشدرگ ةدش
   کاردا تـیفیک رـیغتم  رـب رثؤم لماوع ،ادتبا رد تسیاب یم یبایرازاب ناریدم دوش یم هیصوت،ور نیا زا .دشاب یم اتسار
  ،تـقیقح رد .دننک شالت نارگشدرگ رظنم زا هدش کاردا تیفیک تیوقت تهج رد ،تیاهن رد و هدرک ییاسانش ار هدش
  زا ارـیز ددرگ روظنم یرگشدرگ یاهدصقم تدمدنلب فادها رد دیاب هدش کاردا تیفیک تیوقت یاتسار رد نتفر شیپ
 نایب موس هیضرف رد .دومن بسک یرتشیب دوس ،تیاهن رد و داد شیازفا ار دوخ هدش کاردا شزرا ناوت یم قیرط نیا

  نـیا زا  لـصاح  یاـه  هـتفای .دراد  راداـنعم و تبثم ریثأت دنرب ةژیو شزرا رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک هک تسا هدش
  یـبورک ،(1395) ناراکمه و یبورک ،(7660) رنتراگ و کینکنوک ،(3660) ناراکمه و ووب تاقیقحت اب شهوژپ شخب
  نـیا    زا .دـشاب یـم اتـسار مه (1395) ناراکمه و یعراز و (0395) ناراکمه و لاچاپ یدومحم ،(7395) ناراکمه و
  دـصقم  هـب  ناـنآ ی راداـفو و  هـتفر رتالاب نارگشدرگ دامتعا هجرد ات رتالاب تیفیک اب تامدخ هیارا دوش یم هیصوت،ور
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 ندروآ  تـسدب ی ارـب (یشزرو روهشم صاخشا دننام) صاخ نابطاخم هب صاخ تامدخ هیارا .دوش رتشیب یرگشدرگ
  رـب  یرگـشدرگ دصقم زا ینهذ ریوصت هک تسا هدش نایب مراهچ هیضرف رد .یرگشدرگ دصقم هب تبسن نانآ یرادافو
  اـب  شهوژـپ  شـخب  نـیا زا  لـصاح  یاـه  هـتفای .دراد   راداـنعم و تـبثم ریثأت یرگشدرگ دصقم زا هدش کاردا شزرا
  سمـش و هنگنز ،(5660)ناراکمه و لشیم ،(7660)یاسیت و نچ ،(1560)  ناراکمه و نروهنوم -کوسمار تاقیقحت
  نـیا زا . دـشاب  یـم  اتـسار  مـه (1395) درـف  یراـفغ و  یـمرگ یحیصف و(9395)ناراکمه و یرافغ ،(5395) هداز هللا
  ندوـمن  رـت  یـصصخت قیرط زا ات هدش یدنب هبتر و ییاسانش صاخ تامدخ هب نارگشدرگ قیالع دوش یم هیصوت،ور
  اـت  ددرـگ  یـحارط  یروـط  ناـشیا یدنمتیاضر ءاقترا تهج مزال هنیمز نارگشدرگ عبط و اه هقیلس ساسا رب تامدخ
 زا ینهذ ریوصت هک تسا هدش نایب مجنپ هیضرف رد .دنشاب هتشاد یپ رد ار اهنآ طسوت کاردا تیاهن هدش هئارا تامدخ
  تاـقیقحت  اـب شهوژپ شخب نیا زا لصاح یاه هتفای.دراد رادانعم و تبثم ریثأت دنرب ةژیو شزرا رب یرگشدرگ دصقم
 و (7395  ) ناراـکمه و یـبورک ،(1395  ) ناراـکمه و یلنوـتیز ،(7660) رنتراگ و کینکنوک ،(3660) ناراکمه و ووب
 ، یرگـشدرگ دصقم رابتعا شیازفا یارب دوش یم هیصوت،ور نیا زا .دشاب یم اتسار(0395) ناراکمه و لاچاپ یدومحم
 و  یرگشدرگ دصقم یارب بسانم تازیهجت و تاناکما نیمأت تهج یفاک هجدوب ندادرارق رایتخا رد .ددرگ یزاسدنرب
  یاـه حرط حیحص یارجا یارب زاین دروم یاهدرادناتسا و اه لمعلاروتسد نیودت تهج مجسنم یزیر همانرب نینچمه
 یرگشدرگ دصقم زا هدش کاردا شزرا هک تسا هدش نایب مشش هیضرف رد  .نارگشدرگ نهذ رد بسانم تینهذ داجیا
  ناراـکمه و   ووـب تاـقیقحت  اـب شهوژپ شخب نیا زا لصاح یاه هتفای.دراد رادانعم و تبثم ریثأت دنرب ةژیو شزرا رب
   .دشاب یم اتسار مه (0395) ناراکمه و لاچاپ یدومحم و (3660)
  :زا دنا ترابع شهوژپ تاداهنشیپ
 نارگشدرگ دزن زربلا ناتسا یلامش هقطنم زا یبولطم و تبثم ینهذ ریوصت ،یجیورت تامادقا و تاغیلبت شیازفا اب •
 .ددرگ هئارا

 تروص هب ناوت یم ار نیا هک ،یرگشدرگ دصقم تامدخ زا یتیاضران و تیاضر هرابرد نارگشدرگ زا یجنس رظن •
 .داد ماجنا یفداصت
 .دوش هئارا نارگشدرگ هب یوق نیمضت و تیفیک اب یرگشدرگ تامدخ هئارا •

 زا لصاح یایازم دناوت یم و دراد یرگشدرگ گنهرف هعاشا یاتسار رد یبسانم رازبا یعمج یاه هناسر زا هدافتسا •
 یاتسار رد تامدخ تیفیک دوبهب ثعاب دناوت یم دوخ هبون هب راک نیا ؛دهد هعاشا ار دصقم هب رگشدرگ دورو
  .دوش رگشدرگ و یلحم مدرم تیاضر

 نارگشدرگ تاراظتنا حطس نتفر الاب و تعنص نیا ندش یتباقر ،یرگشدرگ تعنص رد نوزفازور تارییغت تهج هب •
 دوخ فعض و توق طاقن زا تخانش اب و هتخادرپ تامدخ تیفیک لیلحت و هیزجت و یسررب هب دیاب دصاقم ناریدم
 دصقم چیه نوچ دنیامن نیمضت ار دوخ یاقب دنناوتب ات دنشاب نارگشدرگ هدنیآزف تاراظتنا هب ییوگ خساپ هب رداق
  .تشاد دهاوخن یدوجو یانعم رگشدرگ دوجو نودب یشزرو یرگشدرگ
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 عبانم
 هدننک فرصم رظن رب ینتبم دنرب هژیو شزرا رب رثوم لماوع یبایزرا ،(7195) هیمس ،یکراین یراگدای ،مارهب ،یریخ ،دیمحلادبع ،یمیهاربا

  .115 -315 صص ،7 هرامش ،1 هرود ،یبایرازاب تیریدم هلجم ، (نارهت رهش حطس هافر هاگشورف رد یفرصم لوصحم هقبط شش)
 تاعلاطم  یشهوژپ - یملع هیرشن ،یشزرو یرگشدرگ رد تامدخ تیفیک داعبا یسررب ،(9395) اریمس ،یضیف ،ریما ،یرظتنم ،اضر ،مادنا

   .09 -15 صص ،00 هرامش ، 0 هرود ،یشزرو تیریدم

 همانلصف ،دزی رهش یرگشدرگ دصقم رد دنرب هژیو شزرا رب رثوم لماوع ،(3195 ) دیمح ،یدزی یبویا و نیسح دمحم ،وخشوخ ینامیا
95-955 صص ،95 هرامش ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم یشهوژپ -یملع 7. 

 ،یعامتجا لماوع ریثات رد یداهن لماوع یرگ یجنایم شقن یسررب ،(1395) اضرلادبع ،نوزفا زور ،ابیرف ،نایرکسع ،داجس ،ییاشاپ
 ،15 لاس ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم یشهوژپ یملع همانلصف ،وکام دازآ هقطنم یشزرو یرگشدرگ هعسوت رب یطیحم ،یداصتقا

  .61 -71 صص ،11 هرامش
 هقطنم رد یگنهرف یرگشدرگ هعسوت یاهدربهار شجنس تیولا ،(0395) دمحم ،هدازیلع ،نسح ،یجورا ،یلع ،ینیسح ،دمحا ،دمحاروپ

  .75 -5 صص ،موس هرامش ،11 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،نیوزق توملا
 هعلاطم) یرهش یرگشدرگ دصقم دنرب ةژیو شزرا لیلحت،(1395) دمحم ،نایسیو ،یدهم ،یدیعس ،قاحسا دیس ،نایلالج

99 صص ،0 هرامش ،7 هرود ،یرهش یزیر همانرب یایفارغج یاه شهوژپ یشهوژپ -یملع همانلصف ،(ناویرمرهش:یدروم 9- 119. 
 هب هجوت اب یرگشدرگ دصقم هب یرادافو رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک ریثات ،(0395) یلع دیس ،ینیسح ،یربک ،یفجن ،زیبماک ،هدازردیح

 هرود ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم یشهوژپ یملع همانلصف ،نارگشدرگ تیاضر و یرگشدرگ دصقم زا ینهذ ریوصت یجنایم شقن
 .915 -155 صص ،61 هرامش ،05

 هرامش ،50 هرود ،ناهفصا هاگشناد یشهوژپ هلجم ،یرگشدرگ دصقم کی ناونع هب ناریا زا هدش طابنتسا ریوصت ،(1195) مارهب ،نایربجنر
  ..61 -30 صص ،0

 دصقم دنرب هژیو شزرا رب دنرب هدش کاردا تیفیک رثا یسررب ،(1395) بنیز ،لاچاپ یدومحم ،دمحم ،ولریجا هوکشاب ،مساق ،یعراز
 هاگشناد - تشر  ،راک و بسک رد یروآون و تیریدم ،یرادباسح یللملا نیب سنارفنک نیمود تالاقم هعومجم ،نیعرس یرگشدرگ
  .تشر یرادرهش ،اینرفیلاک نارتول

 نالک :یدروم هعلاطم)یرگشدرگ تعنص هعسوت رد دصقم ریوصت شقن لیلحت و یسررب ،(5395) رسای ،هداز هللا سمش و بوقعی ،هنگنز
  .105 -915 صص ،51 هرامش ،05 هرود ،یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ یملع هیرشن ،(زیربت رهش

 و ناریا یشزرو یرگشدرگ دصاقم دنرب هژیو شزرا ،(1395)یضترم ،یفوص ییاضر ،لضفلاوبا ،یناهارف ،نسح ،یدسا ،دیمحلادبع ،یلنوتیز
 نیالنآ راشتنا ، هدش هتفریذپ ،راشتنا هدامآ تالاقم ،یشزرو تیریدم تاعلاطم همانلصف ،یشزرو نارگشدرگ هاگدید زا نآرب رثوم لماوع
  .1395 دادرخ 05 خیرات زا

 یرگشدرگ رد یراتفر دصاقم و تیاضر رب دصقم ریوصت ریثات یسررب ،(1395) همیهف ، اوید یلمآ ،نسحم ،یناث هدازیلع ،مثیم ،ییادخریش
  .115 -105 صص ،57هرامش ،1هرود ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب همانلصف ،(جیوال یندعم مرگبآ :هعلاطم دروم) تمالس

95) ناجرم ،هلذب ،اریمس ،یدمحم ،دماح ،یراهب ،الهش ،یراهب ،رفعج ،یراهب ،یدهم ،یبورک  یاه دیدزاب یراتخاس طباور یسررب ،(73
 ،5 هرود ،یناسنا طباور و ایفارغج همانلصف ،( (زیربت رهش :یدروم هعلاطم) نارگشدرگ ددجم تشگزاب دصق و تیاضر ،اه هزیگنا ،یلبق

  .097 -057 صص ،0 هرامش

 رد  دنرب هژیو شزرا رب رثوم لماوع یبایزرا ،(7395) ناجرم ،هلذب ،رفعج ،یراهب ،اریمس ،یدمحم ،یراهب ،الهش ،یراهب ،یدهم ،یبورک
 -150 صص ،5 هرامش ،5 هرود ،یناسنا طباور و ایفارغج همانلصف ،(ییاد یلع دنرب  :یدروم هعلاطم) یشزرو کاشوپ نای رتشم نیب

090.  



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 620

 یرگشدرگ دصقم دنرب ةژیو شزرا یجنایم شقن اب یلک تیاضر رب رثؤم لماوع،(0395)نامیپ ،یدیس ،سابع دیس ،ییافو ،یدهم ،یبورک
 .00 -5 صص ،5 هرامش ،0 هرود ،هعسوت و یرگشدرگ همانلصف ،نارهت رد ناتسلگ خاک زا هدننکدیدزاب نارگشدرگ :هعلاطم دروم

  ،یشزرو نارگشدرگ یدنمتیاضر رد یرگشدرگ تامدخ تیفیک داعبا شقن ،(6395) راشفا ،رورنه ،یدهم ،هداز بیطخ ،مشاه ،نایچ هزوک
   .09 -35 صص ،0 هرامش ،5 هرود ،یشزرو تیریدم رد رصاعم یاه شهوژپ  یشهوژپ - یملع هیرشن

 :هعلاطم دروم)نارگشدرگ تیاضر یجنایم شقن اب یرگشدرگ دصقم هب یرادافو رب رّثوم لماوع،(7395) هرهز ،یدابآ ضیف ینایک
 .605 -165 صص ،1 هرامش ،1 هرود ،یرهش یرگشدرگ هیرشن ،(ناشاکرهش

395) ناویک ،یناضمر مام ،دمحم ،یرافغ  ،یرگشدرگ دصقم هب رفس دصق رب نیالنآ یا هیصوت تاطابترا ریثأت یسررب یارب ییوگلا هئار ،(1
  .105 -565 صص ،95 هرامش ،7 لاس ،یرگشدرگ یعامتجا تاعلاطم یشهوژپ یملع همانلصف ود

 یرادافو و تیاضر ،هدش کرد شزرا،دصقم ریوصت نایم یراتخاس طباور یسررب ،(1395)دمحم ،درف یرافغ ،اضر ،یمرگ یحیصف
  .نادمه رادیاپ تسیز طیحم و ایفارغج،یرگشدرگ یلم شیامه نیمشش و یللملا نیب شیامه نیموس تالاقم هعومجم،نارگشدرگ

 رهش :یدروم هعلاطم یرهش یرگشدرگ دصقم هب یرادافو رب رثؤم لماوع یسررب،(1395)دمحم دیس ،یرسدور نایقتریم ،یفطصم ،یدمحم
 .705 -315 صص ،5 هرامش ،0 هرود ،یرهش یرگشدرگ یشهوژپ یملع همانلصف ،رسمار

 یرگشدرگ دصقم رد روحم یرتشم دنرب هژیو شزرا لدم هئارا ،(0395) دمحم ،ولریجا هوکشاب،مساق ،یعراز ،بنیز ،لاچاپ یدومحم
 .195 -055 صص ،9 هرامش ،0 هرود ،هعسوت و یرگشدرگ یشهوژپ -یملع همانلصف ،نیعرس

 نیلوا تالاقم هعومجم ،یرتابابص تالوصحم :هعلاطمدروم یرتشم تیاضر اب الاک تیفیک کاردا هطبار یسررب ،(1395) یلع ،یراتخم
 نیعرتخم یللملا نیب نویساردفنک رتفد - نارهت ،داصتقا و یرادباسح ،تیریدم رد یشهوژپ نیون یاهدرواتسد یللملا نیب سنارفنک
  .ونیم یدربراک یملع عماج هاگشناد ،ناریا رد ناهج

 ، (هدنباتزاب و هدنزاس یاه هزاس رب دیکأت اب) یراتخاس تالداعم یزاس لدم ،(0395) ادن ، یدمحم ناطلس ،یبتجم ،یتشد ،روصنم ،ینموم
 .فلوم :نارهت ،لوا پاچ

 یجنایم شقن اب رفس هزیگنا داجیا تهج یرگشدرگ دنرب زا هدافتسا،(1395) ناوضر ،هناتسلگ ،سابع دیس ،یمیهاربا ،دمحم ،هدازراجن
   .005-395 صص،11 هرامش ،15 هرود ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم یشهوژپ -یملع همانلصف ،یرگشدرگ دصقم هب تبسن شرگن
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