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 ییاتسور رویرهش
 ناریا ،زیربت ،زیربت هاگشناد ،يطیحم مولع و یزیرهمانرب هدکشناد ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ رایشناد

 1ریگنز یضیف ناملس

 ناریا ،زیربت ،زیربت هاگشناد ،یزیر همانرب و ایفارغج هدکشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 11/3/1391:شریذپ خیرات 11/1/1391:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 دصاقم رد صوصخب ،یکیزیف و سوملم رصانع رب دیکأت و ندش یناهج دنیارف لیلد هب ِیرگشدرگ دصاقم ِیاه هبذاج زورما ِیایند رد
 نآ ییاهن فده و یمالسا ِیاهرهش ِیرگشدرگ دصاقم هعسوت هزورما ات تسا هدش ثعاب رما نیا و دناهدش مه هیبش رتشیب ِیرهش
 و ثاریم رادهشیر و لیصا تیهام لیلد هب دسریم رظن هب نینچمه .دوش لیدبت رثا مک و راوشد ِیدنیارف هب دصاقم ِیزاسزیامتم ینعی
 ِیرگشدرگ رتشیب هچره هعسوت هب دناوتیم اهرهش نیا سوملمان ِیاه هبذاج هاگیاج رب دیکأت ،یمالسا ِیاهرهش رد هماع گنهرف
 یمالسا ِیاهرهش ِیرگشدرگ هعسوت رب سوملمان ِیاه هبذاج ریثات یسررب شهوژپ نیا فده ،ساسا نیارب .دیامن کمک نانآ یمالسا
 یفیصوت شهوژپ نیا .دیدرگ یحارط قیقحت یموهفم لدم و اه هزاس ،قیقحت هنیشیپ و ِیرظن ینابم هعلاطم زا سپ اتسار نیا رد .تسا

 نارگشدرگ زا رفن 080 یسررب دروم هنومن مجح .تسا هدومن هدافتسا سرتسد رد ِیریگهنومن شور زا و هدوب یشیامیپ عون زا و
 لیلحت ِیارب .دش هتفرگ رظن رد رفن 080 شهوژپ نیا ِیاه همانشسرپ لیمکت ِیارب مزال هنومن مجح لقادح .دندوب زیربت رهش هب ِیدورو
 نیا ِیاه هتفای .تسا هدش هدافتسا Smart PLS رازفا مرن اب ِیراتخاس تالداعم ِیزاس لدم زا شهوژپ ِیاه هیضرف نومزآ و اه هداد
 نینچمه .دنراد یمالسا ِیاهرهش ِیرگشدرگ هعسوت رب ِیرادینعم ریثأت ِیرگشدرگ سوملمان ِیاه هبذاج هک دهد یم ناشن شهوژپ
 یمالسا ِیاهرهش ِیرگشدرگ هعسوت داعبا رب زین ِیرادینعم ریثأت ِیرگشدرگ سوملمان ِیاه هبذاج هک دوب نآ زا یکاح اه هتفای نیا

  .دراد هعسوت ِیرادیاپ و تکراشم و تیامح ،هدش كاردا دیاوف و شزرا لماش
 
 زیربت رهش نالک ،یمالسا ِیاهرهش ،ِیرگشدرگ هعسوت ،سوملمان ِیاه هبذاج :یدیلک تاملک
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 همدقم
 یرگشدرگ هدرتسگ متسیس رد نآ هاگیاج و یرگشدرگ یاه هبذاج هنیمز رد هیلوا یاه ثحب ،دوجوم یرظن ينابم رد
 و يیاضف و يیایفارغج یزیر همانرب هزوح رد ادتبا ًالاتدمع تاعلاطم نیا .تسا هتفای روهظ 1131 و 1131 یاه ههد رد
 دش ثعاب يتاهجوت نینچ .(199 :6111 ،1کسیل ) دنا هدش حرطم اه هبذاج درکلمع یدنب هتسد و بیکرت اب طابترا رد
 دوش هتخانش تیمسر هب زین یرگشدرگ رد یرثؤم يقیقحت هنیمز ناونع هب یرگشدرگ هبذاج یدعب یاه ههد رد ات
 بلاق رد یرگشدرگ یاه هبذاج هب نتخادرپ تیمها و شزرا رب تاعلاطم نیا رد .(211 :4111 ،ناراکمه و 1لنوک)
 هعسوت و یرگشدرگ یاه یژتارتسا رد نانآ یدیلک یاه يیاراد يبایزرا و دصاقم يتلود یاه تسایس جیاتن يسررب
 يتاعلاطم دمایپ هارمه هب اه نآ رب راذگریثأت ددعتم ناعفنیذ و یرگشدرگ یاه هبذاج تیهام .تسا هدش دیکأت ،دصاقم
 یاه هبذاج اب طبترم تاعلاطم هعسوت هب رجنم ،تسا هدوب اه یریگ هزادنا و اه سایقم عاونا زا هدافتسا هدنریگربرد هک  نآ
 یاه هبذاج یایوپ تیهام و درکلمع نینچمه .تسا هدش يقیقحت یاه هنیمز و اه هتشر زا يعیسو فیط رد یرگشدرگ
 دنتسه یرگشدرگ یاه هبذاج يسررب يپ رد هک يبرجت تاقیقحت ،یرگشدرگ دصاقم هعسوت رب نآ ریثأت و یرگشدرگ
 یاه هبذاج زا فیرعت هعسوت تهج یرورض زاین نینچمه.(22 :1111 ،9نچ و گنش) تسا هتخاس عونتم ار
 زا یرایسب دوجو  نیا اب .دوب دهاوخ هتسباو قیقحت عون و اه تیلاعف فده رب فیراعت نیا و دراد دوجو یرگشدرگ
 زا یدنب هتسد هئارا هب اهنت لباقم رد و هدرکن فیرعت ار موهفم نیا یرگشدرگ یاه هبذاج هنیمز رد دوجوم تاقیقحت

 یاه هبذاج زا هدش  هئارا فیراعت يسررب .(411 :1111 ،ناراکمه و 4وتروپ) دنا هدومن افتکا یرگشدرگ یاه هبذاج
 ناونع هب هبذاج نتخاس ازجم ،شخب زیامت يلصا رصنع هک دزاس يم صخشم یرگشدرگ تاعلاطم رد یرگشدرگ
 شخب زا ثعبنم یاهدرکیور یرگشدرگ یاه هبذاج فیرعت رد نیققحم زا يخرب .تسا یرگشدرگ لحم کی ای دصقم
 زا رگید يخرب و (4111 ،ناراکمه و لنوک ؛441 :9111 ،ناراکمه و کسیل :دننام)دنا هداد رارق رظن دم ار هضرع
 ،ناراکمه و 2 ادیرب ؛ لثم یارب) دنا هدومن هجوت نآ يشزیگنا یاه هبنج و اضاقت شخب رب دوخ فیراعت رد زین نیققحم
 سوملمان یاه هبذاج موهفم هب هک دهديم ناشن تاعلاطم نیا يسررب .(111 :1111 ،ناراکمه و6 نوتروف ؛361 :1111
 رد سوملمان یاه هبذاج و ثاریم یرگشدرگ فیرعت ،نیا رب هوالع .تسا هدش هجوت یدنب هتسد هاگدید زا اهنت
 نایم زیامت فیراعت نیا رد .تسا هدش  هئارا (11 :1111) 1راگتآ و (669 :1111) ناراکمه و 1لئوماس وئاپ تاعلاطم

61 :1111 ،ناراکمه و ادیرب) تسا هدش هتسجرب یرگشدرگ یاه هبذاج و يگنهرف یاه هبذاج  فیرعت رد نینچمه .(3
 دراد هراشا یرازبا و نایب ،تامادقا ،يناسنا یاهتراهم هب یرگشدرگ یاه هبذاج سوملمان يگنهرف ثاریم یرگشدرگ
 دشاب رفس دیلوت و هدننکدیدزاب بذج یارب يلماع دناوتيم تیاهنرد و هداد لکش ار يلحم گنهرف لاقتنا هویش هک

                                                                 
1-Leask  
2- Connell 
3- Sheng & Chen 
4- Porto 
5- Brida 
6- Fullerton 
7- Palau-Saumell 
8- Otgaar 
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 يکیزیف یاهراتخاس اب يناسنا گنهرف نایم دوجوم ریغتم طباور و يناسنا يگدنز تیهام لیلد هب .(2111 ،1وکسنوی)
 هراشا هک روط نامه .تسا هدش يناسنا يگدنز زا ينوگانوگ یاهلکش قلخ هب رجنم طباور نیا دنیآرب هراومه ،اهناکم
 ،دنبای يم یرتمک تلاصا و هدش مه هیبش رتشیب نامز تشذگاب هک یرهش دصاقم رد سوملم یاه هبذاج رب دیکأت اب دش
 هب دصاقم یزاسزیامتم ينعی نآ يیاهن فده و يمالسا یاهرهش یرگشدرگ دصاقم هعسوت هزورما ات تسا هدش ثعاب
 رد هماع گنهرف و ثاریم لیصا تیهام لیلد هب دسريم رظن هب ؛رگید يیوس زا .دوش لیدبت رثا مک و راوشد یدنیارف
 یرگشدرگ رتشیب هچره هعسوت رب دناوتيم اهرهش نیا سوملمان یاه هبذاج هاگیاج رب دیکأت ،يمالسا یاهرهش
 یاهرهش یرگشدرگ هعسوت رب سولمان یاه هبذاج ریثات رضاح قیقحت رد ساسا نیا رب .دیامن کمک نانآ يمالسا
 .تسا هتفرگ رارق هعلاطم و يسررب دروم يعرف و يلصا هلاسم ناونع هب موهفم نیا داعبا و يمالسا
 یارب .تسا يشیامیپ عون زا و يفیصوت اه هداد یروآ عمج شور بسحرب ،یدربراک فده ظاحلزا رضاح هعلاطم

 ترکیل یا هنیزگ جنپ فیط زا هدافتسا اب همانشسرپ تالاؤس .تسا هدش هدافتسا همانشسرپ رازبا زا تاعالطا یروآ عمج
391 لاس راهب رد هک دندوب ينانامهیم هیلک شهوژپ نیا یرامآ هعماج .دنا هدش يحارط فلاخم ًالالماک ات قفاوم ًالالماک زا 1 
 زا رفن 419 شهوژپ نیا یاه همانشسرپ لیمکت یارب مزال هنومن مجح لقادح .دناهدرک دیدزاب زیربت رهش یاه هبذاج زا
 یاهصخاش .دنا هدش  باختنا سرتسد رد یریگهنومن شور زا هدافتسا اب هک تسا هدش هتفرگ رظن رد ناگدننکدیدزاب
 هعلاطم دروم رهش و قیقحت طیارش ساسا رب سپس هدش ذخا قیقحت هنیشیپ و طبترم تاعلاطم زا قیقحت یاه همانشسرپ
 یدییأت يلماع لیلحت زا تایضرف هب خساپ و قیقحت لدم يیایاپ و يیاور شجنس تهج نینچمه .دیدرگ یزاس يموب
 رایعم زا ،ارگمه يیاور هبساحم روظنم  هب .تسا هدش هدافتسا Smart PLS رازفا مرن زا یراتخاس تالداعم یزاس لدم و

AVE رایعم زا يبیکرت يیایاپ بیرض و CR رگا .دش هدافتسا AVE هک تسا نآ رگنایب ،دشاب 2/1 اب ربارب لقادح 
 سنایراو زا يمین زا شیب تسا رداق ناهنپ ریغتم کی هک ينعم نیا هب .دنرادروخرب يبسانم یارگمه يیاور زا اهریغتم
 رد هک نیا هب هجوت اب .(1111 ،ناراکمه و 1ریه)دهد حیضوت طسوتم روط هب ار دوخ (راکشآ یاهریغتم)یاه صخاش
 يیاور اذل ،تسا 2/1یالاب قیقحت یاهریغتم يمامت یارب AVE هدش جارختسا سنایراو نیگنایم صخاش قیقحت نیا
 .دوشيم دییأت لدم یاهریغتم یارگمه
 یرظن ینابم

 زا يکی اهرهش و قطانم ،اهروشک یارب یرگشدرگ يلامتحا یداصتقا دیاوف :یمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت
 اب بلغا یرگشدرگ شخب هعسوت تاقیقحت نیا رد .دوشيم بوسحم یرگشدرگ تاقیقحت رد جیار تاعوضوم
 ،4نات و گنات ؛13 :9111 ،9کنیساه و ام) تسا هدش يفرعم عماوج هافر و داصتقا رب میقتسم ریغ و میقتسم تاریثات
 و یرگشدرگ هعسوت نایم طابترا دوخ قیقحت رد نیققحم زا يخرب نینچمه .(111 :4111 ،2وجگوت ؛161 :2111

                                                                 
1- UNESCO 
2 Hair 
3- Ma & Hassink 
4- Tang & Tan 
5- Tugcu 
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 دیئات ار شخب ود نیا نایم يلع طابترا يعون دوجو و هداد رارق يسررب دروم ار فلتخم عماوج رد یداصتقا يیافوکش
 شیازفا تهج یرازبا ناونع هب تاقیقحت رد یرگشدرگ .(2111 ،نات و گنات ؛311 :1111 ،1اتیرتام) دناهدومن

 رد .تسا هدش يفرعم یرهش قطانم رد يگدنز طیارش دوبهب و يعامتجا یایحا قیوشت قیرط زا یداصتقا يگدنزرس
 یاهروشک رتشیب دننامه راذگ لاح رد یاهداصتقا رد يسوملم تروص هب هک تسا یرصانع زا یرگشدرگ عقاو
 و داصتقا نتخاس عونتم تهج یرازبا ناونع هب یرگشدرگ ،یداصتقا نینچ اب يعماوج رد .دنکيم داجیا رییغت يمالسا
 لاح رد داصتقا اب یاهرهش .(161 :6111 ،1يکسیپاک و اوشرش) دوشيم بوسحم يتفن و یزاگ عیانص زا لالقتسا
 زکرمت یزرا یاهدمآرد بسک و هعسوت ،دشر تهج یریسم ناونع هب یرگشدرگ رب یا هدنیازف تروص هب راذگ
 هب يمالسا عماوج رد یرهش یرگشدرگ ریخا یاهلاس رد ؛ساسا نیا رب .(969 :1111 ،9هچنامید و سردنآ) دناهدومن
 نازیرهمانرب و نارذگتسایس هجوت دروم اهرهش يعامتجا و یداصتقا يیافوکش و هعسوت تهج یدربهار رازبا ناونع
-یداصتقا دشر و یرهش یرگشدرگ هعسوت نایم طابترا هعلاطم دوجو اب اما .تسا هتفرگ رارق يمالسا یاهرهش
 نیققحم یدج هجوت دروم یرگشدرگ هعسوت رب راذگریثات لماوع ،یرگشدرگ تاقیقحت رد نآ شریذپ و يعامتجا
 تیلباق زا نآ يموب و يگنهرف یاه هشیر لیلد هب یرگشدرگ سوملمان یاه هبذاج .(111 :4111 ،وجگوت) تسا هدوبن
 ،اهرهش یرگشدرگ شخب رد ساسا نیا رب .تسا رادروخرب يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت رب يیالاب یراذگریثات
 یواح قطانم رد لیصا براجت یایوج نارگشدرگ بذج یارب يتصرف سوملمان یاه هبذاج و يگنهرف ثاریم
 نیا یارب یداصتقا عفانم هب هجیتن رد و یرهش یرگشدرگ هعسوت هب دناوت يم هک ،دزاسيم مهارف يگنهرف یاه هنیجنگ
 هعسوت رب سوملمان یاه هبذاج ریثأت ،یدرکیور نینچ رب اکتا اب .(169 :1111 ،هچنامید و سردنآ) ددرگ رجنم اهرهش
 یدنب تروص لکش نیا هب و هتفرگرارق يسرربدروم قیقحت لوا و يلصا هیضرف ناونع هب يمالسا یاهرهش یرگشدرگ
  :تسا هدش

H1. دنراد يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت رب یراد ينعم ریثأت یرگشدرگ سوملمان یاه هبذاج. 
 و شزرا تیمها ،یرگشدرگ یرظن ينابم رد :یمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت زا هدش کاردا دیاوف و شزرا
 هعسوت زا نانکاس هدش کرادا شزرا و رفس هبرجت هدش کارادا شزرا فلتخم رظنم ود زا هدش کاردا دیاوف
 یاهشزرا رظن زا) يلحم دارفا ينهذ تاراظتنا هب نانکاس هدش کرادا دیاوف .تسا هتفرگ رارق يسررب دروم یرگشدرگ
 :2111 ،4وس و وکنان) داد هراشا نارگشدرگ دیدزاب زا هدمآرب يصخش یاه هدافتسا زا (يگنهرف و يعامتجا -یداصتقا

 و 2ریلکنیس) دومن هصالخ يگنهرف و يعامتجا-یداصتقا صخشم هتسد ود بلاق رد ناوتيم ار تاراظتنا نیا .(4
-تکرش داجیا ،اهتخاسریز دوبهب ،لاغتشا یاهتصرف هدنریگربرد يعامتجا -یداصتقا دیاوف .(39 :2111 ،ناراکمه
 زا تظافح یارب نانکاس یاه هزیگنا هب يگنهرف یاهتصرف .تسا يلحم داصتقا يیافوکش رد تکراشم و يلحم یاه

                                                                 
1- Matarrita 
2- Sheresheva & Kopiski 
3- Andrades & Dimanche 
4 Nunkoo & So 
5- Sinclair 
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 تیوه هب رتشیب يگتسبلد ساسحا و نارگشدرگ اب يگنهرف هلدابم ،يگنهرف یاهتیلاعف هعسوت ،يلحم گنهرف
 زا یرتشیب تیامح دننکيم کرد یرتشیب دیاوف هک يلحم دارفا .(39 :1111 ،ناراکمه و 1زپول) دنکيم هراشا يگنهرف
 هدش کرادا یاهتصرف هک عوضوم نیا یرگشدرگ تاعلاطم رد نینچمه .دنروآيم لمع هب یرگشدرگ رادیاپ هعسوت
 ،1يل) تسا هتفرگ رارق دیکات دروم زین ،دنکيم بیغرت نآ هعسوت زا تیامح هب ار يلحم دارفا ،نارگشدرگ دورو زا

 نانکاس تیامح رب هدش کاردا دیاوف هک دناهدیسر هجیتن نیا هب دوخ تاعلاطم رد نیققحم زا رگید يخرب .(19 :9111
 ،ناراکمه و 4سیلدیاتسا ،211 :2111 ،ناراکمه و 9کراپ ؛4 :2111 ،وس و وکنان) هدوب راذگریثات دصاقم یرگشدرگ زا

 و 2ارویر) تسا یرورض ،رادیاپ یرگشدرگ ندنکفا هرطاخم هب زا بانتجا یارب نانکاس تیامح و (61 :4111
 زا نانآ دننک کرادا ار یدیاوف نارگشدرگ دورو زا نانکاس رگا تفگ ناوتيم ساسا نیا رب .(961 :6111 ،ناراکمه
 تکراشم ؛نیاربانب .(14 :1111 ،ناراکمه و زپول) درک دنهاوخ تیامح یرگشدرگ یاهحرط و رادیاپ یرگشدرگ
 اب يگنهامه لیلد هب ،اهرهش نیا یرگشدرگ هعسوت رد يمالسا یاهرهش يگنهرف ثاریم و سولمان یاه هبذاج
 نیا رب قباطم .دیامن افیا یرگشدرگ هعسوت زا نانکاس تبثم کاردا رد ار يتبثم شقن دناوتيم نانکاس يشزرا یاهرواب
  :هک دیدرگ یدنب تروص لکش نیا هب قیقحت مود هیضرف هاگدید

H2. دراد يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت زا هدش کاردا دیاوف و شزرا رب یرادينعم ریثات سولمان یاه هبذاج. 
 یرگشدرگ بلاق رد رتشیب نانکاس تیامح یرگشدرگ تاعلاطم رد :یرگشدرگ هعسوت زا تکراشم و تیامح
 و تیلوئسم رب دیکأت اب ،روحم عامتجا یرگشدرگ .(39 :9111 ،يل) تسا هتفرگ رارق يسررب دروم روحم عامتجا
 ندروآ مهارف و يلحم نانکاس یاهزاین نیمات هب هدشارجا یاهحرط هکنیا زا نانیمطا لوصح اب و يعامتجا تلادع
 نینچمه .(119 :2111 ،6گنیک و چاکلوت) دوشيم يعامتجا تکراشم بجوم ،دنکيم کمک نانآ یارب تاناکما
 زا تیامح تهج یرتشیب لامتحا زا دننکيم تکراشم یرگشدرگ یاهحرط رد هک ينانکاس ،تسا هداد ناشن تاعلاطم
 نیا هب دوخ تاعلاطم رد نیققحم زا رگید يخرب .(39 :1111 ،ناراکمه و زپول) دنتسه رادروخرب یرگشدرگ هعسوت
 ،ناراکمه و 1ویل) دراد یرگشدرگ دصاقم یداصتقا عفانم رب يبولطم تاریثات نانکاس تکراشم هک دناهدیسر هجیتن

-يم بوسحم نارگشدرگ دیدزاب هبرجت تیفیک هئارا یارب یرورض يلماع يلحم دارفا هکنیا لیلد هب .(931 :4111
 :1111 ،ناراکمه وزپول) دوشيم هتخانش یرگشدرگ رادیاپ هعسوت هدننک نیمضت ناونع هب نارگشدرگ تیامح ،دنوش
 اه هنیزه یزاسلقادح و عفانم ندناسر رثکادح هب مزلتسم هک تسا یدنیارف رادیاپ یرگشدرگ هب لوصح عقاو رد .(39
 1لرتاک) تسا یرگشدرگ یزاسمیمصت رد يلحم عماوج ندومن ریگرد و نارگشدرگ نتخاس يضار نامزمه روط هب و
 قیرط زا (4 :2111 ،وس و وکنان) يتسیاب يلحم دارفا یاهزاین و اهينارگن ساسا نیا رب .(44 :9111 ،ناراکمه و

                                                                 
1- López 
2- Lee 
3- Park 
4- Stylidis 
5- Rivera 
6- Tolkach & King  
7- Liu 
8- Cottrell 



 1100 ناتسبات ،موس هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 670

 یزاسدنمناوت .(11 :4111 ،1يگکم و يلوب) ددرگ فرطرب تدم دنلب يیافوکش هب ندیسر تهج نانکاس یزاسدنمناوت
 و وهو) دوشيم مهارف يناکم يگتسبلد و یرگشدرگ یزیرهمانرب رد يلحم نانکاس نتخاس ریگرد قیرط زا زین نانکاس
 یرگشدرگ هعسوت یاهطرش شیپ نانآ هدش کرادا عفانم و نانکاس تیامح هک عوضوم نیا .(11 :2111 ،ناراکمه
 2111 ،وس و وکنان ؛11 :4111 ،يگکم و يلوب) تسا هتفرگ رارق دیکات دروم یددعتم تاعلاطم رد دنوشيم بوسحم
 هک يفادها ندروآرب تهج هعماج یاضعا یراکمه نازیم ناونع هب نابزیم هعماج تکراشم تاقیقحت زا يخرب رد .(4:
 هب دصاقم هعسوت رد نابزیم هعماج تکراشم .(621 :2111 ،ناراکمه و 1رفعج) تسا هدش فیرعت ،تسا همه عفن هب
 هعسوت دیاوف زا ار نانآ تیاهن رد و هداد ار ناش يگدنز رب راذگ ریثات یاهتیلاعف رب لرتنک هزاجا نانآ هب هک لیلد نیا
 اب ثاریم یرگشدرگ رد .(199 :2111 ،ناراکمه و 9شنمیلوسر) تسا یدیلک و مهم ،دزاسيم رت هاگآ یرگشدرگ
 عافد و تظفاحم يگنهرف دیدجت لباق ریغ عبانم زا و هدوب لوئسم تظفاح یارب يلحم عماوج زین سولمان یاه هبذاج
 هجیتن رد و نارگشدرگ دیدزاب براجت رب دناوتيم يلحم لئاسم هک رما نیا .(13 :1111 ،هیات و يفطصم) دننکيم
 نیققحم .(14 :1111 ،ناراکمه و زپول) تسا يهجوت لباق عوضوم ،دشاب هتشاد يمیقتسم ریثات دصقم زا نانآ ریوصت
 دناهداد رارق هعلاطم دروم ار دننک يم دوخ يگدنز لحم یرگشدرگ هعسوت رد تکراشم ساسحا دارفا هک ار ينازیم
 اب درادن یریگمشچ ریثات هدش کرادا دیاوف رب تکراشم حطس هکنیا مغر يلع .(199 :2111 ،ناراکمه و شنمیلوسر)
 کرادا دیاوف رب یریگمشچ و تبثم تاریثات يلحم تکراشم هک تسا هدش صخشم یرگید تاقیقحت رد دوجو نیا

 تاریثات نینکاس تکراشم هک تسا هداد ناشن نیققحم زا رگید يخرب تاقیقحت نینچمه .(39 :9111 ،يل) دراد هدش
 هیضرف هدشرکذ یرظن ينابم رب اکتا اب .(931 :4111 ،ویل)تسا هتشاد یرگشدرگ دصاقم یداصتقا دیاوف رب يبولطم
 :دش یدنب تروص ریز لکش هب قیقحت يعرف و موس
 H3. دراد يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت رد تکراشم و تیامح رب یرادينعم ریثات سوملمان یاه هبذاج. 
 رد رادیاپ هعسوت ينعی نآ تاقتشم زا يکی و رادیاپ هعسوت :یمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت یرادیاپ 
 .(221 :1111 ،ناراکمه و 2وگندآ) دوشيم هتفرگ رظن رد تسیز طیحم دیدهت لباقم رد یریسکا ناونع هب 4یرگشدرگ
 طیحم زا تظافحو يگنهرف -يعامتجا یایازم ،یداصتقا یاهتصرف داجیا یرگشدرگ رد رادیاپ هعسوت يساسا فده
 تدم دنلب هافر هک تسا هدش هتخانش يموهفم رادیاپ یرگشدرگ .(911 :6111 ،ناراکمه و 6نوسرکین) تسا تسیز
 رما نیا. (14 :9111 ،يل) دنکيم ينعم نانآ یاهزاین نیمات یارب هدنیآ یاهلسن یاهتیلباق شریذپ رد ار یرگشدرگ
 دصاقم رد يیاهشالت ،ساسا نیا رب .تسا يلحم و يموب دارفا یارب عفانم و دیاوف دیلوت ترورض زا هدمآرب
 نیا .تسا هتفرگ تروص رادیاپ هعسوت لوصا اب یدورو نارگشدرگ دشر ندوب گنهامه زا نانیمطا یارب یرگشدرگ
 1رکیپ) تسا هدش تابثا ،دنا هتخادرپ نارگشدرگ نایم رد یرادیاپ دض راتفر دشر هب هک يقیقحت دهاوش طسوت عوضوم
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 نانیرفآراک ،نارگشدرگ لماش ددعتم ناعفنیذ عفانم ات دراد يعس یرگشدرگرد رادیاپ هعسوت .(111 :4111 ،ناراکمه و
 براجت ،نارگشدرگ یارب یرگشدرگ رد رادیاپ هعسوت دوريم راظتنا ساسا نیا رب .دیامن نیمات ار نابزیم هعماج و
 ناغمرا هب تظفاحم تسیز طیحم یارب و هعسوت نابزیم عماوج یارب ،یرثکادح دوس نانیرفآراک یارب ،شخب تیاضر
 اهتیلاعف نآ رد هک تسا هعسوت زا يعون یرگشدرگ رادیاپ هعسوت .(12 :2111 ،ناراکمه و 1زدنانرف ودیلوپ) دروایب
 یاهلسن يگنهرف-يعامتجا و یداصتقا ،يطیحم تسیز یاهزاین نیمات تهج عبانم رثوم تیریدم و هدافتسا هب جتنم
-شلاچ اب یرگشدرگ رد رادیاپ هعسوت یزاسهدایپ دوجو نیا اب .(9 :1111 ،ناراکمه و 1لومارب) دوشيم هدنیآ و يلعف
 و ساد) تسا هدوب وربور نآ ناعفنیذ یوس زا نانیمطا لباق ریغ و ریغتم یاهتیامح نوچمه يفلتخم یاه
 و نانابزیم یوس زا هدش هئارا تارظن و اه هاگدید یانبم رب یرگشدرگ هعسوت يبایزرا .(2 :2111 ،9يجرتاچ
 نینچ ،دوش هتفرگ رظن رد دصقم یرادیاپ يتکراشم تیریدم یارب هیلوا ترورض کی ناونع هب دناوتيم نارگشدرگ
 رد و صخشم نامز رد يفلتخم یاهشخب عفانم هک ينامز صوصخب ،تسا رادیاپ هعسوت جیاتن نییعت دنمزاین يبایزرا
 طیحم یاهيگژیو و يلحم عماوج و نارگشدرگ تاراظتنا هک ينامز و دریگيم رارق مه رانک رد صاخ یدصقم
 هب هجوت .(111 :4111 ،ناراکمه و 4گنو)دبایيم یرتشیب تیمها ترورض نیا دنتسین مهاب قبطنم يگنهرف ای يعیبط
 راذگریثات يمالسا یاهرهش یرگشدرگ یرادیاپ رب دناوتيم يگنهرف یاهيیاراد نیا زا هدافتسا و سوملمان یاه هبذاج
 :تسا هدش یدنب تروص لکش نیا هب قیقحت مراهچ هیضرف ساسا نیا رب .دشاب

. H4 دراد يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت یرادیاپ رب یرادينعم ریثات سولمان یاه هبذاج. 
 .دوشيم هدش هداد ناشن (1)لکش بلاق رد شهوژپ يموهفم لدم ،عوضوم تایبدا رورم هب هجوت اب

 
 شهوژپ یموهفم لدم .1لکش

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یاهدادیور نوچمه سوملمان یاه هبذاج نایم طابترا یرگید هباشم قیقحت رد (1111)ناراکمه و 2نولاگام -زدنانره
 یاه هبذاج هک دوب نآ زا يکاح زین نانآ قیقحت جیاتن .دندادرارق هعلاطمدروم ار یرگشدرگ دصاقم زا ریوصت اب يگنهرف
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 هب يشهوژپ رد (1111) ناراکمه و 1يیا .دنکيم کمک یرگشدرگ دصاقم ریوصت هعسوت و جیورت هب سوملمان
 رد هک دندومن دیکأت هتکن نیا رب و ،دنتخادرپ دصقم هب یرادافو اب نآ هطبار و یرگشدرگ یاه هبذاج تلاصا يسررب
 دصاقم رب مکاح هماع گنهرف نوچمه یرگید سوملمان یاهيگژیو ،یرامعم دننام يسوملم یاه هبذاج رانک
 رد (1111) ناراکمه و 1ایرآ .تسا راذگریثأت اه هبذاج تلاصا زا نارگشدرگ کاردا یریگ لکش رد زین یرگشدرگ
 هجیتن نیا هب «دریگيم لکش نارگشدرگ طسوت هک يشرگن ناونع هب یرگشدرگ دصقم تیباذج» ناونع اب يشهوژپ
 .دوشيم بوسحم اهناکم تیباذج رد هدننک نییعت و یدیلک يلماع ،دصاقم یرگشدرگ یاه هبذاج هک دنتفای تسد
 ثاریم یرگشدرگ دصاقم زا يکی يناونع هب مالسلاراد رهش رد یرگشدرگ هعسوت عناوم يقیقحت رد (9111)دمحا
 تلاصا نتفر نیب زا ،یزیخ مرج ،يطیحم تسیز تالکشم قیقحت نیا .داد رارق يسررب دروم ار يمالسا يگنهرف

 يمالسا رهش رد يگنهرف ثاریم یرگشدرگ هعسوت عناوم ناونع هب یرگشدرگ یاهتخاسریز دوبمک و اه هبذاج
  .تسا هدومن يفرعم ماسلاراد
 قیقحت رد نانآ .دندادرارق يسررب دروم ار یرگشدرگ یاه هبذاج تیباذج يشهوژپ رد (1391) ناراکمه و یریتسا

 هب نارگشدرگ بذج رد يمهم شقن یرگشدرگ یاه هبذاج تیباذج هک دنداد ناشن دش ماجنا شیک هریزج رد هک دوخ
 و يسرربدروم ار یرهش یرگشدرگ یاه هبذاج قیقحت رد (6391) ناراکمه و هنایچ یردیح .دننکيم افیا دصاقم
  لباق شزرا و تیمها یاراد نانکاس یارب اهرهش رد یرگشدرگ یاه هبذاج هک داد نانآ قیقحت جیاتن .دندادرارق يبایزرا
-هعسوت تهج رد شالت هب بیغرت ار یرهش یرگشدرگ ناگدنریگمیمصت و ناراذگتسایس شزرا نیا و هدوب يهجوت

 ،شهوژپ عوضوم اب طبترم یا هلاقم رد (2391) ناراکمه و یرذکشا عراز .دیامنيم یرهش رادیاپ یرگشدرگ ی
 قیرط زا هک دناهتسناد یرازبا ار دنوش يم بوسحم سوملمان یاه هبذاج یارب يعبنم هک يثاریم ای يگنهرف یرگشدرگ
 رجنم یداصتقا دشر هب ،دصقم يثاریم و يخیرات یاه هبذاج تمس هب نابزیم ۀعماج زا جراخ ناگدننکدیدزاب بذج
  .دوش يم
 یناکم ورملق
 غلاب يتحاسم هک دیآ يم باسح هب برغ لامش هقطنم رهش نیرتگرزب و روشک رهشنالک رهش شش زا يکی زیربت رهش
 تیعمج رفن نویلیم مین و کی زا شیب 2391 لاس يمسر یرامشرس ساسا رب و هدش لماش ار عبرم رتمولیک 121 رب
 لامش يقرش تمسق رد و ناجیابرذآ هطخ ينایم ورملق رد رتمولیک 11111 دودح يتعسو اب رهش نیا .تسا هتشاد
 یایسآ و برغ هب قرش ریسم رد نتفرگ رارق لیلد هب زیربت .دراد رارق نارهت برغ یرتمولیک 316 و هیمورا هچایرد
 تیزکرم تلع هب ،زیربت رهش .تسا هدوب ناریا يگنهرف و ،يناگرزاب ،یداصتقا ،يسایس مهم یاهنوناک زا يکی هنایم
 نیا يتسیروت یاضف یوگلا ،نیاربانب .تسا رادروخرب يبوخ تاناکما زا ،تیندم رد هقباس و هنیشیپ نتشاد و ناتسا

 هبوصم ساسارب .دهديم ششوپ ار رهش یزکرم شخب رتشیب و هتفرگ رارق رهش يخیرات یاضف ریثأت تحت رهش
 زا و هدیسر تبث هب روشک يخیرات و يگنهرف رهش شش زا يکی زیربت ،ناریا یزاسرهش و یرامعم يلاع یاروش
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 يیالاب لیسناتپ نآ ينغ رایسب يگنهرف و يخیرات ثاریم هک تسا روشک رد تیندم و ينیشنرهش نهک یاه هاگتساخ
 ثعاب میظع يگنهرف ثاریم و یرگشدرگ یاه هبذاج دوجو .دراد یرهش یرگشدرگ شرتسگ و يگنهرف یانغ یارب

 نیا یرگشدرگ یاه هبذاج زا .دوش باختنا مالسا ناهج یرگشدرگ تختیاپ ناونع هب 1111 لاس رد رهش نیا ات دش
 زیربت شرف رازاب ،یرادرهش هزوم ،دوبک دجسم ،هطورشم هناخ ،يلگ يلئا غاب ،راجاق هزوم ،زیربت رازاب هب ناوتيم رهش
  .دومن هراشا اهکیلوتاک یاسیلک و

 
 هعلاطم هدودحم تیعقوم .1 هرامش هشقن

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 اه هتفای 
 هنومن یاضعا يتخانش تیعمج یاهيگژیو ادتبا روظنم نیا هب .تسا هدش هئارا تمسق نیا رد شهوژپ یاه هتفای 
 .تسا هدش هئارا (1) لودج رد یرامآ

 یرامآ هنومن یاضعا یتخانش تیعمج یاهیگژیو .21 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاه هبذاج نایم ریسم بیرض رادقم ،دهديم ناشن ار قیقحت یاه هیضرف نومزآ جیاتن هک ،(1) لودج قباطم
 اب ربارب ،بیرض نیا یارب هدمآ تسد هب T رادقم هکاجنآزا .تسا 926/1 اب ربارب یرهش یرگشدرگ هعسوت اب سوملمان

 هدمآ تسد هب بیرض 23 نانیمطا حطس رد هک دهديم ناشن ،63/1 زا رادقم نیا ندوب رتشیب لیلد هب ،تسا 162/6

 قلطم يناوارف اه هورگ اهریغتم
 لهات تیعضو

 611 درجم

 اهرفس دادعت

 911 نیلوا

 تیسنج
 191 9-1 131 لهاتم 191 درم
 921 نز

 نس

 11 2-4 12 11 زا رتمک

 تالیصحت

-نییاپ و ملپید
 رت

 411 19 ات 11 411
 و 2
 رتشیب

14 

 23 14 ات 19 161 سناسیل

 تاماقا یاهزور دادعت

 961  9 زا رتمک

 191 6 ات 9 16 12 ات 14 61 سناسیل قوف

 11 رتشیب 12 91 یرتکد
 و 1
 رتشیب

91 
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 دیئات) دراد يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت رب یراد ينعم ریثات سولمان یاه هبذاج ،رگید ترابع هب .تسا رادانعم
 و شزرا اب یرگشدرگ سوملمان یاه هبذاج نایم ریسم بیرض ،(1) لودج هب هجوت اب نینچمه .(قیقحت لوا هیضرف
 یرادانعم هناتسآ زا رتالاب نآ رادقم و 491/4 اب ربارب هطبار نیا یارب T هرامآ و .تسا 999/1 اب ربارب هدش کاردا دیاوف
 و شزرا رب یرادينعم ریثات سولمان یاه هبذاج هک تفرگ هجیتن ناوتيم روکذم دراوم ساسا رب .دشابيم 63/1 ينعی
 هب تیانع اب نینچمه .(قیقحت مود هیضرف دیئات) دراد يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت زا هدش کاردا دیاوف

 اب ربارب یرهش یرگشدرگ هعسوت رد تکراشم و تیامح اب سوملمان یاه هبذاج نایم ریسم بیرض رادقم ،(1)لودج
 اذل .تسا 63/1 ينعی یرادانعم هناتسآ زا رتالاب و 311/1 اب ربارب ریسم بیرض نیا T رادقم هک یا هنوگ هب ،تسا 119/1
 یاهرهش یرگشدرگ هعسوت رد تکراشم و تیامح رب یرادينعم ریثات سولمان یاه هبذاج هک تفرگ هجیتن ناوتيم
 یرادیاپ اب سوملمان یاه هبذاج نایم ریسم بیرض رادقم ،(1)لودج قباطم .(قیقحت موس هیضرف دیئات) دراد يمالسا
 ينعی یرادانعم هناتسآ زا رتالاب و 621/1 اب ربارب ریسم بیرض نیا T رادقم هک یا هنوگ هب ،تسا 624/1 اب ربارب هعسوت
 یاهرهش یرگشدرگ هعسوت یرادیاپ رب یرادينعم ریثات سولمان یاه هبذاج تفرگ هجیتن ناوتيم اذل .تسا 63/1
 .(قیقحت مراهچ هیضرف دیئات) دراد يمالسا

 شهوژپ یاه هیضرف نومزآ جیاتن .2 لودج
 
 
 
 
 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن

 هب یددعتم نیققحم یوس زا یرهش یرگشدرگ دصاقم رد نآ شقن و یرگشدرگ یاه هبذاج ،ریخا یاهلاس رد
 .(411 :4111 ،کسیل ؛199 :6111 ،کسیل ؛931 :4111 ،ناراکمه و ویل :لاثم یارب) تسا هدش هتخانش تمیسر
 هعسوت رب يیالاب یراذگریثات تیلباق زا نآ يموب و يگنهرف یاه هشیر لیلد هب یرگشدرگ سولمان یاه هبذاج
 یواح قطانم رد لیصا براجت یایوج نارگشدرگ بذج یارب يتصرف و هدوب رادروخرب يمالسا یاهرهش یرگشدرگ
 نیا یارب یداصتقا عفانم هب هجیتن رد و یرهش یرگشدرگ هعسوت هب دناوتيم هک ،دزاسيم مهارف يگنهرف یاه هنیجنگ
 راد ينعم ریثأت رب ينبم قیقحت لوا هیضرف هاگدید نیا رب ينتبم .(169 :1111 ،هچنامید و سردنآ) ددرگ رجنم اهرهش
 و نومزآ دروم یرامآ یاهلیلحت زا هدافتسا اب و حرط يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت رب يسوملمان یاه هبذاج
 هعسوت تهج مهم يعبنم ناونع هب دناوتيم سوملمان یاه هبذاج هک تفگ ناوتيم ساسا نیا رب .تفرگ رارق دیئات
  .دریگ رارق هجوت دروم يمالسا یاهرهش رد یرگشدرگ
 يسررب دروم ار یرگشدرگ هعسوت زا هدش کرادا شزرا و دیاوف موهفم یددعتم نیققحم ریخا یاهلاس رد نینچمه
 و کراپ ؛39 :1111 ،نراکمه و زپول ؛39 :2111 ،ناراکمه و ریلکنیس ؛4 :2111 ،وس و وکنان ؛لاثم یارب) دناهداد رارق

 هجیتن t-value ریسم بیرض شهوژپ یاه هیضرف
H1. دیئات 162/6 926/1 يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت رب سوملمان یاه هبذاج ریثأت 
H2. دیئات 491/4 999/1  هدش کاردا دیاوف و شزرا رب سوملمان یاه هبذاج تلاصا ریثأت 

H3. دیئات 311/1 119/1 تکراشم و تیامح رب سوملمان یاه هبذاج شزرا ریثأت 

H4. دیئات 621/1 624/1 یرگشدرگ هعسوت یرادیاپ رب سوملمان یاه هبذاج تیباذج ریثأت 
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 زا هدمآرب يصخش یاه هدافتسا زا يلحم دارفا ينهذ تاراظتنا هب نانکاس هدش کرادا دیاوف .(21 :2111 ،ناراکمه
 هصالخ يگنهرف و يعامتجا-یداصتقا صخشم هتسد ود رد هک (4 :2111 ،وس و وکنان) داد هراشا نارگشدرگ دیدزاب
 هعسوت زا یرتشیب تیامح ،دننکيم کرد یرتشیب دیاوف هک يلحم دارفا .(39 :2111 ،ناراکمه و 1ریلکنیس) دوشيم
 یرورض ،رادیاپ یرگشدرگ ندنکفا هرطاخم هب زا بانتجا یارب نانآ تیامح و دننکيم یرگشدرگ رادیاپ یرگشدرگ
 یاهشزرا و یاهرواب اب یرگشدرگ سوملمان هبذاج قابطنا و يگنهامه لیلد هب .(1 :6111 ،ناراکمه و ارویر) تسا

 و دیاوف رب يتبثم ریثات دناوتيم یرگشدرگ رد اه هبذاج نیا زا هدافتسا ،يمالسا یاهرهش رد صوصخب نابزیم عماوج
 یاه هبذاج رادينعم ریثات رب ينبم قیقحت مود هیضرف هاگدید نیا رب ينتبم .دشاب هتشاد نانکاس هدش کرادا شزرا
 یرامآ یاهلیلحت زا هدافتسا اب و حرط يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت زا هدش کاردا دیاوف و شزرا رب سولمان
 دیاوف زا نانکاس کاردا دناوتيم سوملمان یاه هبذاج هک تفگ ناوتيم ساسا نیا رب .تفرگ رارق دیئات و نومزآ دروم
 يکی ناونع هب نینکاس تکراشم و تیامح نینچمه .دهد شیازفا ار يمالسا یاهرهش رد یرگشدرگ هعسوت شزرا و
 یارب) تسا هدوب یددعتم نیققحم هجوت دروم یرهش یرگشدرگ دصاقم تاعلاطم بلاق رد یرگشدرگ هعسوت داعبا زا
 تاعلاطم نیا زا یرگید شخب رد .(931 :4111 ،ناراکمه و ویل ؛39 :1111 ،ناراکمه و زپول ؛19 :9111 ،يل لاثم

 ،گنیک و چاکلوت) تسا هتفرگ رارق يسررب دروم یرگشدرگ هعسوت یرادیاپ بلاق رد نانکاس تکراشم و تیامح
111  یرگشدرگ یاه حرط رد هک ينانکاس دناهداد ناشن هدش رکذ تاعلاطم .(39 :1111 ،ناراکمه و زپول ؛119 :2

 هب نابزیم هعماج تکراشم .دنتسه رادروخرب یرگشدرگ هعسوت زا تیامح تهج یرتشیب لامتحا زا دننکيم تکراشم
 و رفعج) تسا هدش فیرعت ،تسا همه عفن هب هک يفادها ندروآرب تهج هعماج یاضعا یراکمه نازیم ناونع
 رد نابزیم هعماج تکراشم (2111)ناراکمه و شنمیلوسر ،(2111)ناراکمه و رفعج نینچمه .(2111 ،ناراکمه
 ار نانآ تیاهن رد و هداد ار ناش يگدنز رب راذگ ریثات اهتیلاعف رب لرتنک هزاجا نانآ هب هک لیلد نیا هب دصاقم هعسوت
 و تکراشم دناوتيم سولمان یاه هبذاج نیاربانب .دناهتسناد یدیلک و مهم ،دزاسيم رت هاگآ یرگشدرگ هعسوت دیاوف زا

 قیقحت موس هیضرف هاگدید نیا رب ينتبم .دیامن رتشیب ار يمالسا یاهرهش رد یرگشدرگ هعسوت زا نانکاس تیامح
 حرط يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت رد نانکاس تکراشم و تیامح رب سولمان یاه هبذاج رادينعم ریثات رب ينبم
 یاه هبذاج رب اکتا هک تفگ ناوتيم ساسا نیا رب .تفرگ رارق دیئات و نومزآ دروم یرامآ یاهلیلحت زا هدافتسا اب و
 نانآ رتشیب تکراشم هب هدومن رتشیب ار نآ زا نانکاس تیامح دناوتيم يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت رد سولمان
  .دماجنایب نآ هعسوت دنور رد
 یایاوز زا ار موهفم نیا یددعتم نیققحم و هدوب هجوت دروم یرگشدرگ تاقیقحت زا یرایسب رد زین یرادیاپ موهفم
 رش ؛911 :6111 ،ناراکمه و نوسرکین ؛221 :1111 ،ناراکمه و وگندآ ؛لاثم یارب) دناهداد رارق يسررب دروم يفلتخم
 هافر ينعم هب یرگشدرگ رد یرادیاپ .(21 :6111 ،نچ و وهو ؛2 :2111 ،يجرتاچ و ساد ؛291 :2111 ،ناراکمه و
 .(19 :9111 ،يل) تسا نانآ یاهزاین نیمات یارب هدنیآ یاه لسن یاه تیلباق شریذپ قیرط زا یرگشدرگ تدم دنلب

                                                                 
1- Sinclair 
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 نیمات ار نابزیم هعماج و نانیرفآراک ،نارگشدرگ لماش ددعتم ناعفنیذ عفانم ات دراد يعس یرگشدرگرد رادیاپ هعسوت
 ریغ و ریغتم یاهتیامح نوچمه يفلتخم یاهشلاچ اب یرگشدرگ رد رادیاپ هعسوت یزاسهدایپ دوجو نیا اب .دیامن
 سوملمان ثاریم هب هجوت .(2 :2111 ،يجرتاچ و ساد) تسا هدوب وربور نآ ناعفنیذ یوس زا نانیمطا لباق
 تاراظتنا و عفانم يیارگمه يیاناوت يمالسا یاهرهش رد سولمان یاه هبذاج تیریدم یارب شالت و یرگشدرگ
 نیا اب گنهامه .دنک دیلوت نانابزیم و ناگدننکدیدزاب یارب ار يشزرا اب و تبثم براجت دناوتيم و هتشاد ار ناعفنیذ
 یاهرهش یرگشدرگ هعسوت یرادیاپ رب سولمان یاه هبذاج رادينعم ریثات رب ينبم قیقحت مراهچ هیضرف هاگدید
 ناوتيم هیضرف نیا هتفای ساسا رب .تفرگ رارق دیئات و نومزآ دروم یرامآ یاهلیلحت زا هدافتسا اب و حرط يمالسا
 رب هک ،عامتجا يمومع عفانم دنویپ لیلد هب يمالسا یرهش یرگشدرگ دصاقم رد يسولمان یاه هبذاج رب اکتا هک تفگ
 رد یرگشدرگرتشیب یرادیاپ رب دناوتيم رگید ناعفنیذ یدام عفانم اب دنکيم دیکات یونعم یاهشزرا جیورت و ظفح
 .دیامن کمک دصاقم نیا
 ریثات شیازفا تهج يتاداهنشیپ ،قیقحت یاه هتفای هب هجوت اب زین و یرگشدرگ سمولمان یاه هبذاج تیمها ساسا رب
 ؛ددرگيم هئارا يمالسا یاهرهش یرگشدرگ هعسوت رد اه هبذاج زا عون نیا

 .یرگشدرگ یاه هبذاج هب لیدبت تیلباق اب ثولمان ثاریم نتخاس هتسجرب و يیاسانش یارب يتاعلاطم ماجنا -
 .يمالسا یاهرهش یرگشدرگ سوملمان اه هبذاج یزاسدنرب و يبایرازاب یاهیژتارتسا نیودت -
  .يمالسا یاهرهش رد سولمان یاه هبذاج و ثاریم زا یرادساپ و تاعلاطم قاتا لیکشت -
 .اهروت ناریدم هب نانآ يفرعم و یرگشدرگ یاه همانرب رد لیصا سولمان یاه هبذاج زا هدافتسا -
 .يلحم و يلم یاه هناسر هجوت بلج و تظافح تهج لیصا سوملمان یاه هبذاج يناهج و يلم تبث -
 .دنمشزرا سولمان یاه هبذاج ناونع هب یرگشدرگ یاهدادیور رد يبهذم یاهمسارم و اهنییآ زا هدافتسا -
 .يمالسا سولمان ثاریم و اه هبذاج يفرعم هب يهد تیولوا اب يسانشمدرم یاه هزوم ثادحا -
  .سولمان یرگشدرگ یاهدادیور رد يبهذم و يلحم یاهنییآ هنیمز رد لاعف داهن مدرم یاهلکشت زا هدافتسا -
 .یرگشدرگ یاه لته و اه هاگتماقا هب اهنآ لیدبت و يخیرات یاه هناخ یایحا -
 .يکشدرگ یونعم و سولمان یاه هبذاج زا يیازدمآرد تیروحم اب يخیرات و يمیدق تالحم ينیرفآزاب -
 عبانم
 یرگشدرگ قطانم رد دیرخ زکارم تیباذج شجنس یارب يلدم هئارا .(1391) ،دیشرف ،يلوط ينیسح ،هزمح ،جیار ،دادرهم ،یریتس

 .14 هرامش ،6 هرود .یرهش تیریدم و داصتقا يشهوژپ-يملع همانلصف .(شیک هریزج هعلاطمدروم)
1 .همطاف ،یرکف ،نیسح ،يلحار ،میحر ،هنایچ یردیح  طورشم یراذگ شزرا شور اب یرهش یرگشدرگ یاه هبذاج يبایزرا .639

(CVM) 11-12 ،(1) 4 . یرهش یرگشدرگ .لیبدرا لیباروش هبذاج یدروم هعلاطم. 

 ثاریم یاه هبذاج شقن رب يلیلحت .(2391) .اضر 6یدابآ کلم یراتخم 6فجنریم 6یوسوم 6نسحم 6يیاقس 6دمحمدیس 6یرذکشا عراز
 6(9)14 6يناسنا یایفارغج یاه شهوژپ .(دزی رهش :یدروم ۀعلاطم) یزکرم ناریا رد یرهش یرگشدرگ بذج و هعسوت رد يگنهرف
114-114. 
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