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  یزرواشک یدیلوت یاه تکرش یریذپ تباقر تیریدم هعسوت لدم هئارا
 یبیکرت درکیور اب سراف ناتسا رد

 1تخبزوریف یرهم
 ناریا ،نارهت ،رون مایپ هاگشناد ،يناسنا عبانم تیریدم و ينامزاس راتفر شیارگ يناگرزاب تیریدم یرتکد یوجشناد

 یمیکح نامیا
 .ناریا ،نارهت ،رون مایپ هاگشناد ،تاعالطا یروانف تیریدم و يناگرزاب تیریدم هورگ رایداتسا

 11/1/1141:شریذپ خیرات 11/11/3391:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ییاسانش هب اتسار نیا رد . تسا سراف ناتسا رد ِیزرواشک ِیدیلوت ِیاهتکرش ِیریذپ تباقر هعسوت لدم هئارا قیقحت نیا زا فده
 رد هعلاطم دروم هعماج .تسا هدش هتخادرپ یمک و یفیک یبیکرت درکیور اب ِیریذپ تباقر تیریدم هعسوت لدمرد دوجوم ِیاه هفلوم
 ِیاه تکرش ناریدم هیلک لماش یمک شخب رد و ِیزرواشک شخب رب زکرمت اب ِیریذپ تباقر هزوح ناگربخ لماش یفیک شخب
 هجوت اب یمک شخب رد و هربخ 77 لماش یفیک شخب رد هنومن مجح .دشاب یم ریدم 887یترابع هب ،سراف ناتسا ِیزرواشک ِیدیلوت
 رد همانشسرپ و یفیک شخب رد هتفای راتخاس همین هبحاصم زا اه هداد ِیروآ عمج ِیارب .دش هتفرگ رظن رد رفن 06 ،نارکوک لومرف هب
 یلماع لیلحت طسوت راتخاس و هزاس ییاور و ناگربخ طسوت اوتحم ییاور تروص هب نآ ییاور هک تسا هدش هدافتسا یمک شخب
 اب نآ ییایاپ و تفرگ رارق دییأت دروم ،اه هداد عیزوت عون هب رازفا مرن نیا ندوبن ساسح تلع هب smart pls2 رازفا مرن رد ِیدییات
 زا اه هداد لیلحت و هیزجت روظنم هب .دیدرگ دییأت و یسررب spss23 رازفا مرن رد یبیکرت ییایاپ و خابنورک ِیافلآ بیرض زا هدافتسا

 .دش هدافتسا ِیراتخاس تالداعم یبای لدم و ِیدییأت یلماع لیلحت نومزآ زا و نمدیرف نومزآ ،فونریمسا -فورگوملک ِیاه نومزآ
 تروص هب تیولوا نیرتشیب ات تیولوا نیرتمک بیترت هب ِیریذپ تباقر تیریدم هعسوت لدم رد دوجوم ِیاه هفلوم داد ناشن جیاتن
 ،ِیریذپ تباقر تیریدم ،یلخاد دیلوت لماوع ،یتایلمع ِیاهدربهار و اه ِیژتارتسا ،عبانم هنیهب صیصخت ،ییاذغ تینما و هژیو تاناکما
 .دنشاب یم رازاب مهس ظفح و ذوفن ،یتباقر ِیاضف و یبسن تباقر ،تالوصحم عونت و ِیروآون ،لاغتشا و راک ِیورین

 
 یمکو یفیک هتخیمآ شور ،ِیریذپ  تباقر ،هعسوت :یدیلک تاملک

 
 
 

                                                                 
  mahmood.lari@vatanmail.ir (لوئسم هدنسیون) -1



 1100 ناتسبات ،موس هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 272

 همدقم
 ،يسایس تباقر نیدایم رد اه هاگنب و عیانص ،اهروشک تیقفوم ی هجرد يبایزرا تهج یدیلک یرایعم یریذپ تباقر
 فیرعت نیرت هداس زا یددعتم فیراعت یاراد يللملا نیب یریذپ تباقر موهفم .ددرگ يم بوسحم یراجت و یداصتقا
 راتخاس دوبهب ،تارداص رادیاپ دشر رتالاب یاه خرن ،تارداص رد عونت دننامه فیراعت ریاس ات رتالاب تارداص ينعی
 دشاب يم يناهج رازاب رد يلخاد یاه هاگنب تباقر يیاناوت یاقترا یارب يتارداص یاه تیلاعف يکیژولونکت و يتراهم
 .(2391 ،ناراکمه و یدابآ میکح کلیگ)
 .تفرگ لکش ؟دنتسه نارگید زا رتدنمتورث اهروشک يخرب ارچ هک لاؤس نیا هب خساپ رد ًالاتدمع یریذپ تباقر موهفم
 درک ادیپ ،يناگرزاب و تیریدم ،یداصتقا یاملع نایم رد یرتشیب جاور و دیدرگ حرطم تیمسا مادآ نامز زا هک يلاؤس
 طیارش رد هک تسا نیا یریذپ تباقر صخاش هب هجوت لیالد زا يکی .دشاب يم اه تلود رتشیب هغدغد زورما هب ات و
 و هافر حطس شیازفا نآ هجیتن رد و یریذپ تباقر تردق شیازفا روشک يلصا یاه هغدغد زا يکی یزورما و هدیچیپ
 یریذپ تباقر رب رثؤم لماوع ادتبا رد دیاب دوخ یریذپ تباقر تردق ندرب الاب یارب فلتخم یاهروشک .تسا شیاسآ
 تیعضو دوبهب هب تبسن ،دوخ فعض و توق طاقن يیاسانش زا سپ دوجوم تیعضو لیلحت اب و هدرک يیاسانش ار
 هتشذگ لاس يس رد .(1391 ،ناراکمه و رورنه) دننک مادقا دوخ روشک رد هافر شیازفا هجیتن رد و یریذپ تباقر
 .(1111 ،1ناراکمه و اتوگس) دور يم رامش هب للملا نیب داصتقا ی هصرع رد میهافم نیرت یدیلک زا يکی یریذپ تباقر
 يساسا شلاچ کی و مهم رما کی ناونع هب هکلب ؛دوش يمن بوسحم باختنا کی ًالافرص يتباقر تیزم بسک هزورما
 تسین يکش .(6391 ،هدازربکا و ریطخ روپ يلو) دنک يم نیمضت يللملا نیب و يلم یاهرازاب رد ار اه تکرش یاقب
 هب .دوب دهاوخ رتریذپ هبرض تالوحت و یداصتقا یاه نارحب رد دشاب يلوصحم کت روحم رب نآ داصتقا هک یروشک
 تامدخ و یزرواشک ،ندعم ،تعنص دننام يیاه شخب رد نآ ی هعسوت و يتفنریغ تارداص هب هجوت تهج نیمه
 دشخب تاجن یداصتقا یاه یرامیب هب التبا زا فلتخم یاه نارحب و تالوحت نایرج رد ار نامروشک دناوت يم
 نیرت يمازلا ،یدیلوت یاه هاگنب یزاسدنمناوت و يتباقر یاضف داجیا ،رضاح نارود رد .(2391 ،ناراکمه و نایرکسع)
 ،1رنس) .دنهد يم ماجنا هنیمز نیا رد ار یدایز یاه شالت اه تلود و دهد يم لیکشت ار يناهج داصتقا اب لماعت رتسب

9111).  
 یریذپ تباقر هژیو هب و یداصتقا یاه صخاش رد اه نآ یریذپ تباقر تردق نازیم اب يمیقتسم يگتسباو اهروشک هدنیآ
391 ،ناراکمه و یربکا يلع) .دراد  لیکشت ار داصتقا يعقاو شخب یزرواشک و یدیلوت یاه هعومجمریز هک اجنآ زا .(1
 دشاب نادنورهش زاین یوگخساپ هک دنهد هئارا ار يتیفیک اب تالوصحم اه هعومجمریز نیا دور يم راظتنا ،دنهد يم
 یدایز دح ات دنناوتب یزرواشک و یدیلوت یاه هعومجمریز هک ينامز ات هک ددرگ يم دیکأت .(1111 ،9ناراکمه و رزوک)
 يبسانم عضو رد يتیعقوم رظن زا دنناوت يم ،دننک هدروآرب هفرص هب نورقم و تیفیک اب یاهالاک اب ار يلحم یاضاقت

                                                                 
1 - Šegota, A., Tomljanović, M., & Huđek, I. 
2 - Şener, S. 
3 - Coşar, A. K., Grieco, P. L., Li, S., & Tintelnot, F. 
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 ی هناشن کی ناونع هب يناهج حطس رد تباقر نینچمه .دنشاب هتشاد هباشم تالوصحم ،تیفرظ رظن زا ينعی ،دنشاب
 .(3111 ،یرسوا و نیدوی) ددرگ يم بوسحم رازاب مهس شیازفا زا یدهاوش ناونع هب و شزرا مهس
 یریذپ تباقر هژیو هب و یداصتقا یاه صخاش رد اه نآ یریذپ تباقر تردق نازیم اب يمیقتسم يگتسباو اهروشک هدنیآ
 .دننک بذج ناش یداصتقا هافر ی هعسوت یارب ار عبانم ات دنراد رارق رگیدکی اب تباقر رد بلغا اهروشک نیا .دراد
 تلم کی يیاناوت ی هدنهد لکش هک دومن فیرعت يیاه تسایس و اه تیعقاو ناونع هب ناوت يم ار اه تلم یریذپ تباقر
 رادیاپ ار شمدرم یارب رتشیب قنور و اه هاگنب یارب رتشیب ی هدوزفا شزرا قلخ هک تسا يطیحم ظفح و داجیا رد
 .(1391 ،ناراکمه و یربکا يلع) دنک يم

 عیرس یاه تفرشیپ ،يناهج یاهرازاب يگچراپکی و يناهج تراجت نامزاس ندمآ دوجو هب ،ندش يناهج دنیآرف
 يگدولآ یاه لرتنک نییبت ،اضاقت و فرصم یاهوگلا رد عیرس تارییغت شیازفا ،تاعالطا یروانف و کیژولونکت
 تراجت ی هصرع رد فلتخم عیانص و اه هاگنب هک دنتسه يیاه شلاچ ،عبانم دوبمک ،یژرنا عبانم ظفح و تسیز طیحم
 نیا ربارب رد عقوم هب و تسرد یریگ میمصت هب طونم ،اه نآ تایح ی همادا و دنتسه وربور نآ اب یداصتقا یاه تیلاعف و
 تدش و ابقر دادعت شیازفا زین و فرصم یاهرازاب شرتسگ و ندش يناهج دنیآرف ،نایم نیا رد .تسا تارییغت
 و عیانص ،اه هاگنب ات هدیدرگ بجوم رما نیا .تسا هدش یریذپ تباقر دننام يمیهافم هب ندیشخب تیمها ثعاب ،تباقر
 شالت اه نآ تیوقت و یریذپ تباقر رب رثؤم لماوع يیاسانش هب دوخ یریذپ تباقر یاقترا تهج رد فلتخم یاهروشک
 ،نآ رب رثؤم لماوع و یریذپ تباقر ریسفت و هیجوت تهج ناققحم زا یرایسب .دشاب اهنآ تامادقا تایرورض زا و دننک
 هئارا يیاه لدم بلاق رد و هدرک یدنب هتسد ار یریذپ تباقر رب رثؤم لماوع و دنا هتشاد هضرع ار يیاه لدم و هیرظن
 عبانم روفو هلمجزا فلتخم لیالد هب هک تسا يیاه شخب هلمجزا اتسار نیا رد روشک یزرواشک شخب .دنا هدرک
 نآ يبسن تیزم يیاسانش نیاربانب ،دراد ناریا يتفن ریغ تارداص رد یا هدمع مهس يیاوه و بآ عونت و يعیبط
 ،هعسوت لاحرد یاهروشکرد .دیامن افیا يتفن ریغ تارداص هعسوت یاه همانرب فادها ققحت رد يیازسب شقن دناوت يم
 رضاح لاحرد .دراد روشک نآ یداصتقا ی هعسوت رد مهم يشقن ،هعسوت يساسا یاهروحم زا يکی ناونع هب یزرواشک
 زا يشان دمآرد هب يکتم تدش هب ،ناریا هلمج زا هعسوت لاح رد زیخ تفن یاهروشک یداصتقا و يسایس تایح
 بسانم یاهدادعتسا دوجو هب هجوتاب يتفن یاهدمآرد هب يکتم داصتقا زا يیاهر رگید یوس زا .تسا تفن تارداص
 یاهدادعتسا تخانش هار زا یزرواشک تالوصحم هژیو هب يتفنریغ یاهالاک و تالوصحم زا يخرب تارداص و دیلوت
 نودم یاه یزیر همانرب دوجو مدع لیلد هب رضاح لاحرد .تسا یرورض اهدادعتسا نیا زا یدج تیامح و یا هقطنم
 هدنهد ناشن هک دریگ يم تروص يتفگنه هنیزه اب یزرواشک تالوصحم دیلوت ،هتفاین لماکت و هدش باسح و
 مهم یاه بطق هلمج زا سراف ناتسا هکنیا هب هجوت اب يفرط زا .تسا هنیمز نیا رد بسانم یزیر همانربترورض
 نییعت ،تسا هتفرگ رارق یزرواشک بآ تیفیک و تیمک شهاک ریثات تحت تدش هب ریخا یاهلاسرد و تسا یزرواشک
 زا ناتسا نیا نوگانوگ قطانم رد یزرواشک تالوصحم دیلوت رد يتباقر و يبسن یاه تیزم هب هجوتاب بسانم یوگلا
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 سراف ناتسا یزرواشک یاه تکرش رد یریذپ تباقر هعسوت یوگلا هب نتخادرپ اذل .تسا رادروخرب هژیو يتیمها
 .دیامن يم یرورض
 .دوش يم هراشا عوضوم اب طبترم يجراخ و يلخاد تاعلاطم زا يخرب جیاتن هب ،قیقحت تیمها هب هجوت اب
 رظنم زا یدیلوت عیانص ندش ریذپ تباقر رب یدایز لماوع هک دنداد ناشن يشهوژپ رد (1391) تباث و ينابش ناقهد
 .هریغ و یراپس نورب ،یریذپ فاطعنا ،صصخت ،هزیگنا ،تیقالخ :زا دنترابع لماوع نیا .دنشاب يم رثؤم يناسنا عبانم
 ناشن یرامآ یاه هداد ساسا رب و يیولبات یاه هداد شور یریگراک  هب اب دوخ شهوژپ رد (2391) ناراکمه و يخسار
 و (يگدنراب) يیاوه و بآ طیارش ،زرا خرن و رادانعم و تبثم رثا دیلوت لماوع لک یرو هرهب و هنارس هیامرس هک دنداد
 تیزم صخاش) ناریا یزرواشک شخب یریذپ تباقر رب یرادانعم و يفنم رثا (میرحت دیدشت هژیو هب) يجراخ کوش
 زا هدافتسا اب دوخ شهوژپ رد (2391) يلالج و یدومحم .دنراد هعلاطم دروم هرود يط (نراقتم هدش راکشآ يبسن
 یاراد هتسپ تارداص رد 2131-1111 ی هرود رد ناریا هک دنداد ناشن هدش راکشآ يبسن تیزم یاه صخاش تفایهر
 تیزم رد لوا ی هبتر ،یزرواشک و يتفنریغ یاهالاک هورگ ود ره تارداص نداد رارق عجرم اب و هدوب يبسن تیزم
 ،اکیرمآ و ایلاتیا ،ناملآ ،گنک گنه ،هیکرت یاهروشک بیترت  هب ناریا زا سپ .دشاب يم اراد ار هتسپ يتارداص يبسن
 و نایاران .تسا یزرواشک تالوصحم تارداص یانبم رب یدنب هبتر نیا هک ،دنا هدوب تیزم یاراد دنله و کیژلب
 تیدودحم لیلد هب هبنپ و جنرب ،مدنگ رد تارداص يبسن تباقر هک دنداد ناشن دوخ شهوژپ رد (3111) 1ایراچاتاب

 هعرزم و راک هزادنا .تشاد هبنپ تارداص يبسن تباقر رب يفنم تارثا هیامرس .تسا هتشاذگ تماخو هب ور تارداص
 دوبهب هبنپ و جنرب رد ار تارداص يبسن تباقر زبس بالقنا .دراذگ يمن ریثأت تالوصحم رد تارداص يبسن تباقر رب
 رد (3111) 1وتاک و يگاسوک .تشاد جنرب رد تارداص يبسن تباقر رب يتبثم ریثأت يناهج تراجت نامزاس .دیشخب
 شیازفا ثعاب ،هعماج هاگدید زا اه نامزاس تیلاعف نتفرگ رظن رد اب يتکراشم تیزم نیا هک دنداد ناشن دوخ شهوژپ
 یاه یژتارتسا هک دنداد ناشن دوخ شهوژپ رد (3111) 9یرسوا و نیدوی .دوش يم هعماج رد يلخاد عبانم شزرا
 و عبانم زا معا) کیژتارتسا یاه تکراشم ،يلخاد عبانم لماش یداهنشیپ تسایس /تعنص تاراکتبا اتیاهن و يتایلمع
 رد روشک ات داد رارق يسررب دروم ناوت يم هک تسا يلامتحا فطع هطقن نیدنچ يلام یاه قوشم و (یزاس يلحم
 یزرواشک هک دنداد ناشن نیارکوا یزرواشک رد دوخ شهوژپ رد (3111) 4وکورچ .دوش هتسجرب يتعنص يناهج هشقن
 هب هیامرس لاقتنا و یراذگ هیامرس دیدشت رد نیاربانب ،تسا هدروآ تسد هب ار يهجوت لباق غلبم تعرس هب نیارکوا
 نآ ندش يبطق و يگناگود قیمعت اب یزرواشک هعسوت رد يلک دنور اریز ،تسا هدرک کمک یدایز دح ات ،تعنص نیا
 رد نآ ثعاب يفلتخم لماوع اما ،تسا الاب رایسب شخب ود ره رد ناگدننکدیلوت یریذپ تباقر حطس .دوش يم صخشم
 راظتنا دروم هدزاب اب هسیاقم رد هک دنداد ناشن دوخ شهوژپ رد (3111) 2ناراکمه و يجنگنبسام .تسا دروم ره
 یاهدوک ،هدش حالصا یاهرذب زا يقطنم هدافتسا .تسا نییاپ رایسب درکلمع ،ناگدننکدیلوت ٪11 دودح یرظن

                                                                 
1 - Narayan, S., & Bhattacharya, P. 
2 - Kosugi, M., & Kato, K. 
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 هک دنداد ناشن اپورا رد دوخ شهوژپ رد (1111) 1ناراکمه و رلاش .دوش يم درکلمع دوبهب ثعاب يلآ و يیایمیش
 داوم دیلوت .دراذگ يم ریثأت یزرواشک یاهالاک دیلوت زا رتارف یریذپ تباقر و یا هقطنم هعسوت رب یزرواشک زادنا مشچ
 گربهورف .دوش يم کرد زادنا مشچ زا شزرا داجیا یارب يلصا رصنع کی ناونع هب نانچمه یزرواشک يیاذغ
 اب هسیاقم رد زین يناوتیل و ينوتل رد یزرواشک یاه تسایس هک دنداد ناشن دوخ شهوژپ رد (1111) 1نمتراه و
 ،يناوتیل رد .ينوتسا هب تبسن یرتمک سایقم رد هک دنچره ،تسا هجوت لباق و دازآ ًالاتبسن اپورا هیداحتا یاه تسایس
 هفرعت شهاک نینچمه و هداج تایلام خرن شهاک زا زین هیلوا یزرواشک رد ریگرد یزرواشک یاه تکرش و نازرواشک
 ،نیمز یرو هرهب هک دنداد ناشن دوخ شهوژپ رد (6111) 9وباب و روبماج .دنتسه رادروخرب يعیبط زاگ و قرب
 يناهج تراجت نامزاس رد تیوضع ،PSE شزرا ،هنارس يلخاد صلاخان دیلوت ،نیمز تافوقوم ،راک یورین یرو هرهب
 تیعضو و هقطنم هب هجوت اب یدایز دح ات جیاتن لاح نیا اب .تسا یزرواشک یریذپ تباقر هب طوبرم همه اه هفرعت و
  .تسا توافتم هیذغت
 هزوح ،يتباقر طیحم و ينامزاس عبانم ،یروآون یاه هفلوم هب هتشذگ تاقیقحت هک دیدرگ صخشم اه هنیشیپ هب هجوت اب
 يتباقر تیزم یاه هفلوم ،یداصتقا یاه صخاش ،صصخت و يناسنا عبانم یریذپ تباقر ،یریذپ يتباقر و ينامزاس عبانم
 نیب هطبار ،يطیحم طیارش يبایزرا رظن زا و هتخادرپ یریذپ تباقر رب هژیو تاناکما و لماوع ریثات يسررب هب نینچمه
 يطیحم طیارش ریثات يسررب و هدش راکشآ يبسن تیزم یاه صخاش تفایهر ،یریذپ تباقر و يتیزم یاه صخاش
 هب نینچمه و هتخادرپ رضاح قیقحت عوضوم تایبدا هب يطیحم طیارش يبایزرا رظن زا و یریذپ تباقر رب هژیو
 یاه متسیس قیرط زا یراکمه ،تارداص يبسن یریذپ تباقر رد نآ ریثات و يتایلمع یاهدربهار نوماریپ تاعوضوم
 یاه شخب تیعقوم رد نآ ریثات و يتایلمع یاه یژتارتسا ،یزرواشک یریذپ تباقر رد نآ ریثات و تیریدم لرتنک
 نآ يشخب رثا و هژیو تاناکما يبایزرا نینچمه ،يشخب رثا و یرو هرهب و يیآراک رب رثوم لماوع ،یزرواشک و یدیلوت
 ،ناگدننک رداص يبسن تباقر و تادراو یاضاقت رب ناگدننک هضرع شقن ،یزرواشک یریذپ تباقر و یرو هرهب رب
 رد دوجوم یاه هفلوم رظن زا قیقحت نیا دوش يم هجیتن نیاربانب .تسا هتخادرپ یزرواشک زادنا مشچ و يطیحم لماوع
 .ددرگ يم بوسحم هنیمز نیا رد يتاقیقحت فاکش و هدوب دیدج يناکم ورملق و شهوژپ شور ،لدم
 رد یزرواشک یاه تکرش یریذپ تباقر هعسوت یوگلا هئارا رضاح قیقحت يلصا فده ،هدش هتفگ بلاطم هب هجوت اب
 .تسا يمکو يفیک هتخیمآ درکیور اب سراف ناتسا
 یریذپ تباقر
 ظفح تردق و اه یدنمناوت و اه تیلباق زا روشک ای هقطنم ،رهش ،تعنص ،راک و بسک کی یرادروخرب یریذپ تباقر
 تامدخ هئارا و اهالاک دیلوت رد یریگمشچ تشگزاب نازیم بجوم يللملا نیب تباقر هصرع رد هک هدش فیرعت نآ
 نامزاس رظن زا .(1391 ،ناراکمه و دنمورب) دهد رارق يبولطم تیعضو رد ار دوخ يناسنا یورین دناوتب و دوش يم
 رد هئارا یارب تامدخ و الاک دیلوت رد روشک کی يیاناوت یانعم هب یریذپ تباقر ،هعسوت و یداصتقا یاه یراکمه
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 رف یالوش يیارضخ) تسا تدمدنلب رد نادنورهش دمآرد حطس یاقترا و ظفح نامزمه روط هب و يللملا نیب یاهرازاب
 یریذپ تباقر :دننک يم هئارا حرش نیدب یریذپ تباقر زا یرت عماج فیرعت نافتسا و سیپ نیو .(1391 ،یدابآ هکرک و
 ندروآ تسدب ،نامزاس یاه هیامرس زا تظفاحم ،راک و بسک رد یراگدنام تهج رد نامزاس يیاناوت ينعم هب
 داعبا یاراد یریذپ تباقر .(1391 ،ناراکمه و ناربجنر) دشاب يم هدنیآ رد اه لغش نیمضت و ،اه هیامرس تشگزاب

 اب رگا ،شداعبا يگدیچیپ و عونت هب هجوتاب و تسا یداصتقا و يگنهرف -يعامتجا ،يطیحم تسیز ،يیایفارغج
 ددرگ فرحنم فلتخم یاه شخب یوسمهان و نزاوتمان یاه تیلاعف اب تسا نکمم ،دوشن تیاده يعماج ی همانرب
 داجیا و ابقر اب ربارب يتعرس اب اهدمآرد شیازفا يیاناوت ناونع هب ار یریذپ تباقر تاکسا .(1391 ،رفدازهب و يئالوم)
 هعسوت و ظفح .(1391 ،ناراکمه و ناربجنر) دنک يم فیرعت هدنیآ رد اه نآ اب يیورایور تهج یرورض یاه هیامرس
 و هدیدرگ حرطم یداصتقا هعسوت رد درکیور کی ناونع هب يلم داصتقا و شخب ،هاگنب حطس رد يتباقر یاه تیزم
 .(2391 ،ناراکمه و يخسار) تسا هدش نایب یداصتقا شلاچ کی ناونع هب زین (یریذپ تباقر) يتباقر ناوت شیازفا
 ددرگ يسررب نامزاس و تعنص ،يلم فلتخم حوطس رد دناوت يم هک دشاب يم یدعبدنچ يموهفم یریذپ تباقر
 هگن تباث یارب داصتقا کی يیاناوت تروص هب ناوت يم ار يتباقر ناوت يلک روط هب .(1391 ،ناراکمه و هزاورد يقداص)
  .(1391 ،ناراکمه و یدابآ تمحر حالف) .دومن فیرعت يللملا نیب یاهرازاب رد دوخ مهس شیازفا جیردت هب و نتشاد

 نوچ رگید لماوع زا یرایسب هب روشک کی يتباقر یاه تیفرظ شیازفا هک نانچمه هک تسا نآ زا يکاح تاعلاطم
 رب يکدنا تبثم ریثأت عیرس یداصتقا دشر ،دراد يگتسب هریغ و راکو بسک يمومع طیحم رتالاب تیفیک ،يیاراک عفانم
 روشک هد يتباقر درکلمع ی هعلاطم اب ار ساملا لدم رتروپ .(6111 ،1کچلا و اکسلادروک) دراد یریذپ تباقر
 رب لباقتم تروص هب هناگراهچ لماوع نیا رتروپ رواب هب .تسا لماع راهچ رب ينتبم لدم نیا .درک هئارا هتفای هعسوت
 و تلود ينوریب لماع ود ،نآ رب هوالع .تسا رثؤم لماوع ریاس طیارش رب لماع کی رد رییغت ره و دنراد ریثأت رگیدکی
 یریذپ تباقر رد اه نآ رب ریثأت قیرط زا و دنراد میقتسمریغ ریثأت هناگراهچ لماوع رب زین هدشن ينیب شیپ تاقافتا
 عیانص-9 ؛اضاقت طیارش-1 ؛ينورد لماوع-1 :زا دنترابع رتروپ ساملا لدم ی هناگراهچ لماوع .دنراذگرثا
 رگیدکی رب لباقتم تروص هب هناگراهچ یاهروتکاف نیا رتروپ داقتعا هب . تباقر و راتخاس ،یژتارتسا-4 ؛هدننک ينابیتشپ
 ينوریب لماع ود ،نآ رب هوالع .دشاب رثؤم اهروتکاف هیقب طیارش رب دناوت يم اه نآ زا مادک ره رد تارییغت و دنراد ریثأت
 .(1391 ،ناراکمه و دنمورب) دنراد میقتسمریغ ریثأت هناگراهچ لماوع رب زین هدشن ينیب شیپ تاقافتا و تلود
 نآ تسرد یارجا و یریگراک هب اب هک تسا یریذپ تباقر تردق شیازفا یارب رادیاپ یژتارتسا لدم کی ساملا لدم
 :دیآ يم تسد هب ریز حرش هب يتبثم جیاتن

 تیعقوم ،اوه و بآ ،يعیبط عبانم لماش يساسا شخب .دوش يم میسقت يلاع و يساسا شخب ود هب ينورد لماوع-1
 هب زین يلاع شخب لماوع .تسا روشک کی یاه يهدب و هیامرس مجح و رهام همین و هداس راک یورین ،يیایفارغج
 .دراد هراشا نادنمشناد و ناسدنهم دننام لنسرپ يلاع تالیصحت حطس و يتارباخم و يطابترا یاه تخاسریز

                                                                 
1 - Kordalska, A., & Olczyk, M. 
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 دشر نیگنایم زا ،يلخاد یاضاقت طیارش تیفیک و هزادنا .تسا هتسباو يلخاد یاضاقت دشر نازیم هب اضاقت طیارش-1
 .تسا ریذپریثأت هعماج تاراظتنا حطس و تالیصحت و اضاقت ی هنایلاس
 تاطابترا و یا هداج لقن و لمح ،يللملا نیب يیاوه لقن و لمح ،ردانب تیعضو يگنوگچ رب هدننک ينابیتشپ عیانص-9
 .دراد هراشا

 هب دورو) يجراخ تباقر و (دوخ نورد رد) يلخاد تباقر تدش ی هدننک نایب ،عیانص راتخاس و یژتارتسا-4
 .تسا (يناهج یاه تباقر
 .(1391 ،ناراکمه و دنمورب) دنک يم نییعت ار يلم یریذپ تباقر ی هجرد الاب لماوع بیکرت ،رتروپ هاگدید زا

 
 رتروپ ساملا لدم-1 لکش
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ی هدننک نییعت يلصا لماع راهچ زا يکی دریگ يم هجیتن ،يتباقر دربهار قیرط زا يلم يتباقر تیزم يبایزرا اب رتروپ
 .(1391 ،ناراکمه و دنمورب) .تساضاقت طیارش ،اهروشک يتباقر تیزم
 یریذپ تباقر تیمها

 نیا لیلد .دنتسه نآ لابند هب اهداصتقا همه هک تسا يفادها هلمج زا یداصتقا رتشیب هعسوت و یداصتقا یالاب دشر
 هافر یالاب حطس ناوت يم ار اهنآ نیرت مهم هک دروآ يم ناغمرا هب یداصتقا دشر هک تسا يیایازم و عفانم دوجو ،رما

 داصتقا رد دشر و تلادع هیامن اج زین ،تباقر .تسا یروشک ره رد ناراذگ تسایس يیاهن فده نیا و تسناد هعماج
 ندمآ راک یور و راک و بسک و تراجت یایند تفرشیپ هب هجوت اب .(1391 ،ناراکمه و زیرهک حافر) .تسا

 دنناوت يم ينامز اهنت اه نآ هکنیا هب هجوت اب و دنراد اه نامزاس ریاس اب ندرک تباقر رد يیالاب يیاناوت هک يیاه نامزاس
 یاه تکرش یاه يگژیو زا يکی .(1391 ،تباث و ينابش ناقهد) .دنشاب يتباقر تیزم یاراد هک دننک تباقر رگیدکی اب
 نیا نادقف قفومان یاه تکرش زراب يگژیو لاح نیع رد و تسا یریذپ تباقر تردق زا یرادروخرب یزورما قفوم
 تیقفوم هجرد يبایزرا یارب یدیلک یرایعم ،یریذپ تباقر .(1391 ،ناراکمه و هزاورد يقداص) .دشاب يم يگژیو
 .(6391 ،ناراکمه و رف مظن) .تسا یراجت و یداصتقا ،يسایس یاه تباقر نادیم رد اهروشک
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 یریذپ تباقر حوطس

 يلم یریذپ تباقر-1
 زا يکی نینچمه .تسا يلم حطس رد اهنآ یریذپ تباقر تردق زا یرادروخرب ،قفوم یاهداصتقا یاه يگژیو زا يکی
 رد راک و بسک بسانمان طیحم دوجو ،هنانیرفآراک یاه تیلاعف یریگ لکش رد اهروشک بسانمان درکلمع مهم لیالد
 جیار موهفم .(2111 ،1نوسپمات و زنیگاه) تساهروشک نآ رد یریذپ تباقر یاهروتکاف هب يفاک هجوت مدع هجیتن
 مادنا ضرع يللملا نیب تباقر رد دنناوت يم هک تسا يتالوصحم دیلوت رد اهروشک يیاناوت ،يلم حطس رد یریذپ تباقر
 .(2391 ،ينیسحدادادخ و يبسامهط  هاش) دنیامن

 تعنص یریذپ تباقر -1
 زین ينیبانیب تیهام کی زا تعنص يلو ،دراد ار دوخ صاخ و هناگادج تیهام تعنص یریذپ تباقر هکنیا دوجو اب
 اهراک و بسک و اه هاگنب تباقر و تیلاعف درخ طیحم ناونع هب هک ينامز ،فرط کی زا هک ينعم نیدب ؛تسا رادروخرب
 هک ينامز رگید فرط زا . دنک يم ادیپ تهابش يلم حطس هب هتفرگ دوخ هب يتخاسریز تیهام ،دوش يم هتفرگ رظن رد
 رد (هریغ و يکناب تامدخ ،يیاذغ داوم ،وردوخ دننام) يصصخت هزوح کی رد لاعف یاه هاگنب زا یا هعومجم ناونع هب
 هب و هتفرگ دوخ هب یدرکراک يتیهام ،دوش يم هتفرگ رظن رد يللملا نیب يلم يتباقر یاضف رد بیقر عیانص اب هسیاقم
 .(1391 ،هداز لگ) دنک يم ادیپ تهابش يهاگنب حطس
 (نامزاس) هاگنب یریذپ تباقر-9
 تبسن ار رت نییاپ یاه هنیزه و رترب تیفیک اب تامدخ و تالوصحم (نامز تشذگ اب) دناوتب هک تسا يتباقر يتکرش
 ؛3111 ،یرسوا و نیدوی) دهد هئارا دوخ نابحاص هب ار یرتشیب هدزاب و دنک دیلوت دوخ يللملا نیب و يلخاد یابقر هب
 هجرد و رازاب مهس ،يبسن تمیق اب ناوت يم ار تکرش کی تباقر تیلباق ،لیلد نیمه هب .(1111 ،1یوچالو و اتون

 و يهاگآ اب ،یداصتقا رظن زا دیاب اه تکرش .(3111 ،یرسوا و نیدوی)دیجنس ينامز هرود کی يط رد نآ یروآدوس
 رارق دوخ نایرتشم رایتخا رد ابقر هب تبسن ار یرتشیب تیاضر و شزرا دنناوتب ات دنشاب دمآراک و هفرص اب یرادرب هرهب
 هب ناققحم زا یرایسب یوس زا نامزاس یریذپ تباقر .(1111 ،یوچالو و اتون) دنشاب هتشاد یریذپ تباقر و دنهد

 بلاق رد و هتسد ود رد ار یریذپ تباقر رب رثوم لماوع هاگنب حطس رد .دوش يم هتسیرگن یدعب دنچ يموهفم تروص
 ،ناراکمه و یدبیم روپ يبجر) دننک يم یدنب میسقت يگتسیاش رب ينتبم یاهدرکیور و یروانف رب ينتبم یاهدرکیور
1391). 
  شهوژپ هیلوا يموهفم لدم

 زا هدافتسا اب و هدش يحارط سراف ناتسا رد یزرواشک یاه تکرش یریذپ تباقر تیریدم هعسوت لدم قیقحت نیارد
 يموهفم لدم يیادتبا یاه هفلوم تسا هدش يیاسانش هب یریذپ تباقر تیریدم هعسوت لدم یاه هفلوم اوتحم لیلحت

 هنیهب صیصخت-2 ،يیاذغ تینما-4 ،یروآون-9 ،فرصم رازاب مهس ظفح و ذوفن-1 ،يلخاد دیلوت لماوع-1 لماش

                                                                 
1 - Huggins, R., & Thompson, P. 
2 - Notta, O., & Vlachvei, A. 
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 تاناکما -11 ،يبسن تباقر-11 ،عونت-3 ،يتباقر یاضف-1 ،يتایلمع یاهدربهار-1 ،لاغتشا و راک یورین-6 ،عبانم
 ناشن ریز لکش رد دوجوم یرظن ينابم ساسا رب اه هفلوم نیا نیب طباور هک دنشابیم یریذپ تباقر تیریدم -11 ،هژیو
 طسوت ندش يیاهن زا سپ و هدش حالصا ناگربخ زا هبحاصم و يفیک قیقحت نایرج رد لدم نیا .تسا هدش هداد
 .تسا هدیدرگ يجنس رابتعا و یزاس هدایپ ،ارجا سراف ناتسا یزرواشک یاه تکرش رد ،ناگربخ

 
 (قیقحت یاه هتفای)یشنیزگ یراذگ دک رد قیقحت یفیک زاف زا هدش جارختسا قیقحت یموهفم لدم-2لکش

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هنیشیپ و یرظن تایبدا رورم قیرط زا يفیک درکیور اب دوجوم یرظن تایبدا زا عومجم رد الاب لکش يموهفم لدم
  .تسا هدش يیاسانش قیقحت
 شهوژپ یاه هتفای
 و یرورض يلمع لیالد هب يفیک و يمک درکیور ود دنویپ ًالابلاغ ،يتخانش شور تاثحابم رد و قیقحت یارجا دنیآرف رد
 اب ادتبا شهوژپ نیا رد .دنشاب مه لمکم دنناوت يم يمک و يفیک یاه شور يبیکرت یاهدرکیور رد .تسا دنمدوس
 رد هعلاطم دروم هعماج .دش هتخادرپ ناگربخ يیوگخساپ تهج هبحاصم تالاوس هئارا هب اوتحم لیلحت زا هدافتسا
 ،اه هداد یرظن عابشا یانبم رب اریز دشاب يم رفن 11 اه نآ دادعت هک دندوب یزرواشک شخب ناگربخ لماش يفیک هلحرم
 رد یریگ هنومن .تسا هتشادن دوجو ناگربخ طسوت یدیدج فرح و هدیسر عابشا هب میهافم مهد هبحاصم زا سپ
 تیاس شرازگ ساسا رب اهنآ دادعت هک هدوب سراف ناتسا یزرواشک یدیلوت یاه تکرش ناریدم هیلک لماش يمک شخب
 46 نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هنومن مجح .دشاب يم تکرش ریدم 111 سراف ناتسا یزرواشک داهج هرادا يمسر
 لیلد هب همانشسرپ يیاور .دندش باختنا هداس يفداصت یریگ هنومن شور اب دارفا نیا .دش هتفرگ رظن رد تکرش ریدم
 دییات و يبایزرا دروم یدییات يلماع لیلحت طسوت ارگمه و ارگاو يیاور و هباشم یاه نامزاس رد نآ هدافتسا تیلباق
 يسررب تهج .تسا هدش هدیجنس يبیکرت يیایاپ و خابنورک یافلآ بیرض طسوت همانشسرپ نیا يیایاپ و هتفرگ رارق
 هس هب اه هداد یروآدرگ شور .تسا هدش هدافتسا ،SmartPLS و spss23 دننام يفلتخم یرامآ یاهرازفا مرن زا اه هداد
 شور رد .دش ماجنا هدهاشم و هبحاصم ادتبا يفیک شور رد .تسا هدش ماجنا ينادیم و یا هناخباتک ،هبحاصم شور
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 ينادیم شور رد و دیدرگ  يسررب دوجوم کرادم و دانسا زا یرادرب شیف قیرط زا عوضوم قباوس و تایبدا یا هناخباتک
  . تفرگ رارق هعلاطم دروم شجنس دروم یاهریغتم تسا شهوژپ نیا رد همانشسرپ حرط قیرط زا هک
 .تسا هدش هتخادرپ قیقحت هنیشیپ و یرظن ينابم یروآ درگ هب یا هناخباتک شور زا هدافتسا اب ادتبا رضاح قیقحت رد
 و MAXQDAرازفا مرن رد هدش یروآ عمج دانسا یزاس هدایپ و ناگربخ اب هتفایراتخاس همین ی هبحاصم کمک اب سپس
 شور زا هدافتسا اب همادا رد . دیدرگ جارختسا و يیاسانش ،اه هفلوم سپس و اه صخاش ،یروحم و زاب یراذگدک ماجنا
 يیاهن بوچراچ ،يشنیزگ یراذگدک زا هدافتسا اب دعب هلحرم رد و هدیسر ناگربخ يیاهن دییأت هب اه صخاش ،يفلد
 :دیدرگ يفرعم ریز لکش حرش هب يیاهن لدم

 
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  MAXQDA18 رازفا مرن رد (یباختنا)یشنیزگ یراذگدک -3 لکش

 هدش میسرت ادویک سکم يفیک لیلحت رازفا مرن کمک اب ،عوضوم هب ققحم یرظن طلست هساو هب الاب لکش يموهفم لدم
  .تسا

 روظنم نیدب دش هدافتسا يفلد شور زا اه هفلؤم و اه صخاش نیا يیاور شجنس یارب دعب ی هلحرم رد ،یراذگدک زا سپ
 فذح 9 ریز نیگنایم نتشاد لیلد هب صخاش 11 و دیدرگ تفایرد همانشسرپ عیزوت اب هلحرم 9 يط هربخ 11 تارظن

 .تسا هدش هدروآ 1 لودج رد هدمآ تسد هب جیاتن .دیسر ناگربخ يیاهن دییأت هب صخاش 16 تیاهن رد و دندش
 یفلد قیقحت هناگ هس راودا یدنب عمج -1 لودج

 یرازگدک)هفلوم (زاب یرازگدک)صخاش نزو
 (یروحم

 فیدر

 1 يلخاد دیلوت لماوع زاین دروم هیامرس و يکیزیف و يلام عبانم-1 9

 یزرواشک تالوصحم تشک و تازیهجت یارب زاین دروم یژرنا-1 1

 نآ تیفیک و هیلوا داوم هب يسرتسد-9 1

 یزرواشک تالآ نیشام و تازیهجت-4 1

 نآ هنیزه و راک یورین-2 3

 نآ زا يلوصا هدافتسا و بآ نیمأت-6 3

 کاخ یزیخلصاح و نیمز-1 1

 و راک یورین اه نآ شزومآ و هداس راک یورین مادختسا-1 1
 لاغتشا

1 

 اه نآ يلغش یانغ و هعسوت و راک یورین یزاـسدنمناوت هب هجوت-3 1

 يناسنا عبانم رد درکلمع یریگ هزادنا یاـه صخاـش زا هدافتـسا-11 1

 شورف و یدنب هتسب و لقنو لمح رد میقتسمریغ لاغتشا داجیا-11 1

 ناتسا رد يموب راکیب و هدرک لیصحت ناوج یاهورین یریگراک هب-11 1
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 هنیهب صیصخت اهنآ یرادهگن و شرورپ حیحص شور و يعارز ناهایگ تایصوصخ تخانش-91 1
 عبانم

9 

 یزرواشک یاهدوک و مومس زا هزادنا هب هدافتسا-41 1

 زره یاه فلع لرتنک و زره یاه فلع رذب هب هدولآ رذب تشک زا تعنامم-21 4

 یزاس هنیهب و يیوج هفرص تهج یرایبآ نیون یاه متسیس زا هدافتسا-61 4

 اه نآ يلاوتم تشک زا یراددوخ و تالوصحم يخرب بوانتم تشک-11 1

 بسانم مکارت اب و بسانم نامز رد تشک-11 1

 و هژیو تاناکما تازیهجت زا هژیو یریگراک هب یارب هدومزآراک و رهام یاهورین-31 9
 يیاذغ تینما

4 

 یزرواشک رد الاب تینما اب تازیهجت باختنا-11 4

 ناتسا میلقا و تالوصحم تاعالطا بسک يشزومآ یاه هرود-11 4

 یزرواشک عرازم رد ينمیا و تشادهب ظفح و لرتنک-11 1

 یراک قالخا و اهدرادناتسا تیاعر رد تکرش ترهش-91 9

 کیناگرا تالوصحم دیلوت-41 1

 یزرواشک مومس زا عقوم هب هدافتسا-21 2

 و اه یژتارتسا يللملا نیب حطس هب تالوصحم رازاب شرتسگ-61 1
 يتایلمع یاهدربهار

2 

 يتلود یاه تسایس ساسا رب یراذگفده-11 1

 اه هنیزه شهاک و الاب یرو هرهب تهج يتایلمع تامادقا یاتسار رد اه تکرش رد یزاس هچراپکی یاه تسایس ذاختا-11 1

 . تکرش ره رد دوجوم عبانم رب ينتبم تفایهر ساسا رب يتابلمع یاه یژتارتسا داختا -31 1

 هاگنب حطس رد زیامتم يتباقر یاه تیزم هعسوت و ظفح-19 9

 قطانم دیلوت یاه هنیزه شهاک و يتباقر یاه تیزم يیاسانش-19 1

 دیلوت يلمع یامنهار هئارا و تشک یا هقطنم یوگلا و یزیر همانرب-19 4
 6 یروآون و عونت هدش دیلوت یزرواشک تالوصحم یدنب هتسب و دیلوت رد یروآون-99 1
 نایرتشم یاه تساوخرد يسررب و يجنسرظن-49 1

 لوصحم هعسوت یاهدحاو و يبایرازاب شخب-29 1

 ابقر زا یرادربوگلا و رمتسم لیلحت ،دصر-69 4

 دیدج یاهراک و بسک لیکشت تهج هنیمز داجیا-19 1

 نازرواشک اب يبایرازاب شخب تاداهنشیپ و رظن لدابت و رکف قاتا داجیا-19 1

 مهس ظفح و ذوفن يجراخ و يلخاد یاهرازاب مهس شیازفا و نتشاد هگن تباث يیاناوت-39 1
 رازاب

1 
 تاغیلبت یارب يبایرازاب شخب هجدوب صیصخت و هدافتسا-14 1

 اه نآ رد تکرش و يصصخت یاه هاگشیامن یرازگرب-14 1

 بسانم تمیق و تیفیک اب تالوصحم دیلوت-14 1

 نایرتشم و رازاب یاهزاین هب هجوت-94 9

 یزرواشک داهج نامزاس زا هدمآ تسدب تاعالطا لیلحت و هیزجت-44 1

 طبترم هدننک ينابیتشپ عیانص اب یراکمه-24 4

 و يبسن تباقر يبسن یاه هنیزه رب یراذگریثأت قیرط زا دیلوت لماوع يناوارف-64 1
 يتباقر یاضف

1  
 اه شلاچ ندرک فرط رب و اه ناتسا ریاس اب هبناجدنچ و هبناجود یراکمه-14 1

 تقوم راک یورین زا هدافتسا و يمسرریغ لاغتشا اب يتباقر راشف شهاک-14 1

 تارداص تهج ناهج و روشک رد يبسن تیزم یاراد تالوصحم دیلوت رب زکرمت-34 9

 اه ناتسا نیب یزرواشک تالوصحم تادیلوت مهس شیازفا تهج دیلوت شیازفا-12 1

 ابقر هب بسن رتمک يبسن هنیزه رد تیزم بسک تهج دیلوت ندرک يصصخت-12 4

 ينغ يعیبط عبانم زا ناتسا یرادروخرب-12 1

 تیریدم هدنیآ رد ابقر اب يیورایور تهج یرورض یاه هیامرس داجیا-92 1
 یریذپ تباقر

3 
 يطیحم تارییغت و يتیریدم یاهدنیآرف اب یراگزاس تهج یریذپ تباقر یریذپ فاطعنا-42 1

 يتارداص یاهدمآرد داجیا رد تکرش يیاناوت-22 1

 يتباقر یاهرازاب هصرع و راک و بسک رد یراگدنام تهج نامزاس يیاناوت-62 9

 ابقر زا رتشیب ای ربارب يتعرس اب تکرش یاهدمآرد شیازفا يیاناوت-12 1

 دمآرد بسک رد اهدرادناتسا ظفح و رادیاپ دشر داجیا-12 1

 نکمم هنیزه لقادح اب فادها هب ندیسر هقیرط و رازبا نتخاس مهارف-32 9

  بسانم و حیحص یراذگ فده-16 1

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یزرواشک شخبرد لاعف سراف ناتسا رد یزرواشک یاه تکرش یریذپ تباقر تیریدم هعسوت یارب شهوژپ نیا رد
 صخاش 16 و هفلؤم 3 ،یزرواشک یاه تکرش یریذپ تباقر تیریدم هعسوت هجیتن رد و هطوبرم تازیهجت شورف و
 .دیدرگ يیاسانش
 و لاغتشا و راک یورین رب یرادانعم ریثأت يلخاد دیلوت لماوع دسر يم رظن هب لدم هب هجوت اب رضاح قیقحت رد
 تاناکما رب عبانم هنیهب صیصخت و لاغتشا و راک یورین هک دهد يم ناشن لدم نینچمه .دراد عبانم هنیهب صیصخت
 تینما و هژیو تاناکما .دراد یرادانعم ریثأت یروآون و عونت و يتایلمع یاهدربهار و اه یژتارتسا ،يیاذغ تینما و هژیو
 يبسن تباقر و رازاب مهس ظفح و ذوفن رب یرادانعم ریثأت یروآون و عونت و يتایلمع یاهدربهار و اه یژتارتسا ،يیاذغ
 تیریدم رب یرادانعم ریثأت يتباقر یاضف و يبسن تباقر و رازاب مهس ظفح و ذوفن نینچمه .دراد يتباقر یاضف و
 .دراد یریذپ تباقر
 ی هناگ هس لحارم رد هدمآ تسد هب نیگنایم هب هجوت اب شهوژپ نیا رد هدمآ تسد هب یاه صخاش صوصخ رد 
 و بآ نیمأت ،نآ هنیزه و راک یورین ،یزرواشک تالآ نیشام و تازیهجت یاه صخاش ار تیمها نیرتشیب ،يفلد
 هب ناتسا رد يموب راکیب و هدرک لیصحت ناوج یاهورین یریگراک هب و کاخ یزیخلصاح و نیمز ،نآ زا يلوصا هدافتسا

 .دنهد يم صاصتخا دوخ
 يگتسبمه ساسارب يیایاپ یارب ار یدروآرب هک تسا خابنورک یافلآ اه صخاش لرتنک تهج يتنس رایعم نینچمه
 دییات کولب ندوب یدعب کت و ينورد یراگزاس ،دشاب 11/1 زا رتشیب خابنورک یافلآ رگا .دهديم هئارا اهفرعم ينورد
-يم هدافتسا ينورد یراگزاس يیایاپ يسررب یارب زین يبیکرت ای بکرم يیایاپ زا ،خابنورک یافلآ رب هوالع .ددرگيم
 دییأت لدم بکرم يیایاپ ،دشاب 11/1 زا رتشیب ،تسا فورعم نیاتشدلگ -نولید P هب هک صخاش نیا نازیم رگا .دوش
 .تسا هدش هدروآ 1 لودج رد بکرم يیایاپ صخاش نیا یارب PLS رازفامرن يجورخ شرازگ و جیاتن .دوش يم

 ییاور و ییایاپ یسررب هجیتن -2 لودج

AVE يبیکرت يیایاپ خابنورک یافلآ(CR) قیقحت یاه ریغتم 

 يلخاد دیلوت لماوع 1161 4161 1261

 لاغتشا و راک یورین 9161 4161 1261

 عبانم هنیهب صیصخت 9161 6161 6261

 يیاذغ تینما و تاناکما 1361 3161 1661

 يتایلمع یاهدربهار و اه یژتارتسا 1161 9161 1261

 تالوصحم عونت و یروآون 3161 2161 3261

 رازاب مهس ظفح و ذوفن 3161 2161 4261

 يتباقر یاضف و يبسن تباقر 1361 1161 6261

 یریذپ تباقر تیریدم 3161 6161 1261

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یاهریغتم بولطم يیایاپ هدنهد ناشن هک تسا 11/1 زا رتشیب يیایاپ یارب هدمآ تسد هب ریداقم دینیبيم هک روطنامه
 زا یریگهزادنا یاهلدم نیاربانب .دشابیم بولطم و هدوب 261 زا رتشیب ارثکا زین يیاور ریداقم نینچمه .تساقیقحت
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 یاه هزاس نایم يگتسبمه ریداقم زا رتگرزب اه هزاس زا کیره AVE رذج رادقم .دنرادروخرب يبولطم يیاور و يیایاپ
 .ددرگ يم دییات زین رکرال و لنروف يیاور داد ناشن هک هدوب رگید
  اه هداد لیلحت و هیزجت

 بلاق رد اه هداد لیلحتو هیزجت ساسا رب هک تسا قیقحت یاه هیوگ اب طبترم يفیصوت یاه هتفای هدنهد ناشن 9 لودج
 .تسا هدش جارختسا ،سا سا يپ سا رازفا مرن زا يفیصوت رامآ

 شهوژپ یاهریغتم یفیصوت یاه هرامآ -3لودج

 صخاش
 دیلوت لماوع
 يلخاد

 و راک یورین
 لاغتشا

 هنیهب صیصخت
 عبانم

 و تاناکما
 يیاذغ تینما

 و یژتارتسا
 یاهدربهار
 يتایلمع

 عونت و یروآون
 تالوصحم

 ظفح و ذوفن
 رازاب مهس

 و يبسن تباقر
 يتباقر یاضف

 تیریدم
 یریذپ تباقر

 3369 1164 6964 9164 2169 1269 1669 6369 1369 نیگنایم

 3261 2661 3261 2661 1161 6161 1161 1161 1661 رایعم فارحنا

 2961 9461 2961 1461 1261 3261 1261 1261 1461 سنایراو

 -4161 -2161 -4161 -1461 -2661 1161 4161 -6961 -2961 يگاوچ

661 -6161 -1661 -1161 يگدیشک 1- 2461 1161- 1461 2461 6161- 
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 نیا تیمها هدنهد ناشن هک هدوب رازاب مهس ظفح و ذوفن هب طوبرم نیگنایم نیرتشیب دوش يم هدهاشم هک روطنامه
 رد .تسا يیاذغ تینما و تاناکما هب طوبرم نیگنایم نیرتمک و هدوب همانشسرپ هب ناگدنهد خساپ یارب عوضوم
 لدم رد اه هفلوم تیبولطم هدنهد ناشن هک دنشاب يم رادروخرب 9 یالاب بولطم تیعضو زا نیگنایم ریداقم عومجم
 .دشاب يم نایوگخساپ رظن زا شهوژپ

 قیقحت یاهریغتم ندوب لامرن یارب فونریمسا-فورگوملوک نومزآ-4لودج

 

 دیلوت لماوع
 يلخاد

 و راک یورین
 لاغتشا

 هنیهب صیصخت
 عبانم

 تینما و تاناکما
 يیاذغ

 و یژتارتسا
 یاهدربهار
 يتایلمع

 عونت و یروآون
 تالوصحم

 ظفح و ذوفن
 رازاب مهس

 و يبسن تباقر
 يتباقر یاضف

 تیریدم
 یریذپ تباقر

Test Statistic13161 11161 34161 21161 11161 21161 64161 41161 29161 نومزآ هرامآ 

Asymp. Sig. (2-tailed)حطس 
 یرادانعم

21161 1 9116 11161 11161 41161 21161 11161 11161 11161 
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 هک دوشيم هجیتن ،تسا21/1 زا رتمک ،شهوژپ یاه ریغتم رثکا یارب قوف لودجرد یرادينعم حطس هکنیا هب هجوتاب
 دییات تهج SMART-PLS رازفا مرن زا ناوت يم تروص نیا رد تسا رکذ هب مزال .دشاب يمن لامرن اه هداد عیزوت
 و لامرن یاه هداد و هدوبن ساسح اه هداد عیزوت عون هب رازفا مرن نیا اریز هدومن هدافتسا لدم يجنس رابتعا و اه ریسم
 .دیامن يم شزارب ار لامرن ریغ
 تبثم .دوش يم هبساحم کارتشا طسوتم و R2 يسدنه نیگنایم تروصب GOF لدم يلک شزارب صخاش نینچمه
 یاه تکرش یریذپ تباقر تیریدم هعسوت لدم يلک شزارب ،تسا 24261 رادقم یاراد هک صخاش نیا ندوب
 رادروخرب يبولطم رادقم زا هک دوش يم هجیتن نیاربانب ،تسا 2961 زا شیب رادقم نیا نوچ .دهد يم  ناشن ار یزرواشک
 ينیب شیپ تردق هک  صخاش ای 1رزیگ -نوتسا رایعم نینچمه .ددرگيم دییأت لدم يلک شزارب هجیتن رد .تسا

                                                                 

1 Stone-Geisser 
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 لدم تیفیک داد ناشن صخاش نیا تبثم دادعا .دیدرگ هبساحم گنیدلوفدنیالب کینکت زا دزاس يم صخشم ار لدم
 تردق تردق نیاربانب .تسا هدمآ تسدب 2961 زا رتگرزب ای 2961 ات 2161 جنر رد ًالامومع ریداقم اریز .دشاب يم بسانم
 یاه هفلوم نیب يلع هطبار يبایزرا و يسررب تهج .دوش يم دروآرب یوق ات طسوتم تروصب قیقحت یاه هزاس ينیبشیپ
 زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد ریسم لیلحت .تسا هدش هدافتسا ریسم لیلحت شور زا يلک لدم دییأت و يموهفم لدم
 :درادناتسا بیارض تلاح رد لدم .تسا هدمآ ریز رد لصاح جیاتن و هدش ماجنا PLSرازفا مرن

 
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم درادناتسا تلاح رد یریگ هزادنا لدم بیارض -4 لکش

 زا رتشیب یرادانعم حطس تسا رکذ هب مزال .دهد يم ناشن ار شهوژپ یاه ریغتم هیوگ یرادانعم حطس نیئاپ رادومن
  .دشاب يم لوبق لباق -6361 زا رتمک و 6361
 .تسا هدومن هراشا رگیدکی رب اه هفلوم زا کی ره یراذگ ریثات ریداقم هب 4 لکش رادومن

 
  یریگ هزادنا لدم بیارض یرادینعم-5 لکش

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 رد هک روطنامه.تسا هدومن هراشا شهوژپ لدم ی اه هفلوم نیب اه ریسم زا کی ره یرادانعم ریداقم هب 2 لکش رادومن
 يگمه اریز. دنتسه رادروخرب يبوخ یرادانعم حطس زا ریسم بیارض و اه ریغتم هیوگ دوش يم هظحالم 2 رادومن
  .ددرگ يم دیئات ریسم بیارض نینچمه و اه هیوگ راتخاس و هزاس يئاور میئوگ يم تلاح نیا رد .دشابیم 6361 زا رتشیب
 :دشاب يم لیذ لودج حرش هب جیاتن .دیدرگ هدافتسا نمدیرف یرتماراپان نومزآ زا اه هفلوم یدنب هبتر تهج نینچمه

 نمدیرف نومزآ-5لودج
 هبتر نیگنایم اه هفلوم

 4.84 يلخاد دیلوت
 5.13 لاغتشا و راک یورین
 3.44 عبانم هنیهب صیصخت
 3.28 يیاذغ تینما و هژیو تاناکما
 4.54 يتایلمع یاهدربهار و اه یژتارتسا
 5.55 تالوصحم عونت و یروآون
 7.09 رازاب مهس ظفح و ذوفن
 6.20 يتباقر یاضف و يبسن تباقر
 4.94 یریذپ تباقر تیریدم

Chi-Square103.476 هرامآ 
Asymp. Sig.11161 یرادانعم حطس 
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 دهد يم ناشن دشابیم رتمک 2161 زا و هدوب 11161 رادقم هکنیا تلع هب ،2 لودج رد یرادانعم حطس هب هجوت اب 
 نیرتمک بیترت هب لماوع داد ناشن 2 لودج رد یدنب هبتر جیاتن نینچمه . دنراد رگیدکی اب یرادانعم فالتخا اه هفلوم
 و اه یژتارتسا -9عبانم هنیهب صیصخت -1يیاذغ تینما و هژیو تاناکما -1 تروص هب تیولوا نیرتشیب ات تیولوا
 عونت و یروآون -1 لاغتشا و راک یورین -6یریذپ تباقر تیریدم -2يلخاد دیلوت لماوع-4 يتایلمع یاهدربهار
 .دنشاب يم رازاب مهس ظفح و ذوفن -3يتباقر یاضف و يبسن تباقر -1تالوصحم
 یریگ هجیتن و ثحب
 لماوع هک میدیسر هجیتن نیا هب سراف ناتسا رد یزرواشک یاه تکرش یریذپ تباقر هعسوت یارب يلدم نیودت رد
 -9 ،لاغتشا و راک یورین-1 يلخاد دیلوت لماوع-1 نامه سراف ناتسا رد یزرواشک یاه تکرش یریذپ تباقر هعسوت
 عونت و یروآون-6 ،يتایلمع یاهدربهار و اه یژتارتسا -2 ،يیاذغ تینما و هژیو تاناکما-4 ،عبانم هنیهب صیصخت
 .دنشاب يم یریذپ تباقر تیریدم -3 ،يتباقر یاضف و يبسن تباقر-1 ،رازاب مهس ظفح و ذوفن-1 ،تالوصحم
 و هژیو تاناکما هفلوم و هبتر نیرتشیب یاراد رازاب مهس ظفح و ذوفن هفلوم داد ناشن یدنب تیولوا جیاتن نینچمه
 .دنشاب يم یزرواشک یاه تکرش یریذپ تباقر هعسوت لدم رد هبتر نیرت نییاپ یاراد يیاذغ تینما
 .دشاب يم 2 لودج حرش هب هصالخ تروص هب قیقحت جیاتن هب هجوت اب اه هفلوم نیب طابترا

 شهوژپ یموهفم لدمرد اه ریسم لیلحت جیاتن -5 لودج
 یرادانعم حطس بیرض هتسباو ریغتم لقتسم ریغتم ریسم

 11624 11161 لاغتشا و راک یورین يلخاد دیلوت لماوع 1
 33611 13661 عبانم هنیهب صیصخت 1
 1361 11161 يیاذغ تینما و هژیو تاناکما لاغتشا و راک یورین 9
 1161 61961 يتایلمع یاه دربهار و اه یژتارتسا 4
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 31169 94161 عونت و یروآون 2
 64611 11161 يیاذغ تینما و هژیو تاناکما عبانم هنیهب صیصخت 6
 9469 43961 يتایلمع یاه دربهار و اه یژتارتسا 1
 1161 99961 عونت و یروآون 1
 41169 11161 رازاب مهس ظفح و ذوفن يیاذغ تینما و هژیو تاناکما 3
 1161 13161 يتباقر یاضف و يبسن تباقر 11
 1161 12161 رازاب مهس ظفح و ذوفن يتایلمع یاه دربهار و اه یژتارتسا 11
 1161 19161 يتباقر یاضف و يبسن تباقر 11
 91611 13161 رازاب مهس ظفح و ذوفن عونت و یروآون 91
 11164 22461 يتباقر یاضف و يبسن تباقر 41
 1361 33161 یریذپ تباقر تیریدم رازاب مهس ظفح و ذوفن 21
 1161 19161 يتباقر یاضف و يبسن تباقر 61

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یاه تکرش یریذپ تباقر تیریدم هعسوت لدم رد اه هفلوم نیب طباور ،الاب لودج رد قیقحت جیاتن هب هجوت اب
 هدوب رادروخرب 6361 زارتشیب بولطم یرادانعم حطس زا اه ریسم يمامت اریز دنرادروخرب يبولطم ریداقم زا یزرواشک
  .دراد دوجو رادانعم هطبار و ددرگ يم دییات اه هفلوم نیب ریسم بیارض دهد يم ناشن هک
  .دوش يم هتخادرپ هنیمز نیا رد هدش ماجنا تاقیقحت اب رضاح قیقحت جیاتن هسیاقم و يسررب هب نونکا
 رضاح قیقحت اب یزرواشک شخب یریذپ تباقر هدننک نییعت لماوع يسررب رظن زا (2391) ناراکمه و يخسار قیقحت
 هتخادرپ یریذپ تباقر رد هژیو تاناکما و لماوع يسررب هب قیقحت نیا يموهفم لدم .دراد يناوخمه و هدوب اتسار مه
 یاه هفلوم رظن زا رضاح قیقحت اب قیقحت نیا .دراد يناوخمه رضاح قیقحت يموهفم لدم هب يطیحم طیارش رظن زا و
 .دشاب يم یروآون یاراد و هتشاد توافت لدم رد رگید
 يناوخمه و هدوب اتسار مه رضاح قیقحت اب يتباقر یاضف و يبسن تیزم رظن زا (2391) يلالج و یدومحم شهوژپ
 تیزم یاه صخاش تفایهر رظن زا و هتخادرپ یریذپ تباقر و يتیزم یاه صخاش هب قیقحت نیا يموهفم لدم .دراد
 یاه هفلوم رظن زا قیقحت نیا تسا رکذ هب مزال .دشاب يم اتسارمه رضاح قیقحت يموهفم لدم هب هدش راکشآ يبسن
 .دشاب يم یروآون یاراد رضاح قیقحت اذل و هدوبن اتسارمه رضاح قیقحت اب لدم رد رگید
 يبسن یریذپ تباقر رد نآ ریثات و يتایامع یاهدربهار نوماریپ تاعوضوم هب (3111) ایراچاتاب و نایاران شهوژپ

  .تسا هتخادرپ یریذپ تباقر عوضوم هب قیقحت هنیشیپ و یرظن ينابم رظن زا رضاح قیقحت رد و هتخادرپ تارداص
 رد نآ ریثات و تیریدم لرتنک یاه متسیس قیرط زا یراکمه نوماریپ تاعوضوم هب (3111) وتاک و يگاسوک شهوژپ
 رب رثوم لماوع عوضوم هب قیقحت هنیشیپ و یرظن ينابم رظن زا رضاح قیقحت رد و هتخادرپ یزرواشک یریذپ تباقر
 .تسا هتخادرپ یریذپ تباقر
 یاه شخب تیعقوم رد نآ ریثات و يتایلمع یاه یژتارتسا نوماریپ تاعوضوم هب (3111) یرسوا و نیدوی شهوژپ
 یریذپ تباقر نوماریپ عوضوم هب قیقحت هنیشیپ و یرظن ينابم رظن زا رضاح قیقحت رد و هتخادرپ یزرواشک و یدیلوت
 .تسا هتخادرپ
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 رظن زا و هتخادرپ يشخب رثا و یرو هرهب و يیآراک رب رثوم لماوع نوماریپ تاعوضوم هب (3111) وکورچ شهوژپ
  .تسا هتخادرپ یریذپ تباقر نوماریپ عوضوم هب رضاح قیقحت رد قیقحت هنیشیپ و یرظن ينابم
 و یرو هرهب رب نآ يشخب رثا و هژیو تاناکما يبایزرا نوماریپ تاعوضوم هب (3111) ناراکمه و يجنگنبسام شهوژپ
 هب رضاح قیقحت رد اه هفلوم نیب طباور و قیقحت هنیشیپ و یرظن ينابم رظن زا و هتخادرپ یزرواشک یریذپ تباقر
 .تسا هتخادرپ یریذپ تباقر نوماریپ عوضوم
1) ناراکمه و رلاش شهوژپ  رظن زا و هتخادرپ یزرواشک زادنا مشچ و يطیحم لماوع نوماریپ تاعوضوم هب (111
 .تسا هتخادرپ یریذپ تباقر نوماریپ عوضوم هب هنیشیپ و عوضوم تایبدا
 و یزرواشک یاه شخب يتباقر تیعقوم قیقحت هنیشیپ و عوضوم تایبدا رظن زا (1111) نمتراه و گربهورف شهوژپ
 .تسا هدومن کمک رضاح قیقحت هب و هتخادرپ یزرواشک یریذپ تباقر نوماریپ عوضوم هب يیاذغ داوم
 مه رضاح قیقحت اب يیاذغ تینما نینچمه و لاغتشا و راک یورین يسررب رظن زا (6111) وباب و روبماج شهوژپ
 نوماریپ عوضوم هب يعامتجا و يطیحم ،یداصتقا لماوع رظن زا قیقحت نیا يموهفم لدم .دراد يناوخمه و هدوب اتسار
 .دراد تهابش دوجوم هنیشیپ و اه هفلوم نیب طباور رظن زا رضاح قیقحت يموهفم لدم هب و هتخادرپ يتباقر لیسناتپ
 .دشاب يم یروآون یاراد و هدوب توافتم رگید یاه هفلوم رظن زا نینچمه
 هنیهب صیصخت و لاغتشا و راک یورین رب يلخاد دیلوت لماوع رادانعم ریثات و قیقحت جباتن هب هجوت اب دوش يم داهنشیپ
 یارب زاین دروم یژرنا فرص ،مزال هیامرس و يکیزیف و يلام عبانم صاصتخا اب 13661 و 11161 ریسم بیرض اب عبانم
 و تازیهجت یریگ راک هب اب نینچمه ،نازرواشک هب تیفیک اب هیلوا داوم هئارا ،یزرواشک تالوصحم تشک و تازیهجت
 و نازرواشک یارب بآ نیمأت ،اهنآ هنیزه تخادرپ و راک یورین یریگراک هب ،زور هب و بولطم یزرواشک تالآ نیشام
 و نازرواشک هب بسانم کاخ و زیخلصاح نیمز نداد رارق رایتخا رد و هدافتسا و نآ زا هنیهب و يلوصا هدافتسا شزومآ

 و راک یورین رب یدایز ریثات و مهم شقن اریز دنزادرپب يلخاد دیلوت لماوع حطس اقترا هب ناگدننک دیلوت زا تیامح
 .دراد ناتسا رد يیاز لاغتشا
 ،يیاذغ تینما و هژیو تاناکما رب لاغتشا و راک یورین رادانعم ریثات و قیقحت جباتن هب هجوت اب دوش يم داهنشیپ
 زا هدافتسا اب 94161 و 61961 و 11161ریسم بیارض اب عونت و یروآون و يتایلمع یاه دربهار و اه یژتارتسا نینچمه
 ،اه نآ يلغش یانغ و هعسوت و راک یورین یزاـسدنمناوت هب هجوت ،اه نآ هب شزومآ و هداس راک یورین مادختسا
 یدنب هتسب و لقنو لمح رد میقتسمریغ لاغتشا داجیا ،يناسنا عبانم رد درکلمع یریگ هزادنا یاـه صخاـش زا هدافتـسا

 راک یورین بذج هب سراف ناتسا رد يموب راکیب و هدرک لیصحت ناوج یاهورین یریگراک هب نینچمه و شورف و
 و اه یژتارتسا نینچمه ،يیاذغ تینما و هژیو تاناکما دوبهب هجیتن رد و ناناوج لاغتشا هلئسم دوبهب و بسانم
 .دنزادرپب عونت و یروآون و يتایلمع یاه دربهار
 ،يیاذغ تینما و هژیو تاناکما رب عبانم هنیهب صیصخت رادانعم ریثات و قیقحت جباتن هب هجوت اب دوش يم داهنشیپ
 تخانش اب 99961 و 43961 و 11161 ریسم بیارض اب عونت و یروآون و يتایلمع یاه دربهار و اه یژتارتسا
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 یاهدوک و مومس زا عقوم هب و هزادنا هب هدافتسا ،اهنآ یرادهگن و شرورپ حیحص شور و يعارز ناهایگ تایصوصخ
 یاه متسیس عاونا هب ندش زهجم ،زره یاه فلع لرتنک و زره یاه فلع رذب هب هدولآ رذب تشک زا تعنامم ،یزرواشک
 مکارت اب و بسانم نامز رد تشک و اه نآ يلاوتم تشک زا یراددوخ و تالوصحم يخرب بوانتم تشک ،یرایبآ نیون
 اقترا هب قیرط نیا زا و دنزادرپب یزرواشک تعنص رد یرو هرهب و يیاراک اقترا و عبانم هنیهب صیصخت هب بسانم
 .دنزادرپب عونت و یروآون و يتایلمع یاه دربهار و اه یژتارتسا ،يیاذغ تینما و هژیو تاناکما
 رازاب مهس ظفح و ذوفن رب يیاذغ تینما و هژیو تاناکما رادانعم ریثات و قیقحت جباتن هب هجوت اب دوش يم داهنشیپ -4 
 و یریگراک هب یارب هدومزآراک و رهام یاهورین اب 13161 و 11161 ریسم بیارض اب يتباقر یاضف و يبسن تباقر و
 بسک يشزومآ یاه هرود یرازگرب ،یزرواشک دوجوم تازیهجت و یژولونکت نیرتهب یریگ راک هب ،تازیهجت یرادهگن
 اهدرادناتسا تیاعر ،یزرواشک عرازم رد ينمیا و تشادهب ظفح و لرتنک ،سراف ناتسا میلقا و تالوصحم تاعالطا
 شرتسگ هب یزرواشک مومس زا هزادنا هب و بسانم هدافتسا و کیناگرا تالوصحم دیلوت ،اه ترکش رد یراک قالخا و
 رازاب مهس اقترا هب قیرط نیا زا و دنزادرپب ناتسا رد يیاذغ تینما داجیا و یزرواشک تعنص هژیو تاناکما هعسوت و
 .دنزادرپب بولطم يتباقر یاضف و يبسن تباقر و
 رازاب مهس ظفح و ذوفن رب يتایلمع یاه دربهار و اه یژتارتسا رادانعم ریثات و قیقحت جباتن هب هجوت اب دوش يم داهنشیپ
 يللملا نیب یوس هب تالوصحم رازاب شرتسگ اب 19161و 12161 ریسم بیارض اب يتباقر یاضف و يبسن تباقر و
 يیوسمه و يگنهامه تهج یزاس هچراپکی یاه تسایس ذاختا ،يتلود یاه تسایس ساسا رب یراذگفده ،ندش
 يیاسانش ،هاگنب حطس رد زیامتم يتباقر یاه تیزم هعسوت و ظفح ،دوجوم عبانم رب ينتبم يتفایهر داجیا ،یزاس
 هئارا و تشک یا هقطنم یوگلا هئارا و یزیر همانرب نینچمه و قطانم دیلوت یاه هنیزه شهاک و يتباقر یاه تیزم
 هب و ناتسا حطس رد هچراپکی و دحاو يتایلمع دربهار و یژتارتسا کی داجیا هب نازرواشک هب دیلوت يلمع یامنهار
 .دنزادرپب يتباقر یاضف و يبسن تباقر و رازاب مهس اقترا هب قیرط نیا زا و دنزادرپب یژتارتسا یزاس وسکی
 و يبسن تباقر و رازاب مهس ظفح و ذوفن رب عونت و یروآون رادانعم ریثات و قیقحت جباتن هب هجوت اب دوش يم داهنشیپ
 تالوصحم یدنب هتسب و دیلوت رد یروآون و تیقالخ داجیا اب 22461 و 13161 ریسم بیارض اب يتباقر یاضف
 یاهدحاو و يبایرازاب شخب هب هژیو هجوت ،نایرتشم یاه تساوخرد يسررب و يجنسرظن ،هدش دیلوت یزرواشک
 و دیدج یاهراک و بسک لیکشت تهج هنیمز داجیا ،ابقر زا یرادربوگلا و رمتسم لیلحت ،دصر ،لوصحم هعسوت
 تهج بسانم یرتسب داجیا هب نازرواشک اب يبایرازاب شخب تاداهنشیپ و رظن لدابت و رکف قاتا داجیا نینچمه
 يتباقر یاضف داجیا و يبسن تباقر و رازاب مهس اقترا هب هجیت رد و هتخادرپ تالوصحم هئارا رد یروآون و تیقالخ
 .دزادرپب بسانم
 بیرض اب یریذپ تباقر تیریدم رب رازاب مهس ظفح و ذوفن رادانعم ریثات و قیقحت جباتن هب هجوت اب دوش يم داهنشیپ
 هجدوب صیصخت و هدافتسا ،يجراخ و يلخاد یاهرازاب مهس شیازفا و نتشاد هگن تباث زا هدافتسا اب 33161 ریسم
 و تیفیک اب تالوصحم دیلوت ،اه نآ رد تکرش و يصصخت یاه هاگشیامن یرازگرب ،تاغیلبت یارب يبایرازاب شخب
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 و یزرواشک داهج نامزاس زا هدمآ تسدب تاعالطا لیلحت و هیزجت ،نایرتشم و رازاب یاهزاین هب هجوت ،بسانم تمیق
 رازاب مهس ظفح و بسک و يتباقر رازاب هب ذوفن رد تیبولطم حطس اقترا هب طبترم هدننک ينابیتشپ عیانص اب یراکمه
 .دنزادرپب یریذپ تباقر تیریدم حطس اقترا هب قیرط نیا زا و دنزادرپب فده
 اب یریذپ تباقر تیریدم رب يتباقر یاضف و يبسن تباقر رادانعم ریثات و قیقحت جباتن هب هجوت اب دوش يم داهنشیپ

 اب هبناجدنچ و هبناجود یراکمه ،يبسن یاه هنیزه رب یراذگریثأت قیرط زا دیلوت لماوع يناوارف اب19161 ریسم بیرض
 ،تقوم راک یورین زا هدافتسا و يمسرریغ لاغتشا اب يتباقر راشف شهاک ،اه شلاچ ندرک فرط رب و اه ناتسا ریاس
 مهس شیازفا تهج دیلوت شیازفا ،تارداص تهج ناهج و روشک رد يبسن تیزم یاراد تالوصحم دیلوت رب زکرمت
 هب بسن رتمک يبسن هنیزه رد تیزم بسک تهج دیلوت ندرک يصصخت ،اه ناتسا نیب یزرواشک تالوصحم تادیلوت
 و دنزادرپب يتباقر تیزم بسک و يبسن يتباقر یاضف داجیا هب ينغ يعیبط عبانم زا ناتسا یرادروخرب نینچمه و ابقر
 .دنیامن کمک یریذپ تباقر تیریدم حطس اقترا هب قیرط نیا زا
 یاضف و يبسن تباقر دننام يلماوع زا یریذپ تباقر تیریدم یریذپ ریثات و قیقحت جباتن هب هجوت اب دوش يم داهنشیپ
  عونت و یروآون ،يتایلمع یاه دربهار و اه یژتارتسا دننام يلماوع و میقتسم تروص هب يتباقر

 یریذپ فاطعنا ،هدنیآ رد ابقر اب يیورایور تهج یرورض یاه هیامرس داجیا اب ،میقتسم ریغ روط هب و رازاب مهس ظفح 
 یاهدمآرد داجیا رد تکرش يیاناوت ،يطیحم تارییغت و يتیریدم یاهدنیآرف اب یراگزاس تهج یریذپ تباقر

 شیازفا يیاناوت داجیا ،يتباقر یاهرازاب هصرع و راک و بسک رد یراگدنام تهج نامزاس يیاناوت داجیا ،يتارداص
 نتخاس مهارف ،دمآرد بسک رد اهدرادناتسا ظفح و رادیاپ دشر ،ابقر زا رتشیب ای ربارب يتعرس اب تکرش یاهدمآرد
 حیحص تیریدم هب بسانم و حیحص یراذگ فده نینچمه و نکمم هنیزه لقادح اب فادها هب ندیسر هقیرط و رازبا
 .دنزادرپب للملا نیب حطس رد و روشک ،هقطنم رد تباقر شریذپ تهج بسانم یرتسب داجیا هب یریذپ تباقر
 :ددرگ يم هئارا لیذ یاه داهنشیپ ،هدنیآ رد عوضوم نیا اب يتاقیقحت ماجنا تهج
  .دنیامن هسیاقم رضاح قیقحت اب و هداد ماجنا بیقر یزرواشک یاه تکرش رد ار رضاح قیقحت-1
 . یریذپ تباقر شیازفا رب رثوم لماوع یدنب تیولوا و يیاسانش -1
 .یزرواشک تعنص یرو هرهب و يیاراک رب رثوم لماوع یدنب تیولوا و يیاسانش -9
 . يتباقر تیزم شیازفا تهج رد نازرواشک زاین زا مزال یاه يهاگآ يسررب -4
 .یزرواشک تالوصحم شورف رد یروآون و فده رازاب رد یروآون يسررب-2
 .للملا نیب حطس رد یزرواشک تالوصحم رازاب مهس شیازفا رد شورف و عیزوت یاه لاناک تعسو ریثات يسررب-6
 .هژیو تالوصحم یزاس يللملا نیب درکیور اب یزرواشک تالوصحم یزاس یراجت یوگلا هئارا -1
  عبانم
 ،ناریا یرگشدرگ دصاقم یرگشدرگ یریذپ تباقر شجنس يموب لدم ی هعسوت .(1391) .مارهب ،نایربجنر ؛يلع ،يمظاک ؛کباب ،دنمورب

 .111-211 صص ،31 يپایپ هرامش ،1 هرامش ،1 لاس ،نیون يبایرازاب تاقیقحت يشهوژپ-يملع  همانلصف
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 هیکت اب Saez یداهنشیپ لدم ساسا رب یرهش یریذپ تباقر رب رثؤم لماوع يسررب .(1391) .بنیز ،یدابآ هکرک ؛میرم ،رف یالوش يیارضخ
 هرامش ،11 لاس ،يناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن يشهوژپ-يملع همانلصف .(نارهت رهش :یدروم هعلاطم) Coopetition موهفم رب

 .191-111 صص ،1

 يلم سنارفنک نیتسخن ،ناریا یدیلوت عیانص رد يناسنا عبانم یریذپ تباقر یاه صخاش يبایزرا ،(1391) .سابع ،تباث ؛همجن ،ينابش ناقهد
 .61-1:صص.اناداپآ يلاع شزومآ هسسؤم ،زاریش ،راک و بسک و قالخا ،تیریدم

 .یزرواشک شخب رد ناریا یریذپ تباقر هدننک نییعت لماوع .(2391) .ههیجو ،یرابج ،يقتدمحم ،یدایآ میکح کلیگ ؛دیعس ،يخسار
 .24-11 صص ،1 هرامش ،1 دلج ،یزرواشک داصتقا تاقیقحت

 یریذپ تباقر رب هنانیرفآراک راتفر ریثات .(1391) .ارهز ،یریما ؛يلع ،ناریامج یدبع ؛ههلا ،ينیسح ؛اضریلع ،یدبیم روپ يبجر
 ،9 لاس ،هعسوت و تیریدم مولع رد یدربراک تاعلاطم همانهامود .(زاریش رهش :هعلاطم دروم) یرگشدرگ کچوک یاهراکو بسک
 .16-32 صص ،(11 يپایپ) 1 هرامش

 ریثأت .(1391) .راگن ،هداز مساق ؛رین ،یدابآ جنرب يمشاه ؛نیدلا لامجدیس ،یزونز ينسحم ؛فسوی ،هدازدمحم ؛شرآ ،زیرهک حافر
 ،1 هرود ،نالک و یدربهار یاه تسایس همانلصف .هتفای هعسوت و هعسوت لاح رد بختنم یاهروشک رد یداصتقا درکلمع رب یریذپ تباقر
 .111-61 صص ،1 هرامش

 ،یدربهار تیریدم تاعلاطم .اه هاگنب یریذپ تباقر یریگ هزادنا .(1391) .مظاک ،هداز حیبذ ؛اضردمحمدیس ،یدمحا ریم ؛مارهب ،ناربجنر
 .31-16 صص ،11 هرامش

 یاهروشک اب هسیاقم رد يتباقر تیزم رد ناریا روشک يیاراک یریگ هزادنا .(2391) .دیمحدیس ،ينیسح دادادخ ؛لیعامسا ،يبسامهط هاش
 ،91 لاس ،دهاش هاگشناد يناگرزاب یاهدربهار همانلصفود ،هقطنم و ناهج ورشیپ یاهروشک اب هسیاقم رد نآ تیساسح لیلحت و بختم
 .14-31 صص ،1 هرامش

 تعنص نیمأت هریجنز یریذپ تباقر رد لیخد لماوع يبایزرا رد يبیکرت درکیور .(1391) .ادن ،يلوسر ؛سابع ،لوش ؛دیعس ،هزاورد يقداص
 .111-211 صص ،19 هرامش ،1 لاس ،يتعنص تیریدم زادنا مشچ .یزاس کیتسال

 .ناریا رد يشزرو یاهالاک تارداص يلم و یراتخاس ،يتباقر تارییغت .(2391) .هیقر ،بالرس ؛نیسح ،روپرغصا ؛ابیرف ،نایرکسع
 .61-21 صص ،91 هرامش ،11 لاس ،يتکرح راتفر و يشزرو تیریدم همان شهوژپ

 همانلصف ،ناریا یاهرهش نالک یداصتقا یریذپ تباقر يبایزرا .(1391) .نیسح ،يسامک ؛داهرف ،يشاک دادادخ ؛لیعامسا ،یربکا يلع
 .61-91 صص ،31 يپایپ هرامش ،1 لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب

 رب ينامزاس یریگدای و یربهر کبس ریثأت يسررب .(1391) .لضفلاوبا ،یدابآ نکر یدواد ؛زانهش ،هداز بیان ؛نسحم ،یدابآ تمحر حالف
 نیون يشهوژپ یاهدرکیور ،دزی هقطنم تارباخم نانکراک نیب رد یروآون دنیآرف و نانکراک یروآون یاه یرگ يجنایم اب یریذپ تباقر
 .12-19 صص ،1 دلج ،1 هرامش ،یرادباسح و تیریدم رد

 هلجم .همیب رازاب يیاراک و يیوج هفرص ءاقترا یاتسار رد کیژولونکت یاه یروآون یریگراک هب يسررب .(1391) .همطاف ،هداز لگ
 .111-11 صص ،11 هرامش ،1 لاس ،يناسنا مولع تاعلاطم رد نیون یاهدرواتسد

 ،یزرواشک شخب رد ناریا یریذپ تباقر هدننک نییعت لماوع .(2391) .ههیجو ،یرابج ؛دیعس ،يخسار ؛يقتدمحم ،یدابآ میکح کلیگ
 .24-11 صص ،19 يپایپ ،1 هرامش ،1 دلج یزرواشک داصتقا تاقیقحت

 هرامش ،12 هرود ،یداصتقا تاقیقحت ،يناهج یاهرازاب رد ناریا ی هتسپ يتارداص یریذپ تباقر .(2391) .رحس ،يلالج ؛لضفلاوبا ،یدومحم
 .613-123 صص ،4

 شیامآ و یزیر همانرب ،ارگ هنیمز درکیور اب یرهش يتیوه یریذپ تباقر یاه تیفرظ و داعبا نییبت .(1391) .يفطصم ،رفدازهب ؛رغصا ،يئالوم
 .211-13 صص ،1 هرامش ،91 هرود ،اضف
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-يملع همانلصف ،ناریا یاهرهش یداصتقا یریذپ تباقر تیعضو يسررب .(6391) .هدیعس ،یولع ؛يلع ،جربراهچ يقشع ؛نیسح ،رف مظن
 .19-91 صص ،(11يپایپ) 4 هرامش ،2 لاس ،یرهش تیریدم و داصتقا يشهوژپ

 یزاس لدم و یزاف تیفیک شرتسگ درکیور اب دیلوت یریذپ تباقر یاهدربهار نییبت .(6391) .نیدباعلا نیز ،هدازربکا ؛دمحم ،ریطخ روپ يلو
 .221-291 صص ،64 هرامش ،21 لاس ،يتعنص تیریدم تاعلاطم يشهوژپ-يملع همانلصف ،درکلمع درکراک یریسفت یراتخاس

 صخاش رد راک یورین رازاب يیاراک و الاک رازاب يیاراک نیب تدمدنلب هطبار يسررب .(1391) .اراس ،یدابق ؛نویامه ،ربجنر ؛همغن ،رورنه
 ،یداصتقا یزاس لدم تاقیقحت همانلصف .ایسآ بختنم یاهروشک رد (یداصتقا دشر) یداصتقا يبایماک یاهریغتم و يناهج یریذپ تباقر
 .111-241 صص ،19 هرامش
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