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 هدیکچ
 تیهام و فده هب هجوت اب شهوژپ نیا رد .دوب ناجنز رهش ِیاه هلحم رد نآ یبایزرا و یموب لدم نییبت شهوژپ نیا زا فده
 ِیرامآ هعماج .دش هدافتسا ِیراتخاس تالداعم ِیزاسلدم شور و داینب هداد شور بلاق ود رد یبیکرت شهوژپ شور زا شهوژپ
 قیمع هبحاصم رفن 07 اب دنمفده ِیریگ هنومن شور هب هک دندوب یهاگشناد ناصصختم و یملع ۀعماج ناگربخ ،شهوژپ یفیک شخب
 ِیریگ هنومن شور هب هک ناجنز رهش ِیاه هلحم نینکاس لماش ،شهوژپ یمک شخب رد ِیرامآ ۀعماج .دمآ لمع هب هتفای راتخاس همین

 هنومن مجح ناونع هب رفن 080 دادعت نارکوک لومرف زا هدافتسا اب .دندش باختنا هناگ 50 ِیاه هلحم دنمفده تروصب و ِیا هشوخ
 ناجنز رهش یعامتجا هعسوت لدم هک داد ناشن یفیک شخب جیاتن .دیدرگ عیزوت اه هلحم رد هتخاس ققحم همانشسرپ و هدیدرگ باختنا

 داعبا ریثات و دش ِیزاس هیضرف هدش جارختسا دعب 5 ساسا رب ،لدم هئارا زا سپ .دشاب یم صخاش 05 و هفلوم 47 ،دعب 5 لماش
 رهش یعامتجا هعسوت رب یعامتجا ۀعسوت قالخا و یعامتجا تینما ،یگدنز تیفیک ،یعامتجا تلادع ،یعامتجا قافو و یگتسبمه
 هب همانشسرپ هزاس یئاور .تفرگ رارق یبایزرا دروم Smart PLS رازفا مرن و ِیراتخاس تالداعم ِیزاس لدم زا هدافتسا اب ناجنز
 هب یعامتجا قافو و یگتسبمه دعب هک داد ناشن ِیراتخاس تالداعم ِیزاسلدم جیاتن .تفرگ رارق یبایزرا دروم یبیکرت ییایاپ هارمه
 دعب و 770/7 هزادنا هب یعامتجا تینما دعب ،700/7 هزادنا هب یگدنز تیفیک دعب ،075/7هزادنا هب یعامتجا تلادع دعب ،/000هزادنا
 .دنتسه راذگ ریثات ناجنز رهش رد یعامتجا هعسوت رب 485/7 هزادنا هب یعامتجا ۀعسوت قالخا

 ۀعسوت قالخا ،یعامتجا تینما ،یگدنز تیفیک ،یعامتجا تلادع ،یعامتجا قافو و یگتسبمه ،یعامتجا هعسوت :یدیلک تاملک
 .یعامتجا
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 همدقم

 و يگنهرف ،يسایس ،یداصتقا) عامتجا رد هعسوت عون راهچ اب لقادح ،يعامتجا تایح ۀناگراهچ یاه هزوح بسحرب
 و ذوفن ،لماعت یاراد رگیدکی اب یا هعماج ره رد يلم ۀعسوت دنیارف رد ،هعسوت ماسقا نیا هک میراد راکورس (يعامتجا
 :1391 ،ناراکمه و يفطل) دنرادروخرب دوخ صاخ یاه يگژیو و يبسن لالقتسا ،1تیوه زا و هدوب لباقتم طابترا

 :6391 ،هدازرامعم و يناولا) دوش يم حرطم یا هلحم و یرهش ،یروشک ،يناهج :حطس راهچ رد يگتفای هعسوت .(11
 لماعت و لباقتم طابترا نتشاد مغر هب تسا يگناگی و ماجسنا ۀزوح هک يعامتجا ۀعسوت ۀزوح ساسا نیا رب و (141
 .تسا هعلاطم لباق يعامتجا تیعقاو کی ۀلزنم هب و تسا رادروخرب يبسن لالقتسا و تیوه زا ،اه هزوح ریاس اب
 هتشذگ ۀهد جنپ رد هکنآ مغر هب ،ناسنا يگدنز يعامتجا تیعضو دوبهب هب فوطعم یرما ناونع هب يعامتجا ۀعسوت
 و یزیر همانرب ماظن رد یا هتسیاب هاگیاج زا زونه اما هتفرگ رارق ناهج نادنمشیدنا و نارظنبحاص یدج هجوت دروم
 ای یداصتقا ۀعسوت هژیو هب ،هعسوت ثحابم هیشاح رد یا هلوقم ناونع هب رثکادح ای هدوبن رادروخرب اهروشک ۀعسوت

 رد يعامتجا ۀعسوت موهفم رگید یوس زا .(211 :6391 ،ناراکمه و داژن دارمانآ) تسا هتفرگن رارق هجوت دروم يتعنص
 هردنآ هک روطنامه .تسین رادروخرب ينادنچ يیانشور و حوضو زا یرظن و يموهفم ظاحل هب ،يعامتجا مولع نامتفگ
 یراشفاپ رظن نیا رب داقتنا نآ رد و هتخادرپ هتفاین هعسوت یاهروشک ِیيسانش هعماج زا داقتنا هب (1131) کنارف ردنوگ
 زین و شزرا دقاف تیعقاو اب يیورایور رد يبرجت رظن زا نآ یا هعسوت یاهوگلا و دیدج يسانش هعماج نیا هک دنک يم
 ناریا يمالسا یروهمج يتسدالاب دانسا رد .(Hanss,2015:119) تساسران کیسالک یاهرایعم رب انب ،یرظن ظاحل زا
 هعسوت یاه هفلوم و داعبا زا يخرب هب یرتشیب هجوت هلاس جنپ هعسوت یاه همانرب و زادنا مشچ دنس ،يساسا نوناق دننام
 هراشا يساسا نوناق ما يس و مهن و تسیب ،موس ،مود لوصا هب ناوت يم لاثم یارب .تسا هتفرگ تروص يعامتجا
 صوصخ رد يساسا نوناق رد هحورطم لماوع هب هجوت اب .(3391 ،يمالسا یاروش سلجم یاه شهوژپ زکرم)دومن
 اب يلو .دنا هتفای تسد يیاه تیقفوم هب 1ينینقت یاه يشم  طخ نیودت رد اه تلود دسر يم رظن هب ،يعامتجا هعسوت
 رد يگتفای هعسوت لماوع نیب يقیمع فاکش هک میوش يم هجوتم اهناتسا رد لماوع نیا هسیاقم و ينیع تادهاشم
 ،یریرح) دراد دوجو مه يتالکشم و هدیدرگن عیزوت ناسکی تروصب اهنآ زا مادک ره نزو و هتشاد دوجو اهرهش
 دعب رد لاثم یارب .تسین بسانم نادنچ ناجنز رهش هاگیاج و هدوبن ينثتسم هدعاق نیا زا مه ناجنز رهش .(2191
 تیفیک دعب رد ای و دراد رارق ينییاپ حطس رد يعامتجا یاه بیسآ زا یریگشیپ دننام يیاه هفلوم 9يعامتجا تینما
 ،يیانبریز تامدخ هب يسرتسد ،يعامتجا تیامح دننام يیاه هفلوم تسا هدش هدیمان 4يعامتجا هافر نامه هک يگدنز
 تیعضو ،هداوناخ تابث و تمالس ،نکسم ،لاغتشا ،يتیعمج یاهتسایس ،نامرد و تشادهب و تمالس تامدخ
 ،يمومع تیعمج یداوساب ،شرورپ و شزومآ ،یا هفرح و ينف شزومآ ،يعامتجا نیمأت ،ناناوج تیعضو ،نادنملاس
 فاکش ،یداصتقا تلادع دعب رد روطنیمه ،دنرادن ناجنز رهش رد يتباث تبسن هک دنتسه يلماوع وزج يلاع شزومآ
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 زین يعامتجا تلادع دعب رد (13: 1391 ،ناراکمه و يکلم) دراد دوجو هعماج رادروخرب و مورحم قطانم نیب يقیمع
 رد هک دنوش يم حرطم یرهش تامدخ یاهیربراک زا یرادروخرب نازیم اب نانکاس يعامتجا -یداصتقا حطس يیاه هفلوم
 .(1391 ،ناراکمه و هدازیلع) دنرادن ينودم و صخشم یاه هزادنا

 هک تسا نیا زا يکاح ،يعامتجا هزوح ًالاصوصخم يگتفای هعسوت صوصخ رد نیشیپ تاقیقحت هعلاطم و يسررب
 چیه زین نآ یاه هلحم و ناجنز رهش رد دوجوم یرهش هیحان هس رد و هدش ماجنا هزوح نیا رد يکدنا تاعلاطم
 طسوت هک ناجنز ناتسا هعسوت یاه همانرب رد لمأت اب يتلود شخب رد نینچمه .تسا هتفرگن تروص یا هعلاطم
 هوالع و هتشادن دوجو اه همانرب يلمع و یرظن درکیور رد يصخشم ماجسنا هک میبای يمرد ،هدش نیودت دشرا ناریدم
 تایضتقم نایم زین ناتسا حطس رد ،دنرادن قابطنا 1يناهج عامجا دروم یاه هفلؤم اب هعسوت یاه هفلؤم و داعبا هکنیا رب
 درک نییعت صخشم و حضاو تروص هب ناوت يمن نیاربانب .درادن دوجو مزال يگنهامه یداصتقا و يعامتجا ،يگنهرف
 و عماج کرادا رگید ریبعت هب .تسا مادک ناجنز رهش یاه هلحم يعامتجا هعسوت یاه هفلوم و داعبا ،اه صخاش هک
 یاه هلحم هسیاقم هب ناوت يمن و هتفرگن تروص هعسوت یاه همانرب رد فاصنا و تلادع و يعامتجا هعسوت زا يصخشم
 نازیم و يعامتجا هعسوت یاه صخاش و داعبا هک تفگ ناوت يمن اذل .تخادرپ يعامتجا هعسوت رظنم زا ناجنز رهش
 ؟تسا هنوگچ اه هلحم نیب رد ناجنز رهش يعامتجا هعسوت رد اهنآ یراذگ ریثات
 یرظن ینابم 
 ای ينمض روط هب رصاعم و کیسالک يسانش هعماج نارظنبحاص بلغا راثآ و اه هاگدید رد يعامتجا هعسوت عوضوم

 میسقت نردم ای يتعنص و يتنس هتسد ود هب ار عماوج يعامتجا راک میسقت باتک رد 1میکرود .تسا هدش حرطم حیرص
 ينتبم 9يعامتجا مظن و تیسنج و نس نوچ لوحم یاهرایعم رب ينتبم هداس راک میسقت یاراد يتنس عماوج .دنک يم
 .(Orestes and et al,2016) دراد يبهذم بلاغ گنر يعمج نادجو نیا .تسا يعمج نادجو رظن زا یریذپ هباشت رب
 2کیناگرا مظن و ماجسنا و صصخت نوچ يیاهرایعم رب ينتبم قیمع و هدرتسگ راک میسقت یاراد 4نردم عماوج يلو
 هعسوت یاه صخاش ناونع هب يندم قالخا و 6يندم یاهداهن ،عماوج عون نیا رد .تسا یریذپ توافت رب يتبم
 يخرب یور مه رصاعم نارظنبحاص .(13 :2391 ،يثالث) دننک يم ادیپ يهجوت لباق رایسب تیمها و هاگیاج يعامتجا
 يعامتجا هیامرس ،1نملک ؛(1131) یا هعماج عامتجا ،1زنوسراپ .دنا هدرک دیکات يعامتجا هعسوت یاه صخاش زا
 ،(1131) يعامتجا شنک ،11ویدروب ؛(1131)يناسنا تیوه ،11نروم ؛(1331) يندم هعماج ،3ردناسکلا ؛(4331)
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 1331)يطابترا تینالقع و يعامتجا تاطابترا ،يناگمه هرتسگ ،1سامرباه ؛(1111 )يعامتجا ناسنا ،1فوردنراد
 تیوه ،2زنیکنج ؛(1331) تیوه هبرجت ،4بیارک ؛(1331)يعامتجا هیامرس و يصخش تیوه ،9زندیگ ؛(3131و
 حرطم ار (1111) ندوب ناسنا ،1رچرآ و (1111و3331) سفن تزع و دهعت ،دامتعا ،6کروب ؛(6331) يعامتجا
 .(1391 ،يکمرا دازآ) دنا هدرک
 تاقوا ،یرهش ينیرفآ زاب ،تیوهریظن نآ یاه صخاش زا يخرب ظاحل زا مه ناریا رد 1يعامتجا هعسوت عوضوم 
 موهفم 2331 لاس رد .(1391 ،یدمحا خیش و يبیبح) تسا هتفرگ رارق هجوت دروم هریغ و يعامتجا داقتعا ،تغارف
 تفرگ رارق هجوت دروم رقف اب هزرابم اب طابترا رد هژیو هب ،کاهنپک لمعلاروتسد نیلوا هینایب رد يعامتجا هعسوت
 رب يلو دهد يم رارق يلم یاه تلود هدهع رب ار رقف اب هلباقم يلصا تیلوئسم هینایب نیا .(2391 ،ناراکمه و نزوررپ)
  .دنک يم دیکات رظان ناونع هب مه يللملا نیب عامتجا
 و طسب ينعم هب زین يعامتجا هعسوت .تسا هعماج ره رد اهناسنا هعومجم هملک صخا ينعم هب يعامتجا موهفم
 هعسوت لمکم و هعماج يلصا درکراک ،نومضم نیا اب يعامتجا هعسوت .تسا هعماج نیمه میکحت و ضیرعت
 ره رد هبناج همه و نزاوتم ای يلم هعسوت هزورما .(Holden and et al,2016) تسا يگنهرف و يسایس ،یداصتقا

 رظن حمطم مه اب لباقتم طابترا رد و نامزمه يعامتجا تایح دعب راهچ ره نآ رد هک تسا یدنیارف هب رظان هعماج
 یاه هبنج نیب داعبا نیا زا کیره رد ،تسا هدش حرطم یزورما نیون یاه هاگدید رد هک یروطنامه هتبلا .دنریگ رارق
 یرگید زا یادج کی چیه هک یروط هب دراد دوجو يگدینت مه رد و لماعت نالک و درخ حوطس ای ينهذ و ينیع
 .(Ciorici and Dantzler,2019) تسین
 یرادیاپ " ناونع اب يشهوژپ هک (1111) نیراباج و گربنزیا قیقحت هب ناوت يم هلاقم نیا عوضوم صوصخ رد
 هس کارتشا زا رادیاپ هعسوت اهنآ شهوژپ رد .دومن هراشا ،دنا هداد ماجنا " دیدج يموهفم بوچراهچ کی :يعامتجا
 قیقحت رد .(Eizenberg and Jabareen,2017) دیآ يم تسدب يطیحم تسیز و یداصتقا ،يعامتجا یرادیاپ لماع
 و دراد دوجو يبرجت و یرظن تاعلاطم نادقف يعامتجا یرادیاپ صوصخ رد هک دندقتعم ناگدنسیون نیا ،یرگید
 ندرک رپ فده اب تسیاب يم تاعلاطم و درادن دوجو عامتجا هملک یارب میهافم و فیراعت صوصخ رد يگچراپکی
 و گنهرف ،داژ ن ،گنر ره زا رظن فرص يعامتجا یرادیاپ زا دیدج يموهفم بوچراچ کی هئارا و فاکش نیا
 فعض و توق طاقن زا يهاگآ هزورما .(Eizenberg and et al,2020) .دوش ماجنا یداصتقا و يعامتجا تیعضو
 دوش يم بوسحم اه همانرب و اه حرط ی هئارا تهج ترورض يعون ،رادیاپ ی هعسوت هب يبای تسد یارب قطانم
(Eizenberg and Jabareen,2017). یداهن و يطیحم تسیز ،يعامتجا ،یداصتقا داعبا یاراد رادیاپ هعسوت عقاو رد 
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 هئارا یاه صخاش و رادیاپ هعسوت تایبدا هب هجوت اب بختنم تروص هب يیاه صخاش دعب ره رد هک تسا یدبلاک
 نیا رد .( Yang and et al,2017) تسا هدش هتفرگ رظن رد ،1دحتم للم نامزاس رادیاپ هعسوت نویسیمک طسوت هدش
 تلادع ،يعامتجا قافو و يگتسبمه نوچمه یداعبا هک رادیاپ هعسوت يعامتجا هفلوم هک تسا نیا رب دصق شهوژپ
 يعامتجا هعسوت یارب يلدم و هتفرگ رارق يسررب دروم ،دریگ يم رب رد ار يعامتجا تینما و يگدنز تیفیک ،يعامتجا

 .ددرگ هئارا ناجنز رهش
 شهوژپ یاه هتفای

 ،رضاح شهوژپ .(3391 ،یدیفم) دنوش يم میسقت یدربراک و یا هعسوت ،یداینب یاه شهوژپ هب اه شهوژپ عاونا
 هک دومن یدنب هقبط ناوت يم يعطقم و يلوط هتسد ود رد قیقحت نامز رظن زا ار اه شهوژپ .دشابيم یا هعسوت يشهوژپ
 میسقت هتخیمآ و يفیک ،يمک هتسد هس هب زین اه هداد تیهام یانبم رب شهوژپ .تسا يعطقم عون زا رضاح شهوژپ
 یاهشور قیفلت قیرط زا يبیکرت شهوژپ شور زا شهوژپ تیهام و فده هب هجوت اب شهوژپ نیا رد .دنوش يم
 هک دننکيم نایب و دنناديم رتهتسجرب همه زا ار يفاشتکا حرط ،يبیکرت شهوژپ رد .تسا هدش هدافتسا يمک و يفیک
 کی لماش) دنیآرف يسررب هب و هدوب نیعمان تیعقوم هرابرد يبایهنیمز ددصرد رگشهوژپ ،يفاشتکا ۀتخیمآ حرط رد
 دزادرپيم يفیک یاه هداد یروآدرگ هب ادتبا روظنم نیا یارب .دزادرپ يم داینب هداد هیرظن درکیور اب (اهتیلاعف زا يلاوت
 نیا رد .دوشيم هداد یرتشیب تیمها يفیک یاه هداد هب حرط عون نیا رد .دنوش يم یروآدرگ يمک یاه هداد سپس و
 یانبمرب سپس و هدرک يسررب دودحم ناگدننکتکرش اب ار شهوژپ عوضوم يفیک ظاحل زا ادتبا رگشهوژپ ،حرط
 يفاشتکا قیقحت ،فده رظن زا قیقحت شور ،نیاربانب .دیامنيم مادقا رظن دروم رازبا تخاس هب تبسن يفیک یاه هتفای
 رد يعامتجا هعسوت یوگلا يحارط يلصا فده شهوژپ نیا رد هک اجنآ زا و قوف بلاطم هب هجوت اب .تسا
 تخانش روط نیمه و هنیمز نیا رد عوضوم رتشیب تخانش و قیمع يسررب روظنمهب ؛دشاب يم ناجنز رهش یاه هلحم
 هبحاصم زا ،یرظن ينابم و یا هناخباتک تاعلاطم زا هدافتسا رب هوالع ،اه هداد یروآ عمج روظنم هب ،اهنآ رب رثؤم لماوع
 :دشاب يم هلحرم ود یاراد رضاح شهوژپ ،اذل .دش هدافتسا رتشیب کرد یارب هتفایراتخاس همین قیمع
 اب طبترم هنیشیپ و تاعلاطم ،یرظن ينابم هلحرم نیا رد :(وگلا تخاس و داعبا يیاسانش) يفیک شور ،لوا ۀلحرم .1/9
 و يسررب ،شهوژپ زا هلحرم نیا يلصا فده .دش نیودت و میظنت يمتسیس یدرکیور اب و لیلحت ،يسررب عوضوم
 هلحرم نیا رد نیاربانب .دوب ناجنز رهش یاه هلحم رد يعامتجا هعسوت یوگلا اب طبترم یاه هلوقم و میهافم شواک
 و قیمع یاه هبحاصم قیرط زا ،ناجنز رهش یاه هلحم رد يعامتجا هعسوت یوگلا یاه صخاش و اه هفلوم ،داعبا
 و یروآ عمج مزال يفیک یاه هداد ،دندش باختنا دنمفده تروصهب هک يملع ناگربخ اب یدارفنا تروصهب يفاشتکا
 و يیاسانش رظن دروم یاه صخاش و اه هفلوم ،داعبا ،يشهوژپ يکینکت هباثم هب داینب هداد هیرظن شور زا هدافتسا اب
 رهش یاه هلحم رد يعامتجا هعسوت یوگلا ،اه صخاش و اه هفلوم ،داعبا نیا ساسا رب سپس .دنتفرگ رارق لیلحت دروم
 .دش هئارا ناجنز

                                                                 
1 United Nations Commission on Sustainable Development 
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 يفیک ی هلحرم رد هک يیاه صخاش و اه هفلوم ،داعبا هلحرم نیا رد :(وگلا يجنسرابتعا) يمک شور ،مود هلحرم .1/9
 هب يلماع راب قیرط زا اهنآ تیمها و دش هداد رارق ناعفنیذ یرامآ یهعماج تواضق ضرعم رد ،دندمآ تسد هب

 .دش يجنسرابتعا يمک تروص
  یرامآ هعماج
 يفیک شخب رد یرامآ ۀعماج .دشاب يم يمک شخب و يفیک شخب یرامآ هعماج لماش ،هعلاطم نیا رد یرامآ هعماج
 تیریدم ،کیژتارتسا تیریدم ،يسانش هعماج یاه هتشر رد يهاگشناد ناصصختم و يملع ۀعماج ناگربخ ،شهوژپ
 رادروخرب یریگ میمصت حوطس رد يیارجا قباوس زا هک دندوب یرهش یزیر همانربو یرامعم ،یرهش تیریدم ،يتلود
 یریگ هنومن ساسا رب روشک فلتخم یاه هاگشناد زا هرفن 11 هورگ نیا .دنراد مان هاگآ ناگربخ حالطصا هب و هدوب
  .دش ماجنا یرظن عابشا نامز ات اهنآ اب هتفای راتخاس همین قیمع هبحاصم دنیآرف و باختنا ،دنمفده
 ساسا رب یرامآ هعماج دادعت .دوب ناجنز رهش یاه هلحم رد نکاس دارفا لماش ،شهوژپ يمک شخب رد یرامآ ۀعماج
 دنمفده تروصب و یا هشوخ یریگ هنومن شور .دوب رفن 111194 اب ربارب 1391 لاس رد ناریا رامآ زکرم تادنتسم
 و هدیدرگ باختنا هنومن مجح ناونع هب رفن 419 دادعت نارکوک لومرف زا هدافتسا اب .دندش باختنا هناگ 21 یاه هلحم
 و اه هنومن نییعت دنیارف .دیدرگ عیزوت اه هلحم نیا رد نکاس دارفا نیب رد ناجنز رهش بختنم یاه هلحم رد همانشسرپ
 زا رتمک تیعمج هک يحاون یاه هلحم و دش هتفرگ رظن رد ناجنز رهش هناگ هس يحاون ادتبا هک دوب یا هنوگ هب اه هلحم
 حرش هب ،دندش يم لیلحت و هیزجت دیاب هک يطاقن ناونع هب يحاون يقبام و هدیدرگ فذح دندوب اراد ار رفن 1112
  .دندیدرگ باختنا (1) لودج

 بختنم یاه هلحم هب هنومن مجح عیزوت نییعت :1 لودج

 اهرایعم
 يحاون
 کی هیحان ود هیحان هس هیحان

 هلحم 19 هلحم 12 هلحم 19 اه هلحم دادعت
 3666111 1116111 1316141 (رفن) اه هلحم تیعمج
 هلحم 11 هلحم 6 هلحم 3 تیعمج رفن 1112 زا رتمک یاه هلحم فذح
 121 13 691 (رفن) بختنم یاه هلحم هب هنومن مجح عیزوت

 419 اه همانشسرپ عمج
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 خساپ همانشسرپ تالاوئس هب و هدش عیزوت اهنآ نیب همانشسرپ و هتشاد روضح تالحم رد هک یدارفا یاه يگژیو
 دارفا ،بلطواد دارفا ،رایدوخ یاه هورگ ،(فده هعماج) يلحم هعماج ناگرزب و نادیفس شیر :زا تسترابع دنا هداد
 نیب رد رفن 419 دادعت هب همانشسرپ هک هناگ 21 یاه هلحم زا کی ره مهس تیاهن رد .هژیو یاه هورگ ،هعماج بوبحم
 .دشاب يم (1) لودج تروصب دیدرگ عیزوت ،اه هلحم رد دوجوم تیعمج بسانت هب اهنآ

 هناگ 52 یاه هلحم رد اه هنومن عیزوت :2 لودج

 دارفا دادعت هلحم مان فیدر دارفا دادعت هلحم مان فیدر
 41 هیراصنا  41 2  دادرخ یوک 1
 11 کنوپ یوک 21 6 ریبکریما کرهش 1
 19 رهشلگ 61 1 رهش ابیز 9

 1 اهغابد هلحم 11 1 هشیدنا ناتسلگ یوک 4
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 11 هینوگ هلحم 11 11 هوک نیئاپ یوک 2

 11 ادهش دجسم هلحم 31 29 نادنمراک کرهش 6

 11 يکشم هچوک 11 11 هاگدورف 1

 11 هیدامتعا 11 11 گنهرف یوک 1

 11 يلامش یدعس 11 11 دابآ مالسا 3

 41 هیدجما 91 19 هیهلا یوک 11

 11 سنارت 41 1 حتاف 11

 19 میس يب 21 1 یرادلگنجرس 11

 419 هدش عیزوت یاه همانشسرپ 91 ناتسراهب یوک 91
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و یراذگمان هب ًالاصخشم هک لیلحت زا يشخب"دننک يم فیصوت هنوگنیا ار زاب یراذگدک نیبروک و سوارتسا
 نیا رد رتهب ترابع هب .(Strauss and Corbin, 1998) "دوش يم طوبرم اه هداد قیقد يسررب قیرط زا هدیدپ یدنب هتسد
 .دنوش يم یدنب هقبط هباشم تاعوضوم اب طابترا ساسا رب کرادم و دانسا و اه هبحاصم نورد میهافم یراذگدک عون
 و میهافم نورد هب دانسا و اه هبحاصم زا هدش بسک تاعالطا هوبنا ندرک هصالخ و ریطقت ،هلحرم نیا هجیتن
 اه هداد لیلحت یارب شیارگ ود ،یرظن یراذگدک شور رد .دنتسه هباشم تالاوس نیا رد هک تسا يیاه یدنب هتسد
 هملک هب هملک و طخ هب طخ ار اه هداد و نوتم ينعی .دنزادرپ يمزج هب زج لیلحت هب نارگشهوژپ زا يخرب .دراد دوجو
 یراذگدک ار یدیلک نیماضم و تاکن اهنت شور نیا ندوب ریگ تقو لیلد هب زین يخرب .دنهد يم رارق لیلحت دروم
  .دننک يم
 یراذگدک دنیآرف ،داینب هداد شور ساسا رب ،اه هبحاصم نتم ندز شرب اب ،اه نآ ندومن هدایپ و اه هبحاصم ماجنا زا سپ
 روظنم هب ،زاب یراذگدک زا سپ .دش يیاسانش (9) لودج قباطم زاب دک 12 هعلاطم نیا رد .دش ماجنا زاب
 ماجنا یروحم یراذگدک شور زا هدافتسا اب اه هداد لیلحت ،اه هلوقم رد اه نآ یدنب هتسد و یدنب هلوقم ،یزادرپ موهفم
 لمع نیا .تسا (زاب یراذگدک هلحرم رد) هدش دیلوت یاه هلوقم نیب هطبار داجیا یروحم یراذگدک زا فده .دش
 تلوهس هب ار یزادرپ هیرظن دنیارف ات دنک يم کمک زادرپ هیرظن هب و دوش يم ماجنا يمیادراپ یوگلا ساسا رب ًالالومعم
 يلصا یدنب هتسد .دراد رارق اه هلوقم زا يکی شرتسگ و طسب رب یروحم یراذگدک رد يهد طابترا ساسا .دهد ماجنا
 طبترم يلصا یدنب هتسد نیا اب اه یدنب هتسد ریاس و دوش يم فیرعت هدیدپ ناونعب (یروحم دادیور ای هدیا دننام)
 یا هعومجم هب هنیمز .دندرگ يم هدیدپ هعسوت و داجیا هب رجنم هک دنتسه يیاهدادیور و دراوم يّللع طیارش .دنوش يم
 .دراد رارق نآ رد هدیدپ هک دنراد هراشا طیارش زا یرت هدرتسگ هعومجم هب رگ هلخادم طیارش و ،طیارش زا هژیو
 تیاهنرد و دنهد يم خر هدیدپ هجیتن ناونعب هک دننک يم هراشا يیاه خساپ و تامادقا هب ،لباقت ای شنک یاهدربهار
 یروحم دک 31 هعلاطم نیا رد .دنراد هراشا اهدمایپ هب اهخساپ و تامادقا نیا – هتساوخان ای هتساوخ- یاه هداتس
 تیفیک ،یداصتقا تلادع ،يگنهرف تلادع ،يعامتجا تلادع ،يعامتجا یاضف یربارب ،یرهش طیحم رب تیکلام لماش
 ،شزومآ تیفیک ،يمومع لقن و لمح تیفیک ،حیرفت و يمرگرس تیفیک ،یراجت تیفیک ،يبهذم تیفیک ،ينوکسم
 ،قلعت سح ،یزاسون ،(تینما ساسحا) ينهذ تینما ،ينیع تینما ،يمومع تشادهب و طیحم تیفیک ،يسرتسد تیفیک
 .دش يیاسانش رییغت هب لیم و يعامتجا دامتعا
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 ،باختنا دنیآرف زا تسا ترابع يباختنا یراذگدک .دش ماجنا يباختنا یراذگدک ،داینب هداد شور هلحرم نیرخآ رد
 هک يیاه یدنب هتسد لیمکت و ،طباور نیا رابتعا دییأت ،اه یدنب هتسد رگید اب نآ دنم ماظن ندرک طبترم ،يلصا یدنب هتسد
 هلحرم ،یروحم یراذگدک و زاب یراذگدک جیاتن ساسا رب يباختنا یراذگدک .دنراد یرتشیب هعسوت و حالصا هب زاین
 نآ و هداد طبر اه هلوقم رگید هب دنم ماظن لکش هب ار یروحم هلوقم هک بیترت نیا هب .تسا یزادرپ هیرظن يلصا
 يم حالصا ،دنراد زاین یرتشیب هعسوت و دوبهب هب هک ار يیاه هلوقم و هدرک هئارا تیاور کی بوچراچ رد ار طباور
 تسد هب ریز بیترت هب يعامتجا هعسوت لدم یاه صخاش و اه هفلوم يباختنا یراذگدک نیا ساسا رب ،نیاربانب .دنک
 تینما ،يگدنز تیفیک ،يعامتجا تلادع ،يعامتجا قافو و يگتسبمه لماش يباختنا دک 2 هعلاطم نیا رد .دمآ
 زا هدش جارختسا يباختنا و یروحم ،زاب یاهدک ،(9) لودج رد .دیدرگ يیاسانش يعامتجا ۀعسوت قالخا و يعامتجا

 .تسا هدش هئارا يعامتجا هعسوت یوگلا يحارط روظنم هب هدش ماجنا هبحاصم 11
 داینب هداد شور زا هدش جارختسا یاه صخاش و اه هفلوم ،داعبا :3 لودج

 (صخاش) زاب دک (هفلوم) یروحم دک (دعب) يباختنا دک

 يعامتجا قافو و يگتسبمه
 یرهش طیحم رب تیکلام •
 يعامتجا یاضف یربارب •

 یرهش طیحم ظفح رد تیلوئسم •
 دوخ ی هناخ دننام رهش هب شرگن •
 يیارگ هداوناخ •
 (روضح تدم و دادعت) یا هلحم یاه یریگ میمصت رد تکرش •
 يتلود ریغ یاهلکشت رد تکرش •
 يمدرم هیریخ زکارم رد تیوضع •
 يمدرم و يندم یاهداهن رد تیوضع •
 ناگدید بیسآ هب کمک •

 يعامتجا تلادع
 

 يعامتجا تلادع •
 يگنهرف تلادع •
 یداصتقا تلادع •

 تاعالطا هب اه هلحم يبایتسد نازیم •
 هناسر هب اه هلحم يبایتسد نازیم •
 یزاجم یاه لاناکزا هدافتسا •
 تنرتنیا هب اه هلحم يبایتسد نازیم •
 هلحم هب يصاصتخا هجدوب •
 ناگدروخلاس و نادنملاس هناخ یارب يیاج صاصتخا •
 سوبوتا هاگتسیا •
 باتک هعلاطم یاه هاگتسیا •
 رقف تیعضو •
 یراکیب خرن •
 يتلود هنارای زا هدافتسا •

 يگدنز تیفیک

 ينوکسم تیفیک
 يبهذم تیفیک
 یراجت تیفیک
 حیرفت و يمرگرس تیفیک
 يمومع لقن و لمح تیفیک
 شزومآ تیفیک
 يسرتسد تیفیک
 يمومع تشادهب و طیحم تیفیک

 انب تخاس لاس •
 انب رد یراکلگ و یزادرپ رون ،گنر زا هدافتسا •
 يبهذم تائیه و دجسم دوجو •
 گرزب یاه هاگشورف و اه هزاغم دوجو •
 هناخباتک دادعت •
 يشزرو زکارم دادعت •
 زبس یاضف و اهکراپ دادعت •
 يمومع یاه گنیکراپ دادعت •
 يناشن شتآ دادعت •
 کدوک دهم و يیادتبا هسردم دادعت •
 درگاش هب ملعم تبسن •
 داوساب نانز هب نادرم تبسن •
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 نابایخ و هچوک تیعضو •
 يتشادهب تاناکما •
 هاگنامرد و ناتسرامیب دادعت •

 
 يعامتجا تینما

 ينیع تینما

 (تینما ساسحا) ينهذ تینما

 يماظتنا هاگساپ •
 يشکدوخ دادعت •
 (يموق ای يگداوناخ) يعمج هتسد یاه عازن دادعت •
 دیلاوم دصرد •
 دایتعا نازیم •
 يناج تینما ساسحا •
  يلام تینما ساسحا •

 يعامتجا ۀعسوت قالخا
 

 یزاسون

 قلعت سح

 يعامتجا دامتعا

 رییغت هب لیم

 تفرشیپ هب زاین •
 يگدنز زا تیاضر •
 طیحم زا تیاضر •
 يعمج عفانم هب یدرف عفانم حیجرت مدع •
 مدرم تالکشم لح یارب شالت •
 یریذپ کسیر گنهرف •
 مظن گنهرف •
 هعماج زا تیاضر •
 یراذگریثأت گنهرف •
 ملع هب داقتعا •
 راک گنهرف •

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 بلاق نتفرگ رظن رد اب یروحم  و يباختنا  یراذگدک زا هدش هتفرگرب قیقحت يعامتجا هعسوت يموهفم لدم ،نیاربانب
 :ددرگ يم هئارا (1) لکش هب داینب هداد یروئت

يرهش طيحم رب تيكلام

يعامتجا ياضف يربارب
 قافو و يگتسبمه

يعامتجا

يعامتجا تلادع

يگنهرف تلادع

يداصتقا تلادع

يعامتجا تلادع

ينيع تينما

)تينما ساسحا( ينهذ تينما
يعامتجا تينما

يعامتجا هعسوت
ناجنز رهش رد 

يزاسون

قلعت سح

رييغت هب ليم

يعامتجا دامتعا
 ةعسوت قالخا

يعامتجا

ينوكسم تيفيك

يبهذم تيفيك

حيرفت و يمرگرس تيفيك

يراجت تيفيك

يگدنز تيفيك
يمومع لقن و لمح تيفيك

شزومآ تيفيك

يمومع تشادهب و طيحم تيفيك

يسرتسد تيفيك

 
 ناجنز رهش رد یعامتجا هعسوت یموهفم لدم :1 لکش

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یزاسلدم زا و دش یزاس هیضرف ،ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت یوگلا يجنسرابتعا روظنم هب ،وگلا يحارط زا سپ
  :دنشاب يم ریز حرش هب شهوژپ یاه هیضرف هک دیدرگ هدافتسا یراتخاس تالداعم
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 .تسا راذگریثات ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت رب يعامتجا قافو و يگتسبمه :لوا هیضرف •
 .تسا راذگریثات ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت رب يعامتجا تلادع :مود هیضرف •

 .تسا راذگریثات ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت رب يگدنز تیفیک :موس هیضرف •

 .تسا راذگریثات ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت رب يعامتجا تینما :مراهچ هیضرف •

 .تسا راذگریثات ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت رب يعامتجا ۀعسوت قالخا :مجنپ هیضرف •

 فنریمسا-فورگوملوک نومزآ
 یاه هزادنا زا یا هنومن ققحم هک يتروص رد .تسا يمک یاه هداد یارب عیزوت قباطت نومزآ کی ناونع هب نومزآ نیا
 زا ،ریخ ای تسا هدمآ تسدب لامرن عیزوت اب یا هعماج زا هنومن نیا ایآ هک دنک نییعت دهاوخ يم و دراد رایتخا   رد يمک
 ریغتم یاه هداد ندوب لامرن يسررب یارب ،رضاح شهوژپ رد .(1391 ،ناراکمه و يبیبط) دنک يم هدافتسا نومزآ نیا
 ضرف :دندرگ يم هئارا ریز مرف هب ناهرب و رفص ضرف اذل .دش هدافتسا فنریمسا-فورگوملوک نومزآ زا ،هتسباو
 رد یرامآ رازفا مرن زا لصاح يجورخ .تسین لامرن اه هداد عیزوت ،ناهرب ضرف .تسا لامرن ،اه هداد عیزوت ،رفص
 تینما ،يگدنز تیفیک ،يعامتجا تلادع ،يعامتجا قافو و يگتسبمه یاهریغتم عیزوت ندوب لامرن صوصخ
 رفص ضرف ،دصرد 2 یرادانعم حطس رد هک دهد يم ناشن يعامتجا هعسوت و يعامتجا ۀعسوت قالخا ،يعامتجا
            .دنشاب يم رادروخرب يلامرن عیزوت زا اه هداد و هدش هتفریذپ

 فنریمسا-فورگوملوک نومزآ هجیتن .4 لودج       

 یرادانعم حطس نومزآ رادقم دامن ریغتم
 Social solidarity and harmony SSH 111/1 629/1 يعامتجا قافو و يگتسبمه

 Social justice SJ 111/1 111/1 يعامتجا تلادع

 Quality of life QL 611/1 191/1 يگدنز تیفیک

 Social Security SS 111/1 119/1 يعامتجا تینما

 Ethics of social development ESD 111/1 111/1 يعامتجا ۀعسوت قالخا

 Social development SD 111/1 111/1 يعامتجا هعسوت
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 شهوژپ یموهفم لدم نومزآ
 لماش يلک یهلحرم ود رد و Smart PLS رازفامرن زا هدافتسا اب ،شهژپ يموهفم لدم نومزآ روظنم هب شهوژپ نیا رد
 رد :تسا هلحرم هس یاراد دوخ زین لدم شزارب يسررب .دریذپ يم تروص «اه هیضرف نومزآ» و «لدم شزارب يسررب»
 لدم ،مود یهلحرم رد .دریگ يم رارق يسررب دروم يیایاپ و يیاور یاه لیلحت قیرط زا یریگ هزادنا لدم ،لوا یهلحرم
 رارق يسررب دروم لدم يلک شزارب زین موس هلحرم رد .دوش يم يسررب اهریغتم نیب ریسم دروآرب یهلیسو هب یراتخاس
 يسررب هب ناوتيم هاگنآ ،دوب رادروخرب قوف یهلحرم هس رد يبسانم يلک شزارب زا لدم هچنانچ تیاهن رد .دریگيم
 مرن زا هدافتسا اب (SEM) یراتخاس تالداعم یزاسلدم شور اب تایضرف نومزآ لحارم .تخادرپ شهوژپ تایضرف
 .تسا هدش هئارا ریز لودج رد Smart PLS رازفا

 

 



 313 ...یعامتجا هعسوت یموب لدم نییبت

  Smart PLS رازفا مرن زا هدافتسا اب (SEM) یراتخاس تالداعم یزاسلدم شور اب تایضرف نومزآ لحارم :5 لودج

 رایعم يبایزرا هلحرم

 لدم شزارب يسررب

 یریگ هزادنا یاه لدم
 يبیکرت يیایاپ و خابنورک یافلآ ،يلماع یاهراب بیارض :اه صخاش يیایاپ
 AVE :ارگمه يیاور
 رکال و لنروف ،لباقتم يلماعراب :ارگاو يیاور

 یراتخاس لدم

 (T-values ریداقم) یرادانعم بیارض

 R2 رایعم
 Q2 رایعم

 GOF رایعم يلک لدم

 اه هیضرف هب طوبرم (T-values ریداقم) یرادانعم بیارض يسررب - اه هیضرف نومزآ
 (1391 ،دنوثایغ ) :عبنم

 یریگهزادنا لدم یبایزرا
 رتمک يلماع راب رگا .دریگ يم رارق نومزآ دروم يلماع یاهراب بیارض ساسا رب قیقحت لدم ادتبا :يلماع راب بیارض
 و تسا لوبق لباق 6/1 ات 9/1 نیب يلماع راب .دوش يم رظن فرص نآ زا و هدش هتفرگ رظن رد فیعض هطبار دشاب 9/1 زا
  .تسا بولطم يلیخ دشاب 6/1 زا رتگرزب رگا
(Jasra, Holmes & Stephens, 2005). يلماع راب درادناتسا نیمخت تلاح رد شهوژپ لدم یراتخاس تالداعم لدم 
 4/1 یالاب اه صخاش يلماع یاهراب يمامت هک داد ناشن نومزآ زا لصاح جیاتن .تسا هدش مسر (1) لکش رد
 .تسا بولطم ،اه صخاش يلماعراب و دنشاب يم

 
 یلماع راب درادناتسا نیمخت تلاح رد شهوژپ لدم یراتخاس تالداعم لدم :2 لکش
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 یریگ هزادنا یاهشور نیرت لوادتمزا يکی و هدش عادبا خابنورک طسوت خابنورک یافلآ بیرض :خابنورک یافلآ بیرض 
 دروم یاه تفص رگا هک تسا نیا همان شسرپ يیایاپ ای رابتعا زا روظنم .تساه همان شسرپ يئایاپ ای و یریذپ دامتعا

 ناسکی ابیرقت جیاتن ،دنوش یریگ هزادنا ًالاددجم فلتخم یاهنامز رد و هباشم طیارش تحت و هلیسو نامه اب شجنس
 لماوع یاهریغتم یارب خابنورک یافلآ نازیم Smart PLS رازفا مرن زا هدافتسا اب ،شهوژپ نیا رد .دوش هلصاح
 راک شزومآ و يسانش تیعمج لماوع ،يشزومآ لماوع ،يعامتجا لماوع ،يسایس لماوع ،یداصتقا لماوع ،يگنهرف
 ددع هب بیرض نیا نازیم هچ ره ،دش هراشا هک روط نامه .تسا هدش شرازگ (6) لودج رد و دش هبساحم ينیرفآ
 هتسباو و لقتسم یاهریغتم دروم رد همان شسرپ يیایاپ رادقم شهوژپ نیا رد .تسا رت بسانم ،دشاب رت کیدزن کی
 .تسا هدمآ تسد هب يلوبق لباق رایسب حطس رد
 تروص هب هن ار اهریغتم يیایاپ هک تسا خابنورک یافلآ هب تبسن رتنردم یرایعم ،يبیکرت يیایاپ رایعم :يبیکرت يیایاپ
 یارب يبیکرت يیایاپ رادقم هک يتروص رد .دنکيم هبساحم رگیدکی اب ناشیاهصخاش يگتسبمه هب هجوت اب هکلب قلطم
 هب قیقحت یاهریغتم زا کی ره يبیکرت يیایاپ .دراد لدم بسانم ينورد یرادیاپ زا ناشن ،دشاب 1/1 زا رتشیب ریغتم ره
 دنتسه الاب هب 1/1 يبیکرت يیایاپ یاراد اهریغتم همه ،دوشيم هدهاشم لودج رد هک روطنامه .تسا (6) لودج حرش
 .دریگيم رارق دیئات دروم لدم ،زین يبیکرت يیایاپ ظاحل زا نیاربانب و

 نیا .دش هدافتسا (AVE) 1هدش جارختسا سنایراو نیگنایم زا لدم یارگمه يیاور يسررب روظنم هب :یارگمه يیاور
 شزارب ،دشاب رتشیب يگتسبمه نیا هچره هک دهديم ناشن ار دوخ یاهصخاش اب هزاس کی يگتسبمه نازیم ،رایعم
 دقاف يبیکرت یاهلدم رد و هتشاد دربراک يساکعنا لدم اب نونکم یاهریغتم رد صخاش نیا .تسا رتشیب زین لدم
 ارگمه يیاور شجنس یارب ار AVE رایعم (1131) 1رکرال و لنروف .(Browne & Cudeck ,1989) تسا دربراک
 يیاور 2/1 یالاب AVE رادقم هک ينعم نیدب ؛تسا 2/1 ددع رایعم نیا ينارحب رادقم هک دنتشاد راهظا و هدرک يفرعم
 (6) لودج حرش هب قیقحت لدم یارب رایعم نیا ریداقم .(1391 ،ناراکمه و رذآ)دهديم ناشن ار لوبق لباق یارگمه
 يیاور دیئات ينعم هب دروم نیا و تسا 2/1 زا رتشیب اهریغتم همه AVE رادقم ،دوشيم هدهاشم هک روطنامه .تسا
  .تسا لدم یارگمه

 AVE و یبیکرت ییایاپ ،خابنورک یافلآ بیرض ریداقم :6 لودج

 AVE يبیکرت يیایاپ خابنورک یافلآ بیرض ریغتم
 311/1 443/1 431/1 يعامتجا قافو و يگتسبمه

 346/1 111/1 243/1 يعامتجا تلادع

 611/1 143/1 113/1 يگدنز تیفیک

 136/1 161/1 221/1 يعامتجا تینما

 412/1 261/1 111/1 يعامتجا ۀعسوت قالخا

 312/1 341/1 111/1 يعامتجا هعسوت
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1 Average Variance Extracted 
2 Fornell & Larker 
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 نازیم ،رایعم نیا .تسا هدش هدافتسا رکرال و لنروف رایعم زا لدم یارگاو يیاور يسررب روظنم هب :یارگاو يیاور
 هک یروط هب ؛دنکيم صخشم ار اهریغتم ریاس اب ریغتم نآ یهطبار یهسیاقم رد شیاه صخاش اب ریغتم کی یهطبار
 یاهریغتم اب ات دراد دوخ یاهصخاش اب یرتشیب لماعت ،ریغتم کی هک تسا نآ زا يکاح لوبق لباق یارگاو يیاور
 ریغتم ره یارب AVE نازیم هک تسا لوبق لباق حطس رد يتقو ارگاو يیاور هک دننکيم نایب رکرال و لنروف .رگید
 یهلیسو هب رما نیا يسررب ،Smart PLS رازفامرن رد .دشاب اهریغتم ریاس و ریغتم نآ نیب يکارتشا سنایراو زا رتشیب
 ریداقم رذج و اهریغتم نیب يگتسبمه بیارض ریداقم یواح سیرتام نیا یاه هناخ هک دریذپيم تروص سیرتام کی

AVE رد لدم .تسا هدش هداد ناشن تساهریغتم هب طوبرم هک سیرتام نیا ،ریز لودج رد .تسا ریغتم ره هب طوبرم 
 .دشاب رتشیب نآ نیریز ریداقم زا سیرتام يلصا رطق رد جردنم دادعا هک دراد يلوبق لباق یارگاو يیاور يتروص
 نیا هک دنتسه رتشیب دوخ نیریز نوتس دادعا زا يلصا رطق دادعا ی همه ،دوش يم هدهاشم (1) لودج رد هک روط نامه
 .تسا لدم لوبق لباق (يقارتفا) یارگاو يیاور ينعم هب دروم

 لدم یارگاو ییاور :1 لودج

 يعامتجا هعسوت يعامتجا ۀعسوت قالخا يعامتجا تینما يگدنز تیفیک يعامتجا تلادع يعامتجا قافو و يگتسبمه 
 -   - -  -  -  113/1 يعامتجا قافو و يگتسبمه

 -  -  -  -  191/1 661/1 يعامتجا تلادع

 -  -  -  211/1 121/1 699/1 يگدنز تیفیک

 -  -  111/1 249/1 914/1 111/1 يعامتجا تینما

 -  211/1 112/1 114/1 931/1 119/1 يعامتجا ۀعسوت قالخا

 611/1 191/1 311/1 131/1 161/1 121/1 يعامتجا هعسوت
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 یراتخاس لدم يبایزرا
 نیا رد عقاو رد .دشابيم لدم (نونکم) ناهنپ یاهریغتم نایم طباور یهدنهد ناشن ينوریب لدم ای یراتخاس لدم
 رارق يسررب دروم اهنآ نایم طباور اب هارمه ناهنپ یاهریغتم اهنت و دوشيمن هجوت (اه صخاش) تالاوس هب ،شخب
 .تسا هدش هتخادرپ اهنآ زا مادکره هب لیذ رد هک دوشيم هدافتسا رایعم دنچ زا یراتخاس لدم يبایزرا رد .دریگيم
 رد .تسا t یرادانعم دادعا ،لدم رد اهریغتم نیب یهطبار شجنس رایعم نیرتيیادتبا :t (T-values) یرادانعم دادعا

 ای هطبار نآ دیئات هجیتن رد و اهریغتم نیب یهطبار تحص زا ناشن ،دشاب رتشیب 63/1 زا دادعا نیا رادقم هک يتروص
 t بیارض یرادينعم تلاح رد ار شهوژپ يموهفم لدم نومزآ جیاتن (9) لکش .تسا %32 نانیمطا حطس رد اه هطبار
 T-value جیاتن .دشاب يم t یرادانعم دادعا رادقم یهدنهد ناشن ،اهناکیپ یور رب هدش هبساحم ریداقم .تسا هدیشک ریوصت هب
  هیلک ،دصرد 23 یرانعم حطس رد هک تفرگ هجیتن ناوت يم نیاربانب ،دشاب يم رتشیب 63/1 زا يگمه ،قوف لکش رد هدش شرازگ

 اهنت R2 رایعم .دراذگيم هتسباو ریغتم کی رب لقتسم ریغتم کی هک تسا یریثات یهدنهد ناشن R2 رایعم :R2 رایعم
 R2 رادقم هچره .تسا رفص رایعم نیا رادقم ،لقتسم ریغتم دروم رد و دوشيم هبساحم لدم یهتسباو ریغتم یارب
 و ،99/1 ،31/1 رادقم هس ،(1331) 1نیچ .تسا لدم رتهب شزارب زا ناشن ،دشاب رتشیب لدم یهتسباو ریغتم هب طوبرم
 رگا .(9391 ،هدازاضر و یرواد) دنکيم يفرعم R2 یوق و طسوتم ،فیعض ریداقم یارب کالم رادقم ناونع هب ار 16/1

                                                                 
1 Chin 
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 (ود ای کی) یدودعم دادعت اب ار (هتسباو ریغتم) ازنورد نونکم ریغتم کی ،نیعم يلخاد یریسم لدم کی یاهراتخاس
 دنچ هب يکتم ازنورد نونکم ریغتم رگا اما ،دشابيم شریذپ لباق طسوتم حطس ردR2 ،دهد حرش ازنورب نونکم ریغتم
 ریغتم R2 رادقم ،(1) لودج .دشاب هتشاد رارق هجوت لباق حطس رد دیاب لقادحR2 ریغتم ،دشاب ازنورب نونکم ریغتم
 هعسوت R2 ریداقم ،دوشيم هدهاشم هک روطنامه .تسا هدش جارختسا (1) لکش زا هک دهد يم ناشن ار قیقحت هتسباو
 .تسا یوق R2 رادقم یاراد ،(1331) نیچ یدنبهتسد قبط هک دشاب يم 133/1 يعامتجا

 .تسین لدم زا تالاوس زا کی چیه فذح هب یزاین و دریگ يم رارق رظن دم یراتخاس تالداعم لدم یارب تالاوس

 
 t هرامآ یرادانعم بیارض تلاح رد قیقحت لدم یراتخاس تالداعم لدم :3 لکش
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 یارب بلاغ رایعم .تسا ندرک ينیبشیپ رد لدم يیاناوت يسررب ،یراتخاس لدم يبایزرا یارب رگید شور :Q2 رایعم
 ار لدم ينیبشیپ تردق ،دش يفرعم (2131) 1رزیگ و نوتسا طسوت هک رایعم نیا .تسا Q2 صخاش نیب شیپ هطبار
 دناوتب دیاب لدم هک دنکيم اعدا ،دوشيم هدیجنس BF1 یهویش زا هدافتسا اب ًالالومعم هک رایعم نیا .دزاسيم صخشم
 نونکم ریغتم یارب طقفBF یهویش هک درک هجوت دیاب .دهد هئارا ازنورد نونکم ریغتم یاهفرعم زا ينیبشیپ کی
 هک يتروص رد ساسا نیا رب .تسا هدش يتایلمع يساکعنا یریگهزادنا لدم تروص هب هک دوريم راک هب يیازنورد
 و لدم رگید یاهریغتم نیب طباور هک دراد نآ زا ناشن ،دوش رفص زا رتمک ای رفص هتسباو ریغتم کی دروم رد Q2 رادقم
 زا رتشیب نیعم یازنورد نونکم ریغتم کی یارب رادقم نیا رگا يترابع هب .تسا هدشن نییعت يبوخ هب هتسباو ریغتم نآ

                                                                 
1 Stone & Geisser 
2 Blindfolding 
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 ،11/1 رادقم هس ،لدم ينیبشیپ تردق تدش دروم رد .دنراد نیبشیپ طابترا اه نآ لقتسم یاهریغتم ،دشاب رفص
 نآ لابق رد لدم یوق و طسوتم ،فیعض ينیبشیپ تردق ی هدنهد ناشن بیترت هب هک تسا هدش نییعت 29/1 و 21/1
 صخشم ،هدش هداد ناشن (1) لودج رد هک لدم یهتسباو ریغتم یارب هدمآ تسد هب Q2 رادقم هب هجوت اب .تسا ریغتم
 .دراد رارق یوق حطس رد هتسباو ریغتم یارب لدم ينیبشیپ تردق هک تسا

 لدم ی هتسباو ریغتم Q2 و R2 رادقم :3 لودج

 Q2 رادقم R2 رادقم هتسباو ریغتم

 142/1 133/1 يعامتجا هعسوت

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 يلک لدم يبایزرا
 لدم کی رد شزارب يسررب ،نآ شزارب دییأت اب و دوشيم یراتخاس و یریگهزادنا لدم شخب ود ره لماش يلک لدم
-يم رارق هدافتسا دروم (شزارب يیوکین صخاش) GoF1 ناونع هب رایعم کی اهنت لدم يلک شزارب یارب .دوشيم لماک
 صخاش نیا زا سپ ،تسا هتسباو (Commonality) يکارتشا طسوتم هب یدح ات صخاش نیا هکنیا هب هجوت اب .دریگ
 .(1391 ،ناراکمه و رذآ) دشاب يساکعنا عون زا یریگهزادنا لدم هک دومن هدافتسا ناوتيم ينامز ،يموهفم ظاحل هب زین
 :دوشيم هبساحم ریز لومرف قبط و دیدرگ عادبا (2111) 1ناراکمه و سواهننت طسوت رایعم نیا
(1) 2( RiesCommunalitGoF ×= 
 و دیآيم تسد هب لدم یهتسباو و لقتسم یاهریغتم يکارتشا ریداقم نیگنایم زا iesCommunalit هک یروط هب
 دوشيم نییبت دوخ اب طبترم ریغتم طسوت (تالاوس) اهصخاش یریذپ رییغت زا رادقم هچ هک دهديم ناشن
(Tenenhaus and et al, 2005). 2R ریداقم نیگنایم زین R2 و 21/1 ،11/1 رادقم هس .تسا لدم یهتسباو ریغتم 
 یهبساحم تروص رد هک ينعم نیا هب .تسا هدش يفرعم GOF یارب یوق و طسوتم ،فیعض ریداقم ناونع هب 69/1
 تسا يفیعض دح رد لدم نآ يلک شزارب هک تفرگ هجیتن ناوتيم ،لدم کی GOF یارب نآ هب کیدزن و 11/1 رادقم
 لوبق لباق حطس رد لدم يلک شزارب 69/1 و 21/1 ریداقم یارب .تخادرپ لدم یاه هزاس نیب طباور حالصا هب دیاب و
 R2 و (Communality) يکارتشا ریداقم ،هدش هداد تاحیضوت هب هجوت اب .(3111 ،9ناراکمه و سلزتو) دراد رارق
 .ددرگ يم هئارا (3) لودج تروص هب رایعم ود نیا نیگنایم زین و لدم یهتسباو ریغتم

 لدم ی هتسباو یاهریغتم R2 و یکارتشا ریداقم :3 لودج
 R2 يکارتشا ریداقم ریغتم
1 يعامتجا قافو و يگتسبمه 31/1 - 

 - 136/1 يعامتجا تلادع

 - 346/1 يگدنز تیفیک

 - 412/1 يعامتجا تینما

 - 312/1 يعامتجا ۀعسوت قالخا

 133/1 112/1 يعامتجا هعسوت

 133/1 116/1 نیگنایم

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                                 
1 Goodness of Fit 
2 Tenenhaus et al 
3 Wetzels et al 
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 :تسا هبساحم لباق ریز تروص هب GoF رادقم ،الاب لودج هب هجوت اب
(1) 784.0997.0617.0( 2 =×=×= RiesCommunalitGoF 
 رایسب و یوق يلک شزارب زا ناشن هک هدش هبساحم 411/1 اب ربارب شهوژپ نیا ماوداب یالاک لدم یارب GOF رادقم
 .تخادرپ قیقحت تایضرف يسررب هب ناوتيم لاح ،يلک لدم یوق شزارب هب هجوت اب .دراد لدم بسانم
 شهوژپ تایضرف یسررب
 ،يلک لدم و یراتخاس ،یریگ هزادنا یاه لدم شزارب يسررب زا سپ ،PLS شور رد اه هداد لیلحت متیروگلا اب قباطم
 یاه هیضرف اهریسم هب طوبرم يلماع راب هدشدرادناتسا بیارض زین و اهریسم زا کیره T یرادانعم بیارض يسررب اب
 رد هطوبرم ریسم ،دشاب63/1 زا شیب اهریسم زا کیره یرادانعم بیرض رادقم هک يتروص رد .دنوش يم هدومزآ قیقحت

 و (1 لکش) يلماع راب ریداقم هب طوبرم جیاتن .دوش يم دییأت نآ اب طبترم هیضرف و رادانعم دصرد 23 نانیمطا حطس
  .تسا هدش هئارا (11) لودج رد شهوژپ يموهفم لدم (9 لکش) یرادانعم بیرض

 شهوژپ یموهفم لدم (3 لکش) یرادانعم بیرض و (2 لکش) یلماع راب ریداقم :11 لودج
 هجیتن هطبار تهج یرادانعم تیرض يلماعراب هتسباو ریغتم لقتسم یاهریغتم فیدر
 يعامتجا قافو و يگتسبمه 1

 ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت

 دوش  يم هتفریذپ + 911/1 111/1

 دوش  يم هتفریذپ + 313/4 912/1 يعامتجا تلادع 1

 دوش  يم هتفریذپ + 119/4 111/1 يگدنز تیفیک 9

 دوش  يم هتفریذپ + 611/4 114/1 يعامتجا تینما 4

 دوش  يم هتفریذپ + 613/1 312/1 يعامتجا ۀعسوت قالخا 2

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هب يموهفم لدم قبط هک ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت رب يعامتجا قافو و يگتسبمه یراذگریثأت :لوا هیضرف
 هتفریذپ رظن دروم هیضرف نیاربانب دشاب يم 63/1 زا رتشیب هک t = 911/1 هرامآ رادقم هب هجوت اب و تسا هدمآ تسد
  .دوش يم
 هدمآ تسد هب يموهفم لدم قبط هک ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت رب يعامتجا تلادع یراذگریثأت :مود هیضرف
 .دوش يم هتفریذپ رظن دروم هیضرف نیاربانب دشاب يم 63/1 زا رتشیب هک t =313/4 هرامآ رادقم هب هجوت اب و تسا
 تسا هدمآ تسد هب يموهفم لدم قبط هک ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت رب يگدنز تیفیک یراذگریثأت :موس هیضرف
 .دوش يم هتفریذپ رظن دروم هیضرف نیاربانب دشاب يم 63/1 زا رتشیب هک t =119/4 هرامآ رادقم هب هجوت اب و
 هدمآ تسد هب يموهفم لدم قبط هک ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت رب يعامتجا تینما یراذگریثأت :مراهچ هیضرف
 .دوش يم هتفریذپ رظن دروم هیضرف نیاربانب دشاب يم 63/1 زا رتشیب هک t =611/4 هرامآ رادقم هب هجوت اب و تسا
 تسد هب يموهفم لدم قبط هک ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت رب يعامتجا ۀعسوت قالخا یراذگریثأت :مجنپ هیضرف
 .دوش يم هتفریذپ رظن دروم هیضرف نیاربانب دشاب يم 63/1 زا رتشیب هک t = 613/1 هرامآ رادقم هب هجوت اب و تسا هدمآ
 اهداهنشیپ و یریگ هجیتن
 ؛لوا زاف رد هک بیترت نیدب .تفر شیپ يیارجا زاف ود رد رضاح شهوژپ ،يعامتجا هعسوت يموب لدم هئارا روظنم هب

 و لماوع جارختسا و هاگآ ناگربخ اب هبحاصم هب هتفرگ تروص تاعلاطم و يعامتجا هعسوت یاه لدم يسررب نمض
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 رد .تفرگ رارق هعلاطم دروم زین ناگربخ رظنم زا اه صخاش نیا هک دش هتخادرپ يعامتجا هعسوت لدم یاه صخاش
 جیاتن نیاربانب .تفرگ رارق نومزآ دروم ناجنز رهش بختنم تالحم رد قیقحت هدش يحارط لدم ،شهوژپ مود زاف
 :تسا هدش هئارا ریز هلحرم ود رد قیقحت
  :شهوژپ لوا زاف زا لصاح جیاتن
 اب طبترم یاه هلوقم و میهافم و هدش ماجنا يمتسیس یاه لیلحت عوضوم اب طبترم هنیشیپ و تاعلاطم ماجنا زا دعب
 زا ناریا رد يعامتجا هعسوت یوگلا یاه صخاش و اه هفلوم ،داعبا و تفرگ رارق یواکاو دروم يعامتجا هعسوت یوگلا

 اب ،دندوب هدش باختنا دنمفده تروصهب هک يملع ناگربخ اب یدارفنا تروصهب يفاشتکا و قیمع یاه هبحاصم قیرط
 یوگلا ،اه صخاش و اه هفلوم ،داعبا نیا ساسا رب سپس .دندیدرگ نییعت و يیاسانش داینب هداد هیرظن شور زا هدافتسا
 هعسوت لدم یارب صخاش 12 و هفلوم 31 ،دعب جنپ تیاهن رد .دش هئارا ناجنز رهش یاه هلحم رد يعامتجا هعسوت
 یاضف یربارب و یرهش طیحم رب تیکلام ِیلماش ،يعامتجا قافو و يگتسبمه ِتدعُمب هک دیدرگ صخشم يعامتجا
 ،يیارگ هداوناخ ،دوخ ی هناخ دننام رهش هب شرگن ،یرهش طیحم ظفح رد تیلوئسم نآ یاه صخاش هک يعامتجا

 زکارم رد تیوضع ،يتلود ریغ یاهلکشت رد تکرش ،(روضح تدم و دادعت) یا هلحم یاه یریگ میمصت رد تکرش
 ِیلماش يعامتجا تلادع ِتدعُمب .دمآ تسدب ناگدید بیسآ هب کمک و يمدرم و يندم یاهداهن رد تیوضع ،يمدرم هیریخ
 نازیم ،تاعالطا هب اه هلحم يبایتسد نازیم نآ یاه صخاش هک یداصتقا تلادع و يگنهرف تلادع ،يعامتجا تلادع
 ،هلحم هب يصاصتخا هجدوب ،تنرتنیا هب اه هلحم يبایتسد نازیم ،یزاجم یاه لاناکزا هدافتسا ،هناسر هب اه هلحم يبایتسد
 خرن ،رقف تیعضو ،باتک هعلاطم یاه هاگتسیا ،سوبوتا هاگتسیا ،ناگدروخلاس و نادنملاس هناخ یارب يیاج صاصتخا
 تیفیک ،يبهذم تیفیک ،ينوکسم تیفیک ِیلماش يگدنز تیفیک ِتدعُمب .دیدرگ نییعت يتلود هنارای زا هدافتسا ،یراکیب
 و طیحم تیفیک ،يسرتسد تیفیک ،شزومآ تیفیک ،يمومع لقن و لمح تیفیک ،حیرفت و يمرگرس تیفیک ،یراجت
 و دجسم دوجو ،انب رد یراکلگ و یزادرپ رون ،گنر زا هدافتسا ،انب تخاس لاس نآ یاهصخاش هک يمومع تشادهب
 یاضف و اهکراپ دادعت ،يشزرو زکارم دادعت ،هناخباتک دادعت ،گرزب یاه هاگشورف و اه هزاغم دوجو ،يبهذم تائیه
 ،درگاش هب ملعم تبسن ،کدوک دهم و يیادتبا هسردم دادعت ،يناشن شتآ دادعت ،يمومع یاه گنیکراپ دادعت ،زبس
 .دیدرگ نییعت هاگنامرد و ناتسرامیب دادعت و يتشادهب تاناکما ،نابایخ و هچوک تیعضو ،داوساب نانز هب نادرم تبسن
 دادعت ،يماظتنا هاگساپ ؛نآ یاه صخاش هک (تینما ساسحا) ينهذ تینما و ينیع تینما ِیلماش ،يعامتجا تینما ِتدعُمب

 ،يناج تینما ساسحا ،دایتعا نازیم ،دیلاوم دصرد ،(يموق ای يگداوناخ) يعمج هتسد یاه عازن دادعت ،يشکدوخ
 دامتعا ،قلعت سح ،یزاسون ِیلماش ،يعامتجا هعسوت قالخا ِتدعب تیاهن رد .دندیدرگ نییعت يلام تینما ساسحا
 ،طیحم زا تیاضر ،يگدنز زا تیاضر ،تفرشیپ هب زاین .دشاب يم ریز یاه صخاش لماش هک رییغت هب لیم و يعامتجا
 ،مظن گنهرف ،یریذپ کسیر گنهرف ،مدرم تالکشم لح یارب شالت ،يعمج عفانم هب یدرف عفانم حیجرت مدع
 .راک گنهرفو ملع هب داقتعا ،یراذگریثأت گنهرف ،هعماج زا تیاضر
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 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یهعماج تواضق ضرعم رد ،دندمآ تسد هب يفیک ی هلحرم رد هک يیاه صخاش و اه هفلوم ،داعبا هلحرم نیا رد
 يمک تروص هب يلماع راب قیرط زا اهنآ تیمها و دش هداد رارق هناگ 21 یاه هلحم رد رفن 419 ينعی ،ناعفنیذ یرامآ
 رادروخرب يلامرن عیزوت زا اه هداد ،ناجنز رهش یاه هلحم رد يعامتجا هعسوت لدم يبایزرا رد .دیدرگ يجنسرابتعا
 رایسب حطس رد هتسباو و لقتسم یاهریغتم دروم رد همان شسرپ يیایاپ رادقم .دیدرگ دییات لدم يیایاپ و يیاور و هدوب
 ،111/1يعامتجا قافو و يگتسبمه داعبا يلماع یاهراب :داد ناشن جیاتن نینچمه .تسا هدمآ تسد هب يلوبق لباق
 هکنیا تلع هب 312/1 يعامتجا ۀعسوت قالخا و114/1يعامتجا تینما ،11/1يگدنز تیفیک ،912/1 يعامتجا تلادع
 شهوژپ یاه هیضرف هیلک t نومزآ زا هدافتسا اب تیاهن رد .دنشاب يم بولطم دنشاب يم 4/1 یالاب ،يلماع یاهراب رادقم
 ،313/4 هزادنا هب يعامتجا تلادع ،911/1 هزادنا هب يعامتجا قافو و يگتسبمه :هک هدش صخشم و هدیدرگ دییات
 ناجنز رهش رد يعامتجا هعسوت رب 613/1يعامتجا ۀعسوت قالخا و 611/4يعامتجا تینما ،119/4يگدنز تیفیک
  .دنتسه راذگریثات
 شهوژپ ییازفا شناد

 ،(1111)نیراباج و گربنزیآ ،(1111) ناراکمه و گربنزیآ طسوت يعامتجا هعسوت هنیمز رد هتفرگ تروص تاعلاطم
 ناراکمه و کیسک ،(1111)ناراکمه و ولاسو یوک ،(6111) ناراکمه و ندله ،(1111) ناراکمه و نیب گنای
 تلادع و يگدنز تیفیک ،يعامتجا تینما داعبا رب "اتدمع (2131) ناراکمه و زنیکواه ،(6111) گنیکلوم ،(1111)
 و نمساه) يعامتجا هعسوت قالخا داعبا هب هجوت دنمزاین يعامتجا هعسوت هب يبایتسد يلو .دنا هتشاد دیکات يعامتجا
 و (1131 زمایلیو و نس و 6131 نیفیرگ ؛1131 نس ؛2331 گنای ؛1331 رمئور ؛9111 ررماک ؛6111 نوسرف کم
 مک دوخ عون رد يعامتجا هعسوت هلوقم هب درکیور هنوگنیا هک .دشاب يم زین (1131 ،میکرود لیما) يعامتجا يگتسبمه
 هجوت يعامتجا هعسوت هب قوف هناگجنپ داعبا رظنم زا هتفرگ تروص یاه شهوژپ زا کی چیه رد نونکات و هدوب ریظن
 یراتخاس تالداعم یزاسلدم زا هدافتسا اب ،قوف هناگجنپ داعبا نامزمه يسررب اب رضاح شهوژپ رد هک تسا هدشن
 .دیدرگ يحارط ناجنز رهش يعامتجا هعسوت داعبا ناشن
 یارب يعامتجا هعسوت قالخا ندرک هنیداهن قیرط زا هعماج رد مدرم يگدنز تیفیک ءاقترا قیرط زا يعامتجا هعسوت
 ،داعبا .تسا ریذپ ناکما يعامتجا تینما هیاس رد يعامتجا تلادع یرارقرب یارب يعامتجا قافو و و يگتسبمه هب لین
 ينادنچ دشر ،يکیژولونکت و یداصتقا یاه هفلوم نوزفا زور دشر هب هجوت اب يعامتجا هعسوت یاه صخاشو اه هفلوم
 یاهزاین ،رادیاپ تروصب و هدرک هدروآرب ار ناجنز رهش مدرم یاهزاین هک عبانم صیصخت زا يیوگلا هک یروطب هتشادن
 يبایتسد روظنم هب دوش يم داهنشیپ ناتسا دشرا ناریدم هب اذل .دروخ يمن مشچ هب ،دیامن نیمات ار مدرم یادرف و زورما
 قالخا و يعامتجا قافو و يگتسبمه ،تینما ،تلادع ،مدرم يگدنز تیفیک داعبا هب يعامتجا یرادیاپ و هعسوت هب
 نییعت و تلود هاگیاج زا ددجم يفیرعت زاب دنمزاین يعامتجا هعسوت هب يبایتسد دنچره .دنیامن هجوت يعامتجا هعسوت
 يطیارش نینچ رد .دوب دهاوخ يطیحم تسیز و يگنهرف ،يعامتجا ،يسایس یاه هصرع رد تیلاعف یارب ينارگشنک
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 شخب تکراشم ،هعسوت رد دوخ يخیرات شقن یافیا نمض ات هدش فیرعتزاب ًالاددجم تلود هاگیاج تسا هتسیاش
 «بوخ ينارمکح» ناونع اب يموهفم رد تلود یارب هاگیاج نیا .دیامن بیغرت اه هصرع رگید رد رد ار يصوصخ
 تسا هتسیاش هک دوش يم ایهم يتلودریغ یاه نامزاس یارب يعامتجا یاه هصرع رد یرگشنک شقن و دوش يم فیرعتزاب
 نآ یارب و هداد صیخشت و يیاسانش ریز داعبا رد ار ناجن رهش رد يلحم هعسوت یاه يگژیو و طیارش ،ناریدم
 .دنیامن یزیر همانرب
 يعامتجا هعسوت رد ار ریثات نیرتشیب لماع نیا ،ناگدنهد خساپ رظن زا ،دش صخشم هک هنوگنامه :يگدنز تیفیک دعب
 و يعامتجا طباور میکحت اب هارمه يطیحم یرادیاپ ،یرهش داصتقا يیافوکش ریسم رد ناجنز رهش .تسا هتشاد
 یارجا و نیودت رد دوش يم داهنشیپ یرهش نیلوئسم هب اذل .تسا راذگ لاح رد ،روشک رد رترب هاگیاج هب يبایتسد
 رب ينتبم يلبق یاه همانرب جیاتن و اهدرواتسد ،براجت زا هدافتسا اب و هدوب اشوک یرهش يتایلمع و یدربهار یاه همانرب
 .دنزاس هدروآرب ار رهش یاهزاین ،يیارجا و يملع لوصا
 هطبار يعامتجا تلادع یاهصخاش اب يگدنز حطس رمتسم شیازفا و تورث هنالداع عیزوت :يعامتجا تلادع دعب
 توافت و هدیدرگن عیزوت رهش یاه هلحم رد یواسم روط هب يگدنز تیفیک یاهصخاش ناجنز رهش رد .دراد يگنتاگنت
 روطب اه هلحم رد ار نادنورهش يگدنز زا يلک تیاضر دوش يم داهنشیپ ناریدم هب .دوش يم هدید حوضو هب اه هلحم
 دوش يم داهنشیپ اه هلحم نینکاس و مدرم هب نینچمه .دنیامن تیوقت يعامتجا تلادع یاهصخاش و هدیجنس موادم
 .دنیامن یریگیپ طبریذ يیارجا یاه هاگتسد و نیلوئسم زا رمتسم روطب ار يعامتجا تلادع یاهصخاش
 طیحم ظفح تیلوئسم رد دوش يم داهنشیپ نیلوئسم و ناجنز یاه هلحم مدرم هب :يعامتجا قافو و يگتسبمه دعب

 شالت رد يعامتجا تیعضو دوبهب و تخاس یارب اه هلحم یاه میمصت رد و دننک شالت هناگ 21 یاه هلحم رد یرهش
 .دنهد طابترا يعامتجا یاهتیلاعف رد لبق زا رتشیب ار (داهن مدرم) يتلودریغ یاهنامزاس ،نیلوئسم نینچمه .دنشاب

 ،تیکلام قح و یدازآ ،نید یدازآ ،رکف یدازآ ،نایب یدازآ ،یدرف یاه یدازآ ریظن) ارگ عمجریغ یدنورهش قوقح
 رد مه يعامتجا هافر و تینما زا یرادروخرب قح ،یداصتقا ،يعامتجا ،يسایس روما رد تکراشم و یأر قح
 داهن لوح ار هزوح نیا رد لوحت ناکما دوش يم داهنشیپ ناریدم هب اذل دراد طابترا يعامتجا قافو و يگتسبمه
 زین اه هلحم مدرم نیچمه .دش دهاوخ ماجسنا بجوم تیاهن رد هک هداد ءاقترا ،نوناق بلاق رد هدننک لرتنک و يتراظن
 .دنشاب طابترا رد نیلوئسم اب و دنشاب هتشاد يگنر رپ شقن يندم یاه تیلاعف رد
 دعب نیا رد .تسا راذگ ریثات ناجنز يعامتجا هعسوت داعبا نیب رد نازیم نیرتمک یاراد دعب نیا :يعامتجا تینما دعب

 هب دوش يم داهنشیپ ناراذگتسایس هب اذل ،تــسا رهش یراـج یاـهتیعقاو زا رودـب يهاگ و صقان اه یراذگتـسایس
 هـب هـجوت اـب زـین يـعامتجا یاه بیـسآ زا یریگــشیپ صوصخ رد مزال تامادقا و هدومن هجوت دعب نیا یاه هفلوم
 ناوت يم نآ هعسوت و تینما هیاس رد هک تفگ ناوت يم .دنروآ لمع هب ناجنز رهش یاه هلحم رد اهبیـسآ عویـش دـنور
 تسا قالخا زا رت عماج رایسب قالخا هعسوت :يعامتجا هعسوت قالخا .دش لئان يعامتجا هعسوت لماوع ریاس هعسوت هب
 هعسوت قالخا ،هک دنشاب هتشاد رظن رد ار هتکن نیا اه هلحم نینکاس .دنک يم لابند ار یرت هدرتسگ فادها و اه هدیا و
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 ار هلحم رد تفرشیپ هزیگنا دوش يم داهنشیپ نانآ هب اذل .تسا صاخ راتفر کی هب لیامت و رکفت هویش يعامتجا
 ار ملع هب داقتعا و راک گنهرف نیلوئسم .دبای شیازفا هلحم رد هعسوت و تفرشیپ هزیگنا هک دننک یراک .دنهد شیازفا
  .دنهد شیازفا
  عبانم  
 کینکت زا هدافتسا اب) يعامتجا هعسوت یدربراک یاهصخاش يیاسانش و يسررب» .(1391) هرهز ،یزابهش ;یدهم ،يکرابم ;يقت ،يکمرا دازآ

 .11-1 صص ،لوا ۀرامش ،لوا لاس ،يگنهرف يعامتجا ۀعسوت تاعلاطم ۀمانلصف ،«(يفلد
 :نارهت ، Smart PLS رازفا مرن دربراک :تیریدم رد یراتخاس - یریسم یزاسلدم .(1391)یدهم ،يتاونق ;لوسر ،هدازمالغ ;لداع ،رذآ

             .شناد هاگن تاراشتنا

 یاهحرط یارجا رظنم زا يعامتجا یرادیاپ رب لیلحتو يسررب» .(6391) يلع ،یدهم ;هموصعم ،یریمنهب نایدهم ;یدرب میحر ،داژندارمانآ
 .111-31 صص ،مود هرامش ،یرهش درکراک و راتخاس تاعلاطم «(ناردنزام ریمنهب) یرهش هعسوت

 رهوگ یاه هشیدنا :نارهت ،مهن پاچ ،يقیبطت تیریدم ،یده لرف يقیبطت يمومع روما هرادا .(6391)اضرمالغ ،هدازرامعم ;یدهم ،يناولا
 .راب

 تالحم تفاب یاه هنوگ هعسوت رد یرادیاپ هعسوت یاه صخاش تارثا لیلحت» .(2391)سابع ،ناغرا ;بنیز ،یدابآ هکرک;سیردا ،نزورپ
 .14 -69 صص .4 هرامش ،11 هرود ،ناریا تسیز طیحم یژولونکت و مولع همانلصف ،«داباهم یرهش

 .196-12صص ،يملع تاراشتنا :نارهت ،(رزوک درفلآ سیئول) ،يسانش هعماج ناگرزب هشیدنا و يگدنز .(2391) نسحم ،يثالث

 .شناد یامیس تاراشتنا :نارهت ،لوا پاچ ،یزاسرهش رد هتفرشیپ قیقحت شور .(3391)اضردمحم ،یدیفم

 تلادع تیعضو لیلحت و يسررب» .(1391)ناساس ،يیافو ;ناویس ،يگیبدلو ;زاراو ،يحیسم یدارم ;ثرمویک ،يبیبح ;دنمشوه ،هدازیلع
 .111-911صص ،متفه هرامش ،رهش نامرآ هلجم «جدننس رهش يیاضف راتخاس رد يعامتجا

 هرود ،دهشم يناسنا مولع و تایبدا هدکشناد تایبدا و نابز يصصخت هلجم ،«سامرباه ات ربو زا يعامتجا هعسوت» .(2191) دمحم ،یریرح
 . 111 - 341 صص ،1-1 هرامش ،94
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(https://civilica.com/doc/1003145 ). 
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 .141 -111صص

 تالحم :دروم) یا هلحم یاه یرباربان رب يلیلحت ،يعامتجا تلادع و رهش» .(1391)نسح ،راهآ ;بویا ،بآودنایم یرهچونم ;هقیدص ،يفطل
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