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 هدیکچ
 یحارط قیقحت نیا ماجنا زا یلصا فده هکنیا هب رظن .تسا هتفرگ ماجنا یّممک-یفیک زاف ود رد و هتخیمآ درکیور اب رضاح قیقحت
 رد فده رظن زا تفگ ناوت یم ،تسا وردوخ ناریا تکرش یفیک و یلام درکلمع رب نیمأت هریجنز رد یفیک کسیر تیریدم لدم

 ریظن ینادیم یاهشور زین و یاهناخباتک هعلاطم یاهشور زا قیقحت نیا رد هکنیا هب هجوت اب و دشابیم یدربراک تاقیقحت هطیح
 یریگ هنومن شور .تسا یشیامیپ-یفیصوت قیقحت کی ،شور و تیهام ساسا رب هک درک نایب ناوت یم ،تسا هدش هدافتسا همانشسرپ
 اب طبترم یاه همان نایاپ و تالاقم و یتسدالاب قباوس و دانسا شخب نیا رد یرامآ ی هعماج و هدوب یفرب هلولگ تروصب یفیک زاف رد
 زا ،ینتم یاوتحم لیلحت کینکت زا هدافتسا اب اهریغتم زا کیره اب طبترم ی هیلوا لماوع ییاسانش زا سپ نایاپ رد هک دندوب هزوح نیا
 هدافتسا یفلد نومزآ و ییاهن لماوع ییاسانش یارب هبحاصم ماجنا روظنم هب یهاگشناد دیتاسا و ینامزاس ناگربخ زا رفن 01 تارظن

 دادعت سرتسد رد یریگ هنومن شور هب یرامآ یاههمانشسرپ هب خساپ یارب ؛ور شیپ قیقحت فده هب هجوتاب زین یّممک شخب رد .دش
 یاهرازفا مرن زا هدافتسا اب همانشسرپ یاه هداد .دش عیزوت اه نآ نیب همانشسرپ هک هدش هتفرگ رظنرد یرامآ هنومن ناونع هب رفن 753
 نیمأت هعسوت قیرط زا یعامتجا لرتنک و یمسر لرتنک ؛داد ناشن قیقحت جیاتن .دندش لیلحت و هیزجت SPSS-LISREL یرامآ
 .دنراد تبثم ریثات وردوخ ناریا تکرش یلام درکلمع و تیفیک درکلمع رب ،لوصحم ناوخارف و ناگدننک
 

 .تکرش درکلمع ،تیفیک کسیر تیریدم ،لرتنک یاهمسیناکم :یدیلک تاملک
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 همّددقم
 اب .تسا هدرک ادیپ یرتشیب تیمها ،راک و بسک یاهرازاب ندش یناهج لیلد هب نیمأت ى هریجنز تیریدم هزورما

 کسیر تیریدم ور نیا زا .دبای یم شیازفا زین هریجنز رد دوجوم کسیر و نانیمطا دوبن حطس ،یگدیچیپ شیازفا
 (0395 ،ناراکمه و یروفغریم) تسا هتفرگ رارق اه نامزاس هجوت دروم هک تسا یتاعوضوم زا یکی نیمأت ى هریجنز
 ،زین یناهج باتش رپ تالوحت ریس .دنشاب یم یفیک یاه کسیر ،نیمأت ى هریجنز رد دوجوم یاهرطخ زا یکی و
 هریجنز رد کسیر تیریدم هنیمز رد قیقحت هب دوخ نوماریپ نئمطمان طیارش رب هبلغ یارب ات هتشاد نآرب ار اه نامزاس
 ،مهم نیا همزال .دنیامن دیلوت هنیزه نیرتمک و تیفیک نیرتهب اب ار داوم و تاعطق یتسیاب ناگدننک نیمأت .دنزادرپب نیمأت 

 تراجت طیحم ،هزورما .(5395 ،یجواسو یماسحدنز) تسا نیمأت  هریجنز رد رثؤم یاه کسیر یدنب هبتر و ییاسانش
 یاربرت هاتوک نامز ،کینورتکلا تراجت ،دیدج یاه یروانف ،اه تکرش ماغدا ،یلام یرادیاپان ریثات تحت یناهج
 یجراخ (یعونصم ای یعیبط) تالالتخا اب هجاوم رد نیمات هریجنز هدش ببس هک دراد رارق ... و رازاب هب ندیسر
 یم هریجنز زا نوریب و هریجنز نورد یاه کسیر لماش یریذپ بیسآ نیا .دوش هتشذگ زا رتریذپ بیسآ ،یتایلمعو
 اما تسا هتشاد کسیر یوررب یدایز دیکأت هراومه نیمات هریجنز تیریدم هچرگا .(0560 ،5یزورتسا و انیچیلک) دشاب
 هدافتسا و نیمات هریجنز یگدیچیپ شیازفا ،یتباقر تیزم بسک یارب شالت ،یناهج تباقر لیلد هب ریخا یاه لاس رد
 یکی .تسا هدرک بلج دوخ هب ار یرایسب تاهجوت نیمات هریجنز کسیر تیریدم عوضوم ،یناهج ناگدننک نیمات زا
 یزاس هنیمک ضرف اب ار راظتنا دروم دوس ات دش یم کسیر و دوس نیب لداعت یرارقرب کسیر تیریدم فادها زا
 و اهنآ تیریدم و از کسیر لماوع تخانش نایم تیمها هک دش دهاوخ ققحم ینامز مهم نیا و دنک هنیشیب کسیر
 زا .(0395 ،ناراکمه و دنو فسوی یزیزع) دوش صخشم نیمات هریجنز رد تکرش ییاراک تیعضو دوبهب رد نآ ریثات
 و نیمأت هریجنز یریگ لکش ،نیمأت هریجنز تیریدم رد یدیلک تاعوضوم زا یکی هزورما هکنیا هب هجوت اب ؛رگید یفرط
 زا یا هدیچیپ نایرج دنمزاین یگنهامه نیا ماجنا ،تسا نایرتشم یدنمتیاضر فده اب نآ ءازجا نیب رثؤم یگنهامه
 یارب .تسا نیمأت هکبش نورد فلتخم یاه تکرش نیب یا هفیظو فلتخم حوطس رد هیامرس و هیلوا داوم ،تاعالطا
 ار اهنآ ناوتب ات هتفرگ رارق ییاسانش دروم نیمأت هریجنز یاه کسیر فلتخم داعبا یتسیاب ،مهم نیا هب ندش لئان
 یلماوع زورب و نیمأت هریجنز رد تیعطق مدع تلع هب هزورما ؛عقاو رد .(1395 ،یعاجش و یدمحم) دومن تیریدم
 یارب اه نامزاس ،یعیبط ثداوح و یلام یاه یرادیاپان ،یژولونکت تارییغت ،اضاقت تاناسون ،یسایس لئاسم ریظن
 نیمأت ،اضاقت ینیب شیپ یارب عبانم فرص هب روبجم دوخ نیمأت هریجنز لمحت تیلباق شیازفا و یریذپ بیسآ شهاک
 ات دش بجوم اه کسیر هدننک داجیا لماوع و اه تیعطق مدع نیا هب هجوت .دندش نامزاس یلخاد یاه تیعطق مدع و
 یشخب یترابع هب .(0395 ،ناراکمه و زیربت ملاع) دریگ رارق یرتشیب هجوت دروم هریجنز رد کسیر تیریدم ی هلئسم
 کسیر رگا نیمأت هریجنز فلتخم فادها هب هجوت اب و دشاب یم کسیر تیریدم ،نیمأت هریجنز تیریدم زا یدیلک
 ،اضاقت و نیمأت رد نانیمطا مدع ریظن یلماوع .دریگ رارق هدافتسا دروم دناوت یم ،دشاب هتشاد یهجو دنچ یا هدیدپ
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 لیالد ناونع هب یراپسنورب زا ناوارف هدافتسا و لوصحم و یژولونکت تایح هخرچ ندش رت هاتوک ،اهرازاب ندش یناهج
 لیلد هب زین وردوخ تعنص .(1560 ،5ناراکمه و گنایج) دشاب یم نیمأت هریجنز رد کسیر تیریدم تیمها
 هب ییاهن یالاک لیوحت ات داوم نیمأت هلحرم زا هک ییاه تکرش عونت دوجو و ینالوط نیمأت هریجنز زا یرادروخرب
 زا سپ یزاسوردوخ تعنص .(1560 ،0نوریآ و یبلاط) تسا هجاوم یرایسب یاه کسیر اب دنلماعت رد مه اب یرتشم

 لماوع هزورما .دراد یدایز تیمها روشک رد تعنص نیا یاقب و تسا ناریا رد تعنص نیرت گرزب ،تفن تعنص
 ،نیا رب هوالع .تسا هدش تعنص نیا رد رایسب یاه تیعطق مدع زورُبب ثعاب زرا رازاب تاناسون هلمجزا یفلتخم
 شیازفا ،اضاقت تاناسون ،لوصحم رمع هرود شهاک ،تامدخ و تالوصحم عونت شیازفا هلمجزا یرگید لماوع
 و تیعطق مدع شیازفا تجوم زین یعیبط ثداوح و یلام یرادیاپان ،یسایس لئاسم ،یژولونکت تارییغت ،اه هنیزه
 ی اه تکرش ؛عقاورد .(5560 ،9ناراکمه و یونهد) دنوش یم وردوخ عیانص نیمأت هریجنز رد کسیر زورب

 دوخ تالوصحم عقوم هب لیوحت و عبانم نیمأت رد نانیمطا مدع اب هراومه دوخ راک و بسک طیحم رد یزاسوردوخ
 وضع یاه نامزاس یاه ییاناوت و تیلباق ،تاطابترا و تاعالطا یژولونکت ی هعسوت هکنیا دوجو اب .دنتسه ور هبور
 ،ناراکمه و هداز نیسح) تسا هدش رتشیب رگیدکی هب اهنآ یگتسباو ،تسا هداد شیازفا ار تعنص نیا نیمأت هریجنز
 ،تسا هدروآ مهارف هریجنز وضع یاه نامزاس یارب ار یرایسب یایازم هک لاح نیع رد اه یگتسباو نیا .(1395
 دادخر ای لالتخا هک یروط هب .تسا هدش اهنآ یاه تیلاعف و یزیر همانرب رد کسیر و تیعطق مدع شیازفا بجوم
 یم رازاب هب شتالوصحم هئارا و تیلاعف همادا رد تکرش ییاناوت رب یمیقتسم رثا هریجنز زا تمسق ره رد یکسیر
 یماندب ،اه ییاراد و تازیهجت هب بیسآ ،تالوصحم تیفیک شهاک ،یلام یاه نایز دننام یفنم تاریثأت و دراذگ
 ،1ناراکمه و روکف) دراد نامزاس رب لوصحم لیوحت رد ریخأت و هعماج و هدننک هضرع ،یرتشم دید زا نامزاس
 ینیب شیپ هریجنز رد نآ عوقو رگا هک تسا نیمأت هریجنز مهم رایسب یاه شلاچ زا یکی کسیر ور نیا زا .(1560
 دنک یم لتخم ار نآ ،دنک یم رثأتم ار هریجنز نیا فادها ،دوشن ذاختا یبسانم راکهار نآ اب هلباقم یارب و دشاب هدشن
  .(0560 ،1ناراکمه و گنید) دوش یم نامزاس یاقب دیدهت بجوم هجیتنرد و

 نیا ماجنا زا یلصا فده هکنیا هب رظن .تسا هتفرگ ماجنا یّرمک-یفیک زاف ود رد و هتخیمآ درکیور اب رضاح قیقحت
 ،تسا وردوخ ناریا تکرش یفیک و یلام درکلمع رب نیمأت هریجنز رد یفیک کسیر تیریدم لدم یحارط قیقحت
 یاهشور زا قیقحت نیا رد هکنیا هب هجوت اب و دشابیم یدربراک تاقیقحت هطیح رد فده رظن زا تفگ ناوت یم
 و تیهام ساسا رب هک درک نایب ناوت یم ،تسا هدش هدافتسا همانشسرپ ریظن ینادیم یاهشور زین و یاهناخباتک هعلاطم
 اب و دش یسررب یّرمک و یفیک زاف ود رد ور شیپ قیقحت هکییاجنآ زا .تسا یشیامیپ-یفیصوت قیقحت کی ،شور
 روطب زاف ره رد دیاب زین یرامآ هعماج ؛یّرمک و یفیک تاقیقحت رد هنومن باختنا یارب دوجوم یاه توافت هب هجوت
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 دانسا شخب نیا رد یرامآ ی هعماج و هدوب یفرب هلولگ تروصب یفیک زاف رد یریگ هنومن شور .دوش صخشم ازجم
 ی هیلوا لماوع ییاسانش زا سپ نایاپ رد هک دندوب هزوح نیا اب طبترم یاه همان نایاپ و تالاقم و یتسدالاب قباوس و
 دیتاسا و ینامزاس ناگربخ زا رفن 15 تارظن زا ،ینتم یاوتحم لیلحت کینکت زا هدافتسا اب اهریغتم زا کیره اب طبترم
 هجوتاب زین یّرمک شخب رد .دش هدافتسا یفلد نومزآ و ییاهن لماوع ییاسانش یارب هبحاصم ماجنا روظنم هب یهاگشناد
 ناریا تکرش نانکراک و ناریدم زا رفن 611 دادعت یرامآ یاههمانشسرپ هب خساپ یارب ؛ور شیپ قیقحت فده هب

 رد یریگ هنومن شور هب و نارکوک لومرف زا هدافتسا اب همادا رد .دندش باختنا یسررب دروم ی هعماج ناونعب  وردوخ
0 دادعت سرتسد  یریگ هزادنا رازبا .دش عیزوت اه نآ نیب همانشسرپ هک هدش هتفرگ رظنرد یرامآ هنومن ناونع هب رفن 76
 نومزآ زا هدافتسا اب و اه هداد یروآ عمج زا سپ .دوب یا هجرد 1 ترکیل فیط اب همانشسرپ شخب نیا رد
 خابنورک یافلآ نومزآ زا هدافتسا اب همادا رد .تفرگ رارق یسررب دروم اههداد ندوب لامرن فونریمسا-فورگوملک
 تیاهن رد و دش یسررب اهریغتم یفیصوت رامآ SPSS رازفا مرن کمک هب نینچمه .دش یسررب زین اه همانشسرپ ییایاپ

 تالداعم لدم و یدییات یلماع لیلحت یاه نومزآ زا قیقحت تایضرف یسررب نینچمه و هزاس ییاور یسررب تهج
 .دش هتفرگ هرهب LISREL رازفا مزن رد یراتخاس
 یرظن درکیور
 .دش هتخادرپ قیقحت ناونع اب طبترم یجراخ و یلخاد یاه هنیشیپ و قیقحت یرظن تایبدا هب شخب نیا رد
 لرتنک یاه مسیناکم

 .دوش یم یحارط ،تسا نآ ناهاوخ نامزاس تیریدم هچنآ اب نامزاس درکلمع تهج زا نانیمطا فده اب لرتنک ماظن
 تسا هدش لیکشت مه هب طبترم رصنع دنچ زا شخبرثا ماظن کی .تسا هدیچیپ رایسب راک الومعم یماظن نینچ یحارط
 تشادرب هنوگ نیا ادتبا رد دیاش .دنتسه ینامزاس راتخاس و شزیگنا ،درکلمع یریگ هزادنا رصنع اهنآ زا یضعب هک
 هورگ ود هب ناوتب ار دنا هتفرگراکب یتیریدم لرتنک هزوحرد نیققحم و اه نیسیروئت هک یفلتخم یاه شرگن هک دوش
 یاه هفلؤم زا کی ره هب هک دناسر یم اجنآ هب ار ام یرکفت نینچ .دومن میسقت تیمهایب و تیمها اب ای طلغ و تسرد
 ماظن یاه هفلؤم هک ارچ دسر یم رظن هب دودرم یرکفت نینچ .میرگنب اهنت هریزج کی ناونع هب یتیریدم لرتنک ماظن
 .(1395 ،ینابرق و یمیظع) داد رارق هعلاطم و یسررب دروم مهاب طبترم و هچراپکی تروص هب دیاب ار یتیریدم لرتنک

 دنهاوخب ییارجا یاه هاگتسد و اه نامزاس ناریدم هک دوش یم یشان اجنآ زا لرتنک یاه مسیناکم تیمها و ترورض
 ینامزاس فیاظو و اه تیرومام ،فادها زیمآ تیقفوم ارجا و یتیریدم یاهدربهار ییاراک زا نانیمطا بسک یارب

 شخبرثا و بولطم یبایتسد دهاش دوخرما تحت یراک هزوح رد و هدومن لصاح ار مزال تاعالطا و اه یهاگآدوخ
 رسیم هدیجنس و بوصم یاهرایعم و اهدرادناتسا رب هیکت اب زج فیلاکت هنوگ نیا ماجنا و دنشاب ینامزاس یاه تیلاعف
 اب اتیاهن و لوفا ،فارحنا ضرعم رد ار تالیکشت ،نامزاس یراک شدرگ رد لرتنک دوجو مدع هک تسناد دیاب .تسین
 هب ،اه تیلاعف نداد رارق رظن تحت دنیآرف عقاو رد لرتنک و تراظن .(0660 ،5ناراکمه و یل) دهد یم رارق یدوبان
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 تافارحنا حالصا زین و دنریذپ یم ماجنا ،دنا هدش یزیر همانرب هک هنوگنامه اهنآ هک نیا زا نانیمطا لوصح روظنم
 حطس ندرب الاب ،یتراظن و لرتنک ماظن ره ییاهن فده .دشاب یم دنیآرف نیا یط رد هدش هدهاشم مهم و هظحالم لباق
 دیرخ زا هک ینایرتشم نوچ ،دشاب یم نایرتشم نتخاس رورسم و هنیهب تامدخ هئارا و دیلوت نازیم هجیتن رد و ییاراک
 زاین دروم یالاک دننک ضوع ار دوخ هدنش نامزاس دنرضاح رتمک دنوش یم دونشخ و یضار رایسب نامزاس کی زا

 عون کی هکلب ،یقطنم ناحجر طقف هن ،ناوارف تیاضر ای دایز یدونشخ .دننک یرادیرخ رگید عبنم زا ار دوخ
 .(0395 ،یدادح و یرظن) دنک یم داجیا نامزاس هب تبسن یفطاع یگتسباو
 یمسر لرتنک
 تباقر نیا رد دوخ مهس شیازفا یارب ییاهراکهار لابند هب اه تکرش ،زورما تراجت یایند رد تباقر شیازفا اب
 هجوت یتباقر هصرع نیا رد لاعف یاه نامزاس یارب هدش ییاسانش یاهراکهار نیرترثوم زا یکی نیب نیا رد .دنشاب یم
 یاه تیلاعف رب لرتنک لامعا اب ناریدم دور یم راظتنا و ؛دشاب یم نامزاس رد اه نآ یاه تیلاعف و نانکراک شقن هب
 و دوس حطس ندرب الاب یارب عقاو رد .دننک تیاده دنمدوس و بسانم تهج رد ار اه نآ یاهراتفر دنناوتب نانکراک
 نآ ناعفنیذ تیاضر ات دیآ لمع هب تکرش کی عبانم زا هدافتسا نیرترثؤم و نیرتهب دیاب نامزاس کی رد یشخبرثا

 و نامزاس رد رما نیا هک ؛دشاب یم یدیلک یاه تیلوئسم زا یکی یمسر لرتنک اتسار نیمه رد .دوش مهارف تکرش
 نامزاس ره رد یمهم شقن لرتنک یاه مزیناکم .(0395 ،یوربآ و یناکدرا ادیعس) دراد یا هژیو لکش اه تکرش
 دروم هدش نییعت شیپ زا فادها هب یبایتسد یارب لرتنک .دوش دودحم ناریدم شقن هکنآ نودب ،دننک یم افیا یراجت
 عقاو رد لرتنک .دراذگ یم ریثات نامزاس یریگ میمصت و درکلمع رب هک دنک یم مهارف ار ییاهرازبا اریز ،تسا زاین
 و اه همانرب ،اه تسایس داجیا رد راظتنا دروم جیاتن هب یبایتسد یارب ینامزاس نورد یاه تیلاعف و تاررقم هب طوبرم
 شالت و یزاس هدایپ یارب یرتشیب هزیگنا تسا نکمم یمسر لرتنک یاهراکوزاس اب یتکرش .تسا بسانم یاه هویش
 ،5ناراکمه و یست یک) دشاب هتشاد درکلمع دوبهب و تیفیک رطخ شهاک یارب لوصحم ناوخارف زا هدافتسا رد رتشیب

1560).  
 یعامتجا لرتنک 

 ناونع هب ار ریز دراوم ناوت یم هک تسا ناورارف تیمها و شزرا یاراد تهجدنچ زا نامزاس رد تراظن و لرتنک
 ناکما داجیا و دوجوم یاهدنور یزاس فافش ،نامزاس رد یراج روما هب یهد مظن رظن زا :درمشرب نآ یارب هنومن
 و لرتنک فلتخم یاه هبنج هب نتخادرپ نیاربانب .نامزاس فلتخم یاه هزوح رد دحاو ره یاه تیلوئسم یریگیپ
 و نایفسوی) دشاب یم رادروخرب یناوارف تیمها زا نآ هب طوبرم میهافم رب فارشا و نامزاس رد یدربهار تراظن
 فادها یوس هب نامزاس تیاده یارب تیریدم هب کمک یارب ییاهرازبا لرتنک یاه متسیس .(1395 ،ناراکمه
 تسا یناسک و نیبطاخم رد ذوفن ،لرتنک و تراظن رد یعامتجا فده نیرتمهم .دشاب یم یتباقر تیزم و کیژتارتسا
 کی ای درف کی یوس زا یدمع یششوک» زا تسا ترابع یعامتجا ذوفن زا دارم هتبلا .دنریگ یم رارق تراظن دروم هک
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 و تباجا ،ییاونمه» لکش رد ششوک نیا یجورخ و دروخزاب هک «نارگید راتفر ای دیاقع رد رییغت داجیا یارب هورگ
 یاهراتفر نوماریپ ینایاپ بولطم و ییاهن دوصقم عقاو رد یعامتجا لرتنک زا ثحب .دنک یم روهظ و زورب «تعاطا
 مسیناکم زا هک یفلتخم عماوج مامت .(5195 ،رف یرافغ) دشاب یم یعامتجا نیزاوم و لوصا اب فلاخم و راجنهان
 زا یا هعومجم اج ره و هشیمه ،ًاالوا ؛دنرادرب رد ار یساسا رصنع ود ،دنرب یم هرهب دوخ یاقب یارب «یعامتجا لرتنک»
 عون هچ و تسا بوخ ییاهراتفر عون هچ فلتخم طیارش رد دننک یم نیعم یلک روط هب هک دراد دوجو نیزاوم
 ،نیناوق لکش هب ًاالومعم نیزاوم نیا .رتدب ییاهراتفر عون هچ و تسا رتبوخ ییاهراتفر عون هچ ای .دب ییاهراتفر
 یاه تنامض» زا یا هعومجم هشیمه ًاایناث .دنوش یم هضرع ییاهرایعم و اهدومنهر ،موسر ،اه همان نییآ ،تاررقم
 نیا .دشاب هتشاد دوجو بولطم یاهراتفر نتفرگ شیپ رد مدرم نتشاداو یارب یا هزیگنا ات ددرگ یم نیودت «ییارجا

 .(6195 ،هدوتس) دنبای یم دومن نوگانوگ یاه تازاجم و اه شاداپ تروص هب ییارجا یاه تنامض

 تیفیک کسیر تیریدم
 تروص رد هک یعطقریغ دادخر کی زا تسا ترابع کسیر ،هژورپ تیریدم شناد هرتسگ یامنهار فیرعت قبط رب
 تسا نامزاس تیقفوم لامتحا شیازفا ،کسیر تیریدم فده .دراذگ یم ریثأت نامزاس فادها زا یکی رب لقادح عوقو
 یزاسرثکادح و اهنآ فذح ای شهاک تهج ییاه شور هئارا ،اه کسیر دنم ماظن یبایزرا و ییاسانش قیرط زا راکنیا و
 یم هک دنوش یم لماش ار کسیر و نانیمطا مدع زا یرادقم لوصحم یحارط یاه هژورپ .دریگ یم تروص اه تصرف
 اب ار نآ ناوت یم اما دومن فذح ار کسیر ناوت یمن زگره .دوش هژورپ تیقفوم مدع و تسکش زورب هب رجنم دناوت

 تیریدم روظنم هب .(0395 ،یناجلخ ردیق و هداز نیسح) دومن لح و تیریدم ،اه کسیر عاونا یسررب و ییاسانش
 نیمأت هریجنز رد .دریگب رظن رد ار تسد نییاپ و تسدالاب نیمأت هریجنز ود ره دیاب تکرش ،تیفیک کسیر حیحص
 تامادقا لماش نیا .دنک دودسم ار بویعم داوم عبنم ات دنک داجیا هنالوئسم دیرخ شور کی دیاب تکرش ،یتسدالاب
 هک یماگنه تکرش ،یتسد نییاپ نیمأت هریجنز رد .(نیشیپ مادقا) تسا رطخ عوقو زا یریگولج یارب هناریگشیپ
 (1560) 5گنینیوه و ناس .دهد ماجنا یشنکاو و عیرس تامادقا دیاب ،دنک یم فشک ار لوصحم بیسآ هوقلاب نارحب
 نیمه هب .دشاب ریذپ شنکاو و هناریگشیپ تامادقا لماش دیاب نیمات هریجنز تیریدم عماج همانرب کی هک دنتشاد راهظا
 یتایلمع کسیر تیریدم لرتنک رد مهم رصانع ناونع هب ار نآ زا سپ و نیشیپ یاه مسیناکم (9660) 0سیئول ،بیترت
 تیفیک تیریدم موهفم هیبش هک دوش یم هدهاشم هناریگشیپ یمادقا ناونع هب نیشیپ یاه تیلاعف .دنک یم یدنب هقبط
 تامدخ تیفیک ،یفنم یاهدمایپ تیریدم هب نتخادرپ زا سپ نیسپ مسیناکم .تسا اطخ حیحصت و «تسرد راب نیلوا»
  .(1560 ،ناراکمه و یست یک) دریگ یم رظن رد ار لوصحم یبارخ زا یشان

 هدننک نیمأت هعسوت
 یزاس یناهج ،لوصحم هعسوت رت عیرس یاه هخرچ ،لوصحم رت هاتوک رمع یاه هخرچ ،تباقر یاه هنیزه شیازفا

    هدننک نیمأت هعسوت شیازفا بجوم هک دنتسه یرازاب یاهورین ،رتالاب عماج تیفیک و لوصحم یزاس یشرافس و
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 عبنم کی و تسا یتایح نیمأت هریجنز یشخبرثا دشر یارب هدننک نیمأت هعسوت .(0560 ،5رگناو و لدیرف) دنوش یم
 تیوقت بجوم هدننک نیمأت هعسوت .(7560 ،0تناک و یولاد) تسا یدیلوت یاه نامزاس یارب هنیزه شهاک شجنس
 و رتهب یطابترا یاهدنویپ بجوم دوخ هبون هب هک هدش لباقتم دامتعا داجیا و ناگدننک نیمأت و نایرتشم نیب طباور
 یاه هشقن ناگدننک نیمأت و نایرتشم ات دوش یم بجوم هدننک نیمأت هعسوت .دوش یم کیژتارتسا تاعالطا میهست
 ریگرد دیدج لوصحم هعسوت رد دایز لامتحا هب ناگدننک نیمأت و دننک لاسرا رگیدکی یارب ار ناشدوخ یروانف ریسم

 ؛دنراذگ یم هدننک نیمأت هناروانف تیلباق رب میقتسم یریثأت هدننک نیمأت هعسوت یمسر یاهدنیارف .دش دنهاوخ
 شهوژپ .(0560 ،9ناراکمه و یورتور) دنراد طبترم یطابترا یاه لاناک تیوقت قیرط زا یمیقتسمریغ ریثأت نینچمه
 یلصا روط هب ار هدننک نیمأت هعسوت یاه قوشم دیاب اه تکرش هک تسا هداد ناشن ،هدننک نیمأت هعسوت هرابرد اه
 یاه شالت لماش هدننک نیمأت هعسوت .(7560 ،1ناراکمه و گناژ) دننک زکرمتم کیژتارتسا ناگدننک نیمأت یور
 یاه هزوح رد دنناوت یم اه شالت نیا .تسا ناشناگدننک نیمأت درکلمع و اه تیلباق دوبهب یارب یدیلوت یاه تکرش
 هعسوت .(5560 ،1گنای) دنوش ماجنا یراذگ فده هنیزه شهاک و لوصحم هعسوت ،تیفیک تیریدم لثم یفلتخم
 یاه تیلباق اب و درکلمع یاقترا یارب رادیرخ نامزاس کی طسوت تدمدنلب هناراکمه یژتارتسا کی هدننک نیمأت
 لباق و رت شخبرثا یشور هب ار رادیرخ نامزاس نیمأت یاهزاین تسا رداق هدننک نیمأت هک یروط هب ؛تسا هدننک نیمأت
 و نالواچ) دهد یم رازاب رد ندش رت یتباقر یارب رادیرخ هب ار یرتشیب یتباقر تیزم هک دزاس هدروآرب رت نانیمطا
 حطس یاقترا یارب هک تسا هدننک نیمأت اب طبترم کیژتارتسا تیلاعف کی هدننک نیمأت هعسوت .(0560 ،0ناراکمه
 و ییاضر) دوش یم یحارط هتسیاش ناگدننک نیمأت زا یا هکبش ظفح و داجیا روظنم هب ناگدننک نیمأت درکلمع
 :تسا تروص نیدب هدننک نیمأت هعسوت زا (1560) 1ناراکمه و نچ هدش یرگنزاب فیرعت .(1560 ،7ناراکمه
 هدننک نیمات و رادیرخ یاه تکرش طسوت هک تسا شناد تیریدم یاه تیلاعف زا یا هعومجم هدننک نیمأت هعسوت»
 لیهست قیرط زا ار رادیرخ اه تکرش تدمدنلب و تدم هاتوک هدننک نیمات یاهزاین دنراد دصق و دنوش یم ماجنا
 هدننک نیمات ی هعسوت اب طبترم یاه تیلاعف رتشیب .دننک هدروآرب تیلباق دوبهب ای و هدننک نیمات تکرش موادم درکلمع
 .دنا هتشاد زکرمت لیوحت و تیفیک دننام ییاه تیلباق ی هعسوت رب ،دنا هدش هئارا هتشذگ ی ههد ود تاعلاطم رد هک
 یدیدج یاه تیلاعف ،هتشذگ ی ههد ود هب تبسن تاعلاطم دادعت یهظحالم لباق شیازفا رب هوالع یراج ی ههد رد
 .(1395 ،ناراکمه و تفلا) تسا هدش هئارا ناگدننک نیمات ی هعسوت یارب زین یطیحم یاه تیلباق دننام
 لوصحم ناوخارف
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 تسد نییاپ یاکرش هب ار بویعم تالوصحم رادیرخ هک دنک لصاح نانیمطا هک تسا نیا لوصحم ناوخارف فده
 رد هدرتسگ ناوخارف کی زا ،دهد رادشه هدمآ دوجو هب تالکشم هب تبسن عقوم هب تکرش رگا .دهد یمن لیوحت
 زا یا هعومجم دیاب طقف تکرش ،دنسرب هدننک عیزوت هب طقف بویعم تالوصحم رگا ،لاثم ناونع هب .دنام دهاوخ ناما
 هدرخ هب و هدش میسقت بویعم تالوصحم هک یتروصرد ،لباقم رد .دنک یروآ عمج ار راد لکشم تالوصحم
 هتفرگ راکب تالوصحم نیا تشگرب یارب یمیظع عبانم دیاب تکرش ،دنوش هدش هداد لیوحت ییاهن نایرتشم ای ناشورف
 ناوخارف یتایلمع یالاب یاه هنیزه لمحتم رادیرخ تکرش .(5560 ،5زتیمسا و راموک) دوش یم یدایز هنیزه لمحتم و
 یاه هدنورپ یتح و اه تازاجم ،تراسخ ناربج ،تاکرادت ،یرتشم اب سامت یاه هنیزه لماش هک دوش یم لوصحم
 ،دندرک روبع یتسد نییاپ نیمأت هریجنز زا رگید هیال کی زا بویعم تالوصحم هک یماگنه هجیتن رد .تسا ییاضق
 هاگدید زا .(0560 ،0ناراکمه و ویل) دبای شیازفا یریگمشچ زرط هب هدید بیسآ یاه فرط دادعت تسا نکمم
 ،دش ییاسانش صقن یتقو .تفرگ رظن رد یحالصا مادقا کی ناونع هب ناوت یم ار لوصحم ناوخارف ،تیفیک تیریدم
 ار صقن عبنم دیاب تکرش نیا .دوش ماجنا ریگرد یاه تکرش رب اهنآ ریثأت زا یریگولج یارب بسانم تامادقا دیاب
 نیا رگا .دنک یسررب ،دوش نآ ددجم یناوخارف هب رجنم تسا نکمم هک ار کوکشم تالوصحم ریاس و هدرک نییعت
 هوالع .دشاب دوجوم تالوصحم زا هتسد کی زا شیب رد بویعم زج تسا نکمم ،دشاب هدش هتفرگ أشنم داوم زا صقن
 کی یارب .دننک یریگولج هثداح نامه ددجم عوقو زا ات دننک یسررب ًااقیقد ار تیفیک رطخ اشنم دیاب اه تکرش ،نیا رب

 یزیر همانرب قیرط زا ،نینچمه .دنک حالصا راب کی زا شیب ار تیفیک ناسکی تالکشم هک تسین دمآراک تکرش
 ار هنیزه نیرتشیب تیفیک تالکشم عاونا زا کی مادک هکنیا زا یرتهب کرد دنناوت یم ناریدم ،ینامرد تامادقا قیقد
 کی دنناوت یم ،دنشاب هدش هدامآ یلامتحا نینچ یارب لبق زا ناریدم رگا .(1560 ،9نیلف و وه) دنروآ تسد هب ،دنراد
 تالوصحم و داوم تیفیک رد دوجوم تالکشم زا یریگولج هب دناوت یم تکرش و دننک میظنت بسانم یحالصا همانرب
 رتهب یزیر همانرب اب دناوت یم نآ هب طوبرم ینمیا و تیفیک زا نانیمطا ،نیاربانب .دهد ناشن یرتشیب هجوت ییاهن
 یست یک) دشخب دوبهب ار تکرش درکلمع دوخ هبون هب دناوت یم نینچمه ناوخارف یارجا ،نیا رب هوالع .دبای شیازفا

 .(1560 ،ناراکمه و
 تکرش درکلمع
 درکلمع .(3660 ،1ناراکمه و دراچیر) تسا نامزاس فادها هب یبای تسد رد هزاس نیرت مهم زا یکی ینامزاس درکلمع
 زا تسا ترابع ینامزاس درکلمع ،رگید یفیرعت رد .تسا نامزاس فادها ققحت و ییارجا یاهدنیآرف لصاح ینامزاس
 لماش ًاابیرقت ینامزاس درکلمع .تسا هدش هتشاذگ یناسنا یورین هدهع رب نامزاس فرط زا هک یفیاظو ندناسر هجیتن هب
 طوبرم تیفیک ای دامتعا تیلباق ،تعرس ،یریذپ فاطعنا ،هنیزه هب و تسا دیلوت یلاعت و یریذپ تباقر فادها یمامت
 لک یاه تیلاعف و تیقفوم هب طبترم میهافم همه هک درک فیرعت یرتچ هباثم هب ناوت یم ار نآ ،هوالع هب ؛دوش یم
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 کی ،هتکن نیا هب هجوت .تسا یهجو دنچ موهفم کی ینامزاس درکلمع .(5395 ،یزیزع) دریگ یم رب رد ار نامزاس
 هدزاب دننام) یلام درکلمع و (تیفیک و یرو هرهب دننام) یتایلمع درکلمع ینعی ؛ینامزاس درکلمع صخاش ود نیب زیامت

 سانوتلآ) دراد رارق رگ هلخادم لماوع ضرعم رد و هدوب هوقلاب یتایلمع درکلمع زا رتشیب یلام درکلمع .تسا (هیامرس
 ،رگید یفیرعت رد .تسا نامزاس فادها ققحت و ییارجا یاهدنیآرف لصاح ینامزاس درکلمع .(1560 ،5ناراکمه و
 هدش هتشاذگ یناسنا یورین هدهع رب نامزاس فرط زا هک یفیاظو ندناسر هجیتن هب زا تسا ترابع ینامزاس درکلمع
 ،یریذپ فاطعنا ،هنیزه هب و تسا دیلوت یلاعت و یریذپ تباقر فادها یمامت لماش ًاابیرقت ینامزاس درکلمع .تسا

 میهافم همه هک درک فیرعت یرتچ هباثم هب ناوت یم ار نآ ،هوالع هب ؛دوش یم طوبرم تیفیک ای دامتعا تیلباق ،تعرس
  .(1395 ،ناراکمه و روپ یکز) دریگ یم رب رد ار نامزاس لک یاه تیلاعف و تیقفوم هب طبترم

 یفیک درکلمع
 یاه هژورپ تسکش و تیقفوم زا یضقانتم جیاتن رگنایب ،تیفیک تیریدم یاه متسیس دروم رد هدش ماجنا تاعلاطم

 ندوبن قفوم رگناشن تاعلاطم یخرب رگید ترابع هب .دنتسه ینامزاس درکلمع دوبهب رب نآ ریثأت و اه متسیس نیا رارقتسا
 متسسیس نیا تیقفوم مدع و تسکش زا ناشن یخرب و (7660 ،0الیس) تیفیک تیریدم یاه متسیس رارقتسا ریگمشچ
 تیریدم متسیس یزاس هدایپ هب مادقا یناریا یاه نامزاس زا ییالاب تبسن هب دادعت .تسا هدوب فلتخم یاه نامزاس رد اه
 نامزاس نیا رد تیفیک تیریدم متسیس یزاس هدایپ ایآ هک لاؤس نیا هب خساپ .دنا هدرک دوخ یاه نامزاس یارب تیفیک
 و یسررب یارب مزال هنیمز هک تسا یعوضوم ،(ریخ ای تسا هدش درکلمع دوبهب هب جتنم) ریخ ای تسا هدوب شخبرثا اه
 یاه هژورپ تیقفوم /تسکش زا یضقانتم دهاوش زا ناشن صوصخ نیا رد هیلوا تاعلاطم .دروآ یم مهارف ار شهوژپ
 تسا ییالاب تیمها زیاح نآ یدام ریغ و یدام یاه هنیزه هب هجوت اب عوضوم نیا .دراد تیفیک تیریدم متسیس رارقتسا
 دناوت یم اه متسیس دروم رد هبناج همه و تسرد یتخانش نتشادن هک درک نایب ناوت یم عقاو رد .دوش هعلاطم دیاب و
 ،9ناراکمه و ینابلپ) دنک لکشم راچد نآ دوبهب و ظفح یارب شالت ای و رارقتسا یارب یریگ میمصت رد ار اه نامزاس
 مهارف اب عقاوم یضعب رد ،دوخ صاخ طیارش ندرکن ظاحل رد اب اه نامزاس یضعب دراد ناکما هک تروص نیدب .(1560
 زا دوخ هزادنا زا شیب تاراظتنا اب رگید دراوم یضعب رد و متسیس یلوصا یزاس هدایپ تهج بسانم هنیمز ندرکن
 عبانم نتفر رده هب و اهنآ تسکش هب رجنم عوضوم نیا هک دنیامن مادقا نآ یزاس هدایپ ،متسیس کی یاهدرواتسد
 ار متسیس یزاس هدایپ تیلباق ینامزاس تسا نکمم رگید فرط زا .(3560 ،1ناراکمه و ینربماپ) دش دهاوخ نامزاس
 رب نآ تاریثأت و تیفیک تیریدم متسیس تدم دنلب و تدم هاتوک یایازم هب تبسن نتشادن یهاگآ اب اما ،دشاب هتشاد
 تیریدم هرابرد دوجوم تایبدا هعلاطم .(3195 ،ناراکمه و رقحم) دیامنن متسیس یزاس هدایپ هب مادقا ،ینامزاس درکلمع
 ،کیژتارتسا یزیر همانرب ،یربهر لماش یلصا تیلاعف تفه یاراد تیفیک تیریدم هک تسا عوضوم نیا رگناشن ،تیفیک
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 ناگدننک نیمأت تیریدم و دنیارف تیریدم ،یناسنا عبانم تیریدم ،یریگ میمصت هب هنایارگ عقاو درکیور ،یرادم یرتشم
  .دشاب یم
 یلام درکلمع 
 یتیریدم فلتخم یاه هزوح رد یتامیمصت ذاختا اب ات دنتسه ددصرد فلتخم یاه نامزاس و اه تکرش ناریدم
 رتهب تیدودحم نودب ناهج رد هک تسا حضاو .دنیآ لیان دوخ رظن دم فادها هب و هداد دوبهب ار تکرش درکلمع
 ناراذگ هیامرس هک هچنآ .(1395 ،ناراکمه و یبرض) دنبای دوبهب تیاهن یب دح رد یتایلمع درکلمع داعبا مامت ات تسا
 لابندب هک تسا تکرش نآ بولطم درکلمع ،دنزادنا راکب یصخشم یاه تیلاعف رد ار دوخ عبانم ات دنک یم قیوشت ار
 رصع رد ؛عقاورد .(0395 ،ناراکمه و درف هدازدارم) دبای یم شیازفا نارادماهس تورث هجیتن رد و تکرش شزرا  نآ

 و همانرب نآ ساسا رب اه نامزاس ناربهار و ناریدم و هدوب رادوخرب یا هژیو تیمها زا تکرش درکلمع یسررب رضاح
 نیا نیمات هک دشاب یم یلام عبانم دنمزاین اه تیلاعف ی همادا و دشر .دنیامن یم صخشم ار نامزاس هدنیآ یاهدربهار
 دیاب عبانم نیا زا هدافتسا ی هویش ،یلام عبانم بذج دنیآرف موادت تهج و دوش یم هجاوم تیدودحم اب بلغا عبانم
 یوماراک) دوش عبانم زا ناگدننک هدافتسا و ناگدننک نیمات یارب شزرا زا یبسانم مهس داجیا ضعاب هک دشاب یوحن هب
 روظنم هب ماهس نابحاص قوقح ،اه یهدب ،اه ییاراد راتخاس یزاس هنیهب یلام ریدم ره هفیظو .(6060 ،5گنولوت و
 یلام درکلمع .تسا یلام درکلمع قیرط زا تکرش شزرا شیازفا تیاهن رد و نارادماهس تورث نتخاس رثکادح
 اه تکرش یارب یلام رکلمع تیمها .دشابیم نامزاس درکلمع یبایزرا یارب اراک و بسانم یرایعم ناونع هب نامزاس
 میمصت دنیارف رد تاعالطا شقن .(1395 ،ینیدباع و یقداص) دبای تیمها زین نآ رب رثوم لماع ره هک دوش یم ثعاب
 اه نآ زا هدافتسا اب هک تسا یتاعالطا هب زاین یداصتقا تامیمصت یارب .تسا نشور الماک یلام درکلمع و یریگ
 تاعالطا هب هعجارم یلام تاعالطا هب یسرتسد یاه هار زا یکی .داد صیصخت وحن نیرتهب هب ار دوجوم عبانم ناوتب
 زا امیقتسم اه هداد یلام یبایزرا دنیارف رد و تسا یلام یاه تروص و یرادباسح یاه شرازگ طسوت هدش هئارا
 میمصت رایتخا رد و دندرگ یم لیدبت هدش هصالخ تاعالطا هب و دوش یم یروآ عمج یلام یاه شرازگ یور
 ندومن مهارف موزل و وس کی زا یداصتقا یاه تیلاعف یگدیچیپ و هدنیازف شرتسگ .دنریگ یم رارق ناگدنریگ
 و اه شور عادبا و لوصا نیودت هب رگید یوسزا یلام یاه ماظن یاه متسیس قیرط زا عیسو و قیقد تاعالطا
 ،رگتعارز و یعخن) تسا هدیماجنا ریخا ههد دنچ رد فراعتم یاه هویش ینوگرگد رد عیرست و نیون یاه لح هار
 هب هدنیازف یاهزاین هب خساپ رد یلام یرگشرازگ تفرشیپ نایرج رد هک نونف و اه شور نیا هعومجم .(7395
 .دوش یم هدیمان یلام یاه تروص لیلحت و هیزجت ،تسا هتفای لماکت و هعسوت ،عادبا یلام تاعالطا

 و یملع دانسا هب یبایتسد قیقحت ناونع نییعت زا سپ یقیقحت ره رد هک دشاب یم تیمها زئاح زین هنکن نیا رکذ
 فیرعت یارب ،ققحم یهاگآ شرتسگ ثعاب اریز .دراد یساسا تیمها عوضوم نوماریپ یلبق هدش ماجنا تاقیقحت

 هار ،ددعتم یملع عبانم زا هدافتسا یزاسراومه ،ققحم دید تعسو شیازفا ،قیقحت رگید یاه هبنج ییاسانش ،اهریغتم
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 یراک هرابود زا یریگولج ًااتیاهن و دیدج یاه هیضرف هئارا ،رت هدرتسگ داعبا رد یدعب یملع یاه تیلاعف یارب ییاشگ
   .دش هتخادرپ یجراخ و یلخاد تاقیقحت زا یدادعت حرش هب همادا رد ور نیا زا .دوش یم

 نیمأت هریجنز یاه کسیر لیلحت و ییاسانش» عوضوم یسررب هب یقیقحت رد (1395) ناراکمه و هداز نیسح
 تیاهنرد .دنتخادرپ «یعامتجا یاه هکبش لیلحت درکیور و وزوک لدم زا یریگ هرهب اب اپیاس یزاسوردوخ تکرش
 هب هجوتاب .تسا هدش هئارا مزال تامیمصت و لیلحت و هیزجت درکلمع تیمها سیرتام زا یریگ هرهب اب لصاح جیاتن
 رارق لقن و لمح و ،یتاعالطا ،ناگدننک نیمأت ،یداصتقا یلام یاه هتسد رد اه کسیر لک زا دصرد 11 ،لیلحت جیاتن
 درکلمع رب نیمات هریجنز کسیر ریثات یسررب» عوضوم یسررب هب (1395) دنوارگ و ینامحر ؛رگید یقیقحت رد .دنراد
 تکرش نانکراک لماش شهوژپ نیا یرامآ هعماج .دنتخادرپ «(لباب ناتسرهش وردوخ ناریا تکرش :یدروم هعلاطم)
 هداد ناشن قیقحت هجیتن .تفرگ تروص SPSS رازفا مرن طسوت تایضرف نومزآ .دشاب یم لباب ناتسرهش وردوخ ناریا
 تاکرادت ،کیژتارتسا نیمات دعب راهچ نینچمه .دنراد یراد ینعم ریثات درکلمع رب نیمات هریجنز کسیر هک تسا
 یزیزع نینچمه .دنراد یراد ینعم ریثات درکلمع رب ینامزاس گنهرف و نیمات هریجنزیزاس هچراپکی ،کینورتکلا
 یاه تکرش ییاراک رب نیمات هریجنز کسیر تیریدم رثا یسررب» عوضوم یقیقحت رد (1395) ناراکمه و دنو فسوی
 اب وراد عیزوت یاه تکرش ییاراکرب کسیر تیریدم شقن نتفای فده اب هلاقم نیا .دندومن یسررب ار «وراد عیزوت
 یلام تاعالطا زا مزال یاه یسررب روظنم نیدب .تسا هدش ماجنا لدم ود رد و اه هداد یششوپ لیلحت لدم زا هدافتسا
 ،FMEA شور و ناگربخ تارظن و تایبدا رورم زا هدافتسا اب و تفرگ تروص وراد عیزوت یاه تکرش یلامریغو
 یاه تکرش زا یدادعت هکداد ناشن جیاتن .دش یبایزرا و ییاسانش وراد عیزوت یاه تکرش رد دوجوم یاه کسیر
 لیکشت اراک یزاجم دحاو ،اراکان یاه دحاو یارب .دندوب دمآراکان یدادعتو هتشاد رارق ییاراک زرم یور ،وراد عیزوت
 ناش ییاراک رب یمیقتسم ریثات دنتشاد یدایز هجوت کسیر تیریدم ریغتم هب اراکان یاه دحاو هاگره دش صخشمو
 درکلمع و ییاراک رب مهم یلماع ناونع هب کسیر تیریدم نیاربانب.تسا هدوزفا اراک یاه دحاو دادعت رب و هتشاد
 اب ار یقیقحت (3560) 5ناراکمه و طسابلادبع ؛زین یجراخ تاقیقحت نایم رد .تسا رثوم وراد عیزوت یاه تکرش
 هریجنز رد کسیر تیمک نییعت یارب یداصتقا رازبا :یبایزرا و تیریدم ،کسیر یبایزرا یارب یبوچراچ» عوضوم
 هدش هدافتسا (N-AHP) شور زا نیمات هریجنز رد کسیر تیمک نییعت روظنم هب .دنداد رارق یسررب دروم «نیمأت
 رد ًاالومعم هک ضقانتم و صخشمان و مهبم تاعالطا لیلحت یارب یداهنشیپ شور ؛داد ناشن قیقحت جیاتن .تسا
 (1560) ناراکمه و گنایج .تسا هدروآ تسدب ار یرایسب یایازم ،دراد دوجو نیمأت هریجنز کسیر نیمخت دنیآرف
 «وئادگنیچ ردنب :هعلاطم دروم :یردنب یاه تکرش نیمأت هریجنز کسیر لرتنک و یبایزرا» ناونع تحت ار یقیقحت زین
 ،ردنب تامدخ نامدنار دوبهب ،نیمأت هریجنز کسیر لرتنک تیوقت یارب داد ناشن قیقحت جیاتن .دنداد رارق یسررب دروم
 نیمأت هریجنز کسیر زا یریگشیپ یاه مسیناکم دوبهب و تیوضع تیریدم تیوقت ،ردنب یتایلمع ییاناوت شیازفا
 ار «اه تکرش یلام درکلمع رب نیمأت هریجنز کسیر ریثات» عوضوم (1560) 0نچ ؛رگید یقیقحت رد .تسا زاین دروم
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 ریثأت نیرتشیب یاراد اضاقت کسیر ؛داد ناشن قیقحت یاه هداد لیلحت و هیزحت زا لصاح جیاتن .داد رارق یسررب دروم
  .تسا هدوب نیمأت هریجنز یاه کسیر ریاس نایم رد یفنم
 اه هتفای

 رد دوجوم یاهریغتم زا کیره اب طبترم ی هیلوا لماع 17 دادعت ینتم یاوتحم لیلحت کینکت زا هدافتسا اب ادتبا رد
 ینامزاس ناگربخ زا رفن 15 رایتخا رد یفلد ی همانشسرپ یط هدش ییاسانش لماوع همادا رد .دش ییاسانش قیقحت یموهفم لدم
 ؛تسخن دنار رد .دنهدب زایتما 1 ات 5 زا لماوع زا کیره هب دش هتساوخ اهنآ زا و هتفرگ رارق یهاگشناد ی هربخ دیتاسا و
 .دندش فذح و هدومن بسک 1 زا رتمک زایتما لماوع زا یدادعت و هدش هبساحم لماوع زا کیره یارب ناگربخ تارظن نیگنایم
 یفلد همانشسرپ یط ًااددجم و هدش هفاضا لماوع هعومجم هب ناگربخ بناج زا یداهنشیپ لماع ناونع هب زین لماع کی نینچمه
 لماوع یقبام و دندش فذح و هدومن بسک 1 زا رتمک زایتما لماوع زا رگید یدادعت زین مود دنار رد .دندش لقتنم مود دنار هب

 زا سپ تیاهن رد و هدومن بسک 1 زا رتشیب زایتما لماوع یمامت موس دنار رد .دندش لقتنم موس دنار هب یفلد همانشسرپ یط
 ،501/6 لوا دنار یارب) لادنک قفاوت بیرض هدافتسا اب ناگربخ تارظن عامجا و ییاهن قفاوت هب یبایتسد و لماع 10 جارختسا
-شسرپ دادعت و داعبا هارمه هب قیقحت یاه یاهریغتم .دش فقوتم یفلد دنار (111/6 موس دنار یارب و 091/6 مود دنار یارب
 :دنا هدش ظاحل (5) لودج رد ،دعب ره هب طوبرم یاه

 قیقحت همانشسرپ تاعالطا .1 لودج
 شسرپ دادعت دامن داعبا دامن ریغتم

 FC 3 یمسر لرتنک CM لرتنک یاه مسیناکم

 SC 7 یعامتجا لرتنک

 SD 15 ناگدننک نیمأت هعسوت QRM تیفیک کسیر تیریدم

 PR 55 لوصحم ناوخارف

 QP 3 تیفیک درکلمع FIP تکرش درکلمع

 FP 15 یلام درکلمع

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ناگدنهدخساپ کیفارگومد یاه یگژیو
 ؛دشاب یم (0) لودج اب قباطم ناگدنهدخساپ یتخانش تیعمج یاه یگژیو

 همانشسرپ هب ناگدنهدخساپ یتخانش تیعمج تاعالطا .2 لودج
 یناوارف دصرد یناوارف یتخانش تیعمج یگژیو

 1817 905 درم تیسنج

 9850 11 نز

 783 60 لاس 69 زا رتمک نس

59 10 لاس 61-69 18 

 0839 01 لاس 61-61

 9835 61 لاس 61 زا رتشیب

 087 15 رتنییاپ و ینادراک تالیصحت

 0800 11 یسانشراک

 0851 065 دشرا یسانشراک
 6815 59 یرتکد

 3805 19 لاس 65 زا رتمک راک هقباس

 6871 155 لاس 60-65

 5800 11 لاس 69-60

 %665 760 -  لک

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 قیقحت یاهریغتم ییایاپ و ندوب لامرن ،یفیصوت رامآ یسررب
  یگلوچ ادتبا رد هک تروص نیدب .تسا هدش رکذ (9) لودج رد قیقحت یاهریغتم یفیصوت رامآ اب طبترم تاعالطا
 عیزوت زا اه هداد ،دنشاب (-0 و 0) هزاب رد یگدیشک و یگلوچ هچنانچ یلک تلاح رد .دش نومزآ اه هداد  یگدیشک و
 اب هک دهد یم ناشن ار اهریغتم عیزوت یگدیشک و یگلوچ نازیم (9) لودج .(6560 ،5نریاب) دنتسه رادروخرب لامرن
 یارب ؛نینچمه .تسا لامرن اهریغتم یگدیشک و یگلوچ ،دشاب یم 0 ات 0 نیب اهریغتم مامت یارب هرامآ هک نیا هب هجوت
 ماگنه .دش هدافتسا زین فونریمسا فورگوملوک  نومزآ زا ،هعلاطم دروم یاهریغتم یرامآ عیزوت ندوب لامرن زا نانیمطا
 حطس رد ضرف نیا هک ،تسا لامرن اه هداد عیزوت هک تسا نیا رب ینتبم رفص ضرف ،اه هداد ندوب لامرن یسررب

 یلیلد تروص نیا رد ،دیآ تسدب 16/6 یواسم ای رتگرزب نومزآ هرامآ رگا نیاربانب .دوش یم نومزآ دصرد 1 یاطخ
 عیزوت رگید ترابع هب .(7395 ،یناجیرال) تشاد دهاوخن دوجو ،تسا لامرن هداد هکنیا رب ینتبم رفص ضرف در یارب
 لامرن رب ینبم ضرف ،تسا 16/6 یالاب اهریغتم یمامت یراد ینعم حوطس هکنیا هب هجوت اب .دوب دهاوخ لامرن اه هداد
 هب هجوت اب و دش یسررب خابنورک یافلآ نومزآ اب زین اه همانشسرپ ییایاپ نینچمه .دش هتفریذپ اهریغتم عیزوت ندوب
 رد ،(1660 ،0ینتیو و زتلوش) دش دوب 7/6 زا شیب اه همانشسرپ یارب خابنورک یافلآ یهدش هبساحم ریداقم هکنیا
 .دش یبایزرا بولطم زین اه همانشسرپ ییایاپ هجیتن

 قیقحت یاهریغتم ییایاپ و ندوب لامرن ،یفیصوت رامآ .9 لودج
 اهریغتم ییایاپ یسررب تهج خابنورک یافلآ بیرض فونریمسا-فورگوملوک یگدیشک یگلوچ سنایراو رایعم فارحنا نیگنایم دامن قیقحت یاهریغتم

 یدازآ هجرد یرادانعم
 CM 7189 51186 93086 19786- 90986 35586 760 31786 لرتنک یاه مسیناکم

FC 0189 68 یمسر لرتنک 601 15986 00086- 17186 56586 760 50786 
 SC 9389 67086 31186 17186- 16186 91586 760 95786 یعامتجا لرتنک

 QRM 6681 11186 73586 50186- 10686- 63686 760 00186 تیفیک کسیر تیریدم
 SD 9681 10186 35086 30186- 70686 73686 760 16186 ناگدننک نیمأت هعسوت

 PR 0389 16086 00986 59186- 17086- 15586 760 15186 لوصحم ناوخارف
 FIP 0189 10986 16586 06686- 15086 11686 760 59186 تکرش درکلمع
 QP 1789 00186 97086 51086- 10986- 51686 760 03786 تیفیک درکلمع

 FP 1189 00986 59586 91686 00586- 11686 760 16186 یلام درکلمع
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یدییأت یلماع لیلحت زا هدافتسا اب قیقحت لدم یجنس رابتعا
 راب .دوش یم هدش هداد شیامن یلماع راب زا هدافتسا اب دوخ هب طوبرم یاهریغتم اب اه هیوگ نیب هطبار لدم نیا رد

 نآ زا و هدش هتفرگ رظنرد فیعض هطبار دشاب 9/6 زا رتمک یلماع راب رگا .تسا کی و کی یفنم نیب یرادقم یلماع
 ینامز .تسا بولطم رایسب ،دشاب 0/6 زا رتگرزب رگا و تسا لوبق لباق 0/6 ات 9/6 نیب یلماعراب .دوش یم رظن فرص
 نیب هطبار ندوب رادانعم یسررب تهج .دریگ تروص یرادانعم نومزآ دیاب ،دیدرگ یئاسانش اهریغتم نیب یگتسبمه هک
 یاهراب نازیم رگا نیاربانب ،دوش یم یسررب 16/6 یاطخ حطس رد یرادانعم نوچ .دوش یم هدافتسا  t هرامآ زا اهریغتم

                                                           
1 Byrne 
2 Shultz, K. S., & Whitney, D. J 
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 یّلع طباور یسررب روظنم هب .تسین رادانعم هطبار ،دوش هبساحم رت کچوک 03/5 زا t نومزآ اب هدش هدهاشم یلماع
 هدافتسا یدییأت یلماع لیلحت زا اه همانشسرپ ناهنپ یاهریغتم و (همانشسرپ یاه هیوگ) هدش هدهاشم یاهریغتم نایم
 روطب قیقحت یاه همانشسرپ زا کیره یدییات لماع لیلحت نومزآ هب طوبرم جیاتن .(0395 ،رو ندع و یبیبح) دش
 :تسا هدش رکذ همادا رد هناگادج
 لرتنک یاهمسیناکم همانشسرپ یدییأت یلماع لیلحت

 ناوت یم ،بلطم نیا هب هجوت اب ؛تسا 9/6 زا شیب اه هیوگ هیلک یلماع راب هک دوش یم هدهاشم ،(5) لکش هب هجوت اب
 جیاتن ساسا رب .دنراد ار دوخ هب طوبرم ناهنپ یاهریغتم شجنس ییاناوت ،هدش یحارط یاه هیوگ همه هک تفگ
 نانیمطا حطس رد زین هعلاطم دروم داعبا زا کیره شجنس یاه صخاش t هرامآ یلماع راب ،(0) لکش رد هدش هدهاشم
 .دشاب یم 03/5 زا رتگرزب یرادقم 1%

 
 لرتنک یاه مسیناکم همانشسرپ تالاوس لیلحت درادناتسا یلماع راب رادومن .1 لکش

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 لرتنک یاه مسیناکم همانشسرپ تالاؤس یدییات یلماع لیلحت (t-value) یرادانعم هرامآ رادومن .2 لکش

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یانبریز و یلماع راتخاس اب قیقحت نیا یاه هداد ،دهد یم ناشن (1) لودج یگدنزارب یاه صخاش هک روط نامه
 .تسا یرظن یاه هزاس اب تالاؤس ندوب وسمه رگ نایب نیا و دراد یبسانم شزارب قیقحت یرظن

 لرتنک یاه مسیناکم ریغتم یگدنزارب یاه صخاش .4 لودج
 هجرد هب ود یاک تبسن یگدنزارب یاه صخاش

 (X2/df) یدازآ
 سنایراو دروارب مود هشیر
 (RMSEA) بیرقت یاطخ

 صخاش 
 یگدنزارب

(GFI) 

 یگدنزارب صخاش
 (AGFI) هتفای لیدعت

 هدش مرن صخاش 
 (NFI) یگدنزارب

 هدشن مرن صخاش
 (NNFI) یگدنزارب

 >3/6 >3/6 >3/6 >3/6 <16/6 9-5 لوبق لباق  ریداقم

 53/6 13/6 03/6 03/6 516/6 57/0 هدش هبساحم ریداقم

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تیفیک کسیر تیریدم همانشسرپ یدییأت یلماع لیلحت

 
 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  تیفیک کسیر تیریدم همانشسرپ تالاوس لیلحت درادناتسا یلماع راب رادومن .9 لکش

 
 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  تیفیک کسیر تیریدم همانشسرپ تالاؤس یدییات یلماع لیلحت (t-value) یرادانعم هرامآ رادومن .4 لکش

 تیفیک کسیر تیریدم ریغتم یگدنزارب یاه صخاش .5 لودج
 (NNFI)  (NFI)  (AGFI)  (GFI)  (RMSEA)  (X2/df)  یگدنزارب یاه صخاش

 >3/6 >3/6 >3/6 >3/6 <16/6 9-5 لوبق لباق  ریداقم

 03/6 53/6 73/6 13/6 196/6 95/0 هدش هبساحم ریداقم

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 464

 تکرش درکلمع همانشسرپ یدییأت یلماع لیلحت

 
 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  تکرش درکلمع همانشسرپ تالاوس لیلحت درادناتسا یلماع راب رادومن .5 لکش

 
 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  تکرش درکلمع همانشسرپ تالاؤس یدییات یلماع لیلحت (t-value) یرادانعم هرامآ رادومن ..1 لکش

 یرظن یانبریز و یلماع راتخاس اب قیقحت نیا یاه هداد ،دهد یم ناشن 0 لودج یگدنزارب یاه صخاش هک روط نامه
 .تسا یرظن یاه هزاس اب تالاؤس ندوب وسمه رگ نایب نیا و دراد یبسانم شزارب قیقحت

 تکرش درکلمع ریغتم یگدنزارب یاه صخاش .1 لودج
 (NNFI)  (NFI)  (AGFI)  (GFI)  (RMSEA)  (X2/df)  یگدنزارب یاه صخاش

 >3/6 >3/6 >3/6 >3/6 <16/6 9-5 لوبق لباق  ریداقم

 13/6 33/6 93/6 53/6 506/6 19/0 هدش هبساحم ریداقم

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یراتخاس تالداعم لدم
 ،یراتخاس تالداعم لدم رد .دش هتخادرپ یراتخاس تالداعم لدم بلاق رد قیقحت تایضرف نومزآ هب هلحرم نیا رد

 ،(1) و (7) لکش .دوش یم هتخادرپ قیقحت یاه هیضرف نومزآ و یراتخاس شخب رد دوجوم طباور ریسفت و یسررب هب
  .دهد یم ناشن ار قیقحت یراتخاس تالداعم یزاسلدم



 564 ...یطیحم -یتیریدم لدم یحارط

 
 قیقحت یاهریغتم نیب طابترا ییاهن لدم دیئات جیاتن .7 لکش

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 قیقحت یاهریغتم نیب طابترا ییاهن لدم دیئات جیاتن .8 لکش

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قیقحت یراتخاس تالداعم لدم یگدنزارب یاه صخاش ..7 لودج
 (NNFI)  (NFI)  (AGFI)  (GFI)  (RMSEA)  (X2/df)  یگدنزارب یاه صخاش

 >3/6 >3/6 >3/6 >3/6 <16/6 9-5 لوبق لباق  ریداقم

 13/6 53/6 03/6 33/6 116/6 30/5 هدش هبساحم ریداقم

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :تسا هدش رکذ (1) لودج رد زین قیقحت تایضرف زا لصاح جیاتن
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 قیقحت تایضرف نومزآ زا لصاح جیاتن .8 لودج
 هجیتن یرادانعم یلماع راب هیضرف
 دییأت میقتسم ریثات میقتسم ریثات دراد تبثم ریثات هدننک نیمات هعسوت قیرط زا تیفیک درکلمع رب یمسر لرتنک

 دییأت 09805 5786
 نومزآ میقتسم ریغ ریثات

 لبوس
 دییأت

 دییأت 31865 0186*1386=7786
 دییأت میقتسم ریثات میقتسم ریثات دراد تبثم ریثات لوصحم یناوخارف قیرط زا یلام درکلمع رب یمسر لرتنک

 دییأت 91865 6186
 نومزآ میقتسم ریغ ریثات

 لبوس
 دییأت

 دییأت 9181 7186*3186=5186
 دییأت میقتسم ریثات میقتسم ریثات دراد تبثم ریثات هدننک نیمات هعسوت قیرط زا تیفیک درکلمع رب  یعامتجا لرتنک

 دییأت 0981 9186
 نومزآ میقتسم ریغ ریثات

 لبوس
 دییأت

 دییأت 5683 0186*1386=1186
 دییأت میقتسم ریثات میقتسم ریثات دراد تبثم ریثات لوصحم یناوخارف قیرط زا یلام درکلمع رب  یعامتجا لرتنک

 دییأت 1080 0986
 نومزآ میقتسم ریغ ریثات

 لبوس
 دییأت

 دییأت 7187 7186*3186=9986
 دییأت 33895 0186 دراد تبثم ریثات هدننک نیمات هعسوت رب یمسر لرتنک
 دییأت 69815 7186 دراد تبثم ریثات لوصحم ناوخارف رب یمسر لرتنک
 دییأت 13865 0186 دراد تبثم ریثات هدننک نیمات هعسوت رب  یعامتجا لرتنک
 دییأت 16855 7186 دراد تبثم ریثات لوصحم ناوخارف رب  یعامتجا لرتنک
 دییأت 71815 1386 دراد تبثم ریثات تیفیک درکلمع رب هدننک نیمات هعسوت
 دییأت 01805 1786 دراد تبثم ریثات یلام درکلمع رب هدننک نیمات هعسوت
 دییأت 19815 1186 دراد تبثم ریثات تیفیک درکلمع رب لوصحم ناوخارف
 دییأت 90855 3186 دراد تبثم ریثات یلام درکلمع رب لوصحم ناوخارف

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 یطیارش ،تسا هدرک رییغت ریخا نرق رد ناهج نوزفازور تارییغت لیلد هب زورما یگدنز طیارش رتشیب هک روط نامه

 طیارش اب ناریدم .تسا هدش رییغت راچد زین دنریذپ یم ریثأت نآ زا و دنتسه ور هبور نآ اب نیمأت یاه هریجنز هک
 هدامآ اهنآ رثؤم و لاعف تیریدم یارب ار دوخ تسا مزال هک دنوش یم ور هبور یدیدج یاه کسیر و رت هتخانشان

 رد موادم تارییغت .تسا هدرک بلج دوخ هب ار یدایز هجوت نیمأت هریجنز کسیر تیریدم هزورما هجیتنرد ؛دنزاس
 و ییاسانش اب ات تشاد نآ رب ار اه تکرش ناریدم ،زین یلام یاه نارحب و ناهج یداصتقا -یعامتجا تیعضو
 رد ؛عقاورد .دنیازفایب ناش ییاراک رب و هداد خساپ اه شلاچ نیا هب حیحص یریگ میمصت و از کسیر لماوع تیریدم
 هک تسا یداصتقا یاههاگنب یور شیپ یساسا لئاسم زا یکی نیمأت هریجنز کسیر تیریدم ینونک یتباقر یایند
 .دهدیم رارق ریثأت تحت نایرتشم زاین دروم تامدخ هئارا و تالوصحم دیلوت روظنمهب ار نامزاس یاه تیلاعف یمامت
 اب ییورایور رد نامزاس ناوت یبایزرا و یناهج تراجت هصرع رد دوجوم یاهدیدهت و اهتصرف هب هجوت ور نیا زا
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 نآ اب اه تکرش هک نیمأت هریجنز یاه کسیر کرد .تسا رادروخرب یریذپانراکنا تیمها زا هصرع نیا یاهکسیر
 یاهدادخر اب هلباقم و صیخشت رد یرتهب ییاناوت اه هاگنب ناریدم ات دزاس یم مهارف ار ناکما نیا ،دنوش یم هجاوم
 طیحم نئمطمان و ناماسبان طیارش رد دوش یم بجوم نیمأت هریجنز یاه کسیر ییاسانش .دنیامن داجیا ار هرظتنمریغ
 دنیآرف .دننک لمع اه نامزاس یریذپ تباقر دنیآرف رد کیژتارتسا یمرها ناونعهب و هدش داجیا قیبطت ناکما یتباقر
 شهاک هب کمک یارب یتایلمع یاه همانرب و کیژتارتسا تامیمصت نتفرگ هب دناوت یم نیمأت هریجنز کسیر یبایزرا
 ایند رد تعنص و تراجت کفنیال و مهم یازجا زا یکی یزاسوردوخ .دنک کمک نیمأت هریجنز یاه یبارخ دادعت
 و یگچراپکی لصاح نازاسوردوخ ییاهن تالوصحم .تسا اه هریجنز نیرتایوپ زا تعنص نیا نیمأت هریجنز و تسا
 شخب هژیو هب ،هریجنز زا شخب ره رد کسیر زورب و تسا تردقرپ نیمأت هریجنز کی حطس رد قیقد یزیر همانرب
 هورگ .تشاد دهاوخ لابند هب یرایسب تاراسخ و دوش یم هریجنز لک رد لالتخا داجیا بجوم ،تاعطق هدننک نیمأت
 وردوخ ردام تعنص زا یگرزب وضع ،ناریا یوردوخ رازاب زا یدایز مهس نتشاد رایتخا رد اب هک زین وردوخ ناریا
 کسیر اب هراومه ،تسا هجوت روخرد رایسب روشک داصتقا و یتسد نییاپ عیانص رب نآ یراذگریثأت و هدش بوسحم
 نامزاسدرکلمع و یفیک یاه کسیر یسررب و ییاسانش نآ مهم یاه هغدغد زا یکی و تسا هدوب هجاوم یددعتم یاه
 رد یفیک کسیر تیریدم لدم یحارط هب ققحم رضاح حرط رد مهم نیا تیمها هب هجوت اب ور نیا زا .دشاب یم
 نآرگنایب ،قیقحت نیا رد هدش هئارا یوگلا .تسا هتخادرپ وردوخ ناریا تکرش یفیک و یلام درکلمع رب نیمأت هریجنز
 گنهامه مه اب تکرش درکلمع و کسیر تیفیک تیریدم ،لرتنک یاه مسیناکم هلمج زا لدم یازجا هیلک رگا هک تسا

 تیدودحم اب رگید تاقیقحت زا یرایسب دننامه قیقحت نیا .دش دهاوخ رجنم تکرش تدم دنلب درکلمع دوبهب هب ،دوش
 زا یجنسرظن و تاعالطا یروآ عمج انورک سوریو ریگ همه عویش لیلد هب هکنیا هلمج زا .تسا هدوب هجاوم ییاه
 رب مکاح یراک هظفاحم نینچمه .تسا هدوب هارمه یناوارف یتخس و یگدیچیپ اب یهاگشناد دیتاسا و ینامزاس ناگربخ
 اب ای ندادن خساپ ای و هدیزرو عانتما همانشسرپ هب نداد خساپ زا ناگدنهدخساپ زا یا هدع ات دشیم بجوم نامزاس
 اب لصاح جیاتن هک تشاد راهظا ناوت یم ،قیقحت زا لصاح جیاتن هب هجوت اب .دنهد خساپ تالاؤس یخرب هب یمک تقد
 ناراکمه و رنگاو ،(1560) نچ ،(1395) ناراکمه و دنو فسوی یزیزع ،(1395) دنوارگ و ینامحر تاقیقحت جیاتن
 :ددرگ یم هئارا ریز تاداهنشیپ اتسار نیمه رد .دشاب یم وسمه (0560)

 رد رتشیب تاقیقحت ناجنا اب دنناوت یم ناریدم ،تکرش درکلمع رب لرتنک یاه متسیس یساسا و مهم شقن هب هجوتاب
 شقن و دننک نییبت ار اه یریگ میمصت رد اه متسیس نیا زا هدافتسا ،لرتنک یاهمتسیس یراذگریثات و ییاراک دروم
 زاین تروص رد ات دنیامن یدنب هبتر و یسررب ار کسیر تیریدم و درکلمع دوبهب رد لرتنک یاه متسیس زا کیره
 .تسا یراذگریثأت نیرتشیب یاراد هک دشاب یلرتنک متسیس اب تیحجرا

 یدیلوت طوطخ رد فقوت مدع هب رجنم ،تسا نامزاس ی هیلوا داوم نامه هک هدننک نیمأت تالوصحم تیفیک یاقترا
  .دوش دادملق نامزاس یفیک درکلمع رد مهم لماع کی دناوت یم و هدش نامزاس
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 یم ور نیا زا .دوش نامزاس تالوصحم رد دوبهب هب رجنم دناوت یم هدننک نیمأت تالوصحم رد دوبهب و هعسوت
 یاه میت تسیاب یم نینچمه .دشاب ناگدننک نیمأت تالوصحم ی هعسوت ءاقترا نامزاس یاهدرکیور زا یکی تسیاب
 ود ره ،هدننک نیمات تالوصحم ی هعسوت اب ات دوش داجیا هدننک نیمأت و نامزاس فلتخم یاهدحاو زا یصصخت

 .دندرگ عفتنم نامزاس
 .دوش یم داهنشیپ هباشم تالوصحم هب لوصحم کی تالکشم ساکعنا و تیفیک لرتنک یاه هقلح زا هدافتسا
 لرتنک هب کمک و تالوصحم یفیک حطس ندربال اب تهج رد تخس تیفیک تیریدم رصانع زا دوش یم داهنشیپ
 .دوش هدافتسا تیفیک

 راکب دنناوت یم یتعنص ره یارب و هدوب عماج قیقحت نیا رد هدش ییاسانش لماوع هک تشاد راهظا ناوت یم تیاهن رد
 بسانم لماوع و دوش یجنسرظن تعنص نآ ناگربخ زا تسا مزال اهنآ یریگراکب زا لبق هک تسا رکذ نایاش .دوش هتفرگ
 .دنوش باختنا تعنص نآ
  عبانم
 نایاپ .یبرغ ناجیابرذآ ناتسا بالضاف و بآ هرادا :یدروم هعلاطم ،نامزاس درکلمع رب شزرا یسدنهم ریثأت یسررب .(5395) لامک ،یزیزع

 .بانب دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک هجرد همان
 کناب :هعلاطم دروم) ینامزاس درکلمع رب شزرا یسدنهم ریثأت یسررب .(1395) مارهش ،ینایرد ییازریم و یبتجم ،وگبش ؛یدهم ،روپ یکز

 .90-61 ،(05)1 ،یناسنا عبانم تاعلاطم همانلصف .(زیربت رهش یتلود یاه
 یملع ی همانلصف .لوصحم یحارط یاه کسیر ییاسانش یاه شور رب یرورم .(0395) رفعج ،یناجلخ ردیق و یفطصم ،هداز نیسح

 .15-10 ،تیفیک و درادناتسا تیریدم یجیورت
 ی هعسوت اب طبترم یاه تیلاعف یدنب هلوقم و ییاسانش .(1395) روصنم ،هداز لیعامسا و نامیا ،یناناو یسیئر ؛دوصقم ،یریما ؛ایعل ،تفلا

 .3-11 ،(19)3 ،یتعنص تیریدم زادنا مشچ ،وردوخ تعنص رد هدننک نیمات
 نیب شیامه نیموس و یلم شیامه نیموس .نامزاس رد لرتنک عاونا ییاسانش و یسررب .(0395) راگن ،یوربآ و دیعس ،یناکدرا ادیعس

 .ناریا یرادباسح و تیریدم یللملا
 .متفه پاچ ،رون یاوآ تاراشتنا .تافارحنا یسانش هعماج /یعامتجا یسانش بیسآ .(6195) هللا تیاده ،هدوتس
 .(75) .نانز یدربهار تاعلاطم .یعامتجا لرتنک و تراظن .(5195) نسح ،رف یرافغ
 دنرب کیژتارتسا هاگیاج یاقترا و نایرتشم یرادافو و یدنمت یاضر رب تامدخ تیفیک رثا .(0395) نسوس ،یدادح و لوسر ،یرظن

 .11-01 ،(75)1 ،یشزرو تیریدم رد نیون یاهدرکیور .لدم ةئارا :یصوصخ یاه هاگشاب

 شیامه نیمود ،تامدخ هدنهد هئارا نانکراک ییارگ فدهرب لرتنک یاه مسیناکم ریثات یسررب .(1395) نسح ،ینابرق و نیسح ،یمیظع
 .نارهت ،هعسوت و داصتقا ،تیریدم یللملا نیب

 تیفیک تیریدم یاه تیلاعف ریثأت یسررب .(3195) یلع ،دنبارهط یضایب و ههیقف ،یدابآ فجن نیعم ؛یلع ،رقحم
 ،یبرجت هعلاطم :یتایلمع درکلمع داعبا نیب هطبار یبایزرا .(1395) اضردیمحدیس ،یقیقح یباهش و دمحمدیس ،ینیسحرطعم ؛نیسح ،یبرض

 .سنارفنک یمیاد هناخریبد ،نارهت ،تیریدم و عیانص یسدنهم یللملا نیب سنارفنک
 یاه شهوژپ .یتایلمع درکلمع اب یلام نیمات مجح و عون هطبار .(0395) دیعس ،روپیلع و هلادی ،درف یرون ؛یدهم ،درف هدازدارم

 .(35)1 ،یسرباسح و یلام یرادباسح
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 تالجم هاگیاپ .ناگزمره ناتسا تارباخم تکرش یلام درکلمع رب یراجت شوه ریثات یسررب .(1395) نژیب ،ینیدباع و میرم ،یقداص
 .(05)0 ،ورن یصصخت

 ناسارخ ناتسا یتلود تارادا :هعلاطم دروم) یلام درکلمع رب شناد تیریدم ریثات یسررب .(7395) همطاف ،رگتعارز و هلا بیبح ،یعخن
 .(9)1 ،رون یصصخت تالجم هاگیاپ .(یبونج

 سنارفنک نیمود ،لوصحم تیفیک شیازفا و دوبهب رب نیمأت هریجنز تیریدم لماوع ریثأت یسررب .(1395) نامیا ،یناوضر و نیسح ،یرون
 .اریو تختیاپ زادرپ هدیا ناریدم هسسوم ،نارهت ،50 نرق رد تیریدم یللملا نیب

 ى هریجنز رد کسیر ىبایزرا ىارب یلدم یحارط .(0395) هزئاف ،یناکدرا نایدسا و یلع ،یدابآ فیرش یتورم ؛هلا بیبح دیس ،یروفغریم
 ،مهدزای لاس ،یتعنص تیریدم تاعلاطم .(دزی – ناریا ىژایلآ دالوف تکرش :ىدروم ى هعلاطم) ىعونصم ىبصع هکبش درکیور اب نیمأت

 .69 هرامش
 ی همانشهوژپ .بیکرتارف درکیور :نیمأت هریجنز کسیر تیریدم یاه هفلؤم عماج لدم هئارا .(1395) مایپ ،یعاجش و یلع ،یدمحم

 .مهدزناپ هرامش ،متشه لاس ،یشهوژپ – یملع ییارجا تیریدم
 ی هیاپ رب رادیاپ نیمأت هریجنز تیریدم یاه کسیر لیلحت و هیزجت و یسررب .(0395) اضریلع ،برع و هرهطم ،یسردم ؛ربکا ،زیربت ملاع

 .یتعنص تیریدم یللملا نیب سنارفنک نیمود .FSWARA شور
 یاه تکرش ییاراک رب نیمات هریجنز کسیر تیریدم رثا یسررب .(0395) نیسحمالغ ،یدنزرف و میسن ،یدنواهن ؛هیقر ،دنو فسوی یزیزع

 .605-795 صص ،10 دلج ،5 هرامش .دیلوت تیریدم و عیانص یسدنهم یللملا نیب هیرشن .وراد عیزوت
 .79-11 صص ،لوحت و هعسوت تیریدم همانلصف .نیمأت هریجنز تیریدم رد کسیر تیریدم .(5395) اوآ ،یجواس و ماسح ،یماسحدنز
 اب اپیاس یزاسوردوخ تکرش نیمأت هریجنز یاه کسیر لیلحت و ییاسانش .(1395) دمحم ،یمق و اضردمحم ،ناگرهم ؛زانهم ،هداز نیسح

 .555-095 صص ،5 هرامش ،65 هرود ،تایلمع و دیلوت تیریدم .یعامتجا یاه هکبش لیلحت درکیور و وزوک لدم زا یریگ هرهب
 وردوخ ناریا تکرش :یدروم هعلاطم) درکلمع رب نیمات هریجنز کسیر ریثات یسررب .(1395) نیسح ،دنوارگ و نیدباعلا نیز ،ینامحر

 ناریدم یشزومآ هسسوم ،زاریش ،ینیرفآ شزرا درکیور اب یرادباسح ،تیریدم ،داصتقا یللملا نیب سنارفنک نیمراهچ ،(لباب ناتسرهش
 .نوران هربخ

 دیلوت هناخراک کی نانکراک راتفر رییغت و یهاگآ نازیم رب تسیز طیحم و ینمیا ،تشادهب ثحابم شزومآریثات .(7395) میرم ،یناجیرال
 .53-165 ،(9)0 ،رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم شزومآ ،یشهوژپ یملع همانلصف .روشک یور

 تاراشتنا نامزاس .(لرزیل رازفا مرن یدربراک شزومآ) یلماع لیلحت و یراتخاس تالداعم یبای لدم .(0395) میرم ،رو ندع و شرا ،یبیبح
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