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 چکيده
ٔٛضز ثطضؾی ٞب  قطوزی طیٌٓ یسهٕ یزض اؾشطاسػ زیطیٔس یحؿبثساض هیسىٙ یطیٚ ثىبضٌ ی٘مف آٌبٞزض ایٗ دػٚٞف 

خبٔٗٝ آٔبضی سحمیك قبُٔ وّیٝ ٔسیطاٖ ٚ لطاض ٌطفز. ایٗ دػٚٞف اظ ٘ٛٔ دػٚٞف ٞبی وبضثطزی ٚ ٕٞجؿشٍی ٔی ثبقس. 
، وُ خبٔٗٝ ثبقس یٔثبقس. ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ خبٔٗٝ آٔبضی ٔحسٚز  ٔی اؾشبٖ فبضؼ یٞب وبضوٙبٖ ثرف حؿبثساضی قطوز

ثطای ا٘س،  قسٜ ا٘شربةثٝ ٖٙٛاٖ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘فط ثٛزٜ  384آٔبضی وٝ ثطاثط ثب ٘بٔحسٚز اؾز ٚ ثط اؾبؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی وٛوطاٖ 
آٌبٞی )آٌبٞی اظ اَالٖبر ضلجب، ٞب ٘كبٖ زاز ٘مف  اؾز. یبفشٌٝطفشٝ  نٛضر  PLS یافعاضٞب ٘طْ ثب ٞب زازٜ ٚسحّیُ سدعیٝ

ٔی قٛز.  ٞب قطوزٌیطی ٔسیطاٖ  سهٕیٓ ٔٛخت ثٟجٛزسىٙیه حؿبثساضی ٔسیطیز  ٔكشطیبٖ ٚ ثبظاض( ٚ ٕٞچٙیٗ ثىبضٌیطی
 ٞب قطوزٌیطی ٔسیطاٖ  ٚ سهٕیٓ هیاؾشطاسػ زیطیٔس یحؿبثساض هیسىٙ ثیٗ زضن اؾشفبزٜ اظٕٞچٙیٗ یبفشٝ ٞب ٘كبٖ زاز 

 ٘ساضز. اضسجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز

 .ٞب قطوزٌیطی ٔسیطاٖ  اؾشطاسػی سهٕیٓٚ  یحؿبثساض هیسىٙ، زضن اؾشفبزٜ اظ زیطیٔس یحؿبثساض کليدی: واشگان

 

 مقدمه
 ثٝ ٘رؿز ٚاغٜ وٝ اؾشطاسػیه ٔسیطیز ٔسیطیز ٚ حؿبثساضی ٚاغٜ زٚ اظ قسٜ سكىیُ اؾشطاسػیه ٔسیطیز حؿبثساضی

 یٗٙی ٔسیطیز ثحث ٔٛضز انّی ٚاغٜ ٚ اؾز ٔسیطیز اؾشفبزٜ ٔٛضز ٔبِی آٚضی اَالٖبر خٕٕ ٚ ٌیطیا٘ساظٜ ٔٗٙی

( 1981) 1ؾبیٕٛ٘س دطٚفؿٛض وطز اؾشفبزٜ ٚاغٜ ایٗ اظ وٝ وؿی اِٚیٗ ٚ اؾز اضظـ ظ٘دیطٜ ثط اـسٛخٝ سٕبْ اؾشطاسػیه،
 ٚ سدبضی ٚاحس یه ٔسیطیز زضثبضٜ حؿبثساضی اَالٖبر سحّیُ ٚ سدعیٝ ٚ سساضن سٟیٝ، وطز: ٌٛ٘ٝ ثیبٖایٗ ضاآٖ ٚ ثٛز

 زیطیحؿبثساضی ٔس .(1393ٚ ٕٞىبضاٖ،  بویالضی زقز ثسدبضی )ثٝ ٘مُ اظ  ٚاحس اؾشطاسػی ٔٙٓٛض ثٝ ضلجبیف
 ٙٝیٞب ٚ ؾبذشبض ٞع ٙٝیقطوز ٚ ٞع ٔحهٛالر ٔطثٌٛ ثٝ ثبظاضٞبی یدطزاظـ اَالٖبر ٔبِ ٚ ٝیٖجبضسؿز اظ سٟ هیاؾشطاسػ

حًٛض  ثبظاض ٗیزٚضٜ زض ا هیاظ  فیآٖ وٝ ث جبٖیاظ ضل زؾشٝ ٘ٓبضر ثط اؾشطاسػی ٞبی ثٍٙبٜ ٚ آٖ ٗیٚ ٕٞچٙ جبٖیضل ٞبی
ضا زض دػٚٞف  یٚ ّٖٕىطز، سٛخٝ فطاٚا٘ زیطیٔس ثط حؿبثساضی یٔجشٙ یٞبی وٙشطِ ؿشٓیؾشطاسػی، ؾا ٗیاضسجبٌ ث. زاض٘س
. ثؿیبضی اظ ٔحممبٖ ٔٗشمس٘س ثطای آٖ (1393ٚ قبوطی،  طییٔٛؾٛی ق) خّت وطزٜ اؾز زیطیحؿبثساضی ٚ ٔس حٛظٜ ٞبی

ی ضلبثشی ٔٛفك ثبقٙس ٚ ثشٛا٘س زض ؾُٛح ٖبِی ّٖٕىطز، ثٝ فٗبِیز ثذطزاظز ٚخٛز اؾشطاسػی ٞب زیٔعوٝ قطوشی زض وؿت 
ٛض ٘ٓط ی ٔٞب یاؾشطاسػضٚـ ؾبظٔب٘ی الظْ اؾز، أب وبفی ٘یؿز. ثٙبثطایٗ ٘یبظٔٙس ٖٙبنطی اظ زضٖٚ ؾبظٔبٖ زاضز وٝ اظ 
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، 1)خطٔیبؼ ٚ ٌب٘ی ی اَالٖبسی حؿبثساضی حٕبیز زاقشٝ ثبقسٞب ؿشٓیؾٔب٘ٙس: فطایٙسٞبی سِٛیس، ؾبذشبض ؾبظٔب٘ی ٚ 
حؿبثساضی  ازثیبر ٌطچٝ .ٌصاقز ٕ٘بیف ثٝ اؾشطاسػیه ضا ٔسیطیز حؿبثساضی ٌٛ٘بٌٖٛ اثٗبز سب حسی ،2ثطٚٔٛیچ(. 2004

 سٛافك اؾشطاسػیه ٔسیطیز حؿبثساضی زلیك ٔٗٙبی زضثبضٜ ٞٓ أب ٞٙٛظ ا٘س، زاقشٝ ظیبزی ضقس وٖٙٛ سب اؾشطاسػیه ٔسیطیز

 نٛضر ثٝ ٞب اظ آٖ ا٘سوی سٗساز ٚ ثٛزٜ ٔفٟٛٔی نٛضر ثٝ ٔمبالر ثٝ ایٗ زِیُ وٝ ثیكشط .زاضز ٚخٛز ٔحسٚزی اخٕبٔ ٚ

3)وطاٚ٘ع ا٘س دطزاذشٝ اؾشطاسػیه ٔسیطیز حؿبثساضی ٔٛيٛٔ، ثٝ زلیمبً سدطثی ٚ دػٚٞكی
ثٙبثطایٗ  (.2001، 4ٌِٛسیًٙ ٚ 

، ٌطزا٘س یٔی نٛضر ٌطفشٝ زض حؿبثساضی ٔسیطیز ٔشٕبیع ٞب كطفزیدآ٘چٝ حؿبثساضی ٔسیطیز اؾشطاسػیه ضا اظ زیٍط 
اثعاضی ثطای وؿت ٔعیز ضلبثشی دسیس آٚضزٜ اؾز. ثط ایٗ اؾبؼ  نٛضر ثٝی ذبضخی ایٗ ضٚیىطز اؾز وٝ آٖ ضا طیٌ خٟز

ٔٛضز ٞب قطوز طاٖیٔس یطیٌٓ یسهٕ یزض اؾشطاسػ زیطیٔس یحؿبثساض هیسىٙ یطیٚ ثىبضٌ ی٘مف آٌبٞزض ایٗ دػٚٞف 
 ی سحمیك اضائٝ ذٛاٞٙس قس.ٞب ٙٝیكید. زض ازأٝ ٔجب٘ی ٘ٓطی ٚ طزیٌ یٔثطضؾی لطاض 

 

 مبانی نظری
ثٝ اٖشمبز ٔحممبٖ، حؿبثساضاٖ اؾشطاسػیه ٔی سٛا٘ٙس ٍ٘طـ ٚاْحی زض ٍٞٙبْ اخطای یه ثرف اؾبؾی فطایٙس سهٕیٓ 
ٌیطی ؾبظٔب٘ی فطاٞٓ آٚضز. ثب افعایف ٔكبضوز، اضظـ فطآیٙسٞبی سهٕیٓ ٌیطی افعایف ٔی یبثس ٚ ایٗ وبض ثبٖث افعایف 

ٜ اظ یه ضٚیىطز حؿبثساضی ٔسیطیز اؾشطاسػیه ٔی سٛا٘س، ثبٖث ّٖٕىطز ٔی ٌطزز. ثٙبثطایٗ زض یه ٔحیٍ ضلبثشی، اؾشفبز
 (. افعایف ّٖٕىطز ثب٘ه ٌطزز )ذبوجبظ

ی حؿبثساضی ٔسیطیز ثط اضظیبثی ّٖٕىطز اظ ظٚایبی ٞب ضٚـٔفْٟٛ حؿبثساضی ٔسیطیز اؾشطاسػیه ٔؿشّعْ سٕطوع 
 ُٔطح قس. 1981ؾبیٕٛ٘سضظ زض ؾبَ  ی ّٖٕیبسی اؾز. ایٗ ٔفْٟٛ ثطای اِٚیٗ ثبض سٛؾٍٞب قبذماؾشطاسػیه زض ٖٛو 

ی ٔطسجٍ ٞب زازٜی ٚ سحّیُ آٚض خٕٕی ذبضخی ثٝ وبض ٌطفز وٝ زض طیٌ خٟزٚی ایٗ ٔفْٟٛ ضا ثطای اقبضٜ ثٝ ضٚیىطزی ثب 
. ٚی ٔٗشمس طزیٌ یٔٚ ضلجبی آٖ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض  ٚوبض وؿتی اظ ٔٙبفٕ ثطای ثطزاض ثٟطٜ، لیٕز، حدٓ فطٚـ ٚ ٞب ٙٝیٞعثب 

ی اَالٖبر آٚض خٕٕٖالٜٚ ثط  وٝ یَٛض ثٝی حؿبثساضاٖ زض خٟز اؾشطاسػی ٔسیطیشی ٘یع ثبقس، ٞب یسٛإ٘ٙساؾز ثبیس 
 (.2000، 5)ثطٚٔٛیچ ی ٕ٘بیٙسآٚض خٕٕزاذّی، ثبیس اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ضلجب ضا ٘یع 

ثبقس. ثیكشط  ؾز، اَالٖبر حؿبثساضی ٔیٌیطی ٔسیطاٖ ٔٛضز ٘یبظ ا ٞب خٟز سهٕیٓ ثرف ٖٕسٜ اَالٖبسی وٝ زض ؾبظٔبٖ
ٞبی الشهبزی ٚ ا٘شربة ضاٞىبضٞبیی وٝ ثٝ حساوثط وطزٖ ؾٛز، حسالُ وطزٖ ٞعیٙٝ ٚ  ٌیطی ٞبی ٔسیطاٖ ضا سهٕیٓ سهٕیٓ

ٌیطی ٚ اضائٝ اَالٖبر الشهبزی ثٝ  خب وٝ حؿبثساضی زض دی ا٘ساظٜ زٞس. اظ آٖ قٛز، سكىیُ ٔی لیٕز سٕبْ قسٜ ٔٙدط ٔی
قٙبؾیٓ.  ٖٙٛاٖ یه ؾیؿشٓ اَالٖبر ٔی ٞبی آٌبٞب٘ٝ اؾز، آٖ ضا ثٝ ٌیطی وٙٙسٌبٖ خٟز لًبٚر ٚ سهٕیٓاؾشفبزٜ 

ٞبی لبثُ اؾشرطاج ٚ اضائٝ اظ ؾیؿشٓ  ٞب ٚ ٟ٘بزٞب ثب سٛخٝ ثٝ إٞیز ٚ سأثیطٌصاضی ٌعاضـ ثٙبثطایٗ ثطای ٔٛفمیز ؾبظٔأٖ
ثٟطٜ ثطزاضی نحیح اظ اَالٖبر ثب ویفیز ایٗ ؾیؿشٓ  ٞبی ذٛز ٘یبظٔٙس ٌیطی اَالٖبسی حؿبثساضی، ٔسیطاٖ زض سهٕیٓ

ای اؾز وٝ ٔحممبٖ سٛخٝ  ٌیطی ٔسیطاٖ ٔؿأِٝ (. سأثیط اَالٖبر حؿبثساضی ثط سهٕی1382ٓبقٙس )زؾشٍیط ٚ ٕٞىبضاٖ، ث ٔی
ٌیطی ثٟشط، اَالٖبر  ا٘س. حؿبثساضی یه ؾیؿشٓ اَالٖبسی اؾز ٚ ٔسیطاٖ ثبیس خٟز سهٕیٓ ذبنی ثٝ آٖ ٔجصَٚ زاقشٝ

س حؿبثساضی ثطای ٔسیطاٖ ثبیس زؾز آٚض٘س. اَالٖبر ٔفی ٞبی ضؾٕی ٚ غیط ضؾٕی ثٝ ٔٙبؾت ٚ ثب ویفیز ضا اظ سٕبْ وب٘بَ
لبثُ فٟٓ، ٔطسجٍ ثب سهٕیٓ زض زؾز ثطضؾی، لبثُ اسىبء ٚ لبثُ ٔمبیؿٝ ثبقس. ٔسیطاٖ ثبیس ثشٛا٘ٙس اَالٖبر حؿبثساضی ضا 
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ٞبی زیٍط ضا ثب ٔؤؾؿٝ ذٛز  زض ََٛ ظٔبٖ ٔٛضز ٔمبیؿٝ لطاض زٞٙس ٚ ٘یع ثشٛا٘ٙس ٚيٗیز ٔبِی ٚ ٘شبیح ّٖٕیبر ٔؤؾؿٝ
ثطز )ٔىطٔی،  ٝ ضا ثبال ٔیضٖبیز اؾشب٘ساضزٞبی حؿبثساضی ٚ یىٙٛاذشی زض اَالٖبر حؿبثساضی، لبثّیز ٔمبیؿٔمبیؿٝ وٙٙس. 

وٙس  ٞبی ٔرشّف ؾبظٔبٖ دطزاظـ ٔی ثٙبثطایٗ، ؾیؿشٓ اَالٖبر ٔسیطیز ٕٔٗٛالً اضلبْ ٚ اَالٖبر ضا ثطای لؿٕز (.1374
چٙیٗ حفّ  ض وٙس. ثٝ ٔٙٓٛض اخطای اثطثرف ٔأٔٛضیز ٚ ٞٓٞب اضسجبٌ ثطلطا سٛا٘س ثٝ قىّی انِٛی ثب ایٗ لؿٕز وٝ ٔی

اؾشمالَ ؾبظٔب٘ی ذٛز، ؾیؿشٓ اَالٖبر ٔسیطیز ثبیس ثٝ ذٛثی ؾبظٔب٘سٞی ٚ ازاضٜ قٛز ٚ اظ دكشیجب٘ی ٚ سفٛیى اذشیبض 
ٖٕالً  ٌیطی ٞب، (. ٔسیطاٖ ٚاحسٞبی ا٘شفبٖی زض سهٕی1391ٓسٛؾٍ ٔسیطیز ؾُح ثبالی ؾبظٔبٖ ثطذٛضزاض ثبقس )قجبًٞٙ، 

ٌیطی ثب اَالٖبر حؿبثساضی ٔسیطیز  ثط اَالٖبر حؿبثساضی ٔسیطیز اسىبء ٔی وٙٙس. ثٙبثطایٗ زضن اضسجبٌ فطآیٙس سهٕیٓ
 ٘یع ٔسیطیز سهٕیٕبر زلز ٚ نحز ٔیعاٖ ٚ اؾز ٔسیطیز ٞبی ٌیطی سهٕیٓ اثعاض حبئع إٞیز ثؿیبض اؾز. اَالٖبر

 ثٝ ایٗ یبثی زؾز. زاضز لطاض ٚی اذشیبض زض ٌیطی سهٕیٓ ظٔبٖ ضز وٝ زاضز اَالٖبسی ؾمٓ ٚ نحز ثٝ ٔیعاٖ ثؿشٍی
 ثطای ٔطثٌٛ ٚ ٔفیس اَالٖبر سٟیٝ ضٚی انّی سأویس حؿبثساضی، سٗبضیف اؾز. زض اَالٖبسی ؾیؿشٓ یه ٘یبظٔٙس اَالٖبر،

 اظ لكط آٖ اَالٖبسی ٘یبظٞبی سأٔیٗ ٕٞٛاضٜ ثبیس حؿبثساضی، اَالٖبسی ٞبی ؾیؿشٓ ثحث زض ِیىٗ. اؾز وٙٙسٌبٖ اؾشفبزٜ
 لطاض ٔس٘ٓط زاض٘س، ٌیطی ضا سهٕیٓ خٟز اَالٖبر ایٗ اظ اؾشفبزٜ سطیٗ ٔساْٚ ٚ سطیٗ ٔشٙٛٔ ثیكشطیٗ، وٝ وٙٙسٌبٖ اؾشفبزٜ

 ٞبیٌیطی سهٕیٓ خطیبٖ زض ٕٞٛاضٜ وٝ وٙٙسٌبٖاؾشفبزٜ سطیٗ انّی ٚ اِٚیٗ ؾبظٔب٘ی ٞط زض وٝ اؾز ثسیٟی ٚ ٌیطز
 ٘یبظٞبی ثبقٙس لبزض ؾبظٔبٖ زض ٔٛخٛز اَالٖبسی ٞبی ؾیؿشٓ اٌط ٚ ٞؿشٙس ٔسیطاٖ زاض٘س، لطاض ؾبظٔبٖ ضٚظٔطٜ ٚ ای ِحٓٝ

 اٖشجبضزٞٙسٌبٖ زِٚز، ٖٕٛٔی، ٔدبٕٔ ٘ٓیط ٌیطی سهٕیٓ ٔطاخٕ ؾبیط اَالٖبسی وٙٙس، ٘یبظٞبی ثطآٚضز ضا ٔسیطاٖ اَالٖبسی
 (.1385 ،٘ػاز َجبَجبیی ٚ ؾدبزی)ثٛز  ٘رٛاٞس فٛق ٔدٕٖٛٝ اظ ذبضج ٘یع غیطٜ ٚ

 اظ اؾشفبزٜ ثٟیٙٝ ثب ثبیس وٝ ثبقس ٔی وبضآٔس ٚ الیك ٔسیطاٖ زاقشٗ الشهبزی ٚاحسٞبی ثمبی ٚ ضقس ٖٛأُ ٟٕٔشطیٗ اظ یىی
 ٚ ثبقٙس زاقشٝ زلیك ٞبی ضیعی ثط٘بٔٝ ثشٛا٘ٙس ٞسف ایٗ ثٝ حهَٛ ثطای وٝ ٔسیطا٘ی ٕ٘بیٙس. ایدبز ضا وبضایی حساوثط ٔٙبثٕ،

 ایٗ زض. ٕ٘بیٙس اسربش ضا سهٕیٓ ثٟشطیٗ ٘كسٜ، ثیٙی دیف ٚلبیٕ ثب ثطذٛضز ٍٞٙبْ ّٖٕىطز، ٔٙبثٕ ٚ اضظیبثی وٙشطَ َطیك اظ
 ٚ سٟیٝ حؿبثساضی ضا اَالٖبر ایٗ آٖٓ ثرف حشٓ َٛض ثٝ وٝ ثبقس ٔی اَالٖبر ٞب آٖ زٞٙسٜ اثعاض یبضی ٟٕٔشطیٗ ضاؾشب

 زض ٔؤثط ّٖٕیبسی ٞبی ضٚـ ٌیطی وبض ثٝ َطیك اظ وٝ اؾز زا٘كی ٔسیطیز حؿبثساضی. زٞس ٔی لطاض ٔسیطیز اذشیبض زض
 ضیعی ثط٘بٔٝ ٔؿیط زض ضا ٔسیطیز ؾٛ یه اظ الشهبزی، ٚاحس یه( آیٙسٜ ـ خبضی سبضیری ـ) ٔبِی ٞبی زازٜ دطزاظـ فطآیٙس

 ٌیطی سهٕیٓ قطایٍ زیٍط ؾٛی اظ ٚ زٞس ٔی یبضی ّٖٕىطز، اضظیبثی ٚ ٔٙبثٕ  وٙشطَ اٞساف ثٝ یبثی زؾز ثطای ٔٙبؾت
 دطزاظـ ٚ سساضن فطآیٙس ٔسیطیز حؿبثساضی زیٍط، ثیبٖ ثٝ وٙس. ٔی فطاٞٓ ٔمطض ٞبی ٞسف ثٝ زؾشیبثی ثطای ضا ُٔٙمی

ثطٌیط٘سٜ  زض ٔسیطیز حؿبثساضی ٘ٓبْ ضٚ ایٗ اظ. اؾز ٌیطی سهٕیٓ ٚ ضیعی، وٙشطَ، اضظیبثی ثط٘بٔٝ ثطای اَالٖبر
 َٕٔٗٛ ٚ خبٕٔ ٌیطی سهٕیٓ ثطای ٔسیطاٖ ثٝ ٔطثٌٛ اَالٖبر اضائٝ ٚ ٞب آٖ سحّیُ ٚ سطویت ٞب، زازٜ آٚضی خٕٕ ٞبی ضٚـ

 وٙٙس ٔی ضلبثز ٚ فٗبِیز اَالٖبر، ٖهط زض أطٚظی ٞبی . قطوز(1395 ضؾشٕی، ٚ ٘یب َبِت)اؾز  ذبل قطایٍ ثطضؾی ٚ
 اَالٖبر ثٝ ٔكٟٛز اَالٖبر اظ ضلبثشی ٔجٙبی ٚالٕ، زض. اؾز قسٜ ٞب ؾبظٔبٖ اوثط وّیسی ٔٙجٕ ثٝ سجسیُ اَالٖبر ٚ

ٞبی اؾشطاسػیه  ٌیطی سطیٗ اٞساف حؿبثساضی، یبضی ضؾب٘سٖ ثٝ ٔسیطاٖ خٟز سهٕیٓ اؾز. اظ ٟٔٓ یبفشٝ سغییط ٘بٔكٟٛز
ثٝ َٛض وّی، فطآیٙسٞبی ذبضخی ضا ثطای ٔسیطیز فطآیٙسٞبی حؿبثساضی، اظ  ٚزٞس  سُجیك دصیطی ضا اضائٝ ٔی ثبقس وٝ ٔی

(. ثب 2017، 2ثٛالز ٚ آخی 1اٚثٛح) وٙس ٞبی ْٟ٘ٛٛض ذبضج ٔی یٓ ثٝ ٔٙٓٛض زؾشیبثی ثٝ اؾشطاسػیٞبی غیطٔؿشم َطیك ضٚـ
سىٙیه  سٛخٝ ثٝ ُٔبِت ٖٙٛاٖ قسٜ دطؾف انّی دػٚٞف ثٝ ایٗ نٛضر ثیبٖ ٔی قٛز وٝ آیب ٘مف آٌبٞی ٚ ثىبضٌیطی

 ٔی قٛز یب ذیط. ٞب قطوزٌیطی ٔسیطاٖ  اؾشطاسػی سهٕیٓ ٔٛخت ثٟجٛزحؿبثساضی ٔسیطیز 
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 ی تحقيقها نهيطيپ
ی فطایٙسی اؾز ذبل قبُٔ ا٘شربة یه ضاٜ ٚ یه ضٚـ اظ ٔیبٖ چٙس ضٚـ ٔٛخٛز. سهٕیٓ ثٝ ٔٗٙبی ا٘شربة طیٌٓ یسهٕ

ی اظ قطایٍ زازٜ قسٜ ٚ ٘حٜٛ ضفشبض ٚ َطظ فىط ذبل؛ آٖ ا ٔدٕٖٛٝسب ثط اؾبؼ  زٞس یٔذٛز آٌبٜ اؾز وٝ ثٝ فطز أىبٖ 
 اظ ٔؤثط، یىی ٌیطی سهٕیٓ(. 1390)وطیٕی،  ؾذؽ یه ٌعیٙٝ، ٔمجَٛ ٚالٕ قٛز ٚ ؾذؽ اخطا ٌطززٔدٕٖٛٝ ثطضؾی ٚ 

 سٛخٝ اؾز، قسٜ سهٕیٓ ٚ قطایٍ قغُ ثٝ وٝ سٛخٟی ثب ٔمبیؿٝ ضٚز. زض ٔی قٕبض ثٝ ٚظ٘سٌی قغّی ٟٔٓ ٞبی ٟٔبضر
 ،1ٚ ثطٚؼ اؾىبر) اؾز زٞٙس، قسٜٔی لطاض طیسأث سحز ضا سهٕیٕبر ٘شبیح وٝ یط٘سٌب٘یٌٓ یسهٕ ذهٛنیبر ثٝ وٕی

 ٌیطی ٚ حُ سهٕیٓ ثٝ ٔسیطاٖ ٖاللٝ. ا٘سوطزٜ سٕطوع ٌیط٘سٌبٖسهٕیٓ ذهٛنیبر ثط ٌطاٖ، دػٚٞف طاًیاذ أب .(1995
 ضٚیىطز ضا اؾز وٝ ثٙیبزی یه فٗبِیز ٌیطی اؾز. سهٕیٓ ضٚقٗ ٘یع ایٖاللٝ چٙیٗ زِیُز. زاض سبضیری كىالر، ؾبثمٝٔ

 ثٝ وٝ سٛخٟی ٚؾیّٝٝ ث وٝ اؾز سٗییٗ ضٚیىطز زض ثعضي ٔسیطاٖ، یه ٖبُٔ ٞبی سهٕیٓ ویفیز زٞس. ٔی لطاض ثیطأسحز س
 ٚ 2)فطزضیه اؾز ثیطٌصاضأس ضٚیىطز ثط ٌیطی ؾجه سهٕیٓ وٝ ضؾس ٔی ٘ٓط ثٝ .اؾز آٔسٜ زؾز ثٝذبل قسٜ،  سهٕیٕبر
 ثٝ ضؾیسٖ اثعاض ٚ سٗییٗ ٔٙبؾت اٞساف ا٘شربة ثٝ ٞب، ثؿشٍیٖ بؾبظٔ ٌیطی زض سهٕیٓ ویفیزثٙبثطایٗ،  (.1996 ٕٞىبضاٖ،

 ضا ویفیز ثب سهٕیٕبر اسربش احشٕبَ سٛا٘ٙس ی، ٔیٚ ؾبذشبض ضفشبضی فبوشٛضٞبی ثٟیٙٝ سطویت ثب ضا زاضز. ٔسیطاٖ ٞب آٖ
 اؾز ثطای آغبظی ٘مُٝ ثّىٝ زٞس، افعایف ٔی ضا ذٛة سهٕیٕبر اذص احشٕبَ سٟٙب سهٕیٕبر، ٘ٝ ویفیز.افعایف زٞٙس

ؾبظٔب٘ی،  ٞبی فطًٞٙ اظ ثؿیبضی .اؾز اضسجبٌ زض اَالٖبر ٚ وٙشطَ ٌیطی ثب سهٕیٓاظ َطفی، ٔؤثط.  سهٕیٕبر اسربش
 وٙٙس ٔی ٔحسٚز ضا ٚ ؾبذشبضٞب، سمٛیز زؾشٛضٞب زازٖ ثب وٙٙس ٚ ثٙبثطایٗ حفّ ٔسیطیز ثب ضا وٙشطَ سٕطوع سب وٙٙس ٔی سالـ

 .وٙٙس آؾبٖ وبضٔٙساٖ ثیٗ زض ضا ٔؤثط سهٕیٕبر ثّىٝ سب
 هیاؾشطاسػ طارییسغ دبزیٚ ا هیاؾشطاسػ ٕبریاسربش سهٕ یثطا بٖیاضسمبء زا٘ف زا٘كدٛ هیاؾشطاسػ زیطیٞسف آٔٛظـ ٔس

وٙٙسٜ ٚ  زیسمٛ طاریسأث ٗیاظ ا یثًٗ)ٌٛ٘بٌٖٛ  طاریسأث یسٌیچیٔٛاخٝ ثب د یثطا ییاضسمبء سٛا٘ب كیَط اظ ٞسف ٗی. اثبقس یٔ
٘بّْٔٗٛ  ٍیلًبٚر ٔٙبؾت سحز قطا هیثٝ  یبثی ٟٔٓ ٚ زؾز طاریاظ سأث یبسیح طاریسأث زازٖ عیسٕ(، ٔربِف ٞؿشٙس یثًٗ

 ٔسیطیز حؿبثساضی ٔفْٟٛ ی اذیطٞب زٞٝ زض(. 1394)ذب٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ،  قٛز یثطآٚضزٜ ٔ ،یٚ ٘جٛز اَالٖبر وبف
 ٖٕٛٔی ضٚیىطزثب  اؾشطاسػیه ٔسیطیز حؿبثساضی ی،َٛضوّ ثٝ. قس وكیسٜ ثحث سرههی ثٝ ازثیبر زض اؾشطاسػیه
 ٚ ذبضخی ٌیطی ٔسیطیز، خٟز حؿبثساضی اؾشطاسػیه َجیٗز. اؾز قسٜ قٙبذشٝ اؾشطاسػیه یبثی زیٔٛلٗ ثطای حؿبثساضی

 ُیٚسحّٝ یسدع ٚ ا٘شربة ی،آٚض خٕٕقٙبؾبیی،  فطآیٙس ٖٙٛاٖ ثٝ سٛا٘سٔی اؾشطاسػیه ٔسیطیز حؿبثساضی. اؾز ٍ٘طی آیٙسٜ
 ؾبظٔب٘ی سٗطیف اثطثركی اضظیبثی ٚ اؾشطاسػیه یٞب یطیٌٓ یسهٕ ثطای ٔسیطیز ثٝ سیٓ وٕه ثطای حؿبثساضی ٞبیزازٜ

ٚ  ٞب ثب٘هٌیطی ٔسیطاٖ  قٛز. ثط ایٗ اؾبؼ دصیطـ سىٙیه حؿبثساضی ٔسیطیز اؾشطاسػیه ٘مف لبثُ سٛخٟی زض سهٕیٓ
 (.2017، ثٛالز یٚ آخ )اٚثٛح ثٝ َجٕ آٖ ٔٛفمیز آٟ٘ب ایفب ذٛاٞس وطز

 

  پيطينه داخلی

 فطيیبر ٘شبیح. ٞب دطزاذشٝ اؾز ٔسیطاٖ ثب٘ه ٞبی ٌیطی سهٕیٓ ثط حؿبثساضی اَالٖبر سأثیط (، ثٝ ثطضؾی1386) ضًٔب٘ی
 اضسجبٌ ٚخٛز ٖسْ ٚ ٞب ثب٘ه ٚاٌصاضی سؿٟیالر ٘ٛٔ ٚ ٔبِی ٞبی ثیٗ نٛضر زاضی ٔٗٙی اضسجبٌ ٚخٛز ٘كبٍ٘ط ثطضؾی ٔٛضز
 اُٖبیی سؿٟیالر یٌیط٘سٜ ٚ حؿبثساضی اَالٖبر ٞب، ثب٘ه اُٖبیی سؿٟیالر ؾمف ٚ حؿبثساضی اَالٖبر ثیٗ زاضٔٗٙی
 وفبیز ذهٛل زض وبضقٙبؾی اظ ثبالسط ٚ وبضقٙبؾی وبضقٙبؾی، اظ سط دبییٗ سحهیالر زاضای ٔسیطاٖ زیسٌبٜ ٞب ٚ ثب٘ه

ٟٛٔی ٞبی ٔف ثٙیأٖ»(، زض ٔمبِٝ ذٛز ثب ٘بْ 1391. فطٚغی ٚ ٕٞىبضاٖ )ٞب ثٛزٜ اؾز ثب٘ه حؿبثساضی اَالٖبر ٔحشٛای
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دطزاظز وٝ: حؿبثساضی ٔسیطیز ؾٙشی سب حس ظیبزی ّٖٕىطز وٛسبٜ  ، ثٝ ثیبٖ ایٗ ٔٛيٛٔ ٔی«حؿبثساضی ٔسیطیز اؾشطاسػیه
وٙس ٚ ثٝ ٔٙٓٛض حُ  ٞبی اؾشطاسػیه سٛخٝ ٔی زٞس ٚ وٕشط ثٝ اٞساف ٚ خٙجٝ ٔسر ٚاحسٞبی سدبضی ضا ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٔی
یىطزی سحز ٖٙٛاٖ حؿبثساضی ٔسیطیز اؾشطاسػیه ُٔطح قسٜ اؾز. ٘بزضی ایٗ ٔكىُ، زض ازثیبر حؿبثساضی ٔسیطیز، ضٚ

ثب٘ىی ضا ٔٛضز ٘مس ٚ ثطضؾی لطاض زازٜ ٚ ثٝ ایٗ  ٘ٓبْ اثطثرف ٔسیطیز زض ٔسیطاٖ اؾشطاسػیه سفىط (، ٘مف1392ٚ قٛلی )
 ثیٙی دیف لبثُ غیط ٚ ٔشالَٓ ٔحیٍ زض ٞب ٘بقٙبذشٝ ٞبیحٛظٜ زض قٟٛزی وكف ثب اؾشطاسػیه ٘شیدٝ ضؾیس٘س وٝ سفىط

 ٘یبظٞبی ٔفٟٛٔی سفىط ٚ ٞبفطنز ٔٛلٕ ثٝ سكریم ثب ثب٘ىی ٘ٓبْ زض ضلبثشی ٚ ذُی غیط دیچیسٜ ٚ سغییطار ثب
 شی ثطای آفطیٗ اضظـ ٖٛأُ ذّك ثب ٍ٘طی، آیٙسٜ ٚ ؾیؿشٕی سفىط ٍ٘بٜ ثب ٚ وطزٜ ضا قٙبؾبیی اؾشطاسػیه ٘فٗبٖ  شی

(، 1393ضؾِٛی ٚ ٕٞىبضاٖ ) .ذٛاٞس زاقز ز٘جبَ ثٝ ضا الظْ ٞبیٔٛفمیز ثب٘ىی ٘ٓبْ ٔسیطیز اثطثركی زض وّیسی ٘فٗبٖ
 دطزاذشٝ اؾز سٟطاٖ ثٛضؼ زض ثبظاض حبيط ٞبیقطوز ٔبِی ّٖٕىطز ٚ ا٘ؿب٘ی ٔٙبثٕ اؾشطاسػیه ٔسیطیز ضاثُة ثٝ ثطضؾی

 ای ضاثُٝ قطوز ٔبِی ّٖٕٚىطز ا٘ؿب٘ی ٔٙبثٕ ٔسیطیز زض وبضضفشٝثٝ ضٚـ ٘ٛٔ ثیٗ آیب اقبضٜ زاضز وٝ ٔؿئّٝ ایٗ ثٝ ٚ
 سأییس ا٘ؿب٘ی ٔسیطیز ٔٙبثٕ زض ضا اؾشطاسػیه ضزیفی، ٞٓ زضظٔیٙة ٔٛخٛز ٞبی سئٛضی دػٚٞف اظ حبنُ ٞبی ٞؿز؟ یبفشٝ

ثٝ ذٛیف ضلبثشی اؾشطاسػی ثب ضزیف ٞٓ ا٘ؿب٘ی، ٔٙبثٕ ٞبیاؾشطاسػی ٖ٘ٛی وٝ ٞبیی ّٖٕىطز ؾبظٔأٖ چٙیٗ، ٞٓ وٙس.ٔی
 خبیٍبٜ ٚ ٔسیطیز ٞبیٌیطیسهٕیٓ زض سدطثٝ ٘مف»ای ثب ٖٙٛاٖ (، زض ُٔب1394ِٝٗقىطذٛاٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )ا٘س. وبض ٌطفشٝ
 زض ٌیطیسهٕیٓ ثٝ ٔطثٌٛ اَالٖبر سحّیُ قٙبؾبیی ٚ زض ٔسیطیز حؿبثساضاٖ سٛا٘بیی ثطضؾی ، ثٝ«ٔسیطیز حؿبثساضاٖ

 یه ثٝ ٔطثٌٛ ٌیطیسهٕیٓ فطآیٙس زض قسٜ قٙبؾبیی ٔٗیبضٞبی ضاؾشب ٕٞیٗ زض .اؾز دطزاذشٝ ٔٙبثٕ سرهیم ٔٛضز
 ی،احطفٝ افطاز وٝ زٞسٔی ٘كبٖ ٘شبیح. اؾز قسٜ ٔمبیؿٝ ایحطفٝ غیط ٚ ایحطفٝ ٌطٜٚ زٚ سٛؾٍ ذبل، ٔٛيٛٔ

 سدطثٝ افعایف ثب سطثٟیٙٝ ٚ سطسهٕیٓ ٔٙبؾت اسربش احشٕبَ ٚ وٙٙسٔی قٙبؾبیی ضا سطیٔطثٌٛ ٌیطیا٘ساظٜ ٔٗیبضٞبی
 ؾیؿشٓ ٚ اَالٖبر ٔسیطیز (، زضدػٚٞكی سحز ٖٙٛاٖ ٘مف1396قٛز. أیطی ٚ ٕٞىبضاٖ ) ٔی ثیكشط افطاز، حطفٟبی
ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙبثٕ  ٞبی ؾیؿشٓ»ٌیطی، ثٝ ُٔبِٗٝ ثط ضٚی سأثیط  ٚ سهٕیٓ اؾشطاسػیه زا٘ف ٔسیطیز زض ٔٙبثٕ ٔسیطیز
ثط٘بٔٝ ضیعی  ٞبیؾیؿشٓ سأثیط چٙیٗٞٓ ٚ ٚوبضوؿت  ٔیب٘ی ٔسیطاٖ ٚ ثبال ؾُح ٔسیطاٖ ٌیطیٟبی سهٕیٓ ثط «1ا٘ؿب٘ی

 ؾبظٔبٖ ثطای ضلبثشی ٔعیز ایدبز ٚ ؾبظٔبٖ وطزٖ سطذاللب٘ٝ ٔٙٓٛضثٝ زا٘ف اؾشطاسػیه ٔسیطیز ثط ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی
  ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ٌیطیثٟطٜ ثب ٌیطی سهٕیٓ ٚ اؾشطاسػیه اَالٖبر ثط ٔسیطیز ٞبؾیؿشٓ ایٗ سأثیطار ٚ ٘مف دطزاذشٙس.

 .قس زازٜ ٕ٘بیف خٟب٘ی ٚ ٔحّی وبضٞبی ٚ وؿت وبضثطزی ٞبی ط٘بٔٝث

 

  پيطينه خارجی
ٌیطی اؾشطاسػیه، ٘كبٖ زاز وٝ  ٞبی اَالٖبسی ٚ سهٕیٓاضسجبٌ ؾیؿشٓ زض ضاثُٝ ثب یازض ٔمبِٝ ،(2001) 2ِٛی ٚ ٕٞىبضاٖ

ٞبی وٛچه ٚ  قطوزٚ  ٞب لطاض زاقشٝ ثٝ قسر سحز سأثیط ٔفْٟٛ ضاٞجطزی آٖ آٚضی اَالٖبر فٗ ٌصاضی زض ؾطٔبیٝ
ا٘س، زاضای ّٖٕىطز ثٟشطی ٘ؿجز ثٝ ذٛز ضا ثب ضاٞجطز سدبضی ذٛز، ُٔبثمز زازٜ آٚضی اَالٖبر فٗ وٝ ضاٞجطز ٍؾٔشٛ

ؿشٓ اَالٖبر حؿبثساضی (، ٘مف سؿٟیُ وٙٙسٜ ؾی2003) 4ٚ چًٛ٘ 3اٌّشٖٛا٘س، زاقشٙس.  ٞبیی وٝ ایٗ وبض ضا ٘ىطزٜقطوز
ٞب ثٝ ایٗ ٘شیدٝ ضؾیس٘س وٝ اؾشفبزٜ اظ اَالٖبر  ٞب ضا ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض زاز٘س. آٖ ٔسیطاٖ ثط ّٖٕىطز ٚ سهٕیٓ آٖ

ٞب زضیبفشٙس وٝ  چٙیٗ آٖ ٌیطی ٔسیطاٖ زض ٕٞٝ ؾُٛح زاقشٝ ثبقس. ٞٓ زاضی زض سؿٟیُ سهٕیٓسٛا٘س اثط ٔٗٙیحؿبثساضی ٔی
ٞبیی وٝ ؾُٛح ثبالسطی اظ ضٚاثٍ ثیٙبثیٙی ضا  بر حؿبثساضی ضٚی ّٖٕىطز ظیطٚاحسٞب ثطای زدبضسٕأٖاثط اؾشفبزٜ اظ اَالٖ
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ی ثیٗ ؾیؿشٓ حؿبثساضی  (، زض دػٚٞف ذٛز ضاث2005ُٝ) 1ثبقس. آٌجػَٚٞب ٔی وٙٙس ثیكشط اظ زیٍط زدبضسٕأٖسدطثٝ ٔی
، ثٝ ٚيٛح ٘كبٖ زٞٙسٜ اضسجبٌ  طاض زاز. ٘شبیح آٖٔسیطیز ٚ ٖسْ لُٗیز زضیبفز قسٜ زض ّٖٕىطز ٔسیطاٖ ضا ٔٛضز ثطضؾی ل

ٌیطی ٚ ّٖٕىطز ٔسیطاٖ  ویفیشی ؾیؿشٓ اَالٖبر حؿبثساضی ٚ لبثُ اسىبء ٘جٛزٖ آٖ ٚ سعِعَ زض سهٕیٓٔٗٙی زاض ثیٗ ثی
ایٗ ٌیطی دطزاذشٝ اؾز. ٞسف اظ  (  ثٝ ثطضؾی اؾشفبزٜ اظ اَالٖبر حؿبثساضی زض سهٕی2011ٓ) 2اِٛاٖ ٚ ویٛزیثٛزٜ اؾز. 

ٌیطی ثٛزٜ اؾز سب ثب اؾشفبزٜ اظ آٖ، ٖٛأُ ٔٛضز ٘یبظ  ُٔبِٗٝ ٔكرم وطزٖ إٞیز اَالٖبر حؿبثساضی زض سهٕیٓ
ٔسیطاٖ ثطای سكریم سهٕیٕبر ٔسیطیشی قطوز ٔكرم قٛز. ٘شبیح سحمیك ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ زأٙٝ اؾشفبزٜ اظ 

الٖبر نحیح ثبقس، ضاثُٝ ی ٔثجز ٚخٛز زاضز. ٌیطی زض نٛضسی وٝ اَ ٌیطی ٚ سهٕیٓ اَالٖبر حؿبثساضی زض سهٕیٓ
ای سحز ٖٙٛاٖ  ( زض ُٔب2012ِٝٗ) 3قٛز. اِطثیٗی چٙیٗ ٚخٛز ذُب زض اَالٖبر ٔٙدط ثٝ ذُب زض سٗییٗ ٔٙبثٕ قطوز ٔی ٞٓ

ٌیطی، ثٝ ایٗ ٘شیدٝ ضؾیسٜ اؾز وٝ اَالٖبر  سأثیط ؾیؿشٓ اَالٖبر حؿبثساضی زض ثط٘بٔٝ ضیعی، وٙشطَ ٚ فطایٙس سهٕیٓ
ی وٙف  ٞبی ٔسیطیشی، ظٔب٘ی وٝ ٖسْ لُٗیز ثٝ ذُط دیبٔسٞبیی وٝ زض اثط اٖٕبَ ٘بذٛاؾشٝٚیػٜ زض فٗبِیزبثساضی ثٝحؿ

ایٗ ُّٔت  ثیبٖ اؾشطاسػیىی ثٝ حؿبثساضی ٔسیطیز ٘بْ ثب ایٔمبِٝ (،  زض2012) 4ٚض٘طقٛز، ثؿیبض ٔفیس اؾز.  افطاز ایدبز ٔی
 ٟٔٓ ضیعی َطح. اؾز قسٜ ٌطفشٝ ٘ٓط زض اؾشطاسػیىی حؿبثساضی ٔسیطیززضٔشٗ  ثؿیبضی ٞبیدطزاظز وٝ ٔمسٔٝٔی

 ثٝ ٔطثٌٛ ٔٛاضز اظ اؾشطاسػیىی ثطای ٔسیطیز حؿبثساضی ٞبیخٙجٝ وٝ اؾز ٔفْٟٛ ایٗ ثٝ اؾشطاسػیىی حؿبثساضی ٔسیطیز
 فٗبِیز ثٝ اؾبؼ ثط یبثیٞعیٙٝ ٚ اؾشطاسػیىی یٞعیٙٝ ٔسیطیز ٞبیلبثّیز چٙیٗ اشٖبٖ ثٝ ٞٓ .ثٛز ذٛاٞس ٔشفبٚر آٖ

(، زض دػٚٞف 2017) 6ثٛالز ٚ آخی 5اٚثٛح ٔسیطیز زاقز. خسیس اؾشطاسػیىی حؿبثساضی ضٚـ ٚالٗی آقىبضؾبظی نٛضر
ٖٙٛاٖ یه ؾیؿشٓ ٔسیطیز  ثٝ ؾیؿشٓ ٔسیطیز اؾشطاسػیه ضا ،ٌیطی حؿبثساضی ٔسیطیز اؾشطاسػیه ٚ سهٕیٓذٛز ثب ٖٙٛاٖ 

ٞبی ثب ٚخٛز ٘ٛآٚضیأب،  .زا٘س ، ٔیقٛز َٛض ٔساْٚ ٔسیطیز ٔی ثٝوٝ اضسجبٌ ثب ٔكشطی، ثب اؾشفبزٜ اظ ٔحیٍ ظیؿز ضلبثشی 
ٞبی حبنُ اظ ایٗ سحمیك، ثٝ ایٗ ٘شیدٝ ضؾیسٜ اؾز یبفشٝ. زٞس ای ضا ٌؿشطـ ٕ٘یٞبی دطاوٙسٜ٘ٛیٗ، قطوز

 .ٔشفبٚر اؾز ،حؿبثساضی ٔسیطیزب ث ،زض ضٚیىطز ذٛز ،یهحؿبثساضی ٔسیطیز اؾشطاسػ وٝ

 

  ضناسی پصوهص روش

ٌصاضاٖ ٚ  ٌیطی ٔٛضزسٛخٝ ٔسیطاٖ ٔبِی، ؾطٔبیٝ ضٚز ٘شبیح حبنُ اظ ایٗ دػٚٞف زض أط سهٕیٓ وٝ ا٘شٓبض ٔی ثب سٛخٝ ثٝ ایٗ
اؾز؛ ٕٞچٙیٗ اظآ٘دبوٝ دػٚٞف ثٝ ٞبی وبضثطزی  زیٍط شیٙفٗبٖ لطاض ٌیطز، ِصا ایٗ دػٚٞف اظ ٔٙٓط ٞسف خعء دػٚٞف

 ثبقس. دطزاظز، دػٚٞف اظِحبِ ٔبٞیز ٚ ضٚـ اظ ٖ٘ٛی سٛنیفی ٕٞجؿشٍی ٔی ثطضؾی اضسجبٌ ثیٗ چٙس ٔشغیط ٔی

 

 گيری جامعه آماری و روش نمونه
 1399ٞبی اؾشبٖ فبضؼ زض ؾبَ  خبٔٗٝ آٔبضی ایٗ دػٚٞف قبُٔ وّیٝ ٔسیطاٖ ٚ وبضوٙبٖ ثرف حؿبثساضی قطوز

 384َٔٛ وٛوطاٖ اظ طثبقس، ِصا ثط اؾبؼ ف خب وٝ آٔبض ضؾٕی اظ سٗساز وّیٝ ٔسیطاٖ ٚ وبضوٙبٖ ٘بٔحسٚز ٔی ثبقس. اظ آٖ ٔی
 قٛز.  ٘فط ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضی فطو ٔی
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 فرضيه ها
 ضاثُٝ ٚخٛز زاضز.  ٞب قطوزٌیطی ٔسیطاٖ  ٚ اؾشطاسػی سهٕیٓ زیطیٔس یحؿبثساض هیسىٙ اؾشفبزٜ اظ -1
 ٞب قطوزٌیطی ٔسیطاٖ  ٚ اؾشطاسػی سهٕیٓ هیاؾشطاسػ یطیٌٓ یزض سهٕ زیطیٔس یحؿبثساض هیسىٙ طـیدصثیٗ  -2

 ضاثُٝ ٚخٛز زاضز. 
 ضاثُٝ ٚخٛز زاضز.  ٞب قطوزٌیطی ٔسیطاٖ  ٚ اؾشطاسػی سهٕیٓ ضلجب ثیٗ آٌبٞی اظ ٚيٗیز -3
 ضاثُٝ ٚخٛز زاضز.  ٞب قطوزٌیطی ٔسیطاٖ  ٚ اؾشطاسػی سهٕیٓ بٖیٔكشط ثیٗ آٌبٞی اظ ٚيٗیز -4
 . ٞب ضاثُٝ ٚخٛز زاضز قطوز طاٖیٔس یطیٌٓ یسهٕ یٚ اؾشطاسػ ثبظاض ثیٗ آٌبٞی اظ ٚيٗیز -5

 

 متغيرهای تحقيق

 متغير مستقل 
 3( اظ 2017ثٛالز ) : خٟز ؾٙدف ایٗ ٔشغیط ثٝ سجٗیز اظ دػٚٞف اٚثٛح ٚ آخیزیطیٔس یحؿبثساض هیسىٙ اؾشفبزٜ اظ -1

 دطؾف اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.
 3( اظ 2017ثٛالز ) : خٟز ؾٙدف ایٗ ٔشغیط ثٝ سجٗیز اظ دػٚٞف اٚثٛح ٚ آخیزیطیٔس یحؿبثساض هیسىٙ طـیدص -2

 دطؾف اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.
دطؾف اؾشفبزٜ  2( اظ 2017ثٛالز ) : خٟز ؾٙدف ایٗ ٔشغیط ثٝ سجٗیز اظ دػٚٞف اٚثٛح ٚ آخیضلجب ٚيٗیزآٌبٞی اظ  -3

 قسٜ اؾز.
دطؾف  2( اظ 2017ثٛالز ) : خٟز ؾٙدف ایٗ ٔشغیط ثٝ سجٗیز اظ دػٚٞف اٚثٛح ٚ آخیبٖیٔكشط آٌبٞی اظ ٚيٗیز -4

 اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.
دطؾف اؾشفبزٜ  2( اظ 2017ثٛالز ) شغیط ثٝ سجٗیز اظ دػٚٞف اٚثٛح ٚ آخی: خٟز ؾٙدف ایٗ ٔثبظاض زیاظ ٚيٗ یآٌبٞ -5

 قسٜ اؾز.
 

  متغير وابسته
ثٛالز  ثبقس. ثٝ سجٗیز اظ دػٚٞف اٚثٛح ٚ آخی ٔی ٞب قطوزٌیطی ٔسیطاٖ  ٔشغیط ٚاثؿشٝ ایٗ دػٚٞف، اؾشطاسػی سهٕیٓ

 9زؾشطؾی ثٝ اَالٖبر ضلجب، ٔكشطیبٖ ٚ ثبظاض، یٗٙی (، اظ ؾٛاالر دصیطـ سىٙیه حؿبثساضی ٔسیطیز اؾشطاسػیه، 2017)
 ٌعاضٜ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.

 

 ها وتحليل داده تجسیه
اؾشفبزٜ  2016افعاض آفیؽ  ؾبظی ٔشغیطٞب اظ ٘طْ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ دػٚٞف، خٟز ٔحبؾجٝ ٚ آٔبزٜ دؽ اظ ٌطزآٚضی زازٜ

ٞب اؾشفبزٜ  ٕٞجؿشٍی ثیٗ ٔشغیطٞب ٚ ؾبیط آظٖٔٛ ثطای سحّیُ PLSافعاضٞبی  ٘طْ اظ ٞبفطيیٝ آظٖٔٛ ٚ ثطای ٌطزز ٔی
 قٛز. ٔی

 

 یفيآمار توص
 15وبضی ثیٗ  ؾبثمٝثیكشطیٗ  آٔسٜ زؾز ثٝٞبی  زازٜ ثط َجكزٞس.  ضا ٘كبٖ ٔی زٞٙسٌبٖ دبؾدآٔبض سٛنیفی  1خسَٚ قٕبضٜ 

ثب  50سب  40ثٝ ضزٜ ؾٙی قٛز، ثیكشطیٗ زضنس ٔطثٌٛ ٔالحٓٝ ٔی 1چٙب٘چٝ زض خسَٚ ثبقس.  ٘فط ٔی 163ؾبَ ثب  20سب 
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وٙٙسٜ زض دػٚٞف، زاضای ٔسضن  ٘فط افطاز قطوز 183قٛز،  ٕٞچٙیٗ ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض خسَٚ ٔكبٞسٜ ٔی ثبقس.٘فط ٔی 135
  ثبقٙس. وبضقٙبؾی ٔی

 یفيآمار توص (:0) جدول

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجسیه و تحليل داده ها

CRثطای ثطاظـ ٔسَ ٞبی ا٘ساظٜ ٌیطی اظ قبذم ٞبی آِفبی وطٚ٘جبخ، 
AVE)دبیبیی سطویجی(،  1

)ضٚایی ٍٕٞطا( ٚ  2
ثطای ثطضؾی دبیبیی اظ ؾٙدف ثبض ٖبّٔی )اثط خٟز ثطزاضٞب( ؾٙدٝ ٞبی ٞط  PLSقٛز. زض ٔسَ  اؾشفبزٜ ٔی 3ضٚایی ٚاٌطا

ٞب ثٝ ٚؾیّٝ ثبضٞبی ٖبّٔی )ٖسز اقبضٜ قسٜ ضٚی ٞط ثطزاض( ٔٛضز قبذم 4اٖشجبض  ٔشغیط اؾشفبزٜ ٔی قٛز. ثٝ ٖجبضر زیٍط
ثبقس سب ثشٛاٖ آٖ ضا ٔٗشجط زا٘ؿز ٚ آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٛاِی وٝ قبذم  7/0ثطضؾی لطاض ٔی ٌیطز ثٝ َٛضیىٝ ثبیس ثیكشط اظ 

ثب حصف ؾٛاالسی وٝ ٔب ضا ٔی ؾٙدس زض ٘ٓط ٌطفز. زض غیط ایٗ نٛضر، ثبیس ؾٛاالر ٚ اثٗبز ٘بٔٙبؾت ضا سكریم زاز ٚ 
ٔیعاٖ ٕٞجؿشٍی ٞط ؾبظٜ ثب ؾٛاالر )قبذم  ٖجبضر اظ اضٚایی ٍٕٞط ا٘س، ٔسَ ضا ثٟجٛز زاز.ثبٖث وبٞف ثبض ٖبّٔی قسٜ

ضٚایی ٚاٌطا  زض حس لبثُ لجَٛ زا٘ؿشٝ ا٘س. AVEثٝ ثبال ضا ثطای  4/0( ٔمساض 1996) 5ٞب( ذٛز اؾز. ٍٔٙط ٚ ٕٞىبضاٖ
ٖجبضر اظ ٔیعاٖ ٕٞجؿشٍی یه ؾبظٜ ثب قبذم ٞبیف زض ٔمبثُ ٕٞجؿشٍی آٖ ؾبظٜ ثب قبذم ٞبی ؾبظٜ زیٍط اؾز. ثٝ 
ٖجبضر زیٍط، ؾبظٜ ٞب )ٔشغیطٞبی ٔىٖٙٛ( زض ٔسَ ثبیس سٗبُٔ ثیكشطی ثب قبذم ٞبی ذٛز زاقشٝ ثبقٙس سب ثب ؾبظٜ ٞبی 

 ٌطا ذٛاٞس ثٛز.زیٍط ٚ ایٗ ثٝ ٔٗٙبی ٔٙبؾت ثٛزٖ ضٚایی ٚا
 
 
 
 

                                                           
1 Composite Reliability 

2 Average Variance Extracted 

3 Discriminant Validity 

4 Validity 

5 Magner et al 

 ٔشغیط فطاٚا٘ی

50 
74 
167 
93 

 ؾب10َسدطثٝ وبضی: ظیط
 ؾبَ 15سب 10ثیٗ 
 ؾب20َسب  15ثیٗ 

 ؾبَ 20 ثیف اظ

60 
109 
135 
80 

 ؾبَ  30ؾٗ : ظیط 
 ؾبَ 40سب  30ثیٗ 
 ؾبَ 50سب  40ثیٗ 

 ؾبَ 50ثیف اظ 

48 
95 
183 
58 

 سحهیالر: فٛق زیذّٓ ٚ زیذّٓ
 وبضقٙبؾی

 وبضقٙبؾی اضقس
 زا٘كدٛ زوشطی ٚ زوشطی
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 نتایج سه معيار آلفای کرونباخ، پایایی ترکيبی و روایی همگرا ابسار سنجص (:2) جدول
 AVE دبیبیی سطویجی آِفبی وطٚ٘جبخ ٔشغیط

 0.64 0.71 0.79 اؾشفبزٜ اظ سىٙیه حؿبثساضی ٔسیطیز 

 0.76 0.86 0.79 آٌبٞی اظ ٚيٗیز ثبظاض

 0.81 0.90 0.78 ٔكشطی زیاظ ٚيٗ یآٌبٞ

 0.81 0.93 0.88 دصیطـ سىٙیه حؿبثساضی ٔسیطیز 

 0.73 0.84 0.73 ضلجب زیاظ ٚيٗ یآٌبٞ

 0.61 0.79 0.75 ٞب قطوزٌیطی ٔسیطاٖ  اؾشطاسػی سهٕیٓ

 0.5≤ 0.7≤ 0.7≤ ٔمساض لبثُ لجَٛ

اؾز ٚ ُٔبثك ثب  AVE، 0.5، ٚ ثطای 0.7، ثطای دبیبیی سطویجی  0.7ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔمساض ٔٙبؾت ثطای آِفبی وطٚ٘جبخ 
. سٕبٔی ایٗ ٔٗیبضٞب زض ٔٛضز ٔشغیط ٞبی دػٚٞف ٔمساض 2زض خسَٚ  SMART-PLSافعاض  ٞبی ٘طْ ٘شبیح حبنُ اظ ذطٚخی

سٛاٖ ٔٙبؾت ثٛزٖ ٚيٗیز دبیبیی ٚ ضٚایی ٍٕٞطایی دػٚٞف ضا سبییس ٕ٘ٛز. زض ٘شیدٝ اثعاض  ا٘س ٚ ٔی ٔٙبؾجی اسربش ٕ٘ٛزٜ
ا، ٍٕٞطا( ٚ دبیبیی )ثبضٖبّٔی، يطیت دبیبیی ٔطوت، يطیت آِفبی وطٚ٘جبخ( ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض اؾز. سحمیك اظ ضٚایی )ٔحشٛ

 . ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز:3ٕٞچٙیٗ ٘شبیح ضٚایی ٚاٌطا اثعاض ؾٙدف زض خسَٚ 
 نتایج روایی واگرا ابسار سنجص (:3)جدول 

قٛز. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ  ٔشغیطٞب زض لُط انّی ٔبسطیؽ ٕٞجؿشٍی ٔشغیطٞب ٚاضز ٔی AVEزض ٔبسطیؽ فٛضُ٘ ٚ الضوط، ٔمساض خصض 
ٔشغیطٞبی ٔىٖٙٛ زض دػٚٞف حبيط  AVEثبقس، ٔمساض خصض  . ثطٌطفشٝ اظ ضٚـ فٛضُ٘ ٚ الضوط ٔكرم ٔی3وٝ زض خسَٚ 

ٞبی ظیطیٗ ٚ چخ  ٘ٝا٘س، اظ ٔمساض ٕٞجؿشٍی ٔیبٖ آٟ٘ب وٝ زض ذب ٞبی ٔٛخٛز زض لُط انّی ٔبسطیؽ لطاض ٌطفشٝ وٝ زض ذب٘ٝ
ٞب )ٔشغیطٞبی  سٛاٖ اْٟبض زاقز وٝ زض دػٚٞف حبيط، ؾبظٜ ا٘س ثیكشط اؾز. اظ ایٗ ضٚ ٔی لُط انّی سطسیت زازٜ قسٜ

ٞبی زیٍط، ضٚایی ٚاٌطایی ٔسَ زض حس ٔٙبؾجی اؾز.  ٞبی ذٛز زاض٘س سب ثب ؾبظٜ ٔىٖٙٛ( زض ٔسَ سٗبُٔ ثیكشطی ثب قبذم
سٕبٔی ٔشغیطٞب اظ ٔمساض ٕٞجؿشٍی ٔیبٖ آٟ٘ب ثیكشط اؾز وٝ ایٗ أط ضٚایی ٚاٌطای  AVE ثٝ ٖجبضر زیٍط، ٔمساض خصض
 زٞس. ٌیطی ضا ٘كبٖ ٔی ٞبی ا٘ساظٜ ٔٙبؾت ٚ ثطاظـ ذٛة ٔسَ

 

آٌبٞی، ازضان ٚ  ٔشغیط  
ثىبضٌیطی سىٙیه 

حؿبثساضی 
ٔسیطیز 
 اؾشطاسػیه

زؾشطؾی 
ثٝ اَالٖبر 

 ثبظاض

زؾشطؾی 
ثٝ اَالٖبر 

 ٔكشطی

دصیطـ سىٙیه 
حؿبثساضی ٔسیطیز 

اؾشطاسػیه زض 
ٌیطی  سهٕیٓ

 اؾشطاسػیه

زؾشطؾی 
ثٝ اَالٖبر 

 ضلجب

ٌیطی  سهٕیٓ
 اؾشطاسػیه

اؾشفبزٜ اظ سىٙیه 
 حؿبثساضی ٔسیطیز 

0.80      

     0.87 0.01 آٌبٞی اظ ٚيٗیز ثبظاض

    0.90 0.39 0.14 آٌبٞی اظ ٚيٗیز ٔكشطی

دصیطـ سىٙیه حؿبثساضی 
 ٔسیطیز اؾشطاسػیه

0.12 0.23 0.35 0.90   

  0.85 0.48 0.39 0.28 0.23 آٌبٞی اظ ٚيٗیز ضلجب

 یطیٌٓ یسهٕ یاؾشطاسػ
 ٞب قطوز طاٖیٔس

0.21 0.54 0.69 0.64 0.53 0.78 
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 بررسی و آزمون مدل ساختاری
ثطاظـ ٌیطی ٘ٛثز ثٝ  ٞبی ا٘ساظٜ ، ثٗس اظ ثطضؾی ثطاظـ ٔسSMART PLSَٞب زض ضٚـ  ُٔبثك ثب اٍِٛضیشٓ سحّیُ زازٜ

ٌیطی، ثٝ ؾٛاالر )ٔشغیطٞبی آقىبض( وبضی  ٞبی ا٘ساظٜ ضؾس. ثرف ٔسَ ؾبذشبضی ثطذالف ٔسَ ٔسَ ؾبذشبضی دػٚٞف ٔی
قٛز، ثطای ٔكبٞسٜ ٔی 1 َٛض وٝ زض قىُقٛز. ٕٞبٖ ٘ساضز ٚ سٟٙب ٔشغیطٞبی دٟٙبٖ ٕٞطاٜ ثب ضٚاثٍ ٔیبٖ آٟ٘ب ثطضؾی ٔی

آظٖٔٛ فطيیبر انّی سحمیك اظ ٔسَ ٔفٟٛٔی دػٚٞف زض حبِز يطایت ٔٗٙبزاضی اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. زض ایٗ حبِز زض 
ٌطزز. ٖالٜٚ ثطایٗ يطایت ثیكشط ثبقس، فطيیٝ نفط ضز ٚ فطيیٝ یه سأییس ٔی 96/1اظ  T-Valueنٛضسیىٝ ٔمساض 

 قسٜ اؾز.٘كبٖ زازٜ  2اؾشب٘ساضز ثطای ٔسَ ٟ٘بیی ٘یع زض قىُ 
 (: آزمون مدل مفهومی تحقيق در حالت ضرایب معناداری0ضکل )
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 (: آزمون مدل مفهومی تحقيق در حالت بارهای عاملی2ضکل )

 

 
 

 های تحقيق نتيجه مربوط به بررسی فرضيه (:4)جدول 

 ٘شیدٝ ثبضٖبّٔی ؾُح ٔٗٙبزاضی ضاثُٝ ٔٛخٛز زض ٔسَ

 ٖسْ سأییس 0.039 0.920 طاٖیٔس یطیٌٓ یسهٕ یاؾشطاسػ -اؾشفبزٜ اظ سىٙیه حؿبثساضی ٔسیطیز اؾشطاسػیه 

 سأییس 0.541 22.191 طاٖیٔس یطیٌٓ یسهٕ یاؾشطاسػ -دصیطـ سىٙیه حؿبثساضی ٔسیطیز 

 سأییس 0.283 12.873 طاٖیٔس یطیٌٓ یسهٕ یاؾشطاسػ -آٌبٞی اظ ٚيٗیز ضلجب 

 سأییس 0.299 11.163 طاٖیٔس یطیٌٓ یسهٕ یاؾشطاسػ -آٌبٞی اظ ٚيٗیز ٔكشطیبٖ 

 سأییس 0.219 10.101 طاٖیٔس یطیٌٓ یسهٕ یاؾشطاسػ -آٌبٞی اظ ٚيٗیز ثبظاض

زاقشٝ  96/1ٔمساض ٔٗٙبزاضی انّی سطیٗ ٔٗیبض ثطای ثطضؾی ضٚاثٍ ثیٗ ٔشغیطٞب زض ٔسَ اؾز وٝ ثبیس ٔمساضی ثعضٌشط اظ 
 ٌطز٘س. سأییس ٔی 5ٚ   4، 3، 2ثٙبثطایٗ ثب سٛخٝ ثٝ ایٗ آٔبضٜ فطيیبر ثبقس.  

 

 گيری نتيجه
ٚ اخطای اؾشطاسػی زض  ٗیسسٚ ٙسیزاض٘س. فطآ ٍطیىسیثب  یىیاضسجبٌ ٘عز زیطیٚ حؿبثساضی ٔس یؾبظٔب٘ یٞب یاؾشطاسػ
َٛض ٔشمبثُ  اؾز. ثٝ یثط آٖ ٔشى زیطیوٝ حؿبثساضی ٔس طزیدص ینٛضر ٔ یٚ لبِت ظثب٘ ٞب هیسىٙ ی ّٝیٚؾ ٞب ثٝ ؾبظٔبٖ

اظ  یىیثٝ ٖٙٛاٖ  زیطیحؿبثساضی ٔس یٞب ؿشٓیٚ اخطای ؾ یلبزض اؾز ثط َطاح عی٘ هیاؾشطاسػ یطیٌٓ یسهٕ ٙسیفطآ
 یؾبظ طٜیٚ شذ یآٚض خٕٕ بریاؾز وٝ ّٖٕ یؿشٕیؾ زیطیحؿبثساضی ٔس .ثٍصاضز طیاؾشطاسػی ؾبظٔبٖ سأث یوٙشطِ ٕ٘ٛزٞبی

 ی ٞب، اَالٖبر ٔٛضزاؾشفبزٜ زازٜ ٗیٚ دؽ اظ دطزاظـ ا زٞس یا٘دبْ ٔ حؿبثساضی ٙسٞبییفطآ یضا َ یٔبِ یٞب زازٜ
 ی ٞٛقٕٙسا٘ٝ یٞب ٌعاضـ ی ثب اضائٝ زیزض ٟ٘ب زیطیحؿبثساضی ٔس یٞب ؿشٓیؾ س،یٕ٘ب یٔ سیضا سِٛ یؾبظٔب٘ ط٘سٌبٖیٌٓ یسهٕ
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ٌصقشٝ،  یٞب زٞٝ یَ. سیوٕه ٕ٘ب كبٖیضاٞجطز یٞب ؾبظٔبٖ ضا زض ثط٘بٔٝ طاٖیٚ ٔس ط٘سٌبٖیٌٓ یسهٕ سٛا٘س یٔ ،یٔبِ
 یا ػٜیٚ ٍبٜیخب ی،ٚض وؿت ثٟطٜ ی زض خٟز طیٌٓ یسهٕ ثطای سییٞب ثٝ ٖٙٛاٖ اثعاضی وّ زض ؾبظٔبٖ زیطیحؿبثساضی ٔس

ٚخٛز زاضز. ثط ایٗ اؾبؼ زض ایٗ  یطیٌٓ یاَالٖبر حؿبثساضی ٚ سهٕ بٖیٔ یا ثبٚض ٚخٛز زاضز وٝ ضاثُٝ ٗیا. اؾز بفشٝی
ٔٛضز ثطضؾی  ٞب قطوز طاٖیٔس یطیٌٓ یسهٕ یزض اؾشطاسػ زیطیٔس یحؿبثساض هیسىٙ یطیٚ ثىبضٌ ی٘مف آٌبٞسحمیك 

٘كبٖ زاز  ٞب بفشٌٝطزیس وٝ ی ُیٚسحّٝ یسدع ٞب قطوز طاٖیٔس ٘فط اظ وبضوٙبٖ ٚ 384لطاض ٌطفز. ثط ایٗ اؾبؼ ٘ٓطار 
 ٚ آٌبٞی اظ ٚيٗیز بٖیٔكشط ، آٌبٞی اظ ٚيٗیزضلجب ، آٌبٞی اظ ٚيٗیزهیاؾشطاسػ زیطیٔس یحؿبثساض هیسىٙ طـیدص

ذٛاٞس قس. ٖالٜٚ ثط ایٗ قٛاٞس لبثُ اسىبیی ٔجٙی ثط ٚخٛز ضاثُٝ  طاٖیٔس یطیٌٓ یسهٕ یاؾشطاسػثبظاض ٔٛخت ثٟجٛز 
 ٌیطی اؾشطاسػیه یبفز ٘كس. ٚ سهٕیٓ هیاؾشطاسػ زیطیٔس یحؿبثساض هیسىٙ ٔٗٙبزاض ثیٗ اؾشفبزٜ اظ

ٖٙٛاٖ یه ْٚیفٝ انّی ثطای ٔسیطیز زض سٕبْ ؾُٛح ٔسیطاٖ ٚ ؾطدطؾشبٖ ُٔطح ثٛزٜ ٚ ٞؿز ٚ  ٌیطی ٕٞٛاضٜ ثٝ سهٕیٓ
ٞب، دیچیسٌی ایٗ فطآیٙس ضا ٘ؿجز ثٝ ٌصقشٝ فعٚ٘ی ثركیسٜ اؾز. سدٟیع ٔسیطیز  سغییطار ؾطیٕ ٔحیُی ٚ سٛؾٗٝ ؾبظٔبٖ

ی، عیض ثط٘بٔٝٞبی الظْ زض ذهٛل  ٖبسی نحیح ٚ ُٕٔئٗ وٝ سٛا٘بیی ٔسیطیز ضا زض اسربش سهٕیٓثٝ یه ؾیؿشٓ اَال
٘كبٖ  زازٜ اؾز اثٗبز  ٞب بفشٝؾبظٔب٘سٞی ٚ وٙشطَ اضسمبء ثركس، ثٝ یه يطٚضر اؾبؾی زض ٖهط ٔب سجسیُ قسٜ اؾز ی

 ثٟجٛز ثركس.زض  یطیٌٓ یسهٕ، سٛا٘س یٔی اؾشطاسػ زیطیٔس یحؿبثساض
. ثٙبثطایٗ زضن وٙٙس یٔ اسىب، ٖٕالً ثط اَالٖبر حؿبثساضی ٔسیطیز ٞب یطیٌٓ یسهٕی ٔسیطاٖ ٚاحسٞبی ا٘شفبٖی زض َّٛضو ثٝ

 یٞب یطیٌٓ یسهٕ اثعاض ی ثب اَالٖبر حؿبثساضی ٔسیطیز حبئع إٞیز ثؿیبض اؾز. اَالٖبرطیٌٓ یسهٕاضسجبٌ فطآیٙس 
 ظٔبٖ زض وٝ زاضز اَالٖبسیٚؾمٓ  نحز ثٝ ٔیعاٖ ثؿشٍی ٘یع ٔسیطیز سهٕیٕبر زلز ٚ نحز ٔیعاٖ ٚ اؾز ٔسیطیز

ٞبی ایٗ  ایٗ قطایٍ ضا فطاٞٓ وٙس. یبفشٝ سٛا٘س یٔی اؾشطاسػ زیطیٔس یحؿبثساضزاضز، وٝ  لطاض ٚی اذشیبض زض یطیٌٓ یسهٕ
 ثبقس.  ٔی (2017) ثٛالز یاٚثٛح ٚ آخدػٚٞف  ٞبی دػٚٞف ٕٞؿٛ ثب یبفشٝ

 

 منابع
 ٔزیطیٔس ؿشٓیاَالٖبر ٚ ؾ زیطی٘مف ٔس ،(1396) ،اِٟبْ ،ی٘ٓط ،ٔٙب ،یذبٔٝ ا ،ثیحس ،وٕطٜ یًیف ،فطظاز ،یطیا 

ٔٛؾؿٝ  ،ٝیآؾشب٘ٝ اقطف ،یٟٔٙسؾ زیطیٔس یوٙفطا٘ؽ ّٔ ٗیزٚٔ ،یطیٌ ٓیٚ سهٕ هیزا٘ف اؾشطاسػ زیطیٔٙبثٕ زض ٔس
 .الٖیٟٔطآؾشبٖ ٌ یآٔٛظـ ٖبِ

 ،ْدبیبٖ  .1358-86ثب٘ه ّٔی ایطاٖ َی زٚضٜ ا٘ساظٜ ٌیطی ٖٛأُ ٔٛثط ثط حدٓ ؾذطزٜ ٞبی  ،(1387) ،ثٟٕٗ ذبز
 .زا٘كٍبٜ سٟطاٖ ،٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس

  ٝیٚ اؾشفبزٜ اظ حؿبثساض هیاؾشطاسػ یطیٌ ٓیٔكبضوز حؿبثساضاٖ زض سهٕ طیسأث یثطضؾ ،(1393) ،ذبوجبظ، ٔحجٛث 
ٚاحس سٟطاٖ  یدبیبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس. زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔ ،بریثط ّٖٕىطز زض نٙٗز ِجٙ هیاؾشطاسػ زیطیٔس

 .یٔطوع
 ٘ٗیعزٕٞیچبِف ٞب ٚ ضٚیىطز ٞب ؾ، آٔٛظـ ٔسیطیز اؾشطاسػیه ،(1394) ،زا٘ف دطٚض، ظٞطا ،ظٞطا ،یفطٚغ ،٘بنط ،یذب 

 .زیطیٔس یإِّّ ٗیوٙفطا٘ؽ ث
 ،ط ٚیػٌیٟبی ؾیؿشٓ اَالٖبسی حؿبثساضی ثطضؾی سبثی ،(1382) ،خسیسی، ٖجبؼ ،ٟٔسی ،خٕكیسیبٖ ،ٔحؿٗ زؾشٍیط

 .50-27، نم 4 قٕبضٜ ،10زٚضٜ  حؿبثطؾی، ثطضؾیٟبی حؿبثساضی ٚ ،ثط ثٟجٛز سهٕیٓ  ٌیطی ٔسیطاٖ
 ِٛثط ّٖٕىطز  یٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ هیاؾشطاسػ زیطیٔس طیسأث یثطضؾ ،(1393) ،سیؾٗ ،یٙییقٟطآ ،سیٔد ،یيٕبٞٙ ،ضيب ،یضؾ

  .57-33، نم 4، قٕبضٜ 2، زٚضٜ یٔبِ زیطیضاٞجطز ٔس ،ٞب زض ثٛضؼ سٟطاٖ قطوز یٔبِ
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 سیا٘شكبضار زا٘كٍبٜ قٟ ،یاَالٖبر حؿبثساض یؿشٕٟبیؾ ،(1385) ،ٔحؿٗ سیؾ ٘ػاز، ییَجبَجب، ٗیحؿ سیؾ ،یؾدبز 
 .چٕطاٖ، چبح اَٚ

 ًٙٞیسرهه مبریٚ ؾْٛ، سٟطاٖ، ا٘شكبضار ٔطوع سحم ؿزیچبح ث ،زیطیٔس یحؿبثساض ،(1391) ،ضيب ،قجب 
 .یٚ حؿبثطؾ یحؿبثساض

 ،ٍٜبٜیٚ خب زیطیٔس یٞب یطیٌ ٓی٘مف سدطثٝ زض سهٕ ،(1394) ،یفالح، ٞبز ،ٔحٕٛز ،یلطثب٘ ،خٛاز قىطذٛا 
  .116-107، نم 10، قٕبضٜ 3، زٚضٜ زیطیٔس یٚ حؿبثطؾ یزا٘ف حؿبثساض ،زیطیحؿبثساضاٖ ٔس

 هیاؾشطاسػ زیطیٔس یحؿبثساض یٔفٟٛٔ یٞب بٖیثٙ ،(1391) ،ٔٙٛچٟط ،یطظائیٔ ،یٔطسً ،یاحٕس ،ٛـیزاض ،یفطٚغ ،
 .66-61، نم 243، قٕبضٜ 23زٚضٜ 

 اظ اَالٖبر  یطیٍٕیزض سهٕ طاٖیٖٛأُ ٔٛثط ثط ٖسْ اؾشفبزٜ ٔس یثطضؾ ،(1395) ،ٕٞب ،ضؾشٕی ،اهلل لسضر ،٘یب َبِت
 .بٖیسج یٚ اَالٔ ضؾب٘ یٔٛؾؿٝ فطٍٞٙ ،[یىی]ٔٙجٕ اِىشطٚ٘ زیطیٔس یحؿبثساض

 دبیبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس ،یزِٚش یزض ؾبظٔبٟ٘ب یطیٌ ٓیسهٕ یؾجىٟب یثطضؾ ،(1390) ،ٓیؾّٔحٕس ،یٕیوط، 
 .ٚاحس ؾٙٙسج یزا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔ

 اِٚیٗ ،هیاؾشطاسػ زیطیحؿبثساضی ٔس ،(1393) ،ٟٔط، ٔؿٗٛز یینفب ،احؿبٖ ،یٙیبؾیٔحٕٛز،  بو،یزقز ث الضی 
 .سٟطاٖ ،21 لطٖ زض ٔسیطیز إِّّی ثیٗ وٙفطا٘ؽ

 ٔقٕبضٜ  ،ٔدّٝ حؿبثطؼ ،یاَالٖبر ٔبِ یفیو یٞب یػٌیٚ ٚ یٔبِ یٞسف اظ نٛضر ٞب ،(1374) ،ساهللی ،یٔىط
 .13-6، نم 110

 اؾشطاسػی، حؿبثساضی ٔسیطیز اؾشطاسػیه ٚ ّٖٕىطز قطوز  (،1393) ،قبوطی، ٔبٞطخ ،قیطی، ؾیسٔحٕٛز ٔٛؾٛی
، 20، قٕبضٜ 7، زٚضٜ زیطیحؿبثساضی ٔس یدػٚٞك یفهّٙبٔٝ ّٖٕ ،ٞبی دصیطفشٝ قسٜ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض سٟطاٖ

  .107-93نم 
 یاثطثرف ٘ٓبْ ثب٘ى زیطیزض ٔس طاٖیٔس هی٘مف سفىط اؾشطاسػ ،(1392) ،ٔحٕس ،یقٛل ،طيبیّٖ ،یسیذٛضق ی٘بزض، 

 .یٚ ثب٘ى یدِٛ زیطیوٙفطا٘ؽ سٛؾٗٝ ٔس یزائٕ طذب٘ٝیسٟطاٖ، زث ،یٚ ثب٘ى یدِٛ زیطیسٛؾٗٝ ٔس یوٙفطا٘ؽ ّٔ ٗی٘رؿش
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