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 چکیدٌ

 یٚوباس تبشا   وؼبة  یایپٛ یٞا ظیدس ٔح یٙیتٝ واسآفش ؾیدس حاَ تٛػقٝ، ٌشا یدس التلادٞا سمیىٍ ي َدف:

 ٗیؿبشوت دس نٙب   ایب پٛ یٞبا  تیب ٚ لاتّ یاختٕاف ٝیتٛخٝ تٝ ػشٔا اٖیٔ ٗیاػت. دس ا یضشٚس یٞا أش ؿشوت
 یتاؿذ. ٞذف پظٚٞؾ حاضبش تشسػب   ذیؿشوت ٔف یٙیواسآفش یشیٌ خٟت ؾیدس تٛػقٝ ٚ افضا تٛا٘ذ یٔ یغیٔح

 اػت. یٙیتٝ واسآفش ؾیتش ٌشا یاختٕاف ٝیػشٔا شیدس تأث ایپٛ یٞا تیلاتّ یا٘دی٘مؾ ٔ

ٍ  -یفیٚ اص ٘ؾبش سٚؽ تٛكب   یپظٚٞؾ اص ِحاػ ٞذف واستشد ٗیا ضىبسی: ريش اػبت. خأقبٝ    یٕٞثؼبت

ٞا پشػـٙأٝ  دادٜ یتٛد٘ذ. اتضاس ٌشدآٚس یؿشل داٖیفقاَ دس اػتاٖ آرستا اٖیتٙ دا٘ؾ یٞا پظٚٞؾ ؿشوت یآٔاس
 ذییب تأ شٚ٘ثبا  و یٚ آِفا یثیتشو ییایسٚؽ پا كیآٖ اص عش ییایخثشٌاٖ ٚ پا یآٖ اص ػٛ ییاػتا٘ذاسد تٛد وٝ سٚا

افبضاس   ٘شْ ّٝیتٝ ٚػ یٔقادالت ػاختاس یاتیپظٚٞؾ تا اػتفادٜ اص ٔذَ  یٞاٝ یٚ فشض یؿذ. آصٖٔٛ ٔذَ ٔفٟٛٔ
 اع ا٘داْ ٌشفت. آَ یاػٕاست پ

ٚ اص  ٓیٔؼبتم  شیتٝ كٛست غ ٓ،یفالٜٚ تش اثش ٔؼتم یاختٕاف ٝیپظٚٞؾ ٘ـاٖ داد وٝ ػشٔا یٞا افتٝی َب: یبفتٍ

پظٚٞؾ ٘ـاٖ داد  ٍشید یٞا افتٝیداسد.  یٔثثت ٚ ٔقٙاداس شیتأث یٙیتٝ واسآفش ؾیتش ٌشا ایپٛ یٞا تیلاتّ كیعش
 داسد. یٔثثت ٚ ٔقٙاداس شیتأث یٙیتٝ واسآفش ؾیتش ٌشا ایپٛ یٞا تیوٝ لاتّ

 ضیب ٚ ٘ استثاعبات ٔبرثش   دباد یا ،یتا تٟثٛد ؿثىٝ ػاص تٛا٘ٙذ یٔ اٖیدا٘ؾ تٙ یٞا ؿشوت شاٖیٔذ گیزی: وتیجٍ

 سا دس ؿشوت فشاٞٓ ػاص٘ذ. یٙیتٝ واسآفش ؾیٌؼتشؽ ٌشا ٙٝیصٔ ذیخذ یٞا یخّك تٛإ٘ٙذ

 ٞای پٛیا لاتّیت ػشٔایٝ اختٕافی، ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی، َب: ياژٌلیدک

 شیدس تبأث  ایب پٛ یٞا تیلاتّ یا٘دیٔ ٘مؾ. (1398) فٕاد؛ تٟأیٗ، فشیثا، ٔحٕذی ٌُ؛ ؿٟشاْ، ٘ظاد خّیُ: استىبد

 .149-170(، 3) 9 ،فلّٙأٝ ٔغاِقات ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ی. یٙیتٝ واسآفش ؾیتش ٌشا یاختٕاف ٝیػشٔا
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مقدمه
دس عی دٚسٜ اكالحات التلادی، التلادٞای دس حباَ تٛػبقٝ تیییبشات ٚػبیـ ٚ ٔتٙبٛفی اص      

ٞبای لاتبُ تبٛخٟی سا تبشای      ٞبا ٚ نباِؾ   وٙٙذ. ایٗ تحٛالت، فشكبت  ٔحیظ خٛد تدشتٝ ٔی
ٞایـاٖ تشای سؿذ التلادی فبشاٞٓ وبشدٜ    ٞای واسآفشیٙی تٝ ٔٙؾٛس اػتفادٜ اص تٛا٘ایی ؿشوت
ٖ  دا٘بؾ  ٞای ؿشوت (. اص عشفی، فقاِیت709: 2013، اٖٚ ٕٞىاس 1تاػٛاػت ) ٝ  تٙیبا ٖ  تب  فٙبٛا
َ  دس وـٛسٞای التلادی تٛػقٝ ٔٛتٛس ٝ  حبا ٝ  ٚ تبٛدٜ  ٔغبش   تٛػبق ٖ  تب  اكبّی  ٔٙـبأ  فٙبٛا

 ٞای ؿشوت ؿثىٝ ٔضیت تٝ تٛخٝ اػت؛ ؿذٜ تشؿٕشدٜ واسآفشیٙی ٔحیظ تؼٟیُ ٚ صایی اؿتیاَ

 وٕبه  ٘یبض  وـٛس دس خٛدوفایی تٝ خٛدتاٚسی، تش فالٜٚ ٞا ٚاتؼتٍی واٞؾ تشای تٙیاٖ دا٘ؾ
 (.39: 1394 ،ٕٞىاساٖ ٚ تاسیوٙذ ) ٔی

 ٗیب ا ٓ.یب ا تٛدٜ شاٖیا وـٛس دس اٖیتٙ دا٘ؾ یٞا ؿشوت افضٖٚ سٚص سؿذ ؿاٞذ شیاخ یٞا ػاَ دس
ٝ  خذٔات ٚ ٔحلٛالت اسائٝ ٚ یدا٘ـ ػشٔایٝ تش ذیٞا تا تأو ؿشوت  یٞبا  یفٙباٚس  تبش  یٔتىب  ٘ٛآٚسا٘ب
ٕیتی٘مؾ تا  تشتش،  دس (.162: 1393ٞش٘بذی،  ) ٕ٘ایٙبذ  یٔ فاءیا وـٛس یالتلاد تٛػقٝ ٚ سؿذ سا دس ٞا
ٙذ لادس ٞا ؿشوت اص وٕی تقذاد ساػتا ایٗ  اػبتفادٜ  ٞا فشكت ٚ اص تٍیش٘ذ فاكّٝ تٟذیذٞا اص تا تٛد خٛٞا

تٙیباٖ   ٞای دا٘بؾ  ؿشوت ٞا، فشكت ٌیشی اص (. تٝ ٔٙؾٛس تٟش82ٜ: 1394اوثشی ٚ ٕٞىاساٖ، ) ٕ٘ایٙذ
دس خٟبت تٛػبقٝ التلبادی ٚ ٔضیبت      (EO) 2وـٛس ٘یاصٔٙذ ا٘تخاب سٚیىشد ٌشایؾ تٝ وباسآفشیٙی 

ٙٛاٖ تٕایُ ٔبذیشیت اسؿبذ تبٝ پبزیشؽ     ف تٝ تٝ واسآفشیٙی سا ٌشایؾ ،3ٔٛسیغ ٚ پُ .سلاتتی ٞؼتٙذ
با٘ی ٚ  ) وٙٙبذ  تقشیف ٔی ٌاْ تٛدٖ اػثٝ ؿذٜ، ٘ٛآٚسی ٚ پیؾٞای ٔح سیؼه : 1392ٕٞىباساٖ،  فشٞا

 خذیبذ،  یسلثبا  افبضایؾ  یقٙی اػاػی ٘یاص ػٝ واسآفشیٙی اص تٝ ٌشایؾ یاػتشاتظ ٚخٛد ضشٚست (.67
ْ  ٚ یوباس  ی٘یشٚٞبا  تٟتشیٗ خشٚج ٚ ػٙتی ٔذیشیت یٞا ؿیٜٛ تٝ یافتٕاد حغ تی تبٝ   ٞبا  آٖ البذا
ٞبای   (. تا ایٗ حاَ، سیـ100ٝ: 1390صادٜ ٚ ٕٞىاساٖ،  فثاع) اػت ٌشفتٝ ٘ـأت ٔؼتمُ واسآفشیٙی

ٞای وٕتش ٔغاِقٝ  حٛصٜ ٞٙٛص ٔـخق ٘یؼت ٚ ٔحمماٖ تایذ تٝ ػٕت تشسػی ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی
 وٙٙبذ تیٙبی ٌبشایؾ تبٝ وباسآفشیٙی حشوبت       تبشای تثیبیٗ ٚ پبیؾ    4ػبشٔایٝ اختٕبافی   ؿذٜ ٔا٘ٙذ

 

1. Boso 

2. Entrepreneurial Orientation 

3. Morris & Paul, 1987 

4. Social Capital 
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1سدسیٍٛآالسواٖ)
 ساٜ اختٕبافی  ػباختاسٞای  ناسنٛب دس واسآفشیٙی تٝ (. تٛخ1ٝ: 2017ٚ ٕٞىاساٖ،  

ٝ  سا تٛخٝ وٝ عٛسی تٝ وٙذ، ٔی ٕٞٛاس واسآفشیٙی دستاسٜ ٚػیـ ا٘ذاصی نـٓ تشای سا  ٔثٟٕبی  ٘ىبات  تب
ٝ  یقٙبی  اػبت،  ٌشفتٝ لشاس تٛخٝ ٔٛسد وٕتش وٝ  وٙبذ  ٔبی  خّبة  وباسآفشیٙی،  پذیبذٜ  اختٕبافی  خٙثب
 (.45: 1395 خٕـیذی، ٚ خیشا٘ذیؾ)
 وٙذ ٚ ٔی ایفا واسآفشیٙی دس ٟٕٔی تؼیاس ٘مؾ اختٕافی ۀػشٔای ٔقتمذ٘ذ دا٘ـٕٙذاٖ 

 یتشا آٖ تٝ اتقاد تٛخٝ تا سا اختٕافی ػشٔایۀ اص خاكی یاٍِٛ تایذ ٔٛفمیت یتشا واسآفشیٙاٖ
ٛی دیٍش خٛأـ تحمیماتی تش (. اص ػ44: 1394اػٕافیّی ٚ ٕٞىاساٖ، ) وٙٙذ تشػیٓ خٛد

ٞای  وٙٙذ، لاتّیت تأویذ ٔی حاَ تیییشٞای دس  تشای ٔٛاخٟٝ تا ٔحیظ 2ٞای پٛیا لاتّیت إٞیت
 اػتفٙٛاٖ یه فٙلش اػاػی تشای تما ٚ سؿذ ؿشوت دس نٙیٗ ٔحیغی پذیذ آٔذٜ  تٝ پٛیا
-سٚیض(. 1392صادٜ،  ؛ اوثشی ٚ اػٕافی1997ُ، ٕٞىاساٖٚ  4؛ تیغ2016، 3ٚ ساٚ ػیًٙ)

فأُ وّیذی تشای تؼتٝ  ٞای پٛیا یه لاتّیت وٙٙذ وٝ ٔی( تیاٖ 2017) ٕٞىاساٖ ٚ 5اٚستٍا
اص ػٛی دیٍش، تؼتٝ ؿذٖ ٚ ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی اػت.  6ٞا ػاصٔاٖ سٚاتظ تیٗ ؿذٖ اتلاَ
ؿٛد وٝ فأُ اكّی تشای  ٔی ٞا، ٔٙدش تٝ استثاط ؿشوت تا ٔحیظ خٛد ػاصٔاٖ سٚاتظ تیٗ

 (.179: 2017اٚستٍا ٚ ٕٞىاساٖ، -سٚیض) اػتٞای اختٕافی خٛد  تٛا٘ایی تٛػقٝ
ٚ،  اص ایٗ ٖٛ ؿشوت تا تٛخٝس بؾ  ٞا تخلٛف ؿشوت ٝت ؿشایظ پٛیای ٔحیظ پیشٔا یباٖ   ٞای د٘ا ٙت

وـٛس، تشای دػتیاتی ٝت ٔضیت سلاتتی ٚ وٕه ٝت تٟثبٛد   دس ٞا ایٗ ؿشوت تٛدٖ ٘ٛپا ٕٞچٙیٗ ٚ وـٛس
ی اثشٌزاسی ػشٔایٝ اختٕافی دس ؿشوت ٍ٘ٛ ؾ تٛػقٝ التلادی وـٛس ٘یاص ٝت تشسػی نٍ یباٖ   ٞای د٘ا ٙت

تخاب ٚ استما ٌشایؾ ٝت واسآفشیٙی  ؿٛد. تا فٙایت ٝت ٔغِاة فٛق ٔؼبلّٝ اكبّی    احؼاع ٔی ٞا آٖتش ٘ا
یباٖ     پظٚٞؾ حاضش تشسػی تأثیش ػشٔایٝ اختٕافی تش ٌشایؾ ٝت واسآفشیٙی دس ؿبشوت  بؾ ٙت ٞبای د٘ا

س  ٝ   اػت وٝ فأُ دیٍبشی ٘یبض ٔبی    سایٗ ٝتاػت، فالٜٚ تش ایٗ دس پظٚٞؾ حاضش تٚا بذ تب ٛ٘ا ٛا  ت ٖ فٙب
ٝ ٔیا٘دی تش ػاصٚواس اثشٌزاسی ػشٔایٝ اختٕافی تش ٌشایؾ ٝت واسآفشیٙی ٔبرثش تاؿبذ،    ٗ  تب اػباع   سایب

 

1. Rodrigo-Alarcon 

2. Dynamic capabilities 

3. Singh & Rao 

4. Teece 

5. Ruiz-Ortega 

6. Interorganizational relationships 
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یت ٞبای   ٞای پٛیا تش ساتغٝ ػشٔایٝ اختٕافی ٚ ٌشایؾ ٝت واسآفشیٙی وبٝ دس پبظٚٞؾ   تشسػی ٘مؾ لاّت
سی پبظٚٞؾ اػبت وبٝ ٘تبایح آٖ ٔبی        ٜ، ٘بٛٚآ ٖ    ٌزؿتٝ وٕتش ٝت آٖ پشداختٝ ؿبذ بذ تبشای ٔبذیشا ٛ٘ا  ت

یاٖ وـٛس ٔفیذ تاؿذ. ؿشوت ؾ ٙت  ٞای د٘ا

پیشینۀپژوهش

 سزمبیٍ اجتمبعی
ٛ ػشٔایٝ اختٕافی تٝ ٔٙباتـ ٘اؿبی اص سٚاتبظ اختٕبافی اؿباسٜ       (. 139: 2015 ،1ٚ ِبی  داسد )ِلب

ٔاٞیت سٚاتظ اختٕافی  تؼیاسی اص ٘ٛیؼٙذٌاٖ، ػشٔایٝ اختٕافی سا تٝ فٙٛاٖ ٘ٛفی اص ٔٙاتـ وٝ
ٔفْٟٛ  (.118: 2016ٚ ٕٞىاساٖ،  2اوشاْوٙٙذ ) وٙٙذ، تقشیف ٔی دسٖٚ یه ػاصٔاٖ سا تمّیذ ٔی

ٞا ٚ افتٕباد اختٕبافی ٔشتبٛط     ٞا، ٞٙداسٞا، ؿثىٝ ٞا، اسصؽ ػشٔایٝ اختٕافی تٝ سٚاتظ، ٍ٘شؽ
ٕبافی دس پشتبٛ   وٙبذ. ػبشٔایٝ اخت   سا تؼٟیُ ٔبی  ٞا آٖٞا یا تیٗ  ؿٛد وٝ ٕٞیاسی دس ٌشٜٚ ٔی

ؿٛد ٚ ٕٞىاسی ٔتماتُ افبشاد سا   ٞا ٔٛخة ٘ضدیىی آ٘اٖ تٝ یىذیٍش ٔی استثاعات ٔتماتُ ا٘ؼاٖ
ٞای لٛی، سٚاتظ ٔثتٙی تش افتٕاد ٚ ٔـباسوت سا دس اختٕافبات آؿبىاس     وٙذ. ؿثىٝ تؼٟیُ ٔی

 (.568: 1394افخٕی اسدوا٘ی، وٙذ ) ٔی
ٝ  ٞؼتٙذ یافشاد ٗی٘خؼت خض، 3٘اٞاپیت ٚ ٌٛؿاَ  یػباصٔا٘  ذٌاٜیب د اص سا یاختٕباف ٝ یػبشٔا  وب

ٝ  اص ی٘اؿب  ٔٛخبٛد  تاِمٜٛ ٚ تاِفقُ ٔٙاتـ خٕـ یاختٕافٝ یػشٔا آ٘اٖ، ذٌاٜید اص ا٘ذ. ف ٕ٘ٛدٜیتقش  ؿبثى
ٖ     ه فشد یا یه ٚاحذ ػاصٔاٖ تا فشد یا ٚاحذی سٚاتظ ػباصٔاٖ   اختٕبافی دیٍبشی اص دسٖٚ یبا تیبشٚ

ٝ      اییص داساختٕافی یىی ا اػت. اص ٘ؾش ایـاٖ ػشٔایٝ تٛا٘بذ تبٝ    ٔبی  ٞبای ٟٔبٓ ػباصٔا٘ی اػبت وب
ٞای دیٍبش   ػاصٔاٖ دس ٔمایؼٝ تا ٞا آٖٞا دس خّك ٚ تؼٟیٓ دا٘ؾ تؼیاس وٕه وشدٜ ٚ تشای  ػاصٔاٖ

فٙبٛاٖ   تٛا٘ذ تٝ اختٕافی ٔی تٙاتشایٗ ػشٔایٝ ؛(164: 1393ٞش٘ذی، ) ٕ٘ایذٔضیت سلاتتی پایذاس ایداد 
آٖ دؿٛاس ٚ تشای سلثبا ٘بأشئی    ، تمّیذ اصفشد ٔٙحلشتٝٝ ؿٛد، صیشا ٌشفت دس ٘ؾشیه ٔٙثـ اػتشاتظیه 

ٖ ) اػبت  ٚ  (.3: 2017 ٕٞىباساٖ،  ٚ سدسیٍٛآالسوبا َ  ٘اٞاپیبت  ( ػبٝ تقبذ ػباختاسی،    1998) ٌٛؿبا
تٛاٖ تا تقذاد دفقبات   ختاسی سا ٔیتقذ ػا ا٘ذ: ػشٔایٝ اختٕافی اسائٝ وشدٜ ای سا تشای ؿٙاختی ٚ ساتغٝ

 

1. Liu & Lee 

2. Akram 
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ٚ فّٕىشد تیٗ عبشفیٗ دس ٘ؾبش ٌشفبت.    ٔشاتة  عات دس ػشاػش ػغٛ  ػّؼّٝتقأالت ٚ ٚخٛد استثا
 ؿبٛد  واسوٙاٖ دس یه ؿثىٝ اختٕبافی ٔشتبٛط ٔبی    تقذ ؿٙاختی تٝ ٔیضاٖ اؿتشان دیذٌاٜ ٚ تفاٞٓ

ی ٘ـاٖ دٞٙذٜ داسایی حاكُ ؿبذٜ اص  ا (. تقذ ساتغ371ٝ-370: 1394ٚ ٕٞىاساٖ،  ٔلثاحی خٟشٔی)
 (.447: 2008ٕٞىاساٖ،  ٚ 1الٚػٗ) اػتعشیك استثاعات 

 گزایص بٍ کبرآفزیىی
ٞا ٚ  تٝ واسآفشیٙی تا تٛػقٝ ادتیات اػتشاتظیه ٔغش  ؿذ ٚ ٔشتٛط تٝ ػغح فقاِیت ٌشایؾ

ٞایی وٝ  ػاصٔاٖ(. 374: 2016ٚ ٕٞىاساٖ،  2صٞیش) اػتفشایٙذٞای واسآفشیٙی ؿشوت 
خٛاٞٙذ دس واسآفشیٙی ػاصٔا٘ی ٔٛفك تاؿٙذ اتتذا تایذ ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی سا دس ػاصٔاٖ  ٔی

ایداد وٙٙذ. ٌشایؾ واسآفشیٙا٘ٝ للذ ٚ الذاْ افشاد وّیذی ػاصٔاٖ دس یه فشایٙذ پٛیای ٚ 
تٝ (. ٌشایؾ 167: 1392وشیٕی ٚ ٕٞىاساٖ، ) اػتٚواس خذیذ  ػاص٘ذٜ تا ٞذف ایداد وؼة
ٞای فّٕیاتی  ٞای خذیذ تاصاس ٚ تدذیذ حٛصٜ فشكت پیٍیشیواسآفشیٙی تٕایُ ؿشوت دس 

 (.46: 2005ٚ ٕٞىاساٖ،  3صٞٛ) اػتٔٛخٛد 
ٝ     ٝ سا تب  «وباسآفشیٙی اػبتشاتظی  » ٔفْٟٛ، 4الٔپىیٗ ٚ داع ٖٛا ٌبشایؾ واسآفشیٙا٘بٝ وبٝ تب  فٙب
یتؿٛد ٚ  ٌیشی ػاصٔا٘ی ٔشتٛط ٔی واسوشدٞای تلٕیٓ وٙٙبذ، تیباٖ    ٔیٞای واسآفشیٙاٝ٘ حٕایت  اص فقِا

ٖ  اػت ٔقتمذ (1983) ٔیّش(. 126: 2015تاخذیٙی، ) وٙٙذ ٔی ٝ  ٞبایی  ػباصٔا ٝ  ٌبشایؾ  یاػبتشاتظ  وب  تب
س ٘ؾیش ٞایی ٚیظٌی یداسا داس٘ذ، واسآفشیٙی َ،  ٚ تاصاس دس ی٘ٛٚآ ُ  اتتىباس  ٚ یپبزیش  سیؼبه  ٔحلبٛ  فٕب

ش، ٘مؾ ایٗ وٝ تاؿٙذ ٔی ٖ  اػبتشاتظیه  خایٍباٜ  وؼبة  دس سا اكبّی  ٔا  ایفبا  سلباتتی  ٔحبیظ  دس ػباصٔا
ایذ ٔی ٖ،  صادٜ ٚ فثاع) ٕ٘ ٝ     5وا٘بذٚال (. ٔغاتك ٘ؾش 101: 1390ٕٞىاسا  ػبثه ٔبذیشیت واسآفشیٙا٘بٝ تب

ٝ ٚ  ٌشا ثثات سٚؽ ٔماتُ دس یشیٌٓ یتلٕ دس ٔتٟٛساٝ٘ ٚ ضیآٔ ٔخاعشٜ ،یتٟاخٕ سٚؽ ٝ  ٔحافؾب ب  تبش  واس٘ا
ٖ  ٝت سا ٙییاسآفشو ٝت ٌشایؾ ا٘ذٚالو ٚ ٙتضتشيیٔ ماتیٙذ. تحمو یٔ اؿاسٜ ٛا  یتیشیٔبذ  ؾیٌبشا  یبه  فٙب
ا ٔبی  ٓیتشػ داسد یشیٌٓ یتلٕ دس ـٝیس ٝو ٝ  ذٌاٜیب د ٗیب ا ٝوب  ذیب ٕ٘  مبات یتحم دس یا ٌؼبتشدٜ  عبٛس  تب

 (.17: 1393دٞذؿتی ؿاٞش  ٚ تیاتا٘ی، ) اػت ؿذٜ ٚالـ شؽیپز ٔٛسد یتقذ پظٚٞـٍشٖا
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 َبی پًیب قببلیت
دػت  س ٔحیظ پٛیای ٔضیت سلاتتی تٝتٛا٘ٙذ د ٞا نٍٛ٘ٝ ٔی وٙذ وٝ ؿشوت ایٗ سٚیىشد تیاٖ ٔی 

تٝ  ؛(4: 2017 ٕٞىاساٖ، ٚ سدسیٍٛآالسواٖ) ص٘ذٜ تٕا٘ٙذ() وٙٙذآٚس٘ذ ٚ دس تّٙذ ٔذت تما خٛد سا حفؼ 
 تٝ دػتیاتی دس ٞا ؿشوت تشخی ٔٛفمیت تـشیح د٘ثاَ تٝ پٛیا ٞای لاتّیت فثاست دیٍش، دیذٌاٜ

 صیشٔدٕٛفٝ ٞای پٛیا (. لاتّیت32: 1392صادٜ ٚ ٕٞىاساٖ،  ٘می) اػت ٔتییش دس ٔحیظ سلاتتی ٔضیت
 دیذٌاٜ ایٗ ٕ٘ایذ. ایداد سا ٔحلٛالت خذیذی ٚ فشایٙذٞا دٞذ ٔی اخاصٜ ؿشوت تٝ وٝ اػت ٔٙاتقی

 خٛد ٔٙاتـ تٛا٘ذ ٔی ٞا آٖ ٚاػغٝ تٝ ػاصٔاٖ دٞذ وٝ ٔی ٕ٘ایؾ سا فٕٛٔی ٞای فقاِیت اص اٍِٛٞایی
 افضایؾ تاصاس ٔمتضیات تا ٔٛاخٟٝ دس سا خٛد اثشتخـی ٚ لشاس دٞذ اسصیاتی ٔٛسد ٚ وشدٜ تِٛیذ دائٕاً سا

 (.70: 1393صادٜ ٚ ٕٞىاساٖ،  ٘ىٛئی) تخـذ تٟثٛد ٚ دادٜ
 اسنبٝ ػباصی، ػباخت ٚ پیىشتٙبذی ٔدبذد     تٛا٘ایی ؿشوت تشای یىپ»فٙٛاٖ ٝ لاتّیت پٛیا ت

ؿبذٜ   تقشیبف  «تیییشدس حاَ  ػشفت تٝٞای  اسصیاتی ٔحیظ دس خٟتٞای داخّی ٚ خاسخی  تٛا٘ایی
ٝ ٞای سفتاسی ؿبشوت   ٌشایؾ» فٙٛاٖٝ ٞای پٛیا ت . تقذٞا، لاتّیتاػت  تبشای  ٔؼبتٕش  كبٛست  تب

ٖ  ، ٘ٛػاصی ٚ تاصخّك ٔٙاتـ ٚ لاتّیتتاصآساییػاصی،  یىپاسنٝ ٓ  ٚ ٞبای آ  اء ٚمب است تبش اص ٕٞبٝ،   ٟٔب
 ٔضیبت  ٔحیغی ٔتییش دس خٟبت حلبَٛ ٚ اتمبای   ای آٖ دس پاػخ تٝ  ٞای ٞؼتٝ تاصػاصی لاتّیت

 یتباال  ػبغح  یٞبا  تیب لاتّ ا،یب پٛ یٞا تی(. لات132ّ: 2016ػیًٙ ٚ ساٚ، ) ؿذتٛكیف  «سلاتتی
 قیتـبخ  یتشا الصْ یٙذٞایفشآ ٚ دا٘ؾ ٚ ٚ غیشّٕٔٛع ّٕٔٛع یٞا ییداسا ٝو ٞؼتٙذ یػاصٔا٘
 دس سا شییب تی ظیؿبشا  دس ػاصٔاٖ ٔٙاتـ یٛیپٛستفِٛ ٕ٘ٛدٖ ٚ ٕٞاًٞٙ ٚواس وؼة ذیخذ یٞا فشكت

پٛیبا اتقباد   ٞبای   دس پظٚٞؾ حاضش تشای لاتّیبت  (.136: 1393پٛس،  ػّغا٘یٝ ٚ حاخی)شد یٌ یٔ تش
ٍٞٙی، ٕٞبا ب، دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. لاتّیت لاتّیت ٕٞاٍٞٙی، لاتّیت یادٌیشی ٚ لاتّیت خز

خذیبذ تقشیبف   ٞای فّٕیاتی  ٞا دس لاتّیت فقاِیتٔٙاتـ ٚ ٞا،  ٘مؾ واسٌیشی تٝتٛا٘ایی ٕٞاٍٞٙی ٚ 
 ذیب خذ دا٘بؾ  تا ٔٛخٛد یاتیفّٕ یٞا تیلاتّ ی٘ٛػاص ییتٛا٘ا فٙٛاٖ تٝ یشیادٌی تیؿٛد. لاتّ ٔی
 تیشٚ٘بی  دا٘بؾ  اسصؽ تـبخیق  خٟبت  ؿبشوت  یه تٛا٘ایی تٝ خزب، لاتّیت .ٌشدد یٔ فیتقش

 (.36-34: 1392صادٜ ٚ ٕٞىاساٖ، )٘میداسد  اؿاسٜ آٖ ػاصی ٚ تداسی تشویة ٘یض ٚ خذیذ

 َبی پًیب ي گزایص بٍ کبرآفزیىی سزمبیٍ اجتمبعی، قببلیت
ٞایی اص ػشٔایٝ اختٕافی ٔٙدش  ظٌیدس ادتیات ٘یاص تٝ تحمیك تیـتش دس خلٛف ایٙىٝ نٝ ٚی

 (.3: 2017 ٕٞىاساٖ، ٚ سدسیٍٛآالسواٖ) اػتؿٛد، تشخؼتٝ  واسآفشیٙی ٔی تٝ تٝ تٟثٛد ٌشایؾ
 ػاصٔا٘ی واسآفشیٙی یاستما تش ٔرثش فٛأُ خّٕۀ اص سا اختٕافی ػشٔایٝ ٔحمماٖ، تمٛیتاوثش 
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 یتأثیشپزیش ٚ واسآفشیٙی یٚ فشایٙذٞا ٞا فقاِیت دس اختٕافی ػشٔایۀ ٘مؾ تش ٚ وٙٙذ ٔی تّمی
اػٕافیّی ٚ ) تأویذ داس٘ذاختٕافی ٚ استثاعات  پیٛ٘ذٞا اص واسآفشیٙی یٞا ؿاخلٝ ٔثثت

 اػتػی تشای تٛػقٝ سفتاس واسآفشیٙا٘ٝ (. ػشٔایٝ اختٕافی یه فٙلش اػا50: 1394ٕٞىاساٖ، 
فٙٛاٖ  تٝ اختٕافی ػشٔایٝٚخٛد  فثاستی، تٝ (.3: 2017 ٕٞىاساٖ، ٚ سدسیٍٛآالسواٖ)

٘ٛآٚسا٘ٝ ٚ ٔخاعشٜ پشٚسی ٚ تؼٟیُ سفتاس  ای اختٕافی تافث تشٚص خاللیت، ایذٜ ٔـخلٝ
 ػشٔایٝ وشد ارفاٖ تٛاٖ (. ٔی375: 1394ٕٞىاساٖ، ٔلثاحی خٟشٔی ٚ ) ؿٛد پزیشی ٔی
 تشای واسآفشیٙی ٞای فقاِیت ٕٞٝ داسد، صیشا واسآفشیٙا٘ٝ ٞای فقاِیت دس ٟٕٔی ٘مؾ اختٕافی
 ٚسی تٟشٜ افضایؾ ا٘ؼا٘ی، تشای ػشٔایٝ ٚ فیضیىی ػشٔایٝ داسد: ٘یاص ػشٔایٝ دٚ حذالُ ؿشٚؿ
 (.585: 1395ٔٙتؾشی ٚ ٕٞىاساٖ، ) اػتػشٔایٝ اختٕافی  تٙاْ دیٍشی ػشٔایٝ ٘یاصٔٙذ
 تٝ واسآفشیٙی تأثیش ٔثثت ٚ ٔقٙاداسی داسد. . ػشٔایٝ اختٕافی تش ٌشایؾ1 فشضیٝ

 اتحادٞبای  ٚ پیٛ٘ذٞا وٝ داسد تأویذ أش ایٗ تش اختٕافی ٔثادالت تلٛسی ٔٛسد دس ادتیات
 ٞبای  لاتّیبت  تشویبة  ٚ تٙبذی  تاصتشویبة  ػباصی،  یىپاسنٝ تٛػقٝ تشای حیاتی ٘مـی لذستٕٙذ
ٝ  ؿشوت سٚاتظ وٝ ٔقٙاػت تذیٗ أش ایٗ. وٙٙذ ٔی ایفا ؿشوت  وباس  ٞبای  سٚؽ ٚ فشآیٙبذٞا  تب

 ػباصی  یىپاسنٝ ٚ اوتؼاب ا٘تـاس، تشای ضشٚسی ٚ اػاػی ٘مـی وٝ وٙٙذ ٔی وٕه ٔشػٛٔی
ٗ  پٛیبا  لباتّیتی  تبشای  اػتشاتظیه فأُ یه فٙٛاٖ تٝ وٝ ٕ٘ایٙذ ٔی ایفا ٔٙاتـ . ا٘بذ  ؿبذٜ  تثیبی
ػبیًٙ ٚ ساٚ،  وٙبذ )  ٔی ایفا اػاػی ٘مؾ پٛیا ٞای لاتّیت تٛػقٝ دس اختٕافی ػشٔایٝ سٚ اصایٗ
تایذ ٌفت استثاعات تیٗ ػاصٔا٘ی دس ٔاٞیت ٔضایای سٚیىشدٞبای   یٗتٝ سا(. فالٜٚ 134: 2016

سا داسد، صیشا وبٝ اص ٍ٘باٜ ٔٙثبـ     -ٞای پٛیا ٔٙثـ ٔحٛس، ٔحیغی ٚ لاتّیت -اكّی ٔضیت سلاتتی
عٛس وّی ٔاٞیبت   ٌشدد ٚ اص ٍ٘اٜ ٔحیغی ٘یض، تٝ ٘ٛفی ٔٙثـ غیشلاتُ تمّیذ ٔحؼٛب ٔیٔحٛس، 
ٚ تبا ٍ٘باٜ ٔاٞیبت لاتّیبت پٛیبا، تؼبتشی تبشای         اػبت ٌیشی آٖ دس فضبای ٔحیغبی    ؿىُ
ٌیشی دیٍش ٔٙاتـ فشاٞٓ ػاختٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٘یاص تٝ صٔاٖ داسد وٝ ؿىُ تٍیشد ٚ غیش لاتُ  ؿىُ
وٙٙذ  ( پیـٟٙاد ٔی2006ٕٞىاساٖ )(. صٞشا ٚ 82: 1395ىاساٖ، ؿاٜ عٟٕاػثی ٚ ٕٞؿٛد )تمّیذ 

ٞای پٛیای  ٞا، تٛػقٝ ٚ اخشای لاتّیت وٝ یىی اص ٔٙاتـ تٕایض ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی تیٗ ؿشوت
ٝ  دػتشػبی  أىاٖ ٞا ؿشوت تٝ لٛی سٚاتظ ٚ ا٘ثٜٛ ٞای ٞا اػت. ؿثىٝ ؿشوت  دا٘بؾ  یبه  تب
 ٚ وـف دس خٟت ٔٛسد٘یاص ٞای لاتّیت تٛػقٝ تشای ای پایٝ دٞذ وٝ ٔیتاال سا  ویفیت تا ضٕٙی
ٝ  ٞبای پٛیبا   لاتّیت ٗ،یتٙاتشا؛ اػت ٔحیغی ٞای فشكت اص تشداسی تٟشٜ ٞبا وٕبه    ؿبشوت  تب
 هیب  دباد یا خٟبت  خبٛد  اص سٚاتظ ػباص٘ذٜ لبٛی   ؿذٜ حاكُ دا٘ؾ عٛس ٔرثش اص وٙذ تا تٝ ٔی
 (.182: 2017اٚستٍا ٚ ٕٞىاساٖ، -سٚیض) یش٘ذٌ تٟشٜ ـتشیت ٙییواسآفش ىشدیسٚ
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 ٞای پٛیا تأثیش ٔثثت ٚ ٔقٙاداسی داسد. . ػشٔایٝ اختٕافی تش لاتّیت2 فشضیٝ

 تٝ واسآفشیٙی تأثیش ٔثثت ٚ ٔقٙاداسی داسد. ٞای پٛیا تش ٌشایؾ . لاتّیت3 فشضیٝ

 داسد. تأثیش ٔقٙاداسیتٝ واسآفشیٙی  ٞای پٛیا تش ٌشایؾ . ػشٔایٝ اختٕافی اص عشیك لاتّیت4 یٝفشض

 ٞای ٔشتثظ اؿاسٜ ؿذٜ اػت: ( تٝ تشخی اص پظٚٞؾ1) خذَٚدس 

 تجزبی پیطیىٍ .1 جديل

 ٔٙثـ ٘تیدٝ ٔٛضٛؿ ٔحمماٖ سدیف

1 

-سدسیٍٛ
آالسواٖ ٚ 
ٕٞىاساٖ 

(2017) 

اثش ػشٔایٝ اختٕافی تش 
تٝ واسآفشیٙی تا  ٌشایؾ

ٞای  ٘مؾ ٔیا٘دی لاتّیت
 پٛیا

اٖ داد وٝ ػشٔایٝ  یافتٝ ٞا ـ٘
افی ٝت كٛست ٔؼتمیٓٚ   اخٕت

كٛست غیشٔؼتمیٓٚ  اص  ٞٓ ٝت
ّیت ٛیا تش ٌشایؾ عشیك لات  ٞای پ

 ٝت واسآفشیٙی ٔرثش اػت.

-سدسیٍٛ
آالسواٖ ٚ 
ٕٞىاساٖ 

(2017) 

2 
 یِ ٚ ِلٛ
(2015) 

ٚیح تشسػی  ٝت ٌشایؾ تش
 عشیك اص واسآفشیٙی

سی خٕـ افی ػشٔایٝ ٚآ  اخٕت
ؾ ٔذیشیت ٚ  د٘ا

 ػشٔایٝ وٝ داد ٘ـاٖ ٞا یافتٝ
 ٚ دا٘ؾ ٔذیشیت تش اختٕافی
اثش  واسآفشیٙی تٝ ٌشایؾ
 .داسد ٔقٙاداسی ٚ ٔثثت

 یِ ٚ ِلٛ
(2015) 

3 
ٚ  1اٍّ٘ٗ 

ٕٞىاساٖ 
(2015) 

تشسػی ساتغٝ تیٗ ػشٔایٝ 
اختٕافی ٔذیشاٖ فاِی 
ػاصٔاٖ ٚ ٌشایؾ تٝ 
واسآفشیٙی ٚ فّٕىشد 

 ػاصٔاٖ

ٔذیشاٖ فاِی  اختٕافی ػشٔایٝ
ػاصٔاٖ تش ٌشایؾ تٝ 

 فّٕىشد ػاصٔاٖواسآفشیٙی ٚ 
 اثش ٔقٙاداسی داسد.

 ٔلثاحی
 ٚ خٟشٔی

ٕٞىاساٖ 
(1394) 

4 
 ٚ 2ٚیٕثا

ٕٞىاساٖ 
(2015) 

تأثیش ػشٔایٝ اختٕافی تش 
ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی ٚ 
ٞضیٙٝ ا٘داْ ٔقأالت تش 
 تٟثٛد فّٕىشد ؿشوت

ٞا ٘ـاٖ داد وٝ ػشٔایٝ  یافتٝ
اختٕافی تأثیش ٔقٙاداسی تش 
ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی 

 ٞا داسد. ؿشوت

 ٚ ٚیٕثا
ٕٞىاساٖ 

(2015) 

5 
ٚ  1نٗ

ٕٞىاساٖ 
ساتغٝ تیٗ ػشٔایٝ 
اختٕافی، ٌشایؾ تٝ 

اٖ داد وٝ تیٗ ػشٔایٝ  یافتٝ ٞا ـ٘
افی، ٌشایؾ ٝت واسآفشیٙیٚ   اخٕت

نٗ ٚ 
ٕٞىاساٖ 

 

1. Engelen 

2. Wimba 
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 ٔٙثـ ٘تیدٝ ٔٛضٛؿ ٔحمماٖ سدیف

واسآفشیٙی، ٔٙاتـ ػاصٔا٘ی  (2007)
ٚ فّٕىشد واسآفشیٙا٘ٝ 

ٞای  ٌزاسی تشای ػشٔایٝ
 خذیذ

ٔٙاـت ػاصٔا٘ی ساتغٝ ٔقٙاداسی 
ٙی ٗ تأثیش ٚخٛد داسد. ٕٞچ

افی، ٌشایؾ ٝت  ػشٔایٝ اخٕت
ٔٙاـت ػاصٔا٘ی تش  واسآفشیٙیٚ  
اٝ٘ ٘یض لاتُ  ّٕىشد واسآفشٙی ف

خٝ اػت.  ٛت

(2007) 

6 
 ٔٙتؾشی ٚ
ٕٞىاساٖ 

(1395) 

تأثیش ػشٔایٝ اختٕافی تش 
واسآفشیٙی ػاصٔا٘ی دس 

وؼة ٚ واسٞای وٛنه ٚ 
ٔتٛػظ ٔٙغمٝ ٚیظٜ 
 التلادی ػیشخاٖ

٘ـاٖ داد وٝ ػشٔایٝ ٞا  یافتٝ
اختٕافی اثش ٔثثت ٚ ٔقٙاداسی 
 تش واسآفشیٙی ػاصٔا٘ی داسد.

 ٔٙتؾشی ٚ
ٕٞىاساٖ 

(1395) 

7 
اػٕافیّی ٚ 
ٕٞىاساٖ 

(1394) 

ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی 
ػاصٔاٖ دس كٙقت تیٕٝ: 

ػشٔایٝ  تش ٘مؾتأویذ 
اختٕافی ٚ فشًٞٙ 

 ػاصٔا٘ی

ٞای پظٚٞؾ ٘ـاٖ داد  یافتٝ
 وٝ ػشٔایٝ اختٕافی تش

فشًٞٙ ػاصٔا٘ی ٚ واسآفشیٙی 
ػاصٔاٖ تأثیش ٔثثت ٚ 

ٔقٙاداسی داسد ٚ ٘مؾ فشًٞٙ 
فٙٛاٖ ٔیا٘دی  ػاصٔا٘ی ٘یض تٝ

 تأییذ ؿذ

اػٕافیّی ٚ 
ٕٞىاساٖ 

(1394) 

8 
پٛس  فٙایت غالْ

ٕٞىاساٖ ٚ 
(1393) 

 دس اختٕافی ػشٔایٝ تأثیش
واسآفشیٙی دس  تٝ ٌشایؾ

ٔشاوض آٔٛصؿی دسٔا٘ی 
 ؿٟشػتاٖ ٌشٌاٖ

ٞا ٘ـاٖ داد وٝ ػشٔایٝ  یافتٝ
اختٕافی تش ٌشایؾ تٝ 
واسآفشیٙی تأثیش ٔقٙاداس 

 ضقیفی داسد.

فٙایت 
پٛس ٚ  غالْ

ٕٞىاساٖ 
(1393) 

ٞای ا٘داْ ؿبذٜ تبٝ تشسػبی     دٞذ وٝ تیـتش پظٚٞؾ ٞای ٌزؿتٝ ٘ـاٖ ٔی ٔشٚس پظٚٞؾ
ظٚٞؾ ٘مؾ ػشٔایٝ اختٕافی تش ٌشایؾ تٝ وباسآفشیٙی پشداختبٝ ؿبذٜ اػبت ٚ تٟٙبا یبه پب       

آٖ  –ٞای پٛیا ٚ ٌشایؾ تٝ وباسآفشیٙی( سا   ػشٔایٝ اختٕافی، لاتّیت) یشٔتی ٞش ػٝوٙؾ  تشٞٓ
تشسػی وشدٜ اػبت. اص عشفبی، ؿبشایظ وٙبٛ٘ی التلبادی       –ٞٓ دس كٙقت وـاٚسصی اػپا٘یا 

ٞبای دا٘بؾ تٙیباٖ( اػبت وبٝ تبا        ؿشوت) یٞا ٘یاصٔٙذ تٛػقٝ واسآفشیٙی ٚ حٕایت اص ؿشوت
ٌیشی اص استثاعات، تقأالت ٔرثش ٚ ٘یض تٛإ٘ٙذٞای خٛد تٝ تٟثٛد ؿشایظ التلادی وٕه  تٟشٜ

                                                                                                              
1. Chen 
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ٓ    دس پظٚٞؾ حاضش تالؽ ٔبی  سٚ اصایٗوٙٙذ.  ٔی ٝ  وبٙؾ   ؿبٛد وبٝ تبشٞ ٔتییبش سا دس   ٞبش ػب
سػی وٙذ ٚ تش–ٞای ٌزؿتٝ ا٘داْ ٘ـذٜ اػت  وٝ دس پظٚٞؾ –ٞای دا٘ؾ تٙیاٖ داخّی ؿشوت

پظٚٞـی ٔٛخٛد صٔیٙٝ سؿذ ٚ استما وباسآفشیٙی ٚ تبٝ د٘ثباَ آٖ تٟثبٛد ؿبشایظ       خأل٘یض تا سفـ 
٘ؾشی ٚ پیـیٙٝ پظٚٞؾ ٚ تا دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٞبذف   التلادی سا فشاٞٓ آٚسد. تا فٙایت تٝ ٔثا٘ی

 ٞای پٛیا دس تأثیش ػبشٔایٝ اختٕبافی تبش    پظٚٞؾ حاضش ٔثٙی تش تشسػی ٘مؾ ٔیا٘دی لاتّیت

ٞای دا٘ؾ تٙیاٖ، ٔذَ ٔفٟٛٔی پظٚٞؾ حاضش دس لاِة ؿىُ  تٝ واسآفشیٙی دس ؿشوت ایؾٌش
 تشػیٓ ؿذ. 1

 . مدل مفًُمی تحقیق1ضکل

پژوهشیشناسروش
ٞای تٛكیفی  پظٚٞؾ حاضش اص ٘ؾش ٞذف، واستشدی اػت ٚ اص ٘ؾش ٔاٞیت خضء پظٚٞؾ

ٔقادالت ػاختاسی اخشا ؿبذٜ   ػاصی ٔذَسٚد ٚ اص عشیك  اص ٘ٛؿ ٕٞثؼتٍی تٝ ؿٕاس ٔی
ٞای دا٘ؾ تٙیاٖ فقاَ دس اػتاٖ آرستایدباٖ   اػت. خأقٝ آٔاسی پظٚٞؾ ؿأُ ؿشوت

گزایص بٍ 

 کبرآفزیىی

 

َبی  قببلیت

 پًیب

 

سزمبیٍ 

 اجتمبعی

 

لاتّیت 
 ٕٞاٍٞٙی

 لاتّیت یادٌیشی

ػشٔایٝ 
 ػاختاسی

 ػشٔایٝ ؿٙاختی

 ای ػشٔایٝ ساتغٝ

 خزبلاتّیت 
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تاؿبٙذ. دس   ؿشوت ٔبی  118ٞا  ؿشلی اػت. عثك اعالفات تٝ دػت آٔذٜ تقذاد ؿشوت
ؿشوت تا اػتفادٜ اص فشَٔٛ وٛوشاٖ ٚ تٝ ؿیٜٛ تلادفی ػادٜ تٝ فٙبٛاٖ   90ایٗ ٔیاٖ 

اِىتشٚ٘یىی تشای ٔذیشاٖ  كٛست تٝپشػـٙأٝ  95ش ا٘تخاب ؿذ٘ذ. تقذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ٘ؾ
پشػـبٙأٝ لاتبُ تحّیبُ دسیافبت ؿبذ. تبٝ ٔٙؾبٛس         87ٞا اسػاَ ؿذ وٝ تقذاد  ؿشوت

ٞای پظٚٞؾ اص پشػـٙأٝ ٔقتثبش اػبتفادٜ ؿبذٜ اػبت. تبشای ػبٙدؾ        ٌشدآٚسی دادٜ
ُ ( 2015ٕٞىباساٖ ) ٚ  1ػشٔایٝ اختٕافی اص پشػـٙأٝ ٚیپّی ٌٛیبٝ(، تبشای    12) ؿبأ

ٌٛیبٝ( ٚ   8)( ؿأُ 1392ٕٞىاساٖ )صادٜ ٚ  ٞای پٛیا اص پشػـٙأٝ ٘می ػٙدؾ لاتّیت
( 2013ٕٞىباساٖ ) ٚ  2تٝ واسآفشیٙی اص پشػـٙأٝ سیتاال ٕٞچٙیٗ تشای ػٙدؾ ٌشایؾ

ٔٙؾٛس اسصیاتی سٚایی پشػـٙأٝ اص ٘ؾش خثشٌاٖ ٚ  ٌٛیٝ( اػتفادٜ ؿذٜ اػت. تٝ 9ؿأُ )
( ٚ تشای اسصیاتی پایایی پشػـٙأٝ اص ضشیة آِفای وشٚ٘ثا  AVE) 3ٍٕٞشأقیاس سٚایی 

(. تبشای تأییبذ سٚایبی    2اػبت )خبذَٚ   ( اػتفادٜ ؿبذٜ  CR) 4ٚ ؿاخق پایایی تشویثی
تاؿذ، ٕٞچٙیٗ تبشای تأییبذ پایبایی     5/0( تیـتش اص AVEپشػـٙأٝ تایذ ٔمذاس ٔقیاس )

 7/0خق پایبایی تشویثبی تایبذ اص    پشػـٙأٝ ٔمذاس ضشیة آِفای وشٚ٘ثا  ٚ ٔمذاس ؿبا 
 .تیـتش تاؿذ

 آلفبی کزيوببخ، پبیبیی تزکیبی، ريایی َمگزا ضزیب .2 جديل

 (AVE) پایایی تشویثی ضشیة آِفای وشٚ٘ثا  ٔتییش

 525/0 922/0 905/0 ػشٔایٝ اختٕافی

 618/0 918/0 895/0 تٝ واسآفشیٙی ٌشایؾ

 579/0 915/0 893/0 ٞای پٛیا لاتّیت

، ضشیة آِفای وشٚ٘ثا  ٚ پایایی تشویثی ٔتییشٞای پظٚٞؾ 1 خذَٚتٝ ٘تایح  تٛخٝتا  

تٛاٖ تیاٖ ٕ٘ٛد وٝ پشػـٙأٝ اص پایایی ٔٙاػثی  اػت، تٙاتشایٗ ٔی 7/0 ٔمذاستیـتش اص 

 

1. Whipple 

2. Ritala 

3. Convergent Validity 

4. Composite Reliability 
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اػت ٚ  5/0( تشای ٔتییشٞای پظٚٞؾ ٘یض تیـتش اص AVEتشخٛسداس اػت. ٔمذاس ٔقیاس )

( تاسٞای 3 خذَٚ) ادأٝتٛاٖ تیاٖ ٕ٘ٛد وٝ سٚایی پشػـٙأٝ ٔٛسد تأییذ اػت. دس  ٔی

وٕتش  ٞا آٖٞایی وٝ تاس فأّی  ٞا اتضاس تحمیك پغ اص حزف ٌٛیٝ فأّی ٔشتٛط تٝ ٌٛیٝ

 تٛد، آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 5/0اص 

 

 زسطىبمٍَبی پ . ببرعبملی گًی3ٍجديل 

 ٞای پٛیا لاتّیت تٝ واسآفشیٙی ٌشایؾ ػشٔایٝ اختٕافی

 تاسفأّی ٌٛیٝ
فذد 

 ٔقٙاداسی
 تاسفأّی 

فذد 

 ٔقٙاداسی
 

تاس 

 فأّی

فذد 

 ٔقٙاداسی

ػشٔایٝ 

 ػاختاسی

884/0 391/39 

ٌشایؾ 

تٝ 

 واسآفشیٙی

802/0 615/22 
لاتّیت 

 ٕٞاٍٞٙی

789/0 744/16 

865/0 483/27 803/0 728/21 869/0 865/37 

889/0 917/47 869/0 473/40 778/0 145/20 

905/0 073/51 820/0 318/23 
لاتّیت 

 یادٌیشی

912/0 783/58 

ػشٔایٝ 

 ؿٙاختی

806/0 450/22 635/0 563/8 894/0 636/59 

889/0 235/37 703/0 448/14 693/0 929/10 

لاتّیت  901/39 847/0 245/54 902/0

 خزب

955/0 393/76 

695/0 663/12    956/0 047/82 

784/0 812/18       

ػشٔایٝ 

 استثاعی

900/0 369/24       

845/0 701/21       

( ٔشتٛط تٝ پشػـٙأٝ ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی حزف 9ٚ  5) ٞای ( ٔشتٛط تٝ پشػـٙأٝ ػشٔایٝ اختٕافی ٌٚٛی10ٌٝٛیٝ )

 ؿذ٘ذ.

اػبت وبٝ ٘ـباٖ اص     5/0ٔمذاس ٞای پشػـٙأٝ تیـتش اص  ، تاسفأّی ٕٞٝ ٌٛی3ٝخذَٚ ٝت  تا تٛخٝ
ٚایی ٔٙاػة پشػـٙأٝ پظٚٞؾ اػت. ٝت  ٔبذَ یباتی  ٞای پظٚٞؾ اص سٚؽ  ٚتحّیُ دادٜ ٔٙؾٛس تدضیٝ س

 آَاػبٕاست پبی    افضاس ٚػیّٝ ٘شْ سٚؽ حذالُ ٔشتقات خضئی( ٝت) یا٘غٚاسٔقادالت ػاختاسی ٔثتٙی تش 
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ٚاسیبا٘غ دس ٔمایؼبٝ تبا        ٔذَ یاتیاػت.  اػتفادٜ ؿذٜ 1اع ٔقادالت ػاختاسی تا سٚیىبشد ٔثتٙبی تبش 
ٚاسیا٘غ ٔی ٖٛا ٌفت، ایٗ سٚیىشد ٝت سٚیىشد وٛ ٖٛا دٚٔیٗ ٘ؼبُ سٚؽ  ت ٞبای ٔقبادالت ػباختاسی     فٙ

ٔحمماٖ فّْٛ سفتاسی ٚ ٔذیشیتی ٌـٛدٜ اػت. اص دالیبُ اػبتفادٜ اص سٚؽ    ٝت سٚیای سا  ٞای تاصٜ افك
ٖ، فذْ حؼاػیت ٝت ٘شٔاَ تٛدٖ ٚ  عٛس خالكٝ ٔی ٔشتقات خضئی سا ٝت ٛا ٞبای   تبٛدٖ دادٜ  غیش ٘شٔاَت

ٜ، لذست پیؾ خٕـ سی ؿذ ٝ   ٚآ ٛ٘ب بایی ایبٗ سٚیىبشد دس     تیٙی ٔٙاػة، فذْ حؼاػیت ٝت حدبٓ ٕ٘ ٛ٘ا ٚ ت
ی،  ٔحؼٙیٗوشد )ٚ ... اؿاسٜ  تشویثی ٌیشی ٘ذاصٜاٞای  اػتفادٜ اص ٔذَ  (.50-47: 1393ٚ اػفیذ٘ا

پژوهشهاییافته
ٔذَ ػاختاسی ٔذِی اػت وٝ دس سٚاتظ تیٗ ٔتییشٞای ٔؼبتمُ ٚ ٚاتؼبتٝ ٔبٛسد تٛخبٝ لبشاس      

ٌیشی ٔٛخبٛد دس   ٞای ا٘ذاصٜ ٌیشد. اص آ٘دا وٝ ٔذَ ػاختاسی ٔذَ تشآٔذٜ اص ساتغٝ تیٗ ٔذَ ٔی
ٌیشی ٘ٛتت تٝ اسصیاتی ٔذَ ػباختاسی   ٞای ا٘ذاصٜ قذ اص اسصیاتی پایی ٚ سٚایی ٔذَ، تاػتٔذَ 
(. دس ادأٝ ٔذَ پظٚٞؾ دس حاِت اػتا٘ذاسد ٚ حاِت 69: 1393ٔحؼٙیٗ ٚ اػفیذا٘ی، سػذ ) ٔی

 (.3ٚ  2ؿىُ اػت )آٔذٜ  ٔقٙاداسی

 

1. Smart PLS 
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 . مدل پژيَص در حبلت استبودارد2ضکل

 

 استبودارد. مدل پژيَص در حبلت 3 ضکل

   ٗ R) یىی اص ٔقیاسٞای تشاصؽ ٔذَ ٔقیباس ضبشیة تقیبی
وبٝ ٔقیباس اػاػبی اسصیباتی     ( 2

R ٞای اسصؽ ،1صا )ٚاتؼتٝ( اػت. نیٗ ٔتییشٞای ٔىٖٙٛ دسٖٚ
 19/0ٚ  33/0، 67/0سا ٔقادَ  2

صادٜ  ٘میوٙذ ) اع، تٝ تشتیة لاتُ تٛخٝ، لاتُ لثَٛ ٚ ضقیف تٛكیف ٔی آَدس ٔذَ ٔؼیش پی 
R (. ٔمذاس39: 1392ٚ دیٍشاٖ، 

تٝ وباسآفشیٙی   ٞای پٛیا ٚ ٌشایؾ دػت آٔذٜ تشای لاتّیت تٝ 2
 اػت وٝ ٘ـاٖ دٞٙذٜ تشاصؽ ٔٙاػة ٔذَ اػت. 923/0ٚ  772/0تٝ تشتیة تشاتش 

َ  تبشاصؽ  ٔقیباس یىی دیٍش اص ٔقیاسٞای تشاصؽ،  ( اػبت. ایبٗ ٔقیباس تٛػبظ     GOF) وّبی  ٔبذ
ع ٖٛا ٔقیاسی تشای ػٙدؾ فّٕىبشد وّبی ٔبذَ تبٝ      ٝت( پیـٟٙاد ؿذ ٚ 2005ٕٞىاسٖا )ٚ  2تٟٙٙٚا فٙ
ی، سٚد ) واس ٔی  ؿٛد: اص عشیك فشَٔٛ صیش ٔحاػثٝ ٔی GOF(. ٔمذاس 72: 1393ٔحؼٙیٗ ٚ اػفیذ٘ا

    √           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   2̅̅ ̅ 

فٙٛاٖ ضقیف، ٔتٛػبظ   تٝ سا 36/0ٚ  25/0، 01/0( ػٝ ٔمذاس 2009ٕٞىاساٖ )ٚتضِغ ٚ 
٘تایح آصٖٔٛ ایٗ ٔقیباس دس   (.2009ٚ ٕٞىاساٖ،  3ٚتضِغوشد٘ذ )س ٔقشفی ٚ لٛی تشای ایٗ ٔقیا
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 آٔذٜ اػت.( 4) خذَٚ

 بزاسش کلی مدل معیبر .4 جديل

 ضشیة تقییٗ ٔتییشٞا
R

2
 

 ٔمذاس اؿتشاوی

            
GOF 

  525/0 ----- ػشٔایٝ اختٕافی

  618/0 923/0 تٝ واسآفشیٙی ٌشایؾ

  579/0 772/0 ٞای پٛیا لاتّیت

 697/0 574/0 847/0 ٔیاٍ٘یٗ

وٝ ٘ـاٖ  اػت 697/0تشاتش  GOFآٔذٜ تشای ٔقیاس  تٝ دػت ، ٔمذاس4 خذَٚٔغاتك تا ٘تایح  
 اص تشاصؽ لٛی ٔذَ پظٚٞؾ داسد.

پشداصیٓ. تشای ایٗ ٔٙؾبٛس   ٞا ٔی پغ اص تشسػی ٔقیاسٞای تشاصؽ ٔذَ، تٝ آصٖٔٛ فشضیٝ
ٝ    تایذ ضشایة ٔؼیش ٚ ٔقٙاداسی  ٞبا ٔمبذاس    ضشایة ٔؼیش سا تشسػی وٙبیٓ. ٔقیباس تأییبذ فشضبی

َ تاؿبذ.   64/1ش اص ٔمذاس ٔقٙاداسی ضشایة ٔؼیشٞا اػت وٝ تایذ تیـت ٘تبایح تشسػبی   ، 5 خبذٚ
 دٞذ. ٞای پظٚٞؾ سا ٘ـاٖ ٔی فشضیٝ

 َبی پژيَص . وتبیج آسمًن فزضی5ٍجديل 

 ٘تیدٝ Tٔمذاس  ضشیة ٔؼیش ٞا فشضیٝ

 پزیشؽ 865/12 728/0 تٝ واسآفشیٙی ٌشایؾ ←ػشٔایٝ اختٕافی

 پزیشؽ 982/35 879/0 ٞای پٛیا لاتّیت ←ػشٔایٝ اختٕافی

 پزیشؽ 188/4 256/0 تٝ واسآفشیٙی ٌشایؾ ←ٞای پٛیا لاتّیت

 ٘تیدٝ ضشیة ٔؼیش اص عشیك فشضیٝ

 پزیشؽ 225/0 ٞای پٛیا لاتّیت تٝ واسآفشیٙی ٌشایؾ ←ػشٔایٝ اختٕافی

، فشضیٝ اَٚ پظٚٞؾ ٔثٙی تش تبأثیش ػبشٔایٝ   5خذَٚ آٔذٜ دس  دػتتٝ ٘تایح  تٝ تا تٛخٝ
وبٝ ایبٗ    865/12ٚ ٔمذاس ٔقٙاداسی  728/0تٝ واسآفشیٙی تا ضشیة ٔؼیش  اختٕافی تش ٌشایؾ

ٌیشد. فشضیٝ دْٚ پبظٚٞؾ ٔثٙبی تبش     اػت، ٔٛسد پزیشؽ لشاس ٔی 64/1ٔمذاس تیـتش اص ٔمذاس 
 982/35ٚ ٔمبذاس ٔقٙباداسی    879/0ٞای پٛیا تا ضشیة ٔؼیش  ػشٔایٝ اختٕافی تش لاتّیت تأثیش

ٌیبشد ٚ تبذیٗ ٔقٙاػبت وبٝ      اػت، ٔٛسد پزیشؽ لشاس ٔبی  64/1 وٝ ایٗ ٔمذاس تیـتش اص ٔمذاس
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ٞبای دا٘بؾ تٙیباٖ تبأثیش ٔثثبت ٚ       ٞبای پٛیبا دس ؿبشوت    اختٕافی تش افضایؾ لاتّیت ػشٔایٝ
تبٝ   ٞبای پٛیبا تبش ٌبشایؾ     شضیٝ ػْٛ پظٚٞؾ ٔثٙی تش تأثیش لاتّیبت ٔقٙاداسی تاالیی داسد. ف

ٔمبذاس  وبٝ ایبٗ ٔمبذاس تیـبتش اص      188/4ٚ ٔمذاس ٔقٙاداسی  256/0واسآفشیٙی تا ضشیة ٔؼیش 
تبٝ   ٞای پٛیا تش افضایؾ ٌبشایؾ  ٌیشد، تذیٗ ٔقٙا وٝ لاتّیت اػت، ٔٛسد پزیشؽ لشاس ٔی 64/1

 یش ٔثثت ٚ ٔقٙاداسی داسد.ٞای دا٘ؾ تٙیاٖ تأث واسآفشیٙی دس ؿشوت

، تٝ كبٛست  اثش ٔؼتمیٓدٞذ وٝ ػشٔایٝ اختٕافی فالٜٚ تش  ٘تایح تحّیُ ٔؼیش ٘ـاٖ ٔی
تٝ وباسآفشیٙی تبأثیش داسد. ٔمبذاس ایبٗ اثبش       تش ٌشایؾٞای پٛیا  غیشٔؼتمیٓ ٚ اص عشیك لاتّیت

ٞای پٛیا تبش   ٞای پٛیا ٚ ٔؼیش لاتّیت ضشب ٔؼیش ػشٔایٝ اختٕافی تش لاتّیت ٌزاسی اص حاكُ
تٛاٖ تیباٖ   وٝ وٕتش اص اثش ٔؼتمیٓ اػت ٔی 225/0آیذ تشاتش  دػت ٔی تٝ واسآفشیٙی تٝ ٌشایؾ

ٞای پٛیا تش ساتغٝ ػشٔایٝ اختٕافی ٚ ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی اثش ٔیا٘دی خضئبی   ٕ٘ٛد وٝ لاتّیت
 تأییذ فشضیٝ نٟاسْ(.داسد )

گیرینتیجهبحثو
ٖ  أالت اثشتخؾ افشاد دس ؿشوتأشٚصٜ ایٗ ٘ىتٝ وٝ استثاعات ٚ تق ٞبا ٔٙدبش تبٝ     ٞا ٚ ػباصٔا

پبظٚٞؾ  ، ٔٛسد تأویذ اػبت.  ؿٛد یٔٞا  فّٕىشد تٟتش ٚ ٌشایؾ تٝ ٘ٛآٚسی ٚ واسآفشیٙی ؿشوت
ٝ  تبٝ وباسآفشیٙی    حاضش تٝ د٘ثاَ تشسػی تأثیش ػشٔایٝ اختٕافی تش ٌشایؾ تبٝ ٘مبؾ    تبا تٛخب

ٞبا ٘ـباٖ داد    تٛد. یافتٝ إِّّی تیٗتٙیاٖ فقاَ دس فشكٝ  ٞای دا٘ؾ ٞای پٛیا دس ؿشوت لاتّیت
ٞبای   وٝ تٛخٝ ٚ تٟثٛد تقأالت ٚ استثاعات اثشتخؾ افضا ٚ ٘یض تٛخبٝ تبٝ ٞٙداسٞبا ٚ اسصؽ   

 ٞبای  ٌیشی اص تٛإ٘ٙذی تٟٙا ٔٙدش تٝ تٟشٜ تٙیاٖ ٔٛسد ٔغاِقٝ ٘ٝ ٞای دا٘ؾ ٔـتشن دس ؿشوت
 ٞا ؿذٜ تّىٝ افضایؾ ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی سا ٘یض تٝ د٘ثاَ داسد. داخّی ؿشوت

اَٚ پظٚٞؾ ٘ـاٖ داد وٝ ػشٔایٝ اختٕافی تأثیش ٔقٙاداسی تبش   یٝفشضٞای ٔشتٛط تٝ  یافتٝ
تٙیباٖ تبا ٌؼبتشؽ ٚ     ٞبای دا٘بؾ   تٙیاٖ داسد. ؿشوت ٞای دا٘ؾ تٝ واسآفشیٙی دس ؿشوت ٌشایؾ

اد ؿثىٝ ٚ تؼٟیُ ٕٞىاسی ٔتماتُ تیٗ افشاد، تٝ دسوی ٔـبتشن دس  تمٛیت سٚاتظ )تقأالت( اید
ٞبای خذیبذ دس تباصاس سلاتبت، خٛاٞٙبذ سػبیذ. ٘تبایح پبظٚٞؾ          فشكت پیٍیشیخٟت خؼتدٛ ٚ 
(، دس خلٛف اثشتخـبی ػبشٔایٝ اختٕبافی تبش ٌبشایؾ تبٝ       2017ٕٞىاساٖ )سدسیٍٛآالسواٖ ٚ 
ٞ  ٞای ایٗ پظٚٞؾ حٕایت ٔی واسآفشیٙی، اص یافتٝ ٝ  وٙبذ.  ٞبای ایبٗ پبظٚٞؾ تبا      ٕچٙبیٗ، یافتب

دس پظٚٞؾ خٛد تٝ ایٗ ٘تیدٝ دػت یافتٙبذ وبٝ    ٞا آٖ( ٔغاتمت داسد. 2015) ِیٚ  ِلٛٞای  یافتٝ
( دس پظٚٞؾ 2015) ٕٞىاساٖٚ  ػشٔایٝ اختٕافی دس استما ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی ٔرثش اػت. اٍّ٘ٗ
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تبٝ وباسآفشیٙی ٚ فّٕىبشد سا    خٛد ساتغٝ تیٗ ػشٔایٝ اختٕافی ٔذیشاٖ فاِی ػباصٔاٖ ٚ ٌبشایؾ   
دسیافتٙذ وٝ ػشٔایٝ اختٕافی ٔذیشاٖ فاِی تش ٌشایؾ تبٝ وباسآفشیٙی ٔبرثش     ٞا آٖتشسػی وشد٘ذ. 

اػت. یافتٝ ایٗ دٚ پظٚٞـٍش تا یافتٝ پبظٚٞؾ حاضبش ٕٞخبٛا٘ی داسد. ٘تیدبٝ پبظٚٞؾ نبٗ ٚ       
داسد ٘یبض تبا   ( وٝ ػشٔایٝ اختٕافی استثباط ٔبرثشی تبا ٌبشایؾ تبٝ وباسآفشیٙی       2007) ٕٞىاساٖ

( ٘یض تٝ ایٗ ٘تیدٝ دػت یافتٙبذ  2015) ٕٞىاساٖٚیٕثا ٚ  ٞای پظٚٞؾ حاضش ٔغاتمت داسد. یافتٝ
وٝ استما ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی اص عشیك تٛخٝ تبٝ ػبشٔایٝ اختٕبافی ٚ تمٛیبت آٖ ٔیؼبش اػبت.       

ٖ ( ٘ـبا 1394) ٕٞىاساٖ( ٚ اػٕافیّی ٚ 1395) ٕٞىاسأٖٙتؾشی ٚ  ٞای پظٚٞؾ سایٗ تٝفالٜٚ 
ٔرثش اػت وٝ ایٗ ٘تبایح   داد٘ذ وٝ تمٛیت ػشٔایٝ اختٕافی دس تٟثٛد ٚ استما ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی

ٞای پظٚٞؾ حاضش وٝ اثشتخـی ػشٔایٝ اختٕافی تش ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی سا تأییذ وبشد   تا یافتٝ
افی ( ٘یض تأییذ ؿذ وٝ ػشٔایٝ اختٕب 1393) ٕٞىاساٖپٛس ٚ  ٔغاتمت داسد. دس پظٚٞؾ فٙایت غالْ

 تش ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی تأثیشٌزاس اػت، أا ٔیضاٖ تأثیشٌزاسی ضقیف اػت.
اختٕبافی تبأثیش ٔثثبت ٚ     ٞای ٔشتٛط تٝ فشضیٝ دْٚ پظٚٞؾ ٘ـاٖ داد وٝ ػشٔایٝ یافتٝ

تٙیاٖ  ٞای دا٘ؾ ٞای پٛیا دس ؿشوت ٞای پٛیا داسد ٚ ٔٙدش تٝ تٟثٛد لاتّیت ٔقٙاداسی تش لاتّیت
ٌزاسی دا٘ؾ ٚ افضایؾ یبادٌیشی   تقأالت ٔرثش افشاد ٔٙدش تٝ اؿتشانؿٛد، تذیٗ ٔقٙا وٝ  ٔی

افشاد ؿذٜ ٚ دس تاصآسایی ٚ خزب ٔٙاتـ ٚ ٕٞچٙیٗ ٕٞاٍٞٙی تٛا٘ایی ؿبشوت تبا ٔحبیظ ٔبرثش     
( ٘یض دس پظٚٞؾ خٛد تبٝ ایبٗ ٘تیدبٝ دػبت     2017ٕٞىاساٖ )وٙذ. سدسیٍٛآالسواٖ ٚ  فُٕ ٔی

ٖ    ؿثىٝیافتٙذ وٝ تٛػقٝ ػشٔایٝ اختٕافی، ایداد  ٞبا ٚ   ٞای استثاعی لٛی ٔیباٖ افبشاد ػباصٔا
ٞبای   ٞا ٚ اٞذاف تٝ فٙٛاٖ یه فٙلش اػاػی ٚ وّیذی دس ایداد لاتّیبت  ٌزاسی اسصؽ اؿتشان

ٝ پٛیا اػت؛ ایٗ ٘تیدٝ تا  پبظٚٞؾ حاضبش وبٝ ػبشٔایٝ اختٕبافی تبش ایدباد ٚ تمٛیبت          یافتب
 اسد.ٞای دا٘ؾ تٙیاٖ ٔرثش اػت، ٔغاتمت د ٞای پٛیا دس ؿشوت لاتّیت

ٞای پٛیبا تبأثیش ٔثثبت ٚ     ٞای ٔشتٛط تٝ فشضیٝ ػْٛ پظٚٞؾ ٘ـاٖ داد وٝ لاتّیت یافتٝ
ٞبای   تٙیاٖ داسد، تذیٗ ٔقٙا وٝ ؿشوت ٞای دا٘ؾ تٝ واسآفشیٙی دس ؿشوت ٔقٙاداسی تش ٌشایؾ

ٞای ؿشوت، تاصآسایی، خزب  ٌیشی ٔٙاػة اص ٔٙاتـ ٚ تٛا٘ایی تٛا٘ٙذ تٝ ٔذد تٟشٜ تٙیاٖ ٔی دا٘ؾ
ٞای خذیذ ٚ دػتیاتی تبٝ   ٞا تا ٔٙاتـ ٔحذٚد، دس خٟت وـف فشكت ٚ ٕٞاٍٞٙی تٛا٘اییٔٙاتـ 

دس پبظٚٞؾ خبٛد تأییبذ     (2017ٕٞىباساٖ ) ٔضیت سلاتتی ٔرثش فُٕ وٙٙذ. سدسیٍٛآالسوباٖ ٚ  
ٞای پٛیا دس استما ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی ٔرثش اػت. ٘تایح پظٚٞؾ حاضبش ٘یبض    وشد٘ذ وٝ لاتّیت

ٞبای دا٘بؾ تٙیباٖ اص عشیبك      وٝ استما ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی دس ؿبشوت  ایٗ ٟٔٓ سا تأییذ وشد
 ٞا ٔیؼش اػت. ٞای پٛیای ؿشوت تمٛیت ٚ ایداد لاتّیت
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ٞبای دا٘بؾ    ٔشتٛط تٝ فشضیٝ نٟاسْ پظٚٞؾ ٘ـاٖ داد وٝ ػشٔایٝ اختٕافی دس ؿشوت یافتٝ
ٖ سدسیٍٛآالسوباٖ ٚ  تٝ وباسآفشیٙی ٔبرثش اػبت.     ٞای پٛیا تش ٌشایؾ تٙیاٖ اص عشیك لاتّیت  ٕٞىباسا

ٞای پٛیا تافبث تٟثبٛد ٚ    ( دس پظٚٞؾ خٛد تأییذ وشد٘ذ وٝ ػشٔایٝ اختٕافی اص عشیك لاتّیت2017)
ؿٛد. پظٚٞؾ حاضبش ٘یبض    اػپا٘یا ٔی وـاٚسصیٞای تخؾ  افضایؾ ٌشایؾ تٝ واسآفشیٙی دس ؿشوت
وباسآفشیٙی فبالٜٚ تبش     تٙیاٖ، افضایؾ ٌشایؾ تٝ ٞای دا٘ؾ تٝ ایٗ ٘تیدٝ دػت یافت وٝ دس ؿشوت

ٓ تٝ عبٛس   ٌیشد، عٛس ٔؼتمیٓ اص عشیك ػشٔایٝ اختٕافی كٛست ٔی ایٙىٝ تٝ ٚ اص عشیبك   غیشٔؼبتمی
تبٛاٖ تیباٖ ٕ٘بٛد وبٝ      تٙباتشایٗ ٔبی   ؛یاتبذ  ٞای پٛیا ؿشوت ٘یض استما ٔی ؿٙاػایی ٚ تاصآسایی لاتّیت

پیشأبٖٛ دس خٟبت    اختٕافی سا تبا تٛخبٝ تبٝ ٔحبیظ     ٞای ػشٔایٝ تٙیاٖ ٔـخلٝ ٞای دا٘ؾ ؿشوت
   ٝ وباس   تاصآسایی ٚ تمٛیت ٔٙاتـ خٛد تشای دػتیاتی تٝ ٔضیت سلاتتی ٚ تٟثٛد ٌشایؾ تبٝ وباسآفشیٙی تب

ٖ سدسیٍٛآالسواٖ ٚ  ٌیش٘ذ. ایٗ یافتٝ یا ٘تیدٝ پظٚٞؾ ٔی ٗ تبٝ سا  ( ٔغاتمبت داسد. 2017) ٕٞىباسا  یب
 ؿٛد: ٖ پیـٟٙاد ٔیتٙیا ٞای دا٘ؾ آٔذٜ تٝ ٔذیشاٖ ؿشوت تٝ دػتاػاع ٚ تا تٛخٝ تٝ ٘تایح 

ػاصٚواسی دس پیؾ ٌشفتٝ ؿٛد وٝ افشاد تشای حُ ٔؼائُ تقأُ ٚ استثاط تیـتشی تا -
 دسٖٚ ٚ تشٖٚ ؿشوت داؿتٝ تاؿٙذ.

 تش ٕٞىاسی ٌشٚٞی دس ؿشوت تأویذ ؿٛد ٚ افشاد سا تـٛیك تٝ فقاِیت تیـتش دس ٌشٜٚ ٕ٘ایٙذ. -
دیٍش افضا دس خٟت اسائٝ خذٔات ٚ افشاد سا تـٛیك وٙٙذ وٝ دا٘ؾ ٚ تدشتٝ خٛد سا تا -

 ٔحلٛالت خذیذ ٚ ٕٞچٙیٗ حُ ٔؼائُ، تٝ اؿتشان تٍزاس٘ذ.
اص افشاد خٛاػتٝ ؿٛد وٝ ٔحیظ پیشأٖٛ ٚ ٕٞچٙیٗ تاصاس سلاتت ؿشوت سا تشای فشضٝ -

 تحّیُ وٙٙذ. خذٔات ٚ ٔحلٛالت خذیذ
٘یشٚی دا٘ـی ٚ ٞای ٚ ٔٙاتـ ؿشوت ) ػاصٚواسی خاللا٘ٝ تشای اػتفادٜ تٟتش اص تٛا٘ایی-

 تىِٙٛٛطی( ٔغاتك تا ؽشفیت ٚ ٕٞچٙیٗ ٔحلٛالت ٚ خذٔات ؿشوت، دس پیؾ ٌشفتٝ ؿٛد.
وٝ واسوٙاٖ  تٝ كٛستیواسوٙاٖ ایداد وٙٙذ  دس تیٗخٛی ّٕٔٛ اص ٕٞذِی ٚ افتٕاد سا -

 تالؽ خٛد دس تحمك اٞذاف ٚ ٔٛفمیت ؿشوت سا ٕٞا٘ٙذ ٔٛفمیت خٛیؾ تپٙذاس٘ذ.

 َبی پژيَص محديدیت

ٞای دا٘ؾ تٙیاٖ  ؿشوت -تٛاٖ تٝ خأقٝ آٔاسی پظٚٞؾ  ٞای پظٚٞؾ حاضش ٔی حذٚدیتاص ٔ
ٞبای ٔٛخبٛد اص خٙثبٝ     وٝ ٔحذٚد تٝ یه اػتاٖ تٛدٜ ٚ تایذ تفباٚت  -اػتاٖ آرستایداٖ ؿشلی

اػاع تقٕیٓ ٘تبایح پبظٚٞؾ تبٝ     یٗتٝ ساػاختاسی ٚ ٔحیغی سا ٔذ ٘ؾش لشاس داد، اؿاسٜ ٕ٘ٛد. 
 اص ػٛی دیٍش، ایٗ یٍش دس وـٛس تایذ خا٘ة احتیاط سا تٝ فُٕ آٚسد.ٞای د ٞا ٚ ػاصٔاٖ ؿشوت
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ٝ  آٖ اػت ٘تبایح  ٕٔىٗ اػت، تٛدٜ پشػـٙأٝ ٔتىی اص حاكُ ٞای پاػخ تٝ پظٚٞؾ  فّبت  تب

 دس افبشاد  داٚسی ٚ پیؾ رٞٙیت ٕٞا٘ٙذ تٛػظ پظٚٞـٍش وٙتشَ لاتُ غیش فٛأُ اص تشخی تأثیش

 .٘ثاؿذ ٞا ػایش ػاصٔاٖتٝ  تقٕیٓ لاتُ ... ٚ پشػـٙأٝ تىٕیُ

 َبی آتی پیطىُبد بٍ پژيَص

ؿبٛد وبٝ    ٞای آتی تبٝ پظٚٞـبٍشاٖ پیـبٟٙاد ٔبی     تٝ فٙٛاٖ سٕٞٙٛدی تشای پیـثشد پظٚٞؾ
ٞای وٛنه ٚ ٔتٛػظ، كٙایـ پاییٗ دػتی ٘فت ٚ ٌباص ٚ   ٔٛضٛؿ پظٚٞؾ حاضش سا دس ؿشوت

ػی وشدٜ ٚ ٘تبایح سا تبا   كٙقت خٛدسٚػاصی وٝ تٝ ِحاػ واسآفشیٙی ؽشفیت الصْ سا داس٘ذ، تشس
ؿبٛد وبٝ اص ٔتییشٞبای ٔا٘ٙبذ فشٞٙبً       ٔبی  پیـبٟٙاد پظٚٞؾ حاضش ٔمایؼٝ وٙٙذ. ٕٞچٙیٗ 

ٌبش دس ٔٛضبٛؿ پبظٚٞؾ     ٚ تؼٟیٓ دا٘ؾ تٝ فٙٛاٖ ٔتییش ٔیا٘دی یا تقذیُ ػاصٔا٘ی، ٔذیشیت
 حاضش تٟشٜ ٌشفتٝ ؿٛد.
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