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چکيده
قجىههبی ارتمبفی یىی اظ مهم ترطی اثعاضهرب ثرطای رهرب ی قرس هؿرت س

مكری ثؿرمبض مهرم زض

ثؿتطؾبظی رهت ایزبز اضظـ مكتطن ایفب میو س .ثب ضقرس تسؾرقه قرجىههربی ارتمربفی لرع

ام مرت

ارتمبفی وبضثطا مع ز چ سا قسه اؾت .ثب تسره ثه مف ام مت ارتمبفی زض ایزبز اضظـ مكتطن ،هرس
اظ پػ هف حبضط تجمم ربیگبه ام مت ارتمبفی زض ذلرك اضظـ مكرتطن زض قرجىههربی ارتمربفی اؾرت.
پػ هف حبضط اظ سؿ مغبلقبت تسنمفی ،همجؿتگی ثب هس

وبضثطزی اؾرت ظیرطا اظ تربیذ یبفترههربی آ

میتسا ثطای حل مكىالت ربمقه اؾتفبزه وطز .ربمقه آمبضی مسضز مغبلقه قهط سا قهط تهطا هؿت س وه
فضس حسالل یىی اظ قجىههبی ارتمبفی میثبق س .ثب تسره ثه فطمسل وسوطا ثرطای ربمقره آمربضی ربمقم
 389فط اظ وبضثطا قجىههبی ارتمبفی ثرهف رسا مس ره آمربضی ا ترربة قرس س .اثرعاض ررطزآ ضی زازههرب
پطؾف بمه اؾت وه ض ایی پبیبیی آ مسضز تأیمس لطاض رطفت .تبیذ پػ هف حبوی اظ آ اؾت وره هسیرت
ارتمبفی ،هسیت قرهی هسیت حطفه ای تأحمط مخجت مق بزاضی ثط ذلك اضظـ مكرتطن زض قرجىههربی
ارتمبفی زاض س .همچ م ام مت ارتمبفی ضاثغه ثم هسیت ارتمبفی ،هسیت قرهی هسیت حطفهای ضا ثط
ایزبز ذلك اضظـ مكتطن ثهنسضت مخجت تقسیل می مبیس.
کليدواصهها:

اهنیت اجتواعي ،خلق ارسش هطتزک ،هوي ت اجتو اعي ،ض ثهه اجتو اعي ،ه ذلس اسی
هعادالت ساختاری.

 .1اؾتبزیبض ،زا كىسه مسیطیت التهبز ،زا كگبه تطثمت مسضؼ ،تهطا  ،ایطا (colabi@modares.ac.ir
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مقدمه
امط ظه فسامل ثؿمبضی ثط ایزبز اضظـ مكتطن زض ثؿرتط قرجىههربی ارتمربفی احطررصاض
هؿت س وه اظ ثم آ هب میتسا ثه ام مت ارتمبفی اقبضه وطز .ف ب ضیهبی رسیس ضؾب های ثرب
وبضوطزهب

مفهبی یػهای وه زاض س تأحمط ظیبزی ثط مفهس ذلك اضظـ مكتطن رصاقرته

تب ممعا ظیبزی ثط ارعای مرتلف ربمقه تأحمطرصاض س .ممعا تقبمالت زض قجىههبی ارتمبفی
مع تغممطاتی ضا زض ثؿمبضی اظ مؤلفههبی اؾبؾی مطتجظ ثب ظ سری فطزی ارتمربفی اظرملره
ام مت ارتمبفی قىل ذساهس زاز .قرجىه هربی ارتمربفی ثرب ا تمربل آ ری اعالفربت ،زازه
ؾطمبیه ،فبنله ظمب

مىب ضا اظ ممب ثطزاقته اؾت .چ م تحسالتی مسررت افرعایف مربظ

ثه ام مت ارتمبفی میقسز ثب ایزبز تغممط زض ؾبذتبضهب میتسا س اضظـ مكتطن ضا ثه رسز
آ ضز .ذغطات قجىههبی ارتمبفی زغسغهای زائمی اؾت ف ب ضیهبی سی ثط ض اثظ ممب
وبضثطا تأحمط رصاقته اؾت .همچ م قجىههبی ارتمبفی مزبظی ثه لحربػ فمسممرت یربفت
زض ممب وبضثطا

ثب رؿتطه ؾمـ رغطافمبیی زض زض

مطظهبی ملی ،تجرسیل قرس ثره یره

اضتجبط قرهی فبضك ثسز اظ هط سؿ و تطل اظ ؾسی مطارـ لسضت ،ثه ؾملهای ثریثرسیل
زض فطنه اضتجبعبت تجسیل قسها س ظمم ههبی تأحمطرصاضی ذبضد اظ و تطل ز لتهب

هبزهبی

لسضت ضا زض رسامـ ثه رسز آ ضزها س .اظ ؾسیی زیگط تمبیل هبزهبی مرتلف ثط حضرسض هرط
چه ثمكتط احطثرف زض قجىههربی ارتمربفی ،ترأحمطات قرگطفی ضا ثرط مؤلفرههربی مرتلرف
ؾمبؾی ،التهبزی ارتمبفی رصاضزه قجىههبی ارتمبفی ثه یىی اظ زغسغههبی ام متی ثرطای
ثؿمبضی اظ وبضثطا تجسیل قسه اؾت

(ؾربیی همىبضا

 .)1400 ،ام مت ارتمبفی ثه مق ربی افرعایف

ضفبه ارتمبؿ ،ضفـ گطا ی ؾمبؾی ،ارتمبفی ،التهبزی فطه گی رفته میقرسز تحرت ترأحمط
فسامل رس برس ی اظرمله ضؾب ههبی ارتمربفی اؾرت

(فكربیطی همىربضا

 .)1400 ،زض الرـ ذلرك

اضظـ مكتطن میتسا س متفب ت اظ مؿئسلمت ارتمربفی ثبقرس ضاهری ثرطای ایزربز اضظـ
التهبزی اظ عطیك ثهجسز مؿبئل مكىالت ارتمبفی اؾت .اظ عط
چ ه وؿی ثسز اظ مبظ عجمقی ا ؿب ثه ق بذته قس

زیگط هسیت ثره مق ری

مقطفری قرس ثره چمرعی یرب رربیی

كأت می رمطز احؿبؼ تقلك ثه یه رط ه ،آربهی مكتطن رمقی ذلك اضظـ مكرتطن
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ضا ثه همطاه ذساهس زاقت .ثهضغم تحمممربت ثریقرمبضی وره زض ذهرسل هسیرت تسؾرظ
محممب نسضت رطفته اؾت ،ثطضؾی تأحمط هم ظمب رس هق بؾیهبی مرتلرف هسیرت ومترط
مسضز تسره ا سیكم سا لطاض رطفته پمكم ه مغبلقبتی زض ای ذهرسل ثمكرتط متمطورع ثرط
ثطضؾی تأحمطات هط یه اظ ا ساؿ هسیت ثه ت هربیی اؾرت .ایر زض حربلی اؾرت وره ثطضؾری
همظمب رس ههبی مرتلف هسیت تحلمل تقبضضبت آ هب میتسا س تبیذ مرسضز ترسرهی ضا
زض اذتمبض پػ هكگطا لطاض زهس .زض ای ممرب تقرساز محرس زی اظ محممرب زض حرسظههربی
مرتلف مسیطیتی ض ا ق بؾی ربمقهق بؾی ثه ثطضؾی تأحمط هسیت قرهی ارتمربفی
پطزاذتها س

(ضقف

1

همىبضا  2015 ،ضزمس س

2

همىبضا

 .)2004 ،فال ه ثط ای  ،ثحطا هسیرت بقری

اظ قطایظ رسیس فضبی رهب ی قسه و س ی اؾت اظ مهمتطی فسامل ثرط ظ ثحرطا هسیرت
زض رسامـ فقلی ،رؿتطـ ن قت اضتجبعبت ثه یػه فضبی مزبظی ای تط رت قرجىههربی
ارتمبفی ؾبیجطی اؾت

(مقمبض همىربضا

 .)1391 ،یىی اظ رس ههبی ؿجتبً رسیرس اظ هسیرت وره

ثهتبظری مسضز الجبل پػ هكگطا لطاض زاضز ،هسیت حطفهای اؾت .هسیرت حطفرهای زض الرـ
ثمب می زاضز وه فطز زض عسل ز ضه فقبلمت یب آمسظـ حطفه ذبل ،چگس ه انرسل حطفرهای
قس زض آ ظمم ه ذبل ضا فطامیرمطز
زیگط ام مت یىی اظ رساضاتطی

(ثبضثسض المعض 2015 ،3رطمسالیسا

ثسررسا سا .)2017 ،4اظ ؾسی

قمتهبی ثكطیت ام مت پبیساض اظ ضط ضیترطی

مبظهربی

رسامـ ثكطی امط ظی اؾت .امط ظه ؾب هربی ؾمبؾری مرتلرف زض ز مرب هعی رههربی لبثرل
تسرهی ضا زض ثسزرههبی ملی ثطای تأمم ام مرت ارتمربفی پرمفثم ری مری مبی رس .ام مرت
ارتمبفی زض ضاؾتبی ذلك اضظـ مكتطن اظ مبظهب ضرط ضتهربی پبیرهای فرطز ربمقره
تلمی میقسز وه فمسا یب اذتالل زض آ  ،پمبمسهب ثبظتبةهبی گطا و رسه ذغط ربوی ثره
ز جبل زاضز

(یسهب ؿ

 .)2017 ،5ام مت ارتمبفی اظرمله العامبت اؾبؾی تسؾقه پبیرساض مرسظ

یه ربمقه ثه قمبض میض ز .جسز احؿبؼ ام مت زض قجىههبی ارتمبفی اظ یهؾس مط هربی
1. Reshef.
2. Redmond.
3. Barbour and Lammers.
4. Jermolajeva and Bogdanova.
5. Johansen.
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پسیب زض ربمقه ضا ثه قست تحلمل ثرطزه اظ ؾرسیی زیگرط ذلرك اضظـ مكرتطن ضا وربهف
می زهس م زط ثه افعایف هعی ه هبی ارتمبفی ثس

اضتمرب ذرسمبت قرجىههربی ارتمربفی

ذساهس قس .ثه زلمل لبثلمتهبی فطا ا قجىههبی ارتمبفی ؾمط و ترطل اذجربض مطالجرت اظ
محمظ ،ربمقهپصیطی ؾمبؾی ارتمبفی ،ایزربز همجؿرتگی ثرم اررعا رس ربرس ربمقره
حمبیت اظ ه زبضهبی ارتمبفی ،قجىههبی ارتمبفی زض پی ذلك قطایغی هؿرت س وره زض آ
فطز رط ه هبی ارتمبفی ثب اعمم ب ذبعط ثه فقبلمت ثپطزاظ س .سقتبضی وه مالحؾه میقسز
پسیكی فلمی ثهم ؾسض ثطضؾی تأحمط هسیت قرهی ،هسیت ارتمبفی هسیت حطفرهای ثرط
ذلك اضظـ مكتطن زض ممب وبضثطا قجىههبی ارتمبفی اؾت زض آ مرف تقرسیلررطی
ام مت ارتمبفی مسضز ثطضؾی لطاض رطفته اؾت وه ثه زلمل س ثسز مسضسؿ مریتسا رس رربمی
مخجت زض حسظه مغبلقبت مفبهمم ام مت ثبقس ث بثطای میتسا هس

انرلی ثربضظ ا زرب

ای تحممك ضا ثه ای نسضت ثمب مسز :ثطضؾی مف تقسیلرطی ام مت ارتمربفی زض ضاثغره
ثم هسیت ارتمبفی ،قرهی حطفه ای ثط ذلك اضظـ مكتطن .ثه فجبضتی ؾؤال پرػ هف
ای اؾت وه آیب متغمطهبی هسیت قرهی ،هسیرت ارتمربفی هسیرت حطفرهای ثرط ذلرك
اضظـ مكتطن تأحمط زاضز؟ متغمط ام مت ارتمبفی چره مكری زض ضاثغره هسیرت قرهری،
هسیت ارتمبفی هسیت حطفهای ثط ذلك اضظـ مكتطن ذساهس زاقت؟
 .1مباني نظزی
زض ای ثرف ثه مط ض ارمبلی مهمتطی مجبحج مغطحقسه زض ذهسل ام مت ارتمبفی،
ذلك اضظـ مكتطن ،هسیت فطزی ارتمبفی حطفهای ،اظ م ؾط نربحت ؾرطا پطزاذتره
ذساهس قس ؾپؽ مجب ی ؾطی مسرسز زض ذهسل تحمممبت مغبلقبت ا زرب رطفتره
ثمب فطضمههبی تحممك ف سا ذساهس قس.
 .1-1اهنیت اجتواعي
ثهعسض ولی ام مت ضا میتسا اظ مغه ؾط ارتمبفی فطه گی ،ضرقمتی آضا تلمری ورطز
وه ا ؿب زض هبیت ایم ی ؿجت ثه رب  ،مبل ،بمسؼ ،حمخمت ،هسیت ،اضتجبعبت ،تفىرطات،
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اضظـ هبی ذسز چه زض ظمب حبل چه زض آی سه اعمم ب زاقرته قرجب هض ظ ضا ثرب تحمرل
حسالل ذغط ممى ؾپطی ؾبظز

(وساضی

ظیمب مه .)2011 ،1ام مت امطی شاتی ثطای ا ؿب

حرك

عجمقی ا اؾت .ام مت مفهسمی چ سثقسی اؾت وه می تسا آ ضا زض اثقبز مرتلف التهبزی،
ؾمبؾی ،ارتمبفی ،فطه گی ،ا ؿب ی مساضز زیگط مع ثطضؾی ورطز

(هبمربالی

 .)2005 ،2اظ ممرب

اثقبز مرتلف ام مت تمطوع ای ممبله ثه زلمل محس زیتهبی پػ هكری ثرط ام مرت ارتمربفی
اؾت .ام مت زاضای ز ثُقس شه ی فم ی اؾت .زض مفهس فم ی جسز تهسیس ثط ضس اضظـهرب
زض مفهس شه ی ،جسز احؿبؼِ تطؼ اظ مسضز هزمه لطاض رطفت اضظـهب مغطح مریقرسز.
ام مت ارتمبفی فجبضت اؾت اظ ممعا آضامف ذبعط شه ی ض ا ی زض مسضز ای ىه چمرسض زض
ثطاثط ذغطات ارتمبفی معاحمت زیگطا زض ربمقه مهس مت زاضیرم ثرط ثطزاقرتهرب
پ ساقت هبی مب ؿجت ثه محمظ تأومس زاضز .زض الـ ام مت ارتمبفی ثه حفرؼ یػرریهربیی
اقبضه زاضز وه ثط اؾبؼ آ افطاز ذسز ضا ثه ف سا یه رط ه ارتمبفی للمساز مریو رس ثرب
ر جه هبیی اظ ظ سری فطز اضتجبط زاض س وه هسیت رط هی فطز ضا قىل میزهس زض الـ ام مت
ارتمبفی بؽط ثط ام مت قهط سا زض قجىه تقبمالت فطز ،ز لرت ارتمربؿ اؾرت .ام مرت
ارتمبفی ضقمتی اؾت وه ضرم حفرؼ حطاؾرت اظ اضظـهربی اؾبؾری ه زبضهربی
ربمقه ،اظ عط

ؾبیط ثبظیگطا (افطاز ،هبزهبی مؿئسل ز لت) مع اعمم ب ذبعط زاقرته

احؿبؼ ضضبیت مبیس

(حبتمی همىبضا

 .)1397 ،ظمب ی وه اظ ام مت ارتمبفی نحجت میقسز،

اغلت ثط ثؿتطهبی ارتمبفی ام مت ثرف تأومس می قسز .ام مت ارتمربفی ،ذهرلتی رمقری
زاضز ؾغح تحلمل آ ثه ؾغح فطز ت عل پمسا میو س .ام مت ارتمبفی فطای سی پسیرب اؾرت
وه زض اضتجبط ثب هسیت م بفـ متمبثل قىل میرمطز .ام مت ارتمبفی زض یه مفهس

ؾرمـ،

حمسق ثكط ،تسؾقه ،مؿبئل ر ؿمتی مساضز زیگطی ضا وه ثه آ ثطچؿت ام مت ا ؿب ی ظزه
میقسز ،زض ثطمیرمطز .مؤلفههبیی ؾمط فسالت زض ؾغح ملی ،ضیكهور ورطز فمرط ،آظازی
ؿلهبی آتی ثطای ثه اضث ثطز یه محمظ ؾبلم زض مفهس ام مت ارتمبفی مغطح میرطزز.

1. Kovari and Zimanye.
2. Hamalainen.
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م ؾسض اظ ام مت ارتمبفی ،رط ه همجؿرتهای اظ مرطز زض یره ؾرطظمم (للمرط ) زض امترساز
ظمب ی اؾت وه زاضای احؿبؼ رمقری ثؿرظ یبفتره

هبزی ره قرسه ،آزاة ضؾرس فطارمرط،

لسضتم س ثه ا ساظه وبفی لبثل اعمم ب اؾت وه حمبت ارتمبفی ضا زض ظمب ی عرسال ی ثممره
میو س تغممطات آضا تسأ ثب ا تؾبضات لبثل پمفثم ی ضا زض ممب مرطزمف تزطثره مریو رس.
زض الـ ام مت ارتمبفی آ اؾت وه چگس ه رسامـ ،م ربفـ هسیتكرب ضا ذلرك ثبظتسلمرس
میو س

(ثملگم

 .)2003 ،1ام مت ارتمبفی ثهف رسا تسا ربیی ربمقره ثرطای حفرؼ یػرریهربی

اؾبؾیاـ تحت قطایظ تغممط تهسیسات القری محتمرل تقطیرف مریقرسز ثرط اضتجربط
عزیه ممب هسیرت ،ربمقره ام مرت تأومرس زاضز .زض ایر پرػ هف ،ام مرت ارتمربفی ثرب
مغبلقبت پمكم

ثطضؾی تحمممبت ا زب رطفته ،ثط اؾبؼ چهبض ثُقس ظیط ؾ زمسه مریقرسز:

ام مت رب ی ،ام مت فبعفی ،ام مت مبلی ام مت اضتجبعی

(ومم2008 ،2

زیؽ.)2010 ،3

اهنیت جاني :احؿربؼ فرطز ثرطای حفبؽرت اظ ؾرالمتی ظ رسری ذرسز زض ممبثلره ثرب
تهسیسات ثمط ی افم اظ ارتمبفی ،محمغی ثهساقتی اؾرت وره ومفمرت ؾرالمتی ا ضا ثره
ذغط می ا ساظز ثه ثمب زیگط ام مت رب ی یق ی تضمم رؿم رب افطاز زض ممبثل ذغطات
آؾمتهبیی وه مب ـ ازامه حمبت آ ب میقسز.
اهنیت هالي :تضمم زاضاییهبی افطاز اظ ؾطلت اعمم ب ذبعطی اؾرت وره اظ ترأمم
مبظهبی مبزی مبلی ذب سازه حبنل می قسز .زض الـ ثه ثمرب زیگرط ام مرت مربلی زض یره
ربمقه ثطمی رطزز ثه ممعا آؾسزری ذبعطی وه اظ زض امب مب س امسال زاضاییهب زض محمظ
فمسمی ذهسنی رسز زاضز.
اهنیت عاطفي :اعمم ب اظ ای ىه زیگطا مع مب ضا ز ؾرت زاض رس زض غرم قربزی مرب
قطیه هؿت س ثه ثمب زیگط ام مت فبعفی ممعا ؾهمم ثسز زیگطا زض قبزیهبی افرطاز یرب
ممعا تمبیل زذبلت زیگطا زض ضفـ مكىالت یىسیگط اؾت.

1. Bilgin.
2. Kim.
3. Daase.
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اهنیت ارتثاطي :مزمسفه تقبمالتی وه فطز ثب افرطاز ربمقره زاضز افتمربزی وره زض ثطلرطاضی
اضتجبط ثب زیگطا

رسز زاضز م زط ثه تؿىم ض حی فطز میرطزز .زض الـ ام مت اضتجربعی ،ممرعا

تقبمالت افطاز ضا زض یه ربمقه ثب ذب سازه ،عزیىب

زیگط افطاز ربمقه میؾ زس.

 .2-1خلق ارسش هطتزک
اؾبؼ مفهس ذلك اضظـ مكتطن اظ ثحطا مبلی ؾربل  2008 2007مرمالزی ضورسز
التهبزی آ ؾبلهب حبنل میقسز ظیطا التهبززا هب محممب مریذساؾرت س وره ثممربضی
ؾطمبیه زاضی ضا زضمب و س ثه ز جبل ضاه حل ثطای ضفـ ای مكىل ثسز س امرب مفهرس ذلرك
اضظـ مكتطن وه زض زؾتسض وبض ربمقه مس ی لطاض رطفته اؾت ،تسؾظ مبیىل پسضتط مبضن
وطامط 1زض ؾبل  2011ممالزی ثمب قسه اؾت .مفهس اضظـ مكتطن ثرط ضاثغره ثرم افرطاز
ربمقه متمطوع می قسز ثقس ارتمبفی ؾمبؾی ربمقه ضا مع زض ثطمیرمطز .پسضتط وطامرط
ثمب میو س وه ارط قطوتهب ثتسا س مسفممت ذسز ضا ثب پمكطفتهبی ارتمبفی پمس س زه رس،
ثؿمبضی اظ ضاه هبی رسیس ضا ثطای تأمم
رؿتطـ ثبظاض ایزبز میو س

(پسضتط

مبظهبی رسیس ،ثه زؾت آ ضز وبضایی ،ایزبز تمبیع
وطامرط .)2011 ،اضظـ مكتطن ثره ایر نرسضت تقطیرف

میقسز :ؾمبؾتهب قمسههبی فملمبتی وه همظمب ثب پمكجطز قطایظ التهربزی ارتمربفی
ربمقهای وه زض آ فقبلمت میو س ثبفج افعایف معیت ضلبثتی مریررطزز .ایر ؾمبؾرتهرب
م زط ثه ثهجسز قطایظ ؾمبؾری ارتمربفی ربمقرهای وره قرطوت زض آ فقبلمرت مریو رس
میرطزز تئسضی ذلك اضظـ مكتطن ثط اضتجبط التهبزی ارتمربفی تمطورع زاضز ؾرقی
میو س وه ای اضتجبط ضا رؿتطـ زهس

(مییط

2

همىربضا

 .)2018 ،ذلرك اضظـ مكرتطن ،قربمل

ذظمكیهب ض ـهبی فملمبتی اؾت وه لسضت ضلبثرت یره قرطوت ضا تمسیرت ورطزه
همظمب قطایظ التهبزی ارتمبفی آ قطوت ضا ثهجسز میثركس ،ذلك اضظـ مكرتطن ثرط
ق بؾبیی تسؾقه ضاثغه ثم پمكطفت ارتمبفی التهبزی تمطورع مریو رس .مفهرس اضظـ

1. Porter and Kramer.
2. Meyer.
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مكتطن ثهف سا السامبت یه قطوت زض رهت تالـ ثرطای حرل مؿربئل ارتمربفی ضرم
ایزبز ؾسز التهبزی مع ثمب میقسز

(وطی

1

همىبضا

 .)2014 ،زض الـ اضظـ مكرتطن مغرهای

ثم اضظـهبی التهبزی اضظـهبی وؿت وبض اؾت.
 .3-1هويت ضخصي ،2اجتواعي 3و حزفهای

4

مؿئله هسیت 5مسضسؿ تبظهای مؿت اظ زیطثبظ شه ا ؿب ضا ثه ذسز مكغسل زاقته اؾرت.
ا ؿب اظ ظمب ی وه آغبظ ثه ق بذت ذسز وطز مؿئله هسیت ثرطایف مغرطح رطزیرس .ثرب تسرره ثره
رؿتطزری مفهس هسیت ،زا كم سا فلرس ا ؿرب ی ارتمربفی اثقربز مرتلرف ضا زض اضتجربط ثرب
هسیت اضائه مسزها س .ثمكتط ض ا ق بؾب

ؾطیهپطزاظا قرهمت ،هسیت ضا زض زضرره رؿرت

امطی فطزی قرهی میزا س .اوخط ای ؾطیهپطزاظا  ،هسیت ارتمبفی ضا ا ىبض میو رس ،ثلىره
ای ز سؿ هسیت ضا متمبیع مؿتمل اظ یىسیگط للمساز میو س(رلمحمسی .)1381،هسیت افرطاز زض
عی فطای س ضقس قىل میرمطز .ای هسیت زض مت ارتمبؿ فطه گی ضقس میو س وه فرطز زض آ
ربمقهپصیط قسه اؾت .زض الـ ،هسیت اظ مبظ عجمقی ا ؿب ثه ق بذته قرس

مقطفری قرس ثره

چمعی یب ربیی كأت میرمطز .ای احؿبؼ مبظ ثه تقلك ،مبظی شاتی اؾبؾی اؾت وره زض هرط
فطز رسز زاضز .اهممت هسیت زض تكطیح ضفتبض فطزی ،مجحخی اؾت وه امط ظه ثهقست اظ ؾرسی
التهبززا ب

مسضز تسره رؿتطزهای لطاض زاضز (ا تمط  2016 ،6آوطلرس

 2004ؾمهی ال ؾس

وطا ترس  2005 ،7ضزمس رس همىربضا ،

 .)2018 ،8هسیت فطزی زض مزمسؿ ثه سفی آربهی اعالق میقسز وه هط فرطز زض

زض فطای س ارتمبفی قس

تقبمل ثب زیگطا زضثبضه ذسز وؿت میو رس .ا تمرط ( )2016هسیرت

فطزی ضا ثط اؾبؼ ممعا تقلمبت زض ی فطز تقطیف میو رس .تقلمربت زض ری زض یره تقطیرف

1. Crane.
2. Personal Identity.
3. Social Identity.
4. Professional Identity.
5. Identity.
6. Autiero.
7. Akerlof and Kranton.
8. Sihi and Lawson.
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ولی ثمب گط ای مغلت اؾت وه افمبل فطز میتسا س آحبض

تبیذ آ ضا تحت تأحمط لطاض زهرس .ایر

ذسزآربهی ثه نسضتی ؿجتبً ؾبظمب یبفته ثهمخبثه ثركی اظ ؾب قرهرمتی حبئرل

اؾرغه ثرم

ز مبی ثط ی زض ی فطز اؾت زض هط حسظه یب ممسا تقبمالتی ،ضاثغه ا ضا ثب ذرسز زیگرطا
ت ؾمم

و فهبیف ضا تقسیل میو س (ضقف همىبضا

 .)2015 ،رمس ع 1مقتمس اؾت هسیرت قرهری

ضا ثبیس ذلك مسز تمطیجبً ثهعسض مسا آ ضا ثب تسره ثه تزطثمربت مت ربلز ظ رسری ض ظمرطه
رطایفهبی تغممـ و سه هبزهبی امرط ظی مرسضز ت ؾرمم تزطثره لرطاض زاز .زض ممبثرل ،هسیرت
ارتمبفی ثه ضاثغه ثم ذسز زیگطا یب رط ههبی ارتمربفی زیگرط اقربضه زاضز .مفهرس هسیرت
ارتمبفی ا لم ثبض زض ؾبل  1979ممالزی تسؾظ تبفل تط رط 2مغرطح رطزیرس وره ثقرسهب مرسضز
تسره رمرـ ثریقرمبضی اظ ا سیكرم سا لرطاض رطفرت .هسیرت ،مزمسفرهای اظ ذهسنرمبت
مكرهبت ارتمبفی ،فطه گی ،ض ا ی ،فلؿفی ،ظیؿتی تبضیری همؿب ی اؾت وه ثط یگب گی یرب
همب سی افضبی آ زاللت میو س آ ضا زض یه ؽط ظمب ی مىب ی مقم  ،ثهعسض مكررم،
لبثل لجسل آربهب ه ،اظ ؾبیط رط

ههب متمبیع میؾبظز (و طی ؽ

3

همىربضا

 .)2011 ،ممبیؿه ممرب ذرسز

ثب زیگطا مسرت میقسز وه فطز ثه تفب تهبی ممب ذسز آ هب یب تفب تهبی ررط ه ارتمربفی
ذسیف رط ه ارتمبفی زیگطی الف قسه هسیتی م حهرطثهفرطز متمربیع ثرطای ذسیكرت
لبئل رطزز .آربهی فطز اظ ای ىه فضسی اظ یه رط ه یب ربمقره اؾرت رؿرتم ررب زض تىرسی
هسیت رط هی یب ارتمبفی ا ثه قمبض میض ز .میتسا رفت هسیت ارتمبفی ثطای یه رط ه ثره
م عله قرهمت ثطای یره فرطز اؾرت .انرغالح هسیرت زض نرسضتی وره ؾرر اظ و كرگطا
ارتمبفی ثبقس فجبضت اؾت اظ فطای س مق بؾبظی ثط اؾربؼ یره یػرری فطه گری یرب مزمسفره
ثههمپمسؾتهای اظ یػریهبی فطه گی وه ثط م بثـ مق بیی زیگرط ا
زیسیسؾس

لسیرت زازه مریقرسز (وؿرتلع

 .)2020 ،4احؿبؼ فعت فؽ رمقی همگب ی ،فبمل ثؿمبض مهمری زض حرسه قرىلرمرطی

هسیتهبی ارتمبفی مطز هط وكسض اؾت .قرغل ،یىری اظ مهرمترطی

تأحمطررصاضتطی

ررسه

1. Giddens.
2. Henri Tajfel and John Turner.
3. Canrinus.
4. Castles and Davidson.
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ظ سری افطاز اؾت وه میتسا س مف تقمم و سهای زض ضفتبض افطاز زض ربمقه زاقرته ثبقرس .هسیرت
حطفهای زض الـ ثمب میزاضز وه فطز زض عسل ز ضه فقبلمرت یرب آمرسظـ حطفره ذربل ،چگس ره
انسل حطفهای قس زض آ ظمم ه ذبل

ضا فطامیرمطز (رطمسالیرسا

ثسررسا سا .)2017 ،زاقرت هسیرت

حطفهای فال ه ثط ای ىه فبمل مهمی زض افعایف افتمبزثه فؽ فطزی اؾت ،فبملی رهت ثطلرطاضی
اضتجبعبت ارتمربفی

مرع اؾرت (محمرسزی ثسض رو

جئری .)1398 ،زض ررس ل قرمبضه  1ثره ثطذری اظ

پػ هفهبی مطتجظ ثب پػ هف پطزاذته قسه اؾت.
جذول  :1پیطینه پژوهصهای هزتثط
پضوهشگز (سال)
1

سضزرط

عنوان
اضظـآفطی رررری زض ثرررررف ذررررسمبت

همىربضا

()2020
وررررس

مطالجتهبی ثهساقتی

2

تررأحمط اضظـ قرهرری ثررط ذلررك اضظـ

همىرررربضا

()2019
ولررس ل

مكتطن
3

ایزبز اضظـ ارتمبفی همبه گی ض اثرظ

همىرربضا

زض همىبضیهبی ز لتی-ذهسنی

()2017
اقررر بیسض ؾررربچؽ

4

()2017
غائررررس

5

همىرررربضا

()2015
حممررسیپررسض ضرجرری
()1397
ؾرررلغب ی همىررربضا
()1397

نتيجه
هسیت حطفه ای لسی زض ثرف ذرسمبت م زرط ثره
همىربضی رؿرتطزه شی فقرب قرسه ذلرك اضظـ
مكتطن ضا ثه همطاه زاضز.
تبیذ پػ هف كب زه سه آ اؾت وره اضظـهربی
قرهرری افررطاز تررأحمط مؿررتمممی ثررط ایزرربز اضظـ
مكتطن زاضز.
همبه گی ض اثظ ثب تأحمط ثط فملىطز ؽمفه ای
هسیرت حطفرره ای وبضو ررب ثبفررج ایزرربز اضظـ
ارتمبفی

ذلك اضظـ مكتطن ذساهس قس.

تأحمط هسیت شی فقب ثرط اضظـآفطی ری زض

هسیت ارتمبفی ثط ت فهبی ممرب شی فقرب غلجره

قجىههبی شی فـ مجت ی ثط مؿئله

وطزه م زط ثه اضظـآفطی ی میرطزز.

ایزبز اضظـ زض رسامرـ ؾرالمت آ الیر :

ایزبز هسیت ارتمبفی م زط ثه فقبلمتهبیی ذساهس

تأحمط هسیت ارتمبفی ثط مكبضوت مكتطی

قس وه ثبفج ایزبز اضظـ مكتطن میقس س.
احؿبؼ تقلك همجؿرتگی ثره

پمف ثم ری احؿربؼ ام مرت ارتمربفی ثرط

هسیت ارتمبفی

اؾبؼ هسیت ارتمبفی ،هسـ فطه گری

ربمقه ،مؤلفه ای مهم زض احؿبؼ ام مرت ارتمربفی

مق سیت

اؾت.

ثطضؾی ضاثغه قجىه هبی ارتمبفی مزربظی

اؾتفبزه اظ قجىه هبی ارتمبفی ضاثغره مؿرتمممی ثرب

تحررت تلفر همررطاه ثررب هسیررت ام مررت

هسیت ام مت ارتمبفی زاضز ثط هسیت ارتمبفی

ارتمبفی زا كزسیب

مع تأحمطرصاض اؾت.

1. Nordgren.
2. Koo.
3. Caldwell.
4. Schneider and Sachs.
5. Zhao.
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 .4-1توسعه هذل هفهوهي و پیصفزضها
غائس همىبضا ( )2015زض پػ هف ذسز ثرب ف رسا «ایزربز اضظـ زض رسامرـ ؾرالمت
آ الی  :تأحمط هسیت ارتمبفی ثط مكبضوت مكتطی» ثه ای

تمزه ضؾمس س وره ایزربز هسیرت

ارتمبفی م زط ثه فقبلمت هبیی ذساهس قس وه ثبفج ایزبز اضظـ مكتطن میقس س .همچ م
اق بیسض ؾبچؽ ( )2017زض پػ هف ذسز ثب ف سا «تأحمط هسیت شی فقب ثط اضظـآفطی ی
زض قجىههبی شی فـ مجت ی ثط مؿئله» ثب اؾتفبزه اظ ؾطیه هسیت ارتمبفی ثرهف رسا اثرعاضی
ثطای پمس س افطاز ثب یىسیگط ،ثه ای

تمزه ضؾمس س وه هسیت ارتمربفی ثرط تر فهربی ممرب

شی فقب غلجه وطزه م زط ثه اضظـآفطی ی میرطزز .ثط ای اؾبؼ فطضمه ظیط مغرطح قرسه
اؾت:
فطضمه ا ل :هسیت ارتمبفی وبضثطا قجىههبی ارتمبفی ثط ذلك اضظـ مكتطن احطرصاض
اؾت.
تبیذ پػ هف وس

همىبضا ف زض ؾبل  2019ممالزی ثب ف سا «ترأحمط اضظـ قرهری

ثط ذلك اضظـ مكتطن» وه ثه ثطضؾی اضتجبط ممرب اضظـ قرهری ذلرك اضظـ مكرتطن
پطزاذتها س كب زاز وه اضظـ قرهی قبمل هسیت قرهی افطاز اؾت وه ثط ذلك اضظـ
مكتطن تأحمط زاضز .ثط ای اؾبؼ فطضمه ظیط مغطح قسه اؾت.
فطضمه ز  :هسیت قرهی وبضثطا قجىههبی ارتمبفی ثط ذلك اضظـ مكتطن احطررصاض
اؾت.
تبیذ پػ هف ولس ل همىبضا ( )2017ثب ف سا «ایزبز اضظـ ارتمربفی همربه گی
ض اثظ زض همىبضیهبی ز لتی-ذهسنی» كب زه سه آ اؾت وه همبه گی ض اثظ ثب ترأحمط
ثط فملىطز ؽمفهای هسیت حطفهای وبضو ب ثبفج ایزبز اضظـ ارتمربفی ذلرك اضظـ
مكتطن ذساهرس قرس .همچ رم

تربیذ پرػ هف رسضزرط

همىربضا ( )2020ثرب ف رسا

«اضظـ آفطی ی زض ثرف ذسمبت مطالجتهبی ثهساقتی» كب میزهرس وره هسیرت حطفرهای
لسی زض ثرف ذسمبت م زط ثه همىبضی رؿتطزه شی فقب قسه ذلرك اضظـ مكرتطن ضا
ثه همطاه زاضز .ثط ای اؾبؼ فطضمه ظیط مغطح قسه اؾت.
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فطضمه ؾس  :هسیت حطفهای وبضثطا قجىه هبی ارتمبفی ثط ذلك اضظـ مكتطن احطرصاض
اؾت.
اظ ؾسی زیگط قبیگب

ضؾتمی زض ؾبل  1390عی پػ هكی ثه ای

تمزه زؾت یبفت رس

وه هسیت ارتمبفی ثب احؿبؼ ام مت ضاثغه مق بزاضی زاضز .تط رط هؿرال  1زض ؾربل 2001
ممالزی مع عی پػ هكی وه ثط ض ی هسیت ارتمبفی قرهی ظ ب

احؿبؼ ام مرت زض

آ ب ا زب زاز س ثه رسز ضاثغهای مخجت مق بزاض زض ایر ذهرسل پری ثطز رس همچ رم
حممسیپسض ضرجی ( )1397زض پػ هف ذسز ثب ف سا پمفثم ی احؿبؼ ام مرت ارتمربفی
ثط اؾبؼ هسیت ارتمبفی ،هسـ فطه گی مق سیت ،ثره ایر

تمزره ضؾرمس س وره هسیرت

ارتمبفی احؿبؼ تقلك همجؿتگی ثه ربمقه ،مؤلفهای مهم زض احؿربؼ ام مرت ارتمربفی
اؾت .ؾلغب ی همىبضا ( )1397مع زض پػ هف ذسز ضاثغره قرجىههربی ارتمربفی ضا ثرب
هسیت ام مت ارتمبفی مسضز ثطضؾی لطاض زازه احط آ ثه تأیمس ضؾمس ث بثطای ثب تسره ثره
مغبلقبت رفتهقسه فطضمبت زیگط تحممك حبضط ثهنسضت ظیط قىل رطفت:
فطضمه چهبض  :ام مت ارتمبفی وربضثطا قرجىههربی ارتمربفی ثرط ضاثغره ممرب هسیرت
ارتمبفی ذلك اضظـ مكتطن احطرصاض اؾت.
فطضمه پ زم :ام مت ارتمبفی وبضثطا قجىههبی ارتمبفی ثط ضاثغه ممب هسیت قرهی
ذلك اضظـ مكتطن احطرصاض اؾت.
فطضمه قكم :ام مت ارتمبفی وبضثطا قجىههبی ارتمبفی ثط ضاثغه ممب هسیت حطفرهای
ذلك اضظـ مكتطن احطرصاض اؾت.
ثب رمـث سی مغبلت رفتهقسه مغبلقبت ا زب قسه میتسا مسل مفهسمی تحممك حبضرط
ضا ثهنسضت قىل قمبضه  1ضؾم مسز وه زضثطزاض سه ض اثظ تئسضیه

سآ ضا ره متغمطهربی

تحممك اؾت.

1. Turner and Haslem.
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ام مت ارتمبفی
هسیت ارتمبفی

هسیت قرهی

فطضمه 1

فطضمه  4فطضمه 5

فطضمه 2

فطضمه 6
ذلك اضظـ مكتطن

فطضمه 3
هسیت حطفه ای

ضهل  :1هذل هفهوهي تحقیق

 .2روششناسي تحقيق
پػ هف حبضط اظ سؿ مغبلقبت تسنمفی ،همجؿتگی ثب هس

وبضثطزی اؾت ظیطا اظ

تبیذ یبفته هبی آ می تسا ثطای حل مكىالت ارتمربفی اؾرتفبزه ورطز .اظ م ؾرط رسؿ
زازه هبی پػ هف ،ومی ثه حؿبة می آیس .ربمقه آمبضی مسضز ثطضؾی قبمل قرهط سا
قهط تهطا وه فضس حسالل یىی اظ قجىه هبی ارتمبفی می ثبق س .ثه زلمل بمقم ثرسز
ربمقه آمبضی
قهط تهطا

فس زؾتطؾی ثه قمبض زلمك افضبی ربمقه

رؿتطزری آ هب زض ؾغح

حزم ربمقه بمحس ز تقرسازی اظ افرطاز ربمقره ثره ف رسا مس ره آمربضی

ا تربة رطزیس س .ض ـ مس ه رمطی ثه نسضت زض زؾتطؼ تقساز مس ه ثرب اؾرتفبزه اظ
فطمسل وسوطا ثطای ربمقه بمحس ز 384 ،فرط محبؾرجه رطزیرس .رهرت ض یربض یی ثرب
مكىل پط كس پطؾف بمه هب ،تقساز  500پطؾف بمه تسظیـ قس وه ثرب زض ؾرط ررطفت
محس زیت هبی پب سمی وط ب اظ ای تقساز 389 ،پطؾف بمره مقتجرط ثطركرت زازه قرسه
رسز زاقت وه مسضز تزعیه تحلم ل لطاض رطفت .زض ای تحممك ثطای رمـ آ ضی زازه هب
اظ پطؾف بمه هبی اؾتب ساضز اؾتفبزه قسه اؾت .ثه زلمل ای ىه پطؾف بمه هبی اؾرتب ساضز
می ثبیؿت تطرمه

ثسمی ؾبظی می قس ،مزسزاً ض ایی پبیبیی آ هب مسضز ؾ زف لرطاض
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رطفت .زض پػ هف حبضط ،رهت ؾ زف ض ایی پطؾف بمه ،اظ ض ـ ض ایری محترسا
ؾبظه اؾتفبزه قسه اؾت .ثطای ؾ زف ض ایی محتسا ،پطؾف بمه زض اذتمبض ذجطرب لطاض
رطفت ،ذجطرب تحممك قبمل مترههم
ثبظاضیبثی زیزمتبل

ؾطی

وبضق بؾرب حرسظه هربی وربضآفطی ی،

ام مت پػ هی ثسز س وه ثط اؾبؼ ؾطات اضائه قسه اظ ؾسی ایكرب ،

انالحبت الظ نسضت رطفت .ثطای ؾ زف ض ایی ؾبظه مع ،اظ تحلمل فبملی تأیمسی
ممساض ثبض فبملی هط ؾبظه اؾتفبزه قس وه تبیذ آ زض رس ل قمبضه  4كرب زازه قرسه
اؾت .ثطای ؾ زف پبیبیی پطؾف بمه اظ ض ـ آلفبی وط جبخ اؾتفبزه قرسه اؾرت وره
تبیذ آ مع زض رس ل قمبضه  2لبثل مكبهسه اؾت.
جذول  :2ساختار پزسصناهه و ضزاية پايايي ضاخصها
ساسه

متغيز

ذلك اضظـ

ذلك اضظـ

مكتطن

مكتطن

()2016

هسیت

بضیس ضزمس س

ارتمبفی
هسیت

هسیت
قرهی

شماره

منبع
ض زب

سؤاالت

ضیس

1-5

همىبضا ()2004
بضیس ضزمس س
همىبضا ()2004

حطفهای

()1992

ارتمبفی

ام مت اضتجبعی

0/709

0/836

0/885

6-8

0/737

0/713

0/863

9-11

0/692

0/765

0/708

12-14

0/804

0/754

0/865

3

ام مت رب ی
ام مت فبعفی

0/ 7

2

هسیت

ام مت

0/ 5

بشرگتز اس 0/7

بشرگتز اس

1

مبئل اقفسضث

ام مت مبلی

AVE
بشرگتز اس

آلفای کزونباخ

پایایي تزکيبي

15-18
ضیچبضز)2003( 4

19-22
23-26

0/644

0/920

0/927

27-30

1. Ranjan and Read.
2. Nario-Redmond.
3. Mael and Ashforth.
4. Richard.
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ثب تسره ثه ای ىه ضطیت آلفبی وط جبخ پبیبیی تطومجی رسیههبی مسضز ؾر زف زض هرط
یه اظ متغمطهبی مرسضز ثطضؾری ثربالتط اظ  0/7اؾرت ،مریترسا تمزره رطفرت وره پبیربیی
پطؾف بمه زض ؾغح ذسثی لطاض زاضز مسضز تأیمس اؾت .محبؾرجبت تزعیره تحلمرلهربی
آمبضی ای پػ هف ثب اؾتفبزه اظ ط افعاض

Spss

Smart-pls

ؿره  2ا زب رطفت.

 .3تجشیهوتحليل یافتهها
یػریهبی رمقمتق بذتی پبؾدزه سرب زض رس ل قمبضه  3آ ضزه قسه اؾت.
جذول  :3ويژگي جوعیتضناختي پاسخدهنذگاى
متغيز
ر ؿمت

ؾ

تحهمالت

درصد

طبقهبندی

فزاواني

ظ

156

 40/1زضنس

مطز

233

 59/9زضنس

ظیط  25ؾبل

51

 13/1زضنس

 25تب 35

132

 33/8زضنس

 36تب 45

93

 23/9زضنس

 46تب 55

79

 20/3زضنس

 55ثه ثبال

34

 8/9زضنس

زیپلم یب ظیط زیپلم

29

 7/6زضنس

لمؿب ؽ

189

 48/5زضنس

فسقلمؿب ؽ

154

 39/6زضنس

زوتطا

17

 4/3زضنس

فزاواني

ثب تسره ثه رس ل فسق اوخط پبؾدزه سرب ( 59/9زضنس) مطز ثسز س .همچ م ثبظه ؾر ی
ثم  25تب  35ؾبل زضنس ثمكتطی اظ ؾبیط رط ههب ضا ثه ذسز اذتهبل زازه اؾت.
مهم تطی هس

تحلمل فبملی تأیمسی ،تقمم ممعا تسا مسل فبمل اظ لجل تقمم قرسه ثرب

مزمسفه زازههبی مكبهسه قسه اؾت .ثه فجبضتی تحلمل فبملی تأیمرسی زضنرسز تقمرم ایر
مؿئله اؾت وه آیب تقساز فبملهب ثبضهبی متغمطهبیی وه ض ی ایر فبمرلهرب ا رساظهرمرطی
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قسها س ،ثب آ چه ثط اؾبؼ تئسضی مسلهبی ؾطی ا تؾبض میضفت ا غجبق زاضز .زض ررس ل 4
ذط ری مطثسط ثه ثبضهبی فبملی زض ط افعاض  PLSاضائه قسه اؾت.
جذول  :4تار عاهلي ضاخصها
شاخص

بار
عاملي

شاخص

بار

بار

شاخص

عاملي

عاملي

بار

شاخص

عاملي

شاخص

بار
عاملي

Q1

0/860

Q7

0/870

Q13

0/809

Q19

0/712

Q25

0/724

Q2

0/825

Q8

0/595

Q14

0/826

Q20

0/642

Q26

0/644

Q3

0/700

Q9

0/713

Q15

0/817

Q21

0/444

Q27

0/724

Q4

0/807

Q10

0/722

Q16

0/840

Q22

0/431

Q28

0/744

Q5

0/683

Q11

0/769

Q17

0/708

Q23

0/701

Q29

0/613

Q6

0/895

Q12

0/799

Q18

0/619

Q24

0/711

Q30

0/624

ثبضهبی فبملی قبذمهب ،ممعا همجؿتگی قبذمهبی یه ؾبظه ثرب آ ؾربظه ضا كرب
میزه س .ارط ممساض ای ثبضهبی فبملی ثطاثط یب ثمكتط اظ ممساض  0/4ثبقس ،كب زه رسه پبیربیی
مسضز لجسل مسل ا ساظهرمطی اؾت .همب عسض وه زض رس ل  3ثبض فبملی تمربمی قربذمهرب
ثمكتط اظ  0/4اؾت وه ای امط كب زه سه م بؾت ثسز ای مقمبض اؾت.
ض ایی ارطا مقمبضی ثطای ثطاظـ مسل ثمط ی اؾت وه كب میزهس قبذمهربی یره
متغمط ثه چه ممعا ثب قبذم هبی متغمطهبی زیگط متفب ت اؾت .زض ذط ری ط افرعاض

PLS

ظمب ی میتسا مم ازفب و مم زازه هب زاضای ض ایی ارطا هؿت س وه افساز ظیط لغط انلی اظ افساز
لطاض رطفته ثط ض ی لغط انلی ومتط ثبق س .ذط ری مطثسعه زض رس ل  5آ ضزه قسه اؾت.
جذول  :5هاتزيس هزتوط ته روايي واگزا
1

2

3

4

ام مت ارتمبفی

0/802

ذلك اضظـ مكتطن

0/747

0/842

هسیت ارتمبفی

0/722

0/717

0/859

هسیت حطفهای

0/703

0/760

0/702

0/831

هسیت قرهی

0/788

0/710

0/735

0/688

5

0/896
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ثب تسره ثه مبتطیؽ فسق ،مسل اظ ؾط ض ایی ارطا م بؾت اؾت.
قبذم مىسیی ثطاظـ مقمبضی ثطای ثطاظـ ولی مسل اؾت .ایر قربذم فرسزی
ثم نفط تب یه اؾت وه هطچه ثه یه عزیه تط ثبقس ،ثمب گط ای اؾت وه مسل افتجربض
ومفمت ثبالتطی زاضز .ای قبذم تبثقی اظ مزرص ض حبنرل ضرطة متسؾرظ قربذم
اقتطان همه متغمطهب

ضطیت تجمم متغمطهبی اثؿته اؾت .ؾره ممرساض 0/25 ،0/01

 0/36ثه تطتمت ثمب گط ثطاظـ ضقمف ،متسؾظ لرسی مرسل هؿرت س .زض ایر پرػ هف
ممساض قبذم مىسیی ثطاظـ ثطاثط ثب  0/796ثه زؾت آمسه اؾرت وره كرب مری زهرس
ثطاظـ ولی مسل لسی اؾت.
زض ای پػ هف ثطای آظمس فطضمه هرب اظ ض ـ مقربزالت ؾربذتبضی اؾرتفبزه قرسه
اؾت .زض ازامه ثه ومه ضطیت ضرطؾمس
مؿمط كب زه سه ضاثغه فلی ،قست

آمبضه  tفطضمه هب ا زب قسه اؾت .ضرطیت

رهت ضاثغه ثم ز ؾبظه اؾت وه زض ثبظه  - 1تب

 + 1لطاض زاضز .ارط ای ضطیت ثطاثط ثب فسز نفط قسز ،كب می زهس وه ثرم ز ؾربظه
ضاثغه فلی ذغی رسز ساضز ،ارط مخجت ثبقس كب می زهس وه ثب افعایف متغمط مؿتمل،
متغمط اثؿته مع افعایف می یبثس ارط م فی ثبقس ،كب می زهس وره ثرب افرعایف متغمرط
مؿتمل ،متغمط اثؿته وبهف می یبثس .آمبضه  tثطای ممربزیط ثمكرتط اظ  1/96كرب زه رسه
مق بزاضی ضاثغه اؾت .ای ضطایت
اضائه قسه اؾت.

تبیذ آظمس فطضمه هب زض قىل  3 2ررس ل 6
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ضهل  :2خزوجي نزمافشار  PLSهزتوط ته ضزاية هسیز

ضهل  :3خزوجي نزمافشار  PLSهزتوط ته آهاره t
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جذول  :6ضزية هسیز و آهاره  tفزضیات
ضزیب مسيز

آماره t

نتيجه

هسیت ارتمبفی  ذلك اضظـ مكتطن

0/684

11/139

تأیمس

هسیت قرهی  ذلك اضظـ مكتطن

0/628

9/103

تأیمس

هسیت حطفهای  ذلك اضظـ مكتطن

0/544

8/212

تأیمس

هسیت ارتمبفی ام مت ارتمبفی  ذلك اضظـ مكتطن

0/166

3/835

تأیمس

هسیت قرهی ام مت ارتمبفی  ذلك اضظـ مكتطن

0/483

3/224

تأیمس

هسیت حطفهای ام مت ارتمبفی  ذلك اضظـ مكتطن

0/771

4/242

تأیمس

مسيز

ثب تسره ثه اقىبل رس ل فسق ،زض فطضمه ا ل ضطیت مؿمط  0/684آمبضه  tثطاثرط ثرب
 11/139اؾت ،ث بثطای هسیت ارتمبفی ثط ذلك اضظـ مكتطن تأحمط مخجت مق بزاضی زاضز
هسیت ارتمبفی حس ز  68زضنس ذلك اضظـ مكتطن ضا تحت ترأحمط لرطاض مریزهرس .زض
فطضمه ز

ضطیت مؿمط  0/628آمبضه  tثطاثط ثب  9/103اؾت ،ث بثطای هسیت قرهی ثرط

ذلك اضظـ مكتطن تأحمط مخجت مق بزاضی زاضز هسیت قرهی حس ز  62زضنرس ذلرك
اضظـ مكتطن ضا تحت تأحمط لطاض می زهس .زض فطضمه ؾس ضرطیت مؿرمط  0/544آمربضه t
ثطاثط ثب  8/212اؾت ،ث بثطای هسیت حطفه ای ثط ذلك اضظـ مكتطن تأحمط مخجت مق بزاضی
زاضز هسیت حطفهای حس ز  54زضنس ذلك اضظـ مكتطن ضا تحت تأحمط لطاض میزهس .زض
فطضمه چهبض مكرم رطزیس وه ام مت ارتمبفی ضاثغره متغمرط هسیرت ارتمربفی ذلرك
اضظـ مكتطن ضا ثه ممعا  0/166تحت تأحمط لطاض می زهس .زض فطضمه پ زم مع مكرم قس
وه ام مت ارتمبفی ضاثغه متغمط هسیت ارتمبفی ذلك اضظـ مكتطن ضا ثهنرسضت مخجرت
ثه ممعا  0/483تقسیل می مبیس .همچ م زض فطضمه قكم احط تقسیلرطی ام مرت ارتمربفی
ثط ضاثغه هسیت حطفهای ذلك اضظـ مكتطن ثه ممعا  0/771تأیمس رطزیس.
 .4نتيجهگيزی و پيشنهادها
هس

هط پػ هف زؾتمبثی ثه تبیزی اؾت وه اظ عطیك آ ثترسا ثره اهرسا

مكرهری

زؾت یبفت .فال ه ثط ای ثبیس تسره زاقت وه تبیذ پػ هف میتسا س قبلسزهای ثطای ؾربیط
تحمممبت پػ هف هبی زیگط فطاهم و س ث بثطای ثب تسره ثه آ چه ثمب قس ،میتسا رفرت
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وه ام مت زض یه ربمقه ،چبضچسة اؾبؾی آ ربمقه ضا تكىمل میزهس وه میتسا رس ظمم ره
تقبمالت مخجت ؾبظ سه ضا ثطای افضبی آ ربمقه زض اثقبز مرتلف رؿتطـ زهس ث ربثطای
هس

انلی ای پػ هف ،تجمم

مف ام مت ارتمبفی زض ضاثغه ثم هسیت قرهی ،هسیرت

ارتمبفی هسیت حطفهای زض ایزبز اضظـ مكتطن ثسزه اؾت.
مغبلقه م بثـ تحمممبت پمكم

كب زه سه ای ثسز اضظـهربی فرطزی مرف اؾبؾری

ث مبزی زض قىل رمطی هسیت افرطاز زاض رس .اظ ؾرسی زیگرط زض ممرب مغبلقربت ا زرب قرسه،
پػ هف هبی ا سوی رسز زاقت وه كب میزاز اضظـهب هسیت قرهی زض ایزبز ذلرك
اضظـ مكتطن زض ممب وبضثطا قجىههبی مزبظی مف ؾبظ سهای زاض س ث بثطای ثرب ف بیرت
ثه ای ؾبثمه پػ هكی تبیذ ای تحممك كب زاز وه هسیت ارتمبفی ،قرهری حطفرهای
وبضثطا قجىههبی مزبظی زض ایطا  ،مف ؾبظ سهای زض ذلك اضظـ مكتطن ثب تسلمسو سرب
محتسای آ الی ایفب می و س وه ای

تبیذ ثب تبیذ پػ هف وس

همىبضا ( ،)2019غائرس

همىبضا ( ،)2015اق بیسض ؾبچؽ ( ،)2017ولس ل همىربضا ()2017

رسضزرط

همىبضا ( )2020همضاؾتب ثسز.
همچ م ای پػ هف ثه ثطضؾی مف تقسیلرط ام مت ارتمبفی مع پطزاذته اؾت .تربیذ
حبنل اظ ای ثطضؾی كب زاز وه ام مت ارتمبفی مف هسیت وبضثطا قجىههبی ارتمبفی
زض ایزبز اضظـ مكتطن ثب تسلمسو سرب محتسای ای قجىههب ضا ثه قىل مخجتی تحرت ترأحمط
لطاض میزهس .ای امط ثه آ مق ب اؾت وه چ ب چه افطاز ،هسیت ارتمبفی ،قرهی حطفهای
ذسز ضا تمسیت وطزه اضتجبعبت ارتمبفی ثمكتطی زاقته ثبق س اظ ؾسی زیگرط اظ انربلت
فطزی قرهی همچ م لسضت تسا م سی حطفهای ثمكتطی زض ذسز احؿربؼ و رس
مت بؾت ثب آ  ،احؿبؼ ام مت ثمكتطی هم میو س ای امط م زط ثه ایزربز ذلرك اضظـ
مكتطن ثب تسلمسو سرب محتسای قجىههبی مزبظی می رطزز وه زض هبیت ثره اضظـآفطی ری
ز ؾسیه م تهی می رطزز .تأیمس قس ایر فطضرمبت ثرب تربیذ فطضرمبت قربیگب

ضؾرتمی

( ،)1390تط ررط هؿررال ( ،)2001حممررسیپررسض ضرجرری ( )1397ؾررلغب ی همىرربضا
( )1397همضاؾتب ثسز.
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احؿبؼ ام مت اظ مؿبئلی اؾت وه ثه یمم
قبیس تهسض قسز وه ای رعاضه ،ت هب ثطای رهب
وه فضبیی فطا مىب

بقی اظ قطایظ ارتمبفی اؾت هطچ رس
القی نسق می و س زض رهب مزبظی

فطاظمب اؾت وبضایی ساضز امب ثبیس رفت می تسا رهب مساظی

ضا رسا اظ رهب

القی ت مسه زض آ زض ؾط رطفت .هسیت ظ رسری آ الیر وربضثطا زض

فضبی مزبظی

فضربی ارتمربفی القری

قجىه هبی ارتمبفی آ  ،بقی اظ فطه رو

اؾت وه زض آ لطاض زاض س ثط ایزبز اضظـ هبی مكرتطن مؤحط رس .الجتره جبیرس اظ ترأحمط
رهب ی قس

زرطررس ی اضظـ هربی محلری زض ربمقره قرجىه ای رسیرس غبفرل قرس.

همب عسض وه پمف تط مع اقبضه قس ثی تطزیس اظ فسامل مؤحط زض ایزبز ام مرت ارتمربفی،
احؿبؼ ؾطثل سی افتربض ثه فطه و زاقت هسیت اؾت .ارط زض ممب افرطاز ربمقره
احؿبؼ هسیت رسز ساقته ثبقس ،گبه آ هب ثه هسیت هبی فبضیره ای ذساهرس ثرسز .اظ
ممب هسیت هبی فبضیه ای هم آ هسیتی می تسا س ربیگعی هسیت افطاز قسز وه اضظـ هب
ه زبضهبی لسی تطی ؿجت ثه ؾبیط هسیت هب زاقرته ثبقرس م زرط ثره ایزربز اضظـ
مكتطن قسز.
تقبمل ثب ربمقه
هم فطاهم وطزه

وؿت ق بذت

آربهی ثمكتط اظ ربمقه ،احؿبؼ ام مت ثمكرتطی

م زط ثه ذلك اضظـ مكتطن می ررطزز .افرطازی وره هسیرت ذرسز ضا

تمسیت ىطزه ا س ،ثه زلمل تطؼ اظ حضسض زض ربمقره فرس قر بذت ربمقره قربیس
احؿبؼ بتسا ی ذسز زض ممبثل مكىالت احتمبلی ،احؿبؼ ام مت ومترطی هرم زاض رس.
الجته ای ضاثغه می تسا س ثه نسضت فىؽ هم تفؿمط قرسز یق ری افرطازی وره احؿربؼ
ام مت ثمكتطی زاقته ا س ،تقبمل ثمكتطی ثب ربمقه زاقته هسیت ارتمربفی آ رب ثمكرتط
قىل رطفته اؾت ث بثطای ثب تسره ثه تمزه احهبقرسه اظ ایر مغبلقره ،مری ترسا ثره
زؾت ا سضوبضا

ثط بمه ضیعا قجىه هبی ارتمبفی پمك هبز مسز زض ایزبز ظیطؾبذت هرب

همچ م تسلمس محتسا ق طایغی ضا فطاهم آ ض س وه مسرجبت افعایف افتمبز وربضثطا ضا
زض پی زاقته ثبقس چطاوه زض ای نسضت مری تسا رس اظ معایربی اضظـ آفطی ری متمبثرل
ثهطه م س رطز س

ای امط متضم ثمبی وؿت وبض ضضبیتم سی وبضثطا زض زضاظمرست
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ذساهس ثسز .همچ م اظ آ زبیی وه هسیت ارتمربفی ،قرهری
تؿطی ثه ظ سری القی افطاز اؾت

حطفره ای افرطاز لبثرل

ثبفج ایزبز اضظـ مكتطن ذساهس قرس ،ث ربثطای

ضط ضی اؾت وه اظ ثط بمه هبی سآ ضا ه رهت تمسیت هسیت ارتمربفی افرطاز اؾرتفبزه
قسز .همچ م ثب تسره ثه تأحمط هسیت قرهی ،ارتمربفی
مكتطن پمك هبز می ر طزز وه هبزهب

حطفره ای ثرط ذلرك اضظـ

ؾبظمب هربی ام متری مطثسعره زض ضاؾرتبی فرطاهم

آ ضز قطایغی رهت تمسیت هسیت افطاز تالـ و س.
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حبتمی ،فلی احمسی ،ثرتمبض اؾمقملی ،فغب ( ،)1397ثطضؾی فسامل مطتجظ ثب ممرعا احؿربؼ
ام مت ارتمبفی قهط سا مسضز مغبلقه ظ رب قرهط وطمب كربه ،پرػ هفهربی ضاهجرطزی مؿربئل



ارتمبفی ایطا .103-121 ،)3( 4 ،
حممسیپسض ،ضحمم

ضرجی ،فبعمه ( ،)1397پمف ثم ی احؿبؼ ام مت ارتمربفی ثرط اؾربؼ

هسیت ارتمبفی ،هسـ فطه گی

مق سیت ،پػ هف هبی ضاهجطزی مؿبئل ارتمبفی ایطا 7 ،

(.97 -111 ،)1


ؾربیی ،محمسفلی حىممی ،فلریمحمرس آلربیی ،محؿر ( ،)1400ترس ی ضاهجرطز مرسیطیت
قجىههبی ارتمبفی ثب ض یىطز ام مت ملی رمهسضی اؾالمی ایطا  ،فهل بمه فلمی ام مت ملی11 ،
(.95-138 ،)39



ؾلغب ی ،اذتط ؾلغب ی ،پطؾتس اممسی ،ضؾرسل ( ،)1397ثطضؾری ضاثغره قرجىههربی ارتمربفی
مزبظی تحت تلف همطاه ثب هسیت ام مت ارتمبفی زا كزسیب  ،فهل بمه پػ هفهبی اعالفبتی
ر بیی.117-136 ،)1( 13 ،



قبیگب  ،فطیجب ضؾتمی ،فبعمه ( ،)1390هسیت ارتمبفی احؿبؼ ام مت (مغبلقه مسضزی ظ رب
تهطا ) ،ثط بمهضیعی ضفبه تسؾقه ارتمبفی.149-182 ،)3( 9 ،



فكبیطی ،عبهب ل جطی ثطظیب  ،فلی بممب  ،فبعمه مهتطی آضا ی ،محمس ( ،)1400ثطضؾری ترأحمط
مهط

ضؾب ههبی رمقی ثط ام مت ارتمبفی قهط سا  ،فهل بمه فلمری ام مرت ملری،)39( 11 ،

.321-344
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محمسزی ثسض و ،محمس

جئی ،حمعه ( ،)1398فسامل مؤحط ثط هسیت حطفرهای مقلرم :مرط ضی

ؾب م س ،تسؾقه حطفهای مقلم.77-94 ،)1( 4 ،
مقمبض ،حطیب فسلیپسض ،نمس ذبوؿبض ،فبئعه ( ،)1391قجىههبی ارتمربفی مزربظی ثحرطا هسیرت
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