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چکیذُ
التهبز ٔمبٔٚتی یه ققبض ٘یؿت؛ یه ٚالقیت التهبزی اؾت و ٝقبذمٞبی آٖ ضیك ٝزض فُٕ
زاضز ٝ٘ ،حطف .زض ثحج التهبز ٔمبٔٚتی ٘جبیس ٔ ٕٝٞؿئِٛیتٞب ٚ ٚؽبیف ضا ثٌ ٝطزٖ زِٚتٕطزاٖ
ا٘ساذت ،ثّى٘ ٝمف ٔطزْ ثؿیبض ٟٔٓتط  ٚحؿبؼتط اؾت.
ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٔٛضٛؿ التهبز ٔمبٔٚتی ،پػٞٚف حبضط ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔیسا٘ی ،تىٙیه
پیٕبیف ،اثعاض تحمیك پطؾكٙبٔ ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاضٞبی  ،Smart PLS ٚ SPSSث ٝز٘جبَ ثطضؾی ٘مف
ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض ٌطا یف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اؾت .ربٔق ٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف ،قٟط٘ٚساٖ
ثبالی  18ؾبَ قٟط وطٔب٘كبٞ ٜؿتٙس و ٝثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ تقساز ٘ 384فط اظ آٟ٘ب ث ٝفٛٙاٖ
حزٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝا٘س.
٘تبیذ ایٗ تحمیك٘ ،كبٖزٙٞس ٜضاثغٔ ٝخجتٔ ،ؿتمیٓ ٔ ٚقٙبزاض ثیٗ تٕبٔی ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔ ٚتغیط
ٚاثؿت ٝپػٞٚف اؾت؛ ثسیٗ نٛضت وٞ ٝطچٔ ٝیعاٖ وُ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ( ٚ )0/32قبذمٞبی آٖ،
یقٙی افتٕبز ارتٕبفی ( ،)P; 0/38ا٘ؿزبْ ارتٕبفی (ٔ ،)P; 0/31كبضوت ارتٕبفی ( ،)P; 0/33آٌبٞی
ارتٕبفی ( ٚ )P; 0/30تقبُٔ ارتٕبفی ( )P; 0/24زض ثیٗ قٟط٘ٚساٖ ثیكتط ثبقسٌ ،طایف ث ٝاٍِٞٛبی
التهبز ٔمبٔٚتی ثیكتط أىبٖپصیط ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ ٘تبیذ حبنُ اظ ٔسَ ٔقبزِ ٝؾبذتبضی (Smart
)٘ PLSكبٖ زاز ؤ ٝتغیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض ٔزٕٛؿ  0/48اظ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٌطایف ث ٝالتهبز
ٔمبٔٚتی ضا تجییٗ ٔیوٙس .ثب ٔس ٘ؾط لطاض زازٖ ٔمبزیط ٔطثٛط ث ٝحزٓ احط ،قبذم ضطیت تقییٗ ایٗ
ٔمساض زض حس ٔتٛؾظ ( )0/23ثطآٚضز ٔیقٛز.
ٍاژگبى کلیذی :اٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی ،ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ،ؾطٔبی ٝارتٕبفی ،قٟط
وطٔب٘كب.ٜ
. 1اؾتبزیبض ٌط ٜٚربٔقٝقٙبؾیٚ ،احس اؾالْآثبز غطة ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،اؾالْآثبز غطة ،ایطاٖٛ٘( .یؿٙسٔ ٜؿئ)َٛ
. 2زا٘كیبض ٌط ٜٚربٔقٝقٙبؾی ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،زا٘كىس ٜفّ ْٛارتٕبفی  -ایطاٖ.
. 3اؾتبزیبض ٌط ٜٚفّ ْٛؾیبؾی ،زا٘كىس ٜفّ ْٛا٘ؿب٘یٚ ،احس وطٔب٘كب ،ٜزا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،وطٔب٘كب ،ٜایطاٖ
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ثب ؽٟٛض ا٘مالة اؾالٔی ،قىُ رسیسی اظ حىٔٛت زض ز٘یب پسیساض قس و ٝثٙبی ؾبظٌبضی ثب لغت
لسضت اؾتىجبض ضا ٘ساقت  ٚثٔ ٝجبضظ ٜثب آٖ پطزاذت .ؽٟٛض چٙیٗ حىٔٛتی ،آٖ  ٓٞزض ٔٙغم ٝذبٚضٔیب٘ٝ
و ٝاظ ِحبػ التهبزی  ٚغئٛپّیتیىی زاضای إٞیت ثؿیبض اؾت ،ثبفج قس و٘ ٝؾبْ اؾتىجبض رٟب٘ی ثب تٕبْ
لٛا ثٔ ٝجبضظ ٜثب ا٘مالة اؾالٔی ثطذیعز .ثب پبیبٖ یبفتٗ ر ٚ ًٙقىؿت اؾتىجبض زض ظٔیٞٝٙبی ٘ؾبٔی،
تٟبرٕبت ث ٝفطنٞٝبی زیٍط وكیس ٜقس .یىی اظ ایٗ فطنٞٝب و ٝثٝذهٛل زض ؾبَٞبی اذیط ثب
تٟبرٕبت ٌؿتطزٛٔ ٜار ٝقس« ،ٜفطن ٝالتهبزی» اؾت .ثٙبثطایٗ ذٛز ا٘مالة اؾالٔی ٔىّف ثٛ٘ ٝآٚضی ٚ
٘ؾطیٝپطزاظی  ٚاٍِٛؾبظی زض فطنٞٝبی رسیس التهبزی اؾتٞ .ط وكٛضی و ٝفّٓ اؾتىجبضؾتیعی ضا
ثطپب وٙس٘ ،یبظٔٙس چٙیٗ اٍِٞٛبیی اؾت .یىی اظ ایٗ ٔفبٞیٓ «التهبز ٔمبٔٚتی» اؾت.
ثٙب ث ٝتقطیف ثطذی اظ التهبززا٘بٖ اظ التهبز ٔمبٔٚتی ،ایٗ ٘ٛؿ التهبز ٔقٕٛال زض ضٚیبضٚیی  ٚتمبثُ ثب
التهبز ٚاثؿتٔ ٚ ٝهطفوٙٙس ٜیه وكٛض لطاض ٔیٌیطز وٙٔ ٝفقُ ٘یؿت  ٚزض ٔمبثُ اٞساف التهبزی
ؾّغ ،ٝایؿتبزٌی ٔیوٙس  ٚؾقی زض تغییط ؾبذتبضٞبی التهبزی ٔٛرٛز  ٚثٔٛیوطزٖ آٖ ثط اؾبؼ
رٟبٖ ثیٙی  ٚاٞساف زاضز .ثطای تسا ْٚایٗ ٘ٛؿ التهبز ،ثبیس ٞطچ ٝثیكتط ث ٝؾٕت ٔحسٚزوطزٖ اؾتفبزٜ
اظ ٔٙبثـ ٘فتی  ٚضٞبیی اظ اتىبی التهبز وكٛض ث ٝایٗ ٔٙبثـ حطوت وطز  ٚتٛر ٝزاقت و ٝالتهبز
ٔمبٔٚتی زض قطایغی ٔقٙب پیسا ٔی وٙس و ٝرٍٙی ٚرٛز زاقت ٝثبقس ،یقٙی زض ثطاثط ر ًٙالتهبزی ٚ
ٕٞچٙیٗ ر٘ ًٙطْ زقٕٗ اؾت و ٝالتهبز ٔمبٔٚتی ٔقٙب پیسا ٔیوٙس (لٙجطی  ٚزیٍطاٖ- 95 :1395 ،
.)94
تأویس ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض اثتسای ؾبَ  1394ثط ضطٚضت تسا« ْٚتِٛیس ّٔی ،حٕبیت اظ وبض ٚ
ؾطٔبی ٝایطا٘ی» ،زض ؾبَ  1395ثط ضطٚضت «التهبز ٔمبٔٚتی ،الساْ  ٚفُٕ»  ٚزض ؾبَ  1396ثط ضطٚضت
«التهبز ٔمبٔٚتی :تِٛیس -اقتغبَ»ٔ ،جیٗ ٚؽیف ٝثطای زِٚت ،زؾتا٘سضوبضاٖ تِٛیس ٔ ٚطزْ اؾت؛ ؾٝ
حّم ٝای و٘ ٝح ٜٛتقبُٔ آٟ٘ب ثط ٕٞسیٍط ،تبحیط ٔؿتمیٓ زاضز ٘ ٚتیزٟ٘ ٝبیی آٖ ،ث ٝایٗ تقبُٔ ٚاثؿتٝ
اؾت .یقٙی ٞطچمسض ٔطزْ ضا ث ٝذطیس وبالی زاذّی تكٛیك وٙیِٓٚ ،ی ویفیت تِٛیس آٖ پبییٗ ثبقس،
فٕال ٔطزْ ضغجتی ثطای ذطیس وبالی تِٛیس زاذّی ٘رٛاٙٞس زاقتٕٞ .چٙیٗ ،اٌط تِٛیسوٙٙس ٜثطای تِٛیس
وبالی ثبویفیت ٕٞت وٙسِٚ ،ی زِٚت  ٚؾیؿتٓ ثب٘ىی وكٛض ،ذسٔبت پِٛی ٔ ٚبِی اضائ٘ ٝسٙٞس یب لٛا٘یٗ
التهبزی ،فضبی وؿتٚوبض ضا ؾرت وٙس یب ٔطزْ ٘ؿجت ث ٝوبالی زاذّی ثیضغجت ثبقٙس ،ثبظ ٘ ٓٞتیزٝ
ٔٙفی ذٛاٞس ثٛز .ثٙبثطایٗ ثبیس تٕبٔی اضتجبعبت ایٗ ؾ ٝحّم ٝثب  ٓٞانالح قٛز  ٚزض ضاؾتبی افعایف
تِٛیس ّٔی ثٟجٛز یبثس.
زض ثحج التهبز ٔمبٔٚتی ٘جبیس ٔ ٕٝٞؿئِٛیتٞب ٚ ٚؽبیف ضا ثٌ ٝطزٖ زِٚتٕطزاٖ ا٘ساذت ،چطاوٝ
٘مف ٔطزْ ثؿیبض ٟٔٓتط  ٚحؿبؼتط اؾتٔ .مبْ ٔقؾٓ ضٞجطیٔ ،طزٔیوطزٖ التهبز ضا اظ اِعأبت التهبز
ٔمبٔٚتی شوط فطٔٛزٜا٘س .التهبز ٔمبٔٚتی ،التهبزی ٔطزٔی اؾت .اٌط ثرٛاٞیٓ زض وكٛض الساْ ثٝ
ٟ٘بزؾبظی ٔٛاظی زض التهبز ٔمبٔٚتی وٙیِٓ ،عٔٚی ٘ساضز ایٗ وبض ضا زِٚت ا٘زبْ زٞس ،ثّى ٝضطٚضی اؾت
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ٔطزْ ٚاضز ایٗ فطن ٝق٘ٛس تب اظ ٚضٚز ضا٘تذٛاضٞب ث ٝالتهبز رٌّٛیطی وٙٙس .زض ظٔی ٝٙتحطیٓٞب ٚ
ٔكىالت ٔجبزِ ٝپ٘ َٛیع و ٝأطٚظ ٜزض ربٔقٚ ٝرٛز زاضزٟ٘ ،بزٞبی التهبزی ٔطزٔی  ٚؾبظٔبٖٞبی
ٔطزْٟ٘بز ٔیتٛا٘ٙس ٘مف ثؿیبض پطضً٘  ٚتقییٗوٙٙسٜای زاقت ٝثبقٙس.
ؾطٔبی ٝارتٕبفی ،یىی اظ فٛأُ ٌطایف ٔطزْ ث ٝالتهبز ٔمبٔٚتی اؾت .أطٚظ ٜزض وٙبض ؾطٔبیٞٝبی
ا٘ؿب٘ی ،التهبزی  ٚفیعیىی؛ ؾطٔبی ٝارتٕبفی٘ 1یع زض ثطضؾیٞبی التهبزی  ٚارتٕبفی رٛأـ ٔغطح
قس ٜاؾت .تٛر ٝث ٝؾطٔبی ٝارتٕبفی ٘مغ ٝفغفی زض ظٔی ٝٙضٚیىطز ٘ؾطی زض ٔغبِقبت تٛؾق ٝاؾت
(٘بعكپٛض  ٚفیطٚظآثبزی .)59 :1384 ،ربٔقٝقٙبؾبٖ احجبت وطزٜا٘س و ٝؾطٔبی ٝارتٕبفی یىی اظ
قبذمٞبی ضقس  ٚتٛؾق ٝرٛأـ ث ٝقٕبض ٔیآیس  ٚپیٕٛزٖ ضا ٜتٛؾق ٝثس ٖٚآٖ زقٛاض اؾت .تٛؾقٝ
قٟطی زض ثقس قٟط٘ٚسی ٘یع ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ اثقبز تٛؾق ،ٝثب چٍٍ٘ٛی  ٚقی ٜٛظ٘سٌی افطاز یه ربٔقٝ
پی٘ٛسی تٍٙبت ًٙزاضز  ٚث ٝز٘جبَ ایزبز ثٟجٛز ٚضقیت ارتٕبفی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی یه ربٔق ٝاؾت
و ٝتحمك آٖ ٘یبظٔٙس قىٌُیطی  ٚتمٛیت ؾطٔبی ٝارتٕبفی اؾت (حمیمتیبٖ  ٚحیسضذب٘ی.)68 :1393 ،
ؾطٔبی ٝارتٕبفی ،ؾٛز ؾطٔبیٌٝصاضی زض ظٔی ٝٙؾطٔبی ٝفیعیىی  ٚؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ضا افعایف ٔیزٞس.
زض ربٔق ٝای و ٝاظ ٘قٕت ؾطٔبی ٝارتٕبفی چكٍٕیطی ثطذٛضزاض اؾتٕٞ ،ىبضی ٕٛٞاض ٜآؾبٖتط اؾت.
ٔؿّٓ اؾت و ٝأطٚظ ٜضؾیسٖ ث ٝتٛؾق ٝزض اثقبز ٔرتّف ٔ ٚقیبضٞبی رٟبٖقٕ ٚ َٛثؿتط ٔٙبؾت ثطای
ظیؿت ارتٕبفی ،ثسٚ ٖٚرٛز ؾطٔبی ٝارتٕبفی ٕٔىٗ ٘یؿت (قبضؿپٛض  ٚحؿیٙی ضاز.)132 :1387 ،
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ ٘ىت ٝپی ثطز و ٝؾطٔبی ٝارتٕبفی ٔیتٛا٘س ثب ایزبز افتٕبزٕٞ ،جؿتٍی ،آٌبٞی
ٔ ٚكبضوت افطاز زض ربٔقٌ ،ٝطایف آٟ٘ب ضا ث ٝپیطٚی اظ اٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی افعایف زٞس .زض
ؾبَٞبی اذیط زض فطنٌ ٝفتٕبٖؾبظی ،پیكطفتٞبی ذٛثی حبنُ قس ٚ ٜازأ ٝآٖ ٘یبظٔٙس افتٕبز،
آٌبٞی  ٚا٘ؿزبْ ٞطچ ٝثیكتط زض ؾغح ربٔق ٝاؾتٔ .طزْ ثبیس ث ٝؾیبؾتٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی زاذّی افتٕبز
وٙٙس  ٚثب آٌبٞی اظ فٛایس التهبز ٔمبٔٚتی ٕٞ ٚچٙیٗ حفؼ ضٚحیٕٞ ٝجؿتٍی ،التهبز ٔمبٔٚتی ضا ثب
اٞساف ثّٙسٔست ارطایی وٙٙس .ثٙبثطایٗ زض ایٗ ظٔی٘ ،ٝٙمف ٔطزْ إٞیت زاضز  ٚزض ٌبْ ا َٚثبیس
تٛإ٘ٙسؾبظی آحبز ٔطزْ زض زؾتٛض وبض لطاض ٌیطز تب ظٔی ٝٙحضٛض ٔٛحط  ٕٝٞافطاز زض فقبِیتٞبی ِٔٛس
التهبزی فطا ٓٞقٛزٚ .حست ٕٞ ٚىبضی ٔیبٖ فقبالٖ ٔیتٛا٘س ث ٝاقىبَ ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛاظ رّٕ ٝقجىٝؾبظی،
ذٛق ٝؾبظی ،ظ٘زیط ٜتبٔیٗ  ... ٚزض زؾتٛضوبض لطاض ٌیطز ،أب ثب ٔحٛضیت ؾطٔبی ٝارتٕبفی ،آضٔبٖٞبی
ٔطزٔیؾبظی التهبزی ٔحمك ٔی قٛز  ٚؾغح پبیساضی ٔ ٚمبٔٚت التهبزی زض ثطاثط تحطیٓٞب  ٚفكبضٞب
اضتمب ٔییبثس.
فال ٜٚثط تطٚیذ  ٚتجّیغ ٔفبٞیٓ فبْ حٛظ ٜفطٔ ًٙٞمبٔٚت ٕٞچ ٖٛرٟبز ٔ ٚجبضظ ،ٜزض حٛظ ٜالتهبزی
٘یع ثبیس ٔفبٞیٓ فطٍٙٞی ٔٙبؾجی ثؿظ  ٚتٛؾق ٝیبثس .افتٕبز ث ٝوبالی زاذّی ،حفؼ ا٘ؿزبْ ٔ ٚكبضوت
ٔطزْ زض فقبِیتٞبی ٔرتّف ؾیبؾی  -ارتٕبفی ٔؿبِٕٟٔ ٝی اؾت و ٝثبیس ٔٛضز تأویس لطاض ٌیطز.

1-Social Capital

ثٙبثطایٗ ٘مف ٔطزْ زض ضؾیسٖ ث ٝاٞساف التهبز ٔمبٔٚتی غیطلبثُ ا٘ىبض اؾت  ٚؾطٔبی ٝارتٕبفی
ٔیتٛا٘س ث٘ ٝمفپصیطی ٞطچ ٝثیكتط آٟ٘ب زض ضاؾتبی التهبز ٔمبٔٚتی  ٚایزبز قطایغی ٘ؿجتب پبیساض،
التهبزی ایٕٗ ٔ ٚمب ٚ ْٚذٛزوفبیی و ٝآضظٚی ٞط ّٔتی اؾت ،وٕه وٙس .زض یه رٕـثٙسی وّی ثبیس
ٌفت ،رٟبز التهبزی ث ٝفٛٙاٖ یه ٔؿئّ ٝارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ثؿیبض ٔٔ ،ٟٓغطح  ٚالظْ اؾت زض اضتجبط
ثب ٔتغیطٞبی ارتٕبفی اظ رّٕ ٝؾطٔبی ٝارتٕبفی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز .پػٞٚف حبضط ث ٝز٘جبَ پبؾد
ث ٝایٗ ؾؤاَ انّی اؾت و٘ ٝمف ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی زض
قٟطوطٔب٘كب ٜث ٝچٔ ٝیعاٖ اؾت.
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اّذاف پژٍّص

اّذاف فزعی
 ثطضؾی اضتجبط ثیٗ افتٕبز ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتیثطضؾی اضتجبط ثیٗ ا٘ؿزبْ ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی ثطضؾی اضتجبط ثیٗ ٔكبضوت ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتیثطضؾی اضتجبط ثیٗ آٌبٞی ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتیثطضؾی اضتجبط ثیٗ تقبُٔ ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتیسؤاالت پژٍّص
سؤال اصلی
 آیب ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبعی ٚرٛز زاضز؟سؤاالت فزعی
 آیب ثیٗ افتٕبز ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبعی ٚرٛز زاضز؟ آیب ثیٗ ا٘ؿزبْ ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبعی ٚرٛز زاضز؟ آیب ثیٗ ٔكبضوت ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبعی ٚرٛز زاضز؟آیب ثیٗ آٌبٞی ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبعی ٚرٛز زاضز؟-آیب ثیٗ تقبُٔ ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبعی ٚرٛز زاضز؟
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 لٙجطی  ٚزیٍطاٖ ( )1395پػٞٚكی ضا ثب فٛٙاٖ «ثطضؾی فٛأُ ارتٕبفی ٔطتجظ ثب ٌطایف ثٝفط ًٙٞالتهبز ٔمبٔٚتی زض ٘ٛاحی قٟطی  ٚضٚؾتبیی ٌیال٘غطة» ا٘زبْ زازٜا٘س .پػٞٚف حبضط و ٝثب
ٞسف ثطضؾی فٛأُ ارتٕبفی ٔطتجظ ثب ٌطایف ث ٝفط ًٙٞالتهبز ٔمبٔٚتی زض ٘ٛاحی قٟطی  ٚضٚؾتبیی
ٌیال٘غطة ا٘زبْ قس ،ٜاظ ٘ؾط ٘ٛؿ ٞسف ،ثطضؾی وبضثطزی؛ اظ ٘ؾط ٚؾقت ،پٟٙبٍ٘ط؛ اظ ٘ؾط زأ ،ٝٙذطز  ٚاظ
٘ؾط ظٔب٘ی ،ثطضؾی ٔمغقی اؾت .ضٚـ تحمیك زض ایٗ پػٞٚف ،ضٚـ ٔیسا٘ی ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه
پیٕبیف  ٚاثعاض رٕـآٚضی زازٜٞبی پطؾكٙبٔ ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ایٗ تحمیك ٘ 376فط
اؾت .ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ثحج فط ًٙٞالتهبز ٔمبٔٚتی ،زض پػٞٚف حبضط ث ٝثطضؾی اضتجبط ثیٗ اؾتفبزٜ
اظ ضؾب٘ٞٝبی زاذّی ،افتٕبز ارتٕبفی ،زیٙساضی ،پبیٍب ٜالتهبزی  -ارتٕبفی ،ؾٗ ،رٙؽ ٚ ٚضقیت
تأ ُٞث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٌ ٚطایف ث ٝفط ًٙٞالتهبز ٔمبٔٚتی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثؿت ٝپطزاذتٝ
قس٘ .تبیذ تحمیك ٘كبٖ زاز و ٝث ٝرع ٔتغیط پبیٍب ٜالتهبزی -ارتٕبفی ،ثیٗ تٕبٔی ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ
ثب ٔتغیطٞبی ٚاثؿت ٝاضتجبط ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
 ز ٚ ِٛٚزیٍطاٖ ( )1395پػٞٚكی ضا ثب فٛٙاٖ «تبحیط ٘مف ٛٞـ ٔقٛٙی ثط ؾطٔبی ٝفىطی ٚارتٕبفی زض التهبز ٔمبٔٚتی» ا٘زبْ زازٜا٘س .زض ایٗ پػٞٚف ث ٝتجییٗ تبحیط ٘مف ٛٞـ ٔقٛٙی ثط
ؾطٔبیٞٝبی فىطی  ٚارتٕبفی زض ضاؾتبی ٔمبْٚؾبظی التهبز وكٛض پطزاذت ٝقس ٜاؾت .اظ آ٘زب وٝ
ٔمبٔٚت یه التهبز زض ٔمبثُ ضطثٞٝبی زاذّی یب ذبضری ،تبثـ ٔمبٔٚت فٛأُ انّی آٖ اؾت وٝ
ثیكتطیٗ ٘مف ضا زض ضطثٝپصیط وطزٖ التهبز ایفب ٔیوٙٙس ،ؾطٔبیٞٝبی فىطی  ٚارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ
فٛأُ انّی پیفثط٘س ٜزض ٔؿیط الساْ  ٚفُٕ التهبز ٔمبٔٚتی ٔغطح ٞؿتٙس  ٚضطٚضت زاضز ،زض رٟت
تمٛیت  ٚاؾتحىبْ آٟ٘ب السأبت ٔمتضی ا٘زبْ قٛز؛ چطاوٚ ٝرٛز ؾطٔبیٞٝبی فىطی  ٚارتٕبفی
ضقسیبفت ٚ ٝثبِٙس ،ٜثب رٟبٖثیٙیٞبی لٛی ٔ ٚتقٟس ث ٝاضظـٞبی ٔقٛٙی ،تضٕیٗوٙٙس ٜضقس  ٚقىٛفبیی
التهبز وكٛض اؾت.
 ظیٗااللسْ  ٚزیٍطاٖ ( )1394پػٞٚكی ضا ثب فٛٙاٖ «ثطضؾی ربیٍب ٜؾطٔبی ٝارتٕبفی  ٚتبحیط آٖ ثطؾطٔبیٌٝصاضی زض تحمك اٍِٛی التهبز ٔمبٔٚتی» ا٘زبْ زازٜا٘س٘ .تبیذ ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز ؤ ٝكبٞسٜ
آحبض ٕٞسِی ٕٞ ٚطاٞی ٘بقی اظ التهبز ٔمبٔٚتی ،ظٔی ٝٙحضٛض آحبز ربٔق ٝضا فطأ ٓٞیآٚضزٕٞ ،طاٞی ٚ
ٕٞىبضی ٔطزْ ثب ثط٘بٔٝضیعاٖ التهبزی ٔ ٚسیطاٖ ربٔق ٝآغبظ ٔیقٛز  ٚزض ٘تیز ٝایٗ أط ،وُ ربٔقٚ ٝ
حتی ٘ؿُٞبی آتی ٘فـ ٔیثط٘س؛ زض ایٗ قطایظٔ ،ف ْٟٛؾطٔبی ٝارتٕبفی ذٛز ضا ٘كبٖ ٔیزٞس  ٚثب
افعایف افتٕبزپصیطی  ٚضٚحیٕٞ ٝىبضی زض ثیٗ ٘یطٞٚبی ا٘ؿب٘ی ،ربٔق ٝضا زض ٘یُ ث ٝاٞساف التهبزی
یبضی ٔیوٙس.
 قیدپٛض ٟٔ ٚسیظاز )1392( ٜپػٞٚكی ضا ثب فٛٙاٖ «٘مف ؾطٔبیٞٝبی ارتٕبفی ثط التهبز ٔمبٔٚتیزض قطایظ تحطیٓ» ا٘زبْ زازٜا٘س .زض ایٗ پػٞٚف آٔس ٜاؾت و ٝپؽ اظ پیطٚظی قىٕٙٞٛس ا٘مالة
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اؾالٔی  ٚفسْ تٛفیك آٔطیىب ثطای ث ٝا٘حطاف وكب٘سٖ ٔ ٚهبزض ٜا٘مالة ،ایٗ وكٛضِ ،زبرت
آقتی٘بپصیطی ضا ث ٝزِیُ اظ زؾت ضفتٗ ٔٙبفق ف اظ ذٛز ٘كبٖ زاز ٚ ٜایٗ ِزبرت  ٚزقٕٙی زض ؾ ٝزٝٞ
ثٞ ٌٝ٘ٛ ٝبی ٔرتّف ؽٟٛض  ٚثطٚظ وطز ٜاؾت .زض ٔمبثُ اتربش چٙیٗ ضٚیىطزی اظ ؾٛی غطةٔ ،مبْ ٔقؾٓ
ضٞجطی ،ثحج التهبز ٔمبٔٚتی ضا ٔغطح  ٚآٖ ضا ث ٝفٛٙاٖ یه ضٚـ ٔ ٚ ٟٓاؾتطاتػیه زض تغییط ٔؿیط
حطوت التهبزی وكٛض فٛٙاٖ وطز٘س .زض ایٙزب تالـ قسٔ ٜف ْٟٛؾطٔبی ٝارتٕبفی ٘ ٚؾطیبت ٔٛرٛز زض
ثبة آٖ ٘ ٚمف ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض التهبز ٔمبٔٚتی  ٚث ٝعٛض ٕٞعٔبٖ ٛٔ ٚاظی زض ثیاحط وطزٖ
تحطیٓٞب ثیبٖ قٛز .عجك ثطضؾیٞبی ا٘زبْقس ٜزض ایٗ ٔمبِٔ ٝقّٔ ْٛیقٛز و ٝؾطٔبی ٝارتٕبفی اظ
اؾبؾیتطیٗ ِٔٛفٞٝب زض ضقس ؾطٔبیٞٝبی التهبزی ٞط ربٔق ٝاؾت.
 ضؾتٕی  ٚزیٍطاٖ ( )1392پػٞٚكی ضا ثب فٛٙاٖ «ؾجه ظ٘سٌی رٟبزی ٔجتٙی ثط ؾطٔبی ٝارتٕبفیزض التهبز ٔمبٔٚتی» ا٘زبْ زاز ٜا٘س .زض ایٗ ٔمبِ ٝآٔس ٜاؾت و ٝؾجه ظ٘سٌی رٟبزی فجبضتی تطویجی اظ
ٔٛضٛفی ارتٕبفی  ٚرٟبز ثٝفٛٙاٖ یىی اظ فٕیكتطیٗ افتمبزات زیٙی اؾت .زض ایٗ ٔیبٖ ،تٛر ٝثٝ
آؾیت ٞبی ٔٛرٛز زض ضا ٜاحطثركی اثقبز ؾبظ٘س ٜؾطٔبی ٝارتٕبفی حبئع إٞیت اؾت .ایٗ فٛأُ ثب تٛرٝ
ثٔ ٝف ْٟٛؾطٔبی ٝارتٕبفی ث ٝچٟبض ٌط ٜٚآؾیتٞبی افتمبزی ،ضفتبضی ،فطٍٙٞی  ٚضٚا٘ی تمؿیٓ قسٜا٘س
و ٝثطای ٞطوساْ اظ آٟ٘ب یىی اظ ِٔٛفٞٝبی ؾطٔبی ٝارتٕبفی پیكٟٙبز  ٚتالـ قس٘ ٜمف ٔٛحط ؾطٔبیٝ
ارتٕبفی زض وٕه ث ٝقىٌُیطی یه ؾجه ٔٙبؾت اظ ظ٘سٌی رٟبزٌ ٝ٘ٛزض قطایظ التهبز ٔمبٔٚتی وٝ
ث ٝتحمك حٕبؾ ٝالتهبزی ٔیا٘زبٔس٘ ،كبٖ زاز ٜقٛز.
 تطاةظاز ٜرٟطٔی  ٚزیٍطاٖ (ٔ )1392غبِقٝای ضا ثب فٛٙاٖ «ثطضؾی اثقبز ِٛٔ ٚفٞٝبی التهبزٔمبٔٚتی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ا٘سیك ٝحضطت آیتاهلل ذبٔٝٙای» ا٘زبْ زازٜا٘س .رٕٟٛضی اؾالٔی
زض حٛظٞ ٜبی التهبزی ثب ٔؿبئُ یب ٔفبٞیٕی ٔٛار ٝاؾت و ٝثٞ ٝیچ فٛٙاٖ تبو ،ٖٛٙچ ٝزض فطن٘ ٝؾط ٚ
چ ٝزض فطن ٝفُٕ  ٚتزبضة ثكطی ٔكبثٔ ٚ ٝبثٝاظای ٚالقی ٘ساقت ٝاؾت .ثٙبثطایٗ ذٛز ا٘مالة اؾالٔی
ٔىّف ثٛ٘ ٝآٚضی  ٚاثتىبض ٘ ٚؾطیٝپطزاظی  ٚاٍِٛؾبظی زض ایٗ فطنٞٝبی رسیس التهبزی اؾت .یىی اظ
ایٗ ٔفبٞیٓ« ،التهبز ٔمبٔٚتی» اؾت .حٛظٛٔ ٜضٛفی التهبز ٔمبٔٚتی و ٝتٛؾظ ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی
عطح قس ، ٜثؿیبض ٌؿتطز ٜاؾت .ثطایٗ اؾبؼ زض تجییٗ حٛظ ٜالتهبز ٔمبٔٚتی اثتسا ٘یبظ اؾت اثقبز
ٔٛضٛؿ قٙبؾبیی قٛز ٛٔ ٚضٛفبت ٔرتّف ثِ ٝحبػ إٞیت عجمٝثٙسی ق٘ٛس.
 ٔیطٔقعی (ٔ )1391غبِقٝای ضا ثب فٛٙاٖ « التهبز ٔمبٔٚتی ّٔ ٚعٔٚبت آٖ (ثب تأویس ثط زیسٌبٔ ٜمبْٔقؾٓ ضٞجطی)» ا٘زبْ زاز ٜاؾت .فطضی ٝای وٛ٘ ٝیؿٙس ٜث ٝز٘جبَ احجبت آٖ اؾت ،ایٗ اؾت و ٝاظ
زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ،التهبز ٔمبٔٚتی قىُ ذبنی اظ ٘ؾبْ التهبزی اؾالْ اؾت و ٝزض ٚضقیت
حّٕٕٝٞ ٝرب٘ج ٝالتهبزی زقٕٗ و ٝویبٖ ٘ؾبْ اؾالٔی ضا ث ٝذغط ٔیا٘ساظز ،پسیس ٔیآیس .زض ٘ؾبْ
التهبزی اؾالْ ،زض ایٗ ٚضقیت ثب تغییط زض اِٛٚیت اٞساف  ٚث ٝتجـ آٖ ان َٛضاٞجطزی  ٚؾیبؾتٞبی
والٖ  ٚحبوٕیت ضٚحی ٝرٟبزی ثط ضفتبضٞبی التهبزی زِٚت ٔ ٚطزْ ،ضاٞجطزی والٖ عطاحی ٔیقٛز
و ٝتٟسیس ضا تجسیُ ث ٝفطنت ٔیوٙس  ٚثبفج ضقس ٔیقٛز.

تحقیقبت خبرجی
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 ثطیٍبٌّی )2006( 1ٛاظ انغالحی ث٘ ٝبْ «فٙطیت التهبزی» ثطای اقبض ٜث ٝتٛاٖ ؾیبؾت ؾبذت ٝیهالتهبز ثطای ثٟجٛز (یب ا٘غجبق ثب) آحبض قٛنٞبی ثط٘ٚعای ٔربِف اؾتفبز ٜوطز ٜاؾت .ایٗ انغالح ثب
تقطیفی و ٝاظ آٖ قس٘ ،ٜعزیهتطیٗ ٔف ْٟٛث« ٝالتهبز ٔمبٔٚتی» زض ازثیبت ضایذ وكٛض ٔبؾت.
ثطیٍبٌّی ٛثیبٖ ٔیزاضز و ٝانغالح «فٙطیت التهبزی» ث ٝزٔ ٚف ْٟٛث ٝوبض ٔیضٚز :ا ،َٚتٛا٘بیی التهبز
زض ثٟجٛز ؾطیـ قٛنٞبی التهبزی ترطیتوٙٙس ٜذبضری؛ ز ،ْٚتٛا٘بیی التهبز ثطای ایؿتبزٌی زض ثطاثط
آحبض ایٗ قٛنٞب .اٌط ثطای ٔخبَ ،وؿطیٞبی ٔبِی ٔعٔٗ ٚرٛز زاقت ٝثبقس ،تٛا٘بیی التهبز زض ثٟجٛز
آحبض قٛن ٞبی ٔربِف ث ٝقست ٔحسٚز ذٛاٞس قس .اظ عطف زیٍط ،اٌط اثعاضٞبی ؾیبؾتی ثتٛا٘س ثطای
ذٙخیؾبظی آحبض ٔٙفی قٛنٞب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز ،ایٗ تٛاٖ اضتمب ذٛاٞس یبفت؛ ٔب٘ٙس ٔٛلقیتی وٝ
وكٛض اظ ٚضقیت ٔبِی لٛی ثطذٛضزاض اؾت ٔ ٚیتٛا٘س ٔربضد احتیبعی یب ترفیفٞبی ٔبِیبتی ضا ثطای
ثطذٛضز ثب آحبض ٔٙفی قٛنٞب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زٞس .ایٗ ٘ٛؿ فٙطیت التهبزی ٘ٛفی «تمبثُ ثب قٛن»
اؾت.
2
 ؾبثبتیٙی ( )2005زض پ ػٞٚكی ٘مف ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض تٛؾق ٝالتهبزی ضا ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاضزاز .زض ٔغبِق ٝشوطقس ٜؾ ٝقبذم پی٘ٛسٞبی ذب٘ٛازٌی ،ضٚاثظ زٚؾتب٘ ٚ ٝفضٛیت زض ؾبظٔبٖٞبی
زاٚعّجب٘ ٝث ٝفٛٙاٖ قبذمٞبی ؾطٔبی ٝارتٕبفی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٙسٔ .غبِق ٝؾبثبتیٙی ٘كبٖ زاز
و ٝفضٛیت زض ؾبظٔبٖ ٞبی زاٚعّجب٘ ،ٝزاضای تأحیط ٔخجت  ٚپی٘ٛسٞبی لٛی ذب٘ٛازٌی ٕٞ ٚچٙیٗ ضٚاثظ
زٚؾتب٘ ٝزاضای تأحیط ٔٙفی ثط فّٕىطز التهبزی اؾت.
 ٘ه  ٚویفط )1997( 3زض ٔغبِق ٝذٛز پی ثطزٜا٘س و ٝاضتجبط ٔؿتمیٕی ثیٗ افتٕبز  ٚضقسالتهبزی ٚرٛز زاضز  ٚایٗ اضتجبط زض وكٛضٞبی فمیط لٛیتط اؾت .آ٘بٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝایٗ اضتجبط زض
 ّٝٞٚا َٚاظ عطیك افعایف ٔیعاٖ ؾطٔبیٌٝصاضی زض یه وكٛض ،ذٛز ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ثسیٌٗ ٝ٘ٛوٝ
ؾطٔب ی ٝارتٕبفی ثب ایزبز ٌ ٚؿتطـ افتٕبز زض ربٔق ٚ ٝفطا ٓٞآٚضزٖ ٔحیظ أٗ  ٚثبحجبت،
ؾطٔبیٌٝصاضی ضا تكٛیك  ٚتؿٟیُ ٔیوٙس  ٚاٍ٘یع ٜافطاز ضا زض رٟت ؾطٔبیٌٝصاضی ثیكتط ٔیوٙس.
افعایف ؾطٔبیٌٝصاضی ٘بقی اظ ٚرٛز افتٕبز  ٚؾطٔبی ٝارتٕبفی ذٛز ٔٙزط ث ٝضقس التهبزی ٔیقٛز.
جوعثٌذی
تبو ٖٛٙتحمیكٞبی ٔتقسزی زض ظٔی ٝٙالتهبز ٔمبٔٚتی ا٘زبْ قس ٜاؾت .ثطضؾی فٛأُ ارتٕبفی
ٔطتجظ ثب ٌطایف ث ٝفط ًٙٞالتهبز ٔمبٔٚتی ،تبحیط ٘مف ٛٞـ ٔقٛٙی ثط ؾطٔبی ٝفىطی  ٚارتٕبفی زض
التهبز ٔمبٔٚتی ،ثطضؾی ربیٍب ٜؾطٔبی ٝارتٕبفی  ٚتبحیط آٖ ثط ؾطٔبیٌٝصاضی زض تحمك اٍِٛی التهبز
ٔمبٔٚتی٘ ،مف ؾطٔبیٞ ٝبی ارتٕبفی ثط التهبز ٔمبٔٚتی زض قطایظ تحطیٓ ،ؾجه ظ٘سٌی رٟبزی ٔجتٙی
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ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝثحج انّی زضثبض ٜالتهبز ٔمبٔٚتی زض زاذُ وكٛض ثط اؾبؼ ٘ؾطات ٔمبْ ٔقؾٓ
ضٞجطی اؾت ٕٞ ٚچٙیٗ تبو٘ ٖٛٙؾطیٞٝبی ظیبزی زض ظٔی ٝٙالتهبز ٔمبٔٚتی اضائ٘ ٝكس ،ٜزض پػٞٚف
حبضط ٔجٙبی تئٛضیه انّی٘ ،ؾطیٞٝبی ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت.
ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی اضوبٖ التهبز ٔمبٔٚتی ضا ث ٝقطح ظیط ٔیقٕبض٘س:
اِفٔ :مب ْٚثٛزٖ التهبزٚ :ؽیفٔ ٕٝٞ ٝب ایٗ اؾت و ٝؾقی وٙیٓ وكٛض ضا ٔؿتحىٓ ،غیطلبثُ ٘فٛش ٚ
غیطلبثُ تأحیط اظ ؾٛی زقٕٗ ،حفؼ وٙیٓ  ٍٝ٘ ٚزاضیٓ؛ ایٗ یىی اظ التضبئبت «التهبز ٔمبٔٚتی» اؾت
ؤ ٝب ٔغطح وطزیٓ .زض التهبز ٔمبٔٚتی ،یه ضوٗ اؾبؾی ٔ ،ٟٓٔ ٚمب ْٚثٛزٖ التهبز اؾت .التهبز ثبیس
ٔمب ْٚثبقس؛ ثبیس ثتٛا٘س زض ٔمبثُ آ٘چ ٝؤٕ ٝىٗ اؾت زض ٔقطو تٛعئ ٝزقٕٗ لطاض ثٍیطزٔ ،مبٔٚت وٙس
(ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض حطْ ٔغٟط ضضٛی.)1392/1/1 ،
ة :اؾتفبز ٜاظ  ٕٝٞؽطفیتٞبى زِٚتی ٔ ٚطزٔى :ثرف ذهٛنى ضا ثبیس وٕه وطز .ایٙىٔ ٝب «التهبز
ٔمبٔٚتى» ضا ٔغطح وطزیٓ ،ذت ،ذٛز التهبز ٔمبٔٚتى قطایغى زاضز ،اضوب٘ى زاضز؛ یىى اظ ثرفٞبیف
ٕٞیٗ تىی ٝثٔ ٝطزْ اؾت؛ ٕٞیٗ ؾیبؾتٞبى انُ « »44ثب تأویس  ٚاٞتٕبْ  ٚزلت ٚ ٚؾٛاؼ ٞطچٝ
ثیكتط ثبیس ز٘جبَ قٛز؛ ایٗ رع ٚوبضٞبى اؾبؾى قٕبؾت .زض ثقضى اظ ٔٛاضز ٗٔ ،اظ ذٛز ٔؿئِٛیٗ وكٛض
ٔیق ْٛٙو ٝثرف ذهٛنى ث ٝذبعط وٓتٛا٘یاـ رّٕ٘ ٛىآیس .ذت ،ثبیس فىطى ثىٙیس ثطاى ایٙى ٝثٝ
ثرف ذهٛنى تٛا٘جركى ثكٛز؛ حبال اظ عطیك ثب٘هٞبؾت ،اظ عطیك لٛا٘یٗ الظْ ٔ ٚمطضات الظْ اؾت؛
اظ ٞط عطیمى و ٝالظْ اؾت ،وبضى وٙیس و ٝثرف ذهٛنى ،ثرف ٔطزٔى ،فقبَ قٛز .ثبالذط ٜالتهبز
ٔمبٔٚتى ٔقٙبیف ایٗ اؾت ؤ ٝب یه التهبزى زاقت ٝثبقیٓ و ٓٞ ٝض٘ٚس ض ٚث ٝضقس التهبزى زض وكٛض
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ثط ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض التهبز ٔمبٔٚتی ،ثطضؾی اثقبز ِٛٔ ٚفٞٝبی التهبز ٔمبٔٚتی رٕٟٛضی اؾالٔی
ایطاٖ  ٚالتهبز ٔمبٔٚتی ّٔ ٚعٔٚبت آٖ (ثب تأویس ثط زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی) اظ رّٕ ٝپػٞٚفٞبیی
اؾت و ٝا٘زبْ قس ٜاؾت.
ٞطچٙس ٞطوساْ اظ تحمیكٞبی ا٘زبْقس ٜزاضای ٘تبیذ اضظقٕٙسی اؾت ،أب پػٞٚف حبضط ثب آٟ٘ب
ٔتفبٚت اؾت  ٚاظ ِحبػ ٘ح ٜٛا٘زبْ وبض ٛٔ ٚضٛؿ ،وبضی رسیس ٔحؿٛة ٔیقٛز .زض پػٞٚف حبضط
ثطذالف اوخط پػٞٚفٞبی ا٘زبْقس ٜاظ ضٚـ ٔیسا٘ی  ٚاثعاض پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ایٗ پػٞٚف
اضتجبط ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝالتهبز ٔمبٔٚتی ضا ثب اثعاض پطؾكٙبٔ ٝؾٙزیس ٜو ٝتبوٖٛٙ
چٙیٗ وبضی ا٘زبْ ٘كس ٚ ٜفمظ ثب چٙسیٗ وبض وتبثرب٘ٝای ثحج ؾطٔبی ٝارتٕبفی  ٚالتهبز ٔمبٔٚتی
ثطضؾی قس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ایٗ پػٞٚف ثطذالف ؾبیط تحمیمبت ا٘زبْقسٌ ،ٜطایف ٔطزْ ضا ث ٝالتهبز
ٔمبٔٚتی ٔی ؾٙزس  ٚث ٝز٘جبَ ایٗ ٔٛضٛؿ اؾت و٘ ٝكبٖ زٞسٔ ،طزْ ث ٝچٔ ٝیعاٖ ث ٝالتهبز ٔمبٔٚتی
زض اثقبز ٔرتّف ٌطایف زاض٘س  ٚزض ٟ٘بیت اضتجبط ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثب آٖ چیؿت .اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض
 Smart PLSزض تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ٘یع رٙجٝای زیٍط اظ ٘ٛآٚضی ایٗ پػٞٚف اؾت.
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ٔحفٛػ ثٕب٘س ٓٞ ،آؾیتپصیطیاـ وبٞف پیسا وٙس .یقٙى ٚضـ التهبزى وكٛض ٘ ٚؾبْ التهبزى رٛضى
ثبقس و ٝزض ٔمبثُ تطفٙسٞبى زقٕٙبٖ وٕٞ ٝیكٍى  ٚث ٝقىُٞبى ٔرتّف ذٛاٞس ثٛز ،وٕتط آؾیت
ثجیٙس  ٚاذتالَ پیسا وٙس .یىى اظ قطایغف ،اؾتفبز ٜاظ  ٕٝٞؽطفیتٞبى زِٚتى ٔ ٚطزٔى اؾت؛  ٓٞاظ
فىطٞب  ٚا٘سیكٞٝب  ٚضاٞىبضٞبیى و ٝنبحت٘ؾطاٖ ٔیزٙٞس ،اؾتفبز ٜوٙیس ٓٞ ،اظ ؾطٔبیٞٝب اؾتفبز ٜقٛز
(ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض زیساض ضییؽرٕٟٛض  ٚافضبى ٞیبت زِٚت.)1391/6/2 ،
د :حٕبیت اظ تِٛیس ّٔى :یه ضوٗ زیٍط التهبز ٔمبٔٚتى ،حٕبیت اظ تِٛیس ّٔى اؾت؛ نٙقت ٚ
وكبٚضظىٚ ،احسٞبى وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ضا فقبَ وٙیس .اِجت ٝذٛقجرتب٘ٚ ٝاحسٞبى ثعضي ٔب فقبِٙس ،ذٛثٙس
 ٚؾٛززٞىقبٖ  ٓٞذٛة اؾت ،وبضقبٖ  ٓٞذٛة اؾت ،اقتغبَقبٖ  ٓٞذٛة اؾت؛ فٕسٚ ٜاحسٞبى
ثعضي ٔب ٚضـقبٖ ایٙزٛض اؾت – ِصا ٕٞبٖعٛض وٌ ٝفتیسٔ ،حه َٛؾیٕبٖٔبٖٔ ،حه َٛفٛالزٔبٖ،
ٔحهٛالت فٕس ٜایٙزٛضیٔبٖ ذٛة اؾت – ِیىٗ ثبیس ث ٝفىط ٚاحسٞبى ٔتٛؾظ  ٚوٛچه ثبقیس؛ ایٟٙب
ذیّى ٔ ٟٓاؾت ،ایٟٙب زض ظ٘سٌى ٔطزْ تأحیطات ٔؿتمیٓ زاضز (ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض زیساض
ضییؽرٕٟٛض  ٚافضبى ٞیبت زِٚت.)1391/6/2 ،
زٔ :سیطیت ٔٙبثـ اضظىٔ :ؿئّٙٔ ٝبثـ اضظى ٔ ٓٞؿئّٕٟٔ ٝى اؾت و ٝذت ،حبال آلبیبٖ تٛر ٝزاضیس.
ضٚى ایٗ ٔؿئّ ٝزلت وٙیس ،ذیّى ثبیس وبض وٙیسٚ .القبً ثبیس ٔٙبثـ اضظى ضا زضؾت ٔسیطیت وطز .حبال
اقبض ٜقس ث ٝاضظ پبیٝ؛ زض ایٗ ظٔی ٓٞ ٝٙحطفٞبى ٌ٘ٛبٌ٘ٛى اظ زِٚت نبزض قس .یقٙى زض ضٚظ٘بٔٞٝب اظ
ل َٛیه ٔؿئ ،َٛیىزٛض ٌفت ٝقس؛ فطزا یب ز ٚضٚظ ثقس ،یىزٛض زیٍط ٌفت ٝقسٍ٘ .صاضیس ایٗ اتفبق ثیفتس.
ٚالقب یه تهٕیٓ لبعـ ٌطفت ٝقٛز ،ضٚى آٖ تهٕیٓ پبفكبضى قٛز ٔ ٚؿئّ ٝضا ز٘جبَ وٙیس .ثٞ ٝط حبَ
ٔٙبثـ اضظى ثبیس ٔسیطیت زلیك ثكٛز (ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض زیساض ضییؽرٕٟٛض  ٚافضبى ٞیبت
زِٚت.)1391/6/2 ،
ٔ :ٜسیطیت ٔهطف :یه ٔؿئّ ٓٞ ٝزض التهبز ٔمبٔٚتىٔ ،سیطیت ٔهطف اؾتٔ .هطف  ٓٞثبیس
ٔسیطیت قٛز .ایٗ لضی ٝاؾطاف  ٚظیبزٜضٚى ،لضیٕٟٔ ٝى زض وكٛض اؾت .ذت ،حبال چٍ ٝ٘ٛثبیس رّٛى
اؾطاف ضا ٌطفت؟ فطًٙٞؾبظى  ٓٞالظْ اؾت ،الساْ فّٕى  ٓٞالظْ اؾت .فطًٙٞؾبظیاـ ثیكتط ثٝ
فٟس ٜضؾب٘ٞٝبؾتٚ .القب زض ایٗ ظٔی ٓٞ ،ٝٙنساٚؾیٕب زض زضر ٝا ٚ َٚثیف اظ ٔ ٕٝٞؿئِٛیت زاضزٓٞ ،
زؾتٍبٜٞبى زیٍط ٔؿئِٛیت زاض٘س .ثبیس فطًٙٞؾبظى وٙیسٔ .ب یه ّٔت ٔؿّٕبٖ فاللٙٔٝس ثٔ ٝفبٞیٓ
اؾالٔى ٞؿتیٓ ،ایٙمسض زض اؾالْ اؾطاف ٔٙـ قسٔ ٚ ٜب ٔتأؾفب٘ ٝزض ظ٘سٌىٔبٖ ا ُٞاؾطافیٓ! ثرف
فّٕیبتىاـ  ٓٞث٘ ٝؾط ٔٗ اظ ذٛز زِٚت ثبیس آغبظ قٛز .زض ٌعاضـٞبى قٕبٞب ٔٗ ذٛا٘سْ ،حبال ٓٞ
ثقضى اظ زٚؾتبٖ اؽٟبضوطز٘س و ٝزِٚت زض نسز نطفٝرٛیى اؾت ٔ ٚیذٛاٞس نطفٝرٛیى وٙس؛ ثؿیبض
ذٛة ،ایٗ الظْ اؾت؛ ایٗ ضا رسى ثٍیطیس .زِٚت ذٛزـ یه ٔهطفوٙٙس ٜثؿیبض ثعضٌى اؾت .قٕب اظ
ثٙعیٗ ثٍیطیس تب ٚؾبیُ ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛیه ٔهطفوٙٙس ٜثعضي ،زِٚت اؾت .حمیمتب زض وبض ٔهطف،
نطفٝرٛیى وٙیس .نطف ٝرٛیى ،چیع ثؿیبض الظْ ٕٟٔ ٚى اؾت (ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض زیساض
ضییؽرٕٟٛض  ٚافضبى ٞیبت زِٚت.)1391/6/2 ،
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ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض زیساض وبضٌعاضاٖ ٘ؾبْ زض تبضید  1390/5/3فطٔٛز٘س« :أطٚظ پطٞیع اظ اؾطاف ٚ
ٔالحؾ ٝتقبزَ زض ٔهطف ،ثالقه زض ٔمبثُ زقٕٗ یه حطوت رٟبزى اؾت؛ ا٘ؿبٖ ٔیتٛا٘س ازفب وٙس
و ٝایٗ ارط رٟبز فىؾجیُاِّّ ٝضا زاضز».
ایكبٖ ٔیفطٔبیٙسٚ« :احسٞبى وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ضا فقبَ وٙیس .اِجت ٝذٛقجرتب٘ٚ ٝاحسٞبى ثعضي ٔب
فقبِٙس ،ذٛثٙس  ٚؾٛززٞى قبٖ  ٓٞذٛة اؾت ،وبضقبٖ  ٓٞذٛة اؾت ،اقتغبَقبٖ  ٓٞذٛة اؾت؛
فٕسٚ ٜاحسٞبى ثعضي ٔب ٚضـقبٖ ایٙزٛض اؾت – ِصا ٕٞبٖعٛض وٌ ٝفتیسٔ ،حه َٛؾیٕبٖٔبٖ،
ٔحه َٛفٛالزٔبٖٔ ،حهٛالت فٕس ٜایٙزٛضیٔبٖ ذٛة اؾت – ِیىٗ ثبیس ث ٝفىط ٚاحسٞبى ٔتٛؾظ ٚ
وٛچه ثبقیس؛ ایٟٙب ذیّى ٔ ٟٓاؾت ،ایٟٙب زض ظ٘سٌى ٔطزْ تأحیطات ٔؿتمیٓ زاضز» (ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ
ضٞجطی زض زیساض ضییؽرٕٟٛض  ٚافضبى ٞیبت زِٚت.)1391/6/2 ،
ٕٞچٙیٗ ٔیفطٔبیٙس« :یه ٔؿئّ ٓٞ ٝزض التهبز ٔمبٔٚتىٔ ،سیطیت ٔهطف اؾتٔ .هطف  ٓٞثبیس
ٔسیطیت قٛز .ایٗ لضی ٝاؾطاف  ٚظیبزٜضٚى ،لضیٕٟٔ ٝى زض وكٛض اؾت .ذت ،حبال چٍ ٝ٘ٛثبیس رّٛى
اؾطاف ضا ٌطفت؟ ٔب یه ّٔت ٔؿّٕبٖ فاللٙٔٝس ثٔ ٝفبٞیٓ اؾالٔى ٞؿتیٓ ،ایٙمسض زض اؾالْ اؾطاف ٔٙـ
قسٔ ٚ ٜب ٔتأؾفب٘ ٝزض ظ٘سٌىٔبٖ ا ُٞاؾطافیٓ!» ثٙبثطایٗ ثط اؾبؼ ٘ؾطٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی،
التهبز ٔمبٔٚتی زض پػٞٚف حبضط ثب ؾ ٝقبذم ٔسیطیت ٔهطف ،فط ًٙٞلٙبفت  ٚحٕبیت اظ تِٛیس ّٔى
ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
أب زض رٟت اؾترطاد فطضی ٝانّی پػٞٚف ،یقٙی اضتجبط ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی
التهبز ٔمبٔٚتی ٘یع اظ ٘ؾطیٔ ٝمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ایكبٖ ٔیفطٔبیٙس« :ایٙىٔ ٝب التهبز
ٔمبٔٚتى ضا ٔغطح وطزیٓ ،ذت ،ذٛز التهبز ٔمبٔٚتى قطایغى زاضز ،اضوب٘ى زاضز؛ یىى اظ ثرفٞبیف
ٕٞیٗ تىی ٝثٔ ٝطزْ اؾتٕٞ ».چٙیٗ ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ٔیفطٔبیٙس« :یىى اظ قطایغف ،اؾتفبز ٜاظ
 ٕٝٞؽطفیتٞبى زِٚتى ٔ ٚطزٔى اؾت؛  ٓٞاظ فىطٞب  ٚا٘سیكٞٝب  ٚضاٞىبضٞبیى و ٝنبحت٘ؾطاٖ
ٔیزٙٞس ،اؾتفبز ٜوٙیس ٓٞ ،اظ ؾطٔبیٞٝب» (ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض زیساض ضییؽرٕٟٛض  ٚافضبى
ٞیبت زِٚت.)1391/6/2 ،
ثٙبثطایٗ ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ؤ ٝمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ث٘ ٝمف ٔطزْ ،ؾطٔبیٞٝب  ٚفىطٞب زض التهبز
ٔمبٔٚتی تأویس زاض٘س  ٚاظ ٘ؾطات ایكبٖ ایٗ فطضی ٝانّی اؾترطاد ٔیقٛز و« ٝثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ٚ
ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبط ٚرٛز زاضز».
فال ٜٚثط ٘ؾطیٔ ٝمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ،ا٘سیكٕٙساٖ ٔرتّف ارتٕبفی ٘یع ثط اضتجبط ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبفی
 ٚتٛؾق ٝالتهبزی تأویس وطزٜا٘س و ٝثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝالتهبز ٔمبٔٚتی یىی اظ انُٞبی اؾبؾی ٚ
ظیطثٙبیی تٛؾق ٝالتهبزی اؾتٔ ،ی تٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ چبضچٛة ٘ؾطی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز .ث ٝفمیسٜ
پبتٙبْ ،قجىٞٝبی ٔكبضوت ٔس٘ی و ٝقىبفٞبی ارتٕبفی ضا زٚض ٔیظ٘ٙسٛٔ ،رت ٕٞىبضی ٌؿتطزٜتطی
قس ٚ ٜثسیٗ تطتیت ا٘ٛاؿ قجىٞٝبی ٔكبضوت ارتٕبفی ثرف ٕٟٔی اظ شذیط ٜؾطٔبی ٝارتٕبفی یه
ربٔق ٝضا تكىیُ ٔیزٙٞس .ضٚاثظ ٔتمبثُ ٔیبٖ ٔٙبثـ ؾطٔبی ٝارتٕبفی یقٙی افتٕبزٙٞ ،زبضٞب ٚ
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قجىٞٝبی ٔكبضوت و ٝذٛز تمٛیتوٙٙس ٚ ٜذٛز افعایٙسٞ ٜؿتٙس ،اظ ٚیػٌیٞبی ربٔقٔ ٝس٘ی اؾت٘ .جٛز
ایٗ ٚیػٌیٞب یقٙی فٟسقىٙی ،ثیافتٕبزی ،فطیت ،ثٟطٜوكی ،ا٘عٚا  ٚثی٘ؾٕی ،یىسیٍط ضا زض حفؼ
زٚضٜٞبی ثبعُ تٛؾق٘ٝیبفتٍی تكسیس ٔیوٙٙس (قبزی عّت  ٚحزتی وطٔب٘ی.)37 :1387 ،
آ٘ت٘ٛی ٌیس٘ع ،افتٕبز  ٚتبحیط آٖ ثط فطآیٙس تٛؾق ٝضا ظیطثٙب  ٚظٔیٝٙؾبظ انّی زض رٛأـ ٔسضٖ ٔیزا٘س،
ٞطرب و ٝؾغح افتٕبز ارتٕبفی (ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ قبذمٞبی انّی ؾطٔبی ٝارتٕبفی) ثبال ثبقس،
ٔكبضوت ٕٞ ٚیبضی ٔطزْ زض فطنٞٝبی ارتٕبفی ثیكتط  ٚآؾیتٞبی ارتٕبفی وٕتط اؾت (اوجطی،
.)11 :1383
پبتٙبْٔ 21سفی اؾت و ٝقطوت زض ارتٕبؿ ٔب٘ٙس قجىٞٝبی ضؾٕی  ٚغیطضؾٕی ربٔقٔ ،ٝطوع انّی
ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝارتٕبفی اؾت (پبتٙبْٚ .)56 :2000 ،ی ٔیٌٛیس وٕٞ ٝىبضی زاٚعّجب٘ ٝزض ربٔقٝای وٝ
ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثعضٌی ضا زض قىُ ٙٞزبضٞبی فُٕ ٔتمبثُ  ٚقجىٞٝبی ٔكبضوت ارتٕبفی ث ٝاضث
ثطز ،ٜثٟتط نٛضت ٔیٌیطز (پبتٙبْ .)138 :1390 ،قجىٞٝبی ارتٕبفیٔ ،طزْ ضا ثیكتط ثٕٞ ٝىبضی ٚ
افتٕبزپصیطی تكٛیك ٔیوٙٙس تب قطایظ ا٘فطازی ٘بقی اظ پیرٛیی ٘فـ قرهی (تبرجرف.)12 :1384 ،
ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثطذالف ؾطٔبی ٝالتهبزی ،یه وبالی فٕٔٛی اؾت .قبیس ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اؾت وٝ
اغّت وٓاضظـ تّمی ٔیقٛز  ٚتالـ ظیبزی ثطای افعایف آٖ ث ٝفُٕ ٕ٘یآیس .پبتٙبْ ،ؾطٔبی ٝارتٕبفی
ضا ث ٝفٛٙاٖ ٕٞجؿتٍی ارتٕبفی ٔحّی حبنُ قس ،ٜزاضای ٚیػٌیٞبی شیُ ٔیزا٘س:
ٚ .1رٛز ٔزٕٛفٝای ٔتطاوٓ اظ ؾبظٔبٖٞب  ٚقجىٞٝبی ارتٕبؿ ٔحّی؛
 .2ؾغٛح ثبالی تقٟس ٔس٘ی یب ٔكبضوت زض قجىٞٝبی ارتٕبفی ٔحّی؛
ٛٞ .3یت ٔحّی لٛی ٔ ٚخجت ٘ ٚیع احؿبؼ تزب٘ؽ  ٚثطاثطی ثب افضبی ارتٕبؿ ٔحّی؛
ٙٞ .4زبضٞبی تقٕیٓ یبفتٔ ٝطثٛط ث ٝافتٕبز  ٚوٕه ٔتمبثُ ثیٗ افضبی ارتٕبؿ ٔحّی  ٚایٙى ٝآیب آٟ٘ب
یىسیٍط ضا ثِ ٝحبػ قرهی ٔیقٙبؾٙس یب ذیط؛
 .5قجىٞٝبی ٔكبضوت ٔس٘ی ،تزؿٓ ٕٞىبضیٞبی ٔٛفمیتآٔیع ٌصقتٞ ٝؿتٙس ؤ ٝیتٛا٘ٙس ٕٞچٖٛ
اٍِٛیی فطٍٙٞی ثطای ٕٞىبضی آتی فُٕ وٙٙس (اظویب  ٚغفبضی278 :1383 ،؛ ثطٌطفت ٝاظ ٔحؿٙی تجطیعی
 ٚآلبٔحؿٙی.)149 :1389 ،
قبذمٞبی ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض ٘ؾط پبتٙبْ افتٕبزٙٞ ،زبضٞب  ٚقجىٞٝبی ٔكبضوت ارتٕبفی ٞؿتٙس
و ٝثب تؿٟیُ وٙفٞب ،وبضایی ربٔق ٝضا ثٟجٛز ٔیثركٙسٚ .ی ٔقتمس اؾت ضٚاثظ ٔتمبثُ ٔیبٖ ٔٙبثـ
ؾطٔبی ٝارتٕبفی یقٙی افتٕبزٙٞ ،زبضٞب  ٚقجىٞٝبی ٔكبضوت و ٝذٛز تمٛیتوٙٙس ٚ ٜذٛز افعایٙسٜ
ٞؿتٙس ،اظ ٚیػٌیٞبی ربٔقٔ ٝس٘ی اؾت٘ .جٛز ایٗ ٚیػٌیٞب یقٙی فٟسقىٙی ،ثیافتٕبزی ،فطیت،
ثٟطٜوكی ،ا٘عٚا  ٚثی٘ؾٕی ،یىسیٍط ضا زض حفؼ زٚضٜٞبی ثبعُ تٛؾق٘ٝیبفتٍی تكسیس ٔیوٙٙس( .قبزی
عّت  ٚحزتی وطٔب٘ی)37 :1387 ،
Putnam
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ثٛضزی ٛزض ؾبَٞبی  1970تب ٔ 1980ف ْٟٛؾطٔبی ٝارتٕبفی ضا تٛؾق ٝزاز ،أب ایٗ وبض ا٘ ٚؿجت ثٝ
لؿٕتٞبی زیٍط ٘ؾطی ٝارتٕبفیاـ وٕتط ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت (فیّس.)44 - 45 :2003 ،1
یىی اظ ؾ ًٙثٙبٞبی ٘ؾطی ربٔق ٝقٙبؾی ثٛضزی ،ٛزض ٘ؾط ٌطفتٗ ربٔق ٝثٔ ٝخبث ٝتىخطی اظ
حٛظٜٞبی ارتٕبفی اؾت .قىُ ٞبی ؾطٔبی( ٝالتهبزی ،فطٍٙٞی  ٚارتٕبفی) فٛأّی اؾبؾی ٞؿتٙس وٝ
تقطیفوٙٙسٛٔ ٜلقیتٞب  ٚأىب٘بت وٙكٍطاٖ ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ٞط حٛظٜای ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس (ؾیؿٕٗ،2
 .)75-76 :2000اظ ٘ؾط ا ٚؾطٔبیٝزاض زض ؾ ٝقىُ ثٙیبزی أىبٖ ثطٚظ ٔییبثس :ث ٝقىُ ؾطٔبی ٝالتهبزی
و ٝلبثّیت تجسیُ قسٖ ث ٝپ َٛضا زاضز ٕٔ ٚىٗ اؾت زض قىُ حمٛق ٔبِىیت ٟ٘بزی ٝٙقٛز؛ ث ٝقىُ
ؾطٔبی ٝارتٕبفی و ٝاظ اِعأبت ارتٕبفی (اضتجبعبت) ؾبذت ٝقس ٜاؾت  ٚزض قطایظ ٔقیٗ ،لبثّیت تجسیُ
قسٖ ث ٝؾطٔبی ٝالتهبزی ضا زاضز ٕٔ ٚىٗ اؾت ث ٝنٛضت فٛٙاٖ اقطافی یب انبِت ذب٘ٛازٌی ٟ٘بزیٝٙ
قٛز (ٔبرسی ِٟ ٚؿبییظازٚ .)94 :1385 ،ٜی ٔقتمس ثٛز ،ؾطٔبی ٝارتٕبفی یىی اظ اثقبز ثطرؿتٝ
تحمیمبتی فّ ْٛارتٕبفی اؾت .ایٗ ان َٛارتٕبفی ثبفج تمٛیت افطاز ٌ ٚطٜٞٚب ٔیقٛز (ثٛضزی:1980 ،ٛ
 .)45ثٛضزی ٛافتمبز زاضز و ٝفضٛیت زض ٌطٜٞٚب  ٚزضٌیط ثٛزٖ زض قجىٞٝبی ارتٕبفی و ٝزض ٌطٜٞٚب
حبنُ ٔیقٛز  ٚضٚاثظ ارتٕبفی حبنُ اظ فض ٛثٛزٖ ٔیتٛا٘س زض تالـ ثطای ثٟجٛز ٔٛلقیت ارتٕبفی
وٙكٍطاٖ زض حٛظٜٞبی ٔتفبٚت ٌ٘ٛ ٚبٌ ٖٛث ٝوبض ضٚز .ا٘زٕٗٞبی زاٚعّجب٘ ،ٝاتحبزیٞٝبی تزبضی ،احعاة
ؾیبؾی  ٚا٘زٕٗٞبی ؾطیٍٕٞ ،ی ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی رسیس اظ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس (ثٛضزی،ٛ
.)45 :1980
3
فطا٘ؿیؽ فٛوٛیبٔب ؾطٔبی ٝارتٕبفی ضا زض چبضچٛثی التهبزی ٔغطح ٔیوٙسٚ .ی ثب ثٟطٌٜیطی اظ
ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝارتٕبفی٘ ،ؾطی ٝافتٕبز ارتٕبفی ضا تسٚیٗ  ٚافالْ ٔیوٙس و ٝلسضت  ٚوبضایی ؾطٔبیٝ
ارتٕبفی زض ربٔق ٝثٔ ٝیعاٖ پبیجٙسی افضبی آٖ ربٔق ٝثٙٞ ٝزبضٞب  ٚاضظـٞبی ٔكتطن  ٚتٛا٘بیی آٟ٘ب
ثطای چكٓپٛقی اظ ٔٙبفـ قرهی زض ضاؾتبی ذیط  ٚؾقبزت ٍٕٞب٘ی ثؿتٍی زاضز (ٔحؿٙی تجطیعی ٚ
آلبٔحؿٙی.)150 :1389 ،
ثٙبثطایٗ ،زض یه رٕـثٙسی اظ ا٘سیك ٝپبتٙبْ  ٚفٛوٛیبٔب ،ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثٝفٛٙاٖ یه پسیسٜ
ربٔقٝقٙبؾی والٖ ِحبػ قس ٜاؾت .ث٘ ٝؾط آٟ٘بّٔ ،تٞب ٔیتٛا٘ٙس اظ ؾغٛح ٔتفبٚتی اظ ؾطٔبیٝ
ارتٕبفی ثطذٛضزاض ثبقٙس و ٝفطنت ضا ثطای تحمك زٔٛوطاؾی یب نٙقتیقسٖ آٟ٘ب فطأ ٓٞیوٙس.
زضٟ٘بیت ،زض قطایظ ٚرٛز ؾطٔبی ٝارتٕبفی ،قبٞس ثؿظ ٌ ٚؿتطـ فطآیٙس ٔكبضوت زض حٛظٜٞبی
ٔرتّف التهبزی ،ارتٕبفی ،ؾیبؾی  ٚفطٍٙٞی ٘ ٚیع ثؿظ ا٘زٕٗٞبی زاٚعّجب٘ ٝذٛاٞیٓ ثٛز؛ فطآیٙسی
ؤ ٝیتٛا٘س ؾبظٚوبض ٔٛحطی ثطای ٘یُ ث ٝتٛؾق ٝثبقس (اظویب  ٚغفبضی.)279 :1383 ،
ثٙبثطایٗ ،فال ٜٚثط ٘ؾط ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی٘ ،ؾطیٞٝبی افطازی چٌ ٖٛیس٘ع ،پبتٙبْ  ٚفٛوٛیبٔب ٘یع ثط
٘مف ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض تٛؾق ٝالتهبزی زض اثقبز ٔرتّف تأویس زاض٘سٕٞ .بٖعٛض و ٝشوط قس ،یىی اظ
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اسالمی اریانی
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ٟٔٓتطیٗ اثقبز تٛؾق ٝالتهبزی ،التهبز ٔمبٔٚتی اؾت .ثط ایٗ اؾبؼ٘ ،ؾطیٞٝبی ایٗ ٘ؾطیٝپطزاظاٖ ٘یع
ٔیتٛا٘س ٔجٙبی اؾترطاد فطضی ٝانّی پػٞٚف لطاض ٌیطز .فال ٜٚثط ایٗ ،ز ٚ ِٛٚزیٍطاٖ ( ،)1395قیدپٛض
ٟٔ ٚسیظاز ٚ )1392( ٜظیٗااللسْ  ٚزیٍطاٖ ( )1394زض پػٞٚفٞبی ذٛز ث ٝاضتجبط ثیٗ ؾطٔبیٝ
ارتٕبفی  ٚالتهبز ٔمبٔٚتی پی ثطز٘س ،ثٙبثطایٗ ٔجٙبی تزطثی پػٞٚف حبضط تحمیكٞبی یبزقس ٜاؾت.
ٕٞچٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝاثقبز ٔرتّف ؾطٔبی ٝارتٕبفی اظ ٘ؾط ا٘سیكٕٙساٖ ٔرتّفی چ ٖٛثٛضزی ،ٛپبتٙبْ،
آزاْ  ٚض٘ؿٛیچ  ٚوّٕٗ و ٝقبُٔ افتٕبز ،ا٘ؿزبْٔ ،كبضوت ،آٌبٞی  ٚتقبُٔ ارتٕبفی ٞؿتٙس،
فطضیٞٝبی فطفی شیُ اؾترطاد ٔیقٛز:
 ثیٗ افتٕبز ،ا٘ؿزبْٔ ،كبضوت ،آٌبٞی  ٚتقبُٔ ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتیاضتجبط ٚرٛز زاضز.

اعتوبد

هذیزیت هصزف

اًسجبم
فزٌّگ قٌبعت

الگَّبی اقتصبد

سزهبیِ اجتوبعی

هطبرکت

هقبٍهتی
آگبّی
حوبیت اس تَلیذ هلى

تعبهل

هذل ًظزی پژٍّص

فزضیِّبی پژٍّص
فزضیِ اصلی
 ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبط ٚرٛز زاضز.فزضیِّبی فزعی
 -ثیٗ افتٕبز ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبط ٚرٛز زاضز.

 ثیٗ ا٘ؿزبْ ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبط ٚرٛز زاضز. ثیٗ ٔكبضوت ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبط ٚرٛز زاضز. ثیٗ آٌبٞی ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبط ٚرٛز زاضز. ثیٗ تقبُٔ ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اضتجبط ٚرٛز زاضز.رٍش تحقیق
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الگوی پیشرفت

اسالمی اریانی
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ثزرسی ًقص سزهبیِ اجتوبعی در گزایص هزدم ثِ الگَّبی اقتصبد هقبٍهتی در ضْز کزهبًطبُ

تحمیك حبضط ثطاؾبؼ ٘ٛؿ زازٜٞبی رٕـآٚضیقس ٚ ٜتحّیُ آٟ٘ب ،تحمیمی وٕی اؾت  ٚاظ ِحبػ ٘ٛؿ
ثطذٛضز ثب ٔؿأِٝای و ٝث ٝثطضؾی آٖ پطزاذتٚ ٚ ٝضٚز ث ٝآٖ ٔغبِقٝای ٔیسا٘ی اؾت .تىٙیه
اؾتفبزٜقس ٜزض ایٗ پػٞٚف ٘یع پیٕبیف اؾت .زض ایٗ ٔغبِق ٝثطای رٕـآٚضی اعالفبت ٔٛضز ٘یبظ اظ اثعاض
پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زض ایٗثبض ٜثطای اعٕیٙبٖ اظ افتجبض الظْ ثٔ ٝكبٚض ٚ ٜثٟطٌٜیطی اظ ٘ؾطات
اؾبتیس  ٚوبضقٙبؾبٖ ٔطثٛعٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ثطای پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝاظ آظٔ ٖٛآِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقسٜ
ا ؾت .ثطای ثبال ضفتٗ ضطیت آِفب زض پػٞٚف حبضطٌٛ ،یٞٝبیی وٛٔ ٝرت وبٞف آِفب قس٘س ،حصف قس٘س
 ٚزض ٟ٘بیت ،پطؾكٙبٟٔ٘ ٝبیی ثب ضطیت آِفبی ثبالی  0/7اؾترطاد قس.
ربٔق ٝآٔبضی ایٗ ٔغبِق ٝتٕبٔی قٟط٘ٚساٖ  18ؾبَ ث ٝثبالی قٟط وطٔب٘كب ٜاؾت .اظ آ٘زب و ٝث ٝعٛض
عجیقی أىبٖ ٔغبِق ٝزیسٌبٜٞبی تٕبٔی قٟط٘ٚساٖ ٚرٛز ٘ساقت ،اظ قیٌٕٝ٘ٛ٘« ٜٛیطی» ثطای تجییٗ
٘ؾطات افطازی وٛٔ ٝضز ٔغبِق ٝلطاض ٌطفتٙس ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت  ٚثط اؾبؼ فطٔ َٛوٛوطاٖ ،تقسازی اظ
افطاز (٘ 384فط) ؤ ٝقطف ربٔق ٝآٔبضی تكریم زاز ٜقس٘س ،ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة  ٚثطضؾی قس٘س.
ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض ایٗ پػٞٚف ،قیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی زٔٚطحّٝای ثب اؾتفبز ٜاظ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای ٚ
ؾپؽ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٜاؾت؛ ث ٝایٗ نٛضت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای تقسازی اظ
ٔحّٞٝبی قٟط وطٔب٘كب ٜا٘تربة قس٘س  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی اظ ٞط ٔحّٟ٘ ٕٝ٘ٛ٘ ،ٝبیی
اؾترطاد قس .وطٔب٘كب ٜیىی اظ وال٘كٟطٞبی ٔ ٟٓایطاٖ اؾت وٕٛٞ ٝاض ٜزض تبضید وكٛض ٘مف
اؾتطاتػیه  ٚحیبتی زاقت ٚ ٝثٚ ٝیػ ٜزض ظٔبٖ ر ًٙتحٕیّی زاضای ٘مف زفبفی ثٛز ٜاؾت .أطٚظ ٜزض
ایٗ قٟط ثطذالف ٌصقت ،ٝؾبزٜظیؿتی  ٚفط ًٙٞلٙبفت ربی ذٛز ضا ث ٝتزٌُٕطایی زاز ٚ ٜایٗ ٔؿئّٝ
ثط ٍ٘طـ ٔطزْ زض ظٔیٞ ٝٙبی ٔرتّف تأحیط ٌصاقت ٝاؾت .ثٙبثطایٗ زض ایٗ قطایظ  ٚزض حبِی و ٝاؾتبٖ
وطٔب٘كب ٜزاضای ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ثیىبضی زض وكٛض اؾت ،فط ًٙٞالتهبز ٔمبٔٚتی زاضای إٞیت اؾت ٚ
ثبیس فٛأُ ٔطتجظ ثب آٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز .پؽ اظ ٌطزآٚضی ،زازٜٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاضٞبی
ٔ ٚ SPSSقبزالت ؾبذتبضی ٛٔ Smart PLSضز تزعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت  ٚثطای آظٔ ٖٛفطضیبت،
تؿتٞبی آٔبضی ٔتٙبؾت ثب ٞط فطضی ٝث ٝوبض ٌطفت ٝقس.
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جذٍل  .2تعزیف هفَْهی ٍ عولیبتی هتغیزّبی تحقیق
تعزیف هفَْهی ٍ عولیبتی

الگوی پیشرفت

اسالمی اریانی

تعزیف
هفَْهی

سال پنجم ،شماره نهم  ،بهار و تابستان 6633

اقتصبد
هقبٍهتی

تعزیف
عولیبتی

تعزیف
سزهبیِ

هفَْهی

اجتوبعی

تعزیف
عولیبتی

ثٙب ث ٝتقطیف ثطذی اظ التهبززا٘بٖ اظ التهبز ٔمبٔٚتی ،ایٗ ٘ٛؿ التهبز ٔقٕٛال زض
ضٚیبضٚیی  ٚتمبثُ ثب التهبز ٚاثؿتٔ ٚ ٝهطفوٙٙس ٜیه وكٛض لطاض ٔیٌیطز وٙٔ ٝفقُ
٘یؿت  ٚزض ٔمبثُ اٞساف التهبزی ؾّغ ،ٝایؿتبزٌی ٔیوٙس  ٚؾقی زاضز،
ؾبذتبضٞبی التهبزی ٔٛرٛز ضا تغییط زٞس  ٚآٖ ضا ثطاؾبؼ رٟبٖثیٙی  ٚاٞساف
ثٔٛیوٙس .ثطای تسا ْٚایٗ ٘ٛؿ التهبز ،ثبیس ٞطچ ٝثیكتط ث ٝؾٕت ٔحسٚزوطزٖ
اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثـ ٘فتی  ٚضٞبیی اظ اتىبی التهبز وكٛض ث ٝایٗ ٔٙبثـ حطوت  ٚتٛرٝ
وطز ،التهبز ٔمبٔٚتی زض قطایغی ٔقٙب پیسا ٔیوٙس و ٝرٍٙی ٚرٛز زاقت ٝثبقس ٚ
زض ثطاثط ر ًٙالتهبزی ٕٞ ٚچٙیٗ ر٘ ًٙطْ زقٕٗ اؾت و ٝالتهبز ٔمبٔٚتی ٔقٙب
پیسا ٔیوٙس (لٙجطی  ٚزیٍطاٖ.)107 :1395،
زض پػٞٚف حبضط ،ثطاؾبؼ ٘ؾطیٞٝبی ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی التهبز ٔمبٔٚتی ثب ؾٝ
قبذم ٔسیطیت ٔهطف ،فط ًٙٞلٙبفت  ٚحٕبیت اظ تِٛیس ّٔى ٔٛضز ثطضؾی لطاض
ٌطفت ٝاؾت.
انغالح ؾطٔبی ٝارتٕبفی ث ٝؾطٔبیٞ ٝبیی اظ لجیُ افتٕبز ارتٕبفیٔ ،كبضوت
ارتٕبفیٙٞ ،زبضٞب  ٚقجىٞٝبیی ؤ ٝطزْ ثطای حُ ٔكىالت فٕٔٛی تطؾیٓ
ٔیوٙٙسٌ ،فتٔ ٝیقٛز .ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثب ٔفبٞیٕی اظ لجیُ ٔكبضوت ،افتٕبز،
حٕبیت  ٚاضتجبعبت ارتٕبفی پی٘ٛس یبفت ٝاؾت (آزاْ  ٚض٘ؿٛیچ.)2003 ،1
اظ زیسٌب ٜثٛضزی ،ٛؾطٔبی ٝارتٕبفی ز ٚقبذم اؾبؾی زاضز .1 :افتٕبز؛ .2پی٘ٛس.
پبتٙبْ ٔسفی اؾت و ٝقطوت زض ارتٕبؿ ٔب٘ٙس قجىٞٝبی ضؾٕی  ٚقجىٞٝبی
غیطضؾٕی ربٔقٔ ،ٝطوع انّی ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝارتٕبفی اؾتٚ .ی ؾ ٝثقس افتٕبز،
آٌبٞی ٞبی ارتٕبفی ٔ ٚكبضوت ارتٕبفی ضا ثطای ؾطٔبی ٝارتٕبفی لبئُ ٔیقٛز.
(پبتٙبْ)56 :2000 ،
زض ایٗ پػٞٚف ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثط اؾبؼ ٘ؾطیٞ ٝبی ثٛضزی ،ٛپبتٙبْ  ٚآزاْ  ٚض٘ؿٛیچ
ثب قبذم ٞبی افتٕبز ،ا٘ؿزبْٔ ،كبضوت ،آٌبٞی  ٚتقبُٔ ارتٕبفی ٔٛضز ثطضؾی لطاض
ٌطفت ٝاؾت.

.Adam, Frane and Roncevic

12

یبفتِّبی پژٍّص
یبفتِّبی تَصیفی
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جذٍل  :3آهبر تَصیفی هتغیزّبی هستقل ٍ ٍاثستِ ثز اسبس هیبًگیي
(خیلی سیبد  ،5سیبد  ،4هتَسط  ،3کن  ٍ 2خیلی کن )1
ضبخصّبی سزهبیِ اجتوبعی
هتغیز
هیبًگیي

اجتوبعی

اجتوبعی

اجتوبعی

تَلیذ هلى

قٌبعت

هصزف

3/20

3/47

3/44

3/13

3/56

3/26

3/53

3/15

0/91

1/71

0/91

0/90

0/89

0/86

0/95

0/93

یبفتٞٝب ٘كبٖ ٔیزٙٞس ؤ ٝیبٍ٘یٗ وّی ؾطٔبی ٝارتٕبفی ( )3/36ثبالتط اظ ٔتٛؾظ اؾت .زض ٔیبٖ
اثقبز ٔرتّف ؾطٔبی ٝارتٕبفی ،افتٕبز ارتٕبفی « ،»3/20ا٘ؿزبْ ارتٕبفی «ٔ ،»3/47كبضوت ارتٕبفی
« ،»3/44آٌبٞی« ٚ »3/13تقبُٔ ارتٕبفی « »3/56اؾت.
ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ وّی ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی « »3/31اؾت .زض ثیٗ قبذمٞبی
اٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی ،فط ًٙٞلٙبفت ،زاضای ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ (ٔ ٚ )3/53سیطیت ٔهطف زاضای
وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ( )3/15اؾت.
یبفتِّبی استٌجبطی
آسهَى کلوَگزٍف ـ اسویزًَف
رٟت ثطضؾی ٘طٔبَ ثٛزٖ فبُٔٞب اظ آظٔ ٖٛتهٕ٘ٝ٘ٛای وٌّٕٛطٚف  -اؾٕیط٘ٛف ث ٝلطاض ظیط اؾتفبزٜ
ٔیقٛز.
 H0:زازٜٞب اظ تٛظیـ ٘طٔبَ ثطذٛضزاض٘س
 H1:زازٜٞب اظ تٛظیـ ٘طٔبَ ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس

هابیل حیدرخانی و همکاران

هعیبر

اجتوبعی

اجتوبعی

تعبهل

حوبیت اس

فزٌّگ

هذیزیت

اسالمی اریانی
ثزرسی ًقص سزهبیِ اجتوبعی در گزایص هزدم ثِ الگَّبی اقتصبد هقبٍهتی در ضْز کزهبًطبُ

اًحزاف

اعتوبد

اًسجبم

هطبرکت

آگبّی

الگَّبی اقتصبد هقبٍهتی

الگوی پیشرفت

جذٍل  . 4آسهَى کلوَگزٍف ـ اسویزًَف ثزای تعییي ًزهبل ثَدى هتغیزّبی پژٍّص
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ٔؤِفٞٝبی پػٞٚف

افتٕبز

ا٘ؿزبْ

ٔكبضوت

آٌبٞی

تقبُٔ

اٍِٞٛبی التهبز
ٔمبٔٚتی

تقساز

384

384

384

384

384

384

ٔمبزیط وٌّٕٛطٚف -اؾٕیط٘ٛف

0/809

1/74

2/56

2/59

3/13

2/01

ؾغح ٔقٙبزاضی (ز ٚزأ)ٝٙ

0/083

0/069

0/145

0/271

0/163

0/180
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ثب تٛر ٝث ٝرس َٚقٕبضٔ ،4 ٜیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت و ٝچٔ ٖٛمبزیط ؾغح ٔقٙبزاضی تٕبٔی ٔتغیطٞبی
پػٞٚف ثیكتط اظ  0/05اؾت ،پؽ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝزیٍط ٔتغیطٞب ایٗ فبُٔ ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیـ زازٜٞب ضا
ٔیضؾب٘س ٔ ٚیتٛاٖ زض تحّیُ فطضیٞٝبی پػٞٚف ،آظٖٔٞٛبی پبضأتطیه ضا ث ٝوبض ٌطفت.
آسهَى فزضیِّب
 ثیي اثعبد هختلف سزهبیِ اجتوبعی (اعتوبد ،اًسجبم ،هطبرکت ،آگبّی ٍ تعبهل) ثبگزایص ثِ الگَّبی اقتصبد هقبٍهتی ارتجبط ٍجَد دارد.
رٟت ثطضؾی فطضیٞٝبی پػٞٚف ٔجٙی ثط اضتجبط ثیٗ اثقبز ٔرتّف ؾطٔبی ٝارتٕبفی (افتٕبز،
ا٘ؿزبْٔ ،كبضوت ،آٌبٞی  ٚتقبُٔ) ثب ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اظ آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی
پیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .یبفتٞٝب ث ٝقطح رس َٚظیط اؾت.
جذٍل ّ .5وجستگی ثیي هتغیزّبی هستقل ٍ ٍاثستِ تحقیق
گزایص ثِ الگَّبی اقتصبد هقبٍهتی

ًبم هتغیز
ضبخص ّب

سزهبیِ اجتوبعی

ضطیت ٕٞجؿتٍی

ؾغح ٔقٙبزاضی

افتٕبز ارتٕبفی

0/38

0/000

ا٘ؿزبْ ارتٕبفی

0/31

0/000

ٔكبضوت ارتٕبفی

0/33

0/000

آٌبٞی ارتٕبفی

0/30

0/000

تقبُٔ ارتٕبفی

0/24

0/002

ٔیعاٖ وُ ؾطٔبی ٝارتٕبفی

0/32

0/000

یبفتٞ ٝب حبوی اظ آٖ اؾت و ٝثیٗ تٕبٔی اثقبز ؾطٔبی ٝارتٕبفی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیعاٖ وُ آٖ ثب ٌطایف
ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اظ زیسٌب ٜقٟط٘ٚساٖ ،ضاثغٔ ٝخجتٔ ،ؿتمیٓ ٔ ٚقٙبزاضی ٚرٛز زاضز .زض ایٗ
ٔیبٖ ،ضاثغ ٝثیٗ افتٕبز ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی ( )P= 0/38زاضای ثیكتطیٗ

ضطیت ٕٞجؿتٍی  ٚضاثغ ٝثیٗ تقبُٔ ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی زاضای وٕتطیٗ
ضطیت ٕٞجؿتٍی ( )P;0/24اؾت.
ٕٞچٙیٗ ضاثغ ٝثیٗ ا٘ؿزبْ ارتٕبفی (ٔ ،)P; 0/31كبضوت ارتٕبفی ( ٚ )P ;0/33آٌبٞی ارتٕبفی
( )P ;0/30ثب ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اظ زیسٌب ٜقٟط٘ٚساٖ ،زاضای ضطیت ٕٞجؿتٍی ٔخجت ٚ
ٔقٙبزاضی اؾت .ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ اؾتسالَ وطز وٞ ٝط چٔ ٝیعاٖ ٌطایف ث ٝؾطٔبی ٝارتٕبفی ()P; 0/32
 ٚاثقبز آٖ ثیكتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اظ زیسٌب ٜقٟط٘ٚساٖ ثیكتط ٔیقٛز ٚ
تٕبٔی فطضیٞٝبی پػٞٚف حبضط تأییس ٔیق٘ٛس.
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ثٙٔ ٝؾٛض تقییٗ قست  ٚرٟت ثطضؾی تأحیط زلیكتط ٔیعاٖ وُ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثط ٌطایف ثٝ
اٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی زض ثیٗ قٟط٘ٚساٖ  18ؾبَ ث ٝثبالی ؾبوٗ وطٔب٘كب ،ٜاظ یه ٔسَ ٔقبزِٝ
ؾبذتبضی ثٟطٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت .زض ایٗ پػٞٚف ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔسَؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی ثٝ
آظٔٔ ٖٛسَٞبی ٔقبزِ ٝؾبذتبضی پػٞٚف پطزاذت ٝقس ٜاؾت .ضٚیىطز زض ایٗ لؿٕت ،ضٚیىطز زٔٚطحّٝ
ای اؾت؛ ثسیٗ ٔقٙی و ٝپؽ اظ تسٚیٗ ٔسَ ٘ؾطی پػٞٚف ،الظْ اؾت ث ٝثحج ثطآٚضز ٔسَ یب ثٝ
فجبضتی زیٍط ،ثطآٚضز پبضأتطٞبی آظاز زض ٔسَ  ٚتحّیُ قبذمٞبی رعئی  ٚوّی ٔسَ پطزاذت ٝقٛز تب
ٔكرم قٛز و ٝزازٜٞبی تزطثی زض ٔزٕٛؿ حٕبیتوٙٙسٔ ٜسَ ٘ؾطی تسٚیٗقسٞ ٜؿتٙس یب ذیط.
ٔسَؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی ث ٝضٚـ حسالُ ٔطثقبت ( )PLSثطذالف ضٚـ وٛاضیب٘ؽ ٔحٛض
(٘طْافعاضٞبیی ٘ؾیط  )EQS ٚLISREL ،AMOSفبلس قبذمٞبی ثطاظـ ٔسَ ٔجتٙی ثط وبی ز ٚرٟت
ثطضؾی ٔیعاٖ ٔغبثمت ٔسَ ٘ؾطی ثب زازٜٞبی ٌطزآٚضی قس ٜاؾت ،ایٗ أط ثٔ ٝبٞیت پیفثیٗٔحٛض
PLSثؿتٍی زاضز .ثٙبثطایٗ قبذمٞبی ثطاظـ و ٝثٕٞ ٝطا ٜایٗ ضٚیىطز تٛؾق ٝیبفتٝا٘س ،ث ٝثطضؾی
وفبیت ٔسَ زض پیفثیٙی ٔتغیطٞبی ٚاثؿتٔ ٝطثٛط ٞؿتٙس؛ ٔب٘ٙس قبذمٞبی افعٍ٘ٚی ٚ 1حك 2ٛیب
قبذم  .GOFزض ٚالـ ایٗ قبذمٞب ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝزض ٔسَ ا٘ساظٌٜیطیٔ ،قطفٞب تب چ ٝحس تٛا٘بیی
پیفثیٙی ؾبظ ٜظیطثٙبیی ذٛز ضا زاض٘س  ٚزض ٔسَ ؾبذتبضیٔ ،تغیطٞبی ثطٖٚظا تب چ ٝحس  ٚثب چ ٝویفیتی
تٛا٘بیی پیفثیٙی ٔتغیطٞبی زضٖٚظای ٔسَ ضا زاض٘س.
ثطآٚضزٞبی ٔطثٛط ث ٝقبذمٞبی اضظیبثی وّیت ٔسَ ؾبذتبضی  ٚپبضأتطٞبی انّی ایٗ ٔسَ (احط
ٔتغیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثط ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی) زض قىُ  ٚرسا َٚظیط ٌعاضـ قسٜ
اؾت:

ضکل  :1هذل هعبدلِ سبختبری اثز سزهبیِ اجتوبعی ثز گزایص ثِ الگَّبی اقتصبد هقبٍهتی
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جذٍل  .6ثزآٍرد ضبخصّبی ارسیبثی کلیت هذل هعبدلِ سبختبری
ضبخص

GOF

SRMR

NFI

هقذار

0/80

0/081

0/90

قبذمٞبی اضظیبثی وّیت ٔسَ ٔقبزِ ٝؾبذتبضی ،زض ٔزٕٛؿ ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝزازٜٞبٔ ،سَ ٘ؾطی
پػٞٚف ضا حٕبیت ٔیوٙٙس .ث ٝفجبضت زیٍط ،ثطاظـ زازٜٞب ثٔ ٝسَ ثطلطاض اؾت  ٚقبذمٞب ثط ٔغّٛة
ثٛزٖ ٔسَ ٔقبزِ ٝؾبذتبضی زالِت زاض٘س.
جذٍل  . 7ثزآٍرد اثز هتغیز سزهبیِ اجتوبعی ثز گزایص ثِ الگَّبی اقتصبد هقبٍهتی
هتغیزهستقل

هسیز

هتغیز ٍاثستِ

سزهبیِ

<---

گزایص ثِ الگَّبی

اجتوبعی

اقتصبد هقبٍهتی

ضزیت

ضزیت

هقذار

سطح

تعییي

اثز

ثحزاًی

هعٌبداری

0/238

0/488

½

0/001

ٔمبزیط ثطآٚضزقس ٜزض رس َٚثبال ثیبٍ٘ط ایٗ اؾتٔ )1 :تغیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض ٔزٕٛؿ  0/48اظ
ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی ضا تجییٗ ٔیوٙس .ثب ٔس ٘ؾط لطاض زازٖ ٔمبزیط ٔطثٛط
ث ٝحزٓ احط قبذم ضطیت تقییٗ ایٗ ٔمساض زض حس ٔتٛؾظ ( )0/23ثطآٚضز ٔی قٛز .ث ٝفجبضت زیٍط،
ٔتغیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض اثقبز ٔرتّف زض حس ٔتٛؾظ تٛاٖ تجییٗ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی
التهبز ٔمبٔٚتی قٟط٘ٚساٖ ضا زاضز )2 .احط ٔتغیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثط ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی
ثِ ٝحبػ آٔب ضی ٔقٙبزاض اؾت .ثٙبثطایٗ ،فطضی ٝوّی پػٞٚف ٔجٙی ثط ایٙىٔ ٝتغیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثط
ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی تأحیط زاضز ،تأییس ٔیقٛز .ثب تٛر ٝثٔ ٝمساض ضطیت تأحیطٔ ،یتٛاٖ
ٌفت ،احط ٔتغیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثط ٔتغیط ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتیٔ ،خجتٔ ،ؿتمیٓ  ٚزض

حس ٔتٛؾظ ثطآٚضز ٔیقٛز ،ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝافعایف ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ٔیتٛا٘س زض حس ٔتٛؾظ
ٔٙزط ث ٝتمٛیت ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی قٛز.
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فضبی التهبزی أطٚظ ایطاٖ ،ضٚیسازٞبی ٚیػٙٔ ٚ ٜحهطثٝفطزی ضا قبٞس اؾت وٚ ٝلٛؿ ثقضی اظ آٟ٘ب
تبو ٖٛٙزض ز٘یب ؾبثم٘ ٝساقت ٝاؾت ،اظ ایٗ ض ،ٚظٔب٘ی و ٝقطایظ ٚیػ ٚ ٜثس ٖٚاٍِٛیی ثٚ ٝرٛز ٔیآیس،
٘ٛآٚضی  ٚایسٜپطزاظی اظ ؾٛی نبحت٘ؾطاٖ ثطای ثطعطف وطزٖ چبِفٞبی التهبزی ضطٚضت پیسا
ٔیوٙس .ضٞجط ٔقؾٓ ا٘مالة ،زض ع َٛؾبَٞبی ٌصقت ٝثب زضن قطایظ ذبل ّٔی  ٚثیٗإِّّی
وكٛضٔبٖ ،ضاٞجطزٞبیی ضا زض چبضچٛة ٘بٍٔصاضی ؾبَٞب ،عطاحی وطز٘س و ٝثٝعٛض لغـ ٘مك ٝضاٞی ثطای
حطوت ٔؿئٛالٖ ٘ؾبْ زض یه ٔؿیط ٔغٕئٗ رٟت زؾتیبثی ث ٝاٞساف والٖ ٘ؾبْ  ٚفالری ثطای
ثطٖٚضفت اظ چبِفٞبیی اؾت و ٝوكٛض ثب آٟ٘ب ضٚثٝض ٚاؾت .یىی اظ ایٗ ضاٞجطزٞب ،ارطای اٍِٛی التهبز
ٔمبٔٚتی زض وكٛض اؾت.
ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ثحج التهبز ٔمبٔٚتی ،ثٚ ٝیػ ٜزض ثیٗ ٔطزْ ؾبوٗ وال٘كٟطٞب ،زض پػٞٚف حبضط
و ٝزض ٔیبٖ ٘ 384فط اظ قٟط٘ٚساٖ قٟط وطٔب٘كب ٜث ٝفٛٙاٖ حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘زبْ قس ،ث ٝثطضؾی اضتجبط ثیٗ
ؾطٔبی ٝارتٕبفی  ٚاثقبز آٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٌ ٚطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی ث ٝفٛٙاٖ
ٔتغیط ٚاثؿت ٝپطزاذت ٝقس.
٘تبیذ آٔبض تٛنیفی ٔتغیط ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی ٘كبٖ ٔیزٞس وٌ ٝطایف ث ٝاٍِٞٛبی
التهبز ٔمبٔٚتی( ٚ )3/31ؾطٔبی ٝارتٕبفی ( )3/36زض حس ثبالتط اظ ٔتٛؾظ اؾت.
ٕٞچٙیٗ ٘تبیذ ایٗ تحمیك ٘كبٖزٙٞس ٜضاثغ ٝی ٔخجتٔ ،ؿتمیٓ ٔ ٚقٙبزاض ثیٗ تٕبٔی ٔتغیطٞبی
ٔؿتمُ ٔ ٚتغیط ٚاثؿت ٝپػٞٚف اؾت؛ ثسیٗ نٛضت وٞ ٝطچٔ ٝیعاٖ افتٕبز ارتٕبفی (،)P; 0/38
ا٘ؿزبْ ارتٕبفی (ٔ ،)P; 0/31كبضوت ارتٕبفی ( ،)P; 0/33آٌبٞی ارتٕبفی ( ٚ )P; 0/30تقبُٔ
ارتٕبفی ( )P; 0/24زض ثیٗ قٟط٘ٚساٖ ثیكتط ثبقسٌ ،طایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی ثیكتط ذٛاٞس
ثٛز .زض ایٗ ٔیبٖٔ ،تغیط افتٕبز ارتٕبفی ثب ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی ،ثیكتطیٗ قست
ٕٞجؿتٍی ٔ ٚتغیط تقبُٔ ارتٕبفی وٕتطیٗ قست ٕٞجؿتٍی ضا زاضزٕٞ .چٙیٗ ٔیعاٖ وُ ؾطٔبیٝ
ارتٕبفی ثٔ ٝیعاٖ « »P; 0/32ثب ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی اظ زیسٌب ٜقٟط٘ٚساٖ اضتجبط زاضز.
٘تبیذ حبنُ اظ ٔسَ ٔقبزِ ٝؾبذتبضی )٘ (Smart PLSیع ٘كبٖ زاز ؤ ٝتغیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی
زضٔزٕٛؿ  0/48اظ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٌطایف ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی ضا تجییٗ ٔیوٙس .ثب ٔس ٘ؾط لطاض
زازٖ ٔمبزیط ٔطثٛط ث ٝحزٓ احط قبذم ،ضطیت تقییٗ ایٗ ٔمساض زض حس ٔتٛؾظ ( )0/23ثطآٚضز
ٔی قٛز .ث ٝفجبضت زیٍطٔ ،تغیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض اثقبز ٔرتّف زض حس ٔتٛؾظ ،تٛاٖ تجییٗ ٚاضیب٘ؽ
ٔتغیط ٌطایف قٟط٘ٚساٖ ث ٝاٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی ضا زاضز.
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یبفتٞٝبی پػٞٚف حبضط ٔجٙی ثط اضتجبط ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبفی  ٚالتهبز ٔمبٔٚتی ثب یبفتٞٝبی
پػٞٚفٞبی ز ٚ ِٛٚزیٍطاٖ ( ،)1395ظیٗااللسْ  ٚظٔب٘یِ أیطظوطیب ( ،)1394قیدپٛض ٟٔ ٚسیظازٜ
( ،)1392ؾبثبتیٙی (٘ ٚ )2005ىٛویفط (ٕٞ )1997رٛا٘ی زاضز .ز ٚ ِٛٚزیٍطاٖ ( ،)1395ظیٗااللسْ ٚ
زیٍطاٖ ( ٚ )1394قیدپٛض ٟٔ ٚسیظازٕٞ )1392( ٜب٘ٙس پػٞٚف حبضط ث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس٘س وٝ
ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثبفج افعایف ٌطایف ث ٝالتهبز ٔمبٔٚتی ٔیقٛز .ؾبثبتیٙی (٘ ٚ )2005ىٛویفط
(٘ )1997یع ث ٝاضتجبط ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبفی  ٚتٛؾق ٝالتهبزی پی ثطز٘س.
ثٙبثطایٗ ،ثط اؾبؼ یبفتٞٝبٛٔ ،ضٛؿ التهبز ٔمبٔٚتی تٟٙب یه ثحج التهبزی ٘یؿت ،ثّى ٝثطای ارطای
آٖ ثبیس ظٔیٞٝٙبی ؾیبؾی ،ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی یه ربٔق ٝضا ٘یع ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٕٞ .بٖعٛض وٝ
٘تبیذ پػٞٚف ٘كبٖ ٔی زٞس ،ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض ارطایی وطزٖ اٍِٞٛبی التهبز ٔمبٔٚتی زض ثیٗ ٔطزْ،
٘مف غیطلبثُ ا٘ىبضی زاضز  ٚتٕبٔی ٔؿئٛالٖ  ٚزؾتا٘سضوبضاٖ ٘ؾبْ ثبیس زض ضاؾتبی ارطایی وطزٖ
فطٔبیكبت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ٌبْ ثطزاض٘س  ٚثب ثطلطاضی فساِت  ٚایزبز ظٔیٞٝٙبی افتٕبز ثیٗ ٔطزْ ٚ
ٔؿئٛالٖ ،زض رٟت افعایف ٔكبضوت ٔطزْ زض ربٔق ٝحطوت وٙٙس.
ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض التهبز ٞط وكٛضی ٔیتٛا٘س زض افتٕبزپصیطی  ٚضٚحیٕٞ ٝىبضی ٔیبٖ ٘یطٞٚبی
ا٘ؿب٘ی ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف التهبزی ربٔق ٝتأحیط ٔخجت زاقت ٝثبقس .ؾطٔبی ٝارتٕبفی ضٕٗ
قىُ زٞی ثٔ ٝزٕٛف ٝلٛافس  ٚلٛا٘یٗ اذاللی  ٚضفتبضی ،ث ٝضفتبض افطاز ٘یع قىُ ٔیزٞس  ٚوٕه ٔیوٙس
تب ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی  ٚؾطٔبیٔ ٝبزی  ٚالتهبزی ثتٛا٘ٙس ثب  ٚ ٓٞزض تقبُٔ ثب یىسیٍط ،ث ٝضقس  ٚپٛیبیی زؾت
یبثٙس .ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثب اؾتفبز ٜاظ ٕٞب٘ٙسیٞب ٕٞ ٚؿب٘یٞبی افطاز اظ رٟبت ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛثبفج ایزبز
ضٚحی ٝافتٕبز ٔتمبثُٔ ،كبضوت  ٚآٌبٞی ٔیقٛز  ٚزض ذسٔت ٔٙبفـ التهبزی لطاضٔیٌیطز  ٚثؿتط ٚ
فضبیی ایزبز ٔیوٙس تب ضٕٗ وبٞف ٞعیٞٝٙبی اؾتفبز ٜاظ ٘یطٞٚبی ا٘ؿب٘ی ،تقبُٔ ثیٗ آٟ٘ب ٘یع افعایف
یبثس  ٚزض ٘تیز ٝثبفج افعایف تٛؾق ٝالتهبزی ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ اٌط ٔطزْ افتٕبز ارتٕبفی ثبالیی
زاقت ٝثبقٙسٔ ،ی تٛا٘ٙس ث ٝوبالٞبی زاذّی افتٕبز وٙٙس  ٚتِٛیسات زاذّی ضا ث ٝتِٛیسات ذبضری تطریح
زٙٞس.
هٌبثع ٍ هآخذ
 اظویبٔ ،هغفی  ٚغفبضی ،غالٔطضب . )1383( .تٛؾق ٝضٚؾتبیی ثب تبویس ثط ربٔق ٝضٚؾتبیی ایطاٖ.
تٟطاٖ٘ :كط ٘ی.

 اوجطی ،أیٗ (٘ .)1383مف ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض ٔكبضوت :ثطضؾی تبحیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثط
ٔكبضوت ؾیبؾی ،ارتٕبفی (ٔغبِقٛٔ ٝضزی ضٚؾتبی فبضؾٙذ اظ تٛاثـ ؾمع) .زا٘كٍب ٜتٟطاٖ:
زا٘كىس ٜفّ ْٛارتٕبفی.
 ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض زیساض رٕقی اظ وبضآفطیٙبٖ ؾطاؾط وكٛض.1389/6/16 ،
 ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض زیساض زا٘كزٛیبٖ.1391/5/16 ،

 ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض حطْ ٔغٟط ضضٛی فّیٝاِؿالْ.1392/1/1 ،

 ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض زیساض ضییؽرٕٟٛض  ٚافضبى ٞیبت زِٚت.1391/6/2 ،
 تبرجرف ،ویبٖ .)1384( .ؾطٔبی ٝارتٕبفی (افتٕبز ،زٔٛوطاؾی  ٚتٛؾق .)ٝتطرٕ ٝافكیٗ
ذبوجبظ  ٚحؿٗ پٛیبٖ .تٟطاٖ٘ .كط قیطاظ.ٜ

 تطاةظاز ٜرٟطٔیٔ ،حٕسنبزق  ٚزیٍطاٖ .)1392( .ثطضؾی اثقبز ِٛٔ ٚفٞٝبی التهبز ٔمبٔٚتی
رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ا٘سیك ٝحضطت آیتاهلل ذبٔٝٙایٔ .غبِقبت ا٘مالة اؾالٔی ،زٚض،10 ٜ
قٕبض.32 ٜ

 ضؾتٕی ،ضضب؛ ٚیؿٕطازی ،اوجط؛ ٔحٕسی ،فجسإِزیس؛ ( .)1392ؾجه ظ٘سٌی رٟبزی ٔجتٙی ثط
ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض التهبز ٔمبٔٚتی .اِٚیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗإِّّی حٕبؾ ٝؾیبؾی (ثب ضٚیىطزی
ثط تحٛالت ذبٚضٔیب٘ ٚ )ٝحٕبؾ ٝالتهبزی (ثب ضٚیىطزی ثط ٔسیطیت  ٚحؿبثساضی) ،ضٚز:ٗٞ
زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ضٚز.ٗٞ
 ظیٗااللسْ٘ ،زیجٝ؛ ظٔب٘ی؛ حٕیس ،ٜظوطیب ،أیط.)1394( .ثطضؾی ربیٍب ٜؾطٔبی ٝارتٕبفی  ٚتبحیط
آٖ ثط ؾطٔبیٌٝصاضی زض تحمك اٍِٛی التهبز ٔمبٔٚتی ،اِٚیٗ ٕٞبیف ّٔی التهبز ٔمبٔٚتی
زا٘فثٙیبٖ ،تفطـ :زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس پطفؿٛض حؿبثی تفطـ.
 قبزی عّت ،غاِ ٚ ٝحزتی وطٔب٘ی ،فطقت .)1387( .ٝفمط  ٚؾطٔبی ٝارتٕبفی زض ربٔق ٝضٚؾتبیی.
فهّٙبٔ ٝضفب ٜارتٕبفی .ؾبَ ٞفتٓ .قٕبض.28 ٜ
 قبضؿپٛضٔ ،حٕٛز  ٚحؿیٙی ضاز ،فّی .)1387( .ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ٔ ٚكبضوت
ٚضظقی (ٔغبِقٛٔ ٝضزی :زا٘كزٛیبٖ  15 – 29قٟط ثبثُ)٘ .كطی ٝحطوت .قٕبض.37 ٜ
 قیدپٛضٟٔ ،سیٟٔ ٚ ٝسیظاز ،ٜؾٕب٘٘ .)1392( .ٝمف ؾطٔبیٞٝبی ارتٕبفی ثط التهبز ٔمبٔٚتی زض
قطایظ تحطیٓ ،وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی التهبز زض قطایظ تحطیٓ ،ثبثّؿط :قطوت پػٞٚكی عطٚز
قٕبَ.
٘ بعكپٛضٔ ،حٕسرٛاز  ٚفیطٚظآثبزی ،ؾیساحٕس .)1384( .ؾطٔبی ٝارتٕبفی  ٚفٛأُ ٔؤحط ثط
قىٌُیطی آٖ زض قٟط تٟطأٖ .زّ ٝربٔقٝقٙبؾی ایطاٖ ،زٚض ٜقكٓ ،قٕبض.4 ٜ
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 زٔ ,ِٛٚطیٓ؛ ٔٔ ٗٔٛبیب٘ی ،ظٞطا  ٚضحٕب٘ی ،فبعٕ .)1395( .ٝتبحیط ٘مف ٛٞـ ٔقٛٙی ثط ؾطٔبیٝ
فىطی  ٚارتٕبفی زض التهبز ٔمبٔٚتی٘ ،رؿتیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗإِّّی پبضازایٓٞبی ٘ٛیٗ ٔسیطیت
ٛٞقٕٙسی تزبضی  ٚؾبظٔب٘ی ،تٟطاٖ :زا٘كٍب ٜقٟیس ثٟكتی.
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 حمیمتیبٖٙٔ ،هٛض؛ حیسضذب٘یٞ ،بثیُ .)1393( .ثطضؾی ضاثغ ٝاثقبز ؾطٔبی ٝارتٕبفی  ٚزیسٌبٜ
قٟط٘ٚساٖ ٘ؿجت ث ٝتٛؾق ٝقٟطی (ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق :ٝقٟط وطٔب٘كبٔ .)ٜغبِقبت  ٚپػٞٚفٞبی
قٟطی ٙٔ ٚغمٝای ،زٚض ،5 ٜقٕبض.20 ٜ
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ٝؾقٛ ارتٕبفی زض تٝ ثطضؾی ٘مف ؾطٔبی.)1389( .ٓ ٔطی،یٙ آلبحؿٚ  فّیطضب،ی تجطیعیٙ ٔحؿ
.ٖ ظٔؿتبٚ  پبییع،26 ٜ قٕبض،طیٟ ٔسیطیت ق.ط ٔحالتٟ ق:كیٞٚضز پػٛٔ طی؛ٟق

ٓ ٔمبْ ٔقؾٜٔبت آٖ (ثب تأویس ثط زیسٌبٚ ّٔعٚ ٔتیٚ التهبز ٔمب.)1391( .ٗ ؾیسحؿی، ٔیطٔقعی
 پبییع،47 ٜ قٕبض،ٓٞاظزٚ ؾبَ ز، التهبز اؾالٔی.)جطیٞض
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ُٔاٛ ثطضؾی ف.)1395( .ُبثیٞ ، حیسضذب٘یٚ ؼٚ ؾیط،ط؛ ٔحجیٟچٛٙٔ ،شض؛ ضقبزیٛ٘ ،جطیٙ ل
.ؾتبیی ٌیال٘غطةٚ ضٚ طیٟاحی قٛ٘ ٔتی زضًٚ التهبز ٔمبٙٞ فطٝارتٕبفی ٔطتجظ ثب ٌطایف ث
.ٖ تبثؿتب،19 ٜ قٕبض،ٓ ؾبَ قك، ا٘مالة اؾالٔیٝٔف٘بٞٚپػ
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