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 رد شناد يزاس يراجت یجنایم شقن اب ینیرفآراک رب روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن ریثات ،شهوژپ نیا فده
 ،شور رظن زا و  يدربراک ،فده رظن زا شهوژپ نیا .دوب لدم هئارا تهج ناردنزام ناتسا یمالسا دازآ ياههاگشناد
-هورگ ناریدم ،اههدکشناد نینواعم و ناریدم ،اهدحاو نینواعم و ناریدم ار نآ يرامآ هعماج .دوب یشیامیپ عون زا یفیصوت
 زا هدافتسا اب هک دندادیم لیکشت رفن 700 دادعت هب ناردنزام ناتسا یمالسا دازآ ياههاگشناد یملع تایه دیتاسا و اه
 تهج .دندش باختنا هنومن ناونع هب رفن 248 دادعت نارکوک لومرف ساسا رب و ياهقبط یفداصت يریگهنومن شور
 يزاس يراجت همانشسرپ ،لاوس 123 اب روحم شهوژپ یلاع شزومآ هتخاس ققحم همانشسرپ زا اههداد يروآعمج
 )2008( ناگروم و سگاه ینیرفآراک همانشسرپ و لاوس 30 اب )1394( يدرکهد هدنزورف و یناجنفسا یسابع شناد
 ماظن ؛هک داد ناشن جیاتن .دش هدافتسا يراتخاس تالداعم نومزآ زا اههداد لیلحت و هیزجت تهج .دش هدافتسا لاوس 17 اب
 ناتسا یمالسا دازآ ياههاگشناد رد شناد يزاس يراجت یجنایم شقن اب ینیرفآراک رب روحم شهوژپ یلاع شزومآ
 .دشابیم بسانم شزارب ياراد زین هدش هئارا لدم و دراد يرادانعم و تبثم ریثات ناردنزام
 شناد يزاس يراجت ،ینیرفآراک ،روحم شهوژپ ،یلاع شزومآ ماظن :يدیلک ياه هژاو
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 همدقم
 

 ارـچ ؛تسا یمومع و ریگارف ،ایوپ یشزومآ ماظن نتشاد ورگ رد روشک تفرشیپ و یگتفای هعسوت کشیب
 روـشک هعسوت و یلاعت .تسا يروشک ره هدننک دیلوت رصنع نیرتیساسا و نیرتهب شرورپ و شزومآ هک
 رد تیحالص اب و دهعتم ناسانشراک و نارگشهوژپ تیبرت و بسانتم و دماراک شرورپ و شزومآ دنمزاین
 1400 زادـنامـشچ رد یـملع هاـگیاج و روـشک یملع دشر زادنامشچ .تسا هدنهوژپ و یصصخت هزوح
 تـیبرت قـقحت رد عیرـست .تـسا بوـلطم عـضو و دوـجوم عضو نیب عیسو و قیمع ياهلصاف زا یکاح
 شالـت رـب هوالـع مـهم نـیا .تـسا دنمشزرا ياهدیدپ روشک زاین دروم ناگتخومآشناد و نارگشهوژپ
 و اـهوگلا ،راتخاـس اب اراک یلاع یشزومآ ماظن داجیا قیرط زا لوا هلهو رد طبترم ياهداهن و اهنامزاس
-ماظن یفرط زا .)1392 ،نایمرد يدمحا و دجب یقداص قوراف( دوشیم لصاح روحم شهوژپ ياههویش
 هـب اـت دنـشابیـم دوـخ راتخاس رد فیرعتزاب و یسدنهمزاب دنمزاین ،عیرس تارییغت روخارف هب یشزومآ ياه
 هـب و یماـظن نیـنچ هب یبایتسد يارب ور نیا زا .دندرگ دنمراتخاس و فطعنم و دنرادرب ماگ زور زاین تازاوم
 رد دـهعتم و هـتفای شرورـپ نارگـشهوژپ و ناققحم تیبرت و شزومآ و شناد و ملع دیلوت شرتسگ روظنم
 شهوژـپ شزوـمآ ماـظن ،يروـحم شهوژـپ رب دیکات اب )یهاگشناد ياههرود رد( ،مولع فلتخم ياههزوح
 ینامزاـس ،روـحم شهوژـپ یشزومآ ماظن .)1392،دنرم یحلاص و ورین( ددرگیم یفرعم و داهنشیپ روحم
 تالوـحت اـب بـسانتم و نردـم نآ درکیور و تسا راوتسا یشهوژپ ياههمانرب یحارط رب ًاساسا هک تسا
 یـسانش هـعماج هژیوب و تیریدم و یسانشناور ياههتفای و يژولودتم ،هناسانش تفرعم ،یملع ،یعامتجا
 .تسا

 و هـیزجت تردـق ،يداقتنا رکفت ياهتراهم دقاف نایوجشناد زا يرایسب ینونک هعماج رد رگید ییوس زا
 هـک ارـچ .)1398،يدابآ نیز و روپ نیسح( دنتسه الاب حطس لئاسم اب ههجاوم و هدیچیپ لئاسم لیلحت
 هتسب نایوجشناد رب فشک و شواک و وجتسج هار هک تسا هدش ببس اههاگشناد رب مکاح یتنس طیارش
 ،سرد سالـک رد نایوجـشناد تـیروحم ياج هب و هدش هتفرگ اهنآ زا يدودح ات لمع لالقتسا ،دوش
 رد يروـحم شهوژـپ درـکیور زا هدافتـسا اذـل .دوش دیتاسا هب فوطعم تارایتخا و اهتیلوئسم همه ابیرقت
 رد دـیاب نآ يریگداـی و سیردـت ياهدـنیارف هـکنیا ظاحل زا اههاگشناد .تسا يرورض يرما اههاگشناد
 عـماوج رد هعسوت و رییغت رادم و هشیدنا دیلوت ناکم نیرتهب ،دریگیم تروص هناروآون و یشهوژپ طیحم
 يارب مهم يداصتقا و یگنهرف ،یلصا تسایس شهوژپ .)1390 ،يرثوک و يزودهالک( دنیآیم رامش هب
 ات دیآیم رامش هب ،عماوج رد یلاع شزومآ ماظن درکراک نیرتمهم )شهوژپ( شناد دیلوت و تسا اهروشک
 يوـگلا يریگراـک هب نیاربانب .)2009 ،1ساکول و ورب( مینک كرد تسا ناهج رد ار هچنآ قیرط نیا زا
 هب تیاهن رد و شناد يزاس يراجت و ینیرفآراک يوس هب ار روشک یلاع شزومآ دناوتیم يروحم شهوژپ
 .دنک تیاده یلاعت يوس هب شهج يوکس
 هعسوت دنیارف اب رتشیب هچ ره ییوسمه روظنم هب یلاع یشزومآ ماظن و اههاگشناد تسا یهیدب یفرط زا
 يوـس هب دشابیم شناد دیلوت ًافرص هک دوخ یتنس شقن رییغت هب یللملانیب و ياهقطنم ،یموب يداصتقا
 رد .دـننک تکرح ،دننکیم لیدبت مه لمع هب ار اهنآ ،اههدیا قلخ و شناد دیلوت رب نوزفا هک ینیرفآراک
 اـههاگـشناد هـب ار ینیرفآراـک تـیرومام ،اهروشک ياهعسوت ياههمانرب و روحم شناد هعسوت هدیا عقاو
 جیئاـندرک( دید ناوتیم 1980 ههد رخاوا زا هتفای هعسوت ياهروشک رد ار دنور نیا .تسا هدرک لیمحت
 .)1391 ،ناراکمه و

 جیاتن يزاس يراجت هب لیامت دراد شقن ینیرفآراک تمس هب اههاگشناد تکرح رد هک يرگید مهم لماع
 تالوـصحم هـب یـشهوژپ ياههدیا و دیدج ياههتفای لیدبت زا تسا ترابع يزاس يراجت .تسا شناد
 يزاـس يراـجت رـگید ترابع هب .)2017 ،2رسیو و سورک( رازاب هب هئارا لباق ياهيروانف و تامدخو
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 طاـبترا و دوـس بسک فده اب یتاقیقحت ياهراک شورف روظنم هب هک تسا ییاهشالت هعومجم شناد
 نیدـب .)2006 ،1رلوم( دریذپیم تروص یعامتجا و يداصتقا فادها اب شهوژپ و شزومآ رتشیب هچره
 يدربراـک و تاـقیقحت ماجنا ،شناد ةزوح رد اههاگشناد یلصا تیرومأم ود هک درک اعدا ناوتیم ،بیترت
 .)1391 ،ینسحم تاداس و هدازعیفش( تسا نآ ندومن

 یبـسانم تیعضو ناریا ياههاگشناد ،ینوناق ياهینیبشیپ و اههاگشناد یملع تیفرظ دوجو اب هنافسأتم
 دننک تعنص دراو ار دوخ یملع ياههتفای رثوم يوحن هب دناهتسناوتن زونه و دنرادن شناد يزاس يراجت رد
 هکنیا هب هجوت اب یفرط زا .)1390 ،يردیح و تزعروپ( دنزاس رارقرب هاگشناد و تعنص نیب رثوم یلماعت و
-یهدداـی دـنیارف .تسا يروحم هظفاح يانبم رب سیردت ،روشک شزومآ شخب يدج تالکشم زا یکی
 ملعم درکیور هب هک روحم هظفاح شور .تسا ندرک ظفح و ندینش ،نتفگرب ینتبم ام روشک رد يریگدای
 میناوتب هکنآ يارب .دوشیم بوسحم تیقالخ و يریگدای عنام نیرتمهم ،تسا فوصوم لاعفریغ و روحم
 گرزب یبالقنا هب تسد دیاب ،مینک رپ هتفرشیپ يایند اب ار نامروشک يداصتقا و یملع میظع فاکش نیا
 نـیا هـک یناـمز اـت و تسا شناد يزاس يراجت اتیاهن و يروحم شهوژپ يانبم رب شزومآ نآ و مینزب
 .تورث هب هن و درک میهاوخ ادیپ یسرتسد ملع هب هن ،هدرتسگ یحطس رد نانچمه ام ،دوشن لح لکشم
 زا زـین هـعماج رد مـلع ندرـک یگنهرف و دوش لیدبت گنهرف هب ملع دیاب هعماج رد رادیاپ هعسوت يارب
 یلاـع شزومآ ماظن ریثات« :هک تسا نیا رضاح شهوژپ یلصا لاوس اذل .درذگیم نآ يزاس يراجت ریسم
 ناتـسا یمالـسا دازآ ياـههاگـشناد رد شـناد يزاس يراجت یجنایم شقن اب ینیرفآراک رب روحم شهوژپ
 .»؟تسا هنوگچ لدم هئارا تهج ناردنزام

 :شهوژپ تایبدا    

 :روحم شهوژپ یشزومآ ماظن

 هدـیدرگ روهـشم روـحم شهوژـپ تیبرت و میلعت ناونع هب تیبرت و میلعت یخیرات هنیشیپ رد یتیبرت ماظن نینچ
 تخانـش ،تـقیقح يوجتـسج رد تراـهم و هزیگنا اب ییاهناسنا شرورپ تیبرت و میلعت زا عون نیا فده .تسا
-یم هدمآ تسد هب جیاتن تسبراک و یبایزرا و تاعالطا نیا لیلحت و مهف ،تاعالطا ندروآ تسد هب ياههویش
 درـکیور ناوـنع هـب 1980 ههد زا ماجنارس و جراخ هیرظن هدودحم زا 1960 ههد لیاوا زا درکیور نیا .دشاب
 ناـشن یـللملانیـب دانـسا هچنانچ .تسا هدیدرگ یشزومآ و یملع ياههصرع دراو هتفرشیپ ياهروشک رد بلاغ
 یـملع داوـس شرورـپ يارـب يدـیلک يرـصانع ناوـنع هـب نآ هـب هتـسباو ياهتراهم و درکیور نیا دهدیم
 و یناجیفتـسا( تـسا حرـطم هریغ و نیچ ،ناتسلگنا ،اداناک ،اکیرمآ هلمج زا اهروشک زا يرایسب رد ناگدنریگدای
  .)1387 ،ناراکمه

 ار شهوژـپ رد زاین دروم ياهتراهم و تایحور ،اهشرگن هک تسا یشزومآ ماظن ،روحم شهوژپ یلاع شزومآ
 رد زاـین دروم روما ،شزومآ و لیصحت دنیارف نایرج رد هک یشزومآ ماظن یترابع هب .دنکیم لقتنم ناریگارف هب
 نیا درکیور نیا یلصا فده .)1388 ،نایلاله( دروآیم دیدپ اهنآ رد و دهدیم شزومآ ناریگارف هب ار شهوژپ
 نـیا .دـنک يزیرهـمانرب اـهنآ رییغت يارب و دسانشب ار ناریگارف یلعف ینهذ ياهراتخاس دناوتب دیتاسا هک تسا
 اههدـیا ندرک لدتسم ،)اهیتساک و اهیمهفژک( يریگدای ياهدس ندرک فرطرب و ییاسانش :زا دنترابع اهرییغت
 دـنیارف هـنیمز رد دیتاـسا هاگدـید دوبهب و تراهم ياقترا .رتتسرد ياههدیا شرتسگ و یعقاو دهاوش ساسا رب
 دوـخ يارـب هـنیمز داـجیا ،یشزومآ ياضف یباداش و طاشن شیازفا ،روحم شهوژپ شور هب يریگدای -یهددای
 ریگارف و دیتاسا رد یهورگ و يدرف یبایزرا دوخ ییاناوت و هنارایمه يریگدای ،فادها كرد ،يریگدای رد يربهار
 رد تواـضق و ریسفت ییاناوت تیوقت و یتخانش هطیح يالاب حوطس هب یبایتسد و یملع شرگن تردق شیازفا و
 شهوژـپ شزوـمآ ياـه درواتـسد زا رـیز ياهتراهم تیوقت .تسا شزومآ هویش نیا فادها رگید زا ناریگارف
 ؛قـیقحت و شیاـمزآ یـحارط ؛عباـنم ریاس و باتک رد تاعالطا يوجتسج ؛يرگشسرپ و هدهاشم :تسا روحم
 ینیبشیپ و حیضوت ،هسیاقم ،اههداد لیلحت و ریسفت ؛تاعالطا يروآدرگ تهج بسانم رازبا و لیاسو زا هدافتسا
 .)1390 ،یفوص(  يداقتنا و یقطنم رکفت زا هدافتسا -؛نارگید اب لماعت و يراکمه ،جیاتن لدابت ؛اهتیعقوم
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 :ینیرفآراک

 نانادداصتقا .تسا هتفرگ تأشن »ندش دهعتم« يانعم هب Entreprendre يوسنارف هملک زا ینیرفآراک هژاو
 ینیرفآراک هژاو .دنتخادرپ ینیرفآراک و نیرفآراک حیرشت هب دوخ يداصتقا ياههیرظن رد هک دندوب یناسک نیلوا
 و لرـتنک ،تراـظن ،تیاده لماش ار نیرفآراک لمع و دش همجرت یسیلگنا نابز رد 1لیم تراوتسا ناج طسوت
 يرـکیپ( درکیم یفرعم يریذپ هرطاخم ار ینیرفآراک و ریدم هدننک زیامتم لماع و تسنادیم يریذپ هرطاخم
 و راـکتبا اـب تریـصب و شنـیب رییغت زا ییایوپ دنیارف ار ینیرفآراک )2004( 2تکروک .)1391 ،راگن هم و رف
 .)1387 ،ناراکمه و یکلملادبع( دنادیم  يروآون

 .تسا هدش هدیدنسب هنومن دنچ رکذ هب اجنیا رد هک تسا هدش هئارا ینیرفآراک هنیمز رد يدایز ياهلدم

 زا شیـب دیاب هک داد داهنشیپ ویاهوا تلایا هاگشناد داتسا وریپاش تربلآ :)1975( وریپاش تربلآ يدادیور لدم
 هـیلک یهاگدـید نینچ هک ارچ داد ناشن هجوت ینیرفآراک دادیور هب دریگ تروص زکرمت نیرفآراک درف رب هکنآ
 ینیرفآراـک دادـیور هـک درادیـم نایب وا هنیمز نیا رد .دراذگیم رانک ار نیرفآراک فیراعت هب طوبرم تالکشم
 رد مزال عباـنم :نامزاـس - .دـهدیم ماجنا ار يراکتبا ،هورگ ای درف کی :راکتبا - :تسا دراوم نیا هدنریگربرد
 نامزاس کی رد عبانم هکنیا ای( دنوشیم  بیکرت ینامزاس لکش هب هک فادها يرس کی ندرک هدروآرب تهج
 رـب ار نامزاـس تیریدـم و دـنراد تسد رد ار راکتبا هک یناسک :ییارجا تیریدم -.)دنوشیم ییاسانش دوجوم
 هرطاـخم - .دـنراد زاـین عباـنم صیـصخت يارب یبسن يدازآ هب ،نارکتبم :یبسن لالقتسا - .دنریگیم هدهع
 .)2016 ،ناراکمه و 3نید( دنتسه میهس نامزاس تیقفوم مدع ای تیقفوم رد نارکتبم و ناریدم :يریذپ

 ،یصخش لماوع ینیرفآراک دادخر رد مهم لماوع ،ویرگ ياب رظن زا :)1994( ویرگ ياب مایلیو يدادیور لدم
 رکف ،صخش کی .دنوشیم دیدج هسسؤم کی دلوت ثعاب هک دنتسه یلماوع اهنیا .دنشابیم یطیحم و یناور
 .دروآیـم تسد هب یفداصت روط هب ای و قیقد تاقیقحت قیرط زا ای ار دیدج يداصتقا تالیکشت داجیا يارب ون
 ،هداوناـخ ،یلغـش ياـههـنیمز نوـچمه یلماوـع هب رکف نآ يریگیپ يارب يریگمیمصت مدع ای يریگمیمصت
 کـی هـشیمه هـکنیا نمـض .دراد یگتسب عبانم ندوب سرتسد لباق و داصتقا تیعضو ،شقن يوگلا ،ناتسود
 .)1391 ،يرهوگ ینیسح و هقجالس( دراد شقن دیدج نامزاس کی دلوت رد ازتعرس هثداح

 :شناد يزاس يراجت

 و دنله رد ادتبا اپورا هراق رد سپس و دش زاغآ 1980 لیاوا رد ناتسلگنا رد راب نیلوا يارب شناد يزاس يراجت
 شرتـسگ اـیلاتیا و هسنارف دننام اپورا بونج ياهروشک هب اریخا و یلامش ياپورا ياهروشک رگید هب نآ زا سپ
 و شـناد لاـقتنا ،ار شـناد يزاـس يراـجت ،)2003( ناراـکمه و 5نیج .)2010 ،4نرگیو و اواگتیک( تفای
 اـی و لوـصحم ،دنیارف ،ماظن رد نآ يریگراک هب روظنم هب رگید یهورگ ای درف هب هورگ ای درف کی زا يروانف
 يراـجت  ،2004 لاـس ياهجدوب همانرب دنس رد اداناک تلود .)1392 ،نایردنب( دنادیم راک ماجنا شور کی
 هدروآ رازاب هب قیقحت زا لصاح ياههتفای نآ قیرط زا هک يدنیارف :تسا هدرک فیرعت هنوگنیا ار شناد يزاس
 ناـهج رـسارس رد ینتخورف يژولونکت ای دیدج تامدخ و تالوصحم هب دیدج ياههتفای ای اههدیا و دنوشیم
 اـما تسا هدش هئارا يدایز فیراعت يزاس يراجت زا .)1391 ،ناراکمه و یناشفالگ روپنسح( دنباییم هعسوت
 یهاگـشناد ياـهداهن رد دوـجوم کـیروئت شـناد لیدـبت دـنیارف :زا تـسا ترابع ،فیراعت نیا كارتشا هجو
 هدش دیلوت شناد نآ رد هک تسا يدنیارف ،رگید ترابع هب ای .يداصتقا ياهتیلاعف عاونا زا یخرب هب )یشزومآ(
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 لیدـبت یتعنص ياهدنیارف ای رازاب رد هضرع لباق تالوصحم هب ار یتاقیقحت و یشزومآ زکارم و اههاگشناد رد
 .)2015 ،1وسه و سکرام( دنکیم

 اـب ددـعتم نارگیزاب هک تسا هدیچیپ يدنیآرف هکلب تسین یطخ و هداس يدنیآرف شناد يزاس يراجت دنیآرف
 ،لوـصحم هعسوت لیبق زا ییاهتراهم دنمزاین دنیآرف نیا .دننکیم شقن يافیا نآ رد نوگانوگ ياهيدنمناوت
 تاعلاطم .تسا هریغ و يرادباسح ،دیلوت تیریدم و یسدنهم ،یلام عبانم تیریدم ،رازاب ياهربهار ،رازاب یبایزرا
 يزاس يراجت میهافم فیرعت اب هدمع روط هب نآ هب طوبرم ياهتخاسریز و يزاس يراجت دنیآرف صوصخ رد
 هدـیا دنیآرف یلک روط هب .)1391 ،ناراکمه و یناشفالگ روپ نسح( دراد راکورس نآ دنیآرف يزادرپ موهفم و
 / يرواـنف هعـسوت ،يزادرـپهدیا :زا دنترابع هک درک لیدبت ازجم هلحرم هس هب ناوتیم ار )لمع ات ملع( رازاب ات
 عباـنم زا دراد رازاـب یفاـک هزادـنا هب هک هدیا کی ادتبا دنیآرف نیا رد .نآ يزاس يراجت تیاهن رد و لوصحم
-یم لیدبت رظن دروم لوصحم ای شناد هب هدیا نیا هعسوت هلحرم رد .دباییم شرورپ و دوشیم داجیا فلتخم
 .)1390 ،يردیح و تزعروپ( دوش

 و یهدزالوـط روـپنیـسح .تـسا هدـش ماـجنا شهوؤـپ ياـهریغتم اب طابترا رد یفلتخم ياهشهوژپ نونکات
 :زا دنترابع روحم -شهوژپ يریگدای و شزومآ يارب دعُب راهچ ؛هک دنداد ناشن یشهوژپ رد ،)1396( ناراکمه
 و اـهیـسرتسد و تاـطابترا ،روـحم -شهوژـپ يریگدای فیلاکت و يریگدای ،روحم  -شهوژپ )سیردت(شزومآ
 یـبرجت نوـمزآ و روحم شهوژپ هسردم يزاسلدم« ناونع اب یشهوژپ رد ،)1394( ریجفسا یسابع ؛قیوشت
 »ناردـنزام ناتـسا سرادـم رد یـئزج تاعبرم لقادح شور هب يراتخاس تالداعم يزاسلدم زا هدافتسا اب نآ
 سرادم رب اهریغتم زا کی ره يراذگرثا نازیم ،ناهنپ و راکشآ زا معا اهریغتم نیب هطبار ساسارب ؛هک داد ناشن
 ياـهتراـهم ،یتاعالطا داوس ،یعاسم کیرشت ،يداقتنا رکفت ،يواکجنک ،هلاسم لح بیترت هب ،روحم شهوژپ
 شزوـمآ نیـب هـطبار یـسررب« ناونع اب یشهوژپ رد ،)1394( ینایواک و دنودمحا ؛تسا يروابدوخ و یتخانش
 ،يرادا ،یـشهوژپ رـصانع ؛هـک دنداد ناشن »ناصصختم هاگدید زا ینیرفآ راک هیحور شیازفا اب روحم شهوژپ
 و یـشهوژپ رـصانع نیـب رد نیـنچمه .دـنراد يرادانعم ریثات ینیرفآراک هیحور شیازفا رد یگنهرف و یشزومآ
 و ورـین ؛دنکیم داجیا ینیرفآراک هیحور شیازفا رد یشزومآ رصنع ار ریثأت نیرتشیب یگنهرف و یشزومآ و يرادا
 روحم شهوژپ یلیمکت تالیصحت ياههرود رثؤم شقن ؛هک دندرک هراشا ياهعلاطم  رد ،)1392( دنرم یحلاص
 هـئارا و لـمع و مـلع ییوـسمه :زا تسا ترابع یهاگشناد داهج رد هژیو هب ،ناینب شناد ینیرفآراک هعسوت رد
 رـکفت ،ییاـمرفراک ياـههژورـپ ندوب یتباقر ،تورث دیلوت و يدربراک ياهشهوژپ ماجنا ،يدربراک ياهشزومآ
 اـب ندوـب انشآ ،یلام ییافکدوخ ،تعنص و یهاگشناد داهج لباقتم دامتعا ،روحم اضاقت ياهشهوژپ رد یهاگنب
 ،)1390( يرثوـک و يزودهالک ؛هربخ و رهام یناسنا يورین دوجو و یشهوژپ دربهار دنس دوجو ،یعقاو طیحم
 ،ینابیتـشپ -يرادا ،یـشهوژپ رـصنع راهچ رد روحم شهوژپ ياهشزومآ يوگلا ؛هک دنداد ناشن یشهوژپ رد
 ،ارـگلوـحت و یملع يربهر .دراد یمهم یعرف لماوع کی ره هک تفای یلجت یگنهرف -یقالخا و یشزومآ
 يرتـشم ،شـناد تیریدـم ،یـهورگ راـک ،يروـحم هلئسم ،يزاسدنمناوت ،یتکراشم نامزاس ،تیفیک تیریدم
 شهوژـپ ياـهشزوـمآ يوگلا لماوع نیرتمهم زا یشیدنا دازآ و يرالاس هتسیاش ،یتکراشم یبایزرا ،يروحم
 و یـللملانیـب تاـطابترا و اهتیحالص ؛هک داد ناشن زین ،)1388( ناراکمه و ییابیکش شهوژپ و تسا روحم
 ،یلمارف و یلم ياهباتزاب رب زکرمت ،تورث و عبانم قلخ ناوت ،یعامتجا یملع تیلوئسم و يدازآ ،یگنهرف نیب
 50 دودـح  ياهتـشر نیـب شرورـپ و شزومآ و ینیزگهب هب دهعت ،یشهوژپ یملع ياهتخاسریز يزاسزور هب
  .دنیامنیم نییبت ار یشهوژپ هاگشناد کی لدم یهد تخاس رد كرتشم سنایراو زا دصرد

 ینیرفآراک هاگشناد کی رد شناد يزاس يراجت رب نارگشهوژپ ؛هک دنداد ناشن یشهوژپ رد ،)2017( 2نرگرب
 اریهایـسرون ؛دراد يزاس يراجت يارب نارگشهوژپ يدرف هزیگنا رد یمهم شقن زین شناد .دنراد يرادانعم شقن
 كاردا  رـب لالقتسا و لاعف رازفا مرن ،يریذپ کسیر ،يروآون دندرک هراشا ياهعلاطم رد ،)2016( 3ناراکمه و
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 ناـشن یـشهوژپ رد ،)1502( ناراـکمه و 1میـحر ؛دنراد ریثات هاگشناد یتاقیقحت تالوصحم يزاس يراجت رد
 ،قـفوم ناـنیرفآراک يارب سفن هب دامتعا و شزرا ،شناد ،يریذپ کسیر لماش ینیرفآراک یگتسیاش ؛هک دنداد
 دـیلوت رد یهاگـشناد ناـققحم يزاـسدنمناوت مهم نالماع تکرش تخاسریز و ینیرفآراک ياضف .تسا یتایح
 رد ،)2014( 2تیمـساگـنات و گنپناج ؛دنتسه ماود لباق يراجت و یلمع يروآنف ود ره هک دنتسه يروآون
 هعـسوت »دـنلیات یلاـع شزوـمآ رد روحم شهوژپ شزومآ قیرط زا یبایزرا ياهفرح هعسوت« ناونع اب یشهوژپ
 و دنداد رارق یسررب دروم یلاع شزومآ رد شهوژپ رب ینتبم يریگدای قیرط زا ار داتسا تراهم و شناد یبایزرا
 و دـنداد شیازـفا یباـیزرا رد شهوژپ رب ینتبم يریگدای قیرط ار دوخ تراهم و شناد ناداتسا ؛هک دنداد ناشن
 ریثات و یبایزرا ،نانکراک يا هفرح هعسوت ،شزومآ شقن ؛هک دنداد ناشن یشهوژپ رد ،)2011( 3تیه و لارباک
 یباـیزرا متـسیس .دراد ثـحب هب زاین دشرا یسانشراک نایوجشناد يریگدای / دشرا یسانشراک عطقم رد شهوژپ
 .دنک تیامح ینامزاس حطس رد و شهوژپ قیرط زا ار نایوجشناد يریگدای و شزومآ دیاب شهوژپ

 هـجوت اب یلو .دراد يرادانعم شقن ینیرفآراک رب روحم شهوژپ شزومآ هک دنداد ناشن هدش ماجنا ياهشهوژپ
 شـقن اـب ینیرفآراـک رـب روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن ریثات هنیمز رد یشهوژپ ،هدش ماجنا ياهشهوژپ هب
 .تسا هدشن ماجنا اههاگشناد  رد شناد يزاس يراجت یجنایم

  :شهوژپ شور
 ناریدـم ار نآ يرامآ هعماج .تسا یشیامیپ عون زا یفیصوت شور رظن زا و يدریراک ،فده رظن زا شهوژپ نیا
 دازآ ياـههاگـشناد یـملع تاـیه دیتاـسا و اـههورـگ ناریدم ،اههدکشناد نینواعم و ناریدم ،اهدحاو نینواعم و
 اـب رـفن 248 دادـعت ،نارکوک لومرف ساسا رب هک دنهدیم لیکشت رفن 700 دادعت هب ناردنزام ناتسا یمالسا
  .دندش باختنا يرامآ هنومن ناونع هب هاگشناد ياهدحاو هجرد ساسارب »ياهقبط یفداصت« يریگهنومن شور

 دحاو هجرد کیکفت هب يرامآ هنومن دادعت -1 لودج

 عمج کچوک طسوتم گرزب گرزب رایسب عماج اهدحاو هجرد
 700 90 65 90 300 155 هعماج یناوارف
 1 13/0 9/0 13/0 43/0 22/0 تبسن
 248 32 23 32 106 55 هنومن یناوارف

 

 دـعب 2 و لاوـس 123 اـب روـحم شهوژـپ یلاـع شزومآ هتخاس ققحم همانشسرپ زا اههداد يروآعمج تهج
 راتخاـس ،اـهيژتارتـسا و فادـها ،اهشزرا و گنهرف« هفلوم 23و »یشهوژپ و یشزومآ و يرادا و يراتخاس«
 ،رمتـسم یتکراـشم یباـیزرا و تراظن ،تاناکما و عبانم ،يزیرهمانرب ،یهدنامزاس ،طباور و تابسانم ،زاسدنمناوت
 ،یناـسنا عبانم ياهیگتسیاش ،روحم هلئسم ینامزاس شزومآ ،اهدنیارف تیفیک تیریدم ،ارگلوحت یملع يربهر
 و شزوـمآ ،يواـکجنک ،یـهورگ راـک رـب  یـنتبم شهوژـپ ،شناد تیریدم رب ینتبم شزومآ ،تیقالخ هعسوت
 ،یـّلمارف و یّلم ياه باتزاب رب زکرمت ،تورث و عبانم قلخ ناوت دوبهب رب  ینتبم شزومآ ،ياهتشر نیب شهوژپ
-یقوـقح و یـگنهرف ،یگنهرف نیب و یللملا نیب تاطابترا و اهتیحالص ،یعامتجا -یملع تیلوئسم و يدازآ
 3 و لاوـس 30 اـب )1394( يدرکهد هدنزورف و یناجنفسا یسابع شناد يزاس يراجت همانشسرپ ؛»یقالخا
 5 و لاوـس 17 اـب )2008( ناـگروم و سگاه ینیرفآراک همانشسرپ و »ییاوتحم و يراتخاس ،ياهنیمز« دعب
 و يروـص ییاور .تسا هدش هدافتسا »یمجاهت تباقر و یبلط لالقتسا ،يریذپ کسیر ،یماگشیپ ،يروآون« دعب
 همانشسرپ يارب خابنورک يافلآ بیرض زا هدافتسا اب زین اهنآ ییایاپ و دیسر ناصصختم دییات هب اهرازبا ییاوتحم
 91/0 ینیرفآراـک هـمانشسرپ و 78/0 شناد يزاس يراجت همانشسرپ ،89/0 روحم شهوژپ یلاع شزومآ
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 تالداـعم نومزآ زا اههداد لیلحت و هیزجت تهج .دنشابیم دییات دروم و رادانعم يرامآ ظاحل زا هک دش هبساحم
 .دش هدافتسا PLS و 20SPSS ياهرازفا مرن زا هدافتسا اب يراتخاس
 

 :شهوژپ ياه هتفای
 فارـحنا و نیگنایم ،یفیصوت شخب رد .تسا هدیدرگ هئارا یطابنتسا و یفیصوت شخب ود رد شهوژپ ياههتفای
 .)2 لودج( .تسا هدش هئارا اهریغتم رایعم

 

 نآ ياههفلؤم و داعبا و روحم شهوژپ یلاعشزومآ ماظن یفیصوت یسررب -2 لودج

 رایعم فارحنا نیگنایم هنومن مجح ریغتم دک ریغتم

 S1 248 674/3 635/0 روحم شهوژپ یلاعشزومآ ماظن

 S2 248 709/3 539/0 شناد يزاس يراجت

 S3 248 564/3 673/0 ینیرفآراک

 

 يراـجت ؛635/0 راـیعم فارحنا و 674/3 نیگنایم ياراد روحم شهوژپ یلاعشزومآ ماظن ،2 لودج قباطم
 فارـحنا و 564/3 نیگنایم ياراد ینیرفآراک و 539/0 رایعم فارحنا و 709/3 نیگنایم ياراد شناد يزاس
 .دشابیم 673/0 رایعم

 رد شـناد يزاـس يراـجت یجناـیم شـقن اب ینیرفآراک رب روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن ریثات یسررب يارب
 مرـن زا هدافتـسا اـب يراتخاـس تالداعم نومزآ زا لدم هئارا روظنم هب ناردنزام ناتسا یمالسا دازآ ياههاگشناد
 .تسا هدش هئارا 3 لودج و 2 و 1 ياهرادومن جیاتن هک دش هدافتسا pls رازفا

 

 ریسم بیارض درادناتسا نیمخت تلاح رد يراتخاس لدم -1 رادومن
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 ریسم بیارض يراد ینعم تلاح رد يراتخاس لدم -2 رادومن

 
 ریسم لیلحت ياههتفای زا لصاح جیاتن -3 لودج
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 درادناتسا بیرض t هرامآ اهریغتم

 526/0 247/6 ینیرفآراک رب روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن ریثات

 744/0 799/28 شناد يزاس يراجت رب روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن ریثات

 266/0 150/3  ینیرفآراک رب شناد يزاس يراجت ریثات

 

 روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن ،هک دنهدیم ناشن 3 لودج رد جردنم جیاتن و 2 و 1 ياهرادومن
 نینچمه .دراد ) t-value =247/6  و 526/0 درادناتسا بیرض( ینیرفآراک رب يرادینعم و تبثم ریثات
  و 744/0 درادناتسا بیرض( شناد يزاس يراجت رب يرادینعم و تبثم ریثات روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن

779/28= t-value ( ینیرفآراک رب يرادینعم و تبثم ریثات زین شناد يزاس يراجت .دراد )درادناتسا بیرض 
 روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دراد ) t-value =150/3  و 266/0

 و تبثم ریثات ناردنزام ناتسا یمالسا دازآ ياههاگشناد رد شناد يزاس يراجت یجنایم شقن اب ینیرفآراک رب
 .دراد يرادانعم

 یجنایم شقن اب ینیرفآراک رب روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن ریثات لدم بسانت هجرد نییعت يارب
 15/0 ،)فیعض( 01/0 رادقم هس اب ار صخاش نیا .دش هدافتسا GOF صخاش زا شناد يزاس يراجت
 .دنیامنیم هسیاقم )يوق( 35/0 و )طسوتم(

GOF =  = 0/710 

 ،دش هبساحم 15/0 يالاب رادقم نیا هکنیا هب هجوت اب .دش هبساحم GOF، 710/0 صخاش رادقم
 .دشابیم بسانم شزارب ياراد لدم اذل
 
 
 :يریگ هجیتن و ثحب

 درکراک نیرتمهم )شهوژپ( شناد دیلوت و تسا اهروشک يارب مهم يداصتقا و یگنهرف ،یلصا تسایس شهوژپ هزورما
 ،ساـکول و ورـب( میـنک كرد تـسا ناـهج رد ار هـچنآ قیرط نیا زا ات دیآیم رامش هب ،عماوج رد یلاع شزومآ ماظن

 يراـجت و ینیرفآراـک يوـس هـب ار روشک یلاع شزومآ دناوتیم يروحم شهوژپ يوگلا يریگراک هب نیاربانب .)2009
 یلاـع شزوـمآ ماـظن ریثاـت شهوژـپ نیا رد اذل .دنک تیاده یلاعت يوس هب شهج يوکس هب تیاهن رد و شناد يزاس
 هئارا تهج ناردنزام ناتسا یمالسا دازآ ياههاگشناد رد شناد يزاس يراجت یجنایم شقن اب ینیرفآراک رب روحم شهوژپ
 .تفرگ رارق یسررب دروم لدم

 نیـنچمه و شـناد يزاـس يراـجت و ینیرفآراـک رـب روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن ؛هک داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن
 شهوژـپ یلاـع شزومآ ماظن هک تفرگ هجیتن ناوتیم اذل .دراد يرادانعم و تبثم ریثات ینیرفآراک رب شناد يزاس يراجت
 و تـبثم ریثاـت ناردـنزام ناتـسا یمالـسا دازآ ياـههاگشناد رد شناد يزاس يراجت یجنایم شقن اب ینیرفآراک رب روحم
 هـک )1394( ینیـسح ياـهشهوژـپ جیاـتن اب هتفای نیا .دشابیم بسانم شزارب ياراد هدش هئارا لدم و دراد يرادانعم
 یندـم دیهـش هاگـشناد و زـیربت هاگـشناد رد یهاگـشناد ینیرفآراـک و شناد يزاسيراجت نیب يرادانعم هطبار داد ناشن
 رد یـگنهرف و یـشزومآ ،يرادا ،یـشهوژپ رـصانع دـنداد ناـشن هک )1394( ینایواک و دنودمحا ؛دراد دوجو ناجیابرذآ
 یـلیمکت تالیـصحت دـنداد ناـشن هـک ،)1392( دـنرم یحلاـص و ورین ؛دنراد يرادانعم ریثات ینیرفآراک هیحور شیازفا
 داد ناـشن هـک )2017( نرـگرب و دراد ریثاـت یهاگـشناد داـهج رد ناـینب شـناد ینیرفآراـک هعسوت رد روحم شهوژپ
 نیـیبت رد .دراد رارـق اتـسار کی رد ؛دنراد يرادانعم شقن ینیرفآراک هاگشناد کی رد شناد يزاس يراجت رب نارگشهوژپ



 1399 ناتسبات و راهب ، مهدفه هرامش ،مهن هرود ،یشزومآ يزیرهمانرب تاعلاطم همانلصف ود ......239
 

 هـیارا هـب اـههاگـشناد عوـن نـیا .دنتـسه نیرفآراک ياهداینب ًاتیهام یشهوژپ ياههاگشناد ؛هک تفگ ناوتیم هتفای نیا
 رـسارس رد نایهاگـشناد شهوژپ زا لصاح شناد زا هتفرگرب یشزومآ ياههمانرب نیرتهب بلاق رد یفیک یلاع شزومآ
 مهارـف یتباقر ناهج رد قفوم تباقر کی يارب ار مزال تاعالطا و تراهم ،شناد یشهوژپ هاگشناد .دنزادرپیم ناهج
 يربهر و دریذپیم ار اهيروآون هنیمز رد يراذگ هیامرس تالکشم ،يداینب تاقیقحت يارجا رطخ نتفریذپ اب و دنکیم
 ياـضعا و ناـگتخومآ شـناد تیبرت و شناد جیورت اب .دشخبیم ققحت يروانف و ملع يدیلک ياهشخب رد ار هعماج
 تریـصب و دـنکیـم لیهـست ار يرواـنف و ملع لاقتنا ،هاگشناد و تعنص لباقتم طابترا تعنص زاین دروم یملع تایه
 يورـین هدـننک هـضرع نیرـتگرزب یـشهوژپ هاگـشناد .دهدیم شیازفا ار تدمدنلب يدربهار ياهيریگتهج هب تبسن
 يروانف ینغ هقطنم داجیا بجوم یشهوژپ هاگشناد ياههمانرب .دنتسه ،دنراد رترب يروانف هک یعیانص يارب صصختم
 یشهوژپ هاگشناد هرمث ،نیرفآراک یشهوژپ ياهتیصخش .دنوشیم رادروخرب نآ يایازم زا هقطنم دارفا همه و دشابیم
 تـینیع ار روـشک یـللملا نیـب و یـلم ياقترا تابجوم دنناوتیم اهزاین شیپ و تامازلا ققحت زا سپ هک دوب دنهاوخ
 حطس رد شهوژپ و شزومآ لوحت زا یشخب ناوتیم ار هاگشناد نیا زا یشان ياههدیدپ لماکت و لوحت هخرچ .دشخب
 ینتبم ار ياهفرح هعماج دشر ياههنیمز و هدش هعماج دراو اههاگشناد نیا ياهشزرا اب ناگتخومآ شناد .دید هدرتسگ
  .دوبن راظتنا زا رود ینیرفآراک رب روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن ریثات اذل .دومن دنهاوخ مهارف شهوژپ رب

 ،هـعماج و هاگـشناد یـشهوژپ يراکمه گنهرف جیورت ،ینیرفآ شزرا و ملع دیلوت يارب شهوژپ گنهرف جیورت یفرط زا
 نتـشاد ،یشهوژپ ياهدنیارف هعسوت رد تعنص و هعماج ياهتیلباق زا هدافتسا دربهار ،رمتسم یهوژپ هدنیآ دربهار هعسوت
 یفاک رابتعا نیمات ،یشهوژپ ياهتیلاعف تیریدم رد زاب متسیس زا هدافتسا ،یشهوژپ اه تیلاعف ماجنا رد یمتسیس هاگدید
 روـما هـنیمز رد ياهرواـشم ياـهتکرش تامدخ زا هدافتسا ناکما ،اهشیامه و اهسالک لیکشت و اهتیلاعف ماجنا يارب
 ياههبرجت رب یشزومآ ماظن دیکأت( ینمض شناد رب دیکأت ،يزاجم و فطعنم يرادا و یشهوژپ ،یشزومآ ياضف ،یشهوژپ
 ،یشزومآ ياههمانرب رد تیفیک اب و بسانم تازیهجت و اهشور زا هدافتسا ،).دوشیم رجنم شناد يریگلکش هب هک یلمع
 هبرجت زا هدافتسا و یهوژپ ملع دنیارف رد یهورگ راک ،روآون و قالخ ،هبرجت اب ،صصختم یناسنا عبانم شرورپ و شزومآ
 زا یـشهوژپ ياـهتـیلاعف ندـش رتهب يارب تاداهنشیپ هئارا هب هاگشناد ياضعا مامت قیوشت و رگیدکی ناوت و راکفا ،اه
 .دنراد یمهم شقن هاگشناد ینیرفآراک رد هک دنتسه روحم شهوژپ یلاع شزومآ ماظن ياهصخاش هلمج

 :دوشیم هئارا دازآ هاگشناد نالوئسم و ناریدم هب لیذ حرش هب یتاداهنشیپ شهوژپ ياههتفای هب هجوت اب نایاپ رد  

 .دنهد شرتسگ و هعسوت نایوجشناد رد ار شهوژپ یهورگ راک هوحن ،هاگشناد نالوئسم و ناریدم -

 .دنیامن شرورپ رگشهوژپ و قالخ ینایوجشناد دنناوتب ات دنیامن هدافتسا سیردت رد یشهوژپ درکیور زا هاگشناد دیتاسا -

 یلاـع شزوـمآ هب هاگشناد رد ینیرفآراک هعسوت يارب يراذگتسایس و یهاگشناد ینیرفآراک ياهصخاش یبایزرا رد -
 .دوش هجوت روحم شهوژپ

 .دریگ ماجنا روحم شهوژپ درکیور اب دیتاسا رتشیب ییانشآ تهج یشزومآ ياههاگراک -

 اب نایوجشناد و هاگشناد یملع تأیه ياضعا ،هاگشناد دشرا ناریدم تخانش شیازفا يارب يرمتسم یشزومآ همانرب -
 .دنیامن ارجا و یحارط یهاگشناد ینیرفآراک هعسوت فده

 .ددرگ رازگرب شناد يزاس يراجت اب دیتاسا ییانشآ يارب اهشیامه و اهییامهدرگ ،اهرانیمس ،یشزومآ ياههاگراک -

 .دنهد شرتسگ ار دشر زکارم و يروانف و ملع ياهكراپ هلمج زا کیمداکآ ینیرفآراک ياهتخاسریز -
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 : عبانم

 زا ینیرفآراک هیحور شیازفا اب روحم شهوژپ شزومآ نیب هطبار یسررب .)1394( .ماهلا ،ینایواک و همطاف ،دنودمحا •
 هاگشناد ،هاشنامرک ،تاطابترا و تاعالطا يژولونکت رصع رد یشزومآ تیریدم يامیس یلم شیامه .ناصصختم هاگدید
 .هاشنامرک دحاو یمالسا دازآ

 مولع یسرد ياه¬باتک هسیاقم .)1387( .یلعنسح ،يدابآرصن رایتخب و ترشع یب¬یب ،ینامز ؛مظعا ،یناجیفسا •
 همانرب تاعلاطم همانلصف .ناتسلگنا و اکیرمآ اب شهوژپ دنیارف رد نوگانوگ ياه¬تراهم هب هجوت نازیم رظن زا یئادتبا
 .8 هرامش موس لاس ،یسرد

 .تفن تعنص هاگشهوژپ رد يروانف يزاس يراجت و هعسوت ياه¬حرط يارجا ياهدربهار .)1392( .اضر ،نایردنب •
 .87-110صص ،2 هرامش ،يروانف هعسوت تیریدم همانلصف

 اب شناد يزاس يراجت عناوم و اه¬شلاچ يدنب¬هتسد و ییاسانش .)1390( .ماهلا ،يردیح و رغصا یلع ،تزعروپ •
 .49-62صص ،1 هرامش ،مراهچ لاس ،يروانف و ملع تسایس یشهوژپ یملع همانلصف .ویک شور زا هدافتسا

 ینیرفآراک یلم سنارفنک .ینیرفآراک هعسوت رد اه¬هاگشناد شقن یسررب .)1391( .داشرف ،راگن هم و سردم رف¬يرکیپ •
 .ناینب شناد ياهراک و بسک تیریدم و

 رب اهنآ نیب طابترا و رثوم لماوع یسررب .)1391( .مارهش ،يزرواشک و ناضمر ،یمالغ ؛شویراد ،یناشفا لگ روپ¬نسح •
 و بسک تیریدم و ینیرفآراک یلم سنارفنک .لوتک دابآ یلع یمالسا دازآ هاگشناد رد يژولونکت يزاس يراجت تیقفوم
 .ناردنزام هاگشناد ،ناینب شناد ياهراک

 شور هب یلع يوگلا کی نومزآ و نیودت :روحم شهوژپ هسردم .)1398( .اضر¬نسح ،يدابآ نیز و هرهش ،روپ نیسح •
 .27-47 صص ، 42 هرامش ،مهدزناش هرود  ،شهوژپ و هداوناخ همانلصف .یفاشتکا یبیکرت

 يریگدای و شزومآ .)1396( .نیسح ،نایسابع و نژیب ،یهللادبع ؛اضر نسح ،يدابآ نیز ؛هرهش ،یهدزالوط روپ¬نیسح •
 و میلعت یشهوژپ -یملع همانلصف .هناراگنرادیدپ شهوژپ ساسا رب یلدم یحارط :ارگ¬نتخاس طیحم رد روحم شهوژپ
 .9-30صص ،4 هرامش ،موس و یس هرود ،تیبرت

 و شناد يزاس يراجت اب نآ هطبار و تعنص و هاگشناد طابترا يرارقرب رد رثوم لماوع یسررب .)1394( .سگرن ،ینیسح •
 .ناجیابرذآ یندم دیهش هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان¬نایاپ .یهاگشناد ینیرفآراک

 .شناد يزاس يراجت رد اه¬هاگشناد و يروانف لاقتنا رتافد شقن .)1391( .يده ،ینسحم تاداس و دیمح ،هداز¬عیفش •
 .17-25صص ،18 و 17 هرامش ،مجنپ لاس ،هاگشناد و تعنص هیرشن

 شزومآ ماظن رد یشهوژپ هاگشناد داجیا يارب یلدم هئارا .)1388( .یلع ،یلاخلخ و یلقردان ،نایچروق ؛هرهز ،ییابیکش •
-83صص ،3 هرامش ،موس لاس ،راسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یشزومآ تیریدم و يربهر همانلصف .ناریا یلاع

69. 

 شهوژپ ياه¬هفلوم ساسارب یلیصحت ییامنهار هرود یبرجت مولع بتک ياوتحم لیلحت .)1390( .همطاف ،یفوص •
 .ءارهزلا هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان¬نایاپ .يروحم

 يزاس¬لدم زا هدافتسا اب نآ یبرجت نومزآ و روحم شهوژپ هسردم يزاس¬لدم .)1394( .رغصا یلع ،ریجفسا یسابع •
 -یعامتجا هعسوت تاعلاطم همانلصف .ناردنزام ناتسا سرادم رد یئزج تاعبرم لقادح شور هب يراتخاس تالداعم
 .157-182صص ،3 هرامش ،مراهچ هرود ،یگنهرف
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 .)1387( .ناوریشون يدمحم و دادرهم ،ور¬کبس ؛دادرهم ،يدمحمریپ ؛دیجم ،هتشارفا یفسوی ؛لامج ،یکلملادبع •
 هیرشن .)وردوخ ناریا تکرش ینایم ناریدم :يدروم هعلاطم( ینامزاس ینیرفآراک اب ینیرفآراک ياه¬تراهم هطبار یسررب
 .103-129 صص ،2 هرامش ،لوا هرود ،ینیرفآراک هعسوت

 ناریبد شزومآ رد نیون يدرکیور ،يروحم شهوژپ .)1392( .هتشرف ،نایمرد يدمحا و دمحم ،دجب یقداص قوراف •
 ،نانمس هاگشناد یمیش هدکشناد ،ناریا یمیش شزومآ رانیمس نیمتشه .)نایگنهرف هاگشناد( ملعم تیبرت زکارم رد یمیش
 .هام رویرهش 7 و 6
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The	effect	of	research-based	higher	education	system	on	
entrepreneurship	with	the	mediating	role	of	knowledge	

commercialization	Universities	to	provide	models	

 

Abstract: 

The general objective of this research is the impact of  research-based high 
education system on entrepreneurship with the role of mediating  knowledge 
commercialization at Islamic Azad Universites of Mazandaran Province to 
provide model. This research froma target's point of view, it was applied and 
methodically descriptive of survey type. The statistical population of this group 
consists of directors and unit vice-principals, directors and assistants of faculties, 
faculty members and faculty members of Islamic Azad University of 
Mazandaran province, which consists of 700 people. Using random categorical 
sampling method . According to the Cochran formula , 248 individuals were 
selected as samples. To collect the data, a research- made questionnaire of high 
school-based research-baseed education was used with 123 questions, the 
questionnaire for the commercialization of knowledge by Abbasi Esfanjani and 
Forouzandeh Dehkordi(1394) with 30 questions and Hughes & Morgan business 
questionnaire (2008) with 17 questions were used. Structural equation test was 
used to analyze the data. The  results showed that the research-based high 
education system has a positive and significant effect on entrepreneurship with 
the role of mediationof knowledge commercialization in Mazandaran Islamic 
Azad University. The proposed model is also appropriate. 
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