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 فدـه رـظن زا شهوژپ نیا .دوب یلاع شزومآ رد نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يارب ییوگلا هئارا  رضاح شهوژپ فده
 هدافتـسا اب یفیک شخب رد .دوب )یفیک –یمک(هتخیمآ هداد عون رظن زا و یشیامیپ عون زا یفیصوت قیقحت شور ،يدربراک
 ینیرفآراـک یگدـنلاب داـعبا تخانـش هـب نارظنبحاصزا رفن 15 اب هتفای راتخاس همین هبحاصم قیرط زا داینب هداد شور زا
 اـب هنومن مجح .دوب نارهت دازآ هاگشناد ياهدحاو نایوجشناد لماش يرامآ هعماج ،یمک شخبرد .دش هتخادرپ نایوجشناد
 بـلاق رد ،یفیک شخب رد هدمآ تسد هب يوگلا .دش نییعت رفن 384 ،ياهقبط یفداصت شور و ناگروم لودجزا هدافتسا
 رازـبا ییاور .دمآ تسد هب 88/0 رادقم خابنورک يافلآ اب نآ ییایاپ و دییات نآ ییاوتحم ییاور هک هتخاسققحم همانشسرپ
 ًاـتیاهن .دوـب يدـنبدک ،یـفیک ياـههداد لیلحت شور .دش ماجنا هزاس ییاور و ییاوتحم ییاور قیرط زا اههداد يروآدرگ
 ،ینیرفآراـک یگدنلاب ياههفلؤم( دعُب هس اب ،یسرد و یشزومآ يزیرهمانرب روظنم هب نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يوگلا
 تراـهم ،ینیرفآراک شناد ،ینیرفآراک شرگن( هفلؤم 9 ،)ینیرفآراک یگدنلاب ياهراک وزاس و ینیرفآراک یگدنلاب ياهشور
 ،یـعقاو طیـحم رد ینیرفآراـک ،یتاـیلمع -يدربراـک ياـهشور ،یلماـعت ياهشور ،میقتسم هئارا ياهشور ،ینیرفآراک
 شـناد« هـک داد ناـشن جیاـتن .دـش یـحارط صخاـش 77 و )هاگشناد طیحم رد ینیرفآراک ،يزاجم طیحم رد ینیرفآراک
 ینیرفآراـک یگدـنلاب اـب ار یگتـسبمه نیرتـشیب »يزاجم طیحم رد ینیرفآراک راک وزاس« و »لماعت شور« ،»ینیرفآراک
   .دنراد
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 همدقم

 لیصحت نارود رد نآ يانب گنس هک تسا هعماج ره فادها نیرتییانبریز زا عماوج تفرشیپ و هعسوت
 ندیـسر تـهج رد قیقد يزیرهمانرب و عضاو و نشور فادها نییعت .دوشیم هتشاذگ روشک ره یشزومآ ماظن و
 ماـظن يارـب یبولطم جیاتن فلتخم لحارم رد اهتّیلاعف زا یبایشزرا و هتفرشیپ تازیهجت يریگراک هب و فادها هب
 شرورـپ ،تـیبرت و میلعت ییاهن فده .)23  : ،1398 ،نارگید و روپ	یکلم (تشاد دهاوخ لابند هب یعامتجا
 و فدـه و دوـشیم هتخاس اهناسنا تسد هب عماوج هدنیآ ور نیا زا .تسوا يارب نشور ياهدنیآ نتخاس و ناسنا
 رـیغ روـط هب شرورپ و شزومآ دنیآرف هچرگ .دومن وجتسج يزاس ناسنا رد دیاب ار تیبرت و میلعت یلصا تلاسر
 شـخب یـلو ،درـیگیم تروـص نوگانوگ ياهطیحم اب ناسنا لماعت قیرط زا گرم ماگنه ات دلوت ودب زا یمسر
 يزیرهمانرب ،هسردم تیلوئسم نیرتمهم .تسا هدش هدرپس هسردم و شرورپ و شزومآ یمسر داهن هب نآ هدمع
 فادها ققحت يارب زین یشزومآ ياهنامزاس.)65  : ،1399 ،هاوختسارف(تسا يریگدای و شزومآ دنیارف يارب
 اـب دـح هچ ات هدش ماجنا ياهتایلمع و تامادقا هک دوش مولعم ات دنراد یمربم زاین دوخ ياههمانرب یبایشزرا هب
 يارـب يوـق یناوزاـب یـشزومآ ياهنامزاس رد یبایشزرا هزورما .دنراد قباطت هدش ینیبشیپ نیزاوم و اهكالم
 ياههـمانرب هعـسوت و لیدـعت اـی حالـصا ،همادا ،عطق دروم رد ناوتیم نآ کمک هب هک تسا نامّلعم و ناریدم
 یـسرد يزیرهـمانرب رد ناـمز نیرـتشخبرثا .)12  : ،1398 ،يراظتنا(دومن يریگمیمصت یسرد و یشزومآ
 .درـیگ تروـص يزاـین عـفر يارب يزیرهمانرب هک تسا نشور .دراد دوجو ندروآرب يارب )يزاین( هک تسا یتقو
 دـننکیم يزیرهـمانرب اـهنآ ندروآرـب يارب ناملعم هکار ییاهزاین .دنتسین رگید یخرب و دنايروف اهنآ زا یخرب
 رد یفادـها ،صخشم ياهزاین بلاق رد رتهداس نخس هب .دوش هدروآرب هنازور تروص هب دیاب هک دنتسه ییاهزاین
 ای هسلج ره رد نازومآشناد هک تسا هدش حرط یفادها یسرد ياهباتک بلاق رد نینچمه .دوشیم هتفرگ رظن
 ياـهزاین نـیا زا ياهراپ یسرد يهرود نایاپ رد بیترت نیدب .دنباییم تسد اهنآ زا یخرب هب هسلج دنچ یط رد
 دـقتعم ،)5  : ،1394( هاـگراجاویحتف و هداززورون .)123  : ،1398 ،هاگراجاویحتف(دوشیم هدروآرب صاخ
 شـقن هـعماج و رـیگارف فادها هب لین رد یلیصحت ياههرود زا یکی ناونع هب یمومع ياهشزومآ هک دنتسه
 هتفرگ رارق نازیرهمانرب و ناراذگتسایس صاخ هجوت دروم نآ راذگریثأت فادها و تلاسر رطاخ هب و دراد یساسا
 دروم ار شیاهتلاسر و فادها یناهج تارییغت اب ماگمه دیاب یلیصحت فلتخم عطاقم رد شزومآ نیاربانب .تسا
 ،)168  : ،8201( 1امزاب .دشاب هتشاد ناریگارف و هعماج تفرشیپ رد يرثؤم شقن دناوتب ات دریگ رارق يرگنزاب
 لوحتم رد یساسا شقن هک تسا ییاهماظنریز زا یکی هطسوتم شزومآ رد یسرد يهمانرب هک تسا رواب نیارب
 هـب هـک تسا شالت رد بوصم یسرد ياههمانرب قیرط زا شرورپ و شزومآ اریز .دراد هعماج و ناریگارف ندش
 و شزوـمآ يهدـنپت بـلق و دادـنورد نیرـتمهم ناونع هب یسرد ياههمانرب نیاربانب .دبای تسد بولطم فادها
 و رییغت اب ماگمه زین ناریا ردً اصوصخ هطسوتم شزومآ .تسا رادروخرب ياهداعلاقوف و صاخ تیمها زا شرورپ
 و یـشزومآ هاـگیاج تـیوقت هـب صخـشم ییاههـمانرب بـلق رد هـک تسا هدرک یعس هراومه یناهج تالوحت
 هـعماج لوـحت لاـح رد و نیون و عونتم ياهزاین يوگخساپ هک یتروص هب دزادرپب یتراهم یشناد ياهشزومآ
 رد ياـمنمامت يهـنییآ یـسرد ياههـمانرب دیدرت نودب هک تسا دقتعم )106  : ،1398( يدمحمرهم .دشاب
 .تـسین یفاک اهنآ هب هجوت نازیم ،یسرد ياههمانرب تیساسح و تیمها مغریلع اما ،دنتسه عماوج رییغت لاح
 هب اکتا ،يرکف لالقتسا و رکفت لصا هب تردن هب دوشیم هدافتسا سرد سالکرد هزورما هک ییاهشور رد
 ياهشور رد لیاسم نیا .دوشیم لوذبم یفاک هجوت هدش هتفرگدای بلاطم و تاعالطا ندرب راکهب و سفن
 یتواــفتم یــشزومآ ياهراتخاــس زا هاگــشناد هزورــما .دوشیم هداد شهاک يدایز یلیخ دودح ات سیردت لاعف
 نآ رـظن دروـم فادها و اههمانرب ،اهتسایسرب انب هاگشناد ره رد قوف ياهراتخاس ًاتعیبط هک دنشابیم رادروخرب
 یشزومآ ماظن هک تسا نیا رب شالت ،نایم نیا رد .)76  : ،1395 ،ینایرادروپدمحا(دشابیم توافتم هاگشناد
 و ددرـگ ماگمه مکیوتسیب نرق اب بسانتم یگنهرف ياهتفرشیپ و یعامتجا تالوحت اب اههاگشناد زا کی ره
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 ،عیانـص ،یتامدـخ فلتخم ياههزوحرد راک رازاب و یشزومآ ياههمانرب نیب مزال ياهیگنهامه ،رگید ییوس زا
 يدـمآراکان هـب هـجوت اـب زـین نارـیا هاگـشناد رد ،رـیخا ياهلاس یط رد .ددرگ رارقرب ... و یناگرزاب ،يزرواشک
 زا يرادروـخرب ،راـک رازاـب اـب یـشزومآماظن تادـیلوت بسانت ریظن یفادها ققحت رد هتشذگ یشزومآ ياهماظن
 تـسد …و نآ فـلتخم داـعبا رد زور يروآـنف زا يروهرهب و يرادروخرب ،یشزومآ نیون ياهدرکیور و اهدربهار
 لکش زا زونه روکذم تارییغت لامعا هک اجنآ زا اما .تسا هدوب يدرومً اضعب و هدرتسگ نادنچهن یتالوحت شوخ
 صوـصخ رد عماـج تاـعلاطم زاغآرـس ناونع هب ماظن راتخاس یسررب و ییانشآ ،تسا هدیدرگن رادروخرب ینامرآ
 نیرـتمهم هـلمجزا .)54  : ، 1398 ،ینامیا(دـشابیم حرطم ،دنشابیم رادروخرب هاگشناد ره یشزومآ براجت
 دراوـم هـب ناوتیم هتفرگ تروص یشزومآ زکارم یشزومآ تیفیک ياقترا تهج رد هک یشزومآ ياهيزیرهمانرب
 .اـهنآ ندوـمن فرـطرب و عـناوم یئاـسانش هطـساو هب یشزومآ ماظن ینورد یئاراک شرتسگ.1 :دومن هراشا لیذ
 شیازـفا تـهج یـشزومآ ياههـمانرب رد هطوبرم جیاتن زا يریگهرهب و یشزومآ هدننک لیهست لماوع تیوقت.2
 هـب یـشزومآ ماـظن یـنوریب یئاراـک شرتسگ.3 .یسرد بلاطم رارکت نازیم شهاک و یشزومآ تفرشیپ نازیم
 اب یشزومآداوم تیفیک و تیمک بسانت تهج رد یسرد بتک ياوتحم و نیوانع ،اههمانرب یسررب و رییغت هطساو
 شهاک،صـصختم نیـمّلعم مادختـسا رـب دیکأت.4 .نازومآشناد هوقلاب ياهتیلباق اهدادعتسا و هرمزور ياهزاین
 صصختم نارایشزومآ مادختسا و یشزومآ کمک تازیهجت شرتسگ و دوبهب ،یسرد ياهسالک تیعمج مکارت
 يداـصتقا هعـسوت رد ییازـسب مهـس 1ینیرفآراک.)89  : ،1398 ،هاگراجاویحتف(یلیصحت هرواشم تامدخ رد
 زراب تیلباق ینیرفآراک :دناهدروآ ینیرفآراک فیرعت رد 2کیروت و زرکنو .)36  : ، 2017 ،نارگید و زنیلوک(دراد
 رد ،رازاب رد دوخ ياههدیا یفرعم يارب ،دوجوم ياهنامزاس جراخ ای لخاد ياهمیت رد ،ییاهنت هب ،دارفا لیامت و
 و رلیم(تسا اهداهن و عبانم زا هدافتسا و لیکشت ،تیعقوم رد يریگمیمصت ،رگید عناوم و تیعطق مدع اب ههجاوم
-هرطاخم دوشیم دهعتم هک تسا یسک نیرفآراک ،رتسبو یهاگشناد همانهژاو فیرعت رب انب .)2016 ،3نارگید
 شزومآ .)140  : ،2018 ،4رایزال و گناوگنیل(دنک لبقت و هرادا ،یهدنامزاس ار يداصتقا تیلاعف کی ياه
 يارـب ییاهتراهم و شناد ،سفنتزع ،شنیب ،ییاسانش يارب دوخ يدنمناوت اب دارفا ییانشآ دنیآرف ینیرفآراک
 و دـیدج ياـهتراـهم يهعـسوت تـصرف دـیاب .)45  : ،2019 ،نارگید و 5سیروم( تسا ییاناوت نیا رب مادقا
 دـنادیم يدنیآرف ار ینامزاس ینیرفآراک يارف .)215  : ،6،6201یل( .دوش هداد ناناوج هب اهتیعقوم و اهییاناوت
-یـم روـهظ هـب هـنانیرفآراک گـنهرف داـجیا قیرط زا هناروآون ياهدنیآرف اب ،تامدخ ،تالوصحم نآ یط هک
 تکراـشم هـک تـسا ینامزاـس ینیرفآراـک یعوـن زـین یهاگشناد ینیرفآراک .)179  : ،2018 ،7يارف(دنسر
   : ،2017 ،8دراینیـس ورکاـب ،نوـسدیوید(.دروآیـم مهارـف هدـنیازف روـط هـب ار يداصتقا هعسوت رد اههاگشناد

 فدـه )0820( ]9وریاکـسا یـسردهمانرب ياهيژولوئدیا یشزومآ نویسیمک[ اپورا نویسیمک اب قباطم .)114
 فادـها رد هـچ هـنانیرفآراک ياههار رد تیلاعف يارب تراهم و شرگن ،شناد شیازفا ینیرفآراک شزومآ زا یلک
 لـباق ینیرفآراـک هکنیا هب هجوت اب نیاربانب ،)20  : ،1398 ،نارگید و روپیکلم(تسا يراجتریغ هچ و يراجت
 حطـس رد و درـک مادقا شرورپ و شزومآ ییادتبا حطس زا نآ شرورپ يارب دیاب ،تسا يریگدای و نداد شزومآ
 ياـههاگـشناد رد .)81  : ،1392 ،نارـگید و هدزميودـهم(تخادرپ نآ هب یصصخت ياهنوگ هب یلاع شزومآ
 دروـم ياـهیگتـسیاش بـسک ياتـسار رد يرـیگهزادـنا لـباق و يراـتفر لکش هب یسردهمانرب فادها ،ورشیپ
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 یناـهج ناـبهدـید یباـیزرا یـط هک تسا یلاح رد نیا .دناهدش نیودت )اهییاناوت و شرگن ،شناد ،تراهم(رظن
 ،وـضع روـشک 73 نیب رد 2013 لاس رد ناریا ياههاگشناد ینیرفآراک شزومآ تیفیک و تیمک 1،ینیرفآراک
 یلـصا ناـیلوتم ناونع هب اههاگشناد هک اجنآ زا .)271  : ،1398 ،نارگید و ياهعلق(دومن بسک ار 72 هبتر
 هـب یهاگشناد ینیرفاراک هلوقم هب هجوت ،دنراد یساسا شقن ،هعماج رد صصختم یناسنا عبانم شرورپ و تیبرت
 هعسوت و دشر یلصا هکرحم يورین ار ینیرفآراک ،نادنمشناد و نارظنبحاص دنکیم کمک رما نیا رتهب هعسوت
 رایـسب راکتـشپ و شالـت اـب اهتـصرف زا يرـیگهرهب و يروآوـن دنیارف ،ار نآ و ،هدرک یفرعم روشک يداصتقا
 رد شهوژـپ و شزومآ دح رد اههاگشناد تلاسر رضاح رصعرد .)271  : ،1398 ،نارگید و ياهعلق(دناهتسناد
 يدربراـک و يرـکف تامدـخ هعماج هب هجو نیرتهب هب تسیابیم هک یلاح رد تسا هدش هصالخ هاگشناد نورد
 هداد قوـس هـعماج هب تمدخ تهج رد و دنورب شیپ فرص شهوژپ و ملع يوسارف هب ،قیرط نیدب و دهد هئارا
 اـب هزورما هک هدوب »شهوژپ«و »شزومآ« لماش هاگشناد تلاسر ای تیرومام .)9201 2،نارگید و بیج(دنوش
 یلم يروآون ياهمتسیس رد یلصا رگلمع هس نیب هطبار رد رییغت و یناهج طیحم رد هداديور تالوحت هب هجوت
 ینیرفآراـک ناـمه نآ و تـسا هدـش هداـهن اههاگـشناد هدـهع رب زین یموس تلاسر ،)هاگشناد و تلود ،تعنص(
-هـمانرب رد دـیدپون ياـهدرکیور شیادیپ اب .تسا عماوج یعامتجا و يداصتقا هعسوت رد تکراشم و یهاگشناد
 و ملع ،تارییغت نیا اب )2015( لکنه هدیقع هب .دوب دهاوخ ریذپانبانتجا یتیوه تارییغت ،یلاع شزومآ يزیر
-شهوژپ نیزگیاج رازاب -عیانص زاین رب ینتبم يدربراک ياهشهوژپ و دوشیم هداهن يرانک هب 3صلاخ قیقحت
-هزوح یهاگشناد ینیرفآراک هلوقم .)189  : ،1398 ،هاگراجاویحتف(ددرگیم هاگشناد رب ینتبم يداینب ياه
 یگنوـگچ و یـسرد و یـشزومآ ياههـمانرب و راتخاـس ،هاگـشناد طیـحم زا مـعا یفلتخم حوطس و عیسو ياه
 دـننام فـلتخم ياـههـبنج زا دـناوتیم و دریگیم رب رد يزاسيراجت تهج ار يژولونکت و شناد زا يریگهرهب
 ینیرفآراـک .)2017 ،4وـیوز و زتیوـکزتا( درـیگ رارـق یـسررب دروـم یتکرـش ینیرفآراـک ،ینامزاس ینیرفآراک
 ،هاگـشناد رد دـیدج ياـهتکرش  داجیا دننام نایهاگشناد هنانیرفآراک ياهراتفر هیلک لماش دناوتیم یهاگشناد
 يراذـگاو و يرـکف ياهییاراد زا تظافح يارب یتادیهمت ،تعنص اب كرتشم ياهشهوژپ يارب يزکارم داجیا
 نادنمـشناد زا یخرب دنچره .)269   : ،2016 ،5اولیسید(دشاب هاگشناد رد هدش ماجنا شهوژپ جیاتن زایتما قح
 هک دندقتعم و دنرگنیم اههاگشناد یتنس تیمامت يارب يدیدهت ناونع هب هنانیرفآراک میاداراپ هب نارظنبحاص و
 شـقن نتـفر نیـب زا هـب رـجنم دناوتیم یلام عفانم اریز درک هلباقم اههاگشناد رد ینیرفآراک هب  شیارگ اب دیاب
 یهاگـشناد ینیرفآراک هک تسا رکفت نیا زا یشان رما نیا عقاو رد ،ددرگ هعماج لقتسم دقتنم ناونع هب هاگشناد
 ،6يدالس و ياف ،نامزوب(.تسا هاگشناد تلاسر و اهشزرا ،اهراجنه اب ریاغم ،اههاگشناد تادیلوت يزاسيراجت و

2013، :  1(.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 . GEM Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
2 . Gibb, A.; Haskins, G. and Robertson, I.  
3. pure science/pure research 
4 . Etzkowitz 
5 . De Silva, M. 
6. Bozeman, Fay & Slade 
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 .تسا هدیدرگ هیارا یهاگشناد ینیرفآراک شزومآ ياهشور زا یخرب )1 هرامش (لودج
 

 فلتخم نیققحم هاگدید زا یهاگشناد ینیرفآراک شزومآ ياهشور :1 هرامش لودج
  ققحم

 هئارا ياج هب يروحم هلاسم سیردت شور ،روحم اوتحم ياج هب روحمدنیارف سیردت شور )2013( 1الولییآ
 تاهابتشازا يریگدای ،یهورگ ياههژورپ ،میهافم

 نارگید و 2یتسارآ
)2012( 

 لح ،دیدج يراذگ هیامرس هژورپ کی هعسوت ،يدرف ياههژورپ ،يدروم هعلاطم ،یهورگ هژورپ
 ،یملع دیدزاب ،ناشیاههژورپ رد اهنآ تیامح و ینابیتشپ قیرط زا ناوج نانیرفآراک تیاده ،هلاسم
 شقن يزاب

 ینارنخس ،یهورگ هژورپ ،يدرف بوتکم شرازگ و يدرف هئارا ،یهورگ ثحب ،يدروم هعلاطم ،)2016( نارگید و لویاف
 و شیامن ،رانیمس ،بو رب ینتبم يریگدای و لمع رب ینتبم يریگدای ،نامهم نانارنخس و یمسر
 یئویدیو طبض

 ناونع هب نانیرفآراک زا توعد ،يدروم تاعلاطم ،راک و بسک حرط ،ینیرفآراک ياهپمک )2019( 3نبروت
 نامهیم نارنخس

 ،یهورگراک ،راک و بسک يایند زا یعقاو يدراوم زیلانآ و ثحب ،اهیزاب ،راک و بسک يزاسهیبش )2017( نارگید و 4ننویه
 راک و بسک ياههکبش هب یسرتسد ،هزیگنا داجیا ،)كرتشم هبرجت(يزاس هکبش ،هرواشم

 ،وگتفگ و ثحب ،راک و بسک ناکلام ینارنخس ،راک و بسک ياهحرط ،يدروم هعلاطم )2020( 5نومولوس
 یسالک نیرمت ،تیاس زا دیدزاب ،يزومآراک

 شزومآ ،راک و بسک ياهطیحم رد يزومآراک هار زا ینیرفآراک ،يدرف شزومآ هار زا ینیرفآراک )1390( نارگید و فیرش
 طلست ،يزومآراک هار زا شزومآ ،یصصخت ياهسرد هار زا شزومآ ،همانرب قوف ياهتیلاعف هار زا
 و یشزومآ ،یملع ياهتراهم رب طلست ،یشهوژپ و یشزومآ یملع يهعسوت و قیقحت ياهشور رب
 یشهوژپ

 ،لئاسم لح قیرط زا يریگدای ،هدش تیاده فشک قیرط زا يریگدای ،هبناجود يریگدای )2019( 6بیگ
 ،وگتفگ و ثحب ،يدرف نیب تالدابت قیرط زا يریگدای ،فطعنم و یمسرریغ طیحم رد يریگدای
 فلتخم دارفا بناج زا هدش هئارا دروخزاب قیرط زا يریگدای

 ،يریگدای رد تکراشم و یهورگ راک ،هدش يزاسهیبش و یعقاو يریگدای ياهطیحم رد هبرجت )1398( نارگید و يرثوک
 نانیرفآراک اب مئاد طابترا ،یهوژپ مادقا

 ینارنخس ،نانیرفآراک اب تاقالم و هبحاصم ،رانیمس ،یشزومآ هاگراک ،یلمع و يدربراک ياهشور )1398( نارگید و یهلادی

 
-تکرشِ نآ زا ادرف یناهج ياهرازاب« هک دنراد هدیقع یخرب ،داصتقا ندش یناهج هدیدپ هب تیانع اب

 نالک دح رد دوخ يرکف ياههیامرس شرتسگ يارب و دنهدیم اهب هنانیرفآراک يریذپکسیر هب هک تسا ییاه
 رارق رظندم ار یطیحم طیارش ،يراذگ یشمطخ رد و دنشالترپ يدرف یگدنلاب رد ،دننکیم يراذگهیامرس
 يزیرهمانرب ياقترا يانعم هب یگدنلاب )2000( 7دناسنل فیرعت هب .)129  : ،1393 ،ینایرادروپدمحا(دنهدیم
 و راهبینابعش(دشابیم نامزاس فادها و تیرومأم رتشیب هچره ققحت تهج دارفا زا ياهعومجم ای درف کی هدش
  : ،1399 ،هاوختسارف(تسا هدش ینعم رمتسم دوبهب اب یگدنلاب ،فیراعت یضعب رد .)127  : ،1393 ،نارگید
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 6...........................................................................................نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يارب يزیر همانرب موزل
 

 رد هک يدارفا شرورپ هار زا اهنامزاس ندش هدنلاب و دشر تابجوم ندرک مهارف ینعی 1ینامزاس یگدنلاب .)65
 ،راک ياهشور ،اهدرگارف ،یگدنلاب همانرب رد هکنآ اب .دنزادرپیم راک هب هیامرس نیرتاهبنارگ ناونع هب نامزاس
 ،شرگن رب هراومه ینوگرگد هدمع فده یلو،دندرگیم ینوگرگد شوختسد رامش نیا زا ییاههنیمز و اهروتسد
 یگدنلاب .)211  : ،1396 ،يرهاظم و رفوکین(دراد زکرمت و هجوت نامزاس نورد رد دارفا درکراک و راتفر
-لدم اب طبترم ياهدرتسگ ياهشهوژپ و تاعلاطم هچ رگا ،تسا هطوبرم ياهتخاسریز دوجو دنمزاین نامزاس
 ییاهدوبمک نانچمه ،هزوح نیا رد یلکروط هب یلو هدش ماجنا ریخا ياهههد رد یهاگشناد ینیرفآراک ياه
 هدش هتخادرپ یهاگشناد ینیرفآراک ياهلدم زا یخرب ياهیتساک هب ،)2 هرامش (لودجرد .دراد دوجو
 .) 280  : ،2015 ،2یج(تسا

 
 

 
 

 یهاگشناد ینیرفآراک ياهلدم هسیاقم : 2  هرامش  لودج
 لدم ياهیتساک ققحم

 .درک كرد ار نآ داعبا مامت ناوتیمن یتحار هب هک يروط هب لدم ندوبن سوملم .1 )2016( 3یبرک
 اهلدم ریاس تبسن هب نآ ندوب یمیدق .2
 نیعم بوچراچ بلاق رد هئارا مدع .3
 هنانیرفآراک ياهتیلاعف ینوریب جیاتن هب هجوت مدع .4

 نارگید و ورئوگ
)2016( 

 ندوب یمیدق .1
 هنانیرفآراک ياهتیلاعف ینوریب و ینورد جیاتن هب هجوت مدع .2
 صخشم ياهبلاق زا یخرب رد داعبا ندرک دودحم و هاگشناد داعبا یمامت هب هجوت مدع .3

 مه رب داعبا يراذگرثا هوحن ندوبن صخشم .1 )2019( 4یلرو و زلن
 سوملمریغ و سوملم داعبا هب هجوت .2
 صخشم بوچراچ کی بلاق رد لدم داعبا هئارا مدع .3

 يراذگرثا هوحن ندوب صخشم و لدم ندوب يدنیآرف .1 )2011( دوو
 صخشم بوچراچ بلاق رد لدم هئارا مدع .2
 اهلدم ریاس هب تبسن لدم ندوب یمیدق .3

 نارگید و هداز مالس
 )یجورخ و دنیآرف ،يدورو ياراد( یمتسیس لدم کی بلاق کی رد لدم ندش هئارا .1 )2011(

 اهلدم ریاس هب تبسن لدم ندوب رتیمیدق .2

 نارگید و هروس یمیرک
)2018( 

 یلخاد و یطیحم بلاق ود رد لماوع يدنب هتسد .1
 لدم ندوب یمتسیس .2
 اهلدم ریاس هب تبسن لدم ندوب رتیمیدق .3

 5ونابروا و ورئوگ
)2012( 

 هعماج يارب جیاتن هژیو هب اهتیلاعف ینوریب جیاتن هب هجوت مدع .1
 مه رب داعبا يراذگرثا هوحن ندوب صخشم .2
 سوملمریغ و سوملم داعبا هب هجوت

 اهشخب ریاس يور زکرمت و هجوت مدع و يربهر ینعی یهاگشناد ینیرفآراک دعب کی هب هجوت .1 )2019( نارگید و بیگ
 مه رب داعبا يراذگ رثا هوحن هب هجوت مدع .2
 هعماج يارب یهاگشناد ینیرفآراک جیاتن هب هجوت مدع .3
 سوملمریغ و سوملم داعبا هب هجوت .4
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 1ایسراگ و اهنارا
)2017( 

 صخشم بوچراچ کی بلاق رد لدم هئارا مدع .1
 مه رب داعبا يراذگرثا هوحن ندوبن صخشم .2
 سوملمریغ و سوملم داعبا هب هجوت .3

 هوحن ندوب صخشم اذل و یجورخ و يدورو قطنم رب نآ ندوب ینتبم و نآ ندوب يدنیآرف .1 )2017( 2ایلاوودنوکس
 مه رب داعبا يراذگرثا

 هدنهد ناشن هک یهاگشناد ینیرفآراک درکلمع یبایزرا يارب هژیو لدم مان هب نآ ندش ناونع .2
 .تسا هدش یحارط هزوح نیا يارب هژیو و صاخ روط هب لدم نیا هک تسا نیا

 بوچراچ کی بلاق رد لدم ندش هئارا .3
 
 زا داد ناشن )1394( ینارآیسواکیک و ینارآیسواکیک و یسدقم شهوژپ زا هدمآ تسد هب جیاتن

 لک زا دصرد 658/54 عومجم رد هک دنرثوم اههاگشناد ندش نیرفآراک رد لماع 9 دنیآرف نابحاص هاگدید
 نیرفآراک هاگشناد يوگلا )1393( ینیسح و يوضر ،يدازهب شهوژپ جیاتن .دومنیم نییبت ار اههداد سنایراو
 عبانم بذج ،یملع ياههتفای راشتنا ،ناگتخومآشناد تیفیک ياههفلؤم لماش ینامزاس ینیرفآراک رظنم زا
 و يدهاز ،کناب ،هدزميودهم .دوشیم نایوجشناد ياهیگژیو و عارتخا تبث ،یشهوژپ ياهدادرارق ،یلام
 و يراجت ياهداهن و تعنص اب طابترا :دندرک جارختسا ار لماوع نیا دوخ قیقحت رد )1392(يرگسمروپ
 نارگید و يدمحا شهوژپ ياههتفای قباطم .ناگتخومآشناد هعماج تیلاعف و تازیهجت و تاناکما ،یتیریدم
 رد )1390(يروجکایک و داژنرفعج .دراد هنانیرفآراک ياهیگژیو اب يرادینعم هطبار يدرف لماوع )1391(
 نییبت نمض ،ریسم لیلحت نویسرگر يوگلا کی بلاق رد هدش هعلاطم ریغتم راهچ هک دنداد ناشن دوخ قیقحت
 )اهریغتم همه(میقتسم تروص هب مه مادک ره ،هدش نایب هعماج رد لقتسم ینیرفآراک دنیارف رب راذگرثا لماوع
 جیاتن .دنراد ریثأت لقتسم ینیرفآراک دنیارف رب )يدرف ریغتم زا ریغ(یلماعت و میقتسمریغ تروص هب مه و
 ياهیگژیو اب هلأسم لح هناگراهچ ياههویش زا مادک ره داد ناشن )1390( نارگید و اسراپ ياهشهوژپ
 هک داد ناشن )2015( 3نگاهروت و دوربوک شهوژپ جیاتن .دنراد تبثم و رادانعم هطبار نایوجشناد ینیرفآراک
 ياهروتکاف زا ندوب روحم دنیآرف و ندوب روحم وجشناد ،ندوب روحم فده ،ندوب روحم صصختم لماع 4
 رب ینیرفراک شزومآ دنداد ناشن )2017( 4هیاوورودو هدنوتاباب .دنشابیم ینیرفآراک شزومآ دنیآرف رب رثوم
 هب رتشیب ناریا ياههاگشناد رد ینیرفآراک روهظ .تسا رثوم یلاغتشا دوخ يارب نایوجشناد هنانیرفآراک دصق
 زا یخرب ریظن یلو دوب سوملم ینیرفآ راک ترورض و زاین هچ رگا ،تسا ناهج ربتعم ياههاگشناد زا دیلقت
 رظن هب .)271  : ،1398 ،نارگید و ياهعلق(تسا هدوب مکاح نآ رب دیلقت یگژیو ،رگید یملع ياهتفرشیپ
 لماوع اب هاگشناد طابترا يرارقرب هنیمز رد یفاک شهوژپ و يزیرهمانرب فعض نوچمه یلماوع ،دسریم
 رما نیا هدننکدیدشت ،تعنص اب هاگشناد يراکمه مدع و رگیدکی اب ناداتسا نیب يراکمه مدع و ینیرفآراک
 ینیرفآراک و يزومآتراهم رد یلاع شزومآ ماظن هاگیاج یسررب روظنم هب ،هدش رکذ دراوم هب هجوت اب .دشابیم
 شهوژپ ،يراکیب نارحب زا نایوجشناد جورخ و ینیرفآراک گنهرف ،لاغتشا هعسوت ياهراکهار ،نایوجشناد
 زین ار ییوگلا ،نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب ياهصخاش ییاسانش رب  هوالع هک تسا نآ لابند هب رضاح
 اذل .دیامن هئارا  اههاگشناد یشزومآ يزیرهمانرب رد نآ دربراک موزل و نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يارب
 :ددرگیم حرطم ریز ياهلاؤس

	؟دنمادک یلاع شزومآ رد نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب ياهصخاش و اههفلوم ،داعبا )1
	؟تسا ییاهیگژیو هچ ياراد یلاع شزومآ رد نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يوگلا )2
 

 
 

 
1 . Aranha & Garcia 

2 . Secundo & Elia 
3. 	Kubberoed	&	Thore	Hagen	

4. Babatunde & Durowaiye 
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 :شهوژپ شور

 ای )یمک -یفیک( یبیکرت عون زا اههداد يروآدرگ رظن زا و يدربراک ،فده ظاحل زا رضاح شهوژپ 
  .تسا یفاشتکا هتخیمآ

  هداد هـیرظن" شور زا یـفیک شهوژـپ ياهشور نیب زا ،شهوژپ تالاؤس هب هجوت اب :یفیک هلحرم
 فرـص نومزآ زا و هدوب روحمهداد ،هیرظن نیا .دش هدافتسا ناگدننکتکراشم قیمع هبرجت یسررب يارب "1داینب
 لیدـعت هـیرظن تفرـشیپ بسح رب ار اههداد يروآدرگ ققحم ،اتسار نیا رد .دنکیم بانتجا یسایق ياههیضرف
 رد ار اـههداد يو .دسرپیم ار يرتشیب طبترم زاین دروم ياهلاؤس و هدرک اهر ار هابتشا ياهریسم ینعی ؛دنکیم
-موـهفم ،يدنبهلوقم ،هیلوا ياههدیا نیا ؛دنکیم يدنبدک هب عورش و هدرک یسررب اهنآ ،يروآدرگ دنیارف نیح
 رـه زا یفیک شخب رد .)34 ص ،1392 ،روپدمحم زا لقن هب ؛1994 ،رسالگ( دنیآیم رد شراگن هب و يدنب
 رد .دـش هدافتـسا اـههداد يروآدرگ يارب ینادیم و ياهناخباتک ثیح زا و یفیصوت عون زا ،شهوژپ نیا شور ود
 عوـضوم صوـصخ رد نیشیپ تاعلاطم اب ییانشآ زین و يرظن ینابم و هیاپ میهافم اب ییانشآ روظنم هب لوا ماگ
 .دش هدافتسا ینادیم شور زا ،اههداد يروآدرگ روظنم هب مود ماگ رد دش هدافتسا ياهناخباتک شور زا ثحب دروم
 ياههداد یفلد نف يارجا اب سپس .دمآ تسدب اههداد زا یشخب هبحاصم ياهمرف نیودت اب ادتبا هک قیرط نیدب
 .دوب هتفایراتخاس همین یفاشتکا هبحاصم ماگ نیا رد هدافتسا دروم رازبا .دش لیمکت یفیک شخب

 رد  ینیرفآراک صصخت اب یلاع شزومآ ناصصختم ،نانواعم ،ناسیئر لماش قیقحت نیا يرامآ هعماج
 و دنمفده يریگهنومن شور زا ناگدننکتکراشم باختنا يارب .دوب نارهت ناتسا یمالسا دازآ هاگشناد ياهدحاو
 ات و هتفایراتخاسهمین هبحاصم شور زا هدافتسا اب اههداد يروآعمج .دش هدافتسا یفربهلولگ شور زا نامزمه
 زا رفن 15 اب هبحاصمزا سپ يرظن عابشا شهوژپ نیا رد .تفرگ تروص "يرظن عابشا" حطس هب ندیسر
  .دمآ تسد هب  نارظنبحاص و ناصصختم

 هنومن مجح .دوب نارهت رهش دازآ  ياههاگشناد نایوجشناد ،یمک شخب يرامآ هعماج :یمک هلحرم
 شجنس يارب .دش هدافتسا ياهقبط یفداصت يریگ هنومن زا و نییعت رفن 384 ناگروم لودج هب هجوت اب
 هدافتسا )ینیرفآراک ياهتراهم و ینیرفآراک ياههفلوم( هتخاسققحم همانشسرپ ود زا داینبهداد لدم ياهریغتم
 هدش دییات همانشسرپ شخب نیارد .دش هدافتسا ینادیم شور زا اههداد يروآدرگ يارب ،یمک شخب رد .دیدرگ
 ،1=مکرایسب(ترکیل شور زا يراذگهرمن تهج  .دش يروآعمج نآ جیاتن و دش لاسرا هنومن ياضعا يارب
 همین هبحاصم زا یفیک شخب رد شهوژپ رازبا .دیدرگ هدافتسا )5=دایزرایسب و 4=دایز ،3=طسوتم ،2=مک
 تالاوس هیهت و قیقحت هنیشیپ یسررب يارب كرادم و دانسا هعلاطم زا یشهوژپ ره رد .دش هدافتسا هتفای راتخاس
 .دیدرگ جارختسا هبحاصم 15 زا موهفم 85 دادعت زاب يدنبدک هلحرم رد شهوژپ نیا رد .دش هدافتسا هبحاصم
 هس نیا ماجنا زا سپ .دش یهتنم یلصا هلوقم 4 و هفلؤم 27 هب یباختنا و يروحم يدنبدک هلحرم یط سپس
 يارب یفلد مرف ،ینیرفآراک یگدنلاب يوگلا ياهصخاش و اههفلوم ،داعبا ندمآ تسدب و يدنبدک زا هلحرم
 یکرادم و دانسا زا ،عوضوم ندوب عیدب رطاخ هب زین شهوژپ نیا رد .دش میظنت ناگربخ زا ددجم یهاوخرظن
 ،)یکینورتکلا و یپاچ( یجراخ و یلخاد تالجم رد جردنم ياههلاقم ،شهوژپ اب طبترم ياهباتک نوچمه
 روظنم هب یمک شخب رد .دش هدافتسا يرظن ینابم یسررب يارب یتاقیقحت ياهحرط و یلیصحت ياههماننایاپ
 و كرادم و دانسا زا و ،)یفیک شور(هتفایراتخاس همین هبحاصم زا شهوژپ مود و لوا تالاوس هب ییوگخساپ
 زا یمک ياهلیلحت ماجنا يارب .تسا هدش هدافتسا )یمک شور(هتخاس ققحم همانشسرپ زا و شهوژپ هنیشیپ
 کی تروص هب اههلوقم ،يروحم يدنبدک هلحرم رد .تسا هدش هدافتسا LISREL و SPSS رازفا مرن ود
 ینعی ییاهن هلحرم رد .دباییم روهظ جیردت هب هیرظن ،هلحرم نیا رد .دنریگیم رارق طابترا رد مه اب هکبش
 هب يزاین و هتخادرپ هیرظن نیودت هب یعازتنا ياههلوقم زا یکدنا دادعت اب ققحم ،)یشنیزگ( یباختنا يدنبدک
 ياهلوق لقن زا هدمآرب تاحالطصا و ریباعت ،تاکن زا همانشسرپ نیودت رد .درادن دیدج ياههداد يدنبدک
 زا هدش جارختسا ياهصخاش و اههفلؤم ،داعبا يانبم رب تالاؤس و دش هدافتسا شهوژپ رد ناگدننکتکراشم
 و هیزجت زا سپ .دش هدافتسا )CVR( ییاوتحم ییاور زا رازبا ییاور تحص تهج .دیدرگ نیودت ،یفیک شخب

 
1 . Grounded Theory 
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-ناشن هک دمآ تسد هب 73/0 ربارب زین لک CVR و 49/0 زا رتالاب اههیوگ هیلک CVR رادقم ،اههداد لیلحت
 لک يارب هک دش هدافتسا خابنورک يافلآ بیرضزا ییایاپ یسررب تهج .تسا یلوبق لباق ییاوتحم ییاور هدنهد
 دییات يارب  LISREL رازفامرن زا هدافتسا اب یلماع لیلحت شور زا نینچمه .دمآ تسدب 88/0 همانشسرپ
  .دش هدافتسا اههزاس

 
 
 :شهوژپ ياههتفای

 ؟دنمادک نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب ياهصخاش و اههفلوم ،داعبا :لوا لاؤس
 هلحرم رد .دندش يدنبدک هلحرم هس رد هدمآتسدهب ياههداد ،اههبحاصم نتم قیقد هعلاطم زا سپ

 ياهدک ای میهافم .دنکیم قاصلا )بسچرب ،مان ،موهفم( دک کی رظن دروم دحاو ره هب ققحم ،زاب يدنبدک
 لاح ردِ داینبهداد هیرظن یلصا يازجا زین و يدعب يدمع ياههلوقم يانب گنس ،هلحرم نیا رد هدمآ تسدب
  .دنهدیم لکش ار روهظ

 صخاش و هفلوم ،دعب ره هب تبسن ناگربخ فلاخم و قفاوم تارظن ذخا لیلد هب یفلد نف يارجا
 لاسرا ناگربخ زا رفن 20 يارب هدش میظنت مرف .دوش ماجنا همانشسرپ ییاوتحم ییاور ات تسا هتفرگ تروص
 لودج( صخاش 78 و هفلوم 9 ،دعب 3 ،اهصخاش و اههفلوم یخرب فذح و ماغدا اب ساسا نیا رب .دیدرگ
 )3 هرامش

 
 
 

 نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب ياهصخاش و هفلوم ،داعبا : 3هرامش لودج
 اهصخاش فیدر اههفلوم داعبا

  یگدنلاب
  ینیرفآراک

  لوحت و رییغت يارب شرگن 1 ینیرفآراک شرگن
 راک نیرترب و نیرتهب هب لیم 2
  تیقفوم هب لیم 3
  گرزب مادقا هب قایتشا و یعبطدنلب 4
  لئاسم لح يارب يواکجنک 5
  ینیرفآ شزرا 6
 شقن يافیا و لالقتسا هب لیم 7
 دوخ ياهییاناوت و راک هب داقتعا 8
  رازاب و داصتقا ياهتیعقاو كرد 9

  يداصتقا عبانم تخانش 10 ینیرفآراک شناد
 يداصتقا يرگلیلحت 11
 رازاب ياضاقت رب زکرمت 12
 رازاب و داصتقا ینیب شیپ تردق 13
  هنارو هرهب رکفت 14
 یسانش تصرف و ییارگ تصرف 15

  یلغش یگدنز و راک یلمع هبرجت 16 ینیرفآراک تراهم
  يداصتقا ياهتراهم هعسوت 17
  يزادرپ هدیا ياهتراهم هعسوت 18
  يدرف نورد ياهتراهم هعسوت 19
  یلغش یگدامآ ياهتراهم بسک 20
  هرکاذم و یطابترا ياهتراهم بسک 21
  هنابایراک ياهتراهم بسک 22
  تیعقوم لیلحت ياهتراهم بسک 23

 ياهشور
 ینیرفآراک

  نامهیم نارنخس ناونع هب نانیرفآراک زا توعد 24 میقتسم هئارا ياه شور
  کچوک ياهراک يزادنا هار يارب هرواشم 25
  ینیرفآراک سیردت 26
 یمسر ینارنخس 27
 رانیمس 28
 ییویدیو طبض و شیامن 29
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 هرواشم 30
  یصصخت ياهسرد هار زا شزومآ 31

 لاعف يریگدای 32 لماعت ياه شور
  روحم هلاسم يریگدای 33
 وگتفگو ثحب 34
 يزاس هکبش 35
 یهورگ هژورپ 36
  یهورگ ثحب 37
  هبناجود يریگدای 38
  نانیرفآراک اب هبحاصم 39
  هابتشازا يریگدای 40
  روحم دنیارف سیردت 41

 یلمع هبرجت 42 یتایلمع -يدربراک شور
  يراذگ هیامرس هژورپ 43
  يزاس هیبش 44
  لمع رب ینتبم يریگدای 45
  تعیبط هعلاطم 46
  راک و بسک عورش 47
  يزروراک 48
  ینوریب تکراشم 49
  راک و بسک ياهحرط 50
  یتاقیقحت ياههژورپ 51
  یشهوژپ تیاس 52
  یشهوژپ لمع 53
  یشزومآ هاگراک 54
  شقن يافیا 55

 و زاس
 ياهراک
 ینیرفآراک

 طیحم رد ینیرفآراک
  هعماج رد ون ياه هدیا يارجا 56 یعقاو

 ریسفت هدننک عیرست ياهتصرف يریگیپ و بیقعت 57
  یعامتجا

  یعامتجا شزرا داجیا 58
  عماج يراکتبا و یلام ییافکدوخ هب کمک 59
  یعامتجا هنانیرفآراک ياهتیلاعف 60
  عامتجا يارب ییازلاغتشا 61
  یعامتجا تامدخ هئارا 62

 طیحم رد ینیرفآراک
  بو زا دمآرد بسک 63  يزاجم

  یتنرتنیا راک و بسک حرط 64
  نیالنآ راک و بسک 65
  کینورتکلا تراجت 66
  نیون یبایرازاب و تیریدم شناد 67
 يزاجم ییازلاغتشا 68
  یلاتیجید شزرا داجیا 69
  دنمشوه تاغیلبت اب ییانشآ 70

 طیحم رد ینیرفآراک
  هاگشناد رد يداصتقا تصرف داجیا 71 هاگشناد

  راک و بسک سورد لیصحت 72
  ناینب شناد زکارم هعسوت و داجیا 73
  هاگشناد رد اپون راک و بسک طیحم لیلحت 74
  راک و بسک يزیرهمانرب ياههاگراک 75
  يراک يزاسهکبش و يزاسهورگ 76
  ینیرفآراک شقن يافیا 77
  لمع رد ینیرفآراک ياههیرظن تسبراک 78
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 یگدنلاب یموهفم يوگلا هک دوب) 3هرامش( لودج CVR هبساحم و یفلد نف يارجا يهجیتن
 دنداد لکش ار نایوجشناد ینیرفآراک

 
 

 
 
 

نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب یموهفم يوگلا : 1 هرامش لکش  
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   تسا تروص هچ هب یلاع شزومآ رد نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يوگلا :مود لاؤس

 فده اب یفاشتکا یلماع لیلحت لماش هک يراتخاس تالداعم يزاسلدم زا مود لاؤس یسررب روظنم هب
 ،نونکم و هدش هدهاشم ياهریغتم نیب هطبار يرادانعم يارب يدییأت یلماع لیلحت و ،نونکم ياهریغتم فشک
 لیلحت نومزآ يارجا زا لبق .دیدرگ هدافتسا  LISREL رازفامرن زا وگلا شزارب تهج تیاهن رد .دش هدافتسا
 زا هدمآ تسدب هجیتن .دش هدافتسا فنریمسا-فورگوملوک نومزآ زا اههداد ندوب لامرن زا نانیمطا يارب ،یلماع
 ربارب هدمآ تسدهب )K-S( بیرض هک دهدیم ناشن فنریمسا -فورگوملک نومزآ رد وجشناد 384 دادعت
 ندوب لامرن رگنایب عوضوم نیا و تسین رادانعم )83/0( يرادینعم حطس رد و )297( يدازآ هجرد اب )47/1(
  .تسا عیزوت

 
 

 فنریمسا -فورگوملک نومزآ جیاتن : 4 هرامش لودج

 
 

 
 
 
 هبساحم هنومن مجح تیافک زا نانیمطا لوصح يارب (KMO)1 يرادربهنومن تیافک نومزآ نینچمه

 یگتسبمه دوش صخشم هکنیا يارب ،تسا لماوع لیلحت يانبریز ،نومزآ ياهشسرپ یگتسبمه هک اجنآ زا
  .تسا هدمآ) 5 هرامش (لودج رد نآ جیاتن هک دش هدافتسا تلتراب تیورک نومزآ زا تسین رفص ربارب اهریغتم نیب

 

  (KMO) يرادربهنومن تیافک نومزآ و تلتراب نومزآ : 5 هرامش لودج
 یگدنلاب  
 ینیرفآراک

  ياهشور
 ینیرفآراک

  ياهراک و زاس
 ینیرفآراک

 719/0 711/0 723/0 (KMO) نیلکوا – ریام -رزیاک نومزآ هزادنا
 تیورک نومزآ هزادنا
 (Bartlett Test) تلتراب

 846/3189 924/1924 901/879 ود یخ بیرض
 253 349 358 يدازآ هجرد
 000/0 000/0 000/0 يرادینعم حطس

 
- باختنا هنومن تیافک رگناشن ،اههزاس یمامت يارب KMO ریداقم دهدیم ناشن 4 هرامش لودج هکنانچمه
 اههداد یگتسبمه دهدیم ناشن هک تسا رادانعم P>01/0 حطس رد تلتراب نومزآ هزادنا نینچمه .تسا هدش
   .تسا هیجوت لباق یبایلماع لمع نیاربانب .تسین رفص هعماج رد
 دعب هس زا کی ره رد ،یفاشتکا یلماع لیلحت رد سکامیراو شخرچ و یلصا ياههفلوم لیلحت ساسا رب
 .دندش ییاسانش لماع 6 ،ینیرفآراک ياهراک و زاس و ینیرفآراک ياهشور ،ینیرفآراک ياههفلؤم

 
 
 
 

 

 
1 . Kaiser- Meyer- Olkin 

 دادعت K-S يدازآ هجرد يرادینعم حطس

83/0 297 47/1 384 
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 ياهراک و زاس و ینیرفآراک ياهشور ،ینیرفآراک یگدنلاب ياههزاس یلماع سیرتام : 6 هرامش لودج
  ینیرفآراک

 سکامیراو شخرچ زا سپ
 

 ینیرفآراک ياهراک و زاس ینیرفآراک ياهشور ینیرفآراک یگدنلاب

هیوگ هرامش  اه

 لوا لماع

 مود لماع

موس لماع  

هیوگ هرامش اه  

 لوا لماع

 مود لماع

موس لماع  

گ هرامش اههیو  

 لوا لماع

 مود لماع

موس لماع  

1 0.764   24 0.467   56 0.665   
2 0.714   25 0.834   57 0.382   
3 0.855   26 0.629   58 0.448   
4 0.532   27 0.474   59 0.508   
5 0.620   28 0.554   60 0.599   
6 0.727   29 0.626   61 0.735   
7 0.653   30 0.493   62 0.469   
8 0.581   31 0.682   63  592/0  

9 0.736   32  0.694  64  0.691  
10  0.457  33  0.449  65  0.620  
11  0.680  34  0.489  66  0.596  
12  0.465  35  0.73  67  0.523  
13  0.419  36  0.599  68  0.634  
14  0.611  37  0.667  69  0.646  
15  0.588  38  0.591  70  0.755  
16   0.722 39  0.633  71   0.539 
17   0.639 40  0.665  72   0.622 
18   0.661 41  0.613  73   0.741 
19   0.605 42   0.448 74   0.669 
20   0.599 43   0.508 75   0.57 
21   0.712 44   0.599 76   0.495 
22   0.680 45   0.735 77   0.509 
23   0.525 46   0.469 78   0.538 

 47   0.592  
48   0.691 
49   0.620 
50   0.596 
51   0.745 
52   0.534 
53   0.753 
54   0.593 
55   0.711 

 
 کی اهنت و تفرگ رارق دییات دروم زین رازبا ياهزاس ییاور یفاشتکا یلماع لیلحت نومزآ يارجا اب

  .دش فذح همانشسرپ زا و درکن بسک یبسانم یلماع راب )57 هرامش( صخاش
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 شرگن« ناونع تحت ،صخاش 9 اب لوا لماع ،»ینیرفآراک ياهیگدنلاب« هزاس يارب بیترت نیدب
 ناونع تحت صخاش 8 اب موس لماع و »ینیرفآراک شناد« ناونع تحت صخاش 6 اب مود لماع ،»ینیرفآراک
 ناونع تحت صخاش 8 اب لوا لماع »ینیرفآراک ياهشور« هزاس يارب .دش يراذگمان »ینیرفآراک تراهم«
 14 اب موس لماع و »یلماعت ياهشور« ناونع تحت صخاش 10 اب مود لماع ،»میقتسم هئارا ياهشور«
 و زاس« هزاس يارب تیاهن رد و .دیدرگ يراذگمان »یتایلمع -يدربراک ياهشور« ناونع تحت صخاش
 بسک اب لماع کی( »یعقاو طیحم رد ینیرفآراک« ناونع تحت صخاش 6 اب لوا لماع ،»ینیرفآراک ياهراک
 ،)دش فذح همانشسرپ زا و دوبن یعقاو طیحم رد ینیرفآراک هزاس يارب یبسانم هیوگ ، 4/0 زا رتمک بیرض
 ناونع تحت صخاش 8 اب موس لماع و »يزاجم طیحم رد ینیرفآراک« ناونع تحت صخاش 8 اب مود لماع
 و اههفلوم ایآ" هک لاوس نیا هب ییوگخساپ تهج همادا رد .دش يراذگمان »هاگشناد طیحم رد ینیرفآراک«
 هب  "؟دنشاب یم رادروخرب يداهنشیپ يوگلا بلاق رد گنهامه یلماع راتخاس کی زا هدش ییاسانش ياهصخاش
 :دوشیم هتخادرپ اهصخاش و اههفلؤم ،داعبا لیلحت

 
 

 نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يرادانعم و درادناتسا ریداقم : 7 هرامش لودج
 

 ینیرفآراک ياهراک و زاس ینیرفآراک ياهشور ینیرفآراک یگدنلاب 
خاش

 ص
-t بیرض یلماع راب

value 
-t بیرض یلماع راب صخاش

value 
-t بیرض یلماع راب صخاش

value 

1 66/0 78/6 24 0.63 9.44 56 0.47 6.16 
2 62/0 53/6 25 0.37 4.39 57 0.5 6.75 
3 72/0 92/6 26 0.61 9.24 58 0.72 10.48 
4 72/0 52/6 27 0.73 10.5 59 0.75 10.61 
5 67/0 44/7 28 0.70 10.36 60 0.61 9.24 
6 79/0 59/7 29 0.63 9.44 61 0.63 9.44 
7 81/0 46/0 30 0.82 11.36 62 0.7 10.36 
8 79/0 59/7 31 0.59 8.84 63 0.78 10.81 
9 79/0 46/7 32 0.39 4.58 64 0.53 7.14 

10 80/0 58/9 33 0.58 8.5 65 0.47 6.16 
11 78/0 28/9 34 0.67 9.95 66 0.75 10.61 
12 83/0 92/9 35 0.45 5.29 67 0.82 11.36 
13 51/0 59/5 36 0.43 4.89 68 0.61 9.24 
14 43/0 68/4 37 0.67 9.95 69 0.66 9.81 
15 72/0 52/6 38 0.74 10.54 70 0.88 12.37 
16 52/0 26/5 39 0.65 9.77 71 0.39 4.58 
17 87/0 44/8 40 0.56 7.83 72 0.42 4.86 
18 69/0 00/7 41 0.44 5.17 73 0.44 5.17 
19 66/0 70/6 42 0.59 8.84 74 0.75 10.61 
20 73/0 59/6 43 0.77 10.77 75 0.43 4.79 
21 58/0 98/5 44 0.53 7.14 76 0.71 10.41 
22 82/0 58/8 45 0.84 11.47 77 0.52 7.14 
23 80/0 34/8 46 0.43 4.89  

 47 0.59 8.84  
 48 0.49 6.51 

49 0.73 10.5 
50 0.83 11.4 
51 0.7 10.36 
52 0.55 7.42 
53 0.68 10.13 
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54 0.57 8.12 
55 0.75 10.61 

 
 هدش هدهاشم ياهریغتم مامت یلماع راب هک اجنآ زا دهدیم ناشن 6 هرامش لودج هک روطنامه

 دوخ هفلوم اب )هدش هدهاشم ریغتم( اهصخاش نیب یبولطم هطبار نیاربانب ،دشابیم 3/0 زا رتگرزب )اهصخاش(
 هدمآ تسدب بیارض نینچمه .دنراد اههفلوم يریگهزادنا رد يرادانعم و مهم شقن و تسا رارقرب )ناهنپ ریغتم(

t-value ریداقم دهدیم ناشن هک تسا ±96/1 هزاب زا جراخ ،دراوم همه رد t رادینعم تالاوس یمامت يارب 
  .دشابیم

 نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب شزارب ییوکین ياهصخاش : 8 هرامش لودج
 

 ياه راک و زاس ینیرفآراک ياهشور ینیرفآراک یگدنلاب صخاش
 ینیرفآراک

 لباق هنماد
 شریذپ

 تسدهب نازیم
 هدمآ

 تسدهب نازیم شریذپ لباق هنماد
 هدمآ

 لباق هنماد
 شریذپ

 هدمآ تسدهب نازیم

2X - 1020.62 - 09/263 - 34/367 
Df - 372 - 115 - 148 
/df2X 48/2 3 زا رتمک 287/2 3 زا رتمک 74/2 3 زا رتمک 

RMSEA 023/0 08/0 زا رتمک 051/0 08/0 زا رتمک 012/0 08/0 زا رتمک 
CFI 95/0 9/0 زا رتشیب 95/0 9/0 زا رتشیب 94/0 9/0 زا رتشیب 
IFI 93/0 9/0 زا رتشیب 95/0 9/0 زا رتشیب 93/0 9/0 زا رتشیب 
RFI 93/0 9/0 زا رتشیب 93/0 9/0 زا رتشیب 91/0 9/0 زا رتشیب 
GFI 92/0 9/0 زا رتشیب 91/0 9/0 زا رتشیب 93/0 9/0 زا رتشیب 

AGFI 91/0 9/0 زا رتشیب 90/0 9/0 زا رتشیب 90/0 9/0 زا رتشیب 
 
 
 و 74/2 يدازآ هجرد هب ودیخ تبسن ،ینیرفراک یگدنلاب داعبا همه رد 7 هرامش لودج هب هجوت اب

 زا رتکچوک و 012/0 اب ربارب )RMSEA( بیرقت ياطخ تاروذجم نیگنایم رذج رادقم .تسا 3 زا رتکچوک
 صخاش و 93/0 اب ربارب )GFI( شزارب ییوکین صخاش دننام یگدنزارب ياهصخاش ریاس .تسا 08/0
 ار ینیرفآراک یگدنلاب يوگلا ياههفلوم یمامت هک دمآ تسدب AGFI( 90/0( هتفای لیدعت شزارب ییوکین
 .دناهتفرگ رارق 9/0 زا رتالاب زین شزارب ياهصخاش ریاس .دننکیم دییات

 هدمآ تسدب ياههیوگ ای اهصخاش هک داد ناشن يدییات یلماع لیلحت نومزآ جیاتن يریگهزادنا لدم
 )هزاس ییاور( یفاشتکا یلماع لیلحت و )CVR( اوتحم ییاور تبسن هبساحم دنیارف یط هک یفیک هلحرم رد
 ینیرفآراک یگدنلاب يوگلا و تفرگ رارق دییات دروم زین يدییأت یلماع لیلحت نومزآ اب ،دش یجنسرابتعا
 هفلوم 9 ،)ینیرفآراک ياهراک و زاس و ینیرفآراک ياهشور ،ینیرفآراک ياههفلوم( دعب 3 اب ،نایوجشناد
 ياهشور ،یلماعت ياهشور ،میقتسم هئارا ياهشور ،ینیرفآراک تراهم ،ینیرفآراک شناد ،ینیرفآراک شرگن(
 و )هاگشناد طیحم رد ینیرفآراک ،يزاجم طیحم رد ینیرفآراک ،یعقاو طیحم رد ینیرفآراک ،یتایلمع -يدربراک

 رد .تسا رادروخرب یلوبق لباق بسانت زا لدم هک تسا نآ زا یکاح جیاتن نیا نینچمه .دمآ تسدب صخاش 77
 هب یمالسا دازآ هاگشناد تشه هقطنم نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يارب هئارا لباق يراتخاس يوگلا تیاهن
 :تسا ریز رادومن حرش
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 درادناتسا تلاح رد نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يراتخاس يوگلا : 2 هرامش لکش
 

 و تسا 3/0 زا رتگرزب ناشداعبا اب اههفلوم نیب یلماع ياهراب هیلک دهدیم ناشن هدش میسرت يراتخاس يوگلا
  .دنراد ار دوخ یلصا هزاس نییبت تردق هدشفیرعت ياههفلوم تفگ ناوتیم ساسا نیا رب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طیحم رد ینیرفآراک
 هاگشناد

 يزاجم طیحم رد ینیرفآراک  یعقاو طیحم رد ینیرفآراک

 ینیرفآراک شناد ینیرفآراک تراهم ینیرفآراک شرگن

 يدربراک ياهشور

 هئارا ياهشور
 میقتسم

 لماعت ياهشور

 یگدنلاب 
 ینیرفآراک

  ياهشور
 ینیرفآراک

  ياهراکوزاس
 ینیرفآراک

 یگدنلاب
 ینیرفآراک
  نایوجشناد

82/

0 

89/

0 

63/

0 

70/

0 

80/

0 

77/

0 

75/

0 
80/

0 

72/

0 

79/

0 
84/

0 
69/

0 
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 يرادینعم بیارض تلاح رد نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يراتخاس يوگلا : 3 هرامش لکش
 
 
 
 
 

   ±96/1 هزاب زا جراخ )t( يرادینعم بیارض هیلک دهدیم ناشن هدشمیسرت يراتخاس يوگلا جیاتن نینچمه
  .دننکیم دییات ار ناشداعبا و اههفلوم نیب يرادینعم اذل و دنشابیم
 ،)91/15( رتالاب يرادینعم بیرض و )84/0( یلماع راب اب ینیرفآراک شناد ،ینیرفآراک ياههفلوم نیب زا
 تراهم و )18/13 و 79/0( ینیرفآراک شرگن بیترت هب سپس و دراد ینیرفآراک یگدنلاب اب رتيوق یگتسبمه
 یلماع راب اب یلماعت ياهشور ،ینیرفآراک ياهشور نیب زا .دناهتفرگ رارق )50/10 و 69/0( ینیرفآراک
 و دراد ینیرفاراک یگدنلاب ياهشور اب يرتيوق یگتسبمه ،)67/9( رتالاب يرادینعم بیرض و )89/0(
 راک وزاس ،ینیرفآراک ياهراک وزاس نیب زا .دناهتفرگ رارق يدربراک ياهشور و میقتسم هئارا ياهشور سپس
 وزاس نیرتهب )27/15( رتالاب يرادینعم بیرض و )80/0( یلماع راب بسک اب هاگشناد طیحم رد ینیرفآراک
 رارق یعقاو طیحم رد ینیرفآراک و يزاجم طیحم رد ینیرفآراک راک وزاس سپس و دشابیم ینیرفآراک راک
    .دناهتفرگ
 

 طیحم رد ینیرفآراک
 هاگشناد

 طیحم رد ینیرفآراک
  یعقاو

 طیحم رد ینیرفآراک
 يزاجم

 شرگن
 ینیرفآراک

 تراهم
 ینیرفآراک

 ینیرفآراک شناد

 ياهشور
 يدربراک

 هئارا ياهشور
 میقتسم

 ياهشور
 لماعت

 یگدنلاب
 ینیرفآراک

 
 

  ياهشور
 ینیرفآراک

  ياهراکوزاس
 ینیرفآراک

 یگدنلاب
 ینیرفآراک
 نایوجشناد

3
2/

6
7/

7
9/

2
8/

06/

13 

5
4/

30/

13 
27/

15 
79
/9 

18/

13 
91/

15 
50
/
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 :يریگهجیتن و ثحب
 

 یبرجت هنیشیپ و يرظن ینابم هعلاطم(يواکدنس دنیارف ود یط شهوژپ یفیک شخب ياههتفای
 نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب  صخاش 75 و هفلوم 10 ییاسانش هب رجنم ناگربخ اب هبحاصم و )شهوژپ
 یگدنلاب یگتسیاش ياهصخاش و اههفلوم )CVR(ییاوتحم ییاور هبساحم و یفلد نف يارجا زا سپ .دیدرگ
 یفیک شخب لصحام ًاتیاهن ،اهصخاش و اههفلوم یخرب فذح و ماغدا اب و تفای رییغت نایوجشناد ینیرفآراک
 هس ره يدییات و یفاشتکا یلماع لیلحت نومزآ يارجا اب :یمک شخب رد دش صخاش 78 و هفلوم 9 ییاسانش
 یلماعراب .دنتفرگ رارق دییات دروم ،هدش ییاسانش ینیرفآراک یگدنلاب یگتسیاش هناگ 23 ياهصخاش و هفلوم
 تسدب ياهصخاش هک تسا نآ زا یکاح هدمآ تسدب جیاتن .دنتفرگ رارق 3/0 زا رتالاب اهصخاش و اههفلوم هیلک
 راب هک اجنآ زا .دننک نییبت ار )ناهنپ ریغتم( ناشیاههفلوم دنناوتیم یبوخ هب )هدش هدهاشم ياهریغتم(هدمآ
 یبولطم هطبار نیاربانب ،دشابیم ±96/1 هزاب زا جراخ يرادینعم بیارض و 3/0 زا رتگرزب اهریغتم مامت یلماع
 هیلک .دنتشاد اههفلوم يریگهزادنا رد يرادانعم و مهم شقن و هدوب رارقرب دوخ هفلوم اب اهصخاش نیب
 ياههمانرب رد یتنس ياهشور يدمآراکان رب ،تاقیقحت .تسا هدوب وگلا شزارب دیوم زین وگلا شزارب ياهصخاش
 درکیور .دنتسه یلماعت و لاعف يریگدای رب ینتبم ،نیون ياههویش رتشیب و دنراد دیکأت ینیرفآراک شزومآ
 ینیرفآراک ياهتراهم و شرگن تفرشیپ زا و دریگیم هدیدان يریگدای دنیارف رد ار ریگارف يروحم شقن ،یتنس
 یگدنلاب بسانم راک و زاس .)129   : ،1397 ،باهش ییادف و يدابآنادزی يدزیا( دنکیم يریگولج زاین دروم
 داعبا .دشابیم هاگشناد طیحم و یعقاو طیحم سپس و يزاجم طیحم رد ینیرفآراک زین نایوجشناد ینیرفآراک
 تاعالطا لاقتنا ياههویش و طباور ،طبار راتخاس ،تاعالطا یعامتجا عبانم لماش یعامتجا ياههکبش هناگراهچ
 اب دنناوتیم ینامزاسنورد يزاجم ياههکبش نینچمه .دراذگیم رثا هنانیرفآراک ياهتصرف صیخشت رب
- هب هناقالخ ياههدیا و تارظن نایب رد دارفا تکراشم يارب نئمطم يرتسب ،یلماعت و هیوسود هطبار يرارقرب
 طسوت دشاب رضاح قیقحت هباشم ًالماک هک یقیقحت دنچ ره .) 697  : ،1393،نارگید و يدازهب(دنیآ باسح
 تهابش قیقحت نیا هب يدودح ات هک دندش ییاسانش تاقیقحت یخرب یلو ،تسا هدشن ادیپ ققحم ياهیسررب
 ياههفلوم )1392( نارگید و هدزميودهم .دناهتفای تسد رضاح قیقحت ياههتفای زا یشخب هب ای و دنراد
 ،ینیرفآراک اب یملع تایه ياضعا ییانشآ ،تازیهجت و تاناکما ،یتیریدم و يراجت ياهداهن و تعنص اب طابترا
 )1393( نارگید و يدازهب ؛ناگتخومآشناد هعماج تیلاعف و )طبترم ياههرود و ینیرفآراک( یشزومآ ياههرود
 تبث ،یشهوژپ ياهدادرارق ،یلام عبانم بذج ،یملع ياههتفای راشتنا ،ناگتخومآشناد تیفیک ياههفلوم
 ياههفلوم )1391( یساوه و يرزیچ ؛نایوجشناد ياهیگژیو و سورد ياوتحم ،نالک تیریدم ،عارتخا
 ياهنوناک و قالخرکفت ،تبثم ياههدننکتیوقت زا هدافتسا ،ینیرفآراک گنهرف هعاشا ،هلاسم لح ياهشزومآ
 1نگاهروت و دوربوک ؛یطیحم و يراتفر ،یلغش ،يدرف ياههفلوم )1390( نارگید و داژنرفعج ؛ینیرفآراک
 هرواشم و ندوب روحم دنیآرف ،يرگیبرم و شزومآ ،ینیرفآراک يریگدای ندرکلیهست ياههفلوم )2015(
 و یسرد ياههمانرب یحارط ،ینیرفآراک شزومآ داجیا ياههفلوم )2017( رجج و نمربا ،رفیفپ ؛ناسانشراک
 ؛هنانیرفآراک شرگن و شناد ياههفلوم )2020(یل تم ؛ینیرفآراک شزومآ يارب بسانم سیردت ياهشور
 ياهتراهم ،یصخش شزیگنا داجیا ،هنانیرفآراک شزومآ ،تیریدم شزومآ ياهریغتم هب )2017( نمین
 ینیرفآراک ،يروآون و تیقالخ ،راک و بسک و ینیرفآراک شزومآ ياههفلوم )2017( وگیتسپ ؛هنانیرفآراک
 دامتعا ،یهورگ راک ییاناوت ،تیقالخ ياههفلوم )2015( يولاگ و یلغش ياهدحاو تیریدم و راک و یعامتجا
 یگدنلاب رب رثوم ياهروتکاف زا زا اهریغتم یگمه هک دنتفای تسد ،تیریدم ،یطابترا ياهتراهم ،سفن هب
 هعسوت يارب تفرگ هجیتن ناوتیم قیقحت زا لصاح جیاتن هب هجوت اب .دوشیم دادملق نایوجشناد ینیرفآراک
 سپس و دبای شیازفا نایوجشناد ینیرفآراک شناد دیاب ادتبا یلاع شزومآ رد نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب

 
1 Kubberoed,E., & Thore Hagen,S.  
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 اب نینچمه .)2015 ،1نانیل(دبای دوبهب ینیرفآراک تراهم تیاهن رد و دنک رییغت ینیرفآراک هب اهنآ شرگن
-یم کمک نیرفآراک هب تصرف تخانش ،هجیتن رد و دیدج تاعالطا بذج رد نیرفآراک یتخانش راتخاس تیوقت
 شور سپس و یلماعت ياهشور زا ادتبا ناوتیم مهم نیا ماجنا يارب .)1398 ،یمیرک یتمارک و روپیلق( دنک
 یگدنلاب دعب .درک هدافتسا یهاگشناد یسرد و یشزومآ يزیرهمانرب رد یتایلمع-يدربراک شور و میقتسم هئارا
 و تاقیقحت ساسا رب .تسا یسررب و ثحب لباق شرگن و تراهم ،شناد هزوح هس رد نایوجشناد ینیرفآراک
 هدشن ماجنا هنیمز نیا رد ياهباشم قیقحت دنچره(دش هئارا مود لصف رد طوسبم روط هب هک نیشیپ ياههتفای
 طسوت یلبق تاقیقحت اب نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يارب هدش ییاسانش هزوح هس تفگ ناوتیم )تسا
 اینيرخافم و یعفاش ،يدمحا ،)1390( داژنرگدور و يروجکایک ،داژنرفعج ،)1390(یتاداس و یشوهدم
 و تایبدا یسررب زا لصاح جیاتن هب هجوت اب  .دراد یناوخمه )2008(یل تم و )2005(يولاگ ،)1391(
 دیدرگ هئارا و حرطم یتاداهنشیپ شهوژپ ياهتیدودحم و اههمانشسرپ و اههبحاصم لیلحت زا لصاح ياههتفای
 يزیرهمانرب نمض ،تاداهنشیپ نیا زا ینیرفآراک یگدنلاب اب طبریذ ناگدنریگمیمصت و نالوئسم فرط کی زا ات
 هک ینارگشهوژپ يارب رگید فرط زا و دنروآ لمع هب ار زاین دروم ییارجا تامادقا ،مزال ياهيراذگتسایس و
 هدشن هتخادرپ نآ هب شهوژپ نیا رد هک يدراوم و دشاب ییامنهار ،دنزادرپب شهوژپ هب هنیمز نیا رد دنراد دصق
 ینیرفآراک شناد تیبثت و تیوقت ،ظفح :زا دنترابع تاداهنشیپ نیا مها .دنهد رارق یسررب دروم ار تسا
 رد دوجوم يداصتقا عبانم ییاسانش هوحن ،رازاب يدیلک طاقن رب زکرمت و رازاب لیلحت هوحن :قیرط زا نایوجشناد
 تیوقت  تهج ؛رازاب رد دوجوم ياهتصرف ییاسانش ،يداصتقا ياه هنیمز رد یلیلحت رکفت تیوقت ،رازاب
 یهورگ ثحب ،هبناجود يریگدای :ریظن یلماعت شور : دوشیم داهنشیپ نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب ياهشور
 يریگدای :ریظن یتایلمع- يدربراک شور و ،یمسر ینارنخس ،هرواشم :ریظن میقتسم  شور و ،وگتفگ و ثحب و
 داهنشیپ زین نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب ياهراک و زاس هنیمز رد .راک و بسک ياهحرط ،لمعرب ینتبم
 حرط ،يزاجم ییازلاغتشا :قیرط زا يزاجم طیحم رد ینیرفآراک راک و زاس تیبثت و تیوقت ،ظفح :دوشیم
  .بو زا دمآرد بسک ،نیون یبایرازاب و تیریدم شناد ،یتنرتنیا راک و بسک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 . Linan 



 20...........................................................................................نایوجشناد ینیرفآراک یگدنلاب يارب يزیر همانرب موزل

 

 
 
 
 
  عبانم

 
 .سیدرپ تکرش  :نارهت ،لوا پاچ ،اهوگلا ،تایرظن ،فیرعت  :ینیرفآراک ،)1395( دومحم ،ینایرادروپدمحا •
 هنانیرفآراک راتفر رب یطیحم و يدرف لماوع ریثات یسررب ،)1391(،کنارف ،اینيرخافم و اضر ،یعفاش ،نودیرف ،يدمحا •

 .145-163  :ص ،15 هرامش ،ینیرفآراک هعسوت،ناتسدرک هاگشناد نایوجشناد
 رد ینیرفآراک ياهتراهم یملع هعسوت و شزومآ یجنسترورض ،)1397(،هموصعم ،باهشییادف و دمحا ،يدابآنادزیيدزیا •

 نارمچ دیهش هاگشناد یتیبرت مولع هلجم ،بسانم یشزومآ يوگلا هیارا و یشزومآ تیریدم هتشر دشرا یسانشراک نایوجشناد
  .129-150  :ص ،1 هرامش :زاوها

 شزومآ رد يزیرهمانرب و شهوژپ ،ناریا رد ناینبهاگشناد ینیرفآراک متسیسوکا هعسوت تامازلا ،)1398(،بوقعی ،يراظتنا •
 .1-25 ،25 )1( ،یلاع

 ياههمانرب یبایزرا و ارجا ،يزیرهمانرب يارب یبوچراچ(اههاگشناد رد ینیرفآراک شزومآ ،)1398(،یقندمحم ،ینامیا •
 .27-50 ،1)1( ،یشزومآ تیریدم تاقیقحت ،)ینیرفآراک

 درکیور اب نیرفآراک هاگشناد یموهفم يوگلا یحارط ،)1393(،لوسر دیس ،ینیسح و یفطصم دیس ،يوضر ،نینزان ،يدازهب •
 .697-713   :ص ،26 هرامش ،ینیرفآراک هعسوت ،ینامزاس ینیرفآراک

 هنانیرفآراک تیصخش رب هلأسم لح ياههویش ریثات یسررب ،)1390(،هنیکس ،فیرظ و هیضرم ،یباهولادبع ،هلادبع ،اسراپ •
 .145-164   :ص ،14 هرامش ،ینیرفآراک هعسوت ،)زاوها نارمچ دیهش هاگشناد نایوجشناد :يدروم هعلاطم(

 نانیرفآراک :يدروم هعلاطم( لقتسم ینیرفآراک دنیارفرب راذگرثا لماوع نییبت ،)1390(،میرک ،يروجکایک و دمحا ،داژنرفعج •
 .69-87   :ص ،13 ،ینیرفآراک هعسوت ،)یلزنا ردنب ناتسرهش

 ینامزاس یگدنلاب رد عونت تیریدم شقن ،)1393(،دازرهم ،يدیمح و هلارصن ،ینافرع ،یضترم ،رفوکین ،اضرمالغ ،راهبینابعش •
   :ص ،10 هرامش ،یشزرو تیریدم رد يدربراک ساهشهوژپ ،روشک رسارس ياههاگشناد یندب تیبرت یملع تایه ياضعا

138-127. 
 .ین  :نارهت ،یناریا ياههلأسم و یناهج ياهرظنم  :یلاع شزومآ و هاگشناد ،)1399( ،دوصقم ،هاوختسارف •
 ینیرفآراک و ینامزاس گنهرف نیب هطبار یسررب ،)1398( ،دیشرف ،يدنکمیلس یفرشا و زانهب ،نارجاهم ،اضریلع ،ياهعلق •

 .271-294   :ص ،39 هرامش ،یشزومآ تیریدم رد ون یتفایهر ،یلغش و يدرف لماوع یجنایم شقن اب ینامزاس
 ياههاگشناد ندش نیرفآراک رب رثوم لماوع ،)1394( ،الیل ،ینارآیسواکیک و هموصعم ،ینارآیسواکیک ،داج ،یسدقم •

 .49-59   :ص ،18 هرامش ،نامرد و تشادهب تیریدم ،ناریا یلاع شزومآ ماظن رد یکشزپمولع
 بوچراچ رذگ ریسم و يراگزاس نییبت ،)1398( ،هموصعم ،دابآزوریف یمیقم و یلعدمحم دیس ،یلیلجریم ،دمحا ،روپیکلم •

-همانرب رد شهوژپ ،وریاکسا یسردهمانرب ياهيژولوئدیا زا یلاع شزومآ رد ینیرفآراک شزومآ یسردهمانرب رصانع بولطم
 .20-39   :ص ،35 هرامش ،یسرد يزیر

 رد راذگریثأت ياهصخاش نییعت ،)1392( ،دیجم ،يرگسمروپ و اضردمحم ،يدهاز ،هدئام ،کناب ،دمحم ،هدزميودهم •
-98   :ص ،6 هرامش ،يروانف و ملع تسایس ،رظنم نیا زا اههاگشناد يدنبهبتر و ناریا یتلود ياههاگشناد ندوب نیرفآراک

81. 
 .لاب  :نارهت ،یسرد يزیرهمانرب میهافم و لوصا ،)1398( ،شوروک، هاگراجاویحتف •
 دیکات اب یسانشراک عطقم یسرد همانرب هناگراهچ رصانع ياهیگژیو نییبت ،)1394( شوروک،هاگراجاویحتف و اضر ،هداززورون •

 .1-18  ،4)54( ،یلاع شزومآ رد يزیرهمانرب و شهوژپ ،ینیرفآراک ياهتراهم شرورپ رب
 .رشن هب :دهشم،لوا پاچ ،اهدرکیورو اهزادنامشچ ،اههاگرظن  :یسردهمانرب ،)1398( دومحم ،يدمحمرهم •
 یملع تایه ياضعا ینامزاس دهعت رد ینامزاس یگدنلاب داعبا شقن ،)1396(،دادرهم ،يرهاظم و یضترم ،رفوکین •

 .211-232 ،)36(10،یمومع تیریدم ياهشهوژپ ،روشک یندب تیبرت ياههدکشناد
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The need for planning for student entrepreneurship 
development: A case study 

 
 
Abstract 
The purpose of this research was to provide a model based on the 

development of students' entrepreneurship for educational and curriculum 
planning in higher education. The grounded theory was used to identify the 
dimensions of students' entrepreneurship through semi-structured interviews 
with 15 experts. In the quantitative part, the statistical sample included 384 
students of Tehran Azad University. The obtained model in the qualitative 
section was in the form of a researcher-made questionnaire whose content 
validity was confirmed and its reliability was obtained with Cronbach's alpha of 
0.88. The validity of the data collection tool was determined by content validity 
and structural validity. The method of qualitative data analysis was coding and 
for quantitative data analysis the Structural Equation Modeling test  was used. 
Finally, students' entrepreneurial development model for educational and 
curriculum planning with three dimensions  (entrepreneurial development, 
entrepreneurial development methods and entrepreneurial development 
mechanisms), 9 components (entrepreneurial attitude, entrepreneurial 
knowledge, entrepreneurial skills, direct presentation methods , interactive 
methods, applied-operational methods, entrepreneurship in real environment, 
entrepreneurship in virtual environment, entrepreneurship in university 
environment) and 77 indicators was designed. The results showed that 
"entrepreneurial knowledge", "interaction method" and "entrepreneurship 
mechanism in the virtual environment" had the highest correlation with 
entrepreneurial development.  

 
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial development, conceptual 

model, educational and curriculum planning. 
 

 


