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  یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم ماظن یبایزرا
 بسانم لدم هئارا و نارهت رهشنالک رد

 یدسا میحر
 ناریا ،لوتک دابآ یلع ،یمالسا دازآ هاگشناد ،لوتک دابآ یلع دحاو ،تیریدم هدکشناد ،ینیرفآراک تیریدم یارتکد یوجشناد

 1راوسریش یقزر یداه
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،برغ نارهت دحاو ،تیریدم هدکشناد ،تیریدم رایداتسا

 یوسوم تاداس هبادوس
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یسانشناور و یتیبرت  ولع هدکشناد ،یشزومآ تیریدم رایداتسا

 اجرف یلاع داجس
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یسایس یایفارغج یارتکد یوجشناد

76/64/391 :هلاقم شریذپ خیرات   76/11/8391 :هلاقم تفایرد خیرات 2 

 هدیکچ
  زا لنیذ  شهوژنپ  ،فدنه هب هجوت اب .دوب یرهش تیریدم هزوح رد یرونون یلم ماظن یبایزرا لدم هئارا شهوژپ نیا یلصا فده    
  هماننشسرپ قیرط زا قیقحت نیا رد تاعالطا یروندرگ رازبا .تسا هدوب یشیامیپ -یفیصوت ءارجا هویش رظن زا و یدربراک فده رظن
 رد  یرنیگ    هننومن شور قنیرط زا و یهاگنشناد دی تانسا    ،نانصصختم هنیلک لمانش شهوژپ دروم هعماج .دوب هدش هدافتسا یا هیوگ 21
    .دونب هدنمن تنسدب 077/3   انبنورک یافلن قیرط زا رازبا ییایاپ و یا هزاس ییاور رازبا ییاور .دندش باختنا رفن 342 دادعت ترتسد
 لماع تفه نایم زا) لماع شش سکامیرو  ون زا دماعتم شخرچ زا هدافتسا اب  ومجم رد ،داد ناشن شهوژپ یارجا زا لصاح جیاتن
   مرانهچ لنماع شزرا 44/1   زنین مونس لماع شزرا و 91/0 مود لماع شزرا و 59/91 لوا لماع هژیو شزرا .دوب هدش جارختسا (هیلوا
    مانظن سنانیراو زا دنصرد 94/73  منه یور رب لماع شش نیا .تسا هدوب 91/2 مشش لماع شزرا و 704/2 مجنپ لماع شزرا ،45/2
   یراد یننعم  طنس و %57 نانیمطا  طس رد هدش هبساحم t هب هجوت اب نمض رد .درک نییبت ار یرهش تیریدم هزوح رد یرونون یلم
 رد ،رازاب طیارش دعب رد یرهش تیریدم هزوح رد یرونون یلم ماظن تیعضو شهوژپ دروم هنومن رظن زا ،دهد یم ناشن هدمن تسدب
  و تانطابترا و تاعالطا یروانف یاه تخاس ریز دعب رد و فیعض دح رد یشهوژپ و یملع-یشزومن دعب رد و تاررقم و نیناوق دعب
 .تسا هتشاد رارق یبولطم دحرد یناسنا عبانم و یتلود یرااگ هیامرس
 
 .یدربراک لدم ،یرهش یروآون ،یروآون یلم ماظن ،یروآون :یدیلک ناگژاو

                                                 
 rezghih@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) راوسریش یقزر یداه -1

 یشهوژپ-یملع همانلصف
 یناسنا یایفارغج رد ون یاهشرگن
 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،مهن لاس
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 همدقم
   اهرهکش هدکیچیپ و هتسویپ مه هب هکبش زا یئزج یرهش ره هکلب ،دننک لمع لقتسم و ازجم تروصب دنناوت یمن اهرهش
 و 6     یناکسنا یناکهج متکسیس رکیز زا یکشخب ناونع هب 1ندش یناهج ییارش رد هدینت مه هب هکبش نیا .دیآ یم رامش هب
   یکط هکک یگنج .تسا رارقرب یمئاد یگنج اهاتسور و اهرهش نیب هراومه نایم نیا رد .دریگ یم رب رد ار یرهش یاضف
   یکنوزف هکب ور شرتسگ نایم نیا رد .دنیامن یم فذح ار نآ و دنشاب یم تکرح رد اهاتسور تمس هب اهرهش ناماوت نآ
  تکسیز ی اکه ی گدوکلآ و یرهش یمئاد  یفارت داجیا ،اهوردوخ دورو لیازفا ،اهزاس و تخاس ،9اهرهش ییاضف مجح
 8  یرهکش یروآوکن هکبش داجیا ،مهنآ و دروآ یم دیدپ  وس هرازه رد ار ریذپان راکنا ترورر نیا یگمه ... و 0یطیحم
 Tayler and)      بکسانم یناککم و یناکمز تکیعقوم رد نآ لکح و یرهش تالکشم اب یمئاد طابترا یرارقرب تهج رد

others2,2014:39). 

    هعکسوت هکصرع نارگیزاکب یدنب بیکرت و دوخ ینورد و یطیحم صاخ ییارش هب هجوت اب یروشک ره ،رگید یوس زا
 د       کشر و یریذکپ تکباقر یاکقترا رد متکسیس نکیا درککلمع هک تسا یدرف هب رصحنم یروآون  اان یاراد ،یژولونکت
    زا ،اهروکشک یروآوکن ناوکت لیازفا تهج بسانم یاه تسایس یحارط و .دنک یم افیا یتایح یشقن اهروشک یداصتقا
 .((Amrae and Hsanzadeh,2007:2 تسا یروآون یلم  اان  وهفم یریگراک هب یاه هزیگنا نیرتمهم

    هکچ یکسوت و روکطچ ی کشنیا هک دینادب ات تسین یزاین دینک یم هدافتسا رتویاماک دننام یرشب عونصم  ی زا هک ینامز
 ،7  یعاکمتجا-    یداکصتقا تاکقیقحت رد نیکنچمه و .تکسا هدرک ادیپ هار رازاب هب و هدرک ادیپ هعسوت ،هدش عارتخا یسک
 هکنیا رب ندرک لمثت تاقوا یهاگ اما .دشاب یمن یرورر و مهم تسا هتفرگ لکش هنوگچ یلیلحت یرازبا هکنیا نتسناد
     تکیمها زئاکح درکک ادکیپ هعسوت یریسم هچ رد هکنیا و دش ادیپ " 5یروآون یلم یاه  اان" دننام یموهفم  ی روطچ
       یتکسرد هکب  وکهفم نآ ، وکهفم نآ هعکسوت یارکب رایسب یاه شالت دوجو اب هک دهد یم خر ینامز هلئسم نیا .دشاب یم
   تکسا نککمم  وهفم نآ هعسوت دنور و هنیمز لیپ  رد زا یحوطس نتشاد لیلد نیمه هب .دوش هتسب راک هب دناوت یمن
      ،یداکصتقا تکسایس نوکچ ار یکیازجم ًااتبکسن یاهرتسب رد دوجوم یاه هدیا یروآون یلم  اان  وهفم .دشاب دیفم ًاالماک
  هکک تسا هداد یاج دوخ نورد رد و هدرک بیکرت ار 3دیدش یداصتقا تارییغت لیب و مک و یداصتقا لباقتم یگتسباو
    زکین یرکگید میهاکفم  یروآوکن یلم  اان نورد هتبلا .دشاب یم یروآون یلم  اان  وهفم یگدیچیپ زا یناشن عوروم نیا
  اکما - نردکم ی اکهرتویاماک  نوکچ 14یا    هکناروانف یروآوکن رکصانع  اغدا زا -دنا هدش بیکرت رگیدکی اب هک دنراد دوجو
     راکب نیکلوا یارکب هکک یماگنه .دشاب یم یروآون یلم  اان تابیکرت یقاب زا رت لزلزتم رایسب روکذم رتسب هس نآ بیکرت
      نکیا یناکمز هکک تکشادن ار نکیا رااتنا یسک چیه ،دش حرطم 4531 ههد یساوا رد 11روآون یاه متسیس درکیور هدیا

                                                 
1. Globalization 
2. Universal sub-system of human 
3. Space city 
4. Environmental pollution 
5. Urban Innovation Network 
6. Taylor,Peter, Ben Derudder, Pieter Saey, Frank Witlox 
7. Socio-economic research 
8.national innovation system 
9. Radical 
10. Technological innovation 
11. Innovative systems approach 
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 522 ...هزوح رد یروآون يلم ماظن يبایزرا

   کی ناونع هب ار  وهفم نیا UNCTAD9 ،6اپورا نویسیمک ،OECD1 ،هزورما .دسرب دوخ یزورما شرتسگ هب عوروم
  هاکگن 8 لوکپ  یکللملا  نیکب  قودنکص و 0یناهج  ناب .دنا هتفرگ ران رد دوخ یلیلحت زادنا مشچ ریذپانییادج لخب  ی
   هدوزکفا دوکخ تاغل  نهرف رد ار یروآون یلم  اان ،2اکیرمآ  ولع یمداکآ .دنا هدرک ادیپ  وهفم نیا هب تبسن یدیدج
   نکیا نتفاکیرد .دوش یم هدافتسا اکیرمآ رد یروانف و ملع تسایس لیلحت یارب یبوچراچ ناونع هب نآ زا نونکا و تسا
      رایکسب تکسا هدرکک ادکیپ جاور ناراذکگ تسایس و نارگشهوژپ نایم رد تعرس هب یموهفم نینچ  ی ارچ هک عوروم
      کی تکفایرد زا نالکک داکصتقا یروئت و تسایس یلصا ریسم هک دشاب نیا نآ لیلد  ی تسا نکمم .دشاب یم باذج
  نکیا تسا نکمم رگید لیلد .تسا هدنامزاب یداصتقا هعسوت و یناهج تباقر هدرپ تشپ لماوع زا عماج لرتنک و  رد
  و هدکش یا    هژکیو لککشم هکب لیدبت یسایس نارگلیلحت و یتسایس یاهداهن نایم رد 7یزاس یصصخت عوروم هک دشاب
   مکلع یراذکگ تسایس نالوئسم نایم رد لابقتسا دروم ،تالضعم و لئاسم نیا رب هبلغ تهج یلیلحت  وهفم نینچ  ی
    نکیا رد شرتکسگ اکب "   یروآوکن یکلم یاکه   اکان"     وکهفم نکیا هکک  دکشاب ی کم  نکیا ام تشادرب .تسا هدش یروآون و
  اکب ناراذگتسایس و نارگشهوژپ زا یرت عیسو ی هریاد هب ات دراد لیامت نونکا اما تسا هدش عورش دودحم یاه هعومجم
 .((Zare and Mirenayat,2014:2 دوش دراو یداصتقا هعسوت و دشر رب دیکات

   نکیا رد تاکعالطا یروآدرگ رازبا .تسا یشیامیپ -یفیصوت ءارجا هویش ران زا و یدربراک فده ران زا لیذ لهوژپ
  و یهاگکشناد دی تاکسا    ،ناکصصختم هکیلک لماکش لهوژپ دروم هعماج .دشاب یم یا هیوگ 16 همانشسرپ قیرط زا قیقحت
     هکب هکجوت اکب هکک  دنکشاب ی کم (.... و  شزوکمآ ،یناسنا عبانم ،یرهش) تیریدم هزوح رد یلیمکت تالیصحت نایوجشناد
      باکختنا قکیقحت دروکم هکنومن ناوکنع هب رفن 251 دادعت سرتسد رد یریگ هنومن شور قیرط زا ،ییایفارغج یگدنکارپ
  هکمالع  ،یتکشهب دیهش ،نارهت یاه هاگشناد یلیمکت تالیصحت نایوجشناد و دیتاسا زا یخرب لماش هنومن ءاضعا .دندش
   لودکج قباکطم)KMO 5    نوکمزآ یارکجا زا لکصاح جیاتن هک هنوگنامه .دنشاب یم نارهت تاقیقحت و  ولع و ییابطابط
  لهوژکپ تالاؤس لک ییایاپ .تسا هدیسر دییثت هب %33 نانیمطا یطس رد هنومن مجح تیافک ،دهد یم ناشن (6 هرامش
  زا لهوژکپ  تالاؤکس  نوکمزآ  تکهج .دیآ یم رامش هب ءارجا یارب یلوبق لباق رایسب و الاب یطس هک دمآ تسدب 933/4
 و t   یاکهنومزآ لماکش قیقحت نیا رد هتفر راک هب یاهنومزآ .تسا هدش هدافتسا 3سومآ و SPSS16 یرامآ یاهرازفا  رن
 .تسا هدش هتفرگ راک هب لهوژپ لدم لیلحت و دییثت یارب یلماع لیلحت
 یرظن ینابم

 و  یکملع ی اکه  تفرکشیپ  لیدکبت  اکب  تکلم   کی  هعکسوت      رد هکب یروآوکن یکلم یاکه   اکان   وکهفم ، یروئت رانم زا
  دوکجو هعماج رد اهداهن زا یا هرتسگ هک تسا ینعم نیا هب ،لمع رد .دنک یم  مک یداصتقا  ۀدافتسا هب 14یکیژولونکت

                                                 
1. The Organization for Economic Co-operation and Development 
2. Commission for Europe 
3. The United Nations Conference on Trade and Development 
4. The World Bank 
5. The International Monetary Fund 
6. America Academy of Sciences 
7. Specification 
8. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
9. Amos(Analysis of moment structures) 
10. Scientific and technological advances 
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  هدکننک   مهارکف دکناوت  یکمن  هکشیمه    دکنچره یکلم یاکهداهن  نکیا .تسا یریگدای دنیآرف  هدننک لیهست و نابیتشپ هک دراد
  تکلود رد  تواکفتم قطانم 1یکیژولوکا و یعامتجا ،یگنهرف یاه ینارگن و یداصتقا صاخ تاجایتحا یارب تالیهست
  یارکجا و  هعکسوت      ءاکقترا تکهج (یجراکخ بکلغا) یکبال ی اکه هورگ یارب یدنمورین لیسناتپ دناوت یم یلو دشاب یلم
       درککیور .دراد دکیکثت ییکحم و متکسیس یئاکیوپ رکب یروآون درکیور .دشاب مهبم یاهدوس یارب صاخ یاه یژولونکت
  دوکش    لکصاح یروآوکن یاکه           اکان یلمثکت درککیور و دوکش بکیکرت لکماکت هاگدکید اکب دکناوت  یکم یروآون یاه  اان

Darestani,2007:19)). 
   هکنیمز رد یکلک  روکط  هکب . تکساه تکرش یتباقر و روآدوس عبانم نیرت یلصا زا یکی یروآون ،6ینیرفآراک تاقیقحت رد
 و 9    یژوکلونکت رکییغت اکب یککیدزن طابترا یروآون ،هاگدید  ی رد :زا دنترابع هک دراد دوجو یلصا هاگدید ود یرواون
 در کیگ ی کم  همکشچرس 8      یباکیرازاب ثکحابم زا ًااکساسا یروآوکن رکگید هاگدکید رد و .دراد 0هعسوت و قیقحت یاه تیلاعف

Tghvae,2005:3)). 
      یروکئت نیرککفتم نیکب یدالیکم دوکن و داتشه یاه ههد نایاپ رد ،یروآون هنیمز رد نیققحم نیب ران فالتخا دوجو اب
    یاکمنهار و تکسا رکت لا      هدکیا یروآوکن ییاکیوپ مکهف یارکب 2یمتسیس درکیور هک تفای عویش یمومع قفاوت یروآون
 یا    هرکیجنز دکنویپ لدکم اب یمتسیس درکیور .دیامن یم مهارف یروآون یطخ لدم هب تبسن ار یرت دیفم یراذگ تسایس
   یمتکسیس درککیور  ی یروآون  اان درکیور .تفای قیمعت یروآون یلم  اان درکیور اب و دش زاغآ گربنزور و نیلک
 ,Darestani  دکنا       لکماعت و طاکبترا رد مکه اکب هکک دکناد   یکم نوگاکنوگ ی اکه لماع هجیتن ار یروآون و تسا یروآون هب

2007:20)). 
    یریگدایدکنیارف رکب یرایکسب       دکیکان متکسیس نکیا و تکسا یرواوکن متکسیس یلصا یاه هصخشم زا یراکمه و لماعت
  لاککشا  هکب یرواون یاه متسیس ءازجا یدنب میسقت اهنآ نایم یباور و یرواون یاه متسیس یلصا ءازجا .دراد 7یمتسیس
 :تسا هتفریذپ تروص فلتخم
 تعنص و یشهوژپ زکارم و هاگشناد ،تلود یطس هس رد یدنب میسقت-1
 :5اهفرع و اهنامزاس هب یدنب میسقت-6
   اکب یمکسر  یاهراتخاکس  ،اهنامزاکس زا  روکانم   .دنتکسه یرواوکن ی اکه متسیس یلصا و یساسا ءازجا اهفرع و اه نامزاس
 ا هنامزاکس زا   .دنتکسه یرواوکن ی اکه متسیس نارگیزاب اه نامزاس .دنا هدش داجیا هناهاگآ هک دنتسه یصخشم یاهدوصقم
    و یلاکم و یراذکگ هیامرکس ی اکه  نامزاکس ، اکه هاگشناد ،یصوصخ و یتلود اهتکرش هب ناوت یم یرواون متسیس رد مهم
  ،هداکتفا اج تاموسر ،اه نیتور ،3 رتشم تاداع لماش اه فرع .درک هراشا یرواون تسایس اب یبترم... و یتلود تارادا
     یزاکب دکعاوق یتراکبع هکب و  دکننک یم میانت ار اهنامزاس و اه هورگ ،دارفا تالماعت و یباور هک دنتسه ینیناوق و دعاوق

                                                 
1. Cultural, social and ecological 
2. Entrepreneurship 
3. Technological change 
4. Research and Development(R&D) 
5. Marketing 
6. System Approach 
7. Systematic learning process 
8. Norms 
9. Common habits 
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 722 ...هزوح رد یروآون يلم ماظن يبایزرا

   نککمم روکط  نیکمه   .دنتکسه اهنامزاکس یریگ لکش یارب ییانبم زین اهفرع و دننک یم داجیا ار اهفرع اه نامزاس .دنتسه
 (Salari and Zarin sabab,2012:2) .دریذپ تروص یمهم تالماعت زین فلتخم یاهفرع نیب تسا
 :دشاب یم ریز دراوم لماش یلک روطب یرواون یلم  متسیس ءازجا (2146) نیش و  نایات ران زا
  ،یجراکخ  تکیکلام  ،یکعیبط  عباکنم  ،رازاکب هب یسرتسد ،هنیزه راتخاس ،تباقر ،تعنص بیکرت لماش :راتخاس رصانع .1
 ییارگ تارداص ،یتعنص یاه هشوخ ،اه هکبش ،اهتکرش هزادنا ،ندش یناهج
 یونعم تیکلام تیامح ،یتاررقم یاضف لماش :یتاررقم و ینوناق بوچراچ .6
 ینوریب لماوع و تیبرت و میلعت یاه  اان ،یناسنا عبانم لماش :هنانیرفاراک/ هنارواون  نهرف .9
 یشهوژپ زکارم ،ریذپ  سیر هیامرس قودنص ،تلود یاه همانرب و اهتسایس لماش :یرواون یاهکرحم .0
 9یروانف یاهکراپ و 6یتلود یرواون یاه سناژآ ،1یملع یاهبطق لماش :یرواون یاهتخاس ریز .8
 یلام تارابتعا .2
 تاعالطا راشتنا .7
 یروانف راشتنا و لاقتنا یاه  زیناکم .5
 (Taeyang & Shin, 2016:11) 0یزاس یراجت یارب تیامح .3

 . دکنک ی کم   زککرمت ،ینیرفآراکک و یر وآوکن رب هک ،تسا 8ینیرتیاموشوئن داصتقا رب ینتبم یروآون  اان میهافم یاه هشیر
 ،4531   ةکهد زاکغآ رد 2یساد و نمیرف یسوت یداصتقا -یروانف یاه هراگنا زا یموهفم یفرعم اب هدیا نیا یریگ لکش
 (Azborn,1992,44) درک ادیپ لماکت ،تسا 7یروآون یلم یاه  اان هب فورعم زورما هک یزیچ هب

  اغدا اب 3331 لاس رد ار  ینکت نیا هتفای  اان یروآون  ینکت عدبم 5نم یل ،یروآون اب یبترم یاه لهوژپ همادا رد
       هکب یباکی تکسد و هلئکسم فکیرعت هکتفای  اان یروآون دنیآرف فده .درک حرطم 3رلوش تلآ و  نیمد هیران ود  اغدا
  هنافاککشوم و قیقد یدنیآرف نایم زا روبع اب ءزج هتفای  اان یروآون دنیآرف فادها هب یبای تسد .تسا لح هار نیرتهب
 .((Amrae and Hasanzadeh,2007:4 تسین ریذپ ناکما

 یروآون فیرعت
    یلغکش تکصرف هکک دراد یم راهظا و دزاس یم طوبرم 11یلغش تصرف هب ار یروآون فیرعت  ی رد (1446) 14 اهکیو
  هوالکع  هکب . دکنک ی کم    هاکگن یلغکش تکصرف ناونع هب یروآون هب یو .رتهب و رت توافتم یاهراک  اجنا یارب تسا یهار

                                                 
1. Centers of Excellence 
2. State innovation agency 
3. Technology park 
4. Commercialization 
5. Neo-Schumpeterian 
6.freeman and duce 
7.National Innovation Systems 
8.lee man 
9. Deming and Alt Schuler 
10.Vikham 
11. job opportunity 
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   دکیدج رازکبا ،1یرتشم هب تمدخ و لوصحم لیوحت نیون یاه هار ،دیدج دیلوت یاه  ینکت بلاق رد دناوت یم یروآون
 .((Taghvae,2005: 4 دوش هدناجنگ هریغ و ینامزاس طابترا تیریدم نیون یاه هار ،یرتشم هب یناسر عالطا

   هکک تکسا یا هد کیدپ یروآون ،یتنس درکیور رد .دیامن یم هراشا یروآون درکیور ود هب ناشفارز رگید یدنب میسقت رد
        فدکه هکب تکسا نککمم هکک یکیراکت رد تکسا یریت عقاو رد .دنک لابند ار یصاخ همانرب هکنیا نودب ،دتفا یم قافتا
     یارکب یروآوکن هکک تکسا نآ ، دکننک یم لابند یروآون هزوح رد ناققحم دیدج لسن هک  ود درکیور .دروخن ای دروخب
 .((Zarafshan,2007:7 تسا رااتنا دروم لوحت و رییغت داجیا

   یاهدکنیآرف اکی 6     یعاکمتجا تامدکخ ،تالوکصحم هکب تکیقالخ ای هدیا  ی لیدبت ار یروآون ناوت یم یلک تروص هب
   ،هکناروانف ،یکلمع ی اکه   اکگ همه لماش نیاربانب .دشاب شورف لباق هک تسناد هتفای دوبهب ای دیدج (یراجت و یتعنص)
 .تسا  زال 9یعامتجا تامدخ رد یروآون عاونا زیمآ تیقفوم یبایرازاب و هعسوت یارب هک تسا یلام و یراجت
 یا هیشاح تلاح اهنت یروآون هیران 4731 ههد یاهتنا ات و دنهد یم تبسن 0رتیاموش فزوژ هب ار یروآون هیران عورش
     و یتخانکش هکعماج میهاکفم ،یداکصتقا هشیدنا لشوپ و لهوژپ یا هتشر نایم هنیمز رراح لاح رد .تشاد یا هیشاح
 نیلوا رتیاموش .تسا هدش ییایفارغج یاه هبنج و رازاب یاهدنور ،تیریدم یاه هاگدید ،یمومع تسایس ،یتخانش ناور
 جنپ زا ،یروآون دروم رد دوخ تاقیقحت رد ناشیا .تسا هدرک هراشا 8یروآون یداصتقا تیمها هب هک تسا ینادداصتقا
 :زا دنترابع هک تسا هدرکدای یروآون عون جنپ
 دوجوم لوصحم تیفیک رییغت ای دیدج لوصحم یفرعم هنیمز رد یروآون -1

 صخشم تعنص  ی رد دنیارف یروآون -6

 دیدج یرازاب داجیا رد یروآون -9

 اه هداد رگید و هیلوا داوم نیمثت دیدج عبانم رد یروآون -0

 .((Hajikarimi,1994:20 یتعنص یهدنامزاس رییغت هنیمز رد یروآون -8

  تکیقالخ . دکنمان یم 2یروانف یروآون ار رتیاموش یروآون عون جنپ زا لوا یروآون ود یروانف تیریدم ملع نادنمشناد
    نارکشیپ ،لکناد زا هدافتکسا و راشتنا ،داجیا قیرط زا هناروانف یروآون .دراد یرایسب تیمها یروانف یروآون رد 7یملع
     رد یژوکلونکت هدکمع تارکییغت و دکیدج یاهدنیآرف و تالوصحم قلخ ،یروآون عون نیا .تسا یداصتقا دشر یلصا
 (5  لوکصحم یروآوکن) هدش هررع رازاب هب هک دوش یم یقلت یروآون یتروص رد تارییغت نیا .دوش یم لماش ار ود نیا
    یاکهتیلاعف لماکش تکسا یا  هکعومجم     ،یروآوکن نیارباکنب .(دکنیآرف یروآوکن) دشاب هتفر راک هب دیلوت دنیآرف  ی رد ای
 .((Darestani,2007:19 یملعو  یژولونکت ،ینامزاس ،یلام ،یناگرزاب

 

                                                 
1. Customer service 
2. Social Services 
3. Social Services 
4. Joseph Schumpeter 
5. Economic Innovation 
6. Science Based Technology 
7. Scientific creativity 
8. Product innovation 
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 922 ...هزوح رد یروآون يلم ماظن يبایزرا

 1یروآون یلم ماظن
     و دراد تیکساسح یکلم تاعوکروم هکب  اکه تسایس نیا .تسا یلم تلود تسایس هجیتن بلغا یروآون یلم یاه  اان
 زا  .درادرارکق یا  هکقطنم   یداکصتقا یاکهزاین تارییغت ات هتفرگ تموکح یسایس هفسلف لیبق زا یدایز لماوع ریثثت تحت
  تکسا  یککتم یزکرم تلود تسایس و یگنهرف – یلم یاهیگژیو دعب ود هب یروآون یلم  اان  ی  وهفم لودنال ران
(Ghanbari,1995:22) 

  هکک درک فیرعت یصوصخ و یمومع یاه لخب رد دوجوم یاهداهن زا یا هکبش ناونع هب ار یروآون یلم  اان 6نمیرف
    و عیکسو فیراکعت نیکب 9 لودکنال .دنک یم رشتنم و حالصا ،دراو ،دیلقت ار دیدج یاه یروانف اهنآ تالماعت و اه تیلاعف
   لکیبق زا ییاکهداهن و  اکه  نامزاکس» یروآون یلم  اان ،وا  یراب فیرعت رد .دش لئاق زیامت یروآون یلم  اان زا  یراب
   فکیرعت رد .تکسا « فاکشتکا و وجتسج ریگرد هک تسا اه هاگشناد و هناروانف تاسسؤم ،هعسوت و قیقحت یاه تمسق
       و راکشتنا ،دکیلوت رد هکک تکسا یکطباور و رکصانع زا لکشتم یروآون متسیس  ی» یروآون یلم یاه  اان زا وا عیسو

 یا هعومجم ،ناونع هب ار یروآون یلم  اان 0گربنزور و نوسلن .«تسا دیفم یداصتقا ران زا و دیدج لناد زا هدافتسا
   یکلم  اکان 8 تکیواپ و لتاپ ران زا .دنتسناد ،دنک یم نییعت ار هناروآون درکلمع اه نآ تالماعت هک اهداهن زا یا هعومجم
  و مکجح ای) یکیژولونکت یاه هزومآ تهج و خرن هک ،تساهنآ تباقر و اهراتخاس شزیگنا ،2یلم یاهوتیتسنا یروآون
     فکیرعت لککش نکیا هکب ار یروآون یلم  اان ،یفاکتم .دنک یم نییعت روشک  ی رد ار (دیلوت رییغت یاه تیلاعف بیکرت
  دکیدج ی اکه ی رواکنف      راکشتنا و هعکسوت رد یدارکفنا اکی  رتکشم روط هب هک زاتمم یاهوتیتسنا زا یا هعومجم» :دنک یم
       یروآوکن دکنیارف نداد رارکق ریثثکت تکحت یارکب  اکه  تکلود  اکت دزاس یم مهارف ار یبوچراچ و دنک یم یرای ار رگیدمه
       ،داکجیا یارکب هتکسویپ مکهب یاهوتیتکسنا زا یماکان ،یروآون یلم  اان ور نیا زا .دننک لیمکت و ذاختا ار ییاه تسایس
 (Darestani,2007:30) «.دوش یم هدیمان دیدج یاه یروانف هک تسا یتاعونصم و اه تراهم ،7لناد لاقتنا و هریخذ
 :زا دنترابع هک ،تسا هدمع لصا هس لماش یروآون یارب تیریدم لوصا یلک روطب
 .مه اب دارفا ندرک روج و رگیدکی زا دارفا یزاسادج -1

 ندرک دزشوگ و تراان -6

 .((Sherkat,2005:2 دننک یم ءافیا ار لقن نیدنچ هک یدارفا هب شاداپ -9

   دکنترابع بکیترت هب هک دنوش یم روآدای ار یلحارم دبای لهاک یروآون ربارب رد اه تمواقم هکنیا یارب یروآون ناققحم
   وکس  دق ،یروآون هدیدپ هب تبسن ندش دعاقتم و ندرک رواب  ود  دق ،یروآون زا عالطا بسک و تخانش تسخن :زا
 (Zarafshan,2007:8) تسا یروآون قیدصت و دییثت ثحب  راهچ  دق تیاهن رد و میمصت ذاختا و یریگ میمصت
 :زا دنترابع یروآون تسکش مهم لماع

                                                 
1. National Innovation System 
2.Freeman 
3. Landvl,1995 
4. Nelson and Rosenberg,1996 
5. Patel and Pavyt 
6. National Institutes 
7. Storage and transfer of knowledge 
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 .ناریدم یسوت نامزاس نتسنادن دوخ نآ زا و ندرکن تیکلام ساسحا -1

 .1یروآون زا تیامح  نهرف دوبن -6

 .یروآون تهج ریگارف و هدرتسگ دنیآرف  ی نادقف -9

 .دنیآرف نیا یارب یفاک عبانم ندادن صیصخت -0

 .نامزاس یژتارتسا اب اه حرط و اه هژورپ نیب طابترا  دع -8

 .ینامزاس تاماهبا عفر یارب یفاک یژرنا و نامز ندرکن فرص -2

 .(داضتم و فلتخم دیاقع) اهدنیآرف رد عونت ندرکن داجیا -7

 .تفرشیپ یریگ هزادنا یاه لجنس و اهرازبا ندادن هعسوت -5

 .یروآون یاه میت رد اناوت ناریدم و نایبرم دوجو  دع -3

 .((Ramezani and Yebloe,2005: 4 یتیریدم زادرپ هدیا متسیس  ی نادقف-41
      یطکس یحیکروت لکماوع نادکقف ار یکیژوکلونکت یروآون  اان لهوژپ یداینب فعر ،6تیاو نویتسا و وئل نیلیسکیا
       دکنیارف یداکینب یاکهتیلاعف ندکش  کنهامه و ندرکک عیزوت ،نداد نامزاس هوحن یور اه نآ .دندرک ناونع یروآون  اان
 :زا دنترابع اه تیلاعف نیا .دنا هدرک ییاسانش ار 9یداینب تیلاعف جنپ تیاو و وئل .دنراد زکرمت یروآون
 (یسدنهم و یا هعسوت ،یداینب) تاقیقحت -1
 )دیلوت و تخاس) 0یزاس هدایپ -6
 ،(دنیارف ای دیلوت یاه یجورخ ،نایرتشم) 8ییاهن دربراک -9
 (7لمکم یاه لناد ندرک عمج)2دنویپ -0
 .شزومآ -8
 .((Darestani,2007: 30 دراد همادا تاقیقحت یاه یجورخ ات اه یدورو زا تاقیقحت لوط رد اه تیلاعف نیا

 زا یا  هکعومجم  دکیاب یروآون  اان  ی رد هک دنراد دیکثت نانآ .دندرک حرطم ار «3یدنم هفیظو» 5نسبوکاج و نوسناج
     اکان  کی یدکنم هفیظو یبایزرا اب ور نیا زا .تسا  زال عبانم نیمثت ،تعنص  ی دشر یارب ًاالثم .دوش نیمثت فیاظو
 /یژولونکت یروآون صاخ  اان  ی هک دنا هدرک داهنشیپ نسبوکاج و نوسناج .دیجنس ار نآ درکلمع ناوت یم یروآون
  ،وکگلا .دوش لیلحت و فصو نآ یدنم هفیظو یوگلا قبط دناوت یم یکیژولونکت /یشخب یروآون  اان  ی ینعی ،دیلوت
 و  دوکش ی کم یشان  وسر و اه هکبش ،اه نامزاس و اه تکرش نالاعف ینعی یروآون  اان  ی ءازجا نیب 14لماعت و لنم زا

                                                 
1. Supporting a culture of innovation 
2. Ayksylyn Liu and Steven White 
3. Fundamental activity 
4. Implementation 
5. End - use 
6. Linkage 
7. Complementary 
8. Johnson and Jacobson 
9. Functionality 
10. Manners and interaction 
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 132 ...هزوح رد یروآون يلم ماظن يبایزرا

      اکان  کی یارکب هکفیظو جنپ نانآ .دشاب  رتشم فلتخم یاه  اان زا یدادعت نیب ای یروآون  اان صاخ تسا نکمم
 :دندرک رکذ یروآون
 دیدج لناد داجیا -1
 1شواک دنیارف تهج ندرک ییامنهار -6
 رگید عبانم و تباقر ،هیامرس ینعی ،عبانم نیمثت -9
 (تریصب ،لناد ،تاعالطا هلدابم  ی لکش رد) تبثم یجراخ یاهداصتقا داجیا 6یزاس ناسآ -0
 (Saifoddin and Salimi,2004:16) اهرازاب تاعالطا یزاس ناسآ -8
   اکب یبترکم یاه هفلؤم نیرت مهم ،دهد یم ناشن یجراخ و یلخاد یبرجت هنیشیپ یسررب زا لصاح جیاتن ،هکنیا تیاهن رد
     یراذکگ هیامرکس ،تاررکقم و نیناوکق ،ICT ی اکه  تخاکس ریز ،رازاب ییارش :لماش یرهش هزوح رد یروآون یلم  اان
 .دشاب یم یشهوژپ و یملع-یشزومآ ،یناسنا عبانم ،یتلود

 
 Saifoddin and Salimi,2004: Swyngedouw,2014: Hendriks,2014 Taylor,Peter, Ben Derudder, Pieter Saey, 2014(1 هرامش رادومن

  یرهکش هزوح رد  اان نیا یسررب هب یشهوژپ اما یروآون یلم  اان هزوح رد یلخاد ناوارف یبرجت هنیشیپ هب هجوت اب
   زا یکخرب تکیاهن رد     .تکسا هتکشاد دوکجو یهجوکت روخ رد یبترم یاه هنیشیپ روشک زا جراخ رد اما .تسا هتخادران
 .تسا هدش هئارا عوروم اب یبترم یاه هنیشیپ
 رد "9 اکه  هکبرجت و اه تسایس ،اه هیران ،ندش یناهج رصع رد اهرهش" ناونع تحت یباتک رد (0146) ناراکمه و رلیات
 هزوح رد یروآون یاه هفلؤم نیرت مهم "یرهش  اان بالقنا و یروآون نیب یباور "ناونع تحت باتک نیا متشه لصف
 ، دکننک ی کم  هراکشا ناگدنسیون هعلاطم نیا رد .دنرامش یمرب 8نادنورهش شزومآ و 0تاررقم و نیناوق دعب رد ار یرهش
 :دشاب یم (1 هرامش لودج حرش هب اهرهش رد یروآون رب راذگرثا یخیرات تالوحت نیرت مهم ،دننک یم

 

                                                 
1. Search process 
2. Facilitation 
3. Cities in Globalization: Practices, Policies and Theories 
4. Terms and Conditions 
5. Citizens Education 
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 اهرهش رد یروآون یخیرات تالوحت لودج (1 هرامش لودج
 رگشهوژپ ناونع
 6446 6سیدروک 1یرهش یتاقیقحت هکبش
 ISI 2000 یملع رشن هعسوت

 1446 0نیلشیم 9یگنهرف یاهرهش
 و 8اککه هاگککشیامن شرتککسگ
 2یرهش یاه لیامه

 یتاککککغیلبت هککککسسوم
 4446 7سیراپ

  یرگککشدرگ هککسسوم یرگشدرگ شرتسگ
 6446 5یللملا نیب

Source: (Tayler and others,2014:40) 

         تککرح نکیا رد .دنتکسه تککرح رد یروآوکن یوکس هکب اهرهکش ، دوکش یم تیور (1 هرامش لودج زا هک هنوگنامه
     یرهکش یتاکقیقحت هکبکش داکجیا یوسب هناروآون یاه یگژیو شرتسگ اب اهرهش نیا ،دهد یم ناشن ددعتم یاه لهوژپ
    لیازکفا لکیبق زا یددکعتم ی اکه  هکفلؤم تسا یرورر اهرهش رد یروآون شرتسگ تهج هکبش نیا رد .دنور یم لیپ
 .دریگ رارق راندم رازاب ییارش دوبهب و یروانف یاه تخاسریز تیوقت ،یرهش هزوح رد یتلود یراذگ هیامرس
  هکتخادرپ"   تکلود زا رکتارف تکموکح  هرکهچ ،یدنورهش و یتلود یروآون "یسررب هب یشهوژپ رد (0146) 3ود  نیس
   تاکیبدا رد هکچرگ . دزادرکپ ی کم  یکسایس تموکح ینعی ،یعامتجا یروآون مجنپ دعب یسررب هب لهوژپ نیا رد .تسا
 ی اکه  تککرح   اکب هراوکمه یسایس یاه تیلاعف اما تسا هدش هجوت رتمک یروآون  وهفم هب ،تموکح و تلود اب یبترم
   یاکیوگ یکگمه یللملا نیب و یا هقطنم یاه هیداحتا ،14یناهج  ناب ،اپورا هیداحتا لیکشت .تسا هدوب هارمه یا هناروآون
 رییغت ،اه نایرج عون نیا رد یروآون شریذپ لیالد زا یکی .دیآ یم رامش هب تلود و تموکح هزوح رد یروآون یعون
  .تکسا هتفای لکش رییغت اپورا هیداحتا هب دیدج سایق رد اپورا هراق لاثم یارب .دشاب یم ییایفارغج یاه سایقم عاونا رد
     وکهفم هکنومن یارکب .تسا هداد رارق ریثثت تحت زین ار یرگید یاهرتماراپ و لماوع ،یتلود هناروآون رییغت نیا همادا رد
 .دنشاب یم تیور لباق دیدج هرازه رد هک دنا هدش یدرف هب رصحنم یاه یگژیو یاراد اهرهش هزورما :یدنورهش و رهش
     یارکب هکک دوکخ یارکب هن دنورهش ره ،اپورا هیداحتا هعومجم رد اریز ،دنراد یرتشیب شزومآ هب زاین دیدج نادنورهش
     یاهرتکسب شرتکسگ راکنک رد شزوکمآ هب زاین ،هلوقم نیا رد .درک دهاوخ یریگ میمصت هیداحتا لک یارب و دوخ روشک
  فیراکعت قباطم .تسا هدش لیپ زا لیب 11هدنریگدای یناسنا یاه هکبش شرتسگ و یتاعالطا یاه تخاسریز و یروانف
  ی ناونع هب نادنورهش نایم رد یروآون شرتسگ تهج رد بسانم یاضف و ییارش داجیا ،لهوژپ نیا رد هدش هئارا

 .16یروآون قح رانک رد یگدنز قح و نتخومآ قح ،نایب یدازآ قح .دشاب یم هدش هتفریذپ قح

                                                 
1.City Research networks 
2.CORDIS 
3. Cultural Cities 
4.Michelin 
5. Exhibitions 
6. City Conferences 
7.Paris chamber of commerce 
8.international tourism institute 
9. Swyngedouw,Erik 
10. The World Bank 
11. Human Networks Learner 
12. The right to innovate 
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 332 ...هزوح رد یروآون يلم ماظن يبایزرا

        نکیا .تکسا یرورکر هکک تکسا یروآوکن هکجیتن اه تلود راتخاس رییغت ،تسا هدیقع نیا رب هلاقم هدنسیون تیاهن رد
   هکبکش شرتکسگ  اکه  تکلود  دکیدج یاهدرکراک زا یکی تیاهن رد و .دوب دهاوخ تیور لباق زین اهدرکراک رد یروآون
 .دشاب یم نادنورهش و یناسنا عبانم هزوح رد یروآون
  هکتخادرپ "اه شزرا و رییغت رب ینتبم بسانم یرهش تیریدم تامازلا  رد" یسررب هب یشهوژپ رد (0146) 1زکیردنه
         تلادکع ،یکشخبرثا ،ییوگخکساپ ؛لماکش یرهکش بوکخ یکیارگمه یلکصا هفلؤم جنپ لهوژپ نیا رد .تسا هتخادرپ
   لیازکفا راکنک رد هراشا دروم یلصا یاه هفلؤم نیا همه .دهد یم رارق یسررب دروم ار لداعت و یریذپ فاطعنا ،یا هیور
        .تکسا هدوکمن یدکنب میکسقت هتکسد ود هکب ار نادنورهکش ققحم هلاقم نیا رد .دمآ دهاوخ تسدب یدنورهش تکراشم
    تکراکشم نادنورهکش تبکسن تسا یرورر یرهش بسانم ییارگمه رد .یداع نادنورهش و وج تکراشم نادنورهش
   بکسانم یاکهراکهار ًاالامتحا و دنراد روضح یرهش تیریدم یریگ میمصت دنیآرف رد هک ینادنورهش .دبای لیازفا وج
      اکان شرتکسگ اکب نادنورهکش تکراشم هکبش هعسوت تسا هدیقع نیا رب زکیردنه .درک دنهاوخ هئارا بسانم نامز رد
 ن   اوکنع هکب هراکشا دروم هفلؤم جنپ و .دهد لیازفا ار 6وج تکراشم نادنورهش تیاهن رد دناوت یم یرهش یروآون یلم
 .دوش بوسحم اهرهش رد 9نادنورهش یروآون  اان هعسوت دیلک دنناوت یم یرهش بوخ ییارگمه یلصا یاه هفلؤم
    نکیا رد قکقحم .دکنتخادرپ "یبرجت و یموهفم لیلحت ،یعمج یروآون دنیآرف " یسررب هب یشهوژپ رد (0146) 0ونگآ
      یکمرب روآوکن تاکعامتجا هعکسوت ورکگ رد ار یدنورهش و ینیشنرهش دوبهب و یرهش هعسوت لح هار نیرخآ لهوژپ
   یرهکش  وکب تسیز دوبهب تهج رد دیدج هدیا داجیا و قلخ دنیآرف لماش ار یعمج یروآون لهوژپ نیا رد .درامش
  نآ  اکجنا هب  ادقا صخشم نامزاس ای نوناق  ی هیاس رد روآون دارفا زا یا هکبش نآ یط رد هک یوحن هب درامش یمرب
 ناریدم تیعرو  ی رد .دمآ دهاوخ دیدپ روآون عامتجا یددعتم ییارش رد ،درک طابنتسا نینچ ناوت یم اذل .دنیامن یم
       و یلاکم تاکناکما و یکیژوکلونکت یاهرتکسب داکجیا نآ یکط هک دنیامن یم دنیآرف نیا شرتسگ و داجیا هب  ادقا یرهش
 8  داکهن  درکم یاهنامزاس و نادنورهش نیا ،رگید تلاح رد و .دشاب یدنیآرف نینچ یاشگهار دناوت یم یلقادح یکیزیف
   یکلم یروآوکن  اان هعسوت اب یبترم یرکف نایرج و رگید یوس زا .دنیامن یدنیآرف نینچ هب  ادقا دنناوت یم هک دنتسه
   هدکیقع نکیا رب یلحم رکفت .7یلحم ای و زکرمتمریغ نایرج  ی و 2زکرمتم نایرج  ی .دراد دوجو نادنورهش نایم رد
    تروکص هکقطنم رکه یاه تیلباق و اه یگژیو نتفرگ ران رد اب اهرهش هزوح رد یروآون هنوگ ره تسا یرورر ،تسا
         یکلم  اکان رککفت رد یکلو .درکک دکهاوخ یروآوکن هکب باجم ار روآون دارفا هقطنم ره تامازلا رگید ترابع هب .دریذپ
        تکیلاعف هکب  ادکقا زککرمتم متکسیس  کی قکیرط زا یرهش روآون تاعامتجا هیلک ،تسا هدیقع نیا رب زکرمتم یروآون
 .دنیامن

                                                 
1. Hendriks 
2. Participatory citizens 
3. Citizens innovation system 
4.Agnew 
5.non-governmental organization 
6.Centralized 
7.Localized 
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  رکب ینتبم نیچ فلتخم یحاون رد یروآون یاه ییاناوت یسررب یدروم هعلاطم" یسررب هب یشهوژپ رد (0146) 1وئابیژ
   یزککرم تکلود ران ریز فلتخم یاهیرادرهش و راتخمدوخ قطانم ،اهناتسا یسررب جیاتن .تسا هتخادرپ "یروآون  اان
  دوکجو رو کشک نیا رد یروآون یاه تیلاعف تیفیک و تیمک رد یا هدمع توافت 8446 یلا 5331 یاهلاس رد ،داد ناشن
    یکلو هدوکب یتعنکص  اکه یروآون رتشیب یناتسا و یلم یطس رد هک تسا نیا رد اه توافت نیرتمهم زا یکی .تسا هتشاد
   نتفرکگ رکان رد اب نیون یاهیروانف هزوح رد رتشیب ،یرهش تیریدم ران ریز و اهرهش یطس رد هدش  اجنا یاهیروآون

  رکب ینتبم هنانیرفآراک و هناروآون یاه تیلاعف هیلک رتنشور نایب هب .تسا هدوب هقطنم ( وب تسیز ای) تسیز ییحم ظفح
 و هناروآون یاه تیلاعف رگید یوس زا .تسا هدوب تسیز ییحم ظفح ییجرت اب نادنورهش تکراشم و یرهش تیریدم
   رد هکناروآون تکیلاعف نیا .تسا هدوب رتشیب تماقتسا اما رتمک تعرس یاراد یرهش هزوح رد دیدج راک و بسک قلخ
    هکب هکجوت اکب یلحم تادیلوت زا تیامح هلمج زا .تسا هدش زین نادنورهش یشخب  اجسنا یعون بجوم اهرهش یطس
 .تسیز ییحم ظفح رد تادیلوت نیا تیمها
 ی اکه  هکفلؤم  رکب زکرمت اب ،یرهش یاه یروآون یپ رد دنمشوه یاهرهش " یسررب هب یشهوژپ رد (1146) 6ودراپ و  ان
     لاکبند هکب هککلب ،هدوکبن اهرهش یزاسدنمشوه لابند هب لهوژپ نیا .دنتخادرپ " دوجوم یاهرتسب و تسایس ،تیریدم
      رد یرهکش یروآوکن دوکجو ،دنمکشوه یاهرهکش یاه هناشن زا یکی .تسا هدوب اهرهش ندش دنمشوه هنوگچ تخانش
 رد  دکنناوت ی کم  هکفلؤم   هکس نکیا لهوژپ نیا ناققحم ران ساسا رب .دشاب یم یژولونکت و تسایس ،تیریدم یاه هزوح
   یرهکش ،دنمکشوه رهش .دشاب دنمشوه یاهرهش داجیا راک ییاهن دادنورب و اهرهش رد یروآون شرتسگ بجوم تیاهن
        روآداکی رگکشهوژپ ود نکیا .تکسا یرواکنف رد یروآوکن و تکسایس رد یروآون ،تیریدم رد یروآون یاراد هک تسا
       ناکشیا زا تکسکش شریذکپ هکب هکجوت ،نادنورهکش یطس رد یروآون  اان هعسوت یاه هار نیرتمهم زا یکی ،دنوش یم
    رککفت  کی  اکجنا تسکش زا ،دهن یم جرا نادنورهش  ت  ت تاران هب هک تسا یرهش ،دنمشوه رهش  ی .دشاب یم
 .دوب دهاوخ ناشیا همه دیاقع و تاران یاریذپ هراومه ،دهد یم نانیمطا لنادنورهش هب و دساره یمن روآون و قالخ
 :نارهت رهشنالک
      هکب دالیکم زا لیکپ  ود هدکس رکخاوا دودح رد ینانوی سویسودوئت یاه هتشون زا یکی رد راب نیتسخن یارب نارهت  ان
  هکک دهد یم ناشن نارهت  ان هرابرد دوجوم یسراف دنس نیرت یمیدق لاح نیا اب .تسا هدش رکذ یر عباوت زا یکی ناونع
   رد یرکمق یرکجه 199  لاکس هب لقوح نبا دمحم مساقلاوبا .تسا هتشاد دوجو یرمق یرجه  وس هدس زا لبق نارهت
   هوکیم و تکسا یناوارف یاهغاب یاراد و تسا هدش عقاو یر رهش لامش رد نارهت :هک تسا هتشون نارهت رهش فیصوت
  و ییالاکب هنماد نارهم و ،تسا هنماد ینعم هب " نار " .دندوب ردارب ود نارهم و نارصق یتیاور هب .تسا عونتم رایسب نآ
   نادکبلا مکجعم رد " یومح توقای " ترابع زا ار نارهت هیمست هجو نیتسخن .دوب زربلا هوک هتشر ینییاپ هنماد نارصق
     هکید نکیا یاکنب و گرزکب تسا یهید نارهط هک  دینش دامتعا و قوثو لحم هک یر لها یدرم زا " :درک ذخا ناوت یم
   دورو تزاکجا اکجنآ یلاها هک نآ رگم دبای هار هید نادب هک تسین نآ یارای ار یدحا و تسا عقاو نیمز ریز رد یمامت
   ود هکب ار نارکهت هک تخیگنارب ار یا هدع هلاسم نیا .تسا هدش نارهت ندوب ینیمزریز هب هراشا ترابع نیا رد ." دنهدب

                                                 
1.Xibao 
2.Nam & Pardo 
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 532 ...هزوح رد یروآون يلم ماظن يبایزرا

  تآرکم   رد هنطلکسلا داکمتعا .دننک انعم "ینیمزریز ناکم" ار نارهت و دنیامن هیزجت " نار " و ریز یانعم هب " هت "هملک
     مکه هکب اکهنآ یارکب نمشد هک یتقو رد (نارهت) اجنآ لها نوچ " :تسا هدروآ نینچ نارهت هیمست هجو هرابرد نادلبلا
    نیکمز رکیز یکنعی " نار هکت " هب هک تسا هدش  وسوم مسا نیا هب تهج نیا زا ،دندش یم ناهنپ نیمز ریز رد دیسر یم
    لاوکحا رد راکب نیتکسخن ،ینارهت تبسن تروص هب نارهت  ان» :دسیون یم نارصق باتک ی هدنسیون ،نامیرک ."دنا هتفر یم
  یفوکتم و نارصق ی هنهپ (ق.ه 9) ی هدس نیتسخن ی همین  ان هب ناملاع زا یزار ینارهت دماح نب دمحم هللادبعوبا ظفاح
   و ءاکط رکسک هب نارهط» :دسیون یم ،هدرک فیصوت ار نارهت ،نادبلا مجعم رد یومح توقای (.ق.ه 176 ای 126) لاس هب
  .درادکن   دوکجو ءاکط ناشیا نابز رد نوچ دننک ظفلت نارهت ناشیا و یمجع تسا یا هژاو ،رخآ رد نون و ار و اه نوکس
  هار اکج نآ  هکب  درم  هدارا هب ءزج سک چیه و ،تسا هتفای ناینب نیمز ریز رد نآ  یاهانب و تسا یر یاه هید زا یدابآ نیا
 .((Akbari,2015:17 دنیامیپ یم یچیپرس و فالخ هار تقو ناطلس هب تبسن ناشیا تاقوا رت لیب رد و دبای یمن

 
 Source: http://www.behrah.com/map.php ناریا هشقن :1 هرامش لکش

 نانکاس  هلابند ،رگید یاه  وق زا یهورگ دورو زا ران فرص ،دوب یررهش عبات میدق رد هک نارهت هلمج زا یررهش  درم داژن
    یر عکباوت زا نکهک ناراکگزور رد نارهت .دنرادری رد ار نیرت لیب هک دشاب یم ایرآ  وق  هناگ 21 یاه هخاش زا یکی ،نیتسخن
  یداکم نابز زا ییا هخاش  زاغآ رد یر و نارهت  درم نابز ور نیا زا ،تسا هدمآ یم رامش هب دام نیمزرس زا یر و ،تسا هدوب
 یسراپ زا هک دوب یناکشا یولهپ نابز  ،نایناکشا  هرود رد ،ناماس نیا  درم نابز .تسا هتشاد یکیدزن میدق یسراپ اب هک هدوب
   رد .تکفر راکک  هکب بدا و لناد رد ،دیدرگ جیار ناریا رد یولهپ نابز و یخ نادناخ نیا نامز رد ،تسا هدش هتفرگ ناتساب
   هار هکملاید ،هکیوب  لآ و راکیز لآ  ،نایولع راگزور هب .ق.ه 0 و 9 یاه هدس رد ... و نارصق ،نارهت هلمج زا نآ یاه هیحان و یر
       نکب و هکشیر زا زکین یککلیگ و یناردکنزام ناکبز    .تکفای ذوکفن نارکهت رد زین یناردنزام ای یربت نابز  ،ببس نیدب و دنتشاد
         زکین هزورکما .دوکب جکیار ناتکسربت رد یوکلهپ ناکبز یناکمزرید ات نایناساس ضارقنا زا سپ و .تسا یناریا نیرید یاه نابز
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   ،ناهفکصا ،نارکهت  ،یر» رد یولهپ نابز ،برع یگریچ زا سپ .تسا رایسب نارهت رد هژیو هب دودح نیا رد یولهپ یاه هژاو
  و ناکبز یناولهپ ار یسراپ ییصف نابز و ،دندیمان یولهپ نیمزرس ار اه هیحان نیا  السا زا سپ و ،دوب جیار «دنواهن ،نادمه
       نیکنچ ار ناتکساب نارکهت  درکم لیوکگ ،یکنارهت  هجهل  ان اب ،دوخ یقیقحت یاه هلاقم رد لابقا سابع .دندناوخ نابز یولهپ
 ی اکه ه کجهل زا ،دنتفگ یم یزار نابز نآ هب  ،یررهش نداتفا قنور زا و ندش بارخ زا لیپ هک ینارهت ی هجهل» :هدرک فیرعت
  و ،هتکشاد جاور ناریا بونج و برغم و یبرغ لامش و لامش لخب رد هک تسا یسراپ نابز زا ییا هبعش ینعی یولهپ نابز
 نشور هک نانچ نابز نیا .دننابز نامه ناگدنامزاب زا ...و ینایتشآ ،یزاریش ،یدرک ،یرل ،یتات ،یکلیگ ،یناردنزام یاه هجهل
   بدا و رعکش و یمکسر نابز ،ناتسیس و ناسارخ رد ساس ،رهنلاءاروام رد تسخن هک هدوب یرد یسراپ زا ریغ یلک هب تسا
   ،تکسا هکتفای هار نآ هب ییا هناگیب یاه هژاو و هدوب ینوگرگد شوختسد رت لیب ،ینارهت زورما هجهل ،لاح ره هب .«تسا هدش
       صاکخ تکیعقوم تکلع هکب یر یخیراکت هکقطنم .دید ناوت یم رت مک رایسب ،یلحم یاه لیوگ رد ار هناگیب یاه هژاو نیا هک
      هداکج ریکسم رد نتکشاد رارکق اکب اریز ،تسا هدوب یبهذم نوگانوگ یاهرواب و دیاقع و اه هشیدنا دروخرب لحم ،ییایفارغج
 و درک یم رذگ راید نیا زا یتناید عون ره ،داد یم دنویپ مه هب ار راگزور نآ ناهج هطقن نیرت یبرغ ات نیرت یقرش هک مشیربا
 ی اکه  هتکشون     زکین و گرزکب نارکهت هکنهپ و یر رد میدق دهع زا هدش ادیپ راثآ .دمآ یمن دیدپ یگناگیب و ییانشآ ان ،هجیتن رد
  .تکسا اهنآ نایم رد جیار  وسر و بادآ و هقطنم نانکاس یرگ یتشدرز و یتسرپ ادزم تاداقتعا دنهد ناشن هتشذگ ناخروم
     تنوککس رهکش نکیا رد مکشیربا هار ریسم رد یر نتفرگ رارق ببس هب زین و یداصتقا و یعامتجا لیلد هب یرایسب نایدوهی
    لاکمتحا هکب و نایحیکسم تنوکس زا ییاه هناشن نینچمه .دندوب دوخ صاخ یاه ناکد و تالحم و اه هسینک یاراد و هتشاد
       الکسا تکناید هکب هکقطنم  درکم  دنا  دنا ق.ه 66 لاس رد یر یتف و  السا روهظ اب .تسا دوجوم هقطنم رد نایروطسن
  دکنا  هدرکک    یگدکنز مکه راکنک رد ینس و هعیش ، السا رد نوگانوگ بهاذم و قرف لیادیپ اب زاغآ نامه زا و دنتفای لیارگ

(Ibid:21). 
   اکت هکقیقد 29  و هکجرد 89 و یرواخ لوط هقیقد 99 و هجرد 18 ات هقیقد 71 و هجرد 18 رد ییایفارغج ران زا نارهت رهش
  رکتم 4451  اکت 443   دودکح رد اکیرد یطس زا نارهت ینونک عافترا و .تسا هتفرگ رارق یلامش ضرع هقیقد 00 و هجرد 89
   رککذ  زال .دکشاب    یکم اکیرد یطکس زا رتالاب رتم 4411 نهآ هار نادیم رد و رتم 4491 دودح عافترا لیرجت نادیم رد .تسا
     ناتکسهوک هکنماد رد بوکنج هکب لامش زا .دشاب یم رهش نیا دایز تعسو و یگدرتسگ تلع هب یطس فالتخا نیا هک تسا
 زا و 6%   بالکقنا ناکبایخ ات دابآ سابع زا 8% ات 9% یسوتم بیش اب دابآ سابع یاه هات ات لیرجت زا 81% ات 41% تاناریمش
     تکختیاپ ناوکنع هکب ندکش   هدکیزگرب و راجاق هلسلس یراذگ ناینب زا لبق ات نارهت رهش .تسا 1% هرانک ات نارهت رهش زکرم
    نارکیا رهکش نیرکت  گرزکب هب راجاق هرود یساوا رد و داهن تفرشیپ هب ور ،دعب هب نامز نآ زا اما .دوب  چوک یرهش ،ناریا
1٬  اکب  رهکش نیا ،تفرگ  اجنا 8991 لاس رد هک یمسر یرامشرس نیتسخن ساسا رب .دش لیدبت 428 ٬    ،تکیعمج رکفن 093
 تیعمج ،تفرگ  اجنا 8591 لاس رد هک یمسر یرامشرس نیرخآ ساسا رب نینچمه .تسا هدوب ناریا رهش نیرت تیعمجرپ
7٬ ،نارهت 847 ٬   .ددرکگ   یکم هدهاکشم رتم 9939 عافترا هب لاچوت هلق نآ لامش رد هک تاعافترا هلمج زا .تسا هدوب رفن 294
  .دکنهد    یکم رارکق ریثثکت تحت ار لخب نیا میلقا نآ فارطا رد دوواد هدازماما و تاناریمش دنوامد نوچ ییاه هوک ،نینچمه
   و دورجاکج هکناخدور ناوت یم عبانم نیا هلمج زا .تسا نارهت میلقا یریگ لکش رد مهم یاهروتکاف زا زین یکیزیف بآ عبانم
 نی رکت لی کب  هکک دراد   دوکجو نارکهت رد یدایز یاه خاک و اه ترامع .درب  ان ار رال و نانبل ،ریبکریما نوچ ییاهدس و جرک
       اکما ،دنتکسه زکین دجکسم یاراد بکلغا ،هک یمیدق و یخیرات یاه هسردم ،دراد قلعت هیراجاق و هیوفص یاه هرود هب اه نآ
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 732 ...هزوح رد یروآون يلم ماظن يبایزرا

    هارکمه هکب فورکعم ی اکه  جرکب    و اکه تراکمع ،دکنرادروخرب یصاخ یاه شزرا زا  ی ره هک فلتخم یاهاسیلک و اه هداز
  ،هراکمعلا    سمکش خاکک ،سودرکف  اب ،یلم  اب رد رس .تسا نارهت ناتسرهش یخیرات یاه یندید زا یشخب یمیدق یاهرازاب
   هدهاکشم رهکش نیا رد ناوت یم ار رگید روهشم رثا اه هد و هلودلاریهظ ناتسروگ ،نارهت رازاب- اما دجسم ،نایروشآ یاسیلک
 و هدش عقاو نارهت رهش رد ،هدش هتخاس هاش نیدلارصان روتسد هب و هیراجاق هرود رد هک هرامعلا سمش روهشم یانب .دومن
   زا رالاکسهاس دجکسم  و هکسردم .د کیآ ی کم  رامکش هب زین یرامعم درف هب رصحنم یاه هبذاج زا دوخ صاخ ترهش رب هوالع
   زا سوواکطاط یاکسیلک .تسا هدش عقاو نارهت رهش زکرم رد هک تسا یرمق یرجکه مهدزیس نرق یابیز و گرزب سرادم
  یدازآ نادکیم جرب .تسا نارککهت رهش رد هککنمارا لکشتم روضح هناشن نیلوا نیقی هب و هدوب نارهت یاهاسیلک نیرت یمیدق
   یمالکسا یروکهمج   تکختیاپ فرکعم نآ ریوصت و هدوب ناهج رد ناریا یسایس دامن هک تسا نارهت فورعم یاهانب زا یکی
       رد یکلم  اکب بردرکس هوککشاب و دکنلب یاکنب و تسا ریبکریما هدنام راگدای هب یاهانب زا هک نونفلاراد ترامع .تسا ناریا
  رهکش   یرگکشدرگ یاه هبذاج رگید زا هتفرگ لکش راجاق هاش یلع یتف نامز رد هک نارهت رازاب و قباس قشم نادیم لخدم
 .((Asghapour Masolee,2014:29 تسا نارهت

 
 Source: http://map.tehran.ir نارهت رهش رهشنالک هشقن :2 هرامش لکش

 شهوژپ یاه هداد لیلحت و هیزجت

  ؟دنمادک یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم ماظن هعسوت یاه هفلؤم :لوا لاؤس
    یروآوکن یکلم  اکان هعسوت یاه هفلؤم نیرت مهم ،دهد یم ناشن لهوژپ ناگبخن اب هبحاصم و قیقحت تایبدا رب یرورم
 ،شرورپ و شزومآ  اان ،یشهوژپ و یملع  اان ،تاررقم و نیناوق ،رازاب ییارش :زا دنترابع یرهش تیریدم هزوح رد
 .دشاب یم یناسنا عبانم و یتلود یراذگ هیامرس ،تاطابترا و تاعالطا یروانف یاه تخاس ریز
 ؟تسا مادک یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم ماظن هنیمز رد بسانم یدربراک لدم (مود لاؤس
 ی اکه ه  داد یارکب یلماکع لیلحت  اجنا یارب تلتراب و KMO نومزآ ود جیاتن ،دوشیم هدهاشم ریز لودج رد هک هنوگنامه
   تکیافک ،صخاکش نیا 7/4 یالاب ریداقم .تسا ./683 اب ربارب KMO صخاش رادقم اریز .تسا هدوب بسانم رایسب قیقحت
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     ندوکب دکحاو رکیغ) اکهریغتم نیب یالاب یگتسبمه زین تلتراب نومزآ .دهدیم ناشن یلماع لیلحت ندربراک هب یارب ار هنومن
  .تکسا 444/4 نومزآ نیا یرادینعم یطس نازیم .دهدیم ناشن ار شور نیا ندوب بسانم هجیتن رد و (یگتسبمه سیرتام
 .دنرادروخرب لماع لیلحت نومزآ تهج یارب یلوبق دروم بسانت زا اه هداد تفگ ناوتیم نیاربانب

 یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم ماظن همانشسرپ یارب تلتراب و تیورک نومزآ و یریگهنومن تیافک بیرض لودج (2 هرامش لودج
 952. (KMO) نکیلوا ،ریم ،رزیاک یریگهنومن تیافک
 تلتراب تیورک نومزآ
 یدازآ هجرد
 یرادینعم

10602.389 
210 

.000 

Source: Research Findings, 2016 

      لکک زا سناکیراو رادکقم ،هژکیو شزرا .تکسا هدش هتفرگ  مک هژیو شزرا زا ،اهلماع دادعت لنیزگ یارب لیلحت نیا رد
 زا رت گرزب ،لماع باختنا تهج هژیو شزرا لقادح ،رایعم نیا یانبم رب .دوشیم جارختسا لماوع یسوت هک تسا اهنومزآ
 لماع 2 هژیو شزرا ،همانشسرپ رد هدش یریگهزادنا لاؤس 16 زا دوشیم هاحالم ریز لودج رد هک هنوگنامه .دشابیم  ی
    لکماع تکفه ناکیم زا ) لکماع 2 1سکامیرو عون زا دماعتم لخرچ زا هدافتسا اب عومجم رد ،ور نیا زا ،تسا  ی زا رتشیب
 شزرا 00/6    زکین  وکس لکماع شزرا و 76/9  ود لماع شزرا و 87/76 لوا لماع هژیو شزرا .تسا هدش جارختسا (هیلوا
 دصرد 75/32 مه یور رب لماع لش نیا .تسا 76/1 مشش لماع شزرا و 390/1 مجنپ لماع شزرا ،08/1  راهچ لماع
 .دنکیم نییبت ار یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم  اان سنایراو زا

 یروآون یلم ماظن همانشسرپ یاه هیوگ هژیو یاهشزرا لودج (3 هرامش لودج
اه هفلؤم   

 1 2 3 4 5 6 

1 هرامش هیوگ  .592      

6 هرامش هیوگ  .690      

9 هرامش هیوگ  .762      

0 هرامش هیوگ  .690      

8 هرامش هیوگ   .651     

2 هرامش هیوگ   .727     

7 هرامش هیوگ   .464     

5 هرامش هیوگ    .946    

3 هرامش هیوگ    .789    

41 هرامش هیوگ    .765    

11 هرامش هیوگ     .595   

61 هرامش هیوگ     .784   

91 هرامش هیوگ     .786   

01 هرامش هیوگ     .533   

81 هرامش هیوگ      .810  

21 هرامش هیوگ      .826  

71 هرامش هیوگ      .798  

51 هرامش هیوگ      .869  

31 هرامش هیوگ       .800 

46 هرامش هیوگ       .940 

16 هرامش هیوگ       .783 

Source: Research Findings, 2016 
 

                                                 
1. Varimax 
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 932 ...هزوح رد یروآون يلم ماظن يبایزرا

 یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم ماظن همانشسرپ هژیو یاهشزرا لودج (4 هرامش لودج

 
 
 
 
 

Source: Research Findings, 2016 

      عوکروم تاکیبدا و لکماع رکه یلماکع راب هب هجوت اب .تسا هدش شرازگ نآ یاه هیوگ و لماع ره مهس الاب لودج رد
       نکیا هکب ار هدکمآ تکسد هکب یاکه  لکماع ،همانکشسرپ یاه هیوگ یاوتحم و یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم  اان

 ی رواکنف ی اکه  تخاکس  رکیز : ود  لکماع ، یکشهوژپ و یملع-یشزومآ  اان :لوا لماع :درک یراذگ ان ناوتیم تروص
  لکماع و   رازاکب ییارکش   :مجنکپ لکماع ،تاررقم و نیناوق : راهچ لماع ،یناسنا عبانم : وس لماع ،تاطابترا و تاعالطا
 .دشاب یم یتلود یراذگ هیامرس :مشش
 یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم ماظنریغتم یدییأت یلماع لیلحت
     تکلاح رد یرهکش تیریدکم رد یروآوکن یلم  اان رد رثؤم یاه هفلؤم یریگهزادنا لدم (6 هرامش رادومن) ریز رادومن
      رادکقم ارکیز .دکنرادانعم هدکمآ تکسدب بیارر یمامت ،رادومن نیا یجورخ هب هجوت اب .دهدیم ناشن ار رادانعم دادعا
 .تسا رت گرزب 23/1 زا اهنآ  ت  ت (t)1یرادانعم نومزآ

 
 یرادانعمدادعا تلاح رد یدییات یلماع لیلحت هدافتسا اب یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم ماظن یریگهزادنا لدم :2 هرامش رادومن

Source: Research Findings, 2016 

    تکلاح رد ار یرهکش تیریدکم هزوح رد یروآون یلم  اان یریگهرادنا لدم (9 هرامش رادومن) سومآ یدعب یجورخ
  رد .دکشاب یکم ./54 زا رتکچوک زین RMSEA رادقم نوچ ،رادومن نیا جیاتن هب هجوت اب .دهدیم ناشن درادناتسا نیمخت
 .1تسا رادروخرب یبسانم شزارب زا لدم ،تفرگ هجیتن ناوتیم هجیتن

                                                 
 .ددرگیم یقلت رادانعم -23/1 زا رتکچوک و 23/1 زا رتگرزب ای یواسم t ریداقم ًاالومعم .1

 هدش نییبت سنایراو یعمجت دصرد هدش نییبت سنایراو دصرد هژیو شزرا اهلماع
1 27.751 51.390 51.390 
6 3.286 6.086 57.476 
9 2.442 4.522 61.998 
0 1.540 2.851 64.849 
8 1.439 2.665 67.515 
2 1.274 2.359 69.874 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،مهن لاس – يناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن يشهوژپ - يملع همانلصف 142

 
 درادناتسا نیمخت تلاح رد یدییات یلماع لیلحت هدافتسا اب یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم ماظن یریگهزادنا لدم :3 هرامش رادومن

Source: Research Findings, 2016 
 یراتخاس تالداعم رازفا مرن کمک هب لدم شزارب یاه صخاش (5 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 

Source: Research Findings, 2016 

   لدکم هکک  دکهد ی کم ناشن یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم  اان یریگ هزادنا لدم تبسانم یاه صخاش هبساحم
  اان یریگ هزادنا یارب لدم نیا زا ناوت یم اذل و تسا رادروخرب یبوخ شزارب زا یدییات لماع لیلحت زا هدمآ تسدب
 ،یلماع لیلحت نومزآ زا لصاح جیاتن هب هجوت اب هکنیا تیاهن رد .دومن هدافتسا یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم
  هکفلؤم هب شرورپ و شزومآ و یشهوژپ و یملع دعب نایم نیا رد .تفای لیلقت هناگشش لماوع هب هیلوا هناگتفه لماوع
 .تسا هدش لدبم یشهوژپ و یشزومآ ،یملع

 یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم ماظن اب طبترم یاه هیوگ و اه هفلؤم لک مود هبترم یدییأت یلماع لیلحت
 ،(FAC1)  یکشهوژپ و ی کملع   ،یکشزومآ  اکان  نوکنکم  هکفلؤم  لکش هلیسو هب (NIS) یروآون یلم  اان نونکم ریغتم
  ییارکش ،(FAC4)   تاررکقم و نیناوکق ،(FAC3) یناسنا عبانم ،(FAC2) تاطابترا و تاعالطا یروانف یاه تخاسریز
 و ی کملع   ،یکشزومآ  اکان  نوکنکم  هکفلؤم نینچمه .دوش یم هدیجنس (FAC6) یتلود یراذگ هیامرس و (FAC5) رازاب
    هکس اکب تاکطابترا و تاعالطا یروانف یاه تخاسریز ،(0-1 هرامش یاه هیوگ) ریذپ هدهاشم هفلؤم راهچ اب یشهوژپ
 ،(41-5 هرامش یاه هیوگ) ریذپ هدهاشم هفلؤم هس اب یناسنا عبانم هفلؤم ،(7-8 هرامش یاه هیوگ) ریذپ هدهاشم هفلؤم
  هکفلؤم   راکهچ اکب  رازاکب ییارش هفلؤم ،(01-11 هرامش یاه هیوگ) ریذپ هدهاشم هفلؤم راهچ اب تاررقم و نیناوق هفلؤم
-31   هرامکش یاکه هیوگ) ریذپ هدهاشم هفلؤم هس اب یتلود یراذگ هیامرس و (51-81 هرامش یاه هیوگ) ریذپ هدهاشم
 :تسا هدمآ ریز رد نآ جیاتن هک .دوش یم هدیجنس (16

                                                                                                                                                         
 .دشاب ./54 ریز دیاب زین RMSEA رادقم ،لدم شزارب ندوب بسانم تلاح رد .1

 لدم هدش هبساحم یاه شزرا (هدش شرافس) رااتنا دروم یاه شزرا لدم تبسانم صخاش فیدر
1 GFIA 3/4 73 رتالاب و/. 
6 FIF 3/4 13 رتالاب و/. 
9 FII 3/4 83 رتالاب و/. 
0 RMSEA 214 54/4 زا رن نییاپ/. 
2 6X تسا رادانعم هشیمه دایز هنومن مجح رد 
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 یروآون یلم ماظن مود هبترم یدییات یلماع لیلحت (4 هرامش رادومن

Source: Research Findings, 2016 

 رد     یرهکش تیریدکم رد یروآوکن یکلم  اان نونکم ریغتم هدنهد لیکشت یاه هفلؤم و تالاؤس (2 هرامش لودج جیاتن ساسا رب
 وگلا شزارب ، ود هبترم یدییثت یلماع لیلحت رد وگلا شزارب یاهصخاش اریز ،دنتسه یبسانم شزارب یاراد هدش یحارط یوگلا
-یم 73/4 اب ربارب زین AGFI و 9944/4 اب ربارب RMSEA رادقم .دشابیم 09.1 یدازآ هجرد رب ود یخ تبسن .دهد یم ناشن ار
    ریداکقم اکب زکین NFI،CFI، IFI, GFI :دننام یگدنزارب یاهصخاش ریاس .دوشیم یّققلت وگلا شزارب رد یلوبق لباق نازیم هک دشاب
 .دنوشیم یقلت وگلا یگدنزارب بولطم یاهصخاش ناونع هب 3/4 یالاب

 یراتخاس تالداعم رازفا مرن کمک هب لدم شزارب یاه صخاش (6 هرامش لودج

 
 
 
 
 

Source: Research Findings, 2016 

   و تاکعالطا یرواکنف ی اکه  تخاکسریز ، یکشهوژپ و ی کملع   ،یکشزومآ  اکان  درکک یریگ هجیتن ناوت یم تیاهنرد نیربانب
   رد یروآوکن یکلم  اان رب رثؤم لماوع زا یتلود یراذگ هیامرس و رازاب ییارش ،تاررقم و نیناوق ،یناسنا عبانم ،تاطابترا
 ناشن نیا و دنراد یرادانعم هطبار یروآون یلم  اان اب اه هفلؤم نیا رگید ترابع هب ای و دنوش یم بوسحم یرهش تیریدم هزوح
 .دشاب یم ناگدنهد خساپ هاگدید زا لماوع نیا ندوب تیمها زئاح هدنهد
 

 هدمآ تسد هب نازیم لوبق لباق هنماد صخاش
یدازآ هجرد هب 6χ تبسن 9 زا رتمک   09.1  

RMSEA 54/4 زا رتمک  9944.4  

NFI 23.4  ی هب  یدزن  

CFI 53.4  ی هب  یدزن  

GFI 53.4  ی هب  یدزن  

AGFI 73.4  ی هب  یدزن  
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 ؟تسا هنوگچ یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم ماظن یلصا یاه هفلؤم تیعضو :موس لاؤس
 یسررب دروم یاه هفلؤم هژیو t نومزآ (6 هرامش لودج

  نیگنایم یران نیگنایم رایعم فارحنا t یراد ینعم یطس یدازآ هجرد
185 .234 .200 2.33676 61  یشهوژپ و یملع-یشزومآ 8.3023 
 ICT یاه تخاس ریز 9.4535 3 2.43821 3.079 041. 185
 یناسنا عبانم 9.1047 3 2.05815 4.472 038. 185
185 .096 -1.682 2.62892 61  تاررقم و نیناوق 8.1643 
185 .061 -2.198 1.96258 61  رازاب ییارش 8.5349 
 یتلود یراذگ هیامرس 9.4767 3 2.71261 5.208 001. 185

Source: Research Findings, 2016 

    یطکس رد هدکش هبکساحم t هب هجوت اب ،دهد یم ناشن یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم  اان یبایزرا هجیتن :ریسفت
       هزوکح رد یروآوکن یکلم  اکان تیعکرو لهوژکپ دروم هنومن ران زا ،هدمآ تسدب یراد ینعم یطس و %83 نانیمطا
   فیعکر دکح رد یشهوژپ و یملع-یشزومآ دعب رد و تاررقم و نیناوق دعب رد ،رازاب ییارش دعب رد یرهش تیریدم
  فالتکخا ، دکهد یم ناشن یران نیگنایم و یسررب دروم یاه هفلؤم زا هدمآ تسدب نیگنایم هسیاقم نمر رد .دراد رارق
    و تاکطابترا و تاکعالطا یرواکنف ی اکه  تخاکس ریز داعبا رگید یوس زا و .دراد دوجو اه نیگنایم نیا نیب یراد ینعم
     هبکساحم نیگناکیم و یرکان نیگناکیم هسیاقم هک .تسا هتشاد رارق یبولطم دحرد یناسنا عبانم و یتلود یراذگ هیامرس
 .دشاب یم عوروم نیمه هدننک دییثت زین هفلؤم هس نیا رد هدش
 یریگ هجیتن و ثحب
 (  یراکجت و یتعنکص)    یاهدکنیآرف اکی یعاکمتجا تامدخ ،تالوصحم هب تیقالخ و هدیا  ی لیدبت ناوت یم ار یروآون

  ناکیم یباور زا یا هدیچیپ هعومجم هجیتن یروانف هعسوت و یروآون .دنشاب شورف لباق هک تسناد هتفای دوبهب ای دیدج
       تروکص هکب و یکلم یطکس رد یروآوکن  اکان هک یماگنه .دنمان یم یروآون  اان ار نآ هک تسا یماان رد لاعف رصانع
      احالکصا دکیامن لکمع یراکجت دکیلوت و یرادرب هرهب یطس ات لناد  وادم لاقتنا و اه هدیا یزاس یراجت یارب مجسنم
 .((Salari and Zarin sabab,2012:1 تسا هتفرگ لکش یروآون یلم  اان

  رد ار یکصخشم ی اکه هیررف هکنیا ینعی ؛تسین یمسر یا هیران  ی ،یروآون  اان (9391) تیانعریم و عراز رانم زا
     اکی درککیور  کی ار نآ دکیاب نی ارباکنب . دکنک یمن مهارف لدم رد دوجوم یاهریغتم نایم یلولعم و یلع تاطابترا دروم
    فالخرکب بوچراکچ نکیا  نمکر رد . درکب هرهب یروآون تالوحت تخانش رد نآ زا ناوت یم هک دیمان یران بوچراچ
  یاکه      سنکج زا یروآوکن هدکننک نیکیعت لکماوع    هکمه اکی عیسو لخب دراد لیامت ،رازاب رب ینتبم ای یطخ یاهدرکیور
    هکلمج زا یداکهن تکشاگن   ،رکگید یوکس زا . دکنک دراو دوخ یاه لیلحت رد ار یعامتجا-یسایس و ،یداصتقا ،ینامزاس
    بکلج دوکخ هکب ناراذگ تسایس نیب رد ار یدایز هجوت و دراد دوجو یروآون یلم یاه  اان نوتم رد هک تسا یثحابم
     روکضح و ییاکسانش یروآوکن متکسیس رد راذگریثات لماوع و ءازجا یمامت ات دنک یم  مک یداهن تشاگن .تسا هدرک
  هکب نآ ةررع ات هدیا قلخ زا لناد نایرج و دوش لیمکت متسیس لک رد لناد ۀریجنز دوش یم یعس  اان نیا رد .دنبای
  یکلو ،تسا هدش هتفرگ  او یمومع یراذگ تسایس هرود زا یداهن تشاگن .دریگ تروص نکمم لکش نیرتهب هب رازاب
  اکه لقن اب  یره طابترا و لیخد یاه هورگ ای اه نامزاس تشاگن یارب و تسا هدش لوحت راچد یروآون یلم  اان رد
   ار دوکجوم میهاکفم زا یشخب ًاافرص هک تسا یتخانش یاهرازبا زا یکی شور نیا .دور یم راک هب متسیس یاهدرکراک ای
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    هکجوت دکیاب .دکهد  یکم رارق لشوپ تحت ار اهنآ یاه لقن و نارگیزاب تخانش ینعی ،یروآون یلم  اان بوچراچ رد
     دکیدپ للاکچ هکمانرب نیودکت رد یسانشراکریغ هاگن نیا .تسین یروآون یلم  اان لداعم یداهن تشاگن رازبا هک درک
 زا -    یروآوکن یکلم یاکه   اکان بوچراچ رد دوجوم یاه ضرف لیپ و یران یاه هاگتساخ تلع هب نینچمه .دروآ یم
  رکگن لک درکیور اما .درک هدافتسا بولطم هدنیآ نییعت اب یراذگ فده یارب نآ زا ناوت یمن -یگنیهب ندوب انعم یب هلمج
  تکسکش ی اکه ه   کنیمز تخانکش و متکسیس دوجوم عرو تخانش دعب ود رد ار یراذگ تسایس دناوت یم نآ یمتسیس و
  هداکهن  اکنب هناروانف یاه یروآون ساسارب یروآون یلم  اان بوچراچ یران یانبم .دهد یرای یزیر همانرب یارب متسیس
     نکیا هکک تکسا هدکش ببس عوروم نیا .دنارثوم اهروشک یراجت درکلمع رد و دنراد یداصتقا لصاح هک ،تسا هدش
   وکلع ی اکه ه   زوکح رد ار یرکشب لکناد تالوحت زا یعیسو  هدودحم دناوتن ،عبانم رد هدش یفرعم لکش هب ،بوچراچ
  .دکنراذگ ریثثت زین یگدنز فلتخم یاه هبنج رد یرشب لناد یاه هنیمز نیا ًااقافتا هک دهد لشوپ نید و رنه ،یعامتجا
 ی اکه هزوح رگید یارب یا هژیو بوچراچ ،درکیور نیا زا هدمآ تسد هب یمتسیس یاه هزومآ هب هجوت اب دیاب ،ور نیا زا
    ،یروآوکن یکلم  اکان  بوچراکچ .درک یحارط ینید و یناسنا ،یعامتجا ،یرنه یاه هنیمز رد هناروانف و یملع تفرعم
      یاهدکنیارف نآ هکب یکناوارف تکیمها ،نآ یرکان ی اکه ه  اگتکساخ لکیلد هب یلو ،دهد یم رارق هجوت زکرم رد ار یریگدای
  یاکه    تکیلباق و یدکنمناوت داکجیا هب ،نیاربانب و دماجنا یم هناروانف تارییغت و یروآون هب ًاامیقتسم هک دهد یم یریگدای
        یروآوکن رکب میقتکسمریغ یریثثکت هکک یلاکع شزوکمآ شرتسگ دننام ،یتخاسریز و یمومع یطس رد هناروانف و یملع
 .دوش یم یرتمک هجوت ًاالومعم ،دراد هناروانف
        هزوکح رد یلدکم هکئارا هکب زکین لهوژکپ نکیا رد نوگانوگ یاه هصرع رد یروآون یلم  اان هعسوت تیمها هب هجوت اب
     هکنومن رکان زا عوکمجم رد هکک دهد یم ناشن قیقحت تالاؤس نومزآ زا لصاح جیاتن .تسا هدش  ادقا یرهش تیریدم
   اکان  ،تاررکقم و نی ناوکق   ،رازاکب ییارکش دعب رد یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم  اان تیعرو ،لهوژپ دروم
  تیریدکم هزوح رد یروآون یلم  اان تیعرو رگید یوس زا و .دراد رارق یفیعر دح رد یشهوژپ و یملع-یشزومآ
    یبوکلطم دکح رد یناکسنا عبانم و یتلود یراذگ هیامرس ،تاطابترا و تاعالطا یروانف یاه تخاس ریز دعب رد یرهش
 .دراد رارق
     لکماوع هکب هکیلوا هکناگتفه لماوع ،یلماع لیلحت نومزآ زا لصاح جیاتن هب هجوت اب  ود لاؤس هب خساپ رد تیاهن رد و
   ییارکش و یکشهوژپ و یشزومآ ،یملع هبشرورپ و شزومآ و یشهوژپ و یملع دعب نایم نیا رد .تفای لیلقت هناگشش
 .تسا هدش لدبم رازاب و یتلود تیامح هب یتلود یراذگ هیامرس و رازاب

       تیریدکم هزوکح رد یروآوکن یکلم  اکان تکیوقت تهج رد ریز تاداهنشیپ قیقحت یارجا زا لصاح جیاتن هب هجوت اب
 :دوش یم داهنشیپ یرهش
       تیریدکم هزوکح رد یروآوکن یکلم  اکان تکیوقت تهج رد ریز تاداهنشیپ قیقحت یارجا زا لصاح جیاتن هب هجوت اب
 :دوش یم داهنشیپ یرهش
   لهوژکپ نکیا جی اکتن .دشاب یم رازاب رد هررع و لوصحم هب لناد لیدبت یروآون  اان تالکشم نیرتگرزب زا یکی-1
      رکب یکنتبم یتباکقر رازاکب داکجیا نایم نیا رد ..دشاب یم راذگریثات یروآون یلم  اان هعسوت رب رازاب ییارش داد ناشن زین
   یرهکش هکصرع رد یروآون هب لیارگ تیاهن رد دناوت یم یرهش و داهن  درم تاسسؤم و اهتکرش یدنمناوت و درکلمع
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  هویکش نیرتد   کیدج یرهکش هزوکح رد هناروآون یاه تیلاعف داد ناشن زین (0146) وئابیژ لهوژپ جیاتن .دهد لیازفا ار
 و یلم ،یلحم یاهرازاب شرتسگ اب ناماوت هعسوت نیا نمر رد .دیآ یم باسح هب نیچ روشک رد اهرهش رادیاپ هعسوت
 .دشاب یم زین یللملا نیب
     راکب نیرتکشیب یکشهوژپ و یکملع-یشزومآ  اان دهد یم ناشن یدییات یلماع لیلحت نومزآ یارجا زا لصاح جیاتن-6
   زکین لهوژکپ و هدافتسا الب شزومآ زا یا هدمع لخب عومجم رد ینونک ییارش رد .دراد دوخ هزاس یور رب ار (97.4)
    یلاکع شزوکمآ  اکان و شرورپ و شزومآ  اان رد لهوژپ و شزومآ دنیآرف تسا یرورر اذل .دنتسه یدربراک ریغ
 .دیآرد یعامتجا تامدخ یاهدرکراک رب ینتبم لهوژپ و شزومآ تیاهن رد ات هتفرگ رارق یرگنزاب دروم ًااددجم
 تاعالطا یروانف یاه تخاس ریز ،دهد یم ناشن ییاهن لدم رد یدییات یلماع لیلحت نومزآ یارجا زا لصاح جیاتن-9
  رد لقادکح  اکه  تخاکسریز  نکیا تسا یرورر اذل .دنتسه دوخ هزاس یور رب ار (17.4) راب نیمود یاراد تاطابترا و
 ی اکه  هکصرع  ناکگربخ   ،یهاگکشناد دیتاکسا)  یکقیقح   صاخکشا و (یکشهوژپ و یشزومآ زکارم :لیبق زا) یقوقح زکارم
 .ددرگ هررع رتالاب رایسب تیفیک اب و رتمک رایسب یاه هنیزه اب (هریغ و یروانف و  ولع فلتخم
 دنلب یزیر همانرب دنمزاین یعبانم نینچ نیمثت و .دندرگ یم بوسحم روشک ره هیامرس نیرتگرزب دنمناوت یناسنا عبانم-0
 . دکشاب ی کم یرهش یاه هزوح رد راک ردنا تسد لماوع و یلاع شزومآ ،شرورپ و شزومآ  اان فلتخم داعبا رد تدم
   هعکسوت رد نآ تکیمها زا ناشن هک دشاب یم دوخ هزاس یور رب (32.4) راب نیموس یاراد یناسنا عبانم لهوژپ نیا رد
   تیریدکم هزوکح رد صصختم عبانم نیمثت تشاد ران رد یتسیاب .دشاب یم یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم  اان
   رکگید یوکس رد  هکتبلا . دکشاب ی کم   یرهکش تیریدکم و شزومآ رد لیخد لماوع اب  زال یگنهامه داجیا دنمزاین یرهش
  هکب هصرع نیا رد زاین دروم یاه یگژیو نتفرگ ران رد اب ار دوخ یناسنا عبانم یاهزاین یرهش تیریدم تسا یرورر
 .دیامن نالعا اه هاگشناد و سرادم
  ،یکشزومآ  یاکه  تکیلاعف  هکنوگ ره هعسوت  رها نیرتمهم رازاب ییارش ندش یتباقر ،رازاب رب ینتبم داصتقا ییارش رد-8
   ،دوکخ هزاکس   یور رکب رازاکب یی ارکش (22.4   ) راکب هکب هکجوت اب اذل .دشاب یم یداصتقا و یزرواشک ،یتامدخ ،یشهوژپ

   نکیا رد  کچوک ینیرفآراک یاهتکرش و یصوصخ یاهشخب دورو یارب  زال یاهرتسب یرهش تیریدم تسا یرورر
   رازاکب تیعکرو هب طونم یرهش هزوح رد تیلاعف تهج رد دوجوم لشک زا یشخب متح روطب .دییامن مهارف ار هزوح
     نکیا هکک دکنراد تعنکص هزوح هب یعیسو یشیارگ ناگربخ و نایوجشناد ؛نازومآ لناد زا یرایسب هزورما .دوب دهاوخ
 لیارگ یرازاب ره رد روکذم لشک لهاک اب هکنیاامک .تسا رازاب عون نیا رد تیبولطم و لشک دوجو لیلد هب دوخ
 .درک دهاوخ ریغت زین رازاب نآ هب
   هکب یکتلود تیامح ناگربخ ران زا اذل .تسا هتشاد رارق مجنپ هبتر رد (22.4) یتلود یراذگ هیامرس هب طوبرم راب -2
    یکتلود یراذکگ هیامرکس  اکما . ددرکگ یم بوسحم یرهش هزوح رد یروآون یلم  اان هعسوت رد ریذپان ادج ءزج ناونع
       یرکما نیکنچ ندکش مهارکف اکب و ،دکشاب یرهش هزوح رد  زال یاه تخاس ریز شرتسگ و نیمثت تهج رد تسیاب یم
  دورو تروکص رد و     .دکیامن لیدکبت یتیاکمح و یتراکان لقن هب ییارجا تلاح زا ار دوخ لقن تلود ،تسا یرورر
     یگدروکخ مکه هکب و دکنز مهرب ار رازاب ییارش دناوت یم نآ رد تلاخد و نآ رد یراذگ هیامرس و هصرع نیا هب تلود
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   دکهاوخ یرهکش هزوح رد یروآون  اان فعر تهج رد یلماع دوخ (نآ ندش یتلود تروص رد) رازاب یتباقر ییارش
 .دش
  یور رکب (98.4 ) راکب یاراد تاررقم و نیناوق .تسا هتفرگ رارق مشش هاگیاج رد تاررقم و نیناوق ،لهوژپ نیا رد-7
   و هدکش اهدکنیآرف لیهست بجوم دناوت یم ،یتیامح و زور ییارش رب ینتبم ،دمآراک نیناوق نیودت .دنشاب یم دوخ هزاس
        یکلم  اکان هزوکح رد ینکشور نیناوکق رکراح لاکح رد هتبلا .ددرگ تیوقت رهش هزوح رد یروآون درکلمع تیاهن رد
    دوکخ نکیا هکک (تسا هتفاین تسد یتادنتسم هنوگچیه هب رگشهوژپ لقاال ای) درادن دوجو یرهش تیریدم رد یروآون
 یرهش تیریدم هزوح رد یروآون یلم  اان اب یبترم تدم هاتوک و یدربهار یزیر همانرب هنوگ ره دوجو  دع زا یشان
  و نیودکت یرهش تیریدم هزوح رد عوروم نیا اب یبترم تاررقم و نیناوق تسخن  اگ رد تسا یرورر ذل .دشاب یم
 .دوب یرهش تیریدم رد یروآون یلم  اان  ولب و دشر دهاش ناوتب تیاهن رد ات ددرگ نییبت
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