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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to design a justice-oriented 

leadership model in the management of primary schools in Tehran. 

Materials and Methods: The method of exploratory research was mixed. 

Qualitative stage data were collected first by studying the documents and 

in the second stage by using interviews with educational experts. In the 

qualitative stage, 15 people were interviewed; From these interviews, 

during three stages of qualitative data analysis, open, coded and selective 

coding, 6 general categories and 16 sub-categories were obtained, which 

in the form of a paradigm model, reflected justice-oriented leadership in 

primary school management. From the analysis of qualitative stage data, 

a questionnaire and a preliminary model were designed and finally 

implemented and analyzed with the participation of 302 primary school 

principals in Tehran. 

Findings: In the analytical findings section, in addition to content 

validity, the structural validity of the questionnaire was determined using 

structural equation modeling software. For this purpose, the method of 

confirmatory factor analysis was used. Is. According to the GOF fit 

index, it can be said that the research model has a suitable and strong fit. 

Also, the results of one-sample t-test showed that the current situation of 

justice-oriented leadership in the management of primary schools in 

Tehran is optimal. 

Conclusion: According to the results of Friedman test, the amount of 

differences in the dimensions and components of justice-oriented 

leadership has been different. 
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 1398، ظهستبى5، ضوبضُ 3زٍضُ  فػلٌبهِ سجه ظًسگی ثب هحَضیت سالهت

 ي رفتبری الگًَبی) محًر عدالت رَبزی مدل طزاحی

 مدیزیت در( اخالقی رفتبر تقًیت اخالقی، يیژگیُبی

 تُزان شُز ابتدایی مدارس

1شزیعتمداری وزگس
 

 زاًطگبُ ضٍزّي، ٍاحس آهَظضی، هسیطیت گطٍُ زوتطی، زاًطدَی
 .ایطاى ضٍزّي، اسالهی، آظاز

*2اَزی اعتمبد عالالدیه
 

 آظاز زاًطگبُ ضٍزّي، ٍاحس آهَظضی، هسیطیت گطٍُ استبزیبض،
 )ًَیسٌسُ هسئَل(. ایطاى ضٍزّي، اسالهی،

3شزیفی اصغز
 

 آظاز زاًطگبُ ضٍزّي، ٍاحس آهَظضی، هسیطیت گطٍُ استبزیبض،
 .ایطاى ضٍزّي، اسالهی،

 

 چکیدٌ
 زض هحَض فسالت ضّجطی هسل عطاحی حبضط پژٍّص ّسف َدف:

 . ثَز تْطاى ضْط اثتسایی هساضس هسیطیت
 ّبیزازُ. ثَز آهیرتِ اوتطبفی ضٍش پژٍّص مًاد ي ريش َب:

 هطحلِ زض ٍ هساضن ٍ اسٌبز هغبلقِ ضٍش ثب اثتسا زض ویفی هطحلِ
 زض. ضس آٍضیخوـ آهَظضی وبضضٌبسبى ثب هػبحجِ اظ استفبزُ ثب زٍم

 ّب هػبحجِ ایي اظ آهس؛ فول ثِ هػبحجِ ًفط 15 ثب ویفی هطحلِ
 ٍ هحَضی ثبظ، وسگصاضی ویفی، ّبیزازُ تحلیل هطحلِ سِ عی

 لبلت زض وِ آهس زست ثِ فطفی همَلِ 16 ٍ ولی همَلِ 6 اًتربثی،
 ضا اثتسایی هساضس هسیطیت زض هحَض فسالت ضّجطی پبضزایوی، هسل

 ویفی، هطحلِ ّبیزازُ تحلیل ٍ تدعیِ اظ. وطزًس هی هٌقىس
 302 هطبضوت ثب ًْبیت زض ٍ ضس عطاحی اٍلیِ هسل ٍ پطسطٌبهِ

 .ضس تحلیل ٍ اخطا تْطاى ضْط  اثتسایی هساضس هسیطاى اظ ًفط
 ثب هحتَایی ضٍایی ثط فالٍُ تحلیلی ّبی یبفتِ ثرص زض یبفتٍ َب:

 ضٍایی تقییي ثِ   سبذتبضی هقبزالت هسلسبظی افعاض ًطم اظ استفبزُ
 تحلیل ضٍش هٌؾَضاظ ثسیي وِ است ضسُ پطزاذتِ پطسطٌبهِ  سبظُ

  ّوگطا ضٍایی سٌدص ثِ ازاهِ زض است، ضسُ استفبزُ  تأئیسی فبهلی
  ضبذع ثِ تَخِ ثب. است ضسُ پطزاذتِ ًیع سٌدص اثعاض ٍاگطا ٍ

 ٍ هٌبست ثطاظش اظ پژٍّص هسل گفت، تَاى هی GOF ثطاظش
 ًطبى ایًوًَِ ته t آظهَى ًتبیح ّوچٌیي. ثبضس هی ثطذَضزاض لَی
 هساضس هسیطیت زض هحَض-فسالت ضّجطی هَخَز ٍضقیت وِ زاز

 . است هغلَة حس زض تْطاى ضْط اثتسایی
 ٍ اثقبز اذتالف هیعاى فطیسهي آظهَى ًتبیح عجك وتیجٍ گیزی:

 .است ثَزُ هتفبٍت هحَض فسالت ضّجطی سبظًسُ ّبیهَلفِ
 

 هسیطیت، هحَض، فسالت ضّجطی فسالت، ضّجطی، ياژٌ َبی کلیدی:
 اثتسایی هساضس

 
 00/00/1301: دریبفت تبریخ
 17/12/1301: پذیزش تبریخ

 :وًیسىدٌ مسئًلala.etemad@gmail.com 
 

 مقدمٍ
ّب ثِ اظ سبظهبىزض هحیظ پَیب ٍ زض حبل تغییط اهطٍظی، ثسیبضی 

هٌؾَض حفؼ هعیت ضلبثتی ًیبظهٌس اًغجبق ثب تغییطاتی ّوچَى 
ظزایی، پیططفت فٌبٍضی اعالفبت ٍ اضتجبعبت سبظی، همطضاتخْبًی

 هسیطاى»گَیس: اضتجبط چبضلع ٌّسی هی ایي (. زض1ٍ غیطُ ّستٌس)
 ّبیثِ سبظهبى ضجبّتی وِ زاضًس وبض ٍ سط ّبییسبظهبى ثب اهطٍظ

 ّبی هْنسبظهبى اسبسی ّبیٍیژگی اظ (. یىی2« )ًساضًس گصضتِ
 هجٌبی ثط ّبآى گیطیاهطٍظی ّوچَى آهَظش ٍ پطٍضش، ضىل

 است. «فسالت»
ّبی آهَظضی ثطای هسیطاى ثِ هَاز ٍ ضیعیاهطٍظُ زض ثطًبهِ

وٌین وِ زض آًْب وَضص ضسُ است هسیط هَضَفبتی ثطذَضز هی
بیی وِ زض اًدبم زازى ٍؽیفِ ّآهَظضی ضا ثِ توبهی فٌَى ٍ زاًص

ّب ًیبظ زاضز هدْع سبظًس. زض فْطست هغبلت ٍ ذَز ثساى
ضیعی آهَظضی، هَضَفبت زضسی ایي گطٍُ ثب زضٍسی چَى ثطًبهِ

ّبی آهَظش، ثْجَز ثبظسبظی سبظهبى، ضفتبض اضظیبثی آهَظضی، ضیَُ
ضَین وِ ثِ گیطی ٍ اهثبل آى هَاخِ هیسبظهبًی، آهبض ٍ تػوین

ایدبز تَاى وبض زض ظهیٌِ آهَظش زض ثطًبهِ آهَظضی هٌؾَض  هٌؾَض
اًس. اهب آیب تب ثِ حبل ثسیي ًىتِ اًسیطیسُ ضسُ است وِ اگط گطزیسُ
زاض اهط هسیطیت ّب ٍ هَسسبتی وِ ایي هسیطاى زض آًْب فْسُسبظهبى

ّستٌس ضطٍضت ٍ اضظش فسالت ضا احسبس ًىطزُ ثبضٌس توبهی ایي 
 اثط ذَاٌّس ضس. آًْب فجث ٍ ثی هَاز ٍ وَضص زض آهَظش

هسیطیت وِ اهطی هتٌَؿ ٍ هتىبهل ٍ لبثل تغجیك ثط التضبئبت ٍ 
ضطایظ گًَبگَى هی ثبضس، زاضای اغَل ٍ لَافسی است چِ زض 
ثرص هسیطیت هٌبثـ اًسبًی وِ هتىفل اهط گعیٌص، اضظیبثی، حمَق 

ف ثبضس ٍ چِ زض ثرص ٍؽبیٍ زستوعز، پبزاش ٍ تٌجیِ ٍ اًضجبط هی
ضیعی هجبًی هسیطیت وِ فجبضت اظ سبظهبًسّی، ًؾبضت،       ثطًبهِ

ٍ ّوبٌّگی ٍ ضّجطی هی ثبضس، زضهیبى ّوِ ایي فٌبغط ضٌبذتِ 
 هسیطاى اگط گصضتِ ضسُ فسالت ًمص هحَضی زاضز. ّوچٌیي زض

اثطثرطی  سلسلِ هطاتجی ثِ زًجبل ٍ ضسوی هدطای اظ تَاًستٌسهی
 اثطثرطی هَضَفبتی، چٌیي ثط طفغ تأویس اهطٍظُ هساضس ثبضٌس،

 ّبیچبلص ثب وطز. هسیطاى زض ثطذَضز تضویي ًرَاّس ضا هسضسِ
 ، ّستٌس«هْبضت ضّجطی وطزى» فٌَاى تحت اثعاضی ًیبظهٌس ًَیي

ًیستٌس.  وبفی ّبایي  چبلص ثب ثطذَضز ّبی هسیطیتی خْتٍ ًمص
 تٌْب ًِ هساضس، زض ثٌیبزی تحَالت ایدبز ٍ ویفیت اضتمبی لبفستبً

 ثستگی هسیطاى ترػػی ٍ هسیطیتی ّبیثِ ویفیت ٍ غالحیت
ًیع ّست   1«ضّجطی»اظ  هتبثط ظیبزی، ثسیبض هیعاى ثلىِ ثِ زاضز،

زاضًس وِ ضّجطی، تَاًبیی اثط گصاضتي ثط (. هحممبى ثیبى هی3)
ّبی ّب ٍ ثبٍضّبی وبضوٌبى زض خْت ضسیسى ثِ هغلَثیتًگطش

 ّط سبظهبى است اسبسی زض یٌسیاسبسی سبظهبى است. ضّجطی، فطا
 زٌّسهی ًسجت آى ضّجطی ثِ ضا سبظهبى ّط ضىست یب پیطٍظی ٍ
 سبظهبى ضّجطی هقوَالً یب ضىست سبظهبى هَفمیت ٌّگبم ٍ

 ّب ٍزیسگبُ گفت تَاىتطتیت هی ثسیي گیطز،لطاض هی هسًؾط
 ضّجطی سیبق ٍ سجه ثِ زض سبظهبى ثستگی ّبی افطازًگطش
ّبی زاضز. تحمیمبت ٍ هغبلقبت زض ظهیٌِ سجه سبظهبى زض هَخَز

زّس وِ هحممبى ثِ ًتبیح هتفبٍتی ضّجطی هسیطاى هساضس ًطبى هی
(، 4اًس. ثِ عَض هثبل زض هغبلقبت تَضاًی ٍ ّوىبضاى )زست یبفتِ

( سجه 5گطا، زض پژٍّص هلىی ٍ پَض حیسض )سجه ضّجطی تحَل
ضٌبذتِ ضسُ تَخیْی، سجه غبلت ضّجطی هسیطاى هساضس اثتسایی 

است. ثٌبثطایي، عطاحی هسل ضّجطی زض هسیطاى آهَظضی هجتٌی ثط 
ّبی خسی زض حیغِ تَسقِ هسیطاى ٍ هسبلِ ، اظ زغسغ2ِفسالت

 ولیسی ایي پژٍّص است
ّبی اذیط ثِ ووجَز ضّجطاى اضبضُ زاضز. ایي ًگطاًی خسی پژٍّص

ثبلمَُ  خْبًی است. ثب ایي ٍخَز ووجَز ایي اهط ثِ زلیل فسم استقساز
(. 6ضًَس )ضًَس ثلىِ سبذتِ هیًیست؛ چطا وِ ضّجطاى هتَلس ًوی

_________________________________ 
1 Leadership  
2 Justice 
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ّبیی زض ثط ایي اسبس ثبیستی ضّجطاى ثِ زًجبل ایدبز خَ ٍ ًؾبم
ّب ضا هٌػفبًِ ٍ فبزالًِ سبظهبى ثبضٌس وِ افضبی سبظهبى، آى

زضن وٌٌس. ثِ فجبضتی تحمك ضّجطی فسالت هحَض، هٌَط ثِ ایدبز 
 ضفتبض ًوبیص اذاللی ضّجطی. بضوٌبى استازضان فسالت زض و

 ضرػی ثیي ضٍاثظ ٍ افوبل ضرػی زض ٌّدبضی ثِ غَضت هٌبست
 اضتجبط زٍخبًجِ، عطیك اظ ضفتبضّب ایي گًَِ ثِ پیطٍاى تطغیت ٍ

 (. 7است ) گیطیتػوین ٍ تطَیك
 ثِ ضٍ آٌّگ ظهیٌِ فسالت سبظهبًی زض هغبلقبت ٍ تحمیمبت

 خسیس زستبٍضزّبی تحمیمبت ایي حبغل زّس ٍهی ًطبى ضا ضضسی
 ّبیزض سبظهبى هسیطاى تَغیف ایي است. ثب ثَزُ حَظُ ایي زض

 وِ چطا ثبضٌس تفبٍتثی هَضـ ایي ثِ ًسجت تَاًٌسًوی اهطٍظی
 هغطح ًیبظ یه فٌَاى ثِ اًسبًی ًیبظّبی هبًٌس سبیط ثِ فسالت

 پیططفت ثِ زًجبل ّبسبظهبى هسیطاى چِ ثَز. چٌبى ذَاّس ٍ ثَزُ
 فسالت زضن ٍخَز ثبضٌس لبزض ثبیس ّستٌس، سبظهبى زض ثْجَز ٍ

آٍضًس. ًىتِ لبثل تأهل  ٍخَز ثِ وبضوٌبى زض ذَز ضا سبظهبى زض
ایي است وِ تحمیمبت هطتجظ ثب فسالت سبظهبًی، ًَفبً ثط ضّجط ثِ 

ای ٍ فٌَاى هٌجـ فسالت تأویسی ًساضتِ ٍ ثیطتط ثط فسالت ضٍیِ
ّب سبظهبى یب هسیط هٌجـ تػویوبت ٍ ضٍیِتَظیقی ثِ فٌَاى ایي وِ 

ّبی ّستٌس؛ توطوع ًوَزُ ٍ فسالت حلمِ گوطسُ ثیطتط هسل
ضّجطی هسیطاى است. لصا پژٍّص حبضط ثب ّسف اضائۀ چٌیي 

ضّجطی فسالت »پطزاظز وِ: هسل الگَیی ثِ ایي هسئلِ اسبسی هی
؟ ّبیی استضبهل چِ اثقبز ٍ  هؤلفِ« هحَض هسیطاى هساضس اثتسایی

اهیس است وِ تسٍیي، تَسقِ ٍ وبضثطز ایي الگَ زض ثرص آهَظضی 
وطَض ثتَاًس زض زستیبثی ثِ اّساف هتقبلی زض اهط آهَظش هؤثط 

 ثبضس. 
 ضطایظ زض پطٍضش ٍ ّوَاضُ ثبیس ثِ ذبعط زاضت وِ ًؾبم آهَظش

 ٍ السبم ًیطٍّبی زاذلی ٍ اًَاؿ اظ هتأثط خْبًی ًؾبم هتغیط
 ثب هوىي تطیي ظهبىسطیـ زض است الظم وِ ثبضسهی ذبضخی
سبظگبض ضَز. ٍ ایي اهط هستلعم ضّجطی لَی ٍ  ٍ هٌغجك ضطایظ

آگبُ است وِ اظ زاًص ثٌیبزیي ضّجطی ثطذَضزاض ثبضس. ثٌبثطایي 
، ًیبظهٌس 21خْت ّوگبم ضسى ثب تغییطات آهَظضی زض لطى 

ّبی الظم ضا زاضتِ ثبضس. ضّجطاى ٍ هسیطاًی ّستین وِ غالحیت
ّبی ثِ ایي اهط هْن، ًیع هستلعم ضٌبذت هفبّین ٍ چبضچَةًیل 

ّب هتٌبست ثب ضطایظ ٍ همتضیبت ًؾطی خسیس ٍ ثِ وبضگیطی آى
-ّبی هفَْهی ٍ ًمطِهَلغیتی است. زض ایي ضاستب الظم است پٌساضُ

ّبی خسیس ضّجطی زض هسیطاى ٍ ضّجطی ّبی ضٌبذتی زضثبضُ ًؾطیِ
ای ثِ وبضگیطی ًَؿ ضّجطی تَسقِ یبثس ٍ سبذتبضسبظی الظم ثط

ّبی ثبیست چبلصفسالت هحَض ثِ فول آیس ٍ زض ایي ضّگصض هی
هٌس ًوَزى اًتربة اسبسی هَضز ضٌبسبیی لطاض گیطز. تب ضوي ًؾبم

هسیطاى هساضس، اهىبى اضتمبی ویفیت ضفتبض هسیطاى ٍ ضّجطاى زض 
ّبی تحَل ًؾبم آهَظضی فطاّن گطزز. ّوچٌیي وٌىبش زض ثطًبهِ

گصاضی ٍ توطوع آًْب زض طَضّبی پیطگبم، هَیس سطهبیِزض و
(. 8ویفیت ثرطیسى آهَظش ٍ پطٍضش ثِ ٍیژُ زٍضُ اثتسایی زاضز )

ّبی زّی ثٌیبىزٍضُ اثتسایی ثِ زلیل ًمص ثی ثسیلی وِ زض ضىل
تطثیتی خَاهـ زاضز، اظ ضسبلت ٍ خبیگبُ ضفیقی ثطذَضزاض است 

(9.) 
لت هحَض زض هسیطیت هساضس ثب تَخِ ثِ اّویتی وِ ضّجطی فسا

اثتسایی زاضز، ّط گًَِ پژٍّطی وِ ثتَاًس خبیگبُ ایي ًَؿ ضّجطی 
ضا زض هساضس اثتسایی پطضًگ سبظز، زاضای اّویت است. ثٌبثطایي 

 تَاى هغطح ًوَز:ضطٍضت ٍ اّویت ایي پژٍّص ضا اظ زٍ خٌجِ هی
 لبثلّبی هَلفِ ثتَاى است اهیس ثٌیبزی: وِ یب ًؾطی الف( اّویت

 تسٍیي ًوَز.  لجَلی زض ذػَظ هسل ضّجطی فسالت هحَض
فولی: ًتبیح پژٍّص ثتَاًس ضاّجطزّب ٍ  یب وبضثطزی ة( اّویت

ضّجطی فسالت هحَض زض اذتیبض  هسل تسٍیي ذػَظ پیبهسّبیی زض
 زّس.  لطاض ضیعاى آهَظضی هساضس اثتساییثطًبهِ

 اّساف پژٍّص -
هحَض زض هسیطیت هساضس ضّجطی فسالت  ّسف ولی: اضائِ هسل

 اثتسایی ضْط تْطاى
 اّساف فطفی

ضٌبسبیی اثقبز سبظًسُ ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت  .1
 هساضس اثتسایی ضْط تْطاى  

ّبی سبظًسُ ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت ضٌبسبیی هَلفِ .2
 هساضس اثتسایی ضْط تْطاى  

ّبی سبظًسُ ضّجطی فسالت هحَض اٍلَیت ثٌسی اثقبز ٍ هَلفِ .3
 زض هسیطیت هساضس اثتسایی ضْط تْطاى  

هحَض زض هسیطیت تقییي ٍضقیت هَخَز ضّجطی فسالت .4
 هساضس اثتسایی ضْط تْطاى

اضایِ هسل ضّجطی فسالت هحَض ثطای هسیطیت هساضس اثتسایی  .5
 ضْط تْطاى  

افتجبضیبثی هسل ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس  .6
 ط تْطاى  اثتسایی ضْ

 ّبی پژٍّصسَال
سَال اغلی: هسل ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی 

 ضْط تْطاى چگًَِ است؟
 سَاالت فطفی:

ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی ضْط تْطاى  -1
 هطوت اظ چِ اثقبزی است؟

ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی ضْط تْطاى  -2
 ّبیی است؟هطوت اظ چِ هَلفِ

ّبی سبظًسُ ضّجطی فسالت هحَض ثٌسی اثقبز ٍ هَلفِاٍلَیت -3
 زض هسیطیت هساضس اثتسایی ضْط تْطاى چگًَِ است؟

ٍضقیت هَخَز ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس  -4
 اثتسایی ضْط تْطاى چگًَِ است؟

چِ عطحی اظ هسل ضّجطی فسالت هحَض ثطای هسیطیت  -5
 هساضس اثتسایی هٌبست است؟

ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی ضْط  هسل -6
 تْطاى تب چِ حس اظ افتجبض الظم ثطذَضزاض است؟

 
 ضٍش پژٍّص

پژٍّص حبضط ثط اسبس ّسف وبضثطزی است چطا وِ ثِ زًجبل 
هحَض زض خْت سبظی هسل ضّجطی فسالتاضائِ هسل خْت پیبزُ

ّبی پژٍّص ثبضس ٍ یبفتِتقبلی هسیطیت هساضس اثتسایی تْطاى هی
وٌس. لصا ّبی هرتلف هسیطیت ووه هیثِ ایدبز زاًص زض حَظُ

 وبضثطزی است.   -ایي پژٍّص ثط حست ّسف، ثٌیبزی
ّبی پژٍّص تطویجی، زض پژٍّص حبضط ثب تَخِ ثِ خبهقیت ضٍش

ّسف  لحبػ ووی( استفبزُ ضسُ است. اظ –اظ ضٍش تطویجی )ویفی 
 تَغیفی ٍ تجییٌی تطبفی،ًَؿ او سِ ثِ ضا تحمیمبت تحمیك، اًدبم
(؛ زض ایي پژٍّص اظ ضٍش هػبحجِ زض لسوت 10وٌٌس )هی تمسین

ای ٍ هیساًی استفبزُ ویفی، ٍزض لسوت ووی اظ هغبلقبت وتبثربًِ
ضَز. خبهقِ آهبضی زض ثرص ویفی پژٍّص توبهی هسیطاى هی

آهَظضی ضْط تْطاى است. ٍ زض ثرص ووی پژٍّص توبهی هسیطاى 
ضْط تْطاى است وِ زض ظهبى ثطضسی ثط اسبس هساضس اثتسایی 

هسیط هی ثبضس. اظ  1419اعالفبت ثسست آهسُ تقساز آًبى ثطاثط ثب 
گیطی زض (. ًو11ًَِگطزز )گیطی احتوبلی استفبزُ هیضٍش ًوًَِ

 گیطی ّسفوٌس تػبزفی است.ثقس ویفی پژٍّص، ًوًَِ
ًفط  302حدن ًوًَِ زض ایي پژٍّص عجك فطهَل وَوطاى ثطاثط ثب 

 است.
 

 ضٍایی ٍ پبیبیی
-پژٍّطگط هی وِ است آى هقٌبی ثِ ضٍایی ووی، پژٍّص زض

وٌس.  استٌجبط ضا خبهقِ ٍیژگی زاض،هقٌی ثِ غَضت ًتبیح اظ تَاًس
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 1398، ظهستبى5، ضوبضُ 3زٍضُ  فػلٌبهِ سجه ظًسگی ثب هحَضیت سالهت

خْت تقییي افتجبض اثعاض سٌدص، اظ سِ ضٍش افتجبض هحتَا، افتجبض 
 ضَز. هالوی ٍ افتجبض سبظُ استفبزُ هی

 ضَز:هحتَایی آظهَى ثِ زٍ ضیَُ فول هیثطای ثطضسی ضٍایی 
(: خْت هحبسجِ ایي CVRالف( ضبذع ًسجت ضٍایی هحتَایی )

ضبذع اظ ًؾطات وبضضٌبسبى هترػع زض ظهیٌِ هحتَای آظهَى 
 ضَز. هَضز استفبزُ هی

(: خْت هحبسجِ ایي ضبذع CVIة( ضبذع ضٍایی هحتَایی )
ّط گَیِ ضا  ٍ سبزُ ثَزى« ٍاضح ثَزى»، «هطثَط ثَزى»هترػػبى 

 (. 12وٌٌس )ثط اسبس یه عیف لیىطت هطرع هی
زض ایي پژٍّص زض ثرص ووی ٍ ویفی اظ ضٍایی هحتَایی استفبزُ 

عطاحی ضسُ است. خْت  1گطزز. ایي ضبذع تَسظ الٍضِهی
ضَز. استفبزُ هی 2ثطضسی ضبذع ضٍایی هحتَا اظ ضٍش ٍالتع ٍ ثبسل

سبزُ »ٍ « ضح ثَزىٍا»، «هطثَط ثَزى»ثسیي غَضت وِ هترػػبى 
ای هطرع گعیٌِ 4ّط گَیِ ضا ثط حست عیف لیىطتی « ثَزى

 وٌٌس.  هی
ًفط اظ هترػػیي زض حَظُ آهَظضی  30ثِ هٌؾَض سٌدص ضٍایی، 

 15اًتربة گطزیسُ ٍ پطسطٌبهِ ایٌتطًتی آهبزُ گطزیسُ وِ اظ هیبى 
ّبی تسٍیي ضسُ ًفط ثِ پطسطٌبهِ هطثَط پبسد زازًس ٍ ثطای ضبذع

-گصاضی ّط یه اظ ضبذعاًس وِ پس اظ اضظشگصاضی ًوَزُشاضظ
ثطای ّط یه اظ  CVI  ٍCVRّب تَسظ هترػػیي ٍ ضبذع 

ّبی حبغل اظ تحلیل ضٍایی ٍ آًبى هحبسجِ گطزیس. ثط اسبس یبفتِ
ّبیی وِ هَضز( ولیِ ضبذع 15ّبی زضیبفت ضسُ )تقساز پبسد

ثبضٌس هَضز تأییس ثَزُ ٍ ثِ  0.49آًبى ثیطتط اظ  CVRاضظش 
فجبضتی ثب تَخِ ثِ هقیبضزض ًؾط گطفتِ ضسُ ضطٍضت زاضز تب هَضز 

ّب اظ اضظیبثی لطاض ثگیطًس. اظ سَی زیگط ثِ هٌؾَض ویفیت ضبذع
استفبزُ گطزیسُ است وِ ثِ ثطضسی هطثَط ثَزى  CVIاضظش 

ست وِ خعئیبت ّب پطزاذتِ ا)اضتجبط(، ٍضَح ٍ سبزگی ضبذع
ّب آٍضزُ ثِ تفػیل ضبذع CVI  ٍCVRّبی هحبسجِ اضظش

ّبی هطتجظ ثب الگَی توبهی هَلفِ CVRضسُ است. عجك ًتبیح 
ثبضس. ٍضَح ٍ سبزگی هی 0.49ضّجطی فسالت هحَض ثبالتط اظ 

 ثبضس.هی 0.79ّب ثبالتط اظ توبهی هَلفِ
بی ًْبیی وسّ ویفی، لسوت خْت تقییي پبیبیی زض پژٍّص ایي زض

گیطز ٍ وسگصاضی هحَضی هدسزاً زض اذتیبض هحمك زیگطی لطاض هی
 تَافك ضطیت هحبسجِ ثطای چٌسی ّبیگیطز. فطهَلاًدبم هی

ضسُ است: آظهَى اسىبت، وبپب، وطیپٌٌسٍضف،  اضائِ زاٍضاى
 هضطثی پیطسَى.  -ّوجستگی هَهبى

كتَاف ٍ گیطزهی ًؾط زض ّن ضا عجمبت ّبیآظهَى اسىبت اضظش
 وٌس. ضطیتاغالح هی پبیبیی ضطیت هحبسجِ زض ضا ضبًسی ّبی

 وِ زفقبتی پبیِ ثط ضا اًتؾبض هَضز تَافك یب ضبًسی تَافك اسىبت
 هحبسجِ اًسگطفتِ لطاض هَضز استفبزُ عجمِ یه ذبظ ّبیاضظش

 زست ثِ احتوبل ًؾطیِ پبیِ ثط اًتؾبض هَضز تَافك وٌس. ثٌبثطایيهی
زض ایي پژٍّص اظ آظهَى اسىبت استفبزُ ضسُ  (. ثٌبثطایي13آیس )هی

پسیسُ »، «ضطایظ فلی»است. ضطیت لبثلیت افتوبز ثطای اثقبز 
، «ایضطایظ ظهیٌِ»، «ضاّجطزّب ٍ الساهبت»، «ضّجطی فسالت هحَض

هحبسجِ ضس ٍ ثِ تطتیت « پیبهسّب»ٍ « گطضطایظ هساذلِ»
ت % ثِ زس88% ٍ 85،  %93% ٍ 86% ، 91% ، 7/88همساضّبی 

آهس. زض ایي پژٍّص خْت سٌدص پبیبیی زض ثرص ووی اظ آلفبی 
وِ همساض هٌبست ثطای وطًٍجبخ استفبزُ ضسُ است. ثب تَخِ ثِ ایي

ّب ایي است ٍ هغبثك ثب یبفتِ 7/0آلفبی وطًٍجبخ ٍ پبیبیی تطویجی 
-هقیبضّب زض هَضز هتغیطّبی ضطایظ فلی، پسیسُ ضّجطی فسالت

ای ٍ گط، ضطایظ ظهیٌِ، ضطایظ هساذلِهحَض، ضاّجطزّب ٍ الساهبت
اًس، پس ّب همساض هٌبسجی ضا اتربش ًوَزُّبی آىپیبهسّب ٍ هؤلفِ

 تَاى هٌبست ثَزى ٍضقیت پبیبیی پژٍّص ضا تأییس ًوَز. هی
 

_________________________________ 
1 Lawshe 
2 Waltz & Bausell 

 ريشمًاد ي 
-ّبی ووی ٍ ویفی اظ ًطمسبظی زازُزض ایي پژٍّص ثطای آهبزُ

ٍ ثطای افتجبضسٌدی هسل اظ ًطم  spss  ٍMAWqdaافعاضّبی 
 استفبزُ ضس.   PLS-smartافعاض 

پژٍّص  هسل استرطاج ٍ ّبهػبحجِ تحلیل زض ثرص ویفی ثطای
 تحلیل ضٍش ضسُ، اًدبم ّبیهػبحجِ ٍ ًؾطی ازثیبت ثطاسبس

 ( هَضز1995استطاٍس ) ٍ وَضثیي ضٍش ثطهجٌبی ٍ هتٌی ثٌیبز زازُ
 گطفت لطاض استفبزُ

ّبی تَغیفی اظ فطاٍاًی، زضغس فطاٍاًی، هیبًگیي، زض  ثرص آهبضُ
اًحطاف استبًساضز ٍ ... زض لبلت خسٍل ٍ ًوَزاض ٍ زض ثرص آهبض 

-گطزز خْت اٍلَیتای استفبزُ هیته ًوًَِ tاستٌجبعی اظ آظهَى 
ّبی سبظًسُ ضّجطی فسالت هحَض اظ آظهَى ثٌسی اثقبز ٍ هَلفِ

، ٍ خْت سٌدص افتجبض هسل SPSSافعاض فطیسهي ثب استفبزُ اظ ًطم
ضّجطی فسالت هحَض اظ تحلیل فبهلی اوتطبفی ٍ تبییسی ٍ ثطاظش 

 اًدبم گطفت.   PLSافعاض هسل ثب استفبزُ اظ ًطم
 

 تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب
 ٍ ویفی ثرص زٍ زض زازُ ّب، تحلیل ٍ تدعیِ اظ حبغل یبفتِ ّبی

-ب ضٍشویفی ث ّبیزازُ ٍ تحلیل است. تدعیِ ضسُ اضائِ ووی
ّب، ضٌبسی ًؾطیِ زازُ ثٌیبز هجتٌی ثط تحلیل هتَى حبغل اظ هػبحجِ

ّب(، وسگصاضی هحَضی وسگصاضی ثبظ )ذلك هفبّین ٍ همَلِ
گط، ظهیٌِ، )ضٌبسبیی همَلِ هحَضی، ضطایظ فلی، ضطایظ هساذلِ

ضاّجطزّب ٍ پیبهسّب( ٍ وسگصاضی اًتربة )ذلك ًؾطیِ( ٍ تَسقِ 
 سبذت اظ پس ثبضس. ّوچٌیيهسل ضّجطی فسالت هحَض هی

 پژٍّص، ویفی هطحلِ اظ حبغل ّبییبفتِ ثطهجٌبی پطسطٌبهِ
 هطحلِ: الف( تحلیل  زٍ زض ًیع ووی زازُ ّبی تحلیل ٍ تدعیِ

ٍضقیت ضّجطی فسالت هحَض زض ثیي  ٍ ة( تحلیل  ّبزازُ تَغیفی
 ضسیس. اًدبم هسیطاى هساضس اثتسایی ثِ

-ثب استفبزُ اظ ًطم 2ٍ  1سَال زض ایي پژٍّص خْت پبسرگَیی ثِ 
ّبی ضّجطی ثٌسی اثقبز ٍ هَلفِثِ زستِ  MAWqdaافعاض 

فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی پطزاذتِ ضسُ است. 
ّبی سبظًسُ ضّجطی فسالت هحَض ثٌسی اثقبز ٍ هَلفِخْت اٍلَیت

، ٍ خْت سٌدص SPSSافعاض اظ آظهَى فطیسهي ثب استفبزُ اظ ًطم
ل ضّجطی فسالت هحَض اظ تحلیل فبهلی اوتطبفی ٍ تبییسی افتجبض هس

 اًدبم گطفت.   PLSافعاض ٍ ثطاظش هسل ثب استفبزُ اظ ًطم
اٍلَیت ثٌسی اثقبز ٍ هَلفِ ّبی سبظًسُ ضّجطی فسالت زض  -3سَال

 هسیطیت هساضس اثتسایی ضْطتْطاى چگًَِ است؟
 

 هیبًگیي ضتجِ اثقبز سبظًسُ هسل ضّجطی فسالت هحَض
 02/3 ضطایظ فلی

 68/2 پسیسُ ضّجطی فسالت هحَض
 10/3 ضاّجطزّب ٍ الساهبت

 63/2 ایضطایظ ظهیٌِ
 73/4 ضطایظ هساذلِ گط

 84/4 پیبهسّب
n= 302 , df= 5 , x

2
= 526/449 , p-value= 000/0 

-زٍ ثِثب تَخِ ثِ خسٍل فَق ٍ ثب تأویس ثط هیعاى هدصٍض وبی
زاض است،  هقٌی 000/0سغح (، وِ زض 526/449آهسُ )زست

هحَض تَاى هغطح ًوَز وِ هیعاى اذتالف اثقبز ضّجطی فسالت هی
زست آهسُ اٍلَیت ضفبیت ظیط هتفبٍت ثَزُ است. ثط اسبس ًتبیح ثِ

 ثبضس:ّب ثِ ضطح ظیط هیهمیبس
ضاّجطزّب ٍ -3گط؛ضطایظ هساذلِ -2پیبهسّب .1

ضطایظ -6هحَض؛پسیسُ ضّجطی فسالت -5ضطایظ فلی؛-4الساهبت؛
 ای. ظهیٌِ
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ٍضقیت هَخَز ضّجطی فسالت هحَضزض هسیطیت هساضس  -4سَال
 اثتسایی ضْطتْطاى چگًَِ است؟

 هیبًگیي ضتجِ هؤلفِ
 66/1 فَاهل سبظهبًی
 34/1 فَاهل ًگطضی

n= 302 , df= 1 , x
2
= 882/33 , p-value= 000/0 

 
ثط هیعاى هدصٍض ثب تَخِ ثِ خسٍل فَق زض ضطایظ فلی ٍ ثب تأویس 

زاض  هقٌی 000/0(، وِ زض سغح 882/33آهسُ )زستزٍ ثِوبی
ّبی سبظًسُ تَاى هغطح ًوَز وِ هیعاى اذتالف هَلفِ است، هی

زست آهسُ اٍلَیت ضطایظ فلی هتفبٍت ثَزُ است. ثط اسبس ًتبیح ثِ
 ثبضس:ّب ثِ ضطح ظیط هیضفبیت ظیط همیبس

 فَاهل ًگطضی. -2فَاهل سبظهبًی-1
 زض ضطایظ پسیسُ ضّجطی فسالت هحَض: 

 هیبًگیي ضتجِ هؤلفِ
ّبی الگَّبی ضفتبضی ٍ ٍیژگی

 اذاللی
46/2 

حوبیت اظ عطیك اضتجبعبت 
 زٍخبًجِ

86/2 

 53/2 تمَیت ضفتبض اذاللی
 15/2 گیطیتػوین

n= 302 , df= 3 , x
2
= 837/47 , p-value= 000/0 

 زض ضطایظ ضاّجطزّب ٍ الساهبت:
 هیبًگیي ضتجِ هؤلفِ

 73/1 تحمك پبزاش اظ عطیك فولىطز
 27/1 تحمك اّساف اظ عطیك پبزاش

n= 302 , df= 1 , x
2
=272/67  , p-value= 000/0 

 زض ضطایظ ظهیٌِ ای:
 هیبًگیي ضتجِ هؤلفِ

وٌٌسُ ضفتبضّبی فَاهل تطَیك
 فبزالًِ

37/1 

فَاهل تحسیسوٌٌسُ ضفتبضّبی 
 فبزالًِ

63/1 

n= 302 , df= 1 , x
2
=222/22 , p-value= 000/0 
 زض ضطایظ هساذلِ گط:

 ًگیي ضتجِهیب هؤلفِ
 11/2 تفبٍت ّبی هسیطاى

 93/1 ّبی وبضوٌبىتفبٍت
 96/1 تغییطات هسیطاى

n= 302 , df= 2 , x
2
=845/5 , p-value= 000/0 

 زض ضطایظ پیبهسّب:
 هیبًگیي ضتجِ هؤلفِ

 81/1 پیبهسّبی هطثَط ثِ هساضس
 18/2 پیبهسّبی هطثَط ثِ وبضوٌبى
 01/2 پیبهسّبی هطثَط ثِ هساضس

n= 302 , df= 2 , x
2
=203/25, p-value= 000/0 

 

 
چِ عطحی اظ هسل ضّجطی فسالت هحَضثطای هسیطیت هساضس اثتسایی هٌبست است؟-5سَال

 ووتطیي ثیطتطیي
اذتالف 
 هیبًگیي

T 
اًحطاف 

 هقیبض
 اثقبز ّبهؤلفِ

 فَاهل سبظهبًی 805/0 77 582/3 491/3 674/3
 فَاهل ًگطضی 813/0 69 243/3 151/3 335/3 ضطایظ فلی

 ول 694/0 86 447/3 368/3 525/3
 ّبی اذاللیالگَّبی ضفتبضی ٍ ٍیژگی 711/0 83 400/3 319/3 480/3

ضّجطی 
فسالت 
 هحَض

 حوبیت اظ عطیك اضتجبعبت زٍخبًجِ 816/0 74 515/3 423/3 608/3
 اذاللیتمَیت ضفتبض  658/0 90 433/3 358/3 507/3
 گیطیتػوین 738/0 78 329/3 246/3 413/3
 ول 667/0 88 396/3 320/3 471/3
ضاّجطزّب ٍ  تحمك پبزاش اظ عطیك فولىطز 810/0 81 809/3 717/3 900/3

 الساهبت
 تحمك اّساف اظ عطیك پبزاش 738/0 77 289/3 206/3 373/3
 ول 646/0 94 512/3 439/3 585/3
 ّبی هسیطاىتفبٍت 831/0 85 094/3 000/4 188/4

ضطایظ 
 هساذلِ گط

 ّبی وبضوٌبىتفبٍت 633/0 110 042/3 979/3 114/4
 تغییطات هسیطاى 844/0 81 957/3 861/3 052/4
 ول 590/0 118 035/4 968/3 101/4
ضطایظ  وٌٌسُ ضفتبضّبی فبزالًِفَاهل تطَیك 613/0 93 288/3 219/3 358/3

 ایظهیٌِ
 فَاهل تحسیسوٌٌسُ ضفتبضّبی فبزالًِ 798/0 77 576/3 458/3 666/3
 ول 527/0 111 370/3 311/3 430/3
 پیبهسّبی هطثَط ثِ هساضس 814/0 84 940/3 848/3 032/4

 پیبهسّب
 پیبهسّبی هطثَط ثِ وبضوٌبى 743/0 97 185/4 101/4 269/4
 هسیطاىپیبهسّبی هطثَط ثِ  794/0 89 112/4 022/4 202/4
 ول 624/0 113 094/4 023/4 165/4

ثطای توبم هتغیطّبی پژٍّص ووتط اظ  sigزض خسٍل فَق همساض 
زّس وِ هیبًگیي هتغیطّب ثبالتط اظ حس است وِ ایي ًطبى هی 05/0

ّب ضَز هیبًگیي توبم هؤلفِثبضس. ّوچٌیي هطبّسُ هیهتَسظ هی
ی هتغیطّب زض خبهقِ زّس ٍضقیت ّوِوِ ًطبى هیثبال است 

 ّب اظ تَافك ًسجی ثطذَضزاضًس.ی هؤلفِهغلَة است، یب ّوِ

هسل ضّجطی فسالت هحَضزض هسیطیت هساضس اثتسایی ضْط -6سَال
 تْطاى تب چِ حس اظ افتجبض الظم ثطذَضزاض است؟

ثب تَخِ ثِ آظهَى ّوگي ثَزى ثِ هٌؾَض اضظیبثی هسل اًساظُ گیطی 
اٍلیِ اظ پژٍّص تحلیل فبهلی تبئیسی استفبزُ ضس وِ زض حبلت 
ضطایت هقٌبزاضی ٍ هسل اًساظُ گیطی اًقىبسی ثِ ًتبیدی چَى 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               5 / 9

http://mail.islamiclifej.com/article-1-640-en.html


   ي َمکبران شزیعتمداری وزگس 100

 1398، ظهستبى5، ضوبضُ 3زٍضُ  فػلٌبهِ سجه ظًسگی ثب هحَضیت سالهت

ضطایت هسیط استبًساضزضسُ )ثبض فبهلی( هتغیطّبی ضطایظ فلی، 
-زّب ٍ الساهبت، ضطایظ هساذلِهحَض، ضاّجطپسیسُ ضّجطی فسالت

ثبضس؛ ٍ ّوچٌیي هی 5/0ای ٍ پیبهسّب ثبالتط اظ گط، ضطایظ ظهیٌِ
 ثبضٌس.هی 96/1توبم سؤاالت ثبالتط اظ  tهمساض 

 
 سَال اغلی: هسل ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی ضْط تْطاى چگًَِ است؟

Communa
lity 

R
2

 cv.com Q
2 (

Cv.Red
)

 اثقبز ّبهؤلفِ 

 ضطایظ فَاهل سبظهبًی 498/0 594/0 838/0 594/0
 فلی

 فَاهل ًگطضی 420/0 637/0 665/0 637/0
 ول 468/0 468/0 - 468/0
 ّبی اذاللیالگَّبی ضفتبضی ٍ ٍیژگی 425/0 463/0 878/0 480/0

 
پسیسُ ضّجطی 
 فسالت هحَض

 حوبیت اظ عطیك اضتجبعبت زٍخبًجِ 436/0 606/0 766/0 588/0
 تمَیت ضفتبض اذاللی 351/0 429/0 821/0 426/0
 گیطیتػوین 421/0 481/0 880/0 480/0
 ول 113/0 409/0 281/0 410/0
ضاّجطزّب ٍ  تحمك پبزاش اظ عطیك فولىطز 643/0 725/0 875/0 722/0

 الساهبت
 اظ عطیك پبزاشتحمك اّساف  194/0 394/0 653/0 485/0
 ول 273/0 392/0 421/0 411/0
 ّبی هسیطاىتفبٍت 559/0 803/0 697/0 803/0

ضطایظ 
 هساذلِ گط

 ّبی وبضوٌبىتفبٍت 400/0 468/0 858/0 468/0
 تغییطات هسیطاى 386/0 660/0 466/0 660/0
 ول 413/0 413/0 - 413/0
-ضطایظ ظهیٌِ ضفتبضّبی فبزالًِوٌٌسُ فَاهل تطَیك 338/0 372/0 911/0 472/0

 ای
 فَاهل تحسیسوٌٌسُ ضفتبضّبی فبزالًِ 449/0 501/0 297/0 501/0
 ول 384/0 384/0 - 484/0
 پیبهسّبی هطثَط ثِ هساضس 340/0 344/0 494/0 688/0

 پیبهسّب
 پیبهسّبی هطثَط ثِ وبضوٌبى 587/0 422/0 819/0 718/0
 پیبهسّبی هطثَط ثِ هسیطاى 381/0 326/0 850/0 785/0
 ول 328/0 472/0 302/0 479/0

Rثب تَخِ ثِ همساض 
ّبی پژٍّص هحبسجِ ضسُ است ثطای سبظُ 2

وِ ثب تَخِ ثِ سِ همساض هالن، لَی ثَزى ثطاظش هسل سبذتبضی 
ثطای هتغیطّبی ضطایظ فلی،  cv.comسبظز. همساض ضا تأییس هی

-هحَض، ضاّجطزّب ٍ الساهبت، ضطایظ هساذلِپسیسُ ضّجطی فسالت
ّبی آى ثطاظش لَی هسل ای ٍ پیبهسّب ٍ هؤلفِگط، ضطایظ ظهیٌِ

Qضَز. ّوچٌیي همساض ( تأییس هیcv.comگیطی )اًساظُ
ثطای  2

هحَض، ضاّجطزّب ٍ هتغیطّبی ضطایظ فلی، پسیسُ ضّجطی فسالت
-ای ٍ پیبهسّب ٍ هؤلفِگط، ضطایظ ظهیٌِهبت، ضطایظ هساذلِالسا

ثبضس؛ ثٌبثطایي ثطاظش هسل سبذتبضی  ّبی آى هٌبست هی
(cv.Redتأییس هی ).ضَز 

 ثطاظش هسل ولی
GOFهقیبض 

1 
گیطی ٍ )ثطاظش هسل ولی( ّط زٍ ثرص هسل اًساظُ GOFهمساض 

-ثِ 36/0ٍ  25/0، 01/0وٌس وِ سِ همساض سبذتبضی ضا وٌتطل هی
هقطفی ضسُ   GOFفٌَاى همبزیط ضقیف، هتَسظ ٍ لَی ثطای

ثِ هیعاى  GOFزست آهسُ ثطای است. ثب تَخِ ثِ همساض ثِ
 ضَز.، ثطاظش ثسیبض هٌبست ٍ لَی هسل ولی تأییس هی385/0

 ثحث ٍ ًتیدِ گیطی
اظ چبضچَة  حبغل ویفی ّبییبفتِ اظ حبغل ًتبیح اسبس ثط

وسگصاضی اًتربثی  هحَضی ٍ ثبظ، وسگصاضی ّب، ًؾطی، هػبحجِ
-همَلِ اغلی ًبم 6تَاى اثقبز الگَی ضّجطی فسالت هحَض زض هی

ضطایظ فلی،  -1ّب فجبضتٌس اظ: ثٌسی ًوَز. ایي همَلِگصاضی ٍ عجمِ
  -4ضاّجطزّب ٍ الساهبت   -3هحَض، پسیسُ ضّجطی فسالت -2

 ّب.پیبهس -6، ضطایظ هساذلِ گط، -5ای، ضطایظ ظهیٌِ
سَال اٍل: ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی ضْط 

 تْطاى هطوت اظ چِ اثقبزی است؟
_________________________________ 
1 Goodness of Fit 

زض پبسد ثِ سَال اٍل پژٍّص وِ الگَی ضّجطی فسالت هحَض اظ 
سبظی چِ اثقبزی تطىیل ضسُ است؟ زض اًتْبی هطحلِ زٍم ًؾطیِ

ثبضس ٍ چبضچَة ثٌیبز وِ وسگصاضی وسگصاضی هحَضی هیزازُ
 -1ّب فجبضتٌس اظ: تَاى ثیبى ًوَز وِ  ایي همَلِپژٍّص هی ًؾطی

ضاّجطزّب ٍ  -3هحَض، پسیسُ ضّجطی فسالت -2ضطایظ فلی، 
 پیبهسّب. -6ضطایظ هساذلِ گط،  -5ای، ضطایظ ظهیٌِ -4الساهبت  

سَال زٍم: ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی ضْط 
 ّبیی است؟تْطاى هطوت اظ چِ هَلفِ

عجك ًتبیح وسگصاضی ثبظ ٍ هحَضی ضطایظ فلی زض ایي پژٍّص زض 
گیطز  زض ایي پژٍّص هَلفِ زٍ زستِ سبظهبًی ٍ ًگطضی لطاض هی

ّبیی هبًٌس  ًیبظ ثِ ّوىبضی وبضوٌبى، فَاهل سبظهبًی ثب ضبذع
هحیظ وبضی هغلَة ٍ ًگْساضی ٍ حفؼ وبضوٌبى هَضز سٌدص 

ّبیی هبًٌس ل ًگطضی ضبذعگیطز. ثطای سٌدص هَلفِ فَاهلطاض هی
زیسگبُ اًسبًی ثِ وبضوٌبى هساضس ٍ الگَ ثَزى هسیط هسضسِ زض 

 ًؾط گطفتِ ضسُ است.
ّبیی عجك ًتبیح ثطای سٌدص هَلفِ تمَیت ضفتبض اذاللی، ضبذع

هبًٌس ّسایت اذاللی، ضفبیت اغَل اذاللی، توبیل ثِ اًدبم وبض 
هَضَفبت  ذَة، استفبزُ هٌبست اظ اثعاضّب زض ضسیسگی ثِ

هطثَط ثِ هسبئل اذاللی، تَظیـ هعایب هتٌبست ثب هیعاى هطبضوت ٍ 
تَظیـ هعایب هتٌبست ثب ًیبظّب زض ًؾط گطفتِ ضسُ است. هَلفِ 

ّبیی هبًٌس پطّیع اظ فػجیت، ٍضَح ًمص، گیطی ثب ضبذعتػوین
تسْین لسضت، ًؾبضت ثط فولىطز وبضوٌبى، پبسرگَیی زض لجبل 

بت، غحت تػویوبت، هقطف ّوِ تػوین ّب، ثجبت تػویو
تَخْبت، لبثلیت اغالح، هتىی ثَزى تػویوبت ثط هَاظیي اذاللی 
ٍ ٌّدبضّبی پصیطفتِ ضسُ ٍ هطبضوت زض تػویوبت هَضز سٌدص 
لطاض گطفت. عجك ًتبیح وسگصاضی ثبظ ٍ هحَضی ضاّجطزّب ٍ 
الساهبت ثب زٍ هَلفِ تحمك پبزاش اظ عطیك فولىطز ٍ تحمك اّساف 

بزاش هَضز سٌدص لطاض گطفت عجك ًتبیح تحمك اّساف اظ عطیك پ
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ّبیی هبًٌس آگبّی ٍ تَخِ ثِ ضفـ اظ عطیك پبزاش ثب ضبذع
ًیبظّبی وبضوٌبى، همبیسِ ٍ ًؾبضت فبزالًِ، تَخِ ٍ تطرع 
ثرطیسى ثِ وبضوٌبى، ثبظذَضز هٌػفبًِ سٌدیسُ ضسُ است. ضطایظ 

هحَض زض ای یىی اظ زیگط اظ اثقبز الگَ ضّجطی فسالت ظهیٌِ
 هسیطیت هساضس اثتسایی است. 

عجك ًتبیح ایي ثقس، ثب زٍ هَلفِ فَاهل تطَیك وٌٌسُ ٍ فَاهل 
 7تحسیسوٌٌسُ ضفتبضّبی فبزالًِ سٌدیسُ ضسُ است ایي زٍ هَلفِ ثب 

ّبی غیطهبزی، ازضان وبضوٌبى اظ ضبذع هبًٌس فبیسات ٍ پبزاش
، فطٌّگ ّبی هثجت هسیطاى، اضظیبثی فولىطزهحیظ وبض، ٍیژگی

سبظهبًی ثِ فٌَاى فَاهل تطَیك وٌٌسُ ضفتبضّبی فبزالًِ ٍ لَاًیي ٍ 
عجك ًتبیح وسگصاضی ثبظ ٍ هحَضی پیبهسّب ثب سِ هَلفِ پیبهسّبی 
هطثَط ثِ هساضس، پیبهسّبی هطثَط ثِ وبضوٌبى، پیبهسّبی 
هطثَط ثِ هسیطاى هَضز سٌدص لطاض گطفت همطضات، فسبز ازاضی 

سوٌٌسُ ضفتبضّبی فبزالًِ هَضز سٌدص لطاض ثِ فٌَاى فَاهل تحسی
ضبذع هبًٌس اًتمبز ٍ پیطٌْبزات  7اًس. ایي سِ هَلفِ ثب گطفتِ

ٍضی، سبظًسُ، ثبظذَضز سبظهبًی ثِ فٌَاى پیبهسّبی، ثْجَز ثْطُ
تَاًوٌسسبظی وبضوٌبى ٍ ضفتبض ضْطًٍس سبظهبًی ثِ فٌَاى پیبهسّبی 

هجتٌی ثط افتوبز ٍ  ّبیی چَى ضاثغِهطثَط ثِ وبضوٌبى ٍ ضبذع
احسبس اضظضوٌسی زض وبض ثِ فٌَاى پیبهسّبی هطثَط ثِ هسیطاى 

 اًس.هَضز سٌدص لطاض گطفتِ
ّبی سبظًسُ ضّجطی فسالت ثٌسی اثقبز ٍ هَلفِسَال سَم: اٍلَیت

 هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی ضْط تْطاى چگًَِ است؟
اظ آظهَى  زض ایي لسوت اظ پژٍّص ثطای پبسرگَیی ثِ سَال سَم

ّبی فطیسهي استفبزُ ضس. عجك ًتبیح هیعاى اذتالف اثقبز ٍ هَلفِ
 هحَض هتفبٍت ثَزُ است. سبظًسُ ضّجطی فسالت

ّبی سبظًسُ هسل ضّجطی فسالت ثٌسی هَلفًِتبیح هطتجظ ثب اٍلَیت
هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی ًطبى زاز وِ ثبالتطیي هیبًگیي 

سبظًسُ ضطایظ فلی هطتجظ ثب فَاهل سبظهبًی ّبی ضتجِ اظ ثیي هَلفِ
ّبی پسیسُ ضّجطی فسالت هحَض هطتجظ ثب (، اظ ثیي هَلف66/1ِ)

ّبی (؛ اظ ثیي هَلف86/2ِحوبیت اظ عطیك اضتجبعبت زٍخبًجِ )
ضاّجطزّب ٍ الساهبت هطتجظ ثب تحمك پبزاش اظ عطیك فولىطز 

فَاهل ای هطتجظ ثب ّبی ضطایظ ظهیٌِ(؛ اظ ثیي هَلف73/1ِ)
گط ( ٍ اظ ثیي ضطایظ هساذل63/1ِتحسیسوٌٌسُ ضفتبضّبی فبزالًِ )

( است. ّوچٌیي هطرع ضسُ 11/2ّبی هسیطاى )هطتجظ ثب تفبٍت
ّبی پیبهسّب ثِ پیبهسّبی است وِ ثبالتطیي هیبًگیي اظ ثیي هَلفِ

 ( اذتػبظ زازُ ضسُ است.18/2هطثَط ثِ وبضوٌبى )
فسالت هحَض زض هسیطیت سَال چْبضم: ٍضقیت هَخَز ضّجطی 
 هساضس اثتسایی ضْط تْطاى چگًَِ است؟

زض ایي پژٍّص ثطای تقییي ٍضقیت هَخَز ضّجطی فسالت هحَض 
ته t زض هسیطیت هساضس اثتسایی ضْط تْطاى اظ آظهَى 

استفبزُ ضسُ است. عجك ًتبیح ٍضقیت ضطایظ فلی، پسیسُ  ای ًوًَِ
ای، ایظ ظهیٌِهحَض، ضاّجطزّب ٍ الساهبت، ضطضّجطی فسالت

ثبضس. ضطایظ هساذلِ گط ٍ پیبهسّب  ثبالتط اظ حس هتَسظ هی
ّب ثبال است وِ ًطبى ضَز هیبًگیي توبم هؤلفِّوچٌیي هطبّسُ هی

 ی هتغیطّب زض خبهقِ هغلَة استزّس ٍضقیت ّوِهی
سَال پٌدن: چِ عطحی اظ هسل ضّجطی فسالت هحَض ثطای هسیطیت 

 هساضس اثتسایی هٌبست است؟
ض پبسد ثِ سَال پٌدن پژٍّص اظ چبضچَة ًؾطی پژٍّص ٍ ز

ثٌیبز استفبزُ سبظی زازُوسگصاضی اًتربثی وِ هطحلِ سَم ًؾطیِ
 ضسُ است

 
 
 

 
 
 

سَال ضطن: هسل ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی 
 ضْط تْطاى تب چِ حس اظ افتجبض الظم ثطذَضزاض است؟

افتجبض هسل ضّجطی فسالت هحَض اظ تحلیل فبهلی خْت سٌدص 
 PLSافعاض اوتطبفی ٍ تبییسی ٍ ثطاظش هسل ثب استفبزُ اظ ًطم

استفبزُ ضسُ است. ثب تَخِ ثِ ًتبیح ضطایت هسیط استبًساضزضسُ )ثبض 
هحَض، ضاّجطزّب ٍ فبهلی( ضطایظ فلی، پسیسُ ضّجطی فسالت

ٍ پیبهسّب ثبالتط اظ  ایگط، ضطایظ ظهیٌِالساهبت، ضطایظ هساذلِ
-هی 96/1توبم سؤاالت ثبالتط اظ  tثبضس؛ ٍ ّوچٌیي همساض هی 5/0

 ثبضٌس.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح آظهَى ّوگي ثَزى اثقبز ضطایظ فلی، پسیسُ 

گط، هحَض، ضاّجطزّب ٍ الساهبت، ضطایظ هساذلِضّجطی فسالت
ثبضس؛ ٍ ّوچٌیي همساض هی 5/0ای ٍ پیبهسّب ثبالتط اظ ضطایظ ظهیٌِ

t ِثبضٌس. هی 96/1ّب ثبالتط اظ توبهی هَلف 
Rسبذتبضی همساض  ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثطاظش هسل

2 ،cv.com   ٍ
Qهمساض 

سبظز. لَی ثَزى ثطاظش هسل سبذتبضی ضا تأییس هی 2
)ثطاظش هسل ولی( ثِ  GOFزست آهسُ ثطای ّوچٌیي همساض ثِ

-هٌبست ٍ لَی هسل ولی ضا تأییس هی، ثطاظش ثسیبض 385/0هیعاى 
 وٌس. 

سَال اغلی: هسل ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس اثتسایی 
 ضْط تْطاى چگًَِ است؟

زض ایي پژٍّص زض چبضچَة ًؾطی ثط ایي هَضَؿ تبویس ضسُ است 
وِ ثطای اضائِ هسل ضّجطی فسالت هحَض، فالٍُ ثط ظهیٌِ ثِ ضاثغِ 

ضَز. لصا هسل ًْبیی پیطٍ تَخِ هی -ضّجطی، پیطٍ ٍ ضاثغِ ضّجط
 گطزز پژٍّص ثِ ضطح ظیط هقطفی هی

 

 شزایط سمیىٍ ای

وٌٌسُ ضفتبضّبی فَاهل تطَیك
 فبزالًِ

فَاهل تحسیسوٌٌسُ ضفتبضّبی 
 فبزالًِ

 

فَاهل تحسیسوٌٌسُ ضفتبضّبی 
 فبزالًِ

 پیبمدَب 

 پیبهسّبی هطثَط ثِ هساضس
 پیبهسّبی هطثَط ثِ وبضوٌبى

 پیبهسّبی هطثَط ثِ هسیطاى
 

 شزایط مداخلٍ گز

 تفبٍت ّبی هسیطاى
 ّبی وبضوٌبىتفبٍت

 تغییطات هسیطاى
 

 تغییطات هسیطاى

 

 راَبزدَب ي اقدامبت

 تحمك پبزاش اظ عطیك فولىطز
 تحمك اّساف اظ عطیك پبزاش

 

 

 

 محًرپدیدٌ رَبزی عدالت 

 ّبی اذاللیالگَّبی ضفتبضی ٍ ٍیژگی
 حوبیت اظ عطیك اضتجبعبت زٍ خبًجِ

 تمَیت ضفتبض اذاللی

 تػوین گیطی

 شزایط علی

 فَاهل سبظهبًی
 فَاهل ًگطضی
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   ي َمکبران شزیعتمداری وزگس 111

 1398، ظهستبى5، ضوبضُ 3زٍضُ  فػلٌبهِ سجه ظًسگی ثب هحَضیت سالهت

 
 ضىل  هسل ضّجطی فسالت هحَض ثطای هسیطیت هساضس اثتسایی

 
 پیطٌْبزّبی پژٍّص

 ّبی پژٍّصپیطٌْبزّبی هجتٌی ثط یبفتِ
یىی اظ اثقبز هسل ضّجطی فسالت ثطای  "ضطایظ فلی"عجك ًتبیح 

سَق زازى هسیطاى ثِ سوت ثطٍظ ضفتبضّبی فبزالًِ ضٌبذتِ ضسُ 
 گطزز وِ:است. لصا پیطٌْبز هی

ّبی ضططزض اًتػبة هسیطاى هساضس اثتسایی، فالٍُ ثط پیص -
گیطی ضَز ٍ ّبی ضفتبضی ثْطُآظهَىّبی ضرػی، اظ ضغلی ٍ پبیِ

علجی، ّوطاستبیی ضفتبضّبیی چَى زٍضی اظ تقػت، غطٍض ٍ خبُ
حطف ٍ فول، پطّیع اظ ضقبضظزگی، تقْس ثِ فسالت ٍ ... لحبػ 

 گطزز. 
هسیطاى ثبیس زیسگبُ اًسبًی ثِ وبضوٌبى ذَز زاضتِ ثبضٌس ٍ اظ  -

 وٌتطل وطزى آًْب ثِ عَض زائن ثپطّیعًس. 
ّبی ضطایظ فلی، ضطایظ سبظهبًی است اظ هَلفِیىی زیگط  -

وِ زض ثطٍظ ضفتبضّبی فبزالًِ هسیطاى هساضس اثتسایی هَثط است. 
لصا ثبیس ثِ فَاهل سبظهبًی هبًٌس ًیبظ ثِ ّوىبضی وبضوٌبى، هحیظ 
 وبضی هغلَة ٍ ًگْساضی ٍ حفؼ وبضوٌبى زض هساضس تَخِ ضَز. 

گًَبگَى،  ّبی هرتلف زض افطازثِ زلیل ٍخَز تَاًبیی -
ضَز. ثٌبثطایي هسیطاى ّوىبضی وبضوٌبى ثبفث اًدبم ثْتط وبضّب هی

هساضس ثبیس همسهبت وبض ضا فطاّن ًوَزُ ٍ اًدبم آى ضا ثط اسبس 
 تفَیض اذتیبض وبضوٌبى ٍاگصاض ًوبیٌس.  

یىی اظ اثقبز اغلی هسل ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت هساضس 
است وِ عجك ًتبیح زض  "پسیسُ ضّجطی فسالت هحَض"اثتسایی 

ّبی هساضس اثتسایی زض حس هغلَة است. لصا خْت تمَیت هَلفِ
 گطزز وِ:آى پیطٌْبز هی

گطزز وِ زض ٌّگبم اخطای ثِ هسیطاى هساضس تَغیِ هی -
الگَّبی  "هحَض، توبهی اخعای فطایٌسی الگَ ضبهل ضّجطی فسالت

ٍ ّبی اذاللی، حوبیت اظ عطیك اضتجبعبت زضفتبضی ٍ ٍیژگی
ضا هسًؾط لطاض زازُ ٍ  "گیطیخبًجِ، تمَیت ضفتبض اذاللی ٍ تػوین

ّبی اغلی ثِ اضتجبط تقبهلی ظهیٌِ، ضّجط ٍ پیطٍاى ثِ فٌَاى ضبذع
 ضّجطی فسالت هحَض تَخِ ثیطتطی هجصٍل ًوبیس. 

ایي ًَؿ ضّجطی ًیبظهٌس تَسقِ استبًساضزّبی اذاللی ثطای ازاضُ 
ساضزّبی اذاللی ثِ عَض هؤثط زض ضفتبضّبی وبضوٌبى ٍ اخطای استبً

ضفتبضّبی هسیطاى است. لصا ّوَاضُ هسیطاى ثبیس ثِ الگَّبی ضفتبضی 
 ّبی اذاللی تَخِ ثیطتطی وٌٌس.ٍ ٍیژگی

یىی اظ اثقبز هْن زیگط هسل ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت 
است وِ عجك ًتبیح زض  "ضاّجطزّب ٍ الساهبت"هساضس اثتسایی 

هغلَة است. لصا خْت تمَیت ٍ وبضثطز  هساضس اثتسایی زض حس
 گطزز وِ:ّبی آى زض هسیطیت هساضس پیطٌْبز  هیهَلفِ

سبظ ٍ وبضّبی الظم ثطای ثٌیبى ًْبزى سیستن پبزاش، ّوچٌیي  -
ّب اتربش ضَز تب ّبی ترػیع ایي پبزاشّب ٍ ضٍیِاغالح آییي ًبهِ

ب ٍ ّبی ضاّجطزّوِ یىی اظ هَلفِ  تحمك پبزاش اظ عطیك فولىطز
 الساهبت است پیبزُ سبظی ضَز. 

ّبی ّبی سٌتی ٍ تطَیك اضائِ ضاُ حلفبغلِ گطفتي اظ اضظش -
تَاًس ثِ فٌَاى ضاّىبض خسیس اظ ضاُ اضائۀ پبزاش ثِ افىبض ًَ هی

 ضسُ تقییي ّسف ثِ زستیبثی اظای زض هسیطاى اضائِ گطزز. ظیطا اگط
 فسالت اظ طیثْت ازضان آًْب زٌّس، لطاض تطَیك هَضز وبضوٌبى ضا

 زاضت.  ذَاٌّس سبظهبًی
 ثط ّبپبزاش ثَزى هٌػفبًِ ٍ فبزالًِ ثِ ّب،پبزاش هَضز زض -

 وبضوٌبى تطَیك چٌیي ٍ ّن تالش هیعاى ٍ وبضّب ویفیت اسبس
 وٌٌس. تَخِ

عجك ًتبیح یىی اظ اثقبز زیگط هسل ضّجطی فسالت هحَض زض 
است. لصا خْت تمَیت  "ایضطایظ ظهیٌِ"هسیطیت هساضس اثتسایی 

لَاًیي ٍ همطضات ٍ وبّص فسبز ازاضی زض هسیطیت هساضس پیطٌْبز 
 گطزز وِ:هی
 ضجِ ّطگًَِ ضفـ ٍ ّبپطزاذت زض ضفبفیت ثطای تساثیطی -

 ٍ وبض لَاًیي ظهیٌِ زض ضا ّبییثبیس آهَظش وبض ایي اًسیطیس. ثطای
 وبضوٌبىثطای  آى ثب هطتجظ ّبیًبهِ آییي ٍ زستوعز ٍ حمَق ًؾبم

 حوبیت اظ عطیك اضتجبعبت زٍ خبًِج

 رَبز

 فَاهل ًگطضی

 تغییطات هسیطاى

 پیبهسّبی هطثَط ِث هسیطاى

 تفبٍت ّبی هسیطاى

 سمیىٍ / مًقعیت

 فَاهل سبظهبًی

وٌٌسُ                 فَاهل تطَیك

 ضفتبضّبی فبزالًِ

فَاهل تحسیسوٌٌسُ ضفتبضّبی 

 فبزالًِ

 پیبهسّبی هطثَط ِث هساضس

 
 

 

 

فَاهل تحسیسوٌٌسُ ضفتبضّبی 

 فبزالًِ

 

 پیزي

 ّبی وبضوٌبىتفبٍت

پیبهسّبی هطثَط ِث 

 وبضوٌبى

 

 

 

 

 

 تغییطات هسیطاى

 

 رَبزی

تحمك پبزاش اظ عطیك 

 فولىطز

عطیك تحمك اّساف اظ 

 پبزاش

 

 

 

 ّبی اذاللیالگَّبی ضفتبضی ٍ ٍیژگی ّبی اذاللیالگَّبی ضفتبضی ٍ ٍیژگی

 تمَیت ضفتبض اذاللی                                       

 گیطیتػوین تمَیت ضفتبض اذاللی               

 تمَیت ضفتبض اذاللی                                       

 گیطیتػوین گیطیتػوین

 تمَیت ضفتبض اذاللی                                       

 تمَیت ضفتبض اذاللی                                       
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 112... ي رفتبری الگًَبی) محًر عدالت رَبزی مدل طزاحی  
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 زضیبفتی هساضس، وبضوٌبى ّبیزغسغِ اظ آٍضز. ظیطا یىی فطاّن
 است.

وٌٌسُ ضفتبضّبی فبزالًِ زض هساضس، یىی اظ فَاهل تطَیك -
گطزز وِ غیطهبزی است. لصا پطٌْبز هی ّبیپبزاش ٍ فبیسات
 هجٌبی ثط ًِ ثبضس افطاز لیبلت ٍ ضبیستگی هجٌبی ثط ثبیس ّبپبزاش
 گطایی.  فبهیل ٍ ثب هسیطاى ضاثغِ

عجك ًتبیح یىی اظ اثقبز هطتجظ ثب هسل ضّجطی فسالت هحَض زض 
است. لصا خْت  "گطضطایظ هساذلِ"هسیطیت هساضس اثتسایی 

-ّبی آى زض هسیطیت هساضس پیطٌْبز هیتمَیت یب وبّص هَلفِ
 گطزز وِ:

ّبی آًبى هحتطم وبضوٌبى هساضس ثسٍى تَخِ ثِ تفبٍت -
ت ثِ آًبى ثب تَخِ ثِ ًیبظّبی سغح ضوطزُ ٍ تىطین ضًَس، ذسه

 ضیعی ضَز. ثبالیطبى ثطًبهِ
فَاهل هتقسزی لعٍم آهَظش ضغلی ٍ یبزگیطی هستوط هسیطاى ضا 

وٌٌس. یىی اظ ایي فَاهل تغییط زض هسیطیت هساضس است هغطح هی
آٍضز. لصا ضطوت ٍخَز هی-وِ ًیبظ ثِ آهَظش ٍ یبزگیطی ضا ثِ

ّبی ترػػی )ضغلی( ثطای افعایص  هسیطاى هساضس اثتسایی زض زٍضُ
 وبضایی ٍ ٍ اثطثرطی الگَی ضّجطی فسالت هحَض ضطٍضی است

یىی اظ اثقبز هطتجظ ثب هسل ضّجطی فسالت هحَض زض هسیطیت 
است. عجك ًتبیح اّتوبم ثِ اخطای زضست  "پیبهسّب"هساضس اثتسایی 

ضاّجطزّبی ضّجطی فسالت هحَض، ثطای هسیطاى هساضس ضاثغِ 
افتوبز ٍ احسبس ضضبیت ٍ اضظضوٌسی زض وبض؛ ثطای هجتٌی ثط 

ٍضی، تَاًوٌسسبظی، اضتمبی ضفتبض ضْطًٍسی پیطٍاى ثْجَز ثْطُ
سبظهبًی، ٍ ثطای هساضس اًتمبزات ٍ پیطٌْبزات سبظًسُ ٍ افعایص 

-ثبظذَضز سبظهبًی هٌبست ضا زض پی ذَاّس زاضت. لصا پیطٌْبز هی
 گطزز وِ:

لت هحَض ثیص اظ گصضتِ زض ضاّجطزّب ٍ الساهبت ضّجطی فسا -
 هسیطیت هساضس هَضز تَخِ لطاض گیطز.

 هعیت ضلبثتی وست خْت ّوچٌیي اگط هسیطاى هساضس زض -
 ٍالـ زض ثپطزاظز، وبضوٌبى ّبیهْبضت تَسقِ ثِ هستوط ثِ عَض

 ایدبز وٌس تَاًوٌسی وبضوٌبى افعایص یبیس.  ًَآٍض خَی
هسیطاى ثسٍى گصض اظ ایدبز یه پل اضتجبعی هستمین ثیي وبضوٌبى ٍ 

فیلتطّبی سلسلِ هطاتجی ًؾیط غٌسٍق پیطٌْبزات ٍ اًتمبزات سبظًسُ 
هٌدط ثِ افعایص ًؾبضت ٍ ثْجَز اخطای لَاًیي ضسُ ٍ ثستط اخطای 

 فسالت ّوَاض گطزز.
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