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Designing a model to increase the profitability of Tehran sports clubs using 

digital marketing 

Abstract: 

This research by researching and interviewing experts, economists, faculty 

members (sports marketing, industrial management with world-class production 

orientation) and managers in the field of sports to develop a qualitative model of 

economic development of Iran's sports industry. The research is mixed 

(qualitative-quantitative). First, the qualitative method was used to collect 

variables in the real context through interviews, and then the required analyzes 

were performed quantitatively. In the management of sports marketing on social 

media, statistical analysis of this research was performed at two levels. At the 

qualitative level, the grand theory method was used, and at the quantitative level, 

the analysis was performed using the structural equation modeling method. The 

results can be said that there is a positive and significant relationship between the 

10 main factors and 54 sub-factors and digital marketing and these results show 

that by increasing each of the identified factors and its sub-factors can be expected 

to the amount of marketing obtained. Digital in companies to promote or in other 

words identifying factors and sub-factors for implementing digital marketing 

should be considered by companies in order to ensure the applicability of the 

model. Also, for the suitability of the model, good tests were used, which based on 

the results can be said that the model has a good fit. 
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طراحی مدل افزایش سودآوری باشگاه های ورزشی تهران با استفاده از بازاریابی دیجیتال

1معصومه قلعه نویی

2محمد صفانیا علی

3ابوالفضل فراهانی 

4حمیدرضا طالیی

5رضا نیک بخش

چکیده

پژوهش حاضر  اا ا سیرع یقی ت قیقی  و احراحبا اا اصاحرحراتت ددصحرا،،دعاتت دیترالهی   ی قع  

حوزه )اازدسیااع وسزشرعت ادی ی  نرتیصع ااا دیش قودید ،س س ج اناععو و ادی دت حوزه وسزشرع 

پژوهش حاضر  دز عو  مایاصا ) .  اا قدوین ادل سیفع قویریا ددصحرا،ص نرتی  وسزی دی دت پ ،د   

سقعو اع ااشررد. سا ،س مت داصدد اا سوی سیفع اا اقآ موسص اصری ها ،س اا   وددیع دز ی ی  -سیفع

احراحبا پ ،د صا اع شرو، و یربا اا سوی سقع قی یا هاص اوس، عیاز دع اد شرد. ااایا مااسص ،س 

یررال یررااقا  10ایش دز ا  و اصاحررحرریتع س ااش سیفع قیقی ت اا سوی احرراحبات دز ع    ب اات  

،دشرصتدت دیرصفا،ه شرده ق  یا و   هاص داصقایعادی ی  اازدسیااع وسزشرع ،س سیراعا ،س یادی  اسرصقی   

دیرصفا،ه شرد   سوی ا دعد، قئوسصقی یا مااسص دین پژوهش ،س ،و یرح  دع اد شرد. ،س یرح  سیفع دز 

عصایج   قواا اا ص دع اد شرد.  و ،س یرح  سقع ق  یا و قی یا ها اا سوی اددسرازص ایا،   یرا صاس

 و  اثب   سداحا ،ی یصال  اازدسیااع و  یااا   یع 54دنررر ع و   یااا 10 این  سا  ،دشررر    ایات قودت اع

 و  شرده  شرتایرایع  هاص  یااا دز یک ه   د  دیش اا  سا  ایدهد عشرات  عصایج دین  و ،دس،  واو، ایتا،دسص

 دسققا ها  شر س    ،س  ،ی یصال  اازدسیااع داده  ادیر   هاص  ای دت اا  ،دشر   دعص اس قودت اع مت  یوداا زی 

یرازص   پیا،ه  ان    شرتایرایع  یوداا زی   و  یوداا سا  ،دشر   ایات قودت  اع ،یگ   یباس  اا یا  و یااد

 دیقیترات  ادل  او،ت  ساسا ،ص داکرات دز  اصودت  قا  ااشرررد ها  شررر س    قواا اوس،  ااید ،ی یصرال  اازدسیااع

مزاوت هاص عکوئع دیرصفا،ه شرد سا  اا دیرصتا، اا عقو،. هقچتین ان  اتایر  او،ت ادل دز   حانرا

.عصایج اع قودت ایات ،دش  سا ادل دز ا دزی اتایبع ا  وس،دس دی  
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 اقداا

شرردت و  ی یصادعشرردتت ،  عشررو،ت اناع عشررده و  و،ساس ا ی یصادع،  یتدهسا اا یوس   د  ع،س اناع

 .و2021و هقکاسدتت   1)س دا  قیول هسرصتد یتدهاص  م  عدنر  صای ک ها یکعقکتودوژ  صها صعوموس

 یتدهسا معنا سد اا م ستتدعساس ا  ی یصادع، هاصصدیررص دقژ  ی ا،د صها ا ددز شرر س    یاسصاسرر  ی ات،س عص

  ص ق  اا اشرص  ی دز  یسر تع عق ی قحرا،  ین،س د  یااععقش ا اسرصا اازدسستد.  عا ی  هدد ق ی یصادع،

  ی یصرادع ،  صهرا،د،ه  ع  دودع.  شرررو،  ع،س ع   ا  صرا ا  ی یصرالداصکراسد  قیول ،  یتفرکدغ ر  ا ل  

اا سقک    یژهوستتداات و قیااا اا معنات اادسقباط اا احرر    صسد ا د  عدیررایرر   صها  نرر    صتاشررص 

 ی ع عق اس  وسزشر   و.2016ت 2)سدا ز ستدعا  ی ا،شرده قویرک ساسا ت د یدقود یا  شردهعیرفاسشر   صایصود

سد اا   صاازدست احادیا د یقا شرر س  قیق یک  ی سررنتع و.2019 ت3سدقن)  یسرر  ع  عدایده اسررصثت یندز د

  ع س  ی دع اد ،د، و ا  ق ث 2018وسزی ،س یرررال   عاناع صسوعدها  یعشرررتایرررا صا د  یعدا د ی دتاد

  و.2018ت  4) وی  س ،  یدشدت ا  نتی  وسزی ق س  ی یصادع،

سرا   عاایر ارازدس  صهرا  یر  یراد  صسقرک ارا دا د  صا د  هراصارا یتودت دیرررصفرا،ه دز  تراوس صرالی ی،  عاایر ازدسار 

  ت 5صچا،و  ایو دد ع)چف  شررده دیرر   فیقی   ،هدتعا  شید  دیش ازهایسد اا ا موس،ت ع  ددسی   عمااه

  ص دا دسها  یو یررا  عداصقای  صدیررصفا،ه دز سیرراعا ها  کتیق اس  ددکص وع  تعتص عصید  عاایاازدس و.2019

 ص،دسد  تگیااسسص صالی ی، شروعد. عدیرصفا،ه ا  صدیرص دقژ نید  صدا د  صهسرصتد سا ا د  یعاشرااا دا دسها

ستدت  عاادقوه سد   ده  ا ددسدتیدز     صشرص یاا قیدد، ا عداکات ،یرص یر   دیدیر  ز صمشرکاس  صایا د

ستد قا اا   وشرتده   ع  ده  ا ددسی    صا د  یداکات سد ع نید نتیی وه ا  د دسزدت ق .  اسیا  انر ا و اسر 

  ص شررص یدی یا  ا  ددسی   صازهایقیااا ،دشررصا ااشررد و   وشررتده ،س اوس، س صاسهات  ودیررصا ها و ع

 و، ،س چتد ،ها اذشرصا قویرک    اتیوساسها و حفظ سوداک اا اشرص دسقباط سسر    صهاسوی سسر  ستد.

  ت ع یقید  عاایر اراعترد ارازدس  یعهراس ،ه دیررر . اتبرا   ییقر  دیر دی یرا  و دسقبرایرا  ارد  صهراص تراوس

  ع ابصت  عاایاازدس  عشرده قویرک ساسا  و حص دیقود  صایصود  تعداصقای صهادیرصفا،ه دز سیراعا  هات  ییراوب

ت 6)سدقن و قاابسروت  یحددسث  دیرصفا،ه سد اب   دیاد ص،سک شروعد قا دز سوعدها  دیاا عا  هوی احرتوی

 و.  2021

ااس دز  و  1983)   7اودین  دودین    یا، س ،. دو دشراسه اع   یتودت یک نرتی    وسزی اا ا دص 

ح  را  ه اوعرا  یرادیر  وسزشرررع  غی ح  را   سترد  و  دسزی    دص  د  دیش  اوابرا   سرا  دص 

 
1 Kramer 
2 Rogers 
3 Ratten 
4 Lovett 
5 Chaffey & EllisChadwick 
6 Ratten & Thompson 
7 Mullin 



 

4383 

ال
جیت
 دی
بی
ریا
ازا
ز ب
ه ا
فاد
ست
ا ا
ن ب
هرا
ی ت
زش
ور
ی 
ها
اه 
شگ
 با
ری
آو
ود
 س
ش
زای
 اف
دل
ی م
اح
طر

 

 
سا ها و  داا  وسزشررع سد   ده  موس،ت نررتی  وسزی ایسرروب اع  شررو،.    د  و،ه 

ارازدسهراص  و  1996)   1پیص  و دیرررصراق     هقچتین  ا   ارا قی یف نرررتیر  وسزی  ،س سداحرا 

اا  ماا،اع و قف ییا  یررراد  ق سید ،دسعد   ا قبک  ،س سات نرررتی  وسزی اا  .  وسزیت 

افصرا    ا قویرا  یرادیر   و  ردارا  وسزشرررع  سرا هرا  ارازدسیرااع  و  قودیرد  ارا  ا قبک  هراص 

ااشتد   ایشو، سا ،س دسققال  د  و،ه عقش ،دشصا   و. 1996ت  پیص  و دیصاق   )   دسزی 

 دین دیررر  سراارازدسیرااع ،ی یصرال    ین ،ست هقچتدودین اراد ا دص دی را، ه  عو  دیرررص دقژص ارازدسیرااع

ایحررو   و  داا  ا دص چا د  د،ص افید  ودهد او،. انص ین دیررص دقژص دی ا، پ و ایا   یددسدت 

و. 1391زد،ه اقدد و شرراهدصت )ها،ص ودهد او،    ملدیرر . دین پ و ایا عشررات ،هتده اشررص ص دیده

 20دهردد  ارازدسیرااع ارایرد ارا دهردد  سسررر  وسراس ا قبک اراشرررد. اتراا دین دا  هرد  د  دیش ،سمارد 

،عیاص   ،سنرد ااشرد. 50،سنردص دیر ت پا هد  اازدسیااع ،ی یصال عی  ااید انبو، قودید یر عا قا 

هاص  هاص ادیدق ص هقچوت ساا دز ا یتا قودتاع  اتاا دیناازدسیااع هقیشرررا ،س حال قریی  دیررر .  

ص و ها ا دص پشرصیباعع دز اشرص . اا د  دیش سداا  شر س   ،افصگو ا دص قیااا اا ااای  دیرصفا،ه س 

یکع دز و.  1390)وعوج ،دوس و ظنوسصت  حفظ متت اا شرراهد سوی هاص ادید و داددیع  ودهی  او،

قودت ااش دااا قوانع دز انقص ین ا دیاص اازدسیااع ،ی یصال دین دیر  سا اید دز قویریا سقبین اع

 .و2017ت 2 ، )ا  ص و هقکاسدتمت سد  و،ساسیازص س 

احر    صو  ودیرصا ها ازهایا موس،ت ع  صدیر  سا ا د  یعها   ی یاد  ایشرااا س   عوسزشر   عاایاازدس

ایحرو     عاایقودعد اازدس عشرده دیر  سا ا عی دح صابا،دا د صتدهای  م  یدز ی   عستتداات وسزشر 

 داا    ایایحرو       ییرا  عاایاحر   ستتداات وسزی و اازدس  صا د  قاًیاسرصق عو  داا  وسزشر 

 عوسزشر   عاایاازدسو.  2000و هقکاسدتت   3اودین) ااشرد  عزشر وس را یقب   یدز ی   عو نرتیص عاحر  

 کیو دعصشرراس   را یقب   آتیقوز  تصاذدسق  ید دتیا قبک اا قود  صها  ی یاد  صاسررص  د قویرریا و دا د

)دیرچاسز و ها دیر   دعددز متو چشر     یاا دهدد  شر س  ،س اوس،   سرفات ا اوس عایحرول وسزشر 

داازه ،دشرصا   دیو د  د، اا  ع حرونر   صهاهات یرازااتشر س  دیرصد ل شرده دیر  سا    و.2008هاعص ت 

ستتد   صاذدساییر اا عاسرااقا  وسزشر  عو یرازااعده ودیااشرتد ،س ااش اازدس وسزی اا یرا صن دیرصا،

 صدعددزسده یعهادیر  سا ، اق  و شریبا عوسزشر   صسا ها  دستتدااتیاذب قود  هد  و.2010ت  4)مساسد

،هتد سا اا سوع   شیها سد د  دو قی  ا  ا یقا دعصقال ااد ستتدعا   ا،ید عشررر   صهاسا   نرر    ستتدعا

 ددصحا، سشوس سقک ستد.

 
1 Pitts & Stattler 
2- Blery & et al 
3 Mullin 
4 Akarah 
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داکات   نی،س دنرات د.  دیر    عوسزشر  صو ا عااا ها  عدیرایر   نیقویریا وسزی انبو، اسرصق  یرا صاست دودع

قویریا وسزی   ،دشرصا ااشرتد.  ع،یرص یر   ا صایانبو،  عقا اا داکاعا  وسزشر  ستدعد  د،   ده  ا  صسد ا د

  ص ا د  ه ااشرد قا د  د، سد دا،س یراز، قا ،س وسزی شر س  ستتد  عاسرص  د انبو، داکاعا  وسزشر  دیاا

ا  هاص میتده چشر  دعددز    [.8سشروس  و،    ای  اد  یاؤیرسرا ت د  عتدا یعقا ایو هقدهدد  قتایر  دعددد  

پ وسی   ص،سمارد و ،س ق ی ا د   را،یدشرررصررال و د  شید  د  صا د  عای   صداصکراسد  ایصود  ص یگیپ

 نیهق ااو2021ت 1)مساسد و هقکاسدت  اع ستد دیقاس  صان ه وس  شید  د  صا د  عو یرر ا ا  ی  هتگ قف 

ها ،س  دی دعع  صس اه و ان ه وس نیقترق صا د  عدنر  صدز سده ها عکیقودعد  عا  عوسزشر   عاایاازدس اتی،د

ادل    عی دح،س هقین سدیرصا هد  دز دع اد پژوهش حاضر    ااشرد.  صاا سشرد ددصحرا،  عاایان  ،یرص

 ی یصال اع ااشد.،  یااعقن دت اا دیصفا،ه دز اازدس  عوسزش صااشگاه ها صیو،موس  یشد  د

 ا وس د،ایا  و پیشیتا قیقی 

 ی یصرال،  یرااعو عقش ارازدس  یکعددکص وع  صوسزی هرا»  و اقرادرا دص ارا یتودت1400)  ای اتردص و هقکراسدت

 یداا یکعددکص وع صوسزی ها ص،هد یازاات ها عاحادیا عشات ا یند یجعصا ت« دع اد ،د،عد.،س قوییا م

 عا ی یصال،  یااعاازدس صها  صسدا ا دیرص دقژ ین و، قق س  ستتد سا ،س د صسیراعا د صا  قویریا  ترا

 اا مت ها سقک ستتد.  یاعقادعاذدسدت و حاا یاقودعد ،س حفظ و اذب ااایبات ت ی اا 

،س وسزی   یرکقویررریرا ق راس  ددکص وع  صسدهب ،هراو قیقیقع ارا یتودت   1400)  ظن داع و هقکراسدت

- ع شرر -اذدسصیایر  یر   -ع)یر پ یرص  عی   یکشرااا شر د عاقودا دنر  6  ی  ،سعنادع اد ،د،عد.    سشروس

  یک وت شرر دیحعای  یا،ای ص-قویرریا  اود -عیرربک زعدا   -ی ص)ددگوپذ  دصیتازا  یکوت شرر دصدصحررا،د

)دی یرراقر ارردد  ررا )حقرو   وتع  هترگر -عحقرودر -ع تر -عا   - ی ق ن  -عدعسرررراع  ی وصعر   -سدهبر ،هررا 

  یرازص یا،هپ ایوسص یدهو و پدزیسر  یکای  -ع  هتگ- صاسصیرا -ص)ددصحرا،  یاادهاپ  وتیرازصعاوا

 شد.  یعشتایا عوسزش یدد ،س ااش قود یکق اس  ددکص وع

،س سشررد اشرراسس ت دیصقا، و  ی یصال،  صایصود  یااععقش اازدسیتودت »و ،س اقادا دص اا  1399قتش )ان

اثب  ،دس،.  ی ا  سشرد اشراسس  قاث  ی یصال، صایصود  یااعاازدس عد ساعشرات ،د،« دسزی احر   ستتده

ا  دسزی احررر      ی یصرال،  صایصود  یرااعاثبر  ،دس،.ارازدس  ی ا  دیصقرا، قراث  ی یصرال،  صایصود  یرااعارازدس

 ،.اثب  ،دس  ی ستتده قاث

 یدو دحرد     یژها  دسزی و  عداصقای صشربکا ها  یااعاازدس ی ق ث و قیقیقع اا یتودت  1399 ی وزیات )

 صشربکا ها  یااعاازدس  صها ی  عشرات ،د،ت  یاد  یجعصاع دع اد ،د،. وسزشر   ص  وشرگاه ها  یاتا د، اشرص 

  ص اشص  یژه،دس،؛ دسزی و  صاثب  و ایتا،دس  ی ا د، ق ث  یدو دحد    صاشص  یژها  دسزی و  عداصقای

احوس   عداصقرای  صشررربکرا هرا  یرااعارازدس  صهرا  یر  ،دس، و  یراد  صاثبر  و ایترا،دس  ی قر ث  یردا  دحرررد   

  ینت ،دس،. اتاا د صاثب  و ایتا،دس ی ا د، ق ث ید   دا  دحر   صاشرص   یژهدسزی و ی دز ی   ی اسرصقی غ

 
1 Akarah 
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شرتایراعدت   وشرگاه و ایحرو     وشرگاه   صا د  ع  نرص  عداصقای  صقودت دظناس س ، سا شربکا ها عا

 ستتد. عا  ی ا،ها د

دص اا یتودت »قی یا اسرص ی ق اس  ددکص وعیک ،س ت اقاداو1398)غ د یر ی ،ص و هقکاسدت   حااع

دی دت اا دیرصفا،ه دز سویک ، پویایع شرتایرع یریسرصقنا« دسدئا عقو،عد. عصایج اددسرازص عشرات ،د، سا 

یااا انقع ،س اسرص ی ق اس  ددکص وعیک هسرصتد و دز ی  ع اشرک   قب یرا  و   هتگ یرازص  

داعوعع و یرو دیرصفا،ه هایع چوت   دس اادیاقع ات   اا ستد شردت دین سشرد اع شرو،. هقچتین عصایج  

ادل عشررات ،د، سا ه  چتد قب یرا  اایا د  دیش یرر ویا هاص ق اس  ددکص وعیک و اسررص ی مت  

 .،دس،  ایشو، ودع   هتگ یازص دث  ایشص ص

  یرررازص یرا،ها  پ  یرکددکص وع  یرااعارازدس  ی قر ث  عا سیررر و قیقیقع ارا یتودت  1397)  ی ع د ه و هقکراسدت

 ینعشررات ،د، سا ا  ی قیق  هاصیا صا  ع دع اد ،د،عد.وسزشرر  صها،س یررازاات  صدسقباط اا اشررص   ی ی  اد

اا    عداصقای صهااسرص و و شربکا  صاوقوسها  ی دز ی  عانبو، ،یرص یر   هاتی  یراو دسققال وب ی ا،د

 قودتعا  ی قیق  یجارا قوارا ارا عصرا  واو، ،دس،.  ،دسصعسداحرا اثبر  و ایت  صدسقبراط ارا اشرررص   ی یر  ارد

اا   های  یراو وب  عداصقای  صهااسرص وت شربکا  صاوقوسها صهاو اؤدفا  یکددکص وع  یااعاف  سا اازدس

دیرصات قن دت اؤث     عدیرک  هاصیسر  ،س پ  صدسقباط اا اشرص  ی ی  اد  یرازصیا،ها  پ صنروس  ایتا،دس

 دی .

و،س پژوهشرع اا ا سیرع عقش ق اس  ددکص وعیکع ،س اازدسیااع ا عدهاص 1396حسریتع و هقکاسدت )

عصایج قیقی  عشرات ،د، اا اا قویریا   ویت ساهش ه یتا ها تدسققال مااهع و قسر یآ  وسزشرع پ ،د صتد.

س  ددکص وعیکع و قاحررگ ا دیع   داا  دسقباط اثب  و ایتا،دسص ،دس،.هقچتین این قویرریا ق ا

  سداحا ایتا ،دسص یا   شد.

  و ،س پژوهشرررع قر ثی  دسقبرایرا  ارازدسیرااع یکبراسچرا ،ی یصرال ا  س صراسهراص 2020)1ویصبوست و هقکراسدت

وسزشررع  سد ا سیررع س ،عد. دیشررات ،س دین پژوهش عشررات ،د،عد سا سضررای  دز دسقبایا  اازدسیااع  

سیفیر  سوداک و دهردد  س صراسص ت دز اق را د  دیش ،سمارد ت د  دیش  یکبراسچرا قر ثی  اسرررصقیقع ا   

 .اشاسس ت د  دیش مااهع و د  دیش ،سک یقواع دز ا دیاص یق ع و ع  ص ،دس،

هاص دسقبایع دص اا یتودت حقای  اادع وسزشع ،ی یصال  ق ثی  ساعالو ،س اقادا2019)  2  یشت قاودی  

س ،عد. حاایات و ققاشراا دت اسرااقا  ااشرگاه هاص وسزشرع ،ی یصال ا  سوداک حااع اادع سد ا سیرع  

هاص دسقبایع ،ی یصادع و ای عد. ساعالدغ   ،س ای ض قب یرا  حاایات اادع ااشررگاه ا اویا د دس اع

،هتدت داا اسیاسص  هاص داصقایع اا یوس س ع سوی  واع ا دص قیااا اا حاایات دسدئا اعاا ویژه سیاعا

هاص داصقایع سد پیا،ه ستتد. دین عد یک سویک ، دیرص دقژیک ،س دسقبایا  سیراعاددز شر س  ها عصودعسرصا

احادیا اا هد  ق  یا و قی یا حقای  دز وسزی ،س یرایا ،ی یصادع شردت دع اد شرده و اع  ودهد 

 ،س دین زایتا سقک ستد.  

 
1 -Whitburn & et al 

2- Frisch & Tawast 
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،س   عد  د  عاایر و مزاوت اردل ارازدس  عی دحو ،س اقرادرا دص ارا یتودت »  2019سوزه چیرات و هقکراسدت )

،س   عوسزشرر   یدد ،س نررتی  قود  عد  د  یااعاازدس  یجق وع « عشررات ،د، سا وسزشرر  دد ینررتی  قود

ها و هت اسها انص   سو اا دنررر ا دسزی  یندااا دع اد دیررر . دز د عااص ف  عیرررحوات دایا، و ا دح 

اح وب   صیاادهاا ح ا  پ ،د   قا اا پ  یگها و قشرراس آ چادش هاتصاا دقااذ دیررص دقژ قودتعا

 س ،. یدد،ی  پ  یکش س  و ای  صت،س ه  یا حوزه اشص 

 روش پژوهش

سقعو اع ااشررد. سا ،س مت داصدد اا سوی سیفع اا اقآ موسص -) سیفعمایاصا  پژوهش حاضرر  دز عو   

اصری ها ،س اا   وددیع دز ی ی  احراحبا پ ،د صا اع شرو، و یربا اا سوی سقع قی یا هاص اوس، 

 عیاز دع اد شد

 10ایش دز و اصاحرحریتع سا  ااایا مااسص ،س ااش سیفع قیقی ت اا سوی احراحبات دز ع    ب اات  

،دشرصتدت دیرصفا،ه    هاص داصقایعادی ی  اازدسیااع وسزشرع ،س سیراعا ،سیرال یرااقا  یادی  اسرصقی   

با   شرده سا ،س عنای  ات   اا دیرصا دو و شرتایرایع اصری ها شرد. و دز سوی  عقوعا ای ص اا سوی دشر 

احراحبا عیقا یرا صاس یا صا    20ع  ص دیرصفا،ه شرد. اا یوسص سا اا حد دشربا  قئوسیک دز  ب اات  

یقی  اا یقا ماد. ،س ااش سقع دین پژوهشت ااایا مااسص ادی دت ااشرگاه هاص وسزشرع ،س دیرصات  

یتودت  عف  اا  384ودز   اول سوس دت   قحرا، ع و ،س ،یرص جسوی عقوعا ای ص  ااشرتد سا اا  قن دت اع

ح   عقوعا دعصااب شردعد.ق  یا و قی یا مااسص دین پژوهش ،س ،و یرح  دع اد شرد. ،س یرح  سیفع 

سوی اددسرازص ایا،     دیرصفا،ه شرد و ،س یرح  سقع ق  یا و قی یا ها اا  سوی ا دعد، قئوسصدز 

 دع اد شد.   یا صاسص

 یا صا هاص پژوهش

 دایا، اازدسیااع ،ی یصال و زی اودفا هاص مت

ا ح ا سد اذدسص دعصاااع س یا سدهاص قک دسص و اص د،  اا ه  ستاس اذدشرصا شردعد و ه  یک ،س ،س 

دایا، ا اویا د دس ا  صا و ،یرصا اتدص شردعد سا دایا، عنایع سد قشرکیا  ودهتد ،د، و اا یباس  ،یگ  

 ویریاق اا سا دیر   ا دعد، قئوسص   دیتد دز ا ح ا م  ین دعصاااع اع قودت ایات ،دشر  سداذدسص

  دعصااب ودحد ایوسص اقودا یک دعصاااعت سداذدسص   دیتد یع ،س عنایع اع دع ااد. قئوسص یک

 ایوسصت اقودا دین ابتاص ا ،عد. ا  اع ا  ایوسص اقودا دین اا هاص ،یگ  اقودا هقا و شرو، اع

 اوس، ،س شروعد. ایا  اع یراااعدهع مت پی داوت دی یا  هقا ای ، سا اع شرکا ودحدص یری   ک

 اع دع اد ااش دین ،س شردت عقایات دعصاااع و ایوسص سداذدسص اازت یع سا عنایع ایوسص اقودا

 هاص ویژاع قشر ی  اا و پ ،دزص افنود سد یرح  سداذدسص یرا این سداک ایوسص اقودا دین .شرو،

 ستد سا عصایج اا ش ا ادول زی  دی . اع سقک ها اقودا

،ی یصال و زی اودفا هاص مت: دایا، اازدسیااع  1ادول   

 زیر مولفه ها ابعاد اصلی

 ماوزی ساسا دت سیفی  وب یای  
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 داعوعع و ایصب  او،ت وب یای  

 ،یص یع ی یآ  

 ینود  دیصفا،ه

 اا سوز سیاعع وب یای  

 داتی  دی یاقع ساسا دت

 دیصفا،ه دز اشاوسدت وسزشع و پ شکع عی وص دعساعع اصاحگ

دعسرررراعع اصاحرررگ ،س ارذب   عی وص 

 اازدسدیع ددکص وعیکع

 دسدئا ماوزی هاص ضقن  دا  

 ق  اا و اناس  ایوسص

 یا،ای ص و ،دعش  تع و  تاوسص اا سوز

 قواا اا ی ی  اشص ص قیااا اا اشص یات

 پایاگوئع مع ین

 دی ا، حا قی   ،س اشص ص

 سضایصقتدص اشص یات

ایحو   اا  عسب    اثب    ذهتی   دی ا،  

 اا دشص دک اذدشصن ،یدااهنا

 اسص ی  یادی  هاص اازدسیااع قیقیقا  اازدسیااع

 دی ا، ودحدهاص قیقی  و قوییا

 شتایایع دد داا  اازدس

 قبا،ل دی یا  اا اشص یات

 ا ،دوسص دی یا  اا سوز و اوث 

قوزیآ   میتدهاص دن ا و  دسزیااع ساعال هاص قوزیآ  

 قیویا اا اودا ایحو  

 قوییا ساعال هاص قوزیآ

 ددوی  اتدص قیویا ایحو  

 پشصیباعع مع ین دز قوزیآ

 قوزیآ سدیگات ایحو  

دی را، پ دسترداع ار د یرایع ،س سراعرال هراص 

 قوزیآ

 قب یرا  اذدب قب یرا  مع ین

 قی سهاص قب یراقع

 دیصفا،ه دز د  د، اشنوس
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سیاعع اا اودآدی     

 قودید ایصودص اذدب

 دسدئا ا عدهاص ا ق  ا عد یازص ،ی یصال

 هوی  ا عد

 دقیا، اا ش ساص ق اسص ا عد

شده ،سک  دسزی  

 دسدئا دیق  هاص اتحفاعا دیق  اذدسص سدااصع

 دسدئا قافیفا   ح ع و ،وسه دص

 دسدئا قافیفا  اقددسص

 دعیحا  پذی ص ،س دیق  اذدسص

 ساهش ه یتا هاص ی ااس

 ای  ع ایحو   اا ا ئیا  سااا   دیص دقژص اازدسیااع

 ااسدعصع ایحو  

 دیصاعددس او،ت ایحو  

 اازدسیااع ،هات اا ،هات ددکص وعیک

 دی ا،     دسزی ا دص اشص ص

 سیفی  ایحو   دعگی ی اشص ص

  داا  پا دز   وی

 قواا اا ق اییا  اشص یات

 دی ا، ق  اا اثب    ید

 دیصقا، یازص ،س اشص یات 

 قواا اا اتا آ اا،ص و ایتوص اشص ص

 

 یا صا هاص قونیفع اصری  هاص پژوهش 

شررو، سا اا قواا اا عصایج  ها پ ،د صا اع،س دین ااش اا ا سیررع یا صا هاص قونرریفع زی  اودفا

ص دیک   یررت یده عقحا 5ها اا ییف اودفاادیرر  ماده اع قودت ایات ،دشرر  اا قواا اا دیتکا زی  

عشرات اع ،هد سا هقا ایاعگین هاص زی  اودفا ها ایشرص  دز عقحا ا ی  2 شرده او،عدت ا سیرع ادول

و  اع ااشررد و اا یتای  اا دیتکا دین ایاعگین عی  دز عقحا  2/ 5عقحا دص دیک   ) 5)ا ی ییفو ییف 

،هد سا پایرراگویات  ستد. عصایج  و  عشررات اعا ی ییف ایشررص  دیرر  دذد دی د،  انررع دی ا، عقع

ها اا دعی د  اییاساصتایرر   دعد و ،د،هعسرب  اا یرود   قیقی  هقسرو اا دهدد  قیقی  اودب ،د،ه

دی د  ایاعگین پ دستداع ،دسعد و عصایج ادی  ماده دز قی یا ایاعگین و دعی د  اییاس ،س ادول زی  

 دااا اشاهده دی .

قونیفع زی  اودفا ها: یا صا هاص 2ادول   
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 دعی د  اییاس ایاعگین زی  اودفا ها

 0.435 3.45 ماوزی ساسا دت

 0.654 3.21 داعوعع و ایصب  او،ت وب یای  

 0.324 3.65 ،یص یع ی یآ

 0.657 3.32 ینود  دیصفا،ه

 0.611 3.25 اا سوز سیاعع وب یای  

 0.543 3.04 داتی  دی یاقع ساسا دت

اشاوسدت وسزشع و پ شکعدیصفا،ه دز   2.97 0.577 

ارذب عی وص دعسررراعع اصاحرررگ ،س 

 اازدسدیع ددکص وعیکع

2.78 0.765 

 0.432 2.94 دسدئا ماوزی هاص ضقن  دا  

 0.654 3.11 ق  اا و اناس  ایوسص

 0.610 3.67 یا،ای ص و ،دعش  تع و  تاوسص اا سوز

 0.656 3.44 قواا اا ی ی  اشص ص

مع ینپایاگوئع    3.56 0.732 

 0.546 3.41 دی ا، حا قی   ،س اشص ص

 0.756 4.01 سضایصقتدص اشص یات

ایحو    اا  عسب    اثب    ذهتی    دی ا،  4.53 0.875 

 0.633 3.67 اا دشص دک اذدشصن ،یدااهنا

 0.382 3.23 اسص ی  یادی  هاص اازدسیااع

 0.365 3.17 دی ا، ودحدهاص قیقی  و قوییا

 0.435 3.77 شتایایع دد داا  اازدس

 0.461 3.54 قبا،ل دی یا  اا اشص یات

 0.547 3.09 ا ،دوسص دی یا  اا سوز و اوث 

قوزیآ   میتدهاص دن ا و  دسزیااع  3.44 0.632 

 0.616 3.87 قیویا اا اودا ایحو  

 0.734 3.52 قوییا ساعال هاص قوزیآ

 0.453 3.67 ددوی  اتدص قیویا ایحو  

 0.422 3.54 پشصیباعع مع ین دز قوزیآ

 0.432 3.98 قوزیآ سدیگات ایحو  

دی را، پ دسترداع ار د یرایع ،س سراعرال  

 هاص قوزیآ

3.43 0.265 

 0.546 3.12 قب یرا  اذدب
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 0.435 3.65 قی سهاص قب یراقع

 0.465 3.25 دیصفا،ه دز د  د، اشنوس

 0.534 3.90 دی   سیاعع اا اودآ

 0.656 3.45 قودید ایصودص اذدب

 0.544 3.67 دسدئا ا عدهاص ا ق 

 0.656 3.65 هوی  ا عد

 0.632 3.46 دقیا، اا ش ساص ق اسص ا عد

شده ،سک  دسزی  4.35 0.657 

 0.675 3.23 دسدئا دیق  هاص اتحفاعا

 0.545 4.51 دسدئا قافیفا   ح ع و ،وسه دص

 0.654 3.43 دسدئا قافیفا  اقددسص

 0.633 4.12 دعیحا  پذی ص ،س دیق  اذدسص

 0.455 3.57 ساهش ه یتا هاص ی ااس

 0.634 3.76 ای  ع ایحو   اا ا ئیا  سااا

 0.564 3.23 ااسدعصع ایحو  

 0.561 3.67 دیصاعددس او،ت ایحو  

 0.366 3.52 اازدسیااع ،هات اا ،هات ددکص وعیک

اشص صدی ا،     دسزی ا دص   3.11 0.411 

 0.456 3.65 سیفی  ایحو  

 0.325 3.43  داا  پا دز   وی

 0.675 3.43 قواا اا ق اییا  اشص یات

 0.764 3.56 دی ا، ق  اا اثب    ید

 0.675 3.21 دیصقا، یازص ،س اشص یات

 0.834 3.65 قواا اا اتا آ اا،ص و ایتوص اشص ص

 

 بررسی کیفیت مدل  

ا دص ا سیرع سیفی  ادل دز شرا گ ا سیرع د  وعگع و ضر ی  قییین دیرصفا،ه اع شرو،. دیدد، 

اثب  عشراعگ  سیفی  اتایر  ادل هسرصتد. اییاس دنر ع دسزیااع ادل یرا صاسصت ضر ی  قییین اع 

،هد چتد ،سنررد دز قریی د  اصری  وداسررصا قویررک اصری هاص اسررصقا ااشررد. دین شررا گ عشررات اع

 ا  ،ی یصال  اازدسیااع  قاثی   ،سنرد دز قریی د  ادل  88/ 7،هد سا عشرات اع 3ل نروس  اع ای ،. ادو

وسزی قویرک زی  اودفا هاص شرتایرایع شرده )دایا، ادلو پیش ایتع اع شرو،. دا  شرا گ   قویریا

د  وعگع ایشرص  دز نرف  ااشد اقا،ی  اشاهده شده  وب اازیازص شده و ادل قودعایع پیش ایتع ،دس،.  



 

4391 

ال
جیت
 دی
بی
ریا
ازا
ز ب
ه ا
فاد
ست
ا ا
ن ب
هرا
ی ت
زش
ور
ی 
ها
اه 
شگ
 با
ری
آو
ود
 س
ش
زای
 اف
دل
ی م
اح
طر

 

 
وسزی اا ص نرف  اع  قویریا ا  ،ی یصال  اازدسیااع قاثی   قیقی  دین شرا گ ا دص اصری  ادل،س دین 

 ااشد.  

شا گ هاص ا سیع سیفی  ادل : 3ادول  

ضررریر    مدل

 تعیین

 افزونگی

  قویریا  ا  ،ی یصال  ادل قاثی  اازدسیااع

 وسزی

887 /0  566 /0  

 

 بررسی پراکندگی داده ها  

ااید دز ی ی  ایایربا چودگع و سشریداع ا سیرع شرو، قا ای دت ،وسص  ع اال او،ت قوزیآ ،د،ه ها 

ها ،س سوی حدددا ا ایا  ه چتد قوزیآ ع اال ،د،ه پ دستداع ،د،ه ها دز قوزیآ ع اال اشراگ شرو،

عشرات اع ،هد سا قوزیآ ،د،ه هاص هقا زی  اودفا هاص  4ا سیرع ادول    ا یع شر ط دیرایرع عیسر .

 و اع  ااشد . -1و   1چودگع و سشیداع اا این )   ادل ع اال اع ااشد چوت ای دت

مزاوت ع اال او،ت قوزیآ ،د،ه ها ا دص دایا، ادل  :4 ادول  

1کشیدگی   ابعاد مدل پراکندگی   

سایت وب کیفیت 0.633 0.533  

متخصص  انسانی نیروی 0.546 0.732  

مشتریان  با تعامل 0.455 0.435  

بازاریابی  تحقیقات 0.754 0.544  

توزیع  های کانال 0.644 0.612  

آنالین تبلیغات 0.844 0.634  

دیجیتال سازی  برند  0.655 0.511  

رقابتی گذاری قیمت 0.633 0.566  

بازاریابی استراتژی 0.711 0.723  

مشتری  انگیزش 0.833 0.266  

 بررسی همگنی و بررسی هم خطی چند گانه متغیرها

هاص دع اد قی یا اا سوی پویایع یریسرص  ها ا سیرع هقگتع ودسیاعسرنا  یکع ،یگ  دز پیش   ض

،س  حوص اصری هاص قیقی  اع ااشد سا اا دیصفا،ه دز مزاوت دوین دع اد اع ای ،. اا قواا اا یح  

 .سا دایا، ادل قیقی  هقگن هسصتد ایشص  دی ت اع قودت د،یا س ، 0/ 05ایتا،دسص ادول سا دز 

 
1- Kurtosis 
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ص ا سیع هقگتع دایا، ادلمزاوت دوین ا د: 5ادول   

 ابعاد مدل آزمون لوین سطح معناداری

 سایت وب کیفیت 0.454 0.123

 متخصص  انسانی نیروی 0.564 0.433

 مشتریان  با تعامل 0.601 0.121

 اازدسیااع قیقیقا  0.766 0.324

 قوزیآ هاص  ساعال 0.875 0.433

 مع ین قب یرا  0.654 0.743

 ،ی یصال یازص ا عد 0.566 0.657

 سدااصع اذدسص  دیق   0.555 0.544

 اازدسیااع  دیص دقژص 0.734 0.671

 اشص ص دعگی ی 0.712 0.822

 بررسی هم خطی ابعاد مدل تحقیق

یکع ،یگ  دز پیش   ضررناص  زد ا دص دع اد قی یا اا سوی پویایع یرریسررص  ها ا سیررع یدد 

و   (VIF)واو، ه   حع چتدااعا اصری هایرر . ا دص ا سیررع دین شرر ط دز ای دت قوسد ودسیاعا 

ااشد ادین ایتا    0/ 1و قود دعا سقص  دز  5شرو،. احوسص سا دا  یااا قوسد اا ص  قود دعا دیرصفا،ه اع

اشراهده اع شو، دایا، ادل ای دت  6ا  ه   حع این اصری  واو، ،دس،. هقاعحوس سا ،س ادول دیر  س 

عرددسعردت ،س عصی را ه   حع چترداراعرا این دایرا، اردل    0/ 1و قود دعا سقص  دز   5قوسد ودسیراعا ارا ق  دز  

 اشاهده عقع شو،.

 ا دص ا سیع یدد ه   حع چتدااعا ص دایا، ادل قیقی  VIF مزاوت -6ادول 

 ابعاد مدل VIFمیزان  تولرانس

یای   وب  سیفی   2.207 0.433  

اصاحگ  دعساعع عی وص 1.870 0.535  

اشص یات  اا قیااا 2.765 0.382  

اازدسیااع قیقیقا  2.344 0.433  

قوزیآ هاص  ساعال 2.766 0.567  

مع ین قب یرا  2.781 0.644  

،ی یصال یازص ا عد 2.653 0.554  

سدااصع اذدسص  دیق   2.713 0.633  

اازدسیااع  دیص دقژص 2.344 0.712  

اشص ص دعگی ی 2.981 0.566  
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 بررسی روایی واگرا)تشخیصی( برای ابعاد مدل تحقیق

عصایج ادیر  ماده ا دص   7. ادول س  دیر    -دین سودیع مزاوت  وسعایکع دز سوشرناص یرت ش 

دایا، ادل پژوهش سد عشررات اع ،هد. ادول ذیا عشررات اع ،هد سا یررازه ها ساا  ً دز ه  ادد اع 

ااشررتد ییتع اقا،ی  دح دنرر ع ا دص ه  اصری  پتنات دز هقبسررصگع مت اید اا یررای  اید هاص پتنات  

 .دعیکایع اواو، ،س ادل ایشص  دی  

یع شا گ سودیع قشایحع یا ودا دشا گ  وسعا  س  ان  ا س -7ادول   

 یفرد ابعاد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         1 
 وب  کریرفریرت

 سایت
1 

        1 831 /0 
  انسررانی  نیروی

 متخصص
2 

       1 886 /0 764 /0 
 بررا  تررعررامررل

 مشتریان
3 

      1 577 /0 576 /0 566 /0 
  تررحررقرریررقرات

 بازاریابی
4 

     1 687 /0 766 /0 544 /0 677 /0 
 هررای  کررانررال

 توزیع
5 

 6 آنالین تبلیغات 0/ 466 0/ 677 0/ 663 0/ 855 0/ 577 1    

   1 466 /0 433 /0 711 /0 565 /0 343 /0 455 /0 
  سرررازی  برنرد 

 دیجیتال
7 

  1 455 /0 477 /0 0.634 433 /0 344 /0 455 /0 433 /0 
 گرذاری  قیمرت

 رقابتی
8 

 1 411 /0 433 /0 511 /0 0.712 566 /0 466 /0 411 /0 478 /0 
 اسرررترراترژی

 بازاریابی
9 

 10 مشتری  انگیزش 0/ 511 0/ 435 0/ 511 0/ 544 0.544 0/ 437 0/ 655 0/ 544 0/ 655 1

 کمی سازی مدل

،س دین ااش اا قواا اا دیتکا اشراگ شرد ادل افنواع چگوعا او،ه تای دت ح   عقوعا اتایر   

 Smartدیر  و س یا دایا، شرتایرایع شرده ا  سوص ادل اوس، ع   اوث  هسرصتد اا دیرصفا،ه ع د د  دس 

PLS 3   اع ااشتد.   2و  1اا سقع یازص ادل پ ،د صا  ودهد شد سا عصایج اا ش ا شکا 
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ادل ،س حاد  دیصاعددس، .1شکا    

 
 ادل ،س حاد  ایتا،دسص-.2شکا  

  ا   ،ی یصال  یااا دنر ع و اازدسیااع 10اع قودت ایات ،دشر  سا این  2و  1 هاص  اا قواا اا شرکا

،هد سا اا د  دیش ه  یک دز وسزی سداحا اثب  و ایتا،دسص واو، ،دس، و دین عصایج عشرات اع قویریا

یوداا مت اع قودت دعص اس ،دشر  اا ای دت هاص ادیر  داده اازدسیااع  یااا هاص شرتایرایع شرده و زی  

،س شرر س  ها دسققا یااد و یا اا یباس  ،یگ  اع قودت ایات ،دشرر  سا یوداا و زی  یوداا   ،ی یصال

ااید اوس، قواا شرر س  ها ااشررد قا اصودت دز داکات  ،ی یصال  شررتایررایع ان  پیا،ه یررازص اازدسیااع

قیترات حرانرررا عقو،.اتراا دین اردل ارا ،دیرا واو، ضررر دیر  اثبر  و ایترا،دسص سراسا ،ص او،ت اردل دی
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قتایر  ،دس، ودع ،س د،داا ان  د  دیش ،ساا دیصقا، اا قتایر  ادل اا قواا اا شر داک شر س  ها اا  

 اا ا سیع ایشص ص پ ،د صا شده دی .  GOFدیصفا،ه دز قی یا یاا ع و  

 یدیأی برازش مدل با تحلیل عاملی ت

و    AGFI   تGFIهراص عیکویع ا دزی شررراارا:  دز شرررا گ  پژوهشزاوت اردل  ارا ات وز م

RMSEA هتد سا عصایج ادل دااا  عشرات اع 8 دیرصفا، شرده دیر  تاقا،ی  ادیر  ماده   ،س ادول،

دعد سا ق  دز حد اوس، ع   ا موس، شدهت ه ،و ایش  AGFIو   GFIهاص دیصقا، دی . چ د سا شا گ

و X2/dfاو،ه دیر . هقچتینت عسرب  ا اآ ساص اا ،ساا مزد،ص ) 0/ 90دین مااسه ا اص  دز حد ا ک 

ا موس، شده سا   0/ 03عی  ا دا  اا   RMSEAاقددس اتایبع سد عشات ،د،ه دی . هقچتین اییاس  حاص  

قودت عصی ا و،ه دیرر . ا  دیرراج ا موس،هاص دسدئا شررده اعا  0/ 08دین اقددس سوچکص  دز حد ا از 

ا    سا ادل قسر  شرده ،س ااایا اوس، ع   دز ا دزی عسربصاً  وب و دااا دبودع ا  وس،دس او،ه  

،هد سا ادل اوس، دیرصفا،ه قیقی  حاضر  دز ا دزی اتایربع  دیر . اتاا دینت عصایج ادل قیقی  عشرات اع

 ا  وس،دس او،.

ص ا اوط اا عیکویع ا دزی ادلمااسه ها .8ادول   

 برازش نتیجه
مررقررادیررر  

 پژوهش
های برازششاخص نماد مالک  

≤3 1.34  وب ا دزی  X2/df ا اآ ا  ،ساا مزد،ص-ققسی  ساص  

≤0/ 08 0.03  وب ا دزی  RMSEA ،سیشا ایاعگین ا ایا   حاص ا موس 

0/ 94  وب ا دزی  9 /0≤  GFI شا گ عیکویع ا دزی 

0/ 91  وب ا دزی  9 /0≤  AGFI شا گ عیکویع ا دزی قیدیا شده 

0/ 95  وب ا دزی  9 /0≤  CFI شا گ ا دزی اقایسا دص 

0/ 93  وب ا دزی  9 /0≤  IFI شا گ ا دزی د  دیشع 

0/ 92  وب ا دزی  9 /0≤  NFI شا گ ا دزی ع د 

0/ 96  وب ا دزی  9 /0≤  NNFI شا گ ا دزی غی  ع د 

0/ 76 ا دزی  وب  67 /0≤  R2 ض ی  قییین 

 برازش کلی مدل 

پا دز ا سیرررع ا دزی ااش دعددزه ای ص و ااش یرررا صاسص ادلت ا دزی س ع ادل دز ی ی   

سا شرا حرع ا دص ا سیرع ا دزی ادل ان  پیش ایتع اصری هاص ،سوت زد اع ااشردت  GOF اییاس

دیررصفا،ه اع شررو،. سا اقددس مت این نررف  قا یک د دس ،دس،. و اقا،ی  ع ،یک اا یک عشرراعگ  سیفی   

اتایر  ادل هسرصتد. و قودعایع پیش ایتع س ع ادل سد اوس، ا سیرع د دس اع ،هد. و ادل مزاوت شرده 

 ایایبا اع شو،: 1دین اییاس دز ی ی  سداحا  پیش ایتع اصری هاص اکتوت ،سوت زد سد ،دس،.

 

𝐺𝑜𝑓 1سداحا  = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × 𝑅2̅̅ ̅ = 
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عی  اقددس   R2 عشراعا ایاعگین اقا،ی  دشرص دسع ه  یرازه هسر  و Communalities اا یوسص سا

اقا،ی  ضر ی    17-4یرازه هاص ،سوت زدص ادل دیر . ا  دیراج ادول Squares Rایاعگین اقا،ی  

و اا قواا اا یررا اقددس   0.76اا ،یرر  ماده دیرر .هقچتین اقددس دشررص دسع ا دا دیرر  اا  R2قییین

ای  ع شررده دیرر ت   GOF ا اا یتودت اقا،ی  ضررییفت اصویررک و دوص ا دصس   0.36و  0.25ت 0.01

عشررات دز ا دزی دوص س ع ادل پژوهش ،دس،. دز مع ایع سا  GOF ا دص 0.65حانررا شرردت اقددس  

ادیر  مادهت عشرات دز ا دزی اتایر  ادل پژوهش ،دس،.   0.36ا ساص  دز  GOF اقددس ایایربا شرده

 اتاا دینتاا.ل پژوهش اسرریاس اتایرر  و اوس، قایید اع ااشررداتاا دین اع قودت اف  ا دزی س ع اد

 س یا اسری ها ،سنرد 95 دیقیتات یرح  ،س سا شرد اشراگ ق  یا و قی یا هاص دع اد شردهت اا قواا

 دی . قائید اوس، ادل اا ا قبک ااعا و  زی اودفا هاص 10دایا، دن ع   ،سعصی ا و هسصتد ایتع ،دس

 گذار بر روی بازاریابی الکترونیکیآزمون روابط وزن عوامل اثر 

 ،ی یصال  ،س دین ااش دز مزاوت ض ی  سا ییوت ان  قییین وزت این یوداا ا قبک اا اازدسیااع

اع قودت ایات ،دشر  سا اقددس ضر ی  ادیر  ماده  9دیرصفا،ه شرده دیر  سا اا قواا اا عصایج ادول  

ااش اقددس ضر ی  اصری  وداسرصا ییتع عشرات ایدهد سا اا د  دیش ه  یک دز یوداا شرتایرایع شرده ،س  

عی  د  دیش پیدد  ودهد عقو، سا ،دیا مت واو، قاثی د  اثب  دی  و اقددس ض ی     ،ی یصال  اازدسیااع

  قیردیرا شرررده ،س دین مزاوت عشرررات ایردهرد سرا قرا چرا ای دت ه  یرک دز یودارا اع قودعترد ارازدسیرااع 

سص عی  عشرات ایدهد ققااع یرحوا ادیر  ماده ددکص وعیکع سد پیش ایتع عقایتد و ای دت یرح  ایتا،د

و  حاص  0.95دیر  و دین عشرات ایدهد س یا یوداا شرتایرایع شرده ،س یرح  دیقیتات  0.05سقص  دز 

 ددکص وعیکع هسصتد.  ا  سوص اازدسیااع 0.05

 

اازدسیااع ددکص وعیکع صسو ا  اذدس  دث   یوداا نیا  سوداک مزاوت .9ادول   

 یح  ایتا،دسص ض ی  قیدیا شده ض ی  اقددس  زی  اودفا ها

 0.001 0.343 0.546 ماوزی ساسا دت

 0.001 0.221 0.435 داعوعع و ایصب  او،ت وب یای  

 0.001 0.356 0.566 ،یص یع ی یآ

 0.001 0.302 0.612 ینود  دیصفا،ه

 0.001 0.287 0.545 اا سوز سیاعع وب یای  

 0.001 0.187 0.382 داتی  دی یاقع ساسا دت

 0.001 0.232 0.522 دیصفا،ه دز اشاوسدت وسزشع و پ شکع

 0.001 0.365 0.657 ددکص وعیکع   اذب عی وص دعساعع اصاحگ ،س اازدسدیع

 0.001 0.213 0.498 دسدئا ماوزی هاص ضقن  دد

 0.001 0.256 0.577 ق  اا و اناس  ایوس
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 0.002 0.230 0.498 یا،ای ص و ،دعش  تع و  تاوسص اا سوز

 0.001 0.126 0.343 قواا اا ی ی  اشص ص

 0.001 0.154 0.345 پایاگوئع مع ین

 0.001 0.412 0.812 دی ا، حا قی   ،س اشص ص

 0.001 0.254 0.435 سضایصقتدص اشص یات

 0.004 0.213 0.465 ایحو   اا  عسب    اثب    ذهتی   دی ا،

 0.001 0.254 0.534 اا دشص دک اذدشصن ،یدااهنا

 0.001 0.155 0.351 اسص ی  یادی  هاص اازدسیااع

 0.001 0.433 0.874 دی ا، ودحدهاص قیقی  و قوییا

 0.001 0.216 0.498 شتایایع دد داا  اازدس

 0.001 0.322 0.543 قبا،ل دی یا  اا اشص یات

 0.001 0.365 0.611 ا ،دوسص دی یا  اا سوز و اوث 

 0.001 0.211 0.434 قوزیآ   میتدهاص دن ا و  دسزیااع

 0.001 0.247 0.631 قیویا اا اودا ایحو  

 0.001 0.250 0.563 قوییا ساعال هاص قوزیآ

 0.001 0.244 0.409 ددوی  اتدص قیویا ایحو  

 0.001 0.350 0.734 پشصیباعع مع ین دز قوزیآ

 0.001 0.343 0.614 قوزیآ سدیگات ایحو  

 0.001 0.382 0.643 قوزیآ هاص  ساعال ،س  ار د یایع  پ دستداع دی ا،

 0.001 0.309 0.609 قب یرا  اذدب

 0.001 0.254 0.565 قی سهاص قب یراقع

 0.001 0.367 0.644 دیصفا،ه دز د  د، اشنوس

 0.001 0.254 0.509 دی   سیاعع اا اودآ

 0.001 0.214 0.464 قودید ایصودص اذدب

 0.002 0.254 0.587 دسدئا ا عدهاص ا ق 

 0.001 0.166 0.365 هوی  ا عد

 0.001 0.244 0.411 دقیا، اا ش ساص ق اسص ا عد

 0.001 0.156 0.354 شده ،سک  دسزی

 0.001 0.109 0.298 دسدئا دیق  هاص اتحفاعا

 0.001 0.122 0.243 دسدئا قافیفا   ح ع و ،وسه دص

 0.001 0.109 0.298 اقددسصدسدئا قافیفا  

 0.001 0.254 0.466 دعیحا  پذی ص ،س دیق  اذدسص

 0.002 0.156 0.344 ساهش ه یتا هاص ی ااس

 0.001 0.133 0.298 ای  ع ایحو   اا ا ئیا  سااا
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 0.001 0.291 0.411 ااسدعصع ایحو  

 0.001 0.244 0.454 دیصاعددس او،ت ایحو  

 0.001 0.276 0.476 ،هات ددکص وعیکاازدسیااع ،هات اا  

 0.001 0.167 0.398 دی ا،     دسزی ا دص اشص ص

 0.001 0.102 0.243 سیفی  ایحو  

 0.001 0.191 0.298  داا  پا دز   وی

 0.001 0.144 0.254 قواا اا ق اییا  اشص یات

 0.001 0.156 0.316 دی ا، ق  اا اثب    ید

 0.001 0.233 0.364 اشص یاتدیصقا، یازص ،س 

 0.001 0.165 0.309 قواا اا اتا آ اا،ص و ایتوص اشص ص

 

 نتیجه گیری

 ،ی یصال  اازدسیااع و  یااا   یع 54دنر ع و   یااا 10 این  سا  ،دشر   ایات  قودت اع  عصایج قواا  اا

 هراص  یراارا  دز  یرک  ه   د  دیش  ارا  سرا ایردهرد  عشرررات  عصرایج  دین  و  ،دس،  واو،  ایترا،دسص  و  اثبر    سداحرا

 ،س ،ی یصال  اازدسیااع داده  ادیر   هاص  ای دت اا  ،دشر   دعص اس قودت اع  مت  یوداا زی  و شرده  شرتایرایع

  ان   شتایایع  یوداا زی  و  یوداا سا  ،دش    ایات قودت اع ،یگ   یباس  اا  یا و یااد دسققا ها  شر س  

  ادل  او،ت  ساسا ،ص داکات دز  اصودت قا ااشرد  ها  شر س    قواا اوس، ااید ،ی یصال  اازدسیااع یرازص  پیا،ه

عقو،. هقچتین ان  اتایرر  او،ت ادل دز مزاوت هاص عکوئع دیررصفا،ه شررد سا  اا   حانررا  دیقیتات

اع قودت ایات ،دشر  سا ادل دز ا دزی اتایربع ا  وس،دس دیر  ،س  حروص شرا گ    عصایجدیرصتا، اا 

یاا ع قائیدص و ادل   هاص،س ایشرص  قی یا RMSEA شرا گ هاص ا دزی ادل اع قودت اف  سا:

و دا   1996سادودت ا دوت و شروااودسد )شرو،. ا دیراج ،یدااه اکهاص اید   یرا صاسص دیرصفا،ه اع

ااشرد   0/ 08و   0/ 05ااشرد ا دزعداع ادل  وب دیر  و دا  این   0/ 05اقددس دین شرا گ سوچکص  دز 

و  1989)  سد سا یوسیرکا  و یروساود AGFI و GFI هاصشرا گ  ا دزعداع ادل اصویرک دیر .

ااشررد.   0/ 9ااید ا دا  یا ا ساص  دز  GFI پیشررتنا، س ،ه دعد و اسررصگع اا ح   عقوعا عددسعد. اقددس

ااشرد. دین شرا گ  یک شرا گ ا دزعداع ،یگ  اع AGFI شرا گ عیکوئع ا دزی قیدیا یا صا یا

دیرر .   GFI ایا،ل اا ساسا ، ایاعگین ا ذوسد  اا ااص ا قو  ا ذوسد  ،س نرروس  و اا و

ااشرد. اقددس دااا دبول دین ،و شرا گ ااید ا دا   این نرف  و یک اع AGFI و GFI تا قریی د ،دا

 .ااشد 0.9یا ا ساص  دز 

هاص  هاص یقواع ا دص اا حسرراب موس،ت پاسداص هاص مزد، ،س ایایرربا شررا گیکع دز شررا گ

با  ،و ا  ،ساا مزد،ص ادل ایایرر  -،و انت اس دیرر  سا دز ققسرری  یررا،ه  ع-ا دزی شررا گ  ع

سوچکص  ااشررد اا دغقاض   5ااشررد اح وب دیرر  و دا  دز  2شررو،. چتاعچا دین اقددس سوچکص  دز اع

ان     عی  ای و  دیر   دویا-سا اا شرا گ قاس   شرا گ ا دزی هت اس شرده  .دااا دبول دیر  

)اددع سا هیچ سداحا دص این اصری هاص ادل    اقایسرا این اقا،ی  ساص دیرکوئ  ) ع ،وو ادل اسرصقا

واو، عددس، و سودسیاعا مت ها ا دا  نرف  دیر و و ساص دیرکوئ  ) ع ،وو ادل دشربا  شرده دسزیااع  
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ا دین ،س نروسقع س  ،س ع   ا  صا شرده دیر   0.9اقا،ی  اا ص    اع ستد. ،داتا پذی ی دین شرا گ

اا ،دیا حسرایری  شرا گ ا دزی   .  ااشرد ادل دز ا دزی  واع ا  وس،دس دیر    0.95اقددس اا ق  دز 

سا اقددس سقص ص سد عشرات اع ،هدت شرا گ ا دزی   200عسرب  اا عقوعا هاص سقص  دز   هت اس شرده

اقا،ی  اا ساس ا  صا اع شرو،. قتنا دی د، شرا گ ا دزی هت اس عشرده دین دیر  سا ااهع   هت اس عشرده

او،ه سا عشررات ،هتده ا دزی   0.95،داتا پذی ی دین شررا گ اا ق  دز  سد عشررات اع ،هدت 1اا ص 

شرا گ ا دزی   دیتده یا د  دیشرع ا  دیراج اقایسرا این ادل ع  ص و ادل اسرصقا   .   وب اع ااشرد

وب  و قایید   0.9  ای  ع ا ،ید. ،داتا پذی ی دین شررا گ ا دص پذی ی ادل قدوین شررده اقددس

یکع دز اتایر  ق ین و پ ساسا ،ق ین شرا گ هاص  . اع ااشرد 0.95او،ت ادل ا دزی شرده حدددا  

قفسری ص ،س  حروص ا دزی  وب یا ضرییف ادل قدوین شرده شرا گ ا دزی اقایسرا دص اع 

ااشردتدین شرا گ ا دزی ادل اواو، سد اا ادل اسرصقا اقایسرا اع ستد. یکع دز ا ی  هاص شرا گ  

د حسرایری  مت اا ح   عقوعا اع ااشرد سا اع قودت اا ااص شرا گ سیشرا ا دزی اقایسرا دص ید

سا عسرب  اا ح   عقوعا حسراج دیر  دیرصفا،ه عقو،. ،داتا پذی ی   ایاعگین ا ایا   حاص ا موس،

ایشررص  ااشرردت ادل دز ا دزی  ی ع   0.95دز  CFI اع ااشررد و دا  اقددس 1قا  0.9دین شررا گ این  

عچا سا دهقی  ،دس، اتایر  او،ه ادل قدوین شرده دیر  سا ،س دین  واع ا  وس،دس اع ااشرد.داا م

ااش اا قواا اا شرا حرناص اح ا شرده ا دز ی ادل نروس  ا    ،س دین  حروص اع قودت ایات  

شرده  0.03ا دا  اا    RMSEAتشرا گ   3شرده سا سقص  دز  1.34ا دا  اا  X2/df،دشر  سا شرا گ  

او،ه   0.91ا دا  اا    AGFIتشا گ   0.90سا ایشص  دز  0.94ا دا  اا    GFIتشا گ   0.08سا سقص  دز 

ییتع اا ق قی   0.90سا ایشررص  دز   NNFIو    NFI تIFI ت  CFIتشررا حررناص   0.90سا ایشررص  دز 

سا عشررات ،هتده  0.65ا دا  دیرر  اا    GOFو دیرر   و هقچتین اقددس  0.96و   0.92ت 0.93ت 0.95)

اع قودت اا قواا اا دهدد  قدوین شرده اوا    ا دسی اتایر  ادل او،ه و ییتع دیتکا ادل دسدئا شرد

 ا ،،.د  دیش قواا اا اازدسیااع ددکص وعیکع  اع

انبو، سیفی  وب یرای  ا دص قودیدستتداات ق نی د  وسزشرع اع قودعد دز ی ی  عصایج عشرات ،د، سا  

 وب  سیراعع سوز  دیرصفا،هتاا  تیرنود    یر یآ  یرای ت،یرص یرع وب  او،ت ایصب  و  ساسا دتتداعوعع ماوزی

 وسزشع  اشاوسدت دز اا قواا اا افاهی  دیصفا،ههقچتین ساسا دت دی ا، ا ،،.   دی یاقع  یای  و داتی  

 ضرررقن  هراص  ماوزی  ددکص وعیکعتدسدئرا  ارازدسدیع  ،س اصاحرررگ  دعسررراعع  عی وص  پ شرررکعتارذب  و

یراارد.  سوز اع قودعرد قیق     ارا   تراوسص  و   تع  ،دعش  و  ایوسص و یرا،ای ص  انراس   و   ردار تق  ارا

  ا دص  دیرر ت   زد سودین دز.  شررو،اع ایسرروب  شرر سصع ه  ،دسدیع و  یرر اایا ق ینان   ساست عی وص

 عصایج عشرات ،د، سا . شروعد ادی ی   ان   هاصیر اایا دین  متت دهدد  اا  ،یرصیااع و  شر س    پیشر    

 حا دی ا،مع ینت  اشرص صتپایراگوئع  ی ی  اا  اا قواا اا اودفا هاص قواااشرص یات    اا قیااااقودا 

  اذدشرصن   دشرص دک  ایحرو   و اا اا  عسرب    اثب    ذهتی    اشرص یاتتدی ا،  اشرص صتسضرایصقتدص ،س قی  

  ادیر   اشرص ص  اا دسقباط  ادی ی   دا دسهاص دز  ها  شر س    سا دی یاقع ،یدااهنا دااا قیق  هسرصتد اا

  ااایباعشرات   ا دص و ستتد  شرتایرایع سد  ااسسصیتگ ،ی یصال  اتایر    هاصیر ویا قودعتداع  موسعدتاع

 هاص   یادی    ،س یررایا قواا اا اسررص یاازدسیااع عشررات ،د، سا  قیقیقا اقودا عصایج  . ستتد  دیررصفا،ه

اشررص یات و   اا دی یا  اازدستقبا،ل  دد داا   قویرریاتشررتایررایع و قیقی  ودحدهاص  اازدسیااعتدی ا،
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  دیر  دین ستتدهاحر   دز  حقای    شر و   اوث  دااا قیق  دیر . عقحا  و سوز اا دی یا   ا ،دوسص

هقچتین ،س .  ستی   ،سک   سد  ،دس،  ارازدسیرااع  قیقی   ارا  عیراز  سرا  ارازدسیرااع  اسرررئ را  اراهیر    ستی   ق ی  سرا

  قوزیآتقیویا     میتدهاص  دن ا  و  ،س نوس  قواا اا افاهیقع چوت دسزیااعقوزیآ    هاص  ساعالاقودا  

 دز  مع ین  ایحررو  تپشررصیباعع  قیویا اتدص  قوزیآتددوی   هاص ساعال  ایحررو  تقویرریا  اودا اا

قوزیآ اع قودعد قیق   هاص  ساعال ،س  ار د یایع  پ دستداع ایحررو   و دی ا،  سدیگات قوزیآت قوزیآ

 یااد.

  اشررنوستدی    د  د، دز  قب یراقعتدیررصفا،ه  اذدبتقی سهاص مع ین ،س یررایا قواا اا قب یرا  قب یرا 

  شرکا  یک  دیتص عصعت  اازدسیااع  یا  مع ین  اازدسیااع  اذدب قیق  یااد.  ایصودص قودیداودآ و  اا  سیراعع

  اشرررص یات  اا قب یراقع  اازدسیااع  هاصپیاد  ،د،ت  قیویا  ا دص  دیتص ع   دز سا  دیررر   قب یغ  و  اازدسیااع دز

 عدهاصا  اع قودعد ،س یرایا قواا اا دسدئا عی  ،ی یصال  یرازص  ا عدا  دیراج عصایج   .  شرو،اع دیرصفا،ه

 زاات دز ا عد یک  شرده قیق  یااد. دی ا،  ،سک  ا عد و دسزی ق اسص  شر ساص اا ا عدتدقیا،  ا ق تهوی  

  اازدسیااع   ا دص  ددد دودین  سا یوسص اا  دیررر ؛  او،ه ها  شررر س   دز  اسررریاسص  قواا اوس، ددی  هاص

قواا اا سدااصع اا  اذدسص  دیق  و هقچتین   ،دعسرررصتد اع ایصب  ا عد یک دی ا، سد   و، ایحرررو  

  اقددسصتدعیحا   قافیفا  دصتدسدئا  ،وسه و  حررر ع قافیفا  اتحرررفاعاتدسدئا هاص  دیق   افاهی  دسدئا

 اع اذدسص  دیق    سوی دین  یرر ااس دااا قیق  دیرر . هاص ه یتا  اذدسص و ساهش  دیق   ،س پذی ص

  میرری   ساس و  سسرر    یک اا قودعد اع  نرروس  دین  غی   ،س  سا  ،دس،ت عگا  پایین سد  دیق    سداا   قودعد

 . ا یاعد

  اا   ایحررو   اازدسیااع اع قودعد اا قواا اا افاهی  ای  ع دیررص دقژصعصایج هقچتین عشررات ،د، سا  

ددکص وعیک و  ،هات اا ،هات  ایحررو  تاازدسیااع او،ت  ایحررو  تدیررصاعددس  تااسدعصع  سااا  ا ئیا 

  شرتایرایع   یرحوات ققاد  ،س  دیرص دقژیک سی ص  ا عااا  اشرص ص قیق  یااد. دیراج ا دص  دسزی      دی ا،

اع  عی اشرص ص   دعگی یو   هایر      نر    شرتا     و معنا دز  داصتاب دز پ هی  ات وس  اا قندیدهایر  

  اشرص یاتتدی ا،   ق اییا  اا    ویتقواا دز  پا ایحرو  ت داا   قودعد دز ی ی  قواا اا سیفی  

اشررص ص قیق  یااد.   ایتوص و اا،ص  اتا آ اا و قواا  اشررص یات ،س  یررازص    یدت دیصقا،  اثب   ق  اا

 .  شو، اع س صاس  یک ا وز  اایا  و ،هد اع  عی و اا  اا سا  دی   ا عده پیش عی وص  یک دعگی ی

 منابع فارسی

و   عاؤث  شروس و عشراطت ددصحرا، اقاواص ی ی  اد  ی ق ث یاو.  »قی 2015. )عاحرحف  صتد شراس •

 . یا،دعشگاه دسوا  عتقاحح ص،سص  ت«ی دتنتی  وسزی د صقوییا وسزی ،س قوییا ددصحا،

و. »وسزی و ااایا«. اص ا : حقدسضررا شرریاع. اشررند و قن دت: 1381دعوسدداودعت داین ) •

اتیا، پژوهش هاص دیرر اع میررصات ددج سضرروص و یررازاات احادیا و قدوین سص  ی ود  

 ها )یق و.دعساعع ،دعشگاه

عقش اازدسیااع ایصودص ،ی یصال ،س سشد اشاسس ت دیصقا، و دسزی "و  1399)  اتشت یاسداا  •

،واین ستف دعا این ددق  ع ادی ی  داوس اادعت ق اس ت ااعکت ددصحررا، و   ت"احرر   ستتده

 حسااددسص
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ا •  صوسزی هرا"و  1400)  نیدا  اتیر و ی  رات ع  عزد،هت ی   صسراظ  و دیصقرا،  تص اتردیچ دغ 

ارازدس  عکیددکص وع عقش  مت  صرالی ی،  عاایر و  قویررریرا  ا   نیچنراس،هق  ت"،س   عستف دعا 

 اااا  تصددصحا، و حسااددس  تی ی،س اد نیعو   صک ،هایسو

ت 1398حااع غ د یر ی ،ص  ی ع؛ ،دعیال زعدص ،سه غ یبع؛ حااد ی ی ص و سضرا مزد،یاتت  •

پویرایع شرررترایرررع  قی یرا اسرررص ی ق راس  ددکص وعیرک ،س دی دت ارا دیرررصفرا،ه دز سویک ،  

،واین ستف دعا ا ع دع قن دی دعع پویایع شرتایرع یریسرص  هات قن دتت دع قن  یریسرصقنات

 .ی قع پویایع شتایع ییسص  ها

و.عقش ق اس  1395حسررریتع ایحرررواات   دهاعع داوددفترررات ق اازد،ه ی ،ص ایسرررنت) •

د وسزشعت ددکص وعیکع ،س اازدسهاص وسزشعت یواین ستف دعا این ددق  ع ق ای  ادعع و ی و 

 قن دتتاویسا ه  دعدیشات ابصک سد،ااتت،دعشگاه قن دتت،دعشگاه اازعدسدت.

یودارا     یقر ث  عو. ا سیررر 1396. ) ی  هقع  قک دیر   ا ع  دهراع  ع  ا د ضرررای  ی اتیر ذدس  •

 عپژوهشرر   - ع.  حرر تااا ی قعستتداات وسزشرر احرر   دی،س دحررد     عتص عصید را یقب 

 .19-11ت  2ت شقاسه6،وسه   عوسزش   ی ی،س اد  صساسا ، هاصپژوهش

هاص ددقبیک یع هاص اقیع ،س اازصو. »قی ی ع ا  عقش سیرراعا1378یرر ا،صت عحرر  د  ) •

 .3د ت ایسص «. عش یا ح س . شقاسه

•  

قویریا ق اس   صو. سدهب ،ها1400. )دیپوس  حق  ع  سضرا    وغع   ایقا  نرااوعچعظن دا •

 ،س وسزی سشوس.  ح تااا ی ود وسزی  کیددکص وع

ت شرتایرایع و قی یا یوداا اوث   1398یباج عژد،  ییبا؛ سضرا شرفع زد،ه و ایقد غفوسعیات  •

 حر تااا   ا  او قی  قویریا ایحرول ادید اا دیرصفا،ه دز سویک ، پویایع شرتایرع یریسرص ت

 و.52) 17احادیا  ادی ی  نتیصع 

 صشربکا ها  عاایاازدس   یق ث"و 1399ت )ایحوس ص  شرصا  ای ددی ود حسرن  ،هقاعبوس  اتی وزی  •

احادیا  ت "عوسزشر   ص  وشرگاه ها  اتیا د، اشرص  دیو دحرد     ژهیا  دسزی و  عداصقای

 174-149 ت 2ت شقاسه  1عت ،وسه وسزش  عاایاازدس

ع ددکص وعیک ا  و. ا سیرع ق ثی  اازدسیاا1397د ه  ایقدی ع  مع   زیت   اقشریدص  داید. ) •

هاص  احادیا اوس،ص: پیسر  )هاص وسزشرع  یرازص ادی ی  دسقباط اا اشرص ص ،س یرازااتپیا،ه

 169-156 ,3ت ،وسه هفص ت شقاسهادی ی  و قوییا وسزی .(دیکع قن دت

و   عو. ی دح1400. )ع  ا صبص ی  ایقد  داع  ان دت  دحسرراعص  هاشرر   یرر ،دساتیسوزه چ •

   عوسزشرر    ی ی. احادیا  ادعوسزشرر  دد ی،س نررتی  قود  عد  د  عاایمزاوت ادل اازدس

 202-179  ت65ت شقاسه13،وسه

ا سیرررع ق ثی  دایرا، دسزشرررع سداحرا اترد ا  و ا،دسص  "وت1390)  وعوج ،دوست ظنوسص  انراسهت •

-172ت ص 8ت شرقاسه  3ت ادی ی  اازسااععت،وسه  "اشرص ص اا ا عد اوشرع هاص ق فن هق ده

149. 
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ا سیررع قحبیقع سیفی   داا  ااعکددسص "وت1391) دس دت شرراهدصتساا دتت  ها،ی د،ه اقددت •

ت پژوهشرتااا ی ود دعسراعع و داصقایع ادی ی تیرال هشرص ت  "،ودصع و ااعکددسص  حرونرع

 .31ت پیاپع 4شقاسه

ا    اوک ای   عاایاازدس  یو. ق ث1399  ان د،. )ع ی  اایرر   یررنص  اتوچن ایپوس  پ    یهدد •

دسقبایا    صدسشصااتیاحادیا  ا ع.  ح تااا ی قعایحو   وسزش  اتیاشص     یا   سضا

 177-157ت  9ت شقاسه3،وسهو سیاعا   
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