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چکيذُ
ثِ زًجبل ثبظًگطي هلَْم سَؾؼِ دبيساض ،اهطٍظُ ًكَضّبي زض حبل سَؾؼِ ،زض دي جلت هكبضًز ظًبى زض كطآيٌس سَؾؼِ هيثبقٌس .زض ؾًٌَشگبُّبي
ؿيطضؾوي ،يٌي اظ هَاًغ سَاًوٌسؾبظي ظًبى زض ًوفآكطيٌي آىّب زض كطايٌس هكبضًز زض ؾبهبًسّي هحالر هؿًٌَي ذَيفٍ ،جَز ػوبيس هبلجي يب
ًليكِّبؾزً .ليكِّب ًوكي ؿيطهبثليشي ثِ ظًبى زازُاًس .ثِ ََضيًِ آىّب ّيچ كطنشي ثطاي ًؿت هسضر ٍ سَاًوٌسي ًوييبثٌس .ثٌبثطايي زض ضًٍس
سَاًوٌسؾبظي ظًبى ،هُبلؼِ ؾبذشبضّبي ثبظزاضًسُ كطٌّگي حبيع اّويز اؾزّ .سف ايي هوبلِ سحليل ضاثُِ ًليكِّبي جٌؿيشي ٍ سَاًوٌسؾبظي ظًبى زض
ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي اؾزّ .وچٌيي ضاثُِ سَاًوٌسؾبظي ظًبى ثب هشـيطّبي ظهيٌِاي ًظيط ؾي ،سأّل ،سحهيالرٍ ،يؼيز اقشـبل ٍ هْبجطر
ؾٌجيسُ هيقَز .دػٍّف حبيط اظ ًظط ّسف ثٌيبزيً -بضثطزي ٍ اظ ًظط ضٍـ ،ديوبيكي -سحليلي اؾز ٍ ثطاي گطزآٍضي زازُّب اظ دطؾفًبهِ
هحونؾبذشِ اؾشلبزُ قسُ اؾز .جبهؼِ آهبضي سحوين ،ظًبى  18ؾبل ثِ ثبالي ؾبًي زض ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي قْط ايالم هيثبقس ًِ ثب اؾشلبزُ
اظ قيَُ ًوًَِگيطي سهبزكي َجوبسي هشٌبؾت ثب حجن ٍ ثط اؾبؼ كطهَل ًوًَِگيطي ًًَطاىً 377 ،لط اًشربة قسًس .ضٍايي دطؾكٌبهِ ثب اؾشلبزُ اظ
ضٍايي هحشَا ٍ دبيبيي آى اظ َطين آللبي ًطًٍجبخ ( )0/89ثسؾز آهس .ثطاي سحليل زازُّب ثب اؾشلبزُ اظ ًطم اكعاض  ،SPSSاظ آظهَىّبي ّوجؿشگي
ديطؾَى ،زٍ ًوًَِاي هؿشول ( ،)Tسحليل ٍاضيبًؽ ( ٍ )Fسحليل ضگطؾيًَي ثْطُ گطكشِ قس .اظ ًطم اكعاض ً AMOSيع ثطاي هسلؾبظي هؼبزالر
ؾبذشبضي ( )SEMاؾشلبزُ گطزيس .يبكشِّبي سحوين ًكبى هيزّس ًِ ثيي سَاًوٌسؾبظي ظًبى ٍ هيعاى اػشوبز ثِ ًليكِّبي جٌؿيشي ثب اَويٌبى الظم
ضاثُِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضزّ .وچٌيي هشـيطّبي ظهيٌِاي ّوچَى ؾيٍ ،يؼيز سأّل ،سحهيالر ،هْبجطر ٍ ٍيؼيز اقشـبل ضاثُِ هؼٌبزاضي ثب
سَاًوٌسؾبظي ظًبى زاضًس .اظ اييضٍ سَاًوٌسؾبظي آًبى زض ايي ظهيٌِّب ،ثؿشطّبي ظطكيزؾبظي اجشوبػي هحلي ضا كطاّن هيآٍضز.
ٍاصگاى کليذيً :ليكِّبي جٌؿيشي ،سَاًوٌسؾبظي ظًبى ،ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي ،قْط ايالم.

هقذهِ

زض ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي ثِ ػٌَاى ًوَز ثبضظ كوط قْطي ٍ ًبثطاثطي كًبييّ ،وِ گطٍُّبي اًؿبًي زض قطايٍ كوط چٌس ٍجْي ثِ
ؾط هيثطًس اهب ثٌب ثط سحويوبر اًجبم قسُ ،ػَاضو ٍ آؾيتّبي ًبقي اظ اؾٌبى ؿيطضؾوي ،ثيكشط هشَجِ ظًبى ٍ ًَزًبى اؾز
( .)UN.Habitat, 2003: 119اظ اييضٍ ًگطاًي اظ ديَؾشي جوؼي اظ ظًبى ثِ گطٍُ «كويطسطيي كوطا» ؾجت َطح ضٍيٌطزّبي هشلبٍسي اظ
 .1زاًكجَي زًشطي ،گطٍُ جـطاكيب ٍ ثطًبهِ ضيعي قْطي ،زاًكٌسُ ثطًبهِ ضيعي ٍ ػلَم هحيُي ،زاًكگبُ سجطيع ،سجطيع ،ايطاى (ًَيؿٌسُ هؿئَل)
Email: rezajahanbin5583@yahoo.com – Tel: 09181442040
.2زاًكيبض گطٍُ جـطاكيب ٍ ثطًبهِ ضيعي قْطي ،زاًكٌسُ ثطًبهِ ضيعي ٍ ػلَم هحيُي ،زاًكگبُ سجطيع ،سجطيع ،ايطاى
 .3زاًكيبض گطٍُ جـطاكيب ٍ ثطًبهِ ضيعي قْطي ،زاًكٌسُ ثطًبهِ ضيعي ٍ ػلَم هحيُي ،زاًكگبُ سجطيع ،سجطيع ،ايطاى
.4زاًكيبض گطٍُ جـطاكيب ٍ ثطًبهِ ضيعي قْطي ،زاًكٌسُ ثطًبهِ ضيعي ٍ ػلَم هحيُي ،زاًكگبُ سجطيع ،سجطيع ،ايطاى
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جولِ «سَاًوٌسؾبظي ظًبى» قسُ اؾز (قبزيَلت ٍ ّوٌبضاى .)1 :1384 ،زض ايي ضاؾشب ،ؾبظهبى هلل ،سَاًوٌسؾبظي ظًبى زض ؾُح گؿشطزُ
ضا ثِ ػٌَاى يٌي اظ اّساف ًليسي اػالهيِ ّعاضُ ؾَم اػالم ًطزُ اؾز ( ٍ )World Bank: 2003: 126ثِ هؼيبضّبيي چَى حن
زؾشطؾي آًبى ثِ هٌبثغ ٍ كطنزّب ،حن سهوينگيطي ٍ اًشربة ،حن ًٌشطل ظًسگي ذَز زض زاذل ٍ ثيطٍى اظ ذبًِ ،هسضر سبطيطگصاضي
هؿشوين ثط جطيبى سـييطار اجشوبػي سأًيس هيًٌس ( .)UN.Habitat, 2013: 9كؼبالى حوَم ظًبى هؼشوسًس ًِ سَاًوٌسؾبظي ظًبى ثبيس ثِ
ضّبيي ظًبى ٍ هطزاى اظ ًظبمّبي اضظقي ًبشة ٍ ايسئَلَغيّبي ؾطًَثگط هٌجط قَز .ايي اهط هَهؼيشي ضا ثِ ٍجَز هيآٍضز ًِ ّط ًؽ
كبضؽ اظ جٌؿيشف ،كطز ًبهلي سلوي قَز ٍ اظ سوبهي دشبًؿيل ذَز جْز ؾبذز جبهؼِاي اًؿبًيسط ثطاي ّوِ اؾشلبزُ ًٌس (اًٍؿبل ٍ ثيسى،
 .)113 :1389زض ؾبليبى اذيط ثب ثطجؿشِ قسى هؿبلِ ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي ٍ ضٍقي قسى اّويز ضٍيٌطز سَاًوٌسؾبظي زض ثطًبهِّبي
سَؾؼِ ،دػٍّكگطاى ،سحويوبسي ضا زض ايي حيُِ اًجبم زازُاًس .ضٍؾشبيي ٍ ًطهي ( )1396زض دػٍّكي ثب ػٌَاى ثطضؾي سبطيط هبلٌيز هؿٌي
زض اؾشوالل سهوينگيطي ٍ ًوفآكطيٌي ظًبى زض قْط ًكبى زازًس زضنس هبلٌيز هؿٌي زض هيبى ظًبىً ،طخ ثؿيبض دبييٌي ضا ًؿجز ثِ هطزاى
ًكبى هيزّس ٍ هشـيط هبلٌيز هؿٌي سَاًؿشِ اؾز ثِ نَضر هؿشوين ثط اؾشوالل سهوينگيطي ظًبى ٍ ًوفآكطيٌي آًبى سبطيط ثگصاضز .احس
ًػاز ٍ ًجلي ( )1395زض هوبلِاي سحز ػٌَاى ثطضؾي سُجيوي سلبٍر ًيليز ظًسگي زض هحالر ثطًبهِضيعي قسُ ٍ ؾًٌَزگبُّبي
ؿيطضؾوي قْط ظًجبى ًكبى زازًس ًِ زض قبذمّبي اهشهبزي ،كطٌّگي ٍ ًبلجسي ،سلبٍر ثؿيبض كبحف اؾز ٍ ايي هؿبلِ ًبقي اظ
ًبًبضآهسي َطحّبي سَؾؼِ قْطي زض جْز سَظيغ كًبيي هُلَة زؾشبٍضزّبي سَؾؼِ زض هحالر قْطي اؾز .كٌي ٍ كطجظازُ ()1393
زض هوبلِاي ثب ػٌَاى سَاًوٌسؾبظي قـلي ظًبى ٍ سَؾؼِ دبيساض قْطي زض سْطاىً ،كبى هيزٌّس ّطچِ اهشيبظ ظًبى زض سَاًوٌسي قـلي زض
هوبيؿِ ثب ظًبى ثب اهشيبظ ًوشط (ؾُح هشَؾٍ ٍ دبييي) ،ثيكشط ثَزُ ،زض كوطظزايي اهشهبزي آىّب سبطيط ثيكشطي زاقشِ اؾز .يؼٌي ًوف
1
اقشـبل گطٍُ سَاًوٌسسط زض كوطظزايي ،زض هوبيؿِ ثب زٍ گطٍُ دبييي سط (هشَؾٍ ٍ دبييي) زاضاي سلبٍر هؼٌبزاضي اؾز .ثكطي ٍ ٍجيِْ
( )2015زض هوبلِاي ثب ػٌَاى ثطضؾي ػَاهل اهشهبزي -اجشوبػي هَطط ثط سَاًوٌسؾبظي ظًبى زض دبًؿشبى ًكبى هيزٌّس ًِ هحشَاي
آهَظـ ،هكبضًز اهشهبزي ٍ كطنزّبي اهشهبزي هَجَز ثطاي ظًبى ،سَاًوٌسي آىّب ضا اكعايف هيزّس .هُبلؼِ حبيط ثطاي ًرؿشيي ثبض
زض ايطاى سَاًوٌسؾبظي ظًبى زض هحالر اؾٌبى ؿيطضؾوي ضا اظ هٌظط ػوبيس هبلجي(ًليكِّبي جٌؿيشي) هَضز ثطضؾي هطاض زازُ ٍ ثب اػشوبز ثِ
هكبضًز هَطط ّوِ گطٍُّب زض سَاًوٌسؾبظي ٍ ثبظآكطيٌي ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي ،جْز ًيل ثِ سع ذبًَازُ هحَضي نَضر گطكشِ اؾز.
زض حبلي اؾز ًِ سبًٌَى ّوِ َطحّب ٍ ثطًبهِضيعيّبي اؾٌبى ؿيطضؾوي ثب هحَضيز ًوف هطزاى اًجبم گطزيسُ اؾزّ .وچٌيي هُبلؼبر
سَاًوٌسؾبظي زض گصقشِ ػوسسب اثؼبز ًبلجسي ٍ اهشهبزي ضا ثِ زليل ؾَْلز زض زؾشيبثي ثِ قبذمّبي ؾٌجف آىّ ،سف هطاض زازُاًس .ايي
سحوين ثب سٌيِ ثط ًظطيبر ٍ اؾٌبز جْبًي اظ ظطكيزّب ٍ سَاًوٌسيّبي ظًبى دطزُ ثطزاقشِ اؾز .زض ثيبى ٍجَُ سكبثِ هُبلؼِ ديفضٍ ثب
دػٍّفّبي گصقشِ هيسَاى گلز ّوگي ًبًبضآهسي َطحّبي(ػوسسب ؿيطهكبضًشي) ًًٌَي زض ؾبهبًسّي ًَاحي كويطًكيي قْطي ٍ ًيع
زٍضهبًسى ظًبى اظ هسضر ٍ هبثليزّبي ذَيف ضا سبييس ًوَزُاًس .هًبكب سحوين حبيط ثب احشؿبة سُجين زازُّبي ًظطي ثب زازُّبي سجطثي
ٍ ثب ثْطُگيطي اظ هسلؾبظي هؼبزالر ؾبذشبضي ثِ ؾٌجف زضجِ سبطيط ٍ ضسجِ ًليكِّبي جٌؿيشي ٍ هشـيطّبي ظهيٌِاي ثب سَاًوٌسؾبظي
ظًبى زض اؾٌبى ؿيطضؾوي دطزاذشِ اؾز.
زض ؾَُح ًالى ،اقبضار هٌسضج زض ذالل هُبلؼبر اًجبم قسُ زض ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي ،هؿبلِ انلي ضا حبًويز ؾبذشبضّبي
ثبظزاضًسُ كطٌّگي ثطاي گطٍُ ظًبىً ،وبيف هيزّس .ثِ گًَِاي ًِ زض ايي ؾًٌَزگبُّب ،ظًبى ثيف اظ هطزاى زض هؼطو كوط ٍ سجؼيى
جٌؿيشي هطاض زاضًس .ايي هؿبلِ ،كبضؽ اظ ػلل گًَبگَى سبضيري ،ثِ ايي زليل اؾز ًِ ظًبى اظ هبثليزّب ٍ اهٌبًبر الظم ثطاي سَاًوٌسي ٍ
ًبّف كوط ثطذَضزاض ًيؿشٌسّ .وچٌيي سحويوبر زض ؾُح ًبحيِي هَضز هُبلؼِ ًكبى زازُ اؾز ؾٌجِّبي اقشـبل ،زضآهس ،سحهيالر،
اًعٍاَلجي ٍ ثيگبًگي ،سوسيطگطايي ،حن هبلٌيز هبًًَي ،ضًگ ثبذشگي ؾٌزّب ،ثيوبضيّبي ضٍحي ٍ ضٍاًي،اًلؼبل زض ًوفدصيطي اجشوبػي،
ًبآگبّي اظ حوَم ٍ سٌبليق قْطًٍسي ،آؾيتّبي اجشوبػي اػن اظ اػشيبز ،ذَزًكي ،ذكًَز ٍ ثعٌّبضي ٍ ...زض ايي ؾًٌَزگبُّب ،ثطاي
- Bushra & Wajiha

1

سحليل ٍ ؾٌجف ضاثُِ ًليكِّبي جٌؿيشي ٍ سَاًوٌسؾبظي ظًبى زض ًَاحي كويطًكيي قْطي....
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گطٍُ ظًبى ،قطايٍ ثـطًجي ضا ضهن ظزُ اؾز ًِ اؿلت ،ايي اٍيبع هٌجؼض اظ سحويل ًليكِ ّبي جٌؿيشي هيثبقس(اؾسالْي ٍ زيگطاى،
1393؛ ًوسي ٍ ضيبيي1393 ،؛ هٌْسؾيي هكبٍض سسثيط قْط .)1386 ،ديبهسّبي قطايٍ ديف گلشِ ،ػالٍُ ثط ايجبز ًلٌي كوط ،ظًبى ضا زض
ٍيؼيز ثؿيبض ًبذَقبيٌسي ثِ لحبِ ػسالز اجشوبػي هطاض زازُ اؾز .ثِ ََضي ًِ هؿئَليز ًوف ذبًِزاضي ٍ كطظًسدطٍضي ضا (كبضؽ اظ
ًوف اجشوبػي ٍ اهشهبزي) ،آى ّن زض قطايٍ كوط هًبػق ثط ػْسُ زاضًس .اظ زيگط ديبهسّب ايي اؾز ًِ ًليكِّبي جٌؿيشي هبًغ كؼبليز
اجشوبػي ٍ سحطى ٍ حًَض ظًبى زض جبهؼِ هيگطزز ٍ هشؼبهت آى سكٌيل ؾطهبيِ اجشوبػي هحلي ثب هكٌل هَاجِ هيقَزً .ليكِّب ثبػض
سحويل ًوفّبي جٌؿيشي(ذبًِزاضي ،كطظًسآٍضي ٍ )...هيقَز ٍ ًوف كبػليشي ظًبى ضا ًبزيسُ هيگيطز ٍ يب ًن اطط جلَُ هيزّسّ .وچٌيي،
ظًبى ضا زض قطايٍ كطٍزؾشي ًگِ زاقشِ ٍ هسضر ًوفآكطيٌي زض سهوينگيطيّبي زضٍى ٍ ثيطٍى ذبًَازُ ضا اظ آًبى ؾلت هيًوبيس .ثٌبثطايي
سَاًوٌسؾبظي ظًبى ّن ًبجي آًبى زض قطايٍ ًًٌَي ٍ ّن ظهيٌِ ظطكيزؾبظي هحلي ٍ سحون هكبضًزدصيطي هَطط ّوِ گطٍُّب زض كطايٌس
سهوينگيطي ٍ ؾبهبًسّي ايي ًَع اظ ؾًٌَزگبُّبؾز.ثط ايي هجٌب ،هوبلِ حبيط ثب ّسف سحليل ضاثُِ ًليكِّبي جٌؿيشي ٍ سَاًوٌسؾبظي
ظًبى زض ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي قْط ايالم ٍ ًيع ؾٌجف ضاثُِ سَاًوٌسؾبظي ظًبى ثب هشـيطّبي ظهيٌِاي ،زضنسز دبؾرگَيي ثِ ايي
ؾَال اؾز ًِ؛ ثيي ًليكِّبي جٌؿيشي ٍ ًيع ٍيػگيّبي ظهيٌِاي ظًبى ٍ سَاًوٌسؾبظي آىّب چِ ضاثُِاي ٍجَز زاضز؟ اظ اييضٍ كطييِ
دػٍّف ثسيي نَضر قٌل هيدصيطز؛ ثيي ًليكِّبي جٌؿيشي ٍ هشـيطّبي ظهيٌِاي ثب سَاًوٌسؾبظي ظًبى ضاثُِ هؼٌيزاضي ٍجَز زاضز.
هباًي ًظزي

ػوبيس هبلجي يب ًليكِّب زض ٍاهغ ،ثبٍضّب ٍ سهَضار هَضز هجَل هب اظ ٍيػگيّبي قرهيشي ،هرهَنبً نلبر قرهيشي ٍ ضكشبضّبي
يي گطٍُ اظ اكطاز اؾز (ثساض ٍ زيگطاى .)1381 :ثِ ػجبضسيً ،ليكِّبي جٌؿيشي ،سهَيط شٌّي يٌٌَاذز ٍ هبلتثٌسي قسُاي اظ ضكشبضّبي
ذبل هطثٌَ ثِ ظًبى ٍ هطزاى ضا ثسٍى آىًِ هَضز ثطضؾي ٍ آظهَى هطاض گطكشِ ثبقٌس ،اضائِ هيزّس .ثط اؾبؼ ًليكِّبي جٌؿيشي،
ذهَنيبر ٍ سَاًبييّبيي ضا ثِ ظًبى اذشهبل هيزٌّس ًِ زض هطزاى اظ آىّب ًكبًِاي ًيؿز ٍ اظ َطف زيگط ،سَاًبييّب ٍ ذهَنيبسي ضا
ثِ هطزاى ًؿجز هيزّس ًِ ظًبى اظ آى ثيثْطُاًس (اػعاظي .)45 :1380 ،ايي گًَِ ًليكِّب ٍ ػوبيس هبلجي زضثبضُ گطٍُّبي هرشلق ًػازي،
هصّجي ،ظثبًي ،هَهي ،جٌؿيشي ٍ قـلي زض جبهؼِ ضايج اؾز (ضيبحي .)111 :1386 ،هحشَاي ًليكِّبي جٌؿيشي قبهل چْبض هؤللِ اؾز:
نلبر ،ضكشبضّبٍ ،يػگيّبي كيعيٌي ٍ مشاغل .وجود ًليكِّبي جٌؿيشي ّن زض ػطنِ ذهَني يؼٌي ذبًِ ٍ ذبًَازُّ ٍ ،ن زض ػطنِ
ػوَهي يؼٌي اجشوبع ٍ ثبظاض ًبض ،ظًبى ضا زض هَهؼيز كطٍزؾشي هطاض هيزّس ٍ ّط ًسام اظ ظًبى ٍ هطزاى زض ثبظسَليس ايي جبيگبُ ًبثطاثطً ،وف
كؼبل زاضز (قبزيَلت ٍ )1381،ايي ًيع ثِ ًَثِ ذَز ثِ قسر سحز سبطيط يبزگيطي اجشوبػي ٍ كطٌّگي قٌل هيگيطًس ( Lorber, 2000:
.)456
سَاًوٌس ؾبذشي زض ٍاغًُبهِ آًؿلَضز ثِ هؼٌبي«زازى اذشيبض ٍ هسضر ثِ ًؿي ثطاي اًجبم ًبضي»اؾز .سَاًوٌسؾبظي اظ هَللِّبي انلي
دبض ازاين جسيس سَؾؼِ ٍ اظ ػٌبنط انلي ثبظًگطي زض هلَْم آى اؾز ٍ آى سَاًبؾبظي ٍ سلَيى اذشيبض ثِ هطزم اؾز .زاللز هؿشوين
سَاًوٌسؾبظي هوبثلِ ثب ػَاهل ثيهسضسي چَى ًساقشي هسضر اهشهبزيً ،ساقشي هسضر سهوينگيطي ٍ ًساقشي هسضر اًشربة ًِ ثِ هؼٌبي
كوط كطٌّگي يب ًبآگبّي اؾز (ٍظاضر ًكَض.)271 :1387 ،
ضيلٌيي ،سَاًوٌسؾبظي ضا كطايٌسي هيزاًس ًِ ثِ ٍاؾُِ آى ،اكطاز ثط اهَض ٍ ًبضّبيكبى سؿلٍ ثيكشطي هييبثٌس ٍ ثب ًؿت هسضر ثبال،
ًٌشطل ثط هٌبثغ ،اػشوبزؾبظي ،ظطكيزؾبظي ٍ هكبضًز كؼبل هبزضًس هؿيط ظًسگيكبى ضا ثِ زضؾشي ّسايز ًٌٌس (.)Rifkin, 2003: 173
اگجَهِ سَاًوٌسؾبظي ظًبى ضا كطايٌسي دَيب هيزاًس ًِ سَاًبيي ظًبى ثطاي سـييط ؾبذشبضّب ٍ ايسئَلَغيّبيي ًِ آىّب ضا زض هَهؼيز كطٍزؾشي
(ٍاثؿشگي) ًگِ زاقشِ اؾز ،زض ثط هيگيطز (ً .)13 2001: Ugbomeh,جيط ثِ ػٌَاى يٌي اظ َطكساضاى ًظطيِ سَاًوٌسؾبظي ظًبى ،هؼشوس
اؾز ًِ سَاًوٌسؾبظي حبٍي ؾِ ػٌهط يب هلَْم هكشطى اؾز؛ هٌبثغ ،ػبهليز ٍ ،زؾشبٍضزّب (ًجيط .)14-15 :1389 ،اظ ًظط ٍي ًرؿشيي
ثؼس سَاًوٌسؾبظي ،هٌبثغ اؾز ًِ زض ثط گيطًسُي هٌبثغ هشٌَع اًؿبًي ٍ اجشوبػي اؾز ًِ سَاًبيي اًجبم زازى اًشربة ضا اكعايف هيزّس ٍ اظ
ػَاهل سؿْيل ًٌٌسُ سَاًوٌسؾبظي هيثبقسّ .وچَى اقشـبل ٍ آهَظـ .زٍهيي ثؼس ،ػبهليز اؾز ًِ ػجبضر اؾز اظ سَاًبيي سؼطيق ٍ سؼييي
ّسف ٍ اهسام زض ضاؾشبي ضؾيسى ثِ ايي ّسف .ايي هلَْم زض ٍاهغ ًَػي حؽ «كبػليز» ٍ «هسضر زضًٍي» اؾز .زض ٍاهغ ػبهليز ظًبى ثِ
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ايي هَيَع اقبضُ زاضز ًِ ظًبى ضا ًجبيس كوٍ ثِ ػٌَاى زضيبكز ًٌٌسگبى ذسهبر زض ًظط گطكز ثلٌِ ظًبى ثبيس ثِ ػٌَاى ثبظيگطاى انلي زض
كطايٌس سـييط ،ثٍِيػُ زض سسٍيي اًشربةّبي هْن ظًسگي ٍ ًٌشطل ثط هٌبثغ ٍ سهويوبسي ًِ سأطيط هْوي زض ظًسگي آىّب زاضز ،زض ًظط گطكشِ
قًَس .ؾَهيي ثؼس سَاًوٌسؾبظي ،زؾشبٍضزّب يب ًشبيج اًشربةّب ٍ ديبهسّبؾز ًِ زض اطط كطايٌس سَاًوٌسؾبظي ايجبز هيقًَسً .ظيط زاقشي
هكبضًز زض ظًسگي اجشوبػي ٍ ؾيبؾي ٍ ؿيطُ (.)Kabeer, 1999: 213
اظ ًظط هبلَسطُّ ٍ 1وٌبضاًف ،جعء زٍم يؼٌي ػبهليز ،زض هطًع ثؿيبضي اظ هلَْمدطزاظيّبي سَاًوٌسؾبظي هطاض زاضز .ػبهليز اًؿبًي ثِ
ػٌَاى كطآيٌس اظ هيبى ثطزاقشي اًَاع هرشلق ػَاهلي ًِ هبًغ اًشربة ٍ ػبهليز اًؿبًي هيگطزز ،اؾز .ايي هلَْم زضثطگيطًسُي سَاًبيي
يبثُِگصاضي ثطاي اًشربةّبي ؾطًَقزؾبظ ٍ ًٌشطل هٌبثغ ٍ سهويوبسي اؾز ًِ ثط ًشبيج هْن ظًسگي سأطيط هيگصاضًس (هبلَسطُ ٍ
ّوٌبضاى.)166-163 :1389 ،
دادُ ّا ٍ رٍشّا

سحوين حبيط اظ ًظط ّسف اظ ًَع سحويوبر ثٌيبزيً -بضثطزي ٍ اظ حيض ضٍـ ثطضؾي ،هجشٌي ثط ضٍـ سَنيلي -سحليلي هيثبقس.
زازُّب ٍ اَالػبر هَضز ًيبظ ،ثب سَجِ ثِ هبّيز هَيَع ،ثِ زٍ ضٍـ اؾٌبزي (ًشبثربًِاي) ٍ هيساًي (دطؾكٌبهِ) گطزآٍضي قسُ اؾز .اذص
زازُّبي هَضز ًيبظ ثِ نَضر ديوبيكي ثَزُ ٍ ثب اؾشلبزُ اظ سٌظين ٍ سٌويل دطؾكٌبهِ اًجبم گطكشِ اؾز .ضٍايي هحشَا ٍ نَضي دطؾكٌبهِ
سَؾٍ ًبضقٌبؾبى هَضز سأييس هطاض گطكز ٍ دبيبيي آى ًيع ثَؾيلِ آللبي ًطًٍجبخ نَضر گطكشِ ًِ هوساض آى  %89ثِ زؾز آهسُ اؾز.
جبهؼِ آهبضي سحوين قبهل ًليِ ظًبى  18ؾبل ثِ ثبالي ؾبًي زض ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي قْط ايالم هيثبقٌس .حجن ًوًَِ ً 377لط
ثَزُ اؾز ًِ ثب اؾشلبزُ اظ كطهَل ًًَطاى اًشربة قسُاًس .ضٍـ ًوًَِگيطي سهبزكي َجوبسي هشٌبؾت ثب حجن هيثبقس .سجعيِ ٍ سحليل
زازُّبي جوغ آٍضي قسُ ثب ثْطُگيطي اظ ًطماكعاض  ٍ SPSSثب اؾشلبزُ اظ آظهَىّبي سحليل ٍاضيبًؽ (ّ ،)Fوجؿشگي ديطؾَى ،زٍ ًوًَِاي
هؿشول ( ٍ )Tسحليل ضگطؾيًَي نَضر گطكشِ اؾزّ .وچٌيي اظ ًطماكعاض ( )AMOSجْز هسلؾبظي هؼبزالر ؾبذشبضي ( )SEMاؾشلبزُ
قسُ اؾز.
زض ايي سحوين ثِ هٌظَض ؾٌجف سَاًوٌسؾبظي ظًبى ،سهوينگيطي ظًبى زض زٍ حيُِ كطزي ٍ ذبًَازگي ثب  16هَضز ،زض َيق ليٌطر
ؾٌجيسُ قسُ ٍ هشـيط ًليكِّبي جٌؿيشي ًيع ثب  17گَيِ هَضز اًساظُگيطي هطاض گطكشِ اؾزّ .وچٌيي زض ايي هوبلِ ػالٍُ ثط ضاثُِ ثيي
ًليكِّبي جٌؿيشي ٍ سَاًوٌسؾبظي ظًبى ،ضاثُِ هشـيطّبي ظهيٌِاي چَى ؾيٍ ،يؼيز سأّل ،هيعاى سحهيالر ،هْبجطر ٍ ٍيؼيز
اقشـبل ثب سَاًوٌسؾبظي ثطضؾي هيقَز .دؽ اظ هُبلؼِ هجبًي ًظطي ٍ سحويوبر هطسجٍ زاذلي ٍ ذبضجي ،هسل هلَْهي سحوين زض قٌل 1
ًوبيف زازُ قسُ اؾز.

- Malhotra
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هؿبيل ذبًَازگي
ًليكِ ّبي جٌؿيشي
سَاًوٌسؾبظي
هؿبيل شخصی

هشـيطّبي ظهيٌِ اي
اي ظهيٌِ اي

ؾي
ٍيؼيز سبّل
هيعاى سحهيالر
هْبجطر
ٍيؼيز اقشـبل

ضکل ضوارُ ( .)1هذل ًظزي تحقيق

اظ ًظط جـطاكيبيي ،ايالم هطًع اؾشبى ايالم اؾز ًِ زض قوبل ؿطة آى ٍاهغ قسُ اؾز .هحسٍزُ جـطاكيبيي دػٍّف قْط ايالم هي-
ثبقس .ثط اؾبؼ ؾطقوبضي ؾبل  1395جوؼيز قْطؾشبىً 235144لط ثَزُ اؾز ًِ اظ ايي سؼساز  85زضنس آى زض ًوبٌ قْطي ؾًٌَز
زاقشِاًس .زض ايي هيبى ً 194000لط زض هحسٍزُ هبًًَي قْط ؾٌٌي گعيسُاًس ٍ ثب هؿبحز ٌّ 1800شبض ،زاضاي  4هٌُوِ قْطي ٍ 14
ًبحيِ اؾز ًِ ً 3بحيِ آى ضا ثَُض ًبهل ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي ثٌبمّبي ثبًجطظ ،ثبًجَض ٍ ؾجعيآثبز ،هجوَػب ثب جوؼيشي ثبلؾ ثط 53000
ًلط ٍ ثب هؿبحشي ثِ هوساض سوطيجي ٌّ 400شبض سكٌيل زازُ اؾز (هطًع آهبض ايطاى.)1395 ،

ضکل ضوارُ (.)2هَقؼيت جغزافيايي ضْز ايالم در تقسينبٌذي سياسي کطَر

تجشيِ ٍ تحليل دادُّا

يبكشِّبي سَنيلي دػٍّف ًكبى هيزّس اظ ًظط سَظيغ ؾٌي 41/9 ،زضنس دبؾرگَيبى ظيط  30ؾبل 41/9 ،زضنس  30سب 16/2 ٍ 45
زضنس  45سب  60ؾبل زاقشِاًس .اظ ًظط ٍيؼيز سأّل  25/2زضنس هجطز 66 ،زضنس هشأّل ٍ  8/8زضنس ثسٍى ّوؿط ثَزُاًس .زض ظهيٌِ
سحهيالر 76/9 ،زضنس زاضاي سحهيالر زيذلن ٍ دبيييسط اظ آى ّؿشٌس 4/2 ،زضنس هسضى ًبضزاًي ٍ  18/8زضنس هسضى ليؿبًؽ ٍ ثبالسط
اظ آى زاقشِاًس .اظ ًظط ٍيؼيز اقشـبل 9/6 ،زضنس قبؿل 0/5 ،زضنس ثبظًكؿشِ ٍ سوطيجب  90زضنس ثيٌبض (ذبًِزاض ،زض جؿشجَي ًبض ،زض
حبل سحهيل) هيثبقٌس .آى زؾشِ اظ ظًبى ًيع ًِ قبؿلٌس 8 ،زضنس زض هكبؿل آظاز (ذيبَيً ،بضثط ضايبًِ ،آضايكگطي ،هـبظُزاضي) ٍ 3/4
زضنس زض هكبؿل زٍلشي (دطؾشبضً ،بضهٌس ،هؼلن) هكـَل ثِ ًبض ّؿشٌس.
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ثب سَجِ ثِ ّسف سحوين ،جْز ؾٌجف ضاثُِ ثيي اػشوبز ثِ ًليكِّبي جٌؿيشي زض ثيي ظًبى ٍ سَاًوٌسؾبظي آىّب اظ آظهَى
ّوجؿشگي ديطؾَى اؾشلبزُ گطزيس.
جذٍل ( .)1ضزيب ّوبستگي پيزسَى بيي کليطِّاي جٌسيتي ٍ تَاًوٌذساسي سًاى
کليطِّاي جٌسيتي

تَاًوٌذساسي

-.174

1

.001

يطيت ّوجؿشگي ديطؾَى
ؾُح هؼٌي زاضي(زٍَطكِ)

376

376

سؼساز

1
377

-.174

يطيت ّوجؿشگي ديطؾَى

.001

ؾُح هؼٌي زاضي(زٍَطكِ)

376

سؼساز

سَاًوٌسؾبظي

ًليكِّبي جٌؿيشي

ثب سَجِّ ثِ ًشبيج آظهَى ديطؾَى (هوساض ٍ -0/174 ;rؾُح هؼٌي زاضي; ،)0/001هي سَاى اشػبى زاقز ًِ ثيي اػشوبز ثِ ًليكِّبي
جٌؿيشي ٍ سَاًوٌسؾبظي ظًبى ثب اَويٌبى الظم ضاثُِ هؼٌبزاض ٍ ؿيط هؿشوين ثطهطاض اؾز .يؼٌي ّط چِ ظًبى ثِ ًليكِّبي جٌؿيشي اػشوبز
ثيكشطي زاقشِ ثبقٌس ،سَاًوٌسي آىّب ًوشط اؾز ٍ ثبلؼٌؽ .زض حويوز اَالػبر جسٍل قوبضُ ً 1كبى هيزّس ًِ حصف ًليكِّبي
جٌؿيشي ،سَاًوٌسي ظًبى ضا اكعايف هيزّسّ .ط چِ ظًبى ثيكشط هربلق ًليكِّبي جٌؿيشي ثبقٌس ،ثط هيعاى سَاًوٌسي آىّب ًيع اكعٍزُ
هيقَز.
ضاثُِ ثيي هشـيطّبي ظهيٌِاي(ؾيٍ ،يؼيز سأّل ،هيعاى سحهيالر ،هْبجطر ٍ ٍيؼيز اقشـبل) ثب سَاًوٌسؾبظي ظًبى ًيع ثِ قطح
شيل اؾز:
ثطاي ؾٌجف ضاثُِ ثيي ؾي ظًبى ٍ سَاًوٌسؾبظي آىّب اظ آظهَى ديطؾَى اؾشلبزُ گطزيس.
جذٍل ( .)2ضزيب ّوبستگي پيزسَى بيي سي ٍ تَاًوٌذساسي سًاى
سي

تَاًوٌذساسي

-.109

1

.034

يطيت ّوجؿشگي ديطؾَى
ؾُح هؼٌي زاضي(زٍَطكِ)

376

376

سؼساز

1
377

-.109

يطيت ّوجؿشگي ديطؾَى

.034

ؾُح هؼٌي زاضي(زٍَطكِ)

376

سؼساز

سَاًوٌسؾبظي

ؾي

ثب سَجِّ ثِ ًشبيج آظهَى ديطؾَى ( هوساض ٍ -0/109 ;rؾُح هؼٌي زاضي; ،)0/034هي سَاى اشػبى زاقز ًِ ثيي ؾي ٍ سَاًوٌسؾبظي
ظًبى ثب اَويٌبى الظم ضاثُِ هؼٌبزاض ٍ ؿيط هؿشوين ثطهطاض اؾز .يؼٌي ّطچِ ؾي ظًبى ثيكشط ثبقس ،سَاًوٌسؾبظي آىّب ًوشط اؾز ٍ ثبلؼٌؽ.
زض ٍاهغ ثط ذالف ؾبلّبي گصقشِ ًِ ظًبى ثب ثبال ضكشي ؾي ،هسضر سهوينگيطي ثيكشطي زض اهَض هرشلق زاقشِاًس ،ايي سحوين ًكبى
هيزّس ًِ اكعايف ؾي لعٍهبً ثِ اكعايف هسضر سهوينگيطي ًوياًجبهس.
ثطاي ؾٌجف ضاثُِ ثيي ٍيؼيز سأّل ظًبى ٍ سَاًوٌسي آىّب اظ آظهَى زٍ ًوًَِاي هؿشول ( )Tاؾشلبزُ گطزيس .ثب سَجِ ثِ جسٍل ، 3
هيبًگيي سَاًوٌسي ثطاي ظًبًي ًِ ثسٍى ّوؿط (هجطز ،زض اطط َالم ،هشبضًِ ،كَر) ّؿشٌس ثطاثط ثب  ٍ 3/05ثطاي ظًبًي ًِ هشأّلٌس2/80 ،
هيثبقس.
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جذٍل ( .)3آهار تَصيفي ) )T-TESTبزاي تفاٍت هياًگيي تَاًوٌذي سًاى بز حسب تأثيز ٍضؼيت تأّل
سَاًوٌسؾبظي
ٍيؼيز سأّل

سؼساز

هيبًگيي

اًحطاف اظ اؾشبًساضز

ثسٍى ّوؿط

128

3.05

.87

هشأّل

248

2.80

.91

جوغ ًل

376

2.89

.90

جذٍل (ً .)4تايج آسهَى دٍ ًوًَِ اي هستقل( )Tبيي ٍضؼيت تأّل ٍ هتَسط تَاًوٌذساسي سًاى
تفاٍت هياًگيي

سطح هؼٌي داري(دٍ

درجِ آسادي

T

.25

.011

374

2.561

ٍاضيبًؽ ثطاثط

.25

.010

267.517

2.600

ٍاضيبًؽ ًبثطاثط

طزفِ)

سَاًوٌسؾبظي

ًشبيج ثِ زؾز آهسُ اظ آظهَى زٍ ًوًَِاي هؿشول (هوساض ٍ 2/0561; tؾُح هؼٌيزاضي; )0/011ثيبًگط ٍجَز سلبٍر هؼٌبزاض ثيي
هيبًگيي سَاًوٌسي ظًبى ثط حؿت ًؿبًي ًِ ثسٍى ّوؿطًس ثب ًؿبًي ًِ هشأّلٌس ،هيثبقس .ثب هوبيؿِ هيبًگييّب زض ثيي زٍ گطٍُ
(دبؾرگَيبى ثسٍى ّوؿط ثب هيبًگيي; ٍ 3/05دبؾرگَيبى هشأّل ثب هيبًگيي; ،)2/80سَاًوٌسي زض ثيي ظًبى ثسٍى ّوؿط ًؿجز ثِ ظًبى
هشأّل ،ثيكشط اؾز.
ثطاي ؾٌجف ضاثُِ ثيي سحهيالر ظًبى ٍ سَاًوٌسؾبظي آىّب ،آظهَى سحليل ٍاضيبًؽ ( )Fثِ ًبض گطكشِ قس .ثب سَجِ ثِ جسٍل ،5
هيبًگيي سَاًوٌسي ثطاي ظًبًي ًِ ؾُح سحهيالر آىّب زيذلن ٍ دبيييسط اؾز ثطاثط ثب  ،2/69ثطاي ظًبًي ًِ هسضى آىّب ًبضزاًي اؾز
 ٍ 3/46ثطاي آىّب ًِ ليؿبًؽ ٍ ثبالسط ّؿشٌس 3/55 ،هيثبقس.
جذٍل (. )5تَسيغ پاسخگَياى بز حسب هياًگيي تَاًوٌذساسي ٍ هيشاى تحصيالت
تَاًوٌذساسي

تؼذاد

هياًگيي

اًحزاف اس استاًذارد

زيذلن ٍ دبيييسط

289

2.69

.83

ًبضزاًي

16

3.46

.71

ليؿبًؽ ٍ ثبالسط

71

3.55

.86

جوغ ًل

376

2.89

.90

تحصيالت

جذٍل (ً .)6تايج آسهَى تحليل ٍارياًس بيي هيشاى تحصيالت ٍ هتَسط تَاًوٌذساسي
سطح هؼٌي داري

F

هياًگيي هجذٍرات

درجِ آسادي

هجوَع هجذٍرات

ٍارياًس

.000

33.955

23.824

2

47.649

ثيي گطٍّي

.702

373

261.712

زضٍى گطٍّي

375

309.361

جوغ ًل

ثب سَجِّ ثِ (هوساض ٍ 23/955; Fؾُح هؼٌي زاضي; )0/000هيسَاى ًشيجِ گطكز ٍاضيبًؽ زضٍى گطٍّي ٍ ثيي گطٍّي هيبًگيي
سَاًوٌسؾبظي ظًبى ٍ سحهيالر هشلبٍر هيثبقس .زض حويوز ثيي هيعاى سحهيالر ٍ سَاًوٌسؾبظي ظًبى ضاثُِ ٍجَز زاضز .ثِ ػجبضر زيگط،
ّط چِ ؾُح ؾَاز ظًبى ثبالسط هيضٍز ،هيعاى سَاًوٌسي آًبى ًيع اكعايف هييبثس.
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ثطاي ؾٌجف ضاثُِ ثيي ٍيؼيز هْبجطر ظًبى ٍ سَاًوٌسؾبظي آىّب اظ آظهَى زٍ ًوًَِاي هؿشول ( )Tاؾشلبزُ گطزيس .ثب سَجِ ثِ
جسٍل قوبضُ  ًِ 7سَظيغ ظًبى دبؾرگَ ضا ثط حؿت هيبًگيي سَاًوٌسؾبظي ٍ ٍيؼيز هْبجطر ًكبى هيزّس ،هيبًگيي سَاًوٌسؾبظي ثطاي
دبؾرگَيبًي ًِ هْبجط ّؿشٌس ثطاثط ثب  ٍ 3/03ثطاي ظًبًي ًِ هْبجط ًيؿشٌس ،ثطاثط ثب  2/73هيثبقس.
جذٍل ( .)7آهار تَصيفي آسهَى))t-testبزاي تفاٍت هياًگيي تَاًوٌذي سًاى بز حسب ٍضؼيت هْاجزت
تَاًوٌذساسي

تؼذاد

هياًگيي

اًحزاف اس استاًذارد

195

3.03

.87

ذيط

177

2.73

.93

جوغ ًل

372

2.89

.91

ٍضؼبت هْاجزت

ثلِ

جذٍل (ً .)8تايج آسهَى دٍ ًوًَِاي هستقل( )Tبيي هْاجزت ٍ هتَسط تَاًوٌذساسي سًاى
سطح هؼٌي داري(دٍ

تفاٍت هياًگيي

طزفِ)

.001
.001

.30
.30

درجِ آسادي

T

370

ٍ 3.266اضيبًؽ ثطاثط

360.306

ٍ 3.255اضيبًؽ ًبثطاثط

سَاًوٌسؾبظي

ًشبيج ثِ زؾز آهسُ اظ آظهَى زٍ ًوًَِاي هؿشول (هوساض ٍ 3/266; tؾُح هؼٌي زاضي; )0/001ثيبًگط ٍجَز سلبٍر هؼٌبزاض ثيي
هيبًگيي سَاًوٌسؾبظي ظًبى هْبجط ٍ ؿيطهْبجط هيثبقس .ثب هوبيؿِ هيبًگييّب زض ثيي زٍ گطٍُ (دبؾرگَيبى ثلِ ثب هيبًگييٍ 3/03
دبؾرگَيبى ذيط ثب هيبًگيي ،)2/73هيخسَاى گلز سَاًوٌسي ظًبًي ًِ هْبجط ثَزُاًس ًؿجز ثِ ظًبًي ًِ هْبجط ًجَزُاًس ،ثيكشط اؾز .ثِ
ػجبضر زيگط هْبجطر ثطاي ظًبى ،سَاًوٌسي آىّب ضا اكعايف زازُ اؾز.
ثطاي ؾٌجف ضاثُِ ثيي ٍيؼيز اقشـبل ظًبى ٍ سَاًوٌسؾبظي آىّب ،آظهَى سحليل ٍاضيبًؽ ( )Fثِ ػول آهس .ثب سَجِ ثِ جسٍل ،9
هيبًگيي سَاًوٌسي ظًبى قبؿل ثطاثط ثب  ،3/63ظًبى ثبظًكؿشِ  ٍ 4/25ثطاي آًبى ًِ اظ ًظط ٍيؼيز اقشـبل ،ثيٌبض (ذبًِزاض ،زض جؿشجَي
ًبض ،زض حبل سحهيل) ثَزُاًس 2/79 ،هيثبقس.
جذٍل (. )9تَسيغ پاسخگَياى بز حسب هياًگيي تَاًوٌذساسي ٍ ٍضؼيت اضتغال
تَاًوٌذساسي

تؼذاد

هياًگيي

اًحزاف اس استاًذارد

قبؿل

36

3.63

.86

ثبظًكؿشِ

2

4.25

.00

ثيٌبض

336

2.79

.88

جوغ ًل

374

2.88

.91

ٍضؼيت اضتغال

جذٍل (ً .)11تايج آسهَى تحليل ٍارياًس بيي ٍضؼيت اضتغال ٍ هتَسط تَاًوٌذساسي
سطح هؼٌي داري

F

هياًگيي هجذٍرات

درجِ آسادي

هجوَع هجذٍرات

ٍارياًس

.000

17.251

13.153

2

26.306

ثيي گطٍّي

.762

371

282.870

زضٍى گطٍّي

373

309.176

جوغ ًل

ثب سَجِّ ثِ (هوساض ٍ 17/251; Fؾُح هؼٌي زاضي; )0/000هيسَاى ًشيجِ گطكز ٍاضيبًؽ زضٍى گطٍّي ٍ ثيي گطٍّي هيبًگيي
سَاًوٌسؾبظي ظًبى ٍ ٍيؼيز اقشـبل هشلبٍر هيثبقس .ثِ ػجبضر زيگط ثيي اقشـبل ٍ سَاًوٌسي ظًبى ضاثُِ ٍجَز زاضز.
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بحث ٍ بزرسي

ايي دػٍّف ًوف ٍ جبيگبُ سَاًوٌسؾبظي ظًبى زض ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي ضا زض ثؼس ػَاهل كطٌّگي ،ثب سٌيِ ثط ضاثُِ ًليكِّبي
جٌؿيشي ٍ سَاًوٌسؾبظي ظًبى (ًِ سب ًٌَى اظ زيس ثطًبهِضيعاى قْطي دٌْبى ثَز) هَضز ثطضؾي هطاض زاز ٍ ثب آًبليع زازُّب كطييِ سحوين ضا
سبييس ًوَز .زض سحويوبر اجشوبػي ٍ اهشهبزي هؼوَال قٌبؾبيي ًليِ ػَاهل اططگصاض ثط هشـيط ٍاثؿشِ ثطاي هحون اهٌبىدصيط ًيؿز .ثب سَجِ
ثِ جسٍل قوبضُ  ،11قف هشـيط هؿشول زض جسٍل ضگطؾيًَي هطاض گطكشٌس ًِ يطيت ّوجؿشگي چٌسگبًِ ( )Rآىّب ثب سَاًوٌسؾبظي ظًبى
ثطاثط ثب  ٍ 0/474يطيت سؼييي( )R2ثطاثط ثب  0/225ثسؾز آهسُ اؾز .ايي يطيت ثيبًگط آى اؾز ًِ زض حسٍز  0/23يؼٌي  23زضنس اظ
ٍاضيبًؽ يب دطاًٌسگي هشـيط سَاًوٌسؾبظي ظًبى سَؾٍ هشـيطّبي هؿشول هَجَز زض هسل سجطثي سحوين سجييي هيگطزز ٍ ثويِ ٍاضيبًؽ
دطاًٌسگي ،سَؾٍ هشـيطّبيي سجييي هيقَز ًِ زض ايي سحوين ٍاضز ًكسُ اؾز.
جذٍل ( .)11خالصِ هذل در خزٍجي تحليل رگزسيَى چٌذهتغيزُ
ضزيب ّوبستگي چٌذگاًِ()R

ضزيب تؼييي()R2

0.474

0.225

جذٍل ( .)12ضزايب رگزسيَى هتغيزّاي پضٍّص
ضزيب استاًذارد
سطح هؼٌي داري

T

.041

-2.055

-.103

.000

-4.043

-.200

.013

-2.497

-.119

.000

6.134

.304

.093

-1.686

-.083

.651

-.452

ضزيب ساٍيِ



Model

ًليكِّبي جٌؿيشي
ٍيؼيز اقشـبل
هْبجطر

Beta

اًحزاف استاًذارد

.077

-.157

.076

-.306

.087

-.217

.057

.350

هيعاى سحهيالر

.095

-.160

ٍيؼيز سأّل

-.023

.005

-.002

ؾي

جسٍل قوبضُ ً 12كبى هيزّس اظ ثيي هشـيطّبي هؿشول ،هشـيط هيعاى سحهيالر ثب   ;0/350ثيكشطيي سأطيط ضا ثط هشـيط سَاًوٌسي
ظًبى زاضز ٍ دؽ اظ آى ٍيؼيز اقشـبل ثب  ،  ; -0/306هْبجطر ثب ٍ ،  ; -0/217يؼيز سأّل ثب ً ،  ; -0/ 160ليكِّبي

جٌؿيشي ثب  ٍ  ; -0/157زض آذط ؾي ثب   ; -0/002زض سجييي هشـيط ٍاثؿشِ سأطيط زاقشِاًس .ثط اؾبؼ يطيت هؼٌبزاضي زض جسٍل
قوبضُ  ،13ثب  p≥ ./05هي سَاى ًشبيج سحوين ضا ثِ جبهؼِ آهبضي سؼوين زاز.
جذٍل (. )13تحليل ٍارياًس بزاي آسهَى هؼٌاداري ضکل رگزسيًَي (بزآٍرد ٍارياًس)
سطح هؼٌيداري

F

.000

17.618

هياًگيي هجذرٍات درجِ آسادي هجوَع هجذٍرات

Model

11.587

6

69.525

هجوَع هجصٍضار ضگطؾيَى

.658

364

239.402

هجوَع هجصٍضار ثبهيوبًسُ

370

308.927

جوغ ًل

زض ايي دػٍّف ثب ثْطُگيطي اظ ًطماكعاض ( ،)AMOSاظ ضٍـ هؼبزلِ ؾبذشبضي( ًِ )SEMيٌي اظ ضٍـّبي ًَيي ثطضؾي ضٍاثٍ ػلًي
ثيي هشـيطّبؾز ثطاي سحليل هؼبزالر ؾبذشبضي هسل ديكٌْبزي اؾشلبزُ قسُ اؾز.
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ضکل ضوارُ ( .)3هذل هؼادلِ ساختاري تحقيق

قٌل قوبضُ  3قبذمّبي هسل ،آظهَى ًيٌَيي ثطاظـ ؾبذشبض ًظطي هُطح قسُ ثب زازُّبي هكبّسُ قسُ ٍ اػشجبض ؾبظُاي ٍؾيلِ
اًساظُگيطي هَضز ثحض ضا ًكبى هي زّس.
جذٍل ( .)14ضاخصّاي بزاسش هذل ٍ تفسيز بزاسش قابل قبَل
هؼيار بزاسش هذل

سطح قابل قبَل

تفسيز

هيشاى
حاصل

حذ پذيزش

ًبي اؾٌَئط
()CMIN

هوساض ًبي اؾٌَئط
جسٍل

ًبي اؾٌَئط ثِ زؾز آهسُ ثب ًبي اؾٌَئط
جسٍل ثطاي يي زضجِ آظازي هكرم
هوبيؿِ هيقَز.

165.871

هبثل هجَل

ًبي اؾٌَئط ًؿجي
()CMIN/DF

اظ 1سب  5هبثل دصيطـ
ٍلي ثيي 2سب 3ذَة

هوساض ًوشط اظ ً 1كبىزٌّسُ يؼق ثطاظـ ٍ
هوساض ثيكشط اظ  5هٌؼٌؽًٌٌسُ ًيبظ ثِ ثْجَز
اؾز.

8.730

سبحسي هبثل هجَل

ًيٌَيي ثطاظـ
()GFI

(ػسم ثطاظـ) سب 1
(ثطاظـ ًبهل)

هوساض ًعزيي ثِ  0/95هٌؼٌؽًٌٌسُ يي
ثطاظـ هُلَة اؾز.

.909

هبثل هجَل

ضيكِ هيبًگيي هطثؼبر
ذُبي ثطآٍضز
()RMSEA

ًَچٌشط اظ 0/10

هوساض ًوشط اظ  0/05يي ثطاظـ ذَة ضا
ًكبى هيزّس.

.143

هبثل هجَل

سًَط لَئيؽ ()TLI

(ػسم ثطاظـ) سب 1
(ثطاظـ ًبهل)

سالـ هيًٌس سب ًوُِ يؼق قبذم ثٌشلط-
ثًَز ( )NFIزض ثِ حؿبة ًيبٍضزى جطيوِ
قبذم ثطاي اكعٍزى دبضاهشط ضا هطسلغ ًٌس.

.805

سبحسي هبثل هجَل

قبذم سُجيويIFI

(ػسم ثطاظـ) سب 1
(ثطاظـ ًبهل)

ثطاؾبؼ هسل سسٍيي قسُ يب هلطٍو ثب هسل
اؾشوالل

.869

سبحسي هبثل هجَل

RMR

هوساضًعزيي ثِ نلط

هبسطيؽ ثبهيوبًسُ ثطاي هوبيؿِ زٍ هسل
هشلبٍر ثب زازُّبي يٌؿبى ًِ ًَچٌشط ثَزى
آى ثطاي يي هسل زض هوبيؿِ ثب هسل زيگط
هيسَاًس ثِػٌَاى يٌي اظ هؼيبضّبي ثْشطثَزى
آى هسل سلوي قَز.

.286

هبثل هجَل

قبذم ثطاظـ ٌّجبض
قسُ هوشهس
()PNFI

ثبالسط اظ  0/50يب 0/60

اظ حبنليطة ًؿجز اهشهبز هسل زض قبذم
ثطاظـ ٌّجبضقسُ حبنل هيقَز.

.580

هبثل هجَل

قبذم ثطاظـ
سُجيوي هوشهس
()PCFI

ثبالسط اظ  0/50يب 0/60

ّطچِ هسل ثِ يي اقجبع قسُ ًعزيٌشطثبقس
ثيكشط جطيوِ هيقَز.

.589

هبثل هجَل

سحليل ٍ ؾٌجف ضاثُِ ًليكِّبي جٌؿيشي ٍ سَاًوٌسؾبظي ظًبى زض ًَاحي كويطًكيي قْطي....
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جسٍل  ،14قبذمّبي ثطاظـ هسل ٍ سلؿيط هبثل هجَل آى ضا ًكبى هيزّس .ثب سَجِ ثِ قبذمّبي ًيٌَيي ٍ ثطاظـ هسل;0/143 ،
;0/580 ،RMR;0/286 ،IFI ;0/869 ،TLI ;0/805 ،GFI ;0/909 ،CMIN/DF ;8/730 ،CMIN ;165/871 ،RMSEA
 ،PCFI ;0/589، ،PNFIهسل سحوين اظ ثطاظـ ًؿجشبً هٌبؾجي ثطذَضزاض هيثبقس.
ًتيجِگيزي

سَاًوٌسؾبظي ظًبى زض ثطًبهِضيعي ؾًٌَزگبُّبي ؿيطضؾوي هيسَاًس ًگطقي دطاگوبسيؿوي ٍ ٍاهغثيٌبًِ زض ثطذَضز ثب هؿبلِ كَم سلوي
گطزز چطاًِ ظًبى ثؼٌَاى ًيوي اظ ديٌطُ جبهؼِ ،ثركي اظ سَؾؼِ ّؿشٌس اظ اييضٍ ًجبيس ًوف ػبهليشي آًبى ثِ كطاهَقي ؾذطزُ قَز .ثبٍضّبي
هطثٌَ ثِ ًوفّبي جٌؿيشي ًِ اظ ظهبىّبي زٍض زض كطٌّگ ايي هطظ ٍ ثَم ضيكِ زٍاًسُ اؾز ،يٌي اظ اؾبؾيسطيي ػَاهلي اؾز ًِ هبًغ
حًَض ظًبى زض جبهؼِ هيقَز .ثط اؾبؼ ايي ثبٍضّبً ،وف زؾز زٍم ظًبى سطٍيج هيقَز ٍ حشي ذَز آًبى هشوبػس هيقًَس ًِ ًجبيس ٍظبيق
انلي ٍ اٍليِ ضا زض جبهؼِ ػْسُ زاض قًَس .ثبٍض ػوَهي اظ زيطثبظ ايي ثَزُ ًِ ظًبى كوٍ هبزض ثِ اًجبم ثطذي ٍظبيق ؾٌشي ذبل ثَزُ ٍ كبهس
سَاًبييّبي الظم ثطاي اًجبم اهَض زيگط ّؿشٌس .اػشوبزاسي اظ ايي زؾز سوبم اػشوبز ظًبى ضا ًؿجز ثِ سَاًبييّبي ذَز اظ ثيي هيثطز.
سحوين حبيط ًكبى زاز ًِ ثيي اػشوبز ثِ ًليكِّبي جٌؿيشي ٍ سَاًوٌسؾبظي ظًبى ضاثُِ هؼٌبزاض ٍ ؿيطهؿشوين ثطهطاض اؾزّ .ط چِ
هربللز ظًبى ثب ًليكِّبي جٌؿيشي ثيكشط ثبقس ،ثط هيعاى سَاًوٌسي آىّب ًيع اكعٍزُ هيقَز .ثٌبثطايي انالح ًليكِّبي جٌؿيشي ثب
هحَضيز آهَظـ ،ظى ضا اظ يي كطز هٌلؼل ًِ ًيبظ ثِ سَجِ زيگطاى زاضز ،ضّب ًطزُ ٍ اٍ ضا ثِ يي ًٌكگط كؼبل ٍ سَاًوٌس زض جبهؼِ سجسيل
هيًٌس ٍ ظهيٌِ ظطكيزؾبظي اجشوبػي هحلي ٍ كطٌّگ هكبضًز هحلي ضا كطاّن هي آٍضز .يبكشِّبي دػٍّف ّوچٌيي ًكبى هيزّس ًِ
هشـيطّبي ظهيٌِاي ّوچَى ؾُح سحهيالر ،اقشـبلٍ ،يؼيز سأّل ،ؾي ٍ هْبجطر زض سَاًوٌسؾبظي ظًبى ًوف هؤطط زاضًس .زض ايي
هشـيطّب ،اكعايف ؾُح سحهيالر ٍ اقشـبل ثيكشطيي سأطيط ضا ثط سَاًوٌسؾبظي ظًبى زاضًس ٍ ثبػض اكعايف سَاًبيي آىّب زض اػوبل ػبهليز
هيقَزّ .وچٌيي هيبًگيي سَاًوٌسؾبظي ظًبى هجطز ٍ ثسٍى ّوؿط ثب ظًبى هشأّل هشلبٍر اؾز .زض ٍاهغ سَاًوٌسي ظًبى هجطز ٍ ثسٍى
ّوؿط ًؿجز ثِ ظًبى هشأّل ،ثيكشط اؾز.
زض ايي هيبى ،يبكشِّب حبًيؿز ثيي ؾي ٍ سَاًوٌسؾبظي ظًبى ضاثُِ هؼٌبزاض ٍ ؿيطهؿشوين ثطهطاض اؾز .يؼٌي ّطچِ ؾي ظًبى ثيكشط
ثبقس ،سَاًوٌسي آىّب ًوشط اؾز ٍ ثبلؼٌؽ .زض ٍاهغ ثط ذالف ؾبلّبي گصقشِ ًِ ظًبى ثب ثبال ضكشي ؾي ،هسضر سهوينگيطي ثيكشطي زض
اهَض هرشلق زاقشِاًس ،ايي سحوين ًكبى هيزّس ًِ اكعايف ؾي لعٍهبً ثِ اكعايف هسضر سهوينگيطي ًوياًجبهس .زض ًْبيز ثيي
سَاًوٌسؾبظي ظًبى ٍ هْبجطر ًيع ضاثُِ ٍجَز زاضز .سَاًوٌسي ظًبًي ًِ اظ هٌبىّبي زيگط ثِ هٌبَن حبقيًِكيي هْبجطر ًطزُاًس ًؿجز
ثِ ظًبًي ًِ اظ اثشسا زض ايي هحلِّب ؾًٌَز زاقشِاًس ،ثيكشط اؾز .ثِ ػجبضر زيگط هْبجطر ،سَاًوٌسي ظًبى ضا اكعايف هيزّس.
زض سحوين حبيط اظ ضٍـ هسلؾبظي هؼبزالر ؾبذشبضي( ًِ )SEMيٌي اظ ضٍـّبي ًَيي ثطضؾي ضٍاثٍ ػلًي ثيي هشـيطّبؾز ثب
اؾشلبزُ اظ ًطماكعاض ( )AMOSثْطُ گطكشِ قس ٍ زض آى سحليل هؼبزالر ؾبذشبضي هسل ديكٌْبزي اًجبم گطكز .ثط ّويي اؾبؼ ثب سَجِ ثِ
قبذمّبي ًيٌَيي ٍ ثطاظـ هسل ،هسل سحوين اظ ثطاظـ ًؿجشبً هٌبؾجي ثطذَضزاض هيثبقس.
هُبلؼِ حبيط ثطاي اٍليي ثبض زض ايطاى هَيَع سَاًوٌسؾبظي كطٌّگي ظًبى ضا ثب سبًيس ثط ًليكِّبي جٌؿيشي زض ؾًٌَزگبُّبي
ؿيطضؾوي هَضز ًبٍـ هطاض زازُ اؾز .يبكشِّبي ايي دػٍّف زض هوبيؿِ ثب سحويوبر ديكيي ًكبى زاز ًِ ػَاهل كطٌّگي هيسَاًس
ّوؿٌگ ػَاهل اهشهبزي ٍ ًبلجسي ًِ ثيكشط اظ ؾبيط ػَاهل هَضز سبًيس ثطًبهِضيعاى قْطي اؾز ،زض سَاًوٌسؾبظي ؾبًٌبى ؾًٌَزگبُ-
ّبي ؿيطضؾوي ٍ ذبنِ ظًبى هَطط ثبقس .اؿلت سحويوبر گصقشِ ظًبى ضا زاضاي ًوكي سجؼي ٍ زًجبلِضٍ زض ؾبهبًسّي اؾٌبى ؿيطضؾوي
زاًؿشِاًس اهب ايي هُبلؼِ ثب سَجِ ثِ زيسگبُّب ٍ ًظطيبر هشوي ٍ ًيع اؾٌبز هطاجغ ثييالوللي ،ظًبى ضا زاضاي ًوكي ًبًًَي زض ذبًِ ٍ ثيطٍى اظ
ذبًِ زاًؿشِ اؾز ًِ ثطاي ًوفآكطيٌي ٍاهؼي ،كؼبل ٍ هَطط آىّب ،ػجَض اظ ًليكِ ّبي جٌؿيشي هحى ،ثب ًگبُ ثِ ؾبيط دشبًؿلّب ٍ
سَاًبييّبي آًبى العاهي هيًوبيس.
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