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 سزا(ّای تخص تَلن، ضْزستاى صَهعِ)ًوًَِ: تزًجکَتی 
 

 1سویزا هحوَدی

 2سیذُ فاطوِ اهاهی

 چکیذُ

ٞبي ثبِمٜٛ التػبؿي  ٞبي ٘سجي ٚ تٛا٘بييرٛيي ام ٔنيتٌقاكي ثلاي ثٟلٜٔب٘ـٌي ٚ ؿستيبثي ثٝ تٛسؼٝ پبيـاك كٚستبيي، ٘يبمٔٙـ سلٔبيٝرجلاٖ ػمت
ٌقاكي ؿك ٔٙبعك كٚستبيي است وٝ ثـيٗ سلٔبيٝ ٌقاكاٖ ثٝ ٔٙظٛكاست. ٞـف پژٚٞص عبضل، تجييٗ كاثغٝ سلٔبيٝ ارتٕبػي ٚ اعسبس أٙيت سلٔبيٝ

وبكؽب٘ٝ ثل٘زىٛثي(، ٔٛكؿ ثلكسي  55ضٕبكي )سلا ثػٛكت تٕبْٞبي ثل٘زىٛثي ٔٙبعك كٚستبيي ثؾص تِٛٓ ضٟلستبٖ غٛٔؼٝٔٙظٛك غبعجبٖ وبكؽب٘ٝ
ٝ   تغّيّي است. كٚش ٌلؿآٚ -للاك ٌلفت. تغميك عبضل ام ٘ظل كٚش، وبكثلؿي ٚ ام ٘ظل ٔبٞيت، تٛغيفي ٝ   كي اعالػابت ٘يان ثا اي ٚ  غاٛكت وتبثؾب٘ا

ؿٞٙـٜ كاثغٝ ٔساتميٓ ٚ ٔخجات ثايٗ سالٔبيٝ ارتٕابػي ٚ      پيٕبيطي )ٔطبٞـ٠ ٔستميٓ ٚ پلسطٙبٔٝ( ثٛؿ. ٘تبيذ ثـست آٔـٜ ام ٕٞجستٍي پيلسٖٛ ٘طبٖ
ثبضاـ.  يٝ ارتٕابػي ٚ أٙيات لاب٘ٛ٘ي ٔاي    أٙيت ٔغيظ رغلافيبيي، أٙيت عٕبيتي، أٙيت سيبسي ٚ أٙيت ارتٕبػي؛ ٚ كاثغٝ ٘بلع ٚ ٔٙفي ثيٗ سلٔب

ٝ ٌقاكي ٚ ضبؽعٕٞضٙيٗ ثلكسي كاثغٝ ثيٗ أٙيت سلٔبيٝ ٞابي سالٔبيٝ   ٌاقاكي ٚ ضابؽع  ٞبي سلٔبيٝ ارتٕبػي ٘ين ٘طبٖ ؿاؿ، ثيٗ أٙيت سالٔبي
تغّيُ كٌلسيٛ٘ي ٚ ضليت تؼييٗ ثـست ثلاسبس ٘تبيذ ارتٕبػي )ثغيل ام ٔطبكوت ارتٕبػي( كاثغٝ ٔؼٙبؿاك ٔستميٓ ٚ ٔخجت ٚرٛؿ ؿاكؿ. ام سٛي ؿيٍل، 

وٙٙـ. ٘تبيذ تىٙيه صٙـ ٔتغيلي تغّيُ ٌقاكي كا ؿك ربٔؼٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تجييٗ ٔيؿكغـ ام اعسبس أٙيت سلٔبيٝ 80(، ٔتغيلٞبي ٔستمُ عـٚؿ 799/0آٔـٜ )
ٝ  ٞبي أٙيت لب٘ٛ٘ي، أٙيت سيبسي، أٙيت ٔغيظ رغلافيبيي، أٙيت ارتٕبػي ٔسيل ٘ين ٘طبٖ ؿاؿ، ضبؽع ٌاقاكي؛ ٚ  ؿك اكتجبط ثب ٔتغيل أٙيات سالٔبي

يبفتٝ ٚ ٔطبكوت ارتٕبػي ؿك اكتجبط ثاب ٔتغيال سالٔبيٝ ارتٕابػي، ام     فلؿي ٚ تؼٕيٓٞبي ػّٕىلؿ ٟ٘بؿي ٚ اػتٕبؿ ٟ٘بؿي ٚ اػتٕبؿ ثيٕٗٞضٙيٗ ضبؽع
 ٌقاكي ٞستٙـ.  ػٛأُ ٔؤحل ثل اعسبس أٙيت سلٔبيٝ

 سلا.ٌقاكي، ٔٙبعك كٚستبيي، ضٟلستبٖ غٛٔؼٝيلي التػبؿي، اعسبس أٙيت سلٔبيٝپق: سلٔبيٝ ارتٕبػي، كيسهٍاصگاى کلیذی

 

 هقذهِ

ٞب ٚ ...( كاٟٞبي ٔتٙاٛػي ٚراٛؿ ؿاكؿ.   ثلاي ام ثيٗ ثلؿٖ ٔطىالت التػبؿي ٚ ٔسبئُ ٘بضي ام آٖ )ٔخُ فمل، ثيىبكي، اػتيبؿ، ا٘ٛاع رلْ
ٞبست. رقة سلٔبيٝ إٞيت ثسيبكي ثلاي يه وطاٛك ؿاكؿ؛  ت، رقة سلٔبيٝؿك سيستٓ التػبؿي فؼّي يىي ام كاٟٞبي فلاك ام ايٗ ٔطىال

تٛا٘ـ ثؾص تِٛيـ كا تغلن ثؾطـ ٚ ثب افنايص تِٛيـ، ٔٛرت كضـ تزبكت، ثٟجٛؿ سغظ م٘اـٌي ٔالؿْ ٚ كضاـ ٚ تٛساؼٝ     صلا وٝ سلٔبيٝ ٔي
ٝ پبياـاك سابمٔبٖ ّٔاُ ٚ ٕٞضٙايٗ اِنأابت ٚ      (. صٙب٘ىٝ اٞـاف رٟب٘ي ٕٞضٖٛ تٛسؼ98: 1392التػبؿي ضٛؿ )ٚظيفٝ أٙـي ٚ ٕٞىبكاٖ، 
ٌقاكي پبيـاك ؿك ثؾاص  ٞبي ػلضٝ ثٝ ضيٜٛ پبيـاك ٘ين، ٔغلن تمبضبي كٚ ثٝ كضـ فلغتٟبي سلٔبيٝتؼٟـات ثؾص ؽػٛغي ٔب٘ٙـ م٘زيلٜ

بيغ ٚاثستٝ ثاٝ آٖ  ٌقاكي ؿك ثؾص وطبٚكمي ٚ غٙ(. ثٙبثلايٗ ٌستلش سلٔبيNegra et al., 2020: 1ٝثبضـ )ٔٛاؿ غقايي ٚ وطبٚكمي ٔي
تٛا٘ـ ٔٛرت ايزبؿ فلغتٟبي ضغّي ثيطتل ؿك ٔٙبعك كٚساتبيي ٚ ؿك ٘تيزاٝ رّاٌٛيلي ام    ٞبي ؿِٚتي ٚ ؽػٛغي ٔيٌقاكيؿك لبِت سلٔبيٝ

(. ام ساٛي ؿيٍال، ثلاثال ٔغبِؼاٝ،     3: 1381ٟٔبرلت كٚستبييبٖ ثٝ ضٟلٞب ٚ افنايص ٘لػ كضـ ثؾص وطبٚكمي ضاٛؿ )تلوٕاب٘ي ٚ ثابللي،    

                                                      
                                    Email: smahmoodi@guilan.ac.ir- Tel:09154305892 )٘ٛيسٙـٜ ٔسئَٛ(لاٖيكضت، ا الٖ،يؿا٘طٍبٜ ٌ ،ييكٚستب ينكيٚ ثل٘بٔٝ بيرغلاف بكياستبؿ .1
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ٞبي ارتٕبػي ٚ سيبساي زمْ ثالاي   ثٛٔي رٛأغ كٚستبيي ٚ افلاؿ ثب٘فٛف ٚ سٙتي كٚستب اغّت فبلـ ٟٔبكتٟبي فٙي، ؿا٘ص ٚ ضجىٟٝ٘بؿٞبي 
ٝ ٔقاولٜ ٚ ٔـيليت ٔٛفميت  & Vega & Keenan, 2014; Bunge-Viverٌاقاكي ٚ ٔطابكوت تزابكي ٞساتٙـ )    آٔين ؿك مٔيٙٝ سالٔبي

Martinez-Balleste, 2017; Gnych et al., 2020: 3ٝكغآ ٔٙابثغ ؿاؽّاي، ثاٝ     ٌقاكي التػبؿي ؿك ٔٙبعك كٚستبيي ػّي(. ِقا سلٔبي
(. Cai et al, 2014; Sahasranamam & Nandakumar, 2020: 105ٔيناٖ لبثُ تٛرٟي ام ٔٙبثغ ٔغيظ ؽبكري ٘ين ٘يبمٔٙاـ اسات )  

ه ٚالؼي )ثالؽالف كيساه ؿكن ضاـٜ( ٚ ؿك ؿساتلس ثاٛؿٖ      ؿك صٙيٗ ضلايغي ثب تٛرٝ ثٝ ضلايظ ػـْ اعٕيٙبٖ، تٛا٘بيي ؿك اكميبثي كيس
 Negraٌقاك ٚ يب عتي تٟيٝ ٔٙبثغ ٔبِي ٞساتٙـ ) ٘ظل ام ٘ٛع سلٔبيٌٝقاكي، غلفاثناكٞبي وبٞص كيسه، ػٙبغل اغّي تػٕيٕبت سلٔبيٝ

et al., 2020: 3 ْٟٛٞب ثب ٞـف وبٞص ٔٛا٘غ ب ٚ ثل٘بٔٝثؼٙٛاٖ اثناكي ثلاي ٞـايت سيبستٟ« ٌقاكيآٔبؿٌي سلٔبيٝ»(. ؿك ايٗ صبكصٛة، ٔف
(. ثلاسابس  Mason & Kwok, 2010; Gnych et al., 2020: 3ٚوبكٞبي وٛصه ٚ ٔتٛسظ پـيـ آٔاـٜ اسات )  ٌقاكي ؿك وستسلٔبيٝ

ام ٌقاكي ؿك وست ٚ وبكٞبي رـيـ ثٝ سغٛط لبثاُ تاٛرٟي   (، سلٔبي1995ٝ، 3؛ ؿِٚيٙزل1986، 2؛ ثٛكؿي1994ٛ، 1اي )ثىلتئٛكيٟبي سلٔبيٝ
ٞبي ٔبِي، ا٘سب٘ي ٚ ارتٕبػي، اضىبَ اغاّي  (؛ سلٔبيDe Clercq et al., 2013; Mickiewicz et al., 2017ٝسلٔبيٝ فلؿي ٘يبم ؿاكؿ )
(. افلاؿي وٝ سلٔبيٝ ارتٕبػي ثبزيي ؿاك٘ـ، تٕبياُ ثيطاتلي ثاٝ    Sahasranamam & Nandakumar, 2020: 2سلٔبيٝ فلؿي ٞستٙـ )

(. ثٙبثلايٗ سلٔبيٝ ارتٕبػي ثاب  Hasan et al., 2016; Mahfud et al., 2020: 35ٔغٛكي وٕتلي ؿاك٘ـ )تطليه ٔسبػي ؿاضتٝ ٚ ؽٛؿ
تٛا٘ـ تغُٕ كيسه ٌلؿؿ. ثؼجبكتي، سلٔبيٝ ارتٕبػي ٔيؿاك ٔيٞبي التػبؿي كيسهٌيليافنايص اعسبس لـكت ؿك افلاؿ، ٔٙزل ثٝ تػٕيٓ
ٚ ٕٞىابكاٖ   4وٙـ. ثؼٙٛاٖ ٔخابَ، ثاالس  ٞبي فلؿي فلاٞٓ ٔيميلا كٚضي ثلاي تأٔيٗ كيسه كا ؿك افلاؿ ٔلتجظ ثب ارتٕبع ٔغّي تؼـيُ ٕ٘بيـ

ٌقاكاٖ پقيلي كا ؿك سلٔبيٝتٛا٘ـ ٔيناٖ كيسهؿٞـ وٝ ٔيا٘ـ وٝ سلٔبيٝ ارتٕبػي ٔىب٘يسٓ ثيٕٝ غيلكسٕي كا اكائٝ ٔي( افػبٖ ؿاضت2008ٝ)
ٌقاك كا ثبز ثٛؿٖ ٔيناٖ سلٔبيٝ ارتٕبػي ربٔؼٝ ٔينثبٖ ٘ين عٕبيت ام سلٔبيٝ (. ٕٞضٙيHasan et al., 2020: 9ٗالتػبؿي افنايص ؿٞـ )

ٝ  Monolova et al., 2007ٌلؿؿ )ثٟجٛؿ ثؾطيـٜ ٚ ٔٙزل ثٝ وبٞص ػـْ اعٕيٙبٖ ٔي ٌاقاكي  ( وٝ ؿك عي كٚ٘ـ ؿضٛاك ايزبؿ ياه سالٔبي
ٌقاكؿ لي وٝ سلٔبيٝ ارتٕبػي ثل كضـ التػبؿي ٔي(. ثٙبثلايٗ احSahasranamam & Nandakumar, 2020: 3رـيـ ثسيبك ٔفيـ است )
ٌقاكي است. ثٝ ايٗ ٔؼٙي وٝ سلٔبيٝ ارتٕبػي ثب فلاٞٓ ولؿٖ ٔغيغي آكاْ ٚ ثبحجبت ام ٘ظل ارتٕبػي ٚ سيبساي، ؿك  اغّت ام عليك سلٔبيٝ

ؿٞـ )ساٛيني ٚ ٔغٕاـي،   ل للاك ٔيٌقاكؿ ٚ سپس ؿك ٔلاعُ ثؼـي، كضـ كا تغت تأحيٌقاكاٖ تأحيل ٔيّٚٞٝ اَٚ ثل اعسبس أٙيت سلٔبيٝ
ٝ »ٟٔٓ است، ميلا  ]ٚوبكٞبي كٚستبييٌقاكي ؿك وست سلٔبيٝ[كٚ، سلٔبيٝ ارتٕبػي ؿك (. ام ٕٞي137ٗ: 1390 ٞابي  ثب اػتٕبؿ ٔتمبثُ، ٞنيٙا

لاثال ٔغبِؼاٝ،   ٕ٘بياـ. ث ( ٚ ضلايظ ٔغٕئٗ ٚ ايٕٙي كا ثـيٗ ٔٙظٛك فلاٞٓ ٔاي Wu & Liu, 2020: 2« )ؿٞـٕٞىبكي ٔتمبثُ كا وبٞص ٔي
ٌقاكي ؿك غٙبيغ تجـيّي ٚ تىٕيّي ثلؽٛكؿاك است، ِٚيىٗ اي رٟت سلٔبيٝاستبٖ ٌيالٖ ثب لبثّيت ثبز ؿك مٔيٙٝ وطبٚكمي ام پتب٘سيُ ثبِمٜٛ

ت كغٓ تٙٛع ؿك ا٘اٛاع ٔغػاٛز  ؿكعبَ عبضل تٙبست صٙـا٘ي ثيٗ فؼبِيت وطبٚكمي ٚ غٙبيغ ٚاثستٝ ثٝ آٖ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ. ام سٛي ؿيٍل، ػّي
سلا ٘ين ضبٞـ ٚضاؼيت ٔطابثٟي ٞساتيٓ ثغٛكيىاٝ عتاي ؿك      مكاػي ٚ ثبغي ٚ ٘ين ربيٍبٜ ثسيبك ٔٙبست ضيالت ؿك سغظ ضٟلستبٖ غٛٔؼٝ

 ٝ ٌاقاكي صٙاـا٘ي غاٛكت ٘پقيلفتاٝ اسات. ؿك اياٗ       اكتجبط ثب ثلؽي ٔغػٛزت ٕٞضٖٛ فلآٚكي ٔبٞي، ثبؿاْ مٔيٙي ٚ تٛت فلٍ٘ي سالٔبي
ٞابي فؼبِيات، تٛساؼٝ    ٌيلي ؽٛضٝٚوبكٞبي ٚاثستٝ ثٝ ثؾص وطبٚكمي ضٕٗ ضىٌُقاكي ؿك وستبيٝصبكصٛة، فلاٞٓ ٕ٘ٛؿٖ مٔيٙٝ سلٔ

ٝ   اي كا ثٝ ؿ٘جبَ ؽٛاٞـ ؿاضت. ػّيالتػبؿ كٚستبيي ٚ ٟ٘بيتبً تٛسؼٝ ٔٙغمٝ اي آٖ ثال ٔٙابعك كٚساتبيي،    كغٓ تأييـ ايٗ ثغاج ٚ آحابك تٛساؼ
ٝ صبِطي اسبسي ؿك وطٛك ٔب ثـَ ضـٜ است. ثلٕٞيٗ اسبس پژٚٞص عبضال ثاب   ٌقاكي ؿك ٔٙبعك كٚستبيي ثألٚمٜ اعسبس أٙيت سلٔبيٝ

پقيل٘ـ، ٚ ٕٞضٙيٗ ثب تىياٝ ثال صابكصٛة    ٌقاكي ؿك ٔٙبعك كٚستبيي كا ٕ٘يٌقاكاٖ كيسه سلٔبيٝايٗ ؿغـغٝ اغّي وٝ ثسيبكي ام سلٔبيٝ
ٌاقاكي  ٌقاكاٖ ثٝ ٔٙظٛك سلٔبيٝاعسبس أٙيت سلٔبيٝ ٌقاكي، ثٝ تجييٗ كاثغٝ سلٔبيٝ ارتٕبػي ٚ٘ظلي سلٔبيٝ ارتٕبػي ٚ أٙيت سلٔبيٝ

 پلؿامؿ.سلا ٔيٞبي ثل٘زىٛثي كٚستبٞبي ثؾص تِٛٓ ضٟلستبٖ غٛٔؼٝسٙزي ام غبعجبٖ وبكؽب٘ٝؿك ٔٙبعك كٚستبيي ثب ٍ٘لش
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 هثاًی ًظزی

ـ، ٚاضظ است واٝ زمٔاٝ ؿاكا   ؿٞؿك ؿ٘يبي ٔـكٖ لـكت التػبؿي اسبس ٕٞٝ صين است ٚ سبيل اثؼبؿ لـكت كا تغت ضؼبع ؽٛؿ للاك ٔي
ٌقاكي ٚ ؿك ٘تيزٝ تٛسؼٝ التػبؿي، ػٙبغل أٙيت ٚ سلٔبيٝ ارتٕبػي ٌقاكي ٔبؿي است. زمٔٝ كضـ سلٔبيٝثٛؿٖ يه التػبؿ پٛيب، سلٔبيٝ

ٖ ارتٕابػي  ٚيژٌيٟابي سابمٔب  »تٛاٖ ثؼٙاٛاٖ  ( سلٔبيٝ ارتٕبػي كا ٔي1995) 1(. ثٝ ػميـٜ پبتٙب121ْ: 1390ثبضـ )سٛيني ٚ ٔغٕـي،  ٔي
ـ ٞب، ٞٙزبكٞب ٚ اػتٕبؿ ارتٕبػي ؿا٘ست وٝ ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞىبكي كا ثلاي ٔٙابفغ ٔتمبثاُ تساٟيُ ٔاي    ٔب٘ٙـ ضجىٝ ثلاثال ٔغبِؼاٝ، ؿك   «. وٙا

، احل ٔخجتي كا -ٞبييٞبي ارتٕبػي ٚ ٞٙزبكٞب، اكمضٟب ٚ ٍ٘لضٟبي تٛميغ ضـٜ ؿك صٙيٗ ضجىٝضبُٔ ضجىٝ–سبِٟبي اؽيل، سلٔبيٝ ارتٕبػي 
ٝ Guizo et al, 2004(، تٛساؼٝ ٔابِي )  La Porta et al, 1998; Zak & Knack, 2001ـ التػبؿي )ؿك كض ٌاقاكي ٔطاتلن   (، سالٔبي
(Bottazzi et al, 2007( ؿاؿ ٚ ستـ ٚ )Guizo et al, 2009( وبكآفليٙي ٚ )Westlund & Bolton, 2003  ٘طبٖ ؿاؿٜ است. ثٛيژٜ ثاب )

اي اي ٚ تٕبيُ ثٝ ٍٕٞلايي ؿك سلٔبيٝ ا٘سب٘ي، سلٔبيٝ ارتٕابػي إٞيات فنايٙاـٜ   ي ٚ ٔٙغمٝٞبي عجيؼي ثلاي تٛسؼٝ ٔغّوبٞص ٔٛٞجت
(. ثٙابثلايٗ سالٔبيٝ   Whiteley, 2000; Mohan & Mohan, 2002; Li et al., 2015: 134ثلاي كضـ التػابؿي پياـا والؿٜ اسات )    

وابك  ٚستبيي ٚ وطبٚكمي ؿك ثسيبكي ام وطٛكٞب يب ٔٙبعك رٟبٖ ثٝسبمي سيبستٟبي ك ػٙٛاٖ اثناكي ثلاي عٕبيت ام ارلا ٚ پيبؿٜارتٕبػي ثٝ
 :Baranyai et al., 2011وٙـ )ضٛؿ ٚ ٘مص ٟٕٔي ؿك تٛضيظ ٘بوبكآٔـي ٟ٘بؿٞبي سيبسي ٚ پيبٔـٞبي التػبؿي ٔلتجظ، ثبمي ٔيثلؿٜ ٔي

ٌيل٘ـ وٝ ؿستلسي ثٝ ٔٙبثغ ٔؾتّا   ك ٘ظل ٔي(. ٕٞضٙيٗ ؿك ثلؽي ٔغبِؼبت، ؿا٘طٕٙـاٖ سلٔبيٝ ارتٕبػي كا ثؼٙٛاٖ ٔٙجغ اكمضٕٙـي ؿ520
(. ثغاٛكوّي  Sengupta, 2010; Mahfud et al., 2020: 35ؿٞاـ ) ؿيٍل ام رّٕٝ ٔٙبثغ ٔبِي، اعالػبت ثابماك ٚ ٔطاتليبٖ كا ثساظ ٔاي    

ٛ ٌل لٛي ؿك ٔجبؿٌِٝقاكي ٘بّٕٔٛس، ثؼٙٛاٖ يه تسٟيُتٛاٖ ؿك لبِت يه سلٔبيٝسلٔبيٝ ارتٕبػي كا ٔي ساؼٝ ثلاسابس كٚاثاظ    ي ٔٙابثغ ت
 (.166-167: 1397٘ژاؿ ٚ ٕٞىبكاٖ، ٞبي ٔغّي ؿا٘ست )عٛزثيارتٕبػي ٚ تٛسؼٝ ضجىٝ

اي، سلٔبيٝ ارتٕبػي ٚ تٛسؼٝ التػبؿي كا ام صٟبك ٔٙظل؛ ؿيـٌبٜ وٕٛ٘يستي )سابمٔبٟ٘بي ٔغّاي(،   ( ؿك ٔغبِؼ2000ٝ) 2ِٚىبن ٚ ٘بكايبٖ
ٔغ(، ؿيـٌبٜ ٟ٘بؿي )سلٔبيٝ ارتٕبػي ثؼٙٛاٖ ٔغػَٛ ٟ٘بؿٞبي سيبسي ٚ عمٛلي( ٚ ؿيـٌبٜ اي )پيٛ٘ـٞبي ؿكٚ٘ي ٚ ثيلٚ٘ي رٛاؿيـٌبٜ ضجىٝ

ٞبي ارتٕابػي  (. ؿك ايٗ صبكصٛة، ضجىWu & Liu, 2020: 3ٝوٙٙـ )ٞبي ربٔؼٝ ٚ كٚاثظ ؿِٚتٕلؿا٘ٝ(، ثلكسي ٔياضتلان ٔسبػي )ضجىٝ
اي ثلاي تجبؿَ اعالػبت وبكآٔـ فلاٞٓ آٚكؿٜ ثبماك كا ثٟجٛؿ ثؾطـ ٚ ٚسيّٝ تٛا٘ـ ٘بوبكآٔـي ثبِمٜٛ ٘بضي ام ػـْ تمبكٖ اعالػبت ٔلثٛط ثٝٔي

(. ثغٛكوّي سلٔبيٝ ارتٕبػي تأٔيٗ ضاـٜ  Javakhadze et al., 2016; Hasan et al., 2020: 8ٚ ٔٙزل ثٝ ثٟجٛؿ ٘تبيذ التػبؿي ٌلؿؿ )
ٞب، عٕبيت ام ٔٙابثغ كا  وٙـ. ايٗ ضجىٝٔبِي ٔٛكؿ٘يبم وٕه ٔي تٛسظ ؽب٘ٛاؿٜ، ارتٕبع يب كٚاثظ سبمٔب٘ي ثٝ تىٕيُ آٔٛمش، تزلثٝ ٚ سلٔبيٝ

ٌاقاكي التػابؿي ؿك ٔٙابعك     ( ٚ ٔيناٖ آٌبٞي ؿك ٔٛكؿ سلٔبيStam et al., 2014; Sahasranamam & Sud, 2016ٝثٟجٛؿ ثؾطيـٜ )
 (.Minniti & Nardone, 2007; Sahasranamam & Nandakumar, 2020: 106ؿٞـ )كٚستبيي كا افنايص ٔي

ػـاِتي ؿك تٛميغ ام سٛي ؿيٍل، اػضبي ربٔؼٝ كٚستبيي ٚ كٞجلاٖ ٚ فؼبزٖ عمٛق ثٛٔي ٕٔىٗ است ثـِيُ سبثمٝ عٛز٘ي استخٕبك ٚ ثي
ٝ      ٞنيٙٝ  & Mayersٌاقاكاٖ التػابؿي ؿك كٚساتب ؿيلثابٚك ثبضاٙـ )     ٞب ٚ ٔٙبفغ ٚ ػـْ ضٙبؽت كسإي ام عماٛق ؽاٛؿ، ٘ساجت ثاٝ سالٔبي

Vermeulen, 2002; Vermeulen & Cotula, 2010ٌٝقاكي ؿك ضالوتٟبي تزابكي   (. ٕٞضٙيٗ، اػضبي ربٔؼٝ ٕٔىٗ است ام سلٔبي
تلسٙـ وٝ للاك ٌلفتٗ ؿك ٔؼلؼ ثبماكٞب، ٔٙزل ثٝ افنايص تمبضب ثلاي ٔٙبثغ ٚ تغييل اٍِٛي ٔػلف ربٔؼاٝ، افانايص   عٕبيت ٘ىٙٙـ، ميلا ٔي

 :Hernandez-Aguilar et al., 2017; Gnych et al., 2020ٌالؿؿ ) فلسبيص ٔٙبثغ عجيؼي، اكمضٟبي سٙتي ٚ ػلف فلٍٞٙي ربٔؼاٝ  

 Dal(. ِقا، ٔؤسسبت ٚ ٟ٘بؿٞبي تغٕيُ ضـٜ ام ثيلٖٚ ٚ ثؼجبكتي غيلثٛٔي ٕٔىٗ است ثب تلريغبت ربٔؼٝ ٔغّي ٔغبثمت ٘ـاضتٝ ثبضـ )3

Bo et al., 2010; Kamaei, 2016; Yang et al., 2020: 3ارتٕبػبت ثب اػتٕبؿ پابييٗ ٘بضاي ام ٔٙابثغ     (. ام ايٙلٚ، تٛسؼٝ التػبؿي ؿك
(. ؿك صٙايٗ ضالايغي،   Fukuyama, 1995; Knack and Keefer, 1997; Woodhouse, 2006: 85يبثاـ ) اتالف ضـٜ، وابٞص ٔاي  
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ٕىٗ است ٌقاكي ؿاضتٝ ثبضـ. ٕٞضٙيٗ ٌٔلفتٝ ثلٔجٙبي اػتٕبؿ ٕٔىٗ است احل ٔخجتي ؿك فلآيٙـ كضـ التػبؿي ٚ ثٛيژٜ سلٔبيٝكٚاثظ ضىُ
ٝ ثٝ ػٙٛاٖ يىي ام ػٛأُ ضىبف ػّٕىلؿي كضـ ثيٗ ٞل ٔٙغمٝ ضٟلي ٚ كٚستبيي ؿك وطٛكٞبي تٛسؼٝ ٘يبفتاٝ ٚ وطاٛكٞبي   يبفتٝ ٚ تٛساؼ

 (. Li et al, 2015: 134فميل ضٕلؿٜ ضٛؿ )

(. Yang et al., 2020: 3ام سٛي ؿيٍل، ٟ٘بؿٞب ٘ين ثؼٙٛاٖ يىي ام ػٙبغل اسبسي ؿك سبمٔب٘ـٞي ارتٕبػي ٚ تٛسؼٝ التػبؿي ٞساتٙـ ) 
وٙٙاـ. ؿك اياٗ   ٞب ٚ تؼبٔالت ا٘ساب٘ي كا ايزابؿ ٔاي   وٙص(، ٟ٘بؿٞب لٛاػـ ثبمي ٞستٙـ وٝ ؿك يه ربٔؼٝ، ثل1990ٓٞ) 1ٔغبثك ثب ٘ظل ٘ٛكث

ات ٌيلؿ وٝ ضابُٔ سابؽتبك كسإي لاٛا٘يٗ ٚ ٔمالك     صبكصٛة ٔغبثك ثب ؿيـٌبٜ ٘ٛكث، التػبؿ ٟ٘بؿي رـيـ، يه صبكصٛة ٟ٘بؿي كا ؿكثلٔي
 Sahasranamamثبضـ )ارتٕبػي ٚ سيستٓ كٚاثظ غيلكسٕي ضبُٔ آؿاة ٚ كسْٛ، ٞٙزبكٞب ٚ ػبؿات ارتٕبػي ٔي -وٙتلَ كفتبك التػبؿي

& Nandakumar, 2020: 107     ثؼجبكت ؿيٍل، ثلؽالف ثبٚكٞبي ٔؼَٕٛ وٝ تغمك كضـ التػبؿي كا ياب ٔساتّنْ ؿِٚتاي ضاـٖ التػابؿ .)  
ٝ    ؿا٘ٙـ ٚ يب ٔستّنْ ثبماكي ٔي اي ام ٟ٘بؿٞابي ثابماكي ٚ   ضـٖ آٖ؛ التػبؿ ٟ٘بؿٌلاي رـيـ ثل ايٗ ثبٚك است وٝ التػابؿ ثبياـ تلويات ثٟيٙا

تليٗ ٔفبٞيٓ اكائٝ ضـٜ ؿك ايٗ مٔيٙٝ غيلثبماكي، يب ثٝ تؼجيل ٟ٘بؿٌلايبٖ، تلويجي ام ثبماك، ؿِٚت ٚ ثٍٙبٜ ثبضـ. سلٔبيٝ ارتٕبػي يىي ام وّيـي
واٝ ثتٛا٘اـ   « سلٔبيٝ ارتٕبػي ؿك يه ؽالء سيبسي ٚراٛؿ ٘اـاكؿ  »وٙٙـ وٝ ( ٘ين تأويـ ٔي2000ٚ ٘بكايبٖ )است. ؿك ٕٞيٗ اكتجبط، ِٚىبن 

ا٘ـ وٝ ( ؿك ٔغبِؼٝ ؽٛؿ افػبٖ ؿاضتb2011ٝٚ ٕٞىبكاٖ ) 2(. صWu & Liu, 2020: 3ٗثلاي اكتمبء يب تضؼي  ٔٙبفغ ػٕٛٔي استفبؿٜ ضٛؿ )
ٌقاكي ؿك اكتجبط است ٚ ؿك ٔيناٖ تأحيلٌاقاكي آٖ ثايٗ ثٍٙبٟٞابي التػابؿي ؿِٚتاي ٚ      يٝٔـاؽّٝ ؿِٚت ثغٛك لبثُ تٛرٟي ثب وبكآيي سلٔب

(. ِقا، ٟ٘بؿٞبي كسٕي ام لجيُ سيستٓ ٔبِي، سيساتٓ آٔٛمضاي ٚ سيساتٓ سيبساي،     Yang et al., 2020: 1غيلؿِٚتي تفبٚت ٚرٛؿ ؿاكؿ )
فلغاتٟبي ٔؾتّا  ثالاي تغماك ثؾطايـٖ ام علياك       « ا٘ىابك »ياب  « فلاٞٓ آٚكؿٖ»ٌقاكي كا ثب ثغٛك سيتٕبتيه الـأبت ٔؾتّ  سلٔبيٝ

 Bowen & De Clercq, 2008; De Clercq et al., 2013; Sahasranamamوٙٙـ )ٌقاكيٟبي ؽبظ، تسٟيُ يب سلوٛة ٔيسلٔبيٝ

& Nandakumar, 2020: 105ٛتٛا٘ـ ثب وبٞص يٞبي ارلايي ٚ عبوٕيت ؿِٚت ٔا٘ـ وٝ ضجىٝاي پي ثلؿٜ( ؿك ٔغبِؼ2018ٝ) 3(. ريٗ ٚ ي
(. أالٚمٜ ؿِٚتٟاب اغّات تٕبياُ     Yang et al., 2020: 1ٌقاكي كا ثٟجاٛؿ ثؾطاـ )  ٚكي سلٔبيٌٝقاكي، ثٟلٜٞب ٚ كيسه سلٔبيٝ٘باعٕيٙب٘ي
 ;Allinson et al., 2011; Harrow & Jung, 2016ٞبي ؽػٛغي ؿك التػابؿ كٚساتبيي ؿاك٘اـ )   ٌقاكياي ثلاي اكتمبء سلٔبيٝفنايٙـٜ

Steiner & Teasdale, 2016ٝاثناكٞبي سلٔبي ٚ ) ٝ ٌاقاكي ارتٕابػي ثاب تأوياـ ثال ثؾاص       ٌقاكي ؽٛؿ كا ثٝ سٕت سبمٚوبكٞبي سالٔبي
 (. Hall et al., 2012; Wilson, 2014; Bruton et al., 2015; Vanderhoven et al., 2020: 1وٙٙـ )ؽػٛغي اغالط ٔي

ٖ  4ٌلٚٞيٌقاكي، ٔفبٞيٓ سلٔبيٝ ارتٕبػي ؿكٖٚبيٝسلا٘زبْ ؿك تجييٗ سلٔبيٝ ارتٕبػي ٚ أٙيت سلٔ  5ٌلٚٞاي  ٚ سلٔبيٝ ارتٕبػي ثالٚ
ٌلٚٞي ثٝ پيٛ٘ـ ؿكٚ٘ي ثيٗ افالاؿي واٝ ؿاكاي تزاب٘س ٞساتٙـ،     سلٔبيٝ ارتٕبػي ؿكٖٚ»(، 2000) 6لبثُ تٛرٝ است. ٔغبثك ثب ٘ظل پبتٙبْ

ٌلٚٞي ثيٗ افتـ. ؿكعبِيىٝ سلٔبيٝ ارتٕبػي ثلٖٚافمي ٞستٙـ اتفبق ٔي اضبكٜ ؿاكؿ؛ ام ايٙلٚ ػٕـتبً ؿك ثيٗ وسب٘يىٝ ؿاكاي پيٛ٘ـٞبي لٛي ٚ
(. Wu & Liu, 2020: 2-3« )ٌيالؿ افلاؿي وٝ تزب٘س وٕتلي ؿاضتٝ ٚ ػٕـتبً ؿاكاي پيٛ٘ـٞبي ضاؼي  ٚ ػٕاٛؿي ٞساتٙـ، ضاىُ ٔاي     

وٙٙـٜ است، تلويجي ام اياٗ ٘اٛع   ٟٓ ٚ تؼييٌٗلٚٞي ثلاي ثلؿاضتٗ ٌبٟٔبي اِٚيٝ تٛسؼٝ التػبؿي ثسيبك ٔؿكعبِيىٝ سلٔبيٝ ارتٕبػي ؿكٖٚ
ٝ  سلٔبيٝ ارتٕبػي ثب تِٛيـ ٚ ثىبكٌيلي سلٔبيٝ ارتٕبػي ثلٖٚ تالي كا ؿك ساغظ تٛساؼٝ     ٌلٚٞي است وٝ اعتٕبزً تأحيل پبيـاك ٚ لبثاُ تٛرا

ثغٛك ػٕٛؿي ثٝ ساغٛط   ٌلٚٞي ٔلؿْ كا(. ؿك ٚالغ سلٔبيٝ ارتٕبػي ثلWoodhouse, 2006: 86ٖٚالتػبؿي ؿك ؿكٖٚ يه ربٔؼٝ ؿاكؿ )
 وٙـ. ٌقاك، ؿِٚت ٚ ربٔؼٝ ٔغّي ٘مص اسبسي ايفب ٔي( ٚ ؿك تؼبُٔ ثيٗ سلٔبيLong & Fink, 2019: 156ٝثبزي لـكت ٔتػُ ولؿٜ )
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 (Long & Fink, 2019: 157ّای رٍستایی )اقتثاط اس: گذاری(: تعاهل اضکال هختلف سزهایِ اجتواعی در سزهای1ِضکل )

 

ٞبي آٖ ٕٞضٖٛ اػتٕابؿ ارتٕابػي، ٔطابكوت ارتٕابػي، آٌابٞي،      ثٝ ثغج، ؿك غٛكت فلسبيص سلٔبيٝ ارتٕبػي ٚ ضبؽعثب ػٙبيت 
وٙاـ. ثاب ٚراٛؿ اياٗ ضالايظ،      ٞبي ارتٕبػي ٚ ...، ضٕٗ ثلٞٓ ؽٛكؿٖ تؼبؿَ ربٔؼٝ، ٘بأٙي ٘ين عيبت ربٔؼٝ كا ثب ٔساأِٝ ٔٛاراٝ ٔاي   ضجىٝ
 (.  127-128: 1390سٛي ثؾص ؽػٛغي، تغمك پيـا ٘ؾٛاٞـ ولؿ )سٛيني ٚ ٔغٕـي،  ٌقاكي صٝ ام سٛي ؿِٚت ثبضـ ٚ صٝ امسلٔبيٝ

 
 (: هذل هفَْهی پضٍّص2ضکل )
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 ّاهَاد ٍ رٍش

تغّيّي است. كٚش ٌالؿآٚكي اعالػابت ؿك اياٗ پاژٚٞص ثػاٛكت       -تغميك عبضل ام ٘ظل كٚش، وبكثلؿي ٚ ام ٘ظل ٔبٞيت، تٛغيفي
ٞبي ثل٘زىٛثي ٚالغ ؿك طبٞـ٠ ٔستميٓ ٚ پلسطٙبٔٝ( ثٛؿ. ربٔؼٝ آٔبكي تغميك، غبعجبٖ وبكؽب٘ٝاي ٚ پيٕبيطي )ٔ تلويجي ام كٚش وتبثؾب٘ٝ

ثبضـ. ثلاسبس آؽليٗ آٔبك ثـسات آٔاـٜ ام ٚاعاـ غاٙبيغ تجاـيّي ٚ تىٕيّاي وطابٚكمي، رٟابؿ         سلا ٔئٙبعك كٚستبيي ضٟلستبٖ غٛٔؼٝ
ٝ   وبكؽب٘ٝ ثل٘زىٛثي 55تؼـاؿ  1395وطبٚكمي استبٖ ٌيالٖ، تب سبَ  سالا ٔٛراٛؿ   فؼبَ ؿك ٔٙبعك كٚستبيي ثؾص تِٛٓ ضٟلساتبٖ غاٛٔؼ

   ٝ ٚ ثاب ٘ظلساٙزي ام    ثٛؿٜ است وٝ ثٝ غٛكت تٕبْ ضٕبكي پلسطٙبٔٝ تىٕيُ ٌلؿيـ. ثؼجبكت ؿيٍل، اعالػبت ٔٛكؿ٘يابم ؿك لبِات پلسطاٙبٔ
 آٚكي ٌلؿيـ.ٞبي ٔقوٛك رٕغٔـيلاٖ ػبُٔ وبكؽب٘ٝ

 (: هتغیزّای پضٍّص1جذٍل )

 / ٕ٘بٌلٛيٌٝ ضبؽع ٔتغيل

أٙيت 
 ٌقاكي سلٔبيٝ

 
 أٙيت لب٘ٛ٘ي

حجبتي ؿك ارلا ٚ تغييلات ٔىلك ؿك لٛا٘يٗ ٚ ٔملكات، تؼييٗ ٚ تضٕيٗ ٘لػ سٛؿ ٔٙبست تسٟيالت ثاب٘ىي، ٘الػ   ثي
پقيلي ليٕت تٕبْ ضـٜ، تِٛيـات كٚستب، ا٘تظبك ثلٌطت سلٔبيٝ ثٝ ٔٙظٛك تلغيت ثؾص ؽػٛغي،  أىبٖ كلبثت

ٌقاكيٟبي، ٔيناٖ عبوٕيت ٘ظٓ ٚ لبٖ٘ٛ ؿك سيستٓ ٔـيليتي كٚستب، ٚراٛؿ  ٔبِيبت ام سلٔبيٝ تؾفي  يب عقف ٘لػ
ٞب، ٚرٛؿ ٔغيظ كلابثتي سابِٓ ؿك   ٌقاكي ؿك ٔٙبعك كٚستبيي ؿك عمٛق ٚ لٛا٘يٗ ؿٞيبكيلٛا٘يٗ ٔلثٛط ثٝ سلٔبيٝ

ٞابي ثاب٘ىي، پلؿاؽات    ٌْقاكاٖ ثؾطٟبي ٔؾتّ  التػبؿي، ضفبفيت ٘ظبْ تأٔيٗ ٔبِي ٔب٘ٙـ اؽاق ٚا ثيٗ سلٔبيٝ
اػتجبكات ٕٞبًٞٙ ثب تمٛيٓ مكاػي تٛسظ ثب٘ه وطبٚكمي، تٕلون فؼبِيتٟبي ٔلتجظ ؿك صبكصٛة ياه ٔزٕٛػاٝ   
يب ضجىٝ ٔب٘ٙـ ّٞـيًٙ، ثبماكيبثي اِىتلٚ٘يىي، تأسيس ٚاعاـٞبي اػتجابكي تؼابٚ٘ي ثاٝ ٔٙظاٛك ايزابؿ تغييال ؿك        

ٞابي وطابٚكمي،   بكات پلؿاؽتي ام ٘ظبْ ثب٘ىي ثٝ ثؾاص فٙبٚكي ٚ تغلن فؼبِيتٟبي التػبؿي كٚستب، عزٓ اػتج
-ٞبي ثب٘ىي ؿك كٚستبٞب ثٝ ٔٙظٛك رٕاغ ٞب، عضٛك فؼبَ ضجىٝتسٟيُ لٛا٘يٗ ٚ ٔملكات ٔلثٛط ثٝ ثبمپلؿاؽت ٚاْ

 ٞبي وٛصهآٚكي سلٔبيٝ

أٙيت ٔغيظ 
 رغلافيبيي

لثٙبيي تِٛيـ ؿك ثؾطٟبي ٔؾتّا   ٞبي ميٞبي اِٚيٝ استملاك ٚاعـٞبي غٙؼتي، تأٔيٗ ميلسبؽتتأٔيٗ ميلسبؽت
التػبؿي ؿك كٚستب،  ؿستلسي ثٝ كاٜ ٔٙبست ٚ اكتجبط ٔٙبست ٚ كاعت ثب ضاجىٝ اغاّي اكتجابعي، ؿستلساي ثاٝ      
فٙبٚكي اعالػبتي ٚ اكتجبعي ٔٙبست ام رّٕٝ ضجىٝ ٔؾبثلاتي ٚ ايٙتل٘ت، تغت پٛضص للاك ٌلفتٗ تٕابْ كٚساتب   

بست البٔتي ثلاي تِٛيـوٙٙـٌبٖ ٚ وبكفلٔبيبٖ ٚ ٔتؾػػيٗ فٙي ٚ ٞبي ٔٙ، ٚرٛؿ ٔىبٖ ICTؿك مٔيٙٝ فٙبٚكي 
 ٝ ٖ  ...، ؿستلسي ثٝ ضجىٝ سلاسلي ثلق، ؿستلسي ثٝ ٔٙبثغ آة وبفي اػٓ ام ِِٛا ٞابي ساغغي ٚ   وطاي ٚ رلياب

عجيؼي، ؿستلسي كاعت ٚ ٔٙبست ثاٝ ٔٙابثغ ساٛؽت ٕٞضاٖٛ ٌبمٚئياُ، ثٙانيٗ ٚ ..، ٔياناٖ فبغاّٝ كٚساتب ام          
 ت فينيىي كٚستب، للاك ٘ـاضتٗ ؿك ٔؼلؼ ٔؾبعلات عجيؼي ٚ ا٘سب٘ي٘نؿيىتليٗ ضٟل، ٚسؼ

 أٙيت سيبسي
ُ  اكم، تجؼابت  ٘لػ ٚ تٛكْ ٘لػ لجيُ ام والٖ التػبؿ ٞبيضبؽع ٘ٛسبٖ ٗ  ساغظ  ؿك سيبساي  ٔسابئ  ٚ إِّّاي ثاي
ٗ  ٞابي ؿكٌيالي  ٚ كلبثت لجيُ ام كٚستبٞب ؿك سيبسي ٞبيكٚستب، كلبثت ؿك التػبؿي ٌقاكيسلٔبيٝ ثل ؿاؽّي  ثاي
 كٚستب سغظ ؿك ايعبيفٝ ٚ لٛٔي ٞبيتٙص ٚ اؽتالفبت كٚستبٞب، ٘جٛؿ ارلايي ٔـيلاٖ

 أٙيت عٕبيتي

سبٔب٘ـٞي ٔغّٛة سيستٓ پلؿاؽت عك ثيٕٝ، تٛسؼٝ ٘ظبْ ثيٕاٝ ٔغػاٛزت وطابٚكمي )ثيٕاٝ ليٕات(، ٚراٛؿ       
ٝ  ضلوتٟبي ثيٕٝ ؿك ٔغُ/ كٚستب، اكائٝ ؽـٔبت كايٍبٖ، ٔطبٚكٜ فٙي، التػابؿي ٚ   ٌاقاكاٖ ثؾاص   ... ثاٝ سالٔبي

ؽػٛغي تٛسظ ٚماكت رٟبؿ وطبٚكمي، ثب٘ه وطبٚكمي ٚ سبمٔبٟ٘بي ميلثظ، ٚرٛؿ لٛا٘يٗ وبك ٔٙبست ثاٝ ٘فاغ   
وبكٌل ٚ وبكفلٔب ؿك تٛسؼٝ فؼبِيتٟب ؿك كٚستب، ٚرٛؿ ٘يلٚي وبك وبفي ٚ اكماٖ ثلاي ا٘ٛاع فؼبِيتٟابي التػابؿي ؿك   

 كٚستب

 أٙيت التػبؿي
پقيلي سلٔبيٝ، ثبز ثٛؿٖ فسبؿپقيلي وبزٞب، ٚرٛؿ سيستٓ ٔغّاٛة ثبماكيابثي وبزٞابي تِٛياـ     اعتٕبَ ثبمٌطت
 ٞب ٚ فؼبِيتٟبي ٕٞجستٝ ٚ پيٛستٝ ٚ ٔلتجظ كٚستبييضـٜ، ٚرٛؿ ضغُ

 أٙيت ارتٕبػي
اعسبس آكأص ؿك اكتجبط ثب فضبي وسات ٚ وابك ؿك كٚساتب، پابييٗ ثاٛؿٖ اعتٕابَ ؿساتجلؿ سالٔبيٝ ام عالف          

 يبٖ، پبييٗ ثٛؿٖ اعتٕبَ ؿستجلؿ ثٝ سلٔبيٝ تٛسظ افلاؿ ؽبكد ام كٚستبكٚستبي

 سلٔبيٝ ارتٕبػي

 ٞبي ارتٕبػيضجىٝ

ٌقاك، أىابٖ ٔطاٛكت ثاب    ٌقاكي تٛسظ كٚستبييبٖ، اعسبس ؿٍِلٔي ؿاؿٖ ثٝ سلٔبيٝٔيناٖ ؿكن ضلايظ سلٔبيٝ
ٔطىالت ٔبِي، ميلسبؽتي ٚ ...، أىابٖ   كٚستبييبٖ ؿك اكتجبط ثب أٛك ٔؾتّ ، ٔيناٖ عٕبيت كٚستبييبٖ ثلاي عُ

ٞبي اعتٕابِي، ٔياناٖ آضاٙبيي ثاب ٔاـيلاٖ، وبكضٙبسابٖ ٚ       ٞب ٚ ٔناعٕتٌفتٍٛ ثب كٚستبييبٖ ؿك اكتجبط ثب ك٘زص
ٌقاكاٖ كٚستبيي، ٔيناٖ تؼبُٔ ثب وبكضٙبسابٖ  ٔتؾػػبٖ ؿكٌيل ثب ٔسبئُ كٚستبيي، ٔيناٖ تؼبُٔ ثب ؿيٍل سلٔبيٝ

ثب اؿاكات ٚ ثؾطٟبي ؿِٚتي ٔالتجظ، ٔياناٖ اكتجابط ثاب ثؾطاٟبي ؽػٛغاي، ٟ٘بؿٞاب ٚ        كٚستبيي، ٔيناٖ اكتجبط 
 سبمٔبٟ٘بي غيلؿِٚتي

 ٔطبكوت ارتٕبػي
ٔيناٖ اعسبس ٔسئِٛيت ؿك اكتجبط ثب ٔسبئُ ٚ ٔطىالت كٚستبييبٖ، ٔيناٖ ٔطٛكت ٚ وٕه فىلي ثاٝ ٔاـيلاٖ   

ي ٚ كفبٞي كٚستبييبٖ، ٔيناٖ إٞيت ؿاؿٖ ثٝ سفيـاٖ كٚستب، ٔيناٖ ٔطبكوت ؿك فؼبِيتٟبي التػبؿٔغّي ٚ كيص
ٌقاكي، ٔيناٖ وٕه ٔبِي ثلاي كفغ ٔطىالت كٚستب، ٔياناٖ ٔطابكوت   ٘ظلات كٚستبييبٖ ؿك مٔيٙٝ ٔٛكؿ سلٔبيٝ
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 / ٕ٘بٌلٛيٌٝ ضبؽع ٔتغيل

 ٌقاكاٖسلٔبيٝ   ؿك سبيل فؼبِيتٟبي ٔلتجظ ثب كٚستب، ٔيناٖ ٔطبكوت ٚ ٕٞىبكي ثب ؿيٍل

اػتٕبؿ )ٟ٘بؿي، 
فلؿي ٚ  ثيٗ
 يبفتٝ( تؼٕيٓ

ٞب ٚ الـأبت ؿِٚت ثاٝ كٚساتبٞب، ٔياناٖ    ٔيناٖ تٛرٝ ؿِٚت ثٝ آسبيص ٚ كفبٜ كٚستبييبٖ، ٔيناٖ اؽتػبظ ثل٘بٔٝ
ٌلي عمٛق كٚساتبييبٖ ام ساٛي   ٌقاك، ٔيناٖ ٔغبِجٝاػتٙبي ٔسئِٛيٗ ؿستٍبٟٞب ثٝ الـأبت ٚ پيطٟٙبؿات سلٔبيٝ

ٜ   ٞبي سلٔبيٝؽٛاستٕٝ٘بيٙـٌبٖ ٔزّس، ٔيناٖ تٛرٝ ٔـيلاٖ ٔغّي كٚستب ثٝ ٘يبمٞب ٚ  عاُ  ٌاقاك، ٔياناٖ اكائاٝ كا
ٌقاكي ام سٛي اػضبي ضٛكا، ؿك اؽتيبك ٌقاضاتٗ ٚسابيُ ٚ أىب٘ابت ٔٛكؿ٘يابم ام     ثلاي ٔطىالت سل كاٜ سلٔبيٝ

علف كٚستبييبٖ، پَٛ للؼ ؿاؿٖ ؿك ضلايظ ضلٚكي، پبيٙـي كٚستبييبٖ ثٝ لَٛ ٚ للاكٞبيطابٖ ؿك مٔيٙاٝ ؿاؿٖ   
ٌقاكي ؿك كٚساتب، ٔياناٖ ٕٞىابكي    تبييبٖ ؿك عُ ٔطىالت اعتٕبِي ثل سل كاٜ سلٔبيٝمٔيٗ ٚ ...، ٕٞفىلي كٚس

 ٌقاكاٖ غيلثٛٔئبِىبٖ آة ٚ مٔيٗ، ٔيناٖ اػتٕبؿ ثٝ كٚستبييبٖ، ٔيناٖ اػتٕبؿ كٚستبييبٖ ثٝ سلٔبيٝ

 ػّٕىلؿ ٟ٘بؿي

بم ام ساٛي سابمٔبٟ٘ب ٚ   ٔيناٖ پبسؾٍٛيي سبمٔبٟ٘ب ٚ ٟ٘بؿٞبي ؽػٛغي، ٔيناٖ ؿاؿٖ أىب٘بت ٚ ؽـٔبت ٔٛكؿ٘يا 
ٟ٘بؿٞبي ؽػٛغي، ٔيناٖ كضبيت ام ػّٕىلؿ سبمٔبٟ٘ب ٚ ٟ٘بؿٞبي ؽػٛغي، ٔيناٖ ػُٕ ولؿٖ ايٗ سابمٔبٟ٘ب ٚ  
ٟ٘بؿٞب ثٝ ٚظبيفطبٖ، ٔيناٖ ؿاؿٖ أىب٘بت ٚ ؽـٔبت ٔٛكؿ٘يبم ام سٛي اؿاكات ٚ سبمٔبٟ٘بي ؿِٚتي، ٔيناٖ كضبيت 

ٝ ام ػّٕىلؿ اؿاكات ٚ سبمٔبٟ٘بي ؿِٚتي، ٘غٜٛ  ٌاقاك كٚساتبيي، ٔياناٖ    ثلؽٛكؿ سبمٔبٟ٘ب ٚ اؿاكات ؿِٚتي ثب سالٔبي
 ٌقاك تٛسظ اؿاكات ؿِٚتيپقيلش ٘ظلات سلٔبيٝ

 ٕٞجستٍي ارتٕبػي

عٕبيت كٚستبييبٖ ؿك ٔٛالغ ثلٚم ٔطىالت، ٔيناٖ كٚاثاظ ؿٚساتب٘ٝ ٚ ؽاب٘ٛاؿٌي ثاب ٔالؿْ، ٕٞىابكي رٕؼاي ٚ        
ناٖ ٔطابكوت ؿك ٔلاسإبت ٔؾتّا  كٚساتب، ٔياناٖ ٘اناع ٚ       ٌاقاك، ٔيا  ؿِسٛمي ٔلؿْ ؿك پيطجلؿ اٞـاف سلٔبيٝ

اي، ٔياناٖ سابمٌبكي ثاب    ٞبي افلاعي ثٝ تؼػجبت لٛٔي ٚ عبيفٝؿكٌيلي ثب ٔلؿْ، ٚرٛؿ ٔٛا٘ؼي ٕٞضٖٛ ٌلايص
 فلًٞٙ كٚستب

 

ي اياٗ ٔٙظاٛك ؿك   ٞبي علط ضـٜ ام ضليت آِفبي ولٚ٘جابػ اساتفبؿٜ ضاـ ٚ ثالا     ثٝ ٔٙظٛك سبمٌبكي ؿٚك٘ي ٚ پبيبيي پلسطٙبٔٝ ؿك ٌٛيٝ
ثاٝ ؿسات آٔاـ واٝ ٘طابٖ ؿٞٙاـٜ ساغظ پبيابيي ؽاٛة           751/0پلسطٙبٔٝ تىٕيُ ٚ ضليت آِفبي ولٚ٘جبػ   20ٔلعّٝ پيص آمٖٔٛ تؼـاؿ 
 (.2پلسطٙبٔٝ است )رـَٚ 

 (: هقذار ضزیة آلفای کزًٍثاخ در راستای تعییي پایایی  اتشار پضٍّص2جذٍل )

 آلفای کزًٍثاخ ضاخص

 682/0 ٌقاكيأٙيت سلٔبيٝ

 881/0 سلٔبيٝ ارتٕبػي

 751/0 وُ پلسطٙبٔٝ

 

 
 (: ًقطِ هَقعیت هٌطقِ هَرد هطالع3ِضکل )
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 ّا ٍ تحثیافتِ

 ّای تَصیفییافتِ -الف

ؿكغـ ؿك ٌلٜٚ ساٙي   20ٞبي سٙي، ٞبي ثل٘زىٛثي ؿك ٔٙبعك كٚستبيي ٔٛكؿ ٔغبِؼٝ، ٔلؿ ٞستٙـ وٝ ثٝ ِغبػ ٚيژٌيغبعجبٖ وبكؽب٘ٝ
سبَ ثٛؿٜ ا٘ـ. ٚضؼيت سٛاؿ ٚ تغػيالت پبسؾٍٛيبٖ ثيبٍ٘ل آٖ است وٝ افالاؿ ؿاكاي تغػايالت    50ؿكغـ ٘ين ثبزي  80سبَ، ٚ  50-31

ؿكغـ، وٕتليٗ تؼـاؿ پبسؾٍٛيبٖ كا ثٝ ؽاٛؿ اؽتػابظ    5/5ؿكغـ، ثيطتليٗ تؼـاؿ ٚ افلاؿ ؿاكاي ٔـكن ِيسب٘س ٚ ثبزتل ثب  7/52ؿيپّٓ ثب 
 19ؿكغـ افلاؿ ػالٜٚ ثل وبكؽب٘ٝ ثل٘زىٛثي ؿك ضغُ وطبٚكمي ٘ين ٔطغَٛ ثٝ وابك ٞساتٙـ،    50فلاؿ ٘ين ا٘ـ. ؿك مٔيٙٝ ٚضؼيت اضتغبَ اؿاؿٜ

ؿكغـ ؿيٍل ٘ين تٟٙب ثٝ فؼبِيت ؿك وبكؽب٘ٝ ثل٘زىاٛثي ٔطاغَٛ    31ثبضٙـ. ؿكغـ ٘ين ػالٜٚ ثل وبكؽب٘ٝ ثل٘زىٛثي ؿاكاي ٔطبغُ آماؿ ٘ين ٔي
 ثبضٙـ.ٔي

 ِ هَردهطالعِّای تَصیفی ًوًَ(: یافت3ِجذٍل )

 ؿكغـ تؼـاؿ 

 ٚضؼيت سٗ

 4 5 سبَ 20-35

 22 12 سبَ 36-50

 74 41 سبَ ٚ ثيطتل 51

 100 55 وُ

 تغػيالت

 42 23 سيىُ

 53 29 ؿيپّٓ

 5 3 ِيسب٘س

 100 55 وُ

 ضغُ 

 50 28 وطبٚكمي+ ثل٘زىٛثي

 19 10 ٔطبغُ آماؿ+ثل٘زىٛثي

 31 17 ثل٘زىٛثي

 100 55 وُ

 

 38ٌقاكي ٘يان  ا٘ـ. ؿك مٔيٙٝ ٔـت سلٔبيٝٔيّيٖٛ ؿك ايٗ مٔيٙٝ ٞنيٙٝ ولؿٜ 120ؿكغـ افلاؿ ثيطتل ام  36ٌقاكي اٖ سلٔبيٝؿك مٔيٙٝ ٔين
٘فال ضاغُ    6تاب   4سبَ است وٝ ؿك ايٗ مٔيٙٝ فؼبِيت ؿاك٘ـ. ٕٞضٙيٗ ٞل يه ام ايٗ افلاؿ ثٝ عٛك ٔتٛسظ ثايٗ   10تب   6ؿكغـ افلاؿ ثيٗ 

 ا٘ـ. ايزبؿ ولؿٜ

 گذاری ًوًَِ هَرد هطالعِ(: ٍضعیت سزهای4ِجذٍل )

 درصذ تعذاد 

 هیشاى سزهایِ گذاری

 18 10 ٔيّيٖٛ 40تب  10

 30 16 ٔيّيٖٛ 80تب  41

 16 9 ٔيّيٖٛ 120تب  81

 36 20 ٔيّيٖٛ 120ثيطتل ام 

 100 55 رٕغ

 گذاریهذت سهاى سزهایِ
 18 10 سبَ 1-5

 38 21 سبَ 6-10
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 35 19 سبَ 11-15

 9 5 سبَ 16ل ام ثيطت

 100 55 رٕغ

 تعذاد ضغل ایجاد ضذُ
 33 18 ٘فل 3

 56 31 ٘فل 4-6

 11 6 ٘فل 7ثيطتل ام 

 100 55 رٕغ

 هیل تِ سزهایِ گذاری
 16 9 وٓ

 51 28 ٔتٛسظ

 33 18 ميبؿ

 100 55 رٕغ

 

ت ؿيٍل ثؾطاٟبي التػابؿي ٚ ارتٕابػي، ثبياـ     ٌقاكي ٚ تٛسؼٝ كٚستبيي ثل ايٗ ثبٚك است وٝ ثٝ ٔٛاماؿك تغّيُ فلآيٙـ سلٔبيٝ 1ٞبي
ي ٞل ثل٘بٔٝ تٛسؼٝ يىپبكصٝ كٚستبيي پقيلفت. ٔبٞيت ٚ اٍِٛي غٙؼتي ضاـٖ، صاٝ ؿك غاٙبيغ وٛصاه     غٙؼت كا ثٝ ٔخبثٝ ٟٕٔتليٗ ٔؤِفٝ

اي اسات )ثٟلأاي،   ٝٔميبس ٚ يب غٙبيغ ؿستي ٚ صٝ ؿك غٙبيغ ثنكي ٔميبس، تبثغ ٔٛاؿ ؽبْ اِٚيٝ ٚ ٔٙبثغ ا٘سب٘ي ؿك اثؼابؿ ٔغّاي ٚ ٔٙغما   
 183، تؼاـاؿ  1395(. ؿك ٕٞيٗ كاستب، آٔبك ثـست آٔـٜ ام سبمٔبٖ رٟبؿ وطبٚكمي استبٖ ٌيالٖ، عبوي ام آٖ است واٝ تاب سابَ    85: 1399

ؿكغـ ام واُ   6/7سلا غبؿكٌلؿيـٜ است ) ٔزٛم غٙبيغ تجـيّي ٚ تىٕيّي وطبٚكمي )غٙبيغ فؼبَ( ثلاي ٔٙبعك كٚستبيي ضٟلستبٖ غٛٔؼٝ
ثٙاـي ٔغػاٛزت ؽطاىجبكي ٚ ... ام    ٞبي ِجٙي ٚ ؿأي، ثستٝغ تجـيّي ٚ تىٕيّي كٚستبيي استبٖ ٌيالٖ(. غٙبيغ ثل٘زىٛثي، فلآٚكؿٜغٙبي

 (.5رّٕٝ ايٗ غٙبيغ ٞستٙـ )رـَٚ 

 1395سزا تا سال (: هجَسّای صادرُ صٌایع تثذیلی ٍ تکویلی کطاٍرسی ضْزستاى صَهع5ِجذٍل )

 تعذاد کل صٌایع فعال
 ضاغلیي تعذاد

 عولی اسوی

ثٙـي (، ثست2ٝٞبي ِجٙي، ؽٛكان آٔبؿٜ ؿاْ ٚ عيٛك )(، فلاٚكؿ143ٜثٙـي ثل٘ذ )ثل٘زىٛثي ٚ ثستٝ
-(، پٙيل ثست3ٝ(، ؿٚؿي ٚ ضٛك ولؿٖ ا٘ٛاع ٔبٞي ثٝ كٚش غٙؼتي، سلؿؽب٘ٝ )9ٔغػٛزت ؽطىجبكي )

ثٙـي صبي (، ثست9ٝبٞي )ضىل سيبٜ( )ثٙـي، اِىُ اپتّيه ام ؽلٔب، ا٘ٛاع ػػبكٜ ٌئلؽ ثستٝثٙـي، تؾٓ
(، 2ربت )ثٙـي ٔيٜٛثٙـي ٚ ثستٝ(، ؿكر5ٝثٙـي ٌُ ٚ ٌيبٞبٖ ؿاكٚيي، تِٛيـ وٛؿٞبي آِي )ؽطه، ثستٝ

 ٞبي آٖ، وطتبكٌبٜ عيٛكميتٖٛ ٚ فلآٚكؿٜ

183 
  :161مكاػي 
  :9ثبغي 
  :12ؿأي 
  :1ضيالتي 

1216 709 

 (1395ٚاعـ غٙبيغ تجـيّي ٚ تىٕيّي وطبٚكمي،  : سبمٔبٖ رٟبؿ وطبٚكمي استبٖ ٌيالٖ،ٔأؽق)

 

ي فؼبِيت ؽٛؿ كا ثٝ ٔٙغمٝ رقة ولؿٜ ؿٞـ وٝ تب صٝ عـ يه فؼبِيت، ٚاعـٞبي ٔلتجظ ثب عٛمٜ٘طبٖ ٔي 6ٚ  5، 4ٞبي ٕٞضٙيٗ ٘مطٝ
سلا ـاست، ؿك ضٟلستبٖ غٛٔؼٌٝقاكي ؿك غٙبيغ تجـيّي ٚ تىٕيّي ٚاثستٝ ثٝ آٖ ثٝ صٝ ٔيناٖ ثٛؿٜ است. صٙب٘ىٝ پياست ٚ ؿك ٚالغ سلٔبيٝ

(. 4ثيٗ سغظ ميلوطت ٔغػٛزت مكاػي ٚ تؼـاؿ غٙبيغ تجـيّي ٚ تىٕيّي ٚاثستٝ ثٝ فؼبِيتٟبي مكاػي ٔيناٖ پيٛستٍي پبييٗ است )ضىُ 
ك كٚستبيي، ؿكعبِيىٝ ثيٗ سغظ ميلوطت ٔغػٛزت ثبغي ٚ فؼبِيت ؿأي ٚ تؼـاؿ غٙبيغ تجـيّي ٚ تىٕيّي ٚاثستٝ ثٝ ايٗ فؼبِيتٟب ؿك ٔٙبع

 (.147: 1397هحوَدی، ( )6ٚ  5ٔيناٖ پيٛستٍي ثبزست )اضىبَ 

                                                      
1 . Hag 
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 (: ًقطِ پیَستگی هکاًی تیي سطح سیزکطت هحصَالت سراعی ٍ تعذاد صٌایع تثذیلی ٍ تکویلی ٍاتستِ تِ آى در هٌاطق رٍستایی4ضکل )

 

 
 یع تثذیلی ٍ تکویلی ٍاتستِ تِ آى در هٌاطق رٍستایی(: ًقطِ پیَستگی هکاًی تیي سطح سیزکطت هحصَالت تاغی ٍ تعذاد صٌا5ضکل )
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 ّا ٍ تعذاد صٌایع تثذیلی ٍ تکویلی ٍاتستِ تِ آى در هٌاطق رٍستایی(: ًقطِ پیَستگی هکاًی تیي تعذاد کل دام6ضکل )

 

 ّای استٌثاطییافتِ -ب

 ِگذاراىتحلیل ّوثستگی تیي سزهایِ اجتواعی ٍ احساط اهٌیت سزهای 

پلؿاميٓ ٌقاكي ٚ سلٔبيٝ ارتٕبػي ربٔؼٝ ٕ٘ٛ٘ٝ، ثٝ تغّيُ ٕٞجستٍي ٔتغيلٞبي فول ضـٜ ٔيثب آٌبٞي ام ٔيناٖ اعسبس أٙيت سلٔبيٝ
ٌاقاكي )ثغيال ام أٙيات التػابؿي( كاثغاٝ ٔؼٙابؿاك       ٞبي أٙيت سلٔبيٝ(. ثٝ ِغبػ آٔبك استٙجبعي ثيٗ سلٔبيٝ ارتٕبػي ٚ ضبؽع6)رـَٚ 

ؿٞٙـٜ كاثغٝ ٔستميٓ ٚ ٔخجت ثيٗ سلٔبيٝ ارتٕبػي ٚ أٙيت جبكت ؿيٍل ٘تبيذ ثـست آٔـٜ ام ٕٞجستٍي پيلسٖٛ ٘طبٖضٛؿ. ثٝ ػٔطبٞـٜ ٔي
 ٝ -ٔغيظ رغلافيبيي، أٙيت عٕبيتي، أٙيت سيبسي ٚ أٙيت ارتٕبػي است؛ يؼٙي ٞلصٝ سلٔبيٝ ارتٕبػي ثيطتل ثبضـ، ٔيناٖ أٙيت سالٔبي

ٌاقاكاٖ كاثغاٝ ٘ابلع ٚ ٔٙفاي     يبثـ. ام سٛي ؿيٍل، ثيٗ سلٔبيٝ ارتٕبػي ٚ أٙيت لب٘ٛ٘ي سلٔبيٝٔيٌقاكاٖ كٚستبيي ؿك ايٗ اثؼبؿ افنايص 
 يبثـ.ٔطبٞـٜ ضـ، ثـيٗ ٔؼٙب وٝ ثب افنايص سلٔبيٝ ارتٕبػي، اعسبس أٙيت لب٘ٛ٘ي وبٞص ٔي

ٝ  ٞبي سلٔبيٝ ارتٕبػي ٘ين ثيبٍ٘ل آٖ استٌقاكي ٚ ضبؽعٕٞضٙيٗ ثلكسي كاثغٝ ثيٗ أٙيت سلٔبيٝ ٌاقاكي ٚ  وٝ ثيٗ أٙيت سالٔبي
ٌاقاكي،  ٞبي سلٔبيٝ ارتٕبػي )ثغيل ام ٔطبكوت ارتٕبػي( كاثغٝ ٔؼٙبؿاك ٔستميٓ ٚ ٔخجت ٚرٛؿ ؿاكؿ. يؼٙي ثب افنايص أٙيت سلٔبيٝضبؽع

 (.6يبثـ )رـَٚ ٞبي ارتٕبػي، ٕٞجستٍي ارتٕبػي ٚ ػّٕىلؿ ٟ٘بؿي ٘ين اكتمبء ٔئيناٖ اػتٕبؿ، ضجىٝ
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 گذاریسزهایِ اجتواعی ٍ اهٌیت سزهایِتحلیل ّوثستگی  (:6) جذٍل

سلٔبيٝ 
 ارتٕبػي

 ضبؽع
أٙيت 
 لب٘ٛ٘ي

أٙيت 
ٔغيظ 
 رغلافيبيي

أٙيت 
 التػبؿي

أٙيت 
 عٕبيتي

أٙيت 
 سيبسي

أٙيت 
 ارتٕبػي

 (R) ضليت ٕٞجستٍي پيلسٖٛ
**487/0- **388/0 124/0 **605/0 **846/0 **543/0 

 000/0 000/0 367/0 000/0 000/0 000/0 (Sigسغظ ٔؼٙبؿاكي )

 55 55 55 55 55 55 تؼـاؿ

أٙيت 
-سلٔبيٝ

 ٌقاكي

 اػتٕبؿ ضبؽع
ٞبي ضجىٝ

 ارتٕبػي
ٔطبكوت 
 ارتٕبػي

ٕٞجستٍي 
 ارتٕبػي

 ػّٕىلؿ ٟ٘بؿي

 (Rضليت ٕٞجستٍي پيلسٖٛ )
**579/0 **540/0 124/0 **638/0 **576/0 

 000/0 000/0 368/0 000/0 000/0 (Sigسغظ ٔؼٙبؿاكي )

 55 55 55 55 55 تؼـاؿ

 

 ِگذراى رٍستاییعَاهل هؤثز تز احساط اهٌیت سزهای 

ؽغي استفبؿٜ ضـ. ايٗ اثتـا ثٝ ٔٙظٛك ٘طبٖ ؿاؿٖ ايٗ وٝ يه ٔتغيل ٔستمُ تبثؼي ؽغي ام ٔتغيلٞبي ٔستمُ ؿيٍل است، ام آمٖٔٛ ٞٓ
ثبز ثبضـ، ثـيٗ ٔؼٙي اسات واٝ ثايٗ ٔتغيلٞابي ٔساتمُ ٕٞجساتٍي        ؽغي ؿك يه ٔؼبؿِٝ كٌلسيٖٛآمٖٔٛ ٘طبٍ٘ل ايٗ است وٝ، اٌل ٞٓ

 ثبزيي ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ٕٔىٗ است ثب ٚرٛؿ ثبز ثٛؿٖ ضليت تؼييٗ ثبز، ٔـَ ؿاكاي اػتجبك ثبزيي ٘جبضـ. ثٝ ػجبكت ؿيٍل ثب ٚرٛؿ آٖ وٝ ٔـَ
لايت تِٛلا٘س ٚ ػبٔاُ تاٛكْ  ٚاكياب٘س ؿك ٔاـَ     كسـ ِٚي ؿاكاي ٔتغيلٞبي ٔستمُ ٔؼٙبؿاكي ٘يست. ثل ايٗ اسبس ام ضؽٛة ثٝ ٘ظل ٔي

استفبؿٜ ضـٜ است. عجك ثلآٚكؿ غٛكت ٌلفتٝ ٞل صمـك تِٛلا٘س وٓ ثبضـ اعالػبت ٔلثٛط ثٝ ٔتغيلٞب وٓ ثٛؿٜ ٚ ٔطاىالتي ؿك اساتفبؿٜ ام   
ٚاكيب٘س ضلايت كٌلسايٖٛ   ضٛؿضٛؿ. ػبُٔ تٛكْ ٚاكيب٘س ٘ين ٔؼىٛس تِٛلا٘س ثٛؿٜ ٚ ٞلصمـك افنايص يبثـ ثبػج ٔيكٌلسيٖٛ ايزبؿ ٔي

ثٝ ٘بٟٔبي ٔمـاك ٚيژٜ ٚ ضابؽع ٚضاؼيت    8سبمؿ. ؿٚ ستٖٛ ؿيٍل ٘ين ؿك رـَٚ افنايص يبفتٝ ٚ كٌلسيٖٛ كا ثلاي پيص ثيٙي ٘بٔٙبست ٔي
ٚ ٞاب ميابؿ اسات    ثيٙاي تل ثبضـ ٘طبٖ ؿٞٙـٜ ٕٞجستٍي ؿاؽّي پيص٘ين ٔطؾع است وٝ ؿك مٔيٙٝ ٔمـاك ٚيژٜ ٘ين ٞل صمـك ثٝ غفل ٘نؿيه

ٞابي ٚضاؼيت ثاب    ضٛؿ. ؿك مٔيٙٝ ضابؽع ٞب ثٝ تغييلات ثنكي ؿك ثلآٚكؿ ضلايت ٔؼبؿِٝ كٌلسيٖٛ ٔٙزل ٔيتغييلات وٛصه ؿك ٔمبؿيل ؿاؿٜ
ثيابٍ٘ل ٔطاىُ راـي ؿك اساتفبؿٜ ام      30ثبضـ ٚ ٔمـاك ثيطتل ام ؽغي ثيٗ ٔتغيلٞبي ٔستمُ ٔيؿٞٙـٜ اعتٕبَ ٞٓ٘طبٖ 15ٔمـاك ثيطتل ام 

ٔٛرٛؿ آٖ است. ؿك ايٗ آمٖٔٛ ٘ين تٕبٔي ٔٛاكؿ ٌفتٝ ضـٜ ثلكسي ٌطت ٚ تؼـاؿي ام ٔتغيلٞبي ٔستمُ ؿك وُ ٔؼٙي  كٌلسيٖٛ ؿك ٚضؼيت
ٞابي ارتٕابػي ٚ ٕٞجساتٍي ارتٕابػي     ؿاك ٘طـٜ ٚ ام ٔـَ عقف ٌلؿيـ. ايٗ ٔتغيلٞب ضبُٔ ٔتغيل أٙيت عٕبيتي، أٙيت التػبؿي، ضجىٝ

 (8است)رـَٚ

-ٞبي سلٔبيٝ ارتٕبػي ثل اعسبس أٙيت سلٔبيٝٔٙظٛك تجييٗ سيستٕبتيه ٔيناٖ تأحيلٌقاكي ضبؽعؽغي ثٝ پس ام ا٘زبْ آمٖٔٛ ٞٓ

ٌقاكاٖ ٚ ٘يُ ثٝ يه ٔـَ ربٔغ، ام تىٙيه صٙـ ٔتغيلي تغّيُ ٔسيل استفبؿٜ ضـ ٚ تأحيلات ٔستميٓ ٚ غيلٔستميٓ ٔتغيلٞبي ٔٛكؿ ثغاج،  
ٞابي أٙيات لاب٘ٛ٘ي، أٙيات سيبساي، أٙيات ٔغايظ        ذ تغمياك، ضابؽع  (. ثلاسبس ٘تبي7ؿك يه ٔـَ ٔٛكؿ ثلكسي للاك ٌلفت )رـَٚ 

  ٞبي ػّٕىالؿ ٟ٘ابؿي ٚ اػتٕابؿ ٟ٘ابؿي ٚ اػتٕابؿ      ٌقاكي؛ ٚ ٕٞضٙيٗ ضبؽعرغلافيبيي، أٙيت ارتٕبػي ؿك اكتجبط ثب ٔتغيل أٙيت سلٔبيٝ
 ٌقاكي ٞستٙـ. ٛأُ ٔؤحل ثل اعسبس أٙيت سلٔبيٝيبفتٝ ٚ ٔطبكوت ارتٕبػي ؿك اكتجبط ثب ٔتغيل سلٔبيٝ ارتٕبػي، ام ػفلؿي ٚ تؼٕيٓثيٗ
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 گذاراى رٍستایی(: ًتایج هزتَط تِ تزآٍرد هذل عَاهل هَثز تز احساط اهٌیت سزهای7ِجذٍل )

 ٔتغيل
ضليت 
كٌلسيٛ٘ي 

(B) 

Std. 

Error 

ضليت 
كٌلسيٛ٘ي 
استب٘ـاكؿ 

(Beta) 

 Tٔمـاك 

سغظ 
 ٔؼٙبؿاكي

(Sig.) 

 تِٛلا٘س
ػبُٔ تٛكْ 
 ٚاكيب٘س

 اك ٚيژٜٔمـ
ضبؽع 
 ٚضؼيت

 785/1 323/0 353/1 687/0 000/0 512/24 678/0 016/0 381/0 أٙيت لب٘ٛ٘ي

أٙيت ٔغيظ 
 رغلافيبيي

375/0 013/0 505/0 483/29 000/0 878/0 
831/1 

145/0 723/5 

 103/3 189/0 339/1 798/0 000/0 814/6 539/0 020/0 134/0 أٙيت سيبسي

 432/28 007/0 56/15 001/0 977/0 029/0 006/0 092/0 003/0 أٙيت عٕبيتي

أٙيت 
 التػبؿي

127/0 093/0 256/0 372/1 177/0 005/0 
593/11 

004/0 127/22 

أٙيت 
 ارتٕبػي

211/0 034/0 479/0 270/6 000/0 802/0 
009/1 

654/0 602/4 

 297/8 003/1 253/1 830/0 002/0 -928/2 -052/0 007/0 -021/0 اػتٕبؿ

ٞبي ضجىٝ
 ارتٕبػي

002/0 052/0 004/0 045/0 964/0 
001/0 667/28 

000/0 914/38 

ٔطبكوت 
 ارتٕبػي

123/0 057/0 141/0 154/2 037/0 
903/0 093/1 

340/2 887/6 

ٕٞجستٍي 
 ارتٕبػي

133/0- 078/0 366/0- 713/1- 094/0 
774/0 094/1 

002/0 490/32 

 002/5 798/0 94/1 699/0 004/0 898/2 420/0 035/0 102/0 ػّٕىلؿ ٟ٘بؿي

 

ؿكغاـ ام اعسابس    80(، ٔتغيلٞبي ٔستمُ عـٚؿ 799/0ام سٛي ؿيٍل، ثلاسبس ٘تبيذ تغّيُ كٌلسيٛ٘ي ٚ ضليت تؼييٗ ثـست آٔـٜ )
 (.8وٙٙـ وٝ ام ٘ظل آٔبكي ؿك سغظ ٔغّٛثي للاك ؿاكؿ )رـَٚ ٌقاكي كا تجييٗ ٔيأٙيت سلٔبيٝ

 

 گذاراىّای سزهایِ اجتواعی تز احساط اهٌیت سزهایِخص(: تحلیل رگزسیًَی اثزات ضا8جذٍل )

 خطای هعیار تخویي
ضزیة تعییي تعذیل 

 ضذُ
Rضزیة تعییي )

 ضزیة چٌذگاًِ ّوثستگی (2

07458/0 772/0 799./ a899/0 

ػجبكتٙاـ ام: أٙيات   ا٘اـ ثاٝ تلتيات    ٌقاكاٖ ؿاضتٝ، ػٛأّي وٝ تأحيل ٔخجت ٚ ٔستميٕي ثل اعسبس أٙيت سلٔبي9ٝثلاسبس ٘تبيذ رـَٚ 
لب٘ٛ٘ي )ضبُٔ ؿٚ ميلضبؽع لٛاػـ عمٛلي ٚ لب٘ٛ٘ي ٚ لٛاػـ پِٛي ٚ ٔبِي(، أٙيت سيبساي، أٙيات ٔغايظ رغلافيابيي، أٙيات ارتٕابػي،       

 يبفتٝ(.فلؿي ٚ تؼٕيٓػّٕىلؿ ٟ٘بؿي، اػتٕبؿ )ٟ٘بؿي، ثيٗ

ٌقاك٘اـ. اياٗ   ٌقاكاٖ كٚستبيي احل ٔيس أٙيت سلٔبيٝٞب، يىسلي ػٛأُ ٞٓ ٞستٙـ وٝ ثٝ غٛكت غيلٔستميٓ ثل عثب تٛرٝ ثٝ ثلكسي
ٞبي أٙيت التػبؿي ٚ أٙيات ارتٕابػي(، ٕٞجساتٍي ارتٕابػي واٝ )ام علياك       ٞبي ارتٕبػي )ام عليك ضبؽعػٛأُ ػجبكتٙـ ام: ضجىٝ

ت ارتٕابػي )ام علياك   ٞبي أٙيت عٕبيتي، أٙيت ارتٕبػي، أٙيت لب٘ٛ٘ي، أٙيت سيبسي ٚ أٙيات ٔغايظ رغلافيابيي(، ٔطابكو    ضبؽع
 ضبؽع ػّٕىلؿ ٟ٘بؿي ٚ ضبؽع أٙيت ارتٕبػي(.
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 گذاری در هٌاطق رٍستاییگذاراى تِ هٌظَر سزهایِکٌٌذُ احساط اهٌیت سزهایِ(: اثزات هتغیزّای تثییي9جذٍل )

 تأحيل ٔستميٓ ٔتغيل
تأحيل 
 غيلٔستميٓ

 تأحيل وُ

 678/0 0 678/0 أٙيت لب٘ٛ٘ي

 505/0 0 505/0 ييأٙيت ٔغيظ رغلافيب

 539/0 0 539/0 أٙيت سيبسي

 479/0 0 479/0 أٙيت ارتٕبػي

 -052/0 0 -052/0 يبفتٝفلؿي ٚ تؼٕيٓاػتٕبؿ ٟ٘بؿي، اػتٕبؿ ثيٗ

 420/0 0 420/0 ػّٕىلؿ ٟ٘بؿي

 43/0 43/0 0 ٞبي ارتٕبػي+ أٙيت التػبؿي+ أٙيت ارتٕبػيضجىٝ

 93/0 93/0 0 يت ارتٕبػئطبكوت ارتٕبػي+ ػّٕىلؿ ٟ٘بؿي+ أٙ

 75/0 75/0 0 ٕٞجستٍي ارتٕبػي+ أٙيت عٕبيتي+ أٙيت ارتٕبػي

ٕٞجستٍي ارتٕبػي+ أٙيت سيبسي+ أٙيت ٔغيظ رغلافيبيي+ 
 أٙيت لب٘ٛ٘ي

0 95/0 95/0 

 

 
 

 گذاری در هٌاطق رٍستایی(: هذل تجزتی احساط اهٌیت سزهای7ِضکل )

 گیزیًتیجِ

ٚ ضلايغي وٝ ٔيناٖ ٚ ؿكرٝ كيسه، ثبز ٚ پلؽغل ثبضاـ أىابٖ ٘ؾٛاٞاـ ؿاضات. اٌال ا٘اٛاع سالٔبيٝ كا ثاٝ          ٌقاكي ؿك ٔغيظسلٔبيٝ
وٙٙاـٜ ٕٞاـيٍل ٚ   ٌقاكي( ٚ سلٔبيٝ ارتٕبػي تمٛيتالتػبؿي، ارتٕبػي، ا٘سب٘ي، فينيىي ٚ فلٍٞٙي ؽلؿ وٙيٓ، سلٔبيٝ التػبؿي )سلٔبيٝ

ٞبي آٖ ٕٞضٖٛ اػتٕبؿ ارتٕبػي، ٔطبكوت ارتٕابػي، آٌابٞي،   يٝ ارتٕبػي ٚ ضبؽعؿيٍل ا٘ٛاع سلٔبيٝ ٞستٙـ. ؿك غٛكت فلسبيص سلٔب
وٙاـ. ثاب ٚراٛؿ اياٗ ضالايظ،      ٞبي ارتٕبػي ٚ ...، ضٕٗ ثلٞٓ ؽٛكؿٖ تؼبؿَ ربٔؼٝ، ٘بأٙي ٘ين عيبت ربٔؼٝ كا ثب ٔساأِٝ ٔٛاراٝ ٔاي   ضجىٝ
ؾٛاٞـ ولؿ. ؿك ٕٞيٗ كاستب پژٚٞص عبضل ثـ٘جبَ تجييٗ ٌقاكي صٝ ام سٛي ؿِٚت ثبضـ ٚ صٝ ام سٛي ثؾص ؽػٛغي، تغمك پيـا ٘سلٔبيٝ

ٞابي ثل٘زىاٛثي ثؾاص تاِٛٓ     ٌقاكاٖ ؿك ٔٙبعك كٚستبيي ام ؿيـٌبٜ غبعجبٖ وبكؽب٘ٝ اكتجبط ثيٗ سلٔبيٝ ارتٕبػي ٚ اعسبس أٙيت سلٔبيٝ
 سلا ثٛؿٜ است.ضٟلستبٖ غٛٔؼٝ

ٝ ٔساتميٓ ٚ ٔخجات ثايٗ سالٔبيٝ ارتٕابػي ٚ أٙيات ٔغايظ        ؿٞٙـٜ كاثغثل ايٗ اسبس ٘تبيذ ثـست آٔـٜ ام ٕٞجستٍي پيلسٖٛ ٘طبٖ
      رغلافيبيي، أٙيت عٕبيتي، أٙيت سيبسي ٚ أٙيت ارتٕبػي؛ ٚ كاثغٝ ٘ابلع ٚ ٔٙفاي ثايٗ سالٔبيٝ ارتٕابػي ٚ اعسابس أٙيات لاب٘ٛ٘ي        
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ٌقاكي ٖ است وٝ ثيٗ أٙيت سلٔبيٝٞبي سلٔبيٝ ارتٕبػي ٘ين ثيبٍ٘ل آٌقاكي ٚ ضبؽعثبضـ. ٕٞضٙيٗ ثلكسي كاثغٝ ثيٗ أٙيت سلٔبيٝٔي
ٞبي سلٔبيٝ ارتٕبػي )ثغيل ام ٔطبكوت ارتٕبػي( كاثغٝ ٔؼٙبؿاك ٔستميٓ ٚ ٔخجت ٚرٛؿ ؿاكؿ. ام سٛي ؿيٍل، ثلاسبس ٘تبيذ تغّيُ ٚ ضبؽع

ربٔؼاٝ ٕ٘ٛ٘اٝ    ٌاقاكي كا ؿك ؿكغـ ام اعسبس أٙيت سلٔبيٝ 80(، ٔتغيلٞبي ٔستمُ عـٚؿ 799/0كٌلسيٛ٘ي ٚ ضليت تؼييٗ ثـست آٔـٜ )
ٞبي أٙيت لاب٘ٛ٘ي، أٙيات سيبساي، أٙيات     وٙٙـ. ٕٞضٙيٗ ثلاسبس ٘تبيذ عبغُ ام تىٙيه صٙـ ٔتغيلي تغّيُ ٔسيل، ضبؽعتجييٗ ٔي

ٞبي ػّٕىالؿ ٟ٘ابؿي، اػتٕابؿ ٚ ٔطابكوت     ٌقاكي؛ ٚ ٕٞضٙيٗ ضبؽعٔغيظ رغلافيبيي، أٙيت ارتٕبػي ؿك اكتجبط ثب ٔتغيل أٙيت سلٔبيٝ
ٝ ارتٕبػي ؿك ا ٌاقاكاٖ ٞساتٙـ. ؿك اياٗ ٔيابٖ، ػٛأاُ ٔساتميٓ        كتجبط ثب ٔتغيل سلٔبيٝ ارتٕبػي، ام ػٛأُ ٔؤحل ثل اعسبس أٙيت سالٔبي

ٌقاكاٖ كٚستبيي ثٝ تلتيت ضبُٔ أٙيات لاب٘ٛ٘ي، أٙيات سيبساي، أٙيات ٔغايظ رغلافيابيي، أٙيات         تأحيلٌقاك ثل اعسبس أٙيت سلٔبيٝ
ٝ ارتٕبػي، ػّٕىلؿ ٟ٘بؿي ٚ اػتٕبؿ ٔي ٌاقاكاٖ تأحيلٌقاك٘اـ ٘يان ػجبكتٙاـ ام:     ثبضٙـ. ػٛأّي وٝ ثػٛكت غيلٔستميٓ ثل عس أٙيت سالٔبي

ٞبي أٙيت عٕبيتي، ٞبي أٙيت التػبؿي ٚ أٙيت ارتٕبػي(؛ ٕٞجستٍي ارتٕبػي )ام عليك ضبؽعٞبي ارتٕبػي )ام عليك ضبؽعضجىٝ
ٞابي ػّٕىالؿ   رغلافيبيي(؛ ٚ ٕٞضٙيٗ ٔطبكوت ارتٕبػي )ام عليك ضبؽع أٙيت ارتٕبػي، أٙيت لب٘ٛ٘ي، أٙيت سيبسي ٚ أٙيت ٔغيظ

ٝ ٞبي پژٚٞص ؿك مٔيٟٙٝ٘بؿي ٚ أٙيت ارتٕبػي(. زمْ ثٝ فول است يبفتٝ ٌاقاكي ثاب   ي ٚرٛؿ اكتجبط ثيٗ سلٔبيٝ ارتٕبػي ٚ أٙيت سالٔبي
( ٚ ِٔٛ٘ٛاٛٚا ٚ  2016(، عساٗ ٚ ٕٞىابكاٖ )  2020ٕىبكاٖ )(، ٔبفٛؿ ٚ 2020ٞ(، عسٗ ٚ ٕٞىبكاٖ )2020ٞبي سٟبسلا٘بْ ٚ ٘ب٘ـاوٛٔبك )يبفتٝ

ٞبي ٞبي پژٚٞص ثب يبفتٌٝقاكاٖ ٘ين يبفتٝ( ٕٞلاستب است. ٕٞضٙيٗ ؿك تأييـ احل ػّٕىلؿ ٟ٘بؿي ؿك اعسبس أٙيت سلٔبي2007ٕٝٞىبكاٖ )
( ٚ ؿي وّالن ٚ  2016تيٙل ٚ تياـاَ ) (، اسا 2020(، ٚا٘اـكٖٞٛٚ ٚ ٕٞىابكاٖ )  2020(، سٟبسالا٘بْ ٚ ٘ب٘اـاوٛٔبك )  2020يبً٘ ٚ ٕٞىبكاٖ )

( ٚ ِاي  2020(، يبً٘ ٚ ٕٞىبكاٖ )2020ٌقاكي ٘ين ؿك ٔغبِؼبت ٚٚ ٚ ِيٛ )ثبضـ. تأحيل اػتٕبؿ ثل أٙيت سلٔبيٝ( ٕٞلاستب ٔي2013ٕٞىبكاٖ )
ٌقاكاٖ ثاب  بس أٙيت سلٔبيٝٞبي ارتٕبػي ثل اعسٞبي پژٚٞص ؿك مٔيٙٝ تأحيل ضجىٝ( ٔٛكؿ تأييـ للاك ٌلفتٝ است. يبفت2015ٝٚ ٕٞىبكاٖ )

( ٕٞلاستب است. ؿك تأييـ احال  2006( ٚ ٚٚؿٞبٚس )2016(، ربٚاوبؿمِ ٚ ٕٞىبكاٖ )2019(، زً٘ ٚ فيٙه )2020پژٚٞص عسٗ ٚ ٕٞىبكاٖ )
ٝ  2020ٌقاكاٖ كٚستبيي ٔغبِؼاٝ ٚٚ ٚ ِياٛ )  ٞبي ٕٞجستٍي ارتٕبػي ٚ ٔطبكوت ارتٕبػي ثل اعسبس أٙيت سلٔبيٝضبؽع بي ٞا ( ثاب يبفتا

ٝ     رٟت است. ام سٛي ؿيٍل يبفتٝتغميك عبضل ٞٓ ٌاقاكاٖ  ٞبي پژٚٞص ؿك اكتجبط ثب تأحيل ٔطبكوت ارتٕابػي ثال اعسابس أٙيات سالٔبي
( ٕٞلاساتب  2010( ٚ ٚكٔياِٛٗ ٚ وتياٛز )  2017(، ٞل٘ب٘ـم اٌيٛزك ٚ ٕٞىابكاٖ ) 2020(، يبً٘ ٚ ٕٞىبكاٖ )2020كٚستبيي ثب پژٚٞص ٘بيش )

 ٌيلؿ. للاك ٕ٘ي٘جٛؿٜ ٚ ٔٛكؿ تأييـ 

ٕ٘بيٙاـ،  ٞبي ؽغلپقيل ٔاي ٌقاكيٞبي التػبؿي ثٝ أيـ وست ثبمؿٞي ثبز الـاْ ثٝ سلٔبيٝثب ػٙبيت ثٝ ثغج، ٞلصٙـ ؿك ٔٛاكؿي ثٍٙبٜ
تٛا٘ٙـ ٘مص لبثاُ تاٛرٟي   ٞب ٔيٌقاكي فلآيٙـي است وٝ ثب كيسه ٚ ٔؾبعلٜ سبمٌبك ٘يست. ؿك صٙيٗ ضلايغي ؿِٚتأب ثغٛكوّي سلٔبيٝ

ٞب، افنايص ؿك ضفبفيت غاـٚك ٔزٛمٞاب ٚ ...،   ٌلا ٔٛظفٙـ ثب ثبمثيٙي ٚ اغالط لٛا٘يٗ، وبٞص ثلٚولاسيٞبي تٛسؼٝفب وٙٙـ. ؿك ٚالغ ؿِٚتاي
پقيل ٚ ٔغلْٚ كٚستبيي ٌلؿ٘ـ؛ صلاواٝ ػّٕىالؿ ٟ٘ابؿي،    ٌقاكي ثٛيژٜ ثلاي ٔٙبعك آسيتٞبي التػبؿي ٚ سلٔبيٝثستلسبم ٚ ٔطٛق فؼبِيت

ٝ   ٞبي ارتٕبػي ام احلٌقاكتليٗ ضبؽعٚ ٕٞضٙيٗ ضجىٝاػتٕبؿ ٟ٘بؿي  ٌاقاكاٖ كٚساتبيي   ٞبي سلٔبيٝ ارتٕبػي ؿك اعسابس أٙيات سالٔبي
لبثُ تٛرٟي ؿك مٔيٙٝ پالٚكش ٔابٞي )كتجاٝ ؿْٚ ام ٘ظال تِٛياـ       سلا ؿاكاي ظلفيتضٙبسبيي ضـ٘ـ. صٙب٘ىٝ ٔالعظٝ ضـ، ضٟلستبٖ غٛٔؼٝ

-زت تِٛيـي مكاػي )ثل٘ذ، ِٛثيبي وطبٚكمي، ٞٙـاٚ٘ٝ، ثبؿاْ مٔيٙي، ثبلال، سايل( ٚ ثابغي )تاٛت   ٔبٞي ؿك استبٖ( ٚ تٙٛع ثسيبك ميبؿ ٔغػٛ

فلٍ٘ي، سيت، ا٘بك، ّٞٛ ٚ ضّيُ ٚ ٌالثي( است ؿكعبِيىٝ ؿك اكتجبط ثب  غٙبيغ تجـيّي ٚ تىٕيّي ام تٙٛع ميبؿي ثلؽاٛكؿاك ٘يسات ٚ عتاي ؿك    
ٌقاكي ؽبغي غٛكت ٘پقيلفتٝ است. ثب اياٗ ٚغا ،   فلٍ٘ي سلٔبيْٝ مٔيٙي ٚ تٛتاكتجبط ثب ثلؽي ٔغػٛزت ٕٞضٖٛ فلآٚكي ٔبٞي، ثبؿا
ي ٞابي ٚياژٜ  تاٛاٖ ام لبثّيات  ٞابي سالٔبيٝ ارتٕابػي، ٔاي    ٌقاكي ثب اتىب ثٝ ضبؽعؿك غٛكت فلاٞٓ ٕ٘ٛؿٖ ضلايظ ايٕٗ رٟت سلٔبيٝ

 اي ثٟلٜ رست.ضٟلستبٖ ؿك مٔيٙٝ تٛسؼٝ پبيـاك كٚستبيي ٚ عتي ٔٙغمٝ
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 هٌاتع

 ُاجتماعی صىایع زيستتایی )صتىایع دستتی ي ملتاان یتاوری( بتس  ًست ٍ         -(، اثسات اقتصادی9955اهلل، )سامی، زحمتب

 .49-909، صص 37، شمازٌ زیصیولسیٍ جغسافیا ي بسوامٍزيستایی مًزد6 زيستاَای شُسستان سىىدج، 
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