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پػٚٞف حبضط ثب ٞسف قٙبؾبيي فٛأُ ٔٛثط ثط ٌطايف ثٝ ٟٔابجطت زض ضٚؾاهبٞبي قٟطؾاهبٖ    
اي اؾاهفبزٜ قاسٜ اؾات.     پيٕبيف پطؾكٙبٔٝٔجهٙي ظاثُ ا٘جبْ قس. اظ ضٚـ تحميك تٛنيفي تحّيّي 

 26034قبُٔ وّيٝ ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾهبيي قٟطؾهبٖ ظاثاُ ثاٝ تقاساز    جبٔقٝ آٔبضي ايٗ پػٚٞف قبُٔ 
ٞبي ايٗ تحميك ا٘هربة قس. اثعاض  ٘فط ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 170 اظ عطيك فطَٔٛ وٛوطاٖ ثبقٙس وٝ٘فط ٔي
آٚضي اعالفبت پطؾكٙبٔٝ ثٛز وٝ ضٚايي نٛضي ٚ ٔحهٛايي آٖ ثط اؾبؼ ٘ؾط وبضقٙبؾبٖ ٔحّي جٕـ

س ٚ پبيبيي آٖ اظ عطيك ٔحبؾجٝ ضطيت آِفبي وطٚ٘جبخ ثطاي ٌاطايف ثاٝ   ٚ اؾبتيس زا٘كٍبٞي تأييس ق
( تأييس قس. ٘هابي  تحّياُ ٔؿايط    91/0ٞبي ٔجسا )( ٚ زافق83/0ٝٞبي ٔمهس ) (، جبشث75/0ٟٝٔبجطت )

٘كبٖ زاز وٝ ثيكهطيٗ تأثيط ثط ٌطايف ثٝ ٟٔبجطت ٔطثٛط ثٝ ٔهغيط ؾغح تحهيالت )ثب ٔيعاٖ تاأثيط  
+(، زافقااٝ ٔجااسا 463/0(، جبشثااٝ ٔمهااس )-511/0غيطٞاابي ٔيااعاٖ زضآٔااس )+( اؾاات. ٔه691/0وااُ 
+(، ٚضقيت قغُ ثطاي قابالالٖ  308/0(، جٙؿيت ثطاي ٔطزاٖ )-363/0+(، ٔبِىيت ظٔيٗ )373/0)
+(، فضاٛيت زض ٟ٘بزٞاب   207/0(، ٚضقيت تبُٞ ثطاي افطاز ٔجطز )-240/0(، ٔست البٔت )-274/0)
ٞبي  زض ضتجٝ (-068/0(، تقساز فطظ٘ساٖ )-072/0+(، ؾٗ )093/0(، ٟٔبجطت افضب ذب٘ٛازٜ )-150/0)

 ا٘س. ثقسي لطاض ٌطفهٝ

 

                                                           
.
 )٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ(زا٘كيبض تٛؾقٝ ضٚؾهبيي ٚ وكبٚضظي، زا٘كٍبٜ فّْٛ وكبٚضظي ٚ ٔٙبثـ عجيقي ٌطٌب1ٖ

Email: Abdollahzadeh1@gmail.com 
 آٔٛذهٝ وبضقٙبؾي اضقس تطٚي  ٚ آٔٛظـ وكبٚضظي، زا٘كٍبٜ فّْٛ وكبٚضظي ٚ ٔٙبثـ عجيقي ٌطٌبٖزا٘ف 2.

 زا٘كيبض تطٚي  ٚ آٔٛظـ وكبٚضظي، زا٘كٍبٜ فّْٛ وكبٚضظي ٚ ٔٙبثـ عجيقي ٌطٌبٖ 3.

 



 

 

 

 

174  ٝ67ضيعي، قٕبضٜفّٕي ا پػٚٞكي جغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

ٟبجطت، جبشٝث: ٍاشگبى کلیدی ٟبجطت ضٚؾهبيي، ٌطايف ٝث ٔ ٞبي ٔجاس،، قٟطؾاهبٖ    ٞبي ٔمهس، زافقٝ ٔ

 .ظاُث

 

 هقدهِ

 ٞبي ضٚؾهب/قٟطي ٝث جٟت تأٔيٗ ٘يطٚي وبض ناٙبـي قاٟطي ٚ ذاطٚی ٘ياطٚي وابض اظ      ٟٔبجطت
ٖٛا ٔ ِفاٝ        ضظي ٚيػٌي انّي ٔؿيط ضقس ٞط وكٛض تٛؾقٝ يبفهاٝ اؾات ٚ االّات ثاٝ فٙا ثرف وكٚب

. اظ (Taylor and Martin, 2001: 460) ضطٚضي فطآيٙس تٛؾاقٝ الههابزي ٔغاطو ثاٛزٜ اؾات     
ْ، ٟٔابجطت   عطفي زض عي ؾبَ ٖٛا پسياسٜ     ٞبي پؽ اظ جًٙ جٟاب٘ي زٚ اي ٞابي ضٚؾاهبيي ثاٝ فٙا

ٝ،   ي ّٔي ٚ ثيٗ٘بثٟٙجبض جٕقيهي زض فطنٝ ٛاضٜ ٔغطو ثٛزٜ اؾت )جالِيبٖ ٚ ٔحٕاسي يٍب٘ا ّّي ٕٞ إِ
مٜٛ ٔٙفي، ٔٛضز تٛجٝ االّت ؾيبؾاهٕساضٖ زض وكاٛضٞبي ٔرهّا     89: 1386 ( ٚ ٝث فّت پيبٔسٞبي ثِب

ِٛي ثاٝ  De Brauw et al., 2014: 33ثٛزٜ اؾت ) طچٝ قيٛؿ ايٗ پسيسٜ زض اثهسا عجيقي ٚ ٔقٕ (. ٌا
اظ ٌصقت چٙس زٞٝ ٝث ز٘جابَ آثابض ٚ پيبٔاسٞبي ٘ابٔغّٛة آٖ زض وكاٛضٞبي       ضؾيس، ٔٙهٟب ثقس٘ؾط ٔي

ي فٕسٜ افعايف ثيىبضي زض قٟطٞب، تاأٔيٗ ذاسٔبت ضفابٞي     ط٘ا ٝ، اليطعجيقي تّمي قس. ٍ٘ زضحبَ تٛؾق
مٜٛ ثطاي آقٛة يت ثِب ٚاضزٖا ٚ لبّث (. UN-HABITAT, 2008: 5-7ٞبي قٟطي ثاٛز )  ثطاي تبظٜ 

ٛاحي ضٚؾهبيي ٘ ياظ عطفي زض ٘ ط٘ا ِٛس ٚ ٔهرهام ٚ   يع ٟٕٔهطيٗ ٍ٘ ٞب ٔطثٛط ٝث وبٞف ٘يطٚي وبض ٔ
(. ٞط چٙس ٟٔابجطٖا ثاب   225: 1396پٛض،  پيبٔسٞبي اجهٕبفي ٚ فطٍٞٙي زيٍط اؾت )لّٙسضيبٖ ٚ زازـا

ٛ٘س )      اضؾبَ پَٛ ٔي ٛاحي ضٚؾاهبيي قا س ثبفث ثٟجٛز اؾاهب٘ساضز ظ٘اسٌي زض ٘ا ٛاٙ٘  Cox-Edwardsت

and Ureta, 2003: 429; Yang, 2011: 129    ب ضق  الههابزي، اجهٕابفي ٚ فطٍٞٙاي (،  ٔا
يس ٝث وؿت فطنت ( جطيابٖ  68: 1380ٞبي ثٟهط ظ٘سٌي زض قٟطٞب )عبٞطذب٘ي، ٔٙبعك ضٚؾهبيي ٚ ٔا
ْ ٟٔبجطت ضا تكٛيك وطزٜ اؾت.    ٔسٚا

ااُ ت ٟٔبجطٕٞچٙاايٗ  ٛٔا ُ اااِيزٝ اااث ثبقااس ٚ ٔاايجٕقيت َ تحٛٚ نّي تغييط اضٚؾااهبيي اظ ف
ٛتٚ طـي اؾضي ثب، آعٛال٘يت ٚ ٔسات زضاظثط تغييطٜٚ ٘س فالأيتٛز ذٛ تأبٞي زض ع اا ٘يت ساا ٜٔ باا و
: 1396پاٛض،   ؛ لّٙسضيبٖ ٚ زازـا12: 1380، ٘جب٘ي)ظ وٙسز يجباضٚؾهبيي وكٛض جٕقيت ض ؾبذهباز ٚ تقس
225.) 
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ُ ٔهقسز الههبزي، اجهٕبفي ٚ فطٍٞٙاي ٘كاأت ٔاي    ٛٔا ٌياطز. زض   انٛالً ٌطايف ٝث ٟٔبجطت اظ ف
ُ ٔهقسز الههابزي، اجهٕابفي، ؾيبؾاي ٚ    ايٗ ٔيب ٛٔا ٖ زٚ فبُٔ زافقٝ ٚ جبشٝث وٝ ٞط يه زض ثؿهط ف

ُ ٟٔابجطت ايفاب ٔاي    ٛٔا وٙٙاس   فطٍٞٙي لبثُ ثطضؾي اؾت، ٘مف ٟٕٔي ضا زض ظٔيٙٝ ثطضؾي فُّ ٚ ف
اُ  59: 1385؛ لبؾإي اضزٞاب٘ي،   72:  1392؛ ٔيطظا ٔهغفي ٚ لبؾإي،  45: 1385)انال٘ي،  ٛٔا (. ف
يعـ افطاز ثطاي ٟٔابجطت اظ ٔٙغماٝ ٔجاس، ثاٝ     زافقٝ ٚ جبشث ّي ٞؿهٙس وٝ ٔٛجت تحطيه ٚ اٍ٘ ٛٔا ٝ ف

ت ٔٙغمٝ ٔمهس ٔي ٛ٘س. تفٚب ت زض اؾهب٘ساضزٞبي ظ٘اسٌي،   ق س تفٚب ٞبي ٔٛجٛز زض ثيٗ ٔجس، ٚ ٔمهس ٔبٙ٘
ً، ٔاصٞت    ُ اليطالههبزي قبُٔ ٔؿبئُ اجهٕبفي ٔٙغمٝ ٔجس،، فطٞٙا ٛٔا ٔيعٖا ٚ ؾغح زؾهٕعزٞب، ف

ٛز )ٔيطظا ٔهاغفي   ٚ ... ضا ٔي ٖٛا ٕ٘ ُ زافقٝ ٚ جبشٝث زض ٔجس، ٚ ٔمهس فٙ ٛٔا ٖٛا ثركي اظ ف ٖٛا ٝث فٙ ت
(. ثسيٟي اؾت تهٕيٓ ٝث ٟٔبجطت فطآيٙسي اؾت وٝ ٝث تهٕيٓ افاطاز ٚ اضظيابثي   72: 1392ٚ لبؾٕي، 

( ٚ پيچيسٌي ٚ ؾرهيآٟ٘ب اظ قطايظ ٚ ٚيػٌي ٛ٘ي ٔحاُ ظ٘اسٌي    ٞبي ٔٛجٛز زض ٔمهس )جبشٝث ٞبي وٙ
اُ ٔاٛثط ثاط ٟٔابجطت       )زا ٛٔا ٖٛا ف ُ ٔرهّفي ثاٝ فٙا ٛٔا فقٝ( ثؿهٍي زاضز. زض تحميمبت پيكيٗ ٘يع ف

جابْ قاس،    ٔقطفي قسٜ اؾت. ٘كابٖ زاز واٝ ٟٕٔهاطيٗ     ٘هبي  تحميمي وٝ زض قٕبَ قطلي ٘يجطياٝ ٘ا
ُ جبشٝث قٟطي وٝ ثبفث ٟٔبجطت ضٚؾهبييبٖ ٝث قٟط ٔي ٛٔا ـ، اقاهغبَ ٚ  ف قٛز، جؿهجٛ ثطاي آٔٛظ

ىب٘ابت ٘بوابفي ضٚؾاهب      وؿت ٚوبض ث ُ زافقٝ ضٚؾهب فمط، ثيىابضي، لحغاي ٚ ٔا ٛٔا ٟهط ٚ اظ ٟٕٔهطيٗ ف
ٞبي ضٚؾهب قاٟطي زض ثاٍٙالزـ    (. زِيُ ٟٔبجطتGimba and Kumshe, 2001: 168اؾت )

اُ جبشثاٝ قاٟطي     ٛٔا ضظي( ٚ ف ُ زافقٝ ضٚؾهب )ثالٞبي عجيقي وٝ ثبفث تضقي  تٛؾقٝ وكٚب ٛٔا ٝث ف
ضظي،   ناٙقت، ذاسٔبت ٚ وؿات قاغُ ثاب زضآٔاس ثابال( ٔاطتجظ اؾات          )ٌؿهطـ ثرف اليط وكاٚب

(Herrmann and Svarin, 2009: 2    ٚ ياعـ (. زض ثطذي تحميمبت زيٍط ٘يع ثيبٖ قاسٜ واٝ اٍ٘
هربة ٔمهس ٟٔبجطت تٛؾظ ضٚؾهبييبٖ ٝث فّت ٚجٛز تقاسازي اظ ذٛيكابٖ ٚ آقاٙبيبٖ آٟ٘اب زض آٖ       ٘ا

ْٛا ؾبو وبٖ٘ٛ ٖ؛ ٔٙجاـ   ٞبي ظ٘سٌي ٔمهس اؾت. ٝث عٛضي وٝ ال ٗ زض قٟطٞبي ٔمهس وٛچ ضٚؾاهبييب
ي ٟٔبجطت، ظ٘اسٌي ٚ وٕاه ٟٕٔاي ثاطاي ٟٔابجطيٗ       ٍ٘ٛ انّي ثطاي وؿت اعالفبت زض ٔٛضز چٍ

ٛ٘س  جسيس ٔحؿاٛة ٔاي    ,Massy and Espana, 1987: 738; Salaff and Siu-Lun) قا

يعٜ ثيكهط ٟٔبجطت(. 299 :1999 ٟهاط تحهايّي   ٞبي ث ٞبي زاذّي زؾهيبثي ٝث ٔٛلقيت زض آٔطيىب اٍ٘
(. زض ثيكاهط وكاٛضٞبي زض حابَ تٛؾاقٝ ثٟجاٛز      Antman, 2012: 1187ثطاي فطظ٘اسٖا اؾات )  

ي وٝ ٘ماف  Zhoa et al., 2014: 43ٔقيكت زض ٔمهس فّت انّي ٟٔبجطت ثٛزٜ اؾت ) (. زض حِب
ىبض اؾت، ٘جبيس اظ ٘مف ٚ تأثيطٌصاضي ؾبذهبض اجهٕابفي   ٘يطٚٞبي زافقٝ ضٚؾهبيي ثط ٟٔبجطت اليطلبثُ ٘ا
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ٗ، تٙٛؿ زضآٔسي ٚ ؾبظٔبٖ ىيت ظٔي ٛي ِٔب س اٍِ ٛاضٞب، ٘ٛؿ ٔقيكت ٔبٙ٘ ٞبي اجهٕبفي ثاط   الههبزي ذب٘
بيُ ٝث ٟٔبجطت ٘يع الفّت وطز ) قٛز زض ثيكهط تحميمابت   (. ٔالحؾٝ ٔيDevereux, 2007: 66ٕت

ٚ  ٞابي اجهٕابفي الههابزي    ٞبي ٔجس، ٝث ٕٞطٜا تطويجي اظ ٚيػٌاي  ٞبي ٔمهس ٚ زافقٝ زٚ فبُٔ جبشٝث
بيُ ٝث ٟٔبجطت افطاز ايفب ٔي  وٙٙس.   ؾبذهبض ٔقيكت ٘مف انّي ضا تجييٗ ٕت

ي ٞابي   ٞبي پي زض پي ٚ وٕجاٛز فطنات   زض قٟطؾهبٖ ظاثُ ٘يع تغييطات الّيٕي ٚ ٚلٛؿ ذكىؿِب
اي زض ثيٗ ضٚؾهبييبٖ قسٜ اؾت. ايٗ تحميك ثب ٞاسف قاٙبذت    ٞبي ٌؿهطزٜ قغّي ٔٙجط ٝث ٟٔبجطت
ي تأثيط جبشٝث ٍ٘ٛ ساقاهي، ظيطؾابذهي،          ٞبيچٍ ٛاؿ ذاسٔبت آٔٛظقاي، ٟث ا اس ٘ا ٔمهاس ٟٔابجطت ٔبٙ٘

اس   ٞبي قغّي، قطايظ ثٟهط ظ٘سٌي ٚ زافقٝ فطنت ٛ٘ت( ٔبٙ٘ ٞبي ظ٘سٌي زض ٔجس، )ضٚؾهبٞبي ٔحُ ؾاى
ي ٚ وٕجٛز آة، وابٞف فطنات   ٞابي قاغّي، وٕجاٛز ذاسٔبت ازاضي ٚ ثٟساقاهي ٚ تاأثيط        ذكىؿِب
،ٖ ٗ، تقساز فطظ٘سا ُ، ؾاغح      ٔهغيطٞبي فطزي ٘ؾيط ؾ ٜ، جٙؿايت، ٚضاقيت تبٞا ٛاز ٟٔبجطت افضب ذب٘

ىيات ظٔايٗ     ُ، ٔيعٖا زضآٔس، فضٛيت زض ٟ٘بزٞاب ٚ ِٔب تحهيالت، ٔست البٔت زض ضٚؾهب، ٚضقيت قغ
ُ زض تهٕيٓ افطاز ثاٝ ٟٔابجطت    ٛٔا جبْ قسٜ اؾت ٚ ٔيعٖا تأثيط ٞط يه اظ ف ثط ٌطايف ٝث ٟٔبجطت ٘ا

 ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفهٝ اؾت.  

ظری   تحقیقهببًيً 

پطزاظٖا ٟٔبجطت ٔبيىُ تٛزاضٚ اؾت وٝ زض ٘ؾطيٝ ذٛز تالـ واطزٜ اؾات تاب     اظ ٟٕٔهطيٗ ٘ؾطيٝ
ٟٔبجطت قست يبفهٝ اظ ضٚؾهب ٝث قٟط ضا ثب ثيىبضي ضٚ ٝث ضقس قٟطي تٛضيح زٞاس. فطضايٝ آالابظيٗ    

ٝ اي الههبزي اؾت ٚ ثب افعايف ثيىبضي زض ٔجاس،، تهإيٓ ثا   ٚي ايٗ اؾت وٝ ٟٔبجطت فٕستب پسيسٜ
ٟٔبجطت ٔٙغمي اؾت. ٝث ظالٓ ٚا ٟٔبجطت اؾبؾبً يه پسيسٜ الههابزي اؾات ٚ فاطز ٟٔابجط وابٔالً      

ياطز     ٌيطز وٝ فّي ٔٙغمي ٚ فمال٘ي تهٕيٓ ٔي ضالٓ ٚجٛز ثيىبضي زض قٟطٞب تهٕيٓ ثاٝ ٟٔابجطت ٍث
(Todaro, 1997: 30   زؾاهٕعز ضٚؾاهبيي ٚ )هؾبضي ٟٔبجطت )زؾهٕعز قٟطي ت زض زؾهٕعز ٘ا (. تفٚب
ٛ٘ا ٔي ٖ،     ت كاٛضوبذىي ٚ ٕٞىابضا (. 174: 1385س ٔٙجط ٝث ثطٚظ ثيىبضي قسيستط زض قاٟطٞب ٌاطزز )ز٘ا

ضز    وٙس وٝ چٖٛ ٘يبظٞبي اجهٕبفي افاطاز زض ٔحايظ   ٘ؾطيٝ وبضوطزٌطايي ثيبٖ ٔي ٞابي ضٚؾاهبيي ثاطٚآ
ي ٕ٘٘ٝٛ ٛ٘س ٚ زض تقسازي اظ قٟطٞب پبؾد نحيحي ثطاي آٟ٘ب ٚجٛز زاضز، اظ ايٗ ضٚ ٌ اي فاسْ تقابزَ   ق
ـ ضٚؾهبيي ٚ قٟطي ايجبز ٔئ ٛٔا قٛز ٚ ضٚؾهبييبٖ ثاطاي اضضابي ٘يبظٞابي ذاٛز زؾات ثاٝ       يبٖ ج

س. وبضوطزٌطايي پيبٔسٞب ضا اظ فُّ جسا ٔئٟبجطت ٔي ٞابي اجهٕابفي ضا واٝ ذاٛز     وٙس ٚ ٘يع پيبٔسظٙ٘
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ٖٛا فبّٔي زض ثطٚظ ٟٔبجطت زض ٘ؾط ٔي ضا ٌيطز. وبضوطزٌطايبٖ پيبٔاسٞبي ٟٔابجطت   ٔقَّٛ اؾت ٝث فٙ
بٔب ٔثجت زض ٘ؾط ٔي ف ثيىابضي، اضتمابي پبيٍابٜ        ٕت ٛاضزي چاٖٛ افاعايف زضآٔاس، واٞب ٌيط٘س ٚ ٝث ٔ

ٚ٘س تٛؾاقٝ ٔاي  ٞب اقبضٜ ٔياجهٕبفي ٚ وبٞف ٘بضضبيهي -وٙٙس ٚ زض ٔجٕٛؿ ٟٔبجطت ضا زض ضاؾهبي ض

يٕي،  س )پبپّي يعزي ٚ اثطٞا همابَ ٘ياطٚ وا     155: 1382زاٙ٘ ٚثركاي ِاٛييؽ، ٘ا بض ٚ (. ثط اؾبؼ ٘ؾطيٝ ز
ٖ    ضقس اقهغبَ زض ثرف ٘ٛيٗ قٟطي تٛؾظ ؾطٔبيٝ ىاب پاصيط  ٌصاضي حبنُ اظ ؾاٛز ثراف ٘اٛيٗ ٔا

اؾت ٚ ؾغح زؾاهٕعزٞب زض ثراف ناٙقهي قاٟطي ثبثات ٚ ثابالتط اظ ثراف ٔقيكاهي ضٚؾاهبيي          
يعٜ ضظي( اؾت وٝ ذٛز اٍ٘ ٚ،    اي ثطاي ٟٔبجطت ٔي )وكٚب (. اظ عطفاي  43: 1390قٛز )پٙابٞي ٚ پيكاط

ي جبٔق ضت.اؼِ. ؿاهٝ اؾات:    فبُٔ ضا زض تهٕيٓ 4ٝ قٙبؾي اؾت وٝ ٚا ٌيطي ثطاي ٟٔبجطت ٔٛثط ز٘ا
ّي ٔطتجظ ثب ٔٙغمٝ ٔجس، ٟٔبجطت؛  -1 ٛٔا اُ   -3فبُٔ ٔطتجظ ثب ٔٙغمٝ ٔمهاس ٟٔابجطت؛    -2ف ٛٔا ف

ـ، آٌبٞي -4زذِبت وٙٙسٜ ٚ  ُ قرهي ٝث ٞٛ ٛٔا ُ قرهي وٝ زض ايٗ ثيٗ ف ٛٔا ٞابي اجهٕابفي،   ف
بؼ ٚ... اقبضٜ ٔي ٞبي فطزي، زاقهٗ آقٙبٕت ٚ، زض قٟط  (. زض اياٗ ضاؾاهب،   43: 1390وٙس )پٙبٞي ٚ پيكط
ِٛفٝ ثٛي يعٜ ثطاي ٟٔبجطت ثب عطو ٔ قٟطي ٔقهماس اؾات واٝ زٚ    -ٞبي ضٚؾهب ٞبي ٔٛثط زض ايجبز اٍ٘

ُ زافقٝ )فكبض( زض ٟٔبجطت ٛٔا ُ جبشٝث )وكف( ٚ ف ٛٔا ُ قبُٔ ف ٛٔا ٞبي ضٚؾاهب ثاٝ قاٟط    ٌطٜٚ اظ ف
 ٚجاٛز  ثٟهاط،  يقغّ يٞبفطنت فٕستبً ٞبجبشٝث (. ٝث افهمبز ٚي،4-5: 1380ي، ٔٛثط ٞؿهٙس )عبٞطذب٘

ٌ ض ٚ وب ظئح ذٛة ظيقطا ،يفطٍٞٙ يٞب تيفقِّب ،يحيتفط ٔطاوع اس  يظ٘اس ٗ  ٕٞبٙ٘  ذاسٔبت  ٚ ٔؿاى
ٝ  قاٛز ئ قبُٔ ضا ياحطفٝ يٞبآٔٛظـ وؿت يٞبفطنت ٚ يضفبٞ  ٔهٕطواع  قاٟطٞب  زض كاهط يث وا

 جاصة  ٚ آٟ٘اب  اظ تيا جٕق ييجسا ؾجت زاضز، ٚجٛز ييضٚؾهبيظ ٔح زض وٝ عي٘ ٞبزافقٝ يا پبضٜ ٚٞؿهٙس 
ّ ٌطزز؛ ئ قٟطٞب زض ٛٔا ضظ ثرف ٝث يتٛجٟوٓ ٚ ئِب ٔٙبـث وبٞف چٖٛي ف ٖ  عٜئىب٘ ،يوكٚب  قاس

ضظ -تيا ذالل ضقاس  يثاطا  ٔٙبؾت ثؿهط ٘جٛز ثرف، ٗيا زض يقغّ يٞبتئحسٚز جٝي٘ه زض ٚ يوكٚب
ٛازث ،ياجهٕبف ٚ يفطز يٞب ٝ  آٖ اظ ٔؿاهٕط  يقا يعج ح ٝ،     ٙسٞؿاه  جّٕا )جالِيابٖ ٚ ٔحٕاسي يٍب٘ا

3861 :90.) 

ت اف ٚ وكاف ٘ياع     ثطاي تسٚيٗ چبضچٛة ٔفٟٛٔي ايٗ تحميك اظ ٘ؾطيٝ تفٚب ٞب وٝ ٝث ٘ؾطيٝ ض٘ا
اُ جبشثاٝ قاٟطٞب زض       ٛٔا ٔقطٚف اؾت اؾهفبزٜ قسٜ اؾت. عجك ايٗ ٘ؾطيٝ قىبف ٔيابٖ زٚ زؾاهٝ ف

 ُ ٛٔا ُ زافقٝ ضٚؾهبٞب اظ ف ٛٔا بيُ ثاٝ ٟٔابجطت اؾات )اناال٘ي،     ٔمبثُ ف ؛ ٔياطظا  45: 1385انّي ٕت
(. ثاسيٟي اؾات تهإيٓ ثاٝ ٟٔابجطت      59: 1385؛ لبؾٕي اضزٞاب٘ي،  72: 1392ٔهغفي ٚ لبؾٕي، 
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فطآيٙسي اؾت وٝ ٝث تهٕيٓ افطاز ٚ اضظيبثي آٟ٘ب اظ قطايظ ٔٛجاٛز زض ٔمهاس )جبشثاٝ( ٚ پيچياسٌي ٚ     
ٛ٘ي ٔحُ ظ٘سٌي )زافقٝ( ثؿاهٍي زا  ؾرهي ابثطايٗ ٚيػٌاي  ٞبي وٙ ٗ،      ضز. ٙث اس ؾا ٞابي قرهاي ٔبٙ٘

ٛاضز ٔٛثط ثاط ٟٔابجطت    ٛاز، حسٚز ذٛزاتىبيي، ٕٞجؿهٍي لٛٔي ٚ ٘ػازي ضا ٘يع ثبيس اظ ٔ جٙؽ، ؾغح ؾ
ضز )ظ٘جب٘ي،  جبْ پػٚٞف حبضط تأثيط جبشٝث201: 1380ٝث قٕبض ٚآ ٝ   (.  زض ٘ا ٞابي  ٞابي ٔمهاس ٚ زافقا

ٖ، ٟٔابجطت     وٛچ زض وٙبض اضظيبثي ٔيعٖا تأثيط ٔهغيطٞبي ا ٗ، تقاساز فطظ٘اسا س ؾا جهٕبفي الههبزي ٔبٙ٘
  ،ُ ٗ، ٚضقيت قاغ ىيت ظٔي ُ، ؾغح تحهيالت، ٔست البٔت، ِٔب ٜ، جٙؿيت، ٚضقيت تبٞ ٛاز افضب ذب٘
ٛاضٞابي ضٚؾاهبيي    ىيت ظٔيٗ ثط ٌطايف ٝث ٟٔبجطت زض ثيٗ ذب٘ ٔيعٖا زضآٔس، فضٛيت زض ٟ٘بزٞب ٚ ِٔب

ٗ، ٔسَ  قٟطؾهبٖ ظاثُ ثطضؾي ٔي بثطاي  ( اضاٝئ قسٜ اؾت.  1ٔفٟٛٔي پػٚٞف حبضط زض قىُ )قٛز. ٙث

 
 

 ( هدل هفَْهي پصٍّص1ضکل )

ٍ رٍش َاد   ّبه

قٝ اظ ٘ٛؿ تٛنيفي ٝ     -ضٚـ تحميك زض ايٗ ٔغِب اي اؾات.  تحّيّي ٔجهٙاي ثاط پيٕابيف پطؾكاٙبٔ
ٛاضٞبي ضٚؾهبيي قٟطؾهبٖ ظاثُ ثاٝ ت  ثبقاس. اظ  ٔاي  26034قاساز  جبٔقٝ آٔبضي تحميك قبُٔ وّيٝ ذب٘

 ٘ٝٛ تقييٗ ٌطزيس. ثب تٛجٝ ٝث ايٙىاٝ اياٗ قٟطؾاهبٖ زاضاي ياه      170عطيك فطَٔٛ وٛوطٖا حجٓ ٕ٘
ٝ، لبٓئ آثبز، ذٕه، جٟاب٘هي،، ؾاطحسي،   آثبز، اهللثرف ٚ يه زٞؿهبٖ اؾت اثهسا ٞكت ضٚؾهب )ؾٝ لّق

 ای زمینه متغیرهای
 سه

 تعذاد فرزوذان
 مُاجرت اعضا خاوًادٌ

 جىسیت
 يضعیت تاَل
 سطح تحصیالت
 مذت اقامت

 کیت زمیهمال
 يضعیت شغل
 میسان درآمذ

 عضًیت در وُادَا
 مالکیت زمیه

 های مقصدجاذبه
 عًامل اقتصادی
 عًامل طثیعی

 اجتماعی -عًامل فرَىگی
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 های مبدإدافعه
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 اجتماعی -عًامل فرَىگی
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ٛ٘اٝ ثاٝ عاٛض       غاِٝ هرابة قاس٘س، حجآ ٕ٘ ٔهٙبؾات ثايٗ ضٚؾاهبٞب    اي، وطثبؾه( ٝث عٛض تهبزفي ٘ا
٘ٝٛ هربة قس٘س ترهيم يبفت ٚ ؾپؽ ٝث نٛضت تهبزفي ٕ٘  ٞب اظ ضٚؾهبٞب ٘ا

ساظٜ  ٞبي ٝث وبض ثطزٜ قاسٜ زض  اي ثٛز وٝ ٌٛيٝٞبي تحميك پطؾكٙبٌٔٝيطي ٔهغيطٞب ٚ ؾبظٜاثعاض ٘ا
هربة قسٜ ثاٛز. پطؾ  ُ ٔٛثط ثط ٌطايف ٝث ٟٔبجطت ٘ا ٛٔا كاٙبٔٝ  آٖ اظ ثطضؾي ازثيبت پيكيٗ زض ٔٛضز ف

َ ٔطثٛط ٝث ٚيػٌي ٖ، ثراف زْٚ    قبُٔ قف ثرف ثٛز. ثرف ٚا ٞبي فٕٛٔي ٚ فطزي پبؾارٍٛيب
ٛاالتي زض ذهاٛل ٚضاقيت      ٛاالتي زض ذهٛل ٚضقيت الههبزي، ثرف ؾْٛ قابُٔ ؾا قبُٔ ؾ

ٞابي  ٞبي ؾٙجف ٌطايف ٝث ٟٔبجطت، ثرف پٙجٓ قبُٔ ٌٛيٝ اجهٕبفي، ثرف چٟبضْ قبُٔ ٌٛيٝ
ٝ  ٞبي ٔمهس ٚ ثرفؾٙجف جبشٝث ٝ    قكٓ قبُٔ ٌٛيا ٞابي ٔجاس، ثاٛز. ٕٞاٝ     ٞابي ؾاٙجف زافقا

اساظٜ   طٞب، زض لِبت عي  پٙ  ٔميبؾي ِيىطت ٚ زض ٔحسٚزٜ ٞيچ تب ذيّي ظيابز ٘ا تهٍ  ٌياطي قاس.   ٘كبٍ٘

وبضقاٙبؼ ٔحّاي، زٚ وبضقاٙبؼ    دي   َایی تها مىظًر ارزیاتی ريایی صًری ي محتًایی مصاحثٍ
ٖ ضٚؾ ضظي ٚ يه وبضقٙبؼ تقٚب كاٍبٜ      ؾبظٔبٖ جٟبز وكٚب اي ز٘ا هبيي اؾاهبٖ ٚ زٚ فضاٛ ٞياأت فّٕ

ٝ  ٕٞچيٗ پبيبيي ؾبظٜاوجام شذ.  ٚ٘ي ٌٛيا ٞابي ٞاط ؾابظٜ ٘ياع اظ عطياك ٔحبؾاجٝ        ٞب ٚ ٕٞؿب٘ي زض
ٚ٘جبخ ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفت وٝ ثطاي ٌاطايف ثاٝ ٟٔابجطت، زافقاٝ      فبي وط ٞابي ٔجاسا ٚ   ضطيت ِآ

ٞبي ٝث زؾت آٔاسٜ اظ عطياك ٘اطْ    زازٜ ٔحبؾجٝ قس. 83/0ٚ 91/0، 58/0ٞبي ٔمهس ٝث تطتيت جبشٝث
حاطاف       تجعيٝ ٚ تحّيُ قس. ثطاي تحّيُ زازٜ SPSS20افعاض  يٗ ٚ ٘ا ٞاب اظ آٔبضٞابي تٛنايفي ٔيابٍ٘

ي اؾهفبزٜ قس. ثطاي عجمٝ ٚ٘ا ي ٚ زضنس فطا ٚ٘ا سي ٔياعٖا ٌاطايف ثاٝ ٟٔابجطت زض ثايٗ      ٔقيبض ٚ فطا ٙث
يٗ قٝ اثهسا اظ عطيك ٔحبؾجٝ ٔيبٍ٘ ٞابي ٔاٛضز ٘ؾاط ٔهغياط تطويجاي       ضزيفي ٌٛيٝ ضٚؾهبييبٖ ٔٛضز ٔغِب

ٌطايف ٝث ٟٔبجطت ٝث زؾت آٔسٜ ؾپؽ اظ عطيك فطَٔٛ ٔٛضيؽ ٔمساض فسزي ٔهغيط ٔٛضز ٘ؾط ثايٗ  
(. ؾپؽ ٔمساض ايٗ ٔهغيط ٝث پٙ  عجماٝ ٌاطايف ذيّاي    174: 1380نفط تب يه تقييٗ قس )وال٘هطي، 

ٓ، ٔهٛؾظ، ظيبز ٚ ذيّي ظيبز تفىيه قس. ٓ، و  و
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ٚاثؿهٝ ٌطايف ٝث ٟٔبجطت ثاب تٛجاٝ ثاٝ     ٕٞچٙيٗ ثطاي اضظيبثي تأثيط ٔهغيطٞبي ٔؿهمُ ثط ٔهغيط 
  ٖ ي ٔياعٖا تابثيطات     چبضچٛة ٘ؾطي اظ عطيك تىٙيه تحّيُ ٔؿيط ٚ ثاٝ ضٚـ ضٌطؾايٛ ِٛا ٞابي ٔها

ٚاثؿهٝ ٔحبؾجٝ قس.  رکهسی  یک تخه  م دارای  شُرستان زاتلٔؿهميٓ ٚ اليط ٔؿهميٓ ٔهغيطٞبي 

آتههادی دارای سههکىٍ اسههت مسههالىامٍ آمههاری اسههتان سیسههتان ي   57ي یههک دَسههتان ي 

ًای رهرم ي خ هک ي تاتسهتان    75: 2433تلًچستان،  َهای  (. ایه شُرستان دارای آب ي َه

میلیمتهر تها    45تسیار ررم است. میسان تاروذری در ایهه مىطههٍ تسهیار اوهذت اسهت، ي از      

َهای اقلیمهی   کىهذ. از يیگرهی  ترسالی تغییر می میلیمتر تر حسة خ کسالی ي 211حذيد 

ًا در      231ایه مىطهٍ تاد معريف  ريزٌ سیستان است کٍ مًجة کهاَ  درجهٍ حهرارت َه

 شًد.تاتستان ي خ کی آن می

 
 ( هَقؼیت جغرافیبیي هٌطقِ هَرد هطبلؼ2ِضکل )

 ٍ بحث ّب یبفتِ

يٗ      7/74پبؾرٍٛيبٖ ٔطز ٚ  زضنس اظ 2/81٘هبي  ٘كبٖ زاز وٝ  زضنس ٘ياع ٔهأٞاُ ثٛز٘اس. ٔيابٍ٘
يٗ ؾٗ ٚ ٔاست البٔات زض ضٚؾاهب ثاٝ تطتيات،       91/3تقساز فطظ٘سٖا  ٚ  75/37٘فط ثٛز. ٕٞچٙيٗ ٔيبٍ٘

ٛاز ثٛز٘س. اظ پبؾرٍٛيبٖ ثي 4/19ثبقس. اظ ٘ؾط ٔيعٖا تحهيالت ؾبَ ٔي 1/33 زضناس زاضاي   5/16ؾ

ثطضؾي فٛأُ 
 ٔٛثط ثط ٌطايف ثٝ ٟٔبجطت زض ثيٗ ضٚؾهبييبٖ

 ؾيؿٓه ٔرههبت
UTM 
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ٙ 3/15تحهيالت اثهسايي،  ٖ،  زضنس ضٞا زضناس ٘ياع زاضاي    8/18زضناس زياپّٓ ٚ    30ٕبيي ٚ زثيطؾاهب
ِٛس  كٍبٞي ثٛز٘س. ٔحُ ت زضناس اظ افاطاز    4/59زضنس پبؾرٍٛيبٖ زض زاذُ ضٚؾهب ثٛز.  80ٔسضن ز٘ا

 ،ُ ضظي ٚ ثابالي ثٛز٘اس.      4/32 9پبؾرٍٛ قبال زضناس پبؾارٍٛيبٖ    4/69زضنس ِٔبه اضاضي وكاٚب
 5تاب   5/2زضنس ثيٗ  8/18ٔيّيٖٛ تٛٔبٖ زض ؾبَ ٞؿهٙس.  5/2ثيبٖ وطز٘س وٝ زاضاي زضآٔسي وٕهط اظ 

ٔيّياٖٛ تٛٔابٖ زضآٔاس زض ؾابَ      10زضنس ٘يع ثبالتط اظ  5/3ٔيّيٖٛ ٚ  10تب  5زضنس ثيٗ  5/6ٔيّيٖٛ 
ٛاضٞبي آٟ٘ب ؽاطف چٙاس ؾابَ ٌصقاهٝ ٟٔابجطت       8/78زاقهٙس.  زضنس ٘يع ثيبٖ وطز٘س وٝ افضبي ذب٘
س. وطزٜ ُ،  9/12ضٚؾهبٞبي اعطاف، زضنس ٔمهس ٟٔبجطتكبٖ  3/5٘ا زضنس قاٟط   2/18زضنس قٟط ظاث

 ،ٖ سا زضنس ؾبيط ٔٙابعك افاالْ وطز٘اس.     6/27زضنس قٟط ٌطٌبٖ ٚ  10زضنس قٟط ٔكٟس،  6/17ظٞا
ٛاة ٘ساز٘س.   2/8ٕٞچٙيٗ  َٛا ج  زضنس ٞٓ ٝث ؾ

 ( تَزیغ فراٍاًي برخي هتغیرّبی هَرد هطبلؼ1ِجدٍل )

 زضنس فطاٚا٘ي عجمبت ٔهغيطٞب

 جٙؿيت
 6/67 115 ٔطز
 4/32 55 ظٖ

 ٚضقيت تأُٞ
 3/25 43 ٔجطز

 7/74 127 ٔهآُٞ

 ٔحُ تِٛس
 80 136 زاذُ ضٚؾهب

 20 34 ثيطٖٚ ضٚؾهب

 ؾغح تحهيالت

 4/19 33 ثي ؾٛاز

 5/16 28 اثهسايي

 3/15 26 ضإٞٙبيي ٚ زثيطؾهبٖ

 30 51 زيپّٓ

 8/18 32 زا٘كٍبٞي

 قبالُ ثٛزٖ
 4/59 101 ثّٝ

 6/40 69 ذيط

 ٔبِىيت اضاضي
 4/32 55 ثّٝ

 6/67 115 ذيط

 ؾغح زضآٔس

 4/69 118  5/2وٕهط اظ 

 8/18 32  5تب  5/2ثيٗ 

 5/6 11  10تب  5ثيٗ 
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 5/3 6  10ثبالتط اظ 

 8/1 3 ثسٖٚ پبؾد

 لهس ٟٔبجطت
 2/88 150 ثّٝ
 8/11 20 ذيط

 8/78 134 ثّٝ ٟٔبجطت الٛاْ ٘عزيه
   ذيط

 بجطتٔمهس ٟٔ

 3/5 9 ضٚؾهبٞبي اعطاف

 9/12 22 ظاثُ

 2/18 31 ظاٞساٖ

 6/17 30 ٔكٟس

 10 17 ٌطٌبٖ

 6/27 47 ؾبيط ٔٙبعك

 2/8   14 ثسٖٚ جٛاة

 

 ( آهبر تَصیفي هتغیرّبی هَرد هطبلؼ2ِجدٍل )

 ثيكهطيٗ وٕهطيٗ ٔقيبضا٘حطاف  ٔيبٍ٘يٗ ٔهغيطٞب

 12 نفط 55/2 91/3 تقساز فطظ٘س ذب٘ٛاض
 18 84 39/15 75/37 ؾٗ 

 2 84 1/18 1/33 ٔست البٔت 

قاٛز واٝ    زٞس. ٔكابٞسٜ ٔاي   ٞبي ٌطايف ٝث ٟٔبجطت ضا ٘كبٖ ٔي ( آٔبض تٛنيفي ٌٛي3ٝجسَٚ )
س  ٛاضزي ٔبٙ٘ ٓ ضفات           »ٔ ٛٞا اٝ ظ٘اسٌي ثاٝ ٔىاب٘ي زيٍاط ذا ط فطناهي پايف ثيبياس، جٟات ازٔا ، «ٌا

ي ضٚؾهب ضا ٝث ٟٔبجطت اظ ايٗ ٔىابٖ   ٕٞؿبيٝ» ِب ٓ  تكاٛيك ٔاي  ٞب ٚ ٞا اي  احهٕابالً زض آيٙاسٜ  »ٚ « واٙ
ٓ وطز ٛٞا يٗ ثبالتطي ضا  ٘ؿجت ٝث ؾبيط ٌٛيٝ ٞب زاضا ٞؿاهٙس. ٕٞچٙايٗ زض   « ٘عزيه ٟٔبجطت ذ ٔيبٍ٘

ٝ ثطاي عجمٝ قٝ اثهاسا اظ عطياك ٔحبؾاجٝ    ازٔا سي ٔيعٖا ٌطايف ٝث ٟٔبجطت زض ضٚؾهبييبٖ ٔٛضز ٔغِب ٙث
يٗ ضزيفي ٌٛيٝ غيط تطويجاي آٖ ثاٝ زؾات آٔاس، ؾاپؽ اظ عطياك       ٞبي ٌطايف ٝث ٟٔبجطت، ٔه ٔيبٍ٘

تجسيُ قس. زض ٟ٘بيت ٔيعٖا ٌاطايف ثاٝ    1تب  0فطَٔٛ ٔٛضيؽ ٔمساض فسزي ايٗ ٔهغيط ٝث فسزي ثيٗ 
سي قاس. ٔكابٞسٜ ٔاي   ( عجم4ٟٝٔبجطت ٝث نٛضت جسَٚ ) زضناس افاطاز    5/13ٚ  9/25قاٛز واٝ    ٙث

 ٌطايف ظيبز ٚ ذيّي ظيبز ٝث ٟٔبجطت زاض٘س.
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 1ّبی گرایص بِ هْبجرتتَصیفي گَیِ( آهبر 3جدٍل )

ضطيت  ا٘حطاف ٔقيبض ٔيبٍ٘يٗ توبیل بِ هْبجرت
 تغييطات

 ضتجٝ

 1 409/0 43/1 50/3 اٌط فطنهي پيف ثيبيس، جٟت ازأٝ ظ٘سٌي ثٝ ٔىب٘ي زيٍط ذٛاٞٓ ضفت
 2 445/0 51/1 34/2 وٙٓ ٞب ٚ اٞبِي ضٚؾهب ضا ثٝ ٟٔبجطت اظ ايٗ ٔىبٖ تكٛيك ٔي ٕٞؿبيٝ
 3 462/0 46/1 16/3 اي ٘عزيه ٟٔبجطت ذٛاٞٓ وطز  زض آيٙسٜاحهٕبالً

 4 463/0 62/1 30/3 وٙٓ اٌط أىبٖ زضآٔس ٚ أطاض ٔقبـ ثبقس ٞطٌع ٟٔبجطت ٕ٘ي
 5 465/0 52/1 27/3 تٕبيُ ظيبزي ثطاي ٟٔبجطت اظ ايٗ ٔىبٖ زاضْ

 6 478/0 50/1 14/3 تٛا٘ٓ اظ ايٙجب زَ ثىٙٓ. اْ ايٙجبؾت، ٕ٘ي ضيكٝ آثب ٚ اجسازي
 7 487/0 50/1 08/3 زٚؾت ٘ساضْ فطظ٘سا٘ٓ ايٙجب ثٕب٘ٙس.

 بٌدی هیساى گرایص بِ هْبجرت( طبق4ِجدٍل )

 فطاٚا٘ي تجٕقي زضنس فطاٚا٘ي  ؾغح عجمبت ٔيعاٖ ٌطايف

 7/4 7/4 8 2/0-0 وٓ
 4/22 6/17 30 4/0-21/0 ذيّي وٓ
 6/60 2/38 65 60/0-41/0 ٔهٛؾظ
 5/86 9/25 44 80/0-61/0 ظيبز

 0/100 5/13 23 1-81/0 ذيّي ظيبز

ٝ  5جسَٚ ) زٞاس.   ٞابي ٔجاس، ضا ٘كابٖ ٔاي     ( ٚضقيت ٔهغيطٞبي ٔطثٛط ثٝ ؾاٙجف زافقا
زض ضٚؾهب ٚ  زضآٔسوبٞف »ٚ « افعايف ثيىبضي»قٛز وٝ زض ثيٗ فٛأُ الههبزي  ٔكبٞسٜ ٔي

ٕ « ٞبي ظ٘سٌيفسْ وفبف ٞعيٙٝ چٙايٗ زض ثايٗ   اظ ٟٕٔهطيٗ فٛأُ زافقٝ ٔجسإ ثٛزٜ اؾات. ٞ
ٝ  ثاٛزٖ   ٌاطْ ٚ ذكاه  »ٚ « ٞبي قٗافعايف عٛفبٖ»فٛأُ عجيقي  « آة ٚ ٞاٛاي ٔٙغما

أىب٘بت ا٘سن ثٛزٖ »اجهٕبفي ٘يع  -ثيكهطيٗ إٞيت ضا زاقهٝ اؾت. زض ثيٗ فٛأُ فطٍٞٙي
اظ إٞيات ثيكاهطي   « قطايظ ؾرت ظ٘سٌي»ٚ « زض ٔٙغمٝ تفطيحي ٚ ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاالت

زؾهطؾي ؾرت ثٝ ذاسٔبت  »ٚ ضفبٞي  ذسٔبتيض ٟ٘بيت اظ ثيٗ فٛأُ ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت. ز
اظ ٟٕٔهاطيٗ فٛأاُ زافقاٝ زض ٔجاسإ     « زؾهطؾي زقٛاض ثٝ ذب٘ٝ ثٟساقت ٚ زوهاط »ٚ « ثب٘ىي

 ٟٔبجطت ٞؿهٙس. 

                                                           
 ض ٔهغيط تطويجي ِحبػ قسزٞس وٝ ٔمساض ٔقىٛؼ آٖ ز ٌطايف ٔب٘سٌبضي ضا ٘كبٖ ٔي 7ٚ  5ٞبي  ٌٛيٝ - 1
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 ّبی هربَطِ بِ ػَاهل دافؼِ هبدأ ّبی تَصیفي گَیِ( آهبر5ُجدٍل )

ا٘حطاف  ٔيبٍ٘يٗ ّب ػَاهل ٍ گَیِ
 ٔقيبض

ضطيت 
 يطاتتغي

 ضتجٝ

     ػَاهل اقتصبدی

 1 225/0 94/0 17/4 زض ٔٙغمٝ  ثيىبضيافعايف 
 2 238/0 98/0 11/4 ٞبي ظ٘سٌيزض ضٚؾهب ٚ فسْ وفبف ٞعيٙٝ زضآٔسوبٞف 
 3 243/0 01/1 15/4 قسٖ أىبٖ ايجبز قغُ زض ٔٙغمٝ وٓ

 4 293/0 11/1 79/3 اي قغُ وكبٚضظي زض ٔٙغمٝ ٔجٟٓ ثٛزٖ آيٙسٜ
 5 294/0 14/1 88/3 ٔيعاٖ تِٛيس ٔحهٛالت وكبٚضظي وبٞف 

 6 308/0 18/1 83/3 ؾرت قسٖ تِٛيس ٚ فطٚـ ٔحهٛالت وكبٚضظي 
 7 389/0 35/1 47/3 وبٞف ليٕت ظٔيٗ ٚ ّٔه زض ٔٙغمٝ 

     يػَاهل طبیؼ

 1 183/0 83/0 54/4 افعايف عٛفبٖ قٗ زض ٔٙغمٝ 
 2 206/0 90/0 36/4  آة ٚ ٞٛاي ٔٙغمٝذكه ٚ ٌطْ ثٛزٖ 

 3 227/0 97/0 28/4 افعايف قست ذكىؿبِي 
 4 249/0 06/1 25/4 زض ايٗ ٔٙغمٝ ثيبثبٖ پيكطٚي 

 5 269/0 12/1 16/4 وبٞف ٔمساض ثبض٘سٌي زض ٔٙغمٝ 
 6 272/0 11/1 08/4 ضٚزذب٘ٝ ٞيطٔٙس  ؾغح آةوبٞف ٔساْٚ 
 7 287/0 13/1 94/3 ظاض ٞبي وكبٚضظي ثٝ قٛضٜتجسيُ ظٔيٗ

 8 311/0 20/1 86/3 ٞف ؾغح ٔطاتـ ثطاي چطاي زاْ وب

     اجتوبػي –فرٌّگي 

 1 309/0 16/1 76/3 زض ٔٙغمٝ أىب٘بت تفطيحي ٚ ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاالتثٛزٖ وٓ
 2 316/0 16/1 67/3 ؾرت قسٖ قطايظ ظ٘سٌي زض ٔٙغمٝ 

 3 328/0 16/1 54/3 ؾرهي وبض وكبٚضظي ثٝ فّت ٚلٛؿ ذكىؿبِي ٔساْٚ
 4 333/0 15/1 45/3  س وبٞف جٕقيت ٔٙغمٝضٚ٘

 5 395/0 28/1 24/3 ٚ الٛاْ اظ ٔٙغمٝ ٞب ٟٔبجطت ثيكهط ذب٘ٛازٜ
 6 454/0 34/1 95/2 وبٞف پبيجٙسي ثٝ آزاة ٚ ضؾْٛ ٔحّي

 7 482/0 48/1 07/3 وبٞف أٙيت ٔٙغمٝ 
 8 569/0 48/1 60/2 اي زض ٔٙغمٝافعايف اذهالفبت لٛٔي ٚ لجيّٝ

     رفبّي ٍ خدهبتي

 1 375/0 34/1 57/3 ضق  أىب٘بت ٚ ذسٔبت ثب٘ىي زض ٔٙغمٝ
 2 409/0 33/1 25/3  ٚ زوهط زض ضٚؾهب ذب٘ٝ ثٟساقت زؾهطؾي ضقي  ثٝ
 3 418/0 32/1 16/3 زض ٔٙغمٝ  ضإٞٙبيي ٚ زثيطؾهبٖ ٔسضؾٝ ؾرهي زؾهطؾي ثٝ
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 4 456/0 36/1 98/2 ٞبي اضتجبعي ثٝ قٟط ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ضاٜ
 5 470/0 35/1 87/2 بفي ٘جٛزٖ ٚؾبيُ ٘مّيٝ ثطاي زؾهطؾي آؾبٖ ٚ ؾطيـ ثٝ قٟط و

 6 528/0 51/1 86/2 ٔكىُ تبٔيٗ آة آقبٔيس٘ي ٚ ثٟساقهي زض ضٚؾهب 

زٞاس.   ٞابي ٔمهاس ضا ٘كابٖ ٔاي     ( ٚضقيت ٔهغيطٞبي ٔطثٛط ثٝ ؾٙجف جبشث6ٝجسَٚ )
ٗ ضفبٜ ثيكهط ثطاي ذاب٘ٛازٜ زض  زاقه»قٛز زض ثيٗ فٛأُ الههبزي جبشثٝ ٔمهس،  ٔكبٞسٜ ٔي

ٚ زض ٔمهس ٟٔبجطت اظ إٞيات ثاباليي   « وؿت زؾهٕعز ٚ زضآٔس ثيكهط»ٚ « ٔمهس ٟٔبجطت
ت ٚ عجيقا  ٚجاٛز »ٚ « ٚجاٛز آة ٚ ٞاٛاي ٔغّاٛة   »ثطذٛضزاض اؾت. ٕٞچٙيٗ ٔٛاضزي ٔب٘ٙس 

ٟ  « ٔغّٛة ٔحيظ ظيؿت ٕهاطيٗ جبشثاٝ عجيقاي ٚ    زض ٔمهس ٟٔبجطت اظ ٘ؾاط پبؾارٍٛيبٖ ٔ
قطايظ ذٛة ٔحايظ  »جغطافيبيي ثٛزٜ اؾت. اظ ثيٗ فٛأُ اجهٕبفي ٚ فطٍٞٙي ٔٛاضزي ٘ؾيط 

زض ٔمهس ٟٔابجطت ٟٕٔهاطيٗ فٛأاُ ثٛز٘اس. زض     « أىبٖ پيكطفت فطظ٘ساٖ»ٚ « تِٛيسوبض ٚ 
ٚجٛز جابزٜ ٔٙبؾات   »ٚ « زض ٔمهس ٟٔبجطتأىب٘بت ثٟهط ثٟساقهي ٚ زضٔب٘ي ٚجٛز »ٟ٘بيت 
زض ٔمهاس ٟٔابجطت ٘ياع اظ ٟٕٔهاطيٗ     « مهس ٟٔبجطت ٚ وبٞف ٔكىالت ضفت ٚ آٔاس زض ٔ

 فٛأُ ازاضي ٚ ذسٔبتي ثٛز٘س.

 دػَاهل جبذبِ هقصّبی هربَطِ بِ  گَیِّبی تَصیفي آهبرُ( 6جدٍل )

ا٘حطاف  ٔيبٍ٘يٗ ّب ػَاهل ٍ گَیِ
 ٔقيبض

ضطيت 
 تغييطات

 ضتجٝ

     ػَاهل اقتصبدی

 1 303/0 15/1 79/3 ٛازٜ زض ٔمهس ٟٔبجطتزاقهٗ ضفبٜ ثيكهط ثطاي ذب٘
 2 306/0 17/1 82/3 ضآٔس ثيكهط زض ٔمهس ٟٔبجطتوؿت زؾهٕعز ٚ ز

 3 307/0 31/1 54/3 زض ٔمهس ٟٔبجطت    يتٙٛؿ قغّزاقهٗ 
 4 334/0 22/1 65/3 زض ٔمهس ٟٔبجطتأىبٖ ايجبز ٔكبالُ نٙقهي ٚ ثبظضٌب٘ي 
 5 363/0 28/1 53/3 زاقهٗ ٔؿىٗ ثٟهط زض ٔمهس ٟٔبجطت

 6 375/0 29/1 44/3 ٌصاضي زض ٔمهس ؾٛز ثيكهط ؾطٔبيٝ

     ٍ جغرافیبیي ػَاهل طبیؼي

 1 271/0 08/1 98/3 زض ٔمهس ٟٔبجطت ٔغّٛةٞٛاي  ٚجٛز آة ٚ
 2 286/0 12/1 91/3 زض ٔمهس ٟٔبجطت ٔغّٛة ت ٚ ٔحيظ ظيؿتعجيق ٚجٛز

 3 361/0 28/1 55/3 ٚجٛز ظٔيٗ ٚ آة ٔٙبؾت ثطاي وكبٚضظي
 4 391/0 37/1 50/3 ٞب ٚجٛز ٔطتـ ٚ فّٛفٝ وبفي ثطاي زاْ

     فرٌّگي اجتوبػي
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 1 289/0 09/1 77/3 تِٛيس زض ٔمهس ٟٔبجطت قطايظ ذٛة ٔحيظ وبض ٚ 
 2 357/0 31/1 67/3 تٕبيُ ثيكهط فطظ٘ساٖ ثٝ ظ٘سٌي زض قٟط

 3 428/0 33/1 11/3 افعايف ٔٙعِت ٚ احهطاْ افطاز زض ٔمهس ٟٔبجطت
 4 451/0 42/1 15/3 ٚجٛز يىي اظ ثؿهٍبٖ ٚ ذٛيكبٖ زض ٔمهس ٟٔبجطت

 5 472/0 41/1 99/2 ٟٔبجطت ٔطزْ اظ ضٚؾهب افعايف ضٚ٘س 
 6 574/0 47/1 56/2 اظزٚای ٚ ٚالـ قسٖ يىي اظ ظٚجيٗ زض ٔمهس ٟٔبجطت
 7 942/0 05/4 30/4 أىبٖ پيكطفت ثيكهط ثطاي فطظ٘ساٖ زض ٔمهس ٟٔبجطت

     ٍ خدهبتي اداری

 1 267/0 07/1 01/4 زض ٔمهس ٟٔبجطتأىب٘بت ثٟهط ثٟساقهي ٚ زضٔب٘ي ٚجٛز 
 2 297/0 15/1 87/3 ٚجٛز جبزٜ ٔٙبؾت زض ٔمهس ٟٔبجطت ٚ وبٞف ٔكىالت ضفت ٚ آٔس 

 3 321/0 21/1 77/3 ازاضات زِٚهي زض ٔمهس ٟٔبجطتتٕطوع 
 4 386/0 46/1 78/3 مهسوكي، ٌبظ، ثطق( زض ٔ ٚجٛز ذسٔبت ثٟهط )آة ِِٛٝ

 5 971/0 09/4 21/4 ٔٙبؾت زض ٔمهس ٟٔبجطت أىب٘بت تحهيّيٚجٛز ٔساضؼ ٚ 

ثطاي ثطضؾي تبثيط ٔؿهميٓ ٚ اليطٔؿهميٓ ٔهغيطٞبي ٔؿهمُ ٔٛضز ٔغبِقٝ ثط ٔهغيط ٚاثؿاهٝ  
ثطاي ٔحبؾجٝ ضاطايت ٔؿايط،    اظ ضٚـ تحّيُ ٔؿيط اؾهفبزٜ قسٜ اؾت. ٌطايف ثٝ ٟٔبجطت

طؾيٛ٘ي ا٘جبْ قس. زض ٔطحّٝ اَٚ ٔهغيط ٌطايف ثٝ ٟٔبجطت ثاٝ فٙاٛاٖ ٔهغياط    ؾٝ تحّيُ ضٌ
ٞبي ٔجس، ثٝ فٙٛاٖ ٔهغيط ٚاثؿاهٝ   ٞبي ٔمهس ٚ زافقٝ ٚاثؿهٝ ٚ زض ٔطاحُ ثقس ثٝ تطتيت جبشثٝ

زض عاي ا٘جابْ   (. 7ِحبػ قس٘س ٚ تأثيط ٔهغيطٞبي ٔؿهمُ ٔطثٛعٝ ثط آٟ٘ب اضظيبثي قس )جسَٚ 
ٗ    ،٘جبْ اظ ضٌطؾيٖٛ ٚ تقييٗ ضطايت ٔؿايط ٙس تحّيُ ٔؿيط، پؽ ايفطآ  ٔمابزيط ضاطيت تقياي
(R

ثٝ  Fثٝ فالٜٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٔمساض اؾت.  ( قس7ٜزض جسَٚ )٘يع ٔكرم قس وٝ ٘هبي  آٖ  (2
ٞب ٚ ضاثغاٝ ذغاي ثايٗ حاسالُ      زاض ثٛزٖ ضٌطؾيٖٛزؾت آٔسٜ ثطاي ٞط ؾٝ ضٌطؾيٖٛ، ٔقٙي

 قٛز.تأييس ٔي 01/0زاضي  زض ؾغح ٔقٙي يىي اظ ٔهغيطٞبي ٔؿهمُ ثب ٔهغيط ٚاثؿهٝ ٔطثٛعٝ

ٞابي  قٛز وٝ ٔهغيطٞبي جبشثٝ ( ٚ ضطايت ثٝ زؾت آٔسٜ ٔكبٞسٜ ٔي7ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ )
ٞاابي ٔجااسا  (، زافقااٝ-380/0(، ٔيااعاٖ زضآٔااس )457/0تحهاايالت )(، ؾااغح463/0ٔمهااس )

ا٘اس.  ٜ زاضي ثاط ٌاطايف ثاٝ ٟٔابجطت ثاٛز      ( زاضاي تأثيطات ٔقٙي202/0( ٚ جٙؿيت )373/0)
(، ٚضقيت تبُٞ 229/0ٕٞچٙيٗ ٘هبي  ثيبٍ٘ط ايٗ اؾت وٝ ٔهغيطٞبي جٙؿيت، )ثطاي ٔطزاٖ، 

(، ٚضاقيت  -148/0(، تقاساز فطظ٘اساٖ )  309/0(، ؾغح تحهيالت )128/0)ثطاي افطاز ٔهأُٞ 
( ٚ -147/0(، ٔيعاٖ زضآٔاس ) -324/0(، فضٛيت زض ٟ٘بزٞب )-592/0قغُ )ثطاي افطاز قبالُ 



 

 

 

 

  187 قٟطؾهبٖ ظاثُ بٖييضٚؾهب ٗيثٝ ٟٔبجطت زض ث فيفٛأُ ٔٛثط ثط ٌطا يثطضؾ

 

ا٘س. ثٝ فاالٜٚ  ٞبي ٔمهس ثٛزٜزاضي ثط ٔهغيط جبشثٝ ( زاضاي تبثيط ٔقٙي-682/0ٔبِىيت ظٔيٗ )
(، ؾاغح تحهايالت   398/0(، ٚضاقيت تبٞاُ )ثاطاي ٔهاأٞالٖ     -195/0ٞابي ؾاٗ )   ٔهغيط
-139/0(، ٔبِىيت ظٔيٗ )-171/0(، ٔيعاٖ زضآٔس )-644/0(، ٔست البٔت زض ضٚؾهب )244/0)

 ا٘س.ٞبي ٔجسا زاقهٝ زاضي ثط ٔهغيط زافقٝٔقٙي( تبثيط 251/0(، ٟٔبجطت افضبي ذب٘ٛاض )

 ( تحلیل رگرسیًَي ػَاهل هَثر بر گرایص بِ هْبجرت   7جدٍل )

 زاضي ٔقٙي  tٔمساض  ٔمساض ثهب ذغبي ٔقيبض B ٔهغيطٞب

      ٞبي ٔمهس جبشثٝ
 000/0 420/5 309/0 028/0 154/0 ؾغح تحهيالت

 015/0 -468/2 -147/0 061/0 -152/0 ٔيعاٖ زضآٔس

 000/0 -830/11 -682/0 025/0 -300/0 ٔبِىيت ظٔيٗ

 000/0 860/3 229/0 012/0 045/0 جٙؿيت )ٔطزاٖ(
 000/0 -727/9 -592/0 062/0 -600/0 ٚضقيت قغُ )قبالالٖ(

 657/0 -445/0 -023/0 053/0 -024/0 ٔست البٔت
 030/0 187/2 128/0 018/0 039/0 ٚضقيت تبُٞ )افطاز ٔجطز(

 000/0 -630/4 -324/0 069/0 -320/0 زض ٟ٘بزٞب فضٛيت

 124/0 547/1 085/0 008/0 013/0 ٟٔبجطت افضب ذب٘ٛازٜ 
 586/0 -546/0 -036/0 124/0 -068/0 ؾٗ

 015/0 -281/2 -148/0 068/0 -154/0 تقساز فطظ٘ساٖ

 R2 = 0.707,     F-value = 34.46,   Sig = 0.00ذالنٝ ٔسَ:       

      ٔجس،ٞبي  زافقٝ
 000/0 646/3 244/0 034/0 123/0 ؾغح تحهيالت
 016/0 -443/0 -171/0 073/0 -178/0 ٔيعاٖ زضآٔس

 116/0 585/1 151/0 573/0 909/0 ٞبي ٔمهسجبشثٝ
 060/0 -897/1 -221/0 651/1 -133/3 ٞبي ٔجسازافقٝ

 042/0 -054/2 -139/0 030/0 -062/0 ٔبِىيت ظٔيٗ
 088/0 715/1 120/0 014/0 024/0 جٙؿيت )ٔطزاٖ(

 817/0 -232/0 -017/0 073/0 -017/0 ٚضقيت قغُ )قبالالٖ(
 000/0 -415/10 -/644 063/0 -654/0 ٔست البٔت

 000/0 792/5 398/0 021/0 123/0 ٚضقيت تبُٞ )افطاز ٔجطز(
 735/0 -339/0 -028/0 082/0 -028/0 فضٛيت زض ٟ٘بزٞب

 000/0 911/3 251/0 010/0 039/0 ٟٔبجطت افضب ذب٘ٛازٜ
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 012/0 -551/2 -195/0 147/0 -374/0 ؾٗ
 718/0 -362/0 -028/0 080/0 -029/0 تقساز فطظ٘ساٖ

 R2 = 0.60,     F-value = 21.08,   Sig = 0.00ذالنٝ ٔسَ:       
      ٌطايف ثٝ ٟٔبجطت
 000/0 164/6 547/0 573/14 832/89 ؾغح تحهيالت
 000/0 -636/4 -380/0 454/27 -265/127 ٔيعاٖ زضآٔس

 000/0 225/4 463/0 498/36 186/154 ٞبي ٔمهسجبشثٝ
 00/0 05/4 -373/0 31/30 77/122 ٞبي ٔجسازافقٝ

 06/0 -923/1 -203/0 121/15 -07/29 ٔبِىيت ظٔيٗ
 02/0 398/2 202/0 46/5 10/13 جٙؿيت )ٔطزاٖ(

 38/0 -88/0 -091/0 23/34 -98/29 ٚضقيت قغُ )قبالالٖ(
 98/0 -03/0 -003/0 35/30 -86/0 ٔست البٔت

 549/0 601/0 054/0 09/9 46/5 ٚضقيت تبُٞ )افطاز ٔجطز(
 68/0 -419/0 -041/0 22/33 -93/13 فضٛيت زض ٟ٘بزٞب

 79/0 26/0 020/0 85/3 01/1 ٟٔبجطت افضب ذب٘ٛازٜ
 29/0 -07/1 -095/0 94/54 -61/58 ؾٗ

 34/0 -95/0 -085/0 40/34 -86/28 تقساز فطظ٘ساٖ
 R2 = 0.50,     F-value = 11.59,   Sig. = 0.00ذالنٝ ٔسَ:       

 

ٌاطايف ثاٝ ٟٔابجطت    تطيٗ تأثيط ثاط   ( )ؾهٖٛ ٔجٕٛؿ اثطات(، ثيف8جسَٚ ) ثب تٛجٝ ثٝ
ثاب ٔياعاٖ تاأثيط واُ      ٔياعاٖ زضآٔاس  ( اؾت. ٔهغيط 691/0) ؾغح تحهيالتٔطثٛط ثٝ ٔهغيط 

واُ   ٞبي ٔمهاس )ثاب اثاط   ٔهغيط جبشثٝٔهغيط  زٚ يٍبٜ زْٚ لطاض زاضز. ثقس اظ آٖ،زض جب -511/0
اياٗ ٘هابي  ثيابٍ٘ط اياٗ اؾات واٝ       س. ٘لطاض زاض (373/0 وُثب اثط ٞبي ٔجسا )( ٚ زافق463/0ٝ
ٓ   ٞبي ٔمهس ٚ زافقٝ جبشثٝ زضآٔاس  ٞبي ظ٘سٌي زض ضٚؾهب ثطاي پبؾارٍٛيبٖ تحهايّىطزٜ ٚ وا

ٞابي  ٔهغيطيُ ثطاي ٟٔبجطت آٟ٘ب ٞٓ ثيكهط  اؾت. پاؽ اظ ايٟٙاب   ثيكهط اؾت ٚ زض ٘هيجٝ تٕب
( ٚ ٟٔابجطت  207/0واُ   (، ٚضقيت تبُٞ )ٔجطز( )ثب اثاط 308/0وُ  جٙؿيت )ٔطزاٖ( )ثب اثط
زاض ثاط ٌاطايف ثاٝ     ( ثٝ تطتيات زاضاي تاأثيط ٔثجات ٚ ٔقٙاي    093/0وُ  افضب ذب٘ٛازٜ )ثب اثط

افطازي وٝ افضب ذب٘ٛازٜ آٟ٘اب لاجال ٟٔابجطت    ٟٔبجطت ٞؿهٙس. زض ٚالـ ٔطزاٖ، افطاز ٔجطز ٚ 
 ا٘س.  ا٘س، تٕبيُ ثيكهطي ثٝ ٟٔبجطت اظ ضٚؾهب زاقهٝ وطزٜ
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( وٝ زاضاي تأثيط ٔٙفي ثط ٌطايف ثاٝ ٟٔابجطت   -511/0فالٜٚ ثط ٔهغيط زضآٔس )ثب اثط وُ 
(، ٚضقيت قغّي )افطاز قابالالٖ( )ثاب اثاط    -363/0اؾت، ٔهغيطٞبي ٔبِىيت ظٔيٗ )ثب اثط وُ 

(، -150/0(، فضٛيت زض ٟ٘بزٞاب )ثاب اثاط واُ     -240/0(، ٔست البٔت )ثب اثط وُ-274/0وُ 
( ٘ياع زاضاي تاأثيط ٔٙفاي ٚ    -068/0( ٚ تقساز فطظ٘ساٖ )ثاب اثاط واُ    -072/0ؾٗ )ثب اثط وُ 

زاض ثط ٌطايف ثٝ ٟٔبجطت ٞؿهٙس. يقٙي افطاز ٔبِه ظٔيٗ، قبالُ، ثب ؾبثمٝ البٔات ظيابز    ٔقٙي
بي ضٚؾهبيي، ٔؿٗ ٚ زاضاي فطظ٘ساٖ ثيكهط تٕبيُ وٕهطي ثٝ ٟٔابجطت  زض ضٚؾهب، فضٛ ٟ٘بزٞ

 زاض٘س.

 گرایص بِ هْبجرت هتغیر ًْبیي هجوَع تأثیرات هتغیرّبی هستقل بر( 8) جدٍل

 هجوَع اثرات اثرات هستقین اثرات غیر هستقین هتغیر هستقل

 691/0 457/0 2340/0 ؾغح تحهيالت
 -511/0 -380/0 -131/0 ٔيعاٖ زضآٔس

 463/0 463/0 - ٞبي ٔمهسجبشثٝ

 373/0 373/0 - ٞبي ٔجسازافقٝ

 -363/0 - -363/0 ٔبِىيت ظٔيٗ
 308/0 202/0 106/0 جٙؿيت )ٔطزاٖ(

 -274/0 - -274/0 ٚضقيت قغُ)قبالالٖ(

 -240/0 - -240/0 ٔست البٔت

 207/0 - 207/0 ٚضقيت تبُٞ )افطاز ٔجطز(

 -150/0 - -150/0 فضٛيت زض ٟ٘بزٞب
 093/0 - 093/0 ٟٔبجطت افضب ذب٘ٛازٜ 

 -072/0 - -072/0 ؾٗ

 -068/0 - -0685/0 تقساز فطظ٘ساٖ

 815/3   کل

 

 گیری ًتیجِ

٘هبي  ٘كبٖ زاز وٝ اوثط افطاز ضٚؾاهبيي ٌاطايف ظيابزي ثاٝ ٟٔابجطت زاض٘اس. ثاٝ فّات         
ز زؾهطؾي ٞبي قغّي ٚ فبنّٝ ظيب ٞبي ٘بقي اظ تغييط الّيٓ زض ٔٙغمٝ ٚ وبٞف فطنت ؾرهي
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ثٝ ذسٔبت قٟطي ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾهبيي تٕبيُ وٕهطي ثٝ ظ٘سٌي ٚ البٔات زض ٔحاُ ؾاىٛ٘ت    
فقّي ذٛز زاض٘س ٚ االّت تٕبيُ زاض٘س ثٝ ٔطوع قٟطؾهبٖ، ٔطوع اؾهبٖ ياب قاٟطٞبي ٔكاٟس ٚ    

 ٝ اي ثاطاي قاٟطٞبي ٔمهاس ٟٔابجطت ايجابز       ٌطٌبٖ ٟٔبجطت وٙٙس وٝ پيبٔسٞبي ٘بذٛاؾاه
 وٙٙس.   ٔي

ٔطثاٛط ثاٝ ٔهغياط    ٌطايف ثٝ ٟٔابجطت  تطيٗ تأثيط ثط  ثيفٔؿيط ٘كبٖ زاز، ٘هبي  تحّيُ 
زض جبيٍابٜ   -511/0ثب ٔيعاٖ تاأثيط واُ    ٔيعاٖ زضآٔس( اؾت. ٔهغيط 691/0) ؾغح تحهيالت

ٝ 463/0واُ   ٞبي ٔمهس )ثب اثطٔهغيط جبشثٝٔهغيط  زٚ زْٚ لطاض زاضز. ثقس اظ آٖ، ٞابي  ( ٚ زافقا
ٝ  ايٗ ٘هبي  ثيبٍ٘ط ايٗ اؾت وٝ جبشثٝ .س٘زاضلطاض  (373/0 وُثب اثط ٔجسا ) -ٞبي ٔمهس ٚ زافقا

 ٓ زضآٔاس ثيكاهط اؾات ٚ زض ٘هيجاٝ     ٞبي ظ٘سٌي زض ضٚؾهب ثطاي پبؾرٍٛيبٖ تحهيّىطزٜ ٚ وا
( ٘كابٖ  51: 1385تٕبيُ ثطاي ٟٔبجطت آٟ٘ب ٞٓ ثيكهط  اؾت. ٘هبي  تحميك لبؾٕي اضزٞب٘ي )

قٟط ٔٛثط ثاٛزٜ اؾات   -ُٔ زض ٟٔبجطت ضٚؾهبزاز وٝ فٛأُ زافقٝ ضٚؾهبيي ثيف اظ ؾبيط فٛا
وٝ زض ضاؾهبي ٘هبي  ايٗ تحميك اؾت. تأثيط ٔهغيط زضآٔس ثط ٟٔبجطت ٞٓ زض تحميك اناال٘ي  

( ٔٛضز تأويس لطاض ٌطفهٝ اؾت. زض تحمياك ٘هايطي   41: 1390( ٚ پٙبٞي ٚ پيكطٚ )45: 1385)
ٟابجطت ٔاٛضز تأوياس لاطاض     ( تأثيط فٛأُ جبشثٝ زض ٔطوع اؾهبٖ ثٝ فٙٛاٖ فُّ 119ٔ: 1390)

ٞابي تحهايّي زض    ٌطفهٝ اؾت وٝ ٔكبثٝ ٘هبي  ايٗ ٔغبِقٝ اؾت. إٞيت زؾهيبثي ثٝ فطنت
 :Khuele and Opafunso, 2013ٟٔبجطت ٞٓ ثطذي تحميمبت پيكايٗ زض ٘يجيطياٝ )  

 ( اقبضٜ قسٜ اؾت. Antman, 2012: 187( ٚ آٔطيىب )185

 (، ٚضقيت تبُٞ )ٔجاطز( )ثاب اثاط   308/0ُ و ٞبي جٙؿيت )ٔطزاٖ( )ثب اثطٔهغيطٕٞچٙيٗ 
( ثاٝ تطتيات زاضاي تاأثيط ٔثجات ٚ     093/0واُ   ( ٚ ٟٔبجطت افضب ذب٘ٛازٜ )ثب اثاط 207/0وُ 
زاض ثط ٌطايف ثٝ ٟٔبجطت ثٛز. زض ٚالـ ٔطزاٖ، افطاز ٔجطز ٚ افطازي وٝ افضاب ذاب٘ٛازٜ    ٔقٙي

ا٘اس. زض ٚالاـ ٔاطزاٖ ٚ     زاقهٝا٘س تٕبيُ ثيكهطي ثٝ ٟٔبجطت اظ ضٚؾهب  آٟ٘ب لجال ٟٔبجطت وطزٜ
ٞبي ظ٘سٌي زض ٔمهس زاض٘س. ٟٔبجطت افضب   افطاز ٔجطز أىبٖ ثيكهطي ثطاي ٔٛاجٝ ثب ؾرهي

وٙاس. زض   ذب٘ٛازٜ ٚ ٔٛفميت آٟ٘ب ٘يع اٍ٘يعٜ لٛي ثطاي ٟٔبجطت ؾبيط افضبي ذب٘ٛاض فطاٞٓ ٔي
رابة ٔمهاس   ايٗ اضتجبط ٘يع زض ثطذاي تحميمابت زيٍاط ٘ياع ثيابٖ قاسٜ واٝ اٍ٘ياعـ ٚ ا٘ه        

ٞب تٛؾظ ضٚؾاهبييبٖ ثاٝ فّات ٚجاٛز تقاسازي اظ ذٛيكابٖ ٚ آقاٙبيبٖ آٟ٘اب زض آٖ          ٟٔبجطت
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ٞبي ظ٘سٌي ٔمهاس اؾات. ثاٝ عاٛضي واٝ الاٛاْ ؾابوٗ زض قاٟطٞبي ٔمهاس واٛچ            وبٖ٘ٛ
ضٚؾهبييبٖ؛ ٔٙجـ انّي ثطاي وؿت اعالفبت زض ٔٛضز چٍٍٛ٘ي ٟٔابجطت، ظ٘اسٌي ٚ وٕاه    

 ;Massy and Espana, 1987: 738قاٛ٘س )  ٟٕٔي ثطاي ٟٔبجطيٗ جسيس ٔحؿٛة ٔي

Salaff and Siu-Lun, 1999: 299 .) 

( وٝ زاضاي تأثيط -511/0افعٖٚ ثط ايٗ ٘هبي  تحميك ٘كبٖ زاز وٝ ٔهغيط زضآٔس )ثب اثط وُ 
(، ٚضاقيت  -363/0ٔٙفي ثط ٌطايف ثٝ ٟٔبجطت اؾت، ٔهغيطٞبي ٔبِىيت ظٔيٗ )ثب اثاط واُ   

ُ   -274/0ُ قغّي )افطاز قبالالٖ( )ثب اثط و (، فضاٛيت زض  -240/0(، ٔست البٔت )ثاب اثاط وا
( -068/0( ٚ تقساز فطظ٘ساٖ )ثب اثاط واُ   -072/0(، ؾٗ )ثب اثط وُ -150/0ٟ٘بزٞب )ثب اثط وُ 

زاض ثط ٌطايف ثٝ ٟٔبجطت ٞؿاهٙس. يقٙاي افاطاز ٔبِاه ظٔايٗ،       ٘يع زاضاي تأثيط ٔٙفي ٚ ٔقٙي
زٞبي ضٚؾهبيي، ؾٗ ٚ فطظ٘ساٖ ثيكاهط تٕبياُ   قبالُ، ثب ؾبثمٝ البٔت ظيبز زض ضٚؾهب، فضٛ ٟ٘ب

وٕهطي ثٝ ٟٔبجطت زاض٘س. تأثيط ٔهغيطٞبي اقاهغبَ ثيىابضي ٚ فماط زض تحميمابت جالِيابٖ ٚ      
( اقبضٜ قسٜ اؾات. زض تحميمابت زيٍاط ثاط ٘ماف ٚ تأثيطٌاصاضي       89: 1386ٔحٕسي يٍب٘ٝ )

يٗ، تٙٛؿ زضآٔاسي ٚ  ؾبذهبض اجهٕبفي الههبزي ذب٘ٛاضٞب، ٘ٛؿ ٔقيكت ٔب٘ٙس اٍِٛي ٔبِىيت ظٔ
(. Devereux, 2007: 66ٞبي اجهٕبفي ثط تٕبيُ ثٝ ٟٔبجطت تأويس قاسٜ اؾات )   ؾبظٔبٖ

ثٝ عٛض وّي ٘هبي  تحميك ضٕٗ تأييس ٔسَ ٘ؾطي تحميك، ثيبٍ٘ط ايٗ اؾت واٝ تهإيٓ ثاٝ    
 ٌيطز.ٟٔبجطت زض ثيٗ ضٚؾهبييبٖ قٟطؾهبٖ ظاثُ زض چبضچٛة ٘ؾطيٝ زفـ ٚ جصة نٛضت ٔي

 قٛز؛ كٟٙبزٞبي تحميك ثٝ قطو ظيط اضائٝ ٔيتطيٗ پئٟٓ

 ٝٛ٘ي ثيكهط پبؾرٍٛيٖب اشٖٞب زاقه جٛز ٘هبي  ٘كٖب زاز وٝ ثب قطايظ وٙ س وٝ ٝث ذبعط٘  ٘ا
٘جٛز فطنت يت ثبيس  زضآٔس زض اثط  ِٛٚ ٙبثطايٗ ٟٕٔهطٗي ا ٞبي قغّي، ٌطايف ٝث ٟٔبجطت زاض٘س. ث

ٓٞبي قغّي زض ٔٙبعك ضٚؾه ٌصاضي جٟت تٛؾقٝ فطنت ؾطٔبٝي ؾبظي اقهغَب زض ٔقبزٖ  بيي ثبقس. فطٞا
ٙيٗ ؾطٔبٝي ضظي ثبيس ٔٛضز  ٚ ٕٞچ ٌصاضي زض تٛؾقٝ نٙبـي ضٚؾهبييٚ  نٙبـي زؾهي پؽ اظ اقهغَب وكٚب
ٌيطز.  تٛجٝ لطاض 

 س ؾفَب ٙبـي زؾهي ٔبٙ٘ ؾقٝ ن ٌطي وٝ ؾبثمٝ تبضيري آٖ زض ٔٙغمٝ ٞٓ ٚجٛز زاضز تكٛيك ٛت
ٕبيت ٚ تمٛيت ٚ ت ٘يع ح   ٚ يبظٔٙس )قٟط ؾٛذهٝ( س فطـ زؾهجبف. ايٗ ٟٔٓ٘  ٔبٙ٘ ٛؾقٝ زيٍط نٙبـي 
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ٍٜب ٛٝ٘ اظ عطيك پبي ٛظـ وبضثطزي )ثطاي ٕ٘ ٛظـ ٔآ ٛـظ حطفٝ -ٞبي فٙي ٞبي ٔآ ٞبي  اي ضٚؾهبيي يب ٔآ
ٖ، ٔقطفي اٗي ٔحهٛالت ثب ضٚيىطز ثط٘سؾبظي زض لِبت  تطٚيجي( فقبالٖ زض اٗي ظٔيٙٝ يب ٔهمبضيب

ٍٜب بيك ٛاضٜ ٕ٘ يع  ٞب ٚ جكٙ ٚ٘ي ضؾبٝ٘ٞب ٚ٘  ٔب٘سٞي نٙقهٍطٖا ٔحّي زض لِبت تقب ٞبي تِٛيسي ٝث  ٞب، ؾب
ٟبزٜ ٔيٗ٘  ٖٛا ؾبظٚوبض تب  ٞبٚ  ثبظاضضؾب٘ي جٕقي ٔحهٛالت تِٛيسي اؾت.  فٙ

 ٖٛا يه ؾبظٚوبض اثجبت قسٜ پيكٟٙبز ٔي ٜب ٝث فٙ ٚيىطز  قٛز، زؾٍه ٞبي ٔؿئَٛ ٔحّي ثب ض

ٚ  وبٞف ٔحطٚٔيت ٔٙغمٝ زض ؾغح  ،فمطظزايي ٚ  ٔٙغمٝضٕٗ ٔقطفي  ٔيٙٝ حضٛض  ّٔي اي، ظ
ٙيبز ثطوتٚ  ؾطٔبٝي ٘ٙس ث ٞبيي ٕٞب ٟبز  ٘ بفيٚ  ٖٙب اجٕه ؿهٖب وٝ زض  وبضآفطي ٌصاضٖا ذبضجي ) اظ وكٛض افغ٘ب

ي ضخ زازٜ اؾت( ضا  ثطاي ؾطٔبٝي ٛاحي ٔطظي اؾهبٖ ذطاؾبٖ قِٕب ِٛس ٚ پيكجطز اقهغبَٚ   ٘ ٌصاضي ٔ
ٙٙس.  وؿت ٓ و ٔٙغمٝ فطٞا  ٚوبض زض 

 ز ُ ٛٔا ٞبٖٔٛ افقٝ ٔجسا عٛفٖبيىي اظ ف ٞبي قٗ اؾت وٝ زض اثط ذكه قسٖ زضيبچٝ 
٘بٔٝ  يبظٔٙس تسٚيٗٚ  اجطاي يه ثط ثيكهط ٞٓ قسٜ اؾت. ثي تطزيس ٔمبثّٝ ثب اٗي ثحطٖا ظيؿت ٔحيغي٘ 

جطزي احيبي ظيؿت ي زض لِبت احيب ٚ تٛؾقٝ پٛقف ٌيبٞي،  ضٞا ٔحيغي ٔٙغمٝ زض قطايظ ذكىؿِب
ٙبـث آثي ٚ ٘ ٞب ٚ ٔ  ؾبيط اؾت. حفؼ آثريع

 ٕٝيت ثؿعايي ثطذٛضزاض اؾت. احساث ثبظاضچٝتمٛيت ثبظاضچ ٞبي  ٞبي ٔطظي فقبَ زض ٔطظ اظ ٞا
ٔٙبعك ٔؿهقس، ثب تٛؾقٝ ظيطؾبذت ِٚت ٚ ٘يع جّت ٕٞىبضي ؾطٔبٝي ٔطظي زض  ٌصاضٖا  ٞب تٛؾظ ز

َٕب ٔقبفيت يت ذهٛني، اف ِٛٚ ٌب٘ي زؾت وٓ ثطاي يه زٚضٜ اثهسايي، ا ٝ وبال ثركي ٝث فطض ٞبي ثبظض
ِٛيسوٙٙسٌٖب ٔحّي ثطاي حضٛض زض  ٚ  ت ٖب ٘يع اضجيحت زازٖ ٝث ثبظضٌ٘ب ٚ ٔحهٛالت ثب ويفيت ٔحّيٚ  

ز. تمٛيت تطاظ تجبضي اٗي ثبظاضچٝ س ٛث ٛٞا يبثي ٚ  ٞب ٝث ٘فـ الههبز ٔحّي اظ عطيك ظٔيٙٝ ثبظاضچٝ ٔفيس ذ
ٔٙغمٝ ٕٔ ٞب ٚ ٔعيت ٚوبض ٔحّي ثط ٔجٙبي فطنت ٞبي وؿت تٛؾقٝ ذٛقٝ  قٛز. ىٗ ٔيٞبي 
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