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 چکیذُ

ثبقس. الظهِ ضؾيسى ثِ تَؾؼِ ؾطهبيِ اختوبػي يىي اظ ػَاهل هْن زض تَؾؼِ پبيساض ضٍؾتبيي هي
ثبقس. زض ايي هغبلؼِ ًيع ثب پبيساض ضٍؾتبيي تَخِ ثِ ؾطهبيِ اختوبػي، ضفبُ التهبزي ٍ اختوبػي هي

ّبي اختوبػي ثط ضفبُ التهبزي ٍ حليلي، ثِ ثطضؾي اثطات ؾطهبيِاؾتفبزُ اظ ضٍـ تَنيفي ٍ ت
قطلي پطزاذتِ قس. خبهؼِ آهبضي قبهل ذبًَاضّبي اختوبػي ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي زض زّؿتبى هيبًىَُ

ذبًَاض  ؾطپطؾت 103. (=1700Nثبقس )ضٍؾتبيي زّؿتبى هيبًىَُ قطلي زض قْطؾتبى پلسذتط هي
ّب، اظ زُ ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتربة گطزيس. ثطاي تدعيِ ٍ تحليل زازُگيطي تهبزفي ؾبثِ ضٍـ ًوًَِ

زٍ ضٍـ آهبض تَنيفي ٍ آهبض اؾتٌجبعي )ضطيت هَضيؽ، ّوجؿتگي پيطؾَى، ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ 
ٍ تحليل هؿيط( اؾتفبزُ قس. ًتبيح حبنلِ اظ تدعيِ ٍ تحليل اعالػبت ثسؾت آهسُ ًكبى زاز وِ 

ضاّبي ضٍؾتبيي زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِ زض ؾغح هغلَثي لطاض زاضز. هيعاى ؾطهبيِ اختوبػي ذبًَ
ي هؼٌبزاضي ٍخَز زاقتِ ّوچٌيي ثيي ؾطهبيِ اختوبػي ٍ ضفبُ ذبًَاضّب زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضاثغِ
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ّبي ؾطهبيِ اختوبػي، هكبضوت اختوبػي ثيكتطيي تبثيط ٍ اًؿدبم اختوبػي ووتطيي ٍ اظ هيبى هَلفِ
 ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي زاقتِ اؾت. تبثيط ضا ثط ضفبُ

هؿيط، زّؿتبى اختوبػي، ضفبُ التهبزي ٍ اختوبػي، هسل تحليلؾطهبيِ:  ٍاطگاى کلیذی

 قطلي هيبًىَُ

 

 هقذهِ

تأهيي اختوبػي خعء  ٍ ضفبُ ّبيثطًبهِ انالح هٌظَض ثِ ؾغح ضفبُ ذبًَاضّب ؾٌدف
اًدبم ايي  .(Courvisanos and Martin, 2005: 9)ثبقس اؾبؾي ّط خبهؼِ هي ًيبظي
 انلي ٍظيفِ خبهؼِ الكبض توبهي ظًسگي ثطاي هٌبؾت قطايظ ّب ٍ فطاّن ًوَزىثطًبهِ

. ثِ عَضي وِ ( 22: 1388ػوطاًي ٍ ّوىبضاى، )قَز هي تلمي وكَضّب ٍ هؿؤالى وبضگعاضاى
اؾت  اختوبع ّط ثطاي ضطٍضي ٍ الظم زؾتيبثي ثِ ضفبُ التهبزي ٍ اختوبػي ػبهلي

(Midgely, 2000: 25)ثباليي ؾط ظًسگي ٍ اهٌيت ؾالهت، احؿبؼ اظ ؛ وِ زض آى فطز 
 هثجت ٍضؼيت تطؾين زض ايٌْب . ؾْن(Hewstone et al, 2015: 352)ثبقس  ثطذَضزاض
. اهطٍظُ ثطاي (203: 1389، افتربضيالسييضوي)قَز تلمي هي هْن اضظقي ثركي، اعويٌبى

تساثيط گًَبگًَي اًسيكيسُ قسُ  زض ضٍؾتبّب الساهبت ٍزؾتيبثي ثِ ضفبُ ٍ تَؾؼِ ّط چِ ثيكتط 
اؾت، ضاّىبضّبيي ثطاي افعايف تَليس، ثْجَز ؾغح زاًف، انالح قجىِ اضتجبعي، افعايف 

ثركي ثِ التهبز ضٍؾتبيي اضائِ گطزيسُ ظايي، وبّف فمط ٍ ًبثطاثطي ٍ تٌَعزضآهس ٍ اقتغبل
ٍضي ٍ ضؾيسى ثِ تَؾؼِ ثبػث افعايف ثْطُ(، وِ زض ًْبيت 8: 1387اؾت )اظويب ٍ ّوىبضاى، 

 پبيساض، تَؾؼِ ضٍيىطز اؾبؼ . ثط(Basu, 2013: 1)قَز پبيساض ثطاي هٌبعك ضٍؾتبيي هي
عيف  يزض ثطگيطًسُ خبهؼِ هحلي هؼيكت ثِ ثْجَز ثركي ثطاي ذبًَاضّب ّبيؾطهبيِ
 اؾت اختوبػي هبلي ٍ اًؿبًي، فيعيىي، عجيؼي، ؾطهبيِ لجيل اظ ّب،ؾطهبيِ اظ ٍؾيؼي

(Solesbury, 2003:6) ّبي اختوبػي ّب ٍ ؾبظُثِ زليل قجىِ اختوبػي ؾطهبيِ. زض ايي ثيي
 ؛ ٍ چَى(Dzanja et al, 2015: 165)ثبقس يىي اظ ػَاهل هْن ثطاي زؾتيبثي ثِ ضفبُ هي

 ثِ ؾبذتبضّب ٍ زؾتيبثي زاذل زض ّوىبضي ثطاي ؾبظيظهيٌِ ٍ ػبهالى الساهبت تؿْيل
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. ايي (Khana, 2011: 11)ثبقس ؾبظز زاضاي اّويت ثيكتطي هيهي هوىي ضا بلذ اّساف
 ٍ پيلتي)ثبقس خبهؼِ هي ثرف اًؿدبم ٍ تَؾؼِ حيبتي ػٌبنط تطييهْن اظ ؾطهبيِ يىي

ثبقس هْن پبيساضي ًَاحي ضٍؾتبيي هي اثعاضّبي اظ . ثغَضي وِ(119: 1393 ثطٍهٌس،
(Hawdon and Ryan, 2009:526)ِوبّف  ثبػثثِ عَض لبثل تَخْي اختوبػي  . ؾطهبي

 :Aremu, 2014)قَز هي ضٍؾتبيي ذبًَاضّبي ، زض ثيي(Dzanja et al, 2015: 165)فمط 

-تبثيط هي ّبهؼبـ افطاز ٍ ذبًَازُ اهطاضؾغح ثط  ٍ غيط هؿتمين ثِ عَض هؿتمين. ّوچٌيي (8

تطي ًؿجت ثِ ؾطهبي هْن ثؿيبض ًمكي اختوبػي، . ؾطهبيِ(Kifle et al, 2016: 25)گصاضز 
ؾطهبيِ  غيبة ( ٍ زض25: 1396وٌس )احوسي، هي ايفب خَاهغ ٍ ّبؾبظهبى زض اًؿبًي ٍ فيعيىي

 ؾطهبيِ اختوبػي، ٍ ثسٍى زٌّسهي زؾت اظ ضا ذَز اثطثركي ّبؾطهبيِ ؾبيط اختوبػي،

ط ٍ قًَس )ذوهي زقَاض ٍ ًبّوَاض التهبزي ٍ فطٌّگي تىبهل ٍ تَؾؼِ ّبيپيوَزى ضاُ
 ضفبُ زض ًَاحي ضٍؾتبيي تأهيي ّبيثطًبهِ گؿتطـ ٍ (. ّوچٌيي تَؾؼ96ِ: 1390ّوىبضاى، 

 اختوبػي، التهبزي، تَؾؼة اّساف تحمك ثبلمَُ ٍ ّبياضتمبي تَاًبيي زض هؤثط ػَاهل خولِ اظ
آيس. لصا الظم اؾت ثِ ًمف ٍ اّويت ؾطهبيِ اختوبػي زض ضفبُ هي حؿبة وكَضّب ثِ فطٌّگي

 وِ ًوَز ّسايت ؾَيي ثِ ضا ضٍؾتبيي خبهؼِ ثبيس ّبي ضٍؾتبيي تَخِ قَز. ثٌبثطاييذبًَاض
 اًگيعقي ًظبم ايدبز ثب ضٍؾتبيي ّبي هىبى زض آًبى ضفبّي ٍ حيبتي ًيبظّبي ٍ هؼمَل ذَاؾتِ

ثِ ّويي  .قَز ؾبظهبًسّي ٍ هْيب ضٍؾتبيي وبض ٍ وؿت هٌبؾت، هكبضوت آًبى زض فضبي
زض ضفبُ ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي ٍ تالـ  ؾطهبيِ اختوبػي اثطات ز ٍاظ وبضثط زضؾت زليل زضن

 ٍ خْبى ثؿيبضي ايطاى زض ًوبيس. تبوٌَىّب الظم ٍ ضطٍضي هيثطاي افعايف ايي لجيل ؾطهبيِ
 ثطضؾي ٍ هغبلؼِ آى ضا هَضز تبثيطات ؾطهبيِ اختوبػي ٍ ّبيپيبهس ٍ زاًبى اثطاتخغطافي اظ

(، ظًگٌِ ٍ 1391(، فطاّبًي ٍ ّوىبضاى )1390ٍ ّوىبضاى )اًس هبًٌس پَضهحوسي زازُ لطاض
(، 2008) 1( ٍ ّوچٌيي چبًگ1396، احوسي )(1394پَض ٍ ّوىبضاى )(، ًيه1393ّوىبضاى )

(، هٌبؾيت ٍ 2010) 1(، خطزى2010ٍ ّوىبضاى ) 4(، گيلَهؿط2009) 3(، لَهي2009) 2ثطًٍي
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غبلؼبت اًدبم قسُ اػن اظ زاذلي ٍ (. هطٍض ه2015ٍ ّوىبضاى ) 3( ٍ زظاًدب2011) 2خطزى
ثِ ثطضؾي اثطات ؾطهبيِ اختوبػي ثط اي ضاخغذبضخي حبوي اظ آى اؾت وِ تبوٌَى هغبلؼِ
 ضفبُ ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي نَضت ًگطفتِ اؾت.

 هباًی ًظشی 

آى  اختوبػي ٍخِ زض ؾطهبيِ هفَْم اظ اؾتفبزُ ضٍؾتبيي تَؾؼِ زض هْن ّبيخٌجِ اظ يىي
 ثِ 1990زِّ  زض ثطخؿتِ عَض ثِ اختوبػي ي(. ؾطهبي79ِ: 1385آهبيف، هطوع هلي) اؾت

. فىَيبهب (Khanh, 2012: 11)قس  هغطح اختوبػي خبهؼِ ياظ ؾطهبيِ خسيسي قىل ػٌَاى
 هٌظَض زؾتيبثي يىسيگط ثِ ثب وبض ثطاي افطاز تَاًبيي ػٌَاى ثِ ضا اختوبػي ( ؾطهبي8ِ: 2008)

 :Grootaert and Bastelaer,2002) وٌسهي تؼطيف هبىؾبظ ٍ گطٍُ زض هكتطن اّساف ثِ

 زاضايي ٍ ػوَهي وبالي يه ػٌَاى ثِ ؾطهبيِ اختوبػي ،4ولوي ٍ ثَضزيَ زيسگبُ اظ .(45
. (Ognibene, 2010: 6)قَز هي ثلٌسهست اًجبقتِ ي ظهبًيزٍضُ زض وِ اؾت هغطح خوؼي

وِ وٌف اختوبػي ضا تؿْيل ّبيي اظ ؾبذتبض اختوبػي اؾت ؾطهبيِ اختوبػي قبهل خٌجِ
 ,Chuang)گصاضز وطزُ ٍ هٌبثؼي ضا خْت زؾتيبثي هطزم ثِ اّسافكبى زض اذتيبض آًْب هي

 ثِ ًبهلوَؼ گصاضيؾطهبيِ يه لبلت زض تَاىهي ضا اختوبػي ؾطهبيِ ضٍ. اظ ايي(2008:1322
 تَؾؼِ ٍ اختوبػي ضٍاثظ اؾبؼ ثط تَؾؼِ هٌبثغ يهجبزلِ زض لَي گطيه تؿْيل ػٌَاى
فطزي، ذبًَازگي، اختوبػبت  هرتلف ؾغَح زض ،(Looman, 2009: 46)هحلي  ّبيقجىِ
لطاضزاز )پَضهحوسي ٍ ّوىبضاى،  تَخِ هَضز هلي ٍ ايّوؿبيگي، هٌغمِ ٍ ٍاحسّبي هحلي
-ّب هيطـًگ ّب،ضظـا ٌّدبضّب، ىولضا ه اختوبػي يؾطهبيِ(. هًَبؾيت ٍ خطزى 3: 1390

 تَاًبيي ػٌَاى ثِ ضا اختوبػي ؾطهبيِ فَوَيبهب،. (Munasib and Jordan, 2011: 36)زاًٌس 

 تؼطيف ؾبظهبى ٍ گطٍُ زض هكتطن اّساف ثِ زؾتيبثي هٌظَض ثِ يىسيگطض ثب وب ثطاي افطاز
-ِؾطهبي يه لبلت زض تَاىيه ضا اختوبػييِ ؾطهب. ثٌبثطايي (Arbab, 2011: 16)س وٌيه

                                                                                                                                  
1- Jordan 

2- Munasib and Jordan 

3- Dzanja 

4- Bourdieu and Coleman 
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 ضٍاثظ اؾبؼ ثط تَؾؼِ هٌبثغ يلِهجبز زض لَي گطلتؿْي يه ػٌَاى ثِ ًبهلوَؼ گصاضي

ػٌَاى  ثِ تَاًسيه؛ وِ (Looman, 2009: 46)زاًؿت  هحلي ّبيقجىِ يِتَؾؼ ٍ اختوبػي
هٌبثغ  ثِ هتفبٍت زؾتطؾي زض آى وبضثطز ٍ زيگطاى ثب ضٍاثظ زض ػوسي گصاضيِؾطهبي هحهَل

يىي اظ . (Brunie, 2009: 3)س زّ لطاض هسًظط ضا گطٍّي ٍ فطزي هٌبفغثتَاًس  ثبقس ًْفتِ
ّب ييط ذالف ؾبيط زاضاوِ ث ايي اؾت، اختوبػيؾطهبيِ ثِاًسضوبضاى تَؾؼِ زؾت تَخِزاليل 

. ؾطهبيِ (Dzanja et al, 2015: 175)اي زض ثط ًساضز ، ثطاي زؾتيبثي ثِ آى ّعيٌِهبًٌس ظهيي
ظًس ٍ از ضا ثِ ّن پيًَس هياي ػيٌي وِ افطاختوبػي زاضاي زٍ هَلفِ اؾت: اٍل ؾبذتبض قجىِ

. (Payton, 2003: 11-14)زٍم: يه ًَع پيًَس شٌّي هثجت ٍ ًبقي اظ اػتوبز ثيي افطاز اؾت 
. هكبضوت ٍ (Hamilton, 2005: 254)اًؿدبم  ٍ اػتوبز آى ػجبضتٌس اظ: هكبضوت، اثؼبز

 (.1. قىل )ثبقسّبي ػيٌي ٍ اػتوبز خع هَلفِ شٌّي ؾطهبيِ اختوبػي هياًؿدبم خع هَلفِ

 
 (: ابؼاد ػیٌی ٍ رٌّی ػشهایِ اجتواػی1ؿکل )

ّبي ؾطهبيِ اختوبػي قبهل هكبضوت، اػتوبز ٍ اًؿدبم اختوبػي هي ثبقٌس  قبذم
اٍليي قبذم ؾطهبيِ اختوبػي هكبضوت اؾت. هكبضوت (. 48: 1389)عبلت ٍ ّوىبضاى، 

ًٍس ٍ ّوىبضاى، زيٌِيىي اظ ػٌبنط تكىيل زٌّسُ لسضت خَاهغ ٍ تَاًوٌسؾبظي خبهؼِ )آ
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(. 98: 1396ظازُ، ( ٍ ثِ ػٌَاى هَلفِ وليسي زض فطايٌس تَؾؼِ اؾت )ضاٌّوب ٍ ػجساهلل7: 1392
هكبضوت ثِ هؼٌبي ّوىبضي چٌس ؾَيِ ثيي ثرف ذهَني، ػوَهي يؼٌي هطزم ٍ ًْبزّبي 

اختوبػي،  ّبيقجىِ (؛ وِ ثبػث گؿتطـ119: 1393هطزهي اؾت )ظًگٌِ ٍ ّوىبضاى، 
 ثبػث ًْبيت زض وِ قَزّب هييىپبضچگي هٌبثغ ثيي افطاز ٍ گطٍُلِ اعالػبت، ٍحست ٍ هجبز

. قبذم هْن زيگط اػتوبز ثيي افطاز (Dzanja et al, 2015: 168)قَز آًْب هي ضفبُ ثْجَز
وٌس، يه قبذم ثؿيبض هْن هحؿَة اي قسى هياؾت. چَى اػتوبز ووه ظيبزي ثِ قجىِ

. اػتوبز زاللت ثط اًتظبضات ٍ تؼْسات اوتؿبثي ٍ تبييس قسُ ثِ (Payton, 2003: 14)قَز هي
ّب ٍ ًْبزّبي هطثَعِ ثِ  لحبػ اختوبػي زاضز، وِ افطاز ًؿجت ثِ يىسيگط ٍ ًؿجت ثِ ؾبظهبى

قبى زاضًس. اػتوبز زاضاي زٍ ثؼس اؾت. اهٌيت قرهي، اًتظبض ّوىبضي ٍ ؾَز ظًسگي اختوبػي
(. اػتوبز اًتظبض زٍعطفِ زض زضٍى يه خبهؼِ هؼيي 34: 1392هتمبثل )فطاّبًي ٍ ّوىبضاى، 

پَض ٍ اؾت وِ زض آى ضفتبضّبي هكبضوتي هجتٌي ثط ٌّدبضّب ثِ نَضت ػطفي ٍخَز زاضز )ًيه
 خوؼي تَافك ثط زاللت اختوبػي اًؿدبمثبقس. (. قبذم ؾَم اًؿدبم هي4: 1394ّوىبضاى، 

 ًبظط ول زض اًؿدبم ػجبضتي ثِ(. 12: 1392ٍ ّوىبضاى،  ازُظخوؼِ اهبمزاضز ) خبهؼِ يه هيبى

 يبفتِ توبيع ّبيفطٌّگ ذطزُ ٍ ّبگطٍُ وٌكگطاى، هيبى هتمبثلغِ ضاث الگَي ٍ هيعاى ثِ
( ٍ ثبػث ايدبز اتحبز ٍ ًعزيىي ٍ ّوسلي ثيي 53: 1388انفْبًي ٍ ّوىبضاى، قيطي)گل

 ثطاي ضٍؾتبيي خَاهغ ؾبظيٍ زض تَاًب (Gulumser et all, 2010: 6)قَز افطاز ٍ گطٍّب هي
 ثطاي تالقي ػٌَاىثِ ظيؿت هحيغي ٍ اختوبػي التهبزي، ّبيثِ چبلف پبؾد ٍ هسيطيت
 ظيبزي ٍ هتؼسز . هعايبي(Jordan et all, 2010: 146)وٌس هي پبيساض ػول يتَؾؼِ تضويي

 ذتيبضزض ا اختوبػي ؾطهبيِ ػوسُ ٍ انلي ثطقوطز. هعيت اختوبػي ؾطهبيِ ثطاي تَاىهي ضا
 انلي ًمف وِ اؾت ثبظيگطاًي ثطاي اًسن ظهبى ٍ پبييي ّعيٌِ ثب ظيبزي اعالػبت گصاقتي

 ؾطهبيِ زازى لطاض اذتيبض زض ثط ػالٍُ اختوبػي ؾطهبيِ. وٌٌسهي ايفب اختوبػي زض ؾطهبيِ ضا
 ًوبيس.هي فطاّن ًيع ضا آى ٍ اضظيبثي تحليل ّبيظهيٌِ

 اختوبػي ًيبظّبي تطيياؾبؾي اظ ضفبُ خبهؼِ ّط ثبقس. زضهتغيط زيگط تحميك ضفبُ هي
: اظ اؾت ػجبضت ضفبُ(. 78: 1381 خَ،حك)ثبقٌس  زاض ثطذَض آى اظ ثبيس خبهؼِ افطاز وِ اؾت

: 1383 ظيجبيي، ٍ عطاظوبض) ظًسگي اهىبًبت ٍ تؿْيالت وؿت زض تَاًبيي ٍ ذطيس لسضت
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 ثِ ضاخغ خسي نَضت ثِ ٍاًكٌبؾبىض ٍ آهبضزاًبى التهبززاًبى، وِ اؾت زِّ ؾِ حسٍز (.147
 ًكبى 1974 ؾبل زض اؾتطليي ضيچبضز وِ ٌّگبم آى اظ ٍالغ زض. وٌٌسهي ثطضؾي ٍ ثحث ضفبُ
 ثبثبظازُ) يبثسًوي افعايف آًْب زضآهس افعايف ًؿجت ثِ ّباًؿبى ضضبيت ٍ قبزي وِ زاز

الساهبت  ٍ قبزوبهي ثْساقت، ؾالهت، هؼيكت، اهٌيت، ثب ضفبُ(. 53: 1389 ذطاؾبًي،
 198زِّ  اختوبػي زض ضفبُ . هفَْم(203: 1389 السيي افتربضي،ضوي)اؾت  ّوطاُ تىويلي

تَؾؼِ  ثب هطتجظ ّبيضقتِ ؾبيط ٍ قٌبؾبى، التهبززاًبى خبهؼِ ػاللِ هَضز خسي نَضت ثِ
 احؿبؼ فطز اظ وِ اؾت آى اختوبػي ضفبُ هْن ّبياظ ٍيػگي يىي .اؾت گطفتِ لطاض

. (Hewstone, and strobe, 2001: 56)ثباليي ثطذَضزاض ثبقس  ؾطظًسگي ٍ اهٌيت ؾالهت،
 آى اظ ثبيس افطاز خبهؼِ وِ اؾت اختوبػي ًيبظّبي تطيياظ اؾبؾي خبهؼِ ّط زض اختوبػي ضفبُ

 لزلي ّب،زٍلت يتطياظ هَفك يبضيوِ ثؿ ايثِ گًَِ(. 78: 1381خَ، ثبقٌس )حك ثطذَضزاض
ي پَضعبّطزاًٌس )يؾغح ضفبُ آًْب ه فيهطزم ٍ افعا يثْجَز ظًسگ ذَز ضا، ّبيثطًبهِ كيتَف

 يه ثؿتط زض ٍ هتي يه زض تَاىتٌْب هي ضا اختوبػي ضفبُ ضٍ ايي (. اظ45: 1391ٍ ّوىبضاى، 
لصا ضفبُ اختوبػي ػجبضت اؾت اظ هدوَػِ . (Midgely, 2000: 25)وطز  خبهؼِ، تؼطيف
ّبي اؾت وِ زض لبلت هَؾؿبت ّب ٍ ؾيبؾتًبهِاي اظ لَاًيي، همطضات، ثطؾبظهبى يبفتِ

ضفبّي ٍ ًْبزّبي اختوبػي ثِ هٌظَض پبؾرگَيي ثِ ًيبظّبي هبزي ٍ هؼٌَي ٍ تبهيي 
 اّساف اظ (. اظ ؾَي زيگط يىي75: 1386قَز )ضثبًي ٍ ّوىبضاى، ّب اضائِ هيؾيبؾت اًؿبى

: 1389هَاليي ٍ هطازي، ثبقس )هي خبهؼِ التهبزي زض ضفبُ افعايف التهبزي ًظبم ّط هْن
ؾطهبيِ »(. زض فطايٌس افعايف ضفبُ التهبزي ٍ اختوبػي هتغيطّبي اختوبػي ثِ ذهَل 113

اي ثسٍى هكبضوت هحلي هطزم، وٌس، چطا وِ ّيچ تَؾؼِ يهًمف وليسي ايفب « اختوبػي
(. ؾطهبيِ 27: 1391گيطز )فطاّبًي ٍ ّوىبضاى،  يًوضضبيتوٌسي ٍ اػتوبز اختوبػي قىل 

-تَاًب هي ضا آًْب، افطاز ثِ ّبييتَاًبيي ٍ ّبهْبضت وؿت ثطاي افطاز زازى تغييط ثب توبػي،اخ

خولِ:  اظ هرتلف، ّبيقيَُ (. ث465ِ: 1377)ولوي،  وٌٌس ضفتبض خسيس ّبيقيَُ ثِ تب ؾبظز
 :Khanh, 2011) ايِقجى ضٍاثظ ٍ ٌّدبضّب ػتوبز،ي اپبيِ ثط اختوبػيّبي ىؾبظهب يدبزا

 ضٍاثظ يب ٍ هسًي، ظطفيت ثط تبثيط ؛(Brunie, 2009: 3) گطٍّي ٍ فطزي هٌبفغتؿْيل ؛ (11

؛ (Ognibene, 2010: 3) لسضت ؾبذتبض ٍ هطزم ٍ اخطايي هسيطيتي، ّبيثرف ثيي والى
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يىپبضچگي ٍ  ؛ افعايف(Gulumser  et al, 2010: 4) خبهؼِ زاذل زض هتمبثل ضٍاثظ ٍ اػتوبز
 ظطفيت ًظبم اضتمبء اختوبػي، -ؾيبؾي اًفؼبل اظ يكگيطيهسيطيت، پ هكبضوت، تؿْيل

(؛ اظ 31: 1390ظازُ ٍ وطهي، اػتوبز )ػجبؼ تؼويك ٍ هلي َّيت اضتمبي ٍ تثجيت ؾيبؾي،
 ػبهل يه ػٌَاى ثِ؛ ّوچٌيي (Spellebrg, 2001: 10)عطيك ضٍاثظ ٍالؼي وٌكگطاى 

ًَاضّبي ضٍؾتبيي زاضز. ضفبُ ذب هؿتميوي زض ؛ ًمف(Aylward, 2009: 15) ثرف اًؿدبم
 اؾبؼ هكبضوت ٍ ّوىبضي، ّويبضي، ّوعيؿتي ثط آى تمَيت ٍ اختوبػي ؾطهبيِ ثٌبثطايي

افعايف ضفبُ ٍ تَاًوٌسي ٍ ثِ  ّبيظهيٌِ تَاًسهي نويويت ٍ آهيع، اًؿدبم، اػتوبزهؿبلوت
 ؾبظز. هْيب تجغ ثبػث تَؾؼِ ًَاحي ضٍؾتبيي ضا

 ّاٍ سٍؽ هَاد

لؼِ زض هحسٍزُ ؾيبؾي زّؿتبى هيبًىَُ قطلي اظ تَاثغ ثرف ضٍؾتبّبي هَضز هغب
ؾطقوبضي ثط اؾبؼ ثبقس. ايي زّؿتبى اؾتبى لطؾتبى هي زضهؼوَالى قْطؾتبى پلسذتط 

اؾت. هؼيكت اوثط ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي ايي   ًفط خوؼيت ثَزُ 8909، زاضاي 1395 ؾبل
ًػاز ٍ ّوىبضاى، ثبقس )عَالثيّبي خبًجي آى هيهٌغمِ ٍاثؿتِ ثِ ثرف وكبٍضظي ٍ فؼبليت

 ًوًَِ آٍضزُ قسُ اؾت. يضٍؾتبّبّبي خوؼيتي (، ٍيػگي1) خسٍل(. زض 69: 1396

 ّای جوؼیتی سٍػتاّای هَسد هطالؼِ دس دّؼتاى هیاًکَُ ؿشقی(: ٍیظگی1جذٍل )

 تؼذاد ًوًَِ جوؼیت خاًَاس سٍػتا سدیف

 21 471 102 للؼِ ًهيط 1

 14 317 70 ؾطاة ػجسالؼلي 2

 8 152 43 ضيربى يه 3

 3 78 17 خبزٍآة 4

 4 79 18 هْسي ذبى 5

 3 60 14 پكت تٌگ وطز ػليًَس 6

 7 175 38 احوسآثبز 7

 7 115 35 ضيربى زٍ 8

 16 468 78 چوكه ظيط تٌگ 9

 5 165 27 زّليح آثؿطز 10

 2 44 9 ضحوت آثبز 11

 13 328 62 ذليل اوجط 12
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 1397 تحقیق، ّاییافتِ ٍ 1395ایشاى  آهاس هشکض: هٌبغ

 
 (: ًقـِ دّؼتاى هیاًکَُ ؿشقی ٍ سٍػتاّای ًو2ًَِؿکل )

 -تَنيفي»، زض چبضچَة ضٍـ «ضٍـ»اظ ًظط  ٍ تحميك حبظط اظ ًظط ّسف وبضثطزي
 ثَزُ اؾت.« هيساًي»ٍ « اي وتبثربًِ»آٍضي اعالػبت ثِ زٍ ضٍـ  خوغ .زاضزلطاض « تحليلي

ضٍـ . (=1700Nثبقس )قطلي هيهيبًىٍَُؾتبّبي زّؿتبى ض ّبيذبًَاضقبهل  خبهؼِ آهبضي
ذبًَاض ثِ ػٌَاى ًوًَِ  270اثتسا ثَؾيلِ فطهَل وَوطاى  وِ ثَزثِ ايي نَضت  گيطيًوًَِ

ضٍؾتبّب،  گؿتطزگيّبي خبهؼِ آهبضي ٍ قجبّت نفبت ٍ ٍيػگيثِ زليل  اًتربة گطزيس. ٍلي
 103تؼساز رويي قرهي، عجك فطهَل انالح قسُ وَوطاى ٍ ّوچٌيي ثِ ووه ت

 . اثعاضگطزيس اًتربة ًوًَِ گيطي تهبزفي ؾبزُ ثِ ػٌَاىًوًَِ ثِ نَضت ؾطپطؾت ذبًَاض
 تحليل ٍ تدعيِ ثطاي اؾتٌجبعي ٍ تَنيفي آهبض اظ .اؾت ثَزُ ًبهِپطؾف ّبزازُ گيطياًساظُ
هؿيط، ليلّبي، تحاعالػبت اؾتٌجبعي اظ آظهَى تحليل تدعيِ ثطاي. قس اؾتفبزُ ّبزازُ

قس. ضٍايي اثعاض ؾٌدف ثِ ٍؾيلِ  ّوجؿتگي پيطؾَى ٍ ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ اؾتفبزُ
 ًبهِپطؾف 35 قبهل اٍليِ ًوًَِ پبيبيي، يه ؾٌدف هٌظَض وبضقٌبؾبى اهط تبييس قس. ثِ
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 ثِ آلفبي .هحبؾجِ 1وطًٍجبخ آلفبي اػتوبز ثب ضٍـ ضطيت گطفتِ قس ٍ هيعاى آظهَىپيف
 اظ ثبالتط ( و81/0ِ( آٍضزُ قس. ثب تَخِ ثِ آلفبي ول )2ثؼبز زض خسٍل )ا ثطاي آهسُ زؾت

 .ثبقستَاى گفت وِ هميبؼ اظ پبيبيي لبثل لجَلي ثطذَضزاض هياؾت، هي 70/0

 (: هیضاى الفای هحاصبِ ؿذُ بشای ّش یک اص هتغییشّای تحقیق2جذٍل )

 هیضاى الفای کشًٍباخ  هتغیش

 79/0 ؾطهبيِ اختوبيي

 83/0 ضفبُ

 81/0 پبيبيي ول

 ( ثطاي ايي تحميك آٍضزُ قس.3ّبي خسٍل )ّب ٍ هؼطفثط اؾبؼ ازثيبت تحميك قبذم

 ّای تحقیق ّا ٍ هؼشف (: ؿاخص3جذٍل  )

 هؼشف ؿاخص هتغیش

ی
اػ

تو
اج

 ِ
های

ػش
 

اًؼجام 

 اجتواػی

 هكتطن ّبي اضظـ تغيط هيعاى ضٍؾتب، زض خلؿبت ٍ گطزّوبيي هيعاى اختوبػي، ٍظبيف اًدبم
 ٍ اتحبز هصّجي، هطاؾن زض حضَض هؿئَليت، پصيطـ ّوؿبيگبى، ضٍاثظ هيعاى ظهبى، عي

 اّبلي ثيي ّوىبضي

اػتواد 

 اجتواػی

 ثِ هطزم اػتوبز هيعاى زّيبضي، ثِ اػتوبز هطزم اػتوبز هيعاى يىسيگط، ثِ هطزم اػتوبز هيعاى
 اػتوبز هطزم اػتوبز يعاىه ضٍؾتبيي، ذسهبت هطاوع ثِ هطزم اػتوبز هيعاى زُ، اؾالهي قَضاي

 ضٍؾتب اختوبػي ًْبزّبي ثِ

هـاسکت 

 اجتواػی
هيعاى هكبضوت زض اهَض ضٍؾتب، هيعاى هكبضوت زض پطٍغُ ّبي ػوطاًي، هيعاى اضتجبط ثب 

 هيعاى ووه هبلي ٍ فىطي، هيعاى هكبضوت ثسٍى زضيبفت زؾتوعز قَضاي اؾالهي،

ّا
َاس

خاً
 ُ

فا
س

 

سفاُ 

 اجتواػی

ىبًبت ثْساقتي، هيعاى تٌَع ضغين غصايي، هيعاى تفطيح ٍ اٍلبت فطاغت ثْطُ هٌسي اظ اه
هْبخطت، گطايف ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي ثِ  ٍ هبًسگبضي ظًسگي، هيعاى هيعاى، هيعاى ؾغح

ؾجه ٍ قيَُ ظًسگي قْطي، ثْطُ هٌسي اظ اهىبًبت آهَظقي، هيعاى ضضبيت اظ ويفيت 
 ظًسگي ٍ اضتمبع ؾغح ظًسگي

سفاُ 

 اقتصادی

ضٍؾتبيي،  ذبًَاضّبي اًساظ پؽ فمط، ظطفيت وبّف هيعاى زضآهس، اًساظ، ٍضؼيت پؽ يتٍضؼ
 وكبٍضظي ٍ  ثرف زض زضآهسّب هيعاى ، (غيطُ ٍ ّب ثبًه، الحؿٌِ لطو هؤؾؿبت) ٍام زضيبفت

 ٍ ثبزٍام ههطفي وبالّبي اظ ذبًَاض، اؾتفبزُ تمبضبي ذطيس ٍ هيعاى لسضت زاهساضاي، هيعاى
 ، ؾطهبيِ(غيطُ ٍ آهَظقي، زضهبًي)ّبي ظًسگي ّعيٌِ هٌعل، هيعاى بئلٍؾ زٍام، ذطيس ون

ٍ  ًيبظ هَضز هبلي هٌبثغ تأهيي -وكبٍضظي غيط وكبٍضظي ٍ  ّبي فؼبليت تَؾؼِ ثطاي گصاضي
 ضٍؾتبيي التهبز ؾبظي تٌَع

                                                           
1- Cronbach's alpha 
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 1391  ّوکاساى، ٍ پَسجوؼِ؛ 1391، ّوکاساى ٍ طاّشی پَس؛1391، ّوکاساى ٍ ؛ افتخاسی1394ًظاد ٍ ّوکاساى، طَالبی :هٌبغ

 بحث  ٍ ّایافتِ

 ثيكتطيي وِ اؾت آى اظ حبوي ًوًَِ اي پبؾرگَيبىّبي فطزي ٍ ظهيٌِثطضؾي ٍيػگي
 اوثط تحهيالت زضنس ثَزُ اؾت؛ 9/37ؾبل ثب  40 تب 31 ثيي زٌّسگبى پبؾد ؾٌي همساض

زض  تحميك وًًَِ زضنس 8/39 اقتغبل؛ ًظط اظ ، ضاٌّوبيي ثَزُ تحهيلي هسضن پبؾرگَيبى
اظ ًظط  ٍ هطز پبؾرگَيبى زضنس 3/90 خٌؿيت ًظط اظ اًس.ّبي ظضاػي هكغَل ثَزُفؼبليت
 قس. آٍضزُ (4خسٍل ) زض وبهل اعالػبت. اًسهتبّل ثَزُ پبؾرگَيبى زضنس 5/82تبّل 

 ای پاػخگَیاىّای فشدی ٍ صهیٌِ(: ٍیظگی4جذٍل )

 دسصذ تؼذاد پاػخگَ بیـتشیي پاػخگَ هتغیش

 9/37 39 40تب  31 يؾ

 1/31 32 هسضن ضاٌّوبيي تحهيالت

 3/90 93 هطز خٌؿيت

 5/82 85 هتبّل تأّل

 8/39 41 ظضاػت قغل انلي

ّبي ّط قبذم ّبي هَضز هحبؾجِ، گَيِّبي تَنيفي، قبذمثب تَخِ ثِ يبفتِ
 ، اػتوبز88/3ؾٌديسُ قس ٍ هيبًگيي ًظطات چٌيي ثسؾت آهس. هيعاى اًؿدبم اختوبػي 

( آٍضزُ قسُ اؾت. 5اضظيبثي قس وِ زض خسٍل ) 43/4، هكبضوت اختوبػي 41/4اختوبػي 
( 6ّبي هتغيط ضفبُ ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي زض هٌغمِ ًيع زض خسٍل )اعالػبت هطثَط ثِ قبذم

 .تَضيح قسُ اؾت

 

 

 

 (: هیضاى ػشهایِ اجتواػی اص دیذگاُ پاػخگَیاى5جذٍل )

 هَلفِ فشاٍاًی گیيهیاً هیاًِ ٍاسیاًغ اًحشاف هؼیاس
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 اًؿدبم اختوبػي 103 88/3 2/4 33/0 58/0

 اػتوبز اختوبػي 103 41/4 16/4 97/0 98/0

 هكبضوت اختوبػي 103 43/4 12/4 082/0 28/0

 خوغ 103 24/4 16/4 460/0 61/0

 (: ٍضؼیت سفاُ اص دیذگاُ پاػخگَیاى6جذٍل )

 فِهَل فشاٍاًی هیاًگیي هیاًِ ٍاسیاًغ اًحشاف هؼیاس
 ضفبُ اختوبػي 103 01/4 12/4 299/1 21/1

 ضفبُ التهبزي 103 88/3 08/4 272/1 08/1

 خوغ 103 94/3 01/4 285/1 45/1

ّبي هطثَط  ؾطهبيِ اختوبػي زض ضٍؾتبّبي هَضز هغبلؼِ، زازُخْت ثطضؾي ؾغح ضفبُ ٍ 
ضٍؾتبي هٌغمِ  12( ٍ ؾطهبيِ اختوبػي 2ٍ ضفبُ اختوبػي 1ثِ هيعاى ؾغح ضفبُ )ضفبُ التهبزي
گطزيس ٍ ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ ضطيت هَضيؽ ؾغح ضفبُ ٍ  3هَضز هغبلؼِ ٍاضز ًطم افعاض اوؿل

ؾطهبيِ اختوبػي ضٍؾتبّبي هَضز هغبلؼِ ثِ تفىيه ّط ضٍؾتب هحبؾجِ قس، زض ايي هحبؾجِ 
 86/60تب  43/30ثَزًس زض عيف ضؼيف، اظ ضطيت  43/30ضٍؾتبّبيي وِ زاضاي ضطيت ظيط 

زض گطٍُ ذَة لطاض گطفتٌس. اظ ًظط هيعاى ؾغح ضفبُ  86/60يف هتَؾظ ٍ ضطيت ثبالي زض ع
ضٍؾتب زض ٍضؼيت هتَؾظ ٍ  3ضٍؾتب زض ٍضؼيت ذَة،  4ي هَضز هغبلؼِ ضٍؾتب 12اظ هدوَع 

ضٍؾتب زض  5اًس. ّوچٌيي اظ ًظط ؾطهبيِ اختوبػي ضٍؾتب ّن زض ٍضؼيت ضؼيف لطاض زاقتِ 5
اًس. ضٍؾتب ّن زض ٍضؼيت ذَة لطاض زاقتِ 3ض ٍضؼيت هتَؾظ ٍ ضٍؾتب ز 3ٍضؼيت ضؼيف، 

ضٍؾتبي للؼِ ًهيط، چوكه ظيطتٌگ ٍ ؾطاة ػجسالؼلي ّن ثِ تطتيت ثبالتطيي هيعاى  3
ضٍؾتبي ضحوت آثبز، زّليح آثؿطز ٍ خبزٍآة ثِ تطتيت  3ؾغح ضفبُ ٍ ؾطهبيِ اختوبػي، ٍ 

 (.7ٍضزًس. خسٍل )تطيي ؾغح ضا زض هٌغمِ هَضز هغبلِ ثِ زؾت آ پبييي

 هَسیغ (: ػٌجؾ ػطح سفاُ دس دّؼتاى هیاًکَُ ؿشقی با اػتفادُ اص ضشیب7جذٍل )

 سٍػتا
 ػطح سفاُ ػطح ػشهایِ اجتواػی

 ٍضؼیت ضشیب هَسیغ ٍضؼیت ضشیب هَسیغ

                                                           
1- Económic Welfare 

2- Social Welfare 

3- Excel 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjACahUKEwjm2p3Hv7fIAhXIBSwKHaa_DIY&url=http%3A%2F%2Fwww.pajoohe.com%2Ffa%2Findex.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D44309&usg=AFQjCNGV3-kFtI63ZXc36X8q1mYWOBYfsA
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 ذَة 56/68 ذَة 49/66 للؼِ ًهيط

 ذَة 32/64 ذَة 21/63 ؾطاة ػجسالؼلي

 هتَؾظ 21/54 هتَؾظ 42/53 ضيربى يه

 ضؼيف 21/23 ضؼيف 32/24 خبزٍآة

 ضؼيف 23/24 ضؼيف 72/25 هْسي ذبى

 ضؼيف 45/28 ضؼيف 21/27 پكت تٌگ وطز

 هتَؾظ 44/56 هتَؾظ 43/56 احوسآثبز

 هتَؾظ 12/49 هتَؾظ 22/49 ضيربى زٍ

 ذَة 32/67 ذَة 22/65 چوكه ظيط تٌگ

 ضؼيف 68/23 ضؼيف 12/23 زّليح آثؿطز

 ضؼيف 56/22 ضؼيف 45/21 ضحوت آثبز

 ذَة 52/66 ذَة 12/56 ذليل اوجط

 بشسػی اثشات ػشهایِ اجتواػی بش سفاُ خاًَاسّا

ثطاي ثطضؾي اثطات ؾطهبيِ اختوبػي ثط ضفبُ ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي اظ ضگطؾيَى چٌس هتغيط 
ثبقس وِ هي 855/0ٍ آهبضُ فيكط اؾتفبزُ قس. ثط ايي اؾبؼ، همساض ضطيت تؼييي ثطاثط ثب 

وٌس. خسٍل ٍاحس تغييطات هطثَط ثِ هتغيط ٍاثؿتِ ضا تجييي هي 85زّس هتغيط هؿتمل ى هيًكب
(8.) 

 تحلیل ٍاسیاًغ ػَاهل تاثیش گزاس بش سفاُ خاًَاسّا(: 8جذٍل )

 اؿتباُ هؼیاس ضشیب تؼییي تصحیح ؿذُ ضشیب تؼییي ضشیب ّوبؼتگی چٌذگاًِ

874/0 855/0 782/0 035/0 

زّس فطضيِ آظهَى ثبقس وِ ًكبى هيهي 01/0زاضي ووتط اظ يّوچٌيي همساض ؾغح هؼٌ
قَز، لصا هسل ضگطؾيًَي زضنس ضز هي 99زاضي هسل ضگطؾيَى ثب اعويٌبم هجٌي ثط ػسم هؼٌي

زاض اؾت وِ حىبيت اظ آى زاضز وِ ثيي هتغيط ؾطهبيِ اختوبػي ٍ ضفبُ اظ لحبػ آهبضي هؼٌي
وِ ؾطهبيِ اختوبػي ثبػث افعايف ضفبُ التهبزي ٍ  ثبقس. ثغَضي ذبًَاضّب اًؿدبم هؼٌبزاض هي

 (.9اختوبػي زض ثيي ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي قسُ اؾت. خسٍل )

 ابؼاد سفاُتحلیل ٍاسیاًغ هبتٌی بش ٍجَد سابطِ خطی (: 9جذٍل )
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 ػطح هؼٌاداسی F  آهاسُ هیاًگیي هشبؼات دسجِ آصادی هجوَع هشبؼات ّا هؤلفِ

 000/0 268/45 084/2 3 151/5 اثطگطؾيًَي

   002/0 96 652/1 ثبليوبًسُ

    103 451/10 ول

 تحلیل هؼیش اص طشیق تشیي بؼذ ٍ ؿاخص تاثیشگزاس بش سفاُ خاًَاسّاهْن تؼییي

ثطاي ثطضؾي اثطات هؿتمين ٍ غيطهؿتمين ؾطهبيِ اختوبػي زض ضفبُ التهبزي ٍ اختوبػي 
بي ؾطهبيِ اختوبػي ثِ ػٌَاى ّاؾتفبزُ قس. زض ايي هيبى، قبذم 1هؿيطاظ هسل تحليل

. سهتغيطّبي هؿتمل ٍ ضفبُ )التهبزي ٍ اختوبػي( ثِ ػٌَاى هتغيط ٍاثؿتِ زض ًظط گطفتِ ق
ّوچٌيي ثطاي ثطضؾي اثطات غيطهؿتمين ثب ضطة وطزى وليِ هؿيطّب ثِ فبوتَض هَضز ًظط ٍ 

هؿتمين  ي هؿيطّبي ضطة قسُ ثِ فبوتَض هَضز ًظط، اثطات غيط ّوِزض ًْبيت خوغ وطزى 

ضٍقي   ß زّس، ٍ ثب تَخِ ثِ همبزيط ( ًكبى هي10ًيع هحبؾجِ گطزيس. ّوبى عَض وِ خسٍل )
اختوبػي، اػتوبز اختوبػي ٍ  اؾت وِ يه ٍاحس تغييط زض اًحطاف هؼيبض زض اثؼبز اًؿدبم

ٍاحس هَخت تبثيط زض  424/0، 195/0، 049/0ثب  ثطاثط همساض ثتب ثب تطتيت هكبضوت اختوبػي ثِ
ايف ضفبُ ذبًَاضّب زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِ قسُ اؾت. ثٌبثطايي، زض هيبى قبذم هكبضوت افع

 اًس.اختوبػي ثيكتطيي تبثيط ٍ اًؿدبم اختوبػي ووتطيي تبثيط ضا زض ضفبُ ذبًَاضّب زاقتِ

 ّش یک اص ابؼاد تاثیشگزاس بش سفاُ خاًَاسّا هیاى سٍابط ؿذت (: ضشایب11جذٍل )

 T ػطح هؼٌاداسی
 ضشیب اػتاًذاسد یش اػتاًذاسدضشیب غ

 هتغیشّا
B ذغبي اؾتبًساض BETA 

 ػطو اظ هجسا - 061/0 143/0 07/2 032/0

 اًؿدبم اختوبػي 049/0 012/0 115/0 14/9 000/0

 اػتوبز اختوبػي 195/0 013/0 252/0 89/7 000/0

 هكبضوت اختوبػي 424/0 011/0 164/0 37/11 000/0

ّبي ؾطهبيِ اختوبػي، زّس، اظ هيبى هَلفِهؿيط ًكبى هيًتبيح حبنل اظ تحليل 
 049/0ثيكتطيي اثط ٍ هَلفِ اًؿدبم اختوبػي ثب اثط  424/0هكبضوت اختوبػي ثب ضطيت 

                                                           
1- path analysis 
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( هيعاى ٍ ًَع 3ووتطيي تبثيط ضا ثط ضٍي ضفبُ ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي زاقتِ اؾت. زض قىل )
 تمل ٍ ٍاثؿتِ ًكبى زازُ قسُ اؾت. تبثيط )هؿتمين ٍ غيط هؿتمين( ّطيه اظ هتغيطّبي هؿ

 
 (: هذل تحلیل هؼیش ػَاهل اثشگزاس ػشهایِ اجتواػی بش سفاُ خاًَاسّای سٍػتایی3ؿکل )

ّبي اػتوبز، اًؿدبم ٍ هكبضوت اختوبػي زض ضفبُ اثطات ولي ٍ غيطهؿتمين قبذم
وت زّس وِ ثيكتطيي اثطولي هطثَط ثِ هكبض( ًكبى هي11ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي خسٍل )

( زاضاي ووتطيي اثط ولي زض 115/0( ٍ اًؿدبم اختوبػي ثب هيعاى )457/0اختوبػي ثب هيعاى )
هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ زاقتِ اؾت. تبثيطات ولي ثِ زؾت آهسُ حبوي اظ آى اؾت وِ ؾطهبيِ 
اختوبػي ثط ضفبُ التهبزي ٍ اختوبػي ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِ اثطگصاض 

ثٌسي اٍلَيت ثبقس.ٍلي هيعاى قبذم هكبضوت اختوبػي ثيكتط اظ ؾبيط اثؼبز هيثَزُ اؾت. 
 ّط يه اظ اثؼبز ًيع آٍضزُ قسُ اؾت.

 (: ػٌجؾ هیضاى اثشات هؼتقین ٍ غیش هؼتقین ٍ کلی هتغیشّا بش سفاُ خاًَاسّا11جذٍل )

 اٍلَیت اثش کلی اثش غیشهؼتقین اثش هؼتقین هتغیشّا
 1 457/0 033/0 424/0 هكبضوت ثط ضفبُ ذبًَاضّب

 3 115/0 066/0 049/0 اًؿدبم ثط ضفبُ ذبًَاضّب
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 2 217/0 022/0 195/0 اػتوبز ثط ضفبُ ذبًَاضّب

زض  ضٍؾتبيي ذبًَاضّبي ضفبُ ٍ ؾطهبيِ اختوبػي هيبى آهبضي ضاثغِ زض ازاهِ ثطاي ثطضؾي
ّبي ايي آظهَى ِهحسٍزُ هَضز هغبلؼِ اظ آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ قسُ اؾت. يبفت

تَاى گفت ( هي000/0ٍ ؾغح هؼٌبزاضي  695/0زّس )ثب تَخِ ثِ ضطيت ّوجؿتگي ًكبى هي
 اؾت ايي ًكبًگط هؼٌبزاض ضاثغِ ايي وِ ضاثغِ هؼٌبزاضي ثيي ايي زٍ هتغييط ٍخَز زاضز. ثطضؾي

 بيذبًَاضّ ّبي اختوبػي هَخت افعايف ضفبُ التهبزي ٍ اختوبػيوِ افعايف هيعاى ؾطهبيِ
 (.12اؾت. خسٍل ) قسُ هغبلؼِ هَضز هحسٍزُ زض ضٍؾتبيي

 ّای ػشهایِ اجتواػی ٍ سفاُ (: سابطِ ّوبؼتگی بیي هَلف12ِجذٍل )

 ّوجؿتگي

  ػشهایِ اجتواػی سفاُ

659/0** 1 Pearson Correlation 

 Sig. (2-tailed)  000/0 ػشهایِ اجتواػی

103 103 N 
1 659/0** Pearson Correlation 

 Sig. (2-tailed) 000/0  سفاُ

103 103 N 

 ثبقسهي زاض هؼٌي 01/0 ؾغح زض ّوجؿتگي

 گیشیًتیجِ

 تَؾؼِ اّساف ثِ زؾتيبثي زض ػٌبنط تطيييىي اظ وليسي ػٌَاى ثِ ؾطهبيِ اختوبػي
ثَزُ ثِ  ثطذَضزاض ذبني ٍ ضطٍضت اّويت ٍ ضفبُ افتهبزي ٍ اختوبػي ذبًَاضّب اظ ضٍؾتبيي
-ؾيبؾت ٍ اتربش تَؾؼِ ضٍؾتبيي فطايٌس زض هْوي تأثيط تَاًسِ ؾطهبيِ اختوبػي هيعَضي و

 يبثٌس زؾت تَؾؼِ ثِ اگط ثرَاٌّس ضٍؾتبيي ًيع تَؾؼِ ضيعاىثطًبهِ .ثبقس زاقتِ هطثَعِ ّبي
ّبي ؾطهبيِ ٍيػُ ثِ اًؿبًي هٌبثغ ثِ تَخِ آى ٍخَُ اظ يىي زؾت يبثٌس، پبيساضي ًتبيح ٍ ثِ

تحميك ًكبى ًتبيح . ثبقسزض ضٍؾتبّب هي هٌجغ ايي اظ هتٌبؾت ٍ وبفي گيطيْطُث ٍ اختوبػي
 3ضٍؾتب زض ٍضؼيت ذَة،  4ي هَضز هغبلؼِ ضٍؾتب 12زاز، اظ ًظط ؾغح ضفبُ اظ هدوَع 

اًس. ّوچٌيي اظ ًظط ضٍؾتب ّن زض ٍضؼيت ضؼيف لطاض زاقتِ 5ضٍؾتب زض ٍضؼيت هتَؾظ ٍ 
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ضٍؾتب ّن زض  3ضٍؾتب زض ٍضؼيت هتَؾظ ٍ  3يت ضؼيف، ضٍؾتب زض ٍضؼ 5ؾطهبيِ اختوبػي 
ّب ًكبى زاز وِ ثيي ؾطهبيِ اختوبػي ٍ ضفبُ التهبزي ٍ اًس. يبفتٍِضؼيت ذَة لطاض زاقتِ

ٍ ايي اختوبػي ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي زض زّؿتبى هيبى وَُ قطلي ضاثغِ هؼٌب زاضي ٍخَز زاضز 
ّبي اختوبػي هَخت افعايف ضفبُ ى ؾطهبيِوِ افعايف هيعا اؾت ايي ًكبًگط هؼٌبزاض ضاثغِ

اؾت. ثِ عَضي وِ  قسُ هغبلؼِ هَضز هحسٍزُ زض ضٍؾتبيي ذبًَاضّبي التهبزي ٍ اختوبػي
ّبي ؾطهبيِ اختوبػي، قبذم هكبضوت اختوبػي ذبًَاضّب زض هٌغمِ هَضز اظ هيبى قبذم

ٍي ضفبُ ذبًَاضّبي هغبلؼِ ثيكتطيي اثطات ٍ هَلفِ اًؿدبم اختوبػي ووتطيي تبثيط ضا ثط ض
 تَؾؼة ٍ تَؾؼِ اهط زضوِ  تَاى گفتّبي تحميك هيضٍؾتبيي زاقتِ اؾت. ثب تَخِ ثِ يبفتِ

 ّبيؾطهبيِ ٍ عجيؼي هٌبثغ پبيساض ٍ ثِ ذهَل ضفبُ التهبزي ٍ اختوبػي ضٍؾتبييبى زض وٌبض
 ّبيليتلبث زضآٍضزى فؼبليت ثِ حبل ػيي ٍ زض ؾطهبيِ اختوبػي ثط ٍ اًؿبًي هتىي فيعيىي
زض حميمت ؾطهبيِ اختوبػي اظ عطيك ثبقس. زض زضٍى ضٍؾتبّب الظم ٍ ضطٍضي هي اًؿبًي

اي اظ ضٍاثظ هجتٌي ثط ّب زض لبلت قجىِ ٍ اضتجبط هيبى اًَاع زيگط ؾطهبيِ ايدبز ّوبٌّگي
اػتوبز هتمبثل ٍ هكبضوت هيبى افطاز، ظهيٌِ ضا خْت زؾتيبثي ثِ ضفبُ ٍ تَؾؼِ ضٍؾتبيي 

 ثِ ًيل هٌظَض ثِ وِ اؾت الساهي ّط هَفميت وليس آٍضز. ثب تَخِ ثِ ايٌىِ هكبضوت فطاّن هي
ًوبيبى اؾت  وِ عَضٍ ّوبى گيطز؛هي نَضت پبيساض تَؾؼِ تؿْيل ٍ خبهؼِ ٍضؼيت ثْجَز
 ثبقس، هي ضطٍضي ٍ الظم اهطي ذَزيبض ٍ ظازضٍى تَؾؼِ الگَّبي ثط تىيِ ضيعاىثطًبهِ ثطاي
 وبض ثِ ضا ذَز تالـ ٍ ذالليت خبهؼِ افطاز توبم قَز اخطا هكبضوتي طيتهسي الگَي اگط ظيطا
ثٌبثطايي  .ثسٌّس خبهؼِ ٍضؼيت زض ثْجَز ايدبز ثطاي انالحي ًظط وسام ّط تب گيطًسهي

 تب قَزهي ؾجت افطاز هيبى هكبضوت ٍ هتمبثل اػتوبز ثط وبضثطز ؾطهبيِ اختوبػي هجتٌي
 ثب ضٍيبضٍيي ٌّگبم ٍ قسُ تمَيت آًبى زض پصيطيهؿئَليت ٍ ًفؽ ثِ اػتوبز ذَزثبٍضي، ضٍحيِ

 هتىي ذَز ثِ ّوَاضُ ٍ ثطزاضًس هؼضالت ٍ هكىالت ايي ضفغ خْت زض گبهي هكىالت،
 فطاّن ثبقٌس ٍ ايي اهط ثبال ضفتي تَاًوٌسي ٍ افعايف ضفبُ التهبزي ٍ اختوبػي زض ضٍؾتبّب ضا

 ٍ زاًبى اثطاتخغطافي اظ ٍ خْبى ثؿيبضي طاىاي زض وِ زگطزيه ًكبى ذبعط بىيپب زض .آٍضز هي
ٍلي ووتط  ،اًسزازُ لطاض ثطضؾي ٍ هغبلؼِ آى ضا هَضز تبثيطات ؾطهبيِ اختوبػي ٍ ّبيپيبهس
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اي ثِ ثطضؾي اثطات ؾطهبيِ اختوبػي زض تَاًوٌسؾبظي ٍ ضفبُ ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي هغبلؼِ
 پطزاذتِ اؾت. 
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 هٌابغ

ّب زض چبضچَة (، ثطضؾي ػولىطز قْطزاضي1392ظازُ، ههغفي لسهي، هطين )انغط، حبخيًٍس، ػليآزيٌِ -
، قوبضُ 11، زٍضُ دٍ فصلٌاهِ هذیشیت ؿْشیحىوطٍايي ذَة قْطي )ًوًَِ هَضزي: قْط ثبثلؿط(، 

 .64 -41، نم 31

 هغبلؼِ) بىييضٍؾتب يغيهح ؿتيزض اذالق ظ ياختوبػ ِيثط اثطات ؾطهب يليتحل(، 1396) ػُيهٌي، احوس -
 ، 61، قوبضُ 21زٍضُ ، یضیسٍ بشًاهِ ایجغشاف ِیًـش(، ثبال؛ قْطؾتبى ظًدبى پبضُي: زّؿتبى چبيهَضز

 .35 -19نم 

 (، تَؾؼِ پبيساض ضٍؾتبيي، اًتكبضات اعالػبت، تْطاى.1387اظويب، ههغفي ٍ ايوبًي، ػلي) -

ثبغجبى،  ًَػي ؾيسهطتضيهحوَزضضب ٍ  ظّطا، ضّجطلبضي، ًمسػلي،ظازُ، ؾيسخَاز، نبزليخوؼِ اهبم -
، (تجطيع قْط خَاًبى هَضزي: هغبلؼِ)اختوبػي  اًؿدبم ٍ ايههطف ضؾبًِ ضاثغِ (، ثطضؾي1392)

 .31 -9، نم 4قوبضُ  ،1زٍضُ  ،فشٌّگی -اجتواػی یتَػؼِ هطالؼات یفصلٌاهِ

زض ضفبُ  يلًمف زاًف حمَ(، 1391ي )هْسي، ضحوت، ػجسالطضبي، افتربض يالسيضويي، هْسي، پَضعبّط -
ٍ  ایجغشاف ِیًـش(، قْطؾتبى پلسذتط -يىَُ غطثبًي: زّؿتبى هيهغبلؼِ هَضز) بىييضٍؾتب ياختوبػ
 .63 -45نم  ،42، قوبضُ 16زٍضُ ، یضیسبشًاهِ

 ويفي ّبيثطزگطگًَي ، تحليلي( 1390) وطين، پيطي، ػيؿي زليط، ظازُهحوسضضب، حؿيي پَضهحوسي، -
 طالؼاتم قطلي(، اؾتبى آشضثبيدبى قْطي ًظبم: ْطي )هغبلؼِ هَضزيق ًظبم زض اختوبػي يؾطهبيِ

 .19-1، نم 3قوبضُ  ،1 زٍضُ ،خـک هٌاطق جغشافیایی

 اختوبػي )هَضز اهٌيت ثط اختوبػي ؾطهبيِ ًمف (، ثطضؾي1393پيلتي، فرطالؿبزات، ثطٍهٌس، هرتبض ) -

 تَػؼِ هطالؼات هجلِخْطم(،  قْط ؾبل 45 -18 ؾٌي گطٍُ زض ٍالغ هطزاى ٍ ظًبى هغبلؼِ: وليِ

 .129-119، نم 2 ، قوبض6ُ زٍضُ ،ایشاى اجتواػی

 سفاُ فصلٌاهِ،  (حوبيتي ًْبزّبي ثطذي وبضوطز ثط هطٍضي)تَؾؼِ  ٍ اختوبػي ضفبُ ،(1381) زاٍز خَ،حك -
 .96 -75، نم 6، قوبضُ 2، زٍضُ اجتواػی

 زض اختوبػي ؾطهبيِ فضبيي تَظيغ (، اضظيبثي1390) ظازُ وَاوي، ػلي، ثطاتپَض، ػلي ذوط، غالهؼلي، اؾوبػيل -

لَچبى(،  قْط هَضزي: ًَاحي )هغبلؼِ Topsis ٍ GIS اظ تىٌيه اؾتفبزُ ثب قْطي هٌبعك ؾغح
 .112 -59، نم 4 قوبضُ ،1 ، زٍضُخـک هٌاطق جغشافیایی هطالؼات

ثطضؾي تبثيط ضفبُ التهبزي ٍ  (،1386ظازُ، هحوس، لبؾوي، ٍحيس )ضثبًي، ضؾَل، آضاًچَالم، زاضهب، ػجبؾي -
ًـشیِ ػلَم اختوبػي ثط هيعاى هكبضوت قْطًٍساى زض اهَض قْطي )هَضز هغبلؼِ: قْط انفْبى(، 

 .73-99، نم 2، قوبضُ 4زٍُ  ذ،اجتواػی هـْ
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تْطاى، اًتكبضات  ّای ًظشی(،هذیشیت تَػؼِ سٍػتایی )بٌیاى(، 1389السيي افتربضي، ػجسالطضب )ضوي -

 حميك ٍ تَؾؼِ ػلَم اًؿبًي.ؾوت، هطوع ت

زض  يفطٌّگ هكبضوت هحل كجطزيػَاهل هؤثط ثط پ ليتحل(، 1396ظازُ، هْسي )ضٌّوب، هحوسضحين، ػجساهلل -
زٍضُ ، سیضیًـشیِ جغشافیا ٍ بشًاهِ، هٌغمة آظاز هبوَ( ي:)هغبلؼة هَضز يتَؾؼِ گطزقگط يعيضثطًبهِ

 .115 -97نم ، 62، قوبضُ 21

 ؾطهبيِ ٍ هىبًي تؼلك (، تبثيط1393پَض، ضضب )آثبزي، ؾؼيس، ضٍقٌسل، تىتن، ًجيؿييح ظًگٌِ، يؼمَة، -
هجلِ پظٍّؾ ٍ ؾجعٍاض(،  ؾطزُ هحلِ هَضزي: لسيوي )ًوًَِ هحالت هكبضوتي ثْؿبظي ثط اختوبػي

 .128-111نم  ،19، قوبضُ 5زٍضُ ، سیضی ؿْشیبشًاهِ

هجلِ جاهؼِ ّبيي اظ ضًٍس هكبضوت ضٍؾتبيي زض ايطاى،  (، آهَظ1389ُانل، ظّطُ )عبلت، هْسي، ًدفي -
 .23 -1،  نم 2، قوبضُ 1، زٍضُ ّبي ضٍؾتبييهدلِ پػٍّف، ٌاػی کاسبشدیؿ

(، ثطضؾي هؼيبضّبي ضفبُ اختوبػي ٍ تَظيغ زضآهس ٍ فمط زض 1383عطاظوبض، هحوسحؿي، ظيجبيي، هٌهَض ) -
اقتصاد کـاٍسصی ٍ ّبي فبضؼ، انفْبى ٍ ؾوٌبى(، خَاهغ قؼطي ٍ ضٍؾتبيي )هغبلؼِ هَضزي: اؾتبى

 .137 -164، نم 48، قوبضُ 12 ، زٍضُتَػؼِ

(، ؾبظگبضي وكبٍضظاى ثب تغييطات آة ٍ 1396ًػاز، هيثن، عجبعجبيي، ؾيس ػلي )ًػاز، هْطقبز، عَالثيعَالثي -
هجلِ هخاطشات هحیط َّايي ٍ ًمف آى زض اهٌيت غصايي ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي قْطؾتبى پلسذتط، 

 .90 -67، نم 13، قوبضُ 6زٍضُ  طبیؼی،

ّبي ًمسي ثط ضفبُ التهبزي ٍ (، ًمف يبضا1394ًًِػاز، هْطقبز، فطاّبًي، حؿيي، پيطايف، ضضب )عَالثي -
 فضای ی فصلٌاهِقْطؾتبى پلسذتط(،  زّؿتبى خبيسضاختوبػي ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي )هغبلؼِ هَضزي: 

 .37-19، نم 50، قوبضُ 15، زٍضُ  جغشافیایی

 هطالؼات فصلٌاهِپبيساض،  هلي اهٌيت ٍ اختوبػي هبيِ(، ؾط1390ظازُ، ّبزي، وطهي، وبهطاى )ػجبؼ -

 .58 -32، نم 1 ، قوبض14ُ زٍضُ ،ساّبشدی

 ضفبّي تغييطات ٍ فمط يوٌٌسُ تؼييي ّبي، ػبهل(1388)شوطيب، زّوطزُ، هديس  ظازُ،فطج هحوس، ػوطاًي، -
-42نم  ،2 ضُقوب ،1 زٍضُ ،کـاٍسصی اقتصاد تحقیقات هجلِ هٌغمِ ؾيؿتبى، ضٍؾتبيي ذبًَاضّبي

21. 

 ًَاحي تَؾؼِ زض اختوبػي ؾطهبيِ ًمف (، اضظيبثي1391فطاّبًي، حؿيي، ػيٌبلي، خوكيس، ػجسلي، ؾويِ ) -
 ػلَم کاسبشدی تحقیقات ًـشیِاضان(،  قْطؾتبى هيمبى هكْس هَضزي: زّؿتبى ضٍؾتبيي )هغبلؼِ

 .50-27،.نم 29 قوبضُ ،13 زٍضُ ،جغشافیایی

 .ًي ًكط: تْطاى نجَضي،: تطخوِ اختوبػي، ًظطيِ يبزّبي، ثٌ(1377) خيوع ولوي، -

http://jupm.miau.ac.ir/issue_75_110_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+19%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-128.html
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ثط  اختوبػي اًؿدبم (، تأثيط1388انفْبًي، ظّطا، ذبزهي، حؿيي، نسيمي، ضضب،تبظُ، هْسي ) قيطيگل -

 ٍ سٍػتا فصلٌاهِثطٍخي(،  قْطؾتبى گٌسهبى، هَضزي: ثرف ضٍؾتبييبى )هغبلؼِ هكبضوت هيعاى
 .167 -147، نم 1 قوبضُ ، 12 زٍضُ تَػؼِ،

 .ثيدب اؾتبى تْطاى، آهبيف ثطًبهِ هغبلؼبت اًدبم ضاٌّوبي ،( 1385)  ؾطظهيي آهبيف هلي هطوع -

 زض آى تأثيط ٍ اختوبػي ؾطهبيِ اضظيبثي ،(1394) هْسي، ٍاحسي، حيسض لؿجَيي، ظازُضهضبى ػبهط، پَض،ًيه -
 زٍضُ ،ایهٌطقِ سیضیبشًاهِ ِفصلٌاه ،(ثبثلؿط قْط: هَضزي قْطي )هغبلؼِ ّبيهحيظ ويفيت اضتمبء

 .126 -115، نم 19 قوبضُ ،5
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