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چىيسُ
يىي اظ قبذم ٞبي ٔ ٟٓثطاي ؾٙدف تٛؾؼٞ ٝط وكٛض نٙؼت ظ٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔكبضوت آ٘بٖ اؾت .ظ٘بٖ ثٝ
ػٛٙاٖ ثركي اظ ؾطٔبيٞٝبي ا٘ؿب٘ي ٞط خبٔؼ ،ٝثب ٔكبضوت ذٛز ٔيتٛا٘ٙس ٘مف تؼييٗوٙٙسٜاي زض تٛؾؼٝ
وكٛض زاقت ٝثبقٙس .ثب ٚخٛز ايٗٛٔ ،ا٘غ ٔرتّفي ثطاي ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ ٚخٛز زاضز و ٝثب قٙبذت زليك
آٟ٘ب ٔي تٛاٖ ث ٝثطَطف وطزٖ ايٗ ٔٛا٘غ پطزاذت .ثٙبثطايٗ ايٗ تحميك زض پي زؾتيبثي ثٛٔ ٝا٘غ ٔكبضوت
التهبزي ظ٘بٖ زض والٖقٟط تجطيع ٔي ثبقس .ضٚـ تحميك تٛنيفي ،تحّيّي  ٚپيٕبيكي  ٚخبٔؼ ٝآٔبضي
خٕؼيت ظ٘بٖ فؼبَ التهبزي ثط اؾبؼ ؾطقٕبضي ؾبَ ٘ 437184( 1390فط) ثٛز ٜو ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثط اؾبؼ
ٔسَ وٛوطاٖ ٘ 384فط ثٝزؾت آٔس ٜاؾت٘ .تبيح ايٗ تحميك حبوي اظ آٖ اؾت ٟٔٓتطيٗ ٔٛا٘غ ثطاي ٔكبضوت
التهبزي ظ٘بٖ قبذم ٞبي فطٍٙٞي خبٔؼ ٝاؾت و ٝأتيبظ ٔحبؾج ٝقس ٜثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ،RMS ٖٛثطاي
ايٗ قبذم ٔ 0/721يثبقسٓٞ .چٙيٗ قبذمٞبي التهبزي ،اختٕبػي  ٚؾيبؾي ٘يع زض ضتجٞٝبي ثؼسي لطاض
زاض٘س ؤ ٝيعاٖ تأثيط آٟ٘ب ثٝتطتيت ٔ 0/567 ٚ 0/632 ،0/645يثبقس .زض ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔٛضز ُٔبِؼ٘ ٝيع
ٔ ٟٓتطيٗ ٔٛا٘غ ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ تجؼيى  ٚتفبٚت زض فطآيٙس اختٕبػي قسٖ ظٖ ٔ ٚطز زض خبٔؼَ ،ٝطظ
تّمي ٍ٘ ٚطـ خبٔؼ ٝثٚ ٝظبيف ظ٘بٖ ،نبحت ؾطٔبي٘ ٝجٛزٖ ظ٘بٖ  ٚػسْ ٚخٛز ٟ٘بزٞبي ؾيبؾي ٔكبضوتي
ثٛز ٜؤ ٝيبٍ٘يٗ ٔحبؾج ٝقس ٜثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ t ٖٛتهٕ٘ٝ٘ٛاي ثطاي ٞطوساْ ثٝتطتيت ٚ 4/09 ،4/21 ،4/12
ٔ 3/83يثبقس.
ٍاصگبى وليسئ :كبضوتٔ ،كبضوت التهبزي ظ٘بٖ ،تٛؾؼ٘ ،ٝبثطاثطي خٙؿيتي.

1ـ زا٘كيبض خغطافيب  ٚثط٘بٔٝضيعي قٟطي زا٘كٍب ٜقٟيس چٕطاٖ اٛٞاظ.
2ـ زا٘كدٛي زوتطي خغطافيب  ٚثط٘بٔ ٝضيعي قٟطي زا٘كٍب ٜقٟيس خٕطاٖ اٛٞاظ
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همسهِ
يىي اظ قبذمٞبي ٔ ٟٓثطاي ؾٙدف تٛؾؼٞ ٝط وكٛض ٚيؼيت ظ٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔكبضوت آ٘بٖ
زض ٔحيٍٞبي ٔطزاٖ ٔيثبقس ،ظيطا تٛؾؼ ٝتٟٙب زض اضتجبٌ ثب تِٛيس ٘بذبِم ّٔي  ٚؾُح زضآٔس
ؾطا٘ ٝؾٙديسٕ٘ ٜيقٛز ،ثّى ٝػٛأّي ٔب٘ٙس ٚيغ ؾيبؾي ،اختٕبػي ٔ ٚكبضوت ٍٕٞب٘ي
افطاز ،ثٝذهٛل ظ٘بٖ٘ ،يع ثط ايٗ فطايٙس ٔؤثط اؾت (ٌبضز٘ط .)7 :1386 ،1ثس ٖٚقه،
ٟٔٓتطيٗ ػبّٔي و ٝآ ًٙٞضقس  ٚتٛؾؼ ٝالتهبزي  -اختٕبػي ضا تؿطيغ ٔيثركسٙٔ« ،بثغ
ا٘ؿب٘ي» آٖ خبٔؼ ٝاؾتٞ .ط خبٔؼ ٝا٘ؿب٘ي ٔتكىُ اظ ظ٘بٖ ٔ ٚطزا٘ي اؾت و ٝتحت ضٚاثٍ
ٔتمبثُ اختٕبػي ،زض ػيٗ ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ ٞط يه اظ ز ٚخٙؽ ث ٝيىسيٍط٘ ،مف  ٚوبضوطز
ٚيػٜاي ضا ايفب ٔيوٙٙس  ٚثيتطزيس ظ٘بٖ ،ثٝػٛٙاٖ ٘يٕي اظ خٕؼيت ٘يع ،تأثيط ٔؿتميٕي زض
تٛؾؼ ٝخبٔؼ ٝزاض٘سِ .صا اؾتطاتػيٞبي يه خبٔؼ ٝتٛؾؼٝيبفت ،ٝالظْ اؾت ثط ٔجٙبي ٔكبضوت
ٞط چ ٝفؼبَتط ظ٘بٖ زض أٛض التهبزي ،ؾيبؾي  ٚاختٕبػي پيضيعي ٌطزز .ثٙبثطايٗ٘ ،حٜٛ
ثطذٛضز  ٚضفتبض خبٔؼ ٝثب ظ٘بٖ اظ قبذمٞبي ٔ ٟٓتٛؾؼ ٝالتهبزي ،ؾيبؾي  ٚاختٕبػي زض
يه وكٛض اؾتٕٞ .يٗ ٘حٜٛي ثطذٛضز اؾت و ٝقطايٍ ضا ثطاي حًٛض فؼبَ ٔ ٚكبضوت
ٔؤثط ظ٘بٖ فطا ٚ ٓٞؾجت ٔيقٛز تب ظٔي ٝٙثطاي ٔكبضوت ثيكتط ظ٘بٖ  ٚثٟطٌٜيطي خسيتط اظ
لسضت ،تفىط ،اثساع  ٚذالليت آٟ٘ب فطا ٓٞقٛز (آظاز اضٔىي .)21:1380 ،اظ َطفي أطٚظٜ
ٔيعاٖ ٔكبضوت  ٚاقـتغبَ ،يىي اظ قبذمٞبي ٘ٛؾبظي التهبز ّٔي ٔحؿٛة ٔـيقٛز ٚ
ٓٞچٙيٗ ٔيعاٖ ٘ ٚحٔ ٜٛكبضوت الكبض ٔرتّف زض فؼبِيتٞبي التهبزي يىي اظ ػٛأُ ٚ
قبذمٞبي تٛؾؼ ٝاؾت .ثب ايٙى ٝيطٚضت  ٚاِعاْ التهبزي اقتغبَ ٔ ٚكبضوت ظ٘بٖ زض
فؼبِيتٞبي التهبزيٕٛٞ ،اض ٜزض تبضيد پيكطفت  ٚتٛؾؼ ٝخٛأغ ٔرتّف ثكطي ُٔطح ثٛزٜ
اؾت ٛٙٞظ زض ثؿيبضي اظ وكٛضٞب ٔيبٖ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ تؼبزَ ُّٔٛة  ٚلبثُ لجِٛي زض ايٗ
ظٔي ٚ ٝٙزض فؼبِيتٞبي ٔرتّف ايدبز ٘كس ٜاؾت (ٕٔيع ٕٞ ٚىبضاٖ .)15 :1392 ،زض خبٔؼٝاي
و ٝايسئِٛٛغي ٔطزؾبالضي ثط آٖ حبوٓ ثٛزٔ ٚ ٜطزاٖ اظ ٔٛلؼيت ٔؿٍّ ثطذٛضزاض ٔيثبقٙس،
ظ٘بٖ اظ ٘ظط قطايٍ اقتغبَ ،زضآٔس ،تحهيُ  ٚؾبيط ٔؤِفٞٝبي تكىيُزٙٞس ٜپبيٍب ٜاختٕبػي
ثٔ ٝطاتت اظ ٔطزاٖ پبييٗتط ثٛز ٚ ٜتٟٙب اظ َطيك ٔكبضوت ٞط چ ٝثيفتط آ٘بٖ زض ػطنٞٝبي
1- Gardner
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ٔرتّف اختٕبػي  ٚحًٛض ٔؤثطتط آ٘بٖ زض خبٔؼ ٝاؾت و ٝآٟ٘ب ٔيتٛا٘ٙس تغييط زض پبيٍب ٜذٛز
ضا ايدبز ٕ٘بيٙس (Hossain & Tisdell, 2005; Patel, 2005؛ ذٛاخٛ٘ٝضي-237 :1385 ،
240؛ ٔهفب177-176 :1375 ،؛ تٛاليي ٚ )17-11 :1379 ،اظ ايٗ َطيك ٔيتٛاٖ فطايٙس
تٛؾؼ ٝضا زض خٟت تأٔيٗ ػساِت اختٕبػي – التهبزي تىبُٔ ثركيس.
آ٘چ ٝو ٝتٛؾٍ ٘ظطيٞٝبي فٕيٙيؿتي ثٝػٛٙاٖ ٘ىت ٝانّي ُٔطح ٔيقٛز ،ايٗ اؾت وٝ
ٔٛلؼيت تبثؼي ظ٘بٖ زض ثبظاض وبض  ٚزض ذب٘ ٚ ٝذب٘ٛاز ٜثب يىسيٍط ٔطتجٍ  ٚخعيي اظ يه ؾيؿتٓ
وّي اختٕبػي اؾت و ٝزض آٖ ظ٘بٖ تبثغ ٔطزاٖ ٞؿتٙس (ا٘ىط ٞ ٚيٗ .)24-23 :1379 ،1يه
ٔٛيٛع وّيسي زض ايٗ ٘ظطيبت ،اذتهبل وبض ذبٍ٘ي ثرهٛل ٔطالجت وٛزن ث ٝظٟ٘بؾت.
ايٗ ٘ظطيٞٝب تأويس ٔيوٙٙس وٌ ٝطايف ثٔ“ ٝكبغُ ظ٘ب٘ ”ٝثطاي ايٗ اؾت و ٝا٘ؼىبؾي اظ
٘مف ذبٍ٘ي ظ٘بٖ (٘ظيط آٔٛظٌبضي ،پطؾتبضي٘ ،ظبفت ،پصيطايي) ٔيثبقس  ٚزضؾت ٕٞبُ٘ٛض
و ٝزض ثيكتط خٛأغ وبض ذبٍ٘ي ظٖٞب وٓاضظـتط قس ٜاؾت ،ايٗ ٔكبغُ ٟٔ ٚبضتٞب ٘يع وٓ
اضظـ ٔي ثبقٙس .ايٗ زيسٌب ٜثٔ ٝكبضوت ٔؿبٚي ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ زض زضخبت وبُٔ ظ٘سٌي
اختٕبػي  ٚذهٛني تٛخ ٝوطزٔ ٚ ٜؼتمس اؾت و ٝفؼبِيتٞب  ٚفطنتٞب ثبيس ثَٛٝض آظاز ثيٗ
٘مفٞبي اثعاضي  ٚثيب٘ي ثطاي ٞط ز ٚآٟ٘ب ثبقس (ٔهفب .)84 :1375 ،ثب تٛخ ٝثُٔ ٝبِت اضائٝ
قسٔ ٜيتٛاٖ ٌفت ؤ ٝكبضوت ظ٘بٖ زض فؼبِيتٞبي التهبزي ثٝػٛٙاٖ يىي اظ قبذمٞبي
تٛؾؼٞ ٝط وكٛض ٔحؿٛة ٔيٌطزز .اظ ايٗض ٚايٗ تحميك ثٝز٘جبَ قٙبؾبيي ٔؤِفٞٝبي تأثيط
ٌصاض ثط ػسْ ٔكبضوت التهبزي فؼبَ ظ٘بٖ تجطيعي  ٚچبضٜخٛيي ثطاي ايٗ ٔكىالت ٛٔ ٚا٘غ
 ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبي اخطايي اؾت .قٟط تجطيع ثب ٚخٛز اذتهبل ٘يٕي اظ خٕؼيت ذٛز ث ٝظ٘بٖ
ٔتأؾفب٘ ٝضاٞىبضٞبي الظْ ضا ثطاي اؾتفبز ٜاظ ايٗ اؾتؼساز ٟ٘فت٘ ٝساقت ٝاؾت .ثب ٚخٛز تٛخٝ
ٔدٕٛػٔ ٝسيطيت قٟطي ث ٝتٛإ٘ٙسي ظ٘بٖ تجطيع ٘يع ٔتأؾفب٘ ٝحًٛض ثب٘ٛاٖ ؾرت وٛـ ٚ
ذالق تجطيعي زض ٔدٕٛػٔ ٝسيطيتي ثؿيبض وٓضً٘ اؾت زض حبِي و ٝاغّت آٟ٘ب زض ََٛ
تبضيد  ٚزض تٕبْ ػطنٞٝبي ا٘مالة تٛإ٘ٙسيٞبي ذٛيف ضا ثٙٔ ٝه ٝظٟٛض ضؾب٘سٜا٘س.
آٔبضٞبي ٔٙتكط قس ٜاؾتبٖ آشضثبيدبٖ قطلي اظ ؾٛي ٔطوع آٔبض ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝزض ؾبَ
٘ 1392طخ اقتغبَ ظ٘بٖ  1/2زضنس وبٞف زاقت ٝزض حبِيى٘ ٝطخ اقتغبَ ٔطزاٖ  2زضنس
1- Anker and Heen
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افعايف زاقت ٝاؾت و ٝحبوي اظ ٍ٘ب ٜخٙؿيتي حبوٓ ثط ٔؿئٛالٖ اؾتبٖ ٞؿت .اٌط ثرٛاٞيٓ
ٔهسالي تط ايٗ آٔبضٞب ضا ثبظٌ ٛوٙيٓ زض ؾبَ 92؛ ٔ 2668طز زض اؾتبٖ اؾترساْ قسٜا٘س زض
حبِيى ٝؾ ٟٓظ٘بٖ ٘ 216فط ثٛز ٜاؾتٓٞ .چٙيٗ اوثط ايٗ ظٖٞب زض پؿتٞبي پبييٗتط خبٔؼٝ
ٔكغ َٛث ٝوبض ٞؿتٙس (ٔطوع آٔبض ايطاٖ .)1392 ،زيسٌب ٜزِٚت لجّي ٘ؿجت ث ٝظ٘بٖ و ٝآ٘بٖ ضا
قٟط٘ٚس زضخ 2 ٝزض ٘ظط ٌطفت ٚ ٝؾيبؾتٞبيي اظ لجيُ تفىيه خٙؿيتي؛ ثٔٛيٌعيٙي  ٚتؼطيف
ظ٘بٖ نطفب زض لبِت ٔبزض؛ ٕٞؿط  ٚذب٘ٝزاض ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ثبػث ذب٘٘ٝكيٙي ظ٘بٖ قس ٜاؾت،
ثَٛٝضي و ٝزض حبَ حبيط  61زضنس خٕؼيت غيطفؼبَ التهبزي اؾتبٖ  ٚقٟط تجطيع ضا ظ٘بٖ
ذب٘ٝزاض تكىيُ ٔيزٙٞس .ثب تٛخ ٝث ٝإٞيت ٔٛيٛع ايٗ تحميك ثٝز٘جبَ پبؾرٍٛيي ث ٝزٚ
ؾؤاَ اؾبؾي ظيط اؾت:
ٟٔٓتطيٗ ٔؤِفٞٝبي تأثيطٌصاض ثط ػسْ ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ زض وال٘كٟط تجطيع وسأٙس؟
آيب ثيٗ ٚيػٌيٞبي فطزي (تحهيالت ،اقتغبَٚ ،يغ تأٔ ٚ )...ٚ ُٞيعاٖ ضيبيت اظ
ٔكبضوت التهبزي ضاثُٔ ٝؼٙبزاض ٚخٛز زاضز؟
اّويت ٍ ضزٍرت تحميك

ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝحسٚز ٘يٕي اظ خٕؼيت ٞط خبٔؼ ٝضا ظ٘بٖ تكىيُ ٔيزٙٞس  ٚظ٘بٖ زض ضزيف
ثعضيتطيٗ شذبيطي ٞؿتٙس وٛٙٞ ٝظ اظ ٚخٛزقبٖ اؾتفبز ٜثٟي ٝٙثٝػُٕ ٘يبٔس ٜاؾت  ٚايٗ
ٌط ٜٚوثيط و ٝػٟسٜزاض تٙظيٓ أٛض ذب٘ٛازٌي  ٚتؼييٗوٙٙسٔ ٜؿيط التهبز  ٚذب٘ٛازٔ ٜحؿٛة
ٔيق٘ٛس ،زض أٛض التهبزي  ٚتٙظيٓ ثٛزخ ٝذب٘ٛازٌي زذبِت ٔؿتميٓ زاض٘س ٞ ٚط ًٟ٘تي وٝ
ثرٛاٞس ضفب ٜاختٕبػي ٘ ٚظٓ التهبزي ضا تٛؾؼ ٝزٞس ٘بٌعيط اؾت و ٝاظ تٛخٕٞ ٝىبضي
َجمٝاي و٘ ٝيٕي اظ خٕؼيت خبٔؼ ٝضا تكىيُ ٔيزٙٞس ،ثٟطٜٙٔس ٌطزز ،زض ػهط حبيط فطآٞ
وطزٖ ظٔيٞٝٙبي تبظ ٜثطاي ٔكبضوت ثيكتط ظ٘بٖ  ٚثٟطٌٜيطي خسيتط اظ لسضت تفىط ،اثساع ٚ
ذالليت آٟ٘ب ثبيس زض ؾطفهُ ؾطٔبيٞٝبي ٔسيطيت ٘ٛيٗ لطاض ٌيطزٞ .ط خبٔؼٝاي ثطاي تحمك
اٞساف تٛؾؼٌ ٝطايب٘ ،ٝثبيؿتي اظ تٕبٔي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ذٛز ثٟطٌ ٜيطز .اظ َطفي ظ٘بٖ ٞطخبٔؼ،ٝ
٘يطٚي ٔحٛضي  ٚثٙيبزي ٔحؿٛة ٔـيق٘ٛس و ٝاقتغبَ  ٚفـؼبِيت آ٘بٖ زٚقبزٚـ ٔطزاٖ
ثٝػٛٙاٖ ثركي اظ خٕؼيت فؼبَ خبٔؼ ،ٝتأثيط فطاٚا٘ي زض ضقس ،تٛؾؼ ٚ ٝؾبظ٘سٌي خبٔؼ ٝزاضز
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(ٌالثي  ٚحبخيّٓٞ .)174 :1391 ،ٛچٙيٗ ثبيس تٛخ ٝزاقت و ٝاقتغبَ ظٖ ث ٝوبضٞبي
التهبزي تٟٙب اظ ٘ظط ٔبزي  ٚوٕه تأٔيٗ ٔؼبـ  ٚثٟجٛز قطايٍ ٔبِي اػًبي ذب٘ٛاز ٜحبئع
إٞيت ٘يؿت ،ثّى ٝايٗ أط ثيكتط اظ ٘ظط ػبَفي  ٚاختٕبػي ثسيٗ ذبَط و ٝث ٝظٖ احؿبؼ
ؾبظ٘سٌي  ٚذالليت ٔيزٞس ،إٞيت زاضز  ٚتأثيط آٖ ٘ ٝتٟٙب زض ضفتبض  ٚقرهيت ظٖ ثّى ٝزض
ضٚحيبت ته ته اػًبي ذب٘ٛاز ٜثَٛٝض غيطٔؿتميٓ وُ خبٔؼ ٝاحؿبؼ ٔيقٛز (پٛيبٖ،
 1377ث٘ ٝمُ اظ ثٙيفبَٕٟٔ ٚ ٝجس .)26 :1389 ،ثٙبثطايٗ ٔكبضوت ظ٘بٖ زض فؼبِيتٞبي
التهبزي يطٚضتي غيطلبثُ ا٘ىبض اؾت.
پيطيٌِ تحميك

پيكي ٝٙتحميك حبٚي ُٔبِؼبت ا٘دبْ قس ٜزض ضاؾتبي ٔٛيٛع ٔٛضز ُٔبِؼٔ ٝيثبقس تب زض
حيٗ ايدبز ٘ٛآٚضي زض تحميك اظ ا٘دبْ وبضٞبي تىطاضي ٘يع خٌّٛيطي ثٝػُٕ آيس .اوثط
ُٔبِؼبت نٛضت ٌطفت ٝزض ضاؾتبي ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ زض ٔٙبَك ضٚؾتبيي ثٛز ٜاؾت ٚ
وٕتط ثٔ ٝكبضوت التهبزي ظ٘بٖ زض قٟطٞب (ػّياِرهٛل ايطاٖ) پطزاذت ٝقس ٜاؾت .اظ
ايٗض ٚايٗ تحميك زض پي پط وطزٖ ذالء ٔٛخٛز زض ُٔبِؼبت  ٚپػٞٚفٞبي نٛضت ٌطفت،ٝ
ٔي ثبقس .زض ظيط ث ٝتؼسازي اظ ُٔبِؼبت ا٘دبْ ٌطفت ٝاذيط زض ضاؾتبي ٔٛيٛع ٔٛضز ُٔبِؼٝ
اضائ ٝقس ٜاؾت.
جسٍل ضوبرُ  :1ذالصِاي اس هْنتزيي هطبلؼبت صَرت گزفتِ زر راستبي هَضَع هَرز هطبلؼِ
ًَيسٌسگبى

ػٌَاى

ذالصِاي اس ًتبيج ٍ هجبحث تحميك

ِٟؿبييظازٚ ٜ
ٕٞىبضاٖ
()1384

ثطضؾي ٔكبضوت
التهبزي ظ٘بٖ
ضٚؾتبيي اؾتبٖ
فبضؼ

ّٔهظازٜ
()1387

٘مف اقتغبَ ظ٘بٖ
زض تٛؾؼ ٚ ٝتؼسز
٘مفٞب

اظ يبفتٞٝبي ٔ ٟٓايٗ تحميك ضاثُٔ ٝؼىٛؼ ثيٗ تحهيالت ٔ ٚكبضوت
التهبزي آٟ٘ب ثٛز ٜاؾت .ث ٝثيبٖ زيٍطٞ ،طچ ٝتحهيالت ظ٘بٖ ثيكتط
ٔيقٛز تٕبيُ آ٘بٖ ث ٝا٘ـدبْ زازٖ وبضٞبي التهبزي ضز ٜپبييٗ وٕتط
ٔيقٛزٕٞ .چٙيٗ ثب افعايف تحهيالت  ٚزضآٔس ٔطزاٖ ٔكبضوت ظ٘بٖ
وٕتط ٔيٌطزز.
ايٗ تحميك زض پي قٙبذت ػٛأُ ٔؤثط ٛٔ ٚا٘غ اقتغبَ ظ٘بٖ  ٚتؼييٗ
٘مف ايٗ لكط اظ خبٔؼ ٝزض التهبز وكٛض  ٚؾ ٟٓايكبٖ زض ٘يطٚي وبض
قبغُ ٔيثبقس .زض ايٗ ٔمبِ ٝخبيٍب ٜظٖ ٘ ٚمف التهبزي ا ٚزض خبٔؼ ٝاظ
زيسٌب ٜزيٗ ٔجيٗ اؾالْ ٘ ٚيع تجييٗ ٟٔٓتطيٗ ػٛأُ ٔؤثط ثط اقتغبَ
ظ٘بٖ ايطا٘ي زض اثؼبز ٔرتّف ا٘سيك ٝزيٙي  ٚؾيؿتٓ حمٛلي ٔٛخٛز ثطضؾي
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قطثتيبٖ
()1388

ثطضؾي اثؼبز ٛٔ ٚا٘غ
اختٕبػي اقتغبَ
ظ٘بٖ

وب٘ٚس ٚ
ٕٞىبضاٖ
()1390

ثطضؾي ٘مف
خٙؿيت زض
ٔكبضوت التهبزي
 ٚػٛأُ ٔؤثط ثط
اقتغبَ ظ٘بٖ زض
ايطاٖ
ثطضؾي ٚيؼيت
التهبزي ظ٘بٖ
ضٚؾتبيي زض وبٔطٖٚ

يبوٛث2ٛ
()2010

ثطضؾي ٘طخ
ٔكبضوت ظ٘بٖ زض
فؼبِيتٞبي
التهبزي زض
آفطيمبي خٛٙثي

1

٘ب٘ب فبثٛ
()2006

قس ٜاؾت.
٘تبيح ايٗ تحميك ٘كبٖ ٔيزٞس وٛٙٞ ٝظ ٔٛا٘غ ثيِٛٛغيىي  ٚقرهيتي ،ثب
تأويس ثط ٘بتٛا٘ي فيعيىي  ٚثٙي ٝخؿٕي زض ظٔي ٝٙفؼبِيت اقتغبَ ظ٘بٖ،
ٚخٛز ٔٛا٘غ فطٍٙٞي ،چ ٖٛتؼهت ،پيكساٚضي ،تؿٍّ لسضت ٔطزاٖ  ٚػسْ
تٛخ ٝث ٝفؼبِيت  ٚوبض ظٖ زض خبٔؼٚ ٝخٛز زاضزٚ .خٛز ٔٛا٘غ اختٕبػي چٖٛ
ػسْ تٛخ ٝث ٝآٔٛظـ ظ٘بٖ ،تٕبيع وبضي ٔيبٖ اقتغبَ (ظ٘بٖٔ /طزاٖ) ٚ
غيط٘ ٜيع زض قىٌُيطي ػسْ اقتغبَ ايٗ خٙؽ زض خبٔؼ٘ ٝمف ثبضظي
زاقت ٝاؾت؛ ٓٞچٙيٗٚ ،خٛز ٔٛا٘غ التهبزي چ ٖٛػسْ زؾتٕعز ثطاثط،
ؾُح اذتالف زؾتٕعزٞب٘ ،بثطاثطي زضآٔسٞبٛ٘ ،ع ٔكبغُ  ٚاؾتثٕبض قغّي
ٔٛخت قس ٜاؾت وٛ٘ ٝػي ٘بپبيساضي زض ػطن ٝتٛؾؼ ٝاقتغبَ ظ٘بٖ زض
خبٔؼ ٝثٚ ٝخٛز آيس.
٘تبيح ايٗ تحميك حبوي اظ آٖ اؾت و ٝاٌطچ ٝظ٘بٖ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض زض
حبِت وّي ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض قب٘ؽ وٕتطي ثطاي قبغُ
ثٛزٖ زاض٘س ،أب زضنٛضتي و ٝظ٘بٖ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض اظ تحهيالت
زا٘كٍبٞي ثطذٛضزاض ثبقٙس ،قب٘ؽ ثيكتطي ثطاي قبغُ قسٖ ٘ؿجت ثٝ
ٔطزاٖ ذٛاٙٞس زاقت  ٚاظ ايٗ ض٘ ٚمف ثيكتطي ضا زض التهبز ثبظي ذٛاٙٞس
وطز.
٘تبيح تحميك ٘كبٖ ٔيزٞس ثيكتط ظ٘بٖ ضٚؾتبيي اظ ٘ظط التهبزي ثٝ
قٞٛطاٖ ذٛز ٚاثؿتٝا٘س  ٚزؾتطؾي ٔحسٚز آ٘بٖ ثٙٔ ٝبثؼي ٓٞچٖٛ
آٔٛظـ  ٚتؿٟيالت ثب٘ىي ؾجت تكسيس ايٗ ٚاثؿتٍي قس ٜاؾت .افعٖٚ
ثط ايٗ ،ثطاؾبؼ ٘تبيح تحميك ،ػٛأُ ٙٞ ٚدبضٞبي فطٍٙٞي  ٚثياػتٕبزي
ٔطزاٖ ث ٝظ٘بٖ ثطاي وبض زض ثيط ٖٚاظ ٔٙعَ ،اظ زيٍط ػٛأُ ثبظزاض٘سٜ
ٔكبضوت ظ٘بٖ ضٚؾتبيي زض فؼبِيتٞبي التهبزي ثٛز٘س.
٘تبيح ايٗ تحميك ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝايٗ ٘طخ ثطاي ظ٘بٖ آفطيمبي خٛٙثي
ثٝذبَط ثٟجٛز چكٍٕيط ٔكرهٞٝبي اختٕبػي  -التهبزي آٟ٘ب ،افعايف
لبثُ تٛخٟي زاقت ٝاؾت  ٚزض ثيٗ ايٗ ٔكرهٞٝب ،ؾُح تحهيالت ظ٘بٖ
٘مف لبثُ تٛخٟي زض افعايف

1- Nana Fabu
2- Yakubu
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اِيؿيبٚ 1
ٕٞىبضاٖ
()2010

ثطضؾي ػٛأُ
ثبظزاض٘سٔ ٜكبضوت
التهبزي ،اختٕبػي
 ٚؾيبؾي ظ٘بٖ زض
ٔٙبَك ضٚؾتبيي
تب٘عا٘يب
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٘طخ ٔكبضوت آٟ٘ب زاقت ٝاؾت .اظ ٘ظط التهبزي يبوٛثب تطخيح ٔي زٞس وٝ
ايٗ پسيس ٜضا ث ٝػٛٙاٖ افعايف زض ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي ظ٘بٖ ٔؼطفي وٙس وٝ
تٛا٘ؿت ٝاؾت زض اقتغبَ  ٚافعايف فؼبِيتٞبي التهبزي ظ٘بٖ آفطيمبي
خٛٙثي ٘مف ثؿعايي ضا ايفب ٕ٘بيس.
٘تبيح ايٗ تحميك ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝظ٘بٖ ضٚؾتبيي ٔيعاٖ ٔكبضوت ثؿيبض
پبييٙي زض فؼبِيتٞبي ٔرتّف زاض٘س .ثب تٛخ ٝث ٝيبفتٞٝبي پػٞٚف ،ؾُح
تحهيالتٛٔ ،لؼيت خغطافيبيئ ،صٞت  ٚثبٚضٞبي فطٍٙٞي ،خٙؿيت ٚ
ؾٗ اظ ٟٔٓتطيٗ ػٛأُ ثبظزاض٘سٔ ٜكبضوت ظ٘بٖ زض فؼبِيتٞبي تِٛيسي
ثٛز٘س.
هٌجغ :هطبلؼبت اسٌبزي ًگبرًسگبى1393 ،

رٍش تحميك

ضٚـ ثٝوبضٌطفت ٝقس ٜزض ايٗ تحميك تٛنيفي ،تحّيّي  ٚپيٕبيكي اؾت .ضٚـ ثٝزؾت
آٚضزٖ اَالػبت ٘يع وتبثرب٘ٝاي ٔ ٚيسا٘ي ٔيثبقس .زازٜٞبي آٔبضي ايٗ پػٞٚف اظ َطيك
پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت( ٝايٗ پطؾكٙبٔ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ُٔبِؼ ٝاؾٙبز ٔٛخٛز زض ضاؾتبي ٔٛيٛع
ٔٛضز ُٔبِؼ ٝنٛضت ٌطفت ٝاؾت)  ٚاؾتفبز ٜاظ َيف ٔ 5ميبؾي ِيىطت ثٝزؾت آٔس ٜاؾت.
خبٔؼ ٝآٔبضي خٕؼيت ظ٘بٖ فؼبَ التهبزي تجطيع زض ؾطقٕبضي ؾبَ ٘ 470873( 1390فط)
ٔيثبقس  ٚحدٓ ٕ٘٘ ٝ٘ٛيع ثط اؾبؼ فطٔٔ ٚ َٛسَ وٛوطاٖ ثب يطيت إَيٙبٖ  95زضنس ٚ
يطيت ذُبي  5زضنس ٘ 384فط ثسؾت آٔس ٜو 400 ٝپطؾف٘بٔ ٝثطاي تدعي ٚ ٝتحّيُ
اَالػبت خٕغآٚضي قس ٜاؾت (پطؾف٘بٔٞٝب زض چٟبض لؿٕت اظ قٟط يؼٙي ٔيساٖ ؾبػت،
آثطؾبٖ٘ ،هفضاِٚ ٚ ٜيؼهط تىٕيُ ٌطزيسٜا٘س) .اظ ٘ظط ٔمُؼي ٘يع ايٗ تحميك زض پبييع ٚ
ظٔؿتبٖ  1393ا٘دبْ قس ٜاؾت .ثطاي تدعي ٚ ٝتحّيُ اَالػبت ايٗ تحميك اظ ٔسَ تحّيُ
ػبّٔي تبئيسي  ٚآظٖٔٞٛبي آٔبضي  Tته ٕ٘ٝ٘ٛاي  ٚوٌِٕٛٛطٚف  -اؾٕيط٘ف ته ٕ٘ٝ٘ٛاي،
اؾپيطٔٗ  ٚوبي اؾىٛئط زض ٘طْافعاض  SPSSاؾتفبزٌ ٜطزيس ٜاؾت .زض ايٗ تحميك ٓٞچٙيٗ
ثطاي ث ٝزؾت آٚضزٖ ضٚايي ٔتغيطٞبي ٔٛضز ُٔبِؼ ٝاظ آظٔ ٖٛآِفبي وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس ٜوٝ
ضٚايي ٔتغيطٞبي ايٗ تحميك ثبالي  0/6ثٛزٙٔ ٚ ٜبؾت ثطاي ا٘دبْ تحميك ٔيثبقٙس.
1- Elisia
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هجبًي ًظزي

تٛخ ٝثٚ ٝيؼيت اقتغبَ ظ٘بٖ ٞ ٚسايت آٟ٘ب ث ٝثبظاض وبض ٔيتٛا٘س ظٔي ٝٙثٟطٌٜيطي ثٟتط خبٔؼٝ
اظ ايٗ ٘يطٚي ثبِم ٜٛضا ث ٝفؼُ آٚضز .ثٕٞ ٝيٗ زِئُ ،دٕٛػ ٝػٛأّي ؤ ٝيتٛا٘س ظٔيٝٙؾبظ
ٔكبضوت ٞطچ ٝثيكتط ايٗ خٕؼيت تٛإ٘ٙس زض ػطنٞٝبي التهبزي ،اختٕبػي وكٛض ثبقس اظ
اِٛٚيت ثيكتطي ثطذٛضزاض اؾت.
اظ َطفي يىي اظ قبذمٞبي ٔ ٟٓثطاي ؾٙدف تٛؾؼٞ ٝط وكٛض نٙؼت ظ٘بٖ ٛ٘ ٚع
ٔكبضوت آ٘بٖ اؾت ،ظيطا تٛؾؼ ٝفمٍ زض اضتجبٌ ثب تِٛيس ٘بذبِم ّٔي  ٚؾُح زضآٔس ؾٙديسٜ
ٕ٘يقٛز  ٚقبُٔ ثّٛؽ اختٕبػي  ٚؾيبؾي ٘يع ٔيٌطزز .ثٙبثطايٗ ٔكبضوت ظ٘بٖ زض فؼبِيتٞبي
التهبزي يطٚضتي اختٙبة ٘بپصيط اؾت.
هطبروت جٌسيتي

ٔكبضوت ضا ٔي تٛاٖ ايدبز فطنتٞبيي ثطاي لبزض ؾبذتٗ  ٕٝٞاػًبي خبٔؼ ٝثطاي ٕٞىبضي
فؼبال٘٘ ،ٝفٛش ثط فطايٙس تٛؾؼ ٚ ٝؾٟيٓ قسٖ زض ٔٙبفغ حبنُ اظ تٛؾؼ ٝتؼطيف ٕ٘ٛز ( Midgel
 .)et al, 1989: 32ػّيضغٓ ُّٔٛثيت ٔكبضوت زض َ َٛتبضيد ،أىبٖ ٔكبضوت ثطاي ٕٝٞ
اثٙبي ثكطي يىؿبٖ ٘جٛز ٚ ٜثطاي ٔكبضوت اختٕبػي ظ٘بٖ ٔٛا٘غ ظيبزي ٚخٛز زاقت ٝاؾت .ثٝ
ٕٞيٗ ِحبِ انُ ثط ػسْ ٔكبضوت ظ٘بٖ ثٛز ٜاؾت  ٚزض تبضيد ٔؼبنط ،و ٝحًٛض اختٕبػي
ظ٘بٖ ٔ ٚكبضوت آ٘بٖ يىي اظ خطيب٘بت ٔ ٟٓاختٕبػي قس ٜاؾت ،ثطضؾي ػٛأُ ٔؤثط ثط ايٗ
ٔكبضوت اظ حيث تجي يٗ ٔ ٚسيطيت ثٟي ٝٙآٖ ٔٛيٛع ثؿيبض ثب إٞيتي اؾت .اظ َطف زيٍط ٘يع
يىي اظ ػُّ تٛؾؼٝيبفتٍي وكٛضٞبي غطثئ ،كبضوت  ٕٝٞالكبض خبٔؼ ٝثٝذهٛل ظ٘بٖ زض
ػطنٞٝبي اختٕبػي ،التهبزي  ٚؾيبؾي اؾت  ٚوكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼ ٝثٙٔٝظٛض ضؾيسٖ
ث ٝتٛؾؼ ٝپبيساض ،ثبيؿتي اظ ظ٘بٖ ثٝػٛٙاٖ يىي اظ اظ اضوبٖ اؾبؾي خبٔؼ ٝاؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس
(لطيكي ٕٞ ٚىبضاٖ .)116 :1391 ،تالـٞبيي و ٝظ٘بٖ خٟبٖ ثطاي اظ ٔيبٖ ثطزاقتٗ
٘بثطاثطيٞب ا٘دبْ ٔيزٙٞس اظ ٚيػٌيٞبي ٔ ٟٓاختٕبػي لطٖ اذيط اؾتَ .طح ٔٛا٘غ ٔكبضوت
زض ؾُح ٔسيطيت والٖ زِٚتٞب ،وكٛضٞب ضا ٚازاض ؾبذت ٝتب زض ثطاثط ٔٛج فطاٌيط ُٔبِجت ذٛز
زض ظٔيٞٝٙبي ؾيبؾي -التهبزي -اختٕبػي  ... ٚاظ ذٛز ا٘ؼُبف ٘كبٖ زٙٞس؛ ظيطا و ٝظ٘بٖ
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ثٝػٛٙاٖ ٘يٕي اظ پيىط خبٔؼ ٝزاضاي تٛإ٘ٙسيٞب  ٚاؾتؼسازٞبي ثبِم ٚ ٜٛثبِفؼُ ٞؿتٙس وٝ
ثس ٖٚثٟطٌٜيطي اظ تٛاٖ  ٚاؾتؼسازٞبي آٟ٘ب ،زؾتيبثي ث ٝتٛؾؼٛ٘ ٚ ٝؾبظي ايسٜآَ٘ ،بٕٔىٗ ٚ
يب زقٛاض ذٛاٞس ثٛز (قبزي َّت.)158:1382 ،
ًبثزاثزي جٌسيتي زر هطبروت التصبزي

ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ زض ثبظاض وبض اظ ِحبِ ٘ٛع قغُ ،اضتمبي قغّي  ٚزضآٔس حبنُ اظ وبض ثب قطايٍ
ٔتفبٚتي ضٚث ٝضٞ ٚؿتٙس .قٛاٞس آٔبضي ايطاٖ ٘يع زض خٟت تأييس ايٗ ٘ظطيٞٝب ٘ ٚكبٖزٙٞسٜ
ٔحسٚزيت تٛٙع قغّي  ٚفطنتٞبي وٕتط اضتمبي قغّي ثطاي ظ٘بٖ اؾت .ػال ٜٚثط ايٗ،
زضآٔس حبنُ اظ وبض ظ٘بٖ ،حتي زض ؾُٛح تحهيّي ثطاثط ثب ٔطزاٖ ،ثٔ ٝطاتت وٕتط اؾت.
تٕطوع ظ٘بٖ قبغُ ايطا٘ي زض ثرفٞبي آٔٛظـ  ٚثٟساقت ٔؤيس ٘ظطيٞٝبي خٙؿيتي اؾت
و ٝثط ٌطايف ظ٘بٖ ث ٝخصة زض ٔكبغُ ظ٘ب٘ ،ٝو ٝا٘ؼىبؾي اظ ٘مف ذبٍ٘ي آ٘بٖ اؾت ،تأويس
زاض٘سٚ .خٛز تجؼيىٞبي قغّي ػٕٔٛي زض ثبظاض وبض ايطاٖ ٘يع ٟٔط تأييسي اؾت ثط ٘ظطيٞٝبي
تدعي ٝقسٖ ثبظاض وبض ،ثب آ٘ىٔ ٝمبيؿ ٝؾبثم ٝوبض ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ايٗ فطو ضا و ٝثجبت ٔطزاٖ
زض وبض ثيكتط اظ ظ٘بٖ اؾت ٔطزٚز ٔيؾبظز (نبزلي  ٚػٕبزظاز٘ .)166 :1383 ،ٜىت ٝلبثُ
تٛخ ٝزيٍط ايٗ اؾت و ٝزض ظيطٌطٜٞٚبي قغّي «ٔترههبٖ» ،تؼساز قبغالٖ ػّٕي ،فٙي ٚ
ترههي ظ٘بٖ وكٛض ثٝزِيُ افعايف ظ٘بٖ تحهيُ وطز ٜزض ؾُٛح ػبِي  ٚػّٕي ض ٚثٝ
فع٘ٚي ٟ٘بزِٚ ،ٜي تٕطوع ظ٘بٖ ػٕستب  ٚثَٛٝض اؾبؾي ،زض ظيط ثرفٞبي «ٔترههبٖ
آٔٛظقي» يؼٙي ٔؼّٕبٖ ٔ ٚسضؾبٖ اؾت (ّٔهظاز.)1 :1387 ،ٜ
هطبروت التصبزي سًبى (ثزرسي ًظزيِّبي التصبزي ٍ جبهؼِضٌبسي)

زض ٔٛضز ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ ٔيتٛاٖ ٘ظطيبت اضائ ٝقس ٜضا زض لبِت ٘ظطيبت التهبزي ٚ
خبٔؼٝقٙبذتي ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز.
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ًظزيبت التصبزي

الف) ًظزيِ ًئَوالسيه٘ :ئٛوالؾيهٞب ث ٝؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي پبييٗ ظٖٞب (ؾفيطي)57:1377 ،
 ٚاذتالف زض ثٟطٜٚضي  ٚوبضايي آٟ٘ب زض ٔمبيؿ ٝثب ٔطزاٖ ٔيپطزاظ٘س .ثط ايٗ اؾبؼ
وبضفطٔبيبٖ تطخيح ٔيزٙٞس و ٝاظ وبضٌطاٖ ٔطز اؾتفبز ٜقٛز  ٚتمبيب ثطاي وبض ظ٘بٖ وبضٌط
وبٞف ٔييبثس (ظ٘دب٘يظاز.)6 :1370 ،ٜ
ة) ًظزيِ جساسبسي ثبسار وبر :ثط اؾبؼ ايٗ ٘ظطئ ،ٝب ز ٌٝ٘ٛ ٚقغُ ضا زض ثبظاض ٔييبثيٓ.
٘رؿت آٟ٘بيي و ٝزاضاي ٔٛلؼيت ثبثجبت ،ثب زضآٔس ذٛة  ٚفطنتٞبيي ثطاي پيكطفت زض أٛض
وبضي ٞؿتٙس (ثبظاض اِٚي ٚ )ٝزٔ ْٚكبغّي و ٝزاضاي ٚيػٌيٞبيي ٓٞچٔ ٖٛعز پبييٗ ،أٙيت
قغّي وٕتط ،أىبٖ پيكطفت فٛقاِؼبزٔ ٜحسٚز ٔيثبقٙس (ثبظاض ثب٘ٛي( )ٝؾفيطي.)58 :1377 ،
ٚخٛز ايٗ تفىيه  ٚتمؿيٓ ثط پبي ٝخٙؽ ٔيثبقس (ظ٘دب٘يظاز.)6:1370 ،ٜ
ًظزيبت جبهؼِضٌبذتي

الف) ًظزيبت فيويٌيستي :زيسٌب ٜفٕيٙيؿتٞب زض ٔٛضز اقتغبَ ظ٘بٖ ث ٝؾٌ ٝط ٜٚػٕسٜ
ٔبضوؿيؿتي ،ضازيىبَ  ٚؾٛؾيبِيؿتي تمؿيٓ ٔي قٛز .فٕيٙيؿتٞبي ٔبضوؿيؿت ٔؼتمس٘س وٝ
تمؿيٓ وبض خٙؿي زض ػطن ٝذبٍ٘ي ثب ٘يبظٞبي ٘ظبْ ؾطٔبيٝزاضي ٓٞذٛا٘ي زاقت ٚ ٝؾٟٓ
ظ٘بٖ اظ ٔكبغُ زض ثبظاض وبض ضا تٛخئ ٝيوٙس .ثطذي اظ ٘ظطيٝپطزاظاٖ زض ايٗ ٌطٔ ٜٚؼتمس٘س وٝ
ظ٘بٖ زض ٘ظبْ ؾطٔبيٝزاضي نٙؼتي «ؾپب ٜشذيط ٜوبض» نٙؼتي ضا تكىيُ ٔيزٙٞس .فٕٙيؿتٞبي
ضازيىبَ ثب تٛخ ٝث٘ ٝظبْ ٔطزؾبالضي ٔؼتمس٘س و« ٝقي ٜٛتِٛيس ذبٍ٘ي ظ٘بٖ ضا تحت اؾتثٕبض ٚ
ؾُّٔ ٝطزاٖ لطاض ٔيزٞس  ٚث ٝؾٛز آ٘بٖ اؾت و ٝظ٘بٖ ضا ثطاي ضفغ ٘يبظٞبي ذٛز زض ذب٘ٝ
ٍ٘ ٝزاض٘س» .فٕيٙيؿتٞبي ؾٛؾيبِيؿت ثب فطو تؼبُٔ ثيٗ ٘ظبْ ؾطٔبيٝزاضي ٘ ٚظبْ
ٔطزؾبالضي زض  ٕٝٞؾُٛح خبٔؼٔ ،ٝؼتمس٘س و« ٝخساؾبظي قغّي ثط حؿت خٙؿيت  ٚازػبي
زؾتٕعز ذب٘ٛاز ٜضا تٟٙب ثب تٛخ ٝث ٝچٍٍ٘ٛي پي٘ٛس ؾطٔبيٝزاضي ٔ ٚطزؾبالضي ٔيتٛاٖ زضن
وطز» (آثٛت ٚ ٚاالؼ.)203-202 :1380 ،1

1- Abbott and Wallace
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اظ َطفي فيٕيٙيؿتٞب ثط ايٗ ثبٚض٘س و ٝظ٘بٖ زض ٞط ػطنٝاي و ٝحًٛض زاقتٝا٘س ثٝ
ذٛثي اظ ا٘دبْ ٚظبيف ٔؼِٕٛي ثطآٔسٜا٘س؛ ِصا زِيّي ٚخٛز ٘ساضز ؤ ٝب٘غ اظ حًٛض خسي ظ٘بٖ
زض ػطنٞٝبي ٔرتّف خبٔؼ ٝقس .آٟ٘ب اؾتسالَ ٔيوٙٙس و ٝػسْ حًٛض ثطاثط ظ٘بٖ ثب ٔطزاٖ
زض  ٕٝٞػطنٞٝبي اختٕبػي ،ثيبٍ٘ط اػٕبَ ٘بثطاثطي اظ ؾٛي ٘ظبْ پسضؾبالضي اؾت (ضيتطظ،1
 .) 460:1382اظ زيسٌب ٜفيٕيٙيؿتي ،ظ٘بٖ زض ٔمبْ وٙكٍطا٘ي ذالق  ٚآٌب ٜزض خبٔؼ ،ٝثطاي
زفبع اظ حمٛق ذٛز ث ٝپب ٔيذيع٘س  ٚضٚاثٍ اختٕبػي تحٕيُ قس٘ ٚ ٜمفٞبي ٔح َٛضا زض
چبضچٛثي زيٍط ؾبٔبٖ ٔيزٙٞس .اظ ايٗ زيسٌبٔ ،ٜكبضوت چيعي خع ثط٘بٔٝاي ثطاي خبٔؼٝ
٘يؿت و ٝتٕبٔي اػًبي خبٔؼ ٝثطاي پيكجطز آٖ ثؿيح ٔيق٘ٛس (قبزيَّت.)156 :1382 ،
ة) ًظزيِ ًَسبسي :ثط اؾبؼ ايٗ ٘ظطي ،ٝضقس تىٙيىي ٘بقي اظ نٙؼتي قسٖ ثبػث
تغييط ؾبذت قغّي ،فطنتٞبي تحهيّي  ٚتطويت ذب٘ٛاز ٜزض التهبز پِٛي ٔيقٛز .التهبز
خسيس ٔالظْ ثب نٙؼتي قسٖ ٔٛخت ايدبز نٙبيغ ،ذسٔبت  ٚضقس ٔكبغُ َجمٔ ٝتٛؾٍ ٌطزيسٜ
و ٝاقتغبَ ظ٘بٖ اظ ٚيػٌيٞبي آٖ اؾت (ػظيٕي 38 :1380 ،ث٘ ٝمُ اظ ِٟؿبييظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ،
 .)128 :1384فطايٙس ٘ٛؾبظي ٔٛخت ٌؿتطـ اضظـٞبي آظازيذٛاٞبٌ٘ ٝكت ٚ ٝؾبذت التساض
َّت خٛأغ ؾٙتي ضا ث ٝؾبذت زٔٛوطاتيه ٔ ٚؿبٚات َّت خٛأغ ٔسضٖ تجسيُ ٔيوٙس .ايٗ
فطايٙس تأثيط خٙؿيت ضا ذٙثي ٔيؾبظز (ٔمسْ 25 :1990 ،ث٘ ٝمُ اظ ِٟؿبييظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ،
.)128:1384
ج) ًظزيِ تضبز :ث ٝاػتمبز ثؿيبضي اظ ٘ظطيٝپطزاظاٖ تًبز ؾُّٔ ٝطزاٖ ثط ظ٘بٖ  ٚضٚاثٍ
ثيٗ ايٗ ز ٚخٙؽ زض فطايٙس تِٛيس قىُ ٌطفت ٝاؾت .ثط ايٗ اؾبؼ ،زض خطيبٖ تىبُٔ خٛأغ
 ٚتغييط زض اقىبَ تِٛيسٔ ،طزاٖ ث ٝضٚـٞبي تِٛيسي خسيس زؾت يبفت ٚ ٝظ٘بٖ زض ذب٘ ٝثطاي
فطظ٘سظايي  ٚپطٚضـ وٛزوبٖ ثبلي ٔب٘س٘س .غّجٔ ٝطزاٖ ظٔب٘ي ثيكتط قس و ٝظ٘بٖ ثٝػٛٙاٖ
زاضايي ُٕٔئٙي زض ٘ظط ٌطفت ٝقس٘س ؤ ٝيثبيؿت زض ذب٘ٔ ٝحجٛؼ ٔ ٚحسٚز ٌطز٘س .ثٝ
اػتمبز ٔؤٔٙي ٕٞ ٚىبضاٖ تؿٍّ ٔسأ ْٚطزاٖ ث٘ ٝظبٔي ٘يبظ زاضز و ٝاظ ٘بثطاثطي خٙؿيتي
حٕبيت ٔيوٙس ).(Money et al, 2000: 172

1- Riterz

66

دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه ،سال پنجم ،بهار و تابستان 5931

زض ٔدٕٛع ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝيىي اظ ػُّ تٛؾؼٝيبفتٍي وكٛضٞبٔ ،كبضوت  ٕٝٞالكبض
خبٔؼ ٝثرهٛل ظ٘بٖ زض ػطنٞٝبي اختٕبػي ،التهبزي  ٚؾيبؾي اؾت  ٚزض وكٛضٞبي زض
حبَ تٛؾؼ ٝثٙٔٝظٛض ضؾيسٖ ث ٝتٛؾؼ ٝپبيساض ،ثبيؿتي اظ ظ٘بٖ ثٝػٛٙاٖ يىي اظ اضوبٖ اؾبؾي
خبٔؼ ٝاؾتفبزٕ٘ ٜبيٙسٔ .بٔؿٗ 1زض ٔدٕٛػ ٝوتبةٞبي تٛؾؼ ،ٝث ٝضٚقٙي ٘كبٖ زاز ٜاؾت وٝ
ظ٘بٖ زض وّيٙٔ ٝبَك خٟبٖ ٘مف تؼييٗوٙٙسٕٟٔ ٚ ٜي زض تِٛيس  ٚثبظتِٛيس فؼبِيتٞب ٘ ٚيع ض٘ٚس
تٛؾؼ ٝزاض٘س .ػّيضغٓ ٘مف فؼبَ  ٚحيبتي ظ٘بٖ زض فؼبِيتٞبي ٔطتجٍ ثب تٛؾؼ ٝزض ثؿيبضي اظ
ثط٘بٔٝضيعيٞبي تٛؾؼ ٚ ٝتح٘ َٛمف اؾبؾي  ٚتؼييٗوٙٙس ٜآٟ٘ب ث ٝزؾت فطأٛقي ؾپطزٜ
ٔيقٛز  ٚايٗ ذٛز ٔٛخت ذُّ زض ض٘ٚس ثط٘بٔٞٝب  ٚپطٚغٜٞبي تٛؾؼٔ ٝيٌطزز (لطيكي ٚ
ٕٞىبضاٖ .)116:1391 ،ثٙبثطايٗ ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝظ٘بٖ زض ضا ٜضؾيسٖ ثٔ ٝكبضوت التهبزي
زاضاي ا٘ٛاع ٔٛا٘غ ٔيثبقٙس و ٝايٗ ٔٛا٘غ ٔٛخت ٘بضيبيتي ظ٘بٖ اظ ٔكبضوت زض ايٗ فؼبِيتٞب
ثٚٝخٛز ٔيآٚضز .ثطذي اظ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت اقتغبَ ظ٘بٖٛٔ ،ا٘غ تٛؾؼٝاي اؾت و ٝثٝ
ؾبذتبض وكٛضٞب ٔطثٔ ٌٛيقٛز  ٚثركي اظ آٖ ٔٛا٘غ غيطتٛؾؼٝاي  ٚغيطؾبذتبضي ٔيثبقس .اظ
ٔٛا٘غ تٛؾؼٝاي؛ ٔٛا٘غ اختٕبػي ،فطٍٙٞي  ٚالتهبزي ضا ٔيتٛاٖ ٘بْ ثطز ٛٔ ٚا٘غ غيطتٛؾؼٝاي
٘يع ثٚ ٝيػٌيٞبي قرهيتي  ٚفيعيِٛٛغي ظ٘بٖ ثبظ ٔيٌطزز .زض ايٗ ضاؾتب  ٚثب تٛخ ٝثٝ
ُٔبِؼبت وتبثرب٘ٝاي ٍ٘بض٘سٌبٖ ٔٛا٘غ ٔكبضوتي ظ٘بٖ زض فؼبِيتٞبي التهبزي ثٚٝيػ ٜزض
ايطاٖ ث ٝقىُ ظيط (ٕ٘ٛزاض  )1زضآٔس ٜاؾت.

1- Momsen
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ًوَزار ضوبرُ  :1هسل هفَْهي تحميك (هَاًغ هطبروت التصبزي سًبى)
هٌجغ :هطبلؼبت اسٌبزي ًگبرًسگبى1393 ،

يبفتِّبي تحميك
يبفتِّبي تَصيفي تحميك

اَالػبت خٕغآٚضي قس ٜاظ پطؾكٙبٔ٘ ٝكبٖ ٔيزٞس  77/75زضنس اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ ٔتأُٞ
 22/25 ٚزضنس ٔدطز ثٛزٜا٘س .زض ايٗ ثيٗ وٕتط اظ يه قكٓ (13زضنس) پبؾدزٙٞسٌبٖ
زاضاي قغُ  ٚثمي 87( ٝزضنس) ذب٘ٝزاضٔ ،حهُ  ٚفبضؽ اِتحهيُ (ثيىبض) ثٛزٜا٘س .اظ ٘ظط
ؾُح تحهيالت ثيف اظ  50زضنس اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ ِيؿب٘ؽ ٔ ٚيبٍ٘يٗ ؾٙي پبؾدزٙٞسٌبٖ
٘يع  30/5ؾبَ ٔيثبقسٓٞ .چٙيٗ زض ثيٗ قبغالٖ حسٚز  50زضنس (٘ 24فط) ٚاثؿت ٝثٝ
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ثٛزٜا٘ـس .خس َٚقٕبض 2 ٜآٔبض تٛنيفي حدٓ ٘ـٕ ٝ٘ٛضا ٘ـكبٖ
ٔيزٞس.
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جسٍل ضوبرُ  :2ثزرسي ٍيضگيّبي پبسدزٌّسگبى

گزٍُّبي
سٌي

تؼساز زرصس

تحصيالت

تؼساز زرصس

ٍضؼيت
تأّل

 ٚ 29ظيط 29
ؾبَ
ٔدطز
زيپّٓ  ٚفٛق
 30اِي 39
21
84
45/25 181
زيپّٓ
ؾبَ
55/25 221
ِيؿب٘ؽ
14
 40اِي 56 49
 ٚ 50ثبالي  4/5 18فٛق ِيؿب٘ؽ ٔ 13/25 53 ٚتأُٞ
ثبالتط
 50ؾبَ
36/25 145

ظيط زيپّٓ

42

تؼساز زرصس

ٍضؼيت
اضتغبل

تؼساز زرصس

10/5

89

77/75

قبغُ

ثيىبض
77/75 311
(ذب٘ٝزاض)

52

13

348

87

هٌجغ :يبفتِّبي تحميك

تحليل هَاًغ هطبروت التصبزي سًبى

زض ايٗ تحميك ثطاي ٔمبيؿ ٝإٞيت ٔٛا٘غ ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ اظ ضٚـ تحّيُ ػبّٔي
تبئيسي ( )CFAاؾتفبزٌ ٜطزيس ٜاؾت .زض ايٗ ضٚـ يطايت حبنُ ٘كبٖزٙٞسٔ ٜيعاٖ
إٞيت ٞط يه اظ ٔتغيطٞبي آقىبض (ٔٛا٘غ ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ) ثط ٔتغيط پٟٙبٖ (ٔيعاٖ
٘بضيبيتي اظ ٔكبضوت التهبزي) اؾت .ثطاي ثطضؾي وفبيت ٔسَ اظ قبذم  1RMSاؾتفبزٜ
قس ٜاؾت ؤ ٝمبزيط وٛچهتط اظ  0.5ايٗ قبذم ٘كبٖزٙٞسٔ ٜسَ ٔٙبؾت ٔيثبقس
(ٔ .)Becker, 2000: 21ؼيبضٞبي ٔٛا٘غ ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ زض قٟط تجطيع ثٝػٛٙاٖ
ٔتغيطٞبي آقىبض ٘ؿجت ثٔ ٝتغيط پٟٙبٖ ٔيعاٖ ٘بضيبيتي اظ ٔكبضوت التهبزي ٔٛضز ثطضؾي
لطاض ٌطفتٔ .مساض قبذم  RMSوٕتط اظ ٔ 0/5يثبقس ( )RMS :0/042و ٝحبوي اظ ٔٙبؾت
ثٛزٖ ٔسَ ٔيثبقس .ثط اؾبؼ ٘تبيح ٞ ،CFAط يه اظ ٔتغيطٞبي آقىبض (ٔٛا٘غ اختٕبػي،
ٔٛا٘غ فطٍٙٞيٛٔ ،ا٘غ التهبزي ٛٔ ٚا٘غ ؾيبؾي) ثب ٔتغيط پٟٙبٖ ٔيعاٖ ٘بضيبيتي اظ ٔكبضوت
التهبزي ضاثُٔ ٝؼٙيزاضي زاض٘س )ٓٞ .(p<0.5چٙيٗ ثب تٛخ ٝث ٝيطايت ضاثُٔ ٝتغيطٞبي
آقىبض ثط ٔتغيط پٟٙبٖ ٔيتٛاٖ ٔيعاٖ إٞيت ٞط يه اظ ٔتغيطٞبي ٔعثٛض ضا ث ٝنٛضت ؾتٖٛ
اِٛٚيتثٙسي خس َٚقٕبض٘ )3( ٜكبٖ زاز .خسٓٞ 3 َٚچٙيٗ ٘كبٖ ٔيزٞس وٟٓٔ ٝتطيٗ ٔٛا٘غ
1- Mean Square Standardized Residual
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ثطاي ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ قبذمٞبي فطٍٙٞي اؾت و ٝأتيبظ ٔحبؾج ٝقس ٜثب اؾتفبزٜ
اظ آظٔٔ 0/721 ،RMS ٖٛيثبقسٓٞ .چٙيٗ قبذمٞبي التهبزي ،اختٕبػي  ٚؾيبؾي ٘يع زض
ضتجٞ ٝبي ثؼسي لطاض زاض٘س ؤ ٝيعاٖ تأثيط آٟ٘ب ثٝتطتيت ٔ 0/567 ٚ0/632 ،0/645يثبقس.
جسٍل ضوبرُ ً :3تبيج آسهَى  RMSزر ثزرسي هَاًغ هطبروت التصبزي سًبى
هتغيزّبي آضىبر

هيشاى تأثيز)(Parameter

Standard Error

p-value

اٍلَيتثٌسي

ٔٛا٘غ اختٕبػي
ٔٛا٘غ فطٍٙٞي
ٔٛا٘غ التهبزي
ٔٛا٘غ ؾيبؾي

0/632
0/721
0/645
0/567

0/069
0/058
0/066
0/054

0/000
0/000
0/000
0/000

3
1
2
4

هٌجغ :يبفتِّبي تحميك

٘تبيح قبذم ٘ 1KMOيع ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝوفبيت ٔسَ زض حس ٔٙبؾجي ٔٛضز تأئيس اؾت
( .)KMO= 0.871آظٔ ٖٛثبضتّت ٓٞ 2ايٗ ٔؿأِ ٝضا تبئيس ٔيوٙس .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝزض
ايٗ تحّيُ ثطاي اؾترطاج ٔؤِفٞٝب اظ ضٚـ ِٔٛفٞٝبي انّي  ٚثطاي زٚضاٖ ػبُٔٞب اظ زٚضاٖ
ٚاضٔبوؽ اؾتفبز ٜقس .ضٚي  ٓٞضفت 17 ،ٝؾٛاَ ثٝوبض ٌطفت ٝقس ٜزض ؾٙدف ٔٛا٘غ ٔكبضوت
التهبزي ظ٘بٖ 78/234 ،زضنس اظ ٔدٕٛع ٚاضيب٘ؽ ضا تٛييح زاز ٜاؾت٘ .تيد ٝحبنّ ٝايدبز
 4زؾت ٝاظ ٔؤِفٞٝبي  ٍٕٗٞزض ٟ٘بيت ثٛز.
زض ٔمبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ ٔٛا٘غ ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ زض ثيٗ حدٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ثطضؾي اثتسا
٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظيغ زازٜٞب ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛتهٕ٘ٝ٘ٛاي وٌِٕٛٛطٚف  -اؾٕيط٘ف 3ثطضؾي
قس .ثط اؾبؼ ٘تبيح ايٗ آظٔ ٖٛتٛظيغ زازٜٞب زض ٌطٜٞٚبي ٔعثٛض ٘طٔبَ اؾت (.)p<0.5
هَاًغ اجتوبػي هطبروت التصبزي سًبى

زض ثطضؾي ٔٛا٘غ ٔكبضوت ظ٘بٖ ،خٙجٞٝبي فطٍٙٞي  ٚاختٕبػي  ٚالتهبزي آ٘بٖ ضا ٕ٘يتٛاٖ
وبٔال اظ  ٓٞتفىيه وطز ٛٔ ٚا٘غ اختٕبػي اقتغبَ ظ٘بٖ اظ ٔٛا٘غ فطٍٙٞي  ٚالتهبزي آ٘بٖ
خسا ٘يؿت ِٚي ثب ايٗ حبَ ٟٔٓتطيٗ ضا ٜزؾتيبثي ث ٝتٛؾؼ ٝفطٍٙٞي ضا آٔٛظـ  ٚپطٚضـ
1- Kaiser-Meyer-Olkin
2- Bartlett
3- One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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ظ٘بٖ ٔيزا٘ٙس .و ٝزض ايٗ ظٔي ٝٙزٟ٘ ٚبز ٔسضؾ ٚ ٝذب٘ٛاز ٜضا ٟٔٓتطيٗ ػبُٔ زض آٔٛظـ،
تطثيت  ٚخبٔؼٝپصيطي ظ٘بٖ اضظيبثي ٔيوٙٙس.
٘بوبفي ثٛزٖ آٔٛظـ زض ٔٛضز ظ٘بٖ ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ ،فطنت ضقس  ٚاضتمبء قرهيت
ٚخٛزي ظ٘بٖ ضا زچبض ٔكىُ ٔيٕ٘بيس  ٚقطايٍ ؾرتي ثطاي اقتغبَ آ٘بٖ ايدبز ٔيٕ٘بيس وٝ
ثبػث ٔيقٛز ظ٘بٖ زض ظٔيٞٝٙبي قغّي ،يب قطايٍ ٔؿبٚي ثب ٔطزاٖ ضا ٘ساقت ٚ ٝاٌط  ٓٞزض
قطايٍ ٔؿبٚي ثب آ٘بٖ ثبقٙس ،وبضفطٔبيبٖ ٔ ٚسيطاٖ ثب اثٟبٔبتي و ٝثطاي آ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝظ٘بٖ
ٚخٛز زاضز  ٚتهٛضات  ٚپيفزاٚضيٞبي ٔٙفي ٘ؿجت ث ٝوبض ظ٘بٖٔ ،طزاٖ ضا ثط آ٘بٖ تطخيح
ذٛاٙٞس زاز .يبفتٞٝبي تحميك ٘يع ٘كبٖ ٔيزٞس وٟٓٔ ٝتطيٗ ػبُٔ اختٕبػي ػسْ ٔكبضوت
ظ٘بٖ قٟط تجطيع زض فؼبِيتٞبي التهبزي تجؼيى  ٚتفبٚت زض فطايٙس اختٕبػي قسٖ ظٖ ٔ ٚطز
زض خبٔؼ ٝثب ٔتٛؾٍ ٔيبٍ٘يٗ ٔ 4/12يثبقس .ايٗ ػبُٔ ثياضتجبٌ ثب ؾُح پبييٗ ؾٛاز
(ٔيبٍ٘يٗ  ٚ )4/06پبييٗ ثٛزٖ ٟٔبضتٞبي فٙي  ٚحطفٝاي (ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘ )3/66يثبقس .تجؼيى
 ٚتفبٚت ثيٗ ظٖ ٔ ٚطز زض خبٔؼٛٔ ٝخت ػسْ تحهيالت ٔٙبؾت ظ٘بٖ  ٚوؿت ٘ىطزٖ حطفٝ
ٔٙبؾت ٔيٌطزز.
جسٍل ضوبرُ ً :4تبيج آسهَى  tته ًوًَِاي زر هَاًغ اجتوبػي هطبروت التصبزي سًبى
هؼيبر

سيز هؼيبر

N

قبذمٞبي اختٕبػي

400
اظزٚاج ظ٘بٖ زض ؾٙيٗ پبييٗ
تجؼيى  ٚتفبٚت زض فطآيٙس اختٕبػي قسٖ ظٖ ٔ ٚطز زض خبٔؼ400 ٝ
400
ثطذٛضزاض ٘جٛزٖ ظ٘بٖ اظ ٟٔبضتٞبي فٙي  ٚحطفٝاي
400
ثي ؾٛازي  ٚپبييٗ ثٛزٖ ؾُح ؾٛاز
400
ػسْ اػتٕبز ث٘ ٝفؽ  ٚپٙساقت ٘بٔٙبؾت ظ٘بٖ اظ ذٛز

Mean

Std. Deviation

2/95
4/12
3/66
4/06
3/21

1/042
0/958
1/085
0/921
0/762

هٌجغ :يبفتِّبي تحميك

هَاًغ فزٌّگي هطبروت التصبزي سًبى

اضظـ ٞب  ٚثبٚضٞبي فطٍٙٞي ضايح زض يه خبٔؼ ،ٝتأثيط ٔؿتميٕي ثط ٔيعاٖ اقتغبَ ظ٘بٖ زاقتٝ
اؾت .زض ٔٛضز ايطاٖ ،فط ًٙٞپصيطفت ٝقس ٜزض خبٔؼ ٝايٗ ثبٚض ضا ثٚٝخٛز آٚضز ٜاؾت و ٝزض
نٛضت ػسْ ٔٛافمت قٞٛط ثب وبض ظٖ حتي زض نٛضت تٕبيُ ا ٚث ٝازأ ٝوبض ،ظٖ ثبيس اظ وبض
ذٛز چكٓپٛقي ٕ٘بيسٓٞ .چٙيٗ َطظ تّمي خبٔؼ ٝاظ ظٖ (ثٝػٛٙاٖ ٔؿئ َٛذب٘ ٚ ٝذب٘ٝزاضي)
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ٚ ٚخٛز فطٔ ًٙٞطزؾبالضي زض خبٔؼ ٝثبػث ٔكبضوت ٘بچيع ثب٘ٛاٖ زض فؼبِيتٞبي التهبزي
ٔيٌطزز .يبفتٞٝبي تحميك ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٟٓٔ ٝتطيٗ ٔٛا٘غ فطٍٙٞي ثطاي ٔكبضوت ظ٘بٖ
قٟط تجطيع زض فؼبِيتٞبي التهبزي َطظ تّمي ٍ٘ ٚطـ خبٔؼ ٝثٚ ٝظبيف ظ٘بٖ ،تأويس ثط
فؼبِيتٞبي ذب٘ٝزاضي  ٚا٘عٚاي اختٕبػي ظ٘بٖ ٚ ٚخٛز ؾٙتٞب  ٚثبٚضٞبي ذبل ذب٘ٛاز ٜثٝ
تطتيت ثب ٔتٛؾٍ ٔيبٍ٘يٗ ٔ 3/95 ٚ 4/10 ،4/21يثبقس.
جسٍل ضوبرُ ً :5تبيج آسهَى  tته ًوًَِاي زر هَاًغ فزٌّگي هطبروت التصبزي سًبى
هؼيبر

سيز هؼيبر

قبذمٞبي فطٍٙٞي

٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ثطذي اظ ٔحيٍٞبي وبضي ثِٝحبِ ٔؿبئُ
اذاللي
َطظ تّمي ٍ٘ ٚطـ خبٔؼ ٝثٚ ٝظبيف ظ٘بٖ
ٚخٛز فطٔ ًٙٞطزؾبالضي
ٚخٛز ؾٙتٞب  ٚثبٚضٞبي ذبل زض ذب٘ٛازٜ
تأويس ثط فؼبِيتٞبي ذب٘ ٝزاضي  ٚا٘عٚاي اختٕبػي ظ٘بٖ

N

Std. Deviation Mean

400

3/36

0/501

400
400
400
400

4/21
3/63
3/95
4/10

0/694
1/030
0/746
0/915

هٌجغ :يبفتِّبي تحميك

هَاًغ التصبزي هطبروت التصبزي سًبى

ٔحسٚزيتٞبي قغّي ظ٘بٖ ٞ ٚد ْٛظ٘بٖ ثطاي وؿت ٔكبغُ ثبػث ٔيقٛز و ٝػطيٝ
٘يطٚي وبض ظ٘بٖ ثيكتط اظ تمبيب قسٔ ٚ ٜسيطاٖ  ٚوبضفطٔبيبٖ ظ٘ب٘ي ضا اؾترساْ وٙٙس وٝ
زؾتٕعز وٕتطي ضا ذٛاٞبٖ ٞؿتٙس وٛٔ ٝخت اذتالف زؾتٕعزٞبي ظ٘بٖ ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ
قسٔ ٚ ٜيُ  ٚضغجت ظ٘بٖ ضا ثطاي ٔكبضوت زض فؼبِيتٞبي التهبزي وبٞف ٔيزٞسٓٞ .چٙيٗ
يىي اظ ٔٛا٘غ انّي التهبزي ثطاي ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ نبحت ؾطٔبي٘ ٝجٛزٖ ظ٘بٖ
ٔيثبقس ؤ ٝتٛؾٍ ٔيبٍ٘يٗ ثطاي ظ٘بٖ قٟط تجطيع ٔ 4/09يثبقسٓٞ .چٙيٗ ػسْ تٛٙع يب وٓ
تٛٙػي فطنتٞبي قغّي ثطاي ظ٘بٖ زض قٟط تجطيع ثب ٔيبٍ٘يٗ  3/77يىي زيٍط اظ ٟٔٓتطيٗ
ٔٛا٘غ ثطاي ٔكبضوت التهبزي ثب٘ٛاٖ قٟط تجطيع ٔيثبقس.
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جسٍل ضوبرُ ً :6تبيج آسهَى  tته ًوًَِاي زر هَاًغ التصبزي هطبروت التصبزي سًبى
هؼيبر
قبذمٞبي التهبزي

سيز هؼيبر

N

نبحت ؾطٔبي٘ ٝجٛزٖ ظ٘بٖ
ػسْ تٛٙع يب وٓ تٛٙػي فطنتٞبي قغّي ثطاي ظ٘بٖ
اختٙبة ثرف ذهٛني اظ ؾطٔبيٌٝصاضي زض وبضٞبي
اقتغبِعا
ضوٛز التهبزي زض وكٛض

Std. Deviation Mean

400
400

4/09
3/77

0/579
0/940

400

2/82

0/695

400

2/08

1/045

هٌجغ :يبفتِّبي تحميك

هَاًغ سيبسي هطبروت التصبزي سًبى

ؾيبؾت ٞبي ٔٛخٛز زض وكٛض ضا ٘يع ٔيتٛاٖ اظ ٔٛا٘غ ٔكبضوت ظ٘بٖ زض فؼبِيتٞبي التهبزي
زض وكٛضٔبٖ تّمي وطز .زض ايٗ ٔيبٖ ٔيتٛاٖ اظ ايٗ ٔٛا٘غ ث ٝػسْ ٚخٛز ٟ٘بزٞبي ؾيبؾي
ٔكبضوتي ثطاي ظ٘بٖ ،ؾبذتبض لسضت ٘ ٚمفٞبي ؾيبؾي  ٚوٓقب٘ؽ ثٛزٖ ظ٘بٖ ثطاي وؿت
ٔمبٔبت زِٚتي ث ٝتطتيت ثب ٔيبٍ٘يٗ  1/98 ٚ 3/69 ،3/3 ،83اقبض ٜوطز.
جسٍل ضوبرُ ً :7تبيج آسهَى  tته ًوًَِاي زر هَاًغ سيبسي هطبروت التصبزي سًبى
هؼيبر

سيز هؼيبر

N

Mean

Std. Deviation

قبذمٞبي ؾيبؾي

ػسْ ٚخٛز ٟ٘بزٞبي ؾيبؾي ٔكبضوتي

400

3/83

0/782

400

1/98

0/521

400

3/69

1/011

وٓ ثٛزٖ قب٘ؽ ظ٘بٖ زض وؿت ٔمبٔبت
زِٚتي
ؾبذتبض لسضت ٘ ٚمفٞبي ؾيبؾي

هٌجغ :يبفتِّبي تحميك

سٌجص راثطِ ٍيضگيّبي فززي ٍ هيشاى رضبيت اس هطبروت التصبزي

ثٙٔٝظٛض ثطضؾي ضاثُٚ ٝيػٌيٞبي فطزي ٔ ٚيعاٖ ضيبيت اظ ٔكبضوت التهبزي ،اظ چٟبض
ٔتغيط (ؾٗ ،تحهيالتٚ ،يؼيت تأٚ ٚ ُٞيؼيت اقتغبَ) ،اؾتفبزٌ ٜطزيس ٜاؾت 55 .زضنس اظ
پبؾرٍٛيبٖ اظ ٔكبضوت زض فؼبِيتٞبي التهبزي ضيبيت ٘ساض٘سٓٞ .چٙيٗ  27/5زضنس اظ
ؾبوٙبٖ ٘يع ضيبيت ٔتٛؾُي زاض٘س .ثطضؾي ٚيػٌيٞبي قرهي پبؾدزٙٞسٌبٖ ٘كبٖ ٔيزٞس
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و ٝايٗ احؿبؼ ٘بضيبيتي ثب ٔتغيطٞبي ؾٗ  ٚتحهيالت زاضاي ضاثُٔ ٝؼٙبزاض ِٚي ثب
ٔتغيطٞبي ٚيؼيت تأ ٚ ُٞاقتغبَ زاضاي ضاثُٔ ٝؼٙبزاض آٔبضي ٕ٘يثبقس .چٙب٘چ ٝافطاز ثب
ؾٙيٗ پبييٗ  ٚتحهيالت ثبال ٔيعاٖ ٘بضيبيتي ثيكتطي اظ ٔكبضوت زض فؼبِيتٞبي التهبزي
زاض٘س (خس.)8 َٚ
جسٍل ضوبرُ  :8راثطِ ي هتغيزّبي فززي ثب احسبط ًبرضبيتي اس هطبروت التصبزي
هتغيز هستمل

ؾٗ پبؾرٍٛيبٖ
تحهيالت پبؾرٍٛيبٖ
ٚيؼيت اقتغبَ
ٚيؼيت تأُٞ

ضزيت
Chi-Square
Chi-Square
Chi-Square
Chi-Square

Value

df

Sig

15/271
20/654
13/951
8/776

3
3
15
9

0/000
0/000
0/341
0/089

هٌجغ :يبفتِّبي پضٍّص

ثط اؾبؼ ٘ظطيبت اضائ ٝقس ٜزض ٔتٗ ٔمبِٓٞ ٚ ٝچٙيٗ يبفتٞٝبي تحميك ٔيتٛاٖ ٘تيدٝ
ٌطفت ؤ ٝب٘ٙس ٘ظطيبت التهبزي نبحت ؾطٔبي٘ ٝجٛزٖ ظ٘بٖ؛  ٚػسْ تٛٙع يب وٓ تٛٙػي
فطنت ٞبي قغّي ثطاي ظ٘بٖ اظ ػٛأُ ٔؤثط ػسْ ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ زض تجطيع ٔيثبقس،
چٙب٘چ٘ ٝظطيبت التهبزي ٘يع حبوي اظ تٛٙع پبييٗ قغُ  ٚاذتهبل قغُٞبي ضز ٜپبييٗ ٚ
زضخ 2 ٝث ٝظ٘بٖ حىبيت زاضزٓٞ .چٙيٗ ثط اؾبؼ ٘ظطيبت خبٔؼٝقٙبذتي و ٝػسْ ٔكبضوت
ظ٘بٖ ضا ٚاثؿت ٝثٍ٘ ٝطـ خبٔؼٔ ٚ ٝحسٚز وطزٖ ظ٘بٖ ثٔ ٝىبٖٞبي ذهٛني ٔيزا٘س ،يبفتٞٝبي
تحميك ٘يع ٘كبٖ ٔيزٞس اظ ٟٔٓتطيٗ ػٛأُ اختٕبػي ػسْ ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ زض تجطيع
تجؼيى  ٚتفبٚت زض فطآيٙس اختٕبػي قسٖ ظٖ ٔ ٚطز زض خبٔؼٝ؛ َطظ تّمي ٍ٘ ٚطـ خبٔؼ ٝثٝ
ٚظبيف ظ٘بٖ؛  ٚتأويس ثط فؼبِيتٞبي ذب٘ٝزاضي  ٚا٘عٚاي اختٕبػي ظ٘بٖ ٔيثبقس.
ًتيجِگيزي

ظ٘بٖ ثٝػٛٙاٖ ٘يٕي اظ خٕؼيت خبٔؼ٘ ٚ ٝيع ثٝػٛٙاٖ تطثيتوٙٙس٘ ٜيٕ ٝزيٍط خبٔؼ( ٝخبٔؼٝ
تكىيُ قس ٜاؾت اظ ظ٘بٖ  ٚفطظ٘سا٘كبٖ) اظ ٟٔٓتطيٗ  ٚانّيتطيٗ افطاز تٛؾؼ ٝاختٕبػي ٚ
التهبزي ٞؿتٙس .ثٙبثطايٗ خبٔؼ ٝثبيس زض ٔؿيط فطا ٓٞوطزٖ ّٔعٔٚبت پطٚضـ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي
ٔ ٚكبضوت آ٘بٖ زض فؼبِيتٞبي ٔرتّف التهبزي ،اختٕبػي ،فطٍٙٞي  ٚؾيبؾي ٔرتّف
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حطوت وٙس .اقتغبَ ٔٛخت افعايف ذٛزآٌبٞي ٚؾيغ ظ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝحمٛق ذٛز ،زضذٛاؾت
اؾتمالَ فىطي  ٚحًٛض ثيكتط  ٚافعايف ٚالؼي اؾتمالَ آ٘بٖ  ٚزض ٘تيد ٝفطنت ٞبي خسيس
 ٚاؾتمالَ ٔبِي ٔيقٛز ٌ ٚبٔي اؾت زض خٟت افعايف تؿبٚي حمٛق ظٖ ٔ ٚطز .زض ايٗ
تحميك و ٝث ٝثطضؾي ٔٛا٘غ ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ زض قٟط تجطيع پطزاذت ٝقس٘ ،ٜتبيح ٘كبٖ
ٔيزٞس و ٝقبذمٞبي فطٍٙٞي ثب يطيت تأثيط  0/721ثط اؾبؼ ٔسَ تحّيُ ػبّٔي تأئيسي
ٟٔٓتطيٗ ٔٛا٘غ ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ زض تجطيع ٔحؿٛة ٔيٌطزز .قبذمٞبي التهبزي،
اختٕبػي  ٚؾيبؾي ٘يع زض ضتجٞٝبي ثؼسي لطاض زاض٘س ؤ ٝيعاٖ تأثيط آٟ٘ب ث ٝتطتيت ،0/645
ٔ 0/567 ٚ 0/632يثبقس .زض ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔٛضز ُٔبِؼ٘ ٝيع ٟٔٓتطيٗ ٔٛا٘غ ٔكبضوت
التهبزي ظ٘بٖ تجؼيى  ٚتفبٚت زض فطآيٙس اختٕبػي قسٖ ظٖ ٔ ٚطز زض خبٔؼَ ،ٝطظ تّمي ٚ
ٍ٘طـ خبٔؼ ٝثٚ ٝظبيف ظ٘بٖ ،نبحت ؾطٔبي٘ ٝجٛزٖ ظ٘بٖ  ٚػسْ ٚخٛز ٟ٘بزٞبي ؾيبؾي
ٔكبضوتي ثٛز ٜؤ ٝيبٍ٘يٗ ٔحبؾج ٝقس ٜثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ t ٖٛته ٕ٘ٝ٘ٛاي ثطاي ٞطوساْ ثٝ
تطتيت ٔ 3/83 ٚ 4/09 ،4/21 ،4/12يثبقس .زض ٔمبْ ٔمبيؿ٘ ٝتبيح ايٗ تحميك زاضاي
ٔكبثٟبتٞبيي ثب وبض ٘ب٘ب فبث ٚ )2006( ٛاِيؿيب ٕٞ ٚىبضاٖ (ٔ )2010يثبقسٔ .كبثٟت ايٗ
وبضٞب زض ايٗ اؾت و٘ ٝتبيح ايٗ تحميمبت قبذمٞبي فطٍٙٞي ضا تأثيطٌصاضيٗ قبذم زض
ػسْ ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ ٔيزا٘ٙس .ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝا٘غ ٔٛخٛز ثطاي ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ
٘ ٚيبظ ثٔ ٝكبضوت ثب٘ٛاٖ زض فؼبِيتٞبي التهبزي ثٙٔٝظٛض تٛؾؼ ٝالتهبزي  -اختٕبػي
خبٔؼ ٝثبيس تساثيط زضذٛض تٛخٟي ا٘سيكيس ٜقٛز .زض ايٗ ثيٗ ضاٞىبضٞبيي لبثُ اخطاء ٔب٘ٙس اظ
ثيٗ ثطزٖ ٔحسٚزيتٞبي اختٕبػي ،فطٍٙٞي  ٚالتهبزي ثطاي آظازؾبظي فؼبِيتٞبي ظ٘بٖ؛
ٚاٌصاض وطزٖ ٔسيطيت ٞ ٚسايت ثط٘بٔٞٝب  ٚپطٚغٜٞبي ضقس  ٚتٛؾؼ ٝث ٝظ٘بٖ قبيؿتٚ ٝ
ٔترهم  ٚوبضآٔس ثٙٔٝظٛض افعايف ٘طخ ٔكبضوت التهبزي ٚ ،افعايف آٌبٞيٞبي ٔطزْ
ثرهٛل ٔطزاٖ زض ٔٛضز اقتغبَ ظ٘بٖ  ٚتأثيطٌصاضي آٖ ثط ثٙيبٖٞبي التهبزي  ٚفطٍٙٞي
ذب٘ٛازٜ؛ ثبيس نٛضت ثٍيطز.
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هٌبثغ
ـ ا٘ىط ،ضيچبضز  ٚوبتطيٗ ٞيٗ (ً )1379ظزيِّبي ًبثزاثزي جٌسي ،ضويوِ ثبسار وبر زر ايزاى ،تطخٕ ٝپطٚيٗ
ضئيؿي ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات ضٚقٍٙطاٖ.
ـ آثٛت ،پبٔال ٚ ٚاالؼ وّط ( )1380جبهؼِضٌبسي سًبى ،تطخٕٙٔ ٝيػ٘ ٜدٓ ػطالي ،تٟطاٖ٘ ،كط ٘ي.
ـ آظاز اضٔىي ،تمي ( ،)1380هسرًيتِ ايزاًي :رٍضٌفىزاى ٍ پبرازاين فىزي ػمتهبًسگي زر ايزاى ،تٟطاٖ،
ا٘تكبضات زفتط ُٔبِؼبتي -ا٘تكبضاتي اختٕبع.
ـ ثٙيفبَٕ ،ٝحؿيٗ ٘ ٚبظيال ٟٔجس ( )1389خبيٍب ٜاقتغبَ ظ٘بٖ اظ ٔٙظط زا٘كدٛيبٖ ،فصلٌبهِ ترصصي ػلَم

اجتوبػي زاًطگبُ آساز اسالهيٍ -احس ضَضتز ،ؾبَ  ،4قٕبض.25-48 :8 ٜ
ـ تٛاليي٘ ،ؿطيٗ ( )1379ثزرسي ػَاهل هؤثز ثز هيشاى هطبروت اجتوبػي سًبىٔ ،دٕٛػٔ ٝمبالت وبضٌبٜ
آٔٛظقي تٛؾؼٔ ٝكبضوت ظ٘بٖ /ثطٌعاضوٙٙسٌبٖ زا٘كٍب ٜػالَٔ ٝجبَجبيئ ،طوع أٛض ٔكبضوت ظ٘بٖ
ضيبؾت خٕٟٛضي ،ث ٝوٛقف ٔهُفي پٛزضاتچي ،تٟطاٖ ،زا٘كٍب ٜػالَٔ ٝجبَجبيي.22-7 :
ـ ذٛاخٛ٘ٝضي ،ثيػٖ ( )1385ثزرسي راثطِي هؤلفِّبي فزايٌس جْبًي ضسى ٍ هطبروت اجتوبػي سًبى ،هطبلؼِ

هَرزي :تْزاى ،ضيزاس ٍ استْجبى ،ضؾبِ ٝزوتطي خبٔؼٝقٙبؾي ،زا٘كٍب ٜقيطاظ.
ـ ضيتعض ،خٛضج (ً ،)1382ظزيِّبي جبهؼِضٌبسي زر زٍراى هؼبصز ،تطخٕٔ ٝحؿٗ ثالثي ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات
ػّٕي.
ـ ظ٘دب٘يظاز ٜاػعاظيٕٞ ،ب ( )1370ثطضؾي ٘ظطيبت زضثبض٘ ٜبثطاثطي خٙؿي زض ثبظاض وبض ،هجلِ ػلَم اجتوبػي

زاًطىسُ ازثيبت ٍ ػلَم اًسبًي زاًطگبُ فززٍسي هطْس ،ؾبَ  ،24قٕبض.1-14 :92 ٜ
ـ ؾفيطي ،ذسيد )1377( ٝجبهؼِضٌبسي اضتغبل سًبى ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات تجيبٖ.
ـ قبزيَّت ،غأِ ،)1382( ٝكبضوت اختٕبػي ظ٘بٖ ،فصلٌبهِ سى زر تَسؼِ ٍ سيبست (پضٍّص سًبى) ،زٚضٜ
 ،1قٕبض.141-176 :7 ٜ
قطثتيبٖٔ ،حٕسحؿٗ ( ،)1388ثطضؾي اثؼبز ٛٔ ٚا٘غ اختٕبػي اقتغبَ ظ٘بًٖ ،طزيِ پيه ًَر ،ؾبَ  ،7قٕبض:3 ٜ
.85-95
ـ نبزلئ ،ؿؼٛز ٔ ٚهُفي ػٕبزظاز ،)1383( ٜتحّيّي ثط ػٛأُ التهبزي ٔٛثط زض اقتغبَ ظ٘بٖ ايطاٖ،
فصلٌبهِ سى زر تَسؼِ ٍ سيبست (پضٍّص سًبى) ،زٚض ،2 ٜقٕبض.5-22 :1 ٜ
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ـ لطيكي ،فطزيٗ ،ػيعاز ٜالسْٔ ،حٕسثبلط ،اثطاٞيٕي تطوٕب٘ي ،اقطف ( ،)1391ثطضؾي ػٛأُ ٔؤثط ثط ٔكبضوت
اختٕبػي ظ٘بٖ ثبالي  20ؾبَ قٟط تجطيع ،زٍ فصلٌبهِ جبهؼِ ضٌبسي التصبز ٍ تَسؼِ ،ؾبَ  ،1قٕبض:2 ٜ
.115-141
ـ وب٘ٚس ،حؿيٗ؛ ػٛيؼّيپٛضٔ ،حٕسنبزق؛ ظ٘سي ،فبَٕٔ ٚ ٝطخبٖ زأٗوكيس٘ ،)1390( ٜمف خٙؿيت زض
ٔكبضوت التهبزي  ٚػٛأُ ٔؤثط ثط اقتغبَ ظ٘بٖ زض ايطاٖ ،هجلِ ػلوي -پضٍّطي سيبستگذاري

التصبزي ،ؾبَ  ،3قٕبض.189-211 :6 ٜ
ـ ٌبضز٘طٚ ،يّيبْ ( ،)1386جٌگ ػليِ ذبًَازُ ،تطخٕٔ ٝؼهٔ ٝٔٛحٕسي ،چبح ا ،َٚتٟطاٖ ،ا٘تكبضات زفتط
ُٔبِؼبت  ٚتحميمبت ظ٘بٖ.
ـ ٌالثي ،فبَٕ ٚ ٝفتب٘ ٝحبخيّ ،)1391( ٛثطضؾي خبٔؼٝقٙبذتي ثطذي ػٛأُ ٔؤثط ثط ٔيعاٖ ٔكبضوت ؾيبؾي
ظ٘بٖ (ُٔبِؼٛٔ ٝضزي اؾتبٖ آشضثبيدبٖ قطلي) ،فصلٌبهِ هطبلؼبت ٍ تحميمبت اجتوبػي ،زٚض ،1 ٜقٕبضٜ
.173-200 :1
ـ ِٟؿبييظاز ،ٜػجساِؼّي ،خٟبٍ٘يطي ،خٟبٍ٘يط  ٚثيػٖ ذٛاخٛ٘ٝضي ( ،)1384ثطضؾي ٔكبضوت التهبزي ظ٘بٖ
ضٚؾتبيي ُٔبِؼٛٔ ٝضزي اؾتبٖ فبضؼ ،هجلِ جبهؼِضٌبسي ايزاى ،زٚض ،6 ٜقٕبض.124-145 :3 ٜ
ـ ٔهفب٘ ،ؿطيٗ ( ،)1375هطبروت سيبسي سًبى زر ايزاى ،تٟطاٖٛٔ ،ؾؿ ٝچبح  ٚا٘تكبضات ٚظاضت أٛض
ذبضخ.ٝ
ـ ّٔهظاز ،ٜفٟيٕ٘ ،)1387( ٝمف اقتغبَ ظ٘بٖ زض تٛؾؼ ٚ ٝتؼسز ٘مفٞب ،هجلِ فمِ ٍ حمَق ذبًَازُ ،قٕبضٜ
.67-85 :49
ـ ٕٔيع ،آيتاهلل؛ لبؾٕي ،ػبَف ٚ ٝفبَٕ ٝلبؾٕي ( ،)1392ثطضؾي ػٛأُ ٔؤثط زض تٛؾؼ ٝوبضآفطيٙي ظ٘بٖ،
فهّٙبٔ ٝضقس فٙبٚضي ،فصلٌبهِ ترصصي پبرنّب ٍ هزاوش رضس ،ؾبَ  ،9قٕبض.15-22 :35 ٜ
-Becker, B.J. (2000) Handbook of Applied Multivariable Statistics and
Mathematical Modeling, San Diego: Academic Press.
-Elisia, L., Mussa, A. & Akarro, R. (2010) Some Factors that Hinder Women
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