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هحوذ تقی ایواى ،اؾشبز ْط ٢٠ػبٚؿ ٣قٟبؾي زاٞكٓب ٢قيطاظ
سّزا یادعلی جوالَیی ،زاٞكؼ١ي َبضقٟبؾي اضقس زاٞكٓب ٢قيطاظ
چکيذُ
ٚؿأٖ ٣اؾبؾي اي ٝدػ٤٠ف ،ثطضؾي ضاثط ٣ث٥عيؿشي ض٠اٞي  ٠ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي زض ثي ٝظٞبٚ ٜشأ٤لٕ ز ٠قل٥ط
ٞؼمآثبز  ٠ن١الزق٥ط اؾز .ايٚ ٝطبٖؿًٚ ٣طؿي ثط ض٠ي ٞ 757هط ظٚ ٜشأٞ 381( ٕ٤هط ؾبَٞ ٝؼم آثلبز 376 ٠
ٞهط ؾبَ ٝن١الزق٥ط) اي ٝز ٠ق٥ط زض اؾشب ٜانه٥ب ٣َ ٜحسايٕ  3ؾبٔ اظ ٚسر اظز٠اػكبٚ ٜليْصقلز ،اٞؼلب٘
قس ٢اؾز .يبنش٤٣ب ٞكب ٜزاز َ ٣ثي ٝؾ ٠ ٝطٚ ٔ١سر اظز٠اع ظٞب ٜثب ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي آٞب ٜزض قل٥ط
ٚحٕ ؾُٞ١ز آ٥ٞب ضاثطٚ ٣ؿٟبزاضي ٠ػ١ز زاضزٛ٤ .چٟيٚ ٝيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب ٜن١الزق٥طي ثل ٣طل١ض
َٗي ثبالسط ث١ز .زض ٤ط ز ٠ق٥ط ثي ٝث٥عيؿشي ض٠اٞي  ٠ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ٛ٤جؿشٓي ٚؿشًي٠ ٙػ١ز زاقز؛ ثل٣
ايٚ ٝؿٟب َ ٣ثب انعايف ث٥عيؿشي ض٠اٞي ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞبٚ ٜشأ ٕ٤انلعايف ٚلييبثلسٛ٤ .چٟلي ،ٝثلب
انعايف طٚ ٔ١سر اظز٠اع  ٠سؿساز نطظٞسا ٜاظ ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞبَ ٜبؾشٚ ٣يق١زٞ .شبيغ حبنلٕ اظ
ضْطؾي ٜ١چٟس ْبٞ ٣ٞيع حبَي اظآ ٜث١ز َ ٣اظ يٍ ططل ؾ١اٗٚي چ ٜ١سؿساز نطظٞساٚ ٠ ٜيلعا ٜث٥عيؿلشي ض٠اٞلي
س١اٞؿشٟس  35زضنس ( ) R2= 0/35اظ سكييطار ٚشكيط ٠اثؿش ٣زض ٞؼمآثلبز ضا دليف ثيٟلي َٟٟلس .اظ طلطل زيٓلط،
ٚشكيط٤للبي ؾلل ٝظٚ ٠ ٜيللعا ٜث٥عيؿللشي ض٠ا ٞلي 43زضنللس ( )R2=0/43ضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي زض ٚيللب ٜظٞللبٜ
ن١الزق٥طي ضا سجيي١ٛٞ ٝزٞسٞ .شبيغ سؿبٗٚي ٞكب ٜزاز َٚ ٣شكيط٤بيي چ ٜ١سؿلساز نطظٞلسا ٠ ٜث٥عيؿلشي ض٠اٞلي زض
اي ٝز ٠ق٥ط ثب  ٙ٤سؿبٗٚي ٞساقشٟسٛ٤ .چٟيٞ ،ٝشبيغ ٞكب ٜزاز َٚ ٣شكيط٤بي ؾ ٠ ٝطٚ ٔ١سر اظز٠اع زض ايل ٝز٠
ق٥ط ٚشهب٠ر ثٖ ٣حبظ ثبنز يسي ٠ ٙػسيس زاضاي َبضَطز٤بي ٚشهب٠سي ٤ؿشٟسٞ .شبيغ ٚسٔ سحٗيٕ ٚؿيط ٞيع حبَي
اظ اي ٝاؾز َ ٣ؾ١ا ٕٚؾ ٝظ ،ٜسحهيالر ظ ،ٜسؿلساز نطظٞلسا ٠ ٜث٥عيؿلشي ض٠اٞلي س١اٞؿلش٣اٞلس  42زضنلس اظ
سكييطار ٚشكيط ٠اثؿش ٣ضا سجييَٟٟ ٝس.
ٍاصُّای كليذی :ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ،ث٥عيؿشي ض٠اٞي ،ق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز.
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ًٚس٣ٚ

ٚيَٟٟس (ٚي١ٟرُٛ٤ ٠ 6بضا .)2008 :ٜثٟبثطاي ،ٝس١ػل٣

اضظـ َبضَطزي ٥ٞبز اػشٛبؾي ذلب١ٞاز ٢زض ٤لط ٞػلب٘

ثٚ ٣ؿأٖ ٣ث٥عيؿلشي ض٠اٞلي ثلب س١ػل ٣ثلًٞ ٣لف ثؿلشط

اػشٛبؾي حبئع اٛ٤يز اؾز٤ .ط ػبٚؿ٣اي ٚشٟبؾت ثلب

اػشٛبؾي ،اٚطي ضط٠ضي اؾلز َل١ٚ ٣ػلت انلعايف

اضظـ٤بي ذ١ز اثشسا ث ٣ؾطاـ اي٥ٞ ٝلبز ٚليض٠ز سلب اظ

ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞلب ٜثل ٣طل١ض ذلبل ٠

زض ٜ٠آ ٜق٥طٞ٠سا ٜآسي ذ١يف ضا ثذط٠ضاٞس .يُلي اظ

ؾالٚز  ٠ثًبي ذب١ٞاز ٢ث ٣ط١ض ؾلب٘ ٚليقل١ز .ؾٗلز

ٚجبحض  ٙ٥ٚزض اي٥ٞ ٝبزَ ،يهيز ض٠اثل ثلي٠ ٝاٖلسيٝ

اٞشربة ز ٠قل٥ط ٞؼلمآثلبز  ٠ن١الزقل٥ط ثل ٣ؾٟل١اٜ

(ظ ٠ ٜق٤١ط) اؾزٟٓ٤ .بٚي َ ٣ض٠اث ٚيلب ٜايل ٝز٠

ثؿللشط٤بي اػشٛللبؾي ٚشهللب٠ر ،سٛللبيعار نطٟٓ٤للي،

زض ذب١ٞاز ٢ضضبيز ثرلف ثبقلسٞ ،ل١ؾي آضاٚلف ثلط

ػٛؿيز قٟبذشي  ٠سبضيري ٚيب ٜاي ٝز ٠قل٥ط اؾلز.

ذب١ٞاز ٢حبَٚ ٙيْطزز َ١ٚ ٣ػت ث٥جل١ز ؾُٗٛلطز زض

ٞؼمآثبز ق٥ط يسيٛي زض حبٔ ْصض اؾز َل ٣اظ يلٍ

ظٞسْي اػشٛبؾي ذ١ا٤س قس .يُي اظ ؾ١اٚ ٕٚلؤطط زض

ططل س١اٞؿش ٣اؾز ٛ٤چٟب ٜثبنز يسيٛي ذل١ز ضا سلب

اطط ثرف ١ٛٞز ٜاي ٝنطآيٟس ٣َ ،ديبٚس آ ٜضضلبيشٟٛسي

حس ظيبزي حهع َٟس  ٠اظ طلطل زيٓلط ،ؾٟبنلطي اظ

ظٞبق١يي اؾزٚ ،ؿبئٕ ض٠اٜقٟبذشي اؾز .ثلٛ٤ ٣ليٝ

ظٞسْي ػسيس  ٠نلٟؿشي ضا ٞيلع زض ٜ٠نطٟ٤لّ ذل١ز

ٖحبظ ،س١ػ ٣ثٚ ٣ؿأٖ ٣ؾالٚز ض٠اٞي ظ٠ػيٚ ٝيس١اٞس

ثذصيطز ،اٚب ن١الزقل٥ط قل٥طي ػسيلس ٥ٚ ٠لبػط دلصيط

١ٚػت انعايف ٚيعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي آٞلب٠ ٜ

اؾز َ ٣ث ٣ؾٗز ٠ػ١ز ٛ٤ي٠ ٝيػْي ،زاضاي نطٟٓ٤ي

٥ٞبيشب ث٥ج١ز َبضايي ذب١ٞازْ ٢لطززٚ .طبٖؿلبر ْصقلش٣

يُذبضچلل٠ ٠ ٣احللس ٞجلل١ز ،٢سٟلل١ؼ نطٟ٤للّ٤للب  ٠ايلل١ا٘

ٞكب ٜزٟ٤س ٢اي ٝاٚط ٤ؿشٟس َٚ ٣يعا ٜث٥عيؿشي ض٠اٞلي

ٚرشٗم زض اي ٝق٥ط ثبؾض ثط٠ظ ٚؿبئٕ ٚرشٗم ٚظجز

ؾبٗٚي اؾز َ ٣زض ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ظٞلبٜ

ٟٚ ٠هي زض ظٞسْي ؾبَٟب ٜآْ ٜطزيلس ٢اؾلز .آٚبض٤لب

ٞؿللجز ثللٚ ٣للطزا ٜسأطيطْللصاضسط اؾللز ( َلل٠ 1ٝ٤١

ٞكب ٜزٟ٤س ٢ثبالسط ث١زٚ ٜيعا٥ٚ ٜبػطدصيطي ن١الزق٥ط

ُٛ٤بضا2009 ،ٜ؛ زاَلي٠ ٠ 2ٝاٚذٗلط2008: 3؛ قلهيؿي،

ٞؿجز ثٞ ٣ؼلمآثلبز اؾلز .طجلى ٞشلبيغ ؾطقلٛبضي

1386؛ ثبسعضَٛ٠ذجللٕ2008 ،4؛ ٤بٖيؿللز ٠ 5زيٓللطا،ٜ

ؾٚ١ٛي ٞه١ؼ ٚ ٠ؿلُٚ 1385 ٝيلعا ٜػٛؿيلز َلٕ

. (2007

٥ٚبػط ثٞ ٣ؼمآثبز ثطاثط ثب ٞ 44401هط ث١ز ،٢زض حبٖي

ٛ٤چٟيٛ٤ ،ٝبٚ ٣َ ٣ٞ١ْ ٜيزاٞي ،ٙاٚط٠ظ ٢ضيك٤٣بي

َ ٣ايٚ ٝيعا ٜثطاي ق٥ط ن١الزق٥ط ثطاثط ثب ٞ 44803هلط

نطٟٓ٤ي زض ق٥ط٤بي ٚسض ٜؾؿز قسٚ ٠ ٢يعا ٜطالو

اؾز  ٠اي ٝزض حبٖي اؾز َٞ ٣ؼم آثلبز ق٥طؾلشبٞي

انعايف يبنش ٣اؾلز (قليطاظي1386 ،؛ قليؿ.)1380 ،٣

ٞؿجشبً ثعضِ اؾز َ ٣ػٛؿيز َٕ آ ٜثطاثط ثلب282430

زض حبٖي َ ٣زض ٚطبٖؿبر  ٠سحًيًبر َٛشط ث ٣اي ٝاٚلط

ٞهط ث١زٞ ٣َ ٢كبٚ ٜيز٤لس ايلٚ ٝيلعا٥ٚ ٜبػطدلصيطي

س١ػ ٣قس ٢اؾزٖ٠ ،لي آٚبض٤لب اظ انلعايف ػلسايي ٠

ٞؿجز ث ٣ػٛؿيز آ ٜظيبز ٞيؿز ،اٚب ن١الزق٥ط ذل١ز

طالو زض ق٥ط٤بي ٚسض ٜسط  ٠دط ػٛؿيزسط حُبيلز

ثركي اظ ق٥طؾشبٟٖ ٜؼب ٜاؾز َلَ ٣لٕ ػٛؿيلز آٜ
ثطاثط ثب  55496اؾزٖ ،صا ايلٚ ٝيلعا٥ٚ ٜبػطدلصيطي
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ثطاي ن١الزق٥ط ٚيعا ٜثؿليبض ثلباليي اؾلز .ثٟلبثطاي،ٝ
ثلليف اظ ز ٠ؾلل ٘١ػٛؿيللز ن١الزقلل٥ط ضا ٥ٚللبػطاٜ
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ثطضؾي سأطيط ث٥عيؿشي ض٠اٞي ثط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب... ٜ

سكللُيٕ ٚلليزٟ٤للس ،زض حللبٖي َلل ٣ايللٚ ٝيللعا ٜثللطاي

سهُطار  ٠اؾشهبز ٢اظ ض٠يُطز٤لبي زضٚلبٞي ضنشلبضي-

ٞؼمآثبز سًطيجبً ثطاثط ثب يٍ دٟؼ ٙػٛؿيلز آ ٜاؾلز.

قٟبذشي ضا ثب ٤لسل ؾلبظْبضي ظٞبقل١يي  ٠انلعايف

ثٛ٤ ٣ي ٝؾٗز ،ثطضؾي سطجيًي ضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي

َبضَطز ذب١ٞازٞ ٢كبٚ ٜيز٤س.

زض اي ٝز ٠ق٥ط ٚيس١اٞس ْ١يبي سأطيط يلسٚز سلبضيري

ٚؼيسي ( )1385زض ضؾبٖ ٣ذ١ز ثلب ؾٟل١ا ٜثطضؾلي

ٞ ٠يع ٚؿأٖ٥ٚ ٣بػطر ثط ػٟجل٤٣لبي ٚرشٗلم ظٞلسْي

ؾ١ا ٕٚايشهلبزي -اػشٛلبؾي ٚلطسج ثلب ضضلبيشٟٛسي

ؾللبَٟب ٜايلل ٝز ٠قلل٥ط  ٠اظ آ ٜػٗٛلل ٣ضضللبيشٟٛسي

ظٞبق١يي ٥ٚبػطي ٝزض ٟٚبطى ٞهزذيع ػ١ٟة ،ث ٣ايلٝ

ظٞبق١يي ثبقس.

ٞشيؼ ٣زؾز يبنز َٚ ٣يعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي زض

ثٟبثطاي٤ ،ٝسل َٗي ايًٚ ٝبٖ ٣دبؾد ث ٣ايل ٝؾلؤأ
اؾللز َلل ٣چلل ٣اضسجللبطي ٚيللب ٜث٥عيؿللشي ض٠اٞللي ٠

ثي ٝظٞبٞي َ ٣اظ ؾالٚز ض٠اٞي ثيكشطي ثطذ١ضزاضٞلس،
ثبالسط اؾز.

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞبٚ ٜشأ٠ ٕ٤ػ١ز زاضز  ٠ثؿلشط

ؾساٖشي  ٠ضغ٠ا )2010( 1ٜزض ًٚبٖ ٣ذ١ز ثلب ؾٟل١اٜ

اػشٛبؾي سب چ ٣اٞساظ ٢س١اٞؿش ٣اؾلز اثؿلبز  ٠ؾٟبنلط

"ٚلللط٠ضي ثلللط ؾلللٗط ،٣ضضلللبيشٟٛسي ظٞبقللل١يي ٠

َيهيز ضضبيشٟٛسي ظٞب ٜضا سحز سأطيط يطاض ز٤س؟

دطذبقٓطي ظٞب "٣ٞث ٣ثطضؾي اي ٝؾ ٣دسيس ٠ ٢اضسجلب
آ٥ٞب ثب يُسيٓط دطزاذش٣اٞس .يبنش٤٣بي اي ٝسحًيى ثيبٓٞط

پيطيٌِ تحقيق

اي ٝاٚط ٤ؿشٟس َٞ ٣طخ دطذبقٓطي ظٞبٞل ٣ثلب ؾلٗط٠ ٣

قهيؿي َٟسػبٞي ُٛ٤ ٠لبضا )1386( ٜزض ًٚبٖل٣اي ثلب

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي آٞب ٜزض اضسجب اؾز.

ؾ١ٟا" ٜثطضؾي ٛ٤جؿشٓي آؾيتقٟبؾي ض٠اٞي ظٞب٠ ٜ

َ ٠ 2ٝ٤١زيٓلطا )2009( ٜزض ًٚبٖل٣اي ثلب ؾٟل١اٜ

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي" ث ٣ثطضؾي سأطيط ؾالٚز ض٠اٞي

"َيهيللز اظز٠اع  ٠ضنللب ٢ػ٥للبٞي زض ٚيللب ٜظ٠ع٤للبي

ثط ضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ظٞلبٚ ٜشأ٤لٕ دطزاذشل٣اٞلس.

ؾبٖر١ضز ٢ي١٥زي زض اظز٠اع٤بي ثب ز٠ا٘" زضيبنشٟس َ٣

٤سل اي ٝدػ٤٠ف ،سؿييٛ٤ ٝجؿشٓي ثي ٝآؾليت٤لبي

َيهيز ظٞبق١يي اٛ٤يز ثيكشطي زض اضسجب ثب ؾلالٚز

ض٠اٞللي ظٞللب ٠ ٜضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي ثلل١ز ٢اؾللز.

ض٠ا ٜظٞب ٜزاضزٛ٤ ،چٟي ،ٝضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ثل٣

يبنش٤٣بي ايًٚ ٝبٖلٞ ٣كلب ٜزاز َل ٣ظيلط ًٚيلبؼ٤لبي

ظٚي٣ٟاي َ ٣اظز٠اع زض آ ٜضخ ٚيز٤س ،ثؿشٓي زاضز.

انؿطزْي ،اضططاة٠ ،ؾ١اؼ  ٠اػجبض ٛ٤جؿشٓي ٟٚهي

ٚيٟلل١رُٛ٤ ٠ 3للبضاٞف ( )2008زض ًٚبٖلل٣اي ثللب

ثب ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي زاقشٟس ،اٚب چٟي ٝاضسجبطي ثيٝ

ؾ١ٟا " ٜآيب يٍ ض٠ؾشب ٚيس١اٞس زض قلُْٕيلطي يلٍ

سطؼ ٚطضي  ٠ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ٠ػ١ز ٞساقز.

اظز٠اع ًٞف زاقش ٣ثبقس؟ اَشكبل ضاثط ٣ثي ٝاػشٛلبؼ

ؾيم  ٠اؾالٚي(ٞ )1386يع زض ًٚبٖل٣اي ثلب ؾٟل١اٜ

 ٠ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي" ث ٣ثطضؾي سلأطيط ؾل ٣زؾلش٣

"ًٞللف ثب٠ض٤للبي اضسجللبطي زض َللبضَطز ذللب١ٞاز٠ ٢

ٚشكيط٤للبي ػٛؿيشلليَ ،يهيللز ٛ٤ؿللبيٓي  ٠اٞؿللؼب٘

ؾبظْبضي ظٞبق١يي" ث ٣ثطضؾي ثب٠ض٤ب ،قلٟبذز٤لب ٠

اػشٛبؾي ثلط ض٠ي ضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي دطزاذشٟلس.

اؾط١ض٤٢بي ١ٚػ١ز زض اش٤ب ٜانطاز ،اظ ػ ٣ٗٛظ٠ػليٝ

آٞب ٜث ٣ايٞ ٝشبيغ زؾز يبنشٟس َٚ ٣حي اػشٛلبؾي ثلط

زض اضسجبطبر ٚيب ٜآ٥ٞب دطزاذش٣اٞسٞ .شبيغ اي ٝدلػ٤٠ف،

ض٠ي ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب ٜاططْصاض اؾز.

ضط٠ضر س١ػ ٣ث ٣سهُطار قيطٟٚطًي ٚرشم ضاثطل،٣
اؾشهبز ٢اظ َالؼ٤لبي آ١ٚظقلي ثلطاي سهلحين ايلٝ

1

Edalati and Redzuan
Cohen
3
Minut
2
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ٖلل 1١ثللب زيٓللطا )2008( ٜزض ًٚبٖلل٣اي ثللب ؾٟلل١اٜ
"ديفثيٟي ضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي اظ ذل١ز ،قلطيٍ ٠

زضيبنشٟللس ،ضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي  ٠انؿللطزْي سللأطيط
ٚشًبثٗي ثط يُسيٓط زاضٞس.

٠يػْي٤بي ظ٠ع :آيب ٤ ٝٚؿش ،ٙس ١يب ٚب؟" ثب اؾلشهبز٢
اظ ز ٠ض٠يُطز نطزي  ٠ز٠سبيي ث ٣ثطضؾي ٠يػْي٤لبي

تاریخچِ فَالدضْز ٍ ًجفآتاد

قرهيشي  ٠ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي دطزاذش٣اٞلسٞ .شلبيغ

ن١الزق٥ط ق٥طي زض ثرف ٚطَلعي ق٥طؾلشبٟٖ ٜؼلبٜ

ٞكب ٜزاز َٚ ٣يعا ٜؾهجي ث١ز ٜظٞلب ٜثلط ض٠ي ٚيلعاٜ

زض اؾشب ٜانه٥ب ٜاؾز .ايل ٝقل٥ط زض َ 25يٗلٚ١شطي

ضضبيشٟٛسي ذ١زقبٞ ٠ ٜيع ق٤١طاٞكب ٜسلأطيط ذلبل

ػ١ٟة قطثي انه٥ب٠ ٜايؽ قسٚ ٠ ٢ؿبحز آ ٜثبٖف ثط

ٛ٥ٚي زاضز.

ُ٤ 7700شبض اؾز .اي ٝق٥ط يُي اظ ؾ ٣قل٥ط ػسيلس

دّٗ )2008( 2زض ًٚبٖ٣اي ثب ؾٟل١ا " ٜضاثطلٚ ٣يلبٜ

زض انه٥ب ٜاؾلز .ن١الزقل٥ط زض ؾلبٔ  1342ثلب ٞلب٘

سٛبيع ذ١ز  ٠ضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي :زض ٠ضاي ػطيلبٜ

آضيبق٥ط ثطاي اؾُبَ ٜبضٟٚسا ٜش٠ة آ ٝ٤سأؾيؽ قس

ظٞسْي چ ٣چيعي ٚيس١ا ٜاظ انطاز ٚشأ٤لٕ آ١ٚذلز؟"

 ٠اظ ؾبٔ  1363ث ٣ؾ١ٟا ٜق٥طي ػسيس نؿبٖيلز ذل١ز

ٞكللب ٜزاز َلل ٣چٟللسي ٝؾبٚللٕ ثللط ض٠ي ضضللبيشٟٛسي

ضا آقبظ ١ٛٞز .اي ٝق٥ط ث ٣ؾٗز ٞعزيُي ثٚ ٣طَع اؾشبٜ

ظٞبق١يي اططْصاض اؾلز ،اظ يجيلٕ٠ :يلبيؽ اؾلشطؼآ٠ض

ٛ٤ ٠چٟي ،ٝزؾشطؾي آؾب ٜث ٣نٟبيؽ ثعضْي ٛ٤چلٜ١

ظٞسْي ،زضػل ٣حٛبيلز اػشٛلبؾي اظ ؾل١ي ٛ٤ؿلط،

ش٠ةآ ٝ٤انه٥ب ،ٜنل١الز ٚجبضَلَ ٠ ٣بضذبٞل ٣ؾليٛبٜ

ٚكبث٥ز قطيٍ زض ازضاَلبرٞ ،يبظ٤لب ٠ ٠يػْلي٤لبي

ؾذب٤ب ٜزيعيچ ،٣ثُٚ ٣بٞي ٟٚبؾت ثطاي اؾُب ٜسجلسيٕ

ٚؿيٞ .ٝشبيغ ايل ٝسحًيلى ٞكلب ٜزاز َلٚ ٣يلعا ٜسٛلبيع

ْطزيس ٢اؾلز .زيٓلط ٚعايلبي ظٞلسْي زض ايل ٝقل٥ط

ٚطزا ٜثيكشط اظ ظٞب ٜاؾزٛ٤ .چٟي ،ٝثب انلعايف ؾل،ٝ

ػسيللسٞ ،عزيُللي ثللٚ ٣طاَللع آٚلل١ظـ ؾللبٖي ٛ٤چللٜ١

ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ٚطزا ٜانلعايف يبنشل ،٣ايل ٝاٚلط زض

زاٞكٓب ٢نٟؿشي انه٥ب ،ٜزاٞكٓب ٢انله٥ب ٠ ٜزاٞكلٓب٢

ظٞبَ ٜب٤ف ٚييبثس.

آظاز اؾالٚي ٞؼمآثبز اؾز .اي ٝق٥ط ث ٣ؾ١ٟاٚ ٜحلٕ

ثللبسعضَٛ ٠ 3ذجللٕ )2008( 4زض ًٚبٖلل٣اي ثللب ؾٟلل١اٜ

انٗي ايبٚز َبضَٟبَ ٠ ٜبضْطاَ ٜبضذبٞل ٣ش٠ة آ٤لٝ

"زٖجؿللشٓي ثعضْؿللبٖي ،ضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي ٠

انلله٥ب ٜزض ٞػللط ْطنشلل ٣قللس ٢اؾللز .ؾللبَٟب ٜاٖ٠يلل٣

ضضبيشٟٛسي اظ ض٠اث ٚ :طبٖؿل٣اي زض ٚل١ضز ظ٠ع٤لبي

د١الزق٥ط قبٖجبً ٥ٚبػطاٞي اظ سٛب٘ ق٥ط٤بي ايطا ٜث١زٞس

ػ١اٞ "ٜكب ٜزازٞس انطازي َ ٣زچبض اضططاة ؾلبطهي

َ ٣ثب احساص ٚطاَع نٟؿشي زض اي ٝق٥طؾلبَ ٝقلسٞس.

 ٠زٖجؿشٓي ث١زٞس ،ضضبيز َٛشطي اظ ض٠اث ظٞبق١يي

اَظط ػٛؿيز اي ٝق٥ط ضا ٥ٚلبػطا ٜثرشيلبضي سكلُيٕ

ذ١زقب ٜزاقشٟس.

ٚلليزٟ٤للس (ثطْطنشلل ٣اظ دبيٓللب ٢اطالؾللبسي قلل٥طزاضي

٤بٖيؿللز ٠ 5زيٓللطا٤ )2007( ٜلل ٙزض ًٚبٖلل٣اي ثللب

ن١الزق٥ط).

ؾ١ٟا" ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي  ٠انؿطزْي :سُلطاضي اظ

ٞؼمآثبز زض حس٠ز ؾبٔ ٤ 1022لل.وٛ٤ .عٚلب ٜثلب

ٚسٔ ٞبؾبظْبضي (اذشالل) ظٞبق١يي زض  ٣ٞ١ٛٞالسيٟي"

حبَٛيز قب ٢ؾجبؼ ا ٔ٠نه١ي زض زقز ٠ؾليؿي زض

1

َ 29يٗللٚ١شطي قللطة انلله٥ب ٜثٟللب قللس ٢اؾللز .زض

Luo
peleg
3
Butzer
4
Campbell
5
Hollist
2

ذه١ل ثٟلبي آ ٜض٠ايلبر ْٞ١لبْ ٜ١شَلط قلس ،٢اظ
ػ ٣ٗٛاي ٣ُٟثٟبثط ؾًيس ٢ؾٗٛب زض ظٚب ٜؾالطي ٝنه١ي

5

ثطضؾي سأطيط ث٥عيؿشي ض٠اٞي ثط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب... ٜ

زضحس٠ز ؾبٔ٤ 1022ل.و ،قلب ٢ؾجلبؼ يهلس زاقلز

ٞيع قبٞ ٕٚػطي٤٣بي ض٠اٜقٟبؾلي زض حيطل ٣ذلب١ٞاز٢

ًٚساضي ػ١ا٤ط  ٠دًٞ ٔ١س ثٞ ٣ؼلم اضؾلبٔ َٟلس .زض

زضٚبٞي ٚيق١ز .اظ ػ ٣ٗٛػبٚؿ ٣قٟبؾبٞي َل ٣زض ايلٝ

اي١ٚ ٝيؽ قيد ث٥بيي اظ اي ٝيضي ٣آْبٚ ٢ليقل١ز  ٠اظ

ظٚيٞ ٣ٟػطي٣دطزاظي َطز٢اٞسٚ ،يس١ا ٜثل ٣اؾلُبٞعٞ٠ي،1

ذط٠ع اي ٝشذبيط ػْٗ١يطي ٚيَٟس ( ز٤رسا: 1341 ،

ثبر ،2ثٍ ْطٞؿ٥بي ،3ٙز٠٠أ ٤ ٠يٕ 4اقبضَ ٢لطز َل٣

.) 357

ٞػطيبر آٞب ٜؾٚ١ٛبً ث٠ ٣يػْي٤بي ؾبذشبضي ذلب١ٞاز٢

زض ذه١ل ؾبَٟب ٜاٖ٠ي ٣ق٥ط ْهش ٣قس ٢اؾز َ٣

٤ؿللش٣اي ٚطثلل ١اؾللزٞ .ػطيلل٤٣للبي ض٠اٜقٟبؾللي

ديف اظ ثٟبي آ ٜؾلس٢اي ظضزقلشيب ٜزض َ٤١ذبيل٤٣لبي

اػشٛبؾي ٞيع قبٞ :ٕٚػطي٤٣بي اٞشػبضٞ ،ػطي٤٣بي ٞيلبظ،

قٛبٖي ق٥ط ؾبَ ٝث١ز٢اٞس  ٠ايٚ ٝحٕ ٚلسسي دلؽ اظ

ٞػطي ٣يبزْيطي اػشٛبؾي ٞ ٠ػطيل ٣سؼلبضة اػشٛلبؾي

اي ٣ُٟزٖ٠ز اؾالٚي زض انه٥ب ٜثطيطاض قسٚ ،ؿلُ٠ ٝ

ث١ز .ثرف ؾٞ ٘١ػطيبر قبٞ ٕٚػطي٤٣بي ض٠اٜقٟبؾي

ٚأ٠اي ظٞساٞيب ٜؾيبؾي ْطزيس (يعزاٞلي ٞؼلمآثلبزي،

زضحيط ٣ذب١ٞاز ٢زضٚبٞي ث١زٞ .ػطي ٣دطزاظا ٜاي ٝحيط٣

.)1383

ٞيع َؿبٞي ث١زٞس ٚظٕ َٛذٗط ،5ث ٠ 6ٜ٠١ثبٖجي.7
اؾللُبٞعٞ٠ي ( )1972اظ ػٗٛلل ٣ػبٚؿلل ٣قٟبؾللبٞي

چارچَب ًظزی تحقيق

اؾللز َلل ٣زض ُٚشللت سضللبز زض ظٚيٟللَ ٣كللُٛف ٠

ضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي ظيللط ٚؼ١ٛؾلل٣اي اظ ٚجبحللض

سؿبضو ثيٛ٤ ٝؿطا ٠ ٜث ٣سجلؽ آ ٜاٞحلالٔ زض ضاثطل٣

ٚطث ١ث ٣ذب١ٞاز ٢اؾز .قط٠ؼ سحًيًبر  ٠دػ٤٠ف٤ب

َبض َطز ٢اؾز .ثٍ ْطٞؿ٥بي ٙثب اقبض ٢ثٞ ٣ػطيل٤٣لبي

زض اي ٝظٚيٞ ٣ٟيع اظ ز 1950 ٣٤زض َك١ض٤بي ديكلطنش٣

َبضَطز ْطايب ٣َ ٜزض آ ٜسًؿيًٞ ٙف ٚيلب ٜظٚ ٠ ٜلطز

اؾز (ْٗسٞجطِ ْٗ ٠سٞجطِٞ .)1388 ،ػطيل ٣دلطزاظاٜ

ث ٣ن١ضر ٚطز قبقٕ ،ظ ٜذب٣ٞزاض اؾز ٚيْ١يلس :زض

اظ ضقش٤٣لبي ٚرشٗلم ػبٚؿل٣قٟبؾلي ،ض٠اٜقٟبؾلي،

آٖ١ي ايس٢آٔ ذب١ٞازَ ٢لبضَطز ْطايلبَٗ ٜيل ٣اؾضلبي

ٚللطز٘قٟبؾللي  ٠قيللط ٢زض ٚلل١ضز ؾللبذشبض ذللب١ٞاز٢

ذب١ٞاز ٢حسايٕ س١يؽ ضا اظ دسض -ق٤١ط زاضٞس  ٠ؾلؿي

ٞػطي٣دلطزاظي َلطز٢اٞلس ،اٚلب ثل ٣طل١ض َٗلي ؾلبذشبض

زض نطاَ ٙ٤طز ٜآؾبيف  ٠ضنب ٠ ٢ث١ٞ ٣ؾي ٚحبنػز ا٠

ذب١ٞاز ،٢ؾبذشبضي ض٠اٞي -اػشٛلبؾي اؾلز؛ ثل ٣ايلٝ

زض ثطاثط ٚكُالر ػ٥ب ٜذبضع زاضٞس سب دلسض -قل٤١ط

ٚؿٟللب َلل٤ ٣لل ٙؾ١اٚللٕ ض٠اٜقللٟبذشي ٤ ٠لل ٙؾ١اٚللٕ

اظ ٚكُالر اػشٛبؾي نبضـ ْكش ،٣زض ٚحلي ذلب١ٞاز٢

ػبٚؿ٣قلٟبذشي زض آ ٜسأطيطْلصاض ٤ؿلشٟس .ثل ٣ؾجلبضر

اُٚب ٜقُ١نبيي  ٠طجبر قرهيز ذ١ز ضا ثل ٣زؾلز

زيٓط٤ ،ط نلطز زض ؾلبذشبض ذلب١ٞازٚ ٢شلأطط اظ قلطاي

آ٠ضز.

زضٞ٠ي (ض٠اٞي)  ٠ثيطٞ٠ي (اػشٛلبؾي) ذلب١ٞاز ٢اؾلز

ثٟللبثطاي ،ٝثللب س١ػلل ٣ثللَ ٣بؾللشي٤للبي ٞػطيلل٤٣للب ٠

(اؾعاظيٛ٤ .)1376 ،ب ٜط١ض َْ ٣هشل ٣قلس ،ثل ٣زٖيلٕ

ض٠يُطز٤بي ١ٚػ١ز ثٞ ٣ػط ٚيضؾس َٞ ٣ػطيل ٣چطذل٣

آٚ ٣ُٞه ٘١٥ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ٚؿأٖ٣اي ٚطث ١ثل٣
ح١ظ ٢ض٠اٜقٟبؾي اػشٛبؾي اؾزٞ ،ػطي٤٣بي ديطاٜ١ٚ
ذب١ٞاز ٢ضا ٚيس١ا ٜث ٣ؾ ٣يؿٛز سًؿيَ ٙلطز :ثرلف
اٞ ٔ٠ػطي٤٣بي ػبٚؿ ٣قٟبؾي (ؾٛلسسبً ذلطز)؛ ثرلف
زٞ ٘٠ػطي٤٣بي ض٠اٜقٟبؾي اػشٛلبؾي  ٠ثرلف ؾل٘١
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ظٞللسْي ذللب١ٞازْي ز٠٠أ ٤ ٠يللٕ1ثللطاي ثطضؾللي

آٞ ٣ُٞؿٕ ؾ ُٝٛٚ ٘١اؾز زض دي ثطٞب٣ٚضيلعي ثلطاي

ضضلللبيشٟٛسي ظٞبقللل١يي ٟٚبؾلللت ثبقلللس ،ظيلللطا زض

َبضيللبثي يللب ايؼللبز ض٠اث ل نللٛيٛب ٣ٞذللبل ز٠ضاٜ

دػ٤٠ف٤بي ٚشؿلسز ٚل١ضز اؾلشهبز ٢يلطاض ْطنشل ٠ ٣اظ

ثعضْؿبٖي ثبقس٤ .ط ٞؿٕ ثط ٞؿٕ زيٓط سأطيط ْصاقلش،٣

حٛبيللز  ٠سأييللس ثللباليي ثطذلل١ضزاض اؾللز ( دٗللّ،2

اظ آٚ ٜشللأطط ٚلليْللطزز .زض ثؿلليبضي اظ ٚلل١اضز سحللٔ١

2008؛ نرطايي.)1388 ،

ذب١ٞاز ٢ث ٣نل١ضر اٞشًلبٔ٤لبي چٟسْبٞلٛ٤ ٠ ٣عٚلبٜ

زض ا٠اذلللط ز٤للل 1940 ٣ثلللطاي ٞرؿلللشي ٝثلللبض

ن١ضر ٚيدصيطز .ثؿليبضي اظ ذلب١ٞاز ٢زضٚبٓٞط٤لب ثلب

ػبٚؿ٣قٟبؾب ٜذلب١ٞازٚ ،٢ظلٕ ايلٖ١ي ٝز٠٠أ  ٠ض٠ثلٝ

يُذبضچ ٣ؾبذشٞ ٝػطي٤٣بي ٚطث ١ث ٣چطذل ٣ظٞلسْي

٤يٕ 3زض سالـ ثطاي سجيليٞ ٝػل١ٚ ٙػل١ز زض ظٞلسْي

نللطزي؛ ٚللظال اضيُؿلل )1963( 4ٜ١ثطذللي ٚهللب٤يٙ

ذب١ٞازْي ،يٍ چبضچ١ة سحٓٞ ٔ١ط ضا ثطاي ثطضؾلي

ػبٚؿ٣قٟبذشي زضثبض ٢ضقلس  ٠سحل ٔ١ذلب١ٞاز ٢ز٠٠أ

ذب١ٞازٚ ٢ططح ١ٛٞزٞس .آ٥ٞب نطو ضا ثط ايْ ٝصاقلشٟس

( ٠ )1977يبنشلل٤٣للبي ثللبٖيٟي ض٠ا ٜدعقللُبٞي ،چللٜ١

َ ٣ذب١ٞاز ٢زض ط٤ ٔ١ؿلشي ذل١ز ثل ٣سكييلط قلُٕ ٠

ٚيٗش ٜ١اضيُؿٚ 5ٜ١لسؾي ٤ؿلشٟس َلٚ ٣ه٥ل ٘١چطذل٣

َبضَطز ذل١يف ٚليدلطزاظز  ٠ايل ٝنطآيٟلس زض يبٖلت

ظٞسْي ٚيس١اٞس چبضچ١ة ٚهيسي ثبقس ثطاي ثطضؾلي

ٚؼ١ٛؾ٣اي ٟٚػٚ ٠ ٙش١اٖي اظ ٚطاحٕ سحٖ١ي نل١ضر

ٚطاحٕ يبثٕ دليفثيٟلياي َل ٣ذلب١ٞاز ٢آ٥ٞلب ضا طلي

ٚيدصيطز .اي ٝػبٚؿ ٣قٟبؾب ٜث ٣آ ٜزؾلش ٣اظ سكييلطار

ٚيَٟس .اي ٝاقربل ث ٣ػبي آ ٣ُٞذب١ٞاز ٢ضا اظ زيلس

ؾبظٚبٞي  ٠اٞطجبيي س١ػٚ ٣يَطزٞس َ ٣ذب١ٞاز ٢ثبيس زض

آؾيتقٟبؾي يلب َبؾلشي ٓٞلط ثطضؾلي َٟٟلس ،اغ٥لبض

دبؾد ث ٣سكييطار ؾبذشبضي ذل١يف ٞكلب ٜز٤لس .ثل٣

ٚلليزاضٞللس َلل ٣ض٠يُللطز ٚجشٟللي ثللط چطذلل ٣ظٞللسْي

ط١ض اذم ،آ٥ٞب آٖ١ي ٞػطي ذ١يف ضا ثط سكييلطار

ذب١ٞازْي ،اظ س١اٞلبيي ذلب١ٞاز ٢ثلطاي حهلع طجلبر ٠

ٞبقي اظ ْؿشطـ  ٠ثؿس َ١چُشط قس ٜاٞساظ ٢ذب١ٞاز،٢

سسا ٘٠ذ١يف سه١يط ٚظجزسطي اضايٚ ٣يز٤س .ذب١ٞاز٢

سكييللط زض سطَيللت ؾللٟي -ؾلل ٝثعضْشللطي ٝنطظٞللس٠ -

زض ٛ٤ب ٜحبٖي َٚ ٣شحٚ ٔ١يق١ز  ٠ؾلبذشبض ذل١ز ضا

سكييطار ٞبقي اظ ٠ضؿيز قكٗي انطاز ٞبٜآ٠ض ذب ٣ٞثٟب

ثب س١ػ ٣ثل ٣ثلط٠ظ نطآيٟلس٤بي اضسجلبطي ػسيلس سكييلط

٥ٞبز ٢ث١زٞس (ْٗسٞجطِ ْٗ ٠سٞجطِ.)1388 ،

ٚيز٤س ،ثبظ  ٙ٤ثطاي حهع طجبر ذل١يف ٚليَ١قلس

اظ ٞػط ز٠٠أ ٤ ٠يٕٛ٤ ،چٟب ٣ُٞذلب١ٞاز ٢زض طلٔ١

(ٛ٤ب.)ٜ

ٚطاحٕ ٚرشٗم چطذل ٣ظٞلسْي ذلب١ٞازْي ثل ٣دليف

طجى اي ٝزيسْب ،٢ثؿيبضي اظ ذب١ٞاز٤٢ب ثل ٣ضقل٤ ٙلط

ٚيض٠زٞ ،ؿٕ٤بي ٚرشٗم ذلب١ٞاز ٢ثلط ض٠ي يُلسيٓط

ْ ٣ٞ١ؾبذشبض يب سطَيجي َ ٣زاضٞس ،ض٠يساز٤ب ٚ ٠طاحلٕ

سأطيطي دبيب ٚ ٠شًبثٕ ثط ػلبي ٚليْصاضٞلس  ٠ايل ٝاٚلط

يبثٕ ديفثيٟي ذبني ضا دكز ؾط ٚليْصاضٞلس (ٚظلٕ

١ٚػت قلُٕ ز٤لي ٚشًبثلٕ ثل ٣ظٞلسْي آٞ ٜؿلٕ٤لب

اظز٠اع ،سٖ١س ٞرؿشي ٝنطظٞس ،ضنش ٝنطظٞلسا ٜاظ ذبٞل،٣

ٚيق١ز .زض ٤ط ٚطحٗ٣اي َ ٣ذب١ٞاز ٢زض حبٔ ْلصض اظ

ٚطِ دسض ثعضِ يب ٚبزض ثلعضِ)٤ .لط ٚطحٗل ٣ثلط اطلط

آ ٜاؾز ،سجبزٔ٤لبي ثل٤ ٣ل ٙآٚيرشل٣اي ثل ٣نل١ضر

ض٠يساز ذبني حبزص ٚيق١ز؛ ض٠يسازي َل ٣ثلٞ ٣ػلط

ٛ٤عٚب ٜثيٞ ٝؿٕ٤ب ػطيب ٜزاضز .زض ٛ٤بٟٓ٤ ٜبٚي َ٣

ظيٗجبخ 6قبذم ٚطحٗ٣اي ذب١ٞازٞ ٢ب٘ زاضز ٚ ٠ؿشٗع٘

يٍ ٞؿٕ ثٚ ٣طحٗ ٣ديطي ٠اضز ٚليقل١زٞ ،ؿلٕ زيٓلط

ٚؿشٗع٘ سكييط  ٠ؾبظْبضي ٚؼسز ثب آ ٜض٠يلساز اؾلز.

ٚيَ١قس ثب ذط٠ع نطظٞسا ٜاظ ذبَٟ ٣ٞبض ثيبيلس؛ حلبٔ

ايٚ ٝطاحٕ ٚيس١اٟٞس ث ٣ذبطط سكييط زض ؾبذز سطَيجي
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ثطضؾي سأطيط ث٥عيؿشي ض٠اٞي ثط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب... ٜ

ذب١ٞاز ٢ض٠ي زٟ٤س يب  ُٝٛٚاؾز زض ٞشيؼ ٣يٍ سكييط

ا٠اؾ ؾبٔ٤بي اظز٠اع (ؾبٔ٤بي دسض ٚ ٠بزض قلس)ٜ

اؾبؾي زض نطآيٟس ذ١ز ديط٠ي اؾضب (ضنش ٝثٚ ٣سضؾ،٣

اي ٝاٚط َب٤ف ٚييبثس  ٠زض ؾلبٔ٤لبي آذلط (دلؽ اظ

٠ض٠ز ث ٣زٞيبي ١ٞػ١اٞي ،ثبظٞكؿشٓي) حلبزص قلٞ١س.

دسض ٚ ٠بزض قس )ٜثبظ انعايف ٚييبثس .زاقلشَ ٝل١زٌ

٠يػْي ٞػب٘ ذلب١ٞازْي زض ٟٓ٤لب٘ ديكلطنز ؾجلبضر

ثَ ٣ب٤ف ٚيعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي زض ؾلبٔ٤لبي

اؾز اظ :سسا ٠ ٘٠سكييط زض ثطذي ١ٚاضز سكييطار ٚعث١ض

اٖ٠يٟٚ ٣ؼط ٚيق١ز ،زضحبٖي َ٠ ٣يشي ثبض َلبض ؾلرز

ث ٣ن١ضر ٟٚػ ،ٙسسضيؼي ٚ ٠سا٤ ٘٠ؿلشٟس .زض ؾلبيط

َب٤ف يبثس ٚ ٠ؿؤٖ٠يز٤بي ٠اٖسيٟي َٛشط قٞ١س ،ايٝ

١ٚاضز اُٚب ٜزاضز ٞبْ٥بٞيٞ ،بضاحز َٟٟلسٞ ٠ ٢بدي١ؾلش٣

ز ٠ثبؾض انعايف ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي زض ؾلبٔ٤لبي

ثبقٟس .زض ٤ط ز٠ ٠ضؿيز الظ٘ اؾز َ ٣ؾبظٚبَٗ ٜي

دبيبٞي اظز٠اع ٚيقٞ١س (دّٗ.)2008 ،

ٞػب٘ ٚشح ٕٛسكييط  ٠سح١السي ق١ز .ثطاي ٚظبُٔٝٛٚ ،

زض ١ٚضز سأطيط ق٥ط ثط ٚيعا ٜث٥عيؿشي ض٠اٞي انطاز ٠

اؾز ذب١ٞاز٢اي ثٞ ٣بْ٥ب ٜزچلبض ض٠يلساز٤بي نبػؿل٣

َيهيز ظٞسْي آٞلبٞ ،ٜػطيل ٣ثلبر (ٚ )1971ليس١اٞلس

ثبض  ٠قيط ٟٚشػط ٢ق١ز .اي ٝثحطا٤ٜلب ػطيلب ٜسحلٖ١ي

سجييَٟٟٝس ٢ذ١ثي ثبقس .ايٞ ٝػطي ٣ثط اي ٝديف نلطو

ؾللبزي ذللب١ٞاز ٢ضا ثللطٚ ٙ٤لليظٟٞللس ٞ ٠للبْعيط ثبؾللض

اؾش١اض اؾز َ ٣سًؿيًٞ ٙلف زض ٜ٠ذلب١ٞاز ٢ثليف اظ

سكييطار اضسجلبطي ٚيلب ٜاؾضلبي ذلب١ٞازٚ ٢ليقلٞ١س

آ ٣ُٞيٍ دسيلس ٢طجيؿلي يلب ضلط٠ضي ثلطاي اٞؿلؼب٘

(ٛ٤ب.)ٜ

ذب١ٞاز ٢ثبقس ،ث ٣ضاثطل ٣ظ٠ع٤لب ثلب ٚحلي اػشٛلبؾي

ز٠٠أ سأَيس ذبني ثلط ايل١ٚ ٝضل١ؼ زاقلز َل٣

ثؿشٓي زاضز٠ .ي ث ٣ض٠اث اػشٛلبؾي ذلب١ٞاز ٢س١ػل٣

سحٚ ٔ١شؿبضل يلٍ ذلب١ٞازَ ٢بٚلٕ  ٠سٛلب٘ ؾيلبض زض

َطز ٚ ٠كرم َطز ض٠اث اػشٛبؾي َٗي ٣ذب١ٞاز٤٢ب ثب

يبٖت ٤كز ٚطحٗ ٣ن١ضر ٚيْيطز .ايلٚ ٝطاحلٕ ثلب

ػبٚؿ ٣حبٖز قجُ ٣زاضز؛ يؿٟي ٤ط ذب١ٞاز ٢ثب سؿلسازي

اظز٠اع قط٠ؼ ٚيقٞ١س  ٠ثب ٚلطِ ٤لط زٛ٤ ٠ؿلط ثل٣

اظ انطاز ػبٚؿ ٣زض سٛبؼ اؾز .اٚب قجُ ٣ض٠اث ثطذي

دبيبٚ ٜيضؾلٟس .سهل١يطي َل ٣ا ٠اظ ذلب١ٞاز ٢سطؾليٙ

اظ ذب١ٞاز٤٢ب قجُٚ ٣شهلٕ اؾلز؛ يؿٟلي انلطازي َل٣

ٚيَٟس ث ٣نل١ضر زايلط٢اي ٚشكلُٕ اظ ٤كلز اليل٣

ذب١ٞاز ٢ثب آ٥ٞب ٚؿبقطر زاضٞس ،ثب يُسيٓط ٞيع ز٠ؾلز

اؾز:

 ٠آقللٟب ٤ؿللشٟس  ٠قللجُ ٣ض٠اثلل ثطذللي زيٓللط اظ

 -1اؾشًطاض ذب١ٞاز( ٢ظ٠ع٤بي نبيس نطظٞس)؛ ْ-2صض

ذب١ٞاز٤٢لب قلجُ ٣دطاَٟلس ٢اؾلز٠ .ي چٟليٞ ٝشيؼل٣

ثل١ٚ ٣يؿيلز ٠اٖلسيٟي؛  -3ذلب١ٞاز ٢ثلب َل١زٌ دليف

ْطنز َ ٣چٓٓٞ١ي سًؿيًٞ ٙف٤لبي ذلب١ٞازْي ثل٣

زثؿشبٞي؛  -4ذب١ٞاز ٢ثب َ١زٌ زثؿشبٞي؛  -5ذب١ٞاز٢

ٞللل١ؼ قلللجُ ٣اػشٛلللبؾي ذلللب١ٞاز ٢ثؿلللشٓي زاضز.

ثب نطظٞس ١ٞػل١اٜ؛  -6ذلب١ٞاز ٢ثل ٣ؾٟل١ا ٜؾلُ١ي

ذب١ٞاز٤٢بيي َ ٣سًؿيًٞ ٙف آ٥ٞب ؾلٟشي اؾلز قلجُ٣

دطـ؛  -7ذب١ٞاز ٢دؽ ٠اٖسيٟي (اظ ز٠ض ٢آقليب ٣ٞس٥لي

ض٠اث اػشٛلبؾي آ٥ٞلب ٚشهلٕ اؾلز؛ يؿٟلي ز٠ؾلشبٜ

سب ز٠ضا ٜثبظٞكؿشٓي)؛  -8ذب١ٞاز ٢ديط(ثبظٞكؿشٓي سلب

آقللٟبيبٛ٤ ٠ ٜؿللبيٓب ٜايلل ٝذللب١ٞاز ٢يُللسيٓط ضا

ٚطِ ٤ط زٛ٤ ٠ؿط).

ٚيقٟبؾٟس  ٠ثس ٜ٠اضسجب ثلب ذلب١ٞازٚ ٢ل١ضز ٞػلط ثلب

ث ٣ط١ض َٗي ،طجى اي ٝزيسْب ٢ض٠اث ذب١ٞازْي ثل٣

يُسيٓط ض٠اث اػشٛبؾي زاضٞس ،اٚب ظ ٠ ٜق٤١طي َل٣

ٚط٠ض ظٚب ٜديچيس٢سط ٚيقٞ١س  ٠اي ٝزضحبٖي اؾز َ٣

ث ٣ن١ضر ٚكبضَشي ثب يُسيٓط ظٞسْي ٚيَٟٟلس زاضاي

ذللب١ٞاز٤٢للب ٞيبظ٤للب  ٠سٛللبيالر ٚرشٗهللي زض ٚطاحللٕ

قللجُ ٣اػشٛللبؾي دطاَٟللس٤ ٢ؿللشٟس؛ يؿٟللي ز٠ؾللشب٠ ٜ

ٚرشٗم چطذ ٣ظٞسْي زاضٞس .زض ؾبٔ٤بي اٖ٠ي( ٣يجلٕ

آقٟبيب ٜآ٥ٞب يُسيٓط ضا چٟساٛٞ ٜيقٟبؾلٟس٠ .ي ايلٝ

اظ دسض ٚ ٠بزض قس )ٜقبزي ثباليي ٠ػ١ز زاضزَ ،ل ٣زض

نطضي ٣ضا ٚططح َلطز َل ٣زضػل ٣ػلسايي ٚطثل ١ثل٣

ػبٚؿ ٣قٟبؾي َبضثطزي ،ؾبٔ ثيؿز  ٠ؾ ،٘١قٛبض ٢ديبدي ( ،)48قٛبض ٢چ٥بض٘ ،ظٚؿشب1391 ٜ
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ًٞف٤بي ظ ٠ ٜق٤١ط ٚؿلشًيٛبً ثل ٣سجؿيلز اظ اٞلساظ٢

ٚي س١اٞلس چلبضچ١ة ٞػلطي ٟٚبؾلجي ضا ثلطاي سجيليٝ

ٚشهال ٣ٞث١ز ٜقجُ ٣اػشٛبؾي ذب١ٞاز ٢سهب٠ر ٚيَٟس.

١ٚض١ؼ ضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ظٞلبٚ ٜشأ٤لٕ ؾلبَٝ

زض ن١ضسي َ ٣ظ ٠ ٜق٤١ط ٤ط يٍ ث ٣قلجُٚ ٣شلطاَٙ

ٞؼمآثبز  ٠ن١الزق٥ط نطاٛٞ ٙ٤بيس .ثطاؾلبؼ ايل ٝز٠

سؿٗى زاقش ٣ثبقٟس  ٠دؽ اظ اظز٠اع ٞيع ايل ٝقلجُ٤٣لب

ٞػطيٚ ٣سٔ  ٠نطضيبر سحًيى ث ٣قطح ظيط اؾز:

حهللع ْطزٞللس ،اظز٠اع آ ٜز ٠ثلل ٣ايلل ٝض٠اثل اضللبن٣
ٚيق١ز  ٠ظ٠ع٤ب ث ٣ططل نؿبٖيز٤ب  ٠انطاز ثيلط ٜ٠اظ

ضکل  -۱هذل هفَْهی تحقيق

ٟٚعٔ َكيسٚ ٢يقٞ١س ،ظيطا ٤ط يٍ اظ ظ٠ع٤لب سؿلساز

ٚسٔ ٚهٚ١٥ي سحًيى ثب س١ػ ٣ثٞ ٣ػطي ٣ثبر  ٠ز٠٠أ ٠

َبني آقٟبيب ٠ ٜز٠ؾشبٞي زاضٞس َٚ ٣يس١اٟٞس زض ذبضع

٤يٕ اٞشربة قسٞ ٠ ٢كلبٚ ٜليز٤لس چل ٣ؾل١اٗٚي ثلب

اظ ذب١ٞاز ٢ث ٣آ٥ٞب ََٟٟ ٍٛس (اؾعاظيٞ .)1376 ،ػطيل٣

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ٚطسج ٤ؿشٟس.

ز٠٠أ ٤ ٠يٕ ٟٓ٤بٚي َ ٣ثب ٞػطي ٣ثبر سطَيلت قل١ز،

ظٚي٣ٟ

ظٚي٤٣ٟبي

ض٠اٜقٟبذشي

اػشٛبؾي
ضضبيشٟٛسي
ظٞبق١يي

ضکل  -۲هذل تجزتی تحقيق
زض اي ٝثرف ٚهب٤ي ٙثَ ٣بض ْطنش ٣قس ٢زض ٞػطي ٣ثبر ثب س١ػ ٣ث ٣ثؿشط سحًيى ؾٗٛيبسي ٚيق١ز.
ظٚي٤٣ٟبي اػشٛبؾي
ؾ ٝظٜ

ضضبيشٟٛسي
ظٞبق١يي

ث٥عيؿشي ض٠اٞي

ٚسر اظز٠اع
سؿساز نطظٞساٜ
ق٥طٚحٕ
ؾُٞ١ز

فزضيات تحقيق

 .2ثي ٝؾٚ ٠ ٝيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب ٜضاثطل٣

 .1ثي ٝق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز ظٞبٚ ٠ ٜيعا ٜضضلبيشٟٛسي

ٚؿٟبزاض ٠ػ١ز زاضز.

آ٥ٞب ضاثطٚ ٣ؿٟبزاض ٠ػ١ز زاضز.

 .3ثيٚ ٝسر اظز٠اع ٚ ٠يلعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي
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ثطضؾي سأطيط ث٥عيؿشي ض٠اٞي ثط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب... ٜ

انطاز نبحت ٞػط يطاض زاز ٠ ٢سأييس قس.

ظٞب ٜضاثطٚ ٣ؿٟبزاض ٠ػ١ز زاضز.
 .4ثي ٝسؿساز نطظٞساٚ ٠ ٜيعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي

ػبٚؿ ٣آٚبضي زض اي ٝدلػ٤٠ف ،قلبَٗ ٕٚيل ٣ظٞلبٜ

ظٞب ٜضاثطٚ ٣ؿٟبزاض ٠ػ١ز زاضز.

ٚشأ ٕ٤ؾبَ ٝز ٠ق٥ط ن١الزق٥ط ٞ ٠ؼم آثبز زض اؾشبٜ

 .5ثيٚ ٝيعا ٜث٥عيؿلشي ض٠اٞلي ٚ ٠يلعا ٜضضلبيشٟٛسي

انه٥ب ٜاؾز َ ٣حسايٕ ؾ ٣ؾبٔ اظ ظٞلسْي ٚكلشطٌ

ظٞبق١يي ظٞب ٜضاثطٚ ٣ؿٟبزاض ٠ػ١ز زاضز.

آٞبْ ٜصقلش ٣ثبقلس.ػٛؿيلز َلٕ ظٞلبٚ ٜشأ٤لٕ قل٥ط
ن١الزقلل٥ط زض آذللطي ٝؾطقللٛبضي ٞهلل١ؼ ٚ ٠ؿللُٝ

رٍش تحقيق

ٚ 1385ؿبزٔ ٞ 13649هط  ٠ػٛؿيز َٕ ظٞلبٚ ٜشأ٤لٕ

ض٠ـ سحًيى زض ٤ط دػ٤٠ف ثب س١ػ ٣ث١ٞ ٣ؼ ١ٚضل١ؼ

ق٥ط ٞؼمآثبز ٞيع ثطاثط ثب ٞ 63053هط اؾز .اٖجش ،٣شَط

ٚكرم ٚيق١ز .ض٠ـ ١ٚضز اؾشهبز ٢زض اي ٝسحًيلى،

ايُٞ ٝش ٣زض ايٟؼب حبئع اٛ٤يز اؾز َل ٣اظ آٞؼلب َل٣

ض٠ـ َٛي  ٠ثب اؾشهبز ٢اظ سُٟيٍ ديٛلبيف اؾلز .اظ

ن١الزق٥ط ق٥طؾشبٚ ٜحؿ١ة ٛٞيق١ز  ٠ذ١ز ػعيلي

ٖحبظ ١ٞؼ ثطذ١ضز ثب ٚؿأٖ١ٚ ٣ضز ثطضؾلي ٠ ٠ض٠ز ثل٣

اظ ق٥طؾشبٟٖ ٜؼلب ٜاؾلز ،زض ؾطقلٛبضي٤لب ٞيلع ثل٣

آ ٜض٠يُطز ٚيساٞي اؾز .ػٛلؽآ٠ضي اطالؾلبر ايلٝ

ن١ضر ػساْب ٣ٞػٛؿيلز آ ٜحؿلبة ٞكلس ٢اؾلز.

سحًيللى اظ ططيللى ٚطاػؿللٚ ٣ؿللشًي ٙدػ٤٠كللٓط ثلل٣

ثٟبثطاي ،ٝثطاي ٚحبؾج ٣ػٛؿيز ظٞلبٚ ٜشأ٤لٕ آ ٜاثشلسا

دبؾرٓ١يب ٠ ٜاضاي ٣دطؾكٟب ٣ٚث ٣آ٥ٞلب نل١ضر ْطنشل٣

ػٛؿيز ق٥طي ق٥طؾشبٟٖ ٜؼلب ٜثل ٣زؾلز آٚلس َل٣

اؾز .دطؾكلٟب ٣ٚاثلعاضي ؾلبذشٟٛس ثلطاي ْلطزآ٠ضي

ٚؿبزٔ ٞ 191820هط ث١ز .ؾذؽ ػٛؿيز ظٞلبٚ ٜشأ٤لٕ

زاز٤٢بؾللز َلل ٣زض آ ٜاظ ٤للط دبؾللرٓ١يي ٚؼ١ٛؾلل٣

ق٥طي اي ٝق٥طؾشبَ ٜل ٣ثطاثلط ثلب ٞ 47229هلط ثل١ز،

يُؿبٞي اظ دطؾف٤ب دطؾيسٚ ٢يق١ز  ٠دطَلبضثطزسطيٝ

ٚحبؾجْ ٣طزيس .حبنٕ سًؿي ٙاي ٝز ٠ؾلسز ثلط ٙ٤زض

اثعاض زض سحًيًلبر اػشٛلبؾي اؾلز .دطؾكلٟب ٣ٚايلٝ

ؾسز  ;( 55496ػٛؿيز َٕ ن١الزق٥ط) ضطة ْطزيس

سحًيى قب ٕٚز ٠ثرف اؾز :ثرف ا ٔ٠ثٚ ٣شكيط٤لبي

َ ٣ػ١اة ؾسز ٞ 13649هط ث١ز َ ٣ايٛ٤ ٝب ٜػٛؿيز

ظٚيٟلل٣اي ٛ٤چلل ٜ١ؾلل ،ٝسحهلليالر  ... ٠اذشهللبل

ظٞبٚ ٜشأ ٕ٤ن١الزق٥ط اؾز (ٟٚجؽ :ؾلبيز ٚطَلع آٚلبض

يبنش ٣اؾلز؛ ثرلف ز ٘٠قلب ٕٚسؿلسازي ؾلؤأ٤لبي

ايطا.)1388 :ٜ

ططاحي قس ٢ثبظ  ٠ثؿش ٣س١ؾ ذ١ز ٚحًلى ٞ ٠يلع ز٠

زض اَظط سحًيًبر دطؾكٟب٣ٚاي٠ ،احس سحٗيلٕ نلطز

طيم ثب ٞب٘٤بي قبذم ظٞبقل١يي ٖلي  1 LMIثلطاي

دبؾرٓ١ؾز .زض اي ٝدػ٤٠ف ٤ط يٍ اظ ظٞبٚ ٜشأ٤لٕ

ؾٟؼف ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي  ٠طيم ث٥عيؿشي ض٠اٞي

ؾبَ ٝق٥ط٤بي ٞؼمآثبز  ٠ن١الزق٥ط َ ٣حلسايٕ ؾل٣

اؾز٤ .ط ز ٠اي ٝطيم٤ب ثب اؾشهبز ٢اظ ًٚيبؼ ٖيُلطر

ؾبٔ اظ اظز٠اع آ٥ٞب ٚيْصقز٠ ،احلس سحٗيلٕ آٚلبضي

ؾٟؼيس ٢قس٢اٞس .دطؾكٟب ٣ٚظٞبق١يي ٖلي اظ دلٟغ ظيلط

زض ػبٚؿ١ٚ ٣ضز ثطضؾي ٚحؿ١ة ٚيقٞ١س.

ًٚيبؼ سكُيٕ ٚيق١ز َ ٣قبٛ٤ :ٕٚسٖي ،ضضبيشٟٛسي

دطؾكٟب ٣ٚاي ٝسحًيى زض ؾطن ق٥ط٤بي ٞؼم آثبز

ػٟؿي ،اٞؼب٘ َبض٤ب ثب ٛ٤سيٓط ،ؾبطه ٠ ٣اضسجب اؾز

 ٠ن١الزق٥ط زض اؾشب ٜانه٥ب ٜزض سبثؿشب ٜؾلبٔ 1389

َ ٣قب١ْ 27 ٕٚي ٣ث ٣ن١ضر طيم ٖيُلطر اظ َلبٚال

س١ظيؽ  ٠زاز٤٢بي ١ٚضز ٞيبظ اظ اي ٝططيلى ػٛلؽآ٠ضي

١ٚانً ٙسب َبٚالً ٚربٖهٚ ٙيقس .اي ٝاثعاض ؾٟؼف يلجالً

قس ٢اؾز.

زض دػ٤٠ف ٖي ( )1999اؾشهبز ٠ ٢اؾشجبض آ ٜسأييس قس٢

زض اي ٝسحًيى ثلب اؾلشهبز ٢اظ نطٚل٤ٔ١لبي ثلطآ٠ضز

ث١زٛ٤ .چٟي ،ٝيجٕ اظ اػطا زض اذشيلبض چٟلسيٞ ٝهلط اظ

حؼ ،٣ٞ١ٛٞ ٙسؿساز ٚكرهي اظ ظٞبٚ ٜشأ ٕ٤اٞشربة ٠

1

ٚطبٖؿ ٣قسٞس .زض ايٟؼب اظ نطَ١َ ٔ١ٚطا ٜاؾشهبز ٢قلس
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ػبٚؿ ٣قٟبؾي َبضثطزي ،ؾبٔ ثيؿز  ٠ؾ ،٘١قٛبض ٢ديبدي ( ،)48قٛبض ٢چ٥بض٘ ،ظٚؿشب1391 ٜ

َ ٣ثب س١ػ ٣ث ٣حؼ ٣ٞ١ٛٞ ٙزض ؾطن ٚؿٟلبزاضي ٠ 95۹

ػبٚؿ٣قٟبؾي  ٠ض٠اٜقٟبؾي اضائٞ ٠ ٣ػط آٞلب ٜزض ايلٝ

ذطبي ْ٣ٞ١ٛٞيلطي  5۹ثلطاي ن١الزقل٥ط ٞ 376هلط ٠

ذه١ل اؾٛبٔ قس .زض ثطذي ؾلؤأ٤لب ثلط حؿلت

ثطاي ٞؼمآثبز ٞ 381هط ثل ٣زؾلز آٚلس .زض ٚؼٛل١ؼ،

ضط٠ضر سكييطاسي ن١ضر ْطنز .ثطاي سطػ ٣ٛطيلم

حؼ ٣ٞ١ٛٞ ٙز ٠ق٥ط ثطاثط ثب ٞ 757هط سرٛي ٝظز ٢قس.

ظٞبق١يي ٖي ،اي ٝطيم ث ٣چٟس ٞهط ٚشلطػٚ ٙلب٤ط زاز٢

زض اي ٝسحًيى ض٠ـ ْ٣ٞ١ٛٞيلطي ثلطاي زؾلشيبثي ثل٣

 ٠دؽ اظ سطػ ٣ٛزييى آٞب ٜث ٣اؾبسيس ٚحشط٘ اضائ ٣قلس

ٞ١ٛٞلل ٣دػ٤٠كللي ٚؿللطل ٞ١ٛٞللْ٣يللطي ؾللٛ٥ي٣اي ٠

سب ثبظثيٟي ٥ٞبيي ق١ز.

سهبزني ث١ز؛ ث ٣ايل ٝنل١ضر َل ٣اثشلسا ٚشٟبؾلت ثلب

ظٚبٞي ًَٚ ٣يبؾي اظ ٞل١ؼ ٖيُلطر ثبقلس ٤ ٠لسل

ػٛيؿز ذب١ٞاض٤بي ٤ط ٟٚطًل ٣اظ ز ٠قل٥ط ؾلٛ٥ي٣اي

دػ٤٠كللٓط ؾللٟؼف ٚه٥لل ٘١ديچيللس٢اي اظ ططيللى

ث٤ ٣ط ٟٚطً ٣اذشهبل زاز ٢قس  ٠ؾذؽ زض زض٤ ٜ٠ط

ْ١ي٤٣بي ٚرشٗم ٚ ٠شؿسز ثبقس ،ثلٟٚ ٣ػل١ض ؾلٟؼف

ٟٚطً ٣ث ٣قلُٕ سهلبزني ؾلبز ٢انلطاز ٞ١ٛٞل ٣س١ؾل

ؾبظْبضي زضٞ٠ي ْ١ي٤٣ب ٚيسل١ا ٜاظ آٖهلبي َطٞ٠جلبخ

دطؾكٓطا ٜاٞشربة قسٞس.

اؾشهبزَ ٢طز٤ .ط اٞلساظًٚ ٢لساض ضلطيت آٖهلب ثل ٣يلٍ

اؾشجبض ثب اي ٝؾؤأ َ" ٣آيب ٠ايؿب نطز چيلعي ضا َل٣

ٞعزيُشط ثبقس ،حبَي اظ آ ٜاؾز َ١ْ ٣ي٤٣لب اٞؿلؼب٘

نُط ٚيَٟس اٞساظٚ ٢يْيطز ،اٞساظْ٢يطي ٚيَٟس يب ٞل٣؟

زضٞ٠ي ثيكشطي ثب  ٙ٤زاضٞلس .دلؽ اظ ؾلٟؼف دبيلبيي

"ؾط َ ٠بض زاضز .ثطذالل دبيبيي َ ٣ؾٛسسبً يٍ ٚؿأٖ٣

ٚهب٤ي١ٚ ٙضز ٞػط ًٚبزيط ثطاي آٖهبي َطٞ٠جبخ ث ٣زؾز

َٛي  ٠يبثلٕ اٞلساظْ٢يلطي اؾلز ،اؾشجلبض يلب ض٠ايلي

آٚس َ ٣زض ػس ٔ٠شيٕ ٓٛ٤ي اضائ ٣قلس٢اٞلس ٞ ٠كلب٣ٞ

ٚؿللأٖ٣اي ؾٛللسسبً َيهللي اؾللز .ثللسيٟٚ ٝػلل١ض ،ثللطاي

اٞؿؼب٘ زضٞ٠ي ٟٚبؾلت ثلطاي ؾلؤأ٤لبي دطؾكلٟب٣ٚ

ؾٟؼف اؾشجبض ؾؤأ٤ب ،دطؾكلٟب ٣ٚزض سحًيلى حبضلط

٤ؿشٟس.

دطؾكللٟب ٣ٚثلل ٣سؿللسازي اظ اؾللبسيس ،اظ ػٗٛلل ٣اؾللبسيس
هيشاى آلفای كزًٍثاخ(پایایی) گَیِّای ّز طيف
تعذاد گَیِ آلفای كزًٍثاخ
ساسُ
0/84
27
قبذم ظٞبق١يي ٖي
ث٥عيؿشي ض٠اٞي

زاز٤٢للب ثللط اؾللبؼ ٞللط٘ انللعاض  spssزض ز ٠ثرللف
ثطضؾي قسٞس:

757

0/68

ديكللطنش ٣زاز٤٢للب ثللب اؾللشهبز ٢اظ سُٟيللٍ٤للبي آٚللبضي
دطزاذشٚ ٣يق١ز  ٠ثطاي سؿيي ٝاطط ٚشكيط٤بي ٚؿشًٕ ثط

 -ثرف آٚبض س١نيهي :اطالؾبر س١نيهي اظ زاز٤٢ب

ٚشكيللط ٠اثؿللشٚ( ٣يللعا ٜضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي) اظ

ثلل ٣نلل١ضر ػللسا١ٛٞ ٠ ٔ٠زاض٤للبي نطا٠اٞللي اضائلل٣

آظ٤ٜ١ٚلبي ٚرشٗلم ٚ ٠شٟبؾلت ثلب َيهيلز ٚشكيط٤لب

ٚيق١ز .زض اي ٝيؿٛز ؾال ٢٠ثط آقٟبيي َٗي ثب ٞح٢١

اؾشهبز ٢ذ١ا٤س قس .اظ ٞػلط ؾلطن ؾلٟؼفٚ ،شكيط٤لب

س١ظيؽ زاز٤٢ب اظ آٚبض٤٢بيي ٚظٕ ٚيبٓٞيٚ ،ٝيبٞلٚ ،٣لس ٠

قللبٚ ٕٚشكيط٤للبي اؾللٛي  ٠نبنللٗ٣اي ٤ؿللشٟس .ثللطاي

 ...اؾشهبز ٢ذ١ا٤س قس.

آظٚ ٜ١ٚشكيط٤بي اؾٛي اظ آظ٤ٜ١ٚبي ًٚبيؿٚ ٣يلبٓٞيٝ

 -ثرف آٚبض اؾشٟجبطي :زض ايل ٝثرلف ثل ٣سحٗيلٕ

( )F٠Tاؾشهبزٚ ٢يقل١ز  ٠زض ٚل١ضز ؾلبيط ٚشكيط٤لبي
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ثطضؾي سأطيط ث٥عيؿشي ض٠اٞي ثط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب... ٜ

ٚؿشًٕ َ ٣زض ؾطن ؾٟؼف اؾلٛي  ٠نبنلٗ٣اي يلطاض

نطزي يضب٠ر ْؿشطز٢اي زضثبض ٢ظٞسْي ذ١ز ث ٣طل١ض

ٚيْيطٞس اظ آظ٤ٜ١ٚبي ضطيت ٛ٤جؿلشٓي ديطؾل٠ ٜ١

َٗي زاضز؛ ثٛ٤ ٣ب ٜاٞساظ٢اي َ ٣زضثلبض ٢اثؿلبز ذلبل

ضْطؾي ٜ١چٟس ٚشكيط ٢اؾشهبزٚ ٢يق١ز .اظ آٞؼلبيي َل٣

ظٞسْياـ ٚبٟٞس َبض  ٠اظز٠اع زاضز .ثٟبثطاي ،ٝاػعايلي

ٚسٔ سحًيى يٍ ٚسٔ اظ ١ٞؼ سحٗيٕ ٚؿيط اؾز ،ثلطاي

يبثللٕ سهُيللٍ اظ ث٥عيؿللشي شٟ٤للي ٠ػلل١ز زاضز َلل٣

آظٚ ٜ١ٚسٔ ،ثَ ٣بضْيطي ٟٚطى آٚبضي حبَ ٙثط سحٗيٕ

ؾجبضسٟللساظ :ضضللبيز اظ ظٞللسْي (يضللب٠ر َٗللي اظ

ٚؿيط َ ٣زض ٠ايؽ ٚجشٟي ثط ططاحي  ٠اػطاي ٚؿلبزالر

ظٞسْي) ،ضضبيز اظ اثؿلبز ذبنلي اظ ظٞلسْي (ٚبٟٞلس

ضْطؾيٞ١ي چٟسْب ٣ٞسطَيجي اؾز١ٚ ،ضز ٞيبظ اؾز.

ضضبيز اظ َبض  ٠قيط ،)٢ؾبطهٚ ٣ظجلز (سؼطثلَ ٣لطزٜ

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ٚشكيط ٠اثؿش ٣سحًيلى اؾلز.

ثؿيبضي اظ ٤يؼب٤ٜلب  ٠ذًٗيلبر ذ١قلبيٟس)  ٠ؾلطن

ٟٚػلل١ض اظ ضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي ٠ػلل١ز ضاثطلل٣اي

دبييٟي اظ ؾبطهٟٚ ٣هي (سؼطثلَ ٣لطز ٜسؿلساز َٛلي اظ

ز٠ؾشبٗٛٚ ٠ ٣ٞل ١اظ سهلبٚ ٙ٤يلب ٜظ ٠ ٜقل٤١ط اؾلز.

٤يؼللب٤ٜللب  ٠ذًٗيللبر ٞبذ١قللبيٟس (زايٟللط.)2000 ،

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي يلٍ ٚشكيلط زض ؾلطن ؾلٟؼف

ث٥عيؿشي ض٠اٞي ؾٚ ٣ؤٖه ٣زاضزٚ -1 :ؤٖهل ٣ضضلبيز اظ
1

نبنللٗ٣اي اؾللز َلل ٣ثلل٠ ٣ؾ ليٗ١ْ 27 ٣يلل ٣قللبذم

ظٞسْي َ ٣اظ ًٚيبؼ ضضبيز اظ ظٞسْي حبنٕ قلس؛

ظٞبق١يي ٖي ؾٟؼيس ٢قس ٢اؾزٚ .شكيط٤بي ٚؿشًٕ ٞيع

 -2ؾبطهٚ ٣ظجز َ ٣زض ايٚ ٝطبٖؿل ٣ثطاثلط ثلب ٛٞلط٢اي

قب :ٕٚؾٚ ،ٝسر اظز٠اع ،سؿلساز نطظٞلسا ،ٜث٥عيؿلشي

اؾز َ ٣اظ ًٚيبؼ ٚظجز دبٞبؼ ثل ٣زؾلز آٚلس -3 ٠

ض٠اٞي  ٠ق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز ٤ؿشٟس.

ؾبطهٟٚ ٣هي َ ٣زض ايٚ ٝطبٖؿ ٣ثطاثط ثلب ٛٞلط٢اي اؾلز

ؾ ٝؾجبضر اؾز اظ نبنٗ ٣ثي ٝظٚب ٜسبضيد سٖ١س
نطز  ٠ظٚب ٜسبضيد ؾطقٛبضي (ٚطَلللع آٚلللبض ايلللطا،ٜ
 .)1388ايٚ ٝشكيط زض ؾلطن ؾلٟؼف نبنلٗ٣اي يلطاض
زاضز.

َ ٣اظ ًٚيبؼ ؾبطهٟٚ ٣هي دبٞبؼ ٚحبؾلج ٣قلس .ؾلطن
ؾٟؼف ٚشكيط ث٥عيؿشي ض٠اٞي نبنٗ٣اي اؾز.
 ق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١زٟٚ :ػ١ض ق٥طي اؾز َل ٣نلطزدؽ اظ اظز٠اع زض آ ٜؾبَ ٝقس ٢اؾز.

 ٚسر اظز٠اعٟٚ :ػ١ض سؿساز ؾبٔ٤بيي اؾز َ ٣اظظٞسْي ٚكشطٌ ظ٠ػي ٝثب يُسيٓط ٚيْلصضز .ؾل١ٟار

تحليل دادُّا

ظٞسْي ٚكشطٌ يٍ ٚشكيط زض ؾطن ؾٟؼف نبنلٗ٣اي

زض اي ٝدلػ٤٠ف ثلب اؾلشهبز ٢اظ زاز٤٢لبي ١ٚػل١ز ثل٣

اؾز.

ؾؤأ٤بي سحًيى َ ٣ثطاؾلبؼ ًٚبيؿل ٣قلبذم٤لبي

 -سؿساز نطظٞساٟٚ : ٜػ١ض اظ سؿساز نطظٞسا ٜزض حلبٔ

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي  ٠ث٥عيؿشي ض٠اٞي زض ٚيب ٜظٞلبٜ

حبضط ظٞس ،٢ثطاي ٤ط ظ ٜسؿساز نطظٞساٞي اؾز َل ٣اظ

ٚشأ ٕ٤ز ٠ق٥ط ٞؼمآثبز  ٠ن١الزق٥ط ٚطلطح ْطزيلس،

٠ي ٚشٖ١س قس ٢اٞس  ٠زض ظٚب ٜدطؾف ظٞس٤ ٢ؿشٟس .ايٝ

دبؾللد زاز ٢قللس ٢اؾللزٞ .شللبيغ زض ز ٠ثرللف آٚللبض

نطظٞسا ُٝٛٚ ٜاؾز اظ يٍ اظز٠اع يب اظ اظز٠اع٤لبي

س١نيهي  ٠اؾشٟجبطي اضائٚ ٣يْطزز.

ٚشؿسز ثبقٟس ٛ٤ ٠چٟي ُٝٛٚ ،ٝاؾز ثب ٛ٤ي ٝذلب١ٞاض

زض ثرللف آٚللبض س١نلليهي چٟلليٞ ٝشللبيؼي حبنللٕ

يب ذب١ٞاض٤بي زيٓطي ظٞسْي َٟٟس (ٚطَع آٚلبض ايلطا،ٜ

ْطزيس َ ٣اَظط ظٞب ٜزض ضز٤٢بي ؾٟي ػ١اٚ ٠ ٜيبٞؿبٔ

 .)1388ايٚ ٝشكيط ٞيع زض ؾطن ؾٟؼف نبنٗ٣اي يلطاض

يطاض زاقشٟسٚ .يلبٓٞيٚ ٝلسر اظز٠اع ظٞلب ٜزض حلس٠ز

ٚيْيطز.

چ٥بضز ٢ؾبٔ ٚ ٠يبٓٞي ٝسؿلساز نطظٞلسا ٜزٞ ٠هلط ثل١ز.

 -ث٥عيؿللشي ض٠اٞللي٤ :يؼللب٤ٜللب  ٠ذًٗيللبر ٚللطز٘

ظٞب ٜن١الزق٥طي ث ٣ط١ض َٗلي اظ ٚيلعا ٜضضلبيشٟٛسي

ؾُؽاٖؿ ٕٛث ٣اسهبيبسي اؾز َ ٣ثطايكبٚ ٜيانشس٤ .لط

1

SWLS
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ثيكشطي ثطذ١ضزاض ث١زٞس .اظ ٞػط ٚيعا ٜث٥عيؿشي ض٠اٞي

ضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ظٞلب ٜثل ٣سهُيلٍ قل٥ط ٚحلٕ

 ٙ٤ظٞب ٜدبؾرٓ ١زض حس ٚش١ؾ يطاض زاقشٟس .زضنلس

ؾُٞ١ز زض ػسٞ 1 ٔ٠كب ٜزاز ٢قس ٢اؾز.

جذٍل  -۱تَسیع فزاٍاًی هيشاى رضایتوٌذی سًاضَیی كل پاسخگَیاى تز حسة ضْز هحل سکًَت

َٙ

زضنس

نطا٠اٞي

نطا٠اٞي
53

57 13/9

زضنس

ضضلبيشٟٛسي
ظٞبق١يي

نطا٠اٞي

ق٥ط

ن١الزق٥ط

زضنس

ٞؼمآثبز

َٕ

14/5 110 15/2

65/5 496 62/2 234 68/8 262

ٚش١ؾ

66

ثبال
ٚيبٓٞي95/31 :ٝ

85 17/4

حسايٕ31 :

0/21 151 22/6

حساَظط135 :

اٚب زض ثرف ز٘٠؛ يؿٟي آظ ٜ١ٚنطضيبر ايٞ ٝشبيغ ثل٣

٠ػ١ز ضاثط ٣ثي ٝق٥ط ٚحلٕ ؾلُٞ١ز دبؾلرٓ١يب٠ ٜ

زؾز آٚس:

ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي آٞب ٜزض ؾطن  95زضنلس

 .1ثل لي ٝقللل٥ط ٚحلللٕ ؾلللُٞ١ز ظٞلللبٚ ٠ ٜيلللعاٜ

اطٛيٟب ٜسأييس ٚيقل١زٚ .يلبٓٞيٚ ٝيلعا ٜضضلبيشٟٛسي

ضضبيشٟٛسيقب ٜضاثطٚ ٣ؿٟبزاضي ٠ػ١ز زاضز.

ظٞبق١يي َٕ زض ثي ٝظٞب ٜؾلبَ ٝن١الزقل٥ط ثيكلشط اظ

ٛ٤ب ٣َ ٣ٞ١ْ ٜزض ػسٚ 2 ٔ٠الحػٚ ٣يْطزز ،نطضلي٣

ظٞب ٜؾبَٞ ٝؼمآثبز اؾز.

جذٍل  -۲آسهَى راتطِ هياى ضْز هحل سکًَت پاسخگَیاى تا هيشاى رضایتوٌذی سًاضَیی آًاى
هتغيزٍاتستِ

ضْز

فزاٍاًی هياًگيي

ٞؼمآثبز

381

ن١الزق٥ط

376

t

94/74

سطح هعٌاداری
0/02

-0/739
ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي(َٕ)

95/78

 .2ثي ٝؾٚ ٠ ٝيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب ٜضاثطل٣

ؾُٞ١ز دبؾرٓ١يب ٜضا ٞكبٚ ٜليز٤لس .ثلب س١ػل ٣ثل٣

ٚؿٟبزاضي ٠ػ١ز زاضز.

ايُٟلل ٣سهللب٠ر ٚكللب٤س ٢قللس ٢ثلليٚ ٝيللبٓٞي٤ٝللبي

ػسٞ 3 ٔ٠شلبيغ ثطضؾلي ٚؿٟلبزاضي سهلب٠ر ٚيلبٓٞيٝ

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي زض ثي ٝظٞب ،ٜاظ ٞػط ؾ ٠ ٝق٥ط

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ثلط حؿلت ؾل ٠ ٝقل٥ط ٚحلٕ

ٚحٕ ؾُٞ١ز ثطاؾلبؼ آظٚل F ٜ١ثلب ًٚلساض ٠ 32/3
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ثطضؾي سأطيط ث٥عيؿشي ض٠اٞي ثط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب... ٜ

حلسايٕ ؾلطن اطٛيٟلب 95 ٜزضنلس (،)Sig = 0/037

ٚؿٟيزاضي اظ ٞػط ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي زض ز٠

ٚؿٟيزاض اؾزٖ ،صا نطضي ٣ن١و سأييس ٚيق١ز؛ يؿٟي زض

ق٥ط ٞؼمآثبز  ٠ن١الزق٥ط ٚكب٤سٚ ٢يق١ز.

ثي ٝدبؾرٓ١يب ٜثب ٠ضؿيز٤بي ٚرشٗم ؾٟي ،سهب٠ر
جذٍل -۳آسهَى تعاهل تيي هتغيزّای سي پاسخگَیاى ٍ ضْز هحل سکًَت آًاى اس ًظز هيشاى رضایتوٌذی سًاضَیی
هعٌیداری
هياًگيي هجذٍرات هقذار f
هٌثع ٍاریاًس
0/000
44/232
4757/11
ؾٝ
0/59
0/282
94/186
ق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز
0/037
32/3
سؿب ٕٚؾ ٠ ٝق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز
1107/54
ذطب

333/627

-

-

ػسٞ 4 ٔ٠شبيغ ثطضؾي سهب٠ر ٚيبٓٞي ٝضضبيشٟٛسي

ن١الزق٥ط ٞكبٚ ٜيز٤س َ ٣زض ق٥ط ٞؼمآثبز ثٖ ٣حبظ

ظٞبق١يي ،ثط حؿت ق٥ط ٠ ٠ضؿيز ؾٟي دبؾرٓ١يبٜ

ثبنز ثٚ١ي آ ٠ ٜثطذ١ضزاضي اظ قلجُ٤٣لبي حٛلبيشي

ضا ٞكبٚ ٜيز٤س .ثط اؾبؼ زاز٤٢لبي ػلس ٔ٠ثلبالسطيٝ

ٚرشٗم اػشٛبؾي ،اظ يجيٕ قلجُ٤٣لبي ذ١يكلبٞ٠سي،

ٚيبٓٞي ٝضضبيشٟٛسي ظٞبق١ييٚ ،طث ١ث ٣ظٞلب ٜػل١اٜ

قجُٛ٤ ٣ؿبي٤٣ب  ٠ز٠ؾشب١ٚ ٜػت ايؼبز ضضلبيشٟٛسي

ن١الزقلل٥طي اؾللزَٛ .شللطيٚ ٝيللبٓٞي ٝضضللبيشٟٛسي

ظٞبق١يي ثيكشط زض ؾٟي ٝثبالسط ٚيق١ز .زض ن١ضسي َ٣

ظٞبق١يي ٞيع ٚطث ١ث ٣ظٞلب ٜديلط ن١الزقل٥طي اؾلز.

ن١الزق٥ط ثٖ ٣حبظ ٠يػْي ٥ٚبػطدصيط ث١ز ،ٜنبيس ايلٝ

ٛ٤چٟب ٣ُٞاظ زاز٤٢بي ػسٚ ٔ٠كلرم اؾلز ،ضٞ٠لس

ْ ٣ٞ١قجُ٤٣بي حٛبيشي اؾز  ٠ثٛ٤ ٣ي ٝؾٗز اؾلز

سكييط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي زض ثي ٝظٞلب ٜن١الزقل٥طي

َ ٣ثب انعايف ؾ ٝظٞب ٜن١الزق٥طي ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي

اظ يٍ ضٞ٠س ٟٚػَ ٙب٤كي ديط٠ي ٚيَٟس؛ ث ٣ايٚ ٝؿٟلب

ظٞبق١يي آ٥ٞلب َلب٤ف ٚلييبثلس .اظ ٞػلط اػشٛلبؾي ٠

َلل ٣ثللب انللعايف ؾلل ٝظٞللب ٜزض ن١الزقلل٥ط اظ ٚيللعاٜ

نطٟٓ٤ي  ٠ض٠اٞي ضاثطل ٣طجيؿليٟٚ ،طًلي  ٠نلٛيٛي

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي آ٥ٞلب َبؾلشٚ ٣ليقل١ز .ايل ٝزض

اٞؿب٤ٜب زض ق٥ط٤بي نٟؿشي ْؿؿلش ٠ ٣ؾؿلز قلس٢

حللبٖي اؾللز َلل ٣زض ٞؼللمآثللبز ٚيللعا ٜضضللبيشٟٛسي

اؾز .قبٖجبً زض ق٥ط٤بي دطػٛؿيزسط ٚ ٠شطاَٙسط ٚطز٘

ظٞبقلل١يي ظٞللب ٜػلل١ا ٜاظ ظٞللب ٜػلل١ا ٜن١الزقلل٥طي

ق٥ط٤ب ثب  ٙ٤قطيجل٣اٞلس  ٠يُلسيٓط ضا ٛٞليقٟبؾلٟس.

دبييٝسط اؾز َل ٣زض ٚيبٞؿلبٖٓي ايلٚ ٝيلعاَ ٜلب٤ف

ؾٛس ٢آ٥ٞب ضاثط٣اي قيطنٛيٛب ٠ ٣ٞقيطز٠ؾشب ٣ٞزاضٞلس.

يبنش ،٣اٚب ثبظ زض ز٠ضا ٜديطي ض ٠ث ٣انعايف ٚيض٠ز .ثل٣

ث ٣طل١ض ؾٛلسْ ٢لط٤٢٠لبيي اظ ػٛؿيلز َل ٣اظ ٞػلط

ط١ض َٗي ،سحٗيٕ آظٚل ٜ١سؿبٚلٕ ٚيلب ٜؾلٚ ٠ ٝيلعاٜ

اػشٛبؾي  ٠ض٠اٞي ثب يُسيٓط سهب٠ر زاضٞلس ،ثل ٣طل١ض

ضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي زض ز ٠قلل٥ط ٞؼللمآثللبز ٠

سهبزني ثْ ٣طز ٙ٤آٚس٢اٞس (قيؿ.)1380،٣

ػبٚؿ ٣قٟبؾي َبضثطزي ،ؾبٔ ثيؿز  ٠ؾ ،٘١قٛبض ٢ديبدي ( ،)48قٛبض ٢چ٥بض٘ ،ظٚؿشب1391 ٜ
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جذٍل  - ۴هياًگيي رضایتوٌذی سًاضَیی پاسخگَیاى تِ تفکيک ضْز هحل سکًَت ٍ سي آًاى
جَاى

هياًسال

پيز

كل

ردُ سٌی
ًام ضْز
ٞؼمآثبز

100/50

91/02

92/83

94/74

ن١الزق٥ط

105/24

89/32

85/40

95/78

َٕ

102/93

90/19

89/45

95/25

 .3ثيٚ ٝسر اظز٠اع ٚ ٠يلعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي

ٞػط طٚ ٔ١سر اظز٠اع  ٠ق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز ثطاؾبؼ

ظٞب ٜضاثطٚ ٣ؿٟبزاضي ٠ػ١ز زاضز.

آظ F ٜ١ٚثب ًٚساض  ٠ 2/99ؾلطن اطٛيٟلب 95 ٜزضنلس

ػسٞ 5 ٔ٠شبيغ ثطضؾي ٚؿٟيزاضي سهب٠ر ٚيبٓٞيٝ

(ٚ ،)Sig = 0/05ؿٟيزاض اؾزٖ ،صا نطضي ٣نل١و سأييلس

ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ظٞلب ٜثلط حؿلت طلٔ١

ٚيق١ز؛ يؿٟي زض ثي ٝدبؾلرٓ١يب ٜثلب ٠ضلؿيز٤لبي

ٚسر اظز٠اع  ٠قل٥ط ٚحلٕ ؾلُٞ١ز آٞلب ٜضا ٞكلبٜ

ٚرشٗللم ثللٖ ٣حللبظ طللٚ ٔ١للسر اظز٠اع ،سهللب٠ر

ٚيز٤س .ثب س١ػ ٣ث ٣اي ٣ُٟسهب٠ر ٚكلب٤س ٢قلس ٢ثليٝ

ٚؿٟيزاضي اظ ٞػط ٚيعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي زض ز٠

ٚيبٓٞي٤ٝبي ضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي زض ثلي ٝظٞلب ،ٜاظ

ق٥ط ٞؼمآثبز  ٠ن١الز ق٥ط ٚكب٤سٚ ٢يق١ز.

جذٍل  -۵آسهَى تعاهل تيي هتغيزّای طَل هذت اسدٍاج پاسخگَیاى ٍ ضْز هحل سکًَت آًاى اس ًظز هيشاى
رضایتوٌذی سًاضَیی
هٌثع ٍاریاًس
طٚ ٔ١سر اظز٠اع

هياًگيي هجذٍرات
14590/49

هقذار f
63/43

هعٌی داری
0/000

ق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز

16/608

0/050

0/824

2/99

0/05

-

-

سؿب ٕٚطٚ ٔ١سر اظز٠اع  ٠ق٥ط
ذطب

1002/126
334/366

ػسٞ 6 ٔ٠شبيغ ثطضؾي سهب٠ر ٚيبٓٞي ٝضضبيشٟٛسي

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ٞيع ٚطث ١ث ٣ظٞب ٜن١الزقل٥طي

ظٞبق١يي ،ثطحؿت ق٥طٚحٕ ؾُٞ١ز ٚ ٠سر اظز٠اع

اؾز َٚ ٣سر اظز٠اػكب ٜاظ  20ؾبٔ ث ٣ثبالؾز .يٍ

دبؾللرٓ١يب ٜضا ٞكللب ٚ ٜليز٤للس .ثطاؾللبؼ زاز٤٢للبي

سهب٠ر  ٙ٥ٚزض ثلي ٝظٞلب ٜؾلبٖر١ضزٞ ٢ؼلمآثلبزي ٠

ػللس ،ٔ٠ثللبالسطيٚ ٝيللبٓٞي ٝضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي،

ن١الزق٥طي اي ٝاؾز َل ٣ظٞلب ٜديلط ٞؼلمآثلبزي اظ

ٚطث ١ث ٣ظٞبٞي اؾز َ 3 ٣سب  10ؾبٔ اظ اظز٠اػكلبٜ

ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ثيكشطي ٞؿجز ثٛ٤ ٣شبيبٜ

ٚيْصضز  ٠ؾبَ ٝن١الزق٥ط ٤ؿشٟسَٛ .شلطيٚ ٝيلبٓٞيٝ

ذ١ز زض ن١الزق٥ط ثطذ١ضزاضٞس .ثٞ ٣ػط ٚيضؾس قلبيس
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ثطضؾي سأطيط ث٥عيؿشي ض٠اٞي ثط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب... ٜ

يُي اظ ؾٗز٤بي ايل ٝاٚلط٠ ،ػل١ز ثبنلز يلسيٛي ٠

ايٚ ٝؿٟب َ ٣ثب انعايف طٚ ٔ١سر اظز٠اع ظٞب ٜزض ٤لط

قجُ٤٣بي ذ١يكبٞ٠سي  ٠ز٠ؾشب ٜي١يشط زض ٞؼمآثلبز

ز ٠ق٥ط اظ ٚيعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي آ٥ٞلب َبؾلش٣

اؾز َ ٣سب دبيب ٜظٞلسْي نلطز اظ ٠ي حٛبيلز َلطز،٢

ٚيق١ز .ث ٣ط١ضَٗيٞ ،شيؼ ٣حبنٕ اظ اي ٝآظ ٜ١ٚسأييس

١ٞؾي دكشيجب ٜزض ثطاثط ٚكلُالر ثلطاي اٚ ٠حؿل١ة

َٟٟس ٢چبضچ١ة ٞػطي دلػ٤٠ف حبضطاؾلز َل ٣ثلب

ٚيقلٞ١سٛ٤ .چٟبُٞل ٣اظ زاز٤٢لبي ػلسٚ ٔ٠كلرم

انلعايف طللٚ ٔ١للسر اظز٠اع ،اظ ٚيللعا ٜضضللبيشٟٛسي

اؾز ،ضٞ٠س سكييط ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي زض ثليٝ

ظٞبق١يي ظٞب ٜثطؾُؽ ٚطزاَ ٜبؾشٚ ٣ليقل١ز  ٠ايلٝ

ظٞب ٜن١الزق٥طي ٞ ٠ؼمآثلبزي اظ ٞػلط طلٚ ٔ١لسر

ٚطٗت زض ١ٚضز ظٞب٤ ٜطز ٠ق٥ط ٚهساو زاقز.

اظز٠اع اظ يٍ ضٞ٠س ٟٚػَ ٙب٤كي ديط٠ي ٚيَٟلس؛ ثل٣
جذٍل  -۶هياًگيي رضایتوٌذی سًاضَیی پاسخگَیاى تِ تفکيک ضْز هحل سکًَت ٍ هذت اسدٍاج
هذت اسدٍاج
ًام ضْز

۳تا ۱۱سال

۱۱تا  ۲۱سال

 ۲۱سال تِ تاال

كل

ٞؼمآثبز

99/78

92/12

88/54

94/74

ن١الزق٥ط

104/17

89/17

88/04

95/78

َٕ

101/96

90/60

88/30

95/25

 .4ثي ٝسؿساز نطظٞساٚ ٠ ٜيعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي
ظٞب ٜضاثطٚ ٣ؿٟبزاضي ٠ػ١ز زاضز.
ػسٞ 7 ٔ٠شبيغ ثطضؾلي ٚؿٟليزاضي سهلب٠ر ٚيلبٓٞيٝ
ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ظٞلب ٜاظ ٞػطقل٥ط ٚحلٕ
ؾُٞ١ز ثط حؿت سؿساز نطظٞسا ٜضا ٞكبٚ ٜيز٤س .ثلب
س١ػ ٣ث ٣اي ٣ُٟسهب٠ر ٚكب٤س ٢قس ٢ثيٚ ٝيلبٓٞي٤ٝلبي
ضضلبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي زض ثللي ٝظٞلب ،ٜاظ ٞػللط سؿللساز

نطظٞسا ٠ ٜق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز ثطاؾلبؼ آظٚل F ٜ١ثلب
ًٚللساض  ٠ 0/81حللسايٕ ؾللطن اطٛيٟللب 95 ٜزضنللس
(ٚ ،)Sig = 0/44ؿٟيزاض ٞيؿزٖ ،صا نطضي ٣ن١و سأييلس
ٛٞيق١ز؛ يؿٟي زض ثي ٝدبؾرٓ١يب ٜثب سؿلساز نطظٞلساٜ
ٚرشٗم ،سهب٠ر ٚؿٟيزاضي اظ ٞػط ٚيعا ٜضضلبيشٟٛسي
ظٞبق١يي زض ز ٠ق٥ط ٞؼمآثلبز  ٠ن١الزقل٥ط ٚكلب٤س٢
ٛٞيق١ز.

جذٍل  -۷آسهَى تعاهل تيي هتغيزّای تعذاد فزسًذاى ٍ ضْز هحل سکًَت پاسخگَیاى اس ًظز هيشاى رضایتوٌذی
سًاضَیی آًاى
هقذار  fهعٌیداری
هياًگيي هجذٍرات
هٌثع ٍاریاًس
0/000 17/87
6351/39
سؿساز نطظٞساٜ
2/17

0/145

ق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز
سؿب ٕٚسؿساز نطظٞسا ٠ ٜق٥ط

288/722

0/813

0/444

ذطب

302/355

-

-

755/856

ػبٚؿ ٣قٟبؾي َبضثطزي ،ؾبٔ ثيؿز  ٠ؾ ،٘١قٛبض ٢ديبدي ( ،)48قٛبض ٢چ٥بض٘ ،ظٚؿشب1391 ٜ
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ػسٞ 8 ٔ٠شبيغ ثطضؾي سهب٠ر ٚيبٓٞي ٝضضبيشٟٛسي

نطظٞس ٤ؿشٟسَٛ .شلطيٚ ٝيلبٓٞيٚ ٝيلعا ٜضضلبيشٟٛسي

ظٞبقلل١يي ،ثللط حؿللت قلل٥طٚحٕ ؾللُٞ١ز  ٠سؿللساز

ظٞبق١يي ٞيع ٚطث ١ث ٣ظٞب ٜديط ٞؼمآثبزي اؾلز َل٣

نطظٞللسا ٜدبؾللرٓ١يب ٜضا ٞكللب ٚ ٜليز٤للس .ثطاؾللبؼ

ثي 5 ٝسب  10نطظٞس زاضٞلسٛ٤ .لبٞ١ْٜلَ ٣لٚ ٣كلرم

زاز٤٢للبي ػللس ،ٔ٠ثللبالسطيٚ ٝيللبٓٞي ٝضضللبيشٟٛسي

اؾز ،ثب انلعايف سؿلساز نطظٞلسا ٜزض ٤لط ز ٠قل٥ط اظ

ظٞبق١ييٚ ،طث ١ث ٣ظٞب ٜن١الزق٥طي اؾلز َل ٣نبيلس

ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞبَ ٜبؾشٚ ٣يق١ز.

جذٍل  -۸هياًگيي رضایتوٌذی سًاضَیی پاسخگَیاى تِ تفکيک ضْز هحل سکًَت ٍ تعذاد فزسًذاى آًاى
ًام ضْز
ٞؼمآثبز

 ۵تا  ۱۱فزسًذ

كل

تعذاد فزسًذاى

فاقذ فزسًذ ۱تا  ۵فزسًذ
103/52

94/01

80/40

94/74

ن١الزق٥ط

105/16

94/51

90/00

95/78

َٕ

104/23

94/27

83/14

95/25

 .5ثيٚ ٝيعا ٜث٥عيؿلشي ض٠اٞلي ٚ ٠يلعا ٜضضلبيشٟٛسي

ض٠اٞي  ٠ق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز ثلط اؾلبؼ آظٚل F ٜ١ثلب

ظٞبق١يي ظٞب ٜضاثطٚ ٣ؿٟبزاضي ٠ػ١ز زاضز.

ًٚساض  ٠ 1/26ؾطن اطٛيٟب 95 ٜزضنس ()Sig=0/283

ػسٞ 9 ٔ٠شبيغ ثطضؾي ٚؿٟيزاضي سهب٠ر ٚيبٓٞيٝ

ٚؿٟيزاض ٞيؿزٖ ،صا نطضي ٣ن١و سأييس ٛٞيق١ز؛ يؿٟلي

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ثلط حؿلت ث٥عيؿلشي ض٠اٞلي ٠

زض ثي ٝدبؾرٓ١يب ٜثب ؾط١ح ٚرشٗم ث٥عيؿشي ض٠اٞي،

ق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز دبؾرٓ١يب ٜضا ٞكبٚ ٜليز٤لس .ثلب

سهب٠ر ٚؿٟيزاضي اظ ٞػط ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي

س١ػ ٣ث ٣اي ٣ُٟسهب٠ر ٚكب٤س ٢قس ٢ثيٚ ٝيلبٓٞي٤ٝلبي

زض ز ٠ق٥ط ٞؼمآثبز  ٠ن١الزق٥ط ٚكب٤سٛٞ ٢يق١ز.

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي زض ثي ٝظٞب ،ٜاظ ٞػلط ث٥عيؿلشي
جذٍل -۹آسهَى تعاهل تيي هتغيزّای تْشیستی رٍاًی سًاى ٍ هيشاى رضایتوٌذی سًاضَیی آًْا اس ًظز ضْز هحل سکًَت
هٌثع ٍاریاًس

هياًگيي هجذٍرات

هقذار

ث٥عيؿشي ض٠اٞي

4316/806

167/47

0/000

ق٥ط

2148/09

8/33

0/004

سؿب ٕٚث٥عيؿشي ض٠اٞي  ٠ق٥ط

326/157

1/26

0/283

ذطب

25/77

-

-

f

هعٌیداری

ػلللسٞ 10 ٔ٠شلللبيغ ثطضؾلللي سهلللب٠ر ٚيلللبٓٞيٝ

زاز٤٢للبي ػللس ،ٔ٠ثللبالسطيٚ ٝيللبٓٞي ٝضضللبيشٟٛسي

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ،ثط حؿت ق٥طٚحٕ ؾُٞ١ز ٠

ظٞبق١ييٚ ،طث ١ث ٣ظٞب ٜن١الزق٥طي اؾز َٚ ٣يلعاٜ

ث٥عيؿشي ض٠اٞي دبؾرٓ١يب ٜضا ٞكبٚ ٜيز٤س .ثطاؾبؼ

ث٥عيؿللشي ض٠اٞللي ثللباليي زاضٞللسَٛ .شللطيٚ ٝيللبٓٞيٝ
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ثطضؾي سأطيط ث٥عيؿشي ض٠اٞي ثط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب... ٜ

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ٞيع ٚطث ١ث ٣ظٞبٞ ٜؼلمآثلبزي

َ ٣ثب انلعايف ٚيلعا ٜث٥عيؿلشي ض٠اٞلي ظٞلبٚ ،ٜيلعاٜ

اؾللز َلل ٣اظ ث٥عيؿللشيض٠اٞللي دللبييٟي ثطذ١ضزاضٞللس.

ضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي آ٥ٞللب ٞيللع انللعايف ٚللييبثللس.

ٛ٤چٟب ٣ُٞاظ زاز٤٢بي ػسٚ ٔ٠كلرم اؾلز ،ضٞ٠لس

ثٟللبثطاي٤ ،ٝطچلل ٣ظٞللب ٜاظ ث٥عيؿللشي ض٠اٞللي ثيكللشطي

سكييط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي زض ثي ٝظٞب٤ ٜلط ز ٠قل٥ط

ثطذ١ضزاض ثبقٟسٚ ،يعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي آٞبٞ ٜيلع

اظ يٍ ضٞ٠س ٟٚػ ٙانعايكي ديط٠ي ٚيَٟس؛ ث ٣ايٚ ٝؿٟب

انعايف ٚييبثس.

جذٍل  -۱۱هياًگيي رضایتوٌذی سًاضَیی تِ تفکيک ضْز هحل سکًَت ٍ تْشیستی رٍاًی سًاى
پایيي

هتَسط

تاال

كل

تْشیستی رٍاًی
ًام ضْز
ٞؼمآثبز

79/33

92/69

105/8

94/74

ن١الزق٥ط

79/98

97/96

111/3

95/78

َٕ

79/71

94/85

108/1

95/25

ٚ .6يعا ٜسجيي ٝقس ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي زض ز ٠ق٥ط

اذشهلبل ٚليز٤لي .ٙزض قل٥ط ٞؼلمآثلبز زٚ ٠شكيلط

ٞؼمآثبز  ٠ن١الزق٥ط

ث٥عيؿشي ض٠اٞلي  ٠سؿلساز نطظٞلسا ٜس١اٞؿلش٣اٞلس 35۹

آظ ٜ١ٚضْطؾلي ٜ١چٟسْبٞل ٣ثل ٣نل١ضر ٚؼلعا ثلطاي

زضنلللس اظ سكييلللطار ٚشكيلللط ٠اثؿلللش ٣ضضلللبيشٟٛسي

٤طيٍ اظ ق٥ط٤ب ْطنش ٣قس .ػلس 11 ٔ٠ضا ثل ٣سحٗيلٕ

ظٞبق١يي(َٕ) ضا سجييٛٞ ٝبيٟسٚ .يعاٟٚ ٜهي ثشب زض ٚشكيط

چٟس ٚشكيطْ ٢ب٘ ثْ ٣ب٘ ثطاي ديفثيٟلي ٚشكيلط ٠اثؿلش٣

سؿساز نطظٞساٞ ٜكبٜزٟ٤س ٢سأطيط ٚؿُ١ؼ ايٚ ٝشكيط ثلط

ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي(َٕ) زض قل٥ط ٞؼلمآثلبز

ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي اؾز.

جذٍل  - ۱۱تحليل چٌذ هتغيزُ گام تِ گام تزای پيصتيٌی هتغيز ٍاتستِ هيشاى رضایتوٌذی سًاضَیی(كل) در ضْز
ًجفآتاد
Durbin- Adjusted
 Std.erorؾطن
ٚشكيط
Beta
R2
F
watson R square
R
ٚؿٟيزاضي
ْب٘ ٚؿشًٕ
0/000
0/06
53/0
ث٥عيؿشي /31 /55
1
0/30
0
0
ض٠اٞي
0/41
168/5
1/62
/35
2
0/000
-0/21
سؿساز
0/35
0 /59
نطظٞساٜ
0

ػس 12 ٔ٠ضا ث ٣سحٗيٕ چٟلس ٚشكيلطْ ٢لب٘ ثلْ ٣لب٘

اظ سكييللطار ٚشكيللط ٠اثؿللش ٣زض قلل٥ط ن١الزقلل٥ط ضا

ثللطاي دليفثيٟللي ٚشكيللط ٠اثؿللشٚ ٣يللعا ٜضضللبيشٟٛسي

ديفثيٟي َٟٟسًٚ .ساض ثشب زض ٚشكيط ؾ ٝظٟٚ ٜهي اؾز؛

ظٞبق١يي(َٕ) زض ق٥ط ن١الزق٥ط اذشهبل زازي .ٙز٠

يؿٟللي ثللب انللعايف ؾلل ٝظٞللب ٜن١الزقلل٥طي اظ ٚيللعاٜ

ٚشكيط ؾ ٝظ ٠ ٜث٥عيؿشي ض٠اٞي س١اٞؿشٟس  43۹زضنلس

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي آٞب ٜن١الزق٥طي َبؾشٚ ٣يق١ز.

ػبٚؿ ٣قٟبؾي َبضثطزي ،ؾبٔ ثيؿز  ٠ؾ ،٘١قٛبض ٢ديبدي ( ،)48قٛبض ٢چ٥بض٘ ،ظٚؿشب1391 ٜ
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جذٍل  -۱۲تحليل چٌذ هتغيزُ گام تِ گام تزای پيصتيٌی هتغيز ٍاتستِ هيشاى رضایتوٌذی سًاضَیی(كل) در ضْز
فَالدضْز
Durbin-

گام
1

هتغيررررز
هستقل

R

ث٥عيؿللشي 0/61
ض٠اٞي

2

0/65

ؾ ٝظٜ

R2

F

watson

Beta

/37
0
/43
0

Std.eror

0/06

0/58
/08
227

1/941

0/07

-0/23

سطح
هعٌیداری
0/000

0/000

٠اثؿش ٣ث ٣اطط ٚشكيط ث٥عيؿشيض٠اٞي دبؾرٓ١يبٚ ٜطث١

تحليل هسيز
آظ ٜ١ٚسحٗيٕ ٚؿيط ثٚ ٣لب َٛلٍ ٚليَٟلس ؾلال ٢٠ثلط

ٚيق١زٚ .شكيط٤لبي ؾل ٝظٚ ،ٜلسر اظز٠اع  ٠سؿلساز

اٞساظْ٢يطي سأطيط ٚؿشًيٚ ٙشكيط٤بي ٚؿشًٕ ثلط ٠اثؿلش٣

نطظٞسا ٜزاضاي اطط َٕ ٟٚهي ثط ضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي

سأطيطار قيطٚؿشًي ٙضا ٞيع ثؿٟؼي.ٙ

٤ؿشٟس؛ ث ٣ايٚ ٝؿٟب َ ٣ثب انعايف ح١ازص ٞبْ١اض ،ؾلٝ

ثللط اؾللبؼ زاز٤٢للبي ػللس ٔ٠قللٛبض 13 ٢دللؽ اظ

ظٚ ،ٜلللسر اظز٠اع  ٠سؿلللساز نطظٞلللسا ٜاظ ٚيلللعاٜ

ٚحبؾللج ٣سللأطيطار ٚؿللشًي ٠ ٙقيطٚؿللشًيٚ ٙشكيط٤للبي

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞبَ ٜبؾشٚ ٣ليقل١زَٛ .شلطيٝ

ٚؿللشًٕ ثللط ضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي ،چٟلليٞ ٝشيؼلل٣اي

ٚيعا ٜسأطيط َٕ ثط ٚشكيط ٠اثؿش ٙ٤ ٣ثٚ ٣شكيلط ؾل ٝظٜ

حبنٕ قس َ ٣زض ٚؼٛل١ؼ ثيكلشطي ٝسكييلطار ٚشكيلط

ٚطثٚ ١يق١ز.

جذٍل  -۱۳جذٍل تأثيزات هتغيزّای هستقل تز رضایتوٌذی سًاضَیی
اثز هستقين

اثز غيزهستقين

اثز كل

ًام هتغيز

0/28

-

0/28

-0/05

-

-0/05

ق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز (ٞؼمآثبز;)1

-

0/04

0/04

ٚسر اظز٠اع

-

-0/08

-0/08

سؿساز نطظٞساٜ

-

-0/07

-0/07

ث٥عيؿشي ض٠اٞي
ؾ ٝظٜ
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ثطضؾي سأطيط ث٥عيؿشي ض٠اٞي ثط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب... ٜ

ثطضؾي اطط ؾ١اٞ ٕٚبقٟبذش( ٣ؾ١ا ٕٚذطب) حلبَي اظ

ثب س١ػ ٣ثلًٚ ٣لبزيط ذطلبي ٚحبؾلج ٣قلسًٚ ،٢لساض

اي ٝاؾز َٚ ٣سٔ ٚؿيط ؾّٗي س١اٞؿش ٣اؾز حلس٠ز 42

٠اضيبٞؽ سجييٞ ٝكسٚ ٢شكيط ٠اثؿش ٣انٗي (ضضبيشٟٛسي

زضنس اظ سكييطار ٚشكيط ٠اثؿلش ٣ضا دليفثيٟلي َٟلس ٠

ظٞبق١يي) ثطاثط ثب  58زضنس قلس ٢اؾلز؛ يؿٟلي ايلٝ

ًٚساض ضطيت سؿيي ) R2( ٝثطاثلط ثلب  42زضنلس قلس٢
اؾز.
e2=1- R2

R2=1-e2

e=58

e2=1-42=58

ًٚساض اظ سكييلطار ٚشكيلط ٠اثؿلش ٣ثل ٣ؾ١اٚلٕ زيٓلطي
ثؿشٓي زاضز َ ٣زض ٚسٔ ٚؿيط ؾّٗي ٠اضز ٞكس٢اٞس.

ث٥عيؿشي

ضضبيشٟٛسي

ض٠اٞي

ظٞبق١يي

e2;0/287

e2;0/482

ضکل  -۳هذل تحليل هسيز

تحث ٍ ًتيجِگيزی

ٚيبٓٞيٚ ٝيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي َٕ زض ثي ٝظٞلبٜ

دػ٤٠ف اٞؼب٘ قس ،٢ث ٣ثطضؾي سأطيط ث٥عيؿلشي ض٠اٞلي

ؾبَ ٝن١الزق٥ط ثيكشط اظ ظٞب ٜؾبَٞ ٝؼلمآثلبز ثل١ز.

ثط ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب ٜثب س١ػ ٣ثلًٞ ٣لف

ثٟبثطايٚ ،ٝكرم قس َلٚ ٣حلٕ ؾلُٞ١ز ثلط ٚيلعاٜ

ق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز دطزاذشل ٣اؾلزٛ٤ .لبٞ١ْ ٜلَ ٣ل٣

ضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ظٞلب ٜسأطيطْلصاض اؾلز .ؾٗلز

ٚالحػللْ ٣طزيللسٞ ،شللبيغ سحًيللى زض ز ٠ثرللف آٚللبض

اٞشربة اي ٝز ٠ق٥ط ٞيع ٛ٤ب ٣َ ٣ٞ١ْٜزض ًٚس ٣ٚشَلط

س١نيهي  ٠اؾشٟجبطي اضائ ٣قس .زض ثرف آٚبض س١نيهي

ْطزيس ،سٛبيعار نطٟٓ٤ي  ٠ػٛؿيز قٟبذشي ١ٚػل١ز

چٟيٞ ٝشبيؼي حبنٕ ْطزيس َ ٣اَظط ظٞب ٜزض ضز٤٢لبي

ٚيب ٜاي ٝز ٠ق٥ط ث١ز َ ٣دؽ اظ اٞؼلب٘ دلػ٤٠ف ايلٝ

ؾٟي ػ١اٚ ٠ ٜيبٞؿلبٔ يلطاض زاقلشٟسٚ .يلبٓٞيٚ ٝلسر

سٛبيعار ث ٣قُٕ ثطػؿش٣اي سأييس قس.

اظز٠اع ظٞب ٜزض حس٠ز چ٥بضز ٢ؾبٔ ٚ ٠يلبٓٞي ٝسؿلساز

فزضرريِ دٍم :ثللي ٝؾللٚ ٠ ٝيللعا ٜضضللبيشٟٛسي

نطظٞسا ٜزٞ ٠هط ث١ز .ظٞب ٜن١الزق٥طي ث ٣ط١ض َٗلي اظ

ظٞبق١يي ظٞب ٜضاثطلٚ ٣ؿٟلبزاضي ٠ػل١ز زاضز .نطضلي٣

ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ثيكشطي ثطذل١ضزاض ث١زٞلس .اظ ٞػلط

ن١و ٞيع زض ؾطن حلسايٕ  95زضنلس اطٛيٟلب ٜسأييلس

ٚيعا ٜث٥عيؿلشي ض٠اٞلي ٤ل ٙظٞلب ٜدبؾلرٓ ١زض حلس

قسٛ٤ .چٟيٚ ،ٝكرم ْطزيس َل ٣ثلبالسطيٚ ٝيلبٓٞيٝ

ٚش١ؾ يطاض زاقشٟس ،اٚب زض ثرلف ز ٘٠يؿٟلي آظٚلٜ١

ضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١ييٚ ،طثلل ١ثلل ٣ظٞللب ٜػلل١اٜ

نطضيبر ايٞ ٝشبيغ ث ٣زؾز آٚس.

ن١الزق٥طي َٛ ٠شلطي ٝآٞ ٜيلع ٚطثل ١ثل ٣ظٞلب ٜديلط

فزضيِ اٍلۺ ثي ٝق٥ط ٚحٕ ؾُٞ١ز ظٞب ٜثب ٚيلعاٜ

ن١الزق٥طي اؾز .ث ٣ط١ض َٗلي٤ ،لط چل ٣ؾل ٝظٞلبٜ

ضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي آٞللب ٜضاثطلل٠ ٣ػلل١ز زاضز.

انعايف ٚييبثس ،اظ ٚيعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي آ٥ٞلب

ٛ٤بٚ ٣َ ٣ٞ١ْٜالحػْ ٣طزيس ،ايل ٝنطضلي ٣زض ؾلطن

َبؾشٚ ٣يق١ز َ ٣ايٚ ٝطٗت زض ٤ط ز ٠ق٥ط ٞؼمآثبز

حسايٕ  95زضنس اطٛيٟب ٜسأييس قلس .ثل ٣طل١ض َٗلي،

 ٠ن١الزق٥ط ٚهساو زاقلز؛ ثلب ايل ٝسهلب٠ر َل ٣زض

ػبٚؿ ٣قٟبؾي َبضثطزي ،ؾبٔ ثيؿز  ٠ؾ ،٘١قٛبض ٢ديبدي ( ،)48قٛبض ٢چ٥بض٘ ،ظٚؿشب1391 ٜ
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ٞؼمآثبز ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞلب ٜزض ز٠ضاٜ

ٞكسٛ٤ .چٟي ،ٝثبالسطيٚ ٝيلبٓٞيٚ ٝيلعا ٜضضلبيشٟٛسي

ديطي اٞسَي انعايف ٚييبثس .اي ٝزض حلبٖي اؾلز َل٣

ظٞبق١ييٚ ،طث ١ث ٣ظٞب ٜن١الزقل٥طي ثل١ز َل ٣نبيلس

طجى ٚطبٖؿبر اٞؼب٘ قس ٢ديكلي ٝزض ٚيلبٚ ٜلطزا ،ٜثلب

نطظٞس ٤ؿشٟس َٛ ٠شطي ٝآٞ ٜيع ٚطثل ١ثل ٣ظٞلب ٜديلط

انعايف ؾٚ ٝيلعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي آٞلبٞ ٜيلع

ٞؼلمآثللبزي ثل١ز َلل ٣ثلي 5 ٝسللب  10نطظٞلس زاقللشٟس.

انعايف ٚييبثسٞ .شبيغ حبنٕ اظ آظ ٜ١ٚاي ٝنطضلي ٣ثلب

ٛ٤لبٞ١ْٜللَ ٣للٚ ٣كللرم اؾلز ،ثللب انللعايف سؿللساز

ٞشبيغ دػ٤٠ف دّٗ ( )2008زضاضسجب ثب ايُٟل٤ ٣طچل٣
ؾ ٝظٞب ٜانعايف يبثسٚ ،يلعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي
آٞبَ ٜب٤ف ٚييبثسٛ٤ ،لبٟٓ٤ي زاقلش٠ ٣آ ٜزيلسْب ٢ضا
َ ٣اي ٝنطضي ٣اظ آ ٜاؾلشرطاع قلس ،٢سأييلس ٚليَٟلس.
دػ٤٠ف ٚؼيسي ٞيع اي ٝنطضي ٣ضا سأييس َطز ٢اؾز.
فزضرريِ سررَم :ثلليٚ ٝللسر اظز٠اع ٚ ٠يللعاٜ
ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞلب ٜضاثطلٚ ٣ؿٟلبزاضي ٠ػل١ز
زاضز .نطضللي ٣نلل١و سأييللس قللس .ثللبالسطيٚ ٝيللبٓٞيٝ
ضضبيشٟٛسي ظٞبق١ييٚ ،طث ١ث ٣ظٞبٞي ث١ز َ 3 ٣سب 10
ؾبٔ اظ اظز٠اػكبٚ ٜليْصقلز  ٠ؾلبَ ٝن١الزقل٥ط
ث١زٞسَٛ .شلطيٚ ٝيلبٓٞي ٝضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ٞيلع
ٚطث ١ث ٣ظٞب ٜن١الزق٥طي ث١ز َٚ ٣سر اظز٠اػكلبٜ

نطظٞسا ٜزض ٤ط ز ٠ق٥ط اظ ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي
ظٞبَ ٜبؾشٚ ٣يقسٞ .شيؼ ٣حبنٕ اظآظ ٜ١ٚاي ٝنطضلي٣
ثب ٞشيؼ ٣دػ٤٠ف دّٗ (ٚ )2008طبثًز زاقز.
فزضيِ پٌجن :ثيٚ ٝيعا ٜث٥عيؿشي ض٠اٞلي ٚ ٠يلعاٜ
ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞلب ٜضاثطلٚ ٣ؿٟلبزاضي ٠ػل١ز
زاضز .نطضللي ٣نلل١و سأييللس ٞكللس .ثللبالسطيٚ ٝيللبٓٞيٝ
ضضبيشٟٛسي ظٞبق١ييٚ ،طثل ١ثل ٣ظٞلب ٜن١الزقل٥طي
اؾز َٚ ٣يعا ٜث٥عيؿشي ض٠اٞي ثباليي زاضٞسَٛ .شلطيٝ
ٚيبٓٞي ٝضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ٞيلع ٚطثل ١ثل ٣ظٞلبٜ
ٞؼللمآثللبزي اؾللز َلل ٣اظ ث٥عيؿللشي ض٠اٞللي دللبييٟي
ثطذ١ضزاضٞس .ثٟبثطاي ،ٝثب انعايف ٚيعا ٜث٥عيؿشي ض٠اٞي

اظ  20ؾبٔ ث ٣ثبال ث١ز .يٍ سهب٠ر  ٙ٥ٚزض ثلي ٝظٞلبٜ

ظٞبٚ ،ٜيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي آ٥ٞلب ٞيلع انلعايف

ؾبٖر١ضزٞ ٢ؼمآثبزي  ٠ن١الزق٥طي آ ٜث١ز َ ٣ظٞلبٜ

ٚييبثس .قهيؿي َٟسػبٞي (َ ،)1386ل ٠ ٝ٤١زيٓلطاٜ

ديط ٞؼمآثبزي اظ ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ثيكشطي

(ٖ ،)2009للل٠ ١زيٓلللطا ،)2008( ٜثلللبسعض َٛ ٠ذجلللٕ

ٞؿجز ثٛ٤ ٣شبيب ٜذ١ز زض ن١الزق٥ط ثطذ١ضزاض ث١زٞلس

(٤ ،)2008بٖيؿلللز  ٠زيٓلللطاٚ ٠ )2007( ٜؼيلللسي

َٛ٤ ٣ب ٜط١ض َ ٣شَط قس ،يُي اظ ؾٕٗ اي ٝاٚط ٠ػ١ز

(ٞ )1385يعزض دػ٤٠ف٤بي ذل١ز ثل ٣اضسجلب ٚؿٟلبزاض

ثبنز يسيٛي  ٠قلجُ٤٣لبي ذ١يكلبٞ٠سي  ٠ز٠ؾلشبٜ

ٚيب ٜاي ٝزٚ ٠شكيطاقبضَ ٢طز٢اٞس.

ي١يشط زض ٞؼمآثبز ٚيس١اٞس ثبقسٛ٤ .چٟي ٝثيلب ٜقلس

سحٗيٕ چٟس ٚشكيطْ ٢ب٘ ثْ ٣ب٘ ثطاي ديفثيٟي ٚشكيط

َلٞ ٣شيؼل ٣حبنلٕ اظ آظٚل ٜ١ايل ٝنطضلي ٣ثلب ٞشيؼلل٣

٠اثؿشٚ ٣يلعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي(َلٕ) زض قل٥ط

دػ٤٠ف دٗلّ ( ،)2008نرطايلي (ٚ ٠ )1388ؼيلسي

ٞؼمآثبز ٞكلب ٜزاز َل ٣زٚ ٠شكيلط سؿلساز نطظٞلسا٠ ٜ

(ٓٛ٤ ٣َ )1385ي ثطْطنش ٣اظ زيسْب ٢چطذل ٣ظٞلسْي

ث٥عيؿشي ض٠اٞي س١اٞؿلش٣اٞلس  35۹زضنلس اظ سكييلطار

٤ؿشٟسٛ٤ ،ب ّٟ٤اؾز.
فزضرريِ چْررارم :ثللي ٝسؿللساز نطظٞللساٚ ٠ ٜيللعاٜ
ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞلب ٜضاثطلٚ ٣ؿٟلبزاضي ٠ػل١ز
زاضز .اي ٝنطضيٞ ٣يع زض ؾطن  95زضنس اطٛيٟب ٜسأييس

ٚشكيط ٠اثؿلش ٣ضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي(َلٕ) ضا سجيليٝ
ٛٞبيٟسٛ٤ .ب ٣َ ٣ٞ١ْٜزض ايل ٝسحٗيلٕ ٚكلرم قلس،
اٛ٤يز ٚشكيط ض٠اٜقٟبذشي اي ٝسحًيى؛ يؿٟي ث٥عيؿشي
ض٠اٞي زض ديفثيٟي ٚشكيط ٠اثؿش ٣ثؿيبض ٚكل١٥ز اؾلز.
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ثطضؾي سأطيط ث٥عيؿشي ض٠اٞي ثط ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب... ٜ

ثٟبثطاي ،ٝسً١يز ث٥عيؿشي ض٠اٞلي زض ظٞلبٚ ٜليس١اٞلس

َٛطّٞسط ؾبذش ،٣ثب ق٥ط ن١الزق٥ط َ ٣ثٞ ٣ؿجز قل٥ط

١ٚػت انعايف ثؿيبض ظيبز ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي آٞلبٜ

ػسيللسسطي ٚحؿلل١ة ٚلليقلل١زٟٛ٤ ،لل١اسط ْللطزز .ثلل٣

ق١ز.

ؾجبضر زيٓط ،ظٞبٞ ٜؼمآثبزي س١اٞؿش٣اٞس ثب ثبال ثلطزٜ

دلليف ثيٟللي ٚشكيللط ٠اثؿللشٚ ٣يللعا ٜضضللبيشٟٛسي

ٚيعا ٜسحهيالر ذ١ز ٚ ٠شؿبيجبً انعايف آْب٤ي ٞ ٠يلع

ظٞبق١يي (َٕ) زض ق٥ط ن١الزق٥ط ٞيع ٞكب ٜزاز َل ٣ز٠

انعايف ث٥عيؿلشي ض٠اٞلي  ٠زض ٞشيؼل ،٣زؾشطؾلي ثل٣

ٚشكيط ؾ ٝظ ٠ ٜث٥عيؿشي ض٠اٞي س١اٞؿشٟس  43۹زضنلس

ٚكبقٕ ث٥شط  ٠انلعايف اؾلشًالٔ ايشهلبزي زض ظٚيٟل٣

اظ سكييللطار ٚشكيللط ٠اثؿللش ٣زض قلل٥ط ن١الزقلل٥ط ضا

ٚؿللبئٗي ٛ٤چلل ٜ١سؿللساز نطظٞللسا ٠ ٜثلل ٣طلل١ض َٗللي،

ديفثيٟي َٟٟسًٚ .ساض ثشب زض ٚشكيط ؾ ٝظٟٚ ٜهلي ثل١ز؛

سهللٛيٛبر ظٞللسْي ظٞبقلل١يي ذلل١ز ثلل ٣قللُٕ

يؿٟللي ثللب انللعايف ؾلل ٝظٞللب ٜاظ ٚيللعا ٜضضللبيشٟٛسي

ذ١زَهبسطي ؾ١ٛٞ ٕٛز ،٢اظ ٞػط ؾجٍ ظٞسْي ذ١ز ضا

ظٞبق١ييقبَ ٜبؾشٚ ٣يق١ز.

ثيكشط ث ٣ظٞب ٜن١الزقل٥طي ٛ٤بٟٞلس ؾلبظٞسٛ٤ .چٟليٝ

ٞشبيغ َٗي سحًيى ٞكب ٜزاز َ ٣ثلب انلعايف ؾل٠ ٝ

ٞشبيغ ٞكب ٜزاز َٚ ٣شكيط٤بي ؾ ٠ ٝطٚ ٔ١سر اظز٠اع

سؿساز نطظٞلساٚ ،ٜيلعا ٜضضلبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ظٞلبٜ

زض اي ٝز ٠ق٥ط ٚشهلب٠ر ثلٖ ٣حلبظ ثبنلز يلسيٛي ٠

َب٤ف ٚييبثس٤ .ط چلٚ ٣لسر اظز٠اع ظٞلب ٜانلعايف

ػسيس زاضاي َبضَطز٤بي ٚشهب٠سي ٤ؿشٟس .ثل ٣ؾجلبضر

يبثس ،اظ ٚيعا ٜضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي َلٕ آٞلبَ ٜبؾلش٣

زيٓللط ،ايللٚ ٝشكيللط ثلل ٣اقللُبٔ ٚشهللب٠سي زض ٚيللعاٜ

ٚلليقلل١ز .ثللب انللعايف ضضللبيز اظ ظٞللسْي ٚيللعاٜ

ضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ظٞلبٞ ٜؼلمآثلبز  ٠ن١الزقل٥ط

ضضللبيشٟٛسي ظٞبقلل١يي ظٞللبٞ ٜيللع انللعايف ٚللييبثللس،

ًٞف ايهب ٚيَٟس.

ثٟبثطاي ،ٝسً١يز ث٥عيؿشي ض٠اٞلي زض ظٞلبٚ ٜليس١اٞلس
١ٚػت انعايف ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي آٞب ٜق١ز.

ٛ٤للب ٜطلل١ض َللٞ ٣شللبيغ ٞك لب ٜزازًٞ ،للف دسيللس٢
٥ٚبػطر زض ظٞسْي ظٞلب ٜن١الزقل٥ط ثؿليبض زضذل١ض

ٛ٤ب ٜطل١ض َل ٣زض ًٚسٚل ٣شَلط ْطزيلس ،يُلي اظ

س١ػ ٣اؾز ،زض حبٖي َل ٣سًطيجلبً َبض٤لبي سحًيًلبسي

ا٤سال ػعيي  ٙ٥ٚاي ٝسحًيى ثطضؾلي سطجيًلي ًٞلف

ٚحس٠زي زض اي ٝق٥ط زض ايل ٝظٚيٟل ٣نل١ضر ْطنشل٣

دسيس٤٢بييٛ٤ ،چ٥ٚ ٜ١لبػطر  ٠يلسٚز سلبضيري زض

اؾز ٛ٤ ٠يٚ ٝؿأٖٚ ٣يس١اٞلس زض َبض٤لبي دػ٤٠كلي

ظٞللسْي ظٞللب ٜؾللبَٞ ٝؼللمآثللبز  ٠ن١الزقلل٥ط ثلل١ز.

آسي ١ٚضز ثطضؾي ثيكشط يطاض ثٓيطز.

ثٟبثطاي ،ٝثطاي ٚكرم ؾلبذش ٝسهلب٠ر٤لب زض ٚيلعاٜ

ٛ٤چٟي ،ٝآْب٤ي ضؾبٞي ظٞب ٜاظ ضا٤٢لبي ْٞ١لبْٜ١

ضضبيشٟٛسي ظٞبقل١يي ظٞلب ٜايل ٝز ٠قل٥ط اظ آظٚلٜ١

زض ظٚيٚ ٣ٟؿبئٕ ْٞ١بْ ،ٜ١ث٠ ٣يػ ٢ح١ظ٢اي َلَٛ ٣شلط

سؿب ٕٚثطاي ثطضؾلي نطضليبر سحًيلى اؾلشهبز ٢قلس.

ث ٣آ ٜدطزاذش ٣قس٢؛ يؿٟي ٚيعا ٜضضلبيشٟٛسي ػٟؿلي

ٞشبيغ ثطضؾي اي ٝآظٞ ٜ١ٚكب ٜزاز َٚ ٣شكيط٤بيي چٜ١

ظٞللب ٜاظ ض٠اث ل ظٞبقلل١يي ٚلليس١اٞللس ١ٚػللت ث٥جلل١ز

سؿساز نطظٞسا ٠ ٜث٥عيؿشي ض٠اٞي زض ايل ٝز ٠قل٥ط ثلب

ضضبيشٟٛسي ظٞبق١يي ظٞب ٜق١ز .اي ٝاٚطي اؾلز َل٣

٤لل ٙسؿللبٗٚي ٞساقللشٟس .ثلل ٣ؾجللبضر زيٓللط ،ثللب ايُٟلل٣

زض ق٥طي يسيٛشط ٚظٕ ٞؼمآثلبز ثيكلشط ثبيلس ٚل١ضز

ٞؼمآثبز ق٥طي يسيٛشط ٞؿجز ث ٣ن١الزق٥ط ٚحؿ١ة

س١ػٚ ٣ؿؤ٠ال ٜاٚط يطاض ْيطز ،زض حبٖي َ ٣ثطاي ظٞلبٜ

ٚيقل١ز ،اٚلب س١اٞؿلش ٣اؾلز ثبنلز يلسيٛي ذل١ز ضا

ن١الزق٥طي ث ٣ؾٗز ؾُٞ١ز زض ق٥طي ٥ٚلبػط دلصيط

ػبٚؿ ٣قٟبؾي َبضثطزي ،ؾبٔ ثيؿز  ٠ؾ ،٘١قٛبض ٢ديبدي ( ،)48قٛبض ٢چ٥بض٘ ،ظٚؿشب1391 ٜ
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زاٞكٓب ٢ؾٗ ٘١دعقُي ٚبظٞلسضا ،ٜز٠ض ٢قلبٞعز،ٙ٤

آْللب٤ي آ٥ٞللب زض ظٚيٟللٚ ٣ؿللبئٕ ٚرشٗللم ،اظ ػٗٛلل٣

ـ  .54نم.109-99

ضضبيشٟٛسي ػٟؿي ث ٣قُٕ ثيكشطي ٞؿجز ثل ٣ظٞلبٜ
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