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 -1فضَ ّیات فلوی جاهقِفٌاؽی راًقگاُ آطار اؽالهی ٍاحز فَفتض
 -2راًقیاص گضٍُ جاهقِفٌاؽی راًقگاُ آطار اؽالهی ٍاحز فَفتض
 -3راًقیاص گضٍُ جاهقِفٌاؽی راًقگاُ آطار اؽالهی ٍاحز تْضاى فوال

چکیذٌ
بقض اط ریضباط با هيَْم تَؽقِ رص اصتباط بَرُ ٍ طًزگی اٍ فویَاً با ایني هيْنَم گنضُ دنَصرُ
اؽت .تَؽقِ صا بایز جضیاى چٌز بقزی راًؾت ِّ هؾتلظم تنییضات اؽاؽی رص ؽنادت اجتونافی،
عضط تلَی فاهِ هضرم ٍ ًْارّای هلی ،تقضیح صفز اٍتناریّ ،اّـ ًابضابضی ٍ صیقِ ّي ّنضرى
ىَض هغلٌ اؽت .اهضٍطُ تَؽقِ رص ابقار گًَاگًَی هغضح اؽت ِّ تَؽقِ پایزاص فنْضی یْنی اط
هْوتضیي ابقار تَؽقِ بنِ فنواص هنیصٍر .فٌنَاى ایني تیَینٌ فَاهن باطراصًنزُ ٍ فنتا رٌّنزُ
اجتوافی ،اٍتناری ٍ ىضٌّگی تَؽقِ پاینزاص فنْضی رص امنيْاىّابافنز .ایني تیَینٌ بنِ صٍؿ
پیوایقی منَصت گضىتنِ اؽنت .اعالفنات آهناصی پنغٍّـ رص فْضؽنتاى امنيْاى بنِ منَصت
ؽْویِای با تقزار ً 388يض بِ ّوِ ىضهَل َّّضاى اًتذنا فنزُاًنز .رص بذنـ اؽنتٌباعی ،بنا
ّوِ تیلی ّنای آهناصی ،اط آطهنَى  ،Fضنضی

ّوبؾنتگی پیضؽنَى ،تیلین صگضؽنیَى ٍ بنا

ّوِ ًضم اىظاص  spss 22اًجام فزُ اؽت.بنضای بضصؽنی ًؾنضی ىضضنیات اط تهَصیْنای هْتن
* ًَیؾٌزُ هؾؤٍل

amirali.dorosty12@gmail.com
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تْاهلی تَؽقًِ،ؾضیات تَؽقِ پایزاص ،هْت

ًَؽاطی ٍ هْت

ٍابؾتگی بْضُ گضىتِ فزُ اؽنت.

ًتایج حام اط ىضضیات پغٍّـ ًقاى رارُ اؽت ِّ ّوِ رُ هتنیض هقاصّت اجتونافی ،ؽنضهایِ
اجتونافی ،هننزیضیت ّواٌّن
ىضٌّ

فننْضیٍ ،ضننقیت اٍتننناری ،تینننیالت ،ىضٌّن

فننْضًٍزی،

طیؾت هییغنی ،تقْنز اجتونافی ،هؾنهَییت پنشیضی ٍ ّیيینت طًنزگی ارنض هؾنتَین ٍ

هقٌاراصی بض تَؽقِ پایزاص فْضی اميْاى رافتِاًزّ .وچٌیي ًتنایج حامن اط تیلین صگضؽنیَى
ًقاى هیرّز ِّ هَزاص ضضی ّوبؾتگی بیي هتنیضّای هؾتَ ٍ ٍابؾتِ  0/670اؽنت ّنِ ًقناى
هیرّز بیي هجوَفِ هتنیضّای هؾتَ ٍ ٍابؾتِ تیَیٌ ّوبؾتگی ٍَی ٍجَر راصر.
ياژٌ َبی کلیذی :تَؽقِ ،تَؽقِ پایزاص فْضی ،ىضٌّ

فْضًٍزی ،ىضٌّ

طیؾنت هییغنی،

تقْز اجتوافی ،هؾهَییت اجتوافی.
مقذمٍ ي ثیبن مسألٍ
تَؽقِ رص امغالح اهضٍطی فٌادتِ فزُ آى ،ىضآیٌزی اؽت ِّ اٍییي باص رصمنض ص رار ٍ
بض ٍیضاًِّای جاهقِ ىهَرایی بٌا گقتِ ٍاصطفْای فنض صٍفٌگضی صا تبلیل ّنضرُ اؽت.تَؽنقِ بنِ
فٌَاى ىضآیٌزی چٌز بقزی تالؿ بضای بْبنَر طًنزگی هناری ٍهقٌَی،اًؾناًی ٍ ىضٌّگنی ینِ
جاهقِ بیاى هیفَر.اط ایي صٍ ،تَجِ بِ فادلّای ٍاٍقی تَؽقِ رصّضجاهقِ ای الطم ٍضضٍصی
اؽت.تَؽقِ بنِ طبناى ؽنارُ بنِ هقٌنای گنشاصیِ جاهقنِ اطهضحلنِ ای بنِ هضحلنِ باالتضاؽنت .اط
ًؾضهایْ تَراصٍ ،تَؽقِ رصٍاٍـ ًقاى هی رّزِّ هجوَؿ ًؾام اجتوافی رصّواٌّگی با ًیاطّای
هتٌَؿ اؽاؽی ٍدَاؽتِّای اىضار ٍگضٍُّای اجتوافی رصراد ًؾام اطحایت ًناهغلَ طًنزگی
گشفتِ داصج فزُ ٍبِ ؽَی ٍضـ یا حایتی اططًزگی ِّ اط ًؾضهاری ٍ هقٌنَی بْتضاؽت،ؽنًَ
رّز (تَراصٍ.)190 :1387 ،
با اٍج گضىتي ًگضاًی اط فَاٍ

ىقاییتّای اًؾاًی ٍ بنِ رًبنال گنظاصؿ بضاًنت یٌنز رص رّنِ

 ،1980پاصاراین تَؽقِ پایزاص هغضح فنز .ایني صٍیْنضر اط ابقنار هتيناٍت اٍتنناری ،اجتونافی،
ىضٌّگی ٍ طیؾت هییغی بؾظ رارُ فزُ ٍ اهنضٍط رص اربینات بضًاهنِ صینظی فنْضی ،اط جایگناُ
ٍیغُ ای بضدَصراص اؽت .رص صاؽتای تیٌَ تَؽقِ پایزاص فْضی ابتزا هیبایؾت هياّینً ،ؾضیِّنا
ٍ فادلّای آى صا فٌادت ٍ هَصر بضصؽی ٍضاص رار .فٌادت ّض پزیزُ ٍب اط ّض چینظ ًیناط بنِ

فَاه باطراصًزُ ٍ فتا رٌّزُ اجتوافی ،اٍتناری ٍ ىضٌّگی تَؽقِ پایزاصفْضی رص اميْاى 89 /

تقضیيی جاهـ ٍ ّاه اط آى پزیزُ راصر ٍ ٍاضح اؽت ِّ ّض چنِ ایني تقضینو جناهـ ٍ ّناهلتض
بافز فٌادت آى پزیزُ آؽاًتض ٍ رٍیٌ تض دَاّز بَر بایز اٍضاص ّضر فلی صمنن پیقنضىت فلنَم ٍ
ىٌَى بضای بقضی اط پزیزُّا تا ٌَّى تقضیو جاهـ اصائِ ًگضریزُ اؽت ِّ تَؽقِ پایزاص فنْضی
یْی اط ایي هَاصر هی بافز .تَؽقِ پایزاص فْضی یْنی اط هَضنَفات امنلی رص فلنَم اًؾناًی ٍ
اجتوافی اؽت ٍ با ٍجَر ایٌِْ اط ایي هيَْم اؽتٌباط هتقزری مَصت گضىتِ اؽت ٍیی ّوچٌاى
اط فزم فياىیت هقٌایی ٍ هنزاٍی بضدَصراص اؽتّ .زه املی پغٍّـ حاضض ،بضصؽی تَؽنقِ
پایزاص فْضی با تاّیز بض فادلّا ٍ ًؾضیِّای هذتلو هیبافنز .صٍیْنضر حناّن بنض پنغٍّـ
تَمیيی تیلیلی اؽت.
تَؽقِ پایزاص راصای ؽِ ام پایزاصی اٍتناری ،پایزاصی اجتوافی ٍ پایزاصی هییظ طیؾنت
اؽت .پایزاصی اٍتناری بِ هقٌای حيؼ ٍ اصتَای ٍضقیت ىقلنی اٍتنناری اؽنت بنزٍى آى ّنِ
هٌابـ عبیقی رچاص تذضی فَر ِّ رص ایي صاؽتا ىقاییتْنای اٍتنناری باینز هَجن صفنز جاهقنِ
فزُ ٍ با فزایت ٍ ّاصآیی ّوضاُ بافٌز .پایزاصی اجتوافی اًؾاى ٍ جَاهـ اًؾناًی هینَص امنلی
تَؽقِ پایزاص ّؾتٌزّ .واى گًَِ ِّ گيتِ فزّ ،زه تَؽقِ پاینزاص ،تَؽنقِ ّونِ جاًبنِ اؽنت ٍ
تَؽقِ ّوِ جاًبِ بزٍى تَؽقِ اجتوافی هوْي ًذَاّز بَر .رص تَؽقِ اجتوافی بض اّنزاىی ًؾینض
َّیت ىضٌّگیّ ،وبؾتگی اجتونافی ،تَؽنقِ تقنْیالتی ،هقناصّت فنْضًٍزاى ،تَاًوٌزؽناطی
اًؾاًْا ٍ اهْاى جابجایی اجتوافی تأّیز هی فَر .پایزاصی طیؾت هییغی بض ّناّـ اؽنتيارُ اط
هٌابـ عبیقی ٍ اًضعی ّای تجزیزًاپشیض ،جلَگیضی اط اتاله هٌابـ اًضعیّ ،اّـ تَییز پؾواًزّا
ٍ تأّیز بض اؽتيارُ هجنزر ٍ باطیاىنت پؾنواًزّا ،اؽنتيارُ اط هنَار ٍابن باطگقنت بنِ عبیقنت ٍ
ّاّـ تَییز آیَرگیّا رص مٌایـ ٍ ّقاٍصطی تأّیز هیٌّز( .طاّزی)29 :1385 ،
اهضٍطُ بؾیاصی بض ایي هؾایِ تاّیز راصًز ِّ حجن ؽضهایِ اجتوافی فْضًٍزاى تناریض بؾنظایی
رص پایزاصی تَؽقِ بِ ٍیغُ رص هٌاعٌ فْضی راصر .تَؽقِ با هباًی پیچیزُای ِّ با دَر بنِ ّونضاُ
راصر ،ؽالّاؽت ِّ رص اربیات جْاًی بضصؽی هیفَر .تَؽقِ پایزاص فْضی ّن بنِ فٌنَاى یْنی
اط هباحث تَؽقِ اهضٍطُ با چایـّای ىضاٍاًی صٍبِصٍ اؽت .یْی اط ایي چایـّا ،تَجِ ًْضرى
بِ ؽضهایِ اًؾاًی فْضًٍزاًی اؽت ِّ بِ مَصت دضرُ ىضٌّ

ّایی دناك رص پٌْنِ جنضاىینایی

ّقننَص گؾننتضرُ فننزُ اؽننت ٍ فننٌادت آى صًٍننز بضًاهننِصیننظی بننضای تَؽننقِ فننْضی صا بننضای
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هتذنناى هضبَعِ تؾْی ٍ هقاصّت فْضًٍزاى صا رص اجضای بْتض بضًاهِ بِ ّوضاُ راصر .اهنضٍطُ
اّویت ؽضهایِّای اًؾاًی بِ هٌؾَص صؽیزى بِ تَؽقِ فْضی پایزاص ،هَضَؿ صٍ بِ صفنز بؾنیاصی
اط هغایقات رص ؽاییاى ادیض اؽت .فضط الطم بضای پیقنضىت ّنض جاهقنِای بنِ دننَك جَاهنـ
فْضی ،تَؽقِ ّوِ جاًبِ ،ایجار صٍابظ پَیا ،گؾنتضؿ تیننیالت آّارهینِ ،بؾنظ هقناصّت
اجتوافی ٍ اط ّوِ هْوتض ،افتوار هتَاب (ىضر ،جاهقنِ ٍ رٍینت) اؽنت ّنِ ایني فَاهن ّوگنی
اًؾاًی ّؾتٌز.
بض ّویي اؽاػ ایي پغٍّـ رص ًؾض راصر ًَـ فَاه اًؾاًی ،ىضٌّگی ٍ اجتوافی بض تَؽنقِ
پایزاص رص فْض اميْاى صا تیلی جاهقِفٌادتی ٌّز .چضا ِّ رص پضٍؽِ تَؽقِ هتَاطى ،پایاّ ،ونِ
جاًبِ ٍ پایزاص فْضی ،جاهقِ ایضاى با هَاًـ فوزُای صٍ بضٍؽت ِّ یْی اط فوزُتضیي ایي هَاًـ
هؤیيِّای «ىضٌّگی – اجتوافی» هیؾَ هی گضرًز ِّ فْض اميْاى ّنن اط ایني ٍافنزُ هؾنت ٌا
ًبَرُ اؽت.
اَذاف پژيَص
 َذف کلیفَاه باطراصًزُ ٍ فتا رٌّنزُ اجتونافی ،اٍتنناری ٍ ىضٌّگنی تَؽنقِ پاینزاص فنْضی رص
اميْاى
 اَذاف فزعی -1تقییي هیظاى صابغِ بیي هقاصّت اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی
 -2تقییي هیظاى صابغِ بیي ؽضهایِ اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی
 -3تقییي هیظاى صابغِ بیي هزیضیت ّواٌّ

فْضی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی

 -4تقییي هیظاى صابغِ بیي ٍضقیت اٍتناری فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی
 -5تقییي هیظاى صابغِ بیي تینیالت فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی
 -6تقییي هیظاى صابغِ بیي ىضٌّ

فْضًٍزی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی

 -7تقییي هیظاى صابغِ بیي ىضٌّ

طیؾت هییغی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی

فَاه باطراصًزُ ٍ فتا رٌّزُ اجتوافی ،اٍتناری ٍ ىضٌّگی تَؽقِ پایزاصفْضی رص اميْاى 91 /

 -8تقییي هیظاى صابغِ بیي تقْز اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی
 -9تقییي هیظاى صابغِ بیي هؾهَییت پشیضی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی
 -10تقییي هیظاى صابغِ بیي ّیيیت طًزگی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی
چبرچًة وظزی پژيَص
ًؾضیِ تَؽقِ پایزاص فْضی حام بیثّای عضىزاصاى هییظ طیؾت رصبناصُ هؾنای طیؾنت
هییغی بذنَك حيؼ آى بضای آیٌزگاى اؽت .ایي ًؾضیِّا هَضَؿّایی اط ٍبی جلَگیضی اط
آیَرگیّای هییغی ٍ ًاحیِایّ ،اّـ ؽضىیتّای تَییز هیلیً ،احینِای ٍ هلنی ،حواینت اط
باىتّا ٍ فزم حوایت اط تَؽقِّای طیاى آٍص ٍ اط بیي بضرى فْاه هیاى ىَنض ٍ مٌنی صا هغنضح
هیٌّز .ریزگاُ صفز فوزتاً تالؿ اٍتنارراًاى ّالؽیِ تَؽقِ اؽت صا با ابقار ّوی ٍ ىیظیْی
آى تقضیو هی ٌّز .ایي هْت

بض هياّین صفز اٍتناری ،اًبافتگی ؽنضهایِ ،ؽیاؽنتْای تجناصت

آطار ،باطاصّای آطار ٍ تنوین گیضی ىضری هتوضّظ اؽت .تأّیز طیار ایي صٍیْضر بض ابقار ّونی
ٍ ىیظیْی تَؽقِ ،بِ ٍیغُ صفز ،ؽب

فزُ اؽت ِّ پاصاراین تَؽقِ صا رینزگاُ« ّوینت تَؽنقِ»

ًیننظ بٌاهٌننز .صٍیْننضر صفننز بننض صیقننِای تننضیي ٍ هبٌنناییتننضیي رصُ ٍ تقضیننون یقٌننی تقضیننو
بیَیَعیِ یا عبیقی آى اؽتَاص اؽت ٍ تَؽقِ صا هقارل صفز ،تَییز ،تْ یض ٍ میضُ هنیراًنز .ایني
تقاصیو ّوی گضایاًِ ٍ مضىاً اٍتناری رص رِّ ً ٍ 1960 ٍ 1950یوِ اٍل رِّ  ،1970بض اربینات
تَؽقِ مای

بَرًز .بضای ه ال« ،رص ٍغقٌاهنِ ؽناطهاى هلن  ،رّنِّنای  ،1970 ٍ 1960رّنِّنای

تَؽقِ ًاهیزُ فز ٍ تَؽقِ فوز ت ًا بنض حؾن

ًین بنِ ّنزه ًنض صفنز ؽناالًِ  6اینی  9رصمنز

ًادایل هلی تقضیو فز»ّ .وچٌیي ًؾضیِ «تْاه ٍ توایظ ؽادتی ٍ ّاصّضری» بیـ اط ّوِ ،بنِ
اهی رٍصّین ٍ ًی اؽولؾض هٌتؾ

اؽت .اها هغایقات جیوظ ّلوي رصباصُ تَؽقِ ٍ تیَالت ًینظ

رص ّویي صاؽتا ّؾتٌز .رٍصّین ،ىضآیٌز ٍ هْاًیظم تیَل اط جاهقِ هْناًیْی بنِ اصگناًیْی صا بنا
عضح هياّوی ٍاؽظ با فٌَاى جابجنایی ّنای جوقیتنی ،گؾنتضؿ فنْض ًقنیٌی ینا تنضاّن هناری،
اصتباعات ٍ تضاّن ادالٍی ٍ پیقضىت تَؾین ّاص تبییي هیٌّنز .اؽولؾنض بنا تْینِ بنض چناصچَ
پاصؽٌظی ،رصیاىتّای رٍصّین رصباصُ تَؾین ّاص صا بضای ّوناٌّگی بنا منَص جزینز اًؾنجام ٍ
ّوبؾتگی اجتوافی بؾنظ ٍ پنضٍصؿ هنی رّنز .اٍ بنا تأّینز بنض ىضایٌنزّای ًَؽناطی ٍ تنیینض اط
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تٌَْیَعی ؽارُ بِ پیچیزُ ،طصافت هقیقتی بِ طصافت تجاصیً ،یضٍی حیَاًی بِ ًینضٍی هافنیٌی
ٍ ؽًَْتگاُّای صٍؽتایی بِ فْضی ،بِ عضح هْاًیظهْنای ؽناطگاصی بنا تنیینضات هنیپنضراطر.
بضای اٍ ًَؽاطی ًَفی تنییض ٍ تيْیِ ؽادتاصی ٍ ًْاریي بِ ّوضاُ ًنَفی ؽناطگاصی هجنزر بنا
تنییضات اؽت .اٍ هیگَیز :تنییضاتی ِّ ّوضاُ با مٌقتی فزى پزیز هیآیٌز ،ىقاییتْای جزینزی
بِ رًبال راصًز ِّ با ٍَافز ٍ رؽتَصایقو ّای ؽٌتی صىتاص رص تضنارًز ٍ ایني اهنض ؽنب

پینزایـ

تقٌج ٍ رفوٌی هیفَر ِّ رص جٌبـّای هضبظ بِ تقییض اجتوافی ریزُ هنیفنَر .فنادلّنای
ًَؽاطی با ّن صابغِ ّاصّضری ٍ تْویلی راصًز ،فزم تقارل بیي آًْا بِ بی ؽاطهاًی ٍ بنی ربناتی
جاهقِ هی اًجاهز .یضًض با هَایؾِ با هیظاى فْضًقیٌی ٍ ؽَار رص تضّیِ ٍ هننض ًتیجنِ هنیگینضر بنا
آًِْ فْضًقیٌی رص هنض بیـ اط تضّیِ اؽتٍ ،یی بِ ریی ایٌِْ هیظاى ؽَار رص آى پناییي اؽنت،
ایي ّقَص هباًی الطم بضای هزصى فزى صا ًزاصر .رص تضّیِ تواهی فادنْای چٌزگاًنِ ًَؽناطی
بِ عَص هَطٍى ٍ ّواٌّ

صفز ّضرُ اًزن یقٌی بیي هیظاى بیقتض فضّت رص اًتذابنات ٍ اىنظایـ

فْضًقیٌی ٍ ؽَار صابغِ هؾتَین بضٍضاص اؽت .حال آًِْ رص هنض بی ؽَاراى هْاجض هَین فنْضّا،
هٌبـ بیضاًْا ٍ بی رباتی ّنای ؽیاؽنی ٍ اٍتنناری ٍ هذاعبناى هتقنزری بنضای جٌبقنْای اىضاعنی
ّؾتٌز .رص هَیاػ یضًض ،هیظاى ؽَار رص هنض بایز رٍ بضابض تضّیِ بافز طیضا هیظاى فنْض ًقنیٌی آى
رٍ بضابض تضّیِ اؽتّ .وچٌیي یضًض اط اىضار بض حؾ

ایٌِْ راصای ّونزیی بناال ینا پناییي ّؾنتٌز،

یِ عبَِ بٌزی چٌز بقزی اصائِ هیرّز .رص ایي رؽتِ بٌزی ،هیظاى رؽتضؽنی ٍ اؽنتيارُ اىنضار اط
ٍؽای ٍ صؽاًِ ّای اصتباعی ،طًزگی رص فْض یا جای ریگض ،با ؽَاری ینا بنی ؽنَاری آًناى ًینظ
هقذل اؽتٍ .یٌض ًیظ بض هيَْم ىضآیٌزّای ًَؽاطی تأّیز ّضرُ اؽت .اٍ ماح

ًقض رینزگاُ

ًَؽاطی هقاصّتی بِ حؾا هی آینز .فنالٍُ بنض یضًنض ٍ ٍیٌنض هیََناى ریگنضی ًینظ ىضآیٌنزّای
ًَؽاطی صا بضصؽی ٍ تیلی ّضرُ اًز .هیََاى اصتباط فَاهن هذتلنو ؽیاؽنی -اجتونافی صا بنا
تَؽقِ هَصر هغایقِ ٍضاص رارُ اًز .ییپؾتّ ،لوي ،رٍپیچ ٍّاًتیٌگتَى ّوگنی بنض ًتنایج ؽیاؽنی-
اجتوافی مٌقتی فزى ٍ تَؽقِ اٍتناری تأّیز ّضرُ اًز .اط ریز ایي اىضار صفز مٌقت ّوضاُ بنا
آهَطؿ ٍ ؽَْص صؽاًِّای گضٍّی ٍ تیضُ عبَاتی ،بِ تَؽقِ ؽیاؽی هٌجض هیفَر .ییپؾت بنا
تأّیز بض صابغِ تَؽقِ اٍتناری با تَؽقِ ؽیاؽی ٍ صفز رهَّضاؽی ،اط تأریض ًْارّا ٍ ىضآیٌزّای
ؽادتاصی اط جولِ ؽیاؽتْای رٍیتنی ،گؾنتضؿ اعالفنات رص جاهقنِ،تیضُ هٌظیتنی ٍ مینضُ بنِ
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فٌَاى فَاه هَرض بضصفز ؽیاؽی جاهقِ ٍ هقاصّت اىضار یار هیٌّزّ.اًتیگتَى رص ّونیي صاؽنتا
هیَّفز با تأّیز بض فٌنض «ًْارهٌزی ؽیاؽی» ،فَاه پَیایی ًَؽاطی ،تَؽقِ ٍ رهَّضاؽنی صا
تبییي ٌّز .اٍ هقتَز اؽت ّض اًزاطُ ینِ ًؾنام ؽیاؽنی-اجتونافی اط ؽنارگی بنِ پیچینزگی ،اط
ٍابؾتگی بِ اؽتَالل ،اط اًقغاه ًاپشیضی ،بِ اًقغاه پشیضی ٍ اط پضاٌّزگی بِ گضایـ یابنز ،بنِ
ّواى ًؾبت هیظاى تَؽقِ ؽیاؽی اؿ اىظٍرُ هیفَرٍ .ی رص هغایقنات دنَر ،رنضٍت اٍتنناری،
فزایت ٍ بضابضی،ؽادت اجتوافی ،هییظ داصجی ٍ بؾتض ىضٌّگی صا پیـ ًیاطّنای رهَّضاؽنی
ٍ تَؽقِ بض هی فواصر ٍ اط بنیي آًْنا ،رنضٍت اٍتنناری صا فاهن امنلی ٍ تقینیي ٌٌّنزُ هقضىنی
هیٌّز .اٍ هزفی اؽت ِّ«ؽنضفت ًْناری فنزى» بنض ؽنضفت فنْ گینضی تَؽنقِ ؽیاؽنی ٍ
رهَّضاؽی هیاىظایز.
جذيل  -1اقتجبس متغیزَب يفزضیبت اس وظزیبت ي مکبتت جبمعٍ ضىبسی
هْت

هتنیضّا ٍ ىضضیِّا

جاهقِ فٌاؽاى

هقنناصّت اجتوننافی فننْضًٍزاى ،ؽننضهایِ اجتوننافی
فننْضًٍزاى ،هننزیضیت ّواٌّنن
هْتننن

تْننناهلی ٌّننننننت ،رٍصّننننننین،

تَؽقِ

هاصّؼ ،اؽپٌؾض ،تًَیؼ

فننْضیٍ ،ضننقیت

اٍتنننناری فنننْضًٍزاىٍ ،ضنننقیت طیؾنننت هییغنننی
فننْضًٍزاىّ ،یيیننت طًننزگی فننْضًٍزاى ،هؾننهَییت
اجتوننافی فننْضًٍزاى ،تقْننز اجتوننافی فننْضًٍزاى،
ٍضننقیت تینننیلی فننْضًٍزاى ،ىضٌّ ن

فننْضًٍزی

فْضًٍزاى.
پاصؽٌظ ،صرىیلز ،اؽولؾض،
هْتنننننننننننننن ن
ًَؽاطی(اٍتناری،
اجتوافی ،صٍاًی)

صٍؽتَ ،صاهیضط ،ایظًقتار،
ّننننننَطییتض ،هننننننایضٍى
ٍیٌضّ،اًتیٌگتَى ،اًگلؼ،
اؽنننننویت ،هننننننایتَػ،
صیْاصرٍ

هقنناصّت اجتوننافی فننْضًٍزاى ،ؽننضهایِ اجتوننافی
فننْضًٍزاى ،هننزیضیت ّواٌّنن

فننْضیٍ ،ضننقیت

اٍتنننناری فنننْضًٍزاىٍ ،ضنننقیت طیؾنننت هییغنننی
فننْضًٍزاىّ ،یيیننت طًننزگی فننْضًٍزاى ،هؾننهَییت
اجتوننافی فننْضًٍزاى ،تقْننز اجتوننافی فننْضًٍزاى،
ٍضننقیت تینننیلی فننْضًٍزاى ،ىضٌّ ن
فْضًٍزاى.

فننْضًٍزی
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هقنناصّت اجتوننافی فننْضًٍزاى ،ؽننضهایِ اجتوننافی
فننْضًٍزاى ،هننزیضیت ّواٌّنن
ٍابؾتگی

هْت

پننضبیـ ،ىضاًننِ ،بنناصاى،
رٍػ ؽاًتَػ

فننْضیٍ ،ضننقیت

اٍتنننناری فنننْضًٍزاىٍ ،ضنننقیت طیؾنننت هییغنننی
فننْضًٍزاىّ ،یيیننت طًننزگی فننْضًٍزاى ،هؾننهَییت
اجتوننافی فننْضًٍزاى ،تقْننز اجتوننافی فننْضًٍزاى،
ٍضننقیت تینننیلی فننْضًٍزاى ،ىضٌّ ن

فننْضًٍزی

فْضًٍزاى.

فزضیبت پژيَص
 -1بِ ًؾضّاصؽز بیي هقاصّت اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی صابغنِ هقٌنا راصی
ٍجَر راصر.
 -2بِ ًؾضّاصؽز بیي ؽضهایِ اجتوافی فنْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنا راصی
ٍجَر راصر.
 -3بِ ًؾضّاصؽز بیي هنزیضیت ّواٌّن

فنْضی ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنا راصی

ٍجَر راصر.
 -4بِ ًؾضّاصؽز بیي ٍضقیت اٍتناری فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنا راصی
ٍجَر راصر.
 -5بِ ًؾضّاصؽز بیي تینیالت فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنا راصی ٍجنَر
راصر.
 -6بِ ًؾضّاصؽز بیي ىضٌّ

فْضًٍزی ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی صابغِ هقٌا راصی ٍجَر راصر.

 -7بِ ًؾضّاصؽز بیي ىضٌّ

طیؾت هییغی فْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنا

راصی ٍجَر راصر.
 -8بِ ًؾضّاصؽز بیي تقْنز اجتونافی فنْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنا راصی
ٍجَر راصر.
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 -9بِ ًؾضّاصؽز بیي هؾهَییت پشیضی فْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنا راصی
ٍجَر راصر.
 -10بِ ًؾضّاصؽز بیي ّیيیت طًزگی فْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنا راصی
ٍجَر راصر.
ريش پژيَص
رص ایي پغٍّـ اط تٌْیِ پیوایـ اؽتيارُ فزُ اؽت ٍ اط ییاػ ًَؿ بضدَصر با هؾایِ هنَصر
بضصؽی ٍ ٍصٍر بِ آى هغایقِای هیزاًی اؽت .هغایقات هیزاًی بضصؽیّای فلوی مینض آطهایقنی
ّؾتٌز ِّ ّزىقاى ّقو صٍابظ ٍ تقاه بیي هتنیضّای جاهقِفٌاؽنی ،صٍاىفٌاؽنی ٍ آهَطفنی
رص ؽادتاصّای اجتونافی ٍاٍقنی اؽنت .پغٍّقنگض هغایقنِ هینزاًی ابتنزا هٍَقینت اجتونافی ینا
هَؽؾِای صا رص ًؾض هیگیضر ٍ ؽپؼ صٍابظ بیي ًگضؿّا ،اصطؿّا ،ارصاّات ٍ صىتاصّای اىنضار
ٍ گضٍُّای هَجَر رص هٍَقیت صا هغایقِ هیٌّز .جاهقِ آهاصی پغٍّـ فاه ّونِ فنْضًٍزاى
 18ؽال بِ باال ؽاّي رص اميْاى اؽت ِّ بض اؽناػ ؽنض فنواصی ؽنال  95رص هجونَؿ بضابنض بنا
ً 1791609يض اؽت .اًتذا ؽي  18ؽال بِ فٌَاى پاییيتضیي ؽي با تَجِ بِ هَضنَؿ تیَینٌ بنِ
ایي ریی بَرُ اؽت ِّ بِ ًؾض هیصؽز اىضار اط ایي ؽي بنِ عنَص ٍابن تنَجْی ٍاصر تقاهن ّنای
اجتوافی ٍ ىضٌّگی هیفًَز .بض اؽاػ ىضهَل ً 384يض بِ فٌَاى حجن ًوًَنِ اًتذنا فنزًز .بنا
تَجِ بِ هذزٍؿ بَرى احتوایی بضدی اط پضؽقٌاهِّا ٍ یا فزم باطگقت بضدی ریگض بنِ هٌؾنَص
صفایت احتیاط  410پضؽقٌاهِ رص بیي فْضًٍزاى تْوی فزًز .اط هیاى  410پضؽقٌاهِ  388فنزر
ِّ بزٍى ایضار ٍ هقْ بَرًز ٍ اؽاػ تیلی ٍضاص گضىتٌز .رص ایي پنغٍّـ صٍؿ ًوًَنِ گینضی
جْت رؽتیابی بِ ًوًَِ پغٍّقی هقضه ًوًَِ گیضی ؽنْویِ ای بنَر .بنِ ایني منَصت ّنِ ابتنزا
هتٌاؽ

با جویقت داًَاصّای ّض هٌغَِ اط فْض ؽْویِ ای بنِ ّنض هٌغَنِ ادتنناك رارُ فنز ٍ

ؽپؼ رص رصٍى ّض هٌغَِ بِ فْ اتياٍی ؽارُ اىضار ًوًَِ تَؽظ پغٍّقگضاًتذا فنزًز .یْنی
اط صٍؿّای هیاؽبِ پایایی ،اؽتيارُ اط صٍؿ ىضهَل ضنضی

آیينای ّضًٍبنا اؽنت .اینيصٍؿ

بضای هیاؽبِ پایایی (ؽاطگاصی) رصًٍی ابظاصّای اًزاطُگیضی اط جولِ پضؽقنٌاهِّنا ینا آطهًَْنا
اؽتيارُ هیفَر ِّ رص ایي پغٍّـ ایي ضضی

باالی  0/7بِ رؽت آهز.
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جذيل  -2ضزایت آلفبی کزيوجبخ متغیزَبی مختلف تحقیق
ردیف

وبم متغیز

تعذاد گًیٍ

آلفبی کزيوجبخ

1

هقاصّت اجتوافی

5

0/73

2

ؽضهایِ اجتوافی

10

0/70

8

0/90

فْضًٍزی

5

0/87

طیؾت هییغی

8

0/85

6

تقْز اجتوافی

12

0/76

7

هؾهَییت پشیضی

4

0/70

8

ّیيیت طًزگی

12

0/90

3
4
5

هزیضیت ّواٌّ
ىضٌّ
ىضٌّ

فْضی

بننض اؽنناػ جننزٍل ىننًَ اط آًجننا ّننِ هَننزاصآیيای هضبننَط بننِ ّننض هتنیننض بنناالی  0/7اؽننت،
تواهیهتنیضّا راصای پایایی ّؾتٌز .صٍؿ تجظیِ ٍ تیلی یاىتِّای ایي پغٍّـ با رص ًؾض گنضىتي
ىضضیات هغضح فزُ مَصت گضىتِ اؽت .یشا بِ هٌؾَص تجظیِ ٍ تیلی ىضضیات تیَیٌ با تَجنِ
بِ ؽغح ؽٌجـ ٍ ًَؿ هتنیض اطآطهَىّای هضبَط بنِ ّنض ّنزام اؽنتيارُ فنزُ اؽنت .رص بذنـ
تَمیيی تیلی ّای آهاصی اط ٍبی ن ىضاٍاًنی ،رصمنزّا ٍ هیناًگیي ،اؽنتيارُ گضرینزُ اؽنت .رص
بذـ اؽتٌباعی ،با ّوِ تیلی ّای آهاصی هَصر ًیاطن اط آطهَى  ،Fضضی

ّوبؾتگی پیضؽنَى

ٍ تیلی صگضؽیَى ،اصتباط هتنیضّا هَصر هیاؽبِ ٍضاص هیگیضًز .رص بذـ تَمیيی تیلین ّنای
آهاصی اط ٍبی ن ىضاٍاًی ،رصمنزّا ٍ هیناًگیي ،اؽنتيارُ گضرینزُ اؽنت .رص بذنـ اؽنتٌباعی ،بنا
ّوننِ تیلی ن ّننای آهنناصی هننَصر ًینناطن اط آطهننَى  ،Fضننضی ّوبؾننتگی پیضؽننَى ٍ تیلی ن
صگضؽیَى ،اصتباط هتنیضّا هَصر هیاؽبِ ٍضاص هیگیضًز.
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یبفتٍَبی تحقیق
 ىضضیِ اٍل -1بننِ ًؾننض هننیصؽننز بننیي هقنناصّت اجتوننافی فننْضًٍزاى ٍ تَؽننقِ پایننزاص فننْضی صابغننِ
هقٌیراصی ٍجَر راصر.
جذيل  - 3ضزیت َمجستگی پیزسًن راثطٍ مطبرکت اجتمبعی ضُزيوذان ي تًسعٍ
پبیذار ضُزی
بضآٍصر

جاهقِ آهاصی

sig;0/000

N;388

ّوبؾتگی

ضضی
**

r;0/419

با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهنزُن یقٌنی ؽنغح هقٌناراصی ّوتنض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضننضی ّوبؾننتگی پیضؽننَى (** )r;0/419هننیتننَاى اینني ًتیجننِ گضىننت ّننِ صابغننِ هؾننتَین ٍ
هقٌیراصی بیي هقاصّت اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض چنِ
هقاصّت اجتوافی فْضًٍزاى بیقتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی بیقتض هیفَر.
 ىضضیِ رٍم -2بِ ًؾضّاصؽز بیي ؽضهایِ اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنی راصی
ٍجَر راصر.
جذيل  -4ضزیت َمجستگی پیزسًن راثطٍ سزمبیٍ اجتمبعی ضُزيوذان ي تًسعٍ پبیذار
ضُزی
بضآٍصر

جاهقِ آهاصی

sig;0/000

N;388

ّوبؾتگی

ضضی
**

r;0/389

با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهنزُن یقٌنی ؽنغح هقٌناراصی ّوتنض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضضی

ّوبؾتگی پیضؽَى هٌيی (** )r;0/389هیتَاى ایني ًتیجنِ گضىنت ّنِ صابغنِ هؾنتَین ٍ

هقٌیراصی بیي ؽضهایِ اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض چنِ
ؽضهایِ اجتوافی فْضًٍزاى بیقتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی بیقتض هیفَر.
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 ىضضیِ ؽَم -3بِ ًؾضّاصؽز بیي هزیضیت ّواٌّ

فْضی ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی صابغنِ هقٌنی راصی ٍجنَر

راصر.
جذيل  -5ضزیت َمجستگی پیزسًن راثطٍ مذیزیت َمبَىگ ضُزی ي تًسعٍ پبیذار
ضُزی
بضآٍصر

جاهقِ آهاصی

sig;0/000

N;388

ّوبؾتگی

ضضی
**

r;0/672

با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهنزُن یقٌنی ؽنغح هقٌناراصی ّوتنض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضننضی ّوبؾننتگی پیضؽننَى (** )r;0/672هننیتننَاى اینني ًتیجننِ گضىننت ّننِ صابغننِ هؾننتَین ٍ
هقٌیراصی بیي هزیضیت ّواٌّن
هزیضیت ّواٌّ

فنْضی ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض چنِ

فْضی بیقتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی بیقتض هیفَر.

 ىضضیِ چْاصم -4بِ ًؾضّاصؽز بیي ٍضقیت اٍتناری فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی صابغنِ هقٌنی راصی
ٍجَر راصر.
جذيل  -6آسمًن تفبيت میبوگیه تًسعٍ پبیذار ضُزی ثزحست يضعیت اقتصبدی اوبن
يضعیت اقتصبدی

فزاياوی

میبوگیه

ضُزيوذان

اوحزاف

مقذارF

معیبر

پاییي

26

39/38

7/66

هتَؽظ صٍ بِ پاییي

101

36/00

7/19

هتَؽظ

203

40/79

12/09

هتَؽظ صٍبِ بِ باال

40

41/70

13/18

باال

18

40/44

13/81

جوـ ّ

388

39/53

11/13

سطح
معىیداری

3/69

0/006

فَاه باطراصًزُ ٍ فتا رٌّزُ اجتوافی ،اٍتناری ٍ ىضٌّگی تَؽقِ پایزاصفْضی رص اميْاى 99 /

جزٍل ىًَ آطهَى تياٍت هیاًگیي تَؽقِ پایزاص فْضی اميْاى بض حؾ

ٍضقیت اٍتناری

اىضار ًوًَِ صا ًقاى هیرّز .با تَجِ بِ آهاصّای هَجنَر رص ایني جنزٍل ،هیناًگیي ًونضُ تَؽنقِ
پایزاص فْضی عبَِ هتَؽظ صٍبِ بِ باال هَزاص ( )41/70اؽت ِّ اط هیناًگیي ًونضُ تَؽنقِ پاینزاص
فْضی عبَِ هتَؽظ صٍ بِ پاییي ( )36/00بیقتض اؽت .رص ّ هیناًگیي تَؽنقِ پاینزاص فنْضی رص
عبَات هذتلو اجتوافی با ّن هتياٍت بَرُ ٍ ایي تياٍت هقاّزُ فزُ رص بیي ایي هیاًگیيّا بنض
اؽاػ آطهَى Fرص تیلی پضاٌّـ بضابض ( ٍ )3/69حزاٍ رص ؽغح  95رصمز هقٌیراص اؽت .بنِ
فباصت ریگض ؽغح تَؽقِ پایزاص فْضی بض اؽاػ ٍضقیت اٍتناری آًاى هتياٍت اؽتّ ٍ.ض چِ
ٍضقیت اٍتناری فْضًٍزاى بْتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی بیقتضی صا دَاّاىّابافٌز.
 ىضضیِ پٌجن -5بِ ًؾضّاصؽز بیي تینیالت فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی صابغنِ هقٌنی راصی ٍجنَر
راصر.
جذيل  -7آسمًن تفبيت میبوگیه تًسعٍ پبیذار ضُزی ثزحست تحصیالت
اوحزاف

تحصیالت

فزاياوی

میبوگیه

ابتزایی ٍ ّوتض

26

40/38

8/62

ریپلن

101

37/80

7/80

ّاصفٌاؽی

203

41/66

7/80

ّاصفٌاؽی اصفز

40

41/92

9/23

رّتضی

18

43/05

9/29

جوـ ّ

388

40/66

8/18

معیبر

مقذارF

4/63

جزٍل ىًَ آطهَى تياٍت هیاًگیي تَؽقِ پایزاص فْضی اميْاى بض حؾ

سطح
معىیداری

0/001

تیننیالت اىنضار

ًوًَِ صا ًقاى هی رّز .با تَجِ بِ آهاصّای هَجَر رص ایي جزٍل ،هیناًگیي ًونضُ تَؽنقِ پاینزاص
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فْضی هَغـ رّتضی هَزاص ( )43/05اؽت ِّ اط هیاًگیي ًوضُ تَؽقِ پایزاص فْضی هَغنـ رینپلن
( )37/80بیقتض اؽت .رص ّ هیاًگیي تَؽقِ پایزاص فنْضی رص هَناعـ هذتلنو تیننیلی بنا ّنن
هتياٍت بَرُ ٍ ایي تياٍت هقاّزُ فزُ رص بیي ایني هیناًگیيّنا بنض اؽناػ آطهنَى Fرص تیلین
پضاٌّـ بضابض ( ٍ )4/63حزاٍ رص ؽغح  95رصمز هقٌیراص اؽت .بِ فبناصت ریگنض ّنض چَنزص
تینیالت اىضاربیقتض گضرر ،تَؽقِ پایزاص بیقتضی صا دَاّاىّابافٌز.
 ىضضیِ فقن -6بِ ًؾضّاصؽز بیي ىضٌّ

فْضًٍزی ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنی راصی ٍجنَر

راصر.
جذيل  -8ضزیت َمجستگی پیزسًن راثطٍ فزَىگ ضُزيوذی ي تًسعٍ پبیذار ضُزی
بضآٍصر

جاهقِ آهاصی

sig;0/000

N;388

ّوبؾتگی

ضضی
**

r;0/555

با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهنزُن یقٌنی ؽنغح هقٌناراصی ّوتنض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضننضی ّوبؾننتگی پیضؽننَى (** )r;0/555هننیتننَاى اینني ًتیجننِ گضىننت ّننِ صابغننِ هؾننتَین ٍ
هقٌیراصی بیي ىضٌّ

فْضًٍزی ٍ تَؽقِ پاینزاص فنْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض چنِ ىضٌّن

فْضًٍزی بیقتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی بیقتض مَصتّاگیضر.
 ىضضیِ ّيتن -7بِ ًؾضّاصؽز بیي ىضٌّ

طیؾت هییغی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فنْضی صابغنِ هقٌنی

راصی ٍجَر راصر.
جذيل  -9ضزیت َمجستگی پیزسًن راثطٍ فزَىگ سیست محیطی ضُزيوذان ي تًسعٍ
پبیذار ضُزی
بضآٍصر

جاهقِ آهاصی

ضضی

ّوبؾتگی
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sig;0/000

**

r;0/481

N;388

با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهنزُن یقٌنی ؽنغح هقٌناراصی ّوتنض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضننضی ّوبؾننتگی پیضؽننَى (** )r;0/481هننیتننَاى اینني ًتیجننِ گضىننت ّننِ صابغننِ هؾننتَین ٍ
هقٌیراصی بیي ىضٌّ
چِ ىضٌّ

طیؾت هییغی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض

طیؾت هییغی فْضًٍزاى بیقتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی بیقتضّاگضرر.

 ىضضیِ ّقتن -8بِ ًؾضّاصؽز بیي تقْز اجتوافی فنْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنی راصی
ٍجَر راصر.
جذيل  -11ضزیت َمجستگی پیزسًن راثطٍ تعُذ اجتمبعی ضُزيوذان ي تًسعٍ پبیذار
ضُزی
بضآٍصر

جاهقِ آهاصی

sig;0/000

N;388

ّوبؾتگی

ضضی
**

r;0/563

با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهنزُن یقٌنی ؽنغح هقٌناراصی ّوتنض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضننضی ّوبؾننتگی پیضؽننَى (** )r;0/563هننیتننَاى اینني ًتیجننِ گضىننت ّننِ صابغننِ هؾننتَین ٍ
هقٌیراصی بیي تقْز اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی ٍجَر راصرن یقٌی ّض چنِ تقْنز
اجتوافی فْضًٍزاى بیقتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی اىظٍىّاگضرر.
 ىضضیِ ًْن -9بِ ًؾضّاصؽز بیي هؾهَییتپشیضی فْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنی راصی
ٍجَر راصر.
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جذيل  -11ضزیت َمجستگی پیزسًن راثطٍ مسئًلیتپذیزی ضُزيوذان ي تًسعٍ
پبیذار ضُزی
بضآٍصر

جاهقِ آهاصی

sig;0/000

N;388

ّوبؾتگی

ضضی
**

r;0/563

با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهنزُن یقٌنی ؽنغح هقٌناراصی ّوتنض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضننضی ّوبؾننتگی پیضؽننَى (** )r;0/563هننیتننَاى اینني ًتیجننِ گضىننت ّننِ صابغننِ هؾننتَین ٍ
هقٌیراصی بیي هؾهَییت پشیضی فْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض چنِ
هؾهَییتپشیضی فْضًٍزاى بیقتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی اىظایـّایابز.
 ىضضیِ رّن -10بِ ًؾضّاصؽز بیي ّیيیت طًزگی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ هقٌنی راصی
ٍجَر راصر.
جذيل  -12ضزیت َمجستگی پیزسًن راثطٍ کیفیت سوذگی ضُزيوذان ي تًسعٍ پبیذار
ضُزی
بضآٍصر

جاهقِ آهاصی

sig;0/000

N;388

ّوبؾتگی

ضضی
**

r;0/601

با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهنزُن یقٌنی ؽنغح هقٌناراصی ّوتنض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضننضی ّوبؾننتگی پیضؽننَى (** )r;0/601هننیتننَاى اینني ًتیجننِ گضىننت ّننِ صابغننِ هؾننتَین ٍ
هقٌیراصی بیي ّیيیت طًزگی فنْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض چنِ
ّیيیت طًزگی فْضًٍزاى اىظایـ یابز ،بیاًگض تَؽقِ پایزاص فْضی اؽت.
 رگزسیًن خطی چىذمتغیزٌصگضؽیَى چٌز هتنیضُ صٍؿ آهاصی اؽت ِّ بضای تیلی تناریض جوقنی ٍ ىنضری رٍ ینا چٌنز
هتنیض هؾتَ بض صٍی تنییضات هتنیض ٍابؾتِ بِ ّاص هنیصٍر ،بنِ فبناصتی ریگنض تیلین صگضؽنیَى
ال هٌاؽن
چٌز هتنیضُ بضای هغایقِ تاریضات چٌنز هتنینض هؾنتَ رص هتنینض ٍابؾنتِ ّناه ً

اؽنت .رص
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تیَیٌ حاضض اط آهاصُ صگضؽیَى چٌز هتنیضُ بِ فنیَُ ایٌتنض 1اؽنتيارُ فنزُ اؽنت .رص ایني صٍؿ
هتنیضّای هؾتَ رص تبییي هتنیض ٍابؾتِ (تَؽقِ پاینزاص فنْضی) ٍاصر هقارینِ هنیفنًَز ٍ هیَنٌ
هیتَاًز صابغِ دغی هَجَر بیي هجوَفِای اط هتنیضّای هؾتَ با هتنیض ٍابؾتِ پنیـبیٌنی ٌّنز.
ًتایج ایي هقاریِ صگضؽیًَی رص جزٍل طیض اصایِ فزُ اؽت.
جذيل  -13عىبصز متغیزَبی مستقل درين معبدلٍ رگزسیًن ثزای پیصثیىی تًسعٍ
پبیذار ضُزی
ؽغح هقٌاراصی

هَزاص آهاصُ F

0/000

51/62

تقییي تقزی

ضضی

هَزاص ّوبؾتگی بیي

فزُ ()R2

هتنیضّا ()R

0/448

0/670

اعالفات جزٍل تضّیبی (ً )13قاى هیرّنز ّنِ هَنزاص ضنضی

هزل 1

ّوبؾنتگی بنیي هتنیضّنای

هؾتَ ٍ ٍابؾتِ  0/670اؽت ِّ ًقاى هیرّز بیي هجوَفِ هتنیضّنای هؾنتَ ٍ ٍابؾنتِ تیَینٌ
ّوبؾتگی ٍَی ٍجَر راصر .اها هَزاص ضضی

تقییي تقزی فزُ بضابنض بنا  0/448بنَرُ ٍ گَینای

ایي ٍاٍقیت آهاصی اؽت ِّ  44رصمز اط ّ تَؽقِ پایزاص فْضی فنْضًٍزاى امنيْاًی ٍابؾنتِ
بِ  10هتنیض هؾتَ ن هقاصّت اجتوافی ،ؽضهایِ اجتوافی ،هزیضیت ّواٌّن
اٍتناری ،تینیالت ،ىضٌّ

فْضًٍزی ،ىضٌّ

فنْضیٍ ،ضنقیت

طیؾت هییغنی ،تقْنز اجتونافی ،هؾنهَییت

پشیضی ٍ ّیيیت طًزگی اؽت .بِ فبناصت ریگنض هتنیضّنای هؾنتَ  44رصمنز ٍاصیناًؼ هتنینض
ٍابؾتِ تَؽقِ پایزاص فْضی صا بضآٍصر (پنیـبیٌنی) هنیٌٌّنزّ .وچٌنیي بنا تَجنِ بنِ هقٌنیراصی
آطهننَى  )51/62( Fرص ؽننغح هقٌنناراصی ّوتننض اط  5رصمننز هننیتننَاى ًتیجننِ گضىننت ّننِ هننزل
صگضؽیًَی تیَیٌ هزل دَبی بَرُ ٍ هجوَفِ هتنیضّنای هؾنتَ ٍابلینت تبینیي هتنینض ٍابؾنتِ صا
راصًز ٍ ّوچٌیي ایي ًتایج حام اط ًوًَِ ٍابلیت تقوین بِ جاهقِ آهاصی صا راصر.

1. Enter
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جذيل  - 14وتبیج تحلیل رگزسیًن راثطٍ چىذگبوٍ ثیه عًامل ثبسداروذٌ يضتبة
دَىذٌ تًسعٍ پبیذاری ضُزی
تًسعٍ پبیذار ضُزی

متغیز مالک
فادلّا
هتنیضّای پیـبیي

ّوبؾتگی

ضضی تقییي

 ٍ Fؽغح

چٌزگاًِ()MR

()R square

هقٌاراصی

ضضای
ضضی

صگضؽیَى
ضضی

میض

ؽغح

اؽتاًزاصر()ß

اؽتاًزاصر()b

هقٌاراصی

هقاصّت اجتوافی

0/40

0/61

0/000

ؽضهایِ اجتوافی

0/30

0/57

0/0000

0/28

0/39

0/0000

0/29

0/11

0/000

F -51/62

0/17

0/07

0/000

P ; 0/0000

0/38

0/60

0/000

0/27

0/38

0/000

/26

0/37

0/000

0/35

0/59

0/000

0/36

0/59

0/0000

هزیضیت ّواٌّگی
فْضی
ٍضقیت اٍتناری
ٍضقیت تینیالت
ىضٌّ
ىضٌّ

فْضًٍزی
طیؾت هییغی

تقْز اجتوافی
هؾهَییت پشیضی
فْضًٍز
ّیيیت طًزگی

0/670

0/448

ثحث ي وتیجٍگیزی
تَؽقِ پایزاص فْضی اط آهیظؿ هياّین (هییظ طیؾت) ٍ تَؽقِ بِ ٍجنَر آهنزُ اؽنت .ایني
صٍیْضر اط ًؾض هقضىتی اط ًؾضیِ ًؾامّای بَم فٌادتی هایِ گضىتِ ٍ ّنزىـ رؽنتیابی بنِ ؽنغَح
تنناطُ ای اط ًؾنناصت ٍ ٌّتننضل اراصی بننض بْننضُبننضراصی اط هیننیظ ٍ هٌننابـ اؽننت .منناح

ًؾننضاى

تقضیو ّای هتقزری اط تَؽقِ پایزاص فْضی اصایِ رارُ اًز .بضدی هقتَزًز تَؽقِ پاینزاص فنْضی
تَؽقِای اؽنت ّنِ ًیاطّنای طهناى حنال ٍ بنزٍى ایٌْنِ تَاًنایی ًؾن ّنای آیٌنزُ صا رص تنأهیي
ًیاطّایقاى بِ هذاعضُ اًزاطر ،ىضاّن ٌّنز (ّویؾنیَى جْناًی هینیظ طیؾنت ٍ تَؽنقِ.)1987 ،
فزُای ریگض با ییاػ ّضرى هيَْم فنزایت ،تَؽنقِ پاینزاص فنْضی صا هيْنَم جزینزی اط صفنز
اٍتناری ٍلوزار ّضرُاًز ِّ فزایت ٍ اهْاًات طًزگی صا بضای تواهی جْاًیاى ٍ ًِ بضای تقنزار
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اًزّی اط اىضار بضگظیزُ ،بِ اصهناى هیآٍصر ٍ ّوچٌیي ایي صفنز بنزٍى پیاهنزّای هذنض ٍ ًنِ
بیـ اط ؽضىیت هٌابـ هیزٍر جْاى اؽت (صحواًی .)82 :1372 ،رص تقضینو فنام تَؽنقِ پاینزاص
فْضی بِ فٌَاى یِ ىضایٌز الطهِ بْبَر ٍ پیقضىت اؽت ،ىضایٌزی ِّ اؽاػ بْبَر ٍضنقیت ٍ اط
بضًزُ ّاؽتیّای اجتوافی-ىضٌّگی جَاهـ اؽنتّ .وچٌنیي اط تَؽنقِ پاینزاص فنْضی بنِ هٌظینِ
ًیضٍی هیضِّ پیقنضىت هتقنارل ،هتٌاؽن

ٍ ّواٌّن

اٍتنناری ،اجتونافی ٍ ىضٌّگنی توناهی

ّقَصّا بِ ٍیغُ ّقَصّای رص حال صفز ًیظ یار فزُ اؽت (اؽالهی .)44 :1376 ،تَؽقِ پاینزاص،
تَؽقِ ای رصٍىطا ٍ ًؾنامهٌنز ٍ هتقنارل اؽنت ّنِ بیٌقنی ؽیؾنتوی صا رص ّونِ صفنتِّنا هغنضح
هی ؽاطر .اط عضه ریگض تَؽقِ پایزاص حایت ّاه بضًاهِ ّای تَؽقِ اؽت ِّ با ریزی ّلی ًگنض
ٍ ًیظ با تأّیز بض بیٌـ ؽیؾتوی ؽنقی راصر ینِ صّیاىنت تقنارل بذقنی صا رًبنال ٌّنز (یغیينی،
 )139 :1380تَؽقِ پایزاص ِّ هيَْم فزایت صا رص عَل طهاى ٍ ّوچٌیي رص فنضه طهناى رص بنض
راصر ،هی تَاًز بِ فٌَاى آصهاى ٍ هَنز ًْایی ایي ًَؿ اط ضَابظ ٍ هَضصات ٍضاص گیضر (ماییی،
ّ .)51 :1385وچٌیي تَؽقِ پایزاص فْضی ِّ ّزه بضتض ّقَصّای رص حال تَؽقِ اؽت ،بنزٍى
بضًاهِصیظی رص طهیٌِ آگاّی ٍ آهَطؿ جوقینت ّنِ اصّناى هْنن تَؽنقِ هیؾنَ هنیفنًَز،
اهْاًپشیض ًیؾتّ .اصفٌاؽاى اجتوافی بض ایي باٍصًز ِّ رص تَؽقِ پایزاص فنْضی ًنِ تٌْنا تَؽنقِ
اٍتناری بایز هَصر تَجِ ٍضاص گیضرن بلِْ هؾایلی ًؾیض هَضَؿّای طیؾنت هییغنی ٍ ًیاطّنای
اجتوافی ٍ ىضٌّگی جوقیت ،باینز هْنن تلَنی فنَر ٍ ّونِ هَضنَفات اٍتنناری ،اجتونافی ٍ
طیؾت هییغی رص ٌّاص یْزیگض گام بضراصًز .بٌابضایي ًویتَاى اط تَؽنقِ پاینزاص فنْضی ؽنذي
گيت ،اها بِ هؾایلی ًؾیض حيؼ هییظ طیؾت بیتَجِ بَرً .ونیتنَاى بنِ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی
اًزیقیز ،اها ىَظ بذـ مٌقت ٍ ینا بذنـ ّقناٍصطی صا هنَصر تَجنِ ٍنضاص رار .تَؽنقِ پاینزاص
فْضی فْ ّوگًَی اط تَؽقِ رص ّوِ طهیٌِّاؽت ّنِ باینز بنا گنامّنایی بنض هبٌنای اًزیقنِ ٍ
بضًاهِ صیظی فزُ بِ پیـ صٍر .رص ایي هیاى ًَـ ٍ اّویت هضرم بض ّؾنی پَفنیزُ ًیؾنت ،طینضا
تَؽقِ بضای هضرم اؽت ِّ بایز بِ رؽت آًْا اًجام فَر .بضًاهِصیظاى اجتوافی ٍ اٍتنناری ىَنظ
هیتَاًٌز هؾیضّا صا تبییي ٌٌّز ،اها ایي هضرم ّؾتٌز ّنِ رص ًْاینت هؾنیضّا صا هنیپیوایٌنز تنا بنِ
ىضآیٌز تَؽقِ پایزاص فْضی رؽت یابٌنز .حضّنتّنای هضرهنی بنضای صفنز ٍ تَؽنقِ هؾنیضّای
عَالًی صا رص بؾیاصی اط ّقَصّا عی ّضرُ اؽت ،جٌبـّایی با فقاص حياؽت اط هینیظطیؾنت
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اط هْوتضیي تیضّات ؽال ّای پایاًی ٍضى حاضنض ّؾنتٌز ّنِ رص اًزیقنِ ٍ فون آرناص فوینٌ ٍ
ٍؽیقی صا رص فضمِ جْاًی بِ رًبال رافتِ اًز .اهضٍطُ فَیزُ بؾیاصی اط اًزیقوٌزاى ٍ راًقنوٌزاى
بض ایي اؽت ِّ رص ٍضى بیؾتن بنِ ٍینغُ بنا اٍجگینضی تَاًناییّنای ابنظاصی بقنض ،تقنارل طیؾنت
هییغی جْاى بِ طیاى عبیقت بِ ّن دَصرُ اؽت .آؽی ّای ٍاصرُ بض طیؾنت بنَم ،بنِ ٍینغُ رص
ًویِ رٍم ایي ٍضى اط هضط ىاجقِ ًیظ گشفتِ اؽت .با آفنْاص فنزى راهٌنِ هذناعضات ٍ تْزینزات
ًافی اط آیَرگیّای هییظ ،طیؾتگضایی ًْضتی جْاًی فز .رص ؽغح ؽیاؽنی ًینظ ّقنَصّای
رص حال تَؽقِ رص ٍاٌّـ بِ ًگاُ یْؾنَیِ ّقنَصّای منٌقتی ،بنِ عنضح فالینٌ ٍ هٌناىـ دنَر
پضرادتٌز .آًْا بض ایي باٍص بَرًز ِّ هٌاىـ ّقَصّای مٌقتی بضًنابضابضی جْناًی اؽنتَاص اؽنت ٍ
بایز تیت بضًاهِ ّای جزیز منٌقتی هَىَینت دنَر صا بناط تَیینز ٌٌّنز .هَضنَؿ تَؽنقِ پاینزاص
فْضی رص چٌیي ىضایی هتَیز ٍ تقضیو فز .ام افالهینِ صینَ حناّی اط ایني اؽنت ّنِ اًؾناى
هیَص تَجة تَؽقِ پایزاص فْضی ٍ اًؾاىّا هؾتیٌ یِ طًنزگی ؽناین ٍ هَینز رص ّوؾناطی بنا
عبیقت ّؾتٌز .اط ؽَی ریگض تَؽقِ پایزاص فْضی بِ طباى ىٌی ،هؾنیضی اط تَؽنقِ اؽنت ّنِ رص
آى بْیٌِؽاطی صىاُ بضای ًؾ اهضٍط ،بِ ّاّـ صىاُ ًؾلِای آیٌزُ هٌجض ًویفنَرٍ .نضاص گنضىتي
رص ایي هؾیض هؾتلظم اط بیي بضرى طیارُصٍیّایی اؽت ِّ هَج ّاّـ هٌابـ عبیقی ٍ تذضین
هییظ طیؾت هیفًَز .رص صابغِ ایي هيَْم صٍیْضرّای هتقزری رص ایي پغٍّقی بضصؽی فزًز
ِّ صٍیْضر اٍتناری یْنی اط آًْاؽنت .رص ایني صٍیْنضر صاُ تَؽنقِ ،صفنز اٍتنناری بنِ فنیَُ
ؽضهایِراصی اؽت ٍ صاُ تیٌَ آى تَطیـ رصآهز اط عضیٌ جابجایی ًیضٍی ّاص اط بذنـ هقیقنتی
بِ بذـ ؽضهایِ راصی ٍ ایجار بَصعٍاطی مٌقتی ٍ تضویي تؾنلظ پیَؽنتِ آى بنض ٍنزصت رٍینت
اؽتً .ؾضیِ پضراطاى ایي حَطُ ،هقْ ّلیزی تَؽقِ صا بِ ٍیغُ رص جْاى ؽَم بِ دنَبی هغنضح
هی ٌٌّز ،اها رص اصائِ صاُ ح ًْایی چٌزاى هَىٌ ًیؾتٌز .بض اؽاػ صٍیْضر اًزیقوٌزاى ایي حَطُ
اّزاه تَؽقِ پایزاص فْضی بایز رص ّض ّقَصی بِ عَص فولیاتی ٍ داك ّوناى ّقنَص تقضینو
فَر .اگض ٍضاص اؽت ِّ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی تیَنٌ پینزا ٌّنز ،الطم اؽنت صابغنِ بنیي ىَنض ٍ
پایزاصی تجظیِ ٍ تیلی فَرٍ .اٍقیت ایي اؽت ِّ ٍقضّای بؾیاص ىَیض ِّ رص تنالؿ بَنای صٍط
بِ صٍطًز ،مایباً تَاى الطم بنضای پضّینظ اط تذضین

هینیظطیؾنت صا ًزاصًنز .بنضای آًْنا ّیيینت

طًزگی اّویت ًزاصر ،طیضا ام طًزگی رص دغض اؽت ًِ ،اىظایـ رهای طهیي یا تْی فزى الینِ
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اط ى .آًْا رصگیض آ آفاهیزًی آیَرُ ٍ اصاضی تذضین

فنزُ ّؾنتٌز ّنِ هقیقتقناى صا تْزینز

هی ٌّز .بٌابضایي تا ٍٍتی ِّ هؾای هضتبظ با ىَنض حن ًقنَر پاینزاصی طیؾنت هییغنی تضنویي
ًذَاّز رافت .بِ فالٍُ هيَْم بضابضی بِ فٌَاى یْی اط هيضٍضات اؽاؽی تَؽقِ پایزاص فنْضی
ِّ فزایت بیي ًؾلی تليیٌ هیٌّز ،هؾتلظم آى اؽت ِّ ؽنادتاص ایگَّنای رصآهنزی ٍ تنَطیقی
تنییض ٌّز ِّ اط ًؾض بقضی اط مناحبٌؾضاى هنیتنَاى آى صا بنِ فٌنَاى پنیـفنضعی بنضای اتذناس
ّضگًَِ اؽتضاتغی رص بضابض تَؽقِ پایزاص فْضی راًؾنتٍ .اٍقینت ایني اؽنت ّنِ بنزٍى فنزایت
اجتوافی رصٍى ًؾ حاضض ،فزایت بیي ًؾلی رص آیٌزُ اهْاى پشیض ًیؾت.
یبفتٍَبی حبصل اس فزضیبت
رص ىضضیِ اٍل بیي هقاصّت اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فنْضی صابغنِ ٍجنَر راصر.
چضا ِّ با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهزُن یقٌی ؽغح هقٌاراصی ّوتض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضضی ّوبؾتگی پیضؽَى ه بت (** )r;0/419هی تَاى ایني ًتیجنِ گضىنت ّنِ صابغنِ هؾنتَین ٍ
هقٌی راصی بیي هقاصّت اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض چنِ
هقاصّت اجتوافی فْضًٍزاى بیقتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی بیقتض هی فَر .با ًؾضیات هْتن
تْاهلی تَؽنقِ ٍ هْتن

ًَؽناطی ٍ هْتن

ٍابؾنتگی ٍ ًؾضینات جاهقنِ فٌاؽناى ایني هْاتن

ًؾضی،تغبیٌ رارُ فزُ اؽت ٍ ،با تَجِ بِ پیقیٌِّابافٌز .رص پیقیٌِ ی رادلی ٍ داصجی تیَینٌ،
ّاؽوی هیوزی ٍ فَْیی( ،)1381طاّزی (َّ ،)1385صت ٍ ّوْاصاى( ،)1976گضٍتنائضت ٍ
ّوْننناصاى( ،)2002ىضاًْنننَئیؼ( ٍ)2002ىنننزصیِ ٍ ّوْننناصاى( )1999رص هنننَصر ضنننضٍصت
هقاصّت اجتوافی رص تَؽقِ ی پایزاص تیَیَاتی صا اًجام رارًز.
رص ىضضیِ رٍم ًیظ بیي ؽضهایِ اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی صابغنِ ٍجنَر راصر.
چضا ِّ با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهزُن یقٌی ؽغح هقٌاراصی ّوتض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضضی ّوبؾتگی پیضؽَى ه بت (** )r;0/389هی تَاى ایني ًتیجنِ گضىنت ّنِ صابغنِ هؾنتَین ٍ
هقٌی راصی بیي ؽضهایِ اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض چنِ
ؽضهایِ اجتوافی فْضًٍزاى بیقتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی بیقتض هی فَر ..بنا ًؾضینات هْتن
تْاهلی تَؽنقِ ٍ هْتن

ًَؽناطی ٍ هْتن

ٍابؾنتگی ٍ ًؾضینات جاهقنِ فٌاؽناى ایني هْاتن
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ًؾضی،تغبیٌ رارُ فزُ اؽت ٍ ،با تَجِ بِ پیقیٌِّابافٌز .رص پیقیٌِ ی رادلی ٍ داصجی تیَینٌ،
ّنننناؽوی هیوننننزی ٍ فننننَْیی( ،)1381طاّننننزی ( ،)1385منننناییی( ،)1385مننننارٍی رُ
چقوِ(ً ،)1387یْپنَص( ،)1394ؽنام آصا ٍ ّوْناصاًـ( ،)1388تَنَایی ٍ منيضآباری(،)1392
هیوننزی ٍ ٍضفننی(ّ ،)1395ضت ن ٍ ّوْنناصاى( ،)1976آًچَصًننا ٍ ّوْنناصاى( ،)2008پضایننظ ٍ
ّوْنننناصاى( ،)2010گضٍتننننائضت ٍ ّوْنننناصاى( ،)2002ىضاًْننننَئیؼ( ٍ)2002ىننننزصیِ ٍ
ّوْاصاى( )1999تیَیَاتی صا اًجام رارًز.
فْضی ٍ تَؽقِ پایزاص فنْضی صابغنِ ٍجنَر راصر.

رص ىضضیِ ؽَم ًیظ بیي هزیضیت ّواٌّ

چضا ِّ با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهزُن یقٌی ؽغح هقٌاراصی ّوتض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضضی ّوبؾتگی پیضؽَى ه بت (** )r;0/672هی تَاى ایني ًتیجنِ گضىنت ّنِ صابغنِ هؾنتَین ٍ
هقٌی راصی بیي هزیضیت ّواٌّن
هزیضیت ّواٌّ

فنْضی ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض چنِ

فْضی بیقتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی بیقنتض هنیفنَر ..بنا ًؾضینات هْتن

تْاهلی تَؽنقِ ٍ هْتن

ًَؽناطی ٍ هْتن

ٍابؾنتگی ٍ ًؾضینات جاهقنِ فٌاؽناى ایني هْاتن

ًؾضی،تغبیٌ رارُ فزُ اؽت ٍ ،با تَجِ بِ پیقیٌِّابافٌز .رص پیقیٌِ ی رادلی ٍ داصجی تیَینٌ،
اطاًی ٍ ّوْاصاى(ّ ٍ )1381وپ ٍ ّوْاصاى( )2005تیَیَاتی صا اًجام رارًز.
رص ىضضیِ چْاصم ًیظ بیي ٍضقیت اٍتناری فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ ٍجنَر
راصر .چضا ِّ آطهَى تياٍت هیاًگیي تَؽقِ پایزاص فْضی اميْاى بض حؾن

ٍضنقیت اٍتنناری

اىضار ًوًَِ صا ًقاى هی رّز ِّ با تَجِ بِ آهاصّای هَجَر رص ایي جزٍل ،هیاًگیي ًونضُ تَؽنقِ
پایزاص فْضی عبَِ هتَؽظ صٍبِ بِ باال هَزاص ( )41/70اؽت ِّ اط هیناًگیي ًونضُ تَؽنقِ پاینزاص
فْضی عبَِ هتَؽظ صٍ بِ پاییي ( )36/00بیقتض اؽت .رص ّ هیناًگیي تَؽنقِ پاینزاص فنْضی رص
عبَات هذتلو اجتوافی با ّن هتياٍت بَرُ ٍ ایي تياٍت هقاّزُ فزُ رص بیي ایي هیاًگیي ّا بنض
اؽاػ آطهَى Fرص تیلی پضاٌّـ بضابض ( ٍ )3/69حزاٍ رص ؽغح  95رصمز هقٌی راص اؽت .بنِ
فباصت ریگض ؽغح تَؽقِ پایزاص فْضی بض اؽاػ هیظاى ٍضنقیت اٍتنناری فنْضًٍزاى هتيناٍت
اؽت ..با ًؾضیات هْت
فٌاؽاى ایي هْات

تْاهلی تَؽقِ ٍ هْت

ًَؽاطی ٍ هْتن

ٍابؾنتگی ٍ ًؾضینات جاهقنِ

ًؾضی،تغبینٌ رارُ فنزُ اؽنت ٍ ،بنا تَجنِ بنِ پیقنیٌِّابافنٌز .رص پیقنیٌِ ی
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رادلننی ٍ دنناصجی تیَیننٌ ،آٌّگننضی ٍ ؽننقارت هْننض( ،)1386جنني جننایضى( ،)1989پضایننظ ٍ
ّوْاصاى( ٍ )2010ؽیٌ

( )1993تیَیَاتی صا اًجام رارًز.

رص ىضضیِ پٌجن ًیظ بیي تینیالت فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی صابغِ ٍجنَر راصر .چنضا
ِّ آطهَى تياٍت هیاًگیي تَؽقِ پایزاص فْضی اميْاى بض حؾ تیننیالت اىنضار ًوًَنِ ًقناى
هیرّز ِّ با تَجِ بِ آهاصّای هَجَر رص ایي جزٍل ،هیاًگیي ًوضُ تَؽقِ پایزاص فنْضی هَغنـ
رّتضی هَزاص ( )43/05اؽت ِّ اط هیاًگیي ًونضُ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی هَغنـ رینپلن ()37/80
بیقتض اؽت .رص ّ هیاًگیي تَؽقِ پایزاص فْضی رص هَاعـ هذتلو تینیلی با ّن هتياٍت بنَرُ
ٍ ایي تياٍت هقاّزُ فزُ رص بیي ایي هیاًگیي ّا بنض اؽناػ آطهنَى Fرص تیلین پنضاٌّـ بضابنض
( ٍ )4/63حزاٍ رص ؽغح  95رصمز هقٌی راص اؽت .بِ فباصت ریگض ؽغح تَؽقِ پایزاص فنْضی
بض اؽاػ هیظاى تینیالت فْضًٍزاى هتياٍت اؽت .با ًؾضیات هْت
ًَؽاطی ٍ هْت

ٍابؾتگی ٍ ًؾضیات جاهقِ فٌاؽاى ایي هْات

تْناهلی تَؽنقِ ٍ هْتن

ًؾضی،تغبیٌ رارُ فزُ اؽتٍ ،

با تَجِ بِ پیقیٌِّابافٌز .رص پیقیٌِ رادلی ٍ دناصجی تیَینٌ ،هیوَریناى ٍ دنزاهضاری()1386
تیَیَاتی صا اًجام رارًز.
رص ىضضیِ فقن ًیظ بیي ىضٌّ

فْضًٍزی ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی صابغِ ٍجَر راصر .چضا ّنِ

با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهزُن یقٌی ؽغح هقٌاراصی ّوتض اط  5رصمز ( ٍ )sig;0/000ضنضی
ّوبؾتگی پیضؽَى ه بت (** )r;0/555هی تَاى ایي ًتیجِ گضىت ِّ صابغِ هؾنتَین ٍ هقٌنیراصی
بیي ىضٌّ

فْضًٍزی ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی ٍجَر راصرن یقٌی ّض چِ ىضٌّ

بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی بیقتض هی گضرر .با ًؾضیات هْت
ٍابؾتگی ٍ ًؾضیات جاهقِ فٌاؽاى ایي هْات

هْت

فْضًٍزی بیقتض

تْاهلی تَؽقِ ٍ هْت

ًَؽناطی ٍ

ًؾضی،تغبیٌ رارُ فزُ اؽت ٍ ،با تَجِ بنِ

پیقیٌِّابافٌز .رص پیقیٌِ ی رادلی ٍ داصجی تیَیٌ ،هیوَریاى ٍ دنزاهضاری( ،)1386منارٍی
رُ چقوِ(ً ،)1387یْپنَص( ،)1394ؽنام آصا ٍ ّوْناصاًـ( ،)1388هیونزی ٍ ٍضفنی(،)1395
ّضت ٍ ّوْاصاى( ،)1976آًچَصًنا ٍ ّوْناصاى( ٍ )2008هنَصتیي ( )1996تیَیَناتی صا اًجنام
رارًز.
رص ىضضیِ ّيتن ًیظ بیي ىضٌّ

طیؾنت هییغنی فنْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی صابغنِ

ٍجَر راصر .چضا ِّ با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهنزُن یقٌنی ؽنغح هقٌناراصی ّوتنض اط  5رصمنز
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( ٍ )sig;0/000ضضی

ّوبؾتگی پیضؽَى ه بت (** )r;0/481هی تنَاى ایني ًتیجنِ گضىنت ّنِ

صابغِ هؾتَین ٍ هقٌی راصی بیي ىضٌّ

طیؾت هییغی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فنْضی ٍجنَر

راصرن یقٌی ّض چِ ىضٌّ

طیؾت هییغی فْضًٍزاى بیقنتض بافنز ،تَؽنقِ پاینزاص فنْضی بیقنتض

هیفَر .با ًؾضیات هْت

ٍابؾتگی ٍ ًؾضیات جاهقنِ

فٌاؽاى ایي هْات

تْاهلی تَؽقِ ٍ هْت

ًَؽاطی ٍ هْت

ًؾضی،تغبینٌ رارُ فنزُ اؽنت ٍ ،بنا تَجنِ بنِ پیقنیٌِّابافنٌز .رص پیقنیٌِ ی

رادلننی ٍ دنناصجی تیَیننٌ ،صحیوننی( ،)1378ؽننضایی ٍ هؤیننزىض( ،)1389فبننزایلْی(،)1394
بضاٍى( ،)1393هَصتیي( ٍ )1996گیبؾَى( )1999تیَیَاتی صا اًجام رارًز.
رص ىضضیِ ّقتن ًیظ بیي تقْز اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی صابغنِ ٍجنَر راصر.
چضا ِّ با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهزُن یقٌی ؽغح هقٌاراصی ّوتض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضضی ّوبؾتگی پیضؽَى ه بت (** )r;0/563هی تَاى ایني ًتیجنِ گضىنت ّنِ صابغنِ هؾنتَین ٍ
هقٌی راصی بیي تقْز اجتوافی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی ٍجَر راصرن یقٌی ّض چنِ تقْنز
اجتوافی فْضًٍزاى بیقتض بافز ،تَؽقِ پایزاص فْضی بیقتض هیفَر .بنا ًؾضینات هْتن
تَؽقِ ٍ هْت

ًَؽاطی ٍ هْت

ٍابؾتگی ٍ ًؾضیات جاهقِ فٌاؽاى ایني هْاتن

تْناهلی

ًؾضی،تغبینٌ

رارُ فزُ اؽت ٍ ،با تَجِ بِ پیقیٌِّابافٌز .رص پیقنیٌِ ی رادلنی ٍ دناصجی تیَینٌ ،پضاًنِ ٍ
ّوْاصاى( ،)1380بضاٍى( ،)1993گضٍتائضت ٍ ّوْاصاى( ،)2002ىضاًَْئیؼ( ٍ)2002ىنزصیِ
ٍ ّوْاصاى( )1999تیَیَاتی صا اًجام رارًز.
رص ىضضیِ ًْن ًیظ بیي هؾهَییتپشیضی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فنْضی صابغنِ ٍجنَر راصر.
چضا ِّ با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهزُن یقٌی ؽغح هقٌاراصی ّوتض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضضی ّوبؾتگی پیضؽَى ه بت (** )r;0/563هی تَاى ایني ًتیجنِ گضىنت ّنِ صابغنِ هؾنتَین ٍ
هقٌی راصی بیي هؾهَییت پشیضی فْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض چنِ
هؾهَییت پشیضی فْضًٍزاى بیقتض بافنز ،تَؽنقِ پاینزاص فنْضی بیقنتض ی صا دَاّناىّابافنٌز .بنا
ًؾضیات هْت
هْات

تْاهلی تَؽقِ ٍ هْت

ًَؽاطی ٍ هْت

ٍابؾتگی ٍ ًؾضیات جاهقِ فٌاؽاى ایي

ًؾضی،تغبیٌ رارُ فزُ اؽت ٍ ،با تَجِ بِ پیقیٌِّابافٌز .رص پیقیٌِ ی رادلی ٍ دناصجی

تیَیٌ ،پضاًِ ٍ ّوْاصاى( ٍ )1380بَؽ ( )1991تیَیَاتی صا اًجام رارًز.

فَاه باطراصًزُ ٍ فتا رٌّزُ اجتوافی ،اٍتناری ٍ ىضٌّگی تَؽقِ پایزاصفْضی رص اميْاى 111 /

رص ىضضیِ رّن ًیظ بیي ّیيیت طًزگی فْضًٍزاى ٍ تَؽقِ پایزاص فنْضی صابغنِ ٍجنَر راصر.
چضا ِّ با تَجِ بِ افزار بِ رؽت آهزُن یقٌی ؽغح هقٌاراصی ّوتض اط  5رصمنز (ٍ )sig;0/000
ضضی ّوبؾتگی پیضؽَى ه بت (** )r;0/601هی تَاى ایني ًتیجنِ گضىنت ّنِ صابغنِ هؾنتَین ٍ
هقٌی راصی بیي ّیيیت طًزگی فنْضًٍزاى ٍ تَؽنقِ پاینزاص فنْضی ٍجنَر راصرن یقٌنی ّنض چنِ
ّیيیت طًزگی فْضًٍزاى بیقتض بافنز ،تَؽنقِ پاینزاص فنْضی بیقنتضی صا دَاؽنتاصّاگضرًنز .بنا
ًؾضیات هْت
هْات

تْاهلی تَؽقِ ٍ هْت

ًَؽاطی ٍ هْت

ٍابؾتگی ٍ ًؾضیات جاهقِ فٌاؽاى ایي

ًؾضی،تغبیٌ رارُ فزُ اؽت ٍ ،با تَجِ بِ پیقیٌِّابافٌز .رص پیقیٌِ ی رادلی ٍ دناصجی

تیَیٌ ،آٌّگضی ٍ ؽقارت هْض( ،)1386تََایی ٍ ميضآباری( )1392تیَیَاتی صا اًجام رارًز.
ّوچٌیي رص ًْایت تیلی صگضؽیَى چٌز هتنیضُ بِ فیَُ ایٌتض ًقاى رارُ اؽنت ّنِ هتنیضّنای
هؾتَ رص تبییي هتنیض ٍابؾتِ (تَؽقِ پایزاص فْضی) ٍاصر هقاریِ هی فًَز ٍ هیٌَ هی تَاًز صابغِ
دغی هَجَر بیي هجوَفِ ای اط هتنیضّنای هؾنتَ بنا هتنینض ٍابؾنتِ پنیـ بیٌنی ٌّنز .اعالفنات
حام اط ایي آطهَى ًقاى هی رّز ِّ هَزاص ضضی ّوبؾتگی بیي هتنیضّنای هؾنتَ ٍ ٍابؾنتِ
 0/670اؽت ِّ ًقاى هی رّز بیي هجوَفِ هتنیضّای هؾنتَ ٍ ٍابؾنتِ تیَینٌ ّوبؾنتگی ٍنَی
ٍجَر راصر .اها هَزاص ضضی تقینیي تقنزی فنزُ بضابنض بنا  0/448بنَرُ ٍ گَینای ایني ٍاٍقینت
آهاصی اؽت ِّ  44رصمز اط ّ تَؽقِ پایزاص فْضی فْضًٍزاى اميْاًی ٍابؾنتِ بنِ  10هتنینض
هؾتَ ن هقاصّت اجتوافی ،ؽضهایِ اجتوافی ،هزیضیت ّواٌّن
تینیالت ،ىضٌّ

فْضًٍزی ،ىضٌّ

فنْضیٍ ،ضنقیت اٍتنناری،

طیؾت هییغنی ،تقْنز اجتونافی ،هؾنهَییت پنشیضی ٍ

ّیيیت طًزگی اؽت .بِ فباصت ریگض هتنیضّای هؾتَ  44رصمز ٍاصیاًؼ هتنیض ٍابؾنتِ تَؽنقِ
پایزاص فْضی صا بضآٍصر (پیـبیٌی) هیٌٌّز.
مىبثع
 -1ابضاّین صطاٍی .)1375( ،گظیزُ اٍتنار ایضاى ،اًتقاصات اهیضّبیض.
 -2ابضاّینطارُ ،فیؾی ٍ ریگنضاىّ ) 1389( ،ناصبضر تیلین فناهلی رص تبینیي ایگنَی ىضنایی تَؽنقِ ٍ
تَؽقًِیاىتگی فْضی -هٌغَِای رص ایضاى،هجلِ جنضاىیا ٍ تَؽقِ ،فواصُ ،17ك .7-28
 -3اجاٍلَ ،ؽجار ٍ طاّزی ،هیوزجَار( :)1384بضصؽی افتوار اجتوافی ٍ فَاه هنؤرض بنض آى رص بنیي
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ؽاٌّاى فْض طًجاى ،هجلِ جاهقِ فٌاؽی ایضاى ،رٍصُ  ،6فواصُ  ،4تْضاى
 -4اصرؽتاًی ،هیؾي( )1387هباًی گضرفگضی صٍؽتایی،تْضاىٍ ،طاصت ىضٌّ

ٍ اصفار اؽالهی

 -5اطّیا ،هنغيی ٍ فلی ایواًی ( :)1387تَؽقِ پایزاص صٍؽتایی ،اًتقاصات اعالفات ،تْضاى.
-6

اطّیا ،هنغيی ٍ مالهضضا مياصی ( )1381جاهقِ فٌاؽی تَؽـ  ُ.تْضاى ّ:یْاى.

 -7اؽالم طارٍ ،حیز ،1382،هَزهِ ای بض جاهقِ فٌاؽی هییظ طیؾتً ،قض ؽاطهاى ؽبظ حنظ اؽنالهی
ّاص،
 -8اىتذاصی ،فبزایضضا (ًَ )1381ـ گضرفگضی صٍؽتایی رص تَؽقِ صٍؽتایی ،هجلِ هزصػ ،فواصُ 2
 -9اّبضیّ ،ضاهت .اصرفیضی،هْضرار( )1381فَاه هَرض بض ىضٌّ

ّاص رص بیي ّاصٌّاى بذـ رٍیتی

ّْگیلَیِ ٍ بَیض احوز ،پغٍّقٌاهِ راًقْزُ اربیات ٍ فلَم اًؾاًی راًقنگاُ فنْیز بْقنتی ،فنواصُ
پاییظ.181-209 :
 -10بیضیٌی ،ؽیز حؾیي )1376(،فْضؽاطی ٍ تَؽقِ پایزاص ،هجلِ صّیاىت فواصُ  ،27ك 21-32
 -11بقیضیِ ،حؾیي( :)1372جاهقِ فٌاؽی ؽیاؽی ،چاپ اٍل ،تْضاىً ،قض ًی
 -12بْاءایزیي ًجيی .)1376( ،رصباصُ اٍتنار ّقاٍصطی ایضاى ،اًتقاصات فلوی ٍ ىضٌّگی.
 -13بیضٍ ،آیي( :) 1366ىضٌّ

فلَم اجتوافی ،تضجوِ :بناٍض ؽناصٍداًی ،چناپ اٍل ،تْنضاى ،اًتقناصات

ّیْاى
 -14پاپلی یظری ،هیوز حؾیي ٍ هیوز اهیض ابضاّیوی (ً :)1381ؾضیِّنای تَؽنقِ صٍؽنتایی ،اًتقناصات
ؽوت ،تْضاى.
 -15پَصاىْاصیً ،نضایًِ )1391( .گضفی جاهقِفٌادتی بض ؽضهایِ اجتوافی ٍ تَؽقِ پاینزاص فنْضی رص
فَفتض ،ىنلٌاهِ تذننی فلَم اجتوافی ،ؽال فقن ،فواصُ ( ،)17تابؾتاى 1391
 -16تََایی ،م ،احؾاًی ،ك ،ميضآباری ،اًَ ،)1388( ،ـ ٍ جایگاُ بضًاهِ صیظی چٌنز بقنزی رص تَؽنقِ
تَصی ؾن ٍ اَّتَصیؾن هغایقِ هَصری هٌغَنِ دنضٍ عنبؼ ،جنضاىینا ٍ بضًاهنِ صینظی هییغنی ،پناییظ
 ،1388ؽال  ،20پیاپی  ،35ك .62-45
 -17تََایی ،هؾقَر ٍ ميض ٍائزصحوتی ،)1385(،تیلی فادلّای تَؽقِ ىضٌّگی اؽتاىّای ّقنَص،
هجلِ جنضاىیا ٍ تَؽقِی ًاحیِای ،فواصُ ،7ك.117-132
 -18تَراصٍ ،هایْ ن تَؽقِ اٍتنارى رص جْاى ؽَم ،تضجوِ مالهقلى ىضجارى ،تْضاى ،ؽناطهاى بضًاهنِ ٍ
بَرجِ ،1369 ،ج ،1ك.23
 -19تَراصٍ ،هایْن ()1366ن تَؽنقِ اٍتنناری رص جْناى ؽنَمن تضجونِ مالهقلنی ىضجنارین جلنزرٍم،

فَاه باطراصًزُ ٍ فتا رٌّزُ اجتوافی ،اٍتناری ٍ ىضٌّگی تَؽقِ پایزاصفْضی رص اميْاى 113 /

چاپاٍلٍ ،طاصت بضًاهِ ٍ بَرجِ
 -20تی .پتضیيّ )1381( ،ناصآىضیٌی بنِ هٌظینِ ینِ ًینضٍی اٍتنناری رص تَؽنقِ صٍؽنتایی ،حویزصضنا
طصًگاصً ،قضیِ جْار ،ؽال  ،22فواصُ  ،253هْض ٍ آباى 1381
 -21جقيضی ،هنغيی .حبیبی ،هیوز( )1381ىضٌّ

ّاص ،هجلِ تزبیض ،فواصُ .70-125:73

 -22رٍیت.
 -23جْاًبگلَ،احوزً .)1351( .يت ٍّقَصّای جْاى (ًيت ،مٌقت ٍتجاصت) ،تْضاى :دَاصطهی.
 -24چلبی ،هؾقَر( )1385تقْز ّاص ،هجوَفِ هَاالت تیلی اجتوافی رص ىضای ٌّـ ،تْضاىً ،قض ًی.
 -25حؾیي طارُ رییضّ ،ضین ( :)1380بضًاهِ صیظی ًاحیِ ای ،اًتقاصات ؽوت ،تْضاى.
 -26حؾیي ؽلغاىطارُ .)1365( ،هَزهِای بض تاصیخ فْض ٍ فْضًقیٌی رص ایضاىً ،قض آبی.
 -27حَیَی ،ایواى.)1385( .ىضاط ٍ ًقی ّا رص ًؾضیات اٍتنار تَؽقِ ،هجلِ صاّبضر یاػ » بْاص - 1385
فواصُ .5
 -28حْوت ًیا ،حؾي ،بضًاهِصیظی ىضایی تَؽقِ پایزاص فْضی هَصر فْض یظر .)1384(،صؽنایِ رّتنضی
بِ صاٌّوایی رّتض فلی طًگیآباری ،راًقگاُ اميْاى گضٍُ جنضاىیا.
 -29داًی ،فلیضضا ( )1384چایـّای اٍتناری رٍیت ،اعالفات ؽیاؽنی اٍتناری،فنواصُ:214 ٍ 213
.132-149
 -30راى بالًت ،هاصُ جْؾَى .)1373( ،اٍتنار ّاص ٍ ًیضٍی اًؾاًی ،هیؾي صًاًی ،اًتقاصات ىالحت
ایضاى.
 -31ریضباط ،فؾگض ٍ رارگض ،حؾين ًگاّی بِ اؽالم ٍ تَؽقِ پایزاص فْضی ،تْضاىّ ،اًَى اًزیقِ جَاى،
 ،1386ك.29
 -32صحین ًیا ،ىضیبضطًَ .)1371( .ـ مٌایـ صٍؽنتایی رص صفنز ٍ تَؽنقِ ّقنَص ،تْنضاىٍ :طاصت جْنار
ؽاطًزگی (عضح ٍبضًاهِ مٌایـ صٍؽتایی).
 -33صحیوی ،حؾیي ،تَؽقِ پایزاص فْضی با تْیِ بض تَاًْای هییغی فْضؽنتاى ّافنوض ،)1378(،صؽنایِ
رّتضی بِ صاٌّوایی رّتض فَّْی ،راًقگاُ تضبیت هزصػ.
 -34صصضَاًی ،هیوز صضا ( :) ( )1383هَزهِ ای بض بضًاهِ صیظی تَؽقِ صٍؽتایی رص ایضاى ،اًتقناصات
ٍَهؼ ،تْضاى.
 -35صًجبضینناى ، ،طاّننزی ،م ،)1379( ،بضًاهننِصیننظی تَصیؾننن رص ؽننغح هلننی ٍ هٌغَننِای ،امننيْاى،
اًتقاصات جْار راًقگاّی ٍاحز اميْاى ،چاپ اٍل
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 -36صٌّوایی ،هیوز تَی ،ؽیز هَؽی پَص هَؽی ( .)1385بضصؽی ًاپایزاصی اهٌیتی ّالًقنْض تْنضاى بنض
اؽاػ فادلّای تَؽقِ پایزاص فْضی ،هجلِ پغٍّـّای جنضاىیایی ،فواصُ  57ك.174-181
 -37صیتظ ،جضج (ً :) 1374ؾضینِ جاهقنِ فٌاؽنی رص رٍصاى هقامنض ،تضجونِ :هیؾني رالرنی ،چناپ اٍل،
تْضاى ،اًتقاصات فلوی
 -38طاصؿ ،بیغىً :)1373( .ؾضیِ ّای ًَؽاطی ،هجوَفِ هَاالت ؽنویٌاص جاهقنِ فٌاؽنی ٍ تَؽنقِ ،جلنز
اٍل ،چاپ اٍل ،تْضاى ،اًتقاصات ؽوت
 -39طاّزی ،فوؼ ایؾارات ٍمالهقلی ًجيی .)1385(،بؾظ هيَْهی تَؽقِ پایزاص ،هجلِ هزصػ ،رٍصُ
رّن،فواصُ چْاصم(پیاپی ،)49ك.43-76
 -40طیاصیّ ،ضاهت اهلل( ،)1380تَؽقِ پایزاص ٍ هؾهَییت بضًاهِ صینظاى فنْضی رص ٍنضى بیؾنت ٍ یْنن،
هجلِ راًقْزُ اربیات ٍ فلَم اًؾاًی راًقگاُ تْضاى.
.200 -41
 -42ؽضایی ،هیوز حؾیي ٍ ؽقیزُ هؤیزىض ،)1389(،بضصؽی هیظاى پایزاصی تَؽقِ رص فنْضّنای هٌناعٌ
دقِ با تأّیز بض هؤیيِّنای طیؾنت -هییغنی ،هجلنِ جنضاىینا ٍ بضًاهنِصینظی هییغنی ،ؽنال،21
فواصُ،1ك .47-76
 -43فجافی ،م ،) 1386( ،بضصؽی ؽیاؽتْای رٍیت رص مٌقت گضرفگضی ٍ اصائِ ایگَی تَؽنقِ پاینزاص
فْضی مٌقت گضرفگضی ّقَص ،راًـ هزیضیت ،پاییظ  ،1386ؽال  ،20فواصُ  ،78ك .90-63
 -44فضیو طارُ ،ابَیَاؽن ()تَؽقِ پایزاص فْضی ٍ گضرفگضی صٍؽتاییً ،قضیِ جْار فواصُ 251
 -45فنْیزی ،هیونز فنضیو( )1387بضصؽنی تنأریضات تَصیؾنن رص بضًاهنِ صینظی ًنَاحی صٍؽنتایی،
پغٍّقْای جنضاىیای اًؾاًی فواصُ 67
 -46فیضاطیاى ،احوز ( :)1375تَؽقِ یْپاصچِ ًَاحی صٍؽتایی ،هاٌّاهِ هؾْي ٍ اًَال  ،فواصُ .66
 -47مابضی ىض ،صؽتن( .)1386تَؽقِ فْضی پایزاص ،پیِ ًَص ،ؽال پٌجن ،فواصُ رٍم،ك .99-106
 -48فلیاّبض ًیِدلٌ .)1381( ،جاهقِفٌاؽی صٍؽتایی ،اًتقاصات چاپذـ.
 -49ىضاّاًی ىضر ،ؽقیزن رصآهزی بض تَؽنقِ پاینزاص فنْضی رص فننض ؽْنَص ،ىننلٌاهِ فلونی پغٍّقنی
اٍتنار اؽالهی ،تْضاى ،پغٍّقگاُ ىضٌّ

ٍ اًزیقِ اؽالهی ،1384 ،ؽال پٌجن ،ؿ ،20ك.114

 -50ىضاّاًی ىضر ،ؽقیز( .)1386فزایت بیي ًؾلی رصبْضُ بضراصی اطهٌابـ عبیقی ،هجلِ اٍتننار اؽنالهی،
فواصُ  ،25ك.22-31
 -51ىضمت ،هیوز ،1384 ،اصطفیابی آهَطؿ طیؾت هییغی رص ًؾام آهَطؿ فایی ّقَص ،،پایاى ًاهنِ
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رّتضی ،راًقگاُ آطار اؽالهی ٍاحز فلَم تیَیَات ،صفتِ هزیضیت هینیظ طیؾنت ( ،)Ph.Dاؽنتار
صاٌّوا آٍای رّتض هجیز فباؽپَص ،آٍای رّتض ؽیز هیوَر فضیقت
ٍ -52ارصی ،اؽوافی (ًَ ، )1382ـ گضرفنگضی صٍؽنتایی رص تَؽنقِ پاینزاص فنْضی ،پایاًاهنِ رّتنضی،
تضبیت هزصػ
ٍ -53ارصی ،عاّضُ .)1378( .هْت

ًَؽاطی ٍ هقض تبییي تنیینض ٍ تَؽنقِ ،هجلنِ اعالفنات ؽیاؽنی -

اٍتناری ،دضرار ٍ تیض  - 1378فواصُ 141
ٍ -54ائزصحوتی ،ميض ،احوز دارم اییؾنیٌی ٍ فلنی هیونزی ىنضر ( :)1389تیلیلنی بنض رصجنِ تَؽنقِ
یاىتگی فْضؽتاى ّای اؽتاى ؽیؾنتاى ٍ بلَچؾنتاى ،ىننلٌاهِ جنضاىینایی آهنایـ هینیظ ،فنواصُ ،9
راًقگاُ آطار اؽالهی ٍاحز هالیض 78 ،تا .87
ٍ -55زیض ىیضٍطًیا ،فبزایضضا صّياینزیي اٍتذناصی .)1382( ،جایگناُ صٍؽنتا رص ىضآیٌنز تَؽنقِ هلنی اط
ریزگاُ ماح ًؾضاى.
ٍ -56زیضی هقنَم ،هجتبین فلیضضا اؽتقالجی ٍ هقنَهِ پاطّی ( :)1389گضرفگضی پایزاص (صٍؽتایی
ٍ فقایضی) ،اًتقاصات راًقگاُ تْضاى.
ٍ -57ضُ ًغار،حؾي .) 1371( .هَزهِ ای بض جنضاىیای مٌقتی ،اميْاى :اًتقاصات ًی ،چاپ رٍم.
ٍ -58ضُبامیاى هضتضی(،) 1370اٍتنار صفز ٍ تَؽقِ،جلزاٍل،تْضاىً:قضًی
ّ -59الًتضی ،دلی  .)1380( .بضًاهِ صیظی تَؽقِ هٌغَِ ای ،تْضاى :اًتقاصات ٍَهؼ.
ّْ -60ي ،گَئ ن فادل ؽاطی رص تَؽنقِ پاینزاص فنْضی ،تْنضاى ،هؤؽؾنِ هغایقنات ٍ پنغٍّـّنای
باطصگاًی ،1376 ،ميیِ چ (هَزهِ).
ّ -61اٍیاى ،بٌْام ( )1384بضصؽی ادالً ّاص رص بذـ رٍیتی ٍ دنَمی ،هجلنِ تنزبیض ،فنواصُ :165
.45-48
ّ -62الًتضی،دلی («،)1377هيَْم ٍ هقیاصّای تَؽقِ اجتوافی»اعالفنات ؽیاؽنی -اٍتنناری ،فنواصُ
 ،131-132هضرار ٍ فْضیَص.
ِّ -63یت گضیيیي .)1382( ،صاّبضرّای تَؽقِ اٍتناری ،حؾیي صاميض ،هیوزحؾیيّافویً ،قض ًی.
 -64یغیيی ،مالهضضا(ًَ .)1380ـ ٍ اّویت تَؽنقِ ىضٌّگنی رص ىضایٌنز تَؽنقِ فنْضی پاینزاص ،هجلنِ
ؽیاؽی -اٍتناری ،فواصُ ،199-200ك.138-145
 -65یَهؾزى ،ل ،) 1380( ،باطاصیابی گضرفنگضی ،هتنضجن هیونز ابنضاّین گَّضیناى ،تْنضاى ،اًتقناصات
پغٍّقْای ىضٌّگی.
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 -66یْؾایی طارُ فبزایقلی ( .)1383جاهقِ فٌاؽی تَؽقِ ،،اًتقاصات راًقگاُ پیام ًَص ،چاپ ؽَم.
 -67هایضٍى ٍیٌضًَ .)1350( ،ؽاطی جاهقِ ،تضجوِ هَزم هضامِایً ،قض فذنی.
 -68هایْ تَراصٍ .)1382( .تَؽقِ اٍتناری رص جْاى ؽنَم ،رّتنض مالهضضنا ىضجناری ،هَؽؾنِ فنایی
پغٍّـ رص بضًاهِصیظی ٍتَؽقِ.
 -69هجتْزطارُ ،مالهیؾیي( .)1380هقٌی ٍ هيَْم تَؽقِ پایزاص رص هٌناعٌ فنْضی ،هجوَفنِ هَناالت
اٍییي ّوایـ هزیضیت تَؽقِ پایزاص رصًَاحی فْضی ،فْضراصی تبضیظ ٍ راًقگاُ تبضیظ.
 -70هنغيی اطّیا .)1381( ،جاهقِفٌاؽی تَؽقِ ٍ تَؽقًِیاىتگی صٍؽتایی ایضاى ،اًتقاصات اعالفات.
 -71هنغيی ؽلیویىض ،)1382( .اٍتنار تَؽقِ ،اًتقاصات هَحز،
 -72هْزیظارُ ،جَار ٍ حؾیي پیضطارُ (ً .)1387ؾام هزیضیت تَؽقِ فْضی ،هجلِ آباری ،فنواصُ،23ك
 .110-119اميْاى ،هجلِ فلَم تضبیتی ٍ صٍاًقٌاؽی راًقنگاُ فنْیز چونضاى امنيْاى ،رٍصُ ؽنَم،
ؽال ؽیظرّن ،فواصُ .79-92 :1
ً -73ننَابذـ ،هْننضرار ٍ اصجوٌننز ؽننیاّپَؿ ،اؽننیاً .)1388( .هبنناًی پایننزاص تَؽننقِ فننْضی ،تْننضاى،
اًتقاصات جاهقِ فٌاؽاى
ٍ -74الیی ،فیؾی ،1384 ،ایگَّای صىتاص با عبیقت (هییظ طیؾت) اط ریزگاُ ٍضآى ٍ ؽٌت ،پایاى ًاهنِ
رّتضی ( ،)ph.Dصفتِ فلَم ٍضآى ٍ احاریث ،راًقگاُ آطار ٍاحز فلَم ٍ تیَیَنات ،اؽنتار صاٌّونا
رّتض هیوز فلی یؾاًی ىقاصّی
ّ -75ال ،صیچاصر .اچ ( ) 1376ؽاطهاى ،تضجوِ فلی پاصؽاییاى ٍ هیونز افضابنی ،تْنضاى ،اًتقناصات رىتنض
پغٍّـّای ىضٌّگی.

