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 ُ:چکيذ

ي ذسهبت هٌبست ٍ هغلَة  ّب زستيبثي ثِ وبضايي ٍ سَزآٍضي ضا زض اضائِ ّبي ذسهبتي ًظيط ّتل سبظهبى

ّبي  وٌٌس. زض ايي هيبى آًْبيي هَفك ّستٌس وِ ثتَاًٌس ثب ذالليت ٍ ًَآٍضي، فطغت ثِ هطتطيبى زًجبل هي

ّبي زستيبثي ثِ ًَآٍضي  . يىي اظ ضاُثطزاضي ًوبيٌس ّبي هَجَز ثِ ضىل ًَآٍضاًِ ثْطُ جسيس ايجبز ٍ اظ فطغت

اًتمبزّب، پيطٌْبزّب ٍ حتي ضىبيبت ٍ  ّب،  گيطي اظ زيسگبُ هطتطي اظ عطيك زضيبفت ايسُ زض ذسهبت ثْطُ

ّب ثِ ثطضسي تبثيط اًَاع  ّب است. تحميك حبضط ثب ّسف ضٌبسبيي ًمص هطتطيبى زض ًَآٍضي زض ّتل گاليِ

پطزاظز. ضٍش  هٌتمس( زض ًَآٍضي اضائِ ذسهبت هي گط ٍ اضي، همبيسِضاضي، ًبض ػبزي، هطتطي )ضبهل هطتطي

ّبي استبًساضز زٍٍضگط  ًبهِ ًبهِ ثَزُ ٍ اظ پطسص ّب پطسص ّوجستگي ٍ ضٍش گطزآٍضي زازُ -تحميك تَغيفي

پبضاهيتب ثطاي سٌجص ًَآٍضي  ٍ ّبي استبًساضز وبهيٌگس ًبهِ ضٌبسي هطتطيبى ٍ اظ پطسص ثطاي ثطضسي ًَع

اظ ضطيت ّوجستگي ًفط ثَز.  130ّبي اضزثيل ثِ تؼساز  ُ ضس. جبهؼِ آهبضي وبضوٌبى ٍ هسيطاى ّتلاستفبز

ًتبيج تحميك ًطبى زاز ّط پٌج ًَع  ّب استفبزُ ضس. پيطسَى ٍ ضگطسيَى چٌسهتغيطُ ثطاي تجعيِ ٍ تحليل زازُ

بى ًبضاضي ثيطتط است. ثط زاضي زاضتِ ٍ زض ايي هيبى ًمص هطتطي هطتطي زض ًَآٍضي ّتل ًمص هثجت ٍ هؼٌي

 غٌسٍق ّبي تحميك پيطٌْبزّبيي ثطاي استفبزُ اظ ًظط هطتطيبى ثَيژُ هطتطيبى ًبضاضي اظ عطيك اسبس يبفتِ

 ّوچٌيي تؼميجي ٍ ٍ حضَضي ًبهِ پطسص اظ استفبزُ آًْب، ّبي زضذَاست اظ استمجبل اًتمبزات، ٍ پيطٌْبزات

 ّب اضائِ گطزز. اغالح زض ذسهبت ٍ ًَآٍضي زض ّتل ثطاي آًْب ًيبظّبي تمبضبّب ٍ اظ اعالع وست

 هطتطي، ضضبيت، ًبضضبيتي، ًَآٍضي، اضزثيل. گاى كليذی: ٍاصُ
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 هقذهِ

ّبي  ضلبثت ثطاي ثْجَز ويفيت ذسهبت ثِ ػٌَاى يه هسئلِ ضاّجطزي ٍ وليسي ثطاي سبظهبى

يبثٌس، سغَح  هي ّبيي وِ ثِ سغح ثبالتطي اظ ويفيت ذسهبت زست ضَز. سبظهبى ذسهبتي تلمي هي

اي ثطاي زستيبثي ثِ هعيت ضلبثتي پبيساض ذَاٌّس  هٌسي هطتطيبى ضا ثِ ػٌَاى همسهِ ثبالتطي اظ ضضبيت

ٍضي آى ضٍظ ثِ ضٍظ زض حبل افعايص است ٍ ثِ عَض ضٍظ  ثرص ذسهبت ثِ ػٌَاى ثرطي وِ ثْطُزاضت. 

تَاًس اظ فطايٌسّبي ًَآٍضي  ي هيا ضَز، ثِ عَض لبثل هالحظِ افعٍى ثط گستطُ فؼبليت آى افعٍزُ هي

ّبي هَجَز، اّويت  ّب ٍ ذالليت زّي ثِ ًَآٍضي استفبزُ ًوبيٌس. ثٌبثطايي هسيطيت غحيح ٍ جْت

ثباليي پيسا ذَاّس وطز. اهطٍظُ هفَْم ًَآٍضي اسبس يه وست ٍ وبض هَفك است. ثب تغييطات سطيغ 

ضا ًگِ زاضز ٍ يب سَز ظيبزي ضا زض ثلٌس تَاًس ثبظاض فطٍش ذَز  زض هحيظ وست ٍ وبض، يه ضطوت ًوي

ّبي زست  (. يىي اظ ضا32ُ: 1388هست ثِ زست آٍضز؛ هگط آى وِ ًَآٍضي زاضتِ ثبضس )زاستبًي، 

ّب استفبزُ اظ سطهبيِ هطتطيبى است. هطتطيبى وسبًي ّستٌس وِ  يبثي ثِ ًَآٍضي زض ذسهبت زض ّتل

ّب ٍ ًمغِ  هٌبست ثطاي استفبزُ اظ زيسگبًُمبط لَت ٍ ضؼف ضوب پيص آًْبست ٍ ثب عطاحي ضٍش 

تَاى ثِ ايي هْن زست يبفتِ ٍ ًسجت ثِ ثْجَز زض اضائِ ذسهبت السام ًوَز. ثسيبضي  ًظطّبي آًْب هي

ّبي سبظهبى ضا ثسٍى  وِ آًْب ضؼف وٌٌس زض حبلي ّب هطتطيبى ًبضاضي ضا هعاحن تلمي هي اظ سبظهبى

وٌس تب ذسهبت  ّب فطاّن هي ٍ ايي فطغتي ثطاي سبظهبىزٌّس  غطف ّعيٌِ زض اذتيبض ضوب لطاض هي

ذَز ضا ثْجَز زٌّس. ّتل ٍ ذسهبت البهتي ثِ ػٌَاى غٌؼتي ذسهبتي يىي اظ اضوبى هْن غٌؼت 

زّس ٍ ًيبظ ثِ سطهبيِ ٍ اعالػبت هطتطي ثطاي ايي ًَع هَسسبت ذسهبتي  گطزضگطي ضا تطىيل هي

ّب ٍ ضىبيبت  تَاًٌس اظ ًمغِ ًظطّب ٍ گاليِ ٌبى ّتل هيضطٍضت ثيطتطي زاضز. ثٌبثطايي هسيطاى ٍ وبضو

اًَاع هطتطيبى ثطاي ثْجَز ثرطيسى ثِ ذسهبت ذَز استفبزُ ًوبيٌس. ثط ايي اسبس تحميك حبضط ثب 

ّسف تبويس ثط استفبزُ اظ اًَاع هطتطي زض تٌَع ثرطيسى ثِ ذسهبت ثِ ثطضسي ًمص اًَاع هطتطي زض 

  وٌس. طاي افعايص ًَآٍضي زض اضائِ ذسهبت ثِ هطتطيبى ّتل اضائِ هيًَآٍضي پطزاذتِ ٍ ضاّىبضّبيي ث

 

 هزٍری بز هباًي ًظزی

ّب ضا ثب ضىبيبت هطتطيبى هَاجِ وطزُ ٍ آًْب ضا  اهطٍظُ هحيظ هتالعن ثبظاضّب، ثسيبضي اظ ضطوت

فطت ٍوبضّب هبًٌس هسب اًس. زض ثطذي اظ وست هججَض ثِ اضتمبي ويفيت هحػَالت ٍ ذسهبت ذَز ًوَزُ

ّب  ٍ گطزضگطي، اضائِ ذسهبت ثْتط ثِ هطتطيبى ثِ ػٌَاى ػبهلي اسبسي ٍ تبثيطگصاض زض ػولىطز ضطوت

(. ثطاي تجبضت زض سغح جْبًي، ضضبيت هطتطي اظ 99: 2011ضَز )ضبّيي، جٌتيبى،  هحسَة هي

ِ تجليغبت اّويت ظيبزي ثطذَضزاض است، ظيطا ضضبيت هيعاى ذطيس ٍ سْن ثبظاض ضا افعايص زازُ، هٌجط ث

ضَز. زض همبثل، ًبضضبيتي هطتطي  زّبى ثِ زّبى هثجت ضسُ ٍ هٌجط ثِ ثبظگطت زٍثبضُ هطتطي هي

سجت ذَاّس ضس؛ تىطاض ذطيس هتَلف ضسُ، تجليغبت زّبى ثِ زّبى هٌفي غَضت گطفتِ، وبالّبي 

 هطجَػي ثيطتط ٍ ضىبيت اظ ذسهبت ٍ وبالّب افعايص يبثس. زض ثبظاض ذسهبت، هطتطيبى فمظ



 10...................................................................... ّا ضٌاسي هطتزی ٍ ًقص آى در ًَآٍری در ّتل ًَع

 

وٌٌسُ اظ ذسهبت ًيستٌس ثلىِ زض فطايٌس تَليس ًيع زذبلت زاضتِ ٍ اگط زض اضائِ ذسهبت  استفبزُ

گصاضز ثلىِ ثط هيعاى ضضبيت هطتطيبى زض  هطىلي ثِ ٍجَز آيس، فمظ ثط ويفيت ذسهبت تبثيط ًوي

 (.32: 2006ٍ ّوىبضاى،  1گصاضز )تبوس هىبى اضائِ ذسهبت ًيع تبثيط هي

طاى ًيبظ ثِ تَضيح ثيطتطي ًساضز، ضضبيت ووتط گطزضگطاى ثِ تػَيط آًْب اّويت ضضبيت گطزضگ

 ّبي ظهيٌِ اظ همػس تبثيط گصاضتِ ٍ هَجت تجليغبت زّبى ثِ زّبى هٌفي ذَاّس ضس. ثٌبثطايي ثبيس

ٍ ػَاهلي وِ ًمص وليسي زض ضضبيت يب ًبضضبيتي  هَضز وبٍش لطاض گطفتِ گطزضگطاى ًبضضبيتي

غَضت ثگيطز. هَاز  ثط ايي اسبس ضيعي ضسُ ثطًبهِ ذَة الساهبت ٌبسبيي ٍگطزضگطاى زاضز هَضز ض

غصايي ٍ البهت يىي اظ هَاضز اغلي زض تبهيي ضضبيت يب ايجبز ًبضضبيتي زض همبغس گطزضگطي ثَزُ ٍ 

 (. 75: 2003، 3تي ويِ 2اًتظبضات اظ ويفيت آى هٌجط ثِ ضضبيت يب ًبضضبيتي ذَاّس ضس )آوبهب

ضَز هطتطي  ذطيس هطتطي، آذطيي گبم، ضفتبض ذطيس لجلي است ٍ هطرع هيزض فطايٌس تػوين 

 ذسهبت، پس اظ هػطفّبي پيبهسّبي ضفتبضي،  اظ ذطيس لجلي ذَز ضاضي يب ًبضاضي است. هغبثك هسل

است. پس اظ اضظيبثي ويفيت ذسهبت، اگط هطتطي استٌجبط وٌس  ذسهبت تجطثِ اضظيبثي، هطحلِ اٍل

ظ سغح هغلَة است هطتطي ًبضاضي ضسُ ٍ اگط ازضان اظ ويفيت ذسهبت وِ ػولىطز ذسهبت ووتط ا

 . (809: 2006، 4)وبتلط ٍ ولطزضيبفت ضسُ ثسيبض پبييي ثبضس هطتطي ػػجبًي ذَاّس ضس 

ٍلتي زض اضائِ ذسهبت ثِ هطتطي وَتبّي غَضت ثگيطز ايي ضبًس ضا ثِ هطتطي ذَاّس زاز وِ 

گيطي هطتطيبى ثطاي ذطيس  يىي اظ ػَاهلي است وِ تػوينًبضاضي ٍ يب حتي ػػجبًي ضَز. ًبضضبيتي 

ّب اهطي حيبتي ٍ هْن است. ٍ اوثط  زّس. ذطيس زٍثبضُ ثطاي هَفميت سبظهبى زٍثبضُ ضا وبّص هي

ّبي زيگط ًبضاحتي ذَز ضا ثطٍظ   هَالغ هطتطيبى لجل اظ تطن ضطوت ٍ ضفتي ثِ سوت ضطوت

ٍاوٌص اظ ذَز ًطبى ذَاّس زاز ثؼضي اظ هطتطيبى زض همبثل ذسهبت ثس هطتطي زٍ ًَع  زٌّس. ًوي

ًبضضبيتي ذَز ضا اظ عطيك ضىبيت ٍ اػتطاؼ ثِ ػطضِ وٌٌسگبى اػالم زاضتِ ٍ ػسُ زيگطي اظ 

 (.225: 2012ٍ ّوىبضاى،  5هبًٌس )ليَ هطتطيبى ًبضاضي ضىبيت ًىطزُ ٍ سبوت هي

جل اظ اًجبم ذطيس ثَزُ ٍ ، اًتظبضات ًبضي اظ ثبٍضّب ًسجت ثِ هحػَل ل6عجك تؼطيف اٍليَض

ٍ  7ًبضضبيتي ًبضي اظ ػسم تبئيس اًتظبضات لجل اظ ذطيس، پس اظ اًجبم ذطيس است )فطگَسي

(. ًبضضبيتي ثِ ػٌَاى يه هَلؼيت ًبضاحت وٌٌسُ ػبعفي/ ضٌبذتي ًبضي اظ 120: 2011، 8جبًستَى

گطزز. ثٌبثطايي  تؼطيف هياي وِ هطتطي پطزاذت وطزُ،  همبيسِ فطايٌس ذطيس يب هػطف زض لجبل ّعيٌِ

ٌّگبهي وِ  (.225: 2012ٍ ّوىبضاى،  9ًبضضبيتي ضبهل، فطايٌس ضٌبذتي ٍ فطايٌس ػبعفي است )ليَ
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افتس. اگط  ضَز، ًبضضبيتي اتفبق هي اًتظبضات ثطآٍضزُ ًطسُ ٍ ويفيت ذسهبت غيطلبثل لجَل تلمي هي

يت ثرص ثَزُ ٍ ًبضضبيتي ضخ اًتظبضات اظ ػولىطز ثيطتط ثبضس ذسهبت زضيبفت ضسُ ووتط ضضب

 (.100: 2011ذَاّس زاز )ضبّيي، جٌتيبى، 

 

 رضایت هطتزیاى

ّب ًرست ثِ تجييي هفَْم ضضبيت پطزاذتِ  ثطاي ثطضسي ًبضضبيتي هطتطيبى )گطزضگطاى( ّتل

ّبي  اي ضفتبضي است وِ اظ عطيك اثؼبز احسبسي ٍ ضٌبذتي فؼبليت پسيسُ هطتطيبىضضبيت ضَز.  هي

اظ عطيك اضظيبثي  هطتطيضَز. ضضبيت ولي  يبثي ػٌبغط ٍ اضىبل هتؼسز همػس ايجبز هيٍ اضظ هطتطي

تطيي ػَاهل زض  هْن اظگيطز ٍ يىي  ّبي هتفبٍت همػس، هجٌي ثط اًتظبضات ضىل هي اٍ اظ ٍيژگي

وِ اظ  گطزز يه همػس ثِ ضضبيت آًْب اظ البهت لجلي زض آًجب ثط هي ثِهطاجؼِ هجسز گطزضگطاى 

ّبي گطزضگطي ٍ اضظيبثي ػٌبغط ٍ اضىبل هتؼسز همػس ايجبز  احسبسي ٍ ضٌبذتي فؼبليت عطيك اثؼبز

ّبي هتفبٍت همػس، هجٌي ثط اًتظبضات  ضَز. ضضبيت ولي گطزضگط اظ عطيك اضظيبثي اٍ اظ ٍيژگي هي

تطيي ػَاهل زض هطاجؼِ هجسز گطزضگطاى اظ يه همػس ثِ ضضبيت آًْب اظ گيطز ٍ يىي ثِ هْن ضىل هي

  (.54: 2010، 2، گطائ1َ)آلگطُ گطزز ت لجلي زض آًجب ثط هيالبه

)هطتطيبى( ٍ ضٌبذت  تَسؼِ ٍ هَفميت زض گطزضگطي ثسٍى زض ًظط گطفتي ضضبيت گطزضگطاى

تطيي ػَاهل ضلبثتي ٍ ثْتطيي  هٌسي گطزضگطاى اظ هْن ػَاهل هَثط ثط آى هوىي ًيست. ضضبيت

 چطا(. 53)ّوبى:  ضَز هحسَة هيضبذع ثطاي تضويي وست هٌفؼت التػبزي ٍ تَسؼِ 

گيطي ضضبيت گطزضگط زض سغح همػس الظم است؟ زاليل هتؼسزي ًطبى زٌّسُ اّويت اضظيبثي  اًساظُ

 (:3: 2002)فبستط،  وِ اّن ايي زاليل ػجبضتٌس اظ استضضبيت گطزضگطاى اظ همػس 

بثي همبغس ّبي هرتلف زض اضتجبط ثب گطزضگطي، غطف ثبظاضي ّبي ظيبزي تَسظ اضگبى ّعيٌِ -

ّبي جعيي ثبظاضّبي ّسف ٍ تجليغبت گستطزُ ٍ پيطجطزي زض  گطزز وِ ضبهل پيوبيص گطزضگطي هي

وِ ايي تجليغبت ثِ اّساف هَضز اًتظبض  استّب لبثل تَجِ  ضَز. ظهبًي ايي تالش همبغس گطزضگطي هي

 ّسف ثبضس. گصاضي ضسُ ضسيسُ ٍ هحػَل اضائِ ضسُ هغبثك ثب ًيبظّبي ثبظاض يؼٌي هربعجبى ّسف

وٌٌس  ّبي ثعضي زض غٌؼت گطزضگطي ًيبظ ثِ تىطاض فطٍش ٍ فطٍش جسيس ضا احسبس هي سبظهبى -

ّبيطبى  ٍ ثطاي ايي اهط ًيبظهٌس تضويي ضضبيت گطزضگطاى اظ ثطآٍضزُ ضسى ًيبظّب، اًتظبضات ٍ ذَاستِ

 .ّستٌساظ هحػَالت اضائِ ضسُ ٍ توبيل تَغيِ همػس ثِ زيگطاى جْت ثبظزيس 

 گطزز. ضيعي ضاّجطزي زض آيٌسُ هي گيطي ضضبيت هؼيبضي ثطاي فطايٌس ثطًبهُِ اًساظ -

ِ ّبيي ثطاي اعويٌبى اظ ث نسزض حبل حبضط غٌؼت گطزضگطي زض حبل توطوع ثط ضٍي هىبًي -

گيطي ضضبيت هطتطيبى هؼيبضي  ىطزضبى است. اًساظُلوبضگيطي استبًساضزّبيي هٌبست، ثطاي تبئيس ػو

                                                           
1 Alegre 
2 Garau 
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ّب  چِ وِ هَضز ًيبظ ايي حطفِ است ضا زض اذتيبض ضطوت ىطز ضطوت ٍ آىضا جْت همبيسِ ثيي ػول

 زّس. لطاض هي

ّبي فؼبل زض ظهيٌِ گطزضگطي ذَز ضا ثب زيگطاى ثْتط  ثب يه هؼيبض اضظيبثي هٌبست، ضطوت -

ّب ثب آگبّي اظ ٍضؼيت هَجَز ذَز سؼي زض ثْجَز ٍضؼيت ذَز  همبيسِ ذَاٌّس وطز ٍ ضطوت

 ذَاٌّس ًوَز.

 

 ى ًاراضيهطتزیا

وٌس. زض  آيس ٍلي هب ضا ثْتط هي وس اظ آى ذَضص ًويضىبيت هطتطي هثل زاضٍيي است وِ ّيچ

ٍالغ ضىبيت هطتطي هثل زاضٍي پيص گيطي ػول وطزُ ٍ اعالػبت هفيسي زض ثبضُ هطىالت ثِ 

ضَز وِ زض فطايٌس ضوب،  گيطز هطرع هي ًوبيس ٍ ظهبًي وِ ضىبيت اًجبم هي ٍجَز آهسُ اضائِ هي

ّب وبال يب ذسهتي ضا ثِ  هحػَل ضوب ٍ يب اضتجبط ضوب چِ ذغبيي ضٍي زازُ است. زض ٍالغ ضطوت

ًوبيٌس ٍ هجلغي وِ  فطٍضٌس ثلىِ پيطٌْبز ٍ ضاُ حل هطىلي ضا ثِ هطتطي اضائِ هي هطتطي ًوي

وٌس ثطهجٌبي ضضبيت حبغل اظ آى هحػَل زض  هطتطي ثبثت وبال يب ذسهت ثِ ضطوت پطزاذت هي

ثب حل هطىلص است. ثسيي هؼٌي وِ هطتطي ّويطِ ثِ زًجبل ثْتطيي جبًطيي ثطاي ضفغ اضتجبط 

ًبضضبيتي ذَز ثَزُ ٍ اگط هحػَل ثْتطي ضا يبفت آى ضا ذَاّس ذطيس. زض ّط ثبض هػطف يه وبال يب 

ّبي  ضَز ايي ًبضضبيتي تجطثِ يب ثطٍظ ضفتبضي ذبظ ثِ ضٍش ذسهت، ٍلتي هطتطي ًبضاضي هي

 (. 120: 2011، 2، جبًستَى1گيطز )فطگَسي هرتلفي غَضت هي

هطتطيبى ًبضاضي هوىي است ػػجبًيت ذَز ضا ثب ّته حطهت ٍ ضفتبض ًبضبيست ػليِ ضطوت 

اثطاظ زاضًس يب هوىي است زض همبثل ػسم ضضبيت ذَز؛ سىَت وطزُ، تجليغبت زّبى ثِ زّبى هٌفي 

وٌس  ي وِ ثيطتط ايي ضفتبضّب ثطٍظ پيسا هياًجبم زازُ، اظ ضطوت ضىبيت وطزُ ٍ يب ًبزيسُ ثگيطًس. ظهبً

)ثِ ٍيژُ، ضىبيت اظ ضطوت( ثطاي ضطوت هٌبست ًجَزُ ٍ اثطات ثسي هوىي است ثطاي ضطوت زاضتِ 

ثبضس وِ اظ ضفتبضي ثِ ضفتبض زيگط هتفبٍت است. ضفتبضّبيي هبًٌس سىَت ٍ تطن ضطوت ٍ ضٍي آٍضزى 

ُ ٍ اثطات هٌفي ظيبزي ثطاي ضطوت ًساضتِ ثِ ػطضِ وٌٌسُ زيگط هوىي است ظيبز ذغطًبن ًجَز

ثبضس. اهب ضفتبضّبيي هبًٌس ضىبيت اظ ضعوت هوىي است اثطات هٌفي ثسيبض ثسي ثطاي ضطوت زاضتِ 

ضَز ثلىِ جصة هطتطي جسيس زض آيٌسُ ضا  ثبضس وِ ًِ تٌْب ثِ اظ زست زازى هطتطي فؼلي هٌجط هي

ّب ثبيس ثِ ذَثي ػَاهلي ضا وِ  است وِ ضطوتًيع ثب هطىل هَاجِ ذَاّس وطز ٍ ايي ثِ هؼٌي ايي 

گطزز ضا ضٌبسبيي وطزُ ٍ اظ ثطٍظ ضفتبضّبي ذغطًبن جلَگيطي ًوَزُ ٍ  هَجت ًبضضبيتي هطتطي هي

  (.82: 4،2012، ويطتي3يب آى ضا وبّص زٌّس )آگطاٍال

                                                           
1 Ferguson 
2 Johnston 
3 Agrawal 
4 Keerthi 
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وٌبى اي الظم ثطاي وبض ّبي پبيِ ّب ثِ اّويت ضضبيت هطتطي پي ثطزُ ٍ آهَظش ثسيبضي اظ ضطوت

ّب غطفب ثِ جٌجِ ضؼبضي ضضبيت  زٌّس. زض ايي هيبى ثسيبضي اظ ضطوت ذَز ضا زض اٍلَيت لطاض هي

زٌّس. ًتبيج تحميمي زض ايي  ّبي هطتطيبى ثِ آًْب تطتيت اثط ًوي اوتفب ًوَزُ ٍ پس اظ زضيبفت ضىبيت

  وٌٌس،  ًوي زضغس هطتطيبى ًبضاضي اظ ضطوت ضىبيت 96عَض هتَسظ  ( ث1ِظهيٌِ ًطبى زازُ وِ )

زضغس ثب ثيص  13ًفط زيگط زض هيبى گصاضتِ ٍ  10الي  9( افطاز ثِ عَض هتَسظ هطىل ذَز ضا ثب 2)

( هطتطيبًي وِ هطىل ضبى حل ضسُ است، ثِ عَض 3وٌٌس، ) ًفط زضثبضُ هطىل ذَز غحجت هي 20اظ 

غس ضىبيت زض 54-70( 4ًوبيٌس ٍ ) ثرص ذَز غحجت هي ًفط زضثبضُ تجطثِ ضضبيت 5هتَسظ ثب 

ضبى حل ضَز ثب ضوب هؼبهلِ ذَاٌّس وطز. ايي اضلبم زض هَضز وسبًي وِ  وٌٌسگبى اگط هطىل

زضغس است. ايي آهبض هَيس آى است هطتطيبى ًبضاضي زض  95گطزز،  ضبى ثِ سطػت حل هي هطىل

ي هسبلِ ّب ثبيس ثِ اي وٌٌس. ثٌبثطايي ضطوت همبيسِ ثب هطتطيبى ضاضي، تجطثِ ذَز ضا ثيطتط ثبظگَ هي

تَجِ ًوبيٌس وِ زاضتي ٍاحس ضىبيت هطتطيبى ثب حل هطىالت احتوبلي آًْب ثطاي ضطوت هفيس ٍ 

 (.74: 1390سَز آٍض ذَاّس ثَز )زّسضتي، فيبضي، 

ضَز. زٍ ًتيجِ ضايج زض ايي ظهيٌِ،  ثؼضي ًتبيج ًبهغلَة ثِ هطتطيبى ًبضاضي ًسجت زازُ هي

الؼولي وِ  تبهيي وٌٌسگبى ذسهبت است. سَهيي ػىس استفبزُ اظ ضبيؼبت زّبى ثِ زّبى هٌفي ٍ

تَاًس اظ  ووتط هطسَم است، ايجبز حس اًتمبم جَيي ٍ همبثلِ ثِ هثل زض هطتطيبى است. ايي حس هي

ضبيؼبت زّبى ثِ زّبى هٌفي ضطٍع ثِ ذسبضات فيعيىي ٍ ثطگعاضي تظبّطات ثعضي ثيبًجبهس. ضٍش 

طز ثلٌس هست آًطا تؼييي ذَاّس وطز. ثيطتط ّبي يه ضطوت ػولى ثطذَضز ٍ هسيطيت ضىبيت

تط ثطاي ضىبيت  هطتطيبى سؼي زاضًس ثب ضىبيت وطزى ضطايظ ًبهغلَة ضا اظ ثيي ثجطًس. زاليل پيچيسُ

زلي ثب زيگطاى. غطف ًظط وطزى ػجبضتٌس اظ: وبّص فطبض، ثِ زست گطفتي زٍثبضُ وٌتطل اٍضبع ٍ ّن

عَض وبهل ضاضي ًيست ٍ ثِ ًفغ ضطوت است وِ تطي ثِزّس وِ هط اظ ػلت ضىبيبت، ًتيجِ ًطبى هي

زاًٌس چِ ثبيس  ثساًس ايي اتفبق چطا افتبزُ است. ثسيبضي اظ هطتطيبى ًبضاضي ّن ثِ زليل آى وِ ًوي

 (. 74: 1390وٌٌس )زّسضتي، فيبضي،  اي ًرَاّس زاضت، ضىبيت ًوي وٌٌس ًتيجِ ثىٌٌس ٍ يب فىط هي

 

 ًَآٍری

ضَز ايي زيسگبُ زض  ّب تلمي هي هْن ٍ هَثط زض ثْجَز ػولىطز سبظهبىًَآٍضي يىي اظ ػَاهل  

(. ًَآٍضي زض ثستط هحيغي 3: 2009، 2، ّيژزى1ّبي هرتلف تبييس ضسُ است )استَفطًظطيِ

( ًَآٍضي ثط فطآيٌس 1986ٍى ) زي (. ثِ ثبٍض ٍى247: 2010وٌس )ايَة ٍ ّوىبضاى،  يبزگيطًسُ ضضس هي

ّبي جسيس استَاض است. هطبثِ ايي  ، پطٍضش، استفبزُ، تجييي ٍ تؼسيل ايسُاي اظ اضائِ ايسُ پيچيسُ

(، ٍست ٍ فبض 2004پطزاظاى اظ جولِ جبًسَى، ٍيلجطت ٍ ٍست ) زيسگبُ زض وبض ثسيبضي اظ ًظطيِ

                                                           
1 Stoffers 
2 Heijden 
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ضَز. ثِ ثبٍض  ( زيسُ هي2006(، وبضهلي ٍ ٍيسجطي )1994(، اسىبت ٍ ثطٍس )1988(، وبًتط )1989)

ّبي جسيس ضا تَغيف وٌس ثلىِ ثبيستي ثِ هؼطفي  ٌْب ثبيستي فطايٌس شٌّي ايجبز ايسُآًْب ًَآٍضي ًِ ت

(. 408: 2013، 1ّبي جسيس ثب ّسف ثْجَز ػولىطز سبظهبًي ًيع ثپطزاظز )تبضبى ٍ ثىبضگيطي ايسُ

( هؼتمسًس وِ ثسيبضي اظ هغبلؼبت ػوستب ثط ايجبز 2002( ٍ هه آزام ٍ هه وللٌس )2002هَهفَضز )

وٌٌس زض حبلي وِ ًَآٍضي ثيطتط تبويس ثط اجطا ٍ ثِ  لِ ظَْض ايسُ زض ًَآٍضي تبويس هييب هطح

ّبي وبضي  گيطي ظهيٌِ ( وبضوٌبًي وِ زض تَسؼِ ٍ ضىل1998ّب زاضز. ثِ ثبٍض اهبثيل ) وبضگيطي ايسُ

سيس ّبي ج سْن زاضًس ثِ ٍالغ ثِ ًَآٍضي سبظهبًي اظ عطيك ضفتبضّبي ًَآٍضاًِ ٍ ثِ وبضگيطي ايسُ

    ضَز وِ  ( ضفتبض ًَآٍضاًِ ثِ ضفتبضي اعالق هي1990ًوبيٌس. ثٌبثطايي ثِ ثبٍض فبض ٍ فَضز ) ووه هي

ّبي جسيس  ّبي جسيس ٍ هفيس، فطايٌسّب، تَليسات ٍ ضٍيِ عَض هستمين ثِ ايجبز ٍ ثِ وبضگيطي ايسُثِ

ضَز وِ ثِ  ضّبيي اعالق هيپطزاظز. ثٌبثطايي ضفتبض ًَآٍضاًِ هفَْهي چٌس ثؼسي ثَزُ ٍ ثِ ضفتب هي

 (.408: 2012، 2فطايٌس ًَآٍضي زض سبظهبى ووه ًوبيس )زٍٍضگط

 

 اًَاع ًَآٍری

ّب ثِ  ّبي هتؼسزي زض هَضز اًَاع ًَآٍضي اضائِ ضسُ است. زض يىي اظ ايي ًَع ضٌبسي ًَع ضٌبسي

اظ: ًَآٍضي هجتٌي ثط ًَآٍضي اظ زيس وبضآفطيٌي پطزاذتِ ضسُ وِ اظ ايي ضٍيىطز اًَاع ًَآٍضي ػجبضتٌس 

فطايٌس جسيس، تغييط زض ليوت ٍ هَاز اٍليِ، ثبظاض جسيس ٍ ًَآٍضي هٌتْي ثِ سبظهبى  تَليس جسيس، 

 (. 146: 2011جسيس )ضازفط ٍ جْبًگيط، 

ضَز.  ضٌبسي زيگط ًَآٍضي ثِ ًَآٍضي ػبزي يب سٌتي ٍ ًَآٍضي استطاتژيه تمسين هي زض ًَع

ّبي  ّبي ذسهبت يب هسل ّبي ضضس، تَليسات جسيس، هسل ز استطاتژيًَآٍضي استطاتژيه ثِ هؼٌي ايجب

ّبي جسيس ثِ هطتطيبى غَضت  تجبضي است وِ ثب ّسف اضائِ هحػَل ٍ ذسهبت جسيس ٍ تَليس اضظش

گيطز. ًَآٍضي سٌتي، ثط ظهبى حبل ٍ آيٌسُ توطوع زاضز ٍ اهطٍظ ضا ًمغِ ضطٍػي ثطاي فطزا تلمي ٍ  هي

ّبي تجبضي ٍ تَليسي زاضز،  وٌس، توطوع ثط هحسٍزيت لِ ضٍي تبويس هيثط ٍضؼيت تسافؼي ٍ زًجب

ّب ضا اظ  وٌس ٍ زازُ ضيعي ذغي ٍ سٌتي تجؼيت هي ّبي ثطًبهِ هجتٌي ثط ًَآٍضي تسضيجي است، اظ هسل

وٌس. زض ًَآٍضي استطاتژيه ًمغِ ضطٍع ثب توطوع ثط ّسف ًْبيي ٍ  هٌبثغ سٌتي ٍ هلوَس جستجَ هي

ّبي ثلٌسهست پلي اظ گصضتِ ثِ حبل ظزُ  گيطز سپس ثب ضٌبسبيي فطغت هي ًمغِ پبيبًي ضىل

وٌس، ثِ زًجبل ايجبز فضبي ضلبثتي جسيس است،  ّبي ٍ تغييطات اًمالثي تبويس هي ضَز، ثط حطوت هي

ضيعي الْبهي ٍ ذالق تبويس ٍ اظ هٌبثغ غيط هؼوَل  ّبي ثطًبهِ ًَآٍضي ثٌيبزي توطوع زاضز، ثط هسل

(. زض ايي تحميك اظ ثيي اًَاع ًَآٍضي ثِ 20: 2013وٌس )ضبضثي ٍ ّوىبضاى،  استفبزُ هيثطاي ًَآٍضي 

                                                           
1 Taşan 
2 Duverger 
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هسيطيت پطزاذتِ  زض فطآيٌس ٍ ًَآٍضي زض هحػَل، ًَآٍضي ٍ ًَآٍضي زض سِ ثؼس ًَآٍضي زض ذسهبت

 ضَز. هي

ت ذسهب بياضتمبء هحػَالت  بي سيذسهبت جس بيثِ هحػَالت ٍ  ،يًَع ًَآٍض ياي :هحصَل یًَآٍر

سبظهبى  يتَاًس ثطا يوِ ه است يًَآٍض ييتط جيٍ ضا ييپطوبضثطزتط يًَع ًَآٍض يياًجبهس. ا يه يلجل

 .(90: 2006)هيَظ، ازوَئيست،  سَزهٌس ثبضس بضيثس

 يّب ػٌَاى هثبل زض ثرص زض سبظهبى ثِ بفتِيثْجَز  يٌسّبيثِ فطآ يًَآٍض ييا :ٌذیفزا یًَآٍر

ٍ  يثط ثْجَز اثطثرط يًَع ًَآٍض ييا ضَز. يهٌتج ه غيطُ ٍ يَض هبلاه ،يهٌبثغ اًسبً تيطيهس بت،يػول

زض  طييتغ بيٍ  ييٍ ًَ سيجس ٌسيضٍش ٍ فطآ جبزيٍ ثب ا ٌسيٍضظز ٍ ثب ثْجَز زض فطآ يه سيتبو ييوبضا

سبظهبى  ططفتيپ تيوبض، اضتمب، ثْجَز هحػَل ٍ ذسهبت ٍ زض ًْب بىيسجت ثْتط ضسى جط ٌس،يفطآ

 .)ّوبى( گطزز يه

ثرطس ٍ ثب تغييط ٍ ايجبز  ايي ًَع ًَآٍضي، ضٍش هسيطيت سبظهبى ضا ثْجَز هي: آٍری در هذیزیتًَ

ضٍش، سجه ٍ سبذتبض هسيطيتي ًَ زض ضيَُ هسيطيتي هَجَز زض سبظهبى هَجت تحَل ٍ ًَآٍضي 

 . (828: 2008 ،ثيطويٌطبٍ، هيطل) ضَز هي

 

 هذل هفَْهي تحقيق 

( ٍ زض 2012زٍٍضگط )زض هَضز اًَاع هطتطيبى اظ زيسگبُ  ثطاي زستيبثي ثِ هسل هفَْهي تحميك،

(، ضبضثي ٍ ّوىبضاى 2010ايَة ٍ ّوىبضاى )  (،2009سبفتط ٍ ّيژزى ) ّبي هَضز ًَآٍضي اظ زيسگبُ

 .استفبزُ ضسُ ٍ اظ تطويت ايي زٍ هَلفِ هسل ضىل گطفتِ است (2013( ٍ تبضبى )2013)
 

 
 

 : هذل تجزبي تحقيق )ًقص اًَاع هطتزی در ًَآٍری(1ضوارُ ًوَدار 
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 تحقيق ّای فزضيِ

 زاضي زاضًس. هطتطيبى ػبزي ثط ًَآٍضي زض ذسهبت ٍ هحػَل، فطآيٌس ٍ هسيطيت تبثيط هؼٌي -1

 زاضي زاضًس. تبثيط هؼٌي هطتطيبى ضاضي ثط ًَآٍضي زض ذسهبت ٍ هحػَل، فطآيٌس ٍ هسيطيت -2

 زاضي زاضًس. ي زض ذسهبت ٍ هحػَل، فطآيٌس ٍ هسيطيت تبثيط هؼٌيهطتطيبى ًبضاضي ثط ًَآٍض -3

 زاضي زاضًس. تبثيط هؼٌيگط ثط ًَآٍضي زض ذسهبت ٍ هحػَل، فطآيٌس ٍ هسيطيت  هطتطيبى همبيسِ -4

 زاضي زاضًس. هطتطيبى هٌتمس ثط ًَآٍضي زض ذسهبت ٍ هحػَل، فطآيٌس ٍ هسيطيت تبثيط هؼٌي -5

 

 رٍش تحقيق

ّوجستگي است. جبهؼِ  -ف، وبضثطزي ٍ اظ ًظط هبّيت ٍ ضٍش تَغيفيتحميك حبضط اظ ًظط ّس

ثَزُ وِ اظ ثيي آًْب ثط اسبس جسٍل  ًفط 130 ثِ تؼسازّبي اضزثيل  آهبضي هسيطاى ٍ وبضوٌبى ّتل

ّبي تحميك  ثب تَجِ ثِ هَضَع، ّسف ٍ فطضيِ .ًفط ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبضي اًتربة ضسًس 97هَضگبى 

ّبي تحميك، اظ آهبض تَغيفي  ى ثطاي تجعيِ ٍ تحليل ٍ آظهَى فطضيِاظ ضطيت ّوجستگي پيطسَ

)هيبًگيي ٍ اًحطاف هؼيبض( ٍ استٌجبعي )ّوجستگي پيطسَى ٍ تحليل ضگطسيَى چٌس هتغيطُ ثِ ضٍش 

افعاض  ثيي زض لبلت ًطم ٍضٍز هىطض( ثطاي تؼييي هيعاى تجييي هتغيط هالن اظ عطيك هتغيطّبي پيص

ًبهِ گطزآٍضي  اي، پطسص ّب پس اظ هغبلؼبت وتبثربًِ آٍضي زازُ.جْت جوغاستفبزُ ضس SPSSآهبضي 

استفبزُ گطزيس ٍ  (2012ًبهِ استبًساضز زٍٍضگط ) ثطاي ثطضسي ًَع ضٌبسي هطتطيبى اظ پطسصضس. 

( استفبزُ ضس. ثطاي تؼييي اػتجبض ٍ 2010) 2ٍ پبضاهيتب 1ًبهِ وبهيٌگس ثطاي سٌجص ًَآٍضي اظ پطسص

ًَع هطتطيبى ثطاي هتغيطّبي ايي ضطيت  بهِ اظ ضطيت آلفبي وطًٍجبخ استفبزُ ضسً پبيبيي پطسص

ًبهِ اظ پبيبيي ذَثي ثطذَضزاض است.  پطسصزّس  زست آهس وِ ًطبى هيثِ 84/0ثطاي ًَآٍضي  ٍ 89/0

 هطتطيهفبّين هَضز آظهَى زض ايي تحميك اًَاع هطتطي ٍ ًَآٍضي ّستٌس وِ هطتطي ثِ پٌج ًَع 

هٌتمس تمسين ضسُ ٍ زض هَضز ًَع آٍضي سِ ًَع ًَآٍضي زض  گط ٍ ًبضاضي، همبيسِ ضاضي، ػبزي،

ّبي پرص ضسُ هَضز  ًبهِ ذسهبت ٍ هحػَل، ًَآٍضي زض فطآيٌس ٍ ًَآٍضي زض هسيطيت زض پطسص

  آظهَى لطاض گطفتِ است.

 

  ّای تحقيق یافتِ

ّب ًطبى  پبسد زٌّسُ يسٌ غيزض هَضز تَظ يفيآهبض تَغ ليٍ تحل ِيتجعاظ زست آهسُ ِ ث جيًتب

زضغس  17سبل،  40تب  31زضغس ثيي  28سبل،  30زضغس ووتط اظ 42 گبى،پبسد زٌّس هيبىاظ    ؛زاز

زضغس ظى ٍ اظ ايي  24زضغس هطز ٍ  76 سبل سي زاضتٌس. 50زضغس ثبالي  13سبل ٍ  50تب  41ثيي 

 التيتحػ عاىيهَضز ه زست آهسُ زضِ ث جيًتبزضغس هجطز ثَزًس.  23زضغس هتبّل ٍ  77تؼساز 

                                                           
1 Cummings 
2 Paramita 



 1394 سهستاىدّن، پاًشی  م، ضوارُچْارسال ریشی ٍ تَسؼِ گزدضگزی، ی بزًاهِ... هجلِ..........17

 

زضغس ليسبًس ٍ  14زضغس فَق زيپلن،  12زضغس پبسد زٌّسگبى زيپلن ٍ ظيطزيپلن،  68ًطبى زاز؛ 

        وِ ًطبى زازًيع سبثمِ وبض  ثسست آهسُ زض هَضز جيًتباًس.  زضغس فَق ليسبًس ٍ ثبالتط ثَزُ 6

 سبثمِ وبض زاضًس.سبل  20زضغس ثبالي  8سبل ٍ  20تب  11زضغس  28سبل، 10زضغس ظيط  64

  زضغس ضبغليي سبثمِ هسيطيتي زاضتٌس. 7ّوچٌيي 

ضاضي،  ػبزي، آهبض تَغيفي ثطاي استفبزُ اظ ًظطات ًَع هطتطي ثب پٌج ًَع ضبهل هطتطيبى

آهسُ است. زض ايي جسٍل همساض هيبًگيي، اًحطاف  1هٌتمس زض جسٍل ضوبضُ  گط ٍ ًبضاضي، همبيسِ

گيطي هطثَط ثِ ّبي اًساظُ ّب هطرع ضسُ است. اظ ضبذع ه اظ هَلفِهؼيبض ثِ تفىيه ثطاي ّط ي

 (، هطتطيبى77/3ضاضي ) (، هطتطيبى57/3ػبزي زاضاي هيبًگيي ) هتغيطّبي هستمل هطتطيبى

( 73/3هٌتمس زاضاي هيبًگيي ) ( ٍ هطتطيبى66/3گط زاضاي هيبًگيي ) همبيسِ (، هطتطيبى80/3ًبضاضي)

ػبزي زاضاي ووتطيي هيبًگيي  ضي زاضاي ثيطتطيي هيبًگيي ٍ هطتطيبىًبضا است. ثٌبثطايي هطتطيبى

ّب  است ثِ ايي هؼٌي وِ اظ ًظطات هطتطيبى ًبضاضي ثيطتط اظ اًَاع زيگط هطتطي زض ًَآٍضي زض ّتل

  ضَز ٍ ووتطيي استفبزُ اظ ًظطات هطتطيبى ػبزي است. اًحطاف هؼيبض هطثَط ثِ هَلفِ استفبزُ هي

( است. تؼساز هطبّسُ زض ّط 284/1زاضاي هيبًگيي ووتط )  ( ٍ هَلف086/1ِط )زاضاي هيبًگيي ثيطت

 است. 95ّب  وسام اظ ضبذع
 

 : آهار تَصيفي اًَاع هطتزی1جذٍل ضوارُ 

 هٌجغ: هحبسجبت تحميك حبضط

 

فطآيٌس  زض هحػَل، ًَآٍضي ٍ ذسهبت زض ثب سِ هَلفِ ًَآٍضي آهبض تَغيفي ثطاي ًَآٍضي زض ّتل

آٍضزُ ٍ همساض هيبًگيي، اًحطاف هؼيبض ثِ تفىيه ثطاي ّط  2هسيطيت زض جسٍل ضوبضُ  زض ٍ ًَآٍضي

 زض گيطي هطثَط ثِ هتغيط ٍاثستِ ًَآٍضيّبي اًساظُ ّب هطرع ضسُ است. اظ ضبذع لفِيه اظ هَ

هسيطيت زاضاي ووتطيي هيبًگيي  زض (، ًَآٍضي1250/4هحػَل زاضاي ثيطتطيي هيبًگيي ) ٍ ذسهبت

زاضاي   ( است. اًحطاف هؼيبض هطثَط ثِ هَلف8750/3ِ( ٍ ًَآٍضي زض فطايٌس زاضي هيبًگيي )8036/3)

( است. تؼساز هطبّسُ زض ّط 94233/0زاضاي هيبًگيي ووتط )  ( ٍ هَلف91577/0ِيي ثيطتط )هيبًگ

 ثَزُ است. 56ّب  وسام اظ ضبذع

 
 

 اًحزاف هؼيار هياًگيي گيزی ضاخص اًذاسُ

 284/1 57/3 هطتزیاى ػادی
 112/1 77/3 هطتزیاى راضي

 086/1 80/3 هطتزیاى ًاراضي
 083/1 66/3 گز هقایسِ هطتزیاى

 981/0 73/3 هطتزیاى هٌتقذ
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 ّای ًَآٍری : آهار تَصيفي هَلف2ِجذٍل ضوارُ 

 هٌجغ: هحبسجبت تحميك حبضط

 

استفبزُ  پيطسَىّبي تحميك اظ آظهَى ّوجستگي  ثِ هٌظَض آظهَى فطضيِ: ّا آسهَى فزضيِ

آهسُ است.  3ّب زض جسٍل ضوبضُ  ّب ٍ ضبذع ّط يه اظ هَلفِ . ًتبيج ثسست آهسُ زض هَضز ضس

ّب  هٌتمس زض ًَآٍضي ّتل گط ٍ ضاضي، ًبضاضي، همبيسِ ػبزي، هطتطيبىضبهل ثطضسي ًمص ّب  فطضيِ

ضاثغِ هثجت ٍ پٌج ًَع هطتطي ٍ ًَآٍضي زض ّتل ًطبى زاز ثيي   ًتبيجتجعيِ ٍ تحليل ضس. 

ّبي تحميك زض هَضز  يبفتِ تبييس ضس. 99/0ٍجَز زاضز ٍ ايي ضاثغِ زض سغح اعويٌبى  زاضي  هؼٌي

ثب ضاضي  هطتطيبى، 546/0ضطيت ًَآٍضي زض ّتل ثب ثب ػبزي  تطيبىهطثيي ّب ًطبى زاز،  فطضيِ

، ثيي 738/0ضطيت ًَآٍضي زض ّتل ثب ثب ًبضاضي  هطتطيبى، 677/0ضطيت ًَآٍضي زض ّتل ثب 

 ًَآٍضي هٌتمس ثب هطتطيبى ٍ ثيي 464/0ضطيت ّوجستگي ًَآٍضي زض ّتل ثب ثب  گط همبيسِ هطتطيبى

زاضي ٍجَز زاضز وِ ًطبى اظ تبييس ّوِ  اثغِ هستمين ٍ هؼٌيض 567/0ّوجستگي  ضطيت ثب ّتل زض

ثِ ايي هؼٌي وِ ّط  هستمين استًَآٍضي زض ّتل چٌيي ضاثغِ ثيي هتغيطّب ثب  ّنّب زاضز.  فطضيِ

زاضي زاضًس زض ايي ثيي ًمص هطتطيبى  پٌج ًَع هطتطي زض ًَآٍضي زض ّتل ًمص هثجت ٍ هؼٌي

 ًبضاضي زض ًَآٍضي ّتل ثيطتط است.

 
 ًَع هطتزی ٍ ًَآٍری: آسهَى ضزیب ّوبستگي پيزسَى بيي هتغيزّای  3 جذٍل ضوارُ

 جبت تحميك حبضطهٌجغ: هحبس

 

 

 اًحزاف هؼيار هياًگيي گيزی ضاخص اًذاسُ

 91577/0 1250/4 ًَآٍری در خذهات ٍ هحصَل

 89570/0 8750/3 ًَآٍری در فزآیٌذ

 94233/0 8036/3 ًَآٍری در هذیزیت

 8 7 6 5 4 3 2 1 ًَع هطتزیاى

        1 هطتزیاى ػادی

       1 530/0 هطتزیاى راضي

      1 564/0 594/0 هطتزیاى ًاراضي

     1 483/0 447/0 684/0 گز هطتزیاى هقایسِ

    1 631/0 410/0 542/0 498/0 هطتزیاى هٌتقذ

   1 483/0 392/0 665/0 529/0 445/0 ًَآٍری در خذهات 

  1 640/0 582/0 480/0 610/0 774/0 553/0 ًَآٍری در فزآیٌذ
 1 681/0 577/0 512/0 503/0 637/0 580/0 638/0 ًَآٍری در هذیزیت

 805/0 859/0 834/0 567/0 464/0 738/0 677/0 546/0 ًَآٍری
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)هتغيط هالن(، اظ تحليل ًَآٍضي ثيٌي  ثيي( زض پيص )هتغيط پيصًَع هطتطي ثطاي ثطضسي ًمص 

ثيي يؼٌي  . ًتبيج ًطبى زاز وِ ثيي هتغيط پيصضسثِ ضٍش ٍضٍز هىطض استفبزُ  هتغيطُضگطسيَى چٌس

ضز وِ زض سغح ٍجَز زا =677/0R، ّوجستگي چٌسگبًِ ًَآٍضيثب هتغيط هالن يؼٌي  ًَع هطتطي

01/0P< (. 4جسٍل ضوبضُ است )زاض  اظ لحبػ آهبضي هؼٌي 

 
 (enterبِ رٍش ٍرٍد هکزر) ًَآٍریبا اًَاع هطتزی : ًتایج تحليل رگزسيَى  4جذٍل ضوارُ 

 يك حبضطهٌجغ: هحبسجبت تحم

 

ثيٌیي ًیَآٍضي    اي زض پیيص  جْت زستيبثي ثِ ايي وِ وسام يه اظ هطتطيبى ًمص تؼيیيي وٌٌیسُ  

هطیبّسُ   5استفبزُ ضسُ است. ّن چٌبى وِ زض جسٍل ضٍش ٍضٍز هىطض زاضًس اظ تحليل ضگطسيَى ثِ 

ْیبيي  ثيي وِ ٍاضز هؼبزلِ ضسُ، هطتطيبى ػبزي است. هطتطيبى ػبزي ثِ تٌ ضَز اٍليي هتغيط پيص هي

وٌیس، هتغيیط هطیتطيبى ضاضیي      ثيٌیي هیي   اظ هيعاى پطاوٌسگي ًَآٍضي )هتغيط هالن( ضا پیيص  298/0

اظ ايیي   507/0ثيٌي ٍ ثِ ّوطاُ هتغيیط اٍل   اظ هيعاى پطاوٌسگي هتغيط هالن )ًَآٍضي( ضا پيص 209/0

هتغيیط لجلیي    اظ پطاوٌسگي ٍ ثِ ّوطاُ زٍ 139/0وٌس. هتغيط هطتطيبى ًبضاضي  پطاوٌسگي ضا تجييي هي

ِ   ثيٌي هي اظ پطاوٌسگي ًَآٍضي ضا پيص 646/0 اظ پطاوٌیسگي ٍ ثیِ    001/0گیط   وٌس، هطیتطيبى همبيسی

اظ  030/0وٌیس ٍ هطیتطيبى هٌتمیس     ثيٌي هي اظ پطاوٌسگي ًَآٍضي پيص 647/0ّوطاُ سِ هتغيط لجلي 

هتغيزّای 

بيي/  پيص

 هالک

 ضزایب رگزسيَى ضاخص ّای آهاری

R RS F P 1 2 3 4 5 

هطتزیاى 

 ػادی
54/0 29/0 89/22 00/0 

37/0B= 

78/4t= 

00/0P= 

    

هطتزیاى 

 راضي
71/0 50/0 28/27 00/0 

17/0B= 

28/2 t= 

02/0P= 

41/0B= 

74/4 t= 

00/0P= 

   

هطتزیاى 

 ًاراضي
80/0 64/0 64/31 00/0 

03/0B= 

51/0 t= 

60/0P= 

28/0B= 

51/3 t= 

09/0P= 

39/0-
B= 

51/4 t = 

00/0P= 

  

هطتزیاى 

 گز هقایسِ
80/0 64/0 36/23 00/0 

02/0- B= 

24/0- t= 

80/0P= 

27/0B= 

43/3 t= 

09/0P= 

38/0B= 

42/4 t= 

00/0P= 

03/0B= 

36/0 t= 

71/0P= 

 

هطتزیاى 

 هٌتقذ
82/0 67/0 97/20 00/0 

02/0B= 

24/0 t = 

78/0P= 

21/0B= 

60/2 t= 

01/0P= 

39/0B= 

60/4 t = 

00/0P= 

06/0-B= 

62/0- t= 

53/0P= 

21/0B= 

16/2 t= 

03/0P= 
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ّیب ضا تجيیيي    لاظ پطاوٌیسگي ًیَآٍضي زض ّتی    677/0پطاوٌسگي ًَآٍضي ٍ ّوطاُ ثب پٌج هتغيیط لجلیي   

 وٌس.   هي

 
 بيٌي ًَآٍری تؼييي كٌٌذُ در پيص : تحليل رگزسيَى بِ رٍش ٍرٍد هکزر اًَاع هطتزی5جذٍل ضوارُ 

 هٌجغ: هحبسجبت تحميك حبضط

 

 هتغيط هالن: ًَآٍضي

aوٌٌسُ: هطتطيبى ػبزي.   . تؼييي 

bضاضي. ػبزي، هطتطيبى هطتطيبى ّب: وٌٌسُ . تؼييي 

cضاضي ٍ هطتطيبى ًبضاضي. ػبزي، هطتطيبى هطتطيبى ّب: وٌٌسُ . تؼييي 

dگط. ٍ هطتطيبى همبيسِ ضاضي ٍ هطتطيبى ًبضاضي ػبزي، هطتطيبى هطتطيبى ّب: وٌٌسُ . تؼييي 

e .ػیبزي، هطیتطيبى   هطتطيبى ّب: وٌٌسُ تؼييي      ِ گیط ٍ   ضاضیي ٍ هطیتطيبى ًبضاضیي، هطیتطيبى همبيسی

 هطتطيبى هٌتمس.

 

 گيزی   ًتيجِ

ضَز. ضضبيت هطتطيبى ٍ اػتوبز  ّب هحسَة هي اليل ٍ فلسفِ ٍجَزي سبظهبىهطتطي يىي اظ ز

آًْب ثِ ذسهبت سبظهبى ًيع زض زٍام ٍ ثمبء آًْب ًمص اسبسي زاضز. ًَضتِ حبضط ثب ثطضسي ًمص 

هطتطي زض ًَآٍضي سبظهبى، ثِ ثطضسي ًمص ٍ ضاثغِ اًَاع هطتطي ثب ًَآٍضي پطزاذتِ است. ًتبيج 

ٍجَز  زاضي  ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌيپٌج ًَع هطتطي ٍ ًَآٍضي زض ّتل ثيي  ِزّس و ثطضسي ًطبى هي

ّب ًطبى زاز؛  ّبي تحميك زض هَضز فطضيِ يبفتِ تبييس ضس. 99/0زاضز ٍ ايي ضاثغِ زض سغح اعويٌبى 

ضطيت ًَآٍضي زض ّتل ثب ثب ضاضي  هطتطيبى، 546/0ضطيت ًَآٍضي زض ّتل ثب ثب ػبزي  هطتطيبىثيي 

ًَآٍضي زض ثب  گط همبيسِ ، ثيي هطتطيبى738/0ضطيت ًَآٍضي زض ّتل ثب ثب ًبضاضي  هطتطيبى، 677/0

ّوجستگي  ضطيت ثب ّتل زض ًَآٍضي هٌتمس ثب هطتطيبى ٍ ثيي 464/0ضطيت ّوجستگي ّتل ثب 

ًَآٍضي زض ّتل هثجت ٍ هتغيطّب ثب ايي ضاثغِ ثيي  زاضي ٍجَز زاضز ٍ ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌي 567/0

زاضي  آهس. ثِ ايي هؼٌي وِ ّط پٌج ًَع هطتطي زض ًَآٍضي ّتل ًمص هثجت ٍ هؼٌي زستزاض ثِ هؼٌي

ّب ثب ًتبيج  وٌٌس. ايي يبفتِ زاضًس زض ايي ثيي هطتطيبى ًبضاضي ًمص ثيطتطي زض ًَآٍضي ّتل ايفب هي

 R R2 F Sigهقذار  بيي ٍاردُ ضذُ هتغيز پيص هذل

A 000/0 894/22 298/0 546/0 هطتطيبى ػبزي 

B 000/0 288/27 507/0 712/0 هطتطيبى ضاضي 

C 000/0 640/31 646/0 804/0 هطتطيبى ًبضاضي 

D ِ000/0 366/23 647/0 804/0 گط هطتطيبى همبيس 

E 000/0 979/20 677/0 823/0 هٌتمس هطتطيبى 
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الؼول هطتطيبى ضاضي ٍ ًبضاضي زض لجبل زضيبفت  ( هجٌي ثط ػىس1390زّسضتي ٍ فيبضي )تحميك 

( هجٌي ثط تبثيط 2009استَفط ٍ ّيگيي )اًؼىبس آى ثِ سبظهبى ٍ زيگط هطتطيبى، تحميك  ذسهبت ٍ

ّبي  ٍ ثب ثرطي اظ يبفتِ  ّب، تَسؼِ ٍ ثىبضگيطي ايسُ ضرػيت ثط ضفتبض وبضي ًَآٍضاًِ اظ جولِ ذلك، 

ثيٌي ًبضضبيتي هطتطيبى ثط اسبس ضىبف ويفيت ذسهبت  ( هجٌي ثط پيص2011تحميك ضبّيي )

ًَآٍضي ثيٌي  ثيي( زض پيص )هتغيط پيصًَع هطتطي ثطاي ثطضسي ًمص چٌيي ًي زاضز. ّنذَا ّن

. ًتبيج ًطبى زاز وِ ثيي ضس)هتغيط هالن(، اظ تحليل ضگطسيَى چٌسگبًِ ثِ ضٍش ٍضٍز هىطض استفبزُ 

 =677/0R، ّوجستگي چٌسگبًِ ًَآٍضيثب هتغيط هالن يؼٌي  ًَع هطتطيثيي يؼٌي  هتغيط پيص

ّبي تحميك  است. ايي ًتبيج ثب يبفتِزاض  اظ لحبػ آهبضي هؼٌي >01/0Pوِ زض سغح  ٍجَز زاضز

ّبي تحميك فطگَسي ٍ ٍسلي  ( هجٌي ثط تبثيط هطتطيبى ًبضاضي ثط ًَآٍضي ٍ يبفت2012ِزٍٍضگط )

ثيٌي ًَآٍضي  ذَاًي زاضز. ًتبيج ثطضسي ًمص تجييي پطاوٌسگي اًَاع هطتطي زض پيص ( ّن2011)

اظ هيعاى پطاوٌسگي ًَآٍضي )هتغيط هالن( ضا  298/0هطتطيبى ػبزي ثِ تٌْبيي ًطبى زاز وِ 

اظ ايي پطاوٌسگي ضا  507/0ٍ ثِ ّوطاُ هتغيط اٍل  209/0وٌٌس، هتغيط هطتطيبى ضاضي  ثيٌي هي پيص

اظ پطاوٌسگي ًَآٍضي ضا  646/0ٍ ثِ ّوطاُ زٍ هتغيط لجلي  139/0وٌٌس. هطتطيبى ًبضاضي  تجييي هي

اظ پطاوٌسگي  647/0ٍ ثِ ّوطاُ سِ هتغيط لجلي  001/0گط  وٌس، هطتطيبى همبيسِ هي ثيٌي پيص

اظ پطاوٌسگي  677/0ٍ ّوطاُ ثب پٌج هتغيط لجلي  030/0وٌس ٍ هطتطيبى هٌتمس  ثيٌي هي ًَآٍضي پيص

بثيط ( هجٌي ثط ت2012ّب ثب ًتبيج تحميك لَ ٍ ّوىبضاى ) وٌس. ايي يبفتِ ّب ضا تجييي هي ًَآٍضي زض ّتل

 ذَاًي زاضز. ًبضضبيتي هطتطيبى ثط تػوين ثِ ذطيس هجسز ّن

ّبي  ّب ًسجت ثِ ٍاوٌص ضَز هسيطاى ٍ وبضوٌبى ّتل ثطاسبس ًتبيج تحميك، پيطٌْبز هي

ّبي هوىي اظ جولِ  هطتطيبى ذَز زض هَضز ذسهبت اضايِ ضسُ زض ّتل حسبس ثَزُ ٍ اظ آًْب ثِ ضٍش

ّب ٍ اًتمبزّبي آًْب، استفبزُ اظ  ستمجبل اظ زضذَاستًػت غٌسٍق پيطٌْبزات ٍ اًتمبزات، ا

عَض وست اعالع اظ  ًبهِ حضَضي ٍ تؼميجي )ثؼس اظ استفبزُ اظ ّتل(، هػبحجِ ٍ ّويي پطسص

گطزز ّط ًَع اظ هطتطيبى ضا ثِ  ّب ٍ ًيبظّبي آًْب ثبظذَضز ثگيطًس. ّن چٌيي پيطٌْبز هي ذَاست

ِ آًْب استفبزُ ًوبيٌس. ظيطا ّط وسام ًمغِ ًظطّبي هتفبٍتي ػٌَاى سطهبيِ تلمي وطزُ ٍ اظ زيسگبُ ّو

تَاًٌس اضايِ ًوبيٌس ٍ ايي ًمغِ ًظطّب ثطاي اضايِ ذسهبت ًَآٍضاًِ ٍ ايجبز ًَآٍضي زض  زض هَضز ّتل هي

وٌٌس. هطتطيبى ًبضاضي ٍ  ّتل ضطٍضي ّستٌس. هطتطيبى ضاضي ٍ ػبزي اظ ًمبط لَت ضوب غحجت هي

ّبي زيگط ثِ  وٌٌس ٍ هطتطيبى همبيسِ وٌٌسُ، اظ ًمبط لَت ّتل ا ثيبى هيهٌتمس ًمبط ضؼف ضوب ض

گيطًس ٍ ايي  ّبيي ّستٌس وِ ثسٍى ّعيٌِ زض اذتيبض ضوب لطاض هي گَيٌس. ّوِ ايي ّب فطغت ضوب هي

ّبي تحميك ّط پٌج ًَع  گيطيس اظ آًْب چگًَِ استفبزُ وٌيس. ثطاسبس يبفتِ ضوب ّستيس وِ تػوين هي

فطآيٌس ٍ  زض هحػَل، ًَآٍضي ٍ ذسهبت زض َاًٌس زض ّط سِ حَظُ ًَآٍضي ضبهل ًَآٍضيت هطتطي هي

 ّب ووه وٌٌس.  هسيطيت ثِ ّتل زض ًَآٍضي
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