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چکيدٍ
تىيٗ ثؽ نبضى٘بي قٛظ  ٚؾيبٔي ظؼ ِٛؼظ اؼؾيبثي ػٍّىؽظ ٚازع أتفبػي ثٗ تٕٙبيي
وبفي ٔيكت .اؾ آٔدب وٗ ثٙؽٖٚؼي يىي اؾ ُِٙتؽيٓ نبضى٘بي اؼؾيبثي ػٍّىؽظ ِعيؽيت
قبؾَْ٘ب ثٛظٖ  ٚؼنع ٚ
ا
ِيثبنع  ٚاؼتمبء  ٚثٙجٛظ آْ اؾ خٍّٗ ٚظبيف ُِِٙعيؽاْ ظؼ
ثٙجٛظ قبؾَاْ٘ب ظؼ گؽ ٚتٛخٗ ثٗ ثٙؽٖٚؼي ِيثبنع ،الؾَ اقت اؼتجبط ثيٓ نبضى٘بي
گؽظظ ايٓ تسميك ثٗ ظٔجبي ايٓ ِٛضٛع اقت وٗ آيب ظؼ
.
ثٙؽٖٚؼي  ٚقٛظ  ٚؾيبْ تجييٓ
نؽوت٘بي ٔفتي ،ثيٓ نبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي ٔيؽٚي وبؼ  ٚقؽِبيٗ ،وٗ اؾ نبضى٘بي ُِٙ
ِؼٕيظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ يب ضيؽ؟ِغبٌؼٗ
ثٙؽٖٚؼي ِيثبنٕع  ٚالالَ يٛؼت قٛظ ؾيبْ ؼاثغٗ
ّ٘جكتگي ِيثبنع .ظؼ ايٓ
پيّبيهي
ٚ
أدبَ نعٖ ثؽ ِجٕبي ٘عف کبؼثؽظي  ٚثؽ اقبـ ؼٚل
ؼاقتب ثب اقتفبظٖ اؾتسٍيً ؼگؽقئٛي  ٚآؾِْ٘ٛبي ٔؽِبيثٛظْ ،آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕي،
ؼگؽقي ْٛتک ِتغيؽٖ(آؾِ ْٛفؽضيبت)  ٚچٕعِتغيؽٖ(ؼٚل لعَ ثٗ لعَ)ٛٔ ،ع ؼاثغٗ ثيٓ
)  ٚنبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي وبؼ  ٚقؽِبيٗ(ِتغيؽ
الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ(ِتغيؽ٘بي ِكتمً
ٚاثكتٗ)ِ ،يؿاْ تأثيؽ ٘ؽ کعاَ اؾ ايٓ ػٛاًِ ثؽنبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي وبؼ  ٚقؽِبيٗ ٚ
آؾِ٘ٛب
ْ
اقتٔ .تيدٗ ايٓ
تؼييٓ اٌٛٚيتثٕعي تأثيؽ ايٓ ػٛاًِ ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گؽفتٗ
ثيبٔگؽ ايٓ اقت کٗ ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ٚنبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي وبؼ  ٚقؽِبيٗ
اِب اؼتجبط ثٙؽٖٚؼي وبؼ ثب ٘ؽ يه اؾ الالَ يٛؼت قٛظ ٚ
ؼاثغٗ ِؼٕبظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ؛
ؾيبْ ثٗيٛؼت خعاگبٔٗ يب ظؼ زبٌت وٍي  ٚثباقتفبظٖ اؾ ؼگؽقي ْٛچٕع ِتغيؽٖٔ ،كجت
تؽي ؼا ٔهبِْيظ٘ع.
ثٗ ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗٔ ،تبيح لٛي
ّاژگاىکليدي :ثٙؽٖٚؼي ،نبضى ثٙؽٖ ٚؼي ٔيؽٚي وبؼ ،نبضى ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ،الالَ يٛؼت
قٛظ  ٚؾيبْ  ٚنؽوت٘بي ٔفتي.

 -1هقدهَ
اؾ اٚايً ظ٘ٗ  1970ثٙؽٖٚؼي يىي اؾ ِٛضٛػبتي ثٛظٖ اقت وٗ ظؼ
قغر قبؾَ اْ٘ب  ٚظؼ قغر وهٛؼ٘ب ،تٛخٗ ٚيژٖ اي ؼا ثٗ ضٛظ خٍت
وؽظٖ اقت ِ .معاؼ ٔ ٚؽش ؼنع ثٙؽٖٚؼي ظؼ ٘ؽ وهٛؼ ،تأثيؽ ثكؿايي
ثؽ قغر ؾٔعگي ،تٛؼَ ،ثيىبؼيٚ ،ضؼيت التًبظي خبِؼٗ ٚ
 .ظؼ ٔظؽقٕدي يٛؼت گؽفتٗ اؾ
ؼلبثتپػيؽي ظؼ قغر خٙبٔي ظاؼظ
ِعيؽاْ يٕبيغ آِؽيىب ،ثيم اؾ  90ظؼيع ِعيؽاْ ثؽ ايٓ ثبٚؼ
خعي
ثٛظٖأع وٗ اؼتمبء ثٙؽٖٚؼي يىي اؾ ظ ٚيب قٗ ِٛضٛع ِٚ ُٙ
اقت وٗ وهٛؼ ايبالت ِتسعٖ آِؽيىب ثب آْ ؼٚثؽٚقت (عب٘ؽي:1384 ،
.)19
2
ثٙجٛظ ثٙؽٖٚؼي ٚظيفٗ ايٍي ِعيؽاْ اقت (ثٍ ٚ )2010 ، َٛآٔبْ
ثبيع ثيهتؽيٓ ٔمم ؼا ظؼ ايٓ ضًٛو ايفب وٕٕع؛ چٕبٔىٗ ظؼاوؽ  3ظؼ
ؾِيٕٗ ٔمم ِعيؽاْ ظؼ ضًٛو ثٙجٛظ ثٙؽٖٚؼي تأويع ظانتٗ ِ ٚؼتمع
*اقتبظيبؼ ظأهگبٖ آؾاظ اقالِی ٚازع گچكبؼاْ،

ٔٛيكٕعٖ ايٍي ِ ٚكئٛي ِىبتجبت
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اقت ثٙؽٖٚؼ قبضتٓ ِٕبثغ ظؼ اضتيبؼ قبؾِبْ ثٗػٕٛاْ يه ِعيؽ ،يه
ٚظيفٗ ِتّبيؿ اؾ قبيؽ ٚظبيف ِعيؽاْ  ،نبًِ وبؼآفؽيٕي  ٚاظاؼٖ
اِٛؼ ِإقكٗ ،اقت(ظؼاوؽّ٘ .)14 :1980 ،چٕيٓ نتي ِ 4يگٛيع  :ثٙجٛظ
ثٙؽٖٚؼي ِفئٌٛيت ٚ ٚظيفٗ ايٍي ِعيؽاْ اقت(نتي.)33 :1995 ،
اْ٘ب ظؼ
ثب ٚخٛظ اّ٘يت ثٙؽٖٚؼيِ ،تأقفبٔٗ اغٍت ِعيؽاْ قبؾَ
ثطم٘بي ِطتٍف اؾ ظأم وبفي ظؼ ضًٛو ِفب٘يُ ثٙؽٖ ٚؼي  ٚؼٚل٘بي
أعاؾٖگيؽي آْ ثؽضٛؼظاؼ ٔيكتٕع(ثبلؽيّ٘ .)49 :1386،بْ گ ٗٔٛوٗ
قيٕه 5اػتمبظ ظاؼظ  ،ثب ايٕىٗ ثٙؽٖ ٚؼي ثيهتؽيٓ ِجبزث ِسبفً
ِعيؽيتي ػًؽ زبضؽ ؼا ثٗ ضٛظ اضتًبو ظاظِٖ ،تأقفبٔٗ وّتؽ اؾ ٘ؽ
(قيٕه :1985 ،
ِٛضٛع ظيگؽ ي ثٗ ِؼٕبي ٚالؼي آْ پي ثؽظٖ نعٖ اقت
.)54
ِيظ٘ع وٗ
ثؽؼقي ؼنع ثٙؽٖٚؼي  ٚؼنع التًبظي وهٛؼ٘ب ٔهبْ
ًا ظؼ تّبِي وهٛؼ٘بي پيهؽفتٗ ،ؼنع ثٙؽٖٚؼي  ٚؼنع التًبظي
تمؽيتا
ؼاثغٗ تٕگبتٕگي ثب يىعيگؽ ظاؼٔع  .تدؽثيبت وهٛؼ٘بي اؼٚپبيي،
ژاپٓ  ٚوهٛؼ٘بي تبؾٖ يٕؼتي نعٖ نؽق آقيب ٔهبْ
ِيظ٘ع وٗ ؼنع  ٚتٛقؼٗ التًبظي آْ٘ب ظؼ ظؼخٗ اٚي ظؼ اثؽ ثبال
ثٛظْ ثٙؽٖٚؼي وبؼ  ٚظؼ قبيٗ ِعيؽيت ِدؽة ،ازكبـ ِف ئٌٚيت  ٚتالل
فٛقاٌؼبظٖ ِؽظَ ثعقت آِعٖ اقت(ِعٔي.)63 :1378 ،
ثؽؼقي٘بي ثؼًّ آِعٖ ٔهبْ اؾ آْ ظاؼظ وٗ وهٛؼ٘بي يٕؼتي خٙبْ ٚ
 ،تالل
 ،عي ظ ٚظ٘ٗ گػنتٗ
تؼعاظي اؾ وهٛؼ٘بي ظؼ زبي تٛقؼٗ
وؽظٖأع ق ُٙثيهتؽي اؾ ؼنع التًبظي ضٛظ ؼا اؾ عؽيك ثٙؽٖٚؼي وً
ػٛاًِ تأِيٓ وٕٕع(ويُ  .)19 :2007 ،6ثٗ ػٕٛاْ ِثبي عي ظ ٚظ٘ٗ
گػنتٗ تٌٛيع ٔبضبٌى ظاضٍي وهٛؼ ژاپٓ ظاؼاي ِتٛقظ ؼنع قبالٔٗ 5/3
ظؼيع ثٛظٖ وٗ اؾ ايٓ ِيؿاْ ،ق ُٙؼنع ٔيؽٚي وبؼ ِٛ ٚخٛظي
53
قؽِبيٗ ثٗ تؽتيت  28 ٚ 19ظؼيع  ٚق ُٙؼنع ثٙؽٖ ٚؼي وً ػٛاًِ
ظؼيع ثٛظٖ اقت  .ق ُٙؼنع ثٙؽٖٚؼي وً ػٛاًِ ظؼ تٌٛيع ٔبضبٌى
ظاضٍي ظ ؼ وهٛؼ٘بي ٕ٘ع ،وؽٖ خٕٛثي ،قٕگبپٛؼ ،تبيٛاِْ ،بٌؿي
ٚتبيٍٕع ظؼ ظ ٚظ٘ٗ گػنتٗ ثٗ تؽتيت ٚ 24 ،32/7 ،34/8 ،44/5 ،24/7
 21ظؼيع ثٛظٖ اقت (قبؾِبْ ثٙؽٖٚؼي آقيب .)68 :2006 ،نبيبْ تٛخٗ
اقت وٗ ثؽ اقبـ ثؽؼقي٘بي ثؼًّ آِعٖ ،ثٙؽٖٚؼي وً ػٛاًِ  ،عي ظٚ
ظ٘ٗ گػنتٗ  ،ظؼ ؼنع تٌٛيع ٔبضبٌى ظاضٍي ايؽا ْ ٔمم ِّٙي ٔعانتٗ
اقت .ثٕبثؽايٓ زؽوت ثٗ قٛي ثٙؽٖٚؼي يه اضتيبؼ ٔيكت ثٍىٗ يه
اؼتمبء
ضؽٚؼت اخجبؼي  ٚالعاِي اختٕبةٔبپػيؽ اقت  ٚتٕٙب ثب
ايٓ
ثٙؽٖٚؼي  ٚاقتفبظٖ ثٙتؽ اؾ اِىبٔبت ِٛخٛظ ،تسمك ا٘عاف
ثؽٔبِٗ ِيكؽضٛا٘ع نع.
ايٓ تسميك ثٗ ظٔجبي ثؽؼقي ايٓ ِفأٌٗ اقت وٗ آيب ظؼ نؽوت ٘بي
ٔفتي ثيٓ نبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي ٔيؽٚي وبؼ  ٚقؽِبيٗ ،وٗ اؾ نبضى ٘بي
ِ ُٙثٙؽٖٚؼي ِيثبنٕع ٚ ،الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ،نبًِ فؽٚل ،ثٙبي
تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ٘ ،ؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي  ٚقٛظ ٔبضبٌى
ؼاثغٗ ِؼٕيظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ يب ضيؽ؟
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 -2هثاًي ًظزي ّ پيطيٌَ پژُّص
اگؽچٗ ثٙؽٖٚؼي ػّؽي ثٗ لعِت عٛي تبؼيص ثهؽ ظاؼظ اِب ِفَٛٙ
ثٙؽٖٚؼي ٔطكتيٓ ثبؼ ظؼ ػمبيع ٛٔ ٚنتٗ٘بي ظأهّٕعاْ التًبظي
7
ِىتت ِؽوبٔتيٍيكُ ِغؽذ گؽظيعٖ اقت ثٗگٗٔٛاي وٗ ژاْ فٛؼاقتيٗ
 ،8ثٕبَ
ِئٛيكع :اٌٚيٓ ثبؼ ايٓ ٚاژٖ ظؼ وتبثي اؾ آگؽي وٛال
ِتبٌيىبِ ،9غؽذ نعٖ اقت  .اِب ظؼ لؽْ ٚ 18اژٖ ثٙؽٖٚؼي تٛقظ يىي
 ،)1694-1774(10ؼيبضي ظاْ ٚ
ؼأكٛا وٕٗ
اؾ فيؿيٛوؽات ثٕبَ ف
التًبظظاْ ،ثىبؼ ثؽظٖ نع  .ا ٚثب خعٚي التًبظي ،التعاؼ ٘ؽ
ثٙؽٖ ٚؼي ظؼ ثطم وهبٚؼؾي
ظٌٚتي ؼا ِٕٛط ثٗ افؿايم
12
ِيظأكت(ثٛوبؼت .)79 :1990 ،11ظؼ قبي ِ 1883يالظيٌ ،يتؽٖ ثٙؽٖٚؼي
ؼا ظؼ ِمبٌٗ اي تست ػٕٛاْ «ػاللٗ ثٗ تٌٛيع » ثىبؼ ثؽظٖ اقت  .آظاَ
اقّيتٔ 13يؿ ظؼ وتبة ِؼؽٚف ثؽٚت ًٍِ ضٛظ ثٗ ايٓ ِ ُٙتٛخٗ ظانتٗ
 ٚظاؼايي يه ٍِت ؼا ٔٗ ظؼ أعٚضتٗ عال  ٚخٛا٘ؽ ثٍىٗ ظؼ
ظقتبٚؼظ٘بي آٔبْ ِيظأع .آٌجؽت آفتبٌي 14 ْٛظؼ اٚايً لؽْ ثيكتُ،
ظؼ ِمبٌٗاي ثٙؽٖٚؼي ؼا ظؼ ِف َٛٙفؼٍي آْ ثىبؼ ثؽظٖ اقت .آٌجؽت
آفتبٌي ْٛظؼ قبي  1911ثٙؽٖٚؼي ؼا ثٗ ِف َٛٙؼاثغٗ ِيبْ ِمعاؼ ِسًٌٛي
کٗ ظؼ ِعت ِؼيٕي ثٗ ظقت ِيآيع ِ ٚمعاؼ ػٛاًِ ًِؽف نعٖ ظؼ خؽيبْ تٌٛيع
آْ ِسًٛي تؼؽيف کؽظ(ضبوي.)27 :1384 ،
ثٙؽٖٚؼي ِؼيبؼي ثؽاي اؼؾيبثي ػٍّکؽظ ٔظبَ٘ب  ٚتؼييٓ ِيؿاْ ِٛفميت
يب ٔبکبِي ظؼ ؼقيعْ ثٗ ا٘عاف ٔظبَ  ،ثب تٛخٗ ثٗ ًِؽف ِٕبثغ ،
اقت (قيعيه  .)3 :2010 ،15اؾ ٚاژٖ ثٙؽٖ ٚؼي تؼؽيف  ٚتؼجيؽ٘بي
ِتفبٚت ِ ٚتٕٛػي اؾ طؼف کبؼنٕبقبْ  ٚقبؾَ اْ٘بی ِطتٍف  ،اؾ جٍِٗ
17
قبؾِبْ ثيٓاٌٍٍّي وبؼ 16قبي ِ 1919يالظی ،قبؾِبْ التًبظي اؼٚپب
19
قبي ِ ،1950ؽوؿ ثٙؽٖٚؼي ژاپٓ 18قبي  ،1955آژأف ثٙؽٖ ٚؼي اؼٚپب
قبي  ،1958قبؾِبْ ثٙؽٖ ٚؼي آقيبيی  20قبي ِ ٚ 1961ؽکؿ ثٙؽٖ ٚؼي
ايؽاْ ،اؼائٗ گؽظيعٖ اقت کٗ کبؼثؽظی تؽيٓ آْ ٘ب تؼؽيف ِؽکؿ
ثٙؽٖٚؼي ايؽاْ اقت:
ثٙؽٖٚؼي يک فؽٕ٘گ ،يک ٔگؽل ػماليي ثٗ کبؼ  ٚؾٔعگي اقت کٗ ٘عف
آْ ٘ٛنّٕعأٗتؽکؽظْ فؼبٌيت ٘ب ،ثؽاي ظقت يبثي ثٗ ؾٔعگي ثٙتؽ ٚ
فؼبيتؽ ،اقت(قبؾِبْ ٍِي ثٙؽٖٚؼي ايؽاْ.)15 :1376،
ٔيؽٚي کبؼ ُِٙتؽيٓ ظاظٖ(ٚؼٚظي) ظؼ تٌٛيع کبال٘ب  ٚضعِبت ِسكٛة
ِينٛظ .ثٙؽٖٚؼي کبؼ 21اؾ تمكيُ اؼؾل افؿٚظٖ ثؽ ِتٛقظ تؼعاظ نبغٍيٓ يب
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ٔفؽ قبػت کبؼ يک کبؼگبٖ يٕؼتي ،ظؼ عٛي يک ظٚؼٖ ِبٌي ،زبيً ِينٛظ  .ايٓ
نبضى ٔهبْ ِيظ٘ع کٗ ثٗعٛؼ ِتٛقظ ٘ؽ ٔفؽ ٔيؽٚي أكبٔي نبغً چٗ ِيؿاْ
اؼؾل افؿٚظٖ ايدبظ کؽظٖ اقت (قبؾِبْ ٍِي ثٙؽٖ ٚؼي ايؽاْ :1376،
()24ضبوي.)53 :1379 ،
ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ 22اؾ تمكيُ اؼؾل افؿٚظٖ ايدبظ نعٖ ظؼ يک ٚازع يٕؼتي
ظؼ عٛي يک قبي ِبٌي ،ثؽ ِدّٛع اؼؾل ظاؼایي٘بي ثبثت ظؼ آْ قبي زبيً
ِينٛظ .ثب ٚخٛظ ِهکالت ِٛخٛظ ثؽاي نٕبقبيي ظاؼايي٘بي ثبثت  ٚاؼؾليبثي
آْ٘ب ثٗ ليّت٘بي ؼٚؾِ ،سبقجٗ ايٓ نبضى اّ٘يت ؾيبظي ظاؼظٔ .تيدٗ ِسبقجٗ
ايٓ نبضى ٔهبْ ِيظ٘ع کٗ ظؼ اؾاي ٘ؽ ٚازع قؽِبيٗ ثبثت ،کبؼگبٖ چٗ ِيؿاْ
اؼؾل افؿٚظٖ ايدبظ ّٔٛظٖ اقت(ّ٘بْ ِٕجغ).
.
ًا ثٗ ػٕٛاْ يه پعيعٖ فٕي ٔگؽيكت
ٔجبيكتي ثٗ ثٙؽٖٚؼي يؽفب
ثٙؽٖٚؼي ٔتيدٗ ؼٚاثظ ِسىُ ثيٓ فؼبٌيت٘بي تٌٛيعي ٔ ،ظيؽ فٕبٚؼي،
ِعيؽيت يسير ثؽ ٔيؽٚي وبؼ ،ويفيت ِسًٛي ،ؼٚاثظ ٔيؽ٘ٚبي وبؼ ٚ
اثعاػبت ِ ،يثبنع  .اؼتمبء ٚالؼي ثٙؽٖ ٚؼي اؾ عؽيك وب٘م
ظقتّؿظ٘بي ٔيؽٚي وبؼ زبيً ْ ِينٛظ ،ثٍىٗ ثب وً قبضتبؼ تٌٛيع
ِؽتجظ ِيثبنع .افؿايم ثٙؽٖٚؼي ٔٗ تٕٙب ثبػث ِينٛظ وٗ ليّت ٘ب
ظؼ ثبؾاؼ لبثً ؼلبثت ثبنع ،ثٍىٗ اقتبٔعاؼظ٘بي ثبالي ؾٔعگي ؼا
ٔيؿ اؼائٗ ِيظ٘ع(وؽايٕف.)54 :2001 ،23
ِستٛاي اعالػبتي يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ٚاخؿاي آّْ٘ ،چٕيٓ ِٛاؼظ
ثٗ عٛؼ گكتؽظٖ اي ظؼ اظثيبت
افهب نعٖ ظؼ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ،
زكبثعاؼي ِ ٚبٌي ثبؼ٘ب ِٛؼظ آؾِ ْٛلؽاؼ گؽفتٗ اقت .اؾ آٔدبيي
وٗ ظؼ اغٍت ِٛاؼظ  ،اؾ خٍّٗ گؿاؼنگؽي ِبٌي ،لؽاؼظاظ٘ب ِ ٚعي٘بي
اؼؾيبثي ،قٛظ  ٚؾيبْ ٔمم اقبقي ظاؼظ (ثٍىٛيي ،)117 :1993 ،تؼييٓ
الالَ ِ ٚتغيؽ٘بيي وٗ اؼتجبط ِؼٕيظاؼي ثب اخؿاي يٛؼت قٛظ ٚ
نؽوت ٘ب ؼا
ؾيبْ ظانتٗ  ٚثؽ اقبـ آْ ثتٛاْ ظؼ يٛؼت اِىبْ قٛظ
پيمثيٕي ّٔٛظ ،ظاؼاي اّ٘يت ؾيبظي اقت  .يىي اؾ ايٓ الالَ  ،اؼؾل
افؿٚظٖ ظؼ اؼتجبط ثب نبضى٘بي ثٙؽٖ ٚؼي اقت وٗ ظٛٙؼ آْ ثٗ
قبي٘بي  ٚ 1991لجًتؽ اؾ آْ ِيگؽظظ( ٔٛؼٚل.)96 :1383،
ؾِيٕٗ
خبْ وٕعؼيه  24يىي اؾ ٔٛيكٕعگبْ ِؼبيؽ ِ ٚهٛٙؼ ظؼ
" :ظؼ
ثٙؽٖٚؼي ظؼ ثيبْ اّ٘يت ثٙؽٖٚؼي چٕيٓ اظٙبؼ ظانتٗ اقت
نؽوت٘ب  ٚقبؾَاْ٘بيي وٗ ثٙؽٖٚؼي آْ٘ب اؾ ِتٛقظ ثٙؽٖ ٚؼي يٕؼت
؛ ّ٘چٕيٓ
ثبالتؽ ثبنعِ ،ؼّٛالًا اؾ زبنيٗ قٛظ ثبالتؽي ثؽضٛؼظاؼٔع
اگؽ ثٙؽٖٚؼي نؽوتي قؽيغتؽ اؾ ثٙؽٖٚؼي ؼقيت٘بيم افؿايم يبثع،
زبنيٗ قٛظ آْ نؽوت ٔيؿ افؿايم ضٛا٘ع يبفت  .ثؽ ػىف ،قبؾَ اْ٘بيي
وٗ ثٙؽٖٚؼينبْ پبييٓتؽ اؾ ِتٛقظ نبضى ثٙؽٖٚؼي ظؼ يٕؼت ثبنع ٚ
ًا ظؼ
ا
ٔؽش ثٙؽٖٚؼينبْ وّتؽ اؾ نؽوت ٘بي ؼليت ؼنع يبثعٙٔ ،بيت
ثٍٕع ِعت ٚؼنىكت ضٛإ٘ع نع "(وٕعؼيه.)253 :1993،
ظؼ تسميك زبضؽ قؼي نعٖ اقت وٗ ثب اقتفبظٖ اؾ اؼؾل افؿٚظٖ ٚ
ِسبقجٗ ثٙؽٖ ٚؼي ،اؼتجبط ثيٓ ثٙؽٖٚؼي  ٚالالَ ِٕعؼج ظؼ يٛؼت قٛظ
 ٚؾيبْ ،نبًِ فؽٚل ،ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ٘ ،ؿيٕٗ ٘بي
ػٍّيبتي  ٚقٛظ ٔبضبٌى ظؼ نؽوت٘بي ٔفتيِٛ ،ؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گيؽظ.
ظؼ ايؽاْ ظؼ ضًٛو الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ٚظؼ ؾِيٕٗ ثٙؽٖ ٚؼي
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،تسميكات ؾ ياظي يٛؼت پػ يؼفتٗ اقت اِب تسميمي ظؼ ضًٛو اؼتجبط
 .تسميمبت
الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ٚثٙؽٖٚؼي ِهب٘عٖ ٔهعٖ اقت
ِعيؽيت
يٛؼت گؽفتٗ ظؼ ايؽاْ ثيهتؽ اؾ ظيع ِٕٙعقي يٕبيغ ٚ
يٕؼتي ِيثبنٕع  ٚاؾ ظيعگبٖ زكبثعاؼي ِ ٚبٌي وّتؽ ِٛؼظ تٛخٗ
 ،کٗ ظؼ ؾِيٕٗ
ثٛظٖأع .ائک ثؽضی اؾ تسميمبت يٛؼت گؽفتٗ
زكبثعاؼي ِ ٚبٌي ثٛظٖ  ٚثٗ ِٛضٛع ا يْ تسميك ٔؿظي ک اقت  ،غکؽ
ِیگؽظظ.
چيؽأي( )1375ثٙؽٖٚؼي نؽکت ٔكبخي ايؽاْ ثؽک ؼا ثؽؼقي ّٔٛظٖ
اقتٔ .تبيح زبکي اؾ آْ اقت کٗ ثٙؽٖ ٚؼي کً ثؽک ؼنع ٔعانتٗ اقت .
ايٓ ثٙؽٖ ٚؼي ثب ثٙؽٖ ٚؼي کبؼ  ٚقٛظآٚؼي ؼاثغٗ ِكتميُ ظانتٗ ٌٚي
ثب ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ  ٚثٙؽٖ ٚؼي ِٛاظ چٕيٓ ؼاثغٗ اي ظيعٖ ٔهعٖ
اقت.
٘بي ِبٌي ظؼ اؼتمبء
ؾاؼػي (ٔ )1377مم ِکبٔيؿٖ کؽظْ قيكتُ
ثٙؽٖٚؼي نؽکت ٍِي پطم فؽآٚؼظٖ٘بي ٔفتي ايؽاْ ؼا ثؽؼقي ّٔٛظٖ
اقتٔ .تبيح ثيبٔگؽ تأثيؽ ِکبٔيؿٖ کؽظْ قيكتُ٘بي ِبٌي ظؼ اؼتمبء
ثٙؽٖٚؼي نؽکت ٍِي پطم فؽآٚؼظٖ٘بي ٔفتي ايؽاْ ثٛظٖ اقت.
أعاؾٖ گيؽي  ٚتسٍيً ثٙؽٖ ٚؼي ظؼ
ِكؼٛظي ( )1378العاَ ثٗ
پتؽٚنيّي نيؽاؾ ّٔٛظٖ اقت ٔ .تبيح ثعقت آِعٖ ٔهبْ ِيظ٘ع وٗ قيؽ
ٔؿٌٚي ثٙؽٖٚؼي ِٛاظ  ٚأؽژي ،ثٗ ػٍت ػعَ تٕبقت ليّت فؽٚل
ِسًٛالت ثب ِٛاظ  ٚأؽژي ضؽيعاؼي نعٖ  ،ظؼ وب٘م ثٙؽٖ ٚؼي ٔمم
ِإثؽي ايفب وؽظٖ اقت.
ثٙؽٖ ٚؼي ظؼ وبؼضبٔٗ
ٔؽج آثبظيبْ ( )1378ثٗ ثؽؼقي  ٚتسٍيً
القتيه ظٔب پؽظاضتٗ اقت وٗ ٔتيدٗ آْ ثيبٔگؽ ؼاثغٗ ضغي ثيٓ
نبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي ٔيؽٚي وبؼ ،قؽِبيٗ  ٚأؽژي ثب نبضى وً ثٛظٖ
اقت.
عبٌمبٔي( )1383ثٗ ثؽؼقي  ٚتسٍيً افؿايم ثٙؽٖ ٚؼي ظؼ نؽکت ٘بي
ِٛخٛظ ظؼ ثبؾاؼ ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ ايؽاْ پؽظاضتٗ  ٚثٙؽٖ ٚؼي اؾ
ثؼع ٔيؽٚي أكبٔي  ٚؼٚل٘بي ثٙجٛظ آْ ؼا اؼؾيبثي ّٔٛظٖ اقت .
ٔتبيح ٔهبْ ِي ظ٘ع ثيٓ آِٛؾل  ٚثٙؽٖ ٚؼي ٔيؽٚي أكبٔي  ٚأگيؿل
 ٚثٙؽٖٚؼي ٔيؽٚي أكبٔي اؼتجبط ِثجت ِ ٚؼٕيظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ.
ِإثؽ ثؽ
قبيؽ تسميمبت يٛؼت گؽفتٗ ظيگؽ ظؼ ايؽاْ ثٗ ػٛاًِ
ثٙؽٖٚؼي ٔيؽٚي وبؼ پؽظاضتٗأعٔ .تبيح ثعقت آِعٖ ٔبني اؾ آْ
تسميمبت ٔهبْ ِيظ٘ع وٗ ػٛاٍِي ٔظيؽ ؼضبيت ِٕعي نغٍي ،ويفيت
ؾٔعگي وبؼي ،زّبيت قبؾِبْي ،قبؾگبؼي ِسيغيِ ،هبؼوت وبؼوٕبْ،
ايدبظ أگيؿٖ  ...ٚثؽ ثٙؽٖٚؼي ِإثؽ ِيثبنٕع.

 -3رّشضٌاسي تحقيق
 -1-3فزضيَُاي تحقيق
ثبتٛخٗ ثٗ الالَ ِٛخٛظ ظؼ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ،چٙبؼ لٍُ اؾ ايٓ
الالَ ،نبًِ فؽٚل ،ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ ،قٛظ ٔبضبٌى ٚ
ؾيبْ ظؼ ٔظؽ
٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي ،ؼا ثٗػٕٛاْ نبضى ٘بي قٛظ ٚ
گؽفتٗ نع  ٚاؼتجبط آْ ثب نبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي ،نبًِ ثٙؽٖٚؼي وبؼ ٚ
قؽِبيٗ ،قٕديعٖ ِينٛظ .ثٙؽٖٚؼي وبؼ ثؽ اقبـ تؼعاظ پؽقًٕ  ٚثٙؽٖ -
ٚؼي قؽِبيٗ ٔيؿ ثؽ زكت ظاؼايي٘بي ثبثت ِسبقجٗ ِيگؽظظ  .ثٕبثؽ

آٔچٗ گفتٗ نع ،فؽضيٗ ايٍي  ٚفؽضي ٖ٘بي فؽػي ايٓ تسميك ثٗ نؽذ
ؾيؽ ِيثبنع:
فزضيَ اصلي:
ظؼ نؽوت٘بي ٔفتي ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ٚنبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي
ؼاثغٗ ٚخٛظ ظاؼظ.
فزضيٍُاي فزػي:
- 1ثيٓ فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ؼاثغٗ ٚخٛظ ظاؼظ.
 - 2ثيٓ ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ؼاثغٗ
ٚخٛظ ظاؼظ.
 - 3ثيٓ قٛظ ٔبضبٌى  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ؼاثغٗ ٚخٛظ ظاؼظ.
 - 4ثيٓ ٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ؼاثغٗ ٚخٛظ ظاؼظ.
 - 5ثيٓ فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ؼاثغٗ ٚخٛظ ظاؼظ.
ثٙؽٖ ٚؼي قؽِبيٗ
 - 6ثيٓ ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ ٚ
ؼاثغٗ ٚخٛظ ظاؼظ.
- 7ثيٓ قٛظ ٔبضبٌى  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ؼاثغٗ ٚخٛظ ظاؼظ.
 - 8ثيٓ ٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ؼاثغٗ ٚخٛظ ظاؼظ.

 -2-3جاهؼَ آهاري ّ ًوًَْ آهاري
خبِؼٗ آِبؼي ايٓ تسميك ،کٍيٗ نؽکت ٘بي ٔفتي پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ
ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ تٙؽاْ  ،ثٗ تؼعاظ  49نؽکتِ ،يثبنع کٗ اؾ قبي
 1381تب پبيبْ قبي  1386ظؼ ثٛؼـ فؼبٌيت ظانتٗأع .ثؽاي ايٕىٗ ظؼ
ٔتبيح تسميك ،تٛؼل ٘بي ٔبني اؾ ٔٛقبٔبت غيؽػبظي يب اعالػبت
6
ٔبظؼقت زػف گؽظٔعِ ،تغيؽ٘ب ثؽاي نؽوت ٘بي ِٕتطت ظؼ يه ظٚؼٖ
قبٌٗ(ِ )81 – 86سبقجٗ  ٚخّغآٚؼي نعٖ أع  .ثبتٛخٗ ثٗ خبِؼٗ
آِبؼي 40 ،نؽوت ثب اقتفبظٖ اؾ ؼٚل ّٔٗٔٛگيؽي زػفي ثب ظؼ ٔظؽ
گؽفتٓ نؽايظ ؾيؽ أتطبة نعٖ اقت:
 .1نؽکت٘بيي کٗ تب پبيبْ اقفٕع ِبٖ قبي  1380ظؼ ثٛؼـ پػيؽفتٗ
نعٖ ثبنٕع.
(ِٛ )81 – 86خٛظ
 .2اعالػبت يٛؼت٘بي ِبٌي  6قبٌٗ ِٛؼظ ثؽؼقي
ثبنع.
 .3تٌٛيعي ثبنع.
 .4ثٗ ٌسبػ افؿايم لبثٍيت ِمبيكٗ ،نؽکت ٘بيي ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ
نعٖأع کٗ پبيبْ قبي ِبٌي آْ٘ب ِٕتٙي ثٗ پبيبْ اقفٕع ِبٖ ٘ؽ
قبي ثبنع.
 .5نؽکت٘بيي کٗ عي ظٚؼٖ ِٛؼظ ِغبٌؼٗ  ،قبي ِبٌي آْ٘ب تغييؽ
ٔکؽظٖ ثبنع.
 .6ثؽای يکٕٛاضتقبؾي ِتغيؽ٘ب ،نؽکت٘بي ٚاقغٗاي زػف نعٖأع.
 .7ثِٕٗظٛؼ أتطبة نؽکت٘بي فؼبي ظؼ ثٛؼـ  ،قٙبَ آْ٘ب ظؼ ثٛؼـ
اٚؼاق ثٙبظاؼ تٙؽاْ ،زعالً ٘ؽ نم ِبٖ يکجبؼ ِجبظٌٗ نعٖ ثبنع.
 .8اعالػبت ِٛؼظ ٔيبؾ آْ٘ب ظؼ ثطم تؼؽيف ِتغيؽ٘ب ظؼ ظقتؽـ
ثبنع.
 .9يٛؼت٘بي ِبٌي زكبثؽقي نعٖ  ٚگؿاؼل ِهؽٚط يب ِمجٛي ثعْٚ
ثٕع اقبقي ِإثؽ ثؽ ِتغيؽ٘بي تسميك ظانتٗ ثبنع.
 .10ظاؼاي قٛظ ٔبضبٌى  ٚاؼؾل افؿٚظٖ ِثجت ثبنٕع.

 -3-3رّش تحقيق
اؾ ٔظؽ ظقتٗثٕعي تسميمبت ثؽ ِجٕبي ٘عف ،ايٓ تسميك ٔٛػي پژ٘ٚم
وبؼثؽظي ثٗ نّبؼ ِيآيظ وٗ ٔتبيح ثعقت آِعٖ اؾ آْثٗيٛؼت ِكتميُ،
لبثً اقتفبظٖ ثؽای تًّيُگيؽي ظؼ اؼؾيبثي ٔس ٖٛػٍّىؽظ ِعيؽيت ظؼ
يه ٚازع تدبؼي ظؼ ِمبيقٗ ثب نبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي ِيثبنع.
اخؽا  ،ايٓ پژ٘ٚم
اؾ ٔظؽ ظقتٗثٕعي تسميمبت ثؽ زكت ٔسٖٛ
تٛييفي اؾ ٔٛع پيّبيهي ّ٘ ٚجكتگي ِسكٛة ِينٛظ وٗ ثٗ تهؽير
ؼاثغٗ ِيبْ ِتغيؽ٘بي ِٛخٛظ ظؼ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ،نبًِ ف ؼٚل،
ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ  ،قٛظ ٔبضبٌى ٘ ٚؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي
 ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ  ٚقؽِبيٗ  ،ثب اقتفبظٖ اؾ آؾِ ْٛضؽيت ّ٘جكتگي ٚ
ؼگؽقيِ ْٛيپؽظاؾظ .ظؼ ؼٚل ّ٘جكتگيِ ،سمك ثٗ ظٔجبي تسٍيً ٚ
.
تؼييٓ اؼتجبط ثيٓ ِتغيؽ٘بي ِطتٍف ثؽ اقبـ ٘عف تسميك اقت
ّ٘چٕيٓ ؼٚل نٕبقي تسميك اؾ ٔٛع پف ؼٚيعاظي(ثب اقتفبظٖ اؾ اعالػبت
گػنتٗ) ِيثبنع.
ٔظؽ ثٗ ِب٘يت ِٛضٛع  ٚاعالػبت ِٛؼظ ٔيبؾ آْ ،تسميك زبضؽ اؾ
ٔٛع ؼٚيىؽظ تدؿيٗ  ٚتسٍيً ِمغؼي ِيثبنعِ .غبٌؼبت ِمغؼي ِؼّٛالًا
ؼٚي ّٔٗٔٛاي اؾ خّؼيت أدبَ ِيگيؽظ٘ .عف ثؽؼقي٘بي ِمغؼي ،تؼييٓ
تٛؾيغ فؽاٚأي ِتغيؽ٘بي ِطتٍف ظؼ يه خّؼيت  ٚظؼ يه ِمغغ اؾ
ؾِبْ اقت .ايٓ ترليك ثٗ ثؽؼقي ٚخٛظ ؼاثغٗ  ٚظؼخٗ ّ٘جكتگي ثيٓ
،
 ،اؾ عؽيك تسٍيً ّ٘جكتگي
ِتغيؽ٘بي ٚاثكتٗ ِ ٚكتمً تسميك
پؽظاضتٗ اقت.

 -4-3قلوزّ تحقيق
ِٛضٛع ايٓ تسميك "ثؽؼقي اؼتجبط ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ٚ
نبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي نؽوت٘بي ٔفتي (ٔفت ،گبؾ  ،پتؽٚنيّي ) پػيؽفتٗ
" ِيثبنع  .ظؼ ايٓ تسميك،
نعٖ ظؼ ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ تٙؽاْ
يٛؼت٘بي ِبٌي  ٚيبظظانت٘بي پيٛقت ِؽثٛط ثٗ نؽوت ٘بي ِػوٛؼ ،
ثؽاي يه ظٚؼٖ نم قبٌٗ اؾ قبي ِبٌي  1381اٌي ِٛ ،1386ؼظ ثؽؼقي
لؽاؼ ِيگيؽظ .ظؼ ايٓ تسميك ،وٍيٗ نؽوت٘بي ٔفتي پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ
 1381اٌي  1386ظؼ
ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ تٙؽاْ  ،وٗ اؾ قبي ِبٌي
ػضٛيت ثٛؼـ تٙؽاْ ثٛظٖأعِٛ ،ؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ِيگيؽظ.

ً -5-3حٍْ جوغآّري اطالػات ّ دادٍُا
اعالػبت ِٛؼظ ٔيبؾ ثطم اظثيبت تسميك اؾ نتبة٘بِ ،دًٖ٘بي تطًًي
فبؼقي  ٚالتيٓ ِ ٚمبٌٗ٘بي اقتطؽاج نعٖ اؾ ايٕتؽٔت ،گؽظآٚؼي نعٖ
اقت(ؼٚل وتبثطبٔٗاي) .ظاظٖ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ ٘بي
تسميك اؾ ثبٔک اعالػبتي قبؾِبْ ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ تٙؽاْ ٚ -ازع
ِعيؽيت پژ٘ٚم ،تٛقؼٗ ِ ٚغبٌؼبت اقالِي  ٚاقتفبظٖ اؾ يٛؼت٘بي ِبٌي
 ٚيبظظانت٘بي پيٛقت  ٚظؼ ِٛاؼظي گؿاؼل فؼبٌيت ٘يئت ِعيؽٖ ِؽثٛط
ثٗ نؽوت٘بي ٔفتي ٔ ٚؽَافؿاؼ٘بي تٍطيى وٕٕعٖ اعالػبت ِبٌي نؽوت٘ب،
ثؽاي ظٚؼٖ ؾِبٔي نم ـاٌٗ اؾ قبي ِبٌي  1381اٌي  ،1386گؽظآٚؼي ٚ
ثؽای ِسبقجٗ ِتغيؽ٘بي تسميك ظؼ يه ثبٔه اعالػبتي غضيؽٖ نعٖ
اقت(ؼٚل ِيعأي) .ػال ٖٚثؽ ِٕبثغ انبؼٖ نعٖ ،ثؽای تؼعيً ظاظٖ٘ب
اؾ ليّت٘بي خبؼي ثٗ ليِت٘بي ثبثت ،اؾ نبضى ٘بي التًبظي اظاؼٖ
ثؽؼقي٘ب  ٚقيبقت٘بي التًبظي ثبٔه ِؽوؿي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ
اقتفبظٖ نعٖ اقت.

 -6-3اتشار پژُّص ّ گزدآّري دادٍُا
ثب تٛخٗ ثٗ ايٕىٗ ظاظٖ٘بي ِٛؼظ اقتفبظٖ ظؼ تسميك زبضؽ،
ظاظٖ٘بي ثبٔٛي ٘كتٕع وٗ اؾ ِٕبثغ  ٚثٗ نؽذ ثطم لجٍي ثعقت
عجك تؼؽيف ،خؿء ؼٚل اقٕبظي
ِيثبنٕعٌ ،ػا اؾ ايٓ اثؿاؼ ثؽاي گؽظآٚؼي ظاظٖ٘ب اقتفبظٖ نعٖ
اقت.

يٕع،

 -7-3ضيٍْ تجشيَ ّ تحليل دادٍُا
پف اؾ خّغ آٚؼي ظاظٖ٘ب ،ثب ٚؼٚظ اعالػبت ثٗ ٔؽَافؿاؼ  ،Excelاؾ
تٛاثغ ايٓ ٔؽَافؿاؼ ثؽاي ِسبقجٗ ِتغيؽ٘بي تسميك اقتفبظٖ نعٖ
اقت .قپف ٔتبيح زبيٍٗ اؾ أعاؾٖگيؽي ِتغيؽ٘ب ،ثِٕٗظٛؼ ِسبقجبت
آِبؼيٚ ،اؼظ ٔؽَافؿاؼ ٔ 25SPSSكطٗ  11نع  ٚثب اقتفبظٖ اؾ ايٓ
 .ضاليٗ
ٔؽَافؿاؼ ّ٘جكتگي ثيٓ ِتغيؽ ٘ب ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گؽفت
ِؽازً تدؿيٗ  ٚتسٍيً ظاظٖ٘ب ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت وٗ ثٗ تسٍيً آْ
پؽظاضتٗ ِينٛظ.
اٌف ) ثؽاي ٔؽِبي ثٛظْ ِتغيؽ٘بي ايٓ پژ٘ٚم اؾ آؾِْٛ
کٌّٛٛگٛؼٚف -اقّيؽٔٛف( )KSاقتفبظٖ نعٖ اقت  .اؾ آٔدب وٗ ظاظٖ٘ب
غيؽٔؽِبي ثٛظ ،ثؽاي ٔؽِبي ّٔٛظْ ظاظٖ٘ب اؾ  LNاقتفبظٖ نعٖ اقت.
ة) ظؼ ِؽزٍٗ ثؼع ظ ٚگبَ ظيگؽ ثؽظانتٗ نعٖ اقت:
- 1اثتعا ّٔٛظاؼ٘بي پؽاوٕم ِتغيؽ٘بي ٔؽِبي نعٖ ظؼ ِمبثً ته ته
ِتغيؽ٘بي ِكتمً ثٗ تفىيه وهيعٖ نعٖ ِٕ ٚبقت ثٛظْ تٛاثغ ضغي،
26
ٌگبؼيتّي ،ظؼخٗ ظ ،َٚق ... ٚ َٛثب اقتفبظٖ اؾ ثؽاؾل ِٕسٕي
آؾِ ْٛنعٖ اقت.
- 2ظؼ اظاِٗ ِعٌي ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نعٖ اقت وٗ اٚالًا تب زع اِىبْ
ًا،
قبظٖ ثبنع؛ يؼٕي ِعي ضغي ثؽ قبيؽ ِعي ٘ب اؼخسيت ظاؼظ  .ثبٔيب
ِمعاؼ  R2يب  Fثبال ظانتٗ ثبنع وٗ  R2ضؽيت تؼييٓ ِيثبنع  ٚثيبٔگؽ
ايٓ اقت وٗ چٕع ظؼيع تغييؽات ِتغيؽ ٚاثكتٗ تٛقظ ِتغيؽ يب
ِتغيؽ٘بي ِكتمً لبثً ثيبْ اقت ِ ٚمعاؼ ِ ُ٘ Fؼٕيظاؼ ثٛظْ ِعي
ؼا آؾِِ ْٛي وٕع .ثب تٛخٗ ثٗ آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕي؛ ِعٌي وٗ آِبؼٖ
 Fثيهتؽي ظاؼظ ثؽاؾٔعٖتؽ اقت(َؤِٕي.)137 :1386،
چٕعگبٔٗ
- 3ثؼع اؾ تهطيى ِعي٘بي ِٕبقت ،ثٗ يٛؼت ته تهِ ،عي
27
ِؼٕيظاؼ ثيٓ ِتغيؽ ٘ب ،ثب اقتفبظٖ اؾ ؼٚل گبَ ثٗ گبَ  ،ثؽآٚؼظ
نعٖ اقت.

 -4تحليل ًتايج آسهْى فزضيَُا
 -1-4آسهْى فزضيَ اّل :تيي فزّش ّ تِزٍّري كار راتطَ
دارد.

ّجْد

 -1-1-4تدّى تؼديل
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ اٚي ،ظؼ زبٌتي وٗ نبضى ثٙؽٖٚؼي وبؼ تؼعيً
ٔهعٖ اقت  ،اثتعا ّٔٛظاؼ پؽاوٕم آْ ؼا ؼقُ وؽظيُ  .ظؼ اظاِٗ عجك
25

. Statistical Package for the Social Science
. Curve Fit
27
. Stepwise
26

آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕي ِ ،عي ضغي ثٗػٕٛاْ ِعي ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نع .
ِعي ضغي ثؽاي ِتغيؽ٘بي فؽٚل  ٚثٙؽٖ ٚؼي وبؼ ظؼ خعٚي نّبؼٖ 1
آٚؼظٖ نعٖ اقت.
جدّل  -1راتطَ فزّش ّ تِزٍّري كار -قيوت جاري
ٔٛع
قغر
ِمعاؼ
ِؼبظٌٗ
ٔكجت F
اؼتجبط
ِؼٕيظاؼي
R2
Ln(y)= 4.999 + 691*10-9 x

0/000

125/805

0/346

ضغي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

ثب تٛخٗ ثٗ ِمبظيؽ ثعقت آِعٖ خعٚي نّبؼٖ  ،1ايٓ ٔتيدٗ زبيً
ِينٛظ وٗ ثيٓ فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ؼاثغٗ ِؼٕي ظاؼ ٚخٛظ ظاؼظ،
يؼٕي فؽضيٗ  H1تأييع  ٚفؽٌ ِمبثً آْ ؼظ ِينٛظ.
 -2-1-4تؼديل تا ضاخص تِاي كاال ّ خدهات هصزفي(كل)
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ اٚي ثب تؼعيً ِتغيؽ ٚاثكتٗ ثؽ زكت نبضى
ثٙبي وبال  ٚضعِبت ًِؽفي (وً) عجك آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕي ِ ،عي ضغي
ثٗػٕٛاْ ِعي ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نع ّ٘ .بْعٛؼ وٗ ظؼ خعٚي نّبؼٖ 2
 ، R2فؽٌ H1
ِهب٘عٖ ِينٛظ ،ثب تٛخٗ ثٗ قغر ِؼٕبظاؼي ِ ٚمعاؼ
تأييع ِينٛظ؛ يؼٕي ثيٓ فؽٚل  ٚثٙؽٖ ٚؼي وبؼ ؼاثغٗ ِؼٕي ظاؼي
ٚخٛظ ظاؼظ.
جدّل  -2راتطَ فزّش ّ تِزٍّري كار -قيوت حاتت
ٔٛع
قغر
ِمعاؼ
ِؼبظٌٗ
ٔكجت F
اؼتجبط
ِؼٕيظاؼي
R2
Ln(y)= 4.702 + 642*10-9 x

0/000

112/548

0/321

ضغي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

 -2-4آسهْى فزضيَ دّم :تيي تِاي توام ضدٍ كاالي فزّش رفتَ ّ
تِزٍّري كار راتطَ ّجْد دارد.

 -1-2-4تدّى تؼديل
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ ظ ،َٚظؼ زبٌتي وٗ نبضى ثٙؽٖٚؼي وبؼ تؼعيً
ٔهعٖ اقت  ،عجك آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕيِ ،عي ضغي ثٗػٕٛاْ ِعي ِٕبقت
تهطيى ظاظٖ نع ِ .عي ضغي ثؽاؾل نعٖ ظؼ خعٚي نّبؼٖ ٔ 3هبْ ظاظٖ
نعٖ اقتّ٘ .بْعٛؼ وٗ اؾ خعٚي نّبؼٖ  3ثؽ ِيآيعِ ،عي ضغي ثعقت
آِعٖ ثيبٔگؽ ؼاثغٗ ِؼٕيظاؼ ثيٓ ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ
 ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ِيثبنع.
جدّل  - 3راتطَ تِاي توام ضدٍ كاالي فزّش رفتَ ّ تِزٍّري كار -قيوت جاري
ٔكجت
ٔٛع
قغر
ِمعاؼ
ِؼبظٌٗ
اؼتجبط
ِؼٕيظاؼي
R2
F
Ln(y)= 5.072 + 835*10-9 x

0/000

52/541

0/181

ضغي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

 -2-2-4تؼديل تا ضاخص تِاي كاال ّ خدهات هصزفي(كل)
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ ظ َٚثب تؼعيً ثٙؽٖٚؼي وبؼِ ،عي ضغي ثٗػٕٛاْ

ِعي ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نع ِ .عي ضغي ثؽاؾل نعٖ ظؼ خعٚي نّبؼٖ
ٔهبْ ظاظٖ نعٖ اقت  .ثب تٛخٗ ثٗ قغر ِؼٕبظاؼي ِ ٚمعاؼ  ، R2فؽٌ
ٚ
 H1تأييع ِينٛظ؛ يؼٕي ثيٓ ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ
ثٙؽٖٚؼي وبؼ ؼاثغٗ ِؼٕيظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ.
4

جدّل  - 4راتطَ تِاي توام ضدٍ كاالي فزّش رفتَ ّ تِزٍّري كار -قيوت حاتت
ٔكجت
ٔٛع
قغر
ِمعاؼ
ِؼبظٌٗ
اؼتجبط
ِؼٕيظاؼي
R2
F
Ln(y)= 4.781 + 744*10-9 x

0/000

43/468

0/154

ضغي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

 -3-4آسهْى فزضيَ سْم :تيي سْد ًاخالص ّ تِزٍّري كار راتطَ
ّجْد دارد.
 -1-3-4تدّى تؼديل
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ ق ،َٛظؼ زبٌتي وٗ نبضى ثٙؽٖٚؼي وبؼ تؼعيً
ٔهعٖ اقت  ،عجك آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕيِ ،عي ٌگبؼيتّي ثٗ ػٕٛاْ ِعي
ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نع  .الؾَ ثٗ غوؽ اقت وٗ عجك ٔتبيح آؾِْٛ
ثؽاؾل ِٕسٕي ،ثيٓ ِتغيؽ٘بي قٛظ ٔبضبٌى  ٚثٙؽٖ ٚؼي وبؼ ؼاثغٗ
ضغي ٔيؿ ٚخٛظ ظاؼظ  ،اِب ثؽاؾٔعگي ِعي ضغي اؾ ِعي ٌگبؼيتّي
وّتؽ اقت ِ .عي ٌگ اؼيتّي ثعقت آِعٖ ثؽاي ِتغيؽ٘بي قٛظ ٔبضبٌى ٚ
ثٙؽٖٚؼي وبؼ ظؼ خعٚي نّبؼٖ  5آٚؼظٖ نعٖ اقت.
جدّل  -5راتطَ سْد ًاخالص ّ تِزٍّري كار -قيوت جاري
ِمعاؼ
ٔٛع
قغر
ِؼبظٌٗ
ِؼٕيظاؼي ٔكجت F
اؼتجبط
R2
)Ln(y) = 0/989 + 0/412 Ln(x

0/000

208/871

0/467

ٌگبؼيتّي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

قغر ِؼٕيظاؼي ٔ ٚكجت  ٚ Fضؽيت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ ايٓ زبٌت
ٔيؿ ثيبٔگؽ ٚخٛظ اؼتجبط ثيٓ قٛظ ٔبضبٌى  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ اقت.
-2-3-4تؼديل تا ضاخص تِاي كاال ّ خدهات هصزفي(كل)
 ،يؼٕي ثب تؼعيً ِتغيؽ
ثؽاي آؾِ ْٛزبٌت ظيگؽ فؽضيٗ قَٛ
ٚاثكتٗ ،عجك آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕي  ،ثؽاؾٔعگي ِعي ٌگبؼيتّي اؾ
ِعي٘بي ضغي  ٚغيؽضغي ظيگؽ ٔ ،ظيؽ ِؼىٛـ ،ظؼخٗ ظ ،... ٚ َٚثيهتؽ
ٚ
قٛظ ٔبضبٌى
اقتِ .عي ٌگبؼيتّي ثعقت آِعٖ ثؽاي ِتغيؽ٘بي
ثٙؽٖٚؼي وبؼ ظؼ خعٚي نّبؼٖ  6آٚؼظٖ نعٖ اقت ّ٘ .بْ عٛؼ وٗ اؾ
خعٚي نّبؼٖ  6ثؽ ِيآيع ،فؽٌ  H1تأييع ِينٛظ .الؾَ ثٗ غوؽ اقت
ٚ
وٗ عجك ٔتبيح آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕي ،ثيٓ ِتغيؽ٘بي قٛظ ٔبضبٌى
ثٙؽٖٚؼي وبؼ ظؼ ايٓ زبٌت ٔيؿ ؼاثغٗ ضغي ٚخٛظ ظاؼظ اِب ٔكجت  Fآْ
اقت
وّتؽ اقت؛ يؼٕي ثؽاؾٔعگي ِعي ضغي اؾ ِعي ٌگبؼيتّي وّتؽ .
جدّل  -6راتطَ سْد ًاخالص ّ تِزٍّري كار -قيوت حاتت
ٔٛع
قغر
ِؼبظٌٗ
ٔكجت ِ Fمعاؼ R2
اؼتجبط
ِؼٕيظاؼي
)Ln(y) = 0/868 +./393 Ln(x
ٌگبؼيتّي
0/457
200/454
0/000
*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

 -4-4آسهْى فزضيَ چِارم :تيي ُشيٌَُاي ػولياتي ّ
كار راتطَ ّجْد دارد.

تِزٍ ّري

 -1-4-4تدّى تؼديل
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ چٙبؼَ ،ظؼ زبٌتي وٗ نبضىثٙؽٖٚؼي وبؼ تؼعيً
ٔهعٖ اقتِ ،عي ضغي ثٗػٕٛاْ ِعي ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نع ِ .عي ضغي
ثؽاي ِتغيؽ٘بي ٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ظؼ خعٚي نّبؼٖ 7
آٚؼظٖ نعٖ اقت .ثب تٛخٗ ثٗ ِمبظيؽ ثعقت آِعٖ خعٚي ،ايٓ ٔتيدٗ
زبيً ِينٛظ وٗ ثيٓ فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ؼاثغٗ ٚخٛظ ظاؼظ.
جدّل  -7راتطَ ُشيٌَُاي ػولياتي ّ تِزٍّري كار -قيوت جاري
ٔكجت
ٔٛع
قغر
ِمعاؼ
ِؼبظٌٗ
اؼتجبط
ِؼٕيظاؼي
R2
F
Ln(y)= 5.060 + 917*10-8 x
ضغي
0/292 98/324
0/000
*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

 -2-4-4تؼديل تا ضاخص تِاي كاال ّ خدهات هصزفي(كل)
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ چٙبؼَ ثب تؼعيً ِتغيؽ ِ ،عي ضغي ثٗػٕٛاْ ِعي
ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نع ِ .عي ضغي ثؽاي ِتغيؽ٘بي ٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي
 ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ظؼ خعٚي نّبؼٖ  8آٚؼظٖ نعٖ اقت .قغر ِؼٕي ظاؼي ٚ
ٔكجت  ٚ Fضؽيت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ ايٓ زبٌت ،ثيبٔگؽ ٚخٛظ
اؼتجبط ثيٓ ٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ اقت.
جدّل  -8راتطَ ُشيٌَُاي ػولياتي ّ تِزٍّري كار -قيوت حاتت
ًْع
ًسثت
سطح
هقدار
هؼادلَ
ارتثاط
هؼٌيداري
R2
F
Ln(y)= 4.785 + 853*10-8 x

0/000

88/872

0/272

ضغي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

ظؼ ثطم٘بي لجٍي ِعي٘بي ِٕبقت ،ثٗيٛؼت ته ته ثيٓ نبضى ثٙؽٖٚؼي
وبؼ  ٚيىي اؾ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ،نبًِ فؽٚل ،ثٙبي تّبَ نعٖ
وبالي فؽٚل ؼفتٗ  ،قٛظ ٔبضبٌى ٘ ٚؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي  ،تهطيى ظاظٖ
نع.
گب٘ي ظ ٚيب چٕع ِتغيؽ تأثيؽ ػّعٖاي ؼٚي ِتغيؽ ٚاثكتٗ ظاؼٔع .
ظؼ ايٓ ٚضؼيت اؾ ؼگؽقي ْٛچٕعگبٔٗ ثؽاي پيمثيٕي ِتغيؽ ٚاثكتٗ
اقتفبظٖ ِينٛظ .ظؼ ؼگؽقي ْٛچٕعگبٔٗ ٔيؿ فؽٌ ضغي ثٛظْ ؼاثغٗ
ثيٓ ِتغيؽ٘ب ثؽلؽاؼ ِيثبنع.
ّ٘بْگ ٗٔٛوٗ پيم تؽ آِع ،ثب تٛخٗ ثٗ قغر ِؼٕيظاؼي ٔ ٚكجت ٚ F
ضؽيت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ ٘ؽ يه اؾ فؽضيٗ٘بي گفتٗ نعٖ ،ثيٓ نبضى
ثٙؽٖٚؼي وبؼ  ٚيىي اؾ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ،نبًِ فؽٚل ،ثٙبي
تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ  ،قٛظ ٔبضبٌى ٘ ٚؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي ،
اؼتجبط ضغي ٚخٛظ ظانت  .زبي ِعي چٕعگبٔٗ ِؼٕيظاؼ ثيٓ ِتغيؽ ٘ب
ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ ؼگؽقي ْٛچٕعگبٔٗ ثؽآٚؼظ ِي ّٔبييُ  .اؾ آٔدب
وٗ فؽضي ٖ٘بي لجٍي ؼا ظؼ ظ ٚزبٌت آؾِّٛٔ ْٛظيُ ،ؼگؽقيْٛ
چٕعگبٔٗ ؼا ٔيؿ ظؼ ظ ٚزبٌت ؾيؽ ثؽاي ِتغيؽ ٚاثكتٗ ثٙؽٖٚؼي وبؼ
ثؽآٚؼظ ِئّبييُ:

الف) رگزسيْى چٌدگاًَ تدّى تؼديل تِزٍّري كار
ظؼ ثؽؼقي اؼتجبط ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ثؽ نبضى ثٙؽٖ ٚؼي،
اؾ ؼٚل تسٍيً ؼگؽقي ْٛاقتفبظٖنع .زبي ثٗ ثؽآٚؼظ ؼگؽقي ْٛچٕعگبٔٗ
ؾيبْ ثؽ نبضى
ثؽاي آؾِ ْٛثؽؼقي اؼتجبط ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ ٚ
ثٙؽٖٚؼي وبؼ ظؼ زبٌت وٍي ِيپؽظاؾيُ.
ثؽاي ٚؼٚظ ِتغيؽ٘ب ظؼ ؼگؽقي ، ْٛاؾ ؼٚل گبَ ثٗ گبَ اقتفبظٖ
نعٖ اقت  .ظؼ ايٓ ؼٚل ِتغيؽ٘بي ِكتمً يىي يىي ثٗ ِؼبظٌٗ
ؼگؽقي ْٛاضبفٗ ِي نٔٛع  ٚاگؽ ٔمم ِؼٕيظاؼي ظؼ ؼگؽقئ ْٛعانتٗ
آؾِ ْٛضغي ثٛظْ ؼاثغٗ
قغر ِؼٕي ظاؼي
ثبنٕع(ثب تٛخٗ ثٗ
ِتغيؽ٘ب) اؾ آْ زػف ِينٔٛع.
ثب تٛخٗ ثٗ ِغبٌت فٛق ِتغيؽ ِكتمً فؽ ٚل (ٔ)X1مم ِؼٕي ظاؼي ظؼ
ِينٛظ  .ثٕبثؽايٓ ِؼبظٌٗ
ِعي ٔٙبيي ٔعانتٗ ،پف اؾ آْ زػف
ؼگؽقي ْٛثٗ يٛؼت ؼاثغٗ (ِ )1يثبنع.
()1

Ln(y) = 5.114 + 322 * 10 - x2 + 186 * 10 - x3 - 553 * 10 - x4
نبضى ثٙؽٖٚؼی کبؼ(ليّت خبؼي)=Y
ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ=X2
قٛظ ٔبضبٌى=X3
٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي=X4
8

8

9

ٔتبيح ٔبلي اؾ آؾِ ْٛثٗ نؽذ ؾيؽ ِيثبنع:
اٌف) ِمعاؼ ضؽيت ّ٘جكتگي چٕعگبٔٗ  ٚضؽيت تؼييٓ ثٗ تؽتيت
ِ 0/421 ٚ 0/649يثبنعِ .مبظيؽ فٛق ٔهبْ ِي ظٕ٘ع وٗ ثيٓ الالَ يٛؼت
ظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ ٚ
قٛظ  ٚؾيبْ  ٚثٙؽٖ ٚؼي وبؼ ؼاثغٗ ِؼٕب
ِتغيؼ٘بي گفتٗ نعٖ زعٚظ  42ظؼيع اؾ ٚالغيت نبضى ثٙؽٖٚؼی کبؼ ؼا
تٛقظ ِعي پٛنم ِیظْٖظ.
ة) ثب تٛخٗ ثٗ ضؽٚخي ٔبني اؾ تسٍيً ٚاؼيبٔف ؼگؽقي ،ْٛقغر
ِؼٕيظاؼي وّتؽ اؾ  5ظؼيع ثٛظٖ وٗ ٔهبْ ِيظ٘ع ِعي ٚالؼي اقت؛ پف
فؽٌ ضغي ثٛظْ ِعي تأييع ِينٛظ.
ج) ثؽ اقبـ آؾِ ْٛتكبٚي ضؽايت ؼگؽقيِ ٚ ْٛمعاؼ ثبثت ثب يفؽ،
تّبِي ضؽايت وٛچىتؽ اؾ  5ظؼيع اقت ،ثٕبثؽايٓ فؽٌ تكبٚي ضؽايت
ؼگؽقيِ ٚ ْٛمعاؼ ثبثت ثب يفؽ تّبِي ػٛاًِ ؼظ ِينٛظ ٔ ٚيبؾي ثٗ
.
ضبؼج وؽظْ آْ٘ب اؾ ِؼبظٌٗ ؼگؽقئ ْٛطٛا٘ع ثٛظ
ظ) قت ْٛضؽايت اقتبٔعاؼظ نعٖ ٔهب ْ ِيظ٘ع وٗ ِتغيؽ قٛظ ٔبضبٌى
ظاؼاي ثيهتؽيٓ اثؽ ِيثبنع.
قغر ِؼٕيظاؼي  ٚضؽيت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ ايٓ زبٌت ،ثيبٔگؽ
ثٙؽٖ ٚؼي وبؼ اقت .
ٚخٛظ اؼتجبط ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ٚ
ٌػا ،فؽٌ  H1تأييع ِينٛظ؛ يؼٕي ظؼ نؽوت٘بي ٔفتي ثيٓ الالَ يٛؼت
قٛظ  ٚؾيبْ  ٚنبضى ثٙؽٖٚؼي وبؼ ؼاثغٗ ِؼٕيظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ.
ب) رگزسيْى چٌدگاًَ تا تؼديل تِزٍّري كار تز حسة ضاخص تِاي
كاال ّ خدهات هصزفي
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ ثب تؼعيً ِتغيؽ ٚاثكتٗ ثؽ زكت نبضى ثٙبي

وبال  ٚضعِبت ٔيؿ ِؽازً غوؽ نعٖ أدبَ گؽظيع  .ظؼ ايٓ زبٌت ٔيؿ
ِتغيؽ ِكتمً فؽٚل (ٔ )X1مم ِؼٕيظاؼي ظؼ ؼگؽقئ ْٛعانتٗ ،پف اؾ
آْ زػف ِينٛظِ .ؼبظٌٗ ؼگؽقي ْٛچٕعگبٔٗ ثب تؼعيً ثٙؽٖ ٚؼي وبؼ
ؼاثغٗ (ِ )2ي -
ثؽ زكت نبضى ثٙبي وبال  ٚضعِبت ًِؽفي ،ثٗ يٛؼت
ثبنع.
Ln(y) = 4.829 + 252 * 10 -9 x2 + 194 * 10 -8 x3 - 635 * 10 -8 x4
()2
نبضى ثٙؽٖٚؼی کبؼ(ليّت ثبثت) =Y
ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ=X2
قٛظ ٔبضبٌى=X3
٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي=X4
ثب تٛخٗ ثٗ ضؽٚخي ٘بي ٔبني اؾ ٔتيدٗ آؾِِٛ ،ْٛاؼظ ؾيؽ اقتطؽاج
ِيگؽظظ:
اٌف) ِمعاؼ ضؽيت ّ٘جكتگي چٕعگبٔٗ  ٚضؽيت تؼييٓ ثٗ تؽتيت
ِ 0/418 ٚ 0/647يثبنعِ .مبظيؽ فٛق ٔهبْ ِيظٕ٘ع وٗ ثيٓ الالَ يٛؼت
ِؼٕبظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ ٚ
قٛظ  ٚؾيبْ  ٚثٙؽٖ ٚؼي وبؼ ؼاثغٗ
ِتغيؼ٘بي گفتٗ نعٖ زعٚظ  42ظؼيع اؾ ٚالغيت نبضى ثٙؽٖٚؼی کبؼ ؼا
تٛقظ ِعي پٛنم ِیظْٖظ.
ة) ثب تٛخٗ ثٗ ضؽٚخي ٔبني اؾ تسٍيً ٚاؼيبٔف ؼگؽقي ،ْٛقغر
ِؼٕيظاؼي وّتؽ اؾ  5ظؼيع ثٛظٖ وٗ ٔهبْ ِيظ٘ع ِعي ٚالؼي اقت؛ پف
فؽٌ ضغي ثٛظْ ِعي تأييع ِينٛظ.
ج) ثؽ اقبـ آؾِ ْٛتكبٚي ضؽايت ؼگؽقيِ ٚ ْٛمعاؼ ثبثت ثب يفؽ،
تّبِي ضؽايت وٛچىتؽ اؾ  5ظؼيع اقت ،ثٕبثؽايٓ فؽٌ تكبٚي ضؽايت
ؼگؽقيِ ٚ ْٛمعاؼ ثبثت ثب يفؽ تّبِي ػٛاًِ ؼظ ِينٛظ ٔ ٚيبؾي ثٗ
.
ضبؼج وؽظْ آْ٘ب اؾ ِؼبظٌٗ ؼگؽقئ ْٛطٛا٘ع ثٛظ
ظ) قت ْٛضؽايت اقتبٔعاؼظ نعٖ ٔهبْ ِيظ٘ع وٗ ِتغيؽ قٛظ ٔبضبٌى
ظاؼاي ثيهتؽيٓ اثؽ ِيثبنع.
قغر ِؼٕيظاؼي  ٚضؽيت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ ايٓ زبٌت ٔيؿ ثيبٔگؽ
ٚخٛظ اؼتجبط ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ اقت ٌ .ػا
ظؼ نؽوت٘بي ٔفتي ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ٚنبضى ثٙؽٖٚؼي وبؼ
ؼاثغٗ ِؼٕيظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ.
زبي ايٓ قإاي پيم ِيآيع وٗ چؽا ؼاثغٗ ٘ؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي ٚ
چٕعگبٔٗ ايٓ ؼاثغٗ
ثٙؽٖٚؼي وبؼ ِثجت اقت ظؼ زبٌيىٗ ظؼ ِعي
ِٕفي اقت؟ ظؼ پبقص ثبيكتي گفت وٗ اٚالًا ٘عف ايٓ ثٛظٖ اقت وٗ فؽٌ
ضغي ثٛظْ ٚ ٚالؼي ثٛظْ ِعي تأييع نٛظ ٔٗ ايٕىٗ ؼاثغٗ ثيٓ آْ٘ب
چٕعگبٔٗ
ٔيؿ يىكبْ ثبنٕع  .الؾَ ثٗ غوؽ اقت وٗ ِؼبظٌٗ ؼگؽقيْٛ
ثبيكتي ٔؿظيه ثٗ ِؼبظٌٗ ؼگؽقي ْٛيگبٔٗ ثٛظٖ  ٚثبٌغجغ ٔيبؾي ثٗ
يىفاْ ثٛظْ آْ ٔيكت ِّ ٚىٓ اقت ِمعاؼ ضؽايت ّ٘ ٚچٕيٓ ؼاثغٗ
آْ٘ب ظؼ ِعي چٕعگبٔٗ يىكبْ ٔجبنٕع اِب فؽٌ ضغي ثٛظْ ٚ ٚالؼيت
ِعي تأييع نٛظ.
ثب تٛخٗ ثٗ ٔتبيح آؾِ ْٛفؽضيٗ اٚي اٌي چٙبؼَ ِ ،الزظٗ ِينٛظ وٗ
ثيٓ ثٙؽٖٚؼي وبؼ ثب ٘ؽ يه اؾ ِتغيؽ٘بي فؽٚل ،ثٙبي تّبَ نعٖ
٘ ٚؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي  ،ثٗ يٛؼت
وبالي فؽ ٚل ؼفتٗ ،قٛظ ٔبضبٌى
خعاگبٔٗ يب ظؼ زبٌت وٍي  ٚثب اقتفبظٖ اؾ ؼگؽقي ْٛچٕعِتغيؽٖ،
اؼتجبط ِؼٕيظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ.
ثب تٛخٗ ثٗ ضؽايت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ آؾِ ْٛاؼتجبط ثيٓ

نبضى٘بي قٛظ  ٚؾيبْ ثب نبضى ثٙؽٖٚؼي وبؼِ ،الزظٗ ِينٛظ وٗ نعت
اؼتجبط ِتفبٚت اقت ثٗعٛؼي وٗ اؼتجبط ثيٓ قٛظ ٔبضبٌى ثب نبضى
ثٙؽٖٚؼي وبؼ ،ظؼ ثبالتؽيٓ زع  ٚپف اؾ آْ ة ٖتؽتيت ثب نبضى ٘بي
فؽٚل٘ ،ؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي  ٚثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ
چٕعگبٔٗ ثؽآٚؼظ نعٖ
اؼتجبط ظاؼٔع  .ثب تٛخٗ ثٗ ِعي ؼگؽقيْٛ
ٔيؿ ،قت ْٛضؽايت اقتبٔعاؼظ نعٖ ٔهبْ ِيظ٘ع وٗ قٛظ ٔبضبٌى
ظاؼاي ثيهتؽيٓ اثؽ ثؽ نبضى ثٙؽٖٚؼي وبؼ ِيثبنع.

 -5-4آسهْى فزضيَ پٌجن :تيي فزّش ّ تِزٍّري سزهايَ
ّجْد دارد.

راتطَ

-1-5-4تدّى تؼديل
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ پٕدُ ،ظؼ زبٌت ثع ْٚتؼعيًِ ،عي ٌگبؼيتّي
ثٗػٕٛاْ ِعي ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نع ِ .عي ٌگبؼيتّي ثعقت آِعٖ
نّبؼٖ  9آٚؼظٖ
ثؽاي ِتغيؽ٘بي فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ظؼ خعٚي
نعٖ اقت .قغر ِؼٕيظاؼي ٔ ٚكجت  ٚ Fضؽيت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ ايٓ
زبٌت ،ثيبٔگؽ ٚخٛظ اؼتجبط ثيٓ فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ اقت ٌ .ػا
فؽٌ  H1تأييع ِينٛظ اِب نعت ايٓ اؼتجبط ثكيبؼ ٔبچيؿ اقت.
جدّل  -9راتطَ فزّش ّ تِزٍّري سزهايَ  -قيوت جاري
ًْع
سطح
ًسثت هقدار
هؼادلَ
ارتثاط
هؼٌيداري
R2
F
)Ln(y) = 1/484 – 0/108 Ln(x

0/010

6/708

0/027

ٌگبؼيتّي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

-2-5-4تؼديل تا ضاخص تِاي ػودٍ فزّضي(كل)
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ پٕدُ ،ظؼ ايٓ زبٌت ِ ،عي ٌگبؼيتّي ثٗ ػٕٛاْ
ِ .عي ٌگبؼيتّي ثعقت آِعٖ ثؽاي
ِعي ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نع
ِتغيؽ٘بي فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ظؼ خعٚي نّبؼٖ  10آٚؼظٖ نعٖ
اقت.
جدّل  -10راتطَ فزّش ّ تِزٍّري سزهايَ  -قيوت حاتت
ًْع
سطح
ًسثت هقدار
هؼادلَ
ارتثاط
هؼٌيداري
R2
F
)Ln(y) = 1/491 – 0/125 Ln(x

0/003

8/712

0/035

ٌگبؼيتّي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

ّ٘بْعٛؼ وٗ ظؼ خعٚي نّبؼٖ ِ 10هب٘عٖ ِينٛظ ،ثب تٛخٗ ثٗ قغر
ِؼٕبظاؼي ِ ٚمعاؼ ضؽيت تؼييٓ ،فؽٌ  H1تأييع ِينٛظ ؛ يؼٕي ثيٓ
فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ؼاثغٗ ِؼٕيظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ اِب نعت ايٓ
اؼتجبط ثكيبؼ ٔبچيؿ اقت.

 -6-4آسهْى فزضيَ ضطن :تيي تِاي توام ضدٍ كاالي فزّش رفتَ ّ
تِزٍّري سزهايَ راتطَ ّجْد دارد.
 -1-6-4تدّى تؼديل
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ نهُ  ،ظؼ زبٌت ثع ْٚتؼعيً ،عجك آؾِ ْٛثؽاؾل
ِٕسٕيِ ،عي ٌگبؼيتّي ثٗػٕٛاْ ِعي ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نع؛ ؾيؽا

ٔكجت  Fظؼ ايٓ ِعي ثيهتؽ اؾ ِعي٘بي ظيگؽ ثٛظ ِ .عي ٌگبؼيتّي
ٚ
ثعقت آِعٖ ثؽاي ِتغيؽ٘بي ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ
ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ظؼ خعٚي نّبؼٖ  11آٚؼظٖ نعٖ اقت.
جدّل  -11راتطَ تِاي توام ضدٍ كاالي فزّش رفتَ ّ تِزٍّري سزهايَ  -قيوت
جاري
ًْع
سطح
ًسثت هقدار
هؼادلَ
ارتثاط
هؼٌيداري
R2
F
)Ln(y) = 1/761 – 0/134 Ln(x

0/002

9/655

0/039

ٌگبؼيتّي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

قغر ِؼٕيظاؼي ٔ ٚكجت  ٚ Fضؽيت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ ايٓ زبٌت،
ثيبٔگؽ ٚخٛظ اؼتجبط ثيٓ ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ
ثٙبي
ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ اقت ٌ .ػا فؽٌ  H1تأييع ِينٛظ؛ يؼٕي ثيٓ
تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ  ٚثٙؽٖ ٚؼي قؽِبيٗ ؼاثغٗ ِؼٕي ظاؼي
ٚخٛظ ظاؼظ اِب نعت ايٓ اؼتجبط ثكيبؼ ٔبچيؿ اقت.
ٚ

 -2-6-4تؼديل تا ضاخص تِاي ػودٍ فزّضي(كل)
 ،عجك آؾِ ْٛثؽاؾل
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ نهُ ،ظؼ زبٌت تؼعيً
ِ .عي
ِٕسٕيِ ،عي ٌگبؼيتّي ثٗػٕٛاْ ِعي ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نع
ٌگبؼيتّي ثعقت آِعٖ ظؼ خعٚي نّبؼٖ  12آٚؼظٖ نعٖ اقت ّ٘ .بْ عٛؼ
وٗ ظؼ ايٓ خعٚي ِهب٘عٖ ِينٛظ ،ثب تٛخٗ ثٗ قغر ِؼٕبظاؼي ٚ
ِمعاؼ ضؽيت تؼييٓ  ،ثيٓ فؽٚل  ٚثٙؽٖ ٚؼي قؽِبيٗ ؼاثغٗ ٚخٛظ
ظاؼظ اِب نعت ايٓ اؼتجبط ثكيبؼ ٔبچيؿ اقت.
جدّل  -12راتطَ تِاي توام ضدٍ كاالي فزّش رفتَ ّ تِزٍّري سزهايَ  -قيوت
حاتت
ًْع
سطح
ًسثت هقدار
هؼادلَ
ارتثاط
هؼٌيداري
R2
F
)Ln(y) = 1/792 – 0/153 Ln(x

0/001

12/316

0/049

ٌگبؼيتّي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

 -7-4آسهْى فزضيَ ُفتن :تيي سْد ًاخالص ّ تِزٍ ّري سزهايَ
راتطَ ّجْد دارد.
 -1-7-4تدّى تؼديل
ثٙؽٖ ٚؼي قؽِبيٗ
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ ٘فتُ ،ظؼ زبٌتي وٗ نبضى
تؼعيً ٔهعٖ اقت  ،ثب اقتفبظٖ اؾ آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕي ِ ،عي قّٙي
يب ظؼخٗ ظ ، َٚثؽ اقبـ آِبؼٖ  ،Fأتطبة گؽظيعٖ اقت .الؾَ ثٗ غوؽ
ٚ
اقت وٗ عجك ٔتبيح آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕيِ ،تغيؽ٘بي قٛظ ٔبضبٌى
ثٙؽٖٚؼي وبؼ فبلع ؼاثغٗ ضغي ِي ثبنٕع .ثب تٛخٗ ثٗ ضؽٚخي ٔبني
اؾ تسٍيً ٚاؼيبٔف ؼگؽقي ،ْٛقغر ِؼٕيظاؼي ثيهتؽ اؾ  5ظؼيع ثٛظٖ
وٗ ٔهبْ ِيظ٘ع ِعي غيؽٚالؼي اقت ؛ پف ٘يچ گ ٗٔٛؼاثغٗ ضغي يب
غيؽضغي ِؼٕيظاؼ ةيٓ قٛظ ٔبضبٌى  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ٚخٛظ ْظاؼظ.
جدّل  - 13راتطَ سْد ًاخالص رفتَ ّ تِزٍّري سزهايَ  -قيوت جاري
ًْع
هقدار
ًسثت
سطح
هؼادلَ

هؼٌيداري
ِؼبظٌٗ ضغي يب
غيؽضغي ِؼٕيظاؼ
ٚخٛظ ْظاؼظ.
*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

0/191

F
1/669

R2

0/014

ارتثاط
ٚخٛظ
ْظاؼظ.

 -2-7-4تؼديل تا ضاخص تِاي ػودٍ فزّضي(كل)
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ ٘فتُ ثب تؼعيً ِتغيؽ ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ثؽ زكت
نبضى ثٙبي ػّعٖ فؽٚني(وً) ظؼ ايؽاْ ،ثب اقتفبظٖ اؾ ثؽاؾل ِٕسٕي،
ِعي قّٙي يب ظؼخٗ ظ ،َٚثؽ اقبـ آِبؼٖ  ،Fأتطبة گؽظيعٖ اقت  .الؾَ
قٛظ
ثٗ غوؽ اقت وٗ عجك ٔتبيح آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕيِ ،تغيؽ٘بي
ثبنٕع.
ٔبضبٌى  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ظؼ ايٓ زبٌت فبلع ؼاثغٗ ضغي ِي
ثب تٛخٗ ثٗ ضؽٚخي ٔبني اؾ تسٍيً ٚاؼيبٔف ؼگؽقي ،ْٛقغر
ِؼٕيظاؼي ثيهتؽ اؾ  5ظؼيع ثٛظٖ وٗ ٔهبْ ِيظ٘ع ِعي غيؽٚالؼي
اقت؛ پف ٘يچ گ ٗٔٛؼاثغٗ ضغي يب غيؽضغي ِؼٕيظاؼ ةيٓ قٛظ ٔبضبٌى
 ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ٚخٛظ ْظاؼظ.
جدّل  - 14راتطَ سْد ًاخالص رفتَ ّ تِزٍّري سزهايَ  -قيوت حاتت
ًْع
سطح
هقدار
هؼادلَ
ًسثت F
2
ارتثاط
ي
دار
هؼٌي
R
ِؼبظٌٗ ضغي
ٚخٛظ
يب غيؽضغي
0/014
1/696
0/186
ْظاؼظ.
ِؼٕيظاؼ ٚخٛظ
ْظاؼظ.
*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

 -8-4آسهْى فزضيَ ُطتن :تيي ُشيٌَُاي ػولياتي ّ
سزهايَ راتطَ ّجْد دارد.

تِزٍ ّري

-1-8-4تدّى تؼديل
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ ٘هتُ ،ظؼ زبٌتي وٗ نبضىثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ تؼعيً
ٔهعٖ اقت ،عجك آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕيِ ،عي ٌگبؼيتّيثٗػٕٛاْ ِعي ِٕبقت
تهطيى ظاظٖ نعِ .عي ٌگبؼيتّي ثعقت آِعٖ ثؽاي ِتغيؽ٘بي ٘ؿيٕٗ ٘بي
ػٍّيبتي  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ظؼ خعٚي نّبؼٖ  15آٚؼظٖ نعٖ اقت  .ثب
تٛخٗ ثٗ ِمبظيؽ ثعقت آِعٖ ،ثيٓ٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ
ؼاثغٗ ِؼٕيظاؼ ٚخٛظ ظاؼظ اِب نعت ايٓ اؼتجبطٔبچيؿ اقت.
جدّل  - 15راتطَ ُشيٌَُاي ػولياتي ّ تِزٍّري سزهايَ  -قيوت جاري
ًْع
ًسثت
سطح
هقدار
هؼادلَ
ارتثاط
هؼٌيداري
R2
F
)Ln(y) = 1/879 – 0/182 Ln(x

0/000

18/905

0/074

ٌگبؼيتّي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

 -2-8-4تؼديل تا ضاخص تِاي ػودٍ فزّضي(كل)
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ ٘هتُ ثب تؼعيً ِتغيؽ ٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي ثؽ
زكت نبضى ثٙبي ػّعٖ فؽٚني (وً) ،عجك آؾِ ْٛثؽاؾل ِٕسٕيِ ،عي
ٌگبؼيتّي ثٗػٕٛاْ ِعي ِٕبقت تهطيى ظاظٖ نع ِ .عي ٌگبؼيتّي ثعقت
آِعٖ ثؽاي ِتغيؽ٘بي ٘ؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي  ٚثٙؽٖ ٚؼي قؽِبيٗ ظؼ

خعٚي نّبؼٖ  16آٚؼظٖ نعٖ اقت.
جدّل  -16راتطَ ُشيٌَُاي ػولياتي ّ تِزٍّري سزهايَ  -قيوت حاتت
ًسثت
ًْع
سطح
هقدار
هؼادلَ
ارتثاط
هؼٌيداري
R2
F
)Ln(y) = 1/830 – 0/197 Ln(x

0/000

21/852

0/084

ٌگبؼيتّي

*ِٕجغ :يبفتٗ٘بی پژ٘ٚهگؽ

ّ٘بْعٛؼ وٗ ظؼ خعٚي نّبؼٖ ِ 16هب٘عٖ ِينٛظ ،ثيٓ ٘ؿيٕٗ ٘بي
ػٍّيبتي  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ؼاثغٗ ٚخٛظ ظاؼظ اِب نعت ايٓ اؼتجبط
ٔبچيؿ اقت.
ظؼ ثطم٘بي لجٍي ِعي٘بي ِٕبقت ،ثٗيٛؼت ته ته ثيٓ نبضى ثٙؽٖٚؼي
قؽِبيٗ  ٚيىي اؾ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ،نبًِ فؽٚل ،ثٙبي تّبَ
نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ  ،قٛظ ٔبضبٌى ٘ ٚؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي  ،تهطيى
ظاظٖ نع.
ّ٘بْگ ٗٔٛوٗ پيم تؽ آِع ،ثب تٛخٗ ثٗ قغر ِؼٕيظاؼي ٔ ٚكجت ٚ F
ضؽيت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ ٘ؽ يه اؾ فؽضيٗ ٘بي گفتٗ نعٖ ،ثيٓ
نبضى ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ  ٚالالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ،نبًِ فؽٚل ،ثٙبي
تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ ٘ ٚؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي  ،اؼتجبط ٌگبؼيتّي
ٚخٛظ ظانت؛ اِب ثيٓ نبضى ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ  ٚقٛظ ٔبضبٌى ٘يچ گٗٔٛ
چٕعگبٔٗ
ؼاثغٗ ضغي  ٚغيؽضغي ِؼٕيظاؼ ٚخٛظ ٔعانت  .زبي ِعي
چٕعگبٔٗ ،
ِؼٕيظاؼ ثيٓ ِتغيؽ٘ب ؼا  ،ثب اقتفبظٖ اؾ ؼگؽقيْٛ
ثؽآٚؼظ ِي ّٔبييُ .اؾ آٔدب وٗ فؽضي ٖ٘بي لجٍي ؼا ظؼ ظ ٚزبٌت
ثٙؽٖ ٚؼي
آؾِّٛٔ ْٛظيُ ،ؼگؽقي ْٛچٕعگبٔٗ ثؽاي ِتغيؽ ٚاثكتٗ
قؽِبيٗ ؼا ٔيؿ ظؼ ظ ٚزبٌت ؾيؽ ثؽآٚؼظ ِئّبييُ:
الف) رگزسيْى چٌدگاًَ تدّى تؼديل تِزٍّري سزهايَ
ظؼ ايٓ زبٌت ،ثؽاي ٚؼٚظ ِتغيؽ٘ب ظؼ ؼگؽقي ،ْٛاؾ ؼٚل گبَ ثٗ
گبَ اقتفبظٖ نعٖ اقت  .ظؼ ايٓ ؼٚل ِتغيؽ٘بي ِكتمً يىي يىي ثٗ
ِؼبظٌٗ ؼگؽقي ْٛاضبفٗ ِينٔٛع  ٚاگؽ ٔمم ِؼٕي ظاؼي ظؼ ؼگؽقيْٛ
ٔعانتٗ ثبنٕع (ثب تٛخٗ ثٗ قغر ِؼٕي ظاؼي آؾِ ْٛضغي ثٛظْ ؼاثغٗ
ِتغيؽ٘ب) اؾ آْ زػف ِينٔٛع .ثب تٛخٗ ثٗ ِغبٌت فٛق ِتغيؽ ِكتمً
قٛظ ٔبضبٌى(ٔ )X3مم ِؼٕيظاؼي ظؼ ؼگؽقئ ْٛعانتٗ ،پف اؾ آْ زػف
ِينٛظ .ثٕبثؽايٓ ِؼبظٌٗ ؼگؽقي ْٛثٗ يٛؼت ؼاثغٗ (ِ )3يثبنع.
8
8
7
Ln(y) = 0.343 + 152 * 10 - x1 - 168 * 10 - x2 - 119 * 10 - x4
() 3
نبضى ثٙؽٖٚؼی قؽِبيٗ(ليّت خبؼي)=Y
فؽٚل=X1
ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ=X2
٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي=X4
ثب تٛخٗ ثٗ ضؽٚخي ٘بي ٔبني اؾ ٔتيدٗ آؾِِٛ ،ْٛاؼظ ؾيؽ اقتطؽاج
ِيگؽظظ:
اٌف) ِمبظيؽ ضؽيت ّ٘جكتگي چٕعگبٔٗ  ٚضؽيت تؼييٓ ٔهبْ ِيظ٘ع
وٗ ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ؼاثغٗ ِؼٕبظاؼي
ٚخٛظ ظاؼظ ِ ٚتغيؼ٘بي انبؼٖ نعٖ زعٚظ  14ظؼيع اؾ ٚالغ ي ت نبضى
ظْٖظ.
ثٙؽٖٚؼی قؽِبيٗ ؼا تٛقظ ِعي پٛنم ِی
ة) ثب تٛخٗ ثٗ ضؽٚخي ٔبني اؾ تسٍيً ٚاؼيبٔف ؼگؽقي ،ْٛقغر

ِؼٕيظاؼي وّتؽ اؾ  5ظؼيع ثٛظٖ وٗ ٔهبْ ِيظ٘ع ِعي ٚالؼي اقت ؛ پف
فؽٌ ضغي ثٛظْ ِعي تأييع ِينٛظ.
ج) ثؽ اقبـ آؾِ ْٛتكبٚي ضؽايت ؼگؽقيِ ٚ ْٛمعاؼ ثبثت ثب يفؽ،
تّبِي ضؽايت وٛچىتؽ اؾ  5ظؼيع اقت ،ثٕبثؽايٓ فؽٌ تكبٚي ضؽايت
ؼگؽقيِ ٚ ْٛمعاؼ ثبثت ثب يفؽ تّبِي ػٛاًِ ؼظ ِينٛظ ٔ ٚيبؾي ثٗ
.
ضبؼج وؽظْ آْ٘ب اؾ ِؼبظٌٗ ؼگؽقئ ْٛطٛا٘ع ثٛظ
ثٙبي
ظ) قت ْٛضؽايت اقتبٔعاؼظ نعٖ ٔهبْ ِيظ٘ع وٗ ِتغيؽ٘بي
تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ ٘ ٚؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي ظاؼاي ثيهتؽيٓ
اثؽ ِيثبنٕع.
قغر ِؼٕيظاؼي  ٚضؽيت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ ايٓ زبٌت ،ثيبٔگؽ
ٚخٛظ اؼتجبط ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ اقت .
ٌػا ظؼ نؽوت٘بي ٔفتي ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ٚنبضى ثٙؽٖٚؼي
قؽِبيٗ ؼاثغٗ ِؼٕيظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ.
ب) رگزسيْى چٌدگاًَ تا تؼديل تِزٍّري سزهايَ تز حسة ضاخص تِاي
ػودٍ فزّضي
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ ثب تؼعيً ِتغيؽ ٚاثكتٗ ثؽ زكت نبضى ثٙبي
ػّعٖ فؽٚني ٔيؿ ِؽازً غوؽ نعٖ أدبَ گؽظيع  .ظؼ ايٓ زبٌت ٔيؿ
ِتغيؽ ِكتمً قٛظ ٔبضبٌى (ٔ)X3مم ِؼٕي ظاؼي ظؼ ِؼبظٌٗ ؼگؽقيْٛ
ٔعانتٗ ،پف اؾ آْ زػف ِينٛظ .ثٕبثؽ ايٓ ِؼبظٌٗ ؼگؽقي ْٛثٗ يٛؼت
ؼاثغٗ (ِ )4يثبنع:
8
8
7
Ln(y) = 0.161 + 153 * 10 - x1 - 173 * 10 - x2 – 119 * 10 - x4
()4
نبضى ثٙؽٖٚؼی قؽِبيٗ(ليّت ثبثت)=Y
فؽٚل=X1
ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ=X2
٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي=X4
ثب تٛخٗ ثٗ ضؽٚخي ٘بي ٔبني اؾ ٔتيدٗ آؾِِٛ ،ْٛاؼظ ؾيؽ اقتطؽاج
ِيگؽظظ:
اٌف) ِمبظيؽ ضؽيت ّ٘جكتگي چٕعگبٔٗ  ٚضؽيت تؼييٓ ٔهبْ ِيظ٘ع وٗ
ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ؼاثغٗ ِؼٕبظاؼي ٚخٛظ
ظاؼظ ِ ٚتغيؼ٘بي ِػوٛؼ زعٚظ  14ظؼيع اؾ ٚالغ ي ت نبضى ثٙؽٖ ٚؼی
قؽِبيٗ ؼا تٛقظ ِعي پٛنم ِیظْٖظ.
ة) ثب تٛخٗ ثٗ ضؽٚخي ٔبني اؾ تسٍيً ٚاؼيبٔف ؼگؽقي ،ْٛقغر
ِؼٕيظاؼي وّتؽ اؾ  5ظؼيع ثٛظٖ وٗ ٔهبْ ِيظ٘ع ِعي ٚالؼي اقت ؛ پف
فؽٌ ضغي ثٛظْ ِعي تأييع ِينٛظ.
ج) ثؽ اقبـ آؾِ ْٛتكبٚي ضؽايت ؼگؽقيِ ٚ ْٛمعاؼ ثبثت ثب يفؽ،
تّبِي ضؽايت وٛچىتؽ اؾ  5ظؼيع اقت ،ثٕبثؽايٓ فؽٌ ت قبٚي ضؽايت
ؼگؽقيِ ٚ ْٛمعاؼ ثبثت ثب يفؽ تّبِي ػٛاًِ ؼظ ِينٛظ ٔ ٚيبؾي ثٗ
.
ضبؼج وؽظْ آْ٘ب اؾ ِؼبظٌٗ ؼگؽقئ ْٛطٛا٘ع ثٛظ
ثٙبي
ظ) قت ْٛضؽايت اقتبٔعاؼظ نعٖ ٔهبْ ِيظ٘ع وٗ ِتغيؽ٘بي
تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ ٘ ٚؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي ظاؼاي ثيهتؽيٓ
اثؽ ِيثبنٕع.
قغر ِؼٕيظاؼي  ٚضؽيت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ ايٓ زبٌت ٔيؿ،
ثٙؽٖ ٚؼي
ثيبٔگؽ ٚخٛظ اؼتجبط ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ٚ
قؽِبيٗ اقت ٌ .ػا ظؼ نؽوت٘بي ٔفتي ثيٓ الالَ يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ٚ
نبضى ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ؼاثغٗ ِؼٕيظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ.

ثب تٛخٗ ثٗ ٔتبيح آؾِ ْٛفؽضيٗ پٕدُ اٌي ٘متُ ِالزظٗ ِينٛظ وٗ
ثيٓ ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ثب ٘ؽ يه اؾ ِتغيؽ٘بي فؽٚل ،ثٙبي تّبَ نعٖ
وبالي فؽٚل ؼفتٗ ٘ ٚؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي ثٗيٛؼت خعاگبٔٗ يب ظؼ زبٌت
وٍي  ٚثب اقتفبظٖ اؾ ؼگؽقي ْٛچٕع ِتغيؽٖ ،اؼتجبط ِؼٕيظاؼي ٚخٛظ
ظاؼظ اِب ثيٓ ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ  ٚقٛظ ٔبضبٌى ٘يچگ ٗٔٛؼاثغٗ ضغي ٚ
غيؽضغي ٚخٛظ ْظاؼظ.
ثب تٛخٗ ثٗ ضؽايت تؼييٓ ثعقت آِعٖ ظؼ آؾِ ْٛاؼتجبط ثيٓ
نبضى٘بي قٛظ  ٚؾيبْ ثب نبضى ثٙؽٖٚؼي قؽِبيِٗ ،الزظٗ ِينٛظ وٗ
٘ؿيٕٗ ٘بي
نعت اؼتجبط ِتفبٚت اقت ؛ ثٗ عٛؼي وٗ اؼتجبط ثيٓ
ػٍّيبتي ثب نبضى ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ،ظؼ ثبالتؽيٓ زع  ٚپف اؾ آْ
ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ  ٚفؽٚل ةٖتؽتيت ظؼ ؼتجٗ ٘بي ثؼعي
لؽاؼ ظاؼٔع  .ثب تٛخٗ ثٗ ِعي ؼگؽقي ْٛچٕعگبٔٗ ثؽآٚؼظ نعٖ ،قتْٛ
ضؽايت اقتبٔعاؼظ نعٖ ٔهبْ ِيظ٘ع وٗ ِتغيؽ٘بي ثٙبي تّبَ نعٖ
وبالي فؽٚل ؼفتٗ ٘ ٚؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي ظاؼ اي ثيهتؽيٓ اثؽ ثؽ نبضى
ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ِي ثبنٕع.
ظؼ آؾِ ْٛفؽضيٗ اٚي  ٚپٕدُ ،وٗ اؼتجبط ثيٓ فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي ؼا
آْ٘ب تأييع گؽظيع .
ِٛؼظ آؾِ ْٛلؽاؼ ِيظ٘عٚ ،خٛظ ؼاثغٗ ثيٓ
ؼاثغٗ ثيٓ فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ٔبلى ِ ٚكتميُ ثٛظٖ اِب ؼاثغٗ
ثيٓ فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ٔبلى ِ ٚؼىٛـ ِيثبنع ٘ .ؽ چٕع وٗ
ؼاثغٗ ثيٓ فؽٚل  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ظؼ ٘ؽ ظ ٚزبٌت ثع ْٚتؼعيً يب
تؼعيً ثب نبضى ثٙبي وبال  ٚضعِبت ًِؽفي (وً) تأييع نعٖ اقت ،اِب
ثب تٛخٗ ثٗ ضؽيت تؼييٓ ظؼ زبٌت ثع ْٚتؼعيً ،نعت ايٓ اؼتجبط
ثيهتؽ اقت.
ظؼ آؾِ ْٛفؽضيٗ ظ ٚ َٚنهُ ،ن ٖ اؼتجبط ثيٓ ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي
فؽٚل ؼفتٗ  ٚثٙؽٖٚؼي ؼا ِٛؼظ آؾِ ْٛلؽاؼ ِيظ٘ع ٚ ،خٛظ ؼاثغٗ
ثيٓ آْ٘ب تأييع گؽظيع .ؼاثغٗ ثيٓ ثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل
ثٙبي
ؼفتٗ  ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ ٔبلى ِ ٚكتميُ ثٛظٖ اِب ؼاثغٗ ثيٓ
 ٚثٙؽٖ ٚؼي قؽِبيٗ ٔبلى ِ ٚؼىٛـ
تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ
ِيثبنع.
ٚ
قٛظ ٔبضبٌى
ظؼ آؾِ ْٛفؽضيٗ ق٘ ٚ َٛفتُ ،وٗ اؼتجبط ثيٓ
ثٙؽٖٚؼي ؼا ِٛؼظ آؾِ ْٛلؽاؼ ِيظ٘عٚ ،خٛظ ؼاثغٗ ثيٓ قٛظ ٔبضبٌى
ٚ
قٛظ ٔبضبٌى
 ٚثٙؽٖٚؼي وبؼ تأييع گؽظيع اِب ؼاثغٗ ثيٓ
ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ؼظ نعٖ اقت  .ؼاثغٗ ثيٓ قٛظ ٔبضبٌى  ٚثٙؽٖ ٚؼي
وبؼ ٔبلى ِ ٚكتميُ ِيثبنع.
٘ؿيٕٗ ٘بي
٘هتُ ،وٗ اؼتجبط ثيٓ
ظؼ آؾِ ْٛفؽضيٗ چٙبؼَ ٚ
ػٍّيبتي  ٚثٙؽٖٚؼي ؼا ِٛؼظ آؾِ ْٛلؽاؼ ِيظ٘عٚ ،خٛظ ؼاثغٗ ثيٓ
آْ٘ب تأييع گؽظيع؛ اِب ؼاثغٗ ثيٓ ٘ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي  ٚثٙؽٖ ٚؼي
٘ؿيٕٗ ٘بي ػٍّيبتي ٚ
وبؼ ٔبلى ِ ٚكتميُ ثٛظٖ  ٚؼاثغٗ ثيٓ
ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ٔبلى ِ ٚؼىٛـ ِيثبنع.
ظؼ ثؽؼقي وٍي فؽضيٖ٘بي تسميك ،اؼتجبط ثيٓ نبضى٘بي قٛظ  ٚؾيبْ
ثب نبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي تأييع ِينٛظ ،اِب اؼتجبط ثٙؽٖٚؼي وبؼ ٔكجت
ثٗ ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ثيهتؽ اقت.
اؼتجبط ثٙؽٖٚؼي وبؼ ثب ٘ؽ يه اؾ ِتغيؽ٘بي فؽٚل ،ثٙبي تّبَ
نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ ،قٛظ ٔبضبٌى ٘ ٚؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي ،ثٗ يٛؼت
خعاگبٔٗ يب ظؼ زبٌت وٍي  ٚ ،ثب اقتفبظٖ اؾ ؼگؽقي ْٛچٕع ِتغيؽٖ،
ٔكجت ثٗ ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗٔ ،تبيح لٛي تؽي ؼا ٔهبْ ِي ظ٘ع .ثٗ ٔظؽ

ِيؼقع وٗ يىي اؾ ػٛاًِ ِ ُٙظؼ ايٓ ؼاثغٗ ايٓ اقت وٗ قٛظ ٚ
ؾيبْ نؽوت٘ب ثب تؽاؾٔبِٗ ِ ٚي ؾاْ قؽِبيٗ ،تٕبقت ّ٘ ٚطٛأي
ٔعاؼظ.

 -5تحج ّ ًتيجَگيزي
اگؽچٗ ظؼ گؿاؼنگؽي ِبٌي  ،قٛظ  ٚؾيبْ ٔمم اقبقي ظانتٗ اِب
تىيٗ ثؽ ايٓ الالَ ثٗ تٕٙبيي وبفي ٔيكت ٘ .عف ايٍي ايٓ ِغبٌؼٗ
ثؽؼقي ايٓ اِؽ اقت وٗ آيب يٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ  ،وٗ ثؽ اقبـ اعالػبت
تبؼيطي تٙيٗ ِينٛظِ ،يتٛأع ةيبٔگؽ ػٍّىؽظ ِعيؽيت ثبنع يب
ضيؽ؟ ثؽاي آؾِ ْٛايٓ اِؽ آْ ؼا ثب ِالن ثٙؽٖٚؼي وبؼ  ٚقؽِبيٗ ،
وٗ تعا َٚقٛظآٚؼي ؼا تضّيٓ ِي وٕع ،قٕديعٖ  ٚاؼتجبط ثيٓ آْ
ِٛؼظ قٕدم لؽاؼ گؽفتٗ اقت  .ظؼ ايٓ تسميك اؼتجبط الالَ يٛؼت قٛظ
 ٚؾيبْ  ٚنبضى٘بي ثٙؽٖٚؼي ٔيؽٚي وبؼ  ٚقؽِبيٗ  ،وٗ اؾ نبضى ٘بي
ِ ُٙثٙؽٖٚؼي ِيثبنٕع ،ظؼ نؽوت٘بي ٔفتي ِٛؼظ آؾِ ْٛلؽاؼ گؽفتٗ
اقت.
ِيگؽظظ وٗ ظؼ آْ،
ايٓ پژ٘ٚم تٛييفي اؾ ٔٛع پيّبيهي ِسكٛة
فؽضيٖ٘ب ثؽ اقبـ تفكيؽ ِعي ٘بي اقتطؽاج نعٖ ثب اقتفبظٖ اؾ
 .خبِؼٗ
تسٍيً ؼگؽقئٛي ظاظٖ٘بِٛ ،ؼظ آؾِ ْٛلؽاؼ گؽفتٗ اقت
آِبؼي ايٓ تسميك ؼا نؽوت٘بي ٔفتي پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ ثٛؼـ اٚؼاق
ثٙبظاؼ تٙؽاْ ،تهىيً ِيظٕ٘ع ثٗ گ ٗٔٛاي وٗ ظؼ لٍّؽ ٚؾِبٔي
تسميك ،يؼٕي قبي٘بي  1381تب  1386ظاؼاي آِبؼ  ٚاعالػبت الؾَ ثؽاي
ِسبقجٗ ِتغيؽ٘بي تسميك ثبنٕع؛ وٗ ظؼ ايٓ ِيبْ  40نؽوت ،ثب تٛخٗ
ثٗ ِؼيبؼ٘بي ؼٚل تسميك ِ ٚسعٚظيت ٘بي ِٛخٛظ ظؼ خبِؼٗ آِبؼي،
أتطبة نعٖ اقت.
ظؼ ايٓ تسميك اؼتجبط ثيٓ نبضى٘بي قٛظ  ٚؾيبْ ثب نبضى٘بي ثٙؽٖ -
ٚؼي کبؼ  ٚقؽِبيٗ تأييع ِينٛظ ،اِب نعت اؼتجبط ثٙؽٖ ٚؼي وبؼ
ٔكجت ثٗ ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗ ثيهتؽ اقت  .الؾَ ثٗ غوؽ اقت وٗ عجك
تسميك چيؽأي( )1375ظؼ نؽکت ٔكبخي ايؽاْ ثؽک  ،ثٙؽٖ ٚؼی کبؼ ٚ
قٛظآٚؼی ؼاثغٗ ِكتميُ ظانتٌٗٚ ،ی ثب ثٙؽٖ ٚؼی قؽِبيٗ  ٚثٙؽٖ ٚؼی
ِٛاظ چٕيٓ ؼاثغٗ ای ظيعٖ ٔهعٖ اقت  .ظؼ ايٕدب ٔيؿ اؼتجبط ثيٓ
قٛظ ٔبضبٌى ثب نبضى ثٙؽٖٚؼي وبؼ ،ظؼ ثبالتؽيٓ زع  ٚپف اؾ آْ
فؽٚل٘ ،ؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي  ٚثٙبي تّبَ نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ
ةٖتؽتيت ظؼ ؼتجٗ٘بي ثؼعي لؽاؼ ظاؼٔع.
اؼتجبط ثٙؽٖٚؼي وبؼ ثب ٘ؽ يه اؾ ِتغيؽ٘بي فؽٚل ،ثٙبي تّبَ
نعٖ وبالي فؽٚل ؼفتٗ ،قٛظ ٔبضبٌى ٘ ٚؿيٕٗ٘بي ػٍّيبتي ،ثٗ يٛؼت
خعاگبٔٗ يب ظؼ زبٌت وٍي  ٚ ،ثب اقتفبظٖ اؾ ؼگؽقي ْٛچٕع ِتغيؽٖ،
ٔكجت ثٗ ثٙؽٖٚؼي قؽِبيٗٔ ،تبيح لٛي تؽي ؼا ٔهبْ ِيظ٘ع .ثٗ ٔظؽ
ِيؼقع وٗ يىي اؾ ػٛاًِ ِ ُٙظؼ ايٓ ؼاثغٗ ايٓ اقت وٗ قٛظ ٚ
ؾيبْ نؽوت٘ب ثب تؽاؾٔبِٗ ِ ٚي ؾاْ قؽِبيٗ ،تٕبقت ّ٘ ٚطٛأي
ٔعاؼظ .ػعَ تٕبقت ّ٘ ٚطٛأي قٛظ  ٚؾيبْ نؽوت٘ب ثب تؽاؾٔبِٗ ٚ
ِيؾاْ قؽِبيٗ ُِ نْ اقت ٔبني اؾ ػعَ تٕبقت ليّت فؽٚل ِسًٛالت ثب
ثٗ ايٓ
ِٛاظ  ٚأؽژي ضؽيعاؼي نعٖ ثبنع .الؾَ ثٗ غوؽ اقت وٗ
ِٛضٛع ظؼ ثؽؼقي  ،أعاؾٖگيؽي  ٚتسٍيً ثٙؽٖٚؼي ِكؼٛظي ( ،)1378ظؼ
پتؽٚنيّي نيؽاؾ ،انبؼٖ نعٖ اقت.
ثب ػٕبيت ثٗ ٔتبيح تسميك ،الالَ قٛظ  ٚؾيبْ  ٚثٙؽٖ ٚؼي وبؼ ٚ

ثٙؽٖ ٚؼي ،ثؽاي
قؽِبيٗ ِيتٛأع ثب ُ٘ ِؽتجظ ثبنعٌ ،ػا افهبي
اؼؾيبثي ػٍّىؽظ ِعيؽيت ظؼ يٛؼت٘بي ِبٌي نؽوت٘ب ،ؼا ِي تٛاْ ِع
ٔظؽ لؽاؼ ظاظ.
ثب تٛخٗ ثٗ ايٕىٗ  ،عجك اقتبٔعاؼظ٘بي زكبثعاؼي ِ ٚفب٘يُ ٔظؽي ،
ِينٛظ وٗ ثتٛأع ثؽ
ِفيع تٍمي
گؿاؼنگؽي ِبٌي اعالػبتي
تًّيُگيؽي اقتفبظٖ وٕٕعگبْ اؾ يٛؼت٘بي ِبٌي تأثيؽ ثگػاؼظٌ ،ػا
ثٗٔظؽ ِي ؼقع وٗ يٛؼت٘بي ِبٌي ثبيع عٛؼي تعٚيٓ نٛظ وٗ ثتٛاْ
ةٖٚقيٍٗ آْ٘ب زعالً ِؼيبؼ٘بي اؼؾيبثي يه نؽوت ؼا اقتطؽاج وؽظ .
ثٗعٛؼ ِثبي ثؽاي ِسبقجٗ ِٕبقت ثٙؽٖٚؼي وبؼ ،ظانتٓ ٔفؽ قبػت
وبؼ پؽقًٕ اؾ تؼعاظ پؽقًٕ ظؼ پبيبْ قبي ِبٌي ِٕبقت تؽ اقتٌ ،ػا
تٛخٗ ثٗ چٕيٓ ِٛاؼظي ظؼ نفبف قبؾي افهبء ظؼ يٛؼت ٘بي ِبٌي الؾَ
ثٗ ٔظؽ ِيؼقع.
آْ٘ب
الؾَ ثٗ غوؽ اقت ٔؽَافؿاؼ٘بي ِبٌي ،وٗ اعالػبت ِٛخٛظ ظؼ
اؾ يٛؼت٘بي ِبٌي نؽوت٘ب تٍطيى نعٖ  ٚثٗ يٛؼت ٔؽَافؿاؼ ظؼآِعٖ
اقت ،فبلع اعالػبتي چ ْٛتؼعاظ پؽقًٕ٘ ،ؿيٕٗ ٘بي پؽقٍٕي٘ ،ؿيٕٗ
اقتٙالن ِ ...ٚيثبنع .ثب تٛخٗ ثٗ ايٕىٗ ايٓ اعالػبت ظؼ ِسبقجٗ
ثٙؽٖٚؼي نؽوت ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِيگيؽٔع  ٚاعالػبت ِؽثٛط  ٚلبثً
ٔؽَافؿاؼ٘ب
اقتفبظٖاي ٘كتٕع ،ثٕبثؽايٓ ظؼج آْ اعالػبت ظؼ ايٓ
تٛييٗ ِينٛظ.

هٌاتغ
ؤِٕي ،)1383( ،آِبؼ  ٚوبؼثؽظ آْ ظؼ

آغؼ ،ػبظي ًِٕٛ ٚؼ َ
ِعيؽيت ،چبپ ٘فتُ ،تٙؽاْ ،أتهبؼات قّت.
اثغسي ،زكٓ  ٚثبثه وبظّي ،)1379( ،ثٙؽٖٚؼي ،چبپ ظ ،َٚتٙؽاِْ ،إقكٗ
ِغبٌؼبت  ٚپژ٘ٚم٘بي ثبؾؼگبٔي.
ثٙؽٖ ٚؼي
اػتّبظي ،ثٙؿاظ  ،)1388( ،ثؽؼقي ؾيؽقبضت ٘بي تٛقؼٗ،
ٛٔٚآٚؼي ظؼ وب٘م ٘ؿيٕٗ٘بي ثٕگبٖ٘بِ ،مبٌٗ اؼائٗ نعٖ ظؼ وٕفؽأف
ثيٓ اٌٍٍّي ِعيؽيت ثٙؽٖٚؼي  ٚويفيت ظؼ ٔگؽل خٙبٔي نعْ.
 ،)1384( ،ايٛي أعاؾٖ گيؽي وبؼ آيي ٚ
اِبِي ِيجعي ،ػٍي
ثٙؽٖٚؼي ،چبپ ق ،َٛتٙؽاِْ ،إقكٗ ِغبٌؼبت  ٚپژ٘ٚم٘بي ثبؾؼگبٔي.
ايؽاْ ٔژاظ پبؼيؿيِٙ ،عي ِ ،)1382( ،معِٗاي ثؽ ؼٚل تسميك ظؼ
ػٍ َٛأكبٔي ،چبپ نمَ ،تٙؽأْ ،هؽ ِعيؽاْ.
ثبٔک ِؽکؿي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ،گؿاؼل التًبظي  ٚتؽاؾ ٔبِٗ ثبٔک
ِؽکؿي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ،قبي٘بي ِطتٍف.
ثبلؽي ،افكبٔٗ ِ ،)1386( ،فب٘يُ ِج ُٙثٙؽٖ ٚؼيِ ،دٍٗ تعثيؽ،
نّبؼٖ .42-51 :173
أعاؾٖ گيؽي
ضبوي ،غالِؽضب  ،)1379( ،اؼؾل افؿٚظٖ ؼا٘ي ثؽاي
ثٙؽٖٚؼي ،چبپ ق ،َٛتٙؽاِْ ،إقكٗ ِغبٌؼبت ٚثؽٔبِٗؼيؿي آِٛؾني.
ضبوي ،غالِؽضب ِ ،)1384( ،عيؽيت ثٙؽٖ ٚؼي(تدؿيٗ  ٚتسٍيً آْ ظؼ
قبؾِبْ) ،چبپ ق ،َٛتٙؽاِْ ،ؽکؿ أتهبؼات ػٍّي ظأهگبٖ آؾاظ
اقالِي.
 ،)1387( ،ثؽؼقي ِعي ٘بي أعاؾٖ گيؽي
ظٚقت ِسّعيبْ ،زّيع
ثٙؽٖٚؼي  ٚاؼائٗ ِعي ِٕبقت ثؽاي نؽوت ٔفت  ٚگبؾ پبؼـ ِ ،بٕ٘بِٗ
تبؾٖ٘بي أؽژي ،نّبؼٖ  ،3قبي اٚئ ،يّٗ ظ َٚآثبْ.61-65 :
ظالٚؼ ،ػٍيِ ،)1376( ،جبٔي ٔظؽي  ٚػٍّي پژ٘ٚم ظؼ ػٍ َٛأكبٔي
 ٚاختّبػي ،چبپ چٙبؼَ ،تٙؽاْ ،أتهبؼات اؼقجبؼاْ.
قبؾِبْ ِعيؽيت  ٚثؽٔبِٗ ؼيؿي وهٛؼ  ،)1383( ،لبٔ ْٛثؽٔبِٗ
چٙبؼَ تٛقؼٗ التًبظي ،اختّبػي  ٚفؽٕ٘گي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ،
تٙؽاْ.
قبؾِبْ ٍِي ثٙؽٖ ٚؼي ايؽاْ  ،)1376( ،ؼإّ٘بي أعاؾٖ گيؽي ٚ
تسٍيً ثٙؽٖٚؼي ظؼ ٚازع ٘بي يٕؼتي ،چبپ يبؾظُ٘ ،تٙؽاْ ،أتهبؼات
ثًيؽ.
 ،)1384( ،ثٙؽٖ ٚؼي  ٚتدؿيٗ  ٚتسٍيً آْ ظؼ
عب٘ؽي ،نٕٙبَ
قبؾَاْ٘ب ،چبپ ظ ،َٚتٙؽأْ ،هؽ ٘كتبْ.
گؽٖٚاي ،ثٙؽاَ  ،)1380( ،تأٍِي ثؽ ثٙؽٖٚؼي ِ ٚجبزث ٔظؽي ِؽتجظ
ثب آْ ،چبپ ظ ،َٚتٙؽأْ ،هؽ ؼِؿ.
ِعٔي ،ثبلؽ ِٛ ،)1378( ،أغ تٛقؼٗ التًبظي ايؽاْ ظؼ ِمبيكٗ ثب
ژاپٓ ،چبپ ظ ،َٚتٙؽأْ ،هؽ ٔي.
ِكؼٛظي ،لبقُ  ،)1378( ،أعاؾٖگيؽي  ٚتسٍيً ثٙؽٖٚؼي ظؼ ِدتّغ
پتؽٚنيّي نيؽاؾ  ،پبيأْبِٗ کبؼنٕبقي اؼنع ؼنتٗ ِٕٙعقي يٕبيغ،
ظأهگبٖ ػٍُ ٚيٕؼت.
،SPSS
َؤِٕيًِٕٛ ،ؼ  ،)1386( ،تسًيي٘بی آِبؼ ی ثب اقتفبظٖ اؾ
چبپ اٚي ،تٙؽاْ ،أتهبؼات کتبة ٔ.ٛ

،ْؽاٙ ت، َٛ چبپ ق، ْ ِكبئً ٔفت ايؽا،)1386( ،  قؼيع،ِيؽتؽاثي
.ِفٛٔهؽ ل
ؼي ظؼٚ ٖؽٙ تسٍيً ثٚ  ثؽؼقي،)1378( ، ٓ غالِسكي،ْٔؽج آثبظيب
،ٕعقي يٕبيغِٙ ٗؼنت
 پبيأْبِٗ کبؼنٕبقي اؼنع، يٕؼت القتيه
.ْْ ِبؾٔعؼإٛفٚ ٍَٛظأهگبٖ ػ
ظٖ ظؼٚظِٕعي اؼؾل افؿٛ ق،)1383( ، ثيتب ِهبيص يٚ  ايؽج،لٚؼٛٔ
،36 ٖ نّبؼ، زكبثؽقيٚ  ثؽؼقي ٘بي زكبثعاؼي،ظ زكبثعاؼيٛپيمثيٕي ق
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