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 مرزی جرائم از پیشگیری در مرزنشینان  مشارکت مؤثربرارتقاء عوامل بررسی

 (آستارا مرزی شهرستان: موردی مطالعه)

 2سٛزاثٝ فیؽ ثرص، 1يساِت ظیجٙسٜ وپتٝ

             01/10/94: زضیبفت تبضید

 24/11/94: پصیطش تبضید
 چکیدُ

ٚ ٞطچٝ ظٔیٙٝ  ثبضس یٔتٛسًٝ  يٙػط خٛأى زضحبَ ٟٔٓ تطیٗٚ  ٗیتط یاسبسيٙٛاٖ یىی اظ  أطٚظٜ ٔطبضوت ثٝ زهیٌِ ٍ ّدف:

ثطای ٍٕٞبٖ زض اختٕبو  ستیثب یٔٚ زضٚالى حمی است وٝ  ٌطزز یٔٔطبضوت ٔطزٔی افعایص یبثس، أىبٖ ٔٛفمیت ثیطتط ٔیسط 

يٙٛاٖ یه ؾطٚضت اظ  ثٝ پبیساض ٔٙدط ٌطزز. زض ایٗ ضاستب يالٜٚ ثط ایٙىٝ ی ٚ ٔسیطیتبفتٍی تٛسًٝ فطاٞٓ ٌطزز تب زضٟ٘بیت ثٝ

ثٝ اضتمبء ؾطیت أٙیت ٔطظی، وبضایی ثیطتط ٚ غطف ٞعیٙٝ وٕتط  تٛا٘س یٔ، تٛخٝ ثٝ ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ ضٛز یٔآٖ یبز 

ٔؤثط ثط اضتمبء ٔطبضوت خٟت پیطٍیطی اظ ٚلٛو خطائٓ ٔطظی ٔٙدط ٌطزز. ٞسف اظ ا٘دبْ ایٗ پژٚٞص، ثطضسی يٛأُ 

زض ضٟطستبٖ  . فطٍٞٙی4. سیبسی 3. اختٕبيی 2. التػبزی 1چٟبضٌب٘ٝ ی ثط اسبس اثًبز ٓ ٔطظاظ خطائ یطیطٍیزض پ ٙبٖیٔطظ٘ط

ٔٛخت افعایص ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ ضٟطستبٖ  ٞب ٔؤِفٝٚ ثٝ ایٗ ٔٛؾٛو پطزاذتٝ وٝ وساْ يٛأُ ٚ  ثبضس یٔ آستبضا یٔطظ

 ؟ ٌطزز یٔٔطظی آستبضا 

تٛغیفی ٚ اثعاض ٌطزآٚضی اقاليبت ٔطتُٕ ثط  -، تحّیّیایٗ تحمیك اظ٘هط ٞسف، وبضثطزی ٚ اظِحبل ضٚش :رٍش 

ضسٜ است. خبًٔٝ آٔبضی  ای ٚ ٔیسا٘ی است وٝ زض ضٚش ٔیسا٘ی اظ پطسطٙبٔٝ ٔحمك سبذتٝ ٚ ٔطبٞسٜ استفبزٜ ٔكبًِبت وتبثرب٘ٝ

ییس اسبتیس ٚ ضٚایی آٖ ٔٛضز تأوٝ ا٘س  ثٛزٜ 1393سبَ ٘فط اظ ٔطظ٘طیٙبٖ سبوٗ زض ضٟطستبٖ ٔطظی آستبضا زض  87تحمیك، 

 0.776ٔٙهٛض تًییٗ پبیبیی پطسطٙبٔٝ، اظ ضٚش آِفبی وطٚ٘جبخ استفبزٜ ضس وٝ ٔمساض آٖ  ٚ زض ایٗ تحمیك، ثٝ غبحجٙهطاٖ ثٛزٜ

 . ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت

 ی،التػبز ٝضاثكٝ ًٔٙبزاضی ثب اثًبز چٟبضٌب٘ ٙبٖیٔؤثط ثط اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘ط يٛأُ زٞس ی٘طبٖ ٔ كیتحم یٞب بفتٝ: ییافتِ ّا

ضبذػٝ  ٚ فطٍٞٙی زض پیطٍیطی اظ خطائٓ ٔطظی زض ضٟطستبٖ آستبضا زاضز ٚ زض ایٗ ثیٗ يبُٔ اختٕبيی ثب یبسیس ی،اختٕبي

ثٝ  ای تٛسًٝ ضجىٝ ضسب٘ٝ ثیطتطیٗ ٚ يبُٔ فطٍٞٙی ثب ضبذػٝ 10.20ی ٔطظ٘طیٙبٖ ثٝ ٔیعاٖ ٞب ذٛاستٝپبسرٍٛ ثٛزٖ ٘هبْ ثٝ 

زاضز. ثٙبثطایٗ ثطای اضتمبء ٔطبضوت  یاظ ٚلٛو خطائٓ ٔطظ یطیطٍیزض پ ٙبٖیط ٔطبضوت ٔطظ٘طثوٕتطیٗ تأثیط ضا  7.61 عاٖیٔ

تٛاٖ زضیبفت وٝ ثیٗ زیسٌبٜ  ٔی تٛخٝ ثیطتطی ًٔكٛف زاضت ٚ زضٟ٘بیت ٞب ضبذعثٝ وّیٝ ایٗ  ستیثب یٔ ٔطظ٘طیٙبٖ

اظ خطائٓ ٔطظی تفبٚت ٚخٛز زاضز. زض اضتمبء ٚ پیطٍیطیٔؤثط ی ٞب ٔؤِفٝٔطظ٘طیٙبٖ ضٟطستبٖ ٔطظی آستبضا زض ٔٛضز 

 ُ ّای کلیدیٍاش 

 ٔطبضوت، يبُٔ اختٕبيی، يبُٔ التػبزی، يبُٔ سیبسی، يبُٔ فطٍٞٙی

                                                            
 ُیٕیا(، ٔسئَٛاسالٔی ٚاحس يّْٛ ٚ تحمیمبت تٟطاٖ )٘ٛیسٙسٜ  آظاززا٘طدٛی زوتطی ضضتٝ خغطافیبی سیبسی زا٘طٍبٜ  -1

e.zibandeh@yahoo.com 
 s.feizbakhsh@yahoo.com ُیٕیا ،٘طٍبٜ يالٔٝ قجبقجبییزا اختٕبيی ٚ التػبزی بضضٙبس اضضس آٔبضو -2
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 هقدهِ

ٝ ٞب حٛظٜاظ خّٕٝ ٔجبحث ٟٔٓ « 1 ٔطبضوت»ٔمِٛٝ  ضٙبسهی اسهت وهٝ ثهٝ      ی اختٕبيی ٚ خبًٔه

سهٛ   ٚ اظ آٖ ضهٛز  یٔه ی سبوٗ زض خٛأى ا٘سب٘ی ضا ضهبُٔ  ٞب تیخًِٕحبل اختٕبيی ٔطزْ ٚ 

٘یهع   ٞهب  زِٚتثب یىسیٍط ؾٕٗ سٟیٓ ضسٖ زض أطی ٟٔٓ، ثٝ  ٞب ا٘سبٖزاضای إٞیت است وٝ 

وبستٝ ضٛز. ٔطبضوت ضطایف ٚ ثستطٞبیی  ٞب آٖتب اظ حدٓ تٛاٖ ٔؿبيف ثٝ  ضسب٘ٙس یٔیبضی 

ضا ثطای سٟیٓ ضهسٖ ٕٞهٝ ايؿهبی خٛأهى زض ٕٞىهبضی فًبن٘هٝ، ٘فهٛش زض فطایٙهس تٛسهًٝ ٚ          

ٖ ٔیهسخیّی ٚ  ) .سیه ٕ٘ب یٔه بفى حبغُ اظ تٛسهًٝ تًطیهف   ضطاوت زض ٔٙ ( 23 :2،1989ٕٞىهبضا

 ثبضهس  یٔضیعی ٚ اخطا  ٌیطی، ثط٘بٔٝ ٔطبضوت ٘ٛيی ضطاوت ٚ سٟیٓ ضسٖ زض تػٕیٓ زضٚالى

تهب ثهطای ا٘دهبْ ٞهسف ٔطهتطن ثهب        وٙٙهس  یٔه وٙٙسٌبٖ تٕبیهُ پیهسا    وٝ زض پی آٖ ٔطبضوت

ٝ 24 :1380لبسٕی پٛیب،) یىسیٍط وٙص ٔتمبثُ ٕ٘بیٙس. َ  ( ثه زض سهبِیبٖ اذیهط اظ چٙهبٖ     ٞطحهب

٘فس، افعایص تًبٔالت اختٕهبيی ٚ   تٟٙب ثبيث يعت إٞیتی ثطذٛضزاض ثٛزٜ است وٝ آٖ ضا ٘ٝ

، ثّىٝ زض غٛضت ٔطبضوت ٚالًی افطاز ٔٙدط ثٝ تحمك ا٘س زا٘ستٝاضتمبء تٛاٖ ٟٔبضت ٚ تدطثٝ 

حّمٝ ٔفمٛزٜ تٛسهًٝ زا٘سهت    تسیثب یٔضٚ ٔطبضوت ضا  ٚ اظایٗ ٌطزز یٔتٛسًٝ ٚ تٛإ٘ٙسی 

 .ٌههصاضز یٔههوههٝ زض غههٛضت ٔههسیطیت زضسههت ٚ ثٟیٙههٝ اثههطات ٔفیههسی زض ثكههٗ خٛأههى    

 (3 :1392پٛضٔحٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ،)

يٙٛاٖ یهه ٔفٟهْٛ چٙسثًهسی پیهیهسٜ یهبز       زض ز٘یبی وٙٛ٘ی ثٝ زِیُ ایٙىٝ اظ ٔطبضوت ثٝ     

ایهٗ   ًٕٔهٛنا ( 49 :3،2001ٛ٘عٜ)ِىه  سیٕ٘ب یٌٔیطی ضا زض خبًٔٝ ایفب  وٝ ٘مص تػٕیٓ ضٛز یٔ

قطفهٝ ٚ زض حهس    یهه  ضهٛز  یٔه ٚ زض ٔٛاضز وٛتبٞی وٝ ٔكطح  ضٛز یٔٔمِٛٝ ٘بزیسٜ اٍ٘بضتٝ 

ٚ ایٗ ا٘تههبضات ثهٝ زِیهُ يهسْ ضهطایف ٚ ثسهتطٞبی        ضٚز یٔا٘تهبضاتی است وٝ اظ ضٟطٚ٘ساٖ 

بثطایٗ حبغُ چٙسا٘ی ٘ساضز. ثٙ ٞب ضسب٘ٝسبظی زضست تٛسف  نظْ اظ خّٕٝ آٔٛظش ٚ فطًٞٙ

تهأثیط ثسهعایی زاضز ثبیهس     ٞهب  آٖٟ٘بز وٝ تًبُٔ ثب ٔهطزْ زض پیطهجطز أهٛضات     ی ٔطزْٞب سبظٔبٖ

                                                            
1. Participation 
2. Midgley et al 
3 .Lekunze 
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ضاٞىبضٞبی ایدبز ٚ حفم ٚ تساْٚ آٖ ضا ٔس٘هط لهطاض زٞٙهس ٚ یىهی اظ ایهٗ أهٛض ٔطهبضوت       

وٝ زض ایٗ ضاستب تٛخٝ  ثبضس یٔٔطزْ ثب پّیس زض خبًٔٝ زض خٟت وٙتطَ ثیطتط ٚ حفم أٙیت 

ثهٝ پیطهٍیطی اظ خهطائٓ ٔهطظی      تٛا٘س یٔ٘طیٙبٖ ٚ تًبُٔ زٚسٛیٝ ٔطظثب٘بٖ ٚ ٔطظ٘طیٙبٖ ثٝ ٔطظ

   ٓ ٝ   وٕه ضبیب٘ی ٕ٘بیس. پس اٌط ٔطبضوت ضا زذبِهت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض تػهٕی ٔٙههٛض   ٌیهطی ثه

زضیبفت وٝ ٔطظ٘طهیٙبٖ ثهطای ٔطهبضوت     تٛاٖ یٔ افعایص سبظٌبضی اختٕبيی زض ٔطظ ثسا٘یٓ،

 ٞهب  ضسب٘ٝ ثبسٛازاٖ ٚ زستطسی ثیطتط ثٝ صیافعا بُٔ تأثیطٌصاضزض وٙتطَ خطائٓ ٔطظی ثٝ زٚ ي

( ٚ 23 :1392ّٔه حسهیٙی، زاض٘س )ی زیساضی ٚ ضٙیساضی ٔحّی ٘یبظ ٔجطْ ٞب ضسب٘ٝٚ ثٝ ٚیژٜ 

ایٗ زض حبِی است وٝ زض ثیطتط ٔٙبقك ٔطظی ایٗ زٚزستٝ یب ٚخهٛز ٘ساض٘هس ٚ یهب زض غهٛضت     

وهٝ ؾهطٚضت زاضز وهٝ ٔطظ٘طهیٙبٖ زض      سط٘ه یپص یٔه غٛضت ٘بلع ٚ ؾًیف ا٘دهبْ   ٚخٛز، ثٝ

ای ذٛز، ثبٚخٛز آٌبٞی اظ ٔٛا٘هى پهیص    غٛضت آٔٛظش ٚ اضتمبء سكح سٛاز ٚ ثیٙص ضسب٘ٝ

 ضٚ زض ثٟجٛز ضطایكطبٖ ٔطبضوت فًبَ ٕ٘بیٙس.

ضٚیىطز ٔطبضوتی زاضای ٔٛافمبٖ ٚ ٔربِفبٖ ظیبزی است وٝ ٔٛافمبٖ آٖ ثٝ افهعایص ویفیهت   

وٙٙهسٌبٖ، اضتمهبء اٍ٘یهعٜ ٚ     یص ضٚحیٝ ٚفبزاضی ٔطبضوتوبض ٚ ویفیت ظ٘سٌی وبضی، افعا

ٔٙسی ثٝ وبض، وبٞص تًبضؾبت ٚ وبٞص ٘بذطسٙسی ضٟطٚ٘ساٖ ٚ ثبنذطٜ ٔربِفبٖ ثهط   ياللٝ

ٌیطی، فمساٖ ٕٞبٍٞٙی  فطبضٞبی اختٕبيی ثطای ٚفبق ٚ سبظٌبضی، وٙس ثٛزٖ فطایٙس تػٕیٓ

 :1392اثیّهی ٚ ٕٞىهبضاٖ،  ) .وٙٙهس  یٔه ضیعی ٘بٔٙبست خّسبت تأویس  زض وبض ٌطٚٞی ٚ ثط٘بٔٝ

 ٞهب  زِٚهت ( ثبٚخٛز ٔٛافمبٖ ٚ ٔربِفهبٖ ٔٛؾهٛو ٔطهبضوت ثبیهس پهصیطفت وهٝ أهطٚظٜ        103

ٔٙهسی   زِٚهت ذهٛز ضا زض ٔسهیط ضؾهبیت     تٛا٘ٙهس  یٕ٘ه وٝ ثسٖٚ ٔطبضوت ٔطزٔی،  ا٘س بفتٝیزض

 زاضی ذٛة ثٝ ضٟطٚ٘ساٖ ًٔطفی ٕ٘بیٙس ٚ ایٗ أط ٟٔٓ ضٟطٚ٘ساٖ خبًٔٝ ٚ زضٟ٘بیت حىٛٔت

ضا زض خٟهت تًبٔهُ ثیطهتط ثهب ٔهطزْ ٚ زض       ٘یع ایٗ ثستط ٞب سبظٔبٍٖٔط ایٙىٝ  ٌطزز یٕ٘ٔحمك 

ذسٔت ثٝ ٔطزْ فطاٞٓ ٕ٘بیٙس. ٚالًیت ثیبٍ٘ط آٖ است وٝ يسْ ٔطبضوت ضبیستٝ ضهٟطٚ٘ساٖ  

ٚ ثٝ ٚیژٜ ٔطظ٘طیٙبٖ زض تػهٕیٕبت ٔطثهٛـ ثهٝ ٘حهٜٛ ازاضٜ ٔهطظ ٚ چٍهٍٛ٘ی ٔطتفهى ٕ٘هٛزٖ         

ٞبست وٝ ازاضٜ ٔطظٞبی وطٛض ضا ثطای ٔطظثب٘بٖ وٝ زض ایٗ  ی آٖ سبَٞب یی٘بضسبٔطىالت ٚ 
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ٝ     ا٘س طفتٝیپصظٔیٙٝ ذكطات فطاٚا٘ی ضا  يٙهٛاٖ یهه    ، سبیٝ افىٙسٜ اسهت ٚ ٔطظثهب٘ی ٘بخهب ٘یهع ثه

ٔٙهٛض استمطاض وبُٔ أٙیت ٔطظی ٚ  ظیطسبٔب٘ٝ اظ ٘یطٚی ا٘تهبٔی اظ ایٗ لبيسٜ ٔستثٙی ٘جٛزٜ ثٝ

تٟٙبیی اظ لسضت نظْ خٟت ٔٛؾٛيبت ٔطثٛـ ثٝ ٔطظ ثطذٛضزاض ٝ تأٔیٗ آسبیص ٔطظ٘طیٙبٖ ث

وهٝ ٔكبًِهٝ يٛأهُ     ذٛضز یٔ٘جٛزٜ ٚ ٘یبظ ثٝ ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض ٔسیطیت ٔطظی ثٝ چطٓ 

 ثط اضتمبء ٔطظ٘طیٙبٖ زض خٟت پیطٍیطی اظ خطائٓ ٔطظی زض ٕٞیٗ ضاستبست. ٔؤثط

بفتی اظ سهبیط وبضوٙهبٖ ٘طهبٖ اظ    تدطثٝ ذسٔت زض ٔطظثب٘ی ٚ ٕٞهٙیٗ ثط اسبس اقاليبت زضی

آٖ زاضز وٝ ٔمِٛٝ ٔطبضوت تٛسف ٔطظ٘طیٙبٖ زضٌصضتٝ ٔكطح ٘جٛزٜ ِٚی زض سبِیبٖ اذیط ثهب  

 ٞب آٖای ثٝ ثحث ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض تًییٗ سط٘ٛضت  ایدبز سبذتبض فطٔب٘سٞی تٛخٝ ٚیژٜ

ٝ یظٔی ٔطهبضوت ثهٝ زِیهُ يهسْ سهبذتبض ٚ      ٞهب  ضٚشضسٜ است، أهب   ٙهساٖ  ی ٔكّهٛة چ ٞهب  ٙه

 تٛا٘س یٔٔٛاز ٔرسض تٛسف ایٗ ٔطظ٘طیٙبٖ  تٛفیمبتی ٘ساضتٝ است وٝ ٚضٚز وبنٞبی لبچبق ٚ

زض خٟهت تٛسهًٝ    ضسهس  یٞطحبَ آ٘هٝ ثٝ ٘ههط ٔه   ثٝ ٌٛاٞی ضٚضٗ ٚ ٔستٙس ثط ایٗ ازيب ثبضس.

ٖ  یٔه  یٕ٘ٛز ٚ زض غهٛضت  یثٝ ٔطبضوت زض اثًبز ٌٛ٘بٌٖٛ آٖ تٛخٝ ٚافط سیثب ساضیپب ثهٝ   تهٛا

« 1یپهصیطی ٔحّه   ٔطهبضوت »یبفهت وهٝ ثهٝ ٔمِٛهٝ      زسهت  یزض وبضایی اختٕهبي  ٔكّٛة حی٘تب

ٞ  عازٜی. )يّستیٍ٘ط یاختٕبيبت ا٘سب٘ یٞب تیاظ نطف یىیيٙٛاٖ  ثٝ : 1392ٕىهبضاٖ، الهساْ ٚ 

وطٛض سىٛ٘ت زاض٘هس   یتٛخٟی اظ ضٟطٚ٘ساٖ زض ٔٙبقك ٔطظ وٝ تًساز لبثُ ( ٚ اظآ٘دبیی198

ٌصضتٝ تبوٖٙٛ ٔٛضز  بٖیسبِ یق ساضیپب تیستمطاض أٙٚ ا یٞب زض ثطلطاض تٛخٝ ثٝ ٔطبضوت آٖ

 یضٟطسهتبٖ ٔهطظ   ٗیثه  ٗیه ٘بخب لطاضٌطفتهٝ اسهت ٚ زض ا   یٔسئِٛیٗ ٚ فطٔب٘سٞبٖ ٔطظثب٘ سیتأو

اضتمبء  یزض ضاستب الٖیاستبٖ ٌ یٔطظثب٘ یتبثًٝ فطٔب٘سٞ یٞب اظ ضٟطستبٖ یىیيٙٛاٖ  ثٝ تبضاآس

 ،یزض سههكح حههٛظٜ ٔههطظ   یطظاظ خههطائٓ ٔهه  یطیطههٍیذههٛز زض پ ٙبٖیٔطههبضوت ٔطظ٘طهه 

ٝ یٟ٘بز ٙبٖیضا خٟت ٔطظ٘ط یپصیطی ٔحّ ٔطبضوت ٔطهبضوت   دهبز یٕ٘هٛزٜ وهٝ ٞهسف آٖ ا    ٙه

ضٚ٘هس   ذٛاٞهس  یاسهت ٚ زضٚالهى ٔه    یٙیظٔذٛزخٛش، ذٛز تحطن ٚ ٔتًٟهس ثهٝ حهٛظٜ سهط    

                                                            
1 . Local participation 
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ٚ  صیٔساضی ٚ اسهتمطاض آسهب   ٔٙهٛض ثٝ ٘بخب زض لبٖ٘ٛ ٗیتب ثس سیٕ٘ب ُیضا تسٟ یٔطبضوت ٔطظ

 .ٙسیوٕه ٕ٘ب ٙبٖیپصیطی ٔطظ٘ط ض لبِت ٔطبضوتز یآضأص ٔطظ

ثب تٛخٝ ثٝ ٔكبِت شوطضسٜ، زض ضاستبی ٟ٘بزیٙٝ ٕ٘ٛزٖ ٔطبضوت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض پیطهٍیطی اظ   

خطائٓ ٔطظی زض ضٟطستبٖ ٔطظی آستبضا تٛخٝ ثٝ چٟبض ثًهس اختٕهبيی، التػهبزی، سیبسهی ٚ     

ٚ ضٚسهتبٞبی ٔطظ٘طهیٗ    ٞهب  ثرهص ی ثبضس وٝ زض ٔؤثطاظ خّٕٝ ضاٞىبضٞبی  تٛا٘س یٔفطٍٞٙی 

ٔطاتهت فهٛق، ایهٗ پهژٚٞص سهًی       ضٟطستبٖ ٞسف ثٝ ٔٛضزاخطا ٌصاضتٝ ضٛز. ِصا ثب تٛخٝ ثٝ

يٙٛاٖ خبًٔهٝ آٔهبضی پهژٚٞص، ٌهبٔی زض خٟهت تٛسهًٝ        زاضز ثب ا٘تربة ضٟطستبٖ آستبضا ثٝ

زض  ٔؤثطيٛأُ  پبسد زٞس: یسؤاَ اغّ ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض اثًبز یبزضسٜ ثطزاضز ٚ ثٝ ایٗ

ضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ ثٝ چٝ ٔیعاٖ زض پیطهٍیطی اظ ٚلهٛو خهطائٓ زض ضٟطسهتبٖ ٔهطظی      ا

 آستبضا تأثیطٌصاض است؟

 اّداف پصٍّص

 ّدف اصلی

ٔٙههٛض پیطهٍیطی اظ خهطائٓ     ثط اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ ثٝٔؤثط ضٙبذت ٔیعاٖ تأثیط يٛأُ 

 ٔطظی زض ضٟطستبٖ ٔطظی آستبضا

 یاّداف فرع

 یٔٙهٛض پ ثٝ ٙبٖیثط اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘ط یاختٕبيط يبُٔ ضٙبذت ٔیعاٖ تأثی ٍ  یطیطه

 آستبضا یزض ضٟطستبٖ ٔطظ یاظ خطائٓ ٔطظ

  ٖیٔٙهٛض پ ثٝ ٙبٖیثط اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘ط التػبزیيبُٔ  تأثیطضٙبذت ٔیعا ٍ  یطیطه

 آستبضا یزض ضٟطستبٖ ٔطظ یاظ خطائٓ ٔطظ

 اظ  یطیطٍیٔٙهٛض پ ثٝ ٙبٖیظ٘طثط اضتمبء ٔطبضوت ٔط ضٙبذت ٔیعاٖ تأثیط يبُٔ سیبسی

 آستبضا یزض ضٟطستبٖ ٔطظ یخطائٓ ٔطظ

 اظ  یطیطٍیٔٙهٛض پ ثٝ ٙبٖیاضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘ط ثط ضٙبذت ٔیعاٖ تأثیطيبُٔ فطٍٞٙی

 آستبضای زض ضٟطستبٖ ٔطظ یخطائٓ ٔطظ
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 ی تحقیقّاِ یفرض

 ُٔیطیطٍیٔٙهٛض پ ثٝ ٙبٖیثط اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘طاختٕبيی  يب  ٓ زض  یٔهطظ  اظ خهطائ

 تأثیطٌصاض است. آستبضا یضٟطستبٖ ٔطظ

 زض  یاظ خهطائٓ ٔهطظ   یطیطٍیٔٙهٛض پ ثٝ ٙبٖیثط اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘ط يبُٔ التػبزی

 آستبضا تأثیطٌصاض است. یضٟطستبٖ ٔطظ

 یٔٙههٛض پ  ثٝ ٙبٖیثط اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘ط يبُٔ سیبسی ٍ زض  یاظ خهطائٓ ٔهطظ   یطیطه

 ست.تأثیطٌصاض ا آستبضا یضٟطستبٖ ٔطظ

 یٔٙهٛض پ ثٝ ٙبٖیثط اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘ط يبُٔ فطٍٞٙی ٍ زض  یاظ خهطائٓ ٔهطظ   یطیطه

 تأثیطٌصاض است. آستبضا یضٟطستبٖ ٔطظ

 پیطیٌِ تحقیق

ٚ  ٞهب  سبظٔبٖپژٚٞطٍطاٖ ٔتًسزی زض زاذُ ٚ ذبضج اظ وطٛض ثٝ ثطضسی ٔسئّٝ ٔطبضوت زض 

ٔطتجف ثب ٔطهبضوت ٔهطظی اضهبضٜ    وٝ زض ازأٝ ثٝ تحمیمبت  ا٘س پطزاذتٝی ٌٛ٘بٌٛ٘ یٞب اضٌبٖ

 ذٛاٞس ضس:

ثطضسهی يٛأهُ التػهبزی ٚ    »ٔٛؾهٛو  ی ذٛز ثب ٞب پژٚٞص(، زض 2010)1پٛستبٔٛسپطاٌط ٚ 

ثهط   ٔهؤثط ثٝ ثطضسهی يٛأهُ فهطزی، اختٕهبيی ٚ ضٚا٘هی      « اختٕبيی زض ٔسیطیت پبیساض ٔطظی

حهبوی اظ   ٞهب  آٖوٝ ٘تبیح تحمیمهبت   ا٘س پطزاذتٝٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض تٛسًٝ ٔٙبقك ٔطظی 

آٖ است وٝ يٛأُ اختٕبيی ٔب٘ٙس تًّیٓ ٚ تطثیت، ٚاثستٍی ثٝ زِٚت، يؿٛیت زض ٟ٘بزٞبی 

، تٛإ٘ٙسسهبظی خٛأهى ٔحّهی،    ٞهب  قطحاختٕبيی ٚ ٔٙعِت اختٕبيی، ٔیعاٖ ٍ٘طش ٘سجت ثٝ 

حك ٔبِىیت، ایدبز اضتغبَ، ٔطبضوت اختٕهبيی، ايتٕهبز    ثٝ تٛخٝ زٞی خٛأى ٔحّی، سبظٔبٖ

زض ٔطبضوت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض   ٔؤثط ٍ٘طی اظ يٛأُ زِٚتی ٚ ٔحّی ٚ ثبنذطٜ آیٙسٜثٝ ٔسئٛنٖ 

تٛسًٝ ٔٙبقك ٔطظی ٚ ثبِكجى وٙتطَ خطائٓ ذٛاٞس ثٛز، اظ زیسٌبٜ يٛأُ ضٚا٘ی ثٝ ٔطبضوت 

                                                            
1 . Prager & Posthumus 
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ثطزاضاٖ، قهطظ فىهط ٔهطزْ، تمهسیطٌطایی ٚ اظ زیهسٌبٜ يٛأهُ فهطزی ٘یهع          زضست، تًٟس ثٟطٜ

 زا٘ست. ٔؤثطٞبی ٔحّی ٚ ضغُ ضا  ت، سٗ، ٔسؤِٚیتثٝ تدطثٝ، سكح تحػیال تٛاٖ یٔ

سههٙدص ٔیههعاٖ ٚ ٘ههٛو ٔطههبضوت  »يٙههٛاٖ (، زض تحمیمههی ثههب 1391) یذههسازازوٕبسههی ٚ 

ٕ٘ٛ٘هٝ ٔهٛضزی: ضهٟط ٔهطظی     ) یٔهطظ ضٟطٚ٘ساٖ ثب پّیس زض ثطلطاضی ٘هٓ ٚ أٙیت ضهٟطٞبی  

ٚ آٖ ضا ٔجتٙی  ٘ٙسزا یٔخب٘جٝ زض ٔٛفمیت خٛأى  ٔطبضوت ضا ثٟتطیٗ ضاٜ تٛسًٝ ٕٞٝ« ظاٞساٖ(

ثط سٝ اضظش سٟیٓ وطزٖ ٔطزْ اظ لسضت ٚ اذتیبض، ضاٜ زازٖ ٔطزْ ثطای ٘هبضت ثط سط٘ٛضهت  

ٝ ی ظیطیٗ خبًٔٝ ٞب ضزٜی پیططفت ثط ضٚی ٞب فطغتذٛیص ٚ ثبظٌطٛزٖ  ٚ ثهطای   ا٘هس  زا٘سهت

ایٗ ٔٙهٛض ثب استفبزٜ اظ ضٚش تٛغیفی ٚ تحّیّی اظ خبًٔٝ آٔبضی ضٟط ظاٞساٖ ٘تهبیح حهبوی   

زضغههس اظ ظ٘ههبٖ اظ تٕبیههُ وبٔههُ ثههٝ  5/31ٚ زضغههس اظ ٔههطزاٖ  5/68ظ آٖ ثههٛزٜ اسههت وههٝ ا

ظ٘هبٖ ٚ ٔهطزاٖ(   ٌطٜٚ )زضغس اظ ٞط زٚ  80 ٕٞىبضی ٚ ٔطبضوت ثب پّیس زاض٘س ٚ زضٔدٕٛو

 .ا٘س زازٜاستفبزٜ اظ تّفٗ ضا خٟت ٕٞىبضی ٚ ٔطبضوت ثب پّیس ضا تطخیح 

ٛ (، زض قطح تحمیمبتی ثهب  1392) یٔسزيّی  ضاٞىبضٞهبی ٔطهبضوت ٔسهتمیٓ ٔهطزْ     »و ٔٛؾه

ٔطظ٘طیٗ زض ایدبز أٙیت پبیساض زض ٔطظ ایطاٖ ٚ پبوستبٖ )ٔكبًِهٝ ٔهٛضزی: اسهتبٖ سیسهتبٖ ٚ     

ثههٝ سههٝ حههٛظٜ ٔطههبضوت التػههبزی، اختٕههبيی ٚ سیبسههی زض اسههتبٖ سیسههتبٖ ٚ  « ثّٛچسههتبٖ(

 1/27كح سه ی زض التػهبز ی خبًٔٝ آٔبضی، ٔطبضوت ٞب زازٜثّٛچستبٖ پطزاذتٝ وٝ ثط اسبس 

ٔطهبضوت سیبسهی ٘یهع ضلهٓ      ،ثبضهس  یٔی وطٛض ٞب استبٖٔطبضوت زض ٔیبٖ  ٗیتطٗ ییپبزضغس 

قٛض ٔیبٍ٘یٗ زض ا٘تربثبت ثطٌعاضضسٜ ٚخهٛز زاضز ٚ ٕٞهٙهیٗ زض ثرهص ٔطهبضوت      پبییٙی ثٝ

اختٕبيی ٘یع اٚؾبو ثط ٕٞیٗ ٔٙٛاَ است ٚ ایٗ زاستبٖ ٔطبضوت وٕهی زض ٔمبیسهٝ ثهب زیٍهط     

طٛض زاضز ٚ ایٗ أط اثط ٔسهتمیٕی ثهط پهبییٗ ثهٛزٖ ؾهطیت أٙیهت زاضز.       ی ٔطوعی وٞب استبٖ

أب زضٔدٕٛو زضغس ٔطبضوت پهبییٙی   ضٛز یٔضضس ٔطبٞسٜ  ٞب ضبذعٞطچٙس وٝ زض ثطذی 

تٛسهًٝ ٘هبٔٛظٖٚ    ،ضهٛز  یٔه ی تٛسًٝ ٘یهع ٔطثهٛـ   ٞب ضبذعٚخٛز زاضز. اِجتٝ ایٗ ٔٛؾٛو ثٝ 

یطأٛ٘ی ضضس زاضتٝ ثبضٙس ٚ ایٗ ٔٛاظ٘ٝ ثٝ سجت ضسٜ است وٝ ٔٙبقك ٔطوعی ثیطتط اظ ٔٙبقك پ
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ی ٔطوههعی سههٍٙیٙی وٙههس. ایههٗ ٔٛؾههٛو یىههی اظ زنیههُ پههبییٗ ثههٛزٖ ٘ههطخ   ٞههب اسههتبٖ٘فههى 

 .ثبضس یٔی سیبسی، التػبزی ٚ اختٕبيی زض ایٗ استبٖ ٞب ٔطبضوت

 یضاٞىهبض  ٙبٖیٔطهبضوت ٔطظ٘طه  »ٔٛؾهٛو  (، زض پژٚٞطی ثب 1393) یٔحٕسّٔه حسیٙی ٚ 

ٝ یا یپبیهساض اختٕهبيی )ٔٛضزٔكبًِهٝ: ضهٟطٔطظ     تیٙثٝ أ یبثیخٟت زست ىهی اظ  ی «ثهطٖٚ(  ٙهه

ٝ  ٗیتط یاغّ ٚ خبًٔهٝ ضا سهبِٓ، آضاْ ٚ ٔكّهٛة     ثرطهس  یوهٝ أٙیهت ضا اضتمهبء ٔه     ییٞهب  ٔؤِفه

. ِصا ثبٞسف اضظیبثی ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض زستیبثی ثٝ زا٘ٙس یٔطبضوت اختٕبيی ٔ سبظز یٔ

ٖ  أٙیت پبیهساض اختٕهبيی زض ضهٟط ٔهطظی ایٙ      ُیه تٕب عاٖیه ٔ یآٔهبض  یؾهٕٗ ثطضسه   ههٝ ثهطٚ

ی، ٘تهبیح  زض سهكح ٔٙهبقك ٔهطظ    یته یٌٛ٘هبٌٖٛ أٙ  یٞهب  ٔطهبضوت زض قهطح   یثطا ٙبٖیٔطظ٘ط

ٔیعاٖ تٕبیُ ثٝ ٔطهبضوت فىهطی ٚ ٔطهٛضتی زض ٔیهبٖ      حبوی اظ آٖ زاضز وٝ ٞب آٖتحمیمبت 

ٗ ٔطظ٘طیٙبٖ سبوٗ زض ضٟط ٔطظی ایٙهٝ ثطٖٚ زض سهكح ٘سهجتبا ثهبنیی لهطاض زاضز.      حهبَ   زضيهی

ٜ  یٞب ثب ثبظٍ٘طی ٔدسز زض لٛا٘یٗ ٚ زستٛضإًُِ تٛاٖ یٔ ٌیهطی اظ وبضضٙبسهبٖ    ٔٛخٛز، ثٟهط

ٔدطة ثٛٔی ٚ ثطٌعاضی خّسبت ٔطٛضتی ٚ آٔٛظضهی ثهب ٔطهبضوت ٞٙهً ٔهطظی اتهطن،       

 .ٔیعاٖ تٕبیُ ثٝ ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ ضا زض تأٔیٗ أٙیت اختٕبيی افعایص زاز

طوساْ اظ ایٗ ٔكبًِبت ثٝ ظٚایب ٚ ٘هطیبت ٌٛ٘هبٌٖٛ اضهبضٜ   وٝ ٞ زٞس یٔٔكبًِبت فٛق ٘طبٖ 

ٝ ، أب اظآ٘دبوهٝ ٞطوهساْ ثهٝ ثرطهی اظ ٔٛؾهٛو      ا٘س ٕ٘ٛزٜ ، تٟٙهب ثهب اتىهب ثهٝ ایهٗ      ا٘هس  پطزاذته

زض اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛو  ٔؤثطثٝ تأثیط يٛأُ  تٛاٖ یٕ٘ضٚیىطزٞب 

ُ  اِص خطائٓ ٔطظی ضا زض ٔٙبقك ٔطظی پطزاذت.  ٔهؤثط  زض ٔكبًِٝ حبؾط ثطای ضٙبسبیی يٛأه

زض ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛو خطائٓ ٔهطظی اظ زیهسٌبٜ تطویجهی ٚ زض لبِهت     

 ٝ ضهسٜ اسهت ضا    چٟبض يبُٔ اختٕبيی، التػبزی، سیبسی ٚ فطٍٞٙی وٝ تّفیمی اظ ٘هطات اضائه

ضسٜ وٕتط  ب ضٚیىطز اضائٝوٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ پژٚٞص ث ٓیا زازٜزض پژٚٞص حبؾط ٔٛضزاستفبزٜ لطاض 

ٔٛضز ٔسالٝ ٚ ٚاوبٚی لطاضٌطفتٝ ٚ ا٘دبْ پژٚٞطی ثب ایٗ يٙٛاٖ زض ٘هٛو ذهٛز زاضای تهبظٌی    

 .ثبضس یٔ
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 هَقعیت جغرافیایی هٌطقِ هَردهطالعِ

ٝ  48 ٞعاض ویّٛٔتط ثیٗ زض 33 ضٟطستبٖ ٔطظی آستبضا، ثب ٚسًتی ثیص اظ  ٝ یزل 52 ٚ زضخه  ٚ مه

 ذهف  اظیی بیه خغطاف یضٕبِ يطؼ مٝیزل 26 ٚ زضخٝ 38 زض ٚیی بیخغطافی ضطل قَٛ ٝیثب٘ 30

ی بیه زض سهكح  اظ ٚ ثبضهس  ٔی ٔتط 22 آظازی بٞبیزض سكح اظ آٖ اضتفبو ٚ است ضسٜ ٚالى استٛا

، اظ خٙهٛة ثهٝ   دبٖیآشضثب یضٟطستبٖ اظ ضٕبَ ثٝ خٕٟٛض ٗی. اثبضس ٔتط ٔی 4 آٖ اضتفبو ذعض

ذهعض ٔحسٚزضهسٜ اسهت ٚ     یبیه ضهطق ثهٝ زض   ٚ اظ ُیه ضٟطستبٖ تبِص، اظ غطة ثٝ استبٖ اضزث

. ضٚز آستبضاچبی وهٝ اظ  ٌطزز ٔیٔحسٛة  دبٖیآشضثب یٚ خٕٟٛض طاٖیا ی٘مكٝ ٔطظ ٗیآذط

 یخٕٟههٛض یضا اظ آسههتبضا طاٖیهها ی، آسههتبضاٌههصضز ٔههی ُیههاضزث -وٙههبض ضاٜ ضٛسههٝ آسههتبضا 

 ٗیه ا. ثبضهس  ٔهی ضٟطستبٖ اظ خٟت غهطة ثهٝ ضهطق     ٗیا یوّ تی. ضسبظز ٔیخسا  دبٖیآشضثب

ٝ ی خٙٛث ضاٜ: است لطاضٌطفتٝ ضاٜ سٝ سط ثطیی بیخغطاف اظ٘هط ضٟطستبٖ ی بیه زض وٙهبض  اظ آٖ وه

ٖ یآشضثب ضا آٖ ٞب ضٚس وٝ  اضاٖ ثٝ بیزض ٗیٕٞ وٙبضٜ اظ آٖی ضٕبِ ضاٜ ٚی ثٙسضا٘عِ ثٝ ذعض  دهب

 .ضسهس  ٔهی  ُیاضزث ثٝ ٚ ٌصضز ٔی طاٖیح ٌطز٘ٝ اظ وٝی غطث ضاٜ. است ضسٜ سٜیوط ا٘س، ذٛا٘سٜ

ٝ  آٖی زٔهب  ٔتٛسهف  ٚ اسهت  ٔطقٛة ٚ ٌطْ ٚٞٛای آةی زاضا طستبٖضٟ ٗیا ٝ  1/20 ثه  زضخه

ٜ  ثجهت  ٍطازیسب٘ت زضخٝ 6/35 ٚ -3 تیتطت ثٝ ٘یع آٖ ٔكّك حساوثط ٚ حسالُ ٚ سب٘تیٍطاز  ضهس

ٝ  ثهب  عی٘ ضقٛثت اظ٘هط ٚ. است ٝ  تٛخه ٗ  لهطاض  ثه ٜ  زض ٌهطفت ٝ  اظ ذهعض ی بیه زض وٙهبض یی ثهبن  ضتجه

ُ  ٚ زضغهس  74 ٝثه  ٘هطخ  ٗیه ا ٔتٛسهف  ٚ است ثطذٛضزاض  ٗیه ا ٔكّهك  حهساوثط  ٚ ٔكّهك  حهسال

 ٞههبی ضٚزذب٘ههٝ ضٟطسههتبٖ ٗیهها زض .اسههت ثههٛزٜ زضغههس 94 ٚ 54 زٚضٜ ٗیٕٞهه زض ضههبذع

ٗ  ثهعضي  قَٛ وٝ زاض٘س ٚخٛز چّٛ٘س ٚ ُیِٛ٘سٚ وب٘طٚز، ٔالٞبزی، ،یآستبضاچب  ٞهب  آٖ تهطی

َ  ّٛٔتطیو 36 وٝی آستبضاچب ضٚزذب٘ٝ َ  اضتفبيهبت ی زاضا ٚ زاضز قهٛ ٝ  ٚی غطثه  ضهٕب  ٗیثه  ٘ه

Vanabin ٚ سیطیٚ ٔب٘ٙس ٍطیز ضًجٝ ٚ ٟ٘ط چٙس ٚ زاضز لطاض ٙساٖیضی ریتبض لًّٝ ٗییپب Virid 

ثهٝ ٘مهُ اظ سهبِٙبٔٝ آٔهبضی اسهتبٖ       53 :1392ظیجٙسٜ وپتٝ ٚ ٕٞىبضاٖ، . )ضٛز ٔی ّٔحك آٖ ثٝ

 (1392ٌیالٖ،
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 : هَقعیت ضْرستاى هرزی آستارا1 ضکل

 هباًی ًظری تحقیق

ٌیطی ضفتبضی خٛأى تأثیط زاضز ٔفْٟٛ  یی وٝ زض خٟتٞب ضبذعیىی اظ  ارکت:هط هفَْم

اظ  ٞهب  آٖٚ يجبضت است اظ فطایٙس ٕٞىبضی يْٕٛ ٔهطزْ زض أهٛض ٔطثهٛـ ثهٝ      ٔطبضوت است

ٌٛیٙس. ایهٗ ٔفٟهْٛ    سٛ، تٕبیُ ٚ تٛا٘بیی انٟبض٘هط، ا٘تربة ٚ ا٘تمبز اظ سٛی زیٍط ضا ٔی یه

 ٝ ٖ  اظ زٞٝ ٞفتبز ٔیالزی ثه ٜ یىهی اظ ٔجبحهث ٟٔهٓ ٚ اسبسهی زض      يٙهٛا ی اختٕهبيی ٚ  ٞهب  حهٛظ

سیبسی ٚضٚز وطز ِٚی حٛظٜ اغّی آٖ زض يّْٛ اختٕبيی ٚ زض ضٚیىطزٞبیی چهٖٛ تًهبٖٚ،   

ثهٝ ًٔٙهی    ( ٔطهبضوت 1392يجبسی،) ٕٞیبضی ٚ ٔسزوبضی اختٕبيی ٕ٘ٛز ثیطتطی یبفتٝ است.

ٝ وّیٝ افطاز خبًٔٝ ضا وبضٌیطی افطاز ٚ ٔٙبثى ضرػی زض ضاستبی یه ٞسف ٚاحس است و ثٝ

 ضسس یٔ( وٝ ثٝ ٘هط 118 :1389ٔیطسبضزٚ ٚ حسیٙی،) .سیٕ٘ب یٔثٝ ثبنتطیٗ ٞسف ثبٞٓ سٟیٓ 

ذهبقط ثهٝ ٌطٚٞهی ذهبظ ٚ زاضهتٗ       اظ آٖ استٙجبـ وطز: ًٔٙبی اَٚ آٖ تًّك تٛاٖ یٔزٚ ًٔٙب 

ٖ  ضسب٘س یٔسٟٓ زض آٖ ٚ زض ًٔٙبی زْٚ زاضتٗ ضطوت فًبن٘ٝ زضٌطٜٚ ضا  زسهتٝ اظ   ٚ یب ثهٝ آ

ی اضازی زنِهت زاضز وهٝ زض آٖ ايؿهبی یهه خبًٔهٝ زض أهٛضات ٔطرػهی زض        ٞهب  تیفًبِ

 ٝ  غهٛضت ٔسهتمیٓ ٚ غیطٔسهتمیٓ زض ٔطهبضوت اختٕهبيی سهٟیٓ ٞسهتٙس.        ضٚستبٞب ٚ ضٟطٞب ثه

تفهبٚتی ٚ يهسْ حهس     ثٝ ثیب٘ی زیٍط ٔطبضوت اظ ثهی  ( 6ٚ :1387ٟٔسٚی ٚ ضحٕب٘ی ذّیّی،)
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ٚ  سیه ٕ٘ب یٔه ٔحسٚز ضرػی زض ٔیبٖ ايؿبی خبًٔٝ خٌّٛیطی  ىتًبٖٚ ٚ تٕبیُ ثٝ تأٔیٗ ٔٙبث

ٜ یبفتٝ ٚ زض٘تیدهٝ ٔٛخهت ٕٞجسهتٍی ٚ ٚحهست ّٔهی زض ٔیهبٖ        وبٞص ٞب ی٘بثطاثط ی ٞهب  ٌهطٚ

ٖ  یٔٚ زضٚالى  ٌطزز یٔاختٕبيی  ْ ٞهب  ٜٛیضه ٌفهت ٔطهبضوت یىهی اظ     تهٛا آٔیهع ثهٝ    ی احتهطا

ثهٝ ایهٗ أیهس وهٝ ثهٝ      ، ظیهطا فهطز ضا   ٌهطزز  یٔه ضرػیت اختٕبيی ٚ حمٛلی افطاز ٔحسهٛة  

 .ٔهی وٙهس   ، زض ظ٘سٌی اختٕهبيی ضهطوت  ضسس یٔٚ أیبَ فطزی ٚ اختٕبيی ذٛز  ٞب ذٛاستٝ

ٓ ایٗ ثیٗ ٘مص ٔطزْ زض ایهٗ فطایٙهس    ( زض169 :1389فطخی ٚ فًّی،) ٝ   تهط  ٟٔه ای  اظ ٞهط ٔمِٛه

ی اختٕبيی، سیبسهی، فطٍٞٙهی ٚ التػهبزی زض یهه     ٞب ضبذع است ثٝ قٛضی وٝ ٞطچمسض

بضس، ثٝ ٕٞبٖ ٔیعاٖ زستیبثی ثٝ ضضس پبیساض ٔحمك ذٛاٞس ضهس ٚ ایهٗ زض حهبِی    خبًٔٝ ثیطتط ث

ثبيهث ایدهبز ا٘سهدبْ اختٕهبيی،      تٛا٘س یٔاست وٝ ٔطبضوت ضٟطٚ٘ساٖ زض ٔسیطیت خٛأى 

ازضیسهی ٚ  ) پهصیطی ضا ثهٝ ز٘جهبَ زاضهتٝ ثبضهس.      وبٞص ٞعیٙٝ ذهسٔبت ٚ ٘یهع وهبٞص آسهیت    

 (118 :1391ضدبيی،

طٞب ٚ ضٚستبٞبی ٔطظی ثٝ ز٘جبَ افعایص ؾطیت أٙیتی ٘ٛاض ٔطظی ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض ضٟ

ٚ وٕه ثٝ ٘یطٚٞبی ٔطظثب٘ی اظ خّٕٝ ٔٛؾٛيبتی است وٝ اظ سبِیبٖ ٌصضتٝ تهبوٖٙٛ ٔكهطح   

وٝ ثطحسهت   ضٛز یٔیی ٞب قطحی ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ ضبُٔ آٖ زستٝ اظ ٞب ٙٝیظٔثٛزٜ است. 

. ٌهطزز  یٔه ی خطائٓ ٞب ٙٝیظٔٚ یب حصف ضطایف ٘ٛاض ٔطظی ٚ أىب٘بت ٔٛخٛز، ثبيث وبٞص 

ی ٔٙبقك ٞب قطحٚ زض ایٗ ضاستب ٘مص خٛا٘بٖ ٔطظ٘طیٗ زض افعایص ٔطبضوت ثطای ضطوت زض 

ٞطضٚی پیطٍیطی اظ ٚلٛو خهطائٓ ٔهطظی    ٔطظی ٕ٘ٛز ثیطتطی ثٝ ٘سجت افطاز وٟٙسبَ زاضز. ثٝ

ٛ   ٞهب  ثط٘بٔٝاظ خّٕٝ  ٞب آٖثب وٕه ٔطظ٘طیٙبٖ ٚ ٕٞىبضی  ضت ٕٞىهبضی  یی اسهت وهٝ زض غه

ٝ      تٛا٘هس  یٔه ٔتمبثُ ٔطظ٘طیٙبٖ ٚ ٘یطٚٞبی ٔطظثهب٘ی   تٙبسهت   زض وهبٞص ا٘هٛاو خهطائٓ ٔهطظی ثه

ٔٛلًیت ٘ٛاض ٔطظی تأثیط ثسعایی ضا زاضتٝ ثبضهس. زضٚالهى ٔطهبضوت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض ٔهسیطیت      

ٚ  ا٘هس  حسهبس تفهبٚت ٘یسهتٙس، ثّىهٝ     ٔطظی ایٗ پیبْ ضا زاضز وٝ ٘سجت ثٝ سط٘ٛضت ذهٛز ثهی  

. یىههی اظ ایههٗ  ا٘ههس طفتههٝیپصزض ٔجبحههث اختٕههبيی، سیبسههی ٚ التػههبزی   ٚنههبیف ذههٛز ضا

زض استبٖ ٌیالٖ وٝ لبثّیت ظیبزی زض ثطٚظ ا٘ٛاو خطائٓ آضىبض ٚ پٟٙبٖ ضا زاضز،  ٞب سىٛ٘تٍبٜ
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ضٟطسهتبٖ ٔهطظی زض    ٗیتط أٗيٙٛاٖ  . ضٟطستب٘ی وٝ اظ آٖ ثٝثبضس یٔضٟطستبٖ ٔطظی آستبضا 

ای ٚ فطا  ی ٔٙكمٝٞب لسضتوٝ ثب حؿٛض  ثبضس یٔ ٗ خطائٓوٝ زاضای وٕتطی ضٛز یٔوطٛض یبز 

ٝ زض سهبِیبٖ اذیهط    -خٕٟٛضی آشضثبیدبٖ -ای زض وطٛض ٔمبثُ ٔٙكمٝ ی ثهطٚظ ا٘هٛاو   ٞهب  ظٔعٔه

پیطٍیطی اظ ٚلٛو خطائٓ ٔطظی ثب  ضسس یضٚ ثٝ ٘هط ٔ اظایٗ. ثبضس یٔخطائٓ ٚ تٟسیسٞب ٔتػٛض 

 ص ٚ یب حصف خطائٓ ٌطزز.ثبيث وبٞ تٛا٘س یٔٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ آستبضایی 

 ابعاد هطارکت هرزًطیٌاى

ی ٔتفهبٚت  ٞب سٌبٜیزٚ  ٞب ٍ٘طشٔطبضوت اختٕبيی افطازی وٝ زاضای  زض عاهل اجتواعی:

ثیٙی وٙٙسٜ لٛی ثطای تًیهیٗ ٔیهعاٖ ٔهساضای افهطاز ٚ      ٚ یه پیص آٚضز یٔٞستٙس ضا ٌطز ٞٓ 

زی ٔطبضوت ٔهطزْ زض لهسضت،   ویفیت ظ٘سٌی زض اختٕبو است. ایٗ فطایٙس ثط سٝ اضظش ثٙیب

ی پیطهطفت  ٞهب  فطغتاخبظٜ ٘هبضت ٔطزْ زض ٘هبضت ثط سط٘ٛضت ذٛز ٚ ثبنذطٜ ثبظٌطبیی 

ثٝ ضٚی ٔطزْ تأویس زاضز ٚ خٙجٝ ٔثجت ایٗ ٘ٛو ٔطبضوت، اظ ٔیبٖ ثطزٖ ا٘سهساز ٚ یىٙهٛاذتی   

ٖ . ثهسیٗ ًٔٙهب وهٝ    ٞبست ا٘سبٖٚ ضىٛفب ٕ٘ٛزٖ ٘یطٚی اثتىبض ٚ ذاللیت زض  ذهٛز   اظ ٞهب  ا٘سهب

ٓ   زٞٙهس  یٔه ذاللیت ٚ اثتىهبض ثهطٚظ    ٌالثهی ٚ  ) .ٙهس یٕ٘ب یٔه ٌیهطی ٔطهبضوت    وهٝ زض تػهٕی

ٌیهطی ضرػهیت    ٚ تٛسًٝ زضٌطٚ ضىُ ٔطبضوت« 1 ٍٙتٖٛیٞب٘ت»( اظ٘هط 66 :1392ضؾبیی،

تغییط زض قجیًت ٚ خبًٔٝ ضا  است ٚ اظ٘هط ٚی ا٘سبٖ سٙتی تٕبیُ ثٝ سبوٗ ثٛزٖ، يسْ ٞب ا٘سبٖ

ی ٌٛ٘بٌٖٛ ضٚثٝ زٚسهت ٚ زض ثطاثهط   ٞب یتّمٚ قطظ  ٞب ٍ٘طشٖ ٔسضٖ ثب زاضز ٚ زض ٔمبثُ ا٘سب

تٟٙب ٍ٘طش ٔثجتهی زاضز، ثّىهٝ ذهٛز ضا ثهب آٖ ضهطایف ٚفهك ٘یهع         ٞطٌٛ٘ٝ تغییط ٚ زٌطٌٛ٘ی ٘ٝ

 (54 :1،1370ٞب٘تیٍٙتٖٛ) .زٞس یٔ

إٞیت فطاٚاٖ ٚ زض حبَ ٌستطش ٔجبحث التػهبزی زض ٘هٛاحی ٔهطظی ثهط     عاهل اقتصادی: 

يٙٛاٖ یىی اظ تأثیطٌصاضتطیٗ يبُٔ ٔٙبقك ٔطظی سجت ضهسٜ اسهت    ٘یست ٚ ثٝ وسی پٛضیسٜ

ٞبی اذیط زض يیٗ ٌستطش زیٍهط يٛأهُ ایدهبز ٔطهبضوت ثهٝ ایهٗ        ٔطزاٖ زض سبَ وٝ زِٚت

يبٔههُ تٛخههٝ ضههبیب٘ی زاضههتٝ ثبضههٙس، تههالش زض خٟههت يٕههطاٖ ٚ آثههبزا٘ی ٔطظٞههب اظ قطیههك    

                                                            
1 . Hangtinton 
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ٌصاضی زض خٟهت اضهتغبَ    طظ٘طیٙبٖ، سطٔبیٝی ٔٞب یتًبٚ٘ضسب٘ی ثٝ ٔطظ٘طیٙبٖ، ایدبز  ذسٔبت

ٝ ٚ ضفى ثیىبضی، ایدبز ٚ تٛسًٝ  ی ٔهطظی ؾهٕٗ تمٛیهت وبضوطزٞهبی التػهبزی      ٞهب  ثبظاضچه

تهب زض   وٙٙهس  یٔه ، ثستطی ضا ثطای ثطلطاضی زیٍط تًهبٔالت ضا زض زٚ سهٛی ٔهطظ فهطاٞٓ     ٞب آٖ

ایٗ اٞهساف   ٘مص ثسعایی ضا زاضتٝ ثبضٙس وٝ تحمك خٌّٛیطی اظ ٌستطش ا٘ٛاو خطائٓ ٔطظی

غبِحی ) ذٛاٞس ثٛز. ٔؤثط ظزایی زض ٔٙبقك ٔطظی ثٝ اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ ٚ ٔحطٚٔیت

( زضٔدٕٛو التػبز ٔٙبقك ٔطظی ؾٕٗ ایٙىهٝ ضهبذع ٟٕٔهی زض ثطلهطاضی     155 :1389فطز،

 تٛا٘هس  یٔه ، ضهٛز  یٔه اضتجبـ ثیٗ وطٛضٞبی ٕٞسبیٝ ٚ ٔطزْ ٔطظ٘طیٗ ٘ٛاحی ٔطظی ٔحسٛة 

 ٚ پیططفت تٛسًٝ التػبزی ٘ٛاحی ٔطظی، وهبٞص فمهط ٚ ٔحطٚٔیهت،   ٘مص اسبسی زض تطلی 

ضٚاثف زٚستی ٚ ٔطاٚزات ثیطتط ٚ ثبنذطٜ ثٝ وبٞص خهطائٓ ٔهطظی زض ٘هٛاحی ٔهطظی      دبزیا

 (145-154ظ :1،2004ٕٞىبضاٖچب٘سٚٚیفیت ٚ ) تٛسف ٔطظ٘طیٙبٖ وٕه ٕ٘بیس.

ْ عاهل سیاسی:  ٔهی اسهتٛاض اسهت ٚ    ی سیبسهی ثهط پبیهٝ ايتٕهبز يٕهٛٔی ٚ اضازٜ ٔطز     ٞهب  ٘ههب

ٚاثستٝ ثٝ زذبِهت ٚ ٔطهبضوت ٔهطزْ اسهت ٚ ٞطچمهسض ایهٗ ٚاثسهتٍی ٔهطزْ          ٞب آٖپبیساضی 

يٙٛاٖ  ٘هبْ ثیطتط ثبضس ٘هبْ اظ ٔمجِٛیت ظیبزی ثطذٛضزاض است. ثٙبثطایٗ ٔطبضوت سیبسی ثٝ ثٝ

ٚ زضٚالى ٔطبضوت سیبسی ثهٝ ًٔٙهبی ٚضٚز تًهساز     ضٛز یٔی تٛسًٝ تّمی ٞب ضبذػٝیىی اظ 

زی اظ ضٟطٚ٘ساٖ ثٝ ٔجبحث ٚ أٛضات سیبسی زض خبًٔهٝ اسهت وهٝ ثهب ایهٗ ٞهسف ٔهطزْ        ظیب

ٚ  ٞهب  صیٌهطا ٚ ٕٞهٙهیٗ   آٚض٘هس  یٔه ٞٛیت ذٛز ضا زض خطیبٖ تٕبس ثهب زیٍهطاٖ ثهٝ زسهت     

ضفتبضٞبی آضىبض ضا اظ زیٍطاٖ ثٟطٜ ثطزٜ ٚ زض خطیبٖ تٕهبس ٚ ًٔبضهطت ثهب زیٍهطاٖ وسهت      

 (176 :1391ٌالثی ٚ حبخی ِٛ،) .ٙسیٕ٘ب یٔ

ای اظ  ، آزاة ٚ يبزات ٚ ٘یع ٔدٕٛيٝٞب سٙتای اظ  ٔدٕٛيٝ فطًٞٙ ضا اٌط عاهل فرٌّگی:

ٞبی التػبزی، اختٕبيی ٚ سیبسی ثط اسبس آٖ استٛاض اسهت،   تّمی وٙیٓ وٝ سبذت ٞب اضظش

ی ٔتٕبیعوٙٙسٜ خٛأهى ٚ وطهٛضٞب   ٞب ضبذعيٙٛاٖ  ضا ثٝ ٞب فطًٞٙثب ایٗ ضٚیىطز،  ٓیتٛا٘ یٔ

( ثٙبثطایٗ ثب ایهٗ شٞٙیهت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض ٘هٛاحی ٔهطظی ثهب       569 :1391ستبیص،) لّٕساز وٙیٓ.

                                                            
1 . Chandoevwit et al 
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ٝ سهٛی ٔهطظ زاضای    ٔطزْ آٖ ی ذٛیطهبٚ٘سی ٚ یهب لهٛٔی، اختٕهبيی ٞسهتٙس، ثهبِكجى       ٞهب  ضاثكه

زض خٟت ایدبز تًبٔهُ ثهب وطهٛض ٔمبثهُ أهطی قجیًهی ثهٛزٜ ٚ ٚخهٛز ظثهبٖ ٚ           ٞب آٌٖطایص 

وهٝ   ضهٛز  یٔه ٚ ایٗ ثبيث  سیٕ٘ب یٔاظپیص  صٚضسْٛ ٚ ظثبٖ ٔطتطن ایٗ ٘عزیىی ضا ثی آزاة

سبظ ایدبز ضٚاثف التػبزی، اختٕبيی ٚ سیبسی ٘یع ٌطزز ٚ  ؾٕٗ ایدبز ضٚاثف فطٍٞٙی ظٔیٙٝ

يبُٔ ثسیبض  ٟٔٓ تطیٗيٙٛاٖ یىی اظ  قٛض ٔثبَ چٖٛ ٔطظ٘طیٙبٖ ثٝ ٔمِٛٝ ًٔیطت التػبزی ثٝ ثٝ

ٔٙتفهى سهبظز ٚ    ٞهب  یبظٔٙهس ی٘ضی اظ ضا اظ ثسهیب  ٞهب  آٖ تٛا٘هس  یٔه ٘یبظٔٙس ٞستٙس، يبُٔ فطٍٞٙی 

ٝ     تٛاٖ یٔزضٚالى  سهٛی يبٔهُ التػهبزی، اختٕهبيی ٚ سیبسهی       ٌفت يبٔهُ فطٍٞٙهی پّهی ثه

ثهٝ   سهت یثب یٔه . پس چٙب٘هٝ ثرٛاٞیٓ ثٝ يبُٔ فطٍٞٙی زض ٔطظٞب ثطسهیٓ،  ٌطزز یٔٔحسٛة 

تٛخهٝ ظیهبزی    ٞهب  زِٚتيٙٛاٖ یه يبُٔ فطٍٞٙی ٚ أٙیت سبظ ثطای  یىپبضچٍی فطٍٞٙی ثٝ

تٟسیهسات فطٍٞٙهی ضا وهٝ یىهی اظ      تٛا٘هس  یٔه  طبٖ زٞیٓ ٚ زض ٔمبثُ يسْ تٛخٝ ثٝ ایٗ ٟٔٓ٘

ضاٞجطزٞبی زضٕٙبٖ ا٘مالة اسالٔی زض ثطا٘هساظی ٘هطْ، ایدهبز ٚ تطهسیس اذتالفهبت لهٛٔی ٚ       

 ٔصٞجی

ضا ضبٞس ذٛاٞیٓ ثٛز وٝ ٞهسف ٟ٘هبیی آٖ ٌسسهت ضاثكهٝ الهٛاْ ثهب زِٚهت ٔطوهعی اسهت.          

ٚضٚز ٔحػههٛنت فطٍٞٙههی لبچههبق ٚ غیطلههب٘ٛ٘ی ٚ ٕٞهٙههیٗ ضٟطسههتبٖ ٔههطظی آسههتبضا ٘یههع 

پهصیطی ضا ثهٝ ٕٞهطاٜ زاضهتٝ ثبضهس، ثٙهبثطایٗ        ثٝ ٔیعاٖ ظیبزی آسیت تٛا٘س یٔٔططٚثبت اِىّی 

ٜ ی ثسهیح زض ٔٙهبقك ٔهطظی، تًبٔهُ ثهب      ٞهب  ٍبٜیپبتٛسًٝ ٔسبخس ٚ  ، ٚخهٛز ٔطاوهع   ٞهب  زا٘طهٍب

ٝ تًبُٔ ثب ٔكجٛيبت ٚ  ی وطٛضٞبی ثیٍب٘ٝ،ٞب ضجىٝفطٍٞٙی زض خٟت يسْ ٘فٛش زض   ٞهب  ضسهب٘

ثٝ اضتمبء زیسٌبٜ ٚ ثیٙص ٔطزْ ثطای ا٘ترأثطاٜ زضست زض ایٗ ظٔیٙٝ ثسیبض تأثیطٌهصاض   تٛا٘س یٔ

 (570 ٕٞبٖ:) ثبضس ٚ زضٟ٘بیت ثٝ وبٞص ٚ یب حصف خطائٓ ٔطظی ٔٙدط ضٛز.

٘یع ضسٖ، خّٛ ثستٗ ٚ  خٌّٛیطی وطزٖ، ٔب٘ى» یًٔٙبی زض ِغت ثٝ طیطٍیپ هفَْم پیطگیری:

    ٝ  ضههسٜ اسههت.  ثیههبٖ« الههسأبت احتیههبقی ثههطای خّههٌٛیطی اظ ضذههسازٞبی ثههس ٚ ٘بذٛاسههت

ٗ  »اظ ضٙبسی، پیطٍیطی يجبضت است  ( ٚ زض خط933ْ :1375ًٔیٗ،) « ثٝ خّٛی تجٟىهبضی ضفهت

ٝ   ٞهب  فٗیب استفبزٜ اظ  وطٔهی ٚ  ) ٔٙههٛض ٕٔبً٘هت اظ ٚلهٛو ثعٞىهبضی.     ی ٌٛ٘هبٌٖٛ ٔساذّهٝ ثه
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ٌٛیٙهس وهٝ خّهٛی     ، پیطٍیطی اظ خطْ ثهٝ ٞهط الهسأی ٔهی    ( زض ًٔٙبی يب125ْ :1390سطاج،

زض زٚ خٙجٝ ویفطی ٚ یب غیط ویفطی ثبضهس ٚ یهب    تٛا٘س یٔاضتىبة خطْ ضا ثٍیطز وٝ ایٗ الساْ 

ایٙىٝ ٞط چیعی وٝ خطْ ثبضس ٚ سجت وبٞص ٔیعاٖ ثعٞىبضی ضٛز زض ٌستطش ًٔٙهبی يهبْ   

ٛ   طزیه ٌ یٔه پیطٍیطی اظ خطْ لطاض  يهٝ الهسأبت ٚ تهساثیط غیهط     ٚ زض ًٔٙهبی ذهبظ آٖ، ٔدٕ

ویفطی ثبٞسف ٔمبثّٝ ثب ثعٞىبضی اظ قطیك یب اظ ثیٗ ثطزٖ يُّ خهطْ ظا ٚ ٘یهع اثطٌهصاضی ثهط     

ای وٝ ثتٛاٖ ثهب اسهتفبزٜ اظ اثتىهبضات ٚ سهبظٚوبضٞبی      ٌٛ٘ٝ ی پیص خٙبیی است، ثٝٞب فطغت

خ زازٖ غیط لٟطآٔیع ثط ضرػیت افطاز ٚ ٚؾًیت پیص اظ اضتىبة خطْ اثط ٌصاضهت تهب اظ ض  

( ثٙبثطایٗ پیطٍیطی ثط زٚزسهتٝ پیطهٍیطی   48 :1383٘دفی اثط٘سآثبزی،) ثعٜ خٌّٛیطی ضٛز.

 :ضٛز یٔٚؾًی ٚ پیطٍیطی اختٕبيی تمسیٓ 

ی ٘ٛیٗ پیطٍیطی غیهط ویفهطی اسهت وهٝ زض لهطٖ ثیسهتٓ       ٞب ضٚشپیطٍیطی ٚؾًی یىی اظ 

         ٚ ؾهًیت ٚ  ٔٛضزتٛخٝ خهطْ ضٙبسهبٖ لهطاض ٌطفهت. ایهٗ ضٚش ٔجتٙهی ثهط زٚ ٌٛ٘هٝ وهبٞص 

ی ٔٙبست ثطای اضتىبة خطْ ٚ تجسیُ وطزٖ آٖ ثٝ ضطایكی وٝ ٔٛخهت ٘بوهبٔی ٚ   ٞب فطغت

ٔب٘ٙس ٘ػت ٚسبیُ  ضٛز یٔ ٞب آٖ٘بتٛا٘ی ثبِمٜٛ ٔدطٔبٖ زض تحمك ثرطیسٖ ثٝ ا٘سیطٝ ٔدطٔب٘ٝ 

ثطای پیطٍیطی اظ سطلت ٚ  ٞبُ یاتٛٔجی ثعضي ٚ ٞب فطٚضٍبٜٔطالجتی زض أبوٗ يٕٛٔی ٔب٘ٙس 

ٌفت وٝ ایٗ ٘ٛو پیطٍیطی ٔدٕٛيٝ السأبت ٚ تساثیط فٙی اسهت وهٝ    تٛاٖ یٔذطٜ غیطٜ. ثبن

ً ی اضتىبة خطْ ٚ ٔربض وطزٖ ضطایف ٚ ٞب فطغتثطای ٔحسٚز وطزٖ  ی حهبوٓ  ٞهب  تیٚؾه

 :1384ِٚیسی،) .سیٕ٘ب یٔٚ تب حسٚزی اظ ٚلٛو خطْ خٌّٛیطی  ضٛز یٔثط ٚلٛو خطْ ايٕبَ 

33) 

ی پیطأٖٛ فطز وٝ زض ٞب فیٔحبت پیطٍیطا٘ٝ وٝ ثط وّیٝ پیطٍیطی اختٕبيی ثٝ ٔدٕٛيٝ السأ

اسهت. ثهسیٗ    تأثیطٌهصاض  پصیطی ٘مص زاضتٝ ٚ زاضای وبضوطز اختٕبيی ٞسهتٙس،  فطایٙس خبًٔٝ

آٔٛظش، تطثیت، تطغیهت ٚ تٙجیهٝ(،   ضبُٔ )ی تىٕیّی ٞب ثط٘بًٔٝٔٙب وٝ زض ایٗ ضٚش ثب تٕطوع 

ی ضغّی ٚ اٚلبت فطاغت زاضز ٞب غتفطسًی زض ثٟجٛز ثٟساضت ظ٘سٌی ذب٘ٛازٌی، ٔسىٗ، 

        ٝ قهٛض ٔسهتمیٓ ٚ    تب ٔحیكی سبِٓ ٚ أهٗ ایدهبز ٕ٘بیهس. زض حمیمهت ایهٗ ٘هٛو اظ پیطهٍیطی ثه
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زٞهی فًبِیهت ذهٛز حهَٛ ٔحهٛض       غیطٔستمیٓ ثط ضرػیت افطاز تأثیطٌصاض است تب اظ سبظٔبٖ

قٛضوّی ثط زٚزستٝ پیطهٍیطی خبًٔهٝ ٔهساض وهٝ      ی ثعٞىبضا٘ٝ خٌّٛیطی ٕ٘بیس. ٚ ثٝٞب عٜیاٍ٘

ظای ٔحیف ضا ذٙثی وهطزٜ ٚ پیطهٍیطی ضضهس ٔهساض وهٝ ثهب ٔساذّهٝ ظٚزضس ثهط          يٛأُ خطْ

اغغط ظازٜ ) .سیٕ٘ب یٔزض آیٙسٜ خٌّٛیطی  ٞب آٖاظ ثعٞىبضی  ٞب آٖوٛزوبٖ ٚ ٔحیف پیطأٖٛ 

 (128 :1390ٚ وطٔی ٚ سطاج، 106 :1390ٚ تٛفیك،

یٓ ثٝ پیطٍیطی اظ ٚلٛو خطائٓ ٔطظی ٍ٘بٞی زلیك زاضتٝ ثبضیٓ ٞط زٚ ٘ٛو ثٙبثطایٗ اٌط ثرٛاٞ

پیطٍیطی ٚؾًی ٚ پیطٍیطی اختٕبيی وبضثطز ذٛاٞس زاضت ثسیٗ ًٔٙهی وهٝ زض پیطهٍیطی    

ٚسیّٝ فٙس ٚ زیٛاضٞب زض اغّهت ٔٙهبقك ٔهطظی لبثهُ      ٚؾًی ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ا٘سساز ٔطظٞب ثٝ

ی ٔساضثستٝ ٘مص ثسعایی زض وهبٞص  ٞبٗ یزٚضثٔب٘ٙس ضٚیت است، استفبزٜ اظ ٚسبیُ ٔطالجتی 

ایٙىٝ زض قَٛ ٘ٛاض ٔطظی ضٟطستبٖ آستبضا وٝ پٛضیسٜ اظ   خطائٓ ٔطظی ذٛاٞس زاضت ثٝ ٚیژٜ

زض وبٞص ٚ یب حهصف خهطائٓ اسهتفبزٜ وهطز. ٚ زض ثًهس       ٞبٗ یزٚضثاظ ایٗ  تٛاٖ یٔفٙس است 

ی وهبٞص ٚ یهب حهصف خهطائٓ     ٞهب  ٙٝیظٔ ٟٔٓ تطیٗيٙٛاٖ یىی اظ  زیٍط پیطٍیطی اختٕبيی ثٝ

وٕه ضبیب٘ی ثٝ ٔطظثب٘بٖ ٕ٘بیس، ثسیٗ ًٔٙب وٝ زض ایٗ فطایٙهس ثهٝ سهٝ ٔطحّهٝ      تٛا٘س یٔٔطظی 

ٖ  یٔپیص اظ ٚلٛو، ٔطحّٝ ٚلٛو ٚ ٔطحّٝ پس اظ ٚلٛو  اضهبضٜ وهطز. زض ٔطحّهٝ پهیص اظ      تهٛا

ضا ثهط   ٞب ثط٘بٔٝسالٔت اختٕبيی ٔطظ٘طیٙبٖ تٛخٝ ٕ٘ٛز ٚ ثسیٗ تطتیت السأبت ٚ  ٚلٛو ثبیس ثٝ

اسبس آٖ تٙهیٓ ٕ٘ٛز ٔب٘ٙس لٛا٘یٗ حٕبیتی اظ ٔطظ٘طهیٙبٖ ٚ ِهعْٚ تٛخهٝ ثهٝ ٘مهص پیطهٍیطا٘ٝ       

 ی ٔطتجف ثٝ أٛضات ٔطظ ٚ...ٞب اضٌبٖٚپطٚضش، ایدبز ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ٟ٘بزٞب ٚ  آٔٛظش

ضٙبسهبیی اسهت وهٝ     وٝ پسیسٜ خطْ ٚ ثعٞىبضی اظ ٔٙهط پیطٍیطی لبثُ زض ٔطحّٝ ٚلٛو خطْ

ٖ ٔطحّٝ ا٘ٛاو خطائٓ ٔطظی ٚ ٔیعاٖ تٙهٛو ٚ ضهیٛو آٖ تطسهیٓ ٚ ٟ٘بزٞهب ٚ      زض ایٗ ی ٞهب  اضٌهب

ا٘سضوبض اظ خّٕٝ ٔطظثب٘ی ٚ ٟ٘بزٞبی لؿبیی زض پیٍیهطی آٖ ٘مهص ذٛاٞٙهس زاضهت. ٚ      زست

ثبنذطٜ زض ٔطحّٝ پس اظ ٚلٛو خطْ تأویس ثهط وطهف، تًمیهت ٚ ٔدهبظات ٚ تٙجیهٝ ٔدطٔهبٖ       

ض ٚ لبچبق وبن ٚ ٕٞهٙیٗ ٔططٚثبت اِىّی وهٝ پیطهٍیطی   است. ٔب٘ٙس ٚضٚز ا٘ٛاو ٔٛاز ٔرس

ی ٔٙبسهت ٚ ثهب   ٞب ٜٛیضوبضٌیطی تٕٟیسات ٚ  وٝ ثب ثٝ ثبضس یٔثط يٟسٜ ٔطظثب٘ی  ٞبٗ یااظ ٕٞٝ 
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أیسٚاض ثٝ وبٞص ٔدهطٔیٗ زض ایهٗ ٔطحّهٝ زاضهت، آٔهبض       تٛاٖ یٔتٛخٝ ثٝ أىب٘بت ٔٛخٛز 

 ی ٌٛیبی ایٗ ٔسيبست.ثبنی وطفیبت ٚ زستٍیطی لبچبلهیبٖ زض ٔٙبقك ٔطظ

وٝ چٙب٘هٝ ٔطظثب٘ی زض وطٛض ثٝ ٔمِٛهٝ پیطهٍیطی اختٕهبيی تٛخهٝ      ضسس یٔٞطحبَ ثٝ ٘هط  ثٝ

قٛض حتٓ زض وبٞص ٚلٛو ا٘ٛاو خطائٓ ٔٛفمیت ذٛاٞس زاضهت وهٝ زض    ثیطتطی زاضتٝ ثبضس ثٝ

 ضٟطستبٖ آستبضا تٛخٝ ثٝ ٔطظ٘طیٙبٖ زض لبِت سالٔت اختٕبيی زض ٔطحّٝ پیص اظ ٚلٛو خطْ

ٖ  یٔه ی فطٍٞٙی ٚ آٔٛظضی ٔٙكمٝ زض ثسهیح ٍٕٞهب٘ی   ٞب اضٌبٖوٝ ثب وٕه ٟ٘بزٞب ٚ  ثهٝ   تهٛا

 ٝ ٖ  یٔه زض ایهٗ ثهیٗ    وبٞص ا٘ٛاو خطائٓ ٔجبزضت ٚضظیس وه ثهٝ ٘مهص يٛأهُ چٟبضٌب٘هٝ      تهٛا

يٙٛاٖ ٔتغیطٞبی ٔستمُ زض ایٗ فطایٙس اضهبضٜ ٕ٘هٛز    اختٕبيی، فطٍٞٙی، سیبسی ٚ التػبزی ثٝ

 یطی اختٕبيی ضبٞس اثطات ٔكّٛثی ذٛاٞیٓ ثٛز.وٝ ثب تّفیك آٖ زض پیطٍ

 ٍ ًوًَِ هفَْهی تحقیق چْارچَب ًظری 

ی آٖ ٚ ٞهب  بفتٝچٟبضچٛة ٘هطی ایٗ تحمیك ثط اسبس ٔكبًِبت پیطیٙٝ تحمیمبت ٚ اٞساف ٚ ی

ٕٞهٙیٗ ٔكبًِٝ زض ٔٛضز ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض ضاثكٝ ثب پیطٍیطی اظ ٚلٛو خطائٓ ٔهطظی ٚ  

ٖ ٞهب  سٌبٜیز زض ٔطهبضوت   ٔهؤثط ٘ههطاٖ ٔهطظی زض ضاسهتبی يٛأهُ      ٚ غهبحت  ی پژٚٞطهٍطا

وٝ ٞط یه اظ ایٗ يٛأهُ،   ا٘س ٕ٘ٛزٜيٛأُ ثیبٖ  ٟٔٓ تطیٗيٙٛاٖ  ٔطظ٘طیٙبٖ چٟبض يبُٔ ضا ثٝ

ٝ  ٔؤثط یاظ ٚلٛو خطائٓ ٔطظ یطیطٍیپ ٔتغیطٞبی ٔتًسزی ضا ثط وهٝ زضٟ٘بیهت ایهٗ     ا٘هس  زا٘سهت

 اضائٝ زازٜ است. 1ٕ٘ٛزاض ٛٔی ضا زض ثٙسی ازثیبت ٔٛخٛز، ٕ٘ٛ٘ٝ ٔفٟ ٔمبِٝ ثب خٕى
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 قیتحق یًوًَِ هفَْه :1ًوَدار 

 قیرٍش تحق 

اظ  یطیطٍیٔٙهٛض پ ثٝ ٙبٖیٔٙهٛض ثطضسی يٛأُ ٔؤثط ثط اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘ط ایٗ پژٚٞص ثٝ

ٚ  یٌطفتٝ است. ٘هٛو پهژٚٞص وهبضثطز    آستبضا ا٘دبْ یزض ضٟطستبٖ ٔطظ یٚلٛو خطائٓ ٔطظ

اقاليههبت ٔطههتُٕ ثههط ٔكبًِههبت    یٚ اثههعاض ٌههطزآٚض  یفیتٛغهه -یّههیص تحّضٚش پههژٚٞ

اظ پطسطههٙبٔٝ ٔحمههك سههبذتٝ ٚ ٔطههبٞسٜ  یسا٘یههٔ شاسههت وههٝ زض ضٚ یسا٘یههای ٚ ٔ وتبثرب٘ههٝ

 ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ

 يبُٔ التػبزی يبُٔ سیبسی يبُٔ فطٍٞٙی
 يبُٔ اختٕبيی

تٛسههههًٝ ٔسههههبخس ٚ  

ی ثسههیح زض ٞههبٍههبٜیپب

ٔٙههههههبقك ٔههههههطظی، 

ٜ تًبُٔ ثهب   ، ٞهب  زا٘طهٍب

ٚخههههههٛز ٔطاوههههههع  

فطٍٞٙهههی زض خٟهههت 

يههههههسْ ٘فههههههٛش زض  

ٚاثسههههههههههههههههتٍی ٚ 

ٍٕٞطایهههی ٔطظ٘طهههیٙبٖ 

٘سههجت ثههٝ حىٛٔههت،   

ضٚاثهههههههف سیبسهههههههی 

 ٝ زٚ  ٔكّهههٛة ٚ حسهههٙ

وطهههههٛض، يّٕىهههههطز  

ٟ٘بزٞهههبی حهههبوٕیتی،  

ٔطظٞهب   ٚآثبزا٘ی يٕطاٖ

ضسهب٘  ذهسٔبت اظقطیك 

تٖ،ایدبزٔطظ٘طیٙبثٝ ی

،ٔطظ٘طیٙبٖیٞبیيبٚ٘

ٟ زض یٌهصاض ٝ یسطٔب خه

ت اضههههتغبَ ٚ ضفههههى 

ثیىههههبضی، ایدههههبز ٚ 

ی ٞههبثبظاضچههٝتٛسههًٝ 

ی ٞههببسههتیسٚخههٛز 

تطهههههٛیمی ثهههههطای  

وبضوٙههههبٖ ٔههههطظی، 

تًبٔههُ ٔههطظزاضاٖ ثههب  

 ٔطظ٘طههههههههههههههیٙبٖ،

ت ٔطهههههههههههههههبضو

ٔطظ٘طهههههههههههیٙبٖ زض 

أهههٛضات اخطایهههی ٚ 

 پیطٍیطی اظ ٚلٛو خطائٓ ٔطظی
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آسهتبضا ثهٛزٜ وهٝ     یضٟطستبٖ ٔهطظ  ٙبٖیضسٜ است. خبًٔٝ آٔبضی ایٗ تحمیك اظ ٔطظ٘ط استفبزٜ

ٜ   تػبزفی سبزٜ ا٘ترهبة  ٘فط اظ ایٗ خبًٔٝ ثٝ ضٚش 87ای ثٝ تًساز  ٕ٘ٛ٘ٝ  یٞهب  ضهسٜ اسهت. زاز

ْ  آٚضی خٕههى ٔههٛضز  یٚ اسههتٙجبق ییفثههٝ زٚ ضٚش تٛغهه spssافههعاض  ضههسٜ ثههب اسههتفبزٜ اظ ٘ههط

ٝ        تدعیٝ ضهسٜ زض فطایٙهس    ٚتحّیُ لطاضٌطفتٝ است. خٟهت آظٔهٖٛ پبیهبیی اثهعاض ثهٝ وهبض ٌطفته

اسبس ٔمساض آِفبی  استفبزٜ ٌطزز ٚ ثط ایٗ "آِفبی وطٚ٘جبخ "ضسٜ تب اظ  پژٚٞص تطخیح زازٜ

ـ ٔط یٞهب  پطسهص  یٔحبسجٝ ٌطزیسٜ است ٚ ثطا 0.776ثط پبیٝ  spssافعاض  ذطٚخی اظ ٘طْ  ثهٛ

 ییبیه اظ پب كیه ٘بٔهٝ تحم  ٌفت پطسهص  تٛاٖ ی٘بٔٝ، زضٔدٕٛو ٔ ٌٛ٘بٌٖٛ پطسص یٞب ثٝ ثرص

ٔٙهٛض آظٖٔٛ ضٚایی ٔحتٛایی ٘هط وبضضٙبسهبٖ   (. ٕٞهٙیٗ ث1ٝنظْ ثطذٛضزاض است. )خسَٚ 

ضسٜ  استفبزٜ یاوتطبف یيبّٔ ُیٔٙهٛض اظ تحّ ٗیػػبٖ ٔطثٛقٝ ٔجٙب لطاضٌطفتٝ است. ثسٚ ٔتر

ضسٜ تٛسف ٔترػػبٖ ثٛزٜ پس  ثط اسبس سؤانت ٔكطح ُیتحّ ٗیاظ ا زٜاست ٔطاحُ استفب

ٚ  بیه تهط   ثعضي یاضتطاو ی)سؤاَ( زاضا طیٔتغ 16ٔطاحُ تًساز  ٗیاظ ا٘دبْ ا ثهٛزٜ   5/0 یٔسهب

 ضسٜ است. ٘طبٖ زازٜ ُیزض خسَٚ ش دٝی. ٘تثبضس یٔ عیسطٙبٔٝ ٔصوٛض ٘پط ییضٚا بٍ٘طیا٘سوٝ ث

 
 اضتطان

 اضتطان استرطاخی اضتطان اِٚیٝ 

 552. 1.000 تطٛیمی ٞبی سیبست

 773. 1.000 تًبُٔ سبظ٘سٜ ثب ٔطظ٘طیٙبٖ

 585. 1.000 ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض أٛض اخطایی

 500. 1.000 تٛسًٝ ٔطاوع ضفبٞی

 600. 1.000 ا٘ی ٔطظٞبيٕطاٖ ٚ آثبز

 578. 1.000 ٔطظ٘طیٙبٖ ٞبی تًبٚ٘یایدبز 

 675. 1.000 ٌصاضی سطٔبیٝ

 570. 1.000 ٔطظی ٞبی ثبظاضچٝایدبز ٚ تٛسًٝ 

 791. 1.000 ٚاثستٍی ٚ ٔطظ٘طیٙبٖ ثٝ حىٛٔت

 500. 1.000 ضٚاثف سیبسی ٔكّٛة زٚ وطٛض

 509. 1.000 يّٕىطز ٟ٘بزٞبی حبوٕیتی
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 719. 1.000 ٔطظ٘طیٙبٖ ٞبی ذٛاستٝهبْ ثٝ پبسرٍٛ ثٛزٖ ٘

 590. 1.000 آٔٛظش ٍٕٞب٘ی

 577. 1.000 ٞب زا٘طٍبٜتًبُٔ ثب 

 502. 1.000 ای تٛسًٝ ضجىٝ ضسب٘ٝ

 525. 1.000 ٚخٛز ٔكجٛيبت ٚ ٘ططیبت ثٛٔی

 

 

 

 

 ّا یافتِ
 ی تَصیفیّا افتِی الف.

  یتخٙسفطاٚا٘ی ٔتغیطٞب ثط اسبس تٛظیى  .1

یتجٌس: تَزیع فراٍاًی هتغیرّا بر اساض 2جدٍل   

 فطاٚا٘ی تدًٕی فطاٚا٘ی ٘سجی فطاٚا٘ی خٙسیت

 88.5 88.5 77 ٔطز

 100 11.5 10 ظٖ

  100 87 وُ

 

  تٛظیى فطاٚا٘ی ثط اسبس سكح تحػیالت .2
: تَزیع فراٍاًی بر اساض سطح تحصیالت3جدٍل   

طاٚا٘یف سكح تحػیالت  فطاٚا٘ی تدًٕی فطاٚا٘ی ٘سجی 

 59.8 59.8 52 زیپّٓ

زیپّٓ فٛق  18 20.7 80.5 

 100 19.5 17 ِیسب٘س

  100 87 وُ

 

1خسَٚ   

ٞب پطسصتًساز  آِفبی وطٚ٘جبخ  

0.776 16 
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  یالتتحػخسَٚ فطاٚا٘ی ٕٞعٔبٖ ٔتغیطٞبی خٙسیت ٚ سكح  .3

یالتتحص: جدٍل فراٍاًی ّوسهاى هتغیرّای جٌسیت ٍ سطح 4جدٍل   

 تحػیالت
 خٙسیت

 وُ
 ظٖ ٔطز

 52 9 43 زیپّٓ

 18 1 17 فٛق زیپّٓ

 17 0 17 ِیسب٘س

 87 10 77 وُ

 

  تٛظیى فطاٚا٘ی ثط اسبس سٗ .4

: تَزیع فراٍاًی بر اساض سي5جدٍل   

 فطاٚا٘ی تدًٕی زضغس فطاٚا٘ی فطاٚا٘ی سٗ

25اظ وٕتط   16 18.4 18.6 

30تب  26  24 27.6 46.5 

40تب  31  13 14.9 61.6 

50تب  41  14 16.1 77.9 

60تب  51  4 4.6 82.6 

61ثیطتط اظ   15 17.2 100 

  98.9 86 وُ

 

 ب.بررسی فرضیات بِ کوک ًوًَِ پصٍّص

ثط ثهط ٔطههبضوت  ؤزٞٙهسٌبٖ، يبٔهُ اختٕهبيی اظ يٛأهُ ٔه      فطؾهیٝ اغهّی اَٚ: اظ٘ههط پبسهد    

 است. ٔطظی خطائٓٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛو 
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ضٛز وٝ فطؾهیٝ   ( ٔطرع ٔی6 )خسَٚ 0.000زاضی  ٚ سكح ًٔٙی tثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض آظٖٔٛ 

زضغهس ٔٛضزلجهَٛ اسهت. یًٙهی يبٔهُ اختٕهبيی ثهط ٔطهبضوت          95فٛق زض سهكح اقٕیٙهبٖ   

 ضٛز. ٔی سییتأ   است ٚ فطؼ  ٔؤثطٔطظ٘طیٙبٖ 

ثط ثهط ٔطهبضوت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض پیطهٍیطی اظ ٚلهٛو      ؤ: يبُٔ اختٕبيی اظ يٛأُ ٔه   فطؼ 

 ٘یست ٔطظی خطائٓ

ثط ثهط ٔطهبضوت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض پیطهٍیطی اظ ٚلهٛو      ؤاظ يٛأُ ٔه : يبُٔ اختٕبيی   فطؼ 

 .است ٔطظی خطائٓ
 : آزهَى فرضیِ اٍل6جدٍل 

 
زاضی سكح ًٔٙی زضخٝ آظازی tآٔبضٜ   اذتالف ٔیبٍ٘یٗ 

0.95فبغّٝ اقٕیٙبٖ   

 حس ثبن حس پبییٗ 

 4.4535 4.2994 4.37644 0.000 86 112.943 يبُٔ اختٕبيی

 

ثط ثهط ٔطهبضوت   ؤزٞٙهسٌبٖ، يبٔهُ التػهبزی، اظ يٛأهُ ٔه      ٘ههط پبسهد  فطؾیٝ اغّی زْٚ: اظ

 ٔطظی است. خطائٓٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛو 

ضٛز وٝ فطؾهیٝ   ( ٔطرع ٔی7)خسَٚ  0.000زاضی  ٚ سكح ًٔٙی tثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض آظٖٔٛ 

زضغهس ٔٛضزلجههَٛ اسهت. یًٙههی يبٔهُ التػههبزی ثهط ٔطههبضوت      95فهٛق زض سهكح اقٕیٙههبٖ   

 ضٛز. ٔی سییتأ   است ٚ فطؼ  ٔؤثط ٔطظ٘طیٙبٖ

ثط ثهط ٔطهبضوت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض پیطهٍیطی اظ ٚلهٛو      ؤ: يبُٔ التػبزی اظ يٛأُ ٔه   فطؼ 

 ٘یست ٔطظی خطائٓ

ثط ثهط ٔطهبضوت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض پیطهٍیطی اظ ٚلهٛو      ؤ: يبُٔ التػبزی اظ يٛأُ ٔه   فطؼ 

 است ٔطظی خطائٓ
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 : آزهَى فرضیِ دٍم7جدٍل 

 
خٝ آظازیزض tآٔبضٜ  زاضی سكح ًٔٙی   اذتالف ٔیبٍ٘یٗ 

0.95فبغّٝ اقٕیٙبٖ   

 حس ثبن حس پبییٗ 

 4.4984 4.3004 4.39943 0.000 86 88.338 يبُٔ التػبزی

 

ثط ثهط ٔطهبضوت   ؤزٞٙهسٌبٖ، يبٔهُ سیبسهی، اظ يٛأهُ ٔه      فطؾیٝ اغهّی سهْٛ: اظ٘ههط پبسهد    

 ٔطظی است. خطائٓٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛو 

ضٛز وٝ فطؾهیٝ   ( ٔطرع ٔی8)خسَٚ  0.000زاضی  ٚ سكح ًٔٙی tخٝ ثٝ ٔمساض آظٖٔٛ ثب تٛ

زضغس ٔٛضزلجَٛ است. یًٙی يبُٔ سیبسی ثط ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ  95فٛق زض سكح اقٕیٙبٖ 

 ضٛز. ٔی سییتأ   است ٚ فطؼ  ٔؤثط

 خطائٓٛو ثط ثط ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلؤ: يبُٔ سیبسی اظ يٛأُ ٔ  فطؼ 

 ٘یست ٔطظی

 خطائٓثط ثط ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛو ؤ: يبُٔ سیبسی اظ يٛأُ ٔ  فطؼ 

 است ٔطظی
 : آزهَى فرضیِ سَم8جدٍل 

 
زاضی سكح ًٔٙی زضخٝ آظازی tآٔبضٜ   اذتالف ٔیبٍ٘یٗ 

0.95فبغّٝ اقٕیٙبٖ   

 حس ثبن حس پبییٗ 

 4.4220 4.2160 4.31897 0.000 86 83.357 يبُٔ سیبسی

 

ثط ثهط ٔطهبضوت   ؤزٞٙهسٌبٖ، يبٔهُ فطٍٞٙهی، اظ يٛأهُ ٔه      فطؾیٝ اغّی چٟبضْ: اظ٘هط پبسد

 ٔطظی است. خطائٓٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛو 

ضٛز وٝ فطؾهیٝ   ( ٔطرع ٔی9)خسَٚ  0.000زاضی  ٚ سكح ًٔٙی tثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض آظٖٔٛ 

. یًٙههی يبٔههُ فطٍٞٙههی ثههط ٔطههبضوت زضغههس ٔٛضزلجههَٛ اسههت 95فههٛق زض سههكح اقٕیٙههبٖ 

 ضٛز. ٔی سییتأ   است ٚ فطؼ  ٔؤثطٔطظ٘طیٙبٖ 
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ثط ثهط ٔطهبضوت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض پیطهٍیطی اظ ٚلهٛو      ؤ: يبُٔ فطٍٞٙی اظ يٛأهُ ٔه    فطؼ 

 ٘یست ٔطظی خطائٓ

ثط ثهط ٔطهبضوت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض پیطهٍیطی اظ ٚلهٛو      ؤ: يبُٔ فطٍٞٙی اظ يٛأهُ ٔه    فطؼ 

 است ٔطظی خطائٓ
 : آزهَى فرضیِ چْارم9جدٍل 

 
زاضی سكح ًٔٙی زضخٝ آظازی tآٔبضٜ   اذتالف ٔیبٍ٘یٗ 

0.95فبغّٝ اقٕیٙبٖ   

 حس ثبن حس پبییٗ 

 4.2658 4.0158 4.14080 0.000 86 65.847 يبُٔ فطٍٞٙی

 

آٔسٜ ثطای چٟهبض   زست ی آٔبضی ٚ ٔیعاٖ آٔبضٜ آظٖٔٛ ثٝٞب آظٖٔٛثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح حبغُ اظ 

( 9تهب   6ُٔ اغّی اختٕبيی ٚ التػبزی ٚ سیبسی ٚ فطٍٞٙی، چٟبض فطؾیٝ اغّی )خهساَٚ  يب

زٞٙسٌبٖ يٛأُ اختٕهبيی، التػهبزی، سیبسهی ٚ     زیٍط اظ٘هط پبسد يجبضت ، ثٝا٘س ضسٜ پصیطفتٝ

ٓ ثط ثط ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛو ؤفطٍٞٙی اظ يٛأُ ٔ  ٔهطظی ٞسهتٙس.   خهطائ

زٞٙسٜ  حبغُ اظ ایٗ خسَٚ، ٘طبٖ طیٔمبز (،10خسَٚ ی تحمیك )ی فطيٞبٝ یفطؾذػٛظ  زض

 ی تطهٛیمی، ٞهب  بستیسٔسئّٝ زاَ ثط اثطثرص ثٛزٖ يٛأُ  ٗیا .ثبضس یٔ ٞبٝ یفطؾوّیٝ  سییتأ

ٝ  ٔطظ٘طهیٙبٖ زض أهٛض اخطایهی،    ٔطبضوت سبظ٘سٜ ثب ٔطظ٘طیٙبٖ، تًبُٔ ٔطاوهع ضفهبٞی،    تٛسهً

ٚ٘ يٕطاٖ ٚ آثبزا٘ی ٔطظٞهب، ایدهبز    ٝ  ی ٞهب  یتًهب ٚ تٛسهًٝ   دهبز یا ٌهصاضی،  ٔطظ٘طهیٙبٖ، سهطٔبی

ٛ  سیبسهی زٚ وطهٛض،   ضٚاثهف  ی ٔطظ٘طیٙبٖ ثٝ حىٛٔهت، ٚاثستٍ ی ٔطظی،ٞب ثبظاضچٝ  پبسهرٍ

ٜ ثب  تًبُٔ ی ٔطظ٘طیٙبٖ، آٔٛظش ٍٕٞب٘ی،ٞب ذٛاستٝثٛزٖ ٘هبْ ثٝ  ٝ  ،ٞهب  زا٘طهٍب ضهجىٝ   تٛسهً

 .ثبضس یٔای، ٚخٛز ٔكجٛيبت ٚ ٘ططیبت ثٛٔی،  ضسب٘ٝ
 هقایسِ هیاًگیي برای هتغیرّای تحقیق : آزهَى10جدٍل 

ی فطيی تحمیكٞبٝ یفطؾ  
 آٔبضٜ آظٖٔٛ

زضخٝ 

 آظازی

سكح 

 ًٔٙبزاضی
 تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ

%95فبغّٝ اقٕیٙبٖ   

 حس ثبن حس پبییٗ 

ی تطٛیمیٞب بستیس  23.876 86 000.  1.333 1.22 1.44 
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.000 86 23.741 تًبُٔ سبظ٘سٜ ثب ٔطظ٘طیٙبٖ  1.437 1.32 1.56 

.000 86 18.751 ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض أٛض اخطایی  1.379 1.23 1.53 

.000 86 17.696 تٛسًٝ ٔطاوع ضفبٞی  1.356 1.20 1.51 

.000 86 9.400 يٕطاٖ ٚ آثبزا٘ی ٔطظٞب  897.  71.  1.09 

ی ٔطظ٘طیٙبٖٞب یتًبٚ٘ایدبز   20.590 86 000.  1.460 1.32 1.60 

ٌصاضی سطٔبیٝ  12.466 86 000.  1.138 96.  1.32 

ی ٔطظیٞب ثبظاضچٝایدبز ٚ تٛسًٝ   16.056 86 000.  1.207 1.06 1.36 

.000 86 17.859 ٚاثستٍی ٚ ٔطظ٘طیٙبٖ ثٝ حىٛٔت  1.322 1.17 1.47 

.000 86 23.396 ضٚاثف سیبسی ٔكّٛة زٚ وطٛض  1.566 1.43 1.70 

.000 86 16.874 يّٕىطز ٟ٘بزٞبی حبوٕیتی  1.207 1.06 1.35 

ی ٞب ذٛاستٝثٛزٖ ٘هبْ ثٝ پبسرٍٛ 

 ٔطظ٘طیٙبٖ
14.723 86 000.  1.207 1.04 1.37 

.000 86 16.148 آٔٛظش ٍٕٞب٘ی  1.230 1.08 1.38 

ٞب زا٘طٍبٜتًبُٔ ثب   17.289 86 000.  1.299 1.15 1.45 

ای تٛسًٝ ضجىٝ ضسب٘ٝ  16.763 86 000.  1.333 1.18 1.49 

.000 86 26.086 ٚخٛز ٔكجٛيبت ٚ ٘ططیبت ثٛٔی  1.575 1.45 1.69 

 

 آزهَى فریدهي

ثط ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطهٍیطی اظ   ٔؤثطثٙسی يٛأُ  ثطای ثطضسی یىسبٖ ثٛزٖ اِٚٛیت

ی ظیط ضا آظٖٔٛ وطزٜ ٚ ثب استفبزٜ اظ ٘تبیح خهسَٚ فهطؼ غهفط    ٞب فطؼٔطظی  خطائٓٚلٛو 

ٔهطظی   ائٓخهط ثط ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطهٍیطی اظ ٚلهٛو    ٔؤثط. یًٙی يٛأُ ضٛز یٔضز 

 ی ٔتفبٚت ٞستٙس.ٞب تیاِٚٛزاضای 

يٛأُ ٔٛثط ثط ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛو خطایٓ ٔطظی زاضای اِٚٛیت ٞهبی  

 H0یىسبٖ ٞستٙس: 
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 ٞهبی  اِٚٛیت زاضای ٔطظی خطایٓ ٚلٛو اظ پیطٍیطی زض ٔطظ٘طیٙبٖ ٔطبضوت ثط ٔٛثط يٛأُ

 H1: ٞستٙس ٔتفبٚت

 ىبررسی یکساى بَد: 11جدٍل 

 87 تًساز ٔطبٞسات

 81.606 أبضٜ وبی زٚ

 15 زضخٝ آظازی

زاضی سكح ًٔٙی  000.  

ثط ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ  ٔؤثطثٙسی يٛأُ  ثٝ ضتجٝ ثب استفبزٜ اظ آظٖٔٛ فطیسٔٗ

تب ٔیعاٖ اِٚٛیهت زض تٛخهٝ ٚ تٕطوهع ثهٝ ٞطوهساْ اظ يٛأهُ        ٓیپطزاظ یٔٔطظی  خطائٓٚلٛو 

ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ، ٔؤثطتطیٗ يبُٔ ثهط ٔطهبضوت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض     طتیتت ٗیثس ٔطرع ٌطزز.

ٚ  ثبضهس  یٔه ی ٔطظ٘طهیٙبٖ  ٞهب  ذٛاستٝثٛزٖ ٘هبْ ثٝ  پبسرٍٛ ٔطظی، خطائٓپیطٍیطی اظ ٚلٛو 

اظایهٗ يبٔهُ    ٘بخب ایٗ ٔسهئّٝ ضا ٔٛضزتٛخهٝ لهطاض زٞٙهس. پهس      ٔسیطاٖ ٔحتطْ ضٛز یٔپیطٟٙبز 

ٔ  ٔٛاضز، سطٔبیٝ طظٞهب، تًبٔهُ سهبظ٘سٜ ثهب ٔطظ٘طهیٙبٖ ٚ ٔطهبضوت       ٌصاضی، يٕطاٖ ٚ آثهبزا٘ی 

 .ط٘سیٌ یٔی ثًسی اثطثرطی لطاض ٞب ضتجٝٔطظ٘طیٙبٖ زض أٛض اخطایی ثٝ تطتیت زض 

بٌدی  ًتایج آزهَى فریدهي برای رتبِ: 12جدٍل 

بر هطارکت هرزًطیٌاى هؤثرعَاهل   
 ضتجٝ ٔیبٍ٘یٗ يٙٛاٖ قجمٝ

ی تطٛیمیٞب بستیس  8.40 

ظ٘طیٙبٖتًبُٔ سبظ٘سٜ ثب ٔط  9.10 

 8.96 ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض أٛض اخطایی

 8.76 تٛسًٝ ٔطاوع ضفبٞی

 9.66 يٕطاٖ ٚ آثبزا٘ی ٔطظٞب

ی ٔطظ٘طیٙبٖٞب یتًبٚ٘ایدبز   8.04 

ٌصاضی سطٔبیٝ  10.14 
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ی ٔطظیٞب ثبظاضچٝایدبز ٚ تٛسًٝ   8.64 

 8.25 ٚاثستٍی ٚ ٔطظ٘طیٙبٖ ثٝ حىٛٔت

 7.79 ضٚاثف سیبسی ٔكّٛة زٚ وطٛض

 7.63 يّٕىطز ٟ٘بزٞبی حبوٕیتی

ی ٔطظ٘طیٙبٖٞب ذٛاستٝپبسرٍٛ ثٛزٖ ٘هبْ ثٝ   10.20 

 8.67 آٔٛظش ٍٕٞب٘ی

ٞب زا٘طٍبٜتًبُٔ ثب   7.87 

ای تٛسًٝ ضجىٝ ضسب٘ٝ  7.61 

 6.26 ٚخٛز ٔكجٛيبت ٚ ٘ططیبت ثٛٔی

 

 گیری بحث ٍ ًتیجِ

  ٖ بضی ٚ ٔهسزوبضی اختٕهبيی   ٕٞیه  ،زضٌصضتٝ ٔفْٟٛ ٔطبضوت ثٝ سٟیٓ ثٛزٖ ٔهطزْ زض تًهبٚ

یبفتٝ ٚ ٕٞعٔبٖ ثب ضضس فٙهبٚضی ٚ پیطهطفت    ِیىٗ أطٚظٜ ایٗ ٔفْٟٛ ٌستطش ،ضس ٔٙحػط ٔی

تهٛاٖ ثهٝ ٔطهبضوت     خٛأى زض زیٍط ضٚیسازٞبی اختٕبيی ٘یع ٚضٚز وطزٜ وٝ اظ آٖ خّٕٝ ٔی

ٝ  ضٚیسازٞبی أٙیتی ضٟطٞب اضبضٜ وطز زض ُ   . ٔطبضوت اظ ٟٔٓ تهطیٗ ٔؤِفه ٜ  ٞهبی تطهىی  زٞٙهس

ٞهبی اختٕهبيی اسهت     سبنض ٚ ٔجتٙی ثط زٔٛوطاسی ٚ زضٚالى یىی اظ ٚالًیهت  یه ٘هبْ ٔطزْ

چطاوٝ ثب ٌستطش ایٗ پسیسٜ است وٝ ثسیبضی اظ  ،وٝ لبثّیت تسطی زض وّیٝ ٔمٛنت ضا زاضز

ٌطزز. اظ سٛی  وٕجٛزٞب ٚ ًٔؿالت خٛأى ثب وٕه ٚ ٕٞیبضی ٔطزْ ٔطتفى ٔی ،ٞب ٘بثسبٔب٘ی

خب٘جٝ ثطلطاضی أٙیت تٛسف ٘یطٚٞبی پّیس ایهٗ ٌسهتطٜ    طٞب ٚ ِعْٚ ٕٞٝزیٍط ثب ٌستطش ضٟ

ثٝ قٛضی وٝ أطٚظٜ زیٍط ثطلهطاضی   ،اظپیص زض سبِیبٖ اذیط ٔٛضزتٛخٝ لطاضٌطفتٝ است ثیص

  ٝ تٟٙههبیی تٛسههف پّههیس أىب٘پههصیع ٘جههٛزٜ ٚ ِههعْٚ    أٙیههت زض ضههٟطٞب ٚ ثههٝ ٚیههژٜ ٔطظٞههب ثهه

ٔطزٔهی زض لبِهت ٔطهبضوت زض پیطهٍیطی اظ     خب٘جٝ ٘یطٚٞهبی   ٔسبيی ٚ ٕٞیبضی ٕٞٝ تططیه

تهٛاٖ ٌفهت ٔطهبضوت ضهٟطٚ٘ساٖ زض      ٌهطزز ٚ زضٚالهى ٔهی    اظپیص احسهبس ٔهی   خطائٓ ثیص

وههبٞص ٞعیٙههٝ ذههسٔبت ٚ ٘یههع وههبٞص  ،ٔههسیطیت خٛأههى ثبيههث ایدههبز ا٘سههدبْ اختٕههبيی
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پصیطی ضا ثٝ ز٘جبَ ذٛاٞس زاضت. زض ایٗ ٔیبٖ ضهٟطٞبی ٔهطظی ثهٝ زِیهُ حسبسهیت ٚ       آسیت

ٚخهٛز ا٘هٛاو خهطائٓ ٔهطظی زض زٚ      ،ٞهبی ذبغهی ثطذٛضزاض٘هس    ی ثیطٚ٘ی اظ ٚیژٌیٞب تٕبس

پصیطی ٚ تٟسیسات ٌٛ٘بٌٖٛ ثبيث تٛخٝ زٚچٙساٖ ثهٝ ٔٙهبقك ٔهطظی زض     سٛی ٔطظ ٚ آسیت

ٝ   ٕٞٝ ثطٞٝ تٟٙهبیی لهبزض ثهٝ ٔطتفهى ٕ٘هٛزٖ       ٞب ٌطزیسٜ است وٝ زض ایٗ ثیٗ ٘یطٚٞبی پّهیس ثه

ٚ ٕٞىهبضی ٘یطٚٞهبی ٔطزٔهی زض پیطهٍیطی اظ      ًٔؿالت ٚ ٔطىالت ٘جٛزٜ ٚ ٘یبظٔٙس وٕه

  ٝ اضتمهبء   ا٘ٛاو خطائٓ ٔطظی احسبس ٌطزیسٜ است. ٘ىتٝ حبئع إٞیت زض ایٗ ٔیب٘بٖ اسهت وه

زض ثّٙسٔست ٔٛخت تًبٔهُ ٞهط    یٔطظ ٞبی ٌیطی ٚ تػٕیٓ تیطیزض ٔس ٙبٖیٔطبضوت ٔطظ٘ط

آسههتبضا  یزض ضٟطسهتبٖ ٔههطظ  یٍههبٍ٘یاحسهبس ٚحههست ٚ   صیثهب ٔطظثب٘ههبٖ، افههعا  طههتطیچهٝ ث 

زض  ٙبٖیٔطهبضوت ٔطظ٘طه   ییٔٙدط ذٛاٞس. اظ سٛ یٚ زض٘تیدٝ ثٝ وبٞص خطائٓ ٔطظ ٌطزز ٔی

ضا زض  یٔثجته  ٞهبی  زٌطٌهٛ٘ی ثٛزٜ ٚ  سیٔٙكمٝ ٔٛضزٔكبًِٝ ٔف یثطا ساضیپب تیأٙ یفؿب دبزیا

ٝ  قٛضوّی ٔی ثٝذٛاٞس زاضت.  ٙسٜیآ ٖ    تٛاٖ ٌفت وٝ ٔؤِفه  ،یاختٕهبي  ٞهب ٚ يهٛأّی ٕٞههٛ

ٜ فطٍٞٙهه ٚ یبسه یس ،یالتػهبز  ٝ  ی اظ يٕهس ٞهبی تأثیطٌهصاض ثههط اضتمهبی ٔطههبضوت     تهطیٗ ٔؤِفهه

ٚ زیٍط ضٟطٞبی ٔطظی ثب  آستبضا ٔطظ٘طیٙبٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛو خطائٓ زض ضٟطستبٖ ٔطظی

ٗ     ٞبی ٔطهبثٝ ٔهی   ٚیژٌی زض  ٙبٖیٔهؤثطتطیٗ يبٔهُ ثهط ٔطهبضوت ٔطظ٘طه      ثبضهس. يهالٜٚ ثهط ایه

ٚ  ثبضهس  ٔهی  ٙبٖیٔطظ٘طه  ٞهبی  ذٛاستٝهبْ ثٝ ثٛزٖ ٘ پبسرٍٛ ،یٔطظ خطائٓاظ ٚلٛو  یطیطٍیپ

ٚ  ٙبٖیٌصاضی، يٕطاٖ ٚ آثبزا٘ی ٔطظٞب، تًبُٔ سبظ٘سٜ ثب ٔطظ٘ط اظایٗ يبُٔ ٔٛاضز، سطٔبیٝ پس

. ٌیط٘هس  ٔهی لهطاض   یاثطثرط یثًس ٞبی ضتجٝزض  تیثٝ تطت ییزض أٛض اخطا ٙبٖیٔطبضوت ٔطظ٘ط

تٛخهٝ ثیطهتطی    ٞهب  ضهبذع ّیهٝ ایهٗ   ثٝ و ثبیست ٔی ٙبٖیثٙبثطایٗ ثطای اضتمبء ٔطبضوت ٔطظ٘ط

 یضٟطسهتبٖ ٔهطظ   ٙبٖیزضیبفهت وهٝ ثهیٗ زیهسٌبٜ ٔطظ٘طه      تٛاٖ یًٔكٛف زاضت ٚ زضٟ٘بیت ٔ

 تفبٚت ٚخٛز زاضز. یاظ خطائٓ ٔطظ یطیطٍیٔؤثط زض اضتمبء ٚ پ ٞبی ٔؤِفٝآستبضا زض ٔٛضز 

 پیطٌْادّا

        زض زض ضاستبی تحمك اضتمهبء ٔطهبضوت ٔطظ٘طهیٙبٖ زض پیطهٍیطی اظ خهطائٓ ٔهطظی

 ضٛز: يٙٛاٖ خبًٔٝ آٔبضی تحمیك، پیطٟٙبز ٔی ضٟطستبٖ ٔطظی آستبضا ثٝ
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 ٝزض أط پیطٍیطی اظ ٚلٛو « ٕٞیبضاٖ ٔطظ»يٙٛاٖ  استفبزٜ اظ زا٘ص آٔٛظاٖ ٔطظ٘طیٗ ث

خطائٓ ٔطظی ثٝ ٔطظثب٘بٖ وٕه ضبیب٘ی ٕ٘بیٙس. ظیطا زا٘ص آٔٛظاٖ ثٝ ذهبقط حهس   

ٜ  تٛا ضهٛز، ٔهی   ٞب ٚاٌصاض ٔی ٔسئِٛیتی وٝ ثٝ آٖ ٞهب ٚ زٚسهتبٖ ذهٛز ضا     ٘ٙهس ذهب٘ٛاز

ا٘دهبْ چٙهیٗ   ) ٘هبضت ٕ٘بیٙس تب اظ ٚلٛو ٚ ا٘دبْ خهطائٓ ٔهطظی خّهٌٛیطی ٕ٘بیٙهس.    

ثب ٔٛفمیهت ٕٞهطاٜ ثهٛز    « ٕٞیبض پّیس» قطحی زض ضإٞٙبیی ٚ ضا٘ٙسٌی تحت يٙٛاٖ

 وٝ اثطات ٔثجتی ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضت(.

 ٝا٘دهبْ سهرٙطا٘ی ٚ   يٙٛاٖ وبضضٙبس أٛض ٔهطظی زض ٔهساضس    حؿٛض ٔطظزاضاٖ ث ٚ

ٞهبی آٔهٛظش ٔجبحهث ٔهطظی ضا ثهٝ       تٛا٘س ظٔیٙٝ تٟٙب ٔی ٘ٝ ٔطبٚضٜ ثٝ زا٘ص آٔٛظاٖ

تٛا٘س ثستط ٚ ظٔیٙٝ تًبُٔ زٚسهٛیٝ ثهیٗ زا٘هص     ز٘جبَ زاضتٝ ثبضس، اظ سٛی زیٍط ٔی

ضهٛز   آٔٛظاٖ ٚ ٔطظزاضاٖ ضا فطاٞٓ ٕ٘بیس وٝ ایٗ وٕه ضبیب٘ی ثٝ حس ايتٕبز ٔهی 

ٔطظی ٚ خطائٕی وٝ زض حبَ ٚلهٛو اسهت تٛسهف زا٘هص      تب اظ ایٗ قطیك ٔطىالت

 آٔٛظاٖ ثٝ ٔطظزاضاٖ ٔٙتمُ ضٛز.

 ٝتطیٗ سهطٔبیٝ ٔهطظی ثهب ٍ٘هطش ثهٝ       يٙٛاٖ اغّی تٛخٝ ثٝ تٛإ٘ٙسسبظی ٔطظ٘طیٙبٖ ث

ٚضی ٔسیطیت ٔطظی زض تًبُٔ  ثٟطٜ ٔٙهٛض اضتمبء وبضایی ٚ اثًبز فطزی ٚ ٌطٚٞی ثٝ

 و خطائٓ.سبظ٘سٜ ثب ٔطظثب٘بٖ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛ

 ضسب٘ی ٚ تٛخٝ ثهٝ آٔهٛظش ٔطظ٘طهیٙبٖ زض ضاسهتبی ٟ٘بزیٙهٝ ٕ٘هٛزٖ فطٞٙهً         اقالو

 خب٘جٝ. ٔطبضوت ٔطظی ٕٞٝ

    ٖ ٞهب زض ضاسهتبی    حفم ٚ تطٚیح ٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ ٚ ایدبز فؿهبی غهٕیٕی ثهب آ

ٝ     وست ٌعاضش ٔٙههٛض حفهم ٚ اضتمهبی اثطثرطهی يّٕىهطز       ٞهب ٚ اذجهبض ٔهطظی ثه

 ٔسیطیت ٔطظی.

 خب٘جٝ زض ضٟطستبٖ ٔطظی آستبضا ثطای ٔطظ٘طهیٙبٖ ٚ ٔجهبضظٜ ثهب     ٕٞٝ ثطلطاضی يساِت

ثیىبضی، تجًیؽ ٚ ٞطٌٛ٘ٝ ؾهًفی وهٝ ثبيهث ٚ يبٔهُ ٚضٚز ٔطظ٘طهیٙبٖ ثهٝ ا٘دهبْ        

 خطائٓ ٔطظی ٌطزز.
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  ٝ ٌههصاضی، ضفههبٜ، ذههسٔبت ٚ أىب٘ههبت ثههطای   تههالش ثههطای اضتمههبء تٛسههًٝ، سههطٔبی

 ٞبی ٔبزی ٚ ًٔٙٛی. ٔطظ٘طیٙبٖ زض خٙجٝ

  سههٛاز ٚ فطٞٙههً يٕههْٛ ضٟطسههتبٖ آسههتبضا اظ قطیههك ٌسههتطش       اضتمههبء سههكح

ای ٚ ترػػههی تٛسههف ازاضات ٚ ٟ٘بزٞههبی چههٖٛ   ٞههبی يٕههٛٔی، حطفههٝ آٔههٛظش

 ٞبی سكح حٛظٜ ٔطظی. فطًٞٙ ٚ اضضبز اسالٔی ٚ زا٘طٍبٜ

 ٝٔٞبی ضازیٛ ٚ تّٛیعیٛ٘ی  ایدبز فطٍٞٙسطاٞبی لٛٔی ٚ ٔحّی ٚ ٕٞهٙیٗ ایدبز ثط٘ب

 ٞبی ٔحّی. ثٝ ظثبٖ

 ٘ ٕٓٞٛزٖ ثستط نظْ زض خٟت ضٙیسٖ ٔطىالت ٚ ًٔؿهالت ٔطظ٘طهیٙبٖ تٛسهف    فطا

 فطٔب٘سٞبٖ ٔطظی.

        زض ذبتٕٝ أیس است وٝ ٔطظثب٘بٖ ثط ٘حهٜٛ تًبٔهُ سهبظ٘سٜ ثهب ٔطظ٘طهیٙبٖ زض سهكح

اظپهیص ٕٔبضسهت زاضهتٝ ثبضهٙس وهٝ ثهب ایدهبز تٕٟیهسات ٚ          حٛظٜ ٔطظی ذٛز ثیص

ٔطظ٘طیٙبٖ زض ٔهسیطیت ٔهطظی    سبظ اضتمبء ٔطبضوت تٛاٖ ظٔیٙٝ ثستطٞبی ٔٙبست ٔی

 ٌطزیس.

 فْرست هٌابع 
 (.1392) .ی یعزا٘هی، ثسضاِهسیٗ ٚ ٘بسهتی ظایهی، ٘بغهط     اٚضي، ٘بزضی، اثٛاِمبسٓ ،اثیّی، ذسایبض 

ی ٞب پژٚٞص ٝی٘طط .)ٔكبًِٝ ٔٛضزی: ٔساضس ضٟط ظاٞساٖ( یقطاحی اٍِٛی ٔسیطیت ٔطبضوت

)زا٘طٍبٜ سیستبٖ ٚ  طیت ٚ حسبثساضیٔسیطیت يٕٛٔی. فػّٙبٔٝ يّٕی پژٚٞطی زا٘طىسٜ ٔسی

 ثّٛچستبٖ(. سبَ ضطٓ. ضٕبضٜ ثیست ٚ یىٓ.

    .ٖثهط ٔطهبضوت اختٕهبيی     ٔهؤثط (. ثطضسهی يٛأهُ   1391) ازضیسی، افسهب٘ٝ ٚ ضهدبيی، ٔطخهب

ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی: پیبزٜ ضٜ سبظی حٛظٜ تهبضیری ضهٟط   » یضٟطی تٛسًٝ ٞب قطحسبوٙیٗ زض تحمك 

زا٘طىسٜ يّهْٛ   یضفبٜ ٚ تٛسًٝ اختٕبيی ثط٘بٔٝ ضیعی ٞطپژٚ یفػّٙبٔٝ يّٕ «.12 ٔٙكمٝتٟطاٖ 

 .13ضٕبضٜ  یی(.بی)زا٘طٍبٜ يالٔٝ قجبق یاختٕبي
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 .(. ٘مص پّیس ظٖ زض آٔٛظش ٔمبٚٔت زذتطاٖ زا٘ص 1390) اغغط ظازٜ، سٕیٝ ٚ تٛفیك، ضٟال

آٔٛظ زض ثطاثط سٛء ٔػطف ٔٛاز ٔرسض. ٔدٕٛيٝ ٔمهبنت ٕٞهبیص پّهیس ظٖ ٚ پیطهٍیطی اظ     

 ٌطزاٖ. تٟطاٖ: ا٘تطبضات زا٘طٍبٜ يّْٛ ا٘تهبٔی أیٗ. ض ٚ ضٚأٖٛاز ٔرس

 احٕسی، اسٕبيیُ ٚ غفسضی، أیٗ.، تیٕٛضی، ضاؾیٝ، قٛضا٘ی، يّی، پٛضٔحٕسی، ٔحٕسضؾب 

 ٔهسیطیت  فطایٙهس  زض ضٟطٚ٘ساٖ ٔطبضوت ثط تأثیطٌصاض يٛأُ ثٙسی ضتجٝ ٚ اضظیبثی (.1392)

ٝ  ٚ خغطافیهب  یٞب پژٚٞص . ٘ططیٝع(ضٟطزاضی تجطی 2)ٔكبًِٝ ٔٛضزی: ٔٙكمٝ  ضٟطی ضیهعی   ثط٘بٔه

 .1ضٕبضٜ  .1زٚضٜ  زا٘طٍبٜ تٟطاٖ(.) بیخغطاف. فػّٙبٔٝ يّٕی پژٚٞطی. زا٘طىسٜ ضٟطی

 ٜ(. ایدبز اضتغبَ زض ٔٙهبقك  1392) يسىطی، ٟٔسی ٚ یٛسفی فطز، سٕیٝ.، وپتٝ، يساِت ظیجٙس

ظی آسهتبضا(. ٘طهطیٝ يّهْٛ ٚ    )ٔكبًِٝ ٔهٛضزی: ضٟطسهتبٖ ٔهط    ٔطظی ٚ تأثیط آٖ ثط أٙیت ٔٙكمٝ

زا٘طٍبٜ يّْٛ ا٘تهبٔی أیٗ(. سهبَ  ) فٖٙٛ ٔطظی. يّٕی تطٚیدی. زا٘طىسٜ يّْٛ ٚ فٖٙٛ ٔطظی

 .2 چٟبضْ. ضٕبضٜ

 .ٗ(. ضٟطٞبی ٔطظی ٚ أٙیت فطٍٞٙهی. ٔدٕٛيهٝ ٔمهبنت ٕٞهبیص ّٔهی      1391) ستبیص، حس

 ٛچستبٖ(.زا٘طٍبٜ سیستبٖ ٚ ثّ) ٞب ٚ ضٞیبفت ٞب ضٟطٞبی ٔطظی ٚ أٙیت، چبِص

 .(. ذػٛغی1389) غبِحی فطز، ٔحٕس   ٝ ٞهب، پیبٔهسٞب،    ؾهطٚضت ) ٞهبی ٔهطظی   سهبظی ثبظاضچه

ٝ      چبِص ٝ   ٞب ٚ ضاٞىبضٞب(. ٔدٕٛيهٝ ٔمهبنت ٕٞهبیص ّٔهی پبیب٘ه ٞهب ٚ   ٞهب، چهبِص   ٞهب ٚ ثبظاضچه

 زا٘طٍبٜ ایالْ(.) ٞب فطغت

 .(. ٔطبضوت اختٕبيی چیست؟. ذجطٌعاضی فبضس.1392) يجبسی، يّیطؾب 

 (.1392) وههٛٞی، وٕههبَ ٚ ٔرتههبضی، زاٚز.، يجههبس ظازٜ، ٔحٕههس، سْ، ٔحٕههسثبلطيّیههعازٜ الهه 

ٖ : یٔٛضز ٔكبًِٝ) یأٛض ضٟط :ازاضٜٚ ٔطبضوت ضٟطٚ٘ساٖ زض  یضٟط یٟ٘بزٞب  .(ضٟط اغهفٟب

)زا٘طهٍبٜ   ٞبی خغطافیبی ا٘سب٘ی. فػهّٙبٔٝ يّٕهی پژٚٞطهی. زا٘طهىسٜ خغطافیهب      ٘ططیٝ پژٚٞص

 بض.ضٕبضٜ ٞطتبزٚچٟ سبَ پٙدٓ. تٟطاٖ(.

 .ٗتیه أٙ دهبز یزض ا ٗیٔطزْ ٔطظ٘طه  ٓیٔطبضوت ٔستم یضاٞىبضٞب (.1392) يّی ٔسزی، ٔحس 

. قهطح تحمیمهبتی   ٚ ثّٛچسهتبٖ(  ستبٖی: استبٖ سیٚ پبوستبٖ )ٔكبًِٝ ٔٛضز طاٖیزض ٔطظ ا ساضیپب

 چبح ٘طس(.) ٔطوع تحمیمبت ٚ ٔكبًِبت فطٔب٘سٞی ٔطظثب٘ی ٘بخب
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 ٞهبی اختٕهبيی ٚ فطٍٞٙهی ثهط ٔیهعاٖ       ی تأثیط سطٔبیٝ(. ثطضس1389) فطخی، ِیال ٚ فًّی، خٛاز

ضفهبٜ ٚ تٛسهًٝ   ی ثط٘بٔٝ ضیعی پژٚٞط یفػّٙبٔٝ يّٕ ٞبی غیطزِٚتی. ٔطبضوت ظ٘بٖ زض سبظٔبٖ

 زا٘طٍبٜ يالٔٝ قجبقیبیی(. ضٕبضٜ چٟبضْ.) اختٕبيی. زا٘طىسٜ يّْٛ یاختٕبي

 .ٓح اَٚ(. تٟهطاٖ:  چهب ) ٚپهطٚضش  (. ٔطهبضوت ٔطزٔهی زض آٔهٛظش   1380) لبسٕی پٛیب، اثطاٞی

 ا٘تطبضات پژٚٞطىسٜ تًّیٓ ٚ تطثیت.

 .سیٚ ٘ٛو ٔطبضوت ضٟطٚ٘ساٖ ثب پّ عاٖیسٙدص ٔ (.1391) وٕبسی، حسیٗ ٚ ذسازازی، يّی 

. ٕٞهبیص ّٔهی   ظاٞهساٖ(  ی: ضٟط ٔطظی)ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ٔطظی یضٟطٞب تی٘هٓ ٚ أٙ یزض ثطلطاض

 بٖ ٚ ثّٛچستبٖ(.زا٘طٍبٜ سیست) ٞب ٞب ٚ ضٞیبفت ضٟطٞبی ٔطظی ٚ أٙیت، چبِص

 -.ٔحٛض اظ خطائٓ ٔهطتجف   (. پّیس ظٖ ٚ پیطٍیطی خب1390ًٝٔ) وطٔی، سٕیطا ٚ سطاج، ٔحٕس

ٌطزاٖ زض ثیٗ ظ٘بٖ ٚ وٛزوهبٖ ثهب تٕطوهع ثهط ضسهب٘ٝ. ٔدٕٛيهٝ ٔمهبنت         ثب ٔٛاز ٔرسض ٚ ضٚاٖ

ٌطزاٖ. تٟهطاٖ: ا٘تطهبضات زا٘طهٍبٜ يّهْٛ      ٕٞبیص پّیس ظٖ ٚ پیطٍیطی اظ ٔٛاز ٔرسض ٚ ضٚاٖ

 ٘تهبٔی أیٗ.ا

 .ٝ٘ضٙبذتی ثطذی يٛأُ ٔؤثط ثهط ٔیهعاٖ    ثطضسی خبًٔٝ (.1391) ٌالثی، فبقٕٝ ٚ حبخی ِٛ، فتب

ٔكبًِهبت ٚ تحمیمهبت    ٝی٘طط (.ٔطبضوت سیبسی ظ٘بٖ )ٔكبًِٝ ٔٛضزی استبٖ آشضثبیدبٖ ضطلی

)زا٘طهٍبٜ  فػّٙبٔٝ يّٕهی پژٚٞطهی. ٔٛسسهٝ ٔكبًِهبت ٚ يّهْٛ اختٕهبيی        اختٕبيی زض ایطاٖ.

 ٖ(. زٚضٜ یه. ضٕبضٜ یه.تٟطا

 

 .ْ(. ثطضسی تأثیط ٔطبضوت اختٕبيی ثط ٔساضای اختٕبيی 1392) ٌالثی، فبقٕٝ ٚ ضؾبیی، اوط

 زض ثیٗ زا٘طدٛیبٖ. ٘ططیٝ ٔكبًِبت ٚ تحمیمبت اختٕبيی زض ایطاٖ. فػهّٙبٔٝ يّٕهی پژٚٞطهی.   

 زا٘طٍبٜ تٟطاٖ(. زٚضٜ زٚ. ضٕبضٜ یه.) یاختٕبئكبًِبت ٚ يّْٛ  ٔٛسسٝ

 يٛأههُ التػههبزی، اختٕههبيی ٚ سیبسههی تأثیطٌههصاض ثههط  (1392) سههیٙی، ٔحٕههستمی.ّٔههه ح .

ٔكبًِٝ ٔٛضزی: ضٟط ٔطظی ایٙههٝ ثهطٖٚ(.   ) یٔطظٔطبضوت ٔطظ٘طیٙبٖ زض اضتمبء أٙیت ٔٙبقك 

 چبح ٘طسٜ(. زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس آظازضٟط.) اضضس٘بٔٝ وبضضٙبسی  پبیبٖ

   یضاٞىهبض  ٙبٖیٔطهبضوت ٔطظ٘طه   (.1393) .ّٔه حسیٙی، ٔحٕستمی ٚ ٔحٕهسی، يجساِحٕیهس 

ٝ یا یپبیساض اختٕبيی )ٔٛضزٔكبًِٝ: ضٟطٔطظ تیثٝ أٙ یبثیخٟت زست ٘بٔهٝ   . پهژٚٞص ثهطٖٚ(  ٙهه
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ٔطوهع تحمیمهبت ٚ ٔكبًِهبت فطٔب٘هسٞی ٔطظثهب٘ی      ) یپژٚٞطه  یفػّٙبٔٝ يّٕه  .ٔكبًِبت ٔطظی

 .2 زٚضٜ. 1 ضٕبضٜ٘بخب(. 

     ٖ (. ثطضسهی تهأثیط زیٙهساضی ثهط     1387) .ٟٔسٚی، سیس ٔحٕسغهبزق ٚ ضحٕهب٘ی ذّیّهی، احسهب

ٝ  ٘بٔٝ يّْٛ اختٕبيی. ٔطبضوت اختٕبيی ضٟطٚ٘ساٖ تٟطا٘ی. پژٚٞص  يّٕهی پژٚٞطهی.   فػهّٙبٔ

 زْٚ. ضٕبضٜ چٟبضْ. سبَ زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس ٌطٔسبض(.)

  .ی ٔطزٔهی زض  ٞهب  ٔطهبضوت (. ثطضسهی ٘مهص   1389) ٔیطسبضزٚ، قبٞطٜ ٚ حسیٙی، سیس ٔٛسهی

يّٕی پژٚٞطی. )زا٘طٍبٜ آظاز  فػّٙبٔٝ. ی٘بٔٝ يّْٛ اختٕبي . پژٚٞصٔٙعَ پیطٍیطی اظ سطلت

 چٟبضْ. ضٕبضٜ چٟبضْ. سبَٚاحس ٌطٔسبض(.  یاسالٔ

 .چبح چٟبضْ(. تٟطاٖ: ا٘تطبضات أیطوجیط.) ٗیًٔفبضسی  فطًٞٙ (.1375) ًٔیٗ، ٔحٕس 

 .ٗضٙبسی،  خطْ (. ٔجبحثی زض يّْٛ خٙبیی، تمطیطات زضس1383) ٘دفی اثط٘سآثبزی، يّی حسی

 ثط٘بٔٝ زضسی ٔمبقى وبضضٙبسی اضضس ٚ زوتطی، ثٝ وٛضص ضٟطاْ اثطاٞیٕی.

 .چهبح اَٚ(. تٟهطاٖ:   خهطْ ) (. اغَٛ ٚ ٔجب٘ی پیطهٍیطی اظ ٚلهٛو   1384) ِٚیسی، ٔحٕس غبِح

 ا٘تطبضات زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس تٟطاٖ ٔطوع.

 .ُچهبح اَٚ(.  زٌطٌهٖٛ ) (. سهبٔبٖ سیبسهی زض خٛأهى زسهترٛش     1370) ٞب٘تیٍٙتٖٛ، سبٔٛئ

 (.1986اغّی، تبضید ا٘تطبض ثٝ ظثبٖ) تطخٕٝ ٔحسٗ ثالثی. تٟطاٖ: ٘طط يّٓ.
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