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دکتش علیشضب چٌبسیصذف پَس هٌصف

چکیذُ
ّسف تحميك حبضط قٌبؾبيي ضاثغِ هؤلفِ ّبي َّـ ؾبظهبًي ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض زض ٍاحسّبي
هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز اؾالهي هيثبقس .ضٍـ تحميك ،تَنيفي -پيوبيكي اظ ًَع ّوجؿتگي اؾت.ضٍـ روغ آٍضي
اعالػبت هيساًي ثَزُ وِ اظ زٍ پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز اؾتفبزُ قس يىي پطؾكٌبهِ َّـ ؾبظهبًي آلجطقت ( ٍ )2003
زيگطي پطؾكٌبهِ هسيطيت زاًف ًيلي ًٍفيؿي ( )1381ثَزوِ ثطاي تؼييي ٍيػگيّبي ضٍاى ؾٌزي پطؾكٌبهِّب،
ضٍايي هحتَايي آى ثب ًظطذَاّي هترههبى هَضز تأييس لطاض گطفت .ػالٍُ ثط آى ثِ هٌظَض ثطآٍضز ّوؿبًي زضًٍي
ثيي ؾؤال ّب ٍ هؤلفِ ّب اظ ضٍـ هحبؾجِ آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس .وِ اػتجبض قبذم ولي َّـ ؾبظهبًي (ٍ )0/97
قبذم ولي هسيطيت زاًبيي هحَض ( )0/98ثسؾت آهس .ربهؼِ هَضز هغبلؼِ قبهل توبهي اػضبي ّيأت ػلوي (غيط
پعقىي) زاًكگبُ آظاز اؾالهي اؾت وِ زض ؾبل تحهيلي  1389-90زض ٍاحسّبي هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز غيطپعقىي
اقتغبل زاقتٌس هي ثبقس ،وِ ثبلغ ثط ً 6000فط ثَزًسً .وًَِ آهبضي اظ عطيك ًوًَِ گيطي ثِ ضٍـ تهبزفي ذَقِ اي
ته هطحلِ اي اًزبم قس .حزن ًوًَِ ثب تَرِ ثِ رسٍل هَضگبى ً 350فط تؼييي قس .زض هزوَع ًوًَِ آهبضي هَضز
ثطضؾي لطاض گطفتِ ً 266فط هيثبقس .اعالػبت ثسؾت آهسُ ثب اًزبم هحبؾجبت آهبض تَنيفي ٍ آهبض اؾتٌجبعي
(ضگطؾيَى ،تحليل ٍاضيبًؽ) ثِ ووه ًطم افعاض  spssهَضز تزعيِ ٍتحليل لطاض گطفتً .تبيذ حبنل ًكبى زاز وِ ثيي
ته ته هؤلفِ ّبي َّـ ؾبظهبًي ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض ضاثغِ هؼٌب زاضي ٍرَز زاضز.
ٍاطگبى کلیذیَّ :ـ ؾبظهبًي ،هسيطيت زاًبيي هحَض ،اػضبي ّيأت ػلوي

اؾتبزيبضزاًكگبُ آظاز ٍاحس ضٍزّي ،گطٍُ ػلَم تطثيتي ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ضٍزّي ،ايطاىa.chenari@yahoo.com

ًَيؿٌسُ هؿئَل :وبضقٌبؼ اضقس هسيطيت آهَظقي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ضٍزّيsadafpourmonsef@yahoo.com
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هقذهِ

ضاؾتبي وؿت ،تَؾؼِ ٍ ًگْساضي ؾطهبيِ فىطي

َّـ ؾبظهبًي هعيت ضلبثتي پبيساض ضا ايزبز

زض ؾبظهبىّب هغطح هيگطزز .هيتَاى گفت ،ارطا

ذَاّس وطز ٍ زاًكگبُّب ثِ ػٌَاى ؾبظهبًْبي

ٍ اؾتفبزُي نحيح اظ فطآيٌسّبي هسيطيت زاًف،

زاًف هحَض ثبيس پيكطٍ زض اهط اذص ،تَليس ٍ ثِ

تضويي وٌٌسُ اوتؿبة ٍ تَؾؼِ ؾطهبيِ فىطي

اقتطان گصاقتي آى ثبقٌس ،الظهِ تحمك چٌيي

للوساز هيقَز (هيطووبلي ٍ ظَْضپطًٍس.)1387،

اهطي اضتمبء وويت ٍ ويفيت َّـ ؾبظهبًي زض

تىٌَلَغي َّـ ؾبظهبًي ضاُ حلي ثطاي ثِ

زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي اؾت

وبضگيطي اعالػبت زض حَظُ هأهَضيت انلي

(ًَضٍظي ٍ ٍاػظيَّ .)1389،ـ ؾبظهبًي ثب

ؾبظهبى ،اعالػبت هٌبثغ اًؿبًي ،اعالػبت تَليس ٍ

اضظيبثي وبهل اعالػبت ٍ الساهبت گصقتِ

ؾبذت ،اعالػبت ذسهبت ٍ ايزبز َّقوٌسي زض

ٍثطضؾي ضاّىبضّبي اًتربثي ؾبظهبى هي تَاًس ثِ

هسيطاى هيثبقس وِ آگبّبًِ تهوينگيطي ًوبيٌس ٍ

تهوين گيطي ؾطيغ تط زض ؾبظهبى هسز ضؾبًس.

تهوين آًبى هجتٌي ثط ٍالؼيبت ٍ زضن آگبّبًِ

تؼساز ظيبزي اظ اقربل هْن ؾبظهبىً ،گطقْبي

آًبى اظ تغييطات فؼلي ٍ آتي ٍ اؾتفبزُ اظ ؾَاثك

ذَز ضا ًؿجت ثِ فطآيٌسّبي وبضي ثِ اقتطن هي

زض ؾبظهبى ثبقس ًٍيع ؾبظهبًْبيي وِ اظ َّـ

گصاضًس ٍايي ذَز تجسيل ثِ يه ًيطٍي لَي هي

ؾبظهبًي ثْطُ ثجطًس قبّس وبّف ّعيٌِ ّب

گطزز وِ هي تَاى اظ آى ثِ ػٌَاى َّـ ؾبظهبًي

ٍافعايف زضآهسّب ذَاٌّس ثَز (عطالًي ٍ
1

يبز ًوَز (نبلحي وطز آثبزي .)1389،هسيطيت

لطيٌِ .)1389،آلجطقت ( )2003هؼتمس اؾت وِ

زاًبيي هحَض ،يه فٌبٍضي يب هتسٍلَغي ًيؿت ٍ

َّـ ؾبظهبًي ،ظطفيت ؾبظهبى ثطاي ثؿيذ

ثٌب ثِ هأهَضيت هحَل قسُ ثِ ّط ؾبظهبى ،ضٍـ

ّوِي ًيطٍي هغعي زض زؾتطؼ ذَز ٍ توطوع

ذبني ضا هيپصيطز ،ظيطا هسيطيت زاًبيي هحَض

ايي ًيطٍي هغعي ثط زؾتيبثي ثِ ضؾبلت ؾبظهبى

ثِ اضظـّب ٍ تمَيت آًْب زض ثسًِي ؾبظهبى

هيثبقس (ػطفبًي ٍ رؼفطيٍ .)1389،ي اثؼبز

هطثَط هيگطزز ٍ اضظـّب ًيع زض ّط ؾبظهبًي،

َّـ ؾبظهبًي ضا ّفت ثؼس هؼطفي هي ًوبيس:

هتفبٍت اؾتّ .ط لسض ايي اضظـّب وِ اظ آى ثِ

)1ثیٌؾ ساّجشدیّ :ط السام هْوي ًيبظهٌس يه

زاضاييّبي فىطي ًيع يبز هيگطزز ،افعايف يبثس،

ًظطيِ ،هفَْم ٍ يه انل ؾبظهبى زّي ٍ يب

حطٍت ٍ ؾطهبيِّبي ؾبظهبًي ًيع چٌس ثطاثط

تؼطيف اظ همهسي اؾت وِ ثطاي ًيل ثِ آى

هيقَز (هحوسي .)1386،اظ آى ربيي وِ ؾطهبيِ

تالـ هيقَز .ضّجطاى آًْب ثبيس ؾؤالْبيي ضا

فىطي ػبهل وليسي ًَآٍضي ٍ ثطتطي ضلبثتي زض

ثپطؾٌس ٍ پبؾد زٌّسّ ،وبًٌس :هب وِ ّؿتين؟

التهبز «زاًبيي هحَض» وًٌَي هحؿَة هيقَز ٍ
اظ عطفي هسيطيت زاًف اثعاضي وليسي زض
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ثطاي چِ ٍرَز زاضين؟ اضظـ انلي وبضي وِ زض

زاضز .ضّجطاى ؾبظهبى هيتَاًٌس حؽ فكبض

ّؿتِ ٍرَزي هب لطاض زاضز چمسض اؾت؟ چطا

ػولىطز ضا تطٍيذ ٍ اظ آى حوبيت ًوبيٌس ٍلي

زًيب ثبيس وبضي وِ هب اًزبم هيزّين ضا لجَل ٍ

ايي اهط ظهبًي ثيكتطيي احط ضا زاضز وِ ثِ ٍؾيلِ

تحؿيي وٌس ٍ ثِ آى پبزاـ زّس؟ (عبّطي

ّوِ اػضبي ؾبظهبى ثِ ػٌَاى اًتظبضات زٍ

الضي)2 .)1389،ػشًَؿت هـتشكٍ :لتي توبهي

ربًجِاي وِ ذَز آًبى ثط ذَزقبى تحويل

افطاز شيٌفغ زض ؾبظهبى اظ ّسف آگبّي زاضًس ٍ

ًوَزُاًس ٍ اهطي ضطٍضي ثطاي هَفميت هكتطن،

ّسف هكتطن ضا زضن هي وٌٌس هي تَاًٌس رْت

پصيطفتِ قسُ ثبقس (ػطفبًي ٍرؼفطي .)1389،اظ
2

زؾت يبفتي ثِ چكن اًساظ اؾتطاتػيه ثب يىسيگط

ايي ضٍ هبضي آى گاليي َّ ،ـ ؾبظهبًي ضا

تجبزل ًوبيٌس )3هیل ثِ تغییش :ايزبز فطنت ثطاي

تَاًبيي

تفؿيط،

تزطثيبت رسيس ٍزازى فطنت ثطاي ثِ رطيبى

ضهعگصاضي ،زؾتىبضي ٍ زؾتيبثي ثِ اعالػبت ثِ

اًساذتي هؿبئل رسيس ٍثِ اؾتمجبل چبلف ّب

گًَِاي ّسفوٌس هيپٌساضز ثِ ًحَي وِ ايي

ضفتي ثِ اًساظُ اي وِ ثتَاًس اًَاع تغييطاتي وِ زض

تَاًبيي ثتَاًس ؾبظگبضي ثبلمَُ ثب هحيظ ضا

ؾبظهبى

ثطاي

پطزاظـ،

3

چكن اًساظ اؾتطاتػيه الظم اؾت تأهيي وٌس.

افعايف زّس .ليجٍَيتع ( )2000زض وتبة ذَز

)4سٍحیِ (قلت) :ضٍاًكٌبؾبى ؾبظهبًي ػٌهط

تحت ػٌَاى «ايزبز َّـ ؾبظهبًي» ضوي اقبضُ

ضٍحيِ ضا هيل ٍضغجت ثطاي تالـ ثيف اظ حس

ثِ ايي هَضَع وِ ؾبظهبىّب ثطاي ثطذَضزاضي اظ

اًتظبض اػضبي ؾبظهبًي هي پٌساضًسّ)5 .وؼَيي

هعيت ضلبثتي ثبيس وَقف ًوبيٌس تب ضٍي َّـ

ٍ ّوبٌّگيٍ :رَز ؾلؿلِ لَاًيي هٌظن ٍ

ؾبظهبًي ؾطهبيِ گصاضي وٌٌس ،ثيبى هيًوبيس وِ

همطضات ٍضٍيِ ّبي هكرم ثطاي تمؿين

ؾيؿتنّبي َّقوٌس ثبيس ثِ ضاحتي لبزض ثبقٌس

هؿئَليتْب زض ضاؾتبي تحمك اّساف ؾبظهبى.

هسيطيت زاًف ضا ثِ وبض ثطًس ،ثِ ظػن ٍي،

)6کبسثشد داًؾ :اؾتفبزُ ي هؤحط اظ زاًف

هسيطيت زاًف ثِ ذلك َّـ ؾبظهبًي يبضي

اعالػبت ٍزازُ ّبي هَرَز زض ؾبظهبى
ٍپكتيجبًي ٍ تكَيك ذالليت ٍ وبضآفطيٌي ًيع
للوساز هي قَز (ثيه ظاز ٍ ّوىبضاى.)1389،
)7فـبس عولکشد :زض يه ؾبظهبى َّقوٌس ّط
قرهي زاضاي پيكٌْبزيب عطحي ثطاي ػولىطز

هيًوبيس .ثِ ػميسُ ٍيَّ ،ـ ؾبظهبًي گطز ّن
آهسى توبم َّـّبيي تلمي هيگطزز وِ زض
رْت ايزبز ثهيطت هكتطن ،فطآيٌسّبي
ثبظؾبظي ٍ ّسايت ؾبظهبى ،هكبضوت هيوٌٌس.
4

هَضگبى ( )1998هؼتمس اؾت ثب پيكطفت ضٍظ

اؾت يؼٌي ايي احؿبؼ ضا زاضز وِ ثبيس چِ
ثسؾت آيس ٍ ثِ هؼتجط ثَزى همبنس ؾبظهبى ثبٍض

2-Mary Ann Glynn
1-Liebowitz
2-Morgan
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افعٍى ػلن ،ؾبظهبًْب ثبيس زاًف ،هْبضت ٍ

پَالًي 6اضائِ گطزيسٍ .ي زاًف ضا ثِ زٍ زؾتِ

احطثركي هٌؿزوي ضا ثطاي اػضبي ذَز فطاّن

زاًف ضوٌي (پٌْبى) ٍ زاًف آقىبض (نطيح)

آٍضًس ٍ پتبًؿيل يبزگيطي آًْب ضا اضتمب ثركٌس .اظ

تمؿين ثٌسي وطزٍ .ي ثيبى هيوٌس ،زاًف نطيح،

ايي ضٍَّ ،ـ ؾبظهبًي ثِ ػٌَاى هْوتطيي اًگيعُ

زاًكي اؾت وِ لبثليت وسگصاضي زاضز ٍ هيتَاى

زض ايي فطآيٌس هغطح هي گطزز (غفبضي آقتيبًي ٍ

آى ضا ثِ نَضت هىتَة ٍ هؿتٌس ثيبى وطز.

چَثٌسيبى .)1389،هغبلؼِ هسيطيت زاًبيي هحَض

زاًف نطيح ضا هيتَاى ثِ قىل ولوبت ٍ اػساز

فطآيٌس رسيسي تلمي ًويگطزز .زض زِّ گصقتِ

ٍ ًيع ثِ قىل ذهَنيبت وبال ،زؾتَضالؼولّب ٍ

ثبلغ ثط تؼساز  4000ػٌَاى ثِ ايي هَضَع فمظ زض

لَاػس وبض تجسيل وطز  .زاًف آقىبض هؼوَالً اظ

ضؾبًِّبي تحطيطي پطزاذتِاًس ٍ ثيف اظ نس

عطيك ضؾبًِّب ًيع لبثل لوؽ هيثبقسٍ .لي زاًف

ضٍظًبهِ اظ ػجبضت «هسل هسيطيت زاًبيي هحَض»

ضوٌي زاًكي قرهي اؾت وِ ثِ ؾرتي

اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ تمطيجبً  700ثبض ثِ نَضت غيط

هيتَاى آى ضا هؿتٌس ٍ وسگصاضي وطز .ثِ ّويي

هؿتمين زض هَضز آى ثحج قسُ اؾت (گيطاضز ٍ

زليل اًتمبل آى ثؿيبض هكىل تلمي هيقَز .ايي

هيؿٌتطيً .)2010،مف اًؿبى زض زاًف آفطيٌي

ًَع اظ زاًف ثيكتط ًبقي اظ تزبضة ٍ

حبئع اّويت هيثبقس .ثب ٍرَزتحَالت ٍ

هْبضتّبي وبضوٌبى اؾت (قطيف ظازُ ٍ

تَؾؼِي قتبثٌسُاي وِ زض ظهيٌِي فٌبٍضيّبي

ثَزاليي .)1387،زض ٍالغ زض شّي هتفىطاى

اعالػبتي ٍ اضتجبعي اًزبم قسُاًسٌَّ ،ظ ًمف

هيثبقس (فلَضاًؽ ّوىبضاى .)2011،ثؿيبضي اظ

اًؿبى ثِ ػٌَاى انليتطيي ػبهل زض وكف زاًف

وبضثطزّبي هسيطيت زاًبيي هحَض زض ثرف

هغطح اؾت .زاًف زض اشّبى اًؿبًي ذلك

آهَظـ ّن زض ؾيؿتنّبي اعالػبتي تَؾؼِ

هيگطزز ٍ ثسٍى آًىِ وؿي اظ ًحَُّبي ذلك آى

يبفتِ ثطاي هٌبثغ وتبثربًِاي ٍ ّن ثطاي ثرف

5

تَؾؼِ يبفتِي تحهيلي گعاضـ قسُ اؾت .اظ

( )2000هؼتمس اؾت ٍلتي زاًف ًكط پيسا ًىٌس ٍ

رولِ وتبثربًِّبيي وِ ثط اؾبؼ هسيطيت زاًبيي

وبضثطز ًساقتِ ثبقس ،زاًف هؤحطي ًرَاّس ثَزٍ ،

هحَض ثٌب قسُ ،ضا هيتَاى وتبثربًِّبي لَؾيط زض

اظ ايي ضٍ هيتَاى گفت ،زاًف اظ عطيك اًؿبى

ؾبلّبي ( ٍ )1995-1998لَئطي ٍ هَزضان زض

آگبّي زاقتِ ثبقس پسيساض هيقَز .هبضاي

7

اؾت وِ قىل هيگيطز ٍ اًتكبض هييبثس ٍ ثِ وبض

ؾبل (ً )1994بم ثطز (ريل .)2009،ضًٍي زض

ثطزُ هيقَز (الَاًي .)1388،يىي اظ اٍليي تمؿين

ؾبل ( )2000اظ ايي ًظطيِ وِ زاًف ثِ ػٌَاى

ثٌسيّب زض هَضز زاًف زض ؾبل ( ٍ )1948تَؾظ

يه فطآيٌس غيطلبثل لوؽ ،ارتوبػي ٍ ظٍزگصض

3-Murray

4-Polanyi
5-Rooney
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اؾت ٍ ًويتَاًس هؿتميوب هسيطيت قَز ،زفبع

 -2هسل ؾبظهبىّب ثِ ػٌَاى ؾيؿتنّبي

هيًوبيس (ػسليٍ .)1384،اغُ ي «َّـ» اظ

پطزاظقگط اعالػبت ،ثط ايٌىِ آىّب ؾيؿتنّبي

اٍاذط لطى  14ثطاي تَنيف اًؿبًْب ،اظ لطى 19

تفؿيط وٌٌسُ ًيع ّؿتٌس ،زاللت زاضز .ثِ گًَِاي

ثطاي تَنيف حيَاًبت ٍ اظ زِّ  1960ثطاي

وِ حَازث ٍ قَاّس هطثَط ثِ هحيظ ضا هَضز

تَنيف اثعاض ٍ هبقييّب هَضز اؾتفبزُ ٍالغ قس.

ثطضؾي ٍ تفؿيط لطاض زازُ ٍ اظ ايي ػميسُ وِ

ضٍاى قٌبؾبى ،زض اٍاؾظ لطى  ،19ثِ هَضَع

تَاًبيي ؾبظگبضي ،پبيِ ٍ اؾبؼ ػولىطز

َّـ تَرِ ٍيػُ ػلوي ًكبى زازًس ثِ ايي هٌظَض

َّقوٌساًِ هيثبقس حوبيت هيًوبيس.

وِ تفبٍتّبي تَاًبييّبي شٌّي ضا تجييي ٍ

 -3هفَْم ؾبظهبى ثِ ػٌَاى «قجىِاي اظ هؼبًي

پيفثيٌي ًوبيٌس (ٍضيبضز .)2010،اٍليي ثبض زض

هكتطن هيبى اشّبى» ثط اؾتفبزُ اظ ظثبى هكتطن ٍ

ؾبل  1987قرهي ثِ ًبم ري .پي ّبثط 8زض يه

تؼبهالت ارتوبػي ّط ضٍظُ زاللت هيٍضظز.

وٌفطاًؽ ثيي الوللي زض ّبٍايي وِ زض ضاثغِ ثب

ظْيط آثبزي ( )2010پػٍّكي تحت ػٌَاى

ػلَم ؾيؿتوي ثطگعاض قسُ ثَز زض ظهيٌِ

«اضتجبط ؾبظهبى يبزگيطًسُ ثب َّـ ؾبظهبًي زض

ؾبظهبىّبي َّقوٌس هجبحخي ضا هغطح ًوَز،

آهَظـ ٍپطٍضـ قْطؾتبى ضفؿٌزبى» اًزبم

ؾپؽ فطزي ثِ ًبم تي .هبتؿَزا 9زض ؾبل 1992

زازً.تبيذ ًكبى زاز وِ هؤلفِ ّبي ؾبظهبى

ضٍيىطزي ولي ضا زض ضاثغِ ثب َّـ ؾبظهبًي

يبزگيطًسُ ضاثغِ هخجت ٍ هؼٌبزاضي ثب هؤلفِ ّبي

ػٌَاى ًوَز ٍ هسلي اظ َّـ ؾبظهبًي ضا وِ

َّـ ؾبظهبًي زاضًسّ .وچٌيي هتغيط تفىط

تطويجي اظ اًؿبى ٍ پطزاظـ اعالػبت هجتٌي ثط

ؾيؿتوي اظ ؾبظهبى يبزگيطًسُ ثيكتطيي تأحيط ضا

هبقيي ثَز ،ثيبى وطز .هبضي آى گاليي هفَْم

زض َّـ ؾبظهبًي زاقت.لٌَاتي ()2010

َّـ ؾبظهبًي ضا ثط عجك ؾِ فطضيِاي وِ ٍالف

پػٍّكي تحت ػٌَاى«ضاثغِ ثيي ظيط ؾيؿتن

ٍ اًگؿَى 10زض ضاثغِ ثب حبفظِ ؾبظهبًي ػٌَاى

تحَل ؾبظهبًي زض ؾبظهبى يبزگيطًسُ ثب َّـ

ًوَزًس ،هَضز ثطضؾي لطاض زازُ اؾت .ايي ؾِ

ؾبظهبًي زض قطوت هربثطات اؾتبى ذَظؾتبى»

فطضيِ ػجبضتٌس اظ:

اًزبم زازً .تبيذ آى ًكبى زاز :ثيي ظيطؾيؿتن

 -1ؾبظهبى ّوچَى ؾيؿتنّبي پطزاظـ

تحَل ؾبظهبًي زض ؾبظهبى يبزگيطًسُ ثب َّـ

اعالػبت هيثبقس وِ اعالػبت هحيغي ضا

ؾبظهبًي ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍرَز زاضز .ضوي ايٌىِ

پطزاظـ هيًوبيس.

اتحبز ٍتَافك ثبالتطيي ٍ هيل ثِ تغييط ووتطيي
اّويت ضا زضثيي وبضهٌساى زاقت .هيطووبلي
6-G.P.Huber
7-T.Matsuda
8.Walsh and Ungson

( )2010پػٍّكي تحت ػٌَاى «قٌبؾبيي ٍ هسل
ؾبظي َّـ ؾبظهبًي اظ اعالػبت ٍ وؿت ٍوبض»
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اًزبم زازٍ .ي ًكبى زاز وِ افطاز ثب تؼجيط ٍ تفؿيط

هيثبقس ٍ حزن ًوًَِ آهبضي تؼساز ً 172فط اظ

زازُ ّب ،پطزاظـ ٍ اًزبم ػوليبت ضٍي آًْب

ايي ربهؼِ اؾت .زض ايي تحميك ،اظ پطؾكٌبهِ

ثؿتطي ضا ايزبز هي وٌٌس وِ َّـ ؾبظهبًي اظ

َّـ ؾبظهبًي آلجطقت ٍ پطؾكٌبهِ ذطزُ

عطيك آى پطٍضـ ٍ ضقس هي يبثس اؾبؾب َّـ

ؾيؿتن هسيطيت زاًف هبضوَاضتّ ٍ ،ن چٌيي اظ

ؾبظهبًي اظ عطيك ثْطُ گيطي اظ اعالػبت هطثَط

ضٍـّبي آهبضي ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى ٍ

ثِ ػولىطز ؾبظهبى تمَيت هي قَز ٍ ثط اؾبؼ

تحليل ضگطؾيَى چٌسهتغيطُ ثب ضٍـ گبم ثِ گبم

قٌبؾبيي ٍ هسلؿبظي ايي اعالػبت ،ؾبذتِ هي

اؾتفبزُ قسُ اؾتً .تبيذ پػٍّف ًكبى هيزّس

قَز.حميمت هٌفطز ٍ هبيبًي ( )2010پػٍّكي

وِ ثط اؾبؼ ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى ثيي

تحت ػٌَاى «ثطضؾي ضاثغِ ثيي اثؼبز هحتَايي

ذطزُ ؾيؿتن هسيطيت زاًف ٍ توبهي هؤلفِّبي

ؾبظهبى ثط احطثركي َّـ ؾبظهبًي ثب تَرِ ثِ

َّـ ؾبظهبًي ٍ َّـ ؾبظهبًيىل ،ضاثغِ هخجت

ًمف تؼسيل وٌٌسُ هسيطيت زاًف زض ثبًه

ٍ هؼٌيساضٍرَز زاضز .زض ًْبيتً ،تبيذ تحليل

ؾبهبى» اًزبم زازًسً.تبيذ ًكبى زاز اضتجبط هخجت ٍ

ضگطؾيَى گبم ثِ گبم ًكبى زازُ ؾغح <P0/01

هؼٌبزاضي ثيي اثؼبز هحتَايي ؾبظهبى ٍ احطثركي

اؾت وِ هؤلفِّبي َّـ ؾبظهبًي ،ؾطًَقت

َّـ ؾبظهبًي ٍرَز زاضز ٍ ّن چٌيي ًكبى

هكتطن ،وبضثطز زاًف ٍ اتحبز ٍ تَافك لبزض ثِ

زٌّسُ آى اؾت وِ هسيطيت زاًف اضتجبط ثيي

پيفثيٌي هؼٌيزاض ذطزُ ؾيؿتن هسيطيت زاًف
11

اثؼبز هحتَايي ٍ احطثركي َّـ ؾبظهبًي ضا

زض ؾبظهبى يبزگيطًسُ ّؿتٌسٍاؾيالذِ ()2008

تمَيت هي ًوبيس .ذسازي ٍ ّوىبضاى ()2008

پػٍّكي تحت ػٌَاى «اثؼبز َّـ ؾبظهبًي زض

تحميمي ثب ػٌَاى «اضتجبط ثيي َّـ ؾبظهبًي ٍ

قطوتْبي ضٍهبًيبيي،زٍضًوبي ؾطهبيِ اًؿبًي»

هسيطيت زاًف زض ازاضات تطثيت ثسًي آشضثبيزبى

اًزبم زازًسً.تبيذ ًكبى زاز وِ َّـ ؾبظهبًي زض

قطلي ٍ غطثي» اًزبم زازًس .يبفتِّبي تحميك ثِ

حس هتَؾظ ٍ ثبالتطثَزُ اؾت ٍ فمظ  ./13اظ

قطح ظيط اؾتّ :سف اظ پػٍّف ،ثطضؾي ضاثغِ

وبضوٌبى ثب هفَْم آى ًبآقٌب ثَزًس .ؾتبضي

ثيي ذطزُ ؾيؿتن هسيطيت زاًف زض ؾبظهبى يبز

لْفطذي ( )2007پػٍّكي ثب ػٌَاى «ثطضؾي

گيطًسُ ٍ َّـ ؾبظهبًي ٍ هؤلفِّبي آى زض

ضاثغِ ثيي ظيط ؾيؿتن هسيطيت زاًف ٍ َّـ

ازاضات تطثيت ثسًي آشضثبيزبى قطلي ٍ غطثي

ؾبظهبًي ٍ هؤلفِّبي آى زض قطوت شٍة آّي

ثَز .پػٍّف حبضط اظ ًَع تَنيفيّ -وجؿتگي

انفْبى» اًزبم زازُ اؾتّ .سف اظ ايي پػٍّف

ثَزُ ٍ ثِ نَضت هيساًي اًزبم گطفتِ اؾت.

ثطضؾي ضاثغِ ثيي ظيط ؾيؿتن هسيطيت زاًف زض

ربهؼِ آهبضي قبهل هسيطاى ٍ وبضوٌبى ازاضات
تطثيت ثسًي اؾتبىّبي آشضثبيزبى قطلي ٍ غطثي
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ؾبظهبى يبز گيطًسُ ٍ َّـ ؾبظهبًي ٍ هؤلفِّبي

هسيطيت زاًف ؾبظهبًي زض ؾبظهبى رْبز

آى زض قطوت شٍة آّي انفْبى ثَز وِ

وكبٍضظي اؾتبى فبضؼ» اًزبم زازً .تبيذ آى ًكبى

اؾتطاتػيّبي ظيطؾيؿتن هسيطيت زاًف زض

زاز اضتجبط ثيي هؤلفِ ّبي َّـ ؾبظهبًي ثب

ؾبظهبى يبزگيطًسُ ثط اؾبؼ ًظطات هبضوَاضت ٍ

تَؾؼِ هسيطيت زاًف ؾبظهبًي هخجت ٍهؼٌبزاض

هؤلفِّبي َّـ ؾبظهبًي ثط اؾبؼ زيسگبُ

هي ثبقس .ضيچبضز )2005( 12پػٍّكي تحت

آلجطقت زض ًظط گطفتِ قسُ ثَز .ضٍـ پػٍّف

ػٌَاى «اضتجبط هسيطيت زاًف ثب َّـ ؾبظهبًي،

تَنيفيّ -وجؿتگي ثَزُ وِ ًوًَِّبي تحميك

اّويت ٍيىپبضچگي آى» اًزبم زاز.يبفتِ ّبي آى

قبهل ً 172فط اظ وبضوٌبى ؾغَح قغلي

ًكبى زاز :وِ احطثركي َّـ ؾبظهبًي ثط هجٌبي

وبضقٌبؼ ٍ وبضقٌبؾبى اضقس قطوت شٍة آّي

تَؾؼِ ٍاضتمب زاًف ٍ ثْجَز هسلْبي ضٍاًي ٍ

انفْبى ثَزُ وِ ثِ ضٍـ ًوًَِگيطي تهبزفي

زضن تهوين گيطًسگبى اظ يىپبضچگي آًْب

ؾبزُ اًتربة قسًس .اثعاض تحميك قبهل پطؾكٌبهِ

افعايف هي يبثس (عبّطي الضي .)1389،تعٍوب

هسيطيت زاًف هبضوَاضت ثب ضطيت آلفبي

ًٍيَا ( )2004ثِ پػٍّكي ثب ػٌَاى« تأحيط تمؿين

وطًٍجبخ  ٍ 90/10پطؾكٌبهِ َّـ ؾبظهبًي

ٍ تجبزل زاًف زض َّـ ؾبظهبًي ٍَّـ ثيي

آلجطذت ثب ضطيت آلفبي وطًٍجبخ ٍ 96/80

ؾبظهبًي» پطزاذتٌس.آًبى ػجبضت َّـ ثيي

پطؾكٌبهِ ٍيػگي روؼيت قٌبذتي ثَزُ اؾت،

ؾبظهبًي ضا رْت تزعيِ ٍتحليل هىبًيعم تجبزل

ًتبيذ پػٍّف ًكبى زاز وِ ثط اؾبؼ ضطيت

زاًف زض رَاهغ هطتجظ ثْن ثيبى هي ًوبيٌسً.تبيذ

ّوجؿتگي پيطؾَى ػالٍُ ثط ٍرَز ضاثغِ هخجت ٍ

پػٍّف ًكبى زاز ثطاي زاقتي ضاثغِ اي هجتٌي ثط

هؼٌبزاض ثيي ظيط ؾيؿتن هسيطيت زاًف ٍ َّـ

ّوىبضي ًِ تٌْب زؾتطؾي ثِ هٌبثغ ثلىِ تمؿين

ؾبظهبًي (ضطيت ّوجؿتگي ٍ 78/20زض ؾغح

ٍتجبزل اعالػبت ٍ زاًف ثيي اػضبي ؾبظهبى

 ،)P<<01/0ثيي ظيط ؾيؿتن هسيطيت زاًف ٍ

ضطٍضي اؾتَّ .ـ ؾبظهبًي ثب َّـ ثيي

توبهي هؤلفِّبي َّـ ؾبظهبًي ضاثغِ هخجت ٍ

ؾبظهبًي زض تَاًبيي ؾبظهبى ثطاي ثطًبهِ ضيعي

هؼٌبزاضي ٍرَز زاضز ،زض ًْبيتً ،تبيذ تحليل

تزبضي هتفبٍت ثَزُ وِ ايي تفبٍت ثِ هيعاى

ضگطؾيَى گبم ثِ گبم ًكبى زاز وِ اظ ثيي

هَفميت زض اضتجبعبت ثطهي گطزز (اؾالهيِ ٍ

هؤلفِّبي َّـ ؾبظهبًي ،ؾطًَقت هكتطن،

هالئيبى .)1389،آلجطقت ( )2002پػٍّكي ثب

وبضثطز زاًف ٍ اتحبز ٍ تَافك لبزض ثِ پيفثيٌي

ػٌَاى

هسيطاى

هؼٌبزاض ظيط ؾيؿتن هسيطيت زاًف زض ؾبظهبى

اؾتطاليبيي-ؾٌزف همسهبتي» اًزبم زازُ اؾت.ايي

«ثطضؾي

َّـ

ؾبظهبًي

يبزگيطًسُ ّؿتٌس .ػعيعي ( )2007پػٍّكي
تحت ػٌَاى «َّـ ؾبظهبًي ضاثغِ آى ثب تَؾؼِ

1-Richard
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گعاضـ ًظطات يه ًوًَِ اظ هسيطاى اؾتطاليبيي

(هكجىي ٍ ظاضػي .)1382،اتحبز ٍ ّن افعايي

ضا زضثبضُ َّـ ؾبظهبًي هطثَط ثِ ؾبظهبى ٍ

هيبى َّـ ؾبظهبًي ٍ هسيطيت زاًبيي هحَض ،ثِ

تكىيالت آًْب ذالنِ وطزُ اؾت .ايي هسيطاى

تؼييي رطيبى زاًف ٍ قىبفّب ثطاي اضظيبثي

زض ؾويٌبضي يه ضٍظُ هسل َّـ ؾبظهبًي ضا وِ

ثْتط هَلؼيتي وِ ؾبظهبى زض آى لطاض زاز ،آًچِ

زض وتبة (لسضت شّي زض وبض) اضائِ قسُ اؾت،

الظم اؾت ثساًس ٍ آًچِ ثْتط اؾت زًجبل وٌس،

تَؾظ آلجطقت آهَظـ زيسُ اًس .ؾپؽ ّطيه اظ

ووه هيوٌس .هسيطيت زاًبيي هحَض اظ عطيك

هسيطاى ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ ي َّـ ؾبظهبًي

هسيطيت ثْتط ايسُّب ،افعايف ضفتبض ٍفبزاضاًِ

آلجطقت ؾبظهبى ذَز ضا اضظيبثي وطزًس128 .

هكتطي يب اضثبة ضرَع ٍ زضن ًيبظّبي آًبى،

پطؾكٌبهِ تىويل گطزيس .ثطاي تحليل پبؾد ّب،

افعايف تَاًوٌسي ٍ ثْطٍُضي وبضوٌبى ٍ ضّجطي

هيبًگيي ّط ؾؤال ٍ زض ًْبيت ّط هؤلفِ هحبؾجِ

هؤحط زاًف هيتَاًس هٌزط ثِ افعايف َّـ

قس .زض هزوَع اهتيبظات ثسؾت آهسُ پبييي ثَزُ

ؾبظهبًي گطزز .ثبتَرِ ثِ هغبلت يبز قسُ ،هي

اؾت.يؼٌي ووتط اظ ًيوي اظ ؾَاالت اهتيبظ  3يب

تَاى گفت زاًكگبُ آظاز اؾالهي ًيع زاضاي هحيظ

ثبالتط ضا اظ ً 5وطُ وؿت وطزُ اًس ( 26ؾَال

ضلبثتي هي ثبقس ،ثطاي وبهيبة ذَز ثبيس َّقوٌس

ووتط اظ هيبًگيي ثَزُ اؾت) .ليجَيتع ()2001

گطزز تبثتَاًس زض ثطاثط تغييط ٍ تحَالت هحيغي

پػٍّكي تحت ػٌَاى «اضتجبط هسيطيت زًف ثب

ػىؽ الؼول ؾطيغ ٍنحيح ثطٍظ ًوبيسّ .سف اظ

َّـ ؾبظهبًي» ًتبيذ ًكبى زاز هسيطيت زاًف ثب

پػٍّف حبضط قٌبؾبيي ضاثغِ ثيي َّـ

َّـ ؾبظهبًي ضاثغِ زاضز .اٍليي ٍ ثطرؿتِ تطيي

ؾبظهبًي ثب هسيطيت زاًبيي هحَض زض ثيي اػضبي

هكىلي وِ غبلت ؾبظهبًْبي آهَظقي زض آغبظ ّط

ّيأت ػلوي ٍاحسّبي هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز

گًَِ فؼبليت ٍ السام هجتٌي ثط زاًف ثب آى هَارِ

اؾالهي هيثبقس .ثبػٌبيت ثِ هجبحج ًظطي ٍثيبى

هي قًَس ،تفبٍت هيبى ٍضغ هَرَز ٍ ٍضغ

هؿئلِ هغطح قسُ ٍ پيكيٌِ پػٍّف هي تَاى

هغلَة ،زاًف ؾبظهبًي اؾت .ايي هَضَع اظ آى

ؾَاالت ظيط ضا هغطح ًوَز:

رْت حبئع اّويت اؾت وِ چگًَگي قٌبؾبيي،

.1آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي (ثيٌف ضاّجطزي)

تزعيِ ٍ تحليل ٍ اًتربة ضاّىبض هٌبؾت زض حل

ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض زض ثيي

آى ،ؾٌگ ظيطيي توبم الساهبت ثؼسي ؾبظهبى ضا

اػضبي ّيأت ػلوي ٍاحسّبي هٌغمِ  8زاًكگبُ

قىل هي زّس .ثٌبثطايي ،هسيطيت زاًبيي هحَض ضا

آظاز اؾالهي ضاثغِ ٍرَز زاضز؟

يه فؼبليت ارتوبػي للوساز هي ًوبيٌس .لصا

.2آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي (ؾطًَقت

ّوىبضي ٍ ّويبضي هسيطيت ٍ وبضوٌبى ،ػبهل

هكتطن) ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض زض

انلي وبضوطز هغلَة آى هغطح هي قَز
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ثيي اػضبي ّيأت ػلوي ٍاحسّبي هٌغمِ 8

سٍؽ:ثب تَرِ ثِ قبذمّب ٍ ّسف تحميك،

زاًكگبُ آظاز اؾالهي ضاثغِ ٍرَز زاضز؟

ضٍـ هَضز اؾتفبزُ زض ايي پػٍّف ضٍـ

.3آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي (توبيل ثِ تغييط)

تَنيفي -پيوبيكي اظ ًَع ّوجؿتگي هيثبقس.

ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض زض ثيي

جبهعِ آهبسی :ربهؼِ آهبضي ايي پػٍّف ضا وليِ

اػضبي ّيأت ػلوي ٍاحسّبي هٌغمِ  8زاًكگبُ

اػضبي ّيأت ػلوي هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز

آظاز اؾالهي ضاثغِ ٍرَز زاضز؟

اؾالهي (غيطپعقىي) تكىيل هيزٌّسٍ .احسّبي

.4آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي (فكبضػولىطز)

تْطاى هطوعي ،تْطاى قوبل ،تْطاى رٌَة ،ػلَم

ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض زض ثيي

ٍ تحميمبت ،تْطاى غطة ،قْط ضي ،اؾالم قْط،

اػضبي ّيأت ػلوي ٍاحسّبي هٌغمِ  8زاًكگبُ

ليبم زقت ،فيطٍظوٍَُ ،ضاهيي ،ضٍزّي ،پطزيؽ،

آظاز اؾالهي ضاثغِ ٍرَز زاضز؟

پطًس ،زهبًٍس ،قْط لسؼ ،ضثبط وطين ،ثَهْي،

.5آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي (وبضثطز زاًف)

هالضز ،قْطيبض ،نفبزقت تحت ًظط هٌغمِ 8

ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض زض ثيي

زاًكگبُ آظاز اؾالهي (غيطپعقىي) فؼبليت

اػضبي ّيأت ػلوي ٍاحسّبي هٌغمِ  8زاًكگبُ

هيًوبيٌس .ول ربهؼِ آهبضي اػضبي ّيأت ػلوي

آظاز اؾالهي ضاثغِ ٍرَز زاضز؟

ثبلغ ثط ً 6000فط ثَز.

.6آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي (ضٍحيِ) ثب هؤلفِ

ًوًَِ ٍ ًوًَِ گیشیٍ:احسّبيي وِ ثِ نَضت

ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض زض ثيي اػضبي ّيأت

وبهالً تهبزفي اًتربة قسُاًس ،ػجبضتٌس اظ :تْطاى

ػلوي ٍاحسّبي هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز اؾالهي

هطوعي ،زهبًٍس ،تْطاى قوبل ،تْطاى رٌَة،

ضاثغِ ٍرَز زاضز؟

تْطاى غطة ،پطزيؽ ٍ ،حزن ًوًَِ آًْب ثب تَرِ

.7آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي (ّوبٌّگي ٍ

ثِ رسٍل هَضگبى ً 361فط تؼييي قس وِ تٌْب

ّوؿَيي) ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض زض

ً 266فط اظ اػضبي ّيأت ػلوي ثِ پطؾكٌبهِ ّب

ثيي اػضبي ّيأت ػلوي ٍاحسّبي هٌغمِ 8

پبؾد زازًسً .وًَِ آهبضي اظ عطيك ًوًَِ گيطي

زاًكگبُ آظاز اؾالهي ضاثغِ ٍرَز زاضز؟

ثِ ضٍـ تهبزفي ذَقِ اي ته هطحلِ اي اًزبم
قس.

رسٍل:1-1تؼساز ًوًَِ آهبضي ٍاحسّبي زاًكگبّي (غيط پعقىي) هَضز هغبلؼِ هٌغمِ 8
سديف

ٍاحذ داًـگبّي

ًوًَِ آهبسی

1

زاًكگبُ آظاز ٍاحس تْطاى هطوعي

53

2

زاًكگبُ آظاز ٍاحس تْطاى قوبل

51

3

زاًكگبُ آظاز ٍاحس تْطاى رٌَة

60
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4

زاًكگبُ آظاز ٍاحس تْطاى غطة

41

5

زاًكگبُ آظاز ٍاحس پطزيؽ

25

6

زاًكگبُ آظاز ٍاحس زهبًٍس

36
266

مجمًع

سٍؽ ٍ اثضاس جوع آٍسی دادُّب :ضٍـ روغ

ضٍـ هحبؾجِ آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس .وِ

آٍضي اعالػبت ثِ قىل هيساًي ثَز وِ اظ

اػتجبض قبذم ولي َّـ ؾبظهبًي (ٍ )0/97

عطيك پطؾكٌبهِ اًزبم قس ،پطؾكٌبهِ اٍل؛

قبذم ولي هسيطيت زاًبيي هحَض ()0/98

پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز َّـ ؾبظهبًي وِ تَؾظ

ثسؾت آهس.

يىي اظ پيكگبهبى ايي ػطنِ ثِ ًبم آلجطقت
( )2003تْيِ قسُ اؾت ٍ هؤلفِّبي آى قبهل
ثيٌف ضاّجطزي ،ؾطًَقت هكتطن ،توبيل ثِ
تغييط ،ضٍحيِ (للت)ّ ،وبٌّگي ٍ ّوؿَيي،
وبضثطز زاًف ،فكبض ػولىطز هيثبقس ٍ
پطؾكٌبهِ زٍم هسيطيت زاًف ثَز وِ ثط اؾبؼ
زيسگبُ

ًيلي ًٍفيؿي ( )2002هيثبقس

هؤلفِّبي آى قبهل :ثؼس ارتوبػي هسيطيت
زاًبيي هحَض ،ثؼس فٌي هسيطيت زاًبيي هحَض،
فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف آفطيي ،ػَاهل فطٌّگي،
ػَاهل تىٌَلَغيىي ،ػَاهل ؾيبؾي ،زضگبُّبي
زاًف ،قْطًٍساى زاًف ،فطآيٌسّبي ؾبظهبى
زاًف هحَض ،ؾبذتبض زاًف هحَض ،ضّجطي
زاًف ،هٌبثغ زاًف.ثطاي تؼييي ٍيػگيّبي ضٍاى
ؾٌزي پطؾكٌبهِّبي هصوَض ،ضٍايي هحتَايي
آى تَؾظ اؾبتيس ٍ هترههيي ايي اهط ،هَضز
تأييس لطاض گطفت .ػالٍُ ثط آى ثِ هٌظَض ثطآٍضز
ّوؿبًي زضًٍي ثيي ؾؤالّب ٍ هؤلفِ ّب اظ
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ؿیَُ تجضيِ ٍ تحلیل دادُّب :ضٍـ تزعيِ ٍ
تحليل زازُ ّب ثب تَرِ ثِ ؾؤالّب ٍ هَضَع
پػٍّف اؾت ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضگطؾيَى ،تحليل
ٍاضيبًؽ ،ثِ ٍؾيلِ ًطم افعاض  SPSSاًزبم قس.
يبفتِ ّب:
ػَال  1پظٍّؾ :آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي
(ثيٌف ضاّجطزي) ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي
هحَض زض ثيي اػضبي ّيأت ػلوي ٍاحسّبي
هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز اؾالهي ضاثغِ ٍرَز
زاضز؟
ثطاي پبؾد ثِ ايي ؾَال ضاثغِ ثيي هؤلفِ ّبي
هسيطيت زاًبيي هحَض ثبهؤلفِ َّـ ؾبظهبًي
(ثيٌف ضاّجطزي) اظ ضٍـ ضگطؾيَى گبم ثِ گبم
اؾتفبزُ قس .ثب تَرِ ثِ همساض ضطيت ّوجؿتگي
چٌسگبًِ  ٍ 0/78ضطيت تؼييي  0/609هكبّسُ
هيقَز هؤلفِّبي هسيطيت زاًبيي هحَض 60/9
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زضنس اؾت تغييطات هؤلفِي ثيٌف ضاّجطزي ضا

هؤلفِّب ثيٌف ضاّجطزي ثِ اًساظُ  0/250افعايف

تجييي هيوٌس.ثب تَرِ ثِ همساض آهبضُ  Fتحليل

هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس ثؼس فٌي

ٍاضيبًؽ  101/594ثب زضرِ آظازي (ٍ )4ٍ261

هسيطيت زاًبيي هحَض ٍ حبثت ثَزى ؾبيط

ؾغح هؼٌبزاضي  ٍ 0/000همبيؿِ ايي ؾغح

هؤلفِّب ثيٌف ضاّجطزي ثِ اًساظُ  0/202افعايف

هؼٌبزاضي ثب  0/0 5هكبّسُ هيقَز حسالل يىي

هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس ؾبذتبض

اظ هؤلفِّبي هسيطيت زاًبيي هحَض ضٍي هؤلفِ

زاًف هحَض ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ثيٌف

ثيٌف ضاّجطزي تأحيطگصاض اؾت .ثٌبثطايي ضطايت

ضاّجطزي ثِ اًساظُ  0/216افعايف هييبثس ٍ

ضگطؾيًَي ًكبى هي زّس هؤلفِّبي فطٌّگ

ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس ضّجطي زاًف ٍ

ؾبظهبًي زاًف آفطيي ،ثؼس فٌي هسيطيت زاًبيي

حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ثيٌف ضاّجطزي ثِ

هحَض  ،ؾبذتبض زاًف هحَض ٍ ضّجطي زاًف

اًساظُ  0/127افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ.

ضٍي هؤلفِ ثيٌف ضاّجطزي تأحيطگصاض اؾت.ثِ

هؤحطتطيي هؤلفِ ّب ثِ تطتيت ػجبضتٌس اظ :فطٌّگ

ػجبضت زيگط ثب افعايف يه ٍاحس فطٌّگ

ؾبظهبًي زاًف آفطيي ،ضّجطي زاًف ،ؾبذتبض

ؾبظهبًي زاًف آفطيي ٍ حبثت ثَزى ؾبيط

زاًف هحَض ،ثؼس فٌي هسيطيت زاًبيي هحَض

رسٍل  :2-1آهبضُ ّبي ذالنِ هسل ،تحليل ٍاضيبًؽ ضگطؾيًَي ،ضطايت ضگطؾيًَي (ثيٌف ضاّجطزي ثب هؤلفِ ّبي
هسيطيت زاًبيي هحَض)
آهبضُ ّبي ذالنِ هسل

ضطيت ّوجؿتگي چٌسگبًِ

ضطيت تؼييي

0/78

0/609

تحليل ٍاضيبًؽ ضگطؾيًَي

هزوَػِ هطثؼبت

زضرِ آظازي

هيبًگيي هطثؼبت

آهبضُ F

ؾغح هؼٌبزاض

ضگطؾيَى

74/953

4

18/738

101/594

0/000

هبًسُ ّب

48/139

261

0/184

ول

123/093

265
ضطايت اؾتبًساضز قسُ

ضطايت اؾتبًساضز ًكسُ
ضطايت ضگطؾيًَي

ػطو اظ هجسأ

t
ضطايت

اًحطاف ضطايت

0/670

0/123

ؾغح هؼٌبزاض

ثتب
5/456

0/000
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فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف آفطيي

0/250

0/053

0/302

4/765

0/000

ثؼس فٌي هسيطيت زاًبيي هحَض

0/202

0/043

0/237

4/665

0/000

ؾبذتبض زاًف هحَض

0/216

0/049

0/241

4/391

0/000

ضّجطي زاًف

0/127

0/051

0/149

2/497

0/013

ػَال  2پظٍّؾ :آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي

زاًف هحَض ،فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف آفطيي ٍ

(ؾطًَقت هكتطن) ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت

ثؼس ارتوبػي هسيطيت زاًبيي هحَض ضٍي هؤلفِ

زاًبيي هحَض زض ثيي اػضبي ّيأت ػلوي

ؾطًَقت هكتطن تأحيطگصاض اؾت .ثِ ػجبضت

ٍاحسّبي هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز اؾالهي ضاثغِ

زيگط ثب افعايف يه ٍاحس هٌبثغ زاًف ٍ حبثت

ٍرَز زاضز؟

ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ؾطًَقت هكتطن ثِ اًساظُ

ثطاي پبؾد ثِ ايي ؾَال ضاثغِ ثيي هؤلفِ ّبي
هسيطيت زاًبيي هحَض ثبهؤلفِ َّـ ؾبظهبًي
(ؾطًَقت هكتطن) اظ ضٍـ ضگطؾيَى گبم ثِ
گبم اؾتفبزُ قس .ثب تَرِ ثِ همساض ضطيت
ّوجؿتگي چٌسگبًِ  ٍ 0/76ضطيت تؼييي
 0/581هكبّسُ هيقَز هؤلفِّبي هسيطيت
زاًبيي هحَض  58/1زضنس اؾت تغييطات
هؤلفِّبي ؾطًَقت هكتطن ضا تجييي هيوٌس .ثب
تَرِ ثِ همساض آهبضُ  Fتحليل ٍاضيبًؽ 72/200
ثب زضرِ آظازي ( ٍ )5 ٍ 260ؾغح هؼٌبزاضي
 ٍ 0/000همبيؿِ ايي ؾغح هؼٌبزاضي ثب 0/0 5
هكبّسُ هيقَز ،حسالل يىي اظ هؤلفِّبي
هسيطيت زاًبيي هحَض ضٍي هؤلفِ ؾطًَقت
هكتطن تأحيطگصاض اؾت .ثٌبثطايي ضطايت
ضگطؾيًَي ًكبى هي زّس هؤلفِّبي هٌبثغ
زاًف ،ػَاهل فطٌّگي ،فطآيٌسّبي ؾبظهبًي
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 0/215افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف
يه ٍاحس ػَاهل فطٌّگي ٍ حبثت ثَزى ؾبيط
هؤلفِّب ؾطًَقت هكتطن ثِ اًساظُ 0/117
افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ.

ثب افعايف يه

ٍاحس فطآيٌسّبي ؾبظهبًي زاًف هحَض ٍ حبثت
ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ؾطًَقت هكتطن ثِ اًساظُ
 0/125افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف
يه ٍاحس فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف آفطيي ٍ حبثت
ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ؾطًَقت هكتطن ثِ اًساظُ
 0/165افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف
يه ثؼس ارتوبػي هسيطيت زاًبيي هحَض ٍ حبثت
ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ؾطًَقت هكتطن ثِ اًساظُ
 0/089افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .هؤحطتطيي
هؤلفِ ّبي هصوَض ثِ تطتيت ػجبضتٌس اظ :هٌبثغ
زاًف ،فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف هحَض ،ػَاهل
فطٌّگي ،فطآيٌس ّبي ؾبظهبًي زاًف هحَض ،ثؼس
ارتوبػي هسيطيت زاًبيي هحَض

ازتباط مولفه های هوش ساشمانی با مدیسیت دانایی محوز

رسٍل :2 -2آهبضُ ّبي ذالنِ هسل ،تحليل ٍاضيبًؽ ضگطؾيًَي ،ضطايت ضگطؾيًَي (ؾطًَقت هكتطن ثب هؤلفِ
ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض)
آهبضُ ّبي ذالنِ هسل

ضطيت ّوجؿتگي چٌسگبًِ

ضطيت تؼييي

0/76

0/581

تحليل
ٍاضيبًؽ

هزوَػِ هطثؼبت

زضرِ آظازي

هيبًگيي هطثؼبت

آهبضُ F

ؾغح هؼٌبزاض

ضگطؾيَى
ضگطؾيَى

67/340

5

13/468

هبًسُ ّب

48/500

260

0/187

ول

115/839

265

ضطايت
ضگطؾيًَي

ضطايت اؾتبًساضز ًكسُ
ضطايت

اًحطاف ضطايت

ػطو اظ هجسأ

1/074

0/119

هٌبثغ زاًف
ػَاهل
فطٌّگي

72/200

0/000

ضطايت اؾتبًساضز
قسُ

t

ؾغح هؼٌبزاض

ثتب
9/025

0/000

0/215

0/059

0/250

3/666

0/000

0/117

0/048

0/150

2/422

0/016

فطآيٌسّبي
ؾبظهبًي زاًف

0/125

0/038

0/177

3/282

0/001

هحَض
فطٌّگ
ؾبظهبًي زاًف

0/162

0/054

0/205

3/053

0/003

آفطيي
ثؼس ارتوبػي
هسيطيت

0/089

0/030

0/150

2/947

0/003

زاًبيي هحَض

ػَال 3پظٍّؾ :آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي

هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز اؾالهي ضاثغِ ٍرَز

(توبيل ثِ تغييط) ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي

زاضز؟

هحَض زض ثيي اػضبي ّيأت ػلوي ٍاحسّبي
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ثطاي پبؾد ثِ ايي ؾَال ضا ثغِ هؤلفِ ّبي

ثب افعايف يه ٍاحس فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف

هسيطيت زاًبيي هحَض ثب هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي

آفطيي ٍ حبثت ثَزى ؾبيع هؤلفِّب توبيل ثِ تغييط

(توبيل ثِ تغييط) اظ ضٍـ ضگطؾيَى گبم ثِ گبم

ثِ اًساظُ  0/298افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب

اؾتفبزُ قس .ثب تَرِ ثِ همساض ضطيت ّوجؿتگي

افعايف يه ٍاحس ؾبذتبض زاًف هحَض ٍ حبثت

چٌسگبًِ  ٍ 0/78ضطيت تؼييي  0/614هكبّسُ

ثَزى ؾبيط هؤلفِّب توبيل ثِ تغييط ثِ اًساظُ

هيقَز ،هؤلفِّبي هسيطيت زاًبيي هحَض 61/4

 0/264افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف

زضنس اؾت .تغييطات هؤلفِي توبيل ثِ تغييط ضا

يه ٍاحس ػَاهل فطٌّگي ٍ حبثت ثَزى ؾبيط

تجييي هيوٌس.ثب تَرِ ثِ همساض آهبضُ  Fتحليل

هؤلفِّب توبيل ثِ تغييط ثِ اًساظُ  0/200افعايف

ٍاضيبًؽ  103/686ثب زضرِ آظازي (ٍ )4ٍ 261

هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس ػَاهل

ؾغح هؼٌبزاضي  ٍ 0/000همبيؿِ ايي ؾغح

ؾيبؾي ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب توبيل ثِ

هؼٌبزاضي ثب 0/0 5هكبّسُ هيقَز حسالل يىي

تغييط ثِ اًساظُ  0/104افعايف هييبثس ٍ

اظ هؤلفِّبي هسيطيت زاًبيي هحَض ضٍي هؤلفِ

ثبلؼىؽ .هؤحطتطيي هؤلفِ ّب ثِ تطتيت ػجبضتٌس

توبيل ثِ تغييط تأحيطگصاض اؾت .ثٌبثطايي ضطايت

اظ :فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف هحَض ،ؾبذتبض زاًف

ضگطؾيًَي ًكبى هي زّس هؤلفِّبي فطٌّگ

هحَض ،ػَاهل فطٌّگي ،ػَاهل ؾيبؾي

ؾبظهبًي زاًف آفطيي ،ؾبذتبض زاًف هحَض،
ػَاهل فطٌّگي ٍ ػَاهل ؾيبؾي ضٍي هؤلفِ
توبيل ثِ تغييط تأحيطگصاض اؾت .ثِ ػجبضت زيگط
رسٍل  :3-3آهبضُ ّبي ذالنِ هسل ،تحليل ٍاضيبًؽ ضگطؾيًَي ،ضطايت ضگطؾيًَي (توبيل ثِ تغييط ثب هؤلفِ ّبي
هسيطيت زاًبيي هحَض)
آمارٌ َاي خالصٍ مدل

ضريب َمبستگي چىدگاوٍ

ضريب تعييه

0/78

0/614

تحليل
يارياوس
رگرسيًوي

مجمًعٍ
مربعات

درجٍ آزادي

رگرسيًن

93/817

4

23/454

ماودٌ َا

59/039

261

0/226

كل

152/857

265

ضرايب رگرسيًوي

103/686

0/000

ضرايب استاودارد وشدٌ
ضرايب
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مياوگيه
مربعات

آمارٌ F

سطح معىادار

اوحراف

ضرايب
استاودارد شدٌ
بتا

t

سطح
معىاداري

ازتباط مولفه های هوش ساشمانی با مدیسیت دانایی محوز

ضرايب
عرض از مبدأ

0/459

0/129

3/568

0/000

فرَىگ سازماوي داوش آفريه

0/298

0/057

0/322

5/226

0/000

ساختار داوش محًر

0/264

0/053

0/264

4/944

0/000

عًامل فرَىگي

0/200

0/048

0/223

4/138

0/000

عًامل سياسي

0/104

0/044

0/118

2/350

0/019

ػَال  4پظٍّؾ :آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي

هيقَز هؤلفِّبي فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف

(فكبضػولىطز) ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي

آفطيي ،ثؼس ارتوبػي هسيطيت زاًبيي هحَض،

هحَض زض ثيي اػضبي ّيأت ػلوي ٍاحسّبي

ؾبذتبض زاًف هحَض ٍ ػَاهل فطٌّگي ضٍي

هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز اؾالهي ضاثغِ ٍرَز

هؤلفِ فكبض ػولىطز تأحيطگصاض اؾت .ثِ ػجبضت

زاضز؟

زيگط ثب افعايف يه ٍاحس فطٌّگ ؾبظهبًي

ثطاي پبؾد ثِ ايي ؾَال ضاثغِ هؤلفِ ّبي

زاًف آفطيي ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب فكبض

هسيطيت زاًف ثب هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي

ػولىطز ثِ اًساظُ  0/273افعايف هييبثس ٍ

(فكبضػولىطز) اظ ضٍـ ضگطؾيَى گبم ثِ گبم

ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس ثؼس ارتوبػي

اؾتفبزُ قس .ثب تَرِ ثِ همساض ضطيت ّوجؿتگي

هسيطيت زاًبيي هحَض ٍ حبثت ثَزى ؾبيط

چٌسگبًِ  ٍ 0/72ضطيت تؼييي  0/521هكبّسُ

هؤلفِّب فكبض ػولىطز ثِ اًساظُ  0/098افعايف

هيقَز هؤلفِّبي هسيطيت زاًبيي هحَض 52/1

هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس ؾبذتبض

زضنس اؾت تغييطات هؤلفِ ي َّـ ؾبظهبًي

زاًف هحَض ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب فكبض

(فكبض ػولىطز) ضا تجييي هيوٌس .ثب تَرِ ثِ

ػولىطز ثِ اًساظُ  0/215افعايف هييبثس ٍ

همساض آهبضُ  Fرسٍل تحليل ٍاضيبًؽ 70/949

ثبلؼىؽ.ثب افعايف يه ٍاحس ػَاهل فطٌّگي ٍ

ثب زضرِ آظازي ( ٍ )4 ٍ 261ؾغح هؼٌبزاضي

حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب فكبض ػولىطز ثِ اًساظُ

 ٍ 0/000همبيؿِ ايي ؾغح هؼٌبزاضي ثب 0/0 5

 0/144افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .هؤحطتطيي

هكبّسُ هيقَز حسالل يىي اظ هؤلفِّبي

هؤلفِ ّبي هصوَض ػجبضتٌس اظ :فطٌّگ ؾبظهبًي

هسيطيت زاًبيي هحَض ضٍي هؤلفِ َّـ

زاًف آفطيي ،ؾبذتبض زاًف هحَض ،ػَاهل

ؾبظهبًي (فكبض ػولىطز) تأحيطگصاض اؾت .ثب

فطٌّگي ،ثؼس ارتوبػي هسيطيت زاًبيي هحَض

تَرِ ثِ رسٍل ضطايت ضگطؾيًَي هكبّسُ
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رسٍل  :4 -4آهبضُ ّبي ذالنِ هسل ،تحليل ٍاضيبًؽ ضگطؾيًَي ،ضطايت ضگطؾيًَي (فكبضػولىطز ثب هؤلفِ ّبي
هسيطيت زاًبيي هحَض)
آمارٌ َاي خالصٍ مدل

ضريب َمبستگي چىدگاوٍ

ضريب تعييه

0/72

0/521

تحليل يارياوس
رگرسيًوي

مجمًعٍ
مربعات

درجٍ آزادي

رگرسيًن

68/757

4

17/189

ماودٌ َا

63/234

261

0/242

كل

131/991

265

ضرايب رگرسيًوي

ضرايب استاودارد وشدٌ

مياوگيه مربعات

آمارٌ F

سطح معىادار

70/949

0/000

ضرايب استاودارد شدٌ
بتا

t

سطح
معىاداري

7/051

0/000

4/735

0/000
0/003

ضرايب

اوحراف ضرايب

عرض از مبدأ

0/932

0/132

فرَىگ سازماوي
داوش آفريه

0/273

0/058

0/318

بعد اجتماعي
مديريت داوايي محًر

0/098

0/033

0/155

2/966

ساختار داوش محًر

0/215

0/054

0/232

3/990

0/000

عًامل فرَىگي

0/144

0/053

0/173

2/702

0/007

ػَال  5پظٍّؾ :آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي

ؾغح هؼٌبزاضي ثب  0/0 5هكبّسُ هيقَز

(وبضثطز زاًف) ثب هسيطيت زاًبيي هحَض زض ثيي

حسالل يىي اظ هؤلفَِّـ ؾبظهبًي وبضثطز

اػضبي ّيأت ػلوي ٍاحسّبي هٌغمِ  8زاًكگبُ

زاًف ضٍي هسيطيت زاًبيي هحَض تأحيطگصاض

آظاز اؾالهي ضاثغِ ٍرَز زاضز؟

اؾت .ثٌبثطايي ضطايت ضگطؾيًَي ًكبى هي

ثطاي پبؾد ثِ ايي ؾَال ضاثغِ ثيي هؤلفِ ّبي

زّس هؤلفِّبي فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف آفطيي،

هسيطيت زاًبيي هحَض ثب هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي

ثؼس فٌي هسيطيت زاًبيي هحَض ،ؾبذتبض زاًف

(وبضثطز زاًف) اظ ضٍـ ضگطؾيَى گبم ثِ گبم

هحَض ٍ ػَاهل تىٌَلَغيىي ضٍي هؤلفِ َّـ

اؾتفبزُ قس .ثب تَرِ ثِ همساض ضطيت ّوجؿتگي

ؾبظهبًي وبضثطز زاًف تأحيطگصاض اؾت .ثِ

چٌسگبًِ  ٍ 0/79ضطيت تؼييي  0/627هكبّسُ

ػجبضت زيگط ثب افعايف يه ٍاحس فطٌّگ

هيقَز هسيطيت زاًبيي هحَض  62/7زضنس

ؾبظهبًي زاًف آفطيي ٍ حبثت ثَزى ؾبيط

اؾت تغييطات هؤلفِي َّـ ؾبظهبًي وبضثطز

هؤلفِّب وبضثطز زاًف ثِ اًساظُ  0/365افعايف

زاًف ضا تجييي هيوٌس .ثب تَرِ ثِ همساض آهبضُ F

هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس ثؼس فٌي

تحليل ٍاضيبًؽ  109/551ثب زضرِ آظازي (261

هسيطيت زاًبيي هحَض ٍ حبثت ثَزى ؾبيط

ٍ  ٍ )4ؾغح هؼٌبزاضي  ٍ 0/000همبيؿِ ايي

هؤلفِّب وبضثطز زاًف ثِ اًساظُ  0/268افعايف
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هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس ؾبذتبض

ثبلؼىؽ .هؤحطتطيي هؤلفِ ّبي هصوَض ثِ تطتيت

زاًف هحَض ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب وبضثطز

ػجبضتٌس اظ :ؾبذتبض زاًف هحَض ،ثؼس فٌي

زاًف ثِ اًساظُ  0/161افعايف هييبثس ٍ

هسيطيت زاًف ،فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف آفطيي،

ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس ػَاهل

ػَاهل تىٌَلَغيىي

تىٌَلَغيىي ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب وبضثطز
زاًف ثِ اًساظُ  0/070افعايف هييبثس ٍ
رسٍل :5- 5آهبضُ ّبي ذالنِ هسل ،تحليل ٍاضيبًؽ ضگطؾيًَي ،ضطايت ضگطؾيًَي (وبضثطز زاًف ثب هؤلفِ ّبي
هسيطيت زاًبيي هحَض)
ضطيت ّوجؿتگي چٌسگبًِ

آهبضُ ّبي ذالنِ هسل

0/79
تحليل ٍاضيبًؽ

هزوَػِ

زضرِ آظازي

هيبًگيي

ضگطؾيًَي

هطثؼبت

ضگطؾيَى

95/564

4

23/891

هبًسُ ّب

56/919

261

0/218

ول

152/483

265

ضطايت ضگطؾيًَي
ػطو اظ هجسأ

ضطايت اؾتبًساضز ًكسُ
ضطايت

اًحطاف ضطايت

0/532

0/132

هطثؼبت

ضطيت تؼييي
0/627

آهبضُ F

ؾغح هؼٌبزاض

109/551

0/000

ضطايت
اؾتبًساضز قسُ

t

ؾغح هؼٌبزاضي

ثتب
4/028

0/000

0/365

0/049

0/396

7/486

0/000

0/268

0/051

0/283

5/293

0/000

ؾبذتبض زاًف هحَض

0/161

0/054

0/162

3/002

0/003

ػَاهل تىٌَلَغيىي

0/070

0/035

0/104

2/006

0/046

فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف
آفطيي
ثؼس فٌي هسيطيت
زاًبيي هحَض

ػَال 6پظٍّؾ :آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي

ثطاي پبؾد ثِ ايي ؾَال ضاثغِ ثيي هؤلفِ ّبي

(ضٍحيِ) ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض زض

هسيطيت زاًبيي هحَض ثط ضٍحيِ (للت) اظ ضٍـ

ثيي اػضبي ّيأت ػلوي ٍاحسّبي هٌغمِ 8

ضگطؾيَى گبم ثِ گبم اؾتفبزُ قس .ثب تَرِ ثِ

زاًكگبُ آظاز اؾالهي ضاثغِ ٍرَز زاضز؟

همساض ضطيت ّوجؿتگي چٌسگبًِ ٍ 0/77
ضطيت تؼييي  0/593هكبّسُ هيقَز،
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هؤلفِّبي هسيطيت زاًبيي هحَض  59/3زض نس

ثِ اًساظُ  0/220افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب

اؾت تغييطات هؤلفِي َّـ ؾبظهبًي( ضٍحيِ )

افعايف يه ٍاحس ثؼس ارتوبػي هسيطيت زاًبيي

ضا تجييي هيوٌس .ثب تَرِ ثِ همساض آهبضُ F

هحَض ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ضٍحيِ (للت)

رسٍل تحليل ٍاضيبًؽ  62/877ثب زضرِ آظازي

ثِ اًساظُ  0/103افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب

( ٍ )6ٍ 259ؾغح هؼٌبزاضي  ٍ 0/000همبيؿِ

افعايف يه ٍاحس فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف آفطيي

ايي ؾغح هؼٌبزاضي ثب  0/0 5هكبّسُ هيقَز

ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ضٍحيِ (للت) ثِ

حسالل يىي اظ هؤلفِّبي هسيطيت زاًبيي هحَض

اًساظُ  0/225افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب

ضٍي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي (ضٍحيِ) تأحيطگصاض

افعايف يه ٍاحس قْطًٍساى زاًف ٍ حبثت

اؾت .ثب تَرِ ثِ رسٍل ضطايت ضگطؾيًَي

ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ضٍحيِ (للت) ثِ

هكبّسُ هيقَز هؤلفِّبي هٌبثغ زاًف،

اًساظُ -0/121وبّف هي يبثس ٍ ثبلؼىؽ.ثب

فطآيٌسّبي ؾبظهبًي زاًف هحَض ،ثؼس ارتوبػي

افعايف يه ٍاحس ػَاهل تىٌَلَغيىي ٍ حبثت

هسيطيت زاًبيي هحَض ،فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف

ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ضٍحيِ (للت) ثِ اًساظُ

آفطيي ،قْطًٍساى زاًف ٍ ػَاهل تىٌَلَغيىي

 0/071افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .هؤحطتطيي

ضٍي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي (ضٍحيِ) تأحيطگصاض

هؤلفِ ّبي هصوَض ثِ تطتيت ػجبضتٌس اظ:هٌبثغ

اؾت.ثِ ػجبضت زيگط ثب افعايف يه ٍاحس هٌبثغ

زاًف ،فطٌّگ ؾبظهبًي زاًف آفطيي،فطآيٌسّبي

زاًف ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ضٍحيِ (للت)

ؾبظهبًي زاًف هحَض ،قْطًٍساى زاًف ،ػَاهل

ثِ اًساظُ  0/214افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب

تىٌَلَغيىي ،ثؼس ارتوبػي هسيطيت زاًبيي

افعايف يه ٍاحس فطآيٌسّبي ؾبظهبًي زاًف

هحَض

هحَض ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ضٍحيِ (للت)
رسٍل :6-6آهبضُ ّبي ذالنِ هسل ،تحليل ٍاضيبًؽ ضگطؾيًَي ،ضطايت ضگطؾيًَي (ضٍحيِ ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت
زاًبيي هحَض)
آهبضُ ّبي ذالنِ هسل

تحليل ٍاضيبًؽ ضگطؾيًَي

ضطيت ّوجؿتگي چٌسگبًِ

ضطيت تؼييي

0/77

0/593

هزوَػِ
هطثؼبت

زضرِ آظازي

هيبًگيي
هطثؼبت

ضگطؾيَى

77/279

6

12/880

هبًسُ ّب

53/054

259

0/205

ول

130/333

265
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62/877
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ضطايت اؾتبًساضز ًكسُ
ضطايت ضگطؾيًَي
ضطايت

اًحطاف
ضطايت

ضطايت اؾتبًساضز قسُ
t

ؾغح هؼٌبزاضي

ثتب

ػطو اظ هجسأ

1/005

0/124

هٌبثغ زاًف

0/214

0/064

0/235

0/220

0/041

0/294

5/400

0/103

0/031

0/164

3/357

0/000

0/225

0/053

0/264

4/236

0/000

قْطًٍساى زاًف

-0/121

0/034

-0/179

-3/571

0/000

ػَاهل تىٌَلَغيىي

0/071

0/032

0/114

2/213

0/028

فطآيٌسّبي ؾبظهبًي زاًف
هحَض
ثؼس

ارتوبػي

زاًبيي هحَض
فطٌّگ ؾبظهبًي
آفطيي

هسيطيت
زاًف

8/096

0/000

3/343

0/001
0/000

ػَال 7پظٍّؾ :آيب ثيي هؤلفِ َّـ ؾبظهبًي

تحليل ٍاضيبًؽ  72/800ثب زضرِ آظازي (259

(ّوبٌّگي ٍ ّوؿَيي) ثب هؤلفِ ّبي هسيطيت

ٍ ٍ )6ؾغح هؼٌبزاض  ٍ 0/000همبيؿِ ايي ؾغح

زاًبيي هحَض زض ثيي اػضبي ّيأت ػلوي

هؼٌبزاضي ثب  0/0 5هكبّسُ هيقَز حسالل يىي

ٍاحسّبي هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز اؾالهي ضاثغِ

اظ هؤلفِّبي هسيطيت زاًبيي هحَض ضٍي هؤلفِ

ٍرَز زاضز؟

ّوبٌّگي ٍ ّوؿَيي تأحيطگصاض اؾت .ثب تَرِ

ثطاي پبؾد ثِ ايي ؾَال ضاثغِ ثيي هؤلفِ ّبي
هسيطيت زاًبيي هحَض ثب ّوبٌّگي ٍ ّوؿَيي
اظ ضٍـ ضگطؾيَى گبم ثِ گبم اؾتفبزُ قس .ثب
تَرِ ثِ همساض ضطيت ّوجؿتگي چٌسگبًِ
 ٍ 0/792ضطيت تؼييي  0/628هكبّسُ هيقَز
هؤلفِّبي هسيطيت زاًبيي هحَض  62/8زضنس

ثِ رسٍل ضطايت ضگطؾيَى هكبّسُ هيقَز
هؤلفِّبي ضّجطي زاًف ،ؾبذتبض زاًف هحَض،
ثؼس فٌي هسيطيت زاًبيي هحَض ،فطآيٌسّبي
ؾبظهبًي زاًف هحَض ،ػَاهل ؾيبؾي ٍ
زضگبُّبي زاًف ضٍي هؤلفِ ّوبٌّگي ٍ
ّوؿَيي تأحيطگصاض اؾت.

اؾت تغييطات هؤلفِي ّوبٌّگي ٍ ّوؿَيي ضا

ثِ ػجبضت زيگط ثب افعايف يه ٍاحس ضّجطي

تجييي هيوٌس .ثب تَرِ ثِ همساض آهبضُ  Fرسٍل

زاًف ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ّوبٌّگي ٍ
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ّوؿَيي ثِ اًساظُ  0/224افعايف هييبثس ٍ

يه ٍاحس ػَاهل ؾيبؾي ٍ حبثت ثَزى ؾبيط

ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس ؾبذتبض زاًف

هؤلفِّب ّوبٌّگي ٍ ّوؿَيي ثِ اًساظُ 0/100

هحَض ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب ّوبٌّگي ٍ

افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس

ّوؿَيي ثِ اًساظُ  0/111افعايف هييبثس ٍ

زضگبُّبي زاًف ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب

ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس ثؼس فٌي هسيطيت

ّوبٌّگي ٍ ّوؿَيي ثِ اًساظُ  0/098افعايف

زاًبيي هحَض ٍ حبثت ثَزى ؾبيط هؤلفِّب

هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .هؤحطتطيي هؤلفِ ّبي هصوَض

ّوبٌّگي ٍ ّوؿَيي ثِ اًساظُ  0/147افعايف

ػجبضتٌس اظ :ؾبذتبض زاًف هحَض ،زضگبُ ّبي

هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف يه ٍاحس

زاًف ،ضّجطي زاًف ،ثؼس فٌي هسيطيت زاًبيي

فطآيٌسّبي ؾبظهبًي زاًف هحَض ٍ حبثت ثَزى

هحَض ،فطآيٌسّبي ؾبظهبًي زاًف هحَض ،ػَاهل

ؾبيط هؤلفِّب ّوبٌّگي ٍ ّوؿَيي ثِ اًساظُ

ؾيبؾي

 0/122افعايف هييبثس ٍ ثبلؼىؽ .ثب افعايف
رسٍل  :7- 7آهبضُ ّبي ذالنِ هسل ،تحليل ٍاضيبًؽ ضگطؾيًَي ،ضطايت ضگطؾيًَي (ّوبٌّگي ٍ ّوؿَيي ثب
هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض)
آهبضُ ّبي ذالنِ هسل
تحليل ٍاضيبًؽ

ضطيت ّوجؿتگي چٌسگبًِ

ضطيت تؼييي

0/79

0/628

هيبًگيي

هزوَػِ هطثؼبت

زضرِ آظازي

ضگطؾيَى

74/971

6

12/495

هبًسُ ّب

44/454

259

0/172

ول

119/425

265

ضگطؾيًَي

ضطايت ضگطؾيًَي

ضطايت اؾتبًساضز ًكسُ
ضطايت

اًحطاف ضطايت

ػطو اظ هجسأ

0/748

0/119

ضّجطي زاًف
ؾبذتبض زاًف
هحَض
ثؼس فٌي هسيطيت
زاًبيي هحَض
فطآيٌسّبي
ؾبظهبًي زاًف

33

هطثؼبت

آهبضُ F

ؾغح هؼٌبزاض

72/800

0/000

ضطايت اؾتبًساضز قسُ
ثتب

t

ؾغح
هؼٌبزاضي

6/262

0/000

0/224

0/046

0/265

4/884

0/000

0/111

0/055

0/126

2/016

0/045

0/147

0/044

0/175

3/352

0/001

0/122

0/041

0/170

3/005

0/003
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هحَض
ػَاهل ؾيبؾي

0/100

0/040

0/129

2/514

0/013

زضگبُ ّبي زاًف

0/098

0/048

0/118

2/021

0/044

ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

زاًكگبُّب زض ّعاضُ ؾَم ًمف اًحهبضي تَليس

ثبتَرِ ثِ رساٍل اضائِ قسُ،ثيي توبهي هؤلفِ

ٍ ذلك زاًف ضا اظ زؾت هيزٌّس ٍ ؾيؿتنّبي

ّبي َّـ ؾبظهبًي اػضبي ّيأت ػلوي ثب

فطا زاًكگبّي هؤؾؿبت هَاظي ثِ تَليس ٍ ذلك

هؤلفِ ّبي هسيطيت زاًبيي هحَض زض ثيي

زاًف رسيس ذَاٌّس پطزاذت ،ثِ تٌبؾت ايي

ٍاحسّبي هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز اؾالهي

تغييطات ًمف اػضبي ّيأت ػلوي ًيع تغييط

(غيطپعقىي) ضاثغِ هخجت ٍ هؼٌبزاضي هكبّسُ

ذَاّس وطز ،اؾتبز ثِ هسيط ؾيؿتن آهَظقي

قسً.تبيذ ايي تحميك ثب پػٍّكْبي ذسازي

هجسل ذَاّس قس وِ ايي ؾيؿتن هتكىل اظ

( ،)2010ؾتبضي لْفطذي ( ،)2007ػعيعي

ٍؾبيل ووه آهَظقي (پػٍّكگطاى ،تَؾؼِ

( )2007تعٍوب ًٍيَا ( ،)2004ضيچبضز (،)2005

زٌّسگبى ضقتِّب ٍ تحَيل گيطًسگبى ثطًبهِّب)

ليجٍَيتع (ّ )2001ورَاًي زاضز .ايي تحميمبت

ؾرت افعاضّب ٍ ووه آهَظقيّبي نَتي ٍ

ثيبًگط آى اؾت وِ تٌْب زؾتطؾي ثِ هٌبثغ زض

تهَيطي (زيؿهّبي ضايبًِاي ٍ ًَاضّبي

ؾبظهبى آهَظقي وبفي ًيؿت ثلىِ تمؿين ٍ

زضؾي) اؾت وِ ثِ تكطيح تغييطات زاًكگبُّب

تجبزل اعالػبت ٍ زاًف ثيي اػضبي ّيأت

هيپطزاظز .زض ؾيؿتن رسيس ًمف اػضبي ّيأت

ػلوي ضطٍضي اؾت .يىي اظ قجبّت پػٍّف

ػلوي نطف ٍلت ووتط ثطاي آهبزُ ؾبظي ٍ

حبضط ثب پػٍّكْبي هصوَض زض ايي اؾت وِ

اضائِ ؾرٌطاًيّبي زضؾي ثطاي گطٍُّبي وخيطي

ظيط ثٌبّبي پيكطفت ٍ تَؾؼِ هسيطيت زاًبيي

اظ زاًكزَيبى هيثبقس ،اؾتبزاى ثبيس ٍلت

هحَض َّ ،ـ ؾبظهبًي ثيبى قسُ اؾت .اظ ايي

ثيكتطي ضا ثطاي تغجيك ذَز ثب ػلَم رسيس

ضٍ،ثب تَرِ ثِ زًيبي اعالػبت ٍ اضتجبعبت ًمف

نطف ًوبيٌس .ثٌبثط اييً ،ظبم آهَظقي ًيع ثطاثط

اػضبء ّيأت ػلوي ثِ ػٌَاى ضوي اؾبؾي

آًچِ وِ هبتؿَزا ٍ آلجطقت اظ َّـ ؾبظهبًي

آهَظـ ػبلي ذغيطتط ثِ ًظط هيضؾس .آًبى

تؼطيفّبيي اضائِ ًوَزًس ،تطويجي اظ اًؿبىّبي

هيتَاًٌس تفىط ذالق ٍ ثسيؼي تَليس ًوبيٌس ٍ ثب

َّقوٌس ٍ هبقيي آالت ٍ ٍؾبيل آهَظقي ٍ

تؼطيف زٍثبضُ هؿبئل هطثَط ثِ زاًكگبُ ٍ

ووه آهَظقي َّقوٌس اؾت وِ ثب تطويت ايي

ؾبظهبًسّي رسيس تزبضة ًمف تؼييي وٌٌسُاي

زٍ ػبهل َّقوٌس زض فطآيٌس تهوينگيطي ٍ

زاقتِ ٍ ثِ هؿبئل هغطح ارتوبػي -فطٌّگي

الساهبت هْن ثطآيٌس لبثل لجَلي هغبثك آًچِ وِ

ثپطزاظًس ٍ آًْب ضا اضظيبثي ٍ زاٍضي ًوبيٌس.

ربهؼِي اهطٍظي اًتظبض زاضز اظ ذَز ثطربي
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ذَاّس گصاقت .ثطاي ايي وبض زٍ گبم اؾبؾي

زض وبض ؾجت اضتمب َّـ ؾبظهبًي

الظم اؾت وِ ػجبضتٌس اظ؛ ًرؿت زض رصة ٍ

هي گطزز.

پصيطـ ًيطٍّبي اًؿبًي ثِ ػٌَاى َّـ اًؿبًي

-

ثب تَرِ ثِ ايٌىِ هؤلفِ ّبي هسيطيت

ؾبظهبى زلت وبفي هجصٍل قَز ٍ ؾپؽ ثطاي

زاًبيي هحَض زض ايي پػٍّف ثط

ًگْساقت ٍ ضٍظ آهس زاًف ايي ًيطٍّب ٍ

اؾبؼ زيسگبُ ًيلي ٍ ًفيؿي

تمَيت حبفظِ ٍ َّـ ؾبظهبًي آًْب آهَظـ

( )1383اؾترطاد قسُ اؾت پيكٌْبز

هساٍم ٍ هْبضتّبي الظم عطاحي گطزز.زض

هي قَز هؤلفِ ّبي زيگطي ثب

ًْبيت ،اثعاضّب ٍ ٍؾبيل آهَظقي ٍ ووه

حؿبؾيت ٍ زلت ثيكتطي ثب

آهَظقي َّقوٌسي وِ اهطٍظُ ّن ثِ لحبػ

ّوفىطي هترههبى ًظبم ػلوي

تؼسز وويت ٍ تٌَع ويفيت ون ًيؿتٌس ،اؾتفبزُ

وكَض ثِ نَضت اؾتبًساضز قسُ

گطزز .ثي گوبى اؾتفبزُي تَأهبى ٍ ثِ وبضگيطي

ايزبز گطزز.

ػبهل َّـ اًؿبًي ٍ َّـ هبقيٌي وِ ثطآيٌس

-

ثب تَرِ ثِ ايٌىِ هؤلفِ ّبي َّـ

ثي تطزيس آى َّـ ؾبظهبًي ذَاّس ثَز حوطُي

ؾبظهبًي ًيع ثط اؾبؼ زيسگبُ

هغلَة هغبثك ّسف ًظبم آهَظقي ثِ ّوطاُ

آلجطقت ( )2003اؾترطاد قسُ،

ذَاّس زاقت.

پيكٌْبز هي قَز ،هؤلفِ َّـ

پیـٌْبدّب

ؾبظهبًي ثبتَرِ ثِ قطايظ ثَهي ٍ

پػٍّكگط ثطاؾبؼ تزبضة ٍ هغبلؼبت نَضت

فطٌّگي وكَض ًيع هؼطفي قَز.

گطفتِ تَنيِ ّبي ظيط ضا هغطح هي وٌس:
-

-

ضطٍضت زاضز هفَْم وبضثطز زاًف

زض ػهط وًٌَي ؾبظهبًْبي آهَظقي

ثطاي اػضبي ّيأت ػلوي ثِ

ثِ ٍيػُ زاًكگبُ ّب ثطاي ّن گبم

نَضت ػولي زض اذتيبض لطاض گيطز.

قسى ثب تغييط ٍ تحَالتي وِ زض

-

ؾطهبيِ گصاضي ثط ضٍي اػضبي

رْبى ضخ هي زّس پيكٌْبز هي گطزز

ّيأت ػلوي زض ضاؾتبي ايزبز

وِ اظ َّـ ؾبظهبًي ذَز ثْطُ هٌس

ؾبظهبًي ذالق نَضت گيطز .ظيطا

گطزًس .ثب اؾتفبزُ اظ ٍITقٌبؾبيي

چٌيي ؾبظهبًْبيي ًيبظ آيٌسُ وكَض

اضظقْبي اضتجبعبت الىتطًٍيىي ٍ ضٍ

هي ثبقٌس .ثب اضائِ ذسهبت ػوَهي،

زض ضٍ ،ايزبز قأى ٍاحتطام ثطاي

وبض گطٍّي ،گطزـ قغلي ،اهٌيت

نبحجبى زاًفّ ،وىبضي ٍ ّوسلي

قغلي ،لبثل زؾتطؼ ثَزى اػضبي
ّيأت ػلوي ٍ هسيطاى زاًكگبُ،
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-

اؾتمجبل اظ تغييط ٍتحَل هي تَاى

اظ آًزبيي وِ زاًكگبُ ّبي آظاز وكَض ايطاى ثِ

ؾبظهبى ذالق ايزبز ًوَز.

ؾَي پبؾرگَيي ثِ ًيبظّبي ضٍثِ ضقس ٍ هتغيط

ثطگعاضي ّوبيف ّب ٍ ؾويٌبضّبي

هحيغي ٍ افعايف لبثليت آًْب زض اؾتفبزُ هؤحط

گًَبگَى زض ظهيٌِ َّـ ؾبظهبًي ٍ

اظ توبهي ؾطهبيِ ّبي فىطي هَرَز ٍ زض

هسيطيت زاًبيي هحَض زض ٍاحسّبي

زؾتطؼ پيف هي ضًٍس ثْتط اؾت ايي پػٍّف

هٌغمِ  8زاًكگبُ آظاز اؾالهي ،تب

زض توبهي هٌبعك زاًكگبُ آظاز ثطضؾي قَز تب ثِ

اظايي عطيك ثب فلؿفِ َّـ ؾبظهبًي

غٌبي ايي هَضَع افعٍزُ گطزز.

ٍ هسيطيت زاًبيي هحَض ثِ ذَثي
آقٌب قًَس.
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