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محمدػلی وؼمتی

چکيدٌ
هغبلؼِ حبضط زض ضاؾتبی قٌبؾبيي ٍ تحليل هؤللِّبی تأثيطگصاض ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ٍ
ثِػٌَاى يٌي اظ هغبلؼبت پيفثبيؿت كطايٌس تسٍيي ثطًبهِ پٌدن تَؾؼِ ًكَض اًدبم قسُ اؾت .زض ايي پػٍّف،
ًوًَِای ثطاثط ثب ً 159لط اظ هسيطاى ٍ ًبضقٌبؾبى ؾتبزی ٍ هسيطاى قطًتّبی هؿتوط زض  8پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی
ًكَض ،ثِ پطؾكٌبهِ پػٍّكگطؾبذتِ پبؾد زازُاًس .اظ آًدب ًِ ّسف ايي پػٍّف ،ثطضؾي ًوف پيفثيٌيًٌٌسُ هتـيط
ثطًٍعای هؿتول كطٌّگ ٍ هتـيطّبی زضًٍعای هؿتول هحيظ ،هٌبثغ اًؿبًي ٍ ؾبذتبض ٍ ّوچٌيي تؼييي هيعاى آثبض
هؿتوين ٍ ؿيطهؿتوين ايي هتـيطّب ثط هتـيط زضًٍعای ٍاثؿتِ هسيطيت ثَزُ اؾت ،ثٌبثطايي اظ الگَی تحليل هؿيط اؾتلبزُ
قسُ اؾت .هتـيط ثطًٍعای هؿتول كطٌّگ ثط هتـيط زضًٍعای ٍاثؿتِ هسيطيت ٍ هتـيط زضًٍعای هؿتول هحيظ اثطی
هؼٌبزاض زاقتِ ،اهب ثطای ايي هتـيط اثط هؼٌبزاضی ثط هتـيط زضًٍعای هؿتول هٌبثغ اًؿبًي هكبّسُ ًكسُ اؾت .اظ هيبى
هتـيطّبی زضًٍعای هؿتول ،اثط هتـيطّبی هٌبثغ اًؿبًي ٍ ؾبذتبض ثط هتـيط زضًٍعای ٍاثؿتِ هسيطيت ،هؼٌبزاض هكبّسُ قسُ،
اهب اثط هتـيط هحيظ ثط هسيطيت هؼٌبزاض ًجَزُ اؾت .قبيبى شًط اؾت ًِ زض هسل ًْبيي تدطثي ثِزؾت آهسُ اظ تحليل
هؿيط ،ػبهل حوبيتّب ًؿجت ثِ هسل هلَْهي حصف گطزيسُ اؾت ًِ ايي اهط هيتَاًس ًبقي اظ ًبّف حوبيتّبی
پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی اظ قطًتّبی هؿتوط ًؿجت ثِ هطًع ضقس تؼجيط قَز.
کليدياشٌَا :پارک ػلم ي فىايری؛ مؤظعات کًچک ي متًظط داوػبىيان؛ ديلت؛ داوؽگاٌ ي صىؼت.
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 .1مقدمٍ

اهطٍظُ ،اهتهبز ٍ تَؾؼِ زاًفثٌيبى ثِػٌَاى ضٍيٌطز اؾبؾي تَؾؼِ ٍ ًظبم ّبی اهتهبزی ،زض اؿلت
ًكَضّب اظ خولِ ًكَض هب ،زض هبلت ؾٌس چكناًساظ ثيؿتؾبلِ ًظبم  -ثِ هثبثِ هْنتطيي ؾٌس ثبالزؾتي ٍ
تجيييًٌٌسُ خْتگيطیّبی ًلي چْبض ثطًبهِ تَؾؼِ هلي ٍ -ؾبيط اؾٌبز ثبالزؾتي ًظيط ًوكِ خبهغ ػلوي
ًكَض ٍ ثطًبهِّبی چْبضم ٍ ثطًبهِ پٌدن تَؾؼِ هلي ،هس ًظط هطاض گطكتِ اؾت .ايي قٌل اظ تَؾؼِ ثب
اٍلَيتثركي ثِ ًْبزُّبی زاًكي (ضوٌي ٍ نطيح) ٍ تَؾؼِ ٍ اهتهبز حبنل اظ آى ،ثط ّناكعايي
ًْبزُّبی زاًكي ٍ ؿيطزاًكي زض ًكَض تأًيس هيٍضظز (ًَيؿي .)2002 ،تحون اهتهبز ٍ تَؾؼِ
زاًفثٌيبى ،هؿتلعم قٌلگيطی ًظبم ّبی هلي ػلن ،كٌبٍضی ٍ ًَآٍضی ٍ ،تؼبهالت پَيبی هيبى آًبى اظ
عطين ثطهطاضی اضتجبعبت ٍ ّوٌبضیّبی اثطثرف ؾِ ًْبز تأثيطگصاض زٍلت ،زاًكگبُ ٍ نٌؼت زض ًكَض
ذَاّس ثَز .ؾِ ًْبز كَم ثِهٌظَض ايدبز ٍ گؿتطـ اضتجبعبت هتوبثل ٍ پَيبً ،بگعيط اظ تـييط ٍ زگطزيؿي ثِ
زٍلت ٍ نٌؼت زاًف ٍ زاًكگبُ ًبضآكطيي ّؿتٌس (ّبيٌيال .)2010 ،زاًكگبُ ًبضآكطيي ثِ هثبثِ ؾَهيي
ًؿل اظ زاًكگبُّب ،هـع هتلٌط ٍ ثبظٍی تَاًوٌس تَؾؼِ هجتٌي ثط زاًف هحؿَة هيقَز ًِ ػالٍُثط
كبضؽالتحهيل ًوَزى اكطاز ،هؤؾؿبت ًَچي ٍ هتَؾظ زاًفثٌيبى ضا ًيع اظ عطين حوبيتّبی هبلي ،ذسهبتي ٍ
هكبٍضُ ای اظ زاًكدَيبى زاضای ايسُّبی ًبة ٍ هبثل تدبضیقسى ثٍِيػُ زض حَظُ كٌبٍضیّبی پيكطكتِ ،ثِ
خبهؼِ اضائِ هي ًوبيس .ايي كضبّبی حوبيتي اظ ًبضآكطيٌبى ضا زض زِّّبی اذيط ،تحت ػٌَاى پبضىّبی ػلن ٍ
كٌبٍضی ًبم ًْبزُاًس (آلي 2007 ،؛ ٌّؿَى ٍ ّوٌبضاى.)2005 ،
ثِ تؼجيطی زيگط ،توَيت تؼبهالت زٍلت ،زاًكگبُ ٍ نٌؼتّ ،سكي اؾت ًِ ؾبلّبی هتوبزی زض
ًكَض زًجبل هيقَز ،اهب ثيف اظ يي زِّ اؾت ًِ پسيسُ ًَظَْض پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ،اهيس
زؾتيبثي ثِ آى ضا اكعٍى ؾبذتِ اؾت .زض حبل حبضط ،پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ثِػٌَاى حلوِ ٍاؾظ
هيبى زٍلت ،زاًكگبُ ٍ نٌؼتً ،وف ًليسی زض ظًديطُ تَؾؼِ ػلوي ٍ اهتهبزی ًكَضّب ايلب ًوَزُ ٍ
ًوف ثِؾعايي زض حوبيت اظ ًبضآكطيٌبى ٍ هؤؾؿبت ًَچي ٍ هتَؾظ زاًفثٌيبى ثطػْسُ زاضًس.
ّناًٌَى تؼساز  31پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی زض ًكَض هكـَل ثِ كؼبليت اؾت (هؼبًٍت پػٍّف ٍ
كٌبٍضی ٍظاضت ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍضیّ .)1391 ،سف اؾبؾي ايي هغبلؼِ ،هكتول ثط قٌبؾبيي ٍ
تحليل هؤللِّبی تأثيطگصاض ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض ٍ اضائِ هسلي هٌبؾت زض
ايي ظهيٌِ اؾت.
 .2مباوی وظری ي پيؽيىٍ پصيَػ

اهطٍظُ پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی زض ؾطاؾط خْبى ،پيسايف ٍ ًضح يبكتِاًس تب هطظ ثيي ًَآٍضی ٍ ثبظاض ضا عي
ًٌٌس ٍ ثِػٌَاى هْويعی ثطای تَؾؼِ ػلوي ٍ اهتهبزی ًكَضّب هحؿَة قًَس (ضتيٌَْ ٍ ٌّطيٌؽ.)2009 ،
زٍلتّب ثب ثْطُگيطی اظ ايي ؾبذتبض ،هبزض ذَاٌّس ثَز ،ؾيبؾتّبی ػلوي ٍ اهتهبزی ذَز ضا زض ضاؾتبی حوبيت اظ
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تَؾؼِ زاًف ،كٌبٍضیًَ ،آٍضی ٍ ًبضآكطيٌي اخطا ًوبيٌس (ثيگالضزی .)2008 ،زض حويوت ،پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی،
هطاًع ثيّوتبيي زضٍى يي ًظبم هلي ًَآٍضی هحؿَة هيقًَس ًِ اظ عطين تَؾؼِ ّوٌبضیّبی هيبى
زاًكگبُّب ،آظهبيكگبُّبی پػٍّكي ٍ هؤؾؿبت ًَچي ٍ هتَؾظ هجتٌي ثط زاًف ٍ كٌبٍضی ،كطايٌس تجسيل
ايسُّبی هبثل تدبضیؾبظی ثِ كٌبٍضیّبی ًَآٍضاًِ خْت اضائِ ثِ ثبظاض ضا تؿْيل ٍ تؿطيغ هيًوبيٌس (ليي ٍ
تؿٌگ.)2009 ،
پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی ضا هيتَاى ثِػٌَاى پبيگبّي هلي يب هحلي ثِهٌظَض خصة ،اًتكبض ٍ تَؾؼِ كٌبٍضی
ثٍِيػُ كٌبٍضیّبی ًَ -اظ عطين هتوطًع ؾبذتي ػٌبنط ًليسی چطذِ ًَآٍضی ًظيط پػٍّكگطاى،ًبضآكطيٌبى ٍ ثٌگبُّبی ًَچي ٍ هتَؾظ زاًفثٌيبى زض يي هحيظ هغلَة ثب ثطذَضزاضی اظ حوبيتّبی
ٍيػُ زٍلتي زض ؾبلّبی آؿبظيي كؼبليت ،تؼجيط ًوَز .ثِػجبضت زيگط ،پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی ثِ هدوَػِای
اعالم هيقَز ًِ اظ عطين كطاّن آٍضزى ظهيي ،تأؾيؿبت ظيط ثٌبيي ،آظهبيكگبُّب ٍ ًبضگبُّبی پػٍّكي
هٌؿدن ٍ تؿْيالت ثب ًيليت ثبال ،هَخجبت اختوبع ثٌگبُّبی ًَچي ٍ هتَؾظ ٍ هؤؾؿبت پػٍّكي ضا
زض يي كضبی هتوطًع كطاّن هيآٍضز .ايي هدوَػِّب ًِ اؿلت زض هدبٍضت هطاًع زاًكگبّي ٍ يب
هغتّبی نٌؼتي ٍ اهتهبزی قٌل هيگيطًس ،ضوي ايدبز كضبی هٌبؾت ثِهٌظَض ثْطُهٌسی ثٌگبُّبی
ًَچي ٍ هتَؾظ اظ هَاًيي حوبيتي ٍ ذسهبت پكتيجبًي هتوطًع ،هَخجبت تَؾؼِ ًبضآكطيٌي ٍ تدبضیؾبظی
ًتبيح تحويوبت زاًكگبّي ضا اظ ضّگصض ّناكعايي ًبقي اظ هدبٍضت كيعيٌي ايي ثٌگبُّب ٍ ًيع ًبّف
ّعيٌِّبی ؾطهبيِگصاضی اٍليِ ٍ ّعيٌِّبی خبضی ،كطاّن هيؾبظًس (كي ٍ ّوٌبضاى.)2005 ،
تؼبضيق گًَبگًَي اظ پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی اظ ؾَی نبحتًظطاى اضائِ قسُ اؾت ًِ ٍخَُ
اقتطاى اؿلت آًبى تَؾؼِ هلي ٍ هٌغوِای ،اقتـبلظاييّ ،ناكعايي ،ثطٍتآكطيٌي ٍ ًبًًَي ثِهٌظَض
تَؾؼِ كٌبٍضیّبی ًًَ ٍ ،ظبيط آى اؾت (ضتيٌَْ ٍ ٌّطيٌؽ .)2009 ،زض ايي ضاؾتب ،اًدوي ثييالوللي
پبضىّبی ػلوي ،پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی ضا تدويغ ثْيٌِای اظ قطًتّب ٍ هؤؾؿبت هجتٌي ثط زاًف ٍ
كٌبٍضی هؼطكي هيًوبيس ًِ ثِ ٍؾيلِ هترههيي حطكِای هسيطيت هيقَز ٍ ّسف اؾبؾي آى،
اكعايف ثطٍت زض خبهؼِ اظ عطين اضتوبی كطٌّگ ًَآٍضی ٍ ضهبثتپصيطی زض هيبى قطًتّبی حبضط
زض پبضى اؾت .پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ثِهٌظَض زؾتيبثي ثِ ايي ّسف ،خطيبى زاًف ٍ كٌبٍضی ضا
زض هيبى زاًكگبُّب ،هطاًع پػٍّف ٍ تَؾؼِ ،ثٌگبُّبی ذهَني ٍ زٍلتي ٍ ثبظاض ،ثِ حطًت اًساذتِ
ٍ هسيطيت هيًٌٌس ٍ ضقس قطًتّبی هتٌي ثط ًَآٍضی ضا اظ عطين تَؾؼِ هطاًع ضقس ٍ كطايٌسّبی
ظايكي ،تؿْيل هيًوبيٌس (اًدوي ثييالوللي پبضىّبی ػلوي.)2002 ،
پبضى تحويوبتي اؾتبًلَضزً ،رؿتيي پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی اؾت ًِ زض ؾبل  1951ثب اًسيكِ ّبی كطزضيي تطهي
ٍ زض پبؾد ثِ ًيبظ زاًكگبّيبى ًبضآكطيي ًِ توبيل ظيبزی ثِ تدبضیؾبظی ايسُ ّبی كٌبٍضاًِ ذَز زاقتٌس ،زض ًٌبض
زاًكگبُ اؾتبًلَضز تأؾيؽ گطزيس ٍ ؾپؽ ايي ايسُ زض ؾطاؾط آهطيٌب ٍ اضٍپب ٍ ؾپؽ ؾبيط ًوبط خْبى گؿتطـ
يبكت .زض ايي ضاؾتب ،قْطى ػلوي تؿًََثب ثِػٌَاى اٍليي پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی زض آؾيب هحؿَة هيقَز ًِ زض
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ؾبل  1970زض ًكَض غاپي تأؾيؽ گطزيسّ .نايٌي تؼساز پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی زض ايي هبضُ ثِ ثيف اظ 200
هطًع اكعايف يبكتِ ًِ اؿلت زض زٍ ًكَض غاپي ٍ چيي هتوطًع قسُ اؾت (ليي ٍ تؿٌگ 2009 ،؛ هبًي ٍ پيتطظ،
ً .)2009رؿتيي اهسام اخطايي ثِهٌظَض تأؾيؽ پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی زض ايطاى ثِ ؾبلّبی پبيبًي زِّ 1360
ثبظ هيگطزز .ايدبز هدتوغ تحويوبتي ػهط اًوالة ،هدتوغ تحويوبتي خْبز زاًكگبّي ٍ قْطى تحويوبتي
ًبٍـ ،اظ خولِ ايي تالـّب هحؿَة هيقَز ،اهب قْطى ػلوي تحويوبتي انلْبى ،اٍليي هطًعی اؾت ًِ اظ
ؾبل  1376كؼبليت ذَز ضا آؿبظ ًوَزُ ٍ ٍاخس توبهي ًبضًطزّبی قٌبذتِ قسُ يي پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی اؾت
(ًؼوتي.)2007 ،
هست ًَتبّي پؽ اظ ظَْض ٍ ًضح پسيسُ پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی زض خْبى ،هغبلؼبت پيطاهَى آى ًيع آؿبظ
گطزيسُ اؾت .هبًي ًرؿتيي پػٍّف زض ظهيٌِ ػَاهل هؤثط ثط هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ضا زض ؾبل 1970
زض هبلت ضؾبلِ زًتطی ذَيف زض زاًكگبُ يَتب ثط ضٍی  17پبضى ػلوي ٍ تحويوبتي ايبالت هتحسُ اًدبم زازُ ٍ
هْنتطيي ػَاهل ضا قبهل :تَؾؼِ كطٌّگ ًبضآكطيٌي ،تؼبهالت پَيب هيبى پبضى ٍ زاًكگبُ ،اضتجبط ثب هحيظ ثيطًٍي ٍ
ّوچٌيي ًيليت ذسهبت اضائِ قسُ تَؾظ پبضى قٌبؾبيي ًوَزُ اؾت (هبًي .)1970 ،الٍالِ زض ؾبل  1982زض
تحويوي زيگط زض ايبالت هتحسُ ،ضوي تأييس ػَاهل قٌبؾبيي قسُ زض هغبلؼبت هبًي ،زٍ ػبهل ٍخَز هطًع ضقس
ًبضآهس ٍ ٍخَز حوبيتّبی هبلي ٍ ًبلجسی اظ پبضى ضا هَضز تأًيس هطاض زازُ اؾت .زض ّوبى ؾبلٍ ،يليبهع زض تحويوي
زض اًگلؿتبى ،ػَاهل كطٌّگي ،هَهؼيت هٌبًي ٍ خـطاكيبيي ٍ زؾتطؾي ٍ اضتجبط هؿتوط ًؿجت ثِ ثبظاض ضا ثِػٌَاى
ػَاهل تأثيطگصاض ثط هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ،ثِ هدوَػِ هؤللِّبی كَم اضبكِ ًوَزُ اؾت .هييقبل زض
ؾبل  1983زض پػٍّكي زيگط زض اضتجبط ثب پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ايبالت هتحسُ ،ػَاهل هسيطيت حطكِای ،ؾبذتبض
ٍ كطايٌسّبی هسٍى ٍ قلبف ٍ تؼبهالت پَيب ثب زاًكگبُّبی هٌغوِ ضا ثِػٌَاى ػَاهل اؾبؾي هؤثط ثط هَكويت
پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی هؼطكي ًوَزُ اؾتًٌُ .ؽ زض ؾبل  ،1985ػَاهل هؤثط ثط هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ
كٌبٍضی آهطيٌب ضا قبهلٍ :خَز زاًكگبُ نٌؼتي ٍ ًيطٍی ًبض هترهم زض هٌغوِ ،ثْطُگيطی اظ كٌبٍضیّبی ضٍظ ٍ
ّوچٌيي ٍخَز تدْيعات پػٍّكي ٍ هحيظ ًبضی هغلَة زض پبضى ػٌَاى ًطزُ اؾت (الگط ٍ گلسقتبيي.)1991 ،
ًطی زض پػٍّكي زض ؾبل  1989زض اًگلؿتبى ،هسيطيت حطكِای زض پبضى ضا ثِػٌَاى يي ػبهل هحَضی زض
ايي ظهيٌِ ،هَضز تأًيس هطاض زازُ اؾتً .بضتط زض پػٍّكي ثِ هَاظات هغبلؼِ كَم ،ضوي تأًيس ثط هؤللِّبيي
ًظيط ػبهل هٌبًي ٍ خـطاكيبييٍ ،خَز قجٌِّبی اضتجبعي هلي ٍ ثييالوللي ٍ اضائِ ذسهبت حطكِای تَؾظ
پبضى ،تؼبهالت پَيب ٍ هؿتوط هيبى پبضى ثب هؤؾؿبت آهَظـ ػبلي ٍ پػٍّكي هٌغوِ ضا ثؿيبض حيبتي زاًؿتِ
اؾت .زض ؾبل ّ ،1990يلپطت ػَاهلي ّوچَى ؾيبؾتگصاضی هٌبؾت ٍ هسيطيت ًبضآهس زض ؾغَح هلي،
هٌغوِای ٍ ؾبظهبًي (پبضى) ٍ ّوچٌيي خَ ٍ ضٍحيِ ًبضآكطيٌي حبًن ثط پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی ضا ثِػٌَاى
ػَاهل هؤثط ثط هَكويت آى ثطقوطزُ اؾت .الگط ٍ گلسقتبيي زض ؾبل  1991تَؾؼِ كؼبليتّبی پػٍّكي ٍ
كٌبٍضی زض هٌغوِ ثٍِيػُ كٌبٍضیّبی ثطتط ضا ثِػٌَاى ػَاهل انلي ظهيٌِؾبظ هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ
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كٌبٍضی هغطح ًوَزُاًس ٍ ٍؾتْس ٍ ّوٌبضاى ًيع زض ؾبل  1999ثِ ًتبيح هكبثْي زض ايي ظهيٌِ زض اضتجبط ثب
پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی اًگلؿتبى زؾت يبكتِاًس (الگط ٍ گلسقتبيي.)1991 ،
غاًگ زض ؾبل  ،2004ػَاهل تأثيطگصاض ثط هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض اؾتطاليب ضا زض
ؾِ هدوَػِ ػَاهل كطٌّگ هٌبؾت ،هسيطيت حطكِای ٍ هَهؼيت هٌبًي ٍ خـطاكيبيي زؾتِثٌسی
ًوَزُ اؾت .كطگَؾي ٍ اٍللؿَى زض ؾبل  ،2007ػالٍُثط هؤللِّبی كَمالصًط ،حوبيتّب ٍ اضائِ
ذسهبت آهَظقي زض هؤللِّبی هسيطيت ٍ ًؿت ٍ ًبض ضا اظ خولِ ػَاهل ًليسی هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ
كٌبٍضی هؼطكي ًوَزُاًس .زض ًْبيت ًُِ ،زض تحويوي زض ؾبل  ،2008ػَاهلي ّوچَى ٍخَز
هترههبى تَاًوٌس ،قطًبی ثبلوَُ ٍ ؾبذتبض ٍ كطايٌسّبی پَيب ٍ ّوچٌيي ًعزيٌي ثِ ثبظاض ضا ثِ
ػَاهل قٌبؾبيي قسُ تَؾظ ؾبيط پػٍّكگطاى زض ايي ظهيٌِ اكعٍز (ًُِ.)2008 ،
زض اضتجبط ثب هغبلؼبت زاذلي اًدبم قسُ زض حَظُ ػَاهل هؤثط ثط هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی،
ػليضؿن گصقت ثيف اظ يي زِّ اظ ايدبز ٍ گؿتطـ ايي هطاًع زض ًكَض ،تحويوبت اًسًي زض ايي ظهيٌِ
نَضت پصيطكتِ اؾت ًِ ثِ ثطذي اظ آًبى ثِ اذتهبض اقبضُ هيقَز .هحون زض پػٍّكي زض ؾبل  1385ثب
ػٌَاى "قٌبؾبيي ػَاهل حيبتي هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض" ايي ػَاهل ضا زض ؾِ گطٍُ
ػَاهل هسيطيتي ،حوبيتي ٍ هٌبًي زؾتِثٌسی ًوَزُ اؾت (هحون .)1385 ،ضيبحي زض تحويوي زيگط زض
ؾبل  1386ثب ًبم "ثطضؾي ثبظاض هحلي پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ايطاى" هيعاى تَؾؼِيبكتگي هٌغوِ هيعثبى
پبضى زض ظهيٌِ ػلن ٍ كٌبٍضی ضا ثِػٌَاى ػبهل انلي هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی هغطح ًطزُ اؾت
(ضيبحي .)1386 ،زض ًْبيت ،هبؾويظازُ زض پػٍّكي زض ؾبل  1387تحت ػٌَاى "ػَاهل هؤثط ثط اثطثركي
پبضىّب ٍ هطاًع ضقس ػلن ٍ كٌبٍضی" ػَاهل كَم ضا زض پٌح گطٍُ ػَاهل زضٍىؾبظهبًي ،ػَاهل
ثطٍىؾبظهبًي ،ذظ هكيّبی ؾبظهبًي ،ضكتبض ًبضآكطيٌبًِ ٍ اثطثركي توؿينثٌسی ًوَزُ اؾت (هبؾويظازُ.)1387 ،
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خسٍل  .1ػَاهل هؤثط ثط هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ثطاؾبؼ تحويوبت پيكيي زاذلي ٍ ذبضخي
تحقيقات
پيؽيه

پصيَؽگر

ظال

ػًامل ؼىاظایی ؼدٌ

تحويوبت
زاذلي

هبؾويظازُ

1387

ضيبحي
هحون
ًُِ
كطگَؾي ٍ
اٍللؿَى
غاًگ
ٍؾتْس ٍ ّوٌبضاى
الگط ٍ گلسقتبيي
ّيلپطت
ًطی
ًبضتط
ًٌُؽ

1386
1385
2008
2007

ػَاهل زضٍىؾبظهبًي ،ػَاهل ثطٍىؾبظهبًي ،ذظهكيّبی ؾبظهبًي ،ضكتبض ًبضآكطيٌبًِ ٍ
اثطثركي
هيعاى تَؾؼِيبكتگي هٌغوِ هيعثبى پبضى زض ظهيٌِ ػلن ٍ كٌبٍضی
ػَاهل هسيطيتي ،حوبيتي ٍ هٌبًي
هترههبى تَاًوٌس ،قطًبی ثبلوَُ ٍ ؾبذتبض ٍ كطايٌسّبی پَيب ٍ ّوچٌيي ًعزيٌي ثِ ثبظاض
حوبيتّب ٍ اضائِ ذسهبت آهَظقي زض هؤللِّبی هسيطيت ٍ ًؿت ٍ ًبض

2004
1999
1991
1990
1989
1989
1985

هييقبل
ٍيليبهع
الٍالِ
هبًي

1983
1982
1982
1970

كطٌّگ هٌبؾت ،هسيطيت حطكِای ٍ هَهؼيت هٌبًي ٍ خـطاكيبيي
كؼبليتّبی پػٍّكي ٍ كٌبٍضی زض هٌغوِ ثٍِيػُ كٌبٍضیّبی ثطتط
كؼبليتّبی پػٍّكي ٍ كٌبٍضی زض هٌغوِ ثٍِيػُ كٌبٍضیّبی ثطتط
ؾيبؾتگصاضی ٍ هسيطيت ًبضآهس زض ؾغَح هلي ،هٌغوِ ای ٍ ؾبظهبًي(پبضى) ٍ خَ ًبضآكطيٌي
هسيطيت حطكِای ٍ ًبضآهس زض پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی
ػبهل خـطاكيبيي ،قجٌِّبی اضتجبعي ٍ اضائِ ذسهبت حطكِای ،تؼبهالت پَيب ٍ هؿتوط ثب هحيظ
ٍخَز زاًكگبُ ٍ ًيطٍی ًبض هترهم ،كٌبٍضیّبی ضٍظ ،تدْيعات پػٍّكي ٍ هحيظ ًبضی
هغلَة
هسيطيت حطكِای ،ؾبذتبض ٍ كطايٌسّبی هسٍى ٍ قلبف ٍ تؼبهالت پَيب ثب زاًكگبُّبی هٌغوِ
ػَاهل كطٌّگي ،هَهؼيت هٌبًي ٍ خـطاكيبيي ٍ زؾتطؾي ٍ اضتجبط هؿتوط ًؿجت ثِ ثبظاض
ٍخَز هطًع ضقس ًبضآهس ٍ ٍخَز حوبيتّبی هبلي ٍ ًبلجسی اظ پبضى
تَؾؼِ كطٌّگ ًبضآكطيٌي ،تؼبهالت پَيب ثب زاًكگبُ ٍ هحيظ ٍ ًيليت ذسهبت اضائِ قسُ تَؾظ
پبضى

تحويوبت
ذبضخي

 .3ريغ ؼىاظی پصيَػ

هغبلؼِ حبضط زض ضاؾتبی قٌبؾبيي ٍ تحليل هؤللِّبی هؤثط ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ
كٌبٍضی ًكَض اًدبم گطكتِ ًِ هكتول ثط زٍ ثرف اؾبؾي اؾت .زض ثرف ًرؿت ،ثِهٌظَض ثطضؾي
تدبضة هَكن ثييالوللي زض اضتجبط ثب هؤللِّبی هؤثط ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ،ثب
ثْطُگيطی اظ ضٍـ ثْيًٌِبٍی (هحيظًي) ٍ ثِ قيَُ ًوًَِگيطی ّسكوٌس ٍ ضاّجطزی ،ثِ هغبلؼِ ٍ تحليل
تدبضة ًكَضّبی ايبالت هتحسُ آهطيٌب ،كطاًؿِ ،غاپيً ،طُخٌَثي ٍ هبلعی زض حَظُ پبضىّبی ػلن ٍ
كٌبٍضی پطزاذتِ قسُ اؾت .پؽ اظ آى ،ثِهٌظَض ثطضؾي ٍ هغبلؼِ زاًف اًجبقتِ هَخَز زض حَظُ پبضىّبی
ػلن ٍ كٌبٍضی زض ًكَض ٍ ّوچٌيي قٌبؾبيي هؤللِّبی هؤثط ثط هسيطيت هَكن آًبى ،تؼساز ً 126تبة،
هوبلِ ٍ عطح پػٍّكي زض ايي حَظُ ثب ثْطُگيطی اظ ضٍـ كطاتحليل ٍ ثِ قيَُ توبمقوبضی هَضز ثطضؾي
هطاض گطكتِ اؾت.
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ثط اؾبؼ ًتبيح حبنل اظ ثرف ًرؿت ،هؤللِّبی اؾبؾي ٍ ظيطهؤللِّبی تأثيطگصاض ثط هسيطيت هَكن
پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض قٌبؾبيي گطزيسُ اؾت .قبيبى شًط اؾت ًِ هَكويت پبضىّبی هَضز هغبلؼِ
ثط اؾبؼ اضظيبثيّب ٍ عجوِثٌسی ّبی ازاضُ ًل پبضىّب ٍ هطاًع ضقس ٍظاضت ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍضی تؼييي
گطزيسُ اؾت .ؾپؽ زض ثرف زٍم ايي تحوين ،زيسگبُّبی ًوًَِای ثبلؾ ثط ً 159لط اظ هسيطاى ،هترههبى
ٍ ًبضقٌبؾبى ثرف ؾتبزی ٍ ّوچٌيي ًليِ هسيطاى قطًتّبی هؿتوط زض پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی هَكن
ًكَض ثِ ضٍـ ًوًَِگيطی ّسكوٌس ٍ ضاّجطزی (قٌبؾبيي قسُ ثطاؾبؼ ًتبيح اضظيبثيّبی ازاضُ ًل پبضىّب ٍ
هطاًع ضقس ٍظاضت ػلَم) قبهل قْطى ػلوي -تحويوبتي انلْبى ،پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی يعز ،پبضى ػلن ٍ
كٌبٍضی ذطاؾبى ،پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی گيالى ،پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی پطزيؽ ،پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی كبضؼ،
پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی آشضثبيدبى قطهي ٍ پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی زاًكگبُ تْطاى زض اضتجبط ثب هيعاى تأثيطگصاضی
هؤللِّب ٍ ظيطهؤللِّبی قٌبؾبيي قسُ ،ثب ثْطُگيطی اظ ضٍـ ًوًَِگيطی عجوِای تهبزكي ٍ ثب اخطای
پطؾكٌبهِ پػٍّكگطؾبذتِ گطزآٍضی قسُ ٍ هسل هلَْهي هجتٌي ثط هجبًي ًظطی اػتجبضؾٌدي قسُ اؾت.
ضٍايي اثعاض اًساظُگيطی ايي پػٍّف اظ عطين اضائِ پطؾكٌبهِ پػٍّكگطؾبذتِ ثِ نبحتًظطاى ٍ هترههبى
حَظُ پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی هَضز تأييس هطاض گطكتِ ٍ پبيبئي آى ًيع اظ عطين هحبؾجِ ضطيت آللبی ًطًٍجبخ
تؼييي قسُ اؾت ًِ ايي ضطيت زض ًل ثطاثط ثب  ٍ 0/939ثِ تلٌيي زض ذهَل هؤللِ هسيطيت ثطاثط ثب ،0/793
هؤللِ هٌبثغ اًؿبًي ثطاثط ثب  ،0/801هؤللِ كطٌّگ ثطاثط ثب  ،0/825هؤللِ هحيظ ثطاثط ثب  ،0/817هؤللِ ؾبذتبض ثطاثط
ثب  ٍ 0/786زض ًْبيت هؤللِ حوبيتّب ثطاثط ثب  0/79ثِزؾت آهسُ اؾت .زض اضتجبط ثب ضٍـ تدعيِ ٍ تحليل زازُ ٍ
اعالػبت ،ثِهٌظَض تسٍيي هسل ًْبيي پػٍّف ،پؽ اظ تجييي هسل هلَْهي ،هؤللِّبی هؤثط ثط هسيطيت هَكن
پبضىّب هؿترطج اظ هجبًي ًظطی ٍ پيكيٌِ تحوين ،ثب ثْطُ گيطی اظ ضٍـ تحليل ػبهلي تأييسی ٍ ضگطؾيَى گبم
ثِ گبم تأييس قسُ ٍ هسل هلطٍو ايي پػٍّف هَضز خطح ٍ تؼسيل هطاض گطكتِ اؾت .ؾپؽ هسل ًْبيي ثب
ثْطُگيطی اظ ضٍـ تحليل هؿيط ٍ ثباؾتلبزُ اظ ًطماكعاض  Amosتسٍيي گطزيسُ اؾت.
 .4تحليل دادٌَا ي یافتٍَای پصيَػ

ّوچٌبىًِ پيفتط اقبضُ گطزيس ،هغبلؼِ حبضط هكتول ثط زٍ ثرف انلي اؾت .اٍليي هطحلِ اظ
ثرف ًرؿت قبهل ثْيًٌِبٍی ٍ تطاظيبثي ّسكوٌس تدبضة هَكن ثييالوللي زض حَظُ پبضىّبی ػلن
ٍ كٌبٍضی هكتول ثط ًكَضّبی ايبالت هتحسُ آهطيٌب ،كطاًؿِ ،غاپيً ،طُخٌَثي ٍ هبلعی اؾت.
خسٍل ً 2تبيح ٍ يبكتِّبی حبنل اظ ايي هغبلؼِ ضا اضائِ هيزّس.
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خسٍل  .2هؤللِّبی هؤثط ثط هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَضّبی هَضز هغبلؼِ

زض پبيبى ثرف ًرؿت پػٍّف حبضط ٍ ثطاؾبؼ هغبلؼِ گؿتطزُ هجبًي ًظطی ٍ پيكيٌِ تحوين
ٍ ّوچٌيي ثْيًٌِبٍی ٍ تطاظيبثي ّسكوٌس تدبضة هَكن ثييالوللي زض حَظُ پبضىّبی ػلن ٍ
كٌبٍضی ،هؤللِّبی اؾبؾي ٍ ظيطهؤللِّبی تأثيطگصاض ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی
ًكَض قٌبؾبيي گطزيسُ ًِ ايي هؤللِّب زض خسٍل  4اضائِ قسُ اؾت.
ّوچٌبىًِ زض ايي خسٍل هالحظِ هيقَز ،هؤللِّبی تأثيطگصاض ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی
ًكَض  -قٌبؾبيي قسُ اظ عطين هغبلؼِ گؿتطزُ هجبًي ًظطی ٍ پيكيٌِ پػٍّف ٍ ّوچٌيي ثْيًٌِبٍٍی تدبضة
هَكن ثييالوللي -قبهل كطٌّگ ،هحيظ ،هٌبثغ اًؿبًي ،حوبيتّب ،كٌبٍضی ٍ ؾبذتبض ثَزُ اؾت .ضٍاثظ هيبى
هؤللِّبی قٌبؾبيي قسُ كَم اظ عطين ثطضؾي ٍ هغبلؼِ هسلّبی هلَْهي هَخَز زض ازثيبت هَضَع ثٍِيػُ
هسل اثؼبز ؾبذتبضی ٍ هحتَايي ؾبظهبى تسٍيي قسُ تَؾظ ضيچبضز اِل زَكت ،زض هبلت يي هسل هلَْهي تجييي
گطزيسُ اؾت ًِ قٌل  1ضٍاثظ هيبى ايي هؤللِّب ضا زض هبلت هسل هلَْهي پيكٌْبزی ًكبى هيزّس.
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قٌل  .1الگَی هلَْهي هؤللِّبی هؤثط ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض

زض ثرف زٍم پػٍّف حبضط ،هؤللِّبی انلي ٍ كطػي قٌبؾبيي قسُ هؤثط ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی
ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض زض هبلت پطؾكٌبهِ پػٍّكگطؾبذتِ ثِ تأييس هسيطاى ،هترههبى ٍ ًبضقٌبؾبى ثرف
ؾتبزی ٍ ّوچٌيي ًليِ هسيطاى قطًتّبی هؿتوط زض ّكت پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی هَكن ًكَض ضؾيسُ اؾت.
اعالػبت خوؼيت قٌبذتي ًوًَِ پػٍّف زض خسٍل  3اضائِ قسُ اؾت.
خسٍل ٍ .3يػگي ّبی خوؼيت قٌبذتي ًوًَِ پػٍّف

زازُ ٍ اعالػبت گطزآٍضی قسُ زض ثرف زٍم ايي پػٍّف ثب ثْطُگيطی اظ ضٍـ تحليل ػبهلي تأييسی ٍ
ضگطؾيَى گبم ثِ گبم هَضز تدعيٍِتحليل هطاض گطكتِ ًِ پؽ اظ خطح ٍ تؼسيل هؤللِّبی اؾبؾي ٍ
ظيطهؤللِّبی هتٌبظط ثب آًبى زض هبلت هسل هلَْهي ،زض ًْبيت هسل هلطٍو پػٍّف (قٌل  )2ثِزؾت آهسُ
اؾتً .تبيح تحليل ػبهلي هؤللِّبی هؤثط ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی زض خسٍل  4اضائِ قسُ اؾت.
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خسٍل ً .4تبيح تحليل ػبهلي هؤللِّب ٍ ظيطهؤللِّبی هؤثط ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض
مؤلفٍَای
اظاظی

زیرمؤلفٍَای متىاظر با مؤلفٍَای اظاظی

بار ػاملی

مقادیر
يیصٌ

درصد ياریاوط تبييه
ؼدٌ

هسيطيت

تأًيس ثط اضظيبثي ٍ ثْجَز هؿتوط
ًگبُ ػلوي ٍ پػٍّف هحَض ثطای حل هؿبيل
خلت هكبضًت ٍ ايدبز اهٌبى ضقس ثطای اكطاز
اػتوبز ٍ ثْطُگيطی حساًثطی اظ كٌبٍضیّب
ّسفگصاضی ٍ ثطًبهِضيعی زض اهَض
هٌبثغ اًؿبًي ذالم ٍ يبزگيطًسُ
هٌبثغ اًؿبًي هتؼْس ٍ ٍكبزاض
هٌبثغ اًؿبًي هترهم ٍ تَاًوٌس
كطٌّگ هكَم تـييط ٍ اًؼغبفپصيطی
كطٌّگ هكَم تؿْين زاًف ٍ تدطثِ
كطٌّگ هكتطی هحَضی
كطٌّگ هكَم ًبض تيوي ٍ هكبضًت زض اهَض
يبزگيطی هؿتوط اظ هحيظ
ؾبظگبی ٍ پيف آهبزگي زض ثطاثطهحيظ
زضى پيچيسگي ٍ تحَالت هحيغي
اضتجبط هؿتوط ٍ پَيب ثب هكتطيبى
ؾبذتبض ؾبظهبًي پَيب ٍ هٌؼغق
ّوبٌّگي ٍ ثْطٍُضی زض كطايٌسّب
ؾبظهبًسّي ٍ توؿين ًبض قلبف ٍ هسٍى
حوبيتّبی ثبظاضيبثي ٍ تجليـبتي
حوبيتّبی هبًًَي ٍ حوَهي
حوبيتّبی ػلوي ٍ هكبٍضُ ای
حوبيتّبی ازاضی ٍ هبلي

0/615
0/723
0/809
0/781
0/727
0/804
0/757
0/543
0/706
0/718
0/565
0/639
0/76
0/737
0/623
0/608
0/699
0/779
0/634
0/7
0/717
0/719
0/646

5/044

68/044

4/683

63/423

2/192

43/708

3/27

52/029

2/534

68/628

2/745

54/798

هٌبثغ اًؿبًي

كطٌّگ ؾبظهبًي

هحيظ

ؾبذتبض

حوبيتْب

قٌل  .2الگَی هلطٍو هؤللِّبی هؤثط ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی
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ضٍـ الگَيبثي هؼبزالت ؾبذتبضی ثِهٌظَض ثطضؾي ضٍاثظ ػلّي ثيي هتـيطّب ،ثِ تؼساز ظيبز ًكبًگطّب
(هتـيطّبی هكبّسُ قسُ) حؿبؾيت ظيبزی زاضز ٍ هٌدط ثِ اكعايف ذغب هيقَز ،ثطای ضكغ ايي هكٌل،
هيتَاى اظ ضٍـّبی هرتلق اؾتلبزُ ًطز ًِ يٌي اظ ايي ضٍـّب "تللين گَيِّب "1اؾت .چٌبًچِ
ًكبًگطّب هطتجظ ثب ّن ثبقٌس ،پػٍّكگط هيتَاًس ثط اؾبؼ ايي اضتجبط ،ثِ تللين ٍ ًبّف آىّب ثپطزاظز
(ّبل ،اؾٌط ٍ ؾيٌگطكَؾت .)1999 ،ثب ثْطُگيطی اظ ايي ضٍـ ،ظيطهؤللِّبی انلي (ًكبًگطّب)
هتـيطّبی هسل ّط ًسام ثِ ً 2كبًگط تجسيل قسًس ًِ هجل اظ اخطای هسل هلطٍو ،ثِ ثطضؾي آهبضُّبی
تَنيلي ٍ ّوجؿتگي ثيي ايي هتـيطّب پطزاذتِ قسُ اؾت (خسٍل .)5
خسٍل  .5هيبًگيي ،اًحطاف هؼيبض ٍ ّوجؿتگي ثيي ًكبًگطّبی هسل

* زض ؾغح  0/05زضنس هؼٌبزاض اؾت.
** زض ؾغح  0/01زضنس هؼٌبزاض اؾت.

ثط اؾبؼ ًتبيح اضائِ قسُ زض خسٍل ّ ،5وجؿتگي ثيي ًكبًگطّبی هَخَز زض هسل ،ثِ خع ضاثغِ ثيي
ؾبظگبضی ثب پيچيسگي هحيغي ثب ًكبًگطّبی هتـيطّبی هٌبثغ اًؿبًي ٍ ؾبذتبض ٍ ّوچٌيي ًكبًگطّبی
اضتجبط پَيب ثب هحيظ ٍ هكتطيبى ٍ خلت ّوٌبضی ٍ اهٌبى ضقس ثِ لحبػ آهبضی هؼٌبزاض اؾت .زض ازاهِ ،اظ
عطين ثْطُگيطی اظ ضٍـ الگَيبثي هؼبزالت ؾبذتبضی ،ثِ ثطضؾي ضٍاثظ ػلّي هيبى هتـيطّبی ثطًٍعا ٍ
زضًٍعای هسل هلطٍو حبنل اظ تحليل ػبهلي تأييسی ٍ ضگطؾيَى گبم ثِ گبم ،پطزاذتِ قسُ اؾت .پؽ
اظ ايي هطحلِ ٍ انالح هسل هلطٍو اٍليِ ،هسل ًْبيي تدطثي (قٌل  ،)3ثِزؾتآهسُ اؾت.

1. Item parceling
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قٌل  .3الگَی تدطثي هؤللِّبی هؤثط ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی

ثِهٌظَض پيفثيٌي احتوبل ٍخَز ضاثغِ ثيي هؤللِّبی هؤثط ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ،ثب
تَخِ ثِ يبكتِّب ٍ پيكيٌِ پػٍّكي ،الگَيي ثطگعيسُ قسُ ٍ پؽ اظ اضظيبثي ضٍاثظ هتـيطّب زض هبلت يي هسل ػلّي،
ٍ ؾٌدف هؼٌبزاضی ضٍاثظ ّط يي اظ هتـيطّب ،ثِ ثطآٍضز ضطايت ٍ ًْبيتبً ثطاظـ هسل پطزاذتِ قسُ اؾت .زض هسل
ًظطی ايي پػٍّف ،هتـيط كطٌّگ ثِػٌَاى هتـيط هؿتول ،هتـيطّبی هحيظ ،هٌبثغ اًؿبًي ٍ ؾبذتبض ثِػٌَاى
هتـيطّبی هيبًدي ٍ ،هسيطيت ثِػٌَاى هتـيط ٍاثؿتِ هس ًظط هطاض گطكتِ اؾت .اظ آًدب ًِ ّسف هغبلؼِ حبضط،
ثطضؾي ًوف پيفثيٌيًٌٌسُ هتـيطّبی كطٌّگ ،هحيظ ،هٌبثغ اًؿبًي ٍ ؾبذتبض ٍ تؼييي هيعاى آثبض هؿتوين ٍ
ؿيطهؿتوين ايي هتـيطّب ثط هسيطيت ثَزُ اؾت ،ثٌبثطايي اظ الگَی تحليل هؿيط اؾتلبزُ قسُ اؾت .اثط هتـيطّبی
هؿتول ٍ هيبًدي پػٍّف ثط هسيطيت (هتـيط هيبًدي قبهل هحيظ ،هٌبثغ اًؿبًي ٍ ؾبذتبض ،هتـيط هؿتول قبهل
كطٌّگ ٍ هتـيط ٍاثؿتِ قبهل هسيطيت اؾت) هَضز ثطضؾي هطاض گطكتِ اؾت .ثط اؾبؼ هيعاى  ٍ tؾغَح
هؼٌبزاضی ثِزؾتآهسًُ ،ليِ ضطايت ؾبذتبضی ثِ اؾتثٌبی اثط هتـيط هيبًدي هحيظ ثط هتـيط ٍاثؿتِ هسيطيت،
زاضای تلبٍت هؼٌبزاض ثب نلط ثَزُاًسً .تبيح هطثَط ثِ ٍظىّبی ضگطؾيًَي ٍ هوبزيط ثحطاًي  tزض خسٍل  6اضائِ قسُ
اؾت.
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خسٍل ً .6تبيح هطثَط ثِ ٍظىّبی ضگطؾيًَي ٍ هوبزيط ثحطاًي t
آثار

خطای مؼيار

وعبت بحراوی

ظطح مؼىاداری

اثط كطٌّگ ثط هحيظ
اثط كطٌّگ ثط هسيطيت
اثط كطٌّگ ثط هٌبثغ اًؿبًي
اثط هحيظ ثط هٌبثغ اًؿبًي
اثط هحيظ ثط ؾبذتبض
اثط هحيظ ثط هسيطيت
اثط هٌبثغ اًؿبًي ثط هسيطيت
اثط ؾبذتبض ثط هسيطيت

0/182
0/358
0/105
0/045
0/028
0/268
0/252
0/492

8/434
2/51
-3/192
8/425
6/096
-1/838
5/867
3/314

0/000
0/012
0/001
0/000
0/000
0/066
0/000
0/000

پؽ اظ ثطآٍضز پبضاهتطّب ،ثطاظـ الگَ اًساظُگيطی قسُ اؾت .اظ هدوَع آهبضُّبی ثطاظـ چْبض قبذم ًيٌَيي
ثطاظـ انالح قسُ ( ، (1 AGFIقبذم ًيٌَيي ثطاظـ ( ،)2 GFIضيكِ زٍم هيبًگيي هطثؼبت ذغبی ثطآٍضز
( Chi-Square ٍ )3RMSEAاظ اّويت ثيكتطی ثطذَضزاض ثَزُ اؾتّ .وچٌيي زٍ قبذم ٍ AGFI= 0/929
ّ GFI= 0/968ط اًساظُ ثِ يي ًعزيٌتط قًَس ثطاظـ ًبهل الگَ ضا ثْتط ًكبى هيزٌّس ٍ ًن ثَزى قبذم
 RMSEA= 0/000ثب تَخِ ثِ زض ًظط گطكتي ثبهيوبًسُّب ٍ ذغبّب ،ثِ هٌعلِ هغلَثيت ثطاظـ الگَ اؾت .هْنتطيي
آهبضُ ثطاظـ آهبضُ ذي زٍ اؾت ،ايي آهبضُ هيعاى تلبٍت هبتطيؽ هكبّسُ قسُ ٍ ثطآٍضز قسُ ضا اًساظُگيطی هيًٌس.
ػسم هؼٌبزاضی ايي آهبضُ ثطاظـ الگَ ضا ًكبى هيزّس ًِ زض ايي الگَ اضظـ ذي زٍ ثطاثط ثب  32/085ثب زضخِ آظازی
 35اؾت ًِ ؿيطهؼٌبزاض اؾت ( .)P=0/61ثِػجبضت زيگط ،هسل ثطآٍضز قسُ ثب هسل اًساظُگيطی قسُ تلبٍت هؼٌبزاضی
ًساضز .آثبض هؿتوين ٍ ؿيط هؿتوين هتـيط كطٌّگ ٍ هحيظ ثِػٌَاى هتـيطّبی هؿتول ٍ هيبًدي ثط هتـيط هسيطيت زض
خساٍل  8 ٍ 7اضائِ قسُ اؾت.
خسٍل  .7هحبؾجِ اثطّبی هؿتوين ؿيطهؿتوين كطٌّگ ثط هسيطيت هَكن
ميسان اثر بر اظاض ضرایب بتا

وًع اثر

معير

اثط هؿتوين
اثط ؿيط
هؿتوين

هسيطيت
كطٌّگ
هٌبثغ اًؿبًي
هسيطيت
كطٌّگ
هحيظ
هسيطيت
كطٌّگ
هحيظ
هٌبثغ اًؿبًي
هسيطيت
كطٌّگ
هحيظ
ؾبذتبض
هسيطيت
هدوَع اثطّبی هؿتوين ٍ ؿيط هؿتوين

كطٌّگ

0/62
)-0/24()0/77( ; -0/1848
)-0/56()0/93( ; -0/5208
)0/93()0/83()0/77( ; 0/5944
)0/93()0/82()0/39( ; 0/2974
0/8062

1. Adjusted Goodness of Fit Index
2.Goodness of Fit Index
3. Root Mean Squared Error of Approximation
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خسٍل  : 8هحبؾجِ اثطّبی هؿتوين ٍ ؿيط هؿتوين هحيظ ثط هسيطيت هَكن
وًع اثر
اثط هؿتوين
اثط ؿيط
هؿتوين

معير
هحيظ
هسيطيت
هحيظ
هسيطيت هٌبثغ اًؿبًي
هحيظ
ؾبذتبض
هسيطيت
هدوَع اثطّبی هؿتوين ٍ ؿيط هؿتوين

ميسان اثر بر اظاض ضرایب بتا
-0/56
)0/82()0/77( ; 0/6314
)0/82()0/39( ; 0/3198
0/3912

 .5وتيجٍگيری ي پيؽىُادَا

ّوچٌبىًِ اقبضُ گطزيس ،اؾٌبز ٍ ثطًبهِّبی ثبالزؾتي ًظبم قبهل ؾٌس چكناًساظ ثيؿت ؾبلِ ،1404
ًوكِ خبهغ ػلوي ًكَض ،ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ اهتهبزی ،اختوبػي ٍ كطٌّگي ٍ ّنايٌي ثطًبهِ پٌدن
ؾبظًسگي (تَؾؼِ) ،هؿيط حطًت ٍ تَؾؼِ ًكَض ضا زض ؾبلّبی پيفضٍ ،تَؾؼِ هجتٌي ثط زاًف تؼطيق
ًوَزُاًس .تحون تَؾؼِ هجتٌي ثط زاًف ،ثسٍى ثطذَضزاضی اظ يي اهتهبز زاًفهحَض زض ًكَض ،اهٌبىپصيط
ًرَاّس ثَز .اظ زيگط ؾَ ،ايدبز ٍ گؿتطـ ًظبمّبی هلي (خْبًي) ػلن ،كٌبٍضی ٍ ًَآٍضی ٍ ثطهطاضی
تؼبهالت پَيب هيبى آًبى ،اظ خولِ العاهبت اٍليِ زؾتيبثي ثِ تَؾؼِ ٍ اهتهبز هجتٌي ثط زاًف هحؿَة
هيقَز ًِ ًْبزّبی اؾبؾي تكٌيلزٌّسُ ايي ًظبمّب هكتول ثط ؾِ ًْبز تأثيطگصاض زٍلت ،زاًكگبُ ٍ
نٌؼت ذَاٌّس ثَز.
زض حويوت ،زِّ ّبی هتوبزی اؾت ًِ ثطهطاضی اضتجبط ًبضآهس هيبى زٍلت ،زاًكگبُ ٍ نٌؼت
ّسف انلي زٍلتوطزاى ،زاًكگبّيبى ٍ نٌؼتگطاى ًكَض ثَزُ اؾت ٍ ثب ٍخَز هغبلؼبت ،ثطًبهِّب ٍ
اهساهبت هتؼسز اًدبم گطكتِ زض ايي ظهيٌِ ،كبنلِّب ّوچٌبى ثبهي اؾت .اظ زيگط ؾَ ،ثب تَخِ ثِ
خبيگبُ ثٌگبُّبی ًَچي ٍ هتَؾظ زاًفثٌيبى زض تَؾؼِ ٍ ًْبزيًٌِطزى ًبضآكطيٌي ٍ تؿطيغ كطايٌس
تَؾؼِ ػلوي ،كٌبٍضی ،نٌؼتي ٍ اهتهبزی ًكَضّب ،ثيف اظ يي زِّ اؾت ًِ هطاًعی تحت ػٌَاى
پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی خْت ّسايت ٍ حوبيت اظ ايي ثٌگبُّب زض ػطنِّبی هرتلق ايدبز قسُ ٍ
تحون آضظٍی زيطيٌِ پيًَس زٍلت ،زاًكگبُ ٍ نٌؼت ضا خبى زٍثبضُ ثركيسُ اؾت ،اهب ثِ زاليلي ًظيط
اهتهبز زٍلتي ،ػسم تَؾؼِ كطٌّگ كٌبٍضیًَ ،آٍضی ٍ ًبضآكطيٌي زض خبهؼِ ٍ كوساى ًگبُ هلي ٍ
كطاثركي ثِ ايي هطاًع ٍ ّوچٌيي هَاظیًبضیّب ٍ زٍثبضًُبضیّبی هتَليبى انلي حوبيت اظ
پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ،ػليضؿن گؿتطـ ضٍظاكعٍى هطاًع كَم زض ًكَض ،تحون اّساف ٍ
هأهَضيتّبيكبى ثٍِيػُ زض حَظُ توَيت تؼبهالت ؾِ ًْبز زٍلت ،زاًكگبُ ٍ نٌؼت زض ّبلِای اظ
اثْبم هطاض گطكتِ اؾت.
زض حبل حبضط ،تَؾؼِ پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ثٍِيػُ اظ هٌظط ًيلي ،ثب تَخِ ثِ تأًيس اؾٌبز
ثبالزؾتي ٍ هسيطاى ٍ هؿئَالى ًالى ًظبم ثِ تَؾؼِ ػلوي ٍ كٌبٍضی ثِػٌَاى هحَض انلي تَؾؼِ
ًكَض ،تالـ ثِهٌظَض گؿتطـ ظهيٌِّبی هكبضًت ثرف ذهَني زض هؤللِّبی هرتلق ًظيط
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هؤللِّبی ػلوي ،تحويوبتي ،كٌبٍضی ٍ نٌؼتيً ،يبظ ثبظاض زاذلي ٍ ثبظاض هٌبؾت ًكَضّبی ّوؿبيِ ٍ
هٌغوِ ثطای ذسهبت/هحهَالت زاًفثٌيبى ٍ ذيل ػظين زاًفآهَذتگبى زاًكگبّي ثٍِيػُ زض
ثرف تحهيالت تٌويلي ٍ ...ثؿيبض ضطٍضی اؾت ٍ هيتَاًس ثِػٌَاى يٌي اظ اثطثرفتطيي
ضاٌّبضّبی تَؾؼِ تؼبهالت زٍلت ،زاًكگبُ ٍ نٌؼت هَضز تَخِ ٍ ػٌبيت ؾيبؾتگصاضاى ًالى ًكَض
هطاض گيطز .اهب تَؾؼِ پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ،كطايٌسی اؾت ًِ هب ٌَّظ ثِعَض ًبهل آى ضا زض
ًكَض عي ًٌطزُاين ٍ زض نَضت ثياػتٌبيي ثِ هؿبيل ٍ هكٌالت آًبى ،ايي كطايٌس پَيب هيتَاًس ثِ
يي تدطثِ قٌؿتذَضزُ هلي ثسل قَز .ثٌبثطايي پيكٌْبز هيقَز ضوي آؾيتقٌبؾي ،ثبظًگطی ٍ
ثبظاًسيكي زض اّساف ،هأهَضيتّب ٍ ؾبظًٍبضّبی كؼبليت ايي هطاًع زض زِّ زٍم كؼبليتكبىّ ،وبٌّگي ٍ
توؿينٍظيلِ قلبكي هيبى هتَليبى ّسايت ٍ حوبيت اظ هطاًع كَم زض ًكَض نَضت پصيطز.
زض ايي ضاؾتب ،پػٍّف حبضط ثب ّسف قٌبؾبيي ٍ تحليل هؤللِّبی هؤثط ثط هسيطيت هَكن
پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض نَضت پصيطكتِ اؾت .زض ثرف ًرؿت پػٍّف كَم اثتسا ،هؤللِّب
ٍ ظيطهؤللِّبی تأثيطگصاض ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض اظ عطين هغبلؼِ گؿتطزُ
ازثيبت هَضَع ،هجبًي ًظطی ٍ پيكيٌِ تحوين ٍ ّوچٌيي ثْيًٌِبٍی تدبضة هَكن ثييالوللي
قٌبؾبيي قسُ ٍ اضتجبط ثْيٌِ هيبى آًبى زض هبلت يي هسل هلَْهي (قٌل  )1تجييي گطزيسُ اؾت.
ؾپؽ زض ثرف زٍم ايي پػٍّف ،هؤللِّب ٍ ظيطهؤللِّبی تأثيطگصاض ثط هسيطيت هَكن پبضىّبی
ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض زض هبلت پطؾكٌبهِ پػٍّكگطؾبذتِای ثِ تأييس هسيطاى ،هترههبى ٍ
ًبضقٌبؾبى ثرف ؾتبزی ٍ ّوچٌيي ًليِ هسيطاى قطًتّبی هؿتوط زض ّكت پبضى ػلن ٍ كٌبٍضی
هَكن ًكَض ضؾيسُ اؾت .زازُ ٍ اعالػبت گطزآٍضی قسُ زض ايي هطحلِ اظ عطين تحليل ػبهلي
تأييسی ٍ ضگطؾيَى گبم ثِ گبم هَضز تدعيٍِتحليل هطاض گطكتِ ٍ هؤللِ كٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت
زض ايي هطحلِ ثِػٌَاى هؤللِ هؿتول حصف قسُ ٍ ظيطهؤللِّبی آى زض زيگط هؤللِّبی تأثيطگصاض ثط
هسيطيت هَكن پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض ازؿبم گطزيسُ اؾت .ذطٍخي ايي هطحلِ زض هبلت هسل
هلطٍو پػٍّف (قٌل  )2اضائِ قسُ اؾت .پؽ اظ آى ،اظ عطين تحليل هؿيط ثِ تؼييي ضٍاثظ ثيي
هؤللِّبی اضائِ قسُ زض ايي هسل پطزاذتِ قسُ ٍ زض ًْبيت هسل ًْبيي تدطثي (قٌل  ًِ )3زض آى ثطذي اظ
هؤللِّب ًظيط هؤللِ حوبيتّب ثِ پيكٌْبز الگَيبثي هؼبزالت ؾبذتبضی انالح ٍ حصف گطزيسُ ،حبنل قسُ
اؾت.
ثط اؾبؼ ًتبيح حبنل اظ الگَيبثي هؼبزالت ؾبذتبضی پػٍّف حبضط ،ضطايت ضگطؾيًَي ٍ آهبضُّبی ثطاظـ
ثِزؾت آهسُ ،هتـيط هؿتول كطٌّگ ثط هتـيط ٍاثؿتِ هسيطيت ٍ هتـيط هيبًدي هحيظ اثطی هؼٌبزاض زاقتِ ،اهب ثطای ايي
هتـيط اثط هؼٌبزاضی ثط هتـيط هيبًدي هٌبثغ اًؿبًي هكبّسُ ًكسُ اؾت .ػالٍُثط آى ،اظ هيبى هتـيطّبی هيبًدي ،اثط
هتـيطّبی هٌبثغ اًؿبًي ٍ ؾبذتبض ثط هتـيط ٍاثؿتِ هسيطيت ،هؼٌبزاض هكبّسُ قسُ ،اهب اثط هتـيط هحيظ ثط هسيطيت هؼٌبزاض
ًجَزُ اؾت .ثب تَخِ ثِ هيعاى آهبضُ ذي زٍ ٍ پبييي ثَزى آهبضُ  ،RMSEAچٌيي ًتيدِگيطی هيقَز ًِ الگَ ثطاظـ
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ًبهل ٍ هغلَثي زاقتِ اؾتً .تبيح ٍ يبكتِّبی حبنل اظ پػٍّف حبضط ثب ًتبيح حبنل اظ پػٍّفّبی اًدبم قسُ
تَؾظ هبًي ( )1970زض ضؾبلِ زًتطی ذَيف ثب ػٌَاى "هسلي ثطای ايدبز پبضى پػٍّكي ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ زض هبلت
يي چبضچَة انَل هسيطيتي هٌترت" زاضای ػَاهل هكبثِ ّوچَى كطٌّگ ٍ هحيظ ٍ ثب پػٍّف ثيًَگ خَ ًبًگ
( )2004ثب ػٌَاى اضائِ هسلي ثطای تَؾؼِ اًَاع هرتلق پبضىّبی كٌبٍضی زاضای ػَاهل هكبثِ ّوچَى هسيطيت،
هحيظ ٍ حوبيتّب ٍ ّوچٌيي ثب پػٍّكي ًِ تَؾظ هحون ( )1385ثب ػٌَاى "قٌبؾبيي ػَاهل حيبتي هَكويت
پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ًكَض" اًدبم قسُ زاضای ػَاهل هكبثِ ّوچَى هسيطيت ٍ حوبيتّب ثَزُ اؾت.
ثط اؾبؼ ًتبيح ٍ يبكتِّبی حبنل اظ پػٍّف حبضط پيكٌْبز هيقَز تب هسيطاى ايي حَظُ زض ًكَض:
 ػالٍُثط تأًيس ثط تَؾؼِ ًيلي پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی ،ثِ تَؾؼِ ًوي ٍ ًيلي ؾبيط هطاًع حوبيتًٌٌسُ اظ ًبضآكطيٌبى ٍ ثٌگبُّبی ًَچي ٍ هتَؾظ زض ًكَض ًظيط قْطىّبی ػلوي ،كٌبٍضی ٍ نٌؼتي،
هطاًع ذسهبت ًؿت ٍ ًبض ٍ هدتوغّبی كٌبٍضی ٍ ؾبيط هطاًع هكبثِ ثپطزاظًس - ،زض اضتجبط ثب هؤللِّبی
هؤثط ثط هَكويت پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی -قٌبؾبيي قسُ زض پػٍّف حبضط -اهساهبت ٍ ثطًبهِّبی
ٍيػُای ضا تساضى زيسُ ٍ زض ضاؾتبی ثْجَز آًبى ػول ًوبيٌس - ،الگَّبی هلَْهي ،هلطٍو ٍ تدطثي
تجييي قسُ زض ايي پػٍّف ضا هَضز ػٌبيت زاقتِ ٍ زض اتربش تهويوبت هطثَط ثِ ايي حَظُ ،هؤللِّبی
كَم ضا هس ًظط هطاض زٌّس.
ثب ػٌبيت ثِ ًتبيح حبنل اظ پػٍّف حبضط پيكٌْبز هيقَز تحويوبت گؿتطزُتطی زض هَضَػبت:
آؾيتقٌبؾي ؾيبؾتّب ،اّساف ٍ ثطًبهِّبی ًالى ًكَض زض هؤللِّبی ػلن ،كٌبٍضیًَ ،آٍضی ٍ
ًبضآكطيٌي ،قٌبؾبيي ضاٌّبضّبی تحون ٍ تَؾؼِ ًظبمّبی هلي ػلن ،كٌبٍضی ٍ ًَآٍضی زض ًكَض ،قٌبؾبيي
آؾيتّب ،هَاًغ ٍ هحسٍزيتّبی هَخَز زض هؿيط تَؾؼِ ًبضآكطيٌي زض ًكَض ٍ ّوچٌيي قٌبؾبيي ػَاهل
هؤثط ثط هَكويت ؾبيط هطاًع حوبيت ًٌٌسُ اظ ًبضآكطيٌبى ٍ ثٌگبُّبی ًَچي ٍ هتَؾظ نَضت پصيطز .اظ
هْنتطيي هحسٍزيتّبی تحوين حبضط هيتَاى ثِ خسيس ثَزى هَضَع ٍ پسيسُ پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی
زض ًكَض ٍ ًوجَز هجبًي ًظطی ٍ پيكيٌِ پػٍّكي هطتجظ ،گؿتطزگي خبهؼِ هَضز هغبلؼِ زض ؾغح هلي ٍ
هكٌالت هطثَط ثِ خوغآٍضی اعالػبت ٍ ّوچٌيي ػسم حضَض هسيطاى قطًتّبی هؿتوط زض هحل
قطًت زض ظهبىّبی هطاخؼِ ثِ پبضىّبی ػلن ٍ كٌبٍضی زض ًوبط هرتلق ًكَض اقبضُ ًوَز.
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