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چکیسُ
دس ّضاسُی ػَم ،ایٌتشًت ًمؾ هْن ٍ سٍصافضًٍی دس صًذگی ًَرَاًبى ٍ رَاًبى ایفب هیوٌذ.
ربرثِی ایٌتشًت ثبػج ؿذُ تب ثؼیبسی اص رَاًبى ٍ ًَرَاًبى ثِ ربی تؼبهل ثب ّوؼبالى ٍ
ٍالذیي ،ایٌتشًت سا ثشگضیٌٌذ .ایي ّوٌـیٌی ثب ایٌتشًت ثِ هشٍس صهبى تزشثِی ؿیشیي دس روغ
ثَدى سا اص فشد هیگیشد ٍ هیتَاًذ ثِ اًضٍای ارتوبػی هٌزش ؿَد .هٌبلؼِی حبهش ثِ هٌظَس
تؼییي استجبى هیبى هیضاى اػتفبدُ اص ایٌتشًت ٍ اًضٍای ارتوبػی ًشاحی ؿذُ اػت.
سٍؽ تحمیك هَسد اػتفبدُی ایي پظٍّؾ پیوبیـی ٍ ؿیَُی تحمیك ّوجؼتگی اػت .ربهؼِی
آهبسی ایي تحمیك ولیِی وبسثشاى  15-29ػبلِی وبفیًتّبی ؿْش تجشیض دس هشداد ٍ ؿْشیَس هبُ
ّ 1394ؼتٌذً .تیزِی حبكل اص آصهَى فشهیِّب ًـبى دٌّذُی ٍرَد ساثٌِی هؼٌبداس ثیي
هتغیشّبی ٍهؼیت تأّل ،پبیگبُ التلبدی – ارتوبػی ،هیضاى اػتفبدُ اص ایٌتشًت ،هیضاى اػتفبدُی
ارتوبػی اص ایٌتشًت ٍ ربهؼِپزیشی هزبصی ثِ ػٌَاى هتغیشّبی هؼتمل ٍ اًضٍای ارتوبػی ثِ
ػٌَاى هتغیش ٍاثؼتِی تحمیك اػت .ثِ ػالٍُ ًتبیذ حبكل اص تحلیل سگشػیَى چٌذ هتغیشُی
تحمیك ًـبى هیدّذ وِ  21دسكذ اص تغییشات هتغیش ٍاثؼتِ ،تَػي هتغیشّبی هؼتمل ثبلیهبًذُ
دس هذل (ٍهؼیت تأّل ،هیضاى اػتفبدُ اص ایٌتشًت ،ربهؼِپزیشی هزبصی ٍ پبیگبُ التلبدی –
 -1اػتبد گشٍُ ػلَم ارتوبػی داًـگبُ تجشیض
 -2اػتبدیبس گشٍُ ػلَم ارتوبػی داًـگبُ تجشیض
 -3وبسؿٌبع اسؿذ گشٍُ ػلَم ارتوبػی داًـگبُ تجشیض
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ارتوبػی) تجییي هیؿَد.
ٍاصگاى کلیسی :اًضٍای ارتوبػی ،ربهؼِپزیشی هزبصی ،ایٌتشًت.

هقسهِ ٍ تیاى هغألِ
ربهؼِ ؿٌبػی اص ثذٍ تَلذ تالؽ خَد سا هلشٍف آى داؿتِ اػت تب سٍاثي ٍ استجبًبت
هیبى اًؼبًْب سا دس دٍساى رذیذ هَسد هٌبلؼِ لشاس دّذ ٍ ًمؾ تحَالت رذیذ ٍ پیذایؾ
تىٌَلَطیّب ،ؿْشًـیٌی ّب ٍ ثَسٍوشاػی سا ثش صًذگی ارتوبػی هَسد هٌبلؼِ لشاس دّذ.
صًذگی ارتوبػی ّوبى سٍاثي ٍ استجبًبت هیبى اًؼبًْبػت .اكَالً ارتوبع چیضی ثیؾ اص
تؼلمبت ٍ تؼْذات هـتشن ًؼجتبً پبیذاس ثیي افشاد ٍ ثب پـتَاًِی تؼبهالتی گشم ًیؼت.

اهشٍصُ ووتش وؼی دس ایي گضاسُ ؿه هیوٌذ وِ رْبى ٍاسد ػلش تبصُای ؿذُ وِ ًوبد آى
اّویت یبفتي اًالػبت اػت .ثؼیبسی اص اًذیـوٌذاى ٍ كبحتًظشاى ػلَم ارتوبػی ثش
ایي ثبٍسًذ وِ تشویت ٍ ّوگشایی فٌبٍسیّبی استجبًی ٍ تزذیذ ػبختبس ًظبم
ػشهبیِداسی دس دِّّبی اخیش ،هب سا ٍاسد ػلش ٍ ربهؼِی تبصُای وشدُ اػت .داًیل ثل
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آى سا ربهؼِی فشاكٌؼتی ،هبًَئل وبػتلض ،2ربهؼِی ؿجىِای ٍ تبدائَ ئَهِ ػبئَ 3آى سا
ربهؼِی اًالػبتی ًبهیذُ اػت (سفؼت ربُ ٍ ؿىَسی .)1 :1387 ،اهشٍصُ اًالػبت دس
توبم كَس خَد ثِ ووه ؿجىِ ّبی اًفَسهبتیه ثب ػشػتی ثیؾ اص پیؾ دس دػتشع اػت.
اهشٍصُ ثِ ػلت پیـشفتّبی چـوگیش دسثبسُی ٍػبیل استجبًی هبًٌذ :تلفي ،سادیَ،
تلَیضیَى ،ایٌتشًت ٍ تلفي ّوشاُ ،استجبى گیشی ثؼیبس ػْل ،ػشیغ ٍ ثذٍى هحذٍدیت
رغشافیبیی ؿذُ اػت ،ثِ ًَسی وِ دًیبی وًٌَی ثِ ػلش استجبًبت ؿْشت یبفتِ اػت .ثِ
ووه ٍػبیل استجبًی هی تَاى دس ّش لحظِ تبصُتشیي خجشّب ٍ تفؼیشّب سا ثِ ًَس ٍػیغ
ٍ دلیك دس اختیبس هیلیَىّب هخبًت دس توبم ًمبى رْبى لشاس داد .ظَْس تلفي ّوشاُ،
تلَیضیَى هبَّاسُای ٍ ایٌتشًت ثِ ایي هؼٌبػت وِ استجبى اص یه ًمٌِی دًیب ثِ ًمٌِی
دیگش ثِ گًَِای هزبصی حبلت ّوضهبى داسد (راللی ٍّوىبساى.)20 :1390،
1 - Daniel Bell
2 - Manuel Castells
3 -Tada Umesao
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تحَل دس حَصُّبی استجبًی هشَّى پیـشفتّبی خیشُوٌٌذُی ثـش دس حَصُّبی ػلَم
وبهپیَتش ،ػختافضاس ٍ ًشم افضاس ٍ داًؾ فٌبٍسی اًالػبت ٍ استجبًبت اػت .اػتفبدُ اص
تىٌَلَطی ّبی ًَیي اص تلفي گشفتِ تب تلَیضیَى ٍ ایٌتشًت ،هَرت ؿذُاًذ تب غلجِ ثش
فبكلِی فیضیىی ٍ تفبٍتّبی صهبًی آػبىتش ٍ استجبى هیبى فشدی ٍ یب اص ًشیك
سػبًِّبی استیبى روؼی ثشای هشدم هٌبػت ٍ ساحتتش گشدد .ثِ ًظش هیسػذ دس همبیؼِ
ثب سػبًِ ّبی الىتشًٍیىی ،ایٌتشًت ثِ هیضاى ٍػیؼی دس رْبى استجبًبت اهشٍص گؼتشؽ
یبفتِ اػت (ثْبس ٍ حبری هحوذی  .)164 :1386اگش ثگَیین ایٌتشًت ثِ ػٌَاى هْنتشیي
ٍ تأ حیشگزاستشیي اثضاس ٍ سػبًِ ثخلَف دس ًؼل رَاى اهشٍص رْبى اػت ،ػخٌی ثِ
گضاف ًگفتِ این .اص صهبًی وِ ایي تىٌَلَطی ٍاسد فوبی صًذگی اًؼبى ؿذُ تب ثِ اهشٍص ،ثِ
یه تىٌَلَطی ثیيالوللی تجذیل ؿذُ اػت .اًؼبًْب ٍ ثِ ًَس خبف ًَرَاًبى ٍ رَاًبى
هیتَاًٌذ ػبػتّب دس همبثل سایبًِ ثٌـیٌٌذ ٍ دس دًیبی ّwwwب ثِ ػیش ٍ ػفش ثپشداصًذ ٍ
ثِ ّیچ ٍرِ ّن گزس صهبى سا احؼبع ًىٌٌذ .داهٌِ ٍ هیضاى اّویت ایي سػبًِی دًیبی
هذسى سا هی تَاى حتی اص سٍی تؼذاد وبسثشاى آى وِ ّش سٍص ثش همذاس آى ًیض افضٍدُ
هیؿَد دسیبفت .وبسثشاى ایٌتشًت ثَیظُ اص ػبل  2000هیالدی سٍ ثِ فضًٍی ثَدُ اػت
ثشای هخبل ،تؼذاد وبسثشاى ایٌتشًت دس آهشیىبی ؿوبلی ثیي ػبلّبی  2000تب 2008
هیالدی 129/6 ،دسكذ افضایؾ یبفتِ اػت ٍ تمشیجبً  74دسكذ روؼیت ایي هٌٌمِ اص
ایٌتشًت اػتفبدُ هیوٌٌذ (ًبّشی گلًَذاًی .)2 – 3 :1390 ،ثِ گضاسؽ سٍاثي ػوَهی ٍ
اهَس ثیي الولل ؿشوت هخبثشات ایشاى ،دس حبلی وِ تؼذاد وبسثشاى ایٌتشًت وـَس دس ػبل
 1384حذٍد  8هیلیَى ٍ ّ 800ضاس ًفش ثَدُ ،ایي سلن دس ػبل  1388ثِ  25هیلیَى ٍ 600
ّضاس وبسثش سػیذُ اػت وِ دس ػبل  1388هشیت ًفَر ایٌتشًت دس وـَس هؼبدل 35
دسكذ ثَدُ اػت .آهبس وبسثشاى دس ػبل  32 ،1390هیلیَى ٍ ّ 696ضاس ًفش ٍ هشیت ًفَر
ایٌتشًت ّن  43دسكذ اػالم ؿذُ اػت ٍ ًجك آهبس اػالم ؿذُ اص ػَی ٍصیش اًالػبت دس
ػبل  47 ،1391دسكذ هشدم ثِ ایٌتشًت دػتشػی داؿتٌذّ .وچٌیي ثش اػبع آخشیي آهبس
اػالم ؿذُ دس ػبل  ،1392ثیؾ اص  40هیلیَى ًفش وبسثش ایٌتشًت دس ایشاى ٍرَد داسًذ وِ
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هشیت ًفَر آى ثیؾ اص  54دسكذ ثشآٍسد ؿذُ اػت (ػبیت اًالعسػبًی ؿشوت
هخبثشات ایشاى.)1392،
ایٌتشًت ثِ هخبثِی یه سػبًِ دس ػبلّبی اخیش ،تْذیذات ثؼیبسی سا ًیض ثِ ّوشاُ داؿتِ
اػت؛ یىی اص تْذیذاتی وِ ثشخی هحممبى ثذاى اؿبسُ داؿتِاًذ آى اػت وِ اػتفبدُ اص
ایٌتشًت ثِ تذسیذ ربیگضیي سٍاثي ٍالؼی اًؼبىّب دس صًذگی سٍصهشُ گشدیذُ ٍ ثِ ًَػی
اًؼبىّب سا دچبس اًضٍای ارتوبػی هیوٌذ (هحؼٌی ٍ ّوىبساى.)73 :1385،
اكٌالح اًضٍای ارتوبػی ثِ ًَس گؼتشدُای هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ ٍلی ثِ ًذست
تؼشیف ؿذُ اػتًٍ .گش ٍ ثبسّلذ )2004(1ایي هفَْم سا ثِ ػٌَاى ػذم ٍرَد توبع ثب
افشاد دیگش تؼشیف وشدُاًذ .تَػؼِی ثیـتش ایي هفَْم هوىي اػت توبیض دٍ رٌجِی
رذاگبًِ ای داؿتِ ثبؿذ :اًضٍای افشاد یب گشٍُّبی ارتوبػی اص ربهؼِی گؼتشدُتش ٍ
رذایی افشاد اص گشٍُّبی ارتوبػی اٍلیِ هبًٌذ خبًَادُ ،دٍػتبى ٍ یب ّوؼبیِّبّ .بتَسى
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(ً )2006ـبى هی دّذ وِ اًضٍای ارتوبػی ؿبهل ثشخی اص ٍیظگیّبی صیش اػت :تٌْبیی،
صًذگی ثِ تٌْبیی ،ػٌَح ون توبعّبی ارتوبػی ،پبییي یب ًجَد حوبیت ارتوبػی ٍ
احؼبع رذای (ٍیىتَس ٍ ّوىبساى.)178 :2009 ،3
ػالٍُ ثش تأ حیش اًضٍای ارتوبػی ثش صًذگی ؿخلی فشد ،اًضٍای ارتوبػی داسای ػَالت
هٌفیای ثشای ٍحذت ٍ حجبت ربهؼِ اػتٌّ .گبهی وِ ثؼیبسی اص وبسثشاى دس یه ربهؼِ
ثیؾ اص حذ دس صًذگی ارتوبػی ؿشوت ًىٌٌذ ،اًؼزبم ٍ ّوجؼتگی آى ربهؼِ تحت تأحیش
لشاس هیگیشد .ثٌبثشایي ،اًضٍای ارتوبػی سا ًویتَاى ثِ ػٌَاى یه هـىل خلَكی تلمی
وشد ثلىِ ثِ ٍهَح یه هؼألِی ػوَهی اػت .اٍل اص ّوِ تأحیشات آى صًذگی ؿخلی
هشدم سا هحذٍد ًویوٌذ ثلىِ ربهؼِ آى سا ثِ ػٌَاى یه ول لوغ هیوٌذ .دٍم :اًضٍای
ارتوبػی هجتٌی ثش ػَاهل فشدی (ؿبیؼتگیّبٍ ،یظگیّب ٍ ؿشایي) ًیؼت ،ثِ ػٌَاى ػلل
فشاؿخلی ٍ فشایٌذّبی ارتوبػی ًیض هیتَاًذ ًـبًِ ؿَد (.)Hortulanus,2006: 26
1 - Wegner and Burholt
2 - Hawthorne
3- Victor
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ثؼیبسی اص هحممبى ٍ هٌتمذاى ارتوبػی ،ایي هؼألِ سا هٌشح هیوٌٌذ وِ ایٌتشًت ،صًذگی
افشاد سا تغییش دادُ اػت اهب دس چگًَگی ایي تغییش ٍ هخجت ٍ هٌفی ثَدى ثیي آًْب اختالف
ًظش ٍرَد داسد (احوذی ٍ ّوىبساى .)38 :1390،دیذگبُّبی هَرَد دس ایي صهیٌِ
(تأ حیشات ایٌتشًت) دس ػِ گشٍُ لبثل ًشح ّؼتٌذ :گشٍُ اٍل هؼتمذًذ وِ دًیبی هزبصی ثِ
تذسیذ ربیگضیي دًیبی ٍالؼی هیؿَد .ایٌتشًت ثِ تغییشات هخجت ووه هیوٌذ .فوبّبی
هزبصی ایي فشكت سا ایزبد هیوٌٌذ وِ ّش فشدی ثتَاًذ َّیت خَد سا هتزلی ػبصد .ثش
ایي اػبع ،ایٌتشًت فشكتی سا ثشای فشاس اص هـىالت هبًٌذ افؼشدگی ،اػتشع ،اهٌشاة
ٍ یب هـىالت استجبى ثب دیگشاى فشاّن هیآٍسد(ٍیضؿفش .)29 :1384،گشٍُ دٍم ثش ایي
ثبٍسًذ وِ ایٌتشًت داسای ًمؾ تىویلی اػت .آًْب هؼتمذًذ لوبٍت دس هَسد ایٌىِ ایٌتشًت
هَرت وبّؾ یب افضایؾ ػشهبیِی ارتوبػی هیؿَد ،دس چْبسچَة صًذگی ؿخلی،
هؼٌب پیذا هیوٌذ .گشٍُ ػَم اػتمبد داسًذ وِ اػتفبدُ اص ایٌتشًت هَرت افَل ػشهبیِی
ارتوبػی ٍ هبًغ تَرِ افشاد ثِ ارتوبع ٍالؼی هیؿَد .پیًَذّبی ایٌتشًتی ثِ ًذست ثِ
تشٍیذ دٍػتی ػویك ٍ اسائِی هٌبثغ غیشهلوَع (هبًٌذ حوبیت ػبًفی) هٌتْی هیؿَد.
وبس ثب ایٌتشًت ًِ تٌْب صهبى پشداختي ثِ ػبیش فؼبلیتّب سا وبّؾ هیدّذ ،ثلىِ تَرِ افشاد
سا اص هحیي اًشاف خَد ثبصهیداسد (احوذی ٍ ّوىبساى.)39 :1390،

ًتبیذ تحمیمبتی هبًٌذ یبًگ ،)1996( 1وشاتّ ٍ 2وىبساى ( ٍ )1998طاى فشاًؼَاٍ 3
ّوىبساى ( )2000وِ تبوٌَى دس ایي صهیٌِ كَست گشفتِ ،ثیبًگش ایي هؼألِ اػت وِ
فٌبٍسیّبی ًَیي استجبًی ٍ دس سأع آىّب ایٌتشًت ،ثِ دلیل ّوِگیش ثَدًـبى تأحیش ثؼیبس
صیبدی ثش ربهؼِ ٍ حَصُ ّبی خلَكی ٍ ػوَهی هشثَى ثِ اًضٍای ارتوبػی افشاد
هی گزاسد ٍ هَرت تغییشات صیبدی دس سٍاثي ثیي افشاد ،وبّؾ سٍاثي ارتوبػی ٍ افضایؾ
سٍاثي هزبصی ثِ ربی سٍاثي ٍالؼی هیؿَد وِ تأحیشات هخجت ٍ یب هخشثی ثش ربی
هی گزاسد .دس ٍالغ اًزبم پظٍّؾ حبهش ثذیي هٌظَس ثَدُ وِ تأحیش هیضاى ٍ ًَع اػتفبدُ اص
1 - Young
2 - Krout
3 - Francios
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ایٌتشًت ثش اًضٍای ارتوبػی وبسثشاى ایٌتشًت ثشسػی ؿَد ٍ ًتبیذ حبكل اص ایي تحمیك
ثتَاًذ دس اًزبم ثشًبهِسیضیّبی اكَلی ٍ ثلٌذهذت هؤحش ثبؿذ.
تؼزیف ٍ تحسیس هَضَع
ّؼتِی اكلی ایي همبلِ سا اًضٍای ارتوبػی تـىیل هیدّذ ٍلی ثب اًذوی دلت دس هؼبًی
ٍ تفبػیشی وِ اص اًضٍای ارتوبػی ثِ ػول آهذُ ،هؼلَم هیؿَد وِ خَد ایي اكٌالع
اهشی ًؼجی اػت .ثب تَرِ ثِ هٌبثغ هختلفی وِ تَػي پظٍّـگش هَسد هٌبلؼِ لشاس گشفتِ
اػت .هحممبى اًضٍای ارتوبػی سا اص دٍ ثؼذ هذ ًظش لشاس دادُاًذ وِ یه ثؼذ هشثَى ثِ
ثؼذ رٌّی ٍ ػبًفی ٍ دیگشی هشثَى ثِ ثؼذ ػیٌی اػت .ثؼذ رٌّی ٍ ػبًفی ّوبى تٌْبیی
اػت ٍ ثِ ٍهؼیت سٍاًی فشد هشثَى هی ؿَد ٍلی ثؼذ ػیٌی یب ثیشًٍی ّوبى اًضٍای
ارتوبػی هَسد ًظش اػت وِ ثِ هؼٌی هحشٍهیت اص توبعّبی ارتوبػی ٍ هحتَایی اػت.
ثِ ًَػی هی تَاى گفت وِ تٌْبیی هشثَى ثِ سٍاًـٌبػی ٍ ثؼذ ػیٌی یب اًضٍای ارتوبػی
هشثَى ثِ ربهؼِؿٌبػی اػت .ثٌبثشایي دس ایٌزب ػَاهل هؤحش ثش ثؼذ ػیٌی ایي هفَْم هَسد
ثشسػی لشاس گشفتِ اػت.
ّذف اكلی ایي همبلِ ثشسػی ساثٌِ ثیي هیضاى ٍ ًَع اػتفبدُ اص ایٌتشًت ٍ ربهؼِپزیشی
هزبصی ثب اًضٍای ارتوبػی اػتّ .وچٌیي ثشسػی اًضٍای ارتوبػی ٍ ػٌزؾ هیضاى
اػتفبدُ اص ایٌتشًت دس هیبى وبسثشاى ٍ استجبى ثیي هتغیشّبی صهیٌِای ٍ اًضٍای ارتوبػی اص
اّذاف دیگش ایي همبلِ اػت.
چارچَب ًظزی تحقیق
اًضٍای ارتوبػی اص حیج هفَْهی دس تمبثل ثب دسگیشی ارتوبػی ،اًؼزبم ارتوبػی ٍ
ػشهبیِی ارتوبػی لشاس داسد ٍ ثب اصخَدثیگبًگی ،احؼبع تٌْبیی ٍ وٌبسُگیشی ًضدیىی
هفَْهی داسد .ثشخی اًضٍای ارتوبػی سا ثب تأویذ ثش ثؼذ رٌّی هَسد تَرِ لشاس هیدٌّذ ٍ
اًفىبن اسصؿی فشد اص اسصؽّبی پزیشفتِ ؿذُی ارتوبػی ٍ هٌلَة ارتوبع ساٍ ،یظگی
اكلی اًضٍای ارتوبػی هیداًٌذ (هحؼٌی ٍ ّوىبساى .)80 :1385،ثشای هخبل ػیوي اًضٍای
ارتوبػی سا ثِ هؼٌبی احؼبع ًشدؿذگی یب سد ؿذى اص ًشف ارتوبع هؼشفی هیوٌذ.
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احؼبع اًضٍای ارتوبػی ٍالؼیتی فىشی اػت وِ دس آى فشد ػذم تؼلك ٍ ٍاثؼتگی ٍ
اًفلبل تبهِای سا ثب اسصؽّبی هشػَم ربهؼِ احؼبع هیوٌذ .دس ایي حبلت ،فشد
ّوچٌیي دا سای اػتمبد ٍ ثبٍس ًبصلی ًؼجت ثِ ػبص ٍ وبس اسصؽگزاسی ٍ ًظبم پبداؽ
ارتوبػی ًیض ّؼت ٍ خَد سا ثب ّش آًچِ وِ اص ًظش ربهؼِ هؼتجش ٍ اسصؿوٌذ اػت،
ّنػمیذُ ٍ ّوؼَ ًویثیٌذ (ًبلجی ٍ ثشصگشی دّذ .)137 :1391،اص ًشف دیگش ثشخی ثِ
رٌجِی ػیٌی پیًَذ ّبی ارتوبػی فشد ثب خبًَادُ ،دٍػتبى ٍ ّوؼبیگبى ًظش داسًذ ٍ اًضٍای
ارتوبػی سا فمذاى ایي سٍاثي تؼشیف هیوٌٌذ؛ ثشای هخبل یَسیه ( )1970هؼتمذ اػت وِ
اًضٍای ارتوبػی ثِ هؼٌبی ػذم ٍرَد پیًَذّبی ارتوبػی دس هیبى افشاد اػت .گبلِ ٍ
ّوىبساى ( )1978دس تؼشیف خَد ثش اّویت ؿجىِّبی ارتوبػی تأویذ هیوٌٌذ؛ دس ایي
صهیٌِ هؼتمذًذ وِ افشاد هٌضٍی لبدس ًیؼتٌذ دس لبلت ؿجىِّبی ارتوبػی اًؼزبم یبثٌذ
(چلجی ٍ اهیش وبفی.)4 :1383،
آًچِ وِ ثبیذ دس ایٌزب ثِ آى تَرِ داؿت ایي اػت وِ اًضٍای ارتوبػی ثب تٌْبیی فشق
داسد .ثیَسدی ٍ ًیىَالع ( )2005هؼتمذًذ تٌْبیی هفَْهی اػت وِ ثیـتش صهبًی وِ
اًضٍای ارتوبػی هٌشح هیؿَد اػتٌبد هی ؿَد .ثب ایي حبل ثشای اػتفبدُ اص اًضٍای
ارتوبػی ٍ تٌْبیی ثِ ػٌَاى اكٌالحبت لبثل تؼَین هیتَاًذ گیذوٌٌذُ ثبؿذ .ثشای
حفظ ٍهَح ،تٌْبیی ثبیذ ثِ ػٌَاى حبلت رٌّی ٍ ػبًفی فشد دس ًظش گشفتِ ؿَد دس
حبلی وِ اًضٍای ارتوبػی حبلتی اص هحشٍهیت اص توبعّبی ارتوبػی ٍ هحتَایی اػت؛
ثٌبثش ایي تٌْبیی ثِ ٍهؼیت سٍاًی فشد اؿبسُ داسد ،دس حبلی وِ اًضٍای ارتوبػی هشثَى ثِ
ٍهؼیت ربهؼِؿٌبػی (ٍاثؼتِ ثِ ربهؼِؿٌبػی) اػت .اگشچِ ایي دسػت اػت وِ
اًضٍای ارتوبػی هو ىي اػت ثِ تٌْبیی هٌزش ؿَد (تٌْبیی یه ؿشى الصم ثشای اًضٍای
ارتوبػی ًیؼت) ّش دٍ ؿشایي هیتَاًٌذ رذا اص ّوذیگش ٍرَد داؿتِ ثبؿٌذ ( biordi

ّ .)and Nicholas,2005: 87بحَسى )2006( 1اًضٍای ارتوبػی سا صًذگی ثذٍى ّوذم،
داؿتي ػٌَح پبییي اص توبعّبی ارتوبػی ،حوبیت ارتوبػی ون ٍ احؼبع رذایی اص
1 - Hawthorne
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دیگشاى تؼشیف هیوٌذ (ٍ .)zavaleta et al,2014: 5یلؼَى (ّ )1987ن اًضٍای
ارتوبػی سا ثِ ػٌَاى ػذم توبع ٍ یب تؼبهل هؼتوش ثب افشاد ٍ یب هؤػؼبتی وِ ًوبیٌذُی
رشیبى اكلی ربهؼِ ّؼتٌذ تؼشیف هیوٌذ ( .)Wilson,1987: 60دیالػل)1988( 1
هؼتمذ اػت اًضٍای ارتوبػی ًـبىدٌّذُی ػذم وویت ٍ ویفیت استجبًبت ارتوبػی اػت
( .) zavaleta,2014: 5اگشچِ ّیچ تؼشیف هـخلی اص اًضٍای ارتوبػی ٍرَد ًذاسد
ٍلی هـخلِی ػوَهی آى ػذم ٍرَد ؿجىِّبی ارتوبػی هؼٌبداس اػت .یه تیپَلَطی
اص توبعّبی ارتوبػی ثبیذ ّن ؿبهل اًذاصُ ٍ ّن ویفیت ؿجىِّب ثبؿذ .ایي تیپَلَطی
تـىیل ؿذُ اػت اص -1 :هؤلفِی ارتوبػی  -2هٌغ یب رلَگیشی اص ثشٍص احؼبػبت
ارتوبػی (وؼی وِ توبعّبی ووی داسد ٍلی احؼبع تٌْبیی ًویوٌذ)  -3تٌْبیی (وؼی
وِ توبعّبی هتؼذد داسد ٍلی احؼبع تٌْبیی هیوٌذ)  -4رذا ؿذُ اص ارتوبع (وؼی وِ
داسای یه ؿجىِی وَچه ،احؼبع تٌْبیی ٍ هیل ثِ تغییش دس یه یب ّش دٍی ایي
رٌجِّب داسد) ( .)Hortulanus et al,2006: 37 – 41ثِ اػتمبد فبیي ٍ اػپٌؼش ()2009
اًضٍای ارتوبػی هیتَاًذ ثِ ػٌَاى داؿتي دٍ هـخلِی هتوبیض تؼشیف ؿَد :اًضٍای
ارتوبػی ٍ ػبًفی .اًضٍای ارتوبػی ؿبهل تشویجی اص ػٌَح پبییي تؼبهل ارتوبػی ثب
تزشثِای اص احؼبع تٌْبیی اػت .دس حبلی وِ رٌجِّبی ارتوبػی ػیٌیت سا اًذاصُگیشی
هیوٌٌذ (اغلت ووی) دس حبلی وِ رٌجِّبی ػبًفی ویفیت سا اًذاصُگیشی هیوٌٌذ ( Fine

 .)& Spenser,2009: 9دپبستوبى ػالهتی (ّ )2010ن اًضٍای ارتوبػی سا ثِ ػٌَاى
تؼبهل افشاد دس یه ٍة تؼبهلی اص سٍاثي ولیذی دس رَاهؼی وِ داسای ػبختبس فیضیىی ٍ
ارتوبػی خبف ّؼتٌذ وِ هیتَاًذ تحت تأحیش ًیشٍّبی گؼتشدُی التلبدی ٍ ػیبػی
ثبؿٌذ (.)zavaleta,2014:5
اًضٍای ارتوبػی دس ػِ ػٌح ٍ چْبس الیِ سخ هیدّذ .دس ػٌح فشدی (خشد) ،دس ػٌح
اًزويّب (هیبًِ) ٍ دس ػٌح ربهؼِی ثضسگتش (ػٌح والى) .ثیشًٍیتشیي الیِ ،ارتوبع
اػت وِ فشد احؼبع رذایی یب ػذم پیَػتگی ثب ػبختبسّبی ارتوبػی هیوٌذ .الیِی
1 - Delisle
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ثؼذ ،رذایی اص ػبصهبىّب ٍ ًْبدّبػت ،الیِی ثؼذی رذایی اص هؼتوذاى ،دٍػتبى ،خبًَادُ
ٍ دیگش اؿخبف هْن اػت ٍ آخشیي الیِ دس آخش ،رذایی فشد اص خَد اػت (ًبلجی ٍ
ثشصگشی دّذ.)138 :1391،
اًضٍای ارتوبػی هفَْهی اػت وِ دس ًظشیبت هختلف ربهؼِؿٌبػی اص رولِ
ربهؼِؿٌبػی ؿْشیً ،ظشیِی وٌؾ هتمبثل ًوبدیي ٍ ًظشیِّبی اصخَد ثیگبًگی ثذاى
پشداختِ ؿذُ اػت .دسثبسُی اًضٍای ارتوبػی ٍ تأحیشی وِ اص ًبحیِی تحَالت لشٍى اخیش
پزیشفتِ اػتً ،ظشات ثؼیبس هتفبٍتی اسائِ ؿذُ اػت .ثشخی ؿْشًـیٌی ،كٌؼتی ؿذى ٍ
ثَسٍوشاػی سا ػَاهل توؼیفوٌٌذُی پیًَذّبی ارتوبػی داًؼتِاًذ ٍ ثشخی ػخي اص
پیذایؾ ربهؼِی رذیذ ثب ًَع پیًَذّبی رذیذ ثِ هیبى آٍسدُاًذ (هحؼٌی ٍ ّوىبساى،
 .)80 :1385دس دٍ ػِ دِّی اخیش ثب ظَْس فوبی هزبصی ٍ ثَیظُ ؿجىِّبی ارتوبػی
هزبصی ،دیذگبُّب ٍ ًظشیبت گًَبگًَی دسثبسُی تأحیشات فوبی هزبصی ثش استجبًبت
ػٌتی ٍ چْشُ ثِ چْشُ هٌشح ؿذُ اػت ٍ ایٌىِ آیب سٍاثي هزبصی ربیگضیي سٍاثي
ٍالؼی ؿذُ اػت ٍ اًؼبى سا دچبس اًضٍای ارتوبػی وشدُ ٍ یب ایٌىِ ثبػج افضایؾ
ػشهبیِ ی ارتوبػی ؿذُ اػت؟ ثِ ّویي هٌظَس سٍیىشدّبی هَرَد دس ایي صهیٌِ سا ثِ
ػِ دػتِی ولی سٍیىشدّبی خَؽثیٌبًِ ،سٍیىشدّبی ثذثیٌبًِ ٍ سٍیىشدّبی ٍالغثیٌبًِ
(ًمؾ تىویلی) هیؿَد تمؼین وشد.
سٍیىشد خَؽثیٌبًِ :ایي سٍیىشد ثش ایي ثبٍس اػت وِ دًیبی هزبصی ثِ تذسیذ ربیگضیي
دًیبی ٍالؼی هیؿَد؛ ایٌتشًت ثِ تغییشات هخجت ووه هیوٌذ؛ ایٌتشًت ثب فشاّن آٍسدى
فوبی استجبًی ثشای افشاد داسای ػالیك هـتشن ٍ غلجِ ثش هحذٍدیتّبی هىبى ٍ صهبى،
هَرت تزذیذ حیبت ارتوبػی هیؿَد ،گفتگَّبی آصاد سا سٍاد هیدّذ ،چـناًذاصّبی
چٌذربًجِ سا اسائِ هیدّذ ٍ الذام روؼی سا اهىبىپزیش هیػبصد (ٍیضؿفش .)29 :1384،وبتض
ٍ سایغ دس هٌبلؼبت خَد دسیبفتِ اًذ وِ ایٌتشًت ثِ ربی ایٌىِ تؼبهالت ارتوبػی سا
وبّؾ دّذ ،ثبػج افضایؾ آًْب ؿذُ ٍ ثِ ًَع رذیذی اص ػشهبیِی ارتوبػی هٌزش ؿذُ
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اػت .لیًَگ ٍ لیً 1یض ثش ایي ًمؾ ایٌتشًت تأویذ داسًذ ٍ هؼتمذًذ ثب تىیِ ثش استجبى
هفَْهی وِ پبتٌبم ثیي ویفیت صًذگی ،هـبسوت ارتوبػی ٍ ػشهبیِی ارتوبػی ثشلشاس
هیوٌذ .تحمیمبت گؼتشدُتش ًـبى دادُاًذ وِ اػتفبدُی صیبد اص ؿجىِی وبهپیَتشی ٍ
ایٌتشًت ثِ ًشص چـنگیشی ثش ؿىلگیشی ػشهبیِی ارتوبػی تأحیش هیگزاسد .ایٌتشًت
هیتَاًذ ثِ ٍػیلِی اهىبًبت خَد ،پیًَذ هیبى گشٍُ سا هؼتحىن ًوبیذ ٍ دس ًتیزِ ایي
پیًَذ ،اػتوبد ثیي اػوب ثیـتش هیؿَد (هٌتظش لبئن ٍ تبتبس.)236-235 :1384 ،
سٍیىشد ثذثیٌبًِ :ایي سٍیىشد ثش ایي ثبٍس اػت وِ اػتفبدُ اص ایٌتشًت هَرت افَل
ػشهبیِی ارتوبػی ٍ هبًغ تَرِ افشاد ثِ ارتوبع ٍالؼی هیؿَد .پیًَذّبی ایٌتشًتی ثِ
ًذست ثِ تشٍیذ دٍػتی ػویك ،اسائِی هٌبثغ غیشهلوَع (هبًٌذ حوبیت ػبًفی) ٍ اسائِی
ووهّبی ٍالؼی هٌتْی هیؿَد .وبس ثب ایٌتشًت ًِ تٌْب صهبى پشداختي ثِ ػبیش فؼبلیتّب سا
وبّؾ هیدّذ ،ثلىِ تَرِ افشاد سا اص هحیي اًشاف خَد ثبصهیداسد (احوذی ٍ ّوىبساى،
 .)39 :1390وشات ( ) 1998ثش ایي ثبٍس اػت وِ ػشگشهی ٍ فوبّبی هزبصی ایٌتشًتی،
ػوَهبً ثِ تملیل ػشهبیِی ارتوبػی ،اًضٍا ٍ ثشیذگی اص هـبسوتْبی هحؼَع ٍ ػیٌی
هیاًزبهذ .تشول( )1997اػتذالل هیوٌذ استجبًی وِ دس ایٌتشًت سخ هیدّذ هیتَاًذ
ثشای وبسثشاى ایٌتشًت رزاةوٌٌذُ ثبؿذ ٍ هوىي اػت اص استجبى ػٌتی چْشُ ثِ چْشُ
وبسآهذ تش ثِ ًظش آیذ ٍ ّوچٌیي وبسثشاى ایٌتشًت هوىي اػت اًشطیّبی ػشهبیِی
ارتوبػی خَد سا كشف تَػؼِی رَاهغ هزبصی وٌٌذ تب ثِ ربی رَاهغ رغشافیبیی هحلی
خَد ( .)2002: 329 Wellman & Haythornthwaite,پبتٌبم )1995( 2ثش ایي ثبٍس
اػت وِ اؿتغبل ثب ایٌتشًت ػجت هی ؿَد افشاد ووتش ثِ ولیؼب سفتِ ،ووتش ثب ّوؼبیگبى
خَد دس هَسد هؼبئل هولىتی كحجت وٌٌذ .ووتش ثِ ػوَیت داًٍلجبًِی ػبصهبًْب دسآیٌذ
ٍ هیْوبًی ّبی ؿبم ووتشی ثشگضاس وٌٌذ ٍ ثِ ًَس ولی ووتش ثشای اّذاف ارتوبػی ٍ
ؿْشی دٍس ّن روغ ؿًَذ.
سٍیىشد ٍالغثیٌبًٍِ :لوي ثشای ایٌتشًت دس افضایؾ یب وبّؾ ػشهبیِی ارتوبػی ًمؾ
1 - Leung & Lee
2 - Putnam
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تىویلی لبئل اػت ٍ لوبٍت دس هَسد ایٌىِ ایٌتشًت هَرت وبّؾ یب افضایؾ ػشهبیِی
ارتوبػی هیؿَد دس چْبسچَة صًذگی ؿخق هؼٌب پیذا هیوٌذ .ایٌتشًت دس فشآیٌذ
صًذگی سٍصهشُ ادغبم هی ؿَد ٍ ثِ تذسیذ صًذگی دس ؿجىِّ ،وبًٌذ فؼبلیتّبی خبسد اص
ؿجىِ تلمی هیؿَد .اگشچِ توبع ّبی چْشُ ثِ چْشُ ٍ تلفٌی تذاٍم پیذا خَاّذ وشد،
ٍلی ایي توبعّب دس ًتیزِی ًمؾ ایٌتشًت دس پیًَذ هیبى افشاد حبهش دس هَلؼیتّبی
رغشافیبیی هختلف ٍ ػبصهبىّبی ّنپیوبى تىویل هیؿَد .ایي احتوبل ٍرَد داسد وِ
ًمؾ ایٌتشًت دس حفظ پیًَذّبی هَرَد هؤحشتش اص ًمؾ آى دس ایزبد پیًَذّبی رذیذ
ثبؿذ دس ایي كَست ایٌتشًت تىویل وٌٌذُی ػشهبیِی ارتوبػی خَاّذ ثَد ( wellman

ّ .)et al, 2001: 440وچٌیي ٍلوي ( )2001دٍ گًَِ اػتفبدُ اص ایٌتشًت سا ثشهیؿوبسد:
اػتفبدُی ارتوبػی هخل ایویل ٍ چت ٍ اػتفبدُّبی غیش ارتوبػی هخل ٍةگشدی ٍ داًلَد
هَػیمی ٍ ثبصی .صهبًی وِ ایٌتشًت هشدم سا ثب فؼبلیتّبی غیش ارتوبػی دسگیش هیوٌذ،
حتی ثیـتش اص تلَیضیَى هیتَاًذ آًبى سا اص ارتوبع ،ػبصهبىّب ،هـبسوت ػیبػی ٍ صًذگی
خبًَادگی دٍس وٌذ .دس همبثل صهبًی وِ هشدم اص ایٌتشًت ثشای استجبى ثب دٍػتبى ،خَیـبى
ٍ ػبصهبىّب (دٍس یب ًضدیه) اػتفبدُ هیوٌٌذ ،آًگبُ ایٌتشًت اثضاسی ثشای ػبختي ٍ حفظ
ػشهبیِی ارتوبػی خَاّذ ثَد .تحمیمبت ًـبى دادُاًذ وِ تأحیشات ایٌتشًت یىؼبى ًیؼت
(هحؼٌی ٍ ّوىبساى .)84 :1385 ،ایٌتشًت ٍ ثِ تؼجیش دیگش ؿجىِّبی استجبًبت فشدهذاس
رْبًیً ،مؾ ػوذُای دس تـذیذ تغییشات فشٌّگ ٍ هَرَدیتّبی فشٌّگی ایفب خَاّذ
وشد .ایٌتشًت ػالٍُ ثش آًىِ هحیٌی ثشای تجبدل فشٌّگی هْیب ٍ گزسگبّی ثشای دػتشػی
وبسثشاى ثِ فشٌّگّبی دیگش تذاسن هیوٌذ ،خَد ًَػی فشٌّگ ٍ خشدُ فشٌّگ اػت وِ
ّوِی فشٌّگّب سا دس ثش هیگیشد .ایٌتشًت هحیي ،اثضاس ٍ تؼبهالت خبف خَد سا داسد
وِ ثب هحیي ،اثضاس ٍ تؼبهالت فوبی غیشهزبصی وبهالً هتفبٍت اػت .ایي ثذاى هؼٌبػت
وِ ایٌتشًت ثِ خَدی خَد ٍ ثذٍى دس ًظش گشفتي فشٌّگّبی ثیگبًِای وِ هوىي اػت
یه فشٌّگ خبف ثب آًْب دس استجبى ثبؿذ ،ػبهل هؤحشی دس ایزبد تغییش دسٍىفشٌّگی
اػت .ایٌتشًت ّوجؼتگی «دسٍىگشٍّی» سا وبّؾ هیدّذ ،گفتگَ ثب اػوبی ثیگبًِ سا
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آػبى هیوٌذ ٍ ،دس ًتیزِ استجبًبت «ثشٍى گشٍّی» یب «ثیي گشٍّی» سا تؼْیل هیوٌذ.
ایٌتشًت ثِ افشاد هیذاى هیدّذ تب ػمبیذً ،ظشیبت ٍ اسصؽّبیـبى سا ثِ دیگشاى ػشهِ وٌٌذ
ٍ ثِ ایي تشتیت ثِ آًْب اهىبى هیدّذ وِ ثْتشیي ثْشُ سا اص ایي اثضاس ثجشًذ (هحوَدی ٍ
ّوىبساى.)6 – 7 :1390،
ػالٍُ ثش هَاسد ثبال (ساثٌِ ثیي فوبی ارتوبػی ٍ اًضٍای ارتوبػی) َّث ٍ ٍیلیبهض 1ثیبى
هیوٌٌذ وِ افشاد داسای پبیگبُ التلبدی ارتوبػی ٍ لَهی ً -ظادی هحشٍم ربهؼِ ،ػٌَح
پبییٌی اص اًَاع ػالهت سا ثِ خَد اختلبف هیدٌّذ .ثش اػبع ًظش آًْب ،هحشٍهیتّبی
التلبدی ارتوبػی تخجیت ؿذُ دس ًَل دٍساى صًذگی ،ثِ احتوبل صیبد خٌشات فشاٍاًی
ثشای ػالهت ارتوبػی ایزبد هیوٌٌذ ،ثٌبثشایي ثشسػی ٍ ؿٌبخت دلیك پبیگبُ التلبدی
ارتوبػی فشد دس اٍل دٍساى صًذگی ثشای فْن تفبٍتی هَرَد دس صهیٌِی ػالهت ارتوبػی
اص اّویت خبكی ثشخَسداس اػت .افشاد ًجمِی پبییي ػوذتبً دس حبؿیِّب ٍ هحلِّبیی
صًذگی هیوٌٌذ وِ هحیي فیضیىی هحلِّبی آى دس ػٌح ًبهٌلَثی لشاس داسد ،ػالٍُ ثش
ایي ػٌح ػشهبیِی ارتوبػی پبییي اػت (حبتوی.)20 :1389،
پیؾیٌِی تجزتی
هحؼٌی ،دٍساى ٍ ػْشاثی ( ،)1385تحمیمی سا ثب ػٌَاى «ثشسػی احشات اػتفبدُ اص ایٌتشًت
ثش اًضٍای ارتوبػی وبسثشاى ایٌتشًت دس هیبى وبفیًتّبی ؿْش تْشاى» اًزبم دادُاًذً .تبیذ
ثِ دػت آهذُ اص تحمیك ًـبى هیدّذ وِ صهبى كشف ؿذُ ثشای اػتفبدُ اص ایٌتشًت،
هَرت وبّؾ اًضٍای ارتوبػی ثِ هیضاى هحذٍد هیگشددّ .وچٌیي ایٌتشًت هیتَاًذ ًمؾ
هىولی دس استجبًبت ارتوبػی ایفب ًوبیذ.
دس تحمیمی دیگش ثب ػٌَاى «اػتغشاق دس فوبی هزبصی ٍ ػَاسم فشدی ٍ سٍاًی آى:
پیوبیؾ وبسثشاى رَاى ایٌتشًت دس ؿْش تْشاى» وِ تَػي هحؼٌی تجشیضیَّ ،یذا ٍ اهیذی
( ) 1389دس هیبى وبسثشاى رَاى ایٌتشًت ؿْش تْشاى اًزبم ؿذ 29 ،دسكذ وبسثشاى ،ثِ
ایٌتشًت اػتیبد داؿتٌذ ٍ ّوِی آًْب دسربت هختلفی اص احؼبع هؼف ٍ ًبتَاًی دس اًزبم
1 - Huth and Williams
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اهَس ،ارتوبعگشیضی ،تٌْبیی ٍ اًضٍای ارتوبػی ٍ ػذم توبیل ثِ سٍاثي ٍ تؼبهل ثیي فشدی
سا اص خَد ًـبى دادًذ.
ساثشت وشاٍت ٍ ّوىبساى ( )1998هٌبلؼِای ًَلی ثب ػٌَاى "پبسادٍوغ ایٌتشًت:
تىٌَلَطی ّبی ارتوبػی ثبػج وبّؾ هـبسوت ارتوبػی ٍ ػالهت سٍاًی هیؿًَذ؟"
اًزبم دادًذً .تبیذ ایي تحمیك دس همبلِای هٌتـش ؿذ ٍ وشاٍت ٍ ّوىبساى ًی آى هذػی
ؿذًذ وِ اػتفبدُ اص ایٌتشًت هَرت وبّؾ استجبى فشد ثب خبًَادُاؽ ٍ وَچه ؿذى
حلمِی ارتوبػی پیشاهَى فشد ٍ افضایؾ احؼبع تٌْبیی ٍ افؼشدگی هیگشدد.
ػبًذسص ٍ ّوىبساى ( )2000تحمیمی سا ثب ػٌَاى «ًمؾ اػتفبدُ اص ایٌتشًت دس افؼشدگی ٍ
اًضٍای ارتوبػی ًَرَاًبى» دس یىی اص دثیشػتبىّبی ایبلت فلَسیذا آهشیىب اًزبم دادًذ. .
ًتبیذ حبكل اص ایي تحمیك ًـبى هیدّذ وِ ثیي اػتفبدُی ثبال اص ایٌتشًت ثب ٍهؼیت
التلبدی – ارتوبػی ٍ رٌؼیت افشاد ،ساثٌِی هؼٌبداسی ٍرَد ًذاسد ،اهب ثیي اػتفبدُ ون
اص ایٌتشًت ًؼجت ثِ اػتفبدُ ثبالی افشاد هَسد آصهَى ٍ استجبى ثْتش ثب هبدس ٍ دٍػتبًـبى
ساثٌِی هؼٌبداسی ٍرَد داسد ،ثذیي هؼٌب وِ ّش لذس افشاد اص ایٌتشًت ووتش اػتفبدُ
هیوشدًذ ،ساثٌِ ثْتشی ثب هبدس ٍ دٍػتبى خَد داؿتٌذ.
فزضیِّای تحقیق
ثب ٍاوبٍی ادثیبت پظٍّؾ فشهیِّبی صیش اص دل تئَسیّب ٍ پیـیٌِّبی تزشثی ثبال
اػتخشاد ؿذًذ.
 ثیي هذت صهبى اػتفبدُ اص ایٌتشًت دس ًَل ؿجبًِسٍص ثب اًضٍای ارتوبػی ساثٌِ ٍرَدداسد.
 ثیي هیضاى اػتفبدُی ارتوبػی اص ایٌتشًت ٍ اًضٍای ارتوبػی ساثٌِ ٍرَد داسد. ثیي ربهؼِپزیشی هزبصی ٍ اًضٍای ارتوبػی ساثٌِ ٍرَد داسد. ثیي پبیگبُ التلبدی – ارتوبػی وبسثشاى ایٌتشًت ٍ اًضٍای ارتوبػی ساثٌِ ٍرَد داسد. ثیي هتغیشّبی صهیٌِای هشثَى ثِ وبسثشاى ایٌتشًت (ػي ،رٌغ ٍ ٍهؼیت تأّل) ٍاًضٍای ارتوبػی ساثٌِ ٍرَد داسد.
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رٍػ تحقیق
ایي پظٍّؾ ،اص ًظش ثؼذ صهبًی ،اص صهشُی تحمیمبت همٌؼی اػت ،چشا وِ ٍالؼیت سا دس
یه ثشِّ اص صهبى وٌىبؽ هیوٌذ .اص ًظش ثؼذ ارشایی ایي تحمیك اص دػتِ تحمیمبت
وبسثشدی اػت .دس ایي پظٍّؾ ثش اػبع ًحَُی گشدآٍسی دادُّب ٍ ثب تَرِ ثِ هبّیت
هَهَع ٍ ربهؼِی آهبسی اص سٍؽ پیوبیؾ ارتوبػی اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ ػٌبكش اكلی
سٍؽ یبد ؿذًُ ،وًَِ گیشی ٍ پشػـٌبهِ اػت .ػلت ایي اًتخبة ،وبسآهذی ایي ؿیَُ دس
گشدآٍسی دادُ ّب ،هٌظن ػبختي آًْب ٍ اهىبى ػولیبت آهبسی ثش سٍی آى اًالػبت ٍ
ّوچٌیي هؼبػذ ثَدى ایي سٍؽ ًؼجت ثِ تحلیل دلیك ثَدُ اػت.
دس پظٍّؾ حبهش ربهؼِی آهبسی ،ولیِی افشاد اػن اص هشداى ٍ صًبى ػٌیي 29-15
ػبلِای ّؼتٌذ وِ دس خبًِ ثِ ایٌتشًت دػتشػی ًذاسًذ ٍ ثشای اػتفبدُ اص ایٌتشًت ثِ
وبفیًتّب هشارؼِ هیوٌٌذ .ثِ دلیل ًبهـخق ثَدى حزن ربهؼِی آهبسی ،اص ثشآٍسد ٍ
تؼییي حزن خَدداسی ؿذُ ٍ ً 367فش سا ثِ كَست لوبٍتی ٍ ّذفوٌذ ثِ ػٌَاى ًوًَِ
اًتخبة وشدین .ثذیي تشتیت دس اثتذا تَصیغ رغشافیبیی وبفیًتّب دس ػٌح ؿْش تجشیض دس
ًظش گشفتِ ؿذ .ثشای ایي وبس تجشیض ثِ  10هٌٌمِ (هٌبًك  10گبًِی ؿْشداسی) تمؼین ؿذ.
ػپغ ثب تَرِ ثِ هٌبثغ هَرَد دسثبسُی اًالػبت وبفیًتّب (اتحبدیِی وبفیًتّب)
فْشػتی اص وبفیًت ّبی ّش هٌٌمِ ؿٌبػبیی ؿذ ٍ ػپغ اص ّش هٌٌمِ چْبس یب پٌذ
وبفیًت ثِ كَست ّذفوٌذ اًتخبة گشدیذ ٍ وبسثشاى وبفیًتّب ثِ ًَس اتفبلی ثشای
تىویل پشػـٌبهِ اًتخبة ؿذًذ .صهبى تىویل پشػـٌبهِّب هشداد ٍ ؿْشیَس هبُ ٍ 1394
ػبػت تىویل دس ػِ ًَثت لجل اص ظْش ،ثؼذ اص ظْش ٍ ؿتّب دس ػشاػش ّفتِ كَست
پزیشفت ٍ پشػـٌبهِّب ثِ كَست خَدارشا تىویل ؿذًذ.
تؼزیف هفَْهی ٍ ػولیاتی هتغیزّای تحقیق
هستسهاى اعتفازُ اس ایٌتزًت
تؼشیف هفَْهی :ثِ هذتصهبًی وِ وبسثش دس ًَل ؿجبًِسٍص ثشای اػتفبدُ اص ایٌتشًت
كشف هیوٌذ ،اؿبسُ هیوٌذ.
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تؼشیف ػولیبتی :ثشای ػٌزؾ ایي هتغیش اص یه ػؤال ثبص اػتفبدُ ؿذ وِ ًی آى اص
وبسثشاى خَاػتِ ؿذ تب هیضاى اػتفبدُ اص ایٌتشًت سا دس ًَل ؿجبًِسٍص ثٌَیؼٌذ وِ ػٌح
ػٌزؾ آى فبكلِای اػت.
اعتفازُی اجتواػی اس ایٌتزًت
تؼشیف هفَْهیٍ :لوي دٍ گًَِ اػتفبدُ اص ایٌتشًت سا ثش هیؿوبسد :اػتفبدُّبی ارتوبػی
هخل چت ٍ ایویل ٍ اػتفبدُّبی غیش ارتوبػی اص ایٌتشًت هخل ٍةگشدی ٍ داًلَد
هَػیمی ٍ ثبصی (هحؼٌی ٍ ّوىبساى.)84 :1385 ،
تؼشیف ػولیبتی :ثشای ػٌزؾ ایي هتغیش ؿؾ هَسد اػتفبدُ اص ایویل ،چت وشدى،
ؿجىِّبی ارتوبػی ،اػتفبدُ اص ػبیتّبی ػشگشهی ،داًلَد هَػیمی ٍ ثبصیٍ ،ةگشدی
دس اختیبس وبسثشاى گزاؿتِ ؿذ ٍ اص آًبى خَاػتِ ؿذ وِ دس همبثل ّش هَسد ثش حؼت
اػتفبدُای وِ اص آى هیوٌٌذ ،اص  1تب ً 6وشُ دٌّذ .دس ایٌزب ػِ هَسد اٍل ًَسی وذگزاسی
ؿذًذ وِ گضیٌِی خیلی صیبد ثیـتشیي ًوشُ ٍ گضیٌِی خیلی ون ّن ووتشیي ًوشُ سا ثِ
خَد اختلبف دادًذٍ ،لی ػِ هَسد ثؼذی ثش ػىغ آًْب وذگزاسی گشدیذًذ .هیبًگیي
ًوشات ایي ػؤاالت هتغیش هَسد ًظش هب سا تـىیل هیدّذ.
جاهؼِپذیزی هجاسی
تؼشیف هفَْهی :ربهؼِپزیشی فشاگشدی اػت وِ ثِ ٍاػٌِی آىّ ،ش فشد داًؾ ٍ
هْبستّبی ارتوبػی الصم سا ثشای هـبسوت هؤحش ٍ فؼبل دس صًذگی گشٍّی ٍ ارتوبػی
وؼت هی وٌذّ .وچٌیي اص دیذگبُ ثشٍم ٍ ػلضًیه فشآیٌذ ربهؼِپزیشی دٍ فشآیٌذ هىول
سا ؿبهل هی ؿَد :اًتمبل هیشاث فشٌّگی ٍ ارتوبػی ٍ سؿذ ٍ تىبهل ؿخلیت افشاد
(صًگٌِ .)33 :1383،ربهؼِپزیشی هزبصی ّن ثِ فشآیٌذ ربهؼِپزیشی اص ًشیك سػبًِّب
ثَیظُ ایٌتشًت اؿبسُ داسد.
تؼشیف ػولیبتی :ثب گَیِّبی توبیل ثِ ػجهّبی صًذگی وـَسّبی دیگش ،اػتفبدُ اص
هذلّبی رذیذ لجبع یب هَ ،اػتفبدُ اص هحلَالت فشٌّگی ربلت غشثی ،اػتفبدُ اص ػمبیذ
افشاد دیگش وـَسّب ،پَؿیذى لجبعّبی ثب ثشًذ هـَْس خبسری ،توبیل ثِ حفظ ػٌتّبی
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خَد ،اػتفبدُ اص ؿیَُّبی آهَصؿی ٍ تجلیغبتی ،سهبیت اص استجبى ثب خبسریّب دس ػٌح
ستجِای هَسد ػٌزؾ لشاس گشفت ٍ هیبًگیي ًوشات ایي گَیِّب هتغیش هَسد ًظش هب سا
تـىیل هیدٌّذ.
پایگاُ اقتصازی – اجتواػی
تؼشیف هفَْهی :پبیگبُ التلبدی ٍهؼی سا دس یه فشد دس سطین التلبدی داساػت ٍ یب
ٍهؼیت اٍ سا دس ثخؾ تَلیذی دلیكتش ًـبى هیدّذ ٍ پبیگبُ ارتوبػی تَرِ ،اػتجبس ٍ
اسصؿی اػت وِ ربهؼِ ثشای ًمؾ ارتوبػی فشد دس گشٍُ ٍ ًجمِ لبئل اػت (ػفیشی ٍ
كبدلی.)19 :1388،
تؼشیف ػولیبتی :ثشای ػولیبتی وشدى ایي هتغیش اص تشویت تحلیالت فشد ،تحلیالت
پذس ،تحلیالت هبدس ،ؿغل پذس ،ؿغل هبدس ٍ دسآهذ هبّیبًِی افشاد اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ
تشویت حبكل اص ایيّب ،ؿبخق هتغیش پبیگبُ التلبدی – ارتوبػی سا تـىیل هیدٌّذ.
اًشٍای اجتواػی
تؼشیف هفَْهی :اًضٍای ارتوبػی اص حیج هفَْهی دس تمبثل ثب دسگیشی ارتوبػی ،اًؼزبم
ارتوبػی ٍ ػشهبیِی ارتوبػی لشاس داسد (هحؼٌی ٍ ّوىبسى .)80 :1385 ،یَسیه هؼتمذ
اػت وِ اًضٍای ارتوبػی ثِ هؼٌبی ػذم ٍرَد پیًَذّبی ارتوبػی دس هیبى افشاد اػت
(چلجی ٍ اهیش وبفی.)4 :1383 ،
تؼشیف ػولیبتی :دس تحمیك حبهش ثشای ػٌزؾ ػولی هتغیش ٍاثؼتِ ،یؼٌی اًضٍای
ارتوبػی اثؼبد چْبسگبًِای دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت وِ ػجبستٌذ اص1 :ـ ػوَیت دس
اًزويّب ٍ گشٍّْب  -2هیضاى ّوىبسی ثب اًزويّب ٍ گشٍُّب  -3سٍاثي ارتوبػی -4
پیًَذ ارتوبػی (ًبلجی ٍ دّذ .)149 :1391 ،ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ثؼذ ػوَیت دس اًزويّب
ٍ گشٍُّب دس ػٌح اػوی هَسد ػٌزؾ لشاس گشفت اثتذا ّوِی اثؼبد اػتبًذاسد ؿذُ ٍ
ػپغ ثب ّن هتغیش اًضٍای ارتوبػی سا تـىیل دادًذ.
 1ـ ػوَیت دس اًزويّب ٍ گشٍُ ّب :ثشای ػٌزؾ ایي ثؼذ اص اًضٍای ارتوبػی اص وبسثشاى
دس لبلت ػؤال دٍ گضیٌِ ای پشػیذُ ؿذ وِ دس كَست ػوَیت دس اًزويّب ٍ
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ػبصهبىّبی ٌّشی ،اًزويّبی هزّجی ،ػبصهبىّبی غیش دٍلتی ،ثبؿگبُّبی ٍسصؿی ٍ
وبًَىّبی ػلوی ٍ فشٌّگی گضیٌِ «داسم» سا اًتخبة وٌٌذ ٍ دس كَست ػذم ػوَیت
گضیٌِ «ًذاسم» سا اًتخبة وٌٌذ .هتغیش هَسد ًظش دس ػٌح اػوی هَسد ػٌزؾ لشاس گشفت.
 - 2هیضاى ػذم ّوىبسی دس اًزويّب ٍ گشٍُّب :ثشای ػٌزؾ ایي ثؼذ دس لبلت ًیف
لیىشت اص وبسثشاى خَاػتِ ؿذُ اػت وِ هیضاى ّوىبسی خَد سا دس احضاة ػیبػی،
اًزويّبی ٌّشی (ؿؼش ،خَؿٌَیؼی ٍ  ،)...اًزويّبی هزّجی (ّیأتّبی هؼبرذ ٍ ،)...
ػبصهبى ّبی غیش دٍلتی (ّالل احوش ،دٍػتذاساى هحیي صیؼت ٍ  ،)...اًزويّب ٍ
ثبؿگبُّبی ٍسصؿی ٍ ػوَیت دس اًزويّب ٍ وبًَىّبی ػلوی ،فشٌّگی ًٍ ...ـبى دٌّذ
وِ دس ػٌح ػٌزؾ ستجِای هَسد ػٌزؾ لشاس خَاٌّذ گشفت.
 3ـ ػذم سٍاثي ارتوبػی :سٍاثي ارتوبػی چگًَگی تؼبهالت ٍ سفت ٍ آهذ افشاد سا ثب
خَیـبًٍذاى دسرِ یه ،خَیـبًٍذاى دسرِ دٍّ ،وؼبیگبى ،دٍػتبى ٍ ّوىبساى سا ًـبى
هیدّذ وِ دس ػٌح ػٌزؾ ستجِای هَسد ػٌزؾ لشاس خَاٌّذ گشفت.
4ـ ػذم پیًَذ ارتوبػی :پیًَذ ّبی ارتوبػی (ػیٌی) هیبى افشاد ،یؼٌی ػبختبس ؿجىِی
ػیٌی وِ افشاد سا ثِ ّوذیگش هشتجي هیوٌذ .ایي هؤلفِ ًـبى هیدّذ وِ افشاد دس فوبی
ارتوبػی چمذس ثِ یىذیگش هشثًٌَذ .گَیِّبی آى ػجبستٌذ اص :حؼبة ثبص وشدى سٍی
ووه دٍػتبى ٍ آؿٌبیبى دس كَست هَارِْ ثب هـىل ،احتوبل هشارؼِ ثِ ؿوب ثشای
دسخَاػت ووه صهبًی وِ ثشای دٍػتبى ٍ آؿٌبیبى هـىلی هبلی پیؾ ثیبیذ ،احتوبل
هشارؼِ ثِ ؿوب اگش ثیي دٍػتبى ،فبهیل یب آؿٌبیبى اختالفی پیؾ ثیبیذ ٍ اگش همذاس لبثل
تَرْی پَل ًیبص داؿتیذ چمذس احتوبل داسد ثِ خبًش اػتجبسی وِ دس ثیي دٍػتبى ٍ
آؿٌبیبى داسیذ ،هجلغ الصم سا ثِ دػت ثیبٍسیذ ٍ ...دس ػٌح ػٌزؾ ستجِای هَسد ػٌزؾ
لشاس خَاٌّذ گشفت.
ثشای ثشسػی اػتجبس ،اص اػتجبس كَسی اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ ػپغ اص رْت ًظشات
هتخللبى ػلَم ارتوبػی دس ایي صهیٌِ ،پشػـٌبهِی ًْبیی تذٍیي گشدیذ .ثِ هٌظَس
ثشسػی پبیبیی هتغیش ّبی تحمیك اص هشیت آلفبی وشًٍجبخ اػتفبدُ ؿذُ اػت .ایي هشیت
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ًـبى هی دّذ وِ ػِ ثؼذ اًضٍای ارتوبػی ٍ ّوچٌیي هتغیش ربهؼِپزیشی هزبصی (ثبالی
 )0/70اص هیضاى لبثل لجَلی ثشخَسداس اػت.
جسٍل ؽوارُی  :1ضزیة آلفای کزًٍثاخ هقیاط اًشٍای اجتواػی ٍ جاهؼِپذیزی هجاسی
هتغیش
اًضٍای
ارتوبػی

اثؼبد

تؼذاد ػؤال

هشیت پبیبیی ّش ثؼذ

هیضاى ػذم ّوىبسی

6

0.72

ػذم سٍاثي ارتوبػی

6

0.75

ػذم پیًَذ ارتوبػی

4

0.68

7

ًذاسد

ربهؼِپزیشی هزبصی ًذاسد

هشیت پبیبیی
اًضٍای ارتوبػی
0،73
0،76

ٍیضگیّای ػوَهی پاعرگَیاى
ثش اػبع یبفتِّبی تحمیك هـخق گشدیذ وِ  20/4دسكذ اص پبػخگَیبى دس گشٍُ ػٌی
 15-19ػبل 50/1 ،دسكذ دس گشٍُ ػٌی  20-24ػبل ٍ  28/3دسكذ دس گشٍُ ػٌی -29
 25ػبل لشاس داسًذ .هیبًگیي ػي پبػخگَیبى  22/64ػبل ٍ اًحشاف هؼیبس آى  3/7اػت.
ثش اػبع ًتبیذ  24/5دسكذ اص پبػخگَیبى سا صًبى ٍ  75/5دسكذ اص پبػخگَیبى سا
هشداى تـىیل هیدٌّذ 79/3 .دسكذ اص پبػخگَیبى هزشد ّؼتٌذ ٍ  20/4دسكذ ّن
هتأّل ّؼتٌذّ .وچٌیي ثش اػبع ًتبیذ 15/5دسكذ اص پبػخگَیبى تحلیالت صیش دیپلن،
 26/7دسكذ تحلیالت دیپلن16/3 ،دسكذ تحلیالت وبسداًی 27/8 ،دسكذ تحلیالت
لیؼبًغ ٍ  13/6دسكذ ّن تحلیالت اسؿذ ٍ ثبالتش سا داسا ّؼتٌذ وِ دس ایي هیبى ثیؾ
تشیي تؼذاد هشثَى ثِ تحلیالت وبسؿٌبػی اػت.
 46/3دسكذ اص پبػخگَیبى داسای پبیگبُ التلبدی ارتوبػی پبییٌی سا ّؼتٌذ 43/9 ،دسكذ
هتَػي ٍ تٌْب  9/3دسكذ اص پبػخگَیبى پبیگبُ التلبدی ارتوبػی ثبالتشی سا داسا ّؼتٌذ.
هیبًگیي ایي هتغیش ثشاثش ثب  1/16اػت وِ ثیبًگش ایي اػت وِ پبػخگَیبى دس پبیگبُ
التلبدی ارتوبػی سٍ ثِ پبییٌی لشاس داسًذ.
ًتایج تَصیفی هتغیزّای هغتقل ٍ ٍاتغتِی تحقیق
ًتبیذ ثِ دػت آهذُ دس استجبى ثب هتغیش هیضاى اػتفبدُ اص ایٌتشًت ًـبى دادُ اػت وِ 33
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دسكذ اص وبسثشاى ،ووتش اص ایٌتشًت اػتفبدُ هیوٌٌذ 40/9 .دسكذ هتَػي ٍ  25/6دسكذ
اص ایٌتشًت ثیـتش اػتفبدُ هیوٌٌذ .هیبًگیي ایي هتغیش  148دلیمِ دس ؿجبًِ سٍص اػت وِ
ثیبًگش ایي اػت وِ وبسثشاى دس حذ ثیـتشی اص ایٌتشًت اػتفبدُ هیوٌٌذ.
 25/3دسكذ اص وبسثشاى اص ایٌتشًت اػتفبدُی ارتوبػی ووتش ٍ اػتفبدُی غیش ارتوبػی
ثیـتشی هیوٌٌذ 68/1 ،دسكذ ّن اػتفبدُی ارتوبػی ٍ ّن اػتفبدُی غیش ارتوبػی
هیوٌٌذ ٍ  6/5دسكذ ّن اػتفبدُی ارتوبػی ثیـتشی اص ایٌتشًت هیوٌٌذ.
 19/9دسكذ اص پبػخگَیبى ووتش اص ًشیك ایٌتشًت ربهؼِپزیش هیؿًَذ 65/1 .دسكذ ثِ
ًَس هتَػي ٍ  15دسكذ ّن دس حذصیبدی اص ًشیك ایٌتشًت ربهؼِپزیش هیؿًَذ .هیبًگیي
ایي هتغیش ثشاثش ثب  ٍ 2/94اًحشاف هؼیبس ثشاثش ثب  1اػت وِ ثیبًگش ایي اػت وِ وبسثشاى دس
حذ هتَػٌی اص ًشیك ایٌتشًت ربهؼِپزیش هیؿًَذ.
دس هَسد هتغیش ٍاثؼتِی تحمیك (اًضٍای ارتوبػی) ّن ثبیذ گفت وِ  12دسكذ اص وبسثشاى
هٌضٍی ًیؼتٌذ 62/1 .دسكذ اًضٍای هتَػٌی داسًذ ٍ ثِ ًَػی هٌضٍی ّؼتٌذ ٍ 25/9
دسكذ اص وبسثشاى داسای اًضٍای ارتوبػی ثبالتشی ّؼتٌذ ٍ اًضٍای آًْب ؿذیذ اػت.
هیبًگیي ایي هتغیش ثشاثش ثب  ٍ 1/50اًحشاف هؼیبس ثشاثش ثب  0/44اػت وِ ثیبًگش اًضٍای
ارتوبػی سٍ ثِ ثبالیی دس هیبى وبسثشاى اػت .هیتَاى گفت وِ وبسثشاى داسای هـىل
اًضٍای ارتوبػی ّؼتٌذ.
تزرعی رٍاتط زٍهتغیزُ
راتطِ تیي جٌغیت ٍ اًشٍای اجتواػی کارتزاى :هیبًگیي همبیؼِی ػٌح اًضٍای
ارتوبػی ثشای وبسثشاى صى ٍ هشد ًـبى دٌّذُی آى اػت وِ هیضاى اًضٍای ارتوبػی دس
هیبى وبسثشاى صى (ثب هیبًگیي  )1/58ثیـتش اص وبسثشاى هشد (ثب هیبًگیي  )1/48اػت ،اهب
ػٌح هؼٌبداسی آصهَى ًـبى هیدّذ وِ ایي اختالفّبی ظبّشی دس هیبى ًؼجتّبی یبد
ؿذُ اّویت چٌذاًی ًذاسد؛ ثذیي تشتیت فشهیِی هَسد ًظش هب سد هیؿَدً .تبیذ
ثشسػیّبی آهبسی دس رذٍل صیش آهذُ اػت.
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جسٍل ؽوارُی  :2آسهَى تفاٍت هیاًگیي اًشٍای اجتواػی تز حغة جٌظ
آهبسُ
ٍهؼیت تأّل

تؼذاد

هیبًگیي دسرِی آصادی ػٌح هؼٌبداسی

صى

90

1/58

هشد

277

1/48

0/059

365

همذاس T

ًتیزِی آصهَى

1/895

سد فشهیِ

راتطِ تیي ٍضؼیت تأّل ٍ اًشٍای اجتواػی کارتزاى :هیبًگیي همبیؼِی ػٌح اًضٍای
ارتوبػی ثشای وبسثشاى هزشد ٍ هتأّل ًـبىدٌّذُی آى اػت وِ هیضاى اًضٍای ارتوبػی
دس هیبى وبسثشاى هزشد (ثب هیبًگیي  ،)1/54ثیـتش اص وبسثشاى هتأّل (ثب هیبًگیي  )1/36اػت
ٍ ػٌح هؼٌبداسی آصهَى ًـبى هیدّذ وِ ایي اختالف دس هیبى ًؼجتّبی یبدؿذُ هؼٌبداس
اػت؛ ثٌبثشایي فشهیِی هَسد ًظش هب هجٌی ثش ٍرَد ساثٌِ هیبى هتغیشّبی صهیٌِای ٍ
اًضٍای ارتوبػی لجَل هیؿَدً .تبیذ ثشسػیّبی آهبسی دس رذٍل صیش آهذُ اػت.
جسٍل ؽوارُی  :3آسهَى تفاٍت هیاًگیي هیشاى اًشٍای اجتواػی تز حغة ٍضؼیت تأّل
آهبسُ

تؼذاد

هیبًگیي

هزشد

291

1/54

هتأّل

75

1/36

ٍهؼیت تأّل

دسرِی آصادی ػٌح هؼٌبداسی همذاس T

364

0/002

3/086

ًتیزِی
آصهَى
تأییذ فشهیِ

راتطِی تیي عي ٍ اًشٍای اجتواػی کارتزاى :هشیت ّوجؼتگی ایي دٍ هتغیش ثشاثش ثب
 ٍ -0/094ػٌح هؼٌبداسی ثشاثش ثب  0/075وِ دس ػٌح هٌلَثی لشاس ًذاسد؛ ثٌبثشایي فشهیِ
هَسد ًظش هب هجٌی ٍرَد ساثٌِ ثیي هتغیشّبی صهیٌِای ٍ اًضٍای ارتوبػی سد هیؿَد.
ًتبیذ ثشسػیّبی آهبسی دس رذٍل صیش آهذُ اػت.
جسٍل ؽوارُی  :4آسهَى ّوثغتگی تیي هتغیزّای عي ٍ اًشٍای اجتواػی
آصهَى آهبسی
هشیت ّوجؼتگی پیشػَى

ػي ٍ اًضٍای ارتوبػی

ًتیزِی آصهَى

- 0/094

سد فشهیِ

ػٌح هؼٌبداسی

0/075

تؼذاد هؼتجش

363
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راتطِی تیي هیشاى اعتفازُ اس ایٌتزًت ٍ اًشٍای اجتواػی :هشیت ّوجؼتگی ثِ دػت
آهذُ ثشاثش ثب  ٍ 0/37ػٌح هؼٌبداسی ثشاثش ثب  0/000وِ ثیبًگش ٍرَد ساثٌِی هخجت ٍ
هؼتمین ثیي دٍ هتغیش اػت؛ ثٌبثشایي فشهیِی هب هجتٌی ثش ساثٌِ ثیي دٍ هتغیش یبد ؿذُ
هَسد تأییذ لشاس هیگیشدً .تبیذ ثشسػیّبی آهبسی دس رذٍل صیش آهذُ اػت.
جسٍل ؽوارُی  :5آسهَى ضزیة ّوثغتگی تیي هتغیزّای هیشاى اعتفازُ اس ایٌتزًت ٍ اًشٍای
اجتواػی
آصهَى آهبسی

هیضاى اػتفبدُ اص ایٌتشًت ٍ
اًضٍای ارتوبػی

هشیت ّوجؼتگی پیشػَى

0/37

ػٌح هؼٌبداسی

0/000

تؼذاد هؼتجش

365

ًتیزِی آصهَى

تأییذ فشهیِ

راتطِی اعتفازُ ی اجتواػی اس ایٌتزًت ٍ اًشٍای اجتواػی :هشیت ّوجؼتگی ثیي ایي
دٍ هتغیش ثشاثش ثب  ٍ 0/16ػٌح هؼٌبداسی ثشاثش ثب  0/002وِ ثیبًگش ٍرَد ساثٌِی هخجت ٍ
هؼتمین ثیي دٍ هتغیش اػت؛ ثٌبثشایي فشهیِی هب هجتٌی ثش ساثٌِ ثیي دٍ هتغیش یبد ؿذُ
هَسد تأییذ لشاس هیگیشدً .تبیذ ثشسػیّبی آهبسی دس رذٍل صیش آهذُ اػت.
جسٍل ؽوارُی  :6آسهَى ّوثغتگی تیي هتغیزّای اعتفازُی اجتواػی اس ایٌتزًت ٍ اًشٍای اجتواػی
آصهَى آهبسی

هیضاى اػتفبدُی ارتوبػی اص
ایٌتشًت ٍ اًضٍای ارتوبػی

هشیت ّوجؼتگی پیشػَى

0/16

ػٌح هؼٌبداسی

0/002

تؼذاد هؼتجش

367

ًتیزِی آصهَى

تأییذ فشهیِ

راتطِی تیي جاهؼِپذیزی هجاسی ٍ اًشٍای اجتواػی :هشیت ّوجؼتگی ثیي دٍ هتغیش
ثشاثش ثب  ٍ 0/24ػٌح هؼٌبداسی ثشاثش ثب  0/000وِ ثیبًگش ٍرَد ساثٌِی هخجت ٍ هؼتمین
ثیي دٍ هتغیش اػت؛ ثٌبثشایي فشهیِی هب هجتٌی ثش ساثٌِ ثیي دٍ هتغیش یبد ؿذُ هَسد تأییذ
لشاس هیگیشدً .تبیذ ثشسػیّبی آهبسی دس رذٍل صیش آهذُ اػت.
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جسٍل ؽوارُی  :7آسهَى ّوثغتگی تیي هتغیزّای جاهؼِپذیزی هجاسی ٍ اًشٍای اجتواػی
آصهَى آهبسی

ربهؼِپزیشی هزبصی ٍ اًضٍای ارتوبػی

هشیت ّوجؼتگی پیشػَى

0/24

ػٌح هؼٌبداسی

0/000

تؼذاد هؼتجش

367

ًتیزِی آصهَى
تأییذ فشهیِ

راتطِی تیي پایگاُ اقتصازی اجتواػی ٍ اًشٍای اجتواػی :هشیت ّوجؼتگی ثیي دٍ
هتغیش ثشاثش ثب  ٍ -0/19ػٌح هؼٌبداسی ثشاثش ثب  0/000اػت وِ ثیبًگش ساثٌِی هٌفی ٍ
هؼىَع ثیي دٍ هتغیش اػت؛ یؼٌی ّش لذس پبیگبُ التلبدی ٍ ارتوبػی ثبالتش هیسٍد،
اًضٍای ارتوبػی وبّؾ هییبثذ ٍ ثشػىغً .تبیذ ثشسػیّبی آهبسی دس رذٍل صیش آهذُ
اػت.
جسٍل ؽوارُی  :8آسهَى ّوثغتگی تیي هتغیزّای پایگاُ اقتصازی اجتواػی ٍ اًشٍای اجتواػی
آصهَى آهبسی

پبیگبُ ارتوبػی التلبدی ٍ
اًضٍای ارتوبػی

هشیت ّوجؼتگی پیشػَى

-0/19

ػٌح هؼٌبداسی

0/000

تؼذاد هؼتجش

367

ًتیزِی آصهَى

سد فشهیِ

ثِ ًَس هؼوَل چٌبًچِ تؼذاد هتغیشّبی هَسد هٌبلؼِ ثشای هحبػجِی ساثٌِی آًْب ثیؾ اص ػِ
هتغیش ثبؿذ ،ثشای گضاسؽ ًتبیذ ثْتش اػت اص هبتشیغ ّوجؼتگی هٌبثك رذٍل صیش اػتفبدُ وشد.
(ایي رذٍل اص ساثٌِ ثیي هتغیشّب دس تحلیل سگشػیَى گشفتِ ؿذُ اػت ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌىِ
هتغیشّبی ٍهؼیت تأّل ٍ رٌغ دس ػٌح اػوی هَسد ػٌزؾ لشاس گشفتِ ثَدًذ دس ایٌزب
آٍسدُ ًـذ).
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جسٍل ؽوارُی  :9هاتزیظ ّوثغتگی هتغیزّای هَرز هطالؼِ
هتغیش
-1اًضٍای ارتوبػی
 -2هیضاى اػتفبدُ اص ایٌتشًت
 -3ربهؼِپزیشی هزبصی

1
•• 0،378
•• 0،162

 -4اػتفبدُ ارتوبػی اص ایٌتشًت •• 0،276
 -5پبیگبُ ارتوبػی ٍ التلبدی ••-0،186
 -6ػي

• -0،094

2

•• 0،345
•• 0،512

• 0،025
•-0،047
N = 360

3

•• 0،351

• 0،054
• -0،080

4

• 0،040

•-0،016

• ; غیش هؼٌبداس

5

•• 0،106
•• ; هؼٌبداس

تحلیل رگزعیَى چٌس هتغیزُ ػَاهل هؤثز تز اًشٍای اجتواػی
دس ثشسػی سٍاثي آهبسی فشهیبت هختلف تحمیك ،هتغیشّب ثِ كَست دٍ ثِ دٍ هَسد
تحلیل لشاس گشفتٌذ .حبل ثشای هٌبلؼِ تأحیش ّوضهبى هتغیشّبی هؼتمل ثش سٍی هتغیش
ٍاثؼتِ اص تحلیل سگشػیَى چٌذ هتغیشُ اػتفبدُ ؿذُ اػت .دس ایي تحلیل اص سٍؽ گبم ثِ
گبم ( )Stepwiseووه گشفتِاینً .تبیذ ًـبى هیدّذ وِ اص  7هتغیش هَسد ًظش دس ایي
تحمیك 4 ،هتغیش (هیضاى اػتفبدُ اص ایٌتشًت ،پبیگبُ التلبدی ارتوبػیٍ ،هؼیت تأّل ٍ
ربهؼِپزیشی هزبصی) تَاًؼتِاًذ ٍاسد هؼبدلِی سگشػیًَی ؿًَذ .هتغیشّبی دیگش داسای
ّوجؼتگی وبفی ثب هتغیش ٍاثؼتِ ًجَدُاًذ وِ ثتَاًٌذ ٍاسد هؼبدلِی سگشػیًَی ؿًَذ ،ثِ
ّویي دلیل اص هؼبدلِ خبسد ؿذُاًذ .ایي لویِ ثذاى هؼٌبػت وِ هتغیشّبی خبسد اص
هؼبدلِی سگشػیًَی دس همبیؼِ ثب هتغیشّبی دسٍى هؼبدلِی سگشػیًَی تأحیش ووتشی ثش
هتغیش ٍاثؼتِ داسًذ .هشیت ّوجؼتگی هتغیشّبی یبد ؿذُ ثب اًضٍای ارتوبػی دس هزوَع
 46/5دسكذ اػت .ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثِ دػت آهذُ ،هشیت تؼییي ثشاثش ثب ٍ 0/216
هشیت تؼییي تؼذیل یبفتِ وِ ًـبًگش هیضاى ٍالؼی تغییشات تجییي ؿذُ هتغیش ٍاثؼتِ،
تَػي هتغیشّبی ثبلی هبًذُ دس هذل ًْبیی اػت ثشاثش ثب  0/208هیثبؿذ ٍ ثمیِی تغییشات
هتغیش ٍاثؼتًِ ،بؿی اص هتغیشّبی دیگش اػت .ایي ثیبًگش آى اػت  21دسكذ اص ٍاسیبًغ
هتغیش اًضٍای ارتوبػی تَػي  4هتغیش هیضاى اػتفبدُ اص ایٌتشًت ،پبیگبُ التلبدی ارتوبػی،
ٍهؼیت تأّل ٍ ربهؼِپزیشی هزبصی تجییي هیؿَد؛ ثٌبثشایي ػالٍُ ثش  4هتغیش یبد ؿذُ
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هتغیشّبی دیگش ًیض دس ثشٍص اًضٍای ارتوبػی وبسثشاى هؤحش ّؼتٌذ وِ دس ایي تحمیك هَسد
تَرِ ًجَدُاًذ.
ثش اػبع همذاس ( Betaایي همبدیش اػتبًذاسد ؿذُ ٍ اهىبى همبیؼِ ٍ تؼییي ػْن ًؼجی ّش
یه اص هتغیشّب سا فشاّن هی ػبصد) ثتبی هتغیش هیضاى اػتفبدُ اص ایٌتشًت ثشاثش ثب 0/326
ٍ

پبیگبُ التلبدی ارتوبػی ثشاثش ثب ٍ ، -0/206هؼیت تأّل ثشاثش ثب -0/130

ربهؼِپزیشی هزبصی ثشاثش ثب  0/133اػت وِ دس ایي هیبى هتغیش هیضاى اػتفبدُ اص ایٌتشًت
ثیـتشیي تأحیش سا ثش هتغیش ٍاثؼتِ داسدً .تبیذ تىویلی دس رذاٍل صیش آهذُ اػت.
جسٍل ؽوارُی  :10ضزایة آسهَى تحلیل رگزعیَى زرتارُ ػَاهل هؤثز تز اًشٍای اجتواػی
هتغیشّبی هؼتمل
هیضاى اػتفبدُ اص
ایٌتشًت
پبیگبُ التلبدی
ارتوبػی
ٍهؼیت تأّل
ربهؼِپزیشی
هزبصی

هشیت

هشیت هشیت تؼییي

هشیت

هشیت

ّوجؼتگی

تؼییي

تؼذیل ؿذُ

b

Beta

آهبسُ t

Sig

0/378

0/143

0/141

0/001

0/326

6/505

0/000

0/426

0/181

0/177

-0/152

-0/206

-4/382

0/000

0/448

0/201

0/194

-0/143

-0/130

-2/742

0/006

0/465

0/216

0/208

0/059

0/133

2/649

0/008

تحث ٍ تزرعی
ػبًذسص ٍ ّوىبساى ( )2000دس هٌبلؼِی خَد ثِ ایي ًتیزِ سػیذًذ وِ ثیي اػتفبدُی
ووتش اص ایٌتشًت ًؼجت ثِ اػتفبدُی ثبالی افشاد هَسد آصهَى ٍ استجبى ثْتش ثب هبدس ٍ
دٍػتبًـبى ساثٌِ ی هؼٌبداسی ٍرَد داسد ،ثذیي هؼٌب وِ ّش لذس افشاد اص ایٌتشًت ووتش
اػتفبدُ هیوشدًذ ،ساثٌِ ی ثْتشی ثب هبدس ٍ دٍػتبى خَد داؿتٌذ .وشات ٍ ّوىبساى
(ّ )1998ن ثِ چٌیي ًتبیزی سػیذُ ثَدًذ؛ اػتفبدُی ثیـتش اص ایٌتشًت ثبػج اًضٍای
ارتوبػی هیؿَدً .تبیذ حبوی اص آى اػت وِ دس هیبى وبسثشاى وبفیًتّبی ؿْش تجشیض ّن
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ساثٌِی هؼٌبداسی ٍرَد داسد ٍ ّش چِ اػتفبدُ اص ایٌتشًت ثیـتش هیؿَد ،اًضٍای ارتوبػی
وبسثشاى افضایؾ پیذا هیوٌذ.
یبفتِّب ًـبى هیدّذ وِ ثیي پبیگبُ التلبدی ارتوبػی ثب هیضاى اًضٍای ارتوبػی ساثٌِی
هؼٌبداسی ٍرَد داسد .ایي ًتیزِ ثِ دػت آهذُ ،گفتِّبی َّث ٍ ٍیلیبهض سا هَسد تأییذ
لشاس هی دّذ وِ هؼتمذًذ وِ افشاد داسای پبیگبُ التلبدی ارتوبػی ٍ لَهی – ًظادی
هحشٍم ربهؼِ ،ػٌَح پبییٌی اص اًَاع ػالهت سا ثِ خَد اختلبف هیدٌّذ .ثش اػبع
ًظشیبت ایـبى ،هحشٍهیت ّبی التلبدی ارتوبػی تخجیت ؿذُ دس ًَل دٍساى صًذگی ثِ
احتوبل صیبد خٌشات فشاٍاًی ثشای ػالهت ارتوبػی ایزبد هیوٌٌذ ،ثٌبثشایي ثشسػی ٍ
ؿٌبخت دلیك پبیگبُ التلبدی ارتوبػی فشد دس اٍل دٍساى صًذگی ثشای فْن تفبٍتی
هَرَد دس صهیٌِی ػالهت ارتوبػی اص اّویت خبكی ثشخَسداس اػت .افشاد ًجمِی پبییي
ػوذتبً دس حبؿیِّب ٍ هحلِّبیی صًذگی هیوٌٌذ وِ هحیي فیضیىی هحلِّبی آى دس ػٌح
ًبهٌلَثی لشاس داسد ،ػالٍُ ثش ایي ػٌح ػشهبیِی ارتوبػی پبییي اػت.
ًتبیذ ثِ دػت آهذُ اص ساثٌِ ثیي ربهؼِ پزیشی هزبصی ٍ هیضاى اًضٍای ارتوبػی ًـبى
هیدّذ وِ ثیي ایي دٍ هتغیش ساثٌِی هؼٌبداسی ٍرَد داسد؛ ثِ ایي هؼٌب وِ ّشچِ وبسثشاى
وبفیًتّب اص ًشیك ایٌتشًت ٍ دًیبی هزبصی ربهؼِپزیش هیؿًَذ هیضاى اًضٍای ارتوبػی
آًْب افضایؾ پیذا هیوٌذّ .وبًٌَس وِ هحوَدی ٍ ّوىبساًؾ هیگَیٌذ ایٌتشًت ّوجؼتگی
«دسٍى گشٍّی» سا وبّؾ هی دّذ ،گفتگَ ثب اػوبی ثیگبًِ سا آػبى هیوٌذ ٍ ،دس ًتیزِ
استجبًبت «ثشٍىگشٍّی» یب «ثیيگشٍّی» سا تؼْیل هیوٌذ .ایٌتشًت ثِ افشاد هیذاى هیدّذ
تب ػمبیذً ،ظشیبت ٍ اسصؽّبیـبى سا ثِ دیگشاى ػشهِ وٌٌذ ٍ ثِ ایي تشتیت ثِ آًْب اهىبى
هیدّذ وِ ثْتشیي ثْشُ سا اص ایي اثضاس ثجشًذ.
ٍلوي هؼتمذ اػت افشادی وِ اص ایٌتشًت اػتفبدُی ارتوبػی هیوٌٌذ داسای اًضٍای
ارتوبػی ووتشی ّؼتٌذ .دس حبلی وِ دس ایي تحمیك خالف ایي اهش حبثت گشدیذ ٍ افشادی
وِ اص ایٌتشًت اػتفبدُی ارتوبػی ثیـتشی هیوٌٌذ ،داسای اًضٍای ارتوبػی ثیـتشی
ّؼتٌذ.
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دس پبیبى پیـٌْبد هیؿَد وِ ایزبد اًگیضُی هـبسوت دس فؼبلیتّبی ارتوبػی ٍ ػاللِ ثِ
حوَس دس ػشكِّبی ارتوبػی ثب ارشای ثشًبهِّبی هتٌَع فشٌّگی تَػي دػتاًذسوبساى
اهَس فشٌّگی ،هیتَاًذ ػبهل هؤحشی ثشای افضایؾ پیًَذّبی اًزوٌی ٍ ارتوبػی وبسثشاى
ؿَدّ .وچٌیي ثب تَرِ ثِ اًالػبت ثِ دػت آهذُ افشاد ووتشی دس ػبصهبًْب ٍ ًْبدّبی
ارتوبػی هبًٌذ اًزوي ّبی ػیبػی ،هزّجی ٍ  ...ػوَیت داسًذ ٍ یب دس كَست ػوَیت
هیضاى ّوىبسی ووتشی ثب آًْب داسًذ ثٌبثشایي الصم ثِ ًظش هیسػذ وِ دس رْت تمَیت
استجبًبت ًْبدی ٍ ػوَیت دس اًزويّب وَؿؾ گشدد.
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