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بررسی ارتباط سرمایهی اجتماعی با توسعهی پایدار شهری (مطالعهی
موردی :استان مازندران)
هحرم آزاد ،1علی رحواًیفیرٍزجاُ ،2علیاصغر عثاظیاظفجیر
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چکیذُ
دس ایٗ ٔماِ ٝدسكذد تشسػی استثاط ػشٔایٝی اختٕافی تا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی دس ٔیاٖ خٕقیت
ؿٟشی تاالی  20ػاَ اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ ٞؼتیٓ .تشای تشسػی استثااط ایاٗ دٔ ٚتریاش اص ٘ؾشیاٞٝاای
پاتٙاْ ،فٛوٛیأأ ،یؼشا ،ا٘ـتایٗ  ٚدسیؼىُ اػتفادٌ ٜشدیذ ٜاػت .دادٜٞای ٔٛسد ٘یاص تا اػتفاد ٜاص
سٚؽ پیٕایؾ  ٚاتضاس پشػؾ٘أ ٝاص ٔیاٖ ٕ٘ٝ٘ٛی آٔاسی ٘ 400فشی خٕاـآٚسی  ٚتاا وااستشد دٚ
٘شْافضاس ٛٔ Amos ٚ SPSSسد تدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفت .یافتٞٝای تٛكیفی تحمیك ٘ـاٖ داد
وٚ ٝضقیت ؿاخق ػشٔایٝی اختٕافی  ٚتٕأی ٔتریشٞایؾ (آٌاٞی اختٕافی ،افتٕاد اختٕافی،
ٙٞداسٞای تقٕیٓیافتٔ ،ٝـاسوت اختٕافی  ٚا٘ؼداْ اختٕافی)  ٚؿاخق تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی
 ٚتٕأی اتقادؽ (پایذاسی التلادی ،پایذاسی اختٕافی ،پایذاسی صیؼتٔحیغی ،پایذاسی واِثاذی
 ٚپایذاسی ٟ٘ادی) دس ػغح پاییٗتش اص ٔتٛػظ لشاس داؿتٙذ .یافتٞٝای تثییٙی تحمیك ٘ـااٖ داد واٝ
ػشٔایٝی اختٕافی  ٚتٕاأی ٔتریشٞاایؾ ،استثااط  ٚتا یش ٔؼاتمیٓ لاٛی ٔ ٚقٙااداسی تاش سٚی
تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی داؿتٝا٘ذ .دس ضاشیة ٕٞثؼاتٍی پیشػا ٖٛاستثااط ػاشٔایٝی اختٕاافی ٚ
وّیٝی ٔتریشٞایؾ تا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی ٔقٙاداس ؿذ٘ذ .دس تحّیُ سٌشػی ٖٛچٙذ ٔتریشٔ ،ٜذَ
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سٌشػی٘ٛی تحمیك  ٚت یشات تٕأی ٔتریشٞای ػاشٔایٝی اختٕافی(تا ٝییاش اص ٔتریاش ٙٞداسٞاای
تقٕیٓیافتٔ )ٝقٙاداس ؿذ٘ذ و ٝتیـاتشیٗ تا یشات ٔؼاتمیٓ سا تشاػااع ضاشیة  Betaتا ٝتشتیاة
ٔتریشٞای افتٕاد اختٕافی ٔ ٚـااسوت اختٕاافی تاش سٚی تٛػاقٝی پایاذاس ؿاٟشی داؿاتٝا٘اذ.
ٕٞچٙیٗ تشاػاع ٘تایح سٚؽ ٔذَػااصی ٔقاادالت ػااختاسیٔ ،اذَ ٘ؾاشی تحمیاك تاش ٔثٙاای
ؿاخقٞای ٔختّف ٔا٘ٙذ  ... ٚ PCFI ،CFI ،NFI ،RMSEA ،CMIN/DFاص تشاصؽ لاتُ
لثِٛی تشخٛسداس تٛد٘ .تایح یافتٞٝای ایٗ تحمیاك ت ییاذ وٙٙاذٜی پیـایٝٙی تدشتای  ٚچااسچٛب
٘ؾشی تحمیاك تاٛد ٜاػات وأ ٝـاخق ػااخت ٞشچأ ٝیاضاٖ ػاشٔایٝی اختٕاافی  ٚوّیاٝی
ٔتریشٞایؾ افضایؾ یاتذٙٔ ،دش ت ٝتٟثاٛد  ٚاستماا اتقااد ٔ ٚؤِفاٞٝاای تٛػاقٝی پایاذاس ؿاٟشی
ٔیٌشدد.
ٍاشگاى کلیـذی :ػاشٔایٝی اختٕاافی ،تٛػاقٝی پایاذاس ؿاٟشی ،پایاذاسی التلاادی ،پایاذاسی
اختٕافی ،پایذاسی صیؼتٔحیغی ،پایذاسی واِثذی  ٚپایذاسی ٟ٘ادی.

هقذهِ ٍ تیاى هعألِ
تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی عی دٞٝٞای اخیش ت ٝتذسیح تا ٝپااسادایٓ ٘اٛیٗ ٔ ٚؼاّغی دس
ادتیات ٘ؾشی  ٚتدشتی سایح دس تاب تٛػق ٚ ٝتش٘أٝسیضی ؿٟشی تثذیُ ؿذ ٜاػات .ایاٗ
پاسادایٓ اٌشچ٘ ٝاؽش ت ٝتشداؿتٞا  ٚتفؼیشٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛاػت ،أا دس ٔدٕٛؿ تش پایاذاسی
 ٚاػتٕشاس تٛػق ٝتشای ٍٕٞاٖ ٘ ٚؼُٞای آیٙذ ٜعی صٔاٖ  ٚتاش ٕٞاٝخا٘ثاٍ٘ٝاشی اتقااد
پیچیذٜی التلادی ،اختٕافی ،صیؼتٔحیغی ،واِثذی ٟ٘ ٚاادی فشآیٙاذ تٛػاق ٝدس ػاغح
یه ؿٟش ت ویذ داسد (سٕٙٞاایی .)178 :1377،تٛػاقٝی ػاشیـ ؿاٟشی ،دس چٙاذ دٞاٝی
ٔقاكش ،اتقاد ٔختّف التلادی ،اختٕافی ،فشٍٙٞی  ٚػیاػی ص٘ذٌی تـاش سا تحات تا یش
لشاس داد ٜاػتٔ .غشح ؿذٖ تٛػقاٝی پایذاس ،ت ٝفٛٙاٖ ؿاقاس اكاّی ٞاضاسٜی ػا٘ ْٛیاض
٘اؿی اص ا شات ؿٟشٞا تش ٌؼتشٜی صیؼات واش ٚ ٜاتقااد ٔختّاف ص٘اذٌی ا٘ؼاا٘ی اػات
(لشخّ ٚ ٛحؼیٙیٚ .)157 :1385،یظٌیٞای خٛأـ ؿٟشی أشٚص ػثة ٘اپایذاسی ا٘ؼاٖٞا
ٔ ٚحیظ صیؼت (ٔحیظ عثیقی ٔ ٚحیظ ٔلٛٙؿ) ٌشدیذ ٜاػات (ٔفیاذی  ٚؿاایاٖ:1386 ،
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 .)15أشٚص ٜتؼیاسی اص خأقٝؿٙاػاٖ  ٚتش٘أٝسیضاٖ ؿٟشی اص خّٕ ٝساتشت ٔیؼشا ،1ؿاشی
ا٘ـتایٗ ،2دیٛیذ دسیؼىُ ٔ ... ٚقتمذ٘اذ تٟتاشیٗ ٟٔ ٚآتاشیٗ ساٞىااس وؼاة تٛفیاك دس
تؼیاسی اص پشٚطٜٞا  ٚعاشحٞاای تٛػاقٝی پایاذاس ؿاٟشی ،تٕشواضصدایای اص ٔاذیشیت ٚ
تش٘أٝسیضی ؿٟشی ،پایٌٝزاسی عشحٞا تش ٔثٙای ٔـاسوت  ٚخّة افتٕاد ٔشدْ  ٚتا ٝعاٛس
وّّاای افااضایؾ ٌ ٚؼااتشؽ ػااشٔایٝی اختٕااافی ٔ ٚؤِفااٞٝااای آٖ اػاات .تؼاایاسی اص
٘ؾشیٝپشداصاٖ ٔقتمذ٘ذ ػٔ ٝتریش تٛػقٔ ،ٝـاسوت  ٚػشٔایٝی اختٕافی دس استثاط ٔؼاتمیٓ
تا یىذیٍش ٞؼتٙذ یا حتی ٔیتٛا٘ٙذ ت ٝخای یىاذیٍش تا ٝوااس س٘ٚاذ (ِش٘اش.)55 :1998 ،3
تشخی ایٗ ٔفاٞیٓ سا تا یىذیٍش تشویة وشدٜا٘ذ  ٚاكغالح پاسادایٓ «تٛػاقٝی ٔـااسوتی»
سا ت ٝواس ٔی تش٘ذ(ٔیىّؼٗ .)61 :1999 ،4پشٚفؼٛس ساتشت ٔیؼشا ،اص ٘ؾشی ٝپاشداصاٖ ٔغاشح
تٛػقٝی ٔـاسوتیٔ ،قتمذ اػت و ٝتشای خّة ٔـاسوت ٔشدْ دس عشحٞای تٛػاق ،ٝتایاذ
٘ؾاْ تش٘أٝسیضی ییشٔتٕشواض ایدااد ؿاٛد  ٚعشفاذاس تٛػاق ٝاص پااییٗ تا ٝتااال اػات .اٚ
ٔ ٟٓتشیٗ ؿشط سػیذٖ ت ٝتٛػق ٝسا ٔـاسوت فٕٔٛی  ٚپایؾؿاشط ٔـااسوت سا افتٕااد
فشاٌیش ٔشدْ ٔی دا٘ذ .ایـاٖ ٔقتمذ اػت دس وـاٛسٞای خٟااٖ ػأ ْٛؤػؼاات فٕأٛی،
ٞ NGOا یا ػاصٔاٖٞای ٔشدْ ٟ٘ااد (ػإٗ) تا ٝدػات فشأٛؿای ػا شد ٜؿاذ ٜاػات ٚ
دِٚتٞا ،دیٛاٖػاالسی  ٚتٛسٚوشاػی سا ت ٝعٛس ٔشتة ٌؼتشؽ دادٜا٘ذ  ٚاو ٖٛٙػاصٔاٖٞا
ٔ ٚؤػؼات اداسی ،تلٕیٌٓیشیٞای تٛػق ٝسا ت ٝخای ٔشدْ اتخاار  ٚاخاشا ٔایٕ٘ایٙاذ ٚ
ٔشدْ ت ٝدسیافتوٙٙذٌاٖ تٛػق ٝتثذیُ ؿذٜا٘ذ ٕٞ ٚیٗ أش تافث فذْ ٔـااسوت ٔاشدْ دس
ا٘ٛاؿ عشحٞا  ٚپشٚطٜٞای تٛػق ٚ ٝفذْ تٛفیك دس دػتیاتی تٞ ٝذف ایٗ تش٘أٞٝا تٛیظ ٜدس
تخؾ تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی ٔایؿاٛد (ٔیؼاشا .)33:1365 ،عثاك ػشؿإاسی ػااَ 1335
خٕقیت ؿٟش٘ـیٗ ایشاٖ حذٚد  30دسكذ  ٚخٕقیت سٚػتا٘ـیٗ ایشاٖ حذٚد  70دسكاذ
تٛد ٜاػت ِٚی 60ػاَ تقذ ،یقٙی دس ػشؿٕاسی ػاَ  ،1395خٕقیت ؿاٟشی حاذٚد 74
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دسكذ  ٚخٕقیت سٚػتا٘ـیٗ حذٚد  25دسكذ تٛد ٜاػت (ػایت ٔشوض آٔاس ایاشاٖ) 1یقٙای
٘ؼثت خٕقیت ؿٟشی  ٚسٚػتایی ایشاٖ ٚاس ٝ٘ٚؿاذ ٜاػات٘ .ؼاثت خٕقیات ؿٟش٘ـایٗ
اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ  ٚدسكذ ٔتٛػظ سؿذ ػاال٘ٝی آٖ ٘یض تمشیثاً ٘ضدیه تٔ ٝیاٍ٘یٗ ٘اش ٞاای
وُ وـٛس اػت .أا ؿٟشٞای ایشاٖ  ٚاص خّٕ ٝایٗ اػتاٖ تاا ٔـاىالت ٔ ٚؼاافُ فشاٚا٘ای
دػت تٌ ٝشیثاٖ ٞؼتٙذ  ٚأىا٘ات  ٚخذٔات ؿٟشی پاػاخٍٛی ایاٗ حدآ اص خٕقیات
٘یؼت .تٙاتشایٗ استمای تٛػقٝی پایذاس ؿاٟشی دس اتقااد ٌ٘ٛااٌ ٖٛالتلاادی ،اختٕاافی،
صیؼتٔحیغی ،واِثذی ٟ٘ ٚادی اص ضشٚستٞای تؼیاس ٔ ٟٓحاَ حاضش خأقٝی ٔاػات.
دس ایٗ تیٗ ػشٔای ٝاختٕافی ٔیتٛا٘ذ ٘مؾ تؼیاس ت یشٌزاسی تش تٛػاقٝی پایاذاس ؿاٟشی
دس اتقاد ٌ٘ٛاٌ ٖٛداؿت ٝتاؿذ .اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ ت ٝفٛٙاٖ لغة تٛسیؼاتی  ٚوـااٚسصی وـاٛس،
ستثٝی ٞفتٓ سا دس تِٛیذ ٘اخاِق داخّی ) (GDPوـٛس داسد (ٕٞاٖ)  ٚت ٝتثـ آٖ ؿاٟشٞای ایاٗ
اػتاٖ تا ٔؼافُ  ٚآػیةٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛصیؼاتٔحیغایٟ٘ ،اادی ،واِثاذی ،التلاادی  ٚاختٕاافی
سٚتٝسٞ ٚؼتٙذ ٔ ٚت ػفا٘ ٝتِ ٝحاػ ٔؤِفٞٝای ػشٔایٝی اختٕاافی  ٚتٛػاقٝی پایاذاس دس ؿاشایظ
٘أٙاػثی لشاس داسد(ٌضاسؿات خأـ ػاصٔاٖ ٔذیشیت  ٚتش٘أٝسیضی اػاتاٖ ٔاص٘اذساٖٚ 18 :1394 ،
.)27
تٙاتشایٗ دس ایٗ پظٞٚؾ تشآ٘یٓ و:ٝ
 تذا٘یٓ ؿاخق «ػشٔایٝی اختٕافی» ٔ ٚتریشٞای آٖ (آٌاٞیٙٞ ،داسٞای تقٕیٓ یافت،ٝافتٕادٔ ،ـاسوت  ٚا٘ؼداْ) چٛ٘ ٝؿ استثاعی تا ؿاخق «تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی» دس ػغح
اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ داسد
پیؽیٌِی تحقیق
پیؽیٌِی داخلی
كاِحی أیشی ٕٞ ٚىاساٖ ( )1391تحمیمای تاا فٙاٛاٖ «عشاحای  ٚاسافاٝی اٍِا ٛخٟات
ػٙدؾ ت یش ػشٔایٝی اختٕافی تش اتقاد تٛػقٝی پایاذاس» تاا اػاتفاد ٜاص سٚؽ پیٕایـای
اساف ٝداد٘ذ .خأقٝی آٔاسی ایٗ تحمیك ؿأُ افضای ٞی ت فّٕای ٔٙغماٝی  13دا٘ـاٍاٜ
www.amar.org.ir
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آصاد اػالٔی ٔیؿذ و ٝتقاذاد آٖ ٘ 1878فاش تاٛد  ٚتاا اػاتفاد ٜاص تىٙیاه ٕ٘٘ٛاٌٝیاشی
خٛؿٝای ٘ 219فش ا٘تخاب ؿذ٘ذ .آٖٞا ػشٔایٝی اختٕافی سا ت ٝاتقاد اختٕافی ،فشٍٙٞای،
ػیاػاای  ٚاستثاااعی  ٚتٛػااقٝی پایااذاس سا تاا ٝاتقاااد التلااادی ،اختٕااافی ،ػیاػاای ٚ
صیؼتٔحیغی عثم ٝتٙذی وشد٘ذ  ٚتشای تحّیاُ یافتاٞٝاا اص سٚؽ ٔاذَػااصی ٔقاادالت
ػاختاسی  ٚتحّیُ فأُ ت ییذی تا ت ٝوااسٌیشی اص ٘شْ افاضاس ِیاضسَ اػاتفاد ٜؿاذ٘ .تاایح
تحمیك آٟ٘ا ٘ـاٖ داد و ٝػشٔایٝی اختٕافی ت یش ٔثثتٔ ،ؼتمیٓ ٔ ٚقٙاداسی تاش تٛػاقٝی
پایذاس داؿت ٝاػت .دس ایٗ تیٗ تیـتشیٗ تا یش سا تا ٝتشتیاة تاش اتقااد التلاادی (،)0/88
اختٕافی  ٚصیؼتٔحیغی (ٞش د ٚ )0/71 ٚػیاػی ( )0/70تٛػقٝی پایذاس داؿت ٝاػت.
پٛسافىاسی( )1391تحمیمی تا فٛٙاٖ «ٍ٘شؿی خأقٝؿٙاختی تش ػاشٔایٝی اختٕاافی ٚ
تٛػقٝی پایذاس دس ؿٟش ؿٛؿتش» تا اػتفاد ٜاص سٚؽ پیٕایـای اسافا ٝداد .ا ٚتاا اػاتفاد ٜاص
تىٙیه ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی خٛؿٝای  ٚتلادفی ػیؼتٕاتیه٘ 220 ،فش اص ؿٟش٘ٚذاٖ تیٗ  15تا 60
ػاَ ؿٟش ؿٛؿتش سا ٔٛسد ٔلاحث ٝلشاس داد .ایٗ تحمیك تیـتشیٗ ت ویذ سا تش سٚی ٔمِٝٛی
تٛػقٝی تٔٛی داسد ٔ ٚقتمذ اػت ایٗ ٔ ٟٓاص عشیك ساتغ ٝدٔ ٚؤِفٝی ػشٔایٝی اختٕافی
 ٚتٛػقٝی پایذاس ٔحمك خٛاٞذ ؿذ .تشاػاع یافتٞٝای ایٗ پاظٞٚؾ ساتغاٝی ٔؼاتمیٓ ٚ
ٔقٙاداسی تایٗ ٔتریشٞاای اكاّی ػاشٔایٝی اختٕاافی (ٔ ٚ )r ;0/41ـااسوت اختٕاافی
(ٔ ٚ )r;0/69تریشٞااای صٔیٙااٝای تحلاایالت ( ، )r ;0/69دسآٔااذ ( ٚ )r ;0/51ػااٗ
( )r ;0/14تا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشیذس ایٗ ؿٟش ٚخٛد داسد.
خٛؽفش ٕٞ ٚىاساٖ ( )92تحمیمی تا فٛٙاٖ «ػشٔایٝی اختٕافی  ٚپایذاسی ؿٟشی
(ٔغاِقٛٔ ٝسدی :ؿٟش ٌشٌاٖ)» تا اػتفاد ٜاص سٚؽ پیٕایؾ اساف ٝداد٘ذ .خأقٝی آٔاسی
تحمیك ؿأُ ؿٟش٘ٚذاٖ تاالی  15ػاَ ػاوٗ دس ػ٘ ٝاحیٝی ؿٟش ٌشٌاٖ ٔیؿذ و420 ٝ
٘فش اص ػاوٙاٖ تا سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی خٛؿٝای تٛأْ تا تلادفی ػیؼتٕاتیه دس ػٙٔ ٝغمٝی
تاالٔ ،تٛػظ  ٚپاییٗ ؿٟش ا٘تخاب ٛٔ ٚسد ٔغاِق ٝلشاس ٌشفتٙذ .آٖٞا دس ایٗ تحمیك
ػشٔایٝی اختٕافی سا ت ٝد ٚتقذ ؿٙاختی  ٚػاختاسی  ٚپایذاسی ؿٟشی سا ت ٝاتقاد
التلادی ،اختٕافی ،صیؼتٔحیغیٟ٘ ،ادی  ٚواِثذی عثمٝتٙذی وشد٘ذ٘ .تایح تحمیك آٖٞا
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٘ـاٖ داد وٞ ٝش د ٚتقذ ؿٙاختی  ٚػاختاسی ػشٔایٝی اختٕافی تا پایذاسی ؿٟشی استثاط
تؼیاس لٛی ٔ ٚقٙاداسی داؿتٙذ  ٚدس ٔدٕٛؿ استثاط ػشٔایٝی اختٕافی وُ تا پایذاسی
ؿٟشی وُ تا  r ;0/634ت ییذ ؿذ .دس ایٗ تیٗ ،ػشٔایٝی اختٕافی لٛیتشیٗ ساتغ ٝسا تٝ
تشتیة تا اتقاد پایذاسی اختٕافی ( ،)r;0/624پایذاسی ٟ٘ادی ( ،)r;0/573پایذاسی
التلادی ( ،)r;0/572پایذاسی اوِٛٛطیىی ( ٚ )r;0/561پایذاسی واِثذی ()r;0/467
داؿت ٝاػت .فیاضی ( )1395تحمیمی تا فٛٙاٖ «ت یش ػشٔایٝی اختٕافی تش تٛػقٝی پایذاس
ؿٟشی(ٔغاِقٛٔ ٝسدیِٙ :ثاٖ اكفٟاٖ)» تا اػتفاد ٜاص سٚؽ پیٕایؾ اساف ٝداد و ٝتقذاد 384
٘فش تا اػتفاد ٜاص تىٙیه ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی خٛؿٝای  ٚتلادفی ػادٛٔ ٜسد ٔلاحث ٝلشاس ٌشفتٙذ.
ا ٚػشٔایٝی اختٕافی سا ت ٝد ٚتقذ ؿٙاختی  ٚػاختاسی  ٚتٛػقٝی پایذاس ؿٟشی سا تٝ
اتقاد اختٕافی ،التلادی ،صیؼت ٔحیغی ،واِثذی ٟ٘ ٚادی تمؼیٓتٙذی وشد و ٝتیـتشیٗ
ت ویذ سا تش تقذ اختٕافی داؿت .پایذاسی اختٕافی تش ٔثٙای ػٔ ٝؤِفٝی ٔـاسوت ،أٙیت
 ٚویفیت ص٘ذٌی ٔٛسد ػٙدؾ لشاس ٌشفت ٝاػت٘ .تایح تحمیك ایـاٖ ٔـخق ػاخت وٝ
تیٗ ػشٔایٝی اختٕافی ٞ ٚش د ٚتقذ ؿٙاختی  ٚػاختاسی تا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی تٛیظٜ
پایذاسی اختٕافی استثاط ٔثثت ٔ ٚقٙاداسی ٚخٛد داسد.
پیؽیٌِی خارجی
خیٗ خیىٛتض )1965( 1ت ٝفٛٙاٖ یىی اص ٘خؼتیٗ ٔحمما٘ی تٛد و ٝدس واس والػیه خٛد تا
فٛٙاٖ «ص٘ذٌی ٔ ٚشي ؿٟشٞای تضسي آٔشیىا» ت ٝتحث استثاط  ٚت یش ػشٔایٝی اختٕافی
تش تٛػقٝی ؿٟشی ٔ ٚؼافُ ٌ٘ٛاٌ ٖٛآٖ پشداخت ٔ ٚف ْٟٛػشٔایٝی اختٕافی سا دس
ٔقٙی ؿثىٞٝای اختٕافی ؤ ٝیتٛا٘ذ ٘مؾ وٙتشَ اختٕافی سا ایفا وٙذ ت ٝواس تشد .ت٘ ٝؾش
ا ٚؿثىٞٝای اختٕافی فـشد ٜدس لّٕشٞٚای لذیٕی ٔ ٚختّظ ؿٟشی ،كٛستی اص ػشٔایٝی
اختٕافی سا تـىیُ ٔیدٙٞذ و ٝدس استثاط تا ٘ؾافت  ٚتٟذاؿت ٔحیظ ،فذْ خشْ ٚ
خٙایت خیاتا٘ی  ٚدیٍش تلٕیٕات ٔشتثظ تا تٟثٛد ویفیت ص٘ذٌی دس ٔمایؼ ٝتا ٔؼؤٚالٖ

Jane jacobs
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ٟ٘ادٞای سػٕی ٘ؾافت  ٚأٛس أٙیتی  ٚا٘تؾأی ،واسایی  ٚا شتخـی تیـتشی اص خٛد ٘ـاٖ
ٔیدٙٞذ.
فشا٘ىٛفیغ )2002(1دس تحمیك خٛد تا فٛٙاٖ ػشٔایٝی اختٕافی  ٚتٛػق ،ٝافتٕاد
ٔتماتُ ٕٞ ٚىاسی افشاد سا ت ٝفٛٙاٖ ٔقیاسی تشای عشاحی ٔذَ استثاط تیٗ ػشٔایٝی
اختٕافی  ٚتٛػقٝی التلادی تٛیظ ٜدس ٔحیظٞای ؿٟشی دس ٘ؾش ٌشفت ٝاػت .ت ٝایٗ
ٔٙؾٛس افشاد ت ٝعٛس وّی ت ٝد ٚدػتٝی واسآفشیٗ یقٙی اؿخاكی و ٝسیؼهپزیش ٞؼتٙذ ٚ
پیٕا٘ىاساٖ یقٙی اؿخاكی و ٝسیؼهٌشیض٘ذ ِٚی دس ا٘داْ فقاِیتٟای التلادی تا
واسآفشیٙاٖ ٕٞىاسی ٔیوٙٙذ تمؼیٓ ؿذٜا٘ذ .ػ غ تا ٔقشفی ٔتریشی تا فٛٙاٖ دسخٝی
لاتّیت افتٕاد پیٕا٘ىاساٖ ،ا شات آٖ سا تش سٚی تٛاتـ تشخیحات واسآفشیٙاٖ تشسػی ٕ٘ٛدٜ
 ٚتذیٗ ٚػیّ ٝت ٝتشسػی ٘مؾ افتٕاد دس تٛػقٝی التلادی ؿٟشی پشداخت ٚ .ت ٝایٗ
٘تید ٝسػیذ و ٝافتٕاد افشاد پیٕا٘ىاس ت ٝافشاد واسآفشیٗ ٘مؾ تؼیاس وّیذی دس تٛػقٝی
پایذاس التلادی ؿٟشی  ٚپیـثشد تش٘أٝسیضیٞا ،عشحٞا  ٚپشٚطٜٞای تٛػق ٝداسد.
تاالیأِٛ ٖٛتض )2011( 2تحمیمی تا فٛٙاٖ «ػشٔایٝی اختٕافی ٔثتٙی تش افتٕادٟ٘ ،اد ٚ
تٛػق »ٝتا اػتفاد ٜاص سٚؽ اػٙادی ٔ ٚغاِقات تغثیمی اساف ٝداد .ا ٚتا اػتفاد ٜاص دادٜٞای
پاُ٘ اص یه ٌش ٜٚتضسي اص خٛأـ دسحاَ تٛػق ،ٝت ٝایٗ تشآٚسد سػیذ و ٝػشٔایٝی
اختٕافی ٔثتٙی تش افتٕادٔ ،یتٛا٘ذ ٔىُٕ ٘مؾ ٟ٘ادٞا دس تٛػقٝی پایذاس خٛأـ تاؿذ.
٘تایح واس آٟ٘ا ،ؿٛاٞذی لٛی ت ٝدػت آٚسد ٜاػت ٔثتٙی تش ایٙى ٝػشٔایٝی اختٕافی،
ػ ٚ ٟٓواسایی ٟ٘ادٞا تٛیظٟ٘ ٜادٞای ػیاػی سا افضایؾ داد ٚ ٜاص عشیك ت ٔیٗ تقأالت
چٙذخا٘ثٝی تیٗ ٟ٘ادیٛٔ ،خة ٓٞافضایی ػاختاسٞا  ٚواسوشدٞای تٛػق ٝدس خٛأـ
ٔختّف ٔیؿٛد .فال ٜٚتش ایٗ ،ػشٔای ٝاختٕافی اص عشیك ت یش ٔثثت تؼیاس لٛیای و ٝتش
ؿىٛفایی  ٚا شتخـی ػشٔایٝی ا٘ؼا٘ی داسد٘ ،یض ٔٙدش ت ٝتحمك تٛػقٝی پایذاس خٛأـ
خٛاٞذ ؿذ.

Francois
Balayamvn Lutz
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اؿتیٙذَ  ٚیا٘ىش )2016( 1تحمیمی تا فٛٙاٖ «تشسػی استثاط ػشٔایٝی اختٕافی تا
تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی (ٔغاِقٝی ٔٛسدی :ػ ٝؿٟش تشِیٗٞ ،أثٛسي  ٚوّٗ)» تا اػتفاد ٜاص
سٚؽ پیٕایؾ اساف ٝداد٘ذ .آٖٞا تا اػتفاد ٜاص تىٙیه ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی خٛؿٝای  ٚتلادفی ػادٜ
٘ 1000فش سا ٔٛسد ٔلاحث ٝلشاس داد٘ذ .آٖٞا ػشٔایٝی اختٕافی سا ت ٝد ٚتقذ ؿٙاختی
(ؿأُ ٔتریشٞای افتٕاد ٙٞ ٚداسٞای فٕٔٛی)  ٚػاختاسی (ؿأُ ٔتریشٞای ٔـاسوت ٚ
ا٘ؼداْ)  ٚتٛػقٝی پایذاس ؿٟشی سا ٘یض ت ٝپٙح تقذ التلادی ،اختٕافی ،صیؼتٔحیغی،
واِثذی ٟ٘ ٚادی عثمٝتٙذی وشد٘ذ٘ .تایح واس آٟ٘ا ٘ـاٖ داد و ٝؿاخق ػشٔایٝی اختٕافی
 ٞ ٚش د ٚتقذ ؿٙاختی  ٚػاختاسی آٖ  ٚتٕأی ٔتریشٞایـاٖ (ؿأُ افتٕادٙٞ ،داسٞای
فٕٔٛیٔ ،ـاسوت  ٚا٘ؼداْ) تش تٛػقٝی پایذاس ،ت یش لٛی ٔ ٚقٙاداسی داؿت ٝاػت  ٚدس
ٔدٕٛؿ تا ( )R2 = 0/39تٛا٘ؼت 39 ،ٝدسكذ اص ٚاسیا٘غ آٖ سا تثییٗ وٙذ .دس تیٗ د ٚتقذ
ػشٔایٝی اختٕافی ،تقذ ػاختاسی تا ( ٚ )Beta = 0/27دس تیٗ ٔتریشٞأ ،تریش ٔـاسوت
اختٕافی تا ( ،)Beta = 0/26تاالتشیٗ ت یش سا تش ٔتریش ٚاتؼت ٝداؿتٙذ.
ارزیاتی پیؽیٌِی تحقیق
دس ٔدٕٛؿ تحمیماتی و ٝاستثاط  ٚت یش ؿاخق ػشٔایٝی اختٕافی ٔ ٚتریشٞایؾ ؿأُ
افتٕادٔ ،ـاسوت ،ا٘ؼداْ  ... ٚسا تش تٛػقٝی ت ٝعٛس افٓ  ٚتٛػق ٝپایذاس ؿٟشی ت ٝعٛس
اخق ٔٛسد تشسػی لشاس داد٘ذٛ٘ ،فی استثاط  ٚت یش لٛی ٔ ٚقٙاداس سا ٘تیدٌٝیشی
وشدٜا٘ذ .دس تیٗ ٔتریشٞای ػشٔایٝی اختٕافی ٘یض دس اوثش تحمیمات داخّی  ٚخاسخی دٚ
ٔتریش ٔـاسوت  ٚافتٕاد اختٕافی ،تیـتشیٗ استثاط  ٚت یش سا تش ٔتریش تٛػق ٚ ٝتٛػقٝی
پایذاس ؿٟشی داؿتٙذ .دس ایٗ تحمیك ٘یضٔ ،تریش ػشٔایٝی اختٕافی تشٔثٙای تحمیمات
خٛؽفش ٕٞ ٚىاساٖ ( ،)1392فیاضی ( ٚ )1395اؿتیٙذَ  ٚیا٘ىش ( )2016ت ٝد ٚتقذ
ؿٙاختی  ٚػاختاسی ٔ ٚتریش تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی تشٔثٙای تحمیمات خٛؽفش ٚ
ٕٞىاساٖ ( ،)1392فیاضی ( ٚ )1395اؿتیٙذَ  ٚیا٘ىش ( )2016ت ٝپٙح تقذ پایذاسی
التلادی ،اختٕافی ،صیؼتٔحیغی ،واِثذی ٟ٘ ٚادی عثمٝتٙذی ٌشدیذ.
Stindel & Jancker
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هرٍری تر ًظریِّای هرتثط
ظرهایِی اجتواعی
ٔتریش ػشٔایٝی اختٕافی دس ایٗ پظٞٚؾ تشٌشفت ٝاص تشویثی اص ٘ؾشیات خیٕض وّٕٗ،1
ساتشت پاتٙاْ ٚ2آ٘ت٘ٛی ٌیذ٘ض 3تٛد ٜاػت.
جیوس کلوي
خیٕض وّٕٗ ٔف ْٟٛػشٔایٝی اختٕافی سا اص التلاد ت ٝخأقٝؿٙاػی آٚسد .ا ٚایٗ ؿىُ اص
ػشٔای ٝسا ٔا٘ٙذ دیٍش اؿىاَ آِٖٛٔ ،ذ ٔیدا٘ذ  ٚأىاٖ دػتیاتی تٞ ٝذفٞای ٔقیٙی سا وٝ
دس ٘ثٛد آٖ دػت٘یافتٙی اػت ،فشأ ٓٞیػاصد (اِٛا٘ی  ٚؿیشٚا٘یٔ .)25 :1385 ،ثاحث
وّٕٗ ت ٝعٛس ٔحٛسی ٔشتٛط ت ٝؿٙاخت ػ ٟٓػشٔایٝی اختٕافی دس تٛػقٝی ػشٔایٝ
ا٘ؼا٘ی تٛد .أ ٚقتمذ تٛد ایٗ دٛ٘ ٚؿ ػشٔای ٝپیؾ اص آ٘ىٔ ٝفاٞیٕی سلاتتی تاؿٙذٞ ،ش دٚ
ت ٝپذیذٜای تٔ ٓٞ ٝشتثظ أا ٔؼتمُ اص یىذیٍش اؿاسٔ ٜیوٙٙذ و ٝت٘ ٝؾش ا ٚایّة ٔىُٕ
یىذیٍش ٞؼتٙذ (وّٕٗ.)304 :1994 ،
وّٕٗ تا اػتفاد ٜاص تٕایض التلادی ٔشػ ْٛتیٗ واالی خلٛكی  ٚفٕٔٛی تٛضیح داد
و ٝچغٛس ػشٔایٝی اختٕافی ت ٝدسن ٔـىُ وٙؾ خٕقی وٕه ٔیوٙذٔ .تفاٚت اص
ػشٔایٝی فیضیىی  ٚا٘ؼا٘ی ،و ٝت ٝعٛس ٔقٕ َٛیه واالی خلٛكی ٞؼتٙذ ٔ ٚاِىیت ٚ
ػٛدؿاٖ ت ٝافشاد تشٔیٌشدد ،وّٕٗ ػشٔایٝی اختٕافی سا ت ٝفٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛی وأُ یه
واالی فٕٔٛی ٔیدا٘ذ و ٝتٛػظ فذٜای ایداد ٔیٌشددِٚ ،ی ٘ ٝفمظ تشای وؼا٘ی وٝ
تالؽ ٞایـاٖ دس تٚ ٝخٛد آٚسدٖ آٖ ٔؤ ش تٛد ٜاػت ،تّى ٝتشای تٕاْ وؼا٘ی و ٝخض یه
ػاختاس ٞؼتٙذٔ ،یتٛا٘ذ ٔفیذ ٚالـ ؿٛد(وّٕٗ.)116 :1988-9 ،
راترت پاتٌام
پاتٙاْ ،ػشٔایٝی اختٕافی سا ٚػیّٝای ٔیدا٘ؼات تاشای سػایذٖ تا ٝتٛػاقٝی ػیاػای ٚ
اختٕافی دس ػیؼتٓٞای ٔختّف ػیاػی .ت ویذ فٕاذٚ ٜی تاش ٔفٟا ْٛافتٕااد تاٛد ٚ ٜتاٝ
1

J.Coleman
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ٌٕاٖ ٚی ٕٞیٗ فأُ اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ تا خّاة افتٕااد ٔیااٖ ٔاشدْ  ٚدِٚاتٔاشداٖ ٚ
٘خثٍاٖ ػیاػیٛٔ ،خة تٛػقٝی ػیاػی  ٚاختٕافی ؿٛد (ؿاٛٙٞؿی.)267:1385 ،
أ ٚقتمذ اػت و ٝصٚاَ ػشٔایٝی اختٕافی (وا ٝتاا وااٞؾ فقاِیات دس ا٘دٕاٗٞاا ػاٙدیذٜ
ٔیؿٛد) ٔؼ ِٝػاص اػت ،صیشا تا ؿاخقٞای ٔتقذد سفا ٜؿاأُ تٟذاؿات ،آٔاٛصؽ ٛٔ ٚفمیات
استثاط داسد .ا٘ ٚـاٖ داد وٚ ٝضقیت تٟتش ػشٔایٝی اختٕافی تا ؿاخقٞای تٟتاش سفاا ،ٜویفیات
ص٘ذٌی  ٚتٛػقٕٞ ٝثؼتٍی داسد(ؿدافی تاییٙی.)400:1387،
پاتٙاْ ،تایٗ ػاشٔایٝی فیضیىای (اؿایا فیضیىای) ،ػاشٔایٝی ا٘ؼا٘ی(خلٛكایات فاشدی) ٚ
ػشٔایٝی اختٕافی تٕایض لافاُ ٔایؿاٛد .دس ٘ؾشیاٝی ا ،ٚػاشٔایٝی اختٕاافی تا ٝؿاثىٞٝاای
اختٕافی  ٚسٚاتظ ٔیاٖ افشاد اؿاس ٜداسد(ؿاسؿ پٛس.)58:1384،
آًتًَی گیذًس
افتٕاد یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٔفاٞیٓ  ٚاكغالحات آ٘ت٘ٛی ٌیذ٘ض اػت .ا ٚتیٗ دٛ٘ ٚؿ افتٕاد
تٕایض لافُ ٔیؿٛد .1 :افتٕاد ت ٝافشاد خاف  .2 ٚافتٕاد ت ٝافشاد یا ٘ؾاْٞای ا٘تضافی.
افتٕاد ا٘تضافی دستشٌیش٘ذٜی آٌاٞی اص ٔخاعش ٚ ٜفشد ٔٛسد افتٕاد اػت .اص ایٗ فشآیٙذ
ٔیتٛاٖ ت ٝفٛٙاٖ ػغح ٟ٘ادی افتٕاد ٘اْ تشد .ایٗ ٕٞاٖ چیضی اػت وٌ ٝیذ٘ض آٖ سا
ایذٜی افتٕاد ت٘« ٝؾاْٞای تخللی» ٔی٘أذ .تشای اسصیاتی ػشٔایٝی اختٕافی دس ػغح
ّٔی ،ػٙدؾ افتٕاد تٟ٘ ٝادٞای ٔختّف اختٕافی ضشٚست داسد .دس حاِی و ٝافتٕاد تٝ
افشاد خاف ٔیتٛا٘ذ دس ػغح خشد ،ػشٔایٝی اختٕافی ٕٟٔی تاؿذِٚ ،ی افتٕاد ا٘تضافی
تشای ػشٔایٝی اختٕافی دس ػغح ّٔیٚ ،یظٌی ٟٔٓتشی ٔحؼٛب ٔیؿٛد (ٔؼافُ
اختٕافی ایشاٖ .)306-307 :1383 ،آ٘ت٘ٛی ٌیذ٘ض ،افتٕاد سا ت ٝػٛ٘ ٝؿ افتٕاد تیٗ فشدی
(افتٕاد ت ٝافشاد آؿٙا) ،افتٕاد تقٕیٓیافت ٝیا اختٕافی (افتٕاد ت ٝافشاد یشیث ٚ )ٝافتٕاد
ٔذ٘ی (افتٕاد ت ٝػاصٔاٖٞا ٟ٘ ٚادٞا) عثمٝتٙذی ٔیوٙذ.
تَظعِی پایذار
اص تٛػق ٝتاو ٖٛٙتقاسیف تؼیاس ٔتقذد ٔ ٚتٛٙفی اص خا٘ة ا٘ذیـٕٙذاٖ ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٔغشح
ؿذ ٜاػت .تقشیف دوتش حؼیٗ فؾیٕی اص تٛػقٔ ٝثٙی تش فشآیٙذ ٌزاس اص ٚضقیت ٔٛخٛد
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(ػٙتی) تٚ ٝضقیت ٔغّٛب (ٔذسٖ) (فؾیٕی٘ ،)283 :1391 ،ىتٝی ٔحٛسی  ٚوّیذی
تٕاْ تقاسیف ٔٛخٛد اص تٛػق ٝاػت .فاص ا َٚتٛػق ٝتقذ اص خ ًٙخٟا٘ی د ٚ ْٚاص ػاَ
 1952ؿىُ ٌشفت .دس ایٗ فاص ،تٛػق ٝتیـتش تٔ ٝقٙای سؿذ التلادی تٛد  ٚتا
ؿاخقٞایی چ ٖٛتِٛیذ ٘اخاِق داخّی ) (GDP؛ تِٛیذ ٘اخاِق ّٔی ) ،(GNPدسآٔذ
ػشا٘ ،ٝتشاوٓ ػشٔای ... ٚ ٝػٙدیذٔ ٜیؿذ ،أا اص دٝٞی  1970ت ٝتقذ  ٚدس ا ش ا٘تمادات تٝ
فاص ا َٚتٛػقٛٔ ،ٝج د ْٚتٛػق ٝؿىُ ٌشفت .دس ایٗ دٚس ٜتش ٔفاٞیٓ ٔ ٚثاحثی ٕٞچٖٛ
تٛصیـ دسآٔذ ،فذاِت اختٕافی ،سفـ ٘یاصٞای اػاػی  ٚسفـ فمش ٔغّك ٘ ٚؼثی ت ویذ ؿذ.
تااا ایٙى ا ٝدس ادأ اٝی عااشح چٙاایٗ ٔثاااحثی دس دٞااٝی  ،1990ا٘مالتاای دس ادتیااات،
تشٔیِٛٙاٛطی ،ػیاػاتٌازاسیٞاا  ٚخاظٔـاایٞاای تٛػاق ٝتاٚ ٝخاٛد آٔاذٔ .فاااٞیٓ ٚ
ؿاخقٞایی ٕٞچ« ٖٛتٛػقٝی ا٘ؼا٘ی»« ،تٛػقٝی ٔـاسوتی» « ،تٛػقٝی ا٘ؼاٌٖشایا٘ا،»ٝ
«تٛػقٝی اختٕافی»« ،تٛػقٝی تذیُ»« ،ویفیت ص٘ذٌی»« ،ػشٔایٝی اختٕافی»« ،تٛػاقٝی
یى اسچ« ،»ٝتٛػقٝی دسٖٚصا» ٔ ... ٚحل َٛایٗ دٚس ٜتٛد٘ذ .دس ایٗ صٔاٖ ٔٙغك تٛػاقٝی
پیـیٗ سا تٌٝ٘ٛ ٝای وٙایٝآٔیض  ٚتا فثااساتی ٘ؾیاش «تا ٓٞٛتٛػاق« ،»ٝواسیىااتٛس تٛػاق،»ٝ
«تٛػقٝی اؿیا »« ،ضذ تٛػق ٚ »ٝییش ٜتٛكایف ٔایوشد٘اذ (فٙثاشی.)385 ٚ 15 :1390 ،
ٔف ٚ ْٟٛؿاخق «تٛػقٝی پایذاس» ٘یض دس ادأ ٚ ٝدس استثاط تا چٙایٗ ترییاش پااسادایٕی اص
تٛػق ٝت ٝخٛد آٔذ.
دس ٚالـ پایذاسی ت ٝفٛٙاٖ ٚخٚ ٝكفی تٛػقٚ ،ٝضقیتی اػت و ٝدس آٖ ٔغّٛب تاٛدٖ
 ٚأىا٘ات تٟیٙاٝی ٔٛخاٛد دس عا َٛصٔااٖ وااٞؾ پیاذا ٕ٘ایوٙاذ  ٚتشحٕایات  ٚدٚاْ
تّٙذٔذت دالِت ٔیوٙذ (صاٞذی ٘ ٚدفی.)47 :1385 ،
تٛػقٝی پایذاس فشآیٙذی اػت و ٝاٞذاف التلادی ،اختٕافی  ٚصیؼتٔحیغی خأقاٝ
سا اص عشیك ٚضـ ػیاػتٞا ،ا٘داْ الذأات الصْ  ٚفّٕیات حٕایتی تا  ٓٞتّفیك ٔیوٙذ ٚ
ٞشخایی و ٝایٗ تّفیك ٔمذٚس ٘یؼت ،تا ٝایدااد ساتغأ ٚ ٝثادِا ٝتایٗ آٖٞاا  ٚتشسػای ٚ
ٕٞاٍٙٞی ایٗ ٔثادِٞٝا ٔیپشداصد (اػتش.)21 :2006 ،1ْٚ
Ostrom

1
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تٕٞ ٝیٗ دِیُ ،تٛػقٝی پایذاس سا تشٔثٙای ٕٞیٗ ػٞ ٝذف دس یاِة ٔؼتٙذات تقشیاف
ٔیوٙٙذ .ت ٝفٛٙاٖ ٔثاَ ػاصٔاٖ ٕٞىاسی  ٚتٛػق ٝالتلادی 1تا تاویاذ تاش ایاٗ ػا ٝدػاتٝ
ٞذف ،ؿٕای وّی تٛػقٝی پایذاس سا ت ٝكٛست ؿىُ  ،1تشػیٓ ٔیوٙذ.

ؼکل  :1تَظعِی پایذار از دیذ OECD

تقذ التلادی ت ٝسؿذ پایذاس التلادی  ٚتٛصیـ فادال٘ٝی دسآٔذ ٔیپشداصد و ٝدس آٖ سفاٜ
فشد  ٚخأق ٝتایذ اص عشیك اػتفادٜی تٟی ،ٝٙواسایی ٔٙاتـ عثیقی  ٚتٛصیـ فادال٘ٙٔ ٝافـ
حذاوثش ؿٛد .تقذ اختٕافی ت ٝساتغٝی ا٘ؼاٖ تا ا٘ؼاٖ ،تقاِی سفا ٜافشاد ،ػالٔت ٚ
تٟذاؿت ،خذٔات آٔٛصؿی ،تٛػقٝی فشًٞٙٞای ٔختّف ،تشاتشی  ٚسفـ فمش ٔشتٛط
ٔیؿٛد .تقذ صیؼتٔحیغی تا حفاؽت  ٚتمٛیت پایٝی ٔٙاتـ فیضیىی ،تیِٛٛطیىی ٚ
اوٛػیؼتٓ ٔشتثظ اػت  ٚت ٝساتغٝی عثیقت  ٚا٘ؼاٖ ٔیپشداصد (تشٚد)113: 2007 ،2
تَظعِ پایذار ؼْری
تؼیاسی اص ٔحمماٖ ٔقتمذ٘ذ ؿٟشٞا ٔ ٚؼافُ  ٚآػیةٞای آٖ اص ٕٟٔتشیٗ ٔمٛالت ٔثحث
تٛػقٝی پایذاس ٔحؼٛب ٔیٌشد٘ذ .تٕٞ ٝیٗ دِیُ اػت و ٝتا ٌؼتشؽ ا٘مالب كٙقتی ٚ
ٔاؿیٙی ؿذٖ ص٘ذٌی ا٘ؼاٖٞا  ٚفذْ تٛخ ٝتٔ ٝحیظ عثیقی  ٚاػتفاد ٜتیسٚیٝی اص آٖ،
تخلٛف پغ اص خ ًٙخٟا٘ی د ٚ ْٚترییش ٘ؾاْ التلادی  -اختٕافی ت٘ ٝفـ ؿٟشٞا،
)Organization for Economic co-operation and Development (OECD
Broad

1
2
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افضایؾ ٟٔاخشت ت ٝؿٟشٞا  ٚتٕشوض تیؾ اص حذ خٕقیت  ٚأىا٘ات دس ٘ماط ؿٟشی
ٔٙدش ت ٝآٖ ؿذ و ٝفـاس تٙٔ ٝاتـ ،تخشیة ٔحیظ صیؼت ،تیىاسی  ٚآػیةٞای اختٕافی
دس ایٗ ٔٙاعك تیـتش ٌشدد (ّٔىی.)42: 1378 ،
ِٕٗٔ 1قتمذ اػت افضایؾ خٕقیت ؿٟشیٔ ،مِٝٛی ا َٚتحث تٛػقٝی پایذاس ٔحؼٛب
ٔیؿٛد .ایـاٖ ٔقتمذ اػت ؿٟش سا ٔیتٛاٖ ٔٛتٛس تٛػقٝی خٛأـ ٘أیذ .تش ایٗ اػاع،
ٌؼتشدٌی  ٚپیچیذٌی ٔؼافُ ؿٟشی  ٚسؿذ  ٚتٛػقٝی سٚصافض ٖٚؿٟشٞا تافث ؿذٜ
اػت و ٝأشٚصٙٔ ٜاعك ؿٟشی تا خزب خٕقیت  ٚفقاِیت ،تثذیُ تٔ ٝشاوض اكّی
خذٔات ،تداست ،تِٛیذٔ ،لشف  ٚػى٘ٛت ؿ٘ٛذ (یٕٞ ٚ ٚٛىاساٖ.)5 :2008 ،2
ٓٞچٙیٗ ٔه٘یُٔ 3قتمذ اػت ،تٛػقٝی پایذاس تٔ ٝیضاٖ ٚػیقی تا ؿٟش استثاط پیذا
ٔیوٙذ؛ ت ٝفثاست دیٍش تٛػقٝی ؿٟشی دس تغٗ ٔف ْٟٛپایذاسی لشاس داسد (اوؼیٚ ًٙ
ٕٞىاساٖ .)209: 2009 ،4دالیُ فٕذٜی ایٗ ساتغٝی تٍٙات ًٙسا تایذ دس تٛصیـ خٕقیت،
٘مؾ  ٚفقاِیت دِٚتٞا دس ػغٛح ٔختّف  ٚتِٛیذ ٔ ٚلشف واالٞا  ٚخذٔات دیذ وٝ
ا شات لاتُ تٛخ ٝالتلادی ،اختٕافی ،اوِٛٛطیىی ،واِثذی ٟ٘ ٚادی داسد.
چارچَب ًظری تحقیق
ظرهایِی اجتواعی ٍ تَظعِی پایذار ؼْری
تذ ٖٚتشدیذ آ٘چ ٝدس ٘ؾشیٞٝا  ٚپظٞٚؾٞا دستاسٜی ٘مؾ ػشٔایٝی اختٕافی دس أش
تٛػق ٝتیاٖ ؿذ ٜاػت تٔ ٝفیذ تٛدٖ ایٗ ٔتریش اؿاس ٜداس٘ذ .ت ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛپاتٙاْ دس یه
تشسػیٛ٘ ،احی ٔختّف ایتاِیا سا ٔغاِق ٝوشد ٚ ٜای ٍٝ٘ٛٙاػتذالَ ٕ٘ٛد و ٝفّت ٔٛفمیت
تشخی اص حىٔٛتٞا تٛیظ ٜدس أش تٛػق ٚ ٝفّت فؼاد  ٚفذْ تٛفیك تشخی دیٍش ،تٝ
فٛأُ ؽاٞشی ٔثُ ػیاػتٞای حضتی ،ایذفِٛٛطی ،سفا ٚ ٜوأیاتی ،ثات اختٕافی،
ٕٞاٍٙٞی ػیاػی  ٚیا حشوتٞای خٕقیت ستغی ٘ذاسد ،تّىٕٞ ٝاٌٖ ٝ٘ٛو ٝدٚتٛوٛیُ
1
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Uwe et al
3
Mc Nell
4
Xing et al
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پیؾتیٙی وشد ٜتٛد ت ٝػٙتٞای لذستٕٙذ ٔـاسوت ٔذ٘ی (ٔا٘ٙذ ٔـاسوت فأٔ ٝشدْ دس
تحثٞا  ٚحُ ٔؼافُ فٕٔٛیٞNGO ،ا ،تحضب ،ؿشوت دس ا٘تخاتات ،تقذاد خٛا٘ٙذٌاٖ
سٚص٘أٞٝا ،فضٛیت دس ٌشٜٞٚای ٔزٞثیٔ ،حافُ ادتی ،تٙیادٞای خیشیٔ )... ٚ ٝشتثظ
اػت .پاتٙاْ ٕٞچٙیٗ دِیُ شٚتٕٙذ ؿذٖ ،تٛػقٝی التلادی  ٚحىٔٛت واسآٔذ ایٗ
خٛأـ ،سا ؿثىٝی ٔـاسوت ٔذ٘ی آٖٞا ٔیدا٘ذ  ٝ٘ ٚتشفىغ آٖ(پاتٙاْ.)95-98 :1384 ،
تٙا تش فمیذٜی فٛوٛیأا دس خأقٝی ؿٟشی ،تقأالت ا٘ؼداْتخؾ تیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚػاصٔاٖ
ٔذیشیت  ٚتش٘أٝسیضی ؿٟشیٙٔ ،دش ت ٝپاییٗ آٔذٖ ػغح ٞضیٞٝٙایی ٔیؿٛد ؤ ٝذیشیت ٚلت
تایذ تشای یه ؿٟش ٞضی ٝٙوٙذ .ت ٝفثاست دیٍش ،تقأالت ٔؤ ش  ٚافتٕادتخؾ تیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ تا
ػاصٔاٖٞای ٔذیشیت ؿٟشی تافث ؿذ ٜو ٝتخـی اص ٞضیٞٝٙا ،كشف أٛس صیشتٙایی ؿ٘ٛذ ٚ
صٔیٝٙی تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی فشاٌ ٓٞشدد .ػشٔایٝی اختٕافی دس خأق ٝؿٟشی تشخالف دیٍش
ػشٔایٞٝا ،كٛست فیضیىی ٘ذاسد  ٚلاتُ دػتشع ٘یؼت؛ تّى ٝت ٝكٛست ٘أحؼٛعٟ٘ ،ادیٚ ٝٙ
حاكُ تقأالت ٔتماتُ ٔ ٚؤ ش ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚػاصٔاٖ ٔذیشیت ؿٟشی اػت (فٛوٛیأا:1384 ،1
.)6
ػشٔایٝی اختٕافی ػٛد ػاشٔایٌٝازاسی دس صٔیٙاٝی ػاشٔایٝی فیضیىای  ٚػاشٔایٝی
ا٘ؼا٘ی سا افضایؾ ٔی دٞذ .تٙاتشایٗ ػشٔایٝی اختٕافی تا ٝفٙاٛاٖ یاه ٔٙثاـ تاا ٔاِىیات
خٕقی ٔتقّك تٙٔ ٝاعك ،ؿٟشٞأ ،حالت ،تخؾٞا  ٚسٚػتاٞاػت ؤ ٝیتٛا٘ذ صٔیٝٙی سفاٜ
 ٚتٛػقٝی ٍٕٞا٘ی سا فشإ٘ ٓٞایذ .أشٚص ٜتؼیاسی اص عشاحاٖ  ٚتش٘أاٝسیاضاٖ ،ػاشٔایٝی
اختٕافی سا ت ٝفٛٙاٖ اتاضاسی ٟٔآ تاشای تٛػاقٝی پایاذاس اص اتقااد ٔحیغای ،اختٕاافی،
فشٍٙٞی  ٚالتلادی ٔی دا٘ٙذ  ٚتٛخ ٝخاكی سٚی ایٗ ٔٛضٛؿ داس٘اذ  ٚفٕاالً ػاشٔایٝی
اختٕافی  ٚتٛػقٝی پایذاس سا اص خٙثٞٝاای ٔختّاف ٔىٕاُ ٔ ٚاشتثظ تاا ٞآ ٔایدا٘ٙاذ
(ػشٌّذیٗ ٌ ٚشٚتاست.)40 :2000 ،2
أشٚص ٜدس تقاسیف  ٚسٚیىشدٞاای خذیاذ تٛػاقٔ ٝا٘ٙاذ تٛػاقٝی پایاذاس ،تٛػاقٝی
ا٘ؼا٘ی ،تٛػقٝی ٔـاسوتی  ... ٚتٛػقٝی ؿٟشی سا تذٔ ٖٚـاسوت  ٚفقاِیات ؿاٟش٘ٚذاٖ
Fukuyama
Sergeldin&Grootaert

1
2
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أشی ٘إٔىٗ ٔیدا٘ٙذ .تؼیاسی اص ٔحمماٖ ؿٟشی ٔا٘ٙذ ؿشی ا٘ـاتایٗ ،دیٛیاذ دسیؼاىُ،
ساتشت ٔیؼشا ٟٓٔ ...ٚتشیٗ اكُ  ٚسا٘ ٜیُ ت ٝتٛػقٝی پایذاس ؿٟشی سا ٔـاسوت ٚالقی ٚ
 ٕٝٞخا٘ثٝی ٔشدْ  ٚؿٟش٘ٚذاٖ دس عشحٞا  ٚپشٚطٜٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛؿٟشی ٔایدا٘ٙاذ .ترییاش
سٚیىشدی و ٝتٙا تش فمیذٜی ایٗ ٔحمماٖ تایذ تشای افضایؾ ٔـاسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس تش٘أ-ٝ
سیضی ؿٟشی ِحاػ وشد فثاستٙذ اص :
تش٘أٝسیضی ییشٔتٕشوض

1

تش٘أٝسیضی اص پاییٗ ت ٝتاال
تش٘أٝسیضی تا ٔشدْ

5

تش٘أٝسیضی ٔتٕشوض
3

2

تش٘أٝسیضی اص تاال ت ٝپاییٗ
تش٘أٝسیضی تشای ٔشدْ

4

6

یىی اص ٕٟٔتشیٗ دالیّی و ٝتافث افضایؾ ٔـاسوت ؿٟش٘ٚذاٖ ٔیؿٛد ٔمِٝٛی افتٕاد
اختٕافی اػت؛ چ ٝافتٕاد فٕٔٛی  ٚچ ٝافتٕاد ٟ٘ادی تٙاتشایٗ تایذ تا چٙیٗ ترییش سٚیٞٝا
 ٚسٚیىشدٞا دس ٘ؾاْ تش٘أٝسیضی ؿٟشی ،افتٕاد ٔ ٚـاسوت ؿٟش٘ٚذاٖ سا تشای پیـثشد
عشحٞا ،پشٚطٜٞا  ٚتش٘أٝسیضیٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛتٛػقٝی پایذاس ؿٟشی تشییة وشد.
فرضیِّای تحقیق:
فرضیِی اصلی

ا ت٘ ٝؾش ٔیسػذ ػشٔایٝی اختٕافی تا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی استثاط ٔقٙاداسی داسد.
فرضیات جسئی
ا ت٘ ٝؾش ٔیسػذ آٌاٞی اختٕافی تا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی استثاط ٔقٙاداسی داسد.
ا ت٘ ٝؾش ٔیسػذ ٙٞداسٞای تقٕیٓ یافت ٝتا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی استثاط ٔقٙاداسی داسد.
ا ت٘ ٝؾش ٔیسػذ افتٕاد اختٕافی تا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی استثاط ٔقٙاداسی داسد.
1

Discentralized Planning
Centralized Planning
3
down – to – up
4
up – to – down
5
planning whit people
6
Planning for people
2
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ا ت٘ ٝؾش ٔیسػذ ٔـاسوت اختٕافی تا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی استثاط ٔقٙاداسی داسد.
ا ت٘ ٝؾش ٔیسػذ ا٘ؼداْ اختٕافی تا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی استثاط ٔقٙاداسی داسد.

پایداری اقتصادی

آگاهی اجتماعی

پایداری اجتماعی

هنجارهای
تعمیمیافته

پایداری
زیستمحیطی

توسعهیپایدار
شهری

سرمایهی
اجتماعی

اعتماد اجتماعی

پایداری کالبدی

انسجام اجتماعی

پایداری نهادی

مشارکت اجتماعی

ؼکل  : 1دیاگرام ًظری تحقیق

رٍغ تحقیق
دس ایٗ پظٞٚؾ اص سٚؽ پیٕایـی  ٚاتضاس پشػـٙأ ٝاػتفاد ٜؿذ ٜاػت .تذیٗ تشتیة
ٚاحذ تحّیُ فشد  ٚػغح تحّیُ خشد اػت .دس ایٗ پظٞٚؾ تشای ٔتریش ٔؼتمُ تحمیك
یقٙی ػشٔایٝی اختٕافی ،اص پشػؾ٘أٝی اػتا٘ذاسد پیٕایؾ خٟا٘ی ػشٔایٝی اختٕافی

1

اػتفادٌ ٜشدیذ .ایٗ پشػؾ٘أ ٝتٛػظ ٘اسایاٖ  ٚوؼیذی ٚ 2صیش٘ؾش تا٘ه خٟا٘ی ٚ
تش٘أٞٝای واٞؾ فمش عشاحی  ٚاخشا ؿذ .اِثت ٝتا اػتفاد ٜاص ٘ؾشات ٔتخللاٖ ریشتظ ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔتٙاػة تا ٔٛضٛؿ  ٚؿشایظ ٔ ٚختلات خأقٝی آٔاسی تحمیك  ٚتقذیالت ٚ
اكالحاتی دس ایٗ پشػؾ٘أٝی اػتا٘ذاسد ا٘داْ پزیشفت .تشای ٔتریش ٚاتؼتٝی تحمیك
یقٙی تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی ٘یض اص پشػاؾ٘أٝی ٔحمكػاخت ٝاػتفادٌ ٜشدیذ .خأق-ٝ

)Global social capital survey (GSCS
Narayan & Cassidy

1
2
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آٔاسی ایٗ تحمیك وّیٝی ػاوٙاٖ ؿٟشی تاالی  20ػاَ اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ اػت و ٝتشاػاع
ػشؿٕاسی ػاَ  95تقذاد آٖ ٘ 1.410.234فش اػت .دس ایٗ پظٞٚؾ اص سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی
خٛؿٝای چٙذ ٔشحّٝای اػتفادٌ ٜشدیذ .دس ایٗ تحمیك تا تٛخ ٝتٌ ٝؼتشدٌی خرشافیایی
اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ ،ایٗ اػتاٖ ت ٝػ٘ ٝاحیٝی ؿشلیٔ ،شوضی  ٚیشتی تمؼیٓ ؿذ ٜاػت .اص
٘احیٝی ؿشلی ؿٟش ػاسی ت ٝفٛٙاٖ ٔشوض اػتاٖ ،اص ٘احیٝی ٔشوضی ؿٟش آُٔ ت ٝفٛٙاٖ
یىی اص لغةٞای التلادی ،كٙقتی  ٚتداسی اػتاٖ  ٚاص ٘احیٝی یشتی ؿٟش چاِٛع تٝ
فٛٙاٖ یىی اص ٕٟٔتشیٗ ؿٟشٞای تٛسیؼتی اػتاٖ تشای ٕ٘ ٝ٘ٛتحمیك ا٘تخاب ؿذ ٜاػت،
وٞ ٝش ػ ٝؿٟش اص پشخٕقیتتشیٗ ؿٟشٞای اػتاٖ  ٚداسای ٔؼافُ اختٕافی ٔتقذد ٚ
فشاٚا٘ی ٞؼتٙذ  ٚتیـتشیٗ لشاتت اختٕافی ،التلادی  ٚصیؼتٔحیغی سا تا ؿٟشٞای
اعشاف ٘احی ٝخٛد داس٘ذٞ .ش ػ ٝؿٟش سا دس ٔشحّٝی ا َٚتشٔثٙای تّٛنٞای ػشؿٕاسی
ت ٝػ ٝخٛؿٝی ؿشلیٔ ،شوضی  ٚیشتی تمؼیٓتٙذی وشدیٓ  ٚتقذ اص ٞش خٛؿ ٝدٔ ٚحّٝ
ت ٝكٛست تلادفی ا٘تخاب ٌشدیذ .اص ؿٟش ػاسی دس خٛؿٝی یشتی ٔحالت ساٞثٙذ ٚ
٘قُتٙذاٖ ،دس خٛؿٝی ٔشوضی ٔحالت ػثضٔ ٜیذاٖ  ٚچاِ ٝتاك  ٚدس خٛؿٝی ؿشلی
ٔحالت ؿـلذ دػتٍا ٚ ٜوٛی تشق ،اص ؿٟش آُٔ دس خٛؿٝی یشتی ٔحالت فشًٙٞؿٟش
 ٚؿادٔحُ ،دس خٛؿٝی ٔشوضی ٔحالت سضٛا٘ی ٚ ٝدٚساٖػش  ٚدس خٛؿٝی ؿشلی
ٔحالت ٞاسٖٔٚحّّٔ ٚ ٝتآتاد  ٚاص ؿٟش چاِٛع دس خٛؿٝی یشتی ٔحالت ػاحُ آساْ
 ٚفشب خیُ ،دس خٛؿٝی ٔشوضی ٔحالت سادی ٛدسیا ٌّ ٚؼشخی  ٚدس خٛؿٝی
ؿشلیٔحالت تاكپشٚس  ٚص٘ذٜدَ ا٘تخاب ؿذ٘ذ  ٚدس ٔشحّٝی تقذ وٛچ ٚ ٝتّٛن
ػاختٕا٘ی ت ٝؿىُ تلادفی ا٘تخاب ٌشدیذ٘ذ .حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتشاػاع فشٔ َٛوٛوشاٖ
ٔحاػث ٝؿذ ،تشاػاع ایٗ فشٔ ،َٛحدٓ ٕ٘ٝ٘ٛی پیـٟٙادی ٘ 384فش تٛد ِٚی تا تٛخ ٝتٝ
احتٕاَ دسیافت پشػؾ٘أٞٝای ٘الق  ٚتشای تشسػی تفلیّی  ٚخأـتش ،تقذاد 400
ٕ٘ ٝ٘ٛتشای پظٞٚؾ ا٘تخاب ؿذ٘ذ .تشای تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞای ایٗ پظٞٚؾ اص دٚ
٘شْافضاس  ٚ Amos ٚ SPSSتا واستشد ؿاخقٞای آٔاسی ٔتٙاػة اػتفادٌ ٜشدیذ ٜاػت.
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تعریف ًظری ٍ عولیاتی هتغیرّای تحقیق
جذٍل -1ؼاخصّا ٍ تعریف ًظری ٍ عولیاتی ظرهایِی اجتواعی ؼٌاختی
ٔتریش

تقذ

ػشٔایٝ
اختٕافی

ؿٙاختی

خشدٜ
ؿاخ
فٞا

تقشیف ٘ؾشی

تقشیف فّٕیاتی

تیٗ
فشدی

ت ٝافتٕاد ت ٝافشاد آؿٙا  ٚاؿخاكی
و ٝفٕذتاً تا آ٘اٖ دس استثاط ٞؼتٙذ
 ٚسٚاتظ چٟش ٜت ٝچٟش ٜداس٘ذ سا
ٌٛیٙذ (أیشوافی.)14 :1380،

ٔیضاٖ افتٕاد ت ٝافضای
خا٘ٛاد ،ٜفأیُ ٚ
خٛیـا٘ٚذاٖ ،دٚػتاٖ،
ٕٞىاساٖ یا ٕٞىالػیٞا ٚ
ٕٞؼایٍاٖ

تقٕیٓ
یافتٝ

تٔ ٝقٙای داؿتٗ اعٕیٙاٖ  ٚحؼٗ
ؽٗ ٘ؼثت تٔ ٝشدْ  ٚافشاد خأقٝ
(یشیثٞٝا) خذا اص تقّك آٖٞا تٝ
ٌشٜٞٚای ػٙی ،خٙؼی ،فأیّی،
دٚػتا٘ ،ٝلٔٛی  ٚلثیّٝای سا ٌٛیٙذ
(افـا٘ی ٕٞ ٚىاساٖ.)66 :1388 ،

ٔیضاٖ افتٕاد تٕٞ ٝـٟشیاٖ،
ٓٞاػتا٘یٞأ ،شدْ (ػایش
ایشا٘یاٖ)

ٟ٘ادی

افتٕاد ٔشدْ یه خأق ٝتٟ٘ ٝادٞا،
ػاصٔاٖٞا ،اسٌاٖٞا  ٚكٛٙف
ؿرّی ،حشفٝای  ٚتخللی سا
ٌٛیٙذ (راوشی ٞأا٘1390 ،ٝ
.)208:

آٌاٞی
اختٕافی

-

تٔ ٝیضاٖ اعالفات فٕٔٛی ٔشدْ اص
أٛس ػیاػی ،التلادی ،اختٕافی،
فشٍٙٞی ٟٓٔ ٚتشیٗ ٔؼافُ سٚص
وـٛس  ٚؿٟش ٔحُ ػى٘ٛت
ٌٛیٙذ.

ٙٞداسٞای
تقٕیٓ
یافتٝ

-

ت ٝسفایت اسصؽٞا ٙٞ ٚداسٞای
ٔـتشن ،اخاللی  ٚلا٘٘ٛی تٛػظ
ٔشدْ ٌٛیٙذ.

ؿاخقٞا

افتٕاد
اختٕافی

ٔیضاٖ افتٕاد تٔ ٝذیشاٖ
دِٚتی ،ػیاػتٕذاساٖ ،تا٘هٞا
ٔ ٚؤػؼات ٔاِی ،كذا ٚ
ػیٕا ،دادٌؼتشی ،سٚحا٘یت،
پّیغ ٘ ٚیشٚی ا٘تؾأی،
ٔقّٕاٖ ،اػاتیذ دا٘ـٍا،ٜ
پضؿىاٖ ،تاصاسیأٖ ،ـاٚساٖ
أالن  ٚتٍٙاٜٞا ...ٚ
ٔیضاٖ اختلاف ٚلت سٚصا٘ٝ
تٔ ٝغاِق ٝوتاب ،سٚص٘أٚ ٝ
ٔدالت ،ایٙتش٘ت ،ؿثىٞٝای
اختٕافی ٔداصیٔ ،یضاٖ
اعالؿ اص ٕٟٔتشیٗ ٔؼافُ
سٚص وـٛس  ٚؿٟش ٔحُ
ػى٘ٛت ٔ ٚیضاٖ داؿتٗ
اعالفات فٕٔٛی دس
صٔیٞٝٙای ػیاػی ،التلادی،
اختٕافی  ٚفشٍٙٞی
ٔیضاٖ اسصیاتی اص سفایت
اسصؽٞایی ٓٞچٖٛ
ساػتٌٛییٌ ،زؿت ٚ
فذاواسی ،ا٘لاف  ٚسفایت
فذاِت ،لاٌٖ٘ٛشایی  ٚپشٞیض
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اص تمّة  ٚتقإٞ ٚ ٖٚیاسی
تٛػظ ٔشدْ.

جذٍل -2ؼاخصّا ٍ تعریف ًظری ٍ عولیاتی ظرهایِی اجتواعی ظاختاری

ػشٔایٝی اختٕافی

ػاختاسی

ٞا

ٔـاسوت اختٕافی

ٔتریش

تقذ

ؿاخق

ا٘ؼداْ
اختٕافی

خشدٜ
ؿاخق
ٞا

تقشیف ٘ؾشی

ا٘دٕٙی

تٔ ٝـاسوت افشاد دس ا٘دٕٗٞا،
ػاصٔاٖٞا ،كٛٙف ٌ ٚشٜٞٚای
ٔختّف ٌٛیٙذ.

داٚعّثا٘ٝ

تٔ ٝـاسوتی اص افشاد ٌٛیٙذ و ٝتا
ٔیُ ،خٛاػت  ٚاسادٜی خٛد افشاد
 ٚتذ ٖٚدسخٛاػت وٕه اص عشف
ٔماتُ تٚ ٝخٛد ٔیآیذ  ٚحاِت
تحٕیّی ٘ذاسد.

ٕٞیاسا٘ٝ

تٔ ٝـاسوتی اص افشاد ٌٛیٙذ وٝ
حاِت ٕٞذسدیٕٞ ،ذِی ،تقا،ٖٚ
ٕٞیاسی  ٚوٕه داسد.

-

ت ٝحفؼ ٚحذت ٌش ٚ ٜٚتغاتك ٚ
ٛ٘ٓٞایی تا فٙاكش ٚحذتتخؾ
آٖ ٌٛیٙذ و ٝتافث ٕٞثؼتٍی ٚ
احؼاع ٔؼؤِٚیت ٔتماتُ ٔاتیٗ
افضای آٖ ٔیٌشدد(فشصا٘ٚ ٝ
سٔضا٘ی.)116 :1391 ،

تقشیف فّٕیاتی
ٔیضاٖ استثاط  ٚفضٛیت دس احضاب
ػیاػی ،ا٘دٕٗٞای فّٕی،
فشٍٙٞیٙٞ ،شی ،تاؿٍاٜٞای
ٚسصؿی  ٚتفشیحی ،ا٘دٕٗٞای
خیشی... ٚ ٝ
ٔیضاٖ ا٘داْ  ٚتٕایُ ت ٝواس
داٚعّثا٘ٝی تشای دیٍشأٖ ،یضاٖ
تٕایُ ت ٝوٕه ٔاِی تشای تـىیُ
یه ٌش ٜٚخیشی ،ٝفشٍٙٞیٚ ،سصؿی
ٔ ... ٚیضاٖ ٕٞىاسی ٔ ٚـاسوت
داٚعّثا٘ ٝافشاد تشای حُ ٔـىالت
حاد افضای خا٘ٛاد ،ٜفأیُ ٚ
خٛیـا٘ٚذاٖ ،دٚػتاٖ ... ٚ
ٔیضاٖ ٌٛؽ دادٖ ت ٝدسد دَٞای
افشاد ،ػقی دس وٕه ت ٝحُ
ٔـىالت آٖٞا ،لشمدادٖ پ َٛیا
ضٕا٘ت ٔاِی ،فیادت دس ٔٛالـ
تیٕاسی ،خیشات ... ٚ
ٔیضاٖ سٚاتظ كٕیٕی  ٚافشاد،
احؼاع دٚػتی ،تقّك  ٚیىی
تٛدٖ تا افضای خا٘ٛاد ،ٜفأیُ ٚ
خٛیـا٘ٚذاٖ ،دٚػتاٖ ٔ ،... ٚیضاٖ
حؼاب سٚی وٕه افشاد ٚ
ٌشٜٞٚای ٔزوٛس دس ٔٛالـ تحشا٘ی
 ٚاضغشاسی ... ٚ

جذٍل  -3اتعاد ٍ تعریف ًظری ٍ عولیاتی تَظعِی پایذار ؼْری
ٔتریش

اتقاد

تقشیف ٘ؾشی

تقشیف فّٕیاتی

تٛػقٝی

پایذاسی

ت ٝثات  ٚتذٚاْ ٚضقیت

ٚضقیت تٙاػة دسآٔذ تٞ ٝضیٝٙی خا٘ٛاس

پایذاسی

التلادی

تخلیق تٟیاٝٙی تِٛیذ ،تٛصیـ

ؿٟشیٚ ،ضقیت اؿتراَ  ٚفضای وؼة ٚ
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ٔ ٚلشف واالٞا  ٚخذٔات سا

ؿٟشی

ٌٛیٙذ (پآِ.)133 :2008 ،1

واس ؿٟشٞا ،فشكتٞای ػشٔایٌٝزاسی ٚ
دسآٔذصایی ؿٟشیٔ ،یضاٖ تٛسْ واالٞا ٚ
خذٔات ؿٟشی ،ویفیت اخٙاع تاصاس ... ٚ
ٚضقیت آػیةٞای اختٕافی (ٔا٘ٙذ

پایذاسی
اختٕافی

افتیاد ،عالق ،سٚػ یٍشی ،)... ٚ

ت ٝثات  ٚتذاٚ ْٚضقیت تٟی-ٝٙ

آصادیٞای اختٕافی (آصادی دس اتشاص

ی ص٘ذٌی ٌشٞٚی ،خٕقی ٚ

فمایذٔ ،لشف واالٞای فشٍٙٞی ،سٚاتظ

فشٍٙٞی ٌٛیٙذ وٙٔ ٝدش تٝ

اختٕافی ٔ ،)... ٚیضاٖ فذاِت اختٕافی

تقاِی سٚاتظ اختٕافی تیٗ افشاد

(فذاِت دسآٔذیٙٔ ،غمٝای  ٚخٙؼیتی)،

ٌشدد (پآِ.)135 : 2008 ،

ٔیضاٖ أٙیت اختٕافی (أٙیت خا٘ی ،سٚا٘ی
ٔ ٚاِی) ٔ ٚیضاٖ سفا ٜاختٕافی (فیٙی ٚ
رٙٞی)

پایذاسی

صیؼات-
ٔحیغی

ت ٝپیـشفت  ٚتشلی دس اتقاد

ٔیضاٖ حفؼ ٌ ٚؼتشؽ فضای ػثض ٚ

ٌ٘ٛاٌ ٖٛالتلادی  ٚاختٕافی

پاسنٞا ،تٟذاؿت ٘ ٚؾافت ؿٟشی،

و ٝتٛأْ تا حفؼ  ٚاستمای ٔٙاتـ

خٕـآٚسی  ٚدفـ صتاِٞٝا  ٚفاضالب

تدذیذپزیش  ٚتدذیذ٘اپزیش

ؿٟشی ،ویفیت آب ؿشب ٛٞ ٚای ؿٟشی،

عثیقی تشای ٘ؼُ آیٙذ ٜتاؿذ

آِٛدٌیٞای كٛتی ،آسأؾ  ٚػىٖٛ

ٌٛیٙذ (خ ؼ.)491 :2001 ،2ٖٛ
ت ٝپیـشفت تا ثات اص ِحاػ ٕ٘ا
پایذاسی
واِثذی

ٔ ٚثّٕاٖ ؿٟشی ،ػاختاس
فیضیىی ،فٕشا٘ی  ٚصیشػاختی

ٌٛیٙذ (دٔٚیٙؼىی ٕٞ ٚىاساٖ،3
.)148 :1992

ؿٟشی ... ٚ
ٕ٘ای خیاتاٖٞا  ٚػاختٕاٖٞا اص ِحاػ
صیثاییؿٙاػی ٔ ٚثّٕاٖ ؿٟشیٚ ،ضقیت
خیاتاٖٞاٚ ،ضقیت صیشػاختٞای ؿٟشی،
ویفیت  ٚاػتحىاْ ػاختٕاٖٞا ٔ ٚؼاوٗ
ؿٟشیٚ ،ضقیت حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی
ؿٟشیٚ ،ضقیت تشافیه ؿٟشی ... ٚ

ت ٝأىا٘ات  ٚخذٔات تا ثات
ؿٟشی  ٚػاصٔا٘ذٞی اكِٛی
پایذاسی
ٟ٘ادی

ػاختاسٞا ،استثاط تٙؾیٓ ؿذ ٜتیٗ
آٖٞا  ٚتلٛیة لٛا٘یٗ،
ػیاػتٌزاسیٞا ٚ
خظٔـیٞای ٔتٙاػة ٌٛیٙذ

ٚضقیت أىا٘ت تٟذاؿتی  ٚدسٔا٘ی،
آٔٛصؿی  ٚفشٍٙٞیٚ ،سصؿی  ٚتفشیحی،
فّٕىشد ػاصٔاٖٞای خذٔتسػاٖ ؿٟشی
... ٚ

(صاوغ.)2 :1375 ،

1

Palme
Jepson
3
Dominski et al
2
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اعتثار ٍ پایایی تحقیق
دس ایٗ تحمیك اص ٞش ػٛ٘ ٝؿ افتثاس كٛسی ،تدشتی  ٚػاص ٜاػتفاد ٜؿذ ٜاػت .ػقی ؿذ
دس تذٚیٗ پشػؾ٘أ ٚ ٝاتضاس ػٙدؾ تحمیك اص ٘ؾشات اػتاداٖ سإٙٞا ٔ ٚـاٚس  ٚػایش
ٔتخللاٖ  ٚواسؿٙاػاٖ ٔشتٛع( ٝافتثاس كٛسی) اػتفادٌ ٜشدد ٓٞ ٚچٙیٗ ٘تایح ٚ
یافتٞٝای تحمیك تا پیـیٝٙی تحمیمات داخّی  ٚخاسخی (افتثاس تدشتی) ٔ ٚثا٘ی ٘ؾشی ٚ
چاسچٛب ٘ؾشی تحمیك (افتثاس ػاصٔ )ٜمایؼ ٚ ٝتغثیك داد ٜؿذ .تشای تقییٗ پایایی تحمیك
٘یض اص ضشیة آِفای وش٘ٚثا و ٝاص ٔٙاػةتشیٗ سٚؽٞای ٔحاػثٝی پایایی ٔحؼٛب
ٔی ٌشدد اػتفادٌ ٜشدیذ ٜاػت و٘ ٝتایح آٖ دس خذ َٚصیش ت ٝاصای ٞش ٔتریش آٔذ ٜاػت وٝ
اص آ٘دا ؤ ٝیضاٖ آِفای وش٘ٚثا تٕأی ٔتریشٞا تاالتش اص  0.70اػت٘ ،ـاٖدٙٞذٜی پایایی
ٌٛیٞٝای ػٙدؾ تٕأی ٔتریشٞای تحمیك اػت.
جذٍل  -4هیساى پایایی هتغیرّای تحقیق
٘اْ ٔتریشٞا

تقذاد ٌٛیٞٝا

ٔیضاٖ آِفا

آٌاٞی اختٕافی

11

0.90

افتٕاد اختٕافی

28

0.90

ٙٞداسٞای تقٕیٓ یافتٝ

5

0.79

ٔـاسوت اختٕافی

25

0.88

ا٘ؼداْ اختٕافی

15

0.82

پایذاسی التلادی

6

0.87

پایذاسی اختٕافی

20

0.82

پایذاسی صیؼتٔحیغی

6

0.87

پایذاسی واِثذی

6

0.90

پایذاسی ٟ٘ادی

4

0.85
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تحلیل یافتِّا
الف-یافتِّای تَصیفی
هتغیرّای زهیٌِای

دس ایٗ تحمیك اص ؿؾ ٔتریش صٔیٝٙای اػتفاد ٜؿذ ٜو ٝدس ادأ ٝتٛكیف آٔاسی آٖٞا آٔذٜ
اػت:
تِ ٝحاػ خٙؼیت  50دسكذ پاػخٍٛیاٖ سا ٔشد  50 ٚدسكذ آٖ سا صٖ تـىیُ ٔیدٞذ.
ٔیاٍ٘یٗ ػٗ پاػخٍٛیاٖ  40.49ػاَ تٛد .حذالُ ػٗ پاػخٍٛیاٖ  ٚ 20حذاوثش آٖ80 ،
ػاَ تٛد .تِ ٝحاػ ٚضقیت ت  35.7 ،ُٞدسكذ ٔدشد  64.3 ٚدسكذ ٔت  ُٞتٛد٘ذ .اص
ِحاػ ٔیضاٖ تحلیالت %1 ،تی ػٛاد %1.8 ،اتتذایی %3 ،ػیىُ %24 ،دی ّٓ %6 ،فٛق
دی ِّٓ %44.2 ،یؼا٘غ %13.5 ،فٛق ِیؼا٘غ  %6.5 ٚداسای تحلیالت دوتشا  ٚتاالتش
تٛد٘ذ ،و ٝوٕتشیٗ فشاٚا٘ی سا افشاد تیؼٛاد  ٚتیـتشیٗ فشاٚا٘ی(ٔذ) سا افشاد داسای
تحلیالت ِیؼا٘غ تـىیُ دادٜا٘ذ .اص ِحاػ ٚضقیت ؿرّی % 4.8،تِٛیذی %23 ،تداسی،
 %40.5خذٔاتی %19.1 ،خا٘ٝداسٔ %4.8 ،حلُ %0.8 ،اص واس افتاد ٓٞ %7 ٚ ٜتیىاس تٛد٘ذ
و ٝوٕتشیٗ فشاٚا٘ی سا افشاد اص واس افتاد ٚ ٜتیـتشیٗ فشاٚا٘ی (ٔذ) سا افشاد داسای ٔـایُ
خذٔاتی تـىیُ دادٜا٘ذٔ .یاٍ٘یٗ دسآٔذ ٔاٞیا٘ ٝخا٘ٛاس پاػخٍٛیاٖ  3.538.000تٔٛاٖ تٛد.
حذالُ دسآٔذ ٔاٞیا٘ ٝخا٘ٛاس آٖٞا  1.000.000تٔٛاٖ  ٚحذاوثشآٖ  14.000.000تٔٛاٖ
تٛد.
هتغیرّای اصلی
تٛكیف آٔاسی ؿاخقٞای ػشٔایٝی اختٕافی  ٚتٛػقٝی پایذاس ؿٟشی ٔ ٚتریشٞای
تـىیُ دٙٞذٜی آٖٞا تشاػاع یه ؿاخق ٔشوضی (ٔیاٍ٘یٗ)  ٚد ٚؿاخق پشاوٙذٌی
(ا٘حشاف ٔقیاس  ٚدأٝٙی ترییشات) دس ادأ ٝآٔذ ٜاػت .ؿاخقٞا ٔ ٚتریشٞا دس دأ1-5ٝٙ
ٕ٘شٌ ٜزاسی ؿذ ٜاػت:
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جذٍل  -5یافتِّای تَصیفی هتغیرّای اصلی
ؿاخقٞا

دأٝٙ

ٔتریشٞا

ٔیاٍ٘یٗ

ا٘حشاف ٔقیاس

آٌاٞی اختٕافی

2.396

0.640

3.94

افتٕاد اختٕافی

2.379

0.646

3.91

ػشٔایٝی

ٙٞداسٞای تقٕیٓ یافتٝ

2.412

0.657

4

اختٕافی

ٔـاسوت اختٕافی

2.374

0.642

4

ا٘ؼداْ اختٕافی

2.522

0.587

3.75

ػشٔایٝی اختٕافی

2.397

0.453

3.08

پایذاسی التلادی ؿٟشی

1.742

0.734

3.87

پایذاسی اختٕافی ؿٟشی

2.276

0.702

4

پایذاسی صیؼتٔحیغی ؿٟشی

2.321

0.725

3.92

پایذاسی واِثذی ؿٟشی

2.409

0.589

4

پایذاسی ٟ٘ادی ؿٟشی

2.353

0.655

3.80

تٛػقٝی پایذاسی ؿٟشی

2.220

0.512

3.38

تٛػقٝی
پایذاس
ؿٟشی

ترییشات

ٕٞاٖعٛس ؤ ٝالحؾٔ ٝیٌشددٔ ،یاٍ٘یٗ ٞش دٔ ٚتریش ػشٔایٝی اختٕافی  ٚتٛػقٝی
پایذاس ؿٟشی صیش  ٚ 3دس ػغح پاییٗ ٔتٛػظ لشاس داسد .دس تیٗ ٔتریشٞای ػشٔایٝی
اختٕافی ،تاالتشیٗ ٔیاٍ٘یٗ سا ٔتریش ا٘ؼداْ اختٕافی ( ٚ )2.522پاییٗتشیٗ آٖ سا ٔتریش
ٔـاسوت اختٕافی( )2.374داؿت ٝاػت .دس تیٗ اتقاد تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی ،تاالتشیٗ
ٔیاٍ٘یٗ سا تقذ پایذاسی واِثذی ( ٚ )2.409پاییٗتشیٗ آٖ سا تقذ پایذاسی التلادی ؿٟشی
( )1.742داؿت ٝاػت.
ب-یافتِّای تثییٌی
تررظی پیػفرضّای آهاری تحقیق

یىی اص پیؾفشمٞای تؼیاس ٟٔآ تاشای ا٘دااْ آصٔاٖٞٛاای آٔااسی ضاشیة ٕٞثؼاتٍی
پیشػ ،ٖٛتحّیُ سٌشػی ،ٖٛتحّیُ ٔؼیش ٔ ٚذَػاصی ٔقاادالت ػااختاسی ،تٛصیاـ ٘شٔااَ
ٔتریش ٚاتؼت ٝاػت.
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صٔا٘ی و ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتحمیك تاالتش اص ٘ 300فش تاؿذ ،تشای آصٔ ٖٛتٛصیـ ٘شٔااَ ٔتریاش
ٚاتؼتٔ ٝیتٛاٖ اص ؿاخقٞای چاٍِٛی ٚ 1وـایذٌی 2اػاتفاد ٜواشد  ٚدس كاٛستی واٝ
چٍِٛی آٖ وٕتش اص لاذس ٔغّاك  ٚ 2وـایذٌی آٖ وٕتاش اص لاذس ٔغّاك  7تاؿاذ ،تٛصیاـ
دادٜٞای ٔتریش ٚاتؼت٘ ٝشٔاَ اػت (ی ً٘ٛویٓ .)53 :2013 ،3دس ایٗ پظٞٚؾ چ ٖٛحدآ
ٕ٘٘ 400 ٝ٘ٛفش تٛد ٜاػت ،تٙاتشایٗ تا واستشد ٘شْافضاس  SPSSاص ٕٞیٗ ؿااخقٞاا تاشای
تشسػی تٛصیـ ٘شٔاَ ٔتریش ٚاتؼت ،ٝاػتفادٌ ٜشدیذ و٘ ٝتایح آٖ دس خذ َٚصیش آٔذ ٜاػت:
جذٍل  -6هیساى چَلگی ٍ کؽیذگی هتغیر ٍاتعتِ
٘اْ ٔتریش
تٛػق ٝپایذاس ؿٟشی

Skewness
چٍِٛی
-1.576

Kurtosis
وـیذٌی
2.869

ٕٞاٖ عٛسؤ ٝالحؾٔ ٝیٌشدد ،چٔ ٖٛیضاٖ چٍِٛی ٔتریش تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی وٕتش اص
ٔ ٚیضاٖ وـیذٌی آٖ وٕتش اص

تٛد ،ٜتٙاتشایٗ تٛصیـ دادٜٞای ٔتریش ٚاتؼت٘ ٝشٔاَ

تٛد ٜاػت.
ارتثاط هتغیرّای هعتقل تا هتغیر ٍاتعتِ
چ ٖٛػغح ػٙدؾ ٔتریشٞای ٔؼتمُ ٚ ٚاتؼت ٝتحمیك اص ٘ٛؿ فاكّٝای تٛد ،ٜاص ضشیة
ٕٞثؼتٍی پیشػ ٖٛخٟت آصٔ ٖٛسٚاتظ تیٗ ٔتریشٞا اػتفادٌ ٜشدیذ ٜاػت و٘ ٝتایح آٖ دس
خذ َٚصیش آٔذ ٜاػت:
جذٍل  -7ضریة ّوثعتگی پیرظَى هتغیرّای هعتقل تا تَظعِ پایذار ؼْری

آٌاٞی اختٕافی

ٔیضاٖ ٕٞثؼتٍی
r
0.45

ػغح ٔقٙاداسی
sig
0.000

٘اْ ٔتریشٞا

افتٕاد اختٕافی

0.56

0.000

ٙٞداسٞای تقٕیٓیافتٝ

0.42

0.000

ٔـاسوت اختٕافی

0.52

0.000

ا٘ؼداْ اختٕافی

0.36

0.000

ػشٔایٝی اختٕافی

0.65

0.000
1

Skewness
Kurtosis
3
Young kim
2
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ٕٞاٖعٛس ؤ ٝالحؾٔ ٝیٌشدد استثاط ٕٞ ٚثؼتٍی ػشٔایٝی اختٕافی  ٚوّیٝی ٔتریشٞایؾ
تا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی ،تا ػغح اعٕیٙاٖ تیؾ اص  99دسكذ  ٚػغح خغای وٕتش اص ٚ 0.01
ٍٕٞی دس خٟت ٔثثت ٔ ٚؼتمیٓ ٔقٙاداس ت ییذ ؿذ٘ذ .لٛیتشیٗ ساتغ ٝسا تقذ اص ػشٔایٝی
اختٕافی ت ٝتشتیة ٔتریشٞای افتٕاد اختٕافیٔ ،ـاسوت اختٕافی ،آٌاٞی اختٕافی،
ٙٞداسٞای تقٕیٓ یافت ٚ ٝا٘ؼداْ اختٕافی تا تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی داؿت ٝاػت
تحلیل رگرظیَى
تشای تشسػی ت یشات ٕٞضٔاٖ ٔتریشٞای ٔؼتمُ اكّی ،پیؾتیٙی  ٚتثییٗ ٔتریش ٚاتؼت ٝاص
سٚؽ سٌشػی ٖٛخغی چٙذٌا٘ /ٝچٙذ ٔتریش ٚ 1ٜت ٝسٚؽ ٓٞصٔاٖ 2اػتفاد ٜؿذ ٜاػت وٝ
دس ادأ ٝدس لاِة خذاِٚی ٘تایح  ٚتٛضیحات آٖ اساف ٝؿذ ٜاػت:
جذٍل  -8خالصِ هذل ٍ تحلیل ٍاریاًط رگرظیَى
ضشیة
ٕٞثؼتٍی
چٙذٌا٘ٝ
R

R

0.665

0.442

ضشیة

ضشیة تقییٗ
2

ػغح

تٛاٖ آصٖٔٛ
F

تقییٗ

ٔقٙاداسی

ٚاتؼٖٛ

sig

DurbinWatson

0.000

1.51

تقذیُ ؿذٜ
R2adj
0.435

آصٔ ٖٛدٚستیٗ –

62.433

جذٍل  -9ضرایة تأثیر رگرظیًَی
ضشایة

ٔذَ

ضشایة ت یش

ت یش

سٌشػی٘ٛی اػتا٘ذاسد

سٌشػی٘ٛی

٘ـذٜ

اػتا٘ذاسد

Model

ؿذٜ
B

خغای
اػتا٘ذاسد

)(Constant

0.861

0.151

آٌاٞی اختٕافی

0.108

0.036

إٞیت
٘ؼثی ٞش
ٔتریش
t

ػغح
ٔقٙاداس
ی sig

Toler
ance

Beta

0.135

آٔاسٜٞای ٓٞخغی

5.692

0.000

2.989

0.000

0.691

VIF

1.448

Multiple Linear Regression
Enter Method

1
2
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افتٕاد اختٕافی
ٙٞداسٞای
تقٕیٓیافتٝ
ٔـاسوت
اختٕافی
ا٘ؼداْ
اختٕافی

0.252

0.036

0.318

6.972

0.000

0.681

1.469

0.053

0.038

0.068

1.488

0.133

0.675

1.481

0.201

0.037

0.251

5.483

0.000

0.673

1.485

0.110

0.035

0.126

3.077

0.003

0.845

1.184

یىی اص پیؾ فشمٞای ٔ ٟٓتحّیُ سٌشػی ٖٛفذْ ٚخٛد ساتغٝی ٓٞخغی تاال تیٗ
ٔتریشٞای ٔؼتمُ اػت .چٔ ٖٛیضاٖ ضشیة تقییٗ ( )R2سا ت ٝعٛس خقّی تاال ٔیتشد ،وٝ
دس خذ َٚضشایة سٌشػی٘ٛی تاال ،اص عشیك آٔاسٜٞای تِٛشا٘غ ٛٔ VIF ٚسد ػٙدؾ لشاس
ٌشفت ٝاػت .چٔ ٖٛیضاٖ تِٛشا٘غ ٞش ٔ 4تریش ٔؼتمُ ٘ضدیه ت ٝفذد ٔ 1یتاؿذ VIF ٚ
آٖٞا وٕتش اص ٔ 2یتاؿذ٘ ،ـاٖ دٙٞذ ٜفذْ ٚخٛد ٓٞخغی تیٗ ٔتریشٞای ٔؼتمُ اػت.
یىی دیٍش اصپیؾفشم ٞای ٔ ٟٓتحّیُ سٌشػی ،ٖٛاػتمالَ خغاٞا(تفاٚت تیٗ ٔمادیش
ٚالقی ٔ ٚمادیش پیؾتیٙی ؿذ ٜتٛػظ ٔقادِٝی سٌشػی )ٖٛاص یىذیٍش اػت و ٝتٚ ٝػیّٝی
آصٔ ٖٛدٚستیٗٚ -اتؼٛٔ ٖٛسد تشسػی لشاس ٌشفت و ٝچ ٖٛدس ایٗ ٔذَ دس تاصٜی  1/5تا
 2/5لشاس ٌشفت ٝاػت٘ ،ـاٖدٙٞذٜی ٔؼتمُ تٛدٖ خغاٞا اص یىذیٍش اػت .دس خذَٚ
خالكٝی ٔذَ  ٚتحّیُ ٚاسیا٘غ سٌشػیٔ ،ٖٛیضاٖ  Fدس ػغح اعٕیٙاٖ تیؾ اص  99دسكذ
 ٚػغح خغای وٕتش اص ٔ 0.01قٙا داس ؿذ ٜاػت و٘ ٝـاٖدٙٞذٔ ٜقٙاداسی  ٚتلادفی
٘ثٛدٖ ٔذَ ٔتریشٞای تحمیك اػتٓٞ .چٙیٗ ضشیة تقییٗ ) (R2تشاتش  0.442اػت وٝ
٘ـاٖ ٔیدٞذ ٔدٕٛفٝی ٔتریشٞای ٔؼتمُ 44.2 ،دسكذ اص ٚاسیا٘غ  ٚترییشات ٔتریش
ٚاتؼت ٝسا تثییٗ  ٚپیؾتیٙی ٔیوٙٙذ ؤ ٝمذاس ٔٙاػثی اػت .تش اػاع ٔمادیش  ، Betaت یش
وّیٝی ٔتریشٞای ٔؼتمُ ت ٝییش اص ٔتریش ٙٞداسٞای تقٕیٓیافت ،ٝتِ ٝحاػ آٔاسی ٔقٙاداس
ؿذ ٜاػت .تاالتشیٗ ٔمذاس تتا ت ٝتشتیة ٔتقّك تٔ ٝتریشٞای افتٕاد اختٕافیٔ ،ـاسوت
اختٕافی ،آٌاٞی اختٕافی  ٚا٘ؼداْ اختٕافی تٛد ٜاػت.
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هذلظازی هعادالت ظاختاری

1

ٔذِؼاصی ٔقادالت ػاختاسی یه تىٙیه تحّیُ چٙذ ٔتریشی تؼیاس ٘یشٙٔٚذی اص خا٘ٛادٜ
سٌشػی ٖٛچٙذ ٔتریشی  ٚت ٝتیاٖ دلیكتش تؼظ ٔذَ خغی وّی اػت و ٝت ٝپظٞٚـٍشاٖ
أىاٖ ٔیدٞذ ٔدٕٛفٝای اص ٔقادالت سٌشػی ٖٛسا تٌٝ٘ٛ ٝای ٕٞضٔاٖ ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس
دٙٞذ (.)11: 1390 ،ٗٔٛٞ
ٔذَػاصی ٔقادالت ػاختاسی اص ػ ٝتخؾ تـىیُ ؿذ ٜاػت:
.1تحّیُ فأُ :سٚاتظ تیٗ ٔتریشٞای پٟٙاٖ (ٔى )ٖٛٙتا ٔتریشٞای آؿىاس.
.2تحّیُ ٔؼیش :ت یش ٔتریشٞای پٟٙاٖ ٔؼتمُ تش یىذیٍش  ٚتش ٔتریش پٟٙاٖ ٚاتؼت.ٝ
.3ػغح خغای ػٙدؾ :دس ایٗ سٚؽ ٔا ت ٝاصای ٞش ٔتریش آؿىاس ٞ ٚش ٔتریش پٟٙاٖ
ٚاتؼت ٝیه ػغح خغای ػٙدؾ داسیٓ.
دس ایٗ تحمیك ٔذَػاصی ٔقادالت ػاختاسی تا اػتفاد ٜاص ٘شْافضاس ٛٔ Amosسد ػٙدؾ
لشاس ٌشفت و٘ ٝتایح آٖ دس ادأ ٝآٔذ ٜاػت:

هذل  -2هذلظازی هعادالت ظاختاری

)Structural Equation Modeling (SEM

1
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ٕٞا٘غٛس و ٝؿاخقٞای تشاصؽ صیش ٔذَ ٘ـاٖ ٔیدٞذ ٘ؼثت  X2/D.Fوٕتش اص ٔ ،2یضاٖ
ؿاخق  RMSEAوٕتش اص ٔ ٚ 0.08یضاٖ ؿاخقٞای  NFI ٚ CFIتاالتش اص  0.90اػت وٝ
ٍٕٞی ٘ـاٖدٙٞذٜی تشاصؽ ٔغّٛب  ٚلاتُ لثٔ َٛذَ اػت .ضشیة تقییٗ ٔ (R)2ذَ تشاتش
 0.68اػت ؤ ٝمذاس ٔٙاػثی اػتٕٞ .چٙیٗ دس ٔذَ ٔتریش پٟٙاٖ تیش٘ٚی یقٙی ػشٔایٝی
اختٕافی ،تا ضشیة  Beta= 0.83تش تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی ت ٝفٛٙاٖ ٔتریش پٟٙاٖ دس٘ٚی ت یش
ٔثثت ٔ ٚؼتمیٕی ٔیٌزاسد و ٝت یشی تؼیاس لٛی اػت.
دس خذ َٚص یش ٘ؼثت تحشا٘ی  ٚػغح ٔقٙاداسی تشای تٕأی ٔؼیش ت یش ٔاتیٗ
ٔتریشٞای ٔٛخٛد دس ٔذَ ،چ ٝدس تحّیُ فأُ (ٔذَٞای ا٘ذاصٌٜیشی)  ٚچ ٝدس تحّیُ
ٔؼیش (ٔذَ ػاختاسی) آٔذ ٜاػت ،و ٝچٔ ٖٛیضاٖ  C.Rتشای تٕأی ٔؼیشٞا تیؾتش اص
 +1.96اػت ،دس ٘تید ٝتٕأی ت یشات ٔقٙاداس ؿذ ٜاػت.
جذٍل ً -10عثت تحراًی ٍ ظطح هعٌاداری تأثیرات
ٔؼیش ت یش ٔتریشٞا

C.R

P

ػشٔایٝی اختٕافی تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی

9.567

0.000

ػشٔایٝی اختٕافی افتٕاد اختٕافی

10.798

0.000

ػشٔایٝی اختٕافیٙٞ داسٞای تقٕیٓیافتٝ

10.127

0.000

ػشٔایٝی اختٕافیٔ ـاسوت اختٕافی

10.627

0.000

ػشٔایٝی اختٕافی ا٘ؼداْ اختٕافی

7.757

0.000

تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی پایذاسی اختٕافی

10.695

0.000

تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی پایذاسی صیؼتٔحیغی

12.327

0.000

تٛػق ٝپایذاس ؿٟشی پایذاسی واِثذی

10.543

0.000

تٛػق ٝپایذاس ؿٟشی پایذاسی ٟ٘ادی

12.518

0.000

دس خذ َٚصیش تقذاد دیٍشی اص ؿاخقٞای تشاصؽ ٔذَ آٔذ ٜاػت وٍٕٞ ٝی دس دأٝٙی
لاتُ لث َٛلشاس داسد  ٚتشاػاع ایٗ ؿاخقٞا ٘یض ٔذَ تشاصؽ ٔغّٛب  ٚلاتُ لثِٛی داسد.
جذٍل  -11ؼاخصّای ترازغ کلی هذل
ؿاخقٞای تشاصؽ

ٔقادَ التیٗ

ٔیضاٖ

دأ ٝٙلاتُ لثَٛ

تفؼیش

ؿاخق تٛوشِٛ -فیغ

TLI

0.989

 0.90تا 1

ٔغّٛب

ؿاخق تشاصؽ ٘ؼثی

RFI

0.953

 0.90تا 1

ٔغّٛب

ؿاخق تشاصؽ افضایـی

IFI

0.992

 0.90تا 1

ٔغّٛب
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ؿاخق ٘یىٛیی تشاصؽ

GFI

0.978

 0.90تا 1

ٔغّٛب

ؿاخق ٘یىٛیی تشاصؽ

AGFI

0.964

 0.90تا 1

ٔغّٛب

اكالحؿذٜ
ؿاخق ٘یىٛیی تشاصؽ

PGFI

0.605

 0.50تا 1

ٔغّٛب

ٔمتلذ
ؿاخق تشاصؽ ٙٞداس ؿذٜ

PNFI

0.729

 0.50تا 1

ٔغّٛب

ٔمتلذ
ؿاخق تشاصؽ تغثیمی

PCFI

0.749

 0.50تا 1

ٔغّٛب

ٔمتلذ

جوعتٌذی ٍ ًتیجِگیری
تٛػقٝی پایذاس تٛیظ ٜاص دٝٞی ٔ 90یالدی ت ٝتقذ  ٚپغ اص ترییش پاسادایٓ تٛػق ٚ ٝتٝ
د٘ثاَ ٔؼافُ ٔتقذد التلادی ،اختٕافی  ٚصیؼتٔحیغی خٟاٖ ت ٝفٛٙاٖ ٟٔٓتشیٗ سٚیىشد
تٛػق ٝدس ػاَٞای اخیش لّٕذاد ٔیٌشددٓٞ .چٙیٗ پغ اص ٟٔاخشتٞای فؾیٓ ت ٝؿٟشٞا
 ٚؿٟش٘ـیٗ ؿذٖ یاِة خٕقیت دس تؼیاسی اص خٛأـ خٟاٌٖ ،شایؾ تٛػقٝی پایذاس
ؿٟشی اص إٞیت ٔضاففی تشخٛسداس ؿذ .ؿاخق ػشٔای ٝاختٕافی ٘یض تش ٔثٙای تؼیاسی
اص تحمیمات ٘ ٚؾشیات فّ ْٛا٘ؼا٘ی  ٚاختٕافی ت ٝفٛٙاٖ ٟٔٓتشیٗ ػشٔایٞ ٝش خأقٝای
لّٕذاد ٔیٌشدد و ٝدس ایٗ تحمیك استثاط  ٚت یش آٖ تش سٚی تٛػق ٝپایذاس ؿٟشی دس
ػغح اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ ٔٛسد ػٙدؾ  ٚتشسػی لشاس ٌشفت .دس تخؾ یافتٞٝای تٛكیفی
اساف ٝؿذ ؤ ٓٞ ٝیاٍ٘یٗ ػشٔایٝی اختٕافی  ٚوّیٝی ٔتریشٞایؾ (آٌاٞی اختٕافی،
افتٕاد اختٕافیٙٞ ،داسٞای تقٕیٓیافتٔ ،ٝـاسوت اختٕافی  ٚا٘ؼداْ اختٕافی) ٓٞ ٚ
ٔیاٍ٘یٗ تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی  ٚوّیٝی اتقادؽ (پایذاسی التلادی ،پایذاسی اختٕافی،
پایذاسی صیؼتٔحیغی ،پایذاسی واِثذی  ٚپایذاسی ٟ٘ادی) دس ػغح پاییٙی لشاس داؿتٙذ.
دس تخؾ یافتٞٝای تثییٙی استثاط  ٚت یش ٔؼتمیٓ ػشٔایٝی اختٕافی  ٚوّیٝی ٔتریشٞایؾ
تش سٚی تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی ٔٛسد ت ییذ لشاس ٌشفت یقٙی ٞشچٔ ٝیضاٖ ػشٔایٝی
اختٕافی  ٚتٕأی ٔؤِفٞٝایؾ واٞؾ یاتذ ،ت ٝتثاـ آٖ تاٛػاقاٝپایذاس ؿٟشی ٘یض دس اتقاد
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ٔختّف آٖ واٞؾ ٔییاتذ و ٝایٗ ٘تید ،ٝیافتٞٝای تحمیمات خیٗ خیىٛتض (،)1996
فشا٘ىٛفیغ ) ،(2002تاالیأِٛ ٚ ٖٛتض ) ،(2012تاوادا ٔ ٚاسٚتا٘ی ) ،(2014اؿتیٙذَ ٚ
یا٘ىش ) ،(2016كاِحی أیشی ٕٞ ٚىاساٖ ( ،)1391پٛس افىاسی ( ،)1391خٛؽفش ٚ
ٕٞىاساٖ ( ،)1392احذ٘ظاد سٚؿٙی ٕٞ ٚىاساٖ ( ٚ )1393فیاضی ( )1395سا ت ییذ ٔیوٙذ.
ٓٞچٙیٗ ٘تایح ایٗ تحمیك ،ت ییذوٙٙذٜی چاسچٛب ٘ؾشی تحمیك دس ٔٛسد استثاط  ٚت یش
لٛی ػشٔایٝی اختٕافی  ٚتٕأی ٔؤِفٞٝایؾ تش سٚی تٛػاقٝپایذاس ؿٟشی اػت و ٝخٛد
ٔٙثقث اص ٘ؾشیات ؿشی ا٘ـتایٗ ،دیٛیذ دسیؼىُ ،ساتشت ٔیؼشا ،ساتشت پاتٙاْ ،فشا٘ؼیغ
فٛوٛیأا  ... ٚتٛد٘ ،یض اػت .آٖٞا ٔقتمذ تٛد٘ذ و ٝؿثىٝی ٔـاسوت ٔذ٘ی لٛی ٚ
تقأالت ا٘ؼداْتخؾ  ٚافتٕادتخؾ صٔیٝٙػاص تٛػقٝی پایذاس خٛاٞذ ؿذٕٞ ،چٙیٗ
تش٘أٝسیضیٞای ؿٟشی صٔا٘ی ٔٙدش ت ٝتٛػقٝی پایذاس خٛاٞذ ؿذ و ٝاص عشیك ترییش
سٚیىشدٞای تش٘أٝسیضی «ٔتٕشوض» ت« ٝییشٔتٕشوض» تش٘أٝسیضیٞای «اص تاال ت ٝپاییٗ» ت« ٝاص
پاییٗ ت ٝتاال»  ٚتش٘أٝسیضی «تا ٔشدْ» ت« ٝتشای ٔشدْ» ٔٛخة خّة ٔـاسوت  ٚافتٕاد
اختٕافی  ٚدیٍش ٔؤِفٞٝای ػشٔایٝی اختٕافی ٌشدد و ٝیافتٞٝای ایٗ تحمیك ٘یض آٖ سا
ت ییذ ٔیوٙذ .تٙاتشایٗ یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٔؤِفٞٝای ت یشٌزاس تش تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی،
ٔمِٝٛی ػشٔایٝی اختٕافی دس د ٚتقذ ػاختاسی  ٚؿٙاختی آٖ اػت .تٙاتشایٗ تش ٔثٙای
یافتٞ ٝای ایٗ تحمیك ،تاال تشدٖ اٍ٘یض ٜتشای افضایؾ آٌاٞیٞای اختٕافیٌ ،ؼتشؽ
پایثٙذی تٙٞ ٝداسٞای تقٕیٓیافت ،ٝتمٛیت ا٘ؼداْ ٕٞ ٚثؼتٍیٞای اختٕافی  ٚتاالخق
افضایؾ صٔیٞ ٝٙای ٔـاسوت اختٕافی ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚافتٕاد اختٕافی آ٘اٖ دس ٞش ػ ٝػغح
تیٗ فشدی ،تقٕیٓیافتٟ٘ ٚ ٝادی ٔیتٛا٘ذ ٔٙدش ت ٝتٟثٛد ؿاخقٞای تٛػقٝی پایذاس
ؿٟشی دس ٞش  5تقذ پایذاسی التلادی ،اختٕافی ،صیؼتٔحیغی ،واِثذی ٟ٘ ٚادی ٌشدد.
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هٌاتع
 افـا٘ی ،ػیذ فّیشضا ،فؼىشی ٘ذٚؿٗ ،فثاع ،فاضُ ٘دفآتادی ،ػٕی ٚ ٝحیذسی،ٔحٕذ« .)1388(.افتٕاد اختٕافی دس ؿٟش یضد :تحّیّی اص ػغٛح  ٚفٛأُ» ،هجلِی
جاهعِؼٌاظی کارتردی ،ػاَ تیؼتٓ ،ؽ .4
 أیشوافیٟٔ ،ذی (« ،)1380افتٕاد اختٕافی  ٚفٛأُ ٔؤ ش تش آٖ» ،هجلِی ًوایِی پصٍّػ ،ػاَپٙدٓ ،ؿٕاسٜی .18
 ا٘دٕٗ خأقٝؿٙاػی ایشاٖ «.)1383(.هعائل اجتواعی ایراى» ،تٟشاٖ؛ ا٘تـاسات آٌ.ٝ پاتٙاْ ،ساتشت« .)1384( .ظرهایِی اجتواعی ٍ زًذگی عوَهی» ،تشخٕٝی افـیٗ خاوثاص ٚحؼٗ پٛیاٖ ،چاج ا ،َٚتٟشاٖ٘ :ـش ؿیشاص.ٜ
 پٛسافىاسی٘ ،لشاٍِ٘« ،.)1391(.ٝشؽ خأقٝؿٙاختی تش ػشٔایٝی اختٕافی  ٚتٛػقٝی پایذاسدس ؿٛؿتش» ،فصلًاهِی تخصصی علَم اجتواعی ،ػاَ ؿـٓ ،ؽ .17
 خٛؽفش ،یالْسضا؛ تاسٌاٞی ،سضا؛ وشٔی ،ؿٟاب (« ،)1392ػشٔایٝی اختٕافی  ٚپایذاسیؿٟشی (ٔغاِقٝی ٔٛسدی :ؿٟش ٌشٌاٖ)» ،فصلًاهِی هطالعات ؼْری ،ػاَ د ،ْٚؽ .8
 راوشی ٞأا٘ ،ٝساضی« .)1390(.ٝتشسػی ٔیضاٖ احؼاع أٙیت اختٕافی  ٚفٛأُ اختٕافی ٔؤ شتش آٖ (ٔغاِقٝی ٔٛسدی :ؿٟش یضد» ،پایاىًاهِ کارؼٌاظی ارؼذ جاهعِؼٌاظی ،داًؽگاُ یسد.
 سٕٙٞاییٔ ،حٕذ تمی« .)1377( .ا شات تٛػق ٝتش ٔٙاتـ صیؼتٔحیغی» ،هجوَعِ خالصِیهقاالت ّوایػ پصٍّػّا ٍ قاتلیتّای علن جغرافیا در عرصِی ظازًذگیٛٔ ،ػؼٝی
خرشافیا ،دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ.
 صاوغ ،ا٘یاػیٍ٘« .)1375( .اٞی ت ٝتقاسیف تٛػقٝی پایذاس اص دیذٌاٜٞای ٔختّف» ،تشخٕٝیٚیىتٛسیا خٕاِی ،خثرًاهِ اًجوي هتخصصاى هحیطزیعت ایراى ،ػاَ د ،ْٚؽ .4 ٚ 3
 صاٞذی ،ؿٕغاِؼادات ٘ ٚدفی؛ یالٔقّی (« ،)1385تؼظ ٔفٟٔٛی تٛػق ٝپایذاس» ،هجلِی هذرضعلَم اًعاًی ،ػاَ د ،ٓٞؽ .4
 ؿاسؿپٛسٔ ،حٕٛد (« ،)1384ػشٔایٝی اختٕافی ٘ ٚمؾ آٖ دس حیات اختٕافی  ٚالتلادی»،هجلِی رؼذ علَم اجتواعیٍ ،یصًُاهِ ظرهایِی اجتواعی ،ػاَ ٘ ،ٟٓؽ .2
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 ؿاٛٙٞؿیٔ ،دتثی « ،.)1385(.ػشٔای ٝاختٕافی ،ػیش تاسیخی ٔف ٚ ْٟٛسٚؽ ػٙدؾ آٖ» ،هجوَعِهقاالت ّوایػ هٌطقِای ظرهایِی اجتواعی ،چالػّا ٍ راّکارّأ ،قا٘ٚت پظٞٚـی دا٘ـٍا ٜآصاد
اػالٔی ٚاحذ دٞالاٖ.
 ؿدافی تاییٙی ٕٞ ٚىاساٖ« ،.)1387(.هثاًی هفَْهی ظرهایِ اجتواعی» ،چاج ا ،َٚتٟشاٖ،ا٘تـاسات پظٞٚـىذٜی ٔغاِقات فشٍٙٞی  ٚاختٕافی.
 كاِحی أیشی ،ػیذسضا؛ لذٔیٔ ،حؼٗ؛ تیًصاد ،ٜیٛػف (« ،)1391عشاحی  ٚاساف ٝاٍِٛخٟت ػٙدؾ ت یش ػشٔای ٝاختٕافی تش اتقاد تٛػق ٝپایذاس» ،هجلِ فراظَی هذیریت ،ػاَ ؿـٓ،
ؽ.23
 عشاٚتی ،حٕیذ؛ ایافت ،ػیذ أیش (« ،)1377دظتَر کار  ،21کٌفراًط ظازهاى هلل درتارُیهحیطزیعت ٍ تَظعِ» ،تٟشاٖ :ا٘تـاسات ػاصٔاٖ حفاؽت ٔحیظصیؼت.
 فؾیٕی آسا٘ی ،حؼیٗ (« ،)1391اقتصاد ایراى :تَظعِ ،ترًاهِریسی ،ظیاظت ٍ فرٌّگ» ،چاج ا،َٚتٟشاٖ٘ ،ـش ٘ی.
 فؾیٕیِ ،یال  ٚادسیؼی ،افؼا٘« .)1385(.ٝافتٕاد اختٕافی ،فأّی دس پیـشفت خأق ،»ٝهجوَعِهقاالت ّوایػ هٌطقِای ظرهایِی اجتواعی ،چالػّا ٍ راّکارّا ،هعاًٍت پصٍّؽی داًؽگاُ آزاد
اظالهی ٍاحذ دّاقاى.
 فٙثشیٛٔ ،ػی« .)1390(.جاهعِؼٌاظی تَظعِ :از اقتصاد تا فرٌّگ» ،چاج ا ،َٚتٟشاٖ؛ا٘تـاسات ػٕت.
 فشصا٘ ،ٝػیف اِ ٚ ٝسٔضا٘ی ،فّی« .)1391(.تشسػی ساتغٝی ػشٔایٝی اختٕافی  ٚتٛػقٝیؿٟشی (ٔغاِقٝی ٔٛسدی :لافٕـٟش)» ،فصلًاهِی جاهعِؼٌاظی هطالعات جَاًاى ،ػاَ ػ،ْٛ
ؿٕاسٜی .6
 فٛوٛیأا ،فشا٘ؼیغ« .)1384(.ظرهایِی اجتواعی ٍ جاهعِی هذًی» دس ػشٔایٝی اختٕافی،افتٕاد ،دٔٛوشاػی  ٚتٛػقٌ ،ٝشدآٚسی ویاٖ تاخثخؾ ،تشخٕٝی افـیٗ پاوثاص  ٚحؼیٗ پٛیاٖ،
تٟشاٖ٘ :ـش ؿیشاص.ٜ
 فیاضیٔ ،شیٓ« .)1395(.ت یش ػشٔایٝی اختٕافی تش تٛػقٝی پایذاس ؿٟشی ٔغاِقٝی ٔٛسدی:ؿٟش ِٙثاٖ اكفٟاٖ)» ،چْارهیي کٌگرُ تیيالوللی عوراى ،هعواری ٍ تَظعِ ؼْری ،تٟشاٖ،
دتیشخا٘ ٝدافٕی وٙفشا٘غ ،دا٘ـٍا ٜؿٟیذ تٟـتی.
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 هجلِی،»شیٟی پایذاس ؿٝػقٛای تٞ «ؿاخق،.)1385(. ادیٞ  ػیذ،یٙ حؼیٚ ذیٟٔ ،ّٛ لشخ.8  ؽ،ٓدٙ ػاَ پ،جغرافیا ٍ تَظعِ ًاحیِای
. ظاری، ظازهاى هذیریت ٍ ترًاهِریسی اظتاى هازًذراى.)1394( . ٌضاسؿات خأـ اػتا٘یشاٖ؛ ٘ـشٟ ت،َٚ چاج ا،ی ٔحؼٗ ال یٕٝ تشخ،» «پیاهذّای هذرًیت.)1377(.٘یٛ آ٘ت، ٌیذ٘ض.ٔشوض
یشیٛاعك وٙٔ ایٞشٟسیضی ؿٝٔ تش٘اٚ ی پایذاسٝػقٛ «ت.)1386(. ِیال،ٖ ػیذ ٔدیذ؛ ؿایا، ٔفیذی.21-22  ؽ،ٓفتٞ َ ػا، ًؽریِی ّفت ؼْر،»ٖایشا
،»)ٖست آٚ ضشٚ ْٟٛ ٔف،یٙای (ٔقٝ ٘احیٚ شیٟ پایذاس ؿٝػقٛ «ت.)1378(. ػقیذ، ّٔىی. داًؽگاُ تثریس،خالصِی هقاالت ًخعتیي ّوایػ هذیریت تَظعِی پایذار در ًَاحی ؼْری
.ٓ ػاَ ؿـ،89 یٜ ؿٕاس، ًؽریِی جْاد، ٔـاسوت ٔشدٔی.)1365( . ساتشت، ٔیؼشا.شاٖ؛ ٘ـش ػٕتٟ ت،َٚ چاج ا،» «هذلیاتی هعادالت ظاختاری.)1390(. حیذسیفّی،ٗٔٛٞ 
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