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بررسی رابطه بین احساس حق به شهر و قانونگرایی (مورد مطالعه :شهروندان
 81سال به باالی شهر یزد)
اکثز سارع ؽاُآتادی ،1هیثن غالهی

2

چکیدُ
حك ثه ؼهر ػالوه ثر اینکه ػضویت فؼبل ؼهری همراه ثب حموق و تؼهداا همگدبی اظدت ؼدهر ا
مهمترین الیه تفمیم ظبزی و ظیبظتگذا ی مؼرف م کنا که ثب ثه ظمیت ؼدنبتنن ؼدهر ثده مهبثده
مکبی ثرای ثبز تولیا واثظ اجنمبػ ولدا
ؼکل ه ثه زیاگ

 ،حدك تمکدف فضدب وحدك مؽدب کت ؼدهرویاار ا

وزمره ؼهری مو تبکیا لرا م ها و از ایـيرٍ حدك ثده ؼدهر از ثثدب ثدر

ایگیسترین مجبحب ؼهری و یک از مکسومب زیاگ ؼهری ثه حعبة م آیا .هاف پصوهػ حبضدر
ثر ظ

اثغه ثین احعبض حك ثه ؼهر و لبیورگرای م ثبؼا .پصوهػ حبضر ثده لثدبػ وغ اجدرا،

پیمبیؽ و از یظر زمبر پصوهػ ،ممغؼ  ،ثه لثبػ مبهیت ،کب ثر ی و ثه لثبػ وظؼت پهنبیگر اظدت.
جبمؼه آمب ی پصوهػ حبضر  411051یفر از ؼهرویاار  18ظبل ثده ثدبالی ؼدهر یدس

ظدبل1397

ثو هایا که ثب اظنفب ه از فرمول کوکرار تؼاا  365یفر از آیبر ثب وغ یمویهگیری ظه مرحکدهای مدو
ثر ظ لرا گرفت .اثسا پصوهػ پرظؽنبمه مثمك ظبتنه ثو ه که اػنجب آر از عریك ،ـو ی و پبیدبی
آر از عریك آلفبی کرویجبخ مو تبییا لرا گرفنه اظت .ینبیج ثاظدت آمداه حدبک از ایدن اظدت کده
احعبض حك ثه ؼهر و لبیورگرای

ثین ؼدهرویاار یدس ی از حدا منوظدظ پدبیینتدر ثدو ه و ثدین

احعبض حك ثه ؼهر و لبیورگرای

اثغه مؼن ا ی وجو ا  .همچنین ثب توجه ثه مدال گرظدیور،

منغیرهبی معنمل  20ـا از وا یبیط لبیورگرای

ا تجیین م کننا.

کلید ٍاصُّا :حك ثه ؼهر ،فنب ی ،ؼنبتن  ،ػبعف  ،لبیورگرای .
 -1ایؽیب گروه جبمؼهؼنبظ
 -2کب ؼنبض ا ؼا جبمؼهؼنبظ
تاریخ ٍصَل98/1/24 :

ایؽگبه یس (یویعناه معؤول)
ایؽگبه یس

a_zare@yazd.ac.ir
meysam.gholami.1994@gmail.com
تاریخ پذیزػ98/5/17 :
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هقدهِ
ثر ظ تب یخچه ؼهر یؽین

ییب و تبثیرا

ؼگرف که ثدر زیداگ ایعدبرهدب اؼدنه،

یؽبر از مهم ثو ر این پایاه م ها .چرا که یظم و توظؼه ؼهری همیؽه ثه ػندوار یدف
معئکه اظبظ

ممبثل ایعبرهب ظبهر ؼاه و

ینیجه تبثؼ از ثعنر اجنمبػ  -فرهنگد

جبمؼه مثعوة م ؼو  .ث ؼف ؼهرهب ثه لیل امکبیب

گعدنر ه و منؼدا ی کده ثدرای

ایعبرهب فراهم م کننا ،ثعیب حبئس اهمیت ثو هایا چرا که اظبض تثدوال

اجنمدبػ

و ار مؼبـر از ثعنر همین ؼهرهب ؼروع ؼاه اظت.
یک از مهمنرین تثوال

اجنمبػ جهبر

یف لرر اتیر ثخفوؾ

کؽو هدبی

حبل توظؼه ،توظؼه ؼهر یؽین اظت و ثه همین لیدل توجده ثده گعدنرغ ؼدهرهب و
اهمیت مغبلؼه و ثر ظ زیاگ ؼهری و ؼیوه حك تواه

ؼهر ،مو توجه لرا گرفنه

اظت .حك ثه ؼهر 1یوع یگری از حموق ثؽر ثه ؼمب م آیا(هب وی .)2012حك ثه این
که ظبکنبر ؼهر

تفمیم گیریهبی مرثوط ثه فضبهبی ؼهری

هر ظدغث از تفدمیم

گیری که هعننا ،تیل ثبؼنا(فنعنر .)2005،2حك ثه ؼهر معنکسم تؼریف حك ظنیبث  ،یه
تنهب ثه آر چه

حبل حبضر وجو ا ثککه همچنین ثه ثبز تولیدا ؼدهری ثدب تفدبویر

منفبو و تؼریف توایػهبی یو از ؼهر موجو اظت .از این و حدك ثده ؼدهر ویکدر ی
مجنن ثر جبمؼه ،ثب هاف ثه ظمیت ؼنبتنن ؼهر ثده مهبثده مکدبی ثدرای ثدبز تولیدا واثدظ
اجنمبػ لا

تؼریف م ؼو ( یف و گیکجدر  .)2002 3،حدك ثده ؼدهر ،حدك تغییدر ا ر

تو مبر از عریك تغییر ا ر ؼهر اظت .ثه ػالوه این ،حم ػموم و یه فر ی اظدت ،چده ایدن
گرگوی ثه عو اجننبة یبپذیری واثعنه ثه اػمبل ییروی جمؼ

تغییر ؼدکل ا ر ثده ویدا

توظؼه ؼهری و ییس مغبلجه و ظنیبث ثه ضرو یب زیاگ و حموق ؼهری اظت .ثه ثیبی

یگدر

م توار چنین گفت که حك ثه ؼهر یف حك جمؼ و ػموم اظت و ثه یف مکبر مؼین مرثوط

1

- Right to the city
- Fenster
3
- Dick & Gilbert
2
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مد ؼددو کدده تددو لفددو  1آر ا حددك ثدده زیدداگ ؼددهری م د یبمددا(جالئ د و یندداا
ثب ه ؼدهرویای تؼریدف ایدن مفهدوم

ظنگجوی  .)2:1394،یمغه آغبز یظریه پر ازی
اظت:
ؼهرویای ؼهری ثه مؼنبی ؼنبتت لبیوی
و معئولیت آیبر
ترکیج

لجبل ؼهر اظت ،ثده ػجدب

از حك یعجت ثه ؼهر و معئولیت

و همکب ار .)3:1395،ثه همین لیل زیاگ
تبـ
ثجب

حموق ظبکنبر ؼهر یعجت ثه ؼهر
یگدر

ؼدهرویای ؼدهری

لجبل ؼهر یاه م ؼو (ؼب ع پدو
ؼهر ییبزمنا السامب

ثو ه که یک از آرهب وجو یظم و لبیور

و ویصگد هدبی

جبمؼه اظت .که این امر ثبػب ایجب

واثظ اجنمبػ و ثرلرا ی آ امػ و امنیت اجنمبػ م ؼو .
لبیورگرای

جبمؼه ثه منسلد گدرایػ آگبهبیده و اوعکجبیده و ا ا ی اکهریدت

لریت ثه اتفبق مر م ثه لوایین و ممر ا
 .)20:1388لبیورگرای ػجب

موجدو و ػمدل ثده آر هبظت(مثعدن ،

اظت از ظغح ػبیت هنجب هبی ظم

ثدرآو اینظدب ا

فر ی یب گروه از عریك حك ؼنبظ  ،ایجبم وظیفه ،لدبیغ ثدو ر ثده حمدوق تدویػ و ػدام
تؼرق ثه مفبلح گروه و اجنمبػ (ػکم  .)1385 ،لبیور پیویدا هنداه الیدههدبی مخنکدف
جبمؼه اظت از این و یمػ و جبیگبه مهم
اػضبی یف جبمؼه اظت که ثه عو عجیؼ

جبمؼه ا  .کب کر اـک لبیور ،تنظیم فندب
چب تؼب ق هعننا .یمػ لبیور ـثیح و مجنند

ثر اـول ایعبی  ،تؼیین حا و مرزهب ،از ثین ثر ر زمینه اتنالفهدب ،فدغ تجدبوز منجدبوزار و
او ی میبر ایعبرهب یؽبر ا ر اه تؼبل و کمبل ،ایجب یظم ،ثرلرا ی ػاالت و فدراهم کدر ر
زمینههبی تکبمل ایعبر اظت(موظ یو ی  .)1388،ثنبثراین
اهمیت لبیورمنای

کندب توظدؼه جبمؼده ؼدهری

تنظیم فنب هبی اجنمبػ ثه یثو چؽمگیری ثیؽدنر مد ؼدو  .یکد از

معبئل مهم جبمؼه ؼهری مب ضؼف

گرایػ ؼهرویاار ثه لبیور و لبیور -ماا ی اظدت کده

این فراینا چنا هه اتیر همچندبر مبیداگب اظدت(آلبئ و مهداوی .)155:1391،ثندبثراین ثدب
توجه ثه مغبلت مغروحه اـک ترین ظوال که پصوهػ لفا پبظد ثده آر ا ا ایدن اظدت
- Lefebvre

1
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که احعبض حك ثه ؼهر ؼهرویاار ،چه ا تجبع ثب لبیورگرای آیبر ا ؟
پیؾیٌِ پضٍّؼ
این اظنب ثه مهمنرین پصوهػهبی که تبکنور ثه ثر ظ لبیورگرای و حدك یده ؼدهر
پر اتنه ؼاه اظت اؼب های م ؼو :
پصوهػ تو "ثر ظ ؼیوههبی آموزغ لبیورگراید و

الیبظ و همکب ار()1395

ایػ آموزار" ثه ایدن ینیجده ظدت

احنرام ثه حموق ؼهرویای ثب ا تمبء امنیت اجنمبػ
پیدداا کر یددا کدده ثددین ؼددهرویای و لددبیورگرایدد
همکب ار()1394

اثغدده وجددو ا  .تیمددو یصا و

تثمیك تو "ػوامل موثر ثر آموزغ ؼهرویای ثدب تبکیدا ثدر توظدؼه

پبیاا ؼهری" ثه این ینیجه ظت یبفننا که ثین آموزغهدبی ؼدهرویای و لدبیورگراید
اثغه مهجت و مؼن ا ی وجو ا  .میر فر ی و همکب ار(" )1394ثر ظ تبثیر فرهند
ؼهرویای ثر میسار گرایػ ثه لبیور گریسی" ثه این ینیجه ظت یبفننا کده :ثدین فرهند
ؼهرویای و گرایػ ثه لبیورگرای

اثغه مؼن ا ی وجو ا  .همچنین مر ار یعجت ثه

زیبر لبیور گراتر هعننا .زا ع ؼبه آثب ی و ترکدبر()1391
ػوامل لبیورگرای ؼهرویاار
جنعیت و لبیورگرای

پصوهؽد تثدت ػندوار "

ؼهر یس " ثه این ینیجه ظت یبفننا که ثین تثفدیال ،

اثغه مؼن ا ی وجو یاا  .ول ثدب پبیگدبه النفدب ی اجنمدبػ

آیددبر اثغدده مؼندد ا ی وجددو ا  .حمیمنیددبر و فریددبم ( )1391پددصوهػ ا تثددت
ػنوار"ثر ظ ػوامل اجنمبػ

ػبیت لوایین ؼهرویای

ایجبم ظبییاهایا ینبیج حبـل ؼاه ػجب

ثین ؼدهرویاار ا ثیکد " ثده

اظدت از ایدن کده :ثدین لدبیورگراید و حدك

ؼهرویای اثغه وجو ا همچنین ثین منغیرهبی جنعیت و لبیورگرای
ا ول ثین تثفیال  ،پبیگبه عجمبت و لبیورگرای
گولعکب)2017( 1

اثغهای وجو یاا .

پصوهػ تو تثت ػنوار"زیبر و لبیور

لهعنبر ،ثده ظدوی

ؼهرویای فؼبل" ثه این ینیجه ظدت یبفنندا کده لدبیورگراید یمدػ مهمد
ؼهرویای زیبر ا  .فیکیب و ویکیبمس)2017( 2

اثغده وجدو

حمدوق

تثمیك تو " هده اول لدرر ثیعدت و
-Regulska
-Pillai & Williams

1
2
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یکم ،ؼهرویای و اظنمرا لوایین ػموم " ثه این ینیجه ظت یبفننا که ؼهرویای اثغده
معنمیم ثب اجرای لدبیور

و ار مؼبـدر یمد تدوار ؼدهرویای ا از

ؼدهر ا و

پصوهؽد ثدب ػندوار "لدبیور و توجده ثده حمدوق

لبیورگرای جاا کر  .لد )2017(1

ؼهرویای" ثه این ینیجه ظیا که لبیور ذات حموق ؼهرویای اظت .مکنجد )2016(2
تثمیم ثب ػنوار "ؼهرویای و تبیوا ه ،لبیور
لبیورگرای

کویت" ثه این ینیجه ظدت یبفدت کده

اثغه معنمیم ثب حموق ؼهرویای ثین زیبر وجدو

پصوهػ تو "لبیور و ؼهرویای

ا  .فدراز )2016(3

لرر ثیعت و یکم" ،ثه این ینیجده ظدت یبفدت کده

لبیور اثسا ی اظت ثرای ؼهرویای موکراتیف

آمریکب.

همبیغو که مالحظه م ؼو پصوهؽ که لیمب ؼجیه موضوع این ممبله ثبؼا پیاا یؽدا
امب ثر ظ پصوهػهبی مرتجظ و یس یف یؽبر م ها آگبه از حمدوق ؼدهرویای و یدب
آموزغ حموق ؼهرویای و ویصگ هبی النفب ی و اجنمبػ ؼهرویاار ثب لبیور گرای یب
لبیور گریسی اثغه اؼنه و این منغیرهب م توایا

تجیین لبیورگرای وحموق ؼهرویای

مو اظنفب ه لرا گیر امب هیچکاام از این مغبلؼب

ثه مفهوم حك ثه ؼهر ثغو تبؾ و

اثغه آر ثب لبیورگرای یپر اتنهایا که این ممبله منکفل آر م ثبؼا.
چارچَب ًظزی
پارعًَش 4از جمکه یظریه پر ازار ثرجعنه جبمؼه مای وحموق ؼهرویای اظت .پب ظویس
لبلت مفهوم ؼهرویای اجنمبػ ما یین

ا ،ثب مجنب لدرا ا ر منغیدرهدبی الگدوی  ،ػدبم

گرای  ،ث عرف ا زؼ  ،اکنعبة و ییس جبمؼه مجنن ثر لرا ا ػرف و مدای تفدویری
ؼهرویای ثه ػنوار یوػ کر ا اجنمدبػ مؼغدوف ثده ػضدویت اجنمدبػ و ایعدجبم
اجنمبػ

ػرضه مد کندا (توظدک و یجدبت حعدین  .)34:1383،ثندب ثده یظدر پب ظدویس

1

-Lee
-Maktabi
3
-Fraser
4
-Parsons
2

 / 38فصلٌاهِی هطالؼات جاهؼِؽٌاختی ؽْزی ،عال ًْن ،ؽوارُ عی ٍ دٍم ،پاییش 1398

ؼهرویاار اگر تو ا منؼکك ثه ؼهر ثااینا م تواینا لبیورگراتر ثبؼنا.
دٍرکین ثرای تثکیل یظم اجنمبػ  ،از ؼبتؿ لبیور اظنفب ه کر ه و یدوع جبمؼده ا
ثر حعت یوع لبیور ،از هم تفکیف کر ه اظت .وی مؼنما اظت یظم اجنمبػ
ظنن  ،مثفول همجعنگ مکبییک از معیر تؽبثهب

جبمؼده

کب کر ی از عریك یهب تدبیوا ه و

ین اظت؛ یؼن ػماتب یظم اجنمبػ از عریك ػبمل ظنت ثه ظت م آیا .همچنین یظم
جبمؼه ما ر ،از عریك توظؼه تمعیم کدب پیؽدرفنه از عریدك واثعدنگ کدب

اجنمبػ

کر ی تأمین م ؼو ؛ یؼن ػماتب یظم اجنمبػ از عریك اظدنمرا لواػدا و ممدر ا
ظت م آیا( و کیم .)1387 ،و کیم مؼنما اظت

ثده

هر و ؼکل از جوامغ ،چه ظدنن

و چه ما ر ،یظم اجنمدبػ از عریدك همجعدنگ مکدبییک یدب ا گدبییک معدنمر اظدت.
یبهنجب ی اجنمبػ ػماتب
یوینایا ،ثاین ـو
ا ه ،ول السامب

جوامؼ وجو ا که

که السامب

مرحکه گذ از یظم لجک ثه یظدم

و لواػا یظم لجک  ،الناا و مغکوثیت تو ا از ظدت

و لواػا یظم جایا هندوز معدنمر یؽداه اظدت .ثدب توجده ثده یداگبه

و کیم ،یک از الیل و ػوامل مؤثر ثر لبیور گرای  ،م توایا کیفیدت لدوایین و آؼدنبی
ؼهرویاار ثب لبیور ثبؼا(کجیری و ظنم زا ه.)1396،
یظریه یظریه کننرل اجنمبػ پیػ فرق ا ثر این لرا م

ّیزؽی

ها که افرا

فنب کج وایه تواهنا اؼت ،مگر این که کننرل ؼویا .ثر این اظبض ،ا تکبة
فنب ایثراف ثه ػکت فماار یب ضؼف ظبز و کب هبی کننرل اجنمبػ

جبمؼه

و یدوع ا  :کنندرل ؼخفد

و کنندرل

اظت .ظبزوکب هبی کننرل اجنمبػ
اجنمبػ  .ػوامل کننرل اجنمبػ
اجنمبػ

ؼبمل واثعنگ

و تؼکدك ثده یهب هدبی ثنیدب ین

مبینا تبیوا ه و ما ظه و ین اظت .ثه زػدم هیرؼد  ،وفدبل

ثب ة هنجب هب و ا زغ هب و ثبو هدبی( یند ) ایدج
کننرل اجنمبػ
همیوای
و هنگبم

ثرمجنبی این وفبق اجنمبػ

ثب هنجب هبی اجنمبػ

جبمؼده وجدو

ککد
و

ا

ایجبم م ؼو  .ثراظبض این یظریده،

ثه پیویا میبر فر و یظم اجنمبػ

واثعنه اظت

که این پیویدا ضدؼیف ؼدو  ،ثسهکدب ی ثده عدو ثدبلموه مد توایدا

ظبهرؼو (ممنبز.)1381،وی مؼنما اظت چهب ػنفر اـدک

ؼدبمل واثعدنگ

ثده
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اجنمبع ،تؼها ،مؽغولیت(مؽب کت
ثه لواػا اجنمبػ  ،موججب

فؼبلیتهبی اجنمبػ ) و اػنمب و ثبو اؼنن

پیویا فر و جبمؼه ا فراهم م یمبیا .همچنین ،وی

مؼنما اظت میسار اػنمب افرا ثه هنجب هبی اجنمبػ
اظت .فر ی که تو
وظیف اتالل

ا تثت تأثیر اػنمدب ا
ثدب لدوایین

ثرای هم یوای

و ػبیت لوایین منفدبو

مؼمدول

جبمؼده یجیندا ،هدی

یظدر یمد گیدر (زا ع ؼدبه آثدب ی و

ترکبر .)170:1391،ثب توجه ثه یظریه هیرؼ  ،احعبض تؼکك اؼدنن ثده ؼدهر

جبمؼده

یک از ػوامک اظت که افرا ا ثه ظمت لبیور ظوق م ها و ػالوه ثدر ایدن از لدبیور
گریسی یه م کنا .زیرا کعبی که احعبض تؼکك ثیؽدنری یعدجت ثده ؼدهری کده
زیاگ م کننا ،ثاور ؼف لوایین موجو

آر

جبمؼه تو ا ثه ثهنرین یثو ممکن ایجدبم

م هنا.
تَهاط صاًَعکی

1

این میبر ثرتد از یظریده پدر ازار ثده ثعدظ یداگبه مب ؼدبل

پر اتننا از یاگبه شایوظک

چدنا هده گذؼنه

اثغه ثب موضوع ؼدهرویای ظدده

تغییدر ظیبظ مهم خ ا ه اظت :
 -1مو تدهایا والدغ ؼدار حمدوق ؼدهرویای ثده وظددیک ثرتو هدبی فساینداه
ػموم و حن

ولن یعجت ثه ولت فبه -2 ،یبتوای کموییعتهدب

ؼرل  ،و  -3ا ػبهبی فسایناه ثین المکک

کددننرل ا وپدبی

ثدب ه حمدوق ؼدهرویای از ظوی مهدبجرار و

پنبهناگبر ظدیبظ (شایدوظدک  .)4 :1998 ،او ثر ایدن ثدبو اظدت کده ثدایه ایگبؼدنن
کدکمه ؼدهرویای ظدجت ؼاه تب مدب یظریدهای جدبمغ

مدو آر یددااؼنه ثددبؼیم .وی

ؼهرویای ا این چنین تؼریف م کندا« :ػضدویت فؼبل و منفؼل افرا
ولت د مکت کده همدراه ثدددب حدمددوق و تؼهدداهبی همگددبی

چب چوة یف
ظددغح مؽددخؿ

ؼدداهای از ثدراثدری اظدت "(ترکمبر و فرح پو )18 :1389 ،حدمدوق چددهب گبیه مدال
شایوظک ثده ایدن لدرا اظدت:
 -1حدمدوق لددبیوی  -2حمدوق ظیبظد - 3حموق اجنمبػ  -4حمدوق مؽدب کت
(غفب ی یعت و همکب ار.)14 :1395 ،
- Janoski

1
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ّارٍی 1مفهوم حك ثه ؼهر ا این گویه توضیح م

ها " :حك ثه ؼهر ثعدیب فراتدر

از آزا ی فر ی ثرای ظنرظ ثه منبثغ ؼهری اظت ،ثککه حك ثه تغییر ؼهر ثدرای ایجدب
تغییر
تغییرا

تو مبر اظت .این حك پیػ از آر که فر ی ثبؼا اؼنراک اظدت چدرا کده ایدن
جمؼ ثرای ثبز ؼکل ه ثه فرآیناهبی ؼدهری اظدت .آزا

ییبزمنا یف لا

ظبتنن و ثبزظبزی ؼهر و تو مبر ثه یظر من یک از ا زؼمنا ترین حموق ثؽری اظدت
که ثعیب مو ث اػننبی لرا گرفنه اظت(هب ویٌّ .)24:2008،زی لَفَر ثدر ایدن ثدبو
اظت که حك ثه ؼهر از یاگبه ثه تغییرا

ؼهری منجر م ؼدو کده مبهیدت ؼدهرویا

ثو ر ا ثه ػنوار چبلؽ مهم پیػ وی ؼهرهب لرا ا ه و ؼهر ا مهمترین الیه تفدمیم
ظبزی و ظیبظت گذا ی (مکبی کده

آر ا زغ اجنمدبػ فضدبهبی ؼدهری ثدب ا زغ

مجب لهبی آر ثراثری م کنا) مؼرف م کنا (پو ظل.) 2002 ،

گفنب لوفدو  ،ؼدهرویا

واشهای اظت که ثه تمبم ظبکنبر ؼهر اعدالق مد ؼدو و و حدك ا ثدرای آیهدب

یظدر

م آو  :حك تمکف فضب و حك مؽب کت ؼهری حك مؽب کت ثرای ظبکنبر ؼدهری ایدن
فرـت ا فراهم م آو تب

تفمیمبت که منجر ثده تولیدا فضدبی ؼدهری مد ؼدویا،

تیل ثبؼنا .از این و حك ثه ؼهر ویکر ی مجنن ثدر جبمؼده ،ثدب هداف ثده ظدمیت
ؼنبتنن ؼهر ثه مهبثه مکبی ثرای ثبز تولیدا واثدظ اجنمدبػ لدا

و حدك مؽدب کت

تؼریف م ؼو ( یف و گیکجر  .)70:2002 ،زیرا ،ؼهر یؽین مجموػهای از واثظ اجنمدبػ
اظت که منؼکط کنناه واثظ موجو
فضبهبی ػموم

جبمؼده ثده ػندوار یدف کدل اظدت ثندبثراین یمدػ

تؼریف حك ثه ؼهر امرى حیبت اظت ( فیؼیبر و الویای پدو .)30:1395،

حمیمت فضبی ػموم

ؼهرهب ثعنر و زمینهای ثرای یمبیػ میسار تثمك مفهوم حدك ثده

ؼهر مثعوة م ؼویا .حن م توار این گویه ثیبر اؼت که مغبثك یظر لوفو هرچده میدسار
مؽب کت و تمکف و تخفیؿ فضب توظظ ؼدهرویاار

فضدبهبی ػمدوم ثدبالتر ثبؼدا ثده

تثمك مفهوم حك ثه ؼهر یس یفتر ؼاهایم(فریامن .)75:1992 ،از یظرگدبه اتاللد حدك ثده
ؼهر تؼریف حموق جایای ییعت ،ثککه
معئولیتهب

جبمؼه،

حمیمت ایدن ویکدر ثدب اتخدبذ زثدبر حمدوق و

کوؼػ اظت ثه تؽریح یمػ و حك همیؽگ مؽب کت ؼدهرویاار
-Harvey

1
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ؼکل ه ثه زیاگ

وزمره ؼهری ثپر از ( فیؼیبر و الویای پو .)30:1395،
ؽٌاختی

احغاط حق تِ

قاًَى-

ؽْز

گزایی

ػاطفی

رفتاری

هتغیز سهیٌِای

ًَع

تحصیالت

جٌغیت

پایگاُ اقتصادی -اجتواػی

هحل سًدگی

هغکي

ؽکل ( )1هدل ًظزی

فزضیات
 -1ثین احعبض حك ثه ؼهر و لبیورگرای

اثغه وجو ا .

-2ثین پبیگبه النفب ی اجنمبػ و حك ثه ؼهر اثغه وجو ا .
 -3ثین پبیگبه النفب ی اجنمبػ و لبیورگرای

اثغه وجو ا .

-4ثین یوع معکن و حك ثه ؼهر اثغه وجو ا .
 -5ثین یوع معکن و لبیورگرای

اثغه وجو ا .

 / 42فصلٌاهِی هطالؼات جاهؼِؽٌاختی ؽْزی ،عال ًْن ،ؽوارُ عی ٍ دٍم ،پاییش 1398

-6ثین مثل زیاگ و حك ثه ؼهر اثغه وجو ا .
-7ثین مثل زیاگ و لبیورگرای

اثغه وجو ا .

 -8ثین (جنعیت ،تثفیال ) و حك ثه ؼهر اثغه وجو ا .
اثغه وجو ا .

 -9ثین (جنعیت ،تثفیال ) و لبیورگرای
رٍػ ؽٌاعی

پصوهػ حبضر ثه لثبػ وغ اجرا ،پیمبیؽ و از یظر زمبر پصوهػ ،ممغؼ  ،ثده لثدبػ
مبهیت کب ثر ی و ثه لثبػ وظؼت پهنبیگر اظت .جبمؼه آمدب ی ؼدهرویاار  18ظدبل ثده
ثبالی ؼهر یس هعننا که ثر اظبض آمدب یبمده ظدبل  411051 ،1395یفدر ثو یدا .کده ثدب
اظنفب ه از فرمول کوکرار یمویهای  365افرا ی از آرهب مدو مغبلؼده لدرا گرفدت و ثدب
وغ یمویه گیری ظه مرحکهای اظت ،ثه این ـو
از مثال

ؼهر ثه ؼیوه تفب ف اینخبة ؼایا و

ؼیوه ظیعنمبتیف تبیوا هب اینخبة ؼاه و

مرحکه اول تؼاا  10مثکده

که

مرحکده ثؼدا

مرحکه ظوم

اتدل مثدال

ثده

اتل تبیوا مننخدت یدف

یفر از افرا ثبالی  18ظبل ثه تفب ف پرظؽنبمه ا تکمیدل کدر ه اظدت .اثدسا پدصوهػ
پرظؽنبمه مثمك ظبتنه ثو ه که اػنجب آر از عریك ،اػنجب ـدو ی و پبیدبی آر از عریدك
آلفبی کرویجبخ مو تبییا لرا گرفنده اظدت(یگبه کنیدا ثده جداول ؼدمب ه .)1اعالػدب
ثاظت آماه ثب اظنفب ه از یرم افسا  SPSSیعدخه  23و ثدب آزمدورهدبی  ،tپیرظدور f ،و
گرظیور چنا منغیره ثه وغ گبم ثه گبم مو تثکیل لرا گرفنهایا.
هحدٍدُ هَرد هطالؼِ پضٍّؼ
ؼهر یس یک از ؼهرظنبرهبی اظنبر یس

 54جه و  22لیمه عول جغرافیبی ؼرل

و  31جه و  53لیمه ػرق ؼمبل لرا گرفنه اظت .ایدن ؼدهر از یظدر ویصگد هدبی
الکیم جس منبعك گرم و تؽف کؽو مثعوة م ؼو  .این ؼهر ثس گنرین واحا اظدنبر
تب یخ یس و مرکس ا ا ی آر اظت .ظبثمه ؼهر یؽین

این مکبر ا ثده لجدل از اظدالم،

اظنیالی اظکنا و حن ػفر هخبمنؽ یعجت م هنا(زا ع ؼبه آثب ی.)60:1384،
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ؽکل ؽوارُ .2هَقؼیت ؽْز یشد در اعتاى یشد

یک از هفت کالیؽهر ایرار اظت که ثب اظنبرهبی تراظبر جنوث  ،اـفهبر ،کرمدبر و
فب ض

همعبیگ لرا ا  .یس از ؼهرهبی لدایم ایدرار و از ثهندرین یمویده هدبی

ؼهرهبی کویر ثه ؼمب م و .
جدٍل .1ضزیة پایایی هتغیزّا
هتغیز

حق تِ ؽْز

ًوًَِ گَیِ
ثه یظر من حك افرا ی ثب مولؼیت اجنمبػ مدن
ؼهرویاار
ؼنبتن

ؼدهر پبیمدبل مد ؼدو -حمدوق

تؼداد

پایایی

5

0/75

الؽب مخنکف ثه یف ایاازه پبض اؼنه یم ؼو
ثه تجرثه فهمیاهام هرگبه لبیور ا ػبیت یمد کدنم

3

0/73

کب هب احتتر ایجبم م ؼویا -ػبیدت لدبیور ثبػدب

قاًَىگزایی

م ؼو تب احتتر ثه حموق تو ثرظم.
ػبعف

احعبض م کنم هر ولت لبیور ا ػبیت کدر هام از

3

0/72

یگرار ػمت مبیاهام-احعبض م کنم هرولت لبیور ا
ػبیت کر هام از یگرار ػمت مبیاهام
فنب ی

ترجیح م هم

ـف اتوثدوض یوثدت ا ػبیدت

3

0/73

کنم-همیؽه یگرار ا ثه ػبیت لبیور تؽویك م کنم

حق تِ ؽْز
لوفو حك ثه ؼدهر ا " تواظدت ثدرای ظنرظد تثدول یبفنده ثده زیداگ ؼدهری"
م ایا(کبفمن و لجبض )158:1996 ،ثه گفنه وی حك تولیا فضبی ؼدهری توظدظ تدو
ظبکنبر ؼهری و مؽب کت

امو ی اظت که زیاگ

وزمره آرهدب ا ؼدکل مد هدا .

والغ حك ثه ؼهر یک از حموق فراموغ ؼاهای اظت که ظبکنبر ؼدهری و ثده ویدصه
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الؽب کم آما و فمیر ؼهر از آر مثروم ؼاه و تو ییس یعجت ثه آر ث توجه ایا ،ؼبیا
ثه این لیل که هموا ه این فکر واج یبفنه که زیاگ ؼهری همین چیسی اظت که یظبم
ظرمبیه ا ی و حکومتهب ثرای آرهب ایجب کر هایا و ثه این یثوه زیاگ ثده مهبثده تنهدب
گسینه ػب

کر هایا(ایرار وظت و وظتویای .)185:1393،حك ثده ؼدهر ثده چدبلػ

کؽیار تو مبر از عریك تغییر ؼهر اظت .حدك آزا ی ظدبتنن و ثدبز ظدبزی ؼدهرهدب و
تو مبر یک از ثب ا زغ ترین و

ػین حبل یب یاه گرفنده ؼداه تدرین حمدوق ایعدبی

اظت (هب وی.)24:2008،
قاًَىگزایی
لبیورگرای
لوایین ظم

ثه منسل پذیرغ منغك لبیور اظت و فنب ی اظت که از موافمت ثب
جبمؼه مننج م ؼو  .لبیورگرا ییدس کعد

وی اتنیب  ،ثه لوایین ظم

جبمؼه احنرام م گذا

اظدت کده آگبهبیده و از
و آر ا اجرا م کنا(زا ع

ؼبه آثب ی و ترکبر.)177:1391،
یافتِّا
10/1

ـا پبظخگویبر

 29ظبل 28/8 ،ـا
ظبل و  10/7ـا هم

گروه ظن زیر  20ظبل33/2 ،

ـا

گروه ظن  30تب  39ظبل 15/3 ،ـا

گروه ظدن  20تدب
گروه ظن  40تب 49

گروه ظن  50ظبل ثه ثبال لرا اؼننا و  1/9ـا هدم ظدن

تو ا گسا غ یکر هایا .کمنرین ظن  18ظبل و ثیؽدنرین ظدن  73ظدبل اظدت50/7 .
ـا از پبظخگویبر زیبر و  49/3ـا مر ار مد ثبؼدنا 37/3 .ـدا از پبظدخگویبر
مجر و  62/7ـا منبهل ،همچنین زیبر مجر  61ـا و زیبر منبهدل  44/5ـدا،
مر ار مجر  39ـدا و مدر ار منبهدل  49/3ـدا ا تؽدکیل ا هایدا 40/5.ـدا
پبظخگویبر غیر ؼبغل و  59/2ـا ییس ؼبغل و  0/3ـا هم پبظخ ثده ایدن ظدوال
یاا هایا .که از این ثین زیبر ؼبغل  35/3ـا و زیبر غیر ؼبغل  64/7ـا ،همچندین
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مر ار ؼبغل  83/9ـا و مر ار غیر ؼبغل 16/1ـا م ثبؼدنا 38/9 .ـدا ثیکدب ،
 13/4ـا ؼغلهبی ظغح پبیین 39/2 ،ـا ؼغلهبی منوظظ 4/1 ،ـا ؼغلهدبی
منوظظ ثبال 1/4 ،ـا ؼغلهبی ظغح ثبال م ثبؼنا 87/9 .ـا پبظخگویبر ثوم یدس
ـا ییس غیر ثوم یس ثو یا و میسار  0/5ـا هم پبظخ یاا هایا 69 .ـا

و11/5

ؼخف 20/8 ،

پبظخگویبر مبلکیت معکنؼبر ثه ـو

ـا اظنیجب ی 2/2 ،ـدا

ظبزمبی  6/8 ،ـا هن و  0/3ـا هم ثه این ظوال پبظخ یاا هایا.
جدٍل .2حداقل ،حداکثز ،هیاًگیي ٍ ...هتغیزّا
هتغیز ٍ اتؼاد

حداقل

حداکثز

اًحزاف هؼیار

هیاًگیي

هیاًگیي ًظزی

احعبض حك ثه ؼهر

5

25

3/87

13/57

15

ؼنبتن

3

15

2/84

8/86

9

ػبعف

3

15

2/59

9/65

9

فنب ی

3

15

2/69

10/29

9

کل

9

45

6/84

27/76

29

لبیورگرای

ثب توجه ثه جاول فوق میبیگین کل احعبض حك ثه ؼهر ثراثر ثب  13/57اظت و این یؽدبر
م ها که احعبض حك ثه ؼهر ؼهرویاار ؼهر یس از حا منوظظ پدبیینتدر اظدت همچندین
میبیگین لبیورگرای ثراثر ثب  27/76م ثبؼا که آر ییس از حا منوظظ پبیینتر ثو ه اظت.
قاًَىگزایی

پایگاُ
هیاًگیي
تاال

31/60

هتَعط

29/40

تؼد ؽٌاختی

F

sig

1/51

0/19

هیاًگیي

F

تؼد ػاطفی
sig

10/00
8/93

هیاًگیي

F

تؼد رفتاری
sig

10/80
3/6

0/00

9/66

هیاًگیي

F

حق تِ ؽْز
sig

10/80
0/83

0/50

10/80

هیاًگیي

F

sig

14/80
1/84

0/12

13/46

0/84

0/49

تاال
هتَعط

29/40

8/90

9/87

10/66

13/54

پاییي

26/87

7/53

9/28

10/06

12/67

ثر اظبض اعالػب

جاول ؼمب ه .3ظغح مؼن ا ی لبیورگراید ؼدهرویاار ()0/19

و احعبض حك ثه ؼهر آیبر ( )0/49ثو ه که از لثبػ آمب ی ثین ایدن و منغیدر و پبیگدبه
النفب ی اجنمبػ تفبو

مؼن ا ی وجو یاا  .ثؼا ؼنبتن

 ،10منوظظ ثدبال  ،8/93منوظدظ  8/90و پدبیین  ،7/53تفدبو

عجمب

ثبال ثب میدبیگین

مؼند ا ی ا ثدب عجمدب
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النفب ی -اجنمبػ یؽبر م ها .ثب توجه ثه جاول فوق این اثغه فمظ
تفبو

مؼن ا ی ا یؽبر م ها و

ثمیه اثؼب تفبو

ثؼا ؼنبتن

مؼن ا ی وجو یاا .

جدٍل ً .4تایج آسهَى -)ANOVA( Fتیي ًَع هغکي ًٍاحیِ ؽْزی تا(احغاط حق تِ ؽْز-
قاًَىگزایی)
هیاًگیي احغاط حق تِ ؽْز

اًحزاف هؼیار

تَکی

ًَع هغکي
ظبزمبی

14/50

2/87

-

ؼخف

13/87

3/77

0/00

اظنیجب ی

13/28

3/81

-

هن

11/32

4/68

0/00

کل

13/58

3/87

-

ًَع هغکي

هیاًگیي قاًَىگزایی

اًحزاف هؼیار

تَکی

اظنیجب ی

29/35

6/77

0/00

ظبزمبی

29/25

5/65

-

ؼخف

29/05

6/67

0/00

هن

23/92

7/69

0/00

کل

28/77

6/85

-

هحل سًدگی

هیاًگیي احغاط حق تِ ؽْز

اًحزاف هؼیار

یبحیه1

13/79

3/75

یبحیه2

13/05

4/05

یبحیه3

14/25

3/36

یبحیه4

15/47

4/12

کل

13/60

3/89

هحل سًدگی

هیاًگیي قاًَىگزایی

اًحزاف هؼیار

یبحیه1

29/28

6/44

یبحیه2

27/62

7/35

یبحیه3

31/37

5/29

یبحیه4

28/47

8/28

کل

28/78

6/93

F

3/67

F

/65

F

3/01

F

4/31

Sig

0/01

Sig

0/00

Sig

0/03

Sig

0/00
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اثغه ثین یوع معکن و احعبض حك ثه ؼهر پر اتنه ؼداه

جاول ؼمب ه  .4ثه ثر ظ

اظت ،ینبیج حبـکه از جاول ثیبر م کنا که اثغه مؼن

ا ی ثدین( )P≤0/01یدوع معدکن و

حك ثه ؼهر وجو ا  .همچنین ثب توجه ثه ضریت  )3/67( Fاثغه مؼن ا ی ثین و منغیدر
وجو ا  .همچنین ثه ثر ظ

اثغه یوع معکن و لبیورگراید پر اتنده ؼداه اظدت .یندبیج

حبـکه از جاول ثیبر م کنا که اثغه مؼن ا ی ( )P≤0/001ثین یوع معکن و لبیورگراید
وجو ا  .ثب توجه ثه ضریت  )4/65( Fاثغه مؼن ا ی ثین و منغیر وجو ا  .ثدب توجده
ثه ینبیج حبـل ؼاه از جاول فوق هر و فرضیه تبییا م ؼدویا .همچندین یندبیج حبـدکه از
آزمور توک  ،اتنالف میبیگین افرا که معکن ؼخفد  ،اظدنیجب ی و هدن ا یدا مؼند ا
اظت .ثنبثراین ثین ثرت از ایواع معکن(ؼخف  ،هن) و لبیورگراید و احعدبض حدك ثده
ؼهر تفبو مؼن ا وجدو ا .

ا امده جداول فدوق ثده ثر ظد ثدین مثدل زیداگ و

لبیورگرای و احعبض حك ثه ؼهر پر اتنه .ینبیج یؽبر مد هدا کده ظدغح مؼند ا ی ثدین
مثل زیاگ و احعبض حك ثه ؼهر ثراثر ثب( )0/05≤0/03ثو ه و ضریت  Fثاظت آماه ثراثدر
ثب ( ) 3/01اظدت .همچندین اثغده ثدین مثدل زیداگ و لدبیورگراید ثدب ظدغح مؼند ا ی
( )0/05≤0/00و ضریت  )4/31( Fمؼن ا اظت.
جدٍل  .5آسهَى  tتیي جٌغیت ،حق تِ ؽْز ٍ قاًَىگزایی

جٌغیت

گزٍُ

هیاًگیي قاًَىگزایی

اًحزاف هؼیار

T

sig

سى

28/69

7/04

0/19

0/27

هزد

28/83

6/66

گزٍُ

میبیگین احعبض حك ثه ؼهر

ایثراف مؼیب

T

sig

سى

13/63

3/95

0/29

0/44

هزد

13/51

3/80

ینبیج حبـل ؼاه

جاول فوق ثیبیگر این اظت که

هی کاام یف از منغیدرهدبی

مو یظر اثغه مؼن ا ی ثب جنعیت مؽبهاه یگر یا(≥ )0/05از همین جهت اثغه ثدین
جنعیت و منغیرهبی پصوهػ(احعبض حك ثه ؼهر و لبیورگرای ) تبییا یم ؼو .
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جدٍل  .6هاتزیظ ّوثغتگی هتغیزّا ٍ اتؼاد آىّا
هتغیز

ضزیة

1

-1احعبض حك ثه ؼهر

پیرظور

1

-2لبیورگرای

پیرظور

*0/45

1

-3ؼنبتن

پیرظور

*0/43

*0/85

1

-4ػبعف

پیرظور

*0/34

*0/87

*0/67

1

 -5فنب ی

پیرظور

*0/35

*0/79

*0/48

*0/55

-6تثفیال

پیرظور

*

**

*

**

0/11

2

0/09

3

4

0/11

0/06

**یکنه :همجعنگ

ظغح مؼن ا ی ییعت (.)n=365( ،) P ≥ 0.05

*یکنه :همجعنگ

ظغح مؼن ا ی اظت (.)n=365( ،) P ≤ 0.05

5

6

1
**

0/06

ثب توجه ثه مبتریط همجعنگ فوق ثین احعبض حك ثده ؼدهر و لدبیورگراید

1

اثغده

مهجت و مؼن ا ی وجو ا  ،همچنین ثین حك ثه ؼهر و اثؼب لدبیورگراید (ؼدنبتن ،
ػبعف و فنب ی) ییس اثغه مهجت و مؼن ا اظت .ثه این ـو
ؼهر مب ثب افسایػ لبیور گرای
تثفیال

لبیورگرای

همده اثؼدب وثدرو تدواهیم ثدو  .از ظدوی یگدر ثدین

و احعبض حك ثه ؼهر ییس ،اثغه مهجت و مؼن ا ی حبـل ؼا ثه این مؼند

که ثب افسایػ میسار تثفیال
تثفیال

که ثب افسایػ حدك ثده

و لبیورگرای

ؼهرویاار ،احعبض حك ثه ؼهر آیبر ییس ثبال مد و  ،ثدین

اثغه مؼن ا ی حبـدل یؽدا ،گرچده فمدظ

ثؼدا ؼدنبتن

اثغه مؼن ا ی ثاظت آما.

ثرای مؽخؿ ؼار ظهم تبثیر هر یف از منغیرهبی معنمل ثر منغیر واثعدنه از تثکیدل
گرظیور اظنفب ه ؼاه اظت .همبیغو که ینبیج حبـکه از جاول ؼمب ه  .7یؽبر م ها،
حك ثه ؼهر ثب ثنبی  0/45و ظغح مؼن ا ی  0/00ثیؽنرین تبثیر ا ثر وی منغیر واثعدنه
گذاؼنه اظت .همچنین ضریت همجعنگ منغیرهبی معنمل ثب منغیر لبیورگرای ثراثدر ثدب
 R=/45و ضریت تؼیین تؼایل ؼاه ثراثر ثدب  0/20ثاظدت آمداه اظدت و ایدن ضدریت
ثیبیگر آر اظت که  20ـا از وا یبیط منغیر لبیورگرای

ا تجیین م کنا .همچنین مال

تزرعی راتطۀ تیي احغاط حق تِ ؽْز ٍ قاًَىگزایی49 / ...

گرظیوی تجیین ؼاه عجك آزمور تثکیل وا یبیط ،تغد و مؼندب ا اظدت ،زیدرا ممداا
آزمور  Fثرای تجیین مؼنب ا ی اثر منغیرهبی معنمل ثر لبیورگرای ثراثر ثب  91/68و ظغح
مؼنب ا ی  0/00م ثبؼا.
جدٍل  .7هدل رگزعیًَی گام تِ گام
t

sig

هقدار ثاتت

B
17/96

Std.Error
1/18

Beta
-

15/22

0/00

احغاط حق تِ ؽْز

0/80

0/08

0/45

9/57

0/00

ضزایة خام

هتغیز

R
0/45

ضزایة اعتاًدارد

Adjusted -Square
0/20

F
91/68

sig
0/00

تحث ٍ ًتیجِ گیزی
ؼهرهب ثه ػنوار مراکس ظکوین
ػنبـر کبلجای
اجنمبػ

ا ای کبلجا و کب کر هبی منفبوت هعننا .ؼدکل گیدری

ؼهرهب و ایفبی یمػهبی منؼا ییس ثه وظیکه ثبزیگرار ػرـه ظیبظ و

لم م تو  .ؼکل ثنای و یمػ ا ر ثده ثدبزیگرار منفدبو

ػرـده ؼدهری

ازجمکه ولت ،مر م ،یهب هبی مای و لبیورگذا و مبینا آر ثبػب ؼاه اظت تب وظدبیف
و تکبلیف منمبثل و وظویه ثین ؼهرویاار و ا ا ه کنناگبر امو

ظغوح مک و مثک

پایا آیا(ـراف و ػجااله .)130:1387،
ثر اظبض ینیجه حبـکه از آزمور فرضیب ثین احعبض حك ثه ؼهر و لبیورگراید

اثغده

مهجت مؼن ا ی وجو ا  ،ثه این مؼند کده ثدب افدسایػ احعدبض حدك ثده ؼدهر

ثدین

ؼهرویاار ،میسار لبیورگرای آیبر ییس افسایػ مهجن پیاا م کندا .یندبیج ایدن فرضدیه ثدب یندبیج
الیددبض و همکددب ار( ،)1395تیمددو یددصا و همکددب ار( ،)1394میرفددر ی و همکددب ار(،)1394
حمیمنیبر و فریبم( ،)1391گولعب( ،)2017فیکیب و ویکیبمس( ،)2017لد ( ،)2017مکنجد (،)2016
فراز ( )2016همعو ثو ه .ینبیج تثکیل ا ههبی آمب ی پصوهػ ثیبر کنناه آر اظت کده میدسار
لبیورگرای مر ار ایاک ثیؽنر از زیبر اظت ،هر چنا تفبو مؼن ا ی ثه لثبػ آمدب ی ثدین
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و جنط زر و مر مؽبهاه یگر یا .که ثب ینبیج پدصوهػهدبی میرفدر ی و همکدب ار()1394
همعو ثو ه و ثب ینبیج حمیمنیبر و فریبم( )1391همعو یجو ه اظت .از یگر ینبیج ایدن پدصوهػ
اثغه مؼن ا ی وجو یاا  ،که ثب یبفنههدبی پدصوهػ

این ثو که ثین جنعیت و لبیورگرای

زا ع ؼددبهآثددب ی و ترکددبر( )1391همعددو ثددو ه و ثددب ینددبیج مکنجدد ( )2016و حمیمنیددبر و
فریبم( )1391ییس همعو یجو ه اظت.
ینبیج این پصوهػ یؽبر ا که ثین تثفیال

و لبیورگراید همجعدنگ مؼند ا ی

مؽبهاه یگر یا ثه این مؼن که ثبال فنن تثفیال

ا تجبع ثب میسار لدبیورگراید افدرا

یاا (،گرچه این همجعنگ

ثؼا ؼنبتن مؼن ا ثو ) که ثب ینبیج زا ع ؼدبه آثدب ی و

ترکبر( ،)1391حمیمنیبر و فریبم( )1391همعو ثو ه .همچنین ینبیج یؽدبر ا کده پبیگدبه
اجنمبػ  -النفب ی افرا و لبیورگرای

اثغه مؼند ا ی یداا (این اثغده ییدس

ثؼدا

ؼنبتن مؼن ا و مهجت ثو ه) که ثب ینبیج زا ع ؼبهآثب ی و ترکبر( )1391همعو یجو ه و
ثب ینبیج حمیمنیبر و فریبم( )1391همعو ثو ه اظت.

مجموع ثب توجه ثه ضدرایت ثندبی

اظنبیاا ؼاه مالحظه م ؼو که ،احعبض حك ثه ؼهر ثب مماا  ،β ;/45ثیؽنرین تدبثیر
ا ثر وی لبیورگرای

اؼنه و وا یبیط ترکیدت تغد منغیدرهدبی معدنمل توایعدنه 20

ـا از وا یبیط لبیورگرای

ا تجیین کنا.

همچنین ثب توجه ثه یبفنههبی فرضیه اثغه ثین مثل زیاگ و حك ثه ؼهر ،همدبیغو
تبیههبی ظبزمبی زیاگ م کننا احعبض حك ثه ؼهر

که مؽبهاه م کنیم ،افرا ی که

ثیؽنری یعجت ثه یگر ؼهرویاار ا یا ،ثه یظر مد ظدا از آیجدب کده اغکدت ایدن افدرا
کعبی هعننا که واثعنه ثه امو ولن و کب مناار ولت م ثبؼنا احعبض تؼکدك تدبعر
ثیؽنری یعجت ثه ؼهری که

آر زیاگ م کننا ا یا .از عدرف یگدر

اثغده ثدین

لبیورگرای و یوع معکن ،میبیگین معکنهبی اظدنیجب ی و ظدبزمبی از یگدر مبلکیدت
معکن ثیؽنر اظت .از عرف یگر
افرا ی که

فرضیه اثغه ثدین مثدل زیداگ و حدك ثده ؼدهر

یبحیه ؼهری ثبالتری زیاگ م کننا ،احعبض ثیؽنری یعجت ثه ؼهر تدو

ا یا ،این ینیجه حبـل این اظت که این افرا از وضؼیت مبل ثهنری ثرتدو ا هعدننا
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و ثه همین لیل احعبض حك ثه ؼهر ثیؽنری یعجت ثه ظبیر یبحیدههدبی ؼدهری ا یدا.
افرا ی که

یبحیههبی پبیینتر لرا ا یدا لدوایین ا ثیؽدنر ػبیدت مد کنندا و ثیؽدنر

لبیورگرا هعننا .از ظوی یگر افرا ی که
تامب

یبحیههبی ثبالی ؼهری زیاگ مد کنندا از

ؼهری منبظتتر و ثهنری ثرتو ا هعننا ثه همین جهت احعبض مغکوةتدری

یعجت ثه ؼهر ا یا.
پیؾٌْادات
ثب توجه ثه این که حك ثه ؼهر ؼهرویاار یس ی از حا منوظظ پبیین تر ثو ه ،پیؽنهب مد ؼدو
که فؼبلیت تؽکلهب و ایجمنهبی اجنمبػ م توایدا زمینده ؼدا الزم ثدرای آگدبه افدرا از
حموق ؼهری ا فراهم آو ه و

حمیمت ایدن امدر زمینده مؽدب کت و همجعدنگ اػضدب ا

گعنرغ م ها و موججب لبیورگرای آیبر ا فراهم م کنا .ثب توجده ثده ینیجده حبـدکه از
تثمیك مجن ثر اثغه مؼن ا ثین حك ثه ؼهر و لبیورگرای  ،پیؽنهب م ؼدو مجموػدهای از
آموزغهبی که ثه تمویت و یهب ینه ؼار آموزههبی ؼهرویای کمف م کندا اجراید گدر ،
چرا که یک از ثهنرین اههبی که ثبػب م ؼو احعبض حك ثه ؼهر افرا
پیاا کنا آگبه و اعالع ظبی و آموزغ افدرا

جبمؼه افدسایػ

زمینده مؼیدب هدبی حمدوق ؼدهرویای و

ا زغهب و هنجب هبی جبمؼه اظت ،که ثده مراتدت آر لدبیورگراید

جبمؼده افدسایػ پیداا

تواها کر  .چرا که ؼهرویای از آر ظنه مفبهیم اظت که ثب معئولیت پذیری ،حط تؼکدك،
مؽب کت و تمویت گر تواه م ؼو .

فرهن

هٌاتغ
 آلبئ  ،هب ی ،مهاوی ،ظیا ـدب ق ( .)1391ثر ظد تدبثیر ظدرمبیه فرهنگد ثدر لدبیویگرایؼهرویاار(مغبلؼه مو ی تجریس) ،فصلٌاهِ داًـؼ اًتظـاهی ،ظدبل چهدب هم ،ؼدمب ه وم،
ـؿ.186-151
 -الیبظ  ،امیر ،میرزاجبی  ،ػجبض ،کریم  ،مثما ،یدو ی ،حعدین ( .)1395ثر ظد ؼدیوه هدبی
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ایدرار،

توظک  ،غالم ػجبض ،یجبت حعین  ،مثمدو ( .)1383والؼیدت اجنمدبػ ؼدهرویای
هجلِ جاهؼِ ؽٌاعی ایزاى ،و ه ،5ؼمب ه ،2ـؿ.62-32
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 ،اٍلیي کٌفزاًظ عاالًِ پضٍّؼّای هؼواری ،ؽْزعاسی ٍ هدریت ،ـؿ .12-1

 -حمیمنیبر ،منفو  ،فریبم ،مثما ( ،)1391ثر ظ ػوامل اجنمبػ

ػبیت لوایین ؼدهرویای

ثدین

ؼهرویاار ا ثیک  ،فصلٌاهِ هطالؼات ؽْزی ،ظبل وم ،ؼمب ه چهب م ،ـؿ .171-214
 و کیم ،امیل )1378( .خَدکؾی ،ترجم یب ظبال زا ه ،تهرار  :ایؽگبه ػالمه عجبعجبی . -فیؼیبر ،مجنج  ،الویای پو  ،یینب ( .)1395مفهوم پر ازی ایایؽه حك ثده ؼدهر،

جعدنجوی

مال مفهوم  ،هجلِ جاهؼِؽٌاعی ایزاى ،و ه  ،16ؼمب ه ،2ـؿ.47-25
 -زا ع ؼبه آثب ی ،اکجر ،ترکبر ،حمت اهلل ( .)1391ػوامل لبیور گرای ؼهرویاار

ؼهر یدس ،

فصلٌاهِ ػلوی پضٍّؾی رفاُ اجتواػی ،ظبل ظیس هم ،ؼمب ه  ،50ـؿ .205-159
 زا ع ؼبه آثب ی ،ػکیرضب ( . )1382یمػ مهدبجرار ػرالد ظدبکن ؼدهر یدساجنمبػ

مدو آظدیت

ؼهر ،فصلٌاهِ جغزافیا ٍ تَعؼِ ،ؼمب ه  ،2ـؿ .72-57
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هطالؼات جاهؼِ ؽٌاعی ؽْزی ،ظبل ؼؽم ،ؼمب ه  ،18ـؿ.22-1
 ـراف  ،مظفر ،ػجااله  ،مجیدا ( .)1387تثکیدل مفهدوم ؼدهرویای و ا زیدبث جبیگدبه آرلوایین ،ممر ا

و ما یت ؼهری کؽدو  ،فصلٌاهِ پـضٍّؼّـای جغزافیـایی ،ؼدمب ه،63

ـؿ.134-15
 ػکم  ،مثمو (.)1385ثر ظ ػوامل موثر ثر لبیورگرای ؼهرویاار تهدرار :هزکش هطالؼات ٍتحقیقات ػلَم اًغاًی.
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