تبضيد زضيبفت14/2/91 :

تبضيد پصيطـ15/8/92 :

پػٍّف حبضط ثب ّسف قٌبؾبيي عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي هؤحط ثط تَاًوٌسؾبظي اعضبء تعابًٍيّابي ضٍؾاتبيي
ظًبى اؾتبى ايالم اًزبم گطفت .تحميك حبضط ثِ لحبػ ّسف ،وبضثطزي ٍ ثاِ لحابػ ضٍـ ،تَنايفيّ -وجؿاتگي
اؾت .ربهعِ آهبضي تحميك؛ وليِ ظًبى عضَ تعبًٍيّبي ضٍؾاتبيي ظًابى اؾاتبى اياالم زض ؾابل  1389-90ثَزًاس
( )N =1242وِ ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِ گيطي ثِ ضٍـ تهبزفي ؾبزًُ 128 ،فط ثِ عٌَاى حزن ًوًَِ اًترابة قاسًس.
اثعاض تحميك ،پطؾكٌبهِ اي ثَز وِ ضٍايي آى ثط اؾبؼ ًظط روعي اظ اؾبتيس تأيياس گطزياس .پبيابيي اياي ثراف اظ
پطؾكٌبهِ (عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي) ًيع ثب هحبؾجِ اظ عطيك ضطيت وطًٍجبخ آلفب ( )α=0/83ثطآٍضز قسً .تابيذ
آظهَى ّوجؿتگي اؾپيطهي هجيي آى ثَز وِ ثيي هتغيطّبي هياعاى هاسيطيت هكابضوتي ٍ اًزابم گطٍّاي وبضّاب زض
تعبًٍي ّط يه ثِ عَض رساگبًِ ثب هيعاى تَاًوٌسؾبظي اعضبء ثب  99زضنس اعويٌبى ٍ ثيي هتغيط هياعاى قاطوت زض
تهوينّبي تعبًٍي ثب هيعاى تَاًوٌسؾبظي اعضبء ثب  95زضنس اعويٌابى ضاثغاِ هخجات ٍ هعٌاي زاضي ٍراَز زاضز.
ًتبيذ ضگطؾيَى زض ذهَل تأحيطگصاضي قف هتغيط هَضز هغبلعِ ثط تَاًوٌسؾبظي اعضابء ًياع هجايي آى ثاَز واِ
هتغيط هسيطيت هكبضوتي زض تعبًٍي هْنتطيي عبهل تأحيطگصاض ثط تَاًوٌسؾبظي اعضبء اؾت وِ تٌْب تَاًاب ي تجيايي
 %13/9اظ ٍاضيبًؽ تَاًوٌسي اعضبء ضا زاضا هيثبقس.
 :عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي ،تَاًوٌسؾبظي ظًبى ضٍؾتبيي ،تعبًٍيّبي ضٍؾتبيي ظًبى ،ايالم.
ًَيؿٌسُ هؿئَل هىبتجبتzinabandrez@gmail.com ،
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ؾَي هكبضوت اؾتطاتػيه ارتوبعي ياب ثاِ عجابضتي
حضااَض ظًاابى زض اثعاابز هرتلاا ،ارتوااب  ،اظ پاايف

افعايف لسضت زض ؾغ ارتوبعي اؾت.

ًيبظّبي تَؾعِيبفتگي وكَضّب ثِ قوبض هايضٍز .اظ

علي ضغن ايي ٍالعيت وِ ثاِ عاَض ًظاطي حضاَض

ايي ضٍ تمطيجبً زض توبهي وكاَضّب ثاِ ًياطٍي ظًابى

ارتوبعي ظًبى زض عطناِ ّابي ارتوابعي پصيطفتاِ

ثطاي ًيل ثِ اّساف تَؾاعِ تأوياس قاسُ اؾات .زض

قسُ ،ليىي ثِ علت فماساى زضن عواَهي زض ظهيٌاِ

ثطًبهِ ّبي تَؾعِ هلي ٍ ثييالوللي ًياع اياي لكاط

ضاُ ّبي عولي ؾبذتي ايي عميسُ تغييطات مٌاساًي

هاَضز تَراِ مكااوگيطي لاطاض گطفتااِاًاس ٍ ثااطاي

زض پبيگبُ ارتوبعي ظًبى ضٍؾاتبيي ضخ ًاسازُ اؾات

تَاًوٌسؾبظي آًبى زض توبم ظهيٌِّب تالـ هايگاطزز

(ثطاظًسُ همسم .)1388 ،زض ايي ضاؾتب ثراف تعابٍى

) .(Prakash, 2003زض ظهيٌِ ؾابذتبضّبي تَؾاعِ،

هيتَاًس ظًبى ضا ٍاضز نحٌِ ارتوبعي وطزُ ٍ ضاُ ضا

هفَْم تَاًوٌسؾبظي پؽ اظ وٌفطاًؽ پىاي زض زّاِ

ثطاي حضَض فعبلتط آًبى زض ربهعِ ثبظ وٌس .اظ اياي

 1990ثِ تهَيت ضؾيس .اعالهيِ پىي تَاًوٌسؾابظي

ضٍ ايزبز ،تمَيت ٍ ثْجَز تعبًٍيّب ،ضاّجطزي ثاطاي

ظًبى ضا ثِ عٌَاى يه اؾتطاتػي وليسي ثطاي تَؾاعِ

تَاًوٌسؾبظي ظًبى قوطزُ هيقَز (قعجبًعلي فواي

هعطفااي وااطزُ اؾاات .زض اعالهيااِ عٌااَاى قااسُ

ٍ ّوىبضاى .)1385 ،اظ زيسگبُ ؾبظهبى هلال هتحاس،

تَاًوٌسؾبظي ظًبى ٍ هكبضوت وبهل آًبى ثط اؾابؼ

تعبًٍي يعٌي تَاًوٌسؾبظي؛ وِ اظ عطيك آى هطزم ثاب

انل ثطاثطي زض توبم عطنِ ّبي ارتوبعي ،اثاعاضي

ّوىبضي ثب ّن ،ثِ اّسافي زؾات هاييبثٌاس واِ ثاِ

ثطاي هكبضوت زض فطآيٌس تهوين گيطي ٍ زؾتطؾاي

تٌْاابيي لاابزض ثااِ تحمااك آى ًجَزًااس (United

ثِ لسضت پبيِ ثطاي زؾت يبثي ثِ ثطاثطي ،تَؾاعِ ٍ

) .Nations, 2007ضطٍضت تكاىيل قاطوتّابي

نال اؾات ) .(Charlier et al., 2006ثاسيْي

تعاابًٍي ضٍؾااتبيي ظًاابى اظ حيااج ًمااف آىّااب زض

اؾت هٌظَض اظ ثطضؾي عَاهل ارتوابعي -فطٌّگاي

افعايف هكبضوت ثيكتط زض ربهعِ ،تَاًابيي تهاوين

هؤحط ثط تَاًوٌسؾابظي ظًابى ،اّويات ٍالعاي ٍ ًاِ

گيااطي ،ايزاابز تااَاظى هياابى واابض ٍ هؿاائَليتّاابي

نَضي آىّاب ضا زض تَؾاعِ التهابزي ،ارتوابعي ٍ

ذاابًَازگي ٍ زگطگااًَي ٌّزبضّاابي ارتواابعي ثااِ

فطٌّگي ربهعِ ًوبيبى هيؾبظز .تَاًوٌسؾبظي ظًابى

ؾوت ثطاثطي رٌؿيتي هْن تلمي هيگطزًس (Esim

ثِ هعٌبي زاقتي تَاًبيي الظم ثطاي اًزبم قاوبضي اظ

) .& Omaira, 2009تعبًٍيّب ّوچٌيي زض وبّف

ٍظبي ،ثِ نَضت رساگبًِ ٍ يب زض زاذل گاطٍُّاب

هْاابرطت ثاابلمَُ ،گؿااتطـ ٍ اؾااتحىبم ضٍاثااظ

اؾت ) .(Allahdadi, 2011اظ زيسگبُ Malhotra

ارتوبعي ٍ ايزبز يه َّيت هكتطن زض ربهعِ ًياع

) (2010فطآيٌس تَاًوٌسؾبظي ،ؾبذتبضّبي ارتوبعي

ًمف زاضًس )(Brennan, 2005؛ لصا اًتظبض هايضٍز

هٌفي ضا اظ ّن هيپبقس ،ثِ گًَِ اي وِ ظًبى لبزض ثِ

ثب ضؾاويت ٍ حجات اياي تعابًٍيّاب ،ثراف اعظان

زاقتي ظطفيت ٍ لبثليت ٍ ًيع حك الظم ثطاي عوال

هكىالت هطثَط ثِ هؿبيل ارتوبعي -فطٌّگي ظًبى

ٍ ًفَش زض تهوينّب ضا پيسا هيوٌٌاس .اظ زياسگبُ ٍي

حل قَز ٍ ايي قطوتّب ثتَاًٌس ًْبز هٌبؾجي ثاطاي

ايي فطآيٌس ،هؿتلعم تغييط ٍضعيت ظًبى ٍ حطوت ثِ

ًظن ٍ اًضجبط فعبليتّبي زاٍعلجبًِ ارتوب ضٍؾاتب
ٍ ايزبز ؾبظًسگي ثبقٌس.

شناسايي عوامل اجتماعي -فرهنگي مؤثر بر توانمندسازي اعضاء تعاونيهاي

Vakoufaris et al. (2007) , Grown et al.
) Chaudhry & Nosheen(2009) (2005زض

هغبلعبت ذَز ثِ ايي ًتيزِ زؾت يبفتٌاس واِ علاي
ضغاان تااالـّاابي نااَضت گطفتااِ ،تعاابًٍيّاابي
ضٍؾتبيي تبوٌَى ًتَاًؿتِاًس ًمف ذاَز ضا آى گًَاِ
وِ اًتظبض هيضٍز زض تَاًوٌسؾبظي ظًبى ضٍؾاتب ايفاب
ًوبيٌس.
ًتاابيذ هغبلعاابت )Sanyang & Huang(2008
ًكاابى زاز اغلاات تعاابًٍيّاابي هَرااَز اظ ًظااط
ؾبذتبضّبي حبوويتي ثب هكبضوت آظاز ذاَز ظًابى
ازاضُ ًگطزيسُ ٍ ؾبذتبضّبي زٍلتي ٍ هطزؾبالضاًِ ثط
آىّب حبون اؾت.
قعجبًعلي فواي ٍ ّوىابضاى( )1385ثاِ اياي ًىتاِ
اقبضُ واطزُاًاس واِ هكابضوت ارتوابعي ظًابى زض
تعبًٍيّب تَاًوٌسي آًبى ضا زض پي زاضز.
وتاابثي ٍ فطذااي ضاؾااتبثي( )1382هعتمسًااس؛ ضفاا
تجعيض اظ ثبظاض وابض ٍ ،حاصف ثبٍضّابي ؾاٌتي زض
افعايف تَاًوٌسؾبظي ظًبى ًمف هؤحطي زاضًس.
نفطي قبلي( )1387زض همبلاِ اي اظ تغيياط ًگاطـ
ربهعِ ًؿجت ثِ ًمف ظًبى ،ثِ عٌَاى يىي اظ عَاهل
تؿْيل وٌٌسُ تَاًوٌسؾبظي ظًبى ًبم ثطزُ اؾت.
ًتبيذ هغبلعبت )ً Tayd & Chole (2010كبى زاز
وِ ثايي عجماِ ارتوابعيً ،اَ ذابًَازُ ،هكابضوت
ارتوبعي ٍ هٌعلت ارتوبعي ثب تَاًوٌسؾابظي ظًابى
ضٍؾتبيي ضاثغِ هخجت ٍ هعٌي زاضي ٍرَز زاضز.
) Chaudhry & Nosheen (2009هعتمسًاس واِ
تَاًوٌسؾبظي ظًبى تحات تاأحيط ًاطخ هكابضوت زض
ذاابًَازُ ،قااغل ظًاابى ٍ ٌّزبضّاابي ارتواابعي-
فطٌّگي ربهعِ لطاض زاضز.
) Riano & Okali (2008زؾات يابثي ظًابى ثاِ
تَاًوٌسي ضا اظ عطيك اًزبم وبض گطٍّاي ،هكابضوت
زض تهوين گياطي پاطٍغُ ،زاقاتي تفابّن ٍ ضٍاثاظ
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هٌبؾت زض ثيي اعضبء پطٍغُ ٍ هكبضوت زض فعبليت
ّبي پطٍغُ هيزاًٌس.
ًتبيذ هغبلعبت )ً Bharathamma(2005يع حبوي
اظ آى ثَز وِ ثيي هكبضوت ارتوبعي ثاب تَاًوٌاسي
ظًبى ضٍؾاتبيي ضاثغاِ هخجات ٍ هعٌاي زاضي ٍراَز
زاضز.
) Acharya et al. (2005قاااطط انااالي
تَاًوٌسؾبظي ظًابى ضٍؾاتبيي ضا زض افاعايف ؾاغ
آگبّي آًبى ٍ ضّبيي اظ هحسٍزيتّابي فطٌّگاي-
ارتوبعي ربهعِ هيزاًٌس.
ثااِ عميااسُ )ً Aster & Maneja (2002يااع
تَاًوٌسؾبظي ظًبى هؿتلعم تغييط ،زگطگًَي ٍ تحَل
اضظـّب ٍ ٌّزبضّبيي اؾت وِ ثِ هست عَالًي زض
حبقيِ لطاض گطفتِ ثَزًس.
قَاّس ٍ لطا ي هَرَز زض ظهيٌِ عولىطز ايي ًْبزّب
زض اؾتبى ايالم ثيبًگط آى اؾت وِ ثب ٍراَز حضاَض
ظًبى زض ايي قطوتّب ٍ هكابضوت زض عطناِ ّابي
هرتل ،ارتوبعي ،ليىي زض ظهيٌِ تَاًوٌسؾبظي آًبى
الااسام ذبنااي نااَضت ًگطفتااِ اؾاات .زذبلاات ٍ
ًظبضت اوخط اعضبء زض تهوينگيطي تعبًٍيّب ثؿايبض
ًاابميع اؾاات .هااسيطاى عبهاال ،اعضاابء ضا اظ حااَظُ
تهااوين ؾاابظي ذاابضد ًوااَزُ ٍ زض اهااَض تعاابًٍي
هكبضوت ًويزٌّس .وٌبض گصاقتي ذيل عظين اعضبء
ٍ عسم هكبضوت آىّب زض تهوين گيطيّبي هطثَط
ثِ اهَض تعبًٍي؛ هَرت احؿبؼ عسم تعلك ًؿجت
ثِ تعبًٍيً ،بضضبيتي ،فماساى اعتوابز ثايي اعضابء ٍ
اضوبىً ،بّوبٌّگي ٍ عسم تفبّن ثيي آىّب هايقاَز.
ثِ عَض عجيعي ازاهِ مٌيي ٍضعيتي ثاب اؾابؼ ًبهاِ
تعبًٍي وِ هكبضوت زهَوطاتيه توبم اعضابء ضا ثاِ
عٌَاى اؾبؾيتطيي انَل ذَز هعطفي وطزُ هٌبفابت
زاضز .اظ ايي ضٍ لعٍم قٌبؾابيي ضاّىبضّابي عولاي
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انالح مٌيي ٍضاعيتي زض رْات افاعايف لاسضت

 .2اٍلَيت ثٌسي عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي هؤحط ثط

ثركيسى ثِ اعضبء تعبًٍيّب اظ يه ؾَ ٍ قٌبؾابيي

تَاًوٌسؾبظي اعضابء تعابًٍيّابي ضٍؾاتبيي ظًابى

عَاهل تَاًوٌس ؾبظ اظ ؾاَي زيگاط ،حاب ع اّويات

اؾتبى ايالم.

اؾت.

 .3ثطضؾاي تااأحيط عَاهاال ارتواابعي -فطٌّگااي ثااط

زض ايي ضاؾتب ؾئَال تحميك حبضط آى اؾت واِ :ثاِ

تَاًوٌسؾبظي اعضابء تعابًٍيّابي ضٍؾاتبيي ظًابى

لحاابػ ارتواابعي -فطٌّگااي مااِ هتغيطّاابيي ثااط

اؾتبى ايالم.

تَاًوٌسؾبظي اعضبء تعبًٍيّبي ضٍؾتبيي ظًبى تأحيط
زاضًس؟ پبؾد ثِ ايي ؾئَال ثِ ثطًبهاِ ضياعاى وواه
هيوٌس تب زض ثطًبهِ ّبي تعبٍى ثاب زياس ٍؾاي تاطي
هؿايط ضا ثااطاي ضقاس ٍ تَؾااعِ تعابًٍيّااب ّوااَاض
ًوبيٌس .پبؾد ثِ ايي ؾئَال هٌزط ثِ قٌبؾبيي عَاهل
ارتوبعي -فطٌّگاي هاؤحط ،پايف ثطًاسُ ٍ تمَيات
وٌٌسُ تَاًوٌس ؾبظ اعضبء تعبًٍيّبي هاَضز هغبلعاِ
ًيع هيگطزز.
ثب تَرِ ثِ ايٌىِ تبوٌَى زض ايي هٌغماِ ،هغبلعاِ اي
زض ظهيٌااِ عَاهاال ارتواابعي -فطٌّگااي هااؤحط ثااط
تَاًوٌسؾبظي اعضبء ايي تعبًٍيّب نَضت ًپصيطفتِ،
ٍ ًيع اظ آًزب وِ عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي هاؤحط ٍ
ضاّىبضّبي هٌبؾت تَاًوٌس ؾبظ اعضبء تعبًٍيّابي
ضٍؾتبيي هَضز هغبلعِ زض ّبلِ اي اظ اثْابم اؾات،
لصا ثب تَرِ ثِ ذا هَراَز ،ضاطٍضت اًزابم اياي
تحميك ثسيْي ثِ ًظط هيضؾس.

تحميك حبضط اظ لحبػ ًاَ ّاسف ،وابضثطزي ٍ اظ
ًظط رو آٍضي زازُّب ،غيط آظهبيكاي (تَنايفي) ٍ
اظ لحبػ ًَ ضٍـّ ،وجؿتگي اؾت .ربهعِ آهابضي
ايي تحميكً 1242 ،فط اعضبء تعبًٍيّبي ضٍؾاتبيي
ظًبى اؾتبى ايالم زض ؾابل  90-1389هايثبقاٌس .ثاِ
هٌظَض تعييي حزن ًوًَِ زض قْطؾتبىّبيي اظ اؾتبى
وِ تعبًٍيّبي ضٍؾتبيي ظًبى زض آى فعبل ثَزًاس ثاِ
عااَض تهاابزفيً 128 ،فااط اظ اعضاابء قااطوتّاابي
تعبًٍي ضٍؾتبيي ظًبى (ثط حؿات فطهاَل واَوطاى)
اًترابة قاسًس (راسٍل  .)1هتغيطّابي پايف ثايي
تحميااك ،عَاهاال ارتواابعي -فطٌّگااي هااؤحط ثااط
تَاًوٌسؾاابظي اعضاابء هاايثبقااٌس .ايااي عَاهاال ثااِ
تفىيه قبهل؛ هياعاى تفابّن ٍ ّوابٌّگي ثاب ؾابيط
اعضبء زض تعبًٍيً ،گطـ ربهعِ ًؿجت ثِ اقاتغبل
ظًبى زض ذبضد اظ هٌعل ،هيعاى هسيطيت هكبضوتي زض
تعبًٍي ،هيعاى اًزبم گطٍّي ٍ زؾتِ روعاي وبضّاب

پػٍّف حبضاط ثاب ّاسف ولاي قٌبؾابيي عَاهال
ارتوبعي -فطٌّگي هؤحط ثاط تَاًوٌسؾابظي اعضابء
تعبًٍيّبي ضٍؾتبيي ظًبى اؾتبى ايالم اًزبم گطزياس.
زض ايي ضاثغِ اّساف اذتهبناي ظياط هاَضز تَراِ
لطاض گطفتٌس:
 .1قٌبؾبيي ٍيػگيّبي اعضبء تعبًٍيّبي ضٍؾتبيي
ظًبى اؾتبى ايالم.

زض تعبًٍي ،هيعاى قاطوت اعضابء زض تهاوينّابي
تعبًٍي ٍ هيعاى قطوت اعضابء زض رلؿابت هزوا
عوَهي ثَز .هتغيط هالن ًيع ،تَاًوٌسؾابظي اعضابء
تعبًٍيّبي ضٍؾتبيي ظًبى اؾتبى ايالم هايثبقاس .اظ
آًزب وِ هتغيط هالن زض تحمياك حبضاط ياه ؾابظُ
اؾت ،لاصا ثاطاي ؾاٌزف ٍ اًاساظُ گياطي آى هاي
ثبيؿت ؾبظُ هَضز ًظط ثب اؾاتفبزُ اظ قابذمّابي
هطثااَط ثااِ ّااط يااه اظ اثعاابز فااطزي ،ارتواابعي،
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التهبزي ،ضٍاى قٌبذتي ٍ ،حمَلي هَضز ثطضؾاي ٍ

ٍ زض ًااطم افااعاض ٍ SPSSاضز گطزيااس .زض ًْبياات

اًساظُ گيطي ،لطاض گيطز .ثٌبثطايي ؾبظُ هَضز ًظاط اظ

ضطيت آلفبي وطًٍجبخ ثطاي ايي ثرف اظ ؾؤالّبي

پٌذ ثعس هَضز اًساظُ گيطي ،لطاض گطفتِ اؾت .ثاطاي

پطؾكااٌبهِ (عَاهاال ارتواابعي -فطٌّگااي هااؤحط ثااط

ؾاٌزف ٍ اًااساظُ گيااطي هتغيااط تَاًوٌسؾاابظي38 ،

تَاًوٌسؾبظي)  α;0/83هحبؾاجِ گطزياس واِ ًكابى

گَيِ تٌظين قس .ثطاي ّط يه اظ گَيِ ّاب ًياع پاٌذ

زاز ،اثعاض اظ پبيابيي الظم رْات ؾاٌزف هتغيطّاب

عي ،ذيلي ظيبز؛ ظيبز؛ هتَؾاظ؛ ذيلاي وان ٍ وان

ثطذَضزاض اؾت .زض ايي تحميك پؽ اظ روا آٍضي

تعطي ،قس؛ لصا اظ تطويت هتغيطّابي تَاًوٌسؾابظي

زازُّب رْت ًيل ثِ اّساف تحميك ،اظ آهبض تَنيفي

فطزي؛ ارتوبعي؛ التهبزي؛ ضٍاى قٌبذتي ٍ حمَلي

ٍ اؾتٌجبعي اؾتفبزُ قس .زض اثتسا ثب اؾاتفبزُ اظ آهابض

هتغيط ولي ثب عٌاَاى «تَاًوٌسؾابظي» ثسؾات آهاسُ

تَنيفي وِ قبهل اًَا فطاٍاًيّب ٍ هكرهِ ّابي

اؾت وِ ّوبى ؾبظُ هَضز ًظط اؾت ٍ هتغيط هاالن

هطوعي (هيبًگيي ،هيبًِ ،هس) ٍ پطاوٌاسگي (اًحاطاف

تحميك هيثبقس .اثعاض تحميك ،ههابحجِ ٍ پطؾكاٌبهِ

هعيابض ٍ ٍاضياابًؽ) هاايثبقااس ،ثااِ تَناايٍ ،ضا

ثَز .ضٍاياي پطؾكاٌبهِ ،اظ ًاَ هحتاَايي ثاَز .ثاِ

هَرَز پطزاذتِ قس .ثب اؾتفبزُ اظ ضطيت ّوجؿتگي

ًحَي وِ ؾعي گطزيس تب اثعاض ٍ گَياِ ّابي آى ثاط

اؾپيطهي ًيع ثِ تعييي ضاثغِ ثيي هتغيطّبي پيف ثايي

اؾبؼ پيكيٌِ ّبي تزطثي ٍ هجابًي ًظاطي هَراَز

ٍ هااالن پطزاذتااِ قااس .ؾااپؽ ثااب تىيااِ ثااط آهاابض

ؾبذتِ ٍ پطزاذتِ قاَز ،ؾاپؽ پطؾكاٌبهِ عطاحاي

اؾتٌجبعي (ضگطؾيَى مٌسگبًِ) ثِ ثطضؾي تاأحيط ّان

قسُ ثِ ّوطاُ اّساف ٍ فطضيبت تحمياك زض اذتيابض

ظهبى هتغيطّبي پيف ثيي ،ثط هتغياط هاالن پطزاذتاِ

اؾبتيس هَرَز زض ايي ظهيٌِ لاطاض گطفات ٍ ًظاطات

گطزيس .قبيبى شوط اؾت ،ثِ زليل حزن ثبالي زازُّب

آًبى لحبػ گطزيس .ثطاي تعييي پبيبيي اثعاض اظ آظهَى

ٍ هتغيطّب ٍ ًيع وؿت اعويٌابى اظ زلات ٍ ناحت

آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ گطزيس .ثاِ گًَاِ اي واِ 30

هحبؾجبت ،وليِ هطاحل ٍ تزعيِ ٍ تحليل زازُّب ثاِ

ًفط ذبضد اظ ربهعِ آهبضي انلي ثِ عاَض تهابزفي

ٍؾيلِ ًطمافعاض ضايبًِاي  SPSSV18هحبؾجِ گطزياس.

اًتربة ٍ ،پطؾكٌبهِّب ثيي آىّب تَظي گطزيس واِ
پؽ اظ تىويل پطؾكٌبهِّب ،ؾؤالّب وس گصاضي قسُ
رسٍل  -1حزن ًوًَِ اعضبء قطوتّبي تعبًٍي ضٍؾتب ي ظًبى زض اؾتبى ايالم
ضزي،

ًبم

هَلعيت رغطافيبيي

تعساز

حزن ًوًَِ

قطوت

قْطؾتبى

ضٍؾتب

اعضبء

1

ام الجٌيي

زضُ قْط

ثسضُ

315

31

2

عفت

زضُ قْط

ٍليعهط

195

19

3

عهوت

ايَاى

ايَاى

412

40

4

مَاض

ايالم

مَاض

233

23

5

هلىكبّي

ايالم

للعِ رَق

147

15

 5قطوت

_

_

1302

128

هٌج  :يبفتِ ّبي حبنل اظ تحميك
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هسيطيت هكبضوتي زض تعبًٍي ،هيعاى اًزبم گطٍّي
عجك ًتبيذ حبنلِ ،ؾي اعضبء تعبًٍيّبي هَضز
هغبلعِ زض تحميك حبضط ثِ عَض هتَؾظ  37ؾبل
ثَز .زض ايي هيبى ،ثيكتطيي فطاٍاًي هطثَط ثِ گطٍُ
ؾٌي  20-30ؾبل ثب تعساز ً 46فط ( 35/9زضنس) ٍ
ووتطيي فطاٍاًي هطثَط ثِ گطٍُ ؾٌي ووتط اظ 20
ؾبل ثب تعساز ً 3فط ( 2/3زضنس) ثَز .اظ ًظط
ٍضعيت تأّل؛  75/8زضنس اعضبء هتأّل ٍ ثميِ
هزطز ثَزًس .اظ ًظط ٍضعيت ؾطپطؾت ذبًَاض
ثَزى؛ تٌْب  4/7زضنس اظ ظًبى هَضز هغبلعِ
ؾطپطؾت ذبًَاض ٍ ثميِ غيط ؾطپطؾت ثَزًس .اظ
ًظط هيعاى تحهيالت؛ ً 104فط ( 81/3زضنس) اظ
اعضبء ثب ثيكتطيي فطاٍاًي زاضاي تحهيالت ظيط
زيپلن ثَزًس .زض ذهَل ؾبثمِ عضَيت؛ هتَؾظ
ؾبثمِ عضَيت اعضبء زض تعبًٍي  4/5ؾبل ثَز .زض
ايي ذهَل ،ووتطيي ؾبثمِ عضَيت يه ؾبل ٍ
ثيكتطيي ؾبثمِ عضَيت  14ؾبل گعاضـ قسُ ثَز.
تَظي ولي ًتبيذ زض ايي ظهيٌِ ًيع ًكبى زاز وِ ثيف
اظ ًيوي اظ اعضبء( )%61زاضاي ؾبثمِ ثيي زٍ تب
مْبض ؾبل هي ثبقٌس.

زض ايي پػٍّف ،عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي هؤحط ثط
تَاًوٌسؾبظي اعضبء ثب قف هتغيط؛ هيعاى تفبّن ٍ
ّوبٌّگي ثب ؾبيط اعضبء زض تعبًٍيً ،گطـ ربهعِ
ًؿجت ثِ اقتغبل ظًبى زض ذبضد اظ هٌعل ،هيعاى

ٍ زؾتِ روعي وبضّب زض تعبًٍي ،هيعاى قطوت
اعضبء زض تهوينّبي تعبًٍي ٍ ،هيعاى قطوت
اعضبء زض رلؿبت هزو عوَهي ؾٌزيسُ قس .يبفتِ
ّبي پػٍّف زض ايي ضاثغِ ًكبى هيزٌّس وِ تٌْب
 %39/9اظ اعضبء ،هيعاى تفبّن ٍ ّوبٌّگي ثيي ذَز
ضا زض حس ظيبز ٍ ذيلي ظيبز اضظيبثي ًوَزُاًس .زض
اضتجبط ثب ًگطـ ربهعِ ًؿجت ثِ اقتغبل ظًبى زض
ذبضد اظ هٌعل؛ اوخطيت اعضبء(ً ،)%84/4گطـ
ربهعِ ضا زض حس ظيبز ٍ ذيلي ظيبز اضظيبثي ًوَزُ
اًس .اوخط اعضبء( )%96/1هيعاى هسيطيت هكبضوتي زض
تعبًٍي ضا زض حس ون ٍ ذيلي ون اضظيبثي ًوَزُاًس.
ّوچٌيي اوخط اعضبء( )%91/4هعتمسًس وِ اًزبم
گطٍّي وبضّب زض تعبًٍي ًيع زض حس ون ٍ ذيلي ون
اًزبم هيگيطز %78/9 .اظ اعضبء اظْبض زاقتِاًس وِ
زض حس هتَؾظ ثِ پبييي اظ اعضبء زض ظهيٌِ تهوين
گيطيّبي تعبًٍي ًظط ذَاّي اًزبم هيقَز .اظ
عطفي ثيف اظ ًيوي اظ اعضبء( )%60/2ثيبى وطزُاًس،
ثِ هيعاى ون ٍ ذيلي ون زض رلؿبت هزو عوَهي
قطوت زازُ هيقًَس (رسٍل .)2
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رسٍل  -2تَظي فطاٍاًي ثط حؿت عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي هؤحط ثط تَاًوٌسؾبظي اعضبء تعبًٍيّب
هتغيطّبي تحميك

ذيلي ون

هتَؾظ

ون

ذيلي ظيبز

ظيبز

فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

زضنس

22

17.2

23

18

32

25

43

33.6

8

6.3

هيااعاى تفاابّن ثااب
ؾبيط اعضبء
ًگاااطـ ربهعاااِ

0

0

11

8.6

9

7

85

66.4

23

18

ًؿجت ثاِ اقاتغبل
ظًبى
هياااعاى هاااسيطيت

112

87.5

11

8.6

2

1.6

2

1.6

1

0.8

هكبضوتي
هيااااعاى اًزاااابم

83

64.8

34

26.6

9

7

1

0.8

1

0.8

گطٍّي وبضّب
هيااعاى قااطوت زض

37

28.9

19

14.8

45

35.2

26

20.3

1

0.8

تهوينّب
هيااعاى قااطوت زض

53

41.4

24

18.8

30

23.4

15

11.7

6

4.7

هزو
هأذص :يبفتِ ّبي تحميك

ًتبيذ اٍلَيت ثٌسي گَياِ ّابيي واِ تَؾاظ آىّاب

ارتوبعي -فطٌّگي هؤحط ثط تَاًوٌسؾبظي اعضابء ضا

عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي هاؤحط ثاط تَاًوٌسؾابظي

ثِ ذَز اذتهابل زازُاًاس .زض ثايي عَاهال هاَضز

اعضبء هَضز ؾٌزف لطاض گطفت زض راسٍل قاوبضُ

ثطضؾي ،عَاهلي ًظيط هيعاى اًزبم گطٍّي وبضّاب زض

ً 3كبى زازُ قسُ اؾتً .تبيذ پػٍّف زض ذهَل

تعبًٍي ٍ هيعاى هاسيطيت هكابضوتي زض تعابًٍي زض

ارتوبعي -فطٌّگي هاؤحط

اًتْبي فْطؾات لاطاض گطفتاِ ٍ هايتاَاى گفات اظ

ثط تَاًوٌسؾبظي اعضبء ثط اؾبؼ ضاطيت تغيياطات

زيسگبُ اعضبء ،ايي هَاضز ثِ عٌَاى عَاهال احتوابلي

هجيي آى ثَز وِ؛ ًگطـ ربهعاِ ًؿاجت ثاِ اقاتغبل

اظ تأحيطگصاضي ووتطي زض همبيؿاِ ثاب ؾابيط عَاهال

ظًبى زض ذبضد اظ هٌعل ثب ضاطيت تغيياطات ،0.195

ثطذَضزاض ّؿاتٌسّ .وچٌايي زض ثايي عَاهال هاَضز

هيعاى تفبّن ثيي اعضبء ثب ضاطيت تغيياطات ،0.409

ثطضؾي ،هيعاى قطوت زض رلؿابت هزوا عواَهي

ٍ هيعاى قطوت اعضبء زض تهوين گيطيّبي هطثَط

ًيع ثب ضطيت تغيطات  0.557ثِ عٌاَاى ياه عبهال

ثِ اهَض تعبًٍي ثب ضطيت تغييطات ً 0.453ؿجت ثاِ

ثب ووتطيي هيعاى تأحيط هَضز تَرِ پبؾارگَيبى لاطاض

ؾاابيط عَاهاال زض ضتجااِ ثاابالتطي لااطاض گطفتااِ ٍ ثااِ

گطفتِ ٍ ثِ لحبػ ضتجاِ ثٌاسي ،اٍلَيات آذاط ضا ثاِ

تطتيت ،ضتجِ ّابي اٍل تاب ؾاَم ضا زض ثايي عَاهال

ذااااَز اذتهاااابل زازُ اؾاااات (رااااسٍل .)3

تطتيت اٍلَيت عَاهل
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رسٍل  -3اٍلَيت ثٌسي عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي هؤحط ثط تَاًوٌسؾبظي اعضبء تعبًٍيّبي ضٍؾتبيي ظًبى
عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي

هيبًگيي ضتجِ اي*

اًحطاف هعيبض

ضطيت تغييطات

اٍلَيت

ًگطـ ربهعِ ًؿجت ثاِ اقاتغبل ظًابى زض ذابضد اظ

3.93

0.77

0.195

1

هٌعل
هيعاى تفبّن ثيي اعضبء زض تعبًٍي

2.93

1.20

0.409

2

هيعاى قطوت اعضبء زض تهوينّبي تعبًٍي

2.49

1.13

0.453

3

هيعاى اًزبم گطٍّي وبضّب زض تعبًٍي

1.46

0.73

0.5

4

هيعاى هسيطيت هكبضوتي زض تعبًٍي

1.19

0.61

0.512

5

هيعاى قطوت اعضبء زض رلؿبت هزو عوَهي

2.19

1.22

0.557

6

* عي ،ليىطت ;1 :ذيلي ون

 ;2ون

 ;3هتَؾظ

 ;4ظيبز

 ;5ذيلي ظيبز

ضٍاى قٌبذتي ٍ ،حمَلي هتغيط ولي ثب عٌَاى
ًتبيذ پػٍّف زض ذهَل هيعاى تَاًوٌسي اعضبء

«تَاًوٌسؾبظي» ثِ زؾت آهس .ثٌبثطايي هتغيط هعثَض

ًكبى زاز وِ ً 4فط( )%3.1اظ اعضبء زض حس ون107 ،

اظ هزوَ  38گَيِ ثب زضرِ ثٌسي پٌذگبًِ ثِ زؾت

ًفط ( )%83.6زض حس هتَؾظً 17 ٍ ،فط( )%13.3زض

آهسُ ٍ زاهٌِ تغييطات آى زض فبنلِ  38تب 190

حس ظيبز تَاًوٌس ّؿتٌسً .تبيذ پػٍّف حبوي اظ آى

اؾت .زض ايي تحميك ،ووتطيي ًوطُ ثطاي ايي هتغيط

اؾت وِ اوخط اعضبء زاضاي تَاًوٌسي زض حس

ثطاثط ثب  ٍ 50ثيكتطيي ًوطُ ثطاثط ثب  151ثِ زؾت

هتَؾظ ّؿتٌسّ .وبى عَض وِ لجالً تَضي زازُ قس

آهس .پؽ اظ آى ًوطات تَاًوٌسي اعضبء ثب تَرِ ثِ

تَاًوٌسؾبظي ،يه ؾبظُ اؾت ٍ اقبضُ ثِ هفبّيوي

همبزيط ووتطيي ،ثيكتطيي ،هيبًگيي ٍ اًحطاف هعيبض

اظ لجيل :تَاًوٌسؾبظي فطزي ،ارتوبعي ،التهبزي،

زؾتِ ثٌسي قسًس .ثسيي تطتيت ًوطات ووتط اظ 76

حمَلي ٍ ضٍاى قٌبذتي زاضز .ثٌبثطايي ثطاي اًساظُ

زض عجمِ ون ،ثيي  76-114زض عجمِ هتَؾظٍ ،

گيطي آى الظم ثَز تب ؾبظُ هَضز ًظط ثب اؾتفبزُ اظ

ًوطات  ٍ 114ثيكتط زض عجمِ ظيبز لطاض گطفتٌس.

قبذمّبي هطثَط ثِ ّط يه اظ اثعبز فطزي،

ضوٌبً ّيچ يه اظ اعضبءزض عجمِ ذيلي ون ٍ ذيلي

ارتوبعي ،التهبزي ،حمَلي ٍ ضٍاى قٌبذتي هَضز

ظيبز ًوطُ اي وؿت ًىطزُاًس (رسٍل .)4

ثطضؾي ٍ اًساظُ گيطي لطاض گيطز؛ لصا اظ تطويت
هتغيطّبي تَاًوٌسؾبظي فطزي؛ ارتوبعي ،التهبزي،
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رسٍل  -4تَظي فطاٍاًي اعضبء تعبًٍيّبي هَضز هغبلعِ ثط حؿت هيعاى تَاًوٌسي ()n =128
زضنس تزوعي

زضنس

فطاٍاًي(ًفط)

ًوطُ تَاًوٌسي

هيعاى تَاًوٌسي

3.1

3.1

4

ووتط اظ 76

تَاًوٌسي ون

86.7

83.6

107

76 -114

تَاًوٌسي هتَؾظ

100

13.3

17

ثيكتط اظ 114

تَاًوٌسي ظيبز

100

128

هيبًگيي; 99/23

رو
حسالل; 50

اًحطاف هعيبض; 15/18

حساوخط; 151

ثِ هٌظَض ثطضؾي ضاثغِ ثيي هتغيطّبي پايف ثايي ثاب

يه زضنس ٍ ثيي هتغيط هياعاى قاطوت زض تهاوين

هتغيط هالن ٍ ثب تَرِ ثِ ضتجِ اي ثاَزى هتغيطّابي

ّاابي تعاابًٍي( )0.225زض ؾااغ پااٌذ زضنااس ثااب

هعثَض اظ ضطيت ّوجؿتگي اؾاپيطهي اؾاتفبزُ قاسُ

تَاًوٌسؾبظي اعضابء ضاثغاِ هخجات ٍ هعٌاي زاضي

اؾتً .تبيذ تحمياك ًكابى زاز واِ ثايي هتغيطّابي

ٍرَز زاضز .اظ ؾَي زيگط ًتبيذ ًكبى هيزّس ،ؾبيط

هيعاى هسيطيت هكبضوتي زض تعبًٍي( ٍ )0.337هيعاى

هتغيطّبي هاَضز ثطضؾاي ثاب تَاًوٌسؾابظي اعضابء

اًزبم گطٍّي وبضّب زض تعابًٍي ( )0.279زض ؾاغ

ضاثغِ هعٌي زاضي ًساضًس (رسٍل .)5

رسٍل  -5ضطايت ّوجؿتگي ثيي هتغيطّبي عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي ٍ تَاًوٌسؾبظي اعضبء تعبًٍيّب
سطح معني داري

ضريب همبستگي

0.06

0.165 ns

اؾپيطهي هيعاى تفبّن ثيي اعضبء زض تعبًٍي

0.2

0.102 ns

اؾپيطهي ًگطـ ربهعِ ًؿجت ثِ اقتغبل ظًبى

0.000

**0.337

اؾپيطهي هيعاى هسيطيت هكبضوتي زض تعبًٍي

0.001

**0.279

اؾپيطهي هيعاى اًزبم گطٍّي وبضّب زض تعبًٍي

0.01

*0.225

اؾپيطهي هيعاى قطوت اعضبء زض تهوينّبي تعبًٍي

0.08

0.152 ns

اؾپيطهي هيعاى قطوت اعضبء زض رلؿبت هزو

** هعٌي زاضي زض ؾغ 0/01

* هعٌي زاضي زض ؾغ

نوع ضريب همبستگي متغيرهاي تحقيق

0/05

 ;nsعسم هعٌي زاضي

زض ازاهِ ثِ هٌظَض ثطآٍضز تأحيط روعي ايي عَاهل ثط

ثطاثط  0.132ثِ زؾت آهسً .تبيذ هجيي آى اؾت واِ

هتغيااط تَاًوٌسؾاابظي اعضاابء اظ ضگطؾاايَى ذغااي

هتغيط هعثَض ضٍي ّن ضفتِ  13.9زضنس اظ تغيياطات

مٌسگبًِ اؾاتفبزُ قاس .ضٍقاي واِ ثاطاي ؾاٌزف

هتغيط تَاًوٌسؾبظي اعضبء ضا تجيايي هايًوبياس؛ لاصا

هتغيطّبي تجييي وٌٌسُ زض ًظط گطفتِ قس ،ضٍـ گابم

ًتبيذ تحليل ضگطؾيَى ًكبى هيزّس وِ اظ ثايي ؾاِ

ثِ گبم ثَز .زض تحليل ضگطؾيَى تٌْاب هتغياط «هياعاى

هتغيااط وااِ زاضاي ّوجؿااتگي هعٌااي زاض ثااب هتغيااط

هسيطيت هكبضوتي زض تعابًٍي» ٍاضز هعبزلاِ گطزياس

تَاًوٌسؾبظي ثَزًس ،تٌْب يه هتغيط زض هعبزلِ ثابلي

وِ همساض ضطيت ّوجؿاتگي مٌسگبًاِ ثاطاي هتغياط

هبًس .ايي يه هتغياط ًياع تٌْاب تَاًابيي تجيايي 13.9

هعثَض ثطاثط  ٍ 0.372ضااطيت تعيايي تعاسيل قاسُ

زضنااس اظ تغييااطات تَاًوٌسؾاابظي اعضاابء ضا زاضز.
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هَضز هغبلعِ لطاض ًگطفتِ اؾت (رسٍل )6

ًتبيذ هحبؾجبت ًكبى هيزّاس واِ  86.1زضناس اظ
تغييطات ،هطثَط ثِ عَاهلي اؾت وِ زض ايي تحمياك

.

Sig

t

B

R2

R2Adj

R

β

هتغيط ٍاضز قسُ زض هعبزلِ

0.000

4.505

0.238

0.139

0.132

0.372a

0.372

هيعاى هسيطت هكبضوتي زض تعبًٍي

Sig = 0/000

F = 20/293

هسل

رسٍل ً -6تبيذ تحليل ضگطؾيَى مٌسگبًِ زض تعييي تأحيط ّوعهبى هتغيطّبي پيف ثيي ثط هتغيط هالن تحميك

1

Constant=2/817

الظم ثِ شوط اؾت وِ هتغيط «هسيطيت هكابضوتي» ثاب

گًَِ اي وِ ثيف اظ ًيوي اظ اعضبء(ً ،)%84/4گطـ

ثيكتطيي همساض ثتب ،ثيكاتطيي ؾاْن ضا زض پيكاگَيي

ربهعِ ضا زض حس ظيبز ٍ ذيلي ظيبز اضظيابثي ًواَزُ

تغييطات هتغيط تَاًوٌسؾبظي اعضبء زاضز .ظياطا ياه

اًاس .يبفتاِّاب ثاب ًتابيذ Grown et al. (2005) ,

ٍاحس تغييط زض اًحطاف هعيبض آى ثبعج هايقاَز تاب

) Vakoufaris et al. (2007تٌبلض زاضز.

اًحطاف هعيبض هتغيط هالن 37.2 ،زضنس تغيياط وٌاس.

ًتبيذ پػٍّف ًكبى زاز وِ هيعاى هسيطيت هكبضوتي

ثب تَرِ ثِ ًتبيذ حبنلِ ،هعبزلاِ ذغاي حبنال اظ

زض تعبًٍي زض حس ون ثَزُ اؾت .ثِ عَضي وِ 123

ضگطؾيَى ثِ نَضت ظيط اؾت:

ًفط هعبزل  96.1زضنس ربهعِ آهبضي هيعاى هسيطيت

)Y= 2.817 + 0.238 (X1

( ;X1هيعاى هسيطيت هكبضوتي زض تعبًٍي)

هكبضوتي زض تعابًٍي ضا زض حاس وان ٍ ذيلاي وان
اضظيبثي ًوَزُاًس .زض ايي ضاثغِ هيتَاى مٌيي اظْبض
ًوَز واِ ّوابى گًَاِ واِ هاسيطيت هكابضوتي زض
تعبًٍي ،هَرات تؿاطي زض اًزابم اهاَض تعابًٍي ٍ

ًتبيذ پػٍّف ًكبى هيزّس وِ اوخط اعضابء ،تفابّن

تؿْيل زض زؾت يبثي ثِ اّساف تعابًٍي هايقاَز،

ظيبزي ثب يىسيگط ًساضًس .ثِ گًَِ اي وِ تٌْب ً 51فط

ًجَز آى ًيع هَرت فماساى قاجىِ اضتجابعي هٌبؾات

اظ اعضبء وِ  39.9زضنس ربهعِ آهبضي ضا تكاىيل

زض تعبًٍيً ،بضضبيتي ٍ عاسم تفابّن ثايي اعضابء ٍ

هيزٌّس تفبّن ثيي ذاَز ضا زض حاس ظيابز ٍ ذيلاي

اضوبى هيگطزز .زضٍيكي ًياب ( )1379اياي ًتيزاِ ضا

ظيبز اضظيابثي ًواَزُاًاس .يبفتاِّاب زض تأيياس ًتابيذ

تأييس هيًوبياس .حابل آًىاِ علاي ثيگاي ٍ ًىاَيي

عجبؾي( )1386اؾت.

ًااب يٌي( )1387زض تحميااك ذااَز هيااعاى هااسيطيت

ًتبيذ حبوي اظ آى اؾت وِ رَاه ضٍؾاتبيي هاَضز

هكبضوتي زض تعبًٍي ضا هتَؾظ اضظيبثي ًوَزُ ثَزًس.

هغبلعًِ ،گطـ هخجتاي ًؿاجت ثاِ اقاتغبل ظًابى زض

زض ّويي ضاثغِ اوخط اعضابء ( )%91/4ثاط ؾاط اياي

ذبضد اظ هٌعل زاضًس .زض ٍال ثب تحَالت التهابزي،

هَضَ اتفبق ًظط زاضًس وِ اًزبم گطٍّي وبضّاب زض

ارتوبعي ٍ فطٌّگي ًَ ،ثطذَضز ٍ زيس ربهعاِ زض
هَضز اقتغبل ظًبى ًيع تغييط هخجتاي يبفتاِ اؾات .ثاِ
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تعبًٍي ًيع زض حس ون ٍ ذيلي ون اًزبم هايگياطز.

) ، Koutsou(2003ذااابًي ٍ احواااسي(،)1388

ليىي ثب ٍرَز عسم هكابضوت گطٍّاي زض وبضّابي

نفطي قبلي( ٍ ،)1387قيري( )1379يبفتِ اذيط ضا

تعبًٍي %78/9 ،اظ اعضبء اظْبض زاقتِاًس وِ زض حاس

هَضز تأييس لطاض هيزٌّس.

هتَؾظ ثِ پبييي اظ اعضبء زض ظهيٌاِ تهاوين گياطي

ثط هجٌبي ًتبيذ حبنل اظ تحليل ضگطؾيَى ،هسيطيت

ّبي تعبًٍي ًظط ذَاّي اًزابم هايقاَز .زض ٍالا

هكبضوتي زض تعبًٍي عبهلي اؾت وِ ثيكتطيي ًماف

ٌّگبم گطفتي آضاء ،اظ اعضبء ًظطذَاّي هيقَز ،اهب

ضازض تجياايي تغييااطات تَاًوٌسؾاابظي اعضاابء زاضز ٍ

ّيچ يه اظ ًظطات اعوبل ًويقَز .زض هاَاضز اياي

ذَز ثِ تٌْبيي  13.9زضنس اظ ايي تغييطات ضا تجييي

مٌيٌي هيتَاى اؾتٌجبط ًوَز وِ ثطاي رلاَگيطي اظ

هيًوبيس .ثطذي ًتبيذ ثاِ زؾات آهاسُ زض پاػٍّف

رَ هتكٌذ زض تعبًٍي ٍ ًيع رْت اظْابض ايٌىاِ زض

ّاااابي ) ,Nawaz(2009ؾااااجحبًيبى ًااااػاز ٍ

تعبًٍي اظ اعضبء ًظطذاَاّي ثاِ عوال هايآياس ،اظ

ظهبًي(،)1388ذبًعليعازُ(،)1387نفطي لي(،)1387

اعضبء ًظطذَاّي هيقَز ،ليىي ثِ زليال ؾيبؾات

عجبؾااااي(،)1386قااااعجبًعلي فوااااي(ٍ ،)1385

ّبي ارطايي ٍ ازاضي ٍ اغلات ثاِ زال لاي اظ لجيال

قيري( )1379ثب ايي يبفتِ هغبثمت زاضًس .ثِ عَضي

ايٌىِ فطاهيي اظ ثبال اظ ؾبظهبىّبي تبثعِ نابزض هاي

وِ اظ زيسگبُ هحممبى فَقالصوط ،آى زؾتِ اظ هسيطاى

گطزز ،عوالً ّيچ يه اظ تهوينّب يب ًظطات اعضابء

واِ ثاِ هكاابضوت اعضابء زض ازاضُ تعابًٍي اّوياات

زض تعبًٍي لحبػ ًويگطزز.

ثيكااتطي هاايزٌّااس ،زاضاي ثْااطٍُضي ًيااطٍي واابض

اظ عطفي ثيف اظ ًيوي اظ اعضبء( )%60/2ثيبى واطزُ

ثيكتطي ًؿجت ثِ ؾبيط قطوتّب هيثبقٌس.

اًس ثِ هيعاى ون ٍ ذيلاي وان زض رلؿابت هزوا
عوَهي قطوت زازُ هيقًَس .يبفتِ ّابي زضٍيكاي
ًيب ( )1379هجٌي ثط ايٌىِ اضوبى تعبًٍيّب ،اعضبء ضا

اظ آًزب وِ تَؾعِ ٍ ضقس هلتّب ٍاثؿتِ ثِ ٍضعيت

زض رلؿبت هزو قطوت ًويزٌّاس زض تأيياس اياي

ٍ هَفميت ظًبى آى وكَض اؾت ،لصا ثِ ًظط هيضؾاس

ًتيزِ اؾت.

فااطاّن ؾاابذتي ظهيٌااِ ّاابي الظم ثااطاي حضااَض

ضطايت ّوجؿتگي ثيي عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي ٍ

ارتوبعي هؤحط ٍ وبضآهس ظًابى زض لبلات تعابًٍيّاب

هيااعاى تَاًوٌسؾاابظي اعضاابء ًكاابى زاز وااِ ثاايي

عااالٍُ ثااط ايٌىااِ هاايتَاًااس يىااي اظ ضاُ ّاابي

هتغيطّبي هياعاى هاسيطيت هكابضوتي زض تعابًٍي ٍ

تَاًوٌسؾبظي ايي لكاط اظ ربهعاِ ثبقاس ،هايتَاًاس

هياااعاى اًزااابم گطٍّاااي وبضّاااب زض تعااابًٍي ثاااب

هَرت تَؾعِ ارتوبعي ،ناٌعتي ٍ التهابزي ياه

تَاًوٌسؾبظي اعضبء ثاب  99زضناس اعويٌابى ضاثغاِ

وكَض ًيع گطزز .ليىي ثطضؾي زيسگبُ ّابي اعضابء

هخجاات ٍ هعٌااي زاضي ٍرااَز زاضزً .تاابيذ ّوچٌاايي

تعاابًٍيّاابي ضٍؾااتبيي ظًاابى زض ذهااَل ًحااَُ

ثيبًگط آى ثاَز واِ ثايي هياعاى قاطوت اعضابء زض

عولىطز تعبًٍيّب زض ظهيٌِ تَاًوٌسؾبظي اعضابء آى

تهوينّبي تعابًٍي ثاب تَاًوٌسؾابظي آىّاب ثاب 95

ٍ ًيع ثطضؾي ضٍاثظ ثيي هتغيطّب ٍ ؾبيط ضٍـّابي

زضنس اعويٌبى ضاثغاِ هخجات ٍ هعٌاي زاضي ٍراَز

آهبضي هَضز اؾتفبزُ ًكبى هايزّاس واِ ثاِ لحابػ

زاضز .هغبلعاااااااااااااااابت )، Kacharo(2007
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تبوٌَى ًتَاًؿتِاًس ًمف ثبضظي ضا زض تَاًوٌسؾبظي

ٍ وبضّبي زؾتِ روعي زض قاطوت ،هكابضوتّابي

گطٍُ ّبي هصوَض ايفب ًوبيٌس .ثِ گًَِ اي واِ ًتابيذ

هؿتوط زض رلؿبت هزوا عواَهي ٍ هكابضوت زض

پػٍّف ًكبى زاز اظ ثيي عَاهل ارتوبعي -فطٌّگي

تهوين گياطيّاب ٍ اضا اِ پيكاٌْبزات ثاِ قاطوت)

هَضز ثطضؾي عَاهلي ًظيط هيعاى قاطوت اعضابء زض

افعايف زٌّس.

رلؿبت هزو عوَهي ،هيعاى هسيطيت هكبضوتي زض

ثب تَرِ ثِ ًمف ٍ تأحيط هسيطيت هكبضوتي ثط

تعبًٍي ٍ هياعاى اًزابم گطٍّاي وبضّاب زض تعابًٍي

تَاًوٌسؾبظي اعضبء ٍ هعٌي زاض قسى ضاثغِ ايي

ًؿجت ثِ زيگط عَاهل هَضز ثطضؾي ثاِ لحابػ ضتجاِ

عبهل ثب هتغيط تَاًوٌسؾبظي اعضبء ،پيكٌْبز هيقَز

ثٌسي ،اٍلَيت آذط ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس .ثِ

ثطاي تحمك ايي اهط (هسيطيت هكبضوتي) زض تعبًٍي

عجبضتي اظ زياسگبُ اعضابء اياي هاَاضز زاضاي تاأحيط

ّب فطٌّگ ؾبظي قَز ٍ اظ ايي ظطفيت هَرَز

گصاضي ووتطي ثط تَاًوٌسؾبظي آىّب هيثبقٌس؛ لاصا

يعٌي آهبزگي اعضبء ،ثْطُ گيطي قَز.

ضطٍضي اؾت هؿئَليي ثِ ايي هَضز تَرِ ٍياػُ اي

اظ آًزب وِ ثيي قطوت اعضبء زض تهوين گيطيّبي

ًكبى زٌّس .عي ههابحجِ ّابي ثاِ عوال آهاسُ اظ

هطثَط ثِ اهَض تعبًٍي ثب تَاًوٌسؾبظي آىّب ضاثغِ

اضوبى تعبًٍيّب ٍ گفتگَ ثب وبضقٌبؾبى ازاضُ تعابٍى

هخجت ٍ هعٌي زاضي ثِ زؾت آهس ،لصا پيكٌْبز هي

ضٍؾتبيي اؾتبى ايالم ٍ ّوچٌيي ثب اؾتٌبز ثاِ تماَين

قَز اضوبى ثِ ٍيػُ هسيطاى عبهل ّط تعبًٍي ًؿجت

آهَظقي ؾبلّابي  1390ٍ ،1389 ،1388هكارم

ثِ ارطاي هؤحط ًظبم پيكٌْبزات زض تعبًٍي اّتوبم

قس وِ زٍضُ ّبي آهَظقي ثطگعاض قسُ ثطاي هسيطاى

ٍضظًس تب اظ ايي عطيك اعضبء احؿبؼ ًوبيٌس زض

عبهل ٍ اعضبء ّيئت هسيطُ قطوتّبي تعبًٍي تٌْب

تهوينّب ٍ تغييطات حبزث قسُ زض تعبًٍي ؾْين

زض ظهيٌِ ّبي هسيطيتي؛ ٍظبي ٍ ،اذتيبضات اضوابى

ّؿتٌس ٍ حضَض احط ثركي زاضًس.

قطوتّب ،آقٌبيي ثب تزعيِ ٍ تحليال ناَضتّابي

اظ آًزب وِ ًعزيه ثِ ًيوي اظ اعضبء حك زذبلت زض

هبلي ،تٌظاين ثَزراِ عوليابتي ،آقاٌبيي ثاب لاَاًيي

تهوين گيطيّبي قطوت ضا ًساضًس ،لصا ثِ هسيطاى

اؾبؼ ًبهِ ٍ ًحَُ ازاضُ رلؿبت هزو ثَزُ اؾت؛

پيكٌْبز هيقَز ظهيٌِ الظم ثطاي هكبضوت زضتهوين

لصا زض ايي ضاؾتب ثِ ثطًبهِ ضيعاى پيكٌْبز هيقاَز اظ

گيطيّب ٍ اظْبض عمبيس ضار ثِ اهَض تعبًٍي ضا

عطيااك تااسٍيي ضٍـّااب ٍ ثطًبهااِ ّاابي آهَظقااي

ثطاي اعضبء فطاّن ؾبظًس .زض ّط نَضت اعضبء ٍ

هٌبؾت ،آگبّي ٍ هْبضت اضوبى ضا زض ظهيٌِ هسيطيت

اضوبى ّط زٍ ؾْوي زض ازاضُ تعبًٍي زاضًس .ثٌبثطايي

هكبضوتي زض تعبًٍي ٍ ّوچٌيي قاطوت اعضابء ثاِ

ثْجَز ضٍاثظ هيبى آىّب زض افعايف ضقس تعبًٍيّب

زٍض اظ ّط گًَِ تجعيض زض رلؿبت هزو عواَهي

هؤحط ذَاّس ثَز.

ضا ًيع اضتمبء ثركٌس.
اظ آًزااب وااِ هكاابضوت اعضاابء ( )%91/4زض اًزاابم
گطٍّي وبضّب زض تعبًٍي ون ثَز ،لصا تَنيِ هيقَز
هسيطاى تطغيت قًَس هيعاى هكابضوت اعضابء ضا زض
اهَض هرتل ،قطوت (اعن اظ هكبضوتّبي گطٍّاي
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وكبٍضظي اؾتبى تْطاى .پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقاس،

 .1ثطاظًااسُ همااسم ،فً .)1388( .حااَُ تعبهاال ثااب

ضقتِ تاطٍيذ ٍ آهاَظـ وكابٍضظي ،زاًكاگبُ آظاز

زؾتگبُ ّبي ارطا ي هاطتجظ ثاب تعابًٍيّابي ظًابى.

اؾالهيٍ ،احس علَم ٍ تحميمبت تْطاى.

هزوَعِ همبالت اٍليي ًكؿت تعابًٍيّابي ظًابى.

 .8ناافطي قاابلي ،ض .)1387( .عَاهاال فطٌّگااي ٍ

تْااطاى :هطوااع اًتكاابضات ؾاابظهبى هطوااعي تعاابٍى

ارتوبعي هطتجظ ثب هيعاى هكبضوت ظًبى ضٍؾتبيي زض

ضٍؾتبيي ايطاى.61-67 .

اهَض ٍ هؿب ل

 .2ذبًعليعازُ ،ض .)1387( .ثطضؾاي تاأحيط يابزگيطي

ذبًَازگي ٍ ارتوبعي .فهلٌبهِ پػٍّف ظًبى ،زٍضُ

ؾاابظهبًي ثااط تَاًوٌسؾاابظي وبضوٌاابى .پبياابى ًبهااِ

 ،6قوبضُ  ،1نفحبت . 137 -159

وبضقٌبؾي اضقس ،ضقاتِ هاسيطيت زٍلتاي ،زاًكاگبُ

 .9عجبؾااي ،ن .)1386( .ضاُ ّاابي تَاًوٌسؾاابظي

تطثيت هسضؼ.

قطوتّبي تعبًٍي هغبلعِ هَضزي :اؾتبى آشضثبيزبى

 .3ذبًي ،ف ٍ ،.احوسي ،م .)1388( .تجييي عَاهال

قاااطلي .هبٌّبهاااِ تعااابٍى ،قاااوبضُ ،189-190

هااؤحط ثااط هكاابضوت ظًاابى زض تهااوين گيااطيّاابي

نفحبت . 35 - 50

التهبزي -ارتوبعي .هزلِ پاػٍّف ظًابى ،زٍضُ ،7

 .10علااي ثيگااي ،ا .حً ٍ ،.ىااَيي ًااب يٌي ،ؼ. .

قوبضُ  ،4نفحبت .95 -113

( .)1387عَاهاال هااؤحط ثااط هكاابضوت اعضاابء زض

 .4زضٍيكااي ًيااب . ،ا .)1379( .اضظياابثي هيااعاى

هسيطيت تعبًٍيّبي ضٍؾتبيي قْطؾاتبى وطهبًكابُ.

هَفميت قاطوتّابي تعابًٍي تَلياس ضٍؾاتبيي زض

هزلِ علَم وكابٍضظي اياطاى ،زٍضُ  ،2-39قاوبضُ

پبيابى ًبهاِ وبضقٌبؾاي اضقاس،

ٍ(1يػُ التهبز ٍ تَؾعِ وكبٍضظي) ،نافحبت -95

اؾتبى هبظًسضاى.

ضقتِ تطٍيذ ٍ آهَظـ وكبٍضظي ،زاًكگبُ تطثيات

.87

هسضؼ.

 .11وتااابثي ،م ٍ ،.فطذاااي ضاؾاااتبثي ،ظ.)1382( .

 .5ؾجحبًيبى ًػاز ،ل ٍ ،.ظهبًي ،غ .)1388( .ثطضؾاي

تَاًوٌسؾبظي ظًبى ثطاي هكبضوت زض تَؾعِ .هزلاِ

ًمف ضّجطي زض تعابًٍيّاب .اٍلايي ّوابيف هلاي

پػٍّف ظًبى ،ؾبل ؾَم ،قوبضُ  ،7نفحبت .3 -5

زاًكزَ ي تطٍيذ ٍ آهَظـ وكبٍضظي ،قايطاظ25 ،
ٍ  26آشض هبُ .1388
 .6قعجبًعلي فوي ،ح ،.مَثچيبى ،ـ ،.ضحاين ظازُ،
م ٍ ،.ضؾَلي ،ف .)1385( .قٌبذت ٍ تحليل ؾابظُ
ّبي هَفميت قطوتّابي تعابًٍي ظًابى زض اياطاى.
فهلٌبهِ هغبلعابت ظًابى ،ؾابل مْابضم ،قاوبضُ ،2
نفحبت .89 -109

 .7قاايري ،م .)1379( .ثطضؾااي عَاهاال هااؤحط زض
هكبضوت اعضبء تعبًٍيّبي وكابٍضظي زض تهاوين
گياطيّاابي هطثااَط ثااِ هااسيطيت تعاابًٍيّاابي
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