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ٞذف اص پظٞٚؾ حبضش ،عشاحی ٔذَ تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتت
ٔذس٘یؼٓ اػت .سٚؽ تحمیك آٔیخت ٝاوتـبفی اػت .ربٔقت ٝآٔتبسی ؿتبُٔ ٔتخننتبٖ ػتبصٔبٖ تتأٔیٗ
ارتٕبفی  ٚاػبتیذ دا٘ـٍب ٜآؿٙب ث ٝادثیبت سفب ٜارتٕبفی ثٛد٘ذ و ٝدس فبص ویفی ثب ٕ٘٘ٛتٌٝیتشی ٞذفٕٙتذ ٚ
تىٙیه ٌِٝٛثشفی ث ٝتقذاد ٘ 23فش  ٚدس فبص وٕی ثب سٚیىشد ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٞذفٕٙتذ  ٚتىٙیته ٕ٘٘ٛتٌٝیتشی
لضبٚتی ث ٝتقذاد ٘ 30فش ا٘تخبة ؿذ٘ذ .رٕـ آٚسی دادٜٞب دس فبص ویفی ثب ٔنبحج٘ ٝیٕ ٝػبختبس یبفتت ٚ ٝدس
فبص وّٕی ثب پشػـٙبٔ٘ ٝیٕ ٝثبص  61ػٛاِی ثٛد .فتبص ا َٚدادٜٞتب ثت ٝسٚؽ وتذ ٌتزاسی ثشٌشفتت ٝاص ٘ؾشیتٝ
دادٜثٙیبٖ  ٚث ٝوٕه ٘شْ افضاس  ٚ Atlas.tiدس فبص وّٕی ثب وٕه ٘شْ افضاس ٔ Plsذَ ثشآٔتذ ٜاص فتبص ٘خؼتت
تحمیك ث ٝسٚؽ ٔذَػبصی ٔقبدالت ػبختبسی ٔٛسد تزضی ٚ ٝتحّیُ لتشاس ٌشفتت وت 0/93 ٝاص ٔـتبسوت
وٙٙذٌبٖ ثش ٔذَ ٔفٟٔٛی تحمیك ارٕبؿ داؿتٙذ  ٚتٕبٔی اثقبد ٔذَ داد ٜثٙیبد اػتتخشاری تجیتیٗ ٌشدیتذ.
ثشای ث ٝدػت آٚسدٖ افتجبس  ٚسٚایی دادٜٞب دس فبص ویفتی اص د ٚسٚؽ ثتبصثیٙی ٔـتبسوتوٙٙتذٌبٖ ٔ ٚتشٚس
٘خجٍبٖ غیش ؿشوت وٙٙذ ٜدس پظٞٚؾ اػتفبد ٜؿذ  ٚپبیبیی پشػـٙبٔ ٝثب اػتفبد ٜاص ضشیت آِفبی وشا٘جتب
 0/95ث ٝدػت آٔذٔ .مٔ ِٝٛحٛسی پظٞٚؾ حبضش ،تذٚیٗ خظ ٔـیٌزاسی ثب سٚیىشد پؼتت ٔتذسٖ اػتت
و ٝثب تٛر ٝث ٝؿشایظ فّّی  ٚصٔی ٝٙای ٔ ٚیب٘زی ،اثقبد آٖ تجیتیٗ  ٚساٞجشدٞتبی تحمتك آٖ تتذٚیٗ ؿتذ ٚ
ػپغ ٔذَ ٟ٘بیی اسائ ٝؿذ.
واصگان کلیذی :پؼتٔذس٘یؼٓٔ ،ذَٞبی خظٔـیٌزاسی ،ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی.

1ـ ٌشٔ ٜٚذیشیتٚ ،احذ وشٔبٖ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ،وشٔبٖ ،ایشاٖٛ٘( .یؼٙذٔ ٜؼئ.)َٛ
2ت ٌشٔ ٜٚذیشیتٚ ،احذ وشٔبٖ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ،وشٔبٖ ،ایشاٖ.
3ت ٌشٔ ٜٚذیشیتٚ ،احذ وشٔبٖ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ،وشٔبٖ ،ایشاٖ.

1

m0820@yahoo.com

هطالعات علَم اجتواعی ایزاى ،سال چهاردهن ،شوارُ پٌجاُ ٍ پٌجن ،سهستاى 6931

هقذهِ

یىی اص ٟٔٓتشیٗ اثضاسٞبی ٔذیشیت دِٚتی خظٔـیٞبی فٕٔٛی ٔیثبؿذ و ٝچبسچٛثی ثشای ػبیش
تنٕیٌٓیشیٞب فشأ ٓٞیآٚسد .خظٔـیٌزاسی اص یه دیذٌبٔ ٜقبدَ تنٕیٌٓیشی اػت یقٙی ٔیتٛاٖ آٖ
سا ٘ٛفی تنٕیٌٓیشی دا٘ؼت ،صیشا ٍٙٞبٔیو ٝخظٔـی تقییٗ ٔیؿٛد دس ٕٞبٖ ربیٍب ٜتنٕیٕی اتخبر
ؿذ ٜاػت ،ثب ایٗ تفبٚت و ٝخظٔـی ٘ؼجت ث ٝتنٕیٕبت ٔٛسدی  ٚحب٘ٛی ،ٝثبالتش  ٚاػبػیتش اػت
ثٙبثشایٗ خظٔـی تشػیٓ ٔیؿٛد  ٚػپغ تنٕیٕبت ثب سفبیت ٔٛاصیٗ پیؾثیٙیؿذ ٜدس خظٔـی اتخبر
ٔیؿٛد .خظٔـیٞب اصِٛی ٞؼتٙذ و ٝثب تنٕیٓٞب ،الذأبت  ٚفقبِیتٞبی ػبصٔبٖ رٟت ٔیدٙٞذ  ٚآٖٞب
سا دس ٔؼیش تحمك اٞذاف تٙؾیٓ ٔیٕ٘بیٙذ ( .)Dai, 2002خظٔـی ٘ـبٍ٘ش خٛاػتٞب  ٚا٘تؾبسات
ثخؾٞبی ػبصٔبٖ اػت و ٝدس فشایٙذ تنٕیٌٓیشی ثٝصٛست آییٗ٘بٔٞٝب ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ارشایی،
تمٙیٙی  ٚلضبیی ٔٙقىغ ٔیؿٛد ( .)Ferry, 2007دس ٔزٕٛف ٝآ٘چ ٝو ٝدس  ٕٝٞتقبسیف ثٝعٛس ٔـتشن
ٚرٛد داسد آٖ اػت و ٝخظٔـی دس ٔٛسد فشآیٙذ یب اٍِٛی فقبِیتٞب یب تنٕیٕبتی اػت و ٝثشای رجشاٖ
ٔـىالت فٕٔٛی چ ٝحمیمی  ٚچٔ ٝزبصی اتخبر ٔیؿٛد.
رٙىیٙغ ( )1978دس تقشیف خظٔـی ث ٝچٙذ ٘ىت ٟٓٔ ٝاؿبس ٜداسدٚ .ی خظٔـی سا «ٔزٕٛفٝ
تنٕیٕبت ٔتقبُٔ ثبصیٍش یب ٌشٞٚی اص ثبصیٍشاٖ ػیبػی دس ٔٛسد ا٘تخبة اٞذاف  ٚاثضاس دػتیبثی ث ٝآٖٞب
دس ؿشایظ ٔـخص ،ثٝؿشط آٖو ٝایٗ تنٕیٕبت لب٘٘ٛبً دس چبسچٛة اختیبسات ثبصیٍشاٖ اتخبر ؿذ ٜثبؿٙذ»
تقشیف ٕ٘ٛد ٜاػت .رٙىیٙغ دس ایٗ تقشیف ،خظٔـیٌزاسی سا فّٕی ثب حضٛس رٕقی اص ثبصیٍشاٖ ٔیدا٘ذ
٘ ٝیه تنٕیٓ ا٘فشادی ،اِجت ٝایٗ ثبصیٍشاٖ سا ثبصیٍشاٖ لب٘٘ٛی ٔیدا٘ذ ،دسحبِیو ٝخظٔـیٌزاسی سا فُٕ
ثبصیٍشاٖ ػیبػی ٔیدا٘ذ .دس ٚالـ ٕٔىٗ اػت ثبصیٍشا٘ی دس اتخبر خظٔـی ثٝفٛٙاٖ یه فُٕ ػیبػی
دخبِت داؿت ٝثبؿٙذ أب ثٝصٛست لب٘٘ٛی  ٚسػٕی رضء ثبصیٍشاٖ خظٔـی فٕٔٛی ثٝحؼبة ٘یبیٙذ٘ .ىتٝ
ٔ ٟٓدیٍش ایٙىٚ ٝی خظٔـی سا یه فشایٙذ ٔیدا٘ذ و ٝسا ٜخٛد سا ث ٝرّٔ ٛیٌـبیذ  ٚصٔب٘ی ث٘ ٝتیزٝ
ٔیسػذ ؤ ٝزٕٛف ٝفقُ  ٚا٘فقبَٞب صٛست ٌشفت ٝثبؿذ .دس ٕٞیٗ ساػتب ٚی خظٔـیٌزاسی سا تٛصیف
فّٕىشد دِٚتی ٔیدا٘ذ ،دسحبِیو ٝپؼتٔذس٘یؼٓ ؿشایظ اداس ٜداخّی وـٛسٞب سا ثٝصٛستی تٛصیف
ٔیٕ٘بیذ و ٝثش تىخشٌشایی ٔ ٚـبسوت تأویذ داسد ،یب حذالُ ایٗو٘ ٝتیز ٝایٗ تىخشٌشایی ٔ ٚـبسوت ثٝ
فقبِیت ٌؼتشد ٜثبصیٍشاٖ غیشدِٚتی خٛاٞذ ا٘زبٔیذ .رٕیض ا٘ذسػ )1984( ٖٛتقشیف وّیتشی اص خظٔـی
اسائٔ ٝیدٞذ  ٚخظٔـی سا ٔزٕٛف ٝالذأبت ٞذفداس تٛصیف ٔیوٙذ و( ٝثٚٝػیّ ٝیه یب ٔزٕٛفٝای اص
ثبصیٍشاٖ ثشای ثشخٛسد ثب ٔـىُ یب ٔؼئّٛٔ ٝسدتٛر )ٝدس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػتٚ .ی ٘یض ثش ٔزٕٛفٝ
ثبصیٍشاٖ تأویذ داسد ،أب ثب سٚیىشد حُ ٔؼئّ ٝخظٔـی سا تقشیف ٕ٘ٛد ٚ ٜخظٔـی سا ٔتٕشوض ثش حُ
ٔؼئّ ٚ ٝسفـ ٔـىُ ٔیدا٘ذ (.)Daneshfard, 2009: 10
ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ٟ٘بدی اػت و ٝث ٝاوخشیت آٔبس ربٔق ٝخذٔبت ثیٕٝای اسائٔ ٝیوٙذ  ٚیه
صٙذٚق ثیٗإِّّی اػت اص ایٗسٔ ٚزٕٛف ٝػیبػتٌزاس ایٗ ػبصٔبٖ ثبیذ ثب دسن صحیح ؿشایظ ربٔق ٝاص
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ِحبػ تٕبْ اثقبد التنبدی ،ػیبػی ،ارتٕبفی  ٚفشٍٙٞی ٘ؼجت ث ٝاتخبر تنٕیٕبت صحیح الذاْ وٙذ.
ایٙزبػت و ٝخظ ٔـی ٌزاسی ثبسٚیىشد پؼت ٔذسٖ ٔغشح ٔیؿٛد .ػبختبس ؿىٙی دس فشآیٙذ فمال٘ی خظ
ٔـی ٌزاسی ضشٚسی ث٘ ٝؾش ٔیسػذ  ٚسٚیىشد پؼت ٔذس٘یؼٓ ثش تىخش ٌشایی  ٚدیذ  ٕٝٞرب٘ج ٝاؿبسٜ
داسد .دس فشص ٝتنٕیٓ ٌیشیٞبی والٖ ٔؼبئُ ارتٕبفی دیٍش ٍ٘ب ٜخغی  ٚته ثقذی رٛاثٍ٘ ٛیؼت ٚ
ثبصیٍشاٖ صیبدی دس فشایٙذ تذٚیٗ خظ ٔـیٞبی ػبصٔب٘ی تبحیش ٌزاس٘ذ.
اصُ  29لب٘ ٖٛاػبػی ث ٝثیبٖ یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٔنبدیك «حمٛق ا٘ؼب٘ی» ٔزوٛس دس اصُ  20لبٖ٘ٛ
اػبػی یقٙی «حك ثشخٛسداسی اص تأٔیٗ ارتٕبفی» پشداخت ٝاػت  ٚثشخٛسداسی اص تأٔیٗ ارتٕبفی اص ٘ؾش
ثبص٘ـؼتٍی ،ثیىبسی ،پیشی ،اصوبسافتبدٌی ،ثیػشپشػتی ،دس سأ ٜب٘ذٌی ،حٛادث  ٚػٛا٘ح ٘ ٚیبص ث ٝخذٔبت
ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ٔ ٚشالجتٞبی پضؿىی ثٝصٛست ثیٕ ٚ ٝغیش ٜسا حمی ٍٕٞب٘ی دا٘ؼت ٝاػت  ٚدِٚت سا
ٔىّف ػبخت ٝتب اص ٔحُ دسآٔذٞبی حبصُ اص ٔـبسوت ٔشدْ ،خذٔبت  ٚحٕبیتٞبی ٔبِی فٛق سا ثشای
یهیه افشاد وـٛس تأٔیٗ وٙذ (.)Vahid, 2007
فّیسغٓ آ٘ى ٝحٕبیتٞبی تأٔیٗ ارتٕبفی ٔزوٛس دس اصُ  29لب٘ ٖٛاػبػی ثٝصٛست «ثیٕ ٚ ٝغیش
آٖ» حمی ٍٕٞب٘ی دا٘ؼت ٝؿذ ،ٜحٕبیتٞبی ٔزوٛس دس ق.ت.ا .صشفبً ث« ٝثیٕٝؿذٌبٖ آٖ» (افٓ اص اصّی ٚ
تجقی) تقّك ٔیٌیشد  ٚثٙبثش صشاحت ٔبد ٜیه ق.ت.ا .یىی اص ٟٔٓتشیٗ اٞذاف تـىیُ ػبصٔبٖ ،ارشا ٚ
تقٕیٓ ٌ ٚؼتشؽ ا٘ٛاؿ ثیٕٞٝبی ارتٕبفی اػت (.)Alvani, 2007: 9
دس ساثغ ٝثب تحمیمبت ا٘زبْؿذ ٜثب ٔٛضٛؿ تحمیك حبضش ،تحمیمبت ٔـبث ٝصٛست ٍ٘شفت ٝاػت .دس پی
رؼتزٛی ٔحمك دس داخُ وـٛس  ٚثشسػی ٔغبِقبت اخیش ،پظٞٚـی ثب ٔضٕ ٖٛپظٞٚؾ حبضش ثٝصٛست
ٔٙؼزٓ ٔ ٚذٛٔ ٖٚرٛد ٘جٛدِ ،یىٗ تحمیمبت ٔـبثٟی دس خبسد اص ایشاٖ ا٘زبْ ؿذ ٜاػت ،ی ً٘ٛتؼیه
ویٓ 1دس ػبَ ( )2000ثب خظٔـیٌزاسی آٔٛصؽ فبِی  ٚتنٛیش ٚضقیت ٔٛرٛد آٔٛصؽ فبِی وـٛس وشٜ
2
ٔذِی ٔفٟٔٛی سا ثٙٔٝؾٛس خظٔـیٌزاسی دس آٔٛصؽ فبِی وش ٜاسائ ٝداد ٜاػت ( .)Kim, 2000والسن
( ) 1998اص یه ٔذَ ٔخّج ثخـی ،ثبصاسی ٔ ٚتٕشوض اػتفبد ٜوشد  ٚثشای تـشیح  ٚوـف ربیٍب ٜآٔٛصؽ
فبِی دس ٔذَ ٔزوٛس ،ػ ٝفٙنش یبدؿذ ٜسا ثب دسربت ٌ٘ٛبٌ ٖٛتشویت ٕ٘ٛد  .(Saron, 2002).وّٛتٚ 3
دیٍشاٖ ( )2002چبسچٛثی رٟت دػت یبفتٗ ث ٝرٟب٘یػبصی ػیؼتٓ آٔٛصؽ فبِی تحمیمی ٔزوٛس ثٛد.
ایٗ چبسچٛة ٘ـبٖ داد و ٝثٝوبسٌیشی ػیؼتٓ دٔٛوشاػی ثبفج ایزبد تغییشات ٚػیقی دس حیغ ٝآٔٛصؽ
فبِی ٔیٌشدد و ٝسا ٜسا رٟت رٟب٘یػبصی ایٗ ػیؼتٓ تؼٟیُ ٔیٕ٘بیذ ( Valimma & westerheijden,
ٔ )2002هِٙ 4ئ )2000( ٖٛدس تحمیمی ثب سٚؽ ٔغبِق ٝتغجیمی ٔذَ ٔٙبػت رٟت خظٔـیٌزاسی دس
فشآیٙذٞب  ٚدػتٛس وبس آٔٛصؽفبِی فٛٙاٖ وشد  ٚثش ٕٞیٗ اػبع ٔذِی رٟت تذٚیٗ أٛس  ٚدػتٛساِقُٕٞبی
1- Yourg shik kim
2- clark
3- Keloet
4- mcl endon
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ػیؼتٓ آٔٛصؽ فبِی اسائٕٛ٘ ٝدٔ .یٙجُ )2000( 1دس تحمیمی دس ساثغ ٝثب خظٔـیٞبی آٔٛصؽ فبِی ادفب
وشد و ٝخظٔـیٌزاسی دس آٔٛصؽ فبِی ٘یبصٔٙذ ؿٙبخت ٕٞىبسیٞبیی اػت و ٝػیؼتٓ آٔٛصؽ فبِی دس
ػغح ّٔی  ٚرٟب٘ی داسد .ایٗ أش تأحیش ٔجتٙی ثش سٚاثظ ثیٗ ػغٛح دسأذ آٔٛصؽ فبِی داسد ( Menon,
2
 .)2003ساثشت ( )1995دس ٔغبِقٝای فٛأُ ٔؤحش ثش خظٔـیٌزاسی سا عجمٝثٙذی وشد ( & Valimma
٘ .)westerheijden, 2002تبیذ ٔ ٟٓثشسػی اسیٗ الیٗ )2005( 3ثیبٍ٘ش آٖ اػت و ٝلٛا٘یٗ حبوٓ ثش
ػیؼتٓ آٔٛصؽ فبِی ثٝؿذت تحت تأحیش ریٙفقبٖ خبسری اػت  ٚدس ایٗ ساػتب ایزبد افتٕبد  ٚافتجبس ٚ
ٕٞىبسی ثیٗ خظٔـی ٌزاساٖ ػیؼتٓ آٔٛصؽ فبِی ٔیتٛا٘ذ اص دسر٘ ٝفٛر ریٙفقبٖ خبسری ثىبٞذ
(.)Ferris, 2008
اٌش پؼت ٔذس٘یؼٓ سا رٙجـی فىشی -فشٍٙٞی و ٝثش تٕبْ ٔٙبػجبت ثـش ٔذسٖ تأحیش ٌزاؿت ٝاػت دس
٘ؾش ثٍیشیٓ ،فّٓ خظٔـی ٌزاسی  ٚفشایٙذٞبی تنٕیٓ ٌیشی فٕٔٛی ٘یض تحت تأحیش ایٗ پبسادایٓ ٞؼتٙذ
( .)Alvani & Hashemian 2008: 101آغبص ایٗ رشیبٖ ث ٝصفٓ ِیٛتبس ،یىی اص پیـٍبٔبٖ ایٗ رٙجؾ ،ثٝ
دٝٞی  50لشٖ ثیؼتٓ ثشٔیٌشدد؛ ٞش چٙذ ثؼیبسی تبسیخ آٖ سا ث ٝوٕی فمتتش ،اٚاخش لشٖ ٘ٛصدٚ ٓٞ
تفىشات ٘یچ ٝاسربؿ ٔیدٙٞذ؛ صٔب٘ی و٘ ٝیچ ٝثب ث ٝچبِؾ وـیذٖ فمال٘یت سٚؿٍٙشی  ٚتشٚیذ ٘ٛفی
خشدٌشیضی ث٘ ٝمذ اص ثیشٔ ٖٚذس٘یت ٝپشداخت ( .)Haghighi, 2002: 25-26پغ اص آٖ ثٛد وٚ ٝلتی ٔبستیٗ
ٞبیذٌش٘ ،یچ ٝسا ٔزذداً احیب وشد ،ساٞی رذیذ ثشای تحّیُ ٘ ٚمذ اص ثیشٔ ٖٚذس٘یتٌ ٝـٛد ٜؿذٔ .ؼیشی وٝ
ثب تالؽ ٞبی فیّؼٛفبٖ رٛاٖ  ٚپؼبػبختبسٌشای فشا٘ؼٛی ٘ؾیش ٔیـُ فٛو ،ٛطان دسیذا  ٚطاٖ فشا٘ؼٛا
ِیٛتبس رٙجؾ پؼت ٔذس٘یؼٓ سا ؿىُ داد .ایٗ فیّؼٛفبٖ ،دس صٔیٝٙای و٘ ٝیچٞ ،ٝبیذٌش  ٚتبحذی،
ٚیتىٙـتبیٗ ٔتأخش فشا ٓٞوشد٘ذ ،ث ٝثبصخٛا٘ی ٘ ٚمذ دیذٌبٜٞبی ػبختبسٌشایب٘ی چ ٖٛفشدیٙبٖ دٚػٛػٛس،
ِئٛاؿتشٚع ِٛ ٚی آِتٛػش پشداختٙذ (.)Kohen, 2002: 5-7
پؼت ٔذس٘یؼٓ ث ٝفٛٙاٖ رٙجـی ثضسي ،ث ٝػشفتٔ ،شصٞبی ٙٞش  ٚفّؼف ٝسا دس٘ٛسدیذ ٚ ٜثب ث ٝچبِؾ
وـیذٖ ثٙیبدٞبی فّؼف ٝفّ ْٛارتٕبفی ،دس حٛصٜی ٘ؾشیٝپشداصی ایٗ سؿتٞٝب ثؼیبس تأحیش ٌزاؿت .ثشایٗ
اػبع ،دا٘ؾ ػیبػتٌزاسی ث ٝعٛس افٓ ٘ ٚؾشیبت ؿىٌُیشی خظٔـی ،ث ٝعٛس اخص ،اص آٔٛصٜٞبی
پؼتٔذسٖ ٔنٕ٘ ٖٛب٘ذ ،ٜثٙبث ٝالتضبئبت ٔختّف ٞؼتیؿٙبػب٘ٔ ،ٝقشفتؿٙبػب٘ ٚ ٝسٚؽؿٙبػب٘٘ ٝمذ
ٔیؿ٘ٛذ ( .)Alvani & Hashemian, 2008: 101اسائ ٝیه ٘ٛؿ ؿٙبػی اص پؼت ٔذس٘یؼٓ ث ٝػختی
ٔیؼش اػت .الس٘غ و ٖٟٛیىی اص ٔمجَٛتشیٗ ایٗ ٘ٛؿ ؿٙبػیٞب سا اص آٔٛصٜٞبی پؼتٔذس٘یؼٓ اسائ ٝوشدٜ
اػت و ٝدس ریُ ث ٝآٖٞب اؿبسٔ ٜیؿٛد:

1- Minbel
2- Rubert
3- Eren Line
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ٔفبٞیٕی ٕٞچ٘ ٖٛمذ فیٙیت ،فمال٘یت ٌشیضی ،ػغحیٌشی ٘ ٚفی ٔٙـأ  ٚا٘ىبس ٔفبٞیٕی چٖٛ
ثٟجٛد  ٚتٛػق ٚ ٝفذاِت اص ٚیظٌیٞبی پبسادایٓ پؼتٔذسٖ ٞؼتٙذ و ٝثش ٘ؾشیبت ؿىٌُیشی خظٔـی
تأحیش ٌزاس٘ذ.
تأحیش ٔفبٞیٓ فٛق دس فشآیٙذ خظ ٔـیٌزاسی سا ثب یبدآٚسی ٔغبِجی چٔ ٖٛذَ آؿفت ٝدس خظ
ٔـیٌزاسی ،وب٘ٞ ٖٛبی لذستٌ ،شٞ ٜٚبی فـبس٘ ،حٜٛی دس دػتٛس وبس لشاس ٌشفتٗ ٔؼبئُ حبؿیٝای ٚ
غیش ٔ٘ ،ٟٓجٛد ٔذَ ٞبی رٟبٖؿٕ ٚ َٛتأویذ ثش ٔذَٞبی ثٔٛی تٛػق ٚ ٝتنٕیٌٓیشی فٕٔٛی،
وخشتٌشایی ٔ ٚـبسوت ٔیتٛاٖ ث ٝرٞ ٗٞش خظ ٔـیٌزاسی ٔتجبدس ٕ٘ٛد ( Alvani & Hashemian,
 .)2008: 101ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِت روش ؿذ ٜث٘ ٝؾش ٔیسػذ ٔؼئٛالٖ ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثبیذ دس فشآیٙذ
خظ ٔـیٌزاسی ث ٝػجت إٞیت ربیٍب ٜایٗ ػبصٔبٖ دس ص٘ذٌی ٔشدْ ٘ ٚمؾ فقبِی و ٝدس فشصٝ
التنبدی وـٛسٔبٖ داسد ثبصٍ٘شی ٕ٘بیٙذ.
ثش اػبع ٔنبحجٞ ٝبیی و ٝثب ٔؼئٛالٖ ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبی صٛست ٌشفتٔ ٚ ٝغبِق٘ ٝـشیبت
تخننی ػبصٔبٖ ،س٘ٚذ تذٚیٗ خظ ٔـیٌزاسی ایٗ ػبصٔبٖ  ٚیب ث ٝصثبٖ ػبد ٜتش ٘حٜٛی دس دػتٛس وبس
لشاس ٌشفتٗ ثشخی تنٕیٕبت ثب ا٘حشافبتی ٔٛار ٝثٛد ٜاػت .ایٗ ٟ٘بد و ٝیىی اص اص َٛاػبػی آٖ ػٝ
رب٘جٌ ٝشایی یقٙی ٔخّج وبسفشٔب ،وبسٌش  ٚدِٚت ثٛد ٞ ٚش وذاْ ث ٝتقذاد ٔؼبٚی ٕ٘بیٙذٌب٘ی دس ؿٛسای
فبِی ػبصٔبٖ داؿتٙذ دس ػبَٞبی ٌزؿت ٝحضٛس پش تقذاد  ٚپش سٍ٘تش ثخؾ دِٚتی سا دس تنٕیٓ ػبصیٞب
ؿبٞذ ثٛد  ٚثٛ٘ ٝفی تقبدَ دس تنٕیٓ ٌیشیٞب سا ثش  ٓٞصدٛٔ ٚ ٜرت ثشٚص آػیتٞبیی ثشای ػبصٔبٖ ؿذٜ
اػتٔ .نٛثبت غیش وبسؿٙبػی ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی  ٚتحٕیُ ثبس ٔبِی ثب لٛا٘یٙی ٓٞچ ٖٛثبص٘ـؼتٍی
پیؾ اص ٔٛفذ  ٚیب تحٕیُ ٘مؾ حٕبیتی ث ٝربی ثیٌٕٝش ثب ایٗ اػتذالَ و ٝػبصٔبٖ اص ػشٔبی ٝخٛثی
ثشخٛسداس اػت  ٚثبیذ ث ٝالـبس آػیت پزیش ربٔق ٝخذٔبت اسائ ٝوٙذ ثبفج ؿذ ٜاػت تب دس ٔٙبثـ ٔ ٚنبسف
ػبصٔبٖ ٘بٕٞخٛا٘ ی ثٛرٛد آٔذ ٚ ٜػبصٔبٖ اص ٘مغ ٝػش ث ٝػش فجٛس وٙذٔ .تبػفب٘ ٝأشٚص ٜؿبٞذ عشح ٘ؾبْ
ػالٔت  ٚادغبْ حٛص ٜدسٔبٖ ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب ٚصاست ثٟذاؿت ٞؼتیٓ  ٚایٗ دس حبِیؼت وٝ
تٕبٔی ٔشاوض دسٔب٘ی  ٚثیٕبسػتبٖٞبی ػبصٔبٖ اص ثٛدر ٝغیش دِٚتی ثٛرٛد آٔذٜا٘ذ  ٚثٛ٘ ٝفی حك اِٙبع
تّمی ٔیؿ٘ٛذ  ٚایٗ دسحبِیؼت و ٝایٗ ادغبْ ث ٝضشس ثیٕ ٝؿذٌبٖ  ٚافشادی اػت و ٝػبَٞب دسصذی اص
دسآٔذ حبصُ اص تالؽ خٛد سا ث ٝأب٘ت ث ٝایٗ ػبصٔبٖ ػپشدٜا٘ذ  ٚلبثُ رٕـ ثب ثٛدر ٝػبصٔبٖٞبی دِٚتی
٘بؿی اص دسأذٞبی ٘فتی ٘یؼتٔ .ؼأِ ٝدیٍشی و ٝإٞیت  ٚضشٚست ایٗ تحمیك سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ ثیحجبتی
دس ا٘تنبة ٔذیشاٖ ػبصٔبٖ ٔیثبؿذ و ٝسیـ ٝاصّی ایٗ ٔـىُ ٔذاخّ ٝدِٚتٞب دس اػبػٙبٔ ٝایٗ ػبصٔبٖ
 ٚتنٛیت آییٗ٘بٔٞٝبیی دس استجبط ثب ا٘تنبة ٔذیشاٖ ػبصٔبٖ ٔیثبؿذ .اص ایٗ س ٚثب روش پبسٜای اص
ٔـىالت ػبصٔبٖ پظٞٚؾ حبضش ،ث ٝاسائٔ ٝذِی ثشای تذٚیٗ خظ ٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب
سٚیىشد پؼت ٔذس٘یؼٓ  ٚث ٝتجـ آٖ سؿذ  ٚثبِٙذٌی ػبصٔبٖ  ٚربٔق ٝخٛاٞذ پشداخت.
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ِزا ،ثش اػبع ٔغبِقبت پیـیٗ  ٚدس ٘ؾش داؿتٗ ،سٚیىشد فمال٘یتٔ ،یتٛاٖ ٌفت ،ػیبػتٞبیی وٝ
دِٚت (لٛای ٔزشیٔ ،ٝم ٚ ٝٙٙلضبئی )ٝتذٚیٗ ٔیوٙذ ٔتأحش اص ا٘ٛاؿ فمال٘یتٞبػت .اػ ّٗٙچٟبس ٘ٛؿ
فمال٘یت ٘بْ ٔیثشد و ٝػیبػتٞبی دِٚت سا تحت تأحیش لشاس ٔیدٞذ :التنبدی ،ػیبػی ،لب٘٘ٛی ٚ
فمال٘یت حشفٝای؛ أب ٍ٘بس٘ذ ٜثب ٔغبِق ٝادثیبت ٔذیشیت دِٚتی پیـٟٙبد ٔیوٙذ ؤ ٝیتٛاٖ اص دٛ٘ ٚؿ
فمال٘یت دیٍش ٘یض ػخٗ ٌفت و ٝثش رٛأـ ثـشی حبوٕیت داسد :فمال٘یت اخاللی  ٚدیٙی؛ ثٙبثشایٗ
خظٔـیٞبی دِٚت تحت تأحیش ا٘ٛافی اص فمال٘یتٞبػت.

شکل ( :)1عقالًیتّای هؤثز تز سیاستگذاریّا

ِزا ثب ثشسػی ٔتٔ ٚ ٖٛغبِقبت ٌزؿتٔ ،ٝیتٛاٖ ارفبٖ داؿت و ٝایٗ ٔغبِق ٝاِٚیٗ پظٞٚـی اػت وٝ
دس ساثغ ٝثب خظٔـیٌزاسی ثب سٚیىشد پؼتٔذسٖ دس ایشاٖ ا٘زبْ ٔیؿٛد  ٚثب تٛر ٝثٔ ٝغبِت روشؿذ ٜدس
ثبة فشآیٙذ خظٔـیٌزاسی ٘ ٚمؾ ٌؼتشد ٚ ٜفشاٌیش ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی اص ِحبػ ارتٕبفی ٚ
التنبدی ٔؼئّ ٝاصّی پظٞٚؾ حبضش ایٗ اػت ؤ ٝذَ تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی
ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ چیؼت؟ ٕٞچٙیٗ دس ساػتبی ػؤاَ اصّی ،ػؤاالت فشفی ریُ ٘یض ٔٛسد ثشسػی
لشاس ٔیٌیشد:
1ت ؿشایظ فّی تأحیشٌزاس ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ
وذأٙذ؟
2ت ٚضقیت ؿشایظ فّی ثشای تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ
چٍ ٝ٘ٛاػت؟
3ت ؿشایظ صٔیٝٙای تأحیشٌزاس ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد
پؼتٔذس٘یؼٓ وذأٙذ؟
4ت ٚضقیت ؿشایظ صٔیٝٙای ثشای تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد
پؼتٔذس٘یؼٓ چٍ ٝ٘ٛاػت؟
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5ت ؿشایظ ٔیب٘زی تأحیشٌزاس ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد
پؼتٔذس٘یؼٓ وذأٙذ؟
 6ت ٚضقیت ؿشایظ ٔیب٘زی ثشای تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد
پؼتٔذس٘یؼٓ چٍ ٝ٘ٛاػت؟
7ت ساٞجشدٞبی حبصُ اص تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ
وذأٙذ؟
 8ت ٚضقیت ساٞجشدٞبی حبصُ اص تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد
پؼتٔذس٘یؼٓ چٍ ٝ٘ٛاػت؟
9ت پیبٔذٞبی حبصُ اص تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ
وذأٙذ؟
10ت ٚضقیت پیبٔذٞبی حبصُ اص تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد
پؼتٔذس٘یؼٓ چٍ ٝ٘ٛاػت؟
11ت آیب ؿشایظ فّی ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ تأحیش
داسد؟
12ت آیب ؿشایظ صٔیٝٙای ثش ساٞجشدٞبی حبصُ اص تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب
سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ تأحیش داسد؟
13ت آیب ؿشایظ ٔذاخٌّٝش ثش ساٞجشدٞبی حبصُ اص تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب
سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ تأحیش داسد؟
14ت آیب ساٞجشدٞبی حبصُ اص تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ
ثش پیبٔذٞب تأحیش داسد؟
15ت اٍِٛی تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ چٔ ٝـخنبتی
داسد؟
16ت افتجبس اٍِٛی تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ چ ٝا٘ذاصٜ
اػت؟
اتشار ٍ رٍش
1

پظٞٚؾ حبضش ث ٝسٚؽ تشویجی  ٚاص ٘ٛؿ عشحٞبی تحمیك آٔیخت ٝاوتـبفی اػت؛ ثٙبثشایٗ سٚیىشد
ایٗ پظٞٚؾ تشویجی اص سٚیىشدٞبی ویفی  ٚوٕی (آٔیخت )ٝاػت و ٝدس آٖ اص سٚؽٞبی ویفی ٔمتضی
اصرّٕٔ ٝنبحج ٝاوتـبفی  ... ٚرٟت اػتخشاد ٔؤِفٞٝب ٕٞ ٚچٙیٗ ػٙزٞٝبی پظٞٚؾ اػتفبدٔ ٜیؿٛد ٚ
1- Mixed Methodology

7

هطالعات علَم اجتواعی ایزاى ،سال چهاردهن ،شوارُ پٌجاُ ٍ پٌجن ،سهستاى 6931

اص سٚؽٞبی وّٕی ثشای تأییذ ٔذَ ٔفٟٔٛی ثشآٔذ ٜاص فبص ویفی اػتفبدٔ ٜیؿٛد .اص عشف دیٍش سٚیىشد
پظٞٚـی حبضش آٔیخت ٝاوتـبفی ثٛد ٜاػت .ثٙٔٝؾٛس ا٘زبْ پظٞٚؾ آٔیخت ٝاثتذا دادٜٞبی ویفی رٟت
ٔٛؿىبفی پذیذٛٔ ٜسد ثشسػی ،رٕـآٚسی  ٚػپغ دادٜٞبی وٕی دس رٟت تقییٗ ٘ٛؿ سٚاثظ ٔیبٖ ٔتغیشٞب
ٌشدآٚسی  ٚتحّیُ ٔیؿ٘ٛذ .دس ایٗ تحمیك ،سٚؽ تحّیُ دادٜٞبی ویفی اص سٚؽ وذٌزاسی ثبص ،تِٛیذ
ٔفبٞیٓ اِٚی ،ٝتِٛیذ ٔمِٞٝٛبی فٕذ ،ٜوذٌزاسی ٔحٛسی  ٚاستجبط فّّی ثیٗ ٔمِٞٝٛب ،تقییٗ ٔمِٞٝٛبی
فشآیٙذی ،صٔیٝٙای  ٚفشآیٙذ وذٌزاسی ٌضیٙـی  ٚا٘تخبة  ٚتقییٗ ٔمٞ ِٝٛؼتٔ ٝحٛسی اػتفبد ٜؿذ .پغ
اص ایٗ ٔشحّ ٝثٙٔٝؾٛس تأییذ ٔذَ تذٚیٗؿذ ٜثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی تحمیك وّٕی یقٙی تىٙیه دِفی
پشػـٙبٔٝای ٔجتٙی ثش دادٜٞبی حبصُ اص ٔشحّٝی ویفی سا آصٔ ٖٛوشد ٚ ٜافتجبس  ٚارٕبؿ ٔتخننیٗ ثش
ٔذَ ٔفٟٔٛی پظٞٚؾ سا ٔٛسد ػٙزؾ لشاس ٔیدٞذ .اص عشفی دیٍش اص آ٘زبییو ٝدس تحمیك حبضش ػقی
ؿذ ٜاػت و ٝث ٝثشسػی  ٚتجییٗ اثقبد خظٔـیٌزاسی ثشای ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشدی ٘ٛیٗ
پشداخت ٝؿٛدٔ ،یتٛاٖ ایٗ پظٞٚؾ سا اصِحبػ ٞذف تحمیك اص ٘ٛؿ تحمیمبت وبسثشدی ث ٝؿٕبس آٚسد.
دس ایٗ ٔغبِق ٝثٙٔٝؾٛس تجییٗ دلیكتش ،ثشسػی رٙجٞٝبی ٟ٘فتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ رٙجٞٝبی ٔـبٞذٜپزیش
خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشدی پؼتٔذسٖ  ٚتذٚیٗ ٔذَ اص سٚؽ تحمیك آٔیختٝ
اوتـبفی اػتفبدٔ ٜیٌشدد؛ و ٝث ٝایٗ ٔٙؾٛس دس فبص ا َٚاص ٘ؾشی ٝداد ٜثٙیبد  ٚفبص د ْٚتىٙیه دِفی
اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .اص حیج ٘تیز ٝدس فبص ا َٚیه تحمیك ثٙیبدی  ٚدس فبص د ْٚیه تحمیك وبسثشدی اػت.
ث ش ایٗ اػبع ٘ٛؿ داد ٜتحمیك حبضش دس فبص ا ،َٚاص ٘ٛؿ تحمیمبت ویفی  ٚدس فبص د ْٚیه تحمیك وّٕی
اػت.
ربٔق ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٝآٔبسی دس ثخؾ ویفی پظٞٚؾ ٔذیشاٖ فبِی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ٔ ٚتخننبٖ
دا٘ـٍبٞیٔ ،ذیشاٖ وُ  ٚوّی ٝافشاد داسای تزشث ،ٝصبحت٘ؾشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ؿبغُ دس حٛص ٜسفبٜ
ارتٕبفی ٔیثبؿٙذ .سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی دس پظٞٚؾ حبضش سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٞذفٕٙذ اػت .دس ایٗ سٚؽ
پبی ٝا٘تخبة ٔٛاسد ٕ٘ ٝ٘ٛتٛػظ پظٞٚـٍش ثب تٛر ٝثٞ ٝذفٞبی ٔغبِقٔ ٚ ٝبٞیت تحمیك اػتٛاس اػتِ .زا،
تقذاد ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ا٘تخبةؿذ ٜثشای ٔنبحج ٝثشاثش ٘ 23فش ٔیثبؿذ .رٟت ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ثشای ا٘زبْ
ٔنبحجٞٝبی فٕیك اص سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٞذفٕٙذ ٚ 1تىٙیه ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٌ ِٝٛثشفی 2اػتفبدٔ ٜیؿٛد.
ربٔق ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٝآٔبسی دس فبص د ْٚتىٙیه دِفی ثٝفٛٙاٖ سٚؽ تحمیك حبضش ثٛد ٚ ٜدس تىٙیه دِفی
اغّت سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٞذفٕٙذ ٔٛسد تٛصی ٝاػت ،ثب ایٗ ٚصف ،سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی دس فبص د ْٚپظٞٚؾ
حبضش سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٞذفٕٙذ اػت؛ و ٝثش ایٗ اػبع تقذاد  35پشػـٙبٔ ٝتٛصیـ  ٚاص ایٗ تقذاد 30
تقذاد آٖ فٛدت ٌشدیذ.

1- Purposive
2- Snow ball
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اثضاس رٕـآٚسی اعالفبت دس ایٗ پظٞٚؾ دس فبص أ َٚنبحج ٝفٕیك  ٚدس ٔشحّ ٝد ْٚتىٙیه دِفی
اػت .اثضاس رٕـآٚسی اعالفبت دس ایٗ پظٞٚؾ دس فبص أ َٚنبحج ٝفٕیك ٔیثبؿذ.
دس فبص د ،ْٚپغ اص تقشیف ٔتغیشٞبی فّٕیبتی پظٞٚؾٔ ،ؼتخشد اص ٔشحّ٘ ٝخؼت پظٞٚؾٛ٘ ،ثت ثٝ
آصٔٔ ٖٛذَ ثب اػتفبد ٜاص پشػـٙبٔ ٝتحمیك ثب سٚیىشد پیٕبیؾ اػت .ثشای ػٙزؾ ٔتغیشٞبی ٔذَ دادٜ
ثٙیبد اص پشػـٙبٔ ٝارٕبؿ ثش ٔذَ ثش اػبع ٔؤِفٞٝبیی و ٝاص ٔنبحجٞٝب اػتخشاد ٔیؿٛد اػتفبدٌ ٜشدیذ.
ثذٚ ٖٚرٛد دلت فّٕی ،تحمیك (وٕی یب ویفی) ثیاسصؽ ثٛدٔ ٚ ٜغّٛثیت خٛد سا اص دػت ٔیدٞذ؛
ثٙبثشایٗ دغذغ٘ ٝؼجت ث ٝسٚایی  ٚپبیبیی دس  ٕٝٞؿیٜٞٛبی تحمیك ٔٛسد تٛر ٝپظٞٚـٍشاٖ اػت .ثشای
ػٙزؾ پبیبیی دس ایٗ ٔشحّ ٝاص سٚؽ پبیبیی ثبص آصٔ ٖٛاػتفبد ٜؿذ ٜاػت و٘ ٝتبیذ آٖ دس رذ َٚصیش آٔذٜ
اػت:
جذٍل ( :)1هیشاى درصذ پایایی اس طزیق رٍش کذگذاری هجذد
ردیف

عٌَاى هػاحثِ

تعذاد کل کذّا

تعذاد تَافقات

تعذاد عذم تَافقات

پایایی تاسآسهَى(درغذ)

1

P25

32

14

8

0/87

2

P5

19

9

4

0/94

3

P14

23

10

4

0/86

4

P30

16

7

3

0/87

40

19

0/88

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس رذٔ َٚحبػجٔ ٝیؿٛد تقذاد وُ وذٞب دس فبصّ ٝصٔب٘ی  30سٚص ٜثشاثش  ٚ 90تقذاد
تٛافمبت ثیٗ وذٞب ثشاثش  ٚ 41تقذاد وُ فذْ تٛافمبت ثشاثش  19اػت .ثب ایٗ ٚصف ،پبیبیی ثبص آصٔ ٖٛثشای
ٔنبحجٞٝبی ایٗ تحمیك ثشاثش ثب  88دسصذ اػت و ٝثب تٛر ٝث ٝایٗؤ ٝیضاٖ ایٗ پبیبیی ثیـتش اص 60
دسصذ اػت ثٙبثشایٗ لبثّیت افتٕبد وذٌزاسیٞب ٔٛسد تأییذ اػتٕٞ .چٙیٗ ثشای وؼت اعٕیٙبٖ ثیـتش
ثشای تقییٗ پبیبیی اص فشٔٚ َٛیّیبْ اػىبت اػتفبد ٜؿذ .دسصذ تٛافك ٔیبٖ د ٚوذٌزاس اص عشیك فشَٔٛ
ضشیت پبیبیی اػىبت ٔحبػج ٝؿذ ؤ ٝیضاٖ ضشیت پبیبیی اػىبت ثیؾ اص  80دسصذ اػت ایٗ افذاد
٘ـبٖدٙٞذ ٜاتىبپزیشی ثؼیبس ثبالی وذٌزاسی اػت.
جذٍل ( :)2هحاسثِ ضزیة اسکات
کذ گذاری هحقق دٍم
جوع حاضیِ ای

4

3

2

1

هقَالت اغلی

41

1

2

4

34

1

کذ گذاری

29

3

2

25

1

2

هحَری

53

1

45

3

4

3

55

51

3

1

0

4

155

56

52

33

38

جوع حاضیِ ای
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رٟت اعٕیٙبٖ اص افتٕبدپزیشی ،ا٘تمبَپزیشی  ٚتأییذپزیشی دس ایٗ تحمیك ػقی ؿذ ٜاػت تب تٕبْ
ٔشاحُ ٌ ٚبْ ٞبی ضشٚسی رٟت ا٘زبْ یه تحمیك ویفی اص عشیك ٘ؾشی ٝداد ٜثٙیبد ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌشفتٝ
 ٚسفبیت ؿ٘ٛذ .ث ٙبثش ٘ؾش ا٘ذیـٕٙذاٖ سفبیت ایٗ ٔشاحُ ٔٙزش ث ٝافضایؾ افتٕبدپزیشی ،ا٘تمبَپزیشی ٚ
تأییذپزیشی یه تحم یك داد ٜثٙیبد ؿذ .سفبیت ٔٛاسد فٛق ٔٛرت تحمك سٚایی دس یه تحمیك ویفی
ثبألخص ٘ؾشی ٝثشخبػت ٝاص دادٜٞب ٔیؿٛد و ٝدس پظٞٚؾ حبضش اصُ ثش سفبیت آٖ ثٛد ٜاػت .فال ٜٚثش
الذأبت فٛق ثشای اعٕیٙبٖ اص افتٕبدپزیشی ،ا٘تمبَپزیشی  ٚتأییذپزیشی دادٜٞبی تحمیك اص سٚؽ ثبصثیٙی
افضب اػتفبد ٜؿذ.
دس فبص وٕی ،ثشای ثشسػی سٚایی ٔحتٛایی پشػـٙبٔ ،ٝدس اختیبس اص ٘ 10فش خجشٌبٖ  ٚصبحت٘ؾشاٖ
ٔشثٛع ٝلشاس ٌشفت ٝتب ثش اػبع ٔذَ فبص ا ،َٚػؤاَٞب سا ٔٛسدثشسػی لشاس دٙٞذ ٘ ٚؾشات آ٘بٖ دس رٟت
تحنیُ ٞشچ ٝثٟتش سٚایی اخز  ٚاصالحبت ٔٛسد ٘ؾش صٛست پزیشفت  ٚدسٟ٘بیت پشػـٙبٔٝای ثب تقذاد 61
ػؤاَ و 59 ٝػؤاَ آٖ ثب سٚؽ ِیىشت  ٚثب اسصؽ فذدی  1تب  5ثشای پبػخ ٞش ػؤاَ أتیبصثٙذی ؿذ ٜثٛد،
تٟیٌ ٝشدیذ .پغ اص تأییذ سٚایی ٔحتٛایی اثضاس پظٞٚؾ دس ایٗ تحمیك ثٙٔٝؾٛس اعٕیٙبٖ اص پبیبیی
پشػـٙبٔ ،ٝپشػـٙبٔ ٝثیٗ ٘ 30فش ٔذیشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ٘ؾبست تٛصیـ  ٚضشیت آِفبی وش٘ٚجب آٖ 0/93
ثٝدػت آٔذ و ٝایٗ فذد ٘ـبٖدٙٞذٜی آٖ اػت و ٝپشػـٙبٔٛٔ ٝسداػتفبد ،ٜاص لبثّیت افتٕبد  ٚیب
ثٝفجبستدیٍش اص پبیبیی الصْ ثشخٛسداس ٔیثبؿذ.
سٚؽ تحّیُ دادٜٞب دس ثخؾ ویفی اػتفبد ٜسٚؽ وذٌزاسی ٘ؾشی (ثشٌشفت ٝاص سٚؽ ٘ؾشیٝپشداصی
داد ٜثٙیبٖ) ٔیثبؿذ .تحّیُ دادٜٞبی ثٝدػتآٔذ ٜدس ایٗ پظٞٚؾ ثٝصٛست رذاٌب٘ ٝصٛست ٌشفت؛
ثٝفجبستدیٍش دادٜٞبی ویفی ٘یض ثب اػتفبد ٜاص وذٌزاسی ثبصٔ ،حٛسی  ٚا٘تخبثی دس ٘شْافضاس ٚ Atlas.ti
ّٔضٔٚبت ا٘زبْ ٞش یه اص ایٗ ٔشاحُ ٔٛسد تزضیٚٝتحّیُ لشاس ٌشفت تب دسٟ٘بیت ث ٝؿٙبػبیی فٛأُ
تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ثب سٚیىشد ٘ٛیٗ ٘بئُ ؿذ .پغ اص تذٚیٗ پشػـٙبٔ ٝثشحؼت ٘ؾشی ٝثٝدػتآٔذ ٜثب
اػتفبد ٜاص سٚؽ دِفی ث ٝتقییٗ افتجبس پشػـٙبٔ ٝپشداخت ٝؿذ .دسٟ٘بیت پشػـٙبٔ ٝافتجبس یبفت ٝپخؾؿذٚ ٜ
دادٜٞبی وٕی رٕـآٚسی ؿذ .ثشای تحّیُ دادٜٞبی وّٕی دس ایٗ پظٞٚؾ اص تحّیُ فبّٔی تأییذی ثب
اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس ٕٞ ٚ PLSچٙیٗ  SPSSثشای تقییٗ سٚایی  ٚؿبخصٞبی ٔشوضی  ٚدسصذ ارٕبؿ ثش
ٔذَ اػتفبد ٜؿذ .دس ادأٞ ٝشیه اص سٚؽٞبی تزضی ٚ ٝتحّیُ اعالفبت ثٝصٛست وبُٔ تٛضیح دادٜ
ٔیؿٛد.
یافتِّا

تجشیهوتحلیل دادههای کیفی؛ دس ایٗ فبص تحمیك ثب تزضیٚٝتحّیُ دادٜٞبی حبصُ اص
ٔنبحجٞٝبی فٕیك ٘یٕ ٝػبختبسیبفت ٝثب خجشٌبٖ  ٚصبحت٘ؾشاٖ ػقی ؿذ ٜاػت تب ث ٝاسائٔ ٝذِی ثشای
تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی پشداخت ٝؿٛد .س٘ٚذ تزضیٚٝتحّیُ دادٜٞب دس فبص ویفی دس
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ػٔ ٝشحّ ٝوذٌزاسی ثبصٔ ،حٛسی  ٚا٘تخبثی ا٘زبْ ؿذ ٜاػت .دس ا٘تٟبی ٔشاحُ ػٌٝب٘ ٝوذٌزاسیٔ ،ذَ
ٟ٘بیی ایٗ فبص تحمیك اسائٝؿذ ٜاػت.
بزرسی نتایج حاصل اس یافتههای تحقیق در فاس کیفی؛ دس پبػخ ث ٝػؤاَ اصّی
تحمیك ٔجٙی ثش ایٙىٔ ٝذَ تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ
چیؼت؟ ثبیذ ارفبٖ وشد ؤ ٝذَ داد ٜثٙیبد ٔؼتخشد اص دادٜٞبی تحمیك پبػخ ػؤاَ یبد ؿذٔ ٜیثبؿذ.

پیاهذّا:
ـ جلَگیزی اس ٍرضکستگی ساسهاى
ـ تَسعِی اقتػادی در ًتیجِ تْزٍُری
تاالی ًیزٍی کار
ـ جلَگیزی اس آسیةّای اجتواعی
ـ حفظ کزاهت اًساًی

ضزایط سهیٌِای
ـ عذم ثثات قَاًیي
تغییز قَاًیي تاسًطستگی
تػَیة قَاًیي تاسًطستگی پیص اس هَعذ
جاتجایی اّذاف در تزًاهِ  6 ٍ 5تَسعِ
ـ تذّی اًثاضتِ دٍلتّا
ًاضی اس یاراًِ گزٍُّای خاظ تیوِای
ًاضی اس حق تیوِ پزٍصُ ّای عوزاًی
ـ تػویات غیزکارضٌاسی
تػویوات هذیزاى ساسهاى
تػویوات ًوایٌذگاى هجلس
تػویوات دٍلت
ـ تثذیل ساسهاى تِ اتشار سیاسی
عذم استقالل هالی ساسهاى
عذم استقالل اداری ساسهاى
ـ هطکالت ساختاری
پیچیذگی
رسویت
توزکش

راّثزدّا:
ـ تذٍیي تزًاهِ راّثزدی
تذٍیي تزًاهِّای تلٌذهذت تیص اس  5سالِ
تکارگیزی اغَل ٍ رٍشّای علوی در
تذٍیي تزًاهِّای ساسهاى
ـ لشٍم آهَسش فزاگیز
آهَسش اس هذارس
آهَسش اس طزیق رساًِّا
ـ تثثیت اقتػادی
ـ سزهایِگذاری
ـ اًتػاتات درٍى ساسهاًی
ـ دٍلت الکتزًٍیک
کاّص هزاجعات حضَری تِ ساسهاى
تَجِ تِ اغل سِجاًثِگزایی

IT

ـ قذیویتَدى قاًَى
تػَیة قَاًیي جذیذ
تاسًگزی قَاًیي قذیوی
ـ رٍیکزد اًفعالی تِ هحیط
تیاعتٌایی ساسهاى تِ تحَات تزٍى ساسهاًی

پذیذُهحَری:
خطمشیگذاری با رویکزد پستمدرن
ضزایط هذاخلِگز یا هیاًجی:
ـ فقز فزٌّگ تیوِای
تیتَجْی کارفزهایاى تِ تیوِ
تیتَجْی هطاغل آساد تِ تیوِ
تیتَجْی کارگزاى در سٌَات گذضتِ
ـ قَاًیي سخت تیوِای
تزٍکزاسی اداری
تخطٌاهِّای هتعذد
ـ دخالت دٍلتّا
در قَاًیي
در هٌاتع هالی
در ساختار اداری ٍ اًتػاتات
ـ کاّص اعتواد هزدم
ـ تیثثاتی هذیزاى
دٍراى سهاًی کَتاُ هذیزیت
اًتػاتات سیاسی
ـ کاّص جوعیت فعال کطَر

ضزایط علّی
ـ قاًَى
قاًَى اساسی
قاًَى ًظام جاهع رفاُ اجتواعی
قاًَى تأهیي اجتواعی
قاًَى تزًاهِ پٌجن ٍ ضطن تَسعِ
ـ اًذاسُ ساسهاى
حَسُ اداری
حَسُ درهاًی
 هأهَریت ساسهاىساسهاى تیوِگز
ٍظیفِی اجتواعی
 استقالل ساسهاىاستقالل اداری
استقالل هالی
 هٌاتع اًساًیهذیزاى حزفِای
پشضکاى ٍ پیزاپشضکاى
 سزهایِ ساسهاىاهَال ٍ دارایی ًقذی
اهَال ٍ دارایی غیزًقذی

ًوَدار ( :)1هذل پاراداین کذگذاری هحَری

گام سوم :کذگذاری انتخابی و خلق نظزیه؛ دس ٌشٜٚثٙذی وذٞب ،وذٞبی ٔحٛسی ٔؼتخشد اص
ٔنبحجٞٝب ٌشٜٚثٙذیؿذ ٚ ٜػپغ ٌشٜٞٚبی ایزبدؿذ ٜثب یىذیٍش ٔمبیؼ ٝؿذ٘ذ تب ٌشٜٞٚبی اصّی  ٚاثقبد
11

هطالعات علَم اجتواعی ایزاى ،سال چهاردهن ،شوارُ پٌجاُ ٍ پٌجن ،سهستاى 6931

ٞشیه ؿٙبػبیی  ٚاػتخشاد ٌشد٘ذ .اِجت ٝدس ایٗ ٔشحّٔ ٝشارق ٝث ٝادثیبت ٘ؾشی پظٞٚؾ وٕه صیبدی ثٝ
ٞشچ ٝدلیكتش ؿذٖ ٌشٜٚثٙذیٞب وشد .دس ایٗ پظٞٚؾ ػقی ؿذ ٜثش اػبع ف ٟٓپظٞٚـٍشاٖ اص ٔتٗ
پذیذٛٔ ٜسد ٔغبِق ٝیقٙی حىٕشا٘ی ٔمشساتی ٘ؾبست ثب٘ىی ،چبسچٛة ٔذَ پبسادایٓ ثٝصٛست سٚایتی ثٝ
ؿىُ تشػیٕی ٘ـبٖ داد ٜؿٛد.
قذیویتَدى قاًَى تأهیي

هطکالت ساختاری

تػویوات غیزکارضٌاسی

تثذیل ساسهاى تِ اتشار سیاسی

تذّی اًثاضتِ دٍلتّا

تیثثاتی قَاًیي

اجتواعی
تشرگتزیي ساسهاى درهاًی

قاًَى اساسی ٍ قاًَى ًظام جاهع

الشام قاًَى تِ فزاگیز تَدى تیوِّای

ضزکت ّای سزهایِگذاری

اجتواعی
خطهطیگذاری تا رٍیکزد پست هذرى

تیثثاتی هذیزاى ،دخالت دٍلتّا ،کاّص اعتواد هزدم

قَاًیي سخت ،فقز فزٌّگ تیوِای

حزکت تِ سوت ضفافیت هالی ٍ پاسخگَیی اجتواعی

اًتػاتات درٍى ساسهانی

سزهایِگذاری در جْت تَسعِ اقتػادی

کستزش  ٍ ITدٍلت الکتزًٍیک

آهَسش فزاکیز تیوِ در کتة درسی،

تذٍیي تزًاهِ ّای راّثزدی تا هثاًی
علوی ،کاّص ًزخ تَرم

اًتػاب هذیزاى اس داخل ساسهاى

تْزٍُری تاالی ًیزٍی کار

هاًع اس ٍرضکستگی ساسهاىضذى

تَجِ تِ اغل سِ جاًثِ گزایی

حفظ ضأى ٍ کزاهت اًساًی

تذٍیي خط هطی تا رٍیکزد پست هذرى

ًوَدار ( :)2چارچَب هذل پاراداین
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قذیویتَدى قاًَى تأهیي

هطکالت ساختاری

تػویوات غیزکارضٌاسی

تثذیل ساسهاى تثِ اتشار سیاسی

تذّی اًثاضتِ دٍلتّا

تیثثاتی قَاًیي

اجتواعی
تشرگتزیي ساسهاى درهاًی

قاًَى اساسی ٍ قاًَى ًظام جاهع

الزام قانون به فراگیر بودن بیمههای اجتماعی

ضزکتّای سزهایِگذاری

خطهطیگذاری تا رٍیکزد پست هذرى

قَاًیي سخت ،فقز فزٌّگ تیوِای

تیثثاتی هذیزاى ،دخالت دٍلتّا ،کاّص اعتواد هزدم
حزکت تِ سوت ضفافیت هالی ٍ پاسخگَیی اجتواعی

اًتػاتات درٍى ساسهاًی

سزهایِگذاری در جْت تَسعِ اقتػادی

کستزش  ٍ ITدٍلت الکتزًٍیک

آهَسش فزاکیز تیوِ در کتة درسی

تذٍیي تزًاهِّای راّثزدی تا هثاًی علوی ،کاّص
ًزخ تَرم

تَجِ تِ اغل سِ جاًثِ گزایی

اًتعاب هدیزاى اس داخل

ساسهاى
تْزٍُری تاالی ًیزٍی کار

هاًع اس ٍرضکستگی ساسهاى ضذى

حفظ ضأى ٍ کزاهت اًساًی

جلَگیزی اس آسیةّای اجتواعی

تَسعِ اقتػادی

ًوَدار ( :)3هذل دادُ تٌیاد تذٍیي خطهشیگذاری تا رٍیکزد پستهذرى ـ هذل هشزٍح

دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفی :ؿشایظ فّی تأحیشٌزاس ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب
سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ وذأٙذ؟
ثبیذ پبػخ داد ثش اػبع ٔنبحجٞٝبی ا٘زبْ ؿذٔ ٚ ٜغبِقٔ ٝت ٖٛتخننی ٔشتجظ ثب ادثیبت
خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ٘ ٚتبیذ حبصُ اص وذٌزاسی ٔحٛسی :پـتٛا٘ ٝلب٘٘ٛی ،ا٘ذاصٜ
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ػبصٔبٖٔ ،أٔٛسیت ػبصٔبٖ ،اػتمالَٙٔ ،بثـ ا٘ؼب٘ی  ٚػشٔبی ٝػبصٔبٖ ثٝفٛٙاٖ صیش ؿبخصٞبی ؿشایظ
فّی ثٝدػت آٔذ٘ذ.
دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفی :ؿشایظ صٔیٝٙای تأحیشٌزاس ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی
ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ وذأٙذ؟
ثبیذ پبػخ داد ثش اػبع ٔنبحجٞٝبی ا٘زبْ ؿذٔ ٚ ٜغبِقٔ ٝت ٖٛتخننی ٔشتجظ ثب ادثیبت
خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ٘ ٚتبیذ حبصُ اص وذٌزاسی ٔحٛسی :فذْ حجبت لٛا٘یٗ ،ثذٞی
ا٘جبؿت ٝدِٚتٞب ث ٝػبصٔبٖ ت .ا ،تنٕیٕبت غیش وبسؿٙبػی ،تّمی اص ػبصٔبٖ ثٝفٛٙاٖ اثضاسی ػیبػی،
ٔـىالت ػبختبسی ػبصٔبٖ ،لذیٕی ثٛدٖ لٛا٘یٗ  ٚسٚیىشد ا٘فقبِی ثٔ ٝحیظ ػبصٔبٖ ثٝفٛٙاٖ صیش
ؿبخصٞبی ؿشایظ صٔیٝٙای ثٝدػت آٔذ٘ذ.
دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفی :ؿشایظ ٔیب٘زی تأحیشٌزاس ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی
ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ وذأٙذ؟
ثبیذ پبػخ داد ثش اػبع ٔنبحجٞٝبی ا٘زبْ ؿذٔ ٚ ٜغبِقٔ ٝت ٖٛتخننی ٔشتجظ ثب ادثیبت
خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ٘ ٚتبیذ حبصُ اص وذٌزاسی ٔحٛسی :فمش فش ًٙٞثیٕٝای ،لٛا٘یٗ
خـه  ٚغیش ٔٙقغف ،دخبِت دِٚتٞب دس أٛس ػبصٔبٖ ،وبٞؾ افتٕبد ربٔق٘ ٝؼجت ث ٝػبصٔبٖ  ٚوبٞؾ
رٕقیت فقبَ دس ػبَٞبی آتی ثٝفٛٙاٖ صیش ؿبخصٞبی ؿشایظ ٔذاخٌّٝش (ٔیب٘زی) ثٝدػت آٔذ٘ذ.
دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفی :ساٞجشدٞبی حبصُ اص تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب
سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ وذأٙذ؟
ثبیذ پبػخ داد ثش اػبع ٔنبحجٞٝبی ا٘زبْ ؿذٔ ٚ ٜغبِقٔ ٝت ٖٛتخننی ٔشتجظ ثب ادثیبت
خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ٘ ٚتبیذ حبصُ اص وذٌزاسی ٔحٛسیِ :ض ْٚتذٚیٗ ثش٘بٔ ٝساٞجشدی
ربٔـ ،آٔٛصؽ ٍٕٞب٘ی فش ًٙٞثیٕ ،ٝحجبت التنبدیِ ،ض ْٚػشٔبیٌٝزاسی اصِٛی ػبصٔبٖ ت.ا ،سفبیت
ا٘تنبثبت دسٖٚػبصٔب٘ی ،تٛر ٝث ٝثحج دِٚت اِىتش٘ٚیهِ ،ض ْٚتٛر ٝثٔ ٝم ِٝٛدِٚت اِىتش٘ٚیه  ٚؿفبفیت
ٔبِی ثٝفٛٙاٖ صیش ؿبخصٞبی ساٞجشدٞب ثٝدػت آٔذ٘ذ.
دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفی :پیبٔذٞبی حبصُ اص تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب
سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ وذأٙذ؟
ثبیذ پبػخ داد ثش اػبع ٔنبحجٞٝبی ا٘زبْ ؿذٔ ٚ ٜغبِقٔ ٝت ٖٛتخننی ٔشتجظ ثب ادثیبت
خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ٘ ٚتبیذ حبصُ اص وذٌزاسی ٔحٛسی :پیـٍیشی اص ٚسؿىؼتٍی
ػبصٔبٖ ت.ا  ٚتٛػق ٝالتنبدی ،وبٞؾ آػیتٞبی ارتٕبفی  ٚحفؼ وشأت  ٚؿأٖ ا٘ؼب٘ی ثٝفٛٙاٖ صیش
ؿبخصٞبی ٘بؿی اص پیبٔذٞب ثٝدػت آٔذ٘ذ.
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جذٍل ( :)3هفاّین ٍ هقَلِّای هزتثط تا پیاهذّا
هقَلِ اصلی

هقَلِ فزعی

هفاّین (کذگذاری تاس)

جلَگیزی اس ٍرضکستگی ساسهاى

جلَگیزی اس ٍرضکستگی ساسهاى

جلَگیزی اس ٍرضکستگی ساسهاى

تَسعِ

اقتصادی

رضذ ٍ ضکَفایی اقتصادی ٍ کوک تِ تَلیذ هلی

کاّص آسیة اجتواعی

آسیةّای اجتواعی

کاّص تیکاری ٍ فقز ٍ درًتیجِ کاّص آسیةّای اجتواعی

حفظ کزاهت اًساًی

تَجِ تِ کزاهت ٍ ضأى اًساًی

رضایتوٌذی ارتابرجَع ٍ تاسًطستگاى ساسهاى در صَرت تَجِ تِ جایگاُ ٍ ضأى تاالی اًساى

ًوَدار ( :)4هذل پاراداین کذگذاری هحَری :خطهشیگذاری تا رٍیکزد پستهذرى خزٍجی ًزمافشار Atlas.ti

فبص دٔ :ْٚشحّ ٝوٕی
تزضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞبی وٕی
دس ایٗ فبص تحمیك ث ٝسٚؽ دِفی ارٕبؿ  ٚتزضیٚٝتحّیُ دادٜٞبی حبصُ اص پشػـٙبٔ( ٝارٕبؿ) ثب
خجشٌبٖ  ٚصبحت٘ؾشاٖ ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ػقی ؿذ ٜاػت تب ارٕبؿ صبحت٘ؾشاٖ سا پیشأ ٖٛاٍِٛی
خظٔـی ٌزاسی ٘ٛیٗ و ٝدس فبص ا َٚتحمیك ثشسػی ؿٛد .دس تحمیك حبضش ٔیضاٖ ارٕبؿ سا دسصذ ثبالی
 ٚ 0/60یب ثیـتشیٗ ٔیضاٖ فشاٚا٘ی (ٔذ) ثشای ٔمیبع ٔٛافمٓ  ٚیب وبٔالً ٔٛافمٓ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
٘تبیذ ٔشثٛط ث ٝثشسػی دسصذ ارٕبؿ ثش ؿبخصٞبی فٛأُ فّی ،صٔیٝٙایٔ ،ذاخٌّٝش  ٚساٞجشدٞب ٚ
پیبٔذٞب ث ٝؿشح رذا َٚریُ ٔیثبؿذ:
یبفتٞٝبی تٛصیفی ٔتغیش ؿشایظ فّی:
دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفیٚ :ضقیت ؿشایظ فّی ثشای تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی
ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ چٍ ٝ٘ٛاػت؟
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ثبیذ ٌفت ثش اػبع ٘تبیذ حبصُ اص پشػـٙبٔ ٝفبص د ْٚتحمیك  ٚتحّیُ پبػخٞب ٚضقیت ؿبخص
ؿشایظ فّی  ٚصیش ؿبخصٞبی آٖ ث ٝؿشح رذ َٚریُ ٔیثبؿذ.
جذٍل ( )4تَصیف هتغیزّای شزایط علی
هقَلِّای فزعی

تعذاد

حذاقل

حذاکثز

هیاًگیي

اًحزاف هعیار

ٍاریاًس

پطتَاًِ قاًًَی

33

3

5

46 ،4

57 ،3

326 ،3

اًذاسُ ساسهاى

33

2

5

7 ،3

79 ،3

63 ،3

هأهَریت ساسهاى

33

2

5

8 ،3

88 ،3

786 ،3

استقالل

33

3

5

8 ،4

63 ،3

439 ،3

هٌاتع اًساًی

33

2

5

73 ،3

73 ،3

547 ،3

سزهایِ ساسهاى

33

2

5

8 ،3

88 ،3

786 ،3

تعذاد

33

یبفتٞٝبی حبصُ اص دادٜٞبی وٕی ثشای ؿبخص ؿشایظ فّی (فشاٚا٘ی):
یبفتٞٝب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ،صبحت٘ؾشاٖ ثش سٚی ؿشایظ فّی  ٚصیشؿبخصٞبی آٖ ثٝعٛسوّی  %37وبٔالً
ٔٛافمٓ ٛٔ %53 ٚافك ثٛد ٚ ٜصیش ؿبخص پـتٛا٘ ٝلب٘٘ٛی ثب  ،%5 ،54ا٘ذاص ٜػبصٔبٖ ٔ ٚ %57أٔٛسیت
ػبصٔبٖ ثب ٛٔ %55سد  ٚاػتمالَ ػبصٔبٖ ثب  ٚ %5 ،53اػتمالَ ػبصٔبٖ ثب ٙٔ ٚ %5 ،55بثـ ا٘ؼب٘ی ثب %55
 ٚػشٔبی ٝػبصٔبٖ ثب ٛٔ %47افمت صبحت٘ؾشاٖ ثٛد ٜاػت .دسٚالـ  %90پبػخٍٛیبٖ ثش سٚی ؿشایظ فّی
ٔذَ حبصُ اص فبص ا( َٚویفی) تحمیك ارٕبؿ داؿتٝا٘ذ.
یبفتٞٝبی تٛصیفی ٔتغیش ؿشایظ صٔیٝٙای:
دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفیٚ :ضقیت ؿشایظ صٔیٝٙای ثشای تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ
ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ چٍ ٝ٘ٛاػت؟
ثبیذ ٌفت ثش اػبع ٘تبیذ حبصُ اص پشػـٙبٔ ٝفبص د ْٚتحمیك  ٚتحّیُ پبػخٞب ٚضقیت ؿبخص
ؿشایظ فّی  ٚصیش ؿبخصٞبی آٖ ث ٝؿشح رذ َٚریُ ٔیثبؿذ.
جذٍل ( :)5تَصیف هتغیزّای شزایط سهیٌِای
ضاخص

تعذاد

حذاقل

حذاکثز

هیاًگیي

اًحزاف هعیار

ٍاریاًس

عذم ثثات قَاًیي

33

2

5

3772

3779

3763

تذّی اًثاضتِ

33

2

5

3773

3773

3754

تصویوات غیز کارضٌاسی

33

1

5

3756

1737

1715

اتشار سیاسی

33

3

5

4726

3782

3768

ساختار ساسهاًی

33

3

5

4733

3761

3736

قذیوی تَدى قَاًیي

33

3

5

4716

3779

3762

رٍیکزد اًفعالی

33

2

5

3773

3779

3764

تعذاد

33
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یبفتٞٝبی حبصُ اص دادٜٞبی وٕی ثشای ؿبخص ؿشایظ صٔیٝٙای:
یبفتٞٝب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ،صبحت٘ؾشاٖ ثش س ٚؿشایظ صٔیٝٙای  ٚصیشؿبخصٞبی آٖ ثٝعٛسوّی %36
وبٔالً ٔٛافمٓ ٛٔ %52 ٚافك ثٛد ٚ ٜصیش ؿبخص فذْ حجبت لٛا٘یٗ ثب  ،%49ثذٞی دِٚتٞب  ،%53تنٕیٕبت
غیش وبسؿٙبػی ثب  ،%49اثضاس ػیبػی ثب ٔ ٚ %54ـىالت ػبختبسی ثب  ٚ %5 ،50لذیٕی ثٛدٖ لٛا٘یٗ ثب
 ٚ %53سٚیىشد ا٘فقبِی ثٔ ٝحیظ ثب ٛٔ %54سد ٔٛافمت صبحت٘ؾشاٖ ثٛد ٜاػت .دسٚالـ  %88پبػخٍٛیبٖ
ثش سٚی ؿشایظ صٔیٝٙای ٔذَ حبصُ اص فبص ا( َٚویفی) تحمیك ارٕبؿ (وبٔالً ٔٛافمٓٛٔ ،افمٓ) داؿتٝا٘ذ.
یبفتٞٝبی تٛصیفی ٔتغیش ؿشایظ ٔذاخٌّٝش:
دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفیٚ :ضقیت ؿشایظ ٔذاخٌّٝش ثشای تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ
ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ چٍ ٝ٘ٛاػت؟
ثبیذ ٌفت ثش اػبع ٘تبیذ حبصُ اص پشػـٙبٔ ٝفبص د ْٚتحمیك  ٚتحّیُ پبػخٞب ٚضقیت ؿبخص
ؿشایظ ٔذاخٌّٝش  ٚصیش ؿبخصٞبی آٖ ث ٝؿشح رذ َٚریُ ٔیثبؿذ.
جذٍل ( :)6تَصیف هتغیزّای شزایط هذاخلِگز
ضاخص

تعذاد

حذاقل

حذاکثز

هیاًگیي

اًحزاف هعیار

ٍاریاًس

فزٌّگ تیوِای

33

3

5

4733

3761

377

قَاًیي خطک

33

2

5

3775

3779

3754

دخالت دٍلتّا

33

2

5

3774

3771

3765

اعتواد

33

2

5

4718

3779

3779

ثثات هذیزاى

33

1

5

3754

1737

1715

جوعیت فعال

33

3

5

4723

3784

3769

تعذاد

33

یبفتٞٝبی حبصُ اص دادٜٞبی وٕی ثشای ؿبخص ؿشایظ ٔذاخٌّٝش یب ٔیب٘زی:
یبفتٞٝب ٘ـبٖ داد ،صبحت٘ؾشاٖ ثش سٚی ؿشایظ ٔذاخٌّٝش یب ٔیب٘زی  ٚصیشؿبخصٞبی آٖ ثٝعٛسوّی
 %39وبٔالً ٔٛافمٓ ٛٔ %54 ٚافك ثٛد ٚ ٜصیش ؿبخص فش ًٙٞثیٕٝای ثب  ٚ %53لٛا٘یٗ ثیٕٝای ثب ٚ %55
دخبِت دِٚتٞب  ٚ %55افتٕبد ٔشدْ ثب  ٚ %55ثیحجبتی ٔذیشاٖ ثب  ٚ %55وبٞؾ رٕقیت فقبَ دس آیٙذ ٜثب
ٛٔ %55افمت صبحت٘ؾشاٖ ثٛد ٜاػت .دسٚالـ  %93پبػخٍٛیبٖ ثش سٚی ؿشایظ ٔذاخٌّٝش یب ٔیب٘زی ٔذَ
حبصُ اص فبص ا( َٚویفی) تحمیك ارٕبؿ (وبٔالً ٔٛافمٓٛٔ ،افمٓ) داؿتٝا٘ذ.
یبفتٞٝبی تٛصیفی ؿبخص ساٞجشدٞب:
دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفیٚ :ضقیت ؿبخص ساٞجشدٞب ثشای تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ
ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ چٍ ٝ٘ٛاػت؟
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ثبیذ ٌفت ثش اػبع ٘تبیذ حبصُ اص پشػـٙبٔ ٝفبص د ْٚتحمیك  ٚتحّیُ پبػخٞب ٚضقیت ؿبخص
ساٞجشدٞب  ٚصیش ؿبخصٞبی آٖ ث ٝؿشح رذ َٚریُ ٔیثبؿذ.
جذٍل ( :)7تَصیف هتغیزّای راّثزد
ضاخص

تعذاد

حذاقل

حذاکثز

هیاًگیي

اًحزاف هعیار

ٍاریاًس

تذٍیي تزًاهِ راّثزدی

33

3

5

46 ،4

57 ،3

326 ،3

آهَسش فزٌّگ تیوِ

33

2

5

7 ،3

79 ،3

63 ،3

تثثیت اقتصادی

33

2

5

8 ،3

88 ،3

786 ،3

سزهایِگذاری

33

3

5

8 ،4

63 ،3

439 ،3

اًتصاتات

33

2

5

73 ،3

73 ،3

547 ،3

دٍلت الکتزًٍیک

33

2

5

8 ،3

88 ،3

786 ،3

اصل سِجاًثِگزایی

33

3

5

8 ،4

63 ،3

439 ،3

ضفافیت

33

2

5

73 ،3

73 ،3

547 ،3

تعذاد

33

یبفتٞٝبی حبصُ اص دادٜٞبی وٕی ثشای ؿبخص ساٞجشدٞب:
یبفتٞٝب ٘ـبٖ داد ،صبحت٘ؾشاٖ ثش سٚی ساٞجشدٞب ثٝعٛسوّی  %35وبٔالً ٔٛافمٓ ٛٔ %57 ٚافك
ثٛدٜا٘ذ .دسٚالـ  %92پبػخٍٛیبٖ ثش سٚی ساٞجشدٞبی ٔذَ حبصُ اص فبص ا( َٚویفی) تحمیك ارٕبؿ (وبٔالً
ٔٛافمٓٛٔ ،افمٓ) داؿتٝا٘ذ.
یبفتٞٝبی تٛصیفی ؿبخص پیبٔذٞب
دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفیٚ :ضقیت ؿبخص پیبٔذٞب ثشای تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ
ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ چٍ ٝ٘ٛاػت؟
ثبیذ ٌفت ثش اػبع ٘تبیذ حبصُ اص پشػـٙبٔ ٝفبص د ْٚتحمیك  ٚتحّیُ پبػخٞب ٚضقیت ؿبخص
پیبٔذٞب  ٚصیش ؿبخصٞبی آٖ ث ٝؿشح رذ َٚریُ ٔیثبؿذ.
جذٍل ( :)8تَصیف هتغیزّای شزایط پیاهذّا
تعذاد

حذاقل

حذاکثز

هیاًگیي

اًحزاف هعیار

ٍاریاًس

پیاهذّا

33

3

5

4746

37571

37326

تعذاد

33

یبفتٞٝبی حبصُ اص دادٜٞبی وٕی ثشای ؿبخص پیبٔذٞب
یبفتٞٝب ٘ـبٖ داد ،صبحت٘ؾشاٖ ثش سٚی پیبٔذٞب  ٚصیشؿبخصٞبی آٖ ثٝعٛسوّی  %38وبٔالً ٔٛافمٓ ٚ
ٛٔ %56افك ثٛد ٚ ٜدسٚالـ  %94پبػخٍٛیبٖ ثش سٚی پیبٔذٞبی ٔذَ حبصُ اص فبص ا( َٚویفی) تحمیك
ارٕبؿ (وبٔالً ٔٛافمٓٛٔ ،افمٓ) داؿتٝا٘ذ.
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یبفتٞٝبی حبصُ اص دادٜٞبی وٕی ثشای ٔذَ ٟ٘بیی داد ٜثٙیبد ت اسائٔ ٝذَ تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ
تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ
د ٚػؤاَ اص پشػـٙبٔ ٝارٕبؿ وّی  ٚثبص ٔجٙی ثش تأییذ وّی ٔذَ  ٚتقٕیٓ آٖ ثشای ٟ٘بدٞبی ٘بؽش ٔٛسد
ثبصخٛس لشاس ٌشفت .دس ریُ ث ٝثشسػی ٘ؾش صبحت٘ؾشاٖ پیشأ ٖٛایٗ د ٚػؤاَ پشداختٔ ٝیؿٛد:
پیشأ ٖٛایٗ ػؤاَ و ٝآیب أٍِ ٚ ٛذَ تحمیك سا ثٝعٛسوّی تأییذ ٔیٕ٘بیٙذ؟ تٕبٔی صبحت٘ؾشاٖ پبػخ
ثّی سا اسائ ٝدادٜا٘ذ  ٚتٛضیحی ٔجٙی ثش ٘مذ  ٚیب اصالح آٖ اسائٕٛٙ٘ ٝد٘ذ.
دس ساثغ ٝثب ایٗو ٝآیب ٔیتٛاٖ أٍِ ٚ ٛذَ تحمیك سا ثٝفٛٙاٖ اٍِٛی تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ثب
سٚیىشدی ٘ٛیٗ دس ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی پیـٟٙبد ٕ٘ٛد؟ دس پبػخ ث ٝایٗ ػؤاَ  ٕٝٞصبحت٘ؾشاٖ ایٗ
اٍِ ٛسا لبثُتقٕیٓ ث٘ ٝبؽشاٖ ثخؾ ثیٕٟ٘ ٚ ٝبدٞبی ٔـبث ٝدا٘ؼتٝا٘ذ (وّی٘ ٝبؽشاٖ ثخؾ ثیِٕٚ )ٝیىٗ
ثشای تقٕیٓ ث ٝػبیش حٛصٜٞب ،ساٞجشدٞب سا ٘یبصٔٙذ ثشسػی ثیـتش ٔ ٚختص ٞش حٛص ٜدا٘ؼتٙذ.
آصٔٔ ٖٛذَ تحمیك تٛػظ ٔذَػبصی ٔقبدالت ػبختبسی ثب اػتفبد ٜاص
ثٙٔٝؾٛس ثشسػی احشات ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ تحمیك (ؿشایظ فّّی ،ؿشایظ صٔیٝٙای  ٚؿشایظ ٔذاخٌّٝش) ثش
ٔتغیشٞبی ٚاثؼتٔ ٚ ٝیب٘زی تحمیك (ساٞجشد  ٚپیبٔذٞب) یه ٔذَ فشضی ثش اػبع ٘تبیذ حبصُ اص فبص اَٚ
تحمیك ،عشاحی ؿذ ٜاػت .اصایٗس ،ٚدس ایٗ تحمیك ثشای پبػخ ث ٝػؤاالت  14 ،13 ،12 ،11اص ٔذَ
ٔقبدالت ػبختبسی  ٚثٝعٛس اخص تحّیُ ٔؼیش اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
دس تحمیك حبضش ث ٝدِیُ ٚرٛد ٔتغیشٞبی ٔؼتمُٚ ،اثؼتٔ ٚ ٝىٔ ٖٛٙختّف ٕٞ ٚچٙیٗ ٔذَ
پیـٟٙبدی چٙذ ٔتغیش ،ٜاػتفبد ٜاص سٚؽ ٔقبدالت ػبختبسی ثٝفٛٙاٖ سٚؽ آٔبسی ثشٌضیذ ٜؿذ.
ثشای ارشای ٔذَ ٔقبدالت ػبختبسی سٚؽٞبی ٔتٛٙفی ٚرٛد داس٘ذ و ٝیىی اص رذیذتشیٗ سٚیىشدٞب
دس ٔذَ ٔقبدالت ػبختبسی سٚؽ حذالُ ٔشثقبت رضئی اػت .ایٗ سٚؽ ٔذَ ٔقبدِ ٝػبختبسی ٚاسیب٘غ
ٔحٛس ،صٔب٘ی و ٝثشای ٞش ػبص ٜتقذاد ٔتغیش صیبد  ٚیب حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛوٓ  ٚیب ػبصٜای اص ٘ٛؿ  Formativeدس
ٔذَ ٔفٟٔٛی ٚرٛد داسد ،ثؼیبس ٔٙبػت ٔیثبؿذ ٘ ٚتبیزی ٔـبثِ ٝیضسَ ثشای تخٕیٗ ٔذَ ایزبد ٔیوٙذ.
PLS

19

هطالعات علَم اجتواعی ایزاى ،سال چهاردهن ،شوارُ پٌجاُ ٍ پٌجن ،سهستاى 6931

ًوَدار ( :)5هذل ساختاری تحقیق (تخویي استاًذارد ٍ ضزایة هعٌاداری)

رذ )9( َٚتبئیذ یب سد سٚاثظ فّت ٔ ٚقِّٛی سا دس ثٝعٛس خالص٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ:
جذٍل ( :)9تزرسی ًتایج رٍاتط علت ٍ هعلَلی
هیشاى تأثیز

هعٌاداری

تائیذ یا رد

(تخویي استاًذارد)

()T-VALUE

رٍاتط

رٍاتط علّی
1ـتأثیز ضزایط علّی تز راّثزد

3/235

2/473

تائیذ

2ـتأثیز ضزایط سهیٌِای تز راّثزد

3/441

3/493

تائیذ

3ـتأثیز ضزایط هذاخلِای تز راّثزد

3/317

3/587

تائیذ

4ـتأثیز راّثزد تز پیاهذّا

3/637

4/773

تائیذ

دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفی :آیب ؿشایظ فّی ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد
پؼتٔذس٘یؼٓ تأحیش داسد؟
ثبیذ پبػخ داد ثش اػبع ٔقبدالت ػبختبسی خشٚری ٘شْافضاس ٕٞبٖعٛس و ٝدس رذٔ 10 َٚـبٞذٜ
ٔیؿٛد ؿشایظ فّی ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ تأحیش داسد.
جذٍل ( :)11تزرسی ًتایج رٍاتط علت ٍ هعلَلی شزایط علی ٍ راّثزد
رٍاتط علّی
1ـ تأثیز ضزایط علّی تز راّثزد

هیشاى تأثیز

هعٌاداری

تائیذ یا رد

(تخویي استاًذارد)

()T-VALUE

رٍاتط

3/235

2/473

تائیذ

دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفی :آیب ؿشایظ صٔیٝٙای ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب
سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ تأحیش داسد؟
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ثبیذ پبػخ داد ثش اػبع ٔقبدالت ػبختبسی خشٚری ٘شْافضاس ٕٞبٖعٛس و ٝدس رذٔ11 َٚـبٞذٜ
ٔیؿٛد ؿشایظ صٔیٝٙای ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ تأحیش
داسد.
جذٍل ( :)11تزرسی ًتایج رٍاتط علت ٍ هعلَلی شزایط سهیٌِای ٍ راّثزد
رٍاتط علّی
2ـتأثیز ضزایط سهیٌِای تز راّثزد

هیشاى تأثیز

هعٌاداری

تائیذ یا رد

(تخویي استاًذارد)

()T-VALUE

رٍاتط

3/441

3/493

تائیذ

دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفی :آیب ؿشایظ ٔذاخٌّٝش ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب
سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ تأحیش داسد؟
ثبیذ پبػخ داد ثش اػبع ٔقبدالت ػبختبسی خشٚری ٘شْافضاس ٕٞبٖعٛس و ٝدس رذٔ 12 َٚـبٞذٜ
ٔیؿٛد ؿشایظ ٔذاخٌّٝش ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ تأحیش
داسد.
جذٍل ( :)12تزرسی ًتایج رٍاتط علت ٍ هعلَلی شزایط هذاخلِای ٍ راّثزد
رٍاتط علّی
3ـتأثیز ضزایط هذاخلِای تز راّثزد

هیشاى تأثیز

هعٌاداری

تائیذ یا رد

(تخویي استاًذارد)

()T-VALUE

رٍاتط

3/317

3/587

تائیذ

دس پبػخ ث ٝػؤاَ فشفی :آیب ساٞجشدٞب ثش تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد
پؼتٔذس٘یؼٓ ثش پیبٔذٞب تأحیش داسد؟
ثبیذ پبػخ داد ثش اػبع ٔقبدالت ػبختبسی خشٚری ٘شْافضاس ٕٞبٖعٛس و ٝدس رذٔ13 َٚـبٞذٜ
ٔیؿٛد ساٞجشدٞبی حبصُ اص تذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ػبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبفی ثب سٚیىشد پؼتٔذس٘یؼٓ ثش
پیبٔذٞب تأحیش داسد.
جذٍل ( :)13تزرسی ًتایج رٍاتط علت ٍ هعلَلی راّثزد ٍ پیاهذّا
رٍاتط علّی
4ـتأثیز راّثزد تز پیاهذّا

هیشاى تأثیز

هعٌاداری

تائیذ یا رد

(تخویي استاًذارد)

()T-VALUE

رٍاتط

3/637

4/773

تائیذ

تحّیُ فبّٔی تأییذی (ٔذَ ا٘ذاصٌٜیشی)
ثب تٛر ٝث ٝرذا 14 َٚاِی ٔ 18یتٛاٖ ثبسٞبی فبّٔی ٞش یه اص ٌٛیٞٝب  ٚؿبخصٞب سا ثشای ٞش یه
اص اثقبد ٔذَ تحمیك ٔـبٞذٕٛ٘ ٜد.
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ٕٞبٖعٛس و٘ ٝتبیذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ تٕبٔی ثبسٞبی فبّٔی ثضسيتش اص ٞ 0/5ؼتٙذ و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜسٚایی
اص ٘ٛؿ ٍٕٞشا اػت ( .)Straub, 1989; Chin,1998رذٔ 14 َٚقٙبداسی ضشایت  ٚپبسأتشٞبی ثٝدػتآٔذٜ
ٔذَ ا٘ذاصٌٜیشی ٞش یه اص اثقبد ٔذَ تحمیك سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝتٕبٔی ضشایت ثٝدػتآٔذٔ ٜقٙبداس
ؿذٜا٘ذٔ .مبدیش آصٔٔ ٖٛقٙبداسی ثضسيتش اص  1.96یب وٛچهتش اص 1.96ت ٘ـبٖدٙٞذٔ ٜقٙبداسی ثٛدٖ سٚاثظ
اػتٔ .جٙبی تبئیذ یب سد ؿذٖ فشضیبت (ٔقٙبداسی سٚاثظ) ثشسػی ٔذَ دس حبِت ضشایت ٔقٙبداسی اػت .دس
ػغح خغبی  ٚ 0.05آصٔ ٖٛدٚعشف( ٝپیؾفشض ٘شٔبَ) ٔمبدیش ثحشا٘ی افذاد 1.96 ٚ 1.96ت ٔیثبؿٙذ.
چٙب٘چ ٝضشایت ٔقٙبداسی ثیـتش اص  ٚ 1.96یب وٛچهتش اص 1.96ت ثبؿٙذ فشض صفش سد  ٚفشض یه یقٙی
ٚرٛد استجبط ٔقٙبداسی تبئیذ ٔیؿٛد٘ .تبیذ تحّیُ فبّٔی تبئیذی  ٚسٚایی ٍٕٞشا سا ث ٝتفىیه ٞش ٔتغیش دس
رذ 14 َٚاِی ٘ 19ـبٖ دادٔ ٜی ؿٛد .دس ادأ ٝث ٝتجییٗ ٞش یه اص اثقبد ٔذَ پشداختٔ ٝیؿٛد.
تحّیُ فبّٔی تبئیذی ٞش یه اص اثقبد ٔذَ تحمیك
٘تبیذ تحّیُ فبّٔی تبئیذی  ٚسٚایی ٍٕٞشا ثشای ؿشایظ فّی سا ث ٝتفىیه ٞش ٔتغیش دس رذ14 َٚ
٘ـبٖ دادٔ ٜیؿٛدٕٞ .بٖعٛس و٘ ٝتبیذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ تٕبٔی ثبسٞبی فبّٔی ثضسيتش اص ٞ 0/5ؼتٙذ وٝ
٘ـبٖدٙٞذ ٜسٚایی اص ٘ٛؿ ٍٕٞشا اػت ( .)Straub, 1989, Chin, 1998رذٔ 14 َٚقٙبداسی ضشایت ٚ
پبسأتشٞبی ثٝدػتآٔذٔ ٜذَ ا٘ذاصٌٜیشی ؿشایظ فّی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝتٕبٔی ضشایت ثٝدػتآٔذٜ
ٔقٙبداس ؿذٜا٘ذٔ .مبدیش آصٔٔ ٖٛقٙبداسی ثضسيتش اص  1.96یب وٛچهتش اص 1.96ت ٘ـبٖدٙٞذٔ ٜقٙبداسی ثٛدٖ
سٚاثظ اػتٔ .جٙبی تبئیذ یب سد ؿذٖ فشضیبت (ٔقٙبداسی سٚاثظ) ثشسػی ٔذَ دس حبِت ضشایت ٔقٙبداسی
اػت .دس ػغح خغبی  ٚ 0.05آصٔ ٖٛدٚعشف( ٝپیؾفشض ٘شٔبَ) ٔمبدیش ثحشا٘ی افذاد 1.96 ٚ 1.96ت
ٔیثبؿٙذ .چٙب٘چ ٝضشایت ٔقٙبداسی ثیـتش اص  ٚ 1.96یب وٛچهتش اص 1.96ت ثبؿٙذ فشض صفش سد  ٚفشض
یه یقٙی ٚرٛد استجبط ٔقٙبداسی تبئیذ ٔیؿٛد.
جذٍل ( :)14تارّای عاهلی ،ضزایة هعٌاداری شزایط علی تا استفادُ اس PLS
ضاخص

تار عاهلی

ضزایة هعٌاداری

تائیذ یا رد رٍاتط

پطتَاًِ قاًًَی

3753

5713

تائیذ

3772

7788

تائیذ

3748

4779

تائیذ

3753

5713

تائیذ

3772

7788

تائیذ

3749

3779

تائیذ

3753

5713

تائیذ

3773

8717

تائیذ

3772

7788

تائیذ

3748

4779

تائیذ

3753

5713

تائیذ

3775

8754

تائیذ

3772

7788

تائیذ

3748

4779

تائیذ

اًذاسُ ساسهاى
هأهَریت ساسهاى
استقالل ساسهاى

هٌاتع اًساًی
سزهایِ ساسهاى
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٘تبیذ تحّیُ فبّٔی تبئیذی  ٚسٚایی ٍٕٞشا ثشای ؿشایظ صٔیٝٙایٔ ،ذاخٌّٝش ،ساٞجشدٞب  ٚپیبٔذٞب
ٔغبثك ؿشحی و ٝاص٘ؾش ٌزؿت عی رذا 15 َٚاِی  18اسائٔ ٝیؿٛد.
جذٍل ( :)15تارّای عاهلی ،ضزایة هعٌاداری شزایط سهیٌِای تا استفادُ اس PLS
ضاخص

تار عاهلی

ضزایة هعٌاداری

تائیذ یا رد رٍاتط

عذم ثثات قَاًیي

3773

8717

تائیذ

3773

7762

تائیذ

3775

8754

تائیذ

3775

8754

تائیذ

3772

7788

تائیذ

3785

13753

تائیذ

3796

13773

تائیذ

3776

8778

تائیذ

3748

4779

تائیذ

3753

5713

تائیذ

3786

13734

تائیذ

3772

7788

تائیذ

3786

13734

تائیذ

3761

6735

تائیذ

3773

7759

تائیذ

3783

9712

تائیذ

3783

9775

تائیذ

تذّی اًثاضتِ دٍلتّا
تصویوات غیز کارضٌاسی

اتشار سیاسی
هطکالت ساختاری

قَاًیي قذیوی

رٍیکزد اًفعالی

جذٍل ( :)16تارّای عاهلی ،ضزایة هعٌاداری شزایط هذاخلِگز تا استفادُ اس PLS
ضاخص

تار عاهلی

ضزایة هعٌاداری

تائیذ یا رد رٍاتط

فزٌّگ تیوِای

3773

8717

تائیذ

3766

7739

تائیذ

3761

6735

تائیذ

3766

7739

تائیذ

3761

6735

تائیذ

3773

7759

تائیذ

3793

11752

تائیذ

3773

7759

تائیذ

3783

9775

تائیذ

3766

7739

تائیذ

اعتواد هزدم

3793

11752

تائیذ

تیثثاتی هذیزاى

3773

7759

تائیذ

3783

9775

تائیذ

3766

7739

تائیذ

قَاًیي تیوِای

دخالت دٍلتّا

کاّص جوعیت فعال
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جذٍل ( :)17تارّای عاهلی ،ضزایة هعٌاداری راّثزدّا تا استفادُ اس PLS
ضاخص

تار عاهلی

ضزایة هعٌاداری

تائیذ یا رد رٍاتط

راّثزدّا

3773

8717

تائیذ

3773

7762

تائیذ

3775

8754

تائیذ

3772

7788

تائیذ

3775

8754

تائیذ

3772

7788

تائیذ

3793

11752

تائیذ

3773

8717

تائیذ

3773

7762

تائیذ

3775

8754

تائیذ

3772

7788

تائیذ

جذٍل ( :)18تارّای عاهلی ،ضزایة هعٌاداری پیاهذّا تا استفادُ اس PLS
تار عاهلی

ضزایة هعٌاداری

تائیذ یا رد رٍاتط

3773

8717

تائیذ

3773

7762

تائیذ

3775

8754

تائیذ

3773

8717

تائیذ

3773

7762

تائیذ

ضاخص
پیاهذّا

تحث ٍ ًتیجِگیزی

ثش اػبع ٔذَ اسائٝؿذ ٜدس ایٗ تحمیك و ٝاص ٔنبحج ٝفٕیك ثب خجشٌبٖ ٔ ٚذیشاٖ اسؿذ ػبصٔبٖ تأٔیٗ
ارتٕبفی ثٝدػتآٔذ ٜاػت ایٗ ػبصٔبٖ دس ٔشحّ ٝتذٚیٗ خظٔـیٌزاسی ث ٝرٟت دػتیبثی ثٔ ٝأٔٛسیت ٚ
اٞذاف راتی خٛد اص تشویت تٕبٔی سٚیىشدٞبی فٛق اػتفبدٔ ٜیوٙذ و ٝایٗ ٔنذاق ثبسص ٘ؾشی ٝوٛالط
فمال٘یت  ٚساٞجشد دا٘بیی فش ٕٞ ٚىبسا٘ؾ ( )1389و٘ ٝؾشیٝای رذیذ دس ساػتبی پؼتٔذس٘یؼٓ دس فشایٙذ
خظٔـیٌزاسی ٔیثبؿذ ،اػت.
اٌش پؼتٔذس٘یؼٓ سا رٙجـی فىشی ت فشٍٙٞی و ٝثش تٕبْ ٔٙبػجبت ثـش ٔذسٖ تأحیش ٌزاؿت ٝاػت دس
٘ؾش ثٍیشیٓ ،فّٓ خظٔـیٌزاسی  ٚفشایٙذٞبی تنٕیٌٓیشی فٕٔٛی ٘یض تحت تأحیش ایٗ پبسادایٓ ٞؼتٙذ
(ٔ .)Alvani, 2003, 101فبٞیٕی ٕٞچ٘ ٖٛمذ فیٙیت ،فمال٘یتٌشیضی ،ػغحی ٌشی ٘ ٚفی ٔٙـأ  ٚا٘ىبس
ٔفبٞیٕی چ ٖٛثٟجٛد  ٚتٛػق ٚ ٝفذاِت اص ٚیظٌیٞبی پبسادایٓ پؼتٔذسٖ ٞؼتٙذ و ٝثش ٘ؾشیبت
ؿىٌُیشی خظٔـی تأحیشٌزاس٘ذ.
ٔذیشیت دِٚتی دس ع َٛتبسیخ پشفشاص٘ٚـیت خٛد دس ساػتبی اداس ٜرٛأـ ،پبسادایٓٞب ٟ٘ ٚضتٞبی
ٔختّفی سا تزشث ٝوشد ٜاػت و ٝدس یه دػتٝثٙذی فّٕی ٔیتٛاٖ آٖٞب سا ث ٝؿؾ ٟ٘ضت تمؼیٓ وشد:
1ت ٟ٘ضت ٔذیشیت اداسی 2ت اداس ٜأٛس ػٙتی 3ت اداس ٜأٛس فٕٔٛی ٘ٛیٗ 4ت ٔذیشیت دِٚتی ٘ٛیٗ
5ت خذٔبت فٕٔٛی ٘ٛیٗ 6ت اداس ٜأٛس دیٙی ٔشدْػبالس دیٙی.
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ٞش یه اص ایٗ ٟ٘ضتٞب ثشای اداس ٜأٛس فٕٔٛی سٚیىشدٞبیی دس پیؾٌشفت ٝاػت ؤ ٝیتٛاٖ آٖٞب سا
ث ٝتشتیت صیش ٔغشح وشد:
سٚیىشد ٔذیشیتی (التنبدی) :دس ایٗ سٚیىشد فّٓ اسصؽٞب دس دػت ٔذیشاٖ لشاس داسد  ٚػبصٔبٖ ٕٞب٘ٙذ
یه وؼتٚوبس اػتٔ ،ذیشیت یه وبػت اػت  ٚفشدی و ٝث ٝػبصٔبٖ ٔشارقٔ ٝیوٙذ ثؼبٖ یه ٔـتشی
اػت.
سٚیىشد لب٘٘ٛیٌ :ؼتشٜی فُٕ  ٚآصادی فُٕ ٔذیشیت دس أٛس فٕٔٛی سا لب٘ ٖٛاػبػی .ػبیش لٛا٘یٗ
ٔبدسٔ ،نٛثبت  ٚآییٗ٘بٔ . . . ٚ ٝتقییٗ ٔیوٙذ ٔ ٚذیشیت دس ثخؾ دِٚتی ٔزشی ػیبػتٞبیی اػت وٝ
سیـ ٝدس لب٘ ٖٛاػبػی ٞش وـٛس داسد.
سٚیىشد ػیبػی :دس ایٗ سٚیىشد ػبختبس ػبصٔب٘ی ح َٛاسصؽٞبی ػیبػیٕ٘ ،بیٙذٌی ،پبػخٍٛیی ٚ
حؼبةدٞی ؿىُ ٔیٌیشد .دس ایٗ سٚیىشد ٕ٘بیٙذٌی  ٚتنٕیٌٓیشی ثش اػبع آسا فٕٔٛی ٔشدْ ٚ
ٌشٜٞٚبی ری٘فـ  ٚافىبس فٕٛی  ٚسػب٘ٞٝب ٔٞ ٟٓؼتٙذ.
سٚیىشد حشفٝای :دوتشیٗ اصّی آٖ افٕبَ ٔذیشیت ثخؾ خنٛصی ثش ثخؾ دِٚتی اػت٘ .ؾشیٝ
ا٘تخبة فٕٔٛی تزّی سفتبس ٔذیشاٖ دِٚتی دس ایٗ سٚیىشد اػت .خنٛصیػبصی دس ایشاٖ ٘یض و ٝاص
ػبَٞبی لجُ ؿشٚؿ ؿذ ٜاػت ٟٔش تأییذی ثش ایٗ سٚیىشد دس ثخؾ دِٚتی وـٛسٔبٖ اػت.
سٚیىشد اخاللی :تفبٚتٞبی ٔٛرٛد دس اسصؽٞبی غبِت ثخؾ دِٚتی  ٚخنٛصی اص ایٗ سٚیىشد ٘بؿی
ٔیؿٛد .اسصؽٞبیی ٕٞچ ٖٛفذاِت ،ا٘نبف ،ثشاثشی ،حؼبػیت ٘ؼجت ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ دس ثخؾ دِٚتی ٚ
احشثخـی  ٚوبسای  ٚصشفٝرٛیی اسصؽٞبی غبِت ثخؾ خنٛصیا٘ذ.
سٚیىشد دیٙی :دس ایٗ سٚیىشد ثٙذٌبٖ خذا ِٚی٘قٕتبٖ ٘ؾبْ ػیبػیا٘ذ؛  ٚػبختبس ػبصٔب٘ی دس آٖ ثبیذ ثش
اػبع اصُ (سضبیت ٔشدْ ،سضبیت خذا٘ٚذ) عشاحی ؿٛد ٞ ٚش فشدی ثٙذ ٜخذا  ٚلبثُاحتشاْ اػت.
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