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سرمایه اجتماعی و وفاداری زائران اصفهانی به محله سرشور مشهد
ندا ػیدگاهیان کاسة،دا٘ص آٔٛخت ٝوبسضٙبسی اسضذ ربًٔ ٝضٙبسی ،پژٞٚطىذٌ ٜشدضٍشی رٟبد دا٘طٍبٞی خشاسبٖ سؾٛی،
ٔطٟذ ،ایشاٖ
1

مضگان ػظیمی هاضمی  ،دا٘طیبس ربًٔ ٝضٙبسی ،پژٞٚطىذٌ ٜشدضٍشی رٟبد دا٘طٍبٞی خشاسبٖ سؾٛیٔ ،طٟذ ،ایشاٖ
دریافت96/1/23 :

ارجاع جهت اصالحات96/8/10 :

پذیزش97/7/2 :

چکیده
سفتبس ٌشدضٍش دس ٔمػذ ث ٝيٛٙاٖ یه سفتبس ًٔٙیداس دس لبِت يُٕ ارتٕبيی ضىُ ٔیٌیشد و ٝدس ایٗ ٘ٛو يُٕ ،ساثك ٝثب
دیٍشی ٕٟٔتشیٗ يٙػش است .ثٙبثشایٗ اص قشیك تٛغیف  ٚتغّیُ ٘ٛو  ٚفشاٚا٘ی سٚاثف ٌشدضٍش  ٚسشٔبی ٝارتٕبيی ٘بضی اص آٖ
ٔی تٛاٖ ث ٝپیص ثیٙی سفتبس ،دِجستٍی ٚ ٚفبداسی ا ٚثٔ ٝمػذ دست یبفتٛ٘ .ضتبس عبؾش تأحیش ضجى ٝسٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس
ربًٔٔ ٝیضثبٖ ثش ٚفبداسی آ٘بٖ ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ٔطٟذ سا ٔٛسد ثشسسی لشاس داد ٜاست .سٚش پیٕبیطی ٕٝ٘ٛ٘ ٚی ٔكبًِٔ ٝتطىُ
اص ٘ 150فش اص صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّ ٝسشضٛس ،اص اسثًیٗ عسیٙی تب یه ٞفت ٝثًذ اص آٖ دس سبَ  1395است٘ .تبیذ ٔكبًِٝ
٘طبٖ داد ٔیبٍ٘یٗ ا٘ذاص ٜضجى ٝسٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّ ٝسشضٛس ٘ 2/11فش (دس ثبصٔ ٜیبٖ  0تب ٘ 9فش) استٔ .یبٍ٘یٗ
ضبخع وّی دِجستٍی صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس 4/31دس ثبصٔ ٜیبٖ  3/06تب  ٚ 5ضبخع ٚفبداسی 4/43 ،دس ثبص ٜی 1تب 5
ثشآٚسد ضذ ٜاست٘ .تبیذ ٔذَ ًٔبدالت سبختبسی ثب وبسثشد ٘شْ افضاس آٔٛس٘ ،طبٖ ٔیدٞذ دس ٔزٕٛو دٔ ٚسیش يّی دس ایٗ ٔذَ،
 80دسغذ اص ٚاسیب٘س ٚفبداسی صائشاٖ اغفٟب٘ی سا ثٔ ٝمػذ تجییٗ ٔیوٙذ .سشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّٝ
سشضٛس ثبيج افضایص دِجستٍی ثٔ ٝغّ ٝضذ ٚ ٜدِجستٍی ث ٝغٛست ٔستمیٓ  ٚغیشٔستمیٓ (اص قشیك افضایص سؾبیتٕٙذی) ثش
افضایص ٚفبداسی ٌشدضٍش تأحیشٌزاس است.

کلیدواصهها :سشٔبی ٝارتٕبيی ،ضجى ٝسٚاثف ارتٕبيی ٌشدضٍشٚ ،فبداسی ٌشدضٍش ،سؾبیت اص ٔمػذ،
دِجستٍی ثٔ ٝمػذ.
ٛ٘ - 1یسٙذٔ ٜسئ،َٛ

Email: mozhgan.azimi@yahoo.com
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مقدمه
ٚرٛد ثبسٌب ٜأبْ ٞطتٓ ضیًیبٖ دس ضٟش ٔطٟذ ،يبُٔ اغّی عؿٛس صائشاٖ ٌ ٚشدضٍشاٖ داخّی  ٚخبسری
دس ایٗ ضٟش است .ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝدس عبَ عبؾش ٔطٟذ ،ثبالتشیٗ تمبؾبی سفش سا دس ٔمبیس ٝثب سبیش ٘مبـ
پش ربرثٌ ٝشدضٍشی وطٛسداسد ،صیشا سضذ تًذاد سفش دس وطٛس ثبِغ ثش  13دسغذ است أب دس خشاسبٖ
سؾٛی ث ٝيّت ٚرٛد أبْ سؾب ،ث 40 ٝدسغذ ٔی سسذ (قشط تٛسً ٝوٕی  ٚویفی صیبست .)3 :1390،ثٝ
دِیُ يذْ اسایٝی آٔبسٞبی ًٔتجش اص تًذاد سبال٘ٝی صایشاٖ ایٗ ضٟش ،ثشآٚسدٞبی ٔتفبٚتی اصسٛی ٔشارى
ٔختّف اسای ٝضذ ٜاست .تًذاد صائشاٖ دس سبَ  1395ثش ٔجٙبی ثشآٚسد ٔذَٞبی سشی صٔب٘ی ٔ -جتٙی ثش
آٔبسٌیشی ٔستمیٓ سبَ  1365تٛسف سبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدرٔ 2766546068 -ٝیّی٘ ٖٛفش ثشآٚسد ضذ ٜاست.
و ٝثٙب ثش ایٗ ثشآٚسد ،تًذاد صائشاٖ داخّی ًٔبدَ ثیست ٔیّیٟ٘ ٚ ٖٛػذ ٞضاس ٘فش است (سمبئی .)1392 ،اص
ٔیبٖ صائشاٖ داخّی ،س ٟٓاستبٖ ٞبی ٔختّف دس صائش فشستی ث ٝضٟش ٔطٟذ ٔتفبٚت است .ثش اسبس آٔبس ثٝ
دست آٔذ ٜتٛسف ٔشوض پژٞٚص ٞبی آستبٖ لذس سؾٛی دس سبَ ،1394ث ٝتشتیت س ٝاستبٖ خشاسبٖ
رٛٙثی ،یضد  ٚاغفٟبٖ ثیطتشیٗ ٔیضاٖ صائش فشستی سا ث ٝضٟش ٔطٟذ داس٘ذ (سؾٛی . )1394 6ثب تٛر ٝثٝ
یبفتٞ ٝبی تغمیك ٔشوض پژٞٚص ٞبی آستبٖ لذس سؾٛی ،استبٖ اغفٟبٖ ثب وست ستج 2/40 ٝاص ٘هش
ضبخع صائش فشستی و ٝثش اسبس ٘سجتِ دسغذ صائشاٖ ٞش استبٖ ( )15/6ثش دسغذ رًٕیت آٖ استبٖ ث ٝوُ
وطٛس (ٔ )6/49غبسجٔ ٝی ضٛد يٛٙاٖ سٔٛیٗ استبٖ صائش فشست سا داسد .اص آ٘زب و ٝاص دیشثبص تب ث ٝأشٚص
ٞش استب٘ی ثٙب ثٔ ٝیضاٖ تمبؾب ٕٞ ٚىبسی  ٓٞاستب٘ی ٞبی خٛد دس رٟت اعذاث ٔىب٘ی حبثت ٔ ٚستمُ دس
اقشاف عشْ ٔكٟش سؾٛی الذاْ ث ٝسبخت عسیٙی ،ٝصٚاسخب٘ٞ ،ٝتُٞ ،تُ آپبستٕبٖ ٔی وٙذ ،استبٖ اغفٟبٖ
 ٓٞاص ایٗ لبيذٔ ٜستخٙی ٘یستٕٞ .ب٘كٛسو ٝثٙب ثش ضٛاٞذ ٔٛرٛد ،اغفٟب٘ی ٞب دس ٔغّٝی لذیٕی سشضٛس،
ٚالى دس ٔٙكمٞ ٝطت ضٟشداسی ٔطٟذ ،دس ٔزبٚست عشْ ٔكٟش سؾٛی ،الذاْ ث ٝاعذاث صٙذیٗ صٚاسخب٘ٝ
 ٚعسیٙی ٝوشدٜا٘ذ .ثش اسبس ٘تبیذ ث ٝدست آٔذ ٜاصٔػبعجٞٝبی اوتطبفی ثب اٞبِی ٔغُ ٔ ٚذیشاٖ ٔشاوض
البٔتی  ٚوتبة تبسیخض ٝعسیٙی ٝاغفٟب٘یٞب ،عؿٛس اغفٟب٘یٞب دس ٔغّ ٝسشضٛس تمشیجب ث ٝثیص اص یه لشٖ
پیص ثبص ٔیٌشدد ٕٞ ٚضٙبٖ تب ث ٝأشٚص ادأ ٝداسد ،ث ٝقٛسیى ٝدس عبَ عبؾش اوخشیت صائشاٖ دس ایٗ ٔغّٝ
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اغفٟب٘ی ٞستٙذٚ .يال ٜٚثشعسیٙیٞٝب ،دس ٞتُٞب ٞ ٚتُ آپبستٕبٖٞب ٙٔ ٚبصَ فػّی  ٚاربسٜای ٔغّٝ
سشضٛسالبٔت داس٘ذ (ثب التجبس اص ٔػبعج ٝثب اٞبِی وٛص ٝسشضٛس ٔ ٚذیشاٖ ٔشاوض البٔتی؛  .)1394رٟت
تبییذ اقاليبت ث ٝدست آٔذ ٜاص ٔػبعجٞٝبی اوتطبفی دس خػٛظ عؿٛس عذاوخشی صائشاٖ اغفٟب٘ی دس
ایٗ ٔغّٔ ،ٝػبعجٞٝبیی ٔجٙی ثش ٔیضاٖ آضٙبیی اغفٟب٘یٞب ثب ٔغّ ٝسشضٛس دس ضٟش ٔطٟذ  ٚتبسیخضٝ
عؿٛس آ٘بٖ ،اص اغفٟب٘یٞب دس ضٟش اغفٟبٖ ث ٝغٛست عؿٛسی  ٚتّفٙی ا٘زبْ پزیشفت و ٝیبفتٞٝب عبوی
اص آٌبٞی اغفٟب٘یٞب اص تًّك ٔغّ ٝسشضٛس ث ٝصائشاٖ اغفٟب٘ی  ٚاعسبس دِجستٍی ثبالی آ٘بٖ ٚ ٚفبداسی
ث ٝایٗ ٔغّ ٝسا داسد .أب ٚفبداسی  ٚاعسبس تًّك صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ٔیتٛا٘ذ تغت تبحیش
يٛأُ ٔختّفی ثبضذ.
تب ثغبَ تغمیمبت ثسیبسی اص رٙجٞ ٝبی التػبدی ،سیبسی ،ارتٕبيی ،فشٍٙٞی  ٚصیست ٔغیكی ث ٝثشسسی
ٚفبداسی ٌشدضٍش  ٚضٙبسبیی يٛأُ ٔؤحش ثش آٖ پشداختٝا٘ذ .استٛوٛسىی )1992( 1ثش ایٗ ثبٚس است و ٝدس
ثیٗ تغمیمبت ٔتًذد ا٘زبْ ضذ ٜدس عٛصٚ ٜفبداسی ٌشضٍش ،آٖ دست ٝاص تغمیمبتی و ٝث ٝيٛٙاٖ پبی ٚ ٝاسبس
سبیش تغمیمبت ثٛد ٚ ٜث ٝپیص ثیٙی سفتبس ٌشدضٍش دس یه ٔمػذ خبظ ٔی پشداصد ،تغمیمبت عٛصٜ
ارتٕبيی است .صیشا سفتبس ٌشدضٍش دس ٔمػذ ث ٝيٛٙاٖ یه سفتبس ًٔٙیداس دس لبِت يُٕ ارتٕبيی ضىُ
ٔیٌیشد و ٝدس ایٗ ٘ٛو يُٕ ،ساثك ٝثب دیٍشی عشف ا َٚسا ٔی ص٘ذ .ثٙبثشایٗ اص قشیك تٛغیف  ٚتغّیُ
سٚاثف ٌشدضٍش دس ٔمػذ (ثب ربًٔٔ ٝیضثبٖ ،خذٔت سسب٘بٖ عٛصٌ ٜشدضٍشی  ٚسبیش ٌشدضٍشاٖ) ٔیتٛاٖ
ث ٝپیص ثیٙی سفتبس ٌشدضٍش دس لبِت دِجستٍی ٚ ٚفبداسی ا ٚث ٝآٖ ٔمػذ دست یبفت .ثشسسی وٕیت ٚ
ویفیت سٚاثف ارتٕبيی ٌشدضٍش دس ٔمػذ ،ثٚٝیژ ٜدس صٔب٘ی و ٝعؿٛس ٔ ٚیضاٖ ٔشارً ٝآٟ٘بٔ ،ب٘ٙذ صائشاٖ
اغفٟب٘ی ث ٝسبِیبٖ لجُ  ٚث ٝثبصدیذٞبی ٔىشس ثبصٔیٌشدد ،دس لبِت ٔف ْٟٛسشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف
ٌشدضٍش دس ٔمػ ذ لبثُ تغمیك است .صیشا فشؼ ثش ایٗ است و ٝصائشاٖ اغفٟب٘ی دس قٔ َٛشارًبت ٔتًذد
دس ٔغّ ٝسشضٛس ،داسای ضجىٝای اص سٚاثف دس٘ٚی ٞستٙذ و ٝثشای آٟ٘ب ٔٙجى  ٚسشٔبی ٝثباسصضی ٔغسٛة
ضذ ٚ ٜثش ٚفبداسی آ٘بٖ ثٔ ٝمػذ تأحیشٌزاس است.

1. stokowski
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اِجت ٝسشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف افشاد (ٌشدضٍشاٖ) اص دیذٌب ٜضجىٞٝب ٔیتٛا٘ذ ث ٝقٛس ٕٞضٔبٖ ٓٞ
پیبٔذٞبی ٔخجت ٙٔ ٓٞ ٚفی داضت ٝثبضذ ٔ ٚب٘ٙذ ضٕطیشی دِ ٚج ٝيُٕ وٙذ (ٔٛسٛی  ٚيّی پٛس.)1391 ،
ٕٞب٘كٛس و ٝاص یه سٌ ٛشا٘ٚٛستش دس تغمیك خٛد ث ٝسٚاثف دس٘ٚی ارتٕبيبت ٔغّی  ٚپی٘ٛذٞبی ثیٗ
ايؿبی ایٗ ٌ ٝ٘ٛارتٕبيبت ث ٝخب٘ٛادٜٞبی يؿ ٚ ٛوُ ارتٕبو اضبس ٜداضت  ٚث ٝایٗ ٘تیز ٝدست یبفت وٝ
ای ٍٝ٘ٛٙپی٘ٛذٞب ،عس ٛٞیت ٔغّی  ٚاعسبس تًّك سا افضایص دادٛٔ ٚ ٜرت ضىُ ٌیشی اٞذاف ٔطتشن
ٔیضٛد .اص سٛی دیٍشٔ ،تفىشاٖ دیذٌب ٜضجىٞٝب ،ث ٝایٗ ٘ىت ٝپی ثشدٜا٘ذ و ٝدس رٛأى صٙذلٔٛی ،صٙذ
ٔزٞجی  ٚصٙذ فشٍٙٞی وٞ ٝش ارتٕبو ٔغّی غشفبً دس دس ٖٚخٛد پی٘ٛذٞبی دس٘ٚی ٔستغىٕی داسدٕٞ ،بٖ
ٔتغیشٞبی ارتٕبيی تزضی ٝوٙٙذ ٜرٛأى ٔیتٛا٘ٙذ ث ٝثٙیبد  ٚپبیٝای ثذَ ض٘ٛذ و ٝپی٘ٛذٞبی افمی ايؿبی ٞش
ارتٕبو ٔغّی سا ث ٝد٘جبَ وشدٖ خٛد ٔغٛسا٘ٙٔ ٝبفى تشغیت وٙذ  ٚاص ایٗ سا ٜث ٝسشٔبی ٝارتٕبيی وّی آٖ
رٛأى غذٔبت رذی ٚاسد سبص٘ذ (پیشاٖ.)1392 ،
ثٙبثشایٗ تٛرٕٞ ٝضٔبٖ ث ٝپیبٔذٞبی ٔخجت ٙٔ ٚفی سشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّٝ
سشضٛس اص إٞیت ثسیبسی ثشخٛسداس است .صیشا ٕٞب٘كٛس و ٝدست یبثی ثٙٔ ٝبفى فشدی ٔب٘ٙذ دسیبفت ا٘ٛاو
عٕبیتٞبی ٔ بِی ،يبقفی ٔ ٚطٛستی ٔتمبثُ ثشای صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٚ ٝاسك ٝداضتٗ ضجى ٝسٚاثف ثب دٚاْ دس
ٔغّ ٝسشضٛس یه پیبٔذ ٔخجت تّمی ٔیضٛد ،تغٕیُ ٞضیٞ ٝٙبی ٚیشاٍ٘ش صیست ٔغیكی ،التػبدی ،فشٍٙٞی
 ٚارتٕبيی ثٚ ٝاسك ٝضىُ ٌیشی ضجى ٝسٚاثف ثب دٚاْ یه لٔٛیت  ٚفش ًٙٞخبظ ٘ ٚبٕٞب ًٙٞدس ثستش
ٔتفبٚت ٘یض یه پیبٔذ ٔٙفی ث ٝضٕبس ٔی آیذ .اِجت ٝایٗ پیبٔذٞب تٟٙب ث ٝایٗ ٔشعّ ٝختٓ ٘طذ ٚ ٜآحبس وّی آٟ٘ب
سا ٔی تٛاٖ دس عٛصٞ ٜبی والٖ تشی ٘یض ٔطبٞذ ٜوشد .ث ٝيٛٙاٖ ٔخبَٔ ،یتٛاٖ آحبسوّیِ ٔخجتِ سشٔبیٝ
ارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف ٌشدضٍشاٖ دس یه ٔمػذ خبظ سا ث ٝضىُ افضایص اعسبس تًّك ،سؾبیتٕٙذی ٚ
ٚفبداسی آٟ٘ب ثٔ ٝمػذ دس عٛصٌ ٜشدضٍشی ٔالعه ٝوشدٔ .تغیشی و ٝث ٝيٛٙاٖ یىی اص ٕٟٔتشیٗ  ٚثش
اٍ٘یضا٘ٙذ ٜتشیٗ يبُٔ تأحیشٌزاس ثش ٔٛفمیت ٔمػذٞب ،دس ثبصاس سلبثتی غًٙت ٌشدضٍشی ٔغسٛة ٔیضٛدٚ .
یب ٔی تٛاٖ ٕٞب٘كٛس و ٝسٕٙٞب ٕٞ ٚىبسا٘ص ( )1393ثب ثشسسی تغییشات ٔغّ ٝسشضٛس دس ٌزس صٔبٖ ٔتٛرٝ
اص ثیٗ سفتٗ ٛٞیت ٔغّی ،خبسد ضذٖ ٌشٜٞٚبی رًٕیتی (اٞبِی ٔغُ)  ٚغّجٚ ٝؾى ٘بپبیذاس ثش ٔغّ ٝثٝ
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ٚاسك ٝعؿٛس رًٕیت ٔٛلت ٌشدضٍش  ٚصائش دس ٔغّ ٝضذ٘ذ ،آحبس وّی ٔٙفی ضجى ٝسٚاثف دس٘ٚی ٌشدضٍش
دس ٔمػذ سا ٔطبٞذ ٜوشد (سٕٙٞب.)1393،
ثٙبثشایٗ ثب سٙزص سشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف ٌشدضٍش دس ٔمػذ ٔی تٛاٖ ٕٞضٔبٖ ث ٝضٙبسبیی رٙجٝ
ٞبی ٔخجت ٙٔ ٚفی ٘تبیذ  ٚآحبس آٖ دست یبفت .أب ٞذف اغّی ٘ٛضتبس عبؾش ثشسسی تأحیش سشٔبیٝ
ارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّ ٝسشضٛس اص قشیك ضٙبسبیی ٚیژٌیٞبی ضجى ٝسٚاثف فشدی
صائشاٖ دس ٔغّ ٝثش ٚفبداسی آ٘بٖ ثٔ ٝمػذ  -ث ٝيٛٙاٖ یىی اص پیبٔذٞبی ٔخجت آٖ است.
مثانی نظزی
ٚفبداسی ٌشدضٍش ثٔ ٝمػذ ث ٝيٛٙاٖ یىی اص ٕٟٔتشیٗ يٛأُ تأحیشٌزاس ثش پیطشفت ٛٔ ٚفمیت ٔمػذٞب
ٌشدضٍشی ،یه ٔضیت سلبثتی پبیذاس سا ثشای آٟ٘ب ایزبد ٔی وٙذ .ثٕٞ ٝیٗ خبقش است و ٝثسیبسی اص
ٔمػذٞب ٌشدضٍشی دس غذد رزة ٌشدضٍشاٖ ثبس اِٚی ثٔ ٝمػذ ٞستٙذ تب ٚفبداسی آ٘بٖ سا افضایص دٙٞذ.
أب آ٘ضٛٔ ٝرت ایزبد  ٚافضایص ٚفبداسی ٌشدضٍش ثٔ ٝمػذ ٔی ضٛد اص ٘هش غبعجٙهشاٖ ٔختّف ٔتفبٚت
است .و ٝثشخی اص يٛأُ تأحیش ٌزاس سیطٔ ٝذیشیتی ،سٚا٘طٙبسی ،سیبسی ،التػبدی ،ثبصاسیبثی  ٚارتٕبيی
داسد .پژٞٚص ٞبیی و ٝث ٝيٛأُ ٔذیشیتی  ٚثبصاسیبثی تٛر ٝداضتٝا٘ذ (سٔؿبٖ صادِ ٜسجٛئی 1395،؛ وبنٕی
1394،؛ یبسٛسی 1394،؛ غفبسی 1393،؛ ٕٞتی1393،؛ آخ٘ٛذ ٘ژاد1392،؛ ویب٘ی 1392،؛ تزبسی 1391،؛
ٞش٘ب٘ذص2006،1؛ اٚتی ،2004،2اپشٔٗ٘ )2000،3طبٖ ٔیدٙٞذ وٚ ٝفبداسی ٌشدضٍش ثٔ ٝمػذ ،تغت تأحیش
ٔتغیشٞبیی ٔب٘ٙذ اسصش ٚویفیت اداسن ضذ ،ٜآٌبٞی اص ٔمػذ یب آضٙبیی ثب آٖ ،ايتٕبد ،پٙذاس ٜیب تػٛیش رٙٞی
اص ٔمػذ ،ضخػیت ٔمػذ ،دِجستٍی یب اعسبس تًّك  ٚسؾبیت است .آ٘ض ٝدس ٔیبٖ ٕٝٞی ایٗ ٔتغیشٞبی
ٔؤحش ثش ٚفبداسیٔ ،طتشن است ،استجبـ ٌشدضٍش ثب ٔمػذ است و ٝایٗ استجبـ ٌب ٜث ٝغٛست فیضیىی ٌ ٚبٜ
ث ٝغٛست غیش فیضیىی است .یىی اص ا٘ٛاو سٚاثف غیش فیضیىی ٌشدضٍش ثب ٔمػذٚ ،رٛد ضجى ٝسٚاثف
ارتٕبيی ا ٚدس آٖ ٔىبٖ است .ثشسسی ساثكٝی ٔیبٖ ضجى ٝسٚاثف ٌشدضٍشدس ٔمػذ ثب ٚفبداسی ٔٛؾٛو
ٕٟٔی است و ٝتب ث ٝعبَ ،ث ٝرض دس عٛصٟٔ ٜبرشت ثب ٔٛؾٛو سشٔبی ٝارتٕبيی ضجىٝی سٚاثف ٟٔبرشاٖ
1. Herna, L, Ndez
2. Otti
3. Oppermann
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دس ٔمػذ ٙٔ ٚبفى عبغُ اص آٖ ثشای ٟٔبرشاٖ  ٚربًٔٔ ٝیضثبٖ و ٝتٛسف (سبٖ ویِ ً٘ٛی2014 1؛ تشویٙب2
2014؛ یٛسفی  )1391ا٘زبْ ضذ ٜاست ،ث ٝآٖ تٛر ٝصطٍٕیشی ٘طذ ٜاست.
ث ٝقٛس وّی ،تغمیمبت پیطیٗ دس صٔی ٝٙضجى ٝسٚاثف ٌشدضٍش ،ث ٝپٙذ دست - ٝضجىٞ ٝبی فشدی ،سیبسی،
دس ٚ ٖٚثش ٖٚسبصٔب٘ی  ٚفیضیىی تمسیٓ ضذ ٜاست (اسىبت  ٚوشیس وٛپش2007،3؛ استٛوٛسىی1992،؛
ٟٔذی عسبْ .)1394 ،ثش ٕٞیٗ اسبس دس ثشخی اص تغمیمبت ،تأحیش ٌشدضٍشی ثش ضجى ٝسٚاثف دس٘ٚی
ربًٔٔ ٝیضثبٖ (ٔغٕذی وٍٙشا٘ی ،)1394 ،ثشسسی ضجىٔ ٝسیشٞبی ربدٜای (سپٟشی ، )1394 ،احش ضجىٞٝبی
ٔزبصی ثش ٔٛفمیت سیبستٍزاسی ٔمػذٞب (٘بدس ٔهّٔٛیٛٔ )1391 ،سد ثشسسی لشاس ٌشفت ٝاست .أب یىی اص
يٛأّی وٛٔ ٝرت ِض ْٚتٛر ٝثٚ ٝفبداسی ثٔ ٝمػذ ٔیٌشدد ،ضجى ٝسٚاثف ٌشدضٍش (سشٔبی ٝارتٕبيی) دس
ٔمػذ است .ایٗ ٔٛؾٛو ،دس تغمیمبت عٛصٌ ٜشدضٍشی تب ثغبَ اص رٙجٝی دیٍش ث ٝضىُ تأحیش عؿٛس
ٌشدضٍشاٖ ثش سشٔبی ٝارتٕبيی ربًٔٔ ٝیضثبٖ (خٛشفش ٚ)1391 ،تأحیش سشٔبی ٝارتٕبيی ربًٔٔ ٝیضثبٖ
ثشٌشایص آ٘بٖ ث ٝعؿٛس ٌشدضٍش(ٔیشفشدی )1393 ،دس ایشاٖ ثشسسی ضذ ٜاست.
ثشسسی سٛاثك تزشثی داخّی  ٚخبسری پیطیٗ ٔؤیذ ٘ ٛثٛدٖ ٔٛؾٛو استجبـ ضجى ٝسٚاثف ٌشدضٍشاٖ
(سشٔبی ٝارتٕبيی) دس ٔمػذ ٚ ٚفبداسی آ٘بٖ ثٔ ٝمػذ است.
مفاهیم اصلی پضوهص
سزمایه اجتماػی

ٔف ْٟٛسشٔبی ٝارتٕبيی ثشای ثشسسی وٕیت  ٚویفیت سٚاثف ارتٕبيی دس ربًٔٛٔ ٝسد استفبد ٜلشاس ٔیٌیشد.
ایٗ ٔف ْٟٛث ٝقٛس وّی ٔٙبثًی است و ٝث ٝيٛٙاٖ ٔیشاث سٚاثف ارتٕبيی است  ٚدس ٘تیز ٝآٖ وٙص رًٕی
تسٟیُ ٔیضٛد .ایٗ ٔٙبثى اص قشیك فشایٙذ ارتٕبيی ضذٖ عبغُ ٔی ضٛد  ٚدس ثشٌیش٘ذ ٜايتٕبدٙٞ ،زبسٞبی
ٔطبسوتی  ٚضجىٞٝبیی اص پی٘ٛذٞبی ارتٕبيی ٞستٙذ وٛٔ ٝرت ٌشد آٔذٖ افشاد ث ٝغٛستی ٔٙسزٓ  ٚثب
حجبت دس داخُ ٌش ٜٚثٙٔ ٝهٛس تبٔیٗ ٞذفی ٔطتشن ٔی ضٛدٛٔ( .سٛی  ٚيّی پٛس )1391،ایٗ ٔف ْٟٛداسای
تمسیٓ ثٙذی ٞبی ٔختّفی است.و ٝیىی اص آٟ٘ب سشٔبی ٝارتٕبيی دس سكظ فشدی  ٚرًٕی ثٚ ٝاسك ٝسكظ
1. Kyong Lee
2. Ekaterina Turkina
3. Scott and Cooper
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ٔٙفًت عبغُ اص ضجى ٝسٚاثف استٙٔ .هٛس اص فشدی  ٚرًٕی آٖ است وٙٔ ٝبثى ٔٛرٛد دس ضجى ٝسٚاثف
آیب ث ٝفشدی و ٝيؿٌ ٛش ٜٚاست ،یب ث ٝوُ ضجى ٝثبصٔیٌشدد (پیشاٖ1392 ،؛تٛسّیٛٔ ،سٛی1384،؛سؾٛی
صاد1388 ،ٜ؛ ربٖ فیّذ.)1385 ،
ث ٝقٛس وّی صٟبس دیذٌب٘ ٜهشی و ٝضبُٔ ارتٕبو ٔغّیٌشا ،ضجىٞٝبٟ٘ ،بدی  ٓٞ ٚافضایی است دس عٛصٜ
ٔفٟٔٛی سشٔبی ٝارتٕبيی ٚرٛد داسد.
اص ٘هش دیذٌب ٜارتٕبو ٔغّی ٌشا ،سشٔبی ٝارتٕبيی تٟٙب داسای آحبس ٔخجت است .اص ٘هش قشفذاساٖ ایٗ دیذٌب،ٜ
تًذاد  ٚتشاوٓ سبصٔبٖ ٞبی غیش سسٕی فًبَ ارتٕبو ٔغّی ث ٝيٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ ضبخع سشٔبی ٝارتٕبيی
است .اص ٘هش دیذٌب ٜضجىٞ ٝب ،سشٔبی ٝارتٕبيی  ٓٞداسای آحبس ٔخجت ٙٔ ٓٞ ٚفی است .ایٗ دیذٌب ٜثش
إٞیت ا٘زٕٗ ٞبی ٔٛرٛد ثیٗ ٔشدْ و ٝعبِتی افمی  ٚيٕٛدی داس٘ذ ،تبویذ داسد  ٚسٚاثف ارتٕبيی دسٚ ٖٚ
ثش ٖٚسبصٔبٖ ٞبٌ ،شٞ ٜٚبی ارتٕبو ٔغّی  ٚضشوت ٞب  ٚثٍٙبٞ ٜبی التػبدی  ٚغًٙتی سا ثشسسی ٔیوٙذ.
دیذٌبٟ٘ ٜبدی ثش خالف د ٚدیذٌب ٜدیٍش ،سشٔبی ٝارتٕبيی سا ٔتغیشی ٚاثستٔ ٝیدا٘ذ .اص ٘هش قشفذاساٖ ایٗ
دیذٌب ،ٜنشفیت ٌشٞ ٜٚبی ارتٕبيی فی ٘فس ٝثشای وٙص ارتٕبيی دس رٟت ٔٙبفى رًٕی ث ٝویفیت
ٟ٘بدٞبی سسٕی وٌ ٝشٞ ٜٚبی ارتٕبيی تغت ِٛای آٟ٘ب ٞستٙذٚ ،اثست ٝاست.
دیذٌب ٓٞ ٜافضایی ،تّفیمی اص دیذٌبٟ٘ ٜبدی  ٚضجىٞ ٝب استٔ .بعػُ ایٗ دیذٌب ،ٜاسائ ٝسٙتضی است وٝ
پبدصٞش فشل ٝپشستی ،رٙبطٌشایی ،ا٘ضٚاقّجی  ٚفسبد و ٝثش احش رٟب٘یسبصی ث ٝضذت سٚاد ٔی یبثذ ،است
(ٔٛسٛی  ٚيّی پٛس.)1391،
وفاداری گزدضگز
تًشیف اِیٛس )1997( 1اص ٚفبداسی ث ٝد ٚرٙجٔ ٝتفبٚت سفتبسی ٍ٘ ٚشضی اضبس ٜداسدٚ :فبداسی ٍ٘شضی
ٔكّٛة ٔ ٚخجت ثٔ ٝطتشیبٖ وٕه ٔی وٙذ و ٝث ٝآٖ ثش٘ذ ّٔتضْ ثٛد ٚ ٜتشریظ ضبٖ سا ثشای ا٘تخبة آٖ ثش٘ذ
دس ٔمبثُ ثش٘ذٞبی دیٍش عفم وٙٙذ .دس ایٙزب ثیطتش ثش تًٟذ  ٚاِتضاْ سٚاٖ ضٙبختی تبویذ ٔی ضٛدٚ .
ٚفبداسی سفتبسی دالِت ثش ایٗ داسد و ٝآضٙبیی تزشثی لجّی ثش تػٕیٓ ٞبی فًّی  ٚآتی ٔطتشیبٖ دس ا٘تخبة

1. Oliver
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ثش٘ذ تأحیش داسدٚ .ی سپس سكظ ثبالتشی ثشای ٚفبداسی ث٘ ٝبْ «ٚفبداسی ٟ٘بیی» ًٔشفی وشد  ٚآٖ سا ایٗ
ٌ ٝ٘ٛتًشیف وشد :افشادی و ٝيٕیمب ٔیُ ث ٝخشیذ یه ٔغػ / َٛخذٔت داس٘ذٞ ،یش ٌضی ٝٙدیٍشی ٘ذاس٘ذ ٚ
اص ٔمبٔٚت دس ثشاثش تٕبْ ٔطىالت ٞ ٚضیٞ ٝٙب دست ثش ٕ٘ی داس٘ذ (ٕٞتی  ٚصٞشا٘ی1393 6؛وبنٕی ٚ
ٕٞىبساٖ .)1394 ،دس دس ثیطتش پژٞٚصٞبی عٛصٌ ٜشدضٍشی ،ثبصدیذ ٔىشس ،تٕبیُ ث ٝثبصٌطت  ٚتٛغیٝ
ٔمػذ ث ٝدیٍشاٖ اص ضبخعٞبی ٚفبداسی ٌشدضٍش ٞ1ستٙذ (ٕٞتی  ٚصٞشا٘ی.)1393 ،
چارچوب نظزی و مدل پضوهص
اغٛالً ٚفبداسی ٌشدضٍش ثٔ ٝمػذ ،صٔب٘ی اتفبق ٔی افتذ و ٝثٙب ث٘ ٝهشٞبی سٚثیٙستیٗ  ٚپبسّٔیٚ)1992(2
یٛوسُ  )2010(3تزشثٝی ضخػی  ٚتًبُٔ ارتٕبيی ث ٝيٛٙاٖ د ٚثًذ اغّی اص ضىُ ٌیشی اعسبس تًّك
ٌشدضٍش ٚ ٚفبداسی ثٔ ٝمػذ ،اص سٛی أ ٚكّٛة اسصیبثی ٌشدد (وبنٕی ٕٞ ٚىبساٖ1394 ،؛ آخ٘ٛذ٘ژاد ٚ
ٕٞىبساٖٕٞ .)1392 ،ب٘كٛس ؤ ٝذَ ٘هشی تٛسً ٝیبفتٝی اِیٛس اص تٛاِی ضىٌُیشی ٚفبداسی تأییذ وٙٙذ ٜآٖ
است .اِیٛس ،ثب ث ٝوبسٌیشی ٔجبعج رذیذ دس ایزبد ٍٟ٘ ٚذاسی ٚفبداسی ،صبسصٛة رذیذی سا پیطٟٙبد ٔی-
وٙذٔ .غٛس يٕٛدی (ضىیجبیی فشدی) ٘طبٖدٙٞذ ٜدسر ٝتًٟذ ٔػشف وٙٙذٌبٖ ث ٝثش٘ذ ثٛد ٚ ٜثیبٍ٘ش تٛا٘بیی
آٟ٘ب دس ارتٙبة اص ثش٘ذٞبی سلیت استٔ .غٛس افمی ٘طبٖ دٙٞذ ٜدسر ٝعٕبیت ارتٕبيی  ٚربًٔ ٝاست.
ایٗ دٔ ٚغٛس ثبيج ثٛرٛد آٔذٖ صٟبس عبِت ٔی ض٘ٛذ و ٝدس غٛستی وٞ ٝش د ٚصیبد ثبضٙذ لٛیتشیٗ
ضىُ ٚفبداسی (غشق دس ٛٞیت خٛد) ضىُ ٔیٌیشد  ٚصٔب٘ی وٞ ٝش د ٚوٓ ثبضٙذ ؾًیفتشیٗ ضىُ
ٚفبداسی (ٔضیت ئٕٛی ٔغػ )َٛثٛرٛد ٔیآیذ( .اِیٛس)1999 6

1. Tourist loyalty
2. Rubinstein and Parmlee
3. Yuksel
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رذ .1َٚصٟبس استشاتژی ٚفبداسی
حمایت اجتماػی
سیاد
اعبق ٝربًٔٝ
غشق دس ٛٞیت خٛد

کم
ثشتشی ٔغػَٛ

کم

ٔػٕٓ ثٙٔ ٝضٚی سبختٗ خٛد

سیاد

ضکیثایی فزدی

ٔٙجى اِیٛس ()1999

ثشوبت٘ )2006( 1ٛیض دس دِجستٍی ثٔ ٝىبٖ ث ٝيٛٙاٖ یه يبُٔ تأحیش ٌزاس ثش ٚفبداسی ث ٝسٚاثف ارتٕبيی
ٌشدضٍش دس ٔمػذ تأویذ داسد .اص ٘هش ا ،ٚافشاد ٘ ٝتٟٙب ث ٝرٙجٞ ٝبی وبِجذی یه ٔغیف ،ثّى ٝث ٝثبصیٍشاٖ
ارتٕبيی(دیٍش افشاد)  ٚتًبٔالت ثیٗ فشدی و ٝدس یه ٔغیف سػ ٔی دٞذ ،دِجستٔ ٝی ض٘ٛذ .ثشوبتٛ
( ،)2006پبسن)2010( 2؛ ٞبِپٙی )2006( 3وشأپت٘ )1984( 4ٖٛیض ًٔتمذ٘ذ دِجستٍی خٛد ث ٝتٟٙبیی ثش
ادساوبت  ٚاعسبسبت فشد ٘سجت ثٔ ٝمػذ احش ٌزاضت ٚ ٝسجت ایزبد ٘ٛيی استجبـ يبقفی ثب آٖ ٔی ضٛد وٝ
ایٗ أش ثٚ ٝفبداسی ٌشدضٍش ٔٙزش ٔی ضٛد ( .ث٘ ٝمُ اص یبسٛسی ٕٞ ٚىبساٖ.)1394 ،
 ٚاص سٛی دیٍش ثش اسبس ٘هش اسىبت ٚ ٚیتبسداس )2008( 5دِجستٍی ثٔ ٝمػذٞب تأحیش ًٔٙی داسی
اصقشیك سؾبیت اص ٔمػذ ثش ٚفبداسی داسدِ .ی ٚ )2011( 6پشایبي  ٚسایبٖ ٘ )2012(7طبٖ داد٘ذ وٝ
ٌشدضٍشاٖ ساؾی اص سفش ث ٝیه ٔمػذٚ ،فبداسی ثیطتشی ث ٝآٖ ٔمػذ خٛاٙٞذ داضت .اص ایٗ سٔ ٚی تٛاٖ
انٟبس داضت و ٝسؾبیت ٌشدضٍش ٔیتٛا٘ذ ٚفبداسی ث ٝثش٘ذ ٔمػذ ٌشدضٍشی سا ث ٝغٛست ًٔٙی داسی
تغت تأحیش لشاس دٞذ ( .ث٘ ٝمُ اص وبنٕی ٕٞ ٚىبساٖ.)1394 ،
 ٚأب اص ٘هش رب٘س ،ٖٛآ٘ض ٝو ٝثشای ایزبد استجبقبت ارتٕبيی ٟٔٓتش است ،ضىُ ٌیشی ايتٕبد ٔتمبثُ ثیٗ
ضخػی است .قجك دیذٌبٚ ٜی ،ايتٕبد ،رٙجٝای اص سٚاثف ارتٕبيی است ؤ ٝذاْ ،دس عبَ تغییش  ٚپٛیبیی
است ٚایٗ ايٕبَ ارتٕبيی افشاد است و ٝسكظ ايتٕبد سا دس سٚاثف ارتٕبيی آٟ٘ب افضایص یب وبٞص ٔیدٞذ
(لذیٕی.)1386 ،

1. Brocato
2. Park
3. Halpini
4. Crompton
5. Scott and witardus
6. Lee
7. Prayag and Ryan
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ِٚىبن ٚپبتٙبْ٘ )2001( 1یض ًٔتمذ٘ذ و ٝايتٕبد ٔغػ َٛسٚاثف ارتٕبيی  ٚضجىٞٝبی ارتٕبيی است و ٝاص
سشٔبی ٝارتٕبيی ٘بضی ٔیضٛد .آٖٞب ثش ایٗ يمیذٜا٘ذ ؤ ٝطبسوت دس ضجىٞ ٝبی ارتٕبيی ثش ايتٕبد ثشتشی
داسد ( ث٘ ٝمُ اص ثبستب٘ی  ٚوٕبِی .)1386 ،ثٙبثشایٗ سشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف ،اص قشیك ايتٕبد ٔتمبثُ
ثیٗ ضخػی ٘یض ثش ٚفبداسی ٌشدضٍش ثٔ ٝمػذ تأحیشٌزاس است .ثٙبثشایٗ سشٔبی ٝارتٕبيی یب ضجى ٝسٚاثف
ٌشدضٍش دس ٔمػذ پیص ثیٙی وٙٙذ ٜسفتبس فًّی ٌشدضٍش  ٚسفتبس آتی ا ٚدس ٔمػذ است .ث ٝایٗ ًٔٙی وٝ
ٌشدضٍش ث ٝيٛٙاٖ یه وٙطٍش ارتٕبيی تغت تبحیش سبختبس ضجى ٝسٚاثف خٛد دس ٔمػذ ،سفتبسٞبی
ارتٕبيی ٔختّفی سا اص خٛد ثشٚص ٔیدٞذ .ضجى ٝسٚاثف ٔٛرت ا٘تخبة یه ٔمػذ خبظ  ٚدِجستٍی ث ٝآٖ
ٔمػذ  ٚدس ٘تیز ٝافضایص سؾبیتٕٙذی ٚ ٚفبداسی ٌشدضٍش ٔیضٛدٌ.شدضٍش ثب ا٘تسبة یه سشی ًٔب٘ی
خبظ ثٔ ٝىبٖ ثٚ ٝاسك ٝتًبٔالت ارتٕبيیاش دس ٔمػذ ث ٝآٖ ٔمػذ دِجستٔ ٝیضٛد ٚ .ثب دِجستٍی ثٝ
ٔمػذٚ ،فبداسی ا ٚث ٝآٖ ٔمػذ  ٚسؾبیتٕٙذی اص تزبسة ٔمػذ افضایص ٔییبثذ .اص سٛی دیٍش ايتٕبد
ٟ٘فت ٝدس سٚاثف ٌشدضٍش دس ٔمػذ اص اعسبس خكش ٘ ٚب أٙی فشد دس ٔمػذ ٔیوبٞذ  ٚثذیٗ تشتیت ٔٛرت
ٚفبداسی ا ٚثٔ ٝمػذ اص قشیك افضایص اقٕیٙبٖ خٛاٞذ ضذ .دس ایٗ پژٞٚص سشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف
ٌشدضٍش دس ٔمػذ ثٔ ٝخبث ٝسٚاثف ثب دٚاْ ٘ ٚیٕ ٝدٚاْ ٌشدضٍش ثب ربًٔٔ ٝیضثبٖ تّمی ٔیضٛد و ٝاص سٍٞزس
آٖ دِجستٍی ثٔ ٝمػذ ،سؾبیتٔٙذی اص ٔمػذ ٚ ٚفبداسی  ٚايتٕبد ٔتمبثُ ثیٗ ضخػی فشأ ٓٞیآیذ و ٝدس
غیبة ضجى ٝسٚاثف ٔزوٛسٚ ،فبداسی ث ٝساعتی لبثُ دستیبثی ٘خٛاٞذ ثٛد.
ثٙبثشایٗ تًبٔالت ارتٕبيی یب ضجى ٝسٚاثف ٌشدضٍشاٖ دس ٔمػذٔ ،تغیش وّیذی احشٌزاس ثش ٚفبداسی ثٔ ٝمػذ،
دس ایٗ ٔكبًِٔ ٝیثبضذ و ٝثب ٔشٚس ثش سبصٚوبسٞبی احشٌزاسی آٖ ثش ٚفبداسی ثٔ ٝمػذ دس ٘هشیبت ٚ
پژٞٚصٞبی ٔشٚس ضذ ٜپیطیٗ ،سٔ ٝسیش یب سبص ٚوبس احشٌزاسی ضجى ٝتًبّٔی ٌشدضٍشاٖ دس ٔمػذ ثش
ٚفبداسی آ٘بٖ لبثُ تطخیع استٔ .ذَ تشویجی (ضىُ )1ایٗ تغمیك ایٗ سٚاثف سا ٘طبٖ ٔیدٞذ.
ٔسیش ٘خست ،تأحیش ضجى ٝسٚاثف ثش ایزبد عس دِجستٍی ثٔ ٝىبٖ  ٚدِجستٍی ثش ٚفبداسی سا ًٔٙىس ٔی-
وٙذ (ٌیتّسبٖ  ٚوشأپت1984 ،ٖٛ؛ ثشوبت2006 ،ٛ؛ ٞبِپٙی2006،؛ پبسن 2010،؛ آخ٘ٛذ٘ژاد ٕٞ ٚىبساٖ1392 ،؛
یبسٛسی ٕٞ ٚىبساٖ1394 ،؛ وبنٕی ٕٞ ٚىبساٖ.)1394 ،
1. Wolcock and Putnam
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ٔسیش د ،ْٚتأحیشٌزاسی ضجى ٝسٚاثف ثشافضایص عس دِجستٍی  ٚافضایص دِجستٍی ثش سؾبیتٕٙذی ٚ
سؾبیتٕٙذی ثش ٚفبداسی سا ٘طبٖ ٔیدٞذ (اسىبت ٚ ٚیتبسداس2008 ،؛ ِی2011،؛ پشایبي  ٚسایبٖ 2012،؛
وبنٕی ٕٞ ٚىبساٖ.)1394 ،
ٔسیش س ،ْٛتأحیشٌزاسی ضجى ٝسٚاثف ثش ایزبد ايتٕبد ثیٗ ضخػی  ٚسپس افضایص ٚفبداسی سا تٛؾیظ ٔی-
دٞذ (ِٚىبن  ٚپبتٙبْ2001 ،؛ ثبستب٘ی  ٚوٕبِی1386 ،؛ لذیٕی.)1386 ،
سٚاثف ٔزوٛس دس لبِت ضىُ ٘ 1طبٖ داد ٜضذ ٜاست.

دِجستٍی
يّٕىشدی

دِجستٍی
ارتٕبيی

دِجستٍی
يبقفی

ثًذ
سبختبسی

ا٘ذاصٜ
ضجىٝ

تطبثٝ
رٙسیتی

تطبث ٝصائش
سؾبیت صائش

دِجستٍی ثٝ
ٔىبٖ

ثب ايؿب

سشٔبیٝ
ارتٕبيی ضجىٝ
سٚاثف صائش

ثًذ
وبسوشدی

عٕبیت

تطبثٝ
ٔغّی

ٔبِی
عٕبیت
يبقفی

ٚفبداسی صائش ثٝ
ٔمػذ

ايتٕبد ٔتمبثُ

عٕبیت

ضخػی

ٔطٛستی
لٛت پی٘ٛذ
ثًذ تًبّٔی

ٔذت
آضٙبیی
فشاٚا٘ی

ضىُٔ .1ذَ تغمیك

تٕبس

فزضیههای تحقیق
ثٙبثش ٔذَ اسای ٝضذ ٜسٔ ٝسیش تبحیشٌزاسی سشٔبی ٝارتٕبيی  ٚضجى ٝسٚاثف ٌشدضٍشاٖ ثش ٚفبداسی ٌشدضٍش
ثٔ ٝمػذ ث ٝغٛست ٔستمیٓ  ٚغیش ٔستمیٓ  ٚدس غبِت س ٝفشؾیٔ ٝتػٛس است.
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 -1سشٔبی ٝارتٕبيی یب ضجى ٝسٚاثف ٌشدضٍش دس ٔمػذ ثٚ ٝاسك ٝدِجستٍی ثهٔ ٝمػهذ ٚفهبداسی ثهٔ ٝمػهذ سا
افضایص ٔیدٞذ.
 -2سشٔبی ٝارتٕبيی یب ضجى ٝسٚاثف ٌشدضٍش دس ٔمػهذ ثهٚ ٝاسهك ٝدِجسهتٍی ثهٔ ٝمػهذ  ٚاصقشیهك افهضایص
سؾبیتٕٙذی اص ٔمػذٚ ،فبداسی ثٔ ٝمػذ سا افضایص ٔیدٞذ.
 -3سشٔبی ٝارتٕبيی یب ضجى ٝسٚاثف ٌشدضٍش دس ٔمػذ ثٚ ٝاسك ٝافضایص ايتٕبد ٔتمبثُ ثیٗ ضخػیٚ ،فهبداسی
ٌشدضٍش ثٔ ٝمػذ سا افضایص ٔیدٞذ.
روش پضوهص
دس ایٗ تغمیك اص ٔفبٞیٓ سٚیىشد ضجىٝای ثٟشٌ ٜشفت ٝضذ ٜاست .أب اص ِغبل سٚش ضٙبختی وٕی ٚ
پیٕبیطی است .اثضاس ٌشدآٚسی دادٜٞب ،پشسطٙبٔٔ ٝغمك سبختٚ ٚ ٝاعذ ٔطبٞذ ٚ ٜتغّیُ ،فشد است.
ٚیژٌیٞبی سشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّ ٝسشضٛس ٔتغیش ٔستمُ ٚ ٚفبداسی آٟ٘ب ثٝ
ٔغّٛٔ ٝسد ٘هش ٔتغیش ٚاثست ٝپژٞٚص استٕٞ .ضٙیٗ دِجستٍی ثٔ ٝمػذ ،سؾبیتٕٙذی اص ٔمػذ  ٚايتٕبد
ٔتمبثُ ثیٗ ضخػی ٘یض ث ٝيٛٙاٖ ٔتغیشٞبی ٔیب٘زی ٔٙهٛس ضذ ٜا٘ذ .سكظ تغّیُ ٔتغیشٞبی تغمیك ٔب٘ٙذ
ٚفبدا سی ،دِجستٍی ثٔ ٝمػذ ،سؾبیتٕٙذی اص ٔمػذ ،ايتٕبد ٔتمبثُ ثیٗ ضخػی  ٚثشخی اص ٔتغیشٞبی
سشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف ٔب٘ٙذ ٔیضاٖ غٕیٕیت  ٚا٘ٛاو عٕبیت ٞب ٚتطبث ٝدس سكظ تشتیجی است و ٝاص
قشیك قیف ِیىشت ث ٝغٛست تشویجی ٔٛسد سٙزص لشاس ٌشفت ٝا٘ذ ٚ .سكظ تغّیُ ٔتغیشٞبی تغمیك ٔب٘ٙذ
ٔیضاٖ آضٙبیی ،فشاٚا٘ی تٕبس  ٚا٘ذاص ٜضجى ٝفبغّ ٝای است .ربًٔ ٝآٔبسی ضبُٔ وّی ٝصائشاٖ اغفٟب٘ی دس
ٔغّ ٝسشضٛس است و ٝدس ا٘ٛاو ٚاعذٞبی البٔتی دس یه ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع اص اسثًیٗ تب یه ٞفت ٝثًذ اص
ضٟبدت أبْ سؾب دس سبَ  1395ضٕسی ًٔبدَ  1438لٕشی اسىبٖ داضتٙذٔ .تغیشٞبی تغمیك يجبست اص:
ٚیژٌی ٞبی فشد پبسخٍ ٛیب خٛد (رٙس  ،سٗٚ ،ؾًیت تأٚ ،ُٞؾًیت التػبدی ،ضغُ ،لٔٛیت ،استبٖ)،
ٚیژٌیٞبی فشدی ايؿبی ضجى ٝفشد پبسخٍ( ٛرٙسیتٔ ،غُ تِٛذٔ ،غُ البٔت ،ضغُ) پی٘ٛذٞبی ثیٗ فشد
وب٘٘ٛی  ٚايؿبی ضجى ،ٝؤ ٝیتٛا٘ذ ٚیژٌیٞبی ساثكٔ ( ٝیضاٖ فشا٘ٚی تٕبسٔ ،یضاٖ غٕیٕیتٔ ،ذت
آضٙبیی فشد وب٘٘ٛی ثب ٞش یه اص ايؿبی ضجىٔ ،)ٝغتٛای ساثك( ٝيشؾ ٚ ٝدسیبفت عٕبیت يبقفی ثٝ
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ايؿبی ضجى )ٝیب ا٘ٛاو ساثك( ٝتشویت ضجىٔ ٝب٘ٙذدٚستٕٞ ،سبیٕٞ ،ٝىبسٕٞ ،طٟشی  ٚیب پی٘ٛذ ٘سجی ثب فشد
وب٘٘ٛی ضجى )ٝثبضذٚ .یژٌیٞبی ايؿبی ضجى ٝو ٝثب فشد وب٘٘ٛی ساثك ٝداس٘ذ( رٙس  ٚلٔٛیتٚ ،ؾًیت
تأٚ ،ُٞؾًیت التػبدی ،ضغُ ،ضٟش آٟ٘ب)ٔ ،زٕٛو ٚیژٌیٞبی ايؿبی ضجىٔ ٝب٘ٙذ ٚیژٌیٞبی سبختی
ضجىٔ( ٝب٘ٙذ ا٘ذاص ،ٜتٛٙو یب تطبث ٝدس یه ضجى ٝاص ِغبل ٚیژٌی ٞبی فشد وب٘٘ٛی ثب ايؿبی ضجى ) ٝاست
(سبالس.)1389 ،
ثشای تًییٗ عزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاص فشٔ َٛوٛوشاٖ ثشای ربًٔ٘ ٝبٔغذٚد استفبد ٜضذ .ثب لشاس دادٖ ٚاسیب٘س ٔمیبس
ٚفبداسی صایشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغًّٔ ٝبدَ  ( ، 0/25و ٝثش اسبس ٔػبعج ٝثب ٘ 30فش دس ٔشعّ ٝپیص آصٔ ٖٛدس
ٔغّ ٝسشضٛس تًییٗ ضذ)  ٚاعتٕبَ خكبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ،)d=0/08( 1عزٓ ًٕ٘ٔ ٝ٘ٛبدَ ٘ 150فش تًییٗ ضذ.
سٚش ا٘تخبة ٚاعذٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛدس ایٗ ٔغّ ،ٝث ٝغٛست سٕٟیٝای ا٘زبْ ضذ .صیشا قجك ثشسسی ٞبی غٛست
ٌشفتٔ ٚ ٝػبعج ٝثب ٔذیشاٖ ٚاعذٞبی البٔتی اوخشیت ٔسبفشاٖ ایٗ ٔغّ ٝسا صائشاٖ اغفٟب٘ی تطىیُ ٔیدٙٞذ
 ٚا٘ٛاو ٚاعذٞبی البٔتی ( عسیٙیٕٟٔ ،ٝب٘پزیش ،خب٘ ٝاربس ٜایٞ ،تُٞ ،تُ آپبستٕبٖ ،خب٘ٔ ٝسبفش ،سٛئیت
آپبستٕبٖ) ٞش وذاْ سٔ ٟٓتفبٚتی دس پزیشش صائش اغفٟب٘ی دس ٔغّ ٝسشضٛس داس٘ذ .دس ا٘تخبة ٕ٘ ٝ٘ٛسًی
ضذ و ٝسٞ ٟٓشیه اص ٌشٜٞٚبی ٔزوٛس ِغبل ضٛد.
ٔتغیش ٚفبداسی صائش ثٔ ٝمػذ دس ثًذ سفتبسی تٛسف ٔؤِفٞٝبی (ا٘تخبة ایٗ ٔغُ دسسفشٞبی ثًذی ،ثبٚس
ٔخجت ثٔ ٝغُ ا٘تخبثی ٔمػذ ،تشریظ ایٗ ٔغُ ثشای البٔت ٘سجت ث ٝسبیشٔغُ ٞب ،تٛغی ٝایٗ ٔغُ ثٝ
دٚستبٖ ٚآضٙبیبٖ ٕٞ ٚطٟشیبٖ (تزشث ٝتٛغیٚ ٝتػٕیٓ ث ٝتٛغی٘ ،)ٝسجت البٔت دسٔغّ ٝسشضٛس ث ٝوُ
سفشٞب ثٔ ٝطٟذ) سٙزیذ ٜضذٔ .تغیش دِجستٍی ثٔ ٝمػذ دس س ٝثًذ (يبقفی ،ارتٕبيی  ٚيّٕىشدی) ٔ ٚتغیش
سؾبیت اص ٔمػذ تٟٙب دس ثًذ (اسصش اداسن ضذٔ ٚ )ٜتغیش ايتٕبد ٔتمبثُ ثیٗ ضخػی دس د ٚثًذ (پزیشش ٚ
غذالت) ٔٛسد سٙزص لشاس ٌشفت .ثشای تٛغیف ٔتغیشٞب اص تٛصیى فشاٚا٘ی  ٚآٔبسٜٞبیی صٔ ٖٛیبٍ٘یٗ،
ٔیبٕ٘٘ ،ٝب  ٚا٘غشاف ًٔیبسٚ،اسیب٘س ،صٍِٛی  ٚوطیذٌی  ٚثشای آصٔٔ ٖٛذَ ٘هشی (فشؾیبت) اص سٚش ٔذَ

 -1اعتٕبَ خكبی ا٘ذاصٌٜیشی ًٕٔٛال ثیٗ ٔ 0/05 ٚ 0/08تغیش است ٔ ٚغمك ثست ٝث ٝایٙى ٝتٕبیُ ث ٝا٘تخبة ا٘ذاص ٕٝ٘ٛ٘ ٜوٓ یب صیبد داضت ٝثبضذٔ ،مذاس  dسا تغییش
ٔی دٞذ .ث ٝایٗ تشتیت و ٝدس غٛست ا٘تخبة ٔمذاس وٓ  dا٘ذاص ٕٝ٘ٛ٘ ٜثیطتش ٔیضٛد  ٚثشيىس .دس ایٗ ٔكبًِ ٝثب تٛر ٝث ٝأىب٘بت پژٞٚص اعتٕبَ خكبی
 0/08ثشای ا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚثشآٚسد ٔتغیش ٚفبداسی صائشاٖ ثٔ ٝغّ ٝدس ٘هش ٌشفت ٝضذ.
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یبثی ًٔبدالت سبختبسی استفبد ٜضذ ٜاست (صیشا دس ایٗ تغمیك ٔتغیشٞبیی ٔب٘ٙذ سشٔبی ٝارتٕبيی ضجىٝ
سٚاثف فشدی ،لبثُ رٕى ٘جٛد ٚ ٜأىبٖ ضبخع سبصی  ٚاستفبد ٜاص سٌشسی٘ ٖٛجٛد).
یافتهها
ٔیبٍ٘یٗ ٘سجت ٔشارً ٝصائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ثش اسبس تًذاد وُ سفشٞبیطبٖ ث ٝضٟش ٔطٟذ
ًٔبدَ  0/64دس ثبصٔ ٜیبٖ  0/03تب ٔ( 1تٛسف س ٚث ٝثبال) است .ث ٝثیبٖ دیٍش٘ ،سجت ٔشارً ٝصائشاٖ اغفٟب٘ی
ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ثب صٍِٛی ٔٙفی( – 0/33صٍِٛی ٔتٛسف) ٘طبٖ اص ایٗ ٚالًیت است و٘ ٝسجت ٔشارً ٝثٝ
ٔغّ ٝسشضٛس اوخشیت صائشاٖ ٔٛسد ٔكبًِ ٝدس ٕ٘ ٝ٘ٛتغمیك ثیطتش اص ٔیبٍ٘یٗ یبد ضذ ٜاستٔ .یبٍ٘یٗ قَٛ
البٔت صائشاٖ اغفٟب٘ی ٔٛسد ٔكبًِ ٝدس ٔغّ ٝسشضٛس ،دس ثبصٔ ٜیبٖ  1تب  57سٚصًٔ ،بدَ  7/5سٚص است .ثب
تٛر ٝث٘ ٝسجت ثبالی عؿٛس صائشاٖ اغفٟب٘ی  ٓٞاص ِغبل تًذاد ٔشتج ٓٞ ٚ ٝاص ِغبل ق َٛالبٔت دس ٔغّٝ
سشضٛس ،س ٝيّت اغّی ا٘تخبة ایٗ ٔغّ ٝاص سٛی آ٘بٖ سؤاَ ٌشدیذ .اغّی تشیٗ يّت ٞبی عؿٛس صائشاٖ
اغفٟب٘ی دس ایٗ ٔغّ٘ ٝضدیىی ث ٝعشْ ثب  21/1دسغذ  ٚعؿٛس ٕٞطٟشی ٞبی اغفٟب٘ی ثب 17/9دسغذ ٚ
ٚرٛد عسیٙی ٝاغفٟب٘یٞب  ٚخٕیٙیضٟشیٞب  ٚغیش ٜثب 13/8دسغذ ٔیثبضذ.
سشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف خٛد ٔغٛس صائشاٖ اغفٟب٘ی ،دس س ٝثًذ سبختبسی (ا٘ذاص ٜضجى ٝسٚاثف
پبسخٍ ٛدس ٔغّ ٝسشضٛس ،تطبث ٝاص ٘هش استبٖ ٔغُ البٔت  ٚرٙسیت ٔیبٖ پبسخٍ ٛثب ايؿبی ضجىٝ
سٚاثكص) ،تًبّٔی(ٔیضاٖ غٕیٕیت٘ ،غ ٜٛتٕبس ،فشاٚا٘ی تٕبس ٔ ٚذت آضٙبیی ٔیبٖ پبسخٍ ٛثب ايؿبی
ضجى ٝسٚاثكص دس ٔغّ ٝسشضٛس)  ٚوبسوشدی ( ا٘ٛاو عٕبیت ٞبی ٔبِیٔ ،طٛستی ،يبقفی دسیبفت ضذٚ ٜ
اسائ ٝضذٔ ٜیبٖ پبسخٍ ٚ ٛايؿبی ضجى ٝسٚاثكص دس ٔغّ ٝسشضٛس) تٛغیف ٔیضٛدٔ .یبٍ٘یٗ ا٘ذاص ٜضجىٝ
سٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّ ٝسشضٛس٘ 2/11 ،فش (دس ثبصٔ ٜیبٖ  0تب ٘ 9فش) ٔ ٚیبٍ٘یٗ تطبث ٝرٙسیتی
صائشاٖ اغفٟب٘ی ثب ايؿبی ضجى ٝسٚاثكطبٖ ( 0/92دس ثبصٔ ٜیبٖ  0تب ٔ ،) 4یبٍ٘یٗ تطبثٔ ٝغّی صائشاٖ
اغفٟب٘ی ثب ايؿبی ضجى ٝسٚاثكطبٖ اص ٘هش استبٖ ٔغُ تِٛذ  ٚالبٔت 0/52 ،دس ثبصٔ ٜیبٖ  0تب  2است.
ٔیبٍ٘یٗ ٔذت آضٙبیی صائشاٖ اغفٟب٘ی اص ايؿبی ضجى ٝسٚاثكطبٖ دس ٔغّ ٝسشضٛس 14 ،سبَ دس ثبصٔ ٜیبٖ 1
تب  72سبَٔ ،یبٍ٘یٗ ٔیضاٖ غٕیٕیت ضجى ٝسٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّ 2/5 ،ٝدسثبصٔ ٜیبٖ  0/25تب ٚ 5
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ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی تٕبس صائشاٖ اغفٟب٘ی ثب ايؿبی ضجى ٝسٚاثكطبٖ دس ٔغّ ٝسشضٛس 2/9 ،دسثبصٔ ٜیبٖ  1تب 5
ٔی ثبضذٔ .یبٍ٘یٗ عٕبیتٞبی دس ٖٚضجىٝای صائشاٖ اغفٟب٘ی ايٓ اص عٕبیتٞبی ٔبدی ،يبقفی ٚ
ٔطٛستی 2/2 ،دس ثبصٔ ٜیبٖ  0تب ٔ 5ی ثبضذٔ .یبٍ٘یٗ ايتٕبد ٔتمبثُ ثیٗ ضخػی دس ضجى ٝسٚاثف صائشاٖ
اغفٟب٘ی دس ٔغّ ٝسشضٛس 3/26 ،دس ثبصٔ ٜیبٖ  0/6تب  5است.
دِجستٍی دس س ٝثًذ يبقفی ،ارتٕبيی  ٚيّٕىشدی ٔٛسد ٔكبًِ ٝلشاس ٌشفت ٝاستٔ.یبٍ٘یٗ دِجستٍی يبقفی
صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس 4/35 ،دس ثبصٔ ٜیبٖ  2/33تب ٔ 5ی ثبضذٔ ٚ .یبٍ٘یٗ دِجستٍی ارتٕبيی
صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس 4/07 ،دس ثبصٔ ٜیبٖ  1/67تب  5استٔ .یبٍ٘یٗ دِجستٍی يّٕىشدی صائشاٖ
اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس 4/5 ،دس ثبصٔ ٜیبٖ  3تب ٔ5ی ثبضذٔ .یبٍ٘یٗ ضبخع وّی دِجستٍی صائشاٖ اغفٟب٘ی
ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس 4/31 ،دس ثبصٔ ٜیبٖ  3/06تب  5است.
ٔیبٍ٘یٗ سؾبیت صائشاٖ اغفٟب٘ی اص ٔغّ ٝسشضٛس اص ٘هش اسصش ادسان ضذٔ( ٜمش ٖٚث ٝغشف ٝثٛدٖ ٞضی-ٝٙ
ٞب) 3/78 ،دس ثبصٔ ٜیبٖ  1/5تب  5استٚ .فبداسی صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس دس س ٝدست ٝوٓٔ ،تٛسف،
صیبد ث ٝضشط ٕ٘ٛداس صیش ٔی ثبضذ.

ضىُٚ .2فبداسی صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس(دسغذ)

ٕٞب٘كٛس ؤ ٝطبٞذٔ ٜیضٛد ،عذٚد  86دسغذ اص صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ثسیبس ٚفبداس ٞستٙذ.
ٔیبٍ٘یٗ ٚفبداسی صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس 4/43 ،دس ثبصٔ ٜیبٖ 1/67تب  5است.
رٟت آصٔٔ ٖٛذَ ٘هشی ،اثتذا ٘شٔبَ ثٛدٖ ٔتغیشٞبی اغّی ثب استفبد ٜاص آصٔ ٖٛوٌِٕٛٛشٚف
اسٕیش٘فٛٔ1سد ثشسسی لشاس ٌشفت .ثش اسبس ٘تبیذ آصٔ٘ ٖٛشٔبِیتی  ،ثشخی اص ٔتغیشٞبی تغمیك ٔب٘ٙذ:

1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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سؾبیت ،ايتٕبد ،دِجستٍی ،عٕبیت ارتٕبيی ،ثًذ تًبّٔی  ٚثًذ وبسوشدی سشٔبی ٝارتٕبيی داسای سكظ
ًٔٙبداسی ثبالتشی اص  5دسغذ ٘ ٚشٔبَ ثٛد ٚ ٜسبیش ٔتغیشٞب پبییٗتش اص  5دسغذ  ٚغیش٘شٔبَ ثٛد٘ذِ ،زا ثٝ
ربی استفبد ٜاص ٘شْ افضاس ِیضسَ 1اص ٘شْافضاس آٔٛس 2ثب سيبیت عذاوخش دسست ٕ٘بیی ثٟشٌ ٜشفت ٝضذ (ٗٔٛٞ
.)11 :1384
اص آ٘زب و ٝپذیذٞ ٜبی ارتٕبيی داسای پیضیذٌیٞبی صیبدی ثٛد ٚ ٜدس ص٘ذٌی ٚالًی ،ث ٝغٛست ٕٞضٔبٖ ثش
سٚی یىذیٍش تأحیش ٔیٌزاس٘ذ ،رٟت ثشسسی ایٗ تٙیذٌی  ٚتذاخالت ثبیستی اص سٚشٞبی صٙذ ٔتغیشٚ ٜ
ٔذَ ٞبی ٘هشی پیضیذ ٜاستفبد ٜوشد .رٟت آصٔٔ ٖٛذَ پیضیذ٘ ٜهشی استفبد ٜاص سٚشٞبی صٙذٔتغیشٔ ٜب٘ٙذ
«تزضی ٚ ٝتغّیُ سبختبسٞبی وٚٛاسیب٘س» یب ٕٞبٖ «ٔذَیبثی ًٔبدالت سبختبسی» ،ث ٝيٛٙاٖ یىی اص اغّی-
تشیٗ سٚشٞبی تزضی ٚ ٝتغّیُ سبختبس دادٜٞبی پیضیذ ٚ ٜیىی اص سٚشٞبی ٘ ٛثشای ثشسسی سٚاثف يّت
ًِّٛٔ ٚی ث ٝوبس ٌشفت ٝضذ (آرس.)1381 ،
ث ٝقٛس وّی دس ٔذَ ٘هشی آصٔ ٖٛضذٔ 52 ،ٜتغیش ٚرٛد داسد .و ٝاص ایٗ ٔیبٖ ٔ 18تغیش ٔطبٞذ ٜضذ34 ٚ ٜ
ٔتغیش پٟٙبٖ ٔ 26 ٚتغیش ثش ٖٚصا  ٚدس ٖٚصا ٚرٛد داسدٔ .تغیشٞبی ٔطبٞذ ٜضذٔ ٜتغیشٞبیی است ؤ ٝغمك
آٟ٘ب سا ا٘ذاصٌ ٜیشی وشد ٚ ٜدس ٔذَ صیش ثب ٔستكیُ ٕ٘بیص داد ٜضذ ٜاستٔ .تغیشٞبی ٔطبٞذ٘ ٜطذ ٜیب پٟٙبٖ
ٔتغیشٞبیی است ؤ ٝغمك آٖ سا ٔطبٞذ٘ ٜىشد ٚ ٜثّى ٝسبخت ٝضذ ٜاست و ٝدٌ ٚشٔ ٜٚفبٞیٓ  ٚخكبٞب سا
ضبُٔ ٔیضٛد .و ٝثب ضىُ ثیؿی ٕ٘بیص داد ٜضذ ٜاستٔ .تغیشٞبی ثشٖٚصا ٔتغیشٞبیی ٞستٙذ و ٝاص ثیشٖٚ
ٔذَ ٔ ٚتغیشٞبی دس ٖٚصا اص دسٔ ٖٚذَ تأحیش ٔی پزیش٘ذ.

1. Lisrel
2. Amos
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ضىُٔ .3ذَیبثی ًٔبدالت سبختبسی ثب ٔمبدیش تأحیش استب٘ذاسد
تٛؾیظٔ :تغیشٞبی اغّی تغمیك و ٝدس ضىُ ٞبی ثیؿی لشاس ٌشفت ٝا٘ذ يجبستٙذ اص ٚفبداسی ،سؾبیتٕٙذی ،دِجستٍی ثٔ ٝمػذ  ٚسشٔبی ٝارتٕبيی
است.

ٔذَ ثٟیٔ ،ٝٙذِی است و ٝدس تػٛیش فٛق آٔذ ٜاست .پس اص ارشای ایٗ ٔذَ دس ٘شْ افضاس آٔٛس ٔمبدیش
تأحیش استب٘ذاسد( 1ثتب) فٛق ث ٝدست آٔذ ٜاست٘ .تبیذ ایٗ ٔذَ ث ٝغٛست خالغ ٝدس رذ َٚصیش اسائٝ
ٌشدیذ ٜاست.

ٔٙهٛس ٕٞبٖ دادٜٞبی استب٘ذاسد ضذ ٜاست.

1. Standardized Direct Effects
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رذٔ .2َٚمبدیش تأحیش استب٘ذاسد
تتا

مقدار t

P-value

وضؼیت تأثیز







ٔؤحش است





ٔؤحش است



ٔؤحش ٘یست
ٔؤحش است

متغیز واتسته

مقدار B

سشٔبی ٝارتٕبيی

دِجستٍی





سشٔبی ٝارتٕبيی

ايتٕبد







سشٔبی ٝارتٕبيی

سؾبیت









دِجستٍی

سؾبیت











سشٔبی ٝارتٕبيی

ٚفبداسی











ٔؤحش ٘یست

دِجستٍی

ٚفبداسی











ٔؤحش است

سؾبیت

ٚفبداسی











ٔؤحش است

ايتٕبد

ٚفبداسی











ٔؤحش ٘یست

متغیز مستقل

خطای
استاندارد

ثش اسبس ٔذَ  ٚرذ َٚفٛق ٘تبیذ صیش و ٝضبُٔ فشؾیٞٝبی ٔٛسد تبییذ ٔی ثبضذ ،ث ٝدست آٔذ ٜاست.
سشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّ ٝسشضٛس ثٔ ٝیضاٖ ( )0/87ثش ايتٕبد ٔتمبثُ ثیٗ
ضخػی آٟ٘ب ث ٝايؿبی ضجى ٝسٚاثكطبٖ تأحیش ًٔٙبداس داسد .
سشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٝسٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّ ٝسشضٛس ثٔ ٝیضاٖ ( )0/29ثش دِجستٍی آٟ٘ب ثٔ ٝغّٝ
سشضٛس تأحیش ًٔٙبداس داسد.
دِجستٍی صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ثٔ ٝیضاٖ ( )0/43ثش سؾبیت آٟ٘ب اص ٔغّ ٝسشضٛس تأحیش ًٔٙبداس
داسد.
دِجستٍی صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ثٔ ٝیضاٖ ( )0/30ثش ٚفبداسی آٟ٘ب ٘سجت ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس تأحیش
ًٔٙبداس داسد.
سؾبیت صائشاٖ اغفٟب٘ی اص ٔغّ ٝسشضٛس ثٔ ٝیضاٖ ( )0/37ثش ٚفبداسی آٟ٘ب اص ٔغّ ٝسشضٛس تأحیش ًٔٙبداس
داسد.
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ث ٝقٛس وّی ،ایٗ ٔذَ ٔیتٛا٘ذ ثش اسبس ٔیضاٖ ٕٟٔتشیٗ ضبخع ثشاص٘ذٌی یًٙیRMSEA

1

ؤً ٝبدَ

ٔ 0/07ی ثبضذٔ ،الن لؿبٚت لشاس ٌیشدٔ .ذِٟبیی و RMSEA ٝآٟ٘ب ثیطتش اص  0/1ثبضذ ثشاصش ؾًیفی
داس٘ذ .أب اٌش وٕتش اص د ٜدسغذ ثبضذ ثًٙٔ ٝبی آٖ است ؤ ٝذَ ثشاص٘ذٌی الصْ سا داسد.

تحث و نتیجهگیزی
ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝدس ایٗ تغمیك ضبخع ٚفبداسی سفتبسی ث ٝيٛٙاٖ ٔتغیش ٚاثست ٝاغّی دس ٘هش ٌشفت ٝضذ،
٘تبیذ ٘طبٖ داد و ٝثش اسبس ٔذَ ٘هشی ،اص ٔیبٖ سٔ ٝسیش يّی 2تشسیٓ ضذ ٜث ٝقشف ٚفبداسی ،تٟٙب دٚ
ٔسیش يّی تأییذ ٔیضٛد وٞ ٝش وذاْ ث٘ ٝغٔ ٛتفبٚتی ٚفبداسی سفتبسی سا افضایص ٔی دٞذ .دس ٔسیش يّی
اَٚ؛ سشٔبی ٝارتٕبيی یب ضجى ٝسٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّ ٝسشضٛس ثبيج افضایص دِجستٍی ثٔ ٝغّٚ ،ٝ
افضایص دِجستٍی ٔٛرت افضایص سؾبیتٕٙذی  ٚدس ٘تیز ٝثبيج افضایص ٚفبداسی صائشاٖ ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس
ٔیضٛد .دس ٔسیش يّی دْٚ؛ دِجستٍی صائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ثبيج افضایص ٚفبداسی آٟ٘ب ث ٝایٗ
ٔغّٔ ٝی ضٛد .ثخص ٘خست ٔسیش يّی ا َٚیًٙی تأحیش سشٔبی ٝارتٕبيی یب ضجى ٝسٚاثف صائشاٖ اغفٟب٘ی دس
ٔغّ ٝسشضٛس ثش دِجستٍی صائشاٖ ث ٝایٗ ٔغّ ٝتأییذ وٙٙذ٘ ٜهشیبت سٚثیٙستیٗ  ٚپبسّٔی ( ،)1992یٛوسُ
( ،)2010ثشوبتٔ )2006( ٛیثبضذ ،صیشا آٟ٘ب یىی اص يٛأُ ٔؤحش ثش ضىٌُیشی دِجستٍی ثٔ ٝمػذ سا
تًبٔالت ارتٕبيی ٔكّٛة ٌشدضٍش دس ربًٔٔ ٝیضثبٖ ٔیدا٘ٙذ .ایٗ تأحیش ،ثٛ٘ ٝيی تأییذ وٙٙذ ٜتغمیمبت
ا٘زبْ ضذ ٜلجّی (ٔسش ٔ ٚب٘ش19983؛ ٞیذاٍِٞ ٚ ٛش٘ب٘ذص2006،4؛ یٛسفی1391،؛ عمیمتیبٖ1394،؛
ٔیشفشدی1393،؛ استٛوٛسىی1992،؛ ٔهّٔٛی ٚ1391،صسلب٘ی  ٚعزبصی٘ )1394،یض ٔی ثبضذ .ثخص دْٚ
ٔسیش يّی ا َٚیًٙی تأحیش دِجستٍی صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ٔغّ ٝسشضٛس ثش سؾبیتٕٙذی آ٘بٖ اص ایٗ ٔغّ ٝتأییذ
وٙٙذ٘ ٜهشی ٝپبسن ( ) 2010است صیشا ا ٚیىی اص يٛأُ ٔؤحش ثش ضىُ ٌیشی سؾبیتٕٙذی ٌشدضٍش سا
1. Root Mean Square Error of Approximation

 - 2اص آ٘زب و ٝتىٙیه ٔذَ ًٔبدالت سبختبسی یه فٗ تغّیُ صٙذ ٔتغیشی  ٚاص خب٘ٛاد ٜسٌشسی ٖٛصٙذ ٔتغیشی است ثٔ ٝغمك أىبٖ آصٔ ٖٛصٙذ ٔذَ
سٌشسی٘ٛی سا ث ٝغٛست ٕٞضٔبٖ ٔی دٞذ .دس ٚالى ایٗ تىٙیه ،آٔیض ٜای اص تغّیُ يبّٔی (ٔذَ ا٘ذاصٌ ٜیشی)  ٚتغّیُ ٔسیش (سٚاثف سبختبسی ثیٗ ٔتغیشٞبی
ٔى )ٖٛٙاست ِ ٚزا دس ایٗ ثشسسی ثب استفبد ٜاص ایٗ تىٙیه ٔٚذَسبصی سٚاثف ٔتغیشٞب سٔ ٝسیش يّی یب سٔ ٝذَ سٌشسی٘ٛی ث ٝغٛست ٕٞضٔبٖ ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس
ٌشفتٙذ.
3. Mesch & Manor
4. Hidalgo and Hernandez
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دِجستٍی ثٔ ٝمػذ ٔی دا٘ذ .ایٗ تأحیش ،تأییذ وٙٙذ ٜتغمیمبت ا٘زبْ ضذ ٜلجّی آخ٘ٛذ ٘ژاد(ٚ )1392
یبسٛسی(ٔ )1394یثبضذ .دس پی تأحیش دِجستٍی ثش سؾبیتٕٙذی دس ٔسیش يّی ا ،َٚسؾبیتٕٙذی اص ٔمػذ ٘یض
ثش ٚفبداسی ٌشدضٍش اص ٔمػذ تأحیش داسد و ٝایٗ تأحیش تأییذ وٙٙذ٘ ٜهشیبت پشاي  ٚسایبٖ ( ،)2010اسىبت ٚ
ٚیتبسداس ( ٚ )2008ثیىش  ٚوشٔپت )2000( 1ٖٛاست .آٟ٘ب ًٔتمذ٘ذ وٌ ٝشدضٍشا٘ی و ٝسؾبیت ثیطتشی اص
سفش ث ٝیه ٔمػذ ٌشدضٍشی داس٘ذٚ ،فبداسی ثیطتشی ث ٝآٖ ٔمػذ خٛاٙٞذ داضت٘ .تبیذ تغمیمبت لجّی
(وبنٕی1394،؛ غفبسی1393،؛ ٕٞتی1393،؛ ویب٘ی1392،؛ سٔؿبٖ صاد1395،ٜ؛ تزبسیٞ ٚ1391،ش٘ب٘ذص
 )2006،تأییذوٙٙذ ٜایٗ تأحیش است.
دس ٔسیش يّی د ْٚث ٝد٘جبَ دِجستٍی صائش ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ،آٟ٘ب ثٔ ٝغّٚ ٝفبداس ضذٚ ٜفبداسی آٟ٘ب ثٔ ٝغّٝ
ضىُ ٔیٌیشد .ثش اسبس ٔجب٘ی ٘هشی ،دِجستٍی ثٔ ٝمػذ یب اعسبس تًّك یىی اصيٛأّی است و ٝثش
سفتبسٌشدضٍشاٖ تأحیشٔیٌزاسد .دِجستٍی ثش ادساوبت ٚاعسبسبت فشد ٘سجت ثٔ ٝمػذ احشٌزاضتٚ ٝسجت
ایزبد ٘ٛيی استجبـ يبقفی ثب ٔمػذ ٔی ضٛدو ٝایٗ أش ثٚ ٝفبداسی فشد ٔٙزشٔیٌشددٕٞ .ب٘كٛس و٘ ٝهشیبت
ٌیتّسبٖ  ٚوشأپتٞ ،)1984( ٖٛبِپٙی ( ٚ )2006ثشوبت )2006( ٛث ٝایٗ ساثك ٝيّی اضبس ٜداس٘ذٚ ،فبداسی
صائشاٖ ثٔ ٝمػذ تغت تأحیش دِجستٍی صائشاٖ ثٔ ٝمػذ ضىُ ٔیٌیشدٔ .سیش د ْٚيّی تأییذ وٙٙذ ٜتغمیمبت
ا٘زبْ ضذ ٜلجّی (آخ٘ٛذ ٘ژاد1392 ،؛ وبنٕی1394 ،؛ سٔؿبٖ صاد ٚ 1395 ،ٜویب٘ی )1392 ،است.
ث ٝقٛس وّی ٔیتٛاٖ اص یبفتٞٝبی تغمیك ایٌٗ ٝ٘ٛاستٙجبـ ٕ٘ٛد و ٝصائشاٖ اغفٟب٘ی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس
دِجستٍی صیبدی داس٘ذ  ٚایٗ ٔغّ ٝسا اص آٖ خٛد ٔیدا٘ٙذ .ثش اسبس یبفتٞٝب ،یىی اص يٛأُ ٔشحش ثش دِجستٍی
آٟ٘ب ث ٝایٗ ٔغّٔ ،ٝیضاٖ ثبالی سشٔبی ٝارتٕبيی صایشاٖ اغفٟب٘ی است و ٝثٚ ٝاسك ٝضجى ٝسٚاثف خٛد دس
ٔغّ ٝسشضٛس ث ٝدست آٚسدٜا٘ذ .ایٗ سشٔبی ٝارتٕبيی ثشای آٟ٘ب عٕبیتٞبی ٔبِی ،يبقفی ٔ ٚطٛستی لبثُ
تٛرٟی سا فشا ٓٞوشد ٜاستٕٞ .ضٙیٗ آ٘بٖ ثٚ ٝاسك ٝایٗ سشٔبی ٝارتٕبيی ،أٙیت  ٚآسأص صیبدی سا دس
ایٗ ٔغّ٘ ٝسجت ث ٝسبیش ٔغالت ضٟش ٔطٟذ تزشثٔ ٝیوٙٙذ .ثٛیژ ٜو ٝايتٕبد ٔتمبثُ ثیٗ ضخػی آٟ٘ب دس
ایٗ ٔغّ ٝثٚ ٝاسك ٝضجى ٝسٚاثكطبٖ  ٚثٚ ٝاسك ٝعؿٛس سبیش اغفٟب٘ی ٞب ثسیبس صیبد ٔی ثبضذ .اص سٛی
دیٍش ،صائشاٖ اغفٟب٘ی دس ایٗ ٔغّٛ٘ ،ٝيی اص خذٔبت ٌشدضٍشی سا دسیبفت ٔیوٙٙذ و٘ ٝسجت ث ٝویفیت ٚ
1. Baker and Crompton
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٘ضدیىی آٖ ث ٝعشْ ٔكٟش سؾٛی ثسیبس ٔمش ٖٚث ٝغشف ٝاستٔ .خالً آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝایٗ ٚاسك ٝوٝ
اغفٟب٘ی ٞستٙذٔ ،غُ البٔت تٕیض ٙٔ ٚبسجی سا دس ٘ضدیه تشیٗ ٔغُ ث ٝعشْ ٔكٟش سؾٛی ثب وٕتشیٗ
ٞضی ٝٙالبٔت داضت ٝثبضٙذ .یب آٟ٘ب ٔیتٛا٘ٙذ اص غزاٞبی ٔتٛٙو  ٚثب ویفیت  ٚسایٍب٘ی دس ایٗ ٔغّ ٝثٟشٙٔ ٜذ
ض٘ٛذ و ٝتٟٙب يّت ایٗ ثٟشٙٔ ٜذی ،داضتٗ ٛٞیت اغفٟب٘ی استٕٞ .ضٙیٗ آٟ٘ب ٔیتٛا٘ٙذ دس ٔشاسٓ ٔزٞجی
ٞ ٚیئت ٞبی اغفٟب٘ی و ٝدس ٔٙبسجتٟبی خبظ دس ٔغّ ٝسشضٛس عؿٛس داس٘ذ ضشوت وٙٙذ .تٕبٔی ایٗ
ٔٛاسد  ٚسبیش ثٟشٙٔ ٜذیٞبی دیٍش ٔٛرت سؾبیت آٟ٘ب  ٚدِجستٍی ضبٖ ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ضذ ٜاست.
سؾبیت ثبال ،دِجستٍی ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ،داضتٗ سشٔبی ٝارتٕبيی ضجىٝای ثبال  ٚايتٕبد ٔٛرت ٚفبداسی آٟ٘ب
ثٔ ٝغّ ٝسشضٛس ضذ ٜاست .ث ٝقٛسیى ٝعبؾش٘ذ دس سفشٞبی ثًذی ث ٝایٗ ٔغّ ٝثیبیٙذ  ٚتٟٙب ایٗ ٔغّ ٝسا
رٟت البٔت صٙذ سٚص ٜخٛد دس ضٟش ٔطٟذ ا٘تخبة وٙٙذ ٕٞ ٚضٙیٗ ث ٝسبیش دٚستبٖ  ٚآضٙبیبٖ خٛد ایٗ
ٔغّٔ ٚ ٝشاوض البٔتی آٖ سا ًٔشفی ٕ٘بیٙذ.
مناتغ
آخ٘ٛذ٘ژاد ،آسٔبٖ؛ ٘یشٙٔٚذ تٔٛبد ،يجذاالعذ؛ عىیٕی ،أیذٔ« .)1392( .كبًِ ٝتأحیش دِجستٍی ثٔ ٝمػذ ثش سؾبیت ٌشدضٍش
ٚ ٚفبداسی ثٔ ٝمػذ (ٔكبًِٛٔ ٝسدی :ضٟش ٌٙجذوبٚٚس)» .اِٚیٗ ٕٞبیص ّٔی ٌشدضٍشی ،سشٔبیٞ ٝبی ّٔی ،صطٓ ا٘ذاص
آیٙذ .ٜاغفٟبٖ.
آرس ،يبدَ؛ ٔؤٔٙیٙٔ ،ػٛس؛ رًفشی ،سًیذ .)1381( .آٔبس  ٚاعتٕبالت .تٟشاٖ :ا٘تطبسات سبصٔبٖ سٙزص آٔٛصش وطٛس
ایشاٖ.
آستبٖ لذس سؾٛیٔ ،ذیشیت پژٞٚصٔ .) 1394( .خبقت ضٙبسی صائشاٖ عشْ ٔكٟشآستبٖ لذس سؾٛی .پژٞٚص وبسثشدی.
اسىبت ،ربٖ .)1396( .تغّیُ ضجى ٝارتٕبيی .تشرٕة ٔغسٗ ٘ٛغب٘ی دخت ثٕٟٙیٟٔ ،سب غبدلی ٘ژاد .صبح ا .َٚدا٘طٍبٜ
فشدٚسی ٔطٟذ.
ثبستب٘ی ،سٛسٗ؛ وٕبِی،افسب٘ٝ؛ غبِغی ٘یىٛییٔ ،شیٓ« .)1386( .سشٔبی ٝارتٕبيی ضجى ٚ ٝايتٕبد ٔتمبثُ ثیٗ ضخػی».
ٔزّ ٝدا٘طىذ ٜادثیبت  ٚيّ ْٛا٘سب٘ی .ضٕبس .61 ٜغع.81-41
پیشاٖ ،پشٚیضٔ .)1392( .جب٘ی ٔفٟٔٛی ٘ ٚهشی سشٔبی ٝارتٕبيی .صبح ا .َٚتٟشاٖ٘ :طش يّٓ.
پبسن يّٓ  ٚفٙبٚسی خشاسبٖ .) 1390( .قشط ٔكبًِ ٝتٛسً ٝوٕی  ٚویفی صیبست ،ثش٘بٔ ٝارشایی تٛسً ٝصیبست أبْ سؾب
يّی ٝاِسالْ.
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تزبسی ،فشضبد؛ فشاٞب٘ی ،اثٛاِفؿُ؛ صاسو ،سًیذ« .)1391( .آصٔٔ ٖٛذَ ٔفٟٔٛی ٚفبداسی ٌشدضٍشاٖ دس سٚیذادٞبی ٚسصضی
استبٖ آرسثبیزبٖ ضشلیٛٔ :سد وبسثشدی ثشای تذٚیٗ استشاتژی ٞبی ثبصاسیبثی ٚسصش»ٔ .كبًِبت ٔذیشیت ٚسصضی.
ضٕبس .13ٜغع.156-137
تٛسّی ،غالًٔجبس؛ ٔٛسٛیٔ ،شؾیٔ« .)1384( .ٝف ْٟٛسشٔبی ٝارتٕبيی دس ٘هشیبت والسیه  ٚرذیذ ثب تبویذ ثش ٘هشیبت
سشٔبی ٝارتٕبيی»٘ .بٔ ٝيّ ْٛارتٕبيی .ضٕبس .26ٜغع.32-1

عسبْٟٔ ،ذی« .)1394( .تغّیُ ضجىٞ ٝبی ارتٕبيی؛ سٚیىشدی ٘ ٛدس تٛسًٌ ٝشدضٍشی سٚستبیی»ٔ .زّٝی ٔكبًِبت
ارتٕبيی ٌشدضٍشی .ضٕبس .5ٜغع.72-45
خٛش فش ،غالٔشؾب؛ يجذاِ ٝصادٔ ،ٜشیٓ؛ وشیٓ صاد ،ٜسبسا« .)1391( .ثشسسی تأحیش ٌشدضٍشی خب٘ٞ ٝبی د ْٚثش سشٔبی ٝی
ارتٕبيی(ٔٛسد ٔكبًِ :ٝسٚستبٞبی ِیش ٜسش  ٚسیبٚسص ضٟشستبٖ تٙىبثٗ)»ٔ .زّٝی ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚتٛسً ٝی ٌشدضٍشی.
ضٕبس .2ٜغع.152-131
سؾٛی صادٞ ٜشٚی٘ ،ذا« .)1388( .ساثك ٝی سشٔبی ٝارتٕبيی  ٚسالٔت سٚاٖ» .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسضٙبسی اسضذ يّ ْٛارتٕبيی
ٌشایص پژٞٚطٍشی .دا٘طٍب ٜفشدٚسی ٔطٟذ.
سٔؿبٖ صادِ ٜسجٛئیٟٔ ،ذی« .)1395( .سٙزص تًییٗ وٙٙذٞ ٜبی اغّی ٚفبداسی دس ٌشدضٍشی سٚستبیی ٔكبًِٝ
ٔٛسدی(سٚستبٞبی دٞستبٖ وّیزبٖ  ٚتٙىبثٗ)» .فػّٙبٔ ٝيّٕی -پژٞٚطی ثیٗ إِّّی ا٘زٕٗ رغشافیبی ایشاٖ .ضٕبس.49ٜ
غع.94-79
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غفبسیٔ ،غٕذ؛ سؾبیی دِٚت آثبدی ،عسیٗ؛ دٞمب٘ی ا٘بسی ،فشضیذ« .)1393( .تغّیُ يٛأُ ٔؤحش ثش ٚفبداسی ٌشدضٍشاٖ ثٝ
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