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ْؼف اف اَزبو ايٍ پژْٔو ثـؿمي ػؿرّ ْٕٝيت ىٓـ تٓـاٌ ػؿ
يزًٕ ّٝاصنبك ايُيت ارتًبٝي ثب تکيّ ثـ يفبْيى يزًّٕٝ
ْبي فبفي امت ًْ .چُيٍ ة ا امتفبػِ اف ىبعٌ مبفگبؿي ٔ
پٕىو ايٍ يّٕٕ ٛيٕؿػ ثـؿمي لـاؿگـفتّ امت کّ آيب
مـيبيّ ارتًبٝي ؿا يي تٕاٌ ىـٓ ٝهي الفو ثـاي اصنبك
ايُيت ارتًبٝي ػؿ ىٓـ تٓـاٌ ػاَنت؟
ؿٔه پژْٔو اف َٚـ ْؼف کبؿثـػي  ،اف َٚـ ينيـ تٍٕيفي ،
اف َٚـ ييقاٌ ژؿفبيي  ،مٖضيَگـ ٔ اف َٚـ فو اٌ يمٖٞي
امت .ؿٔهگـػآٔؿي إالٝبت َيق ييؼاَي ٔ امُبػي ثٕػِ
امت .ربي ّٞآيبؿي کهيّ مبکُبٌ ثبالي  15مبل يُبٕك  22گبَّ
ىٓـ تٓـاٌ ٔ صزى ًََّٕ َ 920فـ ثٕػِ امت کّ ثب امتفبػِ
اف ؿٔه ًََّٕ گيـي تَبػفي يتُبمت ثب صزى اَتغبة ٔ ثب
اثقاؿ پـميُبيّ پژْٔيگـ مبعتّ يٕؿ ػ پـمو لـاؿ گـفتّ
اَؼ.
 0.991466ػؿٍؼ يٕؿػْبي
يبفتّْبي پژْٔو َيبٌ ػاػ کّ
يٖبن ّٞىؼِ (يُبٕك  22گبَّي ىٓـػاؿي تٓـاٌ ) تبييؼ کـػِ
امت کّ مـيبيّ ارتًبٝي ىـٓ ٝهي الفو ثـاي اصنبك ايُيت
ارتًبٝي ثٕػِ امت ًْ .چُيٍ مـيبيّ ارتًبٝي 0.789266ػؿٍؼ
اف فْبي اصنبك ايُيت ادتًبٝي ىٓـ تٓـاٌ ؿا پٕىو ػاػِ
امتٝ .الِٔ ثـ آٌ ىٓـ تٓـاٌ ػؿ يزًٕ ّٝي اصنبك ايُيت
 ) 0.37پبييٍتـ اف َمّٖ ي
ارتًبٝي(ةا ػؿرّ ي ْٕٝيت
گؾؿ( ) 0.50ثٕػِ امت ٔ ّٔٞيت يُبمجي َؼاىتّ امت.
َاژيٌا

کهيد
مـيبيّي ارتًبٝي ،اصنبك ايُيت ارتًبٝي ،ىٓـ تٓـاٌ،

يزًّْٕٝبي فبفی.


.1تيانمسانً 
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ػؿػّْ ْبي اعيـ ،گنتـه كبؿثـػ يفٕٓو مـيبيّ ي
ارتًبٝي (ٔيژگي ْب ٔ ُٝبٍـ مبفيبٌ ارتًبٝي يخم
اٝتًبػ ُْ ،زبؿْب ٔ ىجکّْبيي کّ لبػؿ ثّ
اؿتمبء کبؿکـػ ربي ّٞاف ٕـيك فـاْى کـػٌ
فييُّ ي اًٝبل ًْبُْگ ثبىؼ(يضًؼي )10 :1384 ،
ػؿيتٌٕ ٝهًي ٔ پژْٔيي ٔ امُبػ يـثٕٓ ثّ
ميبمتگؾاؿي ْب ٔ ثـَبيّ ؿيقيْبي تٕم ّٞارتًبٝي ،
التَبػي ٔفـُْگي ػؿكيٕؿْبي يغتهف رٓبٌ ثب
ؿَٔؼي فقايُؼِ اػايّ ػاؿػ .ايـٔفِ  ،مـيبيّ
ارتًبٝي ؿايكي افارقاي حـٔت يهتْب ٔ يكي اف
اثقاؿْبي ٙـفيت مبفي ػؿ ارتًبٝبت ٔ مبفيبٌ ْب،
تؼثيـي ثـاي پييگيـي ٔكبْو آميت ْبي ارتًبٝي
ٔٝبيهي ثـاي يٕفميت ثـَبيّ ْبي ؿفبِ ارتًبٝي ٔ
اؿتمبي ماليت فـػي ٔارتًبٝي ييػاَُؼ .
ايٍ يفٕٓو ثّ ػنيم يبْيت ٔ يضتٕا ثب ثنيبؿي
افيّْٕٕ ٛبي يٖـس ػؿ لهًـٔ اَنبَي ٔارتًبٝي
افرًهّ ربي ّٞىُبمي مبفيبٌ ْبي ارتًبٝي اؿتجبٓ
پيؼايي كُؼ .ايٍ اؿتجبٓ ٔ پيَٕؼ ْـچُؼ ػؿَٕٛ
عٕػ ثيبَگـ اًْيت كبؿكـػي مـيبيّ ي ارتًبٝي
امت ،ايب يٕرت پيچيؼگي  ،گنتـػگي ٔ تُٕٛ
يّٕٕٝي َيق ىؼِ امت؛ ثّ َضٕي كّ ثـآيُؼ آٌ ؿا
ييتٕاٌ ػؿچُؼ ٔرٓي ثٕػٌ  ،اعتيبؿكـػٌ مٖٕس ٔ
ٔاصؼْبي تضهيهي يتٞؼػ  ،تٞؼػ تٞبؿيف يفٕٓيي
ٔىبعٌ ْبي ًٝهيبتي يـثّٕٕ ييبْؼِ كـػ .ايٍ
يفٕٓو ثّ پيَٕؼْب ٔ اؿتجبٕبت ييبٌ اْٝبي يك
ىجكّ ثّ ُٕٝاٌ يك يُج ٜثب اؿفه اىبؿِ ػاؿػ؛
ٔ
ُْزبؿْب
عهك
ثب
اؿتجبٕبت
ايٍ
فيـا
اٝتًبػيتمبثم  ،يٕرت تضمك اْؼاف ييىَٕؼ .ثّ
ٝجبؿت ػيگـ  ،مـيبيّ ارتًبٝي ػؿ پـتٕ اؿتجبٕبت
يتمبثم  ،ثبٝج َقػيكي اَنبٌ ْب ثّ يكؼيگـ ىؼِ
ًْٔكبؿي ؿا تنٓيم ييًَبيؼ(ٍبنضي اييـي :1387 ،
.)10
ايُيت ارتًبٝي ٔ ثٞؼ ؽُْي آٌ يُٞي اصنبك
ايُيت ارتًبٝي َيق اف رًهّ يفبْيًي امت کّ
اؿتجبٓ تُگبتُگي ثب يفٕٓو مـيبيّ ارتًبٝي

اصنبك ايُيت ٝجبؿت امت اف َٕٝي ؽُْيت ٔ رٓت -
گيـي ؿٔاَي يخجت (ؿّبيتثغو ،لبَٜکُُؼِ ٔ آؿاو -
ثغو) ىٓـَٔؼاٌ َنجت ثّ ٝؼو تبحيـگؾاؿي صْٕؿ ٔ
ػؿ ىـائ
ثـٔف ؿٔيؼاػْب ٔ ٔلبيّ ٜؼ ايُيتي
فٞهي ٔ آتي  ،ػؿ صٕفِ ْبي ايُيت ارتًبٝي  ،حجبت
ميبمي ،اَنزبو ْٕيتي يک پبؿچّ ٔ ايُيت مـفييُي .
ػؿ مٖش فـػي اصنبك ايُيت ػؿ يک ربي ّٞثّ اصنبك
ؿٔاَي ىٓـَٔؼاٌ اف ييقاٌ يب ٝؼو ٔرٕػ رـو ػؿ
آٌ ربي ّٞثـ يي گـػػ ٔ ْـ چّ ييقاٌ فـأاَي رـو
ثبالتـ ثبىؼ ،اصنبك ايُيت پبييٍ تـ امت ٔ .ني ايٍ
اصنبك َبايُي تُٓب َبىي اف ٝؼو ٔرٕػ ايُيت ػؿ
يک ربيَ ّٞغٕاْؼ ثٕػ  .يًکٍ امت ػؿ يک ربيّٞ
ايُيت ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ ٔ ،ني ىٓـَٔؼاٌ ػؿ آٌ
اصنبك ايُيت َؼاىتّ ثبىُؼ ٔ يب ثـٝکل (ؿصيًي،
.)23 :1387
ػؿ ايٍ پژْٔو کّ ثب ؿٔيکـػي فبفي  1يٖـس ىؼِ
ٔ اف يفبْيى يزًْٕ ّٝب ثٓـِ گـفتّ ىؼِ امت،
فـُ ثـ آٌ ثٕػِ امت کّ اگـ ربي ّٞاي ػاؿاي مٖش
ثباليي اف مـيبيّ ارتًبٝي ثبىؼ  ،اصنبك ايُيت
ػؿ آٌ َيق اف مٖش يُبمجي ثـعٕؿػاؿ امت يب ثّ
ثيبٌ ػيگـ ػؿرّ ْٕٝيت يک ربي( ّٞػؿ ايُزب
يُبٕك  22گبَّ ىٓـ تٓـاٌ) ػؿ يزًٕ ّٝاصنبك
ايُيت ارتًبٝي فيـ يزًٕ ّٝػؿرّ ْٕٝيت آٌ
ربي ّٞػؿ يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝي امت.
َبو
يُٖك فبفي َ 2غنتيٍ ثبؿ تٕمٔ فـػي ثّ
نٖفٞهي ٝنگـفاػِ ػؿ يمبنّ اي ثب َبو َٚـيّ ْبي
1- Fuzzy Approach
2- Fuzzy Logic
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ػاؿػ ٔ ػؿ ثـعي اف پژْٔو ْب ثّ ُٕٝاٌ يکي اف
يتغيـْبي تيکيم ػُْؼِ مـيبيّ ارتًبٝي يٖـس
ىؼِ امت .ثّ ٕٕؿ کهي ثضج ػؿ يٕؿػ يفٕٓو ايُيت
ارتًبٝي ؿا ييتٕاٌ ثّ ػٔ ثٞؼ ٝيُي(کًيت
رـايى ،آميت ْب ٔ َبُْزبؿي ْبي ارتًبٝي ػؿ
ربي ٔ )ّٞؽُْي(اصنبك ايُيت) ،تمنيى ًَٕػ.
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َ 1964گبؿه ٔ ػؿ
يزًّْٕٝبي فبفي کّ ػؿ مبل
مبل 1965يُتيـ ىؼ  ،يٖـس گـػيؼ  .ىبيؼ ثٓتـيٍ
يٞبػني کّ ثتٕاٌ ثـاي ٔاژِ ي فبفي ػؿَٚـ گـفت
يٞبػل "غيـلٖٞي" ثبىؼْ .ـچُؼ يًکٍ امت يٞبػل -
ْبيي َٚيـ غيـػليك  ،يُٖٞف ٔ يب يجٓى َيق
امتفبػِ ىٕػ (لبمًيٕ .)35 :1389 ،ـس يزًْٕ ّٝبي
تؼؿيذ کبؿثـػْبي
فبفي صؼٔػ َيى لـٌ پيو ثّ
يغتهف عٕػ ؿا ػؿ ٝهٕو فُي ٔ يُٓؼمي ٔ پل اف آٌ
ػؿ ٝهٕو اَنبَي َيبٌ ػاػ  .صؼٔػ يک ػّْ امت کّ
اٍٖالصبتي َٚيـ يُٖك فبفي  ،تضهيم فبفي ٔ مينتى -
ْبي امتُجبٓ فبفي ػؿ ٝهٕو ارتًبٝي َيق يٖـس ٔ
ؿٔ ثّ گنتـه ْنتُؼ(لبمًي.)1 :1389 ،
اف آَزبيي کّ يب ػؿ ٝهٕو اَنبَي ثب پؼيؼِ ْبي
 ،ايٍ
پيچيؼَِ ،نجي ٔ چُؼ ٝهيتي يٕارٓيى
ْبي
ػؿ تجييٍ پؼيؼِ
ييتٕاَؼ
ؿٔيکـػ(فبفي)
 .يُٖك فبفي ؿا
اَنبَي ثنيبؿ مٕػيُؼ ثبىؼ
ييتٕاٌ ثؼٝتي ػؿ يمبثم يُٖك اؿمٖٕيي ُٕٝاٌ
ًَٕػ کّ اف آٌ ثّ يُٖك ػٔ اؿفىي (0يب )1يبػ يي -
ىٕػ .ثؼيٍ يُٞب کّ َُٝـي يب رقء يک يزًْٕ ّٝنت
ٔ يب َينت  .ثّ ٕٕؿ يخبل يب تٓـاٌ تٕم ّٞيبفتّ
ؿٔيکـػ فبفي يُٖك
امت ٔ يب َينت  .ايب ػؿ
ْٕٝيت ػؿ
ػٔاؿفىي کُبؿ گؾاىتّ ىؼِ ٔ اف ػؿرّ
يزًٕ ّٝعبً مغٍ ثّ ييبٌ يي آيؼ .ػيگـ اف تٕم- ّٞ
يبفتّ ثٕػٌ يب َجٕػٌ ربي ٔ ّٞيب ارتًبٝي عبً
آٌ ٔ
مغٍ گفتّ ًَي ىٕػ ،ثهکّ اف ييقاٌ تٕمّٞ
"تٕم " ّٞيبػ
ْٕٝيت ػؿ يزًٕ ّٝاي ثب َبو
ييگـػػٝ .الِٔ ثـ ايٍ ٔيژگي ،ػؿ ؿٔيکـػ فبفي
ثبکُبؿ ْى لـاؿ گـفتٍ يتغيـْبي تيکيم ػُْؼِ
يفٕٓيي عبً (ػؿ ايُزب مـيبيّ ارتًبٝي ٔ اصنبك
ايُيت ارتًبٝي ) ٔ مبعت يزًْٕ ّٝبي فـأاَي اف
ايٍ يتغيـْب يي تٕاٌ ثّ ٍٕؿتي ثنيبؿ ػليك اف
ييقاٌ ْٕٝيت َُٝـي (ػؿ ايُزب يک يُٖمّ ي ىٓـي )
ارتًبٝي ٔ
ػؿ يزًٕ ّٝاي عبً (ػؿ ايُزب مـيبيّ
اصنبك ايُيت ارتًبٝي ) مغٍ گفت  .ػؿ ايٍ پژْٔو
تاله يي گـػػ ثب ؿٔيکـػي فبفي ثّ ثـؿمي ييقاٌ

ٝالِٔ ثـ يٕاؿػ اىبؿِ ىؼِ ،ثب امتفبػِ اف
َٚـيّ يزًْٕ ّٝبي فبفي  ،تٞـيف ىـٓ ٝهي َيق
ػچبؿ ػگـگَٕي يي گـػػ .ػؿ يُٖك کالميک اگـ A
ىـٓ الفو  Bثبىؼ ،ثؼيٍ يُٞبمت کّ  Bثؼٌٔ صْٕؿ
ٔ Aرٕػ َغٕاْؼ ػاىت ٔ يب "الفو ثٕػٌ  Cثـاي
ٔلٕ E ٛاف ايٍ اَؼييّ يبيّ ييگيـػ کّ اگـ C
ٝهت  Eثبىؼ الفو ييآيؼ کّ َجٕػٌ َ Cجٕػٌ  Eؿا
ثّػَجبل آٔؿػ"(نيتم.)36 :1373 ،
ايب ػؿ يُٖك فبفي ٔ ثب امتفبػِ اف يفبْيى
يـتجٔ ثب يزًْٕ ّٝبي فبفي ىـٓ ٝهي ثٕػٌ  Aثـاي
 Bثؼيٍ يُٞبمت کّ يزًٕ ّٝي( Bػؿ ايُزب اصنبك
ايُيت ارتًبٝي ) ،فيـ يزًٕ ، ّٝيزًٕ A ّٝامت(ػؿ
ايُزب مـيبيّ ي ارتًبٝي ).
ػؿ ايٍ يمبنّ مـيبيّ ارتًبٝي ثب مّ ىبعٌ
اٝتًبػ ًْ ،جنتگي ٔ ييبؿکت ارتًبٝي ٔ اصنبك
ايُيت ارتًبٝي َيق ػؿ اثٞبػ پُذگبَّ آٌ يُٞي
اصنبك ايُيت ربَي ،يبني ،ىغهي ،اعاللي ٔ
اَتٚبيي يٕؿػ ثـؿمي لـاؿ گـفتّ امت ٔ تاله ىؼِ
امت ثّ ايٍ پـمو پبمظ ػاػِ ىٕػ کّ آيب اصنبك
ايُيت ارتًبٝي فيـ يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝي امت
ٔ يب ثّ فثبٌ فبفي ،آيب مـيبيّ ارتًبٝي
ىٓـَٔؼاٌ يُبٕك  22گبَّ ىٓـ تٓـاٌ ىـٓ ٝهي الفو
ثـاي اصنبك ايُيت ارتًبٝي ىٓـَٔؼاٌ ىٓـ تٓـاٌ
امت؟
.2ادتيات پژٌَص
مـيبيّ ارتًبٝی اف رًهّ يفبْيًی امت کّ ػؿ ٕٕل
چُؼ ػّْ اعيـ ػايُّ ٔميٞی اف تضميمبت ٝهٕو
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22گبَّ ىٓـػاؿي تٓـاٌ اف
ثـعٕؿػاؿي يُبٕك
مـيبيّي ارتًبٝي ٔ ؿتجّ ثُؼي آٌْب پـػاعتّ ٔ ثب
ػؿکُبؿْى لـاؿ ػاػٌ يتغيـْبي يٕحـ ثـاي مُزو
ايٍ يفٕٓو (مـيبيّي ارتًبٝي ) ثّ ىکهي ػليك ٔ
اي
ٝهًي اف ييقاٌ ْٕٝيت ايٍ يُبٕك ػؿ يزًّٕٝ
ثبَبو مـيبيّ ارتًبٝي الؼاو گـػػ.
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ارتًبٝی ؿا ثّ عٕػ اعتَبً ػاػِ امت ٔ ْـ يک اف
يضمميٍ ثب تٕرّ ثّ ؿٔيکـػ صبکى ثـ ينئهّ ىُبمیِ
عٕػ ،اؿتجبٓ آٌ ؿا ثب مبيـ يتغيـْبی ارتًبٝی ٔ
فـُْگی يٕؿػ يٖبن ّٞلـاؿ ػاػِ اَؼ .فـًُْؼ ٔ
فَزبَی( )1392ػؿ يمبنّ عٕػ ثّ ثـؿمی اؿتجبٓ ثيٍ
ايُيت ارتًبٝی ٔ ثب يؤنفّ ْبی مـيبيّ ارتًبٝی ٔ
ؿفبِ ارتًبٝی پـػاعتّ اَؼ .ايٍ پژْٔو اف َٕٛ
پيًبيو يمٖٞی ٔ ثب امتفبػِ اف اثقاؿ پـكىُبيّ
ػؿ ييبٌ عبَٕاػِ ْب اَزبو ىؼِ امت َ .تبيذ ثّ
ػمت آيؼِ َيبٌ ػاػِ کّ تًبيی اثٞبػ مـيبيّ
ارتًبٝی ثب ؿفبِ ارتًبٝی ؿاثّٖ يُٞبػاؿي ػاؿَؼ
ٔ اف ثيٍ يتغيـْبي پيييُّ اي ّٔٞيت تأْم ٔ
رُنيت ثب ؿفبِ ارتًبٝی ؿاثّٖ ػاىتُؼًْ .چُيٍ
ثيٍ ايُيت ارتًبٝی ثب مـيبيّ ارتًبٝی ٔ ؿفبِ
ارتًبٝی ؿاثّٖ ٔرٕػ ػاؿػ(ًْبٌ .)128 :مبؿٔعبَی
ٔ َبػؿی (َ )2013يق ػؿ يٖبن ّٞعٕػ ثّ ثـؿمی
ايُيت ارتًبٝی -فـُْگی ٔ ٕٝايم يؤحـ ثـ آٌ
پـػاعتّاَؼَ .تبيذ يٖبن ّٞيقثٕؿ صکبيت اف آٌ
 ،ربيّٞای پـيغبٕـِ ٔ
ػاؿػ کّ ربي ّٞتٓـاٌ
ٔنتی
َبايٍ امت  ،چـا کّ َٓبػْبی لبََٕی ٔ ػ
َتٕاَنتّاَؼ فييُّ اٝتًبػ يـػو ثّ ًْؼيگـ ؿا
فـاْى ًَبيُؼ ٔ ػؿ چُيٍ ىـايٖی يـػو
ًَیتٕاَُؼ ثـ مـيبيّ ارتًبٝی لبثم تٕرّ يتکی
ًْچُيٍ رٓبَگيـی ٔ
.)193
ثبىُؼ(ًْبٌ:
ينبٔات( )1392ػؿ تضميمی ييؼاَی ثّ ٕٝايم يؤحـ
ثـ ايُيت ارتًبٝی ػؿ ثيٍ فَبٌ  15انی  40مبنّ
يبفتّْبی ايٍ يٖبنّٞ
ىیؿافی پـػاعتّ اَؼ.
ثيبٌگـ آٌ امت کّ ّٔٞيت تأْم  ،ؿّبيت اف ّٜٔ
ٙبْـ ،صًبيت عبَٕاػگی َ ،گـه ػيگـاٌ َنجت ثّ
فـػ ٔ تٞهك يؾْجی اف يٓى تـيٍ ٕٝايهی ْنتُؼ کّ
ايُيت ارتًبٝی ػؿ ربي ّٞيٕؿػ يٖبن ّٞؿا تجييٍ
ًَٕػِاَؼ .ػؿ ثيٍ ٕٝايم يٕؿػ ثـؿمی صًبيت
عبَٕاػگی ثييتـيٍ لؼؿت تجييٍ يتغيـ ٔاثنتّ ؿا
ػاىتّ امت ٔ اف آٌ رب کّ ييقاٌ تٓٞؼ ثّ آػاة ٔ
ؿمٕو يؾْجی ثـ مجک پٕىو فَبٌ تأحيـی لبثم تٕرّ
،
ػاؿػ ثُبثـايٍ پل اف يتغيـ صًبيت عبَٕاػگی

)2011(2
ػؿ ثيٍ يٖبنٞبت عبؿری َيق يٕؿايبيب
ثب ثـؿمی اؿتجبٓ ثيٍ اٝتًبػ َٓبػی  ،ثّ ُٕٝاٌ
يکی اف اٍهی تـيٍ ىبعٌ ْبی مـيبيّ ارتًبٝی ٔ ،
ايُيت ارتًبٝی پـػاعتّ امت ٔ ايٍ کّ چگَّٕ ايٍ
ػٔ يتغيـ يی تٕاَُؼ ثـ ؿٔی ييقاٌ اّٖـاة ػؿ
ثيٍ ثقؿگنبالٌ ژاپُی ٔ اٝتًبػ آٌ ْب ثّ مينتى
ْبی ىٓـی تأحيـ گؾاؿ
ايُيت يهی ٔ يـالجت
1 - Waever, Buzan
2 - Murayama
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ِ فَبٌ ثّ إٍل يؾْجی َيق ثييتـيٍ
ييقاٌ پبيجُؼی
تأحيـ ؿا ثـ ايُيت آٌ ْب ػاؿػ (ًْبٌَ .)12 :جٕی
" ثـؿمی
(َ )1389يق ػؿ يٖبن ّٞای تضت ُٕٝاٌ
تبحيـ پبؿِ ای اف ٕٝايم ارتًبٝی ٔ التَبػی ثـ
اصنبك ايُيت ارتًبٝی " اصنبك ايُيت ارتًبٝی ؿا
ثّ مّ ثٞؼ ايُيت ربَی  ،ايُيت يبنی ٔ ايُيت
ميبمی تمنى کـػِاَؼ ٔ تبحيـ ثـعی ُٝبٍـ صٕفِ -
ْبی ارتًبٝی ٔ التَبػی فَؼگی اف ؿاػ ثـ آٌ ؿا،
ػاػِاَؼ .اف َٚـيّ ی ربي- ّٞ
يٕؿػ ثـؿمی لـاؿ
ْبی يـثٕٓ ثّ
ىُبعتی تبنکٕت پبؿمُق ٔ َٚـيّ
يٖبنٞبت ايُيت ثبؿی ثٕفاٌ ٔ ال
صٕفِ
1
ٔيٕؿ ( )1993ثّ ُٕٝاٌ يجبَی َٚـی تضميك امتفبػِ
ىؼِ امت  .تضميك يقثٕؿ ثّ ؿٔه پيًبييی ٔ ثب
امتفبػِ اف اثقاؿ پـمو َبيّ ،ػؿ ثيٍ مبکُيٍ 16
مبل ٔ ثبالتـ ىٓـمتبٌ إْاف  ،ػؿ مبل  1387ثّ
ًََّٕ-
اَزبو ىؼِ امت .ػؿ ايٍ تضميك اف ىيِٕ
گيـی عٕىّ ای چُؼيـصهّ ای امتفبػِ ىؼِ ٔ صزى
ًََّٕ يٕؿػ يٖبنَ 600 ّٞفـثٕػِاَؼ .يٓىتـيٍ
ی ثيٍ يتغيـْبی
َتبيذ صبٍم اف آفيٌٕ ؿاثّٖ
تضميك َيبٌ ػاػِ کّ؛ يتغيـْبی گـ ايو ثّ ييبؿکت
ػؿ تبييٍ ايُيت ،تهمی اف ًٝهکـػ پهيل ٔ پبيگبِ
ارتًبٝی -التَبػی ثّ ٍٕؿت ينتميى ٔ يتغيـ
ٕٕؿ يٞکٕك ثـ اصنبك
اصنبك يضـٔييت َنجی ثّ
ٔ
ايُيت ارتًبٝی افـاػ تبحيـگؾاؿ ْنتُؼ
َيق،
يتغيـْبی تهمی اف ًٝهکـػ لبٌَٕ ٔ رُنيت
تُٓب ثـ ثٞؼ ايُيت ربَی اثؿ ػاىتّاَؼ.
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ثبىُؼ َ .تبيذ يٖبنْ ّٞبيبػا َ )1999(1يق تضت
ُٕٝاٌ " کبؿکـػْبی ميبمی مـيبيّ ارتًبٝی ثـای
.
مينتى ايُيت ارتًبٝی ژاپٍ ػؿ ًْيٍ ؿامتبمت
کّ ػؿ
ِمتٌٕ َ )2000(2يق ثّ ايٍ يّٕٕ ٛپـػاعتّ
ا
رٕاي ٜامکبَؼيُبٔی کّ اف ايُيت ارتًبٝی ثباليی
افـاػ اف
ثـعٕؿػاؿَؼ اٝتًبػ ارتًبٝی ػؿ ثيٍ
مٖش ثباليی ثـعٕؿػاؿ امت  .ثب تٕرّ ثّ يٓبرـ
پؾيـی غبنت کيٕؿْبی غـثی يٖبنٞبت يتٞؼػی َيق
ثـ ؿٔی يٓبرـت ٔ اؿتجبٓ آٌ ثـ ؿٔی مـيبيّ
ارتًبٝی ٔ ثّ ػَجبل آٌ ايُيت ارتًبٝی کيٕؿ
ييقثبٌ تأکيؼ کـػِ اَؼ .ػؿ ايٍ عًَٕ يی تٕاٌ ثّ
َِی  )1996 ( 3تضت ُٕٝاٌ " ايُيت ٔ
يٖبن ّٞيک مٕ
ِل تضت ُٕٝاٌ يٓبرـت ٔ ايُيت
ْٕيت " يٖبن ّٞثٕؿگ
کهنتـٔپ ٔ
يٖبن ّٞثٕفاٌ ،
ػؿ اؿٔپب ،
" ْٕيت ،يٓبرـت ٔ
نًبيتـ ( )1993تضت ُٕٝاٌ
4
()1993
يّٕٕ ٛايُيت ػؿ اؿٔپب " ،يٖبنٔ ّٞيُـ
تضت ُٕٝاٌ " يٓبؿرـت ثيٍ انًههی ٔ ايُيت " ٔ
" يٓبرـت غيـ
ِـ  )2005(5تضت ُٕٝاٌ
ُن
يٖبن ّٞک
لبََٕی  ،ايُيت ػٔنت ْب ٔ ايُيت اَنبَی " اىبؿِ
کـػ .غبنت يٖبنٞبت يقثٕؿ ثـ ىکم گيـی ْٕيت ْبی
رؼيؼ ٔ تْٞی ف ايُيت پبيؼاؿ ػؿ کيٕؿْبی يٓبرـ
پؾيـ تأکيؼ ػاؿَؼ .
.3مثاويَچٍارچُبوظزيپژٌَص 
اف يُٚـ ػٔؿکيًی ايُيت ارتًبٝی ؿا يیتٕاٌ
ّٔٞيتی تٞـيف کـػ کّ ػؿ آٌ گـْٔی ًْجنتّ
يجتُی ثـ اؿفهْب ،ثبٔؿْب ٔ اٝتمبػات رًٞی
ييتـک ثـ امبك تُٚيًبت ُْزبؿيُؼ (ربي ّٞپؾيـی ٔ
َٚبؿت ثـ ايٍ فـايُؼ ) رٓت ٔؿٔػ افـاػ ثّ َٚبو
تمنيى کبؿ ارتًبٝی (ىجکّ ؿٔاثٔ َمو) ثـای
اؿّبی تًبيالت ٔ ايزبػ عيُٕػی  ،آيبػگی يبفتّ ٔ

1 - Hamada
2 - Stone
3 - McSweeneu
4 - Weiner
5 - Koser

يیتٕاٌ اؽٝبٌ ػاىت کّ تٞبؿيف ؿايذ اف ايُيت
ارتًبٝی ًْپٕىبَیِ يُٞبػاؿی ثب اْؼاف ثُيبػيٍ
مـيبيّ ارتًبٝی ػاؿَؼ چـا کّ مـيبيّ ارتًبٝی
َيق ػؿٍؼػ ػمتيبثی ثّ ّٔٞيتی امت کّ تضت تأحيـ
آٌ اْٝبی يک ربي ّٞثتٕاَُؼ ثب ْى تٞبيهی
مبفَؼِ ػاىتّ ثبىُؼ ٔ ثّ َضٕی يؤحـ فـٍت ايٍ
ؿا ػاىتّ ثبىُؼ کّ ؿٔاثٔ عٕػ ؿا تمٕيت کُُؼ .
ثؼيٓی امت کّ يکی اف پيبيؼْبی تضمك مـيبيّ
1 - Weaver
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ًٝم ارتًبٝی آَبٌ ثّ مٕی اَنزبو  ،تٞبػل ٔ
تيؼيؼ پيَٕؼْبی ارتًبٝی ٔ تخجيت ثييتـ اؿفه ْب
ٔ ُْزبؿْب رٓت گيـی ىؼِ امت(ايبَت :1390 ،
ٔ .)164يٕؿ  1ايُيت ارتًبٝی ؿا تٕاَبيی ربيّٞ
ثـای صف٘ ٔيژگی ْبی امبمی اه تضت ىـائ تغييـ ٔ
تٓؼيؼات ٔالٞی ٔ يضتًم تٞـيف يیکُؼٔ .يٕؿ
يٞتمؼ امت تئٕؿی ايُيت ارتًبٝی ثـ ْٕيت ْبی
رًٞی ػؿ يميبك ثقؿگ يبَُؼ ْٕيت ْبی يؾْجی ٔ
ْٕيتْبی لٕيی يتًـکق امت کّ کبؿآيی ٔ ٔٙبيفی
ينتمم اف ػٔنت ػاؿَؼ (َٕيؼَيب .) 62 :1385 ،
يکتت کُو يتمبثم ًَبػيٍ َيق ثّ يفٕٓو اصنبك
ايُيت تٕرّ عبٍی ػاؿػ  .يجُبی ػيؼگبِ کُو
يتمبثم ًَبػيٍ تٞـيف افـاػ اف ّٔٞيت ارتًبٝی -
لـاؿ گـفتّ اَؼ ٔ ايکبٌ اَزبو
ای کّ ػؿ آٌ
تٞبيم ثب ػيگـاٌ ؿا ػؿ يٕلٞيت ْبی يغتهف ؿلى
يیفَُؼ امت ٔ ،ػؿ ايٍ تٞبيم يتمبثم امت کّ
ثُيبٌ ْبی َٚى ٔ ايُيت کّ ثـ ؿفتبؿ ارتًبٝی
افـاػ امتٕاؿ امت مبعتّ ٔ تؼأو پيؼا يی-
کُؼ(ثيبت .)133 :1388 ،يیتٕاٌ گفت کّ تٞبؿيف
يقثٕؿ صکبيت اف ايٍ ػاؿَؼ کّ تمٕيت ٔ يب
تْٞيف ايُيت ارتًبٝی ػؿ گـِٔ َضِٕ ػمتيبثی
ربي ّٞثّ اَنزبو ارتًبٝی (ؿٔيکـػ ػٔؿکيًی )،
چگَٕگیِ صف٘ کبؿکـػْبی اٍهی ربي( ّٞؿٔيکـػ
ٔيٕؿ) ٔ َضِٕ ی تٞبيم افـاػ ثب ًْؼيگـ ثـ امبك
تٞـيف آٌْب اف ىـائ پيوؿٔ (يکتت کُو يتمبثم
ًَبػيٍ ) امت.
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ارتًبٝی ػمتيبثی ربي ّٞثّ ايُيت ارتًبٝی امت ٔ
 ،يبني،
ػؿ چُيٍ ىـايٖی امت کّ ايُيت ربَي
ىغهي ،اعاللي ٔ اَتٚبييِ ػؿ ربي ّٞتضمك پيؼا
يیکُؼ .اف مٕی ػيگـ  ،ايٍ تٞبؿيف ػالنتی ًُّی
ْبی
ثـمبعتی ثٕػٌ ايُيت ارتًبٝی ٔ َمو ىجکّ
ارتًبٝی ػؿ اؿتمبی ايُيت ارتًبٝی ػاؿَؼ  ٔ .اف
ً پؼيؼِ ای ثـمبعتی
آَزب کّ مـيبيّ ارتًبٝی امبمب
امت نؾا اًْيت يفبْيى اَنزبو  ،اٝتًبػ ٔ ييبؿکت
تـيٍ ىبعٌ ْبی مـيبيّ
ارتًبٝی ثّ ُٕٝاٌ يٓى
ارتًبٝی ثيو اف پيو آىکبؿ يی ىٕػ .فـُ ثُيبػيٍ
مـيبيّ ارتًبٝی ثـ اؿفىًُؼ ثٕػٌ تٞبيالت
ارتًبٝی ػؿ عالل ىجکّ ْبی ارتًبٝی ٔ َٓبػيُّ ىؼٌ
آٌ ػؿ ثيٍ يـػو امت  .ثّ ٕٕؿی کّ پبتُبو يکی اف
ػاليم اٍهی کبْو مـيبيّ ارتًبٝی ػؿ ربيّٞ
ايـيکب ؿا تْٞيف ؿٔاثٔ ٔ ىجکّ ْبی ارتًبٝی يی -
ػاَنت .تبرجغو( )1384آگبْي ىٓـَٔؼاٌ َنجت ثّ
ؿا كّ ػؿ چٓبؿچٕة اٝتًبػ ٔ
ينبئم ًٕٝيي
ي تيكم ْبي
ُْزبؿْبي ًٝم يتمبثم ٔ ثّ ٔامّٖ
ػإٔهجبَّ ٔ ثّ ٍٕؿت افمي مبفيبٌ يبفتّ اَؼ ٔ
ػٔنت ٔ التَبػ لـاؿ ػاؿَؼ ٔ
عبؿد اف صٕفِ
ىَٕؼ،
كُوْبي رًٞي ٝبو انًُفّٞاي ؿا يٕرت يي
ػاَؼ(تبرجغو.)45 :1384 ،
مـيبيّ ارتًبٝي يي
ًْچُيٍ ٔی ػؿ ربيی ػيگـ مـيبيّ ارتًبٝی ؿا
يفٕٓو رؼيؼی ػؿ ٝهٕو ارتًبٝی يی ػاَؼ کّ ثّ ٕٕؿ
«ُْزبؿْب ٔ ىجکّ ْبيی امت کّ
عالٍّ ثّ يُٞبی
ايکبٌ ييبؿکت يـػو ػؿ الؼايبت رًٞی ثّ يُٕٚؿ
کُؼ» ٔ ثب ىيِٕ
کنت مٕػ يتمبثم ؿا فـاْى يی
ْبيی ًْچٌٕ مُزو مٖش ا ٝتًبػ ارتًبٝی ٔ مٖٕس
ْٕٝيت ػؿ اَزًٍ ْبی يؼَی ؿمًی ٔ غيـؿمًی لبثم
اَؼافِ گيـی امت (تبرجغو ،حمفی ٔ کْٕنتبَی َژاػ،
 .)1382اف ايٍؿٔ ،يیتٕاٌ گفت کّ ثب َٓبػيُّ ىؼٌ
ْبی
اؿفهْب ٔ ُْزبؿ ْبی رًٞی ػؿ ػؿٌٔ ىجکّ
ارتًبٝی امت کّ افـاػ ثّ ييقاَی لبثم لجٕل اف
ايُيت ارتًب ٝی يی ؿمُؼًْ .چُيٍ يٖبنٞبت يغتهف
َيبٌ يی ػْؼ کّ تمٕيت ىجکّ ْبی غيـ ؿمًی ػؿ
چبؿچٕة ربي ّٞيؼَی ػؿ يمبينّ ثب ىجکّ ْبی ؿمًیِ

مجمُعًمُردٌاييکًضزَطعمي
مطتزکدارود
مجمُعًمُردٌاي
وتيجً

تصُيزضماريي:1مدلوظزيپژٌَص
(سزمايًياجتماعي~)(احساصامىيتاجتماعي~)

فـّيّ ْبي ايٍ پژْٔو ثّ ٍٕؿت فبفي مبعتّ ىؼِ -
اَؼ .فـّيّ ْبي فبفي يتفبٔت اف غيـفبفي امت.
ػؿ ؿٔه فبفي يفٕٓو يٕؿػ مُزو ثّ يخبثّ ي يک
يزًٕ ّٝي فبفي ػؿ َٚـ گـفتّ ىؼِ ٔ پل اف آٌ
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مبفيبٌيبفتّ اف مٕی َٓبػْبی ػٔنتی ػؿ ػمتيبثی
افـاػ ثّ اصنبك ايُيت ارتًبٝی اًْيتی ػٔ چُؼاٌ
ػاؿػ .اف ايٍؿٔ ،ثـ امبك امتؼالل ْبی َٚـی اؿائّ
ىؼِ ،تمٕيت مـيبيّ ارتًبٝی يُزـ ثّ ىکم گيـی ٔ
تؼأو ايُيت ارتًبٝی يی ىٕػ ٔ ثّ َٕٝی ىـٓ ٝهی
الفو ثـاي اصنبك ايُيت ارتًبٝی امت  .ثُبثـايٍ،
ثّ يُٕٚؿ آفيٌٕ تزـثی امتؼالل يقثٕؿ ػؿ ربيّٞ
يٕؿػ يٖبن ، ّٞثـای يتغيـ مـيبيّ ارتًبٝي مّ
ىبعٌ اٝتًبػ ارتًبٝي ًْ ،جنتگي ارتًبٝي ٔ
ييبؿکت ارتًبٝي ٔ ثـاي يتغيـ اصنبك ايُيت
 ،يبني،
ارتًبٝي پُذ ىبعٌ اصنبك ايُيت ربَي
ىغهي ،اعاللي ٔ اَتٚبيي ػؿ َٚـ گـفتّ ىؼِ امت .
يزًّْٕٝبي
ػؿ تَٕيـ فيـ ثب امتفبػِ اف َٚـيّ
ْبي
فبفي يؼل َٚـي اؿائّ ٔ يتغيـْب ٔ ىبعٌ
پژْٔو َيق آيؼِ امت.

ػؿرّي ْٕٝيت اْٝب ػؿ آٌ يزًٕ ّٝتٞـيف ييىٕػ.
ثُبثـايٍ فـّيّ پژْٔو ؿا ييتٕاٌ چُيٍ ثيبٌ
کـػ:

12
فصهىامًعهمی-پژٌَطیمطانعاتامىيتاجتماعی،ضماري، 39پاييش
93

مـيبيّ ي ارتًبٝي ىـٓ ٝهي الفو  1ثـاي اصنبك
ايُيت ارتًبٝي امت .ثّ ٕٕؿي کّ ػؿرّ ْٕٝيت
ايُيت ارتًبٝي
اصنبك
يزًٕ ّٝي
ػؿ
فبفي
فيـيزًٕ ّٝػؿرّ ْٕٝيت ػؿ يزًٕ ّٝي مـيبيّ
ارتًبٝي امت.
.4رَش ضىاسيپژٌَص 
ثيو اف ػٔ ْقاؿ مبل امت کّ لبٌَٕ اؿمٖٕ تٞييٍ
ييکُؼ کّ اف َٚـ فهنفي چّ چيق ػؿمت امت ٔ چّ
چيق َبػؿمت َ .تبيذ يُٖك اؿمٖٕيي " ،ػٔ اؿفىي"،
"ػؿمتي يب َبػؿمتي "" ،ميبِ ٔ مفيؼ"ٍ" ،فـ ٔ
يک" ييتٕاَؼ يٖبنت ؿيبّي ٔ پـػافه ؿايبَّ اي
ؿا مبػِ کُؼ .گـچّ ييتٕاٌ يخبل ْبي فـأاَي ؿا
ؽکـ کـػ کّ کبؿثـػ يُٖك اؿمٖٕيي ػؿ يٕؿػ آٌ ْب
ٍضيش ثبىؼ  ،ايب ثبيؼ تٕرّ ػاىت کّ َجبيؼ آَچّ
ؿا کّ تُٓب ثـاي يٕاؿػ عبٍي يَؼاق ػاؿػ ثّ
تًبو پؼيؼِ ْب تًٞيى ػاػ .پؼيؼِ ْبي ٔالٞي
ػليك "
"غيـ
ٔ
"يجٓى"
"فبفي"،2
ًْٕاؿِ
ْنتُؼ(آؽؿ ٔ فـري .)3-1 :1389 ،

 - 1ػؿ ثيبٌ فـّيّْبي فبفي ثّ ٍٕؿت ىـٓ الفو ٔ ىـٓ کبفي الفو امت تب ػٔ اٍٖالس
آٌ
مبفگبؿي( ٔ ) Consistencyپٕىو( ) Coverageيٕؿػ ثـؿمي لـاؿ گيـػ ٔ يٖبنجي ػؿ يٕؿػ -
ْب ثيبٌ ىٕػ .ىبعٌ مبفگبؿي ثيبٌگـ ايٍ امت کّ َتيزّ ( ) yتب چّ ييقاٌ ػؿ
امت ايٍ ىبعٌ ؿاثّٖ ي
.
يزًّٕٝي ىـٓ الفو(ْٕٝ ) xيت ػاىتّ ٔ چّ ييقاٌ عبؿد اف آٌ
ػْؼ .ثـ يجُبي اٍم مبفگبؿي ،
ػٔ يزًٕ ّٝؿا ثـ امبك ىـٓ الفو ٔ پيبيؼ تّٕيش يي
کُُؼٕ .جك ايٍ اٍم ِ يّ ي
ىٕاْؼ تزـثي ثّ ٕٕؿ کبيم اف اٍم فيـ يزًٕ ّٝپيـٔي يي
َٚـي فيـيزًّٕٝاي اف يزًٕ ّٝيَبػيك ىـٓ الفو ؿا تيکيم
،
يَبػيك َتيزّ ثّ نضبٗ
ؿاثّٖيزًْٕ ّٝب امت .
ي
ييػُْؼ .ػؿ ٔال ٜىبعٌ مبفگبؿي يٞـف ييقاٌ اًْيت َٚـي
ؿاثّٖ ػٔ يزًٕ ّٝامتفبػِ ىؼِ امت پٕىو امت  .ىبعٌ
ي
ىبعٌ ػيگـي کّ ثـاي مُزو
امت ايٍ ىبعٌ ثيبٌگـ ييقاٌ اًْيت ىـٓ الفو ثـاي ٔلٕٛ
.
پٕىو يکًم ىبعٌ مبفگبؿي
(مبٝي ،
َتيزّ امت .پٕىو کىَ ،يبٌػُْؼِ ي ثي اًْيتي ٔ ثيٕٓػگي ىـٓ الفو امت
تٕاٌ تَبٔيـ فيـ
کجيـي ،کنـايي ٔ ٍبػلي .) 80 : 1390 ،ثـاي ؿٔىُتـ ىؼٌ يّٕٕ ٛيي
ؿا اؿائّ کـػ:

ىبعٌ مبفگبؿي(ىـٓ ٝهي)ىبعٌ پٕىو (ىـٓ کبفي)
X

Y
Y

X

 - 2فبفي ػؿ نغت يُٞي کـکي ،ػؿْى ٔ ثـْى ،پـفػاؿ ،تيـِ ٔ َبيٞهٕو

گقاؿِ ،
يك
ٍؼق
فبفي ،
يٞـفت ىُبمي
ػؿ
فيـيزًٕ ّٝفبفي يك ثبفِ ي[ ]1 ٔ 0فـُ ييىٕػ ٔ
ثيٍ ٍؼق ٔ كؾة ،اؿفه مٕيي ٔرٕػ ػاؿػ كّ گقاؿِ -
ْبي ايٍ اؿفه ،غيـلٖٞي ٔ افَٚـ ٍؼق ٔ كؾة،
غيـػليك ْنتُؼ  .ػؿرّ ْٕٝيت ػؿيزًٕ ّٝگقاؿِ ْبي
فبفي ،يجتُي ثـ اؿفهْبي ثيٍ ٍفـ ٔ يك امت.
ٔ
ثيُبثيٍ
كبيالٍبػق ،
اؿفهْبي
فثبَيِ
كبيالًغيـٍبػق  ،ثّ ُٕٝاٌ اؿفه ْبي َنجت ػاػِ
ىؼِ ،ػؿثبفِ ٍفـ ٔ يك تٞجيـ ييىَٕؼ(مبٝي ،
 .)1388يزًْٕ ّٝبي فبفي يبَُؼ پهي ؿٔيکـػْبي
کيفي ثّ ينئهّ اَؼافِ گيـي ؿا ثّ ؿٔيکـػْبي کًي
پيَٕؼ يي فَؼ ٔ اف ػٔ صبنت کيفي "ْٕٝيت کبيم
ػؿ يزًٕٝ" ٔ " ّٝؼو ْٕٝيت ػؿ يزًٕ " ّٝتيکيم
ىؼِ امت(ٕبنجبٌ ٔ پيکبَي .)120 :1391 ،
يكي اف يفبْيى يٓى ػؿ تئٕؿي يزًْٕ ّٝبي
فبفي ،يفٕٓو تبثْٕٝ ٜيت فبفي 2امت .تبثْٕٝ ٜيت
ػؿ يزًْٕ ّٝبي کالميک ييتٕاَؼ يک(ْٕٝيت ػؿ
يزًٕ ٔ ) ّٝيب ٍفـ (ٝؼو ْٕٝيت ػؿ يزًٕ ) ّٝثبىؼ ،
ايب تبثْٕٝ ٜيت ػؿ يزًْٕ ّٝبي فبفي ييتٕاَؼ
ثبفِاي ثيٍ ٍفـ ٔ يک ثبىؼ:
1- Fuzzy Sets
2- Fuzzy Membership Function
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يُٖك فبفي ػؿ مبل  1965ييالػي ٔ ػؿ پي اَتيبؿ
يمبنّ اي تضت ُٕٝاٌ يزًْٕ ّٝبي فبفي  1تٕمٔ
ٝنگـفاػِ ػؿ ػاَيگبِ کبنيفـَيب ػؿ ثـکهي تٕنؼ
يبفتَٚ .ـيّ يزًٕ ّٝفبفي  ،تٕمَٚ ّٞـيّ يزًّٕٝ
يًٕٞني امت .يُٖك فبفي َيق تٕم ّٞيُٖك
يًٕٞني (ػٔػٔيي ) امت .فبفي ثٕػًٌْ ،بٌ ٕٕؿ کّ
ػؿ يُٖك فبفي ثّ کبؿ ييؿٔػ ،ثّ إَا ٛيغتهف
اثٓبو ٔ ٔ ٝؼو إًيُبٌ ٔ ثّ عًَٕ ثّ اثٓبيبت
يـثٕٓ ثّ فثبٌ ثيبَي ٔ ٕـف فکـ ثيـ اىبؿِ
ػاؿػ ٔ ثب ٝؼو إًيُبَي کّ ثّ ٔميهّ َٚـيّ
اصتًبل ثيبٌ ييىٕػ يتفبٔت امت (تبَبکب :1381 ،
.)5-3

ْٕٝيت ػؿ يزًّْٕٝبي کالميک}1 ،0{ :
ْٕٝيت ػؿ يزًّْٕٝبي فبفي]1 ،0[ :
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ػؿ َٚـيّ يزًْٕ ّٝبي کالميکْٕٝ ،يت لٖٞي امت
ٔ يمؼاؿ ٍفـ(ٝؼو ْٕٝيت) ٔ يک(ْٕٝيت ) ؿا
اَتغبة يي کُؼ .ػؿصبني کّ ػؿ يزًْٕ ّٝبي فبفي
ْٕٝيت يک َُٝـ ػؿ يزًٕ ّٝثب ٝؼو لٖٞيت ًْـاِ
امت ٔ ثُبثـايٍ ْـ  ْٕٝثّ ييقاَي (يب ثٓتـ امت
گفتّ ىٕػ ثب ػؿربتي ) کّ اف ٍفـ تب يک يتغيـ
امت ْٕٝ ،يزًٕ ّٝلهًؼاػ ييىٕػ ٔ ثّ ًْيٍ ػنيم
ػؿ يزًْٕ ّٝبي فبفي ثب يفٕٓو "ػؿرّ ْٕٝيت" مغٍ
گفتّ ييىٕػ.
ًْبٌٕٕؿ کّ ػؿ يؼل َٚـي َيق ايٍ َکتّ لبثم
فبفي 1ثؼيٍ
ييبْؼِ امت ؿاثّٖ فيـيزًٕ ِ ٛاي
يُٞبمت کّ ثّٕٕؿ يخبل فيبَي يزًٕ ّٝفبفي A
فيـيزًٕ ّٝفبفي  Bامت ،کّ يزًٕ ّٝي فبفي  Bىبيم
يزًٕ ّٝي فبفي  Aثبىؼ .ػؿ ثضج َٚـيّ يزًٕ ّٝاي
ثّ ايٍ يُٞبمت کّ
فبفي ايٍ فيـيزًٕ ِ ٛاي
ػؿربت ْٕٝيت يٕاؿػ ػؿ يزًٕ ّٝي  Aکٕچکتـ يب
ينبٔي ػؿربت ْٕٝيت يٕاؿػ ػؿ يزًٕ ّٝي  Bامت.
ثّايٍ يُٞب کّ ػؿرّ ْٕٝيت يک يُٖمّ عبً اف
ىٓـ تٓـاٌ ػؿ يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝي ( )Bينبٔي
يب ثقؿگتـ اف ػؿرّ ْٕٝيت ًْبٌ يُٖمّ ػؿ
يزًٕ ّٝاصنبك ايُيت ارتًبٝي ( )Aامت.
ثبتٕرّ ثّ يٖبنت اؿائّ ىؼِ يي تٕاٌ چُيٍ
ثيبٌ کـػ کّ ثب تکيّ ثـ يُٖك فبفي ػؿ ايٍ
پژْٔو تًبيي 22يُٖمّ ىٓـ تٓـاٌ ػؿ يزًّٕٝ
اصنبك ايُيت ارتًبٝي ْ ْٕٝنتُؼ  ،ايب ايٍ
ْٕٝيت اف ػؿربتي ثـعٕؿػاؿ امت کّ ييقاٌ آٌ
ثيٍ ٍفـ ٔ يک ػؿ َٕمبٌ امت.
ايٍ پژْٔو ؿا ييتٕاٌ اف َٚـ ْؼف ػؿ ىًبؿ
پژْٔو ْبي کبؿثـػي  ،اف َٚـ ينيـ ػؿ ىًبؿ پژْٔو -

1- Fuzzy Subset

ْبي تٍٕيفي  ،1اف َٚـ فيبٌ يمٖٞي ٔ اف َٚـ
ؿٔه
ًَٕػ.
ُٕٝاٌ
پُٓبَگـ
ژؿفبيي
ييقاٌ
گـػآٔؿي إالٝبت َيق امُبػي ٔ ييؼاَي ثٕػِ
امت.

صزى ًََّٕ أنيّ ثب امتفبػِ اف فـيٕل
ثـآٔؿػ صزى ًََّٕ ي کٕکـاٌ َ 384فـ تٞييٍ
گـػيؼ .ثب تٕرّ ثّ َبًْگَٕي يُبٕك يغتهف ىٓـ
تٓـاٌ ٔ ثب امتفبػِ اف احـ ٕـس کّ ػؿ پژْٔو -
ْبي ىٓـ تٓـاٌ يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ يي گيـػ(ايٍ
ّـيت ثـصنت ىيِٕ ًََّٕ گيؿي پييُٓبػي ثـاي
تٓـاٌ ثّ ٍٕؿت تزـثي َقػيك ثّ  2/5تب  3ثـآٔؿػ
ىؼِ امت[ػفتـ يٖبنٞبت ارتًبٝي ٔ فـُْگي
ىٓـػاؿي تٓـاٌ  )]1388 ،صزى ًََّٕ َٓبييَ920فـ
ؿٔه ًََّٕ گيـي َيق تَبػفي
تٞييٍ ىؼِ امت.
يتُبمت ثب صزى ثٕػِ امت .ثؼيٍ يُٞب کّ صزى
ًََّٕ تٞييٍ ىؼِ ػؿ 22يُٖمّ ىٓـ تٓـاٌ ثّ
َنجت رًٞيت يُٖمّ َنجت ثّ رًٞيت کم(22يُٖمّ )
تٞييٍ ٔ ثّ ًْبٌ َنجت ًََّٕ ثّ آٌ يُٖمّ
اعتَبً يبفتّ امت .
اثقاؿ گـػآٔؿي ػاػِ ْب ػؿ ايٍ پژْٔو ػؿ ثغو
امُبػي فيوْبي إالٝبتي ٔ ػؿ ثغو ييؼاَي
پـميُبيّ اي پژْٔو گـ مبعتّ ثٕػِ امت کّ اٝتجبؿ
ٔ پبيبي آٌ ثب امتفبػِ اف اٝتجبؿ ٍٕؿي ٔ
پبيبيي ًْنبَي ػؿَٔي(آنفبي کـَٔجبط )0.85 :
مُزيؼِ ىؼِ امت.
 - 1پژْٔو تٍٕيفي ىبيم يزًٕ ّٝي فَُٕي يي ىٕػ کّ ثـاي ييغٌ کـػٌ ًَ ،بيو ثب
انگٕ ،يب تٍٕيف پؼيؼِ ْبيي کّ ثّ ٍٕؿت ٕجيٞي ٔ ثؼٌٔ ػمتکبؿي آفيبييي ؿط يي -
ػُْؼ ،ثّ کبؿ يي ؿٔػ ٔ .ثـ مبعتٍ فـّيّ ٔ آفيبيو آٌ  ،تضهيم ؿٔاثٔ ثيٍ
يتغيـْب ٔ پـٔؿاَؼٌ لٕاَيٍ کهي تٕرّ ػاؿػ (ييـفايي.) 74 : 1388 ،
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ربي ّٞآيبؿي پژْٔو کهيّي مبکُبٌ ثبالي 15مبل
يُبٕك 22گبَّ ىٓـ تٓـاٌ امت کّ ثـ امبك آعـيٍ
مـىًبؿي يـکق آيبؿ ايـاٌ کّ ػؿ مبل  1390اَزبو
ىؼِ امت ،يزًٕ ٛآٌ ػؿ يُبٕك ىٓـي صؼٔػ 6249000
َفـ امت(مبيت يـکق آيبؿ ايـاٌ  ،يـػاػ .)1392

15

(ثب

16
فصهىامًعهمی-پژٌَطیمطانعاتامىيتاجتماعی،ضماري، 39پاييش
93

يبفتّ ْبي پژْٔو ػؿ ػٔ ثغو تٍٕيفي
ْبي تٍٕيفي ٔ کبؿثـػ
امتفبػِ اف آيبؿِ
ٔ امتُجبٕي (ثب امتفبػِ اف
َـو افقاؿ )SPSS
ي
ْبي فبفي ٔ ػؿرّ
يفبْيى يـثٕٓ ثّ يزًّٕٝ
1
ْٕٝيت ٔ کبؿثـػ َـو افقاؿ  ) MATLABاؿائّ ىؼِ
پژْٔو َيق اف آفيٌٕ
امت  .ثـاي آفيٌٕ فـّيّ
2
ٔ پٕىو (3ثب امتفبػِ اف َـو
مبفگبؿي
4
افقاؿ  ) fsQCAثٓـِ گـفتّ ىؼِ امت .
ػؿ ؿٔه فبفي َُٝـ کهيؼي تبثْٕٝ ٜيت فبفي
امت .ايٍ تبث ٜاف ٕـيك فبفي مبفي  5يفبْيى ،
مبعتّ يي ىٕػ .ػؿثبؿِ چگَٕگي ًٝهيبتي مبفي
تبثْٕٝ ٜيت فبفي ثبيؼ گفت ػؿرّ ْٕٝيت ؿا يي -
تٕاٌ اف ٕـيك ؿرٕ ٛثّ ٍبصت َٚـاٌ ٔ ثّ کًک
ػاَو َٚـي يضمك تٞييٍ کـػ .انجتّ اگـ ىٕاْؼ
تزـثي اف َٕ ٛکًي ثبىُؼ  ،ثـاي تٞييٍ تبثٜ
ْٕٝيت فبفي يٞيبؿ کًي يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ يي -
گيـػ .تبثْٕٝ ٜيت فبفي ْى ثـ صنت يمٕالت کيفي
ٔ ْى ثـ صنت تفبٔت ْبي کًي ػؿ ييقاٌ ْٕٝيت ػؿ
ثبفِ [ًٝ ]0ٔ1هيبتي ييىٕػْ .ـ چّ َمبٓ گننت ٔ
اؿفهْبي ٝؼػي فبفي ػؿ ثبفِ [ ]0ٔ1ثييتـ ثبىؼ ،
ػلت پژْٔو َيق ثييتـ ييىٕػَُٝ .ـ کهيؼي ػؿ
تبثْٕٝ ٜيت فبفي ػؿرّ ثُؼي  6ييقاٌ ْٕٝيت ػؿ يک
يزًٕ ّٝامت (مبٝي .)47 :1390 ،
ػؿ ايٍ پژْٔو َيق پل اف تٞييٍ ايتيبف يُبٕك
ْب ٝؼػي
اف َٚـ اصنبك ايُيت ارتًبٝي ثّ آٌ
ثيٍ ٍفـ ٔ يک تٞهك گـفتّ امت کّ ايٍ ٝؼػ
يُبٕك ػاؿاي
ييقاٌ ْٕٝيت يُٖمّ ػؿ يزًّٕٝ
اصنبك ايُيت ارتًبٝي ؿا ييغٌ يي کُؼ  .الفو ثّ
ؽکـ امت کّ ػؿربت فبفي اصنبك ايُيت ارتًبٝي
ثـ يجُبي اؿفه ْبي د ػٔل فيـ تٞييٍ ىؼِ امت :
1- Matrix Laboratory
2- Consistency
3- Coverage
4 - Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis
5- Fuzzification
6- Calibration



ػؿ ايٍ پژْٔو ثب تٕرّ ثّ يٖبنت اؿائّ ىؼِ ،
پل اف گـػآٔؿي إالٝبت ييؼاَي ػؿ عًَٕ ػٔ
يتغيـ اٍهي پژْٔو(مـيبيّ ي ارتًبٝي ٔ اصنبك
ايُيت ارتًبٝي ) ،ػؿرّ ْٕٝيت ْـ يک اف يُبٕك
ػؿ ايٍ ػٔ يزًٕ ّٝتٞييٍ ىؼِ امت .ثؼيٍ يُٞب
کّ ػؿ ايٍ پژْٔو ،پژْٔيگـ ثّ ػَجبل اؿائّ
نينتي اف يُبٕك ػاؿاي اصنبك ايُيت ارتًبٝي ٔ
يب فبلؼ آٌ َينت ٔ ْؼف ػؿ ثغو َغنت تٞييٍ
ييقاٌ ْٕٝيت ىٓـ تٓـاٌ ػؿ يزًٕ ّٝاصنبك ايُيت
تٞهك ْـ يک اف
ارتًبٝي ٔ ػؿ ثغو ثٞؼي ػؿرّ
يُبٕك ػؿ ا يٍ يزًٕ ّٝامت  .ثُبثـايٍ ػؿ اثتؼا
ييقاٌ ْٕٝيت ٔ ػؿرّي ْٕٝيت ىٓـ تٓـاٌ ػؿ
يزًٕ ّٝي مـيبيّ ي ارتًبٝي مُزيؼِ ىؼِ ٔ پل اف
آٌ ايٍ يّٕٕ ٛثـؿمي ييىٕػ کّ آيب ْٕٝيت ػؿ
يزًٕ ّٝاصنبك ايُيت ارتًبٝي فيـيزًْٕٕٝ ّٝيت
ػؿ يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝي امت يب عيـ؟ کّ ايٍ
يًّْٕٕ ٛبٌ ٕٕؿ کّ اىبؿِ ىؼ ثب آفيٌٕ مبفگبؿي
ٔ پٕىو يٕؿػ ثـؿمي لـاؿ گـفتّ امت.

1- Full membership
2- Mostly in
3 - Degree of membership is More in than out
4- Cross – over point
5 - Degree of membership is More out than in
6-Mostly out
7- Full non membership

17
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جدَلضماريي:1ارسشٌايفاسي(7ارسضي)
درجًتىدي
تزچسةستاوي
1
ْٕٝيت کبيم
0.99
ً )ْٕٝ
ثييتـ ػؿٌٔ يزًًٕٝ(2ّٝؼتب
0.83
ثييتـ ػؿٌٔ تب ثيـٌٔ يزًٕ(3ّٝثييتـ )ْٕٝ
0.67
َمّٖگؾاؿ(4ثيُبثيٍ)
0.50
5
ثييتـ ثيـٌٔ تب ػؿٌٔ يزًٕ( ّٝثييتـ
0.33
غيـ)ْٕٝ
ً غيـ)ْٕٝ
ثييتـ ثيـٌٔ اف يزًًٕٝ(6ّٝؼتب
0.17
7
ٝؼو ْٕٝيت کبيم
0.01
(ؿيگيٍ)2008 ،
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فـُ پژْٔو ثـ ايٍ يؼٝب امتٕاؿ امت کّ يُبٕك
مـيبيّي
ْٕٝيت ثبال ػؿ يزًّٕٝ
ػاؿاي ػؿرّ
ارتًبٝي ػاؿاي ػؿرّ ْٕٝيت ثبال ػؿ يزًٕ ّٝاصنبك
ايُيت ارتًبٝي ْنتُؼ  .ثّ ثيبٌ ػيگـ يزًّٕٝ
اصنبك ايٍ يت ارتًبٝي فيـ يزًٕ ّٝاي اف يزًّٕٝ
امت .ثؼيٍ
مـيبيّ ارتًبٝي ػؿ َٚـ گـفتّ ىؼِ
تـتيت ىٓـ تٓـاٌ ػؿ اؿتجبٓ ثب اصنبك ايُيت
ارتًبٝي يي تٕاَؼ ػؿ يکي اف صب نتْبي ٝؼو ْٕٝيت
کبيم /آمتبَّي ٝؼو ْٕٝيت کبيم  /ثييتـ ثيـٌٔ
يزًَٕ /ّٝمّٖي گؾاؿ /ثييتـ ػؿٌٔ يزًٕ/ّٝآمتبَّ-
اصنبك
ي ْٕٝيت کبيم ْٕٝ /يت کبيم ػؿ يزًّٕٝ
ايُيت ارتًبٝي لـاؿ ػاىتّ ثبىؼ.
.5يافتً ٌايپژٌَص 
ػؿ ثغو يبفتّ ْب ،اثتؼا ػؿرّ ْٕٝيت ىٓـَٔؼاٌ
تٓـاَي ػؿ ػٔ يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝي (ثّ ًْـاِ
ػؿرّي ْٕٝيت ػؿ يزًْٕ ّٝبي اٝتًبػ ارتًبٝي ،
ييبؿکت ارتًبٝي ٔ ًْجنتگي ارتًبٝي ) ٔ اصنبك
ايُيت ارتًبٝي (ثّ ًْـاِ ػؿرّ ْٕٝيت ػؿ يزًٕ- ّٝ
ْبي اصنبك ايُيت ربَي ،يبني ،اَتٚبيي  ،ىغهي ٔ
اعاللي) اؿائّ ىؼِ ٔ پل اف آٌ ثّ آفيٌٕ فـّيّ
پژْٔو پـػاعتّ ىؼِ امت.
ـدرجً  عضُيتضٍزَودانتٍزاويدرمجمُعً
سزمايًياجتماعي



ثّيُٕٚؿ ثـؿمي ػؿرّ ي ْٕٝيت ىٓـَٔؼاٌ تٓـاَي
ػؿ يزًٕ ّٝي مـيبيّ ي ارتًبٝي اثتؼا ػؿرّ ْٕٝيت
اٝتًبػ ارتًبٝي ،
ىٓـَٔؼاٌ ػؿ مّ يزًّٕٝ
(ثّ ُٕٝاٌ
ًْجنتگي ارتًبٝي ٔ ييبؿکت ارتًبٝي
ىبعٌْبي مـيبيّ ي ارتًبٝي ) يٕؿػ اؿفيبثي لـاؿ
گـفت ٔ پل اف آٌ َيق ثب امتفبػِ اف ػؿرّ ْٕٝيت
،
ىٓـَٔؼاٌ ػؿ يزى ّْٔٝبي اصنبك ايُيت ربَي
يبني ،ىغهي ،اَتٚبيي ٔ اعاللي(ثّ ُٕٝاٌ ىبعٌْبي
اصنبك ايُيت ) اؿائّ ىؼِ امت  .ييبَگيٍ صبٍم اف
ْـ يک اف ىبعٌ ْب ثب امتفبػِ اف فـيٕل فيـ ثّ

ػؿرّ ْٕٝيت ػؿ آٌ يزًٕ ّٝعبً تجؼيم گـػيؼ
𝑛𝑖𝑚𝑥−
= 𝑥 𝑋µ

:

𝑛𝑖𝑚𝑚𝑎𝑥 −

ػؿ رؼٔل فيـ ػؿرّ ْٕٝيت ىٓـَٔؼاٌ 22يُٖمّ
تٓـاٌ ػؿ مّ يزًٕ ّٝاٝتًبػ ارتًبٝي  ،ييبؿکت
ارتًبٝي ٔ ًْجنتگي ارتًبٝي آيؼِ امت.
جدَلضماريي:2درجًيعضُيتضٍزَودانتٍزاويدرمجمُعًي
سزمايًياجتماعي
درجًيعضُيت
ضاخصٌايسزمايًياجتماعي مياوگيه(1تا)7
اٝتًبػ ارتًبٝي
3.90
0.48
ًْجنتگي ارتًبٝي
4.85
0.64
ييبؿکت ارتًبٝي
2.18
0.20
سزمايًياجتماعي(کم)
0.47
3.85

ي

ػؿرّ ْٕٝيت ىٓـَٔؼاٌ تٓـاَي ػؿ يزًّٕٝ
مـيبيّ ارتًبٝي(َ )0.47يبٌ يي ػْؼ کّ ْٕٝيت
ىٓـَٔؼاٌ پبييٍ تـ اف َمّٖ ي ثيُبثيٍ يزًّٕٝ
ثٕػِ ٔ ػؿ صؼ فبٍم ايٍ َمّٖ ٔ ثييتـ غيـْٕٝ
ثُبثـايٍ يي تٕاٌ ُٕٝاٌ کـػ کّ
لـاؿ ػاؿػ .
ىٓـَٔؼاٌ تٓـاَي ػاؿاي ػؿرّ ْٕٝيت يُبمجي ػؿ
يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝي َجٕػِ اَؼ ٔ پبييٍ تـيٍ
ييبؿکت
ػؿرّ ْٕٝيت آٌ ْب َيق يـثٕٓ ثّ يزًّٕٝ
ارتًبٝي امت(ثب ػؿرّي ْٕٝيت  .)0.20
ـدرجً عضُيتضٍزَاودانتٍزاويدرمجمُعً احساص
امىيتاجتماعي

اصنبك ايُيت ارتيبٝي ىٓـَٔؼاٌ تٓـاَي ػؿ
ايٍ پژْٔو ثب  5ىبعٌ يٕؿػ ثـؿمي لـاؿ گـفتّ
امت .اف ييبٌ ايٍ ىبعٌ ْب پبييٍ تـيٍ ػؿرّ
ْٕٝيت ىٓـَٔؼاٌ تٓـاَي ثّتـتيت ػؿ يزًْٕ ّٝبي
اصنبك ايُيت ىغهي (ثب ػؿرّي ْٕٝيت  ،)0.32اصنبك
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انجتّ الفو ثّ ؽکـ امت کّ ػؿرّ ْٕٝيت
ىٓـَٔؼاٌ تٓـاَي ػؿ يزًْٕ ّٝبي يٕؿػ َٚـ ٔ
ًْچُيٍ ػؿرّ ْٕٝيت ْـيک اف يُبٕك 22گبَّي ىٓـ
تٓـاٌ ػؿ ػٔ يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝي ٔ اصنبك
ايُيت ارتًبٝي ثب امتفبػِ اف َـو افقاؿ MATLAB
يضبمجّ ىؼِ امت.
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ايُيت ربَي(ثب ػؿرّ ي ْٕٝيت  ٔ )0.33اصنبك
ايُيت يبني (ثب ػؿرّي ْٕٝيت  )0.32ثٕػِ امت .ػؿ
يزًَٕ ٛيق ػؿرّ ْٕٝيت ىٓـَٔؼاٌ تٓـاَي ػؿ
اصنبك ايُيت ارتواٝي 0.37ثٕػِ امت کّ اف َمّٖ
ثيُبثيٍ (َ )0.5يق پبييٍ تـ ثٕػِ ٔ َيبٌ اف
ّٔٞيت َبيٖهٕة اصنبك ايُيت ارتًبٝي ىٓـَٔؼاٌ
تٓـاٌ ػاؿػ  .ػؿ رؼٔل فيـ ػؿرّ ْٕٝيت ىٓـَٔؼاٌ
تٓـاَي ػؿ يزًٕ ّٝاصنبك ايُيت ٔ ىبعٌْبي آٌ
آيؼِ امت.
جدَلضماريي:3درجًعضَيتضٍزَودانتٍزاويدرمجمُعًاحساص
امىيتاجتماعي
ضاخصٌاياحساصامىيت
مياوگيه(1تا )7درجًيعضُيت
اجتماعی
اصنبك ايُيت ربَي
2.96
0.33
اصنبك ايُيت يبني
3.26
0.38
اصنبك ايُيت ىغهي
2.93
0.32
اصنبك ايُيت اعاللي
3.47
0.41
اصنبك ايُيت اَتٚبيي
3.47
0.41
احساصامىيت(کم)
0.37
3.21

ػؿ رؼٔل فيـ َيق ييتٕاٌ ػؿرّ ْٕٝيت مبکُبٌ
يُبٕك 22گبَّ ىٓـ تٓـاٌ ؿا ػؿ ػٔ يزًّٕٝ
مـيبيّ ارتًبٝي ٔ اصنبك ايُيت ارتًبٝي ييبْؼِ
کـػ.
ٌاي-
جدَلضماري:درجًعضُيتمىاطق22گاوًضٍزتٍزاندرمجمُعً
4
اجتماعيَاحساصامىيت

سزمايً
درجًعضُيتدرمجمُعً
درجًعضُيتدرمجمُعً
مىطقً
احساصامىيت
سزمايًاجتماعي
0.3620
0.4900
1
0.3585
0.4833
2
0.4252
0.4983
3
0.4234
0.4583
4
0.3524
0.4850
5
0.3624
0.4800
6
0.3618
0.4733
7
0.4069
0.4817
8
0.4250
0.4500
9

0.4750

0.3789

ْٕٝيت ػؿ يزًّٕٝ
يُبٕمي کّ ثبالتـيٍ ػؿرّ
( 18ثب
مـيبيّ ارتًبٝي ؿا ػاؿا ْنتُؼ يُبٕك
ػؿرّ ْٕٝيت(19 ،)0.4583ثب ػؿرّ ْٕٝيت(3 ٔ )0.50ثب
ػؿرّ ْٕٝيت ٔ )0.4983و َبٕمي کّ ػاؿاي پبييٍ تـيٍ
ػؿرّ ْٕٝيت ػؿ يزًٕ ّٝمـيبيّ ادتًبٝي ثٕػِ اَؼ
ْٕٝيت(11 ،)0.4317ثب ػؿرّ
يُبٕك(14ثب ػؿرّ
ْٕٝيت(9 ٔ )0.4483ثب ػؿرّ ْٕٝيت )0.45ثٕػِاَؼ.
ًْچُيٍ يُبٕك (11ثب ػؿرّ ْٕٝيت(14 ،)0.4069ثب
ْٕٝيت)0.4336
ػؿرّ ْٕٝيت(10 ٔ )0.4448ثب ػؿرّ
اصنبك او َيت
ثبالتـيٍ ػؿرّ ْٕٝيت ػؿ يزًّٕٝ
ارتًبٛي ٔ يُبٕك (17ثب ػؿرّ ْٕٝيت(20 ،)0.31ثب
ْٕٝيت)0.3239
ػؿرّ ْٕٝيت(19 ٔ )0.3106ثب ػؿرّ
پبييٍتـيٍ ػؿرّ ْٕٝيت ػؿ ايٍ يزًٕ ّٝؿا ثّ عٕػ
اعتَبً ػاػِاَؼ.
ـآسمُنفزضيًيپژٌَص

ػؿ ايٍ ثغو اف پژْٔو ثب امتفبػِ اف َـو
افقاؿ fsQCAفـّيّ يٖـس ىؼِ ػؿ لبنت ىـٓ ٝهي
يٕؿػ آفيٌٕ لـاؿ گـفتّ امت .فـّيّ يٖـس ىؼِ
ثيبٌ کـػِ ثٕػ کّ مـيبيّ ارتًبٝي ىـٓ ٝهي الفو
ثـاي اصنبك ايُيت ارتًبٝي ػؿ ىٓـ تٓـاٌ امت .
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
کم
مىاطق

0.4667
0.4483
0.4650
0.4933
0.4317
0.4533
0.4967
0.4950
0.5050
0.5000
0.4683
0.4650
0.4833

0.4346
0.5068
0.3421
0.3412
0.4448
0.3815
0.4266
0.3100
0.3378
0.3239
0.3106
0.3616
0.3373

ثّ گَّٕ اي کّ ػؿرّ ْٕٝيت فبفي ػؿ يزًّٕٝ
اصنبك ايُيت ارتًبٝي  ،فيـيزًٕ ّٝػؿرّ ْٕٝيت
فبفي ػؿ يزًٕ ّٝمـيبيّ ي ارتًبٝي امت.
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ثـاي آفيٌٕ ايٍ فـّيّ اف يٞيبؿ ًَٕػاؿ ٔ
ىبعٌ مبفگبؿي ٔ ىبعٌ پٕىو امتفبػِ ىؼِ امت.
ييقاٌ ْٕٝيت ػؿ فيـ ٔ ثبالي لٖـ اٍهي يضٕؿ ثـ
ٍؼق يب َميِ ْٕٝيت اْٝب ػؿ ىـٓ ٝهي الفو/کبفي
ثـ يجُبي َٚـيّ
ثـاي ٔلَٕ ٛتيزّ ػالنت ػاؿػ.
فبفي اگـ تًـکق يَبػيك ػؿ فيـ ًَٕػاؿ ثبىؼ ،
ٝهت ثّ يخبثّ ىـٓ الفو پؾيـفتّ ييىٕػ(ؿيگيٍ ،
ػؿ ًَٕػاؿ فيـ ثّ رق
 ٔ 2000مبٝي.)1392 ،
يُٖمّ  14 ٔ 11مبيـ يُبٕك ػؿ فيـ لٖـ اٍهي
لـاؿ ػاؿػ.

ومُدارضماري:1پزاکىدگيامتياساتفاسسزمايًاجتماعيَ
احساصامىيتاجتماعي

الفو امت ػؿ ايٍ ثغو اف پژْٔو ثّ ايٍ َکتّ
اىبؿِ ىٕػ کّ ػؿ ثيبٌ ىـٓ الفو ػؿ يُٖك کالميک
صتي يک يٕؿػ َمِ ىؼٌ ؿاثّٖ فيـ يزًٕ ّٝاي يي -
تٕاَؼ فـّيّ ىـٓ الفو/کبفي ؿا اثٖبل کُؼ .ثّ
ثيبَي ػيگـ ػؿ آفيٌٕ ثبال ثب تٕرّ ثّ يُٖك
کالميک ،اگـ يک يُٖمّ َيق ثبالي لٖـ اٍهي لـاؿ
ييگـفت فـّيّ ثبٕم ييىؼ .فيـا ايٍ يک يٕؿػ
اصتًبني َ ،يبٌ اف آٌ ػاىت کّ ػؿ آٌ يُٖمّ

ىٓـي اصنبك ايُيت ارتًبٝي فيـيزًٕ ّٝمـيبيّ
ارتًبٝي َجٕػِ امت.

جدَلضماري:5تعدادمُاردساسگارالسوتزايپذيزشآسمُن
احتمانيضزطالسو
ارسشمحک
1- Ragin
2- Probabilistic Criteria
3- Benchmark Value
4- Almost Always
5- Usually
6- More often Than Not
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ْبي عبً
ؿيگيٍ )2000(1ثب اىبؿِ ثّ ٔيژگي
،
پؼيؼِْبي ارتًبٝي اف رًهّ چُؼثٞؼي ثٕػٌ
2
پيچيؼگي ٔ  ...يفٕٓيي تضت ُٕٝاٌ يٞيبؿ اصتًبني
ؿا يٖـس يي کُؼ .ػؿ يٕؿػ ايٍ يفٕٓو ؿيگيٍ يٞتمؼ
ً تًبيي
امت کّ ػؿ ثـؿمي پؼيؼِ ْبي اَنبَي نقٔيب
يَبػيك َجبيؼ ىـٓ فيـ يزًٕ ِ ٛاي ؿا ؿٝبيت کُؼ
ٔ ٔرٕػ يک يب چُؼ يٕؿػ يَبػيك َمِ  ،ػنيهي ثـ
3
اثٖبل ىـٓ الفو َجٕػِ ٔ ثب يٖـس کـػٌ اؿفه يضک
تٕاٌ اف اٍٖالصبتي چٌٕ ػؿ
يٞتمؼ امت کّ يي
اکخـيت چيًگيـ الفو  ،4ػؿ ثييتـ يٕاؿػ الفو  ٔ 5کى
کى ٔ ثيو الفو  6ػؿ ٝهٕو اَنبَي امتفبػِ کـػ ٔ .ي
 50ػؿٍؼ(کى ٔ ثيو
ٔي ثـاي ىـٓ يضک مّ يٞيبؿ
ٔ
)
65ػؿٍؼ(ػؿ ثييتـ يٕاؿػ الفو
الفو)،
80ػؿٍؼ(اکخـيت چيًگيـ الفو ) ؿا يٖـس ًَٕػِ ٔ
22يٕؿػ(ًْچٌٕ
ثّٕٕؿ يخبل ثيبٌ يي ػاؿػ کّ ػؿ
22يُٖمّ ىـٓ الفو ؿا
پژْٔو صب ّـ کّ ػؿ يٕؿػ
آفيٌٕ کـػِ امت ) ثب اؿفه يضک 65ػؿٍؼ(ػؿ ثييتـ
ػاؿي  0.05ثبيؼ
يٕاؿػ الفو ) ٔ ،ػؿ مٖش يُٞي
صؼالم 19يُٖمّ ىـٓ فيـيزًٕ ِ ٛاصنبك ايُيت
مـيبيّ ارتًبٝي ؿا
ادتًبٝي َنجت ثّ يزًّٕٝ
ؿٝبيت کـػِ ثبىؼ  .ثب تٕرّ ثّ رؼٔل يٞيبؿ
اصتًبني(کّ ثغو ي اف آٌ ػؿ فيـ آيؼِ امت ) ٔ ػؿ
مٖش يُٞي ػاؿي (0.05ثب 95ػؿٍؼ إًي َبٌ) ٔ ػؿ
اؿفه يضک  ،0.65فـّيّ ىـٓ الفو ثٕػٌ ْٕٝيت ػؿ
يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝي ثـاي ْٕٝيت ػؿ و رًٕ-ّٝ
اصنبك ايُيت ارتًبٝي تبييؼ ىؼِ امت .
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α
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ٝالِٔ ثـ آفيٌٕ فـّيّ  ،تٕمٔ ًَٕػاؿ پـاکُؼگي
ٔ رؼٔل يٞيبؿ اصتًبني  ،ػؿ فيـ  ،آفيٌٕ مبفگبؿي
)fsQCA
ٔ پٕىو َيق (ثب امتفبػِ اف َـو افقاؿ
إالٝبتي ؿا ػؿ عٕػ ربي ػاػِ امت.
جدَلضماري:6تحهيمعهيراتطًدَمجمُعًسزمايًاجتماعيَ
احساصامىيتاجتماعيتزمثىايضزطالسو
تحهيمضزطالسو
متغيزوتيجً:احساصامىيتاجتماعی
مبفگبؿی
پٕىو
ضزطآسمُنضدي:سزمايً
اجتماعی
0.991466
0.789266

ػاػِْبي تزـثي َبٙـ ثـ ؿاثّٖ فبفي ػؿ يزًّٕٝ
مـيبيّ ارتًبٝي ٔ اصنبك ايُيت ارتًبٝي ػالنت ثـ
آٌ ػاؿػ کّ ىبعٌ مبفگبؿي  1ثيٍ ايٍ ػٔ يزًّٕٝ
ثـاثـ ثب  0.991466امت .ايٍ اؿفه َيبٌ يي ػْؼ کّ
 99ػؿٍؼ يٕؿػْبي يٖبن ّٞىؼِ (يُبٕك22گبَّ) ايٍ
اػٝب ؿا تبييؼ يي کُؼ کّ مـيبيّ ارتًبٝي ىـٓ
امت  .ىبعٌ
اصنبك ايُيت ارتًبٝي
الفو ثـاي
پٕىو2ثيٍ ػٔ يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝي ٔ اصنبك
ايُيت ارتًبٝي َيق ثـاثـ ثب  0.789266امت .ايٍ
اؿفه ثيبٌگـ ييقاٌ اًْيت تزـثي مـيبيّ ارتًبٝي
ثـاي اصنبك ايُيت ارتًبٝي امت  .ىٕاْؼ يٕرٕػ
 0.789266اف فْبي اصنبك
ػالنت ثـ آٌ ػاؿػ کّ
مـيبيّ ادتًبٝي پٕىو
ايُيت ارتًبٝي تٕمٔ
مـيبيّ
ىـٓ
ثؼيٍ تـتيت ،
ػاػِىؼِ امت .
ارتًبٝي 0.789266ػؿٍؼ اف ْٕٝيت کم َتيزّ ؿا پٕىو
ػاػِ امت.
ً ػؿ
ثُبثـايٍ يي تٕاٌ ُٕٝاٌ ًَٕػ کّ تمـيجب
ثييتـ يُبٕك 22گبَّ ىٓـ تٓـاٌ ػؿرّ ْٕٝيت ػؿ
1- Consistency
2 - Coverage

.6تحثَوتيجً گيزي
پژْٔو صبّـ ثب ؿٔيکـػی فبفی ثّ ػٔ يفٕٓو
ارتًبٝی
ايُیت
اصنبك
ٔ
ارتًبٝی
مـيبيّ
َگـينتّ ٔ ثّ ربی تٕرّ ثّ ؿاثّٖ ثيٍ ايٍ ػٔ
يتغيـ(ثّ يُٞبی ًْجنتگی ) ثّ ػؿرّ ْٕٝيت ٔ اٍم
فيـيزًِٕ ٛاي تٕرّ ًَٕػِ امت ٔ .ثّ ربی کيف
ييقاٌ ًْجنتگی  ٔ y ٔ xييقاٌ تجييٍ ٔاؿيبَل y
تٕمٔ  ،xػؿپی تٞييٍ ػؿرّ ْٕٝيت ْـ يک اف
ٔاصؼْبی يٕؿػ يٖبن ّٞػؿ يزًْٕ ّٝؼف(َتيزّ :
مـيبيّ ی ارتًبٝی ) ثٕػِ امت .ثّ ًْيٍ يُٕٚؿ
فـّيّ ْبی ٕـاصی ىؼِ ػؿ لبنت َٚـيّ يزًْٕ ّٝب
ٕـاصی ىؼِ ٔ ػؿ پی کيف ايٍ يّٕٕ ٛثٕػِ امت کّ
مـيبيّ ارتًبٝی ىـٓ ٝهی الفو ثـای اصنبك ايُيت
ارتًبٝی ثٕػِ امت يب عيـ؟
تٍٕيف يبفتّ ْب َيبٌ يیػْؼ کّ ػؿرّ ْٕٝيت
ىٓـَٔؼاٌ تٓـاَی ػؿ يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝی
ارتًبٝی ػؿ مٖش يٖهٕثی َجٕػِ امت(ثب ػؿرّ ی
ْٕٝيت .)0.4750ػؿرّ ْٕٝيت ثؼمت آيؼِ ثـای
يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝی َيبٌ يیػْؼ کّ ْٕٝيت
ىٓـَٔؼاٌ ىٓـ تٓـاٌ ػؿ ايٍ يزًٕ ّٝپبييٍ تـ اف
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يزًٕ ّٝاسمبك ايُيت ارتًبٝي کًتـ اف ػؿرّ
ْٕٝيت آٌ يُٖمّ ػؿ يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝي امت.
ثّ ثيبٌ ػيگـ يُبٕمي کّ ىٓـَٔؼاٌ آٌ اف
اٝتًبػًْ ،جنتگي ٔ ييبؿکت ارتًبٝي ثـعٕؿػاؿ
ْنتُؼ ،اف اصنبك ايُيت ارتًبٝي (ػؿ اثٞبػ ربَي ،
يبني ،ىغهي ،اَتٚبيي ٔ اعاللي ) َيق ثـعٕؿػاؿ
ثٕػِاَؼ .انجتّ الفو امت ايٍ يّٕٕ ٛيبػآٔؿي ىٕػ
کّ ْيچ يک اف يُبٕك ىٓـ تٓـاٌ اف مٖش اصنبك
ايُيت ارتًبٝي يُبمجي ثـعٕؿػاؿ َجٕػِ اَؼ ،ثب
ايٍ ٔرٕػ ثيبٌ يٖبنت ثبال ثؼيٍ يُٞبمت کّ اصنبك
ايُيت ارتًبٝي اَؼک ْـ يُٖمّ تضت تبحيـ مـيبيّ
ارتًبٝي يٕرٕػ ييبٌ مبکُبٌ آٌ يُٖمّ ثٕػِ امت.
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َمّٖ ثيُبثيٍ ثٕػِ امت  .1اف ثيٍ ىبعٌ ْبی
كؿيبيّ ارتًبٝی  ،ييبؿکت ارتًبٝی (ثب ػؿرّ ی
ْٕٝيت  )0.20کًتـيٍ ػؿرّ ْٕٝيت ٔ ًْجنتگی
ارتًبٝی (ثب ػؿرّی ْٕٝيت  )0.64ثبالتـيٍ ػؿرّ
ْٕٝيت ؿا ثّ عٕػ اعتَبً ػاػِ امت .ػؿ يٕؿػ
يٕنفّْبی تيکيم ػُْؼِ اصنبك ايُيت ارتًبٝی
َيق ،اصنبك ايُيت ىغهی(ثب ػؿرّی ْٕٝيت )0.
پبييٍ تـيٍ ػؿرّ ْٕٝيت ؿا ثّ عٕػ اعتَبً ػاػِ
امت.
ػؿ اػايّ ثـای تضهيم يبفتّ ْبی پژْٔو يی تٕاٌ
ثّ َتبيذ صبٍم اف آفيٌٕ ىـٓ الفو اىبؿِ ىؼِ،
پـػاعت کّ ػؿ آٌ فـُ ثـ ايٍ ثٕػِ امت کّ
مـيبيّ ارتًبٝی ىـٓ ٝهی الفو ثـای اصنبك ايُيت
ارتًبٝی ػؿ يُبٕك گبَّ ىٓـ تٓـاٌ ثٕػِ اَؼ.
َتيزّ ايٍ آفيٌٕ َيبٌ ػاػ کّ مـيبيّ ارتًبٝی
ؿا يیتٕاٌ ىـٓ ٝهی الفو ثـای تضمك اصنبك ايُيت
ارتًبٝی ىٓـَٔؼاٌ تٓـاَی ُٕٝاٌ ًَٕػ  .تبييؼ
ايٍ فـّيّ ثيبٌ يیػاؿػ کّ اگـ ػؿ ثيٍ
ىٓـَٔؼاٌ تٓـاَی مـيبيّ ی ارتًبٝی اف صؼ
ايُيت
اصنبك
اف
ثبىؼ ،
ثـعٕؿػاؿ
يٖهٕثی
ارتًبٝی ثباليی َيق ثـعٕؿػاؿَؼ  .يب ثّ فثبٌ
فبفی ،اگـ ػؿرّ ْٕٝيت ىٓـَٔؼاٌ ػؿ يزًّٕٝ
مـيبيّ ی ارتًبٝی ثبال ثبىؼ ،ػؿرّ ْٕٝيت آٌْب
ػؿ يزًٕ ّٝاصنبك ايُيت ارتًبٝی َيق ثبال عٕاْؼ
ايٍ ثغو اف يبفتّ ْبی تضميك ًْنٕ ثب
ثٕػ.
(کـأفٕؿػ :
يبفتّ ْبی يٖبنٞبت ٍٕؿت گـفتّ
99؛ يک ػَٔبنؼ  ٔ 00 :پبپٕٔا  )0 :يی-
ثبىؼ  .ثّ ٕٕؿی کّ ،پبپٕٔا ػؿ يٖبن ّٞعٕػ تضت
ُٕٝاٌ " مـيبيّ ارتًبٝی ثّ يخبثّ يک ىبعٌ
ايُيتی " َيبٌ ػاػ کّ تمٕيت مـيبيّ ارتًبٝی يی -
تٕاَؼ يُزـ ثّ ايزبػ ٔ تمٕيت ايُيت ارتًبٝی
ػؿ مٖٕس عـػ ٔ کالٌ ربي ، ّٞثّٔيژِ ػؿ مٖش کالٌ
ً  ْٕٝيزًٕ ، 0.83 :ّٝثييتـ  ْٕٝيزًٕ ، 0.67 :ّٝگمّٖی
ْٕٝ - 1يت کبيمًٝ ، 0.99 :ؼتب
ً غيـٝ ٔ 0.17 :ْٕٝؼو ْٕٝيت ػؿ
گؾاؿ(ثيُبثيٍ) ، 0.50 :ثييتـ غيـًٝ ، 0.33 :ْٕٝؼتب
يزًٕ( 0.01 :ّٝؿيگيٍ ٔ 2000كاٝی. ) 1392

ٔ ػؿ کيٕؿْبی ػؿ صبل گؾاؿ ثّ ػيکـامی
(پبپٕٔا .) :0 ،

 ،ىٕػ
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آفيٌٕ مبفگبؿی ٔ پٕىو َيبٌ ػاػ کّ ػؿ 0
يُٖمّ اف  يُٖمّ تٓـاٌ اٍم فيـيزًٕ ّٝثٕػٌ
اصنبك ايُيت ثـای مـيبيّ ارتًبٝی ثّ ٕٕؿ کبيم
ً 99ػؿٍؼ ًََّٕ ْب ايٍ
تبييؼ ىؼِ امت ٔ تمـيجب
فـُ ؿا تبييؼ ًَٕػِ اَؼ(.)0.991466 :Consistency
ٝالِٔ ثـ آٌ ٝؼػ ثؼمت آيؼِ ػؿ ىبعٌ پٕىو
َيق( )0.789266 :Coverageثيبٌ يیػاؿػ کّ َقػيک ثّ
9ػؿٍؼ فْبی يزًٕ ّٝمـيبيّ ارتًبٝی تٕمٔ
يزًٕ ّٝاصنبك ايُيت ارتًبٝی پٕىو ػاػِ ىؼِ
امت.

مىاتع
 آؽؿٝ ،بػل ٔ صزت فـري(ٝ .) 1389هى يؼيـيت فبفي .تٓـاٌ:
يٕمنّي کتبة يٓـثبٌ َيـ ،چبپ چٓبؿو.
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 ايبَت ،صًيؼ( .) 1390ايُيت ارتًبٝی ٔ اؿائّ ی انگٕی
مُزو آٌ  .فَهُبيّی يٖبنٞبت ايُيت ارتًبٝی  ،ىًبؿِ
. 175 - 145 ً ، 27
 ثيبت ،ثٓـاو( .) 1388ربي ّٞىُبمی اصنبك ايُيت .تٓـاٌ:
اييـ کجيـ.
 تبَبکب ،کبفٔئٕ( .) 1381يمؼيّاي ثـ يُٖك فبفي ثـاي
کبؿثـػْبي ًٝهي  .تـرًّي ٝهي ٔصيؼيبٌ کبييبػ ٔ ؿّب
ٕبؿليبٌ .ييٓؼ :ػاَيگبِ فـػٔمي ييٓؼ.
 تبرجغو ،کيبٌ[ثّ کٕىو ]( ،) 1384مـيبيّی ارتًبٝی ،
ػيٕکـامی ٔ تٕمَٕ( ّٞىتّی ؿاثـت پبتُبو  ،ريًق کهًٍ ،
کالٔك أفّ ،پيـ ثٕؿػيٕ ،فـاَنيل فٕکٕيبيب ٔ ،اػٔاؿػ
،
يک کهّ نُؼ) .تـرًّی افييٍ عبکجبف ٔ صنٍ پٕيبٌ
تٓـاٌَ:يـ ىيـافِ.
 تبرجغو ،کيبٌ .حمفی ،يـاػ ٔ ينٕٞػ کْٕنتبَی َژاػ
( .) 1382مـيبيّی ارتًبٝی ٔ ميبمت ْبی ارتًبٝی (ثـؿمی
ّٔٞيت مـيبيّ ی ارتًبٝی ػؿ ايـاٌ ايـٔف ) فَهُبيّی
ٝهًی پژْٔيی ؿفبِ ارتًبٝی .مبل مٕو ىًبؿِ 155 ً .10
تب . 199
 رٓبَگيـی ،رٓبَگيـ ٔ اثـاْيى ينبٔات ( .) 1392ثـؿمی
 :يٖبن ّٞيٕؿػی
ٕٝاو يؤحـ ثـ ايُيت ارتًبٝی فَبٌ
فَبٌ  40- 15مبنّ ىٓـ ىيـاف  .يزهّ پژْٔو ْبی ؿاْجـػی
ايُيت ٔ َٚى ارتًبٝی  ،مبل ػٔو  ،مبل پيبپی  ، 6ىًبؿِ
ػٔو. 55- 41 ٌٍ ،
 ػفتـ يٖبنٞبت ارتًبٝي ٔ فـُْگي ىٓـػاؿي تٓـاٌ(.) 1388
ٕـس فُي ًََّٕ گيـي َٚـمُزي ْبي ىٓـي ػؿ تٓـاٌ ٔ
يُبٕك 22گبَّي آٌ  .تٓـاٌ :ػفتـ يٖبنٞبت ارتًبٝي ٔ
فـُْگي ىٓـػاؿي تٓـاٌ ،اػاؿِي افکبؿمُزي.
 ؿصيًی ،ؿمٕل( .) 1387ثـؿمی ٕٝايم ارتى اٝی ٔ ايُيتی
يٕحـ ثـ اصنبك ايُيت ىٓـَٔؼاٌ
يُٖمّی 17تٓـاٌ ػؿ مبل  .1387پبيبٌَبيّی کبؿىُبمی
اؿىؼ ،ؿىتّی إالٝبت  ،ػاَيکؼِ ٝهٕو ٔ فٌُٕ إالٝبت ٔ
آگبْی ،ػاَيگبِ ٝهٕو اَتٚبيی.

 مبٝيٝ ،هي( .) 1390تضهيم فبفي اٝتًبػ ارتًبٝي(يٖبنّٞي
يٕؿػي اٝتًبػ ىٓـَٔؼاٌ ثّ ىٓـػ اؿي تٓـاٌ ) .تٓـاٌ:
اتيبؿات ربي ٔ ّٞفـُْگ.

 مبٝيٝ ،هي( .) 1392ؿٔه پژْٔو تٖجيمي ثب ؿٔيکـػ تضهيم
کًي ،تبؿيغي ٔ فبفي .تٓـاٌ :آگّ.
 مبيت يـکق آيبؿ ايـاٌ (يـػاػ يبِ مبل  .) 1392رًٞيت
ىٓـمتبٌ تٓـاٌ ثّ تفکيک مٍ  ،رُل ٔ عبَٕاؿ  .لبثم
www.sci.org.ir
ػمتـك ػؿ ايُتـَت:
ٍ بنضی اييـی ،ميؼ ؿّب( ) 1387ػؿآيؼي ثـ يفٕٓو مـيبيّی
ٔ
پژْٔيُبيّی يؼيـيت
ارتًبٝي،
مـيبيّی ارتًبٝي ،پژْٔيكؼِی تضميمبت امتـاتژيك يزًٜ
تيغيٌ يَهضت َٚبو. 24- 9 ً ،
ٕ بنتاٌ ،يضًؼؿّب ٔ تکتى پيکبَي ( .) 1391آفيٌٕ فبفي
ّي ػيٍػاؿي ثب کزـٔي :ىـٓ الفو يب ىـٓ کبفي.
اؿتجبٓ ٝه
فَهُبيّي ٝهًي پژْٔيي ينبئم ارتًبٝي ايـاٌ  .تٓـاٌ:
ػاَيگبِ تـثيت يٞهى  ،ػاَيکؼِي اػثيبت ٔ ٝهٕو
اَنبَي .مبل مٕو ،ىًبؿِي ػٔو. 152- 119 ً .
 ـ فَزبَی  ،مٞيؼ ٔ َبٍـ فمٓی فـًُْؼ ( .) 1392اؿتجبٓ
ثيٍ ايُيت ارتًبٝی ثب يؤنفّ ْبی مـيبيّ ارتًبٝی ٔ
ؿفبِ ارتًبٝی :يٖبن ّٞيٕؿػی عبَٕاػِ ْبی ىٓـ تجـيق .
فَهُبيّ تغََی ػاَو اَتٚبيی آؽفثبيزبٌ ىـلی  ،مبل
ػٔو ،ىًبؿِ . 151- 127 ٌٍ ، 8
 لبمًیٔ ،صيؼ( .) 1389مينتىْبی امتُجبٓ فبفی ٔ پژْٔو -
ْبی ارتًبٝی .تٓـاٌ :ربيّٞىُبمبٌ.
 نيتم ،ػاَيم( .) 1373تجييٍ ػؿ ٝهٕو ارتًبٝی(ػؿآيؼی ثّ
فهنفّی ٝهىاالرتًب .)ٛتـرًّی ٝجؼانکـيى مـٔه .تٓـاٌ:
ٍـآ.
 يضًؼي ،يضًؼٝهي( .) 1384مـيبيّی ارتًبٝي ٔ مُزو آٌ.
تٓـاٌ :ػاَيگبِ ٝهٕو ثٓقينتي ٔ تٕاٌثغيي.
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 مبٝيٝ ،هي .کجيـي ،افيبؿ .کنـايي ،يضًؼمبالؿ ٔ صنيٍ
ٍبػلي( .) 1390مـيبيّي ارتًبٝي ٔ صکًـاَي عٕة  :تضهيم
تٖجيمي فبفي ثيٍ کيٕؿي اف مبل  2000تب  . 2008فَهُبيّ-
ي ٝهًي پژْٔيي ينبئم ارتًبٝي ايـاٌ .تٓـاٌ :ػاَيگبِ
تـثيت يٞهى  ،ػاَيکؼِي اػثيبت ٔ ٝهٕو اَنبَي  .مبل
ػٔو ،ىًبؿِي ػٔو. 93 – 63 ً .
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- ّ پژْٔيگـی ٔ پژْٔيُبي، پژْٔو.) 1388( عهيم، ييـفايی
.ٌّىُبمبٞ ربي:ٌ تٓـا. رهؼ أل،َٕينی

ی؛ٝـی ػؿ ايُيت ارتًبَٚ  تبيهی.) 1385(ِ يُيژ، َٕيؼَيب
بتٞ فَهُبيّی يٖبن. ْبی ايُيت
َّٕثب تبکيؼ ثـ گ
. 72- 53 ً ، ىًبؿِ أل، مبل َٓى،ؿاْجـػی
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ِهی صنيٍ ٔ ميؼٝ ،ِجؼانضنيٍ؛ صنيٍ فاػٝ  ميؼ، َجٕی
ی ٔ التَبػی يؤحـ ثـٕٝايم ارتًبٝ  ثـؿمی،) 1389(ْبرـ
 مبل،ّىُبمی کبؿثـػیٞ يزهّ ربي.یٝاصنبك ايُيت ارتًب
. 96- 73 ٌٍ ، ىًبؿِ چٓبؿو، 40  ىًبؿِ پيبپی،ثينت ٔ يکى

