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 1استبدیبس ٌش ٜٚػّ ْٛارتٕبػی ٔ ٚكبِؼبت فشٍٙٞی ػؿٞ ٛیبت ػّٕی دا٘طٍب ٜوبضبٖ
 2دا٘طزٛی سضت ٝػّ ْٛارتٕبػی (ٔكبِؼبت فشٍٙٞی) دا٘طٍب ٜوبضبٖ

چکیده
ٞذف ایٗ پژٞٚص ثب ٞذف ثشسسی ٘مص ٔشلذ ٔكٟش حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) دس تٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٔزٞجی دس استبٖ
وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیش احٕذ ث ٝارشا دسآٔذ ٜاست .سٚش ارشای پژٞٚص پیٕبیطی ثٛد ٚ ٜربٔؼ ٝآٔبسی ٔسئِٛیٗ  ٚپشس ُٙأٛس
ٔزٞجی ،اداس ٜاٚلبف ،أٛس خیشیٔ ٚ ٝیشاث فشٍٙٞی دس ضٟشستبٖ ٌچسبساٖ ٔی ثبضذ و ٝتؼذاد آٟ٘ب ثٙب ثش آٔبس ٞبی وست ضذٜ
٘ 124فش ٔی ثبضذ و ٝثب تٛصیغ پشسطٙبٔ( ٝاثضاس سٙزص)  22سٛاِی ث ٝغٛست تػبدفی دس ثیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی و ٝاص قشیك رذَٚ
ٔٛسٌبٖ ٘ 96فش ا٘تخبة ٌشدیذ٘ .تبیذ آصٔ ،ٖٛثیبٍ٘ش ایٗ است و ٝؾشیت ٕٞجستٍی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثیٗ وشأبت حؿشت ثی ثی
حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشیٔ 0/510 ،ی ثبضذ .سكح ٔؼٙی داسی ث ٝدست آٔذٔ 0/002 ،ٜی ثبضذ و ٝوٛچىتش اص
 0/05است؛ ثٙبثشایٗ دس سكح اقٕیٙبٖ  95دسغذٕٞ ،جستٍی ث ٝدست آٔذ ٜثشای دٔ ٚتغیش ٔؼٙی داس ٔی ثبضذ دس فشؼ دْٚ
٘تبیذ آصٔ ،ٖٛثیبٍ٘ش ایٗ است و ٝؾشیت ٕٞجستٍی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثیٗ ٔیسش استجبقی ٔشلذ ٔكٟش حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) ٚ
تٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشیٔ 0/778 ،ی ثبضذ .سكح ٔؼٙی داسی ث ٝدست آٔذٔ 0/001 ،ٜی ثبضذ و ٝوٛچىتش اص  0/05است .دس
فشؼ س٘ ْٛتبیذ آصٔ ،ٖٛثیبٍ٘ش ایٗ است و ٝؾشیت ٕٞجستٍی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثیٗ تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕٝ
(س)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشیٔ 0/612 ،ی ثبضذ .سكح ٔؼٙی داسی ث ٝدست آٔذٔ 0/004 ،ٜی ثبضذ و ٝوٛچىتش اص 0/05
است.
واصگان کلیدی :حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) ،تٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٔزٞجی ،أىب٘بت حشْ ،استبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیش احٕذ
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مقدمه
اص دیشثبص ٔزٞت ث ٝػٛٙاٖ یه اٍ٘یض ٜرذایی ٘بپزیش ثشای ا٘زبْ سفش ثٛد ٜاست و ٝث ٝػٛٙاٖ لذیٕی تشیٗ ضىُ سفشٞبی
غیشالتػبدی ٔ ٚبِی ث ٝضٕبس ٔی آیذ ،دس حمیمت ٌشدضٍش ٔزٞجی تشویجی اص ٔسبفشت ٔ ٚزٞت ٔی ثبضذٔ .شاسٓ ٞبی فشٍٙٞی-
ٔزٞجی ث ٝػٛٙاٖ سخذادی و ٝسجت ٔی ضٛد تب ٌشدضٍش ث ٝد٘جبَ وست تزشث ٝاص ٔزٞت ٔ ٚیشاث یه وطٛس سفش وٙذ .ثیثی
حىیٕ ٝخبت ٖٛث ٝسٚایتی یىی اص خٛاٞشاٖ ػّی ثٗ ٔٛسی اِشؾب  ٚفشص٘ذ ٔٛسی وبظٓ است و ٝدس سٚستبیی ثٕٞ ٝیٗ ٘بْ دس
حٛاِی ٌچسبساٖ (دٞستبٖ ثیثیحىیٕ )ٝثخبن سپشد ٜضذ ٜاست  ٚداسای صائشاٖ فشاٚا٘ی است .سا ٜدٌٙٚجذاٖ ث ٝثبثبوالٖ اص ثمؼٝ
ثی ثی حىیٕ( ٝس) ٔیٌزسد( .ثبد٘ذ)1379 ،
ٔشلذ ٔكٟش ثی ثی حىیٕ( ٝس) اص رّٕٔ ٝىبٖ ٞبیی است و ٝدس سكح استبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیش احٕذ سبال٘ ٝپزیشای ٌشدضٍشاٖ
صیبدی اص استبٖ  ٚسبیش استبٖ ٞبی وطٛس ٔی ثبضذ ث ٝقٛس وّی ثب تٛر ٝث ٝاسصش ٚرٛدی أبْ صاد ٜثضسي سكح ٌشدضٍشی دس
ایٗ ضٟشستبٖ خػٛغب دس سٚصٞبی تؼكیُ ث ٝاٚد خٛد ٔی سسذ.
بیان مساله
ٌشدضٍشی ٔزٞجی ث ٝػٛٙاٖ یىی اص اضىبَ ٌشدضٍشی ،اص رّٕ ٝپشس٘ٚكتشیٗ ٌشدضٍشیٞب دس صٔبٖ حبؾش است .ثشسسی پیطی-ٝٙ
ی ٔكبِؼبت دس ایٗ صٔی٘ ٝٙطبٖ ٔیدٞذ وٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی پیبٔذٞبی ٔتٛٙػی داسد (فیشٚصربئیبٖ ٕٞ ٚىبساٖ :1393 ،غع
)178-155
ٔشلذ ٔكٟش ثی ثی حىیٕ( ٝس) دس ٔىب٘ی لشاس داسد و ٝپزیشای ٌشدضٍشاٖ ثسیبسی اص ٔٙبقك ٔختّف وطٛس ٔی ثبضذ أشٚصٞ ٜش
چٔ ٝیضاٖ أىب٘بت دس یه ٔٙكم ٝصیبدتش ثبضذ ٔیضاٖ ٟٔبرشت ٌشدضٍشاٖ ث ٝآٖ ٔٙكم ٝثیطتش خٛاٞذ ثٛد دس ایٗ ٔیبٖ ثشای
تٛسؼٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی ثی ثی حىیٕ( ٝس) ٘یبص است و ٝدِٚت الذاْ ث ٝصیش سبخت ٞبیی ٔٙبست ثشای ٌشدضٍشاٖ ٕ٘بیذ اص
رّٕ٘ ٝسجت سیستٓ استجبقی ربد ، ٜتٛسؼٔ ٝىب٘ی اقشاف حشْ ٔكٟش ثب تٛر ٝث ٝحزٓ ٔسبفشیٗ خػٛغب دس ایبْ ٘ٛسٚص ٔ ... ٚی
ثبضذ .ث ٝقٛس وّی ثبیذ ارػبٖ وشد ٘مص حشْ ٔكٟش ثی ثی حىیٕ( ٝس) دس تٛسؼٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی ضٟشستبٖ ثسیبس ثبسص ٚ
غیشلبثُ ا٘ىبس است.
ٌشدضٍشی ٔزٞجی یىی اص سایذ تشیٗ اضىبَ ٌشدضٍشی دس رٟبٖ است  ٚغبحت ٘ظشاٖ غٙؼت ٌشدضٍشی ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝثٝ
ِحبل ٔٛلؼیت فشٍٙٞی ـ ٔزٞجی خبظ ایشاٖ دس ٔیبٖ وطٛسٞبی دیٍشٌ ،شدضٍشی ٔزٞجی ربی سضذ  ٚتٛسؼ ٝثسیبسی دس وطٛس
داسد؛ دس ایشاٖ أىبٖ ٔزٞجی ٔمذس فشاٚا٘ی ٚرٛد داسد و ٝتؼذادی دس صٔش ٜآحبس حجت ضذ ٜدس فٟشست ٔیشاث ّٔی ٘یض لشاس داس٘ذ
 ٚػال ٜٚثش داضتٗ ربرث ٝصیبستی ،داسای ربرثٞ ٝبی فشٍٙٞی ـ تبسیخی ٘یض ٞستٙذ (سمبئی 1392 ،غع .)86-73
استبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیشاحٕذ ثب داسا ثٛدٖ ٔٛلؼیت استشاتژیه ،پی٘ٛذ دٙٞذ٘ ٜبحیٌ ٝشدضٍشی ٔشوض وطٛس ث ٝغشة  ٚرٛٙة
غشثی ٕٞ ٚچٙیٗ داسا ثٛدٖ ٔٙبثغ  ٚربرثٞ ٝبی ٌشدضٍشیٔ ،ی تٛا٘ذ ٘مص لبثُ تٛرٟی سا دس تٛسؼٌ ٝشدضٍشی ٔشوض ،رٛٙة ٚ
رٛٙة غشثی وطٛس داضت ٝثبضذ ٞذف اص ایٗ تحمیك ضٙبسبیی ٘مص حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) دس تٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی
ٔزٞجی دس استبٖ است ٔ ٚسئِٛیٗ  ٚپشس ُٙأٛس ٔزٞجی ،اداس ٜاٚلبف ،أٛس خیشیٔ ٚ ٝیشاث فشٍٙٞی دس ضٟشستبٖ ٌچسبساٖ ثٝ
ػٛٙاٖ یه ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی ٔكبِؼ ٝلشاس ٌشفت ٚ ٝسؼی ضذ ٜثب استفبد ٜاص تىٙیه پشسطٙبٔ٘ ٝمبـ لٛت ،ؾؼف  ٚفشغت ٞب ٚ
تٟذیذٞبیی وٌ ٝشدضٍشی ایٗ ٔىبٖ ٔمذس ٝسا تحت تبحیش لشاس ٔی دٞذ سا ثشسسی وشد ٚ ٜسپس ثب اسائ ٝساٞىبسٞبی ٔٙبست ثٝ
ثٟجٛد ٚؾؼیت فؼّی وٕه ٕ٘بییٓ.
سٛاَ اغّی و ٝدس ایٙزب ٔكشح ٔی ضٛد ایٗ است و٘ ٝمص حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) دس تٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٔزٞجی دس
استبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیش احٕذ تب چ ٝا٘ذاص ٜاست.
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اهمیت و ضزورت پضوهص
إٞیت ٔؼٛٙی دخت ٌشا٘مذسأبْ ٔٛسی وبظٓ (ع) ٘ضد ضیؼیبٖ ا ُٞثیت ػػٕت  ٚقٟبست اص ٘مك٘ ٝظش ضىُ قجیؼی آستب٘ ٝدس
دَ وٚ ٚ ٜٛرٛد آة ٌشْ رٛاس آٖ و ٝخبغیت پضضىی ثشای دسٔبٖ ثیٕبساٖ داسد دس غٛست تٛرٔ ٝی تٛا٘ذ لّ ٝسفیغ ٌشدضٍشی
ٔزٞجی دس رٛٙة وطٛس ثبضذ.
ٌشدضٍشی دس ٚالغ ٘بضی اص تفبٚت سبختبسٞبی ارتٕبػی است ٞ ٚش رب اص ٞش چیض ،دٛ٘ ٚع ٔتفبٚت ٚرٛد داضت ٝثبضذ ،ثیضه
رزاثیتی ثشای فٛ٘ ٟٓع دیٍش پذیذ خٛاٞذ آٔذ .تٛٙع ٔزاٞت ٘یض رزاثیتی ثشای فٔ ٟٓزٞتٞبی دیٍش ثٛرٛد ٔیآٚسد  ٚیه
اٍ٘یض ٜسا دس ٌشدضٍشاٖ ثشای ٌشدضٍشی ٔزٞجی ضىُ ٔیدٞذٌ .شدضٍشی ٔزٞجی یىی اص سایذتشیٗ اضىبَ ٌشدضٍشی دس سشاسش
رٟبٖ است .ربرثٞٝبی ٔزٞجی ،صیبستٍبٜٞب  ٚأبوٗ ٔمذس ٞش سبِ ٝتؼذاد صیبدی اص ٌشدضٍشاٖ سا ثٝسٛی خٛد رّت ٔیوٙٙذ .دس
وطٛس ایشاٖ احتشاْ ث ٝائٕ ٝثٛ٘ ٝػی ا ٚارجبت است و ٝآٔیضٜای اص ثبٚسٞبی س ٗٙایشا٘ی  ٚاسالٔی ضیؼ ٝاست و ٝاسصش ٞبی
ارتٕبػی  ٚفّسفی ربٔؼ ٝایشاٖ دس ایٗ ػُٕ ث ٝغٛست صیبست تزسٓ یبفت ٝاستٞ( .بدیب٘ی ٕٞ ٚىبساٖ 1392 :غع )281-255
ٌشدضٍشی ٔزٞجی یىی اص ا٘ٛاع ٌشدضٍشی است و ٝغبحت ٘ظشاٖ دس ایٗ غٙؼت ٔؼتمذ٘ذ ثِ ٝحبل ٔٛلؼیت فشٍٙٞی ٔ ٚزٞجی
خبظ ایشاٖ دس ٔیبٖ وطٛسٞبی دیٍشٌ ،شدضٍشی ٔزٞجی ربی سضذ  ٚتٛسؼ ٝصیبدی داسد  ٚداسای إٞیت ٚیژای استٕٞ( .بٖ)
ٔشلذ ٔكٟش حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) اص رّٕٔ ٝىبٖ ٞبیی دس ضٟشستبٖ ٌچسبسٖ ٔی ثبضذ و ٝاسصش  ٚإٞیت صیبدی ثٝ
ِحبل ٌشد ضٍشی داسد .أشٚص ٜثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٚیژ ٜأبوٗ ٔمذس تٛسؼٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی داسای إٞیت ٚیژ ٜای است.
اهداف پضوهص
هدف کلی
بزرسی نقص حضزت بی بی حکیمه (ط) در توسعه صنعت گزدضگزی مذهبی در استان کهگیلویه و بویز احمد می
باضد.
اهداف جشئی
تؼییٗ ساثك ٝثیٗ وشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی
تؼییٗ ساثك ٝثیٗ تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی
تؼییٗ ساثك ٝثیٗ ٔیسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی
فزضیات تحقیق
ثیٗ وشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ساثكٔ ٝؼٙب داس ٚرٛد داسد.
ثیٗ تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ساثكٔ ٝؼٙب داس ٚرٛد داسد.
ثیٗ ٔیسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ساثكٔ ٝؼٙب داس ٚرٛد داسد.
قلمزو پضوهص
لّٕشٔ ٚىب٘ی :لّٕشٔ ٚىب٘ی ایٗ پژٞٚص ضٟشستبٖ ٌچسبساٖ ٔی ثبضذ.
لّٕش ٚصٔب٘ی :لّٕش ٚصٔب٘ی ایٗ پژٞٚص دس سبَ ٔ 1396ی ثبضذ.
لّٕشٛٔ ٚؾٛػی :لّٕشٛٔ ٚؾٛػی ایٗ پژٞٚص ٘مص حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) دس تٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٔزٞجی دس استبٖ
وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیش احٕذ ٔی ثبضذ.
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روش پضوهص
سٚش ارشای سٚش ایٗ پژٞٚص ،سٚش تٛغیفی -تحّیّی ثٛد ٚ ٜسٚش ٌشدآٚسی اقالػبت وتبثخب٘ ٝای -اسٙبدی ٔ ٚیذا٘ی ٔی
ثبضذ.
ابشار سنجص
اثضاس سٙزص پژٞٚص حبؾش پشسطٙبٔ 22 ٝسٛاِی ٔحمك سبختٔ ٝی ثبضذ و ٝثش اسبس فشؾیبت تحمیك قشاحی ٌشدیذ ٜاست.
جامعه آماری
ربٔؼ ٝآٔبسی ٔمبِ ٝحبؾش ٔسئِٛیٗ  ٚپشس ُٙأٛس ٔزٞجی ،اداس ٜاٚلبف ،أٛس خیشیٔ ٚ ٝیشاث فشٍٙٞی دس ضٟشستبٖ ٌچسبساٖ ٔی
ثبضذ و ٝتؼذاد آٟ٘ب ثٙب ثش آٔبس ٞبی وست ضذ٘ 124 ٜفش ٔی ثبضذ.
نمونه آماری و روش نمونه گیزی
ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی ٔمبِ ٝحبؾش تؼبد ٘ 96فش اص ٔسئِٛیٗ  ٚپشس ُٙأٛس ٔزٞجی ،اداس ٜاٚلبف ،أٛس خیشیٔ ٚ ٝیشاث فشٍٙٞی دس ضٟشستبٖ
ٌ چسبساٖ ٔی ثبضذ و ٝثش اسبس رذٛٔ َٚسٌبٖ رشسی حزٓ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛطخع ٌشدیذ .سٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی تػبدفی سبد ٜثٛد ٜثٝ
٘حٛی و ٝثبیذ ٌفت ایٗ ایٗ سٚش اص رّٕ ٝثٟتشیٗ سٚش ٞبی ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی است چ ٕٝٞ ٖٛاػؿب ضب٘س ٔسبٚی رٟت ا٘تخبة
ضذٖ داس٘ذ.
تجشیه و تحلیل داده های آماری
ثب استفبد ٜاص ٘شْ افضاس آٔبسی  spssپشسطٙبٔٞ ٝب وذ ٌزاسی ضذ  ٚؾٕٗ ثشسسی تٛغیفی دادٞ ٜب آصٔ ٖٛاستٙجبقی ضبُٔ آصٖٔٛ
آصٔ ٖٛتحّیُ ٕٞجستٍی پیشس ،ٖٛتحّیُ تی سبد ٚ ٜسٌشسی ٖٛچٙذ ٔتغیش ٜثب ٞذف ثشسسی فشؾیبت ا٘زبْ ٌشدیذ.
مبانی نظزی و پیطینه تحقیق
داستبٖ آٔذٖ ثیثی حىیٕ ٝخبت ٖٛث ٝایشاٖ ث ٝسٚایت سبوٙبٖ ٔٙكم ٝث ٝایٗ ضشح است و ٝثی ثی حىیٕ ٝث ٝدػٛت ػّی ثٗ
ٔٛسی اِشؾب ثشای دیذاس ا ٚثٕٞ ٝشا ٌٌُُ« ٜخبت« ٚ »ٖٛوبوب ٔجبسن» ث ٝایشاٖ ٔیآیٙذ  ٚدس قی ٔسیش وفبس  ٚیب ٔبٔٛساٖ ٔبٖٔٛ
ث ٝآٖٞب حّٕٔ ٝیوٙٙذ« ،وبوبٔجبسن» وطتٔ ٝیضٛد « ٚثیثی حىیٕ ٌٌُُ« ٚ »ٝخبت »ٖٛث ٝداخُ غبسی و ٓٞ ٝاوٖٛٙ
صیبستٍب ٜاست پٙبٔ ٜیثش٘ذ .ایٗ سٚستب دس فبغّٔ 700 ٝتشی ضشق آستب٘ ٝثیثی حىیٕ( ٝع) ٚالغ ضذ ٜاستٙٔ .كم ٝثیثی حىیٕٝ
لجالً ثٔ ٝبٛٞس ٔیالتی ٔؼشٚف  ٚضٟش ثبستب٘ی ٔزبٚس آستب٘ ٝثٔ ٝیطبٖ ضٟشت داضت .ایٗ سٚستب دس فبغّٔ 700 ٝتشی ضشق
آستب٘ ٝثیثی حىیٕ( ٝع) ٚالغ ضذ ٜاستٙٔ .كم ٝثی ثی حىیٕ ٝلجالً ثٔ ٝبٛٞس ٔیالتی ٔؼشٚف  ٚضٟش ثبستب٘ی ٔزبٚس آستب٘ ٝثٝ
ٔیطبٖ ضٟشت داضت( .ثبد٘ذ)1379 ،
ثشخی ثش ایٗ تػٛس  ٚارٞبٖ ٞستٙذ و ٝلذٔت ضٟش ٔیطبٖ (ػّیب)  ٚسٚستبی فؼّی ثیثی حىیٕ ٝثب آغبص ٚسٚد ارذاد ٘ ٚیبوب٘طبٖ
آٔیخت ٚ ٝثب افسب٘ٞٝبی خٛدسبخت ٚ ٝسٚایبت ػٛاْ  ٚاسبقیش ،ضخػیت ٚالؼی تسٕی ٚ ٝپیطی ٝٙضٟش لذیٓ ثیثی حىیٕ( ٝع) سا دس
پطت خبوشیضٞبی ایشاٖ ثبستبٖ پٟٙبٖ وشدٜا٘ذ .غبفُ اص ایٙى ٝثذا٘ٙذ ضٟش ٔیطبٖ (ثیثی حىیٕ ٝفؼّی) ثب لبٔت سسب ثشاثش ثب ٞضاسٜ
س ْٛپیص اص ٔیالد  ٚآستب٘ٔ ٝجبسو ٝحؿشت ثیثی حىیٕ ٝثٙت ٔٛسی ثٗرؼفش (ع) لش ٖٚس ٚ ْٛچٟبسْ ٞزشی لٕشی یؼٙی
حذٚد ثیص اص یهٞضاس  ٚدٚیست سبَ پیص سا ٘طبٖ ٔیدٞذ.
ث ٝسجت ٔحٛسٞبی أٗ دس ایٗ ٔٙبقك  ٚاص قشفی ٚرٛد آسیبةٞب  ٚآةا٘جبسٞبی لجُ اص دٚس ٜغفٛی ،ٝوٕٟیطبٖ (ثیثی حىیٕ)ٝ
دس لذیٓ اص س٘ٚك تزبسی ٚیژٜای ثشخٛسداس ثٛد ٜاست  ٚقجؼبً ٔحُ تٛلف  ٚاتشاق ٔٛلت ٔشدٔی اص حٛص ٜرٛٙة ث ٝضشق (ٕٔسٙی
 ٚفبسس) ثٛد ٜاست .دیٍش آ٘ىٌ ٝفتبس تبسیخی حىبیت اص آٖ داسد ؤ ٝشلذ ٔٛٙس ثیثی حىیٕ ٝدس تٕٞ ٍٝٙیٗ ضٟش ثبستب٘ی دس

82

ٔكبِؼبت ٙٞش  ٚفشًٙٞ
دٚس ،2 ٜضٕبس ،2 ٜتبثستبٖ  ،1396غفحبت 79 -92

حذٚد لشٖ چٟبسْ ٞزشی لٕشی ث ٝدستٛس اثٔٛحٕذ حسٗ٘ ،میت اسربٖ و ٝاص اٚالد صیذاِٙبس فشص٘ذ ٔٛسی ثٗرؼفش (ع) ثٛد ٚ ٜاص
٘ظش ٘سجی حؿشت ثیثی حىیٕ( ٝع) ػٕٝاش ٔحسٛة ٔیضذ ٜاست ،ثؼیذ ث٘ ٝظش ٕ٘یسسذ و ٝایٗ ٔشلذ تٛسف آ٘بٖ تؼٕیش  ٚثبص
پیشایی ضذ ٜاستٌ ،شچ ٝػٙمشیت اوخشا لشاء  ٚضٟشٞبی ٔٙبقك خٛصستبٖ  ٚفبسس دس صٔیِٗشصٚ ٜیشاٍ٘ش سبَٞبی .ٜ( 444ق) ٚ
.ٜ( 478ق) ٚیشاٖ ضذ ٜثٛد.
گزدضگزی مذهبی در ایزان
یىی اص ثحج ثشاٍ٘یضتشیٗ ٔٛؾٛع ٞب دس ثیٗ ٔحممب٘ی و ٝثٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی ػاللٙٔ ٝذ٘ذٔ ،ف ْٟٛآٖ ،استجبـ ثیٗ صیبست ٚ
ٌشدضٍشی  ٚضٙبسبیی ظشفیت ٞبی ایٗ ٘ٛع ٌشدضٍشی است( .ثشٚرٙی  ٚتشوٕبٖ 1392 ،غع )80-57
ثٙبٞبی ٔزٞجی ٔ ٚىبٖ ٞبی ٔمذس دٚسٕ٘بٞبی ثسیبس ٔسّف اص دیٗ ٔ ٚزٞت ٞستٙذ .دس تبسیخ ،صیبست ٔزٞجی ِٔٛذ ٚالؼی
التػبد  ٚػبّٔی ثشای تٛسؼ ٝخذٔبت  ٚسفغ ٘یبصٞبی ٔشثٛـ ث ٝایٗ ٔٙبقك تٛغیف ضذ ٜاست .ث ٝایٗ دِیٌُ ،بٞی أشٚصٔ ٜىبٖ
ٞبی ٔزٞجی  ٚربرثٞ ٝب ی ٌشدضٍشی اص حبٔیبٖ اغّی وُ التػبد ث ٝضٕبس ٔی س٘ٚذ .دس حبَ حبؾشٌ ،شدضٍشی ٔزٞجی یىی اص
ساٞ ٜبی تٛٙع ثخطی  ٚیب سٞبیی اص ٔطىالت التػبدی تّمی ضذ ٜاست .ربرثٞ ٝبی ٔزٞجی ،صیبستٍبٞ ٜب ٔ ٚىبٖ ٞبی ٔمذس ٞش
سبَ تؼذاد صیبدی اص ٌشدضٍشاٖ سا ث ٝسٛی خٛد رزة ٔی وٙٙذ .ایٗ أش فٛایذ التػبدی ،ارتٕبػی  ٚوبِجذی صیبدی سا دس ربٔؼٝ
پزیشای ٌشدضٍشاٖ ٔزٞجی داسد .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس ،ثش٘بٔ ٝسیضی ثب سٚیىشد ساٞجشدی ٔی تٛا٘ذ یىی اص ضیٞ ٜٛبی ثٟش ٜثشداسی اص
ایٗ فشغت ٞب ثشای ٔٙبقمی ثب ظشفیت ٞبی فشٍٙٞی ٔ ٚزٞجی ثبضذ( .سحٕب٘ی 1392 ،غع )64-43
ضزورت های توسعه گزدضگزی مذهبی
ایٗ ٘ٛع اص ٌشدضٍشی یىی اص سایذ تشیٗ اضىبَ ٌشدضٍشی دس سشاسش رٟبٖ است و ٝسبثم ٝاٖ ث ٝلش ٚ ٖٚاػػبس ٌزضتٔ ٝشتجف
ٔی ٌشدد  ٚثكٛس وّی ضبُٔ سفشٞب  ٚثبصدیذٞبیی ٔی ضٛد و ٝاغّی تشیٗ ٞذف اص آٟ٘ب تزشث ٝای ٔزٞجی است .ربرثٞ ٝبی
ٔزٞجی ،صیبستٍبٟٞب  ٚأبوٗ ٔمذس ٞش سبِ ٝتؼذاد صیبدی اص ٌشدضٍشاٖ سا ث ٝسٛی خٛد رزة ٔی وٙٙذ ،تأسیسبت البٔتی ٚ
پزیشایی ایٗ ٘ٛع اص ٌشدضٍشی ٔب٘ٙذ ٔسبفشخب٘ٞ ٝب  ٚصائشسشاٞب ثب تٛر ٝث ٝثبفت ارتٕبػی – فشٍٙٞی  ٚػمیذتی ٌشدضٍشاٖ ٚ
ربٔؼٔ ٝیضثبٖ داسای ٚیژٌی ٞبی خبظ خٛد است و ٝدس ٞش وطٛسی اص تٛٙع ثسیبس ثبالیی ثشخٛسداس ٔی ثبضذ ٘ ٚىت ٝلبثُ تٛرٝ
دس ایٗ صٔی ٝٙایٗ است وٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی تٟٙب ضىُ اص اضىبَ ٌشدضٍشی ٔی ثبضذ و ٝثش ٔٛا٘غ آة ٛٞ ٚایی غّجٔ ٝی ٕ٘بیذ.
دس یه تمسیٓ ثٙذی وّی ربرثٞ ٝبی ٔزٞجی سا ٔی تٛاٖ ثٞ ٝطت دست ٝتمسیٓ ٕ٘ٛدٔ -1 :سبرذ  -2أبْ صادٞ ٜب ٚثمؼٞ ٝب -3
آسأٍبٞ ٜب  ٚلجٛس  -4تىیٞ ٝب  ٚحسیٙیٞ ٝبی لذیٕی  -5آتطىذٞ ٜب  ٚآتطٍبٞ ٜب  -6غٔٛؼٞ ٝب  ٚخب٘مبٞ ٜب وٞ ٝشیه اص ایٗ
ربرثٞ ٝبی ٔزٞجی ٔی تٛا٘ٙذ داسای ثؼذ ٔحّیٙٔ ،كم ٝای ،فشا ٔٙكم ٝایّٔ ،ی  ٚثیٗ إِّّی ثبضٙذ .ثب تٛر ٝث ٝتؼشیف ثبالٔ ،ب دس
ایٗ صٔی ٝٙثب د ٚدستٔ ٝختّف اص ٌشدضٍشاٖ س ٚث ٝسٞ ٚستیٓ .دست ٝا َٚوسب٘یى ٝاص أبوٗ ٔمذس دیٗ خٛد ثبصدیذ ٔی وٙٙذ
ٔب٘ٙذ ٔسّٕب٘ب٘ی و ٝث ٝصیبست أبوٗ ٔمذس خٛد ٘ظیش وؼج ،ٝػتجبت ػبِیبت  ٚیب سبیش أبوٗ ٔتجشؤ ٝی س٘ٚذ  ٚدست ٝدْٚ
وسب٘یى ٝاص أبوٗ ٔمذس سبیش ادیبٖ دیذٖ ٔی وٙٙذ ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ افشاد صیبدی ٚرٛد داس٘ذ ؤ ٝسیحی ٘جٛد ٜأب اص وّیسبٞبی
٘مبـ ٔختّف ثبصدیذ ٔی وٙٙذ  ٚیب ٔسیحیب٘ی و ٝث ٝدیذٖ ٔؼبثذ ثٛدایی ٞب یب سبیش ادیبٖ ٔی س٘ٚذٚ .یژٌی ٞبی سفشٞبی ٔزٞجی:
سفشٞبی ٔزٞجی ٘یض ٕٞچ ٖٛسبیش سفشٞب داسای ٚیژٌی ٞبیی ٔی ثبضٙذ و ٝدس صیش ث ٝچٙذ ٔٛسد اص آٟ٘ب اضبسٔ ٜی وٙیٓ-1 :
ٌشدضٍشی ٔزٞجی داسای احشات ٔٙفی صیست ٔحیكی ،فشٍٙٞی -ارتٕبػی وٕتشی ٘سجت ث ٝسبیش ٌٞ ٝ٘ٛبی ٌشدضٍشی است وٝ
ضبیذ ثخطی اص ایٗ ٚیژٌی ث ٝدِیُ آٔٛصٞ ٜبی ٔىبتت ،ادیبٖ ٔ ٚزاٞت صائشاٖ ثبضذ  ٚایٙى ٝاغّت صائشاٖ افشادی آساْ ،ا ُٞغّح ٚ
ٔكیغ لب٘ٞ ٖٛستٙذ -2 .فػّی ثٛدٖ سفشٞبی ٔزٞجی  ٚایٙى ٝثسیبسی اص ایٗ ٌ ٝ٘ٛسفشٞب تٟٙب دس فػُ ٞبی خبغی غٛست ٔی
ٌیش٘ذ-3 .افشادی و ٝدست ث ٝای ٍٝ٘ٛٙسفشٞب ٔی ص٘ٙذ ث ٝدِیُ ایٙى ٝثیطتش دس رست  ٚرٛی ٔؼٛٙیبت ٔی ثبضٙذ صیبد تٛٙع
قّت ٘جٛد ٚ ٜاوخشا ث ٝد٘جبَ سبدٌی ٞستٙذ -4 .تٕبٔی افشاد اص ٞش قجم ٝارتٕبػی ٔی تٛا٘ٙذ دست ث ٝای ٍٝ٘ٛٙسفشٞب ثض٘ٙذ .ثٝ
ػجبست دیٍش ای ٍٝ٘ٛٙسفشٞب ٔختع قجم ٝخبغی اص ارتٕبع ٘یست .تب ربیی و ٝدس ثسیبسی اص وطٛسٞبی دس حبَ تٛسؼ ٝوٝ
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ٌشدضٍشی دس ٔشاحُ اثتذایی خٛد ث ٝسش ٔی ثشد ،ثشای ثسیبسی اص قجمبت ارتٕبػیٌ ،شدضٍشی ٔزٞجی تٟٙب فشغت سفش ثٝ
ضٕبس ٔی آیذٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٚؾؼیت دس رٛأغ ٔتٛسف ٔ ٚیب٘ی و ٝقجمبت ٔتٛسف آٖ اص ٘ظش ٔبِی  ٚاص ٘ظش ارتٕبػی تٛا٘بیی
سفشٞبی قٛال٘ی سا ٘ذاس٘ذ ثیطتش ث ٝچطٓ ٔی خٛسد ٚ ٚلت آصاد آٟ٘ب اوخشا ثٚ ٝسیّ ٝثبصدیذ اص أبوٗ ٔزٞجی  ٚصیبستی پش ٔی
ضٛد-5 .اوخش سفشٞبی ٔزٞجی  ٚصیبستی ث ٝغٛست ٌشٞٚی  ٚرٕؼی  ٚث ٝغٛست سبصٔبٖ دٞی ضذ ٜغٛست ٔی ٌیش٘ذ -6 .ثشخی
اص سفشٞبی ٔزٞجی اص ِحبل ارشای فشأیٗ ٔشثٛـ ث ٝآٖ دیٗ  ٚیب ٔزٞت ،حبِت ارجبسی  ٚیب تبویذی ث ٝخٛد ٔی ٌیش٘ذ و ٝثٝ
٘بچبس تٕبٔی افشاد ٔ ٗٔٛث ٝآٖ دیٗ یب ٔزٞت ٔزجٛس ث ٝارشای آٖ سفش دست ٝوٓ ثشای یىجبس ٔی ٌشد٘ذ( .دلیمب ٘ظیش آ٘چ ٝدس
دیٗ اسالْ ٔجٙی ثش صیبست خب٘ ٝخذا و ٝثش تٕبٔی ٔسّٕب٘بٖ ٚارت است ٚرٛد داسد)ٔ -7 .شاوض ٔزٞجی  ٚصیبستی ٔىبٖ ٞبیی سا
ثشای دیذاس  ٚاستجبـ ٔشدْ اص فشٞ ًٙٞب ٙٔ ٚبقك ٔختّف فشأ ٓٞی وٙٙذ -8 .تِٛیذ  ٚفشٚش غٙبیغ دستی لذیٕی ،قشح ٞب ٚ
تِٛیذات ثبستب٘ی ٔٙبقك ٔختّف دس ٔشاوض ٔزٞجی  ٚصیبستی ٌ -9شدضٍشی ٔزٞجی داسای رٙجٞ ٝبی سیبسی ٘یض است ث ٝقٛسیىٝ
ثسیبسی اص أبوٗ ٔزٞجی ٔتؼبلجب أبوٗ ّٔی ٘یض ث ٝضٕبس ٔی آیٙذ  ٚثسیبسی اص أبوٗ ٔزٞجی ثشای ثشپبیی رطٗ ٞبی ّٔی ٔٛسد
استفبد ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ( .فیشٚصربئیبٖ ٕٞ ٚىبساٖ :1393 ،غع )168
جایگاه گزدضگزی در فزهنگ اسالمی
دس فش ًٙٞاسالٔی ،سیبحت ث ٝػٛٙاٖ سیش آفبق دس ثشاثش سیش ا٘فس ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌشفت ٝاست .اسالْ ث ٝا٘سبٖ ٘ ٚیبصٞبی اٚ
ٍ٘بٚ ٜیژ ٜای داسد  ٚآ٘چ ٝسا و ٝثٚ ٝالغ ص٘ذٌی سا ِزت ثخص  ٚآسب ٖ ٔی وٙذ  ٚدس رسٓ  ٚسٚح  ٚسٚاٖ ا٘سبٖ ٔٛحش است ،ثٝ
سسٕیت ٔی ضٙبسذ.
دس د٘یبی ٔبضیٙی أشٚص ،ا٘سبٖ ثیص اص ٌزضت ٝث ٝاستشاحت ٌ ٚشدش ٘یبصٔٙذ است تب آحبس ٘بضی اص فطبسٞبی سٚحی  ٚسٚا٘ی سا
حتی إِمذٚس خٙخی وٙذ؛ صیشا اص ایٗ ٔٙظشٌ ،شدضٍشی  ٚسیبحت یه تزشث ٝدسٌ ٖٚشایب٘ ٝاست .ثطش ٔی خٛاٞذ ِحظبتی سا
ثذست آٚسد و ٝربٖ  ٚسٚح خستٔ ،ٝىذس ،تبسیه ٔ ٚتالضی ضذ ٜاش ث ٝآصادی ،فشاخیِ ،زت  ٚصیجبیی ٔبٚسایی ثشسذ؛ ٔی خٛاٞذ
اص ایٗ سأ ٜؼٛٙیت ص٘ذٌی اش سا تأٔیٗ  ٚفشٚسیختٍی اش سا رجشاٖ وٙذ.
ٔسبفشت اص سٙت ٞبی پسٙذیذ ٜدس رٛأغ ٔختّف ثٛد ٜاست .ا ٘سبٖ ٞب ٍٙٞبْ سفش اص ٘مك ٝای ث٘ ٝمك ٝدیٍش  ٚاص صٔب٘ی ث ٝصٔبٖ
دیٍش دس ساستبی سضذ  ٚوٕبَ حشوت ٔی وٙٙذ .لشآٖ وشیٓ دس آیبت ثسیبسی ثش سیش  ٚسفش تبویذ داضت ٚ ٝث ٝا٘سبٖ تٛغیٔ ٝی
وٙذ و ٝثٔ ٝسبفشت ثپشداصد .ث ٝتشتیجی ؤ ٝی فشٔبیذ« :لُ سیشٚا فی االسؼ ...فسیشٚا فی االسؼ»...
ثب ا٘ذن تأّٔی ثش آیبت ساٍٞطبی لشآٖ ،ث ٝسٚضٙی دس ٔی یبثیٓ و ٝثب سفش وشدٖ ٔی تٛاٖ ثٔ ٝكبِؼ ٝآفبق  ٚا٘فس  ٚوست ػّٓ ٚ
تزشث ،ٝخذاضٙبسی اص قشیك ٔشدْ ضٙبسی  ٚضٙبخت ػظٕت خّمت ،اػتمبد ثٔ ٝؼبدٔ ،كبِؼ ٝسٙت ٞبی غّف  ٚؾذ اسصش ٞبی
اسالٔی  ٚاخاللی ٕٞ ٚچٙیٗ ػجشت آٔٛصی اص سشٌزضت پیطیٙیبٖ پشداخت( .سمبئی 1392 ،غع .)98
اص ٘ظش لشآٖ ػاللٙٔ ٝذی ث ٝوٕبَ  ٚتفشیح  ٚتفشد ،وست سٚصی حالَ  ٚسفغ ٘یبصٞب ،تمٛیت حس پشستص خبِك  ٚاص ثیٗ سفتٗ
رٟبِت ٞب اص دیٍش فٛایذ سفش است .اص ٔ ٟٓتشیٗ آیبتی و ٝث ٝقٛس ٔستمیٓ ثٔ ٝم َٛرٟبٍ٘شدی پشداخت ٝاستٔ ،ی تٛاٖ ث ٝسٛسٜ
ٔجبسو ٝآَ ػٕشاٖ (آیبت  ،)138-137سٛسٔ ٜجبسو ٝتٛث( ٝآی ،)42 ٝسٛسٔ ٜجبسو ٝی٘ٛس (آی ،)22 ٝسٛسٔ ٜجبسو٘ ٝحُ (آی،)80 ٝ
سٛسٔ ٜجبسو ٝا٘ؼبْ (آی ،)11 ٝسٛسٔ ٜجبسو ٝیٛسف (آیبت  ،)111 ٚ 109سٛسٔ ٜجبسو ٝػٙىجٛت (آی ٚ )20 ٝسٛسٔ ٜجبسو ٝسْٚ
(آیبت  )10 ٚ 9اضبس ٜوشد.
صیبست ثخص ٕٟٔی اص فؼبِیت ٞبی ٔشثٛـ ثٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی سا دسثشٔی ٌیشد .اٌش ٍ٘بٞی ث ٝآی 156 ٝسٛس ٜثمش ٜثیٙذاصیٓ،
دسٔی یبثیٓ و ٝدس فش ًٙٞاسالٔی ٞذف اغّی اص خّمت ،سضذ  ٚاستمبی ٔؼٛٙی است؛ اص ایٗ س ٚیىی اص ساٞ ٜبی تمٛیت ٔؼٛٙیت
 ٚایزبد استجبـ ثب ٔؼجٛد ،صیبست است .ا٘سبٖ ٚلتی ثٔ ٝؼٙبی ػٕیك صیبست ٘بٔٞ ٝب تٛر ٝوٙذ  ٚثب ػطك  ٚػالل ٝث ٝصیبست ثپشداصد،
احسبس ٔی وٙذ اص قشیك ٔىب٘ی ؤ ٝطغ َٛصیبست است ،ثٔ ٝؼجٛد خٛد ٘ضدیه تش ضذ ٜاست .ثسیبسی اص اٚلبتٔ ،سیش صیبست
ٕٞشا ٜثب ػطك  ٚاص خٛدٌزضتٍی است .صیبست پی٘ٛذ لّجی است ٘ٔ ٝحبسج ٝػمّیِ ،زا ػٕك  ٚتأحیشٌزاسی آٖ ٘سجت ث ٝأٛس
ٔبدی ثٔ ٝشاتت ثیطتش است.
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آ٘چ ٝصائش سا ث ٝپیٕٛدٖ ساٞ ٜب  ٚقی ٔسبفت ٞب  ٚتحُٕ س٘ذ  ٚسفش  ٚاستمجبَ اص خٛف  ٚخكش ٚأی داسد ،وطص دس٘ٚی  ٚػاللٝ
لّجی اٚست ٞ ٚش رب و ٝػطك ثیبیذ ،خستٍی سخت ثش ٔی ثٙذد.
مذهب و گزدضگزی
ٌشدضٍشی ٚسیّ ٝای است و ٝافشاد سا ثب ٔزاٞت  ٚفشٞ ًٙٞبی ٔتفبٚت ث ٝیىذیٍش پی٘ٛذ ٔی دٞذ  ٚث ٝآٟ٘ب وٕه ٔی وٙذ تب
ٕٞذیٍش سا ثب ٚرٛد تٙص ٞبی سیبسی  ٚارتٕبػی ،ثٟتش دسن وٙٙذ .اص ٘ظش سبصٔبٖ رٟب٘ی رٟبٍ٘شدیٔ ،زٞت ث ٝػٛٙاٖ یىی اص
اغّی تشیٗ اٍ٘یضٞ ٜبی سفش ضٙبخت ٝضذ ٜاست.
اص ٕ٘  ٝ٘ٛسفشٞبی ٔزٞجی ٔی تٛاٖ ث ٝسٚص رٟب٘ی رٛاٖ اضبس ٜوشد و ٝث ٝاثتىبس ٚاتیىبٖ ثشای لٛی تش وشدٖ ثبٚسٞبی دیٙی دس
ثیٗ رٛا٘بٖ وبتِٛیه ث ٝغٛست رٟب٘ی ثشٌضاس ٔی ضٛد .ایٗ سفش ،یىی اص ثضسي تشیٗ آییٗ ٞبی ٔزٞجی ثشای رٛا٘بٖ د٘یب است ٚ
ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدس سبَ  2005و ٝدس إِٓبٖ ثشٌضاس ضذ ،ثیص اص ٞ 435ضاس صائش اص  197وطٛس دس ایٗ ٔشاسٓ ٔزٞجی ضشوت
وشد٘ذ.
دس اسالْ ٘یض ،آییٗ حذ ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ثضسي تشیٗ ٔشاسٓ ٔزٞجی رٟبٖ سبال٘ ٝثیص اص ٔ 2یّی ٖٛصائش سا دس ضٟش ٔىٌ ٝشدٓٞ
ٔی آٚسد .پیص ثیٙی ٔی ضٛد وٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی ػشثستبٖ سؼٛدی دس د ٝٞآیٙذٞ ،ٜش سبِ ٝاص سضذی  20دسغذی ثٟش ٜثجشد
 ٚتب سبَ  ،2020تؼذاد ٔ 43/2یّی٘ ٖٛفش اص ضٟشٞبی ٔىٔ ٚ ٝذی ٝٙدیذٖ وٙٙذ و ٝایٗ أشٔ ،ستّضْ ٞ 50ضاس اتبق اؾبفی دس ٞتُ
ٞب ٞ 74 ٚضاس ٚاحذ ُٔجّ ٝدس ایٗ ٔٙبقك خٛاٞذ ثٛد( .ا٘ٛسی٘ ،سبد)1378،
گزدضگزی حالل
ثٙب ثش ثشسسی ٞبی سبصٔ بٖ رٟب٘ی ٌشدضٍشیٌ ،شدضٍشی حالَ ث ٝغٛست ٘ٛع خبغی اص ٌشدضٍشی ٔزٞجیٙٔ ،بفغ وطف ٘طذٜ
ثسیبس  ٚضب٘س ٞبی تزبسی صیبدی سا ث ٝوطٛسٞبی ٔسّٕبٖ  ٚثٚ ٝیژ ٜآسیبی ٔیب٘ ٝاسائٔ ٝی وٙذٌ .شدضٍشی حالَٛ٘ ،ػی اص
ٌشدضٍشی ٔزٞجی است و ٝتٕبْ فؼبِیت ٞبی آٖ اص ٘ظش لٛا٘یٗ اسالٔی ٔزبص ضٕشدٔ ٜی ضٛد( .ضىٛیی  ،1373غع -519
.)518
دس ایٗ ثبسٚ ،ٜاتیىبٖ دس سبَ  2007خكٛـ ٛٞاپیٕبیی ٔخػٛظ ث ٝصائشاٖ خٛد سا سا ٜا٘ذاصی وشد ؤ ٝی تٛا٘ذ اٍِٛیی ثشای
خكٛـ حالَ ثبضذ .ایٗ خكٛـ ٔی تٛا٘ٙذ فبوتٛسٞبیی ٔب٘ٙذ اسائ ٝغزای حالَ ،دس ٘ظش ٌشفتٗ ٚلت ٕ٘بص  ... ٚسا دس ثشٌیش٘ذ تب
سفش سا ثشای ٔسّٕب٘بٖ ثٚ ٝیژٍٙٞ ٜبٔی و ٝثشای صیبست  ٚیب سبیش ٔسبئُ ٔزٞجی ٔسبفشت ٔی وٙٙذ ،ساحت تش ِ ٚزت ثخص تش
وٙذ.
ثش اسبس آٔبسٞبی ث ٝدست آٔذٔ ،ٜشدْ ایشاٖ ٌشدضٍشی اسالٔی (ٔزٞجی) سا دس اِٛٚیت لشاس ٔی دٙٞذ .سبصٔبٖ حذ  ٚصیبست ثٝ
ػٛٙاٖ یىی اص سبصٔبٖ ٞبی ٔٔ ٟٓتِٛی ٌشدضٍشی ٔزٞجی دس وطٛس است .ایٗ سبصٔبٖ ػٟذ ٜداس یىی اص ا٘ٛاع ٌشدضٍشی است
و٘ ٝمص ػٕذ ٜای سا دس ص٘ذٌی ارتٕبػی ایشا٘یبٖ  ٚوطٛسٞبی اسالٔی ایفب ٔی وٙذٌ .شدضٍشی ٔزٞجی ،ػال ٜٚثش رٙجٞ ٝبی
التػبدی ٔ ٚبِی خٛد ،ثبػج استجبـ اسالٔی ثب سبیش وطٛسٞب ضذ ٚ ٜتؼبُٔ ثیٗ ُّٔ  ٚفشٞ ًٙٞبیی سا و٘ ٝمبـ ٔطتشوی داس٘ذ،
سجت ٔی ضٛد( .خٛاسصٔی )114 :1388
ٔی تٛاٖ چٙیٗ ادػب وشد و ٟٓٔ ٝتشیٗ لسٕت ٕٞبٍٙٞی غٙؼت ٌشدضٍشی ایشاٖ ثب وطٛسٞبی اسالٔی یؼٙی تٙظیٓ ٔٙبسجبتِ
سیبسی  ٚدیپّٕبتیه ثش ػٟذ ٜسبصٔبٖ حذ  ٚصیبست است .اص ایٗ س ٚثب ثش٘بٔ ٝسیضی دلیك  ٚغحیح ٔی تٛاٖ آٖ سا ث ٝػٛٙاٖ
اسبس  ٚثٙیبٖ ٌشدضٍشی فشٍٙٞی ٔكشح وشد  ٚدس رٟت تٛسؼٌ ٝشدضٍشی ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ث ٝوبس ٌشفت( .رجبس٘یب ٕٞ ٚىبساٖ
.)1371
خالغ ٝایٙى ٝثب ثٟجٛد لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات سبصٔبٖ حذ  ٚصیبست  ٚارشا ٘ ٚظبست ثش ارشای آٟ٘ب ،ایٗ سبصٔبٖ ٔی تٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ
سبصٔب٘ی و ٝفؼبِیت ٞبی ٌشدضٍشی ٔزٞجی سا رٟت دٞیٞ ،ذایت  ٚوٙتشَ ٔی وٙذٔ ،كشح ضٛد  ٚثب ایفبی ٘مص ٞذایتی،
ثخص خػٛغی ٔ ٚشدْ ٔحّی سا دس ا٘زبْ ایٗ أش ؤ ٝی تٛا٘ذ اٚؾبع التػبدی  ٚاٍ٘یضٞ ٜبی ٔؼٛٙی آٟ٘ب سا تأٔیٗ وٙذ ،یبسی
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سسب٘ذ .اص ایٗ س ٚتؼبُٔ ثب د٘یبی اسالْ  ٚثشلشاسی استجبـ ٔیبٖ فشٞ ًٙٞب اص ایٗ قشیك ٔیسش  ٚثسیبس لبثُ تٛر ٝاستٔ( .مبٔی،
.)11 :1387
پیطینه پضوهص
تحقیقات داخلی
ٔژٌبٖ ػظیٕی ٞبضٕی ،سؼیذ ضشیؼتی ٔضیٙب٘ی ،فبئض ٜاػظٓ وبسی ( )1391دس پژٞٚطی ثب ػٛٙاٖ ِٔٛفٞ ٝبی ارتٕبػی -
فشٍٙٞی ضٟش صیبستی پبیذاس (ٔٛسد ٔكبِؼ :ٝضٟش ٔطٟذ) ٘طبٖ داد٘ذ ضٟش ٔطٟذ ٔ ٟٓتشیٗ لكت صیبستی  ٚوب٘ ٖٛػٕذٜ
ٌشدضٍشی ٔزٞجی  ٚصیبست دس ایشاٖ است  ٚثٚ ٝیژ٘ ٜضد ضیؼیبٖ رٟبٖ ٘یض ٔٛلؼیت ٕٔتبصی داسد  ٚفؿبی وٙص صیبستی سبال٘ٝ
ٔیّیٞ ٖٛب صائش است .ثب ػٙبیت ث ٝربیٍب ٜسفشٞبی دیٙی ٔ ٚؼٛٙی دس ٌشدضٍشی رٟب٘ی ،ویفیت  ٚضشایف ٔمبغذ صیبستی ٔی
تٛا٘ذ ٘مص ٕٟٔی دس تؼٕیك  ٚثٟجٛد ویفیت وٙص صیبست داضت ٝثبضذ  ٚضشایف ٔٙبسجی ثشای تزشثٔ ٝؼٛٙی صائش فشا ٓٞآٚسد .ایٗ
٘ٛضتبس ثب ػٙبیت ثٚ ٝرٔ ٜٛتؼذد ٔمػذ صیبستی ،اثؼبد فشٍٙٞی  ٚارتٕبػی پبیذاسی ضٟش صیبستی سا ٚاوبٚیذ ٜاست.
سٚیىشد ایٗ ٔكبِؼ ٝآٖ است و ٝربٔؼٔ ٝیضثبٖ یب ٔزبٚساٖ ٓٞ ،دس ثؼذ سخت افضاسی  ٓٞ ٚدس ثؼذ ٘شْ افضاسی ،الصْ است رٟت
استمبی وٙص صیبستی صائشاٖ ٌ ٚشدضٍشاٖ ٔزٞجی تٕٟیذاتی ثیٙذیطٙذٞ .طت ِٔٛف ٚ ٝچٚ ُٟد ٚضبخع دس ریُ اثؼبد ارتٕبػی،
فشٍٙٞی ٌ ٚشدضٍشی ٔزٞجی پبیذاس استٙجبـ ضذ  ٚدس فشآیٙذ تحّیُ ػبّٔی تبییذی ث ٝحه  ٚاغالح سسیذ .ضبخع ٞبی ٔزوٛس
دس فشآیٙذ ٔمبیس ٝسّسّٔ ٝشاتجی ث ٝضی ٜٛفبصی ستج ٝثٙذی ضذ ٚ ٚصٖ تبحیش ثؼذ ارتٕبػی – فشٍٙٞی ِٔٛفٞ ٝب  ٚضبخع ٞبی آٖ
دس تمٛیت پبیذاسی صیبست تؼییٗ ٌشدیذ٘ .تبیذ پیٕبیص سّسّٔ ٝشاتجی ٘طبٖ داد و ٝاص ثیٗ ٞطت ِٔٛف ٝتبییذضذ ٜدس ٕ٘بیٝ
ضبخع ٞبی ارتٕبػی  -فشٍٙٞی ضٟش صیبستی ٔكّٛة و ٝضبُٔ أٙیت ،ایٕٙی ،آٔٛصش ،فشٔ ًٙٞیضثب٘یٛٞ ،یت دیٙی ،فؿبٞبی
ٔزٞجی ،فؿبٞبی فشٍٙٞی  ٚتفشیحی  ٚسشٔبی ٝفشٍٙٞی دس ضٟش ٔطٟذ است ،سِٛٔ ٝف ٝأٙیت ضٟشی ،ایٕٙی  ٚآٔٛصش ث ٝلذسی
اِٛٚیت داس٘ذ و ٝسبیش ِٔٛفٞ ٝب سا ٔٛلتبً ثی تبحیش ٔی وٙٙذ.
سمبئی ( )1392تحّیّی ثش تبحیش غٙؼت حُٕ ٘ ٚمُ ٛٞایی ثش تٛسؼٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی ٔٛسد ٔكبِؼ :ٝفشٚدٌبٔ ٜطٟذ ٘طبٖ داد
ٌشدضٍشی ٔزٞجی یىی اص ا٘ٛاع ٌشدضٍشی است و ٝغبحت ٘ظشاٖ دس ایٗ غٙؼت ٔؼتمذ٘ذ ثِ ٝحبل ٔٛلؼیت فشٍٙٞی ٔ ٚزٞجی
خبظ ایشاٖ دس ٔیبٖ وطٛسٞبی دیٍشٌ ،شدضٍشی ٔزٞجی ربی سضذ  ٚتٛسؼ ٝصیبدی داسد .یىی اص ػٛأُ ٕٟٔی و ٝدس تٛسؼٝ
غٙؼت ٌشدضٍشی ث ٝخػٛظ ٌشدضٍشی ٔزٞجی تبحیش ٌزاس است غٙؼت حُٕ ٘ ٚمُ ٛٞایی است .دس حبَ حبؾش ثب تٛر ٝثٝ
إٞیت فشٚدٌبٟٞب دس ربثزبیی ٔسبفشاٖ  ٚدس ٌیش ثٛدٖ ٔسبئُ التػبدی ،غٙؼتیٌ ،شدضٍشی ...ٚدس ایٗ غٙؼت ؾشٚست داسد ثٝ
ثشسسی ٘مص فشٚدٌبٞ ٜب دستسشیغ فؼبِیتٟبی فٛق پشداخت ٝضٛد .ثذیٗ ٔٙظٛس دس ایٗ ٔمبِ ٝثب استفبد ٜاص اقالػبت ٔشثٛـ ث ٝتؼذاد
ٔسبفشاٖ ٛٞایی داخّی ٚسٚدی  ٚخشٚری ٔبٞیب٘ ٝفشٚدٌبٔ ٜطٟذ (اص  13ضٟشو ٝداسای پشٚاص ثش٘بٔ ٝای ثٛد ٜا٘ذ) قی سبِٟبی
 ،1380-85ستج ٝثٙذی فؼبِیتٟبی التػبدی  ٚغٙؼتی ضٟشٞبی ٔزوٛس ،تؼذاد ٌشدضٍشاٖ ٚاسدضذ ٜث ٝفشٚدٌبٔ ٜطٟذ ٚثب وبسثشد
ٔذِٟبی ربرث ،ٝسٌشسی ٚ ٖٛسشی صٔب٘ی ٘ ٚشْ افضاس  Itsm ٚ Spssث ٝتحّیُ ٘مص ػبُٔ فبغّ ٝدستمبؾبی سفشٛٞایی ثٔ ٝطٟذ
(ٔذَ ربرث ،)ٝتبحیش فؼبِیتٟبی التػبدی ،غٙؼتی ٌ ٚشدضٍشی دس تمبؾبی سفش ٛٞایی ثٔ ٝطٟذ (ٔذَ سٌشسی ٚ )ٖٛپیص ثیٙی
تؼذادٔسبفشاٖ ٚسٚدی  ٚخشٚری ٔطٟذ قی سبِٟبی ٔ(1389-1393ذَ سشیی صٔب٘ی) پشداخت ٝضذ ٜاست٘ .تیز ٝتحّیُ فٛق
ٔطخع ٔی وٙذ ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ ٔٛحش دس تمبؾبی سفشٞبی ٛٞایی ث ٝضٟش ٔطٟذ قی سبَ ٞبی فٛق ػبُٔ فبغّ ٝثیٗ ٔطٟذ ٚ
سبیش ضٟش ٞبیی و ٝقی سبِٟبی فٛق ثٔ ٝطٟذ پشٚاص داضت ٝا٘ذ ٚفؼبِیت ٌشدضٍشی ثٛد ٜاست.
س٘زجش دستٙبیی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1392دس پژٞٚطی ثب ػٛٙاٖ ٘طبٖ داد٘ذ ضٙبسبیی ػٛأُ ٔٛحش ثش تٛسؼٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی دس
استبٖ چٟبسٔحبَ ٚثختیبسی (ٔكبِؼٛٔ ٝسدی أبٔضاد ٜحٕض ٜػّی دس ضٟشستبٖ ثشٚرٗ) ٌشدضٍشی ٔزٞجی یىی اص سایذ تشیٗ
اضىبَ ٌشدضٍشی دس رٟبٖ است  ٚغبحت ٘ظشاٖ غٙؼت ٌشدضٍشی ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝثِ ٝحبل ٔٛلؼیت فشٍٙٞی ـ ٔزٞجی خبظ
ایشاٖ دس ٔیبٖ وطٛسٞبی دیٍشٌ ،شدضٍشی ٔزٞجی ربی سضذ  ٚتٛسؼ ٝثسیبسی دس وطٛس داسد؛ دس ایشاٖ أىبٖ ٔزٞجی ٔمذس
فشاٚا٘ی ٚرٛد داسد و ٝتؼذادی دس صٔش ٜآحبس حجت ضذ ٜدس فٟشست ٔیشاث ّٔی ٘یض لشاس داس٘ذ  ٚػال ٜٚثش داضتٗ ربرث ٝصیبستی،
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داسای ربرثٞ ٝبی فشٍٙٞی ـ تبسیخی ٘یض ٞستٙذ؛ استبٖ چٟبسٔحبَ ثختیبسی ثب داسا ثٛدٖ ٔٛلؼیت استشاتژیه ،پی٘ٛذ دٙٞذٜ
٘بحیٌ ٝشدضٍشی ٔشوض وطٛس ث ٝغشة  ٚرٛٙة غشثی ٕٞ ٚچٙیٗ داسا ثٛدٖ ٔٙبثغ  ٚربرثٞ ٝبی ٌشدضٍشیٔ ،ی تٛا٘ذ ٘مص لبثُ
تٛرٟی سا دس تٛسؼٌ ٝشدضٍشی ٔشوض  ٚرٛٙة غشثی وطٛس داضت ٝثبضذ ٞذف اص ایٗ تحمیك ضٙبسبیی احشات ٔىبٖ ٞبی ٔزٞجی
ثش تٛسؼٌ ٝشدضٍشی است  ٚأبٔضاد ٜحٕض ٜػّی دس ضٟشستبٖ ثشٚرٗ ث ٝػٛٙاٖ یه ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی ٔكبِؼ ٝلشاس ٌشفت ٚ ٝسؼی
ضذ ٜثب استفبد ٜاص تىٙیه ٘ SWOTمبـ لٛت ،ؾؼف  ٚفشغت ٞب  ٚتٟذیذٞبیی و ٝایٗ ٔىبٖ ٔمذس ٝسا تحت تبحیش لشاس ٔی دٞذ
سا ثشسسی وشد ٚ ٜسپس ثب اسائ ٝساٞىبسٞبی ٔٙبست ث ٝثٟجٛد ٚؾؼیت فؼّی وٕه ٕ٘بییٓ سٚش ایٗ پژٞٚص ،تٛغیفی -تحّیّی
ثٛد ٚ ٜسٚش ٌشدآٚسی اقالػبت وتبثخب٘ ٝای -اسٙبدی ٔ ٚیذا٘ی ٔی ثبضذ٘ .تبیذ پژٞٚص ٘طبٖ ٔی دٞذ ٔٙكمٛٔ ٝسد ٔكبِؼ ٝثب
٘ 29مك ٝلٛت  ٚأتیبص ٚص٘ی  10 ٚ 3/833فشغت  ٚأتیبص ٚص٘ی  3/359دس ٔمبثُ ٘ 16مك ٝؾؼف  ٚأتیبص ٚص٘ی 14 ٚ 3/2622
تٟذیذ  ٚأتیبص ٚص٘ی  2/974تٛإ٘ٙذی ٞبی ٘سجتب ثبالیی سا ثشای تٛسؼٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی دس استبٖ چٟبسٔحبَ  ٚثختیبسی
ثشخٛسداس ٔی ثبضذ  ٚدس غٛست ثش٘بٔ ٝسیضی دلیك ثشای ایٗ تٛإ٘ٙذی ٞبی  ٟٓٔ ٚتش اص  ٕٝٞارشای دلیك ایٗ ثش٘بٔٞ ٝبٔ ،ی
تٛاٖ صٔیٞ ٝٙبی تٛسؼٌ ٝشدضٍشی سا دس ایٗ استبٖ فشا ٓٞسبصد.
تجشیه و تحلیل داده های آماری
آمار توصیفی
ثش اسبس یبفتٞ ٝبی تحمیك ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس رذ َٚصیش ٔطخع ضذ ٜاست %81/25 ،پبسخٍٛیبٖ ٔشد  %18/75 ٚآ٘بٖ صٖ ٔی
ثبضذ.
رذ .1 َٚتٛصیغ فشاٚا٘ی ثش حست رٙسیت پبسخٍٛیبٖ
ضبخع ٞب

فشاٚا٘ی

دسغذ

دسغذ ٔؼتجش

ٔشد

78

81/25

81/25

صٖ

18

18/75

18/75

تؼذاد

96

100.0

ٔٙجغ :یبفتٞ ٝبی تحمیك
ثش اسبس یبفتٞ ٝبی تحمیك ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس رذ َٚصیش ٔطخع ضذ ٜاست %96/87 ،پبسخٍٛیبٖ ٔیبٖ اػتمبدات ضبٖ سا ثٝ
وشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) دس سكح خیّی صیبد  %3/13 ٚآ٘بٖ دس سكح صیبد اػالْ وشد ٜا٘ذ.
رذ .2 َٚتٛصیغ فشاٚا٘ی ثش حست ٔیبٖ اػتمبدات پبسخٍٛیبٖ ث ٝوشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕٝ
ضبخع ٞب

فشاٚا٘ی

دسغذ

دسغذ ٔؼتجش

خیّی صیبد

93

96/87

96/87

صیبد

3

3/13

3/13

تؼذاد

96

100.0

ٔٙجغ :یبفتٞ ٝبی تحمیك
ثش اسبس یبفتٞ ٝبی تحمیك ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس رذ َٚصیش ٔطخع ضذ ٜاست %77/08 ،پبسخٍٛیبٖ اص ٚؾؼیت ٌشدضٍشی ٔزٞجی
دس استبٖ دس سكح خیّی صیبد سؾبیت داضت ٝا٘ذ %12/5 ،آ٘بٖ دس سكح صیبد %8/33 ،دس حذ ٔتٛسف  %2/08 ٚدس حذ وٕی
سؾبیت داضت ٝا٘ذ.
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رذ .3 َٚتٛصیغ فشاٚا٘ی ثش حست ٔیبٖ سؾبیت اص ٚؾؼیت ٌشدضٍشی ٔزٞجی دس استبٖ ث ٝقٛس وّی
ضبخع ٞب

فشاٚا٘ی

دسغذ

دسغذ ٔؼتجش

خیّی صیبد

74

77/08

77/08

صیبد

12

12/5

12/5

ٔتٛسف

8

8/33

8/33

وٓ

2

2/08

2/09

تؼذاد

96

100.0

ٔٙجغ :یبفتٞ ٝبی تحمیك
یافته های استنباطی
فشؾی ٝا :َٚثیٗ وشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ساثكٔ ٝؼٙب داس ٚرٛد داسد.
رذ َٚصیش ٘طبٖ دٙٞذ٘ ٜتبیذ آصٕٔٞ ٖٛجستٍی پیشس ٖٛثشای آصٔ ٖٛفشؾی ٝأ َٚیثبضذ٘ .تبیذ آصٔ ،ٖٛثیبٍ٘ش ایٗ است وٝ
ؾشیت ٕٞجستٍی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثیٗ وشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشیٔ 0/510 ،یثبضذ .سكح
ٔؼٙیداسی ث ٝدست آٔذٔ 0/002 ،ٜیثبضذ و ٝوٛچىتش اص  0/05است؛ ثٙبثشایٗ دس سكح اقٕیٙبٖ  95دسغذٕٞ ،جستٍی ثٝدست
آٔذ ٜثشای دٔ ٚتغیش ٔؼٙیداس ٔیثبضذ پس فشؼ  H1پزیشفتٔ ٝیضٛد؛ ث ٝػجبست دیٍش ،ساثكٔ ٝؼٙیداسی ثیٗ دٔ ٚتغیش وشأبت
حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٚرٛد داسد؛ ثٙبثشایٗ فشؾی ٝا َٚپژٞٚص ثب احتٕبَ  %98تبییذ ٔیضٛد؛
٘ ٚتیز ٝای و ٝحبغُ ٔی ضٛد ایٗ است و ٝسكح اػتمبدات ثبالی ٔشدْ ث ٝوشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) ثبػج تٛسؼٝ
غٙؼت ٌشدضٍشی ضذ ٜاست.
رذ .4 َٚآصٕٔٞ ٖٛجستٍی ثیٗ وشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی
تعداد ضزیب همبستگی سطح معنی داری

متغیز ها
ثیٗ وشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی

96

0/510

0/002

ٔٙجغ :یبفتٞ ٝبی تحمیك
فشؾی ٝد :ْٚثیٗ ٔیسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ساثكٔ ٝؼٙب داس ٚرٛد داسد.
رذ َٚصیش ٘طبٖ دٙٞذ٘ ٜتبیذ آصٕٔٞ ٖٛجستٍی پیشس ٖٛثشای آصٔ ٖٛفشؾی ٝدٔ ْٚیثبضذ٘ .تبیذ آصٔ ،ٖٛثیبٍ٘ش ایٗ است وٝ
ؾشیت ٕٞجستٍی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثیٗ ٔیسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشیٔ 0/778 ،یثبضذ.
سكح ٔؼٙیداسی ث ٝدست آٔذٔ 0/001 ،ٜیثبضذ و ٝوٛچىتش اص  0/05است؛ ثٙبثشایٗ دس سكح اقٕیٙبٖ  95دسغذٕٞ ،جستٍی
ث ٝدست آٔذ ٜثشای دٔ ٚتغیش ٔؼٙیداس ٔیثبضذ پس فشؼ  H1پزیشفتٔ ٝیضٛد؛ ث ٝػجبست دیٍش ،ساثكٔ ٝؼٙیداسی ثیٗ دٔ ٚتغیش
ٔیسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٚرٛد داسد؛ ثٙبثشایٗ فشؾی ٝد ْٚپژٞٚص ثب احتٕبَ %99
تبییذ ٔیضٛد؛ ٘ ٚتیز ٝای و ٝحبغُ ٔی ضٛد ایٗ است وٞ ٝش چ ٝسكح سیستٓ استجبقی  ٚربد ٜای آستبٖ ٔمذس حؿشت ثی
ثی حىیٕ( ٝس) ثب ویفیت ثبالتش ٌ ٚستشد ٜتش ثبضذ ثبػج تٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٔی ضٛد.
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رذ .5 َٚآصٕٔٞ ٖٛجستٍی ثیٗ ٔیسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی
تعداد ضزیب همبستگی سطح معنی داری

متغیز ها

ثیٗ ٔیسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت 96
ٌشدضٍشی

0/001

0/778

ٔٙجغ :یبفتٞ ٝبی تحمیك
فشؾی ٝس :ْٛثیٗ تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ساثكٔ ٝؼٙب داس ٚرٛد داسد.
رذ َٚصیش ٘طبٖ دٙٞذ٘ ٜتبیذ آصٕٔٞ ٖٛجستٍی پیشس ٖٛثشای آصٔ ٖٛفشؾی ٝسٔ ْٛیثبضذ٘ .تبیذ آصٔ ،ٖٛثیبٍ٘ش ایٗ است وٝ
ؾشیت ٕٞجستٍی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثیٗ تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشیٔ 0/612 ،ی-
ثبضذ .سكح ٔؼٙیداسی ث ٝدست آٔذٔ 0/004 ،ٜیثبضذ و ٝوٛچىتش اص  0/05است؛ ثٙبثشایٗ دس سكح اقٕیٙبٖ  95دسغذ،
ٕٞجستٍی ث ٝدست آٔذ ٜثشای دٔ ٚتغیش ٔؼٙیداس ٔیثبضذ پس فشؼ  H1پزیشفتٔ ٝیضٛد؛ ث ٝػجبست دیٍش ،ساثكٔ ٝؼٙیداسی
ثیٗ دٔ ٚتغیش تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٚرٛد داسد؛ ثٙبثشایٗ فشؾی ٝدْٚ
پژٞٚص ثب احتٕبَ  %96تبییذ ٔیضٛد؛ ٘ ٚتیز ٝای و ٝحبغُ ٔی ضٛد ایٗ است وٞ ٝش چ ٝسكح تٛسؼ ٝأىب٘بت آستبٖ ٔمذس
حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) ثب ویفیت ثبالتش ٌ ٚستشد ٜتش ثبضذ ثبػج تٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٔی ضٛد.
رذ .6 َٚآصٕٔٞ ٖٛجستٍی ثیٗ تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)
تعداد ضزیب همبستگی سطح معنی داری

متغیز ها

96

تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)

0/004

0/612

ٔٙجغ :یبفتٞ ٝبی تحمیك
تحلیل آسمون تی ساده

1

رذ .7 َٚتحّیُ آصٔ ٖٛتی
سدیف

آصٖٔٛ
ضبخع ٞب

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حشاف
ٔؼیبس

خكبی
ٔؼیبس

ٔمذاس T

سكح ٔؼٙی تؼذاد
داسی

1

وشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)

7/9

0/415

0/038

0/88

0/000

96

2

تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)

5/52

0/352

0/218

0/662

0/001

96

3

ٔیسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)

5/37

0/541

0/622

1/054

0/001

96

ثش اسبس یبفتٞ ٝبی رذ َٚفٛق ٔی تٛاٖ دسیبفت  ٕٝٞػٛأُ  ٚضبخع ٞبی روش ضذ ٜدس تٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی تبحیش ٔخجت
ٔ ٚؼٙی داس داس٘ذ ثش اسبس یبفتٞ ٝبی پژٞٚص ث ٝاستٙبد رذ َٚفٛق  ٚثب تٛر ٝث ٝسكح ٔؼٙی داسی ٔتغیش ٞب ث ٝتشتیت وشأبت
حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) ،تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)ٔ ،یسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) تبحیش
ٌزاس٘ذ.

1

- sample t.test
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نتیجه گیزی
أشٚص ٜغٙؼت ٌشدضٍشی ٘مص ٔٛحشی دس تٛسؼ ٝالتػبدی وطٛس ٞب داسد غبحت ٘ظشاٖ غٙؼت ٌشدضٍشی ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝثٝ
ِحبل ٔٛلؼیت فشٍٙٞی ـ ٔزٞجیِ خبظ وطٛسٔبٖ دس ٔیبٖ وطٛسٞبی دیٍش ،تٛسیسٓ ٔزٞجی ربی سضذ  ٚتٛسؼ ٝثسیبسی دس
وطٛس ٔب داسد ،وطٛس ایشاٖ دس تٕبْ حٛصٞ ٜبی ٔزٞجی د٘یب ،تٛا٘بیی رزة تٛسیسٓ سا داسد  ٚفؿبی خبظ فشٍٙٞی ٔٛرٛد ،تٛسؼٝ
تٛسیسٓ ٔزٞجی ـ فشٍٙٞی سا دس آٖ أىبٖ پزیش ٔی وٙذ.
ایشاٖ ػال ٜٚثش حؿٛس پشفیؽ حشْ ٞبی اسالٔی ،داسای ٔؼبثذ  ٚوّیسبٞبی ثی ثذیّی است و ٝدس وطٛسٞبی دیٍش ٚرٛد ٘ذاسد .ثٝ
قٛس ٔخبَ لذیٕی تشیٗ وّیسبی رٟبٖ دس ایشاٖ لشاس داسدٕٞ .چٙیٗ ٔی تٛاٖ ثب تٛر ٝث ٝحؿٛس ادیبٖ تٛحیذی ٔتفبٚت ٚ ٚرٛد
پیشٚاٖ ٔ ٚؼتمذاٖ ثسیبس آٟ٘ب دس ایشاٖ ،ا٘ٛاع تٛسیسٓ ٔزٞجی سا دس وطٛس ایزبد وشدٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝسّٕب٘بٖ سبال٘ ٝث ٝسفشٞبی
ٔتؼذد ٔزٞجی ٔخُ ،سفش حذ ،ػتجبت ػبِیبت  ٚأبوٗ ٔمذس ٝوطٛس سٛسیٔ ٝی س٘ٚذ  ٚاحشات ٔختّف دس ایٗ ٔٙبقك ثش ربی ٔی
ٌزاس٘ذ ،ایشاٖ ٘یض ٔی تٛا٘ذ رضء اٞذاف ٌشدضٍشی ثسیبسی اص ٔسّٕب٘بٖ رٟبٖ ث ٝضٕبس آیذ.
أشٚص ث ٝدِیُ احشات چطٓ ٌیشی و ٝفؼبِیت ٞبی ٌشدضٍشی دس التػبد ٔٙبقك پزیش٘ذٌ ٜشدضٍشاٖ ثش ربی ٔی ٌزاسد ،تٛرٝ
فشاٚا٘ی ث ٝایٗ صٔی ٝٙاص فؼبِیت ٔؼكٛف ٔی ٌشدد .ضٟشستبٖ ٌچسبساٖ ثب ٚرٛد لبثّیت ٞب  ٚپتب٘سیُ ٞبی ٌشدضٍشی فشاٚاٖ
خػٛغب ٔشلذ ٔكٟش حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) استِ ،زا ضٙبخت ربرثٞ ٝبی ٌشدضٍشی ایٗ ضٟشستبٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٔتٙبست
ثب ضشایف ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی ضٟشستبٖ ؾشٚسی ث٘ ٝظش ٔی سسذ.
یافته های پضوهص
ثش اسبس یبفتٞ ٝبی تحمیك ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس رذا َٚفٛق ٔطخع ضذ ٜاست %81/25 ،پبسخٍٛیبٖ ٔشد  %18/75 ٚآ٘بٖ صٖ ٔی
ثبضذ.
ثش اسبس یبفتٞ ٝبی تحمیك ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس تحّیُ ٔطخع ضذ ٜاست %96/87 ،پبسخٍٛیبٖ ٔیبٖ اػتمبدات ضبٖ سا ث ٝوشأبت
حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) دس سكح خیّی صیبد  %3/13 ٚآ٘بٖ دس سكح صیبد اػالْ وشد ٜا٘ذ.
ثش اسبس یبفتٞ ٝبی تحمیك ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس تحّیُ ٔطخع ضذ ٜاست %77/08 ،پبسخٍٛیبٖ اص ٚؾؼیت ٌشدضٍشی ٔزٞجی دس
استبٖ دس سكح خیّی صیبد سؾبیت داضت ٝا٘ذ %12/5 ،آ٘بٖ دس سكح صیبد %8/33 ،دس حذ ٔتٛسف  %2/08 ٚدس حذ وٕی سؾبیت
داضت ٝا٘ذ.
فشؾی ٝا :َٚثیٗ وشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ساثكٔ ٝؼٙب داس ٚرٛد داسد.
رذ َٚصیش ٘طبٖ دٙٞذ٘ ٜتبیذ آصٕٔٞ ٖٛجستٍی پیشس ٖٛثشای آصٔ ٖٛفشؾی ٝأ َٚیثبضذ٘ .تبیذ آصٔ ،ٖٛثیبٍ٘ش ایٗ است وٝ
ؾشیت ٕٞجستٍی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثیٗ وشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشیٔ 0/510 ،یثبضذ .سكح
ٔؼٙیداسی ث ٝدست آٔذٔ 0/002 ،ٜیثبضذ و ٝوٛچىتش اص  0/05است؛ ثٙبثشایٗ دس سكح اقٕیٙبٖ  95دسغذٕٞ ،جستٍی ثٝدست
آٔذ ٜثشای دٔ ٚتغیش ٔؼٙیداس ٔیثبضذ پس فشؼ  H1پزیشفتٔ ٝیضٛد؛ ث ٝػجبست دیٍش ،ساثكٔ ٝؼٙیداسی ثیٗ دٔ ٚتغیش وشأبت
حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٚرٛد داسد؛ ثٙبثشایٗ فشؾی ٝا َٚپژٞٚص ثب احتٕبَ  %98تبییذ ٔیضٛد؛
٘ ٚتیز ٝای و ٝحبغُ ٔی ضٛد ایٗ است و ٝسكح اػتمبدات ثبالی ٔشدْ ث ٝوشأبت حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) ثبػج تٛسؼٝ
غٙؼت ٌشدضٍشی ضذ ٜاست.
فشؾی ٝد :ْٚثیٗ ٔیسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ساثكٔ ٝؼٙب داس ٚرٛد داسد.
رذ َٚصیش ٘طبٖ دٙٞذ٘ ٜتبیذ آصٕٔٞ ٖٛجستٍی پیشس ٖٛثشای آصٔ ٖٛفشؾی ٝدٔ ْٚیثبضذ٘ .تبیذ آصٔ ،ٖٛثیبٍ٘ش ایٗ است وٝ
ؾشیت ٕٞجستٍی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثیٗ ٔیسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشیٔ 0/778 ،یثبضذ.
سكح ٔؼٙیداسی ث ٝدست آٔذٔ 0/001 ،ٜیثبضذ و ٝوٛچىتش اص  0/05است؛ ثٙبثشایٗ دس سكح اقٕیٙبٖ  95دسغذٕٞ ،جستٍی
ث ٝدست آٔذ ٜثشای دٔ ٚتغیش ٔؼٙیداس ٔیثبضذ پس فشؼ  H1پزیشفتٔ ٝیضٛد؛ ث ٝػجبست دیٍش ،ساثكٔ ٝؼٙیداسی ثیٗ دٔ ٚتغیش
ٔیسش استجبقی حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٚرٛد داسد؛ ثٙبثشایٗ فشؾی ٝد ْٚپژٞٚص ثب احتٕبَ %99
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تبییذ ٔیضٛد؛ ٘ ٚتیز ٝای و ٝحبغُ ٔی ضٛد ایٗ است وٞ ٝش چ ٝسكح سیستٓ استجبقی  ٚربد ٜای آستبٖ ٔمذس حؿشت ثی
ثی حىیٕ( ٝس) ثب ویفیت ثبالتش ٌ ٚستشد ٜتش ثبضذ ثبػج تٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٔی ضٛد.
فشؾی ٝس :ْٛثیٗ تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ساثكٔ ٝؼٙب داس ٚرٛد داسد.
رذ َٚصیش ٘طبٖ دٙٞذ٘ ٜتبیذ آصٕٔٞ ٖٛجستٍی پیشس ٖٛثشای آصٔ ٖٛفشؾی ٝسٔ ْٛیثبضذ٘ .تبیذ آصٔ ،ٖٛثیبٍ٘ش ایٗ است وٝ
ؾشیت ٕٞجستٍی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثیٗ تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشیٔ 0/612 ،ی-
ثبضذ .سكح ٔؼٙیداسی ث ٝدست آٔذٔ 0/004 ،ٜیثبضذ و ٝوٛچىتش اص  0/05است؛ ثٙبثشایٗ دس سكح اقٕیٙبٖ  95دسغذ،
ٕٞجستٍی ث ٝدست آٔذ ٜثشای دٔ ٚتغیش ٔؼٙیداس ٔیثبضذ پس فشؼ  H1پزیشفتٔ ٝیضٛد؛ ث ٝػجبست دیٍش ،ساثكٔ ٝؼٙیداسی
ثیٗ دٔ ٚتغیش تٛسؼ ٝأىب٘بت حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس)  ٚتٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٚرٛد داسد؛ ثٙبثشایٗ فشؾی ٝدْٚ
پژٞٚص ثب احتٕبَ  %96تبییذ ٔیضٛد؛ ٘ ٚتیز ٝای و ٝحبغُ ٔی ضٛد ایٗ است وٞ ٝش چ ٝسكح تٛسؼ ٝأىب٘بت آستبٖ ٔمذس
حشْ حؿشت ثی ثی حىیٕ( ٝس) ثب ویفیت ثبالتش ٌ ٚستشد ٜتش ثبضذ ثبػج تٛسؼ ٝغٙؼت ٌشدضٍشی ٔی ضٛد.
فهزست منابع
 .1أیٙی ،فؿُ اهلل ٔزّ ٝآیٙذ ،ٜسبَ ضب٘ضد ،ٓٞآرس تب اسفٙذ  ،1369ضٕبس.12-9 ٜ
 .2ا٘ٛسی ٘سبدٔ ،ػكفیٔ ،)1378( ،مبِٔ ٝطىالت ٌشدضٍشاٖ  ٚأٙیت ارتٕبػی ،تٟشاٖ ،وبٚش.
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ایضدی ،حسیٗ ( ،)1388دیذٌبٟٞبی ٘ ٛدس ٌشدضٍشی ٔزٞجی أبوٗ ٔتجشو ،ٝا٘تطبسات دا٘ص چبح ٞفتٓ.
ثبد٘ذٔ ،ؼػ« .)1379( ٝٔٛثی ثی حىیٕ .»ٝدائش٠إِؼبسف ثضسي اسالٔی ،لٓ ،ا٘تطبسات غذسا.
رجبس ٘یب ٕٞ ٚىبسأٖ ،حٕذسؾب ٞ ٚبدی ٔحٕٛدی ٘ژاد ( )1371ثشسسی یه ؾشٚست :اِتضاْ تحمك پزیشی
ضٟشسبصی اِىتش٘ٚیهٔ :فبٞیٓ  ٚچبِطٟب ٕٞبیص ٌشدضٍشی اِىتش٘ٚیه ٟٔش.
خٛاسصٔی ،رٕؼّی  ٚسٚفیب ٔزیذی ( )1388چطٓ ا٘ذاص ٌشدضٍشی سٛاحُ رٛٙثی دسیبی خضس  ٚآحبس آٖ ثش تٛسؼٝ
ی ضٟشٞب  ٚسٚستبٞبی ٔٙكم ٝقبِؼٛٔ ٝسدی :ضٟشستبٖ تٙىبثٗٔ ،زٕٛػٔ ٝمبالت اِٚیٗ ٕٞبیص سشاسشی ٘مص
غٙؼت ٌشدضٍشی دس تٛسؼ ٝاستبٖ ٔبص٘ذساٖ ،تٟشاٖ :ا٘تطبسات سسب٘ص.
سؾبئی ٔحٕذسؾب ،أیشسؾب خبٚسیبٍ٘شٔسیشٟٔ ،ذی ػّیبٖ ( ) 1393تحّیّی ثش ثش٘بٔ ٝسیضی ساٞجشدی ٌشدضٍشی
آییٗ ٞبی ضیؼی ثب تبویذ ثش تٛاٖ ٞبی ثبِمٔ ٜٛشاسٓ ٔحشْ (ٔكبِؼٛٔ ٝسدی ضٟش تفت) ٘طشی ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٚ
تٛسؼٌ ٝشدضٍشی ،ضٕبس ،8 ٜثٟبس غع .201-179
سمبئی ٔحسٗ ( )1392تحّیّی ثش تبحیش غٙؼت حُٕ ٘ ٚمُ ٛٞایی ثش تٛسؼٌ ٝشدضٍشی ٔزٞجی ٔٛسد ٔكبِؼ:ٝ
فشٚدٌبٔ ٜطٟذ فػّٙبٔ ٝتحمیمبت رغشافیبیی ،ضٕبس ،110 ٜپبییض غع .86-73
سمبیی ٟٔذی ،صٞش ٜرٛا٘جخت لٟفشخی ،ػضت اهلل ٔبفی ( )1391تحّیُ ٘مص ٔشاوض خشیذ دس ساثك ٝثب ٌشدضٍشی
 ٚصیبست دس وال٘طٟشٞب (ٔكبِؼٛٔ ٝسدی :وال٘طٟش ٔطٟذ) فػّٙبٔٔ ٝكبِؼبت رغشافیبیی ٔٙبقك خطه ،ضٕبس،8 ٜ
تبثستبٖ ظ .77
ضىٛیی ،أیشٛٞضٌ )1373( ،ًٙشدضٍشی ٔزٞجیٔ :ذسس ٝػبِی خذٔبت رٟبٍ٘شدی  ٚاقالػبت.1350 ،
ػظیٕی ٞبضٕی ٔژٌبٖ ،سؼیذ ضشیؼتی ٔضیٙب٘ی ،فبئض ٜاػظٓ وبسی (ِٛٔ )1391فٞ ٝبی ارتٕبػی  -فشٍٙٞی ضٟش
صیبستی پبیذاس (ٔٛسد ٔكبِؼ :ٝضٟش ٔطٟذ) ٔزّٔ ٝكبِؼبت ارتٕبػی ایشاٖ ،ضٕبس ،20 ٜپبییض  ٚصٔستبٖ غع -131
.156
فیشٚصربئیبٖ ػّی اغغش٘ ،ذا یٛسفی ،سیذاحٕذ ٔیشٔحٕذتجبس ( )1393تحّیُ وبسوشدی ٌشدضٍشی ٔزٞجی دس
ایشاٖ (فشاتحّیّی اص تحمیمبت ٔٛرٛد) ٘طشی ٝثش٘بٔ ٝسیضی  ٚتٛسؼٌ ٝشدضٍشی ،ضٕبس ،8 ٜثٟبس غع .178-155
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the role of Hazrat Bibi Hakimeh (S.A) in the development of the
religious tourism industry in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province. The survey method has been used in this
research and the study population consists of the officials and personnel of the cultural affairs, the Department of
Charity and Cultural Heritage in Gachsaran city with a total number of 124 people, among whom 96 people were
randomly selected as the sample size using the Morgan table and through distribution of a 22-item questionnaire
among them. The results of the test indicate that the correlation coefficient between the two variables "miracles
of Bibi Hakimeh (S.A)" and "the tourism industry development" is 0.510. The significance level is 0.002, which
is smaller than 0.05. Therefore, the correlation obtained for the two variables is significant at 95% confidence
level. As for the second hypothesis, the results of the test indicate that the correlation coefficient between the two
variables "the road path of Bibi Hakimeh (SA)" and "the tourism industry development" is 0.778. The
significance level obtained is 0.02, which is smaller than 0.05. As for the third hypothesis, the results of the test
indicate that the correlation coefficient between the two variables "development of the facilities of the shrine of
Bibi Hakimeh (S.A)" and "the tourism industry development" is 0.612. The significance level is 0.04, which is
smaller than 0.05.
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