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 چکيذُ

 پٽٷٻزض  جتٳبٖيٸ ا زي٢تهبا يٞٗبٮيتټب يٕظق٧٭ تٹ ثٽتطيٵ تٹؾٍ ،جٳٗيت ٲٳ٧ٵ يٕظتٹ تطيٵةٲُٯٹ ثٻ ٴؾيسض ،ٲيٵظؾط ٲبيفآ ظا ضٲٷٓٹ
يٵ ا زض ٸؾت ا ازٺٶس ٴٶكبضا  زذٹ يټبزٶٳٹ ٢٭اال يبٸ  ٺٶكس ذتٻزاپطآٴ  ثٻ يجس ضَٹ ثٻ ٴتب٦ٷٹ اٴيطا ټبي تٹؾٗٻاٲطي ٦ٻ زض ثطٶبٲٻؾت. ا ٲيٵظؾط

ټبي آٲبيف زض اؾتبٴ ټسٜ تح٣ي١ حبيط، ثطضؾي ٖٯ٭ ٸ ٖٹاٲ٭ ٲٹاٶٕ تح١٣ َطح. ؾتا ٺقس ذتٻزاپط ٸضتيط ي٥ ٲثبثٻ ثٻ ٲيٵظؾط ٲبيفآ ثٻ ٬ٲجب
ټب ٸ تحٯيٯي ٸ جٽت ٪طزآٸضي زازٺ -ٸ ضٸـ تٹنيٟيثبقس. تح٣ي١ حبيط اظ ٶٓط ټسٜ، اظ ٶٹٔ ٦بضثطزي ٸ اظ ٮحبِ ٲبټيت آشضثبيجبٴ قط٢ي ٲي

ٞطٲٹ٬ تٗييٵ حجٱ ٶٳٹٶٻ ٦ٹ٦طاٴ ثطاي اظ  . اثعاض انٯي تح٣ي١ پطؾكٷبٲٻ ثٹزٺ اؾت. ثط ايٵ اؾبؼ،اؾتٟبزٺ قس اَالٖبت اظ ٲُبٮٗبت اؾٷبزي ٸ ٲيساٶي
 جبٲٗٻ زض زضنس احتٳب٬ ٸجٹز نٟت 70زضنس ٸ ثب  95ٷبٴ اؾبؼ ٸ ثب ؾُح اَٳيايٵ  ثط. سقاؾتٟبزٺ جٽت اٶتربة ٶٳٹٶٻ آٲبضي ٲجٽٹ٬ جبٲٗٻ آٲبضي 

 جٽت پطؾك٫طي، ٲهبحجٻ ٸ ت٧ٳي٭ پطؾكٷبٲٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ تح٣ي١ ثٻ٪بٴ ٖٯٳي، ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ٲترههبٴ قٽطي اظ ٶرجٻ ٶٟط 197تٗساز  آٲبضي
ٶبٲٻ اظ ؾتٟبزٺ قس. ثٻ ٲٷٓٹض ؾٷجف ضٸايي پطؾفاظ ضٸـ ٦يٟي ټسٞٳٷس )٪ٯٹٮٻ ثطٞي ٸ ٲتٹاتط ٶٓطي( ا جٽت اٶتربة جبٲٗٻ آٲبضي اٶتربة قسٶس.

 30ټبي تح٣ي١، پؽ اظ ت٧ٳي٭، اي( ٸ جٽت تٗييٵ يطيت اٖتجبض پطؾكٷبٲٻ ضٸايي ٲحتٹا )ٶٓط اؾبتيس ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ٲطتجٍ ثب ٲؿبي٭ قٽطي ٸ ٲٷ٣ُٻ
ثسؾت آٲس ٦ٻ ٶكبٶ٫ط ٢بث٭  ٦77/0طٸٶجبخ اٖتجبض پطؾكٷبٲٻ  قس ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ آٮٟبي SPSSاٞعاض ټب ٸاضز ٶطٰټب ٲص٦ٹض، زازٺٶؿرٻ اظ پطؾكٷبٲٻ

 تحٯي٭  ، ض٪طؾيٹٴ ٸPLSؾبذتبضي زض ٶطٰ اٞعاض  ټبي ٦ٳي ٲبٶٷس؛ ٲٗبزالتټب اظ ضٸـتحٯي٭ زازٺٸتجعيٻ ثطاي ټبي تح٣ي١ اؾت.اٖتٳبز ثٹزٴ زازٺ
ټبي ثطٶبٲٻ»ٸ ٖبٲ٭ « ٲتٹؾٍ»يي زاضاي ٲ٣بزيط ًٞب ؾبظٲبٴي ٸ تياٲٷ ٸ يبؾيؾي، ا٢تهبزي، تيطيٸ ٲس يازاضٲؿيط اؾتٟبزٺ قس. ٶتبيج ٶكبٴ زاز، ٖبٲ٭ 

ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض اؾتبٴ ټبي َطحظا زض ظٲيٷٻ ثيٷي ٲس٬ زض ٲٹضز ٲتٛيطټبي پٷٽبٴ زضٸٴ ثطاي تٗييٵ ٢سضت پيف« ٢ٹي» طيٲ٣بز، زاضاي «تٹؾٗٻ
زاضاي ثيكتطيٵ تأثيط زض « ټبي تٹؾٗٻ ثطٶبٲٻ»قٹز ٦ٻ قبذم ٰ ٲ٣بزيط ٪ٟتٻ ٲيآشضثبيجبٴ قط٢ي ټؿتٷس. ثٷبثطايٵ، ثب تٹجٻ ثٻ ثبال ثٹزٴ ٲ٣بزيط تٳب

ٲؿيط، ثيكتطيٵ اثط ٦ٯي زض ظٲيٷٻ اجطاي قط٢ي زاضز. ټٳچٷيٵ، ثب تٹجٻ ثٻ آظٲٹٴ تحٯي٭ٖسٰ تح١٣ َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ؾُح اؾتبٴ آشضثبيجبٴ
ثبقس. ټٳچٷيٵ، ٲي 206/0( ٸ قبذم ٶٽبزي ثب ٲيعاٴ اثط ٦ٯي 305/0اثط ٦ٯي )ٞطټٷ٫ي ثب ٲيعاٴ  -َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ ٲطثٹٌ ثٻ قطايٍ اجتٳبٖي

 ثبقس. ٲي ٦054/0ٳتطيٵ اثط ٦ٯي ٲطثٹٌ ثٻ قبذم ٲسيطيتي ٸ ٢بٶٹٶي ثب ٲيعاٴ 

 

 قط٢ي.آٲبيف ؾطظٲيٵ، ٲٹاٶٕ تح١٣، ٲس٬ ٲٗبزالت ؾبذتبضي، آشضثبيجبٴ :کليذ ٍاطگاى     

 

 

 
                                                      

 )ٶٹيؿٷسٺ ٲؿئٹ٬(   عي٪طٸٺ ؾٷجف اظ زٸض ٸ ؾيؿتٱ اَالٖبت جٛطاٞيبيي زاٶك٫بٺ تجط بضيزاٶك .1
 Email : a_ghanbari@tabrizu.ac.ir-Tel: 4017490-0914  

 عيضٸؾتبيي زاٶك٫بٺ تجط يعيٸ ثطٶبٲٻ ض بياؾتبزيبض ٪طٸٺ جٛطاٞ .2
 عيزاٶك٫بٺ تجط ٵ،يؾطظٲ فيآٲب يعياضقس ثطٶبٲٻ ض يٷبؾ٦بضق يزاٶكجٹ . 3
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 هقذهِ 

َطي١ ٖٯٱ  اٲط اظ ٸ ايٵ اي اظ ٸيٗيت ٲٹجٹز ثٻ ٖٳ٭ آيس ة زض زضجٻ اٸ٬ ثبيس قٷبذت ز٢ي١ ٸ ټٳٻ جبٶجٻٸيٕ ٲُٯٹ ثطاي ضؾيسٴ ثٻ
(. 46 :1392، ٲٹٲٷي ٸ ټٳ٧بضاٴ) پصيط ذٹاټس ثٹزثيٷي آيٷسٺ( ٸ ثط اؾبؼ ي٥ ٶ٫طـ ؾيؿتٳي اٲ٧بٴپيف جٛطاٞيب )تٹجٻ ثٻ ٪صقتٻ، حب٬ ٸ 

اي، ټبي ٶبحيٻؾطظٲيٵ اظ ثيٵ ثطزٴ ٖسٰ تٹاظٴ ٸ تٗبز٬ ټبي آٲبيفاي ٸ َطحيعي ٶبحيٻضټٳيٵ زٮي٭ ي٧ي اظ ٲٽٳتطيٵ ٖٯ٭ ثطٶبٲٻثٻ
 يٞٗبٮيتټبٸ  ٲيٵظؾط ٴ،ٶؿبا ثيٵ ثٍضٸا تٷٓيٱ؛ اظ ضتٖجب ٲيٵظؾط ٲبيفآ(. ٮصا، 78: 1397)جٟٗطيبٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ،  اي ٸ ٲٯي اؾتٲٷ٣ُٻ

 ٴٲبظ ٬َٹزض  يٲٗٷٹٸ  زيٲب يٗيتٸ زثٽجٹ جٽتزض  ٲيٵظؾط ًٞبييٸ  يٶؿبٶا تٲ٧بٶبا ٦ٯيٻاظ  اضپبيسٸ  ٲٷبؾت زٺؾتٟبا ايثط ٶؿبٶيا
 ٵيؾطظٲ يبٞت٫يٲطحٯٻ تٹؾٗٻ ييؾبظٲبٴ ًٞب طيتٹؾٗٻ، تهٹ تيطيؾٷس ٲس ٥يٖٷٹاٴ ثٻ ٵيؾطظٲ . آٲبيف(1395ا٦جطي ٸ ټٳ٧بضاٴ، ) ؾتا

      ٲٷبؾت  تيٸ تط٦ تيجٳٗ ييبيجٛطاٞ ٕيتٹظ ياٶساظ ٦ٯ٦كٹض اؾت ٸ چكٱ يزض ًٞب يتٹؾٗٻ ٲٯ ٻيپب ٻيؾٷس تجؿٱ ٶٓط ٵياؾت. ا
ٲكرم  ٵيضا زض ٢ٯٳطٸ ؾطظٲ يٸ اجتٳبٖ يا٢تهبز يټبتيت ٸ ٞٗبٮيجٳٗ يبظټبيٸ تأٲيٵ ٶ ٵياظ ؾطظٲ يثطزاضٶبْط ثط ثٽطٺ يټبتيٞٗبٮ

 ٵيا ٵيآٲبيف ؾطظٲاټٳيت ، (170: 1390)نٷيٗي،  اؾت ييًٞب يعيضثطٶبٲٻ يزض ان٭ ٶٹٖ ،يعيضاظ ٲٷٓط ثطٶبٲٻ ٵي٦ٷس. آٲبيف ؾطظٲيٲ
 اؾت يٲٯ ٵيټب زض ؾطاؾط ؾطظٲتيټب ٸ ٞٗبٮاٶؿبٴ يبثيٸ ؾبظٲبٴ ٕيثسټس ٦ٻ ټٳبٴ ٶحٹٺ تٹظ يسيجس يثٗس ،يعيضاؾت ٦ٻ ثٻ ثطٶبٲٻ

(Budjet & Plan Organization, 1997ث .)اي اظ ٶٓط جٛطاٞيب ٸ ًٞب، ٸجٻ ٲكتط٤ ٞطاٸاٶي ثب آٲبيفضيعي ٲٷ٣ُٻب ايٷ٧ٻ ثطٶبٲٻ 
اي ٸ آٲبيف ؾطظٲيٵ( ٲٷ٣ُٻ ضيعيتجطثٻ جٽبٶي ٶيع ح٧بيت اظ ايٵ ٸا٢ٗيت زاقت ٦ٻ ايٵ زٸ )ثطٶبٲٻ( ٸ 33: 1378، زاقت )ظيبضيؾطظٲيٵ 

تب پسيسٺ ٖسٰ تٗبز٬ ًٞبيي ثطٸظ ٶ٧ٷس )ٸضزيٷػاز ٸ  اي زض چبضچٹة آٲبيف ؾطظٲيٵ اٶجبٰ پصيطزضيعي ٲٷ٣ُٻثبيس زض ٦ٷبض ټٱ ٸ ثٯ٧ٻ ثطٶبٲٻ
 (.4 : 1387، آقتيبٶي

 ٵيثٻ ا يٲُبٮٗبت ياجعا الظٰ اؾت ٦ٻ ټط ٲطحٯٻ قبٲ٭ يچٽبض ٲطحٯٻ انٯ ي ٸ آٲبيف ؾطظٲيٵاَطح ٦بٲ٭ تٹؾٗٻ ٲٷ٣ُٻ ٥ي يثطا
زض  ياٲٷ٣ُٻ يټبٲُبٮٗٻ ٲكبٚ٭، ثطٶبٲٻ ،ينٷٗت ،يٗيَج ساتيتٹٮ ،ي٧يعيٞ ٭يٸ تحٯ ٻيتجع ،يتيټب: حط٦بت جٳٗ. َطح ثطٶبٲٻ1قطح اؾت: 

 ٲبتذس ،يٲٷبثٕ ا٢تهبز ،يٷيطظٲيٲٷبثٕ ظ ٭يٸ تحٯ ي: ثطضؾ٭يٸ تحٯ ٻي. تجع2 ؛ياٲٷ٣ُٻ يټبټب ٸ پطٸغٺهمتر عاٴيزؾت اجطا ٸ ٲ
. ٲطحٯٻ اجطاء 3 ؛يٸ ٖٹاٲ٭ ٸ اٲ٧بٶبت ْبټط ،يح٣ٹ٢ ،يٖٹاٲ٭ ازاض ،يٸ ٲٷبثٕ اٶؿبٶ ؿبتيٸ تأؾ ي٧يعيٞ يطثٷبيظ ،يٸ ٞطټٷ٫ ياجتٳبٖ

 يعيض. ثطٶبٲٻ4 ؛يٲٷبثٕ ٲبٮ يبثيټب ٸ اضظقثطٶبٲٻ ٵييتٗ ،يثرك يټبچٷسؾبٮٻ، ثطٶبٲٻ يٲٕ ٸ ټبزجب يټبټب، َطحاٶتربة ظٲبٴ اٶتٽب، اضجحيت
 ٗٻ،ي)ق يي٢ًب يټببؾتيؾ ،يٗيٲربضج، ٲٷبثٕ َج ټب،بجيزٸٮت زض ؾُح ٦كٹض، ٲٷ٣ُٻ، قٽط، ضٸؾتب، احت يټببؾتي: ؾيياجطا يبضټبيٸ ٲٗ

 (. 6 :1389، ذٷيٟط ثٻ ٶ٣٭ اظ 5: 1987ؿٵ، ٲټب)اؾت ټب ٲبيف ؾطظٲيٵ ٲسيطيت ٦كٹضٲٹيٹٔ انٯي آ تٹاٴ ٪ٟت،ثٷبثطايٵ، ٲي (.92: 1395

زٶجب٬ اضت٣بي ؾُح زاٶف، ثٻ زض ؾُح ٦كٹض ثٻ اجطا زضآٲسٺ ٦ٻ ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي 7تب ثٻ اٲطٸظ تٹاٴ ٪ٟت زض ايطاٴ زض ايٵ ضاؾتب، ٲي
-ټبي ٲيبٴثيٵ ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ٦كٹض، تٽيٻ ثطٶبٲٻ ٹٮس، ايجبز تٗبز٬ٞطټٷ٩، ثٽساقت ٸ ضٞبٺ جبٲٗٻ، تٹظيٕ ٖبزالٶٻ زضآٲس، تأٲيٵ اقتٛب٬ ٲ

ؾبظي، تٹؾٗٻ ا٢تهبز ض٢بثتي ٸ ؾطظٲيٵ، آظازؾبظي ا٢تهبزي ٸ ذهٹني ٲست، ايجبز ٲحٹضټبي جسيس تٹؾٗٻ، تسٸيٵ َطح پبيٻ آٲبيف
ټبي ٖٳطاٶي ٸ اظ اټساٜ ايٵ ثطٶبٲٻ قٳبضي زض ٖٳٯي ٶكسٴ ثؿيبضيټٳٹاضٺ ٲٹاٶٕ جسي ثي ٸٮي .تسٸيٵ ؾٷس ٲٯي آٲبيف ؾطظٲيٵ ثٹزٶس

ټبي ٪صقتٻ اظ ايٵ ٸا٢ٗيت ح٧بيت زاضز ٦ٻ َي ؾب٬ ط تحٹالت آٲبيف ؾطظٲيٵ(. ثطضؾي ؾي45-51 :1393، ضيبيي) اي ٸجٹز زاضزتٹؾٗٻ
ظ ٦كٹض ټٳٹاضٺ ټبي ٸؾيٗي اٶيبٞت٫ي ثرفٖجبضتي تٹؾٗٻؾطظٲيٷي ٸ ثٻ ټبياي ٸ ٖسٰ اؾتٟبزٺ اظ ٢بثٯيتټبي ٲٷ٣ُٻٲٹيٹٔ ٖسٰ تٗبز٬

ټبي ٪صقتٻ ا٢ساٲبت ټٳيٵ زٮي٭ ٶيع َي ؾب٬ضيعاٴ چٻ ٢ج٭ ٸ چٻ ثٗس اظ اٶ٣الة ثٹزٺ اؾت. ثٻثطٶبٲٻ ټبيٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٲٽٳتطيٵ زٚسٚٻثٻ
ٳب٦بٴ ٸ ٦ زالي٭ ٲرتٯٝ، ايٵ ا٢ساٲبت ٣ٖيٱ ٲبٶسٺټبي ٲُبٮٗبتي يب تسٸيٵ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات نٹضت ٪طٞت. اٲب ثٻ٢بٮت َطح ٪ؿتطزٺ چٻ زض

٪يطاٴ ٦كٹض ٢طاض ضيعاٴ ٸ تهٳيٱټب ٸ جٳٗيت زض پٽٷٻ ؾطظٲيٵ زض ٦بٶٹٴ تٹجٽبت ثطٶبٲٻٲٹيٹٔ آٲبيف ؾطظٲيٵ ٸ تٹظيٕ ٖبزالٶٻ ٞٗبٮيت
ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ ثط ٲٹاٶٕ ؾبذتبضي َطح اظ ٲٹاٶٕ ٞطاضٸي تح١٣(. ثركي 149 :1388 انٛط،٪طٞتٻ اؾت )نبٮحي ٸ پٹض

ؾبظٸ٦بضټبي ايجبز  ټبي ٞب٢س تٹجيٻ آٲبيكي زض ٸيٗيتي ٦ٻټب ٸ پطٸغٺَطح اجطاي»ثركي زي٫ط، (. 77 :1392، بٶيٲتٳط٦ع اؾت )ؾٯُ
اي ٸ ٲحٯي اظ ٪صاضي تٹؾٗٻ زض ؾُٹح ٲرتٯٝ ٲٯي، ٲٷ٣ُٻټبي ٖٳٹزي ٸ ا٣ٞي زض ؾيبؾتټٳبټٷ٫ي اي يبٲٷ٣ُٻ -ټبي ثركيټٳبټٷ٫ي

(. 13 :1388 ذبٴ،قٹٶس )حؿيٵټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ ٲحؿٹة ٲي٪يطيزي٫ط ٖٹاٲ٭ ٶ٣ى جٽتاٶس ٶيع اظ ثطذٹضزاض ٶجٹزٺ ٦بضآٲسي ٲٷبؾجي
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آٲبيف ؾطظٲيٵ، ٖسٰ تٗبز٬  زٮي٭ ٶجٹز جطيبٴ ٧ٞطي نحيح، ٲطا٦ع تح٣ي٣بتي ٲٷبؾت، ٖسٰ آ٪بټي ٲجطيبٴ اظ انٹ٬ ٸ ٞٷٹٴثٻ زض ٲجٳٹٔ
ټب ثٻ ټب ٸ َطحاي اظ ايٵ ثطٶبٲٻٸ ثرف ٖٳسٺ( 178: 1388، جٛطاٞيبيي ٸ جٳٗيتي زض ٦٭ ؾطظٲيٵ ثؿيبض ٪ؿتطزٺ قسٺ اؾت )ٲحٳٹزي

اجطا ٸ ثبظٶ٫طي ٸ ٪بٺ ثطضؾي ٸ تهٹيت، تٷٽب ثٻ تٹٮيس ٪عاضـ ٸ ٶ٣كٻ  ٸ٦بض ٶٽبزي ٲتٷبؾت زض تٽيٻ، اجطا، ٶٓبضت ثط ؾجت ٣ٞساٴ ؾبظ
ټب ٲيؿط ٶكٹز. َطح آٲبيف ٸ ثطٶبٲٻټب قٹز تب اٲ٧بٴ اجطايي ٦طزٴ َطحٲٹجٹز ؾجت ٲي قٹز. ثٻ ٦الٰ زي٫ط ذالء ٶٽبزيٲٷتٽي ٲي

٦ٻ زض تجطثيبت ٲٹجٹز تٽيٻ ايٵ َطح زض ايطاٴ، ٶحٹٺ ٲسيطيت اجطاي َطح، ٲٷبثٕ ٲبٮي اي٪ٹٶٻ ٲؿتثٷي ٶيؿت. ثٻ ؾطظٲيٵ ٶيع اظ ايٵ ٢بٖسٺ
قٹز تب تح١٣ ايٵ ٲي ٮٻ جعٸ ٲجٳٹٖٻ زاليٯي اؾت ٦ٻ ؾجتأؾبظٸ٦بض ٶٽبزي ٲتٷبؾت ثب َطح ثٻ ٞطاٲٹقي ؾپطزٺ قسٺ اؾت ٸ ټٳيٵ ٲؿ ٸ

آٲبيف ؾطظٲيٵ چٹٴ ايجبز ٲط٦ع ٲٯي آٲبيف  ټب ٲيؿط ٶكٹز. زض ايٷجب ثبيس تٹجٻ ٦طز ٦ٻ ؾٹاث١ ٶٽبزي ٲٹجٹز زض ظٲيٷٻټب ٸ ثطٶبٲٻَطح
)جٟٗطيبٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ،  ټبي ٶٓبٰ آٲبيف ؾطظٲيٵ ٶيؿتٲٹضيتأٲ ټب ٸؾطظٲيٵ ٸ قٹضاي آٲبيف ؾطظٲيٵ، زاضاي تٷبؾت ثب حجٱ ٞٗبٮيت

1397: 79). 

ٲؿبي٭  ټٱ اظ ايٵ ٢بٖسٺ ٲؿتثٷي ٶيؿت ٸ زض حب٬ حبيط زض ٖطنٻ تٽيٻ َطح آٲبيف اؾتبٴ، آشضثبيجبٴ قط٢يټبي آٲبيف اؾتبٴ َطح
اؾتبٴ، ٖسٰ ٲكبض٦ت  قٹز ٦ٻ اظ ثبضظتطيٵ آٴ ٣ٞساٴ ٲكبض٦ت ٖٳٯي ٶٽبزټبي زذي٭ ٸ ٖٷبنط ٲؤثط زض ازاضٺاي ٲكبټسٺ ٲيٖسيسٺ

ٲسيطيت آٲبيف ؾطظٲيٵ ٸ ٲسيطيت آٲبيف اؾتبٴ،  ټبي ٶٽبزيٯٝ تٽيٻ ثطٶبٲٻ آٲبيف اؾتبٴ، ٖسٰ تٹجٻ ثٻ جٷجٻقٽطٸٶساٴ زض ٲطاح٭ ٲرت
٪يطي َطح آٲبيف اؾتبٴ ٸ ٲسيطيت آٲبيف اؾتبٴ ٸ ٲكرم ٶجٹزٴ پبيٻ ق٫٭ ٸجٹز اثٽبٲبت ٢بٶٹٶي ٸ ذالء ٶٽبزي ٢بث٭ تٹجٽي زض ظٲيٷٻ

 اجطا ٵيآٲبيف ؾطظٲ يټبٲٹاٶٕ ٸ ٲك٧الت َطح. ثٷبثطايٵ، قٷبذت ثبقٷسثبظٶ٫طي ٸ ... ٲيثبظذٹضز ٸ  ٲطاجٕ ٢بٶٹٶي تٽيٻ، تهٹيت، پبيف،
 التقٷبذت ٲك٧ طايزاضز؛ ظاي ټبي تٹؾٗٻزض اٲط ثطٶبٲٻ يبضيثؿ تينٹضت ٖبٰ، اټٳ٦كٹض، ثٻ يٖٳطاٶ يټبنٹضت ذبل ٸ ثطٶبٲٻقسٺ ثٻ

ضاٺ  ٵياظ آٴ ٲٹاٶٕ ٸ ٲك٧الت اجتٷبة ٦طز ٸ اظ ا يثٗس يآٲبيك يټبَطح ي٦ٷس تب زض ٶ٫بضـ ٸ اجطاي٦ٳ٥ ٲ ياتب اٶساظٺ ي٢جٯ يټبَطح
 ٵي، زض اآشضثبيجبٴ قط٢يٲُبٮٗبت آٲبيف زض  ياجطا تيثب تٹجٻ ثٻ اټٳ ٵ،ي. ثٷبثطابٞتيٲتٹاظٴ زؾت  ۀټٳبٴ تٹؾٗ بيٲُٯٹة  ٺٷسيثٻ آ

. قط٢ي ثطضؾي قسٺ اؾتف زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴټبي آٲبيٸ ٖٯ٭، ٖٹاٲ٭ ٸ ٲٹاٶٕ تح٣ي١ َطحقسٴ  ييپػٸټف، ٖٹاٲ٭ ٲؤثط زض اجطا
ٸ  آٲبيف ؾطظٲيٵ اؾت تح١٣ټبي تٹؾٗٻ زض ضٸي اجطاي ثطٶبٲٻټب ٸ ٲٹاٶٕ پيفحبيط، تحٯي٭ ٸ اضظيبثي ايٵ چبٮفتح٣ي١ ټسٜ ثٷبثطايٵ، 

( ٖٹاٲ٭ ٲؤثط زض 2ٸ  ؿت؟چي قط٢يآشضثبيجبٴټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ٖٯ٭ ٖسٰ تح١٣ ثطٶبٲٻ( 1ټبي ظيط پبؾد زټس؛ ؾٗي زاضز ثٻ پطؾف
 قط٢ي ٦ساٲٷس؟اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴ

 ٍ پيطيٌِ تحقيق هثاًی ًظشی 

زض ظثبٴ ٞطاٶؿٻ  1آٲبٶيجيط ثٻ ٲٗٷي آضاؾتٵ، آٲيرتٵ ثٻ ضقتٻ زضآٸزٴ ٸ آٲبزٺ ٦طزٴ اظ ٸاغٺ« آٲٹزٴ»ٸ « آٲبزٴ»آٲبيف اظ ضيكٻ ٞٗ٭ 
٪ٹٶٻ ٦ٻ اظ ٸاغٺ ٦بٸي ايٵ انُالح پيساؾت، زض ز٬ تطجٳٻ انُالحي اظ ظثبٴ ٞطاٶؿٻ اؾت ٸ ټٳبٴ ا٢تجبؼ قسٺ اؾت. آٲبيف زض ؾطظٲيٵ

٦ٷس، (، آٲبيف ضا ايٵ َٹض تٗطيٝ ٲي1950(. ٦ٯٹزيٹؼ )7 :1389ثبقس )ذٷيٟط، ضيعي ٸ ٲسيطيت ضا زاضا ٲيذٹز زٸ ٲجحث ٲٽٱ ثطٶبٲٻ
 جؿت ايٵ اؾت. ؾطظٲيٵ پٽٷۀ زض ا٢تهبزي ټبيٸ ٞٗبٮيت َجيٗي ٲٷبثٕ تجٕثٻ ټب،اٶؿبٴ تٹظيٕ ثٽتطيٵ ٸجٹيجؿت ؾطظٲيٵ زض آٲبيف»

ؾبٮٱ  ٞطټٷ٫ي ظٶس٪ي اظ ٮصت ٸ ؾبٮٱ تٟطيحبت ثٽساقت، ؾ٧ٹٶت، ٦بض، قطايٍ ثٽتطيٵ ٞطاټٱ ٦طزٴ ثط ٲجتٷي ثبثت، زٚسٚۀ ثب ي٥ ٸجٹ
: 1950)٦ٯٹزيٹؼ، « اؾت ثٹزٴ ق٧ٹٞبيي ٸ ذٹة يظٶس٪ زٶجب٬ثٻ ثيكتط ٶيؿت، ثٯ٧ٻ ق٧ٹٞب ا٢تهبز ي٥ نطٞبً انٯي ټسٜ ٪طزز.ٲي ٲح١٣

ټبي اٶؿبٴ زض آٲبيف ؾطظٲيٵ ثٻ تٷٓيٱ ضاثُٻ ثيٵ اٶؿبٴ، ًٞب ٸ ٞٗبٮيتٖجبضت زي٫ط، (. ثٻ7-8: 1395ثٻ ٶ٣٭ اظ ا٦جطي ٸ ټٳ٧بضاٴ،  5
ټبي اٖت٣بزي ثب بٔ ثطاؾبؼ اضظـثطزاضي ٲٷ٣ُي اظ تٳبٰ اٲ٧بٶبت ثطاي ثٽجٹز ٸيٗيت ٲبزي ٸ ٲٗٷٹي اجتٳپطزاظز ٸ ثٻ ٲٷٓٹض ثٽطٺًٞب ٲي

 (. 1392نطاٞي، ) پطزاظزاٶساظ ًٞبيي ثٯٷس ٲست تٹؾٗٻ ٲٯي ٲيتٹجٻ ثٻ ؾٹاث١ ٞطټٷ٫ي ٸ اثعاض ٖٯٱ ٸ تجطثٻ زض َٹ٬ ظٲبٴ ثٻ تجييٵ چكٱ

                                                      
1- Aménager 
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ؿت ٶٓطيٻ ظي ،يٸض ټبي ٲرتٯٟي ټٳچٹٴ ٢ُت ضقس ٶٓطيٻ تٹؾٗٻ ًٞبيي، ٖساٮت ًٞبيي، ضقس ٸ ثٽطٺآٲبيف ؾطظٲيٵ اظ ٶٓطيٻ
ټبي اٶؿبٶي، ٶٓبٰ ٲُٯٹة ؾ٧ٹٶت٫بٺ اي، َطاحي٪يطز ٸ ثٻ اټساٜ تٹؾٗٻ ٲٷ٣ُٻټب ثٽطٺ ٲي٪طايي ٸ ٖسٰ تٳط٦ع تٹظيٕ ٲ٧بٶي ٞٗبٮيتٲٷ٣ُٻ

ي٧ي اظ ٲٽٳتطيٵ انٹ٬ زض آٲبيف (. 41 :1388)ظيبضي،  اجتٳبٖي تٹجٻ زاضز -ټبي ټٳ٫ٵ ا٢تهبزيٞٗبٮيت ٲتٗبز٬ قٽط ٸ ضٸؾتب ٸ 
      ٲؿأٮٻ پبيساض زض ټسايت تٹؾٗٻ ًٞبيي، حّٟ تٗبز٬ ٲٷبؾت ثيٵ تٗٽس ٸ  ٦ٻ ٦ٷس يت اؾت. ايٵ ان٭ ثيبٴ ٲؾطظٲيٵ، ان٭ تٷبؾ

تٹاٶس ثٻ ټبي قٟبٜ زاضاي ٲعيت ثعض٪ي اؾت ظيطا ٲيؾيبؾت تكٹي١ ثٻ تٹؾٗٻ، تٗٽس زض ٢بٮت پصيطي زض ؾيبؾت اؾت. ټٷ٫بٰاٶُٗبٜ
 يٟيت٦ٳ٥ ٦ٷس. ټٳچٷيٵ ثطاي حطاؾت اظ ٲٷبثٕ ٲحسٸز ٶٓيط ظٲيٵ ٦كبٸضظي ثب٦ ٴ٪صاضا يٻ٦بټف ضيؿ٥ ثطاي ؾطٲب اَٳيٷبٴ ٸ ايجبز

ت٧ٷٹٮٹغي٧ي، اجتٳبٖي ٸ  اٶساظٺ ٦بٞي ثطاي ٸ١ٞ يبٞتٵ ثب ضٸٶسټبي ع اټٳيت اؾت. اظ ؾٹي زي٫ط ؾيبؾت آٲبيف ؾطظٲيٵ ثبيس ثٻيحب
ټب ثبيس ټبي ٲطثٹٌ ثٻ جبيي ٦ٻ زؾتٹضاٮٗٳ٭٢ًبٸت ٽي٭ا٢تهبزي ٸ ٶيع ثطاٶ٫يرتٵ ثسٖت ٸ اثت٧بض ٢بث٭ اٶُٗبٜ ثبقس. ان٭ تٷبؾت ثٻ تؿ

٦ٷس. ايٵ ان٭ يٗٷي آٶ٧ٻ ٪يطٶس٪بٴ ثٹٲي اُٖب قٹز ٦ٳ٥ ٲيٸ تهٳيٱ ٲتٹ٢ٝ قٹز ٸ ثهيطت ثيكتطي ثٻ قٽطٸٶساٴ، تٹؾٗٻ زټٷس٪بٴ
ٜ ٲتٷبؾت ثبقس. آٲبيف ؾطظٲيٵ ثبيس ثٻ ٸؾيٯٻ ثبيس ثب ټس ي٫طز ٖجبضت قٹز ثب زٶساٴ ثبظ ٶٳٹز. ثٻاي ضا ٦ٻ ثب زؾت ثبظ ٲييطٸضتي ٶساضز ٪طٺ

ثبيس اظ  ٦ٳ٥ ٦ٷس ٶٻ آٶ٧ٻ ثٻ َطٞساضي ؾبزٺ اظ ا٢ساٲبت ثيف اظ حس تجٹيعي ٸ احتٳبالً ٶب٦بضآٲس ثپطزاظز. آٲبيف ؾطظٲيٵ اثت٧بض ٸ ثهيطت
ټؿتٷس ٲيؿط ؾبظز. ايٵ ٦بض  ٰ٪طا پيطٸي ٦طزٺ، زض اٸٮٹيت ٢طاض زازٴ ٲٹيٹٖبتي ضا ٦ٻ زاضاي ثيكتطيٵ ٶيبظ ثٻ تٹجٻ ٲجطي٥ ٶ٫طـ حسا٢٭

 يط٢بث٭پصيط ٲٯي، اؾتٟبزٺ اظ ضټٷٳٹزټبي ٲح٧ٱ ٸ ٚآؾيت ٲحيُيټبي ظيؿتثٻ ٲٗٷبي آٴ اؾت ٦ٻ زض ثطذي ٲٹاضز ٲبٶٷس حٟبْت اظ زاضايي
ټبيي ٦ٻ َطحپصيطي ثيكتطي ټٷ٫بٰ ضؾيس٪ي ثٻ ٪طزز ٦ٻ اٶُٗبٜٶ٫طقي ٲٷتٽي ٲي ٲصا٦طٺ الظٰ اؾت. ټطچٷس زض ثيكتط ٲٹاضز ايٵ ٦بض ثٻ

ټبي ٲجتٷي ثط آٸضز. زض ايٵ ؾٷبضيٹ، ؾيبؾتتٹاٶٷس ثب ٶيبظټبي آٴ ٲٹ٢ٗيت ٲُبث٣ت ٦ٷٷس، ٞطاټٱ ٲيثبقٷس اٲب ٲي ٶكسٺ ثيٷي يفٲٳ٧ٵ اؾت پ
ٻ آٴ ٸاؾُ ثٻ ضيعي ثط پيبٲسټبي ٲُٯٹة ٸ ٲٗيبضي ٦ٻټبي ثطٶبٲٻقٹٶس. ؾيبؾتٶبپصيط ٲٽٱ ٲيثٷسي اٶُٗبٜثؿيبض ثيكتط اظ ٲٷ٣ُٻ ٲٗيبض

 (.81 :1397)جٟٗطيبٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ،  ټبيي اضائٻ ٦ٷٷسح٭٪يطٶس تٳط٦ع ثيكتطي زاضٶس ٶٻ آٶ٧ٻ ث٧ٹقٷس تب ضاٺٲٹضز ٢ًبٸت ٢طاض ٲي

. زض ٪طززثبظ ٲي 1340ضيعي آٲبيكي ثٻ اٸاؾٍ زټٻ ټبي ٢ج٭ اقبضٺ قس، زض ايطاٴ ٶرؿتيٵ ثبض اٶسيكٻ ثطٶبٲٻټٳبٶُٹضي ٦ٻ زض ٢ؿٳت
 يعيض ټبي ثٗس اظ جٷ٩ جٽبٶي زٸٰ ٸ ٲؿبي٭ ٶبقي اظ تٳط٦ع ظيبز پبضيؽ ثٻ ايٵ ٶٹٔ ثطٶبٲٻٲٷٓٹض ثبظؾبظي ؿٻ ٦ٻ ثٻآٴ ظٲبٴ ٦كٹض ٞطاٶ
(. ټٳبٴ َٹضي ٦ٻ 36-31 :1985)ٶي٧ؽ،  ضٞت يضٸ زض ايٵ ظٲيٷٻ ثٻ قٳبض ٲٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٦كٹضټبي ثب ؾبث٣ٻ ٸ پيف  ضٸي آٸضزٺ ثٹز، ثٻ

ټجطي قٳؿي يٗٷي زٺ ؾب٬ پيف اظ ظٲبٴ يبز قسٺ ٸ ثٗس  1335ظ ٲُبٮٗبت آٲبيف ؾطظٲيٷي ضا ثٻ ؾب٬ اقبضٺ قس، ثطذي اظ ٲح٣٣بٴ ٶيع آٚب
ثٷس اظ جٷ٫٭ ٸيؿط )جٷٹة ٶٹقٽط( ٲطتجٍ  زاضي ؾطي ٪٭ٲطثٹٌ ثٻ اجطاي ٲسيطيت ٶٹيٵ ٸ َطح جٷ٫٭ زاٶٷس ٸ آٴ ضااظ جٷ٩ جٽبٶي ٲي

 ،(1948ٽطؾبظي، ٦كبٸضظي ٸ زاٲپطٸضي ٸ قيالت ٪ؿتطـ يبٞت ٸ زض ؾب٬ )تسضيج زض ٲسيطيت ق( ٸ ؾپؽ ثٻ15 :1387)ٲرسٸٰ،  زاٶٷس يٲ
ٲٷٓٹض ٲكبٸضٺ زض   ؾتيطاٴ ثٻ ټجطي قٳؿي ٶيع ٲٽٷسؾبٴ ٲكبٸض 1351ثٻ ايطاٴ ٲصا٦طاتي ضا زض ايٵ ظٲيٷٻ ثبظ ٶٳٹز. زض ؾب٬  ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ

يٵ ثٻ ٸظاضت ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظي ٲحٹ٬ قس ٸ ثطاي ايٵ َطح جبٲٕ ؾطظٲ ٦1353كبٸضظي ٸ ٲسيطيت اضايي زض ايطاٴ ٞٗب٬ قسٶس. زض ؾب٬ 
ايٵ . (3: 1385ٸضي اظ ؾطظٲيٵ ثب ٲكبض٦ت ٸظاضت ٲؿ٧ٵ، ٸظاضت ٦كبٸضظي ٸ ٲٷبثٕ َجيٗي ايجبز قس )٢ٹضچيبٴ، ٦بض، ٲط٦ع ٲُبٮٗبت ٸ ثٽطٺ

ٻ حسٸز چٽ٭ ٶٟط ضؾيسٶس، ٦بض ٲط٦ع ثب تٗسازي ٦بضقٷبؼ ٦ٻ ثٗسټب ثط اؾبؼ تك٧يالت ٲهٹة ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾترساٲي ٦كٹض ث
ٲٷٓٹض  ( ٢طاضزازي ثب ٲٽٷسؾبٴ ٲكبٸض ؾتيطاٴ ثٻ1354ذٹز ضا آٚبظ ٶٳٹز ٸ ثب تٹجٻ ثٻ ٖسٰ ؾبث٣ٻ ٸ تجطثٻ ايٵ ٦بض زض ايطاٴ، زض ذطزازٲبٺ )

( ٸ ٶتبيج 1355ب٬ )تٽيٻ َطح آٲبيف ؾطظٲيٷي ٲٷ٣ٗس ٶٳٹز. ايٵ ٲكبٸض ٶيع ٶتبيج زٸض اٸ٬ ٲُبٮٗبت ذٹيف ضا زض چٷس ٲطحٯٻ تب اٸاي٭ ؾ
( اضايٻ ٦طز. ٪عاضـ ايٵ ٲُبٮٗبت )زٸضٺ زٸٰ( تحت ٖٷٹاٴ ٲُبٮٗبت زٸضٺ زٸٰ اؾتطاتػي زضاظ ٲست 1356ٲطحٯٻ زٸٰ ضا زض اضزيجٽكت )

اجطايي آٴ، ٲحٹضټبي اؾتبٶي ٸ  يٲك اجطايي آٴ، جبٲٗٻ ضٸؾتبيي ٸ ذٍ يٲك آٲبيف ؾطظٲيٷي زض چٽبض ثرف، ٶٓبٰ قٽطي ٸ ذٍ
 .(19 :1389)ذٷيٟط،  اجطايي آٴ ٲُطح قس يٲك ٸ ذٍ ييآٴ ٸ تٳط٦عظزا اجطايي يٲك ذٍ

آٲبيف ؾطظٲيٵ زض چبضچٹة انٹ٬ ٲهٹة اظ َطي١ اٞعايف ٦بضآيي ٸ ثبظزټي ا٢تهبزي، ٪ؿتطـ ٖساٮت اجتٳبٖي، ضٕٞ ٣ٞط ٸ 
طاٞيبيي، ايجبز ٶٓبٰ ٦بضثطي اضايي ٲحطٸٲيت ٸ ثط٢طاضي تٗبز٬ ٸ تٹاظٴ زض ثطذٹضزاضي اظ ؾُح ٲ٣ٗٹ٬ تٹؾٗٻ ٸ ضٞبٺ زض ٶ٣بٌ ٸ ٲٷب١َ جٛ

ؾبظي اي ٸ ټٳبټٷ٩ظيؿت، ايجبز ٸ تح٧يٱ پيٹٶسټبي ا٢تهبزي زضٸٴ ٸ ثطٸٴ ٲٷ٣ُٻٲتٷبؾت ثب اټساٜ تٹؾٗٻ ٲتٗبز٬ ٸ حّٟ ٲحيٍ
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 ٦ٷس ٦ٻ ثتٹاٶس اټساٜاي ٖٳ٭ ٲيټبي تٹؾٗٻ ٲٷب١َ ٸ ٲحٹضټبي ذبل ثٻ ٪ٹٶٻټبي ثركي ٸ ؾيبؾتٲ٧بٶي ؾيبؾت -تأثيطات ًٞبيي
زض ثيف  (.29 :1385، ضيعي ٦كٹضؾبظٲبٴ ٲسيطيت ٸ ثطٶبٲٻ) اٶساظ ثٯٷس ٲست تٹؾٗٻ ٦كٹض ٸ ٲسيطيت ي٧پبضچٻ ؾطظٲيٷي ضا ٲح١٣ ؾبظزچكٱ

 تحٹالتقٷبؾي قٷبؾي ٸ چٻ اظ ٶٓط ضٸـضيعي چٻ ثٻ ٮحبِ ٲٗطٞتاظ چٽبض زټٻ ٲُبٮٗبت آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ ايٵ ضٸي٧طز اظ ثطٶبٲٻ
 (.1 جسٸ٬)ط ٪صضاٶسٺ ٸ ٲتٷبؾت ثب ٲ٣تًيبت زضٸٶي ٸ ثيطٸٶي ت٧بٲ٭ يبٞتٻ اؾت ٲرتٯٟي ضا اظ ؾ

 هشاحل تکاهلی تؼشیف آهایص سشصهيي دس ایشاى .(1جذٍل )

 ػولکشد ضشح دٍسُ

 ټبي ٲرتٯٝؾبظٲبٶسټي ًٞب اظ حيث ٦بضثطي ټبي ؾطظٲيٵي اظ ٢بثٯيتٸض ثٽطٺ 55دِّ 

 يتٸ ٞٗبٮتٷٓيٱ ضاثُٻ ثيٵ اٶؿبٴ، ًٞب  65دِّ 
ٲسيطيت ؾبظٲبٴ ًٞبيي تٹؾٗٻ ٸ تٹظيٕ جٛطاٞيبيي 

 ټب ٸ جٳٗيت زض ؾطظٲيٵٞٗبٮيت

 ټبي اجتٳبٖي ٸ َجيٗيي ثٽيٷٻ اظ ْطٞيتثطزاض ثٽطٺ 75دِّ 
ضيعي تٹؾٗٻ ًٞبيي ثب ؾبظ٪بضي زيس٪بٺ زضاظٲست ٸ ثطٶبٲٻ

 ثيٵ اثٗبز ا٢تهبزي، اجتٳبٖي ٸ ٲحيُي تٹؾٗٻ الظٰ

 85دِّ 
 ٖٹاٲ٭ اٶؿبٶي ٸ ٲحيُي ثٻ تٷٓيٱ ٦ٷف ٲت٣بث٭ ثيٵ

 ٲٷٓٹض ايجبز ؾبظٲبٴ ؾطظٲيٷي ٲٷبؾت 
ٞعايف ٦بضآيي ٸ ٖساٮت ؾطظٲيٷي، حّٟ ٲٹاضيث َجيٗي ا

 ٸ ٲهٷٹٔ ٸ ٲسيطيت ي٧پبضچٻ ؾطظٲيٷي

 149: 1397تٹ٦ٯي ٸ ټٳ٧بضاٴ، ٲٷجٕ:                                  

ٸ چٻ پؽ اظ آٴ، ثب ټسٜ  اٶ٣الةزض ٢بٮت ٲٟبټيٱ ٪ٹٶب٪ٹٴ آٴ، چٻ پيف اظ  ضيعي ًٞبييآٲبيف ؾطظٲيٵ ٸ ثطٶبٲٻَٹض ٦ٯي، ثٻ     
٦ٻ ايٵ ت٣ؿيٱ  حبٮي ضيعاٴ ثٹزٺ اؾت. زض٪يطي اظ تٹاٴ ٲٷب١َ ٲرتٯٝ، ثب اټساٜ ٪ٹٶب٪ٹٴ، ٲسٶٓط ثطٶبٲٻثٽيٷٻ اظ ؾطظٲيٵ ٸ ثٽطٺ ٺاؾتٟبز

-چٷساٴ ثٻ آٴ تٹجٻ ٶكسٺ اؾت ٸ ثؿيبضي اظ ٲٷبثٕ ثبٮ٣ٹٺ ثي «ٖٳ٭«زض  اتٟب٠ اٞتبزٺ اؾت، اٲب «ٶٓط»آٴ زض  ٺ٦بض ثيٵ ٲٷب١َ ثب ٲٷبثٕ ثبٮ٣ٹ

ٶبٲتٹاظٴ ٸ ٶبٲتٗبز٬ ٲٷب١َ  ٻتٹاٴ ثٻ تٹؾٗآٴ ٲي ٻتٹجٽي پيبٲسټبيي ضا زض پي زاقتٻ اؾت ٦ٻ اظ جٳٯاؾتٟبزٺ ثب٢ي ٲبٶسٺ اؾت. ايٵ ثي
اي اظ ٲٹاٶٗي ٦ٻ ؾجت پبضٺ (.11: 1395ٸ ټٳ٧بضاٴ،  )ا٦جطي ٦كٹض يبز ٦طز ٦ٻ ذٹز ؾجت تكسيس ٶبثطاثطي ثيٵ ٲٷب١َ ٲرتٯٝ قسٺ اؾت

 آٸضزٺ قسٺ اؾت. 2زض جسٸ٬ ضٸ قٹٶس ټبي آٲبيكي ثب ٲبٶٕ ٸ چبٮف ضٸثٻاٶس ثطٶبٲٻقسٺ

 . هَاًغ آهایص سشصهيي دس ایشاى(2) جذٍل

 تٹييحبت ٲٹاٶٕ

ساخت  ساختاس تک

 سياسی

٪طا قسٺ ٲحٹض ٸ ٢ُتٲحٹض، تٳط٦ع٪طا، پبيترتټبي ؾيبؾي اٲٷيتؾبذت ثبٖث تطٸيج زيس٪بٺ٪يطي ٶٓبٰ ت٥ق٧٭
ٶتيجٻ ٶبثؿبٲبٶي آضايف ًٞبيي ـ ٲ٧بٶي قٽطټبي ايطاٴ قسٺ  ٶبٲتٹاظٴ ًٞبيي ٸ زض ٻؾبظ تٹؾٗاؾت ٦ٻ ذٹز ظٲيٷٻ

 (.226: 1392ٸيؿي ٸ ٲٽٳبٶسٸؾت، )اؾت 

تٌذی ًاهٌاسة تقسين

 سياسی ـ اداسی

٪يطي ثبٖث ق٧٭ ثٹزٴ ٲتٳط٦ع ٸ اي ؾبظ٪بضي ٦بٲ٭ ٶساضزاي ٲٷ٣ُٻاٮعاٲبت تٹؾٗٻ ٶٓبٰ ت٣ؿيٳبت ٦كٹضي ثب
ٶ٧طزٴ  اٮ٫ٹي ٲط٦ع ـ پيطاٲٹٴ ؾيؿتٱ ح٧ٹٲتي قسٺ اؾت. زض ايٵ اٮ٫ٹ، تٳط٦ع ٢سضت زض ي٥ ٶ٣ُٻ ٸ ٸا٪صاض

ټبي َجيٗي، ٪يطي اٶتٓبضات ٶبٲتٷبؾت ثب ْطٞيتاذتيبضات ثٻ ٲٷب١َ زي٫ط، ٲٹجت ٣ٞساٴ قٷبذت نحيح ٸ ق٧٭
 (.11 :1392پٹض ٸ ټٳ٧بضاٴ، احٳسي) ٪طززټبي ًٞبيي زض اثٗبز ٪ٹٶب٪ٹٴ تٗبز٬ٖساٮتي ٸ ٶجٹز ثي

فقذاى تؼشیف هٌاسة 

 اص هٌطقِ دس کطَس

ټبي ٲتٗسزي زؾت ثٷسياؾبؼ اټساٜ ٲرتٯٝ ثٻ ٲٷ٣ُٻ ټبي زٸٮتي ثطټبي ٪صقتٻ زؾت٫بٺٲتأؾٟبٶٻ َي ؾب٬
٪ٹٶب٪ٹٶي ضا  ٲك٧التاٶس. ايٵ ٲٹيٹٔ ٬ ٦طزٺټب اټساٜ ذبني ضا زٶجبثٷسياٶس ٸ زض ټط ي٥ اظ آٴ ٲٷ٣ُٻظزٺ

 (.176 :1388نبٮحي ٸ پٹضانٛط ؾٷ٫بچيٵ، )ٞطاضٸي آٲبيف ؾطظٲيٵ ٢طاض زازٺ اؾت 
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تَجْی تِ هسألِ تی

 جوؼيت ٍ هْاجشت

 

ؾبذتي ؾيبؾي ٸ اي ٦كٹض زٸ ٲؿأٮٻ ٶٳٹز يبٞتٻ اؾت: اظ ي٥ َطٜ ؾبذتبض ت٥ټبي تٹؾٗٻجٳٗيت زض ثطٶبٲٻ ٺزضثبض
ثٷسي ٶبٲٷبؾت ؾيبؾي ـ ازاضي زض ٦كٹض ٸ ٣ٞساٴ تٗطيٝ ٲٷبؾت ٲٷ٣ُٻ زض ٦كٹض ثبٖث قسٺ ي٫ط ت٣ؿيٱاظ َطٜ ز

ټبي ا٢تهبزي ٸ اٶؿبٶي ثٻ ؾٳت ٲطا٦ع، قبټس ٪يطي ٲط٦ع ـ پيطاٲٹٴ زض ٦كٹض ٸ حط٦ت ؾطٲبيٻاؾت ٦ٻ ثب ق٧٭
نٯي ثبقيٱ. ايٵ اٲط ذٹز ضٸؾتبييبٴ ٸ قٽطټبي ٦ٹچ٥ ٸ پيطاٲٹٶي ثٻ ؾٳت پبيترت ٸ ٲطا٦ع ا ٺٲٽبجطت ٪ؿتطز

 (.12 :1395)ا٦جطي ٸ ټٳ٧بضاٴ،  جٳٗيت ق٧٭ ٶ٫يطز ٻؾجت قسٺ اؾت ٦ٻ اٞعٸٴ ثط ايٷ٧ٻ تٹظيٕ ثٽيٷ

فقذاى طشح یکپاسچِ 

 هٌذٍ ًظام

 

ٖٯت ٶجٹز جطيبٴ ٧ٞطي نحيح ٸ ٲطا٦ع تح٣ي٣بتي ٲٷبؾت، ٶبآ٪بټي ٲجطيبٴ زض ايطاٴ اظ انٹ٬ ٸ ٞٷٹٴ آٲبيف ثٻ
ٸظضا ٸ ٶٳبيٷس٪بٴ ٲجٯؽ اظ اټٳيت ٸ ٞٷٹٴ  ي پبييٵټب ٸ آ٪بټآٲبيف ؾطظٲيٵ زض زاٶك٫بٺ ٻؾطظٲيٵ، ٶجٹز ضقت

ٲهٹثٻ ٸ  ٻټب زض ٲطحٯټب ٸ ثطٶبٲٻآٲبيف ؾطظٲيٵ، اظ آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ اؾت٣جب٬ چٷساٶي ٶكسٺ ٸ اٚٯت َطح
 (.178 :1388ٲحٳٹزي، )اٶس اٶس ٸ ثٻ اجطا زضٶيبٲسٺٶٓطي ٲبٶسٺ

 ِتَجْی تِ ّوتی

اتؼاد آهایص سشصهيي 

 تِ یک اًذاصُ

ضٚٱ ٦ؿت ٶتبيج ا٢تهبزي  نٹضت ذبل، ثٻنٹضت ٖبٰ ٸ آٲبيف ؾطظٲيٵ ثٻټبي ٖٳطاٶي ثٻزض اجطاي ثطٶبٲٻ
ضٸثطٸ ثٹزٺ اؾت ٦ٻ ثركي اظ آٴ ٶبقي اظ  ٲك٧التيٲحسٸز زض چٷس ثرف، پيكجطز اټساٜ تٹؾٗٻ ټٳچٷبٴ ثب 

ايٳبٶي ٸ زثبٚي، )اي اؾت ټبي اجتٳبٖي ٸ ٲٷ٣ُٻتٹجٻ ثٻ ثبظتبةضيعي تٹؾٗٻ ثب ٶ٫طـ ا٢تهبزي ٸ ثيثطٶبٲٻ
1394: 524.) 

فطاسّای سياسی 

ّا ٍ تشای اجشای طشح

ّای فاقذ تَجيِ پشٍطُ

 اقتصادی ٍ فٌی

ٞكبضټبي ؾيبؾي  ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض تٗبضو ثٹزٺ اؾت،٦ٻ ټٳيكٻ ثب اټساٜ ٸ ثطٶبٲٻي ي٧ي زي٫ط اظ ٲؿبيٯ
ټبي ٞب٢س تٹجيٻ ا٢تهبزي ٸ ٞٷي ٸ آٲبيكي اؾت. ٣ٞساٴ َطح ٲهٹة ټب ٸ پطٸغٺاجطاي َطح ٲ٣بٲبت اؾتبٶي ثطاي

ټبي اذيط، ٞكبضټبي ثؿيبضي ثطاي ٲ٣بٲبت ؾيبؾي، زض ؾب٬ تبؾٷسي ٞطازؾت ثبٖث قسٺ  ٻٲٷعٮآٲبيف ؾطظٲيٵ ثٻ
 (.175: 1388نبٮحي ٸ پٹضانٛط ؾٷ٫بچيٵ، )ټب ٸاضز ٦ٷٷس ټب ٸ پطٸغٺاجطاي َطح

هذل هٌاسة فقذاى 

تشای آهایص سشصهيي 

 دس ایشاى

٪يطز ٸ زاقتٵ اٮ٫ٹ يب ٲسٮي ٲحيُي ضا زضثط ٲيآٲبيف ؾطظٲيٵ اثٗبز ٪ٹٶب٪ٹٴ ا٢تهبزي، اجتٳبٖي، جٳٗيتي ٸ ظيؿت
٦ٷس. ټبي اثٗبز ٲرتٯٝ ٲٷب١َ ٲتٗسز ؾطظٲيٵ ٦ٳ٥ ٲيټب ٸ ٲحسٸزيتټب، تٹاٶٳٷسيٲٷبؾت ثٻ اضظيبثي ثٽتط ٢بثٯيت

 ثٹزٴ ضاټجطز ٦ٯي تٹؾٗٻ زض ٦كٹض اؾتټبي اؾبؾي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ، ٲكرمچبٮف ثٷبثطايٵ ي٧ي اظ
 (.12 :1395)ا٦جطي ٸ ټٳ٧بضاٴ، 

 1399ٲٷبثٕ زض زؾتطؼ، ٲٷجٕ:                        

ٲٟٽٹٰ ذبل، زض ايٵ  ٖبٰ، ٸ آٲبيف ؾطظٲيٵ، زض ضيعي، زض ٲٟٽٹٰٖٳطاٶي زض ٦كٹض ثيف اظ قف زټٻ اؾت ٸ ثطٶبٲٻضيعي ثطٶبٲٻ ٻؾبث٣
ټبي ټٳطاٺ ثٹزٺ اؾت. زض ايٵ قف زټٻ، زض تٳبٲي ثطٶبٲٻ ټبييقطايٍ ا٢تهبزي ٸ اجتٳبٖي ٸ ؾيبؾي ټٳٹاضٺ ثب ز٪ط٪ٹٶي ٲست تحت تأثيط

ٗٻ ٹؾجٳٯٻ َطح جبٲٕ ٲُبٮٗبت ت ٲتٟبٸت اقبضٺ قسٺ اؾت، اظٲٟبټيٱ  ش٦ط ثب اٶؿبٶي ٸ َجيٗي ٲٷبثٕ اظ اؾتٟبزٺ ٲتٷبؾت ٮٻثٻ ٲ٣ٹ اجطايي
ؾطظٲيٵ،  ٲست آٲبيف اي، اؾتطاتػي ٦ٯي زضاظضيعي قٽطي ٸ ٲٷ٣ُٻثطٶبٲٻ ا٢تهبزي ـ اجتٳبٖي ٦كٹض، َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ، ٲُبٮٗبت

 ٻٶٽبيت ثطٶبٲ ٸ زضثطٶبٲٻ  ؾٷس اليحٻ ًٞب، ؾبظٲبٶسټي اؾتطاتػي ٲٯي، تٹؾٗٻ يٻپبٶٓطيٻ  ٲُبٮٗبت اؾتبٴ، تٹؾٗٻ ٻچبضچٹة ٶٓطي پبي
ټبي ٦ٯي ؾيبؾت 19 ٺٲبز ؛ٲبٶٷس ٮٹايح ٢بٶٹٶي ٶيع ثبضټب اظ ثحث آٲبيف ؾطظٲيٵ يبز قسٺ اؾت،(. زض 64 :1392بٶي، ؾٯُ) ؾطظٲيٵ آٲبيف

 ؾبٮٻپٷج ثطٶبٲٻ ٻاليح 165ٸ  164 ٸ 163ثٷس، ثٻ ايٵ ثحث پطزاذتٻ قسٺ اؾت. ٶيع، زض ٲٹاز  8 ٸ زضتًٟي٭  ثٻ آٴ، زض ٦ٻ چٽبضٰ ٻثطٶبٲ
. ثٷبثطايٵ زض ازاٲٻ ثٻ ثطضؾي پيكيٷٻ ٲُبٮٗبت آٲبيف ؾطظٲيٵ ٸ ٲُبٮٗبت ف ؾطظٲيٵ جبي٫بٺ ٲٽٳي زاضزثحث آٲبيٶيع  ٦كٹض تٹؾٗٻ پٷجٱ

 .قسٺ اؾتپطزاذتٻ  3اٶجبٰ قسٺ زض ايٵ حٹظٺ زض زاذ٭ ٸ ذبضج اظ ٦كٹض َي جسٸ٬ 
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 ای اص تحقيقات اًجام ضذُ دس صهيٌِ هَضَع هَسد تحث(. خالص3ِجذٍل )

 ًتيجِ هحقق )گاى( ٍ سال

 (1389صادگاى )ضشیف

٢بٶٹٶي اؾت.  ټبي ٲٟٽٹٲي، ؾبظٲبٶي ٸظٲيٷٻ ايطاٴ زض ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ زضٲٽٳتطيٵ ٖٯ٭ ٖسٰ تح١٣ ثطٶبٲٻ
جٛطاٞيبيي ؾطظٲيٵ پيچيسٺ  آٲبيف ؾطظٲيٵ، قطايٍ ټبي اٶس٤ اظ ٲ٣ٹٮٻټبي ٶبزضؾت ٸ قٷبذتٸجٹز ثطزاقت ثب

ٸجٹز  ٲجٽٱ ٸ ٶيع آٸض ٲطتجٍ ثب آٴ، جبي٫بٺ تك٧يالتي ٲتعٮع٬ ٸاٮعاٰ ٸ ٲتٷٹٔ ايطاٴ، ٢ٹاٶيٵ ٦ٱ ٸ ثيف ٲؿت٣٭ ٸ
-ٲست تٹؾٗٻ ا٢تهبزي ٸ اجتٳبٖي، ٖٳٯيبتي قسٴ پيكٷٽبزات ثطٶبٲٻ ټبي ٲيبٴضيعيٚبٮت ثركي زض ثطٶبٲٻ ٶ٫بٺ

 .اؾت ټبي آٲبيف ثب ٲك٧الت ٞطاٸاٶي ٲٹاجٻ

 (1395صٌيؼی )

 ؾُحزض  زٲٹجٹټبي  يثطاٶبثط اظ ي٥ ؾٹ ٸ ي ثعض٨قٽطټب ـ٪ؿتطٸ  ض٦كٹزض  جٳٗيتاظ  حس ثيف قسض
 ٲك٧التي ؾتبټبٸ ضٸ قٽطټب يياجس ثط ٸٺٖال ٦ٻ ؾتا ٺقس ؾجت ي٫طز يؾٹ اظ ؾتبٸ ضٸ قٽطزض  ٶس٪يظ ٲٗيكت

 ... ٸ ظيؿتٲحيٍ اظٺٶسا ظا ثيف، ترطيت ي ثعض٨ ٸقٽطټب ٸ ض٦كٹزض  اظٴٶبٲتٹ ضتنٹثٻ ؾطٲبيٻ تٳط٦ع ٢جي٭اظ 
 .يسآ زثٹجٹ

 (1393) یجيسشٍس ٍ خل

ټب زض حٹظٺ ٱيټب ٸ تهٳ٦ٷٷسٺ ثطٶبٲٻ تيټسا يزض اؾٷبز ٢بٶٹٶ يټب ٸ ٶ٫بٺ آٲبيكثطٶبٲٻ ٫بٺيجب ١يز٢ ٝيٶجٹز تٗط
 -ياٶكسٴ ٶ٫بٺ ٲٷ٣ُٻ ٷٻيزض ٶٽبز يانٯ يټبٖٷٹاٴ ٲؤٮٟٻثٻ يٸ ا٢تهبز ضاٶت يا٢تهبز ٶٟت تيحب٦ٳ ،يتيطيٲس

ٸ يي ضا زض حٹظٺ ٲحتٹا يآٲبيك ٧طزيضٸ طـيزض پص يعيضثٹزٴ ٶٓبٰ ثطٶبٲٻ يٸ ؾٷت ،يزض حٹظٺ ؾبذتبض ييًٞب
آٲبيف  يټبَطح ٸ ثطٶبٲٻ يقٷبؾ تيٖٹاٲ٭ زض آؾ ٵيتطضا اظ جٳٯٻ ٲٽٱ ياٲٷ٣ُٻ يټبيثٹزٴ ٶبثطاثط ١يٖٳ

 زاٶٷسيزض ٦كٹض ٲ ٵيؾطظٲ

 (1395اکثشی ٍ ّوکاساى )

 ٪طٞتٻ، نٹضت ٶٓط ٢بٮت زض ؾطظٲيٵ، يفآٲب اؾٷبز تسٸيٵ زض آٶٽب، ە  ټطچٷس ت٣ؿيٱ ٦بض ثيٵ ٲٷب١َ ثب ٲٷبثٕ ثبٮ٣ٹ
ٲٷب١َ ٦كٹض قسٺ ٦ٻ  ٶبٲتٗبز٬ ٸ ٶبٲتٹاظٴ تٹؾٗٻ ثٻ ٲٷجط اٲط ايٵ. اؾت ٶكسٺ آٴ ثٻ چٷساٶي تٹجٻ ٖٳ٭ زض اٲب

 تٹاٴ ثٻ ثيٵ ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ٦كٹض قسٺ اؾت. ذٹز ؾجت تكسيس ٶبثطاثطي ِٖٳٯي ثيٵ ٲٷب١َ ٦كٹض ٲي

 (1396تقَایی ٍ ّوکاساى )
زض ضٸي٧طز اجطاي َطح آٲبيكي اؾتبٴ تٽطاٴ قبٲ٭ تٹجٻ ثٻ ٢ُجيت ؾيبؾي ٲٷ٣ُٻ، ٢ُت ضقس ٖٹاٲ٭ ٲؤثط 

ثٹزٴ قٽط تٽطاٴ زض ايٵ اؾتبٴ ٸ ٢طاض٪يطي زض ٦طيسٸضټبي قط٠ ثٻ ٚطة ٸ قٳب٬ ثٻ جٷٹة، ٸ ٮعٸٰ تٗبٲ٭ 
 ٳجٹاض اؾتټ اؾتبٴ ثب ٲٷب١َ

 (1396تَکلی ٍ ّوکاساى )
-يٲ ْبټط طاٴيا عييضثبض ٢بٶٹٴ ٲسٸٴ زض ٶٓبٰ ثطٶبٲٻ ٵيثطاي اٸٮ ٦ٻَٻ ثٷسي زض زٸضاٴ ثٗس اظ ٲكطٸثحث ٲٷ٣ُٻ

ٸ  ي. زض ٪بٰ ثٗسي ثٻ ثطضؾقٹزيٲ حياظ اٶ٣الة تكط فيټبي پ ثٷسي٦ٻ تٳبٰ ٲٷ٣ُٻ قٹزيٲُطح ٲ قٹز،
 . قٹزيثٷسي پؽ اظ اٶ٣الة تب٦ٷٹٴ پطزاذتٻ ٲٲٷ٣ُٻ يبثياضظ

 (1397جؼفشیاى ٍ ّوکاساى)

 زض ٶٽبزي ضاټجطزي ضيعي٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات زض اضتجبٌ ثب آٲبيف ؾطظٲيٵ، ٖسٰ ٸجٹز ثطٶبٲٻ تٗسز ؛ٖٹاٲٯي ٲبٶٷس
 زض ؾبظيتهٳيٱ ٸ ٪يطيٶٟٹشاٴ زض ٞطايٷس تهٳيٱ ٖسٰ حًٹض شيٷٟٗبٴ ٸ شي اؾتبٴ، ؾطظٲيٵ آٲبيف ثب اضتجبٌ
 آٲبيف َطح بٺجبي٫ ٶجٹزٴ ضٸقٵ ٸ ٲٷسٶٓبٰ ت٧ٟط ٸ ٲٷبؾت ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٖس ٣ٞساٴ ؾطظٲيٵ، آٲبيف ثرف
 ټبيَطح پصيطيتح١٣ ٖسٰ ثط تأثيط٪صاض ٸ ٦ٯيسي ټبيضيعي اؾتبٴ تٽطاٴ جعٸ ٲتٛيط ٶبٲٻثط ٶٓبٰ زض اؾتبٴ

 ضٸٶس.ٲي قٳبض ثٻ تٽطاٴ اؾتبٴ زض ؾطظٲيٵ آٲبيف

 (1397فٌی ٍ ّوکاساى دس سال )

ٖٷٹاٴ ٲٽٳتطيٵ ٲؿبي٭ ٻٖساٮت ثټب ٸ تٹجٻ ثٻزض ذال٬ ؾٻ زټٻ ٪صقتٻ ٲٹيٹٔ آٲبيف ٸ تٹظيٕ ثٽيٷٻ ٞٗبٮيت
ټب ٸ تٹظيٕ ٲتٗبز٬ آٶٽب چٻ زض ٢بٮت ٢ٹاٶيٵ ٸ ټبي ٲتٗسزي ثطاي ؾبٲبٶسټي ٞٗبٮيتتٹؾٗٻ ٦كٹض ٲُطح ٸ تالـ
اثطثركي ٲُٯٹثي زض  ،ټبي ٲُبٮٗبتي زض ٦كٹض ثٹزٺ، ٸٮي ايٵ ا٢ساٲبت ٶتٹاٶؿتٻ اؾتٲ٣طضات ٸ چٻ زض ٢بٮت َطح

ټبي ؾطظٲيٷي ايٟب ٶٳبيس ٸ ٦ٳب٦بٴ ٲٹيٹٔ تٹظيٕ ٶبٲٷبؾت اٲ٧بٶبت ٸ ټب ثٻ تٷبؾت ٢بثٯيتتٹظيٕ ٲٷبؾت ٞٗبٮيت
 .ټب ٸ اؾتٗسازټبي ٲٷب١َ زض ٦كٹض ٲُطح اؾتٖسٰ اؾتٟبزٺ اظ ٢بثٯيت

ٍ ّوکاساى دس سال  یشتَرسجوْ

(1397) 

ضيعي زض ذال٬ ايٵ ٲست ثٻ ضيعي ٖٳطاٴ اؾت ٸ ثطٶبٲٻ٦كٹض ايطاٴ زاضاي حسٸز قف زټٻ ؾبث٣ٻ ضؾٳي ثطٶبٲٻ
ټبيي َٹض ٖبٰ ٸ آٲبيف ؾطظٲيٵ ثٻ تجٗيت اظ قطايٍ ا٢تهبزي، اجتٳبٖي ٸ ؾيبؾي ټٳٹاضٺ ثب تٛييطات ٸ ز٪ط٪ٹٶي

قٷبذت ايٵ تحٹالت ثطاي ضؾيسٴ ثٻ  ،ي ضا قبټس ثٹزٺ اؾت. ٮصاټبي ثؿيبض ظيبزټٳطاٺ ٸ ٞطاظ ٸ ٶكيت
 .ثبقسضاټ٧بضټبي ٖٳٯي ٸ ضٕٞ تٷ٫ٷبټب ٸ ٲٹاٶٕ ٞطاضٸي آٲبيف ؾطظٲيٵ ثؿيبض حيبتي ٲي

 1399ٲٷبثٕ زض زؾتطؼ، ٲٷجٕ:                            

قٷبذتي اٶجبٰ قسٺ اؾت ٦ٻ اظ آٴ جٳٯٻ ٲي تٹاٴ ثٻ  ٖالٸٺ ثط ٲٹاضز ٞٹ٠ االقبضٺ ٲُبٮٗبتي ٲكبثٻ زض ظٲيٷٻ ٲٹيٹٔ ٸ ضٸـ     
 ( اقبضٺ ٦طز. 1398ٸ  1397ٸ ٢ٷجطي،  1395)ؾجبؾي ٢يساضي، 
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ٲ٣ُٗي  پبضٺ ٸ نٹضت پبضٺ ٶٓطي ٲتٗسزي ٦ٻ اٚٯت ثٻ يټب ٪ٟت ٦ٻ ثبٸجٹز تالـ تٹاٴ يثب ثطضؾي اجٳبٮي، اظ تبضيرچٻ ٦ٯي ٲ
ټط زٸٮتي ٦ٻ ضٸي  .قٹزٶٳي ټب زيسٺټب ٸ ثطٶبٲٻاظ َطح ي٥ يچي٧پبضچٻ ٸ جبٲٕ زض ټ اي،ٸ ؾيط ٲٷ٣ُي، ظٶجيطٺ ضٸٶس ي٥قسٺ اؾت،  اٶجبٰ

تك٧يالتي ٸ ٲسيطيت نحيح ٸ  ټبي يطؾبذتظ ٸ پكتيجبٶي، تساض٦بت ٸ ايجبز يتحٳب ٦بض آٲسٺ ي٧ؿطي ثطٶبٲٻ تسٸيٵ ٦طزٺ ٦ٻ ثٻ زٮي٭ ٖسٰ
ٶجٹز جطيبٴ ٧ٞطي نحيح، ٲطا٦ع تح٣ي٣بتي ٲٷبؾت، ٖسٰ آ٪بټي ثٻ زٮي٭  . جٳٗبًاٶسٲٷبثٕ الظٰ، ٦ٳتط ثٻ ٲٹ٣ٞيت چكٳ٫يطي ٶبئ٭ قسٺ يٵتأٲ

ټب ٸ ٖسٰ قٷبذت ٸظضا ٸ ٶٳبيٷس٪بٴ ٲجٯؽ اظ  ضقتٻ آٲبيف ؾطظٲيٵ زض زاٶك٫بٺ ٲجطيبٴ زض ايطاٴ اظ انٹ٬ ٸ ٞٷٹٴ آٲبيف ؾطظٲيٵ، ٶجٹز
ټب زض ٲطحٯٻ ٲهٹثٻ ٸ ټب ٸ ثطٶبٲٻٶكسٺ ٸ اٚٯت َطح چٷساٶي اظ آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ تب٦ٷٹٴ اټٳيت ٸ ٞٷٹٴ آٲبيف ؾطظٲيٵ، اؾت٣جب٬

 .اٶس٦كيسٺ قسٺ ٸ ثٻ ٶب٦بٲي ٲبٶسٺ يٶٓطي ثب٢

 ّا سٍش دادُ ٍ 

ټب ٸ اَالٖبت اظ آٸضي زازٺپػٸټف حبيط اظ ٮحبِ ټسٜ اظ ٶٹٔ ٦بضثطزي ٸ اظ ٶٓط ٲبټيت ٸ ضٸـ تٹنيٟي ٸ تحٯيٯي ثٹزٺ ٸ جٽت جٳٕ
قٽطؾتبٴ اؾت  21قط٢ي اؾت. ايٵ اؾتبٴ زاضاي ٻ قسٺ اؾت. ٢ٯٳطٸ ٲ٧بٶي تح٣ي١، اؾتبٴ آشضثبيجبٴٲُبٮٗبت اؾٷبزي ٸ ٲيساٶي ثٽطٺ ٪طٞت

ٶٟط  3909652قط٢ي زض ايٵ ؾب٬ ثبٮٙ ثط ذٹضقيسي، جٳٗيت اؾتبٴ آشضثبيجبٴ 1395ؾطقٳبضي ٖٳٹٲي ٶٟٹؼ ٸ ٲؿ٧ٵ ؾب٬ ٦ٻ ثط اؾبؼ 
زض  ظٴٶٟط  1902252ٸ  ٲطزٶٟط  1989400ټٳيٵ اؾبؼ،  اؾت. ثط  ضا ثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ ايطاٴزضنس اظ جٳٗيت ٦٭  5ثٹزٺ ٦ٻ ٶعزي٥ 

ٶرج٫بٴ ٖٯٳي )اؾبتيس زاٶك٫بټي ٸ  قبٲ٭ ،پػٸټف يآٲبض جبٲٗٻضاؾتب، . زض ټٳيٵ اٶس ذبٶٹاض ؾب٦ٵ ايٵ اؾتبٴ ثٹزٺ ٢1223028بٮت 
بؾبٴ ٸ اي ٸ قٽطؾبظي(، ٦بضقٷضيعي ٲٷ٣ُٻضيعي قٽطي، ضٸؾتبيي، ثطٶبٲٻټبي ثطٶبٲٻزاٶكجٹيبٴ ز٦تطي، ٦بضقٷبؾي اضقس ضقتٻ

ٸجٹز ٶساقت ٸ حجٱ جبٲٗٻ ثب تٹجٻ ثٻ ايٷ٧ٻ آٲبضي ز٢ي٣ي اظ جبٲٗٻ آٲبضي قط٢ي اؾت. ٲترههبٴ ٲسيطيت قٽطي زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴ
 ثط. سقاؾتٟبزٺ جٽت اٶتربة ٶٳٹٶٻ آٲبضي ٲجٽٹ٬ ٞطٲٹ٬ تٗييٵ حجٱ ٶٳٹٶٻ ٦ٹ٦طاٴ ثطاي جبٲٗٻ آٲبضي اظ  ٲكرم ٶجٹز. ثط ايٵ اؾبؼ،

٪بٴ ٖٯٳي، ٦بضقٷبؾبٴ اظ ٶرجٻ ٶٟط 197تٗساز  آٲبضي جبٲٗٻ زض زضنس احتٳب٬ ٸجٹز نٟت 70زضنس ٸ ثب  95ح اَٳيٷبٴ اؾبؼ ٸ ثب ؾُايٵ 
اظ  جٽت اٶتربة جبٲٗٻ آٲبضي اٶتربة قسٶس. جٽت پطؾك٫طي، ٲهبحجٻ ٸ ت٧ٳي٭ پطؾكٷبٲٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ تح٣ي١ ثٻٸ ٲترههبٴ قٽطي 

ٖٹاٲ٭ تأثيط٪صاضي ٸ ٲٹاٶٕ ٲٹجٹز زض اجطاي ثطضؾي  ٓطي( اؾتٟبزٺ قس. ثب تٹجٻ ثٻ ايٷ٧ٻ، جٽتضٸـ ٦يٟي ټسٞٳٷس )٪ٯٹٮٻ ثطٞي ٸ ٲتٹاتط ٶ
ټبي ثٹز تب ٲٗطٜ ؾٹاالت تح٣ي١ ثبقس. زض ټٳيٵ ضاؾتب، زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴ قط٢ي ٶيبظٲٷس اثٗبز ٸ قبذم ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵَطح

ټبي تح٣ي١، (. جٽت تٗييٵ يطيت اٖتجبض پطؾكٷبٲٻ4ي ٢طاض ٪طٞت )جسٸ٬ اي زض اثٗبز ٲرتٯٝ تسٸيٵ ٸ زض اذتيبض جبٲٗٻ آٲبضپطؾكٷبٲٻ
٪طزيس ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ آٮٟبي ٦طٸٶجبخ اٖتجبض پطؾكٷبٲٻ  SPSSاٞعاض ټب ٸاضز ٶطٰټب ٲص٦ٹض، زازٺٶؿرٻ اظ پطؾكٷبٲٻ 30پؽ اظ ت٧ٳي٭، 

 ټبي تح٣ي١ اؾت.ثسؾت آٲس ٦ٻ ٶكبٶ٫ط ٢بث٭ اٖتٳبز ثٹزٴ  زازٺ 77/0

 . سٍیکشدّای تأثيشگزاس دس فشایٌذ اجشای آهایص سشصهيي(4)ل جذٍ

 هتغيشّای اتؼاد

 اقتصادی

 ؾطظٲيٷي؛ زيس اظ اؾتبٴ قطايٍ ثب ټب٪صاضيؾطٲبيٻ ؾبظ٪بضي ٖسٰ ٪طايي؛ٲهطٜ ثط تأ٦يس ثب ٲحيٍ ثب اٶؿبٴ ٶبنحيح تٗبٲ٭

نٷٗتي؛  ٸ ا٢تهبزي ټبيٞٗبٮيت يبثيٲ٧بٴ ثٹزٴ ؾيبؾي اؾتبٴ؛ ؾطظٲيٵ ٖطنٻ زض ا٢تهبزي ټبيثرف ثيٵ ٖسٰ ټٳبټٷ٫ي
 ؾُح زض ٖٳطاٶي ټبيَطح ثيٵ ٲٷ٣ُي اضتجبٌ ٸ پيٹؾت٫ي ٖسٰ ټب؛ثرف ٸ اجطايي ټبيزؾت٫بٺ زض ټبثطٶبٲٻ ثٻ ايثٹزجٻ ٶ٫بٺ

 ٶجٹز ًٞب، اظ ٪يطيثٽطٺ زض ذطز ا٢تهبز ٲتٛيطټبي ٲطزٲي، حب٦ٳيت ا٢تهبزي ټبيتك٧٭ ٸ تٗبٸٶي ثرف ضقس اٶس٤ اؾتبٴ،

 ذسٲبت( ٸ نٷٗت اؾتبٴ )٦كبٸضظي، ا٢تهبزي ټبيٞٗبٮيت تأثيط ٪طزق٫طي، ټبيٞٗبٮيت تٹؾٗٻ ثطاي ا٢تهبزي نحيح ٫طـٶ

 ٲٯي. ٦الٴ ا٢تهبزي ؾيبؾي ٸ تهٳيٳبت اظ

 اجتواػی

اؾتبٴ،  زض جٳٗيت ٲتٗبز٬ تٹظيٕ چ٫ٹٶ٫ي ٲٹضز زض الظٰ ټبيؾيبؾت ٣ٞساٴ اؾتبٴ، قٽطټبي جٳٗيتي ٲ٣يبؼ زض تٹاظٴ ٖسٰ
 ثٻ قٽطي ټبيؾ٧ٹٶت٫بٺ ٲطاتتؾٯؿٯٻ ؾبظٲبٶسټي ثٻ اؾتبٶي ٶ٫بٺ اؾتبٴ؛ ٲط٦عي ٶبحيٻ زض ٞٗبٮيت ٸ جٳٗيت ط٦ع قسيستٳ

ٸ  جٹاٶبٴ ثبالي ثي٧بضي ٦طزٺتحهي٭ ٸ ٲترهم اٶؿبٶي ٶيطٸي ٸجٹز ؾطظٲيٷي؛ ټبيپٽٷٻ ثٻ اي٦الٴ ٲٷ٣ُٻ ٶ٫بٺ جبي
 ٸ اجتٳبٖي ټبيؾطٲبيٻ ثٻ تٹجٻ ٖسٰ اؾتبٴ؛ پٽٷٻ زض جٳٗيت ٧بٴاؾ ٶٓبٰ ٶبٲُٯٹة ؾبٲبٶسټي زاٶك٫بټي، اٮتحهيالٴٞبض٘

 ثٷيبزټبي يٗٝ ټب؛ثطٶبٲٻ ٸ ټبؾيبؾت تٷٓيٱ زض ٲطزٰ ٲكبض٦ت ٲحسٸزيت اؾتبٴ؛ ثٻ ضٸيٻثي ټبيٲٽبجطت زض اؾتبٴ؛ اٶؿبٶي

 اجتٳبٖي. ټبيٞٗبٮيت ٖطنٻ زض ٲسٶي ٸ ٶٽبزټبي ٲكبض٦تي

ٸ  ؾُحي آثٽبي ٲٷبثٕ اؾتبٴ؛ ٲحسٸزيت زض تطا٦ٱ ثبالتطيٵ ثب جٳٗيت اؾت٣طاض ٶ٣بٌ زض ٞٗب٬ ټبي٪ؿ٭ ٸجٹز ٸ ذيعيظٮعٮٻ جغشافيایی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
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 هتغيشّای اتؼاد

 جٛطاٞيبيي ٸ ا٢ٯيٳي قطايٍ ثٻ تٹجٻ ثب ؾطظٲيٵ آٲبيف ٦طزٴ ثٹٲي ثٻ تٹجٻ ٖسٰ آٴ، اظ ٶبٲٷبؾت ثطزاضيثٽطٺ ٸ ظيطظٲيٷي

 ضٸظاٞعٸٴ ٪ؿتطـ ظيؿت،ٲحيٍ قسيس آٮٹز٪ي ٸ ...( ٸ ټٹا ذب٤، ٲحيُي )آة،ظيؿت قطايٍ ثحطاٶي ثٹزٴ ٲتٟبٸت ٲٷب١َ،

 ٸ آثريعزاضي ٖٳٯيبت ٶجٹزٴ٦بٞي ٸ ٪يبټي پٹقف يٗٝ ټب،ضٸزذبٶٻ حطيٱ تهطٜ ٸ ثبٚبت ٸ ظضاٖي ٦بضثطي اضايي تٛييط
 ترطيت ذب٤. ٸ قٹضي

 سیضی اجشاتشًاهِ

تك٧يالت  ٸ ؾبذتبض ٣ٞساٴ ظٲيٵ؛ؾطآٲبيف ثطاي ٲٷبؾت ٲس٬ ٣ٞساٴ ؾطظٲيٵ؛ آٲبيف اظ ٞبض٘ ٲهٹة ٢ٹاٶيٵ اجطاي زض تٗٯ٭
 ثٻ ٲطثٹٌ اجطايي ٲهٹثبت ثطاي ٦بٞي اجطايي يٳبٶت ٸجٹز ٖسٰ ؾطظٲيٵ؛ آٲبيف ټبيٞٗبٮيت اٶجبٰ ثطاي ٲٷبؾت اجطايي

 ا٢تهبزي، تٹجيٻ ٞب٢س ٖٳطاٶي ټبيَطح اجطاي ثطاي اؾتبٶي ٲ٣بٲبت ؾيبؾي ٞكبض اجطايي، ٶٽبزټبي يٗٝ آٲبيف ؾطظٲيٵ؛

 ټبيَطح اظ ٲحٯي ٸ زؾت پبييٵ ټبيَطح تجٗيت ٸ ټبثطٶبٲٻ ٸ ټبَطح ټٳبټٷ٫ي ٦بض ٸ ؾبظ ٶجٹزٴ ٵآٲبيكي ٸ ضٸق ٸ ٞٷي

 ثبالزؾت.

 ًْادی

يٗيٝ  ثبٸض ٦بضآٲس، ٞطازؾت ؾٷسټبي ٣ٞساٴ ٸ ٲٹ١ٞ اجطاي ٖسٰ آٲبيكي، ضٸي٧طز پصيطـ زض ضيعيثطٶبٲٻ ٶٓبٰ ثٹزٴ ؾٷتي
 زض ٲسذ٭ شي انٯي ټبيضقتٻ ؾبذتبضي يٗٝ پبيساض، ٸ ي٧پبضچٻ تٹؾٗٻ تح١٣ زض آٲبيكي ضٸي٧طز اثطثركي ثٻ اٲط ٲتٹٮيبٴ

 ټبياؾتطاتػي زض ٲحسٸز پصيطياٶُٗبٜ ضيعي،ثطٶبٲٻ ٶٓبٰ زض ؾطظٲيٵ آٲبيف ٪ٟتٳبٴ ؾُح اضت٣بي ٸ َطح زض آٲبيف ؾطظٲيٵ

 ٢بٶٹٶي ٶٽبزټبي ٸ ٶجٹزؾطظٲيٵ  ٲسيطيت ثطاي ٶٽبزيٷٻ ٸ ٶٓبٲٷس ت٧ٟط ٸ ٲٷبؾت ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٖس ٣ٞساٴ ټبي آٲبيكي؛َطح

 ؾطظٲيٵ؛ ٲسيطيت ٲؿئٹ٬ ثطاي ٸ ٲكرم

 هذیشیتی ٍ قاًًَی

حًٹض  ٖسٰ اي،ٲٷ٣ُٻ ٸ قٽطي ي٧پبضچٻ ٲسيطيت ٶجٹز ټب،َطح ٸ ټبثطٶبٲٻ پيٹؾتٻ ٲطاتت ؾٯؿٯٻ ٣ٞساٴ ٸ ٢بٶٹٶي جبي٫بٺ يٗٝ
 ٶحٹٺ ٸ جبي٫بٺ ٦ٷٷسٺ تجييٵ ٢بٶٹٶي ٶبٲٻ يٵآي يب ؾٷس ٣ٞساٴ اؾتبٴ، آٲبيف َطح تٽيٻ زض ٲؤثط ٖٷبنط ٸ زذي٭ ٶٽبزټبي تٳبٲي

 آٲبيكي، ٶ٫بٺ ثجبي ٲسيطيتي ټبيظٶيچبٶٻ ثط ترهيم ٶٓبٰ ثٹزٴ ٲجتٷي اؾتبٴ، آٲبيف َطح ثبظٶ٫طي ٸ تسٸيٵ، تهٹيت

 اظ ثطزاقت تٗسز ٸجٹز ؾطظٲيٵ ٸ آٲبيف اظ اييٲيبٴ ضقتٻ تٗطيٟي اضائٻ زض ٖٯٳي ټبيحٹظٺ ٲترههبٴ ثيٵ ائتالٜ ٶجٹز

 اؾتبٴ. زض ؾطظٲيٵ آٲبيف اٲط ٲتٹٮيبٴ ثيٵ ؾطظٲيٵ آٲبيف ضؾبٮت ٸ ٲٟٽٹٰ

 1398اي، ٸ ٲُبٮٗبت ٦تبثربٶٻ 1398؛ ضقٷٟٹض ٸ ټٳ٧بضاٴ، 1397؛ جٟٗطيبٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ، 1388؛ ظيبضي، 1395ؾطٸض ٸ ٲٹؾٹي، ٲٷجٕ:           

 آرستایجاى ضشقیّای آهایص سشصهيي دس تشًاهِگزاس دس ػذم تحقق . هتغيشّای تأثيش(5)جذٍل 

 هَاًغ اجشایی ضذى اتؼاد

 ساصهاى فضایی
ټبي ؾطظٲيٵ، تحط٤ ٲ٧بٶي جٳٗيت، ٸجٹز ٲؿبي٭ ظيؿت ٲحيُي ذبل، ٲحسٸزيت ًٞبټبي تٹؾٗٻ، اؾتٟبزٺ اظ ٢بثٯيت

ټب، تٳط٦ع جٳٗيت ٸ ٞٗبٮيت، تٷٹٔ ا٢ٯيٳي زض اؾتبٴ، ٦طيسٸض ٺټب، تٹجٻ ثٻ قٗبٔ اؾت٣طاض ؾ٧ٹٶت٫ب٪ؿتطـ ٦بٮجسي ؾ٧ٹٶت٫بٺ
 ټبي ضقس.اضتجبَي قٳب٬ ٚطة ثٻ تٽطاٴ ٸ اضٸپب، ت٣ٹيت ٸ تجٽيع قٽطټبي ٲيبٶي ٸ ٦ٹچ٥، ٸجٹز ٢ُت

 سياسی ٍ اهٌيتی
ٸجٹز ٲطا٦ع  اٲٷيتي ٲٷب١َ ټٳجٹاض،-ثٷسي ذبل، ٸجٹز ٲٷب١َ ٦ٹټؿتبٶي ٲتٟبٸت، قطايٍ ٲتٛيط جٽبٶي، قطايٍ ؾيبؾيٲٷ٣ُٻ

 ؾيبؾي ٲٽٱ.

 اي ٸ ٞطا ٲٯي، تٗبٲالت ثيٵ اؾتبٶي.ؾيبؾي ٲتٳط٦ع ٸ ثٹضٸ٦طاتي٥، ٲالحٓبت ٞطاٲٷ٣ُٻ-ٸجٹز ؾبذتبض ازاضاي اداسی ٍ هذیشیتی

 اقتصادی
ټب(، تٗبٲ٭ ٖٳٯ٧طز ا٢تهبزي زض ٲٷب١َ ٸجٹز ٲٷب١َ ٸيػٺ ا٢تهبزي زض ؾُح اؾتبٴ، ؾطٲبيٻ، ٲٷبثٕ ٲبٮي )ثبٶ٥ پصيطي َطح

 طاٲٹٶيپي

 ّای تَسؼِتشًاهِ

ٶ٫طـ حب٦ٳتي زٸٮت ٸ٢ت؛ ٸ٢ٹٔ اٶ٣الة اؾالٲي، ٸ٢ٹٔ جٷ٩ تحٳيٯي؛ ٲك٧الت ؾبظٶس٪ي ثٗس اظ جٷ٩؛ قتبثعز٪ي ٸ ٞطاټٱ 
ټبي ٲٹجٹز زض ذبٸضٲيبٶٻ ٸ ٦كٹټبي ټٳؿبيٻ؛ ٖسٰ تٹجٻ ټبي آٲبيف؛ ٶ٫طـ ٞٗٯي زٸٮت، تٷفٶجٹز قطايٍ ثطاي اجطاي َطح

ٸ  اٮٳٯٯيتٷف زض ٲٷبؾجبت ثيٵټبي ثيٵ اٮٳٯٯي؛ يف ؾطظٲيٵ؛ ٶٹؾبٶبٴ ٢يٳت جٽبٶي ٶٟت؛ ٸجٹز تحطيٱټبي آٲبزٸٮت ثٻ ثطٶبٲٻ
 ثطٸظ ذك٧ؿبٮي. 

 1398اي، ؛ ٲُبٮٗبت ٦تبثربٶٻ1395؛ ا٦جطي ٸ ټٳ٧بضاٴ، 1398؛ ضقٷٹٞط، 1397: ٦ؿبئي ٸ ضيٹي، ٷجٕٲ                     

ٸ ثطاي  PLSاٞعاض قط٢ي اظ ٲس٬ ٲٗبزالت ؾبذتبضي زض ٶطٰآشضثبيجبٴبيف ؾطظٲيٵ زض ټبي آٲثطٶبٲٻثطاي ثطضؾي ٲٹاٶٕ تح١٣      
اؾتٟبزٺ قس.  SPSSاٞعاض ٲؿيط زض ٶطٰټبي آٲبضي ض٪طؾيٹٴ ٸ تحٯي٭ټبي تأثيط٪صاض زض اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ اظ آظٲٹٴثطضؾي ظٲيٷٻ

-ټبي ٲٗبزالت ؾبذتبضي اؾت ٦ٻ ثٻ ٦بضثط ايٵ اجبظٺ ضا ٲيطاحي ٲس٬اٞعاضي ٦بضثطزي ثطاي َٶطٰ PLSزض ايٵ ٲيبٴ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت، 

ؾبظي ٲؿيط ثب ٲتٛيطټبي ٲ٧ٷٹٴ اٞعاض ثطاي ٲس٬٪طټبي ٪طاٞي٧ي اؾتٟبزٺ ٶٳبيس. ايٵ ٶطٰزټس ثٻ جبي ٶٹقتٵ ٞطاٲيٵ ثٯٷس ٸ پيچيسٺ اظ ٶكبٴ
. ٲٗبزالت ؾبذتبضي زاضاي ٲطاح٭ ٲرتٯٟي ؾتَطاحي قسٺ ا PLS پٷٽبٴ ٸ آق٧بض )ٲس٬ ٖٳٹٲي ٲٗبزالت ؾبذتبضي( ثٻ ٦ٳ٥ ضٸـ

ثبقس. ي٥ ٲس٬ ٲٗبزٮٻ ؾبذتبضي ٲٟطٸو، زض ٸا٢ٕ ثبقس، اٸٮيٵ ٲطحٯٻ تٗييٵ چبضچٹة ٶٓطي ثط اؾبؼ تجطثٻ ٲح١٣ ٸ ازثيبت ٶٓطي ٲي ٲي
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٪يطي  طټب اٶساظٺاي اظ ٶكبٶ٫ ٶبپصيط اؾت ٦ٻ ټط ي٥ تٹؾٍ ٲجٳٹٖٻ ټبي ٲكبټسٺ اي اظ ؾبظٺ قسٺ ثيٵ ٲجٳٹٖٻ ي٥ ؾبذتبض ٖٯي ٲكرم
تٹاٴ آٴ ضا اظٮحبِ ثطاظـ زض ي٥ جبٲٗٻ ثرهٹل آظٲٹز. ي٥ ٲس٬ ٦بٲ٭ ٲٗبزٮٻ ؾبذتبضي قبٲ٭ زٸ ٲؤٮٟٻ اؾت، اٮٝ( ي٥  قٹز ٸ ٲي ٲي

پصيط ٶيؿت ضا ٲكرم  ټبي ٶٓطي ٦ٻ ثٻ ٪ٹٶٻ ٲؿت٣يٱ ٲكبټسٺ ٲس٬ ؾبذتبضي ٦ٻ ؾبذتبض ٖٯي ٲٟطٸو ثيٵ ٲتٛيطټبي ٲ٧ٷٹٴ ؾبظٺ
پصيط  ٪يطي قسٺ يب ٶكبٶ٫طټب ٲتٛيطټبيي ٦ٻ ثٻ ٪ٹٶٻ ٲؿت٣يٱ ٲكبټسٺ ٪يطي ٦ٻ ضٸاثٍ ثيٵ ٲتٛيطټبي اٶساظٺ س٬ اٶساظٺٶٳبيس. ة( ي٥ ٲ ٲي

ثٻ ٲبتطيؽ ټٳجؿت٫ي  ټبي ٪طٸٺ ٶٳٹٶٻ ٦ٷس. ٸ٢تي زازٺ ضٸز، تٗطيٝ ٲي ټب ثطآٸضز ت٣طيجي ثٻ ٦بض ٲي اؾت ٸ ٲتٛيطټبي ٲ٧ٷٹٴ ضا ٦ٻ ثطاي آٴ
ٲٷٓٹض ثطضؾي ثطاظـ آٴ زض  تٹاٴ ثٻ ؾٍ ي٥ ؾطي اظ ٲٗبزالت ض٪طؾيٹٴ تٹنيٝ ٪طزز، آٴ ٲس٬ ضا ٲييب ٦ٹٸاضيبٶؽ تجسي٭ قٹز ٸ تٹ

ټبي ذُب ٸ  اي ٦ٻ ٶٳٹٶٻ اظ آٴ ثيطٸٴ آٲسٺ اؾت، تحٯي٭ ٦طز. ايٵ تحٯي٭ ثطآٸضزټبيي اظ پبضاٲتطټبي آٴ ٲس٬ يطايت ٲؿيط ٸ جٳٯٻ جبٲٗٻ
ٲٷٓٹض اٶجبٰ  تٹاٴ ثٻ زټس. ثطآٸضز پبضاٲتطټب ٸ اَالٖبت ثطاظٶس٪ي ضا ٲي ٶٻ ثٻ زؾت ٲيټبي ٶٳٹ چٷسيٵ اٶساظٺ ثطاي ثطاظٶس٪ي آٴ ٲس٬ ثب زازٺ

 (.283 :1393ظازٺ ٸ ټٳ٧بضاٴ،  ٦طيٱ) تٛييطات احتٳبٮي ٸ آظٲٹٴ زٸثبضٺ ٲس٬ ٶٓطي ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض زاز

 هحذٍدُ ٍ قلوشٍ ی هَسد هطالؼِ

جبٴ، اضٲٷؿتبٴ ٸ جٳٽٹضي ذٹزٲرتبض ٶرجٹاٴ )ٸاثؿتٻ ثٻ ٦كٹض آشضثبيجبٴ( قط٢ي اظ ٶبحيٻ قٳب٬، ثب ٦كٹضټبي آشضثبياؾتبٴ آشضثبيجبٴ
زټس. زض حب٬  ٦يٯٹٲتط زاضاي ذٍ ټٳجٹاضي اؾت ٦ٻ ٲطظ ٲكتط٤ ايٵ اؾتبٴ ثب ٦كٹضټبي ٞٹ٠ ضا ضٸز اضؼ تك٧ي٭ ٲي 235ثٻ َٹ٬ 

٪يطز ٦ٻ زض  ٵ ٸ ٦طزقت )ٲطظ ٶٹضزٸظ( اٶجبٰ ٲيحبيط اضتجبٌ اؾتبٴ ثب ٦كٹضټبي ټٳجٹاض زض َٹ٬ ايٵ ٲطظ تٷٽب اظ ؾٻ ٶ٣ُٻ جٯٟب، ذساآٞطي
قط٢ي ثٻ زٮي٭ زاقتٵ اقتطا٦بت ٞطاٸاٴ ثب ٦كٹضټبي ټٳؿبيٻ ي٧ي اظ ايٵ ٲيبٴ جٯٟب اظ اټٳيت ذبني ثطذٹضزاض اؾت. ټٳچٷيٵ آشضثبيجبٴ

ثبقس.  جبٴ ٚطثي ټٳجٹاض ٲيقٹز. ايٵ اؾتبٴ اظ ٶبحيٻ ٚطثي ٸ جٷٹة ٚطثي ثب آشضثبي تطيٵ ٲٷب١َ ٦كٹض زض ضٸاثٍ ذبضجي ٲحؿٹة ٲي ٲٽٱ
 .٦يٯٹٲتط ٲطظ ٲكتط٤ زاضز 400زض جٷٹة ذٹز ثب اؾتبٴ ظٶجبٴ ٸ اظ ٶبحيٻ قط٢ي ٶيع ثب اؾتبٴ اضزثي٭ حسٸز 

 

 (. ًقطِ هَقؼيت استاى آرستایجاى ضشقی1ضکل )

 دادُ ّا يلٍ تحل یِتجض

اٶس زضنس ټٱ ظٴ ثٹزٺ 7/10زضنس ٲطز ٸ  3/89يط، ٶٟط پبؾر٫ٹي تح٣ي١ حب 197تح٣ي١ ٶكبٴ زاز، اظ ثيٵ تٹنيٟي ټبي يبٞتٻ     
، زيپٯٱزضنس  2/12اٶس. اظ ٶٓط ؾُح ؾٹاز ٶيع، ؾب٬ ؾٵ ٢طاض زاقتٻ 50اٮي  -41زضنس( زض ضزٺ ؾٷي  1/37ثيكتطيٵ تٗساز پبؾر٫ٹيبٴ )٦ٻ، 

زض ؾُح ز٦تطي ترههي يب زاضاي تحهيالت زضنس ٶيع  6/5 ٮيؿبٶؽ،ٞٹ٠زضنس  7/15، ٮيؿبٶؽزضنس  2/49، زيپٯٱٞٹ٠زضنس  7/15
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زضنس پبؾر٫ٹيبٴ زض ٲكبٚ٭ زٸٮتي )٦بضٲٷس  7/14زاقتٷس. اظ ٮحبِ قٛ٭ ٶيع  تحهيالت حٹظٸيزضنس ٶيع  5/1ٸ  زاٶكجٹي ز٦تطي
 31زضنس ثبظٶكؿتٻ ٸ  1/4زضنس زض ٲكبٚ٭ نٷٗتي،  2زضنس ٞطټٷ٫ي )زاٶكجٹ، اؾتبز زاٶك٫بٺ، ٲٗٯٱ ٸ ...(،  2/48ټبي اجطايي(، زؾت٫بٺ
اٶس. اظ ٮحبِ اي، ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ذجط٪بٴ ٸ .... ثٹزٺټبي ٞٷي ٸ حطٞٻټبي ٲٽٷسؾيٵ ٲكبٸض، قط٦تٶيع زض ٲكبٚ٭ آظاز اظ ٢جي٭ قط٦ت زضنس

زضنس  3/54ٲيٯيٹٴ تٹٲبٴ،  2اٮي  1زضنس زضآٲسي ثيٵ  1/6ٲيٯيٹٴ تٹٲبٴ،  1زضنس پبؾر٫ٹيبٴ زضآٲسي ٦ٳتط اظ  1/5زضآٲسي ٶيع، 
ٲيٯيٹٴ تٹٲبٴ  4زضنس ٶيع زضآٲسي ثبالي  3/17ٲيٯيٹٴ تٹٲبٴ ٸ  4اٮي  3زضنس زضآٲسي ثيٵ  3/17ٹٴ تٹٲبٴ، ٲيٯي 3اٮي  2زضآٲسي ثيٵ 

 اٶس.زضآٲس ثٻ نٹضت ٲبټبٶٻ زاقتٻ

 تحث ٍ تشسسی

ت ي ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲٗبزالقط٢جبٴيزض آشضثب ٵيؾطظٲ فآٲبي ټبيٖسٰ تح١٣ ثطٶبٲٻزض ايٵ ٢ؿٳت اظ تح٣ي١ ثٻ ثطضؾي ٲٽٳتطيٵ ٖٯ٭     
 پطزاذتٻ قسٺ اؾت. ثٷبثطايٵ، زض ازاٲٻ ٲطاح٭ ٲرتٯٝ ت٧ٷي٥ ٲٗبزالت ؾبذتبضي آٸضزٺ قسٺ اؾت. PLSاٞعاض ؾبذتبضي زض ٶطٰ

 ی تشکيثیشيگ اًذاصُالف( هحاسثِ هؼياسّای آصهَى هذل 

 يټب ٲس٬ تيٟي٦ يطضؾث ٵيٸ ټٳچٷ يآظٲٹٴ ٲس٬ ؾبذتبض ي،طي٪ آظٲٹٴ ٲس٬ اٶساظٺ ،يٲٗٷبزاض ط،يٲؿ تيثٻ يطا يزؾتطؾ يثطا     
 يثطضؾي ټب تٱياٮ٫ٹض ١يقسٺ اظ َط ٸاضز يآٲبض يټب ضا ثٻ ٦ٳ٥ زازٺ قسٺ ٱيٲس٬ تطؾ سي( ثبي)زضٸٶ يؾبذتبض ي( ٸ ٲس٬طٸٶي)ث يطي٪ اٶساظٺ

 .ٱييٲحبؾجٻ ٶٳبي ٸ ؾبذتبض يطي٪ اٶساظٺ يټب ٲس٬ تيٟيآظٲٹٴ ٦ي، آظٲٹٴ ٲس٬ ؾبذتبضي، طي٪ ٲس٬ اٶساظٺ ييٸ ضٸا ييبيپب

 یشيگ هذل اًذاصُ ییایپا یتشسس

 (7/0)ثبالتط اظ  ٢جٹ٬ ٢بث٭ ييبيپبي پطزاذتٻ قسٺ اؾت. ٶتبيج ثسؾت آٲسٺ ٶكبٴ زاز، طي٪ ٲس٬ اٶساظٺ ييبيپب يثطضؾزض ايٵ ٢ؿٳت ثٻ      
ٸ (« 811/0)ټبي تٹؾٗٻ ثب ٢بثٯيت اَٳيٷبٴ ثطٶبٲٻ»پصيط تط٦يجي ضا ٶكبٴ زازٺ اؾت ٦ٻ زض ايٵ ثيٵ پبيبيي ٲتٛيط  ٲتٛيطټبي ٲكبټسٺ

ټبي ٲٹضز ثطضؾي زض ايٵ تح٣ي١ ثيكتط اؾت ٸ ؾُح اَٳيٷبٴ ٢بث٭ ٢جٹٮي ضا اظ ؾبيط قبذم(« 78/0ؾبظٲبٴ ًٞبيي ثب ٢بثٯيت اَٳيٷبٴ )»
 (.٦6ٷٷس )جسٸ٬ ح٧بيت ٲي

 پزیش تشکيثی هتغيشّای هطاّذُ ییایپاتشسسی  (.6) جذٍل

 (AVE) قسٺ اؾترطاج بٶؽيٸاض ٵيبٶ٫يٲ ٳيٷبٴ ٲط٦ت٢بثٯيت اَ يطيت اؾپيطٲٵ آٮٟبي ٦طٸٶجبخ ٲتٛيطټبي پٷٽبٴ

 501/0 581/0 254/0 -160/0 ساصهاى فضایی

 289/0 811/0 107/0 -019/0 سياسی ٍ اهٌيتی

 517/0 556/0 283/0 -709/0 اداسی ٍ هذیشیتی

 267/0 351/0 182/0 -176/0 اقتصادی

 283/0 780/0 250/0 400/0 ّای تَسؼِتشًاهِ

 1399 ق،يتحق یّا افتِیهٌثغ:                              

 ب( هحاسثِ هؼياسّای آصهَى هذل ساختاسی

زض ٲطحٯٻ زٸٰ ٶيع ثٻ ثطضؾي ٲٗيبضټبي قبذم يطيت تٗييٵ اؾ٧ٹئط، يطايت ٲؿيط )ثتب( ٸ ٲٗٷبزاضي آٴ ٸ قبذم اضتجبٌ      
 .اقتطا٤ اٞعٸٶ٫ي يب قبذم ٦يٟيت ٲس٬ ؾبذتبضي( پطزاذتٻ قسٺ اؾت)ٵيث فيپ

 ضاخص ضشیة تؼييي اسکَئش

 ٪يطز. ٲ٣بزيط ثٻ يٲنٹضت  ظا ثطٸٴتٹؾٍ ٲتٛيط  ظا زضٸٴنس اظ تٛييطات ٲتٛيط  زټس، چٷس زض يٲ)ٶكبٴ  ظا زضٸٴٲتٛيطټبي ٲ٧ٷٹٴ      
هبزي ٸ زټس، ٲتٛيطټبي ٲٹضز ثطضؾي )ازاضي ٸ ٲسيطيتي، ؾبظٲبٴ ًٞبيي، ا٢ت(، ٶكبٴ ٲي7ټبي ٲرتٯٝ زض جسٸ٬ )زؾت آٲسٺ ثطاي قبذم

 ٢جٹٮي ٢طاض زاضٶس. ٢بث٭ټبي تٹؾٗٻ( زض آؾتبٶٻ ثطٶبٲٻ
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 ّای هَسد تشسسی. ضشیة تؼييي ٍ استاًذاس ضاخص(7)جذٍل 

 R Square R Square Adjusted ٲتٛيطټبي پٷٽبٴ

 449/0 452/0 ازاضي ٸ ٲسيطيتي

 394/0 400/0 ييؾبظٲبٴ ًٞب

 342/0 346/0 ا٢تهبزي

 733/0 740/0 ټبي تٹؾٗٻثطٶبٲٻ

 1399 ق،يتحق یّا افتِیهٌثغ:                                                             

 ضشایة هسيش )تتا( ٍ هؼٌاداسی آى

زض  قسٺ اؾتبٶساضززض ازاٲٻ تح٣ي١ ثٻ ثطضؾي يطايت ٲؿيط )ثتب( ٸ ٲٗٷبزاضي آٴ پطزاذتٻ قسٺ اؾت. ٲٷٓٹض اظ يطيت ٲؿيط ټٳبٴ ثتبي 
ٸ يطايت ٲٷٟي ظا  ثطٸٴٸ  ظا زضٸٴضٸاثٍ ٲؿت٣يٱ ثيٵ ٲتٛيطټبي پٷٽبٴ  زټٷسٺ ٶكبٴ٦ٻ يطايت ٲؿيط ٲثجت  ثبقس يٲض٪طؾيٹٴ ذُي 

 (. 2)ق٧٭  ټبؾت آٴضٸاثٍ ٲ٧ٗٹؼ ثيٵ  زټٷسٺ ٶكبٴ

ٶكبٴ  BT زض آظٲٹٴ ٲس٬ ٲٗبزالت ؾبذتبضي پطزاذتٻ قسٺ اؾت ٸ ذطٸجي اٮ٫ٹضيتٱ BT اٮ٫ٹضيتٱ زض ازاٲٻ تح٣ي١ ثٻ ثطضؾي ذطٸجي
ثب ٲيعاٴ  تٹؾٗٻ ټبيثطٶبٲٻ <- يتيٸ اٲٷ يبؾيؾٸ  64/18ٖسٰ تح١٣ آٲبيف ؾطظٲيٵ ثب ٲيعاٴ تي  <-تٹؾٗٻ ټبيثطٶبٲٻ زټس، اٮ٫ٹضيتٱيٲ

ثٻ  8اٶس. ٖالٸٺ ثط ايٵ زض جسٸ٬ قط٢ي زاقتٻټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴثيكتطيٵ تأثيط ضا زض ٖسٰ تح١٣ َطح 33/2ثتبي 
ټٳچٷيٵ، ٲٗٷبزاضي يطايت ٲؿيط ٲ٧ٳ٭ ثعض٪ي ٸ جٽت   پطزاذتٻ قسٺ اؾت. P طيٲ٣بز ٸ بضياٶحطاٜ ٲٗ ٵ،يبٶ٫يٲ طيٲؿ تييطاثطضؾي 

زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ ثبقس، آٴ  ٷبٴياَٳ ٲٹضزآٲبضٺ زض ؾُح  حسا٢٭ثبالي  آٲسٺ زؾت ثٻ. چٷبٶچٻ ٲ٣ساض ثبقس يٲٖالٲت يطيت ثتبي ٲس٬ 
 58/2ٸ  96/1، 64/1زضنس ايٵ ٲ٣ساض ثٻ تطتيت ثب حسا٢٭ آٲبضٺ تي  99زضنس ٸ  95زضنس،  90. زض ؾُح ٲٗٷبزاضي قٹز يٲ تأييسضاثُٻ 

 ضا ٶكبٴ زازٺ اؾت. طيپص ٲكبټسٺټبي ٖبٲٯي ٲتٛيطټبي  ٸظٴ (،3). ٮصا، ق٧٭ قٹز يٲٲ٣بيؿٻ 
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 شیپز هطاّذُ. تشسسی سطح هتغيشّای (2)ضکل 

 8139 ١،يتح٣ يټب بٞتٻٲٷجٕ: ي

 دس آصهَى هذل هؼادالت ساختاسی BT الگَسیتن . خشٍجی(8)جذٍل 

 BT اٮ٫ٹضيتٱ
 ٶٳٹٶٻ انٯي

(O) 

ٲيبٶ٫يٵ 
 (M)  ٶٳٹٶٻ

 اٶحطاٜ ٲٗيبض

(STDEV) 

 آٲبضٺ تي

(|O/STDEV|) 
 P ٲ٣بزيط

 339/0 985/0 086/0 -063/0 -083/0 ٖسٰ تح١٣ آٲبيف ؾطظٲيٵ <-يتيطيٸ ٲس يازاض

 000/0 64/18 058/0 -089/1 077/1 ٖسٰ تح١٣ آٲبيف ؾطظٲيٵ <-تٹؾٗٻ ټبيثطٶبٲٻ

 002/0 63/1 411/0 546/0 672/0 يتيطيٸ ٲس يازاض <- ا٢تهبزي

 031/0 168/2 074/0 -157/0 -160/0 ٖسٰ تح١٣ آٲبيف ؾطظٲيٵ <-  ا٢تهبزي

 020/0 338/2 189/0 401/0 443/0 تٹؾٗٻ ټبيثطٶبٲٻ <- يتيٸ اٲٷ يبؾيؾ

 021/0 323/2 253/0 541/0 588/0 ا٢تهبزي <- يتيٸ اٲٷ يبؾيؾ

 554/0 591/0 068/0 -047/0 -040/0 ٖسٰ تح١٣ آٲبيف ؾطظٲيٵ <- يتيٸ اٲٷ يبؾيؾ

 023/0 284/2 107/0 -251/0 -245/0 تٹؾٗٻ ټبيثطٶبٲٻ <- ييؾبظٲبٴ ًٞب

 044/0 766/0 088/0 061/0 067/0 ٖسٰ تح١٣ آٲبيف ؾطظٲيٵ <-ييؾبظٲبٴ ًٞب

 8139 ١،يتح٣ يټب بٞتٻيٲٷجٕ:                           
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 شیپز هطاّذُّای ػاهلی هتغيشّای  تشسسی ٍصى :3ضکل 

 8139 ١،يتح٣ يټب بٞتٻيٲٷجٕ: 

  ييت صيپضاخص استثاط 

ٲٗيبض ؾٷجف آٴ  ٵيتط ٲٗطٸٜ. ثبقس يٲي پٹق چكٱي ٦طزٴ ثٻ ضٸـ ٷيث فيپټسٜ ايٵ ٢ؿٳت ثطضؾي تٹاٶبيي ٲس٬ ؾبذتبضي زض 
ٲ٣بزيط يٗيٝ، ٲتٹؾٍ ٸ ٢ٹي ثطاي ايٵ قبذم  ٖٷٹاٴ  ثٻضا ثٻ تطتيت  35/0ٸ  15/0، 02/0ض ٪بيؿٯط اؾت. ؾٻ ٲ٣سا -اؾتٹٴ Q2قبذم 

يي زاضاي ًٞب ؾبظٲبٴي ٸ تيٸ اٲٷ يبؾيؾي، ا٢تهبزي، تيطيٸ ٲس يازاضٖبٲ٭  9ٸ ټٳچٷيٵ جسٸ٬  3اٶس. ثب تٹجٻ ثٻ ٶتبيج ق٧٭  ٲٗطٞي ٦طزٺ
ظا  ثيٷي ٲس٬ زض ٲٹضز ٲتٛيطټبي پٷٽبٴ زضٸٴ ثطاي تٗييٵ ٢سضت پيف« ٢ٹي» طيٲ٣بز، زاضاي «ټبي تٹؾٗٻثطٶبٲٻ»ٸ ٖبٲ٭ « ٲتٹؾٍ»ٲ٣بزيط 
 ټؿتٷس.

 CV Redتشای ضاخص  آهذُ دست تِهقادیش  (.9)جذٍل 

 قضاٍت SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) هتغيش

 ٸ ٲتٹؾٍ ثٹزٴ قبذم 15/0ثبالتط اظ  197/0 34/474 591 اداسی ٍ هذیشیتی

 ثٹزٴ قبذم٢ٹي ٸ  35/0ثبالتط اظ  363/0 68/2121 2364 ّای تَسؼِتشًاهِ

 ٸ ٲتٹؾٍ ثٹزٴ قبذم 15/0ثبالتط اظ  155/0 17/499 591 اقتصادی

 ٸ ٲتٹؾٍ ثٹزٴ قبذم 15/0ثبالتط اظ  195/0 985 985 سياسی ٍ اهٌيتی

 ٸ ٲتٹؾٍ ثٹزٴ قبذم 15/0ثبالتط اظ  155/0 1970 1970 ساصهاى فضایی

 1398 ١،يتح٣ يټب بٞتٻيٲٷجٕ:                                         
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 ج( هذل کلی هذل هؼادالت ساختاسی

ٸ ثب 12پيكٷٽبز قسٺ اؾت. زض ايٵ ضاؾتب، ثب تٹجٻ ثٻ ٶتبيج جسٸ٬  ي، قبذهي ثٻ ٶبٰ ٶي٧ٹيي ثطاظـجعئي حسا٢٭ ٲطثٗبت ؾبظ ٲس٬زض 
تٹاٴ ٪ٟت، ٲس٬ اظ ٲ٣ساض ٶي٧ٹيي ٲي NFIٸ  SRMR،d_ULS ،d_G ،Chi-Squareټبي ٖٷبيت ثٻ ٲ٣ساض ثسؾت آٲسٺ ثطاي قبذم

تٗٳيٱ ثٻ تٗٳيٱ ثٻ جٹاٲٕ ٲكبثٻ ضا زاضاؾت. ٮصا، ثب تٹجٻ ثٻ ثبال ثٹزٴ ٲ٣بزيط تٳبٰ ٲ٣بزيط ثطاي ٲتٛيط  ثطاظـ ذٹثي ثطذٹضزاض ثٹزٺ ٸ ٢بثٯيت 
قٹز ٦ٻ قبذم طي ٲي٪يٶتيجٻ« ټبي ٲرتٯٝ زض َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ؾُح اؾتبٴ آشضثبيجبٴ قط٢يٲيعاٴ تأثيط٪صاضي قبذم»
 (.10زاضاي ثيكتطيٵ تأثيط زض ٖسٰ تح١٣ اټساٜ َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زاضز )جسٸ٬ « ټبي تٹؾٗٻ اجطاي ثطٶبٲٻ»

 ًيکَیی تشاصش هذل (.15)جذٍل 

 یٌيهذل تخو هذل استاًذاسد هقادیش

SRMR 149/0 149/0 

d_ULS 222/1 222/1 

d_G 916/0 916/0 

Chi-Square 408/91 408/91 

NFI 913/0 913/0 

 9139 ١،يتح٣ يټب بٞتٻي: ٷجٕٲ

 ّای هختلف دس اجشای طشح آهایص سشصهيي اثشات ضاخص

ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ پطزاذتٻ قسٺ اؾت. زض ټٳيٵ ضاؾتب زض اثتسا ثطاي ثطضؾي زض ازاٲٻ ثٻ ثطضؾي ٞطآيٷسټبي ٲؤثط زض اجطاي َطح     
ٸ ٶتبيج اي اؾتٟبزٺ قسٺ زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴ قط٢ي اظ آظٲٹٴ تي ت٥ ٶٳٹٶٻ ټبي ٲؤثط زض اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵٸيٗيت قبذم

ثب ٲ٣ساض تي ضيعي اجطا ثطٶبٲٻ  ،000/0ٸ ثب ؾُح ٲٗٷبزاضي  65/9حسٸز  Tثب ٲ٣ساض  قطايٍ جٛطاٞيبييټبي  حبنٯٻ ٶكبٴ زاز، ٸيٗيت قبذم
زض ٸيٗيت  000/0 ٸ ٸ ؾُح ٲٗٷبزاضي 60/7ثب ٲ٣ساض تي  ٶٽبزي ٲسيطيتي ٸٸ  57/4، ٶٽبزي ثب ٲ٣ساض تي 007/0ٸ ثب ؾُح ٲٗٷبزاضي  77/1

ايٵ ٲيعاٴ ثطاي  قط٢ي( زاضز.ټبي ٲؤثط زض اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ )آشضثبيجبٴظٲيٷٻٲُٯٹثي ٶؿجت ثٻ ؾبيط 
ٸ ثطاي  ٶيع ثٻ نٹضت ٲٷٟي اضظيبثي قسٺ اؾتثٻ نٹضت ٲٷٟي ثطآٸضز قسٺ اؾت ٸ تٟبٸت آٶٽب اظ ٲيبٶ٫يٵ  ا٢تهبزي ٸ اجتٳبٖيټبي  قبذم

 (.11)جسٸ٬  ټب ايٵ ٲيعاٴ ثٻ نٹضت ٲثجت ٸ ٲُٯٹة اضظيبثي ٸ ؾٷجف قسٺ اؾتث٣يٻ قبذم

 آهایص سشصهيي ّایهؤثش دس اجشای طشح ّای هؼٌاداسی تفاٍت اص حذ هطلَب ضاخص .(11) جذٍل

 3هطلَتيت ػذدی هَسد آصهَى; 

 

 هتغيشّا
 آهاسُ آصهَى هياًگيي

T ِج
دس

ی 
صاد

آ
ی 

داس
ؼٌا

ه
 

تفاٍت 

 هياًگيي

 95فاصلِ اطويٌاى 

 دسصذ

 حذ تاال يیيحذ پا

 -036/0 118/0 -077/0 000/0 196 -72/3 92/2 اقتصادی

 -418/0 -487/0 -453/0 000/0 196 -69/25 54/2 اجتواػی

 348/0 -230/0 289/0 000/0 196 65/9 28/3 جغشافيایی

سیضی تشًاهِ

 اجشا
38/3 77/1 196 007/0 372/0 040/0- 786/0 

 541/0 215/0 378/0 000/0 196 57/4 37/3 ًْادی

هذیشیتی ٍ 

 قاًًَی
41/3 60/7 196 000/0 410/0 304/0 517/0 

 1398، ټبي تح٣ي١: يبٞتٻٷجٕٲ                               



300  79ضيعي، قٳبضٺ ٖٯٳي جٛطاٞيب ٸ ثطٶبٲٻ ٶكطيٻ 

 

قط٢ي زض ايٵ ٢ؿٳت ثٻ بيف ؾطظٲيٵ زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴټبي ٲؤثط زض ٞطآيٷس اجطاي َطح آٲپؽ اظ ثطضؾي ٸيٗيت قبذم     
ٲؿيط پطزاذتٻ قسٺ اؾت. زض ايٵ ټبي اجطايي زض اجطاي ٸ پبيف َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ ثب اؾتٟبزٺ اظ آظٲٹٴ ض٪طؾيٹٴ ٸ تحٯي٭ثطضؾي ٞطآيٷس

-ٮٗٻ ٶكبٴ زاز ٦ٻ تٹجٻ ثٻ قبذمټبي ٲؤثط زض اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبضاؾتب، ٲس٬ ثطاظـ ض٪طؾيٹٶي قبذم

ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴ قط٢ي زاقتٻ اؾت )جسٸ٬ زضنس تبثيط ٲثجت زض اجطاي َطح 40/0ټبي ٲس ٶٓط زض ايٵ ظٲيٷٻ، 
12 .) 

 آهایص سشصهيي ّای هؤثش دس اجشای طشح. تحليل ٍاسیاًس تأثيش ضاخص(12)جذٍل 

R دسٍتيي ٍاتسَى اضتثاُ هؼياس ضشیة تؼييي تصحيح ضذُ ضشیة تؼييي 

405/0 164/0 137/0 271/0 29/2 

 1398ټبي تح٣ي١، : يبٞتٻٷجٕٲ  

ټبي زض اجطاي ٲٹ١ٞ َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ ٲكرم  ٸ ثب اؾتٟبزٺ ٸاضيبٶؽ ذُي، ٖٹاٲ٭ ٸ قبذم SPSSاٞعاض  ٪يطي اظ ٶطٰ ثب ثٽطٺ     
ٖٹاٲ٭ ٲؤثط زض ايٵ ظٲيٷٻ اظ ٢جي٭ قطايٍ ا٢تهبزي، اجتٳبٖي، ٸيٗيت جٛطاٞيبيي ٪طزيس ٸ ٶتبيج حبنٯٻ ح٧بيت اظ آٴ زاضز ٦ٻ ټٳٻ اثٗبز ٸ 

      (. ٲٗٷبزاضي زض ايٵ ٢ؿٳت ثٻ ٲٗٷي ايٵ اؾت ٦ٻ 13ثبقس )جسٸ٬  ٲٗٷبزاض ٲي ٦بٲالًضيعي اجطا، ٶٽبزي، ٲسيطيتي ٸ ٢بٶٹٶي ٸ ... ٲٹجٹز، ثطٶبٲٻ
 تٹاٴ ٲٗبزٮٻ ض٪طؾيٹٴ ذُي ضا ازاٲٻ زاز. ٲي

 ّای هؤثش دس اجشای طشح آهایص سشصهييصهيٌِتحليل ٍاسیاًس ٍجَد ساتطِ خطی . (31)جذٍل 

 هؼٌاداسی F هياًگيي هشتؼات دسجِ آصادی هجوَع هشتؼات ّا هؤلفِ

 000/0 11/6 452/0 6 71/2 اثش سگشسيًَی

   074/0 187 82/13 تاقيواًذُ

    193 53/16 کل

 1398ټبي تح٣ي١، : يبٞتٻٷجٕٲ

ټبي اجطاي آٴ اؾت ٦ٻ زض نٹضت تٛييط آٴ ثبقس ٦ٻ ٸاثؿتٻ ثٻ ظٲيٷٻتٻ زض ايٵ ٢ؿٳت اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ ٲيٲتٛيط ٸاثؿ
-ټبي ا٢تهبزي، اجتٳبٖي، ٸيٗيت جٛطاٞيبيي ٲٹجٹز، ثطٶبٲٻټب ايٵ ٶيع تٛييطات اؾبؾي ذٹاټس زاقت. ٲتٛيطټبي ٲؿت٣٭ ټٱ قبذمظٲيٷٻ

ټٳيٵ جٽت ٸ ټٳچٷيٵ ٢ًبٸت زض ٲٹضز ؾٽٱ ٸ ٶ٣ف ټطي٥ اظ ايٵ ٲتٛيط ٲؿت٣٭  ثبقس. ثٻ... ٲي ضيعي اجطا، ٶٽبزي، ٲسيطيتي ٸ ٢بٶٹٶي ٸ
ثٹزٺ ٸ اٲ٧بٴ ٲ٣بيؿٻ ٸ تٗييٵ ؾٽٱ « اؾتبٶساضز قسٺ»٪يطز. ظيطا ايٵ ٲ٣بزيط ( نٹضت ٲيBetaزض تجييٵ ٲتٛيط ٸاثؿتٻ ضا ثبيس ثب ٲ٣بزيط ثتب )

تٹجٻ ثٻ يطيت ثتبي زضثبضٺ ٖٹاٲ٭ ٲرتٯٝ ٲؤثط زض تح١٣ اټساٜ َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ ٸ ؾبظز. ثب ٶؿجي ټط ي٥ اظ ٲتٛيطټب ضا ٞطاټٱ ٲي
، قطايٍ ا٢تهبزي 280/0قط٢ي( ثب ٲيعاٴ ثتبي ټبي اجتٳبٖي )ٸيٗيت اجتٳبٖي ٲٹجٹز زض ؾُح اؾتبٴ آشضثبيجبٴاجطاي آٴ قبذم

آٲبيف  كتطيٵ تأثيط ضا زض ثؿتطؾبظي ثطاي اجطاي َطحثي 173/0ٸ ٖبٲ٭ ٶٽبزي ثب ٲيعاٴ ثتبي  183/0ٲٹجٹز زض اؾتبٴ ثب ٲيعاٴ ثتبي 
 (.14ؾطظٲيٵ زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زاقتٻ اؾت )جسٸ٬ 

 ضشقیّای آهایص سشصهيي دس سطح استاى آرستایجاىّای هؤثش دس اجشای طشح.تأثيش صهيٌِ(14)جذٍل 

 T سطح هؼٌاداسی
 ضشیة غيش استاًذاسد ضشیة استاًذاسد

 هتغيشّا
BETA ي اؾتبٶساضذُب B 

 ػشض اص هثذا 100/1 308/0  57/3 000/0
 اقتصادی 184/0 068/0 183/0 68/2 008/0
 اجتواػی 334/0 081/0 280/0 11/4 000/0
 جغشافيایی 018/0 050/0 026/0 359/0 720/0
 سیضی اجشاتشًاهِ 001/0 007/0 007/0 107/0 915/0
 ًْادی 043/0 018/0 173/0 46/2 015/0
 هذیشیتی ٍ قاًًَی 021/0 026/0 054/0 77/0 438/0

 ** ٲتٛيط ٸاثؿتٻ )اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ(                      1398ټبي تح٣ي١، : يبٞتٻٷجٕٲ
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ٲؿيط اؾتٟبزٺ قس. ثطاي ثطضؾي اثطات ٲؿت٣يٱ ٸ ٚيطٲؿت٣يٱ اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴ قط٢ي اظ آظٲٹٴ تحٯي٭
ٲؿيط، اثتسا ثيٵ ٲتٛيط ٸاثؿتٻ )اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ( ٸ ٲتٛيطټبي ٲؿت٣٭ تح١٣ )قطايٍ ا٢تهبزي، اجتٳبٖي، جبٰ تحٯي٭ثطاي اٶ

ټب ٦ٻ ثيكتطيٵ يطيت ثتب ضيعي اجطا، ٶٽبزي ٸ ٲسيطيتي( ض٪طؾيٹٴ ٪طٞتٻ قس ٸ زض ث٣يٻ ٲطاح٭ ټط ي٥ اظ قبذمجٛطاٞيبيي، ثطٶبٲٻ
(BETA) ٲيعاٴ ٸ ٶٹٔ تأثيط )ٲؿت٣يٱ ٸ 4ٲتٛيط ٸاثؿتٻ ٸ ؾبيط ٖٹاٲ٭ ٲتٛيط ٲؿت٣٭ ٞطو قسٺ اؾت. زض ق٧٭  ٖٷٹاٴاٶس، ثٻضا زاقتٻ ،

 ټبي ٲؿت٣٭ ٸ ٸاثؿتٻ ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت.ٚيطٲؿت٣يٱ( ټط ي٥ اظ ٲتٛيط

 
 ّای هؤثش دس اجشای طشح آهایص سشصهيي. تحليل هسيش اثشات صهيٌِ(4) ضکل

 1398 ق،يتحق یّا افتِیهٌثغ: 

-ضيعي اجطا زض ٞطايٷس َطح آٲبيف ٦ٳتط اظ قبذمٲؿيط ٶكبٴ زاز ٦ٻ اثط ٲؿت٣يٱ قبذم ثطٶبٲٻټبي حبن٭ اظ ٲس٬ تحٯي٭يبٞتٻ     

ٞطټٷ٫ي ثط -ټبي زي٫ط ثٹزٺ اؾت ٸ قبذم ٲؿبي٭ اجتٳبٖي ٶيع ثيكتطيٵ تأثيط ٲؿت٣يٱ ضا زاقتٻ اؾت. اٞعٸٴ ثط ايٵ، قبذم اجتٳبٖي
َٹض ٚيطٲؿت٣يٱ ثط ١٣ ثطضؾي قسٺ اؾت، تأثيط ٲؿت٣يٱ ٸ ٚيطٲؿت٣يٱ زاقتٻ ٸ اظ َطي١ ټٳٻ آٶٽب ثٻټبي زي٫ط ٦ٻ زض ايٵ تحټٳٻ قبذم

، 15ٞطآٶيس اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴ قط٢ي ٲؤثط ثٹزٺ اؾت. زض ټٳيٵ ضاؾتب، تأثيط ٦ٯي ټط ي٥ اظ اثٗبز زض جسٸ٬ 
 اضايٻ قسٺ اؾت.
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 ّای هذ ًظش دس اجشای طشح آهایصهستقين ٍ غيش هستقين ضاخص. سٌجص هيضاى اثشات (15)جذٍل 

 اٍلَیت تٌذی اثش کلی اثش غيشهستقين اثش هستقين ٲتٛيطټب

 3 188/0 0051/0 183/0 اقتصادی

 1 305/0 025/0 280/0 اجتواػی

 4 081/0 055/0 026/0 جغشافيایی

 5 0111/0 0041/0 007/0 سیضی اجشاتشًاهِ

 2 206/0 033/0 173/0 ًْادی

 6 054/0 - 054/0 هذیشیتی ٍ قاًًَی

 8139 ١،يتح٣ يټب بٞتٻيٲٷجٕ: 

ضيعي اجطا، ٶٽبزي ٸ ٲسيطيتي ٸ ټبي ا٢تهبزي، اجتٳبٖي، جٛطاٞيبيي، ثطٶبٲٻَٹض ٦ٯي، اثطات ٲؿت٣يٱ ٸ ٚيطٲؿت٣يٱ قبذمثٻ     
ٲؿيط ثسؾت آٲس ٸ ٶتبيج حبنٯٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ آظٲٹٴ تحٯي٭قط٢ي ٢بٶٹٶي زض ٞطآيٷس اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ؾُح اؾتبٴ آشضثبيجبٴ

( ٸ قبذم 305/0ٞطټٷ٫ي ثب ٲيعاٴ اثط ٦ٯي )-ٶكبٴ زاز، ثيكتطيٵ اثط٦ٯي زض ظٲيٷٻ اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ ٲطثٹٌ ثٻ قطايٍ اجتٳبٖي
 ثبقس. ٲي 054/0ٸ ٢بٶٹٶي ثب ٲيعاٴ ثبقس. ټٳچٷيٵ، ٦ٳتطيٵ اثط ٦ٯي ٲطثٹٌ ثٻ قبذم ٲسيطيتي ٲي 206/0ٶٽبزي ثب ٲيعاٴ اثط ٦ٯي 

 گيشی ًتيجِتحث ٍ 

ټبي ؾطظٲيٷي، ثٻ ٖجبضتي تٹؾٗٻ اي، ٖسٰ اؾتٟبزٺ اظ ٢بثٯيتټبي ٲٷ٣ُٻتحٹالت آٲبيف ؾطظٲيٵ ٸ ٲٹيٹٔ ٖسٰ تٗبز٬ ؾيطثطضؾي 
٪صقتٻ ا٢ساٲبت ٪ؿتطزٺ چٻ زض  ټبيضيعاٴ ثٹزٺ اؾت. زض َي ؾب٬ټبي ثطٶبٲٻټبي ٸؾيٗي اظ ٦كٹض ي٧ي اظ ٲٽٳتطيٵ زٚسٚٻٶيبٞت٫ي ثرف

زالي٭ ٲرتٯٝ ايٵ ا٢ساٲبت ٣ٖيٱ ٲبٶسٺ ٸ ٦ٳب٦بٴ ٲٹيٹٔ ټبي ٲُبٮٗبتي يب تسٸيٵ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات نٹضت ٪طٞت، ٮي٧ٵ ثٻ٢بٮت َطح
اض ٪طٞتٻ ٪يطاٴ ٦كٹض ٢طضيعاٴ ٸ تهٳيٱټب ٸ جٳٗيت زض پٽٷٻ ؾطظٲيٵ زض ٦بٶٹٴ تٹجٽبت ثطٶبٲٻآٲبيف ؾطظٲيٵ ٸ تٹظيٕ ٖبزالٶٻ ٞٗبٮيت

 تسٸيٵ قسٺ اؾت.  قط٢يټبي آٲبيف زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴثطضؾي ٖٯ٭ ٸ ٖٹاٲ٭ ٲٹاٶٕ تح١٣ َطحٮصا، ايٵ تح٣ي١ ثب ټسٜ اؾت. 

 PLSاٞعاض ٶتبيج تح٣ي١ زض ظٲيٷٻ ٖٯ٭ ٖسٰ اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ؾُح اؾتبٴ ثب اؾتٟبزٺ اظ آظٲٹٴ ٲٗبزالت ؾبذتبضي زض ٶطٰ
حس آؾتبٶٻ ( ثٹزٺ ٸ ثٷبثطايٵ زض 33/0( ثيكتط اظ ٲ٣ساض اؾتبٶساضز )452/0ثب ٲ٣ساض اؾ٧ٹئط )« يتيطيٸ ٲس يازاض»زټس؛ ٲتٛيط ٶكبٴ ٲي

حس آؾتبٶٻ ( ثٹزٺ ٸ ثٷبثطايٵ زض 33/0( ثيكتط اظ ٲ٣ساض اؾتبٶساضز )4/0ثب ٲ٣ساض اؾ٧ٹئط )« ييؾبظٲبٴ ًٞب»قٹز؛ ٲتٛيط  ٲي ٝيتٹن «ٲتٹؾٍ»
حس آؾتبٶٻ ( ثٹزٺ ٸ ثٷبثطايٵ زض 33/0( ثيكتط اظ ٲ٣ساض اؾتبٶساضز )346/0ثب ٲ٣ساض اؾ٧ٹئط ) «يا٢تهبز» قٹز؛ ٲتٛيط ٲي ٝيتٹن «ٲتٹؾٍ»
حس ( ثٹزٺ ٸ ثٷبثطايٵ زض 67/0( ثيكتط اظ ٲ٣ساض اؾتبٶساضز )740/0ثب ٲ٣ساض اؾ٧ٹئط ) «تٹؾٗٻ ټبي ثطٶبٲٻ»قٹز؛ ٲتٛيط  ٲي ٝيتٹن« ٲتٹؾٍ»

ي، ا٢تهبزي، تيطيٸ ٲس يازاضازاٲٻ ٶيع ٶتبيج حبن٭ اظ ثطضؾي يطايت ٲؿيط )ثتب( ٶكبٴ زاز، ٖبٲ٭  قٹز. زض ٲي ٝيتٹن« تٹجٻ ٢بث٭»آؾتبٶٻ 
ثطاي تٗييٵ ٢سضت « ٢ٹي» طيٲ٣بز، زاضاي «ټبي تٹؾٗٻثطٶبٲٻ»ٸ ٖبٲ٭ « ٲتٹؾٍ»يي زاضاي ٲ٣بزيط ًٞب ؾبظٲبٴي ٸ تيٸ اٲٷ يبؾيؾ

ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴ قط٢ي ټؿتٷس. ثٷبثطايٵ، ثب بي َطحټظا زض ظٲيٷٻ ثيٷي ٲس٬ زض ٲٹضز ٲتٛيطټبي پٷٽبٴ زضٸٴ پيف
زاضاي ثيكتطيٵ « ټبي تٹؾٗٻ ثطٶبٲٻ»قٹز ٦ٻ ٲتٛيط ٪يطي ٲيٶتيجٻ« ټبي تٹؾٗٻثطٶبٲٻ»تٹجٻ ثٻ ثبال ثٹزٴ ٲ٣بزيط تٳبٰ ٲ٣بزيط ثطاي ٲتٛيط 

ضيعي آٲبيف ؾطظٲيٵ ثب ضٸي٧طز ټٳٻ ثطٶبٲٻقط٢ي زاضز. چٷبٶچٻ، تأثيط ضا زض ٖسٰ تح١٣ َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ؾُح اؾتبٴ آشضثبيجبٴ 
اي ثطذٹضز ٦طزٺ ٸ ثطزاضي ٣ٖاليي اظ ٲٷبثٕ ٸ اؾتٗسازټبي ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ٦كٹض ؾٗي زاضز ثب پسيسٺ ٖسٰ تٗبز٬ ٲٷ٣ُٻؾٹٶ٫ط ٸ ثٽطٺ

ټبي ٖسٰ زضؾت ٸ ٦بٲ٭ اجطايي قسٴ ثطٶبٲٻ . ٸٮيضاټ٧بضټبي ٲٷبؾت ضا ثطاي تح١٣ تٹؾٗٻ ٲتٹاظٴ ٸ پبيساض زض ؾُح ؾطظٲيٵ اضايٻ ٶٳبيس
تٹؾٗٻ زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴ قط٢ي ٲٽٳتطيٵ ٲبٶٕ تح١٣ اټساٜ آٲبيف ؾطظٲيٵ قسٺ اؾت. ټٳچٷيٵ ٶتبيج زض ظٲيٷٻ ٖٹا٬ تأثيط ٪صاض زض 

ٸ ثب  65/9سٸز ح Tثب ٲ٣ساض  قطايٍ جٛطاٞيبييټبي  ٸيٗيت قبذماجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴ قط٢ي ٶكبٴ زاز، 
ثب  ٲسيطيتي ٸ ٶٽبزيٸ  57/4، ٶٽبزي ثب ٲ٣ساض تي 007/0ٸ ثب ؾُح ٲٗٷبزاضي  77/1ثب ٲ٣ساض تي ضيعي اجطا ثطٶبٲٻ  ،000/0ؾُح ٲٗٷبزاضي 

ټبي ٲؤثط زض اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ٲحسٸزٺ ظٲيٷٻزض ٸيٗيت ٲُٯٹثي ٶؿجت ثٻ ؾبيط  000/0ٸ ؾُح ٲٗٷبزاضي  60/7ٲ٣ساض تي 



  303 قط٢يجبٴيزض اؾتبٴ آشضثب فيآٲب ټبيٖٯ٭ ٸ ٖٹاٲ٭ ٲٹاٶٕ تح١٣ َطح يثطضؾ

 

َٹض ٶتبيج آظٲٹٴ تحٯي٭ ٲؿيط ٶيع ٶكبٴ زاز، ثيكتطيٵ اثط٦ٯي زض ظٲيٷٻ اجطاي َطح ټٳيٵ ز ٲُبٮٗٻ )اؾتبٴ آشضثبيجبٴ قط٢ي( زاضز.ٲٹض
ثبقس. ٲي 206/0( ٸ قبذم ٶٽبزي ثب ٲيعاٴ اثط ٦ٯي 305/0ٞطټٷ٫ي ثب ٲيعاٴ اثط ٦ٯي )-آٲبيف ؾطظٲيٵ ٲطثٹٌ ثٻ قطايٍ  اجتٳبٖي

ثبقس. تأثيطات ٦ٯي ثٻ زؾت آٲسٺ حب٦ي اظ آٴ اؾت ٦ٻ ٲي 054/0طثٹٌ ثٻ قبذم ٲسيطيتي ٸ ٢بٶٹٶي ثب ٲيعاٴ ټٳچٷيٵ، ٦ٳتطيٵ اثط ٦ٯي ٲ
 ٲٹضز زض الظٰ ټبيؾيبؾت ٣ٞساٴ اؾتبٴ، قٽطټبي جٳٗيتي ٲ٣يبؼ زض تٹاظٴ ټبي ٶٓيط ٖسٰزض ؾُح اؾتبٴ آشضثبيجبٴ قط٢ي ظٲيٷٻ

 ٲطاتتؾٯؿٯٻ ؾبظٲبٶسټي ثٻ اؾتبٶي ٶ٫بٺ اؾتبٴ؛  ٲط٦عي ٶبحيٻ زض ٞٗبٮيت ٸ ٳٗيتج اؾتبٴ، تٳط٦ع قسيس زض جٳٗيت ٲتٗبز٬ تٹظيٕ چ٫ٹٶ٫ي

 زض قٛ٭ ٞب٢س ٦طزٺتحهي٭   ٸ ٲترهم اٶؿبٶي ٶيطٸي ٸجٹز ؾطظٲيٷي؛ ټبيپٽٷٻ ثٻ اي٦الٴ ٲٷ٣ُٻ ٶ٫بٺ جبي ثٻ قٽطي ټبيؾ٧ٹٶت٫بٺ

    ثٻ تٹجٻ ٖسٰ اؾتبٴ؛ پٽٷٻ زض جٳٗيت اؾ٧بٴ ٶٓبٰ ُٯٹةٶبٲ ؾبٲبٶسټي زاٶك٫بټي، اٮتحهيالٴٸ ٞبض٘ جٹاٶبٴ ثبالي ثي٧بضي اؾتبٴ؛
اجتٳبٖي ٸ زض ظٲيٷٻ ٶٽبزي  ټبيٞٗبٮيت ٖطنٻ زض ٲسٶي ٸ ٶٽبزټبي ٲكبض٦تي ثٷيبزټبي يٗٝ  زض اؾتبٴ؛ اٶؿبٶي ٸ اجتٳبٖي ټبيؾطٲبيٻ

 ٸ ٲٹ١ٞ اجطاي ٖسٰ آٲبيكي، ضٸي٧طز ـپصيط زض ضيعيثطٶبٲٻ ٶٓبٰ ثٹزٴ ټب؛ ؾٷتيثطٶبٲٻ ٸ ټبؾيبؾت تٷٓيٱ زض ٲطزٰ ٲكبض٦ت ٲحسٸزيت
 پصيطياٶُٗبٜ پبيساض، ٸ ي٧پبضچٻ تٹؾٗٻ تح١٣ زض آٲبيكي ضٸي٧طز اثطثركي ثٻ اٲط يٗيٝ ٲتٹٮيبٴ ثبٸض ٦بضآٲس،  ٞطازؾت ؾٷسټبي ٣ٞساٴ

 ٶٽبزټبي ؾطظٲيٵ؛ ٶجٹز تٲسيطي ثطاي ٶٽبزيٷٻ ٸ ٲٷسٶٓبٰ ت٧ٟط ٸ ٲٷبؾت ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٖس ټبي آٲبيكي؛ ٣ٞساٴَطح ټبياؾتطاتػي زض ٲحسٸز

ټب ٸ ٖٹاٲٯي ټؿتٷس ٦ٻ زض اجطاي َطح آٲبيف ؾطظٲيٵ زض اؾتبٴ آشضثبيجبٴ ؾطظٲيٵ ٸ ٚيطٺ ظٲيٷٻ ٲسيطيت ٲؿئٹ٬ ثطاي ٸ ٲكرم ٢بٶٹٶي
٪ٟت، ٶتبيج  تٹاٴقٹٶس. زض ټٳيٵ ضاؾتب ٲيټب ٲيټب ٸ َطحبټبً ٲبٶٕ اجطاي زضؾت ٸ ٦بٲ٭ ايٵ ٶٹٔ ثطٶبٲٻؾعايي زاضٶس ٸ ٪ قط٢ي تأثيط ثٻ

(، جٟٗطيبٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ 1397(، ٞٷي ٸ ټٳ٧بضاٴ زض ؾب٬ )1397ٸ ټٳ٧بضاٴ زض ؾب٬ ) يثٹشضجٳٽطحبن٭ اظ ايٵ تح٣ي١ ثب ٶتبيج تح٣ي٣بت 
(، 1390نٷيٗي ) ،(1393) يجيؾطٸض ٸ ذٯ(، 1395(، ا٦جطي ٸ ټٳ٧بضاٴ )1396(، ت٣ٹايي ٸ ټٳ٧بضاٴ )1396(، تٹ٦ٯي ٸ ټٳ٧بضاٴ )1397)

   ؛ ؾبظٲبٴ ٖٳطاٴ زضٺ تٷؿيټبي ٲُبٮٗبت (، يبٞتٻ1388)نبٮحي ٸ پٹضانٛط ، (1389) يضيٹ، (1388) يٟيٮُ(، 1389ظاز٪بٴ )قطيٝ
( ٸ ... زض ي٥ ضاؾتب ٢طاض زاضز ٸ اٚٯت ايٵ ٲُبٮٗبت ثب ٲٹاٶٕ، ٖٯ٭ ٸ USGS) قٷبؾي ايبت ٲتحسٺ ٵؾبظٲبٴ ظٲيټبي ٲُبٮٗبت يبٞتٻ

 ټبي ٲرتٯٝ اقبضٺ قسٺ اؾت. ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ ثٻ نٹضت ًٞبيي زض ظٲيٷٻضاټجطزټبي پيكجطز َطح

آٲبيف "ضيعي ي ٲٹاٶٕ ٸ انالح ٞطايٷس ثطٶبٲٻزض اضتجبٌ ثب ٶتبيج حبن٭ اظ پػٸټف حبيط پيكٷٽبزات ٸ ضاټ٧بضټبيي زض ظٲيٷٻ ثٽجٹز ًٞبي
( تسٸيٵ اٮ٫ٹي ؾبذتبض ًٞبيي چٷس ٲط٦عي ثطاي تٳط٦عظزايي اظ تجطيع زض ٲُبٮٗبت آٲبيف اؾتبٴ 1: قسٺ اؾت ثٻ قطح ظيط اضايٻ "ؾطظٲيٵ

٣ٟ٢بظ ٸ آؾيبي ٮٳٯٯي زض ٲٷ٣ُٻ ( تٹجٻ ثٻ ٶ٣ف ثيٵ اٮٳٯٯي ٦الٶكٽط تجطيع ٸ ٶ٣ف ٲؤثط آٴ زض ٖٳٯ٧طز ٞطاٲٯي ٸ ثيٵ ا2قط٢ي؛ آشضثبيجبٴ
     ( ت٣ٹيت ٦طيسٸضټبي اضتجبَي ٦كٹض ثٻ ٦كٹضټبي تط٦يٻ، آشضثبيجبٴ، ٖطا٠ ٸ ... اظ َطي١ 3ټبي ضاټجطزي آٲبيف؛ زض ؾيبؾت ٲيبٶٻ

ٵ زض ٲطحٯٻ تٽيٻ، ټبي ٲتٹٮي اٲط آٲبيف ؾطظٲيٴټبي ټٳبټٷ٫ي ٸ ټٳ٧بضي ثيٵ ؾبظٲب( ايجبز ظٲيٷٻ4؛ آضاظټبي ٲجبٸض ٸ ٲٷ٣ُٻ آظاز اؾتبٴ
 ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ.اجطا ٸ ٶٓبضت ثب تك٧ٯي ٦ٳيتٻ ټٳ٧بضي
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 هٌاتغ   

 ټبي آٲبيف تحٯي٭ ٦بض٦طزي ت٣ؿيٳبت ٦كٹضي زض اجطاي ثطٶبٲٻ(. »1393)جٟٗطظازٺ، حؿٵ ٸ ٲحٳسضيب ٲيطظايي  ؛پٹض، ظټطااحٳسي
 .12-1نٟحبت (، 4)4 ، ايضيعي ٲٷ٣ُٻثطٶبٲٻ ٻٞهٯٷبٲ .«ؾطظٲيٵ ثب تأ٦يس ثط ايطاٴ

 ( 1395ا٦جطي، يٹٶؽ؛ ايٳبٶي جبجطٲي، حؿيٵ ٸ ٸٮي اٮٻ ضؾتٳٗٯي ظازٺ« .)ٞهٯٷبٲٻ ، «تحٯي٭ ٸ ثطضؾي ٲٹاٶٕ آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ
 .13-5(، نٟحبت 3) 6، ؾيبؾت ٶبٲٻ ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضي

 ٻ: ثطٶبٲيٲٹضز ٻ)ٲُبٮٗ ٵيبيف ؾطظٲآٲ ٧طزيثب ضٸ طاٴيا يا٢تهبزٲُبٮٗبت ؾيبؾي » (.1394) يزثبٚ سٺيحٳ ٸ ٵيحؿ ي،جبجطٲ يٳبٶيا 
  501-527، نٟحبت (15)پيبپي  3قٳبضٺ ، زٸضٺ چٽبضٰ ،ٲُبٮٗبت ٸ تح٣ي٣بت اجتٳبٖي زض ايطاٴ«. تٹؾٗٻ ٦كٹض( چٽبضٰ ٸ پٷجٱ

 ټبي ٦كٹضټب ٸ زټيبضيتٽطاٴ: اٶتكبضات ؾبظٲبٴ قٽطزاضي ،آهایص سشصهيي(. 1390) ثهيطت، ٲيثٱ. 

 پٷجٳيٵ ټٳبيف ٸ ٶٳبيك٫بٺ  ،«تحٯي٭ ٸ ثطضؾي ٲٹاٶٕ آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ» (.1397)اثطاټيٱ ٸ زازاٮٻ ثٽٳٷس  ي، ذسيجٻ،ثٹشضجٳٽط
 .تٽطاٴ، قط٦ت ٲٽٷسؾي ٲبٺ زاٶف ُٖطاٴ اٴ ټبي پيف ضٸ،ٲحيٍ ظيؿت ٸ ثحط

 ( 1396ت٣ٹايي، ٲؿٗٹز؛ ثي٥ ٲحٳسي، حؿٵ؛ ظاٮي، ٶبزض ٸ ٦ؿبيي ٲيتطا« .)ضيعي  ټب ٸ ثطٶبٲٻ تحٯي٭ ٲٹاٶٕ ٸ ٖٹاٲ٭ ٲؤثط زض اجطاي َطح
 .1-27، نٟحبت 1، قٳبضٺ 9، زٸضٺ آٲبيف ؾطظٲيٵ، «آٲبيكي اؾتبٴ تٽطاٴ

 ( 1384تٹٞي١، ٞيطٸظ .)تٽطاٴ، ٶكط ٲط٦ع ٲُبٮٗبت ٸ تح٣ي٣بت قٽطؾبظي ٸ ٲٗٳبضي ايطاٴ، چبح اٸ٬.هایص سشصهييآ ، 

 ( 1396تٹ٦ٯي، ٲطتًي؛ آضاٰ، ٲطتًي ٸ ؾٳيطا حٳيسي« .)ثٷسي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ اظ پؿبٲكطٸَٻ تب ثٻ حب٬ تحٯي٭ اٮ٫ٹي ٲٷ٣ُٻ» ،
 .121-85، نٟحبت 1، قٳبضٺ 22، زٸضٺ ٶكطيٻ ثطٶبٲٻ ضيعي ٸ آٲبيف ًٞب

 ( 1397جٟٗطيبٴ، ثبث٥؛ ؾطٸض، ضحيٱ ٸ ضيب ثطٶب« .)تبٴ تٽطاٴ ثب ضٸي٧طز آيٷسٺ ٲس٬ يبثي ٲٹاٶٕ تح١٣ پصيطي َطح ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ اؾ
 .59، قٳبضٺ 16زٸضٺ جسيس، ؾب٬  جٛطاٞيب )ٞهٯٷبٲٻ ثيٵ اٮٳٯٯي اٶجٳٵ جٛطاٞيبي ايطاٴ(،، «پػٸټي

 ( 1389ذٷيٟط، حؿيٵ« .)ؾب٬ زٸٰ، قٳبضٺ زٸٰ، نٟحبت  آٲبيف ؾطظٲيٵ،، «زضآٲسي ثط ٲٟٽٹٰ آٲبيف ؾطظٲيٵ ٸ ٦بضثطزټبي آٴ زض ايطاٴ
5-26. 

  ،ټبي تٹؾٗٻ اي زض ايطاٴ ثب تأ٦يس ثط آٲبيف ثطضؾي تٷ٫ٷبټبي ٸ ٲك٧الت ثطٶبٲٻ(. »1398ٲؿٯٱ ٸ جٹاز يٹؾٟٷس )ضقٷٹٞط، آيت؛ ٖبضٞي
 .4، قٳبضٺ 1، زٸضٺ جٛطاٞيب ٸ ضٸاثٍ اٶؿبٶيؾطظٲيٵ ٸ اضايٻ ضاټجطزټبيي جٽت ثٽجٹز آٴ، 

 زاٶك٫بٺ تٽطاٴ ،طاٴيا ييبيٖٯٹٰ جٛطاٞ فيټٳب ٵياٸٮ ،«ٵيؾطظٲ فيآٲب يقٷبؾ تيآؾ(. »1395) ٱيضح ،ييضيب. 

 ( 1388ظيبضي، ٦طاٲت اٮٻ .)ِيعز: اٶتكبضات زاٶك٫بٺ يعز.ایاصَل ٍ سٍش تشًاهِ سیضی هٌطق ، 

 ټبزي ثط ٦يٟيت ٲحيُي زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيي )ٲُبٮٗٻ ٲٹضزي: قٽطؾتبٴ   اضظيبثي اثطات اجطاي َطح»(. 1395حٳساهلل ) ،ؾجبؾي ٢يساضي
ٶكطيٻ ٖٯٳي  ،«زټؿتبٴ ٞٷسضؾ٥ قٳبٮي ٸ جٷٹة -( )ٲُبٮٗٻ ٲٹضزي: قٽطؾتبٴ ضاٲيبٴزټؿتبٴ ٞٷسضؾ٥ قٳبٮي ٸ جٷٹثي -ضاٲيبٴ

 .151-173پبييع(، نٟحبت ) 57، قٳبضٺ 20زٸضٺ  ،جٛطاٞيب ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي

 ( آؾيت قٷبؾي ثطٶبٲٻ1393ؾطٸض، ضحيٱ ٸ ٲحٳس ٖٯي ذٯيجي .) .اٸٮيٵ ټٳبيف ٲٯي ضٸي٧طزټبي آٲبيف ټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ
 .93قٽطيٹض  27ٸ  26، زاٶك٫بٺ ؾٳٷبٴ، ٵ زض ايطاٴؾطظٲي

 ( 1395ؾطٸض، ضحيٱ ٸ ٲيط ٶجٝ ٲٹؾٹي« .)9، 6قٳبضٺ  ٞهٯٷبٲٻ اٶجٳٵ جٛطاٞيب.، «ٲٹاٶٕ ٸ تٷ٫ٷبټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ. 

  17، زٸضٺ ضيعي ٸ آٲبيف ًٞبثطٶبٲٻ ،«ايطاٴ ثب ضٸي٧طز تٯٟي٣ي اضظيبثي ٲٹاٶٕ ٞطاضٸي َطحٽبي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض(. »1392)ؾٯُبٶي، ٶبنط 
 .63-84(، نٟحبت 3)
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 ٸ ضاټ٧بضټب  ثٽجٹز  طاٴيٲيٵ زض اظآٲبيف ؾطضيعي اضيبثي ٞطايٷس ثطٶبٲٻ(. »1389ي )زټ٧طز يضيٹ ؾيساٲيطٸ  ظاز٪بٴ، ٲحٳسحؿيٵٝيقط
 .100-87 ، نٟحبت4قٳبضٺ  ٶبٲٻ ٖٯٹٰ ٲحيُي،ٞه٭  ،«آٴ

 ( 1395قيٗٻ، اؾٳبٖي٭ .)ِزاٶك٫بٺ ٖٯٱ ٸ نٷٗت ايطاٴ، تٽطاٴ: اٶتكبضات سیضی ضْشیهِای تش هثاًی تشًاهقذه. 

 ،52 قٳبضٺ، 8 ؾب٬ ،ٲجٯٻ ضاټجطز، «تجعيٻ ٸ تحٯي٭ ٲٹاٶٕ آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ(. »1388)ٞطظاٰ پٹض انٛط ٸ  اؾٳبٖي٭ نبٮحي. 

  (. 52)18، ضاټجطز ٻٞهٯٷبٲ. «تحٯيٯي ثط ٲٹاٶٕ ٞطاضٸي آٲبيف ؾطظٲيٵ زض ايطاٴ(. »1388)نبٮحي، اؾٳبٖي٭ ٸ ٞطظاٰ پٹضانٛط ؾٷ٫بچيٵ
 .181-149نٟحبت 

 ( ٲجبٶي ثطٶبٲٻ1377نطاٞي، ٲٟٓط .)ايضيعي ٲٷ٣ُٻزٞتط آٲبيف ٸ ثطٶبٲٻاي، تٽطاٴ: ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻ، ضيعي تٹؾٗٻ ٲٷ٣ُٻ. 

 ٲؿبي٭  يضؾطث ٲبټٷبٲٻ -يٲجٯٻ ا٢تهبز ،«يبٞت٫ي ٸ تٹؾٗٻ يتٗبز٬ ٶٓبٰ قٽط يؾٹ ثٻ يضاټ ٵيؾطظٲ فيآٲب» (.1390) احؿبٴ ،يٗينٷ
 .169-180، نٟحبت 10ٸ  9  يټبقٳبضٺ ،يا٢تهبز يټببؾتيٸ ؾ

 ټبي تٹؾٗٻ قٷبؾي تح١٣ آٴ زض ثطٶبٲٻٸا٦بٸي ٲٟٽٹٰ آٲبيف ؾطظٲيٵ ٸ آؾيت» (.1397)ظټطٺ؛ ٦طيٳي آضاٰ ٸ ضاٲيٵ قطيٟي ، ٞٷي
 (.13) 2 ،، ٲٗٳبضي ٸ قٽطؾبظيټبي ٖٯٹٰ جٛطاٞيبييٞهٯٷبٲٻ پػٸټف ،«٦كٹض

 65، قٳبضٺ 22زٸضٺ  ،ٖٯٳي جٛطاٞيب ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ٶكطيٻ، «ؾٷجف ْطٞيت ثطز اجتٳبٖي ٪طزق٫طي زض ٦ٯيجط»(. 1397) ًٟ٭اثٹاٮ ،٢ٷجطي 
 .243-265(، نٟحبت عييپب) 65 يبپيقٳبضٺ پ -

 زٸضٺ ، ٻ ضيعيٶكطيٻ ٖٯٳي جٛطاٞيب ٸ ثطٶبٲ ، «اضظيبثي قٽط تجطيع اظ ٲٷٓط قبذم ټبي قٽط ٲُٯٹة ؾبٮٳٷساٴ»(. 1398اثٹاٮًٟ٭ ) ،٢ٷجطي
 .219-244(، نٟحبت تبثؿتبٴ) 68، قٳبضٺ 23زٸضٺ  :ٸ قٳبضٺ

 ( ٦1393طيٱ ظازٺ، حؿيٵ؛ ٶي٧جٹ، ٲحٳسضيب؛ نسضٲٹؾٹي، ٲيطؾتبض ٸ حؿيٵ ٦ٹټؿتبٶي« .)ي ٖٹاٲ٭ ٲؤثط زض ايجبز ٞطنت ټبي قٷبؾبي
، 25، زٸضٺ جٛطاٞيب ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ٲحيُي، «(٦SMEبضآٞطيٷي زض ثرف ٪طزق٫طي ٶٹاحي ضٸؾتبيي ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲس٬ ٲٗبزالت ؾبذتبضي)

 .290-269، نٟحبت 2قٳبضٺ 

 پيكٷٽبزاتي اجطايي  يٻ٪صقتٻ ٸ اضاآٲبيف ؾطظٲيٵ ٞطاٶؿٻ زض ٶيٱ ٢طٴ  تحٹالت ٦الٴتحٯيٯي ثط ؾيط (. »1388) ٲحٳٹزي، ؾيسٲحٳس
 .180-141(، نٟحبت 1)1، آٲبيف ؾطظٲيٵ. «جٽت ثٽجٹز ٸيٗيت آٲبيف ؾطظٲيٵ ايطاٴ

 ( 1387ٲرسٸٰ، ٲجيس .)تٽطاٴ: ٲٹؾؿٻ اٶتكبضات ٸ چبح زاٶك٫بٺ تٽطاٴ.ضالَدُ آهایص سشصهيي ، 

 ٸ ثطٶبٲٻ ضيعيزٞتطآٲبيف ٸ تٹؾٗٻ پبيساض ؾبظٲبٴ ٲسيطيت (. 1394) ٲُبٮٗبت آٲبيف ؾطظٲيٵ. 

 45-68، نٟحبت 72 ٲسيطيت قٽطي، قٳبضٺ  ،«آهایص سشصهيي(. »1389) ٸضزي ٶػاز، ٞطيسٸٴ ٸ حؿيٵ آقتيبٶي. 

 ايطاٴ قٽطټبي ٻؾبذت ثط آضايف ًٞبيي ـ ٲ٧بٶي ٸ تٹؾٗتأثيط ٶٓبٰ ؾيبؾي ت٥(. »1392) ٸيؿي، ټبزي ٸ ٲٽٳبٶسٸؾت، ذسيجٻ» ،
 .229-204(، نٟحبت 2)9، غئٹپٯيتي٥ ٞهٯٷبٲٻ
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