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 چکیسُ

ٞب ثفاي ثفٚق تفيٗ ٔىبٖـٚ٘ؽ ٚ اق وٛي ؼيٍف ٔٙبوتٞبي تٛوقة اختٕبفي، التّبؼي ٚ فضبيي ثٝ ٌٕبـ ٔيٌٟفٞب اق يه وٛ ثٝ فٙٛاٖ وبٖ٘ٛ
افتؽ ٚ يىي اق ٚؽبيف فٞب اتفبق ٔيثبٌٙؽ. ِؿا، ٔؾبٞف اِّي تٛوقٝ ٚ ؼوت آٚـؼٞبي افٓ اق ٔٙفي ٚ ٔثجت آٖ، فٕؽتب ؼـ ٌٟٔىبئُ ٚ ٍٔىالت ٔي

٘ٛآٚـي پمًٚٞ ضبضف اوتفبؼٜ اق ٕٞٝ  وبِجؽي اوت.-ٞبي التّبؼي، ٔطيغي ٚ ثٝ ٚيمٜ فضبييخٛأـ أفٚقي، غّك ٌٟفٞب ٚ ٔطالت پبيؽاـ ؼـ قٔيٙٝ
ٞؽف ٌبٖ ِٛـت ٍ٘ففتٝ اوت. اي ثفاي ٌٟف ٌفٞبي تٛوقٝ ثٝ ِٛـت تٛأبٖ خٟت ٌٙبوبيي ٚ تؽليك ٚضـ ٔٛخٛؼ اوت وٝ ؼـ ٞير ٔغبِقٌٝبغُ

٘ؾف  . پمًٚٞ ضبضف اقثبٌؽ ئٌٟفي  ٔطالت أٙيتيٚ  ياختٕبف ي،ىتيق ي،التّبؼ پبيؽاـي وبِجؽي، وغص تطّيُ ٚ وٙدًاق پمًٚٞ ضبضف 
 ٌفٌبٖ اوت.ٌٟف ٔٙغمٝ وٝ اففاؼ وبوٗ ؼـ  ي يٝخبٔقٝ آٔبـي پمًٚٞ ٌبُٔ وّ .ثبٌؽ يٞؽف، وبـثفؼي ثٛؼٜ ٚ ـٚي ثفـوي آٖ تِٛيفي تطّيّي ٔ

٘فف ثفآٚـؼ ٌفؼيؽ. ثفاي تقييٗ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  384اوتفبؼٜ ٌؽ ٚ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛـؼ ٔغبِقٝ،  وٛوفاٖ ففَٔٛ اق ٕ٘ٛ٘ٝ ضدٓ ٔطبوجٝ ثفايؼـ تطميك ضبضف 
 پبيؽاـي ٚضقيت ٞب ؼـ ثٟتفيٗ ٘ىجت ثٝ وبيف ٔطّٝ ٌفٌبٖ خؽيؽ ي ٔطّٝؼٞؽ ٘تبيح تطميك ٍ٘بٖ ٔي ٔطالت اق ـٚي ا٘تىبة ٔتٙبوت اوتفبؼٜ ٌفؼيؽ.

خٛاؼيٝ، ، وٛيويبٍٟ٘فوٛيٌفاٖ، ٔطّٝ وفپيف ٚ ؼثبغبٖ،آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ، ٔطّٝ ٔيػسٝ يٞب ٔطّٝ ٚ آٖ ٔطّٝ وٛي غيبْ لفاـ ؼاـؼ اق ثقؽ  ،لفاـ ؼاـؼ
ؼـ ٌٟف ٌفٌبٖ  يا پبيؽاـي ٔطّٝؼـ وغص  قيبؼي يا٘ؽ. فالٜٚ ثف ايٗ ٘بثفاثف ٘ؾف پبيؽاـي ٔطّي لفاـٌففتٝ ثقؽي اق يٞب ؼـ ـتجٝ ٔطّٝ ثٛيٝ، ضبفؼوٛي

ٌٛؼ. ٘تبيح ايٗ پمًٚٞ ثفاي ٌٟفؼاـي ٌفٌبٖ ٚ ٌٛـاي ٌٟف ٚ اؼاـٜ ـاٜ ٚ ٌٟفوبقي خٟت ٔؽغّٝ خٟت ثبقآففيٙي ٚ اـائٝ غؽٔبت  ئٍبٞؽٜ ٔ
 تٛا٘ؽ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌيفؼ. تف ثٝ ٌٟفٚ٘ؽاٖ ٔئٙبوت
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 هقسهِ

تٛوقة وفيـ ٌٟفي اق خّٕٝ ففايٙؽٞبيي اوت وٝ ؼـ زٙؽ ؼٞة ٔقبِف اق اثقبؼ ٔػتّف اختٕبفي، التّبؼي، ففٍٞٙي، ويبوي، ٔطيغي 
ثيٙي  پيً ؼـِؽ ٔفؼْ خٟبٖ ؼـ ٌٟفٞب وبوٗ ٞىتٙؽ ٚ 54وبقٔبٖ ُّٔ افالْ وفؼ وٝ ٚ غيفٜ ق٘ؽٌي ثٍف ـا تطت تأثيف لفاـ ؼاؼٜ اوت. 

 يٞبٝ ي٘ؾف ؼـ ٔطّٝ ٔىىٛ٘ي (.Saniroychansyah et al,2016:169ٌٛ٘ؽ ) ؼـِؽ خٕقيت ؼـ ٌٟفٞب وبوٗ ٔي 70، 2050فؼ تب وبَ و
 ثقؽٞبي ٚ ـفبٞي ٚ ثٟؽاٌتي ا٘ىب٘ي، ٔؽيفيتي، ٔىبئُ ٚ اختٕبفي ٔب٘ٙؽ ـٚاثظ ٌٟفي ٔػتّف التٍٔى ضُ ثفاي ٚ لفاـٌففتٝ ٔطٛـ خؽيؽ

ٕٞب٘ٙؽ ثىيبـي اق ٌٟفٞبي ثكـي  ٌفٌبٌٖٟف  .(.59: 1393)ٌٕيفا٘ي ٚ ٔضغفقاؼٜ،اوت ٌؽٜ اوتمجبَ وجه ايٗ اق ٌػّيتي، ٚ ٔقٙبيي
 ٚخٛؼ ـوؽ. ثب خّٕٝ ٘بپبيؽاـي تٛوقٝ ٔٛاخٝ اوت ٚ ايٗ ٔىئّٝ ؼـ وغص ثفغي اق ٔطالت ثٝ ثبالتفيٗ ضؽ ٔي وٍٛـ ثب ٔىبئُ ٔتقؽؼي اق

ـيكي فضبيي خبيٍبٞي ٘ؽاـ٘ؽ. ايٗ ٔىئّٝ ثٝ  ٚ٘ؽ، ِٚي ؼـ ٘ؾبْ ـوٕي ثف٘بٔٝـ ٞبي اِّي ق٘ؽٌي ٌٟفي ثٝ ٌٕبـ ٔي ٔطالت، ٞىتٝ يٙىٝا
تفيٗ وَّٛ ؼـ وبِجؽ ٌٟف، اق پيٛ٘ؽ ٚ ا٘ىدبْ فٙبِف ففٍٞٙي،  فٙٛاٖ ضيبتي ٔطّٝ ثٝ .ٞب، ٔٙتٟي ٌؽٜ اوت تٍؽيؽ ٘بپبيؽاـي تٛوقٝ ؼـ آٖ

ثٝ فّٙف پؿيفي ٚ لبثّيت ق٘ؽٌي اختٕبفي ؼـ آٖ ثب پفؼاغتٗ  اختٕبفي، التّبؼي، ٔؿٞجي ٚ ٔطيغي ٞٛيت يبفتٝ وٝ ؼـ اوثف ٔٛالـ تٛخٝ
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 يه ٌٟفي ٔفْٟٛ ـيكيثف٘بٔٝ قٔيٙٝ ؼـ (.59: 1391ويب٘ي ٚ ٕٞىبـاٖ،) فؼيٌ ٔطؽٚؼ ثٝ فٛأُ التّبؼي ٚ ٔطيغي ٔٛـؼ غفّت لفاـ ٔي
 ٚ اعالفبت فٙبٚـي عفيك اق تب ٌٛؼٔي تقفيف اوتفاتميه ٞبيخٟت ثٝ ٚاثىتٝ ايؽئِٛٛليىي ثقؽ يه فٙٛاٖ ثٝ اغّت ٌٕٞٛٙؽ پبيؽاـ ٌٟف

 وغٛش ٕٞٝ ؼـ ؼِٚتٕفؼاٖ ٌٟفي(. Cugurullo,2017:2ٌٛؼ ) پيؽا ا٘ىب٘ي خٛأـ ٚ لّٕفٚٞب ثيٗ غٛثي ـفتبـي تقبؼَ تغييفات ٚ اـتجبعبت
 ايدبؼ ٚ ٌٟفٚ٘ؽاٖ يثفا ق٘ؽٌي ثٟتف التّبؼي،ويفيت پبيؽاـ، ـٌؽ تٛوقٝ اق آٖ ٞؽف وٝ غبَ ٞبيثف٘بٔٝ ٚ ٞبويبوت تؽٚيٗ ثب اوٖٙٛ
تٛوقٝ  اي يٍٝوّ يٞب (. أفٚقٜ ٌٟفوبقي ثب تجقيت اق ٔؽAbis,2016:140َٞىتٙؽ) ٌٕٞٛٙؽي ٚ پبيؽاـي ٔفْٟٛ اوت، پؿيفاي ٌبؼي

تٟٙب ٌفايظ ٘بپبيؽاـي ـا ؼـ ٌٟفٞب پؽيؽ آٚـؼٜ، ثّىٝ  اوت، ٘ٝ افتٙب يٌٟفي )فٕؽتب ٔتدؽؼ( وٝ ٘ىجت ثٝ ٌفايظ ٚ غِّٛيبت ثٛٔي ث
 والْ يه، قيفوبغتي ٚ التّبؼي ٚ ؼـ ٔطيغي يىتاـي ٔٙبعك اعفاف ـا ٘يك ثٝ ؼ٘جبَ ؼاٌتٝ اوت ٚ ايٗ پؽيؽٜ ثف ؼأٙٝ ٍٔىالت ق٘بپبيؽ

ؼـ ٔٛاخٟٝ ثب ـٌؽ  (.45: 1392ٔفِِٛي ٚ ٕٞىبـاٖ،ـٚثفٚ وفؼٜ اوت ) اي يؽٜ٘بپبيؽاـي ٌٟفٞب افكٚؼٜ ٚ ٔؽيفيت ٌٟفي ـا ثب ٍٔىالت فؽ
تفيٗ ـٚيىفؼٞبي  يٙب٘ٝ تٛوقٝ ٌٟفي ٞىتٙؽ وٝ اق ٟٔٓث ٚالـٞبي  ضُ ـيكي ثٝ ؼ٘جبَ ـاٜ فؼٞبي ٔػتّف ثف٘بٔٝآففيٗ ٌٟفٞب، ـٚيى ٍٔىُ

ي ثٝ پبيؽاـي خبٔقٝ، ثبيؽ ثٝ وغٛش پبييٗ ثيٍتف بثي ؼوتوٝ ثفاي  ي ٌٟفي اوت. ؼـضبِيٞب ثبفتآٖ، ـٚيىفؼ تٛوقٝ پبيؽاـ ؼـ ٔطالت ٚ 
 ٗيپفؼاغتٗ ثٝ زٙ يٚ الؽأبت ٕٞبًٞٙ ٌؽٜ ثفا ىپبـزٝيضُ ٔٙدف ثٝ فؽْ ٚخٛؼ ـاٜ يٌٟف يؽاـيؼـن ٘بوبقٌبـ اق پب ٗياتٛخٝ ٌٛؼ. 

 :Kaur & Garg, 2019) وٙؽ ئ يـا ضفٚـ ئٙبعك ٌٟف ٙٝيؼـ قٔ يؽاـيـٚ ضفٚـت ؼـن خبٔـ اق پب ٗياق ا ٌٛؼ، ئ يا ؽٜيسئىئّٝ پ

خٟب٘ي ثٝ ؼوت آٚـؼٜ اوت، ايٗ ؼـ ضبِي اوت وٝ ؼـ ايفاٖ ايٗ  وٝ پبيؽاـي ٌٟفي تٛخٝ ثىيبـي ؼـ ٌىتفٜ ؼٞؽ يتدفثٝ ٍ٘بٖ ٔ (.148
وغص ق٘ؽٌي ؼـ ٌٟفٞب ـا ٍ٘بٖ ؼٞؽ؛ ِٚي ؼـ  تٛا٘ؽ يعٛـ خبٔـ ٔٛـؼتٛخٝ ٚ ثبقٍ٘في لفاـ ٍ٘ففتٝ اوت. ٔيكاٖ پبيؽاـي ٌٟفي ٔ ٔٛضٛؿ ثٝ

ٍ٘ؽٜ اوت.  يٙي ؼـ غَّٛ پبيؽاـي ا٘دبْٔق يكيـ ٚ ثفاي ٌٟفٞبي وٛزه ثف٘بٔٝ ثبٌؽ يٞب ثٝ ٌٟفٞبي والٖ ٔ وٍٛـ ٔب ثيٍتف تٛخٝ
 يٞب ٌٟف ٌفٌبٖ ٚ ٔمبيىٝ پبيؽاـي ٔطالت ٚالـ ؼـ ثبفت يٞب پبيؽاـي ٔطّٝ يٞب ٚ ثقؽٞب ، ؼـ ايٗ تطميك ثٝ اـائٝ ٚ وٙدً ٔؤِفٝـٚ يٗاقا

 ثبٌؽ وٝايٗ ٔي ايٗ پمًٚٞؼـ  ٞبي ٘ٛآٚـييىي ؼيٍف اق خٙجٝ ٌؽٜ اوت. لؽيٓ، ٔيب٘ي ٚ خؽيؽ پفؼاغتٝ يٞب ٌٛ٘بٌٖٛ ٌٟفي اقخّٕٝ ثبفت
 ٌؽٜ اوت. پبيؽاـي ٚ يبفتٗ فٛأُ ٔؤثف ؼـ تٛوقٝ ٔطالت ؼـ ايٗ ٌٟف پفؼاغتٝ ئطالت ٌٟف ٌفٌبٖ اق ٔٙؾف ثقؽٞب ٌٙبوي يتثٝ آو

 هببًی ًظری

 ٚ پؿيفٔميبن بـ،وبقٌ ـاٜ يه اق غٛؼ ٌٟفٚ٘ؽاٖ ق٘ؽٌي ويفيت اـتمبء عفيك ٞب ـا اقآٖ تٛأٖي وٝ اوت اٞؽافي ؼاـاي پبيؽاـ يه ٌٟف
. ثػٍؽٔي ثٟجٛؼ ـا غٛؼ ٌٟفٚ٘ؽاٖ اختٕبفي، ثٟكيىتي غؽٔبت ثٝ ؼوتفوي اق اعٕيٙبٖ ثب التّبؼي ـٌؽ آٚـؼ. تضٕيٗ ثؽوت ؼوتفن ؼـ

 ٔب٘ٙؽ اوبوي ٞبيقيفوبغت ٚ غؽٔبت ثٝ ٔؤثف غؽٔبت اـائٝ اق اعٕيٙبٖ تٛوقٝ، ثفاي پبيؽاـ ٚ قيىت ٔطيظ ثب وبقٌبـ ـٚيىفؼ يه ايدبؼ
 تضٕيٗ ثفاي ٔطّي ٔؽيفيت ٚ ٘ؾبـتي ٔؤثف ٔىب٘يىٓ وفؼٖ ففاٞٓ ٚ غؽٔبت وبيف ٚ ؼٚـ ـاٜ اق فٕٛٔي، آثفوب٘ي، اـتجبط ٘مُ ٚ ضُٕ

 (. Dhingra,2016:549فبؼال٘ٝ اوت) ٞبيويبوت

ٞبي غُٔجب٘ي ٘ؾفي ثف اوبن ٔغبِقٝ اؼثيبت ٘ؾفي ٚ تئٛـي اق ٔٙبثـ ٔٛثك افٓ اق وتت، ٔمبالت ٚ ٍ٘فيبت خٟت اوتػفاج ٌب
ٞب ٔطمميٗ ؼـ وفاوف خٟبٖ تٛوقٝ پبيؽاـ ـا ثٝ فٙٛاٖ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔقبِف ثفاي پفؼاغتٗ ثٝ زبًِپبيؽاـي ٔٙغجك ثف ٌفايظ ثٛٔي اوت. 

تٛوقٝ پبيؽاـ ؼـ  (Yigitcanlar & Teriman, 2015, p. 341). وٙؽ ثيٙؽ ٚ ففِتي ثفاي ايدبؼ يه آيٙؽٜ ٌٟفي غٛة ففاٞٓ ٔئي
ٞؽف تٛوقٝ پبيؽاـ ثٝ عٛـ غالِٝ ثفآٚـؼٜ وفؼٖ ٘يبقٞبي ٘ىُ ضبضف ثؽٖٚ آويت  .(Kim, 2010, p. 14) ٌىُ ٌففت 1972وبَ 

تٛوقٝ پبيؽاـ ايٗ لبثّيت ـا ؼاٌتٝ اوت وٝ ؼـ ـاوتبي ضُ  (Crowther et al, 2018, p. 24). ثبٌؽ ٞبي آيٙؽٜ ٔيـوب٘ؽٖ ٘يبقٞبي ٘ىُ
ؽاـ لبؼـ ثٝ ٔمبثّٝ ثب ٔٛضٛفبت فّف ضبضف ـا ؼاٌتٝ اوت؛ ٕٞسٙيٗ فاللٝ قيبؼي ثٝ ٍٔىالت ٌٟفي ثفآيؽ؛ ٚ يب ثٝ فجبـتي تٛوقٝ پبي

وبَ پيً تقفيف ٌؽٜ  30.  پبيؽاـي اِٚيٗ ثبـ ثيً اق (Kim, 2010, p. 11 -12)زٍٍٛ٘ي ايدبؼ ٌٟفٞب ٚ خٛأـ پبيؽاـ ؼاٌتٝ اوت 
ٞبي اغيف تبثيف ٌؿاـ ٞبي ٌٟفي ؼـ وبَـيكي ٚ ويبوتبٔٝاي ؼـ ثف٘اوت. تٛوقٝ پبيؽاـ يه اِغالش ٌىتفؼٜ اوت وٝ ثٝ عٛـ فكايٙؽٜ

  .(Dempsey et al, 2011, p. 290)ثٛؼٜ اوت 

 ٞب آٖي ثفاي ثٟجٛؼ فضبي وبِجؽي ٚ اختٕبفي كيـ ثف٘بٔٝي ٌٟفي ٚ ٞب ثبفت ٞب ٔطّٝي اغيف، تٛخٝ ثٝ ٍٔىالت ٚ ٔقضالت ٞب وبَؼـ 
 ٞبي ٔطّٝ پبيؽاـي وغص ( ؼـ پمٍٚٞي تطت فٙٛاٖ اـقيبثي1397پبٌبقاؼٜ )ٚ  ففٓ ٘ؾاوت.  لفاـٌففتٝي ٌٟفٞب ٞب يكيـ ثف٘بٔٝؼـ ِؽـ 
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 ؼـ پبيؽاـي ٔقيبـٞبي اق ٘ؾف ٞؽف ٞبي وٝ ٔطّٝ ا٘ؽ ؽٜيـوثٝ ايٗ ٘تيدٝ  (اـؼثيُ ٌٟف: ٔٛـؼي ٔغبِقة) پيفاٌٟفي ٘ٛاضي ؼـ ٔىىٛ٘ي
 ٚ تأثيف ثيٍتفيٗ اختٕبفي ٚ التّبؼي ٔقيبـٞبي. ٌؿاـ٘ؽ ٔي يفتأث ٞب ٔطّٝ پبيؽاـي ؼـ ففؼي ٞبي ٚيمٌي ٚ ؼاـ٘ؽ لفاـ ٘بپبيؽاـي ٚضقيت

 ٞبي ٔطّٝ ثيٗ ٘بپبيؽاـيثبٚخٛؼ  ٘يك ٞب ٔطّٝ ثٙؽي ـتجٝ اق ٘ؾف. ؼاؼ٘ؽ ٍ٘بٖ ٔطّٝ پبيؽاـي ؼـ ـا تأثيف وٕتفيٗ ٔطيغي قيىت ٔقيبـٞبي
 ٞبي ٔطّٝ ٘بپبيؽاـي ؼاليُ تفيٗ ٟٔٓ اق. اوت ٔٙبوجي ٘ىجتبً پبيؽاـي ؼاـاي وّػٛـاٖ ٔطّة ٚيمٜ ثٝ ٞب ٔطّٝ وبيف ثٝ ٘ىجت يبق٘ ٔطّة ٞؽف،

ي تطت فٙٛاٖ ا ٔمبِٝ( ؼـ 1397ٕٞىبـاٖ )ثفقٌف ٚ  .ٞبوت ٔطّٝ ايٗ ثفاي غؽٔبت ٚ أىب٘بت تأٔيٗ ثٝ ٌٟفي ٔؽيفاٖ تٛخٟي وٓ يبؼٌؽٜ
ٍٟٔؽ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ  ٌٟف يبقؼٜ ٝٔٙغم ؼٚ ٘بضيٝ ٔٛـؼي ٔغبِقٝ ٔطالت، اختٕبفي ٌٛـاي ثف تأويؽ ثب ٌٟفي ٞبي ٔطّٝ پبيؽاـي تطّيُ

 ثٝ تٛخٝ ثب 0.000 ؼاـي ٔقٙي وغص ٚ 0.403 ٕٞجىتٍي ضفيت ثب اختٕبفي پبيؽاـي ٚ ٔطالت اختٕبفي ٌٛـاي فّٕىفؼ ثيٗ وٝ ا٘ؽ ؽٜيـو
 ؼـ ٚ 0.032 ٕٞجىتٍي ضفيت ثب التّبؼي پبيؽاـي ٚ ٔطالت اختٕبفي ٌٛـاي فّٕىفؼ ثيٗ ٔىتميٓ، ـاثغٝ ٕٞجىتٍي ضفيت ثٛؼٖ ٔثجت
 ٚ -0.067 ٕٞجىتٍي ضفيت ثب ٌٙبغتي ثْٛ پبيؽاـي ثب ٔطالت اختٕبفي ٌٛـاي فّٕىفؼ ثيٗ ٕٞجىتٍي، فؽْ 0.615 ؼاـي ٔقٙي وغص
 ٕٞجىتٍي ضفيت ثب ٔطّٝ ففٍٞٙي پبيؽاـي ٚ ٔطالت اختٕبفي ٌٛـاي فّٕىفؼ ثب ـاثغٝ ؼـ ٚ ٕٞجىتٍي فؽْ ٘يك 0.291 ؼاـي ٔقٙي وغص

 اق ضبُِ ٘تبيح ؼـٔدٕٛؿ،. ؼاـؼ ٚخٛؼ ٔىتميٓ ـاثغٝ ٕٞجىتٍي ضفيت فؽؼ ثٛؼٖ ٔثجت ثٝ تٛخٝ ثب ٚ 0.001 ؼاـي ٔقٙي وغص ٚ 0.216
ٌٞٛيبـ  .ؼاـؼ ٔٛـؼٔغبِقٝ ٔطؽٚؼٜ ٔطالت پبيؽاـي ؼـ ٔطالت اختٕبفي ٌٛـاي ٘ىجي ٔٛفميت اق ٍ٘بٖ پمًٚٞ، ٞبي يبفتٝ تطّيُ

 (پيفاٍٟ٘ف ٌٟف يٞب : ٔطّٝٔٛـؼي ٔغبِقة) ٔفقي ٌٟفٞبي ؼـٞب  ٔطّٝ پبيؽاـي ٚضقيت ( ؼـ پمٍٚٞي تطت فٙٛاٖ اـقيبثي1396) يفيٌٚف
پبيؽاـ ٚ  يتٌٟفؼاـي( ؼـ ٚضق يٞبٗ ئطّٝ )آقاؼي، ثبقاـزٝ ٚ قٔ 3تٛوقٝ پبيؽاـ،  يٞب ٝ ِطبػ ٌبغُوٝ ث ا٘ؽ ؽٜيـوثٝ ايٗ ٘تيدٝ 

خبؼٜ وفؼٌت، ثبقاـ ويٍبـاٖ، وٕفثٙؽي خؽيؽ، وٟٙٝ ٔطّٝ )وبضّي، وٕفثٙؽي،  9)آقاؼٌبٖ، ٚ ففٔب٘ؽاـي( ؼـ وغص ٘يٕٝ پبيؽاـ ٚ  يٞب ٔطّٝ
 پبيؽاـي ( ؼـ تطميمي تطت فٙٛاٖ اـقيبثي1396ٕٞىبـاٖ )ٌٕبفي ٚ  .( ؼـ ٚضقيت ٘بپبيؽاـ لفاـ ؼاـ٘ؽآثبؼٗ يغب٘ٝ، پبؼاي، ففٍٞٙيبٖ ٚ ٌ

ثٝ ايٗ ٘تيدٝ  (تٟفاٖ ٌٟفؼاـي 6 ٔٙغمٝ ٞبي ٔطّٝ)ٔٛـؼٔغبِقٝ:  ٔقيبـٜ زٙؽ ٌيفي يٓتّٕ ٞبي ـٚي اق اوتفبؼٜ ثب ٌٟفي يٞب ٔطّٝ
 ٘بپبيؽاـتفيٗفٙٛاٖ  ثٝ 1/ 00 ٔمؽاـ ثب فبعٕي ٔطّٝ ٚ ٔطّٝ يؽاـتفيٗفٙٛاٖ پب ثٝ 00/0 ٔمؽاـ ثب وبفي ٚ آـلا٘تيٗ ا٘ؽ وٝ ٔطّٝ يبفتٝ ؼوت

 لفاـ 6 ٔٙغمٝ فؼاـيٌٟ ٌؿاـي يبوتو اِٚٛيت ؼـ ٘بپبيؽاـ يٞب ٔطّٝ ؼـ يا ٔطّٝ تٛوقٝ يكيـ ثف٘بٔٝ اوت ضفٚـي ثٙبثفايٗ. ٔطّٝ اوت
اـقيبثي پبيؽاـي ٔطّٝ: اـقيبثي تٛوقٝ پبيؽاـ ٔىىٗ ؼـ يه وٍٛـ "ي ثب فٙٛاٖ ا ٔمبِٝؼـ  (2015ٕٞىبـاٖ ) 1يٍيتىبّ٘فٚ .ٌيفؼ

ثفـوي تٛوقٝ،  ؼـ يه وٍٛـ ؼـضبَـا  ٌؽٜ يكيـ ثف٘بٔٝ ٞبي يٍففتٚ پ ثٙؽي يٓثػً، تمى يفوٝ ٘ٛؿ تٛوقٝ ٔػتّف، ق ،"تٛوقٝ ؼـضبَ
لّٕؽاؼ ٕ٘ٛؼٜ وٝ ؼاـاي تٛاٖ ثبِمٜٛ ثفاي تِٛيؽ وغٛش ثبالتفي اق ٘تبيح پبيؽاـي اوت ٚ ثف ٘يبق تٛوقٝ ـا ٔطٛـ  "ٔطّٝ"غبِقٝ ايٗ ٔ .وٙؽ ئ

( ؼـ تطميمي ثب فٙٛاٖ 2014)2اوتٛئٗ يؽ ؼاـؼ.تأويفي ٌٟف پبيؽاـ ٌ ٌىُؼـ ؼوتيبثي ثٝ ٔطّٝ پبيؽاـ ٚ  ٔؤثفـٚ٘ؽ  ي خٕقي ٚ يهٞب تاليثٝ 
وٝ ثٝ ثفـوي  "ي ٌٟفي ٚ ثٟجٛؼ ٌفايظ ق٘ؽٌي ؼـ وٍٛـ ّٞٙؽثبقوبقٞبي ٟٔٓ ؼـ  اي ثب اٌبـٜ ثٝ زبًِ ي تٛوقٝ پبيؽاـ ٔطّٝٞب ٚيمٌي"

ٞبي ثبقوبقي ٌٟفي ثب ـٚي تِٛيفي ٚ تطّيّي پفؼاغتٝ اوت. ٘تبيح ضبُِ اق ثفـوي ضبوي اق آٖ  وبغتبـ اختٕبفي ٚ التّبؼي ؼـ ثف٘بٔٝ
ي ٔطفْٚ ؼـ ؼاغُ ٘ٛاضي ٞب ٌفٜٚٞبي ٚ اختٙبة اق عفؼ ٚ خبثدبيي  ي٘بثفاثفي اق ٔىبئُ ٟٔٓ ؼـ وبًٞ اوت وٝ تغييف ؼـ ثبفت اختٕبف

االيبْ ٔطالت ٌٟفي ٘مٍي اوبوي ؼـ تٛوقٝ ٌٟف ؼاٌتٝ ٚ ؼـ ثىيبـي اق ٔٛاـؼ ثفغي اق ٔطالت ٌٟفي لؽـت  يٓلؽاق  ثبٌؽ. ئٌٟفي 
ؼـ وٍٛـٞبي  يمٜٚ ٘بپبيؽاـي تٛوقٝ ٌٟفي )ثٝ يٞب ٙٝييىي اق قٔ (.78: 1397)ٞبٌٕي، اؼاـٜ يه ٌٟف ـا ؼـ ؼوت ؼاٌتٝ اوت

ٌبُٔ ؼوتفوي  فٕؽتبً. ايٗ ٌيٜٛ اق وىٛ٘ت وٝ اق وىٛ٘ت ثب ٍٔىالت ضبؼ ٔٛوْٛ ثٝ اوىبٖ غيفـوٕي اوت يا تٛوقٝ( ٌٛ٘ٝ ؼـضبَ
، اقؼضبْ خٕقيت ٚ ٚضقيت ٔىىٛ٘ي ، ويفيت وبغتبـي ضقيف ٔىىٗٞب فوبغتيق٘بوبفي ثٝ آة وبِٓ، ؼوتفوي ٘بوبفي ثٝ فبضالة ٚ وبيف 

ؼـ ضبَ ٌىتفي فكايٙؽٜ ثٛؼٜ ٚ ٘يبقٔٙؽ اتػبؾ تؽاثيف ٚيمٜ ثفاي وبٔب٘ؽٞي  (Corburan & Sverdlik, 2019: 155) ثبٌٙؽ ئ٘بأٗ 
ثقبؼ ٚ ِكْٚ تٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ا 1980ٌؽٖ تٛوقٝ پبيؽاـ ٌٟفي ؼـ ؼٞٝ  ٚضقيت وٙٛ٘ي ٚ خٌّٛيفي اق ٌىتفي آٖ ؼـ آيٙؽٜ اوت. ثب ٔغفش

غيفـوٕي ٚاـؼ  يٞب تٛوقٝ پبيؽاـ ٌٟفي، ٍٔىُ وىٛ٘تٍبٜ يٞبٝ يفٙٛاٖ پب ، التّبؼي ٚ اختٕبفي( ثٝٔطيغي يىتٚخٛؼي ٌٟف )افٓ اق ق
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ؼـ  (.89: 1397ضجيجي ٚ ٕٞىبـاٖ،ٌٛؼ ) يٞب ٔ وىٛ٘تٍبٜ ٌٛ٘ٝ يٗفبق ٔغبِقبتي خؽيؽي ٌؽ وٝ ثيٍتف ٔفثٛط ثٝ اـقيبثي وغص پبيؽاـي ؼـ ا
 يخب ٚ اضؽاث ثفاي ؼيٍفاٖ( ثٝ يكيـ ٌٟفي ٘ٛيٗ )عفاضي، ثف٘بٔٝ يٞب ٌٟفي ٔقبِف ٚ خبيٍكيٙي ثبفت يٞب ؼـ ثبفت بٞ يپي ؼٌفٌٛ٘

لؽيٕي وٝ ؼـ أتؽاؼ  يٞب ٔطّٝ يفيٌ ٌٟفي اق إٞيت ثباليي ثفغٛـؼاـ ٌؽٜ اوت. تٛاِي ٌىُ يٞب ٌٟفي پيٍيٗ، ٘مً ٔطّٝ ٞبي يظٔط
ٔٙؽ  ففؼي ٚ خٕقي وبوٙيٗ اق وبـثفؼ القْ ثٟفٜ يٞب ثٝ غٛاوتٝ ييٌٛ طٛي ثٛؼٜ اوت وٝ ؼـ پبوععٛال٘ي ِٛـت ٌففتٝ ثٛؼ٘ؽ، ثٝ ٘ يا ؼٚـٜ

عٛـ ٚيمٜ،  ٞب ثٝ ٚ ؼـ ٔطّٝ يعٛـوّ ٚ اختٕبفي ٌٟفٞب ثٝ ٔطيغي يىتتطَٛ ؼـ فٛأُ التّبؼي، وبِجؽي، ق ـوؽ يثبٌٙؽ، ِٚي ثٝ ٘ؾف ٔ
 فٙٛاٖ ثٝ ٌٟفي يٞب ٔطّٝ (.55: 1393وبوٙيٗ ؼاٌتٝ اوت )يٛوفي،  يٞب ٛاوتٝثٝ غ ييٌٛ ٞب ؼـ پبوع آٖ يياثفات ٔٙفي ثىيبـي ثف وبـا

 التّبؼ ،يا ٔطّٝ ٞٛيت يفيٌ ٌىُ وٝ يا ٌٛ٘ٝ ثٝ ،وٙٙؽ ئ ايفب اوبوي ٘مٍي ٌٟفي پبيؽاـي ؼـ ٌٟف، فضبيي وبقٔبٖ ٚاضؽ ٗيتف وٛزه

، يىيو يٚ اوتبؼ بي٘ ي)تٛوّ بثؽي ئ اـتجبط ٌٟفي يٞب طّٝٔ يؽاـيثب پب اختٕبفي، ـٚاثظ تطىيٓ ٚ وبِجؽي ٚ فضبيي تٛوقٝ ايٕٙي، ٔطّي،
 تفويت فّٕىفؼٞبي ٚ ٔٙؽ تيٞٛ فضبيي يب وبـوفؼي يٞب ِجٝ ؼاـاي وٝ ٌٛؼ ئ تقفيف ٌٟف اق ثػٍيفٙٛاٖ  ثٝ ٌٟفي ٔطّٝ(. 29: 1395

 پبيؽاـي ثب اـتجبطؼـ  (.11: 1390وبؽٕيبٖ،اوت ) ٕٞىبيٍي ٚاضؽ يه اق ثيً اق ٔتٍىُٔقٕٛالً  ٌٟفي ٔطّٝ يه. ثبٌؽ يبنٔم وٛزه
 ٚ ٞٛيت ثٝ تٛاٖ ئ ٔقيبـٞب ٚ اَِٛ ايٗخّٕٝ  . اقاوتلفاـٌففتٝ  ٚتطّيُ يٝتدك ٔٛـؼ ٚ ٔغفش ثىيبـي ٔقيبـٞبي ٚ اَِٛ ٔطّٝ

 يٞب وبـوفؼ ٔطّٝ (.38: 1385فكيكي،ٕ٘ٛؼ ) اٌبـٜ ٔطّٝ تطُٕ ؽففيت ٚ تفاوٓ ٔٙبوت، ؼوتفوي تٙٛؿ، وبقٌبـي، ٚ پٛيبيي وفق٘ؽٌي،
 اختٕبفي ؼـ ضيبت ٔطّّٝ وبـوفؼ ٚ ٘مً. ا٘ؽ ؼاٌتٝ غٛؼ وبوٙبٖ ثيٗ پيٛ٘ؽ ٚ اـتجبط ايدبؼ ؼـ ٟٕٔي ٘مً ؼٚـ يٞب ٌؿٌتٝ اق ٞب ٔطّّٝ: ٌٟفي

 ٔتقبؼَ ق٘ؽٌي يه اق ثؽا٘ؽ آٖ ثٝ ٔتقّك ـا غٛؼ آ٘ىٝ ثؽٖٚ تٛا٘ىت يٕ٘ ففؼي يب ٚ غب٘ٛاؼٜ ٞير وٕبثيً وٝ ثٛؼ زٙبٖ ثبوتب٘ي خٛأـ

٘ؾفي ٔؤثف ثف ـٚيىفؼ تٛوقٝ پبيؽاـ ٌٟفي اوت ٚ  يٞبً ييىي اق ٌفا يا اختٕبفبت ٔطّٝ ي تٛوقٝ(. 56: 1389)ٔقّٛٔي، . ٌٛؼ ثفغٛـؼاـ
. ايٗ ٔفْٟٛ ثٝ ؼِيُ ٌٛؼ يأٛـ ٌٟفي تّمي ٔ ي اق ففآيٙؽ ٔؽيفيت ٚ اؼاـٜ يا ثب تٛخٝ فٕيك ثٝ ٔفبٞيٓ ٚ اؼثيبت تٛوقٝ پبيؽاـ، ضّمٝ

ؾف ٌففتٗ ٚخٜٛ اـقٌي ضبوٓ ثف وبقٚوبـ تٛوقٝ ٌٟفي اوت؛ تالٌي ٔؤثف ثفاي ٞؽايت أف تٛوقٝ ثب ٔطٛـيت غّيّٝ ثبـق غٛؼ وٝ ؼـ ٘
اوت وٝ  ييٌٙبوب لبثُ يا ثٙبثفايٗ زٟبـ ثقؽ اِّي ؼـ تٛوقٝ ٔطّٝ(. 71: 1394)ـضبيي ٚ ٕٞىبـاٖ،  ثٙؽؼ يثٝ وبـ ٔ قيىت يظا٘ىبٖ ٚ ٔط

 ا٘ؽ اق: فجبـت

 

 

 

 

 

 

 

  (96: 1397)هٌبع: هَحس ٍ عببزی،بعبز اصلی تَسعِ هحلیا:(1)شکل 
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  145 )ٔٛـؼٔغبِقٝ: ٔطالت ٔٙغمٝ وٝ ٌٟف ٌفٌبٖ( ٔطالت يكيـ تٛوقٝ ٚ ثف٘بٔٝ يؼـ تئٛـ يؽاـيوغص پب يٚاوبٚ

 

ٚ  ٘بآٌبٞب٘ٝ فٕٛٔبً ٚ اـٌب٘يه ِٛـت ثٝ ٔطّٝ يفيٌ اوت. ٌىُ ثىيبـي يٞب تفبٚت آٖ يؼٞ ٌىُ ٚ ٔطّّٝ يفيٌ ٌىُ ثيٗ ٕٞٛاـٜ
 ٌؽٖ ٔغفش ثب .ٌيفؼ ٌىُ ٌؽٜ ٜا٘ؽيٍيؽ پيً اق ثف٘بٔٝ ٚ عفش عفيك اق ٔطّٝ وٝ فؼيٌ ئ ِٛـت قٔب٘ي آٖ يؼٞ ٌىُ أب اوت تؽـيدي

 خٟب٘ي»تفىف  اؼأٝ ؼـ ٚ ئطّ ؼـ ٔميبن ٚ يا ٔطّّٝ تٛوقٝ لبِت ؼـ تٟٙب ٘يك پبيؽاـ تٛوقٝ تطمك «1وَّٛ ق٘ؽٌي ٌٟفي»فٙٛاٖ  ثٝ ٔطّّٝ

ف تفىف ٘ٛيٙي ؼـ پبيؽاـ ؼـ زٙؽ ؼٞٝ اغي يا (. ثب ايٗ ٔمؽٔٝ ٘ؾفيٝ تٛوقٝ ٔط62ّٝ: 1389ؼ٘جبَ ٌؽ )ٔقّٛٔي، « 2وٗ فُٕ ئطّ ثيٙؽيً،
ٚ يب ؼـ  وٙٙؽ يؼاـؼ وٝ تب ضؽٚؼي ثٝ ايٗ ٔفْٟٛ اٌبـٜ ٔ ؼٌيٜٛ تٛوقٝ ٔطالت ٌٟفي اـائٝ ٕ٘ٛؼٜ اوت. غبِجبً اِغالضبت ؼيٍفي ٘يك ٚخٛ

اثقبؼ  ٕٛؼ.اٌبـٜ ٘ 7ٚ خبٔقٝ وبِٓ 6، خٛأـ پبيؽاـ5، اختٕبؿ وجك4، ٔطيظ ّٔٙٛؿ پبيؽاـ3ثٝ تٛوقٝ وجك تٛاٖ يٞب ٔ خّٕٝ آٖ اـتجبط ٞىتٙؽ اق
 تدفثيبت ٚ ٞبٝ ي٘ؾف اغّت ؼـ .پبيؽاـي اختٕبفي، پبيؽاـي التّبؼي، ٔطيغي )اوِٛٛليىي( -پبيؽاـي قيىت ا٘ؽ اق: پبيؽاـي ٔطّٝ فجبـت

 اق. لفاـؼاؼ ٚتطّيُ يٝتدك ٔٛـؼ ٔطّّٝ ٚ ٌٟف ؼـ ٔميبن پبيؽاـ تٛوقٝ ثفاي تٛاٖ ئ ـا ثىيبـي ٔقيبـٞبي ٚ اَِٛ خٟب٘ي، ٔميبن ؼـ ٔٛخٛؼ
 .وفؼ اٌبـٜ ؼوتفوي ٚ غٛا٘بيي تٙٛؿ، وبقٌبـي،، پٛيبيي ٞٛيت، وفق٘ؽٌي، ثٝ تٛاٖ ئ ٔقيبـٞب ٚ اَِٛ ايٗ خّٕٝ

 

 یا پبیساری هحلِ یّب زر ذصَص ابعبز ٍ هؤلفِ یبٌس جوع(:2)شکل 

 يٞب ثف٘بٔٝ ٚ ٞب بوتيو ـاٞجفؼٞب، اٞؽاف، ٞىتٙؽ، ٌٟفي يبٞ ٔطّٝ يف٘بپؿ اختٙبة تغييفات ضبُِ وٝ خؽيؽ ٘يبقٞبي ثٝ پبوػٍٛيي ؼـ
 يٞب ثف٘بٔٝ ٚ والٖ ٚ غفؼ اٞؽاف ثب ٞب بوتيو وبقٌبـي ٚ تغييفات ، پؿيفيـوؽ ئ ٘ؾف ثٝ ٟٔٓ آ٘سٝ أب. ٌٛ٘ؽ ئ تدفثٝ ٔػتّفي

 .پبيؽاـ آٚـؼٜ ٌؽٜ اوت ( اٞؽاف ٚ ـاٞجفؼٞبي ايدبؼ ٔطالت1)ؼـ خؽَٚ. پبوػٍٛوت

 اف ٍ راّبرزّبی ایجبز هحالت پبیساراّس (:1 )جسٍل

                                                      
1. Urban Life Cellule 

2. Think Globally, Act Locally 

3. Green Development 

4. Sustianable Built Environment 

5. Green Community 

6. Sustianable Society 

7. Healthy Society 

 ـاٞجفؼٞب اٞؽاف اثقبؼ

ي
ٍٙ

فٞ
ٚ ف

ي 
بف

تٕ
اخ

 

اختٕبفبت  اـتمبء وغص فقبِيت
 ٔطّي

 ىتيق ظياـتمبء والٔت ـٚا٘ي اففاؼ اق عفيك ايدبؼ ٔط اختٕبفي ٔطّي يٞب ٞب ٚ ٌجىٝ القْ ثفاي تٍىيُ ٌفٜٚ يٞب ايدبؼ ففِت
 ٍٙي ؼـ وغص ٔطّٝ.تمٛيت ق٘ؽٌي اختٕبفي ٚ ففٞ اختٕبفي وبِٓ.

اـتمبء ؼوتفوي ثٝ تأويىبت ٚ تدٟيكات  ٞب ثفاي وبوٙيٗ اقِطبػ التّبؼي. ٚ لبثُ اوتغبفت ثٛؼٖ آٖ يوبق ايدبؼ تٙٛؿ ؼـ غب٘ٝ تىبٚي ٚ فؽاِت اختٕبفي
 ٔطّي.

 ٚ٘مُ فٕٛٔي. ثٝ پيبؼٜ ٚ ؼٚزفغٝ ٚ ضُٕ يؼٞ تيٚ٘مُ ٚ اِٚٛ ضُٕ يٞب ٜٛيثبال ثفؼٖ تٙٛؿ ؼـ ا٘تػبة ٌ

 وبًٞ اضتٕبَ تّبؼفبت. .تيوبًٞ ٔيكاٖ تػّفبت خفْ ٚ خٙب دٝيغبعف ٌٟفٚ٘ؽاٖ ثٝ ٔطيظ ٔىىٛ٘ي ٚ ؼـ٘ت افكايً ضه تقّك جٛؼ ٚ أٙيت ٚ أيٙيثٟ

 وبًٞ اضتٕبَ تػّف ٚ خفائٓ غيبثب٘ي.

 ٚ٘مُ. ٌيٜٛ ق٘ؽٌي ٚ ضُٕ افكايً ثؽيُ ٚ ضك ا٘تػبة ايدبؼ تٙٛؿ ٚ افكايً ضك ا٘تػبة تأويىبت ٚ تدٟيكات. افكايً آقاؼي ٚ ا٘تػبة

 ايدبؼ ٕٞىبـي ٚ افتٕبؼ ٔطّي ٚ وٙتفَ وبغتبـ ٔطّي تٛوظ وبوٙيٗ. اختٕبفي ّٔي اق عفيك ففآيٙؽ ٍٔبـوتي. يٞبٝ يايدبؼ وفٔب ٔطّي يوبقٓ يافكايً تّٕ

ي
ّبؼ

الت
 

ٚ٘مُ فٕٛٔي ٔٙبوت  تضٕيٗ ضُٕ ي.آٔٛقٌي ٚ وبـآٔٛق يٞب ثٟجٛؼ ٚ اـتمبء ففِت ٌغّي ٔتٙٛؿ ٔطّي. يٞب تضٕيٗ ففِت ثٟجٛؼ اٌتغبَ
 ٚ ؼٚزفغٝ. يـٚ بؼٜئىيفٞبي پ

پٛيبيي، 
وبقٌبـي ٚ 

 تٙٛؿ

َّیت ٍ سرزًدگی ٍ 

 خَاًایی

ؼوتفوي ٚ ؽففيت 
 اثقبؼ پبيؽاـي ٔطّٝ اي لبثُ تطُٕ
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 هسل هفَْهی پبیساری هحلِ(: 3)شکل 

 (1393اٖ،ٚ ٕٞىبـ يٙي)ٔأغؿ: ٔت

 ّبشٍ رٍ زازُ 

ٞبي ٔٛـؼ٘يبق، اق ٘ٛؿ تطميمبت ٔيؽا٘ي ٚ پيٕبيٍي  تطّيّي ٚ اق٘ؾف ٘طٜٛ ٌفؼآٚـي اعالفبت ٚ ؼاؼٜ –ايٗ تطميك اق٘ؾف ـٚي تِٛيفي 
ًٞ ٞبي تطميك، ايٗ پمٚثفاي ؼوتيبثي ثٝ اٞؽاف ٚ پبوع ثٝ پفوً ٜ.ثٛؼ وبـثفؼي ٘ٛؿ اق ٞؽف ِطبػ ثٝ ضبضف پمًٌٚٞٛؼ،  لّٕؽاؼ ٔي

-ٔي ٔىتٛة آثبـ ٚ وتت اق ثفؼاـيفيً ثف ٔتىي ؼـ ؼٚ ثػً ٔغبِقبت اوٙبؼي ٚ ٔيؽا٘ي ا٘دبْ پؿيففتٝ اوت. تىٙيه ٔغبِقٝ اوٙبؼي وٝ

 وپه ٚ اوت ٌؽٜ اوتفبؼٜ ٘يك تئٛـيه ٔفتجظ ثب ضيغٝ پمًٚٞ ٚ ٔىبئُ ٔفبٞيٓ قٔيٙٝ ؼـ ٘ؾفاِٖبضت ٘ؾفات اق آٌبٞي ثفايٚ  ثبٌؽ

ٌٟف  3ٔطالت ٔٙغمٝ وبوٙبٖ خبٔقٝ آٔبـي پمًٚٞ، ٌبُٔ  ِٛـت ٌففت. ثقؽٞب زبـزٛة ؼـ پفوٍٙبٔٝ ِٛـت ثٝ ٔيؽا٘ي يٞب ثفؼاٌت
ؼـ ؼوتفن ا٘تػبة  يفيٌ ِٛـت ٕ٘ٛ٘ٝ ٘فف اق اففاؼ ثٝ 384ٞب  اق ثيٗ آٖ .ٞىتبـ ٔىبضت ؼاـؼ 523يه ٞكاـ ٚ  که (114348) ٌفٌبٖ

پفوٍٙبٔٝ ٍٔػُ ٌفؼيؽ.  ٔتٙبوت ثب خٕقيت ـت ٌففت وٝ ثفاي ٞف ٔطّٝ وٛوفاٖ ِٛ يفيٌ ٌفؼيؽ٘ؽ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثف اوبن ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ
ثفاي تقييٗ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اق ـٚي ا٘تىبة ٔتٙبوت اوتفبؼٜ ٌؽ؛ ثٝ ايٗ ِٛـت وٝ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفاي ٞف ٔطّٝ، ثٝ ٘ىجت خٕقيت آٖ اق وُ 

ثٝ تٙبوت ضدٓ ٞف عجمٝ، ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  ،بوتا٘تىبة ٔتٙاي ٌيفي عجمٝخبٔقٝ، ثفآٚـؼ ٌفؼيؽ وٟٓ ٞف ٔطّٝ ٍٔػُ ٌؽٜ اوت. ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ
 .ٌفؼؼ ؼـ آٖ عجمٝ تقييٗ ٔي

ثٟجٛؼ ٚ افكايً ؼـآٔؽقايي 
 ٔطّي

 ثٟجٛؼ ويىتٓ ثبقوبقي ٚ ٘ٛوبقي ٌٟفي. ايدبؼ زفغً ٔبِي ؼـ ٔٙبثـ ٔطّي. ٌغّي ؼـ وغص ٔطّٝ. يٞب افكايً تٙٛؿ ؼـ ففِت

ت
يى

ق
- 

ي
يغ

ٔط
 

تىٟيُ ؼـ ؼوتفوي ثٝ ا٘ٛاؿ ٔيٜٛ ٚ  ٚ ٚـقي(. يـٚ بؼٜيق٘ؽٌي فقبَ ٚ پفتطفن )پ يٞب ٜٛيتٍٛيك ٌ ثٟجٛؼ ويفيت ٞٛاي ٔطّي. اـتمبء وغص والٔت ق٘ؽٌي
 وجكي.

ففؼ ٚ غبَ ٔطؽٚؼٜ ٔطّي ٚ  ٔٙطّفثٝ يٞب يمٌيثٟجٛؼ ٚ اـتمبء وغص ٚ ِٛتي. يٞب يايدبؼ فضبي فٕٛٔي خبِت وبًٞ آِٛؼٌ قيىتي يٞب اـتمبء ويفيت ٔىبٖ
 ٔطىٓ. ضبَٗ يٚ ؼـف تيفيثبو فيپؿ ا٘قغبف يٞب بؼ وبغتٕبٖايد ٞب. اوتفبؼٜ ثٟيٙٝ اق آٖ

ٚ  يغئط ىتيثٟجٛؼ ٚضـ ق
 ضفؼ ٔٙبثـ عجيقي

 يٞبٗ يوبًٞ اوتفبؼٜ اق قٔ دٝيٌٙبغت پتب٘ىيُ اـاضي ثبيف ٚ ؼـ٘ت ٔؽيفيت ٔٙبثـ آة. اـتمبء تٙٛؿ قيىتي ؼـٖٚ ٚاضؽ ٕٞىبيٍي.
 اعفاف.

تدؽيؽ اوتفبؼٜ اق ٔٙبثـ عجيقي ٔطّي )تمٛيت  ٞب. يً وبـآيي ا٘فلي ؼـ وبغتٕبٖوبًٞ تمبضب ثفاي ٔٙبثـ تدؽيؽ ٘بپؿيف ٚ افكا
وبًٞ اتىب ثٝ اتٛٔجيُ ٚ وبًٞ ٔيكاٖ  اـتمبء اوتفبؼٜ اق ا٘فلي تدؽيؽپؿيف ٚ ا٘فلي ٚ ضفاـت تفويجي. ثبقيبفت ٔطّي(. يٞب ىتٓيو

 وففٞبي ٌٟفي.
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 حجن جبهعِ ٍ ًوًَِ(:2)جسٍل

 تقؽاؼ اففاؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ٞف ٌفٜٚ ٘ىجت اففاؼ ؼـ ٞف ٌفٜٚ خبٔقٝ خٕقيت ٔطالت

 34 09/0 3672 ٔطّٝ آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ

 55 14/0 5851 ٔطّٝ ثٛيٝ

 45 12/0 4864 ٚ ؼثبغبتٔطّٝ وفپيف 

 58 15/0 6293 ٔطّٝ ٌفٌبٖ خؽيؽ

 39 10/0 4312 ٔطّٝ ٔيػسٝ ٌفاٖ

 45 12/0 4836 وٛي خٛاؼيٝ

 38 10/0 4156 وٛي ضبفؼ

 38 10/0 4221 وٛي غيبْ

 32 08/0 3435 وٛي ٚيالٌٟف

 384 1 41640 وُ

 

اثتؽا پفوٍٙبٔٝ ـا ثٝ ٌىُ عيف ِيىفت عفاضي وفؼٜ  اوتفبؼٜ ٌؽ. ٌؽٜ يثٙؽ اضتٕبِي عجمٝ يفيٌ ثفاي تىٕيُ پفوٍٙبٔٝ اق ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ
( ٔتغيفٞب ـا ثٝ ضبِت وٕي ؼـآٚـؼٜ تب لبثّيت 5، غيّي قيبؼ 4، قيبؼ 3، ٔتٛوظ 2، وٓ 1)غيّي وٓ  ٞب يفٚ ثب اتػبؾ افؽاؼ ثفاي ٞفوؽاْ اق ع

پبيؽاـي ٔؤثف ثف خٛأـ ٔطّي  يٞب ٚ ٔمبالت فّٕي، ثقؽٞب وتبة. ؼـ ايٗ تطميك ثب اوتٙبؼ ثٝ (26: 1395)ضبفؾٙيب،ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ يفيٌ ا٘ؽاقٜ
 اوتػفاج ٌفؼيؽ، وپه ٘ؾفات ٔفؼْ اق عفيك پفوٍٙبٔٝ ثٝ ؼوت آٔؽ ٚ ٔٛـؼاوتفبؼٜ لفاـ ٌففت. ٚ ثف اوبن ٘ؾفات ٔفؼٔي تطّيُ ثف

ای ٍ آزهَى آهاری هقایسِ SPSSرٍش تحقیق حاضر تفاٍتی است، برای ارزیابی ٍ تحلیل از ًرم افسار  ٞب ا٘دبْ ٌففت. ؼاؼٜ

تی)پاراهتریک( استفادُ شدُ کِ دلیل استفادُ از ایي آزهَى آهاری ًرهال بَدى تَزیغ ًوًَِ آهاری است ٍ بحث تؼوین آى بِ جاهؼِ ٍ 

ٞبي ٔٛـؼ ٔغبِقٝ ؼـ ايٗ پمًٚٞ ثب .  تٕبْ ٌبغُجْت بصری سازی ٍ ًقشِ استفادُ شدُ است ARC GISّوچٌیي از ًرم افسار 
 تفبؼٜ اق ٘ؾفات اوبتيؽ ٔطتفْ ثٝ ِٛـت ثٛٔي ٚ ٔطّي ٚ لبثُ اوتفبؼٜ ؼـ ٔطؽٚؼٜ ٔٛـؼ پمًٚٞ اوتػفاج ٌفؼيؽٜ اوت. او

 تٛوقٝ ٔطّٝ اي

 حکورٍایی خَب

 حکورٍایی خَب

 حکورٍایی خَب

 حکورٍایی خَب

 ورٍایی خَبحک

 حکورٍایی خَب

 ًظافت ٍ پسواًد

 آلَدگی ّا

تراکم و ظرفیت قابل 

 تحمل

 بسسفضای 

پَیایی، سرزًدگی ٍ 

 خَاًایی

تٌَع دسترسی ٍ 

 خدهات

 بؼد زیست هحیطی

 بؼد اقتصادی بؼد کالبدی

 بؼد اجتواػی ٍ فرٌّگی

 بؼد سیاسی
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 ـٚايي

لجُ اق وبـثفؼ ٞف ٘ٛؿ اثكاـ ٚ ـٌٚي ؼـ تطميك ثبيىتي ـٚايي ٚ افتجبـ آٖ ٔٛـؼ وٙدً ٚ اـقيبثي لفاـ ٌيفؼ. ـٚايي ٚ افتجبـ اق غّبيّي 
 اق (. ٔمّٛؼ92:1395ـٚؼ )افضّي ٌفٜٚ،ٞب، ٌفايظ اوبوي ثٝ ٌٕبـ ٔيآٚـي ؼاؼٜٞبي خٕـٔؤثف ٚالـ ٌؽٖ ـٚيٞىتٙؽ وٝ ثفاي ٔفيؽ ٚ 

-ٔٛضٛؿ ـٚايي اق آٖ خٟت إٞيت ؼاـؼ وٝ ا٘ؽاقٜ. ثٍيفؼ ا٘ؽاقٜ ـا ٘ؾف ٔٛـؼ ٚ ٚيمٌي غّيّٝ ثتٛا٘ؽ ٌيفيا٘ؽاقٜ اثكاـ وٝ اوت آٖ ـٚايي

اـقي ٚ ٘بـٚا وبقؼ. ـٚايي اثكاـ تطميك ؼـ ايٗ پمًٚٞ وٝ ٌبُٔ پفوٍٙبٔٝ ٞف پمًٚٞ فّٕي ـا ثي تٛا٘ؽٞبي ٘بٔٙبوت ٚ ٘بوبفي ٔيٌيفي
 ثبٌؽ، اق عفيك اـقٌيبثي تٛوظ اوبتيؽ ؼاٍٍ٘بٜ ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ٌففت ٚ په اق ـفـ اٌىبالت ٚ ٘ٛالُ ٔٛـؼ تبييؽ لفاـ ٌففت. ٔي

 پبيبيي

ٞب ؼـ اوت. ثٝ فجبـتي پبيبيي فجبـت اوت اق: ثجبت ا٘ؽاقٜ قٔبٖ عَٛ ؼـ غٛؼ ثجبت ضفؼ ثفاي ٌيفيا٘ؽاقٜ يه ٚويّٝ تٛا٘بيي ٔيكاٖ
 وُ ٘تبيح يىىب٘ي ثٝ ثجبت؛. ؼاـؼ ٚخٛؼ وبقٌبـي فٙبٚيٗ، ثجبت ٚ پبيبيي تطت ٘ٛؿ (. ؼ92:1395ٌٚيفي )افضّي ٌفٜٚ،ؼفقبت ا٘ؽاقٜ

-تمي)اوت  ٔتقؽؼ ٞبيٌيفيا٘ؽاقٜ ؼـ ٞب،آقٔٛؼ٘ي ؼـ ِفت ا٘ؽاقٜ كاياخ وبقٌبـي؛ يىىب٘ي ٚ ؼاـؼ اٌبـٜ ٔتقؽؼ ٌيفيا٘ؽاقٜ ؼـ ٞبآقٔٛؼ٘ي

ٌٛؼ. پبيبيي پفوٍٙبٔٝ ؼـ ايٗ پمًٚٞ ثب اوتفبؼٜ ثفاي تقييٗ وبقٌبـي اق آقٖٔٛ آِفبي وفٚ٘جبظ اوتفبؼٜ ٔي (.37-38 :1386قاؼٜ ٚ غفّبـي،
ؼٞٙؽٜ لبثّيت افتٕبؼ ثبالي وٛاالتي اوت وٝ پبيؽاـ ٚ ٍ٘بٖ ثؽوت آٔؽ. وٝ ايٗ ٔمؽاـ 0.87ثفاثف  SPSSآقٖٔٛ آِفبي وفٚ٘جبظ ؼـ ٔطيظ 

 ٘تبيح ثٝ ٌفش قيف اوت:ٕ٘بيؽ. تٛوقٝ ٔطالت ٔٛـؼ ٔغبِقٝ ـا ثفـوي ٔي

 ًتبیج آلفبی کرًٍببخ هتغیرّبی تحقیق(: 3)جسٍل

 آِفبي وفٚ٘جبظ ثقؽٞب

 88/0 ثقؽ وبِجؽي

 87/0 ٔطيظ قيىتي

 88/0 ثقؽ التّبؼي

 89/0 ثقؽ اختٕبفي

 87/0 ثقؽ أٙيت

 87/0 ٔدٕٛؿ

 

ايٗ ٌٟف اق ٌٕبَ ثٝ ٌٟفوتبٖ  اوت. ٌؽٜ  ٚالـاوتبٖ ٌّىتبٖ ؼـ ؼٌت ٚويـ ٚ ضبِّػيك  ٔفوك اوتبٖ ؼـ ثػً خٙٛثي ٌٟف ٌفٌبٖ
 . ثػًٌٛؼ ئاِجفق، اق ٌفق ثٝ ٌٟف خّيٗ ٚ اق غفة ثٝ ٌٟفوتبٖ وفؼوٛي ٔطؽٚؼ  وٜٛ ـٌتٝثٝ اـتفبفبت ٌبغٝ ٌفق  اق خٙٛة، لال آق

ي ٚٞٛا آةاوت.  ٔطّٛـٌؽٜ يكػٞبي وٍبٚـقي ضبِّ يٗقٔثبغبت ٚ  ٌٟف ثبثف ٌففتٝ ٚ ؼـ وبيف خٟبت  اِجفق ؼـ وٜٛ ـٌتٝخٙٛثي ٌٟف ـا 
وٝ ثػً خٙٛثي ٌٟف اق الّيٓ وٛٞىتب٘ي ٚ ٘ٛاضي ٌٕبِي اق الّيٓ ٘يٕٝ  يعٛـ ثٝؼِيُ ٔٛلقيت خغفافيبيي ٚ اـتفبؿ قٔيٗ ٔتٙٛؿ ثٛؼٜ  ٌٟف ثٝ

ٞبي ٔطّي، فبـن، تفوٕٗ، ثّٛذ،  يتلٛٔي ٚ خٕقيت آٖ ٔتٙٛؿ ٚ تفويجي اق اوتفآثبؼي ٔفؼْ ٌٛيً اِّ قثبٖثبٌٙؽ.  ئاـ ٔفعٛة ثفغٛـؼ
 .ثبٌؽ ئٚ...  ويىتب٘ي، وبٌٕفي، ٌبٞفٚؼي، لكاق
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 هَرزهطبلعِهَقعیت هحسٍزُ (: 4)شکل

 

 ّب ٍ بحثیبفتِ

٘تيدٝ ٌففت وٝ وؤاالت ٍٕٞٗ ٞىتٙؽ. ثٙبثفايٗ،  تٛاٖ ياوت، ٔ 7/0اق  ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔيكاٖ ٕٞجىتٍي ؼـٚ٘ي ثيٗ وؤاالت ثيٍتف
وبَ  30-20ؼٞٙؽٌبٖ  اق ٔيبٖ وُ پبوع 4ثف اوبن خؽَٚ  ؼٞؽ ي٘تبيح ٔىتػفج اق پفوٍٙبٔٝ ٍ٘بٖ ٔ .ٌٛؼ پبيبيي پفوٍٙبٔٝ تأييؽ ٔي

ؼـِؽ اق وُ ٕ٘ٛ٘ٝ ـا  4/30وبَ ثٝ ثبالتف  51 ؼـِؽ، ٚ ؼـ ثبقٜ 1/33وبَ  50تب  41ؼـِؽ، ثيٗ  6/25وبَ  40تب  31ؼـِؽ، ثيٗ  9/10
وبَ  30-20وبَ ٚ وٕتفيٗ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌبُٔ اففاؼ  50- 41. ثٙبثفايٗ ثيٍتفيٗ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌبُٔ اففاؼ ؼاـاي وٗ ؼٞؽ يتٍىيُ ٔ

 50تب  41وبَ،  40 تب 31وبَ،  30-20وٙي وٕتف اق  يٞب ؾوف اوت تٛقيـ ففاٚا٘ي پبوػٍٛيبٖ ثٝ تفىيه وٗ ـا ؼـ ثبقٜ . لبثُثبٌؽ ئ
ؼـِؽ( اق  9/14٘فف ) 57ؼـِؽ( پبوػٍٛيبٖ اق ٔفؼ ٚ  1/85٘فف ) 327. ٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٙؽ يوبَ ثٝ ثبالتف ٍٔػُ ٔ 51وبَ ٚ 

ثٝ ثفـوي ٚضقيت تِٛيفي  ٚضقيت تِٛيفي ٔتغيف پمًٚٞا٘ؽ.  پبوػٍٛيبٖ قٖ ثٛؼ٘ؽ. ثٙبثفايٗ ثيٍتفيٗ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ـا ٔفؼاٖ تٍىيُ ؼاؼٜ
. القْ ثٝ ؾوف اوت وٝ ٌٛؼ يٚ وبِجؽي پفؼاغتٝ ٔ ٔطيغي يىتي ٚ ٔيبٍ٘يٗ( ثقؽٞبي پمًٚٞ ؼـ لبِت: أٙيت، اختٕبفي، التّبؼي، ق)ففاٚا٘

 :ٌٛؼ يثٝ ايٗ ِٛـت ٍٔػُ ٔ 5اِي  1ِيىفت وغص پبيؽاـي ٔطالت اق  ثٙؽي يفثب تٛخٝ ثٝ ع

 لیکرت سطح پبیساری هحالت یبٌس فیط(: 4 )جسٍل

 

 

 

 

 

 

 أتيبق وغص

 1-0 اـ٘بپبيؽ

 2-1 ٘ىجتبً ٘بپبيؽاـ

 3-2 پبيؽاـ ؼـ وغص ٔتٛوظ

 4-3 ٘ىجتبً پبيؽاـ

 5-4 وبٔالً پبيؽاـ
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 آى یّب بررسی بعس کبلبسی ٍ هؤلفِ

ثٝ تفتيت ٔفثٛط ثٝ ؼـِؽ ٚاضؽٞبي ٔىىٛ٘ي وٝ ثب ّٔبِص ثبؼٚاْ،  ٞبٗ يبٍ٘يثيٍتفيٗ ٔ ؼٞؽ يؼـ ٔٛـؼ وؤاالت ثقؽ وبِجؽي ٍ٘بٖ ٔ ٞب بفتٝي
ِطبػ وِٟٛت ؼوتفوي ثٝ غؽٔبت، غٛا٘بيي ٔطّٝ )وِٟٛت ؼـ پيؽا وفؼٖ ٍ٘ب٘ي(، ٌيت ؼـ ٔطّٝ ٚ اقِطبػ  تجبعبت ؼاغُ ٔطّٝ ثب غبـج اق ٔطّٝ اقاـ

 تفٗ ييوٝ ٔيبٍ٘يٙي پب 72/2ٚ  79/2، 81/2، 86/2، 89/2، 89/2 يٞبٗ يبٍ٘يٞب، ٔىيفٞبي فجٛـي( ثب ٔ وبغتٕبٖ يفيٞب، لفاـٌ فيكيىي )ٕ٘بي وبغتٕبٖ

 .ثبٌؽ ي( ؼاـ٘ؽ، 3ٔاق ضؽ ٔتٛوظ )

 آى یّب ٍ هؤلفِ بىیگَ فراٍاًی ٍ هیبًگیي بعس کبلبسی پبسد (:5)جسٍل

 ٔيبٍ٘يٗ غيّي قيبؼ قيبؼ ٔتٛوظ وٓ غيّي وٓ ٞب ٔؤِفٝ

 86/2 4/8 3/20 3/43 8/22 2/14 ٍ٘ب٘ي( وفؼٖ پيؽا ؼـ ٔطّٝ )وِٟٛت غٛا٘بيي تي( ٚضق1

 89/2 1/6 4/21 4/35 5/29 5/7 ٌٛ٘ؽ ئ وبغتٝ ثبؼٚاْ ّٔبِص ثب وٝ ٔىىٛ٘ي ٚاضؽٞبي ؼـِؽ (2

 89/2 4/6 9/18 2/41 5/24 9/8 غؽٔبت ثٝ ؼوتفوي وِٟٛت اقِطبػ ٔطّٝ اق غبـج ثب ٔطّٝ ؼاغُ ( اـتجبعبت3

 81/2 5/9 1/20 6/27 3/27 6/15 ؼـ ٔطّٝ ( ٔٙبوت ثٛؼٖ ٌيت4

 72/2 3/5 3/12 7/40 6/32 2/9 ٞب، ٔىيفٞبي فجٛـي( وبغتٕبٖ يفيٌٞب، لفاـ ( وغص ويفيت ِطبػ فيكيىي )ٕ٘بي وبغتٕب5ٖ

 آى یّب ٍ هؤلفِ یطیهح ستیبررسی بعس ز

-ـثٝ تفتيت ٔفثٛط ثٝ ٟ٘بؼ ٌٟفؼاـي ثفاي خٕ ٞبٗ يبٍ٘يثيٍتفيٗ ٔ ؼٞؽ يٍ٘بٖ ٔ ٔطيغي يىتؼـ ٔٛـؼ وؤاالت ٔيكاٖ ثقؽ ق ٞب بفتٝي
(، زٙؽ ؼـِؽ ييٚٞٛا )آة يٕئىىٛ٘ي ؼـ ٔطّٝ ٌٕب ٔغبثك ثب ٌفايظ الّ يـِؽ اق ٚاضؽٞبٔٛلـ قثبِٝ اق وغص ٔطّٝ ـضبيت، زٙؽ ؼ آٚـي ثٝ

، 16/2، 56/2، 84/2 يٞبٗ يبٍ٘يثب ٔ يدبؼٌؽٜوٝ ؼـ ٘كؼيىي ٔطّٝ ٌٕب ٞىتٙؽ آِٛؼٌي ِٛتي ٚ ؼـ ٔطّٝ ٌٕب فضبي وجك ا ٞبيي يتاق فقبِ
 .ثبٌؽ ي( ؼاـ٘ؽ، 3ٔاق ضؽ ٔتٛوظ ) تفٗ ييوٝ ٔيبٍ٘يٙي پب 95/1

 بىیگَ آى زر پبسد یّب ٍ هؤلفِ یطیهح ستیفراٍاًی ٍ هیبًگیي بعس ز (:6 )جسٍل

 هیبًگیي ذیلی زیبز زیبز هتَسط کن ذیلی کن ّب هؤلفِ

 56/2 5/2 3/15 8/31 8/36 6/13 اوت.( ييٚٞٛا )آة يٕيالّ ٌفايظ ثب ٔغبثكوٝ  ٔطّٝ ؼـ ٔىىٛ٘ي يٚاضؽٞب اق ؼـِؽي (1

 16/2 1/3 4/6 1/20 8/44 6/25 ِٛتي ِٛؼٌيآ ؼاـاي ٞبيي يتفقبِ ؼـِؽ (2

 95/1 6/3 2/7 1/18 8/22 2/48 .يدبؼٌؽٜؼـِؽ فضبي وجك ا(3

 84/2 9/8 4/18 7/35 7/21 3/15 ٔٛلـ قثبِٝ اق وغص ٔطّٝ ( ٔيكاٖ ـضبيت اق ٟ٘بؼ ٌٟفؼاـي ثفاي خٓ آٚـي ث4ٝ

 آى یّب بررسی بعس اقتصبزی ٍ هؤلفِ

غب٘ٝ ثٝ ٘ىجت  ثٝ تفتيت ٔفثٛط ثٝ وبوٙبٖ ِبضت ٞبٗ يبٍ٘يثيٍتفيٗ ٔ ؼٞؽ يالتّبؼي ٍ٘بٖ ٔ يبؼـ ٔٛـؼ وؤاالت ثقؽٞ ٞب بفتٝي
ٞب، ؼـِؽ خٕقيت ٌبغُ، ٌبغالٖ وبوٗ ؼـ ٔطّٝ  وبوٙبٖ ٔىتأخف ؼـ ٔطّٝ، ليٕت ٚاضؽٞبي ٔىىٛ٘ي ؼـ ٔطّٝ ٌٕب ثٝ ٘ىجت وبيف ٔطّٝ

ـفبٞي ؼـ وغص ٔطّٝ ٌٕب، ٔيكاٖ  -غؽٔبتي  يٞب تيىٛ٘تي، ٔيكاٖ اق فقبٌِغّي ؼـ ٔطّٝ و يٞب تي، تٙٛؿ ؼـ فقبٌِبٖ يٌٕب اق فقبِيت ٌغّ
 07/2ٚ  20/2، 38/2، 64/2، 67/2، 78/2، 94/2، 96/2 يٞبٗ يبٍ٘يٌغّي ؼـ ٘كؼيىي ٔطّٝ ٌٕب ثفاي وبوٙبٖ ٔكاضٕت ثب ٔ يٞب تياق فقبِ

 .ثبٌؽ ي( ؼاـ٘ؽ، 3ٔاق ضؽ ٔتٛوظ ) تفٗ ييوٝ ٔيبٍ٘يٙي پب

 آى پبسرگَیبى یّب فراٍاًی ٍ هیبًگیي هیساى بعس اقتصبزی ٍ هؤلفِ (:7)جسٍل 

 ٔيبٍ٘يٗ غيّي قيبؼ قيبؼ ٔتٛوظ وٓ غيّي وٓ ٞب ٔؤِفٝ

 94/2 6/5 8/19 4/45 4/21 8/7 ٞب. ليٕت ٚاضؽٞبي ٔىىٛ٘ي ؼـ ٔطّٝ ٌٕب ثٝ ٘ىجت وبيف ٔطّٝ

 78/2 2/2 4/32 3/34 4/30 9/7 ؼـِؽ خٕقيت ٌبغّي وٝ ؼـ ٔطّٝ ٌٕب وىٛ٘ت ؼاـ٘ؽ.

 64/2 8/2 2/16 3/39 9/25 9/15 .ٌبٖ ئيكاٖ ـضبيت ٌبغالٖ وبوٗ ؼـ ٔطّٝ اق فقبِيت ٌغّ

 20/2 4/1 6/5 5/31 1/35 5/26 ـفبٞي ؼـ وغص ٔطّٝ. -غؽٔبتي  ٞبي يتٔٙبوت ثفاي فقبِ يٞب ٔىبٖ

 38/2 9/1 1/11 7/28 8/39 4/18 ٌغّي ؼـ ٔطّٝ وىٛ٘تي ٞبي يتتٙٛؿ ؼـ فقبِ

 07/2 5/2 8/5 2/16 8/46 7/28 ٌغّي ؼـ ٘كؼيىي ٔطّٝ ثفاي وبوٙبٖ. ٞبي يتٔكاضٕت فقبِ ٔيكاٖ

 96/2 3/12 4/23 2/26 0/24 2/14 غب٘ٝ ثٝ وبوٙبٖ ٔىتأخف ؼـ ٔطّٝ. ٘ىجت وبوٙبٖ ِبضت
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 آى یّب بررسی بعس اجتوبعی ٍ هؤلفِ

ـضبيت اق ٚاضؽ ، غبعف اضىبن تقّكثٝ تفتيت ٔفثٛط ثٝ  ٞبٗ يٍب٘يثيٍتفيٗ ٔ ؼٞؽ ياختٕبفي ٍ٘بٖ ٔ يؼـ ٔٛـؼ وؤاالت ثقؽٞب ٞب بفتٝي
ٚاضؽٞبي ٔىىٛ٘ي ؼـ ٔطّٝ ثب  يخٛاـ ٔيكاٖ ٍٔبـوت ثفاي ضُ ٍٔىالت ٔطّٝ، ٞٓ، ٔىىٛ٘ي وٝ ؼـ آٖ وبوٗ ٞىتيؽ ـضبيت

 06/2ٚ  35/2، 48/2، 05/3، 22/3 يٞبٗ يبٍ٘يثب ٔوبِٓ ؼـ ٔطّٝ  قيىت يظتالي ٟ٘بؼٞبي ؼِٚتي ثفاي ايدبؼ ٔطٚ ٘بوبقٌبـ  ٞبي يوبـثف
 .ثبٌؽ ي( ؼاـ٘ؽ 3ٔ( ؼاـ٘ؽ، ٚ وؤاالت ٔيبٍ٘يٙي وؤاالت ثبالتف اق ضؽ ٔتٛوظ )3اق ضؽ ٔتٛوظ ) تف ييٗوٝ ٔيبٍ٘يٙي وؤاالت پب

 بىیگَ آى زر پبسد یّب فراٍاًی ٍ هیبًگیي هیساى بعس اجتوبعی ٍ هؤلفِ (:8)جسٍل 

 ٍ٘يٗٔيب غيّي قيبؼ قيبؼ ٔتٛوظ وٓ غيّي وٓ ٞب ٔؤِفٝ

 05/3 5/12 1/23 6/32 1/20 7/11 ـضبيت اق ٚاضؽ ٔىىٛ٘ي وبوٗ ؼـ آٖ

 35/2 2/2 7/11 1/25 2/41 8/19 ٘بوبقٌبـ. ٞبي يٚاضؽٞبي ٔىىٛ٘ي ؼـ ٔطّٝ ثب وبـثف يخٛاـ ٞٓ

 48/2 9/3 8/14 2/29 8/29 3/22 ٔيكاٖ ٍٔبـوت ثفاي ضُ ٍٔىالت ٔطّٝ.

 22/3 5/14 0/27 6/32 1/18 8/7 ٔيكاٖ اضىبن تقّك ثٝ ٔطّٝ ٔىىٛ٘ي

 06/2 9/1 0/7 3/20 2/36 5/34 وبِٓ ؼـ ٔطّٝ. قيىت يظتالي ٟ٘بؼٞبي ؼِٚتي ثفاي ايدبؼ ٔط

 آى یّب بررسی هیساى بعس اهٌیت ٍ هؤلفِ

أٙيت ؼـ  أٙيت ق٘بٖ ؼـ ٔطّٝ، يكاٖثٝ تفتيت ٔفثٛط ثٝ ٔ ٞبٗ يبٍ٘يثيٍتفيٗ ٔ ؼٞؽ يأٙيت ٍ٘بٖ ٔ يؼـ ٔٛـؼ وؤاالت ثقؽٞب ٞب بفتٝي
ٚ ٔيكاٖ  يوٛق ٞب ؼـ ثفاثف آتً ٞب ؼـ ثفاثف قِكِٝ، ايٕٙي وبغتٕبٖ وبفبت پبيب٘ي ٌت، فبِّٝ ٔطّٝ ٌٕب تب ٔفاوك ٘ؾبٔي، ايٕٙي وبغتٕبٖ

 (3اق ضؽ ٔتٛوظ ) تف ييٗوٝ ٔيبٍ٘يٗ وؤاالت پب 55/2ٚ  61/2، 80/2، 01/3، 02/3، 16/3، 51/3 يٞبٗ يبٍ٘يثب ٔ ؼفبؿ يفضبٞبي تبـيه ٚ ث
 .ثبٌؽ ي( ؼاـ٘ؽ 3ٔؼاـ٘ؽ، ٚ ٔيبٍ٘يٗ وؤاالت ثبالتف اق ضؽ ٔتٛوظ )

 بىیگَ آى زر پبسد یّب فراٍاًی ٍ هیبًگیي هیساى بعس اهٌیت ٍ هؤلفِ(: 9 )جسٍل

 ٔيبٍ٘يٗ غيّي قيبؼ قيبؼ ٔتٛوظ وٓ غيّي وٓ ٔؤِفٝ

 16/3 6/13 4/30 1/28 5/14 4/13 ٔيكاٖ أٙيت ؼـ وبفبت پبيب٘ي ٌت

 55/2 5/7 3/10 9/27 9/37 4/16 .ؼفبؿ يي تبـيه ٚ ثٔيكاٖ فضبٞب

 51/3 8/19 7/38 8/22 0/10 6/8 ٔيكاٖ أٙيت ق٘بٖ ؼـ ٔطّٝ.

 02/3 0/12 6/22 3/32 4/21 7/11 أٙيت ٔىيفٞبي فففي ؼـ ٔطّٝ.

 01/3 9/10 3/22 1/33 5/24 2/9 فبِّٝ ٔطّٝ ٌٕب تب ٔفاوك ٘ؾبٔي.

 80/2 2/7 1/18 5/36 0/24 2/14 ؼـ ٔطّٝ. ٞب ؼـ ثفاثف قِكِٝ ايٕٙي وبغتٕبٖ

 61/2 1/3 7/16 1/35 4/28 7/16 ؼـ ٔطّٝ. يوٛق ٞب ؼـ ثفاثف آتً ايٕٙي وبغتٕبٖ

 استٌببطی )تحلیل فرضیبت( یّب بفتِی 

يٙبٖ ضبُِ وفؼ. اعٕ فؼيٌ ي، اثتؽا ثبيؽ اق تٛقيـ آٔبـي ٔتغيفي وٝ ٔٛـؼ آقٖٔٛ لفاـ ٔٞبٝ يثفاي ا٘تػبة آقٖٔٛ ؼـوت ثفاي تطّيُ ففض
 -اق آقٖٔٛ وٌِٕٛٛفٚف فٞبيالؽاْ ٕ٘ٛؼ. ثفاي ثفـوي تٛقيـ آٔبـي ٔتغ فٞبيثبيؽ ثٝ ثفـوي ٘فٔبَ ثٛؼٖ تٛقيـ آٔبـي ٔتغ ؼيٍف يفجبـت ثٝ

ؼـِؽ ثيٍتف ثبٌؽ ففْ ٘فٔبَ ثٛؼٖ آٖ  5آٖ اق  ؼاـي يٌؽٜ اوت. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تيدٝ آقٖٔٛ ٞف ٔتغيفي وٝ وغص ٔقٙ اوٕيف٘ٛف اوتفبؼٜ
. عجك ٘تبيح ثب تٛخٝ ثٝ ٌٛؼ يؼـِؽ ثبٌؽ ففْ ِفف يقٙي اؼفبي ٘فٔبَ ثٛؼٖ تٛقيـ ٔتغيف پؿيففتٝ ٕ٘ 5، ِٚي اٌف وٕتف اق ٌٛؼ يپؿيففتٝ ٔ

ٌفت وٝ تٛقيـ ٔىئِٛيت اختٕبفي،  تٛاٖ ياوت، ثٙبثفايٗ ٔ 05/0ثيً اق  95/0غغبي آقٖٔٛ ؼـ وغص اعٕيٙبٖ  ؼاـي يايٙىٝ وغص ٔقٙ
، آ٘ٛا ٚ تطّيُ ٚاـيب٘ه( يا ته ٕ٘ٛ٘ٝ tپبـأتفيه ) يٞب ٘فٔبَ اوت ٚ خٟت تطّيُ ففضيبت ثبيؽ اق آقٖٔٛ اي فٝيتقٟؽ ٚ فّٕىفؼ ٚؽ

ٌؽٜ زٖٛ پفوٍٙبٔٝ اق  ٌؽٜ، ضؽ ٔتٛوظ ٔطبوجٝ ثقؽ اوتفبؼٜ 5پبيؽاـي ٔطالت ؼـ تطميك ضبضف اق  يثفاي اـقيبثي ثقؽٞب اوتفبؼٜ وفؼ.
فٙٛاٖ ٔيب٘ٝ ٘ؾفي  ثٝ 3ا٘ؽ ثؽيٗ تفتيت فؽؼ  ٌؽٜ ٞب اغتّبَ ؼاؼٜ ثٝ پبوع 5تب  1ٞب اق  ـتجٝ ٌؽٜ ٚ ِيىفت اوتفبؼٜ اي يٙٝعيف پٙح ٌك

وغص  .ٌفؼؼ ئ ىٝي( ٔمبTest value) 3پبيؽاـي ٔطالت ثٝ ؼوت آٔؽٜ، ثب فؽؼ  يٞب ثٝ ؼوت آٔؽ ٚ ٔيبٍ٘يٗ أتيبق ٚضقيت ثقؽٞب پبوع
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ٌيفي ؼـ غَّٛ ثقؽ أٙيتي  تٛاٖ ثب ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔقٙي اوت وٝ اق ٘ؾف آٔبـي ٕ٘يٌؽٜ اوت ٚ ايٗ ثؽاٖ  05/0ٔقٙبؼاـي ثقؽ أٙيتي ثيً اق 
پبيؽاـي ٔطالت ٘بٔغّٛة  يتف ثبٌؽ، ٍ٘بٖ اق ثقؽٞب وٛزه 3پبيؽاـي ٔطالت اق  يٌؽٜ ثفاي ثقؽٞب ٞف زٝ ٔمؽاـ ٔطبوجٝ اؽٟبـ ٘ؾف ٕ٘ٛؼ.

، التّبؼي، اختٕبفي ٚ أٙيتي ثٝ ٔطيغي يىتوبِجؽي، ق يؽٞبثق ٞبي يبٍ٘يٗتف اوت. ٔ ٚ ٞف زٝ ايٗ ٔمؽاـ ثيٍتف ثبٌؽ، ٚضقيت ٔغّٛة
 يٞب ٚ ثقؽٞب ( وٕتف ٞىتٙؽ ثٙبثفايٗ ٔؤِف3ٝوٝ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ اق ضؽ ٔتٛوظ ) ثبٌؽ ئ 953/2، 626/2، 579/2، 357/2، 825/2تفتيت 

 .ثبٌٙؽ ياق ضؽ ٔتٛوظ ٔ تف ييٌٟٗف ٌفٌبٖ ؼـ ٚضقيتي پب يٞب پبيؽاـي ٔطّٝ

 شْر گرگبى یّب پبیساری هحلِ یّب ٍ بعسّب ٍضعیت هؤلفِ یا تک ًوًَِ tتبیج آزهَى ً (:11)جسٍل 

 )ضؽ ٔتٛوظ(T Test valueآقٖٔٛ  (sigوغص اضتٕبَ ) ٔيبٍ٘يٗ ٛيٌٝتقؽاؼ  آقٖٔٛ

 3 -816/4 000/0 825/2 5 ثقؽ وبِجؽي

 3 -846/19 000/0 357/2 4 ٔطيغي يىتثقؽ ق

 3 -648/14 000/0 579/2 7 التّبؼي يثقؽٞب

 3 -941/10 000/0 626/2 5 اختٕبفي يثقؽٞب

 3 -216/1 225/0 953/2 7 ثقؽ أٙيتي

ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ  9ثفاي ثفـوي ٚ ٔمبيىٝ پبيؽاـي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ اق آقٖٔٛ تطّيُ ٚاـيب٘ه ا٘ٛا اوتفبؼٜ ٌؽ. عجك ٘تبيح خؽَٚ 
ٌفت وٝ پبيؽاـي ؼـ ثيٗ ٔطالت ٌٟف  تٛاٖ ياوت، ثٙبثفايٗ ٔ 05/0اق  وٕتف 95/0آٔؽٜ ثفاي وغص ٔقٙبؼاـي  ؼوت وغص غغبي آقٖٔٛ ثٝ

ٔقٙبؼاـ اوت، القْ اوت خٟت ٔمبيىٝ ٔطالت اقِطبػ  Fوٝ آقٖٔٛ  ٚخٛؼ ؼاـؼ. ضبَ ؼاـي ئىىٛ٘ي تفبٚت ٔقٙ يٞب ٌفٌبٖ ؼـ ثبفت
ٍ٘بٖ  10بيؽاـي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ ؼـ خؽَٚ ٘تبيح آقٖٔٛ ٌفٝ ثفاي ٔمبيىٝ پ ( اوتفبؼٜ ٌٛؼ.scheffeپبيؽاـي اق آقٖٔٛ تقميجي ٌفٝ )

اقآٖ ٔطّٝ وٛي غيبْ لفاـ ؼاـؼ.  ٞب ؼـ ثٟتفيٗ ٚضقيت لفاـ ؼاـؼ. په ٘ىجت ثٝ وبيف ٔطّٝ ٌفٌبٖ خؽيؽٔيبٍ٘يٗ پبيؽاـي ٔطّٝ  ؼٞؽ ئ
 يٞب ؼـ ـتجٝ ٔطّٝ ثٛيٝ ،وٛي ضبفؼ، وٛي خٛاؼيٝ، وٛي ويبٍٟ٘ف، ٔطّٝ وف پيف ٚ ؼثبغبٖ، ٔطّٝ ٔيػسٝ ٌفاٖ، آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ يٞب ٔطّٝ

 ٍٔػُ ٌفؼيؽٜ اوت. يغٛث ٚضقيت پبيؽاـي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ ثٝ 6ٌىُ ا٘ؽ. ؼـ  ثقؽي اق٘ؾف پبيؽاـي لفاـٌففتٝ

 ارزیببی پبیساری هحالت بر اسبس آزهَى شفِ (:11 )جسٍل

 ٔيبٍ٘يٗ تقؽاؼ ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ ٔتغيف

 992/2 35 ٌفٌبٖ خؽيؽ پبيؽاـي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ

 935/2 35 ٛي غيبْو

 726/2 35 ٔطّٝ آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ

 725/2 35 ٔطّٝ ٔيػسٝ ٌفاٖ

 683/2 44 ٔطّٝ وف پيف ٚ ؼثبغبٖ

 574/2 60 وٛي ويبٍٟ٘ف

 528/2 35 وٛي خٛاؼيٝ

 486/2 40 وٛي ضبفؼ

 483/2 40 ٔطّٝ ثٛيٝ
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 شْر گرگبى یّب هقبیسِ هیبًگیي پبیساری زر هحلِ. (5)شکل 

 3. ثؽيٗ تفتيت فؽؼ يبفتٝ ٞب اغتّبَ ثٝ پبوع 5تب  1 يٞب ِيىفت اوتفبؼٜ ٌؽ ٚ ـتجٝ اي يٙٝؾوف اوت ؼـ پفوٍٙبٔٝ اق عيف پٙح ٌك لبثُ
ٔمبيىٝ ٌفؼيؽ. ٞف زٝ ٔمؽاـ  3آٔؽٜ، ثب فؽؼ  ؼوت ٞب ثٝ ؼوت آٔؽ ٚ ٔيبٍ٘يٗ أتيبق پبيؽاـي ثقؽ أٙيت ثٝ فٙٛاٖ ٔيب٘ة ٘ؾفي پبوع ثٝ

تف ثبٌؽ، ٍ٘بٖ اق فؽْ پبيؽاـي ثقؽ أٙيت ؼاـؼ ٚ ٞف زٝ ايٗ ٔمؽاـ ثيٍتف ثبٌؽ، ٚضقيت  وٛزه 3بيؽاـي ثقؽ أٙيت اق ٌؽٜ ثفاي پ ٔطبوجٝ
ِٛـت  ثٝ ٔطّٝ ثٛيٝٚ  ي ضبفؼ، وٌٛفٌبٖ خؽيؽ يٞب پبيؽاـتف اوت. ؼـ ايٗ غَّٛ ٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ، ٔيبٍ٘يٗ پبيؽاـي ثقؽ أٙيت ؼـ ٔطّٝ

٘ؽاـؼ  ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـي يِٛـت ٔقٙ ٞب ثٝ ( ٚ ؼـ وبيف ٔطّٝ>p 05/0ؼاـؼ ) ؼاـي يٍ٘يٗ ٔقٙاغتالف ٔيب 3ثب فؽؼ  ؼاـ ئقٙ
((05/0 p<ٖٕٞسٙيٗ ٕٞب ٚ .)  َٚوٛي غيبْ، ٔطّٝ آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ، ٌفٌبٖ خؽيؽٌؽٜ اوت تٟٙب ٔطالت  ٍ٘بٖ ؼاؼٜ( 12)عٛـ وٝ ؼـ خؽ ،

ٔطّٝ،  9اق ٔيبٖ  ٘بپبيؽاـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ. يتفٌبٖ ٘ىجتبً پبيؽاـ ٚ وبيف ٔطالت اق ٚضقٔطّٝ ٔيػسٝ ٌفاٖ اقِطبػ ثقؽ أٙيت ؼـ ٌٟف ٌ
( ثٛؼٜ ٚ فّٕىفؼ آٟ٘ب ؼـ ايدبؼ 0.05ؼـِؽ ؼاـاي وغص ٔقٙبؼاـي ثيٍتف اق) 95ثب اضتٕبَ تٛوقٝ  پبيؽاـئٛـؼ ثفـوي ٌبغُ  ًٌ ٔطّٝ

 ٔٛـؼ پؿيفي ٚالـ ٍ٘فؼيؽ. پبيؽاـي

 شْر گرگبى یّب ٍضعیت بعس اهٌیت زر هحلِ یا تک ًوًَِ tًتبیج آزهَى  (:12)جسٍل

 Tآقٖٔٛ  (sigوغص اضتٕبَ ) ٔيبٍ٘يٗ ؼـخٝ آقاؼي آقٖٔٛ

 -657/0 502/0 935/2 59 وٛي ويبٍٟ٘ف
 043/4 000/0 332/3 34 ٌفٌبٖ خؽيؽ

 -912/2 006/0 696/2 39 ضبفؼ يوٛ

 -896/2 006/0 665/2 39 ٔطّٝ ثٛيٝ
 -690/1 100/0 867/2 34 وٛي خٛاؼيٝ

 -429/1 160/0 866/2 43 ٔطّٝ وف پيف ٚ ؼثبغبٖ
 475/1 149/0 167/3 34 وٛي غيبْ

 604/0 550/0 103/3 34 ٔطّٝ آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ

 472/0 640/0 060/3 34 ٔطّٝ ٔيػسٝ ٌفاٖ

 

ٚ وٛي غيبْ  فٌبٖ خؽيؽٌ يٞب ٔيبٍ٘يٗ پبيؽاـي ثقؽ اختٕبفي ؼـ ٔطّٝ ؼٞؽ يٍ٘بٖ ٔ 13٘تبيح آقٖٔٛ تي ته ٔتغيفٜ ؼـ خؽَٚ 
ؼاـؼ  ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـي يِٛـت ٔقٙ ٞب ثٝ ( ٚ ؼـ وبيف ٔطّٝ>p 05/0٘ؽاـؼ )) ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـ يِٛـت ٔقٙ ثٝ
(05/0 p<ٖٕٞسٙيٗ ٕٞب ٚ )  َٚيتقٌؽٜ اوت تٕبٔي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ اقِطبػ ثقؽ اختٕبفي اق ٚض ٍ٘بٖ ؼاؼٜ( 12)عٛـ وٝ ؼـ خؽ 

ؼـِؽ ؼاـاي وغص ٔقٙبؼاـي  95ثب اضتٕبَ تٛوقٝ  پبيؽاـئٛـؼ ثفـوي ٌبغُ  ٔطّٝ، وٛي غيبْ 9اق ٔيبٖ  ٘بپبيؽاـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ.
 ٔٛـؼ پؿيفي ٚالـ ٍ٘فؼيؽ. پبيؽاـي( ثٛؼٜ ٚ فّٕىفؼ آٟ٘ب ؼـ ايدبؼ 0.05ثيٍتف اق)
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 شْر گرگبى یّب لٍِضعیت بعس اجتوبعی زر هح یا تک ًوًَِ tًتبیج آزهَى  (:13)جسٍل 

 Tآزهَى  (sigسطح احتوبل ) هیبًگیي زرجِ آزازی آزهَى

 -511/4 000/0 586/2 59 وٛي ويبٍٟ٘ف

 -748/1 089/0 852/2 34 ٌفٌبٖ خؽيؽ
 -510/6 000/0 429/2 39 وٛي ضبفؼ

 -451/4 000/0 504/2 39 ٔطّٝ ثٛيٝ
 -543/6 000/0 404/2 34 وٛي خٛاؼيٝ

 -064/4 000/0 640/2 43 ٔطّٝ وف پيف ٚ ؼثبغبٖ

 -211/1 234/0 866/2 34 وٛي غيبْ
 -720/2 010/0 671/2 34 ٔطّٝ آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ

 -162/2 038/0 757/2 34 ٔطّٝ ٔيػسٝ ٌفٌبٖ

 

ب ث ؼاـ يِٛـت ٔقٙ ثٝ ٌفٌبٖ خؽيؽ يٞب ٔيبٍ٘يٗ پبيؽاـي ثقؽ التّبؼي ؼـ ٔطّٝ ؼٞؽ يٍ٘بٖ ٔ 14٘تبيح آقٖٔٛ تي ته ٔتغيفٜ ؼـ خؽَٚ 
( ٚ >p 05/0ؼاـؼ ) ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـي يِٛـت ٔقٙ ٞب ثٝ ( ٚ ؼـ وبيف ٔطّٝ>p 05/0٘ؽاـؼ )) ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3فؽؼ 

٘بپبيؽاـ  يتٌؽٜ اوت ؼـ تٕبٔي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ اقِطبػ ثقؽ التّبؼي اق ٚضق ٍ٘بٖ ؼاؼٜ( 13)عٛـ وٝ ؼـ خؽَٚ  ٕٞسٙيٗ ٕٞبٖ
ؼـِؽ ؼاـاي وغص ٔقٙبؼاـي  95ثب اضتٕبَ تٛوقٝ  پبيؽاـئٛـؼ ثفـوي ٌبغُ  ٔطّٝ، ٔطّٝ ٌفٌبٖ خؽيؽ؛ 9 اق ٔيبٖ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ.

 ٔٛـؼ پؿيفي ٚالـ ٍ٘فؼيؽ. پبيؽاـيؼـ ايدبؼ  آٖ( ثٛؼٜ ٚ فّٕىفؼ 0.05ثيٍتف اق)

 شْر گرگبى یّب ٍضعیت بعس اقتصبزی زر هحلِ یا تک ًوًَِ tًتبیج آزهَى  (:14 )جسٍل

 Tآزهَى  (sigسطح احتوبل ) هیبًگیي ازیزرجِ آز آزهَى

 -516/6 000/0 520/2 59 وٛي ويبٍٟ٘ف
 -839/1 075/0 835/2 34 ٌفٌبٖ خؽيؽ

 -429/7 000/0 440/2 39 وٛي ضبفؼ

 -930/7 000/0 434/2 39 ٔطّٝ ثٛيٝ

 -266/7 000/0 485/2 34 وٛي خٛاؼيٝ

 -549/4 000/0 625/2 43 ٔطّٝ وف پيف ٚ ؼثبغبٖ

 -742/2 010/0 721/2 34 بْوٛي غي
 -603/3 001/0 639/2 34 ٔطّٝ آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ

 -100/4 000/0 585/2 34 ٔطّٝ ٔيػسٝ ٌفاٖ

ِٛـت  ٌٟف ٌفٌبٖ ثٝ يٞب ؼـ تٕبْ ٔطّٝ ٔطيغي يىتٔيبٍ٘يٗ پبيؽاـي ثقؽ ق ؼٞؽ يٍ٘بٖ ٔ 15٘تبيح آقٖٔٛ تي ته ٔتغيفٜ ؼـ خؽَٚ 
ٌؽٜ اوت ؼـ تٕبٔي ٔطالت  عٛـ وٝ ؼـ خؽَٚ پبييٗ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ( ٚ ٕٞسٙيٗ ٕٞبٖ>p 05/0ؼاـؼ ) ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـ ئقٙ

 .٘بپبيؽاـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ يتاق ٚضق ٔطيغي يىتٌٟف ٌفٌبٖ اقِطبػ ثقؽ ق

 شْر گرگبى یّب زر هحلِ یطیهح ستیٍضعیت بعس ز یا تک ًوًَِ tًتبیج آزهَى  (:15)جسٍل 

 Tآزهَى  (sigح احتوبل )سط هیبًگیي زرجِ آزازی آزهَى

 -590/10 000/0 170/2 59 وٛي ويبٍٟ٘ف

 -520/2 017/0 714/2 34 ٌفٌبٖ خؽيؽ

 -832/9 000/0 205/2 39 وٛي ضبفؼ
 -680/10 000/0 155/2 39 ٔطّٝ ثٛيٝ

 -720/12 000/0 120/2 34 وٛي خٛاؼيٝ
 -701/7 000/0 390/2 43 ٔطّٝ وف پيف ٚ ؼثبغبٖ

 -074/2 046/0 777/2 34 وٛي غيبْ

 -778/4 000/0 417/2 34 ٔطّٝ آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ
 -652/5 000/0 445/2 34 ٔطّٝ ٔيػسٝ ٌفاٖ
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وٛي ، يبٍٟ٘فووٛي ، ٌفٌبٖ خؽيؽ يٞب ٔيبٍ٘يٗ پبيؽاـي ثقؽ وبِجؽي ؼـ ٔطّٝ ؼٞؽ يٍ٘بٖ ٔ 16٘تبيح آقٖٔٛ تي ته ٔتغيفٜ ؼـ خؽَٚ 
 ؼاـي يِٛـت ٔقٙ ٞب ثٝ ( ٚ ؼـ وبيف ٔطّٝ>p 05/0ؼاـؼ ) ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ـؼا يِٛـت ٔقٙ ٚ وٛي خٛاؼيٝ ثٝ ٔطّٝ ثٛيٝ، ضبفؼ

ٚ  ٌفٌبٖ خؽيؽٌؽٜ اوت ؼـ ٔطالت   عٛـ وٝ ؼـ خؽَٚ پبييٗ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ( ٚ ٕٞسٙيٗ ٕٞبٖ>p 05/0٘ؽاـؼ )) ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ 
اق  وبيف ٌٟفٞب اق ايٗ ِطبػ ؼاـاي ٚضقيت ٘بپبيؽاـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ.وٛي غيبْ ٌٟف ٌفٌبٖ اقِطبػ ثقؽ وبِجؽي ؼاـاي ٚضقيت پبيؽاـ ٚ 

ؼـِؽ  95ثب اضتٕبَ تٛوقٝ  پبيؽاـئٛـؼ ثفـوي ٌبغُ  ٘ٝ ٔطّٝ، وٝ ٔطّٝ)ٔطّٝ وفپيف ٚ ؼثبغبٖ، وٛي غيبْ ٚ آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ(ٔيبٖ 
 ؿيفي ٚالـ ٍ٘فؼيؽ.ٔٛـؼ پ پبيؽاـي( ثٛؼٜ ٚ فّٕىفؼ آٟ٘ب ؼـ ايدبؼ 0.05ؼاـاي وغص ٔقٙبؼاـي ثيٍتف اق)

 شْر گرگبى یّب ٍضعیت بعس کبلبسی زر هحلِ یا تک ًوًَِ tًتبیج آزهَى  (:16)جسٍل 

 Tآزهَى  (sigسطح احتوبل ) هیبًگیي زرجِ آزازی آزهَى

 -810/3 000/0 658/2 59 وٛي ويبٍٟ٘ف

 414/2 021/0 228/3 34 ٌفٌبٖ خؽيؽ

 -792/3 001/0 662/2 39 وٛي ضبفؼ

 -849/2 007/0 658/2 39 ٔطّٝ ثٛيٝ

 -272/2 030/0 761/2 34 وٛي خٛاؼيٝ

 -079/1 287/0 893/2 43 ٔطّٝ وف پيف ٚ ؼثبغبٖ

 -140/1 262/0 142/3 34 وٛي غيبْ

 -747/1 090/0 800/2 34 ٔطّٝ آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ

 -005/2 053/0 776/2 34 ٔطّٝ ٔيػسٝ ٌفاٖ

 

 ثب تٛخٝ ثٝ ٔيبٍ٘يٗ ٘تبيح ايٍٙٛ٘ٝ ٔيتٛاٖ ثيبٖ ٕ٘ٛؼ وٝ ٔدٕٛؿ ؼـ ٘بٔتٛاقٖ اوت. ؼـٔٙغمٝ وٝ ٌٟف ٌفٌبٖ ثٝ ِٛـت پبيؽاـي ٔطالت
اِػَّٛ ِؿا فٙبيت ٔؽيفاٖ ٚ ٔىئِٛيٗ ٌٟفي فّي ؼـ ضؽ پبييٙي لفاـ ؼاـؼ ٚ ايِٝطبػ وغص پبيؽاـي ٔطّ ٌٟف ٌفٌبٖ اقٔٙغمٝ وٝ 

اي ِٛـت پؿيفؼ. ٘تبيح پمًٚٞ ضبضف ٍٕٞبْ ثب ـي  ٔطٌّٟٝفؼاـي ٌفٌبٖ ؼـ ايٗ غَّٛ القْ اوت تب الؽأبتي ثفاي افكايً پبيؽا
 پبيؽاـي : تطّي1397ُ،ٕٞىبـأٖىىٛ٘ي(، )ثفقٌف ٚ  ٞبي ٔطّٝ پبيؽاـي وغص : اـقيبثي1397،پبٌبقاؼٜ٘تبيح تطميمبت پيٍيٗ ٕٞسٖٛ )

 : اـقيبثي1396،ٕٞىبـاٖي ٚ ٔفقي(، )ٌٕبف ٌٟفٞبي ؼـٞب  ٔطّٝ پبيؽاـي ٚضقيت : اـقيبثي1396ي،فيٌٚفٌٟفي(، )ٌٞٛيبـ  ٞبي ٔطّٝ
ٞبي ؼٞؽ وٝ ٞف زٝ تٛوقٝ ؼـ يه ٔٙغمٝ ٌىتفي پيؽاوٙؽ، وغص پبيؽاـي ثيٍتف وىٛ٘تٍبٌٜٟفي( ثٛؼ. ايٗ ٍ٘بٖ ٔي يٞب ٔطّٝ پبيؽاـي

 ا٘ىب٘ي يب ٕٞبٖ ٔطالت ـا ثٝ ٕٞفاٜ ؼاـؼ.

 ٍ پیشٌْبزّب گیری یجًِت

( وٕتف ٞىتٙؽ ثٙبثفايٗ 3، التّبؼي، اختٕبفي ٚ أٙيتي اق ضؽ ٔتٛوظ )يغئط يىتوبِجؽي، ق يثقؽٞب ٞبي يبٍ٘يٗٔ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح
. ٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ پبيؽاـي ؼـ ثيٗ ٔطالت ثبٌٙؽ ياق ضؽ ٔتٛوظ ٔ تف ييٌٟٗف ٌفٌبٖ ؼـ ٚضقيتي پب يٞب پبيؽاـي ٔطّٝ يٞب ٚ ثقؽٞب ٔؤِفٝ

ٞب  ٘ىجت ثٝ وبيف ٔطّٝ ٌفٌبٖ خؽيؽٔيبٍ٘يٗ پبيؽاـي ٔطّٝ  وٝ يعٛـ ٚخٛؼ ؼاـؼ. ثٝ ؼاـي ئىىٛ٘ي تفبٚت ٔقٙ يٞب ٌٟف ٌفٌبٖ ؼـ ثبفت
، ٔطّٝ وف پيف ٚ ؼثبغبٖ، ٔيػسٝ ٌفاٖ، آٔٛقٌٍبٜ خٍُٙ يٞب آٖ ٔطّٝ وٛي غيبْ لفاـ ؼاـؼ. ٔطّٝ اق  ؼـ ثٟتفيٗ ٚضقيت لفاـ ؼاـؼ. په

٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔيبٍ٘يٗ پبيؽاـي ثقؽ أٙيت ؼـ . ا٘ؽ ٘ؾف پبيؽاـي لفاـٌففتٝ ثقؽي اق يٞب ؼـ ـتجٝ ٔطّٝ ثٛيٝ، وٛي خٛاؼيٝ، وٛي ويبٍٟ٘ف
( ٚ ؼـ وبيف >p 05/0ؼاـؼ ) ؼاـي ياغتالف ٔيبٍ٘يٗ ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـ يِٛـت ٔقٙ ثٝ ٔطّٝ ثٛيٝٚ  وٛي ضبفؼ، ٌفٌبٖ خؽيؽ يٞب ٔطّٝ
ِطبػ  اق ٔطّٝ ثٛيٝٚ ٌفٌبٖ خؽيؽ  (. ٚ ٕٞسٙيٗ تٟٙب ٔطالت>p 05/0٘ؽاـؼ )) ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـي يِٛـت ٔقٙ ٞب ثٝ ٔطّٝ

٘بپبيؽاـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ. ٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔيبٍ٘يٗ پبيؽاـي ثقؽ اختٕبفي ؼـ  يتثقؽ أٙيت ؼـ ٌٟف ٌفٌبٖ پبيؽاـ ٚ وبيف ٔطالت اق ٚضق
ِٛـت  ٞب ثٝ يف ٔطّٝ( ٚ ؼـ وب>p 05/0٘ؽاـؼ )) ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـ يِٛـت ٔقٙ ٚ وٛي غيبْ ثٝ ٌفٌبٖ خؽيؽ يٞب ٔطّٝ

٘بپبيؽاـ  يتتٕبٔي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ اقِطبػ ثقؽ اختٕبفي اق ٚضق ٗي( ثٙبثفا>p 05/0ؼاـؼ ) ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـي ئقٙ
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اغتالف  3ثب فؽؼ  ؼاـ يِٛـت ٔقٙ ثٌٝفٌبٖ خؽيؽ  يٞب ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ. ٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔيبٍ٘يٗ پبيؽاـي ثقؽ التّبؼي ؼـ ٔطّٝ
عٛـ  ( ٚ ٕٞسٙيٗ ٕٞبٖ>p 05/0ؼاـؼ ) ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـي يِٛـت ٔقٙ ٞب ثٝ ( ٚ ؼـ وبيف ٔطّٝ>p 05/0٘ؽاـؼ )) ؼاـي ئقٙ

٘تبيح . ٘بپبيؽاـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ يتِطبػ ثقؽ التّبؼي اق ٚضق ٌؽٜ اوت ؼـ تٕبٔي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ اق وٝ ؼـ خؽَٚ پبييٗ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ
ؼاـؼ  ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـ يِٛـت ٔقٙ ٌٟف ٌفٌبٖ ثٝ يٞب ؼـ تٕبْ ٔطّٝ ٔطيغي يىتبٍ٘يٗ پبيؽاـي ثقؽ قٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔي

(05/0 p<ؼـ تٕبٔي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ اق ٚ ) ِطبػ ثقؽ  ٘بپبيؽاـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ. وؤاَ ٞفتٓ( اق يتاق ٚضق ٔطيغي يىتِطبػ ثقؽ ق
ٌفٌبٖ  يٞب ٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔيبٍ٘يٗ پبيؽاـي ثقؽ وبِجؽي ؼـ ٔطّٝ ٚ وؽاْ ٘بپبيؽاـ ٞىتٙؽ؟وبِجؽي وؽاْ ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ پبيؽاـ 

( ٚ ؼـ وبيف >p 05/0ؼاـؼ ) ؼاـي ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـ يِٛـت ٔقٙ ٚ وٛي خٛاؼيٝ ثٝ ٔطّٝ ثٛيٝ، وٛي ضبفؼ، وٛي ويبٍٟ٘ف، خؽيؽ
( ٚ ٕٞسٙيٗ ثيٗ ٔطالت اقِطبػ ٌبغُ وبِجؽي ؼـ ٔطالت >p 05/0٘ؽاـؼ )) يؼاـ ياغتالف ٔقٙ 3ثب فؽؼ  ؼاـي يِٛـت ٔقٙ ٞب ثٝ ٔطّٝ

پبيؽاـ ٚ وبيف ٌٟفٞب اق ايٗ ِطبػ ؼاـاي ٚضقيت ٘بپبيؽاـ  يتٚ وٛي غيبْ ٌٟف ٌفٌبٖ اقِطبػ ثقؽ وبِجؽي ؼاـاي ٚضق ٌفٌبٖ خؽيؽ
ويؽٖ ثٝ تٛوقٝ پبيؽاـ تأويؽ ؼاـؼ. أب ثفاي ٔىبئُ ٚ ٍٔىالت ٔطيغي، اختٕبفي ٚ التّبؼي ؼـ ٌٟفٞب ثف ضفٚـت ـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ.

ؼوتيبثي ثٝ ايٗ أف ٟٔٓ القْ اوت تب خبيٍبٜ ٚ فبِّٝ ٌٟف اق آـٔبٖ ٚ اٍِٛي تٛوقٝ پبيؽاـ وٙديؽٜ ٌٛؼ. ؼـ ٌفايظ فقّي ثٝ ٞٓ غٛـؼٖ 
ٜ اوت. اٌف ؼـٌؿٌتٝ ٚاضؽٞبي تقبؼَ اـٌب٘يه ثيٗ ٘ؾبْ اختٕبفي ٚ وبغتبـ وبِجؽي ٌٟف ٚ فؽْ تغبثك ايٗ ؼٚ ٔقضالتي ـا ثٝ ثبـ آٚـؼ

اوت، ؼـ ؼٚـاٖ اغيف تٛوقٝ ٌٟفي  آٚـؼٜ يٌٟفي اق ٘ٛؿ ٔطّٝ، أىبٖ تقّك ٚ ٚاثىتٍي يب ٌفايظ پيٛ٘ؽ ففؼ ثب ٔطيظ ق٘ؽٌي ـا ففاٞٓ ٔ
ؼـ وٙبـ  وٝ يعٛـ ثٝ. وٙؽ يٞب فُٕ ٔ ؼيٍف ؼـ خٟت تضقيف يب اٟ٘ؽاْ ايٗ ـاثغٝ يٞب ٔتغيف آٌىبـ ٚ پٟٙبٖ خٕقيتي، اختٕبفي، فٙي ٚاؼاـ ثبؼٜ

ٚ وبًٞ تقّمبت ٔىب٘ي اق وٛي ؼيٍف ٞفـٚق  وٛ يهففوبيً فبعفي ـٚا٘ي اففاؼ اق  ٞبي يٙٝفمف ٚ ٔطفٚٔيت ؼـ ٘ٛاضي فميفٍ٘يٗ، قٔ
ٞب ٚ وفأبت ا٘ىب٘ي، أٙيت، پٛيبيي ٚ تطفن، وفق٘ؽٌي ٚ ٍ٘بط ٚ ثٝ ؼ٘جبَ آٖ، ٍٔبـوت ٚ تقّك ثٝ ٔىب٘ي وٝ  . ضفؼ اـقيٌفؼؼ يتٍؽيؽ ٔ

غبَ ا٘ىبٖ ؼـ ٌىُ ؼاؼٖ ثٝ ٔطُ ق٘ؽٌي اوت، ٕٞيٍٝ ٚ ؼـ ٕٞٝ خٛأـ ٌٟفي ٔؽ٘ؾف ثٛؼٜ اوت. ٕ٘ٛؼ تٛوقٝ  يٞب تجّٛـي اق آـٔبٖ
ٞب ٚ الٍبـ، اق ضمٛق ٚ أىب٘بت ثفاثف اوتفبؼٜ وٙٙؽ ٚ ٕٞسٙيٗ  ايٗ اوت وٝ ٕٞٝ ٔفؼْ ٚ وبوٙبٖ آٖ ٌبُٔ ٕٞٝ ٌفٜٚ يا پبيؽاـ ٔطّٝ

تأويؽ ثف تقبؼَ ثيٗ  يا ، ثپؿيف٘ؽ. تٛوقٝ پبيؽاـ ٔطٌّٝؿاـؼ يتأثيف ٔ ٌبٖ يـا وٝ ثف ٔطيظ ق٘ؽٌ ٞبيي ٌيفيٓ يٚ تّٕ ٞب يتٔىئِٛيت فقبِ
غٛؼ ـٚاثظ اختٕبفي  وٝ يؼـ ثقؽ التّبؼي اق عفيك ٍٔبـوت ٔفؼٔي اوت؛ ؼـضبِ يمٜٚ ٚ اٞؽاف تٛوقٝ، ثٝ ٔطيغي يىتق يٞب ضفٚـت

وٕي پبيؽاـي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ وٙديؽٜ ٌؽ.  ي. ؼـ پمًٚٞ ضبضف ثقؽٞبٌفؼؼ يٟ٘بؼيٙٝ ٔ ٚ ثفاي آيٙؽٜ ٘يك ثػٍؽ ئطّي ـا ٘يك اـتمب ٔ
پبيؽاـي، ٘بثفاثفي ٚ اغتالف  يوٝ ثيٗ ٔطالت ٔػتّف ايٗ ٔٙغمٝ ثٝ ِطبػ ثفغٛـؼاـي اق ثقؽٞب ؼٞؽ يتطميك ٍ٘بٖ ٔ ٞبي يبفتٕٝٞسٙيٗ 

، وٛي خٛاؼيٝ ٚ ٔطّٝ وف پيف ٚ ؼثبغبٖ اقِطبػ أٙيت ؼـ ّٝ ثٛيٝٔط، وٛي ضبفؼ، وٛي ويبٍٟ٘فثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔطالت  ٚخٛؼ ؼاـؼ.
فففي افكايً يبثؽ، ٔفاوك ٘ؾبٔي ؼـ ايٗ  يفٞبيٞب الٔپ ٚ ـٌٚٙبيي ؼـ ٔى : ؼـ ايٗ ٔطٌّٝٛؼ ي٘بپبيؽاـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ پيٍٟٙبؼ ٔ يتٚضق

٘تبيح  أٙيت ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ. يوٛق اثف قِكِٝ ٚ آتًؼـ ضبَ وبغت ٘ؾبـت ثيٍتفي ٌٛؼ تب ؼـ ثف يٞب ٔطُ ُٞ افكايً يبثؽ ٚ ؼـ وبغتٕبٖ
، ٟ٘بؼٞبي ؼِٚتي ثفاي ٌٛؼ ي٘بپبيؽاـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ پيٍٟٙبؼ ٔ يتٍ٘بٖ ؼاؼ تٕبٔي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ اقِطبػ ثقؽ اختٕبفي اق ٚضق

خٛاـ  ٘بوبقٌبـ ٞٓ ٞبي يوجك ٔطّٝ ـا افكايً ؼٞٙؽ، ٚاضؽٞبي ٔىىٛ٘ي ؼـ ٔطّٝ ثب وبـثف يوبِٓ ؼـ ٔطّٝ فضبٞب قيىت يظايدبؼ ٔط
٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ تٕبٔي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ  ٘جبٌٙؽ، ٟ٘بؼٞبيي تٍىيُ ؼٞٙؽ تب ٔيكاٖ ٍٔبـوت ثفاي ضُ ٍٔىالت ٔطّٝ افكايً يبثؽ.

آ٘بٖ  ٞبي يٚ ثبقـو ي، ثب ٕٞىبـي وبقٔبٖ ٔىىٗ ٚ ٌٟفوبقٌٛؼ ي٘بپبيؽاـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ پيٍٟٙبؼ ٔ يتاقِطبػ ثقؽ التّبؼي اق ٚضق
ـفبٞي ؼـ وغص  -غؽٔبتي  ٞبي يتٔٙبوت ثفاي فقبِ يٞب ٞب ثٝ ليٕت ٚالقي ٘كؼيه ٌٛ٘ؽ ٚ ٔىبٖ يٕت ٚاضؽٞبي ٔىىٛ٘ي ؼـ ٔطّٝل

٘بپبيؽاـ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ پيٍٟٙبؼ  يتاق ٚضق ٔطيغي يىتِطبػ ثقؽ ق ٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ تٕبٔي ٔطالت ٌٟف ٌفٌبٖ اق ٔطّٝ ايدبؼ ٌٛؼ.
، تىٕيُ ٚ ٌٛؼ يوٝ يىي اق تٟؽيؽات اِّي ـا ٌبُٔ ٔالت اغتي تٛوقٝ يبثؽ ٚ ٌجىٝ فبضالة ٔط، فضبٞبي وجك ٚـقٌي ٚ ففٌٛؼ ئ

، وٛي خٛاؼيٝ ٚ ٔطّٝ وف پيف ٚ ؼثبغبٖ، ٔطّٝ آٔٛقٌٍبٜ ٔطّٝ ثٛيٝ، وٛي ضبفؼ، يبٍٟ٘فووٛي ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔطالت  ٍٟ٘ؽاـي ٌٛؼ.
، ـٚش يغٍه ٚ ث ٞبي يظ: اق ايدبؼ ٔطٌٛؼ يثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ پيٍٟٙبؼ ٔ٘بپبيؽاـ  يتاقِطبػ ثقؽ وبِجؽي ؼـ ٚضق ٔيػسٝ ٌفاٖخٍُٙ ٚ 
 ٞبي يٙٝٔٙؾٛـ افكايً ؼوتفوي ٚ وبًٞ ٞك ٔػتّظ ثٝ ٞبي يغٍٗ ٚ قٔػت ؼـ ؼاغُ ٔطّٝ خٌّٛيفي ٌٛؼ ٚ ايدبؼ وبـثف يٞب وبغتٕبٖ

 .في اوتثٝ تٛوقٝ پبيؽاـ ٌٟ يبثي وفف ؼـ وغص ٔطالت ٌٟف اؼأٝ ـٚ٘ؽ وٙٛ٘ي زبٍِي اوبوي ؼـ ؼوت



  157 )ٔٛـؼٔغبِقٝ: ٔطالت ٔٙغمٝ وٝ ٌٟف ٌفٌبٖ( ٔطالت يكيـ تٛوقٝ ٚ ثف٘بٔٝ يؼـ تئٛـ يؽاـيوغص پب يٚاوبٚ

 

 :هٌببع

 ّيكيٚ ثف٘بٔٝ ـ بيخغفاف اـٌؽي٘بٔٝ وبـٌٙبو بٖي، پبٌٟف وفٔبٖ آٚـيتبة ٞبياثقبؼ ٚ ٔؤِفٝ ُيٚ تطّ يبثي(، اـق1394ٌفٜٚ، قٞفا ) يافض 
 ؼاٍٍ٘بٜ ٔفاغٝ. ،يٌٟف

 ( ٝ1397ثفقٌف، ِبؼق, لفثب٘ي، فّيفضب ٚ ـضبيي، عيج ،)ّٝي اختٕبفي ٔطالتٌٟفي ثب تأويؽ ثف ٌٛـا يٞب تطّيُ پبيؽاـي ٔط                  
 .26 - 15(: 1)1ٌٟف پبيؽاـ،  ،)ٔغبِقٝ ٔٛـؼي ٘بضيٝ ؼٚ ٔٙغمٝ يبقؼٜ ٌٟف ٍٟٔؽ

 آيٙؽٜ پمٍٚٞي ٔؽيفيتٞب، (. اٍِٛي ٌفافيىي ـٚي تطميك ٚ تبثيف آٖ ؼـ ٘تبيح فّٕىفؼ آقٔٛؼ٘ي1388قاؼٜ، ًٌٞٛٙ؛ غفبـ، تبـي)تمي        
 .140-117، ُِ 80، ٌٕبـٜ 20، ؼٚـٜ ٞبي ٔؽيفيت() پمًٚٞ

 ّٞب يبـيٌٛـا فّٕىفؼ ثف تأويؽ ثب تٟفاٖ ٌٟف والٖ يٞب ٔطّٝ پبيؽاـي (: تطّي1395ُ، )يىيو ي، خٕيّٝ ٚ ّٔٙٛـ اوتبؼبي٘ يتٛو ٕٝ٘ٛ٘ 

 .29-43: 70 ٌٕبـٜ ا٘ىب٘ي، خغفافيبي يٞب فّّٙبٔٝ پمًِٚٞٚٙده،  ٚ ؼـوٝ اٚيٗ، يٞب ٔٛـؼي: ٔطّٝ

 ،ـؼپبي ٔؽَ اق اوتفبؼٜ ثب يفـوٕيغ ٔطالت پبيؽاـي وغص اـقيبثي(. 1397. )آـٔبٖ ـضيٕي، خٍٕيؽ، اوؽي، أيف، ويٛٔفث، لبؼـي، ضجيجي 
 .98-89 ،(26)7 ،ٌٟفي ٔغبِقبت فّّٙبٔٝ(. وٙٙؽج ٌٟفآثبؼ  فجبن ٔطّٝ: ٔغبِقبتي ٕ٘ٛ٘ٝ) اوِٛٛليه

 ٗؼ ٔطّٝ پبيؽاـ ثب ـٚيىفؼ ٍٔبـوتي)ٔغبِقٝ ٔٛـؼي: ٔطّٝ (. ثفـوي ـاٞىبـٞبي ٔٛثف ؼـ ايدب1394٘بخي، وٛؼٜ)ـضبيي، ٔطٕؽـضب؛ ٍ٘ي
 .69-82، وبَ ٌٍٓ، ٌٕبـٜ ثيىتٓ، ُِ ـيكي ٌٟفئدّٝ پمًٚٞ ٚ ثف٘بٔٝـإٞٙبيي يبوٛج(، 

 ٖومك ٌٟف ؼـ ٌٟفي ٔطالت پبيؽاـي اـقيبثي(. 1393. )ٔطىٗ فٍىي، يٛوفي وٛـاٖ، ِبضت، ّٔغفٛي, فّي ٔٛضؽ، ففقا٘ٝ، پٛـ، وبوب .
 .94-73(, 1)2 ،ٌٟفي ـيكي ثف٘بٔٝ خغفافيبي ٞبي پمًٚٞ

 ،زٙؽ ٌيفي تّٕيٓ ٞبي ـٚي اق اوتفبؼٜ ثب ٌٟفي يٞب ٔطّٝ پبيؽاـي اـقيبثي(. 1396. )اِٝ ثفٚت ٔفاؼي، پٛـ، ففقا٘ٝ، وبوبٖ فّي، ٌٕبفي 
 .178-161 ،(2)19،قيىت ٔطيظ تىِٙٛٛلي ٚ فّْٛ فّّٙبٔٝ(. تٟفاٖ ٌٟفؼاـي 6 ٔٙغمٝ ٞبي ٔطّٝ: ٔغبِقٝ ٔٛـؼ) ٔقيبـٜ

 ( ،ٔطّٝ ٔىىٛ٘ي پبيؽاـ: ٔغبِقٝ ٔٛـؼي ٘بـٔه، 1385فكيكي، ٔطٕؽ ٟٔؽي :)35-46، ُِ 27، ٌٕبـٜ ٍ٘فيٝ ٞٙفٞبي قيجب. 

 ،ٌٖٟفؼاـي ؼٚ ٘بضيٝ ٔطّٟبي پبيؽاـي ؼـ ٌٟفي ٔؽيفيت فّٕىفؼ اـقيبثي ،(1390) ثيٍّفي ٌبؼي ٍٔىيٙي، اثٛاِفضُ غالٔفضب، وبؽٕيب 
 .7-28 ُِ ،21 ٌٕبـٜ ،18 خّؽ ،خغفافيبيي فّْٛ وبـثفؼي تطميمبت ٍ٘فيٝ ،(وبالؼ ٚ آثبؼ ٌٕه ٔديؽيٝ، يٞب )ٔطّٝ تٟفاٖ 4 ٔٙغمٝ

 ،وٛزه ٌٟفٞبي ؼـ ٔطالت اختٕبفي قيىت ؽففيت اـقيبثي ٚ وٙدً(. 1391. )ٔقّــٛٔٝ ٚضــؽتي، ضىٗ، فـبـؼلي، غالٔي اوجف، ويب٘ي 
 .72-59(, 11)3،ٌٟفي ـيكي ثف٘بٔٝ ٚ پمًٚٞ پمٍٚٞي - ّٕيف فّّٙبٔٝ(. ؼـق ٌٟف ٔٛـؼي ٔغبِقٝ) ELECTRE ٔؽَ ثب

 ٔٛـؼي ٕ٘ٛ٘ٝ) وٛؼن ؼٚوتؽاـ ٌٟف ـٚيىفؼ ثف ٔجتٙي ٔطالت عفاضي ٔقيبـٞبي. (1393ـضب) اضٕؽيبٖ ٘ٛيؽ، ـضٛا٘ي وقيؽي ٔفيٓ، ٔتيٙي 
 .112-91(: 15) 4. غٍه ٔٙبعك خغفافيبيي ٔغبِقبت(. ٍٟٔؽ ففًٞٙ ٔطّٝ

 ،ؼٚفّّٙبٔٝ. تجفيك ٌٟف والٖ پبيؽاـ تٛوقٝ اـقيبثي(. 1392. )يٛوف ٔطٕؽقاؼٜ، اوٕبفيُ، ّ٘يفي، ٔطٕؽـضب، پٛـٔطٕؽي، ٘فيىٝ، ٔفِِٛي 
 .66-45(, 8)4 ،ٌٟفي ٌٙبوي ثْٛ يٞب پمًٚٞ پمٍٚٞي ـ فّٕي

 ( ،ٖ1389ٔقّٛٔي، وّٕب :)ِتٟفاٖ: ا٘تٍبـات خبٔقٝ ٚ ففًٞٙ.زر راستبی پبیساری کالًشْر تْراى یا تَسعِ هحل ، 

 وبَ يبقؼٞٓ/ 29، ٌٕبـٜ ٔدّٝ ثبك ٘ؾف(. تؽٚيٗ ٔقيبـٞبي وبغتبـ ٔطالت ٌٟفي پبيؽاـ، 1393ٌٕيفا٘ي، ٔديؽ؛ ٔضغفقاؼٜ، ضبٔؽ)ٔفيؽي /
 ُِ70-59. 

 (ٓ٘مً ٌٛـايبـي1397ٔٛضؽ، فّي؛ فجبؼي، ٔفي )ّٝفّّٙبٔٝ اي ٌٟف تٟفاٖ ٔغبِقٝ ٔٛـؼي: ٔطّٝ ؼاٚؼيٝ، ٞب ؼـ ٍٔبـوت ٔفؼٔي ٚ تٛوقٝ ٔط
 .95-107، ُِ 3، ٌٕبـٜ 1، ؼٚـٜـٌٟف پبيؽا

 ٓ(. اـؼثيُ ٌٟف: ٔٛـؼي ٔغبِقة) ٌٟفي -پيفا ٘ٛاضي ؼـ ٔىىٛ٘ي ٞبي ٔطّٝ پبيؽاـي وغص اـقيبثي(. 1397. )اِغف پبٌبقاؼٜ، ضىيٗ، فف، ٘ؾ
 .64-43 ،(1)29 ،ٔطيغي ـيكي ثف٘بٔٝ ٚ خغفافيب

 ٌٕئٙبوت )پمًٚٞ ٔٛـؼ يٚ اـائٝ ـاٞىبـٞب يا ٔطّٝ يٞب بٖ٘ٛو ييفضب -يوبِجؽ يتثف ٚضق يّيتطّ(. 1397ـضب ) ،ي ٔقّْٛ آثبؼٞب :

ؼاٍٍ٘بٜ  ،يؼاٍ٘ىؽٜ فّْٛ ا٘ىب٘ ب،يثػً خغفاف ،يٌٟف يكيٚ ثف٘بٔٝ ـ بي، خغفاف.M.A ٘بٔٝ بٖي، پب"(يٌُٟف اـؼث يفٔبؼـ،ٔطؽٚؼٜ ٔطّٝ پ

 .يّئطمك اـؼث

 ،(. پيفاٍٟ٘ف ٌٟف يٞب : ٔطّٝٔٛـؼي ٔغبِقة) ٔفقي ٌٟفٞبي ؼـ ٞب ٔطّٝ پبيؽاـي ٚضقيت اـقيبثي(. 1396. )ثبيكيؽ ٌفيفي، ضىٗ، ٌٞٛيبـ
 .168-149 ،(1)4 ،ٌٟفي اختٕبفي خغفافيبي
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