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 چکیذٌ

 يضيس ثشًبهِ   اّذاف اكَل ٍ اص  کشد. يکي  نيثِ دٍ ًَع ػبصگبس ٍ ًبػبصگبس تمؼ تَاى يه ييسا اص ًظش کبسکشد ٍ اثشات فضبؿْشي  اساضي  يکبسثش
اثش هؼتمين ٍ  ،ّؾٍپظ ييدس ا .اػت گشيکذيًبػبصگبس ٍ ػبصگبس اص  يّب يکبسثش يٍ خذاػبص ّب يهٌبػت کبسثش خبًوبيي ،يؿْش صهيي يکبسثش

ّبي ًبػبصگبس دس تَػؼِ فضبيي هحلِ اٍيي ثشسػي ؿذُ اػت. دادُ ٍ اعالػبت ايي پظٍّؾ ثِ دٍ  ػٌَاى يکي اص کبسثشي  غيشهؼتمين صًذاى اٍيي ثِ
اػٌبدي، اص اػٌبد عشح خبهغ ٍ تفليلي ؿْش تْشاى ٍ ثشًبهِ ساّجشدي آٍسي گشديذ. دس سٍؽ هغبلؼبت  اي )اػٌبدي( ٍ پيوبيـي خوغ سٍؽ کتبثخبًِ

گيشي ايي خبهؼِ  اٍيي، ٍ دس هغبلؼبت هيذاًي اص سٍؽ پشػـگشي اص خبًَاسّبي ػبکي دس هحلِ اٍيي اػتفبدُ ؿذُ اػت. ثشاي ًوًَِ تَػؼِ هحلِ
ضشيت ّوجؼتگي، ، T-Testعالػبت تحميك حبضش ثب اػتفبدُ اص آصهَى گيشي هٌظن )ػيؼتوبتيک( اػتفبدُ ؿذُ اػت.  دادُ ٍ ا آهبسي، اص سٍؽ ًوًَِ

ٍ  يليخبهغ ٍ تفل يّب ضَاثظ ٍ همشسات عشحٍضغ ٍاػغِ  ثِاٍيي صًذاى ٍ آهبس تَكيفي پشداصؽ ؿذ. ثش اػبع ًتبيح ايي پظٍّؾ،  spss اسض فا مشً 
كَست  )ثِکبسکشد اًتظبهي ٍ اثشات اختوبػي ٍ سٍاًي ًبؿي اص آى ( ٍ هؼتمينكَست  )ثِي تشاکن ػبختوبًهيضاى ٍ  يًَع کبسثشايدبد هحذٍديت دس 

   اػت.ؿذُ  ييهحلِ اٍي دس ػبختوبً يگزاسِ يػشهب ٍ هؼکي ٍ ييصه ، ليوتػکًَت يکبّؾ تمبضب ، هَخت(هؼتمينشيغ

 هحلِ اٍيي، صًذاى اٍيي، کبسثشي ػبصگبس، کبسثشي ًبػبصگبس :گان کلیذی ياشٌ

 

 مقذمٍ

اػت. صهيي ٍ آهبيؾ ػغَح هختلف ػشصهيٌي اص هميبع هلي تب هحلي ثشداسي  ثْشُ ياكلصهيي، هجٌب ٍ اثضاس  شيکبسث يضي ثشًبهِ
ٍ دس کٌبس ّن ٍ خذاػبصي  عجيؼي ثؼتش ّب دس اػت کِ ثِ چگًَکي لشاسگيشي کبسثشي کبسثشي صهيي هؼيبسّبيي يتش هْني يکي اص ػبصگبس
ٍ ّب  ، ّضيٌِّب ّب، هخبعشات، آلَدگي تکبّؾ آػي هٌظَس ثَِضَع ايي ه تَخِ داسد. اّويتّبي ػبصگبس  کبسثشي ًبػبصگبس اص يّب کبسثشي
تخشيت  ّب، ٌِهَخت افضايؾ ّضي ،ّب کبسثشي يبثي ٍ ّودَاسي ًبهٌبػت هکبى. ثِ ثيبى ديگش، اػت اص صهيي ؿْشي ثْيٌٍِسي  ثْشًُْبيتبً 

تَخِ ثِ سٍاثظ هتمبثل هتغيشّبي کبلجذي، ٍ  ًگشي خبهغ، ثٌبثشايي ؿَد. يهٍ اهٌيت دس فضبّبي ؿْشي ي کبّؾ ايوٌصيؼت ٍ  يظهح
اّويت ٍ ضشٍست خبكي اص  ي ؿْشيّب يبثي هٌبػت کبسثشي هکبىٍ يضي س ثشًبهٍِ  هذيشيتدس  ثب هتغيش التلبديعجيؼي  اختوبػي ٍ

   (. 1395، لغفي همذمثشخَسداس اػت )ؿوبػي ٍ 

ٍ  ّب ػشاًِ ػوذتبً ،يکو يبثيدس اسصؿَد.  ي اص دٍ سٍؽ اسصيبثي کوي ٍ کيفي اػتفبدُ هيي ؿْشکبسثشي اساض يبثياسص هؼوَالً ثشاي
 ظيؿشاّب ثؼتِ ثِ  گيشًذ. ًؼجت ايي کبسثشي هذًظش لشاس هي هختلف ؿْشي ّبي کبسثشي اػتبًذاسدّبي تخليق ثْيٌِ فضبي ؿْشي ثِ

هٌظَس اعويٌبى اص اػتمشاس  ّب هؼوَالً ثِ تحليل کيفي کبسثشياػت. اي دس کـَسّبي هختلف، هتفبٍت  عجيؼي ٍ کبسکشدّبي اًؼبًي ٍ هٌغمِ

                                                      
 )ًَيؼٌذُ هؼئَل(.شاىيتْشاى، ا ،يداًـگبُ خَاسصه ،يؿْش يضيس ٍ ثشًبهِ بيخغشاف بسيداػتب .1

Email : Kamanroodi@khu.ac.ir -Tel: 09121889565 
 .شاىيتْشاى، ا ،يداًـگبُ خَاسصه ،يؿْش يضيس ٍ ثشًبهِ بيخغشاف بسياػتبد  .2

 .شاىيتْشاى، ا ،يصهداًـگبُ خَاس ،يؿْش يضيس ٍ ثشًبهِ بيکبسؿـٌبع اسؿذ خغشاف . 3
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ٍاثؼتگي، سيضي،  چَى ػَدهٌذي اختوبػي، هَاصًِ ثشًبهِّبيي  . دس ايي سٍؽ، هؤلفِگيشدهيتٌبػجبت الصم كَست ّب ٍ سػبيت  هٌغمي آى
(. دس همبلِ حبضش اص ثيي ايي 1396صادُ ٍ لبدسهشصي،  ينگيشًذ )اثشاّ غيشُ هذًظش لشاس هي ٍالذاهبت اّذاف،  ت،يٍ ظشف تي، هغلَثػبصگبسي

 ّب، اص هؤلفِ ػبصگبسي اػتفبدُ ؿذُ اػت.   هؤلفِ

ًبػبصگبس هحؼَة  ،ٍ ػولکشد تياص خْت هبّفشاؿْشي تؼشيف ؿذُ ٍ  بعيثب هم يٍ اًتظبه ياداس يّب يخضٍ کبسثشدس ايشاى   صًذاى
(. 177: 1381 ،يبسيهوٌَع اػت )ص ّبؿْش هحذٍدُ دس  آى تَػؼِ بٍ ايدبد ي (1389 شاى،يا يٍ هؼوبس يؿْشػبص يػبل ي)ؿَسا ؿَد يه

ّبي اخيشاً ثِ ثبصداؿتگبُ تغييش يبفت،  کِ دس ػبل صًذاىايي . ذؿآغبص  1350آى دس ػبل  تيٍ فؼبلاحذاث  ،دٍلت يگزاسِ يثب ػشهب ييصًذاى اٍ
ٍ ي ليخبهغ ٍ تفل يّب ٍاػغِ عشح ثِ عَس هؼتمين ثِصًذاى  ييا ِ اػت؛گزاؿت ييهحلِ اٍ ييفضبتحَالت ثش  يبديصهثجت ٍ هٌفي  شاتثا

ثْبي هؼکًَي ٍ تدبسي، اهٌيت  ، اخبسُهؼکيصهيي ٍ ػکًَت، اسصؽ  يتمبضبعَس غيشهؼتمين اص عشيك کبسکشد اًتظبهي دس هيضاى  ثِ
ِ اٍيي تأثيش گزاؿتِ اػت. ايي صًذاى هحل يػبختوبًي ثخؾ خلَكي دس اهَس گزاسِ يػشهبػوَهي، هـبسکت ؿْشًٍذاى دس هذيشيت ٍ 

خْت ًبػبصگبسي کبسکشدي ٍ  هَخت هحذٍديت ٍ ًبپبيذاسي تَػؼِ فضبيي ايي هحلِ ؿذُ اػت. ايي دس حبلي اػت کِ ايي صًذاى ثِ
يي ثشاي سٍ، ؿٌبػبيي اثشات فضبيي ايي صًذاى ثش هحلِ اٍ ؿذ. اص ايي كشاحت لبًًَي ثبيذ ثِ هحذٍدُ خبسج اص ؿْش تْشاى هٌتمل هي

 ثخـي ٍ کوک ثِ هذيشيت ؿْشي ثشاي اتخبر تلوين ٍ اًتمبل ايي صًذاى ثِ خبسج هحذٍدُ ؿْش تْشاى ضشٍسي اػت.   آگبّي

ّبي ػٌي،  ( دس اسصيبثي َّيت اختوبػي هحلِ اٍيي ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ کِ ساثغِ هؼٌبداسي ثيي گش1394ٍُهـکيٌي ٍ ّوکبساى )
ٍخَد داسد ٍ ثب افضايؾ ػغح تحليالت ٍ افضايؾ ػي، ثش هيضاى َّيت اختوبػي هحلِ ايي دس افشاد تحليالت، ؿغل ٍ َّيت اختوبػي 

 دِيًتاختوبػي هحلِ اٍيي ثِ ايي  اًؼدبم ثش کبلجذي َّيت ( دس ثشسػي تأثيش1392ؿَد. غالهي ٍ ّوکبساى ) ػبکٌيي آى افضٍدُ هي
ًيب ٍ ّوکبساى  آى ؿذُ اػت. تَکلي اي ٍ اًؼدبم هحلِ ياختوبػٍ ػشدي سٍاثظ  يگؼؼتگهَخت  ،کبلجذي تيکبّؾ َّسػيذًذ کِ 

، دسکِ اٍيي ّبي ّبي هؤثش پبيذاسي هحلِ ٍ ؿبخق ّب ؿْش تْشاى ثب تأکيذ ثش ػولکشد ؿَسايبسي ّبي کالى پبيذاسي هحلِ( دس ثشسػي 1388)
 وبػي، فشٌّگي ٍ التلبدي ٍ ٍلٌدک اص ًظش کبلجذياخت ّبي دسکِ ٍ اٍيي ثِ تشتيت اص ًظش کِ هحلِيبفتٌذ   دػتًتبيح ثِ ايي ٍلٌدک  ٍ

اي دس تَػؼِ  خبيگبُ تَػؼِ دس هميبع خشد ٍ هحلِ»( دس پظٍّـي ثب ػٌَاى 1388ًيب ) کشيوي ٍ تَکلي. داسًذ ػغح ثبالتش پبيذاسي لشاس دس
هحلِ، ثشگضاسي ًـؼت ثب هشدم ٍ ي ايتـکيل ؿَسايبسي  دس عَل هذتثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ کِ « ًوًَِ هَسدي: هحلِ اٍيي-پبيذاس ؿْشي

 .افضايؾ يبفتِ اػت هحلِايي ّبي ػبکٌيي دس اداسُ  اػتفبدُ اص تخلق ٍ هْبست

سٍ، ػئَال  ص اييا. ثبؿذ هي يياٍ هحلِيي تَػؼِ فضبهحذٍيت دس  ييًبػبصگبس صًذاى اٍ يکبسثش شيؿٌبخت تأثّذف اكلي ايي پظٍّؾ، 
  داؿتِ اػت؟ ييهحلِ اٍ ييتَػؼِ فضبّبي  دس ايدبد هحذٍيت يشيبصگبس صًذاى چِ تأثًبػ يکبسثشکِ،  اكلي ايي همبلِ ايي اػت

 مثاوی وظری

هٌظَس خشدهٌذاًِ فضب ثِ تيشيهذي، يب کبسثشدّب ٍ هلبسف هختلف صًذگ ٍِ هکبى ث ييصه نيػلن تمؼ ،ياساض يکبسثش يضيس ثشًبهِ
 ّذفوٌذ يّب فؼبليتاص  اي هدوَػِ ي،ؿْش ييضس ثشًبهِايي ًَع  (.14: 1381 بى،ياًؼبى اػت )سضَ يّب تيفؼبل غيتَص يالگَ يػبص ٌِيثْ
 ي،هحوذسپَ)  کٌذ هي     ّنافش ضياص اسا دُػتفبسا دس ا هغاخَ يّبصًيبٍ  ّب ػتِاخَ ٍس،همذ حذٍ دس  هيثخـذ ىػبهبسا  عهلٌَ هحيظ کِ ػتا

: 1382دسکَؽ،  يي)ػبثذ هختلف ؿْش اػت يػولکشدّب ييفضب غيتَص يالگَ ،يؿْش ييصه يکبسثش يضيس ثشًبهِثِ ثيبى ديگش، (. 3: 1382
 هييص يثشسکب (.93: 1393 ،ي)پَسهحوذثبؿذ  هي ؿْشًٍذاى يٍ التلبد يسفبُ اختوبػ ييهأت ي،ضيس ثشًبهِايي ًَع  ي(. ّذف اكل52

ّن  ثبّب  آى طتجبٍ اس ًذاُ ؿذ ُکٌذاپش ػغحي چِدس ّب  فؼبليتاص  ّشيک کِ ييٍ ا ؿْش کلّب اص  آى ًؼجتٍ  ّب يسثشکب اعًَاؿبهل  ،يؿْش
همبكذ  صا يبًيث ي،يصه يثشًبهِ )عشح( کبسثش (.21: 1385 ،ؿيؼِ) اػت ًذ،ثبؿ هذسآکب ؿْش گبًيؼندس اس ذٌتَاً يه اىهيض چِ تبٍ  چيؼت
اختلبف دادُ ؿَد سا  ييصه يثِ اًَاع خبف کبسثش ذيکِ ثب يا يٍ ًَاح اػت ييصه يکبسثش ٌذُيآ ياًدبم الگَّب يچگًَگ ثبسُدس ياختوبػ

تَػؼِ ٍ حفظ ي اكَل ٍ اػتبًذاسدّب ًوَدُ ٍ يييهتؼذد سا تؼ يػوَه يّب ّش عجمِ ٍ اػتفبدُ يهـخق کشدُ ٍ تشاکن، ؿذت اػتفبدُ ثشا
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ّوچَى  کبسکشدّبي هختلف، ػَاهل هتؼذدي دس اػتفبدُ اص صهيي ثشاي (.166: 1381 ،يٌيالذ في)ػ کٌذ يسا هـخق ه يًَاح ييا
 (. 1400ي ٍ ّوکبساى، صهبً ياكغش) ثيشگزاسًذأت، حمَلي ٍ هحيغي التلبدي،  ّبي اختوبػي، فشٌّگي ظگيٍي

خلَف ثيـتش  . الذاهبت اٍليِ دس اييذؿخذيذ، ًخؼت دس اسٍپب هغشح  يصهيي، ّوشاُ ثب پيذايؾ ؿْشػبص يثِ کبسثش يا ثشًبهِ کشديسٍ
 يسيض دس هفَْم خبف ثشًبهِ 1960دِّ  اص اٍايل يؿْش ياػتفبدُ اص اساض يًَگهَضَع چگ اهبداؿت،  يٍ اداس يهٌْذػ ،يخٌجِ حمَل

ايي تحَالت ٍ ثش  يذ. دس پگشديّذفوٌذ ٍ هٌظن اػتَاس  يّب ٍ سٍؽ يؿکل گشفت ٍ ثش پبيِ هفبّين، هجبً يخذعَس  صهيي ثِ يکبسثش
 ،ياثؼبد هختلف التلبد يًيؼت، ثلکِ داسا يٍ اداس يکبلجذ يفمظ هَضَػ يؿْش ياػتفبدُ اص اساض يهشثَط، چگًَگ ياػبع هشاخغ ػلو

دِّ اخيش،  دس چٌذ، ٍالغ آگبّبًِ ٍ ػٌديذُ احتيبج داسد. ثِ يسيض ٍ ثشًبهِ خبًجِ وٍِ ثِ هغبلؼبت ّ ثبؿذ هيًيض  يٍ فشٌّگ يهحيغ ،ياختوبػ
فضبيي، صيؼت، ػذالت  ذيذ دس صهيٌِ هحيظّب ٍ اّذاف خ ؿذى ديذگبُ  ٍ هغشح يخبهغ ػٌت يّب ح عش يگؼتشؽ الگَ يدس ٍاکٌؾ ثِ ًبکبه

ٍ  يتغييش کشد ٍ دس ًتيدِ، هجبً يکل اػتفبدُ اص آى ثِ يٍ فضب ٍ هؼيبسّب ييّب، اكَالً هفَْم ٍ تؼشيف صه ٍ ًظبيش آى يؿْش يکيفيت صًذگ
  (.1: 1379 دُ،صا يتَػؼِ پبيذاس لشاس گشفتِ اػت )هْذ يدُ ٍ دس ساػتبکشپيذا  يصهيي استمبء کيف يسيض اّذاف ثشًبهِ

 يثٌذ نيتمؼ ييا ليکشد. دل نيتمؼ «ًبػبصگبس»ٍ  «ػبصگبس»ثِ دٍ ًَع اي  تَػؼِاص ًظش کبسکشد ٍ اثشات  تَاى يسا ه ييصه يّب يکبسثش
 اتثشا اس،ّودَ يّب يثشسکب؛ داؿتِ ثبؿذ يدس تَػؼِ ؿْش ّب يکبسثش شيافضا سا ثب ػب استجبط هثجت ٍ ّن ييـتشيث ياػت کِ ّش کبسثش ييا

 هٌفيآثبس  ٍ ،ًذگيص ثْتش ُؿيٍَ  اسپبيذ تَػؼِ اس،ّودَ يّبيثشسکب ييسآکب يؾافضاکبسثشي صهيي ثِ  هثجت سثبثش ّن داسًذ. آ هٌفي ٍ هثجت
. اص سا دسپي خَاّذ داؿت هختلف يّب يثشسکب سيگبصًبػبٍ دّذ  هي کبّؾسا  يثشسکباسصؽ  ،ذٍؿهيهٌدش ّب  آى ييسآکب کبّؾ ثِآى 

اػت  گشيکذياص  ًبػبصگبسٍ ػبصگبس  يّب يکبسثش يهٌبػت ٍ خذاػبص يبثي هکبى ،ي صهييکبسثش يضيس ثشًبهِ   اّذاف اص  يکي  سٍ، ييا
(Jankowski, 1995). دس  گشيکذيّب ثش  يکبسثش شيٍ تأث ّب يکبسثش يي، سٍاثظ ثيّش کبسثش يّب يظگيٍ ذيّذف ثب ييثِ ا يبثيدػت يثشا

 .(Vaezi & Kaviary, 2015)ؿَد  يثشسػضي ؿْشي سيضي کبسثشي اسا فشايٌذ ثشًبهِ

 يّب اص ًظش ػبصگبس يکبسثش. (Taleshi & Ghobadi, 2012)اػت  ّب ٍ هکبى تيفؼبل ييث يهٌغم ياستجبط هکبً کي، يهفَْم ػبصگبس
 تيداؿتِ ٍ فؼبل يهـتشک بتيخلَكکبسثشي، ّش دٍ  يؼٌثبؿٌذ؛ ي کبهالً ػبصگبس: الف. سا داؿتِ ثبؿٌذ هتفبٍت  حبلتايي چٌذ هوکي اػت 

اختالف داؿتِ  بتيًَع ثَدُ، اهب دس خضئ کياص  يکِ ّش دٍ کبسثش تيتشت يي؛ ثِ اثبؿٌذ ػبصگبس ًؼجتبً. ة. هٌغجك ثبؿذ گشيکذيثش  ضيّب ً آى
اص  يدٍ کبسثش ييث يًبػبصگبس ضاىيه کِ ييا يؼٌي؛ ثبؿٌذ ًبػبصگبس ًؼجتبً. ج. ثبؿٌذ، هبًٌذ هؼکي کن تشاکن ثب هؼکي ثب تشاکن هتَػظ

ًذاؿتِ ٍ دس تمبثل ثب  گشيکذيثب  يخَاً ّن گًَِ چيّ يهـخلبت دٍ کبسثش يؼٌي؛ ثبؿٌذ ًبػبصگبس کبهالً. داػت.  ـتشيّب ث آى يػبصگبس
ّن ًؼجت ثِ  ياص خْت ػبصگبس يدٍ ًَع کبسثش کِ ييا يؼٌي؛ ثبؿٌذ تفبٍت يث. ُي. هؼکًَ يٍ کبسثش يكٌؼت يثبؿٌذ، هبًٌذ کبسثش گشيکذي
ؿجکِ  ي،يصه تيؿ ي،يػجبستٌذ اص: اًذاصُ ٍ اثؼبد صه ّب ثشاي تؼييي ػبصگبسي يب ًبػبصگبسي کبسثشي يلبثل ثشسػ يّب ٌِيصه. ٌذّؼتتفبٍت  يث

 يّش کبسثش يبصّبيً ،ييّوچٌ. ٍ هٌظشُ ذيًَس، ثَ، د ضاىيكذا، ه تيفيَّا، ک تيفيٍاثؼتِ، ک يّب يکبسثش ضات،يٍ تدْ ؼبتيػأت ،ياستجبع
 گشيکذيدػت آهذُ ثب ِ کٌٌذ ٍ چٌبًچِ هـخلبت ث يه ؼِيّب سا ثب ّن همب ٍ ػپغ آى يييهَخَد تؼ يفيٍ ک يکو يثش اػبع اػتبًذاسدّبسا 

: 1393 ،يکبهالً ًبػبصگبس ثبؿٌذ )پَسهحوذ بيكَست هوکي اػت ًؼجتبً ًبػبصگبس  ييا شيثِ ّن ثبؿذ ػبصگبسًذ ٍ دس غ کيًضد بي يهؼبٍ
110.) 

 ي،وٌيثْجَد اهَخت  ّب ييصهاص اػتفبدُ . ػبصگبسي (Fasihi & Parizadi, 2020)س صهيي ثب ثشاثشي فضبيي استجبط داسد کبسثشي ػبصگب
. (Cheniki & Boudiaf, 2019) ؿَد سفبُ ٍ اسصؽ فضبي ؿْشي هي ؾيافضا، ّب يآلَدگ کبّؾ ثب ظيسفبُ ٍ حبفظت اص ثْذاؿت هح

 يّب يکبسثش يًبػبصگبس ضاىيٍ کبّؾ ه يػبصگبس ضاىيه ؾيافضا ،سٍ اص اييؿْش اػت.  يًتَػؼِ دسٍ يّب اص ؿبخق ّب يکبسثش يػبصگبس
 کِ ،هؼکًَي يّب ثبفتًبػبصگبس دس  يّب يثشسکب (.1397هـْذ،  ي)ؿْشداس دسٍى اػت اص يتَػؼِ ؿْش يشيّودَاس ثِ هفَْم خْتگ

ؿْشًٍذاى  يثشا يبديص ختوبػيٍ ا يؼتيص ظيهح ،يوٌيا تهـکال ذ،ًَؿ هي ّب اىًذٍ ص ّبُ گبسکـتب ،ّب ىگبدپب ،ّب ًِخبسکب اعًَا ؿبهل غلتا
اػبع، هذل هفَْهي ايي پظٍّؾ ثب تَخِ ثِ تأثيش صًذاى دس تَػؼِ فضبيي هحلِ اٍيي عشاحي ؿذ  ثش ايي . (1392 ،ي)افشاد کٌٌذ هي ديدبا

 (.1)ؿکل 
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دس  (.5: 1394)خْبًـبّي،  ٌذّؼت ّن هتفبٍت اص ًظش لبًَى ثب بّ هتشادف آى نيٍ هفبّ تيدأصًذاى، ًذاهتگبُ، ثبصداؿتگبُ، داسالتالجتِ 
اػت  يهتْوبً يثبصداؿتگبُ، هحل ًگْذاس، (20/09/1384هلَة« کـَس يتيٍ تشث يٌيّب ٍ الذاهبت تأه ػبصهبى صًذاى يياخشا ًبهِ يييآ»

اػت کِ دس  يصًذاى هحل، ًبهِ ييآئ ييّو دس. ؿًَذ يه يثِ آًدب هؼشف ييًْب نيتب اتخبر تلو يلضبئ داس تيكالح يّب همبم يکِ ثب لشاس کتج
هٌظَس  ثِ نيعَس دا ثِ بي ييهذت هؼ يثشا يٍ لبًًَ ييلضب داس تيهمبهبت كالح ياػت ثب هؼشف  ؿذُ يکِ حکن آًبى لغؼ يآى هحکَهبً

 (.1388 ،ي)سٍصًبهِ سػو ؿًَذ يه يًگْذاس يٍ ثبصػبصگبس يثبصپشٍس ،يآهَص ثب ّذف حشفِ فشيتحول ک

 

 . مذل مفًُمی پصيَص1ضکل 

 

 

 

 

 

 

 

 َا دادٌ ي ريش

ؿْشداسي تْشاى  1هٌغمِ  2دليمِ دس ًبحيِ  40ٍ  دسخِ 35 خغشافيبيي ػشم دس ٍ دليمِ 25 ٍ دسخِ 51 خغشافيبيي عَل دس هحلِ اٍيي
 .(2ذُ اػت )ؿکل اٍيي دس ػوت غشة ايي هحلِ ٍالغ ؿ صًذاىثبؿذ.  هتش هي 1654 دسيب ػغح اص آى هتَػظ استفبع ٍالغ ؿذُ ٍ

 
 : مًقعیت محذيدٌ مطالع2ٍضکل 

 1386ؿْش،  هٌجغ: ثب التجبع اص هٌْذػيي هـبٍس ثبفت

)متغیز تًسعه فضایی محله ايیه 
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 مستقل(

 

کارکزد 

اوتظامی 

 امىیتی

 تًسعه کالبدیمحديدیت 

  )وًع کاربزی ي تزاکم ساختماوی(

 تًسعه اجتماییيدیت محد
 امىیت ي مشارکت( اسحسا)

 

 محديدیت تًسعه اقتصادی
 گذاری( )ارسش مسکه ي سزمایه
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تحليلي -ّبي تَكيفي ّبي کوي ٍ اص ًظش سٍؽ اص پظٍّؾ ايي پظٍّؾ اص ًظش ّذف اص تحميمبت کبسثشدي، اص ًظش ًَع دادُ اص پظٍّؾ
يک ٍ ػبيش دادُ ٍ  هٌغمِ يؿْشداس ٍهحلِ تَػؼِ  يػٌذ ساّجشدهغ ٍ تفليلي، اي تَػؼِ هحلِ اٍيي اص عشح خب اػت. اعالػبت ثشًبهِ

 288خبًَاس ػبکي هحلِ اٍيي ٍ حدن ًوًَِ آى  1158آهبسي ايي پظٍّؾ،  خبهؼِآٍسي ؿذُ اػت.  اعالػبت ثِ سٍؽ پشػـگشي خوغ
هؼيبس  4ّب ٍ هتغيشّبي ايي پظٍّؾ، اثتذا  ؿبخق ثشاي تؼييي هؼيبسّب،هحبػجِ ؿذُ اػت.  فشهَل کَکشاىخبًَاس ثَدُ کِ ثب اػتفبدُ اص 

هتغيش ثش اػبع هجبًي ًظشي، پيـيٌِ ٍ دس اًغجبق ثب هذل هفَْهي ٍ  23ؿبخق ٍ  15صيؼتي(،  )کبلجذي، اختوبػي، التلبدي، هحيظ
ش اص خجشگبى ػلوي ًف 6ّب ٍ ًظشػٌدي اص  پيبهذّبي تَػؼِ فضبيي هحلِ اٍيي ثِ سٍؽ کبسؿٌبػي تذٍيي ؿذ ٍ ثب تَخِ ثِ هحذٍديت

 ،T-Testآصهَى  ٍ اعالػبت ايي پظٍّؾ اص  ثشاي پشداصؽ ٍ تحليل دادُتأييذ ٍ ًْبيي ؿذ.  1لشاس خذٍل ؿوبسُ  سيضي ؿْشي ثِ ثشًبهِ
 ضشيت ّوجؼتگي ٍ آهبس تَكيفي اػتفبدُ ؿذُ اػت.

 َا ي معیارَای پصيَص . متغیرَا، ضاخص1جذيل 

 متغیرَا َا ضاخص معیارَا

تَػؼِ 
 جذيکبل

 هؼبحت کبسثشي، ًؼجت کبسثشي، ػشاًِ کبسثشي کبسثشي

 دسكذ تشاکن، تؼذاد عجمبت، ػغح اؿغبل تشاکن ػبختوبًي

تَػؼِ 
 اختوبػي

 تيحغ اهٌدسكذ  تياهٌ

 دسكذ هـبسکت اي هـبسکت دس اداسُ اهَس هحلِ

تَػؼِ 
 التلبدي

 وتيلهيضاى  هؼکي وتيل

 اخبسُ ضاىيه خبسُ هؼکيا

  ياسگز ػشهبيِهيضاى  خلَكي ياسگز ػشهبيِ

  ياسگز ػشهبيِ ضاىيه ػوَهي-خلَكي ياسگز ػشهبيِ

 

 َا تجسیٍ ي تحلیل دادٌ

 کشدُ اػت دبدياتأثيش خَد  حَصُفضبي هدبٍس ٍ  يسا ثشا يتياهٌ يّب  تيداسد ٍ هحذٍد يا فشاهٌغمِ ياًتظبه يکبسثش ييصًذاى اٍ
ّبي  کشد اًتظبهي هَخت افضايؾ حغ اهٌيت ػوَهي ػبکٌيي هدبٍس آى ؿذ، اهب هحذٍديتاگشچِ ايي صًذاى ثب کبس (.101: 1394 ،يجي)ؿؼ

ّبي تَػؼِ ؿْشي ثشاي تأهيي اهٌيت آى دس اسصؽ صهيي ٍ هؼکي، تَػؼِ کبلجذي، اختوبػي ٍ  کبلجذي )کبسثشي ٍ ػبختوبًي( عشح
 التلبدي هحلِ اٍيي تأثيش هٌفي داؿتِ اػت.

پٌِْ ٍضؼيتي دس هتغيشّب ٍ  3ّب، هحلِ اٍيي ثِ  گيشي اص آى يبفتِ هٌظَس ػَْلت تحليل ٍ ًتيدِ ثِبي ايي پظٍّؾ ٍ ّ ثش اػبع يبفتِ
ّبي ايي تحميك، ؿبهل پٌِْ ثب فبكلِ ًضديک ثِ صًذاى )پٌِْ اٍل(؛ پٌِْ ثب فبكلِ هتَػظ ثِ صًذاى )پٌِْ دٍم(؛ ٍ پٌِْ ثب فبكلِ  ؿبخق

 (. 3( تمؼين ؿذ )ؿکل پٌِْ ػَمدٍس اص صًذاى )

 
 َای مسکًوی تا فاصلٍ وسدیک، متًسط ي دير محلٍ ايیه وسثت تٍ زوذان : پُى3ٍضکل 
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 الف. وقص زوذان در تًسعٍ کالثذی محلٍ ايیه

ٍيظُ دس پٌِْ اٍل )دس  ّبي تَػؼِ ؿْشي، ثشاي تَػؼِ کبلجذي هحلِ اٍيي، ثِ صًذاى ثب کبّؾ تشاکن ٍ استفبع ػبختوبًي اص عشيك عشح
خبًَاس(، سًٍذ ٍ  288ّبي ايي پظٍّؾ )پشػـگشي اص  ديت ايدبد کشدُ ٍ آى سا ًْبديٌِ ًوَدُ اػت. ثش اػبع يبفتِهدبٍست صًذاى( هحذٍ

ّبي  % ثٌبّبي هَخَد هحلِ اٍيي دس ػبل5/4کِ  عَسي تبکٌَى هتفبٍت ثَدُ اػت. ثِ 1320ٍػبص دس هحلِ اٍيي اص اٍايل دِّ  ًؼجت ػبخت
احذاث  1398تب  1380ّبي  % دس ػبل3/66ٍ  1380تب  1360ّبي  % دس ػبل7/17؛ 1360تب  1340ّبي  % دس ػبل5/11؛ 1340تب  1320

 ًظيشي داؿتِ اػت. سٍ، سًٍذ ًَػبصي ايي هحلِ دس دٍ دِّ اخيش سؿذ چـوگيش ٍ ثي اًذ. اص ايي ؿذُ

حلِ کِ ًؼجت ثِ پٌِْ اٍل اص صًذاى ٍػبص دس هحلِ اٍيي دس دٍ دِّ اخيش اغلت دس پٌِْ ػَم ٍ دٍم ايي ه الجتِ سًٍذ تـذيذ سًٍذ ػبخت
دٍللَي کَسٍؽ دس اٍاخش ّويي  احذاث ثشجحتي  ،کِ يعَس ثِاًذ اتفبق افتبدُ اػت.  ثبؿٌذ ٍ ثب هحذٍديت کوتشي هَاخِ ثَدُ دٍستش هي

يي هحلِ )ؿکل عجمِ دس پٌِْ ػَم ا 18دس  هتشهشثغ 40488ٍ ثٌبيي ثِ هؼبحت  هتشهشثغ 5846دس صهيٌي ثِ هؼبحت  1397ػبل دٍسُ اص 
ؿَساي ػبلي ؿْشػبصي ٍ هؼوبسي دس ؿْش تْشاى ٍ ثب اػتٌبد ثِ ضَاثظ خبف  5ثب تلَيت کويؼيَى هبدُ  اص صًذاى هتَػظثب فبكلِ ( ٍ 3

 ُ اػت. ذيسػ يثشداس ثِ ثْشُ 1400دس ػبل ّضاس هتشهشثغ هؼبحت آغبص ؿذ ٍ  5لغؼبت ثبالي 

ّب  تَػؼِ کبلجذي فضبّبي هدبٍس آى  ّب( ثِ خبسج هحذٍدُ ؿْش ثِ ّوشاُ هحذٍديت ىاًتمبل هشاکض ًظبهي ٍ اًتظبهي )اص خولِ صًذا
 ّبي تَػؼِ ؿْشي تْشاى ثَدُ اػت. دس عشح خبهغ دٍم ؿْش )کبسثشي صهيي ٍ تشاکن ٍ استفبع ػبختوبًي( اص هَضَػبت هَسد تَخِ عشح

ّب  ثِ آى تش هٌبػت ياساضي دس اختيبس هَخَد ٍ ٍاگزاسي اساض بدُ ثْتشثشاي اػتفّب ثِ خبسج ؿْش  ّب ٍ ًذاهتگبُ اًتمبل صًذاى (،1371) تْشاى
(، صًذاى اٍيي 1391( ٍ عشح تفليلي اخيش ؿْش تْشاى )1386دس عشح خبهغ ػَم ) (.17: 1371هٌْذػيي هـبٍس آتک، )ثيٌي ؿذُ ثَد  پيؾ

)ػجض ثبص ٍ  (G)ى يک هدوَػِ يب پٌِْ اكلي حفبظت ػٌَا  دسکِ ثِ-ٍ فضبي هدبٍس آى )لجِ غشثي هحلِ اٍيي( ثب هحَسيت سٍدخبًِ اٍيي
ّبي کبسثشي، تشاکن، تؼذاد عجمبت ٍ ػغح اؿغبل ػبختوبًي ٍ اغلت ثب تْيِ ٍ اسائِ عشح هَضؼي ٍ  ػوَهي( ثب ؿشايظ خبف ٍ هحذٍديت

تؼشيف  (S)ٍ فؼبليت  (R)ّبي ػکًَت  تلَيت کويؼيَى هبدُ پٌح ؿَساي ػبلي ؿْشػبصي ٍ هؼوبسي ٍ يب آى خَد ؿَسا دس کٌبس پٌِْ
 .   (2: 1391 ،ؿْشداسي تْشاى)ؿذُ اػت 

دس هحذٍدُ حفبظت ٍ  ّبي فؼبليتپٌِْاغلت صيشدس  يٍػبص ٍ ثبسگزاس ػبخت(، 1391( ٍ عشح تفليلي )1386ثش اػبع عشح خبهغ )
ٍ ي ايشاى ٍ يب خَد آى ؿَسا هؼوبسٍ  يؿْشػبص يػبل يؿَسا 5هبدُ  َىيؼيکوتَػظ  ظُيٍ يّب عشحتْيِ، اسائِ ٍ تلَيت  ثب، هحلِ اٍيي

ثب  يهؼکًَ( دس پٌِْ 3. هحذٍدُ ثالفلل هحلِ اٍيي ًؼجت ثِ صًذاى )ؿکل هدبص اػت يکيذسٍلَطيٍ ّ يغيهح ؼتيهغبلؼبت ص ِيتَخ
 يٍ خذهبت ياداس ،يّب ٍ هشاکض تدبس گؼتشُ، پٌِْ (R24)% 120ثب تشاکن تب  اسصؿوٌذ ػجض يثبفت هؼکًَ، پٌِْ (R11)% 120تب  تشاکن کن

ّب  سٍددسٍُ پٌِْ  (S22)ي ٍ هؼوبس يؿْشػبص يػبلي هبدُ پٌح ٍ ؿَسا َىيؼيٍ هلَة کو ظُيٍ يهَضؼي ّب ثب عشح (ي)ثب غلجِ فشٌّگ
 .(ّوبى هٌجغ) ٍالغ ؿذُ اػت (G31) (ني)حفبظت اص حش

صيؼت ٍ  جشد حفبظت ٍ استمبي کيفيت هحيظکبسثشي صهيي هحلِ اٍيي دس ساػتبي ّذف ٍ ساّ  ثٌذي گًَِ کِ اؿبسُ ؿذ، پٌِْ الجتِ، ّوبى
ّبي عجيؼي آة ٍ ثبغبت ؿْش تْشاى دس عشح خبهغ  ّبي پيشاهًَي، خشيبى ٍيظُ حفبظت ٍ ػبهبًذّي کَّؼبساى ٍ کَّپبيِ هيشاث عجيؼي، ثِ

دسکِ اًدبم -بًِ اٍييصيؼتي، فضبيي ٍ ػولکشدي ايي هحلِ ثب هحلِ دسکِ ٍ ثب هحَسيت سٍدخ ٍ دس استجبط هؼتمين ٍ دس يکپبسچگي هحيظ
ؿْش تْشاى اػت ٍ ًمؾ  ى اکَلَطيک کال-تشيي هحَسّبي عجيؼي پزيشفت ٍ لبثل تفکيک اص ّوذيگش ًيؼتٌذ. ايي هدوَػِ، يکي اص هْن

کٌذ )ؿَساي  ٍيظُ حَصُ ؿوبلي آى ايفبء هي صيؼتي ايي ؿْش، ثِ هْوي دس حفظ هٌبثغ صيؼتي، اسائِ خذهبت اکَػيؼتوي ٍ پبيذاسي هحيظ
  (.1386لي ؿْشػبصي ٍ هؼوبسي ايشاى، ػب

 ی محلٍ ايیهاجتماعب. وقص زوذان در تًسعٍ 

ًمؾ هْوي دس تغييشات اختوبػي آى ايفبء کشدُ ٍخَد داؿتِ ٍ  ييثِ هحلِ اٍ يٍ خوؼ يكَست اًفشاد هْبخشت اص گزؿتِ تب ثِ اهشٍص ثِ
 لبثل خبًَاسّبي تؼذاد ًْبًٍذ، صلضلِ ثب ثؼذ هشحلِ دس ٍ ثَدًذ هضاسع فللي کبسگشاى ٍ ّب ًـيي خَؽ اػت. هْبخشيي اٍليِ ايي هحلِ،
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ًوبيـگبُ  ٍ 1330ؿْيذ ثْـتي فؼلي( دس اٍاخش دِّ  احذاث داًـگبُ هلي )داًـگبُ آغبص ًوَدًذ. ثب ايي هحلِ هْبخشت اي ثِ تَخِ
 هَاصات ثِ ًيض داًـدَيي ّبي گشٍُ ٍسٍد ذ.ػکٌي گضيذً ايي هحلِ دس ّب دس آى هدوَػِ ؿبغليي ،1340الوللي تْشاى دس اٍاخش دِّ  ثيي

 ٍ ثبغبت تفکيک ثب اػالهي اًمالة اٍايل ٍ دٍم پْلَي دٍسُ اص اٍاخش ثؼذ هشحلِ اػت. افضٍدُ تؼذاد ايي ثِ هٌبصل اخبسُ ثب لجلي هْبخشيي
يبفتِ اػت  تبکٌَى اداهِ ٍ ًذػٌَاى ػبکٌيي ثبثت دس ايي هحلِ هؼتمش گشديذ هْبخشيي خذيذ ثِ  ؿذ ٍ ؿشٍع ٍػبصّب ّب ٍ ػبخت صهيي

 (. 133-135: 1394)ؿؼيجي، 

خبًَاس پٌِْ دٍم  89% اص 9/30خبًَاس پٌِْ اٍل،  126% اص 8/43دس اهٌيت ػوَهي هحلِ اٍيي،  صًذاىثش اػبع ايي پظٍّؾ دسثبسُ ًمؾ 
ٍاػغِ  صًذاى ثِسٍ،  کٌٌذ. اص ايي ت هي( اص ٍخَد صًذاى دس ايي هحلِ احؼبع اهٌي3خبًَاس پٌِْ ػَم هحلِ اٍيي )ؿکل  73% اص 3/25ٍ 

ّبي تَػؼِ  (. اص ػَي ديگش، عشح3ٍيظُ دس پٌِْ هدبٍس آى ؿذُ اػت )خذٍل  کبسکشد اًتظبهي، هَخت افضايؾ حغ اهٌيت هحلِ اٍيي، ثِ
فؼبليت دس ايي ؿْشي ثب ايدبد هحذٍديت تشاکن ػبختوبًي ٍ کبّؾ اسصؽ هؼبهالتي صهيي ٍ هؼکي دس پٌِْ اٍل، دس تمبضبي ػکًَت ٍ 

هحلِ تأثيش هٌفي گزاؿتِ ٍ دس هْبخشت ػبکٌيي آى ًمؾ داؿتِ اػت. ايي سًٍذ، ػالٍُ ثش تغييش ًؼجت ػبکٌيي ثَهي ٍ هْبخش، هـبسکت 
 (.5سا کبّؾ دادُ اػت )خذٍل  هحلِ يياآًبى دس اداسُ اهَس ػوَهي 

 ٍ فاصلٍ از زوذان. تیان يضعیت  ادراک ي احساض امىیت ساکىیه محلٍ ايیه وسثت ت3جذيل 

َای فاصلٍ از  پُىٍ

 زوذان

 3میاوگیه مًرد اوتظار=

 آمارٌ
  درجٍ

 آزادی

 

سطح 

 داری معىی

اختالف 

 میاوگیه

 آمار تًصیفی

میاوگیه 

 ضذٌ مطاَذٌ

تعذاد 

 ومًوٍ

 126 06/4 056/0 00/0 125 504/11 پٌِْ اٍل )فبكلِ ًضديک(

 89 21/3 213/0 142/0 88 480/1 پٌِْ دٍم )فبكلِ هتَػظ(

 73 18/2 -822/0 00/0 72 -613/5 پٌِْ ػَم ) فبكلِ دٍس(

، 06/4 پٌِْ اٍلهيبًگيي  T-Testّبي هتفبٍت اص صًذاى هؼتخشج اص آصهَى  ثش اػبع ػٌدؾ ًگشؽ ػبکٌيي دس ػِ پٌِْ ثب فبكلِ
ي دس فبكلِ ًضديک ثِ صًذاى دس ٍضؼيت خَثي دّذ کِ اهٌيت هحلِ اٍي هثجت اػت ٍ ًـبى هي Tٍ آهبسُ  05/0ػغح هؼٌبداسي کوتش اص 

هحلِ  تيدّذ اهٌ يًـبى هٍ  هثجت اػت Tٍ آهبسُ  05/0 اص ـتشيث يػغح هؼٌبداس، 21/3پٌِْ دٍم  T-Testآصهَى  ييبًگيهلشاس داسد. 
ٍ  05/0کوتش اص يبداسػغح هؼٌ، 18/2پٌِْ ػَم  T-Testهيبًگيي آصهَى  هتَػظ لشاس داسد. تيدس فبكلِ هتَػظ اص صًذاى دس ٍضؼاٍيي 
ضشيت ّوجؼتگي  .(3)خذٍل  لشاس داسد يٌييپب تيهحلِ دس فبكلِ دٍس اص صًذاى دس ٍضؼايي  تياهٌکِ دّذ  يًـبى هٍ  اػت يهٌف Tآهبسُ 

 .(4دّذ )خذٍل ٍ ؿکل  خلَف ًـبى هي سا دس اييهتَػظ ٍ ساثغِ هؼکَع  يدسكذ ّوجؼتگ-524/0اػپيشهي ًيض ثب 

 یت تیه سٍ پُىٍ محلٍ ايیه تر اساض فاصلٍ از زوذان. َمثستگی امى4جذيل 

   ػِ پٌِْ هحلِ اٍيي هيضاى اهٌيت 

**524/0- 
00/0 

288 

000/1 
0 

288 

Correlation 

Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Spearman's 

rho 

ػِ پٌِْ هحلِ اٍيي 
دس فبكلِ ًؼجت ثب 

 صًذاى

000/1 
0 

288 

**524/0- 
00/0 
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Correlation 

Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

 هيضاى اهٌيت

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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 فاصلٍ دير از زوذان فاصلٍ متًسط از زوذان فاصلٍ وسدیک از زوذان

 . ومًدار َمثستگی امىیت محلٍ ايیه تا فاصلٍ از زوذان ايیه4ضکل 

، ػغح هؼٌبداسي 16/1اػتوبد ػبکٌيي هحلِ اٍيي ثِ ؿْشداسي  T-Testهيبًگيي آصهَى  اٍيي، ثشاػبع ػٌدؾ ًگشؽ ػبکٌيي هحلِ
اػتوبد  T-Testدّذ کِ اػتوبد ثِ ؿْشداسي دس ػغح ضؼيفي لشاس داسد. هيبًگيي آصهَى  هٌفي اػت ٍ ًـبى هي Tٍ آهبسُ  05/0کوتش اص 

دّذ کِ اػتوبد ػبکٌيي ايي هحلِ  هٌفي اػت ٍ ًـبى هي T ٍ آهبسُ 05/0 ، ػغح هؼٌبداسي کوتش اص56/1ػبکٌيي هحلِ اٍيي ثِ ؿَسايبسي 
ثب خَد  يػبختوبى هؼکًَ يًَػبص% خبًَاسّبي هحلِ اٍيي دس 9/30ثِ ايي ًْبد هحلي دس ػغح ضؼيفي لشاس داسد. ثش اػبع ايي پظٍّؾ، 

، ػغح 24/1حلِ اٍيي دس ًَػبصي ثبفت فشػَدُ هـبسکت ػبکٌيي ه T-Testهيبًگيي آصهَى  اًذ. هـبسکت داؿتِؿْشداسي ٍ ؿَسايبسي 
خلَف دس ٍضؼيت  دّذ ّوکبسي هشدم ايي هحلِ ثب ًْبد ؿَسايبسي دس ايي هٌفي اػت ٍ ًـبى هي Tٍ آهبسُ  05/0هؼٌبداسي کوتش اص 

  .(5ضؼيفي لشاس داسد )خذٍل 

 اداوی محلٍ. تیان يضعیت اعتماد ساکىیه محلٍ ايیه تٍ متًلیان ضُری ي مطارکت در آت5ذيل ج

َای  اعتماد ساکىیه پُىٍ

فاصلٍ محلٍ ايیه از 

ي زوذان تٍ ضُرداری ي 

 ضًرایاری مطارکت تا 

 3میاوگیه مًرد اوتظار=

 آمارٌ
  درجٍ

 آزادی

سطح 

 داری معىی

اختالف 

 میاوگیه

 آمار تًصیفی

میاوگیه 

 ضذٌ مطاَذٌ

تعذاد 

 ومًوٍ
 288 36/1 -639/1 00/0 287 -255/41 اػتوبد ثِ ؿْشداسي

 288 56/1 -444/1 00/0 287 -283/29 اػتوبد ثِ ؿَسايبسي

 288 24/1 -760/1 00/0 287 -011/43 هـبسکت ثب ؿَسايبسي

 قتصادی محلٍ ايیهتًسعٍ اج. وقص زوذان در 

ؽ هؼبهالتي صهيي ّبي تَػؼِ ؿْشي ثب ايدبد هحذٍديت دس کبسثشي ٍ تشاکن ػبختوبًي ثشاي تأهيي اهٌيت صًذاى، دس کبّؾ اسص عشح
گزاساى خلَكي دس  ؿْشًٍذاى ٍ ػشهبيِ  گزاسي اًذ. ايي سًٍذ، هـبسکت ٍ ػشهبيِ ٍيظُ دس ثخؾ غشثي هحلِ اٍيي ًمؾ داؿتِ ٍ هؼکي، ثِ

ّبي  (. ثش اػبع يبفت5ِيبثذ )ؿکل  ليوت ٍ اخبسُ هؼکي اص پٌِْ اٍل ثِ پٌِْ ػَم ايي هحلِ افضايؾ هيايي هحلِ سا کبّؾ دادُ اػت؛ 
 35تب  25% ثيي 7/24هيليَى تَهبى،  25% هؼبکي هحلِ اٍيي دس داهٌِ ليوت تب 4/68(، ليوت ّش هتشهشثغ هؼکي 1398ايي پظٍّؾ )

 هيليَى تَهبى لشاس داسد. 45% دس داهٌِ ثبالي 1هيليَى تَهبى ٍ  45تب  35% ثيي 9/5هيليَى تَهبى، 

ّبي هتفبٍت اص صًذاى  ّبي ثب فبكلِ ّبي تحميك ٍ پشػـگشي اص ػبکٌيي پٌِْ کِ هؼتخشج اص ػٌدِ تَكيف ٍضؼيت اسصؽ صهيي ٍ ػبختوبى

دّذ ٍضؼيت صهيي ٍ هؼکي  هثجت اػت ٍ ًـبى هي Tٍ آهبسُ  05/0، ػغح هؼٌبداسي کوتش اص 03/3پٌِْ اٍل اٍيي ثَدُ ثيبًگش آى اػت کِ 
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ٍ  05/0، ػغح هؼٌبداسي کوتش اص 45/2پٌِْ دٍم   T-Testهحلِ اٍيي دس فبكلِ ًضديک ثِ خَد تأثيش صيبد داؿتِ اػت. هيبًگيي آصهَى 
دّذ صًذاى ثش اسصؽ صهيي ٍ هؼکي ايي هحلِ دس فبكلِ هتَػظ ثِ خَد تأثيش هتَػظ ٍ کن داؿتِ اػت.  هٌفي اػت ٍ ًـبى هي Tآهبسُ 

دّذ صًذاى ثش اسصؽ صهيي ٍ  هٌفي اػت ٍ ًـبى هي Tٍ آهبسُ  05/0، ػغح هؼٌبداسي کوتش اص 84/1پٌِْ ػَم  T-Testهيبًگيي آصهَى 
هتَػظ ٍ ساثغِ  يدسكذ ّوجؼتگ -439/0(. ضشيت ّوجؼتگي ثب 6هؼکي ايي هحلِ دس فبكلِ دٍس اص خَد تأثيش کوي داؿتِ اػت )خذٍل 

 (.5ٍ ؿکل  7)خذٍل کٌذ  ايي دٍ هتغيش سا تأييذ هيهؼکَع 

 زوذان ايیه تر اساض سىجص وگرش ساکىیه. تیان يضعیت قیمت زمیه ي مسکه محلٍ ايیه وسثت تٍ فاصلٍ از 6جذيل 

 َای فاصلٍ از زوذان پُىٍ

 3میاوگیه مًرد اوتظار=

 آمارٌ
  درجٍ

 آزادی

سطح 

 داری معىی

اختالف 

 میاوگیه

 آمار تًصیفی

میاوگیه 

 ضذٌ مطاَذٌ

تعذاد 

 ومًوٍ
 126 03/3 532/0 00/0 125 996/5 پٌِْ اٍل )فبكلِ ًضديک(

 89 45/2 -051/0 665/0 88 -435/0 (پٌِْ دٍم )فبكلِ هتَػظ

 73 86/1 -637/0 00/0 72 -763/6 پٌِْ ػَم ) فبكلِ دٍس(

 

 . َمثستگی ارزش زمیه ي مسکه تیه سٍ پُىٍ فاصلٍ از زوذان7جذيل 

   ػِ پٌِْ هحلِ اٍيي هيضاى اهٌيت 

**439/0- 
00/0 
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000/1 
0 

288 

Correlation 

Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Spearman's rho 

 ػِ پٌِْ هحلِ اٍيي

000/1 
0 
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**439/0- 
00/0 
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Correlation 

Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

 هيضاى اهٌيت

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

 فاصلٍ دير از زوذان فاصلٍ متًسط از زوذان فاصلٍ وسدیک از زوذان

 دار َمثستگی قیمت زمیه ي مسکه سٍ پُىٍ محلٍ ايیه تا فاصلٍ از زوذان . وم5ًضکل 
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 گیری وتیجٍ

 فيتؼش يفشاؿْش بعيثب هم يٍ اًتظبه ياداس يّب يخضٍ کبسثش ،يٍ هؼوبس يؿْشػبص يػبل يثش اػبع هلَثِ ؿَسا شاىيدس ا  صًذاى
ايي کبسثشي ؿْشّب هوٌَع اػت.  يدس هحذٍدُ داخل  ؼِ آىتَػ بي دبديٍ ا ؿَد يٍ کبسکشد، ًبػبصگبس هحؼَة ه تيؿذُ ٍ اص خْت هبّ

ّب ثِ  ى ؿَد. ثِ ّويي دليل، هَضَع اًتمبل آ ٍاػغِ کبسکشد اًتظبهي، هَخت هحذٍديت دس تَػؼِ فضبيي هحذٍدُ پيشاهًَي خَد هي ثِ
 تَػؼِ ؿْشي تْشاى ثَدُ اػت.     ّبي ّبي تَػؼِ ؿْشي دس کـَس، اص خولِ عشح هحذٍدُ خبسج اص ؿْش، ّويـِ هَسد تَخِ ٍ تأکيذ عشح

عَس هؼتمين ٍ  خبهغ ٍ تفليلي ثِ  اص عشيك عشحايي صًذاى  .داؿتِ اػت ييهحلِ اٍ ييدس تحَالت فضبي بديصي ًمؾ هٌفاٍيي صًذاى 
غيشسػوي ٍ عَس  ٍ ثِ (يػغح اؿغبل ػبختوبً تشاکن، تؼذاد عجمبت ٍ ضاىيٍ ه ي)هؼبحت، ًؼجت ٍ ػشاًِ کبسثشسػوي دس تحَالت کبلجذي 

ٍ اخبسُ  وتيل ضاىي)هٍ التلبدي  (يا ٍ هـبسکت ؿْشًٍذاى دس اهَس هحلِ يػوَه تيحغ اهٌ ضاىي)هغيشهؼتمين دس تحَالت اختوبػي 
هيضاى هٌظَس تأهيي اهٌيت صًذاى،  ثِاػت؛  هحلِ اٍيي تأثيش گزاؿتِ ( يثخؾ خلَكٍ ؿْشًٍذاى  يػوَه ياسگز ػشهبيٍِ هؼکي ٍ  ييصه

ّبي ثب فبكلِ هتَػظ ٍ دٍستش اص آى ّويـِ کوتش  عجمبت ٍ استفبع ػبختوبًي هحلِ اٍيي دس هدبٍست صًذاى ًؼجت ثِ پٌِْ تشاکن ٍ تؼذاد
ّبي کبلجذي ٍ پيبهذّبي  ّب دس کبّؾ اسصؽ هؼبهالتي صهيي ٍ هؼکي ايي هحلِ ًمؾ داسًذ. ايي هحذٍديت ايي هحذٍديت ثَدُ اػت.

ؿْشًٍذاى ٍ ثخؾ خلَكي دس   گزاسي ٍ تمبضبي ػکًَت ٍ فؼبليت، توبيل هـبسکت ٍ ػشهبيِ، دس کبّؾ اًگيضُ يکالتلبد صهيي ٍ هؼ
 هحلِ اٍيي تأثيش هٌفي داؿتِ اػت.

کِ، ّشچِ ايي هحلِ ثِ صًذاى  عَسي ثِ ثيبى ديگش، ثيي دٍ هتغيش فبكلِ هحلِ ٍ صًذاى ٍ اهٌيت آى هحلِ، ساثغِ هؼٌبداسي ٍخَد داسد. ثِ
گشدد، ٍ ثشػکغ. ايي تٌْب ًمؾ هثجتي اػت کِ صًذاى سٍي اهٌيت ػوَهي هحلِ اٍيي داؿتِ اػت.  ثيـتش هي  آى ؿَد، اهٌيت تش هي ًضديک

ّبي ايدبد ؿذُ دس خلَي  ّب ٍ تشافيک ّبي آى دليل ػش ٍ كذا ٍ آؿَة دػتگيشؿذگبى ٍ خبًَادُ  الجتِ ػبکٌيي هدبٍس )ثالفلل( صًذاى، ثِ
سػذ، حغ سضبيت ٍ آساهؾ کوتشي  ِ دس سٍصّبي هاللبت صًذاًيبى ثِ ثيـتشيي حذ خَد هيدٍ دسة صًذاى ٍ ٍسٍدي ايي ثخؾ هحلِ ک

داسًذ. ّوچٌيي، ثيي دٍ هتغيش فبكلِ هحلِ اٍيي اص صًذاى ٍ ليوت صهيي ٍ هؼکي آى ًيض ساثغِ هؼٌبداسي ٍخَد داسد، يؼٌي ّشچِ ايي هحلِ 
ثبثذ، ٍ ثشػکغ. ايي ػَاهل ثِ کبّؾ توبيل  ثْبء آى کبّؾ هيُ ؿَد، اسصؽ صهيي ٍ هؼکي ٍ هيضاى اخبس تش هي ثِ صًذاى ًضديک

 ثْبء دس آى ؿذُ اػت. گزاسي ػبختوبًي دس ايي هحلِ ٍ کبّؾ ليوت صهيي ٍ هؼکي ٍ هيضاى اخبسُ ػشهبيِ

هتفبٍت اػت؛ اًذ  هشتجظ ثب هحلِ اٍيي کِ دس همذهِ ايي همبلِ هؼشفي ؿذُ يپظٍّـ هَضَع، هؼئلِ ٍ ًتبيح ايي پظٍّؾ ثب توبم ػَاثك
. ثش اػبع ًتبيح ايي اًذ تِاٍيي پشداخٍ آهَصؽ دس استمبء آى دس هحلِ  تيشيٍ ًمؾ هذ ياختوبػ تيهَضَع َّهغبلؼِ ثِ آى ػَاثك 

پظٍّؾ، تؼشيغ دس اتخبر تلوين ٍ اًتمبل صًذاى اٍيي ثِ خبسج اص هحذٍدُ ؿْش تْشاى ٍ تجذيل آى ثِ کبسثشي ػبصگبس ٍ تَلف اثشات فضبيي 
 يکبسثش ييدسثبسُ اثشات فضبهَسدي  پظٍّؾ ييا حيًتب ي،يػالٍُ ثش اآى ٍ خلَگيشي اص تْذيذ حمَق ؿْشًٍذاى ضشٍسي اػت. هٌفي 

 .کبس گشفتِ ؿَد دس کـَس ثِ يؿْش يضيس تَػؼِ داًؾ ثشًبهِ يثشا تَاًذ يًبػبصگبس صًذاى ه
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