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چکیذٌ
ثِ زاليل گًَبگَى تبهيي ؾطظًسگي زض هطاوع قْطي ٍ ثَيػُ زض ثبفتّبي فطؾَزُ ثِ يىي اظ
زغسغِّبي انلي ًؾبمّبي هسيطيت قْطي ثِ ٍيػُ زض وكَضّبي تَؾقِ يبفتِ تجسيل گطزيسُ اؾت.
ثسٍى تطزيس يىي اظ فَاهل هَثط ثط تَؾقِ هيبىافعا ٍ تطغيت قْطًٍساى ثِ هؿىيگعيٌي زض ثبفت-
ّبي فطؾَزُ ٍ هطوعي قْط ذلك ؾطظًسگي زض آىّب هيثبقس .لصا ّسف ايي هغبلقِ ثطضؾي
ؾطظًسگي زض ثبفت فطؾَزُ قْط ظًدبى ٍ اضتجبط آى ثب هؿىيگعيٌي هيثبقس .پػٍّف ثب ضٍـ
پيوبيكي اًدبم گطفتِ ٍ اعالفبت هَضز ًؾط ثِ نَضت هكبّسُ ،تْيِ ًمكِّبي ضطٍضي ٍ تىويل
پطؾكٌبهِ خوـآٍضي قسُ ٍ ثطاي تحليل آًْب اظ ًطمافعاض  SPSSاؾتفبزُ قسُ اؾت .حدن ًوًَِ
 365ذبًَاض هيثبقس وِ اظ خبهقِ آهبضي  7160ذبًَاضي ثبفت فطؾَزُ قْط ظًدبى اًتربة قسُ
اؾت .ؾَاالت پػٍّف فجبضتٌس اظ -1 :آيب زض ثبفت فطؾَزُ ظًدبى ؾطظًسگي زض ؾغح لبثل لجَلي

 -1اؾتبز گطٍُ خغطافيب ٍ ثطًبهِ ضيعي قْطي زاًكگبُ تجطيع
 -2زاًكيبض گطٍُ خغطافيب ٍ ثطًبهِ ضيعي قْطي زاًكگبُ تجطيع
 -3اؾتبزيبض گطٍُ خغطافيب ٍ ثطًبهِ ضيعي قْطي زاًكگبُ ثعضگوْط لبئٌبت (ًَيؿٌسُ هؿئَل)
Email: asadi@buqaen.ac.ir
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هيثبقس؟  -2آيب قْطًٍساى توبيلي خْت هؿىيگعيٌي زض ثبفت فطؾَزُ زاضًس؟  -3آيب ثيي توبيل
قْطًٍساى ثِ هؿىيگعيٌي ٍ ؾطظًسگي زض ثبفتّبي فطؾَزُ ضاثغِ ٍخَز زاضز؟ يبفتِّبي پػٍّف
ًكبى هيزّس ؾطظًسگي ٍ هؿىيگعيٌي ّط زٍ زض ؾغح هتَؾظ ٍ لبثل لجَل ثَزُ ٍ ثيي هؿىي-
گعيٌي ٍ ؾطظًسگي ضاثغِ هثجت ٍ هقٌيزاضي ٍخَز زاضزً .تبيح تحليل ضگطؾيَى ًكبى هيزّس وِ
هتغيط ؾطظًسگي  25زضنس ٍاضيبًؽ هؿىيگعيٌي ضا تجييي وطزُ اؾت .ثٌبثطايي ّطچِ زض يه هحلِ
ؾطظًسگي زض ؾغح ثباليي ثبقس هؿىيپصيطي آى هحلِ ضا تمَيت هيوٌس .لصا ثب اضتمبء ؾطظًسگي
هيتَاى ثِ ؽطفيتپصيطي ثبفتّبي فطؾَزُ اهيسٍاض ثَز.
ياصگبن کلیذی :ؾطظًسگي ،ثبفت فطؾَزُ ،اًتربة ًَاحي هؿىًَي ،قْط ظًدبى

مقذمٍ

اهطٍظُ يىي اظ اّساف ثطًبهِضيعي قْطي ،زؾتيبثي ثِ ثيكتطيي هغلَثيت ويفيت هحيظ
قْطي ٍ ضضبيت قْطًٍساى زض اثقبز هرتلف هيثبقس (انغطي ظهبًي .)2 :1397 ،زض ؾبل-
ّبي گصقتِ ،هحيظ هَضَؿ هْوي زض شّي تَزُي هطزم ثِقوبض ًويضفت اهب اهطٍظُ چٌيي
ًيؿت اوٌَى هب اؾتبًساضزّبي ثبالتطي ضا هيقٌبؾين ٍ ذَاؾتبض هحيظّبي خصاةتطي
ّؿتين هب ذَاّبى آضاهف ّؿتين ٍ هيذَاّين ثب حفؼ ذبعطُّبي گصقتِ زض حبل ظًسگي
وٌين ،زض ٍالـ هب ذَاؾتبض انبلت ،اهٌيت ٍ حؽ تقلك ّؿتين ،ذَاّبى ظًسگي زض هحيظّبيي
وِ زض فيي ضاحت ٍ اًؿبًي ثَزى زاضاي فٌبنط ٍ اخعاي ظيجبيي ًيع ثبقس (زاًفزٍؾت ٍ
ّوىبضاى .)2 :1392 ،اگط قْط ضا وِ ثبضظتطيي ًوَز توبيل ٍ ًيبظ ثكط ثِ هٌعلِي وبلجسي
اؾت ٍ ثِ ٍاؾغِ حضَض ٍ حطوت اًؿبى خبى هيگيطز ٍ ثِ حيبت ذَز ازاهِ هيزّس .ثِ
هبًٌس يه هَخَز ظًسُ فطو وٌين ،ثطاي ازاهِي ظًسگي ثِ ؾطظًسگي ٍ ًكبط ًيبظهٌس اؾت
(ايعزي ٍ ّوىبضاى .)104 :1391 ،زض ايطاى ثِ زًجبل گؿتطـ قْطًكيٌي ٍ ؾطفت ثبالي
تغييطات زض ثبفتّبي قْطي ثِ زاليل هرتلف ،ويفيت هحيظ ؾىًَتي زض ًَاحي قْطي ثِ
قست تٌعل يبفتِ اؾت (ضطاثي ٍ ّوىبضاى ٍ .)195 :1394 ،هتبؾفبًِ اهطٍظُ قْطّب فلي-
الرهَل زض قْطّبي وكَضّبي خْبى ؾَم چَى ايطاى ًِ ثط پبيِ َّيت انيل ذَز ثلىِ
ثط پبيِ ثيًؾوي ،ثيهٌغمي ،يىٌَاذتي ٍ اؾتفبزُ ثسٍى اًسيكِ اظ الگَّبي هسضى ،ثسٍى تَخِ
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ثِ الگَّبي ثَهي زض حبل قىلگيطي ٍ گؿتطـاًس (ذؿتَ ٍ ّوىبضاى  ٍ )64 :1389ايي
فبهل ؾجت قسُ فضبّبي قْطي ًبهٌؾن ٍ ثيّسف ٍ ثيضٍح ثٍِخَز آيٌس زض ًتيدِ ثط ضٍي
ويفيت ظًسگي افطاز حبضط زض آى تبثيط ًبهؿبفس ثگصاضز .هغبثك ًتبيح ثِ فول آهسُ اظ ثطذي
پػٍّفّب ،الظم اؾت وِ"فطايٌسّبي تهوينگيطي ويفيتگطا" خبيگعيي "فطايٌسّبي
تهوينگيطي وويتگطا" گطزز .اثعاضّبي وًٌَي ّسايت تَؾقِ قْطي زض ايطاى ،يقٌي عطح-
ّبي خبهـ ٍ تفهيلي ،لبثليت ذلك پسيسُاي هطوت ٍ پيچيسُ ًؾيط ؾطظًسگي قْطي ضا
ًساضًس ،اظ ايي ضٍ ايدبز تحَل اؾبؾي زض ًؾبم ثطًبهِضيعي ٍ حطوت ثِ ؾَي يه ًؾبم
"ثطًبهِضيعي عطاحي -هحَض" ،وِ زض شات ذَز ويفيتگطاؾت ضا ثبيس پيف قطط الظم تبهيي
ؾطظًسگي پبيساض قْطي زاًؿت (گلىبض .)42 :1385 ،ؾَاالت تحميك فجبضتٌس اظ -1 :آيب زض
ثبفت فطؾَزُ ظًدبى ؾطظًسگي زض ؾغح لبثل لجَلي هيثبقس؟  -2آيب قْطًٍساى توبيلي
خْت هؿىيگعيٌي زض ثبفت فطؾَزُ زاضًس؟  -3آيب ثيي توبيل قْطًٍساى ثِ هؿىيگعيٌي ٍ
ؾطظًسگي زض ثبفتّبي فطؾَزُ ضاثغِ ٍخَز زاضز؟ زض ضاؾتبي ؾَاالت تحميك اّساف پػٍّف
فجبضتٌس اظ -1 :ثطضؾي ٍضقيت ؾطظًسگي ٍ هيعاى توبيل قْطًٍساى ثِ هؿىيگعيٌي زض
ثبفتّبي فطؾَزُ  -3ثطضؾي اضتجبط ثيي ؾطظًسگي قْطي ٍ هؿىيگعيٌي.
پیطیىٍ پضيَص

ليٌچ زض وتبة تئَضي قىل قْط فوستب ؾطظًسگي ضا زض هميبؼ والى هَضز ثطضؾي لطاض
هي زّس ٍ هقتمس اؾت ؾطظًسگي ثِ ّوطاُ پٌح فبهل زيگط ،يقٌي تٌبؾت ،زؾتطؾيً ،ؾبضت ٍ
اذتيبض ،وبضايي ٍ فسالت ،هحَضّبي فولىطزي قىل ذَة قْط ضا تكىيل هيزٌّس .اٍ
ؾطظًسگي ضا ثِ چٌس ثرف تمؿين هيوٌس وِ فجبضتٌس اظ :ثمب (وفبيت همساض الظم آة ،غصا،
اًطغي ٍ ذسهبت هَاز ظائس) ،ايوٌي (فسم ٍخَز ؾوَم ظيؿتهحيغي ٍ ذغطات) ،ؾبظگبضي
(ّوبٌّگي هيبى هحيظظيؿت ٍ ًيبظّبي اًؿبًي) ،ؾالهتي ٍ تٌَؿ غًتيىي هَخَزات ظًسُ
هَضز اؾتفبزُ اًؿبى ٍ زض ًْبيت ثجبت ثيَلَغيىي (ليٌح .)155-166 :1381 ،همبلِاي ثب فٌَاى
ًمف تقبهالت اختوبفي زض ؾطظًسگي ثبفتّبي هؿىًَي تَؾظ هيطّبقويًؿتآؾتبًِ
ًگبقتِ قسًُ ،تبيح آى ًكبى هيزّس اظ هيبى هتغيطّبي تقطيف قسُ ،ثيي هتغيطّبي هؿتمل
ؾٌَات ؾىًَت زض هحلِ ،فسم حضَض ًيطٍّبي اهٌيتي ،تبثيط فسم ٍخَز فضبّبي خوقي ٍ
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فضبي ؾجع ثب هتغيط ٍاثؿتِ هيعاى ضضبيتوٌسي ؾبوٌبى اظ هحلِ آثيبضي زض ؾغح پٌح زضنس
ضاثغِ هقٌبزاضي هكبّسُ قسُ اؾت ٍ ّوچٌيي ثيكتط پبؾرگَيبى ،ايدبز فضبّبي خوقي ٍ
پبضن ثطاي ثبظي وَزوبى ٍ هجلوبى هٌبؾت ضا هَخت ثْجَز ويفيت ظًسگي زض ايي هحلِ
اضظيبثي وطزُاًس (هيطّبقويًؿتآؾتبًِ .)1-8 :1392 ،همبلِاي ثب فٌَاى «ثطضؾي ًمف
هَلفِّبي ويفيتثرف للوطٍ پيبزُ زض ؾطظًسگي ٍ وبضآهسي ذيبثبىّبي قْطي تَؾظ
ايعزي ٍ ّوىبضاى ًگبقتِ قسُ اؾتً .تبيح ًكبى هيزّس فَاهلي ًؾيط اهٌيت ٍ تٌَؿ
اؾتفبزُوٌٌسگبى زض ؾطظًسگي ٍ هطزمپؿٌسي ايي ذيبثبى تبثيط ثِؾعايي زاضًس ضوي ايٌىِ زٍ
هتغيط زض زؾتطؼ ثَزى ٍؾيلِي ًمليِ ٍ پيبزُهحَض قسى آى هؿبفس اضظيبثي ًكسُ اؾت
(ايعزي ٍ ّوىبضاى )103 :1391 ،هكىيٌي ٍ ّوىبضاى زض هغبلقِاي ثِ تحليل قبذمّبي
شٌّي ويفيت هحيظ زض ثبفتّبي فطؾَزُ قْطي (هغبلقِ هَضزي :هحلِ آثىَُ هكْس)
پطزاذتِاًس يبفتِّبي پػٍّف حبوي اظ ضضبيتوٌسي پبييي ؾبوٌبى اظ ويفيت هحيظ زض
هحسٍزُ هَضز هغبلقِ ٍ تبثيطات ًبقي اظ ٍيػگيّبي فطزي زض ازضان ضضبيتوٌسي آًبى هي-
ثبقس (هكىيٌي ٍ ّوىبضاى.)259 :1395 ،
محذيدٌ مًرد مغبلؼٍ

هحسٍزُ قٌبؾبيي قسُ ثِ فٌَاى ثبفت فطؾَزُ ثب ٍؾقتي هقبزل ّ 511ىتبض 8/28 ،زضنس
اظ ول هؿبحت قْط (ّ 6169/77ىتبض) ضا قبهل هيقَز .ثبفت فطؾَزُ قْط ظًدبى اظ ًؾط
هَلقيت لطاضگيطي هحسٍزُ هطوعي قْط ظًدبى ضا زضثط هيگيطز وِ اظ قوبل ثِ ذيبثبىّبي
وبضگطاى ،ؾطثبظ ،هسضؼ ٍ  17قْطيَض ،اظ قطق ثِ ذيبثبى خوَْضي اؾالهي ٍ ثلَاض وكبٍضظ،
اظ غطة ثِ ذيبثبى هغْطي ٍ ثلَاض پبًعزُ ذطزاز ٍ اظ خٌَة ثِ ثلَاض قْيس ثْكتي هٌتْي هي-
گطزز .زٍ پٌِْ هدعا ًيع ثط اؾبؼ ايي هقيبضّب قٌبؾبيي قسُاًس وِ زض لؿوت خٌَثي ٍ خٌَة
قطق لطاض زاضًس.
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ضکل  :1وقطٍ مًقؼیت ببفت فزسًدٌ سوجبن

مًاد ي ريشَب

ضٍـ تحميك ثىبض گطفتِ قسُ اظ ًَؿ ضٍـ پيوبيكي هيثبقس .وِ اثتسا زازُّب ٍ اعالفبت
اٍليِ ثب اؾتفبزُ اظ عطيك هغبلقبت اؾٌبزي ٍ وتبثربًِاي گطزآٍضي قسُ اؾت .ؾپؽ ثِ تَظيـ
پطؾكٌبهِ زض ؾغح هحالت پطزاذتِ قسُ ٍ اظ قيَُ ًوًَِگيطي عجمِاي ثطاي تىويل
پطؾكٌبهِّب اؾتفبزُ قسُ اؾت .خبهقِ آهبضي  7160ذبًَاض ؾبوي زض ثبفت فطؾَزُ ٍ ًوًَِ
آهبضي  365ذبًَاض ضا قبهل هيقَز وِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى اًتربة قسُ اؾتً .ؾط
ثِ ايٌىِ ثبفتّبي فطؾَزُ قْطي اظ ثقس هؿىيگعيٌي ضقيف ثَزُ ٍ ثب تَخِ ثِ هغبلقبت اظ
خولِ زاليل آىً ،جَز يب ووجَز ؾطظًسگي قْطي هيثبقس .ثٌبثطايي ثب تَخِ ثِ اّويت ثباليي
وِ ايي زٍ هتغيط زاضًس زض اًتربة آىّب هَثط ثَزُ اؾت.
)n= (N×t2×p×q) ÷ (N×d2+ t2×p×q
n= (7160×1/962×0/5×0/5) ÷ (7160×0/52+1/962×0/5×0/5) =365

اػتببر ي پبیبیی ابشار پضيَص :زض ايي پػٍّف ثطاي ؾٌدف افتجبض ،اظ افتجبض هحتَا
(پطؾكٌبهِ لجل اظ اخطا زض اذتيبض چٌس ًفط اظ اؾبتيس لطاض گطفتِ ٍ هَضز تبييس ٍالـ قسُ اؾت) ٍ
ثطاي تقييي پبيبيي ؾَالّبي پطؾكٌبهِ اظ تىٌيه آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ گطزيسً .تبيح پبيبيي
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اًدبم گطفتِ ثطاي گَيِّبي هتغيطّبي ؾطظًسگي ٍ هؿىيگعيٌي ًكبى هيزّس وِ پبيبيي
گَيِّبي ؾطظًسگي ٍ هؿىيگعيٌي وِ ثِ تطتيت  0/77 ٍ 0/80هيثبقس زض ؾغح فبلي ٍ
هغلَة اؾتً .تبيح تحليل پبيبيي ؾٌدِّبي پطؾكٌبهِ زض خسٍل قوبضُ ( )2آهسُ اؾت.
جذيل ( )1وتبیج تحلیل پبیبیی سىجٍ َبی پزسطىبمٍ

هتغيطّب
ؾطظًسگي
هؿىيگعيٌي

ضطيت آلفبي وطًٍجبخ
0/80
0/77

تقساز گَيِ
17
4

تحلیل ريایی سبسٌای ي پبیبیی متغیز سزسوذگی ضُزی :تحليل ضٍايي ؾبظُاي هتغيط
ؾطظًسگي قْطي ثَؾيلِ تحليل فبهلي اوتكبفيً ،كبى اظ اًساظُگيطي هٌبؾت هتغيطّبي
تحميك ثب گَيِّبي اًتربة قسُ هيزّس .فالٍُ ثط آى ،تحليل فبهلي هتغيطّبي ؾطظًسگي
قْطي ضا ثِ  4ثقس تمؿينثٌسي وطزُ اؾت .تحليل پبيبيي گَيِّبي ّط وسام اظ اثقبز
هتغيطّبي ؾطظًسگي قْطي حبوي اظ پبيبيي ثباليي ثَزُ ٍ ضطيت پبيبيي ول هتغيط ؾطظًسگي
ًيع اظ حس هغلَثي ثطذَضزاض اؾت .ضٍـ چطذف اظ ًَؿ حساوثط پطاوٌف (ٍاضيوبوؽ) ثَزُ ٍ
ضطيت تقييي ول اثعاض  53زضنس اؾت؛ يقٌي ايي چْبض فبهل زض ول تَاًؿتِاًس  53زضنس
پطاوٌف ؾطظًسگي قْطي ضا تجييي وٌٌس( .خسٍل )2
جذيل ( )2وتبیج تحلیل ػبملی ي تحلیل پبیبیی گًیٍَبی مزبًط بٍ سزسوذگی

فبهلّب

فضبّبي
اختوبؿپصيط

زلپصيطي ٍ
ظيجبييي

گَيِّب

ثبض
فبهلي

فضبّبي فوَهي
پبضن ٍ فضبي ؾجع
تٌَؿ فقبليتي
حول ٍ ًمل فوَهي
فضبي ًكؿتي
هؿيطّبي زٍچطذِ
ًَضپطزاظي هٌبؾت

0/739
0/631
0/60
0/593
0/553
0/696
0/628

ًكبًِّب
ظيجبيي هحلِ

0/585
0/545

ٍاضيبًؽ
تجييي قسُ

همبزيط
ٍيػُ

آلفبي
وطًٍجبخ

15/715

4/49

0/71

14/95

1/87

0/69

آلفبي
وطًٍجبخ ول

0/80
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فَاهل خطمظا
پبؾرگَيي
اختوبفي-
وبلجسي

فقبليتّبي آلَزُظا
ظيجبيي ًوبي ؾبذتوبىّب
وبًَىّبي ثعّىبضي
هحيظّبي ًبؾبلن
هقبثط ثبضيه
ًكبط اختوبفي

0/515
0/459
0/743
0/724
0/646
0/799

تٌَؿ وبلجسي

0/704

حضَض ظًبى
Sig=0/000

11/61

11/07

0/544
BTS= 1625/483

1/56

0/59

1/14

0/50
KMO= 0/794

تؼزیف ي مفًُم« :خبىضٍؼ» ضئيؽ ووؿيَى هقوبضي ٍ هحيظ ههٌَؿ اًگلؿتبى
ؾطظًسگي ضا ويفيت ظًسگي ثساى گًَِ وِ تَؾظ هطزم زض فضب ازضان ٍ تدطثِ هيقَز،
تقطيف هيوٌس (پَضهحوس ٍ ّوىبضاى .)62 :1390،ثب تَخِ ثِ تقبضيف هَخَز اظ ؾطظًسگي
هيتَاى تقطيف فبم ؾطظًسگي ضا ،لبثليت هىبى ثطاي تبهيي تٌَفي اظ فقبليتّب ٍ اؾتفبزُ-
وٌٌسگبى (ثب پيفظهيٌِّبي هرتلف التهبزي ،اختوبفي ٍ فطٌّگي) ثب ّسف تٌَؿ تدطثيبت ٍ
تقبهالت اختوبفي ثِ گًَِاي وِ اهٌيت ،ثطاثطي ٍ ضاحتي ضا ثطاي ّوِي اؾتفبزُوٌٌسگبى
فطاّن آٍضز زض ًؾط گطفت (زازپَض .)38 :1390 ،زض لغتًبهِ قْطؾبظي ضاثطت وَاى،1
ؾطظًسگي ٍ ظيؿتپصيطي زض وٌبض ّن آهسُ وِ ٍيػگي هطاوع قْطّبي وَچه ٍ ثعضي هَفك
اؾت ( .)Cowan, 2005: 118قْط ؾطظًسُ قْطي اؾت ثطاي ّوِ هطزم ،ايي ثساى
هقٌبؾت وِ قْط ؾطظًسُ ثبيس خصاة ،وبضآهس ٍ اهي ثطاي وَزوبى ٍ افطاز هؿي ثبقس ًِ ،فمظ
ثطاي وؿبًي وِ اظ آى وؿت زضآهس هيوٌٌس اهب ذبضج اظ قْط ٍ زض حَهِ ظًسگي هيوٌٌس .ثِ-
ذهَل ثطاي وَزوبى ٍ وٌْؿبالى زؾتطؾي ثِ فضبي ؾجع اهطي هْن اؾت ،هىبًي ثطاي
ثبظي ٍ هاللبت ٍ گفتگَ ثب يىسيگط .قْط ؾطظًسُ قْطي اؾت ثطاي "ّوِ" (عبّطي،
 .)36 :1389يه فضبي قْطي ؾطظًسُ فجبضت اؾت اظ يه فضبي قْطي وِ زض آى حضَض
تقساز لبثل تَخْي اظ افطاز ٍ تٌَؿ آىّب (ثِ لحبػ ؾٌي ٍ خٌؿي) زض گؿتطُ ظهبًي ٍؾيقي اظ

- Robert Cowan
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ضٍظ وِ فقبليتّبيكبى فوستب ثِ قىل اًتربثي يب اختوبفي ثطٍظ هيًوبيس ثِ چكن هيذَضز.
ثِ فجبضت زيگط زيگط يقٌي فضب ثبيس ثِ گًَِاي ثبقس وِ هطزم ثيبيٌس ٍ ثوبًٌس (نطافي ٍ
ّوىبضاى)74 :1392 ،
پبوعاز زض تجييي هَلفِّبي ؾطظًسگي زٍ فبهل تٌَؿ (زض ثقس وبلجس ٍ فقبليت) ٍ اهٌيت
اقبضُ زاضز (پبوعاز .)115 :1386 ،زض همبلِ «هجبحثِ گطٍُ وبضي ًٍىٍَض» هقيبضّبي ؾطظًسگي
زض ؾغح ذطز هَاضز ظيط هيثبقٌس -1 :ايدبز اذتالط وبضثطي ثِ ٍيػُ اذتالط وبضثطي تدبضي
ٍ هؿىًَي  -2تبهيي قجىِ حول ٍ ًمل ّوؿبظ ثب پيبزُ ٍ فَانل لبثل عي وطزى ثِ نَضت
پيبزُ  -3ذلك ٍ تمَيت َّيت هحلي  -4ايدبز ًؾبضت ٍ اهٌيت  -5حفؼ فضبّب ٍ
وطيسٍضّبي ؾجع ثطاي تٌَؿ ظيؿتي ٍ تفطيحبت (زازپَض .)42 :1390 ،انَل ٍ هقيبضّبي
اًدوي هقوبضاى ايبالت هتحسُ ثطاي ؾطظًسگي زض ؾغح ذطز هَاضز ظيط هيثبقٌس -1 :ضفبيت
هميبؼ اًؿبًي زض عطاحيّب  -2تمَيت اذتالط وبضثطي  -3فطاّن وطزى گعيٌِّبي هتٌَؿ
ضفت ٍ آهس قبهل اهىبى پيبزُضٍي ،زٍچطذِؾَاضي ،اؾتفبزُ اظ حول ٍ ًمل فوَهي ٍ اتَهجيل
قرهي  -4ايدبز هىبىّبي فوَهي لبثل قٌبؾبيي ٍ پصيطا  -5ذلك َّيت ،حؽ هىبى ٍ
قرهيت هٌحهطثِفطز  -6حفبؽت اظ فضبّبي ؾجع ٍ ثبظ ٍ فٌبنط عجيقي  -7ضفبيت ويفيت
1
ثبالي عطاحي زض ته ؾبذتوبىّب (هلهلَ ٍ ّوىبضاى .)63 :1392 ،چبضلع الًسضي (2000,
) 4هفَْم ؾطظًسگي ضا ثِ گًَِاي هتفبٍت ثطضؾي ًوَزُ؛ اٍ ؾطظًسگي ٍ ظيؿتپصيطي ضا
هدعا تقطيف وطزُ ٍ ثب چْبض ضٍيىطز فوسُ ٍ ثِ قىل هَضَفي ثِ هؿئلِ پطزاذتِ اؾت .اٍ 9
هقيبض هَثط ضا ثطاي قٌبؾبيي يه قْط ؾطظًسُ ٍ ظيؿتپصيط ثطهيقوبضز :تطاون هفيس افطاز،
تٌَؿ ،زؾتطؾي ،ايوٌي ٍ اهٌيتَّ ،يت ٍ توبيع ،ذالليت ،اضتجبط ٍ تكطيه هؿبفي ،ؽطفيت
ؾبظهبًي ٍ ضلبثت .خسٍل ( )3چىيسُ هَاضزي اؾت وِ الًسضي ثِ آًْب اقبضُ ًوَزُ اؾت.

- Charles Landry
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جذيل ( )3اوًاع سزسوذگی ي سیستپذیزی

 -1ؾطظًسگي التهبزي :تَؾظ ؾغَح اقتغبل ،زضآهس ذبلم ٍ اؾتبًساضزّبي ظًسگي هطزم زض يه
هٌغمِ تحت ثطضؾي ،قوبض ؾبليبًِ گطزقگطاى ،فولىطز ذطزُ فطٍقيّب ،اضظـ ظهيي ٍ زاضائي هَضز
اضظيبثي لطاض هيگيطز.
 -2ؾطظًسگي اختوبفي :ثِ ٍؾيلِ ؾغَح فقبليتّب ٍ تقبهالت اختوبفي ثِ فالٍُ هبّيت اضتجبعبت
اختوبفي ؾٌديسُ هيقَز .يه قْط ؾطظًسُ ٍ ظؾتپصيط ثِ لحبػ اختوبفي هيتَاًس ثِ ٍاؾغِ
ؾغَح پبييي هحطٍهيت ،پيَؾتگي اختوبفي لَي ،اضتجبعبت ذَة ٍ پَيبيي هيبى اليِّبي
اختوبفي ،ضٍحيِ خوقي ٍ غَض هسًي ،زاهٌِ ٍؾيقي اظ قيَُ ّبي ظًسگي ،ضٍاثظ هَظٍى ٍ يه خبهقِ
قْطي ثبعطاٍت تَنيف گطزز.
 -3ؾطظًسگي ٍ ظيؿتپصيطي هحيغي :زٍ خٌجِ ضا زضثط هيگيطز .اٍل پبيساضي اوَلَغيىي وِ زض
ضاثغِ ثب هتغيطّبيي ًؾيط آلَزگي َّا ٍ نَت ،زفـ هَاز ظائس ٍ فبضالة ،اًجَّي تطافيه ٍ فضبّبي
ؾجع لطاض زاضز ٍ خٌجِ زٍم ،عطاحي اؾت وِ هتغيطّبيي هبًٌس ذَاًبيي ،حؽ هىبى ،توبيع هقوبضاًِ،
اتهبل ٍ اضتجبط ثرفّبي هرتلف قْط ،ويفيت ضٍقٌبيي ٍ ايي وِ هحيظ قْطي تب چِ حس
زٍؾتبًِ ،اهي ٍ ثِ لحبػ ضٍاًكبذتي ًعزيه قسًي اؾت ضا زضثط هيگيطز.
 -4ؾطظًسگي ٍ ظيؿتپصيطي فطٌّگي :زض ثطگيطًسُ ثمب ،احتطام ٍ تدليل اظ قْط ٍ هطزهبًف،
َّيت ،ذبعطات ،ؾٌت ،خكيّبي اختوبفي ،تَليس ،تَظيـ ٍ ههطف هحهَالت زؾت ثكط ٍ ًكبًِ-
ّبيي وِ ثيبًگط هبّيت هتوبيع قْط هيثبقس اؾت.
مبخذLandry, 2000 :

آفطيٌف يه هطوع قْطي ؾطظًسُ ثط انَل ٍ ضاّجطزّبي ثطًبهِضيعي ٍ عطاحي قْطي
هتىي اؾت وِ ذَز ثط زٍ ٍيػگي وليسي ذبل ثِ هثبثِ وليسّبي هَفميت هطوع قْطي،
اؾتَاض ّؿتٌس .ايي ٍيػگيّب فجبضتٌس اظ -1 :يه ثبظاض پطتٌَؿ :1قرهيت هٌحهطثِفطز يه
قْط ثب تٌَؿ ٍ توطوع وبضوطزّب ٍ اؾتفبزُّبيي وِ هىول يىسيگط ثبقٌس تقطيف هيقَز .تٌَؿ
وبضثطيّب ثبفث ايدبز يه هحيظ اختوبفي ؾطظًسُ هيقَز وِ ثبفث پبيساضي وبضثطيّبي
هرتلظ هيگطزز -2 .يه هىبى ثب ويفيت ثبال :2يه هحيظ وبلجسي ضاحت ،اهي ٍ ثب خصاثيت
ثهطي زض زضاظهست اعويٌبى ذبعط ،تقْس ٍ ظهيٌِّبي ؾطهبيِگصاضي خبهقِ ضا اضتمب هيثركس
- Divers Market

1

- High Quality Place

2
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(ثْعازفط ٍ ّوىبضاى .)7-2 :1389 ،خبيگبُ يه فضبي فوَهي هَفك ثبيؿتي ثِ گًَِاي
ثبقس وِ پصيطاي خوـ وثيطي اظ افطاز ثبقس ،ثِ فالٍُ زض ًعزيىي هطاوع ذطزُفطٍقي ثبقس ثِ
گًَِاي وِ خبشة ٍ تَليس وٌٌسُ فقبليت پيبزُ گطزز ).(Paumier, 2007: 69-73
ثغَض ولي ؾِ ًَؿ تلمي هتفبٍت اظ حبلت ٍخَزي ؾطظًسگي قْطي هيتَاى زاقت.
زيسگبُ ًرؿت :ثط هجٌبي ايي زيسگبُ اؾبؾب ؾطظًسگي قْطي ويفيتي اؾت وِ زض شات هحيظ
وبلجسي ٍ هقوبضيّ ،ؿتي زاقتِ ٍ ثِ عَض هؿتمل اظ ًبؽط ٍخَز زاضز .ايي زيسگبُ ثِ "خجطيت
هحيغي" قْطت زاضز ٍ ثط اؾبؼ آى هحيظ وبلجسي هٌبؾت خجطا ثِ ايدبز ؾطظًسگي قْطي
هياًدبهس .زيسگبُ زٍم :ثط هجٌبي ايي زيسگبُ ؾطظًسگي قْطي ،همَلِاي شٌّي ٍ ؾليمِاي
اؾت وِ وبهال تَؾظ ًبؽط ؾبذتِ هيقَز .ايي زيسگبُ ثِ "اهىبىگطايي هحيغي" هَؾَم
اؾت ٍ ثط هجٌبي آى ٌّسؾِ هحيظ فبلس اّويت تلمي قسُ ٍ تٌْب ٍيػگيّبي ضٍاىقٌبذتي ٍ
هَلقيت اختوبفي -التهبزي ًبؽط اؾت وِ هحيغي ضا ثِ فٌَاى هحيظ ؾطظًسُ ٍ هحيظ
زيگطي ضا ٍ يب ّوبى هحيظ ضا زض ظهبًي زيگط ثِ فٌَاى هحيغي افؿطزُ عجمِثٌسي هيًوبيس.
زيسگبُ ؾَم :ثط هجٌبي ايي زيسگبُ ،ؾطظًسگي قْطي پسيسُاي ازاضوي -قٌبذتي اؾت وِ زض
خطيبى فطايٌس زاز ٍ ؾتس هيبى ذهَنيبت وبلجسي ٍ لبثل ازاضن قْط اظ يهؾَ ٍ الگَّب ٍ
ضهعّبي فطٌّگي ،تَاًبييّبي شٌّي ،تدبضة لجلي ٍ اّساف ًبؽط اظ ؾَي زيگط قىل هي-
گيطز .ايي زيسگبُ اظ زِّ  1990هيالزي ثط هؿئلِ "تدطثِ اًؿبًي" فضبي قْطي تبويس زاضز
ٍ ويفيت عطاحي قْطي ،اظ خولِ ؾطظًسگي ضا زض ضاثغِ ثب "تدطثِ ٍ ازضان" اًؿبى تقطيف
هيوٌس .ثط اؾبؼ ايي زيسگبُ وِ ثِ "احتوبلگطايي هحيغي" ٍ يب ضٍيىطز تقبهلي هَؾَم
اؾت ،اثتسا هحيظ قْطي ذهَنيبت ٍ نفبت وبلجسي ذَز ضا زض هقطو زيس ٍ اضظيبثي
حَاؼ ًبؽط لطاض هيزّس ٍ ؾپؽ ًبؽط اظ آى هحيظ زضيبفتّبي گًَبگَى ثِ فول آٍضزُ ٍ
ًْبيتب آى ضا هَضز اضظيبثي ٍ لضبٍت لطاض هيزّس ٍ نفت ؾطظًسگي ضا ثِ هحيظ الهبق هي-
ًوبيس (پبوعاز.)132 :1386 ،
یبفتٍَب ي بحث

ثطضؾي ؾط ظًسگي قْطي زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ :ثطاي ؾٌدف ؾطظًسگي  17گَيِ
اًتربة قسُ اؾت ٍ ثط اؾبؼ آهبضُّبي تَنيفي ؾطظًسگي زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ اظ ًوطُ-
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ّبي ثؿيبض هغلَة ،هغلَة ،هتَؾظً ،بهغلَة ٍ ثؿيبض ًبهغلَةً ،وطُ هتَؾظ ضا ثِ ذَز
اذتهبل هيزّس وِ ضضبيتثرف ٍ هٌبؾت هيثبقس.
جذيل ضمبرٌ ( )4آمبرٌَبی پزاگىذگی مزتبظ بب سزسوذگی در محذيدٌ مىتخب

هتغيط
ؾطظًسگي

هيبًگيي
48/8

اًحطاف هقيبض
8/83

ٍاضيبًؽ
78/005

چَلگي
-0/178

زاهٌِ تغييطات
53

هيٌيون
20

هبوعيون
73

زض ظيط ّط يه اظ گَيِّبي ؾطظًسگي ثِ عَض خساگبًِ هَضز ثطضؾي لطاض هيگيطز .وِ
ًوطُ ّط يه اظ گَيِّب ثيي  5 ٍ 1هيثبقس .ثيي  1الي  1/8ثؿيبض ًبهغلَة (ذيلي ون) ،ثيي
 1/8الي ً 2/6بهغلَة (ون) ،ثيي  2/6الي  3/4هتَؾظ ،ثيي  3/4الي  4/2هغلَة (ظيبز) ٍ
ثيي  4/2الي  5ثؿيبض هغلَة (ذيلي ظيبز) هيثبقس.
يىي اظ فَاهل هَثط ثط ؾطظًسگي ،پبضنّب ٍ فضبّبي ؾجع ّؿتٌس وِ هيتَاًٌس ثبفث
ايدبز عطاٍات زض هحيظ ٍ تقبهالت اختوبفي قْطًٍساى قًَس .ايي گَيِ زض هحسٍزُ هَضز
هغبلقِ ًوطُ  2/51زض ؾغح ًبهغلَثي هيثبقس .حول ٍ ًمل فوَهي زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ
ًوطُ  3/38ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت وِ ايي گَيِ زض ؾغح هتَؾظ ٍ لبثل لجَلي زض
هحسٍزُ هٌترت هيثبقسً .وبي ؾبذتوبىّب زض هحسٍزُ هطوعي ٍ هٌترت ًوطُ  2/97ضا ثِ
ذَز اذتهبل زازُ اؾت وِ ًكبى هيزّس زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ ظيجبيي ًوبي ؾبذتوبىّب
زض ؾغح هتَؾظ ٍ ضضبيتثركي هيثبقس .گَيِ فضبّبي فوَهي زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ
ًوطُ  2/4ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت ًكبى هيزّس وِ فضبّبي فوَهي زض هحسٍزُ هَضز
هغبلقِ ثب ووجَز لبثل تَخْي هَاخِ ثَزُ ٍ زض ؾغح ًبهغلَثي لطاض زاضز .زلپصيطي ٍ ظيجبيي
ًوطُ  2/54ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت .وِ ايي گَيِ زض ؾغح ًبهغلَثي زض هحسٍزُ
هٌترت هيثبقس .ثب تَخِ ثِ هغبلقِ هيساًي گَيِ فضبّبيي ثطاي ًكؿتي زض هحسٍزُ هطوعي
ٍ هٌترت ًوطُ  2ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت وِ ًكبى هيزّس زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ
فضبّبيي خْت ًكؿتي ٍ تكىيل پبتَقّبي هحلي وِ هيتَاًس ًمف هَثطي زض اًؿدبم
اختوبفي ٍ افعايف نويويت زاقتِ ثبقس ووتط ٍ زض ؾغح ًبهغلَثي لطاض زاضز .فالئن ٍ
ًكبًِّبي قْطي وِ اظ فَاهل هَثط زض خْتيبثي زض قْط ثَزُ ٍ ثبفث هيقَز وِ
قْطًٍساى احؿبؼ گنقسگي زض قْط ًساقتِ ثبقٌس .ايي گَيِ ًوطُ  2/56ضا ثِ ذَز
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اذتهبل زازُ اؾت وِ ًكبى هيزّس ًكبًِّبي قْطي زض ؾغح ًبهغلَثي هيثبقس.
هؿيطّبي پي بزُ ٍ زٍچطذِ زض ؾغح قْط ثَيػُ زض هطاوع قْطي اظ خولِ فَاهل هَثط ثط
ؾطظًسگي هيثبقس .ايي گَيِ زض هحسٍزُ هٌترت ًوطُ  1/94ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت
لصا هؿيطّبي زٍچطذِ ٍ پيبزُ زض ؾغح هٌبؾجي ًويثبقٌس .ضٍقٌبيي ٍ ًَضپطزاظي زض تبضيىي
ٍ قت خْت ذلك ؾطظًسگي هَثط ٍ زاضاي اّويت ثيكتطي اؾت .اظ عطيك ًَضپطزاظي ٍ
ضٍقٌبيي هيتَاى اهىبى هطالجت ٍ وٌتطل فوَهي ضا افعايف زاز .پطّيع اظ ايدبز گَقِّبي
تبضيه ٍ هرفي زض ذيبثبى ،ضٍقٌبيي وبهل ٍ هتٌبؾت ثب حطوت پيبزُّب زض توبهي لؿوتّبي
ذيبثبى قْطيًَ ،ضپطزاظي ٍ تبويس ثط تمبعـّب ٍ ًمبط فقبل ذيبثبى زض قت ،اظ خولِ ايي
هَاضز هي ثبقٌس .اگط ّسف ايدبز يه فضبي ؾطظًسُ زض قت ٍ ضٍظ ثبقس ثبيؿتي ثِ ضٍقٌبيي
ٍ ًَضپطزاظي تَخِ ٍيػُاي زاقت تب حدن فقبليت ثِ ؾجت تبضيىي قت وبّف ًيبفتِ ٍ
ؾطظًسگي فضب اظ ثيي ًطٍز .ثب تَخِ ثِ يبفتِّبي تحميك ايي گَيِ زض هحسٍزُ هطوعي ٍ
هٌترت ًوطُ  2/97ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت وِ ًكبى هيزّس زض هحسٍزُ ضٍقٌبيي ٍ
ًَضپطزاظي زض ؾغح هتَؾظ هيثبقس
جذيل ( )5درصذ گًیٍَبی سزسوذگی

گَيِّب
پبضن ٍ فضبي ؾجع
حول ٍ ًمل فوَهي
ًوبي ؾبذتوبًْب
فضبّبي فوَهي هٌبؾت

ثؿيبض هغلَة
3/3
14/8
3/6
2/2

هغلَة
13/7
31/5
20/8
7/1

لبثل لجَل
40/8
37/8
51
44/7

ًبهغلَة
15/6
8/8
18/6
20/5

ثؿيبض ًبهغلَة
26/6
7/1
6
25/5

زلپصيطي ٍ ظيجبيي هحلِ

2/7

9/3

44/1

27/7

16/2

فضبّبيي ثطاي ًكؿتي

1/1

4/1

26/3

30/7

37/8

فالئن ٍ ًكبًِّبي

3/3

12/9

42/5

20/3

21/1

هؿيطّبي زٍچطذِ ٍ پيبزُ

2/5

3/6

22/7

28/2

43

ضٍقٌبيي ٍ ًَضپطزاظي

6/3

21/6

46/3

14/8

11

گَيِ فقبليتّبي آلَزُظا ًوطُ  1/37ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت وِ ًكبى هيزّس
فقبليتّبي آلَزُظاي نَتيَّ ،ا ٍ ثهطي زض ؾغح ووتطي هيثبقسٍ .خَز فقبليتّب ٍ
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وبضثطيّبي هرتلف ٍ هرتلظ اظ فَاهل هَثط ثط ؾطظًسگي فضبّبي قْطي هيثبقس .ايي
گَيِ ًوطُ  2/86ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت ثٌبثطايي هحسٍزُ اظ ًؾط تقسز فقبليتي ٍ
وبضثطي زض ؾغح هتَؾظ ٍ لبثل لجَلي هيثبقس .گَيِ هحيظّبي ًبؾبلن ًوطُ  1/25ضا ثِ
ذَز اذتهبل زازُ اؾت وِ ًكبى هيزّس هحيظّبي ًبؾبلن زض ؾغح پبييٌي هيثبقس .يىي
اظ هْوتطيي ٍيػگيّبي يه ثبفت ؾطظًسُ تٌَؿ وبلجسي هيثبقس زض هحسٍزُ هطوعي قْط
ظًدبى ايي گَيِ زض ؾغح پبييٌي لطاض زاضز ٍ ًوطُ  2/31ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.
اهٌيت ثطاي ظًبى اظ ٍيػگيّبي ؾطظًسگي قْطي هيثبقس .ايي گَيِ ًوطُ  3/19ضا ثِ ذَز
اذتهبل زازُ اؾت لصا زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ احؿبؼ اهٌيت ظًبى زض ؾغح هتَؾظ لطاض
زاضز .وبًَىّبي ثعّىبضي اظ لجيل هحلّبي فطٍـ هَاز هرسض ،پبتَقّبي اضاشل اٍثبـ وِ
اظ فَاهل هَثط ثط وبّف ؾطظًسگي زض فضبّبي قْطي ٍ ؾىًَتي هيثبقٌس ٍ اظ ؾىًَت-
پصيطي هحالت هبًـ هيقًَس .ايي گَيِ زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ ًوطُ  1/92ضا ثِ ذَز
اذتهبل زازُ اؾت وِ ًكبى هيزّس وبًَىّبي ثعّىبضي زض ؾغح پبييٌي هيثبقس.
جذيل ( )6درصذ گًیٍَبی سزسوذگی

گَيِّب
وبضگبُّبي آلَزُظا
تٌَؿ فقبليتي
هحيظّبي ًبؾبلن
تٌَؿ زض وبلجس قْطي
حضَض ظًبى
ًكبط اختوبفي
وبًَىّبي ثعّىبضي
هقبثط ثبضيه

ذيلي ظيبز
8/8
5/5
3/6
4/1
13/7
10/4
3/6
18/9

ظيبز
10/7
14
8/8
6
24/9
13/7
5/8
21/1

لبثل لجَل
21/4
52/3
23/8
31/5
35/9
34/8
13/2
26/8

ون
27/1
18/1
35/9
34/2
18/4
24/7
33/7
20

ذيلي ون
32/1
10/1
27/9
24/1
7/1
16/4
43/8
13/2

اظ زيگط ٍيػگيّبي ثبفتّبي فطؾَزُ ٍخَز هقبثط ثبضيه هيثبقس وِ ثبفث وٌس قسى
تَؾقِ زض ثبفتّبي فطؾَزُ هيقَز .ثب تَخِ هغبلقِ هيساًي ًوطُ  2/87ضا ثِ ذَز اذتهبل
زازُ وِ زض ؾغح هتَؾغي لطاض زاضز .ثب انالح هقبثط ٍ قجىِ اضتجبعي هيتَاى ثِ تَؾقِ
ثبفتّبي فطؾَزُ ٍ ثرف هطوعي ووه ًوَز.
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بزرسی يضؼیت تمبیل بٍ مسکهگشیىی:

ثطاي ؾٌدف هيعاى توبيل ثِ هؿىيگعيٌي  4گَيِ اًتربة قسُ اؾت ٍ ثط اؾبؼ آهبضُ-
ّبي تَنيفي هتغيط هؿىيگعيٌي زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ ًوطُ هتَؾظ ضا ثِ ذَز اذتهبل
هيزّس وِ تب حسٍزي ضضبيتثرف هيثبقس.
جذيل ( )7آمبرٌَبی پزاگىذگی مزتبظ بب مسکهگشیىی

هتغيط
هؿىيگعيٌي

هيبًگيي
12/08

اًحطاف هقيبض
3/45

ٍاضيبًؽ
11/95

چَلگي
-0/16

زاهٌِ تغييطات
16

هيٌيون
4

هبوعيون
20

زض ظيط ّط يه اظ گَيِّبي هؿىيگعيٌي ثغَض خساگبًِ هَضز ثطضؾي لطاض هيگيطزً .وطُ
ّط يه اظ گَيِّب ثيي  1الي  5هيثبقس .وِ ثيي  1الي  1/8ذيلي ون ،ثيي  1/8الي  2/6ون،
ثيي  2/6الي  3/4هتَؾظ ،ثيي  3/4الي  4/2ظيبز ٍ ثيي  4/2الي  5ذيلي ظيبز هيثبقس.
هيعاى توبيل ثِ ازاهِ ؾىًَت :ايي گَيِ ًوطُ هتَؾظ  3/3ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ وِ
ًكبى هيزّس قْطًٍساى اظ هحيظ ظًسگي ذَز ضضبيت ًؿجي زاضًس ٍ هيتَاًس ثطاي هحلِ
ذَقبيٌس ثبقس اگط ايي فبهل زض حس ضقيفي ثبقس ثبفث ذطٍج ؾطهبيِّب ٍ ذبًَازُّب اظ ثبفت
لسين هيقَز .وِ ًتيدِ آى فطؾَزگي ثيكتط اختوبفي ،التهبزي ،فطٌّگي ٍ وبلجسي ايي
هحالت ذَاّس ثَز.
هيعاى ضضبيت ًؿل خَاى اظ ؾىًَت زض هحلِ :هيعاى ضضبيت ًؿل خَاى اظ ؾىًَت زض
هحلِ  2/92هيثبقس ٍ ًكبى هيزّس وِ ضضبيت خَاًبى زاضاي ًوطُ هتَؾغي اؾتّ .وچٌيي
ًكبى هيزّس هحسٍزُ زاضاي خبشثِّبيي ثطاي ؾىًَت هيثبقس.
هيعاى حضَض ٍ ظًسگي گطٍُّبي هطفِ :ثب تَخِ ثِ ًؾطيِ ثطخؽ غبلت ؾبوٌبى ثرف
هطوعي قْطّب گطٍُّبي ونزضآهس هيثبقٌسٍ .لي زض قْط ظًدبى ايي ًؾطيِ ثغَض وبهل
نسق ًويوٌس ّط چٌس وِ زض ثقضي اظ هحالت هثل اعطاف حؿيٌيِ افؾن ثغَض وبهل نبزق
اؾت ٍ زض ثطذي هحالت ثغَض ًؿجي (هثال هحالت هؿىًَي اعطاف ؾقسي ٍؾظ) نبزق
اؾت .ثغَض ولي ًوطُ ايي هَضز  2/8هيثبقس وِ زض حس هتَؾظ لطاض زاضز.
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توبيل فطظًساى ذبًَاضّب ثِ ازاهِ ظًسگي زض هحلِ :هيعاى ًوطُاي وِ ايي گَيِ ثِ ذَز
اذتهبل زازُ ًوطُ  2/97وِ زض حس لبثل لجَل هيثبقس ٍ ثيبًگط آى اؾت فطظًساى ذبًَاضّب
ضضبيت ًؿجي اظ ؾىًَت زض ايي هحالت ذَز زاضًس.
جذيل ( )8درصذ گًیٍَبی متغیز مسکهگشیىی

گَيِّب
هيعاى توبيل ثِ ازاهِ ؾىًَت
حضَض ٍ ظًسگي گطٍُّبي هطفِ ٍ هتَؾظ زض هحلِ
هيعاى ضضبيت ًؿل خَاى اظ ؾىًَت زض هحلِ
توبيل فطظًساى ذبًَاضّب ثِ ازاهِ ظًسگي زض هحلِ

ذليي ظيبز
19/7
8/2
6/6
6/8

ظيبز
24/4
17/8
22/5
23/8

هتَؾظ
33/2
41/1
41/1
39/7

ون
12/6
19/5
16/2
18/9

ذيلي ون
10/1
13/4
13/7
10/7

بزرسی ضزیب َمبستگی بیه متغیز سزسوذگی ضُزی ي مسکهگشیىی:

ًتبيح ثطضؾي ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى ثيبًگط ايي اؾت وِ اضتجبط ثيي هتغيطّبي
ؾطظًسگي قْطي ٍ هؿىيگعيٌي هثجت ٍ هقٌيزاض ثَزُ ٍ اضتجبط هؿتميوي ثيي هتغيطّبي
هَضز ثطضؾي ثطلطاض هيثبقس.
جذيل ( )9بزرسی ضزیب َمبستگی بیه متغیزَب ي ػبملَب بب مسکهگشیىی

هتغيط
ؾطظًسگي قْطي

هؿىيگعيٌي
0/503

ؾغح هقٌيزاضي
0/000

حدن ًوًَِ
365

بزاسش مذل رگزسیًوی مسکهگشیىیّ :سف اظ تحليل ضگطؾيًَي ،هكرم وطزى
ؾْن ٍ تبثيط هتغيطّبي تحميك زض تجييي ٍ پيفثيٌي تغييطات هتغيط ٍاثؿتِ اؾت .ثطاي اًدبم
زازى تحليل ضگطؾيَى ،پيففطوّبي آى ثطضؾي قسُ اؾت .ثب ثطآٍضزُ قسى پيففطو-
ّبي فَق ،تحليل ضگطؾيًَي ثطاي ؾٌدف اًساظُ اثط هتغيط ؾطظًسگي ،اظ تحليل ضگطؾيًَي ثط
اؾبؼ ضٍـ حسالل هطثقبت اؾتفبزُ قسُ اؾت .خسٍل تحليل ٍاضيبًؽ ضگطؾيًَي ًكبى هي-
زّس وِ  Fثسؾت آهسُ ثطاثط  123.209هيثبقس وِ زض ؾغح  99زضنس هقٌيزاض هي ثبقس.
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جذيل ( )11تحلیل ياریبوس ANOVA

هسل

هدوَؿ هطثقبت

زضخِ آظازي

هيبًگيي هطثقبت

F

ضگطؾيَى
ثبليوبًسُ
ول

1102/710
3248/824
4351/534

1
363
364

1102/710
8/950
-

123/209
-

ؾغح هقٌي
زاضي
.000
-

ًتبيح ثِ زؾت آهسُ اظ اًدبم زازى تحليل ضگطؾيًَي ًكبى هيزّس هتغيط هؿتمل
ؾطظًسگي وِ ٍاضز هقبزلِ قسُ ،تَاًؿتِ  33زضنس تغييطات هتغيط ٍاثؿتِ ضا تجييي ًوبيس.
ّوچٌيي آهبضُ آظهَى زٍضثيي ٍاتؿَى ثِ زؾت آهسُ ثطاي ايي هسل  1/729اؾت وِ ثيبًگط
اؾتمالل ذغبّب يب ثبلي هبًسُّب ثطاي هسل ضگطؾيًَي حبضط اؾت .چٌبًچِ زض خسٍل 8
هكبّسُ هيقَز ،ضطيت ّوجؿتگي چٌسگبًِ ثطاي ايي هسل ضگطؾيَى  0/503اؾت ٍ هدصٍض
آى يقٌي ضطيت تجييي  ٍ ،0/253ضطيت تجييي تقسيل قسُ ًيع  0/251اؾت؛ ثٌبثطايي هيعاى
زضنس تجييي تقسيل قسُ تغييطات هؿىيگعيٌي هتغيط فَق  25زضنس اؾت .هقبزلِ ضگطؾيًَي
هتغيط هؿىيگعيٌي ثِ قطح ظيط هي ثبقس:
(ؾطظًسگي)  ; 2/199 + 0/50هقبزلِ ضگطؾيًَي
جذيل ( )11خالصٍ اعالػبت مذل تبییىی

ضطيت ّوجؿتگي
چٌسگبًِ
0/503

ضطيت
تجييي
0/253

ضطيت تجييي تقسيل قسُ

ذغبي هقيبض

0/251

2/99164

آظهَى زٍضثيي
ٍاتؿَى
1/729

جذيل ( )12آمبرٌَبی مزبًط بٍ متغیزَبی مستقل رگزسیًوی

هتغيط
فطو اظ هجسا
ؾطظًسگي

B
2/199
0/165

Std. Error
0/904
0/015

Beta
0/503

t
2/432
11/100

ؾغح هقٌيزاضي
0/016
0/000

ثطضؾي ؾطظًسگي ٍ ضاثغِ آى ثب اًتربة ًَاحي هؿىًَي.....

61 

وتیجٍگیزی ي پیطىُبدات

قبزاثي ٍ ؾطظًسگي حلمِ هفمَزُ ظًسگي قْطي اؾت .قْطّبي ايطاى اظ ًكبط ووتطي
ثطذَضزاضًس ٍ قْطًٍساى ضٍحيِاي ذوَزُ ٍ ًبقبز زاضًس .اگطچِ ثرف فوسُاي اظ ايي ضٍيىطز
ضا هيتَاى ثِ زاليل قطايظ ؾرت ظًسگي زاًؿت اهب فضبّبي قْطي زض ايي حَظُ ثيتأثيط
ًيؿتٌس .ثب تَخِ ثِ ًؾطيِّب ٍ تئَضيّبي تَؾقِ قْطي ،يىي اظ ضاّىبضّبي اضتمبء پبيساضي
قْطّب تَخِ ثِ ثبفتّبي فطؾَزُ هيثبقس ظيطا فسم تَخِ ثِ ثبفتّبي زضًٍي قْط ثَيػُ
ثبفتّبي فطؾَزُ ثبفث تَؾقِ فيعيىي قْط ٍ افعايف ًبپبيساضي هيقَز .اظ ؾَي زيگط
ثبفتّبي فطؾَزُ ثب تَخِ ثِ هؿبئلي وِ زاضًس ًمف ووتطي زض هؿىيگعيٌي زاضًس ٍ عجمبت
اختوبفي هتَؾظ ٍ هطفِ اظ ؾىًَت زض ايي ثبفتّب اختٌبة هيًوبيٌس وِ ايي اهط ثبفث ثطٍظ
هكىالت ٍ تكسيس فطؾَزگي وبلجسي ،اختوبفي ٍ التهبزي ثبفتّب اظ يهؾَ ٍ اظ ؾَي
زيگط تَؾقِ ًبپبيساض قْطي اظ عطيك ضقس افمي هيقَز .اظ فوسُ فَاهل هَثط ثط وبّف
هؿىيگعيٌي زض ثبفتّبي فطؾَزُ ًجَز ٍ يب ووجَز ؾطظًسگي زض آىّبؾت وِ ثب ظًسگي
هسضى اهطٍظي اًغجبلي ًساضًس .اگط ثطًبهِّب ٍ هساذالتي وِ ثطاي ثبفتّبي فطؾَزُ هس ًؾط
لطاض هيگيطز ًتَاًٌس زض اضتمبء ؾطظًسگي ثبفتّبي فطؾَزُ هَثط ٍالـ قًَس ثبفث قىؿت آى
ثطًبهِّب ذَاّس ثَز .لصا ثطاي اضتمبء وبلجسي ٍ غيطوبلجسي ايي ثبفتّب ثبيؿتي ايدبز ًكبط ٍ
ؾطظًسگي زض الَيت ثطًبهِّب ثبقس تب ثتَاًٌس ثِ هَفميت ثيكتطي زض هؿىيگعيٌي ٍ ؽطفيت-
پصيطي ًبئل قًَس .ثب تَخِ ثِ هغبلقِ هيساًي هتغيطّبي ؾطظًسگي ٍ هؿىيگعيٌي ،زض
هحسٍزُ هَضز هغبلقِ زض ؾغح هتَؾظ ٍ ضضبيتثركي لطاض زاضز .همساض ضطيت ّوجؿتگي
پيطؾَى ثيي زٍ هتغيط ؾطظًسگي ٍ هؿىيگعيٌي  0/503هيثبقس وِ ايي همساض ًكبى هيزّس
ثيي زٍ هتغيط ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاضي ٍخَز زاضز .يقٌي ّطچِ زض هحلِاي ؾطظًسگي افعايف
يبثس هؿىيگعيٌي ٍ اؾتمجبل ذبًَازُّب خْت ؾىًَت زض هحالت ًيع ؾيط نقَزي پيسا هي-
وٌسً .تبيح ثِ زؾت آهسُ اظ اًدبم زازى تحليل ضگطؾيًَي ًكبى هيزّس هتغيط هؿتمل
ؾطظًسگي وِ ٍاضز هقبزلِ قسُ ،تَاًؿتِ  33زضنس تغييطات هتغيط ٍاثؿتِ ضا تجييي ًوبيس .يىي
اظ هكىالت فوسُ هحسٍزُ هَضز هغبلقِ ايي اؾت وِ فضبّبي فوَهي ،پبضنّب ٍ فضبّبي
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ؾجع ٍ هقبثط زض ؾغح ًبهغلَثي لطاض زاضًس .پيكٌْبزاتي زض ضاؾتبي اضتمبي ؾطظًسگي ٍ
هؿىيپصيطي زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ ثِ قطح ظيط اضائِ هي گطزز:
 اضتمبي ٍ ضقيت قجىِ هقبثط اظ ثقس ووي ٍ ويفي ثَيػُ هؿيطّبي زٍچطذِ ٍ پيبزُ. افعايف وبضثطي فضبي ؾجع ٍ پبضنّب زض ثبفت هطوعي قْط ظًدبى. افعايف ظيجبيي ٍ زلپصيطي زض هحالت فطؾَزُ ثبفث تطغيت قْطًٍساى خْتؾىًَتگعيٌي زض ايي ثبفتّب ذَاّس ثَز.
 افعايف فضبّبي فوَهي ٍ فضبّبيي خْت قىلگيطي پبتَقّبي هحلي ثطايافعايف ثيكتط ؾطظًسگي ٍ تقبهالت اختوبفي.
 افعايف ًكبًِّب ٍ ثٌبّبي هٌحهط ثفطز زض هحسٍزُ خْت اضتمبي ؾغح ؾطظًسگيثبفت فطؾَزُ .وِ ايي اهط ًكبط ٍ ؾطظًسگي ثيكتطي ضا ثطاي ثبفتّبي فطؾَزُ ثَخَز هي-
آٍضز.
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مىببغ
 ايعزي ،ؾقيسً ،يىَذَي ،هًَب ،ؾوبٍاتي ،ؾحط« ،1391 ،ثطضؾي ًمف هَلفِّبي ويفيتثرفللوطٍ پيبزُ زض ؾطظًسگي ٍ وبضآهسي ذيبثبىّبي قْطي (هغبلقِ هَضزي :ذيبثبى ثَفليؾيٌب
ّوساى) ،فصلىبمٍ فضبی گزدضگزی ،ؾبل اٍل ،قوبضُ  ،3نم .118-103
 -ثْعازفط ،ههغفي ،قىيجبهٌف ،اهيط« ،)1389( ،آفزیىص مزکش ضُزی سزسوذٌ؛ اصًل عزاحی

ضُزی ي ببسآفزیىی» ،تْطاى ،اًتكبضات زاًكگبُ فلن ٍ نٌقت ايطاى.
 پبوعاز ،خْبًكبُ« ،)1386( ،راَىمبی عزاحی فضبَبی ضُزی در ایزان» ،تْطاى ،اًتكبضات ٍظاضتهؿىي ٍ قْطؾبظي.
 پبوعاز ،خْبًكبُ« ،)1386( ،مببوی وظزی ي فزایىذ عزاحی ضُزی» ،چبح زٍم ،تْطاى ،اًتكبضاتقْيسي.
 پَضهحوس ،ؾْبً ،ػازؾتبضي ،ؾقيسُ ،)1390( ،ضَاثظ هىبًوٌس ،زض ذسهت ؾطظًسگي فضبّبيفوَهي ،مبَىبمٍ داوصومب ،قوبضُ  ،202نم .35-24
 ذؿتَ ،هطين ،ؾقيسي ضضَاًيًَ ،يس ،)1389( ،فَاهل هَثط ثط ؾطظًسگي فضبّبي قْطي ،ذلكيه فضبي قْطي ؾطظًسُ ثب تىيِ ثط هفَْم هطوع ذطيس پيبزُ ،وطزیٍ ًَیت ضُز ،ؾبل چْبضم،
قوبضُ  ،6نم .74-63
 زازپَض ،ؾبضا ،)1390( ،هقيبضّبي ؾطظًسگي فضبّبي قْطي (هغبلقِ هَضزي :ذيبثبى ٍليقهطتْطاى)ٍ ،يػًُبهِ پيبزُضاُ ،وطزیٍ داخلی سبسمبن سیببسبسی قْط تْطاى ،زٍضُ اٍل ،قوبضُ .2
 زاًفزٍؾت ،هْطزاز ،افتوبز ،گيتي ،زٍيطاى ،اؾوبفيلً« ،)1392( ،مف تقبهالت اختوبفي زضؾطظًسگي ثبفتّبي هؿىًَي (ًوًَِ هَضزي :هحلِ آثيبضي قْطؾتبى آؾتبًِ اقطفيِ)»ّ ،وبيف
هقوبضي پبيساض ٍ تَؾقِ قْطي ثَوبى ،نم .9-1
 نطافي ،ؾبليً ،مهبى هحوسي ،هحوسضضب ٍ قطيفًػاز ،هدتجي ،)1392( ،ثطضؾي ؾطظًسگي زضذيبثبى قْطي (هغبلقِ هَضزي ،ذيبثبى هؿدس خبهـ يعز) ،پٌدويي وٌفطاًؽ ثطًبهِضيعي ٍ
هسيطيت قْطي ،هكْس.15-1 ،
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 عبّطي ،ليٌب ،)1389( ،پيف زضآهسي ثط ٍيػگيّبي قْط ؾطظًسُ ،وطزیٍ جستبرَبی ضُزسبسی،قوبضُ  ،32نم .39-35
 -گلىبض ،وَضٍـً ،)1385( ،كبط ٍ ؾطظًسگي زض قْط ثِ ووه عطاحي قْطي ،دي مبَىبمٍ ضُز

وگبض ،قوبضُ  ،39نم.24-28
 ليٌچ ،وَيي« ،)1381( ،تئًری ضکل ضُز» ،تطخوِ ؾيس حؿيي ثحطيٌي،تْطاى ،اًتكبضات زاًكگبُتْطاى.
 هلهلًَ ،يلَفط ،ضٍايي ،آشيي ،)1392( ،ثطضؾي ويفيت ؾطظًسگي يه فضبي قْطي ،همبيؿِهقيبضّبي ًؾطي ثب الىَّبي ضفتبضي (ًوًَِ هَضزي :هحَض پيبزُ ذيبثبى وَي ًهط تْطاى)،
ّوبيف هقوبضي پبيساض ٍ تَؾقِ قْطي ثَوبى ،نم .18-1
 هيطّبقويًؿت آؾتبًِ ،ؾيس نبزقً« ،)1392( ،مف تقبهالت اختوبفي زض ؾطظًسگي ثبفتّبيهؿىًَي (ًوًَِ هَضزي :هحلِ آثيبضي قْطؾتبى آؾتبًِ اقطفيِ)»ّ ،وبيف هقوبضي پبيساض ٍ
تَؾقِ قْطي ثَوبى ،نم .8-1
 ضطاثي ،انغط؛ فليظازُ ،خبثط؛ ضًدجطًيب ،ثْعاز؛ وبهليفط ،هحوسخَاز؛ احوسيبى ،هْسي (،)1394« اضظيبثي ؾغح ضضبيت قْطًٍساى اظ ويفيت هحيظ قْطي (ًوًَِ هَضزي :هٌبعك قْطي زُگبًِ
والًكْط تجطيع» ،وطزیٍ جغزافیب ي بزوبمٍریشی ،ؾبل  ،19قوبضُ  ،51نم .193-219
 هكىيٌي ،اثَالفضل؛ پَضعبّطي ،هْسي؛ ًَضٍظي ،ههغفي (« ،)1395تحليل قبذمّبي شٌّيويفيت هحيظ زض ثبفتّبي فطؾَزُ قْطي (هغبلقِ هَضزي :هحلِ آثىَُ هكْس)» ،وطزیٍ

جغزافیب ي بزوبمٍریشی ،ؾبل  ،20قوبضُ  ،58نم .259-279
 انغطي ظهبًي ،اوجط؛ ههغفبييّ ،يطـ (« ،)1397ؾٌدف ٍ پٌِْثٌسي ويفيت هحيظ هٌبعكقْطي زض ثبفت هيبًي هٌبعك قْطي ،ثب اؾتفبزُ اظ هسل  ٍ AHPقبذم ّوپَقبًي ٍظًي،
هغبلقِ هَضزي ثبفت هيبًي قْط تجطيع» ،وطزیٍ جغزافیب ي بزوبمٍریشی ،ؾبل  ،22قوبضُ ،64
نم .1-18
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