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 چکیدٌ

 تَرِ ثِ ثذٍى تَاًذ يًو سٍي يبدُپ ثِ ؿْشًٍذاى تـَيٌ ٍ هذاسي پيبدُ هيَْم ثش يذتأّ

فالٍُ ثش تـَيٌ  .گيشد كَست هغلَة ّبيساُپيبدُ يقٌي هزوَفِ ايي فٌلش تشيي هْن
 هؤحشضي ٍ تبسيخي دس حيؼ ٍ ًگْذاؿت ثبىت ي هشّّب ثبىتؿْشًٍذاى، ايزبد پيبدُ ساُ دس 

ثبؿذ. ايي اهش دس ؿْش سؿت ثب ايزبد پيبدُ ساُ ىشٌّگي دس ٍلت ؿْش كَست گشىت. ثِ  يه
ثش ّيييت پيبدُ ساُ ىشٌّگي سؿت  ppsّبي  اسصيبثي هؤليِّويي هٌؾَس، ّذه ايي پظٍّؾ، 

ٍ اصًؾش سٍؽ  يّبسثشدپظٍّؾ اصًؾش ّذه  ييسٍؽ اثبؿذ.  يه ٌٌّذگبى اػتيبدُاص ديذگبُ 

ثب اػتيبدُ اص  ي ػٌزؾ ّيييت ىضبّب ؿبخقاثقبد ٍ اػت.  يـيوبيپ –ييياًزبم تَك
ػپغ ثب اػتيبدُ اص پشػـٌبهِ اٍذام ثِ  ذياًتخبة گشد ييـيپ َبتيهغبلقبت ّتبثخبًِ ٍ تحَ

 ًبهحذٍد ثَدُ ِّ ثب اػتيبدُ اص ٌيتحَ ييدس ا ي. ربهقِ آهبسؿذ شًٍذاىًؾشات ؿْ يگشدآٍس
ًيش اًتخبة گشديذ. سٍؽ  233 ٌيتحَ ييحزن ًوًَِ دس ا، ربهقِ ًبهحذٍد يسٍؽ ثشسػ

يذ ثِ ًتبِّ  ثبؿذ هي ليضسل اىضاس ًشمهشتجِ دٍم دس  تأييذيتحليل، اػتيبدُ اص تحليل فبهلي 
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، 97/0يت ّبسّشد ىقبليتثب ضش pps ِّ اص ًؾش ّبسثشاى هَليِ دّذ هيًـبى  دػت آهذُ
 ييتب ّوتش يـتشييث يتثِ تشت 51/0، آػبيؾ هٌؾش58/0، دػتشػي95/0ارتوبفي پزيش ثَدى 

ّبي سؿت پيـٌْبد  . ثِ هٌؾَس ثْجَد ٍضقيت پيبدُ ساُساُ داسًذ يبدُپ يىضب يييتسا ثش ّ يشحأت
ًٍَل فوَهي اىضايؾ يبثذ، هجلوبى ؿْشي هٌبػت ايزبد گشدد ٍ  گشدد ٍػبيل حول هي

 ىشٍؿبى ػبهبًذّي گشدًذ. دػت

 

 سؿت ، تحليل فبهلي تأييذي،ppsپيبدُ ساُ، ّيييت ىضب، : یدیياصگان کل

 

 مقدمٍ

 توذى، ٍ ىشٌّگ َّيت، ّبي تزلي فشكِ ثبسصتشيي اص يْي هخبثِ ثِ ؿْشي ىضبّبي

 ربهقِ ّش ػبٌّبى ّيييت صًذگي ثِ ًؼجت ربهـ ًؼجتبً ديذگبّي ثشاي يبىتي هٌبػت ثؼتشي

فٌَاى يِ ٍيظگي هْن دس تَػقِ ؿْش  ٍ ثِ (242:1395ثشٍهٌذ ٍ ّوْبساى،)سًٍذ  هي ؿوبس ثِ
 هغلَة، ؿْشي ىضبّبي (. خلMovahed et al, 2012: 572ٌ) ؿًَذ ؿٌبختِ هي

 ؿْشي رَاهـ ثب استجبط اًؼبى دس ِّ ثَدُ هؼبئلي تشيي هْن اص ديشثبص هشدهي اص ٍ دهَّشاتيِ

 ٍ خيبثبى كَست ثِ سا ؿْشي ىضبّبي اًؼبى ٍ اػت ثَدُ سٍ سٍثِ آى ثب خَد پيشاهَى هحيظ ٍ
 خلٌ خَد ّوٌَفبى ثب ثيـتش تقبهل ثشاي هٌبػت ثؼتشي ثتَاًذ گًَِ ايي تب ّشد هيذاى خلٌ

ثشاي  تَرْي ٍبثل ّبي تالؽ ساػتب ّويي آساهؾ ثشػذ .دس ٍ آػبيؾ ثِ آى پٌبُ دس ٍ ٌّذ
 ؿْشي، ديذاسگشاى رزة رْت ؿْشي هحيظ ثْجَد ّوچٌيي ٍ رزاة ؿْشي ىضبّبي خلٌ

 اػت گيشي ؿْل حبل دس هـبمل كبحجبى ٍ ًيشٍي ّبس گزاساى، ػشهبيِ شي،ؿْ گشدؿگشاى
تشيي ىضبّبي فوَهي ٍ خالً ؿْشي هقبثش  (. اص ثباّويت16:1391هحوذي ٍ چٌگلَايي،)

ِّ هقبثشي ثب ثبالتشيي ًَؾ ارتوبفي ّؼتٌذ ِّ تؼلظ ّبهل ثب  ّب ّؼتٌذ پيبدُ يب پيبدُ ساُ
كَست َّچِ، ثبصاس، ثبصاسچِ، هؼيشي دس هيذاى، پبسُ  اًٌذ ثِتَ فبثش پيبدُ ثَدُ ٍ ايي هقبثش هي

 ذ ٍ ثؼتشي ثشاي گزساى اٍٍبت ىشامت ؿْشًٍذاى ثبؿٌذًيب ىضبي يِ هزتوـ ؿْل ثگيش
(. ثؼيبسي اص ؿْشّب اص عشيٌ گؼتشؽ 11:1391سيضي تْشاى،  هشّض هغبلقبت ٍ ثشًبهِ)
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ثبؿٌذ  ّبي ؿْشي خَد هي رثِدس حبل اىضايؾ رب ىضبّبي گشدؿگشي ٍ تبسيخي پيبدُ هذاس
(lee et al, 2017: 2)ّب  سػذ ِّ پيبدُ ساُ . صهبًي هغلَثيت ايي ىضب ثِ ثيـتشيي حذ خَد هي

دس عشاحي ثبّيييت  . ثٌبثشايي(35:1391سىيقيبى ٍ ّوْبساى،) داساي ّيييت هٌبػجي ثبؿذ
 ,Movahed et al) آل ًَؾ ّليذي داسد ّب ادساُ هٌبػت ٍ تلَيش ىضبي ايذُ پيبدُ ساُ

تَػقِ اصرولِ ايشاى مبلت هؼيشّبي ىضبي  ِّ دس ّـَسّبي دسحبل اصآًزبيي .(2012:572
 .(Mofidi and Kashanijou, 2010:121ثبؿذ ) ؿْشي خَدسٍ هحَس هي

اٍذام ثِ ايزبد  ؿْشداسي سؿت دس ثؼتش سٍيْشد سٍح ثخـي ثِ ثبىت هشّضي ؿْشّب،
پيبدُ ساُ دس هشّض ؿْش ٍ دػتشػي هٌبػت ثِ آى، پيبدُ ساُ دس هشّض ؿْش ًوَد. ٍشاسگيشي 

گيشي چٌيي  ىضبي هٌبػت ثشاي حضَس ؿْشًٍذاى ٍ تقبهالت ثِ ٍرَد آٍسدُ اػت. ؿْل
ثبؿذ. ثشسػي هقيبسّب ٍ  ّب ٍ هقيبسّبي الصم ثشاي رزة ؿْشًٍذاى هي ىضبيي ًيبصهٌذ ؿبخق

ييت ايي هحيظ ٍ ػبيش ّبي هؤحش ثش ايي هحيظ ٍ حضَس ىقبل ؿْشًٍذاى دس ثْجَد ّي ؿبخق
هؤحش ثش ّيييت ىضب  ّبي ّبي هـبثِ ضشٍسي اػت. ّذه ايي پظٍّؾ اسصيبثي هؤليِ هحيظ

  ثبؿذ. ٌٌّذگبى هي پيبدُ ساُ ىشٌّگي سؿت اص ديذگبُ اػتيبدُ

 دس صهيٌِ پيـيٌِ تحَيٌ هي تَاى ثِ هَاسد صيش اؿبسُ ًوَد:

 ىضبي ّيييت ٍ ارتوبفي التتقبه»اي ثب فٌَاى  ( دس هَبل2017ِثي ؿبح ٍ هبسؿبل)
ثِ ثشسػي سٍاثظ تبسيخي ٍ هقبكش ثيي صًذگي فوَهي ٍ ىضبي فوَهي دس « ؿْشي فوَهي

ؿْشّبي هختلو پشداختٌذ ٍ تبحيش هتَبثل ) تقبهل ارتوبفي( ٍ ) ىضبي فوَهي ثب ّيييت 
ضبي ثبال( سا هَسد هغبلقِ ٍشاس دادًذ ٍ ثِ ايي ًتيزِ سػيذًذ ِّ ثشاي ثبال ثشدى ّيييت ى

فوَهي ًيبص ثِ دسُ ًيشٍّبي اٍتلبدي، ػيبػي، ارتوبفي، ىشٌّگي ٍ دسحبل حبضش 
تٌَْلَطيْي اػت ِّ ٍلوشٍ فوَهي سا ثشاي ايزبد ٍ اسائِ ىضبي فوَهي ٍ ارتوبفي حوبيت 

ّيييت ؿبخق ّبي ّييي چـن » ( دس هَبلِ اي ثب فٌَاى2016ٌّذ. گبٍسيليذص ٍ ّوْبساى) 
ثِ اسصيبثي چـن اًذاص « سصيبثي ؿْشي هٌبؽش ٍ ثْجَد ّيييت صًذگياًذاص ؿْشي اثضاسي ثشاي ا

پشداختِ اًذ. ايي هغبلقبت   (ulqi)ؿْشي ثب اػتيبدُ اص ؿبخق ّيييت چـن اًذاص ؿْشي
سٍيْشدي هييذ ثب هٌبثـ  (ulqi)ًـبى هي دّذ ِّ اػتيبدُ اص اسصيبثي چـن اًذاص ٍ هحبػجِ 

ؿْل ثگيشد  ٍ ثِ ّوِ ثشًبهِ سيضاى  ٍ هَبهبت  تَاًذ دس َّتبُ هذت هحذٍد هي ثبؿذ ٍ هي
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ّب سا هي تَاى هَسد اػتيبدُ ٍشاس داد تب هٌبعٌ ؿْشي سا اٍلَيت ثٌذي ّشد. فجبع صادُ  اسصؽ
ّبي تأحيشگزاس ثش ثْجَد  ثشسػي ٍ تحليل هَليِ»دس هَبلِ اي تحت فٌَاى  (1392)ٍ توشي

 هَسدي؛ هغبلقِالت ارتوبفي ّيييبت ىضبيي پيبُ ساّْب ثِ هٌؾَس اىضايؾ ػغح تقبه

 ّالًـْش ايي دس پيبدُ ىضبّبي اص ّبيي ًوًَِ ثشسػي ثِ«  تجشيض ٍليقلش ٍ تشثيت هحَسّبي

 هؤليِ ّبي ػشصًذگي، ِّ هذفبػت ايي ًـبًگش پظٍّؾ، ايي اص حبكل ًتبيذ اػت. پشداختِ

 ْشيؿ ىضبّبي ّيييت اكلي هؤليِ ّبي اص ِّ ًيَرپزيشي اهٌيت ٍ ٍ ايوٌي خَاًبيي،

 ؿْشًٍذاى حضَس هيضاى ارتوبفي  ٍ تقبهالت ػغح ثب هقٌي داسي استجبط هي ؿًَذ، هحؼَة

اي ثب  ( دس هَبل1392ٍِحذت ٍ ايضدي) .داسًذ تجشيض ّالًـْش پيبدُ هحَس ؿْشي ىضبّبي دس
ّبي پيبدُ هذاسي هؼيشّبي فبثش پيبدُ  ثشسػي ٍ تحليل ؿبخق ّبي ّييي اسصؽ» فٌَاى 

ثِ ؿٌبخت ٍ ثشسػي هَليِ ّبي « ساُ) ًوًَِ هَسدي: هحَس تشثيت تجشيض( ثب تبّيذ ثش پيبدُ
تبحيشگزاسدس پيبدُ هذاسي ىضبي ؿْشي دس رْت استَب ّييي اسصؽ ّبي ّبلجذي، ارتوبفي، ٍ 
هحيغي پيبدُ ساُ ّب ٍ اسائِ ساّْبسّبيي دس رْت هٌبػت ػبصي ٍ اىضايؾ ٍبثليت پيبدُ 

زِ سػيذًذ ِّ ثبالتشيي اٍلَيت اص ديذگبُ هتخلليي هذاسي ؿْشي پشداختٌذ  ٍ ثِ ايي ًتي
هشثَط ثِ ؿبخق ّب )حضَسپزيشي اٍـبس هختلو ارتوبفي(، )گًَبگًَي ٍ اختالط ّبسثشي(، ) 
هغلَثيت ّيييت ثلشي هْبى( ٍ) ًيَرپزيشي هْبًْب ( ؿٌبختِ ؿذُ اػت. فجذاللْي 

هذاسي ثشاػبع هَليِ ػٌزؾ هغلَثيت پيبدُ » ( دس هَبلِ اي ثب فٌَاى1398ٍّوْبساى )
ثِ ايي ًتيزِ سػيذًذ ِّ ّيچ يِ اص « ّبي ّييي پيبدُ سٍي دس هشّض تزبسي ّشهبى 

 ؿبخلْبي پيبدُ هذاسي هغلَة دس ايي ثخؾ اص ّشهبى ٍضقيت هغلَثي ًذاسد.

ّبي  ايي تحَيٌ دس ساػتبي پبػخگَيي ثِ ايي ػئَال اًزبم ؿذُ اػت ِّ پيبدُ ساُ
اُ ىشٌّگ دس ؿْش سؿت ثِ لحبػ هؤليِ ّبي ّييي ىضب اص ديذ ؿْشي سؿذ ثِ ٍيظُ پيبدُ س

 ؿْشًٍذاى چگًَِ اػت؟

 مباوی وظزی 

 دس ارتوبفي تقبهالت هحل سخذاد فٌَاى ثِ پزيش ارتوبؿ فوَهي ىضبّبي ثبصتَليذ ٍ ايزبد

 ثؼيبس اخيش ّبي دِّ دس ِّ اػت اّذاىي اص يْي ؿْشي پبيذاس، ّبي هحيظ خلٌ ساػتبي

 صًذگي ثِ اصرولِ گشايؾ هختلو داليل ثِ ِّ اػت حبلي دس ايي .اػت شىتِهَسدتَرِ ٍشاسگ
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 ىضبي ثش اتَهجيل چيشگي ٍاػغِ ثِ ؿْش تنييش چْشُ ٍ ًَليِ ٍػبيل گؼتشدُ حضَس هبؿيٌي،

 اًگبسي فوَهي، ًبديذُ ىضبّبي اص هشدم گضيٌي رذايي ربيي، ربثِ اىضايؾ ػشفت ؿْشي،

 ٍ حيؼ ثِ تَرْي ثي فوَهي، دس ىضبّبي ًْيتِ َّيتي ٍ ىشٌّگي ارتوبفي، ّبي اسصؽ
 هختلو ؿْشي ّبي هَيبع دس ىضبّب ايي اص ثشخي پيـيي، ّبي دس دِّ روقي حيبت استَبي

 ثِ ؿْشي (. ىضبّبي33:1394ؿزبفي ٍ پشتَي، )اًذ دادُ  اصدػت سا خَد ًَؾ ٍ اّويت

 ٍ اًؼبى حضَس ثب ٍ ًيؼتٌذ ّبلجذي رٌجِ ثِ هٌحلش ّشچٌذ ٍ تقلٌ داؿتِ ؿْشًٍذاى فوَم
 ٍ ٍسٍد ػبص ِّ صهيٌِ اػت ؿْشي ىضبي ّبلجذي ّبي ٍيظگي ايي اهب يبثٌذ هي هقٌب اٍ ىقبليت
ثِ فجبستي ؿشط  (.39:1393صاد، دَّبى ًَيي ٍ ٍلقِ) ىضبػت ثِ ارتوبفي ّبي گشٍُ هْج

ّب تقبهل ٍ هشاٍدُ ارتوبفي كَست گيشد، چٌبًچِ  اكلي ىضبّبي فوَهي ايي اػت ِّ دس آى
گيشًذ  ى دػتِ اص ىضبّبي ؿْشي ِّ ثؼتش تقبهل ارتوبفي ٍ استجبعبت ؿْشًٍذي ٍشاس ًويآ

ٍيظُ دس  ّيييت ىضبيي ثِ (.48:1391ٍ ّوْبساى،  تَاى ىضبي ؿْشي داًؼت )ساػتجيي سا ًوي
 ,La Malva et alگزاسد ) ىضبي فوَهي ؿْش ثيـتشيي احش سا ثش سٍي ىشٌّگ ؿْشي هي

2015:38.) 

 ٍ فولي ٌّشي، ّبي سؿتِ توبهي دس ِّ اػت اي ٍاطُ "ّيييت "شي:ّيييت ىضبي ؿْ
 گيتوبى چبسچَة دس هؼتوش كَست ثِ ٍ دسٍى رٌّي( دسُ)ؿَْدي  ؿْل ثِ كٌقتي

 ثشآيٌذ اص ؿْشي ىضبي يِ (. ّيييت5: 1379ؿَد )گلْبس،  هي ّبسثشدُ ثِ هضثَس ّبي حَصُ

 ىضب ثش ّب آى اص ّشيِ هٌبػت حيشاتتأ ٍ ّبسّشدّب ؿٌبػبيي ثب ِّ ؿَد حبكل هي ّبيي هؤليِ

: 1391ديگشاى، ٍ پَس فلي)داد اسائِ ؿْشي ىضبّبي ثْجَد ّيييت ثشاي ساّْبسّبيي تَاى هي
ّبي هختليي  سٍؽ ِّ اص چِ ؿبخلي اػتيبدُ ؿَد اسصيبثي ّيييت هحيظ ثب تَرِ ثِ ايي. (16

ثب گؼتشدُ ؿذى  1960اص اٍايل دِّ  .(Gavrilidis et al,2012:157) گيشد سا دس ثشهي
ثحشاًْبي ؿْشي، يِ آگبّي فوَهي ًؼجت ثِ هـْالت هحيغي ٍ ًضٍل ّيييت هحيظ 

 هغبلقبت(. 3،1397ؿْشّب دس هَيبع ؿْش ٍهحلِ ثَرَد آهذ)اكنشي صهبًي ٍ ٍ هلغيبيي:

 ّبلجذي، هقيبس ػِ ثِ هحيظ ّيييت سٍي ثش تأحيشگزاس ّبي ؿبخق ثٌذي دػتِ اهْبى هشثَعِ

 (.45:1390سىيقيبى ٍ ّوْبساى،آٍسد ) ىشاّن سا هحيغي ادساُ ٍ ّبسّشدي
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 ّبي ػًَْتگبُ دس ِّ هقتَذًذ اي فذُّؼتٌذ  ؿْش يِ هْن فٌبكش اص فوَهي ىضبّبي

 اي فشكِ فٌَاى ثِ ثبصاسّب، ٍ ؿْشي ّب هيذاى هبًٌذ فوَهي ىضبّبي هذسًيؼن اص ٍجل ؿْشي

 ارتوبفي اًيقبالت ٍ  ىقل اص تـْله ّبيي هْبى حَيَت دس ٍ اًذ ثَدُ ارتوبفي استجبعبت رْت

 اًذ ؿذُ هي ٍلوذاد ػبختٌذ هي پزيش اهْبى سا تقبهالت ايي ِّ هشدهبًي اص صيبدي تقذاد
(. ىضبي ثبص ثشاي ثبصػبصي توبم سٍاثظ ىشٌّگي ٍ ارتوبفي 1392:39پَسهحوذي ٍ َّؿبًي،)

ْش سا تـْيل فٌَاى ثؼتشي ِّ ؿ ؿَد ٍ گبّي ثِ فٌَاى يِ ىضبي فوَهي ؿٌبختِ هي ٍ ثِ
ثِ ًؾش ىشاًؼَاي ؿَاي، ؿْشػبصاى ىشٌّگ  ثٌب. (Movahed et al,2012:572) دّذ هي

دسثبسُ ىضبي فوَهي  تش گشا، دس پي سٍاد گيتوبًي اًؼبًي گشا دس تَبثل، ؿْشػبصاى تشٍي
اًذ ِّ دس آى ثِ اًؼبى، صيجبؿٌبػي، ّليت اسگبًيِ ؿْش ٍ استجبط ثب عجيقت  ؿْشي ثَدُ

 اليٌيِ ثخؾ فٌَاى ىضبّب ثِ ايي اّويت (.72:1390داًؾ ٍ عيجي،) َد.ؿبخق تَرِ ؿ

 صًذگي ؿْشًٍذاى، دس تيشيح ٍ ىشامت اٍٍبت گزساًذى ّيييت صًذگي، ثْجَد دس ؿْشي ًَاحي

 پٌذ ّبسثشي ثيي دس ِّ اػت حذي ػيوبي ػشصهيي ثِ دس تنييش ٍ اَّلَطيْي ؿشايظ ثْجَد

 (.194:1394وْبساى،هقشة ٍ ّ) ؿَد هي يبد آى اص ؿْشي هْن

 ّب ساُ پيبدُ رْت ّوبٌّگي دس عشاحي ؿْشي ساّجشدّبي ٍرَي رؼت ثِ ثيؼتن دس ٍشى

هٌيي  احشات 1960(. دس اٍاخش 17:1392سضبيي،)ؿذ اٍذام خَدسٍ ثب آهيختِ ؿْشي ثب ثبىت
ؽبّش ؿذ اثتذا دس ؿْشّبي اسٍپبيي ٍ ػپغ ايبلت هتحذُ يِ سٍيْشد دس  اتَهجيل ٍ تشاىيِ

 Mofidi, and 2012:121ؿذ)سٍي دس ىضبي ؿْشي ايزبد  هؼيش پيبدُ تَػقِ

Kashanijouؿذى عشح تَػقِ پبيذاس ٍ ًَؿْشگشايي دس  ّبي اخيش ّوشاُ ثب هغشح (. دس ػبل
ّبي پيبدُ ثِ  ؿذُ اص ٍػبيل ًَليِ، اتلبل ّبهل ؿجِْ هَيبع ؿْش ٍ هحلِ، اػتيبدُ ٌّتشل

ّبي ؿْشي  سيضي كذس ثشًبهِ دس اٍلَيت فبثش پيبدُ، يْذيگش ٍ تشّيت حشّت ػَاسُ ٍ پيبدُ ثب
يذ اٍليي خيبثبًي دس اًگلؼتبى ثَد تشٍلٌذى دس  ( ربد45:1390ُػلغبى حؼيٌي،) ٍشاس گشىت

)ىيضي ٍ  هذاس گشديذ پيبدُ 1957 ػبلس ؿذ ٍ د ثؼتِ ػَاسُِّ ثش سٍي تشاىيِ 
ّبي  بي فوَهي ثب هحذٍديتّ هْبى ّبي پيبدُ هذاس، (. هٌؾَس اص خيبثبى180:1391ّوْبساى،

ٍٍت ثشاي ٍػبيل ًَليِ هَتَسي ٍ ثب الَيت فبثش پيبدُ يب دٍچشخِ  ٍٍت يب ًيوِ توبم
 دػتَسّبس ثب (.دس ّـَسّبي تَػقِ يبىتMofidi, and Kashanijouِ 2012:125)ّؼتٌذ
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ثب  ِّ اػت دِّ ػِ اص ثيؾ ؿْشي، تَػقِ اكَل اص يْي فٌَاى ثِ هذاسي پيبدُ دادى ٍشاس
 ٍ ػبصي هٌبػت ثِ سٍي ّبي پيبدُ هحذٍديت ٍ هَاًـ حزه ٍ پيبدُ ّبهل ّبي ؿجِْ زبداي

 (.Wood, 2010:1383) اًذ ٍسصيذُ اّتوبم ؿْش ػغح پيبدُ دس فبثشيي ثشاي تَذم حٌ سفبيت
فليشمن ايي ِّ دس فلش حبضش، حول ًٍَل ثِ فٌَاى يْي اص هَليِ ّبي تبحيشگزاس، توبهي 

 تش اًؼبًي هذاسي ثذليل پيبدُ (؛22:1392شىتِ اػت)ثيتي ٍّوْبساى،صٍايبي صًذگي سا دسثشگ

 دس ػيبػتي فٌَاى ثِ تَاًذ هي صًذگي ّيييت اىضايؾ ٍ ؿْشي ّبي ّشدى هحيظ

ًَؿْشػبصي،  اص ًؾشيبت ثبصتبثي تَاى هي سا سٍيْشدي چٌيي ٍشاس گيشد. هذًؾش ّب سيضي ثشًبهِ
 (داًؼت ؿْشي مبلت هحالت دس ... ٍ تيًَػٌ هحالت تَػقِ َّؿوٌذ، سؿذ پبيذاس، تَػقِ

تشيي ٍؽبيو ىضبّبي ؿْشي پيبدُ هذاس سىـ هـْالت  هْن( 2:1393ٍ ّوْبساى،  حجيجي
 ّبي ارتوبفي فبثش پيبدُ ّبي صهيي ٍ رٌجِ تشاىيْي، اكالح ٍ تََيت ثشخي اص ّبسثشي

 هشّضي ؿْش دس كَستي هَىٌ ثخؾ (.Mofidi, and Kashanijou 2012:125) ثبؿذ هي
ؿَد ثبٍرَد  ٍّبس هحؼَة هي ِّ دس عَل ّيتِ هحل ّؼت اػت ِّ فالٍُ ثش ايي

هؼيش گزس ثلِْ ثخؾ  فٌَاى تٌْب ثِ سٍي ًِ ّبي هٌبػت هَرت اىضايؾ پيبدُ ساُ پيبدُ
 اّذاه (.Rotmeyer, 2006:269ؿَد )هحؼَة  گشدؿگشي ٍ گزساى اٍٍبت ىشامت

 هذيشيت ؿًَذ: ثْجَد هي تَؼين ريل ُپٌذ گشٍ ثِ پيبدُ عشاحي ٍ سيضي ثشًبهِ ساّجشدي

خذهبت،  ٍ خشيذ ٍضـ ؿْشي، ثْجَد صيؼت هحيظ ؿْش، ثْجَد ّبلجذي ػيوبي تشاىيِ، ثْجَد
 .(182:1391ىشٌّگي )ىيضي ٍ ّوْبساى، ٍ ارتوبفي صًذگي تََيت

 دليل ثِ ٍ ثَدُ ّب ديذگبُ اسصؽ ػبيش ٍارذ ًْبت اص هتـْل : ايي ديذگبُ،PPSديذگبُ  

 اًؼبًى ّبي اليِ ٍ فَاعو ؽَْس ٍ هذسًيؼتي پؼت ّبى ديذگبُ ثش هـتول ى،ثَد هتأخش

ثِ فلت آًِْ  pps. هَػؼِ (20:1390ًؼتشى ٍ ّوْبساى، )ثبؿذ آى هي الگَّبى دس ّيييت
توبم اثقبد الصم ثشاي ثشسػي فولْشد يِ ىضبي ؿْشي سا دس ثشداؿت، هالُ فول ٍشاس 

ّب ٍ  پزيشي، اػتيبدُ ٍ ىقبليت ؾ ٍ هٌؾش، دػتشػي)آػبي ppsگشىت. اص آًزب ِّ چْبس هؤليِ 
ّب  ّبي ّلي ٍ پيـٌْبد ثبؿٌذ ٍ تٌْب اهْبى تحليل ارتوبفي ثَدى( هقيبسّبي ّالى ٍ ربهـ هي

تشي سا  ّبي هحلي ّب هقوَالً رٌجِ دٌّذ ٍ اص ػَيي صيش هؤليِ اػتشاتظيِ اكالحي سا اسائِ هي
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ّبي  اًذ، لزا ؿبخق ػبصي ٍ تيْيِ هؤليِ دسثشهي گيشًذ ٍ ثشاي هٌبعٌ هختلو، هتيبٍت
 (.7:1392سػذ )عجيجيبى ٍ ٍضبت،  ّب، اهشي ضشٍسي ثِ ًؾش هي ىًَ ثِ صيش هؤليِ

 َا  دادٌ َا ي ريش

ّبي  سٍؽ پيوبيـي اػت. –تحَيٌ تَكييي سٍؽ پظٍّؾ اصًؾش ّذه، ّبسثشدي اصًؾش 
تقييي هتنيشّب  هٌؾَس ػت. ثِاي ٍ تحَيَبت پيوبيـي ا گشدآٍسي اعالفبت، هغبلقبت ّتبثخبًِ

اي ٍ هشٍس ادثيبت تحَيٌ اػتيبدُ گشديذ. دس ايي  ّبي تحَيٌ اص هغبلقبت ّتبثخبًِ ٍ ؿبخق
هٌؾَس ثشسػي ّيييت ىضبي پيبدُ ساُ ىشٌّگي سؿت اص پشػـٌبهِ اػتبًذاسد  تحَيٌ ثِ

هٌؾش ٍ  ِّ ؿبهل چْبس هؤليِ ىقبليت ٍ ّبسّشد، ارتوبفي پزيش ثَدى، آػبيؾ ٍ ppsهَػؼِ 
ؿذُ اػت. ربهقِ آهبسي دس ايي تحَيٌ ًبهحذٍد ثَدُ ِّ  اػتيبدُ گَيِ 34پزيشي ثب  دػتشػي

ربهقِ  ثب اػتيبدُ اص سٍؽ ثشسػي ربهقِ ًبهحذٍد ِّ دس صيش آهذُ اػت ًوًَِ اًتخبة گشديذ.
 ٌٌّذ. آهبسي اىشادي ّؼتٌذ ِّ دس ىضبي پيبدُ ساُ حضَس داؿتٌذ ٍ اص ىضب اػتيبدُ هي

 

 دس ايي ساثغِ:ِّ 

 N ،ًَِدسكذ 90ذاس هتنيش ًشهبل ٍاحذ هتٌبؽش ثب ػغح اعويٌبى : هَ : حزن ًو،  

 اػت. ؿذُ گشىتِدسكذ دس ًؾش  8ٍذس اؿتجبُ هزبص ِّ دس پظٍّؾ حبضش   اًحشاه هقيبس، 

 .ؿذثب يهصيش  كَست ثِهحبػجبت حزن ًوًَِ ثشاي تحَيٌ حبضش  

 
ًيش  233ًيش ثشآٍسد گشديذ ِّ دس ًْبيت  267زن ًوًَِ دس ايي تحَيٌ سٍ ح  ييا اص 

 ًْبيي ؿذ.

اص تحليل فبهلي تأييذي ِّ صيشهزوَفِ تحليل  ّب دس ايي تحَيٌ ثشاي تحليل دادُ
اىضاس ليضسل  گشىتِ اػت. ًشم اًزبم Lisrelاىضاس  ثبؿذ ثب اػتيبدُ اص ًشم هقبدالت ػبختبسي هي

هٌؾَس ثشآٍسد ٍ آصهَى هذل هجتٌي ثش چبسچَة  اىضاس ربهـ ٍ ّبهل اػت ِّ اص آى ثِ ًشميِ 
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ّبي ثيي  ّبسگيشي ّوجؼتگي ٍ ٍَّاسيبًغ اىضاس ثب ثِ ؿَد. ايي ًشم ًؾشي اػتيبدُ هي
ّب ٍ خغبّبي هتنيش هٌَْى  گيشي ؿذُ، ٍبدس اػت هَبديش ثبس فبهلي، ٍاسيبًغ هتنيشّبي اًذاصُ
ّبي تحليل فبهلي اّتـبىي،  ٌجبط ًوبيذ ٍ اص ايي هَاسد رْت ارشاي تٌْيِسا ثشآٍسد ٍ اػت

فجذالولْي ٍ ) تحليل فبهلي هشتجِ اٍل ٍ دٍم ٍ ّوچٌيي تحليل هؼيش تأييذي اػتيبدُ ًوبيذ
 (.2:1391سؿيذي،

 :ppsّبي  ؿبخق

آػبيؾ ٍ هٌؾش: آػبيؾ ؿبهل ادساُ دس هَسد اهٌيت، پبّيضگي ٍ دس دػتشع ثَدى 
ّبيي ِّ اىشاد ثشاي  ؿَد. ايي هَسد اخيش يقٌي اّويت دادى ثِ گضيٌِ ًـؼتي هي ّبي هْبى

ِّ ًَؾ ثبسص دس رزة هشدم ثِ  ؿَد، دسحبلي اّويت اًگبؿتِ هي گيشًذ، ثي ًـؼتي دس ًؾش هي
 هَسد دس اكلي فٌلش پيَػتگي:  ّن  دػتشػي ٍ ثِ(. 6:1392عيجيبى ٍ ٍضبت،) ىضب داسًذ

 عشيٌ اص ٍذست ًَفي هبّيت ايي . اػت دػتشػي َرپزيشي ًٍي ٍبثليت فوَهي، ٍلوشٍي

 ٍ خلَكيت تشيي فٌلش، هْن تَاى هي سا اػت. دػتشػي آى ثِ دػتشػي ىضب ٍ ٌّتشل

(. ارتوبفي پزيش ثَدى: 54:1394اّجشي ٍ داٍٍدي، ) داًؼت ّب ساُ پيبدُ فولْشد تشيي اػبػي
 تقيي ػَْى، يْپبسچگي، پزيشي، زوـت اص: اًذ فجبست ّب هؤليِ ايي اػٌبدي هغبلقبت ثشاػبع

 اىشاد، تٍَو ٍ هْج ؿيبىيت، ٍ يبثي رْت ؿٌبػبيي، تذاٍم، پزيشي، اًقغبه ىضبيي،

 تقيي .آٍسًذ هي ىشاّن سا خبعشُ گيشي ؿْل دسًتيزِ ٍ سٍيذادّب ٍ ارتوبفي سٍاثظ گيشي ؿْل

ًظاد ٍ  )سحيوي ٌٌّذ هي ّوِ ىضب اص تلَيش رٌّي گيشي ؿْل ثِ يْپبسچگي، ٍ ىضبيي
ِّ  پزيشًذ هي كَست صهبًي اًتخبثي ّبي (. ىقبليت ٍ ّبسّشد: ىقبليت99:1395ّوْبساى، 

ثبؿٌذ  هؼبفذ اي صهيٌِ آٍس ىشاّن هْبى ّن ٍ صهبى ٍ ثبؿذ داؿتِ ٍرَد آى اًزبم ثِ توبيل
 (.83:1394)تبرش ٍ ّوْبساى،

ّبي اعشاه  ثبىپيبدُ ساُ سؿت، دس ثبىت هشّضي ؿْش دس هحذٍدُ هيذاى ؿْشداسي ٍ خيب
  ًِ عشح دس ايي ّضاس هتشهشثـ، عي دٍ ىبص عشاحي ٍ ارشا ؿذُ اػت. 26ثش   ثب هؼبحت ثبلل

ىبص اٍل ايي پشٍطُ  اًذ. ؿذُ ىشؽ ػٌگ هيذاى ثِ ايي هٌتْي ّبي خيبثبى ثلِْ هيذاى تٌْب
 هيذاى ٍ هيذاى ؿْشداسي ٍ ىبص دٍم ؿبهل ثش  ؿبهل خيبثبى فلن الْذي، حذ ىبكل ػجضُ

آثبد ٍ دٍستبدٍس هيذاى  بثبى اهبم خويٌي حذ ىبكل هيذاى ؿْشداسي تب خيبثبى حبريخي
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ثبؿذ. ثيؾ اص احذاث پيبدُ ساُ، ايي  ّبي ؿشيقتي ٍ ػقذي هي ؿْشداسي ٍ ثخـي اص خيبثبى
تشيي ًَبط ؿْش ثَدُ ٍ ؿْشًٍذاى ّوَاسُ ثب حزن فؾين  تشيي ٍ پشتشاىيِ هحذٍدُ اص ؿلَك
ٌتْي ثِ هيذاى هَارِ ثَدًذ. ٍرَد هشاّض اداسي ٍ تزبسي دس ايي ّبي ه خَدسٍ دس خيبثبى

هٌغَِ، هَرت اصدحبم روقيت دس ػبفبت هختلو سٍص ثَدُ ٍ تذاخل حشّت ٍ ػَاسُ اختالل 
گشدد. هـْالت تشاىيْي ٍ پيبهذّبي حبكل اص آى دس اثقبد  دسحشّت ٍ ربثزبيي ايزبد هي

ًوَد ٍ احذاث پيبدُ ساُ دس  سا تأّيذ هي ًٍَل هٌغَِ گًَبگَى ضشٍست تحَل دس ػيؼتن حول
 هٌغَِ، ايي دس تحَل ضشٍست دًجبل ثِ ايي هحذٍدُ پبػخي دس رْت حل ايي هقضل ثَد.

 هـْالت حل ثش فالٍُ پشٍطُ ايي . سػيذ ثشداسي ثْشُ ثِ ٍ ؿذ ارشا ىشٌّگي ساُ پيبدُ
 تـَيٌ ثشاي فبهلي ٍ ثَدُ احشگزاس ًيض ربهقِ تشاىيْي ًگشؽ تنييش دس تَاًذ هي ًٍَلي حول

 هحيغي هحذٍدُ، ايي اص اتَهجيل حزه ٍ پشٍطُ ايي ارشاي ثب .ثبؿذ سٍي پيبدُ ثِ ؿْشًٍذاى

 اٍٍبت گزساى ثشاي هحلي تَاًذ هي ِّ ايزبدؿذُ هشدم ثشاي كَتي آلَدگي اص فبسي ٍ ايوي

 ٌَاىف  ثِ هْبى ايي ثبؿذ. اىشاد ارتوبفي تقبهالت ايزبد رْت دس ىشكتي ٍ خشيذ ىشامت،

 َّدّبى، چَى ّن ربهقِ ػٌي ّبي گشٍُ توبهي ارتوبؿ ثشاي هْبًي تَاًذ هي اهي اي حَصُ

 سٍيذادّبي ثشاي ثؼتشي فٌَاى ثِ ساُ پيبدُ ايي .ثبؿذ حشّتي ًبتَاى اىشاد حتي ٍ ػبلوٌذاى

 دس ٍ ٌّذ هي ّبس خَثي ثِ ... ٍ هَػيَي ٍ تئبتش خيبثبًي، ػخٌشاًي هبًٌذ ىشٌّگي ٍ ٌّشي

 تَاًذ هي ساُ پيبدُ سٍ اص ايي  .گشدد هي ثشگضاس آى دس هتٌَفي هشاػن هختلو ّبي هٌبػجت

 (.5: 1395هجلش ٍ ؿبُ ٍسدي، ) ثبؿذ ارتوبفي ػشصًذگي ٍ ًـبط ايزبد ثشاي فبهلي

 

 هحذٍد هَسدهغبلقِ تي: هٍَق1ؿْل
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 بحث 

ٌٌّذگبى اص ىضبي  دس ايي پظٍّؾ ثب اػتيبدُ پشػـٌبهِ اٍذام ثِ گشداٍسي ًؾشات اػتيبدُ
ّبي  پيبدُ ساُ ىشٌّگي سؿت دس استجبط ثب چْبس ؿبخق رّشؿذُ گشديذ. ثشاي تحليل دادُ

 ؿذُ اػت.  اىضاس ليضسل اػتيبدُ ؿذُ اص تحليل فبهلي هشتجِ دٍم دس ًشم گشدآٍسي

ًيش پبػخگَ ثيـتشيي ىشاٍاًي هشثَط ثِ گشٍُ ػٌي  267َؿ يبىتِ ّبي تَكييي: اص هزو
ثِ  55دسكذ ٍ ّوتشيي ىشاٍاًي هشثَط ثِ گشٍُ ػٌي  53ًيش ٍ هقبدل  157ػبل ثب  30-20

دسكذ اص ّل ثَدُ اػت. ثيـتشيي ىشاٍاًي رٌؼي دس اختيبس  8ًيش ٍ هقبدل  23ثبال ثب روقيت 
ًيش ثَدُ اػت. دس استجبط ثب هيضاى  102ًيش ٍ دس هَبيؼِ روقيت هشداى  165صًبى ثب 

دسكذ ٍ  27ًيش هقبدل  127تحليالت ثيـتشيي ىشاٍاًي هشثَط ثِ ػغح ّبسؿٌبػي ثب 
دسكذ اص ّل ثَدُ  6ًيش ٍ هقبدل  17ّوتشيي ىشاٍاًي هشثَط ثِ ػغح دّتشي ثب روقيت 

كذ سا ثِ دس 50اػت. ثيـتشيي پبػخ اصًؾش تأّل دس صهشُ اىشاد هزشد ٍشاس داؿتِ ٍ ثيؾ اص 
ًيش ّؼبًي ثَدًذ ِّ دس ىضب فبثش ٍ گزسي  180اًذ. اص ثيي پبػخگَيبى  خَد اختلبف دادُ

ًيش ِّ فبثش  180رَاس ػبّي ثَدًذ. اص ثيي  ّن ًيش ؿبمل ثَدًذ ٍ ثَيِ دس هحذٍدُ 65ثَدًذ ٍ 
 35دسكذ ثشاي تيشيح دس ىضب حضَس داؿتٌذ ٍ  62دسكذ هقبدل  35حذٍد  ٍ گزسي ثَدًذ

فٌَاى هؼيش گزسي اػتيبدُ  دسكذ اص پيبدُ ساُ ثِ 3هٌؾَس خشيذ ٍ حذٍد  ص ايي اىشاد ثِدسكذ ا
 ّشدًذ. 

 spssاىضاس  ّب اص ضشيت ّـيذگي ٍ چَلگي دس ًشم هٌؾَس ثشسػي ًشهبل ثَدى دادُ ثِ
ّب  ( ثبؿٌذ تَصيـ دادُ-2ٍ  2ي )ؿذُ اػت. هقوَالً هَذاس ّـيذگي ٍ چَلگي دس ثبصُ اػتيبدُ

 (.1ثبؿٌذ)رذٍل  ًشهبل هي

 َا با استفادٌ اس ضزیب چًلگی ي کشیدگی : وتیجٍ بزرسی وزمال بًدن داد1ٌجديل

 Skewness 
Std. Error of 

Skewness 
Kurtosis Std. Error of Kurtosis 

a1 -.202 .125 -.493 .248 

a2 -.344 .125 -.142 .248 

a3 -.324 .125 -.150 .248 

a4 .075 .125 -.731 .248 

a5 .119 .125 -.385 .248 

a6 .479 .125 -.792 .248 

a7 -.095 .125 -.121 .248 
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a8 -.307 .125 -.297 .248 

a9 -.123 .125 -.579 .248 

b1 -.029 .125 -.355 .248 

b2 -.214 .125 -.275 .248 

b3 -.309 .125 -.182 .248 

b4 -.228 .125 -.209 .248 

b5 -.268 .125 -.156 .248 

b6 -.212 .125 -.260 .248 

b7 -.166 .125 -.210 .248 

b8 -.308 .125 -.345 .248 

b9 -.386 .125 -.188 .248 

b10 -.235 .125 -.029 .248 

c1 -.251 .125 -.177 .248 

c2 .164 .125 -.794 .248 

c3 -.130 .125 -.544 .248 

c4 -.865 .125 -.110 .248 

c5 -.696 .125 -.301 .248 

c6 -.785 .125 -.159 .248 

c7 -.587 .125 -.718 .248 

d1 -.673 .125 -.595 .248 

d2 -.691 .125 -.666 .248 

d3 -.580 .125 -.769 .248 

d4 -.484 .125 -1.052 .248 

d5 -.517 .125 -.873 .248 

d6 2.069 .125 17.963 .248 

d7 -.785 .125 -.160 .248 

d8 -.762 .125 -.162 .248 

 -2ٍ  2پزيش ثيي  ّبي هـبّذُ ، هـخق گشديذ ِّ ثبصُ ػبص1ُثب تَرِ ثِ رذٍل 
 ؿَد.  ّب تأييذ هي ثبؿذ، ثٌبثشايي ًشهبل ثَدى دادُ هي

ّبي دس ّيييت ىضبي پيبدُ ساُ  ّبي اػتٌجبعي: ثشاي ثشسػي تأحيش ّشيِ اص ؿبخق يبىتِ
ؿذُ اػت. ّذه تحليل  هشتجِ دٍم اػتيبدُ ىشٌّگي سؿت اص هذل تحليل فبهلي تأييذي 

فوذُ تحليل فبهلي تأييذي فجبست اص آصهَى ىشضيبتي دس ثبة تقذاد فَاهل، سٍاثظ فَاهل ثب 
ؿذُ اػت. دس ايي  ًـبًگش ٍ ػبختبس ّلي هذل ثش هجٌبي يِ چبسچَة ًؾشي اص پيؾ تقييي

يي هقٌي ِّ دس عشح گشديذ. ثذ ppsپظٍّؾ، ىشضيبت ٍ هذل ثشاػبع پشػـٌبهِ هَػؼِ 
ّب چَذس تأحيش داسًذ. ًتبيذ ايي هذل دس  ّيييت ىضبي پيبدُ ساُ سؿت ّشيِ اص ؿبخق

ؿذُ اػت. دس تحليل فبهلي تأييذي   اسائِ 2ٍ رذٍل ؿوبسُ 3ٍ ؿوبس2ُّبي ؿوبسُ  ؿْل
دّذ  هتنيش هٌَْى ًـبى هي ّب سا دس هَذاس ضشيت هؼيش ِّ هيضاى تأحيش ّش يِ اص ؿبخق

تش ثبؿذ ًـبى اص هيضاى تأحيش ثبالي ؿبخق  ثبؿذ ٍ ّشچِ ثِ يِ ًضديِ هي ثيي كيش ٍ يِ
 ثبؿذ. هي
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 گیزی بعد کالبدی در حالت ضزایب استاودارد مدل اوداسٌ :2 شکل

 

تَاى ثيبى ّشد ِّ ؿبخق ّبسّشد ٍ ىقبليت ثب ضشيت  هي 2ثب تَرِ ثِ ؿْل ؿوبسُ
ُ سؿت اص ديذگبُ ؿْشًٍذاى داسد ٍ ثقذ ثيـتشيي تأحيش سا دس ّيييت ىضبي پيبدُ سا 0.97هؼيش

پزيشي ثب ضشيت  ، دػتشػي0.95ّبي ارتوبفي پزيش ثَدى ثب ضشيت هؼيش  اص آى ؿبخق
 ٍشاسگشىتِ اػت. 0.51ٍ دس پبيبى ؿبخق آػبيؾ ٍ هٌؾش ثب ضشيت  0.58هؼيش 
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 معىادار گیزی بعد کالبدی در حالت اعداد مدل اوداسٌ :3شکل 

  t-valueيب ّوبى  tساثغِ ثيي هتنيشّب اص آهبسُ آصهَى  رْت ثشسػي هقٌبداس ثَدى

 داس اػت. ثبؿذ، يقٌي احش هخجت ٍرَد داسد ٍ هقٌي 96/1ثيـتش اص   tاگش هَذاس  ؿَد. اػتيبدُ هي
ؿَد ثٌبثشايي اگش هيضاى ثبسّبي فبهلي  ثشسػي هي 0.05چَى هقٌبداسي دس ػغح خغبي 

تش هحبػجِ ؿَد، ساثغِ هقٌبداس ًيؼت ٍ دس  چَِّ 96/1اص   t-valueؿذُ ثب آصهَى  هـبّذُ
ٍ ؿْل  5ثٌبثشايي عجٌ رذٍل ؿوبسُ  .اىضاس ليضسل ثبسًگ ٍشهض ًوبيؾ دادُ خَاّذ ؿذ ًشم
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ّب تبئيذ  آهذُ اػت ٍ هقٌبداسي آى دػت ثِ 96/1ّب ثبالتش اص  هيضاى هقٌبداسي توبم ػبصُ 3ؿوبسُ
 ؿَد. هي

ثبؿذ. ايي ِّ آيب  ل هيَْهي ثشاصؽ هذل هيتشيي هشحلِ پغ اص تشػين ٍ تقييي هذ هْن
سٍ اػت. ثِ  ِّ هحٌَ ثب آى سٍثِ ؿذُ داساي افتجبس اػت يب خيش، ػؤالي اػت هذل تذٍيي

خَاّذ ثذاًذ ِّ آيب هذل هيَْهي تحَيٌ تَػظ  تش هحٌَ دس ايي هشحلِ هي فجبست دٍيٌ
ذه اػبػي هحٌَ دس گيشد يب خيش؟ ثٌبثشايي ّ ؿذُ هَسدحوبيت ٍشاس هي ّبي گشدآٍسي دادُ

افتجبس  ؿذُ اص هذل ًؾشي خَد دىبؿ ٌّذ. ّبي گشدآٍسي ايي هشحلِ ايي اػت ِّ ثب تَرِ دادُ
ّبي  ؿَد. دس رذٍل صيش ًتيزِ ؿبخق ّبي ثشاصؽ هذل اًزبم هي يِ هذل تَػظ ؿبخق

ّبي ثشاصؽ هذل  ثبؿذ ؿبخق عَس ِّ هـخق هي ؿذُ اػت. ّوبى ثشاصؽ هذل ثيبى
 ثبؿذ. يذ هيهٌبػت ٍ هَسد تبئ

 : آسمًن بزاسش مدل2جديل

 GFI RFI IFI CFI NFI NNFI RMSEA َاشاخص
 

 3تا  1بیه  <9.90 >9.0 >9.0 >9.0 >9.0 >9.0 >9.0 معیار

 2.03 9.9.2 9.03 9.01 9.00 9.02 9.09 9.03 شدٌ مشاَدٌ

 مىاسب مىاسب مىاسب مىاسب مىاسب مىاسب مىاسب مىاسب وتیجٍ بزاسش

 ات میداویمأخذ: مطالع

هقٌي  استجبطًتبيذ تحَيٌ حبضش ثب ًتبيذ تحَيَبت فجبع صادُ ٍ توشي ِّ ثشاػبع آى 
 حضَس هيضاى ارتوبفي  ٍ تقبهالت ػغح ثب ىضبّبي فوَهي ؿْشثيي ٍضقيت هغلَة  داسي

ٍرَد داسد ّوخَاًي ثيـتشي داسد. چَى ًتبيذ تحَيٌ حبضش ًيض ثش اّويت ؿْشًٍذاى 
ٍ هيضاى حضَس ؿْشًٍذاى تبّيذ ؿذُ اػت.  ّوچٌيي تحَيٌ  ارتوبفي پزيش ثَدى ىضب

حبضش، اص ًؾش هـبثْت ؿيَُ تحَيٌ دس يِ پيبدُ ساُ ؿْشي ثب تحَيَبت ٍحذت ٍ ايضدي ِّ 
ثِ ثشسػي پشداختِ ثَدًذ ٍ دس آى دسثبسُ هَليِ ّبي « پيبدُ ساُ تشثيت تجشيض»دس هَسد 

َب ّييي اسصؿْبي ّبلجذي، ارتوبفي ٍ تبحيشگزاس دس پيبدُ هذاسي ىضبي ؿْشي ثب ّذه است
 ّب تحَيٌ ًوَدُ ثَدًذ ّوخَاًي داسد. هحيغي پيبدُ ساُ
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 وتیجٍ گیزی ي پیشىُادات

ؿذُ  اسائِ ppsّبي ّيييت ىضب ِّ تَػظ هَػؼِ  دس ايي پظٍّؾ ثب اػتيبدُ اص ؿبخق
اػت، ّيييت ىضبي پيبدُ ساُ ىشٌّگي سؿت هَسد ثشسػي ٍشاس گشىت. عجٌ ًتبيذ 

ثِ تشتيت  0.95ٍ 0.97آهذُ ؿبخلْبي ّبسّشد ٍ ىقبليت ٍ ارتوبفي پزيش ثَدى ثب  ػتد ثِ
ّبي دػتشػي ٍ آػبيؾ هٌؾش ثب  ثيـتشيي تأحيش سا دس ّيييت ىضب دس پيبدُ ساُ داسًذ ٍ ؿبخق

 تأحيش هتَػغي سا ثش ّيييت پيبدُ ساُ داسًذ. 0.51ٍ  0.58

ي اٍليِ ٍ  ، ٍرَد پيبدُ ساُ دس ّؼتِفلت ٍشاسگيشي ؿبخق ّبسّشد ٍ ىقبليت دس سدُ اٍل
ثبؿذ ٍ داساي اسصؽ ٍ آحبس تبسيخي هبًٌذ  ىضب هي دٌّذُ ٍذهت ايي هشّضي ؿْش ِّ ًـبى

ثبؿذ ٍ اصآًزب ِّ ؿْش سؿت ؿْش تِ هشّضي  ٍ... هي ػبختوبى ؿْشداسي، هَصُ، اداسات
اس اكلي ؿْش سؿت آيٌذ صيشا ثبص ثبؿذ هشدم ثشاي سىـ ًيبصّبي اكلي خَد ثِ هشّض ؿْش هي هي

ثبؿذ ِّ تب ٍجل ارشاي عشح پيبدُ هذاسي ِّ دس ػبل  ّوبى ثخؾ تزبسي هزبٍس پيبدُ ساُ هي
گزسگبّي ثَدُ اػت ِّ اهشٍصُ ّن ثبٍَت توبم ايي  _آمبص ؿذ ًَؾ ايي ىضب تزبسي 1394

هشّض خشيذ ٍ  دس ٌّبس ًَؾ ّبي گزسگبّي ًَؾ خَد سا حيؼ ّشدُ اػت. ثٌبثشايي ٍرَد ًَؾ
گزساى اٍٍبت ىشامت ٍ ديذاس دٍػتبى ػجت ؿذُ تب هؤليِ ّبسّشد ٍ ىقبليت دس ايي پيبدُ  هحل

 ساُ اّويت ثيـتشي داؿتِ ثبؿذ.

ؿبخق ارتوبفي پزيش ثَدى ثب تيبٍت ًبچيض ثِ فلت هجلوبى ؿْشي ىشاٍاى، ٍرَد 
م ٍ ديذگبُ هشد ّب، ارشاي هشاػوبت هزّجي ٍ ىشٌّگي دس ايبم خبكي اص ػبل ىشٍؿي امزيِ

ثبؿذ ِّ هشدم اهشٍصُ  دٌّذُ ايي هي فٌَاى هْبى تيشيحي ٍ گشدؿگشي دسٍى ؿْش، ًـبى ثِ
ثبؿٌذ  هٌذ هي آيٌذ ثلِْ فالٍِ تزبسي خَد ثِ پيبدُ ساُ ًوي _ىَظ ثشاي اًزبم اهَس اداسي

اٍٍبت ىشامت خَد سا ًيض دس ايي ىضب ثگزساًٌذ ٍرَد هشاّض ساٌّوبي گشدؿگشي دس پيبدُ ساُ 
 حش ثَدُ اػت.ىشٌّگي هؤ

دس سدُ  اهب ؿبخق دػتشػي ثِ فلت فذم ٍرَد ٍػبيل ًَليِ فوَهي هٌبػت ٍ ّبىي
ّبي اكلي هٌتْي ثِ پيبدُ  دس خيبثبى 1395ًٍَل فوَهي اص ػبل گيشد. حول ػَم ٍشاس هي

ّوجَد ّوچٌيي دس  گشىتِ ِّ ثبصّن ًؼجت ثِ روقيت ؿْش ّبىي ًيؼت. ايي ّب ؿْل ساُ
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ػبالى ٍ اىشاد  هذاسي ِّ دس هحذٍدُ پيبدُ ساُ ثشاي حول ّْي خَدسٍّبي هخلَف پيبدُ
ٍيظُ  ىشٍؿبى ثِ ؿَد. حضَس دػت ؿذُ اػت ًيض احؼبع هي ًبتَاى اص ػوت ؿْشداسي گزاؿتِ

 ٌّذ. سٍ هي دس ػبفبت ؿلَك دس هحذٍدُ پيبدُ هذاسي تشدد فبثشيي پيبدُ سا ثب هـْل سٍثِ

ٍ ثبساًي ؿْش سؿت ثبٍرَد هجلوبى ؿبخق آػبيؾ ٍ هٌؾش ًيض ثِ فلت َّاي ؿشري 
ثبؿذ اهب دس ٌّگبم ثبسؽ ثبساى ٍ صهبى  ِّ داساي عشاحي صيجب هي ّبىي اهب ميشهؼَو ثب ايي

فذم ٍرَد ىضبي  ضقو ديگش ايي ىضب، ٌّذ. ًَغِ تبثؾ آىتبة حضَس هشدم سا ّوشًگ هي
و َّا ٍ ثبؿذ ِّ دس كَست ٍرَد تلغي ػجض ّبىي ثب تَرِ ثِ ؿشايظ اٍليوي هٌبػت هي

 صيجبيي ثلشي سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داؿت.

ؿذُ سا هي تَاى ثِ  اسائِ ppsّبي ّيييت ىضب ِّ تَػظ هَػؼِ  اػتيبدُ اص ؿبخق
فٌَاى ًَآٍسي ٍ تبصگي دس تحَيٌ حبضش ًبم ثشد ِّ تبٌَّى دس ّـَس هب اص ايي ؿبخلْب 

تَاًذ ثْجَد ّيييت  هي ّبي صيش آهذُ پيـٌْبد دػت اػتيبدُ ًـذُ اػت. ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ثِ
ًٍَل فوَهي ثشاي دػتشػي آػبى  ىضب پيبدُ ساُ سا ثِ دًجبل داؿتِ ثبؿذ: اىضايؾ ٍػبيل حول

ثِ پيبدُ ساُ،  ايزبد هجلوبى ؿْشي هٌبػت ثب ؿشايظ رَي هبًٌذ هجلوبى هؼَو،  ػبهبًذّي 
د رلَگيشي ىشٍؿبى ٍ دس ًؾش گشىتي هْبى هٌبػت ثشاي ايي گشٍُ تب اص ثؼتي هؼيش تشد دػت

 ؿَد،  اىضايؾ ىضبي ػجض دس پيبدُ ساُ ىشٌّگي.
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 مىابع

ػٌزؾ ٍپٌِْ ثٌذي ّيييت هحيظ هٌبعٌ ( » 1397اكنشي صهبًي، اّجش، هلغيبيي، ّيشؽ) -
ٍ ؿبخق ّوپَؿبًي ٍصًي،  AHPؿْشي دس ثبىت هيبًي هٌبعٌ ؿْشي ثباػتيبدُ اص هذل 

 .1-18، كق: 64، ؿوبسُ 22، ػبل  جغزافیا يبزوامٍ ریشی

 دس ؿْشًٍذاى سىتبسي َّيت ثْجَد ثش هذاسي پيبدُ (، ًَؾ1394پشٍيض، داٍٍدي، الجشص، )اّجشي،  - 

 ، ؿوبسُاسالمی _شُز ایزاوی ػٌٌذد(، ىشدٍػي خيبثبى :هَسدي هغبلقِ ) ىضبي ؿْش اػالهي

 .59-49ثيؼتن، كق

 ؿْشي ىضبي ّبي هؤليِ تتبحيشا (، اسصيبثي1395ثشٍهٌذ، هشين، عنيبًي، ؿيشيي، كبثشي، حويذ، ) - 

تْشاى،  2 هَسدي: هٌغَِ ًوًَِ آى؛ ؿذى رٌؼيتي ثش تبّيذ سىتبسي ثب الگَّبي گيشي ؿْل ثش
 .260-241 ، كق46 ، ؿوبسُمدیزیت شُزی

تحليل ػبهبًِ حول ًٍَل اٍتجَػْبي تٌذسٍ ( » 1392ثيتي، حبهذ، پٌبّي، ػيبهٌذ ٍ ػليوي، هشين) - 
ارتوبفي ٍاٍتلبدي ًبؿي اص آى ثش حَصُ ّالًـْش تجشيض،  ؿْشي ٍ ػٌزؾ تحَالت ٍ تبحيشات

 .19-53، كق: 49، ؿوبسُ 18، ػبل جغزافیا يبزوامٍ ریشی

 ثب ؿْشي فوَهي ىضبّبي تحليل ٍ ( اسصيبثي1392پَسهحوذي، هحوذسضب، َّؿبًِ، سٍؿي، )- 

 مىطقٍ ي شُزی َای پضيَش ي مطالعاتتجشيض(  ؿْش هَسدي: تبپؼيغ)هغبلقِ هذل اص اػتيبدُ

 37-52 ، كقّيذّن ؿوبسُ پٌزن، ػبل، ای

 خيبثبًْبي فولْشد تغجيَي ( هَبيؼ1394ِهـبٍس، هْشداد، حبريبى، هيٌب، ) فلي، ّشيوي تبرش، ػقيذ -

پضيَشی  –فصلىامٍ علمی  ايشاًي، -اػالهي ؿْش دس روقي صًذگي تََيت ّذه پيبدُ هحَس ثب

 88-80، كق5-3 ؿوبسُ ،وقش جُان

 هذاسي پيبدُ ٍبثليت تغجيَي (، هَبيؼ1393ًِيب، ػقيذ، ) ، حَي، هحوذسضب، كذاٍتحجيجي، ّيَهشث-

 ىبص ٍ حَم ّيت هحلِ :هغبلقبتي ػبٌّيي ًوًَِ اصديذگبُ ؿذُ عشاحي هؼًَْي هحالت دس

 ي معماری علمی اوجمه پضيَشی – علمی ، وشزیٍتْشاى ؿْش دس اّجبتبى ؿْشُ يِ

 12-1كق  ،ایزان شُزساسی
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ّبي ّيييت ىضبي ؿْشي ثب هَبيؼِ  (، ػٌزؾ هؤلي1393ِذي، اٍبثضسگي، َّسٍؽ، )خبُ صًذ، هْ-

ؿوبسُ دٍم، پضيَش َای معماری ي اسالمی، اػالهي ٍ مشثي،  –تغجيَي سٍيْشد ايشاًي 
 146-131كق

ّبي ػٌتي  (، ّيييت حضَس دس هيذاى ؿْشي ثب تبّيذ ثش ًو1390ًَِداًؾ، كبثش، عيجي، اهيش، )-
 80-71، ؿوبسُ چْبسم، كقشُز ایزاوی اسالمیفصلىامٍ ايشاى، 

ساثغِ (، 1391، )اهيشهحوذ، هقضصي هْش عْشاى، يبػوي، داسم، يبػش، رقيشي، ػبرذ، ساػتجيي-
ًوًَِ هَسدي: )ّبي فوَهي  دس فشكِ ّبي هحيغي ٍ تذاٍم حيبت ؿْشي ّوجؼتگي ثيي ّيييت

 46-35، كق21ؿوبسُ ،باغ وظز(،رليبي اكيْبى

 فٌبكشتزوـ پزيش ًَؾ (، ثشسػي1395صاد، تيوَسيبى، هحوذ، پيشهحوذي، هحوذ، )ًظاد، ىش سحيوي-

، 5ٍ  4 ؿوبسُ -دٍم ، ػبلمعماری ي َىز مطالعاتػٌتي،  ّبي هحلِ ارتوبفي تقبهالت دس
 201-195كق

هْبى(  حغ ثْجَد دس ػبصي ساُ پيبدُ پيبدُ پزيشي) ًَؾ ّبي (، ػٌز1392ِسضبيي، هحوَد، )-
 .15-24، كق4ؿوبسُ 18دٍسُ  (شُزساسی ي )معماری اسیب َىزَای وشزیٍ

 سٍيْشدّبي تغجيَي ( ثشسػي1391پَس، سٍرب، ) سىيقيبى، هزتجي، تََايي، فلي اّجش، خبدهي، فلي-

 علمی اوجمه پظٍّـي -فلوي ؿْشي، ًـشيِ ىضبّبي فوَهي عشاحي دس ّيييت ػٌزؾ

 .43-35كق: ،4، ؿوبسُایزان شُزساسی ي معماری

 ّيييت استَبء ػٌزي (، اهْبى1390تجي، كذيَي، اػيٌذيبس، پَسهحوذي، هشضيِ، )سىيقيبى، هز-

 ؿْش هشّضي ثخؾ اسم خيبثبى هحَس هَسد: هحَسّبي ؿْشي ػبصي ساُ پيبدُ عشيٌ اص هحيظ

 .56-41، كقيبصدّن ؿوبسُ ػَم، ػبل ،ای مىطقٍ ي شُزی پضيَشُای ي مطالعات ٍن،

( اهْبى ػٌزي 1390، ػليوي، هْذي، فوبدي، ػبسا، )ػلغبى حؼيٌي، هحوذ، پَس ػلغبًي، حؼيي-
هغبلقِ هَسدي: ) سٍي دس ىضبي ؿْشي ثشپبيِ الگَّبي تَػقِ پبيذاس ٍ ًَؿْشػبصي ٍبثليت پيبدُ

ػبل دٍم، ؿوبسُ چْبسم،  ،ریشی شُزی مجلٍ پضيَش ي بزوامٍهحلِ ػقبدت آثبد تْشاى(، 
 .54-43كق
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 ىضبّبي دس پزيشي ارتوبؿ استَبء ٍ ايزبد ثش هؤحش فَاهل(، 1394) پشتَيي، پشٍيي، ؿزبفي، دالسام،-

 يِ ٍ هحلِ دٍ فوَهي ىضبّبي هَسدي: ًوًَِ تْشاى ) ؿْش هختلو هَيبػْبي فوَهي ثب

 .108-93دٍاصدّن، كق ػبل 34ؿوبسُ، باغ وظز، (، تْشاى  7هٌغَِ دس ًبحيِ

 ppsثش اػبع هقيبس  (، تحليل فولْشد ىضبّبي ؿْشي1392عيجيبى، هٌَچْش، ٍضبت، اًؼيِ، )-
 یداري تًسعٍ پا یمعمار عمزان یمُىدس یالملل یهکىفزاوس ب )ًوًَِ هَسدي : پبسُ ايشاًـْش(

 ، ايشاى، تجشيضیشُز

يشگزاس ثش ثْجَد ّيييبت ىضبيي پيبدُ تأحي ّب هؤليِ( ثشسػي ٍ تحليل 1392فجبع صادُ ٍ توشي)-
َسدي: هحَسّبي تشثيت ٍ ٍليقلش تجشيض، اىضايؾ تقبهالت ارتوبفي، هغبلقِ ه هٌؾَس ثِ ّب ساُ

 .1-10، ؿوبسُ چْبسم، كق فصلىامٍ مطالعات شُزی

ػٌزؾ هغلَثيت پيبدُ » ( 1398فجذاللْي، فلي اكنش، حزت الِ ؿشىي ٍ هزتجي ػليوبًي داهٌِ)-
 جغزافیا يبزوامٍ ریشی،« هذاسي ثشاػبع هَليِ ّبي ّييي پيبدُ سٍي دس هشّض تزبسي ّشهبى 

 .197-221، كق: 67سُ ، ؿوب23ػبل 

 (، ثشسػي ؿبخل1391ِسىيقيبى، هزتجي، ) هحوذهْذي، ػٌوبسي، خبدهي، هؼقَد، سٍرب، پَس، فلي-

 ؿْش ثٌذسلٌگِ، ىشػَدُ ثبىت هحذٍدُ دس هذاخلِ ّبي ؿٌبػبيي اٍلَيت دس هحيغي ّيييت ّبي

 .21-13كق ،وظز باغ ىللٌبهِ

 دس هذاسي پيبدُ رٌجؾ ثبصؿٌبخت(، 1391)ىيضي، هحوذ رَاد، سرجي، اصادي، حؼيٌي، يبػوي، -

 .194-179، كق30، ؿوبسُمدیزیت شُزیؿْشي،  هتشاّن ىضبّبي پبيذاسي

 ثب ؿْشي ىضبّبي ّبلجذي ّبي ّيييت (، اسصيبثي1393صاد، ؿيوب، ) ًَيي، هحوَد، دَّبى ٍلقِ- 

، شُزی رپایدا ، فصلىامٍ تًسعةؿْشضب هلي ثبك هَسدي: هحلِ پبيذاس، ًوًَِ تَػقِ سٍيْشد
 .49-39كق پيؾ ؿوبسُ اٍل،

 ،وشزیٍ علمی ي پضيَشی صفٍؿْشي،  عشاحي ّيييت ػبصًذُ ّبي (، هؤلي1379ِگلْبس، َّسؽ، )-
 38-65، كق22ؿوبسُ

 هيضاى ثش ؿْشي ىضبي ّيييت ّبي هؤليِ ( اسصيبثي1391هحوذي، هحوَد، چٌگلَايي، يًَغ، )- 

 دس پيبدُ گشدؿگشي هؼيشّبي ثٌذي ٍلَيتا پظٍّي هَسد (گشدؿگشي پيبدُ هغلَثيت هؼيشّبي

 .32-15، كق:5ؿوبسُ ،ایزان شُزساسی ي معماری علمی اوجمه وشزیٍ ،)اكيْبى ؿْش
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ثب توشّض ثش « ،ىدس ؿْش تْشا ساُ پيبدُعشاحي »؛ (1391ؿْش تْشاى ) سيضي ثشًبهِهشّض هغبلقبت ٍ -
 كيحِ. 51ى.ي ؿْش. تْشافارتوب ًيبصّبي

ؿْشي  رذيذ پبسّْبي ػشصًذگي ثشسػي ٍ (، تحليل1394ذيغ، كبلحي، )هقشة، يبػش، ػبدات، هْ-

 هؼلؼل ؿوبسُ ؿـن، ػبل ،فضا جغزافیایی آمایش ،تْشاى آتؾ ٍ آة پبسُ هَسدي: هغبلقِ

 .208-193ثيؼتن، كق
 ؿْشي هٌؾش ّبي هؤليِ ًَؾ (، ثشسػي1392ًظاد، هٌَچْش، ًَايي، حؼيي، ) هؤيذي، هحوذ، فلي- 

 اٍيي هحلِ هغبلقِ، هَسد ًوًَِ ( ؿْشي فوَهي دسىضبّبي اهٌيت بعاحؼ ػغح استَبي دس

 191-159، كق  35ؿوبسُ ،اجتماعی امىیت مطالعات،)تْشاى

 دس فوَهى، ىضبّبى ّييىِ هقيبسّبى (، تحليل1390ًؼتشى، هْيي، فؾيوى، هشين، هَذم، حبهذ، )- 

 ّيتن، ػبل چْبسدّن، ُؿوبس ،شُز ًَیت الس( ٍيلشيِ ثبصاس هَسدى: ًوًَِ هتَػظ) ؿْشّبى
 .24-17كق 

( ثشسػي ٍ تحليل ؿبخق ّبي ّييي اسصؽ ّبي 1392ٍحذت، ػلوبى، ايضدي، هحوذ ػقيذ،)- 
 پيبدُ هذاسي هؼيشّبي فبثش پيبدُ ثب تبّيذ ثش پيبدُ ساُ) ًوًَِ هَسدي: هحَس تشثيت تجشيض(،

 .112-95، ػبل چْبسم،كق: جغزافیا ي مطالعات محیطی
-Bishop, k,  Marshall(2017), Social Interactions and the Quality of Urban 

Public Space, Encyclopedia of Sustainable Technologies, pp:63–70. 

-Francis, M. (1989). Control as a dimension of public-space quality. 

In Public places and spaces (pp. 147-172). Springer US. 

- Gavrilidis, A. A., Ciocanea, C. M., Niţa, M. R., Onose, D. A., & 

Nastase, I. I. (2016). Urban landscape quality index–planning tool for 

evaluating urban landscapes and improving the quality of 

life. Procedia Environmental Sciences, 32, 155-167. 

- La Malva, F., Verso, V. R. L., & Astolfi, A. (2015). Livingscape: a 

multi-sensory approach to improve the quality of urban 

spaces. Energy Procedia, 78, 37-42. 

- Lee, M., Demirtas, D., Buick, J. E., Feldman, M. J., Cheskes, S., 

Morrison, L. J., ... & Rescu Epistry Investigators. (2017). Increased 

Cardiac Arrest Survival and Bystander Intervention in Enclosed 

Pedestrian Walkway Systems. Resuscitation118.pp1-7. 



 

 

 

 

40  ِ69وبسُ سيضي، ؿفلوي ـ پظٍّـي رنشاىيب ٍ ثشًبهِ ًـشي 

 

- Movahed, Sepideh, Payami Azad, Sepideh, Zakeri, Homa, (2012) A 

Safe Pedestrian Walkway; Creation a Safe Public Space Based on 

Pedestrian Safety, Asia Pacific International Conference on 

Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, 

Famagusta, North Cyprus, pp572 – 585. 

- Mofidi, m, Kashani Jou, Khashayar, (2010), Emergence of 

pedestrianisation in Tehran: obstacles and opportunities, International 

Journal of Urban Sustainable Development, pp121-134 

- Rotmeyer, J. (2006). Can elevated pedestrian walkways be 

sustainable. eSustainableCity,IV: rbanRegenerationandSustainability, 

293-302. 

- Wood Lisa D, Frank Lawrence, Giles-Corti Billie (2010). Sense of 

community and its relationship with walking and neighborhood 

design, Social Science & Medicine, Vol. 70, pp. 1381-1390. 

 

 


