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  آى تِهؤلفِ ّاي هؤثز  ٍ ٍیژُ تاًَاى یگفزٌّ فضاّاي سٌجصٍ تزرسی 

 (ضْز اصفْاى ) هَرد 

 * تٌْاس هذًی: ًام ًَیسٌذُ 

 چکیذُ     
اص ٔؼبئُ ثؼیبس ٟٕٔی وٝ دس ص٘ذٌی ٕٞٝ ا٘ؼبٟ٘ب ٚ دس وٙبس وبس ٚ فٔبِیت ٞبی سٚصا٘ٝ اص إٞیت ٚیظٜ ای ثشخٛسداس 

ِ٘ش ثٝ اسصؽ ٚاالی صٖ دس ربٔٔٝ ٚ ثب . ایٗ اٚلبت دس صٔبٖ ثیىبسی ٔی ثبؿذ اػت اٚلبت فشاغت ٚ چٍٍٛ٘ی ٌزساٖ 

تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ص٘بٖ ٘یٕی اص ربٔٔٝ سا تـىیُ دادٜ ٚ ٔحٛس خب٘ٛادٜ ثٝ ؿٕبس ٔی آیٙذ ِزا ثبیذ اص ِ٘ش سٚحی ٚ رؼٕی 

ی وٙذ تب هٕٗ ؿشوت دس اٚلبت فشاغت یىی اص ًشلی اػت وٝ ثٝ ص٘بٖ وٕه ٔ. اص ػالٔت ٚ ؿبداثی ثشخٛسداس ثبؿٙذ 

فشٍٞٙی فوبی ؿٟشی ّٕٓىشد  .فٔبِیت ٞبی فشاغتی ، ُٚبیف ٔبدسی ٚ ؿٟشٚ٘ذی خٛد سا ٘ؼجت ثٝ ربٔٔٝ ا٘زبْ دٞٙذ 

ٚ ّ٘ٛ ٚ تٔذاد  ٚیظٜ فٔبِیت ٞبی فشٍٞٙیفوبٞبی   بٖ، ٘ٝ تٟٙب ثب ٍ٘شؽ ثشص٘ٚ تٛاٖ پبػخٍٛیی آٖ ثٝ ٘یبصٞبی فشٍٞٙی 

ٕٞشاٜ ثب . ٓٙبكش فشٍٞٙی ٚ فوبی ؿٟشی دس وّیت آٖ اػت ٔؼتّضْ تٛرٝ ثٝ سٚاثي ٔتمبثُّىٝ ، ثثٛدٜ  آٟ٘ب لبثُ ثشسػی

فشٍٞٙی ٔشتجي ثب آٖ ٘یض  ٘یبص ثٝ فوبٞبیتحَٛ دس اثٔبد ارتٕبٓی ٚ وبِجذی فوبی ؿٟشی ٚ ثشداسٞبی ٔٛحش ثش آٖ، 

ٚ  1390ٟبٖ دس ػبَ ص٘بٖ ؿٟش اكف ٔشاوض فشٍٞٙیثش ایٗ اػبع ، ٔٛهّٛ ایٗ پظٚٞؾ ثشسػی  .ٔتحَٛ ٔی ؿٛ٘ذ

ٌٔٙمٝ ؿٟشی ثٛدٜ وٝ ًجك  14ؿٟش اكفٟبٖ داسای . ٔی ثبؿذ رٟت ثب٘ٛاٖ ؿٟش اكفٟبٖ آٖ  دس اػتفبدٜ اص ٓٛأُ ٔؤحش

فوبٞب ٞذف اص ا٘زبْ ایٗ پظٚٞؾ ثشسػی  .دسكذ اص وُ رٕٔیت ؿٟشی سا دس ثش ٌشفتٝ ا٘ذ  49آخشیٗ ػشؿٕبسی ص٘بٖ 

ٚ ص٘بٖ ؿٟش اكفٟبٖ ٚ ٔؤِفٝ ٞبی ٔؤحش  ٔشاوض فشٍٞٙیدٜ ٚ یب ثٝ ٓجبستی ٚاوبٚی ی ثب٘ٛاٖ ؿٟش اكفٟبٖ ثٛفشٍٞٙٔشاوض ٚ 

ٔٛسدی ٚ ٕٞجؼتٍی ثٛدٜ  –ثش آٖ اػت سٚؽ پظٚٞؾ ثش اػبع ٞذف وبسثشدی ٚ ثش اػبع ٔبٞیت تٛكیفی تأحیشٌزاس 

خٛؿٝ ای ص٘بٖ بدفی سا دس ثش ٌشفتٝ اػت وٝ  ثٝ ؿیٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی تل( ػبَ ثٝ ثبال  15) ربٔٔٝ آٔبسی ثب٘ٛاٖ وٝ 

ٌب٘ٝ اكفٟبٖ ا٘تخبة ؿذ٘ذ ٚ ػپغ دس دسٖٚ ٞش یه اص ٔٙبًك ٔٙتخت ثٝ ؿیٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی  14اص ٔٙبًك  6ٚ  5ٔٙبًك 

ثب سٚؽ ٔیذا٘ی وٝ  ٘فش ثٝ ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٙذ 350تٔذاد  فىیهتثٝ ( ػٟٕیٝ ای ) دػتشع  دس

ثٝ تزضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞب پشداختٝ ؿذٜ   Tٚ آصٖٔٛ   - Excell Spssافضاسٞبی ٚ ثب وٕه اثضاس پشػـٙبٔٝ ٚ ٘شْ 

ثب٘ٛاٖ ؿٟش اكفٟبٖ ثب  فشٍٞٙی فوبٞبیّٕٓىشد ثشسػی اص یبفتٝ ٞبی پظٚٞؾ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاسدی ٕٞچٖٛ . اػت 

فشٍٞٙی ، حزبة اص رّٕٝ ّٕٓىشد پّیغ ، ًشاحی ٔشاوض فشٍٞٙی ، أٙیت فوبٞبی  ثش آٖٔؤِفٝ ٞبی ٚاثؼتٝ  تٛرٝ ثٝ

 .     ٔی ٌشددوٝ دس وُ پظٚٞؾ ثذاٖ پشداختٝ  ٜاؿبسٜ ٕ٘ٛد ایٗ ٔشاوض ٔؤحش اػت ،ّٕٓىشد وٝ دس ...ص٘بٖ ٚ 

 ثب٘ٛاٖ ، فوبی ؿٟشی، ؿٟش اكفٟبٖ ، ٔشاوض فشٍٞٙی ،  وبسثشی  اساهی : ٚاطٌبٖ وّیذی

 هقذهِ  -1

ؿٟشٞب ، ثب ٔـىالت صیبدی دس ؿٟش أشٚصٜ ثب افضایؾ رٕٔیت ؿٟشی ٚ سٚ٘ذ ٟٔبرشت ٔشدْ سٚػتب ثٝ 

 اص رّٕٝ ٌؼتشؽ فوبیی ؿٟش ، وٕجٛد خذٔبت ٚ صیشثٙبٞبی ؿٟشی ثبالخق وٕجٛد اساهی اٚلبت 
  ، پظٚٞـٍش دفتش تحمیمبت وبسثشدی فشٔب٘ذٞی ا٘تِبٔی  اكفٟبٖ اسؿذ ثش٘بٔٝ سیضی تٛسیؼٓ دا٘ؾ آٔٛختٝ *

)  2745632 – 09356825918: تّفٗ   180خیبثبٖ وٛحش ، وٛچٝ ؿٟشصاد دْٚ ، پالن  ثٟٕٗ ، ؿٕبَ ثبٕ غذیش ، 22اكفٟبٖ ، خیبثبٖ : آدسع 

0311  ) 

Gmail : behnazmadani@gmail.com 
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ٞؼتیٓ وٝ تٕبٔی ایٗ ٔٛاسد استجبى ٔؼتمیٕی ثب صٔیٗ ٚ وبسثشی صٔیٗ داسد ، فشاغت رٟت ثب٘ٛاٖ ٔٛارٝ 

ٛاصٖ ٚ پبیذاس ؿٟشی ًشاحی ٚ ثٝ ٔشحّٝ ارشا ثٙبثشایٗ ٔی ثبیؼت ثش٘بٔٝ ٞب ٚ ًشحٟبی دلیك تٛػٔٝ ٔت

ؿٟش اكفٟبٖ ٔی تٛا٘ذ  6ٚ  5صٔیٗ دس ٔٙبًك  اص ایٗ ِ٘ش تٛرٝ ثٝ ٔؼأِة ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشی. دس آیذ 

 ٘مؾ ٟٔٓ ٚ تٔییٗ وٙٙذٜ ای دس ٌؼتشؽ آتی ؿٟش ٚ وٓ وشدٖ ٔـىالت

 (  Moller, 2000) آٖ داؿتٝ ثبؿذ 

وبس ٚ فٔبِیت پشداختٝ ٚ دس صٔبٖ ٞبی ثؼیبس ، ثیـتشیٗ ٚلت خوٛیؾ  أشٚصٜ ص٘بٖ ٕٞپبی ٔشداٖ ثٝ     

سا دس خبسد اص خب٘ٝ ٔی ٌزسا٘ٙذ دس ٘تیزٝ أىبٖ ٔٛارٟٝ ثب آػیت ٞبی ارتٕبٓی ثوشای آ٘وبٖ افوضایؾ    

اص ایٗ سٚ چٙیٗ ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ وٝ ثحج اػتفبدٜ ص٘بٖ اص ٔشاوض فشٍٞٙوی  ثویؾ اص پویؾ    . یبفتٝ اػت 

ثش اػبع یبفتٝ ٞبی تحمیمبت ٔختّف ، اػوتفبدٜ  . ی تش ٔٛسد ثحج لشاس ٔی ٌیشد إٞیت یبفتٝ ٚ ، رذ

ص٘بٖ ٕٔٔٛال دس والٖ ؿٟشٞب وٝ حّمٝ تٔبٔالت ارتٕبٓی ٌؼتشدٜ تش اػت ٘ؼجت ثٝ ؿٟشٞبی وٛچوه  

تش وٝ ثبفت ٞبی ػٙتی ٚ ٞٙزبسٞبی ارتٕبٓی ٔحذٚدیت وبفی سا ثشای اػتفبدٜ اص ٔشاوض فشٍٞٙی ایزبد 

 ( 170:  1389،  أیٙی. ) ٔحؼٛع تش اػت  ٔی ٕ٘بیٙذ ،

ٞبی أٗ دس ػشِٛحٝ فوبٚ ایزبد ؿٟشی رّٕٝ ایشاٖ تبٔیٗ أٙیت  دس ثؼیبسی اص ٘مبى رٟبٖ ٔٗ     

اص ًشف دیٍش ٔؼبِٝ سٓبیت ٓذاِت رٙؼیتی دس ًشاحی فوبٞبی . ثش٘بٔٝ ٞبی تٛػٔٝ لشاس ٌشفتٝ اػت

) .ی ٚ ًشاحی ؿٟشی ثٝ آٖ تٛرٝ ؿذٜ اػتؿٟشی ٔحٛس دیٍشی اػت وٝ دس ثش٘بٔٝ سیضفشٍٞٙی 

ؿٟشی ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ ٌشٜٚ، فشٍٞٙی اػتفبدٜ ٔتٙبػت ٚ ٓبدال٘ٝ اص فوبٞبی  ( 56،  1384ٔٔیذفش ، 

رٙغ ٚ لٛٔیت ٚ تٕبیضٞبی ارتٕبٓی ثیٗ آحبد ٔشدْ اص اٞذاف ًشاحی ثب تٛرٝ ثٝ ٓبُٔ رٙؼیت ٔی 

 فشٍٞٙی ثٝ ٘حٛ ثٟیٙٝجٔین ٚ آصادا٘ٝ اص فوبٞبی ایٙىٝ افشاد ثتٛا٘ٙذ ثب حمٛلی ثشاثش، ثذٖٚ ت. ثبؿذ

ٌشٜٚ ) اػتفبدٜ وٙٙذ اص اٞذاف ثش٘بٔٝ ٞبی رذیذ ًشاحی ثب سٓبیت ٔالحِبت ٔشثٛى ثٝ رٙؼیت ٞب 

ًشاحی فوبٞبی دس ثب تٛرٝ ثٝ دیذٌبٜ ٞبی فٛق ثٝ ِٔٙٛس استمبی ویفیت . ٔختّف اػت( ٞبی

تبٔیٗ أٙیت . سد ثشسػی ایٗ ٔمبِٝ خٛاٞذ ثٛدٔٛ فٛق ؿٟشی ثشسػی أٙیت ص٘بٖ دس فوبٞبیفشٍٞٙی 

 (  25،  1385ٔختبسی ، ) .اص دیذٌبٜ ٞبی ٔختّف دس ربٔٔٝ ٔی تٛا٘ذ ٔذ ِ٘ش لشاس ٌیشد

أشٚصٜ ثب تٛرٝ ثٝ ثحشاٖ ٞبی فشٍٞٙی ٚ ارتٕبٓی ٘بؿی اص ٔحذٚدیت ٞبی فوبٞبی فشاغتی ٚ     

رٛاٖ ٚ ٘ٛرٛاٖ سٚؽ ٞبی ػٙتی ٚ وّیـٝ سؿذ ػشیْ رٕٔیت ٚ افضایؾ ٔیضاٖ رٕٔیت ثب٘ٛاٖ ٚ ص٘بٖ 

ای دس تأٔیٗ فوبٞبی فشٍٞٙی ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔحیي ٞبی رزاة ٚ أىب٘بتی سا خّك وٙذ وٝ فٔبِیت ٞبی 

دس ایٗ ؿشایي تغییشات ٌؼتشدٜ ٚ پیـشفت ٞبی . فشاغتی ثتٛا٘ذ دس آ٘زب سؿذ وشدٜ ٚ ؿىٛفب ؿٛ٘ذ 

بئُ ٔختّفی اص رّٕٝ ػبختبس ٚ ثذػت آٔذٜ دس چٙذ دٞٝ ٌزؿتٝ هشٚست تزذیذ ِ٘ش دس ٔؼ
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فشایٙذٞبی ػبصٔب٘ی سا ارتٙبة ٘بپزیش وشدٜ ٚ دس خلٛف وبسثشی ٞبی تفشیحی ٚ فشٍٞٙی رذیذ ٚ 

 (      (Mitra , Miran , 1996 , 12. ٔذسٖ ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی ٔذٚ٘ی ثبیذ كٛست پزیشد 

... ػٌح دسآٔذ، ؿغُ ٚ ثشای ٕٞٝ ٌشٜٚ ٞب فبسٕ اص رٙؼیت، ػٗ، ٞبی فشٍٞٙی٘یبص ثٝ حوٛس دس فوب

پیؾ فشم اِٚیٝ ایٗ ٔمبِٝ، ثش هشٚست حوٛس ص٘بٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ٌشٚٞی ارتٕبٓی . أشی هشٚسی اػت

فوبٞبی ٕٓٛٔی ثٝ ًٛس . تبویذ داسد اكفٟبٖ ؿٟشفشٍٞٙی ٚ ثٟشٜ ٔٙذ اص حمٛق ؿٟشٚ٘ذی دس فوبٞبی 

ؿبٖ ٟٔٓ تشیٗ  رتٕبٓیؿٟش ثٝ ًٛس اخق ثذِیُ ػبختبس وبِجذی ٚ وبسوشد افشٍٞٙی آٓ ٚ فوبٞبی 

ایٗ ٔمبِٝ ٔحذٚدیت ٞبی ص٘بٖ سا وٝ ٔـتُٕ ثش . ٞؼتٙذ ص٘بٖ ٚػیّٝ دس رٟت تمٛیت ربٔٔٝ ٔذ٘ی

ؿٟش اػت ٚ ٞٓ چٙیٗ ٞٙزبسٞبی فشٍٞٙی ٔحذٚدیت ٞبی ٘بؿی اص ًشاحی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی فوبٞبی 

سا ٔٛسد ثشسػی ، ؿٟش تبحیشٌزاس٘ذ  فشٍٞٙی ارتٕبٓی ٚ فشٍٞٙی وٝ ثش وبٞؾ حوٛس ص٘بٖ دس فوبٞبی

ٔحذٚدیت ٞبی تبحیشٌزاس ثش حوٛس ص٘بٖ دس فوبٞبی ؿٟشی دأٙٝ ٚػیٔی اص . لشاس ٔی دٞذ

ثٙبثشایٗ ساثٌٝ ای ٔیبٖ ٔٛاْ٘، ٔحذٚدیت ٞب ٚ . ارتٕبٓی سا دسثشٔی ٌیشد -ٔحذٚدیت ٞبی وبِجذی

ٝ ٞبیی ثشای ؿشایي ٚ ٘یبصٞبی ٌشٜٚ ٞبی ٔختّف ص٘بٖ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد ٚ دس ا٘تٟب تٛكی

 ..وبٞؾ ٔحذٚدیت ٞبی حوٛس ص٘بٖ دس فوبٞبی ؿٟشی اسائٝ ٔی ؿٛد

 

  رٍش ضٌاسی پژٍّص -2

ٔٛسدی  –سٚؽ پظٚٞؾ دس ایٗ تحمیك ثش اػبع ٞذف وبسثشدی ٚ ثش اػبع ٔبٞیت تٛكیفی     

 14اص ٔٙبًك   6ٚ  5ٔٙبًك  خٛؿٝ ای تلبدفی ثشداسیاػت وٝ رْٕ آٚسی دادٜ ٞب اص ًشیك ٕ٘ٛ٘ٝ 

ٝ ؿٟش اكفٟبٖ ا٘تخبة ؿذ٘ذٚ ػپغ دس دسٖٚ ٞش یه اص ٔٙبًك ٔٙتخت ثٝ ؿیٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی دس ٌب٘

اثضاس . ٘فش ثٝ ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٙذ  350ثٝ تفىیه ( ػٟٕیٝ ای ) دػتشع 

ثٛد وٝ دادٜ ٞبی حبكّٝ ثب تىٙیه ٞبی آٔبس ( 86/0ثب پبیبیی ) ػٙزؾ ، پشػـٙبٔٝ ٔحمك ػبختٝ 

 – Excell Spssٚ ٘یض ثب وٕه ٘شْ افضاسٞبی  Tآصٖٔٛ ، ( هشیت ٕٞجؼتٍی ) كیفی ٚ اػتٙجبًی تٛ

 . ٔٛسد تزضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفتٙذ 

 

 پیطیٌِ تحقیق  -3

دس صٔیٙٝ ایٗ پظٚٞؾ تبوٖٙٛ دس ؿٟش اكفٟبٖ ، پبیبٖ ٘بٔٝ ٚ ٔمبِٝ ای وٝ ٔشتجي ثب ٔٛهّٛ ثبؿذ 

تحمیك ٞبی صیش تّٛیحبً ثٝ ٔؼأِٝ أٙیت ٔشاوض تفشیحی  كٛست ٍ٘شفتٝ اػت ِٚی دس ثخؾ ٞبیی اص

 : وٝ اص آٖ رّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اؿبسٜ ٕ٘ٛد .  ص٘بٖ  اؿبسٜ ٌشدیذٜ اػت 
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ارتٕبٓی ص٘بٖ دس سٚاثي ؿٟشی ٓٙٛاٖ پظٚٞـی اػت وٝ تٛػي ٔشیٓ  –ؿٙبػبیی ٔـىالت أٙیتی (  1

سٚؽ ایٗ پظٚٞؾ ، ٔلبحجٝ ٌشٚٞی ٚ . اػت دس ؿٟش تٟشاٖ ا٘زبْ پزیشفتٝ  1384٘زیجی دس ػبَ 

ػبَ ثٝ ثبال ، سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ،  14پیٕبیؾ ثٛدٜ اػت ٚ ٔحُ پظٚٞؾ تٟشاٖ ، ٚاحذ پظٚٞؾ ص٘بٖ 

٘تبیذ تحمیك ٘ـبٖ ٔی . ٘فش اػت  850خٛؿٝ ٌیشی چٙذ ٔشحّٝ ای ٚ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای وُ تٟشاٖ 

 : دٞذ وٝ 

 . ْ ٚ رٙبیت سا دس ربٔٔٝ صیبد ٔی دا٘ٙذ دسكذ اص افشاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٔیضاٖ رش 74حذٚد  – 1

 . دسكذ ثب ؿٙیذٖ رشایٓ ٚ یب خٛا٘ذٖ آٖ دس سٚاثي احتیبى ٔی وٙٙذ  66حذٚد  – 2

 . دسكذ ص٘بٖ سا٘ٙذٜ ثب ٔضاحٕت ٞبی ثؼیبس ٔٛارٝ ؿذٜ ا٘ذ  65حذٚد  – 3

 . دسكذ ٍٞٙبْ تبسیه ثٛدٖ ٔٔبثش احؼبع دِٟشٜ داس٘ذ  74حذٚد  – 4

 . آالْ وشدٜ ا٘ذ ربٔٔٝ ثشای ص٘بٖ اكال أٗ ٘یؼت  دسكذ 63حذٚد  – 5

ثب ٓٙٛاٖ ص٘بٖ ٚ أٙیت ؿٟشی ،  1380ٕٞب ص٘زب٘ی صادٜ آضاصی ، دس یه تحمیك پیٕبیؾ دس ػبَ (  2

ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد . ثشخی ٓٛأُ ٔؤحش ثش احؼبع أٙیت سا دس ٔیبٖ ص٘بٖ ٔٛسد وٙذٚ وبٚ لشاس دادٜ اػت 

سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی سٚؽ ًجمٝ . ٜ ػبَ ٚ ثبالتش ؿٟش ٔـٟذ ثٜٛ اػت ٌٔبِٔٝ دس ایٗ پظٚٞؾ ص٘بٖ پب٘ضد

٘فش دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ٟٕٔتشی ٘تبیذ ایٗ تحمیك ٓجبست ثٛد٘ذ اص  720ثٙذی ؿذٜ ٚ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 : 

 دسكذ پبػخٍٛیبٖ ٔٔتمذ ثٛدٜ ا٘ذ وٝ ٍٞٙبْ ٓجٛس اص خیبثبٖ أىبٖ تلبدفـبٖ ثبالػت  63 – 1

 .ذ وٝ پیبدٜ سٚٞبی ؿٟش ٔٙبػت ٘یؼتٙذ ٚ ثبیذ ٔشالت خٛدؿبٖ ثبؿٙذدسكذ آ٘بٖ ٌفتٝ ٘ 65 - 2

ٔیبٖ ٔیضاٖ التذاس صٖ دس خب٘ٛادٜ ٚ احؼبع أٙیت اٚ استجبى ٔؼتمیٓ ٚ ٔٔٙبداسی ٔـبٞذٜ ؿذٜ  – 3

 . اػت 

ٞش چٝ ٔشتجٝ ؿغّی فشد ثبالتش ثبؿذ ثٝ ٍٞٙبْ ربثزبیی دس ػٌح ؿٟش احؼبع أٙیت ثیـتشی ٔی  – 4

 .   وٙذ 

٘تبیذ ٘ـبٖ دادٜ . ص٘بٖ ٔٙبًك ٔختّف ؿٟش ٔـٟذ اص ِ٘ش ٔیضاٖ احؼبع أٙیت ثب ٞٓ تفبٚت داس٘ذ  – 5

 .اػت وٝ ص٘بٖ ٔٙبًك پبییٗ ؿٟش ٘ؼجت ثٝ ٔٙبًك ثبالی ؿٟش اص احؼبع أٙیت وٕتشی ثشخٛسداس٘ذ 

خبًش ٚ  ص٘ب٘ی وٝ ثٝ ًٛس ِٔٙٓ سٚصا٘ٝ ثٝ ػٌح ؿٟش ٔی آیٙذ دس ٔمبیؼٝ ثب ص٘بٖ دیٍش اص آسأؾ – 6

 . احؼبع أٙیت ثبالتشی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ 

ٔیبٖ ٔیضاٖ تحلیالت ٚ ٔیضاٖ احؼبع أٙیت ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ٚ ٔٔٙبداسی ٔـبٞذٜ ٘ـذٜ اػت ٚ  – 7

 . ٘تیزٝ ثٝ دػت آٔذٜ اص تحّیُ ٞبی آٔبسی ایٗ فشم سا تأییذ ٕ٘ی وٙذ 
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لش حبهش  تحمیمبت ثؼیبس ثب تٛرٝ ثٝ حبئض إٞیت ثٛدٖ ٔؼبِٝ أٙیت اٚلبت فشاغت ص٘بٖ دس ٓ

دیٍشی دس خلٛف ٔٛهّٛ ٔٛسد ِ٘ش ثٝ ُٕٓ آٔذٜ اػت وٝ دس ا٘ٛاّ ٔشاوض ّٕٓی ٚ دا٘ـٍبٞی ٔٛسد 

دس ٟ٘بیت ٔٙزش ثٝ . تحمیك ٚ تفحق لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ ثٝ ٘تبیذ ٔخجت ٚ ثٟیٙٝ ای دػت یبفتٝ ا٘ذ 

ٞبی ثٟیٙٝ اص آٖ ٌشدیذٜ ٚ  ٌؼتشؽ تٛرٝ ثٝ أش احؼبع أٙیت دس اٚلبت فشاغت ثب٘ٛاٖ ٚ اػتفبدٜ

ٕٞبٖ ٓبُٔ ػجت ثشٚص خاللیت ٞب ٚ سؿذ پبیٍبٜ ٞبی ارتٕبٓی ص٘بٖ ٚ افضایؾ ثٟشٜ ٚسیٟبی التلبدی 

آ٘بٖ ٌشدیذٜ ثبؿذ وٝ تحمیك فٛق ساٞىبسٞبی ٘ٛیٙی سا رٟت استمبء أش اٚلبت فشاغت ٚ ایزبد 

 .پیؾ سٚی ٔؼئٛالٖ داؿتٝ ثبؿذ احؼبع أٙیت ثیـتشی دس ثیٗ ص٘بٖ ٚ ثٝ تجْ آٖ وُ افشاد ربٔٔٝ 

 

  هفاّین ًظزي -4

 1فزٌّگی  فضاّاي ّايکارتزد(  4 -1

ثب ٌؼتشؽ ؿٟش٘ـیٙی ، پیذایؾ ٍ٘شؽ ٞب ٚ ِ٘شیٝ ٞبی رذیذ اص لجیُ ویفیت ص٘ذٌی ؿٟشی ، سفبٜ     

ٔٛهٛٓبت رذیذی دس ٓشكٝ ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشی ... ارتٕبٓی ، ٓذاِت ارتٕبٓی ، آػبیؾ ؿٟشی ٚ 

ایزبد ؿذٜ وٝ دس اٍِٛٞب ٚ سٚؽ ٞبی پیـیٗ ، یب اكال ٌٔشح ٘جٛدٜ ٚ یب ثٝ كٛست فشٓی ٔٛسد صٔیٗ 

شٍٞٙی وّیٝ فوبٞبی ثش٘بٔٝ سیضی صٔیٗ اص دیذٌبٜ ف(  30،  1385وٛوجی ، . ) تٛرٝ ثٛدٜ اػت 

ٛؿیذٜ ػشپ)ػبِٗ ػیٕٙب ، ػبِٗ ػخٙشا٘ی ، تئبتش ، ٔٛصصٜ ، وتبثخب٘ٝ ، ػبِٗ ارتٕبٓبت : فشٍٞٙی آٓ اص 

ایٗ ّ٘ٛ ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ ایٗ دِیُ . سا دس ثش ٔی ٌیشد ... ، أبوٗ تبسیخی ٚ ٔیشاث فشٍٞٙی ٚ ( ، سٚثبص 

) . وٝ ثب سٚحیبت ٚ سٚاٖ ٔشدْ ثٝ كٛست ٔؼتمیٓ دس استجبى ٔی ثبؿذ ٘یبصٔٙذ تٛرٝ ٚیظٜ ای اػت 

ثحشاٖ ٞبی ٘ی ٚ ثشٚص ثب تٛرٝ ثٝ افضایؾ ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت سٚحی ٚ سٚا(  38،  1387ٔیشصٔب٘ی ، 

ارتٕبٓی ؿٟشی ، ٘بؿی اص ٌؼتشؽ ٞبی ثی سٚیٝ ؿٟشی ، اص رّٕٝ ٟٔٓ تشیٗ تغییشات ثٝ ٚرٛد آٔذٜ 

، تحَٛ دس فوبٞبی فشٍٞٙی ؿٟشی ، هشٚست تٛػٔٝ ٚ ایزبد فوبٞبی ثبص ٕٓٛٔی ، تٛرٝ ثٝ 

بِجذی سا دس تفشیحی وٝ اٞذاف ارتٕبٓی ، التلبدی ، صیؼت ٔحیٌی ٚ فوبیی و –فوبٞبی فشاغتی 

ثٙبثشایٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٘مؾ ٚ إٞیت فوبٞبی  (  42،  1386٘شیٕب٘ی ، )  .دسٖٚ خٛد داسد ، ٔی ثبؿذ 

ثٝ ٓٙٛاٖ ( 1)تفشیحی دس رٛأْ ؿٟشی أشٚص وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی ٌٔبثك رذَٚ ؿٕبسٜ  –فشٍٞٙی 

 . وبسثشی ٞبی ٔٛسد ٌٔبِٔٝ دس ایٗ تحمیك ا٘تخبة ؿذٜ ا٘ذ 

 

 

 
1- Cultural Land Use 
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 ضْز اصفْاى 6ٍ  5کارتزي ّاي هَرد هطالعِ در هٌاطق (  1) جذٍل ضوارُ 

 هطخصات کارتزي عٌَاى کارتزي

 –فشٍٞٙی 

 تفشیحی

 –تئبتش –ػبِٗ ػخٙشا٘ی  –ػبِٗ ػیٕٙب 

) ػبِٗ ارتٕبٓبت  –وتبثخب٘ٝ  –ٔٛصٜ 

أبوٗ تبسیخی ٚ -( ػشپٛؿیذٜ ٚ ػشثبص 

 ٔیشاث فشٍٞٙی

 25،  1381اهت اهلل ، سیاري ، کز: هٌثع 

 کتاتخاًِ ّا (  4 -2

وتبثخب٘ٝ ٞب یىی اص ٔشاوض ٟٔٓ اٚلبت فشاغت اػت وٝ ٘مؾ ٟٕٔی دس ثبسٚسی فشًٞٙ ٕٓٛٔی     

. ؿشى اكّی ٔٛلٔیت ٞش وتبثخب٘ٝ دػتشػی حذاوخش ٔشدْ ثٝ ایٗ ٔشاوض ٔی ثبؿذ . ثبالخق ص٘بٖ داسد 

ٔىبٟ٘بی پش سفت ٚ آٔذ ثٛدٜ وٝ ثبیؼتی اص تؼٟیالت ثٟتشیٗ ٔىبٖ ٔٙبػت ثشای وتبثخب٘ٝ اػتمشاس دس 

وتبثخب٘ٝ ٞب یىی اص ٔشاوض فشٍٞٙی ٚ اًالّ . افشاد ٘یض ثٟشٜ ٔٙذ ثبؿذ وّیٝ پبسویًٙ ٚ دػتشػی ٔٙبػت 

سػب٘ی دس رٛأْ ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ ٚ اص ایٗ ٔیبٖ ، وتبثخب٘ٝ ٞبی ٕٓٛٔی ثب تٛرٝ ثٝ وخشت ٔشارٔیٗ 

فّؼفٝ ٚرٛدی  (  44،  1385٘ٔیٕی ، ) .ٛسد تٛرٝ لشاس ٔی ٌیش٘ذ، ثیـتش ٔ ٚ ّ٘ٛ اسائٝ خذٔبت

وتبثخب٘ٝ ٞبی ٕٓٛٔی اسائٝ خذٔبت ثشای ٕٞٝ افشاد یه ربٔٔٝ اػت ، اسائٝ خذٔبتی وٝ صٔیٙٝ ٞبی 

ایٗ سػبِت ثب دػتشع پزیش ػبختٗ . فشٍٞٙی ، آٔٛصؿی، ّٕٓی، تفشیحی ٚ ػشٌشٔی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد

ٝ ثٝ وٕه ثش٘بٔٝ ٞب ، أىب٘بت ٚ ٘یشٚٞبی ا٘ؼب٘ی وبسآٔذ ٔیؼش خٛاٞذ دا٘ؾ ثشای ٕٞة ٌشٟٚٞبی ربٔٔ

ثذیٟی اػت وتبثخب٘ٝ ٞبی ٕٓٛٔی ثبیذ ُٚیفٝ خٛد سا وٝ ٕٞب٘ب سفْ ٘یبصٞبی ٕٓٛٔی یه ربٔٔٝ . ؿذ 

وتبثخب٘ٝ ٕٓٛٔی (  34 ، 1389إِبػی فش ، ) . اػت سا ثٝ ٚهٛح ٔـخق وشدٜ ٚ  ثٝ آٖ ُٕٓ ٕ٘بیذ 

بت فشٍٞٙی ثٝ تٕبْ الـبس ربٔٔٝ اػت اصرّٕٝ ایٗ خذٔبت ٔی تٛاٖ ثٝ ثشآٚسدٖ ُٔٛف ثٝ اسائٝ خذٔ

تؼٟیالت الصْ ثٝ ِٔٙٛس اػتفبدٜ ٔحممیٗ، تبٔیٗ احتیبربت ربٔٔٝ دس صٔیٙٝ وتت ، ٘ـشیبت ، رْٕ 

آٚسی ، ًجمٝ ثٙذی ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔٙبثْ ٚ ایزبد أىب٘بت ٕ٘بیؾ فیّٓ ، ثشٌضاسی رّؼبت ػخٙشا٘ی ٚ 

ٞذف ٟ٘بیی وتبثخب٘ٝ ٞب دس ثؼتش ربٔٔٝ اًالٓبتی فشاٞٓ وشدٖ ٚػبیُ دػتشػی ثٝ  .ٛدغیشٜ اؿبسٜ ٕ٘

تحمیك ٚ پظٚٞؾ دس ٓلش وٙٛ٘ی وٝ ثٝ . اًالٓبت ثشای ٞش وغ دس ٞش صٔبٖ ٚ ٔىبٖ اػت  ٞش ّ٘ٛ

حٕشسػب٘ذٖ اٞذاف وـٛسٞب داسای ٘مؾ اسص٘ذٜ  حك ٓلش ا٘فزبس اًالٓبت ٘بٔیذٜ ؿذٜ اػت ثشای ثٝ

ؿىُ كحیح ٚ ّٕٓی آٖ ثٝ تٛػٔٝ وـٛسٞب وٕه ٔی  ٝ ا٘تمبَ ٚ تجبدَ اًالٓبت ثٝاػت چشا وای 

ثٝ خٛدوفبیی ٚ اػتمالَ ّٕٓی ٚ فشٍٞٙی ٞش وـٛسی  وٙذ ٚ یىی اص ٟٕٔتشیٗ ٓٛأُ ثشای سػیذٖ

 ( 5،  1373ػٔیذی ، )  .ٔحؼٛة ٔی ؿٛد
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 خاًِ فزٌّگ (  4 -3

دٚ ٞذف صیش ٔی تٛا٘ٙذ اص ًشیك اسٌبٟ٘وبی   خب٘ٝ فشًٞٙ یه فوبی فشٍٞٙی اػت وٝ ؿٟشداسیٟب ثب   

 :ٔؼئَٛ ، آٖ سا ایزبد وٙٙذ 

تمٛیت سٚاثي ٕٞؼبیٍی ٚ ارتٕبٓی ٚ ٔـبسوت دادٖ ٔشدْ دس حُ ٔـىالت ٔحّٝ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی  -1

ایٗ دٚ ٞذف رذا اص ٞٓ ٕ٘ی ثبؿٙذ ٚ ثبیذ ثٝ یه . پش وشدٖ صٔبٖ فشاغت ؿٟشٚ٘ذاٖ  – 2ثشای آیٙذٜ 

أب دس ُٕٓ خب٘ٝ ٞبی فشًٞٙ اص ثٔذ آٔٛصؿی ٚ پش وشدٖ اٚلبت . لشاس ٌیش٘ذ ا٘ذاصٜ ٔٛسد تٛرٝ 

فشاغت ؿٟشٚ٘ذاٖ ثیـتش ٔٛسد تأویذ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ ٘مؾ ثبسصی دس تمٛیت سٚاثي ٕٞؼبیٍی ٚ 

 ( 35،  1353ثبدأپٛس ، ) .ارتٕبٓی ٚ ایزبد ٔـبسوت ٘ذاؿتٝ ا٘ذ 

 فزٌّگسزا(  4 -4

ی ثضسٌی اػت وٝ داسای وبسوشدٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ أىب٘وبت ٚ فووبٞبی   ٔزٕٛٓٝ فشٍٞٙ ، فشٍٞٙؼشا    

فشٍٞٙؼشا ثش خالف خب٘ٝ فشًٞٙ ٔحّٝ وٝ وبسوشد ٔحّی داؿتٝ داسای ووبسوشد ٌٔٙموٝ   . ٔتٙٛٓی اػت 

ای ؿٟشی ٚ ٌبٞی ّٔی ٞؼتٙذ  اص ایٗ سٚ ثٝ فوبی صیبدی ٘یبصٔٙذ اػت ٚ ٕٔٔٛال دس ؿٟشٞبی ثوضسي  

ؿوشایٌی ثوشای    دس فشٍٞٙؼشاٞب یه یب چٙذ ٟ٘بد فشٍٞٙی فٔبِیت داس٘وذ ، ٚ ٕٔٔوٛالً  . ایزبد ٔی ؿٛد 

 ٌٛ٘وبٌٖٛ ٔب٘ٙوذ   ٞوب ٚ ٞٙشٞوبی   آٔٛصؽ أٛس ٌٛ٘بٌٖٛ فشٍٞٙی ٚ ارتٕبٓی ٚ ٕٞچٙیٗ آٔٛصؽ پیـٝ

فشٍٞٙؼوشاٞب داسای وتبثخب٘وٝ ٚ   ثشخوی اص  . ٌوشدد   فشاٞٓ ٔی  … ٚ دٚص٘ذٌی ٌشی ، وٛصٜ ٍ٘بسٌشی ،

 دیٍش ٔب٘ٙوذ  ٚ چٙذ ؿٟش تٟشاٖ ؿٟش تب أشٚص ثیـتش فشٍٞٙؼشاٞب دس ایشاٖ دس. ا٘تـبسات ٚیظٜ ٞؼتٙذ 

 (   48،  1378ػیف اِذیٙی ، . ) ا٘ذ  ثشپب ؿذٜ اكفٟبٖ

 
 

 یافتِ ّاي پژٍّطی  -5

 تبحیش حزبة دس ایزبد احؼبع أٙیت ص٘بٖ دس اػتفبدٜ اص فوبٞبی فشٍٞٙی -1

 تبحیش حزبة دس ایزبد احؼبع أٙیت(  1)رذَٚ ؿٕبسٜ 
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 هطالعات هیذاًی ًگارًذُ: هٌثع 

 

ثٛدٜ ٚ دس حذ ٔتٛػي ( دسكذ  35)  112تبحیش حزبة دس ایزبد احؼبع أٙیت ص٘بٖ داسای فشاٚا٘ی 

ِجتٝ ٘مؾ حزبة ٚ حفَ ؿئٛ٘بت اػالٔی دس افضایؾ أٙیت ص٘بٖ دس تٕبٔی ٔىبٖ ٞب غیش ا. ٔی ثبؿذ 

ِٚی ٔتبػفب٘ٝ ثٝ دِیُ وٓ سً٘ ؿذٖ ایٗ أش . لبثُ ا٘ىبس ثٛدٜ ٚ اص حشٔت خبكی ثشخٛسداس ٔی ثبؿذ 

 . ٚاال ٌشد ٚ غجبس أٙیت دس ایٗ ٔشاوض صدٚدٜ ؿذٜ ٚ ثٝ ػٕت ٓذْ أٙیت ػٛق دادٜ ٔی ؿٛد 

 یز حوایت اجتواعی اطزافیاى در ایجاد احساس اهٌیتتاث - 2
 تاثیزحوایت اجتواعی اطزافیاى در ایجاد احساس اهٌیت(  2)جذٍل ضوارُ 

  

 

 

 

 

 
 هطالعات هیذاًی ًگارًذُ: هٌثع 

اص ِ٘ش پبػخٍٛاٖ حٕبیت ارتٕبٓی ٚ ٔؼبٓذتٟبی اًشافیبٖ ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ ٔٛحشی دس ایزبد أٙیت 

ثٛدٜ ٚ ثب ثٟشٜ ٔٙذی اص ( دسكذ  42)  135ٔشاوض تفشیحی ٚ فشاغٙی ثب٘ٛاٖ ثبؿذ ٚ داسای فشاٚا٘ی 

 تبحیش حزبة

 دس ایزبد احؼبع أٙیت

 دسكذ فشاٚا٘ی

 21 67 ثؼیبس صیبد

 31 89 صیبد

 35 112 ٔتٛػي

 7 33 وٓ

 6 30 ثؼیبس وٓ

 100 321 : رْٕ وُ 

 تبحیش حٕبیت ارتٕبٓی اًشافیبٖ

 دس ایزبد احؼبع أٙیت 

 دسكذ فشاٚا٘ی

 33 97 ثؼیبس صیبد

 42 135 صیبد

 18 58 ٔتٛػي

 4 36 وٓ

 3 11 ثؼیبس وٓ

 100 321 :رْٕ وُ 
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دس ایٗ ٔشاوض فٔبِیت ٕ٘ٛدٜ ٚ اص اٚلبت خٛد ثٝ ٘حٛ ثٟیٙٝ خب٘ٛادٜ خٛد ٔی تٛا٘ٙذ ثب أٙیت ثیـتشی 

 . اػتفبدٜ ٕ٘بیٙذ 

 ّوجَاري هزاکش پلیس در ایجاد اهٌیت هزاکش گزدضگزي سًاى  - 3
 تاثیز ّوجَاري هزاکش پلیس در ایجاد اهٌیت هزاکش گزدضگزي سًاى(  3)جذٍل ضوارُ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

هطالعات هیذاًی ًگارًذُ: هٌثع   

 

ٔی دس ایزبد أٙیت ٞش چٝ ثیـتش ثب تٛرٝ ثٝ ِ٘ش پبػخٍٛیبٖ ٕٞزٛاسی ٔشاوض پّیغ ٚ ٘یشٚی ا٘تِب

اص ِ٘ش ( دسكذ  68)  218ٔشاوض اٚلبت فشاغت تبحیش ثؼیبس صیبدی داؿتٝ ثٝ ًٛسی وٝ داسای فشاٚا٘ی 

ثٝ دِیُ اص . اص پبػخٍٛیبٖ تبحیش آٖ سا وٓ دا٘ؼتٝ ا٘ذ ( دسكذ  6) فشاٚا٘ی  19پبػخٍٛیبٖ ثٛدٜ ٚ تٔذاد 

ًشیك ٘یشٚی ا٘تِبٔی ٚ ٔبؿیٗ ٞبی ٌـت ٘مؾ ایٗ  ثیٗ ثشدٖ سٓت ٚ ٚحـت رٟت ثب٘ٛاٖ ٔحتشْ اص

ٔشاوض ٚ وال٘تشی ثؼیبس حؼبع ٚ ٟٔٓ ثٛدٜ ٚ ٔی تٛا٘ذ ػجت أٙیت وبُٔ دس ٔشاوضی وٝ ٔخلٛف 

 . ٔشارٔٝ ثب٘ٛاٖ اػت ٌشدد 

 رضایتوٌذي اس عولکزد اهٌیت هزاکش گزدضگزي  - 4
 فزٌّگی هیشاى رضایتوٌذي سًاى اس عولکزد اهٌیت هزاکش(  4)جذٍل ضوارُ 

 

 
  

 

 

 

ٕٞزٛاسی ٔشاوض پّیغ دس ایزبد 

 أٙیت ٔشاوض ٌشدؿٍشی ص٘بٖ

 دسكذ فشاٚا٘ی

 68 218 ثؼیبس صیبد

 12 39 صیبد

 14 45 ٔتٛػي

 6 19 وٓ

 -      - ثؼیبس وٓ

 100 321 : رْٕ وُ 

سهبیتٕٙذی اص ّٕٓىشد أٙیت ٔشاوض 

 ٔشاوض فشٍٞٙی ص٘بٖ

 دسكذ فشاٚا٘ی

 13 40 ثؼیبس صیبد

 27 81 صیبد

 40 138 ٔتٛػي

 17 66 وٓ

 3 16 ثؼیبس وٓ

 100 321 :رْٕ وُ 
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 هطالعات هیذاًی ًگارًذُ: هٌثع 

ٔتٛػي ثٛدٜ ٚ داسای فشاٚا٘ی ٔیضاٖ سهبیتٕٙذی پبػخٍٛیبٖ اص أٙیت ٔشاوض اٚلبت فشاغت دس حذ 

ٔی ثبؿذ وٝ لبثُ ثؼی تبُٔ ثٛدٜ ٚ اص ایٗ ِحبٍ ثبیذ ػیبػتٟبی أٙیتی خبكی دس ( دسكذ  40)  138

 . ِ٘ش ٌشفتٝ ؿٛد 

 ًقص ًیزٍي اًتظاهی در ایجاد اهٌیت هزاکش گزدضگزي سًاى - 5
 ًقص ًیزٍي اًتظاهی در ایجاد اهٌیت هزاکش فزٌّگی سًاى(  5)جذٍل ضوارُ 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 هطالعات هیذاًی ًگارًذُ: هٌثع 

ٙیت ٔشاوض اٚلبت ثٝ ٘مؾ ٘یشٚی ا٘تِبٔی دس ایزبد أ( دسكذ  51) فشاٚا٘ی  164اص ثیٗ پبػخٍٛیبٖ 

دسكذ ٘مؾ ٘یشٚی ا٘تِبٔی سا دس ایزبد أٙیت تبحیش  7فشاغت ص٘بٖ تبحیش ثؼیبس صیبدی لبئُ ثٛدٜ ٚ تٟٙب 

ثؼیبس وٕی دا٘ؼتٝ وٝ دس ایٗ ٔیبٖ ٔی تٛاٖ ثٝ إٞیت ٘یشٚی ا٘تِبٔی دس ایزبد ِ٘ٓ ٚ أٙیت ص٘بٖ دس 

 . ثشای ایٗ لـش ٟٔٓ لبئُ ؿذ  اػتفبدٜ اص ٔشاوض اٚلبت فشاغت پی ثشد ٚ ٘مؾ ثؼیبس حؼبػی

 ساعات اهي جْت هزاجعِ تِ هزاکش گزدضگزي سًاى  – 6
 ساعات اهي جْت هزاجعِ تِ هزاکش فزٌّگی سًاى(  6)جذٍل ضوارُ 

ػبٓبت أٗ رٟت ٔشارٔٝ ثٝ 

 ٔشاوض فشٍٞٙی ص٘بٖ

 دسكذ فشاٚا٘ی

 14 41 ( 8 – 10) كجح 

 36 141 ( 10 – 12) ُٟش 

 26 82 ( 2 – 4) ُٟش 

 6 19 ( 4 – 6) ٓلش 

 18 58 ( 6 – 8) ٓلش 

 100 321 : رْٕ وُ 

٘مؾ ٘یشٚی ا٘تِبٔی دس 

 ایزبد أٙیت

 دسكذ فشاٚا٘ی

 51 164 ثؼیبص صیبد

 22 70 صیبد

 4 34 ٔتٛػي

 16 41 وٓ

 7 21 ثؼیبس وٓ

 100 321 :رْٕ وُ           
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هطالعات هیذاًی ًگارًذُ: هٌثع   

ٔی ثبؿذ وٝ ( ُٟش  12تب  10) اص ثیٗ ػبٓبت أٗ تشدد دس ٔشاوض اٚلبت فشاغت ثٟتشیٗ ػبٓت ثیٗ 

شیٗ صٔبٖ دس ایٗ ػبٓت پشتشددت. سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت ( دسكذ  36)  141داسای فشاٚا٘ی 

ٓلش اص ِ٘ش پبػخٍٛیبٖ  6تب  4ٓجٛس ٚ ٔشٚس ٔی ثبؿذ ٚ اص أٙیت ثیـتشی ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ ػبٓت 

٘بأٗ تشیٗ صٔبٖ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد وٝ دس ایٗ صٔبٖ ص٘بٖ اص أٙیت وٕتشی ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ ثٝ ًٛس 

 .وبُٔ دس رذَٚ ٚ ٕ٘ٛداس ٔشثًٛٝ ثٝ ٕ٘بیؾ دس آٔذٜ اػت 
 

 طی اس ًتایج تحقیق یافتِ ّاي استٌثا - 6

 تحلیل ّاي دٍ هتغیزُ (  1-6

دس تحّیُ ٞبی دٚ ٔتغیشٜ احشثخـی ٚ ساثٌٝ ّٓی ٚ ِّٔٔٛی ٟٔوٓ اػوت ٚ ٕٔٔوٛال ٔوی توٛاٖ ثویٗ           

اٌش ساثٌوٝ ثذػوت آٔوذٜ اص    . ٔتغیشٞب ساثٌٝ ػٙزی وشدٜ ٚ رٟت ٚ ؿذت ساثٌٝ دٚ ٔتغیش سا ٘ـبٖ داد 

ٓ ثب یىذیٍش داس٘ذ ٚ اٌش ٔخجت ثبؿذ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ّ٘ٛ ٔٙفی ثبؿذ ٔتغیشٞب ساثٌٝ غیش ٔؼتمی

وٝ  سفتٝثىبس ثشدٜ  1 دس ایٗ پظٚٞؾ هشیت ٕٞجؼتٍی ستجٝ ای اػپیشٔٗ. ٔتغیشٞب ثب یىذیٍش ٔی ثبؿذ 

ٚ ػوپغ ثوب اػوتفبدٜ اص هوشیت تٔیویٗ ٕٞجؼوتٍی       . اص ٔمیبع داد ٜ ٞبی ستجٝ ای اػتفبدٜ ؿذٜ اػت 

 . ٌمٝ ػٙزیذٜ ٔی ؿٛد پشاوٙذٌی ٔـتشن ثیٗ دٚ ٔٙ

شا٘ٝ ووبسثشی  ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی ثیٗ تٔذاد ٔشاوض اٚلبت فشاغت ٚ رٕٔیت ٚ ٔیضاٖ ػ(  3)رذَٚ ؿٕبسٜ 

   . ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت  6ٚ  5فشٍٞٙی ثشای دٚ ٌٔٙمٝ  ٞبی

 

 فز ٌّگی زاکشه ّوثستگی تیي تعذاد خذهات ضْزي ٍ جوعیت سًاى ٍ هیشاى سزاًِ کارتزي ّاي(  3) جذٍل ضوارُ 

 

 

 

 

 

 

 دادُ ّاي هیذاًی ٍ هطالعات ٍ هحاسثات ًگارًذُ: هأخذ 

آٔذٜ اػت ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ (   3) ؿٕبسٜ ٘تبیذ یبفتٝ ٞبی دٚ ٔتغیشٜ ٚ چٙذ ٔتغیشٜ دس رذَٚ     

 پبػخ ساثٌٝ ٞب  ٔخجت ؿذٜ اػت ٕٞجؼتٍی ٚرٛد داسد ٞش چٙذ ایٗ ٘تبیذ ٞٙٛص ثب یه فبكّٝ داس٘ذ دس 

 

1- Spearman Rank – Order Correlation 

 

2 

D 
 

 

D 

رتثِ 

 سزاًِ

هیشاى 

 سزاًِ ّا

تعذاد 

 هزاکش

رتثِ 

 جوعیتی

تعذاد 

 جوعیت

 هٌطقِ

 ضْزي

1 1- 2 49/10 65 1 72136 5 

1 1 1 54/11 49 2 52805 6 
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ٓیٗ حبَ ٔی تٛاٖ ٌفت ایٗ ٔٙبًك دس وبسثشی ٞبی فوبٞبی فشٍٞٙی ٞٙٛص تٛػٔٝ ٘یبفتٝ ٚ ثبیذ ثب 

ثش٘بٔٝ سیضیٟبی وبسآٔذ ٚ لبثُ ارشا ثٝ پیؾ ثیٙی وبسثشی ٞبی اٚلبت فشاغت ٔٛسد ٘یبص ص٘بٖ ثب تٛرٝ ثٝ 

اػتب٘ذاسدٞبی ٔٛس ِضْٚ الذاْ ٕ٘ٛد ٚ ثب اص ثیٗ ثشدٖ وٕجٛدٞب ، ػجت ایزبد پبیذاسی ٚ تٛػٔٝ ٞش چٝ 

 .ثیـتش ایٗ ٔٙبًك دس آیٙذٜ ٌشدد 

 Tتحّیُ آصٖٔٛ (  6 -2

 

 (هتغیزّاي اسوی )  tًتایج آسهَى :   4جذٍل ضوارُ

   

 سطح هعٌاداري tضزیة  هتغیز ردیف

 581/0 152/3 عولکزد پلیس 1

 161/0 851/2 اهٌیت هزاکش فزٌّگی 2

 002/0 53/0 حوایت اجتواعی 3

 013/0 49/2 طزاحی هزاکش فزٌّگی 4

 004/0 403/1 حجاب سًاى 5

 

 هطالعات هیذاًی ًگارًذُ: هٌثع 

دس خلٛف ٔتغیشٞبی ثىبس سفتٝ دس پضٚٞؾ چٙیٗ ٘تیزٝ ٌشفتٝ ٔی ؿٛد وٝ ثیٗ  tٖٔٛ اص ٘تبیذ آص

ٔتغیشٞبی ّٕٓىشد پّیغ دس ٔٛسد أٙیت ص٘بٖ دسفوبٞبی فشٍٞٙی ، ًشاحی فوبٞبی فشٍٞٙی دس 

ثب احؼبع أٙیت ص٘بٖ دس اػتفبدٜ اص ٔشاوض ٔٛسد ِ٘ش ساثٌٝ   ػٌح ؿٟش اكفٟبٖ ٚ أٙیت ٔشاوض

ی دٚ ٔتغیش أٙیت التلبدی ٚ حٕبیت ارتٕبٓی ص٘بٖ اص اًشافیبٖ ساثٌٝ ٔٔٙبداسی ٔٔٙبداسی داس٘ذ ِٚ

 . ٚرٛد ٘ذاسد 
 

 (  خالصِ تجشیِ ٍ تحلیل عَاهل داخلی ٍ خارجی ) هذل استزاتژیک (  2-6

ایٗ ٔذَ ثب اػتفبدٜ اص رذَٚ ٞبی خالكٝ تزضیٝ ٚ تحّیُ ٓٛأُ خبسری ٚ داخّی ٚ تشویت آٟ٘ب      

دس رذَٚ خالكٝ تزضیٝ ٚ تحّیُ ٓٛأُ . ٕتشیٗ ٓٛأُ دس ٔذَ اػتشاتظیه ٔی ثبؿذ ، ثٝ ٓٙٛاٖ ٟٔ

اػتشاتظیه ، ثش٘بٔٝ سیضی ٓبُٔ ٟٕٔی ثٛدٜ وٝ تلٕیٓ ٌیشی ٞبی اػتشاتظیه سا ٔی تٛاٖ اص ًشیك آٖ 

اثتذا دس ػتٖٛ ٓٛأُ اػتشاتظیه ٟٕٔتشیٗ ٓٛأُ خبسری ٚ داخّی وٝ داسای ٚصٖ . اتخبر ٕ٘ٛد 

٘ذ آٚسدٜ ؿذٜ ٚ پغ اص آٖ ٚصٟ٘ب ٚ ستجٝ ٞبی آٟ٘ب ٔـخق ٚ ػپغ ؿیٜٛ ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی ثیـتشی ثٛد

 .إٓبَ ؿذٜ ثشای آٟ٘ب وٝ ٔذ ِ٘ش لشاس ٔی ٌیشد 
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ؿبخق ثیـوتشیٗ تٔوذاد سا داؿوتٝ ، ووٝ الوذأبت       6دس ایٗ خلٛف ثش٘بٔٝ سیضی وٛتبٜ ٔذت ثب      

ٔزّٕٛ أتیبص ٚص٘ی ٓٛأوُ اػوتشاتظیه    .ػشیٔی سا دس ثخؾ تٟذیذٞب ٚ هٔف ٞب هشٚسی ٔی ًّجذ 

سا ٘ـبٖ ٔی ٜ وٝ ثیبٍ٘ش ٚهٔیت ثبالتش اص حذٔتٛػي ٔشاوض اٚلبت فشاغت سا دس ٔٛارٟوٝ   5/6٘یض ٓذد 

 .   ثب ٓٛأُ داخّی ٚ خبسری اػت 
 سًاى فزٌّگیخالصِ تجشیِ ٍ تحلیل عَاهل استزاتژیک در هزاکش  (5 )جذٍل ضوارُ 

 

 
 ٌٔبِٔبت ٔیذا٘ی ٍ٘بس٘ذٜ: ٔٙجْ 

 

 عَاهل استزاتژیک

 

 ٍسى

 

 ثِرت

 

 اهتیاس ٍسًی 

 تزًاهِ ریشي 

کَتاُ 

 هذت

هیاى 

 هذت

تلٌذ 

 هذت

 فشكت ٞب

ثٝ ٓٙٛاٖ ٔىبٖ ٞبی ٌزساٖ  فوبٞب ٔشوضیت لشاس ٌشفتٗ ایٗ. 1

 اٚلبت فشاغت ص٘بٖ 

  فشٍٞٙیتٛاٖ ثبال رٟت ٌؼتشؽ فوبٞبی . 2

فوبٞبی ٕٞزٛاسی ٔشاوض ٘یشٚی ا٘تِبٔی دس ایزبد أٙیت .  3

 اٚلبت فشاغت ص٘بٖ
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 تٟذیذٞب

ثبال ثٛدٖ تشافیه ؿٟشی ٚ احشات سٚا٘ی آٖ دس ٓذْ ٔشارٔٝ . 1

 ص٘بٖ ثٝ ایٗ ٔشاوض

 فوبٞبیفشػٛدٌی ثٙبٞبی ثٔوی اص ایٗ ٔشاوض ثٝ خلٛف . 2

 تبسیخی ٚ ٔزٞجی

ٞضیٙٝ ٞبی ثبالی ثٔوی اص ایٗ ٔشاوض ) ٘ذاؿتٗ أٙیت ٔبِی . 3
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 لٛت ٞب

اٚلبت فشاغت ص٘بٖ ثب ّ٘ٛ رٙغ ٚ  فوبٞبی ػٙخیت داؿتٗ. 1

 ػٗ آٟ٘ب  

داؿتٗ فٔبِیت ٞبی ٔختّف ٚ ٔتّٙٛ ایٗ ٔشاوض ٚ تأحیش صیبد . 2

 آٖ دس پش وشدٖ اٚلبت فشاغت ص٘بٖ

ی رذیذ ٚ ٔتٙبػت ثب اػتب٘ذاسد دس ایٗ اٍِٛی ًشاحی ٞب. 3
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 هٔف ٞب

 تٕشوض ایٗ ٔشاوض دس ثٔوی ٘مبى ٚ ٓذْ پشاوٙذٌی آٟ٘ب . 1

 ٘جٛدٖ ٘یشٚی ٔبٞش ٚ آٔٛصؽ دیذٜ صٖ دس ٔشاوض فشاغتی. 2

 ٘ذاؿتٗ پبسویًٙ ٚ ایزبد ٔـىُ دس ایٗ خلٛف. 3
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 جوع تٌذي ٍ ًتیجِ گیزي  - 7

ٞش ّ٘ٛ تحمیك ٚ پظٚٞؾ ثٝ للذ سػیذٖ ثٝ ٘تبیذ دس چٟبسچٛة اٞذاف خٛد ا٘زبْ ٔی ٌشدد ٚ ٘تبیذ 

ش پشثبس ٘جبؿذ تٕبْ وبس تحمیك سا اص اسصؽ ٔی ثٝ دػت آٔذٜ حٕشٜ اكّی آٖ پظٚٞؾ ٔی ثبؿذ وٝ اٌ

ثشسػی یبفتٝ ٞبی حبكُ . ا٘ذاصد حتی اٌش دس آٖ اص سٚؽ ٞبی ٔختّف آٔبسی ٘یض اػتفبدٜ ؿذٜ ثبؿذ 

 .  ؿذٜ اػتثذاٖ پشداختٝ  یسا ثش ٔب سٚؿٗ ٔی ػبصد وٝ دس ایٗ ٔجحج تب حذ یاص ایٗ پظٚٞؾ ٔؼبئّ

ٚ پبیذاسی ِ٘ٓ ارتٕبٓی اػت ٚ ثٝ ٕٞیٗ ِحبٍ اًالّ اص  تبٔیٗ أٙیت ارتٕبٓی اص الصٔٝ ٞبی حجبت

ثشخی اص ٘تبیذ تٛكیفی ایٗ . ٔیضاٖ احؼبع أٙیت ارتٕبٓی ٔٛهٛٓی ٟٔٓ ٚ دس خٛس تٛرٝ اػت 

 : پظٚٞؾ ثٝ لشاس صیش اػت 

٘تبیذ تٛكیفی ٔتغیش ٚاثؼتٝ تحمیك ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔیضاٖ احؼبع أٙیت ثب٘ٛاٖ ؿٟش اكفٟبٖ دس  -

 . فوبٞبی فشٍٞٙی دس حذ ٔتٛػي ثٝ ثبال اػت  اػتفبدٜ اص

ٟٕٔتشیٗ پیـٟٙبدات اسائٝ ؿذٜ اص ػٛی ص٘بٖ ثشای افضایؾ احؼبع أٙیت ارتٕبٓی دس اػتفبدٜ  -

 :فوبٞبی فشٍٞٙی ثٝ تشتیت فشاٚا٘ی ٓجبست ثٛد٘ذ اص 

( دسكذ  6/26) ، فشًٞٙ ػبصی (   دسكذ  2/29)  سٓبیت پٛؿؾ ٚ آسایؾ ٔٙبػت اص ػٛی ص٘بٖ 

) ، افضایؾ ٌـت ٘یشٚی ا٘تِبٔی (  دسكذ  2/19) ثشخٛسد رذی پّیغ ثب ٓٛأُ ٘بأٙی ص٘بٖ 

دسكذ  8/9) ، افضایؾ ٘یشٚی ٌـت پّیغ صٖ رٟت ثبالثشدٖ هشیت أٙیتی ثشای ثب٘ٛاٖ ( دسكذ 2/11

 (  1/ 7) ٚ سٚؿٙبیی وٛچٝ ٞب ( دسكذ  3/8)، افضایؾ ٚػبیُ ٘مّیٝ ٚیظٜ ص٘بٖ (  

احؼبع أٙیت ) ٚ اػتٙجبًی ٚ استجبى ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ثب ٔتغیش ٚاثؼتٝ پظٚٞؾ  دس ٔجبحج تجییٙی

تبحیش ٔتغیشٞبی صیش ثش ٔتغیش ٚاثؼتٝ ٔٔٙی داس ثذػت آٔذٜ ( ص٘بٖ ؿٟش اكفٟبٖ اص ٔشاوض اٚلبت فشاغت 

 . اػت 

یٔٙی ایٗ . ثذػت آٔذٜ اػت      R2;  151/0ًشاحی ؿٟشی دس خلٛف فوبٞبی فشٍٞٙی وٝ   -

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس تحّیُ ِ٘شی ٘یض اؿبسٜ . ٚاسیب٘غ ٔتغیش ٚاثؼتٝ پظٚٞؾ سا تجییٗ ٔی وٙذ  151/0 ٔتغیش

ؿذٜ اػت ًشاحی اكِٛی فوبٞبی فشٍٞٙی ٔی تٛا٘ذ ٓبُٔ ٟٕٔی دس افضایؾ أٙیت ص٘بٖ رٟت 

 . اػتفبدٜ اص فوبٞبی فشٍٞٙی ٔحؼٛة ٌشدد 

ٚاسیب٘غ ٔتغیش  084/0ـبٖ ٔی دٞذ ثٝ دػت آٔذٜ وٝ ٘ R;  084/0ٍ٘شؽ ثٝ ّٕٓىشد پّیغ وٝ  -

ٚاثؼتٝ ثٝ ٚػیّٝ ایٗ ٔتغیش تجییٗ ٔی ؿٛد ٚ ثیٗ ٔیضاٖ احؼبع أٙیت ارتٕبٓی دس اػتفبدٜ اص فوبٞبی 

 . فشٍٞٙی ثب ّٕٓىشد پّیغ ساثٌٝ ٔٔٙبداسی ٚرٛد داؿتٝ اػت 
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ویفی چٝ ثٝ ِحبٍ وٕی ٚ  فوبٞبی فشٍٞٙیثب تٛرٝ ثٝ رٕٔیت ص٘بٖ دس ٞش دٚ ٌٔٙمٝ ثٔوی اص  -

 . تىبفٛی ٘یبص ص٘بٖ سا ٕ٘ی وٙذ 

ٚ خذٔبت دٞی ثؼیبس  ٔشاوض فشٍٞٙیص٘بٖ ٔٙبًك ٔٛسد پظٚٞؾ اص ٚهٔیت ّٕٓىشد وبسثشیٟبی  -

ثٝ ًٛسی . سهبیت داؿتٝ  ِٚی اص ِ٘ش ػشا٘ٝ ٚ ٔیضاٖ ػٌٛح دس ٚهٔیت ٘بٌّٔٛثی لشاس ٌشفتٝ اػت 

وبسثشی دس ثخؾ ٞبی ٔختّف ٌّٔٛة ٕ٘ی وٝ ثب تٛرٝ ثٝ تٔذاد ٘فشات ص٘بٖ دس ٞش ٌٔٙمٝ ایٗ تٔذاد 

ثبؿذ ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ثبیؼتی ثش٘بٔٝ ٞبی دلیك ٚ ٔذٚ٘ی سا رٟت احذاث ػبختٕبٖ ٞبی رذیذ دس ایٗ 

 .  خلٛف ٕ٘بیٙذ 

ؿٟشی دس ٔشحّٝ تٟیٝ ، دچبس  فشٍٞٙی فوبٞبیًشح ٞبی تٛػٔٝ ؿٟشی دس خلٛف ِ٘بْ وبسثشی  –

تأحیش ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت پیؾ ثیٙی ٘ـذٜ ٚ ا٘ٛاّ فـبسٞبی  ٘ٛٓی غیشٚالْ ثیٙی ٚ دس ٔشحّٝ ارشا تحت

 .وٝ تٕیذات الصْ ٔؼئِٛیٗ دس ایٗ خلٛف لبثُ ارشاػت . ٔختّف لشاس ٔی ٌیشد 

تزشثٝ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟش اكفٟبٖ ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٕٞیـٝ اص سٚ٘ذ ًشح ٞبی تٛػٔٝ  –

مت ٔب٘ذٜ ا٘ذ ٚ ثٝ دالیُ ٔختّفی ٘تٛا٘ؼتٝ ٓ ٞبی اساهی فشٍٞٙیؿٟشی ثٝ خلٛف دس أش وبسثشی 

ٞبیی ٔب٘ٙذ فشٍٞٙی فوبپغ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ . ا٘ذ خالء ٔٛرٛد سا دس ٔٛسد ایٗ وبسثشی ٞب رجشاٖ ٕ٘بیٙذ 

 . اص حذ اػتب٘ذاسد ٓمت ٔب٘ذٜ ٚ دس ایٗ صٔیٙٝ ثبیؼتی چبسٜ رٛیی ٕ٘ٛد ...ٚ ٚسصؿی ٚ 

ٞش دٚ ٌٔٙمٝ ؿبُٔ وتبثخب٘ٝ ، فشٍٞٙؼشا ٚ خب٘ٝ دس  ثب ثشسػی ػٌٛح ٚ ػشا٘ٝ وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی -

 . فشًٞٙ ثب وٕجٛد ٔٛارٝ اػت 

ثٝ دِیُ إٞیت أٙیت ص٘بٖ دس ٘حٜٛ ٌزساٖ اٚلبت فشاغتـبٖ ٚ ٘مؾ ٘یشٚٞبی ا٘تِبٔی ٚ وال٘تشی ٞب   -

 . ثؼیبس حبئض إٞیت ثٛدٜ ٚ اػتمشاس ایٗ وبسثشی ثب وٕجٛد ثؼیبس ؿذیذ ٔٛارٝ اػت 

 

  ار ٍ پیطٌْادّاارائِ راّک  - 8

اكٛال پیـٟٙبد دادٖ دس ٞش ٔٛسدی ثب ٌٔبِٔٝ وبفی ٌٔٙمٝ ٚ سٓبیت رٛا٘ت أش اص ِ٘ش اػتب٘ذاسدٞب ،     

پظٚٞـٍش ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ٔٛهّٛ الذاْ ثٝ اسائٝ . تمبهب ، ُشفیت ٚ غیشٜ ٔی تٛا٘ذ ٌّٔٛة ٚالْ ؿٛد 

 . چٙذ پیـٟٙبد ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ دس صیش ثذاٖ پشداختٝ ٔی ؿٛد 

یىی اص ٓٛأُ ٟٔٓ ٚ ٔؤحش دس ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشی اساهی ؿٟشی ، ٔالحِبت سفبٜ ٕٓٛٔی اػت  – 1

ٓٛأُ تٔییٗ وٙٙذٜ سفبٜ ٕٓٛٔی ٔب٘ٙذ تٙذسػتی ، ایٕٙی ، آػبیؾ ، أٙیت ثبیذ ٔذِ٘ش ثبؿذ ػبصٌبسی . 

تی ثیـتش ٔٛسد ، أٙیت ، دِپزیش ثٛدٖ ٔحیي ؿٟشی ثشای وبس ٚ ص٘ذٌی ، ثبیذ دس ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی آ

تٛرٝ لشاس ٌیشد ٚ دس ٔىبٖ ٌضیٙی فٔبِیت ٞبی ٔختّف ٚ تٛصیْ خٕبت ٚ وبسثشی ٞب ٓذاِت ثشلشاس 

 . ثبؿذ 
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ثشسػی ٚ ٔحبػجٝ ٘یبصٞبی اهٌشاسی فشٍٞٙی ربٔٔٝ ٚ احذاث فشٍٞٙؼشا ثب تٛرٝ ثٝ رٕٔیت  – 3

بی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ایزبد ؿٟشٚ ثش٘بٔٝ سیضی ًجك اػتب٘ذاسدٞبی ؿٟشػبصی ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ خٛاػتٝ ٞ

 . ٔىبٖ ٞبی فشٍٞٙی ارتٕبٓی وٝ ثبٓج ٌؼتشؽ سٚاثي ارتٕبٓی ٔی ؿٛد لبثُ إٞیت ٔی ثبؿذ 

ٔشاوض ؿٟش اكفٟبٖ اص خذٔبت  6ٚ  5ثش٘بٔٝ سیضی رٟت ثٟشٜ ٌیشی ص٘بٖ ثخـٟبی ٔختّف ٔٙبًك  – 4

بی ٕٞٝ الـبس ، ٚ افضایؾ لبثّیت پبػخٍٛیی ّٕٓىشدٞبی اكّی ٔٙبًك ثٝ ٘یبص ٞ ص٘بٖ فشٍٞٙی

 . ارتٕبٓی ٚ ٌشٜٚ ٞبی ػٙی ص٘بٖ ثؼیبس ٟٔٓ ٔی ثبؿذ 

، رٌّٛیشی اص تذاخُ وبسثشی ٞبی ٘بػبصٌبس ، حفَ تٙبػت دس تٛػٔٝ  فوبٞبتٛصیْ ٔتٔبدَ  – 6

ٕٓٛدی ٚ افمی ، حفَ تٙبػت ثیٗ ص٘بٖ ٚ فوب ، تذٚیٗ ٔٔیبسٞب ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ٔٙبػت ثشای وبسثشی 

 ٞب 

ٚ سفبٞی ثیـتش ٔب٘ٙذ ػبِٗ ٞبی ػیٕٙب ٚ تئبتش ، ٕ٘بیـٍبٜ ٚ ػبیش  فشٍٞٙی فوبٞبیایزبد ٚ تٛػٔٝ  - 7

  6ٚ  5خذٔبت فشاغتی دیٍش دس ٔٙبًك 

اختلبف ثٛدرٝ ٚ آتجبسات ثیـتش رٟت وبسثشی اساهی اٚلبت فشاغت ٔی تٛا٘ذ دس ٌّٔٛثیت  – 9

 .صیبدی داؿتٝ ثبؿذ  ثخـیذٖ ثٝ ایٗ ثخؾ ٚ اٍ٘یضٜ اٚلبت فشاغت ص٘بٖ تأحیش ٔؼتمیٓ ٚ ثؼیبس

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اؿبسٜ ؿذ ثخؾ ٕٓذٜ ای اص ص٘بٖ ثشای سفتٗ ثٝ ٔشاوض اٚلبت فشاغت  اص اتٛثٛع  – 10

ٞبی ؿشوت ٚاحذ اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ ِزا ٔؼبئّی اص رّٕٝ ٔٙبػت ثٛدٖ فبكّٝ ایؼتٍبٟٞب اص ٕٞذیٍش ، 

سػب٘ی ثٟیٙٝ دس ػبٓبت ؿت  سٚؿٙبیی ایؼتٍبٟٞب دس ؿت ، تِٙیٓ صٔبٖ سػیذٖ اتٛثٛع ٞب ٚ خذٔبت

 . ثبیذ تٛػي ػبصٔبٟ٘بی ریشثي ٔذ ِ٘ش لشاس ٌیشد 

دس ٔٛسد ًشاحی ؿٟشی ٚ الذأبت الصْ وٝ تٛػي ؿٟشداسی ٞب ثبیذ ا٘زبْ ٌیشد چٙذ ٘ىتٝ لبثُ  –11

تٛرٝ ثیـتش ثٝ أٙیت ص٘بٖ ٚ ٔـبسوت آٟ٘ب دس ثش٘بٔٝ سیضی ٞب ٚ : ثیبٖ اػت وٝ اٞٓ آٟ٘ب ٓجبستٙذ اص 

ت ؿٟشی ، ِ٘بست ثیـتش ثٝ وبس ػبصٔبٟ٘بی صیش ٔزٕٛٓٝ وٝ ُٚیف خذٔت سػب٘ی ثٝ ثب٘ٛاٖ ٔذیشی

ایزبد فوبٞبی ػجض ٔٙبػت ٚ لبثُ اػتفبدٜ رٟت تبٔیٗ آسأؾ ص٘بٖ ، : ٔحتشْ سا داؿتٝ اص لجیُ 

 ... سػیذٌی ثٝ ٚهٔیت سٚؿٙبیی ٔٔبثش ، ایؼتٍبٟٞبی ٔتشٚ ، پّٟبی ٓبثش پیبدٜ ، صیشٌزسٞب ٚ 

ٚهْ لٛا٘یٗ ٚ : حٛصٜ لبٖ٘ٛ ٚ پّیغ پیـٟٙبد ٔی ؿٛد ٔٛاسد صیش ٔٛسد تٛرٝ الصْ لشاس ٌیشد  دس - 12

ٔزبصاتٟبی رذی ثشای ٓبٔالٖ ایزبد ٘بأٙی دس ربٔٔٝ ، ثشخٛسد ٘یشٚی ا٘تِبٔی ثب ٔضاحٕیٗ خیبثب٘ی ، 

 افضایؾ ٚ لبثُ دػتشع ثٛدٖ ٌـت ٞبی ٚیظٜ ٔحالت رشْ خیض ٚ پش سفت ٚ آٔذ ٔب٘ٙذ ٔىبٟ٘بی

تزبسی ٚ تفشیحی ، ٘لت تبثّٛٞب ٚ پالوبسدٞبی آٔٛصؿی ٚ یب ٞـذاسدٞٙذٜ دس ٔىبٟ٘بی ٕٓٛٔی ، 

تٛرٝ ثیـتش ثٝ ٔىبٖ ٞبی پش تشدد ثب٘ٛاٖ خلٛكب ٔشاوض اٚلبت فشاغت آٓ اص فوبٞبی ػجض ؿٟشی ، 

 ... ػبِٗ ٞبی ٚسصؿی ، ٔشاوض فشٍٞٙی ٚ ٔزٞجی ٚ 
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 ّیغ صٖ رٟت ایزبد آسأؾ ٞش چٝ ثیـتش ثب٘ٛاٖ ٔحتشْ   تٛرٝ ثیـتش ثٝ اػتخذاْ ٚ  ٘یشٚٞبی ٌـتی پ

ایزبد ٚ تٛػٔٝ فوبٞبی تفشیحی ٚ سفبٞی ثیـتش ٔب٘ٙذ ػبِٗ ٞبی ػیٕٙب ٚ تئبتش ، ٕ٘بیـٍبٜ ٚ ػبیش 

 ٍٞٙی ، ٚسصؿی ٚخذٔبت فش
 هٌاتع - 10

ٔـٟذ ، ربٔٔٝ ؿٙبػی  ؛ ػٙزؾ احؼبع أٙیت ص٘بٖ ٔجتٙی ثش ٓٛأُ رٙذ ثٔذی دس ؿٟش(  1389) ، ٌٓبء   أیٙی> 1= 

 .٘ـش ٘ی : وبسثشدی ، ؿٕبسٜ دْٚ ، تٟشاٖ 

؛ ثشسػی أٙیت ٔحیٌی دس پبسن ٞبی ٌٔٙمٝ ای ثٝ ٓٙٛاٖ ثخـی اص فوبٞبی ؿٟشی اص ( 1389)إِبػی فش ، ٘یٙب > 2=

 . 25ٔزّٝ ٔذیشیت ؿٟشی ، ؿٕبسٜ  : دیذٌبٜ ص٘بٖ ، تٟشاٖ 

ا٘تـبسات دا٘ـىذٜ ّْٓٛ ارتٕبٓی : ساٖ اٚلبت فشاغت ایشا٘یبٖ ، تٟشاٖ ؛ ثشسػی ٘حٜٛ ٌز(  1353)ثبدأپٛس ، صٞشا > 3=

 . دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ 

 .ا٘تـبسات ػٕت ، چبح اَٚ : ؛ رغشافیبی وبسثشدی ٚ آٔبیؾ ػشصٔیٗ ، تٟشاٖ ( 1384) ػشٚس ، سحیٓ > 4=

اسیٟب ، ًشح ٚ پشٚطٜ ؛ ؿٟشداسیٟب ٚ اٚلبت فشاغت ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ الذأبت ؿٟشد(  1378)ػٔیذی سهٛا٘ی ، ٘ٛیذ > 5=

 . ؿٟشداسی 

 . ا٘تـبسات ٘ی ، چبح اَٚ : ؛ ثش٘بٔٝ سیضی اساهی ؿٟشی ٚ ٌٔٙمٝ ای ، تٟشاٖ (  1378)ػیف اِذیٙی ، فشا٘ه > 6=

، ( ػیؼتٕٟب ٚ ٔذِٟب ) ؛ ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشی اساهی (  1381)ٓؼٍشی ، ّٓی ، ساصا٘ی ، اػذ ٚ سخـب٘ی ، پذساْ > 7=

 . ٛ ّٓٓ ، چبح اَٚا٘تـبسات ٘: ٕٞذاٖ 

٘ـشیٝ رؼتبسٞبی : ؛ تحَٛ دس ٔفْٟٛ ٚ پبسادایٓ ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشی صٔیٗ ، تٟشاٖ (  1385)وٛوجی ، افـیٗ > 8=

 .ؿٟشػبصی ، ؿٕبسٜ پب٘ضدٞٓ ٚ ؿب٘ضدٞٓ 

ٔٛسدی ٕ٘ٛ٘ٝ ) ضی اًالٓبت ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشی اساهی ؿٟشی   ؛ تأحیش تىِٙٛٛ(  1386)ٔختبسی ّٔه آثبدی ، سهب > 9=

 .، سػبِٝ دوتشی ، ؿٟشیٛس ( تفشیحی دس ؿٟش اكفٟبٖ  –وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی 

 أبْ أذاد وٕیتٝ پٛؿؾ تحت ٜ ٞبی خب٘ٛاد ارتٕبٓی – فوبٞبی فشٍٞٙی ٚهٔیت؛ (  1384. ) ػٔیذ  ٔٔیذفش،> 10=

 ، تٟشاٖ( سٜ ) خٕیٙی  أبْ أذاد وٕیتٝ فشٍٞٙی أٛس ، ٔٔبٚ٘ت“( سٜ ) خٕیٙی 

؛ تذٚیٗ ػشا٘ٝ ٞبی وبسثشی خذٔبت ؿٟشی ، دفتش ثش٘بٔٝ سیضی ٕٓشا٘ی ٚصاست (  1381)ػبٖ ٔـبٚس ٚیؼتب ٟٔٙذ> 11=

 . وـٛس ، ا٘تـبسات ػبصٔبٖ ؿٟشداسی ٞبی وـٛس 

 ِ٘ٓ دس فوبٞبی ارتٕبٓی ، تٟشاٖ ، ا٘تـبسات ویٟبٖ؛ (  1387)  ٔیشصٔب٘ی ، ٔحٕذسهب> 12=

 ارتٕبٓی آ٘بٖ، تٟشاٖ ، ٘ـش ٘ی ٞبی آػیت ٚ خب٘ٛاس ػشپشػت ص٘بٖ؛ أٙیت (  1386. ) ٘شیٕب٘ی ، ٘فیؼٝ >13=

ؿٕبسٜ  ص٘بٖ، ؛ دس آٔذی ثش وبسثشی اساهی ؿٟشٞب ، فلُ ٘بٔٝ ؿٛسای فشٍٞٙی ارتٕبٓی( 1385) ٘ٔیٕی ، سهب > 14=

34 
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