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 چکیسُ

 ضٚیىطزٞبی تٕبٔی تٛا٘ؿت ،1987 زض تٛؾقٝ ٚ ظیؿت ٔحیظ خٟب٘ی وٕیؿیٖٛ اظ ٌعاضـ پؽ وٝ اؾت ٔفٟٛٔی پبیساض تٛؾقٝ

 ٔحیظ خٟب٘ی وٕیؿیٖٛ تقطیف ثٙبثط قٛز. تجسیُ خٛأـ تٛؾقٝ زض غبِت ٌفتٕبٖ ٚ ثٝ ظزٜ وٙبض ضا ثٛز٘س غبِت آٖ ظٔبٖ تب وٝ زیٍط

 زض آیٙسٜ ٞبی٘ؿُ تٛا٘بییزض  اقىبَ ایدبز ثسٖٚ ضا فقّی ٘ؿُ ٘یبظٞبی وٝ ای اؾتتٛؾقٝ تٛؾقٝ پبیساض، تٛؾقٝ، ٚ ظیؿت

 ایفب ّٔی تٛؾقٝ زض اؾبؾی ّٔی ٘مف فقبِیت ٚ ٘ؾبْ لبفسٜ فٙٛاٖ ثٝ ضٚؾتبیی ٞبیحٛظٜ. ٕ٘بیسٔی تأٔیٗ ذٛز احتیبخبت ثطآٚضزٖ

 ٚ اؾت ؾطظٔیٗ ٘ؾبْ زٞٙسٜ فٙٛاٖ ظیط ٘ؾبْ تكىیُ ثٝ پبیساضی ٘ؾبْ ضٚؾتبیی ٌطٚ زض پبیساض ؾطظٔیٗ تٛؾقٝ ظیطا وٙٙس؛ٔی

 پیكطفت خطیبٖ زض اٌط ٚ ثبقس زاقتٝ ٚ ّٔی ایتٛؾقٝ ٔٙغمٝ زض ٔؤثطی ٘مف تٛا٘سٔی ٔرتّف اثقبز ضٚؾتبیی زض فضبٞبی پبیساضی

 ٟ٘بیت، زض ٚ قٟطی ٔٙبعك ٞبی ضٚؾتبیی؛ ثّىٝتٟٙب حٛظٜ ٘ٝ آٖ پیبٔسٞبی ٚ آثبض ایدبز قٛز، ایٚلفٝ تٛؾقٝ فضبٞبی ضٚؾتبیی ٚ

تٛؾقٝ پبیساض  ٚٔسیطیت ضاٞجطزی ضاثغٝ پػٚٞف حبضط ثب ٞسف ثطضؾی  .ٌطفت ذٛاٞس ثط زض ضا وّیبت ؾطظٔیٗ

ا٘دبْ قس. ضٚـ پػٚٞف اظ ِحبػ ٞسف وبضثطزی ٚ اظ ٘ؾط ضٚـ  ؾیطیه( ثرف ٔطوعی قٟطؾتبٖ)ٔغبِقٝ ٔٛضزی: ضٚؾتبیی

٘ؾطاٖ ٚ ٔترههبٖ ثرف ٔطوعی قٟطؾتبٖ ؾیطن ثٛز٘س وٝ ثٝ قیٜٛ  تحّیّی ثٛز. خبٔقٝ آٔبضی پػٚٞف نبحت -تٛنیفی

ٕٞجؿتٍی ٘كبٖ اؾتفبزٜ قس. ٘تبیح ضطیت  spssافعاض  ٞب اظ ٘طْ ٞب ا٘تربة قس٘س. ثطای تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٘فط اظ آٖ 47ٞسفٕٗ 

زاز ثیٗ ٔسیطیت ضاٞجطزی ٚ تٛؾقٝ پبیساض ضٚؾتبیی اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز زاضز. اظ ثیٗ فٛأُ ٔسیطیت ضاٞجطزی فبُٔ التهبزی 

 ثبقس. تطیٗ فبُٔ ٔی ٟٔٓ
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 ٔمسٔٝ

پبیساض  تٛؾقٝ ظیطا وٙٙس؛ٔی ایفب ّٔی تٛؾقٝ زض اؾبؾی ّٔی ٘مف فقبِیت ٚ ٘ؾبْ لبفسٜ فٙٛاٖ ثٝ ضٚؾتبیی ٞبیحٛظٜ

 فضبٞبی پبیساضی ٚ اؾت ؾطظٔیٗ ٘ؾبْ زٞٙسٜ  فٙٛاٖ ظیط ٘ؾبْ تكىیُ ثٝ پبیساضی ٘ؾبْ ضٚؾتبیی ٌطٚ زض ؾطظٔیٗ

 ٚ پیكطفت خطیبٖ زض اٌط ٚ ثبقس زاقتٝ ٚ ّٔی ایتٛؾقٝ ٔٙغمٝ زض ٔؤثطی ٘مف تٛا٘سٔی ٔرتّف اثقبز ضٚؾتبیی زض

 زض ٚ قٟطی ٔٙبعك ٞبی ضٚؾتبیی؛ ثّىٝتٟٙب حٛظٜ ٘ٝ آٖ پیبٔسٞبی ٚ آثبض ایدبز قٛز، ایٚلفٝ تٛؾقٝ فضبٞبی ضٚؾتبیی

وكبٚضظی  ٔرتّف، وكٛضٞبی ضٚؾتبیی ٘ٛاحی التهبزی زض ؾبذتبض .ٌطفت ذٛاٞس ثط زض ضا وّیبت ؾطظٔیٗ ٟ٘بیت،

التهبزی  تٟٙب اضوبٖ ٚ تطیٟٗٔٓ وكبٚضظی ٘یع تٛؾقٝ ٞبیثط٘بٔٝ اغّت زض ٚ آیسٔی قٕبض ثٝ ٔقیكت تأٔیٗ اؾبؾی ٔحٛض

 (.1397)ٔؿیجی ٚ ٕٞىبضاٖ، اؾت ضٚؾتبٞب

 ٘یطٚی ثطای ثٝ ذهٛل قغّی ٞبیفطنت ٚ التهبزی ثؿتطٞبی زض تٙٛؿ فمساٖ ؾبذتبضی ٚیػٌی چٙیٗ تطیٟٗٔٓ

 ٞبیٌصاضیؾیبؾت ٚ ثٝ ضٚؾتب ٍ٘طـ ٘ٛؿ اظ ٌطفتٝ٘كئت  ظیبزی حسٚز تب وٝ افعایف ضٚؾتبیی اؾت ثٝ ضٚ ا٘ؿب٘ی

 زاضز ز٘جبَ ثٝ ضا ٔؿبئُ ذبنی ضٚؾتبیی، ٘بحیٝ زض ٚ قبغّی التهبزی ؾبذتبض چٙیٗ .اؾت ضٚؾتب زضٚ٘ی فٛأُ ٚ زِٚتی

 ظٔبٖ زض لیٕت ٔحهَٛ ٞٛایی، ٘ٛؾبٖ آة ٚ ٔست وٛتبٜ ٘ٛؾب٘بت ٔمبثُ زض ا٘قغبف وٕتط ثٝ تٛأٖی ٞب آٖ خّٕٝ اظ وٝ

 ثبظاضٞبی ذبضخی، ٚخٛز ٚ ضٚؾتب اظ ذبضج ٔحیظ ثٝ ثطزاضاٖثٟطٜ ٔحهَٛ، ٚاثؿتٍی ثبظاضیبثی ٞبیٔحسٚزیت ثطزاقت،

 ٔٙبثـ ثجبتیٚ ثی ضٚؾتبیی التهبز پصیطیآؾیت ٔحیغی، یٝپب ٔٙبثـ ؾطٔبیٝ، ترطیت ثبظزٜ وبٞف پٟٙبٖ، ٚ آقىبض ثیىبضی

 اغّت. وطز اقبضٜ قٟطی ٔؿبئُ ٚ ٘كیٙیحبقیٝ ضٚؾتبیی، ضٚؾتبیی، ٟٔبخطت فطًٞٙ ٚ تضقیف التهبز زضآٔسی،

 یىی فٙٛاٖ ثٝ پبیساض تٛؾقٝ اٍِٛی چبضچٛة زض ؾبذتبضی ٚ چٙیٗ اثطات ٔٙفی وبٞف ضاؾتبی زض تٛؾقٝ پطزاظاٖ٘ؾطیٝ

)خٛاٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، وٙٙسٔی پیكٟٙبز ضا ٞبی التهبزیفقبِیت یٔتٙٛؿ ؾبظ تٛؾقٝ ضٚیىطز تطیٗ ضاٞجطزٞبیٟٔٓ اظ

1390.) 

ضیعی  قٛز. ثٙبثطایٗ وكٛضٞب ثبیس ثٟتطیٗ ثط٘بٔٝ أطٚظٜ لسضت وكٛضٞب ثط اؾبؼ ٘یطٚی ذالق ٚ وبضآٔس آٖ ؾٙدیسٜ ٔی

ی وٝ زضنسز زؾتیبثی ثٝ تٛؾقٝ ا ٞط خبٔقٝ(. 1396ٞبی ذٛز ا٘دبْ زٞٙس )خقفطی ٘یب ٚ ضاخی،  ضا ثطای ثٟتطیٗ ؾطٔبیٝ

ٞب فطنت زٞس تب تٛؾقٝ خبٔقٝ ذٛیف  قبَ افطاز خبٔقٝ ضا ثپصیطز ٚ ثٝ آٖپبیساض ٚ ٔٛفك اؾت، ٘بٌعیط ثبیس ٔكبضوت ف

یی وٝ ٞب ثط٘بٔٝثب  ظا زضٖٚی وكٛض ٔب، فمساٖ تٛؾقٝ ٞب ثط٘بٔٝ(. زض 1391ضا تحمك ثركس) ٔغیقی ٍِٙطٚزی ٚ قٕؿبیی، 

كٟٛز اؾت ثٝ ٔ ٔطزْ زض آٖ ٔكبضوت زاض٘س ٚ زِٚت تٟٙب ٘مف ٞسایتی ٚ تؿٟیُ ٌطی ضا ثطفٟسٜ ٌیطز، ثٝ ذٛثی

(. ٍ٘بٜ ثبال ثٝ 1391ٔحسٚز قسٜ اؾت )فٙبثؿتب٘ی،  ٞب ٘بٔٝ ثرفٞب ٚ  یٝاثالغٕٞیٗ ذبعط اٞساف تٛؾقٝ تٟٙب زض ثرف 

ٞبی زا٘ف، اعالفبت ٚ تدطثٝ ٚ ثٝ ذهٛل  پبییٗ ٚ تٛخٝ یه ؾٛیٝ ثٝ فّٓ ٚ فٙبٚضی ٚ چكٓ پٛقی اظ ٌٙدیٙٝ

ٞبی تٛؾقٝ ثٝ عٛض افٓ ٚ تٛؾقٝ ضٚؾتبیی ثٝ  ٕسٜ قىؿت ثط٘بٔٝتٛاٖ اظ خّٕٝ زالیُ ف ٘فقبٖ ضا ٔی ٞبی شی ذٛاؾت

ٌیطز، ٔمساض  ٞب ٚ ٔمتضیبت ٔحّی ضا ٘بزیسٜ ٔی ای وٝ ذٛاؾت (. تٛؾق1394ٝفط ٚ غطثی، ضفیـ)عٛض اذم زا٘ؿت

یطپصیط أثتیطٌصاض ٚ تأثیی وٝ ثط ٔحیظ ٞب ٌطٜٚثٝ عٛضی وٝ ٘بزیسٜ ٌطفتٗ افطاز ٚ  زٞس. ظیبزی ظٔبٖ ٚ ٔٙبثـ ضا ٞسض ٔی
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(. پػٚٞف 1992، 1ٌطزز)ٞیُ ٚ ٕٞىبضاٖ ٞب ثط٘بٔٝتٛا٘س ٔٙدط ثٝ وبٞف فّٕىطز ٚ حتی ٘بوبٔی ٚ قىؿت  ٞؿتٙس ٔی

ثٝ ایٗ ٔقٙب وٝ اظ ٘تبیح ایٗ پػٚٞف خٟت  ثبقس. وبضثطزی ٔی –ای  ا٘دبْ قسٜ اظ ٘ؾط ٞسف پػٚٞف تٛؾقٝ

ٞبی  اظ ٘ؾط ٞسف زض ظٔطٜ پػٚٞف پػٚٞف ٗقٛز. ای ٔی ٞب اؾتفبزٜ یعیض ثط٘بٔٝٞب ٚ  ٌیطی یٓتهٕٞب ٚ  ٌصاضی یبؾتؾ

خبٔقٝ آٔبضی ایٗ پػٚٞف قبُٔ وّیٝ  .پیٕبیكی اؾت -قٛز ٚ ثٝ ِحبػ ضٚـ اظ ٘ٛؿ تٛنیفی  وبضثطزی ٔحؿٛة ٔی

 ٘فط ا٘تربة قس٘س. 47ٞب ثٝ قیٜٛ ٞسفٕٙس  وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔترههبٖ ٔٙغمٝ ٞطٔعٌبٖ ثٛز٘س. وٝ اظ ثیٗ آٖ

 رٍیکرز ًظری

ٞبیی ثب ضٚیىطزٞبی  ٞبی تٛؾقٝ ضٚؾتبیی حبوی اظ ثطٚظ تغییطات فٕسٜ ٚ ؽٟٛض ٘ؾطیٝ ٞب ٚ زیسٌبٜ ٘ؾطیٝ ٔطٚضی ثط

ضیعی تقبّٔی ٚ ٔكبضوتی  ٞبی تٛؾقٝ زض لبِت ثط٘بٔٝ یٓپبضازأتفبٚت زض عی ٘یٓ لطٖ ٌصقتٝ اؾت. زض عَٛ ظٔبٖ ایٗ 

بٖ خبیٍبٞی ثطذٛضزاض ٌطزیس وٝ ٌبٜ تٛؾقٝ ضا (. ثٝ ٔطٚض ٔكبضوت اظ چ1393ٙلٛت ٌطفتٝ اؾت)ظاٞسی ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 تٛؾقٝ ضاٞجطزٞبی ثیكتط زض (.1393)فٙبثؿتب٘ی، ا٘س وطزٜٔقبزَ ثب ٔكبضوت ٚ آٖ ضا ٚؾیّٝ ٚ ٞسف تٛؾقٝ شوط 

 زض قسٜ اؾت؛ أب لّٕساز وكبٚضظی ٚالـ، زض ٚ اؾت زاقتٝ لطاض تٛخٝ وبٖ٘ٛ انّی زض وكبٚضظی تٛؾقٝ ایطاٖ، ضٚؾتبیی

 ٚ تٛؾقٝ ضٚؾتبیی تٛؾقٝ وٝ ضاٞجطزٞب ٌٛ٘ٝ یٗا ٚ اؾت زیٍط ایثٝ ٌٛ٘ٝ وكٛض ضٚؾتبیی خٛأـ اٚضبؿ وٙٛ٘ی، قطایظ

 عجیقی ٔٙبثـ قسیس تمّیُ ثٝ تٛخٝ ثب ٚ ثٛز ٘رٛاٞس ٔغّٛة ٕٞطاٜ وبضآیی ثب زیٍط پٙساض٘س،یىؿبٖ ٔی وكبٚضظی ضا

 ذسٔبت ثٝ زؾتطؾی زض ثطاثطی وبٞف اختٕبفی، التهبزی ٚ فسْ أٙیت قطایظ زض ٌیبٞی(، پٛقف ٚ ذبن پبیٝ)آة،

 ضٚؾتبییبٖ اظ ثؿیبضی ٔحّی، ٚ ٟ٘بزٞبی ٔمِٛٝ ٔكبضوت ثٝ اثعاضی ٍ٘بٜ ٚخٛز ٘یع ٚ قٟطٞب ثٝ ٘ؿجت زض ضٚؾتبٞب پبیٝ

 .ا٘سقسٜ قٟطٞب ضٚا٘ٝ حٛاقی پبیساض ٔقیكت وؿت ثطای ٚ وطزٜ ضٞب ضا ذٛز ٔٙبثـ وكبٚضظی

-ا٘قغبف ٚ ٔحٛضای ا٘ؿبٖٔثبثٝ)تٛؾقٝ ثٝ پبیساض ثٝ تٛؾقٝ فٕٛٔی تٛخٝ زقٛاض قطایظ ایٗ اظ ضٞبیی وٝ ضؾسٔی ثٝ ٘ؾط

 انَٛ اخطای ٔٙؾٛض ثٝ ضٚؾتبیی خٛأـ ٔطزْ وٙبض زض غیطزِٚتی ٚ زِٚتی فٛأُ ٚ ٕٞیبضی ضٚؾتبٞب( ٚ ٕٞىبضی زض پصیط

 تطتیت، ایٗ ثٝ وٙس.ٔی عّت ضا وكٛضٔبٖ خٛأـ ضٚؾتبیی زض تٛؾقٝ پبیساض ٞبیقبذم اظ ثطذبؾتٝ ٚ ضاٞىبضٞبی

 ٚ ضاٞجطزٞب ایٗ اضظیبثی ٚ ٌیطیفّٕی ا٘ساظٜ ٞبیضٚـ ٚ فٖٙٛ اظ اؾتفبزٜ ٚ ضٚؾتبیی تٛؾقٝ ضاٞجطزٞبی ثٙسیاِٚٛیت

 تٛؾقٝ پبیساض ثٝ ضاٞجطزی ٍ٘بٞی زض حمیمت، زاضز. ضطٚضت ضٚؾتبیی خٛأـ تٛؾقٝ زض ضاٞجطز تطیٗثٟیٙٝ تقییٗ

 وٙتطَ ٚ پبیساض أىبٖ تٛؾقٝ ضاٞجطزٞبی تٛؾقٝ، تسٚیٗ زاضز. ضٚؾتبیی تٛؾقٝ ضیعیثط٘بٔٝ زض ایإٞیت ٚیػٜ ضٚؾتبیی

 .ؾبظزٔی ٔیؿط ضا ٞبثط٘بٔٝ

 زض ؾٝ اِٚیٝ ٞبیزازٜ ٔدٕٛفٝ اظ وٝ پبیساض تٛؾقٝ ضٚیىطز ثب ضٚؾتبیی تٛؾقٝ ٔفٟٛٔی چبضچٛة ( زض2006ظیّط) ٔب٘فطز

 زض تٛؾقٝ ضٚؾتبیی اؾت ٔقتمس آٔسٜ، زؾت ثٝ تٛؾقٝ زض حبَ وكٛضٞبی زض ٟ٘بزی ٚ ٔحّی ذب٘ٛاض، اختٕبفبت ؾغح

 ٔحیغی پبیساضی ٚ التهبزی ضقس ثطاثطی، فٕسٜ ٔحٛض ٚ ثقس ؾٝ اؾبؼ ثط وٝ ثٛز ذٛاٞس پبیساض تٛؾقٝ ثط قطایغی ٔجتٙی

 ثبقس.

 اظ: ا٘س فجبضت وٝ قٛ٘سٔی ٔؿبئّی ٚ ٔٛضٛفبت قبُٔ ٔحٛضٞب ایٗ اظ یه ٞط

                                                           
1
 - Hill 
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 اختٕبفی. تأٔیٗ ٚ غصایی یتأٙ اقتغبَ، ٟٔبخطت، خٙؽ، ٔؿبئُ فمط،قبُٔ:  ثطاثطی ثقس

ٚ  وكبٚضظی تحمیمبت ظٔیٗ، ثبظاض ٚ ّٔىی انالح ذطز، ثب٘ىساضی ضٚؾتبیی، ٔبِی ثبظاضٞبی قبُٔ: التهبزی ضقس ثقس

 تىِٙٛٛغیىی تغییطات

ٞبی ثركی ٚ ٟ٘بزی، ٔسَٔحیغی قبُٔ: تغییطات ٔحیغی ٚ ا٘طغی تدسیسپصیط، تغییطات ثقس پبیساضی ظیؿت

 (.1392)ٔیطظایی ٚ ٕٞىبضاٖ، فضبیی

 
 پایسار تَظؼِ پیَظتِ ّن بِ ابؼاز. 1 ؼکل

 (.2006، 1ظِط)ٔٙجـ: 

 تٛؾقٝ پبیساض لبِت زض ذٛز افٓ ٔقٙبی ثٝ فٕستبً ٚ ؾط ٌصاقتٝ پكت ضا ٟٕٔی تغییطات ضٚؾتبیی تٛؾقٝ اذیط ٞبیؾبَ زض

 تٛؾقٝ ٞبیؾیبؾت فٙٛاٖ تحت اغّت ضٚؾتبیی ٔٙبعك زض وٝ زیسٌبٜ ایٗ زض اؾت. ثٛزٜ ؾطظٔیٙی ٕٞطاٜ زیسٌبٜ ثب

 ٔحّی تٛاٖ یتٕبٔ اظ ثطزاضیثٟطٜ ثط اؾبؼ اختٕبفی ٚ التهبزی ٞبیثرف ٕٞٝ ثٝ قٛز،ٔی قٙبذتٝ یىپبضچٝ ضٚؾتبیی

 اؾت. قسٜ تأویس ٞبثرف یٕٞٝ زض ٟ٘بزٞبی زِٚتی ٚ ذهٛنی ٞبیؾبظٔبٖ ٔیبٖ ٔكبضوت ثٝ ٚ ٕٞچٙیٗ قسٜ تٛخٝ

-فقبِیت ٚ تطغیت ؾبظیظٔیٙٝ عطیك اظ ضٚؾتبیی حیبت ٕٞٝ خب٘جٝ اضتمبی ثط وٝ اؾت فطآیٙسی ضٚؾتبیی، پبیساض تٛؾقٝ

 ثب ٔتٙبؾت ضاٞجطز، ثٟتطیٗ اذص ٔؿتّعْ ٟٔٓ ایٗ ثٝ زؾتیبثی أب وٙس؛ٔی تأویس تٍٙٙبٞبی ٔحیغی ٚ ٞبؾبظ ثب لبثّیتٞٓ ٞبی

ٞسف ثطضؾی ٔسیطیت ضاٞجطزی زض تٛؾقٝ پبیساض  ثب حبضط تحمیك اؾت. ضٚؾتبیی ی٘بحیٝ ٚ ٔحسٚزٜ ٞبی ٞطٚیػٌی

- تٛؾقٝ اِٚٛیت ضاٞجطزٞبی تقییٗ زض اؾتبٖ ٞطٔعٌبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ؾیطیهؾیطیه اظ تٛاثـ قٟطؾتبٖ  ثرف ٔطوعی

 .ٌطفتٝ اؾت ٔصوٛض نٛضت ثرفپبیساض 

 تٛضْ، ٘طخ وٙتطَ ضقس التهبزی، ثٝ وٕه لجیُ اظ وكٛض، التهبز پٛیبیی زض ضٚؾتب٘كیٗ ٚ ضٚؾتب وٝ خبیٍبٞی ثٝ ٘ؾط

 ثؿتط تٛا٘سٔی اؾت( ٔؤثط ٘یع اؾتطاتػیه ٚ وبالٞبی اؾبؾی تِٛیس زض ٚیػٜ عٛض فقبِیت زاضز)ثٝ ٚ اقتغبَ ٘طخ افعایف

 ٚ فطٍٞٙی ٞٙدبضٞبی أٙیت، ٚ ظیؿت ٔحیظ ٚ ذسٔبتی، حفؼ زأی، نٙقتی وكبٚضظی، تِٛیسات ثطای ٔٙبؾجی

ضیعی ثط٘بٔٝ ٘ؾبْ زض ضا وٝ ٘مف ضٚؾتبٞب ضاٞی ٘مكٝ تطؾیٓ ثٙبثطایٗ ٕ٘بیس. فطاٞٓ ضا ٔطظٞب ٚ ٍٟ٘جب٘ی حطاؾت اختٕبفی،

                                                           
1
 - Zeller 
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 ثب زض ایٗ ٔٙبعك ٘فط ؾبوٗ ٔیّیٖٛ 21 خٕقیت ؽطفیت عطفی اظ اؾت. ثطذٛضزاض ایٚیػٜ إٞیت اظ ٕ٘بیس تقییٗ وكٛض

 ذٛاٞس ٕٞطاٜ ثٝ ضا وكٛض آٖ تجـ ثٝ ٚ ٔٙبعك ضٚؾتبیی پبیساض تٛؾقٝ ٚ قىٛفبیی ظٔیٙٝ ٔسثطا٘ٝ ٚ نحیح تساثیط اتربش

 (.1394)ایعزی، زاقت

 پبیساض ضٚؾتبیی تٛؾقٝ ٔؿیط زض ضا زٚ چٙسا٘ی ٔكىالت ثؿتطٞبی خغطافیبیی ِحبػ اظ ایطاٖ، ذكه ٘ٛاحی ٔیبٖ، ایٗ زض

 ٔٛاخٝ ؾبذتٝ ثبظض ثب چبِكی ضا وكبٚضظی تٛؾقٝ ٔٙبعك، ایٗ آة زض ٔٙبثـ وٕجٛز ٚ ظیطا ذكىؿبِی اؾت؛ وطزٜ ایدبز

 ضٚؾتبیی ٔؤثط پبیساض تٛؾقٝ ٞبیقبذم تٙعَ ٟ٘بیت زض ٚ التهبز ضٚؾتبیی ٟٔٓ ثرف ایٗ ضوٛز زض پسیسٜ، ایٗ اؾت.

 ایطاٖ زض خغطافیبیی ٞبیخّٕٝ وبٖ٘ٛ اظ ،اؾتبٖ ٞطٔعٌبٖزض  ؾیطیه ؾیطیه اظ تٛاثـ قٟطؾتبٖ .ثرف ٔطوعیاؾت ثٛزٜ

 وطزٜ ٔغطح ٔىُٕ وكبٚضظی فٙٛاٖ ثٝ ضا التهبزی ٔٙجـ یه ایدبز ضطٚضت ٘ٛاحی ذكه، ثبضظ ٚیػٌی ثب وٝ اؾت

ٔكىالتی  زاضای ٚ ا٘ؿب٘ی عجیقی ٔرتّف فٛأُ زِیُ ثٝ ضٚؾتبیی ٘بپبیساضی اظ ٔهبزیك یىی فٙٛاٖ ثٝ ٔٙغمٝ ایٗ اؾت.

 ٘ٛؾب٘بت ٔحیغی، ٞبی ثبالیلبثّیت ٚخٛز ثب ٔٙغمٝ ضٚؾتبیی ٘ٛاحی ٘ؿجی ٞب قبُٔ ٔحطٚٔیت آٖ تطیٟٗٔٓ وٝ اؾت

 ؾبذتبض ٔٙغمٝ، ٚ اختٕبفی التهبزی ؾبذتبض زض آٖ ٔٙفی تجقبت ٚ اذیط ٞبیزض ؾبَ آثی قسیسوٓ ثٝ ذهٛل ٚ الّیٕی

 اؾت. ضٚؾتبییبٖ ظ٘سٌی ؾغح ویفیت تٙعَ ٟ٘بیت زض ٚ ٞب ِٔٛس ثطای آٖ اقتغبَ وٕجٛز ثؿتطٞبی ٚ ٔٙغمٝ خٛاٖ ؾٙی

چٝ  تٛؾقٝ پبیساض ضٚؾتبیی ٚٔسیطیت ضاٞجطزی اؾت وٝ ثیٗ  ؾؤاَ ایٗ ثٝ ٌٛییپبؾد ثٝ ٔٙؾٛض پػٚٞف ایٗ ثٙبثطایٗ،

 ضاثغٝ ای ٚخٛز زاضز؟

 هٌطمِ هَرز هطالؼِ

ثبقس. قٟطؾتبٖ ؾیطیه زض تٛاِی تبضیری ثركی اظ لّٕطٚ ّٔٛن ٞطٔٛظ  ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ قٟطؾتبٖ ؾیطیه ٔی

ثٛزٜ وٝ پؽ اظ فطٚپبقی آٖ خعٚ ٔیٙبة قس. ذٛا٘یٗ ٔحّی عی اظٔٙٝ عٛال٘ی ازاضٜ ایٗ ٔٙغمٝ ضا زض زؾت زاقتٝ ا٘س. 

ٝ فٙٛاٖ قٟطؾتب٘ی خسیس ثٝ تمؿیٕبت وكٛضی اظ قٟطؾتبٖ ٔیٙبة تفىیه قسٜ ٚ ث 1386قٟطؾتبٖ ؾیطیه زض ؾبَ 

ویّٛٔتطی ٔطوع اؾتبٖ  175ویّٛٔتط ٔطثـ زض فبنّٝ  3351اضبفٝ قسٜ اؾت. قٟطؾتبٖ ؾیطیه ثب ٔؿبحتی حسٚز 

ٞطٔعٌبٖ لطاض زاضز وٝ اظ ؾٕت قٕبَ ثٝ قٟطؾتبٖ ٔیٙبة اظ خٙٛة ثٝ قٟطؾتبٖ خبؾه اظ قطق ثٝ اضتفبفبت ثكبٌطز 

قٟط ثٙسضی ؾیطیه زض ثبذتط قٟطؾتبٖ ٔیٙبة زض  قٛز ٔحسٚز ٔی (یبی ٔىطاٖ )فٕبٖٚ ؾٙسضن ٚ اظ غطة ثٝ زض

زلیمٝ پٟٙبی قٕبِی ٚ  31زضخٝ ٚ  26زض  (خبؾه ٚ زض وٙبض آة ٞبی زضیبی ٔىطاٖ )فٕبٖ –ٔؿیط ضاٜ آؾفبِتٝ ٔیٙبة 

ٔتط  6زلیمٝ زضاظای ذبٚضی ٘ؿجت ثٝ ٘یٕطٚظ ٌطیٙٛیچ لطاض ٌطفتٝ ٚ ٔیبٍ٘یٗ ثّٙسی آٖ اظ ؾغح زضیب  6ٚ  زضخٝ 57

ویّٛٔتط اؾت ثٙسض ؾیطیه زض وٙبض زضیبی فٕبٖ ثب قٗ ٞبی ؾفیس ٚ ٘مطٜ ای  75ثبقس ٚ فبنّٝ آٖ تب قٟط ٔیٙبة  ٔی

ضیبی اؾت زض ؾیطیه اظ ٞیبٞٛی قٟط٘كیٙی ثىط ٚ ؾٛاحُ ٌؿتطزٜ ٔبؾٝ ای ٚ آة ٞبی ظالَ آثی زض پٟٙٝ وجٛز ز

ثٝ ٔطوع  هیطیزٞؿتبٖ ؾ ٞبی زٚ زٞؿتبٖ ثٝ ٘بْ یزاضا هیطیقٟط ؾ تیثٝ ٔطوع یٔطوع ثرفثعضي اثطی ٘یؿت. 

 یقٙیٚ پػٚٞف  ٔٛضز ٔغبِقٝ ی ٔٙغمٝ ضٚؾتب اؾت. 61ٚ ٔكتُٕ ثط  یٌٕٛ٘طز تیٔطوع ثٝ بثبٖیٚ ث هیطیقٟط ؾ

٘فط خٕقیت  31185ذب٘ٛاض ٚ  8250آثبزیِ زاضای ؾىٙٝ، 61ٌبٖ زض ٔدٕٛؿ ثب اؾتبٖ ٞطٔع ضز ه،یطیؾ ثرف ٔطوعی

 (.1395) ظاضفی، لطاض زاضز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 ظیاظی ؼْرظتاى ظیریک زر اظتاى ّرهسگاى . ًمؽِ هَلؼیت1ؼکل 

 /https://www.researchgate.netٔٙجـ: 

 
 . ًمؽِ هَلؼیت ظیاظی کؽَر، اظتاى ٍ ؼْرظتاى2ؼکل 

 /https://www.researchgate.net: ٔٙجـ
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 . ًمؽِ هَلؼیت ظیاظی برػ هرکسی ؼْرظتاى ظیریک3ؼکل 

 /https://www.researchgate.net: ٔٙجـ

باؼس. برای بررظی پایایی پرظؽٌاهِ از آلفای  ابسار هَرز اظتفازُ زر ایي پصٍّػ پرظؽٌاهِ هحمك ظاذتِ هی

پرظؽٌاهِ پیػ آزهَى گرزیس ٍ ظپط با اظتفازُ از  30اٍلیِ ؼاهل بسیي هٌظَر یک ًوًَِ کرًٍباخ اظتفازُ ؼس. 

هیساى ضریب اػتواز با رٍغ آلفای  Spssافسار آهاری  ّا ٍ بِ کوک ًرم ّای بِ زظت آهسُ از ایي پرظؽٌاهِ زازُ

آًجائیکِ از  باؼس.کرًٍباخ هحاظبِ ؼس ضریب آلفای کرًٍباخ برای هتغیرّای تحمیك ٍ ابؼاز آى بِ ؼرح جسٍل هی

پرظؽٌاهِ از  تَاى گفتباؼس هی هی 70/0همسار بسظت آهسُ آلفای کرًٍباخ برای ّوِ هتغیرّای تحمیك باالی 

 پایایی لابل لبَلی برذَرزار اظت.

 . آلفای کرًٍباخ هتغیرّا1جسٍل 

 آِفبی وطٚ٘جبخ فبُٔ

 .788 ٚیػٌی ٞبی التهبزی

 .741 ٚیػٌی ٞبی التهبزی ٚ ٔسیطیتی

 .843 اختٕبفیٚیػٌی ٞبی 
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 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پػٚٞف، 

 تحّیُ ٞبی تٛنیفی

 ٖزٞٙسٌبد پبؾ. خٙؿیت 2خسَٚ 

 

 

 

 

 
 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پػٚٞف، 

ذالصِ ؼسُ اظت. اطالػات ایي جسٍل ٍ ًوَزار ًؽاى  2اطالػات هربَط بِ جٌعیت ًوًَِ پصٍّػ زر جسٍل 

 /.زرصس هرز ّعتٌس.100زٌّسگاى ایي پصٍّػ اًجام ؼسُ  زّس کِ تواهی پاظدهی

 پاظد زٌّسگاى . تحصیالت3جسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پػٚٞف، 

تریي  زازُ ؼسُ اظت، بیػ ًؽاى 3گًَِ کِ زر جسٍل  اطالػات هربَط بِ هیساى تحصیالت ًوًَِ پصٍّػ ّواى

 6/5لیعاًط ٍ زرصس آًاى  9/38زرصس آًاى را افراز با تحصیالت زیپلن،  55.6زرصس افراز پاظد زٌّسُ یؼٌی 

 اًس. زرصس فَق لیعاًط تؽکیل زازُ

 . قغُ پبؾد زٞٙسٌب4ٖخسَٚ 

 .803 ٚیػٌی ٞبی وبِجسی ٚ ٔحیغی

 زرصس فراٍاًی فراٍاًی زٌّسگاى جٌعیت پاظد

 .100 47 هرز

 .100 0 زى 

 100.0 47 هجوَع

 زرصس فراٍاًی فراٍاًی زٌّسگاى تحصیالت پاظد

 55.6 23 زیپلن

 5.6 21 لیعاًط 

 38.9 3 فَق لیعاًط

 .100 47 جوغ

 زضنس فطاٚا٘ی فطاٚا٘ی زٞٙسٌبٖ قغُ پبؾد
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 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پػٚٞف، 

-ًؽاى هیٍ ًوَزار ذالصِ ؼسُ اظت. اطالػات ایي جسٍل  4اطالػات هربَط بِ ؼغل ًوًَِ پصٍّػ زر جسٍل 

 زٌّسگاى زّیار هی باؼٌس. /. زرصس پاظد100زّس کِ ؼغل 

 . زضآٔس پبؾد زٞٙسٌب5ٖخسَٚ 
 زضنس فطاٚا٘ی فطاٚا٘ی زضآٔس ٔبٞب٘ٝ

5/2 – 5/1 16 30. 

5/3 -5/2 15 27. 

5/4 -5/3 7 20. 

100/5 – 5/4 9 23. 

 .100 47 خٕـ

 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پػٚٞف، 

تریي  ًؽاى زازُ ؼسُ اظت، بیػ 5گًَِ کِ زر جسٍل  تحصیالت ًوًَِ پصٍّػ ّواىاطالػات هربَط بِ هیساى 

/. زرصس آًاى 27هیلیَى تَهاى،  5/1-5/2زرصس آًاى زارای زرآهس هاّاًِ  /.30زرصس افراز پاظد زٌّسُ یؼٌی 

زارای زرآهس /. زرصس 20هیلیَى تَهاى ٍ  5/4-100/5زرآهس /. زارای 23هیلیَى تَهاى،  5/2-5/3زرآهس هاّاًِ 

 هیلیَى تَهاى هی باؼٌس. 5/3 -5/4هاّاًِ 

 . ثقس ذب٘ٛاض پبؾد زٞٙسٌب6ٖخسَٚ 

 زضنس فطاٚا٘ی فطاٚا٘ی ثقس ذب٘ٛاض

3 6 14.1 

4 22 48.9 

5 14 32. 

6 5 5. 

 .100 47 خٕـ

 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پػٚٞف، 

 .100 47 زٞیبض

 .100 100 خٕـ
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تریي  زازُ ؼسُ اظت، بیػ ًؽاى 6جسٍل گًَِ کِ زر  اطالػات هربَط بِ هیساى تحصیالت ًوًَِ پصٍّػ ّواى

 6/. زرصس 5ًفر،  5/. زرصس آًاى 32ًفر،  4زرصس آًاى زارای بؼس ذاًَار  9/48زرصس افراز پاظد زٌّسُ یؼٌی 

 ًفرُ هی باؼٌس. 3زرصس آًاى زارای بؼس ذاًَار  1/14ًفرٍ 

 وٕیتی ثطای ٔمبیؿٝ زٚزٚیی ٔقیبضٞب 9. ٔمیبؼ 7خسَٚ 
 اضظـ jثٝ ٘ؿجت  iٚضقیت ٔمبیؿٝ 

 1 تطخیح یىؿبٖ

 3 وٕی ٔطخـ

 5 ذیّی ٔطخـ

 7 ذیّی ظیبز ٔطخـ

 9 وبٔالً ٔطخـ

 8-2-4-6 ثیٙبثیٗ

 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پػٚٞف، 

اؾتفبزٜ قسٜ  وٕیتی ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض خسَٚ ثبال ٘كبٖ زازٜ قسٜ 9زض ایٗ ٔطحّٝ ثطای تقییٗ أتیبظ ٔقیبضٞب اظ ٔمیبؼ 

قٛز ٚ ٔقیبضٞب ثب یىسیٍط  ٔی Expert Choiceافعاض  ٚاضز ٘طْ (ٞب ) ٘تبیح أتیبظات وبضقٙبؾبٖ ٔطحّٝ زازٜاؾت.زض ایٗ 

 ٔمبیؿٝ ٚ أتیبظ ٚ ٚظٖ زٞی قسٜ اؾت.

 . همایعِ زٍزٍیی راّبرزّای اصلی تَظؼِ پایسار8جسٍل 
ظیؿت ٔٙغمٝ 

 ٌطایی

تٛؾقٝ 

-ضٚؾتبیی

 قٟطی

ٔطاوع تِٛیسی ٚ  ٔكبضوت ٔطزٔی

 خٕقیتثبظؾبظی 

 /.CR=04 ٔقیبضٞب نٙقتی ؾبظی

 

 ٚظٖ

 /.210 نٙقتی ؾبظی 0 1.2 9 6 2

ٔطاوع تِٛیسی ٚ   0 5 3 1

 ثبظؾبظی خٕقیت

092./ 

 /.276 ٔكبضوت ٔطزٔی   0 7 3

-تٛؾقٝ ضٚؾتبیی    0 1

 قٟطی

044./ 

 /.157 ظیؿت ٔٙغمٝ ٌطایی     0

 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پػٚٞف، 
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تٛؾقٝ فطاٌیط ٚ 

 خب٘جٕٝٞٝ 

ضیعی  ثط٘بٔٝ

 ٔتٕطوع

ضیعی  ثط٘بٔٝ

 تٛضیؿٓ

تٛؾقٝ ٚ ثٟجٛز 

 ظیطؾبذت

 /.CR=04 ٔقیبضٞب ا٘مالة ؾجع

 ٚظٖ

 /.208 ا٘مالة ؾجع 0 1.2 3 5 1.3

تٛؾقٝ ٚ ثٟجٛز ظیط ؾبذت   0 3 5 2

 ضٚؾتبیی

160./ 

 /.222 ضیعی تٛضیؿٓ ثط٘بٔٝ   0 3 2

 /.157 ضیعی ٔتٕطوع ثط٘بٔٝ    0 1

 /.152 فطاٌیط ٚ ٕٞٝ خب٘جٝتٛؾقٝ      0

 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پػٚٞف، 

ثٝ تقیٗ أتیبظ ضاٞجطز ٞب ٚ ٔمبیؿٝ زٚ زٚیی ایٗ  (CR)ثب تٛخٝ ثٝ قىُ ثبال ثطای ثٝ زؾت آٚضزٖ ضطیت تغبثك

 Expertافعاض  ٞب ٚ ٘تبیح ٘ؾطات وبضقٙبؾبٖ ٚاضز ٘طْ ضاٞجطزٞب پطزاذتٝ قسٜ اؾت. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض اثتسا شوط قس زازٜ

choice ٖٞب ٚ ضطیت تغبثك  ٌطزیس ٚ ضاٞجطزٞب ثب ٕٕٞمبیؿٝ ٚ إٞیت ٚ ٚظٖ آ(CR )ٖٞب ٔكرم قس.ثب  ٞط وساْ اظ آ

ٞب زض أتیبظزٞی  تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ وبضقٙبؾبٖ زضثبضٜ ی ضاٞجطزٞب ٘ؾطات ٔتفبٚتی زاقتٙس اظ ٔیبٍ٘یٗ حؿبثی ٘ؾطات آٖ

وٕیتی ثطای  9ذٛاؾتٝ قسٜ ثٛز وٝ ثط ٔجٙبی خسَٚ اؾتب٘ساضز ٔمیبؼ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض أتیبظ زٞی اظ ٔترههبٖ 

 10ٔمبیؿٝ زٚ زٚیی ٔقیبض ٞب ٚ یب ٕٞبٖ ضاٞجطزٞب أتیبظ زٞی وٙٙس. ٘تیدٝ ایٗ پػٚٞف ٌٛیبی ایٗ اؾت وٝ اظ ثیٗ 

یٗ ٚظ٘ی ضاٞجطز شوط قسٜ زض تٛؾقٝ پبیساض ضٚؾتبیی ثرف ٔطوعی قٟطؾتبٖ ؾیطیه، ضاٞجطز ٔكبضوت ٔطزٔی ثب ٔیبٍ٘

/. زض اِٚٛیت زْٚ، ضاٞجطز نٙقتی 222ضیعی تٛضیؿٓ )ٌطزقٍطی( ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚظ٘ی  /. اِٚٛیت اَٚ، ضاٞجطز ثط٘ب276ٝٔ

/.ؾجع اِٚٛیت چٟبضْ، ضاٞجطز 208/. زض اِٚٛیت ؾْٛ، ضاٞجطز ا٘مالة ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚظ٘ی 208ؾبظی ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚظ٘ی 

ضیعی ٔتٕطوع  ِٚٛیت پٙدٓ، ضاٞجطز ظیؿت ٔٙغمٝ ٌطایی ٚ ثط٘بٔٝ/. ا160تٛؾقٝ ٚ ثٟجٛز ظیط ؾبذت ٞبی ضٚؾتبیی 

/. زض اِٚٛیت ٞفتٓ، ضاٞجطز ٔطاوع تِٛیسی ٚ ثبظؾبظی 152/. زض اِٚٛیت قكٓ، ضاٞجطز تٛؾقٝ فطاٌیط ٚ ٕٞٝ خب٘جٝ 157

ٓ /. زضنس زض اِٚٛیت 044ٟ٘قٟطی ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚظ٘ی -/. زض اِٚٛیت ٞكتٓ ٚ ضاٞجطز تٛؾقٝ ضٚؾتبیی092خٕقیت 

ضیعی  لطاض زاضز. ثٙبثطایٗ عجك فطضیٝ ٔٛضز ٘ؾط، ٘تبیح ٌٛیبی آٖ اؾت وٝ ضاٞجطز ٔكبضوت ٔطزٔی ٚ ضاٞجطز ثط٘بٔٝ

تٛضیؿٓ) ٌطزقٍطی( اظ ثیٗ زیٍط ضاٞجطزٞب ثٟتطیٗ ضتجٝ ضا زض ا٘تربة ثٟتطیٗ اؾتطاتػی تٛؾقٝ قٟطؾتبٖ ؾیطیه 

 زاضز.

 ِ پایسار رٍظتایی. ضریب ّوبعتگی بیي هسیریت راّبرزی ٍ تَظؼ9جسٍل 
 ؾغح ٔقٙبزاض ضطیت ٕٞجؿتٍی تقساز ٔتغیط

 001/0 73/0 47 ٔسیطیت ضاٞجطزی ٚ تٛؾقٝ پبیساض ضٚؾتبیی

 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پػٚٞف، 
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زٞس. ضطیت ٕٞجؿتٍی  خسَٚ ثبال ضطیت ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔسیطیت ضاٞجطزی ٚ تٛؾقٝ پبیساض ضٚؾتبیی ضا ٘كبٖ ٔی 

ضاثظ ٔقٙبزاضی ثیٗ ٔسیطت ضاٞجطزی ٚ تٛؾقٝ پبیساض ضٚؾتبیی  001/0ثبقس وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ؾغح  ٔی 73/0ثطاثط ثب 

 ٚخٛز زاضز.

 . آظٖٔٛ تی تؿت ته ٕ٘ٛ٘ٝ ٔقیبض التهبزی10خسَٚ 

  

t 95ؾغح اعٕیٙبٖ  اذتالف ٔیبٍ٘یٗ ؾغح ٔقٙی زاضی زضخٝ آظازی./ 

 وطا٘ٝ ثبال وطا٘ٝ پبییٗ

 -.6355 -.8256 -.73056 .000 44 -15.489 التهبزی

 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پػٚٞف، 

ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ اضائٝ قسٜ ی فٛق، ٘تبیح ثیبٖ قسٜ ٌٛیبی آٖ اؾت وٝ ٔقیبض التهبزی اظ ثیٗ تٕبْ ٔقیبضٞبی ثطضؾی 

قسٜ زض ایٗ پػٚٞف ثیكتطیٗ اضظـ ٚ إٞیت زض تجییٗ تٛؾقٝ پبیساض ضٚؾتبیی زض قٟطؾتبٖ ؾیطیه زاضز. ثٙبثطایٗ 

وٝ ٕٞبٖ ؾغح ٔقٙی زاضی اؾت وٕتط  SIG، چٖٛ ٔمساض ثٝ زؾت آٔسٜ SIGعجك ٘تبیح خسَٚ فٛق ثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض 

 قٛز. ثبقس ثٙبثطایٗ فطضیٝ لبثُ لجَٛ ثٛزٜ ٚ ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٍیطز ٚ ایٗ فطضیٝ پصیطفتٝ ٔی /. نسْ ٔی05اظ 

 ًتیجِ گیری ٍ زظتاٍرز ػلوی پصٍّؽی

. ثطای ثطضؾی فطضیٝ اظ ثبقس تٛؾقٝ پبیساض ضٚؾتبیی ٔی ٞسف پػٚٞف حبضط ثطضؾی ضاثغٝ ٔسیطیت ضاٞجطزی زض

ضاثغٝ ٚخٛز  73/0ضطیت ٕٞجؿتٍی اؾتفبزٜ قس. ٘تبیح ٘كبٖ زاز ثیٗ تٛؾقٝ پبیساض ٚ ٔسیطیت ضاٞجطزی ثب ٕٞجؿتٍی 

ثبقس فطضیٝ تبییس قس. ٘تبیح پػٚٞف حبضط ثب  ٔی 05/0وٝ پبییٗ تط اظ  001/0زاضز ثب تٛخٝ ثٝ ؾغح ٔقٙبزاضی 

، ٟٔسٚی زض ٔٙبعك ؾبحّی ٔسیطیت ضاٞجطزی تٛؾقٝ پبیساض ٌطزـ ٌطی ( ٔجٙی ثط1399پػٚٞف نٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ)

تٛاٖ ٌفت اظ آ٘دبیی وٝ  ( ٔجٙی ثط عطاحیطاٞجطزٞبی تٛؾقٝ پبیساض ضٚؾتبیی ٕٞؿٛ ثٛز. زض تجییٗ ٔی1395ٚ ٕٞىبضاٖ)

، ا٘س وٝ فّٕىطز ثّٙسٔست یه قطوت ای اظ تهٕیٕبت ٚ السأبت ٔسیطیتی ذٛا٘سٜ ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٔدٕٛفٝ

وٙس. ٔسیطیت اؾتطاتػیه قبُٔ ضنس ٔحیغی)ٞٓ ذبضخی ٚ ٞٓ زاذّی(، تسٚیٗ  ؾبظٔبٖ یب ٔدٕٛفٝ ضا تقییٗ ٔی

ؾبظی، اضظیبثی ٚ وٙتطَ اؾتطاتػی اؾت؛ ثٙبثطایٗ ٔغبِقٝ ٔسیطیت  ضیعی اؾتطاتػیه یب ثّٙسٔست(، پیبزٜ اؾتطاتػی )ثط٘بٔٝ

ٞبی زاذّی یه قطوت یب  ٞب ٚ ضقف خی زض پطتٛ لٛتٞب ٚ تٟسیسٞبی ذبض اؾتطاتػیه ثط پبیف ٚ اضظیبثی فطنت

قس. ٔٛضٛفبتی وٝ زض ٔسیطیت  وٙس. ٔسیطیت اؾتطاتػیه زض اثتسا ؾیبؾت وؿت ٚوبض ذٛا٘سٜ ٔی ؾبظٔبٖ تأویس ٔی

. اظ عطف زیٍط ضیعی اؾتطاتػیه، ضنس ٔحیغی ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ نٙقت اؾت قٛز قبُٔ ثط٘بٔٝ اؾتطاتػیه ٔغطح ٔی

 ٕ٘ٛزٖ آٖ فقبَ ٘یبظٞبیكبٖ، ثٙسیاِٚٛیت عطیك اظ ضٚؾتبیی ٔطزْ ثٝ وٕه فطآیٙس اظ اؾت فجبضت ضٚؾتبیی پبیساض تٛؾقٝ

ٞبی ؽطفیت ثٝ تٛخٝ ثب ثطاثطی ٚ فساِت ثطلطاضی اختٕبفی، ذسٔبت اضائٝ ٚ ٞبظیطؾبذت ظٔیٙٝ ایدبز زض ٌصاضیؾطٔبیٝ ٚ

 ثٝ ضؾیسٖ اؾت. ظ٘بٖ ثٛیػٜ ٞب آٖ أٙیت ٚ ؾالٔتی یٗتضٕ ٚ ٞبی ٌصقتٝفساِتیثی ٞٓ ذالف ثٝ ضفتبضٞبیی ٚ ٔحّی،
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 تدطثٝ قٛ٘س. ٔحمك تٛؾقٝ اٞساف ٌیط٘س تب لطاض ٞٓ وٙبض زض ثبیس وٝ زاضز ثؿتٍی ٔرتّفی قطایظ ٚ ثٝ فٛأُ تٛؾقٝ

 ٚ ٞبٚ ضٚـ تٛؾقٝ ثٝ ٍ٘طـ ٘حٜٛ وٝ زٞسٔی ٘كبٖ ضٚؾتبیی ثرف زض حسالُ ؾْٛ خٟبٖ زض وكٛضٞبی تٛؾقٝ

 زِیُ ٘ؾطاٖ نبحت اظ زاضز. ثؿیبضی تٛؾقٝ ٞبیثط٘بٔٝ ٔٛفمیقت فسْ یب ٔٛفمیت زض وّیسی ٘مف اتربش قسٜ ضاٞجطزٞبی

 تٛؾقٝ ثٝ ٍ٘طـ ٘حٜٛ ثٝ ضا ضٚؾتبٞب زض تٛؾقٝ ٞبیثط٘بٔٝ قىؿت ٚ ضٚؾتبیی خبٔقٝ ٚضقیت ثٟجٛز ٔٛفمیت زض فسْ

 زا٘ٙسٔطثٛط ٔی قسٜ اتربش ٚ ضاٞجطزٞبی ضٚؾتبیی

ٞب ٚ ٞب زض ظ٘سٌی اختٕبفی ثكط أطٚظ اؾت ٚ ثٝ ٔسز ایٗ فقبِیت اؾت وٝ ٔبٔٛضیتتطیٗ فقبِیتٔسیطیت اظ ٟٔٓ

ٞب ثطٚظ قٛز ٚ تٛا٘بیی ٚ اؾتقساز ا٘ؿبٖثطزاضی ٔییبثس، اظ ٔٙبثـ ٚ أىب٘بت ٔٛخٛز ثٟطٜٞب تحمك ٔیاٞساف ؾبظٔبٖ

ٞب ٚ زا٘ف ثٛٔی ٔٙبعك ٜ اظ پتب٘ؿیُیبثس. ضطٚضت تٛؾقٝ ٚ ٔسیطیت قبیؿتٝ زض ترهیم أىب٘بت ٚ اؾتفبزٔی

 پٛیبیی زض ضٚؾتب٘كیٗ ٚ ضٚؾتب وٝ خبیٍبٞی ثٝ ٘ؾط آیس.ٞبی أٛض ٔسیطیتی وكٛض ثٝ قٕبض ٔیضٚؾتبیی اظ اِٚٛیت

 زض ٚیػٜ عٛض فقبِیت زاضز)ثٝ ٚ اقتغبَ ٘طخ افعایف تٛضْ، ٘طخ وٙتطَ ضقس التهبزی، ثٝ وٕه لجیُ اظ وكٛض، التهبز

ٚ  زأی، نٙقتی وكبٚضظی، تِٛیسات ثطای ٔٙبؾجی ثؿتط تٛا٘سٔی اؾت( ٔؤثط ٘یع اؾتطاتػیه ٚ بؾیوبالٞبی اؾ تِٛیس

 ٕ٘بیس. فطاٞٓ ضا ٔطظٞب ٚ ٍٟ٘جب٘ی حطاؾت اختٕبفی، ٚ فطٍٞٙی ٞٙدبضٞبی أٙیت، ٚ ظیؿت ٔحیظ ذسٔبتی، حفؼ

 ثطذٛضزاض ایٚیػٜ إٞیت اظ ٕ٘بیس تقییٗ ضیعی وكٛضثط٘بٔٝ ٘ؾبْ زض ضا وٝ ٘مف ضٚؾتبٞب ضاٞی ٘مكٝ تطؾیٓ ثٙبثطایٗ

 ٚ قىٛفبیی ظٔیٙٝ ٔسثطا٘ٝ ٚ نحیح تساثیط اتربش ثب زض ایٗ ٔٙبعك ٘فط ؾبوٗ ٔیّیٖٛ 21 خٕقیت ؽطفیت عطفی اظ اؾت.

 ِحبػ اظ ایطاٖ، ذكه ٘ٛاحی ٔیبٖ، ایٗ زض .زاقت ذٛاٞس ٕٞطاٜ ثٝ ضا وكٛض آٖ تجـ ثٝ ٚ ٔٙبعك ضٚؾتبیی پبیساض تٛؾقٝ

 وٕجٛز ٚ ظیطا ذكىؿبِی اؾت؛ وطزٜ ایدبز پبیساض ضٚؾتبیی تٛؾقٝ ٔؿیط زض ضا زٚ چٙسا٘ی ٔكىالت خغطافیبییثؿتطٞبی 

 ٟٔٓ ثرف ایٗ ضوٛز زض پسیسٜ، ایٗ اؾت. ٔٛاخٝ ؾبذتٝ ثبظض ثب چبِكی ضا وكبٚضظی تٛؾقٝ ٔٙبعك، ایٗ آة زض ٔٙبثـ
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