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 چکیده 

اساس  شْز تن صَرت پذیزفتِ است تز پذیزی تتاب آٍری اختواعی ٍ سیس ّای ایي پژٍّش تاّذف تثییي راتطِ تیي شاخص

 تاشذ. پیوایشی هی ّای پژٍّش گزٍُ در ّا سهاى گزدآٍری دادُ اساس هعیار تز کارتزدی، ّای هعیارّذف درگزٍُ پژٍّش

 385 تا تزاتز SPSS SAMPLE POWERافشار  تا استفادُ اس ًزم ًوًَِ حدن ،ساکٌیي شْزتن شاهل پژٍّش آهاری ایي خاهعِ

ای  تحلیل اطالعات پزسشٌاهِ ٍ  تدشیِ اتشار .تاشذ تصادفی سادُ هی گیزی ایي پژٍّش ًوًَِ گیزی در شیَُ ًوًَِ ًفزٍ

 ٍ اختواعی آٍری تاب)استاًذاد پزسشٌاه2ِایي پژٍّش در  اطالعات گزدآٍری اتشار ٍ SPSS & AMOS افشارّای ًزم

( 74/0) آٍری اختواعی تاب پزسشٌاهِ تزای کزًٍثاخ آلفای آسهَى تزاساس پژٍّش ًیش اتشار پایایی تاشذ. هی( پذیزی سیست

 تزآٍردٍ ٍ راتطِ تیي هتغیزّا عذم ٍخَد یا تعییي ٍخَد هٌظَر  کِ تِ.رسیذُ است تأییذ تِ( 73/0) پذیزی سیست ٍتزای پزسشٌاهِ

 تک تی آسهَى ّوثستگی،  هذل پیزسَى ٍ ّوثستگی تِ خاهعِ آهاری اسآسهَى ضزیة ًوًَِ آهذُ اسحدن دست  تعوین ًتایح تِ

کِ تا تَخِ تِ .است گزدیذُ پژٍّش استفادُ ّای تزای ارسیاتی دادُ آًَا اسآسهَى ّای هستقل ٍ تی ًوًَِ آسهَى ای، ًوًَِ 

 اختواعی آٍری تاب دارد، ٍخَد هعٌادار ٍ هثثت یک راتطِ پذیزی سیست ٍ آٍری اختواعی تاب ّای ایي پژٍّش؛ تیي یافتِ

 اکتساتی هیاًگیي پذیزی سیست ٍ آٍری اختواعی هتغیزتاب ّزدٍ در. تاشذ هی هطلَب درحذ آهاری ی درخاهعِپذیز ٍسیست

. یافت خَاّذ افشایش سي افشایش تا افزاد پذیزی سیست ٍ اختواعی آٍری ّوچٌیي تاب ٍ تاشذ هی سًاى اس تیشتز هزداى

 کِ آًست تیاًگز ٍ تَدُ تیشتزی هیاًگیي الت تاالتزدارایتحصی هیشاى تا افزاد تیي در پذیزی سیست ٍ اختواعی آٍری تاب

 .یافت خَاّذ افشایش تحصیالت سطح افشایش تا افزاد پذیزی سیست ٍ اختواعی آٍری تاب

 

 

 . اجتماعی، سیست پذیزی شهزی، شهز بم آيری تابکلیدياصگان:  

                                                           
1
 شْز پذیزی سیست ٍ اختواعی اٍری تاب شاخصْای تیي راتطِ تِ هعطَف ًظزی هالحظات تثییي»  تاعٌَاى اٍل ًَیسٌذُ دکتزی رسالِ اس هستخزج هقالِ ایي . 

 .است اًدام حال در سلیواًی قاسن حاج ٍاحذ اسالهی اساد داًشگاُ در کِ تاشذ هی«  تن
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 هقذهِ

 ِٞٛٙبن ؾٛا٘حی ثٝ ، ذغط وبٞف ٞبی ؾیؿتٓ ٘جٛز زض وٝ زاض٘س ضا ؽطفیت ایٗ عجیقی ٔربعطات وٝ ٘زبآ اظ

 فٙٛاٖ ثٝ اٟ٘ب ثب ضٚیبضٚیی. (6:1396)احٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ، قٛ٘س تجسیُ ثكطی ارتٕبفبت ثطای وٙٙسٜ ٚٚیطاٖ

 ای تٛؾقٝ ٚ ٔتقبزَ قطایغی ثٝ زؾتیبثی ذٛاؾتبض ٕٞٛاضٜ وٝ ا٘ؿب٘ی ٚرٛأـ ا٘ؿبٖ ثطای ٕٞیكٍی چبِكی

 تبة اٚضی چٖٛ ٔتٙٛفی اظضٚیىطزٞبی اظ ایٗ ضٚ اؾتفبزٜ. ثبقس ٔی ٔغطح ا٘س، ثٛزٜ ذٛز ظ٘سٌی ثطای پبیساض

 تبة ٚالـ زض.ٔی تٛا٘س ٔخٕط حٕط ثبقس ؾبذت ا٘ؿبٖ ٚ عجیقی ٞبی ؾیؿتٓ پبیساض قطایظ حفؼ ی ظٔیٙٝ زض

 ثٝ ضؾیسٖ ظٔیٙٝ زض تحمك ٔجبحج ٟٕٔتطیٗ اظ یىی تغییط، ٚ قٛن ٚلٛؿ اظ ثقس ؾیؿتٓ تقبزَ ثبحفؼ اٚضی

 زض ٞٓ پصیطی اؾیت وبٞف اظ تط ٔخجت ضٚیىطز یه فٙٛاٖ (ٚث1:2012ٝ، 1پبضقبض ٚ ٕٞىبضاٖ) اؾت پبیساضی

 ٚٔسیطیت قٟطی ضیعی ثط٘بٔٝ اظرّٕٝ قٟطی ٔغبِقبت ثٝ ٚیػٜ ؾیبؾی ٞبی ٌفتٕبٖ زض ٞٓ ٚ فّٕی تحمیمبت

 تبة حٛظٜ ممبٖٔح ٍ٘بٜ اظ وٝ ا٘زب ِصااظ. (2،1:2020ٚ ٕٞىبضاٖ )ٚضزوىط اؾت ٌطفتٝ لطاض تٛرٝ ٔٛضز اضغطاضی

 ٚ فكبضٞب ٞب، ثحطاٖ ثطاثط زض ربٔقٝ یه پبیساضی ٚ آٚضی تبة انّی اؾبؼ ٚ پبیٝ قٟطی، رٛأـ آٚضی

 تٛا٘بیی فٙٛاٖ ثٝ ارتٕبفی آٚضی تبة اؾت؛ ٟ٘فتٝ ربٔقٝ آٖ ارتٕبفی آٚضی تبة ٔیعاٖ زض غیطٔتطلجٝ، حٛازث

 ٘ؾیط آٖ ٞبی ظیطؾبذت زض ٔٛرٛز ٞبی ٘ی٘بثؿبٔب یب ذبضری غیطٔتطلجٝ حٛازث تحُٕ ثطای ا٘ؿب٘ی رٛأـ

 ثطای رٛأـ ایٗ تٛا٘بیی ٕٞچٙیٗ ٚ ؾیبؾی التهبزی، ارتٕبفی، قسیس ٞبی زٌطٌٛ٘ی یب ٔحیغی، تغییطات

 ؽطفیت ضا اٖ تٛاٖ ٔی ( و1:1395ٝ،ثٟتبـ )فطظاز. قٛز ٔی تقطیف ٞبیی ٘بثؿبٔب٘ی چٙیٗ اظ ثبظتٛا٘ی ٚ ثبظیبثی

)وه ٘بٔیس ارتٕبفی ثحطاٟ٘بی  زض تٙف ثب ٔمبثّٝ تٛاٖ ٚ ؾبظٌبضی تحَٛ،تغجیك ٚ ٚ تجسیُ

 ضیعاٖ ثط٘بٔٝ ٚ اؾت پیچیسٜ ٚ ثعضي تقٟس یه پصیط، ظیؿت قٟط یه اظعطفی ایزبز(3،5:2013ٚؾبوساپالضن

 اظ (3:1395وٙٙس) اوجطی ٚ اوجطی ، حٕبیت پصیطی ظیؿت ٞبی قبذهٝ ِحبػ ثٝ ضا قٟط ؾبوٙبٖ ثبیس قٟطی

 ؾطٚوبض ا٘ؿب٘ی ؾىٛ٘تٍبٟٞبی فیٙی ٚ شٞٙی اثقبز ٚ ظٚایب تٕبْ ثـب پصیطی ؿتضٚ ٔی تٛاٖ ٌفت ظی ایٗ

 التهبزی ٚ ارتٕبفی فیعیىی، ٘ؾط اظ ٞٓ وٝ وٙس وٕه ٔب ٞبی ٚثٝ،قٟطٞبٚٔحّٝ (4،541:2014)ؾبتالٍ٘بزاضز

ط ٘سٚ اظا٘زبوٝ ٞسف ظیؿت پصیطی ٞسایت قٟ ؾبظ ثطاٚضزٜ ضا ثیكتطی اؾبؾی ٞٓ ٚیػٌیٟبی ٚ وٙٙس فُٕ ثٟتط

ثٝ ؾٛی فضبیی ٔغّٛة تط ٚ پبیساضتط ثطای ظ٘سٌی، ثٟجٛز ٚضقیت ویفی ٚوٕی ظ٘سٌی قٟطٚ٘ساٖ ٚ اضتمب 

ویفیت ٔحیظ قٟط ٔی ثبقس، زض ٘ؾط ٌطفتٗ زٚ ٔفْٟٛ تبة اٚضی ارتٕبفی ٚ ظیؿت پصیطی ثٝ نٛضت تٛأبٖ 

 ٔغبِقٝ ضٚ ایٗ اظ زض ثط٘بٔٝ ضیعی فضبٞبی قٟطی، وٕه قبیب٘ی ثٝ اضتمب ؾغح ویفیت ظ٘سٌی ٔی ٕ٘بیس 

 ؾبَ زض وٝ ثؿیبض ٞبی ٌؿُ ثب قٟطیؿت قٟط، ایٗ  ثبقسظیطا ٔی وطٔبٖ اؾتبٖ زض ثٓ قٟط پػٚٞف ایٗ ٔٛضزی

 ٔحیغی ٚظیؿت ،ارتٕبفی التهبزی  ٔكىالت ٚ ٔؿبئُ ثب ِصا. قس ٚیطاٖ وّی نٛضت ثٝ ظِعِٝ احط ثط 82

 ذهٛل ثٝ قٟط اٚضٕ٘ٛزٖ تبة ٟ٘بیت زض ٚ ثحطاٖ ٔسیطیت ٚ اؾیت وبٞف ضٚ ایٗ اظ اؾت ضٚثطٚ ثؿیبضی

 ٔی اٖ ٘تبیذ وٝ اؾت ٔٛضٛفی ٔؿّٕب ٚ ضطٚضی ٚ الظْ ظِعِٝ ٕٞچٖٛ ٔربعطاتی ثطاثط زض ارتٕبفی ثقس زض

 ثب ٔفْٟٛ زٚ ایٗ قبذهٟبی ثیٗ ی ضاثغٝ قٙبؾبیی ثطای ٌیطی تهٕیٓ ٚ ؾبظی تهٕیٓ ثطای ٔجٙبیی تٛا٘س
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 961... آوری تاب های شاخص بین رابطه تبیین

ثٝ ایٗ  وٝ (45:1395غفبضی،)ٚ ظیؿت پصیطی ٌطزز  اٚضی ةتب ارتٕبفی ثقس تمٛیت اٖ ز٘جبَ یىسیٍطٚثٝ

ٞبی وبضثطزی، ثط اؾبؼ ٔقیبض ظٔبٖ ٌطزآٚضی  ٔٙؾٛضایٗ پػٚٞف ثط اؾبؼ ٔقیبض ٞسف زض ٌطٜٚ پػٚٞف

ٞب ٚ ٔجٙبی پػٚٞف یه پػٚٞف وٕی، ثط  ٞبی پیٕبیكی، ثط اؾبؼ ٔقیبض ٔبٞیت زازٜ ٞب زض ٌطٜٚ پػٚٞف زازٜ

ثبقس. وٝ  پطؾكٙبٔٝ ٔی  ی اعالفبت یه پػٚٞف ٔیسا٘ی ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙیهآٚض اؾبؼ ٔقیبض ضٚـ رٕـ

پصیطی( ٚ عیف  آٚضی ارتٕبفی ٚ ظیؿت )تبة  پطؾكٙبٔٝ اؾتب٘ساز 2اٖ   تطیٗ اثعاض ٌطزآٚضی اعالفبت انّی

ٚ٘جبخ ثبقسپبیبیی اثعاض پػٚٞف ٘یع ثط اؾبؼ آظٖٔٛ آِفبی وط ٔٛضزاؾتفبزٜ زض ایٗ پطؾكٙبٔٝ ٞب عیف ِیىطت ٔی

( ثٝ تأییس ضؾیسٜ اؾت. 73/0پصیطی ) ( ٚ ثطای پطؾكٙبٔٝ ظیؿت74/0آٚضی ارتٕبفی ) ثطای پطؾكٙبٔٝ تبة

 SPSSافعاض  ثبقس، حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ایٗ پػٚٞف ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ ربٔقٝ آٔبضی ایٗ پػٚٞف ٔطزْ قٟط ثٓ ٔی

SAMPLE POWER  385ٚ حزٓ ٟ٘بیی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاثط ثب ا٘س  ٘فط ثیكتط ٕٞىبضی ٕ٘ٛزٜ 11٘فط وٝ  374ثطاثط ثب 

 SPSS & AMOSافعاض آٔبضی  ای ایٗ پػٚٞف ٘طْ ٚتحّیُ اعالفبت پطؾكٙبٔٝ ٘فط ٌطزیسٜ. ٚ اثعا تزعیٝ

ثبقس. وٝ ثطایٗ اؾبؼ  اثتسا ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تحّیُ ٔحتٛا ٔقیبضٞبی تبة اٚضی ارتٕبفی ٚظیؿت  ٔی

 یب فسْ ٚرٛز تأحیط ثیٗ ٔتغیطٞب ٚ ثطآٚضز ٚ تقٕیٓ ٘تبیذ ثٝٔٙؾٛض تقییٗ ٚرٛز  پصیطی رٕـ اٚضی ٚ ؾپؽ ٚ ثٝ

ای،  ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٞجؿتٍی، اظٖٔٛ تی ته  آٔسٜ اظ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ آظٖٔٛ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ ٚ ٔسَ  زؾت 

 ثیٗ ضاثغٝ یطضؾی ٞسف  ثب وٝ زض ٔزٕٛؿ ٞبی ٔؿتمُ ٚ آظٖٔٛ آ٘ٛا اؾتفبزٜ ٌطزیسٜ اؾت آظٖٔٛ تی ٕ٘ٛ٘ٝ

 یىسیٍط ثٝ ثب ضا ٞب قبذم ایٗ ضاثغٝ اؾت اٖ ز٘جبَ پصیطی ثٝ ظیؿت ٚ ارتٕبفی یاٚض تبة ٞبی قبذم

 ارتٕبفی ٚضیآ تبة ٞبی قبذم ثیٗ ضاثغٝ ٔبٞیت: پػٚٞف ایٗ انّی ؾٛاَ ثٝ عطیك ثسیٗ ثٝ ٚ ٚضزآ زؾت

 اٚضی تبة اضتمب رٟت زض ثتٛاٖ ضاثغٝ ایٗ قٙبذت ثب زٞستب پبؾد چیؿت؟ ثٓ قٟط زض پصیطی ظیؿت ٚ

 .ثطزاقت ٔٛحطی ٌبْ ثٓ ی ٚ ظیؿت پصیطی قٟطارتٕبف

 هثاًی ًظزی پژٍّش

ٚ  ِجبوب ا٘سیكٕٙساٖ ٔرتّف تقبضیف ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثطای تبة اٚضی ارتٕبفی اضائٝ زازٜ ا٘س ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ 

 ٚ ٔقتمس٘س تبة اٚضی ارتٕبفی ثٝ تٛا٘بیی ربٔقٝ زض وبٞف احطات ثحطاٖ ٔی پطزاظز )ِجبوب ٕٞىبضا٘ف

ثیبٖ ٔی وٙس تبة اٚضی ارتٕبفی ثٝ ٚیػٌی ٞبی ربٔقٝ زض ضفـ ٘مهبٖ  (ضیٗ ٞٛض1ٖ: 2014، 1ٕٞىبضاٖ

اؾالْ (1: 2015،  2ؾیٕالضٚ ٚ ٕٞىبضاٖ)ؾطٚیؽ ٞب ٚ ذسٔبت ثٝ ذبعط قٛن ٞب ٚ اذتالالت ٚاضزٜ اقبضٜ زاضز

تبة اٚضی ارتٕبفی ضا تٛا٘بیی ؾبظٚوبضٞبی ارتٕبفی ثطای پیف ثیٙی ،رصة ٚ ٚ ٕٞىبضا٘ف فجسإِزیس 

ا٘غجبق ثب ثالیبی عجیقی ٕٞطاٜ ثب تٛا٘بیی ا٘زبْ یىؿطی فقبِیت ٞب ثطای وبٞف اذتالالت ٚثٟجٛز ضطثٝ 

(ضٚؾتب ٚ ٕٞىبضا٘ف ٘یعزض ٔمبِٝ ذٛز 862ـ3،865:2018اٟ٘بتقطیف ٔی وٙٙس)ؾزب اؾالْ فجسإِزیس ٚ ٕٞىبضاٖ

ؾٛا٘ح اظ عطیك اضتمبی ؾطٔبیٝ فٙٛاٖ ٔی وٙٙس وٝ تبة اٚضی ارتٕبفی ثط تحمك پبیساضی ، ثبظتٛا٘ی ثقس اظ 

( رقفطیبٖ ٕٚٞىبضاٖ ٞٓ تبة اٚضی ارتٕبفی ضا تٛا٘بیی ٌطٜٚ 2:1396ارتٕبفی تبویس زاضز )ضٚؾتب ٚ ٕٞىبضاٖ،

زض ثطاثط تٙف ٞبی ذبضری ٚ اقفتٍی ٞب ٚ تٛا٘بیی ٚاحسٞبی ارتٕبفی زضتمّیُ ٔربعطات ، ا٘زبْ فقبِیت 

                                                           
1
 Labaka et al 

2
 Cimellaro et al 

3
 Saja Aslam Abdul Majeed  et al 
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( زض اضتجبط ثب 17:1396بفی ٔی زا٘ٙس )رقفطیبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ،ٞبی ثبظیبثی ثطای وبٞف اظٞٓ ٌؿیرتٍی ارتٕ

ٚاغٜ ظیؿت پصیطی وٛاٖ زض ِغت ٘بٔٝ قٟطؾبظی ٚاغٜ ظیؿت پصیط ضا ٔٙبؾت ثطای ظ٘سٌی ٚ فطاٞٓ وٙٙسٜ 

 یه فٙٛاٖ ثٝ پصیطی ٔقتمس اؾت ظیؿت پطٌٚٛضزٚ (1،148:2005)وٛاٖویفیت ٔغّٛة ظ٘سٌی تقطیف ٔی وٙس

 ثب .ثبقس ٔحسٚز ٌؿتطزٜ ٚیب تٛا٘سثؿیبض ٔی قٛز، ٔی تقطیف آٖ زض وٝ ای ظٔیٙٝ ٚ ثؿتط ثٝ تٛرٝ ثب ٔفْٟٛ

 ا٘ساظٜ لبثُ قبُٔ ٕ٘بٌطٞبی ٚ زاقتٝ لطاض ٔفْٟٛ ایٗ تٛرٝ ٔطوع زض ٔىبٖ، ٞط زض ظ٘سٌی ویفیت ایٗ، ٚرٛز

 غاٖ ظیؿت پصیطی قٟطی ضا ویفیت ظ٘سٌی قٟطی ٚ قًٙ زً٘ (2،2007)پطٌٚٛضزٚاؾت ٔتٙٛفی ثؿیبض ٌیطی

 ٔی ٔفْٟٛ فٙٛاٖ یه ثٝ پصیطی ( ٚاظ ٘ؾط  ثٙسضآثبزظیؿت3،2:2018فطزی تقطیف وطزٜ اؾت)زً٘ قًٙ غاٖ

 ایٗ ٚرٛز، ثب .ثبقس ٔحسٚز یب ٚ ٌؿتطزٜ ثؿیبض قٛز ٔی تقطیف آٖ زض وٝ ای ظٔیٙٝ ٚ ثؿتط ثٝ تٛرٝ ثب تٛا٘س

ذطاؾب٘ی ٚ ضضٛا٘ی ٘یع (51:1390)ثٙسضآثبز، ثبقسٔی  ٔفْٟٛ ایٗ تٛرٝ ٔطوع زض ٔىبٖ ٞط زض ظ٘سٌی ویفیت

 اظ ثطزٖ ِصت ٚ ٔب٘سٖ ٔؿتمُ لبزضثٝ قٟطٚ٘ساٖ، اظ یه ٞط آٖ زض وٝ ارتٕبفی ٔیسا٘ٙس پصیط،ضا  ظیؿت ارتٕبؿ

 ( 58:1392ٞؿتٙس )ذطاؾب٘ی ٚ ضضٛا٘ی، ثبالیی ظ٘سٌی ویفیّت

 قلوزٍ جغزافیایی

ئُ ا٘تربة اٖ ٔی تٛاٖ ثٝ  قطایظ ذبل ٔغبِقٝ ٔٛضزی ایٗ پػٚٞف قٟط ثٓ زض اؾتبٖ وطٔبٖ ٔی ثبقس وٝ اظ زال

ٚثبظؾبظی ٞبی پؽ 1382عجیقی ٚ رغطافیبیی ٚ لطاضٌیطی زض ٔٙغمٝ ظِعِٝ ذیع ٚ ٕٞچٙیٗ تزطثٝ ظِعِٝ پٙذ زی ٔبٜ 

اظ اٖ اقبضٜ وطز.ایٗ قٟط ، لجُ اظ ظِعِٝ زاضای ثبفتی تبضیری ٚ وبِجسی ثب اضظـ ،ٚ ٚیػٌی ٞبی فطٍٞٙی ٚ ارتٕبفی 

زِیُ فسْ تبة اٚضی ،ٚ فطٚپبقی ٘ؾبْ ؾىٛ٘تی ٚ ارتٕبفی ،اؾیت ٞبی فطاٚا٘ی ضا ٔتحُٕ قس. ذبنی ثٛز ،وٝ ثٝ 

حبَ ثب تٛرٝ ثٝ ٌصقت چٙسیٗ ؾبَ اظ حبزحٝ ،ثبتٛرٝ ثٝ ثبظؾبظی ٞبی نٛضت ٌطفتٝ ٚفسْ تٕبیعات تبضیری ثیٗ 

ؿبٖ ٚ ٍٕٖٞٛ ٚرٛز زاقتٝ ٔحّٝ ٞبی اٖ ثٝ ِحبػ لسٔت ، ا٘تؾبض ٔی ضٚز، زض ؾغح ٔحّٝ ٞبی اٖ تٛؾقٝ ثطاثط ، یى

ثبقس. أب، ثب ٍ٘بٞی ثٝ فٕك ٔقیكت ؾبوٙبٖ ایٗ قٟطٚ ٕٞچٙیٗ ثطضؾی ٞبی ا٘زبْ ٌطفتٝ تٛؾظ البی ٔحٕٛز لسیطی 

زض ضاثغٝ ثب ؾٙزف قبذم ٞبی ارتٕبفی تبة اٚضی زض ثبظؾبظی ثٓ چٙیٗ اؾتٙجبط ٔی قٛز وٝ فّی ضغٓ إٞیت 

(.ٚ زض ظٔیٙٝ 85:1394تبة اٚضی، ثؿیبض وٓ ٔی ثبقس)لسیطی ٚ ٕٞىبضاٖ، زازٖ ثٝ ثقس وبِجسی ،تٛرٝ ثٝ ثقس ارتٕبفی

 ظیؿت پصیطی قٟطی ٘یع ضقفٟبیی ٔكٟٛز ٔی ثبقس
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 طزح جاهع شْز تن. 1شکل 

 
 ( 1397،)عطح ربٔـ قٟط ثٓ: ٔٙجـ

 پژٍّش ًوَدار هفَْهی .1ًوَدار

 
 (1411،: )ًَیسٌذگاىهٌثع

 پژٍّش ّای یافتِ

 پاسخگَیاى تِ تفکیک هتغیزّای جوعیت شٌاختی ًیفزاٍا .1جذٍل 
 درصذ فزاٍاًی هتغیزّا

 62.3 240 ٔطز جٌسیت

 37.7 145 ظٖ

 22.1 85 ؾبَ 37تب  27 سوت

 22.9 88 ؾبَ 48تب  38

 19.2 74 ؾبَ 59تب  49
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 24.7 95 ؾبَ 70تب  60

 11.2 43 ؾبَ 70ثیكتط اظ 

 53 204 تط فٛق زیپّٓ یب پبییٗ هیشاى تحصیالت

 26 100 ِیؿب٘ؽ

 21 81 فٛق ِیؿب٘ؽ ٚ ثبالتط

 (1400،)٘ٛیؿٙسٌبٖ: ٔٙجـ

 ٘فط 85 ٚ ٔطز پبؾرٍٛیبٖ اظ زضنس 62.3 ٔقبزَ ٘فط 240 وٝ آ٘ؿت اظ حبوی پبؾرٍٛیبٖ رٙؿیت فطاٚا٘ی تٛظیـ

 ؾٗ پبؾرٍٛیبٖ اظ 22.1 ٔقبزَ ٘فط 85 وٝ آ٘ؿت اظ حبوی پبؾرٍٛیبٖ ؾٗ تٛظیـ .ا٘س ثٛزٜ ظٖ ٘یع زضنس 37.7 ٔقبزَ

 59 تب 49 ثیٗ زضنس 19.2 ٔقبزَ ٘فط 74 ؾبَ، 48 تب 38 ثیٗ زضنس 22.9 ٔقبزَ ٘فط 88 ؾبَ، 37 تب 27 ثیٗ ضا ذٛز

 ؾبَ 70 اظ ثیكتط ضا ذٛز ؾٗ زضنس 11.2 ٔقبزَ ٘فط 43 ٚ ؾبَ 70 تب 60 ثیٗ زضنس 24.7 ٔقبزَ ٘فط 95 ؾبَ،

 اظ زضنس 53 ٔقبزَ ٘فط 204 وٝ آ٘ؿت اظ حبوی پبؾرٍٛیبٖ حهیالتت ٔیعاٖ فطاٚا٘ی تٛظیـ .ا٘س ٕ٘ٛزٜ ٌعاضـ

 21 ٔقبزَ ٘فط 81 ٚ ِیؿب٘ؽ زضنس 26 ٔقبزَ ٘فط 100 تط، پبییٗ یب زیپّٓ فٛق ضا ذٛز تحهیالت ٔیعاٖ پبؾرٍٛیبٖ

 .ا٘س ٕ٘ٛزٜ ٌعاضـ ثبالتط ٚ ِیؿب٘ؽ فٛق ضا ذٛز تحهیالت ٔیعاٖ ٘یع زضنس

آٍری اجتواعی ٍ  هتغیزّای تاب اس ی )هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار(هزکش پزاکٌذگی ّای آهارُ .2جذٍل

 پذیزی سیست
 ا٘حطاف ٔقیبض  ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط

 0.98 3.44 فطٍٞٙی پبیساضی

 0.89 3.46 اوِٛٛغیىی پبیساضی

 0.81 3.64 ارتٕبفی ٔكبضوت

 0.87 3.74 پٛیب التهبز

 0.79 4.02 پبیساض ٘مُ ٚ حُٕ

 0.78 4.15 ارتٕبفی پبیٍبٜ

 0.80 3.58 قٟطی ٕٞبًٞٙ ٔسیطیت

 0.89 3.83 ٞب فطنت اظ ثٟیٙٝ اؾتفبزٜ

 0.89 3.65 ظ٘سٌی قطایظ ٚ ٔحیظ

 0.58 3.62 ذغط ثٝ ٔٛارٝ تٛإ٘ٙسی

 0.88 3.43 ایٕٙی

 0.69 3.85 ارتٕبفی حٕبیت

 0.86 3.68 ارتٕبفی ؾالٔت

 0.73 3.73 فطٍٞٙی ٔجب٘ی آٔٛظـ

 0.59 3.68 تزبضة اظ پصیطی زضؼ

 0.54 3.64 آٚضی ارتٕبفی تبة

 0.90 3.87 ؾبظی فطًٞٙ

 1.02 3.58 پبیساض ظیؿت ٔحیظ

 1.03 3.55 فٕٛٔی ٔكبضوت

 0.83 3.65 وبضآٔس التهبز

 0.77 3.12 وبضآٔس ٘مُ ٚ حُٕ

 0.85 3.58 ارتٕبفی ٔطتجٝ
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 0.85 3.51 ظٔیٗ وبضثطی

 0.72 3.42 قٟطی ذٛة حىٕطٚایی

 0.69 3.63 ضٚا٘ی ؾالٔت

 0.90 3.22 قٟطی ٔحیظ طظ٘سٌیؾ

 0.90 3.26 وبِجسی ؾالٔت

 0.85 3.59 وٛزوبٖ ثطای فضب ؾبظی ٔٙبؾت

 0.73 3.40 فٕٛٔی أٙیت

 0.87 3.38 قٟطٚ٘سی حمٛق

 0.58 3.46 پصیطی ظیؿت

 (1411،)ًَیسٌذگاى: هٌثع

طفت وٝ ٔیبٍ٘یٗ اوتؿبثی وّیٝ تٛاٖ ٘تیزٝ ٌ ٞبی پطاوٙسٌی ٔتغیطٞبی پػٚٞف زض رسَٚ فٛق ٔی ثب تٛرٝ ثٝ آٔبضٜ

( ٌعاضـ قسٜ اؾت. ٔیبٍ٘یٗ اوتؿبثی 3پصیطی ثبالتط اظ حس ٔتٛؾظ ربٔقٝ ) آٚضی ارتٕبفی ٚ ظیؿت ٞبی تبة ٔؤِفٝ

ثب ا٘حطاف  3.46پصیطی ٘یع ثطاثط ثب  ٚ ٔیبٍ٘یٗ اوتؿبثی ظیؿت 0.54ثب ا٘حطاف ٔقیبض  3.64آٚضی ارتٕبفی ثطاثط ثب  تبة

 ٜ اؾت.ٌعاضـ قس 0.58ٔقیبض 

 آسهَى کَلوَگزٍف اسویزًف تزای تزرسی ًزهال تَدى تَسیع هتغیزّا .3جذٍل 
 ٘تیزٝ آظٖٔٛ  ٔقٙبزاضی ؾغح ٔتغیطٞب

 ٞب تٛظیـ ٘طٔبَ زازٜ 0.07 ارتٕبفی آٚضی تبة

 ٞب تٛظیـ ٘طٔبَ زازٜ 0.11 پصیطی ظیؿت

 (1400،)٘ٛیؿٙسٌبٖ: ٔٙجـ

تٛاٖ اؾتٙجبط ٕ٘ٛز  قسٜ اؾت، ٔی ٌعاضـ 05/0تط اظ  زاضی وّیٝ ٔتغیطٞب وٝ ثعضيثب تٛرٝ ثٝ آظٖٔٛ فٛق ٚ ؾغٛح ٔقٙب

 ٞبی پبضأتطیه اؾتفبزٜ ٌطزز. وٙٙس ٚ زض ایٗ پػٚٞف ثبیس اظ آظٖٔٛ یٔوٝ وّیٝ ٔتغیطٞب اظ تٛظیـ ٘طٔبَ پیطٚی 

 ٍ اجتواعی آٍری تاب آسهَى ضزیة ّوثستگی پیزسَى ٍ هذل ّوثستگی تزای تزرسی راتطِ تیي .4جذٍل

 پذیزی سیست
 

 

 

 

 

 

 
 (1400،)٘ٛیؿٙسٌبٖ: ٔٙجـ

 

 

 

 

 

 رسَٚ آظٖٔٛ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

 سطح هعٌاداری ضزیة پیزسَى تعذاد د تزرسیهتغیز هَر

 0.0001 0.85 385 ارتٕبفی آٚضی تبة

 385 پصیطی ظیؿت

 قسٜ اؾتب٘ساضز وٛٚاضیب٘ؽ  ذطٚری رسَٚ

ٔمبزیطاؾتب٘ساضز  پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی تبة

 قسٜ

 ؾغح ٔقٙبزاضی ٘مبط ثحطا٘ی

0.85 7.40 0.0001 
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 ٍ خزٍجی کٍَاریاًس پیزسَىاسهَى سطح هعٌاداری در آسهَى  .2ًوَدار 

 
 (1400،)٘ٛیؿٙسٌبٖ:ٔٙجـ

 قسٜ ٚ ذطٚری وٛٚاضیب٘ؽ اؾتب٘ساضز پیطؾٖٛآظٖٔٛ ثب تٛرٝ ثٝ آظٖٔٛ فٛق چٖٛ ٔمساض ؾغح ٔقٙبزاضی زض رسَٚ 

اؾت پؽ وٛچىتط  05/0 ؾغح ثحطا٘ی ٚ اؾتب٘ساضز ذغبی اظ 95/0ثب اعٕیٙبٖ ٔی ثبقس ٚ ایٗ ٔمساض  0001/0ثطاثط ثب 

ثٛزٜ ٚ ثیبٍ٘ط آ٘ؿت وٝ ایٗ  85/0ایٗ زٚ ٔتغیط ٔخجت ٚ ثطاثط ثب  ٕٞجؿتٍی ٔمساض ضطیت .ٌطزز ٔی تأییسفطضیٝ فٛق 

ٝ قیت ذظ ضٌطؾیٖٛ زض ٕ٘ٛزاض پطاوٙسٌی وٝ زٚ ٔتغیط اظ قست ٕٞجؿتٍی ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ث

 ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی تبة تٛاٖ چٙیٗ اؾتٙجبط ٕ٘ٛز وٝ ثیٗ ثبقس ٘یع ٔی ثیبٍ٘ط یه ضاثغٝ ٔخجت زض ثیٗ زٚ ٔتغیط ٔی

افعایف یبثس ٔیعاٖ  ارتٕبفی آٚضی زاضز، ثسیٗ نٛضت وٝ ٞطچٝ ٔیعاٖ تبة ٚرٛز ٔخجت ٚ ٔقٙبزاض ضاثغٝ پصیطی یه

 ٘یع افعایف ذٛاٞس یبفت ٚ ثبِقىؽپصیطی  ظیؿت

 پذیزی آٍری اجتواعی تا سیست ّای تاب . ّوثستگی تیي هؤلف5ِجذٍل 
 ؾغح ٔقٙبزاضی ٔمساض ضطیت ٕٞجؿتٍی آٚضی ارتٕبفی ٞبی تبة ٔؤِفٝ ٔتغیط ٚاثؿتٝ

 0.0001 0.53 فطٍٞٙی پبیساضی پصیطی ظیؿت

 0.0001 0.63 اوِٛٛغیىی پبیساضی

 0.0001 0.64 ارتٕبفی ٔكبضوت

 0.0001 0.55 پٛیب التهبز

 0.0001 0.54 پبیساض ٘مُ ٚ حُٕ

 0.0001 0.45 ارتٕبفی پبیٍبٜ

 0.0001 0.63 قٟطی ٕٞبًٞٙ ٔسیطیت

 0.0001 0.64 ٞب فطنت اظ ثٟیٙٝ اؾتفبزٜ

 0.0001 0.59 ظ٘سٌی قطایظ ٚ ٔحیظ

 0.0001 0.62 ذغط ثٝ ٔٛارٝ تٛإ٘ٙسی

 0.0001 0.62 ایٕٙی

 0.0001 0.52 ارتٕبفی حٕبیت

 0.0001 0.58 ارتٕبفی ؾالٔت

 0.0001 0.48 فطٍٞٙی ٔجب٘ی آٔٛظـ

 0.0001 0.45 تزبضة اظ پصیطی زضؼ

 (1400: )٘ٛیؿٙسٌبٖ ،ٔٙجـ

 ٚ ارتٕبفی آٚضی ٔؤِفٝ تبة 15زٞس وٝ وّیٝ ضطایت ٕٞجؿتٍی ثیٗ  ٘تبیذ زضد قسٜ زض رسَٚ فٛق ٘كبٖ ٔی

ثٛزٜ وٝ یه ضاثغٝ ٔقٙبزاض ضا  05/0ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض٘س ٚ زاضای ؾغح ٔقٙبزاضی وٛچىتط اظ  پصیطی اظ قست ظیؿت
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پصیطی یه ضاثغٝ ٔخجت ٚ  ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی ٔؤِفٝ تبة 15تٛاٖ اؾتٙجبط ٕ٘ٛز وٝ ثیٗ  وٙس. پؽ ٔی ٌعاضـ ٔی

ارتٕبفی ٔیعاٖ ظیؿت پصیطی  یآٚض ٔؤِفٝ تبة 15ٔقٙبزاض ٚرٛز زاضز ثٝ ایٗ نٛضت وٝ ثب افعایف ٔیعاٖ ٞط یه اظ

 .٘یع افعایف ذٛاٞس یبفت ٚ ثبِقىؽ

 ای ًوًَِ . آسهَى استٌثاطی تی تک6جذٍل 
 ٘تیزٝ آظٖٔٛ ؾغح ٔقٙبزاضی تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ tٔمساض آظٖٔٛ  ٔتغیط ٔٛضز ثطضؾی

ٚرٛز تفبٚت ٔقٙبزاض ٚ اوتؿبة  0.0001 (3)تفبٚت اظ   0.64 23.48 ارتٕبفی آٚضی تبة

 تط اظ حس ٔتٛؾظٔیبٍ٘یٗ ثبال

ٚرٛز تفبٚت ٔقٙبزاض ٚ اوتؿبة  0.0001 (3)تفبٚت اظ   0.46 15.67 پصیطی ظیؿت

 ٔیبٍ٘یٗ ثبالتط اظ حس ٔتٛؾظ

 (1400،: )٘ٛیؿٙسٌبٖٔٙجـ

ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛؿ عطاحی پطؾكٙبٔٝ ایٗ پػٚٞف وٝ ثب یه عیف ِیىطت عطاحی قسٜ اؾت ٚ ثحج ٔمبیؿٝ ٔیبٍ٘یٗ 

ای ثطای ثطضؾی ٚ اضظیبثی ایٗ ٔتغیطٞب  ٕ٘ٛ٘ٝ وٙس اظ آظٖٔٛ تی ته یبٍ٘یٗ ربٔقٝ ٔغطح ٔیاوتؿبثی ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ثب ٔ

ٞبی  ؾبظز. ثب تٛرٝ ثٝ ٔمبزیط ٔیبٍ٘یٗ اؾتفبزٜ ٌطزیسٜ اؾت وٝ ٚضقیت ٔتغیطٞب ضا زض ربٔقٝ آٔبضی ٔكرم ٔی

تٛؾظ ربٔقٝ ٚ ٔقٙبزاض ٌعاضـ پصیطی زاضای ٔیبٍ٘یٙی ثبالتط اظ حس ٔ ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی اوتؿبثی ٔتغیطٞبی تبة

 .ثبقس پصیطی زض ربٔقٝ آٔبضی زض حس ٔغّٛة ٔی ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی قسٜ اؾت ٚ ثیبٍ٘ط آ٘ؿت وٝ تبة

پذیزی تا تَجِ تِ  سیست ٍ اجتواعی آٍری تزای هقایسِ هیاًگیي هتغیزّای تاب t. آسهَى استٌثاطی 7جذٍل

 هتغیز جٌسیت
 ٘تیزٝ آظٖٔٛ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ  ٔقٙبزاضی ؾغح tٔمساضآظٖٔٛ ٔتغیط ٔٛضز ثطضؾی

فسْ تفبٚت ٔقٙبزاض زض ثیٗ ظ٘بٖ  0.04 0.39 0.84 ارتٕبفی آٚضی تبة

 آٚضی ٚ ٔطزاٖ زض ٔتغیط تبة

ٚرٛز تفبٚت ٔقٙبزاض زض ثیٗ  0.06 0.26 1.10 پصیطی ظیؿت ارتٕبفی

 ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ زض ٔتغیط ظیؿت

 (1400: )٘ٛیؿٙسٌبٖ ،ٔٙجـ پصیطی

 آٚضی ٔقٙبزاضی ٔتغیطٞبی تبة ؾغٛح ٔمساض چٖٛ ٞبی ٔؿتمُ تی ٕ٘ٛ٘ٝ آظٖٔٛ ٘تبیذ ثسؾت آٔسٜ اظ ثٝ تٛرٝ ثب

 وٝ اؾتٙجبط ٕ٘ٛز تٛاٖ ٔی اؾت، قسٜ ٌعاضـ ثعضٌتط 05/0 ذغبی ؾغح اظ 95/0 اعٕیٙبٖ پصیطی ثب ظیؿت ٚ ارتٕبفی

 آٚضی زض ٞط زٚ ٔتغیط تبة .ثبقس ٕیٔیبٍ٘یٗ ایٗ ٔتغیطٞب زض ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ زاضای تفبٚت ٔقٙبزاض ٘

ثبقس ٞطچٙس ایٗ تفبٚت ثٝ ِحبػ آٔبضی یه  پصیطی ٔیبٍ٘یٗ اوتؿبثی ٔطزاٖ ثیكتط اظ ظ٘بٖ ٔی ٚ ظیؿت  ارتٕبفی

 تفبٚت ٔقٙبزاض ٌعاضـ ٘كسٜ اؾت. 

 واعیاجت آٍری تاب هتغیزّای هیاًگیي هقایسِ ٍ تزرسی تزای( آًَا) سَیِ  یک ٍاریاًس تحلیل . آسهَى8جذٍل 

 سي هتغیز تِ تَجِ تا پذیزی سیست ٍ
 ٘تیزٝ آظٖٔٛ ؾغح ٔقٙبزاضی Fٔمساض  ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیطٞب

فسْ ٚرٛز تفبٚت ٔقٙبزاض  0.15 1.66 3.60 ؾبَ 37تب  27 ارتٕبفی آٚضی تبة

ارتٕبفی  آٚضی تبة ٔتغیط

 ٔتفبٚت ٞبی زض ثیٗ ٌطٜٚ

 3.64 ؾبَ 48تب  38

 3.56 ؾبَ 59تب  49
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 ؾٙی 3.76 ؾبَ 70تب  60

 3.62 ؾبَ 70ثیكتط اظ 

فسْ ٚرٛز تفبٚت ٔقٙبزاض  0.06 2.28 3.35 ؾبَ 37تب  27 پصیطی ظیؿت

پصیطی زض ثیٗ  ظیؿت ٔتغیط

 ؾٙی ٔتفبٚت ٞبی ٌطٜٚ

 3.55 ؾبَ 48تب  38

 3.40 ؾبَ 59تب  49

 3.56 ؾبَ 70تب  60

 3.42 ؾبَ 70ثیكتط اظ 

 (1400،ٛیؿٙسٌبٖٔٙجـ: )٘

 آٚضی ثطای ٔتغیطٞبی تبة( آ٘ٛا) ؾٛیٝ  یه ٚاضیب٘ؽ تحّیُ  فٛق چٖٛ ؾغٛح ٔقٙبزاضی زض آظٖٔٛ  ثب تٛرٝ ثٝ آظٖٔٛ

 ثعضٌتط 05/0 ذغبی ؾغح ثحطا٘ی ٚ اؾتب٘ساضز اظ 95/0 اعٕیٙبٖ ؾٗ ثب ٔتغیط ثٝ تٛرٝ ثب پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی

زض ثیٗ  پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی تبة ٝ ٔیبٍ٘یٗ اوتؿبثی ٔتغیطٞبیتٛاٖ اؾتٙجبط ٕ٘ٛز و ٔی ٌعاضـ قسٜ اؾت،

ٞبی  پصیطی زض ثیٗ ٌطٜٚ ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی ٘ساض٘س، أب تبة ٞبی ؾٙی ٔرتّف ثب یىسیٍط تفبٚت ٔقٙبزاضی ٌطٜٚ

ثب افعایف ؾٗ پصیطی افطاز  ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی ؾٙی ثبالتط زاضای ٔیبٍ٘یٗ ثیكتطی ثٛزٜ ٚ ثیبٍ٘ط آ٘ؿت وٝ تبة

 .افعایف ذٛاٞس یبفت، ٞطچٙس ایٗ تفبٚت ثٝ ِحبػ آٔبضی یه تفبٚت ٔقٙبزاض ٌعاضـ ٘كسٜ اؾت

 اجتواعی آٍری تاب هتغیزّای هیاًگیي هقایسِ ٍ تزرسی تزای( آًَا) سَیِ  یک ٍاریاًس تحلیل .آسهَى9جذٍل 

 هیشاى تحصیالت هتغیز تِ تَجِ تا پذیزی سیست ٍ
 ٘تیزٝ آظٖٔٛ ؾغح ٔقٙبزاضی Fض ٔمسا ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیطٞب

 ٚرٛز تفبٚت ٔقٙبزاض ٔتغیط 0.03 3.30 3.61 تط فٛق زیپّٓ یب پبییٗ ارتٕبفی آٚضی تبة

ارتٕبفی زض ثیٗ  آٚضی تبة

 تحهیّی ٔتفبٚت ٞبی ٌطٜٚ

 3.61 ِیؿب٘ؽ

 3.78 فٛق ِیؿب٘ؽ ٚ ثبالتط

 تفبٚت ٔقٙبزاض ٔتغیط ٚرٛز 0.04 3.25 3.42 تط فٛق زیپّٓ یب پبییٗ پصیطی ظیؿت

پصیطی زض ثیٗ  ظیؿت

 تحهیّی ٔتفبٚت ٞبی ٌطٜٚ

 3.44 ِیؿب٘ؽ

 3.61 فٛق ِیؿب٘ؽ ٚ ثبالتط

 (1400: )٘ٛیؿٙسٌبٖ ،ٔٙجـ

 آٚضی ثطای ٔتغیطٞبی تبة( آ٘ٛا) ؾٛیٝ  یه ٚاضیب٘ؽ تحّیُ  فٛق چٖٛ ؾغٛح ٔقٙبزاضی زض آظٖٔٛ  ثب تٛرٝ ثٝ آظٖٔٛ

 ذغبی ؾغح ثحطا٘ی ٚ اؾتب٘ساضز اظ 95/0 اعٕیٙبٖ ٔیعاٖ تحهیالت ثب ٔتغیط ثٝ تٛرٝ ثب طیپصی ظیؿت ٚ ارتٕبفی

 ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی تبة تٛاٖ اؾتٙجبط ٕ٘ٛز وٝ ٔیبٍ٘یٗ اوتؿبثی ٔتغیطٞبی ٔی ٌعاضـ قسٜ اؾت، ثعضٌتط 05/0

پصیطی زض  ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی زاض٘س، تبة ٞبی تحهیّی ٔرتّف ثب یىسیٍط تفبٚت ٔقٙبزاضی زض ثیٗ ٌطٜٚ پصیطی

 ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی ثیٗ افطاز ثب ٔیعاٖ تحهیالت ثبالتط زاضای ٔیبٍ٘یٗ ثیكتطی ثٛزٜ ٚ ثیبٍ٘ط آ٘ؿت وٝ تبة

 پصیطی افطاز ثب افعایف ؾغح تحهیالت افعایف ذٛاٞس یبفت.

 ًتیجِ گیزی

ثٓ نٛضت پصیطفتٝ  قٟط پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی تبة ٞبی قبذم ثیٗ ضاثغٝ ایٗ پػٚٞف ثب ٞسف تجییٗ 

 ا٘س. ثیٗ ٞب تأییس قسٜ ثبقس وٝ وّیٝ ایٗ فطضیٝ فطضیٝ فطفی ٔی 15فطضیٝ انّی ٚ  1اؾت. ایٗ پػٚٞف قبُٔ 

 آٚضی تبة ٔیعاٖ ٞطچٝ وٝ نٛضت ثسیٗ زاضز، ٚرٛز ٔقٙبزاض ٚ ٔخجت ضاثغٝ یه پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی تبة

 ٚ ارتٕبفی آٚضی تبة ٔؤِفٝ 15. ثبِقىؽ ٚ یبفت ذٛاٞس افعایف ٘یع طیپصی ظیؿت ٔیعاٖ یبثس افعایف ارتٕبفی



 969... آوری تاب های شاخص بین رابطه تبیین

 آٚضی تبة ٔؤِفٝ 15اظ یه ٞط ٔیعاٖ افعایف ثب وٝ نٛضت ایٗ ثٝ زاضز ٚرٛز ٔقٙبزاض ٚ ٔخجت ضاثغٝ یه پصیطی ظیؿت

 ٚضیآ تبة ٔتغیطٞبی اوتؿبثی ٞبی ٔیبٍ٘یٗ. ثبِقىؽ ٚ یبفت ذٛاٞس افعایف ٘یع پصیطی ظیؿت ٔیعاٖ ارتٕبفی

 آٚضی تبة وٝ آ٘ؿت ثیبٍ٘ط ٚ اؾت قسٜ ٌعاضـ ٔقٙبزاض ٚ ربٔقٝ ٔتٛؾظ حس اظ ثبالتط پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی

 ٚ ٔطزاٖ ٌطٜٚ زٚ ثیٗ زض ٔتغیطٞب ایٗ ٔیبٍ٘یٗ. ثبقس ٔی ٔغّٛة حس زض آٔبضی ربٔقٝ زض پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی

 ٔطزاٖ اوتؿبثی ٔیبٍ٘یٗ پصیطی ظیؿت ٚ  ارتٕبفی ضیآٚ تبة ٔتغیط زٚ ٞط زض. ثبقس ٕ٘ی ٔقٙبزاض تفبٚت زاضای ظ٘بٖ

 اوتؿبثی ٔیبٍ٘یٗ.  اؾت ٘كسٜ ٌعاضـ ٔقٙبزاض تفبٚت یه آٔبضی ِحبػ ثٝ تفبٚت ایٗ ٞطچٙس ثبقس ٔی ظ٘بٖ اظ ثیكتط

 أب ٘ساض٘س، ٔقٙبزاضی تفبٚت یىسیٍط ثب ٔرتّف ؾٙی ٞبی ٌطٜٚ ثیٗ زض پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی تبة ٔتغیطٞبی

 وٝ آ٘ؿت ثیبٍ٘ط ٚ ثٛزٜ ثیكتطی ٔیبٍ٘یٗ زاضای ثبالتط ؾٙی ٞبی ٌطٜٚ ثیٗ زض پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی ٚضیآ تبة

 آٔبضی ِحبػ ثٝ تفبٚت ایٗ ٞطچٙس یبفت، ذٛاٞس افعایف ؾٗ افعایف ثب افطاز پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی تبة

 ثیٗ زض پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی ٚضیآ تبة ٔتغیطٞبی اوتؿبثی ٔیبٍ٘یٗ. اؾت ٘كسٜ ٌعاضـ ٔقٙبزاض تفبٚت یه

 ثب افطاز ثیٗ زض پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی تبة زاض٘س، ٔقٙبزاضی تفبٚت یىسیٍط ثب ٔرتّف تحهیّی ٞبی ٌطٜٚ

 ثب افطاز پصیطی ظیؿت ٚ ارتٕبفی آٚضی تبة وٝ آ٘ؿت ثیبٍ٘ط ٚ ثٛزٜ ثیكتطی ٔیبٍ٘یٗ زاضای ثبالتط تحهیالت ٔیعاٖ

 .یبفت ذٛاٞس عایفاف تحهیالت ؾغح افعایف

 پیشٌْادات

  ٔغبِقٝ تٛأبٖ قبذم ٞبی تبة اٚضی ارتٕبفی ٚ ظیؿت پصیطی ثٝ ٔٙؾٛض اضتمب ؾغح تبة اٚضی ارتٕبفی

 ٚ ظیؿت پصیطی قٟطٞب 

 ا٘زبْ ٔغبِقبت ایٙسٜ پػٚٞی ثٝ ٔٙؾٛض ثطضؾی احطات اضتمب تبة اٚضی ارتٕبفی ٚ ظیؿت پصیطی قٟطٞب 

 3زض ثطاثط حٛازث اتی اظ عطیك ثط٘بٔٝ ٞبی أٛظقی ، فطًٞٙ ؾبظی . تمٛیت ؾغح ا٘قغبف پصیطی قٟط ث ٓ

تمٛیت  ؾغح التهبزی ، ارتٕبفی ، فطٍٞٙی ، ٔحیغی قٟط زض ثطاثط ثحطاٟ٘ب اظ عطیك اضتمب ؾغح ظیؿت 

 پصیطی قٟط 

  ٚ تمٛیت اضتمب ؾغح ظیؿت پصیطی قٟطی ثٝ رٟت افعایف تبة اٚضی ارتٕبفی قٟطی زض ثطاثط ثحطاٟ٘ب

 ی حٛازث ات

 هٌاتع

تحّیّی ثط تبة اٚضی ارتٕبفبت قٟطی زض ثطاثط ظِعِٝ  (.1396أیط) ؾّیٕبٖ ٘ػاز، ٔحٕس حؿیٗ؛ پٛضحؿٗ ظازٜ، لبزض؛ ـ احٕسی،

 133-109، 49،فهّٙبٔٝ أبیف ٔحیظ ، تجطیع ٚاضٚٔیٝ(.قٟطٞبی اضزثیُ :)ٔغبِقٝ ٔٛضزی

 ٔقب٘ی .تٟطاٖ: اشضذف. (. قٟط ظیؿت پصیط اظ ٔجب٘ی تب1390)ضاثبز، فّیطضب. ـ ثٙس

اضظیبثی تبة اٚضی ارتٕبفی ٚ التهبزی زض ثطاثط  (.1396)، ٔحٕسضضبٔجٟٛت ؛ حبتٕی ٘ػاز، حؿیٗ؛ـ رقفطیبٖ، ٘غٕٝ

 .15ـ1،26ظِعِٝ)ٔغبِقٝ ٔٛضزی ثزٙٛضز (. فهّٙبٔٝ فّٕی ٚپػٚٞكی أساز ٚ ٘زبت ،

تحّیُ تفبٚت ظیؿت پصیطی ضٚؾتبٞبی پیطأٖٛ قٟطی زض (. قٙبذت ٚ 1392، ٔحٕسأیٗ؛ ضضٛا٘ی، ٔحٕسضضب )ـ ذطاؾب٘ی

 .74ـ554، 4. فهّٙبٔٝ التهبز فضب ٚ تٛؾقٝ ضٚؾتبیی ،  قٟطؾتبٖ ٚضأیٗ

(. اضظیبثی ٔیعاٖ تبة اٚضی ارتٕبفی قٟطی ٔٛضز قٙبؾی : 1396ٔهغفی ) ، فیؿی؛  ایؿتٍّسی،ٔزتجی؛ اثطاٞیٓ ظازٜ ،ـ ضٚؾتب

 .14-1،  32٘بٔٝ ضیعی قٟطی ،قٟط ظاٞساٖ . ٘كطیٝ پػٚٞف ٚ ثط
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تفؿیطی فٛأُ ٔٛحط ثط ظیؿت پصیطی والٖ قٟط تٟطاٖ  _ٔسَ ؾبظی ؾبذتبضی  (.1395)ٔزیس ،اوجطی اؾٕبفیُ؛ ،ـ فّی اوجطی

 31   _1،1. ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ أبیف فضب،

زض ٔمبثُ ظِعِٝ )ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی  ؾٙزف اِٚٛیت ثٙسی تبة اٚضی قٟطی (.1395)ٚاحس البیی، انغط؛ ،پبقبظاز ، فغب؛ـ غفبضی
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