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  چکیذٌ

 ييا ياًزبم گلفتِ اًت. ثلا اي گلاي گلؿُگلي ٍ ثلكًي ًمَ آى ؿك تًَؼِ هٌغمِ ّبي تًَؼِ هىول ٌُبًبيي اثؼبؿ ٍ هَلفِهغبلؼِ ثب ّـف  ييا
ؿك اي اًت وِ اثتـا  كٍٍ تغميك ايي هغبلؼِ ثِ گًَِاًت.  يووًپي ٍ  يفيوهتَالي  هلعلِؿٍ  كٍٍ پوٍَّ، آهيؾتِ اوتِبفي ٍ ؿاكايهٌظَك، 
كٍٍ  ثب اًتفبؿُ يثؾَ وو گلؿيـ ٍ ًپي ؿك يعلاع ثلاًبى آى كيتغم يٍ الگَُـ  ٍ تغليل هضوَى اًتفبؿُ تيكٍٍ فلاتلو ام يفيثؾَ و

آهبكي تغميك ُبهل هغبلؼبت . ربهؼِ ّب پلؿاؽتِ ُـ ط ثيي ًبمُ، تؼييي كٍايي ٍ پبيبيي ٍ اكتجبكيهـل تغم يًبؽتبك يثلكًهؼبؿالت ًبؽتبكي ثِ 
ؿاًِگبّي، ارلايي ٍ هـيلاى وٌت ٍ وبكّبي گلؿُگلي ثب تؼـاؿ ًوًَِ ؽجلگبى  هغبلؼِ ٍ 59ؿاؽلي ٍ ؽبكري هلتجظ ثب هَضَع تغميك ثب تؼـاؿ ًوًَِ 

ُبهل ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ  ثلاًبى كٍيىلؿ ويفي، ؿٍ هفَْم فلاگيل تغميك، ذيًتبثلاًبى . ثبُـ ًفل ؿك ثؾَ ووي هي 110ًفل ؿك ثؾَ ويفي ٍ  18
 ييگلا هىول ب،يپَ ييگلا هىول ،يفلٌّگ ييگلا هىول ،گلايي ّوىبكاًِ هىول ،يبًتيً ييگلا هىول ثب اثؼبؿ يگلؿُگل يگلا تًَؼِ هىولاي ٍ  هٌغمِ

هؼبؿالت ًبؽتبكي ٍ ثب تبويـ ثل اًتبى اكؿثيل ثِ ػٌَاى هٌغمِ هَكؿ  ّوضٌيي ًتبيذ عبٓل ام .ٌُبًبيي ُـ ّبي گلؿُگلي يي ًبيتگلا ٍ هىول يفٌ
تبحيل هخجت ٍ هؼٌبؿاكي ثل ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ  893/4ٍ هؼٌبؿاكي  406/0گلاي گلؿُگلي ثب ضليت هٌيل  هغبلؼِ، ًِبى ؿاؿ وِ تًَؼِ هىول

ي ٍ ًين ثىبكگيلي گلؿُگلي ؿك ؿك گلؿُگل ييگلا ؿك عَمُ هىول كيتغم تبيثِ تًَؼِ اؿث تَاًـ يه كيتغم ييا ذيًتب اي ؿك اًتبى اكؿثيل ؿاكؿ. هٌغمِ
 ووه وٌـ.اي  ؿًتيبثي ثِ ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ
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  مقذمٍ

 (.1399بي اؽيل ثٌيبك صِوگيل ثَؿُ اًت )ضلغبم ثلٍرٌي ٍ ّوىبكاى، تبحيل ٌٓؼت گلؿُگلي ؿك التٔبؿ رْبًي ثِ ٍيوُ ؿك ؿِّ ّ
 ,WTTCّبي رْبًي، ؿك عَمُ گلؿُگلي اًزبم گلفتِ اًت ) گقاكي ّب ٍ ًلهبيِ كيني آهبكّب ًِبى هي ؿّـ وِ ثؾَ ػوـُ اي ام ثلًبهِ

ـ، گلؿُگلي ثِ ػٌَاى يه فؼبليت التٔبؿي ؿك ّب ٍ هٌبثغ غٌي ٌّتٌ (. ؿك ثٌيبكي ام وَِكّبي ؿك عبل تًَؼِ وِ ؿاكاي پتبًٌيل2019
(. ػالٍُ ثل ايي، ام ًظل همٔـّب، گلؿُگلي ثِ ػٌَاى وبتبلينٍكي ثلاي Nematpouret al, 2021وٌبك ٌٓؼت ٍ وِبٍكمي للاك هي گيلؿ )

لي ثؾَ هْوي ام تَاى گفت وِ گلؿُگ (. ثٌبثلايي ثِ رلأت هيEkanayake & Long, 2012گلؿؿ ) تًَؼِ )كُـ التٔبؿي( تلمي هي
ّب ٍ  تًَؼِ گلؿُگلي ؿك رَاهغ هؾتلف هٌتلنم ؿاُتي ثلًبهِ كيني ؿكًت ٍ هتٌبًت ثب ظلفيت گيلؿ. التٔبؿ رْبًي كا ؿك ثل هي
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 ,Nematpour, et alّبي هَرَؿ اًت. ثلاي وٌت هَفميت ؿك گلؿُگلي، ثلًبهِ كيني تًَِ گلؿُگلي ثٌيبك عيبتي اًت ) لبثليت

2021.)  

 اًٌبًي ّبي تَاًوٌـي اكتمبي ثل يىپبكصِ، ٍ فلاگيل كًٍـي تبويـ ثلثب  ٍ ربهغ ٍ گلايبًِ ول ًگبُ ثب اي هٌغمِ تًَؼِ ل، هفَْمام ًَي ؿيگ

 ٌُبؽتي ثَم ّبي تؼبؿل ٍ ؽَؿاتىبيي ثب تًَؼِ ؿاكؿ. ايي تبويـ آتي ّبي ًٌل ّبي تَاًبيي وبَّ اًٌبى، ثـٍى ًيبمّبي تبهيي رْت هبؿي ٍ

 (.1391كاؿ ٍ وبظويبى،  )فلري ًوبيـ تالٍ هي اي هٌغمِ ّبي ًبثلاثلي وبَّ ٍ فضبي تولونمؿايي ٍ ؿك رْت تاً يبفتِ پيًَـ
ؿاكؿ  يا هٌغمِ يّب وبَّ تفبٍت زِيٍ تًَؼِ هٌبعك هغلٍم ٍ ؿك ًت يالتٔبؿ يّب تيفؼبل تيؿك تمَ يًمَ هْو يا هٌغمِ يّب بًتيً
(Matsumoto, 2008ثب ا .)ثل  ـيتبو يؼٌي ينيك ؿك ًظبم ثلًبهِ ِِيوَِك، ك يا اًغ تًَؼِ هٌغمَِه لييت يآليىي ام ، ٍرَؿ يي

 (.1389ٍ ّوىبكاى،  يٌيالـ في)ً گلؿؿ يٍ هبًٌـ آى ثل ه يتيليؿك ًغَط هـ ينيك ثلًبهِ گفمـاى فلٌّ ،يًگل يثؾِ ،ييتولونگلا
ثلؽَكؿاك اًت  ييثِ ًنا تيثِ هٌظَك تًَؼِ ام اّو ينيهِ كآى ؿك ثلًب يّب ٍ تٌگٌبّب تيهٌبعك، لبثل تيٍ ٌُبؽت ٍضؼ يثلكًثٌبثلايي، 

 (.1399ٍ ّوىبكاى،  ي)رؼفل

 ٍ ثِ عَك ولي پبيـاك، يىپبكصِ ؼبؿل ٍتًَؼِ هت ثلاياي  هٌغمِ ّبي ٍ تَاًوٌـي ّب گيلي ام ظلفيت ثْلُؿك آى وِ  ّبيي عَمُيىي ام 
ؿك  يٓبؿكات ٍ اكمآٍك ـ،يؿك تغمك كُـ، تَل يبؿيًمَ م تَاًـ يه يگلؿُگل ٌىِيگلؿُگلي اًت. ثِ ًجت آٌؼت  پقيل اًت، اهىبى

 تيكاًتب، ثب تَرِ ثِ اّو ييَُؿ. ؿك ا ليتجـ يا تًَؼِ يّب ؿك رْت تغمك ثلًبهِ ينيك ثِ وبًَى تَرِ ٍ ثلًبهِ تَاًـ يوَِك ؿاُتِ ثبُـ، ه
رْت  يالـاهبت هٌبًج ّب، يٍ تَاًوٌـ ّب تيظلف ُُـ ينيك ٍ ثلًبهِ ُـُ ةعٌب ييثب ٌُبًب ـيثب يٌٓؼت گلؿُگل ،يا هجبعج هٌغمِ

 يگلؿُگل يا . تًَؼِ هٌغمِـيكا فلاّن ًوب يا ؿك ًغظ هٌغمِ يتًَؼِ ٍ گٌتلٍ احلات هخجت گلؿُگل ييآًْب ٍ ّوضٌ ٌِياًتفبؿُ ثْ
 ناىيك ٍ ثلًبهِ گقاكاى تبًي(. Lee & Chang, 2008ًام وَِكّب هَكؿ تَرِ للاك گلفتِ اًت ) يبكياًت وِ ؿك ثٌ ييام كاّجلؿّب يىي

 ييعبٓل ام اثؼبؿ هخجت ا يّب ام فلٓت ،يا ؿك ًغظ هٌغمِ يگلؿُگل يّب ًبؽتي ٍ اكمُوٌـ ًوَؿى ربفثِ بيثب هْ وٌٌـ يتًَؼِ تالٍ ه
ؿك هفَْم تولون تًَؼِ هىول گلا ثب تبويـ ثل صبكصَة تًَؼِ هٌغمِ اي  (.Rosentraub & Joo, 2009هٌـ ًَُـ ) ٌٓؼت ثْلُ

ايي (. Cruz & Teixeira, 2010َُؿ ) فيبيي وٌت ٍ وبكّبي هلثَط ثِ يه ٌٓؼت ٍ ثب ؿاكا ثَؿى كٍاثظ ؿكًٍي ٍيوُ تؼليف هيرغلا
 & Torres) ايفب وٌـاي  اُتغبل ؿك تًَؼِ هغلي ٍ هٌغمِ ٍ هـآؿك ثبمتَميغ ؿك هْويًمَ  هي تَاًـ ٌٓؼت گلؿُگليكٍيىلؿ، ؿك 

Augusto, 2019.) ت ٍ الـاهبت هَرَؿ ؿك عَمُ گلؿُگلي اًتبى اكؿثيل ًِبى هي ؿّـ وِ ؿيـگبُ هىول گلايبًِ ٍ ثب ايي ٍرَؿ، تغَال
ؿك ًغظ اًتبى ثِ  ييگلا هىول ىلؿيثب ٍرَؿ آًىِ ؿاُتي كٍتًَؼِ ّوِ ربًجِ ٍ يىپبكصِ ثِ گلؿُگلي ووتل هَكؿ تَرِ للاك گلفتِ اًت. 

ٍ  ثَؿُوبكًبم  بكيثٌ تَاًـ يهٌبًت ٍ هبًٌـ آى، ه ييبيرغلاف تيؿك هَلؼ يليكگهتٌَع، للا يّب تيلبثل ،يگلؿُگل يّب تٌَع ربفثِ ليؿل
اهب اهىبى اًزبم آى فلاّن ًگلؿيـُ اًت. هضبف ثل ايي ثلكًي اؿثيبت تغميك ًين ًِبى هي ؿّـ وِ ؿّـ؛  ليكا تمل هَرَؿهِىالت 

مَ آى ؿك تًَؼِ هٌغمِ اي ثپلؿامؿ، ٍرَؿ ًـاكؿ. هغبلؼِ ربهؼي وِ ثِ ٌُبًبيي ٍ تغليل هفَْم تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي ٍ ً
ثٌبثلايي ايي هغبلؼِ ثِ هٌظَك پل ولؿى ؽالّبي ًظلي ٍ ًين يبفتي كٌّوَؿّبي وبكثلؿي ؿك ؽَّٔ تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي 

هَلفِ ّبيي اًت ٍ اًزبم هي گيلؿ. ؿك ًتيزِ هٌئلِ آلي ؿك ايي پوٍَّ ايي اًت وِ تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي ؿاكاي صِ اثؼبؿ ٍ 
 تبحيل آى ثل ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي ؿك اًتبى اكؿثيل صگًَِ اًت؟ 
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هفَْم  ِِيكت. گلا اً هىول يهـل وٌت ٍ وبكّب ل،ييپلتٌَ ٍ ؿك عبل تغ ّب ؿك هغيظ ّبيتًَؼِ وٌت ٍ وبك كٍيىلؿّبي هَحلام  يىي
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فرلٕ   ييثل ا يتئَك ييا يآل ٌَي( اًت. ثMilgrom &  Roberts, 1990) 1كًَپلهـٍال يًبم ٌِيثْ يثلگلفتِ ام تئَك ،ييگلا هىول
 يير ما ثبُـ، ثرِ ا  ثلٍى ليهتغ هيما ٍ  ؿكٍى ليهتغ هي ييؿٌّـُ هىول ث تبثغ ّـف، ثبمتبة ،يًبم ٌِيهٌئلِ ثْ هياًت وِ  اگل ؿك  يهتى
ام كٍاثرظ   ذيًترب  يير ٍاعـ ؿك تربثغ ّرـف هٌزرل ُرَؿ. ا     هي ما َيث يِيثِ افنا ،ياِ يٍاعـ ؿك ثبمؿُ عبُ هيثِ همـاك  َيوِ افنا يهؼٌ

َُؿ وِ ثِ عرَك هتمبثرل ثبػرج     ّبي يه ول ؿكن هي گلايي ػٌَاى كٍاثظ ثيي هؤلفِ هىول(. Amir, 2019) ولؿُ اًت يلٍيگلا پ هىول
 يثلا يؿك ػلَم ارتوبػ ييّوضٌ يتئَك ييا(. Crouch et al, 2005گلؿؿ ) ّبي يىـيگل ؿك تِىيل ول هي ثْجَؿ ويفيت يب رجلاى وبًتي

 ليهٌجغ ؿك عضرَك ًرب   هيوِ اكمٍ  ؿّـ يكػ ه يمهبً ييگلا . هىولَُؿ ياًتفبؿُ ه گلاىيؿ يّب نُيثل اًگ نيتٔو ليتبح يصگًَگ ليتغل
اًرت   ييبير ام هنا ِتليث ت،يـ فؼبلصٌ بيّونهبى ؿٍ  تيوِ ًَؿ عبٓل ام تلو ؿّـ يًِبى ه ييگلا . هفَْم هىولبثـي َيهٌبثغ هلتجظ افنا

ِ يًت يري گلا (. هىورل Guisado-González et al, 2016) ـيآ يثـًت ه ّب تيوِ ام اًزبم رـاگبًِ فؼبل  بير ّوگري   يتؼبهرل ٍاعرـّب   زر
ـ  يهر  زبؿيًٌجت ثِ ػولىلؿ رـاگبًِ آًْب ا يهزنا ٍ تىبهل آًْب اكمٍ ثبالتل يًبّوگي اًت وِ كٍاثظ هتمبثل ٍاعـّب  Lokshin et) وٌر

al, 2008  ؛Grandori & Furnari, 2009.) 

الجتِ ثبيـ  (.Al-Sheyadi et al, 2019اي ًٌجت ثِ يه هفَْم يب پـيـُ ُىل ؿّـ ) تَاًـ ؿكن ربهغ ٍ ثبلمَُ گلا هي ؿاُتي كٍيىلؿ هىول
اكمٍ التٔربؿي  "گيلؿ ورِ   ُىل هيگلايي  تَرِ ؿاُت وِ هىول ثَؿى ٓلفبً ؿك اكتجبط ثيي ؿٍ ػبهل ايزبؿ ًوي َُؿ؛ ثلىِ مهبًي هىول

گلايي ثِ ؽَؿي ؽَؿ يه تئَكي ثلاي علاعي يب  ؿيـگبُ هىول (.Ennen & Richter, 2010)ول ثب تلويت ؿٍ يب صٌـ ػبهل، افنايَ يبثـ 
َ  ػولىلؿ ًبمهبًي ًيٌت، ثلىِ كٍيىلؿي ثلاي ووه ثِ هغممبى ؿك ؿكن پـيـُ يره  ّربي   ّبي هلتجظ ٍ صگًَگي ايزبؿ كٍاثظ ثيي ثؾر

ؿكن هرب ام   بيثرِ غٌر   ـگبُير ؿ(. ايي Ennen & Richter, 2010) ّبي ثبالتل ًٌجت ثِ ػٌبٓل فلؿي ًيٌتن اًت ًيٌتن ٍ ايزبؿ اكمٍ
 ,Ballot et al) وٌـ ووه هي ،ػولىلؿ ي ؿك رْت ثْجَؿجبتيتلو ييصٌ يليُىل گ يهؾتلف ٍ صگًَگّبي  كٍٍ يٍ ًَآٍك تيًغَُ تلو

ّبي هؾتلف ام لجيل تبحيل ّوىبكي ثيي ًبمهبًي ٍ ؿكٍى ًبمهبًي ثرل اكتمرب ػولىرلؿ     َكت تزلثي ؿك مهيٌِگلايي ثِ ٓ ايـُ هىول(. 2014
(Flynn et al, 2010 ؛Lewis et al, 2010  ؛Wong et al, 2011ٍاّويت ّوبٌّگي تال ،)  هغيغري )  ّبي ميٌرتAl-Sheyadi et 

al, 2019( هـيليت هٌبثغ اًٌبًي ،)Cassiman & Veugelers, 2006( فٌبٍكي اعالػبت ،)Melville et al, 2004   تًَرؼِ هغٔرَل )
( هرَكؿ اًرتفبؿُ لرلاك    Al-Sheyadi et al, 2019؛  Flynn et al, 2010( ٍ هـيليت مًزيرلُ تربهيي )  Mishra & Shah, 2009رـيـ )

 گلفتِ اًت.

 مکمل گزایی در گزدضگزی

 بير  نيورِ ثرِ عرَك هٌرتم     ُىل ثگيرلؿ  يًٌبتَثغ ٍ ربفثِ ّب، هِبغل ٍ هام هٌب يگلٍّ ثِ ًٍيلِ تَاًـ ّب ؿك گلؿُگلي هي ايزبؿ هىول
گلايري   ؿك همٔرـّبي گلؿُرگلي، هىورل    ؽبّ هتولورن ُرـُ اًرـ.    ييبيهٌغمِ رغلاف هيًمَ ؿاكًـ ٍ ؿك تًَؼِ همٔـ ؿك  نيلهٌتميغ

، ػٌبٓل تزبكي، اثناكّبي هؾتلرف، ػٌبٓرل   ّبي اًتلاتويه تَاًـ ؿك ًتيزِ تؼبهل ػٌبٓل هؾتلف )هِبثِ يب هتفبٍت( ثَرَؿ ثيبيـ. گنيٌِ هي
ِ   ّبي اكمُي، وبًبل وٌت ٍ وبكّب )هٌبثغ، ُلوب، فؼبليت ّب، وبكثلاى، گناكُ اًرـ ورِ    ّبي تَميغ، كٍاثظ هِتلي، ّنيٌِ ٍ ؿكآهرـ( ام آى رولر

بي هؾتلف ٍررَؿ ؿاُرتِ ثبُرـ،    ّ تلي ثيي ُلوت گلايي همٔـّب هَحل ثبٌُـ. ّل صِ ايي ػٌبٓل ثيِتل ٍ تؼبهل فِلؿُ تَاًٌـ ؿك هىول هي
 (.Cavaco & Crifo, 2014؛  Grandori & Furnari, 2009؛  Ennen & Richter, 2010َُؿ ) گلايي ثيِتل هي اعتوبل هىول

ِ  تيام فؼبلهزوَػِ اي "اي ثِ ػٌَاى  ٌـُي، ثِ عَك فناگلؿُگليهمٔـ  هي وٌٌـ وِ ( اظْبك هي2011) 2ماس ٍ كاصلال ّربي   ّب ٍ ربفثر
، يير ػرالٍُ ثرل ا   ُرَؿ.  هري  ليتؼج ،وٌٌـ ّوىبكي ـيثب يه تزلثِ كضبيت ثؾَ ثلاي گلؿُگلاىثِ  يبثياي وِ ثِ هٌظَك ؿًت ـُيٌؿكّن ت

ِ    ياي اًزبم ه ّبي هؾتلف ثِ گًَِ ثب ًبمهبى يوٌـ وِ ّوىبك ( اُبكُ هي2013) 3تؽآلجل ٍ  ي، فلٌّگر يؼر يّربي عج  َُؿ ورِ ثتَاًرـ رٌجر

                                                      
1 Supermodular Optimization Theory 
2 Zach & Racherla 
3 Albrekht 
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ِ   ثپلؿامؿ.ثلاًبى پبًؾگَيي ثِ اًتظبكات گلؿُگلاى  ؽـهبت هلتجظ ثب آىثِ وٌـ ٍ  تيهمٔـ كا ثب ّن تلو هي يارتوبػ ّربي   عجرك گفتر
وبكآهرـ ثرِ    يهمٔـ گلؿُگل هيثؾَ ثلرٌتِ ثبُـ، لبؿك ثِ تًَؼِ  يهاگل ؿك  يعت يًبمهبى گلؿُگل شيّ (2017) 1كٍعبًي ٍ ًيتَ

 ـاكيپب يُلط تًَؼِ گلؿُگل َيثِ ػٌَاى پ ٌفؼبىيف ييث ٍ هىول گلا كاًٍِ تًَؼِ كٍاثظ ّوىب يليگ كٍ ُىل يي. ام اٌتيؽَؿ ً يؽَؿ
صٌيي ّوىبكي ثلاي افنايَ تمبضبي همٔـ ٍ ثلاي ؿًتيبثي ثِ كُـ ٍ تًَؼِ پبيرـاك، كُرـ التٔربؿي ٍ كفربُ      (.Albrekht, 2013) اًت

ـ  تيلي، هـييثٌبثلا (.Niculaa et al, 2013تَاًـ هَحل ثبُـ ) ارتوبػي هي ِ    ـير ثب يگلگلؿُر  ّبيهمٔر اي هتِرىل ام   ثرِ ػٌرَاى ُرجى
َ   تيليٌّتٌـ، ثب هـ ياي ام هٌبثغ ٍ اّـاف تزبك هزوَػِ يهٌتمل وِ ؿاكا يّب ًبمهبى ، تير تلت يير ثرِ ا  .ّرب ؿكن ُرَؿ   هِرتلن ثؾر

ي ثِ َٓكت هغَٔالت هىورل ثرلاي   ّوىبك كيَٓكت رـاگبًِ اًزبم ًَُـ، ام علِ ث اًتهوىي  ي، وِ ثِ ًؾتيگلؿُگلّبي  تيفؼبل
ورِ   لير ؿل ييهَحل اًت، ثِ ا همٔـّبتَاى كلبثت  َيؿك افنا يگلؿُگلؿك  ييگلا اًت وِ هىول يياػتمبؿ ثل ا ًَُـ. گلؿُگلاى اكائِ هي

ٍ ؿاًرَ ٍ   ًبمؿ يكا ثلآٍكؿُ ه يهِتل يبمّبيً وٌـ، يه ليوٌت ٍ وبكّب كا تٌْ ييكٍاثظ ث وٌـ، يًَآٍكاًِ ووه ه يكٍٍ ثِ كًٍـّب ييا
 (.Malmberg & Maskell, 2002) وٌـ يه زبؿيتًَؼِ كا ا يااعالػبت المم ثل

 دستايردَای تًسعٍ مىطقٍ ای

هـاؽالت تًَرؼِ   كيام عل يا ثِ هِىالت ٍ هٌبئل هٌغمِ يـگيكً ىپبكصِ،ي ييبيرغلاف ىلؿيكٍ هيام  يثِ ػٌَاى ثؾِ يا تًَؼِ هٌغمِ
هٌغمرِ   هيوِ  گلؿؿ يه ـيهفَْم تبو ييثل ا يا ؿك تًَؼِ هٌغمِ (.Azis, 2020) َُؿ يٍرِ ؿك ًغظ هٌغمِ اًزبم ه يياًت وِ ثِ ثْتل

ـ  يهٌغمِ كا ُىل ه هي ـُيا -هتؼبكف يفلاتل ام ػَاهل التٔبؿ -ام ػَاهل  يؼيًٍ فيثبُـ ٍ صگًَِ ع ييّب يوگيصِ ٍ يؿاكا ـيثب . ؿٌّر
ِ ثبُـ يرْت كُـ ٍ تًَؼِ هّل هٌغمِ  تيظلف ناىيٍ ه ّب ييتَاًب بفتيي ،يا ام اًزبم هغبلؼبت ؿك ًغظ هٌغمِ ّـف ثرِ   يا . تًَؼِ هٌغمر

ٍ  يولؿ تب ؿك ًرغظ هلر   ينيصٌـ اًتبى ثلًبهِ ك بيهٌغمِ وِ هوىي اًت ُبهل صٌـ ُْل  هي يثلا تَاى يهفَْم اًت وِ صگًَِ ه ييا
ٍ  ِرلفت يم ترَامى ؿك پ ا كير عل ييُـ ٍ ام ا ليآى هٌغمِ ًب يّب ليٍ ثِ ّـف ثبلفؼل ُـى پتبًٌ بفتِيؿًت  يٌجً يّب يثِ ثلتل يرْبً

آى،  يّرب  فضب ؿك هَضَع تًَؼِ اًرت ٍ ؿك گفتوربى   ليام اؿغبم هتغ يًبُ يا هٌـ ُـ. تًَؼِ هٌغمِ كُـ آى هٌغمِ ثِ َٓكت ّوگي ثْلُ
 هلررغ  هير هلثَط ثِ  ـيثب كًـ يثِ ًظل ه ي،ي(. ثٌبثلاFudge et al, 2021اًت ) َياًتفبؿُ ام هفَْم فضب ٍ هٌبثغ هِتلن ؿك عبل افنا

 يّرب  تير فؼبل ياررلا  يّب ثرلا  فلٕ اًت وِ اًٌبى ييثل ا يهجتٌ يا تًَؼِ هٌغمِ ٌـيفلا گل،يثِ ػجبكت ؿ .ثبُـ يا هٌغمِ -يؽبّ هىبً
ـ  يهر  ييّرب  تير گًَربگَى ؿاكًرـ ٍ ُربهل فؼبل    تير هبّ ّب تيفؼبل ييٌّتٌـ. ا يهىبى ؽبٓ يؿاكًـ، پي ؿاكا بديؽَؿ ثِ فضب اعت ورِ   ُرًَ

2ؿاكًـ. عجك ًظل پَكتن ٍ ّوىبكاى يٍ ارتوبػ يغيتفل ،يبًيً ،يالتٔبؿ ،ياؿاك بتيؽَٔٓ
 ٌـّبياًتفبؿُ ام فلا يا هٌغمِ تًَؼِ (،2003) 

ّرب ٍ   ٍ اكمٍ گلؿؿ يهٌغمِ ه هي يهغلَة ثلا يالتٔبؿ ذيٍ ًتب ـاكيهٌبعك اًت وِ وِ هٌزل ثِ تًَؼِ پب يهَرَؿ ثلا يٍ هٌبثغ التٔبؿ
اًت ثِ  تياّو يهفَْم، ثؼـ فضب ؿاكا يي(. ؿك اBasco, 2015ثِ ًمل ام ) ًبمؿ يكا ثلآٍكؿُ ه ـگبىـوٌٌيًبوٌبى ٍ ثبمؿ ياًتظبكات التٔبؿ

تًَؼِ  يي. ثٌبثلاـيًوب يؿكٍى هٌغمِ كا هِؾْ ه يهٌغمِ ٍ كؽـاؿّب گلاىيٍ ثبم يا هٌغمِ يٌـّبيٍ فلا يا آًىِ هٌِب ػَاهل هٌغمِ ليؿل
 (.Stimson, 2014) اًت يهىبً يٌـّبيثل فضب ٍ فلا يهجتٌ يا هٌغمِ

ثِ عَك ؽالِٓ، تًَؼِ هٌغمِ اي هفَْهي اًت وِ ثل ؿًتيبثي ثِ تًَؼِ ؿك ًغظ يه هٌغمِ ٍ ثلاًبى پبكاهتلّبي هٌغمِ اي تبويـ 
ًرغظ  هي وٌـ. ُىل گيلي تًَؼِ ؿك يه هٌغمِ، ؿًتبٍكؿّبيي ثلاي هٌغمِ ثِ اكهغبى هي آٍكؿ وِ ايي ؿًتبٍكؿّب هري تَاًرـ ؿك ثْجرَؿ    

َ  يگرقاك  ِيًلهب هيتغل ،يالتٔبؿ تيفؼبل تيٍ تمَ يهتٌَع ًبم ،يىبكيُْلًٍـاى ٍ وبَّ ثكفبُ ٍ  يمًـگ ٍ  يؽَٔٓر  يّرب  ؿك ثؾر
 (.Apostolache, 2014) ي ٍ تَامى ٍ تؼبؿل هٌغمِ اي هِبّـُ گلؿؿ.ا ٍ هٌغمِ يهغل يّب تياكتمب رقاث ،يؿٍلت

 پیطیىٍ پژيَص

ٍ  ٌرگ يؿاكتجبط ثب تًَؼِ هٌغمرِ اي ٍ گلؿُرگلي اًزربم گلفترِ اًرت، ثرلاي هخربل،         هغبلؼبت هؾتلفي ؿك عَمُ هىول گلايي ٍ ًين ؿك

                                                      
1 Rohanen & Cito 

2 Portz et al 
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 يهغبلؼِ ًِبى ؿاؿ وِ اًرتلاتو  ييا ذيپلؿاؽتٌـ. ًتب ييؿك ص يثل گلؿُگل يا هٌغمِ يّب بًتيثِ ًمَ ً يا ( ؿك هغبلؼ2019ِ) 1ّوىبكاى
 6ؿك عرـٍؿ   ،يگقاك بًتيً ييمؿُ ُـُ وِ ا ييوِ تؾو يكؿاُتِ اًت. ثِ عَ يثل تًَؼِ گلؿُگل يلبثل تَرْ ليتبح ييتًَؼِ غلة ص

 كير ام عل ييتًَرؼِ غرلة صر    يورِ اًرتلاتو   ؿّـ يًِبى ه كيتغم ذيًتب يياًت. ػالٍُ ثل ا ـُيكا ثْجَؿ ثؾِ يُگلؿكٓـ، تًَؼِ گلؿ

ِ 2018) 2يورب وبًتب ٍ ل .گقاكؿ يه ليهٌغمِ تبح ييؿك ا يثل تًَؼِ گلؿُگل نيً يبتيهبل يّب ٍ هَِق ّب لًبؽتيًبؽت م اي ثرِ   ( ؿك هغبلؼر

اي پلؿاؽتٌـ. ايِبى هؼتمـ اًت وِ ثب تَرِ ثِ افنايَ كلبثت ثيي همٔـّب ٍ پيضيرـگي كٍمافرنٍى    ّوىبكي ؿك گلؿُگلي ٍ تًَؼِ هٌغمِ
ى ؿك هـيليت همٔـّبي گلؿُگلي، ُىل گيلي ٍ تًَؼِ هٌبًجبت ّوىبكي ثيي فيٌفؼبى ثِ ػٌَاى يه الرنام هَفميرت ٍ پبيرـاكي ػٌرَا    

وِ فيٌفؼبى اّويت ّوىبكي كا ثلاي ؿًتيبثي ثِ ّن افنايي هْن تلمي ولؿُ ٍ آى كا تضويي وٌٌرـُ   ؿاؿُـُ اًت. ًتبيذ ايي هغبلؼِ ًِبى 

ـ  يصبكصَة رربهغ ثرلا   ه( ي2018) 3. ّبلَا ٍ ّوىبكاىؿاًٌـ تًَؼِ گلؿُگلي ٍ ًلمهيي هي ًرَآٍكي ؿك فلايٌرـ ٍ    ييهىورل ثر   تيليهر

 يي( ٌُبًب1 گيلؿ وِ ُبهل فؼبليت ٍ لبثليت ُىل هيام ًِ آًْب . صبكصَة ٌـوٌ هي زبؿيا ًَؼِ هغَٔل ٍ فلايٌـتّبي  هغَٔل ؿك پلٍهُ
ًرَع   ي( اؿغربم ثرلا  ي)ّرب  نميهىبً ييهٌبًت تل يلي( ثِ وبكگ2؛  ًٍَ هٌبثغ ؿا يٍ ؽبكر يهٌبثغ ؿاؽل يبثيپلٍهُ ثب اكم يٍ تبمگ يـگيضيپ

ثرب ػٌرَاى    ي( ؿك پو2017ٍِّ) 4ثٌلُ؛ اًت. آهَؽتِ ُـُ ٍ تزلثِ ثِ ؿًت آهـُ ؿك عَل پلٍه ( اًتفبؿُ ام ؿا3ًَهىول هِؾْ ُـُ ٍ 
ـ  ياًتـالل هر « ًْبؿگلا يا تًَؼِ هٌغمِ يّب بًتيؿك ً يَُّوٌـ: گلؿُگل يًبم يٍ تؾٔٔ يؽَُِ ًبم» ً  وٌٌر  يّرب  بًرت يورِ  

ؿگلا، صرِ ؿك ٌّگربم هغبثمرت ثرب هِؾٔربت ثؾرَ       ًْرب  يتًَؼِ گلؿُرگل  يثلا تَاًٌـ يَُّوٌـ ه ييتؾْٔ گلا  نيٍ ً يؽَُِ ًبم
ْ  يتل ٍ همغؼ گٌتلؿُ يّب يثب اًتلاتو يگلؿُگل ىپبكصِيٍ صِ ؿك ٌّگبم هغبثمت تًَؼِ  يگلؿُگل  يتًَؼِ هٌغمِ ام اكمٍ لبثل ترَر

ثِ كٍٍ  ّب بًتيً يياهٌبًت ثبُـ وِ  تَاًـ يه يهٌغمِ ثِ ُلع يا ٍ هٌغمِ يتًَؼِ هغل يثلا تَاًـ يه يبًتيً ييثلؽَكؿاك ثبٌُـ. صٌ

َ  عبون اًت پبًؾگَ ثبُرٌـ.  يهمٔـ گلؿُگل هيوِ ؿك  ًّْبؿ ؽب هيُـُ ٍ ثِ  يعلاع يًْبؿ ( ؿك 2017) 5ثرـيب ٍ ّوىربكاى  -ًرلاً

گلايي ثيي هٌبثغ هؾتلف ؿاًَ )ؿاؽلي، ؽبكري ٍ يب ّوىبكي( پلؿاؽتٌـ. ًتبيذ آًْب وِ ام عليرك هغبلؼرِ تزلثري ؿك     هغبلؼِ ؽَؿ ثِ هىول
ّبي اًپبًيبيي اًزبم ُـ ًِبى ؿاؿ وِ َُاّـي ام ٍرَؿ هىول ؿك ػولىلؿ ًَآٍكي هغَٔل ثيي هٌبثغ ؿاًَ ؿاؽلري ٍ ؽربكري ؿك    ُلوت

( ؿك 2015) 6ٍٍورَيش ٍ ّوىربكاى  . ثيي هٌبثغ ؿاًَ ؽبكري ٍ ّوىربكي ؿك عضرَك هٌربثغ ؿاؽلري ٍررَؿ ؿاكؿ      غيبة ّوىبكي ٍ ربيگنيٌي

ًَؼِ گلؿُگلي كًٍتبيي ٍ اًَاع هؾتلف گلؿُگلي ًالهت ؿك ٓلثٌتبى پلؿاؽتٌرـ. آًْرب ؿك ايري    گلايي ثيي ت اي ثِ ثلكًي هىول همبلِ
هغبلؼِ پي ام ثلكًي گلؿُگلي كًٍتبيي ٍ گلؿُگلي ًالهت ؿك ٓلثٌتبى تالٍ ًوَؿًـ ثيي ايي ؿٍ ًَع گلؿُگلي كٍاثغي كا ايزربؿ  

ًبًي اًت وِ ٓلثٌتبى ثلاي تًَؼِ ايي ؿٍ ًَع گلؿُگلي ؿك اؽتيبك ؿاكؿ. ًوبيٌـ. ام ًظل آًْب ؿك ٍعلِ اٍل ثلاي ايزبؿ ايي اكتجبط هٌبثغ ا
ام علف ؿيگل تَرِ ثِ توبيالت ٍ كًٍـّبي رـيـ ؿك ثبماك گلؿُگلي ًين ضلٍكي اًت. آًْب ؿك ًْبيت هؼتمـًـ وِ ّوىربكي ّرن افنايبًرِ    

ايي وَِك كا ؿك ثبماك ثريي الوللري گلؿُرگلي ثْجرَؿ      وٌـ ٍ ربيگبُ ثيي ايي اُىبل گلؿُگلي ًتبيذ ثْتلي كا ثلاي ٓلثٌتبى تضويي هي
ـ  تير ٍ اٍلَ ياحلگرقاك  ليثب تغل يا ( ؿك هغبلؼ1395ٍِ ّوىبكاى ) يٌبليػّوضٌيي،   ؽَاّـ ؿاؿ. ِ  يثٌر  يؿك كاًرتب  يگلؿُرگل  يّرب  ربفثر

ِ    يگلؿُرگل  يّرب  ؿك اًتبى للًتبى، ًِبى ؿاؿًـ وِ ُبؽْ يا ٍ تًَؼِ هٌغمِ يگقاكِ يًلهب هرلتجظ ثرَؿُ ٍ اثؼربؿ     يا ثرب تًَرؼِ هٌغمر
اًتبى للًتبى كا ام ًظرل   يهٌبعك گلؿُگل ييهغبلؼِ ثب اًتفبؿُ ام هـل تبپٌ ييؿاكؿ. ا ياِ اكتجبط كا ثب تًَؼِ هٌغم ييثبالتل نيً يالتٔبؿ

َ  تجييي»اي ثب ػٌَاى  ( پبيبى ًبه1392ِػليناؿُ ) ولؿُ اًت. يعجمِ ثٌـ يام گلؿُگل يًغظ ثلؽَكؿاك  ؿك گلايري  ورل هى وربكولؿ  ٍ ًمر

اًزربم ؿاؿ. ؿك ايري هغبلؼرِ ًتيزرِ     « ًبكي -لبئوِْل -ثبثل -آهل ُْلي هغبلؼبتي: هٌغمِ صٌـهلوني، هَكؿ ُْلي هٌبعك كيني ثلًبهِ
 آًْرب،  ثريي  وربكولؿي  اكتجبط ٍ اُتغبل ؽَٔٓيبت اًتملاك، ًَع ُْلي، ُجىِ ايي ّبي ٍ ًىًَتگبُ ُْلّب ًنؿيه گلفتِ ُـُ وِ فَآل

هٌغمرِ   ثرلاي  گرلا  هىول اًت. ايي هغبلؼِ، تًَؼِ آٍكؿُ ٍرَؿِ ث گلايي هىول ٍ ّوىبكي ّبي هنيت ام اًتفبؿُ يوُ اي ثلايٍ ّبي لبثليت

                                                      
1 Deng et al 

2 Costa & Lima 
3 Hullova et al 
4 Benner 
5 Serrano-Bedia et al 
6 Vukovic et al 
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اثؼربؿ   . اييؿاؿُ اًت تَرِ للاك هَكؿ ظلفيتي -َّيتي ٍ وبكولؿي -ٌُبًي(، فضبيي هَكفَلَهيه )كيؾت ثؼـ ًِ ؿك صٌـهلوني كا ُْلي
  ًَُـ. هي ٌُبؽتِ هٌغمِ گلايي هىول ٍ افنايي ّن تغمك يآل الناهبت ػٌَاى ثِ گبًِ، ًِ

روغ ثٌـي ثلكًي پيِيٌِ تغميك ًِبى هي ؿّـ وِ اگلصِ هغبلؼبتي ؿك عَمُ هىول گلاي گلؿُگلي ٍ تًَؼِ هٌغمِ اي اًزبم ُـُ 
ؿُگلي ثپلؿامؿ ٍ ًين ثِ ًمَ آى اًت، اهب هغبلؼِ هٌٌزوي وِ ثتَاًـ ثِ عَك ربهغ ثِ ٌُبًبيي اثؼبؿ ٍ هَلفِ ّبي تًَؼِ هىول گلاي گل

ؿك ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي ثپلؿامؿ، هَرَؿ ًيٌت. ثٌبثلايي ايري هغبلؼرِ ثرِ ؿًجربل پرل ورلؿى ُرىبف هَررَؿ ؿك اؿثيربت تًَرؼِ           
 گلاي گلؿُگلي اًت. هىول

 َا ريش دادٌ ي

گلفتِ اًت. ام ًظل ّـف،  اًزبم يٍ ًپي وو يفيو ياًت وِ ؿك ؿٍ هلعلِ هتَال ياوتِبف ؾتِيپوٍَّ آه هيعبضل  كيتغم
ٍ  ييثِ ؿًجبل ٌُبًب لاياًت، م يام ًَع اوتِبف تغميك عبضل ام ًَع تغميمبت وبكثلؿي اًت ٍ ام ًظل هبّيت ٍ كٍٍ ؿك ثؾَ ويفي

 يِيوبيپ -يفيتَٓ ياًت ٍ ؿك ثؾَ وو ؿٌّـُ تًَؼِ هىول گلا ؿك گلؿُگلي ٍ ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي ػَاهل ُىلوِف 
ي ٍ تبييـ هـل ٍ اكتجبط ثيي تًَؼِ هىول گلاي ثِ ؿًجبل ثلكً يـاًيام ؽجلگبى ثِ َٓكت ه يآًىِ ثب اًتفبؿُ ام ًظلًٌز ليثِ ؿل اًت،

فلايٌـ اًزبم تغميك ثِ گًَِ اي اًت وِ اثتـا ثب اًتفبؿُ ام فلاتلويت ٍ هٔبعجِ ثب  گلؿُگلي ٍ ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي اًت.
ّبي تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي ٍ ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي ٌُبًبيي ُـ ٍ ًپي ؿك ثؾَ ووي ثب  ؽجلگبى اثؼبؿ ٍ هَلفِ

ناك اًتفبؿُ ام هؼبؿالت ًبؽتبكي ثِ اػتجبكيبثي هـل ثـًت آهـُ ٍ ثلكًي اكتجبط ثيي هفبّين ثب تبويـ ثل اًتبى اكؿثيل پلؿاؽتِ ُـُ اًت. اث
همبالت ؿاؽلي  ايي تغميك ُبهل كيآهب ربهؼِجِ، اًٌبؿ ٍ هـاكن آكُيَي ٍ پلًٌِبهِ اًت. هَكؿ اًتفبؿُ ثلاي گلؿآٍكي ؿاؿُ ّب، هٔبع

ّبي ؿٍلتي ٍ وٌت ٍ وبكّبي گلؿُگلي  ٍ ؽبكري هلتجظ ثب هَضَع تغميك )ؿك لٌوت فلاتلويت( ٍ ؽجلگبى ؿاًِگبّي، هـيلاى ًبمهبى
ًفل ام ؽجلگبى ثلاي  18هغبلؼِ ؿاؽلي ٍ ؽبكري،  59بهل اًتبى اكؿثيل )ؿك لٌوت هٔبعجِ ٍ ثؾَ ووّي( هي ثبُـ. عزن ًوًَِ ُ

 يثلاهي ثبُـ.  ؿكًْبيت،  ًفل ام ؽجلگبى ثلاي ثؾَ ووي ثب اًتفبؿُ ام كٍٍ ًوًَِ گيلي ؿك ؿًتلى 110هٔبعجِ ثِ كٍٍ ّـفوٌـ ٍ 
 يوو ؾَؿك ث ٍ وت هٔبعجِ(فلاتلويت ثب تىٌيه تغليل هغتَاي ويفي، تغليل هضوَى )لٌام  يفيّب ؿك ثؾَ و ؿاؿُ ليٍ تغل ِيتزن

 ّب اًتفبؿُ ُـُ اًت. ثلاي تغليل ؿاؿُ SMART-PLSهؼبؿالت ًبؽتبكي ثب ًلم افناك  ام

 یافتٍ َا

 بخص کیفی

وٌـ. ايي هغبلؼبت ام عليك  تلويت هيكا ثب يىـيگل ؿك يه عَمُ ؽبّ فلاتلويت ًَػي هغبلؼِ ويفي اًت وِ ًتبيذ هغبلؼبت هؾتلف 
گلؿؿ. عجك فلايٌـ فلاتلويت، هغبلؼبت هلتجظ ثب پلًَ پوٍَّ هَكؿ ثلكًي  ط آًْب ثب پلًَ پوٍَّ  اًتؾبة هياؿثيبت ٍ ثلاًبى اكتجب

ؿليك للاك گلفتِ ٍ ثب تلويت آًْب، ًگلُي رـيـ ًٌجت ثِ هفَْم هَكؿ ًظل ايزبؿ هي َُؿ. ثلاي اًزبم فلاتلويت، ؿك ايي پوٍَّ ام كٍٍ 
 ( ًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت1( اًتفبؿُ ُـُ اًت وِ ؿك رـٍل )2007) 1ًٍَّفت هلعلِ اي فلاتلويت ًٌـٍلٌىي ٍ ثبك

 

 

 

 

                                                      
1 Sandelowski & Barroso 
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 . مزاحل َفتگاوٍ فزاتزکیب1جذيل 

 ضزح مزحلٍ در پژيَص حاضز عىًان مزحلٍ مزاحل فزاتزکیب
 هَلفِ ّبي ُىل ؿٌّـُ تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي  ٍ ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي صيٌت؟ تٌظين ًَاالت پوٍَّ گبم اٍل

ثلكًي همبالت هلتجظ ثب وليـٍاهُ ّبي هىول گلايي، هىول گلايي ؿك گلؿُگلي، تًَؼِ هٌغمِ  ثلكًي ًظبم هٌـ هتَى گبم ؿٍم
 2000-2021اي ثِ ؿٍ مثبى فبكًي ٍ اًگليٌي ؿك ثبمُ مهبًي 

 اى، صىيـُ، هغتَي ٍ كٍٍثلكًي ٍ اًتؾبة همبلِ ّبي هٌبًت ثلاًبى هلتجظ ثَؿى ػٌَ رٌت ٍرٍَاًتؾبة همبلِ ّبي هٌبًت گبم ًَم

 (2اًتؾلاد وـّبي هؼٌبؿاك ام هتبثغ )رـٍل  اًتؾلاد اعالػبت همبلِ گبم صْبكم

 (3عجمِ ثٌـي وـّب ؿك لبلت هضبهيي فلػي، ًبمهبى ؿٌّـُ ٍ هضبهيي فلاگيل )رـٍل  تزنيِ ٍ تغليل ٍ تلويت يبفتِ گبم پٌزن

 ياًتفبؿُ ام تَافك ؿكٍى هَضَػ وٌتلل ويفيت گبم ُِن

 (2اكائِ هـل )ُىل  اكائِ يبفتِ ّب گبم ّفتن

 

( ؿك گبم اٍل، ًَال آلي پوٍَّ ثِ هٌظَك اًزبم فلاتلويت تٌظين ُـُ اًت وِ ػجبكت ام صيٌتي هَلفِ ّبي ُىل 1هغبثك ثب رـٍل )
تَى پلؿاؽتِ ُـُ اًت. ؿٌّـُ تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي ٍ ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي اًت. ؿك گبم ؿٍم ثِ ثلكًي ًظبم هٌـ ه

ٍ ثلاًبى ٍاهُ ّبي هىول گلايي، هىول گلايي ؿك  2021تب  2000ثلاي ايي هٌظَك ثبمُ مهبًي هَكؿ ًظل ثلاي رٌتزَ ام ًبل 
ٍ  يؿاؽل يّبِ يؿاؿُ، ًِل يّب گبُيؿك پبگلؿُگلي ٍ تًَؼِ هٌغمِ اي ثِ ؿٍ مثبى فبكًي ٍ اًگليٌي ؿك پبيگبُ ّبي ػلوي هؾتلف ًظيل  

(؛ SID) يرْبؿ ؿاًِگبّ يهلون ػلو گبُي؛ پب Google Scholar؛  Scopuse؛ Emerald insight؛  Science direct ليام لج يؽبكر
گبم  اًزبم گلفت. يپلتبل ربهغ ػلَم اًٌبًٍ  (Magiranوَِك ) بتي(؛ ثبًه اعالػبت ًِلNoormagsًَك ) يهزالت تؾٔٔ گبُيپب

ت اؽتٔبّ ؿاكؿ وِ ام هيبى همبلِ ّبي يبفتِ ُـُ، پي ام ثلكًي ػٌَاى، صىيـُ، هغتَا ٍ ًَم ثِ رٌتزَ ٍ اًتؾبة همبلِ ّبي هٌبً
گبم صْبكم ثِ اًتؾلاد ًتبيذ اُبكُ ؿاكؿ ٍ عجك آى اعالػبت اًتؾلاد ُـُ ام همبلِ ثلاي تغليل فلاتلويت اًتؾبة ُـ.  59كٍٍ، تؼـاؿ 

ي رـٍل ُبهل وـّبي ٌُبًبيي ُـُ ٍ هٌبثغ آى هي ثبُـ. ؿك هزوَع ( تٌظجن ُـُ اًت. اي2همبلِ ّبي اًتؾبة ُـُ ؿك لبلت رـٍل )
 وـ ؿك وـگقاكي اٍليِ ٌُبًبيي ُـ. 73تؼـاؿ 
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316  ِ79كيني، ُوبكُ ػلوي رغلافيب ٍ ثلًبهِ ًِلي 

 

گبم پٌزن ثِ تزنيِ ٍ تغليل ٍ تلويت يبفتِ ّب اؽتٔبّ ؿاكؿ ٍ عجك آى وـّبي ٌُبًبيي ُـُ ؿك هلعلِ لجل ًبمهبًـّي هي َُؿ ٍ 
ؿٌّـُ عجمِ ثٌـي هي َُؿ. ثب تَرِ ثِ ايٌىِ هلعلِ ُبهل ؿٍ ثؾَ فلاتلويت ٍ تغليل ؿاؿُ ّبي  ؿك گلٍُ ّبيي ؿك لبلت هضبهيي ًبمهبى

 ( ًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت. 6عبٓل ام هٔبعجِ اًت، ثٌبثلايي، ًتبيذ ايي هلعلِ پي ام تلويت ثب وـّبي عبٓل ام هٔبعجِ ؿك رـٍل )

. ثلاًبى كٍٍ تَافك ؿكٍى هَضَػي ٍ تَافك ثيي ؿٍ گقاك، ثلاي ؿك گبم ُِن ثِ وٌتلل ويفيت فلايٌـ وـگقاكي پلؿاؽتِ ُـُ اًت
تَاى گفت وِ اًتؾلاد  گلؿؿ. ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ثـًت آهـُ، هي تبييـ اػتجبك وـگقاكي ام همبيٌِ ًظل پوٍِّگل ثب يه ؽجلُ اًتفبؿُ هي

ت ؿك لبلت الگَي هفَْهي تغميك اكائِ هي َُؿ. پي وـّب ام پبيبيي هٌبًجي ثلؽَكؿاك اًت. ؿك ًْبيت ؿك هلعلِ ّفتن، يبفتِ ّبي فلاتلوي
ام ٌُبًبيي وـّبي فلػي )هضبهيي فلػي( ٍ هضبهيي ًبمهبى ؿٌّـُ ؿك هلاعل لجل، ؿك ايي هلعلِ هفبّين فلاگيل اًتؾبة ُـًـ ٍ هغبثك 

 ُ اًت.( ثِ ّولاُ ًتبيذ ثؾَ تغليل هٔبعجِ اكائِ ُـ1ثب آى الگَي هفَْهي تغميك تـٍيي گلؿيـ وِ ؿك ُىل )
 

 . تًافق درين مًضًعی3جذيل 

 پایایی بیه دي کذگذار تعذاد تًافقات تعذاد کذَا مزحلٍ

 %77 28 73 فلاتلويت
 

 تحلیل مصاحبٍ

ًفل ام ؽجلگبى هٔبعجِ  18ثؾَ ؿٍم هلعلِ ويفي ثِ تغليل هٔبعجِ ّبي اًزبم گلفتِ ثب ؽجلگبى اؽتٔبّ ؿاكؿ. ؿك ايي تغميك ثب 
ؾبة تؼـاؿ افلاؿ ثلاي هٔبعجِ ثلاًبى اُجبع ًظلي ثَؿ ٍ هٔبعجِ ثب ؽجلگبى تب مهبى ؿكيبفت اعالػبت رـيـ تـاٍم اًزبم گلفت. هجٌبي اًت

 ( اعالػبت روؼيت ٌُبؽتي هِبكوت وٌٌـگبى ؿك هٔبعجِ كا ًِبى هي ؿّـ.4يبفت. رـٍل )
 

 . اطالعات جمعیت ضىاختی مصاحبٍ ضًوذگان4جذيل 

 فزاياوی يیژگی متغیز

 
 رٌٌيت

 16 هلؿ

 2 مى

 
 تغٔيالت

 2 ليٌبًي

 5 فَق ليٌبًي

 11 ؿوتلي

 
 عَمُ تغٔيلي

 7 گلؿُگلي

 3 هـيليت

 4 رغلافيب

 4 ًبيل هَاكؿ

فلايٌـ اًزبم هٔبعجِ ثِ ايي َٓكت ثَؿ وِ ثب علط ًَاالت هلتجظ ثب اّـاف تغميك ٍ ؿك مهيٌِ ٌُبًبيي هَلفِ ّب ٍ اثؼبؿ تًَؼِ 
ًتبٍكؿّبيي وِ ؿك ًتيزِ تبحيل تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي ؿك ًغظ هٌغمِ ايزبؿ هي َُؿ، هَكؿ پلًَ ٍ هىول گلاي گلؿُگلي ٍ ؿ

ًظلؽَاّي للاك گلفت. هٔبعجِ اًزبم ُـُ پي ام ثلكًي ؿليك ثلاًبى كٍٍ تغليل هضوَى هَكؿ تغليل للاك گلفتٌـ.  تغليل هضوَى 
(. ايي كٍٍ فلايٌـي ثلاي 1400ؿُ ّبي ويفي اًت )ايلاًي ٍ ّوىبكاى، كٍُي ثلاي ٌُبؽت، تغليل ٍ گناكٍ الگَّبي هَرَؿ ؿك ؿا

(. Braun & Clarke, 2006تغليل ؿاؿُ ّبي هتٌي اًت ٍ ؿاؿُ ّبي پلاوٌـُ ٍ هتٌَع كا ثِ ؿاؿُ ّبي غٌي ٍ تفٔيلي تجـيل هي وٌـ )
يي ًبمهبى ؿٌّـُ )همَالت ثِ ؿًت آهـُ تغليل هضوَى ثلاًبى كٍيِ اي هِؾْ، هضبهيي پبيِ )وـّب ٍ ًىبت اًبًي ؿك هتي(، هضبه

ام تلويت ٍ تلؾيْ هضبهيي پبيِ(، ٍ هضبهيي فلاگيل )هضبهيي ػبلي ؿكثلگيلًـُ آَل عبون ثل هتي ؿك عىن يه ول( كا ًبمهبًـّي هي 
رؼفلي ٍ وٌـ ٍ ًپي ثِ َٓكت ُجىِ اي ام هضبهيي كًن هي ًَُـ وِ ؿك آى كٍاثظ ثيي ايي ًِ ًغظ ًِبى ؿاؿُ هي َُؿ )ػبثـي 
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(. هجتٌي ثل فلايٌـ اًزبم تغليل هضوَى، پي ام حجت هٔبعجِ ّب، وـگقاكي ثِ هٌظَك ٌُبًبيي هضبهيي پبيِ اًزبم گلفت 1390ّوىبكاى، 
 ( ًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت.5ٍ ًتبيذ هلثَط ثِ آى ثلاًبى هٔبعجِ ّب ثِ تفىيه ؿك رـٍل )

 

 . مضامیه پایٍ استخزاج ضذٌ اس مصاحبٍ َا5جذيل 

 مضمامیه فزعی مصاحبٍ ضمارٌ
 يتَكّب زبؿيا؛ ييًَ يّب يام فٌبٍك اًتفبؿُي؛ گلؿُگل يهمٔـّب لُيمًز؛ وٌت ٍ وبكّب ييث يّوىبكي؛ گلؿُگل يّب تٌَع ربفثِ هٔبعجِ اٍل

 يًبمهبً يٍاعـّب يًبم ّوگبمي؛ ليروغ پق ِيكٍعي؛ بتيػول ييافنا ّن؛ هىول

وٌت ٍ  ييث يّوىبك؛ هٌبعك يليپق كلبثتي؛ ًگل ٌـُيآ؛ ٌفؼبىيٍ هِبكوت ف يّوىبك؛ گلاىيبمث يياػتوبؿ ث؛ اكتجبعبت هتمبثل هٔبعجِ ؿٍم
 هٌبفغ ييّوٌَي؛ ًغَُ هىول ًبم يليبؿگ؛ يوبكّب

 تؼبهلي؛ ًگل ربهغ؛ همٔـّب ييگلا تؾْٔي؛ ربهؼِ هغل آهَمٍ؛ ييًَ يّب يام فٌبٍك اًتفبؿُي؛ ًبم تيظلف؛ اكتجبعبت هتمبثل هٔبعجِ ًَم:
 يثؾَ ؽَٔٓ ؿٍلت ٍ

 ّوٌَيي اّـاف؛ ّوٌَيي هٌبفغ هٔبعجِ صْبكم

 ٌفؼبىيف ييث يّوىبك؛ هىول يگلؿُگل يتَكّبي؛ ًبم تيظلف هٔبعجِ پٌزن

 همٔـّب يًبم يتؾٔٔ؛ هٌبفغ ييّوٌَ؛ وبكوٌبى آهَمٍ؛ ّوىبكاًِ كٍاثظي؛ گلؿُگل يّب تٌَع ربفثِ هٔبعجِ ُِن

ي؛ ًگل ربهغ؛ اّـاف ييّوٌَ؛ هىول يگلؿُگل يتَكّب؛ هتمبثل ارنا ٍ ٍاعـّب يٌتگٍاثي؛ گلؿُگل يهمٔـّب لُيمًز هٔبعجِ ّفتن
 )اًٌزبم( ارنا ييث يّوبٌّگ؛ همٔـّب يًبم يتؾٔٔ

 گلؿُگلاى آهَمٍ؛ نثبىيربهؼِ ه آهَمٍ؛ هىول يگلؿُگل يتَكّب هٔبعجِ ِّتن

 ُجىِ؛ ول هٌغمِ يالتٔبؿ اًتفبعي؛ ا هٌغمِ يَّ ًبثلاثلثِ وب ووه؛ هىول يگلؿُگل يتَكّب زبؿيا؛ ٌفؼبىيهٌبفغ ف ييتبه هٔبعجِ ًْن
 ييًَ يّب يام فٌبٍك اًتفبؿُي؛ ًبم

 يؿٍلت ٍثؾَ ؽَٔٓ تؼبهل؛ هٌغظ ٍهٌؼغف ًبؽتبك؛ ٌـّبيفلا يثبمًبمهبًـّ؛ تًَؼِ ٍتؼبؿل ؿك تَامىي؛گلؿُگل يّب تٌَع ربفثِ هٔبعجِ ؿّن

 يٍاعـّب يًبم ّوگبمي؛ تؼبًٍ كفتبك؛ ييًَ يّب يام فٌبٍك اًتفبؿُ؛ ٌفؼبىيهِبكوت ؿٍ  يّوىبكي؛ گلؿُگل يّب تٌَع ربفثِ هٔبعجِ يبمؿّن
 يًبؽتبك يىپبكصگي؛ يًبمهبً

؛ ٌفؼبىيٍ هِبكوت ف يّوىبك؛ هىول يگلؿُگل يتَكّبي؛ ًبم تيظلف؛ هياًتلاتو اتغبؿ؛ ؿاًَ تيتلوي؛ ّوىبك يفضب زبؿيا 12هٔبعجِ 
 ٌـّبيفلا يثبمًبمهبًـّ؛ ّب تيفؼبل ييث اًٌزبم؛ ؿاًَ )ّن افنا( تًَؼِي؛ اواُتل يليبؿگ؛ يـوٌٌـگبىيتَل ييافنا ّن

 يٌتيّون؛ هتمبثل اكتجبعبتي؛ ًگل ربهغي؛ ًبؽتبك يىپبكصگي؛ ياُىبل ًَآٍك ييؿك ث ييگلا هىول؛ ّوىبكاًِ كٍاثظي؛ ًبم تيظلف 13هٔبعجِ 

 نثبىيربهؼِ ه آهَمٍي؛ گلؿُگل يّب تٌَع ربفثِ 14هٔبعجِ 

 هٌبفغ ييّوٌَي؛ ٍ ؿٍلت يثؾَ ؽَٔٓ ييث تؼبهل؛ ٍوبكّب وٌت ييث يّوىبكي؛ ًبؽتبك يىپبكصگ؛ يٌفؼبىيهِبكوت ف ٍ يّوىبك 15ِ هٔبعج

؛ وٌت ٍ وبكّب ييث يّوىبك؛ ٍ ٍاعـّب فيهتمبثل ٍظب يٍاثٌتگ؛ وبكوٌبى آهَمٍ؛ نثبىيآهَمٍ ربهؼِ ه؛ تَامى ٍ تؼبؿل ؿك تًَؼِ 16هٔبعجِ 
 يًگل ربهغ

 هٌبفغ ييّوٌَ؛ وٌت ٍ وبكّب ييث يّوىبك؛ هىول يگلؿُگل يتَكّب 17هٔبعجِ 

ثؾَ  ييث تؼبهل؛ هىول يگلؿُگل يتَكّب؛ هٌبثغ تيتلو؛ گلؿُگلاى آهَمٍ؛ نثبىيربهؼِ ه آهَمٍي؛ گلؿُگل يّب تٌَع ربفثِ 18هٔبعجِ 
 يٍ ؿٍلت يؽَٔٓ

 

( ؿك هضبهيي ًبمهبى ؿٌّـُ 5ٍ  2غليل هضوَى هٔبعجِ ّب )رـاٍل ؿك اؿاهِ، عجمِ ثٌـي هضبهيي پبيِ ٍ وـّبي عبٓل ام فلاتلويت ٍ ت
هضَى ًبمهبى  7هضوَى ًبمهبى ؿٌّـُ فلػي،  18( ًِبى هي ؿّـ وِ ؿك هزوَع تؼـاؿ 6ٍ هضبهيي فلاگيل اًزبم گلفتِ اًت. رـٍل )

لاگيل اٍل تًَؼِ هىول گلاي ؿٌّـُ آلي ٍ ؿٍ هضوَى فلاگيل ثلاي همَلِ ثٌـي وـّب ٍ هضبهيي پبيِ اًتؾبة ُـًـ. هضوَى ف
هضوَى هىول گلايي ًيبًتي گلؿُگلي )ُبهل هضبهيي ًبمهبى ؿٌّـُ فلػي ًبمگبكي، ُجىِ تؼبهل ٍ  6گلؿُگلي اًت وِ ؿاكاي 

يىپبكصگي ًبؽتبكي(، هىول گلايي ّوىبكاًِ گلؿُگلي )ثب هضبهيي ًبمهبى ؿٌّـُ فلػي اكتمبي كٍاثظ، ّوىبكي هِبكوتي ٍ هـيليت 
ٌفؼبى(، هىول گلايي فٌي گلؿُگلي )ثب هضبهيي اًؼغف پقيلي هٌبثغ، پبيَ فلايٌـّب ٍ احلثؾِي هغَٔل(، هىول گلايي تؼبكٕ في

پَيبي گلؿُگلي )ثب هضبهيي ُجىِ ؿاًَ افنايي، لبثليت ًَآٍكي، تًَؼِ لبثليت ّبي هىول گلا، آهَمٍ ٍ يبؿگيلي ٍ هىول گلايي 
)ؿاكاي هضبهيي تلٍيذ هٌبثغ ارتوبػي ٍ ًلهبيِ ارتوبػي( ٍ هىول گلايي ًبيت ّبي  تىٌَلَهيىي(، هىول گلايي فلٌّگي گلؿُگلي

تؼبؿل ٍ تَامى ؿك تًَؼِ هضوَى پبيِ ُبهل  5گلؿُگلي هي ثبُـ. هضوَى فلاگيل ؿٍم ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي اًت وِ ؿاكاي 
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 يـاكيپبي ٍ ام مًـگ تيٍ كضب تيفيو ثْجَؿي، ا ٌغمُِـى ه ثلًـي، التٔبؿ يّب تيفؼبل يًبم هتٌَع، هٌبعك يليكلبثت پق، هٌغمِ
 ي هي ثبُـ.ا هٌغمِ

 . مقًلٍ بىذی یافتٍ َا6جذيل 

مضامیه ساسمان  مضامیه فزعی

 دَىذٌ فزعی

ساسمان  مضامیه

 دَىذٌ اصلی

 مضامیه فزاگیز

  ٍاثٌتگي هتمبثل ٍاعـّبي ًبمهبًي ٍ ٍظبيف آًْب
 

 ًبمگبكي )ّوٌَيي(

گزایی  مکمل

 سیاستی

سع
تً

مل
مک

 ٍ
 

ی
گز

ض
زد

 گ
ی

زا
گ

 

 ًبمگبكي اّـاف )ّوٌَيي اّـاف(

 پقيل ًبؽتبك هٌغظ ٍ اًؼغبف

 ّوٌَيي هٌبفغ

 ّوبٌّگي ؿكًٍي ٍ ثيلًٍي

 تبحيل تغييلات آتي ؿك تـاٍم ًبمگبكي

  ّونيٌتي ػٌبٓل يب ٍاعـّب
 ّوگلايي ػٌبٓل يب ٍاعـّب ُجىِ تؼبهل

 يب ٍاعـّب تؼبهل افمي/ػوَؿي ػٌبٓل

 تؼبهل ؿاؽلي/ؽبكري ػٌبٓل يب ٍاعـّب

 تؼبهل وٌَ گلاى ؿٍلتي، ؽَٔٓي ٍ هلؿم

 يىپبكصگي ًبؽتبكي هـيليت ًغَط

 ّب ٍ ًيبًت ّب يىپبكصگي ثلًبهِ

 پيًَـّبي )يىپبكصگي( ثيي ثؾِي

  اكتجبعبت هتمبثل ٍ ّوىبكاًِ
 اكتمبي كٍاثظ

گزایی  مکمل

 َمکاراوٍ

 ىِ ًبميُج

  اتغبؿ اًتلاتويه
 ايزبؿ فضبي ّوىبكي ّوىبكي هِبكوتي

 ّوىبكي ثيي وٌت ٍ وبكّب

هـيليت تؼبكٕ هٌبفغ  ّوىبكي فيٌفؼبى
 ًمَ فيٌفؼبى وليـي  فيٌفؼبى

 ّبي هـيليت تؼبكٕ هٌبفغ فيٌفؼبى اًتلاتوي

 اًؼغبف پقيلي هٌبثغ تلويت  ٍ تَامى هٌبثغ

 یی فىیگزا مکمل

 ؿًتلًي ثِ هٌبثغ وويبة

 اؿغبم ثب تبهيي وٌٌـگبى

  اًٌزبم ٍ  اُتلان ثيي فؼبليتْب
 

 پبيَ فؼبليت ّب
 ّن افنايي ػوليبتي

 ٌـّبيفلا يثبمًبمهبًـّ

 فلايٌـّب تٌبًت ثيي

 احلثؾِي هغَٔل اًؼغبف پقيلي  تَليـ

 ّن افنايي تَليـوٌٌـگبى

 َل هِتلنتًَؼِ هغٔ

 ثْجَؿ ؿًتلًي هِتلي

 كٍاثظ هٔلف وٌٌـُ

 ُجىِ ؿاًَ افنايي پبيگبُ ؿاًَ هٌٌزن
 گزایی پًیا مکمل 

 ّن افنايي ؿاًَ ثَهي ٍ كًوي
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 تلويت ٍ اُتلان ؿاًَ

 لبثليت ًَآٍكي گلايي ثيي اًَاع ًَآٍكي هىول

 ّبي ًَآٍكاًِ ؽَُِ

 ايزبؿ هغيظ وبكآفليي

ت
ی

گز
ض

زد
 گ

ی
زا

 گ
مل

مک
 ٍ

سع
ً

 

آهَمٍ ٍ يبؿگيلي  فلايٌـّبي يبؿگيلي ؿاؽلي
 يبؿگيلي اُتلاوي گلا هىول

 آهَمٍ رَاهغ هينثبى، وبكوٌبى ٍ گلؿُگلاى

ّبي  تًَؼِ لبثليت ظلفيت ًبمي
 لبثليت ًبمي آيٌـُ گلا گلا هىول

 اًؼغبف پقيلي

 ؿكرِ گَِؿگي

 اُتلان لبثليت ّب

گلايي  هىول كيْبي ًَيي    فٌبٍاًتفبؿُ ام 
 اُتلان گقاكي فٌبٍكي تىٌَلَهيىي

گزایی  مکمل - ايزبؿ مًزيلُ همٔـّبي گلؿُگلي

َای  سایت

 گزدضگزی

 
  ّبي گلؿُگلي تٌَع ثؾِي ربفثِ

  ايزبؿ تَكّبي گلؿُگلي هىول

  تؾٔٔي ُـى همٔـّب

 بثغ ارتوبػيتلٍيذ هٌ كٍعيِ ّوىبكي ٍ هِبكوت

گزایی  مکمل

 فزَىگی

 

  اكمُْبي فلٌّگي وليـي

  ّبي فلٌّگي ٍ ارتوبػي اًگينٍ

  َّيت ًبمي ارتوبػي هغلي

  ًبمگبكي فلٌّگي هينثبى ٍ هْوبى

  اكتجبعبت ارتوبػي

  ًلهبيِ ارتوبػي اػتوبؿ ثيي ثبميگلاى

  ٌّزبكّبي ارتوبػي

  تؼْـ هتمبثل

 بؿل ٍ تَامى ؿك تًَؼِ هٌغمِتؼ

- - 

دستايردَای 

تًسعٍ 

 ای مىطقٍ

 كلبثت پقيلي هٌبعك

 ّبي التٔبؿي ًبمي فؼبليت هتٌَع

 اي ثلًـ ُـى هٌغمِ

  ثْجَؿ ويفيت ٍ كضبيت ام مًـگي

  اي پبيـاكي هٌغمِ

 

ؿك ؿٍ هضوَى تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي ٍ  ؿك ًْبيت، پي ام همَلِ ثٌـي ٍ تلويت يبفتِ ّب ٍ تؼييي هضبهيي فلاگيل
ؿًتبٍكؿّبي هٌغمِ اي، الگَي هفَْهي تغميك ثلاًبى هضبهيي عبٓل ام فلايٌـ وـگقاكي ٍ عجمِ ثٌـي آًْب ثـًت اهـ وِ ؿك ُىل 

كتجبط ؿاكؿ. ام ( ًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت. ؿك الگَي هفَْهي تلًين ُـُ، تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي ثب ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي ا1)
؛ 2019آًزب وِ ؿك اؿثيبت تغميك، هغبلؼبتي هجٌي ثل تبحيل گلؿُگلي ٍ تًَؼِ آى ثل تًَؼِ هٌغمِ اي ٍرَؿ ؿاكؿ )آگَيلٍ ٍ ّوىبكاى، 

(؛ ثٌبثلايي هي تَاى گفت وِ اكتجبط ؿٍ هفَْم 1394ٍ ػلي اوجلي ٍ ّوىبكاى،  1395؛ ػيٌبلي ٍ ّوىبكاى، 2011ؿيوتلًٍىي ٍ ّوىبكاى، 
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لاگيل تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي )ثِ ػٌَاى عبلتي ام تًَؼِ گلؿُگلي( ثب ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي، ثب اؿثيبت ٍ هجبًي ًظلي ف
 تغميك ّوؾَاًي ؿاكؿ.

 
 . ضبکٍ مضامیه تحقیق1ضکل

 

 یافتٍ َای بخص کمی

ؿكٓـ، افلاؿ  71. هغبثك ًتبيذ، هلؿاى ثب ( ًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت7اعالػبت روؼيت ٌُبؽتي هِبكوت وٌٌـگبى ؿك تغميك ؿك رـٍل )
ؿكٓـ عبئن  7/37ؿكٓـ ٍ افلاؿ فؼبل ؿك عَمُ وٌت ٍ وبكّبي گلؿُگلي ثب  3/47ؿكٓـ، فَق ليٌبًي ثب  9/30ًبل ثب  31-40ؿاكاي 

 اوخليت ثِ تلتيت ام ًظل رٌٌيت، ًي، تغٔيالت ٍ عَمُ فؼبليت ثَؿًـ.

 
 



  321 يا ؿك تًَؼِ هٌغمِ ييًَ يىلؿي: كٍيگلؿُگل يتًَؼِ هىول گلا

 

 طارکت کىىذگان در بخص کمیَای جمعیت ضىاختی م . وتایج يیژگی7جذيل 

 ؿكٓـ فلاٍاًي ٍيوگي هتغيل

 71 78 هلؿ رٌٌيت

 29 22 مؿى

 
 ًي

 8/21 24 ًبل 30ميل 

 9/30 34 ًبل 31-40

 1/29 32 ًبل41-50

 2/18 20 ًبل 50ثبالي 

 7/12 14 ليٌبًي تغٔيالت

 3/47 52 فَق ليٌبًي

 40 44 ؿوتلي

 30 33 ارلايي عَمُ فؼبليت

 7/32 36 گبّيؿاًِ

 7/37 41 ٍوبكّبي گلؿُگلي وٌت

 

 مذل اوذاسٌ گیزی

( هـل اًـامُ گيلي تغميك ؿك عبلت هؼٌبؿاكي ضلايت كا ًِبى هي ؿّـ. 3( هـل اًـامُ گيلي ؿك عبلت تؾويي ضلايت ٍ ُىل )2ُىل )
يك، المم اًت وليِ ثبكّبي ػبهلي ثِ هٌظَك تبييـ هـل ام ًظل ُبؽْ ّبي هؼبؿالت ًبؽتبكي ٍ هَكؿ لجَل ثَؿى ُبؽْ ّبي تغم

ثبُـ وِ ًتبيذ ؿك ُىل ّبي ؟؟ ٍ ؟؟ ًِبى ؿٌّـُ ٍرَؿ ايي ُلايظ  4/0ٍ ًين همبؿيل ضلايت تؾويي اًتبًـاكؿ ثنكگتل ام  96/1ثنكگتل ام 
 ثَؿُ ثٌبثلايي هـل تغميك هَكؿ تبييـ هي ثبُـ.
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 . مذل اوذاسٌ گیزی در حالت تخمیه ضزایب2ضکل 
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 اوذاسٌ گیزی در حالت معىاداری ضزایب . مذل3ضکل 

 

( ًتبيذ كٍايي ٍ پبيبيي ٍ ويفيت ولي هـل تغميك كا ًِبى هي ؿّـ. ثلاي پبيبيي ُبؽْ ّبي آلفبي ولًٍجبػ، پبيبيي تلويجي 8ّوضٌيي رـٍل )
هي ثبُـ ثٌبثلايي پبيبيي هَكؿ تبييـ  7/0اًتفبؿُ ُـ وِ ثب تَرِ ثِ ايٌىِ همبؿيل ثـًت آهـُ ثلاي ًبمُ ّبي تغميك ثلاي ّل ؿٍ ُبؽْ ثنكگتل ام 

( اًتفبؿُ ُـ وِ ثِ ٍاًغِ آًىِ همبؿيل ثـًت آهـُ ثيَ ام AVEاًت. رْت ًٌزَ كٍايي تغميك ام ُبؽْ هتًَظ ٍاكيبًي ّبي اًتؾلاري )
( اًتفبؿُ ُـ وِ GOFثلامٍ ) هي ثبُـ ثٌبثلايي كٍايي تغميك ًين هَكؿ تبييـ هي ثبُـ. رْت ًٌزَ ويفيت ٍ ثلامٍ هـل ام ُبؽْ ًيىَيي 5/0

ثـًت آهـ وِ ًِبى ؿٌّـُ ثلامٍ لَي الگَي هفَْهي تغميك ٍ ّوٌَيي  709/0همـاك آى  ثب ربيگقاكي اػـاؿ ؿك كاثغِ 
 آى ثب صبكصَة ًظلي پوٍَّ هي ثبُـ.
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 . ريایی ي پایایی ي بزاسش مذل تحقیق8جذيل 

آلفای  ساسٌ

 کزيوباخ

پایایی تزکیبی 

(CR) 

 ريایی

(AVE) 

 ضزیب تعییه

(R
2) 

 بزاسش

(GOF) 

  854/0 807/0 826/0 880/0 آهَمٍ ٍ يبؿگيلي

  865/0 441/0 778/0 721/0 احلثؾِي هغَٔل

 709/0 701/0 862/0 892/0 841/0 اكتمبي كٍاثظ

  747/0 757/0 861/0 708/0 اًؼغبف پقيلي هٌبثغ

  960/0 694/0 919/0 889/0 تلٍيذ هٌبثغ ارتوبػي

  843/0 575/0 869/0 812/0 گلا ّبي هىول تًَؼِ لبثليت

  835/0 513/0 721/0 719/0 ًبمگبكي

  715/0 541/0 627/0 760/0 ًلهبيِ ارتوبػي

  852/0 532/0 848/0 771/0 ُجىِ تؼبهل

  814/0 754/0 802/0 837/0 ُجىِ ؿاًَ افنايي

  874/0 719/0 884/0 703/0 لبثليت ًَآٍكي

  704/0 593/0 710/0 679/0 تؼبكٕ هٌبفغ فيٌفؼبى هـيليت

  737/0 840/0 913/0 809/0 هىولگلايي تىٌَلَهيىي

  573/0 819/0 847/0 825/0 ّبي گلؿُگلي هىولگلايي ًبيت

  783/0 637/0 840/0 715/0 ّوىبكي هِبكوتي

  817/0 566/0 783/0 702/0 پبيَ فؼبليت ّب

  768/0 653/0 848/0 731/0 يىپبكصگي ًبؽتبكي

  367/0 535/0   ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي

 

 مذل ساختاری

( اًت، اكتجبط ثيي 3ٍ  2( وِ ثلگلفتِ ام ُىل ّبي )9ؿك ثؾَ هـل ًبؽتبكي ثِ اكتجبط ثيي ًبمُ ّبي تغميك پلؿاؽتِ هي َُؿ. رـٍل )
ٍ همـاك ضليت  96/1ثنكگتل ام  t-valueتغميك ؿاكاي همـاك ًبمُ ّبي تغميك كا ًِبى هي ؿّـ. ثلاًبى ًتبيذ ثـًت آهـُ، وليِ اثؼبؿ 

 هي ثبُـ، ثٌبثلايي هـل ًبؽتبك تغميك هَكؿ تبييـ هي ثبُـ.  4/0هٌيل ثنكگتل 
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 . ارتباط ساسٌ َای تحقیق9جذيل 

 يضعیت معىاداری ضزایب مسیز ابعاد فزعی

 ييـتب 284/71 914/0 هىول گلايي ًيبًتي گلؿُگلي ًبمگبكي )ّوٌَيي( 

 تبييـ 542/77 923/0 هىول گلايي ًيبًتي گلؿُگلي ُجىِ تؼبهل

 تبييـ 466/28 876/0 هىول گلايي ًيبًتي گلؿُگلي يىپبكصگي ًبؽتبكي

 تبييـ 444/33 837/0 هىول گلايي ّوىبكاًِ گلؿُگلي اكتمبي كٍاثظ

 تبييـ 612/37 885/0 هىول گلايي ّوىبكاًِ گلؿُگلي ّوىبكي هِبكوتي

 تبييـ 198/26 839/0 هىول گلايي ّوىبكاًِ گلؿُگلي ليت تؼبكٕ هٌبفغ فيٌفؼبىهـي

 تبييـ 899/24 864/0 هىول گلايي فٌي گلؿُگلي اًؼغبف پقيلي هٌبثغ

 تبييـ 498/51 904/0 هىول گلايي فٌي گلؿُگلي پبيَ فؼبليت ّب

 تبييـ 790/52 930/0 هىول گلايي فٌي گلؿُگلي احلثؾِي هغَٔل

 تبييـ 802/38 902/0 هىول گلايي پَيبي گلؿُگلي ِ ؿاًَ افناييُجى

 تبييـ 638/68 935/0 هىول گلايي پَيبي گلؿُگلي لبثليت ًَآٍكي

 تبييـ 505/66 924/0 هىول گلايي پَيبي گلؿُگلي گلا آهَمٍ ٍ يبؿگيلي هىول

 تبييـ 969/43 918/0 هىول گلايي پَيبي گلؿُگلي گلا ّبي هىول تًَؼِ لبثليت

 تبييـ 340/28 858/0 هىول گلايي پَيبي گلؿُگلي گلايي تىٌَلَهيىي هىول

 تبييـ 061/30 980/0 هىول گلايي فلٌّگي گلؿُگلي تلٍيذ هٌبثغ ارتوبػي

 تبييـ 097/36 845/0 هىول گلايي فلٌّگي گلؿُگلي ًلهبيِ ارتوبػي

 تبييـ 168/16 757/0 يگلايي گلؿُگل هىول تًَؼِ ّبي گلؿُگلي گلايي ًبيت هىول

 تبييـ 725/38 904/0 تًَؼِ هىول گلايي گلؿُگلي گلايي ًيبًتي گلؿُگلي هىول

 تبييـ 580/33 882/0 تًَؼِ هىول گلايي گلؿُگلي گلايي ّوىبكاًِ گلؿُگلي هىول

 تبييـ 097/6 548/0 تًَؼِ هىول گلايي گلؿُگلي گلايي فٌي گلؿُگلي هىول

 تبييـ 777/6 651/0 تًَؼِ هىول گلايي گلؿُگلي ُگليگلايي پَيبي گلؿ هىول

 تبييـ 769/38 884/0 تًَؼِ هىول گلايي گلؿُگلي گلايي فلٌّگي گلؿُگلي هىول

 

در بخش ساختاری همچىیه ارتباط بیه مفاهیم ویس مًرد بررسی قرار می گیرد. در ایه پژيهش دي مفهًم فراگیر تًسعه مکمل گرای 

ی تًسعه مىطقه ای شىاسایی گردیذ که براساس یافته های حاصل از معادالت ساختاری، وقش تًسعه مکمل گردشگری ي دستايردها

( می باشذ. بر ایه اساس تًسعه مکمل گرای 10گرای گردشگری بر دستايردهای تًسعه مىطقه ای در استان اردبیل مطابق جذيل )

تاثیر مثبت ي معىاداری بر دستايردهای تًسعه مىطقه ای در استان  983/4برابر با  t-valueي مقذار  406/0گردشگری با ضریب مسیر 

 اردبیل دارد. 
 

 . تاثیز تًسعٍ مکمل گزای گزدضگزی بز دستايردَای تًسعٍ مىطقٍ ای11جذيل 

 يضعیت t-value ضزیب مسیز جُت تاثیز

 خجتتبحيل ه 781/12 506/0 اي ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ  گلاي گلؿُگلي   تًَؼِ هىول

 

 گیزی بحث ي وتیجٍ

اي ام فضبي فينيىي ٍ ربهؼِ اًٌبًي اًت وِ اُىبل رـيـ آى ؿك  ّبي رـيـ ؿك ٌٓؼت گلؿُگلي، فلايٌـ تلفيك يبفتِ تًَؼِ فلٓت
 ّبي مًـگي اًٌبى، تىٌَلَهي پيِلفتِ، كُـ اعالػبت ٍ ًيلٍّبي ًيبًي ثِ ٍرَؿ آهـُ اًت )لبؿكي ٍ ّب ٍ ًگلٍ ًتيزِ تغييل ؿك اكمٍ
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  (.1396ٍ ّوىبكاى،  يوبًي)ثل للاك ؿّـ ليتبحكا تغت هلؿم  يتَاًـ مًـگ يوِ ه بًتيپَ يثؾِ يگلؿُگلؿكٍالغ،  (.1399ّوىبكاى، 
تٔوين ثلاي اتؾبف صِن اًـام هىول ثب اًتفبؿُ ام هٌبثغ ٍ فؼبليت ّبي هغلي ثلاي تَليـ هغَٔالت گلؿُگلي هتٌَع ٍ يىپبكصِ )ثِ ربي 

(. تغميمبت Petru et al, 2007كلبثت ثيي آًْب( يىي ام اًتلاتوي ّبي لبثل تَرِ ثلاي همٔـّبي گلؿُگلي اًت ) ربيگنيٌي يب تٌَ ٍ
ّبي همٔـ هتلون ُـُ  گلؿُگلي ثل هٌغمِ ثِ ػٌَاى يه ًيلٍي هغلوِ هْن ؿك پيًَـ ثؾَ ّبي هؾتلف ٌٓؼت ٍ اهىبى ايزبؿ ُجىِ

وٌـ ام وليِ ػٌبٓل ٍ ػَاهلي وِ  اي ثِ تًَؼِ اًت وِ تالٍ هي كاًتبي ًگبُ هٌغمِگلا ؿك  (. هفَْم تًَؼِ هىولSaxena, 2005اًت )
تَاًـ ؿك تًَؼِ هٌغمِ احلگقاك ثبُـ، اًتفبؿُ ًوبيـ ٍ ثِ تًَؼِ يىپبكصِ ٍ هتَامى هٌغمِ ووه ًوبيـ.  ؿك ًغظ هٌغمِ ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ هي

غمِ ثلاي وبَّ ًبثلاثلي ٍ اكتمبي هٌبفغ التٔبؿي ٍ وٌـ ام ظلفيت ّبي گلؿُگلي هٌ تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي تالٍ هي
گلايي ؿك تًَؼِ ٍ گلؿُگلي يىي ام كٍيىلؿّبي ًَيي هٌغمِ گلايي  غيلالتٔبؿي گلؿُگلي ؿك ًغظ هٌغمِ ثْلُ ثگيلؿ. كٍيىلؿ هىول

ثؼبؿ ٍ هَلفِ ّبي تًَؼِ اًت وِ هغبلؼبت ثٌيبك هغـٍؿي ؿك ايي عَمُ اًزبم گلفتِ اًت. ثٌبثلايي ايي هغبلؼِ ثب ّـف ٌُبًبيي ا
گلايي ٍ تًَؼِ  گلاي گلؿُگلي ٍ ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي اًزبم گلفت. ام عليك فلاتلويت هغبلؼبت پيِيي ؿك عَمُ هىول هىول

گلايي ًيبًتي، هىول گلايي  هٌغمِ اي ٍ تغليل ؿيـگبُ ؽجلگبى هِؾْ گلؿيـ وِ اثؼبؿ تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي ُبهل هىول
گلايي ًبيت ّبي گلؿُگلي اًت. هغبثك ثب هـل ثـًت  گلايي پَيب ٍ هىول گلايي فلٌّگي، هىول گلايي فٌي، هىول ِ، هىولّوىبكاً

آهـُ، ثِ هٌظَك ايزبؿ ًبم ٍ وبكّبي هىول گلا ؿك ٌٓؼت گلؿُگلي ؿك هٌبعك هؾتلف، ؿك ًغَط والى اثتـا ثبيـ ام رٌجِ ّبي ًيبًتي 
ّب ٍ وٌت ٍ وبكّبي هؾتلف ثبيـ ام ًظل ًبمگبكي ثب  رناي ٌٓؼت فلاّن گلؿؿ. ؿك ايي ًغظ ُلوتگلايي ؿك وليِ ا فضبي ايزبؿ هىول

ؿك  يىپبكصگيثِ  يبًتيً ييگلا هىولػَاهل ؿكًٍي ٍ ثيلًٍي، ُىل گيلي ُجىِ تؼبهل ٍ يىپبكصگي ًبؽتبكي ؽَؿ كا هْيب ًوبيٌـ. 
 اًزبهـ يه يؿك گلؿُگل يلًٍيٍ ث يؿكًٍ يّب يٍ ًبمگبك يّوبٌّگٍ  گلاىيثبم ييتؼبهل هٌبًت ث يليگ ثِ هٌظَك ُىل يگقاك بًتيً

(؛ 2018) 1اًتَاكتثب هغبلؼبت پالگلًَى ٍ  ي ؿك تًَؼِ گلؿُگليبًتيً ييگلا هىول اّويت. ًبمؿ يه ٌليكا ه يٍ تًَؼِ گلؿُگل
گي ثب تبويـ ثل رٌجِ ّبي فلٌّگي هىول گلايي فلٌّ ( هغبثمت ؿاكؿ.2017) 4( ٍ ثٌل2018) 3(، اٍمًٍبگالم ٍ ّوىبكاى2015) 2هجلآ

تلٍيذ هٌبثغ ارتوبػي ٍ ًلهبيِ تَاًـ ثِ  يه يفلٌّگ ييگلا هىول يليُىل گتَاًـ فلٌّگ ّوىبكي ٍ تؼبهل كا ثِ ثٌتلًبمي ًوبيـ.  هي
 Gyrd-jones & Kornum, 2013; Petru et) ـيووه ًوب تٌـٌّ يگلؿُگل يگلا ؿك همٔـّب تًَؼِ هىول ام الناهبتوِ  ارتوبػي

al, 2007ّب ٍ وليِ ػَاهل ثبيـ ام ًظل ًَآٍكي، ؿاًَ افنايي ٍ يبؿگيلي،  ّب ٍ هغبثمت ثب تغييلات، ًبمهبى (. ّوضٌيي، ثلاي اكتمبي لبثليت
 ييا تَاًـ يه ييگلا هىول ك،يعل ييام اگلايي پَيب، ؽَؿ كا تزْين ًوبيٌـ.  ّب ٍ اكتمبي تىٌَلَهي ّبي هؾتلف ؿك لبلت هىول وٌت لبثليت

 ـيرـ يثْلُ ثجلًـ، ؿاًَ ٍ تزلثِ ّب ـيرـ يّب وٌٌـ، ام فلٓتوٌت  ـيرـ يّب ًبمؿ وِ هْبكت اهىبى كا ؿك وٌت ٍ وبكّب فلاّن 
 ;Giuliani et al, 2016ي ؽَؿ كا اكتمب ؿٌّـ )كلبثت تيهن كيعل ييولؿُ ٍ ام ا زبؿيّب ا تيؿك هٌبثغ ٍ فؼبل ييافنا وٌت وٌٌـ ٍ احلات ّن

Hullova et al, 2018; Kim et al, 2018.) 

يبثـ وِ ؿك آى هَلفِ ّبي اًؼغبف پقيلي ؿك هٌبثغ، پبيَ فلايٌـّب ٍ  گلايي فٌي ثلٍم هي ايزبؿ هىول گلايي ؿك گلؿُگلي ؿك هىول
بى كٍيىلؿ احلثؾِي تَليـ هَكؿ ٍاوبٍي ثبمهٌْـًي للاك هي گيلًـ. فلايٌـ تَليـ ام وٌت هٌبثغ تب پلؿامٍ ٍ اكائِ هغَٔل هي تَاًـ ثلاً

 6(، كّن ٍ گل2014) 5هىول گلايي ثِ عَك احلثؾَ علاعي گلؿؿ. لنٍم تَرِ ثِ هىول گلايي فٌي ؿك هغبلؼبت وبملٌىَا ٍ ّوىبكاى
( هَكؿ تبويـ للاك گلفتِ اًت. ثؼـ ؿيگل تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي هىول گلايي ًبيت ّبي گلؿُگلي اًت 2010) 7( ٍ ا2016ٍِّ)

ّبي گلؿُگلي ٍ همٔـّبي هَرَؿ ؿك يه هٌغمِ هي تَاًٌـ ام عليك تٌَع ثؾِي ثِ ربفثِ ّب، تؾٔٔي ًبمي وِ هغبثك آى، ًبيت 
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ؿك تًَؼِ گًَِ ّبي گلؿُگلي ثلاًبى لبثليت ّب، ايزبؿ تَكّبي تلويجي هىول ٍ ... ثِ ّن افنايي ٍ ؿًتبٍكؿّبي هٌبًجي ؿًت يبثٌـ. 
ىول گلايي ّوىبكاًِ اًت وِ ام عليك اكتمبي كٍاثظ، ّوىبكي هِبكوتي ٍ ؿك ًْبيت، ثؼـ ؿيگل تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي، ه

ثْتل  تيفيو ،يهغَٔل گلؿُگل تيفيثْجَؿ و ،يؿك گلؿُگل يّوىبك يبيام هناگيلؿ.  هـيليت تؼبكٕ هٌبفغ ثيي فيٌفؼبى اًزبم هي
 ييگلا هىول يي(. ثٌبثلاZach & Racherla, 2011اًت ) يگلؿُگل يهمٔـّب يـاكيپب َيوبكآهـتل ٍ افنا يـيتَل ٌـيؽـهبت، فلا
 2وبي(، وبًتب ٍ ل2019) 1ٍ ّوىبكاى َيك-هٌزل َُؿ. هغبلؼبت ّبٍى يگلؿُگل يگلا ؿك همٔـّب ثِ تًَؼِ هىول تَاًـ يّوىبكاًِ ه

پوٍَّ  ييا ذيوِ ًتب ٌـيًوب يه ـيتبو بًِيهىول گلا يّوىبك تيٌّتٌـ وِ ثل اّو ي( ام رولِ هغبلؼبت2016) 3ٍ ّوىبكاى ِي ٍ (2018)
 هٌغجك ثب هغبلؼبت آًْبًت. نيً

ام ًَي ؿيگل، ًتبيذ فلاتلويت ٍ تغليل هضوَى ًِبى ؿاؿ وِ ؿًتبٍكؿّبي عبٓل ام تًَؼِ ؿك يه هٌغمِ ثِ ًٍيلِ وبَّ ًبثلاثلي 
ًبوٌبى هٌغمِ ٍ ... ٍ ايزبؿ تؼبؿل ٍ تَامى، هتٌَع ًبؽتي فؼبليت ّبي التٔبؿي، كلبثت پقيلي هٌبعك، ثْجَؿ ٍضؼيت هؼيِت ٍ مًـگي 

هِؾْ هي گلؿؿ. تًَؼِ مهبًي هي تَاًـ ؿك هٌغمِ ثِ عَك هَحل اًزبم گيلؿ ٍ احلات هلوًَي ثلاي هٌغمِ ٍ ًبوٌبى آى ثِ ٍرَؿ ثيبٍكؿ 
پي ام ٌُبًبيي اثؼبؿ ٍ هَلفِ ّبي تًَؼِ هىول گلاي  وِ ؿًتبٍكؿّبي ثلٌـهـت ٍ پبيـاكي كا ؿك ًغظ هٌغمِ ثِ اكهغبى ثيبٍكؿ.

ُگلي ٍ ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي، ؿك هلعلِ ثؼـ هـل عبٓل ؿك اًتبى اكؿثيل هَكؿ ثلكًي للاك گلفت. ثلاًبى يبفتِ ّب، تًَؼِ گلؿ
هىول گلاي گلؿُگلي ؿك اًتبى اكؿثيل تبحيل هخجت ٍ هؼٌبؿاكي ثل ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي ؿاكؿ. ثِ گًَِ اي وِ تًَؼِ هىول 

احلات پبيـاكي ؿك هٌغمِ ايزبؿ ًوبيـ ٍ ًبوٌبى هٌغمِ ام ايي احلات هٌتفغ ًَُـ. تًَؼِ هىول گلاي گلايي گلؿُگلي هي تَاًـ 
گلؿُگلي ًجت هي َُؿ هٌغمِ ثِ ػٌَاى يه هزوَػِ يىپبكصِ ثب ارناي هٌٌزن ٍ ثِ ّن پيًَتِ ثبُـ وِ ؿك آى ارناي گلؿُگلي، ؿك 

ًين اكتجبط هتمبثل ؿاُتِ ٍ احلات ّن افنايي ايزبؿ ًوبيٌـ. همبيٌِ ايي يبفتِ ثب وٌبك اًزبم فؼبليت ّبي ؽَؿ، ثب ؿيگل ثؾَ ّبي گلؿُگلي 
اؿثيبت تغميك ًِبى هي ؿّـ وِ اگلصِ هغبلؼِ اي ؿك اكتجبط ثب ًمَ تًَؼِ هىول گلاي گلؿُگلي ؿك ؿًتبٍكؿّبي تًَؼِ هٌغمِ اي 

 يّب لًبؽتي( ؿك اكتجبط ثب ًمَ م2019ٍ ّوىبكاى ) لٍيآگَ ٍرَؿ ًـاكؿ اهب ثب ايي عبل ًتبيذ ايي هغبلؼِ هتٌبًت ثب ًتبيذ هغبلؼبت
 ي)گلؿُگل يگلؿُگل يّب گًَِ لي( ؿك اكتجبط ثب تبح2011ٍ ّوىبكاى ) يوتلًٍىيؿ ؛يا فلٍؿگبُ( ؿك تًَؼِ هٌغمِ يي)تبً يگلؿُگل

 ٌتيٍ م يارتوبػ ،يلتٔبؿا) يگلؿُگل يّب ( ؿك اكتجبط ثب ًمَ ُبؽ1395ٍْ ّوىبكاى ) يٌبليػ ؛يا ( ؿك تًَؼِ هٌغمِييكًٍتب
ي هي ا ؿك تًَؼِ هٌغمِ يگلؿُگل ىپبكصِي تيلي( ؿك اكتجبط ثب ًمَ هـ1394ٍ ّوىبكاى ) ياوجل يٍ ػل ؛يا ( ؿك تًَؼِ هٌغمِيغيهغ

 ثبُـ.

 هي گلؿؿ:ؿك ًْبيت، ثِ هٌظَك اًتفبؿُ ٍ وبكثلؿ ًتبيذ تغميك ؿك اًتبى اكؿثيل، پيٌِْبؿات ميل هجتٌي ثل يبفتِ ّبي تغميك اكائِ 

 ٍ ارلا ينيثلًبهِ ك ٌـيؿك فلا يا لُيٍ رن يام ًگبُ ثؾِ يليٍ رلَگ يهٌغمِ ا يگقاك بًتيٍ ً تيليهـ -

ٍ گلؿُگل ٍ ؿكآهـ ؿك ًغظ اًتبى  َُؿ اًتبى اًتفبؿُ يگلؿُگل يّب تيوِ ام توبم ظلف يثِ عَك يجيتلو يتَكّب يثلگناك -
 گلؿؿ. غيتَم

 يگلؿُگل يثِ هٌظَك تًَؼِ هتَامى ٍ هىول گلا اعلاف ام هلون ثِ هٌبعك يكات گلؿُگلّب ٍ اػتجب لًبؽتيم ييتولونمؿا -

ام ًبؽت ٍ  يليٍ رلَگ يهٌغمِ ا ييؿك رْت ّن افنا گليىـي تيثِ هٌظَك تمَ يگلؿُگل يپلٍهُ ّب يٍ ّوبٌّگ ييّولاًتب -
 هِبثِ ؿك ًغظ اًتبى. ياعـاث پلٍهُ ّب
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ام ثلٍم تؼبكٕ هٌبفغ ؿك  يليثِ هٌظَك رلَگ يگلؿُگل يوٌت ٍ وبكّب تيؿ  ٍ گٌتلُ فؼبلعـٍ يييٍ هملكات ٍ تؼ ييلَاً ييتـٍ -
 وٌت ٍ وبكّب ييث

 ييًگبُ ث تيؿك رْت تمَ ياًتبً يرْبًگلؿ يػبل يَُكا ليًظ يثؾِ ييهٌتول ًبمهبى ّب، َُكاّب ٍ هزبهغ ث تيٍ فؼبل بياع -
 اًتبى. يٍ والى ثِ گلؿُگل يثؾِ

 ٍ ارلا ينيثلًبهِ ك ٌـيؿك فلا يگلؿُگل ٌفؼبىيٍ ف يهِبكوت ربهؼِ هغل -
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