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 چکیدٌ:

 تؽاْٚ ثب وٝ ثبٌؽٔي ٌٟفٞب تٛوؼٝ ٚ خٕؼيت افكايً ٌٟفٍ٘يٙي، وٙٛ٘ي ػّف ٚيمٌيتفيٗ ٟٔٓ
. ٌٛؼٔي اضىبن پيً اق ثيً ٔىىٛ٘ي ٔٙبعك ايدبؼ ٚ قيىتي يٞبٔىبٖ ثٝ افكٖٚ ـٚق ٘يبق أف، ايٗ

ٔػتّف ثبفت  ٘مبط ؼـ ٔتؼؽؼ يٞبوبقي ا٘جٜٛ ٚ التّبؼ ؼٖؼا لفاـ اُِ ق٘ؽٌي، خجف ػّت ثٝ عففي اق
 ثف آٔؽٖ فبيك ٞؽف ثٝ آٖ، آيٙؽٜ وبوٙيٗ ـٚا٘ي ٚ ـٚضي ،ػّٕىفؼي يٞب٘يبق ثٝ تٛخٝ ثؽٖٚ ٌٟفي
 ٚ غب٘ٛاؼٜ ثٙيبٖ ثٝ ِؽٔٝ ٞبآٖتفيٗ ٟٔٓ اق وٝ يبثؽٔي تجّٛـ ؼيٍف ٍٔىالتي ٔىىٗ، وٕجٛؼ ٍٔىُ
 ؼـ آٖ ـيكي ثف٘بٔٝ ٚ ٔىىٗ ثػً ؼـ پبيؽاـي ايدبؼ اوبن، ايٗ ثف. ثفؼ ٘بْ تٛأٖي ـا خبٔؼٝ

     وٝ ٌفؼؼٔي ٔطىٛة وٙٛ٘ي يٞب٘بپبيؽاـي وبًٞ ؼـ ٟٔٓ ٌٟفي ٌبٔي پبيؽاـ تٛوؼٝ ـاوتبي
 ٞؽف. آيؽ ٚخٛؼٝ ث يىؽيٍف، وٙبـ ؼـ وبِجؽي ٚ التّبؼي اختٕبػي، اوبوي ثؼؽ وٝ عفيك اق تٛا٘ؽٔي

 ثٝ وٕه ٚ ٍٟٔؽ ٌٟفؼاـي ٔٙغمٝ يه ٔىبوٗ پبيؽاـي يٞبٌبغُ وٙدً ضبضف پمًٚٞ اق
 ٍٔبثٝ ٔٙبعك ثٝ آٖ تؼٕيٓ ٚ ٞبآٖ ٕ٘ٛؼٖ پبيؽاـتف ثفاي پيٍٟٙبؼٞبيي عفيك اق فضبٞب ايٗ اـتمبء

 ٔجتٙي ٚ تطّيّي-تِٛيفي ـٚي ثٝ وٝ اوت وبـثفؼي پمٍٚٞي ٞؽف، ٘ظف اق پمًٚٞ ايٗ. ثبٌؽٔي
 اففاؼ تطميك آٔبـي خبٔؼٝ. اوت ٌففتٝ ِٛـت ٔيؽا٘ي يٞبثفـوي ٚ اوٙبؼي-اي وتبثػب٘ٝ ٔٙبثغ ثف

                                                           
 )٘ٛيىٙؽٜ ٔىئَٛ(فاٖيغبٚـاٖ ٍٟٔؽ، ا ئؤوىٝ آٔٛقي ػبِ ،يٌٟف يكياـٌؽ ثف٘بٔٝ ـ يوبـٌٙبو - 1

Tayefi.Mahla@gmail.com Email:  

 .فاٖيؼاٍٍ٘بٜ تٟفاٖ، ا ب،يؼاٍ٘ىؽٜ خغفاف يػّٕ أتيٚ ػضٛ ٞ بـيؼاٍ٘ ـ2

 

mailto:Tayefi.Mahla@gmail.com
mailto:Tayefi.Mahla@gmail.com


 

 

 

 

303  ٝ66يكي، ٌٕبـٜ ـػّٕي ـ پمٍٚٞي خغفافيب ٚ ثف٘بٔٝ ٍ٘في 

 

 

 ثٝ تّبؼفياي ٕ٘ٛ٘ٝ وٛوفاٖ ففَٔٛ اق اوتفبؼٜ ثب وٝ ثبٌٙؽٔي ٍٟٔؽ ٌٟف ٔٙغمٝ يه ؼـ وبوٗ
 تطّيُ ٚ ٔغبِؼٝاي ٕ٘ٛ٘ٝ ته t آقٖٔٛ تٛوظ  SPSS افكاـ ٘فْ ؼـ پفوٍٙبٔٝ اثكاـ ثب ٘فف 384 ضدٓ

 اثؼبؼ ؼـ ٍٟٔؽ ٌٟفؼاـي ٔٙغمٝ يه ٔىبوٗ وٝ اوت ايٗ ثيبٍ٘ف تطميك يٞبيبفتٝ. ا٘ؽ ٌٜؽ
ؼاـ٘ؽ؛  لفاـٌفايظ ٘بپبيؽاـ  اختٕبػي ؼـ ثؼؽ پبيؽاـ ٚ ؼـ ضؽّي تب ٌفايظ ؼاـاي وبِجؽي ٚ التّبؼي

 أىب٘بت ٚ ٘بپبيؽاـتفيٗ ٌبغُ، ـٚاثظ اق ثفغٛـؼاـي ٔىبوٗ، ٔيكاٖ ٌبغُ زٙب٘ىٝ پبيؽاـتفيٗ
 ٕٞىبيٍي ٌٙبغتٝ ٌؽٜ ا٘ؽ.

 

 .ٍٟٔؽ ٌٟفؼاـي ٔٙغمٝ يه پبيؽاـي، ٌٟفي، ٔىىٗ، ثبفت: کلیدی ياشگان

 

 مقدمٍ

 ؼـوٛي، ػبثؽيٗ) ثبٌؽٔي ٌٟفٍ٘يٙي فكايٙؽٜ ـٌؽ ِٙؼتي ا٘مالة پيبٔؽٞبي اق يىي
 ٌٟفٞب ؼـ ففاٚا٘ي ٍٔىالت ٚ ٔىبئُ پيؽايً ثبػث اي قؼٜ ٌتبة ـٌؽ زٙيٗ(. 14: 1381

 آٖ، ٌفايظ ٚ ٔىىٗ. اوت ٔىىٗ ٝٔىأِ ثٝ ٔفثٛط ٞب آٖ تفيٗ ٟٔٓ اق يىي وٝ اوت ٌفؼيؽٜ
 ٌٛؼٔي لّٕؽاؼ ٘ٛاضي ٚ ٞبٌفٜٚ اففاؼ، ثيٗ تٕبيك ٚ ق٘ؽٌي ويفيت ؼـ ٔطٛـي ٚ ٟٔٓ ػبّٔي

 ٚ وبقي وٛزه وبقي، وفيغ ٔػتّف يٞبپؽيؽٜ ثفٚق أب( 125: 1391 ػىٍفي، ٚ ٌىٛـي)
 القْ ٞبئؼيبـ ٚ اوتب٘ؽاـؼٞب فبلؽ وٍٛـ ؼـ ٘ٛوبق يٞبوىٛ٘تٍبٜ ٌؽٜ وجت وبقي اـقاٖ
 ثىيبـ ٞبآٖ ٔؼضالت خجفاٖ وٝ( 1: 1390ؾاوفضميمي،) ثبٌٙؽ غٛؼ ثٝ پبيؽاـ ٚالٜ اعالق ثفاي
 ٍ٘بٖ ٔٙبوت ٚ غٛة ٔىىٗ ػجبـتي، ثٝ. ثٛؼ غٛاٞؽ خجفاٖ لبثُ غيف ٌبٜ ٚ ثف ٞكيٙٝ، ثف قٔبٖ

: لجيُ اق قيب٘جبـي يٞبپيبٔؽ ثٝ ٘بٔغّٛة ٚ ثؽ ٔىىٗ ٚ اوت خبٔؼٝ ػٕٛٔي ـفبٜ ؼٞٙؽٜ
 ,Rangwala)ٌفؼؼ ٔي ٔٙدف خٛأغ خٛا٘بٖ فىبؼ ٚ تجبٞي ،ٞبثبـي ٚ ثٙؽ ثي ،ٞبٕبـيثي

 آـأً ثفاي ٔطّي ـا ٔىىٗ ٔب: »ففٔبيؽٔي لفآٖ ؼـ غؽاٚ٘ؽ وٝ عٛـي ثٝ( 62 :1998
 ؼـ زٝ اي، خبٔؼٝ وٕتف ضبضف ضبَ ؼـ(. 80 آيٝ ٘طُ، وٛـٜ وفيٓ، لفآٖ.« ) ؼاؼيٓ لفاـ ا٘ىبٖ،

 ٔؼضُ اي ـيٍٝ ضُ ٔؽػي ٘ؽاثتٛ وٝ ٌٛؼ ٔي اپيؽ تٛوؼٝ ضبَ ؼـ بي ٚ پيٍففتٝ يٞبـوٍٛ
 ثٝ وٝ ٘يك ٍٟٔؽ ٌٟف(. 63: 1380ٌفك، ٚ آيٙؽ ةغٛ) ؼٌٛ آٖ ويفي ٚ وٕي ؼثؼبا ؼـ ٔىىٗ
 ؼـ وٍٛـ والٍٟ٘ف ؼٚٔيٗ ٚ اوالْ خٟبٖ ففٍٞٙي پبيتػت ايفاٖ، ٔؼٙٛي پبيتػت ػٙٛاٖ
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 فؼبَ، يٞبٌىُ ٚخٛؼ ٕٞب٘ٙؽ ٔىبئّي اق ثفغٛـؼاـي ثب اوت، ٌؽٜ ٚالغ ايفاٖ ٌفلي ٌٕبَ
 اق ٘بثٟٙدبـي ٚ فمف ضيبتي، يٞبٌفيبٖ اوتٟالن ففوٛؼٜ، ثبفت ٌىتفؼٌي ،ٞبآِٛؼٌي ا٘ٛاع
ثب  ٕٞسٙيٗ. اوت ٔىىٙي ثؽ ٚ ٔىىٗ وٕجٛؼ ٍٔىالت ٔؼفْ ؼـ ضىبن ٌٟفٞبي خّٕٝ
 ٕ٘ٛؼٖ پبيؽاـ ثبٌؽ،ٔي ٌفؼٌٍف ٚ قائف ٞبٔيّيٖٛ پؿيفاي وبال٘ٝ ٍٟٔؽ ٌٟف وٝ ايٗ ثٝ تٛخٝ

 ٞٓ وٝ اوت تؽاثيفي ٔىتّكْ وبِجؽي ٚ اختٕبػي التّبؼي، زٙؽٌب٘ٝ ٔفقٞبي ؼـ آٖ ٔىبوٗ
 ٚ ٕ٘ٛؼ وٕه اففاؼ ٔٙؽي ـضبيت ٚ ق٘ؽٌي ويفيت اـتمبء ثٝ تٛخٟي لبثُ ٔيكاٖ ثٝ تٛأٖي
 ايٗ پٌٛب٘يؽ. ؼـ ػُٕ خبٔٝ پبيؽاـ تٛوؼٝ ا٘ؽيٍٝ ثٝ آٖ ويفي وغص اـتمبء ٚ ٌؽٖ پبيؽاـ ثب ٞٓ

 ثب ٘ىجي ٕٞدٛاـي ٚ ٌٟف ٔفوكيت ؼـ اوتمفاـ ؼِيُ ثٝ ٍٟٔؽ ٌٟفؼاـي ٔٙغمٝ يه ٔيبٖ،
 ي ؼأٙٝ وٝ اوت ٌففتٝ لفاـ تطٛالتي ؼوتػٛي تؽـيح ثٝ ،(ع) اِطدح ثبٔٗ ّٔىٛتي ثبـٌبٜ

 ؼـ٘تيدٝ آٚـؼ؛ٔي پؽيؽ ثيٍب٘ٝ ٘ىجت ثٝ ٌبٜ ٚ ٔتكِكَاي ضٛقٜ ٕٞٛاـٜ تؼبؼَ، ػؽْ ايٗ
 ٘يبقٞبي ثٝ ٌٛيي پبوع ضٕٗ ثبيؽ ايٗ ٔٙغمٝ ٔىبوٗ غَّٛ ؼـ ـيكي ثف٘بٔٝ ٞفٌٛ٘ٝ
 ٚ وفؼٜ تمٛيت ٘يك ـا ٌٟف ٔفوك وبوٙيٗ ٘يبقٞبي آ٘بٖ، غؽٔبتي وفـيكٞبي وٙتفَ ٚ قائفيٗ

 ؼٚ ٞف ٘يبقٞبي ثٝ وٝ ثبٌؽاي ٌٛ٘ٝ ثٝ آٖ تدٟيك ٚ آٚـؼ ففاٞٓ ـا پبيؽاـاي تٛوؼٝ ٔٛخجبت
تطّيُ ٚ وٙدً  ٞؽف اِّي پمًٚٞ،ايٗ ـاوتب  ؼٞؽ. ؼـ پبوع وبوٙيٗ ٚ قائف ق٘ؽٌي، ٘ٛع

 تطميك پيً ٕٞسٙيٗ. ثبٌؽٔي ٍٟٔؽ ٌٟفؼاـي ٔٙغمٝ يه ٔىبوٗ ي پبيؽاـيٞبٌبغُ
 اـائٝ ٚ ٔٙغمٝ ٔىبوٗ پبيؽاـي ـٚي پيً ٍٔىالت ٚ ٞبزبًِ ٌٙبغت ـٚ ؼـ ِؽؼ اوت تب ثب

 خٟت وتٔٙب ثىتفي ٕ٘ٛؼٖ ٟٔيب ٚ اختٕبػي ػؽاِت تطمك غَّٛ ؼـ ٔٙىدٓ ـاٞجفؼٞبيي
 ٌبْ پبيؽاـ تٛوؼٝ ؼيؽٌبٜ اق ثفغبوتٝ فضبي ؼـ آيٙؽٜ ٚ ضبَ ٘ىُ ثفاي وبِٓ ق٘ؽٌي يه

 ٔىبوٗ پبيؽاـي ٌفؼؼ وٝ وغصٔي ٔغفش ايٗ وؤاَ اٞؽاف پمًٚٞ ثٝ ضَّٛ خٟت. ثفؼاـؼ
 اوت؟ ثؽيٗ تفتيت ٔمبِٝ زٍٛ٘ٝ ثفـوي ٔٛـؼ ٌبغُ ٞف ؼـ ٍٟٔؽ ٌٟفؼاـي ٔٙغمٝ يه

 پيٍٟٙبؼٞبيي، اـائٝ ثب ٚ ٕ٘بيؽ اـقيبثي ـا ٔىىٗ پبيؽاـي تّفٔػ يٞبٌبغُ وٌٛؽٔي ضبضف
 وبقؼ. ٕٞٛاـ ايٗ ٔٙغمٝ ٚ ٔٙبعك ٍٔبثٝ ـا ٔىبوٗ پبيؽاـي وٕت ثٝ ضفوت ٔىيف

 تحقیق پیطیىٍ

 ٚ ايفاٖ ؼـ ففاٚا٘ي يٞبپمًٚٞ اغيف يٞبوبَ ؼـ پبيؽاـ تٛوؼٝ ٚ ٔىىٗ ثب اـتجبط ؼـ
 ٌفؼؼ:ٔي اٌبـٜ ٞبآٖ اق فغيث ثٝ وٝ اوت ٌففتٝ ِٛـت خٟبٖ ٘مبط ؼيٍف
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 ا٘فلي اق اوتفبؼٜ ثب «قيىت ٔطيظ ثب وبقٌبـ ٔىىٗ تٛوؼٝ»ٔمبِٝ  ؼـ ،(2017) 1َٞبثفْ
 ـٚي ثف ـا وبقٌبـ ٔىبوٗ پيٍٟٙبؼي عفش قثبِٝ، ثبقيبفتي أىب٘بت ٕٞسٙيٗ ٚ ثبؼ غٛـٌيؽي،

      ا٘فلي ـؼاي ٔالضظٝ لبثُ خٛيي ِففٝ ؼاـاي وٝ ؼاؼ اـائٝاي لٟٜٛ اـاضي وبيت يه
 .ثبٌؽٔي

 ٌٟفي قٔيٗ اق اوتفبؼٜ ٔمفـات" ػٙٛاٖ ثب پمٍٚٞي ثٝ ،(2012) ٕٞىبـاٖ ٚ 2يبوٛة
 ثٝ ٘يُ ـاٞىبـ ٔمبِٝ ايٗ. ا٘ؽ پفؼاغتٝ ٔبِكي وٍٛـ والً٘ ؼـٜ ؼـ "پبيؽاـ ٔىىٗ ثٝ ٘يُ خٟت

 ٚ پبيؽاـ عفاضي قيىت، ٔطيظ پبيؽاـي ٚ التّبؼي ـٌؽ اختٕبػي، ػؽاِت ـا پبيؽاـ ٔىىٗ
 ؼا٘ؽ. ٔي ٔؽيفيت

 خٛأغ اـائٝ ؼـ وّيؽي ٔىئّٝ يه ٔىىٗ ويفيت"ٔمبِٝ  ؼـ ،(2009) 3ٔبِيه ٚ ٔبِيٙي
 ٚ ٔطيغي  قيىت التّبؼي، اختٕبػي،  ٌبغُ ثفـوي ثٝ ،"ق٘ؽٌي ويفيت اـتمبء ٚ پبيؽاـ

 ِطبػ اق پبيؽاـ ٔىىٗ ؼاٌتٗ ٔىتّكْ ـا پبيؽاـ خٛأغ ٟ٘بيتبً ٚ  پفؼاغتٝ ٔىىٗ ثٟؽاٌتي
 ؼا٘ٙؽ. ٔي ٔطيظ ثب ٕٞىب٘ي ٚ تيثٟؽاٌ

 ثباي خكيفٜ ٌفايظ ؼـ پبيؽاـ ٔىىٗ" ػٙٛاٖ ثب پمٍٚٞي ؼـ ،(2008) 4تِٛجٙتىي ٚ ايىيه
 ٞبآٖ. ا٘ؽ پفؼاغتٝ ٔىىٗ پبيؽاـي ؼـ وبغتٕب٘ي ٔٛاؼ ٘مً ثٝ "آٞىي قٔيٗ تثجيت اق اوتفبؼٜ
 ا٘تػبة ـٚ، ايٗ اق. ؼاـؼ اوٛويىتٓ ثف ٟٕٔي تأثيف ٔىىٗ ثػً ؼـ وبغتٕب٘ي ٔٛاؼ ٔؼتمؽ٘ؽ

 تٛوؼٝ ؼـ ٞباوتفاتميتفيٗ ٟٔٓ اق ـا ٔٙغمٝ ٔىىٗ ٞف ٘يبقٞبي ثب ٔغبثك ٚ ٔٙبوت ٔٛاؼ
 ا٘ؽ. ؼا٘ىتٝ پبيؽاـ ٔىىٗ

 ٔىىٗ ٔجطث تبـيع ٚ پيٍيٙٝ "پبيؽاـ ٔىىٗ" ػٙٛاٖ ثب غٛؼ اثف ؼـ( 2004) 5تيٛٞي
 ثيبٖ ضٕٗ وپه يٚ. اوت ؼاؼٜ لفاـ ثفـوي ٔٛـؼ ـا ٔىىٗ ؼـ پبيؽاـي ٔفْٟٛ ٚ پبيؽاـ
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 قٔيٙٝ ايٗ ؼـ ٌؽٜ ا٘دبْ يٞبٕ٘ٛ٘ٝ ثٟتفيٗ ٔؼففي ثٝ پبيؽاـ، ٔىىٗ ثف ٔؤثف فبوتٛـٞبي
 اوت. پفؼاغتٝ

 ؼـ اختٕبع پؿيفي ثف ٔؤثف ٔتغيفٞبي ٌٙبوبيي" پمًٚٞ ؼـ ،(1395) ٕٞىبـاٖ ٚ ثبلفي
 ثف ٔؤثف وٝ ػٛأُ ا٘ؽ ـويؽٜ ٘تيدٝ ايٗ ثٝ ٔٙظٛـ ضفؼ ا٘ىدبْ ٔىىٗ ثٝ ،"ٔىىٗ ضٛقٜ

 ـفتبـي، ٔطيغي، -وبِجؽي ضٛقٜ، پٙح ٔدٕٛػٝ قيف ٔىىٗ، ؼـ افكايً تؼبٔالت اختٕبػي
 ٞىتٙؽ. ٌػّيتي ٚاي قٔيٙٝ ٔؼٙبيي،

 وبِجؽي ٞبي ٌبغُ اـقيبثي" ػٙٛاٖ تطت اي ٔمبِٝ ؼـ ،(1394) لبوٕي ٚ قاؼٜ اثفاٞيٓ
 ٌبُٔ ِجؽيوب ٌبغُ پٙح ثفـوي ثب "وبٔبٖ ٌٟف ؼـ پبيؽاـ تٛوؼٝ ـٚيىفؼ ثب ٌٟفي ٔىىٗ
 ثٝ عجمبت تؼؽاؼ ٚ ٔىبوٗ ٕ٘بي اثٙيٝ، لؽٔت ٔىبوٗ، ويفيت وبغتٕب٘ي، اوىّت يب ّٔبِص

 ؼـ. ؼاـؼ لفاـ ٘بٔغّٛثي ٘ىجتبً ٚضؼيت ؼـ وبِجؽي ِطبػ ثٝ ٌٟف ايٗ وٝ ا٘ؽ ـويؽٜ ٘تيدٝ ايٗ
 يٞبٌبغُ ؼـ ٘بضيٝ تفيٗ ٘بٔغّٛة ؼٚ ٘بضيٝ ٚ تفيٗ ٔغّٛة ٌٟف ايٗ وٝ ٘بضيٝ ثيٗ ايٗ

 .اوت ٌؽٜ ٌٙبغتٝ ثفـوي ٔٛـؼ

 ٌٟفي ٔىىٗ ويفي ٚ وٕي اـقيبثي" ػٙٛاٖ ثب پمٍٚٞي ؼـ ،(1392) ٔؽيفي ٚ ضىيٙي
 غفاوبٖ اوتبٖ ٌٟفي ٔٙبعك ٔٛـؼي ٔغبِؼٝ)فضبيي  ػؽاِت ثٝ ؼوتيبثي ـٚيىفؼي خٟت

 ٞب ٌبغُ ايٗ ؼـ اوتبٖ ٌٟفٞبي  اق ؼـِؽ 21.5 وٝ ا٘ؽ ـويؽٜ ايٗ ٘تيدٝ ثٝ ،"(ـضٛي
ٚ  ثبٌٙؽ ٔي  ٔغّٛة ٘ىجتبً ويفيتي ؼاـاي ٌٟفي ٔٙبعك اق ؼـِؽ 11.4 ّٛةٔغ ويفيت ؼاـاي
 8 ٔغبِؼٝ، ٔٛـؼ ٌٟف 19 ق ا ٚ ثفغٛـؼاـ٘ؽ ٔتٛوظ ويفيتي اق ٌٟفي ٔفاوك اق ؼـِؽ 26.3
 ؼاـ٘ؽ. لفاـ ٘بٔٙبوجي ٚضؼيت ؼـ ٌٟف

 تٛوؼٝ ـيكي ثف٘بٔٝ تطّيُ ٚ ثفـوي" ػٙٛاٖ ثب اي ٔمبِٝ ؼـ ،(1389) ٕٞىبـاٖ ٚ ثكي
 ٘تبيح وٝ ا٘ؽ پفؼاغتٝ ٔىىٗ ثػً ؼـ پبيؽاـ تٛوؼٝ ٞبي ٌبغُ اـقيبثي ثٝ "پبيؽاـ ىىٗٔ

 ؼٞؽ. ٔي ٍ٘بٖ آثبؼ ضبخي ٌٟف ٔىىٗ ثػً ؼـ ـا ٔىىٗ پبيؽاـي ػؽْ ضبُِ

 ٔىىٗ ويفي ٚ وٕي تغييفات ثفـوي" ػٙٛاٖ ثب اي ٔمبِٝ ؼـ ،(1385) قـافٍبٖ ٚ قيبـي
 ؼٚـٜ عي وٝ ا٘ؽ ـويؽٜ ٘تيدٝ ايٗ ثٝ 1402 وبَ بت ٘يبق ٔٛـؼ ٔىىٗ ثيٙي پيً ثب "ٔفاغٝ ؼـ

 ؼـ ٚ ؼاٌتٝ ثٟجٛؼ ثٝ ـٚ ـٚ٘ؽي ٌٟف ايٗ ٔىىٗ وٕي ٞبي ٌبغُ ٚضؼيت 75-1355
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 وٍٛـ ٌٟفي ٔٙبعك ثٝ ٘ىجت أب اوت ثٟتفي ٌفايظ ؼاـاي اوتبٖ ٌٟفي ٔٙبعك ثب ٔمبيىٝ
 ؼاـؼ. لفاـ تفي پبييٗ ٔفتجٝ ؼـ

 وظری مباوی

 ٔىب٘ي ٚ( 4114: 1362 ٔؼيٗ،) اوت آـأً ٚ وىٛ٘ت ٔطُ ٔؼٙي ثٝ ِغت ؼـ ٔىىٗ
 ٔىىٗ. آٚـ٘ؽٔي پٙبٜ خب آٖ ثٝ وبِٓ قيىت ٚ اوتفاضت وبـ، اق ففاغت ثفاي ٔفؼْ وٝ اوت

 وٛذ ؼٚـاٖ ؼـ ثٛؼٜ، ٞبوًٙ ٌىبف ٚ خٍُٙ ؼـغتبٖ ثبالى ثف اثتؽايى ٌفايظ ؼـ ا٘ىبٖ
 ٔىىٗ ٞب غب٘ٝ ٚ ٞب وّجٝ ثف بٞبـٚوت ؼـ وفؼٜ، ق٘ؽٌي ٞب آالزيك ٚ زبؼـٞب ويبٜ ؼـٖٚ ٍ٘يٙى
 (؛ ؼـ87: 1378 تمٛي،) اوت ٌؿـا٘يؽٜ ـٚقٌبـ ٞب آپبـتٕبٖ ٚ ٞب اتبق ؼـٖٚ ٌٟفٞب ؼـ ٚ ؼاٌتٝ

 اوبوي لبٖ٘ٛ 42 ٚ 31 اُِ عففي اق ثبٌؽ.ٔي ٘يبقٔٙؽ ٔىىٗ ٘ٛػى ثٝ ا٘ىبٖ ضبَ، ٞف
 ٚ تيٕٛـي) اوت ٝؼا٘ىت ايفا٘ي غب٘ٛاؼٜ ٚ ففؼ ٞف ضك ـا ٌػُ ٘يبق ثب ٔتٙبوت ٔىىٗ ؼاٌتٗ

 (.82: 1395 ٕٞىبـاٖ،

 اِٚيٗ ٌؽ، ثفٌكاـ وب٘بؼا ٚ٘ىٛـ ؼـ 1976 وبَ ؼـ وٝ ثٍف اوىبٖ وٙففا٘ه ٘ػىتيٗ ؼـ
 ؼٚٔيٗ ؼـ أب ٌؽ ٔغفش إِّّي ثيٗ وغص ؼـ ثبـ ٘ػىتيٗ ثفاي ثٍف اوىبٖ وبـ ؼوتٛـ

 ؼٚ فشع ٌؽ، ثفٌكاـ تفويٝ اوتب٘جَٛ ؼـ 1996 وبَ ؼـ وٝ ثٍف اوىبٖ خٟب٘ي وٙففا٘ه
 وٝ خٟب٘ي ؼـ "ٌٟفي اوىبٖ پبيؽاـ تٛوؼٝ" ٚ "ٕٞٝ ثفاي ٔٙبوت وفپٙبٜ تأٔيٗ" ٔٛضٛع

 .(35: 1376 ؼوت، قثف غفاط) ثٛؼ وٙففا٘ه ثكـي ٞؽف ؼٚ اوت، ٌٟفٍ٘يٙي ثٝ ـٚ

 وٝ اوت پفؼٚاْ ٚ التّبؼي وباليي ػٙٛاٖ ثٝ يب فيكيىي تىٟيالت ٚاضؽ ٔثبثٝ ثٝ ٔىىٗ
 ـفغ ثف ٍٔتُٕ ٞبايٗ ثف افكٖٚ ( Bourne, 1981: 14ٚؼ )ؼاـ ٘يك خٕؼي يب اختٕبػي ٘مً

 Cater)ٞىت  ٘يك اففاؼ اختٕبػي-التّبؼي ٚضؼيت ٚ ٔمبْ ٕ٘بيً ػٙٛاٖ ثٝ ٔبِي، يٞب٘يبق

& Trevor, 1989: 38.) اوت فيكيىي ِففبً وفپٙبٜ يه اق ثيً زيكي ٔىىٗ ٚالغ ؼـ 
(Knapp, 1982: 35) ٝثفاي ٘يبق ٔٛـؼ يضفٚـ تىٟيالت غؽٔبت، ي ٕٞٝ ٌبُٔ و 

 ثٝ( 7: 1363 ٔػجف،) اوت  اففاؼ ثٟؽاٌت ٚ آٔٛقي ٚ اٌتغبَ يٞبعفش غب٘ٛاؼٜ، ثٟكيىتي
 فضبيي يٞبآويت ثفاي وّيؽي ٍ٘بٍ٘فٞبي اق يىي ٔىىٗ ٘ٛع ٔٛاـؼ اغّت ؼـ وٝ عٛـي

 . (28: 1385 ٕٞىبـاٖ، ٚ ٘ماؼ ضبتٕي) ٌٛؼٔي ٔطىٛة ٌٟف
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 ّٔفف -1: وٙؽٔي ايفب ـا اِّي ٘مً ؼٚ ٝو اوت ق٘ؽٌي ثفاي القْ ٔىبٖ يه ٔىىٗ
 اق ثيً وّي، عٛـ ٚ ثٝ (134: 1396 وفٔي، ٚ ـٚوتبيي)ٌؿاـي  وفٔبيٝ -2 وفپٙبٜ ػٙٛاٖ ثٝ

 اق ٘مُ ثٝ ؼيٍفاٖ، ٚ قيبـي)ثؼؽي  زٙؽ ػّٕىفؼ ثب اوت ٟ٘بؼي ثبٌؽ، وبِجؽي وبغتبـي آ٘ىٝ
 التّبؼي، فيكيىي، ٚ وبِجؽي ٔؼٕبـي، ٔىب٘ي، ٔػتّف اثؼبؼ وٝ( 338: 1388 ثفاتي،

 آٖ ؼـ ٚ (Cullingworth ,1997: 166)ؼاـؼ  پكٌىي ٚ ـٚاٍ٘ٙبغتي ٔبِي، اختٕبػي،
 ـوؽ.ٔي ٔٙؽي ـضبيت ثٝ اوبوي ٘يبقٞبي

 ٚ غٛؼ پيفأٖٛ عجيؼي ٔطيظ ثب ـا ٘بوبقٌبـي وٕتفيٗ وٝ اوت ٘يك ٔىىٙي پبيؽاـ ٔىىٗ
-٘يبق وٝ ٔىىٙي ضميمت ؼـ(. 2 :1384 ويٍٙفي،)ؼاـؼ  خٟبٖ ٚ ٔٙغمٝ ثب تف ٚويغ پٟٙٝ ؼـ

 ػيٗ ؼـ ٚ وبغتٝ ثفآٚـؼٜ ا٘فلي عجيؼي ٔٙبثغ وبـايي ٔجٙبي ثف ـا وٙٛ٘ي ٘ىُ قيىتي يٞب
 ايدبؼ التّبؼي ٚ ففٍٞٙي اوِٛٛليىي، ٔىبئُ ثٝ تٛخٝ ضٕٗ ـا ايٕٗ ٚ خبؾة ٔطالتي ضبَ

ثٝ ػٙٛاٖ . ؼـ ٚالغ ٔىبوٗ ٔٙبوت ٚ پبيؽاـ (3: 1393 ٘ٛؾـي،) اوت  پبيؽاـ ٔىىٗ ٕ٘بيؽ
ٌٛ٘ؽ وٝ ضؽالُ تأثيفات ٔٙفي ـا ثف ـٚي ٔطيظ ٚ ٔىىٗ ؼاٌتٝ ثبٌؽ ٔي ٔىبوٙي تؼفيف

 (.29: 1395)اوجفپٛـ ٚ ٕٞىبـاٖ، 

 وبِجؽي ٚ اختٕبػي التّبؼي، يٞبٌبغُ ـا ٔىىٗ پبيؽاـي اِّي ٌبِٛؼٜ وّي عٛـ ثٝ
 ـا التّبؼي ٜػٕؽ اثؼبؼ اقاي ٌىتفؼٜ عيف پبيؽاـ ٔىىٗ التّبؼي ٌبغُ. ؼٞٙؽٔي تٍىيُ

. ٌٛؼٔي ٌبُٔ ـا غب٘ٛاؼٜ التّبؼ ٚ غفؼ التّبؼ تب خبٔؼٝ والٖ التّبؼ اق وٝ ٌيفؼٔي ثف ؼـ
 غب٘ٛاؼٜ ٔىىٗ ٚالغ ؼـ ٚ ثٛؼٜ ا٘ىب٘ي اختٕبع پبثفخبيي ػٛأُ اق ٘يك ٔىىٗ اختٕبػي ٌبغُ

، (614: 1375 ـوِٛي،) ـٚؼٔي ٌٕبـ ثٝ ثٍفي اختٕبع ؼٞٙؽٜ تٍىيُ اِّي يٞبپبيٝ اق يىي
. اوت ٔىىٗ ثب ا٘ىبٖ ـاثغٝ وٙدً ؼـ ٟٔٓ اثكاـي ٔىىٗ اختٕبػي ٌبغُ ػجبـتي ثٝ

 ثبؼٚاْ، ثٛٔي ّٔبِص اق اوتفبؼٜ ثب وٝ اوت ٔىىٙي ٘يك، وبِجؽي پبيؽاـي ٘ظف اق ٔىىٗ
 ٚ اوتطىبْ ٔٙبوت، تىِٙٛٛلي اق اوتفبؼٜ ثب ٚ ٌٛؼ وبغتٝ ثبقيبفت لبثُ ٚ الّيٓ ثب ٔتٙبوت

 پٙح ثبيؽ پبيؽاـ ٔىىٗ ففايٙؽ (.134: 1393 ٕٞىبـاٖ، ٚ ثىطبق) ثبٌؽ ؼاٌتٝ ٔٙبوجي أٙيت
 ثٍيفؼ: ٘ظف ؼـ ـا قيف ٍٔػُ ضٛقٜ
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 (آة ا٘فلي، قٔيٗ،) عجيؼي  ٔٙبثغ ضفؼ 

 ٜثٍف وبغت ٔٙبثغ اق ٔٙغمي اوتفبؼ 

 آٖ اضيبي يٞبپتب٘ىيُ ٚ اوٛويىتٓ ضفؼ 

 ٞبثٙؽي ؼوتٝ ٚ ا٘ىبٖ تِٛيؽات، ثيٗ ػؽاِت 

 ًايٕٙي ٚ ٔٙيتا والٔتي، ثيٙي پي (Edwards & Turret, 2000: 20.) 

 اختٕبػي ِطبػ اق ٔتٙبوت، التّبؼي ِطبػ اق اوت وٝ ٔىىٙي پبيؽاـ ٔىىٗ ؼـ ضميمت،
 ,Charlesثبٌؽ ) قيىت ٔطيظ ثب وبقٌبـ ٚ ٔىتطىٓ پؿيف، أىبٖ وبِجؽي ٘ظف اق لجَٛ، لبثُ

2007: 145.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕ٘ٛ٘ٝ  ته tـٚي اـقيبثي: 

(3Test Value=) 

اثكاـ پمًٚٞ: پفوٍٙبٔٝ 

(7 0 <)ضفيت پبيبيي  

 ا ا ٍ پیطىُاد َا

د  یابی بٍ مسکه 

 پایدا 

 
 : مدل1ضکل 

 محديدٌ مً د مطالعٍ

 ٌٟف آٔبـ٘بٔٝ) ثبٌؽٔي ٞىتبـ 1497.87 ٚوؼت ؼاـاي ٍٟٔؽ اـيٌٟفؼ يه ٔٙغمٝ
 1375-95 يٞبوبَ عي ٍٟٔؽ، ٌٟف خٕؼيت اق% 6.36 اغتّبَ ثب ٚ( 1395 ٍٟٔؽ،
 تٍىيُ غؽٔبتي ٘بضيٝ 2 اق وٝ ٔٙغمٝ ايٗ. اوت ؼاٌتٝ خٕؼيت خؿة ؼـ افكايٍي ـٚ٘ؽي

 ـضب أبْ ٔغٟف ضفْ بث ٘ىجي ٕٞدٛاـي ٔفوكي ٚ ٘ىجتبً لفاـٌيفي ٔٛلؼيت ثب اوت، ٌؽٜ
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ٔٛلؼيت اوتمفاـ  2ؼاـؼ. عجك آغفيٗ تمىيٕبت، ٌىُ  ٍٟٔؽ ٌٟف ؼـ ـا ـفيؼي خبيٍبٜ ،(ع)
 ؼٞؽ:ٔي ٔٙغمٝ ـا ٍ٘بٖ

 
 .مطُد ضُر د  مطالعٍ مً د محديدٌ مًقعیت :2ضکل 

 َامًاد ي  يش

 ٚ ٔجتٙي تطّيّي-تِٛيفي ـٚي ثٝ وٝ ثبٌؽٔي وبـثفؼي اق ٘ٛع ِطبػ ٞؽف، اق پمًٚٞ
 اِّي اثكاـ. اوت ٌففتٝ ا٘دبْ ٔيؽا٘ي يٞبثفـوي ٚ اوٙبؼي-اي ثف ٔغبِؼبت وتبثػب٘ٝ

 اوتبؼاٖ اق زٙؽ تٙي ٘ظفٞبي وىت ثب آٖ ٔطتٛايي ـٚايي وٝ اوتاي پفوٍٙبٔٝ پمًٚٞ،
پبيؽاـي  ثفـوي ثفاي پفوٍٙبٔٝ ؼـ. اوت ٌؽٜ ٟ٘بيي تأييؽ ٔٙغمٝ ؼـ وبـٌٙبوبٖ ٚ ؼاٍٍ٘بٞي

 ٚ اختٕبػي يٞبٌٛيٝ ثٝ ٔفثٛط وؤاَ 17 التّبؼي، يٞبٌٛيٝ ثٝ ٔفثٛط وؤاَ 10 ٔىبوٗ،
 ِٛـت ثٝ وؤاَ 3 وؤاالت، وُ اق ٕٞسٙيٗ. ثبٌؽٔي وبِجؽي يٞبٌٛيٝ ثٝ ٔفثٛط وؤاَ 13
 تؽٚيٗ ؼـ پبيبيي ٔيكاٖ وٙدً ثفاي ٟ٘بيتبً .ا٘ؽ ٌؽٜ عفاضي ثىتٝ ِٛـت ثٝ ثميٝ ٚ ثبق

 ٌفؼيؽٜ اوت )خؽَٚ اوتفبؼٜ SPSSاـ افك ٘فْ وفٚ٘جبظ ؼـ آِفبي ـٚي اق پفوٍٙبٔٝ،
 (:1ٌٕبـٜ
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 مقدا  آلفای کريوباخ مطاَدٌ ضدٌ  :1جديل 

 مقدا  آلفای کريوباخ َاتعداد گًیٍ عىًان

 0.785 10 پبيؽاـي التّبؼي

 0.871 17 پبيؽاـي اختٕبػي

 0.816 13 پبيؽاـي وبِجؽي

 اوبن ثف وٝ ثبٌٙؽٔي ٍٟٔؽ ٌٟفؼاـي وبوٙبٖ ٔٙغمٝ يه پمًٚٞ، آٔبـي خبٔؼٝ
 ثب ٘يك ٕ٘ٛ٘ٝ ضدٓ .اوت ؼاـا ـا ٘فف 176039 ٔؼبؼَ خٕؼيتي 1395وفٌٕبـي ؼـ وبَ  آغفيٗ

 ِٛـت ثٝ آٖ ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝ ـٚي وٝ ٌؽٜ ٔطبوجٝ ٘فف 384 وٛوفاٖ ففَٔٛ اق اوتفبؼٜ
 اق ٘مٍٝ تفويٓ ثفاي ٚ SPSS ٚ Excel فكاـٞبي ٘فْ اق ٞبؼاؼٜ تطّيُ خٟت ٚ ثٛؼٜ تّبؼفي

 اوت. ٌؽٜ اوتفبؼٜ  ArcGISافكاـ ٘فْ

 ي بحث َایاف ٍ

 اـقيبثي وٝ ٞىتٙؽاي ٚويّٝ ضٕٙي، ٔفْٟٛ ؼاـاي يٞبٚالٜ ػٙٛاٖ ثٝ ٞبٌبغُ
وٙٙؽ ٔي ثيبٖ ـا ٞؽف ٚ ٔمّؽ ؼيٍف، عففي اق ٚ آٚـ٘ؽٔي ففاٞٓ ـا آيٙؽٜ يٞبپيٍففت

(Patrik, 2002: 5ٗاي .) ُٔطّي وٙبٖوب ثفاي وٝ ٌفؼ٘ؽ ا٘تػبةاي ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبيؽ ٞبٌبغ 
 اوتفبؼٜ(. Nicollier et al., 2003: 23-Corbiereوٙٙؽ ) ؼـن ـا ٞبآٖ ثتٛا٘ٙؽ ٚ ثٛؼٜ آٌٙب

 United)ٌفؼؼ ٔي ٔٙدف ٔؤثفتف الؽأبت ٚ ثٟتف وبقي تّٕيٓ ثٝ ٔٙبوت، يٞبٌبغُ اق

Nations, 2007: 3.) 

 وبـٌٙبوبٖ ثػً اق ٘فف 10وٝ  ؼِفي ٌفٜٚ پمًٚٞ، اق يٞبخٟت ا٘تػبة ٌبغُ
تٛخٝ ثٝ  ثب ٔىىٗ پبيؽاـي ثف تأثيفٌؿاـ يٞبٌبغُ وّيٝ ثٛؼ٘ؽ؛ ٔىىٗ ٚ ٌٟفوبقي ٔٙغمٝ

 وبِجؽي ٚ ؼـ وٝ ثؼؽ التّبؼي، اختٕبػي ٌٛيٝ 40 ثٝ ٟ٘بيتبً وٝ اضّبء ٌفؼيؽٜ ٔٙغمٝ ٌفايظ
 ٔٛاـؼ وٝ ٌؽٜ اـقيبثي ِيىفت عيف لبِت ؼـ ٞبٌبغُ ايٗ .ا٘دبٔيؽ 4ٚ  3، 2 خؽاَٚ عجك
 5 تب 1 أتيبقات تفتيت ثٝ ٚ اوت( قيبؼ غيّي ٚ قيبؼ ضؽي، تب وٓ، وٓ، غيّي) ٌبُٔ عيف ايٗ

 ؼٞٙؽ.ٔي اغتّبَ غٛؼ ثٝ ـا

 التّبؼي ٌفايظ ثب وٝ ٔتٙبوت اوت ٔىىٙي پبيؽاـ ٔىىٗ التّبؼي، پبيؽاـي ٘ظف اق
 ؼٞؽ:ٔي ٍ٘بٖ ـا ٔىىٗ التّبؼي پبيؽاـي اثؼبؼ ػّٕيبتي 2خؽَٚ . ثبٌؽ وبوٙبً٘
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 مسکه اق صادی پایدا ی ملیاتیع : ابعاد2جديل 
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 (َاوماگر )گًیٍ َامؤلفٍ

 ٔيكاٖ ؼـآٔؽ غب٘ٛاـ - اوتغبػت ٔبِي غب٘ٛاـ
 ٔيكاٖ په ا٘ؽاق غب٘ٛاـ -

 ٔيكاٖ تِٛيؽ ٔىىٗ خؽيؽ - ٔىىٗ ػفضٝ ٔيكاٖ

 ٔيكاٖ ففٚي قٔيٗ ٚ قيفثٙب - ٔىىٗ تمبضب ٔيكاٖ

ي ٞبٞكيٙٝ ٔيكاٖ تٛا٘بيي تأٔيٗ
 خبـي ٔىىٗ

 ٔيكاٖ اوتغبػت تأٔيٗ ٞكيٙٝ تّفف ٔىىٗ ٔثُ اخبـٜ ٚ ... -
 يي ٔب٘ٙؽ: پَٛ آة، ثفق ٚ ...ٞبٔيكاٖ اوتغبػت تأٔيٗ ٞكيٙٝ -

ي ٞبٔيكاٖ تٛا٘بيي تأٔيٗ ٞكيٙٝ
 ثبثت ٔىىٗ

 ي غفيؽ ٔىىٗٞبٔيكاٖ اوتغبػت تأٔيٗ ٞكيٙٝ -
 ىٗي وبغت ٔىٞبٔيكاٖ اوتغبػت تأٔيٗ ٞكيٙٝ -
 ي تؼٕيفات اوبوي ٔىىٗٞبٔيكاٖ اوتغبػت تأٔيٗ ٞكيٙٝ -

 ٔيكاٖ ثٛٔي ثٛؼٖ ٌبغّيٗ ؼـ تِٛيؽ ٔىىٗ - ٔىىٗ ثبقاـ ـٚ٘ك ؼـ اٌتغبَ تأثيف

 وٙت ٚ ففًٞٙ ثب ٔتٙبوت وٝ اوت ٔىىٙي پبيؽاـ ٔىىٗ اختٕبػي، پبيؽاـي ٘ظف اق
 وبًٞ اففاؼ، ايٕٙي ضفيت افكايً اختٕبػي، ـٌؽ غب٘ٛاؼٜ، ثجبت وٝ ثبٌؽ آٖ وبوٙبٖ

 پبيؽاـي ػّٕيبتي اثؼبؼ 3خؽَٚ . ؼاـؼ پي ؼـ ـا غب٘ٛاؼٜ اػضبي ـٚضي آـأً ٚ ٞٙدبـٞب
 ؼٞؽ:ٔي ٍ٘بٖ ـا ٔىىٗ اختٕبػي

 مسکه اج ماعی پایدا ی عملیاتی ابعاد :3 جديل
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 (َاگًیٍ)وماگر  َامؤلفٍ

 وٓ غب٘ٛاـ ؼـ ٚاضؽ ٔىىٛ٘يتفا - ٔيكاٖ ثفغٛـؼاـي ٔىىٗ اق فضب
 تفاوٓ اتبق ؼـ ٚاضؽ ٔىىٛ٘ي -
 تفاوٓ ٘فف ؼـ اتبق -

 ٔيكاٖ ثفغٛـؼاـي اق تأويىبت قيفثٙبيي - ٔيكاٖ ثفغٛـؼاـي ٔىىٗ اق أىب٘بت
ٔيكاٖ ثفغٛـؼاـي اق تأويىبت ثٟؽاٌتي )ضٕبْ ٚ آة ِِٛٝ  -

 وٍي(
 ي ٌفٔبيً ٚ وفٔبيًٞبٔيكاٖ ثفغٛـؼاـي اق ويىتٓ -
 ي پيٍففتٝٞبٖ ثفغٛـؼاـي اق ٌٌٛئيكا -
 ٔيكاٖ ثفغٛـؼاـي اق فضبي وجك غبٍ٘ي )ثبغسٝ ٚ ٌّػب٘ٝ( -
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 أىب٘بت ثٟؽاٌتي ٔٙبوت تٛقيغ - أىب٘بت ٚ غؽٔبت ٔٙبوت تٛقيغ
 ٔفاوك غفيؽ ٔٙبوت تٛقيغ -
 ٔفاوك آٔٛقٌي  ٔٙبوت تٛقيغ -
 ٔفاوك تففيطي ٔٙبوت تٛقيغ -

 فاثف وفلتأٙيت ؼـ ث - ٔيكاٖ أٙيت ٔىىٗ
 أٙيت ؼـ ثفاثف ٔػبعفات ٚ ثاليبي عجيؼي -

 آوبيً ؼـ ٚاضؽ ٔىىٛ٘ي - ـٚاثظ ٕٞىبيٍي
 ـٚاثظ ِٕيٕي ثب ٕٞىبيٍبٖ -
 ٔيكاٖ اػتٕبؼ ثٝ ٕٞىبيٍبٖ -

ٚ ثب  ثبقيبفت الّيٓ، لبثُ ثب ٔتٙبوت وٝ اوت ٔىىٙي وبِجؽي، پبيؽاـي ٘ظف اق ٔىىٗ
-ٔي ٍ٘بٖ ـا ٔىىٗ وبِجؽي پبيؽاـي ػّٕيبتي اثؼبؼ 4خؽَٚ . ٌٛؼ ٔٙبوت وبغتٝ اوتطىبٔي

 ؼٞؽ:

 مسکه کالبدی پایدا ی عملیاتی ابعاد :4جديل 
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 (َاگًیٍ)وماگر  َامؤلفٍ

ٔيكاٖ تغبثك ٔىبضت قٔيٗ ثب ـفغ 
 ٘يبقٞب

 ٘يبق اففاؼ ٔىىٗ ثب ٔىبضت تغبثك ٔيكاٖ -

 ِص ثىبـ ـفتٝ ؼـ پي ٚاضؽٞبي ٔىىٛ٘ئيكاٖ ؼٚاْ ّٔب - ٔيكاٖ ؼٚاْ ّٔبِص
 ٔيكاٖ ؼٚاْ ّٔبِص ثىبـ ـفتٝ ؼـ ؼيٛاـ ٚاضؽٞبي ٔىىٛ٘ي -
ٔيكاٖ ؼٚاْ ّٔبِص ثىبـ ـفتٝ ؼـ وفوي زيٙي ٚاضؽٞبي  -

 ٔىىٛ٘ي
 ٔيكاٖ ؼٚاْ ّٔبِص ثىبـ ـفتٝ ؼـ ومف ٚاضؽٞبي ٔىىٛ٘ي -
 ٔيكاٖ ؼٚاْ ّٔبِص ثىبـ ـفتٝ ؼـ وف ٚاضؽٞبي ٔىىٛ٘ي -

 ي ٕٞدٛاـٞبوبقٌبـي ثب وبـثفي - ٛلؼيت ٚاضؽ ٔىىٛ٘يوبقٌبـي ٔ
 وبقٌبـي ٘ىجت ثٝ ٌجىٝ ٔؼبثف -

 ي پبن يب تدؽيؽ پؿيفٞبٔيكاٖ اوتفبؼٜ اق ا٘فلي - ٔيكاٖ ِففٝ خٛيي ا٘فلي
ٔيكاٖ ـػبيت ٔمفـات ّٔي وبغتٕبٖ ؼـ اـتجبط ثب ا٘فلي )پٙدفٜ  -

 ؼٚ خؽاـٜ ٚ تٟٛيٝ ٔٙبوت(
 فيبيي ٔٙغمٝ ؼـ وبغت ٔىىٗٔيكاٖ ـػبيت ٌفايظ خغفا -

ٔيكاٖ تغبثك ٚضؼيت ثّفي ٔىىٗ 
 ثب واليك

 ٔيكاٖ تغبثك ففْ ٚ عفاضي ؼاغّي ٔىىٗ ثب واليك -
 ٔيكاٖ تغبثك ٔؼٕبـي ثيفٚ٘ي ٔىىٗ ثب واليك -
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 اوتفبؼٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ته t آقٖٔٛ اق ٌب٘ٝ وٝ يٞبٌبغُ ؼـ ٞبٔؤِفٝ ٚضؼيت ثفـوي خٟت
 ٚ ٌؽٜ ٌففتٝ ٘ظف ؼـ پبيؽاـي ٔتٛوظ ضؽّ ػٙٛاٖ ثٝ 3 ػؽؼ وٝ ِٛـت ايٗ ثٝ اوت؛ ٌؽٜ
 3 ػؽؼ ثب پبيؽاـي ثفاثفي ثيبٍ٘ف H0ففْ  ايٗ آقٖٔٛ ؼـ. ا٘ؽ ٌؽٜ وٙديؽٜ ػؽؼ ايٗ ثب ٞبؼاؼٜ

 اق ثبيؽ ِٛـت ايٗ ؼـ. اوت پبيؽاـي ٔتٛوظ ضؽّ ثب ثفاثفي ػؽْ ٌٛيبي  H1 ففْ ٚ اوت
 وٝ: وفؼ اوتفبؼٜ پبييٗ ٚ ثبال ضؽّ

 ٜثكـٌتف ٌؽٜ ٍٔبٞؽٜ ٔمؽاـ اق ٔيبٍ٘يٗ ثبٌؽ، ٔثجت پبييٗ ٚ ثبال ضؽّ ٞفٌب 
 .اوت

 ٜوٛزىتف ٌؽٜ ٍٔبٞؽٜ ٔمؽاـ اق ٔيبٍ٘يٗ ثبٌؽ، ٔٙفي پبييٗ ٚ ثبال ضؽّ ٞفٌب 
 .اوت

 پبيؽاـ ٚ پبيؽاـ ضؽّي تب ٘بپبيؽاـ، وغص وٝ ؼـ ٞبٔؤِفٝ آقٖٔٛ ايٗ اق اوتفبؼٜ ثب ثٙبثفايٗ
 (.Bosshaq et al, 2012: 552) ٌفؼ٘ؽٔي ثٙؽي تمىيٓ

ٌٕبـٜ  اوت )خؽَٚ ٌففتٝ لفاـ وٙدً ٔٛـؼ ٔىىٗ التّبؼي پبيؽاـي ٌبغُ اثتؽا ؼـ
 لفاـ پبيؽاـي ٘ىجي ٌفايظ ؼـ التّبؼي يٞبٔؤِفٝ اغّت وٝ اوت آٖ اق ضبوي ٞبيبفتٝ. (5

ٚ ثبثت  خبـي يٞبٞكيٙٝ تأٔيٗ ٔيكاٖ"ٚ  "غب٘ٛاـ ٔبِي اوتغبػت" ٌبُٔ ٞبٔؤِفٝ ايٗ. ؼاـ٘ؽ
-ٔٙغمٝ وجت پبيؽاـ ثٛؼٖ ايٗ ٌبغُ وبوٙبٖ ٔٙبوت ٘ىجت ثٝ ٌٛ٘ؽ وٝ ؼـآٔؽئ "ٔىىٗ

 آٖ ٔيكاٖ وٝ ثبٌؽٔي "ٔىىٗ ػفضٝ ٔيكاٖ" التّبؼي پبيؽاـ ةٔؤِف تٟٙب. ٌؽٜ اوت ٞب
 ٔؼٙي وغص ثٝ ثبتٛخّٝ ٘يك التّبؼي ٘بپبيؽاـ ةٔؤِف تٟٙب ٚ ثبٌؽٔي ٔىىٗ تمبضبي اق ثيٍتف
 وبـ ٘يفٚي أف، وٕجٛؼ ايٗ ػّّت وٝ ثبٌؽٔي "ٔىىٗ قاـثب ـٚ٘ك ؼـ اٌتغبَ تأثيف" ؼاـي

 اوت. ٔىىٗ ثػً ؼـ ٔٙغمٝ

 تحقیق. یَایاف ٍ :مأخذ. مسکه اق صادی پایدا ی یَاضاخص :  ىجص5جديل 

ي پبيؽاـي ٞبٔؤِفٝ
 التّبؼي

 3(; Test Valueضؽّ ٔتٛوظ پبيؽاـي )

 اـقيبثي ٌبغُ
 tٔمؽاـ 

وغص ٔؼٙي 
 (sigؼاـي )

اغتالف 
 يٗٔيبٍ٘

 0.95فبِّٝ اعٕيٙبٖ 

 ضؽّ ثبال ضؽّ پبييٗ

 تب ضؽّي پبيؽاـ 0.300 -0.030 0.130 0.114 1.580 اوتغبػت ٔبِي غب٘ٛاـ

ٔيكاٖ تٛا٘بيي تأٔيٗ 
 ي خبـي ٔىىٗٞبٞكيٙٝ

 تب ضؽّي پبيؽاـ 0.050 -0.230 -0.090 0.210 -1.0250
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 تأٔيٗ ٔيكاٖ تٛا٘بيي
 ي ثبثت ٔىىٗٞبٞكيٙٝ

 تب ضؽّي پبيؽاـ -0.01 0.000 -0.005 0.036 -2.000

 پبيؽاـ 0.520 0.200 0.360 0.000 4.550 ٔيكاٖ ػفضٝ ٔىىٗ

 پبيؽاـ ضؽّي تب 0.480 -0.01 0.240 0.068 1.580 ٔيكاٖ تمبضبي ٔىىٗ

تأثيف اٌتغبَ ؼـ ـٚ٘ك ثبقاـ 
 ٔىىٗ

 ٘بپبيؽاـ -0.18 -0.38 -0.28 0.000 5.720

 ٔٛـؼ غٛؼ ؼاـي ٔؼٙي وغص ثب ٞبٔؤِفٝ ٘يك ٗٔىى اختٕبػي پبيؽاـي وٙدً خٟت
 ٚ "ٔىىٗ أٙيت ٔيكاٖ" ٘تبيح، ايٗ اوبن ثف. (6ٌٕبـٜ  )خؽَٚ ا٘ؽ ٌففتٝ لفاـ ثفـوي

ا٘ؽ وٝ ٚياليي ثٛؼٖ اوثف ٔىبوٗ وجت  ٌففتٝ لفاـ ٘بپبيؽاـ ٌفايظ ؼـ "ٕٞىبيٍي ـٚاثظ"
 ؼـ أٙيت وبًٞ وجتوبًٞ أٙيت ؼـ ثفاثف وفلت ٚ ٚخٛؼ ثبفت ففوٛؼٜ آثىٜٛ ؼـ ٔٙغمٝ 

 ٔيكاٖ" ،"فضب اق ٔىىٗ ثفغٛـؼاـي ٔيكاٖ" خّٕٝ اق ؼيٍف ٌؽٜ اوت. اثؼبؼٔػبعفات  ثفاثف
 پبيؽاـي ٌفايظ اق " غؽٔبت ٚ أىب٘بت ٔٙبوت تٛقيغ" ٚ "أىب٘بت اق ٔىىٗ ثفغٛـؼاـي

 ٞىتٙؽ. ثفغٛـؼاـ

  .تحقیق یَایاف ٍ :مأخذ. مسکه اج ماعی پایدا ی یَاضاخص  ىجص :6جديل 

ي پبيؽاـي ٞبٔؤِفٝ
 اختٕبػي

 3(; Test Valueضؽّ ٔتٛوظ پبيؽاـي )

 اـقيبثي ٌبغُ
 tٔمؽاـ 

وغص ٔؼٙي 
 (sigؼاـي )

اغتالف 
 ٔيبٍ٘يٗ

 0.95فبِّٝ اعٕيٙبٖ 

 ضؽّ ثبال ضؽّ پبييٗ

ٔيكاٖ ثفغٛـؼاـي 
 ٔىىٗ اق فضب

 پبيؽاـ 0.420 0.160 0.290 0.000 4.740

ٔيكاٖ ثفغٛـؼاـي 
 أىب٘بت ٔىىٗ اق

 پبيؽاـ 1.02 0.840 0.930 0.000 21.050

أىب٘بت  ٔٙبوت تٛقيغ
 ٚ غؽٔبت

 پبيؽاـ 0.510 0.360 0.440 0.000 11.720

 ٘بپبيؽاـ 1.000 -1.020 -1.010 0.000 -23.000 ٔيكاٖ أٙيت ٔىىٗ

 ٘بپبيؽاـ -1.078 -1.000 -1.039 0.003 -21.48 ـٚاثظ ٕٞىبيٍي

 ثب. (7ٌٕبـٜ  اوت )خؽَٚ ٌؽٜ ا٘دبْ ٘يك ٔىبوٗ وبِجؽي بيؽاـيپ اـقيبثي ثفاي فٛق ـٚ٘ؽ
 ؼـ ٞبٔؤِفٝ اغّت ٚ ٘ؽاـؼ ٚخٛؼ ٌبغُ ايٗ ؼـ ٘بپبيؽاـ ٔؤِفٝ ٔطبوجبت، ٞير ثٝ تٛخّٝ

 خٛيي ِففٝ ٔيكاٖ" ٚ "ّٔبِص ؼٚاْ ٔيكاٖ" ٌبُٔ وٝ ؼاـ٘ؽ لفاـ پبيؽاـ ضؽّي تب ٚضؼيت
 لفاـٌيفي ؼِيُ ثٝ "ٔىىٛ٘ي ٚاضؽ ٔٛلؼيت يوبقٌبـ" ٘ظيف ٞبٔؤِفٝ ؼيٍف. ثبٌؽٔي "ا٘فلي
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 ٔؼٕبـي ؼِيُ ثٝ "ثّفي ٚضؼيت" ٚ( ع)ـضب  أبْ ضفْ ثب ٕٞدٛاـي ٚ ٌٟف ٔفوك ؼـ ٘ىجي
 ؼاـ٘ؽ. لفاـ پبيؽاـ ؼـ ٌفايظ ٔىبوٗ ٔٙبوت

 تحقیق. یَایاف ٍ :مأخذ. مسکه کالبدی پایدا ی یَاضاخص  ىجص :7جديل 

 ي پبيؽاـي وبِجؽيٞبٔؤِفٝ

 3(;Test Value)پبيؽاـي  ضؽّ ٔتٛوظ
اـقيبثي 
 tٔمؽاـ  ٌبغُ

وغص ٔؼٙي 
 (sigؼاـي )

اغتالف 
 ٔيبٍ٘يٗ

 0.95فبِّٝ اعٕيٙبٖ 

 ضؽّ ثبال ضؽّ پبييٗ

ٔيكاٖ تغبثك ٔىبضت قٔيٗ 
 ثب ـفغ ٘يبقٞب

 پبيؽاـ 0.010 0.000 0.005 0.064 1.000

 0.160 -0.140 0.010 0.936 0.080 ٔيكاٖ ؼٚاْ ّٔبِص
ي تب ضؽّ

 پبيؽاـ

وبقٌبـي ٔٛلؼيت ٚاضؽ 
 ٔىىٛ٘ي

 پبيؽاـ 0.010 0.000 0.005 0.064 -1.000

-0.02 0.000 -0.01 0.025 -2.000 ٔيكاٖ ِففٝ خٛيي ا٘فلي  
تب ضؽّي 

 پبيؽاـ

ٔيكاٖ تغبثك ٚضيت ثّفي 
 ٔىىٗ ثب واليك

 پبيؽاـ 0.000 0.020 0.010 0.014 2.000

اـي ؼـ وٝ ثؼؽ التّبؼي، اختٕبػي ٚ وبِجؽي ٔٛـؼ په اق ايٗ ٔفضّٝ اق پمًٚٞ، ٘تبيح پبيؽ
ٌٛؼ ٔي اـقيبثي لفاـ ٌففت. ثؽيٗ تفتيت ٌبغُ تفويجي ؼـ ٞف ثؼؽ ٔطبوجٝ ٌفؼيؽ ٚ ٍٔػُ

پبيؽاـ ٚ ؼـ ثؼؽ  ضؽيّ وٝ ٔىبوٗ ٔٙغمٝ ٔٛـؼ ٔغبِؼٝ ؼـ ثؼؽ التّبؼي ٚ وبِجؽي ؼاـاي ٌفايظ تب
 ثبٌٙؽ.ٔي اختٕبػي ؼـ ٌفايغي ٘بپبيؽاـ

 یَایاف ٍ :مأخذ. مسکه د   ٍ بعد اق صادی، اج ماعی ي کالبدی پایدا ی  ىجص :8جديل 

 تحقیق

 اثؼبؼ پبيؽاـي ٔىىٗ

 3(;Test Value)ضؽّ ٔتٛوظ پبيؽاـي 

وغص ٔؼٙي  tٔمؽاـ  اـقيبثي اثؼبؼ
 (sigؼاـي )

اغتالف 
 ٔيبٍ٘يٗ

 0.95فبِّٝ اعٕيٙبٖ 

 ضؽّ ثبال ضؽّ پبييٗ

 پبيؽاـ ضؽيّ تب 0.193 0.075- 0.059 0.420 0.210- التّبؼي

-0.079 0.000 1.308- اختٕبػي  ٘بپبيؽاـ 0.026- 0.132- 

-0.024 0.004 0.000 0.384 وبِجؽي  پبيؽاـ ضؽيّ تب 0.032 
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 گیری و یجٍ

 التّبؼي، ٍٔىالت آٔؽٖ ثٛخٛؼ ثبػث والٍٟ٘فٞب ؼـ آٖ تٕفوك ٚ خٕؼيت وفيغ ـٌؽ
 والٍٟ٘ف 124 اق يىي ػٙٛاٖ ثٝ ٘يك ٍٟٔؽ ٍٟ٘فوال. اوت ٌؽٜ ٔطيغي قيىت اختٕبػي ٚ

 ثٙبثفايٗ. اوت ٌففتٝ فبِّٝ ٌٟفي پبيؽاـي اق ٚ اوت ٔٛاخٝ قيبؼي ٍٔىالت ثب خٟبٖ
 ٕٞدٛاـ وٝ ٔغبِؼٝ ٔٛـؼ ٔطؽٚؼٜ غِّٛبً ٍٟٔؽ زٖٛ والٍٟ٘في ثفاي پبيؽاـ تٛوؼٝ أفٚقٜ
 ثٝ پمًٚٞ ايٗ ؼـ. اوت ٘بپؿيف اختٙبة ضفٚـتي اـؼ،ؼـا ( ع) ـضب أبْ ٔغٟف ضفْ ثب ٘ىجي
 ثب ٔتٙبوت وبِجؽي ٚ اختٕبػي التّبؼي، ثؼؽ وٝ ؼـ ٌٛيٝ 40 ٔىىٗ پبيؽاـي تطّيُ ٔٙظٛـ
 ٌففتٝ ِٛـت اـقيبثي. ٌففتٙؽ لفاـ ثفـوي ٔٛـؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ته T آقٖٔٛ تٛوظ ٔٙغمٝ ٌفايظ
 ؼٞؽ:ٔي ٍ٘بٖ

 ٔؤِفٝ فيٗ٘بپبيؽاـت ٚ ٔىىٗ ػفضٝ ٔيكاٖ ٔؤِفٝ، پبيؽاـتفيٗ التّبؼي ٌبغُ ِطبػ اق
 تٛخٝ ـٚ ايٗ ثبٌؽ. اقٔي ٍٟٔؽ ٌٟفؼاـي ٔٙغمٝ يه ٔىبوٗ ثبقاـ ـٚ٘ك اٌتغبَ ؼـ تأثيف

 وبقٞبي ٚ وبغت ؼـ ٌفوت ثٝ ثٛٔي اففاؼ تٍٛيك غِّٛبً التّبؼي ٔىىٗ ثؼؽ ثٝ ثيٍتف
 .عّجؽٔي ـا ٔٙغمٝ

 يٚيالي ؼِيُ ثٝ وفلت ثفاثف ؼـ أٙيت اثؼبؼ ،ؼـ ايٗ ٔٙغمٝ اختٕبػي ٌبغُ ِطبػ اق
ؼِيُ  ثٝ ٕٞىبيٍي ضؼف ـٚاثظ عجيؼي ٚ ٔػبعفات ثفاثف ؼـ اوثف ٔىبوٗ، أٙيت ثٛؼٖ

 ٞبٔؤِفٝ ؼيٍف. ا٘ؽ ٌففتٝ لفاـ ٘بپبيؽاـي ٚضؼيت ٔٙغمٝ ؼـ ففٍٞٙي ؼـ ٔػتّف عجمبت تفويت

تٛقيغ ٔٙبوت أىب٘بت ٚ غؽٔبتي ٘ظيف أىب٘بت  ٚ فضب ٔىىٗ اق ثفغٛـؼاـي ٔيكاٖ ٘ظيف
-ٔي پبيؽاـ ٌفايظ ؼـ، ٞبي ٚ ٔفاوك غفيؽ ؼـ ٔٙغمٝ ثٝ ؼِيُ تؼؽؼ آٖٚـقٌي، تففيطي، آٔٛقٌ

 ثفاثف ؼـ ٔىبوٗ ايٕٙي افكايً خٟت أٙيتي ٔؽـٖ يٞبويىتٓ اق ثبٌٙؽ. ثؽيٗ تفتيت اوتفبؼٜ
ٔمبْٚ وبقي، اضيبي ٞٛيت  ٔٙظٛـ ثٝ آثىٜٛ ففوٛؼٜ ثبفت ٔىبوٗ ثػٍي اوتطىبْ ٚ وفلت

 ٚ افكايً ـٚاثظ ٕٞىبيٍي ٞبجغ آٖ ضضٛـ ؼـ ٍٔبـوتغبعف ٚ ثٝ ت ايٗ ثبفت ٚ افكايً تؼّك
 تٛا٘ؽ ٘مً ٟٕٔي ؼـ اـتمبء ايٗ ٌبغُ ؼاٌتٝ ثبٌؽ.ٔي

 ٔب٘ٙؽ تدٟيكاتي اق اوتفبؼٜ ؼِيُ ثٝ ا٘فلي خٛيي ِففٝ ٔيكاٖ وبِجؽي، ٌبغُ ِطبػ ثٝ
يي ؼـ قٔيٙٝ ثٝ وبـٌيفي ا٘فلي ٞبي ضفاـتي ٚ ٕٞسٙيٗ لبثّيتٞبٚ ػبيك خؽاـٜ ؼٚ ٌيٍٝ
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ٚ خٟت ٌيفي ٔٙبوت اوثف  ٔٙغمٝ قيبؼ آفتبثي ؽپؿيف غٛـٌيؽي ثب تٛخٝ ثٝ ـٚقٞبيتدؽي
ٔىبوٗ ٔٛـؼ ٔغبِؼٝ وٝ ضبوي اق تٛخٝ ثٝ ٔمفـات ّٔي وبغتٕبٖ ؼـ وبغت ٚ وبقٞبي ايٗ 

وٝ ايٗ أف ٍ٘بٖ اق  ؼاـ٘ؽ لفاـ پبيؽاـ ضؽّي تب ٌفايظ ؼـ ّٔبِص ؼٚاْ ٔيكاٖ ثبٌؽ ٚٔي ٔٙغمٝ
 ٘يك ٘ظيف ٞبٌٛيٝ وبيف ٔىىٛ٘ي ٔٙغمٝ ؼاـؼ. يٞبٚاضؽ ؼـ ـفتٝ ثىبـ ِصثبؼٚاْ ثٛؼٖ اوثف ّٔب

 وبقٌبـي ،ثٝ ؼِيُ قيفثٙبي ثبالي ٔىبوٗ ٔٙغمٝ ٘يبقٞب ـفغ ثب قٔيٗ ٔىبضت تغبثك ٔيكاٖ
ٔؼٕبـي خؽيؽ ٚ  ثٝ ؼِيُ واليك ثب ثّفي ٚضؼيت تغبثك ٔيكاٖ ٚ ٔىىٛ٘ي ٚاضؽ ٔٛلؼيت

ثٙبثفايٗ ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ  .ثبٌٙؽٔي پبيؽاـ فايظٌ عفاضي ٔٙبوت ؼاغُ ٚ ثيفٖٚ ٔىبوٗ ؼـ
تٛا٘ؽ ثٝ ٔي ي وبغت ٔىىٗٞباوتفبؼٜ اق ّٔبِص ثٛٔي ٔٙبوت ثفاي وبًٞ ٞكيٙٝ ٞبيبفتٝ

 ػٙٛاٖ ـاٞىبـي ٔٙبوت ٔؽ ٘ظف لفاـ ٌيفؼ.

 اثؼبؼ ؼـ ٍٟٔؽ ٌٟفؼاـي ٔٙغمٝ يه ثيبٍ٘ف آٖ اوت وٝ ٔىبوٗ ٞبثٝ عٛـ وّي، يبفتٝ
 لفاـ ٘بپبيؽاـ ٌفايظ ؼـ اختٕبػي ثؼؽ ؼـ ٚ پبيؽاـ ضؽّي تب ٌفايغي اـايٚ وبِجؽي ؼ التّبؼي

 ٔىبوٗ، ٌبغُ پبيؽاـتفيٗ ي التّبؼي، اختٕبػي ٚ وبِجؽيٞبؼاـ٘ؽ وٝ ؼـ ٔدٕٛع ٌبغُ
 ٘تبيحا٘ؽ.  ٌؽٜ ٌٙبغتٝ ٕٞىبيٍي ـٚاثظ ٌبغُ، ٘بپبيؽاـتفيٗ ٚ أىب٘بت اق ثفغٛـؼاـي ٔيكاٖ

 ٚ والٍٟ٘فٞب ثٝ ضؽ اق ثيً ؼاؼٖ إٞيت ؼِيُ ثٝ وٝ ؼٞؽٔي ٘يك ٍ٘بٖ ٌؿٌتٝ ٔغبِؼبت
 ٘مً ايفبي ٌٟف تٛاقٖ ٚ تؼبؼَ ؼـ اٞفْ ٕٞسٖٛ وٝ ٌٟفي ٔٙبعك ٚ ٔطالت ثٝ وٓ تٛخٝ

-ٕٞسٙيٗ ؼـ پمًٚٞ. ٌٛؼٔي اضىبن قٔيٙٝ ايٗ ؼـ ثيٍتفي يٞبپمًٚٞ ثٝ ٘يبق وٙٙؽ،ٔي

ٔىبوٗ تٛخٝ ٌؽٜ اوت أب ؼـ  پبيؽاـي ثف ٔؤثف ثٝ ػٛأُ ٔؼٕبـي خٙجٝ اق ثيٍتف ي پيٍيٗٞب
 ٔػتّف يٞبٌبغُ تأثيف ثفـوي ثٝ خبٔغ ِٛـت ايٗ پمًٚٞ وؼي ثف آٖ ٌؽٜ اوت تب ثٝ

 پفؼاغتٝ ٌٛؼ. ٔىبوٗ پبيؽاـ ٕ٘ٛؼٖ ثف
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 مىابع

 . 80 آيٝ ٘طُ، وٛـٜ ،وفيٓ لفآٖ -

 ثب ٌٟفي ٔىىٗ وبِجؽي ٞبي ٌبغُ اـقيبثي (،1389) ػكت اِٝ. لبوٕي، ػيىي؛ اثفاٞيٓ قاؼٜ، -
 پبييك، ،ی ضُری ي مىطقٍ ایَامطالعات ي پصيَصوبٔبٖ(،  پبيؽاـ )ٔٛـؼي: ٌٟف تٛوؼٝ ـٚيىفؼ
 .83، 26ٌَٕبـٜ 

ٚاوبٚي ٔيكاٖ ٍ٘في ٔفؼْ اق ٔؼيبـٞبي  (،1395) يبٌبـ. وفيٕي، فيفٚق؛ خؼففي، ٔطٕؽ؛ اوجفپٛـ، -
 ي غرافیاج وطریٍٔىىٗ ٔٙبوت ـٚوتبيي )ٔغبِؼٝ ٔٛـؼي: ثػً ٔفوكي ٌٟفوتبٖ ٍٞتفٚؼ(، 

 .24، 58ٌَٕبـٜ  ، یسی داوطگاٌ تبریس بروامٍ

 ثف ٔؤثف ٔتغيفٞبي (، ٌٙبوبيي1395ثبلفي، ضىيٗ؛ ٘ٛـٚقيبٖ ّٔىي، وؼيؽ؛ ضىيٙي، ويؽ ثبلف. ) -
 .17، 154َ، ٌٕبـٜ ، فصلىامٍ مسکه ي محیط  ي  أىىٗ ضٛقٜ ؼـ اختٕبع پؿيفي

 پبيؽاـ ٔىىٗ تٛوؼٝ ـيكي ثف٘بٔٝ تطّيُ ٚ يثفـو ،(1389.) أيف ـاضي اوجف، ويب٘ي غؽاـضٓ، ثكي -
 ،3، ٌٕبـٜ زوجان داوطگاٌ زاگرض اوداز چطم جغرافیایی فصلىامٍ آثبؼ، ضبخي ٌٟف ؼـ

ُِ46-26. 

 ٔىىٗ پبيؽاـي اـقيبثي ٚ ثفـوي ،(1393. )ػّي أفايي، آلب اضٕؽ؛ تمؽيىي، ٔطٕؽـضب؛ ثىطبق، -
 ،جغرافیایی تحقیقات فصلىامٍ ،(ّؽغتفپ ٌٟفوتبٖ ٔالٚي ؼٞىتبٖ: ٔٛـؼي ٔغبِؼٝ) ـٚوتبيي

  .134 َ ،3ٌٕبـٜ 

 (.6139) ٍٟٔؽ، ٌٟفؼاـي 1ٔٙغمٝ پٛـتبَ -

 .87َ ؼْٚ، زبح ؼا٘يبَ، ٚ پمٜٚ  خبٔؼٝ تجفيك، ،ضىا ی جمعیت مباوی (،1378اهلل. ) ٘ؼٕت تمٛي، -

بِجؽي ٚ ٘مً ٔتغيفٞبي و ثفـوي (،1395) ٚيؽا. ؼي؛ ضىيٗ پٛـ ٌبؼ،ٞبضىيٕي، ايفج؛ تيٕٛـي، -
ؼوتفوي ؼـ تؼييٗ ليٕت ٔىبوٗ آپبـتٕب٘ي ؼـ ٌٟفٞبي خؽيؽ، ٔغبِؼٝ ٔٛـؼي: ٌٟف خؽيؽ 

 .82، 57ٌَٕبـٜ  ، یسی داوطگاٌ تبریس بروامٍ ي جغرافیا وطریٍ وٟٙؽ،

 غيف ٔىىٗ يٞبٌبغُ ثفـوي (،1385) ٔطٕؽ. ففا٘ه؛ ٔيفٜ، اِؽيٙي، ويف ضىيٗ؛ ٘ماؼ، ضبتٕي -
 .28، 58ٌَٕبـٜ  جغرافیایی، یَاپصيَص لٓ، آثبؼ ٌيع ٔطّٝ: ٔٛـؼي ٕ٘ٛ٘ٝ ايفاٖ ؼـ ـوٕي
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 ـٚيىفؼي ٌٟفي ويفي ٔىىٗ ٚ وٕي اـقيبثي ،(1392) .ٟٔؽي ٔؽيفي، اضٕؽ؛ ويؽ ضىيٙي، -
 ـضٛي، غفاوبٖ اوتبٖ ٌٟفي ٔٙبعك: ٔٛـؼي ٔغبِؼٝ فضبيي، ػؽاِت ثٝ ؼوتيبثي خٟت

-145ُِ ،3ٌٕبـٜ  ،ٌفٔىبـ ٚاضؽ الٔياو آقاؼ ؼاٍٍ٘بٜاوساوی  جغرافیای د  وً وگرضی فصلىامٍ
127. 

 ٌٟفي، ؼـآٔؽ وٓ اففاؼ ثفاي ٔىىٗ تأٔيٗ ٞبي ٌيٜٛ ،(1380) وؼيؽ؛ ٌفك، ويفٚن. آيٙؽ، غٛة -
 .63، 96َ ٚ 95 ، ٌٕبـٜاوقالب ي مسکه وطریٍ

 آقاؼ ؼاٍٍ٘بٜ ٔؼٕبـي، ٚ ٞٙف ؼاٍ٘ىؽٜ ٌٟفوبقي، ٌفٜٚ (، اوتبؼيبـ1390ويب٘ٛي. ) ؾاوفضميمي، -
 .1، َپبيؽاـ ٔىىٗ ثٝ ؼوتيبثي ٔػتّف اثؼبؼ ثفـوي ،اوالٔي

 ٌٟفوبقي، ٔؼيبـٞبي اوبن ثف ٔىىٗ تٛوؼٝ يٞبويبوت اـقيبثي (،1375) ٔطٕؽ. ـوِٛي، -
  تٟفاٖ، ؼاٍٍ٘بٜ اَٚ، خّؽ ،ايفاٖ ؼـ ٔىىٗ تٛوؼٝ يٞبويبوت وٕيٙبـ وٛٔيٗ ٔمبالت ٔدٕٛػٝ

ُِ77-63. 

ثفـوي تأثيف ٔبِىيت ٔىىٗ ؼـ اوتمالَ تّٕيٓ ٌيفي  ،(1396) ٌٟفيٛـ؛ وفٔي، وٛ٘يب. ـٚوتبيي، -
 ، یسی داوطگاٌ تبریسوطریٍ جغرافیا ي بروامٍ (،ٚ ٘مً آففيٙي ق٘بٖ ؼـ ٌٟف )ٔٛـؼ: وٙٙؽج

 .134، 59ٌَٕبـٜ 

 ٚ ٔفاغٝ ؼـ ٔىىٗ ويفي ٚ وٕي تغييفات ثفـوي (،1385اهلل. ) قـافٍبٖ،ػغبء اهلل؛ قيبـي،وفأت -
 ثّٛزىتبٖ، پبييك ٚ ويىتبٖ ،تً عٍ ي جغرافیا مجلٍ ،1402وبَ  تب بق٘ي ٔٛـؼ ٔىىٗ ثيٙي پيً

 .85-105 قٔىتبٖ، ُِ ٚ

  یسی بروامٍ یَاي تکىیک مباوی (،1388) ضبفؼ؛ پفٞيك، ففيبؼ. ٘ماؼ، ٔطٕؽ اهلل؛ وفأت قيبـي، -

 .338 زبثٟبـ، َ زبثٟبـ، إِّّي ثيٗ ؼاٍٍ٘بٜ ا٘تٍبـات  اَٚ، زبح ضُری،

 اِٚيٗ پبيؽاـ، ٔؼٕبـي ٔجٙبي ثف تجفيك ثٙبٞبي عفاضي ـاٞىبـٞبي (،1387) ٔطٕؽ. ويٍٙفي، -
 .2َ تبوىتبٖ، ٚاضؽ اوالٔي آقاؼ ؼاٍٍ٘بٜ ،پؿيف تدؽيؽ يٞبا٘فلي ّٔي وٙففا٘ه

 آٖ تأثيفات ٚ ـٚوتبيي ٔىىٗ يٞبثف٘بٔٝ ػّٕىفؼ اـقيبثي ،(1391) .٘مي ػىٍفي، ػّي؛ ٌىٛـي، -
 اوتبٖ: ٔٛـؼي ٔغبِؼٝ تٛوؼٝ، زٟبـْ ثف٘بٔٝ ؼـ بييـٚوت ٔٙبعك وبق ٚ وبغت ويفيت ثف

  .119-151ُِ ،2ٌٕبـٜ  ، ي  ایی یَاپصيَص فصلىامٍ ٞفٔكٌبٖ،
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 زٟبـْ، ؼاٍٍ٘بٞي، زبح ٍ٘ف ، ٔفوكضُری اق صاد بر د آمدی، (1381)وؼيؽ.  ؼـوٛي، ػبثؽيٗ -
 .14َ .تٟفاٖ

 اَٚ، زبح اختٕبػي،-لتّبؼيا ٔؽاـن ي تفخٕٝ ،مسکه اج ماعی ابعاد (،1363) ػجبن. ٔػجف، -
 .تٟفاٖ ثٛؼخٝ، ٚ ثف٘بٔٝ وبقٔبٖ ا٘تٍبـات

 .4114، َمعیه وامٍ لغت (،1362. )ٔؼيٗ ٔطٕؽ، -

 ٍٟٔؽ. ٌٟف خبٔغ عفش (،1387ففٟ٘بؼ. ) ٍٔبٚـ ٟٔٙؽويٗ -

: ٔٛـؼي ايفا٘ي، پبيؽاـ ٔؼٕبـي ٚ ٌٟفوبقي ؼـ پبيؽاـ ٔىىٗ يٞبٌبغُ ثفـوي (،1393) ٘بِفٜ. ٘ٛؾـي، -

 ،ٌٟفي ٘ٛيٗ تٛوؼٝ ٚ ػٕفاٖ ٔؼٕبـي، ّٔي ٕٞبيً، ايفاٖ ٔؼٕبـي وبٖ٘ٛ ،(ثدٙٛـؼ 1-5 ٔطّٝ
 .3َ تجفيك،
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