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 چکیذي
ُبی تْسیغتی خضء الیٌفک عشازی هؼوبسی هدوْػَ ًیبصُبی ازغبعی گشدؽگشاى

ؽْد. دس ایي همبلَ ثَ هغبلؼَ ًسٍْ  ثکبسگیشی سّػ هٌِذعی تفشیسی هسغْة هی

هٌِذعی کبًغی اص  سّػ کبًغی دس عشازی هؼوبسی فشم هْصٍ پشداختَ ؽذٍ اعت.

ُبیی اعت کَ ثَ عشازبى دس پبعخگْیی ثَ ًیبصُبی ازغبعی هخبعجیي خولِشّػ

تْاى ثَ ثشسعی سّػ هٌِذعی کبًغی ثَ اُذاف ایي هغبلؼَ، هیکٌذ. اص کوک هی

ُبی فشم ستجبط ثیي ازغبعبت کبسثش ّ ّیژگیػٌْاى سّؽی هٌبعت خِت ایدبد ا

ثشسعی ًمؼ کلوبت دس ثیبى ازغبعبت کبسثش ّ دس هؼوبسی اؽبسٍ ًوْد. ُوچٌیي 

یي اُویت آى دس ُذایت عشاذ، اص دیگش اُذاف افلی ایي هغبلؼَ ثْد. دس ا

عشازی فشم هْصٍ ثب  آّسی اعالػبت هشثْعَ،ساعتب پظ اص ؽٌبخت ًیبص ّ خوغ

ُبی اّلیَ چِبس عشازی گشایی فْست پزیشفت. اص ثیي ایذٍسّیکشد ازغبط

ٌظْس اًتخبة عشازی ثشتش اص سّػ هٌِذعی کبًغی اعتفبدٍ ثشگضیذٍ ؽذ ّ ثَ ه

ثَ ًتبیح زبفل اص ًفش هْسد هغبلؼَ لشاس گشفتٌذ ّ ثب تْخَ  52گشدیذ. 

ُبی عشذ ًِبیی گشفتَ سّی چِبس فشم هٌتخت، ّیژگیُبی فْست هغبلؼَ ّ تسلیل

هؾخـ ّ ثش هجٌبی ایي ّیژگی فشم ًِبیی ؽکل گشفت. ثَ هٌظْس عٌدؼ سضبیت 

ًفش هغبلؼَ اًدبم ؽذ کَ  52اص عشازی فشم ًِبیی، سّی  قیي هؼوبسیهتخق

 ًتبیح آى زبکی اص سضبیت کبهل آًبى ثْد.
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گشا پیذا ازبى توبیل صیبدی ثَ عشازی ازغبطُبی اخیش عشدس عبل     

سا کَ اًذ. عشازی کبًغی داًؾی اعت کَ ازغبعبت ّ تأثیشاتی ًوْدٍ

گیشد. عبصهبًذُی ایي هخبعت ایدبد هی کٌذ، دس ثش هیعشازی دس 

ثَ ازغبعبت کبس آعبًی ًیغت؛ صیشا دس ثغیبسی اص هْالغ ایي ازغبعبت 

-کبسثشاى ایدبد هی ُبی رٌُی لجلی  عْس ًبخْدآگبٍ ّ ثٌب ثَ صهیٌَ
گشا ّخْد داسد. لفی ثشای اعتفبدٍ اص عشازی ازغبطؽًْذ. دالیل هخت

سا ثیؾتش  ؽبىکَ همجْلیت عشازی ٌظْس ایيای اص عشازبى ثَ هذٍػ

ُبی اعتفبدٍ هی کٌٌذ. ایٌگًَْ عشازی گشاًوبیٌذ اص عشازی ازغبط

ذ ثب کٌٌبت هثجتی کَ دس کبسثشاى ایدبد هیخزاة، ثَ دلیل ازغبع

ؽًْذ. گشُّی اص عشازبى ًیض اص عشازی ای سّثشّ هیاعتمجبل گغتشدٍ

ُبی تلف کبسثشاى سا دس زْصٍزغبعبت هخکبًغی اعتفبدٍ هی کٌٌذ تب ا

ثیٌبیی، ؽٌْایی، ثْیبیی، الهغَ ّ زتی چؾبیی ثشاًگیختَ ًوبیٌذ. دس 

ُب، ازغبعبتی داسد ایي اعت کَ توبهی ایي عشازیچَ اُویت ُش زبل آى

دس ًظش گشفتي .)2004کٌٌذ)دیغوت، سا دس هخبعجیي خْیؼ ثشاًگیختَ هی

ثب ػاللوٌذی ثَ آى،  استجبطآى ّ  تؼبهل هخبعت هؼوبسی ثب فشم ًسٍْ

تْاًذ هٌدش ثَ هْفمیت ازغبط هثجتی سا دس فشد ایدبد هی کٌذ کَ هی

 (.2004ؽْد)دیدک ّ کًْیٌگظ،  ثٌب
اهشّصٍ ثشای هْفمیت ثیؾتش یک فشم هؼوبسی عشاذ ثبیذ ثیي      

"هٌِذعی ؼبدل ثشلشاس کٌذ. عشازی ثش هجٌبی هغبئل ّالؼی ّ ؽِْدی ت

کْؽذ تب ایي تؼبدل سا ثشلشاس ذی اعت کَ هی" دعتبّسد خذیکبًغی

ُبی ذست ّالؼی عشاذ، هلوْط کشدى ایذٍ(. ل2000ًوبیذ)لی، ات آل، 

ای اعت کَ ُذفؼ . عشازی فشم فؼبلیت پیچیذٍ(2004هغشذ ؽذٍ ُغتٌذ)ؽشی،

ای اعت کَ ثب ًیبصُبی هخبعجیٌؼ ػیٌی کشدى هقٌْع ّ استمبء هؼوبسی

ُذف اص عشازی هؼوبسی فمظ ثشعشف کشدى  َهٌغجك ثبؽذ. ؽبیبى رکش اعت ک

ًیبصُبی فیضیکی اعتفبدٍ کٌٌذگبى  اص آى ًیغت، ثلکَ دسًظش گشفتي 

هؼوبسی ًیض  ّ دیگش ػٌبفش ؽکل دٌُذٍهغبئل سّاًؾٌبعی دس عشازی فشم 

ثَ ؽوبس هی ُبی تْسیغتی تفشیسی ْػَخضّ ضشّسیبت عشازی هؼوبسی هدو

ُب گًَْ هدوْػَشازی فشم دس ایٌ. ثَ ػجبست دیگش؛ الصم اعت دس عآیذ

ؽٌبعی ّ ولکشدُبی افلی، سّیکشدُبی صیجبییػالٍّ ثش دس ًظش گشفتي ػ

ُب ًمؼ پش د. ایي اهش اهشّصٍ دس هؼوبسی فشمازغبعی سا ًیض لسبػ ًوْ

(. ؽٌبخت سّیکشدُبی ازغبعی ّ تدشثی خبهؼَ هخبعت 2005سًگی داسد)چْ، 

ختي ازغبعبت آًبى، ثَ هشاتت کبسی هؾکل ّ ثشاًگی)گشدؽگشاى( ثٌب 

ثبؽذ. اهشّصٍ عشازبى ػوذتًب ثَ خلك عٌبسیْ ساخغ ثَ تش هیهؾکل

ّ ًمؼ  پشداصًذ. ؽٌبخت ایٌگًَْ عٌبسیْى هیتدشثیبت گشدؽگشا

سی دس عشازی ُبی هؼوبسی هسغْة اهشی ضشّ ُبگشدؽگشاى دس ایي عٌبسیْ

بی تْسیغتی ُْػَای کَ دس هدوسٍ(. دس ّالغ، دس د2004ّؽْد)کشّعلی، هی

ثشًذ، فشهی کَ تْخَ ثِشٍ هی شهی خْةجٌبُب اص فّ تفشیسی تمشیجًب ُوِ

-هْفمی هسغْة هی ذ، فشمکٌثَ خْد خلت هیثیؾتش ى سا گشدؽگشا

(. تسمیمبت هؼوبسی دس تالؽٌذ تب خْاعتَ ُب ّ 2004د)چبیْل ّ ثٌِش، ؽْ

ي ًتبیح خِت ایدبد ساثغَ ثی توبیالت گشدؽگشاى سا ؽٌبعبیی ًوبیٌذ.

زبفل اص تسمیمبت ّ عشازی هؼوبسی ثَ پلی استجبعی ًیبص اعت. دس ایي 

ساعتب ازغبعبت ّ تدشثیبت ؽخقی هیجبیغت تشخوَ ؽًْذ ّ ثب سّػ کوی ّ 

 (.32،ؿ2005کیفی اًذاصٍ گیشی ّ هْسد اعتفبدٍ ّالغ ؽًْذ)اعکبت،

یکی اص سّػ گشا هْخْد اعت. ُبی هسذّدی خِت عشازی ازغبطسّػ     

اخیش خِت ایدبد استجبط ثیي ازغبعبت کبسثشاى ّ  بیی کَ دس چٌذ دَُُ

ای ثبؽذ. کبًغی ّاژٌٍذعی کبًغی" هیهسقْالت ثَ کبس گشفتَ ؽذٍ "هِ

ژاپٌی اعت ّ ثَ ػٌْاى سّػ هْفمی دس عشازی ّ التقبد هغشذ اعت کَ 
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 1970پشداصد. ایي سّػ دس عبل خوَ ّ تجذیل ازغبعبت دس عشازی هیثَ تش

هیتغًْبگبهبچی دس داًؾگبٍ ثیي الوللی ُیشّؽیوب ثَ ّخْد آهذ. تْعظ 

پشّفغْس ًبگبهبچی اص ػجبست "هٌِذعی ازغبعبت"  سدسّالغ اّلیي ثب

اعتفبدٍ ًوْد. دس هٌِذعی کبًغی، ػٌبفش هِن ّ تأثیشگزاس دس عشازی 

 ؽًْذ ّ عپظ هْسد اعتفبدٍ لشاسگشا ؽٌبختَ هیّیکشد عشازی ازغبطثب س

 .(2005ایوغت، )گشگیشًذهی

 

 

 مٍىذسی کاوسی

دس عشازی ثَ سّػ کبًغی لزت ّ سضبیتوٌذی هخبعت)ثغتَ ثَ ًْع      

بی ػولکشدی ُُبی ظبُشی ّ ّیژگیکبسثشی( لسبػ هی ؽْد ّ ثیي ّیژگی

ثٌب، سًگ ثٌب، فشم  ُبی ظبُشی ؽبهل  ؽْد. ّیژگیثٌب استجبط ثشلشاس هی

تدشثی ػجبستٌذ اص: ازغبعی  ُبیّیژگیُب ُغتٌذ ّ هقبلر ّ ًظبیش ایي

تلمی کبسثش اص هؼوبسی  کَ عشازی دس هخبعت ایدبد کٌذ: هبًٌذ عشص

(. سّػ 1-2، ؿ2002بعتفبدٍ اص هؼوبسی فشم ّ غیشٍ)اعکبت، فشم، ًسُْ

سّیکشد ثَ ثشسعی ثبؽذ. یک هدضا کبًغی هی تْاًذ داسای دّ سّیکشد 

اى یک هدوْػَ ػٌْپشداصد ّ سّیکشد دیگش فشم سا ثَ اخضاء دس فشم هی

دُذ. دس عشازی ثش هجٌبی کبًغی، آًچَ زبئض هْسد ثشسعی لشاس هی

عشیك هؾبُذٍ ّ هقبزجَ  ای کَ اصیت اعت، ایي اعت کَ اعالػبت کیفیاُو

ؽًْذ. ثٌبثشایي ؽٌبخت ػالئك، آیذ، ثَ اعالػبت کوی تجذیل هیثَ دعت هی

 ازغبعبت ّ تدشثیبت کبسثشاى اّلیي گبم اعت.

اى ّاژگبى اص خولَ اثضاسُبی کبسآهذ دس ؽٌبخت ازغبعبت کبسثش     

-ًذ. دس هٌِذعی کبًغی، ازغبعبت هیؽْدس سّػ هٌِذعی کبًغی هسغْة هی
تْاًٌذ ثب کبسکشدُبی فیضیْلْژیکی هبًٌذ اػوبل ّ سفتبسُبی افشاد، 

ُبی فیضیْلْژیک)هبًٌذ ضشثبى للت( ت، ّاژگبى ّ پبعخزشکبت ثذى ّ فْس

-گیشی کبًغی ّخْد داسد. ّاژٍُبی هختلفی ثشای اًذاصٍسّػًذ. ثیبى ؽْ
 ػٌبفش کبًغی ُغتٌذ.  ُب اًؼکبط دٌُذٍ

گزسد چَ دس رُي افشاد هیدس ّالغ دس ایي سّػ ثَ کوک کلوبت، آى     

فشد  بسی اص هْالغ زشکبت ثذًی یب چِشٍؽْد. دس ثغیتْضیر دادٍ هی

هْسد اعتفبدٍ لشاس  تْاًذ دس آؽکبس عبختي ازغبعبت فشد،ًیض هی

 ثگیشد.

دس اکثش هغبلؼبتی کَ دس صهیٌِوٌِذعی کبًغی هٌتؾش ؽذٍ، اص     

ُب ثشای اًذاصٍ گیشی کبًغی اعتفبدٍ گشدیذٍ اعت. هٌِذعی کبًغی ّاژٍ

ؽْد. ازغبعبت ّ رٌُیبت فشد اسصیبثی هیػوْهًب تْعظ ّاژگبى سّی 

بى ًیغتٌذ ّلی، بص هٌِذعی کبًغی ّاژگگشچَ تٌِب سّػ هْسد اعتفبدُا

 .   (2005)گشایوغت، ؽًْذُب هسغْة هیکی اص سایح تشیي ساٍّاژگبى ی

عی کبًغی سا ثَ ؽشذ صیش پشّفغْس ًبگبهبچی، چِبس خٌجَ هٌِذ    

 (:23، ؿ2002دُذ)اعکبت، تْضیر هی

چگًْگی تؼییي ازغبعبت هخبعت ًغجت ثَ اسگًْْهی ّ زقْل ّ   -1

 ازغبعبت سّاًؾٌبعبًَ

 چگًْگی ُْیت ثخؾی ثَ ؽخقیت عشازی  -2

چگًْگی عبخت)ثٌیبد ًِبدى( هٌِذعی کبًغی ثَ ػٌْاى فٌبّسی  -3

 اسگًْْهی

چگًْگی تغجیك عشازی هؼوبسی ثب تغییشات اختوبػی ّ تشخیسبت  -4

 هخبعجیي آى.
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عبل پیؼ دس داًؾگبٍ  45ثب ّخْدی کَ هٌِذعی کبًغی، اص زذّد     

ُبیی سّثشّ اعت. گیثب پیچیذٍ ُوچٌبى ُیشّؽیوب پبیَ گزاسی ؽذٍ اعت،

هغبلؼبت ًؾبى هی دُذ کَ اُویت فبص اعالػبتی دس سًّذ عشازی ثغیبس 

ُبی زلُب ّ ساٍسّػ عشازی ًمؼ ثضسگی دس خلك ایذٍهِن ثْدٍ ّ خقْفًب 

ُبی ایي ّخْد تْخِبت کوتشی سّی عیغتنکٌذ. ّلی ثب خذیذ ثبصی هی

کبًغی ثَ دس زبلی کَ هٌِذعی  هٌِذعی کبًغی فْست پزیشفتَ اعت.

ای زبفل کٌذ تب اعالػبت ًْ ّ تبصٍکلیبت سّػ عشازی کوک هی

 (.2005ؽْد)ثْکِبست، 

 رَش شىاسی مٍىذسی کاوسی

اًتخبة هٌذ اعت ّ ؽبهل هشازل سّػ هٌِذعی کبًغی سّؽی ًظبم    

ُبی هشثْط ثَ ُبی ازغبعی، ثغظ صیش هدوْػَداهٌَ، گغتشػ ّ ثغظ ّیژگی

 .(2005)گشایوغت، ثبؽذ، تشکیت ّ عبخت هذل هیعشازیُبی ّیژگی

 اوتخاب دامىً
ؽْد. اًتخبة ُبی عشازی هؾخـ هیدس ایي هشزلَ داهٌَ ّ زْصٍ    

گش(، خقْفیبت عشازی داهٌَ ثش هجٌبی گشٍّ ُذف)دس ایي پژُّؼ گشدؽ

 ؽْد.ُبی هْخْد اًدبم هیخذیذ ّ ًوًَْ

گیشد کَ ای سا دس ثش هیثبلمٍْ ُبیزل ُب ّ ساٍایي داهٌَ، ایذٍ     

اًذ. عپظ اص ثیي توبهی هْاسد فْق اص ُش گشٍّ، ٌُْص تْعؼَ ًیبفتَ

 ؽًْذ.تشیي استجبط سا داسًذ، اًتخبة هیًوبیٌذگبًی کَ ثیؾ

 ٌای ادساسیگستزش َ تسط َیژگی
آّسی ّاژگبى کبًغی، ایدبد عبختبس خوغ ایي ثخؼ دس عَ هشزلَ    

 ؽْد.بًغی ّ گشدآّسی اعالػبت اًدبم هیثشای هٌِذعی ک

 آَری َاژگان کاوسیجمع
عشازی فشم  ی، کلوبتی ُغتٌذ کَ داهٌَ ّ زْصٍّاژگبى کبًغ    

آّسی ایي ّاژگبى اص توبهی هٌبثغ کٌٌذ. خوغسا هؾخـ هی هؼوبسی هْصٍ

 اهکبى پزیش اعت.

اسی، ّ ؽٌیذُبی دیذاسی ایي ّاژگبى اص کتت، هدالت، سعبًَػوْهًب     

آّسی ّاژگبى تب خوغآیذ.   ُبی کبسثشاى ثَ دعت هیّ دیذگبٍ ُبایذٍ

-عشازی ّخْد ًذاؽتَ، اداهَ هیخذیذی هشتجظ ثب زْصٍ  آًدبیی کَ ّاژٍ

 50ؽْد ثیي ػوْهًب دس سّػ کبًغی گشدآّسی هی یبثذ. تؼذاد ّاژگبًی کَ

 ثبؽذ.کلوَ هی 600تب 

 ایجاد ساختار کاوسی
ًذ ّ گیشآّسی ؽذٍ هْسد ثشسعی لشاس هیخوغدس ایي هشزلَ، ّاژگبى     

گبًی ثَ ػٌْاى ؽًْذ. عپظ اص ُش دعتَ، ّاژٍ ّ یب ّاژثٌذی هیدعتَ

 ؽًْذ.ًوبیٌذٍ اًتخبة هی

ٌای ٌای مزتُط تً َیژگیسط سیزمجمُعًگزدآَری اطالعات)ت

 طزادی فزم مُسي(
ثبؽذ. اًتخبة ّ گشدآّسی هیآّسی، ایي هشزلَ داسای عَ ثخؼ خوغ    

ُبی ُب ّ ّیژگیعیف ّعیؼی اص ایذٍ عشازی دس اثتذا ثب تْخَ ثَ داهٌَ

ُب تشیيعپظ هِنؽًْذ؛ ؽبى هشتت هیبُویتثبلمٍْ ثب تْخَ ثَ دسخِ

، ُبی فشم هْصٍ اعتدس ًِبیت هْاسدی کَ ًوبیٌذُْیژگی اًتخبة ؽذٍ ّ

 (.1سٍؽًْذ.)ًوْداس ؽوبؽٌبختَ هی
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 (Grimsaeth, 2005)مىثع:

 : ثغظ ّیژگی ُبی عشازی فشم هْصٍ(1)ًوْداس ؽوبسٍ

 

 تزکیة 

-دس ایي هشزلَ، خقْفیبت ازغبعی ّ فیضیکی ثَ یکذیگش هشثْط هی    

ُبی ٍّ ّاژگبى کبًغی تؼذادی اص ّیژگیؽًْذ ّ ثشای ُش ّاژٍ یب گش

 ؽًْذ.فشم هؼوبسی)فشم هْصٍ( ؽٌبختَ هی هشتجظ ثب

 

 
 

 ساخت مذل
ُبی فشم استجبط ثیي ّیژگی ایي ثخؼ، ًتیدَ ثذعت آهذٍ اص تشکیت      

ُبی تْاًذ ثَ کوک سّػکٌذ. هذل ًِبیی هیُب سا هؾخـ هیهْصٍ ّ اسصػ

، ُبی عبختَ ؽذٍ ثَ سّػ سیبضیدس هذلسیبضی عبختَ ؽْد. سیبضی یب غیش

ُب گیشًذ. هذلدلت ثیؾتشی هْسد ثشسعی لشاس هی خضئیبت ُّب ثب دادٍ

 ُبی ثذعت آهذٍ، ّاژگبىدُبیی ُغتٌذ کَ ثب تْخَ ثَ ّیژگیػولکش

 کٌٌذ.کبًغی  هْسد اعتفبدٍ سا هؾخـ هی

تُریستی َ تفزیذی پارک  )فزم مُسي مجمُعًمطالعً مُردی

 کٌُستان یاسُج(
گشا اص شد عشازی ازغبطفشم هْصٍ ثب سّیک دس ایي هغبلؼَ، خِت عشازی

ساعتب پظ اص ؽٌبعبیی سّػ هٌِذعی کبًغی اعتفبدٍ ؽذٍ اعت. دس ایي 

ُبی گشٍّ ُذف)گشدؽگشاى( هْسد ثشسعی لشاس گشفت ّ ثش ًیبص، ّیژگی

هجٌبی هٌِذعی کبًغی فبص عشازی ؽشّع ؽذ. دس فبص عشازی، گبم اّل 

ْسد ثشسعی ایذٍ پشداصی همذهبتی ثْد، عپظ ایذٍ ُب تْعؼَ یبفتَ ّ ه

کَ ؽبهل ًیبصُبی ازغبعی  ؛خْاًت ًظش گشفتي کلیَ لشاس گشفتٌذ. ثب دس

ُبی عشازی فشم ّ ًکبت هشثْط ثَ هکبًیضم ّ ّیژگیکبسثشاى، هغبئل 

ثبؽٌذ، چِبس عشازی ثشتش اًتخبة ؽذًذ ّ خِت اسصیبثی هی هؼوبسی هْصٍ

 ثَ سّػ هٌِذعی کبًغی، هْسد هغبلؼَ لشاس گشفتٌذ.

 ٌذف اس اوجام مطالعً 

اعتفبدٍ اص سّػ هٌِذعی کبًغی ثَ ػٌْاى سّؽی هٌبعت خِت ایدبد  -1

 ُبی هؼوبسی فشم هْصٍاستجبط ثیي ازغبعبت گشدؽگشاى ّ ّیژگی

ثشسعی ًمؼ کلوبت دس ثیبى ازغبعبت گشدؽگشاى ًغجت ثَ عشازی فشم  -2

 هْصٍ ّ اُویت آى دس ُذایت عشذ

-هْصٍ ثب دس ًظش گشفتي ّیژگی ثب ؽخقیت   سعیذى ثَ عشذ فشم هتٌبعت   -3
 ُبی ازغبعی گشدؽگشاى 

 َیژگی افزاد شزکت کىىذي در مطالعً

عبل گشدؽگش فْست پزیشفت. ّیژگی  25فشد ثبالی  52ایي هغبلؼَ سّی 

 (.3ّ 2، 1ثبؽذ:)خذاّل ؽشکت کٌٌذٍ دس هغبلؼَ ثذیي ؽشذ هیافشاد 
 درصذ جىسیت شزکت کىىذگان در وظزسىجی (:1شماري ) جذَل
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 درصذ تعذاد جىسیت

 2/46 24 مؤوث

 8/53 28 مذکز

 100 52 جمع
 )مأخذ: وگاروذي( 

 تُسیع سه شزکت کىىذگان در وظزسىجی (:2جذَل شماري )

 درصذ تعذاد   سه

 6/9 5 سال 33سال تا  25

 8/78 41 سال 35سال تا  33

 5/11 6 سال 43سال تا  35

 100 52 جمع
 )مأخذ: وگاروذي( 

 

 میشان تذصیالت شزکت کىىذگان در وظزسىجی(:3جذَل شماري )

 درصذ تعذاد تذصیالت

داًؾدْی فْق 

 لیغبًظ
52 100 

 )هأخز: ًگبسًذٍ( 

 

 اًتخبة ؽشکت کٌٌذگبى ثَ فْست تقبدفی فْست پزیشفت.

 مزادل اوجام مطالعً
عشازی فشم هْصٍ  داهٌَسفت دس ژگبًی کَ ازتوبل هیتوبهی ّا ؛اثتذا

آّسی ّاژگبى، ُیچ خوغهشزلَ  اّلیي دسّسی ؽذًذ. گیشًذ، گشدآث لشاس

ای فشم هؼوبسی بم ًؾذ. توبهی کلوبتی کَ ثَ گًَْاسصیبثی خبفی اًد

-غ هختلف هبًٌذ هدالت، کتت، سعبًَکشدًذ، اص هٌبثهْصٍ سا تْفیف هی
آّسی ؽذًذ تب خوغی، ًْؽتبسی ّ ُوچٌیي ایٌتشًت ُبی دیذاسی ّ ؽٌیذاس

ًیض یکی ای ّخْد ًذاؽت. هقبزجَ ثب کبسثشاى کلوَصهبًی کَ تمشیجًب 

 79اّل هدوْػًب  دس هشزلَآّسی ّاژگبى ثْد. ُبی خْة ثشای خوغاص ساٍ

ای کَ ثَ گًَْسا توبم ّاژگبًی  ،آّسیآّسی ؽذ. پظ اص خوغّاژٍ خوغ

هتشادف ّ هؾبثَ ًوْدًذ، کلوبت تؼشیف هیسا داهٌَ عشازی فشم هْصٍ 

ُب،  یک کلوَ ثَ ػٌْاى ًوبیٌذٍ اًتخبة ؽذ هؾخـ ؽذًذ ّ اص هیبى آى

ّاژٍ کبُؼ یبفت.ایي ّاژگبى هدذدًا هْسد ثشسعی  32ّ تؼذاد ّاژگبى ثَ 

لَ تْعظ عشاذ ّ ّاژٍ اًتخبة ؽذ. ایي هشز 24لشاس گشفتٌذ ّ ًِبیتًب 

ثٌبی ولکشد ُبی گشٍّ ُذف  پشّژٍ)گشدؽگشاى( ّ ػثب تْخَ ثَ ّیژگی

تْسیغتی ّ تفشیسی ثیبى ؽذٍ دس ثبال  هْسد ًظش یؼٌی هْصٍ هدوْػَ

 پزیشفت، ایي ّاژگبى ػجبستٌذ اص: فْست

 ، ازغبط پْیبیی، اسگًْْهیآٌُگ ثْدى، ُن، ثَ ًفظ اػتوبدالمبء "

دّعت ، خْؽبیٌذی، ُْیت، ایي ُوبًی، ازغبط تؼبدل ازغبط کبسآیی،

، خزاثیت ،ػولکشد ُوبٌُگی ثب ،خْؽبیٌذی تدشثَ ،خْاًبیی، داؽتٌی

لذستوٌذی، ، فشدثِت، تؼلك خبعش، هٌسقشثَا  ، صیجبیی ثقشی

 ".عبصّاسی، آًتشّپْهتشی، زظ هکبى، خظ آعوبى، عبصهبًذُی ؽذٍ

چِبس عشذ ثشتش ثَ ُوشاٍ لیغت ّاژگبى کبًغی هْسد هغبلؼَ لشاس 

 بعبیی ؽْد.گشفتٌذ تب ثَ کوک ّاژگبى، ّیژگی ُبی فشم ًِبیی ثٌب ؽٌ

 لشاس گشفت. خذاگبًَ  A3دس ایي هشزلَ، ُش چِبس عشازی ثشگ
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اص دیذگبٍ ی هتخققیي گشدؽگشی تسلیل پشعؾٌبهَ ًتبیح 

 آهبسیی خبهؼَ 

 ی فزم مُسيدرصذ فزاَاوی پزسشىامً 
هْسد ًظش دس  ثیغت ّ چِبس ّاژٍپشعؾٌبهَ هتخققیي گشدؽگشی ؽبهل 

ّ تفشیسی پبسک کُْغتبى یبعْج  هدوْػَ تْسیغتی ی فشم هْصٍهْسد عشاز

-خقْؿ فشم هْصٍ هیَ ث ،ُب دس هْسد عشازی فشمایي ّاژٍ کَثبؽذ هی
زضْس ّ  تشیي ػْاهل دس عشازی هسغْة گشدًذ.ثٌبثشایيتْاًٌذ کبسثشدی

اص دیذ فشم هْصٍ  دس چِبس عشذ پیؾٌِبدی ثشایُبهؼٌبی ّخْدی آى

 ؛. دس اداهَگشفتَ اعتاسصیبثی لشاس ّ ثشسعی  هؼوبسی هْسد هتخققیي

 اعت. گشدیذٍاسائَ  (4)دس خذّل ؽوبسٍآهبسی  دسفذ فشاّاًی خبهؼَ

 

 

 

 
 

 
 دسفذ ّاژگبى کبًغی دس ُش عشذ(:4جذَل شماري )

ّاژگب

 ى

 

ؽوبسٍ 

 ی عشذ

اػتوب

د ثَ 

 ًفظ

ُن 

آٌُ

گ 

ثْد

 ى

اسگًْْ

 هی

ازغبط 

پْیبی

 ی

ازغبط 

کبسآی

 ی

ازغب

ط 

تؼبد

 ل

ایي 

ُوبً

 ی

ُْی

 ت

خْؽبیٌ

 دی

دّعت 

داؽتٌ

 ی

خْاًبی

 ی

تدشثَ 

خْؽبیٌ

 د

طزح 

شمار

 1ي 
8/55 

6/

59 
5/61 9/53 8/55 

9/

59 

2/

46 

3/

42 
75 3/42 9/53 50 

طزح 

شمار

 2ي 
6/34 

4/

15 
2/21 2/19 1/23 25 

5/

36 

7/

32 
2/21 4/15 6/9 8/28 

طزح 

شمار

 3ي 
6/9 

5/

11 
5/11 2/19 1/23 

1/

23 
6/9 

5/

11 
8/3 25 3/17 5/13 

طزح 

شمار

 4ي 
0 

5/

13 
8/5 7/7 0 0 7/7 

5/

13 
0 3/17 2/19 7/7 

خوغ 

 کل
100% 

100
% 

100% 100% 100% 
100
% 

100
% 

100
% 

100% 100% 100% 100% 

 

ّاژگب

 ى

 

ؽوبسٍ 

 ی عشذ

ُوبٌُ

گی ثب 

ػولکش

 د

خزاث

 یت

صیجب

یی 

 ثقشی

اثِ

 ت

تؼل

ق 

خبع

 س

هٌسق

س ثَ 

فشد 

 ثْدى

لذستوٌ

 دی

آًتشّپْهت

 سی

زظ 

هکب

 ى

خظ 

آعوب

 ى

عبصهبًذ

 ُی ؽذٍ

عبصّا

 سی

طزح 

شمار

 1ي 
5/63 8/55 48 

8/

55 

7/

57 
50 5/63 8/55 

1/

48 

2/

44 
5/36 1/48 

طزح 

شمار

 2ي 
2/19 2/21 8/30 7/7 

2/

19 

8/

28 
2/19 3/17 

8/

28 

1/

23 
3/44 9/26 

طزح 

شمار

 3ي 
5/13 5/11 5/13 

3/

17 

4/

15 

5/

11 
5/13 4/15 

3/

17 

1/

23 
6/9 5/11 

طزح 

شمار

 4ي 
8/3 5/11 7/7 

2/

19 
7/7 7/9 8/3 5/11 8/5 6/9 6/9 5/13 

خوغ 

 کل
100% 100% 100% 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 100% 
100
% 

100
% 

100% 100% 

 هأخز: ًگبسًذٍ
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ًمؼ کلوبت دس ثیبى ازغبعبت کبسثش ّ  دُذ کَایي هغألَ ًؾبى هی 

داسای اُویت ؽبیبى تْخِی اعت ّ ثَ ایي  اُویت آى دس ُذایت عشاذ

 دس عشازی ؽشیک ًوْد.شا عشز هخبعجیي  تْاى هیّعیلَ 

 آسمُن تی تک متغیزي

کَ عغر هؼٌبداسی  ّ ایي1ؽوبسٍ َیفشض یثشسعدس ایي آصهْى ثَ 

هتغیشُب دس عشازی فشم هْصٍ ثب سّػ هٌِذعی کبًغی داسای چَ ّضؼیتی 

-ُب داسای ثیؾتشیي آهبس ثْدٍعشذ اعت ّ ُوچٌیي ایي کَ کذام یک اص

 پشداصین.هیاًذ 
 

  1آصهْى تی تک هتغیشٍ : ثشسعی فشضیَ ؽوبسٍ (: 5خذّل ؽوبسٍ )

متغیز مُرد 

 تزرسی
میاوگیه 

 مفزَض

میاوگیه 

 اکتساتی

اوذزاف 

 استاوذارد

ومزي 

 تی

درجً 

 آسادی

سطخ 

معىی 

ظدار  

رد یا 

ییذ فزضأت  

طزادی فزم 

مُسي تا 

رَش مٍىذسی 

 کاوسی

2.5 79/1  86/0  12/10-  51 000/0  

 H1فشك 

ییذ ّ أت

H0فشك سد  

 ؽذ

ًگبسًذٍ هأخز:  

 

کَ داسی ُوبى گًَْ کَ اص عغر هؼٌی تک هتغیشٍثب تْخَ ثَ آصهْى تی 

داسی هب کْچکتش هیضاى عغر هؼٌی آهذٍ اعت اعتٌجبط هی ؽْد؛دس خذّل 

-عْس َثیٌین کَ ثّ دس هیبًگیي ُبی ثذعت آهذٍ هی  (SIG=0/000) 05/0اص

دس عشازی فشم هْصٍ ثب سّػ هٌِذعی کبًغی دیذگبٍ پبعخگْیبى ثب  یکل

بسٍ یک ّ دّ سا ُبی ؽوعشذ ( ثیؾتش79/1تْخَ ثَ هیبًگیي ثذعت آهذٍ )

 اًذ. ثیؾتش لجْل داؽتَ

 

 آسمُن تی مستقل

هتغیشٍ هغتمل ثشای ثشسعی تفبّت دیذگبٍ  خذّل آصهْى تی تکدس اداهَ 

 اعت.ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ  صًبى ّ هشداى
 

هشداى ّ صًبى دس  هتغیشٍ: ثشای ثشسعی تفبّت دیذگبٍآصهْى تی تک(: 6جذَل شماري )

 خقْؿ عشازی فشم هْصٍ

هتغیش هْسد 

 ثشسعی

هیبًگیي 

 هفشّك

هیبًگیي 

 اکتغبثی

اًسشاف 

 اعتبًذاسد

ًوشٍ 

 تی

دسخَ 

 آصادی

عغر 

هؼٌی 

 داسی

سد یب 

 ییذ فشكتأ

اػتوبد ثَ 

 ًفظ

3 

504/1 670/0 720/15- 

51 

0001/0 

 H1فشك 
ییذ ّ تأ

سد 0Hفشك

 ؽذ

ُن آٌُگ 

 ثْدى
790/1 109/1 881/7- 0001/0 

 0001/0 -962/10 910/0 610/1 اسگًْْهی
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ازغبط 

 پْیبیی
820/1 010/1 508/8- 0001/0 

ازغبط 

 کبسآیی
700/1 830/0 371/11- 0001/0 

 0001/0 -270/11 824/0 711/1 ازغبط تؼبدل

 0001/0 -551/9 914/0 790/1 ایي ُوبًی

 0001/0 -151/7 740/1 961/1 ُْیت

 0001/0 -010/23 536/0 290/1 خْؽبیٌذی

دّعت داؽتٌی 

 ثْدى
173/2 166/1 110/5- 0001/0 

 0001/0 -757/5 230/1 019/2 خْاًبیی

 تدشثَ

 خْؽبیٌذ
790/2 956/0 133/9- 0001/0 

 هأخز: ًگبسًذٍ

 

 

 

 

 

 یُب ذگبٍیتفبّت د یثشسع ی: ثشاشٍیتک هتغ یآصهْى تاداهَ ی (: 7خذّل ؽوبسٍ )

 فشم هْصٍ یهشداى ّ صًبى دس خقْؿ عشاز

متغیز مُرد 

 تزرسی

میاوگیه 

 مفزَض

میاوگیه 

 اکتساتی

اوذزاف 

 استاوذارد

ومزي 

 تی

درجً 

 آسادی

سطخ 

-معىی

 داری

رد یا 

ییذ تأ

 فزض

ُوبٌُگی ثب 

 ػولکشد

3 

570/1 871/0 872/11- 

51 

0001/0 

 H1فشك 

تبییذ ّ 

سد  H0فشك

 ؽذ

 0001/0 -290/8 054/1 790/1 خزاثیت

 0001/0 -046/9 950/0 807/1 صیجبیی ثقشی

 0001/0 -222/9 922/0 730/1 ثِتا  

 0001/0 -831/5 236/1 000/2 تؼلك خبعش
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فشد ثَهٌسقش

 ثْدى
807/1 991/0 677/8- 0001/0 

 0001/0 -872/11 871/0 576/1 ثْدى لذستوٌذ

 0001/0 -835/7 079/1 826/1 آًتشّپْهتشی

 0001/0 -248/9 930/0 807/1 زظ هکبى

 0001/0 -079/7 038/1 980/1 خظ آعوبى

عبصهبًذُی 

 ؽذٍ ثْدى
923/1 955/0 390/8- 0001/0 

 0001/0 -380/7 071/1 903/1 عبصّاسی

 مأخذ: وگاروذي
 

 تفسیز:

هؼٌبداسی دس خذّل  ( عغر  sig) ، چْى همذاس  هغتملتیثب تْخَ ثَ آصهْى 

ُب ًبثشاثشًذ ّ ّاسیبًظپظ ( 000/0ثبؽذ؛ )یؼٌی:هی 05/0کْچکتش اص  لْى

 05/0کْچکتش اص ،Tعغر هؼٌبداسی دس خذّل تی  ،(sig)ثب تْخَ ثَ همذاس  

تْاى ؽْد ّ هیییذ هیفْق تأ َ، ثٌبثشایي فشضی(000/0:یؼٌی)ثبؽذهی

ًتیدَ گشفت کَ دیذگبٍ صًبى ّ هشداى دس خقْؿ عشازی فشم هْصٍ ثب 

 سّػ هٌِذعی کبًغی هتفبّت اعت.

 

 آصهْى تی هغتمل

 هتغیشٍ هغتمل خذّل آصهْى تی تک

ُبی هشداى ّ صًبى دس خقْؿ عشازی فشم هْصٍ ثشای ثشسعی تفبّت دیذگبٍ

 .ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ اعت (8) ؽوبسٍ خذّلدس 

هشداى ّ صًبى دس  تمل : ثشای ثشسعی تفبّت دیذگبٍهغآصهْى تی(: 8)خذّل ؽوبسٍ 

 خقْؿ عشازی فشم هْصٍ 

هتغیش 

هْسد 

 ثشسعي

گشٍّ

ُبي 

هغتم

 ل

هیبًگ

 یي

اًسشاف 

اعتبًذا

 سد

 آصهْى تي آصهْى لْى
هیبًگ

یي 

-تفبّت
 ُب

سدیب 

ییأت

د 

فشضی

ٍ 

ًوش

 ٍ

 فا  

عغر 

هؼٌبدا

 سي

ًوش

 ٍ

 تي

دسخَ 

آصاد

 ي

عغر 

هؼٌبدا

 سي

عشازی 

فشم 

هْصٍ 

ثب 

سّػ 

هٌِذع

ی 

 کبًغی

 711/0 53/2 صى

71/

26 
0001/0 

07/

0 
 

9 

50 

 

84/

27 

0001/0 38/1 

سدفش

 H0ك 

 ّ

ییأت

د 

فشك 

H1 

 249/0 49/1 هشد

 هأخز: ًگبسًذٍ
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 تفسیز: 

( عغر هؼٌبداسی دس خذّل لْى sig)تْخَ ثَ آصهْى فْق ، چْى همذاس  ثب

ُب ًبثشاثشًذ ّ ثب ّاسیبًظ ، پظ(000/0) یؼٌی:ثبؽذ هی 05/0کْچکتش اص 

یي همذاس کْچکتش چْى ا Tعغر هؼٌبداسی دس خذّل  ،(sig)تْخَ ثَ همذاس  

ؽْد ّ ییذ هیفْق تأ ثٌبثشایي فشضیَ ،(000/0هی ثبؽذ)یؼٌی: 05/0اص 

تْاى ًتیدَ گشفت کَ دیذگبٍ صًبى ّ هشداى دس خقْؿ عشازی فشم هی

 کبًغی هتفبّت اعت.  هْصٍ ثب سّػ هٌِذعی 

 تذث -
ازغبط  ،یآٌُگ ثْدى، اسگًْْهاػتوبد ثَ ًفظ، ُنالمبء دس فبکتْسُبی 

 ،یٌذیخْؽب ت،یُْ ،یُوبً يیازغبط تؼبدل، ا ،یی، ازغبط کبسآ ییبیپْ

ثب ػولکشد،  یُوبٌُگ ٌذ،یخْؽب یتدشثَ  ،ییخْاًب ،یدّعت داؽتٌ

 ،یفشد، لذستوٌذثَثِت، تؼلك خبعش، هٌسقشا   ،یثقش ییجبیص ت،یخزاث

عشذ ؽوبسٍ ی یک  ،یعبصّاس ّ بىزظ هکبى، خظ آعو ،یآًتشّپْهتش

 ثیؾتشیي دسفذُب سا ثَ خْد اختقبؿ دادٍ اعت.
وبسٍ دّ داسای ثیؾتشیي دس فبکتْسُبی عبصهبًذُی ؽذٍ ثْدى ًیض عشذ ؽ

 ثبؽٌذ.دسفذُب هی
ًیض الصم ثَ رکش اعت کَ ٌُگبم ًظشعٌدی اص ؽشکت کٌٌذگبى، هقبزجَ 

فْست پزیشفت. ُوچٌیي تغییشات چِشٍ ّ ّاکٌؼ ُبی آى ُب ٌُگبم ثشسعی 

 عشذ ُب ثَ دلت هْسد اسصیبثی لشاس گشفت.
اص خولَ دالیلی کَ ثبػث ؽذٍ تب عشذ ؽوبسٍ ی یک دس فبکتْسُبیی 

 ،یآٌُگ ثْدى، اسگًْْهاػتوبد ثَ ًفظ، ُنالمبء دس فبکتْسُبی"هبًٌذ 

 ت،یُْ ،یُوبً يیازغبط تؼبدل، ا ،یی، ازغبط کبسآ ییبیازغبط پْ

ثب  یُوبٌُگ ٌذ،یخْؽب یتدشثَ  ،ییخْاًب ،یدّعت داؽتٌ ،یٌذیخْؽب

فشد، ثَاثِت، تؼلك خبعش، هٌسقش ،یثقش ییجبیص ت،یػولکشد، خزاث

ًظش ؽشکت ی"عبصّاس ّ بىزظ هکبى، خظ آعو ،یآًتشّپْهتش ،یلذستوٌذ

تْاى ثَ خغْط هی کٌذ،ت ثَ عبیش عشذ ُب ثیؾتش خلت کٌٌذگبى سا ًغج

ای کَ گْیی اص صهیي س ؽًْذٍ ّ اتکبء ثَ صهیي ثَ گًَْهْسة تکشا

-سٍ کشد. دس ثغیبسی اص هْاسد ؽشکتسّیؼ کشدٍ ّ ثبال آهذٍ، اؽب
ّ دالیل اًتخبة خْد سا  کشدًذٌٌذگبى خْد ثَ ایي ًکبت اؽبسٍ هیک

ًتخبة عشذ دادًذ. ُوچٌیي اص خولَ دالیلی کَ هٌدش ثَ اتْضیر هی

ْعظ اکثش ؽشکت کٌٌذگبى ت ؽوبسٍ دّ دس فبکتْس"عبصهبًذُی ؽذٍ ثْدى"

ٌُگی ایي خغْط ثب ُن ّ تْاى ثَ خغْط هسکن ػوْدی ّ ُوبگشدیذ، هی

فشم اؽبسٍ ًوْد. ایي ًکبت ًیض اص  ّاس ایي خغْط دس پیکشٍزشکت سیتن

 ُب اؽبسٍ ؽذٍ اعت.کٌٌذگبى ثَ آىخولَ هْاسدی ثْدًذ کَ تْعظ ؽشکت 
آى کَ هغبلؼَ سّی چِبس عشذ ثشتش فْست پزیشفت، عشازی ًِبیی پظ اص 

ثش هجٌبی افالػبت تسلیل یبفتَ، ؽکل گشفت. ثب تْخَ ثَ ایي کَ دّ 

اًذ، لزا خْد اختقبؿ دادٍ عشذ ؽوبسٍ یک ّ دّ ثیؾتشیي آساء سا ثَ

عشذ  ُب، اعتفبدٍ ؽذ ّ ثب تلفیك آىذّ عشذُبی هتوبیض کٌٌذُّیژگی

ُبی ثشتش ُش دّ عشذ سا تب زذ هوکي هذ کَ ّیژگیخذیذی ثَ ّخْد آ

 داساعت.
خِت اعویٌبى اص ًتیدَ کبس، عشذ ًِبیی هدذدًا هْسد هغبلؼَ لشاس 

ًفش گشدؽگش اًدبم ؽذ. دس ایي هغبلؼَ  52گشفت. ایي هغبلؼَ سّی ُش 

ًظشعٌدی ثَ ػول آهذ. کلیَ افشاد  فشم هْصٍ اص تقْیش عشذ ًِبیی

اص عشذ ًِبیی اثشاص سضبیت کبهل ًوْدًذ ّ ؽشکت کٌٌذٍ دس ًظشعٌدی 

 .ثَ عْس کلی ثبصخْسدی کَ اص ایي ًظش عٌدی زبفل ؽذ کبهالً هثجت ثْد

 زیگیوتیجً
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ُبی گشا ّ لضّم اعتفبدٍ اص سّػثب تْخَ ثَ اُویت عشازی ازغبط

-ٌِذعی کبًغی ثَ ػٌْاى یکی اص سّػعبصهبى یبفتَ دس ػقش زبضش، سّػ ه
ازغبط گشا، دس ایي هغبلؼَ)عشازی فشم هْصٍ ُبی کبسآهذ دس عشازی 

( ثَ کبس گشفتَ ؽذٍ اعت. هدتوغ تْسیغتی تفشیسی پبسک کُْغتبى یبعْج

کَ هغبلؼَ سّی چِبس عشذ ثشتش فْست پزیشفت، عشازی ًِبیی پظ اص آى

خبیی کَ دّ عشذ ثش هجٌبی اعالػبت تسلیل یبفتَ ؽکل گشفت. اص آى

-َ خْد اختقبؿ دادٍ ثْدًذ، ّیژگیثسا  ثیؾتشیي آساء یک ّ دّ ؽوبسٍ

ُب گشدیذٍ تشی ایي دّ عشذ ًغجت ثَ عبیش عشذُبیی کَ هٌدش ثَ ثش

عشذ خذیذی ثَ ّخْد  ُباعتفبدٍ لشاس گشفت ّ ثب تلفیك آىثْد، هْسد 

ُبی ثشتش ُش دّ عشذ سا تب زذ هوکي داؽت. خِت زقْل آهذ کَ ّیژگی

دذدًا هْسد هغبلؼَ لشاس اعویٌبى اص ًتبیح ثَ دعت آهذٍ، عشذ ًِبیی ه

گشفت. کلیَ افشاد ؽشکت کٌٌذٍ دس ًظشعٌدی اص عشذ ًِبیی فشم هْصٍ 

کَ گشدؽگشاى  ل ًوْدًذ. ایي اهش ًؾبًگش آى اعتاثشاص سضبیت کبه

تشتیت  تْاًغتٌذ ثَ خْثی ثب فشم هْصٍ استجبط ثشلشاس کٌٌذ. ثَ ایي

ػٌْاى سّؽی تْاًذ ثَ یدَ گشفت کَ سّػ هٌِذعی کبًغی هیتْاى ًتهی

ُبی عشازی بط ثیي ازغبعبت گشدؽگشاى ّ ّیژگیهٌبعت خِت ایدبد استج

فشم هؼوبسی ثَ کبس گشفتَ ؽْد. اص دیگش ًتبیدی کَ اص ایي هغبلؼَ 

تْاى ثَ ًمؼ هؤثش کلوبت دس ثیبى ازغبعبت گشدؽگشاى ّ ثَ دعت آهذ هی

ی شذ ّ ًیبصُبی ازغبعُذایت عشاذ اؽبسٍ ًوْد، کَ ثبػث ُوبٌُگی ع

 ؽْد.گشدؽگشاى هی
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