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وًع مقالٍ :پضيَؾی

ؽىاعایی مًاوغ ي تغُیلکىىذٌَای اجتماػی -فزَىگی ي اقتصادی مؾارکت مزدمی
در احذاث ي تُزٌتزداری اس کاوالَای آتیاری تا اعتفادٌ اس تحلیل میذان ویزي (مًرد
مطالؼٍ ؽُزعتان يیظ)
سیىة وًريسی ،1مؼصًمٍ فزيساوی ،*2عؼیذ محمذسادٌ
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(دسيبىت98/12/03 :؛ پزيشؽ)99/05/09 :

چکیذٌ
ٝـبسّت٧بي ٝشدٝي ٜ٨ٝتشي٣ ٠ػي ٦ٚثشاي ٤ٝىَيت ثش١ب٧٦ٝبي اٍتلبدي  ٣ارتٞبفي ت٤ػق ٦ث٣٦يظ ٥اػتيبد ٥ث٨ي ٦٢اص ٢ٝبثـ آة دس ٤١احي
س٣ػتبيي ث٦حؼبة ٝيآيذ .ثب ؿ٢بخت ف٤اٝ ٘ٝؤحش ثش ٝـبسّت س٣ػتبييب ٟدس حيؼ  ٣ت٤ػق٢ٝ ٦بثـ آة ّـ٤س ٝ ٣يضا ٟتأحيش آ٧ٟب ٝيت٤اٟ
ثش١ب٦ٝسيضي ٧ب  ٣اٍذاٝبت الص ٛسا ر٨ت ٝـبسّت ٧شچ ٦ثيـتش ٝشد ٛدس حيؼ  ٣احيبء آة دس آي٢ذ ٥ك٤ست داد ٤ٝ ٣ا١ـ ٝـبسّت سا ١يض تقذي٘
٤ٞ١د .اص اي٠س ،٣پظ٧٣ؾ حبضش ثب ٧ذه ؿ٢بػبيي ٤ٝا١ـ  ٣تؼ٨يّ٘٢٢ذ٧٥بي ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي  ٣اٍتلبدي ٝؤحش ثش ٝـبسّت ٝشدٝي دس
احذاث  ٣ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي دس ٢ٝغَ٣ ٦يغ ثب اػتيبد ٥اص س٣ؽ پيٞبيؾ ا١زب ٛؿذ .تٞب ٛث٨ش٥ثشداسا ٟؿجْ ٦آثيبسي ٣يغ
ث٦ف٤٢ا ٟربٝق ٦آٝبسي دس ١ؾش ٕشىت ٦ؿذ١ذ  ٣ث ٦س٣ؽ ٕ٦١٤ٞ١يشي تلبدىي ػبد٦١٤ٞ١ ،٥اي ث ٦حز١ 217 ٜيش اص ٝيب ٟآ٧ٟب ا١تخبة ؿذ .اثضاس
رٞـآ٣سي داد٧٥ب پشػـ٢ب ٦ٝث٤د ّ ٦پغ اص تأييذ س٣ايي  ٣پبيبيي آ ،ٟدس ثي ٠افضبي  ٦١٤ٞ١ت٤صيـ ؿذ .ثشاي تحٚي٘ داد٧٥ب اص س٣ؽ تحٚي٘
ٝيذا١ ٟيش ٣ثب ّ١ ِٞشٛاىضاس٧بي  Pathmakerver 5.5 ٣ SPSSver 20اػتيبد ٥ؿذ١ .تبيذ ١ـب ٟداد ّٝ ٦ـبسّت ّبسثشا ٟدس ٝشح٦ٚ
تلٞيٕٜيشي ثؼيبس ضقيو ،دس ٝشح ٦ٚارشا ٝت٤ػظ  ٣دس ٝشح ٦ٚث٨ش٥ثشداسي  ٣اسصيبثي ثبال ث٤د١ .تبيذ تحٚي٘ ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ٣ ٥
ثبصداس١ذٝ ٥شتجظ ثب ف٤ا ٘ٝارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي  ٣اٍتلبدي ١ـب ٟداد ّ ٦دس ٤ٝ ٦ٞ٧اسد ،ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٥ثيـتش اص ثشآي٢ذ اٝتيبص
١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥اػت؛ يق٢ي تٞبي٘ ث ٦حيؼ ٣ضقيت ٤ٝر٤د  ٣فذ ٛتنييش دس ثي ٠ث٨ش٥ثشداسا٢ٝ ٟغَ١ ٦ؼجت ث ٦تٞبي٘ ث ٦ايزبد تنييش
ثيـتش ٤ٍ ٣يتش اػت .ػشا١زب ،ٛپغ اص ؿ٢بػبيي ٍ٤ٝقيت٧بي ٝؼأ٦ٙداس  ٣ػ ٜ٨آ٧ٟب ،ث٢ٝ٦ؾ٤س دػتيبثي ث ٦يِ ٣ضقيت ٝغ٤ٚةتش ،ثقضي اص
سا ٥ح٘٧ب ثشاي تضقيو ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٣ ٥يب تـذيذ ١يش٧٣بي تؼ٨يٖٚش يب ٧ش د ٣پيـ٨٢بد ؿذ.

ياصٌَای کلیذی :ؿجْ ٦آثيبسي  ٣صْ٧ـي٤ٝ ،ا١ـ ٝـبسّت ،تؼ٨يّ٘٢٢ذ٧٥بي ٝـبسّت ،تحٚي٘ ٝيذا١ ٟيش.٣
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دا١ؾ آ٤ٝختّ ٦بسؿ٢بػي اسؿذ ت٤ػق ٦س٣ػتبييٕ ،ش ٥٣تش٣يذ  ٣آ٤ٝصؽ ّـب٣صسي دا١ـٖب ٥فّ ٛ٤ٚـب٣سصي ٢ٝ ٣بثـ عجيقي خ٤صػتبٝ ،ٟالحب١ي ،ا٤٧اص.
دا١ـيبس ٕش ٥٣تش٣يذ  ٣آ٤ٝصؽ ّـب٣صسي دا١ـٖب ٥فّ ٛ٤ٚـب٣سصي ٢ٝ ٣بثـ عجيقي خ٤صػتبٝ ،ٟالحب١ي ،ايشا.ٟ
اػتبديبس ٕش ٥٣تش٣يذ  ٣آ٤ٝصؽ ّـب٣صسي دا١ـٖب ٥فّ ٛ٤ٚـب٣سصي ٢ٝ ٣بثـ عجيقي خ٤صػتبٝ ،ٟالحب١ي ،ايشا.ٟ

* ٤١يؼ٢ذٝ ٥ؼئ ،ٗ٤پؼت اْٙتش١٣يِm.forouzani@asnrukh.ac.ir :
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شناسايی موانع و تسهیلکنندههاي اجتماعی -فرهنگی و اقتصادي مشارکت مردمی…
مقذمٍ
ثب ف ٜٚث ٦اي ٦ْ٢ايشا ٟرضء ّـ٤س٧بي ٣اٍـ ؿذ ٥دس ٢ٝغَ ٦خـِ ١ ٣ي ٦ٞخـِ ر٨ب ٟاػتّٞ ،ج٤د آة ٤ٞ٧اس ٥فبٚٝي ث٤د٦ّ ٥
ىشاي٢ذ ت٤ػقّ ٦ـب٣سصي دس َ١بط ٝختٚو اي ٠ػشصٝي ٠سا ثب ٝحذ٣ديت ٤ٝار ٦ػبخت ٦اػت .ثب ٣ر٤د آٝ ٦ْ١ب ِٙتٞبٝي ٢ٝبثـ
آة٧ب دس ايشا ،ٟدٙ٣ت ٝحؼ٤ة ٝيؿ٤د ،اٝب اص ٕزؿت ٦تبّ ٟ٤٢ثحج ٝذيشيت ٢ٝبثـ آة دس ٍبٙت ػبختبس٧بي ٝتٞشّض  ٣ثقضبً
ميشٝتٞشّض ٤ٝسد ت٤ر ٦ث٤د ٥اػتٙ .يْ٤ٝ ٠ار ٦٨ثب اىضايؾ رٞقيت  ٣احش آ ٟثش ٕؼتشؽ ّـب٣سصي آثي ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ثش٣ص تنييشات
اٍٚيٞي (ىبسك اص ثحج ف ٣ ٘ٚف٤ا ٘ٝعجيقي  ٣ا١ؼب١ي ايزبدّ٢٢ذ ٥آ ٦ّ )ٟفٞذتبً ثشاي ايشا ،ٟد٣س٧٥بي خـْؼبٙي ثٞ٧ ٦شا ٥داؿت٦
اػت٤ٝ ،رت ؿذ ٦ّ ٥ثيؾ اص يِ دٝ ٦٧جبحج ٝشتجظ ثب ٝذاخالت ػبصٝبٟيبىت٦تش ثشاي ث٨ج٤د ٝذيشيت ٢ٝبثـ آة  ٣ا١تَبٗ اي٠
ٝذيشيت ثّ ٦ـب٣سصا ٦ّ ٟث٨ش٥ثشداسا ٟاكٚي ٢ٝبثـ آة دس ّـ٤س ٧ؼت٢ذٝ ،غشح ؿ٤د .دس اثتذاي اي ٠ىشاي٢ذٝ ،ب٢١ذ ٧ش عشح ٣
ثش١ب ٦ٝديٖش ،ت٤ػق ٦ىيضيْي ػيؼت٧ٜبي آثيبسي ٤ٝسد ت٤رٍ ٦شاس ٕشىت؛ ث٦١٤ٕ٦اي ّ ٦اػبػبً فٚٞيبت آثيبسي ثشاي ثؼيبسي اص
َ١بط ّـ٤س دس ٍبٙت ؿجْ٧٦بي آثيبسي  ٣صْ٧ـي ث٦ف٤٢اٝ ٟز٤ٞف ٦تأػيؼبت اص ٝح٘ تأٝي ٠آة تب ٝح٘ ٝلشه (ٝي٢بيي ٣
ْٞ٧بسا ،)1384 ،ٟپيؾثي٢ي ،عشاحي  ٣ارشايي ؿذ .اي ٠ؿجْ٧٦ب ثب ٧ذه تأٝي ٠آة دايّ ٣ ٜبىي ١ ٣يض ،خبسد ٤ٞ١د ٟآة اضبىي
 ٣صائذ اص ٝضاسؿ ّـب٣سصيّ ،ب٧ؾ تٚيبت آثي ث ٦پبيي٠تشي ٠حذ ،سىـ ؿ٤سي  ٣تَ٤يت ثبىت خبُ٧ب  ٣اىضايؾ سا١ذٝب ٟتٙ٤يذ
ٝحل٤الت صسافي دس ػبٗ٧بي ثقذ عشاحي  ٣احذاث ؿذ١ذ (ا١لبسي .)1382 ،دس پي ت٤ر ٦كشه ث ٦ت٤ػق ٦ىيضيْي اي ٠ؿجْ٧٦ب
ّ ٦حبك٘ تزبسة ديٖش ّـ٤س٧بي ر٨ب١ ٟيض ث٤د ٥اػت  ٣ثش٣ص ٝـْالت دس ث٨ش٥ثشداسي ٨ٖ١ ٣ذاسي اص ؿجْ٧٦ب ،پغ اص چ٢ذي
ت٤ر٧٦ب ث ٦ػٞت ٤ٝض٤ؿ ٝذيشيت اي ٠ؿجْ٧٦ب ثب ٝـبسّت ّـب٣سصا ٟرٚت ؿذ (ؿب٧ش٣دي  ٣چيزسي .)1386 ،دس ٣اٍـ ،اص يْي
د ٣دٕ ٦٧زؿتٝ ٦ـخق ؿذ ّ ٦ث٨ش٥ثشداسي اص ٢ٝبثـ آة اص عشيٌ ؿجْ٧٦بي آثيبسي  ٣صْ٧ـي دس دساصٝذت ،ػبصٝب٧ٟبي
ٝتلذي ا٤ٝس آة سا ثب ٝـْ٘ ثبس ػٖ٢ي٧ ٠ضي٧٦٢بي ث٨ش٥ثشداسي ٦ٖ١ ٣داسي اص ؿجْ٧٦ب ٤ٝار ٦خ٤ا٧ذ ٤ٞ١د؛ صيشا ّـب٣سصا ٟدس
خ٤د تق٨ذي ١ؼجت ث ٦چيضي ّٝ ٦تق ٌٚث ٦آ١ب١ ٟج٤د ٥احؼبع ٞ١يّ٢٢ذ (اٝي٢ي  ٣خيبعي .)1385 ،ثب س٣اد ثحج ٝذيشيت
ّبسآٝذتش ؿجْ٧٦بي آثيبسي دس ػغح ر٨ب ٟثب ٝـبسّت ّبسثشا ٟيب ث٨ش٥ثشداسا ،ٟثشاي ٝخبٗ دس ثش١ب٧٦ٝبي ت٤ػق ٦اٍتلبدي ثبِ١
ر٨ب١ي تحت ف٤٢اٝ" ٟذيشيت آثيبسي ٝـبسّتي (١( ")PIMزيي ،)1378 ،دس ايشا١ ٟيضٝ ،ـبسّت٧بي ٝشدٝي ٜ٨ٝتشي٣ ٠ػي٦ٚ
ثشاي تحٌَ ثخـيذ ٟث ٦ػيبػت٧بي ى ً٤ث٦حؼبة آٝذ١ذ (ػش٣ػتب١ي ْٞ٧ ٣بسا .)1391 ،ٟچشاّ ٦ىشم ثش اي ٠ث٤د ّ٦
ّـب٣سصا ٟث٦ف٤٢اٝ ٟـتشّي ٠اكٚي آة آثيبسي داساي اٖ١يض٤ٍ ٥يتشي ثشاي ٝذيشيت ٝؤحشتش آة ٝيثبؿ٢ذ١ .تبيذ ثشخي ٝغبٙقبت
١يض ١ـب ٟداد ّ ٦ث١ ٦ؾش ٝيسػذ ٧يچ ػبصٝب ٟدٙ٣تي ١ت٤ا١ذ ث ٦آ ٟػغح اص اٙتضاّ ٛبسي  ٣سا١ذٝبٝ ٟلشه آة ّّ ٦ـب٣سصا ٟاص خ٤د
١ـبٝ ٟيد٢٧ذ ،ثشػذ (اثشا٧يٞيب٨١ ٣ ٟتب١ي ث َ٘١ ٦اص اخ٤ت ْٞ٧ ٣بسا1392 ،ٟ؛ ػش٣ػتب١ي ْٞ٧ ٣بسا .)1391 ،ٟچشاّ ٦ث٨شٕ٥يشي اص
ٝـبسّت ّـب٣سصا ٟدس عشح٧بي ٝختٚو ضّ ٠ٞب٧ؾ ٧ضي٧٦٢بي دٙ٣ت ،ثبفج اىضايؾ حغ ٝبْٙيت ٝ ٣ؼئٙ٤يت دس ثي ٠آ١ب ٟدس
ساثغ ٦ثب عشح٧ب  ٣دس ٨١بيت حشّت ث ٦ػٞت اػتيبد ٥ث٨يٝ ٣ ٦٢غ٤ٚة اص ٢ٝبثـ آة ّـب٣سصي ٝيؿ٤دٞ٧ .چ٢ي ،٠اىضايؾ ٝـبسّت
ر٤اٝـ ٝحٚي ،ؿب١غ ثشخ٤سد پبيذاس ثب ٢ٝبثـ عجيقي اص ر٢ٝ ٦ٚٞبثـ آة سا اىضايؾ ٝيد٧ذ .اص اي٠س ٣ثؼيبس ت٤كي ٦ؿذ ٥اػت ّ٦
ّـب٣سصا ٟيب ث٨ش٥ثشداسا ٟدس ّٚيٝ ٦شاح٘ عشاحي ،ػبخت  ٣ث٨ش٥ثشداسي دس رشيب ٟس١٣ذ ا٤ٝس ٍشاس ٕشىت١ ٣ ٦ؾشات آ١ب٤ٝ ٟسد ت٤رٍ ٦شاس
ٕيشد تب عشح٧بي ارشا ؿذ ٥ثب اٍجبٗ ٍ ٣جٝ ٗ٤ؼئٙ٤يت ّب ٘ٝآ١ب٤ٝ ٟارٕ ٦شدد (ٝحٞذي يٖبْٞ٧ ٣ ٦١بسا1391 ،ٟ؛ ١لشآثبدي  ٣حيبتي،
1393؛  .)Bogati, 1996ثب اي ٠حبٗ ،ثب ٣ر٤د اٞ٧يت َ١ ٣ـي ّٝ ٦ذيشيت ٝـبسّتي آثيبسي ٝيت٤ا١ذ دس ٝلشه ث٨ي ٣ ٦٢پبيذاس ٢ٝبثـ
آة اييب ّ٢ذ ،ت٤ر ٦صيبدي ث ٦آ١ ٟـذ ٥اػت .دس ١تيز ٦فْٚٞشد ؿجْ٧٦بي آثيبسي اص ١ؾش ّبسايي ،ثؼيبس ّٞتش اص ٝيضا ٟپيؾثي٢ي ؿذ٥
دس ثش١ب٦ٝسيضي٧ب ٝ ٣غبٙقبت ت٤ري٨ي عشح٧ب ث٤د ٥اػت (١لشآثبدي  ٣حيبتي .)1393 ،ثب ت٤ر ٦ث ٦آ ٦ْ١ف٤ا ٘ٝىشا٣ا١ي دس ٝـبسّت
س٣ػتبييب ٟثشاي ٨ٖ١ذاسي  ٣ث٨ش٥ثشداسي اص ٢ٝبثـ آة ّـب٣سصي دخي٘ ٝيثبؿ٢ذ ،الص ٛاػت ثَ١ ٦ؾ  ٣تأحيش آ٧ٟب دس ساػتبي تحشيِ
ٝـبسّت ت٤رّ ٦بىي ٝجز ٗ٣ؿ٤دٝ .غبٙقبت ١ـب ٟداد ٥اػت ّ ٦ف٤ا ٘ٝاٍتلبدي (ٝيضا ٟاساضي صيش ّـت ،دسآٝذ  ٣تؼ٨يالت) ،ف٤ا٘ٝ
ارتٞبفي (استجبط ّـب٣سصا ٟثب ٝش٣ربّ ،ٟبسؿ٢بػب ٣ ٟػبيش ّـب٣سصا ،ٟپي٤ػتٖي ارتٞبفي) (١لشآثبدي  ٣حيبتي ،)1393 ،ف٤ا٘ٝ
ىشٖ٢٧ي (عجَ١ ،٦ظاد ،ػيؼت ٜىشٖ٢٧ي ٤ٝاىٌ يب ٝخبٙو ٞ٧يبسي) ( ،)Ghosh et al., 2008ف٤ا ٘ٝسىتبسي  ٣س٣اٟؿ٢بختي (إٓب٧ي،
فالٍٖ١ ،٦شؽ٢ّ ،تشٗ سىتبسي دسُ ؿذ ،)Tohidyanfar & Rezaei Moghaddam, 2015( ٥ثش ٝيضا ٣ ٟػغح ٝـبسّت ث٨ش٥ثشداسا ٟدس
ث٨ش٥ثشداسي ٨ٖ١ ٣ذاسي اص ؿجْ٧٦بي آثيبسي تأحيشٕزاس١ذ .ثب اي ٠حبٜٗ٨ٝ ،تشيٝ ٠ب١ـ ارشاي س٧يبىت٧بي ٝـبسّتي ،ىَذا ٟپزيشؽ آ٧ٟب
ت٤ػظ ربٝق ٦اػت ّٝ ٦ق٤ٞالً ٢ٝزش ث ٦ايزبد تضبد٧بيي دس دس ٟ٣ر٤اٝـ ٝحٚي  ٣يب ٝبثي ٠ر٤اٝـ ٝحٚي  ٣ثيش١٣ي٧ب ٝيؿ٤د .اص اي٠س،٣
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دسُ فٞيٌ ػبصّ٣بس٧بيي ّ ٦ثبفج ٝيؿ٤د ٝشد ٛحبٝي اي ٠ىقبٙيت٧ب ؿذ ٥يب ث١ ٦ح٤ي دس َٝبث٘ آ٧ٟب َٝبٝ٣ت ّ٢٢ذ ،اص اٞ٧يت صيبدي
ثشخ٤سداس اػت (ػش٣ػتب١ي ْٞ٧ ٣بسا .)1391 ،ٟثشاي دػتيبثي ث ٦اي ٠دسُ فٞيٌ١ ،يبص ث ٦ثشسػي  ٣ؿ٢بػبيي ٤ٝا١ـ يب پيؾثش١ذ٧٥بي
ٝـبسّت ٝشدٝي دس ثؼتش٧بي ٝختٚو ارتٞبفي ،اٍتلبدي  ٣حتي ىشٖ٢٧ي ٝيثبؿذ .دس ايٝ ٠غبٙق ،٦ؿجْ ٦آثيبسي ٣يغ ّ ٦اص ر٦ٚٞ
٣احذ٧بي فٞشا١ي ؿجْ ٦آثيبسي ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص ٝيثبؿذ ،ثشاي ا١زب ٛثشسػي٧بي ٤ٝسد ١ؾش ا١تخبة ؿذٝ .غبٙقبت  ٣عشاحي ؿجْ٦
آثيبسي ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص عي ػبٗ٧بي  64اٙي  72ت٤ػظ ؿشّت ٢٨ٝذػيٝ ٠ـب٣س ٨ٝبة ٍذع ّ٣ ٦ؽيي١ ٦ؾبست ثش ارشاي آ ٟسا ١يض
ثش ف٨ذ ٥داؿت ،٦ك٤ست ٕشىت ٦اػت .فٚٞيبت ارشايي آ ٟدس ػبٗ  72اص ٢ٝغَ٣ ٦يغ ؿش٣ؿ  ٣دس ػبٗ  90دس ٢ٝغَ ٦اث٤ىبض٘ خبت٦ٞ
يبىت ٦اػت .اي ٠دس حبٙي اػت ّ ٦دس ث ٠ٞ٨ػبٗ  1377اي٣ ٠احذ فٞشا١ي ث ٦ث٨ش٥ثشداسي سػيذ ٥اػت (پبيٖب ٥اعالؿسػب١ي ؿشّت
ث٨ش٥ثشداسي اص ؿجْ٧٦بي آثيبسي  ٣صْ٧ـي ّبس ٟ٣ثضسٓ .)1396 ،ثب ٣ر٤د آ ٦ْ١ثيؾ اص د ٣د ٦٧اص صٝب ٟث٨ش٥ثشداسي ؿجْ ٦آثيبسي ٣يغ
ٝيٕزسد ،دس ّ٢بس ٝـبسّت٧بي ثشخي اص ث٨ش٥ثشداسا ٟدس ٢ٝبعٌ  ٣س٣ػتب٧بيي ّ ٦تحت پ٤ؿؾ اي ٠ؿجْ٧ ٦ؼت٢ذ٤٢٧ ،ص ثؼيبسي اص
ّٞج٤د٧ب ّّٜ ٣بسي٧ب دس ثشخي ٢ٝبعٌ تحت پ٤ؿؾ ؿجْ ٦آثيبسي ٣يغ ٣ر٤د داسد .ثش اػبع ٝـب٧ذات ك٤ست ٕشىت ٦اص ٢ٝغَ٣ ٦
ٝلبحج٧٦بيي ّ ٦ثب ّبسّ٢ب ٟؿجْ ٦آثيبسي ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص  ٣ث٨ش٥ثشداسا ٟؿجْ ٦آثيبسي ٣يغ ا١زب ٛؿذٝ ،ـخق ؿذ ّ ٦ثؼيبسي اص
ايٝ ٠ـْالت سيـ ٦دس فذ ٛحض٤س ٝ ٣ـبسّت ث٨ش٥ثشداسا ٟدس تٞبٝ ٛشاح٘ حيؼ ،ث٨ش٥ثشداسي  ٣ت٤ػق ٦ؿجْ ٦آثيبسي ٣يغ داسد .ثش
ٞ٧ي ٠اػبعٝ ،غبٙق ٦حبضش ث ٦ثشسػي  ٣ؿ٢بػبيي ٤ٝا١ـ  ٣تؼ٨يّ٘٢٢ذ٧٥بي ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي  ٣اٍتلبدي ٝـبسّت ٝشدٝي دس
احذاث  ٣ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي دس اي٢ٝ ٠غَ ٦پشداخت ٦اػت .ثب ف ٜٚث ٦اي ٦ْ٢پظ٧٣ـٖشا ٟحيغ٧٦بي ف ٛ٤ٚػيبػي،
اٍتلبددا١بٝ ٣ ٟذيشا ٟارشاييٝ ،ـبسّت سا دس چ٨بس ٝشح ٦ٚتلٞيٕٜيشي ،ارشا ،ث٨ش٥ثشداسي  ٣اسصيبثي (مبٙجبً خيٚي ّٞتش اص ديٖش اثقبد سخ
ٝيد٧ذ) ثشاي ٧ش پش٣ط ٥ضش٣سي ٝيدا٢١ذ ( ،)Cohen & Aphoff, 1980; Bagdi & Kurothe, 2015ثشسػي ٤ٝا١ـ  ٣ف٤ا ٘ٝپيؾثش١ذ٥
دس ٧ش يِ اص ايٝ ٠شاح٘ ضش٣سي ٝيٞ١بيذ؛ ث٢بثشاي ،٠ػؤاٗ اكٚي اي ٠پظ٧٣ؾ آ ٟاػت ّ ٦چ ٦ف٤اٚٝي ثش ٝـبسّت٧بي ٝشدٝي دس ارشا
 ٣ث٨ش٥ثشداسي اص عشح ؿجْ ٦آثيبسي ٣يغ ٝؤحش١ذ  ٣اص اي ٠دػت ٦ف٤اّ ،٘ٝذا ٛتؼشيـّ٢٢ذ ٣ ٥چ ٦ف٤اٚٝي ثبصداس١ذٝ ٣ ٥ب١ـ ٝيثبؿ٢ذ؟
ثذي ٠تشتيت ض ٠ٞؿ٢بػبيي  ٣ثشسػي ف٤ا ٘ٝتؼ٨يّ٘٢٢ذ٤ٝ ٣ ٥ا١ـ آٝ ،ٟيت٤ا ٟساْ٧بس٧بي احتٞبٙي سا اساي٤ٞ١ ٦د١ .تبيذ ٝشتجظ ثب
ثشسػي ٝغبٙقبت ٝشث٤ط ث ٦تؼ٨يّ٘٢٢ذ٧٥ب ٤ٝ ٣ا١ـ ٝـبسّت دس رذ 1 ٗ٣اساي ٦ؿذ ٥اػت.
جذيل  -1وتایج مزتثط تا تغُیلکىىذٌَا ي مًاوغ مؾارکت تُزٌتزداران
مىثغ

ػامل
ٝشارق ٦ػبيش ّـب٣سصا ٟث ٦ث٨ش٥ثشداس ،ثبصديذ اص ٝضاسؿ ٞ١بيـيٝ ،الٍبت ثب ٝش٣ربّ ٣ ٟبسؿ٢بػب،ٟ
دػتشػي ث ٦افتجبسات  ٣تؼ٨يالت ،تحليالتٝ ،يضا ٟآة دس دػتشعَٝ ،ذاس اساضي صيش ّـت،
إٓب٧ي اص ٝضايب ٝ ٣قبيت ٝـبسّت ،ػبثَ ٦اختاله ثب ر٨بد ّـب٣سصي ،سضبيت٢ٞذي ؿنٚي
ت٤ر ٦ثٝ ٦ـبسّت ٝشد ٛدس ٝشاح٘ ٍج٘  ٣حي ٠ارشا ،اعالؿسػب١ي ّبىي

تغُیلکىىذٌ

ٜ٧صٝب١ي ٝغبٙقبت ارتٞبفي ٝ ٣ـبسّت ٝشدٝي ثب ٝغبٙقبت ؿجْ ٦ىشفي آثيبسي  ٣صْ٧ـي،
افٞبٗ ١ؾشات ٝـ٤ستي  ٣اكالحي ث٨ش٥ثشداسا ٟدس خل٤ف ربٞ١بيي ؿجْ ،٦ا٤ٖٙي ّـت ،ؿي٥٤
آثيبسيٝ ،ؼيش فج٤س ٧٦ٙ٤ٙبّ ،ب١بٗ٧ب ،صْ٧ؾ٧ب ٝ ٣ح٘ آثٖيش٧بٝ ،شص ٝضاسؿ  ٣تشّيت ٕش٧٥٣بي
ٜ٧آة دس تلٞيٕٜيشي٧بي ى٢ي ٝ ٣ذيشيتي ،تشّيت ػيبػت٧بي ّبسىشٝب ١ ٣ؾب ٛػ٢تي دس
ٝـبسّت ٝبٙي  ٣چٖٖ١٤ي ايزبد تـْ٘٧بي آةثشا ٟدس چبسچ٤ة ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠شسات ٝ ٣ذيشيت
ث٨ش٥ثشداسي ٨ٖ١ ٣ذاسي اص تأػيؼبت
ػشٝبي ٦ارتٞبفي ،تٞبع حض٤سي ،رٚؼبت فٝ٤ٞيٝ ،يضا ٟثشٍشاسي تٞبع٧بي تش٣يزي اص ػ٤ي
ث٨ش٥ثشداسا ٟثب ٢ٝبثـ اعالفبتي ّ ٣ب١بٗ٧بي استجبعي؛ ؿشّت ث٨ش٥ثشداسا ٟدس ّالع٧بي
آ٤ٝصؿي -تش٣يزي دس صٝيٝ ٦٢ذيشيت ٝـبسّتي آة
دػت٤ساٙق٧٘ٞبي ؿيبه  ٣س٣ؽ٧بي فٚٞيبتي ا١قغبهپزيش ،تقشيو ثش١ب٧٦ٝبي ٝـخق ثشاي
ث٤در ٣ ٦ارشا ،اٖ١يض٤ٍ ٥ي دس ثيّ ٠بسّ٢ب ٟپش٣ط٥
پبيٕ٦زاسي ػيبػت ٧بي رذيذ دس ٝذيشت آة  ٣خبُ ،اعٞي٢ب ٟاص پي٤ػتٖي ٞ٧ ٣بٖ٢٧ي ثي٠
ثخؾ٧ب ٢ّ ٣ـٖش٧بي ٝختٚو٣ ،ر٤د ػبختبس٧بي ٝذيشيتي ميشٝتٞشّض ٝ ٣حٚي  ٣پبيٕ٦زاسي
س٧جشي ٍ٤ي ٝحٚي
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١لشآثبدي  ٣حيبتي1393 ،
ؿيجب١ي ّ ٣بؽٞي1392 ،

ىالح سػتٖبس ْٞ٧ ٣بسا1390 ،ٟ

٤١سيپ٤س ٤١ ٣سي1391 ،؛ ١زيي ٣
ْٞ٧بسا1393 ،ٟ؛
Duram & Brown, 1999
Bogati, 1996

Knüppe & Meissner, 2016

شناسايی موانع و تسهیلکنندههاي اجتماعی -فرهنگی و اقتصادي مشارکت مردمی…
ادامٍ جذيل 1
ػامل

مىثغ

ثيت٤ر٨ي ٝؼئ٤ال ،ٟفذٝ ٛـ٤ست ثب ٝشدَ١ ،ٛق ٍ٤ا١ي ٣ ٠ثذٍٙ٤ي ٝؼئ٤الٟ
ىَددذاٝ ٟغبٙقددبت اٍتلددبدي  ٣ارتٞددبفي ت٤ػددظ ٢٨ٝذػددي عددشح١ ،بٝـددخق ثدد٤د٣ ٟضددقيت
ث٨ش٥ثشداسي ٨ٖ١ ٣ذاسي عشح ،فذ ٛيْپبسچٖي  ٣ا١ؼزب ٛدػتٖب٧٥بي دٙ٣تدي ١ؼدجت ثد٤ٝ ٦ضد٤ؿ،
فذ ٛإٓب٧ي صاسفي١ ٠ؼجت ث ٦ا٧ذاه دٙ٣ت دس عشح٧ب ،ثيافتٞبدي ٝشد١ ٛؼجت ث ٦اداسات دٙ٣تي
١بّبٝي تش٣يذ دس ا١تَبٗ ى٢ب٣سي ،ىَذا ٟتؼ٨يالت افتجبسي ّبىي٧ ،ضي٧٦٢بي ثبال ،ضقو آ٤ٝصؽ ٣
فذ ٛاعالؿسػب١ي ّبىي
ّٞج٤د دسآٝذ س٣ػتبييبٝ ،ٟـْالت اٍتلبدي آةثشا١ ،ٟبت٤ا١ي ّـب٣سصا ٟثشاي تأٝي ٠ث٤درّ ٦بىي
١ ٣شخ پبيي ٠رٞـآ٣سي ث٤در ٦ثشاي ث٨ش٥ثشداسي ٨ٖ١ ٣ذاسي اص ؿدجْ ٦ثد ٦فٚدت ٝـدْالت ى٢دي،
٨١بدي  ٣ميش ى٢ي٧ ،ضيٝ ٦٢بٙي ٝـبسّت ،ثبال ث٤د٧ ٟضي ٦٢ػشٝبيٕ٦زاسي

مالٝشضبيي ْٞ٧ ٣بسا1392 ،ٟ

فذٞ٧ ٛبٖ٢٧ي ْٞ٧ ٣بسي الص ٛثيٝ ٠تٙ٤يب ٟآة  ٣صٝي٠

مًاوغ ي تاسداروذٌَا

١ج٤د حٞبيت٧بي ٝبٙي٧ ،ضي٧٦٢بي ٝبٙي ىشا٣ا ٟثذ٢ٝ ٟ٣بثـ ٝبٙي ٝـخق١ ،ج٤د ٝـ٧ً٤بي ّدبىي
٢ٝ ٣بػت ثشاي ث٨ش٥ثشداس ٦ّ ٟثبيذ َ١ؾ اكٚي سا ا١زب ٛد٢٧ذ.
تزشث٢ٝ ٦يي ٍجٚي دس ٝـبسّت ،فذ ٛافتٞبد ّبىي ث ٦خ٤د س٣ػتبييب ٟدس ا١زدب ٛعدشح٧دب  ٣فدذٛ
اػتيبد ٥اص ؽشىيت٧بي ٝحٚي
ؿي٧٥٤بي ١بدسػت اػتحلبٗ آة ،فذٞ٧ ٛبٖ٢٧ي ثب تـْ٘٧بي ٕش٧٣ي ،فذ ٛافتٞبد ث ٦عشح٧بي
دػتٖب٧٥بي ارشايي ،اٙ٣ي ،٦ىَذا١ ٟيش٧٣بي ٝتخلق ،ديشثبصد ٥ث٤د ٟعشح٧ب  ٣فذ ٛدخبٙت دادٟ
ٝشد ٛدس ٝشحٝ ٦ٚغبٙقبت  ٣عشاحي
ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠شسات دػت٣پبٕيش ،ىَذا ٟتقشيو دسػت ٝ ٣ـخق اص ٝؼئٙ٤يت٧بي ا١تَبٗ يبىتد ٦ثد٦
ّـب٣سصا ،ٟا١تَبٗ ٝؼئٙ٤يت٧ب ث ٦ث٨ش٥ثشداسا ٟثذ ٟ٣اختيبسات ّبىيٍ ،د٤ا١ي ٠ضدقيو ثدشاي ا١زدبٛ
ٝؼئٙ٤يت٧ب

ػش٣ػتب١ي ْٞ٧ ٣بسا1391 ،ٟ

ؿيجب١ي ّ ٣بؽٞي1392 ،
ٝحٞذييٖبْٞ٧ ٣ ٦١بسا١ 1391 ،ٟزيي
 ٣ؿيش٣ا١يب1385 ،ٟ؛ خ٤ؿبة ٞ١ ٣بصي،
1385؛ Hafied & Gany, 2007
پش٣يْٞ٧ ٣ ٠بسا1390 ،ٟ؛ پش٧يضٕبسي،
1378
سضبيي ْٞ٧ ٣بساٟ؛ 1391
يقَ٤ثي1387 ،

خ٤ؿبة ٞ١ ٣بصي1385 ،

يقَ٤ثي1387 ،؛ خ٤ؿبة ٞ١ ٣بصي،
1385؛ ػيواٙذي٢ي1376 ،

فذ ٛت٤رّ ٦بىي ث ٦آ٤ٝصؽ  ٣تش٣يذ ،ػبصٝب٧ٟبي دٙ٣تي  ٣ػبصٝب٧ٟبي ٝحٚدي ،ثديافتَدبدي ثد٦
ٝـبسّت ٝشد ٛس٣ػتبيي اص ػ٤ي دػتٖب٧٥بي دٙ٣تي

١زيي  ٣ؿيش٣ا١يب1385 ،ٟ؛ عبٙت ٣
ْٞ٧بسا1391 ،ٟ

ت٤صيـ ١ب٢ٝبػت اْٝب١بت ٢ٝ ٣بثـ ،ػبصّ٣بس ١بدسػدت١ ،بّدبىي ثد٤د ٣ ٟفدذ ٛت٤صيدـ دٍيدٌ آة دس
ػشاػش ؿجْ٦

ػيواٙذي٢ي1376 ،؛ ١زيي ٣
ؿيش٣ا١يب1385 ،ٟ؛ مالٝشضبيي ٣
ْٞ٧بسا1392 ،ٟ؛ Ozmen, 2014

٣يظٕي ٧بي ىشدي  ٣حشى٦اي ٝب٢١ذ تحليالت ،تزشثٝ ،٦يضاٝ ٟبْٙيت اساضي ،فذٝ ٛبْٙيت صٝدي٠
 ٣حٌآث ،٦ىشدٕشاييٝ ،ؼئٙ٤يت ٕشيضي ،ضقو استجبط ٝشد١ ٛؼجت ثٞ٧ ٦ذيٖش ،ىَذا ٟآي٢ذٖ١٥شي
 ٣صٝي٧٦٢بي ىشٖ٢٧ي  ٣ارتٞبفي -اٍتلبدي ضقيو ،اختالىبت ٝحٚي ١بؿي اص چبٙؾ٧بي ٍٝ٤ي
ت٤صيـ ١بفبدال ٦١آة ،فذ ٛتح٤ي٘ ثٍ٤ٝ٦دـ آة١ ،بسضدبيتي اص پيٞبْ١دبسا ٟايؼدتٖب ،٥ىبكد ٦ٚاساضدي
ّـب٣سصي تب دسيچَٝ ٦ؼ ٜآة ،ىشػ٤دٕي ؿجْ٧٦بي آثيبسي ،فذ١ ٛؾشخد٤ا٧ي اص ّـدب٣سصا ،ٟثد٦
ىش٣ؽ ١شىتٝ ٠حل٤الت ّـب٣سصي

خ٤ؿبة ٞ١ ٣بصي1385 ،؛ ؿبيب٣ ٟ
ْٞ٧بسا1390 ،ٟ؛ Gany, & Hafied
2007
Etaati, 2001

ٝش٣س پظ٧٣ؾ٧بي ٝشتجظ ،چ٢ذ ْ١ت ٦سا آؿْبس ٝيػبصد ،ا ٗ٣اي ،٦ْ٢اف ٜپظ٧٣ؾ٧بي ا١زبٕ ٛشىت ٦دس صٝيٝ ٦٢ـبسّت  ٣فٞذتبً دس صٝي٦٢
عشح٧بي آثي دس ّـب٣سصي ،ث٣ ٦اّب٣ي ٤ٝا١ـ ٝؤحش ثش ٝـبسّت ٝشد ٛپشداخت٦ا١ذ  ٣دس ساثغ ٦ثب تؼ٨يّ٘٢٢ذ٧٥بي ٝؤحش ثش ٝـبسّت
ّـب٣سصا ،ٟپظ٧٣ؾ ّٞتشي ك٤ست ٕشىت ٦اػت؛ د ٛ٣اي ،٦ْ٢فٞذٝ ٥غبٙقبت ثب دس ١ؾش ٕشىتٝ ٠شاح٘ ٝـبسّت٤ٝ ،ا١ـ  ٣ثقضبً
پيؾثش١ذ٧٥بي ٝـبسّت سا دس ٝشاح٘ ٍج٘  ٣حي ٠ارشا ثشسػي ٤ٞ١د٥ا١ذ ٝ ٣شاح٘ ث٨ش٥ثشداسي اص پش٣ط٧٥ب  ٣اسصيبثي پغ اص آ٤ٝ ٟسد
ت٤رٍ ٦شاس ٖ١شىت٦ا١ذ .ػ ،ٛ٤ثشخي ٝغبٙقبت دس ػغح ّال ٟث ٦ثحج ٝـبسّت  ٣ف٤ا ٘ٝاحشٕزاس ثش آ ٟپشداخت٦ا١ذ  ٣ثشخي دس ػغ٤ح
ىشدي  ٣دس ػغح ٝضسف ٦اي٤ٝ ٠ض٤ؿ سا ثشسػي ّشد٥ا١ذ .چ٨بس ،ٛتشّيجي اص ف٤ا ٘ٝىشدي ،ارتٞبفي ،ىشٖ٢٧ي  ٣اٍتلبدي دس تحٚي٘
٤ٝا١ـ  ٣تؼ٨يّ٘٢٢ذ٧٥بي ٝـبسّت ٤ٝسد ت٤رٍ ٦شاس ٕشىت٦ا١ذ ّ١ ٦تيزٝ ٦غبٙقبت فٞذتبً ،ثش ف٤ا١ ٘ٝش ٛارتٞبفي  ٣س٣ا١ي ث٦ف٤٢ا٤ٝ ٟا١ـ
يب تؼ٨يّ٘٢٢ذٝ ٥ـبسّت دس ثي ٠ث٨ش٥ثشداسا ٟپش٣ط٧٥بي ت٤ػق ٦س٣ػتبيي تأّيذ داس١ذ؛ ث٦١٤ٕ٦اي ّ ٦ف٤ا ٘ٝاستجبعبت ثي ٠ىشدي (ٝيبٟ
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ث٨ش٥ثشداسا ٟثب يْذيٖش  ٣ثي ٠ث٨ش٥ثشداساٝ ٣ ٟش٣ربّ ٣ ٟبسؿ٢بػب ٣ )ٟثي ٠ػبصٝب١ي ف٤اٞ٨ٝ ٘ٝي ث٤د٥ا١ذ ّ١ ٦ج٤د  ٣ضقو آ٧ٟب ث٦ف٤٢اٟ
٤ٝا١ـ ٝـبسّت ٣ ٣ر٤د آ٧ٟب ث٦ف٤٢ا ٟتؼ٨يّ٘٢٢ذ٧٥بي ٝـبسّت ثيب ٟؿذ٥ا١ذ .ثش ٞ٧ي ٠اػبع ،چبسچ٤ة ١ؾشي اي ٠پظ٧٣ؾ ،ثش
ٝج٢بي ٝذٗ تقذي٘ ؿذ ٣ ٠٧٤ّ ٥آپ٤٨ه ( )Cohen & Aphoff, 1980عشاحي ؿذ؛ ٞ٧چ٢ي ٠تالؽ ؿذ ّ ٦عيو ٣ػيقي اص ف٤ا٘ٝ
ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي  ٣اٍتلبدي دس ٧ش يِ اص ايٝ ٠شاح٘  ٜ٧ث٦ف٤٢ا ٟتؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥پيؾثش١ذ ٜ٧ ٣ ٥ث٦ف٤٢ا٤ٝ ٟا١ـ  ٣ثبصداس١ذ٤ٝ ٥سد
ثشسػي ٍشاس ٕيش١ذ (ٖ١بس .)1 ٥اص ١ؾش ّ ٣ ٠٧٤آپ٤٨ه (ٝ ،)Cohen & Aphoff, 1980ـبسّت دس تلٞيٕٜيشيٝ ،ـبسّت ٝشد ٛدس اداس٥
ا٤ٝس ٝحٚي خ٤د ثب داؿت ٠اختيبس تلٞيٕٜيشي اػت .اختيبس تلٞيٕٜيشي دس ا٤ٝس ٝحٚي ٞ١يت٤ا١ذ ٝزضا اص اختيبسات ٝبٙي ثشاي ىشاٜ٧
آ٣سد ٟاْٝب ٟارشايي ػيبػت٧ب  ٣تلٞيٞبت ثبؿذٝ .ـبسّت دس ارشاي عشح٧ب ،ثٝ ٦ق٢بي آ ٟاػت ّ ٦ثش١ب٦ٝسيضاٝ ٟيت٤ا٢١ذ اص ٝـبسّت
ٝشد ٛث٦ك٤ست ٝبٙي ،يذي ،ىْشي ،عشاحي ٝ ٣ذيشيتي  ٣ثشخي ديٖش  ٜ٧دس ٨ٖ١ذاسي پش٣ط ِّٞ ٥ثٖيش١ذٝ .ـبسّت دس ث٨ش٥ثشداسي ١يض
ثٝ ٦ق٢بي ت٤ػق ٦فبدال٢ٝ ٦١بىـ عشح٧بي ت٤ػق ٦س٣ػتبيي ارشا ؿذ ٥ثب ٝـبسّت  ٦ٞ٧رب١ج ٦س٣ػتبييب ٟاػت .دس ٞ٧ي ٠ساػتب ،ساثغ٦
ٝتَبثٚي ثي ٠ت٤صيـ ٢ٝيقت  ٣اٖ١يضٝ ٥ـبسّت ثيـتش ٣ر٤د داسد .دس ٞ٧ي ٠ساثغ ،٦تأّيذ ثش آ ٟاػت ّ ٦تب حذ اْٝب٢ٝ ٟبىـ ١بؿي اص
پش٣ط ٥فٞشا١ي ثشاي ف ٛ٤ٞس٣ػتب ثبؿذٖٝ ،ش ايٕ ٦ْ٢ش ٥٣خبكي ثب پش٣ط ٥خبكي ٝغشح ثبؿ٢ذ٨١ .بيتبً ٝـبسّت دس اسصيبثي ثٝ ٦ق٢بي
سػب١ذ ٟاعالفبت ت٤ػظ اىشاد ػغ٤ح پبيي ٠ثٝ ٦ذيش پش٣ط ٥اػت تب َ١ق پش٣ط٧٥ب ثشعشه ٕشدد .ايٝ ٠شح ٦ٚؿب ٘ٝثبصٖ١شي ،رٞـآ٣سي ٣
پيٖيشي اعالفبت ٝشث٤ط ث ٦پش٣ط٧٥ب ،ا٧ذاه ،ؿشايظ  ٣ىقبٙيت٧بي تْٞيٚي ثشاي ٤ٝىَيت پش٣ط٧٥ب ٝيؿ٤د .دس چبسچ٤ة ١ؾشي پظ٧٣ؾ،
ٝـبسّت دس تلٞيٕٜيشي  ٣ارشا رضء ٣س٣دي پش٣ط٧٥بي ت٤ػق ٦س٣ػتبيي ٧ؼت٢ذ ،دس حبٙي ّٝ ٦ـبسّت ٝشد ٛدس ث٨ش٥ثشداسي اص ٢ٝبىـ
 ٣اسصيبثي ىقبٙيت٧بي ت٤ػق ،٦خش٣ري اي ٠پش٣ط٧٥ب ٝحؼ٤ة ٝيؿ١٤ذ.

ٝيضاٝ ٟـبسّت

ارشا

تلٞيٕٜيشي

اسصيبثي

ث٨ش٥ثشداسي

صٝيٝ ٦٢ـبسّت

ٝحيظ

ٝـخل ٦پش٣ط٥

ف٤ا ٘ٝاٍتلبدي

پيچيذٕي تْ٤ٙ٤٢طي

اٙضاٝبت ٢ٝبثـ

پ٤ؿؾ اداسي

دػتشػي اداسي

ا١قغبهپزيشي ثش١ب٦ٝ
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وگارٌ  -1چارچًب وظزی پضيَؼ

احتٞبٗ ؿْؼت

ف٤ا ٘ٝارتٞبفي  ٣ىشٖ٢٧ي

احشات عشاحي

ٍبثٚيت٧ب

ف٤ا ٘ٝىيضيْي  ٣عجيقي

احشات ٣س٣د

احشات رب١جي

شناسايی موانع و تسهیلکنندههاي اجتماعی -فرهنگی و اقتصادي مشارکت مردمی…
ريػ پضيَؼ
پظ٧٣ؾ حبضش ثب اػتيبد ٥اص س٣ؽ پيٞبيؾ ث٢ٝ٦ؾ٤س ؿ٢بػبيي ٤ٝا١ـ  ٣تؼ٨يّ٘٢٢ذ٧٥بي ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي  ٣اٍتلبدي ٝؤحش ثش
ٝـبسّت ٝشدٝي دس احذاث  ٣ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي ؿجْ ٦آثيبسي ٣يغ ،ثش ٝج٢بي تحٚي٘ ٝيذا١ ٟيشForce Field ( ٣
 )Analysisا١زب ٛؿذ .دس ثشسػي س٣ؽ٧بي ٢ٝبػت ثشاي تحٌَ ا٧ذاه اي ٠پظ٧٣ؾ ،عجٌ ٝغبٙقبت ا١زب ٛؿذKhanya, 2001; ( ٥
ٝ )Kumar, 2001; Mak & Change, 2019ـخق ؿذ ّ ٦س٣ؽ تحٚي٘ ٝيذا١ ٟيش ،٣س٣ؽ ٢ٝبػجي ثشاي دػتيبثي ث ٦اي ٠ا٧ذاه
ٝيثبؿذ .اي ٠س٣ؽ ت٤ػظ ّشت ٤ٙي ٠ت٤ػق ٦يبىت ّ ٦دس آ ٟسيـ ٣ ٦ف ٘ٚيِ ٝؼأ ٦ٙيب ٤ٝض٤ؿ  ٣استجبط ثي ٠آ٧ٟب ث٦خ٤ثي
ٝـخق ٝيؿ٤د  ٣ث٦تجـ آ ٟسا٥ح٘٧ب ،تقيي ٣ ٠چبسچ٤ثي ثشاي تذ٣ي ٠اػتشاتظي٧بي ٢ٝبػت ر٨ت تحٌَ ا٧ذاه اسائٝ ٦يؿ٤د
()Rietbergen & Narayan, 1998؛ اي ٠س٣ؽ دس ٣اٍـ ،يِ تْ٢يِ ٝذيشيتي ثشاي تـخيق  ٣تزضي ٣ ٦تحٚي٘ ١يش٧٣بيي اػت
ّ ٦ثش ٣ضقيت ٝؼأ ٦ٙتأحيش ٝيٕزاس١ذ .ث ٦اي ٠ك٤ست ّ٣ ٦ص٧ ٟش ١يش ،٣ثب ت٤ر ٦ث ٦اٝتيبصي ّ ٦پبػخٖ٤يب ٟث ٦آ٧ٟب داد٥ا١ذ،
تقييٝ ٠يؿ٤د  ٣دس ادا١ ٦ٝيش٧٣بيي ّ١ ٦يبص ثيـتشي ث ٦تَ٤يت داس١ذ  ٣آ٧ٟبيي ّ١ ٦يبص ث ٦تضقيو داس١ذ ،دٍيَبً ٝـخق ٝيؿ١٤ذ
تب ث ٦ثش١ب٦ٝاي دس ساػتبي تنييش ٝخجت دػت يبىت (. )Kumar, 2001تل٤س ٤ٙي ٠اي ٠اػت ّ ٦دس ٧ش ٍ٤ٝقيتي د١ ٣يش٣ي ثبصداس١ذ٥
 ٣تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥ثش ٧ش تنييشي ّ ٠ْٞٝ ٦اػت سخ د٧ذ ،تأحيش ٝيٕزاس١ذ  ٣ث ٦يِ دٕشٕ١٤ي دػت ٝيص٢١ذ ٙ ٣حؾ٦اي تٍ٤و
ٞ١يّ٢٢ذ (ٖ١بس٤ٝ .)2 ٥اص ،٦١صٝب١ي ثشٍشاس ٝيؿ٤د ّٝ ٦ز٤ٞؿ ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذٝ ٥ؼب٣ي ؿ١٤ذ؛ ث٢بثشاي ٠ثبيذ ثب
تضقيو ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٣ ٥يب تـذيذ ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥يب ٧ش د ٣ف ،٘ٞث٣ ٦ضقيت ٝغ٤ٚة سػيذ (فبٝشيْٞ٧ ٣ ٟ٤بسا،ٟ
.)1390

وگارٌ  -2ومًدار تحلیل میذان ویزي ()Khanya, 2001

ربٝق ٦آٝبسي پظ٧٣ؾ ؿب ٘ٝتٞب ٛث٨ش٥ثشداسا٣ ٟاحذ فٞشا١ي ٣يغ ٝيثبؿذ ّ ٦ثش عجٌ آٝبس ثذػت آٝذ ٥اص ؿجْ ٦آثيبسي ٣
صْ٧ـي ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص ،تقذاد ١ 500يش ث٤د ٣ ٥اساضي ّـب٣سصي آ٧ٟب دس ثخؾ ٣يغ  ٣ؿؾ س٣ػتبي تٚج ،٦ٝ٤اٛاٙنشيت،
اٛاٙجالثي٘ ،س٣ثيخٙ٤ٝ ،٦ح ٣ ٦ؿزيشات ٣اٍـ ؿذ ٥اػت (ٝذيشيت ؿجْ ٦ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اصٝ ،1396 ،لبحج ٦حض٤سي ثب ٝذيش
ؿجْ ٦ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص) .حز ٦١٤ٞ١ ٜثب اػتيبد ٥اص رذّ ٗ٣شرؼي ٤ٝ ٣سٕب١ 217 ،ٟيش تقيي ٠ؿذ ّ ٦ث ٦س٣ؽ تلبدىي ػبد٥
افضبي  ٦١٤ٞ١ا١تخبة ؿذ١ذ .ثشاي رٞـآ٣سي داد٧٥بي ٤ٝسد ١يبص ،اص اثضاس٧بي پشػـ٢بٝ ٣ ٦ٝلبحج ٦ثب ث٨ش٥ثشداساّ ٣ ٟبسّ٢بٟ
ؿجْ ٦ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص دس ٢ٝغَ٤ٝ ٦سد ثشسػي ١ ٣يض ٝـب٧ذات ىشدي اػتيبدٕ ٥شديذ .پشػـ٢ب ٦ٝدس ٍبٙت ػؤاالت ثبص  ٣ثؼت ٦اص
چ٨بس ثخؾ تـْي٘ ؿذ ّ ٦فجبستا١ذ اص :ثخؾ ا٣ ،ٗ٣يظٕي٧بي ىشدي پبػخٖ٤يبٟ؛ ثخؾ د ،ٛ٣ػغح ٝـبسّت ث٨ش٥ثشداسا ٟدس
احذاث  ٣ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي؛ ثخؾ ػ ٣ ٛ٤چ٨بس ٛث ٦تشتيت ديذٕب ٥پبػخٖ٤يب ٟدس ٤ٝسد ف٤ا ٘ٝتؼ٨يّ٘٢٢ذ٥
ٝـبسّت دس ػ ٦صٝي ٦٢اٍتلبدي (استجبعبت ٍ ٣بثٚيت٧ب) ،ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي (پ٤ؿؾ اداسي ،دػتشػي اداسي ،تزشث،٦
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ا١قغبهپزيشي  ٣ت٤ا٢ٞ١ذػبصي)  ٣عجيقي -ىيضيْي (ى٤سيت) ١ ٣يض ٤ٝا١ـ ٝـبسّت دس ػ ٦صٝي ٦٢اٍتلبدي (پيچيذٕي اٍتلبدي
تْ٤ٙ٤٢طي  ٣اٙضاٝبت ٢ٝبثـ) ،ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي (پيچيذٕي ى٢ي تْ٤ٙ٤٢طي ،تزشث٢ٝ ٦يي ،احتٞبٗ ؿْؼت ،فذ ٛت٤ا٢ٞ١ذػبصي) ٣
عجيقي -ىيضيْي (ف٤ا ٘ٝعجيقي  ٣ىيضيْي) .الص ٛث ٦رّش اػت ّ ٦اي ٠عجَ٦ث٢ذي ٝتنيش٧ب ثش اػبع ٝذٗ ّ ٣ ٠٧٤آپ٤٨ه
( )Cohen & Aphoff, 1980ك٤ست ٕشىت ٦اػت (رذٝ .)2 ٗ٣تنيش ٣اثؼت ٦پظ٧٣ؾٝ ،يضاٝ ٟـبسّت ٝشدٝي دس احذاث ٣
ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي دس چ٨بس ػغح تلٞيٕٜيشي ،ارشا ،ث٨ش٥ثشداسي  ٣اسصيبثي ٝيثبؿذ؛ ػبيش ٝتنيش٧بي ٤ٝسد ػ٢زؾ
(ؿبٝ ٘ٝتنيش٧بي ىشدي  ٣حشى٦اي ،ف٤ا ٘ٝتؼ٨يّ٘٢٢ذ٤ٝ ٣ ٥ا١ـ ٝـبسّت) ١يض ث٦ف٤٢اٝ ٟتنيش٧بي ٝؼتَ٘ تحَيٌ دس ١ؾش
ٕشىت ٦ؿذ١ذ (رذ.)2 ٗ٣
جذيل  -2متغیزَای پضيَؼ ي وحًٌ عىجؼ آنَا

٣يظٕي٧بي

ػ( ٠ػبٗ) ،تقذاد اىشاد خب٤١اس (١يش)ٝ ،يضا ٟتحليالت (ػبٗ) ،ػبثَ ٦دس ىقبٙيت٧بي ّـدب٣سصي (ػدبٗ) ،عدٗ٤
ٝذت اٍبٝت دس س٣ػتب (ػبٗ)ٝ ،يضا ٟتَشيجي دسآٝذ ػبٙيب( ٦١تٝ٤ب ،)ٟؿن٘ اكٚي٤١ ،ؿ ٝبْٙيدت اساضديٝ ،يدضاٟ
اساضي آثي (ْ٧تبس)ٝ ،يضا ٟاساضي ديْ٧( ٜتبس)ٝ ،ؼبحت اساضي تحت پ٤ؿؾ ؿجْْ٧( ٦تبس) ،ىبك ٦ٚاساضدي تدب
ّب١بٗ (ٝتش)ٍ٤ٝ ،قيت اساضي آثي٢ٝ ،جـ آة ميش اص آة ّب١بٗ ر٨ت آثيبسي اساضيٝ ،يضا ٟآةث٨ب (تٝ٤ب)ٟ

ف٤ا ٘ٝثبصداس١ذٝ ٥ـبسّت

ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي

اٍتلبدي

ىيضيْي

عجيقي-

مغتقل

ف٤ا ٘ٝتؼ٨ي٘ ّ٢٢ذٝ ٥ـبسّت

ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي

اٍتلبدي

ىشدي ٣

١بٝ ٛتنيش
حشى٦اي

٤١ؿ ٝتنيش

تقشيو ٝتنيش

استجبعبت (٤ٕ 2ي)٦

ؿْ٘ ٕيشي استجبط ٝبٙي ثي ٠ث٨ش٥ثدشداساٝ ٣ ٟؼدئٙ٤ي٠
دس ٍبٙت حٞبيت٧دبي ٝدبٙي ،تخييدو دس ٧ضي٢د٧٦دبي
پشداختي اص ػ٤ي ث٨ش٥ثشداسا... ٣ ٟ

ٍبثٚيت٧ب (٤ٕ 6ي)٦

ّيييت ٢ٝبػت يب ريلالح ث٤د ٟپش٣ط٥

پ٤ؿؾ اداسي (٤ٕ 5ي)٦

حٞبيت ٧دبي اداسي اص پدش٣ط ٣ ٥ث٨دش٥ثدشداسا ٟاص ػد٤ي
ٝؼئٙ٤ي٠

دػتشػي اداسي (٤ٕ 3ي)٦

ٍذست دػتيبثي ث٨ش٥ثشداسا ٟثٝ ٦ؼئٙ٤يّ ٣ ٠بسٕضاساٟ

تزشث٤ٕ 2( ٦ي)٦

پيددش٣ي اص ّـددب٣سصا ٟثبتزشثدد٦تددش  ٣ث٨ددش ٥اص ٝضايددبي
پش٣ط٧٥بي ٍجٚي

ا١قغبهپزيشي (٤ٕ 5ي)٦

ايزبد ػدبصٕبسي ىْدشي  ٣سىتدبسي دس ث٨دش٥ثدشداسا ٟاص
عشيٌ ٣ػبي٘ استجبطرٞقي ،ثشٕضاسي د٣س٧٥ب ... ٣

ت٤ا٢ٞ١ذػبصي (٤ٕ 9ي)٦

ايزبد ٞ٧جؼتٖي ثي ٠اىشاد ،اىدضايؾ ؿد٢بخت اىدشاد اص
ٝذيشا ٟپش٣ط ،٥ايزبد كٞيٞيت  ٣كذاٍت ثدي ٠اىدشاد ٣
ّبسٕضاسا ،ٟث٨ج٤د ىشاي٢ذ تلٞيٕٜيشي ... ٣

ى٤سيت (٤ٕ 4ي)٦

اٍددذا ٛػددشيـ  ٣تضددٞي ٠ؿددشايظ ٤ٝردد٤د ر٨ددت
ث٨ش٥ثشداسي ثزب ٢ٝ ٣بػت اص اْٝب١بت  ٣تأػيؼبت پش٣ط٥

پيچيذٕي اٍتلبدي تْ٤ٙ٤٢طي (٤ٕ 7ي)٦

ت٢بػت ٧ضي٧٦٢بي پشداختي اص ػد٤ي ث٨دش٥ثدشداسا ٟثدب
ت٤اٝ ٟبٙي آ٧ٟب

اٙضاٝبت ٢ٝبثـ (٤ٕ 2ي)٦

ٝتق٨دذ ؿددذ ٟث٨ددش٥ثدشداسا ٟدس پشداخددت ٧ضي٢دد٧٦ددب ٣
٣إزاسي اساضي  ٣تأٝي ٠ثشخي ٢ٝبثـ

پيچيذٕي ى٢ي تْ٤ٙ٤٢طي (٤ٕ 8ي)٦

٣ر٤د ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠شسات دػت  ٣پبٕيش  ٣پيچيذ ٥ثد٤دٟ
س١٣ذ اداسي ،اسائد ٦يدب فدذ ٛاسائد ٦آٝد٤صؽ٧دبي الص٣ ٛ
داؿددت ٠تخلددق ّددبىي ر٨ددت اػددتيبد ٣ ٥تقٞيددش
تأػيؼبت

تزشث٤ٕ 6( ٦ي)٦
احتٞبٗ ؿْؼت (٤ٕ 5ي)٦
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تزبسة ٢ٝيي ٕزؿت ٦دس عشح٧بي ٝـبث ٣ ٦ثش١ب٧٦ٝب
سيؼِ دس ٤ٝىَيت يب ؿْؼت پش٣ط ٥ثد ٦دٙيد٘ ت٤صيدـ
١بفبدال١دد٢ٝ ٦ددبثـ اص ػدد٤ي ٝؼددئٙ٤ي ٣ ٠ت٤ردد ٦ثدد٦
ث٨ش٥ثشداسا ٟث٦ع٤س ١بفبدال٦١
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ادامٍ جذيل 2

ياتغتٍ

تلٞيٕٜيشي (٤ٕ 9ي)٦
آثيبسي

ٝيضاٝ ٟـبسّت دس احذاث

١بٝ ٛتنيش
 ٣ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي

٤١ؿ ٝتنيش

تقشيو ٝتنيش
اسائ١ ٦ؾشات  ٣ا١تخبة سا٥ح٘ اص ػ٤ي ث٨ش٥ثشداسا ٟثشاي ارشاي پش٣ط٥
ْٞ٧بسي دس ارشاي عشح ثدب حٞبيدت ٧دبي ٝدبٙي ،يدذي ،ىْدشي ،عشاحدي ٣
ٝذيشيت  ٣حتي ٨ٖ١ذاسي پش٣ط٥

ارشا (٤ٕ 5ي)٦

اػتيبد ٥اص ٢ٝبىـ ١بؿي اص پش٣ط ٥فٞشا١ي

ث٨ش٥ثشداسي (٤ٕ 5ي)٦

سػب١ذ ٟاعالفبت ت٤ػظ اىشاد ػغ٤ح پبيي ٠ثدٝ ٦دذيش پدش٣ط ٥ثدشاي ثشعدشه
ّشدَ١ ٟبيق پش٣ط٥

اسصيبثي (٤ٕ 10ي)٦

تٞب٤ٕ ٛي٧٦بي ٝتنيش٧بي ٝؼتَ٘ ثب اػتيبد ٥اص عيو ٙيْشت ؿب ٘ٝخيٚي ّ ،2; ّٜ ،1; ٜتب حذ٣دي ; ،3صيبد ; ٣ 4خيٚي صيبد;
 5اٝتيبص  ٣تٞب٤ٕ ٛي٧٦بي ٝتنيش ٣اثؼت ٦ثش اػبع عيو ٙيْشت ؿب ٘ٝثؼيبس ٝخبٙيٝ ،1; ٜخبٙي١ ،2; ٜؾشي ١ذاس٤ٝ ،3; ٛاىَ4; ٜ
 ٣ثؼيبس ٤ٝاىَ 5; ٜاٝتيبص ػ٢زيذ ٥ؿذ.
س٣ايي ؽب٧شي پشػـ٢ب ٦ٝثب اػتيبد ٥اص ١ؾش تقذادي اص افضبي ٧يأت فٞٚي ٕش ٥٣تش٣يذ  ٣آ٤ٝصؽ ّـب٣سصي دا١ـٖب ٥فٛ٤ٚ
ّـب٣سصي ٢ٝ ٣بثـ عجيقي خ٤صػتبٞ٧ ٣ ٟچ٢ي ٠تقذادي اص ّبسؿ٢بػب ٟؿجْ ٦آثيبسي  ٣صْ٧ـي ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص تأييذ ٕشديذ.
ثشاي ػ٢زؾ ٝيضا ٟپبيبيي ٕ٤ي٧٦بي عشح ؿذ ٣ ٥ا١زب ٛاكالحبت الص ،ٛآص ٟ٤ٝپيؾآ( ٔ٢٧پبي٤ٚت) دس خبسد اص  ٦١٤ٞ١اكٚي
ثشاي ١ 30يش ا١زب ٣ ٛآٙيبي ّش١٣جبخ ٝحبػج ٦ؿذ .ضشيت آٙيبي ّش١٣جبخ ارضاي ٝختٚو پشػـ٢ب ،٦ٝدس رذ 3 ٗ٣آٝذ ٥اػت .اي٠
١تبيذ ثش اػبع سد٥ث٢ذي ر٤سد ٝ ٣ب٤ٙسي (١ )George & Mallery, 2003 cited in: Matkar, 2012ـب ٟاص ٍبث٘ ٍج ٗ٤ث٤دٟ
پبيبيي پشػـ٢ب ٦ٝثشاي ا١زب ٛتحَيٌ اػت (رذ.)3 ٗ٣
جذيل  -3ضزیة آلفای کزيوثاخ محاعثٍ ؽذٌ تزای مقیاطَای مًرد تزرعی در پزعؾىامٍ
متغیزَا

تؼذاد گًیٍَا

ضزیة آلفای کزيوثاخ

ٝيضاٝ ٟـبسّت
تؼ٨يّ٘٢٢ذ٧٥ب
ثبصداس١ذ٧٥ب

29
39
43

0/93
0/82
0/71

پغ اص تْٞي٘ پشػـ٢ب٧٦ٝب ،داد٧٥بي ثذػت آٝذّ ٥ذٕزاسي ؿذ  ٣ثش ٝج٢بي س٣ؽ تحٚي٘ ٝيذا١ ٟيش ،٣ثب اػتيبد ٥اص
١شٛاىضاس٧بي  Pathmakerver 5.5 ٣ SPSSver 20ت٤كيو  ٣تحٚي٘ ؿذ١ذ .ثشاي ىشاي٢ذ تحٚي٘ ٝيذا١ ٟيشٝ ،٣شاح٘ صيش ّ ٦ت٤ػظ ٝشّض
اس٣پبيي ت٤ػق ٦ػيبػت٧بي ٝذيشيتي ( )European Center for Development Policy Managerial, 2004اػتيبد ٥ؿذ ٥اػت،
د١جبٗ ؿذ:
 .1تقييٝ ٠ـْ٘ يب ٣ضقيتي ّ ٦ف٤ا٤ٝ ٘ٝاىٌ تنييش (١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذٝ ٣ )٥خبٙو تنييش (١يش٧٣بي ثبصداس١ذ )٥ثش آٟ
تأحيشٕزاس١ذ؛ دس اي ٠پظ٧٣ؾ٣ ،ضقيت دس ثشٕيش١ذٝ ،٥ـبسّت ٝشد ٛدس ػبخت  ٣ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي ٝيثبؿذ.
 .2ى٨شػت ّشد١ ٟيش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ١ ٣ ٥يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٥دس َٝبث٘ يْذيٖش؛
 .3تحٚي٘ ٝيضا ٟاٞ٧يت ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ٥؛ ّ ٦ثش اػبع اٝتيبص داد ٥ؿذ ٥ث٧ ٦ش ١يش ٣ت٤ػظ پبػخٖ٤يب ٟاص
عشيٌ پشػـ٢ب ٦ٝحبك٘ ؿذ .ثشاي ٝحبػجٝ ٦يضا ٟتقبدٗ يب َ١غ ٦تقبدٗ اص ساثغ 1 ٦اػتيبد ٥ؿذ.
̅

(ساثغ)1 ٦
َ١ =Eqغ ٦تقبدٗ
̅ = ٝيبٖ١ي١ ٠يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ٥
̅ ; ٝيبٖ١ي١ ٠يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥
 = nتقذاد ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥يب ثبصداس١ذ٥
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∑

̅

∑
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 .4تجيي ٣ ٠ثحج دس ٤ٝسد سا٧٥بي تَ٤يت ١يش٧٣بي ٤ٝاىٌ  ٣تضقيو ١يش٧٣بي ٝخبٙو؛ دس اي ٠پظ٧٣ؾ ثشاي تقيي ٠ساْ٧بس٧بي
احشٕزاس ثش ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٣ ٥تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥اص ٝش٣س ٝغبٙقبت پيـيٞ٧ ٣ ٠چ٢يٝ ٠لبحج ٦ثب ّبسؿ٢بػب ٟؿجْ ٦ؿٞبٗ
ؿشً ا٤٧اص اػتيبد ٥ؿذ .ثذي٢ٝ ٠ؾ٤س ثب تقذاد ١ 5يش ّبسؿ٢بع ؿجْ ٦ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص ٝلبحج ٦ؿذ ٜ٧ ٣صٝبٝ ٟيضاٟ
ّ٢تشٗپزيشي  ٣تأحيشٕزاسي ٧ش ساْ٧بس ث٦ع٤س رذإب ٦١اص  5اٝتيبصد٧ي ؿذ .ػپغ دس ىشاي٢ذ تحٚي٘ داد٧٥ب ،ثشاي ػ٢زؾ
ٝيضاّ ٟبسايي ٧ش ساْ٧بس اص ساثغ 2 ٦اػتيبد ٥ؿذ.
(ساثغ)2 ٦

∑

Yi= Ci Ii

ّ ٦دس آ:ٟ
ٝ ;Eiيضاّ ٟبسايي ساْ٧بس
 ;Yiاحش اىضايـي ّ٢تشٗپزيشي  ٣تأحيشٕزاسي
ٝ ;Ciيضا٢ّ ٟتشٗپزيشي
ٝ ;Iiيضا ٟتأحيشٕزاسي
ثشاي ػ٢زؾ ٝيبٖ١ي ٠حب٤١ي ٦يب تنييشيبىت١ ٦يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ ٥ثقذ اص افٞبٗ ىشضي ساْ٧بس٧ب ،اص ساثغ 3 ٦اػتيبد٥
ؿذ.
̅

(ساثغ)3 ٦

̅

∑̅ =̅ +
∑̅ =̅ -

̅ = ٝيبٖ١ي ٠حب٤١ي ٦يب تنييشيبىت١ ٦يش٣ي تؼ٨يّ٘٢٢ذ٥
̅ = ٝيبٖ١ي ٠حب٤١ي ٦يب تنييشيبىت١ ٦يش٣ي ثبصداس١ذ٥
̅ = ٝيبٖ١ي ٠اٙ٣ي١ ٦يش٣ي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥يب ثبصداس١ذ٥
٧شّذا ٛاص ساْ٧بس٧بي اسائ ٦ؿذ ،٥ثش تقذادي اص ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ ٥تأحيشٕزاس ث٤د ٣ ٥اص اي ٠عشيٌ ثشاي ٤ٝاص٦١
١يش٧٣ب  ٣سػيذ ٟثَ١ ٦غ ٦تقبدٗ ،اص ؿذت ١يش٧٣بي ثبصداس١ذّ ٥بػت ٣ ٦دس َٝبث٘ ثش ؿذت ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذٝ ٥ياىضاي٢ذ .رّش
يِ ٝخبٗ ٝي ت٤ا١ذ ث ٦دسُ ث٨تش ٤ٝض٤ؿ ّ٢ّ ِٞذ :يْي اص ١يش٧٣بيي ّ ٦دس اي ٠پظ٧٣ؾ ٝب١ـ ٝـبسّت ٝشدٝ ٛيؿ٤د ،ثبال ث٤دٟ
٧ضي٧٦٢بي ػشٝبيٕ٦زاسي اٙ٣ي ٦ثب ٝيبٖ١ي 4/50 ٠اػت؛ ث٢بثشاي ٠ثبيذ ثب افٞبٗ ساْ٧بس٧بي ٢ٝبػت ،اص ؿذت اي١ ٠يشّ ٣بػت ٦ؿ٤د.
عجٌ ساْ٧بس٧بي ثذػت آٝذ ٥اص ٝلبحج ٦ثب ّب سؿ٢بػبٝ ٣ ٟش٣س ٝغبٙقبت پيـي ،٠د ٣ساْ٧بس صيش ٝيت٤ا٢١ذ ثشاي ّب٧ؾ ؿذت اي٠
١يش ٣تأحيشٕزاس ثبؿ٢ذ:
ٍ )1ؼظث٢ذي  ٣تخييو دس ٧ضي٧٦٢ب ثب ٝيضاّ ٟبسايي يب ٍذست احش  ) 2 ٣ 0/269داد٣ ٟا ٣ ٛافتجبسات ثب ٝيضاّ ٟبسايي يب ٍذست احش
0/086؛ ث٢بثشاي ،٠ثشاي ايٝ ٠خبٗ ث٦ك٤ست صيش فٝ ٘ٞيؿ٤د:
∑̅ =̅ -
̅
̅
((4/50 – ))0/269×4/50(+)0/086×4/50
̅

4/50 –1/59
̅
2/91
ثب افٞبٗ د ٣ساْ٧بس ٤ٝسد ١ؾشٝ ،يبٖ١ي ٠اي١ ٠يش ،٣اص  4/50ثّ 2/91 ٦ب٧ؾ ٝييبثذ  ٣اص ؿذت آّ ٟبػتٝ ٦يؿ٤د .دس ٣اٍـ اي ٠د ٣ساْ٧بس،
ثٝ ٦يضا ،1/59 ٟثبفج ربثزبيي فذد تقبدٗ ٝيؿ١٤ذ .ثشاي ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٜ٧ ٥ثٞ٧ ٦ي ٠ك٤ست فٝ ٘ٞيؿ٤د ثب اي ٠تيب٣ت ّ٦
ثشاي ثذػت آ٣سدَٝ ٟذاس ̅ ٝ ،يبٖ١ي١ ٠يش ٣ثب َٝبديش ̅ رٞـ ثؼتٝ ٦يؿ٤د .اي ٠ساْ٧بس٧ب ،اص ٝيبٖ١يٍ ٠ذست ١يش٧٣بي ٝخبٙو
ٝيّب٢٧ذ  ٣ثٍ ٦ذست ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذٝ ٥ياىضاي٢ذ.
وتایج ي تحج
ثيـتشي ٠تقذاد ث٨ش٥ثشداسا٢ٝ ٟغَ٤ٝ ٦سد ٝغبٙق 46/1( ٦دسكذ) ٝشث٤ط ث ٦سد ٥ػ٢ي  40-60ػبٗ ٝيثبؿ٢ذ .ثيؾ اص د ٣ػٛ٤
پبػخٖ٤يب ٟداساي خب٤١اد١ 4 ٥يش  ٣ثيـتش ٝيثبؿ٢ذٞ٧ .چ٢ي ٠اص ١ؾش ػغح تحليالت ،ثيـتش پبػخٖ٤يب 48/8( ٟدسكذ) داساي
تحليالت صيش ديپٝ ،ٜٚيثبؿ٢ذ .ؿن٘ اكٚي  82/6دسكذ پبػخٖ٤يبّ ٟـب٣سصي  ٣ثَي ٦ميش ّـب٣سصي ٝيثبؿذ ٞ٧ ٣چ٢ي ٠دسكذ ثباليي
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اص پبػخٖ٤يب 83/9( ٟدسكذ) ثيؾ اص  20ػبٗ دس س٣ػتب اٍبٝت داس١ذ٤١ .ؿ ٝبْٙيت  92/6دسكذ اص پبػخٖ٤يب ٟث٦ك٤ست ْٚٝي اػت ٣
ثَي ٦ث٦ك٤ست اربس٥اي س٣ي اساضي ىقبٙيت ّـب٣سصي ٝيّ٢٢ذ .حذ٣د يِ چ٨بس ٛاص ث٨ش٥ثشداسا ،ٟثيؾ اص ْ٧ 20تبس اص اساضيؿب ٟتحت
پ٤ؿؾ ؿجْ ٦آثيبسي ٍشاس داسد .اساضي ثيـتش ث٨ش٥ثشداساّٞ ،ٟتش اص ٝ 500تش ثب ّب١بٗ ىشفي آة ىبك ٦ٚداسد .حذ٣د  64دسكذ اص
ث٨ش٥ثشداسا ،ٟثشاي آثيبسي اساضي خ٤د ،ىَظ اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي ؿجْ ٦اػتيبدٝ ٥يّ٢٢ذ  ٣ثَي 35/9( ٦دسكذ) دس ّ٢بس اػتيبد ٥اص
ّب١بٗ٧بي آثيبسي ،ث ٦پٞپبط آة س٣دخبٝ ٦١زب٣س ر٨ت آثيبسي اساضي ١يض ٝيپشداص١ذ (رذ.)4 ٗ٣
دس ثشسػي ٣ضقيت ٝـبسّت ث٨ش٥ثشداسا ٟدس احذاث  ٣ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسيٝ ،ـخق ؿذ ّ ٦ثيـتشيٝ ٠ـبسّت ث٨ش٥ثشداساٟ
دس ٝشح ٦ٚاسصيبثي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي ( 82/6دسكذ) ث٤د ٥اػت .دس ٝشح ٦ٚث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي ( 76/20دسكذ)  ٣ارشا يب
احذاث ّب١بٗ٧بي آثيبسي ( 62/80دسكذ) ٝ ٜ٧ـبسّت س ٣ث ٦ثباليي داؿت٦ا١ذ؛ اٝب دس ٝشح ٦ٚتلٞيٕٜيشي ثشاي پش٣ط 33/60( ٥دسكذ)
ٝـبسّت اىشاد ثؼيبس ضقيو ث٤د ٥اػت (رذ .)5 ٗ٣ثش اػبع ٝلبحج٧٦بيي ّ ٦اص ث٨ش٥ثشداساّ ٣ ٟبسّ٢ب ٟؿجْ ٦ث ٦ف ٘ٞآٝذٝ ،ـبسّت
ث٨ش٥ثشداسا ٟدس اسصيبثي يب ث ٦فجبست ث٨تش ثبصخ٤سد ٝؼبئ٘ عشح ارشا ؿذ ،٥ثبال ث٤د ٥اػت.
جذيل  -4تًسیغ فزاياوی پاعخگًیان تزحغة يیضگیَای فزدی
متغیز
ػ( ٠ػبٗ)
عٝ ٗ٤ذت اٍبٝت دس س٣ػتب (ػبٗ)
ػبثَ ٦ىقبٙيت٧بي ّـب٣سصي (ػبٗ)
دسآٝذ ػبال ٦١ث٨ش٥ثشداساٝ( ٟيٚي ٟ٤تٝ٤ب)ٟ
ٝيضا ٟاساضي آثي (ْ٧تبس)
ٝيضا ٟاساضي ديْ٧( ٜتبس)
ٝيضا ٟاساضي تحت پ٤ؽ ّب١بٗ٧بي آثيبسي (ْ٧تبس)
ىبك ٦ٚاساضي تب ّب١بٗ ىشفي (ٝتش)
ٝيضا ٟآةث٨ب (٧ضاس تٝ٤ب)ٟ

میاوگیه

اوحزاف مؼیار

48/13
41/37
21/79
49/42
17/60
5/91
12/15
450/92
320/23

11/35
18/34
11/37
38/93
13/73
10/36
16/50
324/99
123/75

جذيل  -5تًصیف مزاحل مختلف مؾارکت در احذاث ي تُزٌتزداری اس کاوالَای آتیاری
گًیٍَا

میشان مؾارکت ()%

میاوگیه رتثٍای

اوحزاف مؼیار

33/60
62/80
76/20
82/60

1/68
3/14
3/81
4/13

0/68
0/70
0/77
0/72

ٝـبسّت دس ٝشح ٦ٚتلٞيٕٜيشي ثشاي پش٣ط٥
ٝـبسّت دس ٝشح ٦ٚارشاي پش٣ط٥
ٝـبسّت دس ٝشح ٦ٚث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي
ٝـبسّت دس ٝشح ٦ٚاسصيبثي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي

میاوگیه کل3/19 :

تحلیل ویزيَای تغُیلکىىذٌ ي تاسداروذٌ

ٖ١بس٣ ،3 ٥ضقيت ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ ٥اٍتلبدي ٝؤحش ثش ٝـبسّت ٝشد ٛدس احذاث  ٣ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي
آثيبسي سا ١ـبٝ ٟيد٧ذ .ثيـتشي ٠اٝتيبص ف٤ا ٘ٝتؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥اٍتلبدي ٝشث٤ط ث٤ٕ ٦ي" ٦اٖ١يض ٥اىشاد ثشاي ّب٧ؾ اتاله آة ٣
اىضايؾ ثبصد ٥آثيبسي" ثب ٞ١ش ٣ )4/13( ٥ثيـتشي ٠اٝتيبص ف٤ا ٘ٝثبصداس١ذ ٥اٍتلبدي ٝشث٤ط ث٤ٕ ٦ي"٦ثبال ث٤د٧ ٟضي٧٦٢بي
ػشٝبيٕ٦زاسي اٙ٣ي ٦ث٦خل٤ف ثشاي خشدٝ٥بْٙب "ٟثب ٞ١شٝ )4/50( ٥يثبؿذ .ث ٦فجبست ث٨تش ،پيْبٝ ٟشث٤ط ث ٦اي ٠د٤ٕ ٣ي ٦ّ ٦دس
ٖ١بس١ 3 ٥يض ثب ػتبسٝ ٥ـخق ؿذ ٥اػت١ ،ؼجت ث ٦ديٖش ٕ٤ي٧٦ب ثضسٓتش اػتَ١ .غ ٦تقبدٗ ثي ٠اي ٠دػت ٦اص ١يش٧٣بي
تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ 27/82 ،٥اػت ّ ٦عجٌ ساثغ 1 ٦ثذػت آٝذ ٥اػت؛ ث٢بثشاي ،٠ثشاي سػيذ ٟث ٦تقبدٗ ،ثبيذ ثشآي٢ذ اٝتيبص
١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذٞ٧ ٣ ٥چ٢ي ٠ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٧ ،٥ش د ٣ث 27/82 ٦ثشػذ  ٣يب حتي ٝيت٤ا١ذ ث١ ٦يـ ١يش٧٣بي
تؼ٨ي٘ ّ٢٢ذ( ٥ثشآي٢ذ اي١ ٠يش٧٣ب ثيـتش اص َٝذاس تقبدٗ ثبؿذ)  ٣ث ٦ضشس ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٥ثبؿذ (ثشآي٢ذ اي١ ٠يش٧٣ب ّٞتش اص
َٝذاس تقبدٗ ثبؿذ).
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ث٢بثشاي ٠ثشسػي تؼ٨يّ٘٢٢ذ٧٥بي ٝـبسّت ث٨ش٥ثشداسا١ ،ٟـبٝ ٟيد٧ذ ٍ٤يتشي ٠ف٢لشي ّ ٦اص ١ؾش اٍتلبدي ،ثبفج ٝـبسّت
ث٨ش٥ثشداسا ٟدس احذاث  ٣ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي ؿذ ٥اػت ،اٖ١يض٥اي اػت ّ ٦آ١ب ٟثشاي ّب٧ؾ اتاله آة  ٣اىضايؾ
ثبصد ٥آثيبسي داس١ذ؛ ٝـب٧ذات ٝ ٣لبحج٧٦بي تْٞيٚي ٖ٢٧ب ٛداد٥ثشداسي آؿْبس ػبخت ّ ٦اي ٠اٖ١يض ٥آ١ب ٟدس ساػتبي اىضايؾ
ثبصد ٥آثيبسي ،اىضايؾ تٙ٤يذات ّـب٣سصي  ٣اىضايؾ ٍيٞت صٝي ٠اػت  ٣ث٨ش٥ثشداس ثب اي ٠عشص تيْش ّ ٦دس ك٤ست ٝـبسّت ٣ي دس
ثش١ب٧٦ٝبي عشح ،ث ٦تٞب ٛايٝ ٠ضيت٧ب ٝيسػذٝ ،ـبسّت داؿت ٦اػت؛ اٝب دس َٝبث٘ ،حٞبيت٧بي ٝبٙي دٙ٣ت ّ ٦دس ثؼيبسي اص
ٝغبٙقبت١ ،ج٤د آ ٟث٦ف٤٢ا ٟيِ ٝب١ـ ثشاي ٝـبسّت اىشاد اػت ،دس ٢ٝغَ٤ٝ ٦سد ٝغبٙق ٦ػ ٜ٨ثؼيبس ّٞي دس ػ ً٤ث٨ش٥ثشداسا ٟث٦
ٝـبسّت داؿت ٦اػت؛ فال ٥٣ثش اي ،٠دس ثشسػي ٤ٝا١ـ ٝـبسّت ث٨ش٥ثشداساٝ ،ٟـخق ؿذ ّ ٦اص ر ٦ٚٞف٤ا ٘ٝاٍتلبدي ّ ٦ثبفج
تٞبي٘ ّ ٜث٨ش٥ثشداسا١ ٟؼجت ثٝ ٦ـبسّت دس عشح ؿذ ٥اػت ،ثبال ث٤د٧ ٟضي٧٦٢بي پشداختي اٙ٣ي ٣ ٦ارجبس دس پشداخت اي٠
٧ضي٧٦٢ب ٝيثبؿذ؛ ثشخي اص ث٨ش٥ثشداسا ٟث ٦دٙي٘ ١ذاؿتَ١ ٠ذيٖ٢ي حتي ٍذست پشداخت ثٍ٤ٝ٦ـ ٝجٚل ٤ٝسد ١يبص ثشاي فَذ ٍشاسداد
 ٣خشيذ آة سا ١ذاس١ذ  ٣يب اي ٦ْ٢اْٝب ٟتؼ٤ي ٦ثذ٧ي ّ ٦يْي اص ؿش٣ط الص ٛثشاي فَذ ٍشاسداد رذيذ اػت ،ثشايـب ٟىشاٜ٧
ٞ١يٕشدد .اي ٠دس حبٙي اػت ّ٧ ٦يچٕٝ ٦١٤ؼبفذ ٥يب تؼ٨يالت ثبْ١ي دس ٝشح ٦ٚث٨ش٥ثشداسي ٨ٖ١ ٣ذاسي ثشاي ح٘ ٝـْ٘
اٍتلبدي ث٨ش٥ثشداسا٣ ٟر٤د ١ذاسد .ثب ٣ر٤د تٞب ٛاي٤ٝ ٠ا١ـ ،عي ٝلبحج٧٦بي تْٞيٚي ،ث٨ش٥ثشداسا ٟثش اي ٠افتَبد ث٤د١ذ ّ ٦دس
ك٤ست ٝذيشيت دسػت ؿجْ ،٦اي ٠س٣ؽ آثيبسي ١ؼجت ث ٦س٣ؽ ٍجٚي يق٢ي پٞپبط ػ٢تي  ٣دػتي آة اص س٣دخب ٦١ث٦كشى٦تش  ٣پشثبصد٥تش
اػت.
D

C

A

B
اقتصادی

5
4/50

ویزيَای تغُیلکىىذٌ

ویزيَای تاسداروذٌ

5

ثبال ث٤د٧ ٟضي٧٦٢بي ػشٝبيٕ٦زاسي اٙ٣ي٦

حٞبيت٧بي ٝبٙي دٙ٣ت اص ٝشدٛ

1/54

١ب٢ٝبػت ث٤د٣ ٟضقيت اٍتلبدي خب٤١اد٥

ٍؼغي ّشد ٣ ٟتخييو دس ٧ضي٧٦٢بي
پشداختي ارجبسي

3/33

3/43

ٝحذ٣د ؿذ ٟدػتشػي ث ٦آة ّب١بٗ ١ؼجت ث٦
س٣ؽ ٍجٚي

اٖ١يض ٥اىشاد ثشاي ّب٧ؾ اتاله آة ٣
اىضايؾ ثبصد ٥آثيبسي

4/13

3/70

١بّبىي ث٤د ٟآة ت٤صيقي

اٖ١يض ٥اىشاد ثشاي اىضايؾ ٍيٞت اساضي

4/11

3/05

٧ضي٦٢ثش ث٤د ٟخشيذ آة ّب١بٗ ١ؼجت ث ٦س٣ؽ
ٍجٚي

اٖ١يض ٥اىشاد ثشاي اىضايؾ تٙ٤يذ ٝحل٤الت

2/49

١يبص ث ٦تقٞيش ٨ٖ١ ٣ذاسي ّب١بٗ٧ب  ٣دسيچ٧٦ب دس
اي ٠س٣ؽ

اٖ١يض ٥اىشاد ثشاي ّب٧ؾ تخشيت اساضي

2/35

ديشثبصد ٥ث٤د ٟعشح احذاث ّب١بٗ اص ٙحبػ
اٍتلبدي

دسيبىت دػتٞضد ث ٦اصاي ّ ِٞدس ػبخت
ّب١بٗ

1/88

4/19

ارجبس دس پشداخت ٧ضي٧٦٢بي اٙ٣ي٦

ّٞتش ؿذ٧ ٟضي٧٦٢ب دس اي ٠س٣ؽ آثيبسي

1/79

3/21

ارجبس دس ٣إزاسي ٍؼٞتي اص اساضي ثشاي احذاث
ّب١بٗ

4/17

جمغ

4
3/35

*-31/33

24/31

جمغ

* فالٝت ٢ٝيي١ ،ـبٟد٢٧ذ٥ي ثبصداس١ذٕي ف٤ا ٘ٝاػت.
وگارٌ  -3ویزيَای تغُیلکىىذٌ ي تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل اقتصادی

ٖ١بس٣ 4 ٥ضقيت ١يش٧٣بي ػً٤د٢٧ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ ٥ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي ٝؤحش ثش ٝـبسّت ٝشد ٛدس احذاث  ٣ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي
آثيبسي سا ١ـبٝ ٟيد٧ذ .ثيـتشي ٠اٝتيبص ف٤ا ٘ٝتؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي ٝشث٤ط ث٤ٕ ٦ي" ٦استجبط حض٤سي ٣
ميشحض٤سي ثب ٝؼئ٤ال ٟدٙ٣تي ر٨ت ا١تَبٗ پيـ٨٢بد٧ب  ٣ا١تَبد٧ب ث ٦آ٧ٟب" ثب ٞ١ش ٣ )4/19( ٥ثيـتشي ٠اٝتيبص ف٤ا ٘ٝثبصداس١ذ٥
ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي ٝشث٤ط ث٤ٕ ٦ي١" ٦ج٤د تـْ٘٧ب ٕ ٣ش٧٥٣بي ٞ٧يبسي ر٨ت ٝـبسّت" ثب ٞ١شٝ )4/09( ٥يثبؿذ .ث٦فجبستديٖش،
پيْبٝ ٟشث٤ط ث ٦اي ٠د٤ٕ ٣ي ٦ّ ٦دس ٖ١بس١ 4 ٥يض ثب ػتبسٝ ٥ـخق ؿذ ٥اػت١ ،ؼجت ث ٦ديٖش پيْب٧ٟب ثضسٓتش اػتَ١ .غ٦
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تقبدٗ ثي ٠اي ٠دػت ٦اص ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ 73/015 ،٥اػت؛ ث٢بثشاي ،٠ثشاي سػيذ ٟث ٦تقبدٗ ،ثبيذ ثشآي٢ذ اٝتيبص
١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ١ ٣ ٥يش٧٣بي ثبصداس١ذ ،٥ث 73/015 ٦ثشػذ .اي ٠يبىت٧٦ب حبّي اص آ٧ ٟؼت٢ذ ّٜ٨ٝ ٦تشي ٠فب ٘ٝثبصداس١ذ٥
ارتٞبفي  ٣ىشٖ٢٧ي١ ،ج٤د تـْ٘٧ب ٕ ٣ش٧٥٣بي ٞ٧يبسي ر٨ت ٝـبسّت اػت .اص عشىي ١تبيذ ٝلبحج٧٦بي تْٞيٚي ٝـخق
ػبخت٢ذ ّ ٦اختالىبت ٝحٚي ١بؿي اص دسٕيشي٧بي ٍٝ٤ي  ٣فذ٣ ٛر٤د تيبْٞ٧ ٣ ٜ٧بسي ٝيبّ ٟـب٣سصا ،ٟدس فذٝ ٛـبسّت آ١بٟ
تأحيش ٍبث٘ ت٤ر٦اي داؿت٦ا١ذٞ٧ .چ٢ي ،٠تٞب ٛا٤ٝس ٝشث٤ط ثّ ٦ب١بٗ٧بي آثيبسي  ٣حتي ٝـبسّت ٝشد ٛدس اي ٠عشح اص ػ٤ي
ػبصٝب ٟآة  ٣ثشً خ٤صػتب ٟاداس ٥ؿذ ٣ ٥ػبصٝب ٟر٨بد ّـب٣سصي اػتب ،ٟحض٤س ّٞتشي دس اي ٠ثش١ب٧٦ٝب داؿت ٦اػتٞ٧ .ب٦١٤ٕٟ
ّ ٦دس ٖ١بس 4 ٥آٝذ ٥اػت يْي اص ٤ٝا١ـ ٝـبسّت ث٨ش٥ثشداسا" ٟفذ ٛت٤رّ ٦بىي ث ٦آ٤ٝصؽ  ٣تش٣يذ" اػت ّ٤ٕ ٦ي٧٦بيي اص ر٦ٚٞ
"١ج٤د آ٤ٝصؽ الص ٛثشاي سا٥ا١ذاصي تـْ٘٧ب" ثب ٝيبٖ١ي" ،2/44 ٠پيچيذ ٥ث٤د ٟس١٣ذ اداسي فَذ ٍشاسداد خشيذ آة" ثب ٝيبٖ١ي٠
١" ،2/96ذاؿت ٠تخلق ّبىي ر٨ت اػتيبد ٥اص ّب١بٗ٧ب" ثب ٝيبٖ١ي" ٣ 1/90 ٠افتَبد ث ٦س٣ؽ٧بي پيـي ٣ ٠ػ٢تي آثيبسي" ثب
ٝيبٖ١ي٤ٕ ،1/74 ٠يبي ٞ٧ي٣ ٠اٍقيت ٧ؼت٢ذ؛ اٝب ثب ٣ر٤د پبيي ٠ث٤د ٟػغح اعالفبت ث٨ش٥ثشداسا ٟث ٦دٙي٘ فذ ٛثشٕضاسي سد٧٥ب ٣
د٣س٧٥بي آ٤ٝصؿي اص ػ٤ي ػبصٝبٝ ٟتٙ٤ي  ٣فذ٣ ٛر٤د تـْ٘ آةثشا ٟثشاي ٞ٧يبسي ث٨ش٥ثشداساٝ ٣ ٟـبسّت ٧شچ ٦ث٨تش آ١ب ٟدس
ثش١ب٧٦ٝبي عشح ،حض٤س اىشاد ػشؿ٢بع  ٣ىقبٗ دس ٢ٝغَ ٦ت٤ا١ؼت ٦ث٤د ث٦ف٤٢ا ٟيِ ف٢لش ثؼيبس  ٜ٨ٝثشاي ا١تَبٗ پيـ٨٢بد٧ب ٣
ا١تَبد٧بي ث٨ش ٥ثشداسا ٟثٝ ٦ؼئ٤ال ٣ ٟثبٙقْغ ،يق٢ي ا١تَبٗ ٤١آ٣سي دس ٢ٝغَٞ٧ ٣ ٦چ٢ي ٠ا١تَبٗ ديذٕب١ ٣ ٥ؾشات ٝؼئ٤ال ٟث٦
ث٨ش٥ثشداسا ٟثؼيبس ٝؤحش ٣اٍـ ؿ٤د .اص ػ٤ي ديٖش ،ثؼيبسي اص ث٨ش٥ثشداسا١ ٟؼجت ث ٦ثيفذاٙتي دس ت٤صيـ آة ٝقتشم ث٤د١ذ  ٣ثش
اي ٠فَيذ ٥ث٤د١ذ ّ ٦ث ٦دٙي٘ فذ ٛثشسػي  ٣ت٤ر ٦ث ٦ت٤صيـ آة دس ّب١بٗ٧بي ىشفي  4 ٣ 3اص ػ٤ي ؿشّت ث٨ش٥ثشداسي ٣ ٣إزاسي
آ ٟث ٦خ٤د ٝشد ٣ ٛاص عشىي ث ٦دٙي٘ فذ٣ ٛر٤د تـْ٘ آةثشا ٟدس ٢ٝغَ٣ ٦يغ ،آة ث٦ع٤س ١بٝؼب٣ي ثي ٠ث٨ش٥ثشداسا ٟتَؼيٜ
ٝيؿ٤د  ٣آة اص عشيٌ اىشادي ّ ٦اساضي آ٧ٟب ١ضديِ دسيچ ٦اػت ٧ذس سىت ٣ ٦ث ٦اساضي پبيي٠دػت ٞ١يسػذ ٦ٞ٧ .اي٠
ٝـْالت دس ّ٢بس  ٜ٧ثبفج ثذثي ٠ؿذ ٟث٨ش٥ثشداس ث ٦ؿجْ ٦آثيبسي  ٣ث ٦د١جبٗ آٝ ّٜ ٟي٘ ؿذ ٟآ٧ٟب ثٝ ٦ـبسّت ؿذ ٥اػت.
ٞ٧ي ٠اٝش ػجت ؿذ ٥اػت ّ ٦ثشخي اص ث٨ش٥ثشداسا ٟفال ٥٣ثش ث٨شٕ ٥شىت ٠اص آة ؿجْ ٦ث ٦ػبيش ٢ٝبثـ تأٝي ٠آة اص ر ٦ٚٞپٞپبط
دػتي آة اص س٣دخب ٦١س٣ي آ٣س١ذ .اي٤ٝ ٠ض٤ؿ ث٤١٦ث٦ي خ٤د اػتَالٗ ١ؼجي ّـب٣سصا ٟدس صٝي ٦٢تأٝي ٠آة ٤ٝسد ١يبص ىقبٙيت٧بي
صسافي ١ ٣يض ثيافتٞبدي آ٧ٟب ثّ ٦بسايي ؿجْ ٦آثيبسي سا ثٞ٧ ٦شا ٥داؿتٝ ٣ ٦يضاٝ ٟـبسّت ث٨ش٥ثشداسا ٟدس اداس ٥ا٤ٝس ؿجْ ٦آثيبسي
سا ّب٧ؾ داد ٥اػتٖ١ .بس٣ 5 ٥ضقيت ١يش٧٣بي ػً٤د٢٧ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ ٥عجيقي -ىيضيْي ٝؤحش ثش ٝـبسّت ٝشد ٛدس احذاث ٣
ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي سا ١ـبٝ ٟيد٧ذ .ثيـتشي ٠اٝتيبص ف٤ا ٘ٝتؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥عجيقي -ىيضيْي ٝشث٤ط ث٤ٕ ٦ي٦
"تضٞي ٠رٕ٤ٚيشي اص ت٢ؾ ّٜآثي ثٝ ٦ضسف "٦ثب ٞ١ش ٣ )4/04( ٥ثيـتشي ٠اٝتيبص ف٤ا ٘ٝثبصداس١ذ ٥عجيقي -ىيضيْي ٝشث٤ط ث٦
ٕ٤ي١" ٦ج٤د دسيچ ٦دس ع ٗ٤ثقضي اص ّب١بٗ٧ب  ٣آةسػب١ي ١بٍق ث ٦صٝي٧٠ب آثيبسي" ثب ٞ١شٝ )3/17( ٥يثبؿذ .ثش اػبع ساثغ،1 ٦
َ١غ ٦تقبدٗ ثي ٠اي ٠دػت ٦اص ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ 13/95 ،٥اػت ،ث٢بثشاي ٠ثشاي سػيذ ٟث ٦تقبدٗ ،ثبيذ ثشآي٢ذ اٝتيبص
١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ١ ٣ ٥يش٧٣بي ثبصداس١ذ ،٥ث 13/95 ٦ثشػذ  ٣يب حتي ٝيت٤ا١ذ ث١ ٦يـ ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ( ٥ثشآي٢ذ اي١ ٠يش٧٣ب ثيـتش
اص َٝذاس تقبدٗ ثبؿذ)  ٣ث ٦ضشس ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٥ثبؿذ (ثشآي٢ذ اي١ ٠يش٧٣ب ّٞتش اص َٝذاس تقبدٗ ثبؿذ) .عي ٝلبحج٧٦بي تْٞيٚي دس
صٝب ٟرٞـآ٣سي داد٧٥ب ٝـخق ؿذ ّ ٦ث ٦دٙي٘ ١ج٤د دسيچ ٦دس ١ضديْي ثقضي اص اساضي دس ٢ٝغَّ ،٦ـب٣سصا ٟثشاي آثيبسي اساضي
ٝزج٤س ث ٦اػتيبد ٥اص ػيي٧ ٟ٤ؼت٢ذ ّ ٦دس اي ٠خل٤ف ثب ٝـْالتي اص ر ّٜ ٦ٚٞث٤دٍ ٟغش ػيي١ ٟ٤ؼجت ث٣ ٦ػقت اساضي  ٣ػختي
اػتيبد ٥اص آ ٟث٦خل٤ف دس صٝؼتب ٟدسٕيش ٧ؼت٢ذ .ثشخي ١يض ث١ ٦ب٢ٝبػت ث٤د ٟؿيت ّب١بٗ٧ب ٝ ٣ـْالت ى٢ي ؿجْ ٦اؿبسّ ٥شد١ذ ٣
ٝقتَذ ث٤د١ذ آثذ٧ي ثشخي اص ّب١بٗ٧ب ث٦خ٤ثي ك٤ست ٞ١يٕيشدٞ٧ .چ٢ي ،٠ث٨ش٥ثشداسا٢ٝ ٟغَ ٦ثش اي ٠فَيذ ٥ث٤د١ذ ّ ٦آة ّب١بٗ ثٍ٤ٝ٦ـ
دس اختيبسؿبٍ ٟشاس ٞ١يٕيشد ١ ٣ؼجت ث ٦فذ ٛاليش٣ثي  ٣تقٞيش ثٍ٤ٝ٦ـ ّب١بٗ٧ب  ٣تأػيؼبت ٝقتشم ث٤د١ذ؛ اٝب دس َٝبث٘١ ،ؼجت ث ٦اي٦ْ٢
اي ٠ؿي ٥٤ت٤صيـ آة دس حبٙت ّٚي اص ٣اسد ؿذ ٟت٢ؾ ّٜآثي ثٝ ٦ضسف ٦رٕ٤ٚيشي ٝيّ٢ذ ٞ٧ ٣چ٢ي ٠آة ث٦ػشفت دس اختيبس صٝي٠
ٍشاس ٝيٕيشد ،اؽ٨بس اٝيذ٣اسي ّشد١ذ  ٣اي٤ٝ ٠اسد سا ث٦ف٤٢ا ٟف٤ا ٘ٝعجيقي -ىيضيْي ػً٤د٢٧ذ ٥ثشاي ٝـبسّت دس احذاث ٣
ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي دا١ؼت٢ذ .ثب ت٤ر ٦ثٖ١ ٦بس٧٥بي  3تب ٝ 5يت٤ا ٟدسيبىت ّ ٦ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ١ ٥ؼجت ث٦
ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥ثيـتش اػت .اي ٠يبىت ٦ثيبٖ١ش اي ٠اػت ّ ٦تٞبي٘ ث ٦حيؼ ٣ضقيت ٤ٝر٤د  ٣فذ ٛتنييش دس ثي٠
ث٨ش٥ثشداسا٢ٝ ٟغَ١ ٦ؼجت ث ٦ايزبد تنييش ٝ ٣ـبسّت دس ث٨ش٥ثشداسي اص ّب١بٗ٧بي آثيبسي ،ثيـتش ٤ٍ ٣يتش اػت ،ث٢بثشاي ٠عجٌ تْ٢يِ
تحٚي٘ ٝيذا١ ٟيش ٣ثبيذ ثب تضقيو ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٣ ٥يب تـذيذ ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥يب ٧ش د ٣ف ،٘ٞثشاي سػيذ ٟث٣ ٦ضقيت
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ٝغ٤ٚة تالؽ ٤ٞ١د٣ .ضقيت ٝغ٤ٚة٣ ،ضقيتي اػت ّ ٦دس آٝ ٟز٤ٞؿ ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ ٥ثب  ٜ٧ثشاثش  ٣يب ٝز٤ٞؿ
١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥اص ٝز٤ٞؿ ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٥ثيـتش اػت .ثش اػبع تْ٢يِ تحٚي٘ ٝيذا١ ٟيش ،٣ساْ٧بس٧ب  ٣اٍذاٝبت ارشايي ثشاي
تنييشٝ ،يضا٢ّ ٟتشٗپزيشي ٧شّذا ٛاص اي ٠ساْ٧بس٧ب ٝ ٣يضا ٟتأحيشٕزاسي آ٧ٟب ،عجٌ ١ؾش ّبسؿ٢بػبٝ ٟشث٤عٝ ٣ ٦تٙ٤ي اٝش ّ ٦دس اي٠
صٝي ٦٢ىقبٙيت ١ ٣ؾبست داس١ذ ،ثيب ٟؿذ .دس رذ 6 ٗ٣ساْ٧بس٧ب  ٣اٍذاٝبت ارشايي ثشاي تنييشٝ ،يضا٢ّ ٟتشٗپزيشي ٝ ٣يضا ٟتأحيشٕزاسي
آ٧ٟب ّ ٦عي ٝلبحج ٦ثب ّبسؿ٢بػب ٟؿجْ ٦ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص حبك٘ ؿذ١ذ ،آ٣سد ٥ؿذ ٥اػت .الص ٛث ٦ت٤ضيح اػت ّ ٦ثب اػتيبد ٥اص
ساثغٝ 2 ٦يضاّ ٟبسايي ٧ش يِ اص اٍذاٝبت ارشايي ثشاي ايزبد تنييش دس تحٚي٘ ١يش٧٣ب ٝحبػج ٦ؿذ.
D
5

B
C
اجتماػی-فزَىگی

ویزيَای تاسداروذٌ

A
ویزيَای تغُیلکىىذٌ
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3/87

١يبص ث ٦ثش١ب٦ٝسيضي آثيبسي دس اي ٠س٣ؽ

استجبط ١ضديِ ثب ٝقتٞذي ٠دس س٣ػتب

4/07

3/85

١يبص ثٝ ٦يشاة دس اي ٠س٣ؽ

استجبط ١ضديِ ثب ٞ١بي٢ذٕب٢ٝ ٟتخت

3/18

3/82

١ج٤د آ٤ٝصؽ٧بي الص ٛثشاي سا٥ا١ذاصي تـْ٘٧ب

استجبط ١ضديِ ثب تـْ٘٧ب ٕ ٣ش٧٥٣بي ٞ٧يبسي

1/35

3/29

پيچيذ ٥ث٤د ٟس١٣ذ اداسي فَذ ٍشاسداد خشيذ آة

حض٤س ٝـب٣سي ٠عشح  ٣داؿت ٠استجبط ثب آ٧ٟب

1/90

3/10

ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠شسات دػت  ٣پب ٕيش اداسي  ٣ارشاي ثش١ب٦ٝ
٣إزاسي

حض٤س ّبسؿ٢بػبٝ ٟتخلق دس س٣ػتب

1/90

2/98

١ذاؿت ٠تخلق ّبىي ر٨ت اػتيبد ٥اص ّب١بٗ٧ب

استجبط حض٤سي  ٣ميشحض٤سي ثب ٝؼئ٤ال ٟدٙ٣تي

4/19

2/52

١ذاؿت ٠تخلق ّبىي ر٨ت تقٞيش ٨ٖ١ ٣ذاسي اص
ّب١بٗ٧ب

ا١تَبٗ پيـ٨٢بد٧ب  ٣ا١تَبد٧ب ثٝ ٦ؼئ٤ال ٟاص عشيٌ
ٝقتٞذي٠

4/02

2/33

دس دػت ١ذاؿت ٠ػ٢ذ ٝتق ٌٚث ٦اساضي

ا١تَبٗ پيـ٨٢بد٧ب  ٣ا١تَبد٧ب ثٝ ٦ؼئ٤ال ٟاص عشيٌ
ٞ١بي٢ذٕبٟ

3/37

3/91

١ج٤د ػبثَ٣ ٦ر٤د تـْ٘٧بي آةثشا ٟدس ٢ٝغَ٦

پيش٣ي اص ّـب٣سصا ٟثبتزشث٦تش

3/01

3/35

اعٞي٢ب١ ٟذاؿتّ ٠ـب٣سصا ٟث ٦عشح٧بي دٙ٣تي

ث٨ش٢ٝ٥ذي اص ٝضايبي ثش١ب٧٦ٝبي ٍجٚي دٙ٣ت

1/81

3/43

١ج٤د ىقبٙيت٧بي تش٣يزي ٍج٘ اص ارشاي پش٣ط٥

ثشٕضاسي ّالع٧ب ّ ٣بسٕب٧٥بي آ٤ٝصؿي-ت٤ري٨ي

1/64

3/04

تٞبي٘ ّـب٣سصا ٟث ٦حيؼ ٣ضـ ٤ٝر٤د  ٣پٞپبط آة

ثشٕضاسي ّالع٧بي آ٤ٝصؿي دس ْٝب٧ٟبي ٝختٚو

1/59

2/53

داؿت ٠تزشثٍ ٦جٚي ٢ٝيي ٝـبسّت دس ثش١ب٧٦ٝبي دٙ٣ت

ثْبسٕيشي س٣ؽ٧بي آ٤ٝصؿي ٝختٚو

1/55

1/94

افتَبد ث ٦س٣ؽ٧بي پيـي ٣ ٠ػ٢تي آثيبسي

اػتيبد ٥اص تلب٣يش  ٣پخؾ ىي ٜٚثشاي اىشاد ثيػ٤اد

1/51

3/94

د٣س ث٤د ٟثقضي اص اساضي ١ؼجت ثّ ٦ب١بٗ

اْٝب ٟآثيبسي اساضي دس ٧ش صٝب١ي اص س٣ص

1/37

3/01

ت٤رٝ ٦ذيشا ،ٟت٨٢ب ث١ ٦ؾشات ثضسٓٝبْٙبٟ

اىضايؾ ٣حذت ٞ٧ ٣جؼتٖي

3/78

2/85

ت٤رٝ ٦ذيشا ،ٟت٨٢ب ث١ ٦ؾشات اعشاىيبٞ١ ٟبي٢ذٕب ٟؿجْ٦

ت٤كي ٦دي ٣ ٠افتَبدات ثٝ ٦ـبسّت ّشدٟ

3/60

2/22

ت٤رٝ ٦ذيشا ،ٟت٨٢ب ث١ ٦ؾشات ثضسٕب ٣ ٟس٧جشاٟ

ث٨تش ؿذّ ٟيييت ّبس٧ب

3/49

3/70

ت٤صيـ ١بفبدال١ ٣ ٦١بثشاثش آة

اىضايؾ ٝيضا ٟؿ٢بخت ٝشد ٛاص ت٤ا١بيي ٝذيشا٣ ٟ
ٝـب٣ساٟ

2/77

4/09

١ج٤د تـْ٘٧ب ٕ ٣ش٧٥٣بي ٞ٧يبسي ر٨ت ٝـبسّت

ٞ٧ؼ٤يي ثش١ب٧٦ٝب ثب ١يبص٧بي اىشاد ٝحٚي

2/76

2/97

سايذ ١ج٤د ٟىشٝ ٔ٢٧ـبسّت دس ا٤ٝس ثيّ ٠ـب٣سصاٟ

كٞيٞيت  ٣كذاٍت ثي ٠اىشاد ٝحٚي ّ ٣بسٕضاساٟ

2/73

2/69

اختالىبت ٝحٚي ١بؿي اص دسٕيشي٧بي ٍٝ٤ي

ث٨ج٤د ىشاي٢ذ تلٞيٕٜيشي دس ا٤ٝس ٝشث٤ط ث٦
ّب١بٗ٧ب

2/70

2/64

١ج٤د ٢ٝبىـ ؿخلي دس ْٞ٧بسي ثب پش٣ط٥

سٍبثت ثب اىشاد ديٖشي ّٝ ٦ـبسّت داس١ذ

2/10

3/34

فذ ٛافتَبد ٝشد ٛثٝ ٦ـب٣ساٝ ،ٟذيشا ٣ ٟدٙ٣ت

اػتيبد ٥اص ٣ػبي٘ استجبطرٞقي

2/09

ثشٕضاسي ّالع٧ب دس ػبفبتي ميش اص ػبفبت ّبسي

1/50

2/47

ثيافتَبدي ثٝ ٦ـبسّت ٝشدٝ ٛحٚي اص ػ٤ي ٝذيشاٟ

2/20

فذ٣ ٛر٤د تيبْٞ٧ ٣ ٜ٧بسي ثيّ ٠ـب٣سصاٟ

-

1/97

٣ر٤د اختاله ثي ٠اىشاد ث ٦دٙي٘ ٝـخق ١ج٤دٟ
ٝبْٙيت

*-82/05

جمغ

63/98

جمغ

* فالٝت ٢ٝيي١ ،ـبٟد٢٧ذ٥ي ثبصداس١ذٕي ف٤ا ٘ٝاػت
وگارٌ  -4ویزيَای تغُیلکىىذٌ ي تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل اجتماػی -فزَىگی
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5

2/35

ىشػ٤دٕي ّب١بٗ٧ب  ٣ديٖش تأػيؼبت ؿجْ٦
آثيبسي

تضٞي ٠رٕ٤ٚيشي اص ت٢ؾ ّٜآثي ث٦
ٝحلٗ٤

4/04

3/17

١ج٤د دسيچ ٦دس ع ٗ٤ثقضي اص ّب١بٗ٧ب

تضٞي ٠دػتشػي ػشيـ ث ٦آة ر٨ت
آثيبسي اساضي

3/27

ؿيت ١ب٢ٝبػت ثقضي اص ّب١بٗ٧ب

تقٞيش ٨ٖ١ ٣ذاسي دسػت  ٣ثٍ٤ٝ٦ـ
تأػيؼبت ؿجْ٦

2/70

2/53

ثبال ث٤د ٟدٝبي ٤٧ا ث٦ف٤٢اٝ ٟب١ـ ثشٕضاسي
ّالع٧ب

تضٞي ٠تح٤ي٘ ثٍ٤ٝ٦ـ آة ر٨ت آثيبسي
اساضي

2/39

2/09

ثبال ث٤د ٟدٝبي ٤٧ا ث٦ف٤٢اٝ ٟب١ـ ٝـبسّت يذي

-

2/36

ثبال ث٤د ٟدٝبي ٤٧ا ث٦ف٤٢اٝ ٟب١ـ ؿشّت دس
ّالع٧ب

-

3

*-15/50

جمغ

12/40

جمغ

*فالٝت ٢ٝيي١ ،ـبٟد٢٧ذ٥ي ثبصداس١ذٕي ف٤ا ٘ٝاػت
وگارٌ  -5ویزيَای تغُیلکىىذٌ ي تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل طثیؼی -فیشیکی

جذيل  -6اقذامات اجزایی ،میشان کىتزلپذیزی ي میشان تأحیزگذاری آنَا تز ویزيَای تاسداروذٌ ي تغُیلکىىذٌ
ٝيضاٟ
ّ٢تشٗپزيشي*

ٝيضاٟ
تأحيشٕزاسي*

احش اىضايـي
ّ٢تشٗپزيشي ٣
تأحيشٕزاسي

٣إزاسي ٝذيشيت آة ثٝ ٦شد( ٛتـْي٘ تـْ٘ آةثشا)ٟ
ٍؼظث٢ذي  ٣تخييو دس ٧ضي٧٦٢ب
ثشٕضاسي ّالع  ٣د٣س٧٥بي آ٤ٝصؿي

2
5
5

5
5
5

10
25
25

0/108
0/269
0/269

ايزبد تنييشات ى٢دي دس ؿدجْ( ٦تنييدش ٝؼديش ّب١دبٗ ،ايزدبد
آةث٢ذ ،ايزبد دسيچ ٦رذيذٕ ،زاؿت ٠ػيي)... ٣ ٟ٤

3

3

9

0/097

داد٣ ٟا ٣ ٛافتجبسات (حٞبيت٧بي ٝبٙي دٙ٣ت)
ا١تخبة ٝذيشاّ ٣ ٟبسّ٢ب ٟثب اٖ١يض ،٥ثبتزشثٝ ٣ ٦شدٝي

4
4

2
4

8
16

0/086
0/172

اٍذاٝبت ارشايي

رٞـ93 :

ٝيضاّ ٟبسايي

1/00

* عيو اٝتيبصات ٝ 1-5يثبؿذ.

تحلیل ویزيَای تغُیلکىىذٌ ي تاسداروذٌ تؼذ اس اػمال فزضی اقذامات اجزایی تغییز

ٖ١بس٣ 6 ٥ضقيت ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ ٥اٍتلبدي ثقذ اص افٞبٗ ساْ٧بس٧ب سا ١ـبٝ ٟيد٧ذ .الص ٛث ٦ت٤ضيح اػت ّ٦
احش افٞبٗ ساْ٧بس٧ب ث٢ٝ٦ؾ٤س تنييشات َ١غ ٦تقبدٗ ثب اػتيبد ٥اص ساثغ 3 ٦ثشسػي ؿذ .اص ثي ٠اٍذاٝبت ارشايي اسائ ٦ؿذ ٥دس رذٗ٣
 ،5چ٨بس اٍذا" ٛتـْي٘ تـْ٘ آةثشا "ٟثب ٝيضاّ ٟبسايي " ،0/108داد٣ ٟا ٣ ٛافتجبسات" ثب ٝيضاّ ٟبسايي ٍ" ،0/086ؼغي
ّشد ،ٟتخييو دس ٧ضي٧٦٢ب" ثب ٝيضاّ ٟبسايي  " ٣ 0/269ا١تخبة ٝذيشاّ ٣ ٟبسّ٢ب ٟثب اٖ١يض ،٥ثبتزشثٝ ٣ ٦شدٝي ثب ٝيضاّ ٟبسايي
ٝ 0/172يت٤ا٢١ذ ر٨ت ّب٧ؾ ؿذت ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٣ ٥اىضايؾ ؿذت ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥دس فب ٘ٝاٍتلبدي  ٣دس ٨١بيت،
سػيذ٧ ٟش دَٝ ٣ذاس ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣ب ثَ١ ٦غ ٦تقبدٗ يق٢ي ٝ 27/82ؤحش ثبؿ٢ذ؛ ث٢بثشاي ،٠تنييشات تقبدٗ اص 24/31 : -31/33
(فٚي ٦عشح) ،ث( 27/97 : -24/73 ٦ث١ ٦يـ عشح) ٝيثبؿذ.
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D

B

C

A

اقتصادی
5

ویزيَای تغُیلکىىذٌ

ویزيَای تاسداروذٌ

5

2/97

ثبال ث٤د٧ ٟضي٧٦٢بي ػشٝبيٕ٦زاسي اٙ٣ي٦

حٞبيت٧بي ٝبٙي دٙ٣ت اص ٝشدٛ

1/82

2/75

١ب٢ٝبػت ث٤د٣ ٟضقيت اٍتلبدي خب٤١اد٥

ٍؼغي ّشد ٣ ٟتخييو دس ٧ضي٧٦٢بي
پشداختي ارجبسي

4/19

3/08

ٝحذ٣د ؿذ ٟدػتشػي ث ٦آة ّب١بٗ ١ؼجت ث٦
س٣ؽ ٍجٚي

اٖ١يض ٥اىشاد ثشاي ّب٧ؾ اتاله آة ٣
اىضايؾ ثبصد ٥آثيبسي

4/53

3/36

١بّبىي ث٤د ٟآة ت٤صيقي

اٖ١يض ٥اىشاد ثشاي اىضايؾ ٍيٞت اساضي

4/11

2/01

٧ضي٦٢ثش ث٤د ٟخشيذ آة ّب١بٗ ١ؼجت ث ٦س٣ؽ
ٍجٚي

اٖ١يض ٥اىشاد ثشاي اىضايؾ تٙ٤يذ ٝحل٤الت

4/43

2/24

١يبص ث ٦تقٞيش ٨ٖ١ ٣ذاسي ّب١بٗ٧ب  ٣دسيچ٧٦ب دس
اي ٠س٣ؽ

اٖ١يض ٥اىشاد ثشاي ّب٧ؾ تخشيت اساضي

4/44

2/35

ديشثبصد ٥ث٤د ٟعشح احذاث ّب١بٗ اص ٙحبػ
اٍتلبدي

دسيبىت دػتٞضد ث ٦اصاي ّ ِٞدس ػبخت
ّب١بٗ

2/20

2/76

ارجبس دس پشداخت ٧ضي٧٦٢بي اٙ٣ي٦

ّٞتش ؿذ٧ ٟضي٧٦٢ب دس اي ٠س٣ؽ آثيبسي

2/25

3/21

ارجبس دس ٣إزاسي ٍؼٞتي اص اساضي ثشاي احذاث
ّب١بٗ
جمغ

*-24/73

27/97

جمغ

*فالٝت ٢ٝيي١ ،ـبٟد٢٧ذ٥ي ثبصداس١ذٕي ف٤ا ٘ٝاػت
وگارٌ  -6ویزيَای تغُیلکىىذٌ ي تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل اقتصادی تؼذ اس اػمال اقذامات اجزایی تغییز

ٖ١بس٣ 7 ٥ضقيت ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ ٥ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي ثقذ اص افٞبٗ ساْ٧بس سا ١ـدبٝ ٟديد٧دذ .اص ثدي ٠اٍدذاٝبت
ارشايي اسائ ٦ؿذ ٥دس رذ ،5 ٗ٣چ٨بس اٍذا" ٛتـْي٘ تـْ٘ آةثشا "ٟثب ٝيضاّ ٟبسايي " ،0/108ثشٕضاسي ّالع  ٣د٣س ٥آ٤ٝصؿي"
ثب ٝيضاّ ٟبسايي " ،0/269ايزبد تنييشات ى٢ي دس تأػيؼبت ؿجْ( ٦تنييدش ٝؼديش ّب١دبٗ ،ايزدبد آةث٢دذ ،ايزدبد دسيچد ٦رذيدذ،
ٕزاؿت ٠ػيي ٣ ٟ٤ميش ")٥ثب ٝيضاّ ٟبسايي " ٣ 0/097ا١تخبة ٝذيشاّ ٣ ٟبسّ٢ب ٟثب اٖ١يض ،٥ثبتزشثٝ ٣ ٦شدٝي" ثدب ٝيدضاّ ٟدبسايي
ٝ ،0/172يت٤ا٢١ذ ر٨ت ّب٧ؾ ؿذت ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٣ ٥اىضايؾ ؿذت ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥دس فب ٘ٝارتٞبفي -ىشٖ٢٧دي ٣
دس ٨١بيت ،سػيذ٧ ٟش دَٝ ٣ذاس ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣ب ثَ١ ٦غ ٦تقبدٗ يق٢ي ٝ 73/015ؤحش ثبؿ٢ذ .ثب ا١زدب ٛايد ٠اٍدذاٝبت ارشايدي،
تنييشات تقبدٗ اص ( 63/98 : -82/05فٚي ٦عشح) ،ث( 74/29 : -67/54 ٦ث١ ٦يـ عشح) ٝيثبؿذ.
ثٞ٧ ٦ي ٠تشتيت ثشاي ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذ ٥عجيقي -ىيضيْي ،اص ثي ٠اٍذاٝبت ارشايي اسائ ٦ؿدذ ٥دس ردذ ،6 ٗ٣ػد٦
اٍذا" ٛتـْي٘ تـْ٘ آةثشا "ٟثب ٝيضاّ ٟبسايي "،0/108ايزبد تنييشات ى٢ي دس تأػيؼبت ؿدجْ( ٦تنييدش ٝؼديش ّب١دبٗ ،ايزدبد
آةث٢ذ ،ايزبد دسيچ ٦رذيذٕ ،زاؿت ٠ػيي ٣ ٟ٤ميش ")٥ثب ٝيضاّ ٟبسايي " ٣0/097ا١تخبة ٝذيشاّ ٣ ٟبسّ٢ب ٟثب اٖ١يض ،٥ثبتزشثد٣ ٦
ٝشدٝي" ثب ٝيضاّ ٟبسايي ٝ ،0/172يت٤ا٢١ذ ر٨ت ّب٧ؾ ؿذت ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٣ ٥اىضايؾ ؿذت ١يش٧٣دبي تؼد٨يّ٘٢٢دذ ٥دس
فب ٘ٝعجيقي -ىيضيْي  ٣دس ٨١بيت ،سػيذ٧ ٟش دَٝ ٣ذاس ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣ب ثَ١ ٦غ ٦تقبدٗ يق٢ي ٝ 13/95ؤحش ثبؿ٢ذ ،ث٢دبثشاي٠
تنييشات تقبدٗ اص ( 12/40 : -15/50فٚي ٦عشح) ،ث( 13/98 : -13/08 ٦ث١ ٦يـ عشح) ٧ؼت (ٖ١بس.)8 ٥
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تتتتتتتتتتتتتتت
D
5

B
C
اجتماػی-فزَىگی

ویزيَای تاسداروذٌ

A
ویزيَای تغُیلکىىذٌ

5

3/48

١يبص ث ٦ثش١ب٦ٝسيضي آثيبسي دس اي ٠س٣ؽ

استجبط ١ضديِ ثب ٝقتٞذي ٠دس س٣ػتب

4/47

3/46

١يبص ثٝ ٦يشاة دس اي ٠س٣ؽ

استجبط ١ضديِ ثب ٞ١بي٢ذٕب٢ٝ ٟتخت

3/18

2/44

١ج٤د آ٤ٝصؽ٧بي الص ٛثشاي سا٥ا١ذاصي تـْ٘٧ب

استجبط ١ضديِ ثب تـْ٘٧ب ٕ ٣ش٧٥٣بي ٞ٧يبسي

1/48

2/96

پيچيذ ٥ث٤د ٟس١٣ذ اداسي فَذ ٍشاسداد خشيذ آة

حض٤س ٝـب٣سي ٠عشح  ٣داؿت ٠استجبط ثب آ٧ٟب

2/41

2/79

ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠شسات دػت  ٣پب ٕيش اداسي  ٣ارشاي
ثش١ب٣ ٦ٝإزاسي

حض٤س ّبسؿ٢بػبٝ ٟتخلق دس س٣ػتب

2/39

1/90

١ذاؿت ٠تخلق ّبىي ر٨ت اػتيبد ٥اص ّب١بٗ٧ب

استجبط حض٤سي  ٣ميشحض٤سي ثب ٝؼئ٤ال ٟدٙ٣تي

4/90

1/61

١ذاؿت ٠تخلق ّبىي ر٨ت تقٞيش ٨ٖ١ ٣ذاسي اص
ّب١بٗ٧ب

ا١تَبٗ پيـ٨٢بد٧ب  ٣ا١تَبد٧ب ثٝ ٦ؼئ٤ال ٟاص عشيٌ
ٝقتٞذي٠

4/42

2/33

دس دػت ١ذاؿت ٠ػ٢ذ ٝتق ٌٚث ٦اساضي

ا١تَبٗ پيـ٨٢بد٧ب  ٣ا١تَبد٧ب ثٝ ٦ؼئ٤ال ٟاص عشيٌ
ٞ١بي٢ذٕبٟ

3/70

3/51

١ج٤د ػبثَ٣ ٦ر٤د تـْ٘٧بي آةثشا ٟدس ٢ٝغَ٦

پيش٣ي اص ّـب٣سصا ٟثبتزشث٦تش

3/31

2/47

اعٞي٢ب١ ٟذاؿتّ ٠ـب٣سصا ٟث ٦عشح٧بي دٙ٣تي

ث٨ش٢ٝ٥ذي اص ٝضايبي ثش١ب٧٦ٝبي ٍجٚي دٙ٣ت

1/81

2/19

١ج٤د ىقبٙيت٧بي تش٣يزي ٍج٘ اص ارشاي پش٣ط٥

ثشٕضاسي ّالع٧ب ّ ٣بسٕب٧٥بي آ٤ٝصؿي-ت٤ري٨ي

2/23

2/73

تٞبي٘ ّـب٣سصا ٟث ٦حيؼ ٣ضـ ٤ٝر٤د  ٣پٞپبط آة

ثشٕضاسي ّالع٧بي آ٤ٝصؿي دس ْٝب٧ٟبي
ٝختٚو

2/16

1/87

داؿت ٠تزشثٍ ٦جٚي ٢ٝيي ٝـبسّت دس ثش١ب٧٦ٝبي
دٙ٣ت

ثْبسٕيشي س٣ؽ٧بي آ٤ٝصؿي ٝختٚو

2/10

1/74

افتَبد ث ٦س٣ؽ٧بي پيـي ٣ ٠ػ٢تي آثيبسي

اػتيبد ٥اص تلب٣يش  ٣پخؾ ىي ٜٚثشاي اىشاد
ثيػ٤اد

2/05

3/58

د٣س ث٤د ٟثقضي اص اساضي ١ؼجت ثّ ٦ب١بٗ

اْٝب ٟآثيبسي اساضي دس ٧ش صٝب١ي اص س٣ص

1/37

2/19

ت٤رٝ ٦ذيشا ،ٟت٨٢ب ث١ ٦ؾشات ثضسٓٝبْٙبٟ

اىضايؾ ٣حذت ٞ٧ ٣جؼتٖي

4/15

2/08

ت٤رٝ ٦ذيشا ،ٟت٨٢ب ث١ ٦ؾشات اعشاىيبٞ١ ٟبي٢ذٕبٟ
ؿجْ٦

ت٤كي ٦دي ٣ ٠افتَبدات ثٝ ٦ـبسّت ّشدٟ

3/60

1/62

ت٤رٝ ٦ذيشا ،ٟت٨٢ب ث١ ٦ؾشات ثضسٕب ٣ ٟس٧جشاٟ

ث٨تش ؿذّ ٟيييت ّبس٧ب

3/83

3/36

ت٤صيـ ١بفبدال١ ٣ ٦١بثشاثش آة

اىضايؾ ٝيضا ٟؿ٢بخت ٝشد ٛاص ت٤ا١بيي ٝذيشا٣ ٟ
ٝـب٣ساٟ

3/51

3/68

١ج٤د تـْ٘٧ب ٕ ٣ش٧٥٣بي ٞ٧يبسي ر٨ت ٝـبسّت

ٞ٧ؼ٤يي ثش١ب٧٦ٝب ثب ١يبص٧بي اىشاد ٝحٚي

3/50

2/19

سايذ ١ج٤د ٟىشٝ ٔ٢٧ـبسّت دس ا٤ٝس ثيّ ٠ـب٣سصاٟ

كٞيٞيت  ٣كذاٍت ثي ٠اىشاد ٝحٚي ّ ٣بسٕضاساٟ

3/46

2/42

اختالىبت ٝحٚي ١بؿي اص دسٕيشي٧بي ٍٝ٤ي

ث٨ج٤د ىشاي٢ذ تلٞيٕٜيشي دس ا٤ٝس ٝشث٤ط ث٦
ّب١بٗ٧ب

3/67

2/37

١ج٤د ٢ٝبىـ ؿخلي دس ْٞ٧بسي ثب پش٣ط٥

سٍبثت ثب اىشاد ديٖشي ّٝ ٦ـبسّت داس١ذ

2/31

2/77

فذ ٛافتَبد ٝشد ٛثٝ ٦ـب٣ساٝ ،ٟذيشا ٣ ٟدٙ٣ت

اػتيبد ٥اص ٣ػبي٘ استجبطرٞقي

2/63

ثشٕضاسي ّالع٧ب دس ػبفبتي ميش اص ػبفبت ّبسي

1/65

2/05

ثيافتَبدي ثٝ ٦ـبسّت ٝشدٝ ٛحٚي اص ػ٤ي ٝذيشاٟ

1/98

فذ٣ ٛر٤د تيبْٞ٧ ٣ ٜ٧بسي ثيّ ٠ـب٣سصاٟ

-

1/77

٣ر٤د اختاله ثي ٠اىشاد ث ٦دٙي٘ ٝـخق ١ج٤دٟ
ٝبْٙيت

-

جمغ

*-67/54

74/29

جمغ

*فالٝت ٢ٝيي١ ،ـبٟد٢٧ذ ٥ي ثبصداس١ذٕي ف٤ا ٘ٝاػت.
وگارٌ  -7ویزيَای تغُیلکىىذٌ ي تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل اجتماػی -فزَىگی تؼذ اس اػمال اقذامات اجزایی تغییز
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D

B
C
طثیؼی-فیشیکی

A

5

ویزيَای تاسداروذٌ

ویزيَای تغُیلکىىذٌ
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* فالٝت ٢ٝيي١ ،ـبٟد٢٧ذ٥ي ثبصداس١ذٕي ف٤ا ٘ٝاػت.
وگارٌ  -8ویزيَای تغُیلکىىذٌ ي تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل طثیؼی -فیشیکی تؼذ اس اػمال اقذامات اجزایی تغییز

وتیجٍگیزی ي پیؾىُادَا
دس حبٙت ّٚي١ ،تبيذ تحٚي٘ ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٣ ٥ثبصداس١ذٝ ٥شتجظ ثب ف٤ا ٘ٝاٍتلبدي ،ارتٞبفي -ىشٖ٢٧ي  ٣عجيقي -ىيضيْي
١ـب ٟداد ّ ٦دس ٤ٝ ٦ٞ٧اسد ،ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ ٥ثيـتش اص ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥اػت؛ يق٢ي تٞبي٘ ث٦
حيؼ ٣ضقيت ٤ٝر٤د  ٣فذ ٛتنييش دس ثي ٠ث٨ش٥ثشداسا٢ٝ ٟغَ١ ٦ؼجت ث ٦تٞبي٘ ث ٦ايزبد تنييش ثيـتش ٤ٍ ٣يتش اػت .اي ٠دس حبٙي
اػت ّ ٦ثب افٞبٗ ساْ٧بس٧بي ٝختٚو ثشاي سػيذ ٟثَ١ ٦غ ٦تقبدٗ ٝيت٤ا ٟتنييشات تقبدٗ سا ث١ ٦يـ عشح تنييش داد .اي ٠ساْ٧بس٧ب
ثش اػبع ١ؾش ّبسؿ٢بػب ٟؿجْ ٦ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص فجبستا١ذ اص٣ :إزاسي ٝذيشيت آة ثٝ ٦شد( ٛتـْي٘ تـْ٘ آةثشا،)ٟ
ٍؼظث٢ذي  ٣تخييو دس ٧ضي٧٦٢ب ،ثشٕضاسي ّالع  ٣د٣س٧٥بي آ٤ٝصؿي ،ايزبد تنييشات ى٢ي دس ؿجْ( ٦تنييش ٝؼيش ّب١بٗ ،ايزبد
آةث٢ذ ،ايزبد دسيچ ٦رذيذٕ ،زاؿت ٠ػيي ٣ ٟ٤ميش ،)٥داد٣ ٟا ٣ ٛافتجبسات (حٞبيت٧بي ٝبٙي دٙ٣ت)  ٣ا١تخبة ٝذيشا٣ ٟ
ّبسّ٢ب ٟثب اٖ١يض ،٥ثبتزشثٝ ٣ ٦شدٝي .افٞبٗ ثشخي اص اي ٠ساْ٧بس٧ب ث ٦ت٢بػت ٤ٝا١ـ ثشسػي ؿذٍ ،٥بدس اػت ٍذست ٤ٝا١ـ سا
تضقيو  ٣ث١ ٦يـ ١يش٧٣بي تؼ٨يّ٘٢٢ذ ٥ربثزب ّ٢ذ .دس ٝز٤ٞؿ ثب ت٤ر ٦ث ٦يبىت٧٦ب ١ ٣تبيذ تحَيٌ پيـ٨٢بد٧بي صيش اسائٝ ٦يؿ٤د:
 ثشاي اص ٝيب ٟثشد ٟاختالىبت ثي ٠س٣ػتب٧بي ٝزب٣س  ٣اىضايؾ ٝيضا ٟتيبْٞ٧ ٣ ٜ٧بسي ثي ٠ث٨ش٥ثشداسا ،ٟتـْ٘٧ب (تـْ٘آةثشا ٣ )ٟػبصٝب٧ٟبي ٝحٚي ايزبد  ٣دس پ٦٢٨ث٢ذي تـْ٘٧ب ،س٣ػتب٧بيي ّ ٦ثب يْذيٖش اختالىبتي داس١ذ دس يِ تـْ٘ ٍشاس
ٖ١يش١ذٞ٧ .چ٢ي ،٠ثب ٝحّ ٗ٤شدٝ ٟؼئٙ٤يت تقيي ٣ ٠رٞـآ٣سي آةث٨ب ث ٦تـْ٘٧بٝ ،ـْ٘ فذ ٛپشداخت آةث٨ب ٝ ٣ـبسّت ٝبٙي
ث٨ش٥ثشداسا ٟتب حذ٣دي ثشعشه خ٤ا٧ذ ؿذ .ثب ف ٜٚث ٦اي ٦ْ٢يْي اص ؿش٣ط ثشٍشاسي ٝـبسّت دس ثي ٠ث٨ش٥ثشداسا٣ ،ٟر٤د يِ
ػبصٝب ٣ ٟيب تـْ٘ ٝيثبؿذ ،صٝي٦٢ػبصي ايزبد تـْ٘٧بي آةثشا ،ٟت٤ا٢ٞ١ذػبصي ر٨ت ايزبد خ٤دثب٣سي  ٣تَ٤يت س٣حي٦
ٝـبسّتي ث٨ش٥ثشداسا ،ٟؽشىيتػبصي  ٣ميش ٥ث٢ٝ٦ؾ٤س حض٤س دس تلٞيٕٜيشي  ٣تلٞيٜػبصي اص ٤ٝاسدي اػت ّٝ ٦يثبيذ ٤ٝسد
ت٤ر ٦رذي ٍشاس ٕيشد .حٞبيت دٙ٣ت اص اي ٠تـْ٘٧ب دس ٝشح ٦ٚاثتذايي ثؼيبس حبئض اٞ٧يت اػت.
 اص ساْ٧بس٧بي ديٖش ثشاي تضقيو ٤ٝا١ـ ارتٞبفيٝ ،يت٤ا ٟث ٦آ٤ٝصؽ  ٣تش٣يذ ث٨ش٥ثشداسا ٟاؿبس٤ٞ١ ٥د .يْي اص ٤ٝا١ـ ٝـبسّتث٨ش٥ثشداسا ٟدس ٝذيشيت ؿجْ ٦آثيبسي ٣يغ ،فذ ٛت٤رّ ٦بىي ث ٦آ٤ٝصؽ  ٣تش٣يذ اػت؛ ث٦١٤ٕ٦اي ّ ٦ت٤ر ٦ث ٦آ٤ٝصؽ  ٣تش٣يذ دس
صٝيٝ ٦٢ـبسّت ث٨ش٥ثشداسا ٟاص ٣ضقيت ٢ٝبػجي ثشخ٤سداس ١يؼت .اي ٠ثذا ٟدٙي٘ اػت ّٝ ٦ذيشيت ر٨بد ّـب٣سصي ّ ٦ث٢ب ث ٦اؽ٨بس
١ؾش ثشخي اص ّبسؿ٢بػب ٟؿشّت ث٨ش٥ثشداسي ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اصٝ ،تٙ٤ي اكٚي تش٣يذ  ٣آ٤ٝصؽ اػت ،ىقبٙيت  ٣دخبٙتي دس اي٠
صٝي ٦٢دس ٢ٝغَ١ ٦ذاؿت ٦اػت .ثب ت٤ر ٦ثَ١ ٦ؾ  ٜ٨ٝآ٤ٝصؽ  ٣تش٣يذ دس اٝش ت٤ػق ،٦ثشاي دػتيبثي ث ٦ػغ٤ح ٍبث٘ ٍجٝ ٗ٤ـبسّت
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ث٨ش٥ثشداساٝ ،ٟيثبيذ آ٤ٝصؽ٧بي الص ٛثشاي ا١زب ٛفٚٞيبت ث٨ش٥ثشداسي ٨ٖ١ ٣ذاسي اص ؿجْ٧٦ب  ٣استَب إٓب٧ي  ٣اعالفبت ث٨ش٥ثشداساٟ
اص ىشٝ ٔ٢٧ـبسّت ث٢ٝ٦ؾ٤س پزيشؽ إٓب٧بٝ ٦١ـبسّت ،ث ٦ث٨ش٥ثشداسا ٟثٍ٤ٝ٦ـ اسائ ٦ؿ٤دٞ٧ .چ٢ي ،٠فال ٥٣ثش ٝـبسّت
ث٨ش ٥ثشداسا ٟثبيذ ثٝ ٦ـبسّت تٞبٝي ري٢يقب٢ّ ٣ ٟـٖشاٝ ٟشتجظ ت٤ر ٦ؿ٤د ّ ٦يْي اص اي٢ّ ٠ـٖشا ٜ٨ٝ ٟػبصٝب ٟر٨بد
ّـب٣سصي اػتبٝ ٟيثبؿذ.
 اػتيبد ٥اص اىشاد ثب ١ي٤ر ٤ٝ ٣سد افتٞبد ّـب٣سصا ٟث٦ف٤٢ا ٟا٧ش ٛتؼشيـّ٢٢ذ ٥دس رٚت ٝـبسّت آ١بٝ ٟيت٤ا١ذ دس رٚت ٝـبسّتث٨ش٥ثشداساٝ ٟؤحش ثبؿذ؛ ث٢بثشاي ٠پيـ٨٢بد ٝي ؿ٤د ثب داد ٟؿخليت ٍب١٤١ي ث ٦اي ٠اىشاد  ٣دس ١ؾش ٕشىت ٠دػتٞضد ثشاي آ٧ٟب،
٤ٝرجبت ثبال سىت ٠اٖ١يض ٥آ٧ٟب ثشاي ٝـبسّت ٞ٧ ٣يبسي ثيـتش ىشا ٜ٧ؿ٤د ٞ٧ ٣چ٢ي ٠آ٤ٝصؽ٧بيي دس خل٤ف ؿجْ٧٦بي
آثيبسي  ٣ى٤ايذ ٝـبسّت اسائ ٦ؿ٤د ّ ٦اص اي ٠عشيٌ تشميت  ٣حٞبيت اي ٠اىشاد اص عشح ؿجْ ٦آثيبسي  ٣ا٤ٝسات ٝشث٤ط ث ٦آٟ
ٝغ٤ٚةتش ٕشدد.
 ٝـْالت اٍتلبدي ث٨ش٥ثشداسا ٣ ٟثبال ث٤د٧ ٟضي٧٦٢بي پشداختي ،اص ٤ٝا١ـ ٝـبسّت آ١ب ٟخل٤كبً دس ٝشح ٦ٚث٨ش٥ثشداسي ٣٨ٖ١ذاسي ث ٦ؿٞبس ٝيس٣د .ح٘ ٝـْ٘ اٍتلبدي اص عشيٌ افغبي تؼ٨يالت ثبْ١ي  ٣يب تـْي٘ ك٢ذ ً٣افتجبسات خشد س٣ػتب،
ٝيت٤ا١ذ صٝي ٦٢سا ثشاي ث٨ج٤د ٣ضقيت ٝـبسّت ث٨ش٥ثشداسا ٟىشاٞ١ ٜ٧بيذ .اص ػ٤ي ديٖش ث٦ربي دسيبىت َ١ذي ٧ضي٧٦٢ب ٝيت٤ا ٟاص
ٝـبسّت يذي ث٨ش٥ثشداسا١ي ٍّ ٦ذست پشداخت ٧ضي٧٦٢ب سا ١ذاس١ذ ،دس ٨ٖ١ذاسي اص ّب١بٗ٧ب اػتيبد٤ٞ١ ٥د.
 يْي ديٖش اص ٤ٝا١ـ ٝـبسّت ،ثب٣س ثشخي اص ث٨ش٥ثشداسا ٟث١ ٦بّبىي ث٤د ٟآة ١ ٣بفذاٙتي دس ت٤صيـ آ ٟثشاي ا١زب ٛىقبٙيت٧بيصسافي اػت؛ ث٢بثشاي ،٠تالؽ دس ر٨ت ت٤صيـ ٧ش چ٢ٝ ٦بػتتش آة دس ث٨ج٤د ٣ضقيت ٝـبسّت ث٨ش٥ثشداساٝ ٟؤحش ٣اٍـ خ٤ا٧ذ ؿذ.
دس اي ٠ساثغٝ ٦يت٤ا ٟاص اىشاد ثٝ٤ي ث٦ربي ٝيشاة ثشاي ٝحبىؾت اص ؿجْٞ٧ ٣ ٦چ٢ي١ ٠ؾبست ر٨ت ت٤صيـ فبدال ٦١آة دس عٗ٤
ّب١بٗ٧بي  4 ٣ 3اػتيبدّ ٥شد؛ ٞ٧چ٢يٝ ٠يت٤ا ٟاي ٠اىشاد سا اص ثي ٠اىشاد ّٜدسآٝذ ٢ٝغَ٣ ٦يغ ا١تخبة ّشد ّ ٦دس اي ٠ك٤ست
ث ٦آ٧ٟب دػتٞضد ١يض افغب ؿ٤د.
 ت٤ر ٦ث ٦ايْ١ ٠ت ٦ضش٣سي اػت ّ ٦عجٌ ٝبدٍ 22 ٥ب ٟ٤١ت٤صيـ فبدال ٦١آة ،تَؼي ٣ ٜت٤صيـ آة ثخؾ ّـب٣سصي ثش ف٨ذ٣ ٥صاستر٨بد ّـب٣سصي اػتٞ٧ .چ٢ي ،٠ثش اػبع ٝبد 15 ٥آيي١٠بٝ ٦ٝلشه ث٨ي ٦٢آة ّـب٣سصي ،ايزبد تـْ٘٧بي ّـب٣سصي ّ٧ ٦ؼت٦
اكٚي ٕش ٥٣آةثشا٧ ٟؼت٢ذ ،ثش ف٨ذٞ٧ ٥ي٣ ٠صاستخب ٦١اػت (ىشر٤دي .)1378 ،فال ٥٣ثش اي ،٠ػبصٝب ٟر٨بد ّـب٣سصي دس ثي٠
آةثشا ٟاص ٍ٤ٝقيت ٢ٝبػتتشي ١ؼجت ث ٦ػبصٝب ٟآة  ٣ؿشّت ث٨ش٥ثشداسي ثشخ٤سداس اػت ١ ٣يض ٝتٙ٤ي اٝش آ٤ٝصؽ  ٣تش٣يذ اػت
ّ ٦داساي ساثغ ٦تٖ٢بت ٣ ٔ٢الصٚٝ ٣ ٛضٝ٣ي ثب ٝـبسّت ٝيثبؿذ .اي ٠دس حبٙي اػت ّ ٦تٞب ٛا٤ٝس ٝشث٤ط ثّ ٦ب١بٗ٧بي آثيبسي ٣
حتي ٝـبسّت ٝشد ٛدس اي ٠عشح اص ػ٤ي ػبصٝب ٟآة  ٣ثشً خ٤صػتب ٟاداس ٥ؿذ ٣ ٥ػبصٝب ٟر٨بد ّـب٣سصي اػتب ٟحض٤س
ّٞتشي دس اي ٠ثش١ب٧٦ٝب داؿت ٦اػت .ث٢بثشاي ،٠پيـٖب ٛث٤د ٟػبصٝب ٟر٨بد ّـب٣سصي دس صٝيٝ ٦٢ـبسّت ث٨ش٥ثشداسا ٟدس ٝذيشيت
ؿجْ ٦آثيبسي ٣يغ چ٦ثؼب ١تبيذ ٍبث٘ ٍجٗ٤تشي دس ثش داؿت ٦ثبؿذ .ثذي٨ي اػت ّْٞ٧ ٦بسي ػبيش اسٕب٧ٟب  ٣ػبصٝب٧ٟبي دٙ٣تي
ٝخل٤كبً ػبصٝب ٟآة  ٣ثشً  ٣ؿشّت ث٨ش٥ثشداسي دس اي ٠صٝي ٦٢ضش٣سي اػت .فال ٥٣ثش اي ،٠حزه يب ّب٧ؾ ثشّ٣شاػي اداسي
پيچيذ ٥دس اٝش ٝذيشيت ؿجْ٧٦بي آثيبسي ١يض اص ساْ٧بس٧بي پيـ٨٢بدي ديٖش اػت.
مىاتغ
اثشا٧يٞيب ،ٟف٨١ ،.تب١ي .)1392( .ٛ ،ثشسػي ثحشاّٜ ٟآثي دس حبٗ حبضش ١بؿي اص چبٙؾ فذٝ ٛذيشيت ث٨ي٢ٝ ٦٢بثـ آة دس ثخؾ
ّـب٣سصي دس ساػتبي تحٌَ ت٤ػق ٦پبيذاس ّـب٣سصي .اٙ٣يٞ٧ ٠بيؾ ٚٝي چبٙؾ٧بي ٢ٝبثـ آة ّ ٣ـب٣سصي ،ا١ز ٠ٞآثيبسي ٣
صْ٧ـي ايشا ،ٟاكي٨ب ،ٟدا١ـٖب ٥آصاد اػالٝي ٣احذ خ٤ساػٖب 24 ،ٟث ،٠ٞ٨كق .1-9
اٝي٢ي ،ا ٣ ،.خيبعي .)1385( .ٛ ،ف٤اٝ ٘ٝؤحش ثش فذ٤ٝ ٛىَيت عشح تـْي٘ تقب١٣ي٧بي آةثشاٝ .ٟز ٦ٚاٍتلبد ّـب٣سصي  ٣ت٤ػق ،٦د٣س٥
 ،14ؿٞبس ،53 ٥كق .69-91
ا١لبسي ،حٝ .)1382( .جب١ي تقب( ٟ٣سؿت ٦ف ٛ٤ٚارتٞبفي) .چبح يبصد ،ٜ٧ت٨شا :ٟا١تـبسات دا١ـٖب ٥پيب٤١ ٛس.
پبيٖب ٥اعالؿسػب١ي ؿشّت ث٨ش٥ثشداسي اص ؿجْ٧٦بي آثيبسي  ٣صْ٧ـي ّبس ٟ٣ثضسٓٝ .)1396( .قشىي ؿشّت ث٨ش٥ثشداسي اص ؿجْ٧٦بي
آثيبسي  ٣صْ٧ـي ّبس ٟ٣ثضسٍٓ .بث٘ دػتشع دس آدسع اي٢تش١تي.<http:// http://gr-karun.ir> :
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پش٣ي ،٠ا ،.دا٣سي دْ٧شدي ،ه.ا ،.خذسي ،هّ ٣ ،.شدا١ي .)1390( .ٛ ،ثشسػي احشات دػتب٣سد٧ب ،چبٙؾ٧ب  ٣ىشكت٧بي ٝـبسّت
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Abstract
People participation is the most important tool for the success of economic and social development programs,
especially the optimal use of water resources in rural areas. Recognizing factors influencing villagers'
participation and their impacts makes it possible to plan and act to involve people more intensively in the future
water conservation and restoration program as well as restrict the barriers of participation. In this regard, the
present study was aimed to identify the socio-cultural and economic driving and restraining forces affecting
public participation in the construction and operation of irrigation canals in Veys area. For this purpose, a survey
method was used in which all Veys's Irrigation Network users were considered as the statistical population.
Then, by simple random sampling, 217 users were selected. The data collection instrument was a questionnaire
which was employed after confirming its validity and reliability. Data analysis was performed by SPSS and
Pathmaker software based on the force field analysis to identify the driving and restraining forces of rural
participation. Results showed that the users' participation was very poor in the decision-making stage, moderate
in the implementation, and high in the exploitation and evaluation phase. The results of the analysis of driving
and restraining forces related to socio-cultural and economic factors revealed that in all cases, the score of the
restraining forces was higher than the score of the driving forces. That is, the desire to maintain the status quo
and the lack of willingness to change among the water users is stronger than their desire to make a difference.
Finally, after identifying the problematic factors and their contribution in the current situation, in order to
achieve a more favorable situation, some solutions were proposed to weaken the deterrent forces and/or to
exacerbate the driving forces or both.

Keywords: Irrigation and drainage network, Participation restraining forces, Participation driving forces,
force field analysis.
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