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 اظ ذسهبت تْطاىلی ثبضیضاى قطوتْبی ضیت هسیظاى ضضبیثطضؾی ٍضتجِ ثٌسی م

 ضاىیضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ا
    ضٍیىطز ّبی ًَیي  ثبظاضیب ثی،ثبظاضؾبظی ٍ ثبظاض ضؾبًی زض حول ٍ ًمل:ًبم هحَض همبلِ

     اثطاّین هحوسی
1 

 2خوبل فبضلی

 چىیسُ

 

 ٍ  زًیب ثِ زّىسُ خْبًی تجسیل قسُ,ثب تَخِ ثِ پیكطفت تىٌَلَغی اضتجبطبت ٍ في آٍضی اطالؾبت 

ذطیس ٍ فطٍـ وبالّب  ثكططی ثطاحتی  اهىبًپصیط اؾت وِ  یه حول ٍ ًمل ؾطیؽ ٍ اضظاى اظ هجسا تب 

هَلؿیت خغطافیبیی ٍ اؾتطاتػیىی  وكَض ؾعیعهبى ایطاى ثبؾث قسُ تب . همهس ٍخَز زاقتِ ثبقس 

  یؿٌی ٍاگصاضی اهَض ثِ ثرف 44ثط اؾبؼ انل . ّوَاضُ وكَضهبى  اظ اّویت ذبنی ثط ذَض زاضقَز

ذهَنی ، ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى ثرف حول ٍ ًمل ثبض ضا ثِ قطوتْبی ذهَنی ٍاگصاض وطزُ 

ثلحبظ ثبال ثَزى لسضت حول , ٍثب تَخِ ثِ ایٌىِ  ضاُ آّي ثؿٌَاى یىی اظ هسلْبی حول ٍ ًمل . اؾت 

لصا تحمیك زض ظهیٌِ . ّوَاضُ زض اٍلَیت حول ٍ ًملی لطاض زاقتِ اؾت ,ایوٌی حول ,ٍ ؾطؾت خبثدبیی

ثطؾی ٍ ضتجِ ثٌسی هیعاى ضضبیت هسیطاى قطوتْبی ذسهبت ضیلی حول ٍ ًمل ثبض اظ ضاُ آّي خوَْضی 

اؾالی ایطاى ثؿیبض ضطٍضی اؾت ٍ پؽ اظ ثطضؾی هكرم گطزیس گؿتطزگی ذطَط ضیلی ذیلی ون ٍ 

ایي تحمیك تَنیفی  ٍ اظ ضٍـ .   ؾطؾت ٍاگصاضی ٍاگي ّب ثِ قطوتْب ًیع ذیلی پبییي هی ثبقس

نَضت پصیطفت ٍ اطالؾبت ثب اثعاض پطؾكٌبهِ ٍ ههبحجِ ثب هسیطاى گطز آٍضی  (ظهیٌِ یبثی)پیوبیكی

خساٍل یه ,زضنس ,تَظیؽ فطاٍاًی )قسُ اؾت تدعیِ ٍتحلیل زازُ ّب اظ ضٍـ آهبض تَنیفی 

 . اؾتفبزُ گطزیس( ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى )ٍضٍـ آهبض اؾتٌجبطی  (ٍهیبًگیي,ثؿسی
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ولوبت ولیسی  

ثبظاضیبثی،ضضبیت هكتطی،هكتطی گطایی،ضاُ آّي ،حول ًٍمل ضیلی 

 همسهِ ٍ ثیبى هؿبلِ

 ویلَ هتط هطثؽ ٍؾؿت زض خٌَة غطة آؾیب ٍ زضهٌطمِ 1648195وكَض خوَْضی اؾالهی ایطاى ثب 

ض حبلیىِ زاؾت،   ویلَهتط ذط ضاُ آّي ّعاض9زض حبل حبضط ایطاى زاضای ذبٍضهیبًِ ٍالؽ قسُ اؾت ٍ  

 ایطاى ثِ .ّؿتٌس  ّعاض ویلَهتط ذط ضاُ آّي60 ٍ 90اؾتطالیب ّط یه ثِ تطتیت زاضای  وكَضّبی ٌّس ٍ

زض طَل لطٍى . زلیل  لطاض گطفتي زض هَلؿیت اؾتطاتػیه ّوَاضُ اظ اّویت ذبنی ثط ذَضزاضثَزُ  اؾت 

خبزُ افؿبًِ ای ٍ وْي اثطیكن وِ اظ ایي .هتوبزی هبًٌس پلی ثیي قطق ٍ غطة ؾول وطزُ اؾت

زض حبل حبغط . وكَضهیگصضزههساق ثبضظ ایي ًىتِ ٍ ثیبًگط ًمف تدبضی ایي وكَض زض هٌطمِ هیجبقس 

قجىِ ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ ططیك هطظّبی وكَض ثِ ثؿیبضی اظ ضاُ آّي ّبی ّوؿبیِ 

هتهل اؾت  وِ اظ آى خولِ اظ ططیك هطظ ضاظی ٍ وبپیىَ ثِ ضاُ آّي تطویِ ٍ ؾپؽ ثِ قجىِ ضاُ آّي 

اضٍپب ٍ اظ هطظ خلفب ثِ ضاُ آّي آشضثبیدبى ٍ قجىِ ضاُ آّي  ؾطاؾطی لفمبظ ٍ ضٍؾیِ اظ ططیك هطظ 

ؾطذؽ ثِ وكَضّبی آؾیبی هیبًِ ٍ اظططیك هطظ هیط خبٍُ یب تفتبى  ثِ ضاُ آّي پبوؿتبى هتهل 

ّوچٌیي اتهبل قجىِ ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ثِ ثٌبزض .اؾت ٍ فؿبلیت حول ٍ ًملی ثطلطاض اؾت 

ثٌسض اهبم ٍ ثٌسض اهیط آثبز ٍ ٍخَز تبؾیؿبت ظیط ثٌبیی ٍ زیگط تدْیعات ,هْن وكَض اظ خولْجٌسض ؾجبؼ 

هبًٌس پبیبًِ ّبی وبًتیٌطی زضیبیی ٍ هٌبطك آظاز تدبضی ٍ اهىبى تطاًعیت وبال ثِ اضٍپب ٍ اضٍپبی قوبلی 

ًگبّی گصضا ثِ .ٍوكَضّبی حبقیِ ذلیح فبضؼ گَیبی هَلؿیت ٍیػُ ایطاى زض هٌطمِ ٍ زًیبؾت 

.  اهىبًبت ٍ وطیسٍضّبی تطاًعیتی زض وكَض ثیبًگط ایي ٍالؿیت اؾت

ثط تٌَؼ ًیبظّب ٍ زضذَاؾتْبی هكتطیبى افعٍزُ قسُ ,اهطٍظُ ثب ثعضگتط قسى قطوتْب ٍ پیكطفت تىٌَلَغی

اؾت ٍؾبظهبًْب ٍ ثٌگبّْبی التهبزی ضا ثط آى زاقتِ اؾت تب ثط ضاّْبی اضتجبطی ٍتوبؼ ثب هكتطیبى 

ایي هَضَؼ تمطیجب زض ّوِ قطوتْب .خْت اطویٌبى اظضضبیت آًْب اظ ذسهبت ٍ وبالّبی زضیبفتی ثیفعایس

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ قطوت ّبی حول ًٍمل ضیلی ثطَض .ٍؾبظهبًْبی تَلیسی ٍ ذسهبتی نبزق هیجبقس

هؿتمین زضگیط هَضَؼ ثَزُ ٍثب هكىالت ضٍثطٍ ّؿتٌس لصا هطبلؿِ ًػطات ٍ اًتمبزات آًْب ثؿیبض ثب 

 هسیطیت .اضظـ ثَزُ ٍ زض خْت پیكجطز اّساف ؾبظهبى  ٍ تَؾؿِ حول ٍ ًمل ضیلی ثبض هَثط ذَاّس ثَز

  هكتطیبىاضتجبط ثب هكتطی یه اؾتطاتػی تدبضی ثط هجٌبی ؾَز اؾت وِ ثِ قطوتْب ووه هی وٌس ثِ

ِ ّب ٍ ًیبظّبی هكتطی ثطؾٌس، ثِ طَضی وِ  ذَز ذسهبت ثْتطی اضائِ وطزُ ٍ ثِ فْن ثبالتطی اظ ذَاؾت
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هكتطی اظ ذطیساض هٌفؿل، ثِ قطیه ٍ تَلیس وٌٌسُ اضظـ تدبضی ٍ تَؾؿِ زٌّسُ هحهَالت ٍ ذسهبت 

هكتطی فطزی ثب ؾالیك ٍ ًیبظّبیی اؾت وِ حك زؾتطؾی ثِ (ام .اض .ؾی )اظ زیسگبُ . تجسیل هی قَز

ثطایي اؾبؼ، ؾبظهبًْب زض خْت حفع ٍ خصة هكتطی زض ضؾیسى . ذسهبت قرهی، ؾطیؽ ٍ آؾبى ضا زاضز

ٍلتی هكتطی ثب افعایف ذسهبت ٍ زؾتطؾی  (22 :1384ثْوٌی،). ثِ ؾَزآٍضزی ثیكتط هی وَقٌس

ثیكتط ٍ زضگیط قسى زض فطایٌس هحهَالت ٍ ذسهبت زض ثرف ذهَنی ضٍثطٍ هی قَز، اوٌَى ّویي 

اهطٍظُ قْطًٍساى اًتػبض زاضًس ذسهبت ؾوَهی ضا وِ زضیبفت هی ًوبیٌس، . اًتػبض ضا اظ ثرف زٍلتی زاضز

زٍلتْب ًیع زض ّوِ خبی زًیب ثب ضقس خوؿیت، تغییطات . ثِ ذَثی یب ثْتط اظ ذسهبت ثرف ذهَنی ثبقس

ثْویي زلیل، زٍلتْب تدطثیبت . ّؿتٌسخوؿیتی، اًفدبض اطالؾبت ٍ افعایف ًیبظّبی قْطًٍساى ضٍثطٍ

ضا ثطای خَاثگَیی ثِ ًیبظّبی قْطًٍساى اًتربة هی وٌٌس وِ ثِ آى ؾیؿتن هسیطیت (ام .اض .ؾی )

   (.2005الضؾي ٍ هیالوٍَیچ، ) هی گَیٌس زاضتجبط ثب قْطٍى

ُ ؾبظی زٍلت الىتطًٍیه ثطای پبؾرگَیی ثِ هكىالت   هسیطیت اضتجبط ثب قْطًٍس زض ضاؾتبی پیبز

ِ ّبی ووتط . ًْبزّبی ؾوَهی ططاحی قس هسیطیت اضتجبط ثب قْطًٍس ثطای ایدبز ذسهبت هٌبؾجتط ثب ّعیٌ

ؾی ).  ایي ؾیؿتن زض اثتسا یه اؾتطاتػی وؿت ٍوبض هطثَط ثِ ثرف ذهَنی ثَز. ایدبز گطزیسُ اؾت

ثط ایدبز زؾتطؾی ؾطیؽ، ّویكگی ٍ هثجت ثِ اطالؾبت ٍ ذسهبت زٍلت اظ ططیك هدبضی  (ام .اض .

ُ ٍضی ؾولیبتی ٍ هبلی ٍ ایدبز هحیطی ثطای افعایف . زلرَاُ قْطًٍس تىیِ هی وٌس ثب زیس افعایف ثْط

ؾی ) اؾتطاتػیْبی. ًَآٍضی زض زٍلت، اضتجبطبت ٍ ّوىبضی ثیي زٍلت ٍ قْطًٍساى ضا تمَیت هی ًوبیس

 اضائِ ذسهبت هٌؿدن زض چٌس وبًبل ٍة ؾبیت، توبؼ تلفٌی ٍ اضتجبط ضٍزضٍ، ثب زیسی ّوِ (ام .اض .

ِ ّب ٍ ثْجَز ؾطح ذسهبت ؾوَهی هی ثبقس  خبًجِ ثِ قْطًٍس، زض خْت ًیبظّبی اٍ ٍ وبّف ّعیٌ

   (.2005الضؾي ٍ هیالوٍَیچ، )

        ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى  ثِ ؾٌَاى یىی اظ قطوتْب ٍ ؾبظهبًْبی هْن وِ ًمكی اؾبؾی 

ًیع اظ ایي ,زض خبثدب وطزى هؿبفط ٍ ثبض زض ؾبلْبی گصقتِ ٍ ثَیػُ زض ؾبلْبی اذیط ثط ؾْسُ زاقتِ اؾت 

اهطٍظُ حول ًٍمل ثِ ؾٌَاى یىی اظهْوتطیي هَضَؾبت ًٍیبظّبی افطاز .اهط هؿتثٌی ًویجبقس 

اضظاى ٍاهي وِ اظلیوت ّب ٍّعیٌِ ّبی ًبظل ,ًیبظ ثِ خبثدبیی ؾطیؽ .زضخبهؿِ هططح هی ثبقس

ٍهٌبؾجی ثطذَضزاضثبقس تمبضب ٍزضذَاؾت الكبضهرتلف هطزم ٍگطٍّْبی هرتلف هی 

 ( 42:1382,اهیٌی).ثبقس
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ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ ؾٌَاى یىی اظثبؾبثمِ تطیي ٍلسیوی تطیي قطوتْبی زٍلتی وِ 

یعزاًیبى ).زضؾبلْبی اذیطزچبضتحَالت قگطفی گطزیسُ اؾت ,زضاهطخبثدبوطزى هؿبفطٍثبضًمف هْوی زاضز

,28:1385 )

ضاُ اّي خوَْضی اؾالهی ایطاى گبهْبی هتؿسزی ضاثطای وؿت ضضبیت ذسهبت گیطًسگبى ثِ وبض   ثؿتِ 

انَلی ,ؾال ٍُ ثطایي ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ هٌػَضاضایِ ذسهبت ثِ قىل ؾلوی .اؾت 

ؾؿی ًوَزُ اؾت تب ثیكتطیي ضضبیت ضازضهیبى ایي قطوتْب ,ٍثْیٌِ اظططیك قطوتْبی زاضای لطاضزاز

 (112:1384,هطازیبى ٍاثطاّیوی ).فطاّن اٍضز

ضضبیت هكتطی ؾجبضت اؾت اظ یه ططظ تلمی ٍ احؿبؼ ولی هثجت ًؿجت ثِ یه هحهَل یب ذسهت 

ضضبیت ظهبًی حبنل هی قَز وِ هحهَل یب ذسهت اضائِ قسُ .وِ ثؿس اظ ذطیس زض فطز ثِ ٍخَز هی آیس

(   130،ل1378گلطیع،حؿي،)هٌطجك ثب ذَاؾت ٍ ًیبظ هكتطی ثبقس

طجك ًػط هیلع قطوت ّب ٍؾبظهبًْب زضثطاٍضز هیعاى ضضبیت هكتطیبى اظ ثبثت وبال یب ذسهبتی وِ 

: زضیبفت هی وٌٌس هی ثبیؿتی ؾالٍُ ثط هطبلؿِ هٌْسؾی اضظـ ّب ثِ هَاضز ظیط ًیع ثپطزاظًس

( 117:2004,هیلع)

 1اضظـ هحهَالت ٍذسهبت .1

 2اضظقْبی شٌّی ٍاحؿبؾی .2

 3اضظقْبی اختوبؾی .3

 4اضظقْبی اؾتجبضی ٍقرهیتی .4

 5ّعیٌِ ّبی پَلی .5

 6ّعیٌِ ّبی هطتجط ثب نطف ظهب ى .6

                                                 
1
-production and services value 

2
 –emotional and services values 

3
 – social values 

4
 – credibility and personality values 

5
 - monetary costs 

6
 – costs related energy and resource consuming 
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 7ّعیٌِ ّبی هطتجط ثب ههطف اًطغی ٍهٌب ثؽ .7

 8ّعیٌِ ّبی شٌّی ٍاحؿبؾی .8

ثعؾن لیسهي هكتطی اظ ؾبظهبى اًتػبض زاضز وِ اضظـ ّبی زضیبفتی ضا زایوب افعایف زازُ ٍ زض همبثل 

تٌْب زض ایي نَضت , زضزًیب ی ضلبثتی اهطٍظ .ّعیٌِ ّبی هطتجط ثب هكتطی ضا ثطَض هسام وبّف هی زّس

اؾت وِ ؾبظهبًْب قبًؽ فطٍـ هحهَل یب ذسهبت ذَز ضا زاقتِ ٍاگط توبیل ثِ حفع ٍهبًسگبضی 

ّوَاضُ اظ ضلجب ثیكتط , ثبیس تفبٍت اضظـ ّبی اضایِ قسُ ثب ّعیٌِ ّبی ههطفی , هكتطیبى ضازاضًس

ثط ّویي اؾبؼ قٌبذت زیسگبُ ذسهبت گیطًسگبى اظ هْوتطیي الساهبت (93:2005,لیسهي ).ثبقس

زضّویي ضاؾتب ایي پػٍّف ؾؿی هی وٌس . ٍفؿبلیتْبی ؾبظهبًْبی ذسهبتی ٍتَلیسی ثِ قوبض هی ضٍز

تب ثِ ثطضؾی ٍضتجِ ثٌسی ضضبیت قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی اؾتبى تْطاى اظ ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی 

 .    ایطاى ثپطزاظز

  :ّسف تحمیك

آّي -ّسف ولی ایي تحمیك ثطضؾی ٍضتجِ ثٌسی ضضبیت قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی اؾتبى تْطاى اظ ضاُ 

 .خوَْضی اؾالهی ایطاى هی ثبقس

  :اّساف فطؾی

 تؿییي هیعاى ضضبیت قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی اظ ذسهبت ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى .1

 تؿییي هَاًؽ ٍهكىالت اضایِ ذسهبت ثِ قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی .2

تؿییي اضتجب ط ثیي تحهیالت پبؾرگَیبى ٍهیعاى ضضبیت اظ ذسهبت اضایِ قسُ ثِ قطوتْبی حول .3

 ًٍمل ضیلی 

تؿییي اضتجب ط ثیي ؾي پبؾرگَیبى ٍهیعاى ضضبیت اظ ذسهبت اضایِ قسُ ثِ قطوتْبی حول ًٍمل .4

 ضیلی 

تؿییي اضتجبط ثیي ؾبثمِ وبض پبؾرگَیبى ٍهیعاى ضضبیت اظ ذسهبت اضایِ قسُ ثِ قطوت ّبی حول .5

 ًٍمل ضیلی 

تؿییي ضتجِ ثٌسی ضضبیت قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی اظ ذسهبت ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى  .6

 : ؾَاالت تحمیك

                                                 
7
 – costs related time spent 

8
 – emotional  and subjective costs 
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آیب ثیي ٍضؿیت تحهیلی پبؾرگَیبى ٍهیعاى ضضبیت آًْب اظ ذسهبت اضایِ قسُ ثِ قطوتْبی حول -1

ًٍمل ضیلی ضاثطِ ٍخَز زاضز؟ 

آیب ثیي ؾي پبؾرگَیبى ٍ هیعاى ضضبیت آًْب اظ ذسهبت اضایِ قسُ ثِ قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی -2

ضاثطِ ٍخَز زاضز؟ 

آیب ثیي ؾبثمِ وبض پبؾرگَیبى ٍ هیعاى ضضب یت آًْب اظ ذسهبت اضایِ قسُ ثِ قطوتْبی حول ًٍمل -3

ضیلی ضاثطِ ٍخَز زاضز؟ 

ضتجِ ثٌسی ضضبیت قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی اظ ذسهبت ضا آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى چگًَِ -4

 اؾت؟ 

  :ضٍـ ًٍَؼ تحمیك*

زض تحمیمبت تَنیفی هحمك ثسًجبل هَضَؼ .ایي تحمیك ثط هجٌبی ضٍـ اظ ًَؼ تحمیمبت تَنیفی اؾت

وِ  (202،ل1382ذبوی،غالهطضب،)اؾت ٍ هی ذَاّس ثساًس پسیسُ ،هتغیط،قی یب هطلت چگًَِ اؾت؟

ّوچٌیي ایي پػٍّف ثِ لحب ظ ظهبًی اظ ًَؼ . اًدبم قسُ اؾت(ظهیٌِ یبثی ) 3ثِ ضٍـ پیوبیكی

 . هی ثبقس2تحمیمبت همطؿی 

  :خبهؿِ آهبضی*

خبهؿِ آهبضی زض ایي تحمیك ؾجبضتؿت اظ ولیِ هسیطاى ٍ ؾط پطؾتبى قطوت ّبی حول ًٍمل ضیلی 

 . قطوت هی ثبقس18 ًفط اظ 30تؿساز ایي افطاز زض ظهبى اًدبم تحمیك .فؿبل زض اؾتبى تْطاى هی ثبقس

 : ًوًَِ گیطی* 

 ًفط هی ثبقس لصا زض ایي تحمیك ًوًَِ گیطی ثِ 30ا ظ آًدب وِ حدن خبهؿِ آهبضی زض ایي پػٍّف 

 30تؿساز . یؿٌی ّوِ خبهؿِ آهبضی زض تحمیك قطوت ًوَزًس.ضٍـ ؾطقوبضی اًدبم قسُ اؾت 

پطؾكٌبهِ تَؾط هسیطاى ایي قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی تىویل ٍ هَضز تدعیِ ٍتحلیل لطاضگطفتِ 

 .اؾت

  : اثعاضخوؽ آٍضی اطالؾبت*

ایي .زضایي پػٍّف ثِ هٌػَض خوؽ آٍضی اطالؾبت اظ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ اؾتفبزُ قسُ اؾت 

پطؾكٌبهِ ثبهؿبؾست اؾتبز هحتطم ضاٌّوب ٍثب ثْطُ هٌسی اظ ًػط هترههبى ططاحی ٍتسٍیي قسُ 

. اؾت 

                                                 
                                                                                                                                            1-survey Research 

                                                                                                                                 2-Cross sectional Research 
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 :  پطؾكٌبهِ 3ضٍایی*

یؿٌی پطؾكٌبهِ تَؾط ,ثِ هٌػَض تؿییي ضٍایی پطؾكٌبهِ اظ ضٍـ ضٍایی هحتَا اؾتفبزُ قسُ اؾت 

. نبحت ًػطاى ٍ اؾبتیس هطبلؿِ ٍ هَضز تب ییس لطاض گطفتِ اؾت 

  :  پطؾكٌبه4ِپبیبیی*

پطؾكٌبهِ اٍلیِ . پطؾكٌبهِ اظ ضٍـ ثبظ آظهبیی اؾتفبزُ قسُ اؾت (اؾتجبض)ثِ هٌػَض ثرف پبیبیی 

 ّفتِ ثِ آًْب اضایِ قس تب ًؿجت ثِ 2 پؽ اظ " ًفطاظ هسیطاى قطوتْبی یبز قسُ تَظیؽ ٍهدسزا5ثیي 

هحبؾجِ ضطیت آلفب ی وطزًجب خ زض ایي تحمیك ًكبى زاز وِ ضطیت پبیبی .تىویل آى السام ًوبیٌس

 . هی ثبقس وِ ًكبى زٌّسُ ضطیت اؾتجبض ٍ پب یب یی هٌبؾجی هی ثبقس81/0پطؾكٌبهِ 

  :ضٍـ تدعیِ ٍتحلیل اطالؾبت

خساٍل یه ثؿسی ,زضنس,تَظیؽ فطاٍاًی )ثِ هٌػَض تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اظ ضٍـ آهبضتَنیفی 

زازُ ّب پؽ اظ . اؾتفبزُ قسُ اؾت ( ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي )ٍ ضٍـ آهبض اؾتٌجبطی  (هیبًگیي ,

.  هَضز تدعیِ ٍتحلیل لطا ض گطفتٌسs p s sٍضٍز ثِ ضایبًِ اظ ططیك ًطم افعاض 

  ثِ تَنیف ًػطات هسیطاى قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی اظ ذسهبت ضاُ آّي خوَْضی 1خسٍل قوبضُ

هطبثك ثب زازُ ّبی خسٍل شیل ًكب ى هی زّسوِ ًػط ذَاّی ٍ ؾٌدف ًػط هسیطاى .اؾالهی هی پطزاظز

 زضنس ضضبیت هسیطاى ضا زض حس ؾبلی ٍذَة 63.3قطوتْب اظ ؾَی ضاُ آّي تَاًؿتِ اؾت زض هدوَؼ 

. خلت ًوبیس

زضنس 36.6ترفیف ّبی فهلی اضایِ قسُ اظ ؾَی ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى ًیع تَاًؿتِ اؾت 

ّوچٌیي هیعاى ضضبیت هسیطاى .  زضنس زض حس ذَة خلت ًوبیس26.7ضضبیت هسیطاى ضا زض حس ؾبلی ٍ

 زضنس زض حس ذَة 40 زضنس زض حس ؾبلی ٍ 26.7قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی اظ ترفیف ّبی حدوی 

ّوچٌیي ووتطیي ضضبیت تَؾط هسیطاى فَق هطثَ ط ثِ ؾسم تٌبؾت ذطَط ضیلی . اضظیبثی قسُ اؾت 

.  زضنس ذیلی ضؿیف اضظیبثی قسُ اؾت 20 زضنسضؿیف 26.7ٍهَخَز ضاُ آّي ثب حدن ثبض لبثل اؾعام 

 زضنس ضضبیت زض 16.7 زضنس ضضبیت زض حس ضؿیف 26.7ًٍٍیع ؾسم گؿتطزگی قجىِ حول ًٍمل ضیلی ثب 

 حس ذیلی ضؿیف للوساز قسُ اؾت 

 تَظیؽ فطاٍاًی پب ؾد ّب ثِ ذسهبت اضایِ قسُ تَؾط قطوت ضاُ آّي   :1خسٍل قوبضُ 

 

 

                                                 
 - 3 Validity      

   
4
 –reliability                                         
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 p=         زضنسf=فطاٍاًی

گَیِ   ضزیف ذیلی ضؿیف             هتَؾط ذَة ؾبلی  

 ضؿیف
f p f p F p f p f p 

.33 10 26.7 8ؾطؾت تحَیل ٍاگي ثِ قطوتْب خْت ثبضگیطی   1

3 
6 20 4 13.3 2 6.7 

.26 8 23.3 7 ؾطؾت تحَیل ٍاگي ثِ قطوتْب خْت ترلیِ 2

7 
9 30 6 20 0 0 

ؾطؾت تحَیل ٍاگي اظقطوتْب ثِ ازاضُ ول ضاُ  3

 اّي  

6 20 6 20 7 23.

3 
9 30 2 6.7 

.26 8 20 6 13.3 4ثطًبهِ ضیعی اؾعام زیعل ثِ قطوتْب  4

7 
1

1 
36.6 1 3.3 

.16 5 6.7 2فطایٌس ٍاگصاضی ٍاگي ثِ قطوتْب خْت ترلیِ   5

7 
9 30 1

0 
33.3 4 13.3 

.23 7 16.7 5 فطایٌس ٍاگصاضی ٍاگي ثِ قطوتْب خْت ثبضگیطی  6

3 
6 20 9 30 3 0 

هست ظهبى ؾیطٍاگي اظ تبضید ٍضٍز ثِ ًبحیِ  7

تْطاى تب ٍاگصاضی ثِ قطوتْب  

6 20 9 30 8 26.

7 
6 20 1 3.3 

هست ظهبى ؾیط ٍاگي اظ تبضید ثبضگیطی ٍنسٍض  8

ثبضًبهِ تب ذطٍج اظ هطظ  

8 26.7 8 26.

7 
12 40 4 13.3 2 6.7 

ثْیٌگی ًطخ تؿطفِ هَخَز زض ضاُ آّي ًؿجت  9

ثِ ؾبیط ططق حول ًٍمل  

4 13.3 6 20 10 33.

3 
7 23.3 3 10 

ؾیؿتن اطالؼ ضؾبًی ًؿجت ثِ ًطخ تؿطفِ زض  10

ضاُ آّي  

7 23.3 9 30 8 26.

7 
5 16.7 0 0 

.26 8 36.6 11ترفیفْبی فهلی ثطای حول وبال  11

7 
8 26.

7 
3 10 0 0 

 0 0 13.3 4 20 6 40 12 26.7 8ترفیفْبی حدوی ثطای حول وبال   12

.16 5 16.7 5گؿتطزگی قجىِ حول ًٍملی ضیلی   13

7 
7 23.

3 
8 26.7 5 16.7 

ذطَط حول ًٍمل ضیلی هَخَز زض ضاُ آّي  14

خْت لجَل ثبض 

4 13.3 7 23.

3 
9 30 8 26.7 2 6.7 

ذطَط حول ًٍمل ضیلی هَخَز زض ضاُ آّي  15

 خْت اؾعام ثبض

7 23.3 8 26.

7 
10 33.

3 
5 16.7 0 0 

 3.3 1 26.7 8 20 6 20 6 30 9تٌبؾت ذطَط ضیلی ضاُ آّي ثب حدن ثبض  16
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پصیطـ قسُ  
تٌبؾت ذطَط ضیلی هَخَز ضاُ آّي ثب حدن ثبض  17

اؾعام  

4 13.3 4 13.

3 
8 26.

7 
8 26.7 6 20 

.16 5 33.3 10تىطین اضثبة ضخَؼ زض ضاُ آّي   18

7 
9 30 6 20 0 0 

 0 0 16.7 5 40 12 20 6 23.3 7ؾولىطز زفبتط اضظیبثی ثِ قىبیبت   19

ًػط ؾٌدی اظ قطوتْب زض ذهَل تؿییي  20

هحلْبی ترلیِ  

10 33.3 12 40 8 26.

7 
0 0 0 0 

تؿبهل ثب ضاُ آّي زضذهَل ثطٍظ اذتالف  21

حؿبة  

5 16.7 8 26.

7 
11 36.

6 
5 16.7 1 3.3 

ًػط ؾٌدی اظ قطوتْب زض ذهَل تؿییي  22

هحلْبی ثبضگیطی 

6 20 13 43.

3 
7 23.

3 
4 13.3 0 0 

تحهیالت ٍ ؾبثمِ وبض ٍ ؾٌدف هؿٌب زاضی ,تَظیؽ فطاٍاًی پبؾرگَیبى ثط اؾبؼ ؾي  : 2خسٍل قوبضُ

 اضتجبط ثب هیعاى ضضبیت اظ ذسهبت ضاُ  آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى

 ؾطح هؿٌی زاضیزضنس فطاٍاًی  هتغیط 

(sig) 

زضخِ 

آشازی 

                     16.7 5 40-30ؾي 
Sig=%117                                                    

Df=26 

40-50 12 40 

50-60 9 30 

 13.3 4 ٍ ثبالتط 60

 100 30خوؽ 
 Sig=%041 Df=26 

ت

ت

ت 

 33.3 10زیپلن 

 10 3فَق زیپلن 

 33.3 10لیؿبًؽ 

ثبالتط 

اظلیؿبًؽ 

7 23.3 

 100 30خوؽ 
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  20 6 ؾبل 10تب ؾبثمِ وبض 

 

Sig= 

%0 

Df=26 

10-20 9 30 

20-30 7 23.3 

30-40 8 26.7 

 30 100 

 

 ؾبل لطاض 50-40 زضنسپبؾرگَیبى زض گطٍُ ؾٌی 40 ًكبى هی زّس وِ 2زازُ ّبی خسٍل قوبضُ

 زضنس هسیطاى 13.3 ؾبل 40ٍ-30 زضنس زض گطٍُ ؾٌی 16.7,  ؾبل 60-50 زضنس زض گطٍُ ؾٌی 30,زاضًس

.  ؾب ل ؾي زاقتِ اًس60قطوتْبی ذسهبت ضیلی ثبالی 

 زضنس فَق زیپلن 10, زضنس هسیطاى زاضای هسضن زیپلن هتَؾطِ 33.3ّوچٌیي اظ ًػط تحهیالت *

 زضنس هسیطاى ًیع زاضای هسضن تحهیلی ثبالی لیؿبًؽ ثَزُ 23.3 زضنسزاضای هسضن لیؿبًؽ ٍ 33.3,

. اًس

 ؾب ل 20-10 زضنس زاضای ؾبثمِ وبض 30, ؾبل 10 زضنس هسیطاى زاضای ؾبثمِ وبض تب 20ؾالٍُ ثطایي *

 زضنس هسیطاى قطوتْبی ذسهبت ضیلی زاضای ؾبثمِ 26.7  ؾب ل 30ٍ-20 زضنس زاضای ؾبثمِ وبض 23.3,

زضذهَل ٍخَز اضتجب ط ثیي ٍضؿیت ؾٌی هسیطاى ٍ ضضبیت اظ ذسهب .  ؾب ل هی ثبقٌس40-30وبض ثیي 

 ثب زضخِ آظازی  sig=0.117ؾطح هؿٌب زاضی هحبؾجِ قسُ . ت ضاُ آّي تبییس ًوی گطززٍ ضز هی گطزز

df=26ًكبى زٌّسُ ؾسم تبییس ایي فطضیِ هی ثبقس   .

اؾؿسی زضتحمیك ذَز . ًتبیح تحمیك اهیط ؾلی اؾؿسی ثب یبفتِ ّبی ایي تحمیك اًطجبق ٍّورَاًی زاضز

ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسُ اؾت وِ ثیي ؾي هسیطاى قطوتْبی ذسهبت ضیلی ٍ ضضبیت آًْب اظ ذسهبت ضاُ 

. آّي اضتجب ط هؿٌب زاضی ٍخَز ًساضز

زضذهَل ٍخَز اضتجب ط هیبى تحهیالت هسیطاى قطوتْبی ذسهبت ضیلی ثب ضضبیت آًْب اظ ضاُ آّي * 

 ثب زضخِ آظازی sig=0.041ؾطح هؿٌب زاضی هحبؾجِ قسُ .خوَْضی اؾالهی هَضز تبییس لطاض گطفت 

df=26 ایي یبفتِ ثب ًتبیح تحمیك زوتط قبّوطازی .  زضنس اطویٌبى هَضز تبییس لطاض گطفت 95 ثب

. اًطجبق ٍ ّورَاًی زاضز

قبّوطازی زض تحمیك ذَز ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسُ اؾت وِ ثیي تحهیالت اؾتفبزُ وٌٌسگبى اظ ذسهبت ضاُ 

( p<0.05).آّي ٍهیعاى ضضبیت آًْب اضتجب ط هؿٌب زاضی ٍخَز زاضز
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زضذهَل ٍخَز اضتجب ط  ثیي ؾبثمِ وبض هسیطاى ٍ هیعاى ضضب یت آًْب اظ ذسهبت ضاُ آّي خوَْضی * 

 زضنس 99ثب ,  df=26 ثب زضخِ آظازی sig=0.000ؾطح هؿٌب زاضی هحبؾجِ قسُ . اؾالهی تبییس گطزیس

. اطویٌبى هَضز تبییس لطاض هی گیطز

اؾؿسی زض پػٍّف ذَز ثِ ایي . ایي یبفتِ ثب ًتبیح تحمیك اهیطؾلی اؾؿسی اًطجب ق ٍ ّورَاًی زاضز

یبفتِ ضؾیسُ اؾت وِ ّط چمسض ثط هیعاى ؾبثمِ وبض هسیطاى افعٍزُ هی گطزز هیعاى ضضبیت آًْب اظ 

ثطاؾبؼ زازُ ّبی خسٍل  (102:1379اؾؿسی ). ذسهبت ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی وبّف هی یبثس

  ضتجِ ثٌسی هیعاى ضضبیت قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی اظ ذسهبت زضیبفت ًوَزُ اظ ضاُ آّي 3قوبضُ 

ثط ایي هجٌب ثیكتطیي ضضبیت قطوتْبی حول . خوَْضی اؾالهی ایطاى هكرم ٍتؿییي قسُ اؾت 

ؾالٍُ ثط ایي ًطخ .ًٍمل ضیلی ًػط ؾٌدی ّبی ثؿول آهسُ تَؾط ضاُ آّي اظ ایي قطوتْب هی ثبقس

. تؿطفِ، ظهبى ؾیط ٍاطالؼ ضؾبًی ثِ هَلؽ اظ ؾَی ضاُ آّي ثب زض ضتجِ ّبی ثؿسی لطاض گطفتِ اًس

ووتطیي ضضبیت هسیطاى قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی ًیع ثِ ؾطؾت تحَیل ٍاگي اظ قطوتْب ،ؾسم تٌبؾت 

.       ذطَط ضیلی هَخَزٍؾسم گؿتطزگی قجىِ حول ًٍمل ضیلی هی ثبقس

ضتجِ ثٌسی پبؾرگَیبى اظ ذسهبت ضاُ آّي ثطحؿت هیعاى ضضبیت آًْب   : 3              خسٍل قوبضُ 

ضتجِ ثٌسی  ذسهت اضایِ قسُ ضزیف 
 1ًػط ؾٌدی اظقطوتْب  1

 2ًطخ تؿطفِ   2

 3ظهبى ؾیط   3

 4اطالؼ ضؾبًی   4

 5ترفیف ّبی زض ًػط گطفتِ قسُ   5

 6اؾعام زیعل   6

 7ؾطؾت تحَیل ٍاگي ثِ قطوتْب   7

 8ؾولىطز زفتط اضظیبثی ثِ قىبیبت   8

 9تىطین اضثبة ضخَؼ   9

 10گؿتطزگی قجىِ حول ًٍمل ضیلی   10

 11تٌبؾت ذطَط ضیلی هَخَز   11

 12ؾطؾت تحَیل ٍاگي اظ قطوت ّب   12
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پیكٌْبزات ٍضاّىبضّْب 

پیكٌْبز هی قَز ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى ًؿجت ثِ گؿتطـ ذطَط  ضیلی خْت اًتمبل ثبض ثب -1

. ؾطؾت ٍ ضًٍس ثیكتطی فؿبلیت ّبی ذَز ضا زًجبل ًوبیس

پیكٌْبز هی گطزز ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى ًؿجت ثِ وبّف هست ظهبى ؾیط ٍاگي اظ تبضید -2

ٍضٍز ثِ ًبحیِ تْطاى تب ٍاگصاضی ثِ قطوتْب ٍ ًیع اظ تبضید ثبضگیطی ٍ نسٍض ثبض ًبهِ تب ذطٍج اظ هطظ ًبحیِ 

. تْطاى ثب اؾوبل هىبًیعم ّبی هٌبؾت ٍ حصف فطایٌس ّبی ظایس السام ًوبیس

ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ,پیكٌْبز هی گطزز ؾالٍُ ثط ترفیف ّبی فهلی ٍحدوی زض ًػط گطفتِ قسُ -3

ًؿجت ثِ قٌبؾبیی هكتطیبى ٍ قطوتْبی ٍفبزاض ثطًبهِ ّبیی ضا ططاحی ًوبیس تب ذسهبت ثْتطی ثِ ایي 

. گطٍُ اضایِ گطزز

پیكٌْبز هی قَز تب ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ ططیك وبض اثعاضّبی خسیس ٍ ضٍقْبی ًَ ًؿجت -4

. ثِ تىطین ّط چِ ثْتط ٍثیكتط اضثبة ضخَؼ السام ًوبیس

ًؿجت ,پیكٌْبز هی قَز تب اظ ططیك تؿبهل ّط چِ ثیكتط ضاُ آّي ثب قطوت ّبی حول ًٍمل ضیلی -5

ثِ ضفؽ اذتالف حؿبثْب السام الظم ثؿول آیس 

اخطای وٌفطاًؿْبی ثیي   اظ ططیك تجبزل افىبض ٍ یب ثٌػط هیطؾس  ثبیس  ثطای تَؾؿِ ؾلَم ٍ فٌَى ضیلی زضوكَض-6

. ؾول قَز  ثرف ذهَنی زض ایي ظهیٌِ ٍ ضضبیت الوللی زضایطاى ٍ ّوچٌیي خلت هكبضوت

خوؽ ثٌسی ًٍتیدِ گیطی 

ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ هبًٌس ؾبیط ؾبظهبًْب ٍ ًْبزّبی ذسهبتی ًیبظهٌس ثطضؾی زیسگبُ ٍ 

. ًمطِ ًػطات ثْطُ گیطًسگبى ٍهكتطیبى ذَز هی ثبقس

زض ایي پػٍّف یبفتِ ّبی تحمیك ًكبى هی زّس وِ ٌَّظ ثیي ضضبیت وبهل هسیطاى قطوتْبی حول 

 ظیبزی ٍخَز "ًٍمل ضیلی اظ ذسهبت ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى تب ٍضؿیت هطلَة فبنلِ ًؿجتب

ثطای خلت ضضبیت ثیكتط هكتطیبى . زاضزٍ ایي هَضَؼ اّویت اضایِ ذسهبت ثْتط ضا یبز آٍضی هی ًوبیس

حول ًٍمل ضیلی ثبض ثبیس تحمیمبتی زض ایي ذهَل زض وكَضّبی هَفك زًیب نَضت پصیطز ٍ اؾتطاتػی ٍ 

. ضاّىبضّبی ثىبض ثطزُ آًْبضاهَضز اؾتفبزُ لطاضزٌّس

یبفتِ ّبی تحمیك ًكبى هی زّس وِ زض ثطذی ظهیٌِ ّب ٍ هَضَؾبت هسیطاى قطوتْبی حول ًٍمل اظ 

ؾطح ضضبیت ذَة ٍ هٌبؾجی ثطذَضزاضًس حبل آًىِ زض هَاضزی ّوچَى ؾسم گؿتطزگی ذطَط ضیلی ٍ ًیع 
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ؾطؾت ٍاگصاضی ٍاگي ّب ثِ قطوتْبی یبز قسُ ّوچٌبى ضضبیت ّب زضؾطح پبییٌی لطاض زاضزٍ قبیؿتِ 

اؾت تب هؿئَالى ذسٍم ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ثب اتربش تساثیطی هٌبؾت زض خْت ضفؽ هَاًؽ ٍ 

. هكىالت ثىَقٌس

     هٌبثؽ ٍ هآذص

ؾبل ،هدلِ تحَل هسیطیت ،چبلكْبی هكتطی هحَضی زض زًیبی اهطٍظ ٍ آیٌسُ ، 1384،ثْوٌی ،ضضب-1

،ضٍـ تحمیك ثب ضٍیىطز پبیبى ًبهِ ًَیؿی ،تْطاى،اًتكبضات 1376ذبوی،غالهطضب،-2  12قوبضُ ،ؾَم 

زضایت 

 ،فطٌّگ تَنیفی لغبت ٍ انطالحبت التهبزی ،خبح اٍل ،هطوع آهَظـ ثبًىساضی1378گلطیع،حؿي،-3

تبهلی ثط زیسگبُ هكتطی هساضی ٍ هسیطیت هكتطی هساضی  (1384)هحوس,اثطاّیوی ,تمی ,هطازیبى -4

(CRM)  زاًكگبُ ,پبیبى ًبهِ وبضقٌبؾی ضقتِ هسیطیت ثبظضگبًی ,زض ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى

 112ل ,آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى هطوعی 

پیوبیكی ثطهیعاى ضضبیت اؾتفبزُ وٌٌسگبى اظ ذسهبت هؿبفطثطی ٍ ثبضی ضاُ آّي (1385)ؾلی ,قبّوطازی -5

چىیسُ ططح پػٍّكی هَخَز زض وتبثربًِ ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی وكَض ,خوَْضی اؾالهی ایطاى 

ثطضؾی هیعاى ضضبیت قطوتْبی حول ًٍمل ضیلی اظ ذسهبت ضاُ آّي  (1384)اهیط ؾلی ,اؾؿسی -6

 ططح پػٍّكی ثِ ؾفبضـ هؿبًٍت پػٍّف زاًكگبُ ؾلن ٍ نٌؿت ایطاى ,خوَْضی اؾالهی 

پبیبى ,ثطضؾی ضضبیت هؿبفطاى اظ ذسهبت ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى (1382)ؾویِ ,اهیٌی -7

 ثِ ضاٌّوبیی لبضی ظازُ,زاًكگبُ قبّس,ًبهِ وبضقٌبؾی ضقتِ هسیطیت نٌؿتی 

گعاضـ هٌتكطُ پیطاهَى ؾولىطز ضاُ آّي خوَْضی اؾالهی ایطاى زض طی  (1387)اوجط,ّوبیَى -8

 www.google.com  ثِ ًمل اظ ؾبیت گَ گل 1385-1375ؾبلْبی 

ثِ  , 28ل ,ؾیطی ثط تبضیرچِ تبؾیؽ قطوت ضاُ آّي ٍ فؿبلیت ّبی آى (1385)احؿبى ,یعزاًیبى -9

              www.Mossafer.comًمل اظ ؾبیت 
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