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 چىيذُ -
سضبيت ؿغلي اص هَضَؾبت ثب اّويت دس هذيشيت هٌبثؽ اًؼبًي اػت وِ تحت ؾٌَاى ًگشؽ ؿخق اص ؿغل خوَد  

يت ؿغلي اًدبم ؿذُ اػت ٍ ّوش ووذام اص اًذيـووٌذاى اص    ؿَد. تبوٌَى هطبلؿبت صيبدي دس صهيٌِ ػٌدؾ سضب تلمي هي

اًذ. دس طشاحي هذل خبهؽ ػٌدؾ سضوبيت ؿوغلي اص پوبساداين     صٍايبي هختلف ثِ ثشسػي ٍ ػٌدؾ ايي همَلِ پشداختِ

ٍاس دس وٌبس يىذيگش لوشاس   اي ػلؼلِ ؿَد تب ًػشيبت گًَبگَى ثگًَِ دس ايي پبساداين تالؽ هي تشويجي اػتفبدُ ؿذُ اػت.

تشي حبكل گشدد. دس ؿشوت وشثي ايشاى ثش اػبع ًػشيبت تئَسي دٍ ؾبهلي ّشصثشي،  گيشًذ وِ اص آى طشيك ًتبيح ؾويك

ّبي اهيذ، وبهشٍايي، ثشيل ٍ ثشاثشي هذلي  ّبي سضبيت ؿغلي اػپىتش ٍ تشص، ًػشيِ ػلؼلِ هشاتت ًيبصّبي هبصلَ ٍ هميبع

وِ سٍايي ٍ پبيبيي آى ًيض ثِ اثجبت سػيذُ اػت. خبهؿِ تحميك توبم  اي تْيِ ؿذ طشاحي گشديذ ٍ ثش ايي اػبع پشػـٌبهِ

 ًفش اًتخبة گشديذ.  215اي ثِ اًذاصُ  ًوًَِاي  گيشي تلبدفي طجمِ ثبؿذ وِ ثِ سٍؽ ًوًَِ وبسوٌبى ؿشوت وشثي ايشاى هي

شايط هحيط وبس ٍ اهٌيت تدضيِ ٍ تحليل ؿذ ٍ هـخق گشديذ وبسوٌبى اص ؿ spssًتبيح ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس آهبسي 

ّب ًبسضبيتي ًؼجي داسًوذ. هيوضاى سضوبيت ؿوغلي دس هيوبى       ؿغلي سضبيت ًؼجي داسًذ ٍلي ًؼجت ثِ ٍضؿيت پشداخت

ثبؿذ. ّوچٌيي وبسوٌبى سضبيت ًؼجي خوَد سا اص اهىبًوبت سفوبّي ؿوشوت اؾوالم       دسكذ هي 60پشػٌل ؿشوت هؿبدل 

 وشدًذ.
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 همذهِ -1
ّبي التلبدي ثِ ايفبي ًمؾ ٍ چگًَگي ؾولىشد وبسوٌبى ثؼتگي هؼتمين  ّب ٍ ثٌگبُ ٍ پيـشفت ؿشوتؾولىشد ثْجَد 

سفتبسؿٌبػي  ػبصهبًي،ؿٌبػي  ( اص خولِ هَضَؾبت هشتجط ثب سٍاىJob Satisfactionداسد. سضبيت ؿغلي ) يداس ٍ هؿٌي

خْي داسد. سضبيت ؿغلي اص ؾَاهل هوَثش ثوش   ًمؾ لبثل تَّب  سؿذ ٍ تؿبلي ػبصهبىاػت وِ دس ٍ هذيشيت هٌبثؽ اًؼبًي 

 طَس وبسآهذ ٍ هَثش استمبء ثخـيذ. تَاى فشايٌذ هذيشيت هٌبثؽ اًؼبًي سا ثِ ِ ثب ػٌدؾ آى هيوؿغل ٍ ؿبغل اػت 

هوذل ػوٌدؾ سضوبيت ؿوغلي      طشاحيػي ٍ ػٌدؾ سضبيت ؿغلي وبسوٌبى ؿشوت وشثي ايشاى ثب ّذف سطشح ثش

سضبيت ؿغلي ٍ ًتبيح حبكل اص آى دس خْت تَػؿِ ٍ تؿبلي ًيشٍي اًؼبًي  ؿشوت وشثي ٍ ًحَُ اخشاي طشح ػٌدؾ

آغبص ٍ تبثؼتبى ػوبل   1385ٍسي، اًدبم ؿذُ اػت. همبلِ حبضش اص طشح فَق وِ اٍاخش ػبل  افضايؾ ثْشُ ؿشوت ثوٌػَس

. ّش وذام اص اػتتبوٌَى هطبلؿبت صيبدي دس صهيٌِ سضبيت ؿغلي اًدبم ؿذُ  ثِ پبيبى سػيذ، اػتخشاج ؿذُ اػت. 1386

اًوذ. ّون    اًذ ٍ اص يه صاٍيِ ثِ هَضَؼ سضبيت ؿغلي پشداختِ ّب ثِ سٍيىشدّبي خبكي تَخِ وشدُ ايي ًػشات ٍ ديذگبُ

دس ايوي   ّبيي هطشح ؿذُ اػت وِ پبساداين تشويجي اص خولِ آًْبػوت.  اوٌَى ثشاي تَػؿِ هشصّبي ؾول ٍ داًؾ پبساداين

ٍاس، دليك ٍ ثبهؿٌي دس وٌبس يىوذيگش لوشاس گيشًوذ ووِ اص آى      اي ػلؼلِ ًَبگَى ثگًَِؿَد تب ًػشيبت گ پبساداين تالؽ هي

تشي حبكل گشدد. اص خولِ هضايبي ايي سٍيىشد تَخِ ثوِ هٌوبغش ٍ صٍايوبي گًَوبگَى      طشيك ًتبيح ٍ دػتبٍسدّبي ؾويك

ل خوبهؽ سضوبيت ؿوغلي ثوش     اًذ. هوذ  هَضَؼ اػت وِ ػبيش داًـوٌذاى ٍ هحممبى ّش وذام ثطَس خذاگبًِ ثِ آى پشداختِ

 گيشي اص هْوتشيي ًػشيبت هَخَد طشاحي ؿذُ اػت. اػبع پبساداين تشويجي ٍ ثب ثْشُ

 

 اّويت ٍ اّذاف تحميك -1-1
آفشيٌوي ٍ فؿبليوت ٍ حروَس دس ؾشكوِ سلبثوت ٍ       ، تحشن ٍ پَيبيي، اسصؽالهت ًيشٍي وبس، خالليت ٍ ًَآٍسيػ

ًوبيذ وِ ثوِ ًيوشٍي اًؼوبًي     ّبي التلبدي سا هَغف ٍ تشغيت هي ٌگبُّب ٍ ث والع خْبًي اص هَاسدي ّؼتٌذ وِ ؿشوت

آؿىبس ٍ ثب اّويت اػت. چٌبًچِ ثِ فشايٌذ هذيشيت  ّب، وبسوٌبى ثشخؼتِ دس ػبصهبىتَخِ خبكي داؿتِ ثبؿٌذ، صيشا ًمؾ 

دس همبيؼوِ ثوب    ْيلبثول توَخ  هٌبثؽ اًؼبًي تَخِ ًوبئين، خَاّين يبفت وِ ًگْذاسي ٍ ثْؼبصي ًيشٍي اًؼبًي اص اّويت 

هٌوبثؽ صيوبدي سا   ديگش اخضاء ايي فشايٌذ ثشخَسداس اػت. چٌبًچِ ًملبًي دس ايي هشحلِ اص فشايٌذ كَست پزيشد، اتالف 

ّبي ؿشوت خلَكبً دس حَصُ هٌبثؽ اًؼوبًي،   ثشاي دسن ثشداؿت وبسوٌبى اص ؾولىشدّب ٍ فؿبليتّوشاُ داسد. ثٌبثشايي  ثِ

اّويت سضبيت ؿغلي ثِ دليول ًمـوي اػوت ووِ دس      لزاتَخْي ٍيظُ كَست پزيشد.  ىوبسوٌبضشٍست داسد ثِ سضبيت 

 ثْجَد ٍ پيـشفت ؿشوت ٍ ًيض دس ػالهت ًيشٍي وبس داسد.

 ّذف اص طشاحي هذل خبهؽ سضبيت ؿغلي دس ؿشوت وشثي ايشاى ؾجبست ثَد اص:

 ػٌدؾ هيضاى سضبيت ؿغلي وبسوٌبى ؿشوت وشثي ايشاى -الف-
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 ثٌذي آًْب دس لبلت ػٌدؾ ٍضؿيت هَخَد سضبيت ؿغلي َثش ثش سضبيت ؿغلي ٍ طجمِؿٌبػبيي ؾَاهل ه -ة-

 تؿييي ٍضؿيت هَسد اًتػبس )ؾَاهل( -ج-

 ػٌدؾ استجبط سضبيت ؿغلي ثب ػبيش هتغيشّب -د-

 ثْجَد ؿشوتي هشتجط ثب سضبيت ؿغليػٌدؾ ٍ ؿٌبػبيي ًمبط لَت ٍ لبثل  -ُ-

 ّب  شثي ايشاى ثب ػبيش ؿشوتهمبيؼِ هيبى ٍضؿيت سضبيت ؿغلي ؿشوت و -ٍ-

 

 هَضَؼ تحميك -1-2
، وشثي ايشاى ٍ ؿٌبػبيي ؾَاهل هَثش ثش آى ٍ اسائِ الگَ تثشسػي، تجييي ٍ ػٌدؾ هيضاى سضبيت ؿغلي وبسوٌبى ؿشو

 استمبء سضبيت ؿغلي. خْتوبسثشدي  ّب ٍ ساّىبسّبي تذٍيي ػيبػت

 

 

 هتذٍلَطي تحميك -1-3
ِ   آٍسي دادُ ًَؼ ّوجؼتگي اػت. ثشاي خووؽ  ٍ ثؿربً اصاي صهيٌِسٍؽ تحميك  تجيويي  اي خْوت   ّوب اص سٍؽ وتبثخبًو

ادثيبت ٍ هجبًي ًػشي ٍ اص سٍؽ هيذاًي خْت آصهَى ػَاالت ٍ اػوتٌجبط اص ٍالؿيوبت خبهؿوِ هوَسد هطبلؿوِ، اػوتفبدُ       

ِ  اػت وِ ثشاي تْيِ آى اص چٌذيي پشػـوٌبهِ ه  گشدد. اثضاس تحميك پشػـٌبهِ آصهَى سضبيت ؿغلي هي  ٌدولوِ پشػـوٌبه

ديَيغ، الف لَوؼيت ٍ ٍيغ ٍ پشػـٌبهِ ديگش )تشويجي( ثش اػبع ًػشات تشص ثب دٍ ّذف ػٌدؾ ٍضوؿيت هَخوَد   

ؿشوت  . اًتخبة ًوًَِ اص خبهؿِ )وليِ وبسوٌبىُ اػتذاػتفبدُ ؿسضبيت ؿغلي ٍ ػٌدؾ ٍضؿيت هَسد اًتػبس ؿغلي، 

ٌگي هذيشيت هٌبثؽ اًؼبًي ٍ اهَس اداسي ؿشوت، ثب خبهؿيت الصم ثب ّوبّ ثٌذي ؿذُ طجمِ وشثي ايشاى(، ثلَست تلبدفي

 كَست گشفت.

 

 ػَاالت اكلي تحميك -1-4

 ػَاالت اكلي ايي تحميك ؾجبستٌذ اص:
 ؾَاهل وليذي سضبيت ؿغلي وذاهٌذ؟ -الف

 ٍضؿيت هَخَد ٍ هَسد اًتػبس سضبيت ؿغلي دس ؿشوت وشثي ايشاى چگًَِ اػت؟ -ة

 ػبيش هتغيشّب چگًَِ اػت؟ استجبط سضبيت ؿغلي ثب -ج

 ٍسي ؿشوتي تب چِ هيضاى اػت؟ پيبهذّبي ًبسضبيتي ؿغلي دس ؿشوت چيؼت ٍ اثشات آى ثش ثْشُ -د

 استجبط ثيي سضبيت ؿغلي ٍ ؾولىشد چِ هيضاى اػت؟ -ُ
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 داسي ػَاالت هَسد پشػؾ دس پشػـٌبهِ تب چِ اًذاصُ اػت؟ دسخِ هؿٌي -ٍ

 گزاسي آيٌذُ چيؼت؟ يي( ثشاي ػيبػتالگَي وبسثشدي )پيـٌْبدّبي اخشا -ص

 

 ّب تؿبسيف ٍاطُ -1-5
هذيشيت هٌبثؽ اًؼبًي: فشايٌذ هذيشيتي اػت وِ ثب اًدبم ٍغبيف ثب اّويت ًػيوش خوزة، ًگْوذاسي، اسصيوبثي،      -الف

 ؿَد. دّي، ّذايت ٍ سّجشي ٍ وٌتشل اخشايي هي سيضي، ؿشوت آهَصؽ ٍ ثْؼبصي ًيشٍي اًؼبًي اص طشيك ثشًبهِ

ٍ خوذهبت  دٌّوذ   يت ؿغلي: ػٌدؾ دسخِ سضبيت ٍ خـٌَدي وبسوٌبى اص ؿغل ٍ ٍغبيفي وِ اًدوبم هوي  سضب -ة

 گشدد. وِ دس ايي تحميك اص طشيك پشػؾ ػٌدؾ هيداسًذ،  گًَبگًَي وِ اص ؿشوت دسيبفت هي

َد ؿشوت ًػيش فشٍؽ، ػَد، ػْن ثوبصاس، ثْجو  ولي ؾولىشد ّبي  ؿبخقوبسوٌبى وِ دس  يؾولىشد: آثبس ؾولىشد -ج

 ؿَد. هٌبػجبت اًؼبًي ٍ... ػٌدؾ هي

 هذيشيتي هَثش ثش سضبيت ؿغلي اػت.ؾَاهل هَثش: هدوَؾِ ؾَاهل التلبدي ٍ  -د

 

 هجبًي ًػشي ٍ ادثيبت ؾلوي سضبيت ؿغلي -2
سضبيت ثبؿذ. ثخؾ دس ًتيدِ اسصيبثي ؿغل يب تدبسة ؿغلي فشد هي سضبيت ؿغلي يه حبلت احؼبػي هثجت يب فشح

ًگشؽ ؿخق اص ؿغل خوَد  سضبيت ؿغلي ًـبى دٌّذُ  .ثب اّويت دس هذيشيت هٌبثؽ اًؼبًي اػت ؿغلي اص هَضَؾبت

ػبصد. ثب ػٌدؾ سضبيت ؿوغلي ٍ ؿوٌبخت    دٌّذ سا آؿىبس هي دس حميمت اًگيضُ ؿغلي ؿبغليي اص وبسي وِ اًدبم هي ٍ

اًؼبًي سا ثب تبويذ ثوش خجوشاى    تَاى ػيبػتگزاسي ٍ فشايٌذ هذيشيت هٌبثؽ ٍ ٍضؿيت هَسد اًتػبس، هي آىٍضؿيت هَخَد 

 خذهبت ثذليل اثشگزاسي خبف آى ثش سضبيت ؿغلي، هَسد تَخِ لشاس داد.

ٍ ثوِ تجوؽ    خلت ؿذُالخلَف هـتشيبى  ثب اسضبي ًيبص فشدي )ؿبغل( يؿٌي تبهيي سضبيت اٍ، سضبيت ديگشاى ؾلي

سضوبيت ؿوغلي اػوت. هطبلؿوبت      ّبي اّويوت هَضوَؼ   ٍسي ؿشوت افضايؾ خَاّذ يبفت وِ خولگي ًـبًِ آًْب، ثْشُ

تبوٌَى سضوبيت ؿوغلي ثطوَس     1930. اص ػبل ؿذؿشٍؼ  1930ب هطبلؿبت ّبتَسى دس اٍايل دِّ ثسػوي سضبيت ؿغلي 

اوٌَى هفبّين اكلي دس سضبيت ؿوغلي ثوِ اختلوبس هوَسد ثحوش ٍ اؿوبسُ لوشاس         ٍػيؿي هَسد هطبلؿِ ٍالؽ ؿذُ اػت.

 (1382)آساػتِ،گيشد. هي
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 ي سضبيت ؿغليهذل ؾوَه -2-1
دّذ وِ سضبيت ؿغلي تحت تبثيش چِ ؾَاهلي اػت ٍ اثوشات ٍ تجؿوبت آى ثوش     هذل ؾوَهي سضبيت ؿغلي ًـبى هي

 Locke)گيشد. ؿشوت ٍ خَد وبسوٌبى چگًَِ اػت. ايي هذل دس ؾوَم تحميمبت ايي حَصُ هَسد اؿبسُ ٍ اػتفبدُ لشاس هي

1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؾَاهل هَثش دس سضبيت ؿغلي -2-2
دّذ وِ هتغيشّبي صيبدي ثب سضبيت ؿغلي هشتجط اػت ووِ ايوي    طبلؿبت هختلف دس صهيٌِ سضبيت ؿغلي ًـبى هيه

 ثٌذي اػت: گشٍُ لبثل طجمِ 5هتغيشّب دس 

ّبي پشػوٌلي، هبّيوت ٍ اًوذاصُ     ّبي ؿشوتي ٍ سٍيِ ؾَاهل ؿشوتي: حمَق ٍ دػتوضد، تشفيؿبت، خط هـي -2-2-1

 هذيشيتي ٍ ؿشايط وبسي ؿشوتّبي  ، ػيؼتنؿشوت، ػبختبس سػوي

 ؾَاهل هحيطي ٍ هحبطي: -2-2-2

 الف: ؾَاهل هحيطي: ػجه ػشپشػتي، گشٍُ وبسي، ؿشايط وبسي 

 ة: ؾَاهل هحبطي )خبسج اص ؿشوت(: تبثيشات التلبدي، اختوبؾي، فٌي، لبًًَي ٍ دٍلتي 

 هبّيت وبس ٍ ؾَاهل سفبّي: هحذٍدُ ؿغل، تٌَؼ وبسي -2-2-3

 ّب، ؿخليت، خٌؼيت ٍ تحليالت ي: ػي، اسؿذيت، ػبثمِ، َّؽ، تَاًبييؾَاهل فشد -2-2-4

ّوبي   غيشسػووي، تفوبٍت   سٍاثوط ؾَاهل اختوبؾي ٍ فشٌّگي: سٍاثط ثيي ّوىبساى، وبس ٍ ٌّدبس گشٍّوي،   -2-2-5

 (1375ّب ٍ ٌّدبس، طجمِ اختوبؾي )تَػلي،  ذ، اسصؽاختوبؾي، ًگشؽ، ؾمبي

 

 ـبيٌذ:پي

 ّبي هَلؿيتي ٍيظگي

 ّبي ؿخلي ٍيظگي

 هَلؿيت ؿخلي

 تؿبهل

 

 

 

 سضبيت ؿغلي

 ًتبيح:

 :ؿشوتي

 ؾولىشد

 ًگْذاسي

 اثمب

 :ؿخلي

 ويفيت صًذگي وبسي

 ػالهتي ٍ تٌذسػتي
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 بيت ؿغليپيبهذّبي سضبيت ؿغلي ٍ ؾذم سض -2-3
پيبهذّبي سضبيت ؿغلي: افضايؾ وبسايي، وبّؾ غيجت، وبّؾ خبثدبيي يب تشن ؿوغل، افوضايؾ ػوالهتي     -2-3-1

 خؼن ٍ سٍاى، افضايؾ ٍ ثْجَد ؾولىشد ٍ افضايؾ سضبيت فشدي

ٍسي، وبسايي ٍ سٍحيِ وبسوٌوبى، افوضايؾ تـوَيؾ، غيجوت ووبسي،       پيبهذّبي ًبسضبيتي ؿغلي: وبّؾ ثْشُ -2-3-2

 (1374)پيبهي،  دس وبس، تشن خذهت ٍ ثبصًـؼتگي صٍدسع تبخيش

 

 ّبي اسصيبثي سضبيت ؿغلي سٍؽ -2-4
 تَاى ػٌديذ وِ اثؿبد صيش دس ّوِ آًْب ثبيذ هذًػش لشاس گيشد: ّب ٍ اثضاسّبي گًَبگًَي هي ؿغلي سا ثب سٍؽسضبيت 

 وبس: خزاثيت ٍ تٌَؼ وبس، فشكت يبدگيشي، هيضاى هَفميت ٍ پيـشفت ؿغلي -

 حمَق ٍ هضايب: ؾبدالًِ ثَدى، سٍؽ پشداخت ٍ صهبى پشداخت -

 ّب تشفيؿبت: دسثشگيشًذُ فشكت -

 تـخيق: لذسداًي ٍ احتشام ثشاي وبس اًدبم ؿذُ ٍ... -

 ّبي پضؿىي، ػفش، تحليالت ٍ... خذهبت سفبّي: ّضيٌِ -

 ؿشايط وبسي: ػبؾت وبسي، تدْيضات ٍ اهىبًبت، ؿشايط فيضيىي، ايوٌي ٍ... -

 ّبي فٌي، سٍاثط اًؼبًي ٍ... شپشػتي: ًحَُ ػشپشػتي، هْبستػ -

 ّومطبساى: ٍخَد خَ اؾتوبد، سفبلت ٍ... -

 (1375ّبي حمَق ٍ خذهبت سفبّي ٍ...)هحوذصادُ ٍ هْشٍطاى،  يبػتؿشوت ٍ هذيشيت: تَخِ ثِ وبسوٌبى، ػ -

 

 صيبثي سضبيت ؿغلي ثشؿوشد:ّب ٍ اثضاسّبي صيش سا ثشاي اس تَاى دس هدوَؼ سٍؽ ثب هشٍس ثش هٌبثؽ، هي

ِ  ثٌذي گضاسؽ ؿخلي: دس ايي سٍؽ هيضاى سضبيتوٌذي سا ثب پيـيٌِ ّبي دسخِ هميبع -2-4-1 اي  ّب يب پيبهذّبي فشضوي

 ( اػت.JDI” )ؿبخق تَكيفي ؿغلي“ تشيي اثضاس ػبختِ ؿذُ دس ايي سٍؽ  تشيي ٍ دليك وٌٌذ. سايح همبيؼِ هي

ثحشاًي(: دس ايي سٍؽ وبسوٌبى سٍيذادّبي ؿغلي خَد سا وِ خـٌَدوٌٌذُ ٍ  سٍيذادّبي حؼبع )پيـبهذّبي -2-4-2

 وٌٌذ. ًبخـٌَدوٌٌذُ ثَدُ اػت، تَكيف هي

ؿَد.) ؾولىشد ضؿيف، غيجت، توشن   سفتبسّبي آؿىبس: دس ايي سٍؽ سفتبس آؿىبس )ٍالؿي( وبسوٌبى هـبّذُ هي -2-4-3

 سٍد. هيخذهت ٍ...( ٍ ثؿٌَاى ًوَدّبي خبًـيي ؾذم سضبيت ثىبس 

 ؿَد. ّبي ؾلوي: دس ايي سٍؽ توبيل افشاد ثِ تمشة يب احتشاص اص ثشخي چيضّب ػَال هي گشايؾ -2-4-4

ؿَد تب تؿييي وٌذ وذام ؿىل )كَسته( ثوِ   هميبع ؿىلي ٍ غيش والهي: دس ايي سٍؽ اص پبػخگَ خَاػتِ هي -2-4-5

 احؼبػبت اٍ ًضديه اػت.
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دس هلبحجِ ثوب وبسوٌوبى پيشاهوَى     سيضي ؿذُ ثبؿذ. سيضي ؿذُ يب غيش ثشًبهِ هِتَاًذ ثشًب هلبحجِ: ايي سٍؽ هي -2-4-6

 ؿَد. ّبي آى پشػيذُ هي ّبي ؿغلي گفتگَ ؿذُ ٍ ؾلت ّب ٍ ًبسضبيتي سضبهٌذي

هٌذي اص تَاًبيي، خالليت ؿغلي، تٌوَؼ ووبس، ايوٌوي ؿوغلي ٍ      پشػـٌبهِ: دس تْيِ پشػـٌبهِ ؾَاهلي هبًٌذ ثْشُ -2-4-7

ِ        گشدد. دٌّذگبى لحبظ هي بػخؿشايط هبدي پ اي  پشػـٌبهِ وِ هجتٌي ثوش هوذل تحليلوي سضوبيت ؿوغلي اػوت اص هَلفو

ّبي سضبيت ؿغلي ثؼتِ يوب   گشدد. هؿوَالً پشػـٌبهِ ؿَد پشػؾ هي گًَبگَى وِ هَخت سضبيت يب ًبسضبيتي ؿغلي هي

 (1384)ؿفيؽ آثبدي، ًيوِ ثؼتِ اػت.

ػوَال اػوتفبدُ ؿوذ ووِ دس ثوبصًگشي       46اي ثوب   يشاى اص پشػـٌبهِدس ػٌدؾ سضبيت ؿغلي وبسوٌبى ؿشوت وشثي ا

اٍلويي   ػوَاالت اصثش اػوبع تحليول ؾوبهلي كوَست گشفتوِ      كَست گشفتِ دس آخشيي دٍسُ ػٌدؾ، ثب اؾوبل تغييشاتي 

 ػَال افضايؾ يبفت. 58تؿذاد ػَاالت ثِ پشػـٌبهِ 

 

 ّبي سضبيت ؿغلي ّب ٍ هذل يًِػش -3
 بيت ؿغلي ؾجبستٌذ اص:ّبي سض هْوتشيي ًػشيِ -3-1

ًػشيِ اهيذ ٍ اًتػبس: اًتػبسات فشد دس تؿييي ًَؼ ٍ هيضاى سضبيت ؿغلي هَثش اػت. ايي ًػشيِ هؿتموذ   -3-1-1 

ؿَد، دسحبليىِ ًبسضبيتي  ّبي فشد تؿييي هي اػت وِ سضبهٌذي ؿغلي ثَػيلِ اًطجبق وبهل اهيذّب ٍ اًتػبسات ثب پيـشفت

 (1384)ؿفيؽ آثبدي، ػبسات اػت.هؿلَل ًبوبهي دس سػيذى ثِ اًت

گشدد وِ آيوب ؿوغل    ًػشيِ اسصؽ: ايي ًػشيِ هذؾي اػت سضبهٌذي ؿغلي ثَػيلِ ايي پذيذُ تؿييي هي -3-1-2 

 (1370)اػتَاست اصووپ، تشخوِ هبّش، دّذ يب ًِ. ّبي خلَكي ٍ ؿخلي سا هي ثِ فشد اهىبى حفع اسصؽ

س َاگش فشد ثب فىش ٍ تلوين خَد، ؿغلؾ سا اًتخوبة وٌوذ، ثطو    وٌذ وِ ًػشيِ ثشيل: ايي ًػشيِ ثيبى هي -3-1-3 

طجيؿي اص آى سضبيت خَاّذ داؿت. اهب اگش ثب اخجبس ٍ يب اضطشاس آى سا اًتخبة وٌوذ، ثوِ احتووبل لوَي اص ؿوغل خوَد       

 (1375)خليل صادُ، ًبساضي خَاّذ ثَد.

ؿَد. خٌجِ اختوبؾي ؿشايط ثيشًٍي  هيًػشيِ ًمـي: دس ايي ًػشيِ ثِ دٍ خٌجِ اختوبؾي ٍ سٍاًي تَخِ  -3-1-4 

 (1384)ؿفيؽ آثبدي، ؿَد. ؿَد. خٌجِ سٍاًي ثيـتش ثِ اًتػبسات ٍ تَلؿبت فشد هشثَط هي سضبيت ؿغلي سا ؿبهل هي

ؿوَد ثوِ دٍ    ًػشيِ ًيبصّب: ثش اػبع ايي ًػشيِ، هيضاى سضبيت ؿغلي ّش فشد وِ اص اؿتغبل حبكل هوي  -3-1-5 

گشدد، دٍم آى هموذاس   مذاس اص ًيبصّبيي وِ اص طشيك وبس ٍ احشاص هَلؿيت هَسد ًػش تبهيي هيآى ه ؾبهل ثؼتگي داسد. اٍل

هبًذ. ايي ًػشيِ ثِ هموذاس صيوبدي ثوِ ًػشيوِ ػلؼولِ       اص ًيبصّب وِ اص طشيك اؿتغبل ثِ وبس هَسد ًػش تبهيي ًـذُ ثبلي هي

 (1384)ؿفيؽ آثبدي، ًيبصّبي هبصلَ ًضديه اػت.



9 
 

ي ٍ هبدًيبصّبي  –ثْذاؿتي(: ّشصثشي دس ايي ًػشيِ ثِ دٍ ًَؼ ًيبص -)ًػشيِ اًگيضؿي ًػشيِ ّشصثشي -3-1-6 

آٍسد،  وٌذ. ؾَاهلي وِ فمذاى آًْب هَخجبت ًبسضبيتي وبسوٌبى سا فشاّن هوي  اؿبسُ هي -سٍاًيسٍحي ٍ ًيبصّبي خؼوي ٍ 

ؿَد، ؾَاهل اًگيضؽ ًبهيوذُ   ؿغل هي ؾَاهل ثمب يب ؾَاهل ثْذاؿت ٍ ؾَاهلي وِ ٍخَد آًْب هٌدش ثِ سضبيت وبسوٌبى اص

 (1370)اػتَاست اصووپ، تشخوِ هبّش،  ؿَد. هي

اؽ  ًػشيِ ّبلٌذ: هفَْم ايي ًػشيِ چٌيي اػت وِ اگش فشدي ؿغل خَد سا هتٌبػت ثب كفبت ؿخليتي -3-1-7 

ص ؿغل خوَد  اًتخبة وٌذ ٍ ًؼجت ثِ ايي ؿغل ًگشؽ هثجت داؿتِ ثبؿذ، اص ؿغلؾ ساضي اػت ٍ دس غيش ايي كَست ا

 (1375)خليل صادُ، سضبيتي ًخَاّذ داؿت.

 3-1-8-  ِ ّوبيؾ   ًػشيِ وبهشٍايي ًيبص: ايي ًػشيِ ثش دٍ هفَْم اػتَاس اػت، اٍل ايٌىِ چٌبًچِ ؿخق خَاػوت

وٌذ، داساي اّويت ٍ اسصؽ  ؿَد ٍ دٍم ّش چِ اّذافي وِ فشد ثشاي ًيل ثِ آى تالؽ هي تحمك يبثذ، ساضي ٍ خـٌَد هي

آٍسد سضبيت ثيـتشي خَاّذ داؿت ٍ چٌبًچِ اص دػت يبفتي ثِ آى ًبوبم ؿَد،  ؿذ، صهبًي وِ آى سا ثذػت هيثيـتشي ثب

 تش خَاّذ ؿذ. ًبخـٌَدتش ٍ ًبساضي

ًػشيِ گشٍُ هشخؽ: ايي ًػشيِ ثش ايي ثبٍس اػت وِ ًگوشؽ فوشد ًؼوجت ثوِ خْوبى ٍ ًيوض چگوًَگي         -3-1-9 

ّبيي ووِ   گيشد. گشٍُ ّبي هشخؽ لشاس هي تب حذٍد صيبدي تحت تبثيش گشٍُ ّبي گًَبگَى دس هحيط اسصؿيبثي ٍي اص پذيذُ

 وٌذ. ّبي اختوبؾي ثب آًْب توبع ثشلشاس هي فشد ثشاي ّذايت خَيؾ دس ساثطِ ثب ٍالؿيت

 ًػشيِ الگَي اًگيضؿي پَستش ٍ الٍلش: -3-1-10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادسان پبداؽ 

 هٌبػت

 سضبيت
پبداؽ 

 )وبهشٍايي(

 

دسن ٍغيفِ 

 خَاػتِ ؿذُ

 

 ؾولىشد

 )اًدبم وبس(

ّب ٍ  تَاًبيي

 ّب ٍيظگي

 

 تالؽ

 دسن احتوبل

 وَؿؾ ٍ پبداؽ

 ّب اسصؽ پبداؽ
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هدوَؼ اسصؽ يه پبداؽ ٍ دسن فشد اص وَؿؾ ثشاي هفَْم اكلي الگَي پَستش ٍ الٍلش چٌيي اػت: تالؽ حبكلي اص 

 گزاسد. وبس ٍ احتوبل اٍ اص دسيبفت پبداؽ ٍالؿي اػت. اًدبم وبس خَد ثش دسن اص تالؽ ٍ احتوبل پبداؽ اثش هي

ّبيي چَى تدشثِ، َّؽ ٍ ػي سا ثوب   ًػشيِ ثشاثشي: ثش طجك ايي ًػشيِ ّش فشد خلَكيبت ٍ لبثليت -3-1-11 

آٍسد ٍ دس همبثل اًتػبس داسد وِ ؿشوت ًيض هتٌبػت ثب ايي خلَكيبت، هضايبيي لشاس دّذ. چٌبًچِ  يخَد ثِ هحيط وبس ه

ؿخق احؼبع وٌذ وِ هيبى ايي دٍ دػتِ ؾَاهل فشؾي ثشاثشي ٍ ّوپبيگي ٍخَد داسد، ايي اهش دس اٍ آساهؾ ٍ اًگيضؽ 

 آٍسد. ٍ سضبيت ثَخَد هي

ًػشيِ تَخِ ثِ هؼوبيل اًؼوبًي ٍ ثوشآٍسدُ ووشدى ًيوبص ٍ سفوبُ       ًػشيِ ثليه ٍ هَتَى: ثش اػبع ايي  -3-1-12 

 گشدد. اختوبؾي هَخت سضبيت وبسهٌذاى اص ؿغل خَد ٍ ايدبد ؾاللِ دس آًبى هي

ّوبي   ّبي سضبيت ؿغلي اػت. تشص پوغ اص ثشسػوي   ًػشيِ تشص: ايي ًػشيِ يىي اص خذيذتشيي ًػشيِ -3-1-13 

دس هحيط وبس دػت يبفت وِ آًْب سا وليذّبي سضبيت ؿوغلي ًبهيوذ. ثوِ    گًَبگَى پظٍّـي، ػشاًدبم ثِ تؿييي ؾَاهلي 

ِ    اؾتمبد اٍ ّش يه اص وبسوٌبى هدوَؾِ ّوبي   اي اص ؾَاهل سا دس اختيبس داسًذ وِ ثَػيلِ آًْب ًيبص هؿٌب ثخـويذى ثوِ تدشثو

 (Terez. 2000) .ػبصًذ ؿغلي خَيؾ سا ثشآٍسدُ هي

فمذاى ٍ ايدوبد ّوش يوه سا ثوِ تفلويل ثيوبى        هـخق ٍ ؿشايط ؾبهل وليذي سضبيت ؿغلي سا 22تشص دس هدوَؼ 

 وٌذ. ايي ؾَاهل ؾجبستٌذ اص: هي

گيشي، اؾتجبس ؿشوتي، ّذف، َّيوت فوشدي، احتوشام، ثشلوشاسي استجوبط،       لذسداًي، تَاصى، چبلؾ، ثحش ٍ گفتگَ، خْت

ت، حوبيوت، خوذهبت،   غيشسػوي ثَدى، يىپبسچگي، تٌبػت، سؿذ ؿخلي، اًؿطبف پزيشي، ًوَآٍسي، ثشاثوشي، هبلىيو   

 اسصؽ ٍ هشثَط ثَدى

 گيشي سضبيت ؿغلي دس ؿشوت وشثي ايشاى هذل هٌتخت اًذاصُ -3-2

ّبي گًَبگًَي سا دس خلَف ؾَاهل هَثش دس  يبثين وِ داًـوٌذاى ديذگبُ ثب هطبلؿِ همذهبتي ًػشيبت فَق دس هي

اًذ. ّوِ ايي  ّبيي اص حميمت سا ثيبى وشدُ ثخؾاًذ. ّش وذام اص ايي ًػشيبت صٍايبي گًَبگَى ٍ  سضبيت ضغلي ثيبى وشدُ

اًذ، اهب اص آًدب وِ ّش وذام تٌْب ثِ ثخـي اص هَضَؼ  ّبي هثجتي دسيبفت ًوَدُ تدشثِ وـيذُ ؿذُ ٍ پبػخًػشيبت ّن ثِ 

ت تَاًذ ّوِ ؾَاهل هَثش دس سضبيت ؿغلي سا ثيبى ٍ ػٌدؾ وٌذ. لزا ضشٍس اًذ، اتىبء تٌْب ثِ يه ًػشيِ ًوي پشداختِ

ّب ٍ ًػشيبت گًَبگَى اسائِ ؿذُ سا ثطَس ػيؼتوبتيه، دليك ٍ  طشاحي هذل خبهؽ سضبيت ؿغلي وِ ثتَاًذ صٍايب، ديذگبُ

هٌػن دس وٌبس ّن لشاس دّذ ٍ دس يه هذل تحليلي ٍ هزتجط ثب يىذيگش هؿوبسي ًوبيذ، اًىبسًبپزيش اػت ٍ ثشاي 

ٍ هؿوبسي هذل ػؿي دس طشاحي  سػذ. لبثل تَخِ ثٌػش هيّب اسصؿوٌذ ٍ ثشاي ًػشيبت هَخَد دس ايي ثخؾ  ػبصهبى

ّب ٍ  ّب، ؿبخق ؿذُ اػت ثب تَخِ ثِ هبّيت ًػشيِ هشثَط ٍ ؾوَهيت ٍ ولي ثَدى آى دس چْبس ػطح اثؿبد، هَلفِ

 ّب اػتفبدُ ؿَد. ػٌدِ
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ّوبي   تئَسي دٍ ؾبهلي ّشصثشي، ػلؼلِ هشاتوت ًيبصّوبي هوبصلَ ٍ هميوبع     ًػشيبتدس ؿشوت وشثي ايشاى ثش اػبع 

هوذلي طشاحوي گشديوذ ٍ ثوش ايوي اػوبع        ّبي اهيوذ، ووبهشٍايي، ثشيول ٍ ثشاثوشي     ًػشيِ ،ٍ تشص سضبيت ؿغلي اػپىتش

ِ اي تْيِ ؿذ وِ سٍايي ٍ پبيبيي آى ًيض ثِ اثجبت سػيذُ اػت. هذل طشاحي ؿذُ دس ؿشوت وشثي ايشاى  پشػـٌبهِ لوشاس   ثو

 صيش اػت:

 ّب ػٌدِ   ّب ؿبخق   ّب هَلفِ              اثؿبد        هفَْم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دس اداهِ آهذُ اػت

تئَسي دٍ ؾبهلي 

 ّشصثشي

ػلؼلِ هشاتت 

 ًيبصّبي هبصلَ

ّبي سضبيت  هميبع

 ؿغلي اػپىتش

 ثْذاؿتي

 فيضيَلَطيه

 تبهيي

 تؿلك اختوبؾي

 اًگيضؿي

 سضبيت ؿغلي

 خَديبثي

 احتشام ٍ همبم

 ّب پشداخت

 اهىبًبت سفبّي

 هٌبفؽ آتي

 ايط هحيط وبسؿش

 اهٌيت ؿغلي

 استجبطبت

 ػجه هذيشيت

 ّبي هحيط وبس خطوـي

 اػتمالل ٍ هؼٍَليت

 استمب

 لذسداًي

 هَلؿيت ؿغلي)چبلؾ(

 هبّيت وبس

 تَفيك ٍ وبهيبثي
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 ثبؿٌذ: ّبيي وِ دس ثشسػي سضبيت ؿغلي ؿشوت وشثي ايشاى هالن ؾول ثَدُ اػت ثِ لشاس صيش هي ػٌدِ

 ّب: پشداخت -

 هتٌبػت ثَدى حمَق دسيبفتي ثب ًيبصّبي صًذگي -1 

 ّبي سليت َدى حمَق ٍ دػتوضد دسيبفتي ثب هيضاى فؿبليت يب ًَؼ وبس دس همبيؼِ ثب ؿشوتهتٌبػت ث -2 

 هٌبػت ثَدى صهبى پشداخت -3 

 ّبي ؿوب )تخلق، تدشثِ ٍ تحليالت( هتٌبػت ثَدى پشداخت ثب تَاًوٌذي -4 

 هتٌبػت ثَدى پشداخت ثب اًتػبسات هب فَليي -5 

 

 اهىبًبت سفبّي: -

 ػلف ػشٍيغ -1 

 بة ٍ رّبةاي -2 

 ّبي غيش ًمذي )ًَؼ، دفؿبت، هيضاى( پشداخت -3 

 تؼْيالت ٍسصؿي -4 

 ّب )هؼىي، هْذ وَدن ٍ...( ووه ّضيٌِ -5 

 ّبي هـبثِ ًحَُ تَصيؽ خذهبت سفبّي دس همبيؼِ ثب ػبصهبى -6 

 ّبي گًَبگَى )اهَس اداسي ٍ...( تٌبػت ٍ ػشؾت پبػخگَيي ثِ ًيبصّبي افشاد دس حَصُ -7 

 

 ت ؿغلي:اهٌي -

 ؾذم تجؿيض دس هيبى وليِ ّوىبساى ؿشوت )اص ًػش اػتخذاهي( -1 

 هيضاى اطويٌبى اص تذاٍم ّوىبسي ثب ؿشوت دس كَست ثشآٍسدى حذالل اًتػبسات ؿشوت -2 

 وٌذ. ّب ٍ سفتبس هذيشاى ؿشوت تب چِ هيضاى ثجبت ؿغلي سا ترويي هي ػيبػت -3 

 

 ؿشايط هحيط وبس: -

 فيضيىي هحل وبس ؿبهل ًَس، كذا، آلَدگي ٍ... هتٌبػت ثَدى ؿشايط -1 

 ّبي ؿشوت ثشاي ايدبد هحيط وبس هٌبػت ٍ اهي ٍ ػالهت افشاد  تالؽاص  اسصيبثي -2 

 

 گزاسي ّب، ثيوِ ؾوش ٍ ػشهبيِ گزاسي، تؿبًٍي ػٌَات، ٍام، ػْبم ،كٌذٍق ػشهبيِ -1 هٌبفؽ آتي: -
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 ّبي هحيط وبس: خط هـي -

 يف افشادهيضاى ؿفبفيت ؿشح ٍغب -1 

 تٌبػت اًتػبسات هذيشاى ٍ ؿشح ٍغبيف افشاد ٍ ؾذم ٍخَد تجؿيض دس ايي هَسد -2 

 ّبي افشاد ٍ ؾذم ٍخَد تجؿيض دس ايي هَسد تٌبػت اًتػبسات هذيشاى ٍ تَاًوٌذي -3 

 سػبًي هٌبػت دس خلَف ؿشح ٍغبيف افشاد اطالؼ -4 

 اد دس حيي وبساطالؼ سػبًي هٌبػت دس خلَف اًتػبسات هذيشاى اص افش -5 

 ّبي سليت تٌبػت ػبؾبت وبس، هشخلي ٍ... دس همبيؼِ ثب ؿشوت -6 

 ّب ّب ٍ تٌجيِ هَلؽ، ؾبدالًِ ٍ هَثش ثَدى تـَيك ثِ -7 

 

 ػجه هذيشيت: -

 داًيذ. تب چِ هيضاى ػشپشػت هؼتمين خَد سا ثشاي اًدبم ايي ٍغيفِ تَاًوٌذ هي -1 

 ػت.آًْبهٌبػت ؿبى ٍ ؿئَى  تب چِ هيضاى افشاد ثبػشپشػتبى سفتبس  -2 

 گيشد. كَست هيتب چِ هيضاى دس خلَف ٍغبيف هحَلِ تفَيض اختيبس ثِ افشاد  -3 

 ثبؿذ. ًحَُ اسصؿيبثي ؾولىشد افشاد اص ػَي ػشپشػتبى چِ هيضاى هتٌبػت ثب ٍغبيف هحَلِ هي -4 

 ًحَُ ًػبست ػشپشػت هؼتمين ثش ؾولىشد افشاد چگًَِ اػت. -5 

 

 استجبطبت: -

 هيضاى دػتشػي وبسوٌبى ثِ هذيشاى ثشاي ثيبى هـىالت ٍ هؼبئل ؿخلي چگًَِ اػت. -1 

 سٍاثط وبسوٌبى ثب ّوىبساًـبى چگًَِ اػت. -2 

 آهيض ٍ كويوي( چگًَِ اػت. ًحَُ ثشخَسد همبهبت هبفَق، )احتشام -3 

 

 لذسداًي: -

 ى لشاس هي گيشًذ.دس كَست اسائِ وبس ثب اسصؽ هَسد تَخِ ٍ تحؼيي ّوىبساافشاد آيب  -1 

 .وٌٌذ هياي احؼبع هؼٍَليت  آيب هذيشاى ؿشوت دسثبسُ هـىالت حشفِ -2 

 ّب دس اختيبس داسًذ. آيب افشاد حىبيت وبفي هذيشاى سا ٌّگبم گشفتبسي -3 

 آيب افشاد دس كَست اسائِ وبس ثب اسصؽ هَسد تمذيش ٍ پبداؽ هبدي همبهبت هبفَق لشاس هي گيشًذ. -4 

 دس كَست وبس ثب اسصؽ هَسد تمذيش ٍ پبداؽ هؿٌَي لشاس هي گيشًذ. آيب افشاد -5 

 .ؿَد هيآيب وبس افشاد ثِ ؿيَُ هٌبػت اسصؿيبثي  -6 



14 
 

 گيشًذ. آيب ثذٍى تجؿيض وبسّبي اسصؿوٌذ هَسد تمذيش لشاس هي -7 

 

 استمب، -

 ذُ اػت.اي دس ًػش گشفتِ ؿ ّبي الصم ثشاي تَاًوٌذي افشاد خْت استمبي حشفِ آيب آهَصؽ -1 

 آيب اهىبى اداهِ تحليل ٍخَد داسد. -2 

 ّب ثطَس هٌػن اخشا هي ؿًَذ. آيب آهَصؽ -3 

 .گيشد هيآيب تدبسة وبسي هٌبػت دس اختيبس افشاد لشاس  -4 

دس كَست هَفميت دس اًدبم ٍغبيف فؿلي ٍ ايدبد آهبدگي الصم ثشاي تلذي هـبغل ثبالتش اهىوبى استموبي    -5 

 ػت.ؿغلي ثشاي افشاد هْيب

 

 اػتمالل ٍ هؼٍَليت: -

 آيب اهىبى اثشاص آصاد ؾمبيذ پيشاهَى وبس ٍ هذيشاى ثشاي افشاد هْيبػت. -1 

 .ؿَد هيآيب پيـٌْبدّبي افشاد ؿٌيذُ  -2 

 .گيشد هيآيب پيـٌْبدّبي دسػت افشاد هَسد پزيشؽ لشاس  -3 

 آيب ثشاي اًدبم ٍغبيف خَد اػتمالل وبفي ٍ هؼٍَليت اًدبم داسيذ. -4 

 هَلؿيت ؿغلي )چبلؾ(: -

 آيب هَلؿيت ؿغلي ؿوب ثِ هيضاى وبفي چبلؾ ثشاًگيض اػت يب وبسي تىشاسي ٍ خؼتِ وٌٌذُ اػت. -1 

 دس كَست اًدبم دسػت ٍغبيف ٍ هَفميت ؿغلي آيب اهىبى سٍيت ًتبيح ثِ كَست هلوَع ٍخَد داسد. -2 

 لي ٍ تؿبلي فشدي هي وٌيذ.آيب اص طشيك اًدبم ٍغبيف هحَلِ احؼبع پيـشفت ٍ تَػؿِ ؿغ -3 

 

 هبّيت وبس:

 .گيشد هيآيب ثب اًدبم وبسّبي هحَلِ احؼبع خذهت ثِ خبهؿِ دس ؿوب لَت  -1 

 احؼبع هي وٌيذ چِ هيضاى ؿغل ؿوب اص ديذگبُ خبهؿِ ثب اسصؽ اػت. -2 

 آيب ػبصهبى ؿوب دس خبهؿِ ٍ هحيط خغشافيبيي وبس ٍ كٌؿت پتشٍؿيوي خَؿٌبم اػت. -3 

 هؼئَليت ّبي خَد سا دس لجبل خبهؿِ اًدبم هي دّذ.آيب  -4 

 

 تَفيك ٍ وبهيبثي:

 هَفميت ّب هَخت تَفيك ٍ وبهيبثي ؿوب خَاّذ ؿذ. آيب وبس دس ؿشوت ٍ استمبء دس آى ٍ ثِ دػت آٍسدى -1 
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شاج ًتبيح(خسٍؽ تحميك)خوؽ آٍسي دادُ ّب ٍ اػت -4  
ٍ اثوضاس هوَسد اػوتفبدُ     ثبؿوذ  هوي ( Survey Researchيؾ )تحميك پيووب اص  ِهشحلسٍؽ پظٍّؾ ثِ وبس سفتِ دس ايي 

 پشػـٌبهِ ًيض تٌػين گشديذ.ثش اػبع هذل ،  پشػـٌبهِ اػت. پغ اص آًىِ هذل تحليلي تحميك اسائِ ؿذ

. ثْتوشيي سٍؽ ًوًَوِ   ثبؿوذ  هوي خبهؿِ تحميك توبم وبسوٌبى اؾن اص وبسگشاى، وبسؿٌبػبى ٍ هذيشاى ؿشوت وشثي ايوشاى  

تحميك سٍؽ ًوًَِ گيشي تلبدفي طجمِ اي تـخيق دادُ ؿذ ٍ ثب اػتفبدُ اص فشهَل تؿييي اًذاصُ ًوًَوِ،  گيشي  دس ايي 

ؾذد، اص طشيك  215ًفش اًتخبة گشديذ. پغ اص تذٍيي ًْبيي پشػـٌبهِ ٍ تىثيش آى ثِ تؿذاد  n;  215ًوًَِ اي ثِ اًذاصُ 

َصيؽ ؿذ. پغ اص خوؽ آٍسي پشػـٌبهِ ّب، الذاهبت الصم هذيشيت هٌبثؽ اًؼبًي ٍ اهَس اداسي ؿشوت دس هيبى ّوىبساى ت

دس خلَف ٍسٍد اطالؾبت ثِ ػيؼتن پزيشفت. پغ اص وٌتشل ًْبيي، خشٍخوي ًْوبيي ػيؼوتن ثوِ ّووشاُ ًوَداسّوب ٍ       

 خذاٍل هشثَط دسيبفت ٍ تحت تدضيِ ٍ تحليل تَكيفي ٍ اػتٌجبطي لشاس گشفت.

 

 و تدضيِ ٍ تحليل ًتبيح5
 دػت آهذُ ٍ تدضيِ ٍ تحليل آًْب دس صيش آهذُ اػت: خالكِ ًتبيح ثِ -5-1
دسكوذ ثوبالي    47/40صيش ديپلن ٍ اًذ، وِ ػطح تحليالت خَد سا ثيبى وشدُدسكذ ًوًَِ آهبسي  93/40تمشيجبَ  -5-1-1

 ديپلن ثَدًذ.

 %( 72/66ػبل لشاس داسد ) 45تب  30ثيي لشيت ثِ اتفبق پبػخگَيبى ػي حذاوثش  -5-1-2

 %( 86/81يت ثِ اتفبق پبػخگَيبى هتبّل هي ثبؿٌذ )اوثش لش -5-1-3

%(، سػوي 26%(، پيوبًىبساى ًفتَى خن )28ًيشٍّب ثِ تشتيت ؾجبستٌذاص: لشاسدادّبي وشثي ) ٍضؿيت اػتخذاهي -5-1-4

 %(5/17%(، سػوي وشثي )5/215پتشٍؿيوي )

 اوٌَى ثِ تَكيف دادُ ّب ثش حؼت ته ته ػَاالت پشػـٌبهِ هي پشداصين:

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى تٌبػت ثيي ّضيٌِ ّوبي صًوذگي ٍ هدووَؼ دسيوبفتي ّبيـوبى سا دس حوذ وون         -1 ػَال

 .داًٌذ هي

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى تٌبػت ثيي هيضاى تالؽ ٍ فؿبليت ثب هدوَؼ دسيبفتي ّبيـبى سا دس حذ ون  -2

 .داًٌذ هيدوَؼ دسيبفتي ّبيـبى سا دس حذ ون ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى تٌبػت ثيي تَاًوٌذيْب ٍ ه -3

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد اص ػلف ػشٍيغ سا دس حذ ون  -4-1

 .داًٌذ هيّبي ايبة ٍ رّبة دس حذ هتَػط  ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد سا اص ػشٍيغ -4-2

 .داًٌذ هيحذ هتَػط دس ًَؼ ٍ تشويت اسصاق سا ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد اص  -4-3
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 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد اصدفؿبت اسائِ اسصاق سا دس حذ هتَػط  -4-4

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد اصهيضاى اسصاق اؾطبيي سا دس حذ هتَػط  -4-5

 داًٌذ. ثٌذي ٍ تَصيؽ اسصاق سا دس حذ صيبد هي خَد اص ًحَُ ثؼتِثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت  -4-6

دس حذ سا ّبي هـبثِ  ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد اص ٍضؿيت اهىبًبت سفبّي دس همبيؼِ ثبػبصهبى -4-7

 .داًٌذ هيهتَػط 

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد اصتؼْيالت ٍسصؿي سا ون  -4-8

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد اصتؼْيالت ػفش ثِ ؿوبل سا ون  -4-9

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد اص تؼْيالت ػفش ثِ هـْذ سا ون  -4-10

حذ صيوبد   ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد اص لَاصم التحشيش اؾطبيي ثِ فشصًذاى دس اثتذاي ػبل سا دس -4-11

 .داًٌذ هي

 ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد اص پبػخ ػشيؽ ٍ هٌبػت ثِ اهَس اداسي ٍ پشػٌلي دس حذ هتَػط اػت. -5

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى اطويٌبى خَد ثِ تذاٍم ّوىبسي ثب ؿوشوت دس كوَست ثوشآٍسدى حوذالل اًتػوبسات       -6

 .داًٌذ هيؿشوت سا دس حذ هتَػط 

ّب ٍ سفتبس هذيشاى ؿشوت سا دس حوذ هتَػوط    ػيبػتثب تَخِ ثِ ولي پبػخگَيبى ترويي ثجبت ؿغلي خَد  ثِ طَس -7

 .داًٌذ هي

ؿبى ثب ؿوشوت توب حوذ صيوبد هوَثش       ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هؿتمذًذ ؾولىشد ٍ اًدبم ٍغبيفـبى دس تذاٍم ّوىبسي -8

 اػت.

حل وبس خَد سا اص ًػش ٍخَد ًَس وبفي دس حوذ هتَػوط   ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هٌبػت ثَدى ؿشايط فيضيىي ه -9-1

 .وٌٌذ هياسصيبثي 

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هٌبػت ثَدى ؿشايط فيضيىي هحل وبس خَد سا اص ًػش آلَدگي كوَتي دس حوذ هتَػوط     -9-2

 .داًٌذ هي

دس حوذ هتَػوط   ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هٌبػت ثَدى ؿشايط فيضيىي هحل وبس خَد سا اص ًػش دهبي هحيط وبس  -9-3

 .وٌٌذ هياسصيبثي 

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هٌبػت ثَدى ؿشايط فيضيىي هحل وبس خَد سا اص ًػش ٍخَد تدْيوضات ٍ اثوضاسآالت دس    -9-4

 .داًٌذ هيحذ تَػط 

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هٌبػت ثَدى ؿشايط فيضيىي هحل وبس خَد سا اص ًػش ايوٌوي ٍ تدْيوضات ٍ اثوضاسآالت     -9-5

 .وٌٌذ هيذ هتَػط اسصيبثي ايوي دس ح
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ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هؿتمذًذ تبثيش تالؽ هذيشاى ٍ ػشپشػتبى دس ايدبد هحيط وبس اهي ٍ ػبلن دس حذ هتَػوط   -10

 اػت.

ص حوذ هتَػوط   اثِ طَس ولي پبػخگَيبى هتؿمذًذ ؿشايط وبسيـبى )هحيط وبس، سٍاثط ثب ّوىبساى ٍ هبفَق( ثيـتش  -11

 صا اػت. اػتشع

 .داًٌذ هيِ طَس ولي پبػخگَيبى الذاهبت ؿشوت دس خْت تبهيي هٌبفؽ آتي وبسوٌبى )اؾطبي ٍام( سا دس حذ ون ث -12-1

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى الذاهبت ؿشوت دس خْت تبهيي هٌبفؽ آتي وبسوٌبى ) تالؽ دس خْت تبهيي هؼىي( سا  -12-2

 .داًٌذ هيدس حذ ون 

دس خْت تبهيي هبفؽ آتي وبسوٌبى )اؾطبي ػوْبم( سا دس حوذ هتَػوط     ثِ طَس ولي پبػخگَيبى الذاهبت ؿشوت -12-3

 .داًٌذ هي

بفؽ آتي وبسوٌبى )ثيوِ دسهبى ٍ ثيوِ تىويلوي( سا دس  ٌثِ طَس ولي پبػخگَيبى الذاهبت ؿشوت دس خْت تبهيي ه -12-4

 .داًٌذ هيحذ هتَػط 

ِ ثِ طَس ولي پبػخگَيبى الذاهبت ؿشوت دس خْت تبهيي هبفؽ آتي وب -12-5 گوزاسي( سا دس   سوٌبى )ثيوِ ؾوش ٍ ػوشهبي

 .داًٌذ هيحذ هتَػط 

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى الذاهبت ؿشوت دس خْت تبهيي هبفؽ آتي وبسوٌبى )ووه ّضيٌِ تحليل( سا دس حذ ون  -12-6

 .داًٌذ هي

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى ؿفبفيت ٍ سٍؿي ثَدى ٍغبيفـبى سا دس حذ هتَػط  -13

 .داًٌذ هيِ طَس ولي پبػخگَيبى تٌبػت اًتػبسات هذيشاى ثب ؿشح ٍغبيف وبسوٌبى سا دس حذ هتَػط ث -14

 .داًٌذ هيّبي وبسوٌبى سا تمشيجبً دس حذ صيبد  ثِ طَس ولي پبػخگَيبى تٌبػت اًتػبسات هذيشاى ثب تَاًوٌذي -15

 .داًٌذ هيّبي وبسي وبسوٌبى سا هتَػط  يتثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى ؾبدالًِ ثَدى اًتػبسات ؿشوت اص فؿبل -16

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى ثِ هَلؽ ثَدى تـَيمبت ٍ تٌجيْبت وبسوٌبى سا دس حذ هتَػط  -17

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى تٌبػت تـَيمبت ٍ تٌجيْبت ثب ؾولىشد هثجت ٍ هٌفي وبسوٌبى سا دس حذ هتَػط  -18

 هؿتمذًذ تَاًوٌذي ػشپشػت هؼتمين خَد دس حذ هتَػط اػت. ثِ طَس ولي پبػخگَيبى -19

 .داًٌذ هيى ٍ ؿئًَبت خَد سا حذ هتَػط أؿبى ثب ؿ ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى تٌبػت سفتبس ػشپشػت هؼتمين -20

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هؿتمذًذ هيضاى تفَيض اختيبس دس اًدبم ٍغبيف ٍ اهَس هحَلوِ خوَد سا دس حوذ هتَػوط      -21

 .داًٌذ يه

ؿبى ثِ هذيشاى ٍ ػشپشػتبى دس هَسد هؼبئل وبسي دس حذ صيبد  هؿتمذًذ هيضاى دػتشػيثِ طَس ولي پبػخگَيبى  -22-1

 اػت.
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ؿبى ثوِ هوذيشاى ٍ ػشپشػوتبى دس هوَسد هؼوبئل ٍ هـوىالت        ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هؿتمذًذ هيضاى دػتشػي -22-2

 ؿخلي دس حذ هتَػط اػت.

 .داًٌذ هييبى هيضاى سضبيت خَد سا اص سٍاثط ّوىبساى ثب خَد دس حذ صيبد ثِ طَس ولي پبػخگَ -23

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى سضبيت خَد سا اص سٍاثط هبفَق ثب خَد دس حذ هتَػط  -24

 .داًٌذ هيكويوبًِ ٍ هحتشهبًِ ثَدى سٍاثط وبسي حبون ثش وبسوٌبى سا دس حذ هتَػط هيضاى ثِ طَس ولي پبػخگَيبى  -25

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى تَخِ ٍ تحؼيي ؿشوت دس لجبل اسائِ وبس ثب اسصؽ سا دس حذ هتَػط  -26

27-   ِ اي وبسوٌوبى سا دس حوذ    ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى احؼبع هؼٍَليت هذيشاى ؿشوت دسثبسُ هـوىالت حشفو

 .داًٌذ هيهتَػط 

 .داًٌذ هيحوبيت وبفي هذيشاى دس اًدبم وبسّب سا دس حذ هتَػط ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى احؼبع  -28

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى تبثيش تمذيش اص فشصًذاى هوتبص وبسوٌبى سا دس حذ صيبد  -29

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى پبداؽ ّبي ًمذي يب غيش ًمذي ؿشوت دس كَست اًدبم ووبس ثوب اسصؽ يوب هوَسد تَخوِ       -30

 .داًٌذ هيَػط ؿشوت سا هت

ّوبي ًموذي ٍ غيوش ًموذي سادس حوذ هتَػوط        ثِ طَس ولي پبػخگَيبى ؾبدالًِ ثَدى تمذيش، تَخِ ٍ اؾطبي پبداؽ -31

 .داًٌذ هي

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هٌبػت ثَدى ؿيَُ اسصيبثي وبسّبي وبسوٌبى سا هتَػط  -32

ِ   ّبي الصم ثشاي ايدبد  ثِ طَس ولي پبػخگَيبى آهَصؽ -33 ؿوبى سادس حوذ هتَػوط     اي تَاًوٌذي خْوت استموبي حشفو

 .داًٌذ هي

 .داًٌذ هيگيشد سا هتَػط  ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى تدبسة وبسي هٌبػت وِ دس اختيبسؿبى لشاس هي -34

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى اهىبى استمبي ؿغلي خَد دس كَست هَفميت دس اًدبم ٍغبيف فؿلي ٍ يب ايدوبد آهوبدگي    -35

 .داًٌذ هيثشاي تلذي هـبغل ثالتش سا ون  الصم

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى اهىبى اثشاص پيـٌْبدّب ٍ اًتمبدّبي پيشاهَى هؼبئل ووبسي ٍ هوذيشيتي سا دس حوذ هتَػوط      -36

 .داًٌذ هي

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى پزيشؽ پيـٌْبدّبي هٌبػت وبسوٌبى تَػط هذيشاى سا دس حذ هتَػط  -37

 .داًٌذ هيِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى اػتمالل وبفي ٍ هؼٍَليت هٌبػت ثشاي اًدبم ٍغبيف سا هتَػط ث -38

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى چبلؾ ثشاًگيض ثَدى) غيش تىشاسي، هتٌَؼ ٍ داساي هؼٍَليت ثَدى( هَلؿيت ؿوغلي   -39

 .داًٌذ هيسا ًتَػط 

سا ّوبي ؿوغلي    يدِ اًدبم دسػت ٍغبيف ٍ ثذػت آٍسدى هَفميتثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى هلوَع ثَدى ًت -40

 .داًٌذ هيدس حذ هتَػط 
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ثِ طَس ولي پبػخگَيبى اهىبى پيـشفت ٍ تَػؿِ ؿغلي ٍ تؿبلي فشدي اص طشيوك اًدوبم وبسّوبي هحَلوِ سا صيوبد       -41

 .داًٌذ هي

 .داًٌذ هيبسّبي هحَلِ سا صيبد ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى تمَيت احؼبع خذهت ثِ خبهؿِ اص طشيك اًدبم و -42

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى ثب اسصؽ ثَدى ؿغلـبى سا اص ديذگبُ خبهؿِ صيبد  -43

 .داًٌذ هيثِ طَس ولي پبػخگَيبى خَؿٌبهي ؿشوت دس خبهؿِ، هحيط خغشافيبيي ٍ كٌؿت پتشٍؿيوي سا هتَػط  -44

 .داًٌذ هيدس لجبل خبهؿِ سا هتَػط  ثِ طَس ولي پبػخگَيبى ايفبي هؼٍَليت ؿشوت -45

ثِ طَس ولي پبػخگَيبى هيضاى تبثيش وبس دس ؿشوت ٍ استمبء دس آى سٍي تَفيك، وبهيوبثي ٍ ػوؿبدت وبسوٌوبى سا دس     -46

 .داًٌذ هيحذ صيبد 

 

 ّب ثش اػبع هذل تحليلي تَكيف دادُ -5-2
ط وبس، اهٌيت ؿغلي ٍ ػوپغ توبهيي هٌوبفؽ    ؾَاهل ثْذاؿتي: وبسوٌبى سضبيت ًؼجي خَد سا اص ؿشايط هحي -5-2-1

اًذ. دس حبلي ووِ ًؼوجت ثوِ     . آًْب ّوچٌيي سضبيت ًؼجي خَد سا اص اهىبًبت سفبّي ؿشوت اؾالم وشدُاًذ وشدُآتي ثيبى 

 ّب ًبسضبيتي ًؼجي داسًذ. ٍضؿيت پشداخت

داسد. دس هيبى هَلفِ ّبيي ؾَاهل اًگيضؿي: ٍضؿيت ؿشوت دس ثؿذ اًگيضؿي پبييي تش اص ثؿذ ثْذاؿتي لشاس  -5-2-2

، ًيبصّبي اختوبؾي ثِ طَس لبثل تَخْي اص ثميِ هَلفِ ّب ثبالتش اػت. اهب پغ اص ايوي ًيوبص   وٌٌذ هيوِ ايي ثؿذ سا اسصيبثي 

وِ دس هدوَؼ خبيگبُ اٍل تبهيي ًيبصّب دس ؿشوت سا ثِ خَد اختلبف دادُ ثب فبكلِ لبثل تَخْي ًيبصّبي خَديوبثي ٍ  

 لشاس داسد.احتشام ٍ همبم 

% اػوت ٍ ثوِ طوَس ولوي تمشيجوبَ      61% ٍ پشػٌل ثبالي ديوپلن  59هيضاى سضبيت ثشاي پشػٌل ثب تحليالت صيش ديپلن 

 .ثبؿذ هي% 60سضبيت ؿغلي دس هيبى پشػٌل ؿشوت هؿبدل 

سػذ ؿشوت ثبيذ الذاهبتي سا خْوت   ًـبى دٌّذُ سضبيت ًؼجي وبسوٌبى ؿشوت اػت. اهب ثِ ًػش هي 100اص  60ًوشُ 

ّبيي ثبؿذ وِ دس آًْوب سضوبيت ووتوشي دس     تَاًذ صهيٌِ افضايؾ سضبهٌذي پشػٌل ػبهبًذّي وٌذ. ساّجشد ايي الذاهبت هي

 هيبى پشػٌل ٍخَد داؿتِ اػت.

 دس اٍلَيت لشاس گيشد.ثبيؼت  هي، تَخِ ثِ ثؿذ اًگيضؿي  دس ػطح اثؿبد

 . غ ًيبص خَديبثي گشددّب ثيـتش تَخِ هؿطَف ثِ ًيبص احتشام ٍ همبم ٍ ػپ دس ػطح هَلفِ

ٍليت ٍ دس ثؿذ ثْذاؿتي ثوِ  َّب ثيـتش تَخِ دس ثؿذ اًگيضؿي ثِ استمبء ٍ اػتمالل ٍ هؼ ّب ٍ هميبع دس ػطح ؿبخق

 ّب ٍ هٌبفؽ آتي خلت ؿَد. پشداخت
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ب ّّبي هٌبػجي خْت ػٌدؾ ٍ تحليل سضبيت ؿغلي دس اثؿبد، هَلفِلزا ثب تَخِ ثِ هطبلت پيؾ گفتِ هذل حبضش صهيٌِ

ّبي گًَبگَى فشاّن وشدُ ٍ ثذيي تشتيت طشح ػٌدؾ سضبيت ؿغلي سا اص حذ يه ًػش ػٌدي كشف تب يوه  ٍ ػٌدِ

 ثخـذ.تحميك خبهؽ وِ دسثشگيشًذُ وـف ٍ تَكيف دليك ٍضؿيت ٍ تجييي ؾلل ٍ چشايي اػت استمبء هي
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