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وقص وًاحي صىعتي در تًسعٍ ريستايي
(مطالعٍ مًردي :واحيٍ صىعتي كًَپايٍ در ضُزستان اصفُان)

تاريخ پذيزش مقالٍ:

1393/03/12

ؼـ وبٔ٤بي ثؿؽ اق اًٞالة اوالٚي تأویه ١ٞاضي ِٟؿتي ؼـ ـ٠وتب٤ب ث٣ؾ١ٟا ٜویبوتي ثفاي ت١ٟؼ ثػٍي نؿبٖیت٤بي ـ٠وتبيي ٚؽ ٞػف يفاـ
ْفنت ٣اوت .وبغتبـ اختٛبؾي -ايتّبؼي ١ٞاضي ـ٠وتبيي ثب تأویه ٟٚبطى ِٟؿتي ٚؿَ١ـ تط١التي ـا پؿيفنت ٣اوتًٚ .بٖ ٣ضبضف پیبٚؽ٤بي
تأویه ١ٞاضي ِٟؿتي ؼـ ٟٚبطى ـ٠وتبيي ـا ثب تأَیؽ ثف ٞبضیِٟ ٣ؿتي َ٤١پبي ٣ثفـوي َفؼ ٢اوتٞ .بضیِٟ ٣ؿتي َ٤١پبي ٣ؼـ ؼ٤ىتب ٜخجلٕ
ٚفَت اق 13ـ٠وتب يفاـ ؼاـؼ .اي ٝؼ٤ىتب ٜثب ـٞ٠ؽ ٥ٚبخفت خٛؿیت ـ٠ثف ٠ث١ؼ ٢اوت .ا٤ؽال اِٗي تطًیى ،تطٗیٕ ًٞلً ٞبضیلِ ٣لٟؿتي
َ٤١پبي ٣ؼـ ايدبؼ نفِت٥بي ٌكٗي ،انكايً ؼـآٚؽَ ،ب ً٤ـٞ٠ؽ ٥ٚبخفت ـ٠وتبيي ٥ٞ ٠بيتبً ت١وؿ ٣ايتّبؼي  ٠اختٛبؾي ٞبضی ٣ـ٠وتبيي ث١ؼ٢
اوت .اق اي ٝـ ،٠پفوً٤بي اوبوي تطًیى ثٌ ٣فش قيف ٚطفش ٌؽ ٢اوت :آيب ايدبؼ ٟٚطًِٟ ٣ؿتي َ٤١پبي ٣نفِت٤بي ٌلكٗي  ٠ؼـآٚلؽي
ايدبؼ َفؼ ٢اوت؟ آيب ايدبؼ ٟٚطًِٟ ٣ؿتي َ٤١پبي ٣ـٞ٠ؽ ٥ٚبخفت ـ٠وتب٥ٌ -في ـا َب ً٤ؼاؼ ٢اوت؟  ٠آيب تأویه ٟٚطًِٟ ٣ؿتي َ٤١پبي٣
ث ٣ت١وؿ ٣اختٛبؾي  ٠ايتّبؼي ٞبضیٟٚ ٣دف ٌؽ ٢اوت؟ ؼاؼ٤٢بي ١ٚـؼ ٞیبق اق طفيى ٚطبٖؿٚ ٣طٗي  ٠ثفغي اولٟبؼ خٛلؽآ٠ـي ٌلؽ ٢اولت.
 205پفوٍٟب ٣ٚت١وط خبٚؿ ٣ٞ١ٛٞ ٣تطًیى َ ٣ث١ِ ٣ـت تّبؼني اٞتػبة ٌؽ ٢ث١ؼٞؽ ،تُٛیٕ ْفؼيؽ ٠ ٢ؼاؼ٤٢بي خٛؽآ٠ـي ٌؽ ٢اق طفيلى
آٚبـ اوتٟجبطي ؼـ ویىت SPSS ٙتدكي ٠ ٣تطٗیٕ ٌؽ ٢اوتٞ .تیدٍٞ ٣بٚ ٜيؼ٤ؽ َ ٣ايدبؼ ايٞ ٝبضیِٟ ٣ؿتي پیٞ١ؽ ثی ٝثػً ٍَلب٠ـقي ٠
ِٟؿت ـا تً١يت ُٞفؼ ٠ ٢ؼـ ٞتید ٣ث ٣ت١وؿٍَ ٣ب٠ـقي  ٠ؼاٚؽاـي ٟٚدف ٍٞؽ ٢اوت .اثفات ايتّبؼي اضلؽا ٞبضیلِ ٣لٟؿتي ،ثیٍلتف اق
اثفات اختٛبؾي  ٠نفٟٓ٤ي آ ٜث١ؼ ٢اوت .اوتهبؼ ٢اق َبال٤بي ّٚفني ثبؼ٠ا٘ ،تكییف آٖ١ي ّٚفل ١ٚاؼ قؿاييْ ،ىلتفي اثؿلبؼ ٍٚلبـَت،
انكايً نفِت٤بي ٌكٗي  ٠ؼـآٚؽ ث٥تف ،ث٥ج١ؼ غؽٚبت ث٥ؽاٌتي  ٠ؼوتفوي ث٥تف ث ٣اُٚبٞبت آ١ٚقٌي ٙ٥ٚتفي ٝپیبٚؽ٤بي ٞبضیِٟ ٣ؿتي ؼـ
١ٞاضي ـ٠وتبيي ث١ؼ ٢اوت .ؼـ اثف اضؽا ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثلفَ ٜ٠ل١زي َلب ً٤يبنتلٚ ،٣بٞلؽْبـي خٛؿیلت ـ٠ولتبيي ثیٍلتف ٌلؽ ٢اولت
نفِت٤بي ٌكٗي  ٠ؼـآٚؽ وبَٟب ٜـ٠وتبيي انكايً يبنتٞ ٠ ٣بضی ٣ؼـ ضبٔ ضفَت ث ٣و١ي ت١وؿ ٣ايتّبؼي  ٠اختٛبؾي ٚيثبٌؽ.

ياژگان كليذيٟٚ :بطى ِٟؿتي ،اٌتكبٔ ـ٠وتبيي ،ت١وؿ ٣ايتّبؼي -اختٛبؾي  ،ؼ٤ىتب ٜخجٕ.

* اوتبؼ ْف ٢٠خكفانیبي ؼآٍٞب ٢غ١اـقٚي.
** ؾض٤ ١یئت ؾٗٛي پمٍٓ٤٠ب ٢ؾٗ ٘١اٞىبٞي ٚ ٠طبٖؿبت اختٛبؾي خ٥بؼ ؼآٍٞب٤ي  ٠ؼاٍٞد١ي ؼَتفاي ثفٞب٣ٚـيكي ـ٠وتبيي ؼآٍٞب٢
غ١اـقٚيghasemi_siani@yahoo.com .
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حسه افزاختٍ * ،محمذقاسمي سياوي **

ؾ١اٚ ٕٚػتٗم خىٛي ،ن ٝآ٠ـي ث٣ؾ١ٟا ٜيٍ اولتفاتمي

مقذمٍ
ؼـ ْؿٌتٟٚ ٣بطى ـ٠وتبيي ثیٍتف ٠غیه ٣تٖ١یؽ ١ٚاؼ غب٘،
١ٚاؼ قؿايي ،اٞفلي ٞ ٠یف٠ي َبـ ٞىجتبً اـقا ٜثفاي ِلٟبيؽ

ـ٠وتبيي اوت .)35 :1999 ،Katar Singh
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ٌ٥في ـا ؾ٥ؽ٢ؼاـ ث١ؼٞؽ .اٚب پیٍفنت٤بي تُ١ٖ١ٟليُي ؼـ

اَثف ٚطبٖؿبت  ٠ثفٞب ٣ٚـيلكي٤لبي ت١ولؿ ٣ؼـ ؼ٤ل70 ٣

ِٟبيؽ ٞ ٠یبق ث ٣تٖ١یؽ ثیٍتف  ٠اوتػؽا٘ َلبـْفاَٛ ٜتلف ٠

ثیٍتفي ٝت١خ ٣ثل ٣ـ٠ولتب  ٠ايدلبؼ پیٞ١لؽ ٞكؼيُتلف ٚیلبٜ

تكییللفات ؼـ وللبق٤٢للبي ِللٟؿتي خ٥للبٞي ثىللیبـي اق

ٍَب٠ـقي  ٠ثبنت نضبيي آٚ ٜتٛفَك ثل١ؼ .ثل٣طل١ـيَل٣

ٚكيت ٤بي ـ٠وتبيي ْؿٌت ٣ـا َب ً٤ؼاؼ  ٠يب ضؿل َفؼ،

ٟٚبطى ـ٠وتبيي ٤یرْب ٢ث٣ط١ـ اوبوي اق ؼيؽْب ٢ولبغتبـ

ؼـ ٞتید ٣ثفغلي خ١اٚلؽ ـ٠ولتبيي ؼـ وفاٌلیجي ولً١

ِٟؿتي ١ٚـؼ ت١خل ٣يلفاـ ٓٞفنلت ٍَ ٠لب٠ـقي ٚؿٛل١الً

انتبؼٞؽ .اق اي ٝـ ٠اق ثیً اق و ٣ؼْ ٣٤ؿٌتٌ ٣ب٤ؽ تطلٔ١

َب ٜ١ٞاِلٗي ٚطبٖؿلبت خبٚؿلٌٟ٣بولب ٠ ٜخكفانليؼاٞلبٜ

ؼـ َبـَفؼ ـ٠وتبيي ث١ؼ ٢ايلٍَ ٠ ٙلً ٟٚلبطى ـ٠ولتبيي

ـ٠وتبيي ؼـ اي ٝؼٚ ٣٤طى١ة ٚيْفؼيؽ .ؼـ ا٠اغلف ؼ٤ل٣

SCOTT and

 70تٖ١یؽ ِٟؿتي  ٠زٓٓٞ١ي ٞه١ؾ آ ٜث١ٞ ٣اضي ـ٠ولتبيي

ثلل٣ولل١ي ِللٟؿت ثیٍللتف ٌللؽ ٢اوللت
)21 :2006 ، JOHNSON

١ٚـؼ ت١خ ٣يفاـ ْفنت .ثؽي ٝتفتیت ؼ 80 ٣٤آقبق ٚفضٗ٣

ثفاي پ١يبيي ايتّبؼ ـ٠وتبييٚ ،ت١ٟؼولبقي نؿبٖیلت٤لب،

خؽيؽي اق اولتفاتمي ت١ولؿ ٣اق طفيلى ِلٟؿتي ٌلؽ٠ ٜ

ثبيؽ ؼـ ثفٞب٣ٚـيكي٤بي نضبيي ٟٚ ٠طًل٣اي ٚل١ـؼ ت١خل٣

اوتًفاـ ِٟؿت ثفاي ت١وؿٟٚ ٣بطى ـ٠وتبيي ثل١ؼ .طلب٤ف

يفاـ ْیفؼ .قيفا ٍَب٠ـقي ٣َ ،نؿبٖیت قبٖت ؼـ ثىیبـي اق

غبٞيِٟ .) 4 : 1378 ،ؿتي وبقي ـ٠وتب٤ب ،نٍبـ ايتّبؼي

ـ٠وتب٤بوت ،ث ٣ت٥ٟبيي يبؼـ ثل ٣تلأٚی ٝاٌلتكبٔ  ٠ؼـآٚلؽ

ضبَ ٙثف ايٚ ٝطلؽ٠ؼ ٢اق نضلبي قيىلتي ـا َلب ً٤ؼاؼ،٢

َبني ثفاي خبٚؿ ٣ـ٠وتبيي ٞج١ؼ ٠ ٢اؼاٚل ٣آ٠ ٜضلؿیتي ـا

اُٚبٞي ثفاي اـتًبي وطص َیهي قٞلؽْي ايدلبؼ ٚليَٟلؽ.

َ ٣ؼـ ضبٔ ضبضف ثٖ٣طبظ ٥ٚبخفتي ؼـ ٞل١اضي ـ٠ولتبيي

ت١خ ٣ث ٣يٍ ثػً ايتّبؼ َبـآيي الق٘ ـا ثٖ٣طبظ اٌتكبٔ

ؼيؽٚ ٢يٌ١ؼ ،ثلب ٌلؽت ثیٍلتفي ْفيجلبٓٞیف ٚىلئ١ال٠ ٜ

 ٠ؼـآٚؽ ثفاي ٞیف٠ي َبـ ٟٚطً ٣ايدبؼ ٛٞيَٟؽ  ٠ؼـ ٞتید٣

ثفٞب٣ٚـيكاَ ٜفؼ ٠ ٢ايلٞ ٝل١اضي اق ولفقٚی ٝـا ثلب ـَل١ؼ

ٍُٚالت  ٠تأٚیٚ ٝؿبي َ ٣ؼـ پي ثيَلبـي َ ٠لَٙلبـي

ٌؽيؽ ١ٚاخٚ ٣يوبقؼ ٚطیؿي ٖٟٓف٠ؼي َ ٠بٞي.)1 ،1390،

ضبِٕ ٚيٌ١ؼ ،اُٚبٞي خك ٥ٚبخفت ثلفاي ٞیلف٠ي نؿلبٔ

ثللفاي ت١وللؿ ٣ـ٠وللتبيي ٤للیر ـ٠ي خ٥للبٞي پؿيفنتلل٣

ثبيي ٛٞيْؿاـؼ ،ـاٞؽٌ ٢ؽٞ ٜیف٠ي نؿبٔ َ ٠بـآٚلؽ اق ٤لف

ٌؽ ٢اي ٠خ١ؼ ٞؽاـؼ  ٠اٞتػبة يٍ ـ٠ي ت١ولؿ ،٣تطلت

نضبي تٖ١یؽي ٞیك ـَ١ؼ ايتّبؼي ،ضؿم وفٚبيْ٣ؿاـي ٠

تللأثیف قٚللب ،ٜنضللب  ٠نفٟ٤للّ يللفاـ ؼاـؼ .ت١وللؿٟٚ ٣للبطى

تٍؽيؽ ٥ٚبخفت ٞیف٤٠بي ٖ١ٚؽ ـا ؼـ پي غ١ا٤لؽ ؼاٌلت،

ـ٠وتبيي ث ٣ث٥ج١ؼ َیهیت قٞؽْي ٚلفؼ٘ ـ٠ولتبيي اطلالو

ثفاي ثف ٜ٠ـنت اق اي٠ ٝضؿیت ٞبٚطٗ١ة ،ثفٞب٣ٚـيكي ؼـ

ٚي ٌ١ؼ .ؼـ ايٚ ٝؿٟب ،يلٍ ٚه٥ل ٘١خلبٚؽ  ٠زٟلؽ ثؿلؽي

خ٥ت ٚت١ٟؼوبقي ايتّبؼ ـ٠وتبيي ث٠٣يمِ ٢لٟؿتيولبقي

ٌب ٕٚنؿبٖیت ٤بي ٍَب٠ـقيَٗ ،یِٟ ٣بيؽ ِٟ ٠بيؽ ؼوتي،

ـ٠وتب٤ب ،ثفاي ـ٤بيي ايٟٚ ٝبطى اق تٟٟٓب٤لبي ١ٚخل١ؼ ؼـ

قيف وبغت ٤بي اختٛبؾي ،غؽٚبت اختٛلبؾي  ٠اُٚبٞلبت

ا١ٖ٠يت اوت ٚطیؿي ٖٟٓف٠ؼي َ ٠بٞي.)1 :1390 ،

ؼيٓف  ٠اق خ ٣ٗٛت١وؿ ٣اٞىبٞي ؼـ ٟٚبطى ـ٠وتبيي اولت.

ؼـ ٍَ١ـ ٚب ٞیلك اولتفاتمي قبٖلت ؼ٤ل ٣اغیلف ،تٛفَلك

ث ٣ط١ـ َٗي ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي ٞتید ٣نؿلٕ  ٠اٞهؿلبالت ثلیٝ

ثفٞب٤٣ٚبي ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي ثف ٚط١ـ ِٟؿتي َفؼٟٚ ٜلبطى

نؿبٖیت ٤لبي ايتّلبؼي ،اختٛلبؾي ،نفٟٓ٤لي ٥ٞ ٠لبؼي ٠

ـ٠وتبيي ؼـ يبٖت ايدبؼ ١ٞاضي ِٟؿتي ث١ؼ ٢اوت .نلفْ
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ؼـ خ٥ت ث٥جل١ؼ ـنلب ٢ايتّلبؼي  ٠اختٛلبؾي ٚلفؼ٘ نًیلف

ثف اي ٝث١ؼ ٣َ ٢ايدبؼ اي١ٞ ٝاضي ؼـ ٟٚبطى ـ٠وتبيي ثت١اٞؽ

ايدبؼ نفِت٤بي ٌكٗي  ٠نؿبٖیت٤بي ؼـآٚؽقا ثل٣ؾٟل١اٜ

ث٣ؾ١ٟا ٜيٍ خفيب ٜتٖ١یؽي ث١ِ٣ـت ٠ویؽ  ٣ٛ٤ ٠خبٞج٣

ـاُ٤بـي ثٟٚ٣ػ١ـ َلبٞ ً٤لبثفاثفي ؼـ ٟٚلبطى ـ٠ولتبيي

 ٠ث٣ؾ١ٟا ٠ ُٕٛٚ ٜپٍتیجبٍَ ٜلب٠ـقي  ٠انلكايً ؼـآٚلؽ

١ٚـؼ ت١خل ٣ویبولتْلؿاـا ٜت١ولؿ ٣يلفاـ ْفنتل ٣اولت

ٌبقال ٜاي ٝثػً ثبٌؽ .اٞتػبـ ٚيـ٠ؼ ثلب ايدلبؼ ٞل١اضي

ـضیٛي.)42: 1384 ،

تللأٚی ٝاٌللتكبٔ ؼـ ٞلل١اضي ـ٠وللتبيي اق طفيللى ثػللً

ثفـوي ٤بي ١ٚـؼي ٚ ٠طبٖؿبت ٚیؽاٞي ثفاي اي١ٚ ٝضل١ؼ

ٍَب٠ـقي ث٣ؼٖیلٕ َٛجل١ؼ ؾ١اٚلٕ تٖ١یلؽ آة ٠غلبٌ ثلب

ثؿؽ اق اخفاي طفش ١ٟ٤ق ضف٠ـت ؼاـؼ .ؼـ اي ٝثفـوي٤ب

 ٍُٕٚـ ٠ث ٣ـ ٠اوت  ٠ايَٛ ٝج١ؼ ؾب٥ٚ ٕٚلبخفت٤لبي

ؼاٞىت ٝايُٞ ٝت ٣َ ٣اوتًفاـ ِٟبيؽ ١ٞ ٠اضي ِلٟؿتي زل٣

ثي ـ٠ي ٣ـ٠وتبيي ْفؼيؽ ٢ت١خ ٣ث ٣ت١اِٟ ٜبيؽ ـ٠ولتبيي،

تأثیفاتي ـا ثف وبغتبـ٤بي اختٛبؾي  ٠ايتّبؼي َ ٠بٖجلؽي

ثفاي َبـآيي ٚطیط ـ٠وتب ثىیبـ ٚؤثف اوت قيلفا ت١ولؿ٣

ْؿاٌت ٠ ٣ثل٣ؾجلبـتي ؼـ خفيلب ٜت١ولؿ ٣ـ٠ولتب ،ـا٤جلفؼ
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ـ٠وللتبيي ِللفنبً ت١وللؿٍَ ٣للب٠ـقي ٞیىللت  ٠ت١وللؿ٣

ِٟؿتي َلفؼ ٜزلًٞ ٣لً  ٠خبيٓلب٤ي ؼاٌلت ،٣ثل٣ؾٟل١اٜ

:8

ٍَلب٠ـقي يُلي اق قيلف ویىلت٤ٙلبي ت١ولؿ ٣ـ٠وللتبيي

اِٗي تفيٚ ٝىئٗ ٣ثٌٛ ٣بـ ٚيـ٠ؼ .پبوع ث ٣ايل ٝول١أ ٠

ٚطى١ة ٚيٌ١ؼ» ٚطیؿي ٖٟٓف٠ؼي .) 290 : 1373 ،

و١االت ثيٌٛبـي َٚ ٣طفش اوت ٞیبقٟٚؽ ثفـوي ١ٚـؼي

ِٟبيؽ ـ٠وتبيي ث٣ؼٖیٕ ايدبؼ اٌتكبٔ ،انلكايً ؼـآٚلؽ ٠

ٚ ٠یؽاٞي اوت .ؼـ ايًٚ ٝبٖٚ ٣ىئٗ ٣ن١و ؼـ ؼ٤ىتب ٜخجلٕ

َب ً٤نًف ؼـ خبٚؿ ٣ـ٠ولتبيي ثل٠٣يلم ٢ؼـ خل١اٚؿي َل٣

اق ت١اثؽ ثػً َ٤١پبي٥ٌ ٣فوتب ٜاِه٥ب ٜثفـوي غ١ا٤لؽ

ايتّبؼ ٍَلب٠ـقي ضُلٙنفٚبولت اق اٛ٤یلت ثل٣ولكايي

ٌؽ .ؼ٤ىتب ٜخجٕ يُي اق ؼ٤ىلتب٤ٜلبي ٥ٚلبخف نفولت

ثفغ١ـؼاـ اولتٚ .ىلبئٕ ٍٚ ٠لُالت قيىلتي ،اغلتالل

اوتب ٜث١ؼ ٣َ ٢طي وبٔ ٤بي اغیف ٞبضیِ ٣لٟؿتي َ٤١پبيل٣

ؼـآٚؽ  ٠وطص قٞؽْي ثی ٝخ١اٚؽ ٌ٥في  ٠ـ٠وتبيي َ ٣اق

ثٟٚ ٣ػ١ـ خْٗ١یفي اق ٥ٚلبخفت ٤لبي ـ٠ولتبٌ -ل٥في ٠

ؾ١اٚلٕ ٥ٚل٥ٚ ٙلبخفت٤لبي ـ٠ولتبيي – ٌل٥في اولت،

ايدبؼ اٌتكبٔ  ٠ؼـآٚؽ ثفاي ؼ٤ىتب ٜتأویه ٌلؽ ٢اولت.

ثىیبـي اق ثفٞب٣ٚـيكا ٜـا ث ٣اتػبؾ اولتفاتمي٤لبي خؽيلؽ

ؼ٤ىتب ٜخجٕ ؼـ ولبٔ  1355ؼاـاي  735غلب١ٞاـ 3087 ٠

ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي ث٠٣يمِٟ ٢ؿتي َفؼ ٜـ٠ولتب٤ب ٠اؼاٌلت.

ٞهف خٛؿیت ثل١ؼَ ٢ل ٣ؼـ ولبٔ  1385ثل 440 ٣غلب١ٞاـ ٠

ثٟبثفاي ٝثبيؽ ثٚ ٣ت١ٟؼوبقي ايتّبؼ ـ٠وتبيي َ ٠بـا ١ٛٞؼٜ

ٞ 1693هف خٛؿیت ـویؽ ٢يؿٟي ؼـ نبِٗ 30 ٣وبٖ 55 ٣تلب

آ ٜاق طفيى ايدبؼ ا١ٞاؼ نؿبٖیت٤بي ايتّبؼي ث٣غّلَ١

 85خٛؿیت ثّٞ ٣م ـویؽ ٢اوت .يؿٟي تؿؽاؼ قيلبؼي اق

ِٟؿتي َفؼ ٜـ٠وتب٤ب ت١خلٛٞ ٣ل١ؼ ٛ٤لبٞ .)152:ٜػفيل٣

ـ٠وتب٤ب اق خٛؿیت غبٖي ٌؽ ٢اوت .ؼ٤ىتبٚ ٜلؿَ١ـ ؼـ

ِٟؿتي ٌؽٟٚ ٜبطى ـ٠وتبيي ث٣ؾ١ٟا ٜيٍ ـ٠ي خبيٓكيٝ

وبٔ  1355ؼاـاي ًٞ 25طل ٣ـ٠ولتبيي ثل١ؼَ ٢ل ٣ؼـ ولبٔ

ؼـ خ٥ت ايدبؼ اٌتكبٔ  ٠انكايً ؼـآٚلؽ  ٠آغلفي ٝزلبـ٢

 1375ثًٞ 17 ٣ط ٣ـ٠وتبيي  ٠ؼـ وبٔ  1385ث ٣تؿلؽاؼ 13

َبـ ثفاي ضٕ ٍٚلُٕ نًلف ٟٚلبطى ـ٠ولتبيي٤ ،ل ٙايٟلٍ

ًٞط ٣ـ٠وتبيي َب ً٤پیؽا َفؼ ٣َ ٢طي اي ٝوبٔ٤ب تؿلؽاؼ

ثػٍي ثبًٖ ٢١ؼـ خ٥ت ضٕ  ٍُٕٚثیُلبـي ثلفاي ٟٚلبطى

 12ـ٠وتب ث ٣ط١ـ َب ٕٚتػٗیلٌ ٣لؽَ ٢ل ٣ثلٛ٤٣لی ٝؾٗلت

ٚطف ٘٠ـ٠وتبيي ٚطى١ة ٚيْفؼؼ طب٤ف غلبٞي:1380 ،

َب ً٤زٍْ ٙیلفي ؼـ ؼاٚپلف٠ـي ٍَ ٠لب٠ـقي ؼ٤ىلتبٜ

 .)34ثٛ٤٣ی ٝؼٖیٕ ِٟؿتيوبقي ٟٚبطى ـ٠وتبيي ثب ت١اٞبيي

ث٠ ٣ي١ؼ پی١وت ٣اوتٖ .ؿا ثٟٚ٣ػ١ـ خؿة خٛؿیت  ٠ايدبؼ

ضمارٌ  ♦148سمستان

ؼـآٚؽ ثفاي ـ٠وتبئیبَ ٜب ً٤يبثؽ« .ؼـ ضلبٔ ضبضلف َل٣

ِٟؿتي  ٠اوتًفاـ ِٟبيؽ ؼـ ـ٠وتب٤ب اٞدب٘ ٌؽ ٢اوت .اٚلب
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ِٟؿتي ؼـ ٟٚلبطى ـ٠ولتبيي ٍٚلُالت تلأٚی ٝاٌلتكبٔ ٠

ثفـوي٤بي ٚتؿؽؼي ثفاي اثجبت اٛ٤یت  ًًٞ ٠ت١ولؿ٣

اٌتكبٔ  ٠خْٗ١یفي اق ٥ٚبخفت٤بي ٠ولیؽ ثل٣غّلَ١

ايٟىت َ ٣ت١وؿ ٣ـا ثفضىت پیٍفنت ث ٣ول١ي ا٤لؽال

٥ٚبخفت خ١اٞب ٠ ٜغبٖي ٌؽ ٜـ٠وتب٤بي ثبيي ٚبٞلؽَ ٢ل٣

ـنب٤ي ٞػیف تًٗیٕ نًف  ٠ثیُبـ َ ٠بٞ ً٤بثفاثفي تؿفيلم

ث ٣تجؽ آٍُٚ ٜالت قيىت ٚطیطي ٞ ...٠یلك ؼـ ثفغ١ا٤لؽ
ؼاٌت ؼـ ٚطلؽ٠ؼٚ ٢ل١ـؼ ثفـولي ايلؽاٚبت ٠ولیؿي ،اق

ايتّبؼي ،اختٛبؾي -ویبوي  ٠نفٟٓ٤ي ؼـ ولطص ٗٚلي ٠

ضمارٌ  ♦148سمستان

تكؿيٚ ٣ىتٛف آ ٜاولت" غلبؼ٘ آؼ٘٤ .)88 :1372 ،لؽل

♦ 93

َفؼُٚ ٠ ٜلبْٜكيٟلي ِلٟبيؽ ِل١ـت ْفنتل ٣اولت .ثلب

َٗي ت١وؿ ،٣ـٌؽ  ٠تؿبٖي  ٣ٛ٤خبٞج ٣خ١اٚؽ اٞىبٞي اوت

ْىتفي نؿبٖیلت٤لبي ِلٟؿتي ؼْفْلٞ١ي٤لبيي ؼـ اثؿلبؼ

اق اي ٝـ ٠ؼـ نفايٟؽ ثفٞب٣ٚـيكي ثفاي ؼوتیبثي ث ٣ت١وؿ٠ ٣

ٚػتٗللم ؼـ ؼ٤ىللتب ٜثلل٠٣يلل١ؼ پی١وللت ٣اوللتٚ .تؿبيللت

يللفاـ ْللفنت ٝؼـ ٚىللیف آٌ ٜللٟبغت  ٠ؼـٌ ٌللفايط ٠

ٌُْٕیفي ْ ٠ىتفي ٞبضیِ ٣لٟؿتي َ٤١پبيلَ ٣ل ٣ؼاـاي

ًٚتضیبت خ١اٚؽ اٞىبٞي ٞ ٠یبق٤بي آ٤ٜب ؼـ اثؿبؼ ٚلبؼي ٠

٠اضؽ٤بي ِٟؿتي ٚتؿؽؼي اوت تط١التي ثب ًٚیلبن٤لبي

ٚؿ١ٟي اق خ ٣ٗٛايلؽاٚبت ضلف٠ـي ؼـ ايل ٝقٚیٟل ٣اولت

ٚتهب٠ت  ٠ؼـ ًٞب ـ٠وتبيي ٚػتٗم ـظ ؼاؼ ٢اولت .ايلٝ

وؿیؽي .)150 :1377 ،ت١وؿ ٣ثٚ ٣ه ًٌ١َ ٘١٥آْب٤ب،٣ٞ

ؼـ ضبٖي اوت َ ٣وبغتبـ٤بي ْؿٌت ٣ثف پبيٍَ ٣ب٠ـقي ٠

٥ٞبؼي ٌؽٚ ٠ ٢جتٟي ثف ثفٞب٣ٚـيكي ثفاي تفيي اثؿبؼ ٚتٟل١ؼ

ؼاٚؽاـي ٌُٕ ْفنت ٠ ٣ت١وؿ ٣يبنت ٣اوت.

ضیبت ،ث ٣ٞ١ْ ٣اي َ ٣اٚف٠ق ثل ٣آٓٞ ٜفيىلتٚ ٣ليٌل١ؼ اق

ؼـ ايًٚ ٝبٖل ٣خ٥لت ثفـولي ًٞلً  ٠خبيٓلبٞ ٢ل١اضي
ِٟؿتي ؼـ ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي ثلب تأَیلؽ ثلف ٞبضیلِ ٣لٟؿتي

ؼوتب٠ـؼ٤بي ٟٚطّف ث٣نفؼ يف ٜثیىت ٙاولت َل ٣اق ولبٔ
 1917ؼـ ٌ١ـي آقبق ٌؽ .ـض١اٞي.)31 :1383 ،

َ٤١پبي٠ ٣ايؽ ؼـ ؼ٤ىتب ٜخجٕ اق ت١اثؽ ٌ٥فوتب ٜاِه٥ب،ٜ

ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي َ ٣يٍ نفؼ ثف ت١وؿ ٣اوت ٞیك اق و١ي

ٞبضیل٣

ِبضت ٞػفا ٜؼاـاي ٚؿبٞي ٚػتٗهلي ثل١ؼ ٢اولت .تؿلبـيم

ِٟؿتي َ٤١پبي ٠ ٣ايدبؼ نفِت٤بي ٌكٗي آ ٜؼـ َلبً٤

ٚػتٗهي ؼـثبـ ٢ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي ثلب ت١خل ٣ثل ٣ؼيلؽْب٤٢لبي

٥ٚللبخفت ـ٠وللتبٌ-لل٥في ،انللكايً اٌللتكبٔ  ٠ؼـآٚللؽ ٠

ٚت١ٟؼ ٠خ١ؼ ؼاـؼ َ ٣ث ٣زٟؽ  ٣ٞ١ٛٞاٌبـٚ ٢يٌ١ؼ:

ث٣ؼٞجبٔ پبوع ث ٣اي ٝو١أ ث١ؼ٢اي ٣َ ٙآيلب اضلؽا

ت١وؿ ٣ايتّبؼي  ٠اختٛبؾي ٞبضی ٣ـ٠وتبيي ١ٚـؼ ٚطبٖؿل٣

ثب ٍٞخ٥بٞي ،ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي ـا يٍ اوتفاتمي ٚيؼاٞلؽ

ٚؤثف ث١ؼ ٢اوت؟ ثفاي پبوع ث ٣و١أ ٚؿَ١ـ نفضلی ٣قيلف

َلل ٣ثللفاي ث٥جلل١ؼ قٞللؽْي ايتّللبؼي  ٠اختٛللبؾي ْللف٢٠

ثیبٌ ٜؽ ٢اوت:

ٍٚػّي اق ٚفؼ٘ َٛ٤ ٣لب ٜـ٠ولتبئیب ٜنًیفٞلؽ ،طفاضلي

ثٞ٣ػف ٚيـوؽ ِٟؿتي ٌلؽ ٜؼ٤ىلتب ٜثبؾلح تطل١الت

ٚيٌ١ؼ .اي ٝاوتفاتمي ؼـ پي ْىتفي ؼاؼٟٚ ٜبنؽ ؼـ ثلیٝ

وبغتبـي ؼـ ثؿؽ اٌتكبٔ ،ؼـآٚؽ ٥ٚ ٠بخفت ٌلؽ ٢اٚلب ؼـ

نًیفتفي ٝانفاؼي اوت َ ٣ؼـ ٞل١اضي ـ٠ولتبيي ثل٣ؼٞجلبٔ

َب ً٤نؿبٖیت٤بي قـاؾي  ٠ؼاٚي ٚؤثف ث١ؼ ٢اوت.

اٚفاـ ٚؿلبي ٤ىلتٟؽ ِلیؽايي  ٠ضىلیٟي.)179 :1391 ،

 -1مباوي وظزي

ـوبٖت ثفٞب ٣ٚت١ولؿ٣ـ٠ولتبيي ،اـتًلبي ت١اٞلبيي خ١اٚلؽ

تًسعٍ ي تًسعٍ ريستايي

ـ٠وتبيي ثفاي ٞیٕ ث ٣ت١وؿ ،٣ـٌؽ  ٠ث٥ج١ؼ َیهیت قٞؽْي

ت١وؿ ٣خفيبٞي زٟؽ ثؿؽي اولت َل ٣ؼـ غل١ؼ تدؽيلؽ

آ٥ٞبوت َ ٣اي ٝاٚف ثب تػّیُ ٤ؽنٟٛؽ ٟٚبثؽ ٚبٖي  ٠نٟي

وللبقٚب ٠ ٜوللٛتْیللفي ٚتهللب٠ت َللٕ ٞػللب٘ ايتّللبؼي-

ثٟٚ ٣بطًي َ ٣ثیٍتفيٞ ٝیبق ـا ؼاـٞؽ ٞ ٠یك اق طفيلى اٞدلب٘

اختٛبؾي ـا ثٛ٤٣لفا ٢ؼاـؼ .پفَ٠هیٗلؽ ؼـ تؿفيلم ت١ولؿ٣

ايؽاٚبتي َل ٣ثلبالتفي ٝقٚیٟل ٠ ٣پتبٞىلیٕ ـا ؼاـؼ ِل١ـت

ٚيْ١يؽ " :نفآيٟؽ ؾلبٚي َل ٣ؼـ ايل ٝقٚیٟل٠ ٣خل١ؼ ؼاـؼ

ٚيْیفؼ طبٖت  ٠ؼيٓفا.)1 :1388 ،ٜ
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خ ٣ٗٛايدبؼ يٍ ٞبضیِٟ ٣ؿتي ؼـ ؼ٤ىتب ،ٜثلفاي ِلٟؿتي

َٟی "ٙاقَیب" .)18 :1374 ،ت١وؿ ٣خب ٜثػٍیؽ ٜث ٣پیُلف

ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي ٚهْ ٘١٥ىتفؼ ٢اي اوت َ ٣ؼـ ثفْیفٞؽ٢

ٚتٟبوت ثب ٟٚبطى ـ٠وتبيي ؼـ يبٖت ِلٟبيؽ تجلؽيٗي ٚل١اؼ

ُٞ ٣ٛ٤بت  ٙ٥ٚثفاي ضیبت ٚلفؼ٘ ـ٠ولتبيي اولت .ايلٝ

اٖ٠یٍَ ٣ب٠ـقي ِٟبيؽ َ١زٍ ِ ٠لٟبيؽ ؼولتي تؿفيلم

ُٞبت ٌب ٕٚآ١ٚقي ،ث٥ؽاٌتٚ ،ىُ ،ٝغؽٚبت ؾٚ١ٛي ٠

ٚي ٌٞ١ؽ َُٚ ٣ب ٜاوتًفاـ آ٤ٜب ؼـ ٟٚبطى ـ٠وتبيي اوت.

تى٥یالت ،غفنیلت ثلفاي ـ٤جلفي  ٠ضُٚ١لت ٚ ٠یلفا
نفٟٓ٤ي ثٛ٤ ٣فاُٞ ٢بت ايتّبؼي  ٠ثػٍي اوت ،OECD

٥ٚفْب.) 5 :1370 ،ٜ
ثػً ِلٟبيؽ َ١زلٍ ـ٠ولتبيي ؼاـاي پتبٞىلیٕ يبثلٕ

ٚطیطي اوت َ ٣ثفاي انلكايً ـنلب ٢ثٟٗلؽ ٚلؽت خبٚؿل٣

ٚتػُّ  ٠ثبقاـيبثي ـٞح ٚي ثفٞؽ .ثلٟٚ ٣ػل١ـ تىل٥یٕ ؼـ

ـ٠وتبيي ،طفاضي ٌؽ ٢اوت .)20 :1996 ،moseley

اي ٝثػً  ٠ـنؽ ١ٚاٞؿي َٚ ٣بٞؽ ـٌؽ وبٖ ٙآٚ ٜليٌل١ؼ،

صىعتيساسي ي صىايع ريستايي
ْىتفي نًف ؼـ َٟلبـ تػفيلت ـ ٠ثل ٣تكايلؽ ٟٚلبثؽ ،اق

ؼاـاي ٟٚللللبثؽ ٥ٚ ٠للللبـت الق٘ ٤ىللللتٟؽ ٠خلللل١ؼ ؼاـؼ
.)78 :1995 ،Gautam

زللبًٖ٤للبي ايتّللبؼي ،نفٟٓ٤للي ٚؿبِللف ثىللیبـي اق

ثفغي اق ٠يمْي٤بي ِٟبيؽ َ١زٍ ؼـ ٟٚبطى ـ٠وتبيي

ٍَ١ـ٤بي ؼـ ضبٔ ت١وؿ ٣اوت ايٚ ٝؿضلالت ؼـ ضیطل٣

ؾجبـتٟؽ اق اي ٣ُٟايِٟ ٝبيؽ ٚؿ١ٛالً ؼـ غب١ٞاؼ٤٢بي ولٟتي

ٟٚبطى ـ٠وتبيي اق ؾٛى  ٠پیسیلؽْي ثیٍلتفي ثفغل١ـؼاـ

ـ٠وتبيي يفاـ ؼاـؼ ِ ٠لٟبيؿي ٤ىلتٟؽ َل ٣اق اؼقلب٘ َلبـ

اوت .ؼـ اي ٝـاوتب ویبوت٤لبي ٚىلتًیٛ٤ ٠ ٙل ٣خبٞجل٣

ـ٠وتبيي تٍُیٕ ٚي ٌٞ١ؽَ .بـَٟب ٜايِ ٝلٟبيؽ ؾٛلؽتبً اق

ـ٠وتبيي تأثیفي ٌٓفل ؼـ خجفا ٜنًف ـ٠ولتبيي غ١ا٤لؽ

اؾضبي غب١ٞاؼ٤ ٢ىتٟؽ ٟٚ ٠بثؽ آ ٜؼـ ٚطٕ يبثٕ ؼولتیبثي

ؼاٌت .اثفات ؼٖىفؼ َٟٟؽِٟ ٢ؿتيٌؽٚ ٜجتٟلي ثلف ٟٚطلى

اوت .ايِٟ ٝبيؽ ؼـ غب ٣ٞـ٠وتبيي اخلفا ٚليٌلٞ١ؽ  ٠اق

ٖ١ئیه -ؼـ خ٥ت ـغ ٣ٟث ٣پبيیٚ ٝكايبي ِٟؿتي ٌؽ ٜثل٣

ٚبٌی ٝآالت َٛتف ث٥فٚ ٢ي ثفٞؽ  ٠وفٚبيٚ ٣طلؽ٠ؼي ٞیلبق

وٛت ـ٠وتبئیب ٜنًیف -ثیً اق ْؿٌت ٣اتػلبؾ ـا٤جفؼ٤لبي

ؼاـٞلؽٛ٤ ،سٟلیٞ ٝل١آ٠ـي ؼـ ٚطّل ٔ١ثلٞ٣لؽـت اتهلبو

خ٥تؼاـ ث ٣ول١ي ـ٠ولتبئیب ٜـا ٚل١ـؼ ت١خل ٣يلفاـ ؼاؼ٢

ٚيانتؽ .)2004 ،UNIDO

اوت .ؼـ اي ٝثیْ ٝف٤٠ي اق ٚطًًلب ٜت١ولؿ ٣ـ٠ولتبيي،

ثِٟ ٣ؿتي َفؼ ٜـ٠وتب اق ؼ ٠ؼيؽْبٚ ٢يت١آٞ ٜفيىت:

ِٟؿتي ٌؽ ٜـ٠وتب ـا ثل٣ؾٟل١ا ٜول ّٟثٟلبي اولتفاتمي

 -1ايدبؼ  ٠اوتًفاـ ِٟؿت ؼـ ٟٚبطى ـ٠وتبيي

ت١وؿ ٣آيٟؽ١ٚ ٢ـؼ ثطح يفاـ ؼاؼ٢اٞؽ.

ِٟ -2ؿتي َفؼ ٜـ٠وتب

ٚفَك ت١وؿٟٚ ٣طً٣اي ٚ ٕٚتطؽ )1(UNCRDؼـ تؿفيم

ايدبؼ  ٠اوتًفاـ ِٟؿت ؼـ ـ٠وتب :اي ٝؼيلؽْب ٢ثل ٣يلٍ

ِٟبيؽ ـ٠وتبيي ْهت ٣اوت :تٛب٘ ِٟبيؿي َٚ ٣ي ت١اٟٞؽ ؼـ

ـ٠ي ثفٞب ٣ٚاي ٟٚدف ٚي ٌ١ؼ  ٠ثف اي ٝاٚف تأَیؽ ٚليَٟلؽ

ٚفاَك ـ٠وتبيي  ٠ـ٠وتب٥ٌ -في ت١وؿ ٣يبثٟؽ ٚليثبيىلت

َ ٣ثب ت١خ ٣ث ٣ؾ١ا ٕٚتٖ١یؽ ٠ ٠ضؿیت ثبقاـ زلِ ٣لٟبيؿي

ث٣ؾ١ٟا ٜؾٟبِف ِٟبيؽ ـ٠وتبيي ٚطى١ة ٌٞ١ؽ ثلٌ ٣لف

ٚي ت١اٟٞؽ ؼـ ٟٚبطى ـ٠وتبيي اوتًفاـ يبنت ٣يب ت١قيؽ ٌٞ١ؽ.

آ ٣َٜثت١اٟٞؽ ٠ویٗ ٣اي ثفاي ِٟؿتي ٌلؽ ٜـ٠ولتب ثبٌلٟؽ.

٤ف ِٟؿتي َ ٣ثت١اٞلؽ ؼـ ٟٚلبطى ـ٠ولتبيي اولتًفاـ يبثلؽ

ٚیىللفا .) 89 : 1368 ،يللب ؼـ تؿفيهللي ؼيٓللف اق ِللٟبيؽ

ِفلٞػف اق زٓٓٞ١ي تأثیف ثف ـ٠وتبئیب ٜخكئي اق ثفٞبٚل٣

ـ٠وتبيي آٚؽ ٢اوت ِٟبيؽ ـ٠وتبيي ؾجبـتىت اق ِلٟبيؽ

اوتًفاـ ِٟؿت ؼـ ٟٚبطى ـ٠وتبيي اوت.

♦ 93

ٞیبق ث ٣اـائٍٚ ٣ل١و٤لبي الق٘ َ ٠بـآنفيٟلب١َ ٜزلٍ َل٣

ضمارٌ  ♦148سمستان

ؼـ تكییللفات ايتّللبؼي  ٠اختٛللبؾي ،نفٟٓ٤للي  ٠قيىللت

ٛ٤بٟٞللؽ تللأٚیٟٚ ٝللبثؽ ٚللبٖي ،تُٖ١ٟلل١ليٞ ،یللف٠ي اٞىللبٞي
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 ٠ )23 :1996يب "ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي نفايٟؽي ثبثت  ٠پبيلؽاـ

ت١خ٥ي ثفاي ـٌلؽ اولت اٚلب ايلِ ٝلٟبيؽ اق ٍٚلُالتي

ِللٟؿتي وللبقي ـ٠وللتب :ؼـ ايلل ٝؼيللؽْبٚ ٢ىللئٗ٣
ِٟؿتيوبقي ـ٠وتب  ٙ٤يٍ نفايٟؽ نفؾي ٠ ٙ٤ ٠ولیٗ٣اي

.)10-12 : 1371، DHV

ضمارٌ  ♦148سمستان

ثفاي ٚت١ٟؼ َلفؼ١ٞ ٠ ٜولبقي ايتّلبؼي ـ٠ولتبيي تًٗلي

ثب تجییٞ ٝػفيل٤٣لبي ٚلفتجط ثلب ِلٟؿتي َلفؼٟٚ ٜلبطى

ٚيٌ١ؼ .اٞؿطبلپؿيفي ـا٤جفؼ٤بيي َ ٣ثفاولبن ٞیبق٤لبي

ـ٠ولتبيي ،اوللتٟجب ٚليٌلل١ؼ َللِ ٣لٟؿتي ٌللؽٟٚ ٜللبطى

ت١وللؿ ٣خ٥للت ؼاؼٚ ٢لليٌللٞ١ؽ ٍٞللب٤٣ٞللبي ثللبـق ايللٝ

ـ٠وتبيي ثلٚ ٣ؿٟلبي اولتًفاـ ِلٟؿت ؼـ تٛلبٚي ٟٚلبطى

ؼيؽْب٤ ٢ىتٟؽٚ .یىفا)15 :1368 ،

ـ٠وتبيي ٞیىت ثُٗ٤ ٣ؽل اق نفايٟؽ ِٟؿتي ٌلؽ ٜايدلبؼ

♦ 93

ٞػفيِٟ ٣ؿتي ٌؽ ٜـ٠وتب ثل٣ؾٟل١ا ٜيلٍ َبتلبٖیك٠ـ ؼـ

يطت٤بي ِٟؿتي ؼـ ٚفاَك ٟٚتػت ـ٠وتبيي اوت تب ايلٝ

خ٥ت ايدبؼ اٌتكبٔ پبيلؽاـ ،ايدلبؼ نفِلت٤لبي ٌلكٗي،

ٚفاَك ثت١اٟٞؽ ض ٝٛث٥لف٢ثلفؼاـي اق ٟٚلبثؽ ٚطٗليُٚ ،لبٜ

تأٚیٞ ٝیبق٤بي اوبوليَ ،لب٥ٚ ً٤لبخفت٤لبي ـ٠ولتب-

ٟٚبوجي ثفاي تطلت پٌ١لً يلفاـ ؼاؼٚ ٜفاَلك ـ٠ولتبيي

ٌ٥في  ٠ؼـ ٥ٞبيت َبٞ ً٤بثفاثفي٤بي ٟٚطً٣اي ث٠٣خ١ؼ

پیفا ٜ١ٚغ١ؼ ثبٌٟؽ .ثؽيٟٚ ٝػ١ـ ثٞ٣ػف ٚيـوؽ َٚ ٣ه٥ل٘١

آٚؽ .تدفثْ ٣ؿٌتٍٞ ٣ب ٜؼاؼ ٢اوت َ ٣تالي٤بي ٚفثل١

ِٟؿتي ٌؽ ٜـ٠وتبيي تب ضؽ٠ؼ قيبؼي ٚيت١اٞؽ ٚتفاؼل ثب

ث ٣پیٍجفؼ ت١وؿِٟ ٣ؿتي ثب ت١نیلى ٞلبزیكي ٛ٤لفا ٢ثل١ؼ٢

ايدبؼ ١ٞاضي ِٟؿتي ؼـ ٟٚبطى ـ٠وتبيي ثبٌؽ ،طفنلؽاـاٜ

اوت .ؼٖ٠ت ٟٗ٤ؽ ،ثفٞب ٣ٚؾٛفاٗٚ ٜلٕ ٚتطلؽ ، 2)UNDP

 ٠ضبٚیبٚ ٜىیف ِٟؿتي ٌلؽٟٚ ٜلبطى ـ٠ولتبيي ؼـ يبٖلت

وبقٚب ٜثیٝاٖٗٗٛي َبـ  ، 3)ILOولبقٚب ٜت١ولؿِ ٣لٟؿتي

١ٞاضي ِٟؿتي ؼْ ٠ف ٢٠قيف ٤ىتٟؽ:

ٚ ٕٗٚتطؽ  ، 4)UNIDOثلٟٚ٣ػل١ـ تٍلػیُ اُٚبٞلبت ٠
ٍُٚالت ٠اضؽ٤بي ِٟؿتي ـ٠وتبيي  ٠اوتًفاـ ٚؤثفتفيٝ
اثكاـ٤بي اـتًبي ت١وؿ ٣آ ،ٜيٍ اـقٌلیبثي ١ٚضل١ؾي ؼـ
اي٠ ٝاضؽ٤ب ث٣ؾ ٕٛآ٠ـؼٞؽ زفا َ ٣ثبنلت ـ٠ولتبيي اق ؼ٠

اٖم :طفنؽاـاٚ ٜطیط قيىت ث٣ؼٖیلٕ ضلؽايٕ آٖل١ؼْي
١ٞاضي ِٟؿتي ٞىجت ثٚ ٣طیط پیفا.ٜ١ٚ
ة :طفنؽاـا ٜویبوت٤بي ؾؽ٘ تٛفَك ثل٣ؼٖیلٕ پػلً
نضبيي – ُٚبٞي ٠اضؽ٤بي ِٟؿتي.

خ٥ت ضلبئك اٛ٤یلت ثیٍلتفي ثل١ؼِ -1 :لٟبيؽ َ١زلٍ
ـ٠وتبيي ث ٣تى٥یالت ٚىتًف ؼـ ٌ٥ف٤ب ٠اثىتٓي َٛتلفي

ؼـ پ ٣ٟ٥خكفانیبيي ٍَ١ـ ثٟیلب ٜنُلفي ايدلبؼ ٞل١اضي

ؼاـٞؽ َ ٣اٖجتٛ٤ ٣ی ٝتى٥یالت ثفاي ت١وؿِٟ ٣بيؽ ثلكـِ

ِٟؿتي ـ٠وتبيي ت١وط ٚتٖ١یب ٜآ ٜثفاي تطًى و٤ ٣لؽل

ثؽ ٜ٠اقفاو ـِ ضیبتي ثٌٛ٣بـ ٚيآيٟؽ -2 .ت١وؿِٟ ٣بيؽ

ؾٛؽ١ِ ٢ـت پؿيفنت ٣اوت:

ؼـ ١ٞاضي ـ٠وتبيي ٚي ت١اٞؽ ث ٣ت١يم خفيب٥ٚ ٜبخفت ث٣

ا٤ؽال ٚفتجط ثب ـ٠وتبئیب :ٜايدبؼ نفِلت٤لبي ٌلكٗي،

١ٞاضي ٌ٥في َ ٣اق پیً ؼزبـ تفاَ ٙخٛؿیلت ثل١ؼ٢اٞلؽ

انكايً ؼـآٚؽَ ،بٞ ً٤فظ ٥ٚبخفت٤بي ـ٠وتبيي ،ـٞ٠لى

ََٟ ٍٛؽ ٠قاـت خ٥لبؼ ٍَلب٠ـقي  .) 2-4 : 1377 ،اق

نؿبٖیت٤بي ٍَلب٠ـقي ،ث٥جل١ؼ ولطص قٞلؽْي  ٠انلكايً

و١ي ؼيٓف اٛ٤یت نؿبٖیت٤بي قیفقـاؾلي ؼـ ايل ٝاولت

ـنب ٢ـ٠وتبئیب.ٜ

َ ٣ثٞ ٣یف٠ي َبـ ٚبقاؼ اخبقٚ ٢يؼ٤ؽ تب "ٍَب٠ـقي ـا ـ٤ب

ا٤ؽال ٚفتجط ثب َٕ ٍَ١ـ :ت١قيؽ ؾبؼال ٣ٞنؿبٖیت٤لبي

َٟٟؽ ثيآ ٣ُٞـ٠وتب٤ب ـا تفٌ َٟٟؽ" زفا َل ٣قـاؾلت ثل٣

ايتّللبؼي ؼـ وللطص ٍَلل١ـ ؼـ ـاوللتبي ویبوللت٤للبي

ت٥ٟبيي ٛٞيت١اٞؽ ثفاي ت١ؼ٤٢بي ـ٠وتبيي ،اٌتكبٔ  ٠ؼـآٚؽ

تٛفَكقؼايي ،ت١قيؽ ٚتؿبؼٔ خٛؿیت ،ضهع ٚطیط قيىلت

ُٚهي ايدبؼ َٟلؽ .ؼـ َٟلبـ ايل ،ٝاٌلتكبٔ  ٠نؿبٖیلت٤لبي

اق طفيى پفاَ ًٟنؿبٖیلت٤لبي ِلٟؿتي ،تلأٚیٞ ٝیبق٤لبي

ؼـآٚؽقا ثبيؽ ث٣ؾ١ٟا ٜنؿبٖیت٤بي قیف قـاؾي تًٗلي ٌلٞ١ؽ

ِٟؿتي ٍَ١ـ.
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َللل ٣ؼـ ضُلللُٗٛٚ ٙلللي ثلللفاي قـاؾلللت ٤ىلللتٟؽ

ا٤ؽال ٚفتجط ثب ِلٟؿت :انلكايً تٖ١یلؽات ِلٟؿتي،
َب٤ ً٤كي٤٣ٟبي تٖ١یؽي ،پیٞ١لؽ ثلیِ ٝلٟبيؽ َ١زلٍ ٠

ان.ٌ.ـائ ،١خي.تيٌ.لي ،خي.آثفا٤لبَ٘ ،لبـٔ ٖیلؽ،ٖٙ١٤
اوُبح ،اُٖبپبـيع ،ـيك٠ا … ٠ ٔ١ٞاٌبـَ ٢فؼ.

ثللكـِ اق طفيللى قٞدیللف٢اي َللفؼ ٜتٖ١یللؽ ،ث٥للف٢ثللفؼاـي

ثؽ ٜ٠تفؼيؽ ِٟؿتي ٌؽ ،ٜيٍ تّٛی ٙوفٌ١ٞت وبق ؼـ

ٚطٗلل١ة اق ٟٚللبثؽ ٚطٗللي ٟٚللبطى ـ٠وللتبيي ٚللفتجط ثللب

قٚی ٣ٟت١وؿ ٣ايتّبؼي  ٠اختٛبؾي ٍَ١ـ٤بي خ٥لب ٜول٘١

نؿبٖیت٤بي ِٟؿتي ،پیٞ١ؽ ثیِٟ ٝؿت ٍَ ٠ب٠ـقي.

اوت  ٠ضف٠ـتي قیلف يبثلٕ اُٞلبـ ٚليثبٌلؽ ضیلؽـي،

خ٥ت تطًى ا٤ؽال ت١ولؿ ٣پبيلؽاـ ـ٠ولتبيي ٚىلبؾؽت

ٟٚللبثؽ ٚللبٖي ؼـ خ٥للت ت١وللؿ ٣ايتّللبؼي ٚلليٌلل١ؼ

ٛٞبيؽ١ٞ .اضي ِٟؿتي ـ٠وتبيي ٚي ت١اٟٞؽ تأثیف ثىلكايي ؼـ

َبوتف.)125 : 1365 ،٠

ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي ؼاٌت ٣ثبٌٟؽ .قيلفا آ٤ٜلب يبؼـٞلؽ ضلٝٛ

ِٟؿتي ٌؽ ٜاق زٟب ٜاٛ٤یتي ثفغ١ـؼاـ اوت َ ٣تطًى

ايدلبؼ اٌللتكبٔ ،انللكايً ؼـآٚلؽ ْللف٤٢٠لبي ـ٠وللتبيي ـا

پیٍفنت٤بي نٟي َ ٠بـثفؼ آ ٜؼـ ِٟؿت ؼـ طي و ٣يفٜ

♦ 93

ضمارٌ  ♦148سمستان

ٚيت١ا ٜاوتٟجب ١ٛٞؼ َ ٣ايدبؼ ١ٞاضي ِٟؿتي ٚيت١اٞؽ ؼـ

ايتّبؼي اضىبن ٌؽ ٠ ٢ثبؾح تطفٌ يىٛت قيلبؼي اق

١ٚخت ْفؼٞؽ تلب ٞیبق٤لبي ٚتؿلبـل ـ٠ولتبئیب ٜثلفآ٠ـؼ٢

اغیف ؼٖیٕ اِلٗي ـٌلؽ  ٠ت١ولؿ ٣ايتّلبؼي ٍَل١ـ٤بي

:8

ْفؼؼ .ثب اوتهبؼ ٢اق ٟٚبثؽ ٚطٗي ثل٣غّلٚ َ١ل١اؼ اٖ٠یل٣

پیٍفنت ٣ؼـ خ٥ب ٜاٚف٠ق ثل١ؼ ٢اولتٍَ .ل١ـ٤بي ت١ولؿ٣

ٍَب٠ـقيٟٚ ،دف ث ٣ـٞ٠ى ٍَب٠ـقي ْفؼيؽ ٢تب پیٞ١ؽ ثلیٝ

يبنت٤ ٣ف َؽا٘ ثب نبِٗ ٣قٚبٞي ٚتهب٠ت ثٚ ٣فضٗلِ ٣لٟؿتي

ثػً ِٟؿت ٍَ ٠ب٠ـقي تطًى يبثؽ .اق طفيلى انلكايً

ٌؽ ٜـویؽ ٠ ٢په اق ـویؽ ٜث ٣ايٚ ٝفضٗ ٣غیكي ثكـِ

ؼـآٚؽ ْف٤٢٠بي َ ٙؼـآٚؽ ـ٠ولتبيي  ٠پلفاَٚ ًٟتؿلبؼٔ

غل١ؼ ـا ؼـ ت١ولؿ ٣ايتّلبؼي آقلبق ٛٞل١ؼ٢اٞؽ ١ٚوىل٣

خٛؿیت ؼـ ض١ق٤ ٢بي ـ٠وتبيي زٟب ٣َٜتٚ١لبن ـيلفؼاٜ

ٚطبٖؿبت  ٠پم٤ً٤٠بي ثبقـْبٞي.)62: 1378 ،

تّفيص ؼاـؼ ٟٚدف ث ٣ضؽايٕ نٍبـ خٛؿیت ثف ٟٚبثؽ ٌٞ١ؽ

ٞبيلبٌ ضل ٝٛتطٗیلٕ ـٞ٠لؽ٤بي ت١ولؿ ٣ـ٠ولتبيي ؼـ

 ٠ؼـ ٥ٞبيت ٟٚدلف ثل ٣تً١يلت ـ٠ضیلٍٚ ٣لبـَت  ٠پبيل٣

ٍَ١ـ٤بي ؼـ ضبٔ ت١وؿٚ ٣ؿتًؽ اوت َ ٣اـائ ٣طفش٤لبي

ْللللؿاـي ِللللٟؿت غ١ؼَهللللب ٚ ٠ىللللتًٕ ْفؼٞللللؽ

ت١وؿ ٣ثفاي ٟٚبطى ـ٠وتبيي اي١ٍَ ٝـ٤ب قبٖجبً ثب ٌُىت

طب٤ف غبٞي.) 97-99 : 1378 ،

ـ٠ثفٌ ٠ؽ٢اٞؽ .اق ٞػلف ٠ي ت٥ٟلب ـا ٢ضلٕ ٍٚلُٕ نًلف ٠

پيطيىٍ تحقيق

ثیُبـي ٟٚبطى ـ٠وتبيي ،ايدبؼ نفِت٤بي ٌكٗي اوت ٠

تطًیًبتي َ ٣نؿبٖیت ٤بي ِلٟؿتي ـا ٚطلبثى ثلب اِلٔ١

ثفٞب٣ٚـيكي خ٥ت اولتًفاـ ِلٟؿت ؼـ ٟٚلبطى ـ٠ولتبيي

خكفانیبيي ٚؽـ١ٚ ٜـؼ تدكي ٠ ٣تطٗیٕ يفاـ ؼاؼ٢اٞؽ ؾٛؽتبً

ٚيت١اٞؽ ض ٝٛايدبؼ اٌتكبٔ ،ا٤ؽال ت١وؿ ٣ـ٠ولتبيي ـا

ثؿؽ اق وبٔ ٟٚ 1962تٍف ٌؽ ٢اٞؽ يلفٞ ٢لماؼ.)11 :1364 ،

ٚطًى ولبقؼ  .)219 : 1994،Nayakؼي١يلؽ ـاخلفق ثلب

ؼـ اي ٝغّ َ١ثیٍتف ِبضتٞػفا ٜث ٣اٛ٤یلت ،پیبٚلؽ٤ب

ثفـوي اثلفات اولتًفاـ ِلٟؿت ؼـ ٌل٥فٌ٤لب ٟٚ ٠لبطى

 ٠ؾ١ا١ٚ ٕٚنًیت ِٟبيؽ ؼـ ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي پفؼاغت٣اٞؽ.

ـ٠وتبيي ايبٖت آيل١ا ٍٞلبٚ ٜليؼ٤لؽ َلِ ٣لٟؿتي ٌلؽٜ

اق ٚطًًبٞي َ ٣طي ؼ ٠ؼ ٣٤ث ٣ثفـوي پیبٚؽ٤بي اوتًفاـ

ـ٠وتبيي ٟٚبنؽ ٠ویؿي ـا ثفاي اختٛبؾبت ١ٚـؼ ٚطبٖؿ ٣ؼـ

ِللٟؿت ؼـ ٟٚللبطى ـ٠وللتبيي پفؼاغتلل٣اٞللؽ ٚلليتلل١ا ٜثلل٣

ثفؼاٌت ٣ث٣ط١ـي َ ٣وجت انكايً يُپبـزٓي غب١ٞاـ٤لب،

خب.ٜا٘.پتفو ،ٜ١أ٠.اي١ْ.ؼـاي ،ؼي١يلؽ ـاخلفق ،ؼ٠ايلت

انكايً ؼـآٚؽ وفا ٠ ٣ٞت١قيؽ ٚتؿبؼٔ ؼـآٚؽ٤ب ٌؽ ٢اولت

پفَیٟك ،اذٚ.یٍٕ ،ثيٖ٠.ؽ.وٛت ،ولي.پي ،ّٞ٠.ان.ث٥لال،

ـاخفق.)250 : 1978،
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ثب ت١خل ٣ثل ٣ا٤لؽال ايدلبؼ ٞل١اضي ِلٟؿتي ـ٠ولتبيي

 )142 :1381اثفات ِٟؿتي ٌلؽ ٜؼـ ٛ٤ل ٣ثػلً٤لبي

غِّٟ َ١بيؽ ـ٠وتبيي ١ٞ ٠اضي ِٟؿتي ٥ٌ ٠فٌ٤لبي

اوتهبؼ ٢اق َبال٤بي ّٚفني ثبؼ٠ا٘ اوتٛ٤ .سٟیٚ ٝبُٖیت

ِللٟؿتي  ٠تللأثیف آ٤ٜللب ثللف ٞلل١اضي ـ٠وللتبيي  ٠ت١وللؿ٣

غِّ١ي ٚىُ ،ٝثی ٠ ٣ٛتأٚی ٝاختٛبؾيٍٚ ،لبـَت٤لبي

ـ٠وتبيي اٞدب٘ ٌؽ ٢اوت.

ـ٠وتبيي  ٠ضفيت اٟٚیت ٌكٗي ؼـ ؼ ٠ؼ٠ـ ٢يجٕ  ٠ثؿؽ اق

ضمارٌ  ♦148سمستان

اق خ ٣ٗٛپمٍ٤٠ي َٚ ٣طیؿي ٖٟٓلف٠ؼي ثلب ٞدهلي َلبٞي
تطت ؾ١ٟا « ٜثفـوي  ٠اـقيبثي اثفات ٌ٥فٌ٤ب ٞ ٠ل١اضي

اٌتكبٔ اق تهب٠ت ٚؿٟبؼاـي ثفغ١ـؼاـ ثل١ؼ ٢اولت طلب٤ف
غبٞي.)33 :1380 ،

♦ 93

ِٟؿتي ؼـ ت١وؿ ٣ايتّلبؼي  ٠اختٛلبؾي ٟٚلبطى ـ٠ولتبيي

ؼـ ٚطبٖؿ ٣اي ؼيٓف ت١وط پل١ـ اضٛلؽ ،طلب٤ف غلبٞي ٠

١ٚ ٣ٞ١ٛٞـؼي٥ٌ :فوتب ٜثبثلٕ» اٞدلب٘ ؼاؼ٢اٞلؽٞ .تلبيح ايلٝ

ثبثبغبٞي تطت ؾ١ٟا١ٞ ًًٞ «ٜاضي ِلٟؿتي ؼـ اٌلتكبٔ ٠

پمٍٞ ً٤٠ب ٜؼاؼ ٢اولت َل ٣اَثلف ٌلبغُ٤لبي ت١ولؿ٣

َب٥ٚ ً٤بخفت ٤لبي ـ٠ولتبيي ٚطبٖؿلٚ ٣ل١ـؼيٞ :بضیل٣

ايتّلبؼي  ٠اختٛلبؾي اؾل ٙاق آٖل١ي ّٚلفل غل١ـاٌ،

ِٟؿتي الودفؼ» ٍٞب ٜؼاؼٌ ٢ؽ ٢اولت َل٤ ٣لؽل ٞبضیل٣

پٌ١بٌ َ٠بال٤بي ّٚفني ثبؼ٠ا٘)٠ ،ضؿیت ٚىلُ ،ٝثیٛل،٣

ِللٟؿتي ٚللؿَ١ـ ؼـ ايدللبؼ نفِللت٤للبي ٌللكٗي ثللفاي

ـضللبيتٟٛؽي  ٠اٟٚیللت ٌللكٗيٚ ،یللكا ٜتطّللیالت ٠

ـ٠وتبئیبَ ٠ ٜب٥ٚ ً٤بخفت ث٥ٌ ٣ف٤ب ث ٣ؼاليٕ ٚػتٗلم

آ١ٚقي ٤لبي تػّّلي ،آٞیلكٚ ٢بٞلؽْبـي ـ٠ولتبئیب ٜؼـ

١ٚنى ٞج١ؼ ٢اولت .اٚلب ؼـ ت١ولؿ ٣ايتّلبؼي  ٠اختٛلبؾي

خبٚؿللٞ١ٛٞ ٣لل ٣ـ٠وللتب٤بي ؼاـا  ٠نبيللؽ ِللٟبيؽ) تهللب٠ت

ـ٠وللتب٤ب اق طفيللى ٍٚللبـَت ـ٠وللتبئیب ٜؼـ ْىللتفي

ٚؿٟب ؼاـي ـا ٍٞب ٜؼاؼ ٢اوتٖ .لؿا ؼـ ـاولتبي َلب ً٤نًلف

َبـْب٤ ٢ب ،ت١وؿ ٣ـ٠ضیٍٚ ٣بـَت غِّ١بً ٍٚبـَت ٚبٖي

ـ٠وتبيي ،انكايً نفِت٤بي ٌكٗي ،تأٚی ٝضؽايٕ غؽٚبت

 ٠ؼـ يبٖت و ٙ٥آ٠ـؼٚ ٢تًبضي ثفاي ولفٚبيْ ٣لؿاـي ،ؼـ

ؾٚ١ٛي  ٠غ١ؼَهبيي ؼـ خ٥ت ضّ ٔ١ث ٣تٖ١یلؽ  ٠اٌلتكبٔ

ثی ٝـ٠وتبئیب ٜاثف ٚثجت ؼاٌت ٠ ٣ؼـ اؼا ٣ٚؾ١ٟاٌ ٜؽ ٢اوت

پبيؽاـ ،اٟٚیت قلؿايي ،ؾلؽاٖت  ٠ثجلبت اختٛلبؾي ،قٞلؽْي

َ ٣ثفاي ضّل ٔ١ثلٞ ٣تیدل ٣الق٘ ٚل١اـؼ قيلف ثبيىلتي ؼـ

ٚطٛئٍٚ ٠ ٝبـَت پؿيف ثب اتُلب ثلِ ٣لٟبيؽ ـ٠ولتبيي ثبيلؽ

ت١وؿِٟ ٣بيؽ ـ٠وتبيي ١ٚـؼ ت١خ ٣يفاـ ْیفؼ:

ا٤تٛب٘ ٠ـقيؽ ٚطیؿي ٖٟٓف٠ؼي َ ٠بٞي .)147 :1385 ،
طب٤ف غبٞي ؼـ پمٍ٤٠ي ؼيٓف تطلت ؾٟل١ا « ٜثفـولي

 اٌتكبٔ ـ٠وتبئیب ٜثبيؽ ثب ت١وؿ ٣نفِت٤بي ٌكٗي اقطفيى ِٟبيؽ َ١زٍ ؼـ ـ٠وتب٤ب ت١أ٘ ٓٛ٤ ٠ب٘ ْفؼؼ.

١ٞ ًًٞاضي ِٟؿتي ؼـ ت١وؿٟٚ ٣لبطى ـ٠ولتبيي ٚطبٖؿل٣

ْ -ىتفي ِٟبيؽ َ١زٍ َبـْب٤ي ٞیبقٟٚلؽ ٍٚلبـَت

١ٚـؼي ١ٞاضي ِٟؿتي ـ٠وتبيي اوتبٚ ٜفَكي» ثیب١ٛٞ ٜؼ٢

ـ٠وتبئیب ٜؼـ ا١ٚـ ٚبٖي ـ٠وتب٤بي ٚطلٕ ولُٞ١ت اولت

اوت َ ٣ز ٜ١اَثف ٌبقٗی١ٞ ٝاضي ِٟؿتي ـ٠وتبيي ١ٚـؼ

پ١ـاضٛؽ ُٛ٤ ٠بـا)56 :1381 ،ٜ

ٚطبٖؿ ٣ـا وبَٟی١ٞ ٝاضي ٌ٥في تٍُیٕ ؼاؼ٢اٞؽ ؼـ ايدلبؼ
نفِت٤بي اٌتكبٔ ثفاي ـ٠ولتبئیب١ٚ ٜنًیلتآٚیلك ٞجل١ؼ٢

َذف ،مًاد ي ريشَا

اوت .اوتهبؼ ٢اٞؽٌ اق ٟٚبثؽ ٚطٗي ،ؾؽ٘ ِؽ٠ـ َبال٤لبي

َذف

تٖ١یؽي  ٠نًؽاٞ ٜػب٘ آ١ٚقٌي اق ؼيٓف ٍٚلُالت ِلٟبيؽ

٤ؽل ايًٚ ٝبٌٖٟ ٣بغت ١ٞ ًًٞاضي ِٟؿتي ؼـ ت١وؿ٣

ـ٠وللتبيي ؼـ ايلل ٝپللم ً٤٠اوللت٤ .للف زٟللؽ ثفـوللي

ـ٠وللتبيي  ٠ؼْفْللٞ١ي٤للبي ضبِللٕ اق آ ٜؼـ وللبغتبـ

ٌبغُ٤بي ت١وؿٌ ،٣بقٗی١ٞ ٝاضي ِلٟؿتي  ٠ولبَ ٝؼـ

ٞبضیلل٣

ٟٚبطى ـ٠وتبيي ؼـ ؼ ٠ؼ٠ـ ٢يجٕ  ٠ثؿؽ اق اٌتكبٔ ،ثیبْٜلف

ايتّللبؼي – اختٛللبؾي ٟٚطًلل ٣ؼـ ٞتیدلل ٣اضللؽا

ِللٟؿتي  ٠پیبٚللؽ٤بي ٚللفتجط ثللب آٚ ٜلليثبٌللؽ ٤ ٠للؽل
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ؼـ ايفاٞ ٜیك تبَ ٜ١ٟتطًیًبت  ٠پم٤ً٤٠بي ثىیبـي ؼـ

٠خ١ؼ تهب٠ت ٚؿٟبؼاـ ؼـ آٖل١ي ّٚلفل ٚل١اؼ قلؿايي ٠

َبـثفؼي تطًیى ثفـوي ٞ ًًٞبضیلِ ٣لٟؿتي َ٤١پبيل ٣ؼـ
ت١وؿ ٣ايتّبؼي  ٠اختٛبؾي ؼ٤ىتب ٜخجٕ ٚيثبٌؽ.

و١االت پفوٍٟب٤ ٣ٚب ثلف اولبن طیلم ٖیُلفت تٟػلیٙ
ْفؼيللؽ ٠ ٢ثللب اوللتهبؼ ٢اق ـ٠ي٤للبي آٚللبـ پبـاٚتفيللٍ ٠
قیفپبـاٚتفيٍ  ٠ثب اوتهبؼ ٢اق ٞف٘ انكاـ ١ٚ SPSSـؼ تدكي٣

ريش تحقيق
ثفاي ـویؽ ٜث٤ ٣ؽل ٚطبٖؿ ٣ثب اوتهبؼ ٢اق ـ٠ي تِ١یهي

ّٚبضجٍٚ ٠ ٣ب٤ؽٟٚ ،٢بطى ـ٠وتبيي خبٚؿ٤ ٣لؽل ٞ ٠بضیل٣
ِٟؿتي ،اطالؾبت تِ١یهي ،آٚبـ ،اـيلب٘  ٠تّلب٠يف ٚلفتجط
اطالؾبت ،اطالؾبت تُٛیٗي ث١ِ٣ـت پیٛبيٍي  ٠ثلب اثلكاـ
پفوٍٟبْ ٣ٚفؼآ٠ـي ٌؽ ٢اوت .ؼـ اي ٝپیٛبيً ـ٠ولتبئیبٜ
ًٚی ٙؼـ ـ٠وتب٤بي ؼ٤ىتب ٜخجٕ ٠ايلؽ ؼـ ثػلً َ٤١پبيل٣
ٌ٥فوتب ٜاِه٥ب ٜخبٚؿ ٣آٚبـي ـا تٍُیٕ ؼاؼ٢اٞؽ .ؼـ قٚلبٜ
پم ً٤٠تؿؽاؼ ـ٠وتب٤بي ؼاـاي خٛؿیت ؼ٤ىتب 13 ٜـ٠وتب
ثب  440غب١ٞاـ  ٠تؿلؽاؼ ٞ 1693هلف خٛؿیلت ثل١ؼَ ٢ل ٣ثلب
اوتهبؼ ٢اق خؽ١ٚ ٔ٠ـْب ٜتؿلؽاؼ  205پفوٍلٟب ٣ٚثل ٣ـ٠ي
اغتّبِي ٚتٟبوت ٚتٟبوت ثب ضد ٙخٛؿیت ٤لف ـ٠ولتب)
ث١ِ٣ـت ْ٣ٞ١ٛٞیفي تّبؼني ت١قيؽ ٌؽ ٢اوت.
ٞب٘ ـ٠وتب

خٛؿیت NN

nn٣ٞ١ٛٞ

آثػبـٌ

52

6

تیٟدبٜ

32

4

خك٢

640

77

ؼغفآثبؼ

33

4

و٥ف

111

14

ؾٗ ٜ١آثبؼ

202

26

ؾٗي اثفا٤یٙ

51

6

تِ١یهي  ٠تطٗیٗي اـائٌ ٣ؽ ٢اوت خؽٌٛ ٔ٠بـ.)1 ٢
معزفي مىطقٍ ،صىعت ي صنىايع واحينٍ صنىعتي منًرد
مطالعٍ
ثػً َ٤١پبيل٠ ٣ايلؽ ؼـ ٌلفو ٌ٥فولتب ٜاِله٥ب ٜثلب
٠وللؿت َ 4000یٗللٚ١تف ٚفثللؽ ،ؼاـاي اٞلل١اؼ ٍٚللبقٕ
ٍَللب٠ـقي ،ؼاٚللؽاـيِ ،للٟبيؽ ؼوللتي ،غللؽٚبتي  ٠اؼاـي
ٚلليثبٌللؽ ايلل ٝثػللً ؼاـاي ؼٞ ٠بضیللِ ٣للٟؿتي ّٚلل١ة
وٓكي ٤١َ ٠پبي ٠ )٣زٟؽيًٞ ٝطِ ٣لٟؿتي ـ٠ولتبيي ثلب
ثیً اق يُّؽ َبـغبَ ٠ ٣ٞبـْب ٢نؿبٔ ٚيثبٌؽ َ ٣ضلؽ٠ؼ
و٤ ٣كاـ ٞهف َبـْف ؼـ آ٤ٜب ٍٚكَ ٔ١بـ ٤ىتٟؽ .خٛؿیلت
ثػً َ٤١پبيٞ 23386 ٣هف ثفاثف آغفي ٝوفٌٛبـي ٞه١ن
ٚ ٠ىللُ ٝؼـ وللبٔ ٚ 85لليثبٌللؽ  ٠ضللؽ٠ؼ  85ؼـِللؽ
خٛؿیت ـ٠وتبيي  93 ٠ؼـِؽ اق خٛؿیت ٌ٥في ؼـ ايلٝ
ثػً ثبو١اؼ ٤ىتٟؽ.
نؿبٖیت٤بي ِٟؿتي ؼ٤ىلتب ٜخجلٕ اق يلؽيٌ ٙلب ٕٚؼ٠
١ٞؼ ِٟبيؽ ؼوتي ِٟ ٠بيؽ َبـْب٤ي ث١ؼ ٠ ٢ؼـ زٟؽ ولبٔ
اغیف ِٟبيؽ ثكـِ ٞ ٠بضیِٟ ٣ؿتي َ٤١پبيٞ ٣یلك ثل ٣آ٤ٜلب
انك٠ؼٌ ٢ؽ ٢اوت .اق ِٟبيؽ ؼوتي ؼ٤ىتبِٟ ،ٜبيؿي زٜ١

َفؼآثبؼ

92

10

َٛبٔ ثیٍ

154

18

َیسي

73

8

ٚي ت١اٞ ٜب٘ ثفؼ ث ٣ط١ـ ٚثبٔ ؼـ ضبٔ ضبضف ٌفَت نلفي

ٚكـؾ ٣ثبال

52

6

ٚیفخؿهف

106

14

ؼوتجبل َ٤١پبي ٣ؼاـاي  4100ؾض ١ثب ثلیً اق  4000ؼاـ

٤فيك٢

95

12

خٛؽ

N=1693

n=205

ج .1تعذاد ريستاَاي دَستان بٍ تفکيک جمعيت ي تعذاد
ومًوٍ اوتخاب ضذٌ .مىبع :بزرسي محلي.1390،

نفيثبني ،ؾجبثلبنيَ ،لیً ثلبني  ٠تٖ١یلؽ آخلف ْ ٠لر ـا

يللبٖي ٚلليثبٌللؽ  ٠يللب ٌللفَت ؾجبثبنللب ٜؼاـاي  60ؾضلل١
ٚي ثبٌؽ .اق ِٟبيؽ َبـْب٤ي َ١زٍ ؼ٤ىتبٚ ٜي تل١ا ٜثل٣
َبـْب٤٢بي َ١زٍ ـيىٟؽْي  ٠ثبنٟلؽْي ؼ٤ىلتب ٜاٌلبـ٢
َفؼ َ٤ ٣ف َؽا٘ ثی 3 ٝتب ٞ 7هف َبـْف ؼاـؼ .ث٣طل١ـ َٗلي

♦ 93

خٛؽ آ٠ـي ْفؼيؽ ،٢ؼـ اؼاٚل ٣ثلفاي ولٟدً ـ٠ايلي ايلٝ

آٚؽًٚ ،٢بيىٌ ٣لؽٞ ٠ ٢تیدلْ ٣یلفي ثل٤ ٣لف ؼِ ٠ل١ـت

:9
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ث٣ؼوت آٚؽ ٢پفؼاغتٌ ٣ؽ ٢اوت .ؼـ ـ٠ي تِ١یهي ثب ٌی٢١

ـ٠ي تِ١یهي َ ٣اق طفيى ٍٚب٤ؽّٚ ٠ ٢بضج٤٣ب ث٣ؼولت
ضمارٌ  ♦148سمستان

– تطٗیٗي ثٌٟ ٣بغت ٠ضؿیت ١ٚخ١ؼ  ٠تطٗیلٕ اطالؾلبت

 ٠تطٗیٕ يفاـ ْفنت ٞ ٠تبيح اي ٝاطالؾلبت ثلب اطالؾلبت

ؼـ غبـج اق ٞبضیّٚ ٣ل١ة ِلٟؿتي ؼ٤ىلتب ،ٜتؿلؽاؼ 10
َبـْب ٢يب ٌفَت ِٟؿتي ثلب ٞ 1106هلف ٌلبقٕ ؼـ ضبٖلت

اضؽا

١ٞاضي ِٟؿتي ؼـ ٛ٤د١اـي ٟٚلبطى ـ٠ولتبيي

ضمارٌ  ♦148سمستان
♦ 93

نؿبٖیت ٚيثبٌٟؽ .اٚب ٚطبٖؿبت ًٚؽٚبتي ُٚ ٠بٜيبثي ٞبضیل٣

١ٛ٤اـ ٢ؼْفْٞ١ي ٤بي ثىیبـي زل ٣ثلٖ ٣طلبظ ايتّلبؼي-

ِللٟؿتي َ٤١پبيلل ٣ؼـ وللبٔ  1371آقللبق  ٠ؼـ وللبٔ 1373

اختٛبؾيَ ،بٖجؽي -نضلبيي  ٠قيىلت ٚطیطلي ثل ٣ؼٞجلبٔ

تأویه ْفؼيلؽٚ .ىلبضت ٞبضیلِ ٣لٟؿتي ُ٤ 150تلبـ ٠

ؼاٌت ٣اوت .اق آٞدب َ ٣ـ٠ي تطًیى تِ١یهي -تطٗیٗلي

تؿؽاؼ يفاـؼاؼ٤لبي ٟٚؿًلؽ ٢تلب ثٛ٥لٚ ٝلب 1385 ٢ثل102 ٣

ث١ؼ ،٢ؼـ ثػً تِ١یم ثلب ٍٚلب٤ؽٚ ٢یلؽاٞيّٚ ،لبضج٠ ٣

يفاـؼاؼ ٚيـویؽ َ ٣تب قٚب ٜاٞدب٘ ٚطبٖؿ ٣تؿؽاؼ ٠ 17اضلؽ

ثفـوللي اوللٟبؼ ٚ ٠للؽاـٌ ٚللفتجط اق غبٞلل ٣ث٥ؽاٌللت،

ٍٚك ٔ١ثَ٣بـ ث١ؼ ٢اوت .ؼـ خؽٌ ٔ٠لٛبـ٠ ،2 ٢اضلؽ٤بي

ثػٍؽاـيِ ،بضجبِٟ ٜبيؽٌ ،ل١ـاي ـ٠ولتب  ٠ـ٠ولتبئیبٜ

ث٥ف ٢ثفؼاـ نؿبٔ  ٠تؿؽاؼ َبـَٟلبٌ ٜلبقٕ نؿٗلي ٞ ٠یلف٠ي

اطالؾلبت خٛللؽآ٠ـي ٞ ٠تللبيح تِ١لیم ٚلليْللفؼؼ  ٠ؼـ

١ٚـؼ ٞیبق آيٟؽ٤ ٢ف يٍ ٍٞب ٜؼاؼٌ ٢ؽ ٢اوت.

ثػً تطٗیٗي  ٠ثفاي آ ٣َ ٜث١ِ ٣ـت َٛي ٞیك ٍٚب٤ؽات

ـؼيم

ٞب٘ ٌفَت

تؿؽاؼ

ٚفؼ

قٜ

ٌبقٗیٝ

ٞیف٠ي
١ٚـؼ ٞیبق
آيٟؽ٢

َیهي ١ٚـؼ ولٟدً يلفاـ ْیلفؼ ،پفوٍلٟب٣ٚاي تلؽ٠ي٠ ٝ
ت١قيللؽ ٌللؽٖ .للؿا ؼـ ثػللً٤للبي ٍَللب٠ـقي ،ؼاٚللؽاـي،

1

ٌفَت زیٟي اِه٥بٜ

300

100

200

-

غؽٚبت ،اٌتكبٔ  ٠ؼـآٚؽ ٥ٚ ٠بخفت ثِ٣ل١ـت تهُیُلي

2

ٌفَت تٚ ٝب٤ي ٌیؽاٜ

140

50

90

40

ٚطبٖؿبت تِ١یهي ؼـ اثتؽا ثیبٚ ٜي ٌ١ؼ  ٠وپه ؼـ يبٖلت

3

ٌفَت وت١ؼٌ ٢هى اِه٥بٜ

110

30

80

20

خؽ ٔ٠و١االت ١ٚـؼ تطٗیٕ َٛي يفاـ ٚيْیفؼ.

15

وتايج بخص تًصيفي ي كيفي

-

تحًل در كطايرسي

ت ٝزی١ٟؼ)
4

ٌفَت ٌیفيٟي غ١ي١ٞي

90

30

60

وپب٤بٜ
5

ٌفَت تؿبٞ٠ي تٖ١یؽ ٍ٥ٚبؼ

80

20

40

وپب٤بٜ
6

ٌفَت تٖ١یؽيِٟ -ؿتي

40

5

35

-

وپب٤ب ٜویُٗت
7

ٌفَت ث٥بـٌْ١ت وپب٤بٜ

37

17

20

20

8

ٌفَت ثبٞؽ ْ ٠بق اوتفيٕ

33

20

13

-

9

ٌفَت ْبٖ١اٞیكْ ٢فا٘

20

20

-

-

اِه٥بٜ
10

ٌفَت ٚجؽٔ وبق اِه٥بٜ

11

11

-

20

اضؽا

ٞبضیِ ٣لٟؿتي ثل٣طل١ـ ٚىلتًی ٙؼـ ٍَلب٠ـقي

ٟٚطً ٣تأثیف َٛي ؼاٌت ٣اٚلب ثل٣طل١ـ قیفٚىلتًی ٙنؿبٖیلت
ٍَب٠ـقي ـا تطت تأثیف يفاـ ؼاؼ ٢اوت .ثب اضؽا

ٞبضیل٣

ِٟؿتي ٥ٚ ٠بخفت ٞیف٠ي خ١ا ٠ ٜنؿبٔ ـ٠وتب٤ب ثٞ ٣بضی٣
ِٟؿتي  ٠نؿبٖیت ؼـ َبـ٤بي ِٟؿتي ،قٚی٥ٟبي ٍَلب٠ـقي
ث١ِ ٣ـت ثبيف ؼـآٚؽ ٢اوت .ايٚ ٝىئٗ ٣ثؽي ٝخ٥ت اوت
َ ٣نؿبٖیت ؼـ َبـ٤بي ِٟؿتي ؼـآٚلؽ ثیٍلتفي ـا ّٞلیت

ج .2تعذاد ضزكتَاي بُزٌبزدار ي تعذاد كاركىان ضاغل بٍ

ـ٠وتبئیبٚ ٜيَٟؽ  ٠آ٤ٜب آٞیك ٢الق٘ ـا ثفاي ٍَب٠ـقي اق

تفکيک .مىبع :بزرسي محلي.1390،

ؼوت ؼاؼ٢اٞؽ  ٠اي ٝثبؾح ٞبث١ؼي ٍَب٠ـقي ٌلؽ ٢اولت.
اق و١ي ؼيٓف ث٣ؼٖیٕ َبٞ ً٤یلف٠ي خل١ا ٜنؿلبٔ ثػلً

ثٟبثفايٌ ٝبقٗی ٝؼـ ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثلبٖف ثلف ٞ 861هلف٠ ،

ٍَب٠ـقيٚ ،يت١اْ ٜهت ٞبضیِ ٣لٟؿتي ؼـ تكییلف آٖل١ي

تؿؽاؼ َٕ ٌلبقٗی ٝثػلً ِلٟؿت ؼـ ثػلً َ٤١پبيل٠ ٣

ٍَت ؼـ ٟٚطً ٣تأثیف ؼاٌت ٣اوت .ث٣ط١ـ ٚثلبٔ ؼـ يجلٕ اق

ؼ٤ىتب ٜخجٕ ٞ 1967هف ٚيثبٌؽ ٣َ .اي ٝتؿؽاؼ تلب يجلٕ اق

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثب ت١خل ٣ثل٠ ٣نل١ـ ٞیلف٠ي اٞىلبٞي

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ٞ 1106هف ث١ؼ ٢اوت.

اضؽا

ٚطّلل١التي ٛ٤سلل ٜ١پٟجلل ،٣زكٟللؽـ يٟللؽ ٚ ٠طّلل١الت
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::

بحث ي وتايج

خبٖیكي َ ٣ثٞ ٣یلف٠ي َلبـ قيلبؼ اضتیلبج ؼاٌلتٍَ ،لت

ـ٠وتب٤ب ؼـ ثػً ِٟؿت َل٥ٚ ٣لٙتلفي ٝؾٗلت َلبً٤

ٚي ٌؽ ٖ٠ي ؼـ ضبٔ ضبضف ثلب ت١خل ٣ثلَ ٣لبٞ ً٤یلف٠ي

نؿبٖیت ؼاٚؽاـي ٚطى١ة ٚيٌ١ؼ) اي ٝاٚف ثبؾح َلبً٤

اٞىبٞي ٚطّ١التي ٛ٤سٞ ٜ١ػ١ؼ١ٖ ،ثیب ،ؾؽن ْٟ ٠ؽ٘ َ٣

نؿبٖیت ؼاٚؽاـي ؼ٤ىتبٌ ٜؽ ٢اوت ث٣ط١ـي َل ٣ؼا٘٤لبي

ث٣غّ َ١ث ٣ـ٠ي ُٚبٞیُي َبٌت  ٠ثفؼاٌت ٚيٌل١ؼ،

ؼ٤ىتب ٜؼـ وبٔ  1382ؼـ ضلؽ٠ؼ  4277ـأن  ٠ؼـ ولبٔ

١ٚـؼ ث٥ف ٢ثفؼاـي يفاـ ٚيْیفؼ.

َٛ 1390تف اق  2500ـأن ث١ؼ ٢اوت َ ٣اي ٝاٚف اق طفني

ث ٣خبي آ ٣َٜؼـ ٚكـؾل ٣ثلَ٣لبـ ٍَلب٠ـقي ثپفؼاقٞلؽ ؼـ

اٌتكبٔ ثیٍتف خ١اٞبٞ ٠ ٜیف٠ي نؿبٔ ـ٠وتب ؼـ نؿبٖیت٤بي

٠اضؽ٤بي ِٟؿتي ٍٚك ٔ١ثَ٣لبـ ٌلٞ١ؽ .ـ٠ولتبئیب ٜثیلبٜ

ِٟؿتي اوت .ض ٝٛآ ٣َ ٜنؿبٖیت ؼاٚلؽاـي ثل٣تلؽـيح اق

ٚي َفؼٞؽ ٍََ ٣ب٠ـقي ثب ت١خ ٣ثل ٣ايُٟلَ ٣لبـ ؼٌل١اـي

ٌی ٢١زفا ؼـ ثیف ٜ٠اق ـ٠ولتب  ٠ؼـ ٚفاتلؽ ثل ٣نؿبٖیلت ٠

اوت اٚب ٚكؼ َٛتفي ؼاـؼ  ٠و١ؼ ٚ ٠لكؼ ضبِلٗ ٣ؼـ اقاي

٥ٓٞؽاـي ؼا٘ ؼـ ؼاغٕ ـ٠وتب ٚطؽ٠ؼ ٌؽ ٢اوت .ث٣ط١ـي

♦ 93

ضمارٌ  ♦148سمستان

ثیٍتف غب١ٞاـ٤بي ـ٠وتبيي تٛبيٕ ؼاـٞؽ َ ٣نفقٞؽا ٜآ٤ٜلب

ٚفاتؽ ؼ٤ىتب ٜخ٥ت نؿبٖیلت ِلٟؿتي  ٠اق طلفل ؼيٓلف

َللبـ ؼـ ٠اضللؽ٤بي ِللٟؿتي ثىللیبـ ثیٍللتف اق َبـ٤للبي

َ ٣ثب خؿة ـ٠وتبئیب ٜؼـ نؿبٖیت٤بي ِٟؿتي ؼيٓف اُٚبٜ

;:

ٍَب٠ـقي اوت  ٠ؼـ ضلٚ ٝٛىلئٗ ٣ثیٛل ٣اٌلػبَ ٞیلك

٥ٓٞؽاـي ؼا٘  ٠پف٠ـي آ ٜاق ـ٠وتبئیب ٜوٗت ٌؽ ٢اوت

آٞیكَ ٢بـ٤بي ِٟؿتي ـا ؼ٠زٟؽاٚ ٜي َفؼ زٌ ٜ١لبقالٜ

ٚ ٠يت١ا ٜزٟیٞ ٝتیدْ ٣فنت َ ٣ثب ت١خ ٣ث ٣اي ٣ُٟايتّلبؼ

ؼـ ثػً ٍَب٠ـقي اق غؽٚبت ثیٚ ٣ٛطفٚ ٘٠يثبٌٟؽ ٖ٠ي

ؼ٤ىتب ٜثف پبيٍَ ٣ب٠ـقي  ٠ؼاٚلؽاـي ثل١ؼ ٢اولت ايدلبؼ

ؼـ َبـ٤بي ِٟؿتي ثی ٣ٛتضٛیَٟٟ ٝلؽ ٦آيٟلؽ ٠ ٢ولالٚتي

٠اضؽ٤بي ِلٟؿتي ثیٍلتفي ٝتلأثیف ٟٚهلي ـا ؼـ ؼاٚلؽاـي

آ٤ٜب ث٣ضىبة ٚيآيلؽ .ثل٣طل١ـي َل ٣ثیٍلتف ـ٠ولتبئیبٜ

ٟٚطً ٣ؼاٌت ٠ ٣اي ٝنؿبٖیت ث٣تؽـيح ـ ٠ثٞ ٣بث١ؼي اوت.

ضبضف ٚي ٌٞ١ؽ نفقٞؽا ٜغ١ؼ ـا ثَ٣بـ ؼـ ٞبضیلِ ٣لٟؿتي

تحًل در اضتغال ي درآمذ

ثهفوتٟؽ ،ضتي اْف ثٞ ٣بث١ؼي قٚلیٍَ ٝلب٠ـقي  ٠يلب ثلبـ

ٌبيؽ ثت١اْ ٜهلت َلٚ ٣لؤثفتفي ٝتلأثیف اضلؽا

ٞبضیل٣

آ٤ٜب ثیبٞدبٚؽ.

ِٟؿتي َ٤١پبي ٣ؼـ ت١وؿٟٚ ٣بطى ـ٠وتبيي ٚطؽ٠ؼٚ ٢ل١ـؼ

تحًل در دامذاري

ٚطبٖؿلل ،٣نفِللت٤للبي ٌللكٗي خؽيللؽ ايدللبؼ ٌللؽ ٢ؼـ

ث٣ؼٖیٕ َ٤١ىتبٞي ث١ؼ ٜؼ٤ىتبٚ ٜؿَ١ـ ،ؼـ يىٛت٤لبي

ثػً ٤بي ِٟؿت  ٠غؽٚبت اوت َ١ٚ ٣خت خٗلْ١یفي

ٌٛبٖي نؿبٖیت٥بي ؼاٚؽاـي اق ـٞ٠ى غ١ثي ثفغ١ـؼاـ ثل١ؼ٢

اق ٥ٚبخفت ٌؽيؽ ثلٌ ٣ل٥ف٤بي ثلكـِ َ ٠لبٞ ً٤ىلجي

ٚ ٠فاتؽ طجیؿلي ٟٚبولت ُٚلب ٜغل١ثي ـا ثلفاي نؿبٖیلت

ثیُبـي ؼـ ٟٚطًٌ ٣ؽ ٢اوت .ثب اضؽا

ٞبضیلِ ٣لٟؿتي ٠

ؼاٚؽاـي نفاَ ٙ٤فؼ ٢اوت .اٚب ؼـ وبٔ٤بي اغیف ثب ت١خل٣

ِٟبيؽ پیفا ٜ١ٚآ ٜؼـ وبٔ  1370تب ث ٣ضلبٔ ،قٚیٟل٤٣لبي

ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠نؿبٖیلت٤لبي ِلٟؿتي پفاَٟلؽ٢

اٌتكبٔ خٛؿیت قيبؼي ؼـ وطص ؼ٤ىتب ٜايدبؼ ٌؽ ٢اوت

ؼيٓف ؼـ ٚفاتؽ ٟٚطًَ ،٣ب ً٤نؿبٖیت ؼاٚلؽاـي ـا ؼـ پلي

َ ٣تب قٚب ٜضبضف ؾلال ٢٠ثلف انلكايً خٛؿیلت ٌلبقٕ ٠

ؼاٌت ٣اولت .ثل٣طل١ـ ٚثلبٔ تؿلؽاؼ ؼا٘٤لبي ؼ٤ىلتب ٜؼـ

انكايً نؿبٖیت ؼـ نضب ،وبغتبـ نؿبٖیلت ؼـ ؼ٤ىلتبٞ ٜیلك

وبٔ٤بي  75 ٠65ث٣تفتیت ؼـ ضلؽ٠ؼ  7821٠9946ـأن

ِلٟبيؽ،

ث ٣اضؽا

ث١ؼ ٢اوت اٚب ثب اضؽا

تكییف يبنت ٣اوت .ث٣ط١ـي َ ٣تب يجلٕ اق اضلؽا

ٞبضیِ ٣لٟؿتي َ ٠لبٚ ً٤فاتلؽ

وللبغتبـ نؿبٖیللت ثللف پبيللٍَ ٣للب٠ـقي  ٠ؼاٚللؽاـي  ٠ؼـ

ٟٚطً ٣اق يٍ طفل  ٠اق طفل ؼيٓف خؿة ٞیلف٠ي نؿلبٔ

ٞبضی٣

١ٚاـؼي ِٟبيؽ ؼوتي اوت١اـ ث١ؼ ٢اٚب ثؿؽ اق اضؽا

Downloaded from jhre.ir at 3:22 +0430 on Monday May 10th 2021

ثفاوبن ّٚبضج٤٣بي ِل١ـت ْفنتل ٣آٌلُبـ ٌلؽ َل٣

ث٣ؼٖیٕ ايدبؼ ٠اضلؽ٤بي ِلٟؿتي  ٠اغتّلبَ اـاضلي ٠

ٌؽ ٢اوت ؼـ ضبٖيَ ٣ثػً ِلٟؿت َل ٣ثىلیبـ ٚطلؽ٠ؼ

٠اضللؽ تٖ١یللؽي ؼـ ٌلل٥ف َ٤١پبيلل ٣وللُٟي ْكيؽٞللؽ  ٠ثلل٣

ٞبضیِ ٣لٟؿتي ثیٍلتفيٝ

ـ٠وتبي غ١ؼ ثبقٍٓٞت٣اٞؽ .ث٣ط١ـي َ ٣طي ايل ٝولبٔ٤لب

تؿؽاؼ ٌبقٗی ٝؼـ ؼ٤ىتب ٜـا ؼاـا ٚيثبٌؽ .ث ٣ؾ١ٟاٞ١ٛٞ ٜل٣

خٛؿیت ٌ٥ف َ٤١پبيٞ ٣كؼيٍ ث ٣ؼ٠ثفاثف ٌؽ ٢اوتٌ .ل٥ف

ٚيت١اْ ٜهت :ؼـ ّٚبضج ٣ثب ٚؽيفا٠ ٜاضؽ٤بي ِلٟؿتي ٠

َ٤١پبي ٣ؼـ وبٔ ٞ 3653 ،1375هلف خٛؿیلت ؼاٌلت ٣ايلٝ

ٛ٤سٟی ٝتؿؽاؼي اق َبـْفا ٜآٌُبـ ٌلؽ َل ٣ثلیً اق 60

خٛؿیت ؼـ وبٔ  82ثبٖف ثف ٞ 5650هلف  ٠ؼـ ولبٔ 1384

ؼـِؽ اق ٌبقٗی ٝؼـ ِٟؿت يجالً ؼاـاي نؿبٖیت ٍَب٠ـقي

ثیً اق ٤ 6كاـ ٞهف  ٠ؼـ وبٔ  1390ثبٖف ثف ٤ 8لكاـ ٞهلف

 ٠يب ؼاٚؽاـي ثل١ؼ٢اٞلؽ َل ٣اَٟل ٜ١يلب ٍَلب٠ـقي ـا ـ٤لب

ْكاـي ٌؽ ٢اوت َ ٣ؾٛؽ ٢آ٤ٜلب ٥ٚلبخفي ٝـ٠ولتب٤بي

َفؼ ٢اٞؽ  ٠يب ث١ِ٣ـت غیٗي ٚطؽ٠ؼ ؼـ َٟبـ َبـ ِلٟؿتي

ؼ٠ـ ٞ ٠كؼيٍ ٚيثبٌٟؽ.

ث١ؼ ٢ؼـ ضبٔ ضبضف  ٠ثب اضؽا
ضمارٌ  ♦148سمستان
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ثب ت١خ ٣ث ٣تطًیًبت ٚیؽاٞي ّٚ ٠بضج٤٣لب آٌلُبـ ٌلؽ

ث ٣آٚ ٜيپفؼاقٞؽ.

ؾٛؽ ٢تفي ٝآٞیك٥ٚ ٢بخفي ،ٝؼولتیبثي ثلٌ ٣لكٕ  ٠ؼـآٚلؽ

تحًل در مُاجزت
٥ٚبخفت ؾب ٕٚتؿؽيٕ خٛؿیت ؼـ نضب٤بي خكفانیلبيي

ٟٚبوت ؼـ ٠اضؽ٤بي ِٟؿتي ٞبضیِٟ ٣ؿتي ٚليثبٌلؽ .ثلف

اوت  ٠ث٣ط١ـ آـا٘ خ٥ت اٞتًبٔ ٞیف٠ي َبـ ٚلبقاؼ ٞل١اضي

ٛ٤ی ٝاوبن ٞبضیِٟ ٣ؿتي ؼـ ٚفاضٕ ولبغتٛبٜولبقي ٠

ث ٣وٛت ٟٚبطًي َ ٣ث ٣خٛؿیت ٞیبق ؼاـؼ ؾٚ ٕٛيٛٞبيلؽ.

ث٥ف٢ثلفؼاـي ثل٣ؾٟل١اَ ٜلب ٜ١ٞنؿبٖیلت ٛ٤ ٠سٟلیٞ ٝیلبق

اي ٝضفَت وجت ث٥ج١ؼ ٠ضؿیت آ١ٞ ٜاضي َل ٣ثلب نٍلبـ

ِللٟؿت ثللٞ ٣یللف٠ي َللبـ اـقا ،ٜپللؿيفاي ٥ٚللبخفي ٝاق

خٛؿیت َٛ ٠ج١ؼ ٟٚبثؽ تٖ١یؽي ـ٠ث٣ـ٤ ٠ىتٚ ،يٌل١ؼ ٠

ـ٠وتب٤بي ؼ٠ـ ٞ ٠كؼيٍ ث١ؼ ٢اوت َل ٣تؿلؽاؼ قيلبؼي اق

اوللتًفاـ ٟٚبوللت خٛؿیللت ـا وللجت ٚلليْللفؼؼ .ثٟللبثفايٝ

اي٥ٚ ٝبخفي ٝؼـ ٌل٥ف َ٤١پبيل ٠ ٣ثلٞ ٣ىلجت َٛتلفي ؼـ

٥ٚلبخفت ؼأ ثلف پ١يلبيي خٛؿیلت  ٠ضفَلت ٞىلجي آٜ

ـ٠وتبي خك ٠ ٢ؼيٓف ـ٠ولتب٤بي ٞكؼيلٍ ٞبضیلِ ٣لٟؿتي

اوت ٚطیؿي ٖٟٓف٠ؼي.)23: 1380 ،

وُٟي ْكيؽ٢اٞؽ .ث٣ط١ـ َٗي ٚيت١ا ٜؾٛلؽ٢تلفي ٝؾ١اٚلٕ

ؼـ وبٔ٤بي يجلٕ اق اضلؽا

ٞبضیلِ ٣لٟؿتي ٥ٚلبخفت

٥ٚبخفت ؼـ ؼ٤ىتب ٜخجٕ ـا ؾ١ا ٕٚقيف ؾَف ١ٛٞؼ:

ؾٛلؽتبً ثل ٣غلبـج اق ؼ٤ىلتبٌ ٠ ٜل٥ف اِله٥ب ٠ ٜت٥لفاٜ

1ل َٛج١ؼ ؾ١اٚلٕ تٖ١یلؽ ،اٌلتكبٔ  ٠ؼـآٚلؽ ؼـ ٞل١اضي

ٞبضیلِ ٣لٟؿتي ؼـ ولبٔ

ـ٠وتبيي 2ل َٛج١ؼ اُٚبٞبت ـنب٤ي  ٠غؽٚبتي 3لل نًلؽاٜ

٥ٚ ،1373بخفت اؼا ٠ ٣ٚضتي ٌؽت يبنلت ٖ٠لي ٚب٤یلت

اُٚبٞبت تطّیٗي ،ث٠٣يمٞ ٢ج١ؼ اُٚبٞلبت آ١ٚقٌلي زلٜ١

٥ٚبخفت ث ٣ٞ١ْ٣اي ث١ؼ َ ٣اق ١ٞاضي ـ٠وتبيي ؼ٠ـتلف ثل٣

ٚؽاـن ـاٟٛ٤بيي  ٠ؼثیفوتب ٜؼـ ١ٞاضي ٌلٛبٖي ؼ٤ىلتبٜ

ـ٠وتب٤بي ٞكؼيٍ ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠يب ٌ٥ف َ٤١پبيل ٣اٞدلب٘

خجٕ .اْف ـٞ٠ؽ ٥ٚبخفت وبٔ٤بي اغیف ؼـ ؼ٤ىتب ٜاؼاٚل٣

ٚي ْفنت ٥ٚ ٠بخفت ث ٣غبـج اق ؼ٤ىلتبَ ٜلب ً٤يبنتل٣

يبثؽ  ٠ثفٞب٣ٚـيكي ثفاي ت١وؿ ٣ـ٠وتب٤ب ِ١ـت ٓٞیفؼ ؼـ

اوت .ثب ٌف٠ؼ ؾٗٛیلبت ولبغتٛبٞي ٠اضلؽ٤بي ِلٟؿتي،

وبٔ٤بي آيٟؽٌ ٢ب٤ؽ غبٖي ٌؽ ٜثیٍتف ـ٠وتب٤بي ٌلٛبٖي

٥ٚبخفت ٌؽيؽ ٞیف٠ي خ١ا ٜقیفٚلب٤ف خ١يلبي َلبـ ،ثل٣

اق خٛؿیت غ١ا٤ی ٙث١ؼ ،ث٣ط١ـي َ ٣ؼـ ضؽ٠ؼ ٚ 40كـؾ٣

طلفل ٞبضیلِ ٣لٟؿتي انلكايً يبنلت .ايل ٝانلفاؼ َلل ٣اق

 13 ٠ـ٠وتب ؼـ ضبٔ ضبضف غلبٖي اق ولُٚ ٣ٟليثبٌلؽ ٠

ـ٠وتب٤بي ٌلٛبٖي ؼ٤ىلتب ٜثل ٣ـ٠ولتبي خلك ٢يلب ٌل٥ف

خٛؿیلت ـ٠ولتب٤بي ؼيٓلف ٞیللك ولبٔ ثل ٣ولبٔ ؼـ ضللبٔ

َ٤١پبي ٣آٚؽ ٠ ٢ؼـ ؾٗٛیبت وبغتٛبٞي ٌف٠ؼ ثَ٣بـ ١ٛٞؼ،٢

َبًٚ٤يثبٌؽٛ٤ .بٚ ٜكاـؼ  ٠ـ٠وتب٤بيي َ ٣ؼـ وبٔ٤لبي

ِ١ـت ٚي ْفنت اٚب ثب اضلؽا
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ِٟؿتي اق ـٞ٠ى نؿبٖیت٤بي ٍَب٠ـقي  ٠ؼاٚؽاـي َبولت٣

ثىیبـي اق آ٤ٜب ثب ث٥ج١ؼ ٠ضؿیت ٚبٖي  ٠يلب اولتػؽا٘ ؼـ

ْؿٌت ٣آثلبؼ ثل١ؼ ٠ ٢قٞلؽْي  ٠نؿبٖیلت ؼـ آ٤ٜلب خفيلبٜ
ؼاٌت ٣اوت.

تحًالت فزَىگي
ثب اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ؼـ ؼ٤ىتب ٜخجٕ  ٠ـنت  ٠آٚلؽ

قيللبؼ انللفاؼ ٚػتٗللم اق ٌلل٥ف٤بي ثللكـِ ١َ ٠زللٍ ثلل٣
تحًل در خذمات

ؼ٤ىتب ،ٜتأثیفاتي ٞیك ؼـ نفٟ٤لّ ٟٚطًل ٣ثل٠٣خل١ؼ آٚلؽ٢

ـ٠وتبيي ثىیبـ ضؿیم ث١ؼ ٢اوت .ث٣ط١ـي َ ٣ؼـ ثیٍلتف

غ١ؼ ؼـ ٞبضیِٟ ٣ؿتي ،ؼـ ِطجت َفؼ ٜثب وفَبـْف  ٠يلب

ـ٠وتب٤بي ؼ٤ىتب ٜاق غؽٚبت اـائلٌ ٣لؽ ٢ت١ولط ٞبضیل٣

ضتي ٚؽيفيت ٠اضؽ ؼزبـ ٚ ٍُٕٚيٌؽٞؽ ٖ٠ي ثب ْؿٌت

ِٟؿتي ٠ ٠اضؽ٤بي تٖ١یؽي آ ٜاغ٥بـ ٞبـضبيتي َفؼ٢اٞلؽ.

قٚب ٠ ٜپه اق ٚؽتي َبـ ؼـ ٞبضیلِ ٣لٟؿتي ٌ ٠لفَت ؼـ

ـاثطٞ ٣بضیِ ٣لٟؿتي ثلب ـ٠ولتب٤بي پیفاٚل ٜ١ثلِ٣ل١ـت

نؿبٖیت٤بي خٛؿي٠ ،اخؽ ـنتبـ٤بي اختٛبؾي ٟٚبوت تف ٠

ضمارٌ  ♦148سمستان

اوُبَ ٜبـَٟبِٟ ٜؿتي ؼـ ايًٞ ٝب  ٠اوتػؽا٘ ٞیف٠ي َبـ

ث٥تف ٚي ٌٞ١ؽ .ث٣ط١ـي َلٛ٤ ٣لی ٝانلفاؼ ثؿلؽ٤ب ؼـ قٚلف٢

وبؼ ٢ؼـ ثػً ٠اضؽ٤بي ِٟؿتي اوت .ثٟلبثفاي ٝاْلف ثل٣

انفاؼي ٚيٌٞ١ؽ َ ٣ثِ٣ل١ـت نؿلبٔ ؼـ ٌل١ـا٤بي ـ٠ولتب
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َبـَفؼ ٞبضیِٟ ٣ؿتي اق ٖطبظ غؽٚبت ٓٞفيىلتٌ ٣ل١ؼ اق

ٌفَت ٚي َٟٟؽ  ٠يب ؼـ ولبٚبٞؽ٤ي ٠ضلؿیت ـ٠ولتبئیب٠ ٜ
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ؼٟٚ ٠ػف يبثٕ ثفـوي اوتٞ :ػىت غؽٚبت اـائٌ ٣لؽ ٢اق

ث٥ج١ؼ ٠ضؽ ـ٠وتبي غ١ؼ ٍٚبـَت ٚي َٟٟؽ .قيفا ثب ٌفَت

و١ي ِٟؿت ثلفاي ٞل١اضي ـ٠ولتبيي َل ٣اق ايلٟٚ ٝػلف

ؼـ َبـ٤بي اختٛبؾي ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠آٌٟبيي ثب نؿبٖیت٤بي

غؽٚبت اـائٌ ٣ؽ ٢ثىیبـ ضؿیم ث١ؼ ٢اوت .ؼـ ٍٚب٤ؽات

ؼوت٣خٛؿي  ٠وبقٚب ٜيبنت ٣اق ـٌؽ اختٛبؾي ثیٍتفي ٞىجت

ّٚ ٠بضج٤٣ب ت٥ٟب ؼـ ـ٠وتبي و٥ف اغ٥بـ ٌؽ َ ٣اق ول١ي

ث ٣انفاؼ وبَ ٝؼـ ـ٠ولتب ثفغ١ـؼاـٞلؽ  ٠ؼـ ـ٠ولتب ضلفل

٠اضؽ٤بي تٖ١یؽي – ِٟؿتي ؼـ ضؽ٠ؼ  150ـٌ٠لٟبيي ؼـ

ا ٔ٠ـا ٚيقٟٞؽ .اق طفل ؼيٓف َالن٤بيي َ٠ ٣اضؽ٤ب ثفاي

َ١ز٤٣بي ـ٠وتب ّٞت ْفؼيؽَُٛ ٠ ٢ي ٞیك ثفاي ايكْ٠ب٘

َبـَٟب ٜغ١ؼ  ٠يب نفقٞؽا ٜآ٤ٜلب ٚليْلؿاـؼ ؼـ ثلبال ثلفؼٜ

پٍت ثب٘ ٚىدؽ ـ٠وتب ٌؽ ٢اوت اٚلب ؼيٓلف ـ٠ولتب٤ب اق

وطص ؼا ٠ ًٞنف ّٟ٤ؼ٤ىتب ٜثىیبـ ٚلؤثف اولت .ثل٣طل١ـ

غؽٚبت اـائٌ ٣ؽ ٢ث ٣ـ٠وتب٤ب اغ٥بـ ٞبـضبيتي ٚي َفؼٞلؽ.

 ٠ضتلي

اق ؼيللؽْب ٢ؼ ،٘٠اضللؽا

ٚثبٔ ؼـ و طص ـ٠وتب٤بي ؼ٤ىتب ٜتب يجٕ اق اضؽا

ٞبضیللِ ٣للٟؿتي ؼـ ؼ٤ىللتبٜ

تب وبٔ  1380ؼـ ٤یر غب٣ٞاي َبٚپی١تف ٠خل١ؼ ٞؽاٌلت اٚلب

نؿبٖیت٤بي غؽٚبتي قيبؼي ـا ايدبؼ ١ٛٞؼ ٢اوت ،غؽٚبتي

ؼـ وللبٔ٤للبي اغیللف ؼـ ضللؽ٠ؼ  15ؼوللتٓبَ ٢للبٚپی١تف ؼـ

ٛ٤س ٜ١غفؼ ٢نفٌ٠ي ،تؿٛیفْب ،٢ـوت١ـا٤ ،ٜتلٕ ،آلاٞله

ـ٠وتبي خك ٠ ٢ـ٠وتب٤بي َٛبٔ ثیٍٚ ،یفخؿهف  ٠و٥ف ٤لف

ٚىبنفتي  ٣َ ... ٠اي ٝغؽٚبت ثبؾح اٌلتكبٔ ضلؽ٠ؼ 150

َؽا٘ ثب  5ؼوتٓبَ ٢بٚپی١تف ـٌؽ ٍٞبٚ ٜيؼٟ٤ؽ.

ٞهف ؼـ ؼ٤ىلتبٌ ٜلؽ ٢اولت .اق ول١ي ؼيٓلف ٠اضلؽ٤بي

تأثیف ؼيٓف ٞبضیِٟ ٣ؿتي ؼـ تكییف پٚ ًٌ١طٗي ـ٠وتب٤ب

ِٟؿتي ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثفاي َبـَٟب ٜغ١ؼ غؽٚبت ٠يلم٢اي

ث١ؼ ٢اوت ث٣ط١ـي َٖ ٣جبن٤بي ٚطٗي ؼ٤ىلتب ٜاَٟل ٜ١اق

ـا يبيٕ ٌؽ٢اٞؽ ،غؽٚبتي ٛ٤س٠ ٜ١وبيٕ ايلبة  ٠ؾ٤لبة،

اؾتجبـ انتبؼ ٢اوت .پ ًٌ١ـ٠وتبئیبٛ٤ ٜبٟٞؽ ٌل٥ف َ٤١پبيل٣

٠ا٘ ،ثی٤ ٍَٛ ،٣ٛكي ،٣ٟا٤ؽاي ٠ولبيٕ ّٚلفني ثلبؼ٠ا٘ ٠

 ٠اِه٥بٌ ٜؽ ٢اوت َ ٠ىلي ؼيٓلف اق ٖجلبن٤لبي ٚطٗلي

ضتي ؼـ ١ٚاـؼي ثفاي نفقٞلؽاَ ٜبـَٟلب٠ ٜاضلؽ ِلٟؿتي

اوتهبؼٛٞ ٢ي َٟؽ .قثب ٜـ٠وتبئیبٞ ٜیك َ ٣يٍ قثبٚ ٜطٗي ث١ؼ

َالن٤بي َبٚپی١تف  ٠قثب ٜثفْكاـ ٚيَٟؽ َ ٣اي ٝغؽٚبت

ؼـ ضبٔ ٞبث١ؼي ٚي ثبٌؽ  ٠اَ ٜ١ٟـ٠وتبئیب ٜثب َ١ؼَب ٜغ١ؼ

ت٥ٟب ٚػتُ َبـَٟب٠ ٜاضؽ٤بي ِٟؿتي ٚيثبٌؽ.

ث ٣قثب ٜنبـوي ِطجت ٚيَٟٟؽ .انفاؼ قيف  5ولبٔ ـ٠ولتب٤ب
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ٞبضیللِ ٣للٟؿتي َ٤١پبيلل ٣ؼـ اـائلل ٣غللؽٚبت ثللٟٚ ٣للبطى

اوت .ث٣ط١ـ ٚثبٔ َبـْفا ٜـ٠ولتبيي ؼـ اثتلؽاي نؿبٖیلت

ثیٍتف ا٠يبت ثلب يُلؽيٓف ثل ٣قثلبٚ ٜطٗلي غل١ؼ ِلطجت

ؼـآٚللؽ ٥ٚ ٠للبخفت ٚلل١ـؼ پفوللً يللفاـ ْفنتللٞ ٠ ٣تللبيح

ٚي َٟٟؽ ٖ٠ي ثب َ١ؼَب ٜغ١ؼ نبـوي ِطجت ٚيَٟٟؽ تلب ؼـ

تطٗیٗي ؼـ قيف ثیبٚ ٜيْفؼؼ.

ٚؽـو ٣ؼزبـ ٞ١ٍٞ ٍُٕٚؽ  ٠ثب اؼاٚل ٣ايل ٝـٞ٠لؽ ؼـ زٟلؽ

تحًل در كطايرسي

ضمارٌ  ♦148سمستان

وبٔ آيٟؽ ٢قثبٚ ٜطٗي آ٤ٜب اق ثی ٝغ١ا٤ؽ ـنت.

ٞتبيح ث ٣ؼوت آٚؽٍٞ ٢بٚ ٜلي ؼ٤لؽ َل ٣اضلؽا

وتايج تحليلي ي كمي (يافتٍَاي پزسطىامٍاي)
خ٥ت ثفـوي اثفات اضؽا

ٞبضیل٣

ِٟؿتي ؼـ ثػً ٍَب٠ـقي ثیً اق ٤لف زیلك ثلف َلبً٤

♦ 93

ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠ثفاي تأيیؽ

ٞیف٠ي َبـ تأثیف ْؿاٌتٟٚ ٠ ٣دف ثَ ٣بٞ ً٤یف٠ي َلبـ ؼـ

ِ ٠طت  ٠وً ٙاطالؾلبت َیهلي  ٠تِ١لیهي ضبِلٕ اق

ثػً ٍَب٠ـقي ٌؽ ٢اوت .ؾال ٢٠ثف اي ٝاضلؽا

ٞبضیل٣

ٍٚب٤ؽ٤٢ب ّٚ ٠بضج٤٣ب  ٠خ٥لت َٛلي ٛٞل١ؼ ٜيبنتل٤٣لب،

ِٟؿتي ث٣تفتیت ثیًتفي ٝتأثیف ـا ثلف ٚؤٖهل٤٣لبيي زلٜ١

پفوٍٟب٣ٚاي ثف اوبن طیم ٖیُفت تٟػی ،ٙت١قيؽ ٚ ٠ل١ـؼ

تكییف َبـثفي اـاضي ،انكايً اـقي قٚی ٠ ٝث١ـن ثلبقي،

تطٗیٕ يفاـ ْفنت تب ثؽي٠ ٝویٗ ٣اق طفيى ؾٗٛي  ٠آٚبـي

آٖ١ؼْي آة ٤بي ٍَب٠ـقي ،آٖل١ؼْي اـاضلي ٍَلب٠ـقي،

ٞیك ثفـوي ِ١ـت پؿيفؼ  ٠اُٚب ٜتؿٛلیٞ ٙتلبيح ثلَ ٣لٕ

َب ً٤اـاضي ٍَلب٠ـقي َ ٠لب ً٤آة ٤لبي ٍَلب٠ـقي

ٞبضیل٣

خلبٚؿ ٣نفا٤لْ ٙفؼؼ .ثٟلبثلفاي ٝتط١الت اضلؽا

ْؿاٌت ٣اوت خؽٌٛ ٔ٠بـ.)3 ٢
ٚیبٓٞی ٝاـقي

ْ١ي٣

ْ١ي٣

غیٗي َٙ

َٙ

ٚت١وط

قيبؼ

غیٗي قيبؼ

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي َ ٠ب ً٤آة٤بي ٍَب٠ـقي

45

68

38

30

15

2.50

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي َ ٠ب ً٤اـاضي ٍَب٠ـقي

31

71

45

28

21

2.68

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي َ ٠بٞ ً٤یف٠ي َبـ ؼـ ثػً ٍَب٠ـقي

9

28

76

53

30

3.34

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠انكايً اـقي قٚی ٠ ٝث١ـنثبقي

18

31

68

51

28

3.20

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠تكییف َبـثفي اـاضي

13

38

71

42

32

3.21

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠آٖ١ؼْي آة٤بي ٍَب٠ـقي

16

34

69

56

18

3.15

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠آٖ١ؼْي اـاضي ٍَب٠ـقي

15

36

69

62

14

3.12

ج .3فزاياوي گًيٍَاي مزتبط با بخص كطايرسي ي مياوگيه ارسضي گًيٍَا .مىبع :بزرسي محلي.1390،

ٞبضیل٤٣لبي ِلٟؿتي ثلف

ٟٚطً ٣ؼـ ضؽ ٚت١وط  ٠قيبؼ تأثیفْؿاـ ثل١ؼ ٠ ٢ت٥ٟلب 38.8

ثفـوي ٌبغُ تأثیف اضلؽا

ٍَب٠ـقي ٟٚطًٍٞ ٣بٚ ٜليؼ٤لؽ َل 61 ٣ؼـِلؽ اق ٚلفؼ٘

ٞبضیل٤٣لبي

ٟٚطًٚ ٣ؿتًؽٞؽ اضؽا

ٞبضی٤ ٣بي ِلٟؿتي ثلف ٍَلب٠ـقي

ؼـِؽ اق پبوػٓ١يب ٜاؾتًبؼ ؼاـٞؽ َ ٣اضؽا

ِٟؿتي ثف ثػً ٍَب٠ـقي تأثیف َٛي ؼاـؼ خؽ.)4 ٔ٠

تؿؽاؼ نف٠اٞي

ؼـِؽ ٚؿتجف

ؼـِؽ تدٛؿي

َٙ

=9

<8<8

<8<8

ٚت١وط

:9

<8.8

<.8:

قيبؼ

<.

.<88

َٕ

.9.

.1181

.1181

ج .4فزاياوي گًيٍَاي در بخص كطايرسي .مىبع :بزرسي محلي.1390،
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ثیٍتف نبـوي ِطجت ٚي َٟٟؽ ٖ٠ي ثكـْىبال ٙ٤ ٜاَ ٜ١ٟؼـ

ِٟؿتي ؼـ قٚی٤٣ٟلبي ٍَلب٠ـقي ،ؼاٚلؽاـي ،اٌلتكبٔ ٠

ؼاٌت ٣اوت .خؽٌٛ ٔ٠بـ ،6٢نفا٠اٞي ْ١ي٤ ٣بي ٚلفتجط ثلب

ٞتبيح ث ٣ؼوت آٚؽ ٢اق آقَ ٜ١ٚبي اوُ١ئف ٍٞبٚ ٜيؼ٤ؽ
َٞ ٣تبيح ث ٣ؼولت آٚلؽ ٢اق پلم ً٤٠ؼـ اـتجلب ثلب تلأثیف
اضؽا

ثػً ؼاٚؽاـي ٚ ٠یبٓٞی ٝاـقٌي ْ١ي٤٣ب ـا ٍٞبٚ ٜيؼ٤ؽ.
ثفـوي ٌبغُ ٤بي تأثیف اضؽا

ٞبضی٤ ٣بي ِٟؿتي ثف ثػلً ٍَلب٠ـقي تّلبؼني

ٞبضی٤٣بي ِٟؿتي ثلف

ٞجلل١ؼ ٠ ٢اق ٞػللف آٚللبـي ٚؿٟللبؼاـ  )Sig=0.000اوللت.

ؼاٚؽاـي ٟٚطًٍٞ ٣بٚ ٜيؼ٤لؽ َل ٣ثلیً اق  85ؼـِلؽ اق

ٞبضیل٤ ٣لبي ِلٟؿتي ثلف ثػلً

ٞبضیلِ ٣لٟؿتي ثلف ؼاٚلؽاـي

ث ٣ؾجبـت ؼيٓلف اضلؽا

ٚفؼ٘ ٟٚطًٚ ٣ؿتًؽٞؽ اضؽا

ؼـِؽ اق پبوػٓ١يب ٜاؾتًبؼ ؼاـٞؽ َ ٣تأثیف اضؽا

ـا تطت تأثیف يفاـ ؼاؼ ٢اوت خؽٌٛ ٔ٠بـ.)5٢

ٞبضیل٣

ِٟؿتي ثف ثػً ؼاٚؽاـي تأثیف َٛي ؼاـؼ خؽ.)7ٔ٠

تحًل در دامذاري
ؼـ ثػً ؼاٚؽاـي ٞتلبيح ثل ٣ؼولت آٚلؽٍٞ ٢لب ٜؼاؼ َل٣

ٛ٤سٟیٞ ٝتبيح ث٣ؼولت آٚلؽ ٢اق آقٚلَ ٜ١لبي اولُ١ئف

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثف ؼاٚؽاـي ثیٍتف اق ٍَب٠ـقي تلأثیف

ٍٞبٚ ٜي ؼ٤ؽ َلٞ ٣تلبيح ثل٣ؼولت آٚلؽ ٢اق پلم ً٤٠ؼـ

ْؿاٌت ٣ث٣ط١ـيَ ٣آٖ١ؼْي٤بي ايدبؼ ٌلؽ ٢ت١ولط ٞبضیل٣

اـتجب ثب تأثیف اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثلف ثػلً ؼاٚلؽاـي

♦ 93

ضمارٌ  ♦148سمستان

ٍَب٠ـقي تأثیفْؿاـ ث١ؼ ٠ ٢نؿبٖیت ٤بي ثػً ٍَلب٠ـقي

ِٟؿتي ثٌ ٣ؽت ثف ٞبث١ؼي ٚفاتؽ َ ٠لب ً٤ؼاٚلؽاـي تلأثیف

تّبؼني ٞج١ؼ ٠ ٢اق ٞػف آٚبـي ٚؿٟبؼاـ  )Sig=0.000اوت.

;8

ؼاٌت ٠ ٣ثبٖطجؽ ثب ت١خ ٣ثَ ٣ب ً٤وفٚبيْ٣لؿاـي ؼـ ثػلً

ث٣ؾجبـت ؼيٓف اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثلف ثػلً ؼاٚلؽاـي

ؼاٚؽاـيَ ،ب ً٤نؿبٖیت٤بي ؼاٚؽاـي ؼـ ؼ٤ىتب ٜـا ؼـ پلي

تأثیف ْؿاـ ث١ؼ ٢اوت خؽٌٛ ٔ٠بـ.)8 ٢

اضؽا

ثػً ٍَب٠ـقي
15.556

Chi-Square

2

df

0.000

Asymp. Sig.

ج .5خزيجي آسمًن در مًرد بخص كطايرسي .مىبع :محاسبٍ آماري دادٌَا.
ْ١ي٣

غیٗي َٙ

َٙ

ٚت١وط

قيبؼ

غیٗي قيبؼ

ٚیبٓٞی ٝاـقي ْ١ي٣

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ٞ ٠بث١ؼي ٚفاتؽ ؼاٚؽاـي

10

33

53

61

39

3.44

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي َ ٠ب ً٤وفٚبيْ٣ؿاـي ؼـ ثػً ؼاٚؽاـي

13

45

55

51

32

3.22

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠انكايً آٖ١ؼْي ٚطیطي

2

17

69

69

39

3.68

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠آٖ١ؼْي ٚفاتؽ َ ٠ب ً٤ؼاٚؽاـي

15

36

62

67

16

3.17

اضؽا

ج .6فزاياوي گًيٍَاي مزتبط با بخص دامذاري ي مياوگيه ارسضي گًيٍَا .مىبع :بزرسي محلي.1390،
تؿؽاؼ نف٠اٞي

ؼـِؽ ٚؿتجف

ؼـِؽ تدٛؿي

َٙ

26

14.5

14.5

ٚت١وط

72

40.2

54.7

قيبؼ

81

45.3

َٕ

179

100.0

100.0

ج :7فزاياوي گًيٍَاي در بخص دامذاري.مىبع :بزرسي محلي.1390،
ؼاٚؽاـي
29.173

Chi-Square

2

df

0.000

Asymp. Sig.

ج  .8خزيجي آسمًن در مًرد بخص دامذاري .مىبع :محاسبٍ آماري دادٌَا.
.
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ٟٚطً ،٣ؼـ ضؽ ٚت١وط  ٠قيبؼ تأثیفْؿاـ ث١ؼ ٠ ٢ت٥ٟلب 14.4

تحًل در اضتغال ي درآمذ
ٞتبيح ٍٞبٚ ٜي ؼ٤ؽ َ ٣اضؽا

اٌتكبٔ

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثف اٌلتكبٔ

 ٠ؼـآٚؽ ٟٚطً ٣ثیً اق ٚل١اـؼ ؼيٓلف تلأثیف ؼاٌلت ٣اولت
آٞسٟب ٣َٜثیٍلتفي ٝاـقي ثل ٣انلكايً اٌلتكبٔ  ٠ؼـآٚلؽ
ضمارٌ  ♦148سمستان

اضؽا

ٌكٗي ث١ؼ ٢اوت خؽٌٛ ٔ٠بـ.)9 ٢

♦ 93

;8

غیٗللي

ْ١ي٣
اضؽا

َٙ

ٞبضیِ ٣لٟؿتي

٠انكايً ؼـآٚؽ
اضؽا
اضؽا

 ٠اٚیؽ ث ٣آيٟؽٌ ٢كٗي

قيبؼ

ْ١ي٣

13

27

53

75

28

5

17

58

84

32

3.62

19

32

72

41

32

3.18

 ٠انكايً اٌتكبٔ
ٞبضیِ ٣لٟؿتي

َٙ

ٚت١وط

قيبؼ

غیٗللي

اـقي

3.40

ٞبضیِ ٣لٟؿتي

تحًل در مُاجزت
ٞتبيح ث ٣ؼوت آٚؽ ٢ؼـ ثؿؽ ٥ٚلبخفت ٍٞلبٚ ٜليؼ٤لؽ َل٣
اضؽا

ٚیبٓٞیٝ

ٞبضیلِ ٣لٟؿتي ؼـ َلب٥ٚ ً٤لبخفت٤لبي ـ٠ولتب-

ٌ٥في تأثیف ؼاٌت ٣اوت  ٠ثب اضؽا

ي مياوگيه ارسضي گًيٍَا .مىبع :بزرسي محلي.1390،

ٞتبيح تدٛیؿي ٞیك ضبَي اق آ ٜاوت ثیً اق  80ؼـِلؽ
تأثیف آٜـا قيبؼ ٚ ٠ت١وط ؼاٞىت٣اٞؽ  ٠ت٥ٟلب  17ؼـِلؽ ثل٣
تأثیف َ ٙآٚ ٜؿتًؽ ث١ؼ٢اٞؽ خؽٌٛ ٔ٠بـ.)10 ٢
ؼـِؽ ٚؿتجف

ؼـِؽ تدٛؿي

َٙ

81

17.0

17.0

تؿؽاؼ نف٠اٞي
ٚت١وط

=8

52.8

69.9

قيبؼ

98

30.1

َٕ

.;:

100.0

100.0

ج .10فزاياوي گًيٍَاي در بعذ اضتغال ي درآمذ.
مىبع :بزرسي محلي.1390،

٥ٚبخفت٤ب ٌَ ٍٛبيبٞي ١ٛٞؼ ٢اوت خؽٌٛ ٔ٠بـ.)12 ٢
ْ١ي٣
اضؽا

اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثف اٌتكبٔ  ٠ؼـآٚؽ تّبؼني ٞجل١ؼ٠ ٢

اق ٞػف آٚبـي ٚؿٟبؼاـ  )Sig=0.000اوت .ث ٣ؾجبـت ؼيٓلف
اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثف اٌتكبٔ  ٠ؼـآٚؽ تأثیفْلؿاـ ثل١ؼ٢

اوت خؽٌٛ ٔ٠بـ.)11 ٢

غیٗي
َٙ

َٙ

ٚت١وط

قيبؼ

غیٗي
قيبؼ

ٚیبٓٞیٝ
اـقي
ْ١ي٣

ٞبضیِ ٣لٟؿتي
10

16

24

68

3.96

78

ـ٠وتب٥ٌ -في
ٞبضیِ ٣لٟؿتي

اضؽا

 ٠انللكايً غللؽٚبت

28

80

53

28

3.52

7

ـنب٤ي

ج .12فزاياوي گًيٍَاي مزتبط با بعذ تحًل در مُاجزت
ي مياوگيه ارسضي گًيٍَا .مىبع :بزرسي محلي.1390،

ؼـ ثفـوي ٌبغُ٤بي تأثیف اضؽا

ٞبضیِ ٣لٟؿتي ثلف

٥ٚبخفت ٟٚطًٍٞ ٣بٚ ٜيؼ٤لؽ َل ٣ثلیً اق  75ؼـِلؽ اق
ٚفؼ٘ ؼ٤ىتبٚ ٜؿتًؽٞؽ اضؽا

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثف ٥ٚلبخفت

ٟٚطً ،٣ؼـ ضؽ ٚت١وط  ٠قيبؼ تأثیفْؿاـ ث١ؼ ٠ ٢ت٥ٟلب 24.1
ؼـِؽ اق پبولػٓ١يب ٜاؾتًلبؼ ؼاـٞلؽ َل ٣اضلؽا

ٞبضیل٣

ِٟؿتي ثف ٥ٚبخفت ،تأثیف َٛي ؼاـؼ خؽٌٛ ٔ٠بـ.)13 ٢

ٞتبيح ث ٣ؼوت آٚؽ ٢اق آقَ ٜ١ٚبي اوُ١ئف ٍٞبٚ ٜيؼ٤ؽ
َٞ ٣تبيح ث ٣ؼولت آٚلؽ ٢اق پلم ً٤٠ؼـ اـتجلب ثلب تلأثیف

ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠انكايً

غؽٚبت اق ٞبضیِٟ ٣ؿت ثل ٣ؼ٤ىلتب ٜايل ٝاٚلف ثلَ ٣لبً٤

َ ٠للب٥ٚ ً٤للبخفت

ج  .9فزاياوي گًيٍَاي مزتبط با بعذ اضتغال ي درآمذ

0.000

Asymp. Sig.

تؿؽاؼ نف٠اٞي

ؼـِؽ ٚؿتجف

ؼـِؽ تدٛؿي

َٙ

46

24.1

24.1

ٚت١وط

68

35.6

59.7

قيبؼ

77

40.3

100.0

َٕ

191

100.0

ج .13فزاياوي گًيٍَاي در بعذ تحًل در مُاجزت.
مىبع :بزرسي محلي.1390،
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ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثف ؼـآٚؽ ،اٌتكبٔ  ٠اٚیلؽ ثل ٣آيٟلؽ٢

2

df

ج .11خزيجي آسمًن در مًرد اضتغال.
مىبع :محاسبٍ آماري دادٌَا.

ٌبقٗی ٝتؿٗى ْفنت ٣اوت .ثفـولي ٌلبغُ٤لب  ٠تؿلؽاؼ
نفا٠اٞي ٤ب ضبَي اق اؾتًبؼ ثیٍتف پفوً ٌٞ١ؽْب ٜث ٣تأثیف

34.648

Chi-Square

ٞتبيح ث ٣ؼوت آٚؽ ٢اق آقَ ٜ١ٚبي اوُ١ئف ٍٞبٚ ٜيؼ٤ؽ

خفيب ٜتٖ١یؽ َبـغب ٣ٞؼيٓف ثلَ٣لبـ ٛٞلي انتلؽ  ٠ثٟلبثفايٝ

َٞ ٣تبيح ث ٣ؼولت آٚلؽ ٢اق پلم ً٤٠ؼـ اـتجلب ثلب تلأثیف

ِفن ٣خ١يي٤بي ٞبٌي اق ٚدب٠ـت ِلٟبيؽ ٚلفتجط ؾٛلالً

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثف ٥ٚبخفت تّبؼني ٞج١ؼ ٠ ٢اق ٞػف

٠خ١ؼ ٞؽاـؼ  ٠ثؽ٤ ٜ٠یرْ ٣ٞ١اـتجب تٖ١یؽي ؼـ َٟبـ ٤لٙ

اضؽا

آٚبـي ٚؿٟبؼاـ  )Sig=0.018اوت .ث ٣ؾجبـت ؼيٓف اضؽا

يفاـ ْفنت ٣اٞؽ .اق طلفل ؼيٓلف ٚل١اؼ اٖ٠یل٤ ٣لیرَلؽا٘ اق

ٞبضیللِ ٣للٟؿتي ثللف ٥ٚللبخفت تللأثیفْللؿاـ ثلل١ؼ ٢اوللت

َبـغبٞدبت ؼـ ؼ٤ىتب ٜيب ضتلي ٟٚلبطى ٛ٤دل١اـ تٖ١یلؽ
زی١ٟؼ ؼـ ٌ٥فٌ ٚىتًف اوت َٚ ٣ب٤ي آ٤ٜب اق خٟل١ة ٠

٥ٚبخفت
7.990

Chi-Square

2

df

0.018

Asymp. Sig.

مىبع :محاسبٍ آماري دادٌَا.

سىجص مًفقيت وًاحي صىعتي
ثفاي تؿییٚ ٝؿیبـي خ٥لت تٍلػیُ ١ٚنًیلت ٞل١اضي
ِٟؿتي ؼـ ٤ف ٟٚطًٚ ٣ي ت١ا ٜاق ض١اثط ْٞ١لبْٞ١ي زلٜ١
ض١اثط ايتّبؼي ،قيىت ٚطیطي يب َبٖجؽي ث٥ف ٢خىلت.
ضبٔ ثب ت١خل ٣ثلٚ ٣ؿیبـ٤لبي ؾَلف ٌلؽٞ ،٢بضیلِ ٣لٟؿتي
َ٤١پبيللٚ ٣لل١ـؼ ثفـوللي اخٛللبٖي اق ٞػللف ايللٚ ٝؿیبـ٤للب
يفاـ ٚيْیفؼ.
اس ديذگاٌ اقتصادي :اق ؼيؽْب ٢ايتّبؼيٞ ،بضیِٟ ٣ؿتي
١ٚنىٞ ،بضی ٣اي اوت َ ٣ثت١اٞؽ ٞیبق٤بي تٖ١یؽي ٠اضؽ٤بي
ِٟؿتي ٚىتًف ؼـ نضب٤بي طفاضي ٌؽ ٢غ١ؼ ـا ؼـ اـتجب
ثب يُؽيٓف  ٠ؼـ ـاثط ٣ثب ايتّبؼ  ٠ثبقاـ ٚطٗي ٟٚ ٠طًل٣اي
پبوػٓ ١ثبٌؽ  ٠اق ٞػلف ايدلبؼ اٌلتكبٔ ،انلكايً تٖ١یلؽ،

ٚطّ١الت تٖ١یؽي ٞیك ؼـ ٚطٕ ث ٣نف٠ي ٛٞيـوؽ  ٠ثبيؽ
ث ٣ت٥فا ٜيب ؼيٓف اوتب٤ٜب نفوتبؼ١ٌ ٢ؼٛ٤ .سٟیَ ٝبـغبٞل٣

♦ 93

ج  .14خزيجي آسمًن در مًرد مُاجزت.

يب اق ٌٛبٔ ٍَ١ـ ثٚ ٣طٕ ضٚ ٕٛيٌ١ؼ  ٠اق طفل ؼيٓلف

ضمارٌ  ♦148سمستان

خؽٌٛ ٔ٠بـ.)14 ٢

ٚطّ ٔ١غ١ؼ ـا ث ٣زیِ ٝبؼـ ٚليَٟلؽ َل ٣ثبيلؽ ٤كيٟل٣

;8

ث٥بـٌْ١ت وپب٤ب ٣َ ٜث ٣ت٥یَٟ ٣ىف ٠پبي ٚفـ ٚيپفؼاقؼ،
ض ًٕٞ ٠ ٕٛقيبؼي ـا ثفاي ِبؼـات ثپفؼاقؼ.
اٚب اق ٞػف ؼيٓف اضؽا ٞبضیِ ٣لٟؿتي ؼـ ؼ٤ىلتب ٜخجلٕ
ثبؾح انكايً اٌتكبٔ  ٠ؼـآٚؽ ؼـ ٟٚطًٌ ٣ؽَ ٢ل ٣پیبٚلؽ٤بي
ٚثجتي ـا ؼـ ؼ٤ىتب ٜث٠٣خ١ؼ آ٠ـؼ ٢اولت .ثل٣طل١ـ ٚثلبٔ اق
٥ٚبخفت ث ٣غبـج اق ؼ٤ىتبَ ٜبوتٌ ٣ؽ ٠ ٢ؼـآٚؽ ث٥تف انفاؼ
ٟٚطً٠ ٣ضؿیت ث٥ؽاٌت ،ول١اؼ  ٠نفٟ٤لّ ٟٚطًل ٣ـا ثىلیبـ
ٟٚبوت تف اق يجٕ َفؼ ٢اوت .ؼـ ٚد١ٛؼ اق ٖطلبظ ايتّلبؼي
ٞبضیِٟ ٣ؿتي ؼـ ت١وؿٟٚ ٣بطى ـ٠وتبيي ٙ٤خ١اـ غ١ؼ ١ٚنى
ث١ؼ ٢اوت  ٠ت١اٞىت ٣ؼـ ث٥ج١ؼ َیهیت قٞؽْي ـ٠ولتبئیب ٜاق
يٍ طفل  ٠ث٥ج١ؼ ا٠ضبؼ ايتّبؼي  ٠ؾؽ٘ ٥ٚلبخفت ثلفٜ٠
اوتبٞي اق طفل ؼيٓفٚ ًًٞ ،ؤثفي ـا ايهب َٟؽ.

ؼوتفوي ث ٣ثبقاـ ٗٚلي ٟٚ ٠طًل٣اي ؼـ ضلؽ غفنیلت٤لبي

اس ديذگاٌ سيست محيطي :اق ؼيؽْب ٢قيىت ٚطیطلي،

پیً ثیٟي ٌؽٞ ٢یك ث٠ ٣ضؿیتي ٚطٗ١ة ؼوت يبنتل ٣ثبٌلؽ.

آٞ ٜبضیِٟ ٣ؿتي ١ٚنى اوت َ ٣نؿبٖیت٤بي آَ ٜلٙتلفيٝ

اِكفي)45 : 1377 ،

ٚیكا ٜآٖ١ؼْي٤بي آة ١٤ ٠ا ،وف ِ ٠ؽا  ٠پیبٚؽ ـا ثلفاي

اق ٞػف ؾُٗٛفؼ ايتّبؼي ثب ت١خ ٣ث ٣تطًیًلبت ٚیلؽاٞي،

ٚطیط پیفا ٜ١ٚغ١ؼ ايدبؼ َلفؼ ٢ثبٌلؽ .اق ٞػلف ؾُٗٛلفؼ

ثفغالل ٙ٥ٚتفي ٝإِ ٠خ١ؼي ١ٞاضي ِلٟؿتيٚ ،دتٛلؽ

قيىت ٚطیطليٞ ،بضیلِ ٣لٟؿتي َ٤١پبيل ،٣نبيلؽ ویىلتٙ

َبـغب٤٣ٞب ثلؽ ٜ٠پلیً ثیٟلي الق٘ ثلفاي ايدلبؼ اـتجلب ٠

تّهی ٣نبضالة ٚي ثبٌؽ  ٠نبضالة٤بي ٞبضیِٟ ٣ؿتي يلب

پ١يبيي تٖ١یؽي ٚبثی ٝآ٤ٜب ،ثٟب ٥ٞبؼٌ ٢ؽ ٢اوت٤ .یر يلٍ

ؼـ ثیبثب٤ٜبي اطفال ـ٤ب ٌلؽ ٠ ٢يلب ؼـ ؼاغلٕ ثلب ايدلبؼ

اق ٚطّ١الت تٖ١یؽي ٞبضیِٟ ٣ؿتي ث٣ؾ١ٟا١ٚ ٜاؼ اٖ٠ی ٣ؼـ

ض١ضس٤ ٣بيي ث ٣تّهی ٣آ٤ٜب پفؼاغتٚ ٣لي ٌل١ؼ َل ٣ايلٝ
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ٛٞي ٌ١ؼ .ث٣ط١ـ ٚثلبٔ ؼَ ٠بـغبٞل ٣تلٚ ٝلب٤ي ٌلیؽا٠ ٜ

ضمارٌ  ♦148سمستان
♦ 93

ضٍفات ١ٚؾي  ٠پٍ٤٣ب ؼـ ٚطیط ِٟؿتي ثىیبـ قيبؼ ٌؽ٢

ث١ِ٣ـت پفاَٟؽ ٢خٛؽ ٌؽ٢اٞؽ  ٠ثفاي خلؽاَفؼِ ٜلٟبيؽ

اوت .ؼنؽ قثبٖ٤٣ب  ٙ٤ث ٣ـ٠ي و١قاٞؽ ٜاٞدب٘ ٚيْیفؼ َ٣

آٖ١ؼَٟٟ٢ؽ ٢اق ولبيفي ٝتهُیُلي ِل١ـت ٓٞفنتل ٣اولت،

ايٚ ٝىئٗ ،٣ث١ي ثؽي ـا ايدبؼ ٚي َٟلؽ  ٠اق طلفل ؼيٓلف

ثلل٣طلل١ـ َٗللي اَثللف ٠اضللؽ٤بي تٖ١یللؽي اق ٛ٤دلل١اـي

ؼ٠ؼ ضبِللٕ اق آتللً قؼ ٜقثبٖلل٤٣للب آوللبيً  ٠ث٥ؽاٌللت

ٛ٤ىبيٓب ٜغ١ؼ ؼـ ١ٚـؼ آٖل١ؼْي٤لب ٌلُبيت ؼاـٞلؽ َل٣

ـ٠وتبئیب ٜاطفال ـا ثٚ ٣ػلبطف ٢انُٟلؽ ٢اولت .اق ول١ي

يُي اق ايلٚ ٝل١اـؼ ٛ٤دل١اـي ٚل١اؼ غل١ـاَيَ ،یلٍ ٠

ؼيٓف ٚىلئٗ ٣ضٛلٕ ٚل١اؼ اٖ٠یل ٣ثلَ ٣بـغبٞدلبت َل ٣ؼـ

َٗ١ز ٣ثب ٌفَت ث٥بـ ٌْ١ت وپب٤ب ٠ ٜتٚ ٝلب٤ي زیٟل١ؼ

وبؾبت آغف ٌت  ٠ا٠ايٕ ِجص  ٠ضَ ٕٛبال٤لبي ولبغت٣

ٚي ثبٌؽ .ث ٣اؾتًبؼ ِبضتٞػفا ،ٜايدبؼ ١ٞاضي ِٟؿتي ٤ف

ٌؽ ٢ث٥ٌ ٣ف٤ب َ ٣ؼـ ثؿؽاقغ٥ف اٞدب٘ ٚيْیفؼ ،وفِ ٠لؽا

ْ٠ ٣ٞ١اضؽ تٖ١یلؽي يلب ؾٛفاٞلي خؽيلؽ ،ث٥تلف اولت ؼـ

 ٠آٖ١ؼْي ِ١تي ـا ثفاي وبَٟب ٜـ٠وتب٤بي خكَٛ ٠ ٢لبٔ

زبـز١ة يٍ طفش خبٚؽ ٍَ١ـي  ٠ثلب ؼـ ٞػلف ْلفنتٝ

ثیٍ  ٠ضتي غ١ؼ وبَٟی٥ٌ ٝف َ٤١پبي ٣ايدبؼ َفؼ ٢اولت.

ًٚتضیبت خكفانیبيي ،اٞىبٞي  ٠وبيف خ١اٞت ثبٌؽ ،تب ا٠الً

ثل٣طلل١ـ َٗللي ٞبضیللِ ٣للٟؿتي َ٤١پبيلل ٣اق ٖطللبظ َٟتللفٔ

ًٞ ٣ٛ٤ب ٍَ١ـ اق ١ٚا٤ت ت١وؿٚ ٣تٟبوت ث٥فٟٚ٢ؽ ٌلٞ١ؽ

آٖ١ؼْي٤بي قيىت ٚطیطي ١ٚنى ٞج١ؼ ٢اوت.

 ٠ايٞ ٣ٞ١ْ ٝجبٌؽ َ ٣يٍ اوتب ٜث ٣ت٥ٟبيي ث ٣اٞلؽاق ٢زٟلؽ

ؼـ خللؽ 15 ٔ٠پبوللع٤للبي اـائللٌ ٣للؽ ٢ؼـ غّللَ١

اوتب ٜؼيٓف ٠اضؽ ِٟؿتي  ٠تٖ١یؽي ؼاٌت ٣ثبٌؽ  ٠ثبٞیبً ثلب

آٖلل١ؼْي٤للبي ٞبٌللي اق ٞبضیللِ ٣للٟؿتي  ٠تللأثیف آ ٜؼـ

ت١قيؽ ؾبؼال ٣ٞثف٠ت٤ب  ٠اُٚبٞبت ،اق ویٕ ٥ٚبخفت٤ب ثل٣

ٍَب٠ـقي  ٠ؼاٚؽاـي ٚ ٠طیط طجیؿي ؼ٤ىتبٍٞ ٜلب ٜؼاؼ٢

و١ي ت٥فا ٠ ٜؼيٓف ٚفاَك اولتب٤ٜلب خٗلْ١یفي ٌل١ؼ تلب

ٌؽ ٢اوت.

ًٚؽٚبت ؾؽاٖت اختٛبؾي نفا ٙ٤آيؽ.

١ٞؼ آٖ١ؼْي

آٖ١ؼْي ١٤ا

ؼـِؽ

آٖ١ؼْي ِ١تي

ؼـِؽ

آٖ١ؼْي ث ٣آة

ؼـِؽ

آٖ١ؼْي اـاضي ٚ ٠فاتؽ

ؼـِؽ

پبوع ؼٟ٤ؽْبٜ

95

52/7

45

25

17

9/44

23

12/7

وتيجٍ
ثب ت١خ ٣ث٠ ٣ضؿیت َٟلٞ١ي ٞل١اضي ِلٟؿتي ٚ ٠طبٖؿل٣
ٞبضیِٟ ٣ؿتي َ٤١پبي ٣ؼـ ؼ٤ىتب ٜخجٕ  ٠ثفـولي آثلبـ ٠
ٞتبيح آ ٜؼـ ت١وؿٟٚ ٣بطى ـ٠وتبيي ؼ٤ىتب ،ٜث٣ط١ـ َٗلي

ج .15پاسخ َاي ارائٍ ضذٌ در خصًظ آلنًدگي َناي

واحيٍ صىعتي ي درصذ آن .مىبع :بزرسي محلي.1390،

ٞتبيح قيف ث٣ؼوت آٚؽ ٢اوت:
 ايدبؼ ٞبضیِٟ ٣ؿتي ؼـ ؼ٤ىلتب ٜؼاـاي خ٥لتْیلفيٍَب٠ـقي ٞج١ؼٖ ٢ؿا تأثیف ٛ٥ٚي ؼـ پیٞ١ؽ ثیٍَ ٝب٠ـقي ٠
ِٟؿت ث٠ ٣خ١ؼ ٞیب٠ـؼ ٢اوت  ٠وِٟ ٙ٥بيؽ ؼـ ت١وؿ٠ ٣
ـٌؽ ٍَب٠ـقي ثىیبـ اٞؽٌ اوت.

اس ديذگاٌ كالبذي :اق ؼيؽْبَ ٢بٖجؽي ،آٞ ٜبضیِٟ ٣ؿتي،

 -ايدبؼ ٞبضیِٟ ٣ؿتي  ٠ايدبؼ نفِلت٤لبي ٌلكٗي ؼـ

١ٚنى اوت َل١ٚ ٣خلت ٞػلَ ٙبٖجلؽي نضلبي پیفاٚلٞ١ي

يبٖت خؿة ٞیف٠ي َلبـ ـ٠ولتبيي ،ثلؽيِ ٝل١ـت ثل١ؼ٢

ث٠٣يم ٢اق ٞػف َبـثفي٤ب  ٠اٞؽاق٤٢بي ٟٚبولت نضلب ثلفاي

اوت َ ٣اٌتكبٔ ـ٠وتبيي اق طفيى ٞبضیِٟ ٣ؿتي ث٣ؾٟل١اٜ

تٖ١یؽ َبال٤بي ١ٚـؼ ٞػف ٌلؽ ٢ثبٌلؽ .ؼـ ٌل٥فٌ ِلٟؿتي

خبٍٞللیٍَ ٝللب٠ـقي ؾٛللٕ ٛٞلل١ؼٞ ٠ ٢لل ٣ثػللً ُٛٚللٕ

Downloaded from jhre.ir at 3:22 +0430 on Monday May 10th 2021

;8

ٚىئٗ ٣ثبؾح ايدبؼ آٖ١ؼْي٤بي ؼـ ٚطیط ٌؽ ٠ ٢ثل٠٣يلم٢

َ٤١پبيِٟ ،٣بيؽ ثؽ ٜ٠يٍ ثفٞب ٣ٚاق پلیً تؿیلیٌ ٝلؽ٠ ٢

ٍَب٠ـقي  ٠يب ؼاٚؽاـي ٟٚطً ٣َ ،٣ث ٣تضؿیم ٍَلب٠ـقي
 ٠ؼاٚؽاـي ٟٚطً ٣اٞدبٚیؽ ٢اوت.
 -اثللفات اضللؽا

ٞبضیللِ ٣للٟؿتي ؼـ ؼ٤ىللتب ٜثیٍللتف

ايتّبؼي ثل١ؼ ٠ ٢اثلفات اختٛلبؾي  ٠نفٟٓ٤لي آَٛ ٜتلف
ث١ؼ ٢اوت.

تكییف ؼـ آٖل١ي ّٚلفل ٚل١اؼ قلؿاييْ ،ىلتفي اثؿلبؼ
ٍٚبـَت ،انكايً اٌتكبٔ  ٠ؼـآٚؽ ،ث٥ج١ؼ وطص ث٥ؽاٌلت

اُٚبٞبت آ١ٚقٌي -ث٥ؽاٌتي  ٠ـنب٤ي ؼـ ـ٠وتب٤ب.
 .3ثیٚ ٣ٛطّل١الت ٍَلب٠ـقي  ٠ثلبقي ـ٠ولتبئیب ٜؼـ
خ٥ت ضهع  ٠ت١وؿٍَ ٣ب٠ـقي ثبيي ٚبٞؽ ٢ـ٠وتب٤ب.
ٚ .4ىبؾؽت ؼـ ثبقوبقي ١ٞ ٠وبقي ٠اضؽ٤بي ِلٟؿتي
ثب تُ١ٖ١ٟلي٤بي خؽيؽ  ٠ـ٠ق ؼٞیب.
 .5تً١يت  ٠ت١ولؿِ ٣لٟبيؽ ؼولتي ـ٠ولتبيي ثل٠٣يلم٢
ؾجبثبني  ٠يبٖيثبني ثفاي قٞب ٜغب٣ٞؼاـ.

ٌ -للبقٗی ٝؼـ ٞبضیللِ ٣لٟؿتي ٠ ٠اضللؽ٤بي تٖ١یللؽي –

 .6تٍ١يى  ٠تفقیت وفٚبيْ ٣ؿاـا ٜاق طفيلى پفؼاغلت

ِٟؿتي اق اٟٚیت ٌكٗي ث٥تف  ٠اضىبن ـضبيت ث٥تلفي اق

تى٥یالت يبـا ٣ٞاي  ٠نفا١ٛٞ ٙ٤ؼ ٜاُٚبٞلبت قيفثٟلبيي ؼـ

قٞللؽْي ٞىللجت ثللٌ ٣للبقٗی ٝؼـ ثػللً ٍَللب٠ـقي ؼـ

ٞبضیِٟ ٣ؿتي ثفاي خؿة ِٟبيؽ ؼيٓف.

ـ٠وتب٤ب ،ثفغ١ـؼاـ ٚي ثبٌٟؽ.
 آٖ١ي ٥ٚبخفت ؼـ ٟٚطً١ٚ ٣ـؼ ٚطبٖؿ ٣ؼـ اثف اضؽاٞبضیِٟ ٣ؿتي تكییف َفؼ٥ٚ ٠ ٢بخفت ـ٠وتب ث٥ٌ ٣ف خلبي
غ١ؼ ـا ث ٣ـنت  ٠آٚلؽ٤ب ٥ٚ ٠لبخفت ـ٠قاٞل ٣ـ٠ولتب ثل٣
ـ٠وللتب ؼاؼ ٢اوللت .ايلل١ٚ ٝضلل١ؼ غلل١ؼ ثلل ٣اـتجبطللبت ٠
ٛ٤جىتٓي اختٛبؾي ثی ٝخبٚؿ ٣ـ٠وتبيي َٚ ٍٛيَٟؽ.

پيوًضت
1. United Nations Centre for Regional
)Development(UNCRD
)2. United Nations Development Programme (UNDP
)3. International Labour Organization (ILO
4. United Nations Industrial Development
)Organization (UNIDO

ثب ؾٟبيت ث١ٚ ٣اـؼ ثبال ٚي ت١ا ٜاؾؾلبٛٞ ٜل١ؼ َلٞ ٣بضیل٣
ِٟؿتي ٚؿَ١ـ ؼـ ـویؽ ٜث ٣ا٤ؽال غ١ؼ ٞىجتبً ١ٚنى ث١ؼ٢

فُزست مىابع

 ٠ت١اٞىت ٣اوت ؼـ ايدبؼ اٌلتكبٔ  ٠ؼـآٚلؽ پبيلؽاـ ثلفاي

 اقَیبّٚ ،طهي ،)1374 .خبٚؿٌٟ٣بوي ت١وؿ ٠ ٣ت١وؿٞ ٣یبنتٓيـ٠وتبئیب ٜايفا ،ٜاٞتٍبـات اطالؾبت ،ت٥فا.ٜ

َبٍَ ً٤ب٠ـقي  ٠ؼاٚؽاـي ٟٚطً ٣اٞدبٚیؽ ٢اوت اٚلب ثلب

 اِكفي  ،و١و ،)1377 .ٝویبوت اضؽا ٌ٥فٌ ٤بي ِٟؿتيؼـ ايفاٚ ،ٜطبٖؿ١ٚ ٣ـؼي ٌل٥ف ِلٟؿتي ـٌلت ،نّلٟٗب ٣ٚؾٗٛلي

قٚی٤ٝبي ٍَلب٠ـقي ؼـ ثفاثلف انلكايً طجیؿلي خٛؿیلت

ٚطیط قيىتٌٛ ،بـ ،25 ٢تبثىتب.77 ٜ
 -پ١ـاضٛللؽ ،اضٛللؽ٥ٚ ،للؽي طللب٤ف غللبٞي  ٠ـضٛللب ٜثبثبغ لبٞي.

ـ٠وتبئیبٟٚ ٜطًٚ ٣ؤثف ٠ايؽ ٌل١ؼ٤ .لف زٟلؽ ايل ٝاٚلف ثل٣
ؾٟبيلت ثل٤١َ ٣ىللتبٞي ثل١ؼ ٜؼ٤ىللتب ٠ ٜؾلؽ٘ ْىللتفي
ؼ٤ىتبْ ،ٜكيِٟ ٣ٟؿتي ٌؽ ٜث٥تفيْ ٝكي ٣ٟت١وؿ٣ـ٠وتبيي
ٟٚطً ٣ث١ؼ ٢اوت٤ ٍ.ف زٟؽ ِٟؿتي ٌؽ ٜغ١ؼ ؼاـاي اثفات

١ٞ ًًٞ ،)1381اضي ِٟؿتي ؼـ اٌتكبٔ َ ٠ب٥ٚ ً٤بخفت٤لبي
ـ٠وللتبييٚ ،طبٖؿللٚ ٣لل١ـؼٞ :بضیللِ ٣للٟؿتي الوللدفؼ ،نّللٟٗب٣ٚ

ٟٚهي ٞیك ٤ىت َل ٣ايل١ٚ ٝضل١ؼ ثلب َبـٌٟبولي  ٠اـائل٣

پم٤ً٤٠بي خكفانیبييٌٛ ،ب ،43 ٢قٚىتب ٜخ٥بؼ وبقٞؽْي.

ـاُ٤بـ٤بيي يبثٕ ـنؽ ٚليثبٌلؽٖ ،لؿا خ٥لت ث٥تلف ٌلؽٜ

 -ضیؽـي ،اي١ة ،) 1381 .ت١ولؿ١ٚ ٠ ٣اٞلؽ ت١ولؿ ٣ؼـ ايلفا،ٜ

٠ضؿیت١ٚ ،اـؼ ؾيٕ پیٍ٥ٟبؼ ٚيْفؼؼ:

اٞتٍبـات ْهتٛب.ٜ

♦ 93

ٟٚطً ٠ ٣ؼوتفوي ث٥تف ث ٣اُٚبٞبت آ١ٚقٌي ٚيثبٌؽ.

 .2غؽٚبت ـوبٞي ث٥تف ثلٞ ٣ل١اضي ـ٠ولتبيي اق خٗٛل٣

ضمارٌ  ♦148سمستان

ـ٠وتبيي ؼ٤ىلتب ،ٜاولتهبؼ ٢اق َبال٤لبي ّٚلفني ثلبؼ٠ا٘،

ث٥ؽاٌتي ١ٚاؼ قايؽ ِٟؿتي.
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 -اق ٥ٚللٙتللفي ٝپیبٚللؽ٤بي ٞبضیللِ ٣للٟؿتي ؼـ ٞلل١اضي

 .1ـا ٢اٞؽاقي ویىت ٙنبضلالة ٞبضیلِ ٣لٟؿتي  ٠ؼنلؽ

ضمارٌ  ♦148سمستان
♦ 93

 ـضیٛي ،ؾجبن ،)1383 .تجیی٠ ٝيمْي٤لبي ِلٟبيؽ تجلؽيٗي ٠تُٛیٗلي ثػلً ٍَلب٠ـقي ِ ٠لٟبيؽ ـ٠ولتبيي ،ت٥لفا٠ ،ٜقاـت
خ٥بؼ ٍَب٠ـقي.

ِٟؿتي ،اٞتٍبـات ؼآٍٞب ٢ت٥فا.ٜ
 ١ٚوىٚ ٣طبٖؿبت  ٠پلم٤ ً٤٠لبي ثبقـْلبٞي ،)1378 .تؿیلیٝا١ٖ٠يت ٤بي وفٚبيْ ٣ؿاـي ٤بي ِٟؿتي خ٥ت تً١يت ٚكيت ٤لبي

 -ـضلل١اٞيٚ ،طٛؽـضللبًٚ ،)1383 .ؽٚلل ٣اي ثللف ثفٞبٚلل٣ـيللكي

ٞىجي ِبؼـات ِٟؿتيٚ ،دفي طفش ٚىؿ١ؼ ٤بٌٛیب ٜاِه٥بٞي.

ت١وؿ٣ـ٠وتبيي ؼـ ايفاٍٞ ،ٜف يٚ١ه ،ت٥فاٜ

٥ٚفْبٞ ،ٜبؼـِٟ ًًٞ ،)1370 .بيؽ ـ٠ولتبيي ؼـ ايدلبؼ اٌلتكبٔ،

 -وؿیؽي ،ؾجلبنٚ ،)1377 .جلبٞي خكفانیلبي ـ٠ولتبيي ،ت٥لفاٜ

ٚبٟ٤ب ٣ٚخ٥بؼ  ،وبٔ يبقؼٌٛ ،ٙ٤بـ.147 ٢

اٞتٍبـات وٛت.

ٟ٥ٚ -ؽوللبٍٚ ٜللب٠ـ ٟٗ٤للؽ  )1371 ، DHVـ١ٟٛ٤ؼ٤للبيي ثللفاي

 ِیؽايي ،ویؽ اولُٟؽـي  ٠ولٛی ٣ولبؼات ضىلیٟي،)1391 .ؼيؽْب٤ ٢ب ٞ ٠ػفيبت ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي ،اٞتٍبـات خ٥بؼ ؼاٍٞلٓب٤ي

ثفٞب ٣ٚـيكي ٚفاَك ـ٠ولتبيي ،تفخٛل ٣نٟلبيي  ٠ؼيٓلفا ،ٜوٗىلٗ٣
اٞتٍبـات ـ٠وتب  ٠ت١وؿ٠ ،٣قاـت خ٥بؼ وبقٞؽْيٌٛ ،بـ.10٢

٠اضؽ تفثیت ٚؿٗ ٙت٥فا.ٜ
 طبٖت٥ٚ ،ؽي  ٠ؼيٓفا ،)1388 .ٜا١ٖ٠يت٤بي ت١وؿ ٣ـ٠وتبيي،تلللأٖیم ،ا٘.أ ،ؼا٠ا ،ٜاٞتٍلللبـات ؼاٍٞلللٓب ٢ت٥لللفا ،ٜتفخٛللل٣
طبٖت  ٠ؼيٓفا.ٜ
 -طب٤فغبٞي٥ٚ ،ؽيٞ ًًٞ ،)1378 .ل١اضي ِلٟؿتي ؼـ ت١ولؿ٣

 ٚیىفا ،آـ ،پليٚ ،)1368 .جلبضثي پیفاٚل ٜ١ت١ولؿ ٣ـ٠ولتبيي،تفخ ٣ٛپفوتٚ ١یفاة قاؼٚ ،٢بٟ٤ب ٣ٚخ٥بؼٌٛ ،بـ.116 ٢
٠قاـت خ٥بؼ وبقٞؽْي ،)1377 .طفش ٗٚي وبٚبٜؼ٤ي نضلب٤ب ٠
ٚفاَك ـ٠وتبييٚ ،ؿبٞ٠ت ؾٛلفاِ ٠ ٜلٟبيؽ ـ٠ولتبيي  ٠اؼاـَ ٢لٕ
ث٥ىبقي ٚ ٠ىُ ٝـ٠وتبيي.

١ٞاضي ـ٠وتبييٚ ،طبٖؿ١ٚ ٣ـؼي ١ٞاضي ِٟؿتي ـ٠ولتبيي اولتبٜ
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ٚفَكي ،ـوبٖ ٣ؼَتفا  ،ث ٣ـاٟٛ٤بيي ؼَتلف ـَل ٝاٖلؽي ٝانتػلبـي،
ؼآٍٞب ٢تفثیت ٚؽـن.
 طب٤فغبٞي٥ٚ ،ؽيٞ ًًٞ ،)1380 .ل١اضي ِلٟؿتي ؼـ ت١ولؿ٣ٟٚبطى ـ٠وتبييٚ ،طبٖؿ١ٚ ٣ـؼي١ٞ :اضي ِٟؿتي ـ٠ولتبيي اولتبٜ
ٚفَكي ،نّٟٗب ٣ٚپم٤ً٤٠بي خكفانیبييٌٛ ،بـ٥ٚ ، 40 ٢فٚب.٢
 يفٞ ٢لماؼ ،ضىلًٚ ،)1364 .ٝؽٚل٣اي ثلف خكفانیلبي ِلٟؿتي،اٞتٍبـات خ٥بؼ ؼآٍٞب٤ي اِه٥ب.ٜ
 َبوتف ،٠نیؽٔ ،)1365 .ثطلفا ٜايتّلبؼي  ٠اختٛلبؾي خ٥لب،ٜتفخ ٣ٛقال٘ـضب ّٞیفقاؼ ،٢اٞتٍبـات اٚیفَجیف ،زبح ا ،ٔ٠ت٥فا.ٜ
 ٚطیؿي ٖٟٓف٠ؼي  ،ویؽ ضىل ،)1373 .ٝخكفانیلبي ايتّلبؼيايفا ،ٜاٞتٍبـات ؼآٍٞب ٢نفؼ٠وي ٥ٍٚؽ.
 ٚطیؿي ٖٟٓف٠ؼي ،ویؽ ضى ٠ ٝؾٗي اَجف ٞدهي َبٞي،)1385 .ثفـوي  ٠اـقيبثي اثفات ٌ٥فٌ ٤لب ٞ ٠ل١اضي ِلٟؿتي ؼـ ت١ولؿ٣
ايتّبؼي  ٠اختٛبؾي ٟٚبطى ـ٠ولتبيي ٞ١ٛٞلٚ ٣ل١ـؼي٥ٌ :فولتبٜ
ثبثٕ ،نّٟٗب ٣ٚپم٤ً٤٠بي خكفانیبييٌٛ ،بـ ،58 ٢قٚىتب.ٜ
 ٚطیؿلي ٖٟٓلف٠ؼي ،ولیؽ ضىل ،)1380 .ٝاثلفات ايتّلبؼي ٠اختٛبؾي ٌ٥فٌ٤بي ِٟؿتي ؼـ ١ٞاضي ـ٠وتبييٚ ،طبٖؿٚ ٣ل١ـؼي
ٌلل٥فٌ ِللٟؿتي ٍٚلل٥ؽ ،نّللٟٗب ٣ٚتطًیًللبت خكفانیللبيي ،وللبٔ
ٌبٞكؼٌٛ ،ٙ٤بـ ، 61 ٢تبثىتب. ٜ
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;:

 غللبؼ٘ آؼ٘ٞ ،بٚلل )1372 .٣ویبوللت ت١وللؿ ٣ؾ١اٚللٕ ١ٚ ٠اٞللؽپیٍفنت اطالؾبت ویبوي  ٠ايتّبؼي.

 ٚطیؿي ٖٟٓف٠ؼي ،ویؽ ضى ٠ ٝؾٗي اَجف ٞدهي َبٞي،)1390 .ت١وؿِٟ ٠ ٣ؿتيوبقي ـ٠وتبيي ٞػفيل٤٣لب  ٠ـا٤جفؼ٤لبي ت١ولؿ٣

