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ِ  تاقٌس. زض ايي ظهدٌِ تا تَجِ تاِ قااذم  ظًس   ه   اًاِ ٍ هايدطّااي   ّااي ؾا
ّاي پدكٌْازي تطاي تْثَز قاذم ندددات ظًاس      اًِ هَضز اؾادازُ، ؾداؾت ًِ

ّاي ضزُ پايدي تداى قسُ اؾت. ًاايج ضطية ّوثؿااگ   ّا تِ ٍيػُ اؾااىزض اؾااى
ؼٌازاضي تادي قااذم تَؾاؼِ اًؿااً  ٍ     پدطؾَى حان  اظ اى اؾت نِ اضتثاط ه

ندددت ظًس   ٍجَز زاضز نِ تداى نٌٌسُ اى اؾت نِ قاذم تَؾؼِ اًؿااً  تاِ   

ًوايس، اها تِ زلدل  ؿاطز   هايدطّاي اؾادازُ قاسُ  ذَت  ضفاُ اًؿاً  ضا تداى ه 
زّس ناِ  تاقس. ًاايج ًكاى ه تط ه زض قاذم ندددت ظًس   ايي قاذم جاهغ

ّاي تَؾؼِ اًؿاً  تدي نكَضي، اضتثاط هؼٌازاضي تدي قاذم تطذالف هغالؼات
 ٍ ندددت ظًس   تا زضاهس ؾطاًِ ٍجَز ًساضز. 

: اهَظـ، تحلدال نلا  فااظي، ؾاالهت، قااذم ندددات       َاي کليذي ياصٌ

 ظًس  ، هحدظ پدطاهَى  

 

 مقذمٍ -1
ّاا ٍ   اجاواػ  نِ اظ  صقاِ تاانٌَى زض هجااهغ، ؾااظهاى    -يک  اظ هثاحث هْن اقاهازي

 هاَى اقاهازي هغاط   طزياسُ، ندددات ظًاس  ، اؾاااًساضز ظًاس   ٍ ضفااُ اؾات. زض        

 ندددات  اضتقااي  اقاهاازي،  هْن ؾداؾااگصاضاى  ّايّسف اظ يک  يافاِتَؾؼِ نكَضّاي

 زض نكاَضّاي  جاهؼِ اؾت. ايي زض حال  اؾت ناِ زض  زض اجاواػ  ؾغح ضفاُ ٍ ظًس  

 تاا  ّوگاام  تلکِ ايي نكاَضّا  قَز، ًو  تلق  ّسف اقاهازي ضقس فقظ ًدع، حال تَؾؼِ

ِ  نكَضّاي اظ  ٍ انال   ّااي ّاسف  اظ يکا   ضا اجاوااػ   افاعايف ضفااُ   يافااِ،  تَؾاؼ

  دطًس.ه  زضًظط يافاگ  تَؾؼِ هؼداضّاي

اًس نِ تَؾؼِ اًؿاً  اظ الولل  تِ ايي ًکاِ پ  تطزُّاي تديزض حال حاضط، ؾاظهاى 

اًِ فانالِ  طفااِ ٍ تاِ ػٌاَاى ياک پسياسُ       تؼسي ضقس اقاهازي ٍ زضاهس ؾاط  هايدط تک

 داطز. اياي تؼطياد جسياس اظ ظهااى      ّاي ضفاُ ظًس   ضا زض تطه توام جٌثِ 1چٌستؼسي،

                                                 
1. Multidimensional 
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اهاضتداؾي اغاظ  طزيس؛ ٍي هدَْم جسيسي اظ تَؾؼِ ضا تط اؾاؼ قضااٍت اجاوااػ  ٍ   

دل زاز، اؾاؼ عط  تطًاهاِ ؾااظهاى هلال ضا تكاک     ًاتطاتطي تٌداى ًْاز. ًظطيِ ؾي نِ تؼساً

تطي ًؿثت تاِ زضاهاس ؾاطاًِ هؼطفا      قاذم تَؾؼِ اًؿاً  ضا تِ ػٌَاى قاذم جاهغ

(. تاِ ّطًحاَ هٌاقاسيي    UNDP, 1996پاطزاظز    ًوَز نِ تِ هقايؿاِ ضفااُ نكاَضّا ها     

قاذم تَؾؼِ اًؿاً  تط ايي تاٍضًس ناِ تؼاساز هايدطّااي اى تؿاداض نان ٍ زلرَاّاًاِ       

تَؾؼِ اًؿااً  ٌّاَظ ناهال ًدؿات ٍ تَاًااي       ًس ٍ تؼطيد هقَلِ قاذم  اًاراب قسُ

 چٌساً  زض ػول ًساضز.

 هكارم ًواَزى  زضاهس ؾطاًِ ٍ ضقس اقاهاازي زض   ؾٌجًِاناف  تَزى تِ ّط حال 

ّااي  هؼغاَف   ضا تاِ قااذم   ايٍيػُنِ اقاهاززاًاى تَجِ   طزيسهَجة  جاهؼِ،ضفاُ 

اجاوااػ  ٍ اًؿااً  ًداع    زض تط دطًسُ هايدطّاي  ،ؾاظًس نِ ػالٍُ تط هايدطّاي اقاهازي

قااذم  "، "پاياساضي ضفااُ اقاهاازي   " ّاي  هاًٌس قاذم. تط ايي اؾاؼ قاذمتاقس

قاااذم "ٍ  "قاااذم نددداات ظًااس  "، "قاااذم ذكااٌَزي"ٍ  "تَؾااؼِ اًؿاااً 

 قکل  طفت. "اؾااًساضز ظًس  

اقاهازي جاهؼِ زاًؿت نِ تاا   -ظاي اجاواػ  تَاى ؾغح زضٍى ندددت ظًس   ضا ه 

 -ّاي تَلداسي  اٍضي ظيؿت، في ظاي  ًظدط ًْازّاي اجاواػ ، هحدظ َاهل تطٍىتَجِ تِ ػ

  ِ قاَز. تاِ ػثااضت      اي نؿاة ها    تَظيؼ ، ضٍاتظ اجاواػ ، تكکدل ظًجدطّااي ؾاطهاي

تَاى ندددت ظًس   ضا ًوَزاض ٍضؼدت نال افاطاز ؾااني زض ياک هٌغقاِ ياا نكاَض         ه 

 (.Roback, 1982: 1259  تَندد ًوَز

 ًظط  طفاي زيس اُ ؾي، تِ تطاٍضز قاذم تطندث  ندددات ظًاس     ايي هقالِ تا زض

 QOL)1 پطزاظز. زض ايي تحقدق اظ ضٍـ، تحلدل نل  فااظي  ّاي نكَض ه  تطاي اؾااى 

 TFA) 2ندددات ظًاس   اؾاادازُ      ّااي قااذم   تِ هٌظَض هحاؾثِ ٍ ًكاى زازى هعيت

                                                 
1. Quality of life 

2. Totally fuzzy analysis 
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( ٍ HDIؿااً    قَز. ؾپؽ قاذم ندددت ظًس   تسؾت اهسُ تا قاذم تَؾؼِ اً ه 

 قَز تا ًکات قاتل اّودا  زض ايي هَضز تداى قَز.ؾطاًِ هقايؿِ ه  زضاهس

تا تَجِ تِ هغالة تداى قسُ، زض ترف زٍم تا هدَْم قاذم ندددت ظًس   اقٌا ٍ 

ّاي اى قٌاؾ  ٍ هَلدِقَز. ترف ؾَم تِ ضٍـهثاً  ًظطي ٍ هغالؼات تجطت  تداى ه 

َجِ تِ ضٍـ تداى قسُ زض ترف قثل ، تاِ تاطاٍضز هاسل    پطزاظز؛ زض ترف چْاضم تا ته 

 ّاي ؾداؾا  تؼلق زاضز.تٌسي ٍ تَندِپطزاظز ٍ زض ترف اًاْاي  تِ جوغ ه 

 

 پيشيىٍ مًضًع -2

تَاى يک  اظ اٍلدي افطازي زاًؿت نِ تاالـ   ٍيلدطزٍ پاضتَ، زاًكوٌس اياالداي  ضا ه 

تاط اى يؼٌا  ندددات ٍ اؾاااًساضز      تؿداضي تطاي تثددي هدَْم ػلو  اظ ضفاُ ٍ اتؼاز جعئ

 َيس: ظهاً  اظ تْثاَز ضفااُ تاِ هؼٌااي ٍاقؼا  نلواِ        ظًس   ًوَز. انل پاضتَ چٌدي ه 

تَاى ؾري  دت نِ تْثَز ٍضغ ظًس   افطاز  زؾت نن ياک ًداط( تاِ تاستط قاسى       ه 

 ٍضغ افطاز زيگط  حا  يک ًدط( ًدٌجاهس. انَل پطتَ تط ؾِ فطو هاک  اؾت:

ًادجاِ   ضفااُ اجاوااػ  هٌحهاطاً    -2اطيي قاض  ضفااُ ذاَز اؾات.    ّط فطز تْ  -1

ا ط افعايف ضفاُ فطز تِ قدوات نااّف ضفااُ زيگاطي تواام       -3ػولکطز ضفاُ فطز اؾت. 

 ياتس.ًكَز، ضفاُ اجاواػ  افعايف ه 

، زضاهس ؾطاًِ تِ ػٌَاى هؼداض ضفاُ هطزم تِ هٌظَض هقايؿِ نكاَضّا زض  1970 زض زِّ

ايي زض حال  اؾت نِ  طچِ زضاهس ًاناف  تِ تٌْاي  يک تؼاس انال    قس. ًظط  طفاِ ه 

تَاى فقظ تا ػولکطز اقاهازي يک نكَض هقايؿِ اظ تَؾؼِ پايدي اؾت، اها تَؾؼِ ضا ًو 

اجاوااػ  تاطاي    -ّااي اقاهاازي   ّاا تاطاي ؾااذاي قااذم    ًوَز. تسيي هٌظَض تالـ

  اًاقاازات تاا تَجاِ تاِ     قکل  طفت. تطذ 1970جايگعيي ًوَزى زضاهس ؾطاًِ اظ زِّ 

ّاي تَظيؼ  ٍ اجاواػ  تِ ايي اتؼاز ضفااُ اًؿااً  تَجاِ     ّاي  اظ قثدل جٌثِنوثَز جٌثِ

 . (Desai, 1991 زاقاٌس 
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تَؾظ ؾااظهاى   1990تا تَجِ تِ ايي ًقسّا، هدَْم تَؾؼِ اًؿاً  اؾااًساضز زض ؾال

طفات ٍ عثدؼات   قاکل    ،هلل تٌا ًْازُ قس. قاذم تَؾؼِ اًؿاً  تط اؾاؼ ًظاط ؾاي  

ّاي  ًَا َى تَؾؼِ ضا اظ هؿادط افاعايف زضاهاس ؾاطاًِ ٍ ضقاس       تؼسي ٍ اؾاطاتػيچٌس

زاز. تاط   اقاهازي تِ ؾوت افعايف ضفاُ ندد  اقكاض جاهؼِ ٍ ػَاهل اجاواػ  تيدداط ها   

ٍضظياس.  ّاي تطندث  غدطپَل  تانداس ها   ذالف زاًكوٌساى پدكدي، ؾي تدكاط تط قاذم

ث  ضا تطاي هحاؾثِ ضفااُ زض اتؼااز فاطزي ٍ اضتثاعاات اجاوااػ       ، قال1985ؾي زض ؾال 

 تكکدل قاسُ اؾات. ناالّاا     2ّاتَاًاي  -ٍ ػولکطزّا  1هٌاتغ -هغط  ًوَز نِ اظ ناالّا

تاقس؛ تِ ػثاضت  تواه  اقاالم نااالي  ناِ    تِ عَض نل  قاهل توام اجٌاؼ ٍ ذسهات ه 

ّاا  (. هدَْم تَاًاي Sen, 1985 طزز   ل ه تاقٌس ضا قاهقاتل هثازلِ ٍ غدط قاتل هثازلِ ه 

تاقس ٍ زض زضٍى ذَز، هداّدو  چاَى فطنات ٍ   هطتثظ تا تيددط ضفااضّا ٍ اؾاؼسازّا ه 

ّاي تالقَُ تَلدس . زض حال  نِ تَاًاي ، قاتلدت(Sen, 1992: 40 قَز. اظازي ضا قاهل ه 

 تاقس.  زؾااٍضز اؾت، ػولکطز تالدؼل قسى زؾااٍضز ه 

تؼطيد ؾي، تطًاهِ تَؾؼِ ؾاظهاى هلل، تَؾؼِ اًؿااً  ضا افاعايف  ؿااطُ    تط عثق 

ّاي قاتل زؾاطؾ  تطاي افاطاز جاهؼاِ   ّا ٍ فطنتاًاراب افطاز تِ هٌظَض تَؾؼِ تَاًاي 

هحطٍهدات اظ ًداظّااي اؾاؾا      تاط ناطفاً  نٌس. تٌاتطايي، ٍجَز تَؾؼِ پاايدي  تؼطيد ه 

تاقس. زيس اُ زي اًاراب ًحَُ ظًس   افطاز ه ّا ٍ اظاًدؿت، تلکِ هحطٍهدت اظ تَاًاي 

تاقس، اًؿاى ضا زض هطنع فطايٌس تَؾاؼِ جااي    ؾي زض ػدي حال نِ ندد  ٍ چٌستؼسي ه 

ٍضي( ّاي اًؿاى تِ هٌظَض  افعايف تَلداس  تْاطُ  زّس. ّسف تَؾؼِ، تاال تطزى تَاًاي ه 

تاقاس. تاا      ناف  ًوا  تاقس. زضاهس تاالتط قطط الظم اؾت ٍل ٍ لصت تطزى اظ ظًس   ه 

تَجِ تِ ًگطـ جسيس تِ تَؾؼِ، ًداظ تِ تؼطيد هؼداضّاي ضفاُ تا اتؼاز تدكاط زض جَاهاغ  

ّااي ندددات ٍ   تاَاى زض تؼطياد قااذم   ّاا ضا ها   قَز؛ يک  اظ ايي ًگاُاحؿاؼ ه 

 اؾااًساضز ظًس   ٍ ذكٌَزي تثددي ًوَز. 

                                                 
1. commodities - resources 

2. functionings - capabilities 
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 هالالً  ،اًساً  ٍاضز ًوَزُهحققدي  ًَا َى ًقسّاي  ًَا ًَ  تط قاذم تَؾؼِ اًؿ

زاؾگَپاا تِ زلدل زض ًظط ًگطفاي حقَق اًؿاً  زض قاذم تَؾؼِ اًؿاً  تاِ اى اًاقااز   

ّاي  ًَاا ًَ  هاًٌاس    (. تؼس اظ قاذم تَؾؼِ اًؿاً ، قاذمDasgupta, 1992  زاضز

هاَضز اؾاادازُ قاطاض     1996قاذم فدعيک  ندددت ظًس   يا هؼداض قاتلدت فقط زض ؾاال  

ِ      ِ تؼساً طفت ن ّااي   تِ قاذم فقط اًؿاً  تيددط يافات. ًوًَاِ اذداط، هلاال  اظ ؾاٌج

 تاقس.   غدطپَل  ه 

ّاي اًجاام قاسُ اظ يکاسيگط     ضفاُ، اؾااًساضز ٍ ندددت ظًس   زض تؿداضي اظ تحقدق

قَز نِ تطاي تداى تَؾؼِ اًؿاً  چٌس قاذم  اًس. حال ايي ؾَال هغط  ه  هاوايع ًكسُ

ّااي    ؟ ّودي عَض تطاي ؾايط هداّدن ًدع چِ هايدطّا ٍ قااذم تايؿت تطندة قًَس ه 

ّا تؼثدط ٍ قاذم ذان  ضا اضائاِ ًکاطز،    تايؿت هسًظط قطاض  دطز. ؾي تطاي قاتلدت ه 

ّاي  ًَا ًَ  ضا تا يکاسيگط   تَاى قاذم زض ّودي ضاؾاا تط اؾاؼ فطٍو  ًَا َى ه 

 .  (Alkire, 2002 تطندة ًوَز 

قدق ندددت ظًس   ٍ ايي ًکاِ نِ ػَاهال هحدغا  ًقاف    تا تَجِ تِ ػسم تؼطيد ز

نٌٌس، تؿاداضي اظ هحققادي ضا تاط اى زاقااِ ناِ ندددات        انل  زض ندددت ظًس   ايدا ه 

ظًس   ضا ّن هؼٌا تا ندددت هحدظ پدطاهَى تپٌساضًس، زض حال  ناِ ندددات ظًاس   ياک     

 (. Morris, 1979; Wey, 2000  تاقس هدَْم فطاتؼسي ه 

ّااي شٌّا  ٍ ػدٌا      تَاى ندددت ظًس   ضا تا اؾاادازُ اظ قااذم   ه  تِ عَض نل 

تاقٌس.  ّاي شٌّ ، هٌؼکؽ نٌٌسُ اضظيات  شٌّ  افطاز اظ ظًس   ه  هحاؾثِ ًوَز. قاذم

ايااي اضظيااات  تااا اؾااادازُ اظ اعالػااات افااطاز نااِ ٍضااؼدت ضفاااّ  ذااَز ضا اظ عطيااق  

اياس. چٌادي    اًاس، تاِ زؾات ها      ّا، اظْاض ًوَزُ ّاي  ًَا َى ٍ يا ؾطقواضي پطؾكٌاهِ

ّاي ، ًكاى زٌّسُ قطايظ نل  ظًس   افطاز ٍ ًحَُ ًگطـ اًْا تِ اياي قاطايظ    قاذم

ـ   ّاا، ها    اٍضي ٍ تحلدل اهاضي ايي قاذم تَزُ ٍ تا جوغ ّااي عثقاات    تاَاى تاِ اضظ

  ًَا َى اجاواػ  پ  تطز.



 

 

 

 

 39، پاييس 02شماره  ،ريسي رفاه و توسعه اجتماعي فصلنامه برنامه     611 

قاًَس.   ازُ ها  هحاؾثات ػدٌ  ندددت ظًس  ، تط پايِ هايدطّاي قاتل لوؽ تٌداى ًْا 

قاَز.   اٍضي ٍ هٌاكاط ها    ايي هايدطّا تِ نَضت هؼوَل تَؾظ ًْازّاي ضؾاو  جواغ  

ّاي اقاهاازي، تْساقات، اهاَظـ، الاَز   قاْطي ٍ ؾاايط اعالػاات نلا ،          حؿاب

ّسف ضٍـ ػدٌ ، تطضؾا  ٍضاؼدت جاهؼاِ زض     ّاي  اظ ايٌگًَِ اعالػات ّؿاٌس. ًوًَِ

ّاي هطتَط تِ ًدَؼ  نل  جاهؼِ ٍ قاذم ّاي نل  هاًٌس اقاهاز نالى، ٍضؼدت حالت

 تاقس. ه 

عثق ضٍـ هحاؾثِ ػدٌ ، ندددت ظًس   هوکي اؾت تِ نَضت ضاتغِ هاقاتل هدااى  

(؛ اياي چْااض   CEMI, 1997ّاي اًؿااى تؼطياد  اطزز      چْاض هكرهِ اؾاؾ  فؼالدت

هكرهِ ػثاضتٌاس اظ ندددات جوؼدات، ضفااُ هاازي، ندددات ًظاام اجاوااػ  ٍ ندددات          

 ن ٍ هحدظ ظيؿت.انَؾدؿا

تؼطيد ذال ذَز اظ  1تطذ  ًْازّا ٍ هَؾؿات هاًٌس ٍاحس اعالػات انًََهدؿت

، قاذم ندددات ظًاس   ضا تاط    2005تاقٌس، ايي ًْاز زض ؾال ندددت ظًس   ضا زاضا ه 

 نٌس: اًِ ظيط تطاٍضز ه ّا ٍ هايدطّاي ًِاؾاؼ قاذم

قَز. دطي ه اظُضفاُ هازي نِ تا اؾادازُ اظ هايدط زضاهسؾطاًِ اًس -1

 طزز. دطي ه ؾالهت تَؾظ اهدس تِ ظًس   زض تسٍ تَلس اًساظُ -2

تٌسي تحات اياي ػٌاَاى هقايؿاِ     اهٌدت ٍ پايساضي ؾداؾ  نِ تا اؾادازُ اظ ضتثِ -3

قَز.ه 

-تكکدل قسُ نِ زض اى، هايدط ياک ها    2ظًس   اجاواػ  نِ اظ هايدط هجاظي -4

ّاي تجااضي تااال تاقاس،    تؼساز اػضاي اتحازيِتاقس ا ط هدعاى ضجَع تِ اهاني هصّث  يا 

 قَز.زض غدط ايي نَضت ايي هايدط ندط زض ًظط ه 

                                                 
1. Economist Intelligence Unit (EIU) 

2. Dummy variable 
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 داطي  ًداط اًاساظُ   1000ظًس   ذاًَاز   تا اؾادازُ اظ هايدط تؼساز عالق زض   -5

تاطاي تدكااطيي    5قَز ٍ زض ًْايت تِ قاذه  تدي يک تطاي نواطيي هدعاى عالق ٍ ه 

 قَز.تٌسي ه هدعاى عالق عثقِ

اب ٍ َّا ٍ قطايظ جيطافدا نِ تدي هٌاعق  طهؿدطي ٍ ؾطزؾدطي تواايع قائال    -6

 نٌس.ه 

 قَز.اهٌدت قيل  نِ تا هدعاى ًطخ تدکاضي ؾٌجدسُ ه  -7

ّااي هاسً    ّااي ؾداؾا  ٍ اظازي  ّاي ؾداؾ  نِ تا هدااًگدي قااذم  اظازي -8

 7اظاز ٍ  تطاي جَاهاغ نااهالً   1قَز، ضا قاهل ه  7تا  1قَز ٍ تاظُ جَاهغ هكرم ه 

 تطاي جَاهغ غدطاظاز.

ّاي جٌؿدا  نِ تاا اؾاادازُ اظ ًؿاثت زضاهاس هدااًگدي هاطزاى ٍ ظًااى        تطاتطي -9

 (. EIU, 2005: 1ايس  تسؾت ه 

ّااي   زض تؿداضي اظ هغالؼات تجطت  پدطاهاَى ندددات ظًاس  ، ػَاهال ٍ قااذم     

ٍ ّعيٌاِ    ًَا ًَ  هاًٌس اب ٍ ّاَا، تْساقات، جاطائن اجاوااػ ، تدطيحاات، اقاايال      

ظًس   هَضز تَجِ قطاض  طفاِ اؾت. الثاِ تايس زض ًظط زاقت نِ تاا هغاط  قاسى اتؼااز     

 تااال ّااي جسياسي تاِ هاَاضز      اي اظ ػَاهل هَثط زض ندددت ظًس   اًؿاى، قااذم  تاظُ

 :افعٍزُ قسُ ٍ ٍاضز هحاؾثات هطتَط تِ قاذم ندددت ظًس   قسُ اؾت. تاطاي هلاال  

ًس   زض قْطّاي هطتَط تِ نكَضّاي جْاى ؾَم، ًداظهٌاس  لداواى ًكاى زاز نِ ندددت ظ

ّاي هکول اؾت تا تاَاًس تْاط، تدااًگط ٍاقؼداات هطتاَط تاِ اى قاْطّا تاقاس.        قاذم

( تاطاي قاْطّاي جْااى ؾاَم، تاط ضٍي چْااض       1999ػي قْطي تاًاک جْااً       اؾاطات

 4ّاا  ٍ ٍضقکؿااگ   3،حکوطاً  ذَب 2پصيطي ، ضقاتت1هكرهِ اؾاؾ  قاتلدت ؾکًَت

                                                 
1. Livability 

2. Competitiveness 

3. Good Governance 

4. Bankruptcy 
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 زاًاس  هاوطنع قسُ ٍ ايي چْاض ػاهل ضا ًدع زض افعايف ضفاُ ؾانٌدي ايي قْطّا زذدل ها  

 Leitmann, 2002.) 

تَاى ندددات ظًاس   ضا    ( زض پ  پاؾد تِ ايي ؾَال نِ ايا ه Myers, 1988هايطظ  

 ًوايس:  دطي نطز، چْاض ضٍـ تحلدل ندددت ظًس   ضا هغط  ه  اًساظُ

 ًوايس؛  دطي ه  نِ هدعاى ضضايت افطاز اظ ظًس   ضا اًساظُ 1ضٍـ ضفاُ فطزي،   -

نِ تط اجعاء  ًَا َى ندددت ظًس   ٍ ضًٍاس اًْاا    2ضٍـ تطضؾ  ضًٍس جاهؼِ، -

 زض جاهؼِ توطنع ه  ياتس؛

، ناِ ًقااط  ًَاا َى قاْطي ضا تاا تَجاِ تاِ        3ضٍـ هقايؿِ قاتلدت ؾاکًَت  -

  زّس ّاي نو  ندددت ظًس  ، هَضز هقايؿِ قطاض ه  قاذم

 نِ زض اى توطنع انل  تط هقايؿِ قْطّاي  ًَاا َى اظ  4ؾکًَت -ضٍـ تاظاض -

 تاقس.   ّاي ندددت ظًس  ، ه  ّاي ظًس   ٍ تداٍت زؾاوعز، تِ ػٌَاى قاذم ًظط ّعيٌِ

تِ عَض نل  تا تَجِ تِ هَاضز  ًَا َى ٌَّظ تؼطيد جاهؼ  تطاي هحاؾثِ قاذم 

طٍضي تط هغالؼات تجطتا  اًجاام قاسُ زض    ندددت ظًس   اضائِ ًكسُ اؾت. زض ازاهِ تِ ه

 الولل  ٍ ايطاى ذَاّدن پطزاذت.ؾغح تدي

ياک قااذم تطندثا  تاطاي ضفااُ       2003ضحواى، هدالْاهط ٍ ٍاًسقادٌسض زض ؾاال   

( اضتثاعاات  1تاقس. اياي اتؼااز ػثاضتٌاس اظ     تؼس اجاواػ  ه   8تؼطيد ًوَزًس نِ قاهل 

( ذاسهات هاسً  ٍ   6( ضفاُ هاازي  5اض( ( اقايال  ن4( ؾالهت 3( ّدجاًات 2اجاواػ  

نكاَض    43( ندددت هحدغ . ايي قاذم ضا تاطاي  8( اهٌدت فطزي 7ّاي ؾداؾ  اظازي

 ,Rahmanتااا اؾااادازُ اظ قاااًَى تااطزا ٍ ضٍـ تحلداال اجااعاء اناال  تااِ ناااض تطزًااس  

Mittelhammer, Wandschneider, 2003.) 

                                                 
1. Individual Well-Being Approach 

2. Community Trend Approach 

3. Livability Comparison Approach 

4. Market-Resident Approach 
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َط تِ ندددت ظًس  ، اقسام تاِ  ّاي شٌّ  هطت هَضٍ ٍ زيگطاى تا اؾادازُ اظ قاذم

ّاي هطتاَط تاِ    تٌسي ندددت ظًس   هٌاعق  ًَا َى ايطلٌس ًوَزًس. ػسم ٍجَز زازُ ضتثِ

ـ   ّعيٌِ ّااي نددا  هطتاَط تاِ      ّاي ظًس   ٍ زؾاوعز، هحققدي ضا تِ اؾاادازُ اظ  اعاض

اؾت. اًْا تط ايي اؾااؼ، اقاسام تاِ هحاؾاثِ قااذم        ضضايت اظ ظًس   تكَيق ًوَزُ

ّاا ضا تاِ    ت ظًس   تا اؾادازُ اظ ؾِ ضٍـ هاداٍت ًوَزًس: زض ضٍـ اٍل اًْاا زازُ نددد

نَضت ذام ٍ تسٍى تيددط هَضز اؾادازُ قطاض زازًس. زض ضٍـ زٍم هايدطّاي هطتاَط تاِ   

ّاي هحدغ  ضا تِ نَضت نٌاطل ، هَضز اؾادازُ قطاض زازًس؛  قرهدت افطاز ٍ هحسٍزيت

تِ شذايط عثدؼ  هٌاعق  ًَا َى قااذم زيگاطي ضا   ٍ زض ًْايت اًْا تا اذاهال ٍظى 

زاز ّوثؿااگ  قاَي    تطاي ندددت ظًس   هحاؾثِ ًوَزًس. ًاايج تِ زؾت اهسُ ًكاى ها  

ّااي هَجاَز زض ندددات ظًاس   هٌااعق       هداى ايي ؾِ قااذم ٍجاَز زاضز ٍ تدااٍت   

  ًَا َى تهازف  ًثَزُ ٍ شذايط عثدؼ  ٍ اضاهف ظًس   ًقف هْو  زض پطانٌس   اياي 

 (.Moro et al., 2008  ّا زاضًس تداٍت

زض تحقدق زيگطي نِ تَؾظ ٍي اًجام قس، ٍي تِ ًکاِ اؾاؾ  زض ظهدٌاِ هحاؾاثِ   

ِ     ندددت ظًس   تَجِ ه  ّاا هدااى ندددات     نٌس. اٍ تا تداى ايي ًکااِ ناِ زض اغلاة ًَقاا

ٍ ندددت ظًس   توايعي ٍجَز ًساضز، زلدل اى ضا ػاسم ٍجاَز تؼطياد زقداق اظ      1هکاى

زاًس نِ اًطا تا ندددات هکااً     دددت ظًس  ، زض غالة ازتدات هَجَز ندددت ظًس   ه ن

اًس. ٍي زض ازاهِ ػلت انل  اًاطا، ًقاف غالاة ٍ تؼدادي نٌٌاسُ ػَاهال        هاطازف زاًؿاِ

هحدظ فدعيک ، زض ندددت ظًس   زاًس ٍ پدكٌْازات  تطاي تثدادي زقدقااط هدْاَم ندددات     

 (.  Wey, 2000  نٌس ظًس   اضائِ ه 

زض ايطاى ًدع تحقدقات هحسٍزي تا هَضَع ندددات ظًاس   اًجاام قاسُ اؾات. زض      

ػلا    "(1365-1385ندددت ظًس   قاْطي زض اياطاى     "يک  اظ ايي هغالؼات تا ػٌَاى 

انثطي ٍ اهدٌ  ّوعهاى تا قْطي قسى جاهؼِ اياطاى تاِ تحلدال پداهاسّاي اى اظ جولاِ      

                                                 
1. Quality of Place 
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اظ ؾاْن ياا ضاطية تطذاَضزاضي جاهؼاِ      ندددت ظًس   قْطي پطزاذاٌس. تسيي هٌظاَض  

 اًاِ هؿاکي، تْساقات، اهاَظـ، اضتثاعاات، اًاطغي ٍ       ّااي قاف  قْطي اظ قااذم 

ّااي   طزقگطي اؾادازُ ًوَزًس. ًاايج ًكااى زاز ناِ ضاطية تطذاَضزاضي اظ قااذم     

ّااي ؾاالهت عا  زٍضُ هاَضز تطضؾا       هؿکي، اهَظـ،  طزقگطي ٍ تطذ  قااذم 

ّااي تْساقات ثاتات هاًاسُ ٍلا  ؾاطاًِ       اذمناّف يافاِ اؾت. تطذا  زيگاط اظ قا   

 (.1389ّاي اضتثاعات ٍ اًطغي افعايف يافاِ اؾت  اهدٌ ، تطذَضزاضي قاذم

ِ "زض تحقدق زيگطي تا ػٌَاى  ّااي   زض اؾاااى  ندددات ظًاس    تٌاسي قااذم    ضتثا

-ّاي نكاَض تاا زازُ  تٌسي ايي قاذم زض اؾااىتاؾرا، ػاقل  ٍ هؿائل  تِ ضتثِ "نكَض

 اًِ ضفااُ هاازي، تْساقات،    ّاي ًِپطزاذاٌس. زض ايي هغالؼِ اظ قاذم 1382ّاي ؾال 

اهٌدت، ظًس   ذاًَاز  ، ظًس   اجاواػ ، اب ٍ َّا ٍ جيطافدا، اهٌدات قايل ، اظازي   

ّااي تْاطاى،   زّس نِ اؾاااى ؾداؾ  ٍ تطاتطي جٌؿدا  اؾادازُ قسُ اؾت. ًاايج ًكاى ه 

ّااي نكاَض   ي ندددت ظًس   زض تادي اؾاااى  اشضتايجاى قطق  ٍ ذَظؾااى زاضاي تاالتطي

 (.1389تاقٌس  تاؾرا، ػاقل ، هؿائل ؛ ه 

ّاي ندددت ظًس   ٍ تطاٍضز اى تا اؾاادازُ اظ ضٍـ تحلدال   زض ترف تؼسي هَلدِ 

 نل  فاظي ذَاّدن پطزاذت.

 

 َاي کيفيت سوذگي ي ريش محاسبٍ آن مًلفٍ -3

 َاي کيفيت سوذگي     مًلفٍ -3-1

تاقس، اها تحقدق حاضط اظ ًظاط ظاٍياِ    جسيسي ًو      قاذمندددت ظًس  قاذم

ّاي ًظطي تاا زيگاط هغالؼاات     زيس، اتؼاز  ًَا َى ضفاُ، ضٍـ هحاؾثِ نل  ٍ تٌداى

ّاي  ًَاا َى تَؾاؼِ ٍ هدااّدن ٍ     اًجام  طفاِ، هاداٍت اؾت. زض ايي تحقدق جٌثِ

ّا  ا ٍ قاتلدتتؼاتدط قاذم ندددت ظًس   تط اؾاؼ ناالّا اظ يک عطف ٍ ػولکطزّ

 طزز. ندددت ظًس   قاهل هاَاضز غدطهلواَؼ ٍ    اظ عطف زيگط تؼطيد ٍ تؼددي ه 

قاَز، تاِ ػثااضت      ندد  هاًٌس ندددت اهَظـ، ندددت ؾالهت ٍ ندددت هحدغ  ها  
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تاقس. ّواى عَض  ّا ه  ّاي ػولکطزي ٍ قاتلدا  هاًٌس اظازي قاهل تطندث  اظ قاذم

تاقاس.   قسُ ناالّا ه  ّاي تثسيل ، قاهل ذطٍج ّا نٌس، ايي قاذم نِ ؾي تداى ه 

ّاي  پطزاظز نِ تِ اظازي تِ ػثاضت  ندددت ظًس   تِ تطًٍسازّاي اًؿاً  ٍ ضفاّ  ه 

پاطزاظز ناِ اظ قااذم     ّااي  ها    اًؿاً  اقاضُ زاضز. ايي قاذم تدكاط تِ قاتلدات 

ّا ٍ  تَاًاي تَاى تِ  تَؾؼِ اًؿاً  تدطٍى هاًسُ اؾت، تِ ػثاضت  ندددت ظًس   ضا ه 

ّاا ضا هؼٌاا    ّا ٍ ػسم اؾاادازُ اظ فطنات   ّاي  ًؿثت زاز نِ تداٍت تدي فطنت تايس

تَاًس تِ زلدل تجاٍظ تِ حقَق اًؿاً  ياا ػاسم    ّا ه  نٌس. ػسم اؾادازُ اظ فطنت ه 

. تط اؾاؼ هغالة شنط قسُ زض تاال، ًکاِ (Sen, 1992 ّاي هسً  تاقس  ٍجَز اظازي

زّا  تاِ    ت ظًس  ، اًاراب هايدطّاي هٌاؾة ٍ ًحاَُ ٍظى اؾاؾ  زض هحاؾثِ نددد

تاقس. تط اؾاؼ هغالؼات تجطت  تطاي هحاؾثِ قااذم تطندثا  ندددات     هايدطّا ه 

هايدط زض اتؼاز هاداٍت ؾالهت، اهَظـ ٍ ندددت هحدظ اؾاادازُ قاسُ    9ظًس   اظ 

ت اًجاام  زّ  ًدع تا تَجِ تِ تَاًاي  هٌغق فاظي ٍ هغالؼا اؾت. زض هَضز ًحَُ ٍظى

  طفاِ، زض ازاهِ تِ تَضدح تدهدل  ذَاّدن پطزاذت. 

تاقاس.   ّاي  ًَا َى زض ايي حَظُ ه  تِ عَض نل  ندددت اهَظـ قاهل قاتلدت

هايدط تاؾَازي تعض ؿاالى ٍ ؾٌجِ ًؿثت جوؼدت فؼال ظًاى تِ هاطزاى ناِ قاتلدات    

م اهاَظـ ضا  اهاَظاى تاِ هؼلوااى، قااذ     نٌس ٍ تؼساز زاًف  دطي ه  ظًاى ضا اًساظُ

ّااي   اهَظاى تِ هؼلواى ضاتغاِ هؼکَؾا  تاا فطنات     ؾاظز. قاذم ًؿثت زاًف ه 

تَاًاس،   تسؾت اهسُ جاهؼِ ٍ افاعايف ًؿاث  زض اهاَظـ زاضز ناِ تطًٍاساز اى ها       

جوؼدت ناضاي ات  نكَض ضا تَلدس ٍ تطتدت نٌس. جوؼدات فؼاال ظًااى تاِ هاطزاى،      

ٍ فطٌّگا  جاهؼاِ ضا ًواايف     ّااي تَلداسي، ذاسهات     تطاتطي جٌؿدا  زض فؼالدات 

 زّس.  ه 

زّس. ًؿاثت   اهدس تِ ظًس   قاذم تَاًاي  تطاي ظًس   عَالً  ضا ًوايف ه 

هَؾؿات ٍ هطانع زضهاً  تِ جوؼدت يک هدلدَى ًداطي تاِ ػٌاَاى فضااي هٌاؾاة      

تْساقا  ٍ زضهاً  هَضز اؾادازُ قطاض  طفاِ اؾت. تؼساز افطاز تدوِ قسُ تِ جوؼدات  
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زضهاً  ضا تِ ًوايف  -اهکاًات ٍ قطايظ الظم تطاي اضائِ ندددت تْساقا تَاًس  ًدع ه 

 تااال تِ عَض نل  هجوَع ؾِ قااذم   تاقس. نٌٌسُ زضهاى ه  تؿْدل تگصاضز نِ ًَػاً

 قاذم ندددت ؾالهت ضا تسؾت ذَاّس اٍضز.

 ٌٌس اى زض اًاراتات تِ نال افاطاز ٍاجاس     تا ّسف تَؾؼِ، زضنس تؼساز قطنت

پطزاظز. تؼساز ضٍظًاهِ ٍ هجلِ  ّاي  نِ افطاز جاهؼِ زاضا ّؿاٌس، ه  زيقطايظ، تِ اظا

ّاي هسً  ٍ فطٌّگ  هغط  اؾت. هداعاى   تِ ػٌَاى قاتلدت تثازل افکاض ٍ اضائِ اظازي

ّا ًداع تاا تَجاِ تاِ ههااضف تااالي اب زض هحادظ ٍ ناٌايغ          تاضًس   هطانع اؾااى

ؾِ قاذم ًداع، قااذم انال      پطزاظز. ايي  ًَا َى تِ ندددت هحدظ پدطاهَى ه 

 هحدغ  ضا تسؾت ذَاّس اٍضز

تداى قسُ اؾت، اظ هثاحث هغط   1ّاي  ًَا َى نِ زض جسٍل  اًاراب قاذم

 30ّاي ندددت ظًس   تاطاي   ّاي اى تطاي تطندة قاذم قسُ زض تاال ٍ ٍجَز زازُ

ايي  ّاي تاقس. زازُ اؾااى نكَض تا تَجِ تِ زضاهس ؾطاًِ ٍ قاذم تَؾؼِ اًؿاً  ه 

 ّا تسؾت اهسُ اؾت.ٍ ؾالٌاهِ اهاضي اؾااى 1386هايدطّا اظ ؾالٌاهِ اهاضي ؾال 

ّاي نكَضّا تسلدل اضتثاط افطاز جاهؼِ تا يکاسيگط   هدَْم قاتلدت تط اؾاؼ زازُ

ّااي   تاقٌس. تؼساز ظيازي اظ تحقدقات اًجام قاسُ ناِ تاط اؾااؼ قاتلدات      هاوايع ه 

ّاي ذاًَاض  ؿاً  قکل  طفاِ، تط اؾاؼ زازُاؾاؾ  ازتدات هَضَع هدَْم تَؾؼِ اً

تَاى ًام تطز نِ ّوعهاى ذهَندات ناال تَزى،  ّاي تؿداضي ضا ه  تاقس. قاذم ه 

ايس نِ تاَاى  قًَس. تٌاتطايي هكکل تِ ًظط ه  قاتلدت، ػولکطز ٍ تَاًاي  ضا قاهل ه 

 -Be´rnger, Verdier  ّاي هاوايعي اؾادازُ ًوَز نِ قاتال اًاقااز ًثاقاٌس    قاذم

Chouchane, 2007.) 
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 يسوذگ تيفيبکار رفتٍ در ک يَا شاخص -1جذيل 

 متغيزَاي مًرد استفادٌ شاخص اصلي

 ندددت ؾالهت

 قاذم اهدس تِ ظًس  

 جوؼدت ًدط هدلدَى زضنس تؼساز هَؾؿات ٍ هطانع تْساقا  ٍ زضهاً  تِ يک

 تؼساز افطاز تدوِ قسُ  تِ جوؼدت

 ندددت اهَظـ

 زيًطخ تاؾَا

 ًؿثت جوؼدت فؼال ظًاى تِ هطزاى

 تؼساز زاًف اهَظ تِ هؼلن

 ندددت هحدظ پدطاهَى

 ّا هدعاى تاضًس   هطانع اؾااى

 تؼساز ضٍظًاهِ ٍ هجلِ

 زضنس تؼساز قطنت نٌٌس اى تِ ٍاجسيي قطايظ زض اًاراتات

 

 ريش تحليل کلي فاسي -3-2

قًَس، ايي ؾغَ  قااهل   اِ ه زض ؾغَ  هاداٍت  ؾاذ ّاي تطندث  هؼوَالً قاذم

(، اهاا ًکااِ   Booysen, 2002  تاقاس  زّ  ٍ ضٍـ ه  تٌسي، ٍظى اًاراب هايدطّا، هقداؼ

تاَاى تَؾادلِ هؼدااض     تاقاس. اعالػاات ضا ها     ّا ها   زّ  هٌاؾة تِ قاذم انل ، ٍظى

اٍضي ًواَز. يکا  اظ اياي زٍ ضٍـ، تاا اؾاادازُ اظ       ٍاحسي تا اؾادازُ اظ زٍ ضٍـ جوغ

اظي اؾت نِ تط اؾاؼ ًظط زلرَاّاًِ ٍ قضاٍت ػوَه  ٍ ترهه  هحققادي  ؾ ذالنِ

اي نِ اغلة تطاي قاذم تَؾؼِ اًؿاً  ٍ قااذم ندددات    قَز. ضٍـ ػوسُ اًجام ه 

 داطز، زازى ضاطاية تطاتاط تاِ      فدعيک  ظًس   ٍ قاًَى تاَضزا هاَضز اؾاادازُ قاطاض ها      

ّاي هاداٍت يک  ت نِ جٌثِتاقس نِ ًكاى اظ اى اؾ هايدطّاي انل  قاذم تطندث  ه 

ـ  ّااي هاَضز اؾاادازُ زض     هدَْم اظ اّودت يکؿاً  تطذَضزاض ّؿاٌس. يک  زيگاط اظ ضٍ

ّاي چٌاسهؼداضُ تاِ    ّا ٍ ؾپؽ اؾادازُ اظ تکٌدک ًظط  طفاي يک ّسف انل  تطاي ٍظى
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تاطيي تکٌداک    تَاى اظ تحلدل اجعاء انل  تِ ػٌَاى انل  تاقس. ه  هٌظَض تؼددي اٍظاى ه 

ّا تاا   ( نِ زض اى ٍظى هَلدRahman et al., 2003; Slottje, 1991ِيي ظهدٌِ ًام تطز زض ا

اؾادازُ اظ اجعاي انل  اٍل، تط اؾاؼ زضجِ ٍاضياًؽ اظ هجوَػِ هايدطّااي تَضادح    

 ايس. انل  تسؾت ه 

 دطي تطاي زضجاِ نوثاَز ٍ    ( ٍ ؾٌجِ اًساظQOLُندددت ظًس    ؾاذت قاذم

ِ       هحطٍهدت ّط اؾاااى زض ق  اي لواطٍ ذاناف ًدااظ تاِ ضٍـ هٌاؾاث  زاضز. ضفااُ هقَلا

تَاى اظ ضٍـ تحلدل نل  فاظي نواک  چٌستؼسي اؾت نِ تطاي هحاؾثِ ٍ هقايؿِ اى ه 

ّاي نكاَض تاا    طفت. زض ازاهِ تِ تَضدح ًحَُ تطاٍضز قاذم ندددت ظًس   زض اؾااى

 اؾادازُ اظ ضٍـ تحلدل نل  فاظي ذَاّدن پطزاذت.

 حزيميت بزاي َز شاخصگام ايل: درجٍ م
 ػضَ قاذم ندددت ظًس   تاقس. فطو نٌداس  Jػضَ اؾااى تاقس ٍ  i فطو نٌدس 

{Xj = xj/j = 1, . . . ,M}       تطزاض اجاعاء ندددات ظًاس   تاقاس. هايدطّاايxij   هقاازيطي

ِ    ام تسؾات ها    iام تاطاي اؾاااى    jّااي   ّؿاٌس نِ تطاي قااذم  تٌاسي  اياس. ا اط ضتثا

يؼٌ  اثط هايدط جعء تط ندددت ظًاس   هلثات تاقاس  ّاط چاِ       ّا افعايك  تاقٌس قاذم

تاط ٍ نوثَزّاا تدكااط    ّاي تؼددي قسُ نواط تاقس، ندددت ظًاس   پاايدي   هقازيط قاذم

  طزز: ذَاّس تَز(، تاتغ تِ نَضت ظيط تؼددي ه 

 

  
 

 تاقس.  ه  ٍ  نِ زض اى 

 نٌس.   ام ضا تؼطيد ه jّاي ضتثاط تا قاذمام زض اiزضجِ هحطٍهدت اؾااى  تاتغ
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ّا ضا تِ نَضت ًعٍل  هطتة قًَس يؼٌ  اثط هايدط هطتَعِ تاط ندددات    ا ط قاذم

 قًَس: ظًس   هؼکَؼ تاقس، تاتغ تِ نَضت ظيط تؼطيد ه 

  
 

قسى تَاتغ زض تاال، ايي تَاتغ نؼَزي ٍ تاِ ناَضت ذغا     تط اؾاؼ ًحَُ تؼطيد

 نٌٌس.  ضجِ هحطٍهدت ضا هكرم ه تاقٌس ٍ زتدي ندط ٍ يک ه 

 

 دَي شاخص کيفيت سوذگي گام ديم: يسن

ّاي تطندث  تط اؾاؼ هداًگدي ٍظً  ضياض   تط اؾاؼ ًظط ؾطيَل  ٍ ظاً ، قاذم

 Cerioli اطزز    تِ نَضت ظيط تؼطياد ها    Mّاي  تَاتغ ػضَيت تا تَجِ تِ قاذم

and Zani, 1990:) 

                              
 

زازُ قاسُ   زّ  ًؿثت ٍظى تاقس، ٍ  ه  ٍ  زض اى نِ 

 تاقس.   ام ه jّاي  تط اؾاؼ قاذم

نٌس نِ تاتغ اضظق  تدي هانؿدون ٍ هدٌدون زاضز ٍ اٍظاى تِ چداپطٍ هاضتدٌا  تداى ه 

 (:Chiappero Martinetti ,1990نٌس  نَضت ظيط تؼطيد ه 
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تااتغ هؼکَؾا  اظ هدااًگدي     تاقاس. ٍظى   ها   نِ زض اى 

تاقس. تاتغ لگاضياو  تؼطيد قاسُ، ًكااى اظ اى     ه  jؾغح هحطٍهدت ًؿثت تِ قاذم 

 نٌس.  زاضز نِ ضفاُ تِ نَضت ذغ  تيددط ًو 

 

 گام سًم: تعزيف مقاديز بحزاوي

قَز، تاط اؾااؼ    ًوايف زازُ ه  µjcritيا هقساض قکؿت نِ اى ضا تا  هقساض تحطاً 

  طزز: تِ نَضت ظيط تؼطيد ه  jقاذم 

                

 

تاقس نِ ًوايك   ه  jهداًگدي اضظـ قاذم  تاتغ تَظيغ تجوؼ  ٍ  Fنِ زض اى 

 س. تاق ه  jّاي تا تَؾؼِ پايدي تط هثٌاي زٍترك  تا ًؿثا  اظ اؾااى

 

  وتايجوتايج  --44

 بزآيرد شاخص کيفيت سوذگي  -4-1

ّااي  زض ايي هغالؼِ اظ تحلدل نل  فاظي تطاي هحاؾاثِ قااذم ندددات ظًاس   اؾاااى     

اهسُ اؾت. تا تَجِ تِ ايٌکِ اظ  2نكَض اؾادازُ قسُ اؾت. ًاايج تسؾت اهسُ زض جسٍل 

عاى هحطٍهدات  تاتغ هحطٍهدت فاظي هَضز اؾادازُ قطاض  طفاِ اؾت، ّط اؾااً  نِ اظ هدا 

تاقاس. اياي هَضاَع ضا    هٌاس ها   نواطي تطذَضزاض تاقس، اظ ندددت ظًس   تاالتطي تْاطُ 

 تَاى زض جسٍل پايدي هكاّسُ ًوَز. ه 
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 َاشاخص کيفيت سوذگي استان -2 جذيل

 اؾااى اؾااى

يعز 







ذطاؾاى 

 قوال 





هاظًسضاى 







 قعٍيي





چْاضهحال ٍ 

 تراداضي









ذطاؾاى 

 ضضَي





ؾوٌاى 







  لؿااى



ايالم 







 ّطهع اى





نْکلَيِ ٍ 

 تَيطاحوس









 هطنعي



دالى  


لطؾااى 



نطهاى 


تْطاى 



فاضؼ 







 نطهاًكاُ







 اىاندْ


اضزتدل 







 ظًجاى




اشضتايجاى 

 قطق 









 تَقْط







 ذَظؾااى







ذطاؾاى 

 جٌَت 









اشضتايجاى 

 غطت 





قن نطزؾااى 
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 ّوساى







ؾدؿااى ٍ 

 تلَچؿااى





 

ّاي يعز، هاظًسضاى ٍ چْاضهحال  طزز، اؾااىاّسُ ه هك 2ّواى عَض نِ زض جسٍل 

ّاي اشضتايجاى غطتا ، نطزؾاااى ٍ   ّاي اٍل تا ؾَم جاي زاضًس ٍ اؾااىتراداضي زض ضتثِ

ِ  ؾدؿااى ٍ تلَچؿااى زض ضتثِ اًاس. ًکااِ قاتال هالحظاِ زض     ّاي اذط جسٍل قاطاض  طفاا

ّااي  اظ قثدال تْاطاى،    ىاى اؾت نِ تط ذالف تؿداضي اظ تحقدقات ناِ اؾااا  تاال جسٍل 

 طفاٌاس، زض ايٌجاا   ّااي هواااظ قاطاض ها     ذَظؾااى، اندْاى ٍ اشضتايجاى قطق  زض ضتثِ

(. 1389 تاؾارا ٍ ّوکااضاى،    تاقسه  26ٍ  10، 27، 23ّا تِ تطتدة ّاي ايي اؾااى ضتثِ

تطاًگدع اى اؾت نِ چِ ػَاهل  تاػث ايي ضٍيساز قسُ اؾت. جاَاب اياي    تحث چالف

هايدطّاي هَضز اؾادازُ تَاى زض زٍ تحث نل  تداى ًوَز. اٍل، هاداٍت تَزى ا ه ؾَال ض

زض تحقدقات تداى قسُ زض تاال اؾت. زض ايٌجا، ّواى عَض نِ زض تحقدق تطًگاط ٍ ٍضزياط   

چَچاى تداى قسُ اؾت، تا تَجاِ تاِ تؼطياد ندددات ظًاس  ، ؾاؼ  قاسُ هايدطّااي         

 دطز؛ ًِ اًکِ هثاحاث اقاهاازي اظ جولاِ     اجاواػ ، هحدغ  ٍ ؾداؾ  هَضز لحاػ قطاض

(. ًکااِ  Be´rnger, Verdier- Chouchane, 2007زضاهس ؾطاًِ ضا تِ تحقدق تؿطي زّس  

زٍم اًکِ تايس تدي ضفاُ ٍ تِ عَض ٍيػُ ضفاُ اقاهازي ٍ اؾااًساضزّاي ظًس   تاا ندددات   

دْاى ٍ اشضتايجااى  ّاي  اظ قثدل تْاطاى، انا  ضؾس اؾااىظًس   توايع قائل قس. تِ ًظط ه 

قطق  اظ اؾااًساضزّاي ظًس   تاالي  تطذَضزاض تاقٌس اها اظ لحااػ ندددات ظًاس   ناِ     

تطي تطذَضزاضًس. قااّس  تداًگط ًَع ٍ ًحَُ ظًس   افطاز زض جاهؼِ اؾت اظ جايگاُ پايدي

ايي هَضَع ًدع ػلت هْاجطت اظ ضٍؾااّا ٍ قْطّاي نَچک تِ قْطّاي تعضگ اؾات  

جع اؾادازُ اظ اهکاًات ٍ تؿْدالت فدعيک  ًدؿت. ػالٍُ تط اى،  طچِ  نِ اى ًدع چدعي

-ّاي اهدس تِ ظًس   ٍ ًطخ تاؾَازي زض اؾااى تْطاى ًؿثت تِ ؾايط اؾااىٍضغ قاذم

ّااي تاعضگ   ضؾس تا تَجِ تِ جوؼدات نلداطي ناِ زض اؾاااى    ّا تْاط اؾت اها تِ ًظط ه 
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پاايدي اؾات، تاِ     ًا َى  زض ايي اؾاااى نٌٌس، هدعاى ؾطاًِ هايدطّاي  َنكَض ظًس   ه 

تطي ًؿثت تاِ اًهاِ هاَضز    عَضي نِ قاذم ندددت ظًس   ايي اؾااى اظ جايگاُ پايدي

زضهااً  ضا هاَضز ًظاط     -ا ط هايدط تؼساز هطانع تْساقاا   اًاظاض اؾت، تطذَضزاضًس؛ هلالً

اؾااى ياعز   قطاض زّدن، ذَاّدن زيس نِ  طچِ هدعاى هغلق اى زض اؾااى تْطاى ّكت تطاتط

تاقاس. اياي   تطاتط اؾااى تْطاى ه  1.6تاقس اها هدعاى ؾطاًِ اى زض اؾااى يعز زض حسٍز ه 

هايدط اظ اى ًظط زض قاذم ندددت ظًس   قاطاض  طفااِ ناِ ا اط ؾاطاًِ اياي هايداط زض        

ّاي  اظ قثدل زؾاطؾ  تِ پعقکاى هارهم ٍ... اي تدكاط تاقس، تِ ّوطاُ اى هَلدِجاهؼِ

ياتس ٍ اظ اى عطيق ندددت ظًس   ًدع تْثاَز  دت ؾالهت هَثطًس ًدع افعايف ه نِ تط ندد

 ياتس.ه 

اؾااااى نكااَض،   30ضٍـ تحلداال نلاا  فاااظي ايااي تَاًاااي  ضا زاضز نااِ تااطاي    

ّاي اهاضي ٍ ًقاط قکؿات  قاذم 3ّاي  ًَا َى ضا هحاؾثِ نٌس. جسٍل  ظيطقاذم

 زّس. ضا تط اؾاؼ ضٍـ هحاؾثِ تداى قسُ زض تاال ًوايف ه
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-اط تا هداًگدي ػسزي زض نكَض تِ ها اياي اجااظُ ضا ها    تؼددي ًقغِ تحطاً  زض اضتث

ّاي  ضا نِ تا نوثَز هَاجِ ّؿاٌس ضا هكارم ًواايدن. تاِ عاَض نلا  تاا       زّس نِ اؾااى

ّااي  تاقس، اؾااىه  0.5833ٍ هدعاى قکؿت ندددت ظًس   نِ تطاتط  2تَجِ تِ جسٍل 

ظًاس   زچااض تحاطاى    اشضتايجاى غطت ، نطزؾااى ٍ ؾدؿااى ٍ تلَچؿااى اظ ًظط ندددت 

ضؾس تا تَجِ تِ ًاايج تسؾات اهاسُ، اؾاااى ؾدؿاااى ٍ تلَچؿاااى      ّؿاٌس نِ تِ ًظط ه 

 صاضاى تِ تيددطات ػوسُ تاقس نِ لعٍم تَجِ ؾداؾتزچاض تحطاى حاز ندددت ظًس   ه 

 قَز.  زض ايي اؾااى احؿاؼ ه 

ِ  ّاي ياعز، هاظًاسضاى، ّطهع ااى ٍ انادْاى زض    زض حدغِ ؾالهت، اؾااى ّااي  ضتثا

ّاي ذَظؾااى، نطزؾااى، تْاطاى ٍ ؾدؿاااى ٍ تلَچؿاااى زض    اتاساي  قطاض زاضًس ٍ اؾااى

ّاي پايدي قطاض زاضًس نِ ؾِ اؾااى اذط زض هطحلاِ تحاطاى ّؿااٌس. ًکااِ تااّودات      ضتثِ

حضَض اؾااى تْطاى زض ايي ضتثِ اؾت؛  طچِ اظ هداعاى اهداس تاِ ظًاس   ضتثاِ تطتاط زض       

ياافاگ  ًااّوگَى   اؾت، اها تا تَجِ تِ جوؼدت تاالي اى، ًَػ  تَؾؼِ اذاداض ايي اؾااى

ِ  زض ؾاذااض ايي اؾااى تِ چكن ه  -ذَضز نِ تاػث قسُ هدعاى هَؾؿات زضهااً  ٍ تدوا

ضؾاس  قس اى زض ايي اؾااى تا تَجِ تِ جوؼدت هقازيط پايدٌ  ضا تِ ذَز تثدٌس. تِ ًظط ه 

ّاا  اؾااى تْاطاى اظ هْااجطيي ؾاايط اؾاااى    تا تَجِ تِ ايٌکِ جوؼدت نلدطي اظ جوؼدت 

تكکدل قسُ اؾت، تِ هٌظَض نٌاطل ؾالهت ٍ ؾايط هقَالت اجاواػ ، تايؿاا  اقاساهات   

ضؾاً  تا تَجِ تِ جوؼدات اياي اؾاااى تاِ هٌظاَض      الظم جْت نٌاطل جوؼدت ٍ ذسهت

 تْثَز ندددت ؾالهت اتراش  طزز. 

ّاي تطتاط قاطاض   هاظًسضاى زض ضتثِّاي ظًجاى، يعز ٍ زض ظهدٌِ ندددت اهَظـ اؾااى

ّاي ذَظؾااى، اشضتايجاى غطت ، ّطهع اى ٍ ؾدؿااى ٍ تلَچؿاااى زض ضزُ  زاضًس ٍ اؾااى

قاَز  ضيعاى زض حدغِ اهَظق  پدكٌْاز ها   صاضاى ٍ تطًاهِتحطاى جاي زاضًس. تِ ؾداؾت

ؾااى هاًٌاس  ّاي هصنَض، ػالٍُ تط ؾداؾاگصاضي تطاي تْثَز ًطخ تاؾَازي زض اتطاي اؾااى

ؾدؿااى ٍ تلَچؿااى، تا تهحدح الگَّاي ظًس  ، ًطخ هكاضنت جوؼدت فؼاال ظًااى ضا   
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-افعايف زٌّس؛ تؼالٍُ تا  ؿدل ًدطٍ ٍ تطتدت ًدطٍّاي تَه  تطاي تاسضيؽ ًاطخ زاًاف   

 ّا ناّف زٌّس.اهَظ تِ هؼلن ضا زض ايي اؾااى

تَيطاحوس، هاظًاسضاى  َيِ ٍ گدلّاي تْطاى ٍ  دالى، نْزض هَضز ندددت هحدظ اؾااى

ٍ قن نِ اظ تطندة ؾغح تاالي هكاضنت زض اًاراتات، تؼساز هجالت ٍ هداعاى تاضًاس     

ّا زض هطحلِ تحطاى تِ ؾاط  ّاي تاال قطاض زاضًس، ؾايط اؾااىهٌاؾة تطذَضزاضًس ٍ زض ضتثِ

ّاي نطزؾااى، اشضتايجاى غطت  ٍ قطق ، ذَظؾااى ٍ اضزتدال زض  تطًس. ٍضؼدت اؾااىه 

 تاقس.   ي ظهدٌِ حاز ه اي

ّواى عَض نِ هكاّسُ  طزيس اؾاااى ؾدؿاااى ٍ تلَچؿاااى ػاالٍُ تاط تحاطاى زض       

قاذم ندددت ظًس   تِ نَضت نل  زض ّط ؾِ ظياط قااذم اى ًداع زچااض تحاطاى      

اؾت. اؾااى نطزؾااى زض زٍ ظيط قاذم هحدظ پدطاهَى ٍ ؾالهت زچاض تحاطاى اؾات،   

غِ تحطاى فانلِ چٌساً  ًساضز ٍ اؾااى اشضتايجااى غطتا    الثاِ زض ظهدٌِ اهَظـ ًدع تا ًق

 ًدع زض ظهدٌِ اهَظـ ٍ هحدظ پدطاهَى زض هٌغقِ تحطاى قطاض زاضز. 

هؼداض ندددت ظًس   يک هدَْم قاعغ ًدؿت، اها تاا اؾاادازُ اظ ضٍـ تحلدال نلا      

  ّا ضا قاًًَوٌس ًواَز. زض تحلدال نلا    زّ  زلرَاُ تِ اجعاي قاذم تَاى ٍظى فاظي ه 

تااتغ هؼکَؾا     اًس. ٍظى  ّا تط اؾاؼ ًَؾاى ػالئن تَؾؼِ پايدي، تٌا قسُ فاظي، ٍظى

هحطٍهدت زاضًس. ايي ًکاِ تِ ٍضَ  تط اياي   ّاي  اؾت نِ ًؿثت تِ قاذم اظ اؾااى

ّا تِ ٍظى تاالتط زض قااذم هطتَعاِ   تط ًوطُ اؾااى حقدقت اؾاَاض اؾت نِ ًؿثت پايدي

 طزز. تطاي هلال، زض قاذم ندددت ظًاس  ، ٍظى تااالتط تاِ ًؿاثت جوؼدات       ٌجط ه ه

فؼال ظًاى تِ هطزاى ٍ ٍظى نوااط تاِ ًاطخ تاؾاَازي ًؿاثت زازُ قاسُ اؾات. تٌااتطايي         

هحطٍهدت تاال زض ًطخ تاؾَازي اظ اّودت نواطي ًؿثت تِ جوؼدت فؼال ظًاى تِ هطزاى 

ظًس   تطذَضزاض اؾت. تحلدل نلا  فااظي ،    ّا ٍ تا تَجِ تِ قاذم ندددتتطاي اؾااى
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، ٍظى يکؿاً  ّواًٌس زضنس ٍاضياًؽ هحاؾثِ قسُ ًؿاثت  1ّواًٌس تحلدل اجعاي انل 

 نٌس. تِ هحَض اٍل تٌاظط ه 

%( زض هحاؾثِ ندددت 40تحلدل نل  فاظي ٍظى تدكاطي تِ ندددت ؾالهت  تدف اظ 

 25ٍ تقطتاا   35تِ تطتدة تاا   زّس؛ پؽ اظ اى ندددت اهَظـ ٍ هحدظ پدطاهَىظًس   ه 

 ّاي تؼسي اّودت قطاض زاضز.زضنس زض زضجِ

 

 َاَمبستگي بيه شاخص -4-2

ّاا زض  ّاي تا ضتثِ پايدي، ًگاُ تِ تيددطات ضتثِيک ضاُ تطاي تكردم ضفاُ زض اؾااى

ّاي ندددت ظًس  ، زضاهاس ؾاطاًِ ٍ قااذم تَؾاؼِ اًؿااً       ّا زض قاذمايي اؾااى

طاًِ اثطات هاداٍت  زض زٍ زؾاِ انل  زاضز: ثطٍت نوااط ّواطاُ ضفااُ    تاقس. زضاهس ؾ ه 

تٌسي تْااط ياا   تَاًس ضتثِػازالًِ تدكاط يا ثطٍت تدكاط تا ضفاُ نواط. تٌاتطايي يک اؾااى ه 

( ًوايااًگط ضاطية   4تستطي تط اؾااؼ قااذم زضاهاس ؾاطاًِ تسؾات اٍضز. جاسٍل        

 30ؾاطاًِ   ندددت ظًس   ٍ زضاهاس  ّاي تَؾؼِ اًؿاً ،ّوثؿاگ  پدطؾَى تطاي قاذم

زّس. زض ايٌجا، قاذم ندددات  اؾااى نكَض ٍ اػساز زاذل پطاًاع هؼٌازاضي ضا ًوايف ه 

ّا اظ ًاايج تحقداق، قااذم تَؾاؼِ اًؿااً  اظ ًااايج تحقداق ناازق  ٍ        ظًس   اؾااى

 ناازق  ٍ   ّااي ؾاالٌاهِ اهااضي اؾاادازُ قاسُ اؾات      ّوکاضاى ٍ زضاهس ؾاطاًِ اظ زازُ 

ّاي  اظ قثدل ذَظؾااى، تَقْط، (. ضتثِ تاالتط زض زضاهس ؾطاًِ تطاي اؾااى1389اضاى، ّوک

ّاا تاِ ناَضت    لَيِ ٍ تَيطاحوس، ايالم  َياي اى اؾت نِ تِ عَض نل  ايي اؾاااى گدنْ

ؾطاًِ اظ ؾغح تَؾؼِ ذَز ثطٍتوٌستط ّؿاٌس. الثاِ تا تَجِ تِ اؾاارطا  ًدات ٍ  ااظ اظ    

تَلداس ًاذاالم    ْط، تَجِ تِ ايي هَضَع نِ ايي ػسز، نطفاًّاي ذَظؾااى ٍ تَقاؾااى

                                                 
1. principal component analysis 
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قاَز هادااٍت اؾات، حاائع     ؾطاًِ اؾت ٍ تا زضاهسي نِ زض زاذل ايي اؾااى ّعيٌِ ها  

ّااي نكاَض ضاتغاِ     طزز زض اؾاااى تاقس. ّواى عَض نِ اظ جسٍل هكاّسُ ه اّودت ه 

س ؾطاًِ ٍجاَز ًاساضز   ّاي تَؾؼِ اًؿاً  ٍ ندددت ظًس   تا زضاههؼٌازاضي تدي قاذم

نِ ايي هَضَع ّن تط اؾاؼ هثحث تداى قسُ زض تاال ٍ ّن ػسم ّوراَاً  تادي زضاهاس    

الوللا  تاطاي   ضؾس تط ذاالف ًااايج تادي    دطز. تِ ًظط ه ّا ًكات ه ّا ٍ قاتلدتاؾااى

 دلدَضي نِ حان  اظ ضاتغِ هؼٌازاض تدي نكَضّا ٍ اياي  نكَضّا هلال تط اؾاؼ ًاايج هک

 ,McGillivray  تاقس، زض ايٌجا ضاتغِ ضؼدد ٍ غدطهؼٌازاضي ٍجاَز زاضز ا ه ّقاذم

ّاي تَؾؼِ اًؿاً  ٍ ندددات   طزز نِ تدي قاذم. اها اظ عطف زيگط هكاّسُ ه (1991

تَؾؼِ اًؿااً  تدااى    ظًس   ضاتغِ هؼٌازاضي ٍجَز زاضز نِ  َياي اى اؾت نِ قاذم

تط قاذم ندددات ظًاس     زلدل پَقف ٍؾدغقسُ تَؾظ ؾي قاتلدت تاالي  زاضز اها تِ 

تَاى اظ ايي قاذم نِ تِ ًَػ  ندددت اجاواػ  ٍ هحدظ پدطاهَى ظًس   ضا تكاطيح  ه 

 نٌس، اؾادازُ ًوَز.ه 
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  قاذم تَؾؼِ اًؿاً  ندددت ظًس   زضاهس ؾطاًِ
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ّاي  ًَا َى هاَضز  تَاًس تطاي ترهدم ناضا ٍ تْاط هٌاتغ تطاي ترفايي ًاايج ه 

اشضتايجااى غطتا  تاياس    ّاي ؾدؿااى ٍ تلَچؿااى، نطزؾاااى ٍ  اؾادازُ قطاض  دطز. اؾااى

ّا ضا تِ هٌظَض تْثَز ؾاالهت، اهاَظـ ٍ    صاضي زض ؾطهايِ اًؿاً  ٍ ظيطؾاذتؾطهايِ

نٌس نِ تَؾؼِ ّواى اظازي اظ قثدل تٌَع هَؾؿات ضفاُ هازي افعايف زٌّس. ؾي تداى ه 

الولل ( تا تَؾاؼِ اظ عطياق   ّاي غدطزٍلا ، ضؾاًِ ٍ اضتثاعات هحل  ٍ تدي هاًٌس ؾاظهاى

ّاا  تَاًس زض ايٌاسُ تَؾاؼِ اياي اؾاااى    قَز. ايي ػَاهل ه ّاي فطزي ضا قاهل ه ظازيا

 هَضز اؾادازُ قطاض  دطز.

 

 گذاريبىذي ي سياستجمع -5

قَز ٍ اياي  ضٍـ هحاؾثِ ضفاُ يؼٌ  تحلدل ًْاي  فاظي، اتؼاز  ًَا َى ضفاُ ضا قاهل ه 

اٍضز. تاطػکؽ قااذم    ّا ضا تسؾات قاتلدت ضا زاضز نِ تط اؾاؼ ًظط ؾي ايي قاذم

ّا ضا تا يکسيگط تطنداة  تَؾؼِ اًؿاً ، ايي قاذم هٌاتغ هَجَز ٍ ػولکطزّا ٍ قاتلدت

ّااي ؾدؿاااى ٍ تلَچؿاااى،    زّس نِ اؾاااى نٌس. ًاايج تطاي ندددت ظًس   ًكاى ه ًو 

ّاا ّؿااٌس. زض   نطزؾااى ٍ اشضتايجاى غطت  زچاض نوثَزّاي اؾاؾ  زض تؿداضي اظ ظهدٌِ

ّااي اؾاااًساضز ٍ   هٌدي ػولکطز پَل  تا قااذم تَؾاؼِ اًؿااً  ٍ قااذم    ايٌجا ّو

، ندددات  ندددت ظًس   هقايؿِ قسًس. زض حال  نِ اغلة اجعا تا زضاهس ٍاتؿاگ  زاضًاس 

تاقاٌس. اضتثااط   ّا اظ ايي قاذم پَل  هجعا ها  ظًس   ٍ قاذم تَؾؼِ اًؿاً  اؾااى

-يع هدَْه  ضا زض ػول اثثاات ها   ضؼدد تدي ندددت ظًس   ٍ تَلدسًاذالم ؾطاًِ توا

ّا توايع تدي نوثَز هٌاتغ ٍ ػولکطز ضؼدد ّا ٍ ظيطقاذمنٌس. تحلدل اضاف  قاذم

 زّس.  ّا ضا تِ ذَت  ًوايف ه زض تطذ  اؾااى

ًظطاى ٍ اؾاادازُ اظ  زّ  تط اؾاؼ ًظطيات ناحةزض ضٍـ تحلدل نل  فاظي ٍظى

اذم تَؾؼِ اًؿاً  هحسٍزنٌٌسُ تاِ  تحقدقات پدكدي قکل  طفاِ اؾت، زض حال  نِ ق

ّااي تسؾات   تٌسي ايي قااذم ٍ قااذم  تَاى زض ضتثِايس؛ ايي هَضَع ضا ه ًظط ه 
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اهسُ اظ تحقدق تِ ذَت  هكاّسُ ًوَز. اها تِ زلدل تٌَع تدكاط، قاذم ندددات ظًاس     

-زّس. ايي اعالػاات ها    ؿاطُ تدكاطي ضا ًؿثت تِ قاذم تَؾؼِ اًؿاً  پَقف ه 

 صاضي تْاط اجاواػ  ٍ اقاهاازي تاِ هٌظاَض هقاتلاِ تاا تَؾاؼِ       هٌظَض ؾداؾت تَاًس تِ

تَاًس تط اؾاؼ ًظاط ؾاي، اضظياات  قااذم     ؾاذااضي پايدي اؾادازُ قَز. ايي هَاضز ه 

ّااي  ندددت ظًس   ٍ ضفاُ اًؿاً  ضا هدؿط نٌس ٍ قالة قاداف  تاطاي ؾاٌجف ؾداؾات    

ؾي، تَؾؼِ ٌّگاه  ضخ ذَاّس زاز نِ  تَؾؼِ ٍ فطايٌسّاي اى ايجاز نٌس. تط اؾاؼ ًظط

افطاز، تَاًاي  زؾادات  تِ هَاضز اضظقوٌس ظًس   ذَز ضا زاقاِ تاقٌس. حکوطاً  ذاَب،  

 ,Senتاقاس  ّا نلدس انل  تَؾؼِ تِ ًظط ؾي ها  ؾاالضي ٍ احاطام تِ حقَق اًؿاىهطزم

1999  .) 
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