بررسی نقش اجتماعی پلیس فتا در احساس امنیت خانواده ها در فضای سایبر
(مطالعه موردی :خانواده های ساکن در شهر مشهد مقدس)
علیرضا باباغیبی ازغندی  ،حبیب ا ...ساالرزهی

چکیده
است ايدبد احسبس اهٌيت ثشای خبًَادُّب دس فضبی سبيجش دس ثشاثش تْذيذاتی كِ
.
مقذمٍ ي َذف :احسبس اهٌيت يكى اص اثؼبد اسبسى هفَْم اهٌيت دس هؼٌبى كلى آى
اص خبًت كٌطگشاى هختلف ،اثؼبد هختلف اهٌيت خبًی ،خوؼی ،هبلی ٍ فكشی آًْب سا تحت تبثيش لشاس هی

دّذ ،يكی اص هْوتشيي دغذغِ ّبی پليس فضبی تجبدل

اعالػبت(فتب) دس خبهؼِ اهشٍص هب است  .ثِ ًظش هی سسذ ػولكشد اختوبػی ايي ًْبد تخصصی اًتظبهى ثِ اضكبل گًَبگَى هی تَاًذ دس فشايٌذ تَليذ ٍ استوشاس احسبس
اهٌيت خبًَادُّب دس فضبی سبيجشی هَثش ثبضذّ .ذف تحميك ،ثشسسى استجبط ثيي ًمص اختوبػی پليس فتب ثش احسبس اهٌيت خبًَادُّب دس ضْش هطْذ است.
ريش کار :سٍش تحميك پيوبيطی ٍ اص ًَع ّوجستگی است .اثضاس اصلی خوغآٍسی اعالػبت دس ايي پژٍّص پشسطٌبهِ هیثبضذ .خبهؼِ آهبسى تحميك ،كليِ خبًَادُّبی
سبكي ضْش هطْذ هیثبضٌذ كِ دس اًتخبة ًوًَِ اص سٍش ًوًَِ گيشی خَضِ ای ٍ ًوًَِ گيشی تصبدفی استفبدُ ضذُ است ٍ تؼذاد  1000سشپشست خبًَادُ ثِ صَست
ًوًَِ اًتخبة ضذُ اًذ .تدضيِ ٍ تحليل دادُّب ثب استفبدُ اص آصهَىّبی آهبسی هَسد ًظش ٍ دس لبلت ًشم افضاسّبی Amos ٍ Spssاًدبم ضذُ است.
يافتٍَا :يبفتِّبی پژٍّص ًطبى هیدٌّذ كِ ًمص ّبی اختوبػی پليس فتب ،استجبط گستشدُای ثب احسبس اهٌيت خبًَادُّب دس فضبی سبيجش د اسد .هْوتشيي يبفتِ تحميك،
ٍخَد ساثغِ هؼٌبداس ٍ هثجت ثيي ًمص اختوبػی پليس فتب ثب احسبس اهٌيت خبًَادُ ّبی سبكي ايي ضْش دس فضبی سبيجش است .دس ساثغِ ثب هؼٌبداسی ّش يک اص اثؼبد؛
ثُؼذ پبسخگَيی هٌبست پليس فتب ثِ خبًَادُ ّب ثب ثُؼذ فكشی ،ثُؼذ ثشگضاسی كالس ّبی آهَص ضی تَسظ پليس فتب ثشای خبًَادُ ّب ثب ثُؼذّبی خوؼی ٍ هبلی ،ثُؼذ خلت
اػتوبد خبًَادُّب ثِ تَاًوٌذی ايي پليس ثب ثُؼذّبی خوؼی ٍ فكشی ،ثُؼذ اسائِ ساُّبی دستشسی سشيغ ثِ پليس فتب ثشای خبًَادُّب ثب ثؼذّبی خبًی ٍ خوؼی ،ثُؼذ اًؼكبس
هَفميتّبی ايي پليس ثشای خبًَادُّب ثب ثُؼذّبی خوؼی ٍ فكشی ،ثُؼذ اسائِ ساّكبسّبی كبسثشدی كٌتشل افشاد دس فضبی سبيجش ثشای خبًَادُّب ثب ثُؼذّبی هبلی ٍ فكشی ٍ
ثُؼذ اسائِ اخغبسّبی پيطگيشاًِ دس فضبی سبيجش ثشای خبًَادُ ّب ثب توبهی اثؼبد احسبس اهٌيت هؼٌبداس است  .ثب ًتبيح ثذست آهذُ اص اثؼبد هتغيش ّبی ركش ضذُ هیتَاى
گفت كِ ثيطتشيي همذاس تبثيشگزاسی دس هَلفِ خلت اػتوبد خبًَادُّب ثِ تَاًوٌذی پليس فتب ثب ثُؼذ خوؼی احسبس اهٌيت خبًَادُّب ( )r = 0/ 182است ٍ كوتشيي همذاس
تبثيشگزاسی ًيض هَلفِ پبسخگَيی دس ًمص اختوبػی پليس ثب ثؼذ خبًی احسبس اهٌيت خبًَادُّب ( )r = 0/ 013است.
تحث ي وتيجٍ گيزیً :تبيح تدضيِ ٍ تحليل دادُ ّب ًطبى هی دّذ كِ اص يبفتِ ّبی ايي پژٍّص هیتَاى خْت آگبُ سبصی هذيشاى ًبخب ٍ ًيض ضفبف سبصی ٍ تمَيت ًمص
اختوبػی پليس فتب دس ثشًبهِّبی تَليذ احسبس اهٌيت خبًَادُّب دس فضبی سبيجش استفبدُ ًوَد.
کلید ياصٌ َا :احسبس اهٌيت خبًَادُ ،اسصيبثی ،پليس فتب ،فضبی سبيجشً ،مص اختوبػی

مقدمه
ٔغبِق ٝزض تبضید رٛأـ ثططی حىبیت اظ آٖ زاضز و ٝثبٚرٛز پیططفت ٞبیی و ٝزض سیط تبضیری ا٘سبٖ غٛضت ٌطفت ٝ٘ ،ٝتٟٙب اظ إٞیت ثسیبضی اظ ٘یبظٞبی
ا ٚوبست٘ ٝطس ٜاست؛ ثّىٞ ٝط ضٚظ اثقبز د زیسی اظ ایٗ ٘یبظٞبی ٔستٕط زض حبَ ؽٟٛض ٞستٙس  .یىی اظ ایٗ ٘یبظٞب ،أٙیت است  .أٙیت اظ رّٕ٘ ٝیبظٞبی
فغطی ا٘سبٖ است و ٝثب شات ا ٚآٔیرتٌ ٝطزیسٔ ٚ ٜی تٛاٖ ٔسفی ضس و ٝلسٔت ضٙبذت ایٗ ٔف ،ْٟٛفٕطی ث ٝسبثم ٝفّٓ ثطط زاضز  .أٙیت و ٝزض ٌصضتٝ
فبُٔ اغّی ضىٌُیطی رٛأـ  ٚيضٞ ٜٚبی ٔرتّف ارتٕبفی ثٛز ،ٜأطٚظ٘ ٜیع ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ  ٚحیبتی تطیٗ ٘یبظٞبیِ رٛأـ ٔغطح است  .تب آ٘زب
و ٝتحمك آٖ زض ٞط ربٔق ٝای؛ ٘ٛیس پٛیبیی ،ضضس  ٚتٛسق ٝثٛز ٚ ٜحجبت  ٚپبیساضی سبذتبضٞبی ٔرتّف ارتٕبفی ضا ٔٛرت ٔی ٌطزز .ث ٝزِیُ ٘یبظ ٔستٕط ثٝ
أٙیت  ٚزض پبسد ث ٝایٗ ٘یبظ اسبسی ٕٞ ٚیطٍی ،اظ حسٚز  150سبَ پیص  ٚثب اثتىبض ٔطزٔبٖ ضج ٝرعیط ٜثطیتب٘یب ،سبظٔب٘ی ث٘ ٝبْ پّیس ثطای تبٔیٗ أٙیت
زاذّی وطٛضٞب ثٛرٛز آٔس  .ایٗ سبظٔبٖ و ٝاو ٖٛٙزض تٕبٔی وطٛضٞبی ز٘یب تبسیس ٌطزیس ٜاست ،اغّی تطیٗ ٔتِٛی ایزبز  ٚحفؼ أٙیت تٕبٔی الصاض ٚ
ٌطٜٞٚبی ربٔق ٝاست  .زض ایطاٖ ٘یع پّیس (٘یطٚی ا٘تؾبٔی رٕٟٛضی اسالٔی )  ،فٕس ٜتطیٗ ٔتِٛی حٛظ ٜأٙیت زاذّی زض وطٛض است وٕٛٞ ٝاض ٜتالش ٞبی
ثسیبضی ضا ثطای تبٔیٗ أٙیت ٌطٜٞٚبی ٔرتّف ارتٕبفی ،زض اثقبز ٔرتّف ،ثٝوبض ثست ٝاست(تٛسّی.)142 :1386،
اظ حسٚز ز ٚز ٝٞپیص و ٝپیططفت ضٚظافع ٖٚاثعاضٞب  ٚفٙبٚضیٞبی ٔٛضز استفبز ٜثطط زض حٛظ ٜفٙبٚضی اعالفبت  ٚاضتجبعبت ،تغییطاتی اسبسی زض ظ٘سٌی
آٖاظ٘یرّٕ ٝحٛظٜٞبیی
افطاز ربٔق ٝایزبز ٕ٘ٛز ٔ ٚفبٞیٓ ثسیبضی زض سغح رٛأـ زچبض تغییطات  ٚتحٛالت اسبسی  ٚثٙیبزیٗ ضس٘س؛ أٙیت ٔ ٚفبٞیٓ ٔطتجظ ثب ظ
 .وبضضٙبس اضضس ٔسیطیت ،پّیس ذطاسبٖ ضضٛی ، Email: arbabagheibi@yahoo.com،تّفٗ تٕبس09153259881 :
 .زا٘طیبض ،زا٘طىسٔ ٜسیطیت زا٘طٍب ٜسیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ

ثٛز٘س و ٝتحت تبحیط ایٗ تحٛالت ،ظٚایبی رسیسی اظ آٟ٘ب فیبٖ ٌطزیس  ٚتػٛضات ضایذ ٔٛرٛز زض ٔٛضز اثقبز ،چٍٍ٘ٛی  ٚاثعاضٞبی ثطلطاضی آ ٖ زسترٛش
ای وٖ ٝلص ٌستطز ٚ ٜتبحیطٌصاض آٖ
ضس٘س تِٛس فضبی سبیجطی(یب ز٘یبی ٔزبظی) ث ٝفٛٙاٖ ضبذع تطیٗ ٕ٘بز ایٗ تغییطات فٙبٚض ٔحٛض  ٚپسیسٜ
تغییطاتی اسبسی .
زض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜثطط ٞط ضٚظ اثقبز رسیسی ضا ایزبز ٔیوٙس ،سجت ضس تغییط  ٚتح َٛزض ظٔی ٝٙأٙیت(٘بضی اظ ایزبز فضبی ٔزبظی) ٞط ضٚظ ثیطتط اظ ٌصضتٝ
ٌطزز زض ایٗ ٔیبٖ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی رٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ثب زضن ذغطاتی ؤٕٝىٗ است اظ رب٘ت ایٗ ز٘یبی رسیس اثقبز ٔرتّف
ثطای ٔطزْ  ٚپّیس ّٕٔٛس .
أٙیت ظ٘سٌی ٔطزْ ضا ٔٛضز تٟسیس لطاض زٞس ،اظ سبَ ٚ 1389احسی ترػػی تحت فٛٙاٖ پّیس فضبی تجبزَ اعالفبت و ٝث ٝعٛض اذتػبض پّیس فتب ٘بٔیسٜ
ٔیضٛز ضا تبسیس ٕ٘ٛز تب ثب استفبز ٜاظ ٘یطٞٚبی ٔترػع  ٚاثعاضٞبی فّٕی ،ذٛز ضا ثطایتبٔیٗ  ٚحفؼ أٙیت فضبی سبیجط آٔبزٕ٘ ٜبیس .ثٝفجبضتی ٘مص شاتی
ٞبی ٔرتّف ربٔق ٝزض وٙبض ٌستطش ضٚظافع ٖٚاثقبز رطایٓ  ٚترّفبت ٔرتُ وٙٙس ٜأٙیت
پّیس ثطای ثطلطاضی أٙیت ٔٙبست  ٚایزبز احسبس أٙیت ثطای ٌطٜٚ
ٌطزیس ایٗ ٚاحس ترػػی پّیس زض عی ٔستی و ٝاظ تبسیس آٖ ٔیٌصضز تالش ٕ٘ٛز ٜاست ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ضٚیىطزٞبی
.
فضبی سبیجطی ،سجت تِٛس پّیس فتب
ربٔقٔ ٝحٛضی ٔ ٚطبضوتٞبی ٔطزٔی و ٝزض سبَ ٞبی اذیط ٔ ٟٓتطیٗ ضاٞجطزٞبی پّیس ثٛزٜا٘س ،ضٕٗ اضائ ٝذسٔبت ٔٛضز ٘یبظ ٔطزْ زض ظٔیٞٝٙبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
ا٘تؾبٔی  ٚأٙیتی زض ایٗ فضبی ٌستطز ،ٜأٙیت  ٚثبالتط اظ آٖ احسبس أٙیت ضا ثطای ٍٕٞبٖ  ٚثرػٛظ ٌطٜٞٚبی ٔطرـ  ٟٓٔ ٚارتٕبفی زض ز٘یبی سبیجطی
ایزبز وٙس٘ .تبیذ یه ٘ؾطسٙزی زض ضٟط ٔطٟس(٘ ) 1390طبٖ زاز ٜو ٝیىی اظ ٕٟٔتطیٗ فٛأُ( 58/9زضغس) تطس  ٚاحسبس ٘ب أٙی افطاز سطپطست ذب٘ٛاض
استثیبت()1390تحمیك زیٍطی
ثطای استفبز ٜاظ فضبی سبیجطی تٛسظ ذٛز یب فطظ٘سا٘طبٖ ،فسْ اعٕیٙبٖ ث ٝضسیسٌی ثٔٝطىالتطبٖ زض ایٗ فضب تٛسظ پّیس .
ٞبی افطاز زض فضبی سبیجطی ٔیزا٘ٙسٛ٘ .ضٚظی() 1390
٘یع زض ٔطٟس ٘طبٖ زاز و 68/5ٝزضغس پبسرٍٛیبٖ ،پّیس ضا ٔسئ َٛاغّی ثطلطاضی أٙیت ثطای فقبِیت
ضسب٘یفطاتط اظ ل ٜٛلٟطی ٚ )ٝتبٔیٗ أٙیت ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ ذسٔت پّیس ثٔ ٝطزْ ،زض وٙبض
یس ضٚیىطز ربٔقٔ ٝحٛضا٘ ٝثط اغُ ثٛزٖ ذسٔت (
ٔقتمس است و ٝتبن
ضٚظٜاْ ٜةعٛض
ضطایظ ذبظ فضبی ٔزبظی وٍٕٞ ٝبٖ ثط اِٛٚیت زاضتٗ پیطٍیطی ثط ثطذٛضزٞبی لٟطی زض آٖ تٛافك زاض٘س ثبفج ٌطزیس ٜیىی اظ ضاٞجطزٞبیی وٝ
رسی تٛسظ پّیس فتب تقمیت ٔیٌطزز ،تٛرٚ ٝیژ ٜث ٝثٟطٌٜیطی اظ ٘مص ارتٕبفی پّیس اظ عطیك ٌستطش فقبِیتٞبی تقبّٔی ارتٕبفی ثطای تبٔیٗ أٙیت ایٗ
اعٕی ٌطٜٞٚبی ٔرتّف فقبَ زض
ثبضس ث ٝفجبضتی پّیس ثب پطزاذتٗ ث٘ ٝمص ارتٕبفی ذٛز تالش زاضز ثب رّت افتٕبز ٘ ٚبٖ
فضب  ٚرٌّٛیطی اظ ٚلٛؿ رطْ زض آٖ .
ثپطزاظز یىی اظ ٌطٜٞٚبی ٔطرـ ارتٕبفی و ٝث ٝزِیُ ٘مص
.
ایٗ فضب ،ث ٝاحطٌصاضی ٞط چ ٝثیطتط ثط ِٔٛفٞٝبی تبٔیٗوٙٙس ٜأٙیت آ٘بٖ اظ عطیك تقبّٔی ز ٚسٛیٝ
ٔ ٚ ٟٓاحطٌصاضش زض حجبت ربٔق ٝسبیجطی ،پّیس فتب تالش ثسیبضی ثطای تبٔیٗ  ٚحفؼ أٙیت ٚیع ٖایزبز احسبس أٙیت ثطای آٖ زض ایٗ ز٘یبی رسیس زاضزٟ٘ ،بز
ذب٘ٛاز ٜاست.
ذب٘ٛاز ٜاِٚیٗ ٚاحس عجیقی ٕٟٔ ٚتطیٗ ٌط ٜٚتطىیُ زٙٞس ٜربٔق ٝاست و ٝث ٝعٛض تسضیزی  ٚثٛٔ ٝاظات تح َٛارتٕبفی  ٚتىبُٔ ا٘سبٖ ا٘زبْ يضفتٚ ٝ
ازأ ٝزاضز  .ذب٘ٛاز ٜزض سبذتبض رٛأـ زاضای چٙبٖ إٞیتی است و ٝثسیبضی ٔقتمس٘س ٞیچ ربٔق ٝای ٕ٘ی تٛا٘س ازفبی سالٔت وٙس اٌط اظ ذب٘ٛازٞ ٜبیی سبِٓ
ثطذٛضزاض ٘جبضس ٞ ٚیچ ربٔق ٝای ٕ٘ی تٛا٘س ازفبی أٙیت وٙس ،اٌط ذب٘ٛاز ٜزض آٖ ربٔق ٝاحسبس أٙیت ٘ىٙس (سبضٚذب٘ی .)38 : ۳۷0 ،ث ٝفجبضتی پبیٝ
اغّی  ٚستٍٟ٘ ٖٛساض٘سٞ ٜط ربٔق ٝای ٟ٘بز ذب٘ٛاز ٜاست (تبرجرص .)246 : ۳84 ،زض چٙیٗ ضطایغی عجیقی است و ٝثٞ ٝط ٔیعاٖ و٘ ٝیبظٞبی اسبسی
ذب٘ٛاز ٜزض حٛظٞ ٜبی ٔرتّف فضبی سبیجط ث ٝزضستی  ٚثٔ ٝیعاٖ ٔٛضز ٘یبظ ثطآٚضز ٜضٛز ،ثٕٞ ٝبٖ ٔیعاٖ پٛیبیی ذب٘ٛاز ٚ ٜزض ٘تیز ٝربٔق ٝثیطتط رٌّ ٜٛط
ذٛاٞس ضس.

اهمیت و ضرورت تحقیق
أطٚظ ٜثب ٌستطش فقبِیت ٞبی ٌطٞ ٜٚبی ٔرتّف ارتٕبفی زض فضبی ٔزبظی ٘ ٚیبظ ضٚظافعٍٕٞ ٖٚبٖ ث ٝاستفبز ٜاظ ذسٔبت ٔٛرٛز زض ایٗ فضب ،تٟسیسات
ٔٛرٛز زض آٖ سجت سبظ ثرص ٕٟٔی اظ آسیت ٞبی پیسا  ٚپٟٙب٘ی ٌطزیس ٜاست و ٝذب٘ٛازٞ ٜب ضا ٔٛضز ٞز ْٛلطاض زاز ٜا٘س (ضٚض .)197 :1370،ٝذب٘ٛاز٘ ٜیع
ث ٝزِیُ آ٘ىٔ ٝب٘ٙس ٞط پسیس ٜا٘سب٘ی زیٍط ضٚییٗ تٗ ٘یست؛ ٕٛٞاض ٜزض آستب٘ ٝتٟسیسات  ٚآسیت ٞبی ٔرتّف فطاٚا٘ی لطاض زاضز ؤ ٝی تٛا٘ٙس أٙیت ٚ
احسبس أٙیت ضا اظ آٖ سّت ٕ٘بیٙس ٔ .تبسفب٘ ٝثبیس پصیطفت أطٚظ ٜافعایص ٘ب أٙی ،ضفتبضٞبی غیطٔسئٛال٘ ٚ ٝوٙص ٞبی ضس ارتٕبفی زض فضبی سبیجطی،
ایٗ ز٘یبی رسیس ضا اظ حبِت یه پسیس ٜوبٔالً ٔخجت ارتٕبفی ذبضد سبذت ٝاست  ٚتجقبت ایٗ أط ٔی

تٛا٘س ذب٘ٛازٞ ٜب ضا ث ٝفٛٙاٖ ضوٗ اسبسی سبظ٘سٜ

ربٔق ٚ ٝاستفبز ٜوٙٙسٔ ٜستٕط اظ ایٗ فضب زسترٛش تٟسیسات  ٚآسیتٞبی رسی ٕ٘بیس .ضٕبضی ظیازی اظ ا٘سیطٕٙساٖ  ٚربٔق ٝضٙبسبٖ احسبس ٘ب أٙی زض
تقبٔالت فضبی سبیجط ضا یىی اظ چبِص ٞبی فٕس ٚ ٜتبحیطٌصاض ثط ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜذب٘ٛازٞ ٜب زض فػط حبضط ٔی زا٘ٙس ٔ ٚقتمس٘س احسبس ٘ب أٙی زض ایٗ
فضبی ٘ٛیٗ ٔیتٛا٘س ِغٕبت ٌستطز ٜای ثط پیىط ٜظ٘سٌی أطٚظ ذب٘ٛازٜٞب ٘ ٚیع حطوتٞبی آغبظ ضس ٜث ٝسٕت ایزبز ربٔق ٝاعالفبتی ٚاضز ٕ٘بیس .ایٗ چٙیٗ

ضطایغی سجت ٌطت ٝثسست آٚضزٖ احسبس أٙیت زض فضبی ظ٘سٌی ز٘یبی سبیجطی آضٔبٖ ٚاالیی ثبضس وٌ ٝطٜٚ

ٞبی ٔ ٟٓارتٕبفی ربٔقٕٞ( ٝب٘ٙس

ذب٘ٛازٜٞب) ٕٛٞاض ٜزض ا٘تؾبض ٘یُ ث ٝآٖ ٞستٙس.
زض ایٗ ٔیبٖ ثطذی اظ ثعضٌبٖ حٛظ ٜفّ ْٛارتٕبفی ٔقتمس٘س ثرص فٕس ٜای اظ ایزبز احسبس أٙیت زض فضبی ٔزبظی تٟٙب ثب تقبُٔ ثیٗ ٌطٞ ٜٚبی
ٔطرـ ارتٕبؿ(ٕٞب٘ٙس ذب٘ٛازٜٞب) ٟ٘ ٚبزٞبی اغّی ٔسئ َٛتبٔیٗ أٙیت زض ربٔق ٝثسست ذٛاٞس آٔس (ضٚظ٘جطي .)138 : 1385،ثٝفجبضتی ثطای ثسست آٔسٖ
سغح ٔٙبسجی اظ احسبس أٙیت ثطای ذب٘ٛازٞ ٜب زض ایٗ فضبی ٘ٛپسیس ،ثبیس سغح ٔٙبسجی اظ تقبُٔ ثیٗ ذب٘ٛازٟ٘ ٚ ٜبزٞبیی ٔب٘ٙس پّیس فتب ثٛرٛز آیس؛ ظیطا
استفبز ٜاظ ؽطفیت ذب٘ٛازٞ ٜب سجت ٔی ضٛز آٟ٘ب ذٛز ضا ٞط چ ٝثیطتط زض لجبَ أٙیت ایٗ ربٔق ٝرسیس ٘یع (ٕٞب٘ٙس ز٘یبی فیعیىی ) ٔسئ َٛثسا٘ٙس  .زض ایٗ
تقبُٔ ثس ٖٚضه ٘مص ارتٕبفی پّیس فتب إٞیتی اسبسی زاضز  .ثٝفجبضتی یىی اظ ِٔٛفٞ ٝبیی و ٝربیٍب ٜفٕس ٜای زض ایزبز تقبزَ ٔٙبسجبت پّیس فتب ثب
ٔطزْ  ٚوٕه ث ٝتِٛیس احسبس أٙیت ثطای ذب٘ٛازٞ ٜب زض ایٗ فضب زاضز٘ ،مص ارتٕبفی پّیس فتب است  .زض تقطیف ایٗ ٘مص ثبیس ٌفت٘ :مص ارتٕبفی
پّیس ٘ٛفی ضفتبض ارتٕبفی ،حبغُ اظ تطویت تقسازی اظ ٔسَٞبی ضفتبضی است و ٝایٗ ٔسَٞب زض تقبُٔ ثب یىسیٍطا٘س  ٚثط عجك اٍِٞٛبی وّی ارتٕبفی ٚ
فطٍٙٞی پّیس ثط ٔحٛض یه وبضوطز ارتٕبفی ٌطز ٔ ٓٞی آیٙس .ثٝفجبضتی ایٗ ٘مص ٔزٕٛؿ ٔسَ ٞبی فطٍٙٞی زض ثطٌیط٘س  ٜعطظ تّمیٗ ٞب ،اضظش ٞب ٚ
ضفتبضٞبیی ٞستٙس و ٝربٔق ٝثطای پّیس تقطیف ٔیوٙس(وطیٕی.)167 :1387،
ایفبء زضست ٘مص ٞبی ارتٕبفی تٛسظ پّیس فتب ثرطی اظ ٕٟٔتطیٗ فّٕىطز ایٗ سبظٔبٖ زض ٔسیط حفؼ  ٚتمٛیت أٙیت پبیساض زض فضبی سبیجطی ضا
ضىُ ٔی زٙٞس٘ .مص ارتٕبفی ث ٝزالیُ ٌٖٛاٌ٘ٛی ٕٞب٘ٙس  :زٚض ثٛزٖ اظ ذطىی ٔطس٘ ْٛمص ٞبی ضایذ پّیس ،رصاة ثٛزٖ ثطای ٌطٞ ٜٚبی سٙی رٛا٘تط،
ثطاٍ٘یرتٗ حس ٔطبضوت ٔطزٔی ،وٓ ٞعی ٝٙثٛزٖ ،أىبٖ استٕطاض عٛال٘ی ٔست زض ایفبء آٖ ٚغیطٕٛٞ ،ٜاض ٜیىی اظ ٘مص

ٞبی ٔٛضز تٛر ٝفطٔب٘سٞبٖ ٚ

ضٚسبء پّیس ثطای تبٔیٗ أٙیت فضبی سایجطی است  .تزبضة ثسست آٔس ٜاظ فقبِیت ٞب  ٚفّٕىطز ارتٕبفی پّیس فتب ،ثیبٍ٘ط ایٗ است و ٝتمٛیت اثقبز
ٔرتّف ٘مص ارتٕبفی پّیس تٛا٘ستٔ ٝسئِٛیت پصیطی پّیس ضا افعایص زٞس  ٚپبسرٍ ٛثٛزٖ پّیس فتب ٘سجت ث ٝضٟط٘ٚساٖ ضا ثٕٞ ٝطا ٜآٚضز  .تحمیمبت
ٔقب٘ٚت ارتٕبفى فطٔب٘سٞی ا٘تؾب ٔی تٟطاٖ  ٚپژٞٚص ٞبی ثٙی اسسى  ٚحسیٙیبٖ ٘یع ٘طبٖ زاز ٜا٘س و ٝپّیس فتب ثس ٖٚتٛر ٝث٘ ٝمص ارتٕبفی ذٛز ٕ٘ى
تٛا٘س احسبس أٙیت ضا زض فضبی ٔزبظی  ٚزض ثیٗ ٌطٞ ٜٚبی ٔ ٟٓربٔق ٝثطلطاض سبظز  ٚتٟٙب زض تقبُٔ ٔ ٚطبضوت ثب ٌطٜٚ

ٞبی ارتٕبفى ٕٔٞ ٟٓب٘ٙس

ذب٘ٛازٜٞب است ؤ ٝی تٚا٘س احسبس أٙیت ضا زض ایٗ ربٔقٛ٘ ٝیٗ ثٛرٛز آٚضز (ضثب٘ی .)158 :1385،زض ع َٛظٔب٘ی و ٝاظ تبسیس پّیس فتب ٔی ٌصضز ٚ
فّیطغٓ لج َٛإٞیت ٘مص ارتٕبفی پّیس زض احسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب زض فضبی سبیجطی ،تبو ٖٛٙپژٞٚطی زض ظٔی ٝٙثطضسی اضتجبط ِٔٛفٞ ٝبی ٔرتّف
٘مص ارتٕبفی پّیس فتب ثب اثقبز ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛتٛٙؿ احسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب زض فضبی سبیجط زض وطٛض ا٘زبْ ٍ٘طفت ٝاست ِ .صا ایٗ پژٞٚص تالش زاضز تب
زض یه ٔغبِق ٝفّٕی ،ضٕٗ اضظیبثی ٔیعاٖ اضتجبط ثیٗ اثقبز ٔرتّف ٘مص ارتٕبفی پّیس فتب ثب اثقبز ٔرتّف احسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب زض فضبی سبیجطی،
ْضرع سبظز ثیٗ احسبس أٙیت ٔبِی ،رب٘ی ،رٕقی  ٚفىطی ذب٘ٛازٞ ٜب ثب وساْ ِٔٛف٘ ٝمص ارتٕبفی پّیس اضتجبط ٕٞ ٚجستٍی ٚرٛز زاضز  ٚتبحیط وساْ
ثقس ٘مص ارتٕبفی پّیس فتب ثط احسبس أٙیت ذب٘ٛازٜٞب زض فضبی سبیجطی چطٍٕیطتط است .

چارچوب نظری تحقیق
ٌیطی ثٟی ٝٙاظ ایٗ فطغتٞب
أٙیت زض حٛظ ٠ارتٕبفی زاضای ز ٚفٙػط اسبسی تٟسیس  ٚفطغت است  ٚثطلطاضی أٙیت ٔٛٙط ث ٝضٞبیی ٘سجی اظ تٟسیسٞب  ٚثٟطٜ
ٌیطز(آضاست ٝذ: ۳۸ ،ٛ
ٔیثبضس .احسبس أٙیت ٘یع ث ٝفٛٙاٖ ٔمِٝٛای ٔطتجظ ثب ٔف ْٟٛأٙیت ٕٞ ٚب٘ٙس ذٛز أٙیت ،زض چبضچٛة ٕٞیٗ ز ٚفٙػط اسبسی لطاض ٔی
 .)65ث ٝایٗ تطتیت ،احسبس أٙیت ضبُٔ زٚ ٚر ٝاست؛ زض ٚرٟی تحمك احسبس أٙیت زض ٌط ٚوست فطغتٞب  ٚتضٕیٗ ٔٙبفـ  ٚاضظشٞب است  ٚزض ٚرٝ
ٌٞٝ٘ٛبى ٔتفاٚت ؽٟٛض یبفتٝ
زیٍط ٘جٛز ذغط است .ث ٝفجبضتی زیٍط احسبس أٙیت سبظٜای چٙس ثقسى است و ٝزض اضتجبط ثب ضطایظ ارتٕبفى  ٚافطاز ٔرتّف ثٝ
 ٚثب ٔفبٞیٓ ٔرتّف  ٚزض لبِتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛلبثُ سٙزص است .پژٞٚصٞبی ٞبزٔ ٖٚطرع ٕ٘ٛز ٜاست و ٝاضتجبط ٔستمیٕی ثیٗ ٘ٛؿ ثطذٛضز  ٚپبسرٍٛیی
پّیس ثب احسبس أٙیت ٔطزْ زض فضبی سبیجطی ٚرٛز زاضز .زض ٔغبِقبت استٛتّٙسظ ٘یع ٔطرع ٌطزیس و ٝثطای اضظیبثی اضتجبط حضٛض ارتٕبفی پّیس زض
ربٔق ٝثب احسبس أٙیت  ٚاعٕیٙبٖ ٔطزْ ،ثبیس سٙزصٞبیی زض ٔٛضز تّمی ٔطزْ اظ ثطذٛضز  ٚپبسرٍٛیی پّیس ا٘زبْ ضٛز(چٛی .)218 :2010 ،زض تحمیمبت
. Hadun
. Stutlendze
. Choi

ض٘بٚض ٔ ٓٞطرع ضس و ٝاضتجبط ٔقىٛسی ثیٗ افتٕبز ث ٝپّیس ثب فسْ احسبس أٙیت زض فضبی سبیجطی ٚرٛز زاضز (الٔجطی .)89 : 2007 ،ِٛٛاضٙبیسض ٚ
ٕٞىبضا٘ص ٘یع ثب عطاحی یه ٔسَ ذبظ  ٚاضظیبثی ضضبیتٕٙسی ٔطزْ اظ ذسٔبت پّیس ،ضاثغٔ ٝقىٛسی ثیٗ ضضبیتٕٙسی اظ ثطذٛضزٞبی ارتٕبفی پّیس ثب
ت و٘ ٝمص ارتٕبفی پّیس زض ایزبز احسبس أٙیت
احسبس ٘ب أٙی زض فضبی سبیجطی پیسا وطز٘س(ِیسىب .)239 :1998 ،اظ آ٘چٌ ٝفت ٝضس ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطف
زٞس
ضٚز ٕٛٞاض ٜایٗ ٔٛضٛؿ ضا ٔس ٘ؾط لطاض .
ٌطٜٞٚبی ٔرتّف ارتٕبفی ثسیبض ٔ ٟٓاست  ٚاظ پّیس ا٘تؾبض ٔی
یىی اظ ٔفْٟٛسبظی ٞبیی و ٝزض حٛظ ٜأٙیت غٛضت ٌطفت ٝاست ،تمسیٓ ثٙسی چٟبضثقسی چّجی اظ أٙیت است  .أ ٚقتمس است چٟبض فُل ٝافضُ  ٚفبْ
ثطای ا٘سبٖ ٚرٛز زاضز ؤ ٝی تٛاٖ آٟ٘ب ضا اظ  ٓٞتفىیه ٕ٘ٛز  :فّم ٝضٙبذتی ،فّمٔ ٝبزی ،فّم ٝارتٕبفی  ٚفّم ٝأٙیتی (چّجی .)175 : 1386 ،زض فّمٝ
أٙیتی ا٘سبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔٛرٛزی ٞسفٕٙس  ٚثبِمٔ ٜٛضغطة ثطای حفؼ آضأص  ٚأٙیت ذٛز ٘ ٚیع غیب٘ت ذٛیص زض اضتجبط ثب ٞط ٌٔ ٝ٘ٛحیظ ارتٕبفی زض
غسز تحمك اٞساف ٔٛضز ٘ؾطش است  .چّجی ثط اسبس ایٗ تقطیف ثطای فّم ٝأٙیتی چٟبض ثقس اغّی لبیُ ضس ٜاست و ٝث ٝافتمبز ٚی ث ٝضاحتی ٔیتٛا٘ٙس
ٌٛیبی اثقبز ٔرتّفی اظ أٙیتی ثبضٙس و ٝیه وٙطٍط فطزی ٔیتٛا٘س ثب آٖ ٔٛار ٝضٛز.
جسيل  . 1ابؼاز ػلقٍ امىیت

اهٌيت هبلی
اهٌيت فكشی

ثط ٔجٙبی ایٗ

ػلقٍ امىيت

اهٌيت خبًی
اهٌيت خوؼی

ٔفْٟٛسبظی چّجی ،احسبس أٙیت زض فضبی سبیجط ضا ٔی تٛاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛتقطیف وطز و : ٝاحسبس ٔػ٘ٛیت افطاز زض ٔمبثُ تٟسیساتی و ٝاظ

رب٘ت وٙطٍطاٖ زِٚتی  ٚغیطزِٚتی ربٖٔ ،بَ ،فىط  ٚتٛا٘بیی افطاز ضا ثطای ضطوت زض ارتٕبفبت  ٚفقبِیت ٞبی فضبی سبیجط  ٚیب حفؼ ایٗ فقبِیت ٞب ٚ
ارتٕبفبت تٟسیس ٔی وٙس .ثط حست ایٗ تقطیف چٟبض ثقس احسبس أٙیت زض فضبی سبیجط و ٝاظ تئٛضی چّجی ث ٝفبضیت ٌطفت ٝضس ٜاست فجبضتٙس ذٛاٙٞس
ثٛز اظ(تمی ِ:)1385،ٛ
اِف) احسبس أٙیت ٔبِی :احسبس ثاثت فطز ثطای زاضتٗ  ٚحفؼ تٛا٘بیی ٔبِی زض ٔمبثُ پیطبٔسٞبی ٘بٌٛاضی چ ٖٛزظزی ،والٞجطزاضی ٚغیط. ٜ
ة) احسبس أٙیت رب٘ی  :احسبس فطز ثطای حفبؽت اظ سالٔت  ٚظ٘سٌی اش زض ٔمبثّ ٝثب تٟسیسات ثیط٘ٚی ٔٛرٛز زض فضبی سبیجط وٚ ٝرٛز  ٚویفیت
سالٔتی اش ضا ث ٝذغط ٔیا٘ساظز.
د) احساس أٙیت رٕقی  :احسبس فطز ثطای ضفتبض ٌ ٚطزش آظازا٘ ٝزض ارتٕبفبت فضبی سبیجط ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاظ سٛی افطاز ٌ ٚطٜٞٚبی زیٍط ٔٛضز تٟسیس
 ٚتقطؼ  ٚسٛء استفبز ٜلطاض ٍ٘یطز.
ز) احسبس أٙیت فىطی  :ث ٝایٗ ٘ىت ٝاضبضٔ ٜی وٙس و ٝفطز زض ٔمبثُ حٛازث پیص ثیٙی ٘طس ٜظ٘سٌی ضٚظٔطٜ

 ٚافتٕبز ث ٝآیٙس ٜزِرٛا ٜزض ایٗ فضب،

احسبس آضأص  ٚأٙیت ذبعط زاضت ٝثبضس.
ثسیبضی اظ ٔترػػبٖ احسبس ٘ب أٙی ضا یىی اظ چبِص ٞبی ثسیبض تبحیطٌصاض زض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜافطاز زض فضبی سبیجطی ٔی زا٘ٙس  ٚآٖ ضا ثب ضٚایتِ
ٔسضٖ سبظیِ ا٘قىبسی ،ثٛٔ ٝضٛؿ افتٕبز پی٘ٛس ٔی زٙٞس(وٛئٗ .)291 :1387،ث ٝفجبضتی زیٍط اٌط افطاز ربٔق ٝاحسبس وٙٙس و ٝاظ ٘بحی ٝرطایٓ سبیجطی
تٟسیس ضس ٜا٘س ،ثٚ ٝیژ ٜث ٝفّت ٘بتٛا٘ی پّیس زض تبٔیٗ أٙیت  ٚیب رجطاٖ ذسبضت ٞب ،افتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ آٟ٘ب ث ٝسبذتبضٞبی حىٔٛتی ثٔ ٝربعطٔ ٜی افتس .ثب
ٚرٛز ذغط اظ زست زازٖ اعٕیٙبٖ  ٚافتٕبز افطاز زض فضبی سبیجطی ،تالش پّیس ث ٝفٛٙاٖ اثعاض اغّی حىٔٛت زض ثطلطاضی أٙیت ،ثطای اغالح ضطایظ
أطی ٚارت است .ثطای ٔٛفمیت زض ثطلطاضی أٙیت پبیساض ،یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٘مص ٞبی پّیس ؤ ٝی تٛا٘س حضٛض  ٚتبحیطش ضا – ث ٝفٛٙاٖ ّٕٔٛس تطیٗ
٘مص لبثُ ضٙبذت  ٚزضن ثط ای ٔطزْ – زض ایٗ فضب ثٔ ٝطزْ ٘طبٖ زٞس٘ ،مص ارتٕبفی پّیس است  .ثطای ا٘زبْ پژٞٚص حبضط ،ثطضسیٟبی ظیبزی زض ثیٗ
تحمیمبت ا٘زبْ ضس ٜغٛضت پصیطفت تب ٔسِی ٔٙبست رٟت اضظیبثی اضتجبط ٘مص ارتٕبفی پّیس ثب احسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب زض فضبی سبیجطی اظ ثیٗ آٟ٘ب
ثٝزست آیس .زض پژٞٚص ٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی و ٝزض حٛظ ٜسٙزص  ٚاضظیبثی ٔیعاٖ احسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب زض فضبی فیعیىی  ٚسبیجطی ا٘زبْ پصیطفت ٝاست اظ

. Lambropoulo
. Liska

ٔسَ ٞبی ٔرتّفی ثطای ا٘زبْ وبض استفبز ٜضس ٜثٛزِ ،ىٗ ٔسَ ٔٙبسجی و ٝثتٛا٘س پبسرٍٛی عطح تحمیك فقّی ثبضس  ٚتٛر ٝوبفی ثٞ ٝط ز ٚثرص ٘مص
ارتٕبفی پُیس  ٚاحسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب زض فضبی سبیجط زاضت ٝثبضس  ٚپبسرٍٛی ذٛثی ثطای فطضیٞ ٝبی ایٗ پژٞٚص ثبضس پیسا ٘طس  .ثب تٛر ٝث ٝایٙىٝ
ثطای ا٘زبْ ایٗ پژٞٚص ثبیس یه اٍِٛی ٘ؾطی ٔطرـ ث ٝفٛٙاٖ اسبس تحمیك ثطٌعیسٔ ٜیضس ،تػٕیٓ ثط آٖ ضس تب ٔسِی ٔحمك سبذت ،ٝو ٝزض ضىُٞبی ظیض
ٔسَ ٔفٟٔٛی  ٚضٕبتیه آٖ تطسیٓ ٔ ٚطرع ٌطزیس ٜاست ،تسٚیٗ ٌطزز  ٚاظ ایٗ ٔسَ ثطای ا٘زبْ ایٗ تحمیك استفبز ٜضس.
ضکل  . 1مسل مفًُمی تحقیق

ضکل  . 2مسل وظری طراحی ضسٌ برای تحقیق

سواالت تحقیق
سوال اصلی:

ثیٗ ٘مص ارتٕبفی پّیس فتب  ٚاحسبس أٙیت ذب٘ٛازٜٞب زض فضبی سبیجط اضتجبط ٔقٙبزاض ٔخجتی ٚرٛز زاضز.
سواالت فرعی:

 ثیٗ ٔیعاٖ افتٕبز ذب٘ٛازٞ ٜب ث ٝتٛإ٘ٙسی پّیس فتب  ٚاحسبس أٙیت آٟ٘ب زض فضبی سبیجط ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚرٛز زاضز. ثیٗ سطفت زستطسی ذب٘ٛازٜٞب ث ٝذسٔبت پّیس فتب  ٚاحسبس أٙیت آٟ٘ب زض فضبی سبیجط ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚرٛز زاضز. ثیٗ ضضبیتٕٙسی ذب٘ٛازٞ ٜب اظ فّٕىطزٞبی ٌصضت ٝپّیس فتب (و ٝزض ٔٛضز آٟ٘ب اعالؿ ضسب٘ی ضس ٚ ) ٜاحسبس أٙیت آٟ٘ب زض فضبی سبیجط ضاثغٔ ٝقٙبزاضیٚرٛز زاضز.
 ثیٗ پبسرٍٛیی ٔٙبست پّیس فتب ثٔ ٝطزْ زض لجبَ ٚؽبیفص  ٚاحسبس أٙیت ذب٘ٛازٜٞب زض فضبی سبیجط ضاثظٔ ٜقٙبزاضی ٚرٛز زاضز . ثیٗ اعالؿ ضسب٘ی  ٚآٔٛظشٞبی ٔٙبست پّیس فتب  ٚاحسبس أٙیت ذب٘ٛازٜٞب زض فضبی سبیجط ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚرٛز زاضز. ثیٗ اذغبضٞبی پیطٍیطا٘ ٝث ٝذب٘ٛاز ٜتٛسظ پّیس فتب زض لجبَ ترّفبت افضبء ذب٘ٛاز ٚ ٜاحسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب زض فضبی سبیجط ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚرٛززاضز.
 -ثیٗ اضائ ٝضاٞىبضٞبی وٙتطِی ث ٝذب٘ٛاز ٜتٛسظ پّیس فتب  ٚاحسبس أٙیت ذب٘ٛازٜٞب زض فضبی سبیجط ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.

روش تحقیق
چبضچٛة ٘ؾطی پژٞٚص وبضثطزی  ٚپٟٙبٍ٘ط حبضط ،اظ عطیك ضٚش اسٙبزی تٟی ٝضس ٚ ٜثطای رٕـ آٚضی زازٞ ٜبی ٔٛضز ٘یبظ ا ظ اثعاض پطسطٙبٔ ٝاستفبزٜ
ٌطزیس ٜاست  .ضٚش ثىبض ٌطفت ٝضس ٜثطای ا٘زبْ تحمیك حبضط ،تطویجی اظ ضٚش ٞبی پیٕبیطی (تٛغیفی – اوتطبفی) ٕٞ ٚجستٍی است  .ربٔق ٝآٔبضی
تحمیك ،ضبُٔ وّی ٝذب٘ٛازٞ ٜبی سبوٗ ضٟط ٔطٟس ثٛز ٜو ٝعجك سطضٕبضی سبَ  ،1390حسٚز  745000ذب٘ٛاز ٜثٛز ٜا٘س .ثب تٛر ٝث ٝربٔق ٝآٔبضی ثسیبض
ثعضي تحمیك ،ضٟط ٔطٟس ٔغبثك ٔٙغم ٝثٙسی ضٟطزاضی ث 12 ٝثّٛن تمسیٓ ٌطزیس  ٚاظ ٞط ثّٛن تقسازی ذب٘ٛاز ٜث ٝضٚش تػبزفی ا٘تربة  ٚثب اضائٝ
پطسطٙبٔ ٝث ٝسطپطست ذب٘ٛاز(ٜپسض – ٔبزض) اظ آ٘بٖ ذٛاستٝضس ث ٝپطسصٞبی ٔغطح ضس ٜپبسد زٙٞس .ثب تٛر ٝثٚ ٝرٛز أىب٘بت ٘ ٚفطات ٔٛضز ٘یبظ  ٚثطای
ثبال ثطزٖ اضظش  ٚزلت تحمیك؛ فطاتط اظ فسز ثسست آٔس ٜاظ فطٔٞ َٛبی ضایذ ٔحبسج ٕٝ٘ٛ٘ ٝآٔبضی( ٚ ) n=319رسأ َٚطس ،ْٛتقساز  1000پطسطٙبٔ ٝزض
سغح ٔٙبعك ٔٛضز ٘ؾط تٛظیـ ٌطزیس٘س و ٝتقساز  864فسز اظ آٟ٘ب ثب ضطایظ لبثُ لجٚ َٛاضز چطذ ٝتحّیُ ٌطزیس٘س  .زض ایٗ تحمیك ثطای پبیبیی اظ آظٖٔٛ
آِفبی وط٘ٚجبخ استفبز ٜضس  .ثطای ایٗ ٔٙؾٛض  30پطسطٙبٔ ٝلجُ اظ ارطای پطسطٙبٟٔ٘ ٝبیی تىٕیُ
ٌطفت( .)α = 0/78ثطای سٙزص ضٚایی ٘یع پطسطٙبٔٛٔ ٝضز استفبز ٜزض ایٗ پژٞٚص ،زض اذتیبض

ضس  ٚآِفبی وط٘ٚجبخ آٖ ٔٛضز سٙزص لطاض

تقساز ٘ 3فط اظ اسبتیس زا٘طٍبٞی استبٖ ٘ 7 ٚفط اظ

ٕٞىبضاٖ سبظٔب٘ی(زاضای پست ٞبی ٔسیطیتی ٔ ٚسضن تحػیّی زوتطی  ٚوبضضٙبسی اضضس زض حٛظٞ ٜبی ٔرتّف ٔسیطیت ) لطاض ٌطفت و ٝلبثّیت ٞبی آٖ
ٔٛضز تبئیس ایطبٖ ٚالـ ضس.
جسيل  . 2تؼریف ػملیاتی متغیرَا بٍ َمراٌ ضریب آلفای کرينباخ مقیاس َا زر پرسطىامٍ
پزسطىامٍ
اتؼاد

متغيزَا

هبلی

تؼذاد ضزية

استفبدُ ًكشدى هفشط اص اثضاسّبی اهٌيتی

– اًدبم خشيذّبی هْن دس فضبی

سبيجش – استفبدُ اص ثبًكذاسی الكتشًٍيک – اػتوبد ثِ آگْی ّبی سبيجشی

گًيٍ

پايايی

4

0.728

اخبصُ استفبدُ هٌفسد ثِ فشصًذاى – تشس اص تؼشض ثِ فشصًذاى دس فضبی سبيجش

خبًی

– اػتوبد للجی ثِ اهٌيت فضبی سبيجش

– اعويٌبى ثِ تَاًبيی ٍ صحت ػول

4

0.805

پليس دس ايي فضب

احساس
امىيت

خوؼی

ضشكت دس ًظشسٌدی ّبی سبيجشی – ضشكت دس اتبق ّبی گفتگَ – هسئَليت
پزيشی دس خَاهغ سبيجشی – اثشاص ػمبيذ دس خَاهغ هَج ٍد دس فضبی سبيجشی

4

0.802

ًذاضتي دسگيشی فكشی دس ٌّگبم استفبدُ اص فضبی سبيجشی – تشس اص دٍستی ثب

فكشی

افشاد ًبثبة – اعويٌبى اص سشػت سسيذگی پليس – اعويٌبى ثشای تْيِ اثضاسّبی

4

0.762

فضبی سبيجشی ثشای فشصًذاى

ثشگضاسی آهَصش

كبفی ثَدى كالس ّب – هفيذ ثَدى كالس ّب – هحل ثشگضاسی كالس ّب

3

0.781

اًؼكبس هَفميتّب

هٌبست ثَدى ًحَُ اًؼكبس – تؼذاد هَفميت ّب – اسصش هَفميت ّب

3

0.770

ساُّبی دستشسی ثِ

هٌبست ثَدى تؼذاد ساُ ّبی دستشسی – كيفيت ساُ ّبی دستشسی – هستوش

3

0.765

3

0.782

3

0.770

اخغبسّبی پيطگيشاًِ

كبفی ثَدى اخغبسّب – ثٌِّگبم ثَدى اخغبسّب

2

0.765

خلت اػتوبد خبًَادُّب

هيضاى اػتوبد ثِ پليس فتب – هٌبست ثَدى سٍش ّبی خلت اػتوبد

2

0.85

پليس فتب
وقص

ساّكبسّبی كبسثشدی

پليس

كٌتشل
پبسخگَيی پليس

ثَدى ساُ ّبی دستشسی
كبفی ثَدى ساّكبسّب – سبدُ ثَدى استفبدُ اص آًْب – ثٌِّگبم ثَدى آًْب
هٌبست ثَدى پبسخگَيی

– ثِ ٌّگبم ثَدى پبسخگَيی

– هحتشهبًِ ثَدى

پبسخگَيی

یافتههای پژوهش
اظ ٔیبٖ تقساز  1000پطسطٙبٔ ٝتٛظیـ ضس ٜزض ثیٗ ربٔق ٝآٔبضی ٔٛضز ٘ؾط ،تقساز  864پطسطٙبٔ ٝو ٝث ٝغٛضت غحیح تىٕیُ ضس ٜثٛز٘س ،رٕـ آٚضی
ٌطزیس٘س.
الف) تحلیل داده های جمعیت شناختی
جسيل  . 3محسيزٌ سىی پاسد زَىسگان

محذيدٌ سىی (سال)

20 - 30

30 - 40

40 – 50

50 - 60

تؼذاد

198

193

328

145

جسيل  . 4وًع ضغل پاسد زَىسگان

وًع ضغل

کارمىذ

کارگز

آساد

خاوٍ دار

تاسوطستٍ

وظامی

تؼذاد

385

63

229

15

35

137

جسيل  . 5مسارک تحصیلی پاسد زَىسگان

مذرک تحصيلی

ديپلم ي پائيهتز

کارداوی

کارضىاسی

کارضىاسی ارضذ

دکتزی

تؼذاد

389

156

240

68

11

جسيل  . 6میسان استفازٌ از اوًاع ذسمات ي اطالػات زر فضای سایبری

ميشان استفادٌ

خيلی کم (واچاری)

کم

متًسط

سياد

خيلی سياد

تؼذاد

29

87

415

267

66

جسيل  . 7میسان ضىاذت پاسرگًیان از پلیس فضای تبازل اطالػات ي فؼالیتَای آن
ميشان ضىاخت

کم

تؼذاد

120

متًسط (میداوىذ يظيفٍ اش چيست ).سياد (تا ػملکزدَايص آضىا َستىذ).
127

617

جسيل . 8مرجغ ضىاذت پاسرگًیان از پلیس فتا

مزجغ ضىاخت

مطثًػات

وياس ضخصی ي مزاجغٌ

صذايسيما

فضای سايثزی

تؼذاد

61

214

309

280

جسيل . 9جىسیت پاسد زَىسگان

جىسيت

سن (سزپزست خاوًار)

مزد

تؼذاد

110

754

جسيل  . 10يضؼیت اقتصازی(با تًجٍ بٍ مىطقٍ مًرز سکًوت زر مطُس ي يضؼیت مالکیت مىسل)

يضؼيت اقتصادی خاوًادٌ

ضؼيف

متًسط

خًب (ي تاالتز)

تؼذاد

141

404

329

جسيل  . 11سابقٍ سکًوت ذاوًازٌ زر مطُس

ساتقٍ سکًوت
در مطُذ

اس سمان خزدسالی

کمتز اس  10سال (مُاجزت اس تيطتز اس  10سال (مُاجزت

کمتز اس  10سال

(يالذيه ساکه مطُذ) (مُاجزت اس خارج استان ) ضُزستانَای داخل استان)

385

تؼذاد

55

تيطتز اس  10سال (مُاجرت

اس خارج استان)

103

اس ضُزستانَای داخل
استان)

205

116

جسيل  . 12وًع قًمیت
وًع قًميت

فارس

کزد – کزماوج

تزک

سيستاوی

ػزب

غيزٌ ي تذين پاسخ

تؼذاد

406

148

128

99

42

41

رس َٚظیط تٛظیـ فطاٚا٘ی ٕ٘طٔ ٜیبٍ٘یٗ پبسرٍٛیبٖ ثط حست اثقبز أٙیت است ٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝطبٞس ٔ ٜیوٙیس ثیطتطیٗ ٕ٘ط ٜثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ 3/35طثٛط
ث ٝأٙیت فىطی  ٚوٕتطیٗ ٕ٘ط ٜثب ٔ 2/41طثٛط ث ٝأٙیت ٔبِی است .ثٝفجبضتی ذب٘ٛازٜٞبی سبوٗ ضٟط ٔطٟس ثیطتطیٗ احسبس أٙیت ضا ثِ ٝحبػ فىطی ٚ
وٕتطیٗ احسبس أٙیت ضا ثِ ٝحبػ ٔبِی زاض٘س.
يیان بر حسب ابؼاز احساس امىیت
جسيل  . 13تًزیغ فراياوی ومرٌ پاسرگ

احساس امىيت احساس امىيت احساس امىيت احساس امىيت
مالی

جاوی

جمؼی

فکزی

هيبًگيي

2/4196

3/2938

2/6992

3/3589

اًحشاف اص هيبًگيي

0/4357

0/4679

0/504

0/4227

هيبًِ

0/2720

3/2862

2/6196

3/3043

هذ

2/00

2/280

1/67

3/17

اًحشاف هؼيبس

0/85388

0/91689

0/98769

0/84992

ٍاسيبًس

0/72912

0/84069

0/97551

0/72236

رس َٚظیط تٛظیـ فطاٚا٘ی ٕ٘طٔ ٜیبٍ٘یٗ پبسرٍٛیبٖ ثط حست اثقبز ٘مص ارتٕبفی پّیس فتب است ٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝطبٞسٔ ٜی وٙیس ثیطتطیٗ ٕ٘ط ٜثب
ٔیبٍ٘یٗ ٔ 3/3454طثٛط ث ٝاضائ ٝاذغبضٞبی پیطٍیطا٘ٚ ٝ

وٕتطیٗ ٕ٘ط ٜثب ٔ 3/185طثٛط ث ٝثقس ثطٌعاضی والس ٞبی آٔٛظضی است  .ثٝفجبضتی

ذب٘ٛازٞ ٜبی سبوٗ ضٟط ٔطٟس اضائ ٝاذغبضٞبی پیطٍیطا٘ ٝتٛسظ پّیس فتب ضا ٕٟٔتطیٗ ثقس اظ ٘مص ارتٕبفی ایٗ پّیس ترػػی ثطای ایزبز احسبس أٙیت
زض فضبی سبیجطی ثطای ذب٘ٛازٞ ٜب ٔیزا٘ٙس  ٚثطٌعاضی والس ٞبی آٔٛظضی تٛسظ پّیس ضا زاضای وٕتطیٗ تبحیط زض ایزبز احسبس أٙیت ثطای ذب٘ٛازٜٞب زض
فضبی سبیجط ٔیزا٘ٙس ( اِجت ٝثبیس تٛر ٝزاضت ٔیعاٖ اذتالف ثیٗ اثقبز ٘مص ارتٕبفی پّیس چٙساٖ ظیبز ٘یست).
جسيل  . 14تًزیغ فراياوی ومرٌ پاسرگًیان بر حسب ابؼاز وقص اجتماػی پلیس
اػتماد خاوًادٌ َا

ارائٍ راٌَای

تٍ تًاومىذی پليس دستزسی سزيغ تٍ
فتا

پليس فتا

ارائٍ راَکارَای
کارتزدی کىتزل

پاسخگًيی

افزاد در فضای

مىاسة

سايثز

اوؼکاس
مًفقيتَای
پليس فتا

ارائٍ اخطارَای
پيطگيزاوٍ

تزگشاری
کالسَای
آمًسضی

هيبًگيي

3/2188

3/3099

3/3433

3/1958

3/3330

3/4548

3/1856

اًحشاف اص

0/05981

0/05414

0/05397

0/06012

0/05399

0/04859

0/06015

هيبًگيي
هيبًِ

3/2613

3/3047

3/4138

3/2514

3/4120

3/5102

3/2489

هذ

4/00

3/00

4/00

3/00

4/00

4/00

3/00

اًحشاف هؼيبس

1/17199

0/06083

0/05404

1/18151

1/055

0/9210

1/1826

ٍاسيبًس

1/37355

1/12536

1/11100

1/39854 1/848241 1/113025 1/39594

ب) دادههای توصیفی

ثطای اعٕیٙبٖ وبُٔ  ٚلغقی اظ ٚرٛز ضاثغ ٝثیٗ ٔتغیط ٘مص ارتٕبفی پّیس فتب  ٚاحسبس أٙیت اظ آظٕٔٞ ٖٛجستٍی پیطس ٖٛاستفبز ٜضس (رس َٚضٕبضٜ
 .)14ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ آظٔٔ ٖٛی تٛاٖ اشفبٖ زاضت و ٝثیٗ ٘مص ارتٕبفی پّیس فتب  ٚاحسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب زض فضبی سبیجطی ثب اعٕیٙبٖ  90زضغس
ضاثغٝای ٔقٙبزاض ٔ ٚستمیٓ ثطلطاض است؛ یقٙی ٞطچ٘ ٝمص ارتٕبفی پّیس فتب زض ایٗ فضب پطضً٘تط ثبضس احسبس أٙیت ذب٘ٛازٜٞب ثیطتط است.
یرسًن بیه متغیر وقص پلیس ي احساس امىیت
جسيل  . 15وتایج آزمًن َمبستگی پ

وقص اجتماػی پليس فتا

احساس امىيت

ضشيت ّوجستگی پيشسَى

1/000

(**)0/146

سغح هؼٌبداسی (si g .) t ai l ed-2

0

0/004

تؼذاد () N

864

864

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

رس َٚضٕبض٘ 16 ٜیع ٔیعاٖ ضاثغ ٝثیٗ ِٔٛفٞٝبی ٔرتّف ٘مص ارتٕبفی پّیس ثب اثقبز احسبس أٙیت ضا ث ٝتفىیه ٕ٘بیص ٔیزٞس.
جسيل  . 16وتایج آزمًن َمبستگی بیه ابؼاز وقص اجتماػی پلیس فتا ي احساس امىیت ذاوًازٌ َا
مًرد سىجص

مالی

جاوی

جمؼی

فکزی

متغيز

ضشيت ّوجستگی پيشسَى

0/092

0/013

0/089

(*) 0/117

ساثغِ هؼٌبداسی

0/071

0/801

0/082

0/021

ضشيت ّوجستگی پيشسَى

(*) 0/125

0/043

(*) 0/127

0/098

ساثغِ هؼٌبداسی

0/014

0/396

0/013

0/055

خلت اػتوبد

ضشيت ّوجستگی پيشسَى

0/091

0/052

(**) 0/182

(**) 0/132

خبًَادُّب

عِ هؼٌبداسی
ساة

0/075

0/310

0/000

0/009

ضشيت ّوجستگی پيشسَى

0/058

(**) 0/171

(*) 0/128

0/092

ساثغِ هؼٌبداسی

0/315

0/008

0/015

0/058

ضشيت ّوجستگی پيشسَى

0/081

0/045

(*) 0/117

(*) 0/129

ساثغِ هؼٌبداسی

0/076

0/410

0/012

0/010

ضشيت ّوجستگی پيشسَى

(*) 0/120

0/058

0/089

(*) 0/131

ساثغِ هؼٌبداسی

0/011

0/331

0/061

0/010

ضشيت ّوجستگی پيشسَى

(*) 0/119

(*) 0/149

(**) 0/128

(**) 0/112

پبسخگَيی هٌبست

ثشگضاسی آهَصش

ايدبد ساُ دستشسی

اًؼكبس هَفميتّب

ساّكبسّبی كٌتشل
اسايِ اخغبس

پيطگيشی

ساثغِ هؼٌبداسی
تؼذاد

0/011

0/005

0/008

0/020

864

864

864

864

)**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed
)*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚضٕبضٔ 16 ٜطبٞسٔ ٜیضٛز:
 -1ثُقس پبسرٍٛیی ٔٙبست پّیس فتب ث ٝذب٘ٛازٞ ٜب ثب ثقس ٔبِی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/092سغح ٔقٙبزاضی =  ،)0/071ثب ثقس رب٘ی احسبس
أٙیت( ٚ r =0/013سغح ٔقٙبزاضی =  ٚ ) 0/801ثب ثقس رٕقی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/089سغح ٔقٙبزاضی =  ) 0/082غیط ٔقٙبزاض  ٚثب ثقس
فىطی احسبس أٙیت( ٚ r =0/117سغح ٔقٙبزاضی= ٔ ) 0/021قٙبزاض ٔیثبضس.
 -2ثُقس ثطٌعاضی والس ٞبی آٔٛظضی تٛسظ پّیس فتب ثطای ذب٘ٛازٞ ٜب؛ ثب ثقس رب٘ی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/043سغح ٔقٙبزاضی =  ٚ ) 0/396ثب ثقس
فىطی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/098سغح ٔقٙبزاضی =  ) 0/005غیط ٔقٙبزاض  ٚثب ثقس رٕقی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/127سغح ٔقٙبزاضی =
 ٚ ) 0/013ثب ثقس ٔبِی احسبس أٙیت( ٚ r =0/125سظح ٔقٙبزاضی = ٔ ،)0/014قٙبزاض ٔیثبضس.
 -3ثُقس رّت افتٕبز ذب٘ٛازٞ ٜب ث ٝتٛإ٘ٙسی پّیس فتب؛ ثب ثقس رب٘ی احسبس أٙیت

( ٚ r =0/052سغح ٔقٙبزاضی =  ٚ ) 0/310ثقس ٔبِی احسبس

أٙیت( ٚ r =0/091سغح ٔقٙبزاضی =  ) 0/075غیط ٔقٙبزاض  ٚثب ثقس رٕقی احسبس أٙیت( ٚ r =0/182سغح ٔـ٘بزاضی =  ٚ ) 0/000ثقس فىطی
احسبس أٙیت( ٚ r =0/132سغح ٔقٙبزاضی= ٔ ،)0/009قٙبزاض ٔیثبضس.
 -4ثُقس اضائ ٝضاٞ ٜبی زستطسی سطیـ ث ٝپّیس فتب ثطای ذب٘ٛازٞ ٜب؛ ثب ثقس ٔبِی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/058سغح ٔقٙبزاضی =  ٚ ) 0/315ثقس فىطی
احسبس أٙیت( ٚ r =0/092سغح ٔقٙبزاضی =  ) 0/058غیط ٔقٙبزاض  ٚثب ثقس رب٘ی احسبس أٙیت( ٚ r =0/171سغح ٔقٙبزاضی=  ٚ ) 0/008ثقس
رٕقی احسبس أٙیت( ٚ r =0/128سغح ٔقٙبزاضی= ٔ ،)0/015قٙبزاض ٔیثبضس.
 -5ثُقس ا٘قىبس ٔٛفمیت ٞبی پّیس فتب ثطای ذب٘ٛازٞ ٜب؛ ثب ثقس ٔبِی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/081سغح ٔقٙبزاضی =  ٚ ) 0/076ثقس رب٘ی احسبس
أٙیت( ٚ r =0/045سغح ٔقٙبزاضی =  ) 0/410غیط ٔقٙبزاض  ٚثب ثقس رٕقی احسبس أٙیت( ٚ r =0/117سغح ٔقٙبزاضی=  ٚ ) 0/012ثقس فىطی
احسبس أٙیت( ٚ r =0/128سغح ٔقٙبزاضی= ٔ ،)0/010قٙبزاض ٔیثبضس.
 -6ثُقس اضائ ٝضاٞىبضٞبی وبضثطزی وٙتطَ افطاز زض فضبی سبیثط ثطای ذب٘ٛازٞ ٜب؛ ثب ثقس رٕقی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/089سغح ٔقٙبزاضی= ) 0/061
 ٚثقس رب٘ی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/058سغح ٔقٙبزاضی =  ) 0/331غیط ٔقٙبزاض  ٚثب ثقس ٔبِی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/120سغح ٔقٙبزاضی =
 ٚ ) 0/011ثقس فىطی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/131سغح ٔقٙبزاضی= ٔ ،)0/010قٙبزاض ٔیثبضس.
 -7ثُقس اضائ ٝاذغبضٞبی پیطٍیطا٘ ٝزض فضبی سبیجط ثطای ذب٘ٛازٞ ٜب؛ ثب ثقس ٔبِی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/119سغح ٔقٙبزاضی =  ،)0/011ثقس رب٘ی
احسبس أٙیت ( ٚ r =0/149سغح ٔقٙبزاضی =  ،)0/005ثقس رٕقی احسبس أٙیت ( ٚ r =0/128سغح ٔقٙبزاضی =  ٚ ) 0/008ثـز فىطی
احسبس أٙیت( ٚ r =0/112سغح ٔقٙبزاضی= ٔ ) 0/020قٙبزاض ٔیثبضس.
ثب ٘تبیذ ثسست آٔس ٜاظ اثقبز ٔتغیطٞبی شوط ضسٔ ٜی تٛاٖ ٌفت ثیطتطیٗ ٔمساضٞبی تبحیطٌصاضِٛٔ ،ف ٝرّت افتٕبز ذب٘ٛازٞ ٜب ث ٝتٛإ٘ٙسی پّیس فتب زض
٘مص ارتٕبفی پّیس ثب ثقس رٕقی احسبس أٙیت ذب٘ٛاز ٜ ٜا (ِٛٔ ٚ ) r = 0/182ف ٝاضائ ٝاذغبضٞبی پیطٍیطا٘ ٝزض ٘مص ارتٕبفی پّیس ثب ثقس رب٘ی
احسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب است  ٚوٕتطیٗ ٔمساضٞبی تبحیطٌصاضی ٘یع ضبُٔ ِٔٛف ٝپبسرٍٛیی زض ٘مص ارتٕبفی پّیس ثب ثقس رب٘ی احسبس أٙیت ذب٘ٛازٜٞب
(ِٛٔ ) r = 0/013ف ٝثطٌعاضی والس ٞب  ٚزٚضٞ ٜب ی آٔٛظش زض ٘مص ارتٕبفی پّیس ثب ثقس رب٘ی احسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب است ٕٞ .چٙیٗ اٍِٛسبظی
ٔقبزالت سبذتبضی ٘تبیذ ثسست آٔس ٜثب استفبز ٜاظ ٘طْ افعاض ٘ Graphics Amosیع ا٘زبْ ٌطزیس و ٝثب تٛر ٝث ٝضطایت ٔقیبضٞبی ٘یىٛیی  ٚثطاظش ٔسَ
ثبیس ٌفت ؤ ٝسَ تحمیك زض ثرص افؾٓ ٔٛاض ز اظ ثطاظش ٘سجتبً ٔٙبسجی ثطذٛضزاض است  ٚفمظ زض ٔٛضز  TLI ٚ RMSEAاحتیبد ث ٝاغالح  ٚثٟجٛز ٔسَ
ٔیثبضس و ٝثب تٛر ٝث ٝحٕبیت زیٍط ضبذعٞب ٔیتٛاٖ ٌفت زض ٔزٕٛؿ ٘یبظی ث ٝایزبز اغالح  ٚتغییط زض ٔسَ ٕ٘یثبضس.
جسيل  . 17مؼیارَای برازش مسل ي تفسیر برازش قابل قبًل

مؼیار تزاسش مذل

كبی اسكَئش()CMI N

سطح قاتل قثًل

همذاس كبی اسكَئش
خذٍل

تفسيز

اسكَئش خذٍل ثشای يک دسخِ آصادی 61/ 941

تب يک(ثشاصش كبهل)

كٌٌذُ ثشاصش خَة است.

ًيكَيی ثشاصش اصالح

صفش(ػذم ثشاصش)

همذاس ًضديک ثِ  0/ 95هٌؼكس

ضذُ ( )AGFI

تب يک(ثشاصش كبهل)

كٌٌذُ ثشاصش خَة است.

سيطِ هيبًگيي هشثؼبت
خغبی ثشآٍسد ()RMSEA
تَكش لَئيس( )TLI

كبی اسكَئش ًسجی
()DF/CMI N

لبثل لجَل

هطخص همبيسِ هیضَد.

صفش(ػذم ثشاصش)

كَچكتش اص 0/ 05

حاصل

كبی اسكَئش ثذست آهذُ ثب كبی

همذاس ًضديک ثِ  0/ 95هٌؼكس

ًيكَيی ثشاصش( )GFI

ميشان

حذ پذيزش

همذاس كوتش اص  0/ 05يک ثشاصش
خَة سا ًطبى هيذّذ.

صفش(ػذم ثشاصش)

همذاس ًضديک ثِ  0/ 95هٌؼكس

تب يک(ثشاصش كبهل)

كٌٌذُ ثشاصش خَة است.

0/ 957

لبثل لجَل

0/ 922

لبثل لجَل

0/ 095

تب حذی لجَل

0/ 896

تب حذی لجَل

همذاس كوتش اص ً 1طبى دٌّذُ ضؼف
 1تب 5

ثشاصش ٍ همذاس ثيطتش اص  5هٌؼكس

4/ 705

لبثل لجَل

كٌٌذُ ًيبص ثِ ثْجَد است.

ضبخص ثشاصش ٌّدبس

ثبالتش اص  0/ 50يب

ضذُ همتصذ ( )PNFI

0/ 60

ضبخص ثشاصش تغجيمی

ثبالتش اص  0/ 50يب

همتصذ ( )PCFI

0/ 60

-

0/ 562

لبثل لجَل

-

0/ 576

لبثل لجَل

بحث و نتیجهگیری
ضطایظ ذبظ فضبی سبیجطی سجت ٌطزیس ٜتب پّیس فتب تالش ٕ٘بیس ثب ارطای ثط٘بٔٞ ٝبی ٔرتّف ،ذٛز ضا ثب ضطایظ ٔٛرٛز زض ربٔقٔ ٝزبظی سبظٌبضی
زٞس  ٚلسضت ضٙبسبیی ٔقضالت  ٚایزبز أٙیت زض ایٗ فضب ضا ثسست آٚضز  .إٞیت وبضوطز پّیس زض ایزبز احسبس أٙیت ثطای ٌطٞ ٜٚبی ٔطرقی ٔب٘ٙس
ذب٘ٛازٜٞب زض فضبی سبیجط ثٍ ٝ٘ٛای است و ٝآٟ٘ب ٚ ٓٞاض ٜاظ پّیس ا٘تؾبض زاض٘س و ٝثب ایفبی زضست ٘مص ٞبی ٔرتّف ذٛز ،ایٗ ٚؽیف ٚ ٟٓٔ ٝذغیط ضا ثٝ
ثٟتطیٗ ٘حٕٔ ٛىٗ ارطا ٕ٘بیس.
ایٗ پژٞٚص ثب احجبت ٔستسَ ٚرٛز ضاثغ ٝای ٔقٙبزاض ٔ ٚستمیٓ ثیٗ اثقبز ٔرتّف ٘مص ارتٕبفی پّیس فتب  ٚاحسبس أٙیت ذب٘ٛازٜ

ٞب زض فضبی

سبیجطی(ثط ض ٚی یه ٕ٘٘ ٝ٘ٛسجتبً ربٔـ ) ٘ ٚیع ٘طبٖ زازٖ ٚرٛز ضاثغٕٞ ٝجستٍی ثیٗ ثرص افؾٓ اثقبز ٘مص ارتٕبفی پّیس ثب اثقبز احسبس أٙیت
ذب٘ٛازٞ ٜب زض فضبی سبیجطی؛ یبزآٚض تبحیطات ثی ثسیُ ٘مص ارتٕبفی پّیس فتب ثط احسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب  ٚتبویس وٙٙس ٜثط استفبزٞ ٜطچ ٝثیطتط اظ اثـ از
ٔرتّف ٘مص ارتٕبفی پّیس فتب ثطای ثٟجٛز ِٔٛفٞٝبی احسبس أٙیت ذب٘ٛازٜٞب اظ عطف فطٔب٘سٞبٖ ٔ ٚسیطاٖ پّیس است.
اٌطچ ٝزلت زض ٘تبیذ ثسست آٔس٘ ٜطبٖ زٙٞس ٜآٖ است و٘ ٝمص ارتٕبفی پّیس فتب ثیطتطیٗ تبحیطٌصاضی ضا ث ٝتطتیت ثط اثقبز فىطی ،رٕقیٔ ،ب ِی ٚ
رب٘ی احسبس أٗیت ذب٘ٛازٞ ٜب زاضز  ٚتٛر ٝذبظ ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ اظ رب٘ت پّیس  ٚسبیط زستٍبٞ ٜبی ٔسئ َٛثسیبض زاضای إٞیت ٔی ثبضس؛ أب ٚرٛز ضاثغٝ
ٕٞجستٍی ثیٗ اثقبز ٔرتّف ٘مص ارتٕبفی پّیس فتب ثب اثقبز ٔرتّف احسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب ٘طبٍ٘ط ایٗ ٔٛضٛؿ است و ٝزض ایفبی ٘مص ٞبی ارتٕبفی،
حِیس فتب ثبیس تٕبٔی رٙجٞ ٝبی احسبس أٙیت ذب٘ٛازٞ ٜب ضا ٔس ٘ؾط زاضت ٝثبضس  ٚثسا٘س ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ایٗ تحمیك ٞیچ وساْ اظ ِٔٛفٞٝبی ٘مص ارتٕبفی ٚ
٘یع ٞیچ یه اظ اثقبز احسبس أٙیت ث ٝعٛضوّی لبثُ اغٕبؼ  ٚثی تٛرٟی ٕ٘ی ثبضٙس٘ .ىت ٟٓٔ ٝزیٍطی و ٝزض ٘تبیذ ایٗ پژٞٚص ق اثُ تٛر ٝاست تٛٙؿ
ظیستی الٛاْ ٔٛرٛز زض سغح ضٟط ٔطٟس (و ٝزض ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی تحمیك ثٚ ٝضٛح ٘یع ٔطٟٛز است ) ٔیثبضس .ثب ایٗ تٛٙؿ ث٘ ٝؾط ٔی ضسس ٘تبیذ حبغُ اظ ایٗ

تحمیك تب حس ثسیبض ظیبزی ٔی تٛا٘س ث ٝسبیط ٘مبط وطٛض ٘یع تقٕیٓ زاز ٜضٛز  ٚثیبٍ٘ط ٘ؾطات ذب٘ٛازٞ ٜبی سبوٗ زض ٘مبط ٔرتّف وطٛض ٘سجت ثٛٔ ٝضٛؿ
پژٞٚص ثبضس٘ .ىت ٝربِت زیٍط زض ٘تبیذ ایٗ تحمیك وٓ وبضی ٔفطط ضسب٘ٞ ٝب زض ٔقطفی وبضوطزٞبی پّیس فتب ث ٝذب٘ٛازٞ ٜب استٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض ثرص
تحّیُ زازٜٞبی رٕقیت ضٙبذتی ٔطٟٛز است وٕتط اظ  10زضغس پبسرٍٛیبٖ اظ عطیك ضسب٘ٞٝب ثب پّیس فتب آضٙب ضس ٜا٘س زض غٛضتی و ٝحسٚز  25زضغس اظ
پبسرٍٛیبٖ ثط احط ٘یبظ ثب ایٗ پّیس ترػػی آضٙب ضس ٜا٘س .چٙیٗ ٘تیز ٝای زض وٙبض آضٙبیی ا٘سن حسٚز  14زضغس اظ ذب٘ٛازٜٞب ثب وبض پّیس فتبِ ،ع ْٚوبض
ثیطتط ضسب٘ٞٝب ٔ ٚقب٘ٚت ارتٕبفی ٘برب زض ظٔیٔ ٝٙقطفی ٞطچ ٝثیطتط پّیس فتب  ٚوبضوطزٞبی آٖ ضا یبزآٚض ٔی ٌطزز.
پیشنهادها:

 -1تٛر ٚ ٝتبویس ٔستٕط ثط إٞیت ٘مص ٞبی ارتٕبفی پّیس (ثٝذػٛظ زض فضبی سبیجطی )ٔ ،أٔٛضیٗ ضا ٔتقٟس ٔی سبظز وٕٛٞ ٝاض٘ ٜسجت ث ٝپطٚضش
ٟٔبضت ٞبی ٔطتجظ ثب ٘مص ارتٕبفی ذٛز الساْ ٕ٘بیٙس  ٚث ٝسٕت یبزٌیطی ٔستٕط و٘ ٝیبظ فضبی

سبیجطی است حطوت ٕ٘بیٙس ِ .صا ثطٌعاضی ٔستٕط

والس ٞبی آٔٛظضی ثطای وبضوٙبٖ پّیس فتب زض ایٗ ظٔی ٚ ٝٙاضبفٕٛ٘ ٝزٖ سطفػُ ٞبی ٔطتجظ ثب آٖ زض ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظضی ٔػٛة پّیس ،وٕه
ضبیب٘ی ث ٝثٟجٛز ایفب ٘مص ارتٕبفی پّیس زض فضبی سبیجط ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
 -2پّیس ٘یبظ زاضز ثط٘بٔٞ ٝبی ثیطتطی ثطای اضتجبط ٔستمیٓ افسطاٖ پّیس فتب ثب ٔطزْ  ٚذب٘ٛازٜ

ٞب تطتیت ثسٞس تب اظ ایٗ عطیك ثتٛا٘س ثٟجٛز لبثُ

ٔالحؾٝای زض اثقبز پبسرٍٛیی ،رّت افتٕبز ذب٘ٛازٜٞب  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبی پیطٍیطا٘ ٝایزبز ٕ٘بیس.
 -3اٞتٕبْ ث ٝحُ ٔطىالت ذب٘ٛازٜٞب  ٚپبسرٍٛیی ٔستٕط ٙٔ ٚبست ث ٝآٟ٘ب ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔحٛضٞبی ٚؽبیف پّیس فتب لطاض ٌیطز  ٚایٗ ِٔٛف ٝث ٝفٛٙاٖ
یىی اظ ٔالنٞبی اضظضیبثی زض زض ٖٚپّیس فتب ضٙبذت ٝضٛز.
 -4زض رصة  ٚثىبضٌیطی افطاز پّیس فتب ثٚ ٝیژٌی ٞبی فطزی آ٘بٖ زض ثقس ارتٕبفی ٛ٘ ٚؿ تقبُٔ آٟ٘ب ثب ربٔق ٝتٛر ٝرسی غٛضت حشیطز .
 -5تساثیطی اتربش ٌطزز تب زض زٚضٞ ٜبی آٔٛظضی ضٟط٘ٚس اِىتط٘ٚیه (و ٝتٛسظ ضٟطزاضی ٞب  ٚثطذی ٔطارـ زِٚتی ثطٌعاض ٔی ٌطزز) فطغتٞبیی ٔستٕط ٚ
ٔس ٖٚثطای تقبُٔ پّیس فتب ثب ٔطزْ فطاٌ ٓٞطزز.
 -6ثطٌعاضی زٚضٞ ٜبی تقبّٔی ٔ ٚستٕط ثب تطىیُ زٙٞسٌبٖ ذب٘ٛازٞ ٜبی آیٙس( ٜزا٘ص آٔٛظاٖ زثیطستب٘ی – زا٘طزٛیبٖ ) ٘یع ٔی تٛا٘س یىی اظ ضاٞجطزٞبی
زضاظٔست پّیس فتب ثطای ٔٛفمیت زض ایزبز احسبس أٙیت زض ذب٘ٛازٜٞب ثبضس.
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