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چکيذُ
٘ٛخٛا٘بٖ ،ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي ٞط خبٔق ٝث ٝحؿبة ٔيآيٙس و ٝثيكتط اظ ؾبيط ٌطٜٞٚب زض ٔقطو ضفتبضٞبي
ضساختٕبفي  ٚثعٞىبضي لطاض زاض٘سِ .صاٞ ،سف پػٞٚف حبضط ،تقييٗ ٘مف ؾطٔبي ٝاختٕبفي ،ذٛزوبضآٔسي
ٚ ٚيػٌيٞبي ؾطقت ٙٔ ٚف قرهيت زض پيفثيٙي ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ثٛز .ايٗ پػٞٚف اظ ٘ٛؿ
تٛنيفيٕٞ -جؿتٍي ثٛز و ٝاظ خبٔقٛ٘ ٝخٛا٘بٖ ثبظزاقتقس ٜتٛؾظ پبؾٍبٜٞبي ٘يطٚي ا٘تؾبٔي قٟط
تجطيع ،تقساز ٘ 250فط ث ٝقي ٜٛزضزؾتطؼ ا٘تربة قس .زازٜٞب ثب اؾتفبز ٜاظ پطؾكٙبٔٔ ٝئّ ،ٖٛميبؼ
ذٛزوبضآٔسي فٕٔٛي ( ،)GSESپطؾكٙبٔ ٝؾطٔبيـ ٝاخـتٕبفي  ٚؾطقت ٙٔ ٚف وّ٘ٛيٙدط ( )TCIخٕـ
آٚضي  ٚثطاي تحّيُ زازٜٞب اظ ضٚـ تحّيُ ضٌطؾي ٖٛچٙسٌب٘ ٚ ٝتحّيُ ٔؿيط اؾتفبز ٜقس٘ .تبيح ٘كبٖ زاز
و ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي  ٚذٛزوبضآٔسي ثب ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغٙٔ ٝفي زاض٘س  ٚزض ثيٗ فٛأُ
ؾطقتي ،ؾ ٝفبُٔ ٘ٛخٛيي ،آؾيتپطٞيعي  ٚپبزاـٚاثؿتٍي  ٚزض ثيٗ فٛأُ ٔٙكي ،فبُٔ ٕٞىبضي
لبزض٘س تغييطات ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ضا ثٝعٛض ٔٙفي تجييٗ  ٚپيفثيٙي وٙٙس .زضٔدٕٛؿ ،يبفتٞٝبي
پػٞٚف حبضط حبوي اظ آٖ اؾت و ٝفٛأُ فطزي  ٚاختٕبفي اظ خّٕ ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ،ذٛزوبضآٔسي ٚ
ٚيػٌيٞبي ؾطقت ٙٔ ٚف قرهيت زض پيفثيٙي ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ٘مف قبيبٖ تٛخٟي زاقتٚ ٝ
الظْ اؾت ثطاي وبٞف  ٚاختٙبة اظ ايٗ ضفتبضٞب ،ث ٝايٗ فُّ پسيسآٚض٘س ،ٜتٛخ ٝثؿيبضي ٔقغٛف ٌطزز.
ٍاشگاى کليذي :ضفتبضٞبي ضساختٕبفي؛ ؾطٔبي ٝاختٕبفي ،ذٛزوبضآٔسي؛ ٚيػٌيٞبي ؾطقت ٙٔ ٚف قرهيت
1ـ اؾتبز ٌط ٜٚضٚاٖقٙبؾي زا٘كٍب ٜتجطيع (٘ٛيؿٙسٔ ٜؿئ)َٛ
2ـ زوتطي فّ ْٛافهبة قٙبذتي زا٘كٍب ٜتجطيع (فض ٛثبقٍب ٜپػٞٚكٍطاٖ خٛاٖ ٘ ٚرجٍبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي تجطيع)
3ـ زا٘ؿدٛي زوتطي ضٚاٖقٙبؾي زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس تجطيع
4ـ اؾتبزيبض  ٚفضٞ ٛيأت فّٕي زا٘كٍب ٜفّ ْٛپعقىي تجطيع
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هقذهِ

أطٚظ ،ٜزا٘كٕٙساٖ  ٚنبحت٘ؾطاٖ ،حفؼ  ٚتٛؾق ٝؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي (٘يطٚي ا٘ؿب٘ي) ضا
ٟٔٓتط اظ ؾطٔبي ٝعجيقي  ٚفيعيىي زا٘ؿت ٚ ٝثط آٖ تأويس زاض٘س .تأويس ٘ؾطيٝپطزاظاٖ ثط
ٔٛضٛفبتي چ ٖٛؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي  ٚؾطٔبي ٝاختٕبفي (فٛوٛيبٔب )1997 ،1زِيُ ثط إٞيت
ثٙيبزيٗ آٟ٘ب زض ؾالٔت اختٕبفي ،ا٘ؿب٘ي  ٚپيكطفت خٛأـ اؾت .ثيقه ،ؾطٔبيٝ
ا٘ؿب٘ي زض قطايغي ٔٛخت ضقس  ٚتٛؾق ٝاذاللي ،فطٍٙٞي ،التهبزي  ... ٚخٛأـ ٔيقٛز
و ٝپسيس ٜثعٞىبضي آٖ ضا تٟسيس ٘ىٙس .ثٙبثطايٗ ثطاي تحمك ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي  ٚحفؼ آٖ،
يىي اظ ٟٔٓتطيٗ السأبتٟٔ ،بض ثعٞىبضي  ٚخطْ اؾت ،چطاو ٝتٟسيسوٙٙس ٜخسي ؾطٔبيٝ
اختٕبفي  ٚؾالٔت خبٔق ٝاؾت  ٚثٕٞ ٝيٗ زِيُ ،ايٗ ٔؿأِ ٝيىي اظ زغسغٞٝبي و٘ٛٙي
خٛأـ ثكٕبض ٔيآيس .اظ ؾٛيي ،ايٗ زغسغٞٝب ظٔب٘ي خسيتط ٔيق٘ٛس و ٝثسا٘يٓ ٘ٛخٛا٘بٖ
 ٚخٛا٘بٖ و ٝانّيتطيٗ ثرف ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٕٞ ٚچٙيٗ ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي ٞط خبٔق ٝثٝ
قٕبض ٔيض٘ٚس ،ثيكتط اظ ؾبيط ٌطٜٞٚبي اختٕبفي زض ٔقطو ثعٞىبضي  ٚثعٞسيسٌي لطاض
زاض٘سٕٞ ،يٗ أط ٔٛخت قس ٜاؾت و ٝزِٚتٞب ٘يع اظ ٌصقت ٝتبو ٖٛٙثطاي ٟٔبض خطْ ثب
افٕبَ ٔدبظاتٞبي ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛزؾت ث ٝپيكٍيطيِ ويفطي ثع٘ٙس .زض عي ز ٚز ٝٞاذيط،
ضفتبضٞبي ضساختٕبفي زض ٘ٛخٛا٘بٖ ،تٛخ ٝپػٞٚكٍطاٖ ثؿيبضي ضا ث ٝذٛز خّت وطزٜ
اؾت .تٛضيح ايٗ وٛ٘ ٝخٛا٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ ،ثرف ٔ ٚ ٟٓپبيٝاي ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي ٞط خبٔقٝ
ث ٝحؿبة ٔيآيٙس و ٝزض فيٗ حبَ ،ثيكتط اظ ؾبيط ٌطٜٞٚبي خبٔق ٝزض ٔقطو ثعٞىبضي
 ٚثعٞسيسٌي لطاض زاض٘س .زض ايٗ ضاؾتب ،عجك ثطضؾيٞبي ثٝفُٕآٔس ٜزض ثيكتط وكٛضٞبي
خٟبٖ ،آٔبض خطايٓ  ٚثعٞىبضي ٔتٛخ ٝخٛا٘بٖ ،ثٚٝيػ ٜزض ؾٙيٗ  12تب  25ؾبٍِي،
ٕٞچٙبٖ ض ٚث ٝضقس اؾت .ض٘ٚس وٕي خطايٓ ٘ٛخٛا٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ زض ؾبَ  1374اظ 7644
ث 25089 ٝزض ؾبَ 1379ضؾيس ٚ ٜخٕـ آٖ اظ  1374تب  ،1379ثيف اظ ٛٔ 130046ضز
ثٛز ٜاؾت (٘دفي تٛا٘ب( )1382 ،ث٘ ٝمُ اظ ضخجيپٛض.)1388 ،
ضفتـبضٞبي ثعٞـىبضا٘ ٚ ٝضساختٕبفي زض ٞط خبٔقٝاي ٚخـٛز زاضز  ٚافـطاز ثـعٞىبض ٚ
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قرهيتٞبي ضساختٕبفي ،زأٚ ٝٙؾيقي اظ ضفتبضٞبي آؾيتضؾبٖ قبُٔ لبٖ٘ٛقىٙيٞب،
ظيط پب ٌصاقتٗ ٘ؾٓ اختٕبفي ،تدبٚظ ث ٝحمٛق زيٍطاٖ ،پطذبقٍطئ ،كبخطِ ٜفؾي٘ ،عاؿ
 ٚاذالَ زض ٘ؾٓ فٕٔٛي ،آؾيت ث ٝأىب٘بت فٕٔٛي ،زظزي ،فطيتوبضي ،زضٚغٍٛيي،
ثياحتيبعي ٘ؿجت ث ٝايٕٙي ذٛز  ٚزيٍطاٖ ،فسْ احؿبؼ ٔؿئِٛيت  ٚفمساٖ احؿبؼ
پكيٕب٘ي ضا ٘كبٖ ٔيزٙٞس .آؾيتٞبي ٚاضز٘ ٜبقي اظ ايٗ ضفتبضٞب ثط ؾيؿتٓ خبٔق،ٝ
ٔسيطيت اختٕبفي ،ذب٘ٛازٜٞب ،قٟط٘ٚساٖ ،أىب٘بت زِٚتي  ٚذٛز ايٗ افطاز لبثُ تٛخٝ
اؾت (زيٛيؽ2004 ،1؛ ث٘ ٝمُ اظ ذبزٔي  ٚؾيف.)1389 ،
ٞطچٙس زض تٛنيف افطاز ضساختٕبفي ثٚ ٝيػٌيٞبي ٔتٛٙفي اقبض ٜقس ٜاؾتِ ،ىٗ زض
ثٟتطيٗ حبِت ٔيتٛاٖ فٛٙاٖ ٕ٘ٛز و ٝايٗ افطاز اظ زِجؿتٍي فٕيك ث ٝزيٍطاٖ ثطذٛضزاض
٘جٛز ٚ ٜزض ضٚاثظ ثيٗ فطزي ،فاللٝاي ث ٝاثطاظ ٟٔطٚضظي ٚ ٚفبزاضي ٘ؿجت ث ٝزيٍطاٖ
٘كبٖ ٘ساز ٚ ٜضفتبضٞبي فبلس اٍ٘يعـ وبفي  ٚثيٞسف ،ثٚ ٝفٛض زض آٟ٘ب ٕ٘بيبٖ ٌطزيسٚ ٜ
اظ عطفي ،ضفتبض تىب٘كي ٘ ٚبتٛا٘ي ثطاي يبزٌيطي يب ثٟطٜثطزاضي اظ تدطث ،ٝزض اقىبَ
ٔرتّف ؽبٞط ٌطزيس ٚ ٜزاضاي ضٚاثظ ثيٗفطزي آقفت ٝثٛز ٚ ٜفمساٖ ٚخساٖ  ٚپكيٕب٘ي
ثطاي ضفتبض غيطٔؿئٛال٘ ٝثٝعٛض آقىبض ثطٚظ ٕ٘ٛزٚ ،ٜاوٙفٞبي ا٘حطافي ٘ؿجت ث ٝتٙجيٚ ٝ
قطعي قسٖ ٘ؿجت ث ٝتٙجي٘ ٝيع زض حس ٚفٛض ثٛلٛؿ ٔيپي٘ٛسز (فبضيٍٙت ٚ ٖٛوٛيس.)2003 ،2
زض تجييٗ فُّ ؽٟٛض ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ،ثطذي ٘ؾطيٝپطزاظاٖ ثٝعٛض غيطٔؿتميٓ ثط
٘مف فبُٔ خبٔقٝپصيطي تأويس زاض٘س .زض خطيبٖ ظ٘سٌي ،خبٔقٝپصيطي زض ضٚاثظ پيچيسٜ
ٟ٘بزٞبيي ٕٞچ ٖٛذب٘ٛازٔ ،ٜسضؾٔ ٚ ٝحّ ٝنٛضت ٔيٌيطز .زض ايٗ ٔيبٖ ،ذب٘ٛاز ٜثٝ
فٛٙاٖ وٛچهتطيٗ ٚاحس اختٕبفي ،اؾبؼ تكىيُ خبٔق ٚ ٝحفؼ ضٚاثظ ا٘ؿب٘ي ضا ثطفٟسٜ
زاضز .پي٘ٛسٞبي زض ٖٚذب٘ٛازٜٞبٔ ،ىبٖٞبيي ثطاي قىٌُيطي اٍِٞٛبي ضفتبضي ٘ٛخٛا٘بٖ
اؾت و ٝآ٘بٖ ضا زض ثؿيبضي اظ تهٕيٕبت ضفتبضي  ٚضٚاثظ اختٕبفي ضإٙٞبيي ٔيوٙس.
اٍِٞٛبي ضفتبضي ٟ٘بزٞب زضثطٌيط٘س ٜضاٜٞبيي ثطاي ٔسيطيت ضفتبض  ٚحُ تقبضضبت ضفتبضي
اؾت .زض ايٗ ضاؾـتب ،ثؿيبضي اظ نبحت٘ؾطاٖ ثط ايٗ ثبٚض٘س وٛ٘ ٝخٛا٘بٖ ثعٞـىبض غبِـجبً زض
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ٔقطو آٌٖ ٝ٘ٛاظ ضٚاثظ اختٕبفي لطاض زاض٘س و ٝاظ ٚيػٌيٞبي آٖ ،فمساٖ ضاثغ ٚ ٝپي٘ٛس
٘عزيه  ٚنٕيٕب٘ ٝثيٗ پسض  ٚفطظ٘س ٔ ٚبزض  ٚفطظ٘س اؾت و ٝث ٝتسضيح ويفيت ايٗ ضاثغ ٝزض
ضفتبض آ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝزيٍطاٖ ثٚٝيػ ٜثعضٌؿبالٖ ،اثط ٔيٌصاضز (ضايت  ٚفيتعپبتطيه.)2006 ،1
اظ ؾٛيي ،چٙيٗ فٛٙاٖ قس ٜاؾت و ٝزض قىٌُيطي ضفتبضٞبي اختٕبفي  ٚضساختٕبفي،
ٔبٞيت  ٚويفيت اضتجبعبت زضٖٚذب٘ٛازٌي ٘مف اؾبؾي ايفب ٔيوٙس .ث ٝايٗ ٔقٙي و٘ ٝحٜٛ
اضتجبط افضبي ذب٘ٛاز ٜثٌٝ٘ٛ ٝاي اؾت ؤ ٝحيظ ذب٘ٛاز ٜضا ثطاي تأٔيٗ ٘يبظٞبي اؾبؾي
وٛزوبٖ ٔؿبفس ٔيؾبظزٞ .طٌ٘ ٝ٘ٛبضؾبيي زض فّٕىطز ذب٘ٛاز ،ٜاثطات ٘بٔغّٛثي زض ثٟٙدبض
ٕ٘ٛزٖ فطظ٘ساٖ ٔيٌصاضز (ضٚظ٘جب .)1367 ،2ْٚزض ايٗ ضاؾتب ،ثطذي ٘ؾطيٝپطزاظاٖ ثط ٔفْٟٛ
ؾطٔبي ٝاختٕبفي تأويس ٕ٘ٛزٜا٘س .ايٗ پسيسٔ ٜبحهُ تطويت وٕيت  ٚويفيت ضٚاثظ ثيٗ
ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ اؾت و ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛاز ٜضا ثٚٝخٛز ٔيآٚض٘س (آيؿطَ ،ثيِٛي،ٛ
ِيٞ ٚ ُ٘ٛبضتّؽ .)2001 ،3زض ايٗ اضتجبط ،وّٕٗ 4اظ ضاثغ ٝثيٗ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ٚاِسيٗقبٖ ثٝ
فٛٙاٖ قبذمٞبي ؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛاز ٜيبز ٔيوٙس .ايٗ ؾطٔبي ٝقبُٔ ٔيعاٖ فاللٝاي
اؾت وٛ٘ ٝخٛا٘بٖ ثٚ ٝاِسيٙكبٖ زاقت ٚ ٝثب آٟ٘ب نٕيٕيا٘س .ث ٝفجبضتي زيٍط ،ويفيت
اضتجبط ثيٗ افضبي ذب٘ٛاز ٚ ٜثٝعٛض وّي ٔيعاٖ ضٚاثظ ثيٗ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ ،قبذمٞبي
ؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛازٞ ٜؿتٙس (ضايت ،وبِٗ ،5فط٘ؿيؽٔ ٚ 6يّط( )2001 ،7ث٘ ٝمُ اظ
فّيٛضزي٘يب ،قبضؿپٛض ٚ ٚضٔعيبض.)1387 ،
ث ٝتقجيطئ ،يتٛاٖ ثيبٖ زاقت و ٝثطٖٚزاز ضٚاثظ زض ٖٚذب٘ٛازٌي زض لبِت ازضاوبت
ٚيػٜاي خٌّٜٛط ٔيقٛز و ٝثركي اظ آٖ ،ثٝنٛضت ؾطٔبي ٝاختٕبفي ازضان قسٕ٘ ،ٜبيبٖ
ٔيقٛزِٛ .ضي( 8ث٘ ٝمُ اظ وّٕٗ )1377 ،ؾطٔبي ٝاختٕبفي ضا ٔدٕٛفٙٔ ٝبثقي ٔيزا٘س وٝ
زض شات ضٚاثظ ذب٘ٛازٌي  ٚزض ؾبظٔبٖ اختٕبفي ٚخٛز زاقت ٚ ٝثطاي ضقس قٙبذتي يب
اختٕبفي وٛزن ٛ٘ ٚخٛاٖ ؾٛزٔٙس اؾت .ايٗ ٔٙبثـ ثطاي افطاز ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت ٚ
ٔيتٛا٘س ٔعيت ٕٟٔي ثطاي وٛزوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ زض ضقس ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘يقبٖ ثبقس .زض ايٗ
2- Rosenbaum
4- Coleman
6- Francis
8- Loury
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1- Wright & Fitzpatrick
3- Israel, Beaulieu, Lionel & Hartless
5- Cullen
7- Miller
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ضاثغٔ ،ٝهوبضتي( 1ث٘ ٝمُ اظ ؾّٕي  ٚويٛيٛضي )2006 ،2ثيبٖ ٔيزاضز ؤ ٝف ْٟٛؾطٔبيٝ
اختٕبفيٍ٘ ،طقي ضا اضائٔ ٝيزٞس وٛٔ ٝخت ايدبز زيس فٕيكتط  ٚزضن ثٟتط اظ فُّ خطْ
 ٚثعٞىبضي ٔيقٛز.
زض ايٗ ضاؾتب ،پبضؾُ ٙٔ ٚبٌٕٗ )1993( 3زض ثطضؾي اضتجبط ؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛازٚ ٜ
ٔكىالت ضفتبضي وٛزوبٖ ثيبٖ زاقتٙس و ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛاز ٜثبيس ثب خبٔقٝپصيطي
ٙٞدبضٞبي اختٕبفي زض وٛزوبٖ ٕٞجؿتٍي زاقت ٝثبقس .آٟ٘ب ٕٞچٙيٗ ٔقتمس٘س وٝ
ٔىب٘يؿٓ ٚيػٜاي ٚخٛز زاضز و ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛاز ٜاظ عطيك ا٘تمبَ ثيٗ ٘ؿّي اضتمب
ٔييبثس.
ضايت  ٚفيتعپبتطيه ( )2006زض پػٞٚكي تحت فٛٙاٖ ؾطٔبي ٝاختٕبفي  ٚضفتبضٞبي
ذك٘ٛتآٔيع ٘ٛخٛا٘بٖ (ٕٞجؿتٍي ثيٗ ٘عاؿ  ٚاؾتفبز ٜاظ اؾّح ٝزض ٔيبٖ زا٘فآٔٛظاٖ) ثٝ
اضظيبثي ٔسَٞبي چٙسٔتغيط ٜاضتجبط ذب٘ٛازٔ ،ٜسضؾٔ ٚ ٝحّ ٝثب ضفتبضٞبي ذكٗ پطزاذتٙس.
٘تبيح حبوي اظ آٖ ثٛز و ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ٔٙجـ ٕٟٔي اؾت و ٝپيبٔسٞبي ذك٘ٛت  ٚثٝ
ٚيػ ،ٜضٚاثظ ٚاِسيٗ -فطظ٘ساٖ  ٚزِجؿتٍي ثٔ ٝسضؾ ٝضا تقسيُ ٔيوٙسٕٞ .چٙيٗ ،ؾّٕي ٚ
ويٛيٛضي ( )2006ثب وٙتطَ قبذمٞبي ؾغح فطزي  ٚؾبذتبضي ؾطٔبي ٝاختٕبفي،
ٕٞجؿتٍي ثيٗ ؾطٔبي ٝاختٕبفي  ٚخطْ خٛا٘بٖ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س .ايٗ پػٞٚكٍطاٖ
زضيبفتٙس ٍٙٞبٔي ؤ ٝتغيطٞبي ؾغح فطزي  ٚؾبذتبضي ٔثُ ذٛزوٙتطِي وٙتطَ قسٜ
ثبقس ،پبييٗ ثٛزٖ حٕبيت اظ ؾٛي ٚاِسيٗ ،پبييٗ ثٛزٖ وٙتطَ ٔقّٓ  ٚپبييٗ ثٛزٖ افتٕبز
ثيٗفطزي ،ثب ضفتبض ثعٞىبضإ٘ٞ ٝجؿتٍي زاضز .وٙتطَ اظ ؾٛي ٚاِسيٗ ،حٕبيت ٔقّٕبٖ ٚ
پي٘ٛس ثيٗ ٘ؿّي ثب ثعٞىبضي ،تٟٙب زض ٔسَٞبي زٔٚتغيطٕٞ ٜجؿتٍي زاضز.
اظ عطفيٞ ،يطقيٛٔ 4ضٛؿ پي٘ٛس اختٕبفي ضا ٔغطح ٔيوٙسٚ .ي اؽٟبض ٔيوٙس وٝ
وحضفتبضي ظٔب٘ي اتفبق ٔيافتس و ٝپي٘ٛس ٔيبٖ فطز  ٚخبٔق ٝضقيف قس ٚ ٜيب ٌؿؿتٝ
قٛز .ثبيس افعٚز پي٘ٛس اختٕبفي ثٔ ٝدٕٛؿ فٛأُ ٔحؿٛؼ ٘ ٚبٔحؿٛؾي و ٝيـه خبٔقٝ
2- Salmi & Kivivuori
4- Hirschi

1- McCarty
3- Parcel & Menagman
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زض خٟت حفؼ ٔقيبضٞبي ذٛز ثٝوبض ٔيثطز ٔ ٚدٕٛؿ ٔٛا٘قي و ٝث ٝلهس خٌّٛيطي افطاز
اظ ودطٚي اختٕبفي زض ضا ٜآ٘بٖ لطاض ٔيزٞس ،اعالق ٔيقٛز (ث٘ ٝمُ اظ ؾتٛز.)1376 ،ٜ
تٛضيح ايٗ و ٝوٙتطَ اختٕبفي  ٚپي٘ٛسٞبي اختٕبفي يقٙي فٙبنط وّيسي ؾطٔبيٝ
اختٕبفي ،فٙبنط ضطٚضي ٘ؾطي ٝپي٘ٛس اختٕبفي ٞيطقي ٞؿتٙس (ؾّٕي  ٚويٛيٛضي،
 .)2006ثطذي اظ پػٞٚكٍطاٖ خٙج ٝؾبذتبضٌطايب٘ ٝآٖ ضا ٔٛضز ٔالحؾ ٝلطاضزاز ٚ ٜثيبٖ
ٔيزاض٘س وٞ ٝيطقي زض پبؾد ث ٝايٗ ؾؤاَ و ٝچطا ٔطزْ اظ لٛا٘يٗ پيطٚي ٔيوٙٙس ٚ
ٔطتىت ا٘حطاف ٕ٘يق٘ٛس ،ث ٝؾطاك فٛأُ اختٕبفي ٔب٘ٙس ؾبذتبضٞبي ذب٘ٛاز ،ٜآٔٛظـ ٚ
ٌطٜٞٚبي ٕٞؿبالٖ ٔيضٚز (ٚيّيبٔع .)1383 ،زض ايٗ ضاؾتبٔ ،جبضن ( )1386زض ٔغبِقٝ
زا٘فآٔٛظاٖ  14-18ؾبِ ،ٝث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيس و ٝثيٗ تفبٚ ٓٞاِسيٗ  ٚضٚاثظ نٕيٕب٘ٝ
ٔيبٖ ٚاِسيٗ ٔ ٚيعاٖ پطذبقٍطي  ٚؾبيط ا٘حطافبت ضفتبضي ضاثغٔ ٝقىٛؼ ٚخٛز زاضز (ثٝ
٘مُ اظ ؾبٔب٘ي  ٚثٕٟٙف.)1389 ،
فال ٜٚثط ايٗ ،يبفتٞٝبي پػٞٚكي حبوي اظ آٖ اؾت و ٝؾغح ازضان ذٛز ٘ٛخٛا٘بٖ
ثعٞىبض ،ثٝعٛض قٙبذتي پبييٗتط اظ افطاز ضقس يبفت ٝاؾت .ثٝفجبضت زيٍط ،افٕبَ ضساختٕبفي،
ٕٔىٗ اؾت ثبظتبثي اظ فسْ تٛا٘بيي تفىط ٔؤثط زضٔٛضز ذٛز ،زض اضتجبط ثب زيٍطاٖ ثبقس
(زأٞ ٚ ٖٛبضت٘ .)1999 ،1ؾطيٞٝبي ذٛزٔ ،ف ْٟٛذٛزپٙساض ٚ 2ٜاحتطاْ  ٚاضظـ ثٝذٛز 3ضا
ٔٙبؾتتطيٗ ٔف ْٟٛخٟت ؾجتقٙبؾي اذتالالت فبعفي  ٚضٚا٘ي ٔيزا٘ٙس (ثيٍٕٗ،4
1972؛ ثيطٖ( )1974 ،5ث٘ ٝمُ اظ ثطآثبزي ،ي٘ٛؿي  ٚعبِمب٘ي.)1389 ،
زض ٔسَ ازضان ذٛز و ٝزيٕٞ ٚ ٖٛبضت ( )1991اضائ ٝوطزٜا٘س ،ثط ضٚي ؾغح تحٚ َٛ
تأذيط ضقس تأويس ٔيقٛز ،ثٙبثطايٗ ٔكىالت ضٚا٘ي ٕٔىٗ اؾت ٘بقي اظ ٘مم يب تأذيط
زض اؾتسالَ ٘ٛخٛاٖ زضثبض ٜذٛز ثبقس .زأٞ ٚ ٖٛبضت ( )1991اضتجبط ازضان ذٛز ثب
ؾالٔت ضٚاٖ ضا ثٚٝيػ ٜزض زٚضٛ٘ ٜخٛا٘ي ٔٔ ٟٓيپٙساض٘س .آٟ٘ب ثيبٖ ٔيزاض٘س و ٝآقفتٍيٞبي
ضٚاٖقٙبذتي زض وٛزوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ ٔيتٛا٘س ٘بقي اظ ا٘حطاف زض ازضان ذٛز ثبقس.
2- self-concept
4- Baughman
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1- Damon & Hart
3- self value & self-esteem
5- Byrne
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زض ايٗ ضاؾتب ،پػٞٚفٞب ٔ ٚغبِقبت ا٘دبٌْطفت ٝثط ٘مف ثٙيبزي حطٔت ذٛز زض
ؾبظـيبفتٍي فبعفيٞ ،يدب٘ي  ٚقٙبذتي تأويس وطز ٚ ٜؾغح پبييٗ حطٔت ذٛز ضا
حسالُ ثٔٝثبث ٝيه فبُٔ ٔؿتقسوٙٙس ٜثعٞىبضي لّٕساز ٕ٘ٛزٜا٘س .پػٞٚفٞبي ا٘دبْ قسٜ
زض ظٔي ٝٙحطٔت ذٛز ،ثط ٘مف  ٚإٞيت  ٚضاثغ ٝآٖ ثب ؾالٔت ضٚا٘ي ا٘ؿبٖ تأويس زاض٘س
(وٛضتيعٌٛٞ ،بٖٚ ،ايؽ1975 ،؛ اؾٕيت( )1984 ،1ث٘ ٝمُ اظ ثطآثبزي ٕٞ ٚىبضاٖ.)1389 ،
اظ ؾٛيي ،ثطذي ٘ؾطيٝپطزاظاٖ ثط ايٗ فميسٜا٘س و ٝضفتبضٞبي ضساختٕبفي اظ ثٙيبٖٞبي
ؾطقتي آزٔي اضتعاق ٔيوٙس ِ ٚصا ثط ٘مف ثطذي نفبت فٕمي و ٝتقييٗوٙٙس ٜضفتبضٞبي
ؾغحي  ٚؽبٞطيا٘س ،تأويس ٔيوٙٙس و ٝزض ايٗ ضاؾتبٔ ،يتٛاٖ ث٘ٝؾطي ٝؾطقتيٙٔ -كي
وّ٘ٛيٙدط اقبضٕٛ٘ ٜز .زض ايٗ ضاثغ ٝفطيسحؿيٙي ،وبٚيب٘ي ،اؾقسي ،فّئاليطي ٔ ٚمسؼ
ثيبت ( )1386ثب اضظيبثي اثقبز ؾطقت ٙٔ ٚف زض ٔجتاليبٖ ث ٝاذتالَ قرهيت ضساختٕبفي
ٔ ٚمبيؿ ٝآٖ ثب ٕ٘ ٝ٘ٛثٟٙدبض زضيبفتٙس ٕ٘طات ٘ٛخٛيي  ٚآؾيتپطٞيعي ثبالتط ٕ٘ ٚطٜ
پكتىبض ،ذٛزضاٞجطي ٕٞ ٚىبضي پبييٗتط اظ ٙٞدبض ،خعٚ ٚيػٌيٞبي افطاز ضساختٕبفي اؾت.
اقربل ذٛزضاٞجط ثبال ظٔب٘ي و ٝفطنت ضٞجطي قرهي ضا زاض٘س ،ثٝفٛٙاٖ افطازي
ضقسيبفت٘ ،ٝيطٙٔٚس ،ذٛز-ثؿٙسٔ ،ٜؿئ ،َٛلبثُ اعٕيٙبٖٞ ،سفٌطا ،ؾبظا  ٚزاضاي يىپبضچٍي
ذٛة تٛنيف ٔيق٘ٛس .آٟ٘ب فعت ٘فؽ  ٚافتٕبز ث٘ ٝفؽ ذٛثي زاض٘سٚ .يػٌيٞبي ثؿيبض
ٔكرم افطاز ذٛزضاٞجط ايٗ اؾت و ٝآٟ٘ب وبضا ،تٛا٘ب ثطاي ا٘غجبق ضفتبض ذٛز زض ٕٞبٍٙٞي
ثب افطاز ثطٌعيس ٚ ٜزاضاي اٞساف اضازي ٞؿتٙس .زض ٔمبثُ ،افطازي و ٝزض ذٛزضاٞجطي پبييٗ
ٞؿتٙس ،ثٝفٛٙاٖ ضقس٘يبفت ،ٝضقيف ،قىٙٙس ،ٜغيطٔؿئ ،َٛغيطلبثُ اعٕيٙبٖ  ٚزاضاي
يـىپبضچٍي ضقيف ظٔب٘ي و ٝثب ٔؿيط يـه ضٞجط ضقـسيبفتٙٔ ٝغجك ٘يؿتٙس ،تـٛنيف
ٔيق٘ٛس .آٟ٘ب ثبضٞب تٛؾظ ثبِيٍٙطاٖ ٘بپرتٚ ٝيب زاضاي اذتالَ قرهيت تٛنيف ٔيق٘ٛس.
ث٘ٝؾط ٔيضؾس آٟ٘ب ثس ٖٚيه انُ ؾبظٔب٘ي زض٘ٚي ثبقٙس و ٝآٟ٘ب ضا ٘بتٛاٖ ثطاي ٔكرم
وطزٖ زليك  ٚز٘جبَ وطزٖ اٞساف ٔقٙبزاض ٘كبٖ ٔيزٞس (وّ٘ٛيٙدط ٕٞ ٚىبضاٖ1993 ،؛
وّ٘ٛيٙدط ٕٞ ٚىبضاٖ.)1994 ،
1- Smith
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اظ ايٗ ض٘ ،ٚؾط ث ٝإٞيت ٘ ٚمف ؾالٔت خؿٕب٘ي  ٚضٚا٘ي وٛزوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ ٞط
خبٔق ٝزض آيٙس ٜآٖ خبٔق ،ٝضطٚضت اؾبؾي ايٗ پػٞٚف ،قٙبذت فٛأُ ٔؤثط ثط ضفتبضٞبي
ضساختٕبفي ٘ٛخٛا٘بٖ  ٚفطا ٓٞآٚضزٖ ظٔي ٝٙضقس فطزي  ٚاختٕبفي ٘ٛخٛا٘بٖ اؾت .اظ
ؾٛيي ،ثب تٛخ ٝث ٝإٞيتي و ٝخٛأـ أطٚظي ثطاي تسا ٚ ْٚثمبي ذب٘ٛاز ٚ ٜؾالٔت ضٚا٘ي
افطاز خبٔق ٝلبئُ ٞؿتٙس ،ثطضؾي ٔكىالت  ٚفٛأّي و ٝث ٝظٚاَ ذب٘ٛاز ٚ ٜخبٔقٚ ٝ
ضفتبضٞبي ضساختٕبفي فطظ٘ساٖ ٔٙدط ٔيا٘دبٔس ،ضطٚضي ث٘ٝؾط ٔيضؾسِ .صاٞ ،سف
پػٞٚف حبضط ،تقييٗ ٘مف ؾطٔبي ٝاختٕبفي ،ذٛزوبضآٔسي ٚ ٚيػٌيٞبي ؾطقت ٙٔ ٚف
قرهيت زض پيفثيٙي ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ثٛز.
رٍش پصٍّص
جاهعًِ ،وًَِ ٍ رٍش ًوًَِگيري

ايٗ پػٞٚف اظ ٘ٛؿ تٛنيفيٕٞ-جؿتٍي ثٛز .زض ايٗ پػٞٚفٔ ،تٙبؾت ثب اٞساف ،اثتسا
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٔٛضز٘يبظ ،اظ خبٔقٛ٘ ٝخٛا٘بٖ ثبظزاقت قس ٜث ٝتٙبؾت ا٘تربة  ٚؾپؽ ظٔيٝٙ
اخطاي آظٖٔٞٛب  ٚپطؾكٙبٔٞٝبي ٔحمك ؾبذتٟٔ ٝيب قس تب زض ؾغح ٚؾيـ  ٚثٝعٛض
فٕمي ،فٛأُ ايدبز ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ٔٛضز قٙبؾبيي لطاض ٌيطز .زض ضاؾتبي ٞسف
پػٞٚكي ،اظ خبٔقٛ٘ ٝخٛا٘بٖ ثبظزاقت قس ٜتٛؾظ ٔطاوع  ٚپبؾٍبٜٞبي ٘يطٚي ا٘تؾبٔي
قٟط تجطيع ،ثٝزِيُ ٘بٔكرم ثٛزٖ ٔحُ ظ٘سٌي ،تقساز ٘ 250فط ثٝقي ٜٛزض زؾتطؼ
ا٘تربة قس  ٚزازٜٞبي ٔٛضز٘يبظ ث ٝتٙبؾت اٞساف پػٞٚكي ،خٕـآٚضي قس.
ابسارّاي اًذازُگيري

پرسطٌاهِ هيلَى :پؽ اظ تسٚيٗ ٔتٗ زضؾي «آؾيتقٙبؾي ضٚا٘ي ٘ٛيٗ» زض ؾبَ 1969
ٔيّ 1ٖٛث ٝفىط ؾبذتٗ اثعاضي ثطاي ؾٙدف اثقبز قرهيتي فٛٙاٖ قس ٜزض وتبثف افتبز.
ٚي زض ؾـبَ  1972پـطؾكٙبٔ ٝاثتسايي ذٛزؾٙـدي ٔيّ -ٖٛايّيٛٙيع )MI-RIS( 2ضا
عطاحي ٕ٘ٛز .ايٗ پطؾكٙبٔ ٝزاضاي  3500ؾـٛأَ 20 ،ميبؼ ٔ 556 ٚبز ٜثٛز .ثـقسٞب ايٗ
2- Illinoise
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پطؾكٙبٔ ٝتهحيح قس  ٚثب ٔ 175بز 733 ٚ ٜوّيس زض ٔ 20ميبؼ ا٘تكبض يبفت .زضٟ٘بيت
زضؾبَ  1987پطؾكٙبٔ ٝثب ٔالنٞبي ٕٞ MSD-III-R ٚ MSD-IIIب ًٙٞقس ٚ
تقسازي اظ ٔميبؼٞبي آٖ حصف  ٚيب اضبف ٝقس٘س  ٚپطؾكٙبٔٔ ٝيّ 2 ٖٛثٝزؾت آٔس.
٘تيد ٝايٗ وبض فطٔي  368ؾٛاِي ثب ٔ 175بز ٜزض ٔ 22ميبؼ ثٛز .زض ٟ٘بيت ،زض ؾبَ
 1994ثط اؾبؼ  MSD-IIآذطيٗ ٘ؿرٔ ٝيّ ٖٛيب  DMDI-IIثٝزؾت آٔس٘ .تيد ٝوبض
فطٔي  325ؾٛاِي ثب ٔ 175بز ٜثب  440وّيس زض ٔ 28ميبؼ ثٛز (ث٘ ٝمُ اظ فجبؾي.)1393 ،
ايٗ پطؾكٙبٔ ٝزض ٔدٕٛؿ ٔ 24ميبؼ ثبِيٙي  4 ٚقبذم ضٚايي زاضز؛ اظ ٔدٕٛؿ ايٗ
ٔ 24ميبؼٔ 14 ،ـميبؼ آٖ ث ٝؾٙدف اذـتالالت قـرهيت ثط اؾبؼ ٔـحٛض زٚي
ٔ MSD-IIيپطزاظ٘س ٔ 10 ٚميبؼ زيٍط ٘كبٍ٘بٖ ثبِيٙي ضا ثط اؾبؼ ٔحٛض ٔ 1يؾٙدٙس.
ايٗ اذتالالت قرهيتي فجبضتٙس اظ :قرهيت اؾىعٚييس ،اختٙبثي ،افؿطزٚ ،ٜاثؿت،ٝ
ٕ٘بيكي ،ذٛزقيفت ،ٝضساختٕبفي ،آظاضٌط ،اخجبضيٙٔ ،فيٌطا ،ذٛز٘بوبْ ؾبظ ،اؾىيعٚتبيپي،
ٔطظي  ٚپبضا٘ٛييس٘ .كبٍ٘بٖ ثبِيٙي قبُٔ اذتالالت اضغطاة ،قج ٝخؿٕي ،زٚلغجي،
افؿطزٜذٛييٚ ،اثؿت ٝث ٝاِىُٚ ،اثؿت ٝثٛٔ ٝاز ،اؾتطؼ پؽ اظ ضطث ،ٝاذتالَ تفىط،
افؿطزٌي اؾبؾي  ٚاذتالَ ٞصيب٘ي .قبذمٞبي ضٚايي قبُٔ ضٚايي ،افكبٌطي ،خبٔقٝ
پؿٙسي  ٚثسخّٜٛزٞي اؾت (ث٘ ٝمُ اظ فتحي آقتيب٘ي .)1388 ،زض ايٗ پػٞٚف ،اظ
ظيطٔميبؼ ضساختٕبفي ايٗ پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜقس.
وطيً  ٚاِٚؿبٖٕٞ )1998( 1جؿتٍي ثطاي ٔميبؼٞبي اذتالَ قرهيتي ضا ٚ 0/78
ثطاي ٘كبٍ٘بٖ ثبِيٙي  ٚ 0/80ثطاي تٕبٔي ٔميبؼ  0/90ضا ٌعاضـ وطزٜا٘س (ث٘ ٝمُ اظ
فجبؾي .)1393 ،قطيفي ( )1381ايٗ آظٔ ٖٛضا زض ايطاٖ ضٚي  283ثيٕبض عي  70ضٚظ
افتجبضؾٙدي وطزٚ .ي تٛاٖ پيفثيٙي وُ ٔميبؼٞب ضا  0/58تب ٌ 0/83عاضـ وطز .زض
٘تيدٔ ٝيّ ٖٛزض ايطاٖ پطؾكٙبٔٝاي ٔقتجط اؾت.
پرسطٌاهِ سرهايِ اجتواعي :ثطاي ا٘ساظٌٜيطي ؾطٔبي ٝاختٕبفي ،اظ پطؾكٙبٔ ٝؾطٔبيٝ
اختٕبفي اؾتفبز ٜقس .ايـٗ پطؾكٙبٔ ٝو ٝتٛؾـظ زالٚيع زض ؾبَ  1384تٟي ٝقـس ٜاؾت،
1- Crig & Olsan
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زاضاي  33ؾؤاَ ٔ 4 ٚميبؼ ،اظ خّٕ ٝافتٕبزٔ ،كبضوت ٌطٞٚي ،اختٕبؿ ٔحّي  ٚقجىٞٝبي
اختٕبفي اؾت .ثطاي ٕ٘طٌٜصاضي ايٗ پطؾكٙبٔ ٝاظ ضٚـ ٕ٘طٌٜصاضي ِيىطت اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت .ضٚـ ٕ٘طٌٜصاضي ث ٝايٗ تطتيت اؾت وٕ٘ ٝط ٜؾؤاالت 9،15،17،26،30،33،4،5
ٔقىٛؼ ثٛز ٚ ٜثمي ٝؾؤاالت ث ٝتطتيتٕ٘ ،ط1 ٜتب  5زضيبفت ٔيوٙٙسٕ٘ .ط ٜوُ آظٔ،ٖٛ
 165اؾت .ثط اؾبؼ ٔغبِق ٝزالٚيع ( ،)1384ايٗ پطؾكٙبٔ ٝزاضاي ثجبت زض٘ٚي ثب ضطيت
آِفبي  0/85اؾت.
هقياض خَدکارآهذي عوَهي ( :)GSESقطض ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1982ثطاي اِٚيٗ ثبض ٔميبؾي
خٟت ا٘ساظٌٜيطي ذٛزوبضآٔسي تحت فٛٙاٖ ٔميبؼ ذٛزوبضآٔسي فٕٔٛي ؾبذتٙس وٝ
اذتهبني ثٛٔ ٝلقيت ذبني اظ ضفتبض ٘ساضز .ايٗ ٔميبؼ زاضاي ٌٛ 17ي ٝاؾت .ايٗ
پػٞٚكٍطاٖ ثسٔ ٖٚكرم وطزٖ فٛأُ ٌٛ ٚيٞٝبي آٟ٘ب ٔقتمس٘س و ٝايٗ ٔميبؼ ؾٝ
خٙج ٝاظ ضفتبض قبُٔ ٔيُ ث ٝآغبظٌطي ضفتبضٔ ،يُ ثٌ ٝؿتطـ تالـ ثطاي وبُٔ وطزٖ
تىّيف ٔ ٚمبٔٚت زض ضٚيبضٚيي ثب ٔٛا٘ـ ضا ا٘ساظٌٜيطي ٔيوٙس .زض پػٞٚف انغط٘ػاز ،احٕسي
لغتاِسيٙي ،فطظاز  ٚذساپٙبٞي ( )1385ثٙٔٝؾٛض ثطضؾي فٛأُ ٔميبؼ ذٛزوبضآٔسي قطض،
تحّيُ فبّٔي اوتكبفي ثب ضٚـ تحّيُ ٔؤِفٞٝبي انّي  ٚچطذف ٚاضيٕبوؽ ٔٛضز
اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت٘ .تيد ٝتحّئُ 3 ،ؤِف ٝضا ثب اضظـ ٚيػ ٜثعضيتط اظ ٘ 1كبٖ ٔيزٞس
و ٝايٗ فٛأُ ،خٕقبً  43/75اظ ٚاضيب٘ؽ ٕ٘طات ذٛزوبضآٔسي ضا ثٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س.
زض پػٞٚف انغط٘ػاز ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1385ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾي ٕٞؿب٘ي زض٘ٚي ٌٛيٞٝبي وُ
ٔميبؼ ،ضطيت آِفبي وط٘ٚجبخ ٔطثٛط ث ٝوُ آظٔٞ ٚ ٖٛطيه اظ فٛأُ ٔحبؾج ٝقس وٝ
آفبي وُ ٔميبؼ 0/83 ،ثٝزؾت آٔس.
پرسطٌاهِ سرضت ٍ هٌص کلًَيٌجر ( :)TCIپطؾكٙبٔ ٝؾطقت ٙٔ ٚف وّ٘ٛيٙدط ()TCI
 125ؾؤاَ زاقت ٚ ٝزاضاي ٞفت ٔميبؼ قبُٔ چٟبض ٔميبؼ ؾطقت (٘ٛخٛيي ،آؾيت
پطٞيعي ،پبزاـ ٚاثؿتٍي  ٚپكتىبض)  ٚؾٔ ٝميبؼ ٔٙف (ذٛزضاٞجطيٕٞ ،ىبضي ٚ
ذٛزفطاضٚي) اؾت .ايٗ پطؾكٙبٔ ٝثٝنٛضت ذٛزؾٙدي ثب پبؾدٞبي ثّي يب ذيط تـىٕيُ
ٔيقٛز (وبٚيب٘ي  ٚپٛض٘بنح1384 ،؛ ث٘ ٝمُ اظ فطيسحؿيٙي ٕٞ ٚىبضاٖ.)1386 ،
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ايٗ پطؾكٙبٔ ٝثطاي اِٚيٗ ثبض زض ايطاٖ تٛؾظ ٌطٚؾئٟ ،طيبض  ٚعجبعجبيي ()1380
تطخٕ ٚ ٝافتجبضيبثي قس .ثطضؾي پبيبيي پطؾكٙبٔ ٝتٛؾظ ٌطٚؾي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1380ثٝ
وٕه ضٚـ آِفبي وط٘ٚجبخ  ٚثبظآظٔبيي ،تبييس ضٚايي آٖ ثب ثٟطٌٜيطي اظ تحّيُ فبّٔي
چطذف پطٔٚبوؽٕٞ ،جؿتٍي زض٘ٚي ٔميبؼٞب ٕٞ ٚجؿتٍي ؾٗ ثب ٔميبؼٞب ثب ضٚـ
پيطؾٔ ٚ ٖٛمبيؿٕ٘ ٝطٜٞبي پطؾكٙبٔ ٝثيٗ ز ٚخٙؽ ٘ ٚيع ٔمبيؿ ٝثيٗ فطٍٙٞي ثب آظٖٔٛ
تي ٔؿتمُ ا٘دبْ قس .زأ ٝٙضطيت آِفب اظ  0/44ثطاي ٔميبؼ پكتىبض تب  0/95ثطاي ٔميبؼ
ذٛزفطاضٚي ثٝزؾت آٔسٔ .يبٍ٘يٗ ضطيتٞبي ثٝزؾت آٔس ٚ 0/68 ٜضطيت آِفبي وُ
آظٔ 0/94 ٖٛثٛز .زأ ٝٙضطيتٞبي ٕٞجؿتٍي پيطؾ ٖٛثٝضٚـ ثبظآظٔبيي ثط ضٚي 31
زا٘كد ٛث ٝفبنّ ٝزٔ ٚب ٜاظ  0/53ثطاي ٔميبؼٞبي ٘ٛخٛيي  ٚپكتىبض تب  0/96ثطاي ٔميبؼ
آؾيتپطٞيعي  ٚاظ 0/24ثطاي ذطزٜٔميبؼ ثي٘ؾٕي زض ثطاثط ٘ؾٓ  ٚتطتيت تب  0/93ثطاي
ذطزٜٔميبؼ تطؼ اظ فسْ ٔٛفميت زض ثطاثط افتٕبز ث٘ ٝفؽ زض ٘ٛؾبٖ ثٛز .زض تحّيُ
فبّٔي  6فبُٔ ثٝزؾت آٔسٕٞ .جؿتٍي ثيٗ ٔميبؼٞبي ذٛز ضاٞجطي  ٚآؾيتپطٞيعي،
 ٚ 0/57ذٛز ضاٞجطي ٕٞ ٚىبضي 0/46 ،ثٝزؾت آٔس (ث٘ ٝمُ اظ خٛاٞطي٘يب.)1391 ،
رٍش اجراي پصٍّص

زض ايٗ پػٞٚف ،پؽ اظ اذص ٔدٛظٞبي الظْ اظ ٔطاوع  ٚپبؾٍبٜٞبي ٘يطٚي ا٘تؾبٔي قٟط
تجطيع ،اثتسا ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٔٛضز٘يبظ ،اظ خبٔقٛ٘ ٝخٛا٘بٖ ثبظزاقت قس ٜث ٝتٙبؾت ا٘تربة قس ٚ
تٛضيحبت الظْ اضائ ٝقس .ؾپؽ پطؾكٙبٔٞٝب ث ٝايكبٖ اضائٌ ٝطزيس .پؽ اظ تىٕيُ،
پطؾكٙبٔٞٝب خٕـآٚضي قس ٚ ٚاضز ؾيؿتٓ تحّيُ ٌطزيس .زازٜٞبي خٕـآٚضيقس ،ٜثب
اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبي آٔبض تٛنيفي  ٚتحّيُ ضٌطؾي ٖٛچٙسٌب٘ ٚ ٝتحّيُ ٔؿيط ٔٛضز
تحّيُ لطاض ٌطفتٙس.
چٙب٘چ ٝفٛٙاٖ قس ،خٟت تٛنيف زازٜٞبي خٕـآٚضيقس ،ٜاظ قبذمٞبي ٔطوعي ٚ
پطاوٙسٌي قبُٔ ٔيبٍ٘يٗ  ٚا٘حطاف اؾتب٘ساضز اؾتفبز ٜقس٘ .تبيح ايٗ ثرف زض خس)1( َٚ
اضائ ٝقس ٜاؾت:
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جذٍل ( )1ضاخصّاي هرکسي ٍ پراکٌذگي هتغيرّا
هتغير

هياًگيي

اًحراف استاًذارد

تعذاد آزهَدًيّا

ضفتبضٞبي ضساختٕبفي
ؾطٔبي ٝاختٕبفي
ذٛزوبضآٔسي
٘ٛخٛيي
آؾيتپطٞيعي
پبزاـٚاثؿتٍي
پكتىبض
ذٛزضاٞجطي
ذٛزفطاضٚي
ٕٞىبضي

47/12
22/92
12/09
14/8
8/91
13/85
5/19
4/36
4/17
4/11

8/29
3/71
3/01
3/81
2/55
3/92
1/81
1/59
1/44
1/39

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

ٔٙسضخبت خس٘ 1 َٚكبٖ ٔيزٞس و:ٝ
ٔ )1يعاٖ ضفتبضٞبي اختٕبفي زض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝثب تٛخ ٝثٙٞ ٝدبض اثعاض ٔٛضز
اؾتفبز ٜزض حس ٔتٛؾظ ث ٝثبال اؾتٔ )2 .يعاٖ ؾطٔبي ٝاختٕبفي زض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝثب
تٛخ ٝثٙٞ ٝدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض حس پبييٗ اؾتٔ )3 .يعاٖ ذٛزوبضآٔسي زض ٕ٘ٝ٘ٛ
ٔٛضز ٔغبِق ٝثب تٛخ ٝثٙٞ ٝدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض حس پبييٗ اؾتٔ )4 .يعاٖ ٘ٛخٛيي زض
ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝثب تٛخ ٝثٙٞ ٝدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض حس ٔتٛؾظ اؾتٔ )5 .يعاٖ
آؾيتپطٞيعي زض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝثب تٛخ ٝثٙٞ ٝدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض حس ٔتٛؾظ
ث ٝپبييٗ اؾتٔ )6 .يعاٖ پبزاـٚاثؿتٍي زض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝثب تٛخ ٝثٙٞ ٝدبض اثعاض
ٔٛضز اؾتفبز ٜزض حس ٔتٛؾظ ث ٝثبال اؾتٔ )7 .يعاٖ پكتىبض زض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝثب تٛخٝ
ثٙٞ ٝدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض حس ٔتٛؾظ اؾتٔ )8 .يعاٖ ذٛزضاٞجطي زض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز
ٔغبِق ٝثب تٛخ ٝثٙٞ ٝدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض حس پبييٗ اؾتٔ )9 .يعاٖ ذٛزفطاضٚي زض
ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝثب تٛخ ٝثٙٞ ٝدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض حس پبييٗ اؾتٔ )10 .يعاٖ
ٕٞىبضي زض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝثب تٛخ ٝثٙٞ ٝدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض حس پبييٗ اؾت.
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جذٍل ( )2تحليل رگرسيَى اثرات سرهايِ اجتواعي در رفتارّاي ضذاجتواعي
هذل

R

R2

1

0/52

0/274

خطاي
برآٍرد

1/02

B

t

-0/27

-4/92

سطح
هعٌيداري

0/001

F

14/91

سطح
هعٌيداري

0/001

ٔٙسضخبت خس٘ )2( َٚكبٖ ٔيزٞس و ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ثب ضطيت پيفثيٗ
( ٚ )R2;0/27ضطيت ثتبي ( )B;-0/27لبزض اؾت  27زضنس اظ تغييطات ضفتبضٞبي
ضساختٕبفي ضا ثٝعٛض ٔٙفي ٔ ٚقٙيزاض تجييٗ  ٚپيفثيٙي وٙس (.)t;-4/92 ،p>0/05
ثٙبثطايٗ ؾطٔبي ٝاختٕبفي ثب ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغٙٔ ٝفي زاضز.
جذٍل ( )3تحليل رگرسيَى اثرات خَدکارآهذي در رفتارّاي ضذاجتواعي
هذل

R

R2

1

0/36

0/13

خطاي
برآٍرد

1/27

B

t

-0/13

-2/82

سطح
هعٌيداري

0/02

F

5/21

سطح
هعٌيداري

0/02

ٔٙسضخبت خس٘ )3( َٚكبٖ ٔيزٞس و ٝذٛزوبضآٔسي ثب ضطيت پيفثيٗ (ٚ )R2;0/13
ضطيت ثتبي ( )B;-0/13لبزض اؾت  13زضنس اظ تغييطات ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ضا ثٝعٛض
ٔٙفي ٔ ٚقٙيزاض تجييٗ وٙس ( .)t;-2/82 ،p>0/05ثٙبثطايٗ ذٛزوبضآٔسي ثب ضفتبضٞبي
ضساختٕبفي ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغٙٔ ٝفي زاضز.
خٟت ثطضؾي  ٚتحّيُ زازٜٞبي ٔطثٛط ث ٝايٗ ؾؤاَ و ٝآيب فٛأُ ؾطقتي ٙٔ ٚكي
ثب ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغ ٝزاض٘س؟ اظ ضٚـ تحّيُ ٔؿيط اؾتفبز ٜقس٘ .تبيح
ايٗ ضٚـ زض ٔسَ ٔؿيط فّّي ( )1اضائ ٝقس ٜاؾت:
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ًَجَيي
0/24
آسيبپرّيسي

-/27

پاداش ٍابستگي

0/19
0/07

رفتارّاي ضذاجتواعي

پطتکار

1/11
خَدراّبري

0/09
0/15

خَدفراٍري
ّوکاري

هذل ( )1هذل هسير علّي اثرات عَاهل سرضتي ٍ هٌطي در رفتارّاي ضذاجتواعي
RMSEA

χ2

df

χ2/df

p

GFI

AGFI

CFI

0/04

645

129

5

0/001

0/92

0/91

0/94

ٔٙسضخبت ٔسَ ٔؿيط فّّي ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝفٛأُ ؾطقتي ٙٔ ٚكي زض لبِت ضٚاثظ
فّّي لبزض٘س تغييطات ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ضا ثٝعٛض ٔقٙيزاض پيفثيٙي وٙٙس ،چطا وٝ
ٔمساض ضيكٔ ٝيبٍ٘يٗ ٔدصٚضات ذغبي ثطآٚضز ( )RMSEAزض حس ٔغّٛة (وٛچهتط اظ
 )0/06لطاض زاضز ٘ ٚؿجت  χ2/dfزض حس ٔغّٛة (وٕتط اظ  )6اؾت  ٚايٗ ٘ؿجت زض ؾغح
ٔ p>0/05قٙيزاض اؾت  ٚقبذم ٘يىٛيي ثطاظـ ( ،)GFIقبذم ٘يىٛيي ثطاظـ انالح
قس ٚ )AGFI( ٜقبذم ثطاظـ تغجيمي ( )CFIزض حس ٔغّٛة (ثعضيتط اظ  )0/90لطاض زاض٘س.
اظ ؾٛيئ ،ؿيطٞبي تطؾيٓقس٘ ٜكبٖ ٔيزٞس و ٝزض ثيٗ فٛأُ ؾطقتي 3 ،فبُٔ
٘ٛخٛيي ،آؾيتپطٞيطي  ٚپبزاـٚاثؿتٍي  ٚزض ثيٗ فٛأُ ٔٙكي ،فبُٔ ٕٞىبضي ثب

250

ًقص سرهايِ اجتواعي ،خَدکارآهذي ٍ...

تَرج ّاضوي ٍ ديگراى

ضطيت ثتبي ( )0/15 ٚ 0/19 ،-0/27 ،0/24لبزض٘س تغييطات ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ضا ثٝ
عٛض ٔٙفي ٔ ٚقٙيزاض تجييٗ  ٚپيفثيٙي وٙٙس.
بحث ٍ ًتيجِگيري

پػٞٚف حبضط ثب ٞسف تقييٗ ٘مف ؾطٔبي ٝاختٕبفي ،ذٛزوبضآٔسي ٚ ٚيػٌيٞبي ؾطقت
ٙٔ ٚف قرهيت زض پيفثيٙي ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ٘ٛخٛا٘بٖ قٟط تجطيع نٛضت ٌطفت.
زض ايٗ ضاؾتب٘ ،رؿتيٗ يبفت ٝپػٞٚف حبضط ٘كبٖ زاز و ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ثب ضفتبضٞبي
ضساختٕبفي ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغٙٔ ٝفي زاضز .ايٗ ٘تيد ٝثب يبفتٞٝبي ٔجبضن (ٕٞ )1386ؿٛ
اؾت و ٝزضيبفت ثيٗ تفبٚ ٓٞاِسيٗ  ٚضٚاثظ نٕيٕب٘ٔ ٝيبٖ ٚاِسيٗ ٔ ٚيعاٖ پطذبقٍطي
 ٚؾبيط ا٘حطافبت ضفتبضي ضاثغٔ ٝقىٛؼ ٚخٛز زاضز .ثٝفال ،ٜٚضؾتٍبض ذبِس (٘ )1387يع
ثيبٖ ٔيزاضز و ٝتقبزَ  ٚا٘قغبف زض ضٚاثظ ٚاِس -فطظ٘سي ٚ ٚخٛز خ ٛضٚا٘ي  ٚفبعفي
ٔثجت زض ذب٘ٛازٔ ،ٜيعاٖ ٔه٘ٛيت ٔ ٚمبٔٚت فطز ضا زض ثطذٛضز ثب خطايٓ  ٚا٘حطافبت
اختٕبفي افعايف ٔيزٞس (ث٘ ٝمُ اظ ؾبٔب٘ي  ٚثٕٟٙف.)1389 ،
ٕٞچٙيٗ ،ؾّٕي  ٚويٛيٛضي ( )2006ثب وٙتطَ قبذمٞبي ؾغح فطزي  ٚؾبذتبضي
ؾطٔبي ٝاختٕبفيٕٞ ،جؿتٍي ثيٗ ؾطٔبي ٝاختٕبفي  ٚخطْ خٛا٘بٖ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض
زاز٘س .ايٗ پػٞٚكٍطاٖ زضيبفتٙس ٍٙٞبٔي ؤ ٝتغيطٞبي ؾغح فطزي  ٚؾبذتبضي ٔثُ
ذٛزوٙتطِي وٙتطَ قس ٜثبقس ،پبييٗ ثٛزٖ حٕبيت اظ ؾٛي ٚاِسيٗ ،پبييٗ ثٛزٖ وٙتطَ
ٔقّٓ  ٚپبييٗ ثٛزٖ افتٕبز ثيٗفطزي ،ثب ضفتبض ثعٞىبضإ٘ٞ ٝجؿتٍي زاضز.
زض تجييٗ ايٗ يبفتٔ ٝيتٛاٖ فٛٙاٖ ٕ٘ٛز و ٝپسيس ٜؾطٔبي ٝاختٕبفي ٔبحهُ تطويت
وٕيت  ٚويفيت ضٚاثظ ثيٗ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ اؾت و ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛاز ٜضا ثٝ
ٚخٛز ٔيآٚض٘س (آيؿطَ ٕٞ ٚىبضاٖ .)2001 ،زض ايٗ اضتجبط ،وّٕٗ اظ ضاثغ ٝثيٗ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ
ٚاِسيٙكبٖ ثٝفٛٙاٖ قبذمٞبي ؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛاز ٜيبز ٔيوٙس .ايٗ ؾطٔبي ٝقبُٔ
ٔيعاٖ فاللٝاي اؾت وٛ٘ ٝخٛا٘بٖ ثٚ ٝاِسيٙكبٖ زاقت ٚ ٝثب آٟ٘ب نٕيٕيا٘س .ثٝفجبضتي
زيٍط ،ويفيت اضتجبط ثيٗ افضبي ذب٘ٛاز ٚ ٜثٝعٛض وّي ٔيعاٖ ضٚاثظ ثيٗ ٚاِسيٗ ٚ
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فطظ٘ساٖ ،قبذمٞبي ؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛازٞ ٜؿتٙس (ضايت ٕٞ ٚىبضاٖ( )2001 ،ث٘ ٝمُ
اظ فّيٛضزي٘يب ،قبضؿپٛض ٚ ٚضٔعيبض.)1387 ،
ث ٝتقجيطئ ،يتٛاٖ ثيبٖ زاقت و ٝثط ٖٚزاز ضٚاثظ زض ٖٚذب٘ٛازٌي زض لبِت ازضاوبت
ٚيػٜاي خٌّ ٜٛط ٔيقٛز و ٝثركي اظ آٖ ،ث ٝنٛضت ؾطٔبي ٝاختٕبفي ازضان قس،ٜ
ٕ٘بيبٖ ٔي قٛز .ؾطٔبي ٝاختٕبفي ٔدٕٛفٙٔ ٝبثقي اؾت و ٝزض شات ضٚاثظ ذب٘ٛازٌي ٚ
زض ؾبظٔبٖ اختٕبفي ٚخٛز زاقت ٚ ٝثطاي ضقس قٙبذتي يب اختٕبفي ٘ٛخٛاٖ ؾٛزٔٙس اؾت.
ايٗ ٔٙبثـ ثطاي افطاز ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت ٔ ٚيتٛا٘س ٔعيت ٕٟٔي ثطاي وٛزوبٖ ٚ
٘ٛخٛا٘بٖ زض ضقس ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي قبٖ ثبقس .زض ايٗ ضاؾتب ،پبضؾُ ٙٔ ٚبٌٕٗ ( )1993زض
ثطضؾي ضاثغ ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛازٔ ٚ ٜكىالت ضفتبضي وٛزوبٖ ثيبٖ زاقتٙس وٝ
ؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛاز ٜثبيس ثب خبٔقٝپصيطي ٙٞدبضٞبي اختٕبفي زض وٛزوبٖ ٕٞجؿتٍي
زاقت ٝثبقس .آٟ٘ب ٕٞچٙيٗ ٔقتمس٘س ؤ ٝىب٘يؿٓ ٚيػٜاي ٚخٛز زاضز و ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي
ذب٘ٛاز ٜاظ عطيك ا٘تمبَ ثيٗ ٘ؿّي اضتمب ٔييبثس.
اظ ؾٛيي ،ضايت ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2001زضيبفتٙس و ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛازٌي زض عَٛ
ظٔبٖٔ ،يعاٖ ثعٞىبضي ضا وبٞف زاز ٚ ٜاثطات ثسضفتبضي ضا تقسيُ ٔيوٙسٕٞ .چٙيٗ،
تالـ ٚاِسيٗ ثط حؿت ٔست ظٔبٖ نطفقسٔ ٚ ٜيعاٖ تٛخ ٝآ٘بٖ ،احتٕبَ اضتىبة
ضفتبضٞبي ثعٞىبضا٘ ٚ ٝخبٔقٝپصيطي تٛؾظ ٕٞؿبالٖ ثعٞىبض ضا وبٞف ٔيزٞس .اظ عطفي،
ؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛاز ،ٜوٙف ٔتمبثُ  ٚؾغح ٚؽبيف ضا افعايف زازٔ ٚ ٜجٙبيي ثطاي
وٙتطَ اختٕبفي غيطضؾٕي فطأ ٓٞيآٚضز.
ٔيتٛاٖ فٛٙاٖ ٕ٘ٛز و ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ذب٘ٛاز ٜتقييٗ ٔيوٙس وٛ٘ ٝخٛا٘بٖ چٔ ٝمساض
اظ ظٔبٖ ضا ث ٝنحجت وطزٖ ثب ٚاِسيٗ ٌ ٚصضا٘سٖ اٚلبت فطاغت ثب آٟ٘ب زض ع َٛضٚظٞبي
ٞفت ٝنطف ٔيوٙٙس .ثٙبثطايٗ ثرف فؾيٓ ٘تبيح ثيٚاؾغٝاي و ٝاظ ؾطٔبيٌٝصاضي
ذب٘ٛاز٘ ٜكأت ٔيٌيطز ،پي٘ٛسٞبي فبعفي اؾت و ٝاظ عطيك وٙف ٔتمبثُ حٕبيتي
ذب٘ٛاز ٜپسيس ٔيآيسٚ .ي ٔقتمس اؾت پي٘ٛس ذب٘ٛازٌي ثٝفٛٙاٖ يه ٔدطا فُٕ ٔيوٙس وٝ
اظ عطيك آٖ ،اختٕبفي قسٖ ٔؤثط اتفبق ٔيافتس .اظ ؾٛيئ ،قطف ز ْٚؾطٔبي ٝاختٕبفي
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ذب٘ٛازٚ ،ٜاثؿتٍي ذب٘ٛازٌي ضا ٔيؾٙدس و ٝفجبضتٙس اظ وبضٞبيي و ٝذب٘ٛاز ٜثب  ٓٞا٘دبْ
ٔيزٙٞس ٔ ٚقطف ؾٍ٘ ،ْٛطـ ٚاِسيٗ ٘ؿجت ث ٝفطظ٘ساٖ اؾت؛ يقٙي زاقتٗ ٚاِسيٙي وٝ
فىط ٔيوٙٙس ثچٞٝب ٚؽبيف ذٛز ضا ث ٝزضؾتي ا٘دبْ ٔيزٙٞس .وّٕٗ ٔقتمس اؾت ؾطٔبيٝاي
و ٝضفتبض ظيبٖآٚض ضا ٔحسٚز ٔيوٙس ،ثبيس ٔٛا٘قي ضا ثطاي آ٘چ ٝثٝفٛٙاٖ ضفتبض لبثُ لجَٛ
يب غيطلبثُ لجٔ َٛالحؾٔ ٝيقٛز ،ايدبز وٙس (ضايت ٕٞ ٚىبضاٖ.)2001 ،
اظ عطفيٞ ،يطقي ٔٛضٛؿ پي٘ٛس اختٕبفي ضا ٔغطح ٔيوٙسٚ .ي اؽٟبض ٔيوٙس وٝ
وحضفتبضي ظٔب٘ي اتفبق ٔيافتس و ٝپي٘ٛس ٔيبٖ فطز  ٚخبٔق ٝضقيف قس ٚ ٜيب ٌؿؿتٝ
قٛز .ثبيس افعٚز پي٘ٛس اختٕبفي ثٔ ٝدٕٛؿ فٛأُ ٔحؿٛؼ ٘ ٚبٔحؿٛؾي و ٝيه خبٔقٝ
زض خٟت حفؼ ٔقيبضٞبي ذٛز ثٝوبض ٔيثطز ٔ ٚدٕٛؿ ٔٛا٘قي و ٝث ٝلهس خٌّٛيطي افطاز
اظ ودطٚي اختٕبفي زض ضا ٜآ٘بٖ لطاض ٔيزٞس ،اعالق ٔي قٛز (ث٘ ٝمُ اظ ؾتٛز.)1376 ،ٜ
تٛضيح ايٗ و ٝوٙتطَ اختٕبفي  ٚپي٘ٛسٞبي اختٕبفي يقٙي فٙبنط وّيسي ؾطٔبيٝ
اختٕبفي ،فٙبنط ضطٚضي ٘ؾطي ٝپي٘ٛس اختٕبفي ٞيطقي ٞؿتٙس (ؾّٕي  ٚويٛيٛضي،
 .)2006ثطذي اظ پػٞٚكٍطاٖ خٙج ٝؾبذتبضٌطايب٘ ٝآٖ ضا ٔٛضز ٔالحؾ ٝلطاضزاز ٚ ٜثيبٖ
ٔيزاض٘س وٞ ٝيطقي زض پبؾد ث ٝايٗ ؾؤاَ و ٝچطا ٔطزْ اظ لٛا٘يٗ پيطٚي ٔيوٙٙس ٚ
ٔطتىت ا٘حطاف ٕ٘يق٘ٛس ،ث ٝؾطاك فٛأُ اختٕبفي ٔب٘ٙس ؾبذتبضٞبي ذب٘ٛاز ،ٜآٔٛظـ ٚ
ٌطٜٞٚبي ٕٞؿبالٖ ٔيضٚز (ٚيّيبٔع.)1383 ،
اظ ؾٛيي ،زٔٚيٗ يبفت ٝايٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز و ٝذٛزوبضآٔسي لبزض اؾت تغييطات
ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ضا ثٝعٛض ٔٙفي تجييٗ وٙس .يبفتٞٝبي پػٞٚكي حبوي اظ آٖ اؾت
و ٝؾغح ازضان ذٛز ٘ٛخٛا٘بٖ ثعٞىبض ،ثٝعٛض قٙبذتي پبييٗتط اظ افطاز ضقس يبفت ٝاؾت.
ث ٝفجبضت زيٍط ،افٕبَ ضساختٕبفئٕ ،ىٗ اؾت ثبظتبثي اظ فسْ تٛا٘بيي تفىط ٔؤثط زض
ٔٛضز ذٛز ،زض اضتجبط ثب زيٍطاٖ ثبقس (زأٞ ٚ ٖٛبضت٘ .)1999 ،ؾطيٞٝبي ذٛزٔ ،فْٟٛ
ذٛزپٙساض ٚ ٜاحتطاْ  ٚاضظـ ثٝذٛز ضا ٔٙبؾتتطيٗ ٔف ْٟٛخٟت ؾجتقٙبؾي اذتالالت
فبعفي  ٚضٚا٘ي ٔيزا٘ٙس (ثيٍٕٗ1972 ،؛ ثيطٖ( )1974 ،ث٘ ٝمُ اظ ثطآثبزي ،ي٘ٛؿي ٚ
عبِمب٘ي.)1389 ،
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زض ٔسَ ازضان ذٛز اضائٝقس ٜتٛؾظ زيٕٞ ٚ ٖٛبضت ( ،)1991ثط ضٚي ؾغح تحٚ َٛ
تأذيط ضقس تأويس ٔيقٛز ،ثٙبثطايٗ ٔكىالت ضٚا٘ي ٕٔىٗ اؾت ٘بقي اظ ٘مم يب تأذيط زض
اؾتسالَ ٘ٛخٛاٖ زضثبض ٜذٛز ثبقس .زأٞ ٚ ٖٛبضت ( )1991اضتجبط ازضان ذٛز ثب ؾالٔت
ضٚاٖ ضا ثٚٝيػ ٜزض زٚضٛ٘ ٜخٛا٘ي ٔٔ ٟٓيپٙساض٘س .آٟ٘ب ثيبٖ ٔيزاض٘س و ٝآقفتٍيٞبي
ضٚاٖقٙبذتي زض وٛزوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ ٔيتٛا٘س ٘بقي اظ ا٘حطاف زض ازضان ذٛز ثبقس.
اظ عطفئ ،يتٛاٖ فٛٙاٖ ٕ٘ٛز و ٝذٛزوبضآٔسي يه اظ ٟٔٓتطيٗ ٔؤِفٞٝبي وؿت
ٔٛفميت  ٚؾبظـ يبفتٍي اؾت  ٚزض حيغ ٝضٚاٖقٙبؾي خبي ٔيٌيطز (اقٙبيسض ِٛ ٚپع،
2002؛ ث٘ ٝمُ اظ عٛالثي ٕٞ ٚىبضاٖ٘ .)1392 ،ؾطي ٝذٛزوبضآٔسي ثط ايٗ فطو اؾتٛاض
اؾت و ٝثبٚض افطاز زض ٔٛضز تٛا٘بييٞب  ٚاؾتقسازٞبيكبٖ اثطات ٔغّٛثي ثط افٕبَ آٟ٘ب زاضز
ٟٓٔ ٚتطيٗ فبُٔ تقييٗوٙٙس ٜضفتبض اؾت (ثٙسٚضا .)1997 ،ذٛزوبضآٔسي ثط ا٘تربة ضفتبض،
تالـ  ٚپكتىبض  ٚپيٍيطي اٞساف ٔؤثط اؾت ٘ ٚحٛٔ ٜٛاخ ٟٝثب ٔٛا٘ـ  ٚچبِفٞب ضا
تقييٗ ٔـيوٙس .عجك ٘ؾطي ٝثٙسٚضا ( )1997ذٛزوبضآٔـسي ٘مف ٕٟٔي زض ؾبظٌبضي
ضٚاٖقٙبذتئ ،كىالت ضٚا٘ي ،ؾالٔت خؿٕب٘ي ٘ ٚيع ضاٞجطزٞبي تغييط ضفتبض ذٛزضٖٕٛٙٞ
زاضز (ٔبزٚوؽ.)2002 ،1
ث ٝتقجيطي ،ذٛزوبضآٔسي ثٔ ٝقٙبي ثبٚض فطز زض ٔٛضز تٛا٘بيي ٔمبثّ ٝا ٚزض ٔٛلقيتٞبي
ٚيػ ٜاؾت و ٝثط اٍِٞٛبي فىطي ،ضفتبضي ٞ ٚيدب٘ي ا٘ؿبٖ زض ؾغٛح ٔرتّف تدطثٝ
ا٘ؿب٘ي تأثيطٌصاضثٛز ٚ ٜتقييٗوٙٙس ٜايٗ أط اؾت و ٝآيب ضفتبضي قطٚؿ ذٛاٞس قس يب ذيط
 ٚاٌط قطٚؿ قس فطز تب چ ٝا٘ساظ ٜثطاي ا٘دبْ آٖ تالـ ذٛاٞس وطز  ٚزض ضٚيبضٚيي ثب
ٔكىُ چٔ ٝمساض اؾتمبٔت اظ ذٛز ٘كبٖ ذٛاٞس زاز (ثٙسٚضا.)2006 ،
افطاز زاضاي ثبٚضٞبي ذٛزوبضآٔسي ضقيف ،ثٝخبي ثط ذٛضز ثب ٔٛا٘ـ ،اظ آٟ٘ب اختٙبة
ٔيوٙٙس  ٚثٝنٛضت غيطٚالـثيٙب٘ٝاي ٔقيبض ثباليي ثطاي ذٛز ثطٔيٌعيٙٙس  ٚؾقي زاض٘س
ا٘تؾبضات فٛقاِقبز ٜثعضٌي ضا فّيضغٓ تٛا٘بييٞبي ذٛز ثطآٚضزٕ٘ ٜبيٙس .زض ٘تيد ٝثب
قىؿتٞبي پيبپي ٔٛاخ ٝقس ٜو ٝايٗ قىؿتٞب ث ٝاحؿبؼ ثياضظقي  ٚافؿطزٌي ٔٙدط
1- Maddux
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ٔيق٘ٛس (قِٛتع .)1378 ،اظ ؾٛيي ،افطازي و ٝزاضاي ثبٚضٞبي ذٛزوبضآٔسي لٛي ٞؿتٙس،
تىبِيف ضا چبِفٞبيي ٔيثيٙٙس و ٝثبيس ثط آٟ٘ب تؿّظ يبثٙس ٝ٘ ،ثٝفٛٙاٖ تٟسيساتي و ٝاظ
آٟ٘ب زٚضي ٕ٘بيٙس .ايٗ افطاز فٕيكتط زض فقبِيتٞب ٔكغٔ َٛيق٘ٛس  ٚتالـ ثيكتطي ضا
زض ٔٛلـ قىؿت ثٝوبض ٔيثط٘س (قبضف( )1997 ،ث٘ ٝمُ اظ عٛالثي ٕٞ ٚىبضاٖ.)1392 ،
يه فطز ثب احؿبؼ ذٛزوبضآٔسي ثبال ،اظ ذٛزپٙساض ،ٜاحؿبؼٞبيي اظ تٕبٔيت فطزي،
احتطاْ ،فعت ٘فؽ ،وبضآٔسي ثباليي ثطذٛضزاض اؾت .چٙيٗ فطزي ،ذٛزوفبٔ ،ؿئِٛيتپصيط
ٞ ٚسفٕٙس اؾت .اظ ايٗ ض ،ٚچٙيٗ فطزي ٔيتٛا٘س ضفتبض ذٛز ضا ثب اٞسافي و ٝذٛز قرهبً
ثطٌعيس ٜاؾتٕٞ ،بٕٛ٘ ًٙٞز ٚ ٜاٞساف زض٘ٚي ذٛز ضا ٘ؾٓ زاز ٚ ٜثٝعٛض ٞسفٕٙس پيٍيطي
وٙسِ .صا زض ثطاثط ٞطٌِ ٝ٘ٛغعـ  ٚضفتبض ٘بقبيؿت تٛاٖ ٔمبثّ ٝزاقتٔ ٚ ٝطتىت چٙيٗ
افٕبِي ٕ٘يٌطزز.
اظ ؾٛيي ،يبفت ٝزيٍط ايٗ پػٞٚف حبضط ٘كبٖ زاز و ٝزض ثيٗ فٛأُ ؾطقتي ،ؾٝ
فبُٔ ٘ٛخٛيي ،آؾيتپطٞيعي  ٚپبزاـٚاثؿتٍي  ٚزض ثيٗ فٛأُ ٔٙكي ،فبُٔ ٕٞىبضي
لبزض٘س تغييطات ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ضا ثٝعٛض ٔٙفي تجييٗ  ٚپيفثيٙي وٙٙس .ايٗ ٘تيدٝ
ثب يبفتٞٝبي پػٞٚف فطيسحؿيٙي ٕٞ ٚىبضاٖ (ٕٞ )1386ؿ ٛاؾت.
زض تجييٗ ايٗ يبفتٔ ٝيتٛاٖ اشفبٖ زاقت و ٝضفتبضٞبي ضساختٕبفي اظ ثٙيبٖٞبي
ؾطقتي آزٔي اضتعاق ٔيوٙس ِ ٚصا ثط ٘مف ثطذي نفبت فٕمي و ٝتقييٗوٙٙس ٜضفتبضٞبي
ؾغحي  ٚؽبٞطي ا٘س ،تأويس ٔيقٛز و ٝاظ آٖ خّٕٔ ٝيتٛاٖ ث٘ ٝؾطي ٝؾطقتيٙٔ -كي
وّ٘ٛيٙدط اقبضٕٛ٘ ٜز.
زض ايٗ ضاؾتب ٘ٛخٛيي ٘كبٍ٘ط تٕبيُ اضثي ثطاي قطٚؿ يب فقبِؿبظي ٔٛاخٔ ٟٝكتبلب٘ ٝزض
پبؾد ث ٝتبظٌي  ٚتٛٙؿٛٔ ،اخ ٟٝثب ٘كبٍ٘طٞبي پبزاـ ،اختٙبة فقبَ اظ ٘كب٘ٞ ٝبي قطعي
تٙجي ٚ ٝفطاض اظ تٙجي ٝغيطقطعي اؾت (و ٝعجك يه فطضيٞ ٝطيه اظ ايٟٙب ثٝفٛٙاٖ
لؿٕتي اظ يه ؾيؿتٓ يبزٌيطي اضثي ثب يىسيٍط تأثيط ٔتمبثُ زاض٘س)ٛ٘ .خٛيي ،ثٝنٛضت
فقبِيت اوتكبفي زض پبؾد ث ٝتبظٌي  ٚتٛٙؿ ،تىب٘كٍطي ،افطاط زض ضٚيبضٚيي ثب اقبضات
ٔطثٛط ث ٝپبزاـ  ٚاختٙبة فقبَ اظ ٘بوبٔي ثطٚظ ٔيوٙس .افطازي وٛ٘ ٝخٛيي ثباليي زاض٘س،
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ث ٝؾطفت تحطيه ٔيق٘ٛس .وٙدىب ،ٚظٚزض٘ح ،تىب٘كٍطي ،افطاعي ٘ ٚبآقٙب و ٝثبِم ٜٛثٝ
ضيكٝيبثي ،اوتكبف  ٚپبزاـ ٔٙدط ٔيقٛز ٔ ٚضطات آٖ ٔالِت ،ذؿتٍيپصيطي آؾبٖ ٚ
ٔىطض ،حٕالت ذكٓ ،ثيثجبتي  ٚتٛاٖ ثبِم ٜٛزض ضٚاثظ ،تأثيطپصيطي  ٚذيبَپطزاظي زض
وٛقفٞبؾت .افطازي وٛ٘ ٝخٛيي پبييٙي زاض٘س ،ث ٝوٙسي تحطيه ٔيق٘ٛس ٘ ٚبخؿتدٌٛط،
ٔيب٘ٝضٔ ،ٚحـتبط ،نجٛض ،فىٛض  ٚتٛزاض ثٛز ٚ ٜيىـٛٙاذتي ٘ ٚـؾٓ ضا تحُٕ ٔيوٙٙس.
ا٘سيكٚٝضظئ ،طتدـ ثٛزٖ ،تالـ ؾيؿتٕبتيه  ٚضٚيبضٚيي ثبضيهثيٙب٘ ٚ ٝزليك آٟ٘ب،
ٚلتي و ٝتغبثمي ثبقٙس ،ثٚ ٝضٛح ؾٛزٔٙس اؾت .فيت ٘ٛخٛيي پبييٗ ،تحُٕ يىٛٙاذتي ٚ
فمساٖ اقتيبق اؾت و ٝثبِم ٜٛثٝنٛضت تٕبيُ ث ٝيىٛٙاذتؾبظي وؿُوٙٙس ٜفقبِيتٞب
ثطٚظ ٔيوٙس (وّ٘ٛيٙدط2000 ،؛ ث٘ ٝمُ اظ اؾٕبفيّي.)1392 ،
ث ٝثيبٖ زيٍط ،افطاز ثبال زض ٘ٛخٛيي تٕبيُ ث ٝتجسيُ ؾطيـ ذّك ،ثطاٍ٘يرتٍي،
اوتكبف ،وٙدىبٚي ،فاللٕٙسي ،تٙس  ٚتيعي ،ث ٝآؾب٘ي ذؿت ٝقسٖ ،تىب٘كٍطي  ٚثي
٘ؾٕي زاض٘سٔ .ضطات ايٗ ٚيػٌي قرهيتي ث ٝذكٓ ٔفطط  ٚلغـ ضاثغ ٝؾطيـ ظٔب٘ي وٝ
ذٛاؾتٞبي آٟ٘ب ثب ٘بوبٔي ٔٛاخٔ ٝيقٛز و ٝث٘ ٝبؾبظٌبضي زض ضٚاثظ  ٚفسْ ثجبت زض
تالـٞب ٔٙدط ٔيقٛز (وّ٘ٛيٙدط.)1987 ،
اظ ؾٛيي ،آؾيتپطٞيعي قبُٔ تٕبيُ اضثي زض ٟٔبض ضفتبض ،زض پبؾد ث ٝپيبْ ٞبي تٙجيٝ
 ٚفمساٖ پبزاـٞبي ٘بوبْوٙٙس ٜاؾت .ايٗ ٚيػٌي ث ٝنٛضت تطؼ اظ ثالتىّيفي ،ذدبِتي
ثٛزٖٟٔ ،بض اختٕبفي  ٚاختٙبة غيطفقبَ اظ ٔكىالت  ٚذغطات ،ذؿتٍيپصيطي ؾطيـ ٚ
ٍ٘طا٘ي ثسثيٙب٘ ٝزض ٔٛلقيتٞبيي اؾت و ٝا٘تؾبض ٔكىُ ضا زاضيٓ ،حتي ٔٛلقيتٞبيي وٝ
زيٍطاٖ ضا ٍ٘طاٖ ٕ٘يوٙسٔ .عيت آؾيتپطٞيعي زض ؾغح ثبال ،اظ ٘ؾط ا٘غجبلئ ،حتبط ثٛزٖ
 ٚثط٘بٔٝضيعي زليك زض قطايغي اؾت و ٝاحتٕبَ ذغط ٚخٛز زاضز .اقىبَ آؾيتپطٞيعي
قسيس آٖ اؾت و ٝحتي ٚلتي احتٕبَ ذغط ٕ٘يضٚزٛٙٞ ،ظ فطز زض ا٘تؾبض آٖ اؾت  ٚايٗ،
ثٟٔ ٝبض غيطا٘غجبلي  ٚاضغطاة ٔٙدط ٔيقٛز .افطازي و ٝآؾيتپطٞيعي پبييٙي زاض٘س،
حتي زض ٔٛلقيتٞبيي و ٝزيٍطاٖ ضا ٘بضاحت ٔيوٙس ،ثي احتيبط ،قدبؿ ،پطا٘طغئ ،قبقطتي
 ٚذٛـثيٗ ٞؿتٙس .فبيس ٜؾغح پبييٗ آؾيتپطٞيعي ،افتٕبز ث٘ ٝفؽ زض ضٚيبضٚيي ثب ذغط
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 ٚثالتىّيفي اؾت و ٝث ٝتالـٞبي پطا٘طغي  ٚذٛـثيٙب٘ ٝثب حسالُ ٘بضاحتي  ٚيب حتي
ثس ٖٚآٖ ٔٙدط ٔيقٛز (وّ٘ٛيٙدط2000،؛ ث٘ ٝمُ اظ اؾٕبفيّي.)1392 ،
افطاز ثبال زض ايٗ ثقس ٌطايف زاض٘س ٞكيبض ،ثب احتيبط ،ثيٕٙبنٞ ،يدبٖظز ،ٜا٘سيكٙبن،
فهجي ،وٕطٔ ،ٚكىٛن ،زِؿطز قس ،ٜغيطٔغٕئٗٙٔ ،فقُٙٔ ،فيٌطا ،يب ثسثيٗ حتي زض
ٔٛلقيتٞبيي و ٝثٝعٛض عجيقي ثطاي زيٍط افطاز ٍ٘طاٖوٙٙس٘ ٜيؿت ،ثبقٙس .ايٗ افطاز
تٕبيُ ث ٝثبظزاضي  ٚوٕطٚيي زض ثيكتط ٔٛلقيتٞبي اختٕبفي زاض٘س .ايٗ افطاز ث ٝاعٕيٙبٖ
ٔدسز ثيكتط  ٚزٍِطٔي ٘ؿجت ث ٝثيكتط افطاز ٘يبظ زاض٘س  ٚثٝعٛض ٔقٕ َٛث ٝاتٙمبز  ٚتٙجيٝ
حؿبؼ ٞؿتٙسٔ .عيت آؾيت پطٞيعي ثبال ٔطالجت ثيكتط ٞ ٚكيبضي زض پيفثيٙي ذغط
احتٕبِي اؾت ،و ٝث ٝعطحضيعي ثبزلت زض ظٔب٘ي و ٝاحتٕبَ ذغط اؾتٙٔ ،دط ٔيقٛز
(وّ٘ٛيٙدط ،1987 ،وّ٘ٛيٙدط ٕٞ ٚىبضاٖ .)1994 ،ثط ايٗ اؾبؼ ،فبُٔ آؾيتپطٞيعي لبزض
اؾت تغييطات ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ضا ثٝعٛض ٔٙفي تجييٗ  ٚپيفثيٙي وٙٙس.
فال ٜٚثط ايٗ ،پبزاـٚاثؿتٍي ،فجبضت اؾت اظ تٕبيُ اضثي ثطاي حفؼ  ٚتسا ْٚضفتبض زض
پبؾد ث ٝاقبضات پبزاـ اختٕبفي اؾت .پبزاـ ٚاثؿتٍي ثب احؿبؾبتي ثٛزٖ ،حؿبؾيت
اختٕبفي ،زِجؿتٍي ٚ ٚاثؿتٍي ث ٝتأييس  ٚپصيطـ تٛؾظ زيٍطاٖ ٔكرم ٔيٌطزز.
افطازي و ٝپبزاـ ٚاثؿتٍي ثباليي زاض٘س ،ذٍ٘ٛطْ ،حؿبؼ ،فساوبضٚ ،اثؿت ٚ ٝاختٕبفي
ٞؿتٙس .يىي اظ فٕسٜتطيٗ ٔعايبي تغبثمي پبزاـ ٚاثؿتٍي ثبال ،حؿبؾيت ث ٝاقبضات
اختٕبفي اؾت و ٝثبفث تؿٟيُ ٕٞجؿتٞٝبي ٟٔطثب٘ب٘ ٝاختٕبفي ٔ ٚطالجت ذبِهب٘ ٝاظ
زيٍطاٖ ٔيقٛزٔ .ضطات آٖ ،ث ٝتّميٗپصيطي  ٚفمساٖ فيٙيتي ٔطثٛط ٔيقٛز و ٝفٕستبً
زض افطازي و ٝثٝعٛض فعايٙس ٜث ٝاختٕبؿ ٚاثؿتٞ ٝؿتٙسٔ ،كبٞسٔ ٜيقٛز .افطازي وٝ
پبزاـ ٚاثؿتٍي پبييٙي زاض٘س ،افطازي فٌُٕطا ،ؾطؾرت ،ؾطز ،اظ ٘ؾط اختٕبفي
غيطحؿبؼٔ ،طزز  ٚزض نٛضتي و ٝتٟٙب ثبقٙس ،ثيتفبٚت ٞؿتٙس .فبيس ٜپبزاـ ٚاثؿتٍي
پبييٗٚ ،اثؿت٘ ٝجٛزٖ  ٚفيٙيتي ثٛزٖ اؾت ،و ٝثب تالـٞبي ا٘دبْقس ٜثطاي اضضبء
زيٍطاٖ ترطيت ٕ٘يقٛزٔ .ضطات ا٘غجبلي پبزاـ ٚاثؿتٍي پبييٗ ،فجبضتٙس اظ :ا٘عٚاي
اختٕبفي ،فسْ پيٛؾتٍي  ٚؾطزي ٍ٘طـٞبي اختٕبفي (وّ٘ٛيٙدط ٕٞ ٚىبضاٖ.)1994 ،
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افطازي و ٝزض پبزاـ ٚاثؿتٍي ٕ٘ط ٜثباليي ٔيٌيط٘س تٕبيُ زاض٘س ضليكاِمّتٌ ،طْ ٚ
ثبٔحجت ،حؿبؼٚ ،لفوٙٙسٚ ،ٜاثؿتٔ ٚ ٝقبقط ثبقٙس .آٟ٘ب ثس٘جبَ تٕبؼ اختٕبفي ٞؿتٙس ٚ
ثطاي اضتجبط ثب زيٍط افطاز ٌكٛزٞ ٜؿتٙسٔ .عيت انّي پبزاـ ٚاثؿتٍي ثبال حؿبؾيت ثٝ
٘كب٘ٞٝبي اختٕبفي اؾت و ٝضٚاثظ ٌطْ اختٕبفي  ٚف ٟٓاحؿبؾبت زيٍطاٖ ضا تؿٟيُ
ٔيوٙٙس .يه ٔعيت انّي پبزاـ ٚاثؿـتٍي قبُٔ ضاحتي ثب زيـٍط افـطازي اؾت وٝ
ٔيتٛا٘ٙس فمبيس  ٚاحؿبؾبت قرم ٚاثؿت ٝضا تحت تأثيط لطاض زٙٞس و ٝاحتٕبالً ث ٝاظ
زؾت زازٖ فيٙيت ٔٙدط ٔيقٛز .افطازي و ٝزض پبزاـٚاثؿتٍي پبييٗ ٞؿتٙس ثٝفٛٙاٖ
ا ُٞفُٕ ،زاضاي فىط لٛي ،ؾطز  ٚثِ ٝحبػ اختٕبفي حؿبؼ تٛنيف ٔيق٘ٛس .آٟ٘ب
زٚؾت زاض٘س تٟٙب ثبقٙس  ٚثٙسضت آغبظٌط اضتجبط ثب زيٍطاٖ ٞؿتٙس .آٟ٘ب تطخيح ٔيزٙٞس
فبنّ ٝقبٖ ضا حفؼ وطز ٚ ٜثٝعٛض ذبل زض يبفتٗ چيعٞبي ٔكتطن ثب زيٍط افطاز
ٔكىالتي زاض٘س (وّ٘ٛيٙدط1987 ،؛ وّ٘ٛيٙدط ٕٞ ٚىبضاِٖ .)1994 ،صا افطاز ثب پبزاـ-
ٚاثؿتٍي ثبال ثب احتٕبَ وٕتطي ث ٝضفتبضٞبي ضساختٕبفي ضٚي ٔيآٚض٘س.
فال ٜٚثط ايٕٗٞ ،ىبضي ٔجتٙي ثط ٔفٟٔٛي اظ ذٛز ثٝفٛٙاٖ يه ثرف وبُٔ اظ
ا٘ؿب٘يت  ٚخبٔق ٝاؾت؛ اظ ايٗ ذٛزپٙساض ،ٜاحؿبؼٞبيي اظ اختٕبؿ ،زِؿٛظيٚ ،خساٖ ٚ
٘يىٛوبضي ٔكتك ٔيقٛز (خٛاٞطي٘يب.)1391 ،
ٕٞىبضي ،تفبٚتٞبي ٔٛخٛز زض فّٕىطز لبٌ٘ ٖٛصاضا٘ ٝافطاز ضا وّٕي ٔيوٙس .افطازي
وٞ ٝـٕىبضي ثبال زاض٘س ،ذٛز ضا ثٝنٛضت اخعاء يىپبضچ ٝاختـٕبؿ ا٘ؿب٘ي ٔفْٟٛؾبظي
ٔيوٙٙس .ايٗ افطاز ثٝنٛضت افطازي ثطزثبضٟٔ ،طثبٖ ،حٕبيتوٙٙس ٚ ٜانٌَٛطا تٛنيف
ٔيق٘ٛس .ايٗ ٚيػٌيٞب زض وبضٞبي تيٕي ٌ ٚطٜٞٚبي اختٕبفي ؾٛزٔٙسِٚ ،ي زض افطازي
و ٝثبيس ثٝنٛضت ا٘فطازي ظ٘سٌي وٙٙسٔ ،عيتي ٘ساض٘س .افطازي وٕٞ ٝىبضي پبييٙي زاض٘س،
اقربل ٔدصٚة ث ٝذٛز٘ ،بقىيجب ،تحُٕ٘بپصيطٙٔ ،تمس ،غيطيبضيضؾبٖ ،ا٘تمبْ خٚ ٛ
فطنتعّتا٘س .آٟ٘ب زض اثتسا ث ٝذٛز ٍ٘طيؿت٘ ٚ ٝؿجت ث ٝحمٛق  ٚاحؿبؾبت ؾبيط ٔطزْ
ثئالحؾٞ ٝؿتٙس (وّ٘ٛيٙدط2000 ،؛ ث٘ ٝمُ اظ اؾٕبفيّي.)1392 ،
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افطازي و ٝزض ايٗ ذطزٜٔميبؼ ثبال ٞؿتٙس ثٝعٛض ذبل ثطاي ا٘تربة آ٘چ ٝو ٝا٘دبْ
ذٛاٙٞس زاز ،احؿبؼ آظازي ٔيوٙٙس .آٟ٘ب تأييس ٔيوٙٙس وٍ٘ ٝطـٞب ،ضفتبضٞب ٚ
ٔكىالتكبٖ ثٝعٛض وّي ا٘تربةٞبي قرهي آٟ٘ب ضا ٔٙقىؽ ٔيوٙس .ايٗ افطاز ٔتٕبيُ
ث ٝپصيطـ ٔؿئِٛيت ٍ٘طـٞب  ٚضفتبضٞبيكبٖ ثٛز ٚ ٜثٝفٛٙاٖ اقربل لبثُ افتٕبز ٚ
اعٕيٙبٖ زيٍطاٖ ضا تحت تأثيط لطاض ٔيزٙٞس .زض ٔمبثُ ،افطازي و ٝزض ذطزٔ ٜميبؼ
ٔؿئِٛيت ٕ٘ط ٜپبييٙي ٔيٌيط٘س ثطاي آ٘چ ٝثطايكبٖ ضخ زاز ٜاؾت ،تٕبيُ ث ٝا٘تمبز اظ
زيٍط افطاز  ٚقطايظ ثيط٘ٚي زاض٘س .آٟ٘ب احؿبؼ ٔيوٙٙس وٍ٘ ٝطـٞب ،ضفتبض  ٚاتٙربة-
ٞبيكبٖ ثٚٝؾيّ ٝتبثيطات ذبضج اظ وٙتطَقبٖ يب ثطذالف ذٛاؾت ٝآٟ٘ب ٔقيٗ ٔي قٛز .ايٗ
افطاز تٕبيُ ٘ساض٘س ٔؿئِٛيت افٕبَ ذٛزقبٖ ضا ثپصيط٘س  ٚث ٝنٛضت اقربل غيطلبثُ
اعٕيٙبٖ  ٚغيطٔؿئ َٛزيٍطاٖ ضا تحت تأثيط لطاض ٔيزٙٞس (وّ٘ٛيٙدط ٕٞ ٚىبضاٖ1993 ،؛
وّ٘ٛيٙدط ٕٞ ٚىبضاِٖ .)1994 ،صا ايٗ فبُٔ لبزض اؾت تغييطات ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ضا
ثٝعٛض ٔٙفي تجييٗ ٕ٘بيس.
ثط ايٗ اؾبؼٚ ،يػٌيٞبي ؾطقتي و ٝث ٝپبؾدٞبي ٞيدب٘ي ذٛزوبض ثبظ ٔيٌطزز ،زض
ؾطاؾط ظ٘سٌي اؾتٛاض ٔئب٘س .زض ٔمبثُٙٔ ،ف ،ث ٝذٛزپٙساضٜٞب  ٚتفبٚتٞبي فطزي زض
اٞساف ،اضظـٞب  ٚا٘تربةٞبي فطز زض ظ٘سٌي ثطٔيٌطززٞ .طيه اظ اثقبز ؾطقتي ٙٔ ٚكي
زض يه زؾتٍب ٜتقبّٔي ،تدطثيبت ظ٘سٌي ضا ضاٜا٘ساظي ٞ ٚسايت ٔيوٙٙسٕٞ .چٙيٗ آٔبزٌي
اثتال ث ٝاذتالالت ٞيدب٘ي  ٚضفتبضي اظ چٍٍ٘ٛي فّٕىطز ايٗ زؾتٍب ٜتقبّٔي اثط ٔيپصيطز
(وّ٘ٛيٙدط  ٚقٛضاويه.)2005 ،
زض ٔدٕٛؿ ،يبفتٞٝبي پػٞٚف حبضط حبوي اظ آٖ اؾت و ٝفٛأُ فطزي  ٚاختٕبفي
اظ خّٕ ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي ،ذٛزوبضآٔسي ٚ ٚيػٌيٞبي ؾطقت ٙٔ ٚف قرهيت زض پيف
ثيٙي ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ٘مف قبيبٖ تٛخٟي زاقت ٚ ٝالظْ اؾت ثطاي وبٞف ٚ
اختٙبة اظ ايٗ ضفتبضٞب ،ث ٝايٗ فُّ پسيسآٚض٘س ،ٜتٛخ ٝثؿيبضي ٔقغٛف ٌطزز .زض پػٞٚف
حبضط ،خٟت ا٘ساظٌٜيطي ٔتغيطٞب اظ اثعاضٞبي ذٛزٌعاضقي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝايٗ أط،
أىبٖ ٚخٛز ؾٌٛيطي ضا ث ٝشٔ ٗٞتجبزض ٔيؾبظز .ثٝفال ،ٜٚايٗ پػٞٚف زض ٔٛضز ٘ٛخٛا٘بٖ





سال سيسدّن ضوارُ  44بْار 1341

فصلٌاهِ پصٍّصّاي ًَيي رٍاًطٌاختي

ثبظزاقتقس ٜتٛؾظ ٔطاوع  ٚپبؾٍبٜٞبي ٘يطٚي ا٘تؾبٔي قٟط تجطيع ا٘دبْ قس ٜاؾت .ثط
ايٗ اؾبؼ ،پيكٟٙبز ٔيقٛز و ٝزض پػٞٚفٞبي آتي ،خٟت ا٘ساظٌٜيطي ٔتغيطٞب اظ
ٔٛاضزي ٘ؾيط ٔهبحج٘ ٝيع اؾتفبز ٜقٛز  ٚايٙى ٝايٗ پػٞٚف زض ٔٛضز ٘ٛخٛا٘بٖ ثبظزاقت
قس ٜتٛؾظ ٔطاوع  ٚپبؾٍبٜٞبي ٘يطٚي ا٘تؾبٔي ؾبيط قٟطٞب ٘يع ا٘دبْ ٌطزز .ثب تٛخ ٝثٝ
٘تبيح ثٝزؾتآٔس٘ ٚ ٜؾط ث ٝآؾيتٞبي فطزي  ٚاختٕبفي ضفتبضٞبي ضساختٕبفي ٘ٛخٛا٘بٖ
پيكٟٙبز ٔيقٛز ؤ ٝؿئٛالٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ،ثب تكىيُ والؼٞب  ٚزٚضٜٞبي آٔٛظقي
ٚيػٛ٘ ،ٜخٛا٘بٖ ضا ثب ٔضطات ايٗ ضفتبضٞب آقٙب ؾبذت ٚ ٝاظ عطفي ،ث ٝقٙبؾبيي ايٗ افطاز
ثپطزاظ٘س  ٚثب ٔقطفي آٟ٘ب ثٔ ٝكبٚضاٖ ٔساضؼ زض ضاؾتبي وبٞف ايٗ ضفتبضٞبٌ ،بْ ثطزاض٘س.
تبضيد زضيبفت ٘ؿر ٝاِٚئ ٝمبِ:ٝ
تبضيد زضيبفت ٘ؿرٟ٘ ٝبيي ٔمبِ:ٝ
تبضيد پصيطـ ٔمبِ:ٝ
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