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 چكيدٌ
سف قٙبؾبيي ٔٛا٘غ آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زضٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي ٚوبضزا٘ف ٞثب  پػٚٞف حبو

. ايٗ پػٚٞف اظ ٘ظط قساظزيسٌبٜ وبضقٙبؾبٖ قٟطؾتبٖ ؾبضي ، ثٝ ٔؿئٛالٖ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ايٗ قٟطؾتبٖ ا٘زبْ 
يٝ وبضقٙبؾبٖ فٙي . ربٔؼٝ آٔبضي ، قبُٔ وّثٛزٞسف وبضثطزي ، اظ ٘ظط ٔبٞيت تٛنيفي ٚ اظ ٘ظط ضٚـ ظٔيٙٝ يبثي 

ٚحطفٝ اي ازاضات ٔتجٛػٝ ٚ ٔسيطاٖ ٞٙطؾتبٖ ٞب ٚ ٔؼبٚ٘يٗ فٙي ٚ ؾطپطؾتبٖ ثرف ٚٞٙطآٔٛظاٖ ٞٙطؾتبٖ ٞبي ٘بحيٝ 
٘فط ٌعاضـ  489، ثطاثط 2ٚ  1وٝ تؼساز آٟ٘ب اظ ؾٛي ازاضات آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٘ٛاحي  ثٛزٜقٟطؾتبٖ ؾبضي  1ٚ2ٞبي 

٘فط ٔحبؾجٝ ٚ ثب ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي تهبزفي  214ٖ، حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاثط قسٜ اؾت ، ٚ ثطاؾبؼ رسَٚ وطرؿي ٚ ٔٛضٌب
َجمٝ اي، افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة قس٘س. اثعاض ا٘ساظٜ ٌيطي ، پطؾكٙبٔٝ ٔحمك ؾبذتٝ ثٛز وٝ رٟت تؼييٗ ضٚايي، ثٝ ضٚيت 

ٌطزيس.  ، نبحت ٘ظطاٖ ٚ ٔترههبٖ أط ضؾيس ٚ ضٚايي نٛضي ٚ ٔحتٛايي آٖ ٔٛضز تبييس ٚالغيسچٙس تٗ اظ اؾبت
 85/0٘فط ثطاثط  30ٕٞچٙيٗ اظ َطيك ٔحبؾجٝ يطيت آِفبي وطٚ٘جبخ ، پبيبيي پطؾكٙبٔٝ ثب ارطا زض ٕ٘ٛ٘ٝ اي ثٝ حزٓ 

ٔحبؾجٝ ٌطزيس. رٟت تزعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ ٞب اظ ضٚـ ٞبي آٔبض تٛنيفي )فطاٚا٘ي، زضنس فطاٚا٘ي، قبذم ٞبي 
ته ٔتغيطي ٚ  tاف ٔؼيبض( ( ٚ آٔبض اؾتٙجبَي)آظٖٔٛ ٞبي )ا٘حطاوٙسٌيٌطايف ثٝ ٔطوع )ٔيبٍ٘يٗ( ٚ قبذم ٞبي پط

 ٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي ٚ تِٛيس زض ٞب ٘كبٖ زاز اظ رّٕٝ ٔٛا٘غ آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثبيبفتٝ. فطيسٔٗ( اؾتفبزٜ قس
ظ ثٝ ٔٛضز ٘يب ب٘بتأى ، ٘جٛز تزٟيعات ٚبٔيٗ وبُٔ ٚ ثٝ ٔٛلغ ٔٙبثغ اِٚيٝتٛاٖ ثٝ ػسْ تٔيوبضزا٘ف قٟطؾتبٖ ؾبضي 

ٞبي ٘ي ٔيبٖ ٔحتٛاي آٔٛظقي ثب فؼبِيت، ػسْ ٕٞرٛاًبي ٔتٙبؾت ثب تزٟيعات ٚ أىب٘بتٔيعاٖ وبفي ، ٘ساقتٗ ف
ثبظاضيبثي ثٝ  تِٛيسات ، ٘ساقتٗ تجّيغبت ٚ ، ٘جٛز ربيٍبٜ اذتهبني رٟت ػطيٝ ي ذسٔبت ٚ٘يبظ ثبظاض ٔٛضز تِٛيس ٔحٛض
ٛز وٝ ٍٕٞي زض ٔزٕٛع ٔٛرت پبييٗ آٔسٖ ويفيت ٔحهٛالت اقبضٜ ٕ٘ رهم، وٕجٛز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔتٔيعاٖ وبفي

 تِٛيس قسٜ اظ ؾٛي ٞٙطؾتبٖ ٞب ي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف قسٜ اؾت.

 وبضزا٘ف . ي،ٚ حطفٝ ا يآٔٛظـ، آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس، ٞٙطؾتبٖ، فٙ ياشگان کليدي:                          
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 مقدمٍ
، پيكطفت ٞبي پط قتبة زض ٕٞٝ ضقتٝ ٞبي فٙي ٚ  ي ضا زض رٟبٖ أطٚظ ا٘ىبض وٙس. زض حميمتٞيچ ّٔتي ٕ٘ي تٛا٘س احط تىِٙٛٛغ

نٙؼتي زض زٞٝ ٞبي اذيط، ذٌُٛ اؾبؾي تٕسٖ وٙٛ٘ي ضا تؼييٗ وطزٜ اؾت. اٌط لطاض ثبقس وٝ اظتىِٙٛٛغي ثٝ زضؾتي ٚ زض رٟت ضفبٜ 
ٞبيي  ٞب، زض آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ٘يع ثٝ پيكطفت ٝ پبي ايٗ زٌطٌٛ٘ي، الظْ اؾت پب ث ، حساوخط ثٟطٜ ضا ثجطيٓ ، ٘ٝ اٟ٘ساْ اٚ ا٘ؿبٖ

ٞبي ظ٘سٌي ٘ٛيٗ ٚ  زؾت يبثيٓ. ذٛاض قٕطزٖ آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ثٝ ثٟب٘ٝ ايٙىٝ ٔبٞيتي فطٚ ٔبيٝ زاضز، زض ٚالغ ؾتيع ثب ٚالؼيت
ٝ يٛ٘ؿىٛ زضثبضٜ آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ايٗ ٞبيي اؾت وٝ ثطاي ثٟتط وطزٖ ايٗ ظ٘سٌي پيف ٔي آيس. تٛني ضٚي ٌطزا٘سٖ اظ ٔزبَ

، ٚ ثٝ ايٗ ؾجت ثبيس ثٝ ٔحتٛاي فطٍٞٙي آٖ  : آٔٛظـ فٙي ٚحطفٝ اي ثبيس ثرف ٔىُٕ ٘ظبْ آٔٛظقي ٕٞٝ رب٘جٝ ثبقس اؾت وٝ
 (.1973تٛرٝ وبفي ثكٛز )تبِيف يٛ٘ؿىٛ، 

َ آٖ زضثطذي اظ وكٛضٞبي رٙٛة قطلي آؾيب زضوكٛضٞبي نٙؼتي زضزٞٝ ٞبي آذط لطٖ ٌصقتٝ ٚثٝ ز٘جب 1ظٟٛضالتهبز زا٘ف ٔحٛض
٘مكي ٔحٛضي زض تٛفيك ايٗ وكٛضٞب ثطاي ٚضٚز ثٝ التهبز رسيس ايفب ٕ٘ٛزٜ اؾت  2ٚآٔطيىبي التيٗ ٘كبٖ زازوٝ ؾطٔبيٝ ي ا٘ؿب٘ي

ٚ  ثٝ زِيُ تٛأْ ٕ٘ٛزٖ آٔٛظـ ٞبي ٘ظطي 3( . ثٝ ػالٜٚ ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي2002)ثب٘ه رٟب٘ي ، 
 ( ثطذٛضزاض٘س.4ػّٕي اظ تٛا٘بيي ظيبزي زض تكىيُ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ٚ تطثيت وبضٌط زا٘ف ٔساض )زا٘ف ٌط

آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٘مف ٟٕٔي ضا زضتكىيُ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي اظ َطيك تطثيت ٘يطٚٞبي ٔبٞط ٔٛضز ٘يبظثبظاض وبض زضوكٛضٞبي 
بي زضحبَ تٛؾؼٝ ٘ٝ تٟٙب ػٟسٜ زاض تطثيت ٘يطٚي وبض ٔٛضز ٘يبظ ثرف ٞبي ٔرتّف رٟبٖ ، ايفب ٔي وٙٙس. ايٗ آٔٛظـ ٞب زضوكٛضٞ

ٔرتّف التهبز ايٗ وكٛضٞب ٔي ثبقٙس ، ثّىٝ اظَطيك ثؿتطؾبظي ذٛزاقتغبِي ، ثٝ حُ ٔكىُ ثيىبضي ٘يع وٕه ٔي ٕ٘بيٙس. ثٝ 
، چطاوٝ اظ يه ؾٛ ثب تٛرٝ ثٝ ثٟطٜ ٔٙسي ػالٜٚ ، ايٗ آٔٛظـ ٞب ضاٜ ٔيبٖ ثطي زض ٔؿيط تطثيت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٘يع ثٝ قٕبض ٔي ضٚ٘س 

ايٗ آٔٛظـ ٞب اظ ٔجب٘ي ػّٕي ٚ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞبي پصيطفتٝ قسٜ آٔٛظـ ٞبي والؾيه ضاٜ ذٛز ضا اظ يبزٌيطي ثط ٔجٙبي تزطثٝ 
آٔٛظـ زيسٜ ػّٕي نطف رسا وطزٜ ٚاظ ايٗ َطيك ضاٜ زضاظ ٔست ٚغيط ػّٕي  ايٗ ٘ٛع فطاٌيطي ضا وٛتبٜ ٕ٘ٛزٜ ٚايٗ تٛا٘بيي ضازض 

فطاٞٓ ٔي وٙٙس تب ثتٛا٘س ذٛز ضازضٔمبثُ تغييطات تىِٙٛٛغيىي ثٝ آؾب٘ي ٕٞبًٞٙ ٕ٘بيس.اظ ؾٛي زيٍط ايٗ آٔٛظـ ٞب ثب تٛأْ ٕ٘ٛزٖ 
آٔٛظـ ٞبي ٘ظطي ٚ ػّٕي ايٗ أىبٖ ضا ثطاي آٔٛظـ زيسٌبٖ فطاٞٓ ٔي ٕ٘بيٙس وٝ ٕٞؿٛيي ثيكتطي ثب ٘يبظٞبي ثبظاضوبض زاقتٝ 

 .5(2003ارتٕبػي فطاٞٓ قٛز )پطاٚيٗ ٚيعاضيب :  –بٖ ثيكتطي ثطاي رصة فؼبِيت ٞبي التهبزي ٚاظايٗ َطيك أى
تّفيك آٔٛظـ ثب وبضٞبي تِٛيسي ، ذسٔبتي ٚ پػٚٞكي ٌبْ ثؿيبض ٔؤحطي زض رٟت ٞطچٝ ثيكتط وبضثطزي وطزٖ ، تؼٕيك ٚ انالح 

اِحبلي ثٝ ٔبزٜ  "ثٙس"لبٖ٘ٛ ٚ  75تجهطٜ  "ة"ٔٛرٛز اظ ثٙس . ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ ثٝ ٔٙظٛض ثٟطٜ ٔٙسي اظ ظطفيت ٞبي آٔٛظـ ٞب زاضز
لبٖ٘ٛ تٙظيٓ ثركي اظ ٔمطضات ٔبِي  43ٔبزٜ ، ٚنَٛ ثطذي اظ زضآٔسٞبي زِٚت ٚ ٔهطف آٖ زض ٔٛاضز ٕٞيٗ ٔٛيٛع ، لبٖ٘ٛ  86

، رٟت ارطا ثٝ وّيٝ ازاضات  زض ثط٘بٔٝ چٟبضْ تٙفيص ٌطزيسٜ اؾت 53لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ؾْٛ وٝ تٛؾٍ ٔبزٜ  149ٔبزٜ  "اِف"زِٚت ٚ ثٙس 
 وُ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٚ ازاضات ٚ ٞٙطؾتبٟ٘بي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف تبثؼٝ آٟ٘ب اثالؽ ٔي ٌطزز . 

تمٛيت ضٚحيٝ تالـ ٚ ػكك ثٝ وبض وطزٖ زض زا٘ف آٔٛظاٖ اؾت . ايزبز  ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ،يىي اظ ضؾبِت ٞبي ٟٔٓ آٔٛظـ 
ٖ ٔٛرت تٛؾؼٝ فطًٞٙ ثبِٙسٜ ٚ اؾتمالَ آفطيٗ زض آحبز ربٔؼٝ قسٜ ٚ ثٝ تجغ آٖ اؾتمالَ وكٛض ضا آٔٛظاضٚحيٝ وبضآفطيٙي زض زا٘ف

ثٝ اضٔغبٖ ٔي آٚضز . اظ ؾٛي زيٍط زض ٞط ٚاحس آٔٛظقي اؾتؼسازٞب ٚ ظطفيت ٞبي ثبِمٜٛ ٔؼٙٛي ٚ ٔبزي ٚرٛز زاضز وٝ ثب ٞسايت ٚ 
ِيبء ٔي تٛا٘س زض اضتمبء ٕٞٝ رب٘جٝ آٖ ٚاحسٞب ٚ تأٔيٗ ثركي اظ ٘ظبضت ٚ ٕٞىبضي زؾت ا٘سضوبضاٖ آٖ ٚاحس ٚ رّت ٔكبضوت اٚ

   ثىبض ٌطفتٝ قٛز .   ٞعيٙٝ ٞبي يطٚضي ٞٙطؾتبٟ٘بي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف
ٔحٛض وٝ ثب ٞسف اضتمبء ويفيت تِٛيس ٚ ثب ٍ٘بٞي ثٝ ثبظاض فطٚـ نٛضت ٔي ٌيطز يىي اظ يطٚضت ٞبيي اؾت  -آٔٛظـ ٞبي تِٛيس 

قي ، ثرهٛل زض قبذٝ فٙي ٚ حطفٝ اي ثٝ ز٘جبَ آٖ اؾت وٝ اٌط اؾتطاتػي ٚ ضاٞجطز تطؾيٕي ثطاي ثط٘بٔٝ ٞبي وٝ ٘ظبْ آٔٛظ
آٔٛظقي فٙي ٚ حطفٝ اي ثسيٗ ؾٛي حطوت ٘ىٙس زض ػُٕ تٟٙب آٔٛظـ ٞبي تئٛضي نٛضت ذٛاٞس ٌطفت وٝ رسا اظ ٘يبظٞبي ثبظاض ٚ 

                                                      
1
  Knowledge base economy . 

2
  Human capital. 

3
  Vocational and technical educations. 

4
  Knowledge – worker . 

 
5
ًدن آمًزش هاي وظري ي عملي در کشًرهايي ماوىد :  ايجاد رشته هاي کاريداوش ، هىرستان هاي هىري ي فىي يحرفه اي در کشًرمان ي تًأم وم 

 حرفه اي بر آمًزش هاي کالسيک درايه کشًرهاست. –کًبا ، چيه يهىد ازجمله اثرات آمًزش هاي فىي 



 

 33/...ضنبسبیی هوانع آهوزش هوراه بب تولید درهنرستبى هبی فنی وحرفه ای وکبردانص 

 
ب٘س. ثٙبثطايٗ ثب ٍ٘بٞي ثٝ اٞساف والٖ قبذٝ فٙي ٚ حطفٝ اي ٔب٘ٙس ايزبز فبنّٝ  ي ثيٗ آٔٛظـ ٚ نٙؼت ٕٞچٙبٖ ٚؾيغ ثبظ ذٛاٞس ٔ

ٔحٛض  –ظٔيٙٝ ٔٙبؾت ثطاي ٞسايت زا٘ف آٔٛظاٖ ثٝ ؾٕت اقتغبَ ٚ تطٚيذ ٚ تمٛيت وبض ٌطٚٞي رع زض ؾبيٝ فؼبِيت ٞبي تِٛيس 
زضٔمبيؿٝ ثب آٔٛظـ ػٕٛٔي  ٖ ٞب تحمك ٘رٛاٞس يبفت.تٛرٝ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ يطٚضي اؾت وٝ آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي زضٞٙطؾتب

؛ تؿبً٘  1984ثؿيبض ٌطاٖ ٚ ٞعيٙٝ ثط اؾت ُٚٔبِؼبت تُجيمي ٞعيٙٝ ٞبي ايٗ زٚ٘ظبْ ، ايٗ ٔسػب ضا تبييس ٔي وٙس )ؾبذبضٚپِٛٛؼ ، 
ٟت (  ايٗ زضحبِي اؾت وٝ ثبٚرٛزايٙىٝ ارطاي ايٗ َطح  ٔي تٛا٘س زض ٞٙطؾتبٖ ٞبي شيٙفغ ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔٙجغ زضآٔس ر1997، 

تبٔيٗ ٞعيٙٝ ٞب ي ؾٍٙيٗ ٞٙطؾتبٖ ٞب ثبقس ٚ ثٝ ٞٙطرٛيبٖ ٘يع زضتبٔيٗ ٞعيٙٝ ٞبي تحهيّي ٚ اضتمبي ٟٔبضت ٞبيكبٖ وٕه وٙس ، 
 ٕٞچٙبٖ ثٝ نٛضت رسي ٔٛضز تٛرٝ ٚ ارطا لطاضٍ٘طفتٝ اؾت.

ٛٔي ثؿيبض ٌطاٖ ٚ ٞعيٙٝ زضٔمبيؿٝ ثب آٔٛظـ ػٕ تٛرٝ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ يطٚضي اؾت وٝ آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي زضٞٙطؾتبٖ ٞب 
(  ايٗ 1997؛ تؿبً٘ ،  1984ثط اؾت ُٚٔبِؼبت تُجيمي ٞعيٙٝ ٞبي ايٗ زٚ٘ظبْ ، ايٗ ٔسػب ضا تبييس ٔي وٙس )ؾبذبضٚپِٛٛؼ ، 

زضحبِي اؾت وٝ ثبٚرٛزايٙىٝ ارطاي ايٗ َطح  ٔي تٛا٘س زض ٞٙطؾتبٖ ٞبي شيٙفغ ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔٙجغ زضآٔس رٟت تبٔيٗ ٞعيٙٝ ٞب 
ٞٙطؾتبٖ ٞب ثبقس ٚ ثٝ ٞٙطرٛيبٖ ٘يع زضتبٔيٗ ٞعيٙٝ ٞبي تحهيّي ٚ اضتمبي ٟٔبضت ٞبيكبٖ وٕه وٙس ، ٕٞچٙبٖ ثٝ ي ؾٍٙيٗ 

 نٛضت رسي ٔٛضز تٛرٝ ٚ ارطا لطاضٍ٘طفتٝ اؾت.
ٚوبضٚ  يٚحطفٝ ا يفٙ يزض ٞٙطؾتبٖ ٞب سيآٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛثبايٗ ٚرٛز ايٗ ؾٛاَ زض شٞٗ ا٘ؿبٖ ايزبز ٔي قٛز وٝ ثٝ ضاؾتي 

ثب چٝ ٔٛا٘ؼي ضٚثطٚؾت وٝ ٔٛرت قسٜ اؾت ثب تٛرٝ ثٝ فٛايسثؿيبضي وٝ ارطاي ايٗ َطح ثطاي ٞٙطؾتبٖ ٞب ٚ ٞٙطرٛيبٖ ثٝ  زا٘ف
ٕٞطاٜ زاضز) ٔب٘ٙس تبٔيٗ ثركي اظ٘يبظٞبي ٔبزي ٞٙطؾتبٟ٘ب رٟت تبٔيٗ ٞعيٙٝ ٞبي آٔٛظقي ٞٙطرٛيبٖ ٚ زضآٔسظايي ثطاي ٞٙطرٛيبٖ 

 لُؼي لبثّيت ارطايي پيسا ٘ىطزٜ اؾت ؟ظثسٜ ٚوبضآٔس ( ٕٞچٙبٖ ثٝ َٛض
زض تحميك حبيط لهس زاضيٓ زضرٟت ضفغ ٔٛا٘ؼي چٖٛ ٔكىالت ٔٛرٛز زض فطآيٙس تِٛيس ، ٔكىالت فطٚـ ٚ ثبظاضيبثي ٚ ... وٝ 
 ثطؾطضاٜ ارطايي ٕ٘ٛزٖ َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زضٞٙطؾتبٖ ٞب ٔٛرٛز ٔي ثبقس اظ َطيك ٘ظطذٛاٞي ٚ ٘ظط ؾٙزي اظ ٔؿئِٛيٗ
)وبضقٙبؾبٖ ازاضٜ ، ٔسيطاٖ ٞٙطؾتبٖ ٞب ، ٔؼبٚ٘بٖ فٙي ٚ ؾطپطؾتبٖ ثرف ٚ ٞٙطآٔٛظاٖ ( ٚ زؾت ا٘سضوبضا٘ي وٝ زض زأٙٝ ي ايٗ 
پػٚٞف ثٝ ٘ٛػي زذيُ ٔي ثبقٙس ثٝ ٘مبٌ ٔكتطن ٚ ضاٞىبضٞبي ٔفيسي وٝ لبثّيت ارطاي َطح ٔصوٛض ضا ثٝ اضٔغبٖ ٔي آٚضز زؾت 

 يبثيٓ.     
ٚ يب ٞٙطؾتبٖ ٞبيي وٝ زاضاي ضقتٝ  وكبٚضظي ٔب٘ٙس ٞٙطؾتبٖ ٞبي ٞٙطؾتبٟ٘ب ثطذيب تٛرٝ ثٝ ٚيؼيت ٔٛرٛز زضثالظْ ثٝ شوط اؾت 

 ٕٞٛاضٜ ثب تِٛيس ٕٞطاٜٞبي ٔصوٛض  آٔٛظـ ٚ اظ آ٘زبيي وٝ ٞبيي چٖٛ آقپعي )قيطيٙي پعي( ، َطاحي ٚ زٚذت ٚ ...  ٔي ثبقٙس
ثٝ ضاٞىبضٞبي ٔٙبؾت ثب ٚالؼيت ويفيت تِٛيس ٚ افعايف ٔحهَٛ ، ٘يبظ اؾت ٞؿتٙس ؛ ِصا ثٝ ٔٙظٛض ثٟجٛز ويفيت آٔٛظـ ٚ ثٟجٛز 

زؾت يبفت ِصا ثب ٞسف افطايف ثٟطٜ ٚضي ٚ اؾتفبزٜ اظ پتب٘ؿيُ ٞب ٚ ظطفيت ٞبي ثبِمٜٛ  ضقتٝ ٞبي ٘بْ ثطزٜ قسٜ ، زض ٞبي ٔٛرٛز
ٔٛيٛع ٔٛضز ٘ظط رٟت ا٘زبْ پػٚٞف ٞب،  تبٖٚ اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ تٛإ٘ٙسي ٞبي ٞٙطآٔٛظاٖ ٞٙطؾ ٔصوٛضٞبي  ٔٛرٛز زض ٞٙطؾتبٖ

ٚوبضٚ  يٚحطفٝ ا يفٙي زض ٞٙطؾتبٖ ٞب سئٛا٘غ آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛ ييقٙبؾبزض ٘ظطٌطفتٝ قسٜ اؾت.زض پػٚٞف فٛق ٞسف انّي 
 اظزيسٌبٜ وبضقٙبؾبٖ قٟطؾتبٖ ؾبضي  ٚ اٞساف ٚيػٜ ثٝ لطاض ظيط ٔي ثبقس : زا٘ف

عات ٚ أىب٘بت ٚ فًبي ُّٔٛة ٔتٙبؾت ثب آٖ ثط َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زضٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ( تؼييٗ تبحيط ٔٙبثغ اِٚيٝ ، تزٟي1
 ٚحطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف قٟط ؾبضي .

( تؼييٗ تبحيط ويفيت تِٛيسات ٚ ذسٔبت اضائٝ قسٜ ثط َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زضٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف قٟط 2
 ؾبضي .

ٍبٜ ػطيٝ ذسٔبت ٚ تِٛيسات ، اَالع ضؾب٘ي ٚتجّيغبت )ثبظاضيبثي( ثط َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زضٞٙطؾتبٖ ٞبي ( تؼييٗ تبحيطربي3
 فٙي ٚحطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف قٟط ؾبضي .

ٔحٛض ٔٛضز ٘يبظ ثبظاض ٚترهم ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثطَطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ  –( تؼييٗ تبحيط ٕٞرٛا٘ي ٔحتٛي آٔٛظقي ثب فؼبِيتٟبي تِٛيس 4
 ِيس زضٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف قٟط ؾبضي .ثب تٛ

 زض ضاؾتبي تحمك اٞساف شوط قسٜ ؾٛاالت ظيط ُٔطح ٌطزيسٜ اؾت  :
 چٍٛ٘ٝ اؾت؟ . ٔٛا٘غ آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زضٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي ٚوبضزا٘ف اظزيسٌبٜ وبضقٙبؾبٖ قٟطؾتبٖ ؾبضي1
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 ؟َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس ٔٛحطاؾت ثط تٛؾؼٝ فًبي ُّٔٛة ٔتٙبؾت ثب آٖ ، تب چٝ ٔيعاٖ . ٔٙبثغ اِٚيٝ ، تزٟيعات ٚأىب٘بت ٚ 2
 ؟ َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس ٔٛحطاؾت ثط تٛؾؼٝ . ويفيت تِٛيسات ٚ ذسٔبت اضائٝ قسٜ تب چٝ ٔيعاٖ 3
َطح آٔٛظـ  ثط تٛؾؼٝ تب چٝ ٔيعاٖ  . ٚرٛزربيٍبٜ ػطيٝ ي ذسٔبت ٚتِٛيسات ، ٚ ٞٓ چٙيٗ اَالع ضؾب٘ي ٚتجّيغبت )ثبظاضيبثي( ،4

 ؟  ٕٞطاٜ ثب تِٛيس ٔٛحطاؾت
 ثط تٛؾؼٝ. ٕٞرٛا٘ي ٔيبٖ ٔحتٛاي آٔٛظقي ثب فؼبِيت ٞبي تِٛيس ٔحٛض ٔٛضز٘يبظثبظاض ٚ ٚرٛز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔترهم تب چٝ ٔيعاٖ 5

 ؟ َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس ٔٛحطاؾت
ضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ضا ثطاي ضؾيسٖ ثٝ اٞساف ُّٔٛة يبضي ضؾب٘س. ٕٞچٙيٗ يبفتٝ ٞبي ايٗ پػٚٞف ٔي تٛا٘س اؾتطاتػي والٖ ٚظا

ازثيبت ٚ ٔجب٘ي ؾُطي ٚ فّؿفي پػٚٞف حبيط ٔٛرت تؼبِي افىبض ٚ تٛؾؼٝ ٚ تؼٕيك ٔجب٘ي فّؿفي ثحج ذٛاٞس قس تب ثٝ ٔسز آٖ 
بيط زض ؾُح ٔحّي)قٟطؾتبٖ پػٚٞف ح ظٔيٙٝ ثطاي َطح  ٔفبٞيٓ رسيس ٚ ًٔبٔيٗ ٔسضٖ ٔؿبػس ٌطزز. يٕٗ ايٙىٝ يبفتٝ ٞبي

ٔٛا٘غ آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيسزضٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي ثٟتطيٗ ٚ ٔحىٓ تطيٗ پكتٛا٘ٝ رٟت قٙبؾبيي ٔي تٛا٘س ؾبضي( 
ٛالٖ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ قٟطؾتبٖ ؾبضي ٚ ئزض ؾُح اؾتبٖ ٌطزز. اظ َطفي ٘تبيذ ايٗ پػٚٞف ٔي تٛا٘س ٔٛضز اؾتفبزٜ ٔؿ ٚوبضزا٘ف

ٖ ٔساضؼ ٚ ذب٘ٛازٜ ٞبي زا٘ف بزض ايٗ قٟطؾتبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔسيطاٖ ٚ ٔؼّٕ آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثبتِٛيسيعاٖ َطح ذهٛنب ثط٘بٔٝ ض
 ، لطاض ٌيطز.ارطاي ٞطچٝ ؾطيؼتط ايٗ َطح آٔٛظاٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ذيطيٗ ٔسضؾٝ ؾبظ زض وٕه ثٝ 

ظبْ آٔٛظقي فٙي ٚحطفٝ اي ثطضؾي ازثيبت پػٚٞف ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ يىي اظ ٟٔٓ تطيٗ ثرف ٞبي ٘ظبْ آٔٛظقي ٞطوكٛض، ٘
اؾت ٚ تٛرٝ ثٝ آٖ اظ رّٕٝ ذُي ٔكي ٞب ي اؾبؾي وكٛضٞب ثطاي تطثيت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي وبضآٔس زض ؾُح پيف اظ زا٘كٍبٜ ثٝ قٕبض 
ٔي آيس ٚ ٘مف ٚإٞيت ثٝ ؾعاي آٖ زض تحمك اٞساف التهبزي ، ارتٕبػي ٚفطزي اظ پػٚٞف ٞب زٚضٕ٘ب٘سٜ اؾت ٚتٛرٝ ثٝ آٖ 

فٙي ، ا٘مالثي ػٕيك ٚويفي زض ٘يطٚٞبي تِٛيس ٚاظ آٖ رّٕٝ زض ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚضٚـ ٞبي تِٛيس ثٝ ٚرٛز آٚضزٜ  -ا٘مالة ػّٕي 
اؾت.تٛؾؼٝ ي آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي زضقطايٍ وٙٛ٘ي ثطاي التهبز ٚفطًٞٙ ايطاٖ ٚ ثٝ ٚيػٜ قتبة زٞي ثٝ فطآيٙس 

بت ضقس ٚتٛؾؼٝ ي التهبزي ، ٘ظبْ آٔٛظقي ٕٞطاٜ ثب تِٛيس ثطاي ايزبز تِٛيسأطي حيبتي اؾت. ثٙبثطايٗ يىي اظ يطٚضت ٞب ٚاِعأ
ٟٔبضت ٞبي الظْ زض ؾطٔبيٝ ٞب ي ا٘ؿب٘ي اؾت وٝ زض ايٗ ٔيبٖ آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي تّفيمي اؾت اظ ػّٓ ، فٗ ٚٞٙط وٝ 

ايٗ ٔيبٖ يىي اظ ذهيهٝ ٞبي ٟٔٓ  ٘مف ثؿيبض ٟٕٔي زض تبٔيٗ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي وبضآٔس ايفب ٕ٘ٛزٜ ٚ ًٕٔٛ٘ي تٛؾؼٝ اي زاضز. زض
اؾت. ثٝ ايٗ ٔؼٙي وٝ افطاز پؽ اظ وؿت ٟٔبضت ٚ ترهم زا٘ف فٙي لبزض ذٛاٞٙس « وبضآفطيٗ » آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي پطٚضـ 

ثٛز وٝ فطنت ٞبي قغّي ٔٙبؾجي ضا ثٝ زؾت آٚض٘س ٚ يب زض ٟ٘بيت يه فطنت قغّي ايزبز ٕ٘بيٙس. وٝ اِجتٝ تحمك ايٗ أط ٘يبظٔٙس 
طٔبيٝ ٌصاضي وبفي آٔٛظـ فٙي ٚحطفٝ اي ٔي ثبقس. وٝ ػسْ ؾطٔبيٝ ٌصاضي وبفي ثٝ ٔؼٙي غفّت ٚ فٙبي ؾطٔبيٝ ٞبي ا٘ؿب٘ي ؾ

تّمي ٔي قٛز .غيط اظثؼس التهبزي ، ٘مف آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي زض تغييطات ارتٕبػي ٚ فطٍٞٙي ذهٛنبً زض ضقس ٚثٟجٛز 
قبذٝ ي فٙي ٚ حطفٝ اي  2٘ظبْ رسيس آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ٞٙطرٛيبٖ ٔي تٛا٘ٙس زض فطًٞٙ وبض ٘يع ثؿيبض حبئع إٞيت اؾت. زض 

قبذٝ ، ٔي تٛاٖ ثٝ ٌؿتطزٌي ضقتٝ ٞبي ٟٔبضتي زض قبذٝ  2ٚوبضٚزا٘ف ٔكغَٛ ثٝ تحهيُ قٛ٘س وٝ اظرّٕٝ تفبٚت ٞبي ايٗ 
 اقبضٜ ٕ٘ٛز.  قبذٝ تحهيّي 2وبضٚزا٘ف ٚ٘يع ٔتفبٚت ثٛزٖ تؼساز ٚاحسٞبي ػٕٛٔي ٚ اذتهبني زضايٗ 

تٛرٝ ثؿيبض ظيبزي ثٝ تّفيك وبض ٚ آٔٛظـ ٔؼُٛف ٌطزيسٜ ٚاٍِٛٞبي ٔرتّفي ٔب٘ٙس وبضآٔٛظي ، وبضٚضظي ،  1970اظ زٞٝ ي 
وبضٌبٞي ٚثبظزيس اظ ٔحُ وبض ؾبظٔب٘سٞي قسٜ اؾت ٔب٘ٙس ا٘زبْ وبض زضيه ٔحيٍ ٔكبثٝ ؾبظي قسٜ ٔخُ وبضٌبٜ آٔٛظقي يب ا٘زبْ 

ٖ زضيه ٔحيٍ وبضٚالؼي ٚ... وٝ ايٗ اٍِٛٞب زضٚالغ ٔي ذٛاٞٙس ثٝ َٛض ضؾٕي پبي قبٌطزاٖ ضا ثٝ نٙؼت وبضآٔٛظي تٛؾٍ ٞٙطرٛيب
ثبظ وٙٙس ٚز٘يبي وبضا ثٝ ضٚي ٞٙطرٛيبٖ ثٍكبيٙس. ايٗ وبض ٔٛرت ثطلطاضي تؼبُٔ ثيكتط ٔيبٖ ٔسضؾٝ ٚ نٙؼت ٚ ٞٓ چٙيٗ ٔؿئِٛيٗ 

 س.ٔسضؾٝ ، وبضٌبٜ ٞبي نٙؼتي ٚاِٚيبء زا٘ف آٔٛظاٖ ٌطزي
اظؾٛي زيٍط ثب ايٙىٝ ايٗ اٍِٛٞب وٕه ظيبزي ثٝ آٔبزٜ ؾبظي ٞٙطرٛيبٖ ثطاي ٚضٚض ثٝ ثبظاضوبضٕ٘ٛزٜ ا٘س  أب َجيؼت ٚويفيت ايٗ 
اٍِٛٞب ٞٙٛظ ٘يبظٔٙس ثٟجٛز اؾت وٝ ثبيس ثٝ آٖ ثؿيبض تٛرٝ قٛز.يىي اظرسي تطيٗ ٔكىالت ايزبز اضتجبٌ ثيٗ نٙؼت ٚ آٔٛظـ فٙي 

نٙبيغ ٚ ذسٔبت زضظٔيٙٝ ٞبي ؾبذتبضي ، تىِٙٛٛغي ، ٔحهٛالت ٚ ا٘ساظٜ آٟ٘ب ثٝ ؾطػت زضحبَ تغييط ٚ حطفٝ اي ايٗ اؾت وٝ 
ٞؿتٙس زضحبِي وٝ ؾيؿتٓ آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ثب ؾبذتبض ػطيى َٚٛيُ زِٚتي ٕ٘ي تٛا٘س ثب ٕٞبٖ ؾطػت تغييط يبثس.اُ٘جبق ٘ظبْ 

ثبيس ٔٛضز تٛرٝ ثؿيبض لطاضٌيطز وٝ اِجتٝ ثطاي ضفغ ايٗ ٔكىُ اٍِٛي آٔٛظـ ثب ٘يبظٞبي نٙؼت ٘يع يىي زيٍطاظالسأبتي اؾت وٝ 
يىي اظ ٔٛاضز ٟٔٓ زيٍطي وٝ زض َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثبتِٛيس  ثبظاض ٔحٛضاظ ؾٛي ٔتِٛيبٖ ايٗ أط ٚوبضقٙبؾبٖ ٔطثَٛٝ اضائٝ ٌطزيس.
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ي اؾت . ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ زضؾي زضٚالغ تًٕيٗ ثبيس ٔس٘ظط لطاض ٌيطز ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ ي زضؾي اؾت وٝ اظرّٕٝ ٔٛاضز ٟٔٓ ثط٘بٔٝ ضيع

وٙٙسٜ ثطآٚضزٜ قسٖ ا٘تظبضات ٚاٞساف ثط٘بٔٝ آٔٛظـ اؾت . ػٛأّي وٝ ثبيس زض ٔحتٛاي زضؾي ٔس٘ظط لطاض ٌيطز ظٔبٖ ٚ ٔٙبثغ ٔبِي 
ي اظ ٔحتٛا ٔٛرٛز ، ٟٔبضت ٞبي ٔٛضز ٘يبظ وبضفطٔبيبٖ ، ٔالحظبت ٔطثٌٛ ثٝ ٔحتٛاي آٔٛظـ ٘ظطي ٚ حطفٝ اي ٚ ٘يع ؾُح ذبن

آٔٛظـ ذٛة ، ٘بضيبيتي قغّي ٚ زٚثبضٜ وبضي ضا ثٝ ٔمساض ظيبزي وبٞف زازٜ ٚ » ٔي ثبقس. چطا وٝ ثٝ ػميسٜ ي ٔبيطظ ٚ يٍٛضظ 
وبضوٙبٖ ضا يبضي ٔي زٞس وٝ ثب تٕبْ ظطفيت ذٛز وبض وٙٙس. ٚايٗ چٙيٗ ٞسف ٞبي ٟٕٔي تحمك ٕ٘ي يبثٙس ٍٔط آ٘ىٝ تٕبْ ؾّؿّٝ 

زض ازأٝ آ٘چٝ زض ثحج حبيط إٞيت ٔي يبثس ٔيعاٖ « ط ارطايي تب وبضوٙبٖ ( ثٝ إٞيت آٔٛظقي آٌبٜ ثبقٙس.ٔطاتت ؾبظٔبٖ )اظ ٔسي
ترهم ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي اؾت. چطاوٝ تىٙيه ٞبي ٘ٛ َٚطح ٞبي رسيس ثٟجٛز ثٟطٜ ٚضي ٕ٘ي تٛا٘ٙس ثسٖٚ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي آٔٛظـ 

ضٌطفتٝ قٛز ٚ ٞطوكٛضي وٝ زاضاي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي آٔٛظـ زيسٜ ٚ زيسٜ زض تٕبْ ؾُٛح ؾبظٔبٖ ثٝ َٛض ٔٛحط ايزبز ٚ يب ثٝ وب
» (زضپػٚٞكي وٝ تحت ػٙٛاٖ 1390َبِمب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ ) ٔترهم ثبقس اظ ثٟطٜ ٚضي ٚضقس التهبزي ثبالتطي ثطذٛضزاض اؾت.

تّف ٞٙطؾتبٖ ٞبي ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾي أىب٘بت آٔٛظقي ٔٛرٛز ضقتٝ ٞبي ٔر« ضاثُٝ ي أىب٘بت آٔٛظقي ٟٚٔبضت آٔٛظي ٞٙطرٛيبٖ 
وبضزا٘ف اؾتبٖ ٌيالٖ ٚضاثُٝ ي آٖ ثب ٔيعاٖ ٟٔبضت آٔٛظي ٞٙطرٛيبٖ ا٘زبْ زازٜ ا٘س .٘تبيذ ايٗ پػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ أىب٘بت 
اؾتب٘ساضز ضقتٝ ٞب اظ أىب٘بت ٔٛرٛز وٕتط اؾت ٚأىب٘بت آٔٛظقي ثب ٟٔبضت آٔٛظي زا٘ف آٔٛظاٖ ضاثُٝ زاضز. يٕٙبً أىب٘بت آٔٛظقي 

ي قٟطؾتبٖ ٞب ثٝ َٛض يىؿبٖ ٘يؿت ٚضقتٝ ٞبي زاضاي ؾبثمٝ ي ثبال ٚ پبييٗ اظ ٘ظط أىب٘بت ثب يىسيٍط تفبٚت ٔؼٙبزاض زضٕٞٝ 
تٙبؾت ٘يبظٞبي ثرف نٙؼت ثب آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي » ( پػٚٞكي تحت ػٙٛاٖ 1391وكتي آضاي ٚ ٕٞىبضاٖ ) زاض٘س.

ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾي تٙبؾت ثيٗ ٘يبظٞبي ثرف نٙؼت « تبٖ  فالٚضربٖ(ٞٙطؾتبٖ ٞبي زذتطا٘ٝ ٚپؿطا٘ٝ )ُٔبِؼٝ ٔٛضزي قٟطؾ
ا٘زبْ زازٜ ا٘س. ٘تبيذ   88 – 89قٟطؾتبٖ فالٚضربٖ ثب آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٞٙطؾتبٖ ٞبي زذتطا٘ٝ ٚ پيطا٘ٝ قٟطؾتبٖ ؾبَ 
ٛرٛز زض ٞٙطؾتبٖ ٞبي زذتطا٘ٝ پػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ ثيٗ ٘يبظٞبي نٙؼت قٟطؾتبٖ ثب آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ظٔيٙٝ نٙؼت ٔ

ثطٚزتي ، ثطق ؾبذتٕبٖ ، ٘مكٝ وكي ؾبذتٕبٖ ، ٔؼٕبضي زاذّي ، تؼٕيط ٔٛتٛض ٚ ثطق   –ٚ پؿطا٘ٝ زض ضقتٝ ٞبي تبؾيؿبت حطاضتي 
٘حٜٛ ثٟيٙٝ ؾبظي التهبزي وبضثطز تزٟيعات » ( پػٚٞكي ثبػٙٛاٖ  1373ٔبِىي ) ذٛزضٚ زض ظٔيٙٝ ٔٛضز ثطضؾي تٙبؾت ٚرٛز ٘ساقت.

اي زض  ( ٞعيٙٝ ؾطا٘ٝ ذطيس تزٟيعات ؾطٔبي1ٝزٞس وٝ  ٞب ٘كبٖ ٔي يبفتٝ ا٘زبْ زازٜ ا٘س.« آٔٛظقي زضٞٙطؾتبٖ ٞب ي فٙي تٟطاٖ 
ؾبظي  ٞبي تزٟيع ٚ فًبؾبظي ثط َجك ضٚـ ثٟيٙٝ ( ٞعي2ٝٙٞبي تزٟيع ثطاي ٚيغ ٔٛرٛز اؾت .  ؾبظي وٕتط اظ ٞعيٙٝ ضٚـ ثٟيٙٝ

، ؾٟٓ ٞط وبضٌبٜ اظ  ؾبظي ( زض ضٚـ ثٟي3ٟٝٙ٘بي فٙي ُٔبثك ٚيغ ٔٛرٛز پصيطـ ٞٙطرٛ اؾت ٞبي تزٟيع ٞٙطؾتب وٕتط اظ ٞعيٙٝ
يبثس  ٞبي فٙي قٟط تٟطاٖ افعايف ٔي اي ثطاي ٔٛاز ٔهطفي زض ٔزٕٛػٝ ٞٙطؾتبٖ ثٛزرٝ زضيبفتي اظ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ فٙي ٚ حطفٝ

( ٔحسٚزيت ٘يطٚي 5رسيس اؾت  ٞبي تزٟيع ٞٙطؾتبٖٞبي ٔٛرٛز وٕتط اظ ٞعيٙٝ احساث ٚ  ( ٞعيٙٝ تٛؾؼٝ ٚ تزٟيع ٞٙطؾتب4ٖ
ؾبظي  ٙٝ( ٔحسٚزيت فًبي وبضٌبٞي زض ٔسَ ثٟي6ؾبظي اؾت  ٞبي ثٟيٙٝ ٞبي اؾبؾي زض ٔسَ ا٘ؿب٘ي ٞٙطآٔٛظ يىي اظ ٔحسٚزيت

ثطضؾي تٙبؾت ٘ظبْ آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ثب تمبيبي » ( پػٚٞكي تحت ػٙٛاٖ 1391ذبِميبٖ )يه ٔحسٚزيت اؾبؾي اؾت. 
٘تبيذ حبنُ اظ اؾترطاد زازٜ ٞب ايٗ ٘تبيذ ضا ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ثيٗ رٛا٘بٖ ا٘زبْ زازٜ ا٘س وٝ «  وبضفطٔبيبٖ نٙبيغ قٟط تٟطاٖ

ت. ٕٞچٙيٗ ثيٗ تمبيبي آٔٛظـ فٙي رٛيبي وبض فبلس ٟٔبضت ثب تمبيبي وبضفطٔبيبٖ زض قٟطتٟطاٖ ضاثُٝ ٔؼٙبزاضي ٔكبٞسٜ ٘كسٜ اؾ
حطفٝ اي ثب ٔيعاٖ تمبيبي وبضفطٔبيبٖ قٟط تٟطاٖ ٘يع ضاثُٝ ٔؼٙبزاضي زيسٜ ٕ٘ي قٛز. ٘تيزٝ زيٍط تحميك ٘كبٖ ٔي ٞس وٝ ثيٗ 

ؾبيط  اضايٝ وٙٙسٌبٖ آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ثب وبضفطٔبيبٖ ٚ نبحجبٖ نٙبيغ زض قٟط تٟطاٖ ٘يط ضاثُٝ ٔؼٙبزاضي ٚرٛز ٘ساضز. آظٖٔٛ
فطييبت ٘يع اظ ػسْ ٚرٛز اضتجبٌ ٔؼٙي زاض ثيٗ ٔيعاٖ آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ انٛالً وُ ٘ظبْ آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ثب ٔيعاٖ 

( زضظٔيٙٝ ي آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ ضاثُٝ ي آٖ ثب تِٛيس ٚ 2003پطاٚيٗ ٚيعاضيب )وبضفطٔبيبٖ زض قٟط تٟطاٖ زاضز.  تمبيبي
ٌٛ٘ٝ ؾرٗ ٌفتٝ اؾت :  آٔٛظـ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٘مف ٟٕٔي ضا زض تكىيُ ؾطٔبيٝ ي ا٘ؿب٘ي اظ َطيك التهبز وكٛضٞب ايٗ 

( زض تحميمبت ذٛز ٘كبٖ زاز وٝ ٘يُ 2008ايٙؿّٗ ) تطثيت ٘يطٚي ٔبٞط ٔٛضز٘يبظ ثبظاضوبض زض وكٛضٞبي ٔرتّف رٟبٖ ايفب ٔي وٙٙس. 
وِٛيٗ  ي آٔٛظـ ٞبي وبٔالً وبضثطزي ٚ ٟٔبضت ٔساضي أىبٖ پصيط اؾت . ثٝ اٞساف اؾتمالَ ارتٕبػي ٚ التهبزي ربٔؼٝ ثب اضائٝ

( زض ٔٛضز اثؼبز ٔرتّف آٔٛظـ ٚ ثبظاضوبض ُٔبِؼبتي ا٘زبْ زازٜ ا٘س وٝ ٍٕٞي زالِت ثط ٘يطٚي وبض ٔبٞط 2004( ، الؾٛ٘ٗ )1999)
 زاض٘س.
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ٙي ٚ حطفٝ اي ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبؾت تطيٗ تحَٛ ثطاي ثٟطٜ ٚضي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي يبز وطزٜ ( زض ٞٙسٚؾتبٖ اظ آٔٛظـ ٞبي ف1992ؾٛضي )

( زض پػٚٞف ذٛز ٘كبٖ زاز٘س وٝ آٔٛظـ وبضآفطيٙي تبحيط لبثُ تٛرٟي ثطافعايف ٟٔبضت ٞبي 2010اٚؾتطثيه ٕٚٞىبضاٖ ) اؾت.
 ٔي قٛز.اٍ٘يعقي افطاز زاقتٝ ٚزضػيٗ حبَ ٔٛرجبت اضتمبي لبثّيت ٞبي وبضآفطيٙب٘ٝ آٟ٘ب 

زض پبيبٖ الظْ ثٝ شوط اؾت اػالْ زاضيٓ وٝ تبوٖٙٛ آ٘چٝ  زض ٘ظبْ آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ايطاٖ زض رٟت تحمك ٔجبحج ٌفتٝ قسٜ 
زضآٔسحبنُ اظ فطٚـ ٔحهٛالت ٚ تِٛيسات ٚاضائٝ ذسٔبت » لبٖ٘ٛ ثٛزرٝ ٔجٙي ثط  75تجهطٜ  "ة"نٛضت ٌطفتٝ اؾت  تٟٙب ثٙس 

ثٝ تهٛيت ضؾيس ٚ ثٝ نٛضت ثركٙبٔٝ ثٝ   1362ثٛزٜ اؾت وٝ زض ؾبَ « ، وكبٚضظي ٚ وبضزا٘ف  ٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ، حطفٝ اي
ٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي ٚوبضزا٘ف وُ وكٛض اثالؽ ٌطزيس تب ثٝ آٟ٘ب اربظٜ زازٜ قٛز وٝ ثب اضائٝ ي ٔحهٛالت  ٚتِٛيسات ٚ 

ٝ اي ثطاي زضآٔسظايي ذٛز ٚ آٔٛظـ زٞٙسٌبٖ ٚ آٔٛظـ ذسٔبت ٞٙطرٛيبٖ ذٛز ثٝ ؾبيط ازاضات ٚ ؾبظٔبٖ ٞب ٚ ٔٛؾؿبت ظٔيٙ
زيسٌبٖ فطاٞٓ ٕ٘بيٙس. ثٝ ػجبضتي ثب ارطاي َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زض ٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي ٚوبضٚزا٘ف اظٟٔبضت ٞبي 

الت اؾتفبزٜ ؾبِٝ ي تحهيّكبٖ زضرٟت اضائٝ ي ذسٔبت ٚ تِٛيسات ٚ ٔحهٛ 2وؿت قسٜ اظ ؾٛي ٞٙطرٛيبٖ زض ٕٞبٖ زٚضٜ ي 
 ٔي قٛز ٚ ثسيٗ تطتيت ٞٓ زضآٔسي ػبيس ذٛز ٞٙطرٛ قسٜ ٚ ٞٓ ثركي اظ ٞعيٙٝ ٞبي ٞٙطؾتبٖ ٞب تبٔيٗ ٔي ٌطزز.  

 ريش 
ٔؼٝ آٔبضي ايٗ پػٚٞف ضا وّيٝ رب ظٔيٙٝ يبثي اؾت. ٘ظط ضٚـ اظ ٚ تٛنيفي ٔبٞيت ٘ظط اظ ، وبضثطزي ٞسف ٘ظط اظ حبيط پػٚٞف

طاٖ ، ٔؼبٚ٘بٖ فٙي ، ؾطپطؾتبٖ ثرف ٚ ٞٙطآٔٛظاٖ ٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚحطفٝ اي ٚوبضزا٘ف وبضقٙبؾبٖ فٙي ٚحطفٝ اي ، ٔسي
٘فط  489قٟطؾتبٖ ؾبضي ثطاثط  2ٚ  1قٟطؾتبٖ ؾبضي تكىيُ ٔي زٞٙس وٝ تؼساز آٟ٘ب اظ ؾٛي ازاضات آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٘بحيٝ 

بٖ ٔطارؼٝ قسٜ اؾت. ثط ايٗ اؾبؼ تؼساز ٌعاضـ قسٜ اؾت. زض ايٗ پػٚٞف رٟت ا٘تربة حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ رسَٚ وطرؿي ٚ ٔٛضٌ
٘فط ثسؾت آٔس. ٕٞچٙيٗ زض ايٗ پػٚٞف ثطاي ا٘تربة آظٔٛز٘ي ٞب اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي تهبزفي َجمٝ اي اؾتفبزٜ  214ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاثط 
٘كبٖ بضي قٟطؾتبٖ ؾ 2ٚ  1زض آٔٛظـ ٚپطٚضـ ٘بحيٝ فطاٚا٘ي ٚ زضنس فطاٚا٘ي ربٔؼٝ آٔبضي ضا  ، 2ٚ  1قٕبضٜ َٚ ارس.  قسٜ اؾت

 : ٔي زٞس
 1واحيٍ  : فراياوي ي درصد فراياوي ومًوٍ آماري1جديل 
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1 

 

 

 1٘بحيٝ 

 1 ٪20/0 1 ٔطز وبضقٙبؼ ازاضٜ

 1 ٪02/1 5 ٔطز ٔسيط

 1 ٪61/0 3 ٔطز ٔؼبٖٚ فٙي

 6 ٪66/2 13 ٔطز ؾطپطؾت ثرف

 29 ٪29/13 65 ٔطز ٙطآٔٛظٞ

 0 ٪0 0 ظٖ وبضقٙبؼ ازاضٜ

 3 ٪23/1 6 ظٖ ٔسيط

 1 ٪61/0 3 ظٖ ٔؼبٖٚ فٙي

 3 ٪23/1 6 ظٖ ؾطپطؾت ثرف

 32 ٪34/15 75 ظٖ ٞٙطآٔٛظ

 77 ٪100 177 ٔزٕٛع
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 2واحيٍ  فراياوي ي درصد فراياوي ومًوٍ آماري

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 گردآيري دادٌ َا ابسار
ٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ظٔيٙٝ  ، وتبثرب٘ٝ اي ٚ ُٔبِؼٝ ٔمبِٝ ٞب ٚ پبيبٖ ٘بٔٝ ٞبي ٔرتّف زض زض ايٗ پػٚٞف ثب تٛرٝ ثٝ ُٔبِؼبت ٘ظطي

 كٙبٔٝا٘ساظٜ ٌيطي ٔي ٕ٘بيس. پطؾ 10-3رسَٚ قٕبضٜ  قطح ثٝ ٛيٌٝ 39 پطؾكٙبٔٝ اي ٔحمك ؾبذتٝ زضلبِت ،ٚحطفٝ اي ٚوبضزا٘ف 

1 ِيىطت اي زضرٝ 5 زاضاي ٔميبؼ
 

، آظٔٛز٘ي ثطاي ا٘تربة  ثبقس ٔي وبٔالً ٔربِفٓتب  وبٔالً ٔٛافمٓ اظ آٖ تغييطات زأٙٝ ثٛزٜ ٚ 
. أتيبظ وؿت ٔي ٕ٘بيس 1 :وبٔالً ٔربِفٓ أتيبظ ٚ  2 :ٔربِفٓ ،  أتيبظ 3: ثي ٘ظط ،  أتيبظ 4: ٔٛافمٓ  ،  أتيبظ 5: وبٔالً ٔٛافمٓ ٌعيٙٝ 

               : ٔي زٞس ٌٛيٝ ٞبي پطؾكٙبٔٝ ٘كبٖ ، تٙبظط ٔتغيطٞبي پػٚٞف ضا ثب  3رسَٚ قٕبضٜ 
 : تىاظر متغير َاي پصيَص با گًيٍ َاي پرسطىامٍ 3جديل 

 قٕبضٜ ٌٛيٝ ٞب تؼساز ٌٛيٝ ٔتغيط ٞب فضزي

 1-4 4 ٔٙبثغ اِٚيٝ 1

 5-8 4 تزٟيعات ٚأىب٘بت 2

 9-12 4 يعات ٚ أىب٘بتفًبي ُّٔٛة ٔتٙبؾت ثب تزٟ 3

 13-19 7 ويفيت ذسٔبت اضائٝ قسٜ 4

 20ٚ21ٚ27 3 ربيٍبٜ ػطيٝ ي ذسٔبت ٚ تِٛيسات 5

 22-26 5 اَالع ضؾب٘ي ٚتجّيغبت )ثبظاضيبثي( 6

 28-36 9 ٕٞرٛا٘ي ٔيبٖ ٔحتٛاي آٔٛظقي ثبفؼبِيت ٞبي تِٛيس ٔحٛضٔٛضز٘يبظثبظاض 7

 37-39 3 ترهم ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي 8

، اظ َطيك ٔحبؾجٝ آِفبي وطٚ٘جبخ ٔمساض  ٘فط 30، پؽ اظ ارطاي آظٔبيكي آٖ زض ٕ٘ٛ٘ٝ اي ثب حزٓ  ٕيٙبٖ اظ پبيبيي پطؾكٙبٔٝثطاي اَ 
 ثبقس.زٞٙسٜ پبيبيي ثبال ٚ ا٘ؿزبْ زضٚ٘ي ؾئٛاالت پطؾكٙبٔٝ ٔيثسؾت آٔس. وٝ ايٗ ٔيعاٖ ٘كبٖ  85/0پبيبيي ثطاثط 

                                                      
1
 - Likert scale 

 تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ زضنس فطاٚا٘ي فطاٚا٘ي رٙؿيت ضزٜ ؾبظٔب٘ي ٘بحيٝ ضزيف

 

 

1 

 

 

 2٘بحيٝ 

 1 ٪20/0 1 ٔطز وبضقٙبؼ ازاضٜ

 3 ٪64/1 8 ٔطز ٔسيط

 3 ٪44/1 7 ٔطز ٔؼبٖٚ فٙي

 12 ٪52/5 27 ٔطز ؾطپطؾت ثرف

 68 ٪70/31 155 ٔطز ٞٙطآٔٛظ

 0 ٪0 0 ظٖ وبضقٙبؼ ازاضٜ

 1 ٪61/0 3 ظٖ ٔسيط

 1 ٪61/0 3 ظٖ ٔؼبٖٚ فٙي

 6 ٪66/2 13 ظٖ ؾطپطؾت ثرف

 42 ٪43/19 95 ظٖ ٞٙطآٔٛظ

 137 ٪100 312 ٔزٕٛع
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اؾتفبزٜ   SPSSٞب اظ ضٚـ آٔبض تٛنيفي ٚ آٔبض اؾتٙجبَي اظ َطيك ثط٘بٔٝ ٘طْ افعاضي زض ايٗ پػٚٞف ثطاي تزعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ 

 قسٜ اؾت.

 يافتٍ َا

 تًصيف متغيرَاي پصيَص
 اي ٚوبضزا٘ف ضا ٘كبٖ ٔي زٞس : ٚحطفٝ فٙي ٞبي زضٞٙطؾتبٖ تِٛيس ثب ٕٞطاٜ آٔٛظـ رسَٚ شيُ ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبض ٔٛا٘غ
 اي يکارداوص يحرفٍ فىي َاي درَىرستان تًليد با َمراٌ آمًزش ر مًاوعجديل: مياوگيه ي اوحراف معيا

 

 

 

 

 

 

 

 وبضقٙبؾبٖ اظزيسٌبٜ اي ٚوبضزا٘ف ٚحطفٝ فٙي ٞبي زضٞٙطؾتبٖ تِٛيس ثب ٕٞطاٜ آٔٛظـ ٔٛا٘غ فرضيٍ اصلي پصيَص :

 اؾت؟ چٍٛ٘ٝ ؾبضي قٟطؾتبٖ
اي با استفادٌ از  يحرفٍ فىي َاي درَىرستان ليدتً با آمًزش َمراٌ  : وتايج مربًط بٍ رتبٍ بىدي مًاوع 3جديل 

 آزمًن فريدمه
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زضٞٙطؾتبٖ تِٛيس ثب ٕٞطاٜ آٔٛظـ تٛاٖ ٌفت ٔٛا٘غوٕتط ٔي ثبقس ، پؽ ٔي05/0اظ آ٘زبيي وٝ ؾُح ٔؼٙبزاضي ثٝ زؾت آٔسٜ اظ 

ثٝ تطتيت ٔيبٍ٘يٗ رسَٚ فٛق ٔي ثبقس. ثط يىؿبٖ ٘جٛزٜ ٚ  ؾبضي قٟطؾتبٖ وبضقٙبؾبٖ اظزيسٌبٜ اي ٚوبضزا٘ف ٚحطفٝ فٙي ٞبي
 ٔيبٖ ثٙسي زض رسَٚ ، اِٚٛيت اَٚ ٔطثٌٛ ثٝ ٔٙبثغ اِٚيٝ ، اِٚٛيت زْٚ تزٟيعات ٚأىب٘بت ، اِٚٛيت ؾْٛ ٕٞرٛا٘ياؾبؼ ضتجٝ

 ثبقس.ٔئحٛض ٔٛضز٘يبظثبظاض ٚ ثٝ ٕٞيٗ تطتيت اِٚٛيت آذط ثب ويفيت ذسٔبت اضائٝ قسٜ  تِٛيس ثب فؼبِيت ٞبي آٔٛظقي ٔحتٛاي
 
 

 ا٘حطاف ٔؼيبض ٔيبٍ٘يٗ پبؾد ٞب قبذم ٞب

 54/0 25/4 اِٚيٝ ٔٙبثغ

 46/0 12/4 ٚأىب٘بت  تزٟيعات

 41/0 67/3 ٚ أىب٘بت تزٟيعات ثب ٔتٙبؾت ُّٔٛة فًبي

 41/0 64/3 اضائٝ قسٜ ذسٔبت ويفيت

 65/0 74/3 تِٛيسات ٚ ذسٔبت ػطيٝ ي ربيٍبٜ

 40/0 94/3 ٚتجّيغبت)ثبظاضيبثي( ضؾب٘ي اَالع

 ثب فؼبِيتٟبي آٔٛظقي ٔحتٛاي ٔيبٖ ٔرٛا٘يھ

 ٔحٛض ٔٛضز٘يبظثبظاض تِٛيس
04/4 55/0 

 56/0 97/3 ا٘ؿب٘ي ٘يطٚي ترهم

 

 ٞبي زضٞطؾتبٖ تِٛيس ثب ٕٞطاٜ آٔٛظـ ٔٛا٘غ

 اي ٚوبضزا٘ف ٚحطفٝ فٙي
 ٔتٛؾٍ ضتجٝ

ٔزصٚض 
 وبي

زضرٝ 
 آظازي

ؾُح 
 ٔؼٙبزاضي

 ضتجٝ

 94/5 اِٚيٝ ٔٙبثغ

420/305 7 000/0 

1 

 2 59/5 ٚأىب٘بت تزٟيعات

ٚ  تزٟيعات ثب ٔتٙبؾت ُّٔٛة فًبي
 أىب٘بت

10/3 7 

 8 97/2 اضائٝ قسٜ ذسٔبت ويفيت

 6 99/3 تِٛيسات ٚ ذسٔبت ػطيٝ ي ربيٍبٜ

 5 57/4 ٚتجّيغبت)ثبظاضيبثي( ضؾب٘ي اَالع

ثب  آٔٛظقي ٔحتٛاي ٔيبٖ ٕٞرٛا٘ي
 ٘يبظثبظاضٔحٛض ٔٛضز تِٛيس فؼبِيتٟبي

20/5 3 

 4 64/4 ا٘ؿب٘ي ٘يطٚي ترهم
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 ثب تِٛيس ٕٞطاٜ آٔٛظـ َطح تٛؾؼٝ ثط ٔيعاٖ چٝ تب آٖ ثب ٔتٙبؾت ُّٔٛة فًبي ٚ ٚأىب٘بت تزٟيعات اِٚيٝ ، ٔٙبثغفرضيٍ ايل :

 ٔٛحطاؾت؟
 

 تك ومًوٍ اي t:  وتايج حاصل از آزمًن  6جديل 

 ٔيبٍ٘يٗ فطاٚا٘ي ٔتغيط
ٔيبٍ٘يٗ 

 ٘ظطي

ٔمساض 
 آظٖٔٛ

 sig زضرٝ آظازي

 ٚأىب٘بت ٚفًبي زٟيعاتت اِٚيٝ، ٔٙبثغ

 ُّٔٛة
214 02/4 3 003/44 213 000/0 

تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت : اظ ٔيبٍ٘يٗ ٘ظطي ثيكتط اؾت ٔي ُّٔٛة فًبي ٚ ٚأىب٘بت تزٟيعات اِٚيٝ ، اظ آ٘زبئي وٝ ٔيبٍ٘يٗ تبحيط ٔٙبثغ
 تبحيط زاضز. ثب تِٛيس ٕٞطاٜ آٔٛظـ َطح تٛؾؼٝ ثط آٖ ثب ٔتٙبؾت ُّٔٛة فًبي ٚ ٚأىب٘بت تزٟيعات اِٚيٝ ، ٔٙبثغ

 ٔٛحطاؾت؟ ثب تِٛيس ٕٞطاٜ آٔٛظـ َطح تٛؾؼٝ ثط ٔيعاٖ چٝ تب قسٜ اضائٝ ذسٔبت ٚ تِٛيسات ويفيتفرضيٍ ديم :
 تك ومًوٍ اي t: وتايج حاصل از آزمًن  5جديل 

 sig زضرٝ آظازي ٔمساض آظٖٔٛ ٔيبٍ٘يٗ ٘ظطي ٔيبٍ٘يٗ فطاٚا٘ي ٔتغيط

 000/0 213 827/22 3 65/3 214 اضائٝ قسٜ ذسٔبت ويفيت

 تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت : ويفيتاظ ٔيبٍ٘يٗ ٘ظطي ثيكتط اؾت ٔي قسٜ اضائٝ ذسٔبت ٚ تِٛيسات اظ آ٘زبئي وٝ ٔيبٍ٘يٗ تبحيط ويفيت

 تبحيط زاضز. ثب تِٛيس ٕٞطاٜ آٔٛظـ َطح تٛؾؼٝ ثط قسٜ اضائٝ ذسٔبت ٚ تِٛيسات

 تٛؾؼٝ ثط ٔيعاٖ چٝ تب ثبظاضيبثي( (ضؾب٘ي ٚتجّيغبت اَالع ٙيٗچ ٞٓ ٚ ٚتِٛيسات ذسٔبت ي ػطيٝ ٚرٛز ربيٍبٜ فرضيٍ سًم:

 ٔٛحطاؾت؟ ثب تِٛيس ٕٞطاٜ آٔٛظـ َطح
 تك ومًوٍ اي t:  وتايج حاصل از آزمًن  8جديل 

 sig زضرٝ آظازي ٔمساض آظٖٔٛ ٔيبٍ٘يٗ ٘ظطي ٔيبٍ٘يٗ فطاٚا٘ي ٔتغيط

 ٚ ٚتِٛيسات ذسٔبت يػطيٝ ٚرٛز ربيٍبٜ
 )ثبظاضيبثي(ضؾب٘ي ٚتجّيغبت  اَالع

214 84/3 3 589/28 213 000/0 

-ضؾب٘ي ٚتجّيغبت اظ ٔيبٍ٘يٗ ٘ظطي ثيكتط اؾت ٔي اَالع ٚ ٚتِٛيسات ذسٔبت ي ػطيٝ اظ آ٘زبئي وٝ ٔيبٍ٘يٗ تبحيط ٚرٛز ربيٍبٜ 

ثب  ٕٞطاٜ آٔٛظـ َطح تٛؾؼٝ ضؾب٘ي ٚتجّيغبت ثط اَالع چٙيٗ ٞٓ ٚ ٚتِٛيسات ذسٔبت ي ػطيٝ تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت : ٚرٛز ربيٍبٜ
 تبحيط زاضز. تِٛيس

 چٝ تب ٔترهم ا٘ؿب٘ي ٘يطٚي ٚرٛز ٚ ٔحٛض ٔٛضز٘يبظثبظاض تِٛيس ٞبي فؼبِيت ثب آٔٛظقي ٔحتٛاي ٔيبٖ ٕٞرٛا٘ي :فرضيٍ چُارم

 ٔٛحطاؾت؟ تِٛيس ثب ٕٞطاٜ آٔٛظـ تٛؾؼٝ َطح ثط ٔيعاٖ
 تك ومًوٍ اي t: وتايج حاصل از آزمًن  5جديل 

 sig زضرٝ آظازي ٔمساض آظٖٔٛ ٍ٘يٗ ٘ظطئيب ٔيبٍ٘يٗ فطاٚا٘ي ٔتغيط

 ٔحتٛاي ٔيبٖ ٔرٛا٘يھ

 تِٛيس ثب فؼبِيتٟبي آٔٛظقي

 ٔحٛض ٔٛضز٘يبظثبظاض

214 01/4 3 238/34 213 000/0 

-ٔترهم اظ ٔيبٍ٘يٗ ٘ظطي ثيكتط اؾت ٔي ا٘ؿب٘ي ٘يطٚي ٚرٛز ٚ آٔٛظقي ٔحتٛاي ٔيبٖ اظ آ٘زبئي وٝ ٔيبٍ٘يٗ تبحيط ٕٞرٛا٘ي

 ٔترهم ثط ا٘ؿب٘ي ٘يطٚي ٚرٛز ٚ ٔحٛض ٔٛضز ٘يبظ ثبظاض تِٛيس ٞبي فؼبِيت ثب آٔٛظقي ٔحتٛاي ٔيبٖ : ٕٞرٛا٘ي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت

 تبحيط زاضز. ثب تِٛيس ٕٞطاٜ آٔٛظـ َطح تٛؾؼٝ

 بحث ي وتيجٍ گيري 
ثٝ  وبضزا٘ف انّي ، ٔكرم قسٜ اؾت وٝ ٔٛا٘غ آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زض ٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ  زض ثطضؾي ؾٛاَ

( ٘ساقتٗ فًبي 3( ٘جٛز تزٟيعات ٚأىب٘بت ٔٛضز ٘يبظ ثٝ ٔيعاٖ وبفي ، 2( ػسْ تبٔيٗ وبُٔ ٚ ثٝ ٔٛلغ ٔٙبثغ اِٚيٝ ، 1نٛضت 
(  ٘جٛز ربيٍبٜ 5( ػسْ ٕٞرٛا٘ي ٔيبٖ ٔحتٛاي آٔٛظقي ثب فؼبِيت ٞبي تِٛيس ٔحٛضٔٛضز٘يبظ ثبظاض ، 4ٔتٙبؾت ثب تزٟيعات ٚ أىب٘بت ، 

( وٕجٛز ٘يطٚي ٔترهم ا٘ؿب٘ي اقبضٜ ٕ٘ٛز وٝ 7( ٘ساقتٗ تجّيغبت ٚثبظاضيبثي ثٝ ٔيعاٖ وبفي ، 6بت ٚتِٛيسات ، ػطيٝ ي ذسٔ
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ٍٕٞي زض ٔزٕٛع ٔٛرت پبييٗ آٔسٖ ويفيت ٔحهٛالت تِٛيس قسٜ ٚذسٔبت اضائٝ قسٜ اظ ؾٛي ٞٙطؾتبٖ ٞب ي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ 

ٟت ضفغ ٔٛا٘غ ٔٛرٛز ثطؾط ضاٜ َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زض ٞٙطؾتبٖ زضر ثٙبثطايٗ ٔي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفتوبضزا٘ف قسٜ اؾت. 
ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف  ثبيس ثٝ  ٔٙبثغ اِٚيٝ ٚ تزٟيعات ، فًبي ٔتٙبؾت ثب تزٟيعات ٚأىب٘بت ، ٕٞرٛا٘ي ٔيبٖ ٔحتٛاي 

يسات ، تجّيغبت ٚ ثبظاضيبثي ، ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي آٔٛظقي ثبفؼبِيت ٞبي تِٛيس ٔحٛض ٔٛضز٘يبظ ثبظاض ، ٚرٛزربيٍبٜ ػطيٝ ي ذسٔبت ٚتِٛ
 ٔترهم ٚ ويفيت تِٛيسات ٚ ذسٔبت تٛرٝ رسي قٛز.

َطح ثط تٛؾؼٝ ٔٙبثغ اِٚيٝ ٚ تزٟيعات ٚ أىب٘بت ٚفًبي ٔتٙبؾت ثب آٖ ثٝ ٔيعاٖ ظيبزي  ، ٔكرم قسٜ اؾت و1ٝ زض ثطضؾي ؾٛاَ
( ، 1390( ، َبِمب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ )1388نبِحي ٚ ٕٞىبضاٖ ) ٞبيايٗ ٘تيزٝ ثب ٘تبيذ پػٚٞف  .تبحيط زاضز آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس

زضرٟت ضفغ ٔٛا٘غ ٔٛرٛز ثطؾط ضاٜ  ثٙبثطايٗ ٔي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت( زض زاذُ وكٛض ٞٓ ؾٛ اؾت . 1372( ٚ ٘ٛضثرف )1373ٔبِىي )
تزٟيعات ٚ أىب٘بت ٚفًبي َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زض ٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف  ثبيس ثٝ ٔٙبثغ اِٚيٝ ٚ 

 ٔتٙبؾت ثب آٖ تٛرٝ رسي قٛز.
َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب ثط تٛؾؼٝ ويفيت تِٛيسات ٚ ذسٔبت اضائٝ قسٜ ثٝ ٔيعاٖ ظيبزي  ، ٔكرم قسٜ اؾت وٝ 2زض ثطضؾي ؾٛاَ 

( زض زاذُ وكٛض 1392( ٚ ػّي آثبزي )1372( ، ٘ظطي )1388ايٗ ٘تيزٝ ثب ٘تبيذ پػٚٞف ٞبي نبِحي ٕٚٞىبضاٖ ). تبحيط زاضز تِٛيس
( زض ذبضد اظ وكٛض ٞٓ ؾٛ اؾت . ثٙبثطايٗ ٔي تٛاٖ 2010( ٚ اؾتطثيه ٚ ٕٞىبضاٖ )2003ٚ ٘تبيذ پػٚٞف ٞبي پطاٚيٗ ٚيعاضيب )

وبضزا٘ف  ثبيس ثٝ  ٘تيزٝ ٌطفت زضرٟت ضفغ ٔٛا٘غ ٔٛرٛز ثطؾط ضاٜ َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زض ٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ
 سات ٚ ذسٔبت اضائٝ قسٜ تٛرٝ رسي قٛز.ويفيت تِٛي

 ٚرٛزربيٍبٜ ػطيٝ ي ذسٔبت ٚتِٛيسات ، ٚ ٞٓ چٙيٗ اَالع ضؾب٘ي ٚتجّيغبت )ثبظاضيبثي( ، ٔكرم قسٜ اؾت وٝ  3 زض ثطضؾي ؾٛاَ
( ، 1388ايٗ ٘تيزٝ ثب ٘تابيذ پاػٚٞف ٞابي نابِحي ٕٚٞىابضاٖ )     . تبحيط زاضز َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيسثط تٛؾؼٝ ثٝ ٔيعاٖ ظيبزي 

( زض 1999( ٚ واِٛيٗ ) 2004(  ، الؾاٛ٘ٗ ) 2008( زض زاذُ وكٛض ٚ ٘تبيذ پػٚٞف ٞبي ايٙؿّٗ )1372( ٚ ٘ٛضثرف )1391ذبِميبٖ )
زضرٟت ضفغ ٔٛا٘غ ٔٛرٛز ثطؾط ضاٜ َطح آٔاٛظـ ٕٞاطاٜ ثاب تِٛياس زض      ذبضد اظ وكٛض ٞٓ ؾٛ اؾت . ثٙبثطايٗ ٔي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت

 ٚ وبضزا٘ف  ثبيس ثٝ زض٘ظطٌطفتٗ ربيٍبٞي رٟت ػطيٝ ي ذسٔبت ٚتِٛيسات تٛرٝ رسي قٛز.ٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي 
ٕٞرٛا٘ي ٔيبٖ ٔحتٛاي آٔٛظقي ثب فؼبِيت ٞبي تِٛيس ٔحٛض ٔٛضز٘يبظثبظاض ٚ ٚرٛز ٘يطٚي  ، ٔكرم قسٜ اؾت وٝ 4زض ثطضؾي ؾٛاَ 

ايٗ ٘تيزٝ ثب ٘تبيذ پػٚٞف ٞبي وكتي آضاي . يط زاضزتبح َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيسثط تٛؾؼٝ ا٘ؿب٘ي ٔترهم ثٝ ٔيعاٖ ظيبزي 
( زض زاذُ وكٛض ٚ 1372( ٚ حك ثيٗ )1384( ، ؾّيٕي فط ٚٔطتًٛي )1391( ، ربٔٝ ثعضي )1391( ، ذبِميبٖ )1391ٕٚٞىبضاٖ )

ت. ثٙبثطايٗ ( زض ذبضد اظ وكٛض ٞٓ ؾٛ اؾ1992( ٚ ؾٛضي )2004( ، الؾٛ٘ٗ )1999( ، وِٛيٗ )1378٘تبيذ پػٚٞف ٞبي ٌطت ِٛظ)
زضرٟت ضفغ ٔٛا٘غ ٔٛرٛز ثطؾط ضاٜ َطح آٔٛظـ ٕٞطاٜ ثب تِٛيس زض ٞٙطؾتبٖ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف   ٔي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت

٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔترهم ثبيس ثٝ ٕٞرٛا٘ي ٔيبٖ ٔحتٛاي آٔٛظقي ثب فؼبِيت ٞبي تِٛيس ٔحٛض ٔٛضز٘يبظثبظاض ٚ ٕٞچٙيٗ ثٝ وبضٌطفتٗ 
 تٛرٝ رسي قٛز.

 ىابع م
اي اظ ٔٙظط  اي ٔٛضز ٘يبظ ٞٙطآٔٛظاٖ فٙي ٚ حطفٝ ٞبي حطفٝ قٙبؾبيي ٚ اِٚٛيت ثٙسي قبيؿتٍي( ، 1391ربٔٝ ثعضي ، ٔطييٝ . ) -

 ، فبزٜ اظ ٔسَ ثٛضيچ ٚ تحّيُ وٛآزضا٘ت(اي قٟط ٕٞساٖ )ثب اؾت ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ٞٙطآٔٛظاٖ، وبزض ٔسيطيتي ٚ ٞٙطرٛيبٖ ٞٙطؾتبٖ
 زا٘كىسٜ ػّْٛ تطثيتي .  -زا٘كٍبٜ فطزٚؾي ٔكٟس  وبضقٙبؾي اضقس پبيبٖ ٘بٔٝ

( ، ثطضؾي ٔيعاٖ  اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغي رسيس زضٔحتٛاي وتت زضؾي ؾبَ اَٚ ضقتٝ ؾبذتٕبٖ 1372حك ثيٗ ، ػجساِحؿيٗ .) -
 ـ .ٞٙطؾتبٖ ، َطح پػٚٞكي ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚض

، پبيبٖ ٘بٔٝ  تٟطاٖ قٟط نٙبيغ وبضفطٔبيبٖ تمبيبي ثب اي حطفٝ ٚ فٙي آٔٛظـ ٘ظبْ تٙبؾت ثطضؾي( ، 1391ذبِميبٖ ، حٕساِٝ . ) - 
 زا٘كىسٜ حؿبثساضي ٚٔسيطيت . –زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس تٟطاٖ ٔطوعي 

 حطفٝ ٚ فٙي آٔٛظـ انالح ثطاي ٞبيي زضؼ ؛ اؾتطاِيب اي حطفٝ ٚ فٙي آٔٛظـ ٘ظبْ ٞبي ٚيػٌي( ، 1382ّي انغط . )ذاللي، ػ -
، ٔٛؾؿٝ پػٚٞكي ثط٘بٔٝ ضيعي زضؾي ٚ ٘ٛآٚضي  5پػٚٞكي ٘ٛآٚضي ٞبي آٔٛظقي، ؾبَ زْٚ ، قٕبضٜ –. فهّٙبٔٝ ػّٕيايطاٖ اي

 آٔٛظقي، ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي آٔٛظقي.

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/571154
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/571154
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/583725
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 يٞب ي٘ٛآٚض پػٚٞكي  – ػّٕي فهّٙبٔٝ.  وبض ٍئح ٚ يآٔٛظق ٔطاوع ٗيث اضتجبٌ ياٍِٛٞب( ، 1381اللي، ػّي انغط. )ذ -

 ، ٔٛؾؿٝ پػٚٞكي ثط٘بٔٝ ضيعي زضؾي ٚ ٘ٛآٚضي آٔٛظقي، ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي آٔٛظقي. 2، ؾبَ اَٚ ، قٕبضٜيآٔٛظق

  زا٘ف ثب  ٔمبيؿٝ زض  اي وبضذب٘ٝ رٛاض  ٞٙطؾتبٟ٘بي  آٔٛظاٖ  زا٘ف  تحهيّي  ٔٛفميت  ٔيعاٖ  ثطضؾي( ، 1369انغط . )  ، ػّي ذاللي -

 . تٟطاٖ  زا٘كٍبٜ  تطثيتي  ػّْٛ  . پبيبٖ ٘بٔٝ زا٘كىسٜ  تٟطاٖ  اؾتبٖ زض  ٔتؼبضف  ٞٙطؾتبٟ٘بي  آٔٛظاٖ

 (  ذطاؾبٖ ٔٛضزُٔبِؼبتي) اي ٚحطفٝ فٙي طززضضٚيى ٚوبضآفطيٙي ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ( ، 1384ؾّيٕي فط ، ٔطتًي ٚ ٔطتًٛي ، ؾؼيس . ) -
 . 17، قٕبضٜ  ( پػٚٞكي – ػّٕي) تٛؾؼٝ ٚ زا٘ف ٔزّٝ، 
( ، ثٟطٜ ٚضي ٚ تغييطات زا٘ف فٙي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ، تطرٕٝ غالٔؼّي ضٔعٌٛيبٖ ، ٔزٕٛػٝ ٔمبالت ثٟطٜ 1371ؾٛضي ، ري ، وي . ) -

 ٚضي ، ٔطوع ا٘تكبضات ػّٕي زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي .
 ٞٙطؾتبٖ ويفيت زضاضظقيبثي ؾيؿتٕي ضٚيىطز وبضثؿت( ، 1388ِحي ، ويٛاٖ ؛ ظيٗ آثبزي ، حؿٗ ضيب ٚ پط٘س ، وٛضٚـ . )نب -

،  آٔٛظقي ٞبي ٘ٛآٚضي ي فهّٙبٔٝ،  تٟطاٖ قٟط زذتطا٘ٝ اي ٚحطفٝ فٙي ٞبي ٞٙطؾتبٖ اظاضظقيبثي ٔٛضزي:  اي ٚحطفٝ فٙي ٞبي
 .29قٕبضٜ 

، ضقس  ٞٙطرٛيبٖ آٔٛظي ٟٚٔبضت آٔٛظقي أىب٘بت ضاثُٝ( ، 1390ظٞطٜ ٚ ٔطازي ، ػعت اهلل . )َبِمب٘ي ، ٔحٕس ؛ قىيجبيي ،  -
 .4آٔٛظـ فٙي ٚحطفٝ اي ، زٚضٜ ي قكٓ ، قٕبضٜ ي 

 ٞبي ٞٙطؾتبٖ زض تحهيُ ازأٝ ثٝ ٘ؿجت زذتط آٔٛظاٖ زا٘ف ٌطايف ػسْ زض ٔٛحط ػٛأُ ثطضؾي( ، 1392ػّي آثبزي ، قبزي . ) -
، پبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس تٟطاٖ ٔطوعي ،  90-91 تحهيّي ؾبَ تٟطاٖ قٟط زض اي ٚحطفٝ فٙي

 زا٘كىسٜ ضٚا٘كٙبؾي ٚ ػّْٛ تطثيتي  .

 اي حطفٝ ٚ فٙي آٔٛظـ ثب نٙؼت ثرف ٘يبظٞبي تٙبؾت( ، 1391وكتي آضاي ، ٘طٌؽ ؛ يٛؾفي ، ػّيطيب ٚ ٔٛؾٛي ، ؾٟيال . ) -
،  آٔٛظقي ٘ٛزضٔسيطيت ضٞيبفتي پػٚٞكي – ػّٕي فهّٙبٔٝ، (فالٚضربٖ قٟطؾتبٖ ٔٛضزي ُٔبِؼٝ) پؿطا٘ٝ ٚ ٝزذتطا٘ ٞبي ٞٙطؾتبٖ

 .119 – 138،  نم  2ؾبَ ؾْٛ ، قٕبضٜ 

 ، ٔتطرٓ انغط ثيٍي ، ا٘تكبضات ٔسضؾٝ . ٌصض زضحبَ اي ٚحطفٝ فٙي آٔٛظـ( ، 1378ٌطت ِٛظ. ) -
، َطح  تٟطاٖ فٙي ٞٙطؾتبٟ٘بي زض آٔٛظقي تزٟيعات وبضثطز التهبزي ؾبظي ثٟيٙٝ ٘حٜٛ(  ، 1373ٔبِىي ، ٔحٕسٟٔسي . ) -

 پػٚٞكي ٚظاضت آٔٛظـ ٚپطٚضـ .
 ٔمبيؿٝ زض ترههي تزٟيعات اظ انفٟبٖ اؾتبٖ اي حطفٝ ٚ فٙي ٚاحسٞبي ئٙس ثٟطٜ ٔيعاٖ ثطضؾي ( ،1372٘ٛضثرف ، حؿيٗ . ) -
 ، َطح پػٚٞكي ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ . تؼبزَ ذٍ ثب

 .11ل، ، ٘ٛثت زْٚ، تٟطاٖ : فطا فًُ اِٝ أيٙي ، تطرٕٝ( اَٚ رّس) فطزا ؾبظٔبٖ ( ،1380. )فطا٘ؿيؽ ، ٞؿّجيٗ -
 .ٔزّٝ تٛؾؼٝ ٔسيطيت، ، تطرٕٝ ؾيس ػّي ٔحٕس ضفيؼي  بضوٙبٖو آٔٛظـ ٞبي ضٚـ( ، 1382.) اُِبِت ، ٞكبْ -
زفتط تحميمبت ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ٔؼبٚ٘ت ، تطرٕٝ الجبَ لبؾٕي پٛيب  . اي حطفٝ ٚ فٙي ٔؼّٕبٖ آٔٛظي ٚوبض آٔٛظـ ( ،1973يٛ٘ؿىٛ، ) -

 .1369آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ ٔٛؾؿٝ ا٘تكبضات فبَٕي، 
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