ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ قبذمٞبی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای(ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزی:
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غفبض ظاضػی -1فطظاز إِبؾی -2حؿٗ ٘طٔب٘ی
تبضید زضیبفت -1397/7/2 :تبضید پصیطـ1397/8/1:
چىیس:ٜ
أطٚظ ٜثب تٛر ٝثٌ ٝؿتطزٌی قٟط٘كیٙی  ٚضٚاد ٘بأٙیٞبی ٔرتّف ارتٕبػی ،التهبزی ،ؾیبؾی
زض ُٔٙمٞٝبی قٟطی ُٔبِؼ ٝأٙیت ،ػٛأُ ٔٛحط زض آٖ  ٚضاٞىبضٞبی تمٛیت أٙیت زض قٟطٞب
يطٚضت یبفت ٝاؾت .تحمیك ٔصوٛض ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تٛنیفی  ٚث ٝقی ٜٛپیٕبیكی ا٘زبْ ٌطفتٝ
اؾت .ربٔؼ ٝآٔبضی پػٞٚف قٟط٘ٚساٖ ُٔٙمٔ ٝطظی زض وطٔب٘كبٔ ٜیثبقس و ٝثط اؾبؼ فطَٔٛ
وٛوطاٖ حزٓ ٕ٘٘ 127 ٝ٘ٛفط ا٘تربة قس .پبیبیی تحمیك ثط اؾبؼ آِفبی وط٘ٚجبخ  78زضنس ٔی-
ثبقس و ٝزض ثطاثط حسالُ پبیبیی ( 67زضنس) لبثُ لجٔ َٛیثبقس .اَالػبت رٕغ آٚضی قس ٚ ٜثب
اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  spssزازٜٞب ٔٛضز تزعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت ٝاؾت .ایٗ پػٞٚف ثط آٖ اؾت
تب ثب ثطضؾی أٙیت ٔطظی ،ضاثُ ٝآٖ ضا ثب تٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای زض قٟطؾتبٖ وطٔب٘كب ٜثپطزاظز٘ .تبیذ
حبوی اظ ایٗ پػٞٚف ثیبٍ٘ط آٖ اؾت ؤ :ٝیعاٖ أٙیت ٔطظی زض قبذم التهبزی اظ ٔتٛؾٍ ثٝ
پبییٗ ٔیثبقس  ٚأٙیت ؾیبؾی ثیكتطیٗ ٍ٘طا٘ی ضا ثطای قٟط٘ٚساٖ ایزبز وطز ٜاؾت  ٚزض ٟ٘بیت
أٙیت ٔحیُی زغسغ ٝثؿیبضی اظ قٟط٘ٚساٖ زض آیٙسٔ ٜیثبقس  ٚتٟٙب زض أٙیت ؾیبؾی اؾت وٝ
ضاثُٔ ٝؼٙبزاضی ثیٗ ایٗ قبذمٞب  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای ٔكبٞسٕ٘ ٜیقٛز .زض ثمی ٝقبذمٞب
ضاثُٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙبزاضی ثیٗ زٔ ٚتغیط ٚرٛز زاضز.
ٚاغٌبٖ وّیسی :أٙیت ٔطظی ،أٙیت ؾیبؾی،وطٔب٘كب ،ٜتٛؾؼ ٝپبیساض
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ٔمسٔ:ٝ
ٔف ْٟٛاحؿبؼ أٙیت یىی اظ قبذهٞٝبی ویفیت ظ٘سٌی زض قٟطٞبؾت  ٚآؾیتٞبی ارتٕبػی
اظ ٕٟٔتطیٗ پیبٔسٞبی ٔرتّف أٙیت ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس( .ػظیٕی )22:1384،أٙیت ٚاغٜای
پیچیس ٚ ٜثِ ٝحبِ وبضثطز اظ ٌؿتطزٌی ٚؾیؼی زض حٛظٜٞبی فطزی ،فطٍٙٞی ،التهبزی ،ؾیبؾی ٚ
ثیٗإِّّی ثطذٛضزاض اؾت .ػسْ تطؼ اظ ذُط احتٕبِی ٘بقی اظ تؼطو  ٚتؼسی زیٍطاٖ (ثبظیٍطاٖ)
ث ٝفطز ،افطازٟ٘ ،بزٞب یب زِٚتٟب أٙیت ٌفتٔ ٝیقٛز .اظ زض٘ٚیتطیٗ افىبض  ٚاحؿبؾبت ثكطی ٌطفت ٝتب
ٕٟٔتطیٗ ٔؿبئُ ثیٗ زِٚتٟب زض ثطٌیط٘سٔ ٜف ْٟٛأٙیت اؾت .أٙیت ضا ایٕٗ قسٖ ،زض أبٖ ثٛزٖ
 ٚاحؿبؼ آظازی اظ تطؼ یب احؿبؼ ایٕٙی و٘ ٝبظط ثط أٙیت ٔبزی  ٚضٚا٘ی اؾت ،زض ثط ٔی ٌیطز.
(ٔب٘سَ )38 :1387،اٌط ٔطزْ فًبیی ضا ث ٝزِیُ ػسْ ضاحتی یب تطؼ اؾتفبز٘ ٜىٙٙس ،ػطن ٝػٕٔٛی
اظ ثیٗ ضفت ٝاؾت٘ .بأٙی ٔىبٖٞب  ٚفًبٞبی ػٕٔٛی٘ ،كبٌ  ٚؾالٔتی ضا زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٔ ٜرتُ
ٔیوٙس  ٚثب ایزبز ٔب٘غ ثط ؾط ضا ٜضقس فطٍٙٞی ٔ ٚكبضوت ػٕٔٛیٞ ،عیٞٝٙبی ظیبزی ضا ثط
ربٔؼ ٝتحٕیُ ٔیٕ٘بیس( .افتربضی )8:1381،فًبٞبی قٟطی ث ٝػٛٙاٖ ثؿتط ظ٘سٌی  ٚفؼبِیت
قٟط٘ٚساٖ ثبیس ثتٛا٘ٙس ثب تٛر ٝث ٝقجبٞتٞب  ٚتفبٚتٞبی ٔیبٖ افطاز ٌ ٚطٜٞٚبی ؾٙی  ٚارتٕبػی،
رٙؿیٔ ،حیُی أٗ ،ؾبِٓ  ٚپبیساض  ٚرصاة ثطای  ٕٝٞافطاز فطا ٓٞوٙس  ٚث٘ ٝیبظ تٕبٔی الكبض
ارتٕبػی پبؾد ٔٙبؾت ثسٙٞس  ٚپبؾرٍٛی حسالُ ٘یبظٞب ثبقٙس .أطٚظ ٜثب تٛر ٝث ٝثحج ٟٔبرطت
ث ٝقٟطٞب ثٛیػ ٜوال٘كٟطٞب  ٚثٚ ٝرٛز آٔسٖ اذتالٌ لٔٛیٔ -صٞجی ٔ ٚعیس ثط آٖ ٔؿئّ ٝثیىبضی ٚ
ٚرٛز فًبٞبی رطْ ذیع زض قٟط  ٚپیبٔس آٟ٘ب آؾیتٞب ،ا٘حطافبت ٘ ٚبٙٞزبضیٞبی ارتٕبػی ثحج
أٙیت  ٚاحؿبؼ ٘بأٙی قٟط٘ٚساٖ ث ٝزغسغ ٝثعضٌی تجسیُ قس ٜاؾتٕٞ .بُ٘ٛض وٌ ٝفت ٝقس
ٔٛيٛع ٘بأٙی ثٛیػ ٜزض قٟطٞبی ثعضي٘ ،بقی اظ آؾیتٞبی ٔرتّف ارتٕبػی  ٚالتهبزی  ٚؾیبؾی
زض ٖٚذٛز ربٔؼ ٝقٟطی اؾت أب زض رٛأغ رٟبٖ ؾ ْٛثحج چٙس ؾبِ ٝاذیط اؾت و ٝزض ػُٕ
وٕتط ث ٝآٖ تٛر ٝقس ٜاؾت  ٚاٌط ا٘سن تٛرٟی زض َطحٞب ،ثط٘بٔ ٝضیعیٞبی قٟطی ثٔ ٝؿبئُ
ٔرتّف  ٚقبذمٞبی تبحیطٌصاض أٙیت ُٔٙمٝای پطزاذت ٝقسٔ ،ٜرتم وال٘كٟطٞب  ٚپبیترتٞب
ثٛز ٚ ٜزض ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطٞبی وٛچه وٕتط ث ٝایٗ ٔٛيٛع پطزاذت ٝقس ٚ ٜایٗ ذٛز ثبػج
افعایف آؾیتٞبی ارتٕبػیٟٔ ،برطت ٘ ٚب أٙی ...قس ٜاؾت( .قطیؼتی)10:1384،
زض ایٗ ثیٗ ثب تٛر ٝث ٝثحج ُٔٙمٞٝبی ٔطظی ٘ ٚبأٙی ٘بقی اظ آٖ ُٔبِؼٛٔ ٝيٛع أٙیت
ٔطظی ،ػٛأُ ظٔی ٝٙؾبظ آٖ  ٚضاٞىبضٞبی تمٛیت أٙیت زض ُٔٙمٞٝبی ٔطظی يطٚضت ٔییبثس ٚ
ایٗ ٔٛيٛع زض قٟطٞبی وٛچه و ٝثركی اظ ٘بأٙیكبٖ ٔطث ٌٛث ٝػٛأُ ذبضری ٔیثبقس يطٚضی-
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ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ قبذمٞبی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای

تط ٔیٕ٘بیس .زض ایٗ ثیٗ قٟطؾتبٖ وطٔب٘كب ٜث ٝػٛٙاٖ وب٘ ٖٛتحٛالت ؾیبؾی زض ٔطظ ُٙٔ ٚمٝ
ذبل اظ ایٗ رٟت ٟٔ ٚبرطت افطاز غیط ثٔٛی إٞیت ٔییبثس  ٚثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٔٛيٛع تبوٖٛٙ
وٕتط ُٔبِؼٝای پیطأ ٖٛایٗ ٔٛيٛع زض قٟط وطٔب٘كب ٜا٘زبْ ٌطفت ٝاؾت .ایٗ ٘ٛقتبض ثط آٖ اؾت تب
ثب ٞسف ثطضؾی ٔیعاٖ ا٘ٛاع ٔرتّف أٙیت اظ زیسٌب ٜذٛز قٟط٘ٚساٖ زض ایٗ قٟط  ٚقٙبؾبیی
ضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت ثطای اضتمب أٙیت التهبزی  ٚؾیبؾی ٔ ٚحیُی قٟط٘ٚساٖ وطٔب٘كب ٜثُٔ ٝبِؼٝ
ٔٛيٛع ثپطزاظز  ٚثب ٞسف قٙبؾبیی زیسٌب ٜقٟط٘ٚساٖ قٟط وطٔب٘كب ٜزض ٔٛضز ػٛأُ  ٚقطایٍ
تبحیطٌصاض ثط أٙیت ٔطظی  ٚضاثُ ٝآٖ ثب تٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٔ ٝطظی وطٔب٘كب ٜتسٚیٗ ٌطزیس ٜاؾت.
ثب قٙبذت ایٗ ػٛأُ  ٚزضن  ٚف ٟٓتحّیُ ؾبظٔبٖ یبثی فًبٞبی أٗ قٟطی ث ٝاضائ ٝضٚـٞبیی
رٟت افعایف احؿبؼ أٙیت ارتٕبػی ثطای قٟط٘ٚساٖ ٔیپطزاظز.
ربیٍب ٜأٙیت زض ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ
ثؿیبضی اظنبحجٙظطاٖ زضحٛظ ٜتٛؾؼ ٝثطایٗ ػمیسٜا٘س و٘ ٝیبظٞبی اؾبؾی ا٘ؿبٖ حٔ َٛحٛض
٘یبظٞبی فطٍٙٞی  ٚؾیبؾی ٔیچطذس٘ .یبظٞبی التهبزی قطٌ الظْ تٛؾؼٔ ٝیثبقٙس .أب وبفی
٘یؿت .ثٙبثطایٗ ٘یبظ ث ٝذٛزٔرتبضی٘ ،یبظ ث ٝاػتٕبز ٘فؽ ٚذٛز اتىبیی ،أٙیت  ٚآظازی ؾیبؾی،
ٔكبضوت زض تهٕیٓ ٌیطیٛٞ ،یت ّٔی  ٚفطٍٙٞی  ٚاحؿبؼ ٞسفٕٙسی زض ظ٘سٌی  ٚوبض.
(٘ )streeten,1979.36رؿتیٗ قطٌ ظ٘سٌی ؾبِٓ ارتٕبػی ،اؾتمطاض  ٚثطلطاضی أٙیت زض ربٔؼٝ
اؾت .ا٘ؿبٖ ٕٛٞاض ٜزض تالـ ثطای تبٔیٗ أٙیت پبیساض زض ظ٘سٌی ذٛز ثٛز ٜاؾت .ث٘ ٝحٛی وٝ
پؽ اظ تكىیُ رٛأغ ا٘ؿب٘ی ،یىی اظ اٍ٘یعٜٞبی ٔ ٟٓتكىیُ حىٔٛتٞب (تبٔیٗ أٙیت) ثٛزٜ
اؾت .ثب ثطلطاضی أٙیت ،قٟط٘كیٙی إٞیت پیسا ٔیوٙس ،التهبز قىٛفب ٔیقٛز ٘ ٚظبْ قٟطی ثٝ
ؾٕت ٘ظٓ  ٚضفب ٜپیف ٔیضٚز  ٚحٛظ ٜفطٍٙٞی ٌطفتبض ؾىٔ ٖٛیقٛز.
قٟطٞب زض َ َٛتبضید حیبت ذٛز ثٔ ٝؿبئُ ایٕٙی ،أٙیتی ٔ ٚؿبئُ زفبػی ٘یبظٔٙس ثٛزٜا٘س.
اضؾُ ٛتٕبٔی ان َٛؾبذت قٟطٞب ٚ ٚیػٌیٞبی آٖ ضا زض یه رّٕ ٝایٗ چٙیٗ آٚضز ٜاؾت:
قٟطٞب ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای ؾبذت ٝق٘ٛس و ٝثطای قٟط٘ٚساٖ أٙیت  ٚآؾبیف ضا تبٔیٗ وٙس .زض ٌصقتٝ
چٟط ٜوبِجسی  ٚؾبظٔبٖ فًبیی قٟطٞبٔ ،طوت اظ زغٞب  ٚلّؼٞٝبیی ثٛز و ٝث ٝرٟت تبٔیٗ ٘یبظٞبی
تسافؼی ٔ ٚؿبئُ أٙیتی ثهٛضت فكطز ٜاحساث ٔیقس٘س .ایٗ ؾبذتبض فًبیی قبُٔ :اضي ،قبضؾتبٖ
 ٚضثى ثٛز ٜاؾت .ثتسضیذ ثب ثطلطاضی أٙیت زض فًبی رغطافیبیی ؾطظٔیٗ ،ثطدٞب  ٚحهبضٞب ٚ
ثبضٞٚب فطٔ ٚیضیعز  ٚضٚیىطٞبی أٙیتی زض قٟطٞب تغییط ٔییبثس .زیطی ٘پبییس و ٝثب تٛؾؼ ٝقٟطٞب،
فًبٞبی قٟطی ثب ٘بأٙی تؼطیف ٘كسٜای ٔٛار ٝقس٘س و ٝزض ٔبٔٗ لجّی آٟ٘ب ،ؾبثم ٝچٙسا٘ی
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٘ساقت .ایٗ ٘بأٙیٞب ػجبضت ثٛز اظ :ظٟٛض وزطٚیٞب ،ثعٞىبضیٞب  ٚرطْ  ٚرٙبیت و ٝاضٔغبٖ
ظ٘سٌی زض قٟطٞبی ثعضي ٔحؿٛة ٔیقٛز( .ؾفیطی)41:1391،
ٔكىالت ٔحیُی  ٚارتٕبػی و ٝثب تٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای زض َ َٛظٔبٖ ایزبز قس ٜثٛز تغییط
وطز ٚ ٜذُطات  ٚتٟسیسات أٙیتی آٖ ثطای حجبت ربٔؼ ٝقٟطی  ٚحتی قٟط ،ثحطاٖ آفطیٗ
ٌطزیس .إٞیت  ٚربیٍبٔ ٜجبحج أٙیتی زض ُٔٙمٞٝبی قٟطی ث ٝػٛٙاٖ ضوٗ اؾبؾی ثطلطاضی ٘ظٓ
 ٚػبُٔ اؾبؾی ضقس  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای ٕٞیكٛٔ ٝضز تٛر ٝثٛز ٜاؾت .ث٘ ٝحٛی و ٝازضان
 ٚحمیمت یه ٔحیٍ أٗ  ٚثی ذُط ،قطٌ الظْ ثطای رصة ٔطزْ ث ٝؾٛی قٟطٞب ٌطزیس(.زا٘ف،
 )15:1387ثطذی زیٍط تٛؾؼ ٝپبیساض  ٚأٙیت زض قٟطٞبی ٔطظی ضا حبنُ تؼبُٔ أٙیت قٟطی
 ٚضقس  ٚتٛؾؼ ٝلّٕساز وطز٘ ٚ ٜتیزٔ ٝیٌیط٘س و ٝتحمك ضقس  ٚتٛؾؼ ٝرع زض ؾبی ٝأٙیت ٚ
تٛؾؼ ٝپبیساض ٔیؿط ٕ٘یٌطزز  ٚتٟٙب زض ایٗ نٛضت اؾت و ٝأٙیت ثؿتط ٔٙبؾجی ثطای اؾتٕطاض ضقس
 ٚتٛؾؼٔ ٝیقٛز .آؾبیف  ٚأٙیت ثطای قٟط٘ٚساٖ  ٚزض فًبٞبی قٟط آٖ چٙبٖ حبئع إٞیت اؾت
و ٝیىی اظ ِٔٛفٞٝبی ٔ ٟٓزض تؼییٗ ٔىبٖ وبضثطیٞبی قٟطی ،أٙیت  ٚػٛأُ أٙیتی ٔیثبقس.
تٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای
ٚیػٌیٞبی ٔ ٟٓتٛؾؼ ٝػجبضتٙس اظ :اضتمبی ؾُح ظ٘سٌی افطاز؛ ٔخُ زضآٔسٔ ،هطف ٔٛاز غصایی،
ذسٔبت ثٟساقتی  ٚآٔٛظقی ،اظ َطق ٔٙبؾت ضقس التهبزی ،ایزبز قطایُی وٛٔ ٝرت ضقس ػعت
٘فؽ افطاز قٛز  ٚافعایف آظازیٞبی آٟ٘ب ضا قبُٔ ٌطزز( .آلبثركی )105 :1375 ،زض ٌعاضـ
ثطا٘ت ِٙس ثب ػٛٙاٖ آیٙسٔ ٜكتطن ٔب زض ؾبَ  1987تٛؾؼ ٝپبیساض چٙیٗ تؼطیف قس ٜاؾت" :تٛؾؼ-ٝ
ای و٘ ٝیبظٞبی ظٔبٖ حبَ ضا ثطآٚضزٔ ٜیؾبظز ثس ٖٚآ٘ى ٝاظ تٛا٘بییٞبی ٘ؿُ آیٙس ٜثطای اضيبی
٘یبظٞبیكبٖ ٔبی ٝثٍصاضز"( .ظاٞسی )2:1382،تٛؾؼ ٝپبیساض زض ض٘ٚس تىبّٔی تٛؾؼ ٝثب ٔف ْٟٛفطاٌیط
آٖ زض ؾٔ ٝحٛض انّی التهبزی ،ارتٕبػی  ٚاوِٛٛغیىی ُٔطح ٌطزیس  ٚزض ارالؼٞبی ؾبظٔبٖ
ُّٔ ٔتحس ٔجٙبی ثط٘بٔ ٝضیعی تٛؾؼ ٝزض ؾُح رٟبٖ لطاض ٌطفت .ایٗ ٔف ْٟٛثب تبحیطپصیطی اظ زیسٌب-ٜ
ٞبیی ٕٞچ٘ ٖٛظطی ٝػساِت ربٖ ضاِٚع ٘ ٚظطی ٝتٛؾؼ ٝثٔ ٝخبث ٝآظازی آٔبضتیبؾٗ اثؼبز ٌؿتطزٜای
یبفتٔ ٚ ٝؿیط آٖ ضٚقٗتط ٌطزیس .زض ایٗ زیسٌبٜٞب ػال ٜٚثط زض آٔس ؾبیط أىب٘بت ػبْ ٕٞچٖٛ
حمٛق آظازی ،فطنتٞب  ٚاحتطاْ فطزی ٘یع ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝاؾتٙٔٛٔ( .ی ،أیٙی ٔیال٘ی،
ٔ )1390ف ْٟٛتٛؾؼ ٝپبیساض ٔفٟٔٛی ثؿیبض اؾبؾی  ٟٓٔ ٚاؾت ظیطا زض ثطٌیط٘س ٜایسٜآِٟب  ٚانِٛی
اؾت و ٝزضن  ٚقٙبذت  ٚتحمك آٟ٘ب آیٙسٜای ضٚقٗ ضا ٘ٛیس ٔیزٞس  ٚػسْ تٛر ٚ ٝر٘ ُٟؿجت
ث ٝآٟ٘ب ايٕحالَ ٘ ٚبثٛزی ٔحیٍ  ٚثكطیت ضا ثس٘جبَ ذٛاٞس زاقت زض تٛؾؼ ٝپبیساض ث ٝضقس
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التهبزی  ٚتحمك اؾتب٘ساضزٞبی ثٟتط ظ٘سٌی ثس ٖٚاظ زؾت زازٖ ٔٙبثغ وٕیبة َجیؼی تٛرٔ ٝی-
قٛز زض تٛؾؼ ٝپبیساض تالـ ثطای حٕبیت اظ آیٙس ٜزض ظٔبٖ حبَ اؾت ٔفبٞیٓ ظیطثٙبیی  ٚایسٜاَ-
ٞبی تٛؾؼ ٝپبیساض ػجبضتٙس اظ:
یىپبضچٍی التهبزیٔ -حیُی :تهٕیٕبت التهبزی ثبیس ثب تٛر ٝث ٝآحبضی و ٝثط ٔحیٍ ظیؿت
ٔیٌصاض٘س اتربش ق٘ٛس.
تؼٟس ثیٗ ٘ؿّٟب :زض ظٔبٖ حبيط تهٕیٕبت ثبیس ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیزی و ٝثط ٔحیٍ ظیؿت ٘ؿّٟبی
آیٙس ٜزاض٘س اتربش ق٘ٛس.
ػساِت ارتٕبػی :وّیٔ ٝطزْ حك ثطذٛضزاضی اظ ٔحیُی ٞؿتٙس و ٝثتٛا٘ٙس زض آٖ ٔحیٍ ضقس
وطز ٚ ٜقىٛفب ق٘ٛس.
حفبظت ٔحیُیٔ :حبفظت اظ ٔٙبثغ  ٚحٕبیت اظ ز٘یبی رب٘ٛضی ٌ ٚیبٞی يطٚضت زاضز.
ویفیت ظ٘سٌی :تؼطیف ٌؿتطز ٜتطی ثبیس اظ ضفب ٜثكطی اضای ٝقٛز ث٘ ٝحٛی و ٝاظ ٔحسٚز ٜضفبٜ
التهبزی فطاتط ضٚز.
ٔكبضوتٟ٘ :بزٞب ثبیس ٔزسزا ؾبٔبٖ زٞی ق٘ٛس ث٘ ٝحٛی و ٝاظ َطیك آٟ٘ب أىبٖ قٙیسٜ
قسٖ وّی ٝنساٞب زض فطایٙس تهٕیٓ ٌیطی فطا ٓٞآیس( .ظاٞسی)3:1382،
ٔؼطفی ُٔٙمٛٔ ٝضز ُٔبِؼٝ
نِضْٔبْ٘كبٕٟ٘ ٜیٗ قٟط پطرٕؼیت  ٚیىی اظ والٖ قٟطٞبی ایطاٖ ٔ ٚطوع اؾتبٖ وطٔب٘كب ٜزض
ایطاٖ ٔیثبقس و ٝزاضای رٕؼیتی ثبِغ ثط٘ 947٬000فط زض ؾبَ ٔ ٚ 1395ؿبحت 93٬389٬956
ٔتط ٔطثغ اؾت .قٟط وطٔب٘كب ٜثعضٌتطیٗ قٟط وطز٘كیٗ ٕٟٔ ٚتطیٗ قٟط زض ُٔٙمٔ ٝطوعی غطة
ایطاٖ اؾت .وطٔب٘كب ٜاظ قٟطٞبی تبضیری  ٚفطٍٙٞی ایطاٖ ث ٝقٕبض ٔیضٚز  ٚپیسایف آٖ ث ٝؾسٜ
چٟبضْ ٔیالزی ثبظ ٔیٌطزز  ٚاظ آٖ زٚضاٖ تب حّٕ ٝاػطاة ث ٝایطاٖ ث ٝػٛٙاٖ زٔٚیٗ پبیترت
ؾبؾب٘یبٖ ٔٛضز تٛر ٝحىٔٛت ثٛز .زض زٚضاٖ ؾّزٛلیبٖ زض لطٖ یبظزٔ ٓٞیالزی وطٔب٘كب ٜثٝ
ػٛٙاٖ قٟط اضقس وطزؾتبٖ ا٘تربة قس .زض لطٚ ٖٚؾُی قٟط وطٔب٘كب ٜیب لطٔؿیٗ زض حىٓ یىی
اظ ٘ٛاحی چٟبضٌب٘ ٝػطاق ػزٓ قٙبذتٔ ٝیقس .زض آٖ ظٔبٖ اغّت اٚلبت ایبِت رجبَ ضا ػطاق
ػزٓ ٔی٘بٔیسٜا٘س تب ثب ػطاق ػطة اقتجب٘ ٜكٛز و ٝثَٛٝض تمطیجی ٘یع ثب ٘بحیٔ ٝبز ثبؾتب٘ی
ُٔبثمت زاقت .ثب ٌصقت یبظز ٜؾس ٜاظ حّٕ ٝاػطاة ث ٝایطاٖ ،ایٗ قٟط زض زٚضاٖ لبربض زٚثبضٜ
قىُ قٟط٘كیٙی ذٛز ضا ثبظیبفت  ٚث ٝزِیُ لطاضٌطفتٗ زض چٟبض ضا ٜزٔ ٚحٛض قٕبَ ث ٝرٛٙة ٚ
٘یع ٕٞؿبیٍی ثب وكٛض ػطاق ٚ ٚالغ قسٖ ثط ؾط ضا ٜقٟطٞبی ظیبضتی وطثال  ٚثغساز اظ إٞیت
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ثؿیبضی ثطذٛضزاض اؾت .ایٗ قٟط زض رٙجف ٔكط َٝٚؾٕٟی ث ٝؾعا زاقت  ٚزض ر ًٙرٟب٘ی
یىٓ  ٚز ْٚث ٝتهطف ٘یطٞٚبی ثیٍب٘ ٝزضآٔس  ٚپؽ اظ پبیبٖ ر ًٙترّی ٝقسٕٞ .چٙیٗ ایٗ قٟط زض
ر ًٙایطاٖ  ٚػطاق ،ذؿبضتٞبی ظیبزی زیس.
فطيیٞ ٝبی تحمیك:
فطيی ٝانّی :
 ثیٗ قبذمٞبی أٙیت ٔطظی ثط تٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای قٟط وطٔب٘كب ٜتبحیط زاضز.فطيیٞ ٝبی ٚیػ:ٜ
 ثیٗ قبذمٞبی التهبزی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز. ثیٗ قبذمٞبی ؾیبؾی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز . ثیٗ قبذمٞبی ٔحیُی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙم ٝای تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚرٛززاضز.
ضٚـ تحمیك
ضٚـ تحمیك زض پػٞٚف حبيط پیٕبیكی اظ ٘ٛع تٛنیفی اؾت و ٝيٕٗ ثىبضٌیطی اؾٙبز ٚ
ٔساضن ،اظ پطؾكٙبٔ٘ ٝیع اؾتفبزٌ ٜطزیس ٜاؾت .تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ایٗ پػٞٚف زض ؾُح آٔبض
تٛنیفی  ٚاؾتٙجبَی نٛضت ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ ؾُح اظ فطاٚا٘ی  ٚزضنس تحّیُ ٔؿیط زض لبِت
٘طْ افعاض  spssاؾتفبزٌ ٜطزیس ٜاؾت .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝربٔؼ ٝآٔبضی تحمیك تٕبٔی قٟط٘ٚساٖ
ُٔٙمٔ ٝطظی وطٔب٘كبٔ ٜیثبقس و ٝثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت
تحمیك ٘ 127فط ا٘تربة قس٘س .ا٘تربة افطاز وبٔال تهبزفی ثٛز ٜاؾت.
ربٔؼ ٚ ٝحزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی
ربٔؼ ٝآٔبضی ث ٝوُ افطازٚ ،لبیغ یب چیعٞبیی اقبض ٜزاضز ؤ ٝحمك ٔیذٛاٞس ث ٝتحمیك زضثبضٜ
آٟ٘ب ثپطزاظز .ثب تٛر ٝث ٝلّٕط ٚظٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ا٘زبْ تحمیك ،ربٔؼ ٝآٔبضی ایٗ تحمیك ،قٟط٘ٚساٖ
قٟط وطٔب٘كبٔ ٜیثبقس .حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ایٗ پػٞٚف ثب اؾتفبز ٜفطٔ َٛوٛوطاٖ ،تؼساز ٘ 127فط
ا٘تربة ٌطزیس.
ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی
زض ایٗ تحمیك ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝع ربٔؼٛٔ ٝضز ثطضؾی  ٚث ٝرٟت ایٙى ٕٝٞ ٝاػًبء ثتٛا٘ٙس اظ
قب٘ؽ ٔؿبٚی زض ا٘تربة قسٖ ثطذٛضزاض ثبقٙس اظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٜاؾتفبز ٚ ٜاَالػبت
اظ َطیك پطؾكٙبٔ ٝرٕغ آٚضی قس ٜاؾت .زض تؼطیف ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی ٔیتٛاٖ ٌفت-ٕٝ٘ٛ٘ :
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ٌیطی تهبزفی ػجبضت اظ یه ٕ٘ ٝ٘ٛاحتٕبالتی اظ ایٗ ٘ظط اؾت وٞ ٝط ػً ٛرٕؼیت زاضای یه
احتٕبَ ثبالتط اظ نفط ثطای ا٘تربة اؾت .زض ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٜایٗ احتٕبَ ثطای ٕٝٞ
اػًبی رٕؼیت (ربٔؼ ٝآٔبضی ) یىؿبٖ اؾت.
ثطضؾی ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜٞب
ثطای اؾتفبز ٜاظ تىٙیه آٔبضی اثتسا ثبیس ٔكرم قٛز و ٝزازٜٞبی رٕغ آٚضی قس ٜاظ تٛظیغ
٘طٔبَ ثطذٛضزاضاؾت یب غیط٘طٔبَ؟ چ ٖٛزض نٛضت ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ زازٜٞبی رٕغ آٚضی قسٜ
ثطای آظٔ ٖٛفطيیٞٝب ٔیتٛاٖ اظ آظٖٔٞٛبی پبضأتطیه اؾتفبزٕٛ٘ ٜز  ٚزضنٛضت غیط٘طٔبَ ثٛزٖ
اظ آظٖٔٞٛبی ٘بپبضأتطیه اؾتفبز ٜوطز .و ٝزض ایٗ ٔطحّ ٝث ٝثطضؾی ٘تبیذ حبنُ اظ آظٔٔ ٖٛعثٛض
زض ٔٛضز ٞطیه اظ ٔتغیطٞب ٔیپطزاظیٓ  ٚثطاؾبؼ ٘تبیذ حبنُ ،آظٔٙٔ ٖٛبؾت ثطای ثطضؾی نحت
 ٚؾمٓ فطيیبت تحمیك ضا ا٘تربة ٔیوٙیٓ .پؽ اظ آٖ ربیی و٘ ٝطٔبَ ثٛزٖ ٔتغیط ٞب قطٌ الظْ
ثطای ا٘زبْ آظٖٔٞٛبی ٔطثٔ َٝٛیثبقس اثتسا آظٔ٘ ٖٛطٔبَ ثٛزٖ ضا ثطای ٔتغیطٞب ا٘زبْ ٔیزٞیٓ.
فطو نفط  ٚفطو ٔمبثُ آظٔ٘ ٖٛطٔبِیتی ث ٝنٛضت ظیط اؾت:
 :H0زازٜٞب ثطای ٔتغیط اظ تٛظیغ ٘طٔبَ پیطٚی ٔیوٙس.
 :H1زازٜٞب ثطای ٔتغیط اظ تٛظیغ ٘طٔبَ پیطٚی ٕ٘یوٙس.
رٟت آظٔ ٖٛفطو ثبال اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛٛضٚف -اؾٕیط٘ٛف اؾتفبزٔ ٜیقٛز .زض ایٗ آظٔٞ ٖٛط
ٌب ٜؾُح ٔؼٙبزاضی وٕتط اظ  %5ثبقس فطو نفط زض ؾُح  %95إَیٙبٖ ضز ٔیقٛز.
رس٘ :1 َٚتبیذ آظٔ٘ ٖٛطٔبِیتی وٌِٕٛٛطٚف-اؾٕیط٘ٛف
أٙیت
ٔطظی

تٛؾؼ ٝپبیساض
ُٔٙم ٝای

قبذم
ٔحیُی

قبذم
ؾیبؾی

قبذم
التهبزی

190

190

190

190

12

تؼساز

3/2259

3/6439

3/4933

2/7705

3/3731

ٔیبٍ٘یٗ

0/3148

./32515

0/54934

0/47193

0/69765

ا٘حطاف ٔؼیبض

1/106

0/716

0/824

1/628

1/133

ٔمساض آٔبضZ ٜ
وٌِٕٛٛٛضٚف
اؾٕیط٘ٛف

0/173

0/685

0/505

0/136

0/153

ؾُح ٔؼٙبزاضی
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ثب تٛر ٝث ٝرسا ،َٚاظ آ٘زب و ٝؾُح ٔؼٙی زاضی( )sigآظٔ ٖٛزض وّیٔ ٝؼیبضٞب ثیكتط اظ 0/05
اؾت فطو نفط تبییس ٔیقٛز  ٚتٛظیغ زازٜٞب ٘طٔبَ اؾت .ثٙبثطایٗ ،اظ آظٖٔٞٛبی پبضأتطیه رٟت
تزعیٚ ٝتحّیُ زازٜٞب اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
٘تبیذ آظٔ ٖٛضٌطؾیٖٛ
اِف)آظٔ ٖٛفطيیة انّی تحمیك
یبفتٞٝبی حبنُ اظ ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ قبذمٞبی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای زض
قٟط وطٔب٘كب ٜتفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز .ث ٝوٕه ضٚـ ضٌطؾی ،ٖٛحبوی اظ آٖ اؾت و ٝثیٗ
ایٗ زٔ ٚتغیط زض ؾُح إَیٙبٖ  99 %ضاثُة ٔخجت ٔ ٚؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز (.)p<0.01ٚ r= 0,668
رس٘ -2 َٚتبیذ آظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛفطيی ٝانّی
فطيیٝ

ٔتغیط
ٔؿتمُ

ٔتغیط
ٚاثؿتٝ

R

انّی

أٙیت
ٔطظی

تٛؾؼٝ
پبیساض
ُٔٙمٝ

0/668

R
Square
./447

B
اؾتب٘ساضز
./668
**

ؾُح
آٔبضTٜ
ٔؼٙبزاضی
5/941

0/000

تهٕیٓ
ٌیطی
تبییس
فطيیٝ

** يطیت ضٌطؾی ٖٛزض ؾُح ٔ 0/01ؼٙبزاض اؾت.

ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ضٌطؾیٔ ٖٛیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت و ٝزض ؾُح ٔؼٙبزاضی  0/01ثیٗ قبذمٞبی
أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای قٟط وطٔب٘كب ٜتبحیط ٔؼٙبزاضی ٚرٛز زاضزِ .صا ،فطيیة
انّی تحمیك زض ؾُح إَیٙبٖ  99 %تأییس ٔیقٛز .ث ٝػجبضت زیٍط؛ ثٟجٛز قبذمٞبی أٙیت
ٔطظی ٔٛرت افعایف تٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای قٟط وطٔب٘كبٔ ٜیٌطزز.
ایٗ لؿٕت ث ٝثطضؾی فطيیبت فطػی اذتهبل یبفت ٝاؾت .آظٔ ٖٛفطيیبت فطػی ث ٝوٕه ٘طْ
افعاض SPSSزض رس 3 َٚآٔس ٜاؾتٕٞ .بٖ َٛض و٘ ٝتبیذ ٘كبٖ ٔیزٙٞس:
قبذمٞبی ؾٌٝب٘ ٝأٙیت ٔطظی ثب تٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای ضاثُة ٔخجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز .ایٗ
أط ٔؼطف تبییس قسٖ فطيیبت فطػی ٔیثبقس.
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ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ قبذمٞبی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای
رس٘ :3َٚتبیذ آظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛفطيیٞٝبی فطػی
ٔتغیط
ٔؿتمُ

ٔتغیط
ٚاثؿتٝ

-

أٙیت ٔطظی

تٛؾؼٝ
پبیساض
ُٔٙمٝای

0/512

1

قبذم
التهبزی

تٛؾؼٝ
پبیساض
ُٔٙمٝای

0/453

2

قبذم
ؾیبؾی

تٛؾؼٝ
پبیساض
ُٔٙمٝای

0/567

3

قبذم
ٔحیُی

تٛؾؼٝ
پبیساض
ُٔٙمٝای

0/577

فطيیٝ

R

R
Square
./262

./205

./321

./299

B
اؾتب٘ساضز

آٔبضTٜ

/512
**.

6/451

/453
**.

6/022

/567
**.

7/410

/547
**.

7/095

ؾُح
ٔؼٙبزاضی
0/000

0/000

0/000

0/000

تهٕیٓ
ٌیطی
تبییس
فطيیٝ
تبییس
فطيیٝ
تبییس
فطيیٝ
تبییس
فطيیٝ

 ٘تبیذ آظٔ ٖٛپیطؾٖٛ فطيی ٝا :َٚثیٗ قبذم التهبزی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای تفبٚت ٔؼٙبزاضیٚرٛز زاضز.
ثٙٔ ٝظٛض پبؾد زازٖ ث ٝایٗ ؾٛاَ اظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٌ ٜطزیس٘ .تبیذ ایٗ
تحّیُ زض رس 3 َٚآٔس ٜاؾت٘ .تبیذ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی حبوی اظ آٖ اؾت و ٝؾُح ٔؼٙی زاضی
 0/000وٕتط اظ ذُبی ٔ 0/05یثبقس ،ثٙبثطایٗ فطو  Hoضز ٔیقٛز  ٚفطو ٔمبثُ ٔٛضز تبییس
لطاض ٔیٌیطز.
رس :4َٚآظٔ ٖٛيطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ قبذم التهبزی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای
ٔتغیط ٔؿتمُ
قبذم التهبزی
أٙیت ٔطظی

ٔتغیط ٚاثؿتٝ
تٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙم-ٝ
ای

ؾُح ٔؼٙی زاضی
0/00
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ٔیعاٖ ذُب
0/05

يطیت ٕٞجؿتٍی
0/50
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 فطيی ٝز :ْٚثیٗ قبذم ؾیبؾی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای تفبٚتٔؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
زض ایٗ لؿٕت ث ٝثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ قبذمٞبی ؾیبؾی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙم-ٝ
ای پطزاذتٔ ٝیقٛز٘ .تبیذ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی حبوی اظ آٖ اؾت و ٝؾُح ٔؼٙی زاضی  0/00وٕتط
اظ ذُبی ٔ 0/05یثبقس ،ثٙبثطایٗ فطو  Hoضز ٔیقٛز  ٚفطو ٔمبثُ ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز.
رس -5َٚآظٔ ٖٛيطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ ثیٗ قبذم ؾیبؾی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙم-ٝ
ای
ٔتغیط ٔؿتمُ
قبذم ؾیبؾی
أٙیت ٔطظی

ٔتغیط ٚاثؿتٝ

ؾُح ٔؼٙی زاضی
0/00

تٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙم ٝای

ٔیعاٖ ذُب
0/05

يطیت ٕٞجؿتٍی
0/45

 فطيی ٝؾ :ْٛثیٗ قبذم ٔحیُی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای تفبٚت ٔؼٙبزاضیٚرٛز زاضز.
زض ایٗ لؿٕت ث ٝثطضؾی ضاثُ ٝقبذم ٔحیُی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای پطزاذتٝ
ٔیقٛز٘ .تبیذ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی حبوی اظ آٖ اؾت و ٝؾُح ٔؼٙی زاضی  0/02وٕتط اظ ذُبی
ٔ 0/05یثبقس ،ثٙبثطایٗ فطو  Hoضز ٔیقٛز  ٚفطو ٔمبثُ ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز.
رس :6َٚآظٔ ٖٛيطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ قبذم ٔحیُی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای
ٔتغیط ٔؿتمُ

ٔتغیط ٚاثؿتٝ

قبذم
ٔحیُی أٙیت
ٔطظی

تٛؾؼ ٝپبیساض
ُٔٙم ٝای

ؾُح ٔؼٙی زاضی
0/02

ٔیعاٖ ذُب
0/05

يطیت ٕٞجؿتٍی
0/48

٘تیزٌ ٝیطی
أٙیت قٟط٘ٚساٖ اظ پیبٔسٞبی ٔ ٟٓا٘ؿزبْ ارتٕبػی  ٚپیف قطٌ ثٙیبزیٗ تٛؾؼ ٚ ٝپیكطفت
ٞط ُٔٙمٝای اؾت ث٘ ٝحٛی و ٝاٌط قٟط٘ٚساٖ یه ربٔؼ ٝاحؿبؼ أٙیت ٘ساقت ٝثبقٙس ،ثطآٚضزٜ
٘كسٖ ایٗ ٘یبظ ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٘یبظٞبی پبیٛٔ ،ٝرت ٔیقٛز افطاز ربٔؼ ٝاظ قىٛفبیی اؾتؼساز-
ٞبی ذٛز ثبظ ثٕب٘ٙس  ٚپیبٔس ایٗ ٚيؼیت ثطای ؾُح رٕؼی ،چیعی رع ضوٛز ارتٕبػی ،التهبزی
 ٚفطٍٙٞی ٘رٛاٞس ثٛز .ایٗ پػٞٚف ث ٝثطضؾی قبذمٞبی أٙیت ٔطظی  ٚضاثُ ٝآٖ ثب تٛؾؼٝ
پبیساض ُٔٙمٝای زض ثیٗ قٟط٘ٚساٖ ٔطظ٘كیٗ قٟطؾتبٖ وطٔب٘كب ٜپطزاذت ٝاؾت  ٚقبذم أٙیت
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ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ قبذمٞبی أٙیت ٔطظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای

التهبزی ،ؾیبؾی ٔ ٚحیُی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای ضا زض ثیٗ قٟط٘ٚساٖ ٔٛضز ؾٙزف لطاض
زاز ٜاؾت .ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ أٙیت ٕٞچٔ ٖٛتغیطی و ٝاظ ػٛأُ ثؿیبضی تبحیط ٔیپصیطز ،ث٘ ٝظط
ٔیضؾس قٟط وطٔب٘كب ٜاظ ایٗ حیج زض ٚيؼیت ٔٙبؾجی لطاض زاضز .ثب ایٗ  ٕٝٞثبفت ارتٕبػی،
ؾیبؾی  ٚفطٍٙٞی ؾبوٙبٖ ٔطظی وطٔب٘كب ٜذٛز زض ثطذی ٔٛاضز ٔٛرت تكسیس  ٚیب ترفیف
قبذمٞبیی اظ ٔم ِٝٛأٙیت قس ٜاؾت .اَالػبت ٔؿترطد اظ پطؾكٙبٔ٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝثؿیبضی
اظ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت زض قٟط وطٔب٘كب٘ ٜبقی اظ فط ًٙٞقٟطی  ٚأٙیت ؾیبؾی اؾت .ثٙبثطایٗ
ٌٕبضزٖ افطاز ٔترهم زض أٛض ُٔٙمٝای ٕٞ ٚچٙیٗ اضائ ٝوبضٌبٜٞبی آٔٛظقی ث ٝؾطپطؾتبٖ
ذب٘ٛاض  ٚزض ٟ٘بیت ٔكبضوت ارتٕبػی قٟط٘ٚساٖ ٔیتٛا٘س ٔٛرت افعایف يطیت ٕٞجؿتٍی ٚ
أٙیت ارتٕبػی  ٚثٟطٚ ٜضی ثیكتطی اظ ؾطٔبیٞٝبی ارتٕبػی ٌطزز .ظیطا ٞطچ ٝأٙیت قٟط٘ٚسی
ث ٝػٛٙاٖ ؾطٔبی ٝارتٕبػی افعایف یبثس ثیكتط ٔیتٛاٖ اظ تٛاٖٞبی ثبِم ٜٛقٟط٘ٚساٖ زض أٛض ثٟیٝٙ
ُٔٙم ٝثٟطٙٔ ٜس ثٛز .یبفتٞٝبی ایٗ تحمیك ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝػٛأُ ِٛٔ ٚفٞٝبی تبحیطٌصاض زض أط
أٙیت ،اضتجبٌ ثؿیبض ٘عزیىی ثب ٘ٛع ٍ٘ب ٚ ٜثطزاقت تٛؾؼ ٝپبیساض ُٔٙمٝای زاضز ٞ ٚط ٔىبٖ ٚ
فط ًٙٞث ٝقی ٜٛذبنی ثٔ ٝم ِٝٛأٙیت تٛر ٝزاضزٔ .تغیط احؿبؼ أٙیت زض ُٔٙمٔ ٝطظی ثب 3
ٌٛی ٝأٙیت التهبزی ،ؾیبؾی ٔ ٚحیُی ؾٙزیس ٜقس و ٝث ٝرع زض ثؼس أٙیت التهبزی،
احؿبؼ أٙیت پبؾرٍٛیبٖ زض ؾبیط اثؼبز زض حس ٔتٛؾٍ ث ٝپبییٗ اؾت .ثٙبثطایٗ ٘تیزٔ ٝیٌیطیٓ
وٞ ٝطچ ٝافطاز ثب احؿبؼ أٙیت ثیكتطی زض قٟط وطٔب٘كبٚ ٜرٛز زاقت ٝثبقس َجیؼتب تٛؾؼٝ
پبیساض ُٔٙمٝای ٘یع ثٕٞ ٝبٖ ٔیعاٖ زض ؾُح قٟط افعایف پیسا ٔیوٙس  ٚثبِؼىؽ.
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ٔٙبثغ فبضؾی
وتت
 آلبثركی ،ػّی( ،)1375فط ًٙٞػّ ْٛؾیبؾی ،تٟطأٖ ،طوع اَالػبت ٔ ٚساضن ػّٕی ایطاٖ ثحطیٙی ،ؾیس حؿیٗ ( ،)1377فطآیٙس َطاحی قٟطی،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ قطیؼتی ،ؾؼیس( ،)1384ثطضؾی احؿبؼ أٙیت ػٕٔٛی زض اؾتبٖ ذطاؾبٖ ،پػٞٚكىس ٜالجبَ،رٟبز زا٘كٍبٞی ٔكٟس
ٔمبالت
 افتربضی ،انغط( ،)1388ؾبذتبض  ٚتبٚیُ أٙیت ،فهّٙبُٔٔ ٝبِؼبت ضاٞجطزی ،ؾبَ پٙزٓ ،قٕبض1ٜ ثحطیٙی ،ؾیس حؿیٗ ( ،)1386قٟطؾبظی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساضٔ ،زّ ٝضٞیبفت ،قٕبض17 ٜ فطقبز ٔٙٔٛیٔ ،ی ٛٙأیٙی ٔیال٘ی ( ،)1390تٛإ٘ٙسی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض زض ثط٘بٔ ٝؾٚ ْٛچٟبضْتٛؾؼ ٝایطاٖ ثب ضٚیىطز آٔبضتیبؾٗ ،فهّٙبٔ ٝضفب ٜارتٕبػی ،ؾبَ یبظز ،ٓٞقٕبض42ٜ
 ػظیٕیٔ ،ػٌبٖ( ،)1384تحّیُ ٔمبیؿٝای احؿبؼ أٙیت ارتٕبػی -التهبزی ٔطزْ ٔكٟس ٚوكٛضٔ ،زّ ٝفط ًٙٞذطاؾبٖ ،ؾبَ پٙزٓ ،قٕبض13ٜ
 ٔب٘سَ ،ضاثطت ( ،)1387چٟطٔ ٜتغیط أٙیت ّٔی ،تطرٕ٘ ٝبقط ،چبح ؾ ،ْٛتٟطاٖ ،پػٞٚكىسُٜٔبِؼبت ضاٞجطز
ذجطٌعاضی
 زا٘ف ،ػّیطيب( ،)1387قٟط تبضیه -قٟط ضٚقٗٔ ،طٚضی ثط أٙیت زض ػطنٞٝبی ػٕٔٛی قٟطاظ زیس ٘ظطیٛ٘ ٝقٟطٌطاییٔ ،بٙٞبٔ ٝقٟطزاضیٞب ،ؾبَ ٘ ،ٟٓقٕبض93 ٜ
 ؾفیطی ،ؾؼیس(٘ ،)1391مف آفطیٙی قٛضاٞب زض تبٔیٗ أٙیت قٟطیٔ ،بٙٞبٔ ٝقٟطزاضیٞب ،ؾبَچٟبضْ ،قٕبض41 ٜ
ٔٙجغ اٍّ٘یؿی
- Streeten,(1979)Basic needs:premises andpromises,journalofpolicy Modelling , I
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