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چكيدُ
آؾیةقٙاؾی  ٚتقییٗ آؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ٌاْ اؾاؾی زض ٔهٖٛؾاظی آٟ٘ا زض تطاتط تغییطات

اضظقی ،فطٍٙٞی ،ارتٕافی  ٚاذاللی اؾت .تحمیك حاضط تا ٞسف تطضؾی ٔیعاٖ آؾیةپصیطی اذاللی زا٘ف-
آٔٛظاٖ ا٘زاْ یافت ٝاؾت .چاضچٛب ٘ؾطی اظ ٘ؾطیات زٚضویٓ ،ایٍّٟٙاضت ِ ٚط٘ط تكىیُ قس ٜاؾت .ایٗ پػٞٚف،
تا تىٙیه پیٕایف ضاتغ ٝتیٗ ٔیعاٖ آؾیةپصیطی اذاللی  ٚفٛأُ ارتٕافی -فطٍٙٞی ٔؤحط تط آٖ ضا زض تیٗ زا٘ف-
آٔٛظاٖ پؿط قٟط یعز تطضؾی وطز ٜاؾت .تقساز ٘ 386فط تا ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای تطای ٕ٘ٝ٘ٛ
آٔاضی تحمیك ا٘تراب قس٘س .یافتٞٝای پػٞٚف ٘كاٖ ٔیزٙٞس و ٝتیٗ ٔتغیطٞای ؾٌٗٛ٘ ،طاییٔ ،هطفٌطایی،
ٔمثِٛیت ارتٕافی ،واٞف تقٟسات زیٙی  ٚؾٙتی تا آؾیةپصیطی اذاللی ضاتغٔ ٝقٙازاضی ٚرٛز زاضز .تیٗ ٔیعاٖ
اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ ٝتا آؾیةپصیطی اذاللی ضاتغٔ ٝقٙازاضی ٔكاٞس٘ ٜكس .تحّیُ ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط٘ ٜكاٖ زاز وٝ
ؾٔ ٝتغیط ٔمثِٛیت ارتٕافی ،واٞف تقٟسات زیٙی  -ؾٙتی  ٚؾثه ظ٘سٌی غطتی  %63اظ ٚاضیا٘ؽ تغییطات زض
ٔتغیط ٚاتؿت ٝآؾیةپصیطی اذاللی ضا تثییٗ وطز٘س.
کليد ٍاصُ :آؾیةپصیطی اذاللیٌٛ٘ ،طایی ،اضظـٞای ٔهطفیٔ ،مثِٛیت ارتٕافی ،واٞف تقٟسات زیٙی ـ
ؾٙتی.
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 -1همدهِ ٍ تياى هسألِ
تس ٖٚتطزیس ٔا أطٚظ ٜزض ا٘مالتیتطیٗ زٚض ٜتاضید ت ٝؾط ٔیتطیٓ  ٚتغییط  ٚتح َٛزائٕی تٚ ٝالقیت
ا٘ىاض ٘اپصیط  ٚاؾاؾی حیات ارتٕافی تسَ قس ٜاؾت .تٌٝ٘ٛ ٝای و ٝقٍفتاٍ٘یعتطیٗ ضٚیساز زض ز٘یای
ٔقانط ضا ٔیتٛاٖ ،ؾطفت تیؾاتم ٝتغییطات ارتٕافی -فطٍٙٞی اظ رّٕ ٝاضظـٞا ٙٞ ٚزاضٞای رٛأـ
زا٘ؿت (ِٙؿىی ِٙ ٚؿىی .)1369:تیتطزیس لٛاْ ،اؾتحىاْ  ٚا٘ؿزاْ ارتٕافی زض ٞط رأقٝای تؿت ٝت٘ ٝؾاْ
فطٍٙٞی -اذاللی ٔ ٚزٕٛف ٝفمایس ،تاٚضٞا ،اضظـٞا ٙٞ ٚزاضٞای آٖ رأق ٝاؾت .تس ٖٚاِتعاْ  ٚپایثٙسی
ت ٝآٖ ٔزٕٛف ٝ٘ ،ٝتٟٙا رٞٛط ٜآٖ رأق ٚ ٝتٕایعـ تا زیٍط رٛأـ  ٚارتٕافات ٔكرم ٕ٘یقٛز ،تّىٝ
وٙف افضای رأق٘ ٝیع زؾترٛـ ٘اتؿأا٘ی  ٚزض ٟ٘ایت ؾطزضٌٕی ،ا٘عٚا  ٚؾایط ٔؿائُ ا٘ؿا٘ی ٔیٌطزز
(ا٘هاضی لٕی.)86-84 : 1389 ،
اضظـٞا ٙٞ ٚزاضٞا ت ٝفٛٙاٖ یىی اظ ارعای انّی فط( ًٙٞچّثی٘ ٚ )1375 ،ؾاْ قرهیتی افطاز ،تط
اٍِٞٛای ضفتاضی  ٚتفىطی ،ضفتاضٞا  ٚتطریحات ارتٕافی  ٚؾیاؾی  ...ٚتأحیط ٔؿتمیٕی زاض٘س  ٚتغییط آٟ٘ا
ٔیتٛا٘س تافج تغییط اٍِٞٛای ضفتاضی  ٚفىطی قٛز ،ظیطا ت ٝفٛٙاٖ یه ٔحطن ٔیتٛا٘ٙس تط اٍ٘یعٜٞای افطاز
ٔؤحط ٚالـ ق٘ٛس (ضٚق .)145 :1366 ،ٝتغییطات ،الظٔ ٝظ٘سٌی اؾت ٞ ٚط چیعی زض حاَ تغییط  ٚزٌطٌ٘ٛی
اؾت .أا اٌط ت ٝل َٛزٚضویٓ ایٗ تغییطات ذیّی ؾطیـ  ٚتٙس تاقس ،تافج آقفتٍی ٘ ٚاتؿأا٘ی زض رأقٝ
ٔیقٛز .اِثت ٝؾغحی اظ تغییطات زض رأقٕٞ ٝا٘ٙس ز٘یای عثیقی لاتُ لث َٛاؾت ،أا اٌط ایٗ تغییطات والٖ،
٘اٌٟا٘ی ٘ ٚأتٛاظٖ تاقس ،تافج اظ  ٓٞپاقیسٌی  ٚاضٕحالَ رأق ٝذٛاٞس قس.
اضظـٞا ٙٞ ٚزاضٞای اذاللی ضا ٔیتٛاٖ زض ظٔطٕٟٔ ٜتطیٗ فٛأُ تقییٗ وٙٙس ٜرٟتٞای ضفتاضی
افضای رأق٘ ٚ ٝیع ظیطتٙای ٘ؾٓ ارتٕافی زا٘ؿت  ٚتا ظٔا٘ی و ٝتغییط ٘ىٙٙس ،زض رأق٘ ٝیع تغییطی
ٔكاٞس٘ ٜرٛاٞس قس .اذالق یا ٘ؾاْ اذاللی زض فّ ْٛارتٕافی تیكتط تٔ ٝزٕٛفٝای اظ اضظـٞا ٙٞ ٚزاضٞا
یا فٟطؾتی اظ تایسٞا ٘ ٚثای سٞای ٔمث ٚ َٛپصیطفت ٝقس ٚ ٜزاضای افتثاض فاْ و ٝفُٕ  ٚضفتاضا٘ؿاٖ ضا زض
لّٕطٞٚای ٔرتّف ظ٘سٌی افٓ اظ فطزی  ٚارتٕافی ٞسایت ٔیوٙٙس ،اعالق قس ٜاؾت (ٌٛضٚیچ:1358 ،
 .)121اظ ٘ؾط پاضؾ٘ٛع اضظـٞای اذاللی ضفتاض ا٘ؿاٖ ضا اظ عطیك اٍِٛزٞی ٔ ٚحسٚزؾاظی ضاٜٞایی وٝ
ا٘تراب ٔیوٙس ،قىُ ٔیزٙٞس (ؾپٟطذٛی.)1381،
پاپىیٗ  ٚاؾتط َٚاذالق ضا تٔ ٝزٕٛفٝای اظ لٛافس  ٚان َٛو ٝآزٔیاٖ زض ظ٘سٌی ت ٝواض ٔی تط٘س،
اعالق ٔیوٙٙس (پاپىیٗ  ٚاؾتط .)58-44 :1360،َٚاضظـٞای ارتٕافی ٘یع ٔطتٛط ت ٝفّٓ اذالق زض ؾغح
قرهی  ٚارتٕافی اؾت (تیط .)445 :1366 ،ٚتٙاتطایٗ اضظـٞای اذاللی ،فثاضت اظ لٛافس  ٚانِٛی اؾت
و ٝا٘ؿاٖٞا زض ظ٘سٌی ت ٝواض ٔیٌیط٘س  ٚضفتاض آ٘اٖ ضا ٘ؿثت ت ٝیىسیٍط ٔٙؾٓ ٔیوٙٙس.

تطضؾی ضاتغٔ ٝؤِفٞ ٝای ارتٕافی -فطٍٙٞی ...ٚ
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تغییط اضظقی فطایٙسی اؾت و ٝاظ ٘ؿّی ت٘ ٝؿُ زیٍط ضخ ٔیزٞس ٝ٘ ،ت ٝعٛض ٔسا ْٚاظ ؾاِی ت ٝؾاَ
زیٍط .ایٍّٟٙاضت اظ زٔ ٚف ْٟٛاضظـ«ٔازیٌطایا٘ «ٚ »ٝفطأازیٌطایا٘ ،»ٝت ٝعٛض ٌؿتطزٜای زض ٘ؾطیٝ
زٌطٌ٘ٛی اضظقی ذٛز ؾٛز رؿت ٝاؾتٚ .ی ٔقتمس اؾت و ٝاِٛٚیتٞای اضظقی زض رأق ٝپیكطفت ٝنٙقتی
اظ ؾٕت ٔؿائُ  ٚزِثؿتٍیٞای ٔازی پیطأ ٖٛأٙیت التهازی  ٚرا٘ی ،ت ٝؾٛی تأویس تیكتط تط آظازی،
اتطاظ فمیس ٚ ٜویفیت ظ٘سٌی یا اضظـٞای فطأازی ٌطایف پیسا ٔیوٙس (ایٍّٟٙاضت  ٚآتطأؿ:1378 ،ٖٛ
.)60

اظ عطفی غاِثاً ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝز٘یای رسیس تا پسیس" ٜؾطفت تاضید" ضٚتٝض ٚاؾت ،تسیٗ ٔقٙی وٝ
حٛازث تؿیاض ؾطیـتط اظ ٌصقت ٝضخ ٔیٞس (ضٚق .)128 :1366 ،ٝتط ایٗ اؾاؼ تغییطات ارتٕافی ؾطیـ زض

فطنٞٝای ٔرتّف ،اظ ٚیػٌیٞا  ٚنفات رٛأـ ٔقانط اؾت .تا ٌصقت ظٔاٖ ؾطفت ایٗ تغییطات تیكتط
قس ٜاؾت  ٚاو ٖٛٙزض ٔطحّٝای اظ ظ٘سٌی تكط ٞؿتیٓ و ٝیه فطز زض ع َٛظ٘سٌی ذٛز ،تغییطات ظیازی ضا
تزطتٔ ٝیوٙس .ایٗ تغییطات ٘ ٝتٟٙا زض فطنٔ ٝازی  ٚزؾتاٚضزٞای تىِٛٛٙغیه ٔطتٛط ضخ زاز ،ٜتّىٝ
تغییطات ٌؿتطزٜای زض فطن ٝظ٘سٌی غیط ٔازی ا٘ؿاٖ ،تاٚضٞا ،افتمازات ،اضظـٞاٙٞ ،زاضٞا ٘ ...ٚیع تٝ
ٚلٛؿ پیٛؾت ٝاؾت .یىی اظ ایٗ تغییطات اؾاؾی تغییط زض اضظـٞا اؾت .ایٍّٟٙاضت ِٚ ٚعَ ( )2007وتاب

ذٛز ضا " زٔٛوطاؾی ،تغییط فطٍٙٞی ٔ ٚسض٘یعاؾی "ٖٛتا ایٗ فثاضت آغاظ ٔیوٙٙس« :اضظـٞا  ٚافتمازات

تٙیازیٗ ٔطزْ زض حاَ تغییط اؾت .تغییطی و ٝتط ضفتاض ؾیاؾی ،رٙؿی ،التهازی ٔ ٚصٞثیقاٖ تأحیط ٔی-

ٌصاضز».
چّثی تا تفاٚت لائُ قسٖ تیٗ ؽطفیت تغییطپصیطی اضظـٞا زض حٛظٜٞای ٔرتّفٔ ،قتمس اؾت وٝ
اضظـٞایی و ٝزض حٛظ ٜارتٕافی  ٚفطٍٙٞی رأق ٝلطاض زاض٘س ،تیكتط پایساض ٔ ٚما ْٚزض ٔماتُ تغییطا٘س ٚ
تیكتط رٙثٔ ٝاٛٞی  ٚاؽٟاضی زاض٘س ٔ ٚهطف آٟ٘ا زض ضٚاتظ ارتٕافی تافج افعایف  ٚتىخیط آٟ٘ا زض رأقٝ
ٔیقٛز؛ ٔا٘ٙس فعت ،احتطاْ ،زٚؾتی ،افتٕاز ،نسالت  ....ٚزض ٔماتُ اضظـٞایی و ٝزض حٛظ ٜالتهازی ٚ
ؾیاؾی رأقٚ ٝرٛز زاض٘س ،تیكتط ٔتغیط  ٚاتعاضی ٞؿتٙس ٔ ٚهطف آٟ٘ا زض ضٚاتظ ارتٕافی تافج تٙعَ ٚ
واٞف آٟ٘ا زض رأقٔ ٝیقٛز؛ ٔا٘ٙس ظض  ٚظٚض (چّثی.)61 :1375 ،
تطای ایٙى ٝرأق ٝتسا ْٚزاقت ٝتاقس الظْ اؾت و ٝافطاز اضظـٞای اذاللی ٕٞؿاٖ ٔ ٚكتطن زاقتٝ
تاقٙس و ٝتٛٔ ٝرة آٖ افطاز زض لثاَ یىسیٍط احؿاؼ تقٟسٔ ،ؿؤِٚیتپصیطی ،زٚؾتی ٔ ...ٚیوٙٙس .افطاز
اٌط زض تطذٛضز تا یىسیٍط ان َٛاذاللی ضا ضفایت وٙٙس  ٚت ٝفثاضت زیٍط اضظـٞای اذاللی ضا زض ٚرٛز
ذٛز ٟ٘ازی ٝٙوطز ٚ ٜتط اؾاؼ آٟ٘ا ضفتاضٞای ذٛز ضا رٟتزٞی وٙٙس ،ا٘تؾاْ  ٚا٘ؿزاْ رأق ٝزض ؾغح
ٚؾیقی قىُ ذٛاٞس ٌطفت؛ أا فسْ ضفایت ان َٛاذاللی  ٚپایثٙس ٘ثٛزٖ ت ٝآٟ٘ا ،ضٚاتظ ارتٕافی افطاز ضا
ٔرتُ وطز ٚ ٜقیطاظ٘ ٜؾٓ ارتٕافی ضا تٔ ٓٞ ٝیظ٘س .تیكتط تطذٛضزٞایی و ٝزض ٔساضؼ تیٗ زا٘فآٔٛظاٖ ٚ
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ٔقّٕاٖ  ٚؾایط ٔؿؤٚالٖ ٔساضؼ پیف ٔیآیس ٘اقی اظ ایٗ اؾت و ٝاضظـٞای اذاللی  ٚارتٕافی آ٘چٙاٖ
و ٝتایس  ٚقایس زض ٚرٛز زا٘فآٔٛظاٖ ٟ٘ازی٘ ٝٙكسٜا٘س .أطٚظ ٜقىایت ٔقّٕاٖ ٘ ٚیع ٚاِسیٗ اظ زا٘فآٔٛظاٖ
ضا ٔیتٛاٖ ت ٝفٛٙاٖ قاٞسی اظ ضقیف قسٖ اضظـٞای اذاللی زا٘ؿت.
ضؾا٘ٞٝا زض زٚضاٖ و٘ٛٙی تركی رسایی ٘اپصیط اظ ظ٘سٌی ٔطزْ قسٜا٘سٔ .طزْ زض ع َٛقثا٘ٝضٚظ اظ
ٔحتٛاٞای ارتٕافی ،ؾیاؾی ،التهازی  ٚآٔٛظقی  ٚؾطٌطٔی ضؾا٘ٞٝا اؾتفازٔ ٜیوٙٙس٘ .ؿُ و٘ٛٙی رأقٝ
اظ اتتسای حیاتف تا ضؾا٘ٞٝا تعضي ٔیقٛز  ٚزض ز٘یای اعالفاتی  ٚاضتثاعی أطٚظ ،ایٗ ٘ؿُ ،ترف فؾیٓ
فط ،ًٙٞاضظـٞا ٙٞ ٚزاضٞای رأق ٝذٛز  ٚزیٍط رٛأـ ضا اظ ضؾا٘ٞٝا زضیافت ٔیوٙس .ت ٝفثاضتی زض
زٚضاٖ ٔقانط و ٝت ٝفهط اعالفات  ٚرأق ٝاعالفاتی  ٚاضتثاعی ٔقطٚف اؾت ،ترف فؾیٕی اظ رأق-ٝ
پصیطی ٘ؿُٞا اظ عطیك ضؾا٘ٞٝا ا٘زاْ ٔیقٛز ٘ ٚفٛش  ٚتأحیط ضؾا٘ ٝتا رایی اؾت و ٝتطذی اظ ٘ؾطیٝ
پطزاظاٖ اضتثاعی ،تط ایٗ تاٚض٘س و ٝضؾا٘ٞٝا اِٛٚیت شٙٞی  ٚحتی ضفتاضی ٔا ضا تقییٗ ٔیوٙٙس  ٚاٌط چٍٝ٘ٛ
فىط وطزٖ ضا تٔ ٝا یاز ٘سٙٞس ،ایٙى ٝت ٝچ ٝچیعی فىط وٙیٓ ضا تٔ ٝا ٔیآٔٛظ٘س.
ضؾا٘ٞٝا ت ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٟ٘ازٞای ارتٕافی واضوطز ا٘تماَ ٔیطاث فطٍٙٞی  ٚارتٕافی  ٚاضظـٞای
رٛأـ ضا تطفٟس ٜزاض٘س .زض فهطو٘ٛٙی تا تٛر ٝت٘ ٝمف تاضظ آٟ٘ا زض رأق ٚ ٝاعالؿ ضؾا٘ی پیطأٖٛ
ٔٛضٛفات ارتٕافی،ؾیاؾی ،فطٍٙٞی  ...ٚؾقی ٔیوٙٙس ،اٍِٞٛای ٘ٛیٙی ضا ت ٝرٛأـ ٚاضز وٙٙس تا
رایٍعیٗ فطًٞٙٞا  ٚاضظـٞا  ٚاٍِٞٛای ؾٙتی ق٘ٛس.
زض ایٗ ضٍٞصض ضؾا٘ٞٝا ت ٝفٛٙاٖ فأالٖ تغییط  ٚتح َٛزض اضظـٞا ٙٞ ٚزاضٞا ٔغطح ٞؿتٙس ،تٝ
عٛضی و ٝؾٙتٞا ضا تٔ ٝثاضظٔ ٜیعّثٙس  ٚت ٝنٛضت یه فأُ ٔؤحط زض زٌطٌ٘ٛی ٍ٘طـٞا  ٚضفتاضٞای

٘ؿُ رسیس فُٕ ٔیوٙٙس .ضؾا٘ٞٝا تا ا٘تكاض افىاض  ٚایسٜٞایی ٘ ٛتط اضظـٞا ٍ٘ ٚطـٞای رأق ٝتأحیط ٔی-

ٌصاض٘سّٛٔ .یٗ زیفیٛض ٔقتمس اؾت و ٝضؾا٘ٞٝا لازض٘س پسیسٜٞای رسیس ضا زض رأق ٝضٚاد زٙٞس .أىاٖ زاضز
ایٗ ضٚاد زض ظٔی ٝٙواالٞای ٔازیٔ ،ا٘ٙس آٌا ٜوطزٖ افطاز رأق ٝاظ ا٘ٛاؿ واالٞای ٔهطفی یا ٔٛضٛفات
فىطی ٔا٘ٙس افىاض  ٚفمایس رسیس یا ضٚـٞای رسیس ظ٘سٌی تاقس (زیفیٛض.)48 :1991،
زا٘یُ ِط٘ط ٔقتمس اؾت ،ضؾا٘ٞٝا زض تغییط اضظـ ٞای ؾٙتی رٛأـ  ٚرایٍعیٗ قسٖ اضظـ ٞای
ٔسضٖ ٘مف تؿعایی زاض٘س .ا ٚزض وتاب" ٌصض اظ ؾٙت؛ ٘ٛؾاظی ذاٚضٔیا٘ٔ " ٝیٌٛیس :ضؾا٘ٔ ٝی تٛا٘س تٝ

فطٚپاقی ؾٙتٌطایی ؤ ٝقضّی تطای ٘ٛؾاظی ٔحؿٛب ٔی قٛز ،وٕه وٙس .ایٗ واض تا تاال ضفتٗ ا٘تؾاضات
 ٚتٛلقات ،تاظ قسٖ افك ٞا ،تٛا٘ا قسٖ ٔطزْ ت ٝتریُ ٚضظیسٖ  ٚتٕایُ ت ٝزاقتٗ قطایظ ظ٘سٌی تٟتط تطای
ذٛز  ٚذا٘ٛاز ٜفّٕی ٔیقٛز (ٔه وٛئیُ.)144 :1382،
تا ؾیغط ٜضؾا٘ٞ ٝا  ٚتثسیُ قسٖ آٟ٘ا تٕٟٔ ٝتطیٗ اتعاض زض زؾتطؼ ا٘ؿاٖ ٞا تطای وؿة اعالفات ٚ
ٕٞچٙیٗ رأقٝپصیطقسٖ آٟ٘أ ،طرقیت ا٘تماَ اضظـٞا ٘یع زٌطٌ ٖٛقس ٜاؾت .تحٛالتی چ ٖٛفطزٌطایی ٚ
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آظازی فٌُٕٛ٘ ،طایی ،واٞف تقٟسات زیٙی  ٚؾٙتی  ٕٝٞ ...ٚتراعط زٌطٌ٘ٛی زض ٔطرقیت ا٘تماَ اضظـٞا
اظ ذا٘ٛازٔ ٚ ٜسضؾ ٝت ٝضؾا٘ٞ ٝا حىایت ٔی وٙس .رٟا٘ی قسٖ ت ٝفٛٙاٖ یه فطآیٙس ؤ ٝحه َٛنٙقت
رٟا٘ی اضتثاعات اؾت ٔٙكأ تغییطات رأق ٚ ٝرٕافت قس ٚ ٜتٛ٘ ٝفی ض٘ٚس فطأّی وطزٖ فطٞ ًٙٞاٚ
تغییط زض ٔف ْٟٛفٕٔٛیت ضا  ٓٞزض حٛظ ٜفٕٔٛی  ٓٞ ٚزض فضای ٔصٞثی ت ٝز٘ثاَ زاقتٝ
اؾت(تأیّؿٕٟٔ .)1999،ٖٛتطیٗ پیأس ایسئِٛٛغیه رٟا٘یقسٖ تكسیس رطیاٖ ٔسض٘یت ٝغطب اؾتٔ .سض٘یتٝ
غطب یه حٛظٔ ٜقطفتی ٌؿتطز ٜزاضز و ٝاظ یه عطف ؾىٛالضیعْ  ٚاضظـ ٞای ٘ؾاْ ِیثطاَ زٔٛوطاؾی ٚ
اظ عطف زیٍط ٌ٘ٛطایی ،پیكطفت ،تٛٙؿ ٔ ٚهطف ٌطایی زض وا٘ٔ ٖٛطوعی آٖ لطاض زاضز .ا٘ؿاٖ ،ا٘ؿاٖ اؾت
تا قطایظ پیطأ٘ٛف .پؽ اٌط ایٗ قطایظ یا ایٗ ٔحیظ تغییط وٙس ،یا تح َٛیاتس ،ا٘ؿاٖ  ٓٞتایس تغییط وٙس ٚ
تح َٛیاتس .تأحیط ات ٔحیظ تط فطز آ٘چٙاٖ اؾت و ٝتٕأی ناحة ٘ؾطاٖ تط آٖ اتفاق ٘ؾط زاض٘س .یىی اظ
فٛأُ تكىیُ زٙٞسٔ ٜحیظ أطٚظی ضؾا٘ٞٝای ٌطٞٚی ٞؿتٙس  ٚنسا  ٚؾیٕا  ٚضؾا٘ٞٝای تهٛیطی تٝ
فّت ٘ٛؿ اضتثاعی و ٝتطلطاض ٔیوٙٙس تیكتطیٗ تأحیط ضا تط ٔراعثاٖ زاض٘س.
تأحیط ضؾا٘ٞٝا تط فطآیٙس ٌ٘ٛطایی تط وؿی پٛقیس٘ ٜیؿت .اظ رّٕ ٝتأحیطات ٌ٘ٛطایی تط رٛأـ ٔی تٛاٖ
تط فطزیقسٖ اضظـٞای ذا٘ٛازٌی  ٚرٛا٘اٖ ،فطایٙس فطفی ؾاظی و ٝتا ضقس ٔهطفٌطایی  ٚؾىٛالضیؿٓ
ٕٞطا ٜاؾت ٕٞ ٚچٙیٗ ت ٝآظازی فطزی و ٝتا واٞف تقٟسات زیٙی  -ؾٙتی ٕٞطا ٜاؾت اقاضٕٛ٘ ٜز .تغٛض
وّی ٌ٘ٛطایی ٔا٘ٙس ٔٛری اؾت و ٝتایس تط آٖ ؾٛاض قٛیٓ  ٚچ ٝترٛاٞیٓ ،چ٘ ٝرٛاٞیٓ تایس تغییط زض
اضظـ ٞا ،تاٚضٞاٟ٘ ،ازٞای ارتٕافی  ٚؾاذتاض رأق ٝضا تپصیطیٓ  ٚتتٛا٘یٓ ؾٙتعٞای ٔتٙاؾة تا آٖ ضا زض
رأق ٝایزاز وٙیٓ .ت ٝلٌ َٛیس٘ع ":فطآیٙس ٔسض٘یت ٝت ٝؾاٖ قٕكیطی زِ ٚث ٝاؾت و ٝیه ِث ٝاـ ٔخثت ٚ
ِث ٝزیٍطـ ٔٙفی ٔی تاقس ".اظایٗ ض ٚرٛأـ تایس ٔتٙاؾة تا فط ًٙٞذٛزقاٖ تا آٖ تطذٛضز وٙٙس.

زض ایٗ ٔیاٖ قٟط یعز یىی اظ قٟطٞای ؾٙتی ٔ ٚصٞثی ایطاٖ اؾت و ٝاظ ٔحیظ ارتٕافی ٔتٕایع ٚ
ٔٙحهط تٝفطزی تطذٛضزاض اؾت .ایٗ قٟط یىی اظ تٛؾق ٝیافتٝتطیٗ ٔٙاعك وكٛض اؾت  ٚاظ ٘ؾط تؿیاضی اظ
قاذمٞای ٔتقاضف التهازی -ارتٕافی ٘ؾیط تحهیالت ،قٟط ٘كیٙی ،اقتغاَ  ...ٚتاالتط اظ ٔتٛؾظ
وكٛضی لطاض زاضز .اظ عطفی فطٔ ًٙٞصٞثی  ٚتؿیاضی اظ فٙانط ؾٙتی ذٛز ضا تا ت ٝأطٚظ ٕٞچٙاٖ حفؼ
وطز ٚ ٜتسیٗ تطتیة پاضازٚوؽ ؾٙت ٔ ٚسض٘یت ٝضا زض ذٛز ٔزؿٓ ٕ٘ٛز ٜاؾت (افكا٘ی 1388،ت٘ ٝمُ اظ
فثاؾی قٛاظی  ٚفؿىطی ٘سٚقٗ .)1384:زض ایٗ ٔ ٟٓتایس تط ٘مف  ٕٝٞرا٘ث ٚ ٝفطاٌیط ضؾا٘ٞٝای رٕقی

ت ٝفٛٙاٖ ٔطٚد ٔسض٘یت ٝتأویس ٕ٘ٛز .تا تٛر ٝت ٝقتاب  ٕٝٞرا٘ث ٝزض رٟت ضقس  ٚتٛؾق ،ٝتٚ ٝضٛح ٔی-
تٛاٖ قاٞس ٌؿتطـ فٙانط ؽاٞطی ٔسض٘یت ٝزض ترفٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛرأق ٝزض ایٗ قٟط تٛز .اظ تاضظتطیٗ ایٗ

ٔؾاٞط ٔیتٛاٖ؛ واٞف تقٟسات زیٙی -ؾٙتی ،اقاف ٝفطز ٌطاییٌٛ٘ ،طاییٔ ،هطف ٌطایی  ...ٚضا زض ٔیاٖ
لكط ٘ٛرٛاٖ  ٚرٛاٖ تطقٕطز و ٝتافج وٓ ضً٘ قسٖ اضظـٞای اذاللی زض رأقٔ ٝصٞثی  ٚؾٙتی یعز
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قس ٜاؾت .تٙاتطایٗ ٔؿأِ ٝتحمیك ٔا ایٗ ٔیتاقس و٘ ٝمف فٛأّی چ ٖٛضؾا٘ٞ ٝاٌٛ٘ ،طاییٔ ،هطفٌطایی،
ٔمثِٛیت ارتٕافی  ٚواٞف تقٟسات زیٙی -ؾٙتی ضا تط آؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ قٟط یعز ٔٛضز
اضظیاتی لطاض زٞیٓ.
 -2پيطيٌِ تجزتی پضٍّص
تحمیمات ٔیسا٘ی  ٚتزطتی چٙسا٘ی زض ظٔیٔ ٝٙؿائُ اذاللی زض وكٛض ٔا ا٘زاْ ٘كس ٜاؾت  ٚتحمیمات

تطٔ ٖٚطظی ٘یع زض ایٗ ظٔیٕٞ ٝٙچٙاٖ وٕطً٘ اؾت .تٙاتطایٗ زض ایٙزا ،ت ٝاذتهاض ،ت ٝتحمیماتی اؾتٙاز ٔی-
قٛز و ٝتٌٝ٘ٛ ٝای پطاوٙس ٜت ٝایٗ پطزاذتٝا٘س.
زض تحمیك ضتا٘ی  ٚقٟاتی ( )1388تا ٔٛضٛؿ "تطضؾی اضظـٞای اذاللی رٛا٘اٖ قٟط انفٟاٖ" تٝ

ایٗ ٘تایذ زؾت یافتٙس و ٝاضظـٞای اذاللی زض ٘عز رٛا٘اٖ اظ إٞیت چٙسا٘ی تطذٛضزاض ٘یؿتٙس  ٚاوخط
قاذمٞای اذاللی ٘ؾیط؛ نسالت ،زضؾتىاضی ،ا٘هاف  ...ٚاظ حس ٔتٛؾظ وٕتط اؾتٕٞ .چٙیٗ تیكتط
اضظـٞای اذاللی وٕتط ٔٛضز تٛر ٝافضا لطاض ٌطفت ٝیا ضفایت ٔی ق٘ٛسٚ .رٛز ٍٕٙٞی اضظقی تیٗ
رٛا٘اٖ تافج قس ٜذهٛنیات ظٔی ٝٙای ،قأُ :رٙؿیت ،ؾٗ ،ؾغح تحهیالتٚ ،ضقیت تأٚ ٚ ُٞضقیت
التهازی تط چٍٍ٘ٛی اضظـٞای اذاللی رٛا٘اٖ تأحیطی ٘ساقت ٝتاقس.

پػٞٚف ٟٔسٚی  ٚظاضفی( )1384تا ٔٛضٛؿ "فٛأُ ٔؤحط زض ٌطایف ٘ٛرٛا٘اٖ ت ٝاضظـٞای اذاللی

اؾتاٖ ٕٞساٖ" ت ٝایٗ ٘تایذ ذتٓ قس ٜوٝ؛ تیٗ پایثٙسی ٚاِسیٗ ،زٚؾتاٖ ٔ ٚقّٕاٖ ،پصیطـ ارتٕافی اضظـ-
ٞای اذاللی ،ضضایت ارتٕافی زا٘ف آٔٛظاٖ ،ا٘تؾاض فایس ٜاضظـٞای اذاللی ،اضظیاتی فایس ٜی اضظـٞای
اذاللی  ٚافتٕاز ارتٕافی اضظـٞای اذاللی تا ٌطایف ٘ٛرٛا٘اٖ ت ٝاضظـٞای اذاللی ٕٞثؿتٍی ٔخثت ٚ
ٔقٙیزاضی ٚرٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ زذتطاٖ ٘ؿثت ت ٝپؿطاٖ ٌطایف تیكتطی ت ٝاضظـٞای اذاللی زاقتٝا٘س.

شوایی  ٚاضا٘حی ( )1384زض ٔغاِق ٝای تحت فٛٙاٖ" ذطز ٜفط ًٙٞیا ٔهطف فطٍٙٞی ،پػٞٚكی زض

تیٗ زذتطاٖ زا٘ف آٔٛظ قٟط تٟطاٖ" و ٝتط ضٚی ٕ٘ٝ٘ٛای ٔقطف اظ زا٘فآٔٛظاٖ زذتط زتیطؾتا٘ی قٟط تٟطاٖ
نٛضت ٌطفتٔ ،ٝیعاٖ ٌطایف زذتطاٖ ٘ٛرٛاٖ ت ٝضفتاضٞای ذطز ٜفطٍٙٞی ضا زض ز ٚؾغح فیٙی  ٚشٙٞی
تطضؾی وطز ٜا٘س٘ .تایذ ٘كاٖ ٔی زٞس و ٝزضنس تاالیی اظ پاؾد ٌٛیاٖ اظ افطاز ٔٛافك پٛقیسٖ ِثاؼ ٞا ٚ

ٔسٞای رسی س ،زاقتٗ حك ا٘تراب ِثاؼ ٔ ٚس تٛز ٜا٘سٍ٘ .طـ ٔخثت ت ٝزاقتٗ ا٘ساْ ٞای ٔتٙاؾة اظ رّٕٝ
ضفتاضٞای ذطز ٜفطٍٙٞی تٛز ٜاؾت و ٝزض ٔیاٖ پاؾد ٌٛیاٖ تیكتطیٗ ٔٛافمت  ٚوٕتطیٗ ٔراِفت ضا زاقتٝ
اؾت .زض تقس فّٕی ٘یع تقساز ظیازی اظ زذتطاٖ تٔ ٝیعاٖ تاالیی اظ ٔٛؾیمی پاج  ٚراظ و ٝاغّة اظ ٔاٛٞاضٜ
پرف ٔیقٛز اؾتفازٔ ٜیوطز ٚ ٜتٔ ٝیعاٖ ظیازی اظ ٔسٞای رسیس ِثاؼ  ٚویف  ٚوفف اؾتفازٔ ٜیوطزٜا٘س.
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ٕٞچٙیٗ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔتغیطٞای تثییٗ وٙٙس ٜایٗ ذطز ٜفطٔ ،ًٙٞهطف ضؾا٘ٝای زذتطاٖ زا٘فآٔٛظ
تٛز ٜاؾت .ت ٝعٛضی و ٝیه ضاتغٔ ٝخثت ٔ ٚتٛؾظ تیٗ ٔیعاٖ اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞ ٝای رٕقی  ٚذطز ٜفطًٙٞ
زض ز ٚؾغح فیٙی  ٚشٙٞی ٚرٛز زاقت ٝاؾت.
فٟیٕ ٝیاضی( )1391زض تحمیك ذٛز تا فٛٙاٖ" اضتثاط ّٔیٌطایی ٔهطفی زا٘ف آٔٛظاٖ زذتط ٔماعـ

ضإٙٞایی ٔ ٚتٛؾغ ٝقٟط زیٟٛن" ت ٝایٗ ٔٛاضز اقاض ٜوطز ٜاؾت :تحّیُٞا ٚرٛز ضاتغٔ ٝخثت ٔقٙازاض ٔیاٖ
ٔتغیطٞای ٍ٘طـٞای ٔصٞثی ّٔ ٚیٌطایی ٔهطفی زا٘فآٔٛظاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔتغیطٞای ّٔی ٌطایی ٔهطفی
زا٘فآٔٛظاٖ ّٔ ٚی ٌطایی ٔهطفی ٔقّٕاٖ ضا تأییس ٕ٘ٛز ،تٙاتطایٗ ٔی تٛاٖ تا تط٘أ ٝضیعی رٟت تمٛیت
ٍ٘طـٞای ٔصٞثی ّٔ ٚی ٌطایی ٔهطفی ٔقّٕأّٖ ،یٌطایی ٔهطفی زا٘ف آٔٛظاٖ ضا تمٛیت  ٚفطًٙٞ
ٔهطف تِٛیسات زاذّی ضا زض رأق ٝایزاز  ٚتمٛیت ٕ٘ٛز.

تحمیمی تحت فٛٙاٖ" ٚؾایُ اضتثاط رٕقی  ٚتغییط اضظـٞای ارتٕافی" تٛؾظ فطأطظ ضفیـ پٛض زض

ؾاَ 1375ا٘زاْ پصیطفت ٝاؾت .زض ایٗ تحمیك و ٝت ٝنٛضت تحّیُ ٔحتٛا تٛز ٜاؾت ،یافتٞٝای تحمیك ٘كاٖ
ٔی زٞس و ٝزض تیٗ فیّٓ ٞای تحّیُ قسٜ؛ یه ض٘ٚس تغییط اضظـ ٞا اظ ؾاَ  1365 ٚ 1360ت ٝؾاَ 1370
 72ٚت ٝچكٓ ٔی ذٛضز .زض پطفطٚـتطیٗ فیّٓ ٞای ؾاَ  65ٚ 1360اضظـ ٞای ّٔی ٔ -صٞثی  ٚا٘مالتی
ٔتكقكـ ٔیق٘ٛس  ٚزض پطفطٚـتطیٗ فیّٓٞای ؾاَ  ،1370اضظـ ٞای ٔازی ،حطٚت٘ ،اتطاتطی ٚ
ؾٛزرٛیی ت ٝفٛٙاٖ یه اضظـ ٔخثت  ٚضٚحیٔ ٝهطفٌطایی اقاف ٝزازٔ ٜیقٛز .زض ضٕٗ ٘تایذ ایٗ
تحمیك ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝآظاز ؾاظی ٚیسئ ٚ ٛتأؾیؽ ٚیسئ ٛوّٛجٞا ت ٝرای ٌؿتطـ اضظـٞای اؾالٔی -
ا٘مالتیٛٔ ،رة ٌؿتطـ فیّٓٞای ذاضری  ٚتٕٞ ٝطا ٜآٖ اضظـٞای ٟ٘فت ٝزض آٖ فیّٓ ٞای ذاضری قسٜ
اؾت .ایٗ ٚیسئ ٛاضظـٞای ذا٘ٛازٜٞا ضا زٌطٌ ٖٛوطز ٜاؾت .اوخط وؿا٘ی و ٝزاضای ٚیسئ ٛتٛزٜا٘س ،تٝ
تسضیذ اظ ٌطایفٞا  ٚپایثٙسی ٔصٞثی قاٖ واؾت ٝقس ٜاؾت.

ٔزیس ّٔىی تثاض  ٚفّی الضیزا٘ی ( )1386زض پػٞٚكی تا فٛٙاٖ "تطضؾی ضاٞثطزی -أٙیتی تأحیطات
ٔاٛٞاض ٜتط تاٚضٞای رٛا٘اٖ" ت ٝایٗ ٘تیز ٝزؾت یافتٝا٘س ؤ ٝیعاٖ تاٚضٞای زیٙی ،پایثٙسی ت ٝاضظـٞای

زیٙی ّٔ ٚیٌطایی وؿا٘ی و ٝتط٘أٞٝای ٔاٛٞاض ٜضا تٕاقا ٔی وٙٙس ٔتفاٚت اظ وؿا٘ی اؾت و ٝتیٙٙس ٜتط٘أ-ٝ

ٞای ٔاٛٞاضٜای ٘یؿتٙس.

آً٘ ( )1985زض تحمیك ت ٝفٛٙاٖ "ظ٘اٖ ٛٞازاض ٔزٕٛف ٝتّٛیعی٘ٛی زاالؼ" ٘كاٖ زاز و ٝظ٘اٖ ؾافات

ظیازی اظ ٚلت ذٛز ضا تا ایٗ تط٘أٞٝا ٔیٌصضا٘ٙس  ٚرصب ایٗ ٌ ٝ٘ٛتط٘أٞٝا ٔیق٘ٛس ،تا رایی و ٝاظ
اضتثاعات ارتٕافی ذٛز تا زیٍطاٖ واؾت ٚ ٝضٚاتظ ذٛز ضا تا افضای ذا٘ٛاز ٜت ٝحسالُ ٔیضؾا٘ٙس (ٔه
وٛایُ.)143-144 :1382 ،
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یافتٞٝای پػٞٚف تیّط ( )2012تا فٛٙاٖ " قثىٞٝای ارتٕافی  ٚرٟا٘ی قسٖ" ٘كاٖ ٔیزٞس وٝ

قثىٞ ٝای ارتٕافی زض تطویة تا ٘فٛش لسضتٞای غطتی ،حطوتی ضا ت ٝؾٛی ٍٕٗٞؾاظی رٟاٖ آغاظ وطز-ٜ
ا٘س و ٝایٗ حطوت ؾثة ایزاز تضاز  ٚؾتیع زض رٟاٖ  ٚحطوت تطذی ّٔت ٞا ت ٝؾٛی قىؿت  ٚتضقیف
ٛٞیت ّٔ ی  ٚؾٙت ٞایكاٖ قس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ افطاز لاتُ تٛرٟی زض ؾطاؾط ز٘یا زض تقأُ تا یىسیٍط لطاض
ٌطفتٝا٘س  ٚتا فط ٚ ًٙٞفمایس تیٍا٘ ٝضٚتط ٚقسٜا٘س  ٚزض ذهٛل اظ زؾت زازٖ ٛٞیت ّٔی  ٚزیٙیقاٖ
احؿاؼ ذغط وطز ٜا٘س.

پیه  ٚپاٖ ( )2004زض ٔغاِقٝای تا فٛٙاٖ" ٌؿتطـ ٔهطف ٌطایی رٟا٘ی :تأحیط ضؾا٘ٞٝای رٕقی ٚ
تثّیغات تط اضظـٞای ٔهطف ٌطایا٘ ٝزض چیٗ" ت ٝایٗ ٘تایذ اقاض ٜوطز ٜا٘س وٝ؛ تثّیغات ٛ٘ ٚؿ ٔحتٛای
ضؾا٘ٞ ٝا  ٚیا ضؾا٘ٞ ٝای تا ٔٙكأغطتی ٘مكی ٔ ٟٓزض قىٌُیطی رٟتٌیطیٞای ٔهطفٌطایا٘ ٝزض ٔیاٖ
ؾاوٙاٖ قٟطی چیٗ زاضزٕٞ .چٙیٗ لطاض ٌطفتٗ زض ٔقطو ٔحتٛای ضؾا٘ٞٝای غطتی  ٚضؾا٘ٞٝای حاٚی
ٔغاِة ٔهطفٌطایا٘ٛٔ ٝرة پصیطـ ز ٚاضظـ ٔهطفٌطایا٘ٔ ،ٝهطفویفیتی ٛ٘ ٚآٚضإ٘ٞ ٚ ٝچٙیٗ تٛؾقٝ
ٍ٘طـٞای ٔخثتتط ٘ؿثت ت ٝتثّیغات قسٙٔ ٚ ٜزط تٔ ٝهطف تیكتط ٔیٌطزز (پیه  ٚپاٖ؛.)7 :2004
تاَ ضٚویچ( )1984زض تحمیمی تا فٛٙاٖ" ضفتاضٞا  ٚتاٚضٞا اظ عطیك تّٛیعی ٖٛزض آٔطیىا" ٘كاٖ زاز وٝ
تّٛیعیٔ ٖٛیتٛا٘س اتعاضی ٔٙاؾة تطای اغٛای افطاز ت ٝپصیطـ اضظـٞای رسیس تاقس .ا ٚزض ٔغاِقٝاـ زض
ؾاَ  1977قٛاٞسی ضا ٔثٙی تط پصیطـ ؾطیـ اضظـٞای فطزٌطایا٘ ٝتٛؾظ افطاز و ٝزض ٔقطو فیّٓٞا ٚ
تط٘أٞٝای تّٛیعی٘ٛی غطتی لطاض ٔیٌیط٘س ،یافت (تاَ ضٚویچ.)1984 ،
زٔ ٚغاِق ٟٓٔ ٝزض آٔطیىا ا٘زاْ قس ؤ ٝقٕٛالً ت ٝفٛٙاٖ قاٞسی تط احطات ٔٙعٚی وٙٙس ٜایٙتط٘ت ٔٛضز
اؾتٙاز لطاض ٔیٌیط٘س .أ َٚغاِق ٝپیٕایكی زا٘كٍا ٜاؾتا٘فٛضز ضٚی٘ 40000فط تٛز و ٝتٛؾظ ٘ای  ٚاضتطیًٙ
ا٘زاْ قس  ٚزٔ ْٚغاِقٔ ٝقطٚف ضاتطت وطاٚت و ٝزض ازأ ٝت ٝآٖ اقاض ٜذٛاٞس قس٘ .تایذ تحمیمات زا٘كٍاٜ
اؾتا٘فٛضز تیاٍ٘ط آٖ تٛز و ٝواضتطاٖ ایٙتط٘ت ظٔاٖ وٕتطی ضا تطای ٌصضا٘سٖ تا زٚؾتاٖ  ٚافضای ذا٘ٛاز،ٜ
ذطیس اظ فطٚقٍاٜٞأ ،غاِق ٝضٚظ٘أ ٚ ٝتٕاقای تّٛیعی ٖٛنطف ٔیوٙٙس (گيدًش .)2008 ،تحمیمات وطاٚت
٘كاٖ ٔیزٞس و ٝظٔاٖ فأُ ٕٟٔی زض ایٗ ظٔی ٝٙاؾت  .ظٔاٖ زض ایٙزا قأُ ٔست واضتطی زض قثا٘ ٝضٚظ ٚ
ٕٞچٙیٗ ؾاتم ٝواضتطی اظ ظٔاٖ آقٙایی تا ایٙتط٘ت اؾت .نفحات قرهیتی فطز  ٓٞزض ایٗ ٔیاٖ ٟٔٓ
ٞؿتٙس .افطاز تطٌٖٚطا تأحیطات ٔخثتی ضا اظ واض تا ایٙتط٘ت ٔیپصیط٘س ،زضحاِی و ٝایٗ ٔغّة زض ٔٛضز افطاز
زضٌٖٚطا تط فىؽ اؾتٔ .غاتك ٔخُ ٔقطٚف پ َٛپٔ َٛیآٚضز ،افطاز تطٌٖٚطا وؿا٘ی ٞؿتٙس و ٝتٕایُ تٝ
زٚؾت زاقتٗ ٔطزْ زاض٘س  ٚاظ تقأالت ارتٕافی ِصت ٔیتط٘س .ا ٚایٗ فاوتٛض ضا تطای تٛری ٝتفاٚت
ٔكاٞس ٜقس ٜزض تحمیمات ا ٚ َٚز ْٚذٛز ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض ٔیزٞس (ٌٛضیع.)2008 ،
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اذالق زضظ٘سٌی ا٘ؿاٖ اظ إٞیت تؿیاض ظیازی تطذٛضزاض اؾت ظیطا ا٘ؿا٘یت ا٘ؿاٖ ٚلتی قىُ ٔی-

ٌیطز و ٝاضظـٞای اذاللی زض ٚرٛز أ ٚتثّٛض قٛز .اذالق یا ٘ؾاْ اذاللی زض فّ ْٛارتٕافی تیكتط تٝ
ٔزٕٛفٝای اظ اضظـٞا ٙٞٚزاضٞا یا فٟطؾتی اظ تایسٞا ٘ ٚثایسٞای ٔمث ٚ َٛپصیطفت ٝقس ٚ ٜزاضای افتثاض فاْ
و ٝفُٕ  ٚضفتاضا٘ؿاٖ ضا زض لّٕطٞٚای ٔرتّف ظ٘سٌی افٓ فطزی  ٚارتٕافی ٞسایت ٔی وٙس ،اعالق قسٜ
اؾت .ت ٝتیاٖ زیٍط ،رأق ٝا٘ؿا٘ی تٝزِیُ ٔاٞیت اضتثاعی پطٌؿتط ،ٜتٔ ٝزٕٛفٝای اظ انٔ َٛكتطن
(تیٙكی ،اضظقیٌ ،طایكیٙٞ ،زاضی ٕ٘ ٚازی) ٘یاظٔٙس اؾت .وٙف ارتٕافی تط پای ٝلٛافس ٔ ٚقیاضٞای
ٔكتطن ٚاِتعاْ ت ٝضفایت ٘ؾاْ ٙٞزاضی ٔٛضز اتفاق ٙٔٚغك تقأّی پصیطفت ٝقس٘ ،ٜؾٓ  ٚا٘ؿزاْ ارتٕافی ضا
ت ٝفٛٙاٖ یه ضطٚضت واضوطزی ارتٙاب٘اپصیط تأٔیٗ ذٛاٞس وطز .تركی اظ ایٗ ٔقیاضٞا ضا لٛافس فطفی،
آزاب  ٚضؾ ٚ ْٛفازات ارتٕافی (ٙٞزاضٞای ضٚیٝای) ،تركی ضا لٛا٘یٗ یا ٙٞزاضٞای حمٛلی  ٚتركی ضا
و ٝزض ٔمایؿ ٝاظ رایٍاٛٔ ٚ ٜلقیت تطتط ٘ ٚمف تقییٗ وٙٙسٜتطی تطذٛضزاض٘سٙٞ ،زاضٞای اذاللی تكىیُ

ٔیزٙٞسٙٞ .زاضٞای اذاللی زض یه تمؿیٓتٙسی وّی ت ٝز ٚزؾتٙٞ ٝزاضٞای فطزی  ٚارتٕافی تمؿیٓ ٔی-
ق٘ٛسٞ ،ط چٙس ترف ارتٕافی آٖ اظٌؿتطٚ ٜؾیـتط  ٚواضتطی تیكتطی تطذٛضزاض اؾت .یىی اظ ٔهازیك
٘ٛؽٟٛض اذالق ارتٕافی ٙٞزاضی ،زؾتٛضی ،تٛنیٝای  ٚواضتطزی" ،اذالق رٟا٘ی" اؾت .ت ٝتیاٖ تطذی

رأقٝقٙاؾاٖ ،اضظـٞای اذاللی فٕٔٛاً ،اظ رّٕ ٝاضظـٞای ٚاتؿت ٝت ٝاحؿاؾات ٘ٛؿ ذٛاٞإ٘ٞ ٝچٖٛ
اضظـٞای ٔقغٛف ت ٝذا٘ٛازّٔ ،ٜت  ٚتكطیتا٘س .فافُ قٙاؾای احؿاؾات ٔثیٗ ایٗ ٘ٛؿ اضظـٞإٛٞ ،اضٜ
فافُ رٕقی یا ٌط ٜٚارتٕافی اؾت  ٚتٕٞ ٝیٗ زِیُ ،اضظـٞای اذاللی ،اضظـٞای رٕقی قٕطزٔ ٜی-
ق٘ٛس (ٌٛضٚیچ.)121 :1358 ،
زٚضویٓ ت ٝفٛٙاٖ یىی اظ رأقٝقٙاؾاٖ ٔكٟٛض ٔقتمس اؾت و ٝاذالق ٔزٕٛفٝای اظ لٛافس  ٚآییٗٞا
 ٚضفتاضٞاؾت (حؿیٙی .)29 :1382،اظ زیسٌا ٜا ٚاذالق تط ز ٚالی ٝاؾتٛاض اؾت و ٝفثاضتا٘س :اظ  -1ارثاض
ارتٕافی  ٚتیط٘ٚی  -2تٕایُ زض٘ٚی وٙكٍطاٖ (تیات .)15-18 :1372 ،زٚضویٓ اذالق ضا أطی ظاز ٜرأقٝ
ٔیزا٘س٘ .یىیٞا  ٚتسیٞا تط ٔثٙای ذیط  ٚقطی ؾٙزیسٔ ٜیق٘ٛس و ٝرأق ٝتقییٗ ٔیوٙسٚ .تط ٘یع ضٕٗ
تأویس تط تأحیط ٘ؾاْ اضظقی زض ا٘ترابٞای ا٘ؿاٖ ت ٝزٛ٘ ٚؿ اذالق افتمازی  ٚاذالق ٔؿؤِٚیتی ٔقتمس اؾت.
ت٘ ٝؾط ا ٚاذالق ٔؿؤِٚیتی وٙف ضا تا ٔقیاض ٚؾایُ ـ ٞسفٞا تفؿیط ٔیوٙس .اذالق افتمازی افطاز ضا ٚازاض
ٔیو ٙس و ٝتطاؾاؼ احؿاؾات ذٛیف ،تس ٖٚاؾتٙاز آقىاض یا ضٕٙی ت ٝفٛالة ،زؾت تٝفُٕ تع٘ٙس (چّثی،
.)42 :1377
أا اذالق ٚالقی ٛٔ ٚضز ٘ؾط اؾالْ چٍ ٝ٘ٛاذاللی اؾت؟ پاؾد ایٗ ؾؤاَ تا تٛرّ ٝتٞ ٝسف فّٓ
اذالق  ٚتطتیت اذاللی ت ٝزؾت ٔیآیس .اظ آ٘زا وٞ ٝسف ٟ٘ایی فّٓ اذالق ٘ ٚیع تطتیت اذاللی ایٗ اؾت
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و ٝا٘ؿاٖ ت ٝؾقازت  ٚوٕاَ حمیمی ذٛز ٘ایُ قٛز ،پؽ «اذالق ٚالقی» اذاللی اؾت و ٝا٘ؿاٖ ضا ت ٝایٗ
ٞسف یقٙی ؾقازت  ٚوٕاَ حمیمیاـ ض ٖٕٛٙٞؾاظزٞ .سف ٟ٘ایی فّٓ اذالق ایٗ اؾت و ٝا٘ؿاٖ ضا تٝ
وٕاَ  ٚؾقازت حمیمی ذٛز ،یقٙی لطب اِٟی وٕٞ ٝا٘ا ٞسف انّی ذّمت رٟاٖ  ٚا٘ؿاٖ اؾت تطؾا٘س
(ؾازاتٔ ٚ .)26 : 1368 ،طاز اظ تطتیت اذاللی چٍٍ٘ٛی ت ٝواضٌیطی  ٚپطٚضـ اؾتقسازٞا  ٚلٛای زض٘ٚی
تطای تٛؾق ٚ ٝتخثیت نفات  ٚضفتاضٞای پؿٙسیس ٜاذاللی ٘ ٚیُ ت ٝؾقازت  ٚفضایُ اذاللی  ٚزٚضی اظ
ضشیّتٞا اؾت (زیّٕی.)24 : 1379 ،
 -4چارچَب ًظزی

زض ایٗ لؿٕت ت ٝاتقاز ٘ؾطی اضظـ ٞای اذاللی ،تأحیط ٔسض٘یعاؾی ٚ ٖٛضؾا٘ ٝتط تغییط اذاللیات ٔی-

پطزاظیٓ .اظ ٘ؾط زٚضویٓ ٔثٙای ٘ؾٓ رأق ٝفأّی اذاللی اؾت و ٝفطاٌطزی غیط اضازی اؾت  ٚاظ زضٖٚ
رأق ٝذٛز ت ٝذٛز ٔیرٛقس .فٙانط اذاللی  ٚؾ ٗٙارتٕافی تط فمُ ا٘ؿاٖ ٔؿّظ ٞؿتٙس  ٚرأقٝ
ٔتقازَ زاضای ٚحستی اذاللی اؾت .اظ ٘ؾط زٚضویٓ تیٙٞزاضی یا ضقف ٔقیاضٞای اذاللیٚ ،ضقیتی اؾت
و ٝتط اؾاؼ آٖ زض رأقٙٞ ٝزاض ٔقیٙی ٚرٛز ٘ساضز و ٝفطز اظ آٖ پیطٚی وٙس ،تٙاتطایٗ ا ٚتیضیك ٚ ٝتی-
اؾاؼ فُٕ ٔیوٙس (آلا تركی1379،؛ ٕٔتاظ.)1381،ت ٝتاٚض ا ،ٚقطایظ آ٘ٔٛیه (تیٙٞزاضی) و ٝزض احط تغییط
ٚتح َٛؾطیـ تٚ ٝرٛز ٔیآیس ،قطایغی اؾت و ٝاذالق ارتٕافی زچاض حاِت اغتكاـ قس ٜتاقس ٚ
اضظـٞای اذاللی تا قطایظ ٔازی رسیس ظ٘سٌی ٔغاتمت ٘ساقت ٝتاقس ٚضٚح رٕقی ٘تٛا٘س تٕایالت تكط ضا
ٔٙؾٓ وٙس .زض چٙیٗ قطایغی افطاز زیٍط تطای التساض اذاللی رأق ٝاحتطاْ لائُ ٘یؿتٙس  ٚتأحیط آٖ تط افضای
رأق٘ ٝاچیع اؾت .تٙاتطایٗ احؿاؼ تكٛیف ،ؾطزضٌٕی  ٚفمساٖ ضإٙٞای اذاللی ت ٝافطاز زؾت ٔیزٞس.
تماضاٞا  ٚذٛاٞفٞای ٔازی آٟ٘ا تیحؿاب  ٚوتاب افعایف ٔییاتس  ٚذٛزذٛاٞی تط آٟ٘ا غّثٔ ٝی یاتس.
قطایظ ٘اتؿأاٖ ؤ ٝؿتقس تی٘ؾٕی ،رطْ  ٚا٘حطاف اؾت  ٕٝٞضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٞس(ؾطاد ظازٚ ٜ
فیضی.)85 :1386 ،
ایٍّٟٙاضت زض ٘ؾطی ٝذٛز ت ٝتطضؾی ٘فف ٔسض٘یعاؾی ٖٛزض ایزاز تغییط اظ اضظـٞای تما ت ٝاضظـٞای
ذٛزاؽٟاضی  ٚاضظـٞای ؾٙتی ت ٝاضظـٞای ؾىٛالض-فمال٘ی اقاضٔ ٜیوٙس .ت٘ ٝؾط ا ٚتٛؾق ٝالتهازی زض

ایٗ ض٘ٚس اؾاؾی اؾت؛ ظیطا ت ٝعٛض ٘یطٙٔٚسی ضٚی قطایظ ٚرٛزی ٔطزْ  ٚقا٘ؽقاٖ تطای تما تأحیط ٔی-
ٌصاضز .ایٗ أط تٚ ٝیػ ٜزض ٔٛضز رٛأـ زاضای وٕیاتی نازق اؾت .زض ایٗ رٛأـ اؾتطاتػی تٕاْ ظ٘سٌی
فطز،وكٕىف تطای تما اؾت .زض ؾطتاؾط تاضید ،تما زض ٔراعط ٜتٛز ٚ ٜا٘تراب ا٘ؿا٘ی تطای تیكتط ٔطزْ
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ٔحسٚز تٛز ٜاؾت .أا زض ؾاَٞای اذیط تیكتط وكٛضٞای فطانٙقتی ؾغح تیؾاتمٝای اظ أٙیت ٚرٛزی ضا
تزطت ٝوطزٜا٘س (ایٍّٟٙاضت ِٚ ٚعَ.)24:2007 ،
تط اؾاؼ ٘ؾطیٔ ٝسض٘یعاؾیٞ ،ٖٛط چٙس و ٝفٙانط فطٍٙٞی اظ یه ٘ؿُ ت٘ ٝؿُ تقسی ٔٙتمُ ٔیقٛز؛
أا اضظـٞای تٙیازیٗ ٔطزْ ٝ٘ ،تٟٙا ٔٙقىؽوٙٙس ٜآ٘چ ٝو ٝآٔٛذتٝا٘س اؾت؛ تّىٕٞ ٝچٙیٗ ٔٙقىؽوٙٙسٜ
تزاضب ٔؿتمیٓ آٟ٘ا ٘یع ٔیتاقس .زض ع٘ َٛیٓ لطٖ ٌصقت ٝتٛؾق ٝالتهازی ـ ارتٕافی ،قطایظ ظ٘سٌی ٔطزْ
ضا ت ٝعٛض تٙیازیٗ  ٚتا ؾطفتی غیط لاتُ پیفتیٙی تغییط زاز ٜاؾت ،ضقس التهازی ،افعایف ؾغح تحهیالت
 ٚاعالفات ٔ ٚتٛٙؿ قسٖ تقأالت ا٘ؿا٘یٙٔ ،اتـ ارتٕافی ،قٙاذتی ٔ ٚازی ٔطزْ ضا افعایف زاز ٚ ٜآٟ٘ا ضا
ت ٝعٛض ٔازیٛٞ ،قی  ٚارتٕافی ٔؿتمُتط ٕ٘ٛز ٜاؾت .افعایف ؾغح أٙیت ٚرٛزی  ٚذٛز ٔرتاضی،
تزاضب ظ٘سٌی ٔؿتمیٓ ٔطزْ ضا ت ٝعٛض تٙیازیٗ تغییط زاز ٜاؾت  ٚآٟ٘ا ضا ت ٝتأویس تط اٞسافی و ٝلثالً زاضای
اضرحیت پاییٗ تٛز ،ٜؾٛق زاز ٜاؾت .تأویسات فطٍٙٞی اظ ان َٛرٕقی ت ٝآظازی فطزی ،اظ ٕٛٙٞایی
ٌطٞٚی ت ٝتٛٙؿ ا٘ؿا٘ی  ٚاظ التساض زِٚتی ت ٝذٛز ٔرتاضی فطزی تغییط یافت ٝو ٝایٗ أط ت٘ ٝكاٍ٘ا٘ی ٔٙزط
قس ٜو ٝاضظـٞای ذٛزاؽٟاضی ٘أیسٔ ٜیقٛز .افعایف اضظـٞای ذٛزٔرتاضیٔ ،سض٘یعاؾی ٖٛضا ت ٝیه
ض٘ٚس تٛؾق ٝا٘ؿا٘ی تغییط زاز ٜاؾت  ٚرأقٝای ضا ایزاز وطز ٜاؾت و ٝت ٝعٛض فعایٙسٜای فطزٔحٛض اؾت
(ایٍّٟٙاضت ِٚ ٚعَ.)2007 ،
ایٍّٟٙاضت زض ٘ؾطی ٝذٛز ز ٚفطضی ٝتطای تغییط اضظـٞا اضائ ٝوطز ٜاؾت؛ فطضی ٝوٕیاتی و ٝزض آٖ
اِٛٚیتٞای فطز تاظتاب ٔحیظ ارتٕافی -التهازیاـ اؾت؛ ت٘ ٝحٛی و ٝقرم تیكتطیٗ اضظـ شٙٞی ضا
تطای آٖ چیعٞایی لائُ اؾت و ٝفطض ٝآٖ ٘ؿثتاً وٓ اؾت .فطضی ٝارتٕافیقسٖ و ٝزض آٖ اضظـٞای
اؾاؾی فطز ت ٝقىُ ٌؿتطزٙٔ ،ٜقىؽ وٙٙس ٜقطایظ  ٚفطآیٙس رأقٝپصیطی ٚی اؾت و ٝزض ؾاَٞای لثُ اظ
تّٛك تزطت ٝوطز ٜاؾت.
اظ زیس ایٍّٟٙاضت ،فطضی ٝوٕیاتی ت ٝزٌطٌ٘ٛیٞای وٛتأ ٜست  ٚفطضی ٝارتٕافیقسٖ تط آحاض تّٙس
ٔست ٘ؿّی اقاض ٜزاضز .ایٗ ز ٚفطضی ٝتا ٔ ٓٞزٕٛف ٝت ٟٓپیٛؾتٝای اظ پیف تیٙیٞای ٔطتٛط ت ٝزٌطٌ٘ٛی
اضظـٞا ضا پسیس ٔیآٚض٘س .زض حاِی و ٝفطضی ٝوٕیاتی زالِت تط ایٗ زاضز و ٝض٘ٚك  ٚقىٛفایی التهازی تٝ
ٌؿتطـ اضظـٞای فطأازی ٔیا٘زأس ،فطضی ٝارتٕافیقسٖ ٔثیٗ ایٗ اؾت و ٝ٘ ٝاضظـٞای فطزی ٝ٘ ٚ
اضظـٞای یه رأق ٝت ٝعٛض وّی یه قث ٝتغییط ٕ٘یوٙس ،تّى ٝزٌطٌ٘ٛی اؾاؾی اضظـٞا ت ٝتسضیذ ٚ

تیكتط ت ٝعطظی ٘أطئی ضٚی ٔیزٞس .ایٗ زٌطٌ٘ٛی زض ٔمیاؼ ٚؾیـٚ ،لتی پسیس ٔیآیس و ٝیه ٘ؿُ رٛاٖ-
تط رایٍعیٗ ٘ؿُ ٔؿٗتط زض رٕقیت تعضٌؿاالٖ یه رأقٔ ٝیقٛزٕٞ .چٙیٗ پؽ اظ یه زٚض ٜافعایف
ؾطیـ أٙیت را٘ی  ٚالتهازی ا٘تؾاض ٔیضٚز تیٗ اِٛٚیتٞای اضظقی ٌطٜٞٚای تعضيتط  ٚرٛاٖتط تفاٚت-
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ٞای ٔحؿٛؾی حانُ قٛز .زض ٚالـ فطضی ٝارتٕافی قسٖ ،فطضی ٝوٕیاتی ضا تىٕیُ  ٚایطازٞای ٘اقی اظ
زیسٌا ٜتیف اظ حس ؾاز ٜتیٙا٘ ٝتأحیط وٕیاتی تط ضفتاض ضا تطعطف ٔیؾاظز.
ت٘ ٝؾط ایٍّٟٙاضت ،یىی اظ فٛأُ ٔؤحط زض تغییطات فطٍٙٞی زض رٟاٖ و٘ٛٙی ضؾا٘ٞٝای رٕقی،
فٙاٚضی ٔاٛٞاض ٚ ٜفٙاٚضیٞای اضتثاعات  ٚاعالفات ٞؿتٙس .أطٚظ ٜتّٛیعی ٖٛتا وٕه فٙاٚضی ٔاٛٞاض ٜتا
ٌصقتٗ اظ ٔطظ ٞای ّٔی یه وكٛض لازض ت ٝپرف  ٚا٘تكاض اضظـٞا  ٚفٙانط فطٍٙٞی یه رأق ٝزض ٔیاٖ
رٛأـ زیٍط اؾت .ذانیت فطأّی تّٛیعیٖٞٛای ٔاٛٞاضٜای تافج ٌكت ٝاؾت و ٝتغییطات  ٚتحٛالت
اضظقی زض تیكتط وكٛضٞای رٟاٖ تا قتاب ظیازی ٕٞطا ٜقٛز .ایٍّٟٙاضت زض تحمیمی تا فٛٙاٖ «ٔغاِقات
اضظـ ٞای رٟا٘ی» ت ٝتطضؾی اضظـٞا  ٚتاٚضٞای ٔطزْ  60وكٛض زضتطٌیط٘س 75 ٜزضنس رٕقیت رٟاٖ
پطزاذت٘ .تایذ ایٗ پػٞٚف ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝتغییطات ٚؾیقی زض اضظـٞا  ٚؾثه ظ٘سٌی ٔطزْ رٟاٖ پسیس
آٔس ٜاؾتٚ .ی یىی اظ ٕٟٔتطیٗ فٛأُ تأحیطٌصاض تط ایٗ تغییطات اضظقی ضا افعایف تقأالت فطأّی  ٚتیٗ
فطٍٙٞی ٘اقی اظ تٛؾق ٝضؾا٘ٞٝا  ٚفٙاٚضیٞای ٘ٛیٗ اضتثاعات  ٚاعالفات زا٘ؿت ٝاؾت.
أا آ٘چ ٝو ٝظٔی ٝٙچٙیٗ تغییط  ٚتحٛالت غضف  ٚقٍطفی ضا پسیس آٚضز ٚ ٜت ٝایٗ تط ٝٞاظ تاضید
إٞیت فٛق اِقازٜای زاز ،ٜزؾتاٚضزٞای تىِٛٛٙغیه رسیس ٔ ٚتأذط تكطی اؾت .زؾتاٚضزٞایی و ٝت ٝفٛٙاٖ
تىِٛٛٙغیٞای ٘ٛیٗ اضتثاعی -اعالفاتی قٙاذتٔ ٝیق٘ٛس ،ت ٝایٗ ذاعط تطذی ذثط اظ اؾتیالی یه پاضازایٓ
تىِٛٛٙغیه رسیس ٔیزٙٞس و ٝتط ٔحٛض تىِٛٛٙغیٞای اعالفاتی ؾاظٔاٖ یافت ٝاؾت (واؾتّع.)1380 ،
زض ظٔی٘ ٝٙمف ضؾا٘ٞٝا زض زٌطٌ٘ٛی اضظـٞای فطزی  ٚارتٕافی رٛأـٔ ،یتٛاٖ ت ٝیىی اظ
پاضزایٓٞای ٔؿّظ زض حٛظ ٜاضتثاعات  ٚتٛؾق ٝزض زٞٝٞای  60تا ٔ 70یالزی ٘یع اقاض ٜوطز و ٝت ٝضؾا٘ٞٝا
ت ٝفٛٙاٖ ٔٛتٛض زٌطٌ٘ٛی  ٚتغییط اضظـٞای رٛأـ ؾٙتی ٚ ٚضٚز ت ٝرأقٔ ٝسضٖ تأویس ٔیقٛز .تط اؾاؼ
ایٗ ٘ؾطی ،ٝضؾا٘ ٝت ٝا٘تكاض یا اقافٝی ٘ؾاْ اضظقی وٕه ٔیوٙس و ٝذٛاٞاٖ ٘ٛآٚضی ،تحطنٛٔ ،فمیت ٚ
ٔهطف اؾت .زا٘یُ ِط٘ط رأقٝقٙاؼ آٔطیىایی  ٚاظ پیطٚاٖ ایٗ ضٚیىطز ت٘ ٝمف ضؾا٘ٞٝا زض تغییط

اضظـٞای ؾٙتی زض رٛأـ  ٚرایٍعیٗ قسٖ اضظـٞای ٔسضٖ اقاض ٜوطز ٜاؾتٚ .ی زض وتاب "ٌصض اظ
رأق ٝؾٙتی؛ ٘ٛؾاظی ذاٚضٔیا٘ٔ ،"ٝقتمس اؾت و ٝضؾا٘ٔ ٝیتٛا٘س ت ٝفطٚپاقی ؾٙتٌطایی - ،ؤ ٝقضّی
تطای ٘ٛؾاظی ٔحؿٛب ٔیقٛز -وٕه وٙس .ایٗ واض تا تاال ضفتٗ ا٘تؾاضات  ٚتٛلقات ،تاظ قسٖ افكٞا ،تٛا٘ا
قسٖ ٔطزْ ت ٝتریُ ٚضظیسٖ  ٚذٛاٞاٖ رایٍعیٙی قطایظ ظ٘سٌی تٟتط تطای ذٛز  ٚذا٘ٛاز ٜفّٕی ٔیقٛز.
(ٔه وٛئیُ.)144 :1382،
ِط٘ط تط ایٗ تاٚض اؾت وٚ ٝضٚز ت ٝرأقٝی ٔسضٖ  ٚرسیس ٔؿتّعْ ٔؿافست ّٔی یىپاضچ ،ٝاضتثاط تا
تاظاضٞای ّٔی  ٚتیٗ إِّّی ،ایزاز اٍ٘یع ٜتطای تماضای واالٞا  ٚذسٔات ٔسضٖ ،تحطاٖ وؿة ٔٙاتـ تٛؾقٚ ٝ
ٌؿتطـ ضٚـٞا  ٚاضظـٞای ٘ٛیٗ زض ظٔیٞٝٙایی چ ٖٛتغصی ،ٝتٙؾیٓ ذا٘ٛاز ،ٜتٟساقت ،تِٛیس وكاٚضظی ٚ
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نٙقتی زض ظ٘سٌی قٟطی  ٚضٚؾتایی اؾت .تطای تحمك ایٗ ٞسف ،تحطن ضٚا٘ی زض ؾغح فطزی ٚ
ارتٕافی ضطٚضی اؾت  ٚضؾا٘ٞٝا ٔٙاؾةتطیٗ ٔ ٚؤحطتطیٗ اتعاض تغییط ٍ٘طـٞا ،اضظـٞا  ٚضفتاضٞا  ٚتٝ
تیاٖ زیٍط ایزاز تحطن فطزی  ٚارتٕافی ٞؿتٙس ( فطلا٘ی.)49 :1380 ،
ضؾا٘ٞٝا ٔٛرة ایزاز پسیسٜای تحت فٛٙاٖ "تحطن ضٚا٘ی" ٔیٌطز٘س یا ٔٛرة ایزاز پسیس ٜزیٍطی

تحت فٛٙاٖ "تیٍاٍ٘ی فاعفی" ٔیق٘ٛس وِ ٝط٘ط آٖ ضا تٔ ٝخات ٝأتیاظی ضٚا٘ی زض ٘ٛؾاظی ٔؤحط ٔیزا٘س.
تیٍاٍ٘ی فاعفی ،زض ٘ؾط ٚی تٔ ٝقٙای لسضت تغاتك تا ٔحیظ پط اظ زٌطٌ٘ٛی زض ٚضقیت ٞای ٔرتّف ٚ
ٔتغیط اؾت .تٙاتطایٗ ٚؾایُ اضتثاط رٕقی ،اٚالً تافج آٔٛظـ زضن ٚضقیتٞای ٔرتّف قس ،ٜتا
تطاٍ٘یرتٗ تریُ ،افطاز ضا ت ٝرای وؿا٘ی و ٝواضٌطزاٖ لضایا ٞؿتٙس ،لطاض ٔیزٞس .ایٗ ٚؾایُ ٔٛرة تٝ
ٚرٛز آٚضزٖ تزاضب رسیس ٔرتّفی ٔیق٘ٛس ،وِ ٝط٘ط آٟ٘ا ضا فٛأُ افعایف تحطن ضٚا٘ی ٔیزا٘س
(ضٚق.)233ٚ 232 :1366،ٝ
فٛأُ ارتٕافی ـ فطٍٙٞی

ضؾا٘ٞٝا
والٔی
اضظقی
تقأّی

هؤلفِ ّای
ٌ٘ٛطایی

آؾیة پصیطی
اذاللی

ضفتاضی

فزٌّگی-
اضظـٞای ٔهطفی

اجتواعی

ٔمثِٛیت ارتٕافی
کاّصتعْداتدیٌی-
سٌتی

 -5فزضيِّای تحميك
تیٗ ؾٗ  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
تیٗ ٔیعاٖ اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞٝا  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
تیٗ ٌ٘ٛطایی  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
تیٗ اضظـٞای ٔهطفی  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
تیٗ ٔمثِٛیت ارتٕافی  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
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تیٗ واٞف تقٟسات ؾٙتی  -زیٙی  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
 -6رٍشضٌاسی
ٞسف انّی تحمیك حاضط تطضؾی ضاتظ ٔؤِفٞٝای ارتٕافی ـ فطٍٙٞی تط آؾیةپصیطی اذاللی
زا٘فآٔٛظاٖ پؿط زتیطؾتا٘ی ٘احی ٝز ٚقٟط یعز زضؾاَ تحهیّی  92-93تٛز ٜاؾت .ضٚـ تحمیك پیٕایكی
 ٚاتعاض پطؾكٙأ ٝتطای رٕـآٚضی زازٜٞا تٝواض ضفت ٝاؾت .رأق ٝآٔاضی قأُ وّی ٝزا٘ف آٔٛظاٖ ٘احی ٝزٚ
قٟط یعز اؾت و ٝتا ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای چٙس ٔطحّٝای ٘ 386فط ت ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔاضی تحمیك
حاضط ا٘تراب قس٘س .تطای تزعی ٚ ٝتحّیُ اعالفات اظ ٘طْافعاض آٔاضی  spssاؾتفاز ٜقس ٜاؾت .زض ٔٛضز
افتثاض اتعاض تحمیك ،ضٕٗ ضفایت ان َٛتٙؾیٓ پطؾكٙأ ،ٝافتثاض قاذم ٞا اظ ٘ؾط زاٚضاٖ ٔترهم ٔٛضز
تأییس لطاض ٌطفت .پایایی پطؾكٙأ ٝتط اؾاؼ ٔغاِقٔ ٝمسٔاتی  ٚاظ عطیك آِفای وط٘ٚثاخ تطای ٔتغیطٞایی وٝ
ت ٝنٛضت ؾاظ ٜتٟی ٝقس ٜتٛز٘سٔ ،حاؾثٌ ٝطزیس.
 -7تعزیف هتغيزّای تحميك
 -1-7رساًِّا :تٚ ٝؾایُ ا٘تماَ پیاْٞا اظ فطؾتٙس ٜیا فطؾتٙسٌاٖ تٔ ٝراعة یا ٔراعثاٖ ٌفتٝ
ٔیقٛز؛ و ٝقأُ ضٚظ٘أ ،ٝوتاب ،ضازی ،ٛتّٛیعیٔ ،ٖٛاٛٞاض ،ٜتىِٛٛٙغیٞای ٘ٛیٗ اضتثاعات  ٚاعالفات،
ایٙتط٘ت  ...ٚاؾت .ایٗ ٚؾایُ زاضای ٚیػٌیٞایی ٔا٘ٙس پیاٌْیطاٖ ٘اآقٙا ،ؾطفت فُٕ ظیاز  ٚتىخیط پیاْ
ٞؿتٙس (زازٌطاٖ.)6 :1384،

 -2-7همثَليت اجتواعی :ت ٝضفتاض  ٚا٘سیكٔ ٝغاتك ا٘تؾاض زیٍطاٖ ٔمثِٛیت ارتٕافی اعالق ٔی-

قٛز(ٌٙزی  .)1384ایٗ ٔتغیط اظ عطیك قف ٌٛی ٝو ٝت ٝنٛضت عیف ِیىطت ٔ ٚحمك ؾاذتٞ ٝؿتٙس،
ا٘ساظٌٜیطی قس ٜاؾت ؤ ٝیعاٖ ضطیة آِفای آٖ ٔ ./8یتاقس .زٌٛ ٚی ٝت ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛقأُ « :ت ٝذاعط
زٚؾتا٘ٓ حاضطْ تا تقضی اظ افطاز زضٌیطی فیعیىی زاقت ٝتاقٓ» ٞٛٔ« ٚایٓ ضا ت ٝقىّی زض ٔیآٚضْ و ٝزض
چكٓ زٚؾتا٘ٓ ظیثا رّ ٜٛوٙس» ٔیتاقس.
ًَ -3-7گزاییٌٛ٘ :طایی فطآیٙس ا٘تماَ اظ اضظـٞای ؾٙتی رأقٌ ٚ ٝطایف ت ٝاضظـٞای ٘ٛیٗ چٖٛ
آظازیذٛاٞی ،فمال٘یت ٔ ٚطزْؾاالضی اؾت و ٝتا پسیسٜٞای قٟط٘كیٙی ،آٔٛظـ تٛزٜای ،اضتثاعات ٚ
تىِٛٛٙغی ٕٞطا ٜاؾت (رٟا٘ثٍّٔ .)42 :1380،ٛفٌٛ٘ ْٟٛطایی تؿیاض شٙٞی  ٚا٘تعافی اؾت  ٚتطای ؾٙزف
آٖ اظ قفٌٛی ٝو ٝت ٝنٛضت عیف ِیىطت ٔ ٚحمك ؾاذتٞ ٝؿتٙس ،اؾتفاز ٜقس ٜاؾت ؤ ٝیعاٖ ضطیة
آِفای آٖٔ 0/7ی تاقس .قاذمٞای ایٗ ٔتغیط فثاضتٙس اظ :تیتٛرٟی تٛٔ ٝؾیمی ایطا٘یٔ ،تأحط اظ وكٛضٞای
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غطتی ٔ ٚس ضٚظ ،تطریح فط ًٙٞغطتی تط فط ًٙٞؾٙتی ایطا٘ی ،فالل ٝت ٝوتابٞای غطتی ٚاؾتفاز ٜاظ
ٚؾایُ  ٚواالٞای ذاضری.
 -4-7هصزف گزایی :تطای ا٘ساظٌٜیطی ٔتغیط اضظـٞای ٔهطفی ،اظ ٔمیاؼ پػٞٚكی و ٝزض چیٗ،
تایٛاٖ  ٚأطیىا ا٘زاْ قس ٜتٛز ،اؾتفاز ٜقس (ٚی  ٚپاٖ .)80 :1999 ،اظ ایٗ ٔمیاؼ نطفاً آیتٓٞایی ضا
ا٘تراب وطزیٓ و ٝتِ ٝحاػ ٔفٟٔٛی اضظـٞای ٔهطفی ضا زض اتقاز :اضظـ ٔهطف ٕ٘ایكی ،آضظٚی

ذٛزتحممی  ٚتٕزیس اظ ؾثه ظ٘سٌی غطتی ضا ٔیؾٙزیسٔ .هطف ٕ٘ایكی 1ت ٝتٕایُ ٔهطف وٙٙس ٜزض

2

ٕ٘ایف واالٞای ٔهطفی ت ٝفٛٙاٖ ٕ٘ازٞای ارتٕافی  ٚقاذمٞای ٔٛلقیتی اقاض ٜزاضز .آضٔاٖ ذٛزتحممی
ت ٝتٕایُ ٔهطف وٙٙس ٜت ٝاضضای زض٘ٚی  ٚذٛزتحممی اقاض ٜزاضز .تقس تٕزیس اظ ؾثه ظ٘سٌی غطتی 3تٝ
تٕایُ ٔهطف وٙٙس ٜزض اِٛٚیت ٔاضنٞای ذاضری یا غطتی تط تِٛیسات زاذّی ت ٝفٛٙاٖ ٔؤِف ٝتٕایُ فطزی
اقاض ٜزاضزٔ .هطف تؾاٞطی ضا تا  6ؾؤاَ ،آضٔاٖ ذٛزتحممی ضا تا  5ؾؤاَ  ٚتطای تٕایُ ت ٝؾثه ظ٘سٌی
غطتی  4ؾؤاَ زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ؤ ٝیعاٖ ضطیة آِفای آٖ ٔ0.88یتاقس (فطٕٙٞس.)1393 ،
 -5-7تعْدات دیٌی ٍ سٌتی  :قأُ ٍ٘طـ ٌ ٚطایف فطز ٘ؿثت ت ٝذسا٘ٚس  ٚتأحیط زیٗ ٔ ٚقٛٙیات
زض ظ٘سٌی ٕٞ ٚچٙیٗ پایثٙسی ت ٝآزاب  ٚضؾ ٚ ْٛافتمازات فطٍٙٞی  ٚارتٕافی اؾت .ایٗ ٔتغیط تا ٘ٛظزٜ

ٌٛی ٝاظ عطیك عیف ِیىطت ؾٙزیس ٜقس ٜاؾت ؤ ٝیعاٖ ضطیة آِفای آٖ ٔ 0.84ی تاقس .ایٗ ٔتغیط تا
قاذمٞایی چ :ٖٛتٛر ٝتٔ ٝیطاث فطٍٙٞی وكٛض ،فالل ٝت ٝظتاٖ ّٔی ،احتطاْ ت ٝالٛاْ ،افتراض ت ٝظتاٖ
ٔحّی ،احتطاْ ت ٝاضظـ ٞای فّٕی ،تٛؾُ ت ٝائٕ ،ٝغّث ٝتط ٔكىالت تا زاقتٗ افتمازات زیٙی  ... ٚؾٙزیسٜ
قس ٜاؾت.
 -6-7آسيةپذیزی اخاللی :وا٘ت ا٘زاْ تىّیف ضا ٕٞاٖ اذالق ٔی٘أس .فٛأُ تؿیاض ظیازی و ٝتٝ
نٛضت ظ٘زیطٜای ٔی تاقٙس زض آؾیةپصیطی اذاللی ٔؤحطا٘س (وا٘ت .)1387،آؾیةپصیطی و ٝقأُ ٞط ٘ٛؿ
فُٕ فطزی یا رٕقی اؾت و ٝزض چاضچٛب ان َٛاذاللی  ٚلٛافس فاْ فُٕ رٕقی یا غیط ضؾٕی رأقٝ

ٔحُ فقاِیت وٙكٍطاٖ لطاض ٕ٘یٌیطز  ٚزض ٘تیز ٝتا ٔٙـ لا٘٘ٛی  ٚیا لثح اذاللی  ٚارتٕافی ضٚتٝضٔ ٚی-
ٌطزز ،ت ٝفٛٙاٖ افٕاِی وٙٞ ٝزاضٞای وُ رأق ٝضا ٔٛضز تقطو لطاض ٔیزٞس ٘ ٚؾاْ ارتٕافی ضا تٟسیس
ٔیوٙٙس ،زض ٞطرأقٝای حائع إٞیت رسی ٞؿتٙس .ایٗ ٔتغیط ضا ت ٝچٟاض تقس اضظقی ،والٔی ،ضفتاضی ٚ
تقأّی تمؿیٓ ٕ٘ٛزیٓ  ٚتا تیؿتٚزٌٛ ٚی ٝو ٝتٝنٛضت عیف ِیىطت ؾاذت ٝقسٛٔ ،ضز ؾٙزف لطاض زازیٓ
1. Conspicuous consumtion
2.Aspiration for self-fulfillment
3.The Worship of Western lifestyle

فهّٙأٔ ٝغاِقات رأقٝقٙاذتی رٛا٘اٖ/ؾاَ قكٓ /قٕاضٞ ٜزسٓٞ
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ؤ ٝیعاٖ ضطیةآِفای آٖ تطاتطٔ 0.87یتاقس .تقس اضظقی تا قاذمٞای :قطوت زضٕ٘اظرٕافت ،پایثٙسی
تٔٝمطضاتٔسضؾ ،ٝتٕایُ تٝغیثتوطزٖ ،زضٚغٍٛیی ،تمّةوطزٖ  ٚتیاراظٚ ٜؾایُزٚؾتاٖ ضا تطزاقتٗ؛ تقس
والٔی تا قاذمٞای :تیاحتطأی وطزٖ تٔ ٝقّٕاٖ ،تا زٚؾتاٖ تٔ ٝالیٕت ٟٔ ٚطتا٘ی نحثت وطزٖ،
پطذاقٍطی ،فحاقی ٛٔ ٚضز تٕؿرط لطاضزازٖ زٚؾتاٖ ٔ ٚقّٕاٖ  ... ٚ؛ تقس ضفتاضی تا قاذمٞای :ترطیة
ٔقّٕاٖ  ٚزٚؾتاٖ ،اذتالَ زض ٘ؾٓ ٔسضؾ ،ٝآؾیة ضؾا٘سٖ تٚ ٝؾایُ ٔسضؾٝ؛  ٚتقس تقأّی تا قاذمٞای:
زضٌیطی فیعیىی تا زٚؾتاٖٚ ،اوٙف ت ٝتٙثیٔ ٝقّٕاٖ  ٚاتطاظ ذك٘ٛت زض تطاتط زٚؾتاٖ ،ؾٙزیس ٜقسٜا٘س.
 -8یافتِّای تحميك
یافتٞٝای تحمیك زض ٔٛضز ٔكرهات فطزی پاؾرٍٛیاٖ تیاٍ٘ط آٖ اؾت و ٝاظ ٔزٕٛؿ  386پاؾرٍ0/3 ،ٛ
زضنس پاؾرٍٛیاٖ  14ؾاِ 16/1 ،ٝزضنس  15ؾاِ 28/5 ٚ ،ٝزضنس  16ؾاِ 31/9 ،ٝزضنس ٞفس ٜؾاِ 19/2 ،ٝزضنس
ٞزس ٜؾاِ 3/6 ،ٝزضنس  19ؾاِ 0/5 ٚ ٝزضنس  20ؾأِ ٝیتاقٙس .فال ٜٚتط آٖ 44/6 ،زضنس پاؾرٍٛیاٖ زض پایٝ
تحهیّی ا ٚ َٚز 55/1 ،ْٚزضنس زض پای ٝتحهیّی ؾ ٚ ْٛچٟاضْ ٔی تاقٙس.
جدٍل ضوارُ : 1آهارُّای تَصيفی هتغيزّای هستمل تحميك
ٔتغیطٞای ٔؿتمُ

پاییٗ

تاال

ٔتٛؾظ

ٔیاٍ٘یٗ

ٚاضیا٘ؽ
0/295

فطاٚا٘ی

زضنس

فطاٚا٘ی

زضنس

فطاٚا٘ی

زضنس

ٌ٘ٛطایی

160

41/5

215

55/7

11

2/8

11/79

ٔمثِٛیت

134

34/7

214

55/4

38

9/8

13/31

0/385

اضظـ ٔهطفی

18

4/7

272

70/5

96

24/9

43/53

0/255

واٞف تقٟسات زیٙی-ؾٙتی

188

48/7

190

49/2

8

2/1

41/85

0/291

تا تٛر ٝت ٝرس َٚتاال ،پاؾدٌٛیاٖ ٔٛضز ٔغاِق ،ٝتِ ٝحاػ ٔتغیطٞای ٔؿتمُ ٌ٘ٛطاییٔ ،مثِٛیت،
ٔهطفٌطایی  ٚتقٟسات زیٙی-ؾٙتی ،زض ٌ 3ط ٜٚپاییٗٔ ،تٛؾظ  ٚتاال ضز ٜتٙسی قس ٜا٘س و ٝاوخطیت
پاؾرٍٛیاٖ زض ایٗ ٔمٛالت زض ضزٔ ٜتٛؾظ لطاض ٌطفت ٝا٘س.زازٞ ٜای رس٘ َٚكاٖ ٔی زٞس و 95/4 ٝزضنس
زا٘ف آٔٛظاٖ اظ اضظـٞای ٔهطفی تاالیی تطذٛضزاض٘س و ٝتٛر ٝآٟ٘ا تیكتط ٔتٕایُ ت ٝؾثه ظ٘سٌی غطتی ٚ
تحت تأحیط لطاضزازٖ تقس اضظقی  ٚوالٔیقاٖ اؾت؛ ت ٝایٗ ٔقٙی و ٝزا٘فآٔٛظ تا پصیطفتٗ ؾثه ظ٘سٌی
غطتیٕٔ ،ىٗ اؾت اضظـٞای ٔطتٛط ت ٝوكٛض ذٛز ضا ت ٝزؾت فطأٛقی ؾپطز ٚ ٜزض فُٕ ٔا٘ٙس غطتیٞا تا
زیٍطاٖ ت ٝتقأُ تپطزاظز  ٚظ٘سٌی وٙس  ٚؾرٗ تٍٛیس.
ٔیعاٖ  48/8زضنس آ٘اٖ ،تقٟسات زیٙی  ٚؾٙتی تاالیی ضا ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜا٘س  ٚنطفاً  51/2زضنس اظ

تقٟسات زیٙی  ٚؾٙتی پاییٙی تطذٛضزاض٘س و ٝایٗ ٔؿأِ ٝتیكتط ذٛز ضا زض تقس تقأّی ٘كاٖ ٔیزٞس؛ زا٘ف-
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آٔٛظی و ٝت ٝحمٛق زیٍطاٖ احتطاْ ٕ٘یٌصاضز  ٚت ٝحمٛق افطاز تزاٚظ ٔیوٙس  ٚحتی ٘ؿثت تٔ ٝؿائُ زیٙی
 ٚقطفی تیتٛر ٝاؾت  ٚاضظقی لائُ ٘یؿت ،زض تقأُ تا زیٍطاٖ ،احتطاْ  ٚازب ضا ظیط پا ٌصاقت ٚ ٝتٝ
ذٛز اراظٔ ٜیزٞس تٞ ٝط قىُ ؤ ٝیذٛاٞس تا زیٍطاٖ ضفتاض وٙسٕٞ .چٙیٗ زازٜٞای ٌ٘ٛطایی ذا٘ٛاز ٜضا تا
ٔیعاٖ  58/5زضنس ٘كاٖ ٔی زٞس .ذا٘ٛاز ٜزا٘فآٔٛظاٖ تیكتط تحت تأحیط ظ٘سٌی غطتی  ٚفط ًٙٞغطتی
(ٔٛؾیمی ،واالٞا ،وتابٞا ٔ ٚ )... ٚس ضٚظ ٞؿتٙس .زازٜٞا زض ضٕٗ ٔؤیس ایٗ ٔغّة ٞؿتٙس و ٝاظ ٔتغیطٞای
ٔؿتمُ ،زٔ ٚتغیط ٔؿتمُ اضظـ ٔهطفی  ٚواٞف تقٟسات زیٙی ـ ؾٙتی تا تیكتطیٗ ٔیعاٖ ٔیاٍ٘یٗ یقٙی
ٔیعاٖ (ٔ ٚ )41/85(ٚ )43/53تغیط ٌ٘ٛطایی تا ٔیعاٖ ( )11/79تا وٕتطیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔكاٞسٔ ٜیقٛزٔ .تغیط
انّی ٔغاِق ٝحاضط ،آؾیةپصیطی اذاللی  ٚاتقاز ٌ 4ا٘ ٝآٖ اؾت و ٝزض رس َٚقٕاض 2 ٜاعالفات
تٛنیفی آٖ اضائ ٝقس ٜاؾت.
جدٍل ضوارُ : 2آهارُ ّای تَصيفی اتعاد آسية پذیزی اخاللی
پاییٗ

تاال

ٔتٛؾظ

ٔیاٍ٘یٗ

اتقاز ٔتغیط ٚاتؿتٝ
فطاٚا٘ی

زضنس

فطاٚا٘ی

زضنس

فطاٚا٘ی

زضنس

ٚاضیا٘ؽ

آؾیة اضظقی

167

43/3

200

51/8

19

4/9

12/17

0/336

آؾیة ضفتاضی

146

37/8

213

55/2

27

7/0

9/62

0/354

آؾیة تقأّی

88

22/8

263

68/1

35

9/1

7/15

0/301

آؾیة والٔی

172

44/6

192

49/7

22

5/7

15/87

0/253

آؾیة اذاللی

139

0/36

233

60/4

14

3/6

44/81

0/292

چٙا٘ى ٝزض رس َٚفٛق (رس َٚقٕاضٔ )2 ٜكاٞسٔ ٜیقٛز ،فطاٚا٘ی ٘ؿثی پاؾرٍٛیاٖ زض اتقاز آؾیة-
ٞای اذاللی ٔ ٚیاٍ٘یٗ آٟ٘ا ت ٝتفىیه آٔس ٜاؾتٕٞ .ا٘غٛض ؤ ٝكاٞسٔ ٜیقٛز زض ٔیاٖ اتقاز آؾیةٞای
اذاللی ،تقس والٔی تا تاالتطیٗ ٔیاٍ٘یٗ ( ٚ )15/87تقس تقأّی تا ٔیاٍ٘یٗ ( )7/15وٕتطیٗ ٔیعاٖ ضا ت ٝذٛز
اذتهال زازٜا٘س و٘ ٝكاٖزٙٞس ٜایٗ ٔ ٟٓاؾت و ٝزا٘فآٔٛظ تٔ ٝقّٕاٖ  ٚزٚؾتاٖ ذٛز تیاحتطأی وطزٚ ٜ
٘ؿثت ت ٝآ٘اٖ پطذاقز ٛاؾت  ٚحتی زض تقضی ٔٛالـ زؾت ت ٝفحاقی  ٚتٕؿرط ٔیظ٘س ٕٔ ٚىٗ اؾت
ٌاٞی اٚلات ت ٝزضٌیطی فیعیىی  ٚذك٘ٛت ٘یع وكا٘س ٜقٛزٕٞ .چٙیٗ ٔیاٍ٘یٗ تقس اضظقی ( ٚ )12/17تقس
ضفتاضی (ٔ )9/62ی تاقس ؤ ٝؤیس ایٗ ٔغّة اؾت و ٝاضظـٞای اذاللی فطز ٕٞچ ٖٛنسالت ،زضؾتی،
احتطاْ ت ٝلٛا٘یٗ ٔسضؾ ٝزض ؾغح پاییٙی اؾت و ٝزض ضفتاض ت ٝقىُ اذتالَ زض ٘ؾٓ ٔسضؾ ،ٝایزاز ٔعاحٕت
تطای ٔقّٕاٖ  ٚآؾیة ضؾا٘سٖ ت ٝأىا٘ات  ٚتزٟیعات ٔسضؾ ٝتطٚظ ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ اوخط پاؾرٍٛیاٖ زض
ضزٔ ٜتٛؾظ لطاض ٌطفتٝا٘س .عثك رس َٚفٛق ٔیعاٖ آؾیةٞای اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ تسیٗ قطح اؾت و3/6 ٝ
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زضنس پاؾرٍٛیاٖ زاضای آؾیة تاال 60/4 ،زضنس تا آؾیةٞای تا ٔیعاٖ ٔتٛؾظ  0/36 ٚزضنس ٔیعاٖ آؾیة
اذاللی پاییٙی ضا ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜا٘س.
فزضيِ اٍل :تیٗ ؾٗ  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
جدٍل ضوارُ ّ : 3وثستگی تيي سي ٍ آسيةپذیزی اخاللی
ؾٗ

اضظقی

ضفتاضی

تقأّی

0/093

0/064

0/087

والٔی
**

0/137

آؾیة اذاللی
*

0/120

p<0/01 p<0/05

تطای آظٔ ٖٛایٗ فطضی ٝاظ آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛاؾتفاز ٜقس٘ ٚ ٜتایذ ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝتا  ٚ r;0/120ؾغح
ٔقٙازاضی  0/018اؾت .تٙاتطایٗ تا ؾغح تاالی  %95فطضی ٝتحمیك تأییس ٔیقٛز  ٚایٗ تساٖ ٔقٙاؾت و ٝتا
افعایف ؾٗٔ ،یعاٖ آؾیةپصیطی اذاللی تٚ ٝیػ ٜزض تقس والٔی افعایف ٔییاتس.
فزضيِ دٍم :تیٗ ٔیعاٖ اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞٝا  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
جدٍل ضوارُ ّ : 4وثستگی تيي هتغيزّای هيشاى استفادُ اس رساًِّا ٍ آسيةپذیزی اخاللی
ضؾا٘ٝ
ضؾا٘ ٝزاذّی
ضؾا٘ ٝذاضری
ضؾا٘ٝ

اضظقی
**

0/121

ضفتاضی

تقأّی

والٔی

آؾیة اذاللی

-0/015

-0/013

0/087

0/067

0/052

0/028

0/007

0/088

0/063

*

0/007

*

0/082

0/111

-0/004

0/109

p<0/01 p<0/05

تا تٛر ٝت ٝرس َٚقٕاض ٚ 4 ٜزض ٘ؾط ٌطفتٗ ضطیة پیطؾ ٚ r ; 0/082 ٖٛؾغح ٔقٙازاضی ; 0/109
 ،sigضاتغٔ ٝقٙازاضی تیٗ ٔیعاٖ اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞٝا ٔ ٚیعاٖ آؾیة پصیطی اذاللی ٚرٛز ٘ساضز  ٚفطضیٔ ٝا
تأییس ٕ٘یقٛز.
فزضيِ سَم :تیٗ ٌ٘ٛطایی  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
جدٍل ضوارُ ّ : 5وثستگی تيي هتغيزّای ًَگزایی ٍ آسيةپذیزی اخاللی
اضظقی
ٌ٘ٛطایی

**0/277

ضفتاضی
**

0/193

تقأّی
*

0/118

والٔی
**

0/300

آؾیة اذاللی
**

0/288

p<0/01 p<0/05

تطای ؾٙزف ایٗ فطضی ٝاظ ضطیة ٕٞثؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفاز ٜقس .تا تٛر ٝت ٝرس َٚقٕاض٘ ،5 ٜتایذ
ایٗ آظٔ٘ ٖٛكاٖ ٔی زٞس و ٝؾغح ٔقٙازاضی وٕتط اظ ٔ ٚ 0/01قازَ نفط اؾت .آظٔ ٖٛزض فانّ ٝاعٕیٙاٖ
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تاالی ٛٔ %99ضز لث َٛتٛز ٚ ٜتٙاتطایٗ فطضی ٝتحمیك تأییس ٔیقٛز .ایٗ تساٖ ٔقٙاؾت وٞ ٝط چٌٛ٘ ٝطایی
افعایف یافت ،ٝتٕٞ ٝاٖ ٘ؿثت آؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظ ض ٚت ٝافعایف اؾت  ٚتاِقىؽ.
فزضيِ چْارم  :تیٗ ٔهطفٌطایی  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
جدٍل ضوارُ ّ : 6وثستگی تيي هتغيزّای هصزف گزایی ٍ آسيةپذیزی اخاللی
ٔتغیط

آؾیةپصیطی اذاللی

ٔهطف ٕ٘ایكی

آؾیة پصیطی اذاللی

1
**0/358

1

ٔهطف ٕ٘ایكی

**

ٔهطف ذٛزتحمك
ٔهطف غطتی
اضظـ ٞای ٔهطفی

ٔهطف

ؾثه ظ٘سٌی

اضظـ ٞای

ذٛزتحمك

غطتی

ٔهطفی

**

0/317

0/629

**0/568

**0/444

**0/413

**

**

**

0/502

1

0/877

1
**

0/822

p<0/01

1

0/742

تطای آظٔ ٖٛایٗ فطضی ٝاظ ضطیة ٕٞثؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفاز ٜقس .تا تٛر ٝت ٝرس َٚقٕاض٘6 ٜتایذ
ایٗ آظٔ٘ ٖٛكاٖ ٔی زٞس و ٝؾغح ٔقٙازاضی وٕتط اظ ٔ ٚ 0/01قازَ نفط اؾت .آظٔ ٖٛزض فانّ ٝاعٕیٙاٖ
تاالی ٛٔ %99ضز لث َٛتٛز ٚ ٜتٙاتطایٗ فطضی ٝتحمیك تأییس ٔیقٛز .ایٗ تساٖ ٔقٙاؾت وٞ ٝط چ ٝاضظـٞای
ٔهطفی افعایف یافت ،ٝتٕٞ ٝاٖ ٘ؿثت آؾیة پصیطی اذاللی زا٘ف آٔٛظ ض ٚت ٝافعایف ٔی ٌصاضز ٚ
تاِقىؽ .ضطیة ٕٞثؿتٍی پیطؾٔ ٖٛقازَ (٘ )0/502كاٖ زٙٞس ٜضاتغٔ ٝؿتمیٓ تا قست لٛی ٔیتاقس.
فزضيِ پٌجن :تیٗ ٔمثِٛیت ارتٕافی  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
فزضيِ ضطن :تیٗ واٞف تقٟسات ؾٙتی -زیٙی ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز.
جدٍل ضوارُ ّ : 7وثستگی تيي هتغيزّای همثَليت اجتواعی ٍ کاّص تعْدات سٌتی – دیٌی ٍ آسيةپذیزی اخاللی
ٔتغیط

اضظقی

ٔمثِٛیت ارتٕافی

**

تقٟسات ؾٙتی  ٚزیٙی

**

0/580
0/250

ضفتاضی
**

0/526

**

0/333

تقأّی
**

والٔی

0/393

**

**

0/754

0/181

**

0/268

آؾیة پصیطی اذاللی
**

0/717

**

0/317

p<0/01

تطای آظٔ ٖٛایٗ فطضیٞٝا اظ ضطیة ٕٞثؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفاز ٜقس .تا تٛر ٝت ٝرس٘ ،َٚتایذ ایٗ
آظٖٔٞٛا ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝؾغح ٔقٙازاضی وٕتط اظ ٔ ٚ 0/01قازَ نفط اؾت .آظٔ ٖٛزض فانّ ٝاعٕیٙاٖ
تاالی ٛٔ %99ضز لث َٛتٛز ٚ ٜتٙاتطایٗ فطضیٞ ٝای تحمیك تأییس ٔیق٘ٛس.
زض ا٘زاْ ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط ٜزض ایٗ تحمیك ،زض ٔزٕٛؿ ٔ 3تغیط ٔمثِٛیت ارتٕافی ،ؾثه ظ٘سٌی
غطتی  ٚتقٟسات ؾٙتی ـ زیٙی ٚاضز ٔقازٌِ ٝطزیس٘سٔ 3 .تغیط ٚاضز قس ٜزض ٔقازِ ،ٝزض ؾغح آِفای 0.05
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ٔقٙازاض تكریم زاز ٜقس ٚ ٜزض ٔقازِ ٝتالی ٔا٘س٘س٘ .تایذ ٔطتٛع ٝت ٝضٌطؾی ٖٛفٛأُ ٔؤحط تط آؾیةپصیطی
اذاللی تا ضٚـ ٌاْ تٌ ٝاْ زض رس َٚظیط ٘كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
جدٍل ضوارُ  : 7تحليل رگزسيَى چٌد هتغيزُ تزای سٌجص اثز هتغيزّای هستمل تز آسيةپذیزی اخاللی
ضطایة ذاْ

ٔتغیط

ضطایة اؾتا٘ساضز

2/857

0/005

16/746

0/000
0/000
0/000

ٔمساض حاتت

B
5/707

Std.Error
1.998

ٔمثِٛیت ارتٕافی

1/538

0/092

0/584

ؾثه ظ٘سٌی غطتی

0/833

0/116

0/257

7/196

0/271

0/042

0/208

6/490

واٞف تقٟسات ؾٙتی – زیٙی
2

R =0/631

Beta

T

Sig

P=0/000

F=217/278

تط اؾاؼ رس َٚتاالٔ 3 ،تغیط تأحیطٌصاض زض ٔقازِ ٝضٌطؾی ٖٛتالی ٔا٘سٜا٘س ،ت ٝعٛضی و ٝضطیة تقسیُ
قس ٜآٖ ،تطاتط ٔ 0/631ی تاقس ٓٞ .چٙیٗ قىُ ضٌطؾی ٖٛتثییٗ قس٘ ٜیع عثك آظٔ ٖٛتحّیُ ٚاضیا٘ؽ ا٘زاْ
قس ٜذغی اؾت؛ ظیطا ٔمساض آظٔ F ٖٛتطای تقییٗ ٔقٙازاضی احط ٔتغیطٞای ٔؿتمُ تط آؾیةپصیطی اذاللی

تطاتط تا  217/278تا ؾغح ٔقٙازاضی ٔ P>0.000ی تاقس.زض ٔزٕٛؿ تطاؾاؼ اعالفات رس َٚفٛق  ٚتا
تٛر ٝت ٝتتای اؾتا٘ساضز قس ،ٜاحط ٔمثِٛیت ارتٕافی  58/4زضنس ،ؾثه ظ٘سٌی غطتی  25/7زضنس ،واٞف

تقٟسات ؾٙتی – زیٙی  20/8زضنس ٔیتاقس.
ً -9تيجِگيزی

آؾیةقٙاؾی  ٚتقییٗ آؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ٌاْ اؾاؾی زض ٔهٖٛؾاظی آٟ٘ا زض تطاتط
تغییطات اضظقی ،فطٍٙٞی ،ارتٕافی  ٚاذاللی اؾت .اضظـٞای اذاللیٔ ،زٕٛف ٝلٛافس  ٚانِٛی اؾت وٝ
ا٘ؿاٖٞا زض ظ٘سٌی ت ٝواض ٔیٌیط٘س  ٚضفتاض آ٘اٖ ضا ٘ؿثت ت ٝیىسیٍط ٔٙؾٓ ٔیوٙٙس .تس ٖٚاِتعاْ  ٚپایثٙسی
ت ٝایٗ ٔزٕٛف ٝ٘ ،ٝتٟٙا رٞٛط ٜآٖ رأق ٚ ٝتٕایعـ تا زیٍط رٛأـ  ٚارتٕافات ٔكرم ٕ٘یقٛز ،تّىٝ
وٙف افضای رأق٘ ٝیع زؾترٛـ ٘اتؿأا٘ی  ٚزض ٟ٘ایت ؾطزضٌٕی ،ا٘عٚا  ٚؾایط ٔؿائُ ا٘ؿا٘ی ٔیٌطزز.
زض ایٗ ضاؾتا ٞسف تحمیك حاضط تطضؾی ضاتغٔ ٝؤِفٞٝای ارتٕافی ـ فطٍٙٞی تط آؾیةپصیطی اذاللی
زا٘فآٔٛظاٖ پؿط قٟط یعز ٔی تاقس و ٝتا ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای چٙس ٔطحّٝای اظ تیٗ زا٘فآٔٛظاٖ
پؿط ٘احی ٝز ٚایٗ قٟط ٘ 386فط ت ٝفٛٙاٖ رأق ٝآٔاضی ا٘تراب قس٘س .زض چاضچٛب ٘ؾطی تحمیك اظ ٘ؾطیٝ
زٚضویٓ زض ٔٛضز ٘ؾٓ اذاللی رأق٘ ٚ ٝؾطی ٝایٍّٟٙاضت زض ٔٛضز زٌطٌ٘ٛی اضظـٞا ٘ ٚؾطیِ ٝط٘ط زض ٔٛضز
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تأحیطات ضؾا٘ٞٝا اؾتفاز ٜقس ٜاؾت .یافتٞٝای تحمیك ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝپاؾد ٌٛیاٖ ٔٛضز ٔغاِق ،ٝتِ ٝحاػ
ٔؤِفٞ ٝای ٌ٘ٛطایی ذا٘ٛازٔ ،ٜمثِٛیت ارتٕافیٔ ،هطف ٌطایی  ٚتقٟسات زیٙی ـ ؾٙتی زض ضزٔ ٜتٛؾظ تٝ
تاال لطاض ٌطفتٝا٘س .زازٜٞا ٕٞچٙیٗ ٘كاٖ زٙٞس ٜآٖ اؾت و 95/4 ٝزضنس زا٘ف آٔٛظاٖ اظ اضظـٞای
ٔهطفی تاالیی تطذٛضزاض٘س و ٝتٛر ٝآٟ٘ا تیكتط ٔتٕایُ ت ٝؾثه ظ٘سٌی غطتی  ٚتحت تأحیط لطاض زازٖ تقس

اضظقی  ٚوالٔیقاٖ اؾت؛ ت ٝایٗ ٔقٙی و ٝزا٘فآٔٛظ تا پصیطفتٗ ؾثه ظ٘سٌی غطتیٕٔ ،ىٗ اؾت اضظـ-
ٞای ٔطتٛط ت ٝوكٛض ذٛز ضا ت ٝزؾت فطأٛقی ؾپطز ٚ ٜزض فُٕ ٔا٘ٙس غطتیٞا تا زیٍطاٖ ت ٝتقأُ تپطزاظز
 ٚظ٘سٌی وٙس  ٚؾرٗ تٍٛیسٔ .یعاٖ  48/8زضنس آ٘اٖ ،تقٟسات زیٙی  ٚؾٙتی تاالیی ضا ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜا٘س ٚ
 51/2زضنس اظ تقٟسات زیٙی  ٚؾٙتی پاییٙی تطذٛضزاض٘س و ٝایٗ ٔؿأِ ٝتیكتط ذٛز ضا زض تقس تقأّی ٘كاٖ
ٔیزٞس؛ زا٘فآٔٛظی و ٝت ٝحمٛق زیٍطاٖ احتطاْ ٕ٘یٌصاضز  ٚت ٝحمٛق افطاز تزاٚظ ٔی وٙس  ٚحتی ٘ؿثت
تٔ ٝؿائُ زیٙی  ٚقطفی تی تٛر ٝاؾت  ٚاضظقی لائُ ٘یؿت ،زض تقأُ تا زیٍطاٖ ،احتطاْ  ٚازب ضا ظیط پا
ٌصاقت ٚ ٝت ٝذٛز اراظٔ ٜی زٞس تٞ ٝط قىُ ؤ ٝیذٛاٞس تا زیٍطاٖ ضفتاض وٙسٕٞ .چٙیٗ زازٞ ٜای
ٌ٘ٛطایی ذا٘ٛاز ٜضا تا ٔیعاٖ  58/5زضنس ٘كاٖ ٔی زٞس .ذا٘ٛاز ٜزا٘ف آٔٛظاٖ تیكتط تحت تأحیط ظ٘سٌی
غطتی  ٚفط ًٙٞغطتی (ٔٛؾیمی ،واالٞا ،وتابٞا ٔ ٚ )... ٚس ضٚظ ٞؿتٙس .زازٜٞا زض ضٕٗ ٔؤیس ایٗ ٔغّة
ٞؿتٙس و ٝاظ ٔتغیطٞای ٔؿتمُ ،زٔ ٚتغیط ٔؿتمُ اضظـ ٔهطفی  ٚواٞف تقٟسات زیٙی ـ ؾٙتی تا تیكتطیٗ
ٔیعاٖ ٔیاٍ٘یٗ یقٙی ٔیعاٖ (ٔ ٚ )41/85( ٚ )43/53تغیط ٌ٘ٛطایی تا ٔیعاٖ ( )11/79تا وٕتطیٗ ٔیاٍ٘یٗ
ٔكاٞسٔ ٜیقٛز.
زض ٔیاٖ اتقاز ٔتغیط ٚاتؿت ٝآؾیةپصیطی اذاللی ،تقس والٔی تا ٔیاٍ٘یٗ  15/87تیكتطیٗ  ٚتقس تقأّی
تا ٔیاٍ٘یٗ  7/15وٕتطیٗ ٔیعاٖ ضا ت ٝذٛز اذتهال زاز ٜا٘س و٘ ٝكاٖ زٙٞس ٜایٗ ٔ ٟٓاؾت و ٝزا٘ف آٔٛظ
تٔ ٝقّٕاٖ  ٚزٚؾتاٖ ذٛز تی احتطأی وطز٘ ٚ ٜؿثت ت ٝآ٘اٖ پطذاقز ٛاؾت  ٚحتی زض تقضی ٔٛالـ زؾت
ت ٝفحاقی  ٚتٕؿرط ٔیظ٘س ٕٔ ٚىٗ اؾت ٌاٞی اٚلات ت ٝزضٌیطی فیعیىی  ٚذك٘ٛت ٘یع وكا٘س ٜقٛز.
ٕٞچٙیٗ ٔیاٍ٘یٗ تقس اضظقی ( ٚ )12/17تقس ضفتاضی (ٔ )9/62ی تاقس ؤ ٝؤیس ایٗ ٔغّة اؾت و ٝاضظـ-
ٞای اذاللی فطز ٕٞچ ٖٛنسالت ،زضؾتىاضی ،احتطاْ ت ٝلٛا٘یٗ ٔسضؾ ٝزض ؾغح پاییٙی اؾت و ٝزض ضفتاض
ت ٝقىُ اذتالَ زض ٘ؾٓ ٔسضؾ ،ٝایزاز ٔعاحٕت تطای ٔقّٕاٖ  ٚآؾیة ضؾا٘سٖ ت ٝأىا٘ات  ٚتزٟیعات
ٔسضؾ ٝتطٚظ ٔی وٙس٘ .تایذ تحمیك حاضط تا ٔغاِق ٝضتا٘ی  ٚقٟاتی (ٕٞ )1388ؿ ٛاؾت٘ .تیز ٝتحمیك آٟ٘ا
اظ ایٗ حىایت زاضز و ٝاضظـٞای اذاللی زض ٘عز رٛا٘اٖ اظ إٞیت چٙسا٘ی تطذٛضزاض ٘یؿتٙس  ٚاوخط
قاذمٞای اذاللی ٘ؾیط؛ نسالت ،زضؾتىاضی ،ا٘هاف  ...ٚاظ حس ٔتٛؾظ وٕتط اؾت.
زازٜٞا ٘كاٖ ٔیزٞس ؤ ٝیعاٖ آؾیةپصیطی اذاللی تا افعایف ؾغٛح تحهیّی افعایف یافت ٝاؾت ٚ
ضاتغ ٝؾٗ تا آؾیةٞا تأئیس ٔیقٛز تٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتٛٔ ٝاظات افعایف ؾٗ ،آؾیةٞا ٘یع زض ٕ٘ ٝ٘ٛتمٛیت
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ٔیقٛز .فال ٜٚتط ایٗ زضاتقاز ضفتاضٞای آؾیثی ،ایٗ آؾیةپصیطی زض تقس ضفتاضی تیكتط ذٛز ضا تٕ٘ ٝایف
ٌصاقت ٝاؾت و ٝتیاٍ٘ط ایٗ اؾت ٝ٘ ،تٟٙا تا افعایف ؾٗ  ٚؾغح تحهیّی زا٘فآٔٛظاٖ وٕتط ٕ٘یقٛز تّىٝ
تیكتط ٔ ٓٞیقٛز ،تٙاتطایٗ ٔیتٛاٖ ت ٝایٗ ٘تیز ٝاشفاٖ ٕ٘ٛز ؤ ٝساضؼ ٘تٛا٘ؿتٝا٘س واضوطز ارتٕافی وطزٖ
زا٘فآٔٛظاٖ  ٚپطٚضـ افتمازات  ٚاذاللیات ضا تمٛیت ٕ٘ایٙس.
یافتٞٝای پػٞٚف ،زض اضتثاط تا ٔتغیطٞای ٔٛضز ٔغاِق ٝزض ایٗ تحمیك تیاٍ٘ط ایٗ اؾت و ،ٝتا تٛر ٝتٝ
تحّیُٞای نٛضت ٌطفتٌٛ٘ ،ٝطایی تط آؾیةپصیطی اذاللی تأحیط زاضز  ٚؾغح ٔقٙیزاضی آٖ ()0.000
اؾت .یافتٞٝای ایٗ پػٞٚف تا ٔغاِق ٝشوایی  ٚاضا٘حی و ٝتط ضٚی ٕ٘ ٝ٘ٛای ٔقطف اظ زا٘فآٔٛظاٖ زذتط
زتیطؾتا٘ی قٟط تٟطاٖ نٛضت ٌطفتٕٞ ،ٝؿ ٛاؾت٘ .تایذ تحمیك آٟ٘ا ٘كاٖ ٔی زٞس و ٝزضنس تاالیی اظ
پاؾد ٌٛیاٖ اظ افطاز ٔٛافك پٛقیسٖ ِثاؼ ٞا ٔ ٚسٞای رسیس ،زاقتٗ حك ا٘تراب ِثاؼ ٔ ٚس تٛز ٜا٘س.

ٍ٘طـ ٔخثت ت ٝزاقتٗ ا٘ساْٞای ٔتٙاؾة اظ رّٕ ٝضفتاضٞای ذطز ٜفطٍٙٞی تٛز ٜاؾت و ٝزض ٔیاٖ پاؾد-
ٌٛیاٖ تیكتطیٗ ٔٛافمت  ٚوٕتطیٗ ٔراِفت ضا زاقت ٝاؾت .ایٍّٟٙاضت ٔقتمس اؾت ؤ ،ٝسض٘یعاؾی ٖٛتط
تغییط اضظـٞا تأحیط زاضز ،تط اؾاؼ ایٗ ٘ؾطیٞ ٝط چٙس و ٝفٙانط فطٍٙٞی اظ یه ٘ؿُ ت٘ ٝؿُ تقسی ٔٙتمُ
ٔیقٛز؛ أا اضظـٞای تٙیازیٗ ٔطزْ ٝ٘ ،تٟٙا ٔٙقىؽوٙٙس ٜآ٘چ ٝو ٝآٔٛذتٝا٘س اؾت؛ تّىٕٞ ٝچٙیٗ ٔٙقىؽ-
وٙٙس ٜتزاضب ٔؿتمیٓ آٟ٘ا ٘یع ٔیتاقس .زض ع٘ َٛیٓلطٖ ٌصقت ٝتٛؾق ٝالتهازی – ارتٕافی ،قطایظ ظ٘سٌی

ٔطزْ ضا ت ٝعٛض تٙیازیٗ  ٚتا ؾطفتی غیطلاتُ پیفتیٙی تغییط زاز ٜاؾت ،ضقس التهازی ،افعایف ؾغح
تحهیالت  ٚاعالفات ٔ ٚتٛٙؿ قسٖ تقأالت ا٘ؿا٘یٙٔ ،اتـ ارتٕافی ،قٙاذتی ٔ ٚازی ٔطزْ ضا افعایف
زاز ٚ ٜآٟ٘ا ضا ت ٝعٛض ٔازیٛٞ ،قی  ٚارتٕافی ٔؿتمُتط ٕ٘ٛز ٜاؾت .افعایف ؾغح أٙیت ٚرٛزی  ٚذٛز
ٔرتاضی ،تزاضب ظ٘سٌی ٔؿتمیٓ ٔطزْ ضا ت ٝعٛض تٙیازیٗ تغییط زاز ٜاؾت  ٚآٖ ٞا ضا ت ٝتأویس تط اٞسافی وٝ
لثالً زاضای اضرحیت پاییٗ تٛز ،ٜؾٛق زاز ٜاؾت .تأویسات فطٍٙٞی اظ ان َٛرٕقی ت ٝآظازی فطزی اظ
ٕٛٙٞایی ٌطٞٚی ت ٝتٛٙؿ ا٘ؿا٘ی  ٚاظ التساض زِٚتی ت ٝذٛزٔرتاضی فطزی تغییط یافت ٝو ٝایٗ أط ت٘ ٝكاٍ٘ا٘ی
ٔٙزط قس ٜو ٝاضظـٞای ذٛزاؽٟاضی ٘أیسٔ ٜیقٛز .افعایف اضظـ ٞای ذٛز ٔرتاضیٔ ،سض٘یعاؾی ٖٛضا تٝ
یه ض٘ٚس تٛؾق ٝا٘ؿا٘ی تغییط زاز ٜاؾت  ٚرأقٝای ضا ایزاز وطز ٜاؾت و ٝت ٝعٛض فعایٙسٜای فطز ٔحٛض
اؾت ،تطاؾاؼ ایٗ ٘ؾطی ٚ ٝیافتٞٝای تحمیك ت٘ ٝؾط ٔیضؾس و ٝتٛر ٝتٌٛ٘ ٝطایی زض زا٘فآٔٛظاٖ تافج

قس ٜاؾت آٟ٘ا ذٛزٔرتاض  ٚذٛزٔحٛض ق٘ٛس  ٚایٗ تط آؾیةپصیطی اذاللی آٟ٘ا احطٌصاض تٛز ٜاؾت ،ت-ٝ
عٛضی و ٝآٟ٘ا زؾت ت ٝتٕؿرط  ٚفحاقی ٔی ظ٘ٙسٕٞ .اٖ تقس والٔی آؾیةپصیطی اذاللی.
فطضیٔ ٝطتٛط ت ٝضاتغ ٝاضظـٞای ٔهطفی تا آؾیة پصیطی اذاللی ٘یع تأییس قس .یقٙی ٞطؾ ٝتقس
ٔهطفٌطایی و ٝقأُٔ :هطف ٕ٘ایكیٔ ،هطف ذٛزتحمك ،ؾثه ظ٘سٌی غطتی ٔیتاقس تط تٕاْ اتقاز
آؾیةپصیطی اذاللی (اضظقی ،ضفتاضی ،تقأّی  ٚوالٔی) تا ؾغح ٔقٙیزاضی ( )0.000ضاتغٔ ٝؿتمیٓ زاضز.

تطضؾی ضاتغٔ ٝؤِفٞ ٝای ارتٕافی -فطٍٙٞی ...ٚ
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یافتٞ ٝای پػٞٚف حاضط تا ٔغاِق ٝفٟیٕ ٝیاضی (ٓٞ )1391ؾٔ ٛیتاقس .زض پػٞٚف ذا٘ٓ یاضی ،تحّیُ ٞا
ٚرٛز ضاتغٔ ٝخثت ٔقٙازاض ٔیاٖ ٔتغیطٞای ٍ٘طـ ٞای ٔصٞثی ّٔ ٚیٌطایی ٔهطفی زا٘ف آٔٛظاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ
ٔتغیطٞای ّٔیٌطایی ٔهطفی زا٘ف آٔٛظاٖ ّٔ ٚیٌطایی ٔهطفی ٔقّٕاٖ ضا تأئیس ٕ٘ٛز ٜاؾت .تا تٛر ٝتٝ
٘ؾطی ٝزٚضویٓ ،قطایظ آ٘ٔٛیه (تی ٙٞزاضی) و ٝزض احط تغییط ٚتح َٛؾطیـ تٚ ٝرٛز ٔی آیس ،قطایغی اؾت
و ٝاذالق ارتٕافی زچاض حاِت اغتكاـ قس ٜتاقس  ٚاضظقٟای اذاللی تا قطایظ ٔازی رسیس ظ٘سٌی
ٔغاتمت ٘ساقت ٝتاقس  ٚضٚح رٕقی ٘تٛا٘س تٕایالت تكط ضا ٔٙؾٓ وٙس .زضچٙیٗ قطایغی افطاز زیٍط تطای
التساض اذاللی رأق ٝاحتطاْ لائُ ٘یؿتٙس  ٚتأحیط آٖ تط افضای رأق٘ ٝاچیع اؾت (ؾطادظاز ٚ ٜفیضی،
 .) 85 :1386چّثی ٔقتمس اؾت و ٝاضظـ ٞایی و ٝزض حٛظ ٜارتٕافی  ٚفطٍٙٞی رأق ٝلطاض زاض٘س ،تیكتط
پایساض ٔ ٚما ْٚزض ٔماتُ تغییطا٘س .زض ٔماتُ ،اضظـ ٞایی و ٝزض حٛظ ٜالتهازی  ٚؾیاؾی رأقٚ ٝرٛز
زاض٘س تیكتط ٔتغیطا٘س .حاَ ٘ٛرٛا٘ی و ٝزض ؾّٗ تٛلّقات رسیس  ٚحتی پطتٛلّقیٞاؾت  ٚت ٝز٘ثاَ ظضق ٚ
تطق ٞاؾتُٔ .سٌطا  ٚت ٝز٘ثاَ ؾّٙت قىٙی ٞاؾت ٛٙٞ ٚظ ت ٝحثات ٛٞیتی  ٚارتٕافی ٘طؾیس ٜاؾت زض
ٔقطو تغییط اضظقی  ٚحتی آؾیةپصیطی لطاض ٔیٌیطز٘ .تایذ تحمیك حاضط تساٖ ٔقٙاؾت وٞ ٝط چ ٝتٕایُ
تٔ ٝهطف تاألذم ٔهطف ٕ٘ایكی زض ا٘ؿاٖ افعایف ٔی یاتس ،ذٛزآضایی تیكتط ٔی قٛز  ٚتٛ٘ ٝفی أیاَ
ٔازی زض ا٘ؿاٖ تمٛیت ٔی قٛز  ٚتٕٞ ٝاٖ ٔیعاٖ ا٘ؿاٖ تیكتط زض ٔقطو آؾیةٞای اذاللی لطاض ٔیٌیطز.
فطضیٔ ٝطتٛط ت ٝتأحیط تٕایُ ت ٝزاقتٗ ٔمثِٛیت ارتٕافی تط آؾیةپصیطی اذاللی ٘یع تا تٛر ٝت ٝؾغح
ٔقٙیزاضی ( )0.000تط تٕاْ اتقاز آؾیةپصیطی تأحیطٌصاض اؾت .زض ؾٙیٗ ٘ٛرٛا٘یٛ٘ ،رٛا٘اٖ ت ٝضفالت ٚ
زٚؾتی تا ٕٞؿاالٖ ،رصب ٌطٞٚی  ٚپصیطـ زض رٕـ زٚؾتاٖ إٞیت ظیازی ٔی زٙٞس.
زض ایٗ ؾاَٞا زٚؾتیٞا اؾتحىاْ ٔییاتٙس .زض حمیمت فٛأُ ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی ظیازی اظ رّٕ،ٝ
ضفتاض ٌطٞٚی ،پصیطـ ارتٕافی٘ ،مفٞای ارتٕافی٘ ،ؾاْ لسضت  ٚؾاظٔاٖ ٔسضؾ ٝتأحیط فطاٚا٘ی تط أط
اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ تالی ٔیٌصاض٘س .اٌط زا٘ف آٔٛظ زض رٕـ ٕٞىالؾیٞایف فالس رایٍا ٜارتٕافی
ٔغّٛب ٙٔ ٚعِت ٔتٙاؾة تا آ٘چٌٕ ٝاٖ ٔیوٙس تاقس (یاضٔحٕسیاٖ ٕٞ ٚىاضاٖ ،)8 :1382 ،زض ظٔی ٝٙاذاللی
زچاض ٔكىُ ٔیقٛز .تط عثك پػٞٚف ِس ٕٞ ٚىاضا٘ف ( ،)1998پصیطـ ٕٞؿاالٖ ،زٚؾتیٞای زٚرا٘ثٚ ٝ
ٔكاضوت زض تیٗ تچٞ ٝای وٛزوؿتا٘ی ٔیتٛا٘س پیف تیٙی وٙٙسٞ ٜای لاتُ اعٕیٙا٘ی تطای ؾاظٌاضی آٟ٘ا زض
ؾاَ ٞای آیٙس ٜزض ٔسضؾ ٝتاقس .تا تٛر ٝت ٝیافتٞ ٝای پػٞٚف حاضط  ٚپػٞٚف ِس ٕٞ ٚىاضا٘ف ،ت٘ ٝؾط
ٔیضؾس فّت تیاذاللیٞا زض تیٗ زا٘فآٔٛظاٖ زض ٔسضؾ ٝفسْ پصیطـ آٟ٘ا زض ؾاَٞای اٚ َٚضٚزقاٖ تٝ
ٔسضؾ ٝتاقس .زض حمیمت ٞطچ ٝفطز ٘ؿثت ت ٝذٛز  ٚتٛا٘ایی ٞایف ٍ٘طـ ٔخثتی زاقت ٝتاقس  ٚایٗ تٛؾظ
زیٍطاٖ ت ٝذهٛل ٕٞؿاال٘ف تمٛیت قٛز ؾاظٌاضی ارتٕافی تیكتطی ذٛاٞس زاقت  ٚتطفىؽ اٌط وٝ
ٍ٘طـ ٔخثتی ٘ؿثت ت ٝذٛز  ٚتٛا٘ایی ٞایف ٘ساقت ٝتاقس ٛٔ ٚضز پصیطـ ٕٞؿاالٖ  ٚزیٍط افضای رأقٝ
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لطاض ٍ٘یطز زض ٔقطو آؾیة ٞای اذاللی لطاض ٔی ٌیطز  ٚاظ عطیك فحاقیٔ ،ؿرط ٜوطزٖ زیٍطاٖ ،آؾیة
ضؾا٘سٖ ت ٝزیٍطاٖ ٔ ٚحیظ ٔسضؾٔ ...ٚ ٝی ذٛاٞس تطای ذٛز ٔمثِٛیت ایزاز ٕ٘ایس .یا تٛر ٝت ٝزازٜٞای
تحمیك ٘ٛرٛا٘ا٘ی و ٝضفتاضٞایی ا٘زاْ ٔی زٙٞس تا اظ ؾٛی اعطافیاٖ ٔٛضز پصیطـ لطاض ٌیط٘س ،تٕٞ ٝاٖ
ٔیعاٖ ٙٞزاضٞا ضا ٘یع تیكتط ٘مم ٔیوٙٙس .یافتٞٝای ٔغاِق ٝحاضط تا ٔغاِق ٝآلایاٖ ٔحٕسنازق ٟٔسٚی ٚ
أیٗ ظاضفی( ٚ )1384تط٘ت  ٚویف(ٕٞ )1995ؿٔ ٛیتاقس.
ٕٞچٙیٗ فطضیٔ ٝطتٛط ت ٝضاتغ ٝتیٗ واٞف تقٟسات زیٙی  ٚؾٙتی تا آؾیةپصیطی اذاللی ٘یع تا تٛرٝ
ت ٝؾغح ٔقٙی زاضی ( )0.000تأییس قس.
یافتٞٝای ٔغاِق ٝحاضط تا ٔغاِق ٝآلای ٔزیس ّٔىیتثاض  ٚفّی الضیزا٘ی ( ٚ )1386آلایاٖ ٔحٕسنازق
ٟٔسٚی  ٚأیٗ ظاضفی (ٕٞ )1384ؿٔ ٛیتاقس .اظ عطفی ایٍّٟٙاضت زض ٘ؾطی ٝذٛز ت ٝتطضؾی ٘فف
ٔسض٘یعاؾی ٖٛزض ایزاز تغییط اظ اضظـٞای تما ت ٝاضظـٞای ذٛز اؽٟاضی  ٚاضظـٞای ؾٙتی ت ٝاضظـ ٞای
ؾىٛالض ـ فمال٘ی اقاضٔ ٜیوٙس .زیٗ ؾ ًٙتٙای ؾأاٖ ارتٕافی اؾت ٙٔ ٚثقی تطای اضظقٟای ارتٕافی
اؾت  ٚتط ٌعیٙفٞای فطزی  ٚتؿیاضی اظ ظٔیٞٝٙای ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜتأحیط ٔی ٌصاضز ٕٞ ٚچٙیٗ ت ٝفٛٙاٖ
تزّّی ضٚح رٕقی  ٚفأُ ٕٞثؿتٍی  ٚیىپاضچٍی رأقٔ ٝحؿٛب ٔیقٛز (ایٍّٟٙاضت ِٚ ٚعَ
.)24:2007
أطٚظ ٜپسیسٞ ٜایی ٕٞچٟٔ ٖٛارطت ضٚؾتاییٚ ،ضٚز اتعاض ٚ ٚؾایُ اضتثاط رٕقی ،آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ ٌؿتطز ٚ ٜغیط ٜاضظـٞا  ٚضٚاتظ ؾٙتی ضا ٔٛضز پطؾف لطاض زاز ٚ ٜتغییطاتی ضا زض زیٙساضی ٘ؿُ
رسیس تٚ ٝرٛز آٚضزٞا٘س .تحّیُٞای ٘ؾطی تیاٍ٘ط آٖ اؾت و ٝزض رٛأـ زض حاَ ٌصاض زیٙساضی یىی اظ
ٔتغیطٞای ارتٕافی اؾت و ٝزؾترٛـ تحٛالت ٌؿتطزٜای ٔیقٛز .زا٘فآٔٛظاٖ اظ ٘ؾط شٙٞی ،حساوخط
واضایی ٛٞقی ضا زاض٘س؛ تٙاتطایٗ ٌطایف ت ٝفّؿف ٝظ٘سٌی ،آ٘اٖ ضا ت ٝؾٛی ٔؿائُ اذاللی ٔ ٚصٞثی ؾٛق
ٔیزٞس  ٚؾقی ٔیوٙٙس زض ایٗ زٚضٛٞ ،ٜیت زیٙی ّٔ ٚی ذٛز ضا قىُ زٙٞس؛ أا اٌط ؾغح ضقس قٙاذتی

آ٘اٖ تا ؾغح ٔقاضفی و ٝاضائٔ ٝی قٛزٕٞ ،رٛا٘ی ٘ساقت ٝتاقس ،زچاض ٘ٛفی ؾطزضٌٕی  ٚزض ٟ٘ایت ،تی-
ضغتثی ٘ؿثت ت ٝزیٗ ٛٞٚیت ّٔی ٔیق٘ٛس.
یافتٞ ٝای پػٞٚف زض اضتثاط تا ٔتغیطٞای ٔٛضز ٔغاِق ٝزض ایٗ تحمیك تیاٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝضؾا٘ٞٝای

ٔٛضز ٘ؾط و ٝقأُ ضؾا٘ٞٝای زاذّی  ٚذاضری ٔیتاقٙس تط آؾیةپصیطی زا٘فآٔٛظاٖ تأحیط ٘ساض٘س ٚ

فطضی ٝتحمیك ٔثٙی تط ایٙى ٝتیٗ ضؾا٘ٞٝا  ٚآؾیةپصیطی اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز ،تأئیس ٕ٘ی-
قٛز.
زض تحّیُ ضٌطؾی٘ ٖٛیع ٔكرم قس و ٝؾٔ ٝتغیط تأحیطٌصاض زض ٔقازِ ٝضٌطؾی ٖٛتالی ٔا٘سٜا٘س ،تٝ
عٛضی و ٝضطیة تقسیُ قس ٜآٖ ،تطاتط ٔ 0/631یتاقس .زض ٔزٕٛؿ تطاؾاؼ تحّیُٞای نٛضت ٌطفتٚ ٝ

تطضؾی ضاتغٔ ٝؤِفٞ ٝای ارتٕافی -فطٍٙٞی ...ٚ
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تا تٛر ٝت ٝتتای اؾتا٘ساضزقسٜ؛ احط ٔمثِٛیت ارتٕافی  58/4زضنس ،ؾثه ظ٘سٌی غطتی  25/7زضنس ،واٞف
تقٟسات ؾٙتی ـ زیٙی  20/8زضنس ٔیتاقس.
زض ٟ٘ایت ایٗ پیكٟٙازات تطای پیكٍیطی اظ آؾیةٞای اذاللی زا٘فآٔٛظاٖ پیكٟٙاز ٔیقٛز:
٘ؾاْ تقّیٓ  ٚتطتیت وكٛض ٚؽایف ٌؿتطز ٜزض ظٔی ٝٙتطتیت فطظ٘ساٖ ایٗ ؾطظٔیٗ تطفٟس ٜزاضز .تطای
یه تطتیت نحیح حتی اٌط تطذی آٔٛظـٞا حصف قٛزِ ،غٕ ٝظیازی ت ٝآٖ ٘رٛاٞس ذٛضز؛ ظیطا زض یه
تطتیت نحیح ،ایزاز ظٔی ٝٙتطای ضقس  ٚقىٛفایی اتقاز ٔرتّف قرهیت ٔس ٘ؾط اؾت و ٝزض ٟ٘ایت،
قىٛفایی لّثی  ٚتزّی ایٕاٖ ،یىی اظ ٔحهٛالت آٖ ذٛاٞس تٛز؛ زض حاِی و ٝیىی اظ ٔقایة ٔقّٕاٖ ایٗ
اؾت ؤ ٝیاٖ حؽ اذاللی  ٚزا٘ف اذاللی ٔالظٔٝای لایُ ٔی ق٘ٛس؛  ٚچٙیٗ ٔی پٙساض٘س و ٝقطط لغقی
اذاللیقسٖ  ٚاذاللیتٛزٖ ،تطاوٓ اعالفات  ٚا٘سٚذتٞٝای حفؾی  ٚنٛضی اؾت؛ زض نٛضتی و ٝاٌط
آٔٛظـ اذالق تٕٞ ٝطا ٜپطٚضـ حؽ اذالق ٘ثاقس ٝ٘ ،تٟٙا ت ٝتمٛیت تٕایالت فغطی وٕه ٕ٘ی وٙس،
تّى ٝذٛزٔ ،ی تٛا٘س ٔا٘ـ  ٚحزاب تعضٌی زض تطاتط ایٗ تٕایالت ذٛزاٍ٘یرت ٝقٛز.
تٙاتطایٗ زض تطتیت زا٘ف آٔٛظاٖ تایس اظ ٞطٌ ٝ٘ٛافطاط  ٚتفطیظ ذٛززاضی قٛز  ٚانُ تقازَ  ٚافتساَ
ٕٛٞاضٔ ٜس ٘ؾط تاقس .زض وُ ٘تایذ حانُ اظ ایٗ پػٞٚف ٔیتٛا٘س ت ٝتط٘أٝضیعاٖ فطنٞٝای فطٍٙٞی ٚ
آٔٛظقی ـ تطتیتی وكٛض وٕه قایا٘ی وٙس  ٚقٙاذتی رأـ ٘ؿثت تٚ ٝضـ ٔٛرٛز ؾالیك ٘ٛرٛا٘اٖ ٚ
رٛا٘اٖ و ٝآیٙسٜؾاظاٖ ایٗ وكٛض ٞؿتٙس اضائ ٝزٞسٕٞ .چٙیٗ ؾاظٔاٖ نسا  ٚؾیٕا تطای ؾاذت تط٘أٞ ٝای
ٔتٛٙؿ  ٚرّة تٛر ٝزا٘فآٔٛظاٖ ت ٝاضظـ ٞای اذاللی ٔیتٛا٘س اظ آٖ تٟطٜٙٔس قٛز.
فْزست هٌاتع
 .1افكا٘ی ،ؾیس فّیطضا  ٚاحٕسی ،انغطٔ ،)1388( ،یعاٖ ٌ٘ٛطایی ٌ ٚطایف ت ٝذطافات زض قٟط یعز،
پػٞٚف٘أ ٝفّ ْٛارتٕافی ،قٕاض،41 ٜنم .100-59
 .2ا٘هاضى لٕی٘ ،انطاِسیٗ ،)1389( ،تطرٕٔ ٝمسٔ ٝغطضاِحىٓ ،ا٘تكاضات زفتط تثّیغات اؾالٔی.
 .3ایٍّٟٙاضت  ٚآتطأؿ ،)1378( ،ٖٛأٙیت التهازی  ٚزٌطٌ٘ٛی اضظقی ،تطرٕ ٝقٟٙاظ قفیـ ذا٘ی٘ ،أٝ
پػٞٚف  ،قٕاض14 ٜ
 .4ایٍّٟٙاضت ،ض٘ٚاِس ،)1373( ،تح َٛفطٍٙٞی زض رأق ٝپیكطفت ٝنٙقتیٔ ،طیٓ ٚتط :ا٘تكاضات وٛیط،
تٟطاٖ.
 .5تیات ،فطیثطظ ،)1372( ،ضاتغ ٝفاْ ٌطایی تا اذالق ،پایاٖ ٘أ ٝواضقٙاؾی اضقس ،زا٘كٍا ٜقٟیس تٟكتی.
 .6تیط ،ٚآِٗ ،)1366 ( ،فط ًٙٞفّ ْٛارتٕافی ،تطرٕ ٝتالطؾاضٚذا٘ی :ا٘تكاضات ویٟاٖ ،تٟطاٖ ،چاج ا.َٚ
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فهّٙأٔ ٝغاِقات رأقٝقٙاذتی رٛا٘اٖ/ؾاَ قكٓ /قٕاضٞ ٜزسٓٞ

 .7پاپىیٗٙٞ ،طی ،ضیچاضز  ٚاؾتط ،َٚآٚض ،)1360( ،ْٚوّیات فّؿف ،ٝتطرٕ ٝؾیسرالَ اِسیٗ ٔزتثٛی٘ ،كط
حىٕت.
 .8رٟا٘ثٍّ ،ٛضأیٗ ،)1380( ،تفاٚت  ٚتؿا٘ :ُٞكط ٔطوع ،تٟطاٖ.
 .9حؿیٙیٔ ،ػٌاٖ ،)1382( ،تطضؾی فٛأُ ٔؤحط تط تمّة زا٘فآٔٛظاٖ قٟط تٟطاٖ ،پایاٖ٘أ ٝواضقٙاؾی
اضقس ،زا٘كٍا ٜقٟیس تٟكتی.
 .10چّثیٔ ،ؿقٛز ،)1375( ،رأقٝقٙاؾی ٘ؾٓ :تكطیح  ٚتحّیُ ٘ؾطی ٘ؾٓ ارتٕافی٘ :كط ٘ی ،تٟطاٖ.
 .11چّثیٔ ،ؿقٛز ،)1377( ،رأقٝقٙاؼ ٘ؾٓ٘ :كط ٘ی ،تٟطاٖ.
 .12زازٌطاٖ ،ؾیس ٔحٕسٔ ،)1384( ،ثا٘ی اضتثاط رٕقی٘ ،كط ٔطٚاضیس  ٚفیطٚظ ،ٜتٟطاٖ  ،چاج ٞكتٓ.
 .13زیّٕی ،احٕس ،)1379( ،اذالق اؾالٔی٘ ،كط ٔقاضف.
 .14شواییٔ ،حٕس ؾقیس  ٚظٞطا پٛض غالْ اضا٘حی ،)1384( ،ذطز ٜفط ًٙٞیا ٔهطف فطٍٙٞی :پػٞٚكی زض
تیٗ زذتطاٖ زا٘ف آٔٛظ قٟط تٟطأٖ ،غاِقات فطٍٙٞی  ٚاضتثاعات ،ؾاَ  ،1ـ .4
 .15ضفیـپٛض ،فطأطظٚ ،)1375( ،ؾایُ اضتثاط رٕقی  ٚتغییط اضظـ ٞای ارتٕافی :پػٞٚكی زض ٔٛضز چٙس
فیّٓ ؾیٕٙایی  ٚتّٛیعی٘ٛیٚ ،یسئ ،ٛضٚظ٘أ ٚ ٝتثّیغاتٔ :قا٘ٚت پػٞٚكی ٚظاضت فط ٚ ًٙٞاضقاز
اؾالٔی ،تٟطاٖ.
 .16ضٚقٌ ،ٝی،)1366( ،تغییطات ارتٕافی ،تطرٕٙٔ ٝهٛض ٚحٛلی٘ :كط ٘ی ،تٟطاٖ.
 .17ؾازاتٔ ،حّٕس فّی ،)1368( ،اذالق اؾالٔی :ا٘تكاضات ؾٕت ،تٟطاٖ.
 .18ؾطادظاز ،ٜحؿیٗ  ٚفیضی ،ایطد ،)1386( ،تطضؾی ٚضقیت ٔهطف ٔٛاز ٔرسضٔ ٚكطٚتات اِىّی زض
تیٗ زا٘كزٛیاٖ ،پػٞٚكی پیٕایكی اظ زا٘كٍاٞ ٜای زِٚتی تحت پٛقف ٚظاضت فّ ْٛزض ؾاَ تحهیّی
،1381-82ضفا ٜارتٕافی.7نم .85 -110
 .19ؾپٟطذٛیٔ ،یٙا ،)1381( ،تطضؾی فٛأُ ٔؤحط تط زضٚغٍٛیی تا تاویس تط اتقاز رأق ٝقٙاذتی ،پایاٖ ٘أٝ
واضقٙاؾی اضقس پػٞٚكٍطی فّ ْٛارتٕافی ،زا٘كٍا ٜقٟیس تٟكتی.
 .20فطلا٘یٔ ،حٕس ٟٔسی،)1380( ،اضتثاعات  ٚتٛؾق ،ٝچٟاضز٘ ٝٞؾطی ٝپطزاظی  ٚ...أطٚظ ،ؾاَ زٚاظز،ٓٞ
قٕاض ٜز٘ .ْٚكط ٔطوط ٔغاِقات  ٚتٛؾق ٝضؾاٖ ٞا ٚظاضت فط ٚ ًٙٞاضقاز اؾالٔی.
 .21واؾتّعٔ ،ا٘ٛئُ .)1380( ،فهط اعالفات :التهاز رأق ٚ ٝفط،ًٙٞرّس ا( َٚؽٟٛض رأق ٝقثىٝای)،
تطرٕ ٝفّی پایا،احس فّیمیاٖ  ٚافكیٗ ذاوثاظ :عطح ٘ ،ٛتٟطاٖ.
 .22وا٘ت ،ایٕا٘ٛئُ ،)1387( ،زضؼٞای فّؿف ٝاذالق ،تطرٕٛٙٔ ٝچٟط نا٘قی٘ :مف ٍ٘ ٚاض ،تٟطاٖ.
ٌٙ .23زیٕٞ ،ع ،)1384( ،ٜپطؾكٙأٞٝای اضظقیاتی قرهیت :ا٘تكاضات ؾاٚاالٖ ،تٟطاٖ.
ٌٛ.24ضٚیچ ،غضغ ،)1358( ،رثطٞای ارتٕافی  ٚاذتیاض  ٚآظازی ا٘ؿاٖ ،تطرٕ ٝحؿٗ حثیثی،چاج ز.ْٚ
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...ٚ ٍیٙٞ فط-ای ارتٕافیٞ ٝ ٔؤِفٝتطضؾی ضاتغ

 ؾاظٔاٖ ا٘تكاضات:ٖفمیاٛٔ  ٘انطٕٝ تطر،أـ تكطیٛ ؾیط ر،)1369( ،ٗ ری،ؿىیِٙ ٚ اضزٞ ٌط،ؿىیِٙ .25
.ٖطاٟ ت،ظـ ا٘مالب اؾالٔیٛٔ آٚ
ای اذاللیٞ اضظـٝا٘اٖ تٛرٛ٘ أُ ٔؤحط زض ٌطایفٛ ف،)1384( ،ٗ أی، ظاضفیٚ  ٔحٕس نازق،یٚسٟٔ .26
.1-21 نم،ْٛ ؾٜ قٕاض،َٚ ؾاَ ا،ٖاذتی ایطاٙقٝ ٔغاِقات رأق،ٖٕساٞ ٖاؾتا
ایٞضٚ تط تاٜاضٛٞیتی تأحیطات ٔاٙٔ ا-ثطزیٞ تطضؾی ضا،)1386( ، فّی، الضیزا٘یٚ  ٔزیس، ّٔىیتثاض.27
.29 ٜقٕاض.86 اضٟ ت، ٔغاِقات زفافی اؾتطاتػیهٝٔاّٙ فه،ٖا٘اٛر
 ٘كط ٔطوع،یع ارالِیٚی پطٕٝ تطر،ای اضتثاعات رٕقیٞٝ زضآٔسی تط ٘ؾطی،)1382(، ز٘یؽ،ُئیٛ ٔهو.28
.َٚ چاج ا،ٖطاٟ ت،اٞٝ٘ تحمیمات ضؾاٚ ٔغاِقات
ایٞ ؾتیٚ تیٗ زٝ تطضؾی ضاتغ،)1382( ، اذتط،ضٛ ایطا٘پ،ٗ حؿی،یِٛٛٔ ،ٗ ٔحٕس حؿی،ٖ یاضٔحٕسیا.29
ظاٖ زذتطٛٔ ؾاظٌاضی ارتٕافی تا پیكطفت تحهیّی زا٘ف آٚ ٜساضٙزپٛ ذ،ٖٕؿاالٞ  پصیطـ،ٝرا٘ثٚز
.5-20 نم،2 ٜ قٕاض،اؾیٙاٖ قٚ ضٚ  ٔغاِقات تطتیتیٝ ٘كطی،ٖاٟط انفٟٕایی قْٙٞ ضاٛؾ
ٚ ٕاییٙٞظاٖ زذتط ٔماعـ ضاٛٔ تطضؾی اضتثاط ّٔیٌطایی ٔهطفی زا٘فآِٝ ٔما،)1391( ،ٕٝیٟ ف، یاضی.30
ٕایفٞ،ٖ ّٔی ٌطایی ٔهطفی ٔقّٕاٖ ایكاٚ ٖظاٛٔثی زا٘ف آٞای ٔصٞن تا ٍ٘طـٟٛط زیٟ قٝؾغٛٔت
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