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 :چىیسُ 

یىی اظ هْوتطیي اّساف زض ّط ؾبظهبى اضتمبء ؾُح ثْطُ ٍضی آى اؾت ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ اًؿبى زض ایدبز ثْطُ 

ٍخَز ؾبذتبض ؾبظهبًی هٌبؾت،  . ٍضی ًمكی هحَضی زاضز زضذَاؾتْبی اٍ زض ؾبظهبى اثطی ولیسی ثدب هی گصاضز

ػبزل ٍ اظ ّوِ هْوتط ًیطٍی اًؿبًی ٍاخس ضٍقْبی اخطائی وبضآهس، تدْیعات ٍ اثعاض وبض ؾبلن، فًبی وبض هت

. نالحیت ٍ قبیؿتِ اظ يطٍضیبتی هی ثبقٌس وِ ثطای ًیل ثِ ثْطُ ٍضی هُلَة ثبیس هَضز تَخِ هسیطاى لطاض گیطز

هكبضوت وبضوٌبى زض اهَض ٍ تالقْبی َّقیبضاًِ ٍ آگبّبًِ آًبى ّوطاُ ثب اًًجبٌ وبضی هی تَاًس ثط هیعاى ثْطُ 

ضٍح فطٌّگ ثْجَز . ثْجَز ثْطُ ٍضی ثَیػُ زض یه هحیٍ هتالَن ٍ تَأم ثب ًباهٌی تأثیط گصاضز ٍضی ٍ تؼویط ثطای

زض .ثْطُ ٍضی ثبیس زض وبلجس ؾبظهبى زهیسُ قَز وِ زض آى هیبى ًیطٍی اًؿبًی ّؿتِ هطوعی ضا تكىیل هی زّس

ًؿبًی زض ویفیت ثركی ًمف  وبضایی ،اثطثركی ٍ ثْطُ ٍضی  ًیطٍی ا، ثِ ثطضؾی ًمف ایي همبلِ ثِ نَضت 

 .هی پطزاظینفؼبلیتْبی ؾبظهبى 
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 :همسهِ 

 :وبضائیهفَْم 

زض ایي تؼطیف، وبضایی یه قبذم زض هَضز «.هیعاى ؾتبزُ وبضوٌبى زض یه ظهبى هكرم ضا وبضائی گَیٌس»

ثِ قطٌ ایٌىِ هٌبثغ .)ؾتبزُ ثیكتط ًكبى زٌّسُ وبضایی ثیكتط اؾت. ؾبظهبى اؾتچگًَگی اؾتفبزُ اظ هٌبثغ 

ًَیؿی وِ زض ظهبًی هكرم تؼساز نفحبت هُبثك ثب اؾتبًساضز تؼییي قسُ ٍ یب  هبقیي( افعایف ًیبفتِ ثبقٌس

تؼییي قسُ  ًوبیس، وبضهٌسی وِ زض ظهبًی هكرم تؼسازی اضثبة ضخَع هُبثك ثب اؾتبًساضز ًعزیه آى ضا تبیپ هی

وٌس، هؼلوی وِ  ًوبیس، وبضگطی وِ ثب يبیؼبت ووی وبال تَلیس هی ٍ یب ًعزیه ثِ آى ضا پبؾرگَیی ٍ اضائِ ذسهت هی

ّب  ّوِ ایي هثبل... زّس ٍ  آهَظاى ذَز یبز هی زض ؾبػبت هكرم تسضیؽ ذَز هُبلت هتٌَع ٍ ثیكتطی ضا ثِ زاًف

یؼٌی اظ هٌبثؼی وِ زض اذتیبض آًْب اؾت ثِ ثْتطیي . ثیكتط اؾت ًكبى زٌّسُ حطوت افطاز هصوَض زض خْت وبضایی

حطوت ثِ ؾَی وبضایی ... اؾتفبزُ هٌبؾت اظ هَاز، ؾطهبیِ، ًیطٍی اًؿبًی، ظهبى ٍ. ًوبیٌس قىل هوىي اؾتفبزُ هی

  (.1377ضاثیٌع، ) .ّب ٍ یب اؾتبًساضزّبی ووی ٍ لبثل لوؽ تؼییي ًوَز ثطای ؾٌدف وبضایی ثبیس قبذم.اؾت

: قَز ثب ضػبیت هَاضز ظیط حبنل هی( وبضایی)اؾتفبزُ نحیح ٍ هٌبؾت اظ هٌبثغ

ّب ٍ اثعاضّبی هٌبؾت  اًدبم وبضّب ثب حسالل هٌبثغ ٍ ثىبضگیطی ضٍـ -1

. اظ هٌبثغ ثىبضگطفتِ، حساوثط ًتیدِ یب ؾتبزُ حبنل قَز -2

اثطثركی 

اثطثركی هیعاى »:اًس ػجبضتؿت اثطثركی اًدبم زازُتؼطیف هتساٍلی وِ ثؿیبضی اظ اًسیكوٌساى هسیطیت زض هَضز 

: تَاًس اّساف هتؼسزی ضا فطاؾَی ذَز لطاض زّس، اّسافی هبًٌس ؾبظهبى هی. «ضؾیسى ثِ اّساف ؾبظهبًی ضا گَیٌس

اثطثركی ذَز ضا ثب هیعاى تحمك ... ، ویفیت تَلیسات ٍ ذسهبت ٍ (اضثبة ضخَع)ضيبیت وبضوٌبى، ضيبیت هكتطیبى

اثطثركی هؼٌبی ویفیت ضا زض . اثطثركی تَخِ ثِ ثبظزُ یب ؾتبزُ نحیح ٍ هٌبؾت اؾت.ى قسُ، ثؿٌدساّساف تؼیی

ای  ؾبظهبى ثِ ًحَی هُلَة ٍ قبیؿتِ زض ظهبًی ون ٍ ثب ّعیٌِ( هٌبثغ)ّبی وبضایی یؼٌی اظ زازُ. ذَز ًْفتِ زاضز

تَاًس ثب اخطای هَاضز ظیط تحمك  یاثطثركی م.پبئیي ٍ ثِ ػجبضت زیگط ثب ضیرت ٍ پبـ ووتط اؾتفبزُ ًوبئین

 (1396ّبقوی،)یبثس هی

. وؽ ًجبیس اًدبم زّس حصف وبضّبیی وِ ّیچ -1

. تفَیى هٌبؾت اذتیبض ثِ وبضوٌبى خْت اًدبم اهَض ؾبظهبى -2

. اًدبم قَز( هسیط)هبًس ثبیس تَؾٍ قوب وبضّبیی وِ ثبلی هی -3

ؾَالی زض . ًگبضین ٍتبّی ثِ هسز اثطثركی، ثط وبضایی هیحبل وِ ثب تؼطیف اثطثركی ٍ وبضایی آقٌب قسین ًمس ن

تَاًین وبضائی ضا زًجبل ًوبئین؟ آیب وبضهٌسی وِ تؼساز اضثبة ضخَع ثیكتطی ضا  ایٌدب هُطح اؾت، تب چِ هیعاى هی

اهب اگط اّساف ؾبظهبى زاقتي . زّس ّویكِ ذَة اؾت؟ اظ ًظط تؼطیف وبضایی پبؾد هثجت اؾت ذسهت هی

ّبی قغلی ثط  ضٍحیِ ؾبلن ٍ قبزاة، ویفیت ذسهت ثِ اضثبة ضخَع، وبّف فكبضّبی ضٍاًی ٍ تٌف وبضوٌبًی ثب

وبضوٌبى ثبقس ٍ ذسهت وبضهٌس ثِ تؼساز اضثبة ضخَع ثیكتط اظ یه حس هَخت هرسٍـ قسى اّساف هصوَض قَز، 
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ثٌبثطایي ًَاض . ُ زّینآًَلت پبؾد چیؿت؟ ثبیس ثِ هیعاًی وِ ثِ ایي اّساف آؾیجی ٍاضز ًكَز وبضایی ضا ازام

 (.1375ّطؾی ٍ ثالًچبضز، ) .ای ٍاضز ًىٌس وبضایی تب خبیی ثبیس وكیسُ قَز وِ ثِ اثطثركی ؾبظهبى لُوِ

ٍضی  ثْطُ

: قَز ٍضی تؼبضیف هتؼسزی اظ آى اضائِ هی ثطای قٌبذت ثْتط ٍ خبهغ هفَْم ثْطُ

. ًوبیس ثغ ههطف قسُ، تؼطیف هیٍضی ضا ًؿجت وبالّبی تَلیس قسُ ثِ هٌب فطٌّگ آوؿفَضز ثْطُ -1

ّب تؼطیف  ّب ثِ زازُ ًؿجت ؾتبزُ»ٍضی ضا ثِ نَضت ّبی ترههی ؾبظهبى ٍ هسیطیت ثْطُ ثؿیبضی اظ فطٌّگ -2

« .اًس ًوَزُ

ٍضی  ثٌبثطایي ثطای ضؾیسى ثِ ثْطُ. زاًس ای اظ وبضایی ٍ اثطثركی هی ٍضی ضا هدوَػِ ثْطُ  ضاثیٌع. اؾتیفي پی -3

اگط ؾبظهبى ثتَاًس ثِ اّسافی وِ زض هَضز هیعاى زؾتیبثی ثِ ضيبیت اضثبة . ثبیس ثَُض وبضا ٍ هَثط ػول وطز

وٌبى ذَز ثِ ّویي اهب اگط ؾبظهبى ثب وبّف تؼساز وبض. ضخَػبى اؾت زؾت یبثس، ؾبظهبًی اثطثرف اؾت

ّوبى ََض وِ زض هثبل ثبال قبّس . زؾت یبثس، وبضایی ثبالتطی اظ لجل ذَاّس زاقت( ضيبیت اضثبة ضخَػبى)ّسف

. ٍضی تلفیمی اظ اثطثرف ٍ وبضاثَزى اؾت ّؿتین ثْطُ

یىِ التهبز اؾتفبزُ هَثط ٍ وبضاتط اظ هٌبثغ التهبزی زض فطایٌس تَلیس ثَُض: ٍضی زض التهبز ػجبضت اؾت ثْطُ» -4

. «یه خبهؼِ ثِ حساوثط ثبلمَُ لبثلیتْبی ذَز زؾت یبثس، گَیٌس

ٍضی، یه ثیٌف فىطی اؾت وِ ؾؼی زاضز ثَُض پیَؾتِ آًچِ ضا وِ ثَزُ ٍ آًچِ ضا وِ ّؿت ثْجَز  ثْطُ» -5

. «زّس ثركس ٍ ثب ایي ثیٌف ٍ شٌّیت وبضّبی اهطٍظ ضا ثْتط اظ زیطٍظ ٍ وبضّبی فطزا ضا ثْتط اظ اهطٍظ اًدبم

ٍضی ػجبضت اؾت اظ ثِ حساوثط ضؾبًسى اؾتفبزُ اظ هٌبثغ، ًیطٍی اًؿبًی،  ثْطُ» ٍضی غاپي تؼطیف هطوع ثْطُ -6

، گؿتطـ ثبظاضّب، افعایف (ّبی اضائِ ذسهبت ّعیٌِ)ّبی تَلیس تؿْیالت ٍ غیط ٍ ثِ َطیمِ ػلوی ٍ وبّف ّعیٌِ

ػیبضّبی ظًسگی، آًگًَِ وِ ثِ ؾَز وبضگط، هسیطیت ٍ اقتغبل، وَقف ثطای افعایف زؾتوعزّبی ٍالؼی ٍ ثْجَز م

« ثبقس( اضثبة ضخَػبى ؾبظهبًْبی ازاضی)ػوَم ههطف وٌٌسگبى

« اؾتفبزُ هَثط اظ ّطیه اظ ػَاهل تَلیس اؾت( هیعاى)ٍضی زضخِ ثْطُ»ٍضی اضٍپب تؼطیف آغاًؽ ثْطُ -7

ـ ػمالئی ثِ وبض ٍ ظًسگی اؾت وِ ٍضی، یه فطٌّگ، یه ًگط ثْطُ» ٍضی هلی ایطاى تؼطیف ؾبظهبى ثْطُ -8

. «تط اؾت ّب ثطای زؾتیبثی ثِ ظًسگی ثْتط ٍ هتؼبلی تطوطزى فؼبلیت ّسف آى َّقوٌساًِ

( ٍضٍزی)، ثِ یه یب چٌس زازُ(ذطٍخی)ای اظ وبالّب ٍ ذسهبت ٍضی، ًؿجت تَلیس وبال ٍ ذسهبت یب هدوَػِ ثْطُ» -9

گط زض هرطج وؿط فمٍ یه زازُ هثالً ًیطٍی اًؿبًی لطاض گیطز، ثِ ا. «هَثط زض تَلیس آى وبالّب ٍ ذسهبت ضا گَیٌس

ّبیی وِ زض تَلیس وبالّب ٍ یب اضائِ ذسهبت  ای اظ زازُ اهب اگط زض هرطج وؿط هدوَػِ. گَیٌس« ٍضی خعئی ثْطُ»آى

. گَیٌس« ٍضی ول ثْطُ»اًس، لطاض گیطًس ثِ آى ثىبض گطفتِ قسُ

                                                 
1
 Stefan P. Robbins 
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ٍضی چیعی غیط  ثْطُ. «ت، ثبیس ثِ قیَُ نحیح زض ّوِ اٍلبت اًدبم قَزوبض زضؼ: ٍضی ػجبضت اؾت اظ ثْطُ» -10

تَاى ثِ  ٍضی ضا هی ثِ ػجبضت زیگط ثْطُ. ثبقس اظ اًدبم وبضّبی زضؾت ٍ زضؾت اًدبم زازى وبضّب ثَُض زائن ًوی

 (.1377ضاثیٌع، )ٍضی ثْطُ =وبضائی+ اثطثركی+ اؾتوطاض زض اًدبم وبض:نَضت هؼبزلِ ظیط ًَقت

 ٍضی زض ؾبظهبى گیطی ثْطُثِ وبض

: ٍضی ووه ذَاّس ًوَز تَخِ ثِ ًىبت ظیط زض تفْین ٍ وبضثطز ثْطُ

وِ ػوَهبً اضائِ زٌّسُ ( زٍلتی)ّبی ػوَهی ؾبظهبى. ثبقس ٍضی هٌحهط ثِ ٍاحسّبی تَلیسی ٍ نٌؼتی ًوی ثْطُ -1

. ثبقٌس ًیع ثبیس الگَّبی آى ضا ثىبض گیطًس ذسهبت ثِ هطزم هی

تط هحهَالت ٍ یب اضائِ ذسهبت ثب ًطخ  تَاًس ثب فطٍـ گطاى ؾَزآٍضی هی. ازل ؾَزآٍضی ًیؿتٍضی هغ ثْطُ -2

. ثبالتط حبنل قَز

ًكبى ... افعایف تَلیس ٍ یب اضائِ ذسهبت ثیكتط ّوطاُ ثب افعٍى قسى تؼساز ًیطٍی اًؿبًی، هبقیي آالت ٍ  -3

. ثبقس زٌّسُ اؾتفبزُ هَثط ٍ وبضا اظ هٌبثغ ؾبظهبى ًوی

. ٍضی ثبیس فطاگیط ٍ ول ؾبظهبى ضا قبهل قًَس ّبی ثْطُ ثطًبهِ -4

. ای هؿتوط ثبقس ٍضی ثبیس ثطًبهِ افعایف ثْطُ -5

. ٍضی ثبیس اظ ؾَی هسیطاى اضقس حوبیت قَز ّبی افعایف ثْطُ ثطًبهِ -6

. ٍضی هكبضوت وبضوٌبى فطاهَـ ًكَز ّبی افعایف ثْطُ زض ثطًبهِ -7

. ّط ٍاحس ؾبظهبًی ثبیس زض ثطًبهِ لطاض گیطز ّبی ووی ثطای تؼییي قبذم -8

. ٍضی ضا ثبیس زض ؾبظهبى خلت وطز ّبی افعایف ثْطُ حوبیت اخطای ثطًبهِ -9

. ٍضی نَضت گیطز ایدبز یه ًظبم اَالػبتی ثطای اضائِ پیكطفت ثطًبهِ افعایف ثْطُ -10

. ضی ؾبظهبى لطاض گیطزٍ ّبی ثْطُ ًظبم اضظقیبثی ٍ پبزاـ ؾبظهبى ثبیس زض ضاؾتبی ثطًبهِ -11

 (.1371ّطؾی ٍ ثالًچبضز، ) .ٍضی ثبیس زض یه زٍضُ ظهبًی هؼیي اًدبم قَز گیطی ثْطُ اًساظُ -12

ٍضی زض ًظبم ازاضی  هَاًغ ثْطُ

. ّبی ازاضی اؾت ٍضی زض ؾبظهبى يؼف زض هسیطیت یىی اظ ػَاهل انلی پبییي ثَزى ثْطُ: يؼف هسیطیت -1

ضیعی، ؾبظهبًسّی، هسیطیت هٌبثغ اًؿبًی، پبزاـ ٍ تٌجیِ،  ّب ٍ فٌَى ثطًبهِ ػسم آقٌبیی هسیطاى ثب تىٌیه

ضیعی  ّبی اًگیعقی، وٌتطل، اًتربة ًبهٌبؾت هسیطاى زض ؾَُح هرتلف خبثدبیی هىطض آًْب ٍ ػسم ثطًبهِ ضٍـ

. ٍضی ضا ثسًجبل زاضز ّبی آهَظقی، هَخت يؼف زض هسیطیت ٍ ًْبیتبً وبّف ثْطُ زٍضُ

وبضوٌبًی وِ زض وبض زاًف ٍ هْبضت الظم ضا زاقتِ ثبقٌس وبضّب ٍ ٍظبیف هحَلِ ضا  :ًی غیطهترهمًیطٍی اًؿب -2

ٍضی ثبیس زض ؾبظهبًسّی وبضوٌبى ػالٍُ ثط هسًظط لطاض  ثٌبثطایي ثطای ثْجَز ؾُح ثْطُ. ثسضؾتی اًدبم ذَاٌّس زاز

الظم ثِ شوط اؾت . ًف افطاز ثبقسّب، زاقتي ترهم ثِ ػٌَاى یىی اظ انَل اؾبؾی زض گعی زازى ؾبیط ٍیػگی

ؾبالضی حبون  خصة ٍ ثىبضگوبضی وبضوٌبى قبیؿتِ هؿتلعم ایدبز یه ًظبم هٌبثغ اًؿبًی اؾت وِ زض آى قبیؿتِ

 (.1380حمیمی، ...) .ثبقس
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هكرم : ّبی اضظقیبثی وبضوٌبى ػجبضتٌس ثطذی اظ اّساف ؾیؿتن :ػسم ٍخَز ؾیؿتن اضظقیبثی هٌبؾت وبضوٌبى -3

ّبی آهَظقی ثطای انالح آى زض ؾُح ؾبظهبى، ایدبز ػاللِ  ػف وبضوٌبى زض اًدبم وبضّب ٍ تسٍیي ثطًبهًِوَزى و

زض وبضوٌبى ثَؾیلِ ایدبز یه ًظبم پبزاـ ٍ تكَیك هٌُمی زض ؾبظهبى، ایدبز هؼیبضی هٌُمی زض ٍاگصاضی هعایب ٍ 

ّبی  ثٌبثطایي ؾیؿتن. اًِ ًؿجت ثِ وبضوٌبىّب ٍ قىبیبت ًبقی اظ اػوبل ًظطّبی هغطو اهتیبظات ٍ وبّف ًبضيبیتی

ّبی  اضظقیبثی وبضوٌبى ثبیس ػولىطز آًْب ضا هَضز ؾٌدف لطاض زّس ٍ اظ آى ثؼٌَاى هؼیبضی خْت انالح ضٍـ

. ّبی وبضی ثبقس تَاًس ػبهلی زض خْت اضتمبء اًگیعُ ٍخَز ًظبم اضظقیبثی هٌبؾت ذَز هی. ًبوبضآهس اؾتفبزُ ًوبیس

ّبی  ٍضی زض ؾبظهبى اضتجبٌ هؿتمین ثب ٍخَز اًگیعُ افعایف ٍ ثْجَز ثْطُ :ظُ وبضی زض وبضوٌبىػسم ٍخَز اًگی -4

وبضوٌبى ثب اًگیعُ لبزض ثِ تالـ زض خْت زؾتیبثی ثِ اّساف ؾبظهبى، وبّف . تالـ ٍ وَقف زض وبضوٌبى زاضز

ّبی پبییي وبضی ثِ ػٌَاى هؼًلی ُ هتبؾفبًِ ؾبلْبؾت وِ اًگیع. ّب ٍاؾتفبزُ نحیح ٍ هٌبؾت اظ هٌبثغ ّؿتٌس ّعیٌِ

. وٌس ذَزًوبیی هی

اگط زض ؾبظهبًی افطاز ثسًجبل تحمك اّساف فطزی ٍ قرهی ثَزُ ٍ اظ : حبون ثَزى ضٍحیِ هٌفؼت َلجی فطزی -5

ٍضی ؾبظهبى وِ زض ثصل  اهىبًبت ٍ هٌبثغ ؾبظهبى ثطای ًیل ثِ ًیبت ٍ همبنس قرهی اؾتفبزُ ًوبیٌس، زض ًْبیت ثْطُ

. آیس ثِ ٍضَِ فطاهَقی ؾپطزُ ذَاّس قس ُ اّساف ؾبظهبى ثسؾت هیتَخِ ة

ؾبػت وبض هفیس زض . ثبقٌس ثطای قطح ایي هَيَع آهبضّبیی وِ اظ ًظط ذَاّس گصقت، ضاّگكب هی :وبضی ون -6

زض هَضز ؾبػبت وبض هفیس وبضوٌبى یه ؾبظهبى  1365ای وِ زض ؾبل  هُبلؼِ».ؾبػت اػالم قسُ اؾت 9تب  6ّفتِ 

ؾبػت زض ّفتِ ثَزُ اؾت یؼٌی ػالٍُ  52زّس زض ؾبػت وبض ضؾوی زض ؾبظهبى هعثَض  ضی ثؼول آهس ًكبى هیازا

ؾبػت  8/7ؾبػت ّن ايبفِ وبض زاقتٌس اهب وبض هفیس وبضوٌبى ؾبظهبى هعثَض فمٍ  8ؾبػت همطض وبضوٌبى  44ثط 

« .وٌٌس ؾبػت ايبفِ وبضی وِ زضیبفت هی 8یؼٌی حتی ووتط اظ . زض ّفتِ ثَزُ اؾت

وٌٌسُ یه ػبهل تَلیس یب هحهَل، زض  ضاًت ػجبضت اظ ايبفِ اضظقی اؾت وِ ًهیت ػطيِ»:ّبی هرتلف«ضاًت» -7

ضاًت ثِ ّط پطزاذتی وِ ثبالتط اظ اضظـ ٍالؼی . «قَز قطایٍ وویبثی هُلك یب ًؿجی آى ًؿجت ثِ تمبيب زض ثبظاض هی

ظ افطاز ٍ گطٍّْب ثسلیل ٍخَز ضاًت ثطای آًْب نبحت ثؿیبضی ا.گطزز ثبقس، اَالق هی هحهَالت یب ذسهبت هی

وِ الجتِ ثطای ) ٍخَز ضاًت. اًس قًَس وِ زض ضاُ وؿت آى ووتط تالـ ٍ وَقكی ضا تحول ًوَزُ زضآهسّبیی هی

آهیع هَخت تًؼیف ضٍحیِ تالـ ٍ وَقف زض ثیي  ٍ پطزاذتْبی تجؼیى( ػسُ ذبنی اظ افطاز خبهؼِ هْیب اؾت

ضاًت ثِ . ّبی ذاللیت ٍ ًَآٍضی،تَلیس ٍ وبضآفطیٌی ضا اظ ثیي ذَاّس ثطز ضاًت اًگیعُ. قَز افطاز خبهؼِ هی

ًوبیس ظیطا اضتجبٌ هٌُمی ثیي تالـ ٍ وَقف ٍ ػولىطز ضا ظیط ؾَال  ٍضی ضا ایدبز هی قىلْبی هرتلف وبّف ثْطُ

. قَز ٍضی زض خبهؼِ هی ضُّبی هرتلف ثبػث تملیل ضٍحیِ وبض ٍ تالـ ٍ ًْبیتبً وبّف ثِ ضاًت ثِ قیَُ.ثطز هی

ّبی  ، ایدبز ضٍحیِ هسضن گطایی ٍ ػسم تَخِ ثِ قبیؿتگی(ضاًت التهبزی)پطزاذتْبی ايبفی ثِ وبالّب ٍ ذسهبت

ّبی افطاز ٍ وبضایی آًْب زض ثسؾت آٍضزى هٌبنت قغلی هَخت تالـ افطاز ثطای زؾتیبثی ثِ هساضن  فٌی، هْبضت

اػُبی پؿت ثط اؾبؼ اضتجبَبت آقٌبیی ٍ ( ضاًت ػلوی.)قسُ اؾتزاًكگبّی ثِ ػٌَاى هدَظی خْت اؾترسام 

. ّبی قبیؿتگی زض گعیٌف افطاز زض اهَض ترههی گطفتي هالن ًؿجی ٍ ًبزیسُ
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ّبی ظیبزی  ظهبى زاضای هؿئَلیت ثؿیبضی اظ هسیطاى زض ًظبم ازاضی ثِ ََض ّن :هكغلِ ظیبز وبضی هسیطاى -8

ّبی  ًْب ػوالً ًتَاًٌس ثؿیبضی اظ وبضّبی هحَلِ ضا ثِ قبیؿتگی ٍ زض ظهبىقَز آ هكغلِ فطاٍاى ثبػث هی. ثبقٌس هی

: قَز ایي اهط ثبػث هكىالتی ثِ لطاض ظیط هی. تؼییي قسُ اًدبم زٌّس

هسیطاًی وِ . ثبقس اًتْب ًوی اًؿبى زاضای ظطفیت ٍ تَاًبیی ًبهحسٍز ٍ ثی. قَز ثبػث ػولىطز يؼیف هسیط هی( الف

. قَز ًس، ثسلیل تساذل ٍظبیف، ثیكتط وبضّبی آًْب ثِ ََض ًبلم اًدبم هیّبی هرتلف زاض هؿئَلیت

ػسم حًَض زائن هسیط ثِ زلیل هكغلِ فطاٍاى ثبػث وٌسی ٍ تَلف زض اًدبم . قَز هَخت ًبضيبیتی هطزم هی( ة

. وبض اضثبة ضخَع ٍ ًْبیتبً ًبضيبیتی آًْب ذَاّس قس

. ّبی پَیب ٍ خسیس ذَاّس قس ًس ثب افىبض ٍ ضٍـقسى اؾتؼسازّبی تَاًن ثبػث خلَگیطی اظ هُطح( ج

زّس وِ هسیطاى  هَاضز هصوَض ثرَثی ًكبى هی. یبثس ّبی زٍلتی ضٍاج هی فطٌّگ اًحهبضَلجی زض ؾبظهبى( ز

. ثبقٌس ّبی زٍلتی هی ٍضی زض ؾبظهبى پطهكغلِ هبًؼی زض خْت اضتمبء ؾُح ثْطُ

هًبػف ازاضی وِ وبهل ثجت ّبی هىطض ، پبضاف ّبی هتؼسز ، وٌتطل ّبی . ٍخَز ضٍاثٍ هجتٌی ثط ػسم اػتوبز ( ُ

وِ ًبقی اظ ضٍاثٍ هجتٌی ثط ػسم اػتوبز ... اذص ضؾیسّبی فطاٍاى زض هىبتجبت ، ؾیؿتن ّبی حًَض ٍ غیبة ؾٌتی ٍ 

. اؾت ثبػث اتالف ثؿیبضی اظ هٌبثغ ؾبظهبى قسُ اؾت 

زٍلتی ؾٌتی ٍ زض ثؿیبضی هَاضز غیطػلوی ٍ تدطثی  ّبی ّبی اًدبم وبض زض ؾبظهبى ضٍـ :ّبی اًدبم وبض ضٍـ -9

ایي اهط ذَز هكىالت ثؿیبض فطاٍاًی زض ًظبم ازاضی فطاّن آٍضزُ وِ اظ اى خولِ ؾطزضگوی اضثبة ضخَع ٍ . اؾت

 (.1380حمیمی، ) .تَاى ًبم ثطز ذؿتگی وبضوٌبى اظ اًدبم وبضّب ضا هی

ٍضی  ػَاهل هَثط زض ثْطُ

ػَاهل ثطٍى ؾبظهبًی ٍ زضٍى ؾبظهبًی تمؿین : تَاى ثِ زٍ زؾتِ ّبی زٍلتی ضا هی ؾبظهبىٍضی  ػَاهل هَثط زض ثْطُ

. شیالً ایي زٍ زؾتِ ػَاهل ثحث ذَاّس ثَز. وطز

تبثیط لطاض  ٍضی آًْب ضا تحت ثبقٌس ٍ ثْطُ ػَاهلی وِ ذبضج اظ ؾبظهبًْبی زٍلتی هی: ػَاهل ثطٍى ؾبظهبًی: الف

: ثبقٌس هْوتطیي ػَاهل ثطٍى ؾبظهبًی ثِ لطاض ظیط هی. ثبقٌس زٌّس، ػَاهل ثطٍى ؾبظهبًی هی هی

فطٌّگ حبون . قَز فطٌّگ ثِ ػٌَاى ػبهلی حیبتی ثبػث ّسایت ضفتبضّب زض اػًبی خبهؼِ هی :ػَاهل فطٌّگی -1

ٍضی ثسٍى تَخِ ثِ فطٌّگی وِ زض آى  ثحث ثْطُ. زّس ثط خبهؼِ ثِ ػٌَاى چتطی ولیِ ضفتبضّبی هب ضا قىل هی

ؾبظی هؼیبضّبیی ضا ایدبز ًوبئین وِ زض تًبز ٍ تمبثل  چٌبًچِ زض فطٌّگ. فبیسُ اؾت              وٌین اهطی ثی هی ظًسگی

ٍضی  اگط زض فطٌّگ خبهؼِ ثْطُ. ٍضی ثِ خلَ حطوت ًوبئین تَاًین ثب قؼبض ثْطُ ٍضی لطاض گیطًس چگًَِ هی ثْطُ

ّب، ػبزات ٍ  اضظـ. ض همبثل اّساف فطٌّگی لطاض ذَاّس گطفتٍضی ز هؼبزل اؾتثوبض افطاز تلمی قَز ثٌبثطایي ثْطُ

ای وِ زض آى  خبهؼِ. وبضوطزى اضتجبَی تٌگبتٌگ زاضًس  ّبی فطٌّگی ثب وبض زضؾت ٍ زضؾت ؾبیط همَلِ

، زٍضی اظ اؾطاف ٍ تجصیط هٌبثغ ٍ اؾتفبزُ (ؾبظهبًی)ّب َلجی، ذاللیت، ًَآٍضی، خلَگیطی اظ ضیرت ٍپبـ تَفیك

قًَس ضاّی آؾبى ثؿَی ضٍظّبی ثْتط اظ گصقتِ ضا پیف ضٍی  ّبی هبًسگبض تلمی هی هبى ثِ ػٌَاى اضظـثْیٌِ اظ ظ

. زاضز
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ؾُح ػوَهی پطزاذت حمَق ٍ زؾتوعز زض وكَض، : ًَؾبًبت ٍ تغییطات التهبزی وكَض، هبًٌس :ػَاهل التهبزی -2

: ثِ ََض هثبل. ٍضی تبثیط زاقتِ ثبقٌس ثْطُ تَاًٌس زض ؾُح ثیىبضی ٍ تَضم هی: قطایٍ ػوَهی التهبز خبهؼِ، هبًٌس

پسیسُ چٌسقغلی، . زض قطایٍ تَضهی ثسلیل وبّف اضظـ پَل ضایح وكَض افطاز هدجَض ثِ وبض ثیكتط ذَاٌّس قس

. ٍضی ذَاّس قس هَخت وبّف ثْطُ

ٍهی ٍخَز ضٍاثٍ اختوبػی هجتٌی ثط ّوىبضی ٍ هَزت، اًًجبٌ اختوبػی، ؾُح آهَظـ ػن :ػَاهل اختوبػی -3

ّب هَثط  ٍضی ؾبظهبى خبهؼِ، تطویت خوؼیت، ًطخ ضقس خوؼیت، ؾُح ؾَاز ٍ ثْساقت ٍ ًطخ ثیىبضی زض ثْطُ

. ثبقٌس هی

ٍضی آًْب ضا تحت تبثیط لطاض  ثبقٌس ٍ ثْطُ ػَاهلی وِ زاذل ؾبذتوبًْبی زٍلتی هی :ػَاهل زضٍى ؾبظهبًی -ة

: ثبقٌس زضٍى ؾبظهبًی ثِ قطح ظیط هی هْوتطیي ػَاهل. ثبقٌس زٌّس، ػَاهل زضٍى ؾبظهبًی هی هی

ظیطا ػَاهل هبزی زض زؾتبى تَاًوٌس . ٍضی ؾبظهبى ثب ًیطٍی اًؿبًی اًىبضًبپصیط اؾت اضتجبٌ ثْطُ :ًیطٍی اًؿبًی -1

تَاًس اظ هٌبثغ ؾبظهبى ثْتطیي اؾتفبزُ ضا  اًؿبى نبحت زاًف ٍ ترهم اؾت وِ هی. قًَس ضیعی هی اًؿبى لبلت

. ٍض اًؿبى ثب ویفیت اؾت ٍ اًؿبى ثبویفیت، اًؿبى ثبزاًف ٍ ترهم اؾتُ  اًؿبى ثْطثٌبثطایي   .ًوبیس

ّبی ؾبظهبى  آالت ؾبظهبى ٍ َطظ لطاضگیطی افطاز زض هىبى اؾتمطاض تدْیعات، اثعاضّب ٍ هبقیي :فًبی ؾبظهبى -2

. تَاًس زض چگًَگی اًدبم وبضّبی ؾبظهبى تبثیطگصاض ثبقس هی

ثِ ػجبضت . زؾتوعز پطزاذتی وبضوٌبى ثبیس زض آًْب ایدبز اًگیعُ الظم ضا فطاّن آٍضز حمَق ٍ :حمَق ٍ زؾتوعز -3

هؼوَالً زض . زیگط وبضوٌبى ثبیس همساض حمَق ٍ زؾتوعز پطزاذتی ضا ثب وبض اًدبم قسُ ذَز هطتجٍ ٍ هٌهفبًِ ثساًٌس

قَز ٍ آى ػوالً  خبم هیًظبم پطزاذت ثرف زٍلتی افعایف حمَق وبضوٌبى ثبثت ٍ یىؿبى ثِ نَضت ؾبالًِ اى

تحمیمبت ثؿیبضی اضتجبٌ ثیي حمَق ٍ زؾتوعز ٍ افعایف وبضایی ٍ . وٌس ای ثب ػولىطز وبضوٌبى ایدبز ًوی ضاثُِ

آًچِ ثِ . ّبی ؾبظهبى ثِ وبضوٌبى ثبیس ثط اؾبؼ ػسالت ثبقس پطزاذت. ٍضی ضا زض ؾبظهبى ًكبى زازُ اؾت ثْطُ

آیس زضن ػبزالًِ ٍ هٌهفبًِ ثَزى حمَق ٍ زؾتوعز اظ  ز ثِ حؿبة هیػٌَاى هؼیبض اًگیعقی زض حمَق ٍ زؾتوع

ثَزى آى ضا ثرَثی لوؽ ٍ حؽ ًوبیٌس اظ اّن اهَض  ٍخَز ًظبم پطزاذتی وِ وبضوٌبى هٌهفبًِ.خبًت وبضوٌبى اؾت

ی ثَُضولی افطاز ثط اؾبؼ تئَضی ثطاثطی آزاهع وِ یىی اظ تئَضیْب.آیس ٍضی ثِ حؿبة هی زض خْت افعایف ثْطُ

ّبیی وِ اظ ؾبظهبى  ضا ثب ؾتبزُ( تحهیالت، تدطثِ، وَقف ٍ ٍفبزاضی)ّبی ذَز ضا فطایٌسی اًگیعقی اؾت زازُ

زٌّس ٍ  ثبقس، هَضز ثطضؾی لطاض هی وٌٌس وِ هْوتطیي ٍ هكَْزتطیي آى ًعز افطاز حمَق ٍ زؾتوعز هی زضیبفت هی

زیگطی، اگط احؿبؼ ػسالت زض آًْب اًگیعـ ایدبز  ّبی ّبی ذَز ثب زازُ ّبی زیگطی ٍ زازُ ثؼس ثب همبیؿِ ؾتبزُ

 (1396ّبقوی،).ذَاّس قس

 

آهَظـ ٍ پطٍضـ وبضوٌبى ثطای تَاًوٌسؾبظی وؿبًی وِ زض زؾتگبّْبی زٍلتی هكغَل : آهَظـ وبضوٌبى -4

قَز، ایي ثساى زلیل اؾت  ّبی ضاّجطزی هسیطیت زٍلتی قٌبذتِ هی ّؿتٌس، اهطٍظُ زض ؾطاؾط خْبى یىی اظ ثطًبهِ

.  چیع ثِ ویفیت آى گطُ ذَضزُ اؾت وِ ّوِ
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قًَس زض  ة ثؼٌَاى اثعاض ٍ ضٍقْبیی وِ اًدبم وبض ضا هَخت هیاًتربة ٍ ثىبضگیطی تىٌَلَغی هٌبؼ :تىٌَلَغی -5

ّب ٍ ؾبیط اثعاضّبی تَلیس وٌٌسُ وبال ٍ  آالت، ضٍـ اًتربة اثعاض، هبقیي. ٍضی هَثط ّؿتٌس افعایف ٍ یب وبّف ثْطُ

 (1396ّبقوی،).تَاًٌس هَثط ثبقٌس ّبی ؾبظهبى هی ّب ٍ افعایف ؾتبزُ یب اضائِ زٌّسُ ذسهبت زض وبّف ّعیٌِ

وبضوٌبى ثبیس ثطای اًدبم وبضّب ثٌحَ هُلَة ٍ تساٍم زض ثْتط اًدبم زازى وبض پبزاـ هٌبؾت  :تكَیك ٍ پبزاـ -6

هسیطاى زض ذیلی هَالغ ثِ ایي هَيَع وِ پبزاـ ّطچٌس وَچه ثط ػولىطز وبضوٌبى تبثیط زاضز، . زضیبفت ًوبیٌس

فطو وٌیس ثطای اًدبم ثركی اظ وبضّبی ؾبظهبى اظ  :زض ایي ضاثُِ هثبلی اظ ًظط ذَاّس گصقت. ٍالف ًیؿتٌس

ایس ٍ ثؼس اظ پبیبى آى وبض خْت تحَیل ثِ هسیط ذَز هطاخؼِ  پَقی ًوَزُ تبى چكن اؾتطاحت ذَز ٍ ذبًَازُ

. زّس وٌیس، هسیط قوب حتی ظحوت لجرٌسظزى ٍ تىبى زازى ؾط ٍ یب یه اثطاظ احؿبؾبت ؾبزُ ضا ًیع ثِ ذَز ًوی هی

ّب  قَیس؟ ثؿیبضی پػٍّف وٌیس ٍ یب زلؿطز هی خبم هٌبؾت وبضّبی هحَلِ ّوبًٌس گصقتِ ػول هیآیب قوب زض اى

. زّس زّس ػسم زضیبفت پبزاـ ثطای ػولىطز قغلی اؾتوطاض زض اًدبم وبضّب ثِ ًحَ هُلَة ضا وبّف هی ًكبى هی

. گی ٍ هٌبؾت ثطای آًْب اؾتهسیطاى قبیس ثط ایي ثبٍض ثبقٌس وِ حمَق ٍ زؾتوعز زضیبفتی وبضوٌبى پبزاقی ّویف

زضؾت اؾت وِ حمَق ٍ زؾتوعز ثؼٌَاى یه ػبهل هْن زض ًگْساضی ٍ ػولىطز وبضوٌبى هَثط اؾت اهب وبضوٌبى 

تَاًس هبزی ٍ  پبزاـ هی. ثبقٌس ّبی هرتلف ٍ هتٌَػی زض اضتجبٌ ثب ػولىطز ذَز هی ذَاّبى زضیبفت پبزاـ

لجرٌسظزى، تكىطوالهی، ؾطتىبى زازى ثِ هؼٌبی ضيبیت : ُ ّوبًٌسپبزاـ قبهل ثؿیبضی هَاضز ؾبز. غیطهبزی ثبقس

ّبی هتٌَع ٍ هرتلف ػولىطز هُلَة زض ؾبظهبى ضا  ّب ٍ پبزاـ ثط هسیطاى اؾت تب ثب اؾتفبزُ اظ هكَق. ثبقس هی... ٍ

. تَؾؼِ زٌّس

. ٍاًس ایفب ًوبیست هی: ٍضی ؾبظهبى  فطٌّگ ؾبظهبى ًمف هْوی زض اضتمبء ٍ یب وبّف ثْطُ: فطٌّگ ؾبظهبى -7

... پطٍضی ٍ یب پطوبضی ٍ تالـ، ویفیت ٍ زلت زض اًدبم وبضّب ٍ تَاًس تكَیك وٌٌسُ تٌجلی ٍتي فطٌّگ ؾبظهبى هی

. ٍضی ٍ یب تؿْیل وٌٌسُ آى زض هدوَػِ ؾبظهبى ثبقس تَاًس هبًغ ثْطُ فطٌّگ ؾبظهبى هی. ثبقس

ٌّسُ تَخِ ٍ یب ػسم تَخِ فطٌّگ حبون ؾبظهبى ثِ آیس ًكبى ز پبؾد ثِ ؾَاالتی وِ ثِ نَضت ًوًَِ شیالً هی

. ثبقس ٍضی هی ثْطُ

ٍضی چیؿت؟  ًگطـ هسیطاى ًؿجت ثِ افعایف ثْطُ -

اًسیكِ ٍ ًگطـ وبضوٌبى ًؿجت ثِ وبض، ؾبظهبى ٍ اضتمبء ٍ تَؾؼِ خبهؼِ چگًَِ اؾت؟  -

ای زاضًس؟  آیب وبضوٌبى ًؿجت ثِ وبض، ؾبظهبى ٍ خبهؼِ ػاللِ -

ؾبظهبى زض خْت اّویت زازى ثِ ًیطٍی اًؿبًی اؾت؟  ّبی آیب ضٍـ -

قَز؟  آیب ًیطٍی اًؿبًی ؾبظهبى زض تهویوبت هكبضوت زازُ هی -

قَز؟  گیطز ٍ پبزاقی ثِ آى زازُ هی آیب ػولىطز ذَة زض ؾبظهبى هَضز تكَیك لطاض هی -

آیب خلَگیطی اظ اؾطاف زض وبضوٌبى ضٍاج زاضز؟  -
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زاقتي . زٌّس ّبی ثؿیبضی ّؿتٌس وِ فطٌّگ ؾبظهبى ضا تكىیل هی ی اظ خٌجِا پبؾد ثِ هَاضز فَق گَقِ...ٍ

ٍضی ضا ثطای ؾبظهبى ٍ اضتمبء  تَاًس ثْجَز ثْطُ ٍضی حطوت ًوبیس، هی فطٌّگ ؾبظهبًی وِ زض ضاؾتبی افعایف ثْطُ

. ؾُح ظًسگی ضا زض خبهؼِ ثِ اضهغبى آٍضز

قٌبؾبى ٍ ؾبیط زاًكوٌساى  ٍقف ضٍاًكٌبؾبى، خبهؼِویفیت ظًسگی وبضی اقبضُ ثِ ن :ویفیت ظًسگی وبضی -8

یؼٌی ػالٍُ ثط . ػلَم اختوبػی زض ضاؾتبی تَخِ ثِ ًیبظّبی اًؿبًی ٍ لطاض زازى آًْب زض هحتَی قغلی اؾت

ثبقس تَخِ ثِ ًیبظّبی  ترههی وطزى وبضّب وِ هطَّى ظحوبت افطازی ّوچَى آزام اؾویت ٍ فطزضیه تیلَض هی

ّبی گطزـ قغل، گؿتطـ  ّبی َطاحی هدسز هكبغل وِ ثب ثطًبهِ ثحث. زّس ضزًظط لطاض هیضٍاًی وبضوٌبى ضا هَ

یبثس، ّوِ ثطای ثْجَز ویفیت ٍ وویت وبضّبیی  ؾبظی قغل ثطای ایدبز ویفیت ظًسگی وبضی هؼٌب هی قغل ٍ غٌی

اضی ثسٍض اظ ّبی ویفیت ظًسگی وبضی ایدبز هحیٍ ن اظ زیگط ثطًبهِ. گیطز اؾت وِ تَؾٍ وبضوٌبى نَضت هی

ّبی ػهجی، ایدبز ضٍاثُی هجتٌی ثط نویویت، اخبظُ اثطاظ ػمیسُ ثِ وبضوٌبى ٍ هكبضوت آًْب زض تهویوبت  تٌف

ٍضی ضا زضٍى  وٌس، افعایف ٍ ثْجَز ثْطُ ّبی ویفیت ظًسگی وبضی ضا زًجبل هی ثَُضولی ؾبظهبًی وِ ثطًبهِ. ثبقس هی

 (.1373ضيبییبى، ) .ذَز قبّس ذَاّس ثَز

ثَُض هثبل، ضٍـ ٍ . ٍضی اضتجبَی هؿتمین زاضز ؾجه ٍ ضٍـ هسیطیت ؾبظهبى ثب ثْطُ :ؾجه ٍ ضٍـ هسیطیت -9

ّبی ثبالی  ٍضی ضا ثطای ؾبظهبى ثِ اضهغبى ذَاّس آٍضز ٍ قبذم الگَی هسیطیت هىبًیىی زض وَتبُ هست ثْطُ

ٍضی پبیساض  ضقس ثْطُ( هسیطیت)ضٍـاهب زض ایي . ًكبى ذَاّس زاز( تَلیس ٍ ذسهبت)ٍضی ضا زض ولیِ ػَاهل ثْطُ

ضغن ایٌىِ زض  زض ضٍـ هسیطیت اضگبًیىی ػلی. ًرَاّس ثَز ٍ ثعٍزی اظ ؾطػت ٍ پبیساضی آى وبؾتِ ذَاّس قس

ٍضی زض  ّبی ثْطُ ٍضی ًرَاّین ثَز اهب زض ثلٌسهست قبّس ضقس قبذم اثتسا قبّس ضقس چكوگیطی زض ثْطُ

ٍضی زض وَتبُ هست ّؿتین ضٍـ هىبًیىی  زّس اگط ذَاّبى ضقس ثْطُ ّب ًكبى هی پػٍّف. ؾبظهبى ذَاّین ثَز

ذَاّین ثبیس اظ ضٍـ اضگبًیىی  ٍضی ضا هی ثبقس، اهب اگط ضقسی هؿتوط ٍ پبیساض زض ثْجَز ٍ اضتمبء ثْطُ پبؾرگَ هی

ُ الظم اؾت الجتِ ثیبى ایي ًىت. لبثل هكبّسُ اؾت 1ٍ2زض ؾبظهبى اؾتفبزُ ًوبئین ایي هُلت زض زٍ ًوَزاض قوبضُ 

ثبقس ثلىِ قطایُی زض ایدبز آى زذیل اؾت وِ هب  وِ تغییط ؾجه هسیطیت زض ؾبظهبى اهطی زلرَاُ ٍ تهبزفی ًوی

تَاًٌس زض  هی... ثَُض هثبل تَاًبیی ًیطٍی اًؿبًی، تىٌَلَغی ٍ. وٌٌس ضا زض اًتربة ؾجه ٍ ؾیبق هسیطیت ّسایت هی

 (1396،ّبقوی).اًتربة ؾجه هسیطیتی تبثیطگصاض ثبقٌس
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