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 چکیده

ثِ هؼٌبی ػلَم اًغبًی تَعؼِ ای هی ثبؽذ. ، یىی اس اروبى اصالح تَعؼِ پبیذار ٍ هٌؾأ رؽذ ّز خبهؼِػلَم اًغبًیی تَعؼِ

اتىبی خبهؼِ ثِ رٍػ ٍ داًؼ ػمالًی ٍ ػلوی ثزای حل هغبیل سًذگی التصبدی، فزٌّگی، اختوبػی ٍ عیبعی اعت. در ایي 

اس ػلَم اًغبًی ی خَاهغ ثز ػْذُ دارد. تَعؼِػلَم اًغبًی در ی ای در پیؾزفت ٍ تَعؼِرّگذر ًظبم آهَسػ ػبلی ًمؼ فشایٌذُ

ّب، اعبتیذ ٍ داًؾدَیبى لبثل ثزرعی اعت. بهل ثخؼ آهَسػ ٍ پضٍّؼ، ٍ ویفی ؽبهل عِ ثخؼ داًؾگبُی ووی ؽدٍ خٌجِ

 ؽَد.ػلَم اًغبًی ی عبس تَعؼِتَاًذ سهیٌِّب هیی ووی ٍ ویفی ّز یه اس ایي ثخؼتَعؼِ

راثغِ هَاًغ ٍ ػَاهل ایي پزداختِ اعت. ٍ در ایي ػلَم اًغبًی ی تحلیلی ثِ ثزرعی تَعؼِ-پضٍّؼ حبضز ثب رٍؽی تَصیفی

 را هؾخص ًوَدُ اعت.ػلَم اًغبًی تَعؼِ 

 ، هوانع.پضوهص سعهتو ، تحقیق،علوم انسانیتوسعه  واصگاى کلیدی:

 هقدهه

ًظبم آهَسؽی ػبلی ثِ ػٌَاى یه ًظبم پَیب، َّؽوٌذ ٍ ّذفوٌذ در ایي راعتب دارای ًمؼ ػوـذُ ای ّوچـَى تزثیـت ًیزٍی 

اًغبًی هتخصص هَرد ًیبس خبهؼِ، تزٍیح ٍ ارتمبی داًؼ، گغتزػ تحمیك ٍ سهیٌـِ عـبسی ثـزای تَعـؼِ ی وؾَر اعت ٍ 

ػَاهل اصلی ٍ هْن ًظبم  اس داًؾگبّْـب ػلوی ّیئت اػضبی ٍ هیغلجذ را خبصی پضٍّؾی –تحمك ایي اّذاف، ٍعَاط ػلوی 

آهَسؽی وؾَر ّغتٌذ. اس آًدب وِ ًمؼ آهَسػ ػبلی در تَعؼْی التصـبدی ٍ اختوـبػی ، تؼییي وٌٌذُ اعت ٍ ًیزٍی اًغبًی 

ی  زثٌبی تَعؼِتمَیت ٍ تَعؼْی ایي ثخؼ سی .هتخصص هَرد ًیبس ثخؾْبی هختلف تَعظ ثخؼ آهَسػ ػبلی تزثیت هیؾَد

 (.0231)ّبؽوی،  عبیز ثخؾْب خَاّذ ثَد

ػلـَم اًغـبًی ٍ اختوـبػی دارای پیچیذگیْبی خبصی اعت وِ آى را اس ػلَم عجیؼی ٍ فیشیىی هوتبس هیغبسد. ایي افتزاق ًبؽی 

ی  الجتِ ریؾِ گزدد وِ ؽٌبخت آًْب هَضَع ایي ػلَم اعت ٍ ّب، هضبهیي یب هغبئلی ثبسهی اس پیچیـذگی ، ثِ خٌظ همَلِ

 - توـبم ایـي هَضَػبت، اًغبى اعت. اًغبى اس ثزتزیي هخلَلبت الْی اعت وِ ؽٌبخت اٍ ضزٍرتبً ثبیغتی ثب هالحظْی ٍیضگـی

یخوٌـذی ، فزٌّـگ پـذیزی ٍ فزٌّـگ عـتیشی ٍ حیـث التفبٍت ثبى، ؽؼَر ٍ فىز، خَدآگبّی، تـبرّبی ؽبخصی ّوچَى س

 (.0233ؽوی، )ّب  فزدی ٍ خوؼی اًدبم پذیزد

هٌدز ثِ تَعؼِ هٌبثغ ػلَم اًغبًی وِ تَعؼِ هی ثبؽذ. ثغَریػلَم اًغبًی یىی اس اروبى اصلی تَعؼِ پبیذار ّز وؾَری تَعؼِ 

هٌؾأ رؽذ ّز وؾَری اعت. پزٍاضح اعت ػلَم اًغبًی ػجبرتی تَعؼِ ؽَد. ثِاًغبًی، التصبدی ٍ دیگز اروبى تَعؼِ پبیذار هی

ػلَم وِ وغت خبیگبُ ؽبیغتِ در خْت فزٌّگی، التصبدی ٍ عیبعی در خْبى تٌْب اس عزیك تَلیذ ػلن ٍ پیؾتبسی تَعؼِ 

 (.0231)ّبؽوی،   گزددحبصل هیاًغبًی 



2 
 

 ها، هفاهین و دیدگاهعلوم انسانیی توسعه

 اهزٍسُ. ثبؽذهی ای ٍیضُ حغبعیت ٍ خبیگبُ دارای اختوبػی ٍ فزدی رفتبر دٌّذُ ؽىل اصلی ؽبولِ ػٌَاى ثِ اًغبًی ػلَم 

 ّبی ثزِّ در خَاهغ ًیبسّبی پبعخگَی تٌْب ًِ ػلَم ایي وِ اعت هَضَع ایي هَیذ اًغبًی ػلَم خبیگبُ ثز هجتٌی ًظزیبت

 آًچِ دلیل ثِ سهبى گذر ثب اًغبًی ػلَم هختلف ّبی رؽتِ َّیت. اعت ؽذُ هؼغلی ٍ اًشٍا ًَػی دچبر ثلىِ اعت ًجَدُ هختلف

 عبسًذُ ٍ هثجت اثزات تَاى هی ووتز ٍ اعت ؽذُ ًغجی روَد دچبر داًغت؛ تَاى هی اًغبًی ػلَم حك در ظلن ًَػی را آى وِ

 دعتَر در ثبیغت هی آى دادى لزار ًمذ ثَتِ در ٍ اًغبًی ػلَم ؽٌبعی آعیت. ًوَد هؾبّذُ خبهؼِ هختلف ّبی حَسُ در را آى

 (.0231)ّبؽوی،   گیزد لزار هختلف ّبی حَسُ هتخصصبى ٍ صبحجٌظزاى خذی وبر

ّبی فزٌّگی ًغجت ثِ ػلَم اًغبًی ًمؼ ثِ عشایی در هٌشلـت ٍ خبیگـبُ آى در خبهؼْی ایزاى  ثذٍى تزدیذ چگًَگی ًگزػ 

ّبی  وـِ ّوَارُ تَلیذ اًذیؾِ اعالهی داؽتِ اعت. ًگبُ تحلیلی ثِ تبریخ فزٌّگ ٍ توذى اعـالهی ثیـبًگز ایـي حمیمـت اعـت

ی ػلَم اًغبًی ثَدُ  ّبی ًَیي ٍ پز چبلؼ تَعظ اًذیؾوٌذاى َّؽوٌذ ٍ صـبحجبى تفىـز ٍاگزا در حَسُ پَیب ٍ پزداسػ ًظزیِ

اعت.غبلت خبًَادُ ّب فزسًذاى هغتؼذ ٍ عزآهذ خَد را ثزای درن ّز چِ ثیؾتز سثبى ٍ ادثیبت فبرعی،هفبّین فلغفی ٍ ػلَم 

ی  گزدیذ وِ در ػزصِ ًوَدًـذ . اصـَالً آدم ثبعـَاد ٍ هتفىـز ٍ فزّیختـِ ٍ داًؾوٌذ ثِ وغی اعالق هی ّذایت هـیلزآًی 

 .ّبی ًَیي ثیؾتزیي ٍرٍد ٍ تجحز را داؽت ػلَم اًغبًی، ثیبى ٍ والم، ًگبرػ ٍ تحزیز ٍتجییي هفبّین ًظزی ٍ پزداسػ ًظزیِ

هؾىالت آهَسػ ػلَم اًغبًی ثـزای ًیـل ثـِ ایـي ّـذف ثـب هزاخؼِ ثِ آهَسػ عی پضٍّؾی در هَرد ثزرعی ( 0234رؽیذی )

ّبی آهـَسػ ػلـَم ثـِ ػٌـَاى ٍضـؼیت هغلَة ٍ همبیغِ ٍضؼیت  ّبی صَرت گزفتِ در عغَح ٍ حیغِ ثٌذی ٍ ًیش عجمِ

ّب ٍ  زداختِ ٍ چبلؼّبی هَخَد ثیي ٍضؼیت هَخـَد ٍ هغلَة پ هَخَد آهَسػ ػلَم اًغبًی در ایزاى ثب آى ثِ فبصلِ

ی ایي هؾىالت  ّب ؽذُ اعت هَرد ثزرعی لزار دادُ وـِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ اس خولِ هؾىالتی وِ ثبػث ثِ ٍخَد آهذى ایي فبصلِ

ّب پیؾٌْبد  حلْبیی ثزای ون وزدى ٍ ًْبیتبً پز وزدى ایي فبصلِ ّبی هٌبعت آهَسػ را ًبهجزدُ ٍ عپظ راُ اعتفبدُ اس ؽیَُ

. اس ایي رٍ ضزٍرت تَعؼِ ی ػلَم تَاى اؽبرُ وزد ّـب ی آهـَسػ هی هیبى ثِ تغییز ٍ ثبسًگزی اعبعـی در رٍػوزدُ وِ اس آى 

 (.0231) ثِ ًمل اس ّبؽوی، اًغبًی ّوَارُ هذًظز صبحجٌظزاى هختلف ثَدُ اعت. 

صبر ثِ ایي دٍ خٌجِ پزداختِ خب ثِ اخت؛ در ایيلبثل ثزرعی اعت ووی ٍ ویفی اس دٍ دیذُ گبُ ػلَم اًغبًیتَعؼِ ثغَر ولی 

 ؽَد:هی

ًیش خَد اس دٍ خٌجِ لبثل ثحث هی ثبؽذ وِ ؽبهل افشایؼ تٌَع در آهَسػ ٍ پضٍّؼ ػلَم اًغبًی تَعؼِ ووی  -کوی الف:

رؽتِ ّبی تحصیلی، ثب تَخِ ثِ پیؾزفت عزیغ ػلَم ٍ ضزٍرت تزثیت ًیزٍی آهَسؽی هی تَاى ثِ افشایؼ اعت. اس هٌظز

اًدبم تحمیمبت در هَضَػبت خذیذ اؽبرُ وزد. افشایؼ تؼذاد داًؾدَیبى ًیش ثٌحَی در سیز هدوَػِ تَعؼِ هتخصص خْت 

 .ووی آهَسػ لزار هی گیزد

در ّز هَضَع را ثبیذ در ًظز  ،هَضَػبت تحمیمی ٍ ٍارد ؽذى ثِ خشئیبت ثیؾتزػلَم اًغبًی تَعؼِ ووی  اس ساٍیِ ای دیگز

اًدبم  هغتلشمّب ٌذ وِ رفغ آىآییزی دعتبٍردّبی ػلوی هغبئل خذیذتزی ثِ ٍخَد هی وبرگثِ ثب پیؾزفت ػلن ٍ گزفت.

ًظزیِ  ثزلزاری ارتجبط خْبًی ثزایٍ  ثبؽذ ًَیي هی راّجزدّبیاًدبم تحمیمبت خذیذ ًیبسهٌذ . تحمیمبت خذیذتزی هی ثبؽذ

 السم ٍ ضزٍری خَاّذ ثَد. پزداسی ٍ تَلیذ ػلن در حَسُ ػلَم اًغبًی

توبم وبروزدّب ٍ فؼبلیت ّب اس خولِ: آهَسػ، پضٍّؼ، وبروٌبى، داًؾدَیبى، اهىبًبت ػلَم اًغبًی در  تَعؼِ ویفی -کیفی ب:

ٍ تدْیشات، خذهبت ثِ الؾبر خبهؼِ ٍ داًؾگبُ را در ثز هی گیزد. ثِ ػجبرت دیگز، ثز اعبط الگَی ػٌبصز عبسهبًی ثزای ثْجَد 

ػلَم زػ ثِ تَعؼِ ًگ. اػن اس درًٍذاد، فزایٌذ، هحصَل، ثزًٍذاد ٍ پیبهذّب تَخِ داؽت، ثبیذ ثِ توبم ػٌبصز ػلَم اًغبًیویفیت 

ووی فمظ ثِ صَرت ٍ هْن تز اس ثخؼ اٍل هی ثبؽذ چزا وِ اگز رؽتِ ّبی تحصیلی  تزبر حغبطاس ًظز ویفی ثغیاًغبًی 
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خوالت ارسؽوٌذ ٍ ثِ  ثِ ولوبت ٍ ًْبیتبًتَعؼِ یبثٌذ ّوَارُ در ّز رؽتِ فمظ در حذ الفجبی هغبلت خَاّین ثَد ٍ ّیچگبُ 

ثٌبثزایي پظ اس فزاّن ؽذى ّغتِ ّبی اٍلیِ رؽتِ ّبی تحصیلی ثبیذ ثِ ارتمبء ویفیت آهَسؽی ٍ  پزهؼٌی ًخَاّین رعیذ

ی ػلَم ّبػلَم در ثزخی رؽتِ ثتَاًین ثِ خبیی ثزعین وِ حتی صبدر وٌٌذُ فٌبٍری ٍ پضٍّؾی در آى رؽتِ ّب پزداخت تب

  ثبؽین. اًغبًی

اس خولِ دغذغِ ّبیی اعت وِ ّویؾِ ًظبم ّبی داًؾگبّی ثزای دعتیبثی ثِ  در حَسُ ػلَم اًغبًی ویفیت آهَسؽی ٍ پضٍّؾی

ثِ ػٌَاى ضزٍرتی هحغَة هی ؽذُ اعت وِ وَؽؼ ّبی  در ػلَم اًغبًی ذ. ارتمبی هغتوز ویفیت آهَسػٌآى تالػ هی وٌ

 .ارتمبی  آى در وؾَرّبی هختلف ثِ ػول آهذُ اعت ز خْتیخی البثل تَخْی در دٍ دِّ 

 ثبؽذ:در عِ خٌجِ لبثل ثحث هیػلَم اًغبًی ثغَر ولی ویفیت تَعؼِ 
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 سسات تحقیقاتی ؤدانطگاه ها و ه

  آهوسش 

: ثبیذ ّزچِ ثیؾتز فؼبلیت ّبی آهَسؽی داًؾگبُ ّب ثِ عوت تحمیمی ؽذى ایدبد پیًَذ دٍ عَیِ ثیي آهَسػ ٍ پضٍّؼالف( 

ّب ثب وبثزد ػلَم ٍ تحمیمبت، ًیزٍی ًىزدى آى آهَسػ داًؾدَیبى در لبلت ػلَم هحض ٍ آؽٌب ػلن تئَری ٍ پیؼ رًٍذ.

ّب ٍ خبدُ ّبی ّشار تَ ّب در ثیزاِّاس فزاغت اس تحصیل عبل داًؾدَیبى پظ هتخصص خبهؼِ را ثِ خبیی ًخَاّذ رعبًذ.

هَاًؼی وِ در ایي راُ ٍخَد دارد ؽبهل ًجَد  عزگزداى خَاٌّذ ثَد تب ثِ فَایذ ٍالؼی آهَختِ ّبی خَد در تحمیمبت پی ثجزًذ.

اًگبری خَد اعبتیذ ٍ ثَدخِ وبفی، آسهبیؾگبُ ٍ هؤعغبت تحمیمبتی هؼتجز، ػذم تٌبعت عبػبت والعی ٍ حدن درٍط، عْل

هتخصصبى ٍ ًظزیِ پزداساى ػلَم داًؾدَیبى ٍ ... هی ثبؽذ. ثٌبثزایي السم اعت ثب ایدبد فزٌّگ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی، تزثیت 

 (.0233)ّبؽوی،   ٍ... ایي هْن ار ارتمبء ثخؾین اًغبًی

 های اجزایی و تحقیقاتیعاهل با سایز دستگاهت ( ب

اهزٍسُ ثِ رغن ایدبد ٍ گغتزػ  ای وِ اعت، ثِ گًَِ عبیز دعتگبُ ّبی اخزاییًجَد ارتجبط هیبى داًؾگبّْب ٍ  هؾىل دیگز،

لذا آهَسػ ػبلی ثبیذ ثب ًیبسّبی خبهؼِ . چٌذاى ؽىل ًگزفتِ اعت عبیز ًْبدّب ّبی پیًَذ آًْب ثب ، حلمِػلَم اًغبًیّبی داًؾگبُ

 .هِ ریشی ّبی عبالًِ ثبیذ ثزًبهِ ریشی ّبی عَیل الوذت ًوَدعبسگبر ثبؽذ ٍ در ایي سهیٌِ ثِ خبی ثزًب

فَق ثزگشاری خلغبت ٍ گزدّوبیی ّبی هتؼذد ثیي هغَلیي ٍ وبرؽٌبعبى ٍ پضٍّؾگزاى ثب اعبتیذ  لذا ثب تَخِ ثِ تفبعیز

ّی ػلوی ٍ خْت رعیذى ثِ حذاوثز ثبسد داًؾگبُ ّب، خْت ّوگزا وزدى فؼبلیتْبی آهَسؽی هتٌبعت ثب ًیبسّبی خبهؼِ،

 .ضزٍری هی ثبؽذٍ ؽىَفبیی آهَختِ ّبی فبرؽ التحصیالى داًؾگبُ ّب السم 

 ٍ تمَیت ػلَم اًغبًی ثَهی ّبی داخلی ٍ خبرخیجبط ثب دیگز داًؾگبُارت ایدبد ( ج

هی ثبؽذ تب ػلَم اًغبًی ٍ هحتَی ٍ هغبلت یىی اس اصلی تزیي هحَرّبی آهَسؽی ػبلی وؾَر ثِ رٍس وزدى رٍؽْبی آهَسؽی 

گزُ ّب ٍ دػَت اس اعبتیذ ثزپبیی ّوبیؼ ٍ گٌثب ّب ٍ دعتبٍردّبی ػلوی دًیب آؽٌب ؽَد ثٌبثزایي یبفتِخزیي آًغل خَاى وؾَر ثب 

تَاى ّزچِ ثیؾتز در ویفیت وی تحمیمبتی ثِ آى داًؾگبُ ّب هیعفزّبی ػلیب اًدبم  اػن اس داخلی یب خبرخیّبی دیگز داًؾگبُ

ٍ رعیذى ثِ اعتبًذاردّبی خْبًی هَثز ثبؽذ داًؾدَ ثبیذ در خزیبى تحَالت رٍس  ثْتز داًؾدَ ٍ ارتمبء ػلویتزثیت  آهَسػ ٍ

 ّبی تحمیمبتی ٍ اخزایی خَد را هغبثكفؼبلیتىٌَلَصی رٍس پیؼ رٍد ٍ پظ اس فبرؽ التحصیلی ثتَاًذ ثب ت لزار ثگیزد تب ثتَاًذ

تز یه ی ّز چِ ثیؼّوچٌیي السم خْت تَعؼِ. آخزیي ؽزایظ دًیب ٍ گبم ثِ گبم هحممیي خبرج اس وؾَر صَرت دّذ

ًَر، غیزاًتفبػی ٍ ػلوی ػبلی اػن اس دٍلتی، آساد، پیبمّبی هختلف آهَسػّوپَؽبًی ػلوی، آهَسؽی ٍ فزٌّگی ثیي ؽىل

 وبرثزدی ثزلزار ؽَد.

 وهیعلوم انسانی بایجاد و توسعه  ( د

ثذیْی اعت ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هجبدی فىزی ٍ ارسؽی ٍ فزٌّگی ّز وؾَری ثیؼ اس عبیز ػلَم،در ػلَم اًغبًی ًْفتِ اعت؛ ایي  

اعالهی،داًؾگبّی ٍ حَسٍی، اهزٍسُ ثِ رغن گذؽت   ػلَم در وؾَرهبى،دعتخَػ آفبت ثیؾتزی ثَدُ اعت ٍ هتأعفبًِ خبهؼِ

ی تَلیذ ػلن ٍ حل هؾىالت خبهؼِ در پزتَ آى ثزخَردار  ٍضؼیت هغلَثی در سهیٌِثیؼ اس عی ٍ دٍ عبل اس اًمالة اعالهی اس 

ّب لزار دارد. در  ی سهیٌِ ای غزة در ولیِ ای ٍ ًظزیِ ًیغت ٍ ثَیضُ در ػلَم اًغبًی؛وؾَر در همبثل عیل تزخوِ ٍ ّدَم رعبًِ

ویت ٍ ویفیت در تَلیذ فىز ٍ ػلن در حَسُ ٍ پزداسی اعالهی،تٌْب راُ پیؼ پبی هب، ارتمبی و راعتبی ًظبم عبسی ٍ خبهؼِ

ثز تملیذ فشًٍی ًیبثذ، عیز خَاهغ اعالهی ّوچٌبى « اختْبد»ثز تزخوِ ٍ تىزار ٍ ًیش « تَلیذ»داًؾگبُ اعت ٍ تب ٍلتی وِ 
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ؽوی، )ّب  ی توذى، فزٍدعت خَاّذ ثَد فذاوبریْب در صحٌِ  رغن ّوِ لْمْزایی خَاّذ هبًذ ٍ اهت اعالم ٍ هلت ایزاى ػلی

0231.) 

  پضٍّؼ 

ثبؽذ. آهَسػ ثذٍى  پضٍّؾی ؽذى –ثبیذ چؾن اًذاس آیٌذُ داًؾگبُ ّب در خْت آهَسؽی ػلَم اًغبًی در راعتبی تَعؼِ 

ّیچ هفَْم ٍ هؼٌی هؾخصی ًذارد ٍ ؽبیذ تْی ثِ ًظز ثزعذ حزوت آهَسػ ػبلی دٍر هبًذُ اس تحمیمبت ثِ عَر لغغ  بتتحمیم

هَسػ تب سهبًی وِ آ تَلیذ وٌٌذُ ٍتز هصزف وٌٌذُ ػلن خَاّذ ثَد تب ایي آهَسػ ًبهتَاسى ثیؼاس عغغ فزاتز ًخَاّذ رفت، 

خشٍُ ّبی تىزاری ٍ یب وتبة ّبی تزخوِ ؽذُ  هجٌبیخَد تَلیذ وٌٌذُ ػلن ًجبؽذ ٍ هذار آهَسؽی اػ را ثز ػبلی ّز وؾَر 

ّبی ّب یالسم ثزای فؼبلیتالسم اعت ثغتزّب ٍ سهیٌِثٌبثزایي . هحذٍد ًوبیذ ثِ عزػت در رلبثت ّبی خْبًی هحَ خَاّذ ؽذ

 تَاًذ ایي هْن را تَعؼِ ثخؾذ:ّبی سیز هیپضٍّؾی فزاّن ؽَد. تمَیت سیزعبخت

 اساتید 

اعبتیذ ثِ ػٌَاى لؾزی وِ ثِ ًَػی عىبى ّذایت فزایٌذ تؼلین ٍ تزثیت را ثز ػْذُ دارًذ هی تَاًذ سهیٌِ عبس پیؾزفت ٍ  

ویفیت ثخؾی اهَر هختلف داًؾگبُ ّب ؽًَذ. چزا وِ ایي گزٍُ در هتي ایي فزایٌذ لزار دارًذ ٍ ثز توبم اهَر اؽزاف ٍ آگبّی 

رٍس افشٍى در اثؼبد هختلف ػلَم، ضزٍری اعت وِ اعبتیذ ٍ ًیزٍّبی هتخصص داًؾگبُ خْت ًیل ثِ پیؾزفت ّبی وبهل دارًذ. 

هغبلؼبتی ٍ ثزلزاری ارتجبط ثب هحممیي داًؾگبّْبی دیگز وؾَرّب ضوي آؽٌبیی ثب ّب ّزچٌذ عبل یىجبر ثب اػشام ثِ فزصتْبی 

داًؾدَ گبم یبثٌذ تبثب اًتمبل آًْب ثِ صذّب دعت ثِ اعالػبت ٍ آهَختِ ّبی خذیذی  زیي ٍعبیل ٍ لَاسم تحمیمبتی، ػوالًخذیذت

 (.0231)ّبؽوی،   هَثزی در تَعؼِ ّزچِ ثیؾتز ػلوی وؾَر ثزدارًذ

 َداًؾد 

اهزی ػلَم اًغبًی ثخؾی ثِ ّبی داًؾگبُ خْت ویفیتػٌَاى هؾتزیبى فؼبلیتفزاّن آٍردى ثغتزهٌبعت ثزای داًؾدَیبى ثِ

 ؽَد:ّبی هختلف داًؾگبُ در ارتجبط ثب داًؾدَیبى پزداختِ هیثزرعی ثزًبهِخب ثِ السم ٍ ضزٍری هی ثبؽذ. در ایي

 ّبی آهَسؽیثزًبهِ -

یىی اس اصَل اعبعی هی ثبؽذ وِ ثبیذ ثِ آى تَخِ  در حَسُ ػلَم اًغبًی ثخؾیویفیت ػولىزد آهَسؽی داًؾگبُ ّب ٍ ویفیت

هغئَلیي ٍ ثزًبهِ ریشاى داًؾگبُ ّب را ٍا هی دارد وِ در ایي ٍیضُ ًوَد. هؾىالتی وِ در رًٍذ آهَسؽی داًؾگبُ ّب ٍخَد دارد، 

سهیٌِ ثب ثزرعی ػلوی ایي هؾىالت را هزتفغ ًوبیٌذ. ثخؼ آهَسػ در ّز داًؾگبُ، فؼبلیت ّبیی هثل رٍػ تذریظ اعبتیذ، 

ِ ی ویفیت ثخؾی ثِ اهتحبًبت، وتبة ّب ٍ خشٍات درعی ٍ... را ؽبهل هی ؽَد. ًگبُ تَأم ثب دلت ػلوی ثِ ایي هغبئل سهیٌ

 (.0233)ّبؽوی،   را فزاّن هی ًوبیذ ػلَم اًغبًی

 تمَیت وزعی ّبی ًظزیِ پزداسی -

تَعؼِ ٍ تمَیت وزعی ّبی ًظزیِ پزداسی یىی اس رّیبفت ّبی تمَیت ػلَم اًغبًی هی ثبؽذ. ایي رٍیىزد ثبػث تَلیذ ػلن در 

 ػلَم اًغبًی هجتٌی ثز داؽتِ ّبی ثَهی هی ؽَد.

 فزٌّگی ٍ داًؾدَیی ّبیثزًبهِ -
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ؽَد. ّز داًؾدَ تَخِ ثِ هغبئل فَق ثزًبهِ، اهزٍسُ در داًؾگبُ ّب ٍ هزاوش آهَسػ ػبلی ثِ ػٌَاى اٍلَیت اعبعی هحغَة هی

السم اعت در وٌبر فؼبلیت ّبی رعوی، در اهَر فَق ثزًبهِ ًیش هؾبروتی فؼبل داؽتِ ثبؽذ تب ثِ ایي ٍعیلِ سهیٌِ ی رؽذ ٍ 

ثِ ًحَ هغلَة فزاّن ًوبیذ. ثٌبثزایي ثب تَخِ ثِ ضزٍرت وبر فزٌّگی در خبهؼِ ی اعالهی ایزاى، السم اعت  ؽىَفبیی خَد را

 (.0231، ٍ ثالغت )ّبؽوی  تذاثیز ٍ ثزًبهِ ریشی ّبی دلیك تز ٍ وبراتزی در ایي سهیٌِ اًدبم ؽَد

ّوَارُ  ّبی آهَسؽی، دػَت اس ًظزیِ پزداساى ٍ .... در حَسُ ػلَم اًغبًی هبًٌذ ثزگشاری ًوبیؾگبُ ّب، وبرگبُ خذهبت داًؾدَیی

 هَرد تَخِ داًؾدَیبى ثَدُ اعت. 

 ّبی پضٍّؾیثزًبهِ -

ثزًبهِ ّبی پضٍّؾی در داًؾگبُ ّب هؼوَالً در لبلت فؼبلیت ّبی وتبثخبًِ، اًدوي ّبی ػلوی، حوبیت اس عزح ّب ٍ ایذُ ّبی ًَ، 

خذهبت وبرگبُ ّب ٍ... اًدبم هی گیزد. اهزٍسُ داًؾگبُ ّبی ثب ویفیت ٍ تَعؼِ یبفتِ ثِ اهز پضٍّؼ در ًشد داًؾدَیبى ٍ اعبتیذ 

ارًذ چزا وِ ایي اهز ثب تَخِ ثِ تحَالت ؽتبثٌبن خْبى ػلن هی تَاًذ سهیٌِ عبس تفىز ػلوی ٍ تَلیذ تَخِ ٍ اّتوبم ٍیضُ ای د

ػلن ؽَد. ثٌبثزایي السم اعت هغئَلیي ثِ عَر اػن ٍ هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ّب ثِ عَر اخص ثزای ایي اهز ثزًبهِ ریشی ٍ 

 توْیذات ٍیضُ ای در ًظز ثگیزًذ. 

 گیزینتیجه

هٌدز ثِ تَعؼِ هٌبثغ ػلَم اًغبًی وِ تَعؼِ هی ثبؽذ. ثغَریػلَم اًغبًی بى اصلی تَعؼِ پبیذار ّز وؾَری تَعؼِ یىی اس ارو

ػلَم هٌؾأ رؽذ ّز وؾَری اعت. تَعؼِ ػلَم اًغبًی ػجبرتی تَعؼِ ؽَد. ثِاًغبًی، التصبدی ٍ دیگز اروبى تَعؼِ پبیذار هی

پضٍّبى ٍ ثغَر ؼِ اعت. ایي تَعؼِ تٌْب در پٌبُ عؼی ٍ تالػ داًؾوٌذاى، داًؼؽزط ثمبء ٍ اعتوزار لذرتوٌذ ّز خبهاًغبًی 

 پذیز اعت. ٍ آهَسػ ػبلی در ایي رّگذر ًمؼ حغبط ٍ هْوی را ثز ػْذُ دارد. ولی صبحجٌظزاى ػلَم هختلف اهىبى

پیؾزفت ٍ ارتمبی ػلوی، فٌبٍری، فزٌّگی ٍ ای وِ در سهیٌِ ّب ثب تَخِ ثِ ًمؼ فشایٌذُثٌبثزایي اهزٍسُ آهَسػ ػبلی ٍ داًؾگبُ

عَر دائوی عبختبرّب ٍ ًیبسّبی خَد را خْت ّوگبم ؽذى ثب تغییزات خصَصبً التصبدی وؾَرّب ثِ ػْذُ گزفتِ اًذ، هَظفٌذ ثِ

 هَرد ثبسًگزی ٍ ارسؽیبثی لزار دٌّذ. ػلَم اًغبًی تَعؼِ 

ی ووی وِ ؽبهل افشایؼ تٌَع در ی لبثل ثزرعی اعت؛ در تَعؼِاس دٍ دیذُ گبُ ووی ٍ ویفػلَم اًغبًی ثغَر ولی تَعؼِ 

آهَسػ ٍ پضٍّؼ اعت هی تَاى ثب افشایؼ ووی اًدبم تحمیمبت در هَضَػبت خذیذ، افشایؼ تؼذاد داًؾدَیبى، تَعؼِ ووی 

 هَضَػبت تحمیمی، تدْیشات ٍ ٍعبیل تحمیمبتی ًَیي ایي هْن را ارتمبء ثخؾیذ. 

ی توبم وبروزدّب ٍ فؼبلیت ّب اس خولِ: آهَسػ، پضٍّؼ، وبروٌبى، داًؾدَیبى، اهىبًبت ٍ تدْیشات، در آهَسػ ػبل تَعؼِ ویفی

  .خذهبت ثِ الؾبر خبهؼِ ٍ داًؾگبُ را در ثز هی گیزد

  خذآهنابع و ه

 (. آهَسػ ػبلی )هفبّین ٍ رٍیىزدّب(، اًتؾبرات داًؾگبُ آساد اعالهی. 0231ّبؽوی، عیذ احوذ ) -

همبیغِ ی هیشاى اًغجبق داًؾگبُ ّبی آساد اعالهی ٍ (. 0235) ؛ّبؽوی، سیٌت ؛ػجبعی، اثَالفضل ؛ّبؽوی، عیذاحوذ -

رّیبفتی ًَ در هذیزیت ، فبرط ثب ٍیضگی ّبی داًؾگبُ ّبی ّشارُ عَم اس دیذگبُ هتخصصبى ٍ صبحجٌظزاىدٍلتی اعتبى 

 (.21)پیبپی  3ؽوبرُ  0235آهَسؽی عبل ّؾتن سهغتبى 

 (. ثزًبهِ ریشی درعی )اصَل ٍ وبرثزد(، اًتؾبرات داًؾگبُ آساد اعالهی. 0233ّبؽوی، عیذ احوذ ) -

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/360789/%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/360789/%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/261037/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/261037/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/520543/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/520543/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c
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ی ویفی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ الهزد ثب تأویذ ثز هیشاى آگبّی اػضبی ّیأت  ( تَعؼ0231ِّبؽوی،عیذ احوذ ) -

 در هذیزیت آهَسؽی.پضٍّؾی رّیبفتی ًَ -ی ػلوی ی درعی، فصل ًبهِ ػلوی در هَرد ؽبخص ّبی ثزًبهِ

ذ ػلن در داًؾگبّْب : ثزرعی راّْـبی  (. خزد ٍرسی ضزٍرتی ثزای تَلی0231ّبؽوی، عیذ احوذ ٍ ثالغت، عیذ رضب ) -

 .05ی  پضٍّؾی تَلیذ ػلن، ؽوبرُ-ی ػلوی ی خزدٍرسی در داًؾگبّْب ثِ هٌظَر تَلیذ ػلن، فصل ًبهِ تزٍیح ٍ تَعؼِ

 

 


