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چکیذُ
ٔمبِٝی حبضط «قٙبؾبیی  ٚتحّیُ احطات ٘ٛؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛز٘ ٜبقی اظ ؾیبؾتٍصاضی تزٕیـ لغقبت ،زض اثقبز
ارتٕبفی– التهبزی» ،اؾت .ایٗ تحمیك ث ٝضٚـ پیٕبیف ا٘زبْ ٌطفت ٝاؾت  ٚثب اثعاض پطؾكٙبٔ ٚ ٝضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی
عجمٝای  ٚتهبزفی ،زازٜٞب رٕـآٚضی  ٚثطضؾی قسٜا٘س .ربٔق ٝآٔبضی تحمیك ،قٟط٘ٚساٖ  24تب 80ؾبِ ٝؾبوٗ زض
ٔٙغمٝی  15قٟطزاضی تٟطاٖ تقطیف قسٜا٘س .زض ٔجب٘ی ٘ؾطی تحمیك تالـ قس ٜاؾت اظ ضٚیىطزٞبی قٙبذت ٝقسٔ ٜب٘ٙس
وبضوطزٌطایی  ٚتٛؾق ٝقٟطی اؾتفبز ٜقٛز  ٚؾپؽ ثط اؾبؼ یبفتٞٝبی ٘ؾطی ٔسَ فّٕیبتی تحمیك تطؾیٓ ٌطزیس .پؽ
اظ ٌطزآٚضی زازٜٞب ،ث ٝوٕه ضٚـٞبی آٔبضی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض  ،spssزازٜٞب ٔٛضز تزعی ٚ ٝتحّیُ
لطاضٌطفتٝا٘س .ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛاحطات تزٕیـ ثبفت ٘ٛؾبظی قس ،ٜثط ضٚی اثقبز ارتٕبفی  ٚالتهبزی ٔٛضز
تحّیُ لطاض ٌطفت .یبفتٞٝب ٘كبٖ ٔیزٞس ثیكتطیٗ ضاثغٝی ٔقٙب زاض زض ثقس ارتٕبفی تأحیط زض ؾغح حؽ تقّك
ٔىب٘ی(ٔ )0/335كبضوت( ،)0/334أٙیت( ،)0/211ذسٔبت ارتٕبفی( )0/166اؾت  ٚثقس اظ آٖ ثیكتطیٗ ضاثغٝی ٔقٙب
زاض زض ثقس التهبزی  ٚث ٝتطتیت قبُٔ تأحیط زض ٔبِىیت ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ( ،)0/269ؾطٔبیٌٝصاضی( ٚ )0/129زضآٔس ٚ
ٞعی )0/106(ٝٙاؾت .زضیبفتٞٝبی وبضثطز ضٚـ تحّیُ ٔؿیط ٘تبیذ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ثیكتطیٗ  ٚلٛیتطیٗ احطات
تزٕیـ ثبفت ٘ٛؾبظی قسٔ ،ٜیتٛاٖ ث ٝاحط ٔؿتمیٓ ضضبیت اظ تزٕیـ ثط ٔتغیطٞبی تٕبیُ ثٔ ٝكبضوت ( )0/406احؿبؼ
أٙیت ( )0/340ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ( )0/487زضآٔس ٞ ٚعی ،)0/380(ٝٙذسٔبت ارتٕبفی( )0/318اقبض ٜوطز.
کلوات کلیذیٛ٘ :ؾبظی ثبفت فطؾٛز ،ٜتزٕیـ لغقبتٔ ،كبضوت زض ٘ٛؾبظی ،ذسٔبت ارتٕبفی ،تقّك ٔىب٘ی
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 ٚزض ثبفت لسیٕی زض لبِت فطؾٛزٌی فٕیك ٕ٘ٛز ذٛز ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .قٛاٞس ٔتقسزی ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ
ثبفتٞبی فطؾٛزٜی قٟطی زض قٟطٞبی ثعضي  ٚحتی ٔتٛؾظ  ٚوٛچه زض قطایظ ٘بپبیساض  ٚقىٙٙس ٜلطاض
زاض٘س  ٚث ٝزِیُ ٘بوبضایی ٘یبظ ثٛ٘ ٝؾبظی  ٚثبظؾبظی زض آٖٞب وبٔالً احؿبؼ ٔیقٛز .اظ رّٕ ٝضٚـٞبی
ٔساذّ ٝزض ایٗ ٘ٛؿ ؾبظٜی قٟطی ،افٕبَ ضٚـ تزٕیـ ثٙبٞبی وٛچه  ٚوٓ تطاوٓ ث ٝزِیُ ٔعیتٞبی
التهبزی  ٚارتٕبفی اؾت و ٝث ٝزالیُ ٔرتّف ثط آٖ ٔتطتت اؾتٌ .فتٔ ٝیقٛز «تزٕیـ ظٔیٗ ث ٝفٛٙاٖ یه
اثعاض ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی اظ اثتسای لطٖ ثیؿتٓ زض اضٚپب ضٚاد پیسا وطز  ٚؾپؽ زض ؾبیط ٘مبط رٟبٖ ثب
ٔٛفـمیـتٞبی چكٌٓیطی ضٚثط ٚقس» (ٟٔٙسؾبٖ ٔكبٚض آضٔب٘كٟط .)61 :1388 ،ایٗ زض حبِی اؾت و ٝزض ایطاٖ
پطزاذتٗ ث ٝثبظؾبظی  ٚثٟؿبظی ثبفٞبی آؾیتزیس ٜثط اؾبؼ ضٚـ عطح تزٕیـ ظٔیٗ زض قٟطٞب ٓٞ ،چٙبٖ ثب
چبِفٞب ٔ ٚؿبئُ ثؿیبض ض ٚث ٝض ٚؾت  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖ زض عطحٞبی تٛؾق ٚ ٝتٛؾقٔ ٝزسز قٟطی تٟٙب زض حس
ٔمیبؼٞبی وٛچه ،ثطای چٙس پالن ٔؿى٘ٛی یب ذسٔبتی ٔحسٚز قس ٜاؾت ٔ ٚكىالت ارطایی ثؿیبضی ٘ؾیط
تّٕه اضاضی  ٚیب تٛافك ٔبِىبٖ ظٔیٗ ،زأٌٗیط ایٗ ٌ ٝ٘ٛعط ٞبؾت .آ٘چ ٝثب فٛٙاٖ عطحٞبی تزٕیـ زض
ثبفـتٞبی لسیٕی ٔ ٚطوعی قٟطٞب ث ٝوبض ثطزٔ ٜیقٛز ،اظ ِحبػ ٔحتٛا ٔ ٚف ،ْٟٛثٔ ٝزٕٛف ٝای اظ عطحٟبی
«ثبظتٙؾیٓ ظٔیٗ»« ،ثبظ انبِتثركی» یب «افیبٖؾبظی» ٛ٘« ٚظایی» زض ازثیبت قٟطؾبظی ٔ ٚطٔت قٟطی اعالق
ٔیقٛز (فعیعی ٕٞ ٚىبضاٖ.)11: 1389 ،
عطح  ٚضٚـ تزٕیـ زض ٘ٛؾبظی ثبفتٞبی قٟطی ٔؿبئُ  ٚپیبٔسٞبی فطاٚا٘ی زاضز لبفستبً ٌصقت ٝاظ ثحج
ظیجبؾبظی؛ ٕ٘ب ٙٔ ٚؾط  ٚذظ آؾٕبٖ  ٚتطویت ثٙسی ثٟتط ٙٔ ٚبؾت فضبیی ،ؾیبؾتٍصاضی ٔٛضٛؿ تزٕیـ زض
اثقبز ارتٕبفی  ٚالتهبزی ،زض نٛضت فمساٖ نطافت فّٕی  ٚتحمیمی ٔیتٛا٘س فطایٙس تزٕیـ ضا زض
ثـط٘ـبٔـٝضیعی  ٚارطای ؾبیط عطح ٞبی تٛؾقٝی قٟطی ثٛٔ ٝضٛفی ثحطا٘ی تجسیُ وٙس .تجقبت تسا ْٚالظْ ٚ
ضطٚضی عطح تزٕیـ ٔیتٛا٘س ٘تبیذ ذٛثی زض ثط زاقت ٝثبقس .ثسیٟی اؾت ثس ٖٚزض ٘ؾط ٌطفتٗ ظٔیٞٝٙبی
التهبزی  ٚارتٕبفی ،زؾتیبثی ث ٝثبظآفطیٙی یىپبضچ ،ٝأطی غیطٕٔىٗ تّمی ٔیقٛز  ٚاِجت ٝفبُٔ التهبز ٚ
ارتٕبؿ ث ٝفٛٙاٖ ضاٞجطزٞبی تٛؾقٝای ثؿیبض ٔ ٟٓزض ٔمیبؼٞبی ٔحّی  ٚرٟب٘ی زض ضٚیىطز ثبظآفطیٙی
یىپبضچ ٝثبالذم زض ؾیبؾتٍصاضیٟبی تزٕیـ لغقبت ٔغطح اؾت(أیٗ ظاز ٚ ٜزازضؼ .)1391 ،ارطای عطح
تزٕیـ تجقبت قٟطؾبظی ٘ ٚیع ارتٕبفی  ٚالتهبزی فطاٚا٘ی ضا ثب ذٛز ٕٞطا ٜزاضز .زض ایٗ ضاثغٔ ٝیتٛاٖ ثٝ
ٔكىالت ارتٕبفی اظ لجیُ فسْ تٕبیُ ؾبوٙبٖ ٔزتٕـٞبی رسیس ث ٝاؾىبٖ زض ٚاحسٞبی تزٕیـ قسٛٔ ،ٜضٛؿ
قیٜٞٛبی ٔبِىیٙت ظٔیٗٔ ٚ ،كىالت ثؿیبضی چ ٖٛزفٛا  ٚزضٌیطٞـبی ٕٞؿبیٍی٘ ،جٛز فط ًٙٞآپبضتٕبٖ٘كیٙی
یب ظ٘سٌی زض ٚاحسٞبی ٔؿى٘ٛی ثب ٔبِىیت ٔـكتطن٘ ،حـٜٛی ٚاٌصاضی عجمبت ث ٝذب٘ٛاضٞب ضا ٔغطح ٕ٘ٛز.
یىی اظ ٔقضالت انّی ثبفتٞبی فطؾٛز ،ٜضیعزاٍ٘ی ٔ ٚكىُ ؾٙس ٔبِىیت ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ اؾت .وبٖ٘ٞٛبی
ثبفت فطؾٛز ٟٓٔ ٜتطیٗ پتب٘ؿیُ قٟطٞب ثطای اؾتفبز ٜاظ ظٔیٗ رٟت اؾىبٖ رٕقیت ،تأٔیٗ فضبٞبی ثبظ
ذسٔبتی  ٚثٟجٛز ٔحیظ ظیؿت ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس .ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض رٟت ٔمبثّ ٝثب فٛاضو ٘ ٚتبیذ ٔٙفی
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آٟ٘ب ،تئٛضیٞب  ٚضاٜحُٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔغطح قس ٜاؾت؛ ضا ٜحُٞبیی و ٝثطذی ٌطٌٜكب  ٚثطذی ٘یع ثط ٔؿبئُ
قٟطی افعٚز ٜاؾت( .فٙسِیت  ٚحبری فّی اوجطی .)65:1387 ،ثبفت قٟطی تٟطاٖ ٘یع اظ ایٗ لبفسٔ ٜؿتخٙب
٘جٛز ٚ ٜؾبذتبض لسیٕی  ٚفطؾٛز ٜآٖ ،ثرف لبثُ تٛرٟی اظ پ ٟٝٙایٗ قٟط ضا قىُ ٔیزٞس .زض چٙس زٝٞی
اذیط تٛر ٝث ٝثبفتٞبی فطؾٛز ٚ ٜلسیٕی  ٚضفـ ٘بپبیساضی آٖٞب ،ثٛٔ ٝضٛفی رسی ٔ ٚحٛضی تجسیُ قسٜ
اؾت .زض ایٗ ظٔی ٝٙضٚقٟب  ٚثط٘بٔٞٝبی ٔرتّفی ثطای ثبظؾبظی ثبفت فطؾٛزٜی آٖ ث ٝارطا ٌصاقت ٝقس ٜاؾت.
زض اغّت ٔٙبعك قٟطی تٟطاٖ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ظیبزی ٚرٛز زاضز  ٚؾیبؾت تزٕیـ آٟ٘ب ٘یع ؾبِٟبؾت وٝ
اظ ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت و ٝثب ثطضؾی فٛأُ  ٚؾبذتبضٞبی ٔرتّف زذیُ زض ٘ٛؾبظی  ٚثٟؿبظی ایٗ ثبفتٞب ٚ
ٕٞچٙیٗ قٙبؾبیی  ٚتحّیُ احطات ٘ٛؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘بقی اظ ؾیبؾتٍصاضی تزٕیـ لغقبت ،زض اثقبز
ارتٕبفی– التهبزیٔ ،یتٛاٖ ث ٝاٍِٛیی ثٔٛی  ٚثٟی ٝٙثب تٛر ٝثٔ ٝمتضیبت ٔرتّف ظٔبٖٔ-ىبٖ زؾت یبفت.
ثطضؾی تٛؾقٝی فضبیی-ارتٕبفی ٔٙبعك قٟطی ثٛیػٙٔ ٜغم 15 ٝقٟط تٟطاٖ ٘كبٖ ٔیزٞس وٌ ٝؿتطـ ثبفت
وبِجسی ایٗ ٔٙغم ٝاظ حٛاِی ؾبِٟبی  1340قطٚؿ  ٚتسضیزبً ثط ؾطفت آٖ افعٚز ٜقس ٜاؾت و ٝذٛز آحبض ٚ
تجقبت ٔتٛٙؿ وبِجسی ،التهبزی  ٚارتٕبفی زض ٔٙغم ٝزاقت ٝاؾت.
عطح تزٕیـ عی ز ٚزٝٞی اذیط زض ایٗ ٔٙغم ٝث ٝارطا ٌصاقت ٝقس ٜاؾت  ٚث ٝز٘جبَ آٖ تغییطات ٚؾیقی زض
ؾبذتبض فضبیی ٘ ٚیع ویفیت ظ٘سٌی ارتٕبفی  ٚالتهبزی ؾبوٙبٖ ایزبز قس ٜاؾتٔ( .طاوع تحمیمبتی قٟطزاضی
تٟطاٖ .)1395.ث ٝفجبضت زیٍط ٌؿتطـ ایٗ عطح ٔٛرجبت تغییط زض ٘ؾبْ وبضثطی فضبیی  ٚقىُ ٌیطی ؾجه
 ٚضٚاِی رسیس زض ظ٘سٌی وؿب٘ی قس ٜاؾت و ٝزض ایٗ ٔزتٕقبت ظ٘سٌی ٔیوٙٙس .ایٗ ٔمبِ ٝزض نسز اؾت تب
آحبض  ٚپیبٔسٞبی التهبزی-ارتٕبفی ارطای عطح تزٕیـ ضا زض ٔٙغمٝی ٔصوٛض ،ثـ ٝوٕه یبفـتـٞٝبی تزطثی
ٔٛضز ٔغبِق ٚ ٝثطضؾی لطاض زٞس.
اّویت ٍ ضزٍرت تحقیق
زض ؾبَٞبی اذیط زض ایطاٖ ،ذهٛنبً زض وال٘كٟط تٟطاٖ ،اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تزٕیـ ظٔیٗ  ٚاحساث ثٙبٞبی
ٔؿى٘ٛی  ٚغیط ٔؿى٘ٛی زض آٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ضاٜحُ ٔٙبؾت ثطای ٘ٛؾبظی  ٚثٟؿبظی ٔحالت ٔؿى٘ٛی
ذهٛنبً زض ثبفتٞبی فطؾٛزٛٔ ٜضز تزطث ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .چ ٖٛزض ایٗ ثبفتٞب ٚرٛز لغقبت ضیعزا٘ ٝوٝ
فٕستب ظیطنس ٔتط  ٚحتی پٙزبٔ ٜتط اؾت ثب ٔقیبضٞب  ٚضٛاثظ عطحٞبی ربٔـ  ٚتفهیّی ٔب٘قی ثطای ٘ٛؾبظی
 ٚتزسیس ثٙب زض ایٗ ٔحالت  ٚظٔیٗٞبؾت؛ اظای ٗ ض ٚتزٕیـ زض یه یب چٙس لغقٔ ٝیتٛا٘س حس ٘هبة الظْ ضا
ثطای اذص پطٚا٘ ٝثطای ٘ٛؾبظی  ٚاحساث ثٙب تبٔیٗ ٕ٘بیس  ٚاظ ؾٛیی ثب تؿٟیالت ٔ ٚكٛقٞبی قٟطزاضی تٟطاٖ
ثطای ثبظؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛزٜی قٟطی ث ٝعطیك تزٕیـ اضائٌ ٝطزیس ،اظ رّٕ ٝترفیف زض فٛاضو نسٚض
پطٚا٘ ،ٝزازٖ تطاوٓ ثیكتط ،اذص ٚاْ ثب ثٟطٜی وٓ٘ ،ؾبضت  ٚوٙتطَ ضایٍبٖ ٟٔٙسؾبٖ ٘بؽط ،و ٝا٘تربة تزٕیـ ٚ
وبضثطز آ ٖ تب حسٚزی زضٔحالت ذهٛنب زض ٔحالت زاضای ثبفت فطؾٛز ٜاظ رّٕٔ ٝحالت اتبثه ٔ ٚیٙبثی
زض ٔحسٚزٙٔ ٜغم 15 ٝقٟطزاضی تٟطاٖ ٔٛضز اؾتمجبَ ؾبوٙبٖ  ٚؾطٔبیٌٝصاضاٖ لطاضٌطفت.
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اٍِٞٛبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ٕٞچ ٖٛا٘جٜٛؾبظی  ٚتزٕیـ لغقبت ،احساث ٔزتٕـٞبی ٔؿى٘ٛی،
ٔمبْٚؾبظی تزٕیـ ٘كبٖ زاز و ٝؾیبؾتٍصاضیٞب ثط احط ٘تبیذ حبنُ اظ ارطای عطحٞبیی تسٚیٗ  ٚث ٝارطا زض
أس ٜاؾت ،ثسیٗ تطتیت ضطٚضت اضظیبثی  ٚقٙبؾبیی ٘مبط ضقف  ٚلٛت ،پیبٔسٞبی ٔغّٛة ٘ ٚبٔغّٛة
تزٕیـ ثبضظ ٔیٌطزز تب ثط ٔجٙبی آٖ ؾیبؾتٍصاضی ثٟیٝٙای اتربش ٌطزز (ٟٔٙسؾیٗ ٔكبٚض عطح ٔ ٚقٕبضی،
.)1393
ارطای عطح تزٕیـ لغقبت زض ثبفتٞبی فطؾٛزٜی قٟطی ذٛز آحبض ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛخجت ٙٔ ٚفی زض ؾبذتبض
ٔٛرٛز فضبٞبی قٟطی ٔ ٚحّٝای و ٝتزٕیـ زض آٖ اتفبق افتبز ٜزاضز و ٝاظ رٟبت ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛیتٛا٘س ٔٛضز
ثطضؾی  ٚتحمیك لطاض ٌیطز .اظ ِحبػ ٘یبظٞبی ارتٕبفی فمساٖ ثطذی اظ أىب٘بت  ٚتأؾیؿبت قٟطی ٔٛضز ٘یبظ
ؾبوٙبٖ ،ثبفج تٙعَ قطایظ ظ٘سٌی افطاز ٘ ٚبزیسٌ ٜطفتٗ قطایظ ٔٙبؾت ظ٘سٌی ؾبِٓ زض ایٗ ٔٙغم ٝقسٜ
اؾت .ثطای پٛیبیی ظ٘سٌی ارتٕبفی زض ایٗ ثبفتٞب ٔیتٛاٖ ثب ؾیبؾتٍصاضی تزٕیـ ثبفت؛ أىب٘بت ٔٛضز ٘یبظ
ؾبوٙبٖ  ٚثبال ثطزٖ ؾغح ظ٘سٌی ث ٝقطایظ ٔغّٛة ا٘ؿب٘ی زؾت یبفت .ثٙبثطایٗ إٞیت  ٚضطٚضت ایٗ
پػٞٚف یقٙی ثطضؾی تجقبت فطٍٙٞی -ارتٕبفی تزٕیـ ٔی تٛا٘س ٔٛرت زضن چطایی فسْ ٓٞذـٛا٘ی
ٌـطٜٞٚبی ا٘ؿب٘ی زض ثقس ارتٕبفی ،فسْ ٕٞزٛاضی پبیساض  ٚتساْ ظ٘سٌی افطاز ،زض ارسٞبی تزٕیـ قسٜ
ٌطزز.
پیطیٌِی پضٍّص
زض اضتجبط ثب تزبضة ٘ٛؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛز ٜقٟطی زض ایطاٖ  ٚؾبیط وكٛضٞب ٘ ٚیع ضٚـ تزٕیـ ظٔیٗ
تقسازی اظ ٔٙبثـ  ٚپػٞٚفٞبی ٔٙترت و ٝزض لبِت وتبة ٔ ،مبِ ٚ ٝپبیبٖ٘بٔٙٔ ٝتكط قس ٜاؾت زض ایٙزب ٔٛضز
ثبظذٛا٘ی لطاض ٌیطز.
افتٕبزٌ ،یتی( ،)1392زض وتبة اضظیبثی عطح ٘ٛاة  ٚپیبٔسٞبی آٖ؛ ٞسف انّی پطٚغٜی ٘ٛاة ،احساث ثركی
اظ قجىٝی ثعضٌطاٞی زض عطح ربٔـ قٟط تٟطاٖ ثٛز ،و ٝثبیس ربیٍعیٗ یه ذیبثبٖ ٔ 12تطی زض ٔتطاوٓتطیٗ
ثبفت فطؾٛزٔ ٜیقس.
یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٘مبط ضقف پطٚغ ،ٜثط٘بٔٝضیعی ثط ٔجٙبی ٔالحؾبت نطف التهبزی ٔ ٚبِی  ٚتٛر٘ ٝىطزٖ
ث ٝؾبیط رٙجٞٝبی عطح اظ رّٕٔ ٝؿبئُ ارتٕبفی  ٚظیؿتٔحیغی ثٛز ٜاؾت  ٚاظ زیٍط ٔؿبئُ فٕس ٜزض ایٗ
پطٚغ ،ٜزض ٘ؾط ٌطفتٗ تؿٟیالت ٚیػ ٜثطای ؾبوٙبٖ لسیٓ زض ٔزتٕـٞبی ٘ٛاة اؾت وٙٔ ٝزط ثٔ ٝتضطض قسٖ
ؾبوٙبٖ  ٚوؿجٝی لسیٓ ٘ٛاة قس ٜاؾت .
فسْ ضضبیت ؾبوٙبٖ فقّی زض ذهٛل

پبییٗ ثٛزٖ ضطیت ٔب٘سٌبضی ،وبٞـف ضٚاثظ ارتٕبفـی،

آِـٛزٌـیٞبی ظیؿتٔحیغی  ٚوبٞف ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی اظ ٘مبط ضقف پطٚغٜی ٘ٛاة ث ٝقٕبض ٔیضٚز.
لبربض ذؿطٚیٔ ،حٕس ٟٔسی( ،)1388زض ٔمبِٝی ذٛز ثب فٛٙاٖ ثط٘بٔٝضیعی  ٚتزٕیـ لغقبت ظٔیٗ زض
ثبفتٞبی فطؾٛزٜی قٟطی  :عطح تزٕیـ ظٔیٗ ضا زض پی اؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ أىب٘بت  ٚتٛا٘بیی ثبِمٜٛی وبِجسی،

تأثیزات اجتواعی ٍ اقتصادی ًَ ساسی تافت ّای فزسَدُی ضْزی ًاضی اس 5 / ...

التهبزی ،ارتٕبفی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ثبفتٞب  ٚضفبیت فساِت زض عطح ٞبی قٟطی ٔیزا٘سٕٞ .چٙیٗ ثب تٛرٝ
ثب إٞیت ضٚظافعٔ ٖٚؿأِٝی ظٔیٗ ث ٝفٛٙاٖ فٙهط حبثت  ٚضقس تهبفسی لیٕت ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ زض ؾبِٟبی
اذیط ،ثط٘بٔٝضیعی تزٕیـ ظٔیٗ زض عطح ٞبی ؾبٔب٘سٞی ثبفتٞبی فطؾٛز ٜقٟطی ثقٛٙاٖ یه ظٔـیٝٙی
ضطٚضی ثطای ثبظ افطیٙی ثبفتٔ ،قطفی ٔیوٙس.
قطوت فٕطاٖ  ٚثٟؿبظی قٟطی ایطاٖ ( ،)1393پٙزٕیٗ ؾّؿّ٘ ٝكؿتٞبی ترههی فٕطاٖ  ٚثٟؿبظی
ثبفتٞبی فطؾٛز ٜقٟطی؛ عطح تزٕیـ ضا ث ٝفٛٙاٖ یه وبتبِیؿت ٔ ٚحطن ثبظ آفطیٙی قٟطی ٔقطفی ٔیوٙس؛
زض ایٗ عطح ٔكٛق تزٕیـ ضا ٔقبفیت اظ ؾٛز ثب٘ىیٔ ،قبفیت اظ ٞعیٞٝٙبی ظیط ؾبذت ،آة ،ثطق ٌ ٚبظ ٚ
اضبف ٝتطاوٓ ؾبذتٕب٘ی ٔقطفی ٔیٕ٘بیس.
ؾزبزی ٕٞ ٚىبضا٘ف ( )1390؛ زض ٔمبِ ٝای ثب فٛٙاٖ تحّیُ ارتٕبفی– فضبیی ثبفتٞبی فطؾٛزٜی قٟطی زض
ضاؾتبی احیبء  ٚپیكٍیطی اظ فطؾٛزٌی ثیكتط(ٔغبِقٝی ٔٛضزیٙٔ :غم 17 ٝتٟطاٖ)؛ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٚضقیت
ارتٕبفی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی ؾبوٙبٖ (ؾغح پبییٗ ؾٛاز ،فمط التهبزی ،ثیىبضی  ٚغیط ٚ )ٜفطؾٛزٌی ثبفت ضا
احجبت  ٚضاٞجطز تٛإ٘ٙسؾبظی ضا ثطای ثٟؿبظی ،پیكٟٙبز ٔیوٙٙس.
فٙسِیت ،فّیطضب ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1392زض ”ٔمبیؿ ٚ ٝتغجیك ثبظآفطیٙی ثبفتٞبی فطؾٛزٜی قٟطی ثّٛن ذیبْ
تٟطاٖ (ایطاٖ)  ٚپطٚغٜی ِیٛضپ(َٛثطیتب٘یب) “؛ ٘كبٖ زاز٘س و ٝاتربش ؾیبؾتٞبی وٛتبٜٔست ٔ ٚمغقی ،ثسٖٚ
ثط٘بٔٝضیعی ٔٙؿزٓ  ٚاظ پیف تٙؾیٓ قس ،ٜفسْ ٔكبضوت ٔطزْ اظ اثتسای عطح تب پبیبٖ  ٚزض ٘ؾط ٍ٘طفتٗ ٛٞیت
تبضیری ٛٔ ٚلقیت ثبفت ذیبْ ،ثبفج قىؿت  ٚفسْ ٔٛفمیت زض ثبظآفطیٙی ذیبْ قس ٜاؾت.
ٙٞسضؾٕٞ ٚ ٖٛىبضاٖ( ،)2011زض ٔمبِٝی ذٛز ثب فٛٙاٖ”تٛؾقٝی ٔطاوع ذطزٜفطٚقی قٟط زض اٍّ٘ؿتبٖ :تزٕیـ
لغقبت  ٚفطایٙس تغییط ٔىبٖ”؛ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتزٕیـ لغقبت چكٓا٘ساظی حیبتی اظ تٛؾق ٝقٟطی ٔقبنط ضا
ضلٓ ٔیظ٘س  ٚزض عٛال٘یٔست ٔیتٛا٘س احطات ٔخجت  ٚیب ٔٙفی ضا ثط ضٚی تغییط فضبی قٟطی زاقت ٝثبقس.
٘ٛؾبظی قٟطی اِؿبِٛازض ؛ زِٚت اِؿبِٛازض اظ ظِعِ 1986 ٝثب ٌطفتٗ أتیبظاتی اظ ٔٙبثـ ذبضری ،اظ ثبظؾبظی
ثبفتٞبی فطؾٛز ٜحٕبیت وطز ٚ ٜثب وٙتطَ ٕ٘ٛزٖ ٔبِیبتٞب ،ظٔیٗ ضا ثطای ذب٘ٝؾبظی ث ٝافطاز وٓ زض آٔس
اذتهبل زاز و ٝزض ایٗ ضاؾتب ٟ٘بزٞبی زِٚتی ٘یع ث ٝعٛض ٚؾیقی زض ایٗ أط ٔؿبفست وطزٌ ٚ ٜبْ ٘رؿت ثٝ
افطازٚ ،اْٞبیی زض حس ذطیس ٔؿىٗ اضظاٖ لیٕت پطزاذت وطز٘س .اضظیبثی تٛؾظ ثط٘بٔٝضیعاٖ ایٗ وكٛض ٘كبٖ
ٔیزٞس و ٝزض ثیكتط ٔٛاضز ،ذب٘ٛاضٞبیی و ٝاظ ایٗ پطٚغ ٜؾٛز ثطزٜا٘س ،آ٘زب ضا تطن وطز ٜیب ث ٝزِیُ فسْ
تٛا٘بیی پطزاذت الؿبط ٚاْ ذب٘ٞٝبی ذٛز ضا اربض ٜزاز ٜزض ربیی ؾبوٗ قسٜا٘س.
رٕـ ثٙسی پیكیٝٙی تحمیك :پػٞٚف حبضط ٔیتٛا٘س اِٚیٗ پػٞٚف زض ایٗ ظٔی ٝٙتّمی ٌطززٕٞ .چٙیٗ ٘تبیذ
ایٗ ثطضؾی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝث ٝزِیُ ثبال ثٛزٖ ٞعیٞٝٙبی ٘ٛؾبظی ث ٝنٛضت ٔتٕطوع  ٚفسْ ٕٞىبضی ؾبوٙبٖ
 ٚعٛال٘ی قسٖ فطایٙس ارطا ثٌٞٝ٘ٛ ٝبی زیٍط ثٛ٘ ٝؾبظی ثب ٔكبضوت ٔطزْ  ٚؾطٔبیٝی وٛچه ٔمیبؼ ثبیس
تٛر ٝثیكتطی قٛز .اظ آ٘زب و ٝزض تزٕیـٞبی وٛچه ؾبوٙبٖ أىبٖ ٔكبضوت ثیكتطی زاض٘س؛ اظ ایٗ ٘ؾط ایٗ
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اٍِٞٛب ٘ؿجت ث ٝاٍِٞٛبی ثعضي ٔمیبؼ ثٟتط رٛاة ٔیزٞس؛ ثٕٞ ٝیٗ زِیُ زض پػٞٚف حبضط ،آؾیتقٙبؾی
ارتٕبفی– التهبزی ٌٞٝ٘ٛبی تزٕیـ یىی اظ ٔحٛضٞبی ثطضؾی پػٞٚف حبضط ضا تكىیُ زاز ٜاؾت ثٙبثطایٗ
ثطضؾی ایٗ ٔٛضٛؿ ضا ٔی تٛاٖ زض زٔ ٚحٛض فٕس ٜذالنٕٛ٘ ٝز :اضظـ ٘ؾطی  ٚاضظـ فّٕیٚ .یػٌی ٘ؾطی
ایٗ ٔغبِق ٝوٕه ث ٝپیكطفت ترههی  ٚافعٚزٖ ثط ازثیبت فّٕی ٘ٛؾبظی ثبفت  ٚاحطات ٘ٛؾبظی ثبفتٞبی
فطؾٛز٘ ٜبقی اظ ؾیبؾتٍصاضی تزٕیـ لغقبت ،زض اثقبز ارتٕبفی– التهبزی اؾت ،اضظـ فّٕی پػٞٚف ٘یع
ثٛ٘ ٝثٝی ذٛز زض تغییط ،ثٟجٛز  ٚانالح ضٚقٟب  ٚاٍِٞٛبی ٔٛار ٟٝثب ثبفتٟبی فطؾٛزٜی قٟطی ذٛاٞس ثٛز.
زض ٔزٕٛؿ ٕٟٔتطیٗ ضقف زض پطٚغٜٞبی تزٕیـ زض ایطاٖ  ٚؾبیط وكٛضٞب؛ ثط٘بٔٝضیعی ثط ٔجٙبی ٔالحؾبت
نطف التهبزی  ٚفسْ تٛر ٝث ٝؾبیط رٙجٞٝبی ارتٕبفی ،ظیؿتٔحیغی ،فطٍٙٞی  ٚذسٔبتی ثٛز ٜاؾت ،اظ
ؾٛیی زض فطایٙس ایٗ عطحٞب  ،تٟٙب ٔقٕبضی ٔزٕٛف ٝزض ٘ؾط ٌطفت ٝقسٛٔ ٚ ٜاضزی ٔخُ ثٟجٛز قجىٝی زؾتطؾی،
تأٔیٗ فضبٞبی ذسٔبتی  ٚفٕٔٛی ؤ ٝیتٛا٘س تأحیط ثؿعایی زض ضضبیتٕٙسی ٔ ٚب٘سٌبضی ؾبوٙبٖ زاقت ٝثبقس،
ٔغفٔ َٛب٘س ٜاؾت ٚ .زض حمیمت اؾٕبٖذطاـٞبی احساث قس ٜثس ٖٚزض ٘ؾط ٌطفتٗ أىب٘بت أٛظقی،
زضٔب٘ی ،ضفبٞی ،تفطیحی  ٚحمٛق ٔىتؿج ٝؾبوٙبٖ و٘ ٝبضضبیتی ظیبزی ضا زض پی ذٛاٞس زاقت.
هثاًی ٍ چارچَب ًظزی
قٟطٞب زض زٞٝٞبی پبیب ٘ی لطٖ ثیؿتٓ ،زٌطٌ٘ٛیٟبی فؾیٕی زض نٙقت ،التهبزٔ ،حیظ ظیؿت ،ؾیبؾت ٚ
ربٔق ٝضا قبٞس ثٛز ٜا٘س و ٝا٘قىبؼ آٖ زض چطذف ضٚیىطزٞب  ٚؾیبؾتٟبی قٟطی ٚانالحبت ٔتقبلت آٖ،
لبثُ تأُٔ ٞؿتٙس .زض ضاؾتبی ٔساذّ ٚ ٝثٟجٛز ٚضقیت ثبفتٟبی فطؾٛز٘ ٚ ٜبوبضآٔسٔ ،سیطیتٟبی قٟطی
ضٚیىطزٞبی ٔرتّفی ضا ثطای ثٟیٝٙؾبظی ثبفتٞبی قٟطی ث ٝوبض ثطزٜا٘س .ؾیط ض٘ٚس ٔساذّ٘ ٝكبٖ ٔیزٞس وٝ
ایٗ ضٚیىطزٞب اظ ؾیبؾت ترطیت زض زٚضاٖ ر ًٙرٟب٘ی ز ْٚتب ؾیبؾت ٘ٛظایی  ٚتٛإ٘ٙسؾبظی زض لبِت
عطحٟبی ثٟؿبظی ٘ ٚیع ٘ٛؾبظی ازأ ٝزاقت ٝاؾت ؤ ٝتٙبؾت ثب ؾیط تبضیری ذٛز ث ٝضٚیىطزٞبی ٔكبضوتی
ذتٓ قس ٜاؾت( .زٚیطاٖ ٕٞ ٚىبضاٖ .) 78 :1390 ،ؾیبؾتٟب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی ٘ٛؾبظی  ٚثبظؾبظی قٟطی زض ٞط
زٚضٔ ،ٜتٙبؾت ثب ضٚیىطزٞبی لبِت٘ ،یطٞٚبی ٔؤحط ٞ ٚسایتٍط)التهبزی ،ؾیبؾی ٚارتٕبفی) ٕٞ ٚچٙیٗ قطایظ
ٚ ٚیػٌیٟبی ٔحیغی ،التهبزی  ٚارتٕبفی قٟطٞب زاضای قبذمٞب ٚاثقبزی ٔقطف زٚض ٚ ٜؾیبؾت لبِت ثطآٖ
ٔغطح ثٛزٜا٘س.
ضٚیىطز وبضوطزٌطایی :ثب تؿّظ ٘ؾطیٝی وبضوطزٌطایی ثط قٟطؾبظی ٔسضٖ  ٚتجّٛض آٖ زض ٔٙكٛض آتٗ (ٚ )1933
ضٚاد وبضثطی آٖ ث ٝنٛضت عطحٞبی ربٔـ ،انٛال ثط٘بٔٝضیعی قٟطی ث ٝاثعاضی وبضوطزی ثطای ٞسایت ٚ
٘ؾبضت ثط تٛؾق ٝوبِجسی قٟطٞب ثسَ ٌطزیس( .ضضٛیبٖ .)48 :1381 ،اظ ایٙط ،ٚایٗ زیسٌب ،ٜیه ٍ٘طـ اثعاضی
ث ٝاضاضی ٔ ٚحالت قٟطی زاضز .زض زیسٌب ٜوبضوطزٌطایی ،ثط٘بٔٝضیعی ثبفت لسیٓ اظ عطیك ؾبٔب٘سٞی
وبِجسی -فضبیی فقبِیتٟبی ٔرتّف قٟط ،ثٙٔ ٝؾٛض افعایف وبضایی قٟط  ٚرٌّٛیطی اظ ثطٚظ ثی ٘ؾٕی ٚ
آقفتٍی زض ٘ؾبْ وبِجسی قٟط نٛضت ٔیٌیطز .ثسیٟی اؾت ایٗ ضٚیىطز ث٘ ٝمف ظٔیٟٙبی قٟطی ،ضطٚضتبً ثٝ
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٘ٛفی ٍ٘طـ ایؿتب  ٚیهرب٘جٔ ٝی ا٘زبٔس  ٚاثقبز تبضیری ،حمٛلی ،ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔطثٛط ث ٝقطایظ
اؾتفبز ٜاظ ظٔیٗ قٟطی ضا زض قٟطٞبی ٔرتّف ث ٝعٛض ٚالقی وٕتط ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔیزٞس .ایٗ ٘میهٝ
ٔٛضٛفی اؾت و ٝزض چٙس زٝٞی اذیط ،اظ رٟت ٞبی ٌ٘ٛبٌٛٔ ٖٛضز ا٘تمبزٞبی رسی  ٚثبظٍ٘طی اؾبؾی
لطاضٌطفت ٝاؾت .ثب تٛر ٝث٘ ٝبثطاثطٞبی فضبیی زض ٞط ربٔق٘ ،ٝؾطیٝپطزاظاٖ وبضوطزٌطایی ٔقتمس٘س فضبٞبی
لسیٕی ثبیس وبضوطز ٔٙغجك ٔ ٚؤحطی ثب قطایظ أطٚظی پیسا وٙٙس٘ .بثطاثطیٟبی ارتٕبفی -التهبزی اظ رّٕٝ
ٚرٛز فمط زض الكبض ربٔقٛٔ ٝرت تفبٚتٟبی فضبیی-وبِجسی ٔیقٛز(قٕبفی  ٚپٛض احٕس .)160 :1389 ،ایٗ
ضٚیىطز ث٘ ٝمف ظٔیٗٞبی قٟطی ،ضطٚضتبً ثٛ٘ ٝفی ٍ٘طـ ایؿتب  ٚیهرب٘جٔ ٝیا٘زبٔس  ٚاثقبز تبضیری،
حمٛلی ،ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ثبفت قٟطی ضا ث ٝعٛض ٚالقی وٕتط ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔیزٞس .زض زیسٌبٜ
وبضوطزٌطایی اِٛٚیت ثب ٔمٛالت التهبزی ثٛزٔ ٚ ٜحتٛای فطٍٙٞی اظ ربیٍبٙٔ ٜبؾجی ثطذٛضزاض ٘یؿت ٚ
فضبٞبی قٟطی و ٟٗضا اظ زیس ٔهطفی ٍ٘طیؿت ،ٝپؽ ث ٝزٌطٌ٘ٛی آٖ افتمبز زاضز(تطا٘چیه.)2 :1981 ،1
زیسٌب ٜوبضوطزٌطا ٔقٕٛالً ثب ا٘مغبؿٌطایی ،ثٔ ٝقٙبی لغـ ض٘ٚس تبضیری  ٚفطٍٙٞی اؾت( .رٕبِپٛض:1378 ،
.)12
رٍیکزد تَسعِی ضْزی:
پبضازایٓ تأحیطٌصاضی و ٝث ٝفٛٙاٖ ضٚیىطزی ربٔــ زض اثقبز ٔرتّف ارتٕبفی ،التـهبزی ،فـطٍٙٞـی،
ظیـؿـتٔحیغی  ٚوبِجسی زض زض ؾغحی ٌؿتطزٔ ٜغطح قس"، ٜپبیساضی" ٚثؿظ آٖ زض ٔف" ْٟٛتٛؾقٝی
پبیساض"ثٛز ٜاؾت .اظ اٚایُ زٔ1990 ٝٞف" ْٟٛپبیساضی" ث٘ ٝحٌ ٛؿتطزٜای ثب ٚاغٜی "قٟطی"زض اثقبز ٔرتّف
ٕٞطا ٜقسٔ ٚ ٜمِٞٝٛبیی چ" ٖٛقٟط پبیساض" " ٚتٛؾقٝی قٟطی پبیساض" زض ازثیبت رٟب٘ی ٔغطح قسٜا٘س .زض
ایٗ رطیبٖ تغییط زیسٌبٜٞب  ٚتٕطوع ثط اثقبز پبیساضی زض تٛؾقٝی قٟطی ا٘تؾبض ٔیضٚز و ٝاٌط قٟطٞب ثرٛاٙٞس
ث ٝفٛٙاٖ ٔٛتٛضٞبی ضقس التهبزی ٔٛفك فُٕ وٙٙس ،ثبیس ؾیبؾتٌصاضیٟب ضا زض ثركٟبی التهبزی ،ارتٕبفی ٚ
ظیؿتٔحیغی یىپبضچٕ٘ ٝبیٙس( .ای ؾی .)325 :2006 ،2ؾیط تح َٛزض ٍ٘ب ٜث ٝتٛؾقٔ ٚ ٝغطح قسٖ اثقبز
چٙسٌب٘ٝی یبز قس ٓٞ ،ٜضاؾتبیی السأبت احیب  ٚثبظظ٘سٜؾبظی ثب ٔمِٝٛی "پبیساضی" ضا ٘یع زض ثطٌطفت:
اٞساف" قٟط پبیساض"ثب السأبتی و ٝثٙٔ ٝؾٛض ثبظؾبظی  ٚثبظآفطیٙی 3ثبفتٟبی و ٚ ٟٗلسیٕی ٙٔ ٚبعك ٔطوعی
قٟط ثبیس نٛضت ٌیطز ،وبٔالً ٕٞب ًٙٞثٛز ٚ ٜزض حمیمت ٔىُٕ  ٚحبٔی یىسیٍط٘س ظیطا زض "قٟط پبیساض" ٘یع
ٞسف ایٗ اؾت و ٝلجُ اظ ٔهطف  ٚیب ترطیت اضاضی ٔ ٟٓعجیقی  ٚیب اضاضی ثبیط زض اعطاف قٟط ،اظ
ظٔیٟٙبی ٔٛرٛز زض زاذُ قٟط اؾتفبز ٜث ٝفُٕ آیس .تأویس ثط ایزبز فضبٞبی ثب زٚاْ  ٚاحیب  ٚاؾتفبزٔ ٜزسز اظ
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ثٙبٞب  ٚفٙبنط ٔٛرٛز زض قٟطٚ ،رٔ ٝكتطن ٔفیسی ضا ثیٗ زٞ ٚسف پبیساضی  ٚحفؼ ثٙبٞب  ٚآحبض تبضیری ٚ
ثبفتٟبی تبضیری  ٚلسیٕی قٟطی پسیس ٔی آٚضز( .ثحطیٙی.)32:1376 ،
ضٚیىطز فّٕىطزٌطایی :اظ رّٕٔ ٝىبتت ربٔقٝقٙبؾی اؾت .آ٘چ ٝزض ایٗ ٘ؾطی ٚ ٟٓٔ ،ٝوّیسی اؾت تٛر ٝثٝ
٘ؾٓ  ٚحجبت زض ربٔق ٝاؾت و ٝاوخط ٘ؾطیٝپطزاظاٖ فّٕىطزٌطایی ثساٖ تٛر ٝزاقتٝا٘س(.اؾىیس ٔٛض )166:1390
ٌیس٘ع زض تقطیف فّٕىطزٌطایی ٔی٘ٛیؿس« :زیسٌبٞی ٘ؾطی ثط پبیٝی ایٗ ا٘سیك ٝو ٝضٚیسازٞبی ارتٕبفی ضا
ٔیتٛاٖ ث ٝثٟتطیٗ ٚر ٝثطحؿت وبضوطزٞبیی و ٝا٘زبْ زٙٞس -یقٙی وٕىی و ٝث ٝزٚاْ  ٚثمبی ربٔقٔ ٝیوٙٙس-
تجییٗ وطزٌ (».یس٘ع .) 800:1387 ،ثط٘بٔٝضیعی قٟطی تحت تأ حیط زیسٌب ٜفّٕىطزٌطایی ث ٝاثعاضی ثطای ٞسایت
٘ ٚؾبضت ثط ضقس  ٚتٛؾقٝی وبِجسی – فیعیىی قٟطٞبی تجسیُ قس .زض ایٗ ضاؾتب ثٟطٌٜیطی اظ ظٔیٗٞبی
قٟطی ٘یع ث ٝفٛٙاٖ اثعاضی ثطای تؿٟیُ وبضوطزٞبی قٟطی  ٚتمٛیت وبضایی قٟطی الساْ ث ٝثٟؿبظی ٚ
٘ٛؾبظی ٔیوٙٙس .ثط ایٗ اؾبؼ قٟط زاضای چٟبض وبضوطز انّی قبُٔ ؾى٘ٛت ،وبض فجٛض ٔ ٚطٚض ٌ ٚصضا٘سٖ
اٚلبت فطاغت اؾت .ثط اؾبؼ زیسٌب ٜفّٕىطزٌطایی ،اظ ٘ؾط فّٕىطزٌطاٞب ،ثٟؿبظی ٘ٛؾبظی ثبیس زض ضاؾتبی
تٛؾقٝی التهبزی  ٚوبضوطزی قٟط تالـ وٙٙس .تقییٗ ؾطا٘ٞٝبی قٟطی اظ رّٕ ٝؾطا٘ٞٝبی ثبفتٞبی فطؾٛزٜ
ٚ ٚاٌصاضی وبضوطزٞبی رسیس التهبزی – ارتٕبفی ث ٝفٙبنط قٟطی ؾبثكٚ ،ؾیّ ٝای ثطای افعایف وبضایی
قٟط  ٚؾبٔب٘سٞی فضبیی فقبِیت ٞبی ٔرتّف  ٚرٌّٛیطی اظ ثطٚظ آقفتٍی  ٚثی ؾبظٔب٘ی زض ٘ؾبْ وبضوطزی
قٟط اؾت .زض ایٗ ٔیبٖ ؾبظٔٙسٌطاٞب ثٍٙٞ ٝبْ ثٟؿبظی ٘ٛؾبظی ثبفتٞبی لسیٕی  ٚیب فطؾٛز ٜثٔ ٝفبٞیٕی
چ ٖٛضٚاثظ ٔتمبثُ ،تقبزَ ،تٛاظٖ ،تٛؾقٝی ٔتٙبؾت ٘ٛاحی ٔرتّف قٟط ٓٞ ،پی٘ٛسی فّٕىطز ٔٙبؾت ،ارعای
ٔتفبٚت  ٚضٚاثظ ٔتمبثُ آٟ٘ب تٛر ٝزاض٘س( .حجیجی ٔ ٚمهٛزی.)83 ،1381 ،
جذٍل ضوارُی(ً )1ظزیات ٍ هکاتة هطزح ضذُ در راستای تَسعِی فیشیکی ضْز ٍ تزخَرد تا تافتّای فزسَدُ
ًظزیِ ّا

دٍرُ

ًظزیِ پزداساى ٍ تشرگاى

چگًَگی تَسعِ ٍ اصَل پیطٌْادی در راتطِ تا تافتّای

ٍ هکاتة

سهاًی

هکتة

فزسَدُ

ؾبظٔٙس

-1940

پبتطیه ٌسؼٕٔ ،فٛضز وٛیٗ

ٌطایبٖ

1900

ِیٙچ ،اثطوطٔٚجی ٞیالیط

وبضوطز

-1950

وبضَ ؾبٚض( ،قىٛیی:1369 ،

ٌطایی

1900

)198

تٛر ٝث ٝوّیت قٟط ،پی٘ٛس ٔٙؿزٓ ٚاحسٞبی قٟطی ثبیىسیٍط،
عطحٞبی ٔٙؿزٓ ٚ ٚحست یبفت ،ٝقٟط ضا ٕٞب٘ٙس ٔٛرٛز ظ٘سٚ ٜ
احطی ٙٞطی زیسٖ ؤ ٝفٚ ْٟٛاحس ٕٞؿبیٍی ٘ ٚبحی ٝقٟطی ٘مف
ٔؤحطی زض قٟط زاضز ،قٙبذت ؾبذتبضٞبی ؾبظٔٙس قٟطٞب ٚ
ٔحالت ،تٛر ٝثٕٞ ٝبٍٙٞی تٙبؾت ،تمبضٖ  ٚضیتٓ فیعیىی -
وبِجسی قٟط ،زض ٘ؾط ٌطفتٗ یه وّیت ٔٙؿزٓ زض أط ثٟؿبظی ٚ
٘ٛؾبظی قٟطی؛ تٛر ٝثٕٞ ٝبٍٙٞی  ٚا٘ؿزبْ زض ایٗ فطایٙس
ٚاِتط وطیؿتّسٞ ،بضتكٛضٖ،

(اقطف) 25 :1353 ،

تٛر ٝث٘ ٝمف  ٚوبضوطز فضبٞبی قٟطی زض ٞط ٔمغـ ظٔب٘ی ٚ
ٔتٙبؾت وطزٖ وبضوطزٞبی فضب ثب ٘یبظٞبی ضٚظ ،ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی
ثبیس زض ضاؾتبی تٛؾقٝی التهبزی  ٚوبضوطزی قٟط
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اعٕیٙبٖ اظ ایٙى ٝتٛؾق ،ٝؾالٔتی ظیؿتٔحیغی ضا اضتمب ثركس،
٘ؾطیٝی
تٛؾقٝی
پبیساض

1990

ثطا٘ت ِٙس ،حؿیٗ ثحطیٙی،

حفؼ ؾٙتٞبی قٟطی ،ؾبظٌبضی ثب عجیقت ،تقبزَ ثٟی ٝٙثیٗ

ؾّٕٗ ،ز٘ٚالٔٙبزٚض (ثحطیٙی،

رٕقیت ٙٔ ٚبثـ ،حساوخط تٛٙؿ اظ ٘ؾط وبضثطی ظٔیٗ  ٚفقبِیتٞب،

)28 :1376

فساِت ارتٕبفی زض ربٔق ٚ ٝثیٗ ٘ؿُٞب ،ثیٛٞیتی ثیٍبٍ٘ی ٚ

(نطافی)39 :1375 ،

ثیضٚحی  ٚزٚضی اظ عجیقت زض قٟط  ٚذالن ٝایزبز ٔؾبٞط پٛیب

قٟطی

فقبَ  ٚپبیساض زض تٕبْ ثرفٞبی قٟطی

زض ٔغبِقٝی ٘ٛؾبظی ثبفتٟبی فطؾٛزٜی قٟطی  ٓٞث ٝفٛٙاٖ یه ٔؿأِٝی قٟطی  ٓٞ ٚث ٝفٛٙاٖ یه ظٔیٝٙی
ٔٙبؾت ثطای ٔساذّ ٝزض تزسیس حیبت آٖ ،زض ز ٚحٛظٜی (ارتٕبفی  ٚالتهبزی ) ز ٚزیسٌب ٜوّی ٔغطح قسٜ
اؾت و ٝث ٝآٖ ،اقبضٔ ٜیٌطزز:
فضبی قٟطی فضبیی التهبزی اؾت .فضبیی ثب اذتالف اضظـٞب ،ثبظزٞیٞبی قبیبٖ تٛر ٝحتی زض
فبنّٞٝبی وٛتب ،ٜایٗ فضب زض ٔزٕٛؿ ٔقطف ثیكتطیٗ تطاوٓٞب ،ؾطٔبیٌٝصاضیٞب  ٚحطٚتٟب زض ٚاحس ؾغح
اؾت .فقبِیتٟبیی و ٝزض فضبی قٟطی رطیبٖ زاضزٛٔ ،رت ؽٟٛض یه زؾت ٝفٛأُ زضٖٚظا  ٚثطٖٚظا زض
الـتهبز ٔـی ق٘ٛس و٘ ٝؿجت ث ٝثعضٌی قٟط ٔتٛٙؿ  ٚپیچیسٞ ٜؿتٙس .اظ تزٕـ ایٗ فقبِیتٟب ،تطاوٓ ٞبی قسیسا"
التهبزی ٕٞچ ٖٛاضظـ افعٚز ،ٜاضظـٞبی اضبفی ،زؾتٕعزٞبی پطزاذتیٔ ،قبٔالت ٔ ٚهطفٞبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
پسیـس ٔـیآیس(ثبؾتی ٚ ٝزضظ .)19: 1377 ،انٛال"ٔطزْ ٔتٕبیُ ث ٝحضٛض ٌ ٚصضاٖ اٚلبت ذٛز زض ٔىبٖٞبی
ذٛة  ٚثب ویفیت ٞؿتٙسٕٞ .یٗ أط ٔٛرت وٕه ث ٝزٌطٌ٘ٛی ٔطاوع فطٚـ  ٚؾٛز ثیكتط زض ایٗ ٔىبٖٞب
ٔیقٛز؛ یب ث ٝتأؾیؽ ٔطاوع فطٚـ زض فضبٞبیی و ٝانالً " ٔطوعی ٚرٛز ٘ساضز وٕه ٔیوٙس .اظ عطف زیٍـط
ؾـطٔـبیـٌٝصاضاٖ  ٚتٛؾقٝزٙٞسٌبٖ أط قٟطؾبظی ث ٝتٕبیُ افطاز ث ٝحضٛض ثیكتط زض چٙیٗ ٔىبٖٞبیی ٚالفٙس
 ٚظٔبٖ  ٚؾطٔبیٝقبٖ ضا ثٙٔ ٝؾٛض حه َٛؾٛز ثیكتط زض ایزبز ویفیت؛ ؾطٔبیٌٝصاضی ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز (ضفیقیبٖ ٚ
ٕٞىبضأٖ .)32 : 1392 ،بِىب٘ی و ٝزض ٔىبٖؾبظی ٔكبضوت ٔیوٙٙس ٔیتٛا٘ٙس ٔٙتؾط افعایف اضظـ ظٔیٗ ذٛز
زض یه زٚضٜی ٔتٛؾظ یب ثّٙسٔست ثبقٙس .تحمیمبت اذیط ٘كبٖ ٔیزٞس تٛؾق ٝثط اؾبؼ انٛ٘ َٛؾبظی ٘ ٝتٟٙب
ٔیتٛا٘س ٔٛرت افعایف  10تب  15زضنسی ٘طخ اربض ٜیب انُ ؾطٔبی ٝقٛز ،ثّى ٝؾطفت فطٚـ  ٚاربض ٜضفتٗ
ضا ٘یع افعایف ٔیزٞس(ضفیقیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ .)33 : 1392 ،ایٗ ٔٛاضز ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝچٍ ٝ٘ٛویفیت فضبٞبی
قٟطی  ٚؾى٘ٛتی ث ٝافعایف اضظـٞبی التهبزی  ٚزض ٟ٘بیت ث ٝپبیساضی التهبزی ٔٙزط ٔیٌطزز.
زضظٔیٝٙی زضن ٘ؾطی اظ چٍٍ٘ٛی  ٚفّت تغییط ٔحّ ٝؾٔ ٝىتت فٕسٜی فىطی؛ اوِٛٛغیىی قٟطی،
ذطزٜفط ٚ ًٙٞالتهبز ؾیبؾی ٚرٛز زاض٘س ،وٞ ٝطوساْ احطات ذٛز ضا ثط ؾیبؾتٞب ٔٙقىؽ ؾبذت ٚ ٝؾغٛح
ٔتفبٚتی اظ تأحیط ضا ثط عطحٞب  ٚثط٘بٔٞٝب زاقتٝا٘س.
ٔىتت التهبز ؾیبؾی زض تأحیطٌصاضی ٘ؾبْٞبی ثط٘بٔٝضیعی ثیكتط ث ٝضٚیىطزٞبی ٔرتّظ اظ پبییٗ ث ٝثبال ٚ
ثطفىؽ ٔٙزط قسٜا٘س  ٚثٛ٘ ٝثٝی ذٛز تضبزٞبی ٔٛرٛز ثیٗ ؾغٛح ٔرتّف ایٗ ٘ؾبْ زض قٟط ٔ ٚحالت آٖ
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تجّٛض پیسا ٔیوٙس ،ثٙبثط ایٗ ٘ؾبْ قٟطی ث ٝعٛض ضٚظافع ٖٚقبٞس ٔساذّٝی زِٚت زض ٘ؾبْ قٟطی ذٛاٞس ثٛز
(.افطٚك )1377 ،
زض یه ثبفت قٟطی ا٘ؿبٖ  ٚوبِجس ث ٝیىسیٍط پی٘ٛس ذٛضزٜا٘س  ٝ٘ ٚتٟٙب وٕیت  ٚویفیت وبِجس تحت تأحیط
رطیب٘بت ارتٕبفی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی ٔٛرٛز زض آٖ زؾترٛـ تغییط  ٚتحٔ َٛیٌطزز ثّى ٝایزبز ٞطٌٝ٘ٛ
تغییط زضوبِجس ٘یع ثط رطیب٘بت وٕی  ٚویفی زاذّی احطٌصاض ذٛاٞس ثٛز.
ثط اؾبؼ ایٗ ضٚیىطز ٔحٌّٝطایی ،ثبظؾبظی  ٚا٘زبْ ٞط ٌ ٝ٘ٛتٛؾق ٝزض ٔحّٞٝب ،ز ٚثقس فیعیىی  ٚارتٕبفی ضا
زض ثط ٔیٌیطز و ٝفال ٜٚثط ثبظؾبظی فیعیىی ٔحّ ٝثبیس ث ٝثبظؾبظی ارتٕبفی آٖ تٛر ٝزاقتٞ ،ط لسض ٔحّ ٝاظ
نفبت فیعیىی ٔغّٛثتطی ثطذٛضزاض ثبقس ،ظ٘سٌی زض آٖ ثب ضضبیت ثیكتطی ٕٞطا ٜاؾت  ٚؾبوٙبٖ احؿبؼ
تقّك ثیكتطی زاض٘س  ٚقجىٞٝبی ارتٕبفی ٔ ٚحیظٞبی حٕبیتی زض ایزبز تقبزَ ضفتبضی ؾبوٙبٖ  ٚؾالٔت
ضٚا٘ی اٟ٘ب ٘مف زاضز.
فزضیِّای تحقیق
ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ؾیبؾتٌصاضی تزٕیـ لغقبت ثبفتٞبی فطؾٛز ،ٜاظ ثقس ارتٕبفی ثط ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی،ٔكبضوت ،أٙیت  ٚحؽ تقّك ٔىب٘ی تأحیط زاضز.
 ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ؾیبؾتٌصاضی تزٕیـ لغقبت ثبفتٞبی فطؾٛز ،ٜاظ ثقس التهبزی ثط ذسٔبت ارتٕبفی،ؾطا٘ٞ ٝب ،زضأسٞٚعی ،ٝٙؾطٔبیٌ ٝصاضی  ،ظٔیٗ ٔٚؿىٗ تأحیط زاضز.
رٍش تحقیق
زض تحمیمبت پیٕبیكی  ٚظٔیٝٙیبثی ٞسف قٙبؾبیی  ٚاذص ٍ٘طـ  ٚزیسٌب ٜافطاز ٔٛضز ٞسف اؾت .زض پػٞٚف
حبضط ضٚـ انّی آظٔ ٖٛفطضیٞٝب زض چبضچٛة پیٕبیف  ٚاثعاض رٕـآٚضی زازٜٞبی ٔیسا٘یٕٞ ،ب٘ب پطؾكٙبٔٝ
اظ ٘ٛؿ ثؿت ٝا٘تربة ٌطزیس .ربٔقٝی آٔبضی ٔغبِقٝی ٔصوٛض قبُٔ وّیٝی ؾبوٙبٖ ٔٙغمٝی  15قٟطزاضی
تٟطاٖ افٓ اظ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ اؾت .ثط عجك آذطیٗ ؾطقٕبضی ا٘زبْ ٌطفت ٝرٕقیت وُ ٔٙغمٝی  15قٟطزاضی
فجبضت اؾت اظ ٘ 681475فط (ٔطوع أبض ایطاٖ  ،ؾطقٕبضی فٕٔٛی ٘فٛؼ ٔ ٚؿىٗ  .)1390،ثب اؾتفبز ٜاظ
ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٔٛضٌبٖ٘ 364 ،فط ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛی آٔبضی ثطای ارطای پطؾكٙبٔ ٝتقییٗ قسٜا٘س .زض ازأ ٝثب
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ،ٜثطاؾبؼ ٔیعاٖ رٕقیت ٞط یه اظ ٘ٛاحی ٞكتٍب٘ٝی ٔٙغمٝی ،15
ث٘ ٝؿجت تقساز پطؾكٙبٔ ٝزض ثیٗ ربٔقٝی آٔبضی ث ٝنٛضت تهبزفی تٛظیـ  ٚتىٕیُ قس ٜاؾت .ؾٗ رٕقیت
آٔبضی تحمیك ٍٕٞی ثبالی  24ؾبَ تقییٗ قس ٜاؾت ظیطا ایٗ افطاز أىبٖ ،اؾىبٖ اؾتیزبضی  ٚیب ٔبِىیت ضا
زاض٘س .زض زٝٞی اذیط ثیكتطیٗ ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت فطؾٛزٜی قٟطی زض ٔٙغمٝی ٔٛضز ٔغبِق ٝذهٛنبً
زض ٔحالت اتبثه ٔ ٚیٙبثی ٚالـ زض ٔٙغمٝی  15قٟطزاضی ا٘زبْ قس ٜاؾت  ،ثب تٛر ٝث ٝقٙبذت ٝقسٖ ٔٙغمٝ
ث ٝارطای عطح ٌؿتطز ٜتزٕیـ زض ایٗ پػٞٚف ،ایٗ ٔٙغم ٝث ٝفٛٙاٖ ٔٙغمٝی ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛلبثُ ارطای عطح
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ا٘تربة ٌطزیس .ث ٝفال ٜٚتزطثٝی ظیؿتٝی ٔحمك زض ٔٙغمٝی ٔصوٛض  ،آقٙبیی  ٚتزطثٝی وبضی زض لبِت
٘ؾبضت ثط ارطای پطٚغٜٞب ی قٟطی ا٘زبْ قس ٜزض ثبفت ٘ٛؾبظی زض ٘ٛاحی ٔرتّف آٖ ٘ ٚیع ٚرٛز اؾٙبز ٚ
ٔساضن ٔطتجظ ث ٝفقبِیتٞبی تزٕیـ زض ٔطاوع تحمیك قٟطزاضی ٔ ٚطتجظ ثب ثط٘بٔٝی تزٕیـ زض ایٗ ٔٙغم،ٝ
ٔغبِقٝی تزطثی ثطضٚی ذهٛنیبت ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٘ ٚیع التهبزی فضبٞبی ؾبذت ٝقس ٜضا اظ رٟبت
ٔرتّف تٛریٝپصیط وطز ٜاؾت .
ثقس اظ ٚضٚز زاز ٜثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض  SPSSاظ آظٔٞ ٖٛبی ٔطتجظ پیطؾ ،ٖٛاؾپیطٔٗ  ٚتی تؿت ثطای
تحّیُ زاز ٜاؾتفبز ٜقس اؾت .ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٌطؾی ٚ ٖٛتحّیُ ٔؿیط ٘مف  ٚتأحیط عطح تزٕیـ زض ثٟجٛز
ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت فطؾٛزٛٔ ٜضز تحّیُ لطاض ٌطفت  ٚآِفبی وط٘ٚجبخ ضطیت پبیبیی پطؾكٙبٔ ،ٝثطای ٕٝٞی
ٔتغیطٞبی ایٗ تحمیك ثیف اظ  0/70ثٛز ٜاؾت.
تَصیف ٍیضگیّای جاهعِ هَرد هطالعِ:
پطؾكٙبٔ ٝزض ٔیبٖ ٘ 368فط اظ قٟط٘ٚساٖ ٔٙغمٝی  15قٟطزاضی تٟطاٖ ،تٛظیـ قسٌ.ط ٜٚؾٙی پبؾرٍٛیبٖ 41
ؾبَ اؾت .وٓؾٗتطیٗ ٔ ٚ 24ؿٗتطیٗ  80ؾبَ اؾت .اظ ٘ؾط ؾغح تحهیّی  18/1زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ
ثیؿٛاز ٞؿتٙس 24/9 .زضنس ظیطزیپّٓ 44/4 ،زیپّٓ ِ 12/56ٚیؿب٘ؽ  ٚثبالتط ٞؿتٙس ثٙبثطایٗ ثیكتط افطاز
تحهیالتكبٖ زض حس زیپّٓ اؾت.
اظ ٘ؾط ٚضقیت تأٔ ُٞتأٞالٖ 88/1 ،زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ضا تكىیُ ٔیزٙٞس11/9 ٚ .زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ
ٔزطز ٞؿتٙس.
ثیكتط پبؾرٍٛیبٖ ٔطز ٞؿتٙس و 65/5 ٝزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ضا تكىیُ ٔیزٙٞس 34/5 ،زضنس  ٓٞظٖ ٞؿتٙس.
 ٚأب  8زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ وبضٔٙس  7/1 ،زضنس وبضٌط ٞؿتٙس  15/3 ٚزضنس قغُ آظاز زاض٘س  69/6 ٚزضنس
 ٓٞقغُ ذٛز ضا زض ایٗ ٌطٞ ٜٚب ٔكرم ٘ىطز ٜا٘س ٌ ٚعی ٝٙؾبیط ضا فالٔت ظزٜا٘س و ٝثیكتطیٗ زضنس ٓٞ
ٞؿتٙس .رس َٚذطٚری ٔتغیط زضآٔس٘ ،كبٖ ٔیزٞس  30/4زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زضآٔس ظیط یه ٔیّی ٖٛزاض٘س،
 36زضنس یه تب یه ٘ ٚیٓ ٔیّی 25/7 ٚ ٖٛزضنس یه ٘ ٚیٓ تب زٔ ٚیّی 7/9 ٚ ٖٛزضنس  ٓٞثیف اظ زٔ ٚیّیٖٛ
زضآٔس زاض٘س .ثیكتط پبؾرٍٛیبٖ ٔبِه ٚاحس ٔؿى٘ٛی ٞؿتٙس و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙٙس؛ ایٗ تقساز 57/1
زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ضا تكىیُ ٔیزٙٞس  41/7 ٚزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ذٛز ضا ٔؿتأرط افالْ وطز٘س 1/2 ٚ
زضنس ٚ ٓ ٞضقیت ٔؿىٗ ذٛز ضا ٔكرم ٘ىطزٜا٘س .اظ ٘ؾط ٔست ؾى٘ٛت زض ٔؿىٗ و٘ٛٙی ٘یع  8/9زضنس
اظ پبؾرٍٛیبٖ ٔست ؾى٘ٛت آٟ٘ب وٕتط اظ یه یىؿبَ 50/8 ،یه تب پٙذ ؾبَ 27/4 ،ثیٗ پٙذ تب ز ٜؾبَ12/8 ،
ثبالتط اظ ز ٜؾبَ زض آٖ ٔىبٖ ؾى٘ٛت زاضز ثٙبثطایٗ ثیكتطیٗ ٔست ؾى٘ٛت ثیٗ یه تب پٙذ ؾبَ اؾت.
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یافتِّای حاصل اس آسهَى فزضیِّا
٘تبیذ فطضیبت :رس َٚظیط ٘كبٖزٙٞسٜی ضاثغ ٝثیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ زض ز ٚزؾت ٝتأحیط ارتٕبفی(ضٚاثظ
ٕٞؿبیٍیٔ ،كبضوت ،أٙیت ،حؽ تقّك ٔىب٘ی  ٚذسٔبت ارتٕبفی) ٚ ،احط التهبزی(ؾطا٘ٞٝب ،زضآٔس ٞ ٚعی،ٝٙ
ؾطٔبیٌٝصاضی ،ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ) ثب «احطات تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ،»ٜث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثؿتٝ
اؾت و ٝاظ آظٖٔٞٛبی ٔطتجظ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
جذٍل ضوارُی( :)2خالصِی آسهَى فزضیِّا
فطضیٝ

ضزیف

٘ٛؿ

ؾغح

آظٖٔٛ

ٔقٙبزاضی

ضطیت

لجِٛی
یب
ضزی

1

تبحیط تزٕیـ لغقبت ثبفت ٞبی فطؾٛز ٜثط ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی

پیطؾٖٛ

0/331

-0/051

ضز

2

تأحیط رٕیـ لغقبت ثبفتٞبی فطؾٛز ٜثط ٔكبضوت

پیطؾٖٛ

0/000

0/334

تبییس

3

تأحیط تزٕیـ لغقبت ثبفتٞبی فطؾٛز ٜثط أٙیت

پیطؾٖٛ

0/000

0/211

تبییس

4

تأحیط تزٕیـ لغقبت ثبفتٞبی فطؾٛز ٜثط حؽ تقّك ٔىب٘ی

پیطؾٖٛ

0/000

0/335

تبییس

5

تأحیط تزٕیـ لغقبت ثبفتٞبی فطؾٛز ٜثط ذسٔبت ارتٕبفی

پیطؾٖٛ

0/002

0/166

تبییس

6

تأحیط تزٕیـ لغقبت ثبفتٞبی فطؾٛز ٜثط زضآٔس ٞ ٚعیٝٙ

پیطؾٖٛ

0/043

0/106

تبییس

7

تأحیط تزٕیـ لغقبت ثبفتٞبی فطؾٛز ٜثط ؾطٔبیٌٝصاضی

پیطؾٖٛ

0/013

0/129

تبییس

8

تزٕیـ لغقبت ثبفتٞبی فطؾٛز ٜثط ؾطا٘ٞٝب

پیطؾٖٛ

0/075

-0/095

ضز

9

تزٕیـ لغقبت ثبفتٞبی فطؾٛز ٜثط ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ

پیطؾٖٛ

0/000

0/269

تبییس

10

تأحیط رٙؽ  ٚاحؿبؼ ضضبیت زض ٚاحسٞبی تزٕیـ قس ٜزض

تی تؿت

0/009

6/777

تبییس

ثبفتٞبی فطؾٛزٜ
11

تأحیط تحهیالت  ٚاحؿبؼ ضضبیت زض ٚاحسٞبی تزٕیـ قسٜ

اؾپیطٔٗ

0/001

0/181

تبییس

زض ثبفتٞبی فطؾٛزٜ
12

تؿٗ  ٚاحؿبؼ ضضبیت اظ تزٕیـ لغقبت ثبفتٞبی فطؾٛزٜ

پیطؾٖٛ

0/001

0/199

تبییس

13

تأحیط ٚضقیت تأ ُٞثط احؿبؼ ضضبیت اظ تزٕیـ لغقبت

پیطؾٖٛ

0/208

1/593

ضز

ثبفتٞبی فطؾٛزٜ

خزٍجی رگزسیَى چٌذ هتغیزُ تِ رٍش جثزی -پیاهذّای تجویع تافت ًَساسی ضذُ
ثطای تجییٗ ؾ ٟٓپیبٔسٞبی التهبزی -ارتٕبفی تزٕیـ ثبفت ٘ٛؾبظی قسٔ ،ٜتغیطٞبی تأحیطٌصاض ٚاضز

تأثیزات اجتواعی ٍ اقتصادی ًَ ساسی تافت ّای فزسَدُی ضْزی ًاضی اس 13 / ...

آظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛقسٜا٘س.
اهٌیت
تتا; 0/340

تجویع تافت

سهیي ٍ هسکي

هطارکت

ًَساسی ضذُ

تتا ; 0/487

خذهات اجتواعی

تتا ; 0/406

درآهذ ٍ ّشیٌِ

تتا;0/318

تتا ; 0/380

جذٍل ضوارُ( :)3خزٍجی رگزسیَى چٌذ هتغیزُ تِ رٍش جثزی -پیاهذّای اثزات تجویع تافت ًَساسی ضذُ
ٔسَ

ضطیجٟبی غیط اؾتب٘ساضز

ضطیجٟبی

T

اؾتب٘ساضز
B

ذغبی

ؾغح
ٔقٙبزاضی

ثتب

اؾتب٘ساضز
ٔمساض حبثت

0/364

0/364

-

1/001

/000

ارتٕبفی

0/000

0/000

0/540

0/000

0/000

التهبزی

-7-424-17

0/000

0/342

0/000

0/000

أٙیت

1/000

0/000

0/340

15966736

0/000

ٔكبضوت

1/000

0/000

0/406

264815056/936

0/000

ذسٔبت ارتٕبفی

1/000

0/000

0/318

2215544556/200

0/001

ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ

1/000

0/000

0/487

167786234/300

0/031

زضآٔس ٞ ٚعیٝٙ

1/000

0/000

0/380

123654321/876

0/012

ؾطا٘ٝ

1/000

0/000

0/439

765398197/472

0/065

ؾطٔبیٌ ٝصاضی

1/000

0/000

324547893/200

0/100

0/654
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هذل تحلیل هسیز پیاهذّای اثزات تجویع تافت ًَساسی ضذُ

ثط ٔجٙبی ُٔسَ تحّیُ ٔؿیط پیبٔسٞبی التهبزی-ارتٕبفی تزٕیـ ثبفت ٘ٛؾبظی قسٔ ،ٜیعاٖ احطات ٔؿتمیٓ
تزٕیـ ثبفت ٘ٛؾبظی قس ٜثط
ٔكبضوت ( ٚ )0/406أٙیت (ثٔ ٝیعاٖ  ،)0/340ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ (ثٔ ٝیعاٖ ،)0/487زضآٔس ٞ ٚعیٚ )0/380( ٝٙ
ذسٔبت ارتٕبفی( )0/318اؾت.
جذٍل ضوارُی ( )4تحلیل هسیزِ پیاهذّای اقتصادی-اجتواعی ًَساسی تافت فزسَدُ
ا٘ٛاؿ تأحیط ضطایت ٔؿیط ( )βiثط ٔیعاٖ احطات تزٕیـ ثبفت ٘ٛؾبظی قسٜ
احطات غیط ٔؿتمیٓ
احطات تزٕیـ
ثبفت
٘ٛؾبظی قسٜ

تأحیط
ٔؿتمیٓ

ٔكبضوت

0/406

أٙیت

0/340

ظٔیٗ ٚ
ٔؿىٗ
زضآٔس ٚ
ٞعیٝٙ
ذسٔبت
ارتٕبفی
ٔزٕٛؿ
تبحیطات

ٔكبضوت

أٙیت
-

ٔزٕٛؿ

ظٔیٗ ٚ

زضآٔس ٚ

ذسٔبت

ٔؿىٗ

ٞعیٝٙ

ارتٕبفی

-

-

-

0/218

احطات
ٔؿتمیٓ ٚ
غیطٔؿتمیٓ
0/406
0/558

0/487

-

-

-

0/487

0/380

-

-

-

0/380

0/318

-

-

-

0/318

-

-

-

1/931

تأثیزات اجتواعی ٍ اقتصادی ًَ ساسی تافت ّای فزسَدُی ضْزی ًاضی اس 15 / ...

عجك رس َٚقٕبضٜی  ،4ؾقی قس ٜزض لبِت تحّیُ ٔؿیط پیبٔسٞبی ٘ٛؾبظی ثبفت فطؾٛز ،ٜث ٝتطؾیٓ ٘یىٛیی
ثطاظـ ُٔسَ ٘ؾطی پطزاذت ٝقٛز .ثٙبثطایٗ زض ثیكتطیٗ  ٚلٛیتطیٗ احطات تزٕیـ ثبفت ٘ٛؾبظی قسٔ ،ٜیتٛاٖ
ث ٝاحط ٔؿتمیٓ ثط ٔتغیطٞبی ٔكبضوت ( . )0/406زض ٚالـ ظ٘سٌی زض ٔزتٕـٞبی ٔؿى٘ٛی ثطآٔس ٜاظ تزٕیـ زض
ؾغح پبؾد ٌٛیبٖ ٔیعاٖ ثبالی افطایف زض ٔكبضوت رٕقی ضا ٕٞطا٘ ٜساقت ٝاؾت .اظ ِحبػ احؿبؼ أٙیت زض
ثیٗ ؾبوٙبٖ زض ثقس ارتٕبفی  ٚضٚا٘ی تٟٙب( )0/340ضاثغ ٝث ٝزؾت آٔس ٜاؾت  .أب اظ ِحبػ تأحیط آٖ ثط اضظـ
ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ ضاثغٔ ٝخجت ثیٗ ٍ٘طـ ؾبوٙبٖ  ٚتأحیط تزٕیـ ثٔ ٝیعاٖ( )0/487زض تحّیُ پیطؾ ٖٛضاثغٝی
ٔقٙب زاض احجبت قس ٜاؾت .تأحیط ارطای ضٚـ تزٕیـ ثطٚی ؾغح التهبز ظ٘سٌی ثب قبذم زضآٔس ٞ ٚعیٝٙ
( )0/380ثٛز ٜاؾت ٘ ٚیع زض ؾغح تأحیطٌصاضی ظ٘سٌی زض ٚاحسٞبی تزٕیـ ثط زؾتطؾی ث ٝذسٔبت ارتٕبفی
 ٚضضبیت اظ آٖ ٔیعاٖ ( )0/318ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .ایٗ ٔتغیط احط غیطٔؿتمیٓ ثط ٔتغیط زضآٔس ٞ ٚعی ٝٙثب ٚظٖ
( ٚ )0/218ثط ٔتغیط أٗ و ٝرٕقب ٚظ٘ی ثطاثط ثب  0/558ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝزاضز .ثب تٛر ٝث ٝضطیت ثتبی
0/540احطات ارتٕبفی 0/342 ،احطات التهبزی ٔیتٛاٖ ٌفت ث ٝعٛض وّی احطات ارتٕبفی تزٕیـ ثبفت
فطؾٛز ٜثیكتط اظ احطات التهبزی آٖ اؾت.
زض وُ ضطیت تقییٗ تحّیُ ٔؿیط(

 )R2فسز  0/521ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ایٗ ثساٖ ٔقٙبؾت وٝ

ٔتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی  0/479زضنس اظ ٚاضیب٘ؽ ٔیعاٖ پیبٔسٞبی ٘ٛؾبظی ثبفت فطؾٛزٔ( ٜتغیط ٚاثؿتٟ٘ ٝبیی)
ضاثطٚی ویفیت ٚ ٚضقیت ارتٕبفی  ٚالتهبزی ؾبوٙبٖ تجییٗ ٕ٘ٛزٔ ;0/521(ٜمساض ٚاضیب٘ؽ تجییٗ قسٚ )ٜ
 52/1زضنس ٚاضیب٘ؽ ٔیعاٖ ٌطایف احطات تزٕیـ ثبفت ٘ٛؾبظی قسٔ( ٜتغیط ٚاثؿتٟ٘ ٝبیی) ٔطثٛط ثٝ
ٔتغیطٞبیی اؾت و ٝزض تحمیك پیفثیٙی ٘كسٜا٘س ٔ 1 -0/479 ;0/521مساض ٚاضیب٘ؽ تجییٗ ٘كس.)ٜ
ًتیجِی آهارى اتعاد پیاهذّای اجتواعی ًَساسی تافتّای فزسَدُ ًاضی اس سیاستگذاری تجویع قطعات:
1ـ زض ٔٛضز ثب تأحیط ٔتغیط تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزی ٘ٛؾبظی قس ٜثط افعایف ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی عجك آظٖٔٛ
ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )r( ٖٛكبٞسٌ ٜطزیس و :ٝثیٗ ظ٘سٌی زض ٔزتٕـٞبی ثبفتٞبی فطؾٛزٛ٘ ٜؾبظی قسٜ
 ٚافعایف ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز ٘ساضز .لبثُ شوط اؾت ٔتغیط ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی ثب اثقبز
ظیطؾٙزیس ٜقسٜا٘س :تقبُٔ چٟط ٜث ٝچٟط ٜتٛؾظ ؾبوٙبٖ ٔزتٕـٔ ،یعاٖ ضٚاثظ ثب افطاز ٔرتّف  ٚیب ٕٞؿبیٍبٖ
زض ٔزتٕـٔ ،یعاٖ ٕٞیبضی ٔبِی  ٚالتهبزی ٕٞؿبیٍبٖ ث ٝیىسیٍطٔ ،یعاٖ ٕٞیبضی  ٚیب ٔكبضوت ؾبوٙیٗ ثب
یىسیٍط زض فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی ٔ ٚصٞجیٔ ،كبضوت ٕٞؿبیٍبٖ زض غٓ  ٚقبزی یىسیٍط ،احؿبؼ ٘عزیىی ٚ
ٕٞجؿتٍی ٕٞؿبیٍبٖ ثب یىسیٍط ،زذبِت ٕٞؿبیٍبٖ زض ظ٘سٌی ذهٛنی یىسیٍط.
ضطیت پیطؾ )r( ٖٛایٗ آظٔ ٖٛثطاثط ثب ( ٚ )r=/051ؾغح ٔقٙبزاضی( )0/331اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی فسْ
ضاثغٝی ٔقٙبزاض اؾت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝتزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜتأحیط لبثُ ٔالحؾٝای زض
افعایف ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی ٘ساقت ٝچطا و ٝضاثغٔ ٝقٙبزاض ٘یؿت .ث ٝفجبضت زیٍط تبحیط ؾیؿتٓ  ٚضٚـ تزٕیـ
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ثطٚی ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی فبلس ٔقٙبزاضی اؾت؛ زض ٘تیزٝی ایٗ فطضی ٝثب ٘تیزٝی تحمیمبت ؾزبزی ٚ
ٕٞىبضا٘ف (ٞ ،)1390بِ ٝافطاثی ( ،)1390زاٚٚز پٛض ٘ ٚیه ٘یب ،)1390( ،ضٕٙٞب ( ٓٞ )1375ضاؾتباؾت.
أب ثب ٘تیز ٝتحمیمبت قٟیسی(ٟٙٔ ،)1386سؾیٗ ٔكبٚض عطح ٔ ٚقٕبضی ) 1394( ،یىؿ٘ ٛیؿت.
2ـ زض ٔٛضز ثب تأحیط ٔتغیط تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٚ ٜظ٘سٌی زض آٖ ثط ؾغح ٔكبضوت رٕقی
ؾبوٙبٖ عجك آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )r( ٖٛكبٞسٌ ٜطزیس و ٝثیٗ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٛ٘ ٜؾبظی
قس ٚ ٜؾغح ٔكبضوت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز .ؾغح ٔكبضوت ثب اثقبز ٔكبضوت زض رّؿبت قٛضاٞبی
ٔحّٝایٔ ،كبضوت زض رّؿبت آٔٛظقی ٔحّٝای ،تٕبیُ ث ٝقطوت زض ثط٘بٔٞٝبی تفطیحی-ؾطٌطٔی ٔحّ،ٝ
تٕبیُ ثطای قطوت زض ثط٘بٔٞٝبی فطٍٙٞی ٔحّ ،ٝوٕه ٔبِی ث ٝقٛضایبضی ٔحّ ،ٝوٕه ٔبِی ثطای ٔطاؾٓ ٞبی
فطٍٙٞیٔ ،صٞجی ٔ ...ٚحّ ،ٝفالل ٝث ٝوٕه ٕٞ ٚیبضی زض پطٚغٜٞبی فٕطا٘ی ٔحّٛٔ ٝضز ؾٙزف لطاض ٌطفت.
ضطیت پیطؾ )r( ٖٛایٗ آظٔ ٖٛثطاثط ثب( ٚ )r =/334ؾغح ٔقٙبزاضی( ،)0/000اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی قست
ضاثغ ٝزض رٟت ٔخجت اؾت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝتزٕیـ ثبفت ٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ؾغح ٔكبضوت افطاز
تأحیط زاقت ٝاؾت.
زض ٘ؾطیٞٝبی تٛؾقٝی قٟطی تٛر ٝثٔ ٝطزْ ٔ ٚكبضوت آٟ٘ب زض ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی فضبٞبی زض ٔحٛض
ثـط٘بٔٝضیعی لطاض زاضز .ایٗ ٘ؾطیٔ ٝكبضوت ٘ ٚؾطیٝی تسا ْٚضا زض تىٛیٗ  ٚتىبُٔ قٟط ٔٛضز تٛر ٝلطاض
ٔیزٞس (ؾیسیبٖ .)69-71 :1389 ،فطآیٙسٞبی ٔكبضوتی ٔٙزط ث ٝتٛؾقٝی ارتٕبفبت ٔحّی قسٙٔ ٚ ٜزط ثٝ
تٛؾق ٝاظ پبییٗ ث ٝثبال ٔیقٛز و ٝظیطثٙبی آٖ ؾبظٔب٘سٞی ارتٕبفبت ٔحّی  ٚثؿیذ لبثّیتٞبی زض٘ٚعای
ارتٕبفی ثٛز ٜو ٝذٛز فبُٔ ثٟطٌٜیطی اظ ؾطٔبیٞٝبی ارتٕبفی ٔیقٛز( .فٙی ،نبزلی .)61 :1388 ،اٌط چٝ
ٔربِف ضٚیىطز تطلیٌطاؾت چطا و ٝزض ٔىتت تطلیٌطا تٛر ٚ ٝتأویس ثط فطز اؾت  ٚا٘ؿبٖ ٔحٛض انّی
اؾت .ایٗ ٔىتت ٞسف اظ ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی قٟطی ضا فٕستب ً اضتمبی ؾالٔت  ٚثٟساقت قٟط ٔیزا٘س .زض
ایٗ ٔىتت ٔكبضوت ٔطزْ ربی ٘ساضز  ٚثب زیسی قٟطؾبظا٘ ٚ ٝاظ ثبال ث ٝثبفتٞبی فطؾٛزٍ٘ ٜطیؿتٔ ٝیقٛز.
(قٕبفی  ٚپٛض احٕس.)160 :1389 ،
احجبت ایٗ فطضیٔ ٝؤیس ٘ؾطیٞٝبی ٔطزْ ٌطایبٖ اؾت و ٝثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی فضبٞبی قٟط تٛر ٝثٔ ٝطزْ ٚ
ٔكبضوت آٟ٘ب ضا زض پی ذٛاٞس اؾتٕٞ .چٙیٗ ثب ٘تیز ٝتحمیمبت رالَ تجطیعی( ،)1381ؾیس ثىبئی(،)1383
زاٚٚز پٛض ٘ ٚیه ٘یبٞ ،)1390( ،بِ ٝافطاثی( ،)1390فّیطضب فٙسِیت ٕٞ ٚىبضاٖ (ٕٞ ،)1392ؿٛؾت.
یبفـتـٞٝبی احجبت قس ٜزض فضیٝی فٛق ثب ٘تیزٝی تحمیمبت قٟیسی( ،)1386قزبؿ(ٟٙٔ )1391سؾبٖ ٔكبٚض
عطح ٔ ٚقٕبضی٘ )1394( ،بٕٞؿٛؾت.
3ـ زض ضاثغ ٝثب تأحیط ٔتغیط تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ؾغح أٙیت ؾبوٙبٖ عجك آظٖٔٛ
ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )r( ٖٛكبٞسٌ ٜطزیس و ٝثیٗ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٚ ٜؾغح أٙیت
ٔطزْ ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚرٛز زاضز .لبثُ شوط اؾت ؾغح أٙیت ثب اثقبز ظیط ؾٙزیس ٜقس ٜاؾتٔ :عاحٕتٞبی
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ذیبثب٘ی زض ٔحّٝای ؤ ٝزتٕـ ٔؿى٘ٛی ،حضٛض اضاشَ  ٚاٚثبـ زض فضبٞبی فٕٔٛی ٔزتٕـ یب ٔحّ ،ٝأٙیت
ظ٘بٖ زض فضبٞبی فٕٔٛی ٔزتٕـ ،أٙیت وٛزوبٖ زض فضبٞبی فٕٔٛی ٔزتٕـ ،أٙیت ؾبوٙبٖ زض ٍٙٞبْ ؾفط یب
٘جٛزٖ زض ذب٘ ،ٝاحؿبؼ أٙیت ث ٝپبضن وطزٖ ذٛزض ٚزض فضبٞبی ذّٛت ،احؿبؼ أٙیت اظ تطزز  ٚضفت ٚ
آٔس زض فضبٞبی ذّٛت زض پیطأٔ ٖٛزتٕـ یب ٔحّ.ٝ
ضطیت پیطؾ )r( ٖٛایٗ آظٔ ٖٛثطاثط ثب( ٚ )r =/221ؾغح ٔقٙبزاضی( ،)0/000اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی قست
ضاثغ ٝزض رٟت ٔخجت اؾت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝتزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ؾغح أٙیت فطزی ٚ
ارتٕبفی افطاز تأحیط زاقت ٝاؾت٘ .تیزٝی ایٗ فطضی ٝثب ٘تیزٝی تحمیمبت زاٚٚز پٛض ٘ ٚیه ٘یب،)1390( ،
ضٕٙٞب(ٞ ،)1375بِ ٝافطاثی ( )1390اؾت ٚ .ثب ٘تیزٝی تحمیك قٟیسی(ٟٙٔ ،)1386سؾبٖ ٔكبٚض عطح ٚ
ٔقٕبضیٕٞ ،)1394( ،ؿ٘ ٛیؿت.
4ـ زض ضاثغ ٝثب تأحیط ٔتغیط تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ایزبز حؽ تقّك ٔىب٘ی عجك آظٖٔٛ
ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )r( ٖٛكبٞسٌ ٜطزیس و ٝثیٗ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٚ ٜحؽ تقّك
ٔىب٘ی ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
لبثُ شوط اؾت حؽ تقّك ٔىب٘ی ثب اثقبز ظیط ؾٙزیس ٜقس ٜاؾتٔ :یعاٖ حؽ ٔؿؤِٚیت ٘ؿجت ثٔ ٝكىالت
ٔزتٕـٔ ،یعاٖ حؽ ٔؿؤِٚیتپصیطی ٘ؿجت ث ٝپیٍیطی أٛض ٔرتّف ٔزتٕـٔ ،یعاٖ فالل ٝث ٝؾى٘ٛت
عـٛال٘ـیٔست زض ٔزتٕـ ،تٛنی ٝث ٝفطظ٘ساٖ  ٚالٛاْ ذٛز ث ٝؾى٘ٛت زض ٔزتٕـ ،پیٍیطی زض ثبض ٜثط٘بٔٞٝبی
فٕطا٘ی  ٚالتهبزی ٔحّ ٝظ٘سٌیٔ ،غبِجبت اظ ٔطاوع زِٚتی زض ظٔیٝٙی فٕطاٖ  ٚتٛؾقٝی ٔحّ.ٝ
ضطیت پیطؾ )r( ٖٛایٗ آظٔ ٖٛثطاثط ثب( ٚ )r =/225ؾغح ٔقٙبزاضی( )0/000اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی قست
ضاثغ ٝزض رٟت ٔخجت اؾت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝتزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط حؽ تقّك ٔىب٘ی
افطاز تأحیط زاقت ٝاؾت٘ .تیزٝی ایٗ فطضی ٝثب ٘تیزٝی تحمیمبت قبوطٔی ( ،)1386ؾزبزی ٕٞ ٚىبضا٘ف
( ،)1390زاٚٚز پٛض ٘ ٚیه ٘یب ،)1390( ،ضٕٙٞب(ٞ ،)1375بِ ٝافطاثی (ٓٞ )1390ضاؾتبؾت أب ٘تیزٝی
تحمیمبت قٟیسی(ٟٙٔ ٚ ،)1386سؾبٖ ٔكبٚض عطح ٔ ٚقٕبضی )1394( ،یىؿ٘ ٛیؿت.
5ـ زض ضاثغ ٝثب تأحیط ٔتغیط تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ٔیعاٖ ضضبیت اظ ذسٔبت ارتٕبفی زض
ٔزتٕـ عجك آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )r( ٖٛكبٞسٌ ٜطزیس و ٝثیٗ احطات تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی
٘ٛؾبظی قسٔ ٚ ٜیعاٖ ضضبیت اظ ذسٔبت ارتٕبفی ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز .لبثُ شوط اؾت ذسٔبت
ارتٕبفی ثب اثقبز ظیطؾٙزیس ٜقس ٜاؾت :ضضبیت اظ فّٕىطز ٔطاوع ثٟساقتی٘ ،مف ٔطاوع ثٟساقتی زض اضتمبء
ؾالٔت ؾبوٙبٖ ٔزتٕـ ،ضضبیت اظ تقساز وتبثرب٘ ٝفٕٔٛی زض ٔحّ ،ٝؾغح ذسٔبت فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ٚ
ؾطٌطٔی زض ٔحّ ،ٝؾغح زؾتطؾی ثٔ ٝطاوع ذسٔبت زیٙی ٔب٘ٙس ٔؿزس  ٚحؿی ،... ٚ ٝٙزؾتطؾی ث ٝأىب٘بت ٚ
ذسٔبت زیٙی زض ٔحّ( ٝزؾتطؾی ث ٝضٚحب٘ی زض ٔحُ) ،زؾتطؾی ثٙٔ ٝبثـ اعالفبت اظ رّٕ ٝایٙتط٘ت ،ضٚظ٘بٔٝ
ٔ ٚزالت.
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ضطیت پیطؾ )r( ٖٛایٗ آظٔ ٖٛثطاثط ثب ( ٚ )r =/166ؾغح ٔقٙبزاضی ( )0/002اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی ضاثغ ٝزض
رٟت ٔخجت اؾت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝتزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ٔیعاٖ ضضبیت اظ ذسٔبت
ارتٕبفی افطاز تأحیط زاقت ٝاؾت٘ .تیزٝی ایٗ فطضی ٝثب ٘تیزٝی تحمیمبت اضزؾتب٘ی( ،)1387تٕزیسی(،)1393
زاٚٚز پٛض ٘ ٚیه٘یب ،)1390( ،ضٕٙٞب(ٞ ،)1375بِ ٝافطاثی(ٓٞ )1390ضاؾتبؾت أب ثب ٘تیز ٝتحمیمبت
قٟیسی(ٟٙٔ ٚ ،)1386سؾبٖ ٔكبٚض عطح ٔ ٚقٕبضی )1394( ،یىؿ٘ ٛیؿت.
ًتیجِی آهارى اتعاد پیاهذّای اقتصادی ًَساسی تافت ّای فزسَدُی ًاضی اس سیاستگذاری تجویع
قطعات:
6ـ زض ٔٛضز تأحیط ٔتغیط تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط زضآٔس ٞ ٚعی ٝٙعجك آظٔ ٖٛضطیت
ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )r( ٖٛكبٞسٌ ٜطزیس و ٝثیٗ تزٕیـ ثبفت ٞبی فطؾٛزٛ٘ ٜؾبظی قس ٚ ٜؾغح زضآٔس ٞ ٚعیٝٙ
ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز .لبثُ شوط اؾت و ٝاثقبز ٔتغیط زضآٔس ٞ ٚعی ٝٙفجبضتٙس اظ :افعایف لسضت ذطیس
٘ؿجت ث ٝلجُ اظ اؾىبٖ غیط تزٕیقی ،ثٟجٛز تٛا٘بیی زض ذطیس ٘یبظٞبی اِٚی ٝزض ٔؿىٗ رسیس ،وبٞف ٞعی-ٝٙ
ٞبی ا٘طغی ؾبذتٕبٖ ٘ؿجت ث ٝاؾىبٖ غیط تزٕیـ ،وبٞف ٞعیٞٝٙبی اؾتٟالن  ٚتقٕیطات ؾبذتٕبٖ ٘ؿجت ثٝ
اؾىبٖ غیط تزٕیـ ،افعایف زضآٔس ٘ؿجت ث ٝلجُ اظ اؾىبٖ غیط تزٕیـٞ ،عیٝٙی حُٕ ٘ ٚمُ  ٚربثزبیی زض
ٔحّٝای و ٝظ٘سٌی ٔیوٙیسٞ ،عیٞٝٙبی حب٘ٛیٔ(ٝب٘ٙس :ؾفط ،تفطیح ،وٕه ثٔ ٝؿتٕٙساٖ  ،)...ٚافعایف تٛا٘بیی
پؽا٘ساظ وٛتبٜٔست ظیط 1ؾبَ ،افعایف تٛا٘بیی پؽا٘ساظ ٔیبٖٔست (2تب  5ؾبَ) ،افعایف تٛا٘بیی پؽا٘ساظ
ثّٙسٔست (ثبالی  5ؾبَ).
ضطیت پیطؾ )r( ٖٛایٗ آظٔ ٖٛثطاثط ثب ( ٚ )r =/106ؾغح ٔقٙبزاضی( )0/000اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی ضاثغ ٝزض
رٟت ٔخجت اؾت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝتزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط زضآٔس ٞ ٚعی ٝٙافطاز تأحیط زاقتٝ
اؾت٘ .تیز ٝایٗ فطضی ٝثب ٘تیزٝی تحمیمبت زاٚٚز پٛض ٘ ٚیه ٘یب ،)1390 ( ،ضٕٙٞب (ٓٞ )1375ضاؾتبؾت أب
ثب ٘تیزٝی تحمیك قٟیسی( )1386یىؿ٘ ٛیؿت.
7ـ زض ثبضٜی ثب تأحیط ٔتغیط تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ؾطٔبیٌٝصاضی عجك آظٔ ٖٛضطیت
ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )r( ٖٛكبٞسٌ ٜطزیس و ٝثیٗ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٚ ٜافعایف ٔیعاٖ
ؾطٔبیٌٝصاضی افطاز ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
لبثُ شوط اؾت و ٝاثقبز ٔتغیطؾطٔبیٌ ٝصاضی فجبضتٙس اظ :ضضبیت اظ ٚضقیت ؾطٔبیٌٝصاضی زض فقبِیتٞبی
فبْإِٙفق ٝپؽ اظ اؾىبٖ زض ٔؿىٗ رسیسٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝؾطٔبیٌٝصاضی زض ثرفٞبی فٕٔٛی ٔحّٔ ،ٝیعاٖ
ضضبیت اظ ؾطٔبیٌٝصاضی قطوتٞبی ثرف ذهٛنی زض ثرف ٔؿىٗٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝؾطٔـبیـٌٝصاضی زض
ثرف ٔؿىٗ پؽ اظ اؾىبٖ زض ٔؿىٗ رسیس ،ضضبیت اظ ؾطٔبیٌٝصاضی قطوتٞبی ثرف ذهٛنی زض
ثرف تِٛیسیٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝؾطٔبیٌٝصاضی زض ثرف تِٛیسی ،ضضبیت اظ ٚضقیت ؾطٔبیٌٝصاضی ٔسیطیت
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قٟطی زض احیبئ ثبفت فطؾٛز ،ٜضضبیت اظ ؾطٔبیٌٝصاضی قطوتٞبی ثرف ذهٛنی زض ٘ٛؾبظی  ٚثٟؿبظی
ثبفت فطؾٛز ٜقٟطیٌ ،طایف  ٚتٕبیُ ث ٝؾطٔبیٌٝصاضی زض ٘ٛؾبظی  ٚثٟؿبظی تزٕیـ لغقبت.
ضطیت پیطؾ )r( ٖٛایٗ آظٔ ٖٛثطاثط ثب( ٚ )r =/129ؾغح ٔقٙبزاضی( )0/000اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی ضاثغ ٝزض
رٟت ٔخجت اؾت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝتزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٛ٘ ٜؾبظی قس ٜثط افعایف ؾطٔبیٌٝصاضی افطاز تبحیط
زاقت ٝاؾت٘ .تیزٝی ایٗ فطضی ٝثب ٘تیزٝی تحمیمبت ؾزبزی انُ ()1386؛ زاٚٚز پٛض ٘ ٚیه ٘یب،)1390( ،
ضٕٙٞب (ٓٞ )1375ضاؾتبؾت أب ثب ٘تیزٝی تحمیك قٟیسی ( )1386یىؿ٘ ٛیؿت.
8ـ زض ٔٛضز ثب تأحیط ٔتغیط تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ٔیعاٖ افعایف ثٟبی ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ عجك
آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )r( ٖٛكبٞسٌ ٜطزیس و :ٝثیٗ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قسٚ ٜ
افعایف لیٕت ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز .ضطیت پیطؾ )r( ٖٛایٗ آظٔ ٖٛثطاثط ثب
) ٚ (r=0/129ؾغح ٔقٙبزاضی( )0/013اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی ضاثغ ٝزض رٟت ٔخجت اؾت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب وٝ
تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ تأحیط زاقت ٝاؾت٘ .تیزٝی ایٗ فطضی ٝثب ٘تیزٝ
تحمیمبت ضٕٙٞب( ،)1375زاٚٚز پٛض ٘ ٚیه ٘یب ،)1390( ،تٕزیسی( ،)1393اضیه ِٔ ،)2008( ٚٛحٕس ٟٔسی
لبربض ذؿطٚی(ٓٞ ،)1388ضاؾتبؾت أب ثب ٘تیزٝی تحمیك قٟیسی( )1386یىؿ٘ ٛیؿت.
9ـ زض ثبضٜی تأحیط ٔتغیط تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ؾطا٘ٞٝب عجك آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی
پیطؾٔ )r( ٖٛكبٞسٌ ٜطزیس و :ٝثیٗ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٚ ٜؾطا٘ٞٝب ضاثغٝی ٔقٙبزاضی
ٚرٛز زاضز.
لبثُ شوط اؾت و ٝاثقبز ٔتغیط ؾطا٘ٞٝب فجبضتٙس اظ :ضفبیت ؾطا٘ٝی اؾتب٘ساضز وبضثطی تزبضی زض ٔحّٔ ،ٝیعاٖ
فقبِیت تزبضی  ٚوؿت  ٚوبض زض ٔحّ ٚ ٝآیٙسٜی تٛؾقٝی فقبِیت وؿت  ٚوبض زض ٔحّ.ٝ
ضطیت پیطؾ )r( ٖٛایٗ آظٔ ٖٛثطاثط ثب ( ٚ ) r =-0/095ؾغح ٔقٙبزاضی ( )0/075اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی فسْ
ٔقٙبزاضی ضاثغ ٝاؾت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝتزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ؾطا٘ٞٝب تأحیطی ٘ساضز.
ثط اؾبؼ زیسٌب ٜفّٕىطزٌطایی ،تقییٗ ؾطا٘ٞٝبی قٟطی اظ رّٕ ٝؾطا٘ٞٝبی ثبفتٞبی فطؾٛزٚ ٚ ٜاٌصاضی
وبضوطزٞبی رسیس التهبزی– ارتٕبفی ث ٝفٙبنط قٟطی ؾبثكٚ ،ؾیّٝای ثطای افعایف وبضایی قٟط ٚ
ؾبٔب٘سٞی فضبیی فقبِیت ٞبی ٔرتّف  ٚرٌّٛیطی اظ ثطٚظ آقفتٍی  ٚثی ؾبظٔب٘ی زض ٘ؾبْ وبضوطزی قٟط
اؾت .زض ایٗ ٔیبٖ ؾبظٔٙسٌطاٞب ثٍٙٞ ٝبْ ثٟؿبظی ٘ٛؾبظی ثبفتٞبی لسیٕی  ٚیب فطؾٛز ٜثٔ ٝفبٞیٕی چٖٛ
ضٚاثظ ٔتمبثُ ،تقبزَ ،تٛاظٖ ،تٛؾقٔ ٝتٙبؾت ٘ٛاحی ٔرتّف قٟط ٓٞ ،پی٘ٛسی فّٕىطز ٔٙبؾت ،ارعای
ٔتفبٚت  ٚضٚاثظ ٔتمبثُ آٟ٘ب تٛر ٝزاض٘س( .حجیجی ٔ ٚمهٛزی٘ .)83 ،1381 ،تیزٝی ایٗ فطضی ٝثب ٘تیزٝی
تحمیمبت ضٕٙٞب ( )1375زاٚٚز پٛض ٘ ٚیه ٘یبٓٞ ،)1390( ،ضاؾتبؾت أب ثب ٘تیزٝی تحمیك قٟیسی()1386
یىؿ٘ ٛیؿت.
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ًتیجِی آهاری هتغیزّای سهیٌِای تز هتعیز ًَساسی تافتّای فزسَدُی ًاضی اس سیاستگذاری تجویع
قطعاتٔ :تغیط «رٙؽ» ٔتكىُ اظ زٔ ٚمِٝٛی ظٖ ٔ ٚطز اؾت و ٝزض لبِت ٔمیبؼ اؾٕی ؾبذت ٝقس ٜاؾت
ثٙبثطایٗ ،ثطای ثطضؾی ضاثغٔ ٝیبٖ ایٗ ٔتغیط ٔ ٚتغیط «ضضبیت اظ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس »ٜاظ
آظٔ T ٖٛتؿت ٔؿتمُ اؾتفبز ٜقس .تفبٚت ضضبیت اظ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜزض زٌ ٚطٜٚ
ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ تأییس ٔیقٛز .ثب تٛر ٝثٔ ٝیبٍ٘یٗ ضتجٞٝب ،ضضبیت  ٚتأحیطپصیطی ٔخجت اظ تزٕیـ ثبفتٞبی
فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜزض ٔیبٖ ظ٘بٖ ثیكتط اؾت.



تزرسی تأثیز هتغیز سهیٌِای هستقل سطح تحصیالت تز ًَساسی تافتّای فزسَدُی ًاضی اس

سیاستگذاری تجویع قطعات :ثب تٛر ٝث ٝؾغح ٔتغیطٞب اظ آظٔ ٖٛاؾپیطٔٗ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ؾغح ٔقٙبزاضی
ثطاثط ٘ ٚ Sig ;0/181كبٖ اظ ٔقٙبزاضی ضاثغٝی تحهیالت  ٚضضبیت اظ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی
قس ٜاؾتٔ .یعاٖ اؾپیطٔٗ  0/001اؾت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب وٞ ٝطچ ٝتحهیالت ثبالتط ضٚز ،ضضبیت  ٚتأحیطپصیطی
ٔخجت اظ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٛ٘ ٜؾبظی قس ٜثیكتط اؾت.



تزرسی تأثیز هتغیز سهیٌِای هستقل سي تز ًَساسی تافتّای فزسَدُی ًاضی اس سیاستگذاری

تجویع قطعات :ثب تٛر ٝث ٝؾغح قج ٝفبنّٝای ٔتغیطٞب اظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ؾغح
ٔقٙبزاضی ثطاثط  Sig =0/001اؾت و٘ ٝكبٖ اظ ٔقٙبزاضی ضاثغٝی ؾٗ  ٚضضبیت اظ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜ
٘ٛؾبظی قس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی پیطؾ -0/199 ٖٛاؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی ضاثغٝی ٔقىٛؼ ثیٗ
ٔتغیطٞبؾت ثٙبثطایٗ ٞطچ ٝؾٗ ثبالتط ضٚز ضضبیت اظ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ٜوٕتط اؾت.



تزرسی تأثیز هتغیز سهیٌِای هستقل ٍضعیت تأّل تز ًَساسی تافتّای فزسَدُ ًاضی اس

سیاستگذاری تجویع قطعاتٔ :تغیط «ٚضقیت تأٔ »ُٞتكىُ اظ زٔ ٚمِٝٛی ٔزطز ٔ ٚتأ ُٞاؾت و ٝزض لبِت
ٔمیبؼ اؾٕی ؾبذت ٝقس ٜاؾت ثٙبثطایٗ ،ثطای ثطضؾی ضاثغٔ ٝیبٖ ایٗ ٔتغیط ٔ ٚتغیط «ضضبیت اظ تزٕیـ
ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس »ٜاظ آظٔ T ٖٛتؿت ٔؿتمُ اؾتفبز ٜقس .ثب تٛر ٝث ٝؾغح ٔقٙبزاضی آظٖٔٛ
 Sig=/208 ،Levenesاؾت .فطضیٝی ٔ H1جٙی ثط ٚرٛز تفبٚت ضضبیت اظ تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی
٘ٛؾبظی قس ٜزض زٌ ٚطٔ ٜٚزطز ٔ ٚتب ُٞتأییس ٕ٘یقٛز  ٚتفبٚتی ثیٗ ضضبیت ٔزطزٞب ٔ ٚتأُٞٞب ٚرٛز
٘ساضز.
تحث ٍ ًتیجِگیزی
ثط اؾبؼ ضٚیىطز ٔحٌّٝطایی ٘ ٚؾطیبت ٞطثطت ٔ ٚیّع ،ثبظؾبظی  ٚا٘زبْ ٞطٌ ٝ٘ٛتٛؾق ٝزض ٔحّٞٝبی زاضای
ثبفت فطؾٛز ،ٜز ٚثقس فیعیىی  ٚارتٕبفی ضا زض ثط ٔیٌیطز؛ ث ٝفجبضت زیٍط زض وٙبض ثبظؾبظی فیعیىی ٔحّٝ
ثبیس ث ٝثبظؾبظی ارتٕبفی اٖ تٛر ٝزاقت ٚ ،ثط ایٗ اؾبؼ أطٚظ ٜزض ثط٘بٔٝضیعیٞبی تٛؾقٝی قٟطیٛٞ ،یت
فیعیىی  ٚارتٕبفی ٔحّٞٝب اظ ٕٟٔتطیٗ ٔٛضٛفبت ٞؿتٙس .
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ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٔسیطیت زض ؾبذت  ٚثبظ ؾبذت فضبٞبی قٟطی ؛ ایٗ ٔمبِ ٝثب ثطضؾی پیبٔسٞبی تزٕیـ
ثبفتٞبی فطؾٛزٜی ٘ٛؾبظی قس ، ٜثسیٗ ٘تیز ٝضؾیس و ٝتزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٛ٘ ٚ ٜؾبظی اٟ٘ب ٔ ،یتٛا٘س
زض ثقس ارتٕبفی ثطؾغح ٔكبضوت رٕقی افطازٔ ،یعاٖ أٙیت فطزی ٚرٕقی ؾبوٙبٖ  ،افعایف حؽ تقّك
ٔىب٘ی ٘ ٚیع ضضبیت اظ ذسٔبت ارتٕبفی ؾبوٙبٖ تأحیطٌصاض ثبقس .
عطح تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛز ٜزض اثقبز التهبزی  ٓٞزاضای پیآٔسٞبی ٔخجت ثٛز ٜاؾت .ثطاؾبؼ یبفتٞٝبی
ایٗ تحمیك ،حفؼ زضآٔس  ٚوبٞف ٞعی ،ٝٙافعایف اضظـ ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ ،افعایف ٔیعاٖ ؾطٔبیٌٝصاضی یب
ؾپطزٌٜصاضی اظ رّٕ ٝپیبٔسٞبی ٔخجت التهبزی ارطای عطح تزٕیـ اؾت .زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز پبییٗ ثٛزٖ
تٛاٖ ٔبِی ذب٘ٛاضٞبی وٓ زض آٔس ،عٛضی اؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت اظ فٟسٜی ٔربضد ٍٟ٘ساضی  ٚتقٕیطات ٔؿىٗ
ثط٘یبیٙس  ٚؾغح ٔغّٛثیت ٔىب٘ی آٖ ثطای فطز وبٞف پیسا وٙس .عطح تزٕیـ پیبٔسٞبی ٕٟٔی ثطای افطاز زاقتٝ
 ٚزاضز ،أب ثیكتطیٗ  ٚلٛیتطیٗ تأحیطات زض تزٕیـ ثبفت ٘ٛؾبظی قس ٜزض ثقس التهبز ٔتٛر ٝتأحیط ٔؿتمیٓ ثط
افعایف لیٕت ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ ،حفؼ زضأس  ٚوبٞف ٞعیٞٝٙبی ظ٘سٌی اؾت.
زض حبِت ایسٜاَ ،ثط٘بٔٝضیعی ثبفتٞبی قٟطی ثطای تزٕیـ ظٔیٗ ،ث ٝز٘جبَ زؾتیبثی ثٛٔ ٝضٛفبت ظیط اؾت:
یىپبضچٍی  ٚتٛرٕٞ ٝعٔبٖ ث ٝثط٘بٔٝضیعی وبِجسی ،فضبییٔ ،بِی  ٚؾبظٔب٘یٕٞ ،بٍٙٞی ثٟتط زض ٔسیطیت ظٔیٗ
تقطیف ٔٙغك ضٚقٗ ٔ ٚكتطن ثطا ی ٔساذّ ٝزض ثبفت  ٚثبظاض ظٔیٗ  ،وبضایی التهبزی ثطای ث ٝحساوخط ضؾب٘سٖ
ٔٙبفـ حبنُ اظ تٛؾقٝی قٟطی  ٚث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ ٞعیٞٝٙبی فٕٔٛی ٘ ٚحٜٛی ثبظیبثی ٔزسز آٟ٘ب ،تٛر ٝثٝ
ثطاثطی  ٚفساِت زض ثط٘بٔٝضیعی  ٚارطای عطح .ثط اؾبؼ تئٛضیٞبی اوِٛٛغی قٟطی ثرفٞبی لسیٕی
قٟطٞب ٘ ،مغٞٝبیی ثطای ٚضٚز ٟٔبرطاٖ ٌ ٚطٜٞٚبی فمیط ارتٕبفی ٔیؾبظز  ٚاظ ا٘زب وٞ ٝط ٌطٞٚی ٔقٕٛالً
فاللٙٔٝس ث ٝؾى٘ٛت زض ٔزبٚضت ٌطٟٞٚبی ٔكبث ٝذٛز  ٚثب ٔٙعِت ارتٕبفی ثطاثط اؾت ٚ .ث ٝتسضیذ تؿّظ
ٔىب٘ی ایٗ ٌطٜٞٚب زض ٔحّٞٝبی لسیٕی ٕ٘ٛز ٔییبثس .
زض ٔزٕٛؿ ٔیتٛاٖ ٌفت ؾ ٟٓتأحیطٌصاضی ارتٕبفی ٘بقی اظ ارطای ضٚـ تزٕیـ ثیكتط اظ ٔیعاٖ تأحیطٌصاضی
التهبزی اؾت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ تٛر ٝث ٝفطایٙسٞبی ارتٕبفی زض ثط٘بٔٝضیعیٞبی قٟطی ٔیتٛا٘س ثٙیبز
ؾیـبؾـتٌصاضی ٞبی قٟطی ٔطتجظ ثب افعایف ارطای عطح تزٕیـ لطاض ٌیطز .ثطای حفؼ  ٚافعایف ویفیت
ظ٘سٌی ارتٕبفی ؾبوٙبٖ زض ایٗ ٘ٛؿ ؾبظٜٞبی قٟطی ٔیتٛاٖ اظ عطیك تأٔیٗ أىب٘بت  ٚتؿٟیالت ارتٕبفی
ٔٛضز ٘یبظ ٘ ٚیع افعایف ضضبیت ارتٕبفیٔ ،یتٛاٖ ٔٛرجبت تطغیت  ٚتكٛیك ثیكتط ٔطزْ ضا زض اؾىبٖ ثب زٚاْ
زض ایٗ ٘ٛؿ ٔزتٕـٞبی ثعضي فطاٌ ٓٞطزا٘یس.
زض ٟ٘بیت ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ا٘زبْ تحمیمبت ٔساذّٝای  ٚتٕطوع ثیكتط ثط ا٘ٛاؿ پیبٔسٞبی ٘بقی اظ ارطای عطح
تزٕیـ ثبفتٞبی فطؾٛزٜی قٟطی ثب ارطای تحمیمبت اظ ٘ٛؿ ویفی ٘ ٚیع ثطضؾی رٛا٘ت ٔرتّف ضضبیتٕٙسی
ارتٕبفی ؾبوٙبٖ ٔیتٛاٖ ظٔیٞٝٙبی تحمك اٞساف ؾیبؾتٌصاضی  ٚثط٘بٔٝضیعی قٟطی زض عطح  ٚارطای
ضٚـ تزٕیـ ظٔیٗ ضا فطإٛ٘ ٓٞز .عطح تزٕیـ تزطثٛ٘ ٝیٙی زض ثط٘بٔٔ ٝؿىٗ قٟطی  ٚثط٘بٔٝضیعی ثطای
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اؾتفبزٜی فمال٘ی ٔ ٚغّجٛة اظ ظٔیٗ قٟطی زض قطایغی اؾت و ٝوٕجٛز فضبی ٔؿى٘ٛی ث ٝثحطاٖ ثعضي زض
وال٘كٟطی ٔب٘ٙس تٟطاٖ تجسیُ قس ٜاؾت .اظ ایٗ ضٔ ٚغبِقٝی ا٘زبْ قسٔ ٜیتٛا٘س ٌبٔی ثبقس وٛچه ثطای
قٙبذت اثقبز ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی پیآٔس ٘بقی اظ ارطای عطح تزٕیـ زض یىی اظ ٔٙبعك پط اضظـ  ٚزاضای
لسٔت قٟط تٟطاٖ.
هٌاتع :
 .1افتٕبزٌ ،یتی .)1392( .ارسیاتی طزح ًَاب ٍ پیاهذّای آى  ،چبح ا :َٚا٘تكبضات ٔقب٘ی
 .2ثب٘ه اعالفبتی قٟطزاضی ٔٙغمٝی  15تٟطاٖ .) 1395 ( .هعاًٍت تزًاهِریشی ٍ تَسعِی ضْزی
 .3ثحطیٙی ،حؿیٗ ؛ ایعزیٔ ،حٕس ؾقیس ؛ ٔفیسیٟٔ ،ط ا٘ٛـ .)1393(.ضٚیىطزٞب  ٚؾیبؾتٟبی ٘ٛؾبظی قٟطی
(اظ ثبظؾبظی تب ثبظآفطیٙی قٟطی پبیساض) ،فصلٌاهِی هطالعات ضْزی ،قٕبضٜی ٘ ،ٟٓنم .17-30
 .4پٛضرقفطٔ ،حٕسضضب ،.) 1388(. ،هثاًی تْساسی ٍ ًَساسی تافت قذین ضْزّا ،چبح ا ،َٚتٟطاٖ :ا٘تكبضات
پیبْ.
 .5حجیجیٔ ،حؿٗ؛ حبریثٙس٘ٛٔ ،ٜب .)1388(.تزرسی تجزتِ ساسهاًذّی هجذد سهیي در صاپي تزای استفادُی
اس آى در ایزاى ،فصلٌاهِ َّیت ضْز ،زٚض ،3 ٜقٕبض ،5 ٜنم .3-14
 .6حجیجی ،ؾیس ٔحؿٗ؛ ؾقیسی ضضٛا٘یٞ ،بزی  .)1384(.قٟطؾبظی ٔكبضوتی؛ کاٍضی ًظزی در ضزایط ایزاى،
هجلِی ٌّزّای سیثا ،قٕبضٜی .24
 .7حؿیٙی ،ؾیسرٛاز؛ حیسضیٔ ،حٕسضضب .)1387(.ضیَُّای هؤثز در تاسساسی ٍ ًَساسی تافتْای فزسَدُی،
اِٚیٗ ٕٞبیف ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜقٟطیٔ ،كٟس ٔمسؼ.
 .8ذبزٔی ،أیطحؿیٗ؛ رٛوبض ؾطٍٙٞی ،فیؿی .)1393(.اضظیبثی ویفیت ظ٘سٌی قٟطی(ٔغبِقٝی ٔٛضزی :ثبفت
فطؾٛزٜی قٟط آُٔ) ،فصلٌاهِ تزًاهِریشی ضْزی ،ؾبَ ز ،ْٚقٕبضٜی  ،3نم 47-61
 .9ضفیقیبٖ ٔ ،زتجی  .)1393(.هذیزیت تاسافزیٌی ضْزی ،چطناًذاس جْاًی ،ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
 .10زاٚٚزپٛض ،ظٞط٘ ٚ ٜیه ٘یبّٔ ،یح .)1390(.ٝتْساسی ٍ ًَساسی تافت فزسَدُ ضْزی راّثزدی تِ سَی
دستیاتی تِ اتعاد کالثذی تَسعِی پایذار
 .11ؾقیسی ضضٛا٘یٛ٘ ،یس  ٚفّی احٕسیً .)1390(.کاتی در تاب تسْیلگزی در ًَساسی تافتْای فزسَدُی،
ًطزیِی ایٌتزًتی ًَساسی .ؾبَ ز .ْٚقٕبضەی .5-13.1

 .12قبضؿ پٛضٔ ،حٕٛز .)1395(.جاهعِضٌاسی ضْزی تْزاى :ا٘تكبضات ؾٕت.
 .13قطوت فٕطاٖ  ٚثٟؿبظی قٟطی ایطاٖ )1393( .پٌجویي ًطستّای تخصصی عوزاى ٍ تْساسی تافتّای
فزسَدُی ضْزی
 .14قیری ٔ ،حٕس تمی  .)1390(.جاهعِضٌاسی ضْزی  ،ا٘تكبضات قطوت ؾٟبٔی ا٘تكبض.
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ٍ ) تزرسی ساس ٍ کار اضتزاك تخص عوَهی1390( حٕیس، فّی؛ فتحی،ٖمبٞ ٔحٕسحؿیٗ؛ ز،ٖ قطیفظازٌب.15
یٝ ٘كطی،ٖطاٟ ت15 یٝغمٙٔ یٜزٛ ثبفت فطؾ:ضزیٛٔ یٕٝ٘ٛ٘ خصَصی در ًَاحی دچار افت ضْزی؛
.)2(13 ،ؾبظیٛ٘ تط٘تیٙای
 ارسیاتی هَفقیت طزحْای تجویع در تافت تاریخی ضْز یشد.)1393( . فعیعی.16
. تجویع اس هجوَعِ کتابّای ًَساسی ٍ تَسعِی هحلی.)1394( .ازٛ ٔحٕس ر،یٙ ثحطیٜ فبِٓ ظاز.17
.) هقایسِ ٍتطثیق تاس آفزیٌی تافتّای فزسَدُی ضْزی1392( . فّیطضب،سِیتٙ ف.18
طی زضٟی قٜزٛبی فطؾٞ ٔسیطیتی ثبفتٚ ضیعیٝٔ ثطضؾی ٘ؾبْ ثط٘ب،) 1387(.ًٙقٛٞ ،ضٚ؛ ؾطٜیػٙٔ ،ضٛ پِٝ ال.19
 هجوَعِ هقاالت تافتّای فزسَدُی ضْزی،یىطز ٔكبضوتیٚایطاٖ ثب تأویس ثط ض
،ْٛطاٖ رّس ؾٟ ت،ٖط ظ٘زبٟی قٜزٛؾبظی ثبفت فطؾٛ٘ ٚ ؿبظیٟ عطح ث.)1388(. طٟض آضٔب٘كٚسؾیٗ ٔكبٟٙٔ .02
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