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پػٍّف حاضط تا ّسف تطضؾی ضاتغِ تیي ؾطهایِ ارتواػی ٍ هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ٍضظقٌاض
اًزام گطكتِ اؾت .چْاضچَب ًظطی پػٍّف حاضط تط اؾاؼ ًظطیات حَظُ ؾطهایِ ارتواػی ٍ راهؼِ
قٌاؾی ٍضظـ ًظیط ضاٍلٌس ٍ كطیسؾَى ،اؾٌي لي ٍ ؾیوَى ٍ تَضزیَ هیتاقس .ایي تحوین تِ ضٍـ
پیوایكى ٍ تا اؾتلازُ اظ تٌٌیي پطؾكٌاهِ اًزام گطكتِ اؾت .راهؼِ آهاضی ایي پػٍّف ًلیِ راًثاظاى
ٍضظقٌاض اؾتاى تْطاى تا تَرِ تِ آهاض ؾال 1394هیتاقٌس ًِ تط اؾاؼ آهاض تٌیاز قْیس ٍ اهَض ایخاضگطاى،
تؼسازقاى ً11654لط تطآٍضز قسُ اؾت .تط اؾاؼ ًوًَِ گیطی ًًَطاى تؼساز ً 372لط تِ ػٌَاى ًوًَِ
آهاضی اًتراب ٍ تا تطًیثی اظ ًوًَِگیطی ذَقِای چٌس هطحلِای ،اهسام تِ اًتراب ًوًَِّا گطزیس .تِ
هٌظَض آظهَى كطضیات تحوین اظ آظهَى ّای آهاضی ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ ضطیة ّوثؿتگی
ضگطؾیًَی ٍ آظهَى ( Fآًالیع ٍاضیاًؽ) اؾتلازُ قسُ اؾت .زض ًْایت زض تطضؾی كطضیِ ّای تحوین،
ًتایذ شیل حانل قسُ اؾت .تیي قثٌِ ضٍاتظ ارتواػی ،اػتواز تیي قرهی ،اػتواز ًْازی ،هكاضًت
ارتواػی ،حؽ تؼلن ٍ ّوثؿتگی ارتواػی ٍ هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ٍضظقٌاض اؾتاى تْطاى اضتثاط
هؼٌی زاضی ٍرَز زاضز.
واژگان کلیدی :ؾطهایِ ارتواػی ،اػتواز ارتواػی ،هكاضًت ارتواػی ،قثٌِ ضٍاتظ ارتواػی،
ّوثؿتگی ٍ احؿاؼ تؼلن ،هكاضًت ٍضظقی ،راًثاظ.

 -1اؾتازیاض ٍ ػضَ ّیأت ػلوی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس ػلَم تحویوات dr.b.ghadimi@gmail
 -2زاًف آهَذتِ ًاضقٌاؾی اضقس راهؼِ قٌاؾی ٍضظـ زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى رٌَب azi79.asadi@yahoo.com
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هقذهِ ٍ بیاى هسألِ

كؼالیت تسًی ّوَاضُ رعٍ هٌولی اظ ظًسگی كطز ٍ ذاًَازُ زض عی اػهاض ٍ توسىّای گًَاگَى اًؿاى
تَزُ ٍ ّؿت ٍ زض اضتثاعات ذاًَازگی ٍ كؼالیتّای گًَاگَى ظًسگی ارتواػی ؾْن تؿعایی زاقتِ ٍ اظ
ضّگصض كؼالیتّای تلطیحی ٍ اٍهات كطاؿت ٍ تطگعاضی هطاؾن آییٌی چٌس هٌظَضُ ،تطای اػضای
ذاًَازُ ،ذطؾٌسی ٍ لصت ٍ قازی تِ اضهـاى آٍضزُ اؾت ٍ ًیع تطای ایزاز اهٌیت ٍ آؾایف ضٍاًی
ٍ ارتواػی تطای اكطاز ٍ رَاهغ ٍ تأهیي تْساقت ٍ ؾالهتی ٍ ظًسگی ؾالن تِ ػٌَاى یٌی اظ زؾتاٍضزّای
كؼالیت تسًی تأحیط اضظًسُای گصاقتِ اؾت.
پاتٌام ،هكَْضتطیي ًظطیِ پطزاظ ؾطهایِ ی ارتواػی ،هؼتوس اؾت ًِ تیكتط ٍضظـّا تا تَرِ تِ
هاّیتكاى كؼالیتی اضتثاعی هحؿَب قسُ ٍ هكاضًت زض ٍضظـ ،قاهل قطًت آگاّاًِ ی اكطاز تِ نَضت
هكاضًت ًٌٌسُ ٍ تواقاچی هی قَز ًِ تا ّن اضتثاط هتواتل زاضًس ٍ زض احط ایي ضٍاتظ هتواتل ،پازاـ ّای
ارتواػی هیاى آى ّا هثازلِ هیقَز .اٍ ؾطهایِ ی ارتواػی ضا تِ ػٌَاى ضٍاتغی تیي اكطاز ًِ ًكاى زٌّسُ
ی ٍیػگی ّای ذانی اظ ظًسگی ارتواػی قاهل قثٌِ ّاٌّ ،زاضّا ٍ اػتواز هتواتل ٍ هحهَل كطػی اظ
تؼاهالت ارتواػی ًِ ّوٌاضیّای ًاقی اظ ایي تؼاهالت ضا تطای هكاضًت ًٌٌسگاى ،آؾاى تط ٍ
هحتول تط هی ؾاظز ،تؼطیق هی ًٌس (پطًؽ.)2007 ،
ّوچٌاى ًِ اظ كَایس ارتواػی ٍضظـ تط هیآیس ،اًؿاى ّا اظ عطین هزوَػِ ای اظ قثٌِ ّا تِ ّن
هتهل هی قًَس ٍ توایل زاضًس ًِ اضظـّای هكتطًی تا ؾایط اػضای ایي قثٌِ ّا زاقتِ تاقٌس .تا
گؿتطـ قثٌِ ّا ،آى ّا ًَػی زاضایی ضا تكٌیل هیزٌّس ًِ هی تَاى آى ضا تِ ػٌَاى ؾطهایِ ارتواػی
هَضز هالحظِ هطاض زاز( .كیلس.)1388،
راهؼِ قٌاؾاى ،پسیسُ هكاضًت ٍضظقی ضا اظ هٌظط ؾطهایِ ارتواػی ًِ تا گطایف ّا ٍ ضكتاضّای اكطاز زض
اضتثاط ّؿتٌس تثییي ًطزُ اًس .اظ ایي ضٍ هغالؼات راهؼِ قٌاذتی ،هكاضًت زض ٍضظـ ضا تِ ػٌَاى یي
الگَی ضكتاضی زض ًظطگطكتِ اًس ًِ هتأحط اظ هیعاى تطذَضزاضی اظ قاذمّای ؾطهایِ ارتواػی هیتاقس.
زض تؿیاضی اظ ًكَضّای رْاى ،ؾطهایِ ارتواػی ضٍ تِ ًاّف گصاقتِ اؾت ٍ ایي ًاّف تِ هست چٌس
زِّ اؾت ًِ ازاهِ زاضز .تطضؾی ٍضؼیت ًلی تحَل قاذم ّای ؾطهایِ ارتواػی زض ًعزیي تِ ؾِ
زِّ اذیط،گَیای آى اؾت ًِ ایطاى ًیع اظ ایي ضًٍس هؿتخٌی ًیؿت(.ذَـكط.)1387 ،
اتلام رٌگ ایطاى ٍ ػطام حازحِ هْوی زض تاضید ظًسگی هطزم ایطاى تَزُ ٍ ذؿاضت ّای هازی،
اًؿاًی ٍ ارتواػی ظیازی ضا تِ زًثال زاقتِ اؾت .تحون چٌیي ٍضؼیت ّایی ،هؿیط عثیؼی ظًسگی اكطاز
ضا زچاض اذتالل هی ًٌس ٍ ًیاظ آى ّا ضا تِ تطذی ذسهات تْساقتی ،ضكاّی ٍ ارتواػی هضاػق هی ؾاظز.
تٌاتطایي ؾطهایِ ارتواػی هی تَاًس ًوف اؾاؾی زض ظًسگی اًؿاى ّا ،حالت ّای رؿواًی ،ضٍحی ٍ
ارتواػی آى ّا ایزاز ًٌس .تسیْی اؾت ایي هْن زض ذهَل راًثاظاى اّویتی زٍچٌساى پیسا هی ًٌس .تِ
ایي زلیل ًِ آى ّا ػوالً آؾیة ّای رؿواًی ٍ ضٍاًی ظیازی زاضًس .تٌاتطایي تْطُ هٌسی ّطچِ تیكتط
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راًثاظاى اظ ضٍاتظ ارتواػی هاتل اتٌا(ؾطهایِ ارتواػی) هی تَاًس ًوٌی اؾاؾی تطای حل هكٌالت آى ّا
تلوی گطزز(راًؼلی ظازُ چَتؿتی .)1390،لصا تا تَرِ تِ ًوف حیاتی كؼالیت ّای ٍضظقی تطای هكط
راًثاظاى ٍ ًیع ًوف هْن ؾطهایِ ارتواػی زض هكاضًت ٍضظقی ایي هكط ،پػٍّف حاضط زض نسز اؾت ًِ
اضتثاط ّط یي اظ اتؼاز ؾطهایِ ارتواػی تا هكاضًت پصیطی راًثاظاى ٍضظقٌاض ضا تؿٌزس.
ضطٍضت هؿآلِ ی ایي پػٍّف زض ایي اؾت ًِ هكاضًت ٍضظـ چَى زاضای ًاضًطزّای ارتواػی
تؿیاضی اؾت ،تٌاتطایي ًوف هْوی زض ؾالهت ارتواػی ٍ ضٍاًی اكطاز راهؼِ ایلا هیًٌس .یٌی اظ
ًاضًطزّای پٌْاى هكاضًت ٍضظقی ،ایزاز قثٌِّای زٍؾتاى ٍ ایزاز پیًَس ٍ ّوثؿتگی تیي اكطاز اؾت
ًِ یٌی اظ اتؼاز ؾطهایِارتواػی اؾت .ایسُ هحَضی ؾطهایِارتواػی زض ٍاغُ ضٍاتظ ذالنِ هیقَز .تِ
ایي نَضت ًِ اػضای راهؼِ تا تطهطاضی تواؼ تا یٌسیگط ٍ پایساض ؾاذتي آى ّا ،هازض تِ ّوٌاضی تا
یٌسیگط هیقًَس ٍ تِ ایي عطین چیعّایی ضا ًؿة هیًٌٌس ًِ تِ تٌْایی هازض تِ ًؿة آى ّا ًویتاقٌس
ٍ یا تا زقَاضی تؿیاض هَكن تِ ًؿة آى ّا هیقًَس .تا تَرِ تِ ایي ًِ پػٍّف حاضط هؿألِ ؾطهایِ
ارتواػی ٍ هكاضًت ٍضظقی ضا زض تیي هكط راًثاظاى هَضز هغالؼِ هطاض هیزّس ،هیتَاى اظ رٌثِّای
هرتلق تِ اّویت ایي هؿألِ اقاضُ ًطزٍ .ضظـ ٍ كؼالیت تسًی ًوف تؿیاض هْوی زض ؾالهت ػوَهی
هطزم راهؼِ اظ رولِ راًثاظاى زاضز ٍ تا تَرِ تِ ٍضؼیت تسًی ایي اكطاز هی تَاًس چِ اظ لحاػ ؾالهت
رؿواًی ٍ چِ اظ لحاػ ؾالهت ضٍاًی تِ ایي اكطاز ًوي ًوایس ٍ تطای آى ّا ضاّگكا تاقس ٍ تاػج
اكعایف ًیلیت ظًسگیكاى گطزز .تیواضی ٍ ًاتَاًی ًِ زض احط تی تحطًی تطای ایي اكطاز تِ ٍرَز هی آیس،
تاػج اكعایف ضًزف آى ّا هی قَز ٍ تِ ًیلیت ظًسگی آًاى آؾیة هی ضؾاًس (ؾاظهاى ؾالهت رْاًی
 .)1990ػسُ ًخیطی اظ راًثاظاى ،زض تْتطیي ؾال ّای رَاًی ذَز ،زچاض هزطٍحیت رؿوی ٍ ضٍحی قسًس.
لصا چٌاى چِ راًثاظاى تِ هكاضًت زاٍعلثاًِ ٍ ذَزرَـ زض كؼالیت ّای ٍضظقی تطؿیة قًَس ،ایي اهط
هیتَاًس تط ؾالهت رؿواًی ٍ ضٍاًی آًاى تأحیط گصاقتِ ٍ زض ًتیزِ تاػج اكعایف قازی ٍ ًكاط ارتواػی
ایي هكط هی قَز ٍ تَاًوٌسی آًاى زض تطذَضز تا هؿائل ضٍظهطُ ظًسگی ضا هٌزط ذَاّس قس ٍ زیگط ایي ًِ
پطزاذتي تِ هَضَع هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى هیتَاًس تِ قٌاذت هْوتطیي چالفّای هكاضًت ایي
گطٍُ ٍ ػَاهلی ًِ ؾثة ًاّف یا اكعایف هكاضًت آى ّا زض كؼالیتّای ٍضظقی هیقَز ًوي ًطزُ ٍ
هؿؤٍلیي ٍ هسیطاى قْطی ٍ ًْازّای ارتواػی شی ضتظ ضا هتَرِ ؾاظز تا تطًاهِضیعی هٌؿزوی تطای
تْثَز ٍضؼیت ارتواػی ایي هكط اًزام زٌّس.
هغالؼِ هثاًی ًظطی هطتَط تِ ؾطهایِ ارتواػی ٍ هكاضًت ٍضظقی ًكاى هیزّس ًِ ؾطهایِ
ارتواػی(قثٌِ ضٍاتظ ارتواػی ،اػتواز ارتواػی تیي قرهی ،اػتواز ًْازی ،هكاضًت ارتواػی ،احؿاؼ
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تؼلن ٍ ّوثؿتگی) تا هكاضًت ٍضظقی (تؼس شٌّی ٍ ػیٌی) اضتثاط زاضز .تط ایي اؾاؼ ،چْاضچَب ًظطی
پػٍّف حاضط ضا ًظطیات حَظُ ؾطهایِ ارتواػی ٍ راهؼِ قٌاؾی ٍضظـ ًظیط ضاٍلٌس
ٍ كطیسؾَى ،اؾٌي لي ٍ ؾیوَى ٍ تَضزیَ اؾتلازُ قسُ اؾت.
ضاٍلٌس ٍ كطیسؾَى ( )1994هؼتوسًس تطای ایزاز قطایظ الظم تطای هكاضًت هساٍم زض كؼالیت ّای
ٍضظقیٍ ،ضظـ تایس تِ نَضت لصت تركی زض ؾٌیي پاییي تِ اكطاز اضائِ گطزز تا آى ّا تتَاًٌس زض آیٌسُ
زٍتاضُ تِ آى توایل پیسا ًوایٌس .تِ ًظط آى ّا ایزاز قطایظ الظم تطای قٌل گیطی تزاضب لصت ترف
ٍ ذَقآیٌس زض ٍضظـ ،ضاٌّاضی هٌاؾة تطای اكعایف ؾغح كؼالیتّای ٍضظقی زض ؾٌیي پاییي هی تاقس
ًِ تِ ًَتِ ذَز ؾثة تـییط ًگطـ اكطاز زض ذهَل اضظـ توطیي ٍ كؼالیت تسًی ٍ اظ ّوِ هْنتطً ،ؿة
ًتایذ تلٌسهست ٍ ؾَزهٌستطی هاًٌس ؾالهتی تطای اكطاز اظ عطین هكاضًت هساٍم زض كؼالیتّای ٍضظقی
زض عَل ظًسگیكاى هی گطزز.
اؾٌي لي ٍ ؾیوَى ( )1992تا تْطُ گیطی اظ ًظطیِ ضاٍلٌس ٍ كطیسؾَى هثٌی تط لصت ترف ًوَزى
هكاضًت زضكؼالیتّای ٍضظقی ،هتـیط لصت ٍضظقی ضا زض هسل اًگیعقی تعضگتطی تِ ًام هسل تؼْس
ٍضظقی ًِ تِ هؼٌی هیل ٍ تهوین تِ ازاهِ هكاضًت زض كؼالیت ٍضظقی اؾت ،تِ ًاض هی گیطًس .تؼْس
ٍضظقی تِ ػٌَاى یي ؾاذتاض ضٍاًكٌاذتیً ،كاى زٌّسُ هیل ٍ ذَاؾت كطز رْت قطًت هؿتوط زض
كؼالیتّای ٍضظقی اؾت .تؼْس ٍضظقی هٌؼٌؽ ًٌٌسُ ًیطٍّای اًگیعقی كطز تطای ازاهِ هكاضًت ٍ
ًكاى زٌّسُ اّویت ظیطؾاذت ّای ضٍاًی هثتٌی تط پاككاضی تط ازاهِ یي ضكتاض یا كؼالیت هؼیي هی تاقس.
تؼْس ٍضظقی هیتَاًس هطتَط تِ یي تطًاهِ ٍضظقی ،یي ضقتِ ٍضظقی( تطای هخال كَتثال) ٍ یا تؼْس تِ
قطًت هؿتوط زض اًَاع كؼالیتّای ٍضظقی تاقس.
تَضزیَ ( )1384هلاّیوی چَى ػازات ،ؾطهایِ ٍ ٍضظـ ضا هَضز تطضؾی هطاض زازُ اؾت.
ػازات ،شٌّیت ارتواػی هطزم ضا قطح زازُ ٍ ؾیؿتن عثوِ تٌسی ضا ًِ ضكتاضّا ،اػتوازات ،ؾالئن ٍ
تٌٌیي ّای رؿواًی هطزم ضا تِ ٍرَز هیآٍضًس هؼطكی هی ًوایس .ضكتاضّا ٍ ػازات ،زض تطگیطًسُ ظطكیت
تی حس ٍ حهط زض ظهیٌِ ایزاز تلٌط ٍحاالت ٍ ضكتاضّایی اؾت ًِ تِ تٌاؾة زض قطایظ ٍ هَهؼیتّای
ارتواػی ٍ تاضیری ایزاز هیقَز .تَضزیَ زض ًظطیات ذَز اظ ضقتِ ٍضظقی تِ ػٌَاى تاظی یاز هیًٌس ًِ
ػاهالى ارتواػی ،هَهؼیت تاظی ضا تط اؾاؼ اًَاع هرتلق ػازات ارتواػی تطؾین هیًٌٌس ًٍؿة
هَهؼیت زض تاظی ،هاتل پیف تیٌی ًوی تاقسٍ .ی هؼتوس اؾت ػازات ّط عثوِ ارتواػی اظ عطین ٍضظـ
ٍ ؾایط كؼالیت ّای كطٌّگی هكرم ٍ آقٌاض هی گطزز .عثوِ ارتواػی زض تاقگاُ ّای ٍضظقی ٍ
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اًتراب آى ّا اظ ؾَی ٍضظقٌاضاى ظَْض هی یاتس .تِ عَضیًِ تاقگاُ ّای ٍضظقی اًحهاضی زض تِ
ػضَیت گطكتي اػضای ذَز ،هحسٍزیت ّایی ضا زض ًظط هیگیطًس ٍ اكطاز ؾغح تاال ضا تا ؾغح تاالی
ؾطهایِ زض تاقگاُ ّای ذال هی یاتین.
لیَای (ً )2014یع تحویوی تا ػٌَاى اٍهات كطاؿت زض تَلیس ؾطهایِ ارتواػی ،اضظیاتی هكاضًت ٍضظـ
ضا تِ ػٌَاى یي ضٍـ تطای اكعایف كؼالیت ّای زاٍعلثاًِ زض رَاهغ ضٍؾتایی اًزام زازً .تایذ ًكاى زاز
الثتِ تؿیاض ضؼیق ًِ ضٍاتظ تیي هكاضًت ٍضظقی ،ؾطهایِ ارتواػی ٍ كؼالیت ّای زاٍعلثاًِ ٍرَز زاضز.
اضتثاط ضؼیق هوٌي اؾت قٌاف زض چْاضچَب روغ آٍضی زازُ ّا اظ هغالؼات زض زازُ ،ؾطهایِ ارتواػی
ذال ضا هٌؼٌؽ ًٌس .رًَع ٍ هٍَض ( )2012تحویوی تا ػٌَاى قثٌِ ؾطهایِ ارتواػی ،هكاضًت ارتواػی
ٍ ًساقتي كؼالیت كیعیٌی زض اكطاز تالؾ هٌاعن قْطی اًزام زازًسً .تایذ ًكاى زاز ًِ تٌَع قثٌِ ّای
ارتواػی تا احتوال ًاّف كؼالیت كیعیٌی ّوطاُ تَزّ .وگام تا یاكتِ ّای هثلی ،اكطازی ًِ زض ّیچ یي
اظ قثٌِ ّای ارتواػی قطًت ًساضًس زض هوایؿِ تا ًؿاًی ًِ ؾغح تاالیی اظ هكاضًت زض
قثٌِ ّای ارتواػی زاضًس ،اظ لحاػ رؿوی كؼال تط ّؿتٌس .ظاًَؼ ٍ ّوٌاضاى (ً )2008یع تحویوی تا
ػٌَاى ؾطهایِ ارتواػی زض ٍضظـ اؾتطالیا اًزام زازًس .پػٍّف تا اؾتلازُ اظ ؾطهایِ ارتواػی تِ ػٌَاى
یي هلَْم هطًعی ،تط ضٍی زضى هَهؼیت ٍضظـ ٍ ًوف آى زض راهؼِ هتوطًع اؾت .تِ ًظط هی ضؾس
ؾطهایِ ارتواػی تطای اضاكِ ًطزى تؿیاضی اظ ٍیػگی ّای هخثت ظًسگی زض راهؼِ ،تِ اضائِ تَؾؼِ هخثت
ٍضظـ تطای اكطاز ،تطای ظطكیت ؾاظی راهؼِ هی پطزاظز .زالًی ٍ ًی ًی (  )2005تحویوی تا ػٌَاى
ٍضظـ ٍ ؾطهایِ ارتواػی زض اًگلؿتاى اًزام زازًسً .تایذ ًكاى هی زّس اضتثاط هاتل تَرْی تیي ؾطهایِ
ارتواػی ٍ اهساهات هكاضًت ٍضظقیّ ،ط زٍ زض ؾغح هلی ٍ زض تطیتاًیا زض ؾغح كطزی ٍرَز زاضز.
هَؾَی ٍ زیگطاى(ً 327 ،)1388لط اظراًثاظاىِ هغغ ػضَ ّطزٍ اًسام تحتاًی ضا زض عطح پایف ؾالهت ضا
هَضز هغالؼِ هطاضزازًس ًِ راًثاظاًی ًِ زضز كاًتَم ،ههطف ؾیگاض ،ػسم كؼالیت ٍضظقی ٍتیٌاضی ضا گعاضـ
ًطزُ تَزًس ،تِ عَض هؼٌی زاضی اظ ًیلیت ظًسگی پاییي تطی ًؿثت تِ تویِ تطذَضزاض تَزًس ًِ زض ایي
هیاى ،ضضایت اظ زضآهس ،هْن تطیي ًوف ضا زضًیلیت ظًسگی راًثاظاى زاقت .ایي هغالؼِ ًكاى زاز ًِ
راًثاظاى تا هغغ ػضَ زضّط زٍ اًسام تحتاًیً ،یلیت ظًسگی پاییي تطی زاقتِ اًس ًِ اضائِ ٍ تْثَز ذسهات
حوایتی ٍ تَاى تركی اظ رولِ تكَین تِ ٍضظـ ،تطًاهِ ّای تلطیحیًٌ،تطل ٍ زضهاى ػَاضو حاًَیِ ی
ًاقی اظ هغغ اًسام (آهپَتاؾیَى) هی تَاًس تِ تْثَز ًیلیت ظًسگی آًاى ًوي ًٌس.
احوسی ٍ ًزاتی( )1389تِ هغالؼۀ  345راًثاظ اػهاب ٍ ضٍاى اؾتاى انلْاى پطزاذتٌس .هغاتن یاكتِ ّای
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ایي هغالؼِ ،زض هیاى اتؼاز هرتلق ًیلیت ظًسگی ،كوظ كؼالیت كیعیٌی ایي راًثاظاى ٍضؼیت هتَؾظ
زاقتِ اؾت ٍ زض تویِ ی اتؼازً ،یلیت ظًسگی آى ّا تؿیاض پاییي تَزُ اؾت .ایي هحوواى اقاضُ زاضًس ًِ
اكعایف ؾي ایي راًثاظاى تْسیسی تطای ًیلیت ظًسگی آًاى اؾت ٍ تاظًكؿتگی پیف اظ هَػس راًثاظاى
اػهاب ٍ ضٍاىً ،یلیت ظًسگی آى ّا ضا تْسیس هی ًٌس .ضحواًی كیطٍظراُ ٍ ّوٌاضاى ( )1390تحویوی تا
ػٌَاى ؾٌزف توایع ؾطهایِ ارتواػی رَاًاى تا هحَضیت هكاضًت ٍضظقی اًزام زازًسً .تایذ تحوین
ًكاى زاز ًِ تیي هیعاى ؾطهایِ ارتواػی زاًكزَیاى ٍضظقٌاض ٍ ؿیطٍضظقٌاض تلاٍت هؼٌی زاضی ٍرَز
زاضز تِ ًحَی ًِ ٍضظقٌاضاى ًؿثت تِ ؿیطٍضظقٌاضاى ػالهِ تیكتطی تِ هكاضًت زض ًاضّای
زاٍعلثاًًٌِ،ف ّای یاضیگطاًِ ،هكاضًت ّای اًزوٌی زاضًس ًِ ایي یاكتِ زض ٍاهغ تأییس ًظطیِ پاتٌام ٍ
ّوچٌیي زیسگاُ ًاضًطزگطایی اؾت.
ّسف انلی پػٍّف قاهل تطضؾی اضتثاط تیي اتؼاز هرتلق ؾطهایِ ارتواػی تا هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى
زض ؾال  1394هی تاقس.
اّساف كطػی پػٍّف قاهل :تؼییي اضتثاط تیي قثٌِ ضٍاتظ ارتواػی ،اػتواز ارتواػی تیي
قرهی ،اػتواز ارتواػی ًْازی ،هكاضًت ارتواػی ٍ ّوثؿتگی ٍ احؿاؼ تؼلن تا هكاضًت ٍضظقی
راًثاظاى ٍضظقٌاض اؾتاى تْطاى هی تاقس.
ابشار ٍ رٍش

پػٍّف حاضط تط اؾاؼ ّسف اظ ًَع ًاضتطزی ٍ اظ لحاػ ظهاى هوغؼی ٍ اظ ًَع پیوایكی هیتاقس.
راهؼِ آهاضی ایي پػٍّف ًلیِ راًثاظاى ٍضظقٌاض اؾتاى تْطاى هی تاقٌس ًِ تط اؾاؼ آهاض تٌیاز قْیس ٍ
اهَض ایخاضگطاى ؾال  ،1394تؼسازقاى ً 11654لط تطآٍضز قسُ اؾت ًِ اظ تیي آى ّا تا اؾتلازُ اظ كطهَل
ًًَطاى تؼساز ً 372لط تِ ػٌَاى حزن ًوًَِ اًتراب ٍ هغالؼِ تط ضٍی آى ّا اًزام قس .رْت روغ آٍضی
اعالػات اظ پطؾكٌاهِ هحون ؾاذتِ اؾتلازُ قسُ اؾت ًِ اؾتازاى راهؼِ قٌاؾی ٍضظـ ٍ راًثاظاى
ٍضظقٌاض ّیأت ػلوی زاًكگاُ ّا ٍ هؿؤٍلیي ٍضظقی اهَض ایخاضگطاى ٍ تا تَرِ تِ قطایظ رؿوی ٍ ضٍحی
راًثاظاى ،ضٍایی نَضی ٍ هحتَایی اتعاض ضا تأییس ًطزًس ٍ تطای پایایی هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ،تؼساز 30
ًلط اظ راًثاظاى ٍضظقٌاض تِ نَضت تهازكی اًتراب ٍ پطؾكٌاهِ تحوین زض هیاى آى ّا تَظیغ قس ٍ هیعاى
آى تا اؾتلازُ اظ ضطیة پایایی آللای ًطًٍثاخ  0/80هحاؾثِ قس ًِ پطؾكٌاهِ ایي تحوین ،اظ ًظط ًَع
اعالػات زاضای ؾؤاالت پٌذ گعیٌِ ای ( عیق لیٌطت) ٍ تؿتِ اؾت .ضٍـ ًوًَِگیطی زض ایي پػٍّف
تطًیثی اظ ًوًَِگیطی ذَقِای چٌسهطحلِای اؾت ًِ اظ تیي اهاًي ٍضظقی هرتم راًثاظاى
(تحت پَقف هَؾؿِ ایخاض ٍاتؿتِ تِ تٌیاز قْیس ٍ اهَض ایخاضگطاى) قْط تْطاى ،چٌس هٌاى ٍضظقی تِ
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نَضت تهازكی اًتراب قسُ ٍ تط حؿة تؼساز ًوًَِ زض ضقتِّای ٍضظقی هتلاٍت ،اهسام تِ گطزآٍضی
زازُّا قسُ اؾت ٍ رْت تطضؾی اضتثاط هؼٌی زاضی كطضیِ ّا اظ آظهَى ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ ضطیة
ّوثؿتگی ضگطؾیًَی ٍ تحلیل ٍاضیاًؽ اؾتلازُ قسُ اؾت.
یافتِّای پژٍّص
جذٍلً - 1تایج ضزایب ّوبستگی پیزسَى بیي هتغیزّای هستقل با هتغیز ٍابستِ(هطارکتٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار)
متغیر

ضرایب َمبستگی ي سطح معىادلری

شبکٍ ريابط اجتماعی

اعتماد بیه شخصی

حجم ومًوٍ

ضریب َمبستگی

0/393

سطح معىیداری

0/000

ضریب َمبستگی

0/431

سطح معىیداری

0/000

ضریب َمبستگی

0/694

سطح معىیداری

0/000

ضریب َمبستگی

0/404

سطح معىیداری

0/000

ضریب َمبستگی

0/366

سطح معىیداری

0/000

372
372

372

اعتماد وُادی

مشارکت اجتماعی

حس تعلق اجتماعی

372

372

تا تَرِ تِ ًتایذ رسٍل قواضُ ،1چَى ؾغح هؼٌی زاضی ًَچٌتط اظ  0/05اؾتً .تیزِ آى ایي اؾت ًِ
كطضیِ نلط ضز قسُ ٍ اضتثاط تیي هتـیطّای هؿتول (قثٌِ ضٍاتظ ارتواػی ،اػتواز تیي قرهی ،اػتواز
ًْازی ،هكاضًت ارتواػی ،حؽ تؼلن ارتواػی) ٍ ٍاتؿتِ (هكاضًت ٍضظقی) پصیطكتِ هی قَز ٍ ضطایة
تؼییي ًكاى هی زٌّس ًِ هتـیطّای هؿتول تط هتـیط ٍاتؿتِ(هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ٍضظقٌاض) تأحیط
زاضًس.
آسهَى فزضیات پژٍّص
فزضیِ اٍل :بیي ضبکِ رٍابط اجتواعی ٍ هطارکتٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار ارتباط هعٌیداری ٍجَد دارد.
جذٍل  -2آسهَى آًالیش ٍاریاًس جْت هعٌادار بَدى رگزسیَى ضبکِ رٍابط اجتواعی ٍ هطارکت ٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار
Sig

آمارٌ F

میاوگیه مجمًع مربعات

درجات آزادی

مجمًع مربعات

مذل

0/000

23/182

2/250

1

2/250

رگرسیًن

0/98

370

15/760

باقیماوذٌ

371

18/450

کل

متغیر يابستٍ :مشارکت يرزشی
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جذٍل  -3رگزسیَى ّوزاُ با ضزایب بتا ،ضبکِ رٍابط اجتواعی ٍ هطارکت ٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار
سطح معىاداری

T

0/000

12/79

0/003

3/009

ضریب استاوذارد

مذل

ضریب غیر استاوذارد

شذٌ

Beta
0/184

B

Std.
Error
0/192

2/45

مقذار ثابت

0/056

0/168

شبکٍ ريابط اجتماعی

1

متغیر يابستٍ :مشارکت يرزشی

تا تَرِ تِ رساٍل  ،3ٍ2ؾغح هؼٌی زاضی هحاؾثِ قسُ تطای ایي آهاضُ تطاتط  0/000تَزُ ٍ ًكاى اظ هؼٌی
زاض تَزى ضگطؾیَى زاضز .یؼٌی قثٌِ ضٍاتظ ارتواػی تط هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ٍضظقٌاض تأحیط زاضز.
ّوچٌیي ضطایة اؾتاًساض قسُ تتا ًكاى هیزّس ًِ هتـیط قثٌِ ضٍاتظ ارتواػی  0/184اظ تـییطات هتـیط
ٍاتؿتِ (هكاضًت ٍضظقی) ضا تثییي هیًٌس.
فزضیِ دٍم :بیي اعتواد بیي ضخصی ٍ هطارکت ٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار ،ارتباط هعٌیداری ٍجَد دارد.
جذٍل  -4آسهَى آًالیش ٍاریاًس جْت هعٌادار بَدى رگزسیَى اعتواد بیي ضخصی ٍ هطارکتٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار
Sig

آمارٌ F

میاوگیه مجمًع مربعات

درجات آزادی

مجمًع مربعات

مذل

0/000

34/210

3/426

1

3/426

رگرسیًن

0/100

370

15/023

باقیماوذٌ

371

18/450

کل

متغیر يابستٍ :مشارکت يرزشی

جذٍل  -5رگزسیَى ّوزاُ با ضزایب بتا ،اعتواد بیي ضخصی ٍ هطارکت ٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار
سطح

T

ضریب غیر استاوذارد

ضریب استاوذارد شذٌ

مذل

معىاداری

0/000

19/070

0/000

5/849

Beta

0/431

B

Std.
Error
0/153

2/919

مقذار ثابت

0/046

0/268

اعتماد بیه شخصی

2

متغیر يابستٍ :مشارکت يرزشی

تا تَرِ تِ رساٍل  ،5ٍ4ؾغح هؼٌی زاضی هحاؾثِ قسُ تطای ایي آهاضُ تطاتط  0/000تَزُ ٍ ًكاى اظ هؼٌی
زاض تَزى ضگطؾیَى زاضز .یؼٌی اػتواز تیي قرهی تط هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ٍضظقٌاض تأحیط زاضز.
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ّوچٌیي ضطایة اؾتاًساض قسُ تتا ًكاى هیزّس ًِ هتـیط اػتواز تیي قرهی  0/43اظ تـییطات هتـیط
ٍاتؿتِ (هكاضًت ٍضظقی) ضا تثییي هیًٌس.
فزضیِ سَم :بیي اعتواد ًْادی ٍ هطارکت ٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار ،ارتباط هعٌیداری ٍجَد دارد.
جذٍل -6آسهَى آًالیش ٍاریاًس جْت هعٌاداری رگزسیَى هتغیزّای اعتواد ًْادی ٍ هتغیز هطارکتٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار
Sig

آمارٌ F

میاوگیه مجمًع مربعات

درجات آزادی

مجمًع مربعات

مذل

0/000

139/550

8/892

1

8/892

رگرسیًن

0/064

370

9/558

باقیماوذٌ

371

18/450

کل

متغیر يابستٍ :مشارکت يرزشی

جذٍل  -7رگزسیَى ّوزاُ با ضزایب بتا ،اعتواد ًْادی ٍ هطارکت ٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار
T

ضریب استاوذارد شذٌ

سطح

ضریب غیر استاوذارد

مذل

معىاداری

0/000

6/992

0/000

11/813

Beta

0/694

B

Std.
Error
0/203

1/418

مقذار ثابت

0/057

0/674

اعتماد وُادی

3

متغیر يابستٍ :مشارکت يرزشی

تا تَرِ تِ رساٍل ،7ٍ 6ؾغح هؼٌی زاضی هحاؾثِ قسُ تطای ایي آهاضُ تطاتط  0/000تَزُ ٍ ًكاى اظ هؼٌی
زاض تَزى ضگطؾیَى زاضز .یؼٌی اػتواز ًْازی تط هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ٍضظقٌاض تأحیط زاضزّ .وچٌیي
ضطایة اؾتاًساض قسُ تتا ًكاى هیزّس ًِ هتـیط اػتواز ًْازی  0/69اظ تـییطات هتـیط ٍاتؿتِ (هكاضًت
ٍضظقی) ضا تثییي هیًٌس.
فزضیِ چْارم :بیي هطارکت پذیزی اجتواعی ٍ هطارکتٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار ارتباط هعٌیداری ٍجَد
دارد.جذٍل  -8آسهَى آًالیش ٍاریاًس جْت هعٌادار بَدى رگزسیَى هطارکت اجتواعی ٍ هطارکت ٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار
Sig

آمارٌ F

میاوگیه مجمًع مربعات

درجات آزادی

مجمًع مربعات

مذل

0/000

29/184

3/005

1

3/005

رگرسیًن

0/103

370

15/445

باقیماوذٌ

371

18/450

کل

متغیر يابستٍ :مشارکت يرزشی
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جذٍل  -9رگزسیَى ّوزاُ با ضزایب بتا ،هطارکت اجتواعی ٍ هطارکت ٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار
سطح معىاداری

T

0/000

16/592

0/000

5/402

ضریب استاوذارد

مذل

ضریب غیر استاوذارد

شذٌ

Beta

Std.
Error
0/173

2/876

مقذار ثابت

B

0/44

0/044

0/237

مشارکت اجتماعی

4

متغیر يابستٍ :مشارکت يرزشی

تا تَرِ تِ رساٍل  ،9ٍ 8ؾغح هؼٌیزاضی هحاؾثِ قسُ تطای ایي آهاضُ تطاتط  0/000تَزُ ٍ ًكاى اظ
هؼٌیزاض تَزى ضگطؾیَى زاضز .یؼٌی هكاضًت ارتواػی تط هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ٍضظقٌاضتأحیط زاضز.
ّوچٌیي ضطایة اؾتاًساض قسُ تتا ًكاى هیزّس ًِ هتـیط هكاضًت ارتواػی  0/44اظ تـییطات هتـیط
ٍاتؿتِ (هكاضًت ٍضظقی) ضا تثییي هیًٌس.
فزضیِ پٌجن  :بیي حس ّوبستگی ٍ تعلقاجتواعی ٍ هطارکتٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار ارتباط هعٌیداری
ٍجَد دارد.
جذٍل -11آسهَى آًالیش ٍاریاًس جْت هعٌادار بَدى رگزسیَى هتغیزّای حس تعلقاجتواعی ٍ هطارکتٍرسضی جاًباساى ٍرسضکار
سطح معىاداری

آمارٌ F

میاوگیه مجمًع مربعات

درجات آزادی

مجمًع مربعات

مذل

0/000

31/847

8/371

1

8/371

رگرسیًن

0/263

370

67/551

باقیماوذٌ
کل

371
متغیر يابستٍ :مشارکت يرزشی

جذٍل -11رگزسیَى ّوزاُ با ضزایب بتا،حس تعلق ٍ ّوبستگی اجتواعی ٍ هطارکت اجتواعی جاًباساى ٍرسضکار
سطح

T

ضریب استاوذارد شذٌ

ضریب غیر استاوذارد

مذل

معىاداری

0/000

21/446

0/000

5/563

Beta

0/332

B

Std.
Error
0/113

2/415

مقذار ثابت

0/036

0/203

تعلق ي َمبستگی اجتماعی

5

متغیر يابستٍ :مشارکت يرزشی

تا تَرِ تِ رساٍل ،11ٍ10ؾغح هؼٌی زاضی هحاؾثِ قسُ تطای ایي آهاضُ تطاتط  0/000تَزُ ٍ ًكاى اظ
هؼٌی زاض تَزى ضگطؾیَى زاضز .یؼٌی حؽ تؼلن ٍ ّوثؿتگی ارتواػی تط هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى
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ٍضظقٌاض تأحیط زاضزّ .وچٌیي ضطایة اؾتاًساض قسُ تتا ًكاى هیزّس ًِ هتـیط تؼلن ٍ ّوثؿتگی ارتواػی
 0/36اظ تـییطات هتـیط ٍاتؿتِ (هكاضًت ٍضظقی) ضا تثییي هیًٌس.
بحث ٍ ًتیجِگیزی

ایي پػٍّف تا ّسف تطضؾی اضتثاط تیي ؾطهایِ ارتواػی ٍ هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ٍضقٌاض اؾتاى
تْطاى اًزام قسً .تایذ ًكاى هیزّس ًِ هیعاى ؾطهایِ ارتواػی ٍ هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى زض ؾغح
هتَؾظ ضٍ تِ پاییي هی تاقس .تا تَرِ تِ ایي ًِ ایي هكط تِ ػٌَاى الگَّای ایخاضگطی زض راهؼِ هحؿَب
هی قًَسً ،ساقتي ضٍحیِ هكاضًت پصیطی آى ّا زض ظهیٌِ ّای هرتلق ( ارتواػی ،اهتهازی ٍ ٍضظقی)
هی تَاًس تِ ضٍحیِ ایخاضگطی زض راهؼِ نسهِ ٍاضز ًٌس .زض ایي پػٍّف هلطٍضات شیل ًِ اظ چْاضچَب
ًظطی تحوین اؾترطاد قسُ اًس ،هثٌای گطزآٍضی زازُّا هطاضگطكتِ اؾت .عثن ًتایذ ایي پػٍّف ،اظ تیي
اتؼاز قثٌِ ضٍاتظ ارتواػی ،راًثاظاى ٍضظقٌاض تیكتطیي ّوٌاضی ضا تا گطٍُ ّای ٍضظقی ٍگطٍ ّای
هصّثی زاقتٌس ٍ ًن تطیي ّوٌاضی ضا تا گطٍُ ّای ؾیاؾی ٍ قَضاّا زاقتٌس .ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى
( ) 0/393گَیای ایي هَضَع اؾت ًِ قثٌِ ضٍاتظ ارتواػی تا هكاضًت ٍضظقی ،تیكتطیي ّوثؿتگی
هخثت ضا زاقتِ اؾت ٍّوچٌیي ضطیة تؼییي ًكاى هی زّس ًِ  15زضنس اظ تـییطات هتـیط ٍاتؿتِ
(هكاضًت ٍضظقی) تَؾظ قثٌِ ضٍاتظ ارتواػی ،تثییي هی قَز .هؤیس زیسگاُ پاتٌامً،ؿاًی ًِ تِ ایي
قثٌِ ّا تؼلن تیكتطی زاضًس ،تیكتط تِ اًزام زازى ًاضّای زاٍعلثاًِ توایل زاضًس ٍ تا یاكتِ ّای تَث ٍ
ّوٌاضاى ًِ تیاى هی ًٌٌس ،زاقتي ضٍاتظ ارتواػی ،تطای اكطاز ًوف حوایتی زاضًس ،هٌغثن هی تاقس ٍ تا
ًتایذ پػٍّف(پاضؾا هْط ٍّوٌاضاى )1392،زض ضاتغِ ی تیي هؤللِ ّای ؾطهایِ ی ارتواػی ٍ هكاضًت
ٍضظقی زض هیاى ًَرَاًاى زاًف آهَظ پؿط ،هغاتوت زاضز .اظ تیي اتؼاز اػتواز ارتواػی تیي قرهی،
تیكتطیي اػتواز راًثاظاى تِ اػضای ذاًَازُ  ،زٍؾتاى كاهیل ٍ ذَیكاًٍساى ًٍن تطیي اػتواز تِ ّوكْطی
ّاّ ،ن هَهی ّا ،اّالی هحلِ ٍ ّوؿایگاى تَز .ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ( )0/431اضتثاط اػتواز تیي
قرهی ٍ هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ضا ًكاى زازّ .وچٌیي ضطیة تؼییي ًكاى هیزّس ًِ  18زضنس اظ
تـییطات هتـیط ٍاتؿتِ (هكاضًت ٍضظقی) تَؾظ اػتواز تیي قرهی تثییي هیقَز .ایي ًتیزِ تا یاكتِّای
ضحواًی كیطٍظ راُ ٍ زیگطاى ( ،)1390هثٌی تط ایي ًِ تیي اػتواز ارتواػی زاًكزَیاى ٍضظقٌاض ٍ
ؿیطٍضظقٌاض تلاٍت هؼٌی زاضی ٍرَز زاضز ،هٌغثن ًویتاقس ٍلی تا پػٍّف قاضع پَض ٍ حؿیٌی
ضاز(ً ٍ )1387یع تا ًتایذ پػٍّف اظًیا ٍ ؿلاضی(ً ًِ )1380كاى هی زٌّس اػتواز ارتواػی اضتثاط هؼٌی
زاضی تا هكاضًت ارتواػی زاضز ٍ ّوچٌیي تا ًظطیِ پاتٌام ًِ هؼتوس اؾت اػتواز زض گطٍُ زٍؾتاى  ،احط
كعایٌسُ ای زض هكاضًت ٍضظقی زاضز ،هٌغثن هی تاقس .اظ تیي اتؼاز اػتواز ارتواػی ًْازی ،راًثاظاى
تیكتطیي اػتواز ًْازی ضا تِ تطتیة تِ اؾتازاى زاًكگاُ ،هؼلواى ٍ پعقٌاى زاقتٌس ًٍن تطیي اػتواز ضا تِ
ًوایٌسگاى هزلؽ ،هغثَػات ٍ ضٍظًاهِ ّا ٍ زؾت اًسضًاضاى تٌیاز قْیس ٍ اهَض ایخاضگطاى زاقتٌسً .تایذ
ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى (ً )0/694كاى هیزّس ًِ تیي اػتواز ًْازی راًثاظاى ٍ هیعاى هكاضًت
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ٍضظقی آًاى اضتثاط هؼٌی زاضی ٍرَز زاضزّ .وچٌیي هوساض ضطیة تؼییيً ،كاى هی زّس ًِ  48زضنس اظ
تـییطات هتـیط ٍاتؿتِ (هكاضًت ٍضظقی) تَؾظ اػتواز ًْازی تثییي هی قَز .كًََیاها ضیكِ ایي
تیاػتوازی ضا زض ًظامّای حٌَهتی هیتیٌسٍ .ی هؼتوس اؾت ًِ ؾطهایِ ارتواػی ذاضد اظ ترف زٍلتی
تِ ٍرَز هی آیس ٍ زض رَاهؼی ًِ اهتهاز ذهَنی ًن ضًگ اؾت ٍ زٍلت زض حَظُ ذهَنی ٍاضز هیقَز
ٍ تهسیگطی هیًٌس ،تیاػتوازی تِ زٍلت ّوَاضُ ٍرَز زاقتِ اؾت .اظ ؾَی زیگط تا تحویوات
ؾیپل ًِ ) 2006(،هكرم قسُ اكطاز كؼال زض حَظُ ٍضظـ ،ؾطهایِ ارتواػی تیكتط ٍ زض ًتیزِ اظ اػتواز
تیكتطی تطذَضزاضًس ٍ ػالهِ تیكتطی تِ رْاى پیطاهَى ذَز اظ رولِ ؾیاؾت زاضًس ،هٌغثن اؾت .تِ ًظط
پاتٌام ًیع ،اػتواز تِ ًْازّای زٍلتی تا ػضَیت كؼاالًِ ی كطز زض گطٍُ ّاّ ،وثؿتگی زاضز .پاییي تَزى
هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ضا هی تَاى ایي گًَِ تیاى ًطز ًِ ظهاًی ًِ اػتواز راًثاظاى تِ ًْازّای زٍلتی
پاییي تط تاقس ،ایي اهط ظهیٌِ ًاّف هكاضًت آًاى ضا كطاّن هی ًٌس ٍلی ایي ًاّف هكاضًت تا حسٍزی
تا اكعایف اػتواز تیي قرهی تِ ذهَل(ذاًَازُ ٍ زٍؾتاى) هاتل رثطاى ذَاّس تَز .اظ تیي اتؼاز
هكاضًت ارتواػی ،راًثاظاى ،تیكتطیي هكاضًت زاٍعلثاًِ ضا تا اػضای ذاًَازُ ،زٍؾتاى ٍ كاهیل ٍ
ذَیكاًٍساى ٍ ًن تطیي هكاضًت زاٍعلثاًِ ضا تا اكطاز ّن هَم ٍ ّن هصّةّ ،وكْطی ّا ٍ اّالی هحلِ
زاقتٌسً .تایذ ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى(ً )0/404كاى هیزّس ًِ تیي هكاضًت پصیطی ارتواػی
راًثاظاى ٍ هیعاى هكاضًت ٍضظقی آًاى اضتثاط هؼٌی زاضی ٍرَز زاضزّ .وچٌیي هوساض ضطیة تؼییي ًكاى
هی زّس ًِ 16زضنس اظ تـییطات هتـیط ٍاتؿتِ (هكاضًت ٍضظقی) تَؾظ هكاضًت پصیطی ارتواػی تثییي
هیقَزّ .طچِ هیعاى هكاضًت پصیطی ارتواػی راًثاظاى اكعایف یاتس ،هیعاى هكاضًت ٍضظقی آى ّا ًیع
اكعایف هی یاتسّ .واى گًَِ ًِ پاتٌام ًیع تأًیس هیًٌس ،هْن تطیي هتـیط تأحیطگصاض تط هیعاى هكاضًت
ٍضظقی ،هتـیط ػضَیت ٍ ّوٌاضی زاٍعلثاًِ تا ًْازّای هسًی اؾتٍ .ی هؼتوس اؾت ًِ ػضَیت زض ایي
ًْازّا ٍ اًزويّا تا ایزاز قثٌِّای تؼْس هسًی ،ػٌانط انلی ؾطهایِ ارتواػی ّؿتٌس .چطا ًِ آى ّا
توَیت ًٌٌسُ هؤحط ٌّزاض هتواتل ّؿتٌس .تط ایي اؾاؼ هیتَاى گلت ظهاًی ًِ كضا تطای هكاضًت
زاٍعلثاًِ اكطاز ٍرَز زاقتِ تاقس ٍ آى ّا تتَاًٌس تِ نَضت ذَزرَـ زض كؼالیت ّای ارتواػی هكاضًت
ًٌٌس ،ایي ضٍحیِ هكاضًت پصیطی تط اًگیعُ هكاضًت آى ّا زض كؼالیت ّای ٍضظقی تأحیطگصاض ذَاّس تَز.
ایي ًتیزِ تا یاكتِّای تحوین ضحواًی كیطٍظ راُ ٍ زیگطاى (ً )1390یع ّن ؾَ هیتاقس ًِ زض آى ،تیي
هكاضًت زاٍعلثاًِ ٍضظقٌاضاى ٍ ؿیطٍضظقٌاضاى تلاٍت هؼٌی زاضی ٍرَز زاقت .اظ تیي اتؼاز ّوثؿتگی ٍ
احؿاؼ تؼلن ،راًثاظاى ،تاالتطیي حؽ تؼلن ضا تا اػضای ذاًَازُ ٍ زٍؾتاى ٍ ذَیكاًٍساى ٍ ًن تطیي
تؼلن ضا تا اكطاز ّن هَم ٍ ّن هصّةّ ،وكْطی ّا ،اّالی هحلِ ٍ ّوؿایگاى ذَز زاقتٌسً .تایذ ضطیة
ّوثؿتگی پیطؾَى(ً )0/366كاى هیزّس ًِ تیي حؽ تؼلن ارتواػی راًثاظاى ٍ هیعاى هكاضًت ٍضظقی
آًاى اضتثاط هؼٌی زاضی ٍرَز زاضز ٍ هكرم قس راًثاظاًی ًِ تؼلن ارتواػی تاالتطی زاضًسً ،ؿثت تِ
راًثاظاًی ًِ تؼلن ارتواػی ًوتطی زاضًس ،توایل تیكتطی تِ هكاضًت زض كؼالیتّای ٍضظقی زاضًس.
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ّوچٌیي هوساض ضطیة تؼییي ًكاى هی زّس ًِ  13زضنس اظ تـییطات هتـیط ٍاتؿتِ (هكاضًت ٍضظقی)
تَؾظ حؽ تؼلن ارتواػی تثییي هیقَز .یاكتِّای ایي پػٍّف تا ًتایذ تِ زؾت آهسُ تَؾظ راضٍی
( ،)1998زالًی ٍ ًیٌی ( ،)2005آتطلی (ّ )2006ن ؾَ هیتاقس.
پیطٌْادات حاصل اس پژٍّص

تطای ایزاز ضٍاتظ ارتواػی ٍ هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ،هؿؤٍلیي ٍضظـ راًثاظاى ،هی تایؿتی تا تِ
ًاضگیطی اكطاز هترهم ،هؿؤٍل ٍ زلؿَظ ،هحیغی كطاّن ًٌٌس تا راًثاظاى تتَاًٌس زض ًٌاض ّن ضٍاتظ
نویواًِ ٍ زٍؾتاًِ تْتطی پیسا ًٌٌس ٍ زض حَظُ ٍضظـ ،ضٍاتظ ارتواػی تیكتطی تا زیگط ٍضظقٌاضاى
راهؼِ زاقتِ تاقٌس ًِ تا هكاضًت اظ عطین كؼالیتّای تلطیحیٍ -ضظقی ٍ ؿیطُ ،تِ تَؾؼِ اضتثاعات
ذَز تپطزاظ ًس .تطای ایزاز اػتواز تیي قرهی ،پیكٌْاز هیقَز ًْازّای ارتواػی اظ رولِ آهَظـ ٍ
پطٍضـ ،نسا ٍ ؾیوا ٍ  ...گامّایی ضا زض رْت انالح تیٌف راهؼِ ٍ ًؿل آیٌسُ ًؿثت تِ راًثاظاى
تطزاضًس ٍ ًْازّای ارتواػی هتَلی ٍضظـ راًثاظاى (تٌیاز قْیس ٍ اهَض ایخاضگطاى ،قْطازضی )....،تَرِ
ٍیػُای تِ ٍضظـ راًثاظاى هثصٍل زاضًس ٍ تطًاهِ ضیعی ّای هٌاؾثی رْت هكاضًت تیكتط راًثاظاى زض
ٍضظـ اًزام زٌّس .ظهاًیًِ راًثاظاى تِ ػولٌطز ًْازّای شیضتظ اػتواز زاقتِ تاقٌس ،تا اًگیعُ تیكتطی
تِ هكاضًت زض ٍضظـ تطؿیة ذَاٌّس قس ٍ تطای اكعایف هكاضًت پصیطی ارتواػی ،هی تایؿتی راًثاظاى
زض تهوینگیطیّا ،تِ ٍیػُ زضذهَل ؾاظهاىّایی ًِ راًثاظاى زض آى ػضَیت زاضًس ٍ یا تطای راًثاظاى
ذسهتضؾاًی هیًٌٌس ،هكاضًت رسی ٍ تأحیطگصاض زاقتِ تاقٌسً .وي تِ تكٌیل گطٍُّای
ذَزیاض(ؾاظهاى ّای هطزم ًْاز) تِ هٌظَض حوایت ٍ تَؾؼِ راهؼِ ذال راًثاظی ،اظ هْنتطیي اهساهات
تطای هكاضًتپصیط ًطزى ایي هكط هیتاقس ٍ تطای اكعایف تؼلن ٍ ٍكام ارتواػی راًثاظاى اظ هؿؤٍلیي
هطتَعِ زض ؾغح ًالى ًكَض اًتظاض هیضٍز ًِ تِ ٍضؼیت رؿوی ٍ ضٍاًی ایي هكط تَرْات الظم ضا
هثصٍل زاضًس ٍ تا تطگعاضی آهَظـ هْاضتّای ظًسگی ٍ ًیع كطاّن ًطزى ظهیٌِ حضَض كؼال ایي اكطاز زض
ؾغح ارتواع ،تاػج اضتوای ؾالهت ارتواػی آى ّا قًَس .پیكٌْازّایی تطای هحوویٌی زیگط ،هغاتوت
ٍضؼیت هكاضًت ٍضظقی ٍ اهٌاًات ضكاّی راًثاظاى ؾایطًكَضّا ٍ ؾایط هتـیطّای هؤحط تط هكاضًت
ٍضظقی هَضز تطضؾی هطاض گیطز ٍ ایي هَضَع زض ؾغح هلی زض اؾتاىّای هرتلق تطضؾی قَز ٍ تِ
ٍضؼیت ؾطهایِ ارتواػی ٍ هكاضًت ٍضظقی راًثاظاى ٍ هَاًغ پیفضٍی آى ّا پطزاذتِ قَز.
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