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 چکیده

 تٛسظ دا٘ص ا٘تمبَ تػٛس ٚ سٚیىشدٞبی سٙتی. ٞستیٓ آٔٛصضی ٞبی سٚش ٚ ٔحتٛا فّسفٝ، دس ٞبیی دٌشٌٛ٘ی ضبٞذ فٙبٚسی ٚ ػّْٛ تٛسؼٝ ٚ پیطشفت ثب ٍٕٞبْ

 ثٝ ٕٞیٗ. است دادٜ( یبدٌیش٘ذٜ خٛد تٛسظ ٔؼٙبداس ایجبد یبدٌیشی ٚ دا٘ص سبختٗ) ٌشایی سبختٗ ٘ظیش ٘ٛیٙی سٚیىشدٞبی ثٝ سا خٛد جبی ٔخبعجبٖ، ثٝ ٔؼّٓ

اص عشفی ثبضذ.  ٞب ٔی سبصٜ ٞب استفبدٜ اص دست آٔٛصضی است وٝ یىی اص ایٗ ضیٜٛ ٘ٛیٗ ٞبی ضیٜٛ ثٝ ثیطتش تٛجٝ ٚپشٚسش آٔٛصش دس ٌزاسی سشٔبیٝ ثٟتشیٗ دِیُ

ِزا دس ایٗ . دٞٙذ سضذ سا آٖ ٚ ییضٙبسب آٔٛصاٖ دا٘ص سا دس طشفتیپ ضشیاٍ٘ ٔٙبست، ٞبی ضیٜٛ اػٕبَ ثب تٛا٘ٙذ ٔی ٔؼّٕبٖ ٚ بٖیٔشث ،یتیتشث دیٍش دسصٔیٙٝ

ضٙبسی پبیٝ دٞٓ  پیطشفت ٘سجت ثٝ سٚش سٙتی دس صیست ٞب ثش اٍ٘یضٜ سبصٜ پژٚٞص ثٝ ثشسسی ٔمبیسٝ ٔیضاٖ تأحیشٌزاسی سٚش تذسیس ثٝ وٕه دست

 سبَ دس فشیذٖ دٞٓ پبیٝ پسش آٔٛصاٖ دا٘ص وّیٝ آٔبسی جبٔؼٝ. ثبضذ ٔی سِٖٛٛٔٛ ٌشٚٞی 4 عشح سٚش ثٝ آصٔبیطی ضجٝ ٘ٛع اص تحمیك ضیٜٛ. ضذٜ است پشداختٝ

 ٌشٜٚ ثٝ ٞب آٖ اختػبظ ٚ ٌشفتٝ غٛست ای خٛضٝ سٚش ثٝ ٚ ٞستٙذ ٘فش 103 ٔجٕٛػبً وٝ است ٌشٜٚ چٟبس ضبُٔ آٔبسی ٕ٘ٛ٘ٝ. است 1395-1396 تحػیّی

 ثٛدٜ سٙتی سٚش ثٝ تذسیس ٌٛاٜ ٞبی ٌشٜٚ دس ٚ است ٞب سبصٜ دست اص استفبدٜ ثب ٕٞشاٜ تذسیس آصٔبیص ٞبی ٌشٜٚ دس. است تػبدفی وبٔالً ٌٛاٜ ٚ آصٔبیص

 اص استفبدٜ ثٛدٖ ٔؤحش دٞٙذٜ ٘طبٖ وٝ دٞذ؛ ٔی ٘طبٖ آصٔبیص ٚ ٌٛاٜ ٞبی ٌشٜٚ ساثیٗ داسی ٔؼٙی تفبٚت% 5 سغح دس آٔبسی تحّیُ اص حبغُ ٘تبیج. است

 .است سٙتی سٚش ثٝ ٘سجت ٌیبٜ تب یبختٝ اص ٔجحج دس پیطشفت اٍ٘یضش سٚی ٞب سبصٜ دست

 .ضٙبسی پیطشفت، صیست سبصٜ، اٍ٘یضش : دستکلوبت کلیدی
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 هقدهه

 دس وٝ ثٛد خٛاٞذ ٔؤحش تذسیسی ٚ است؛ آٔٛصضی وٕه ٚسبیُ ثب ٕٞشاٜ آٔٛصاٖ دا٘ص ٞبی فؼبِیت ٌشٚٞی، ٔطبسوت پبیٝ ثش تذسیس ٞبی سٚش أشٚصٜ

 چٙیٗ اص حبغُ ٔٙذی سضبیت اص ٚ ضذ؛ خٛاٞذ حبغُ تٛجٟی لبثُ یبدٌیشی ٔؤحش تذسیس ٚسیّٝ ثٝ چشاوٝ وٙذ ایفب اسبسی ٘مص آٔٛصاٖ دا٘ص دس اٍ٘یضش ایجبد

 ضشط تشیٗ ٟٔٓ ٚ است آٔٛصش حیغٝ دس وّیذی ٔتغیش اٍ٘یضش(. 1388 فشخی) آٚسد خٛاٞٙذ دست ثٝ لٛی اٍ٘یضٜ ثیطتش، یبدٌیشی ثشای آٔٛصاٖ دا٘ص یبدٌیشی

 ٚ یبدٌیشی ثٝ وٝ ٌشدد ٔی اعالق سفتبسٞبیی ثٝ ٔذسسٝ دس تحػیّی اٍ٘یضش. است تحػیّی اٍ٘یضش آٔٛصاٖ، دا٘ص دس اٍ٘یضش اثؼبد اص یىی. است یبدٌیشی

 چبِص ،(ضٙبسی صیست ٚ ضیٕی فیضیه،) تجشثی ػّْٛ دسس والس دس آٔٛصاٖ دا٘ص داضتٗ ٍ٘ٝ فؼبَ ٚ اٍ٘یضش(. 2002 1سیبٖ ٚ دسی) ضٛد ٔی ٔٙجش پیطشفت

 جٟبت اص پیطشفت اٍ٘یضش ی دسصٔیٙٝ ٔغبِؼٝ عٛسوّی ثٝ(. 21998ِٛ٘تب) است وشدٜ ٔطغَٛ خٛد ثٝ ٘یض سا ثبتجشثٝ ٚ ای حشفٝ ٔؼّٕبٖ رٞٗ حتی وٝ است ثضسٌی

 تش ٟٔٓ استؼذاد ٚ ٞٛش اص جٟبتی اص پیطشفتٝ ثیٙی پیص دس پیطشفت اٍ٘یضش چٖٛ ٔتغیشٞبیی ٔغبِؼٝ وٝ ٔؼتمذ٘ذ سٚا٘طٙبسبٖ اص ثشخی. است إٞیت حبئض ٔختّف

 (.1380 سیف) داد تغییش تٛاٖ ٔی تذاثیشی اص استفبدٜ ثب سا آٖ ٔطبثٝ ٞبی سبصٜ ٚ پیطشفت اٍ٘یضش أب است تغییش٘بپزیش ٘سجتبً حبثت ٞبی سبصٜ اص ٞٛش صیشا است؛

 خػٛٔت یه افشاد، دس پیطشفت اٍ٘یضش وٝ ثٛد ٔؼتمذ وّّٙذ ٔه .ٞستٙذ 3َِٛٚ ٚ والسن اتىیٙسٖٛ، وّّٙذ، ٔه پیطشفت اٍ٘یضش ی ٘ظشیٝ اغّی ٚاضؼبٖ

 ٚ فٛائذ ثٝ تٛجٝ (. ثب1382سبػتچی ) ٟٕٔی داس٘ذ ٘مص اجتٕبػی، ٚ خب٘ٛادٌی ٔحیظ ٚ تشثیت ٚ تؼّیٓ عٛسوّی ثٝ ٚ آٔٛصش آٖ دس ایجبد ٚ ثبضذ ٕ٘ی اسحی

 سضذی صٔیٙٝ عشیك، ایٗ اص ٚ داد افضایص جبٔؼٝ دس سا پیطشفت اٍ٘یضش سیضی ثّٙذٔذت، ثش٘بٔٝ ثب تٛاٖ ٔی وطٛس، جب٘جٝ ٕٞٝ تٛسؼٝ دس ثبال پیطشفت اٍ٘یضٜ ٔحبسٗ

 ثشای وٝ ٞبیی فؼبِیت ثٝ تٛجٝ ثب خٛد تب یبدٌیش٘ذٌبٖ، ٕ٘بیٙذ سؼی ٔؼّٕبٖ داسد ضشٚست آٔٛصاٖ دا٘ص پیطشفت ثشای ِزا. آٚسد فشاٞٓ سا جب٘جٝ ٕٞٝ ٚ پبیذاس

 ػذْ ٚ اٍ٘یضٜ، استمالَ فىشی ٘فس، اتىبثٝ سضذ صٔیٙٝ ٚ وٙٙذ الذاْ اوتسبة ٚ آٔٛختٗ أش ثٝ ضٛد، ٔی دیذٜ یبدٌیشی تذاسن ٞبی فؼبِیت ػٙٛاٖ تحت ٞب آٖ

 .(1391احٕذی ٚ ػجذإِّىی ) ٕ٘بیٙذ فشاٞٓ سا آ٘بٖ دس دیٍشاٖ ثٝ ٚاثستٍی

 بیبى هسئله

وتبة دسسی  دٞذ یٌٛ٘ٝ وٝ تجشثیبت ٚ تحمیمبت جٟب٘ی ٘طبٖ ٔ ضی است أب آٖدس ٘ظبْ آٔٛصضی سسٕی وطٛس ٔب وتبة یه ٚسیّٝ ٚ اثضاس آٔٛص

ٚ پشٞضیٙٝ  یشٌ وٝ آٔٛصش فؼبِیتی ٚلت دا٘یٓ یجٟت آٔٛصش اٞذاف خػٛغبً دس دسٚس ػّْٛ تجشثی ٘یست. اص جٟت دیٍش ٔ ٘مع یٞشٌض ٔٙجؼی وبُٔ ٚ ث

آٔٛصاٖ  ثذیغ ٚ خاللب٘ٝ ثشای تفٟیٓ ٚ تؼٕیك ٔفبٞیٓ ٘ظشی ٚ پیچیذٜ ثشای ا٘تمبَ ٔؼّٛٔبت ثٝ دا٘ص ٞبی یذٜاست ثٙبثشایٗ ٔؼّٕبٖ ٘بٌضیش ثٝ عشاحی ٚ اجشا ا

 ػٛأُ ٚ ص٘ذٜ ٔٛجٛدات ٞبی ٚیژٌی ٚ سفتبس ػُٕ، سبختبس، دسثبسٜ آٖ دس وٝ است پبیٝ ػّْٛ اص ای سضتٝ ضٙبسی صیست وٝ اصآ٘جبیی .(1391سیذی ثبضٙذ. ) ٔی

 ٚ خبظ ضشایظ ثٝ ثٙبثشایٗ ا٘ذ، آٔذٜ دست ثٝ تجشثٝ وٕه ثٝ ٚ آصٔبیطٍبٜ دس یب ٚ عجیؼت اص یب ضٙبسی صیست ٞبی یبفتٝ دس٘تیجٝ ضٛد، ٔی ثحج ٞب آٖ ثش ٔؤحش

 ثب اٌش خٛد خبظ ٞبی ٚیژٌی ثٝ تٛجٝ ثب ضٙبسی صیست آٔٛصش. ضٛد ٔحمك ػّٓ اص ٟٔٓ ضبخٝ ایٗ فشاٌیشی تب ضٛد فشاٞٓ ثبیذ وٝ است ٘یبص ای ٚیژٜ اثضاسٞبی

 اص یىی تٛا٘ذ ٔی ٚ است تجشثی سضتٝ اسبسی ٚ اغّی ٞبی دسس اص یىی ضٙبسی صیست دسس(. 1392 ٘بغشی) ضذ خٛاٞذ ٔتحَٛ ضٛد ٕٞشاٜ یبدٌیشی اضیبی
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 استفبدٜ ثسیبس آٔٛصضی وٕه ٚسبیُ اص حبضش ػػش دس آٔٛصضی ٘ٛیٗ ٞبی ضیٜٛ دس وٝ اصآ٘جبیی. ثبضذ تشثیتی ضٙبسی دسسٚاٖ ٌستشدٜ پژٚٞطی ٞبی حٛصٜ

 ثٝ تٟٙب ٘ٝ ٞب سبصٜ دست سٚیىشد وٝ است ٔؼتمذ( 2009) 1ٕٞىبساٖ ٚ ٚستبویًٙ. وشد اضبسٜ آٔٛصش أش دس ٞب سبصٜ دست اص استفبدٜ ثٝ تٛاٖ ٔی ضٛد، ٔی

 تالش ساستب ایٗ دس. دٞذ ٔی آٔٛصاٖ دا٘ص ثٝ سا جذیذ ٚضؼیت یه دس ٞب دادٜ ٚتحّیُ تجضیٝ تٛا٘بیی ایجبد ثبػج ثّىٝ ضٛد ٔی یبد ٔفبٞیٓ دسن ثٝ یبثی دست

 ٔؤحشتشیٗ ٚ ثٟتشیٗ ضٛد سؼی ،ٞب آٖ اص حبغُ ٘تبیج اص استفبدٜ ٚ ضٙبسی یستص آٔٛصش دس ٞب سبصٜ دست وبسثشد ٔٛسد دس ٔختّف تحمیمبت ا٘جبْ ثب تب ضٛد یٔ

 تشیٗ ٟٔٓ اصجّٕٝ. است الصْ وبسی ٞش ا٘جبْ ثشای اٍ٘یضٜ ٚجٛد دیٍش سٛیی اص. ضٛ٘ذ ٔؼشفی ٚ ضٙبسبیی ضٙبسی یستص آٔٛصش دس تذسیس ٞبی ضیٜٛ

 آ٘بٖ ٞبی اٍ٘یضٜ تأحیش تحت افشاد ٞبی یبدٌیشی اػظٓ ثخص وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ ٞب، پژٚٞص ٘تبیج. است اٍ٘یضٜ آٖ اغّی وّیذ وٝ است یبدٌیشی ا٘سبٖ ٞبی فؼبِیت

 ضٛد. ػٙٛاٖ یىی اص ػُّ ٟٔٓ یبد ٔی دٞذ، اص اٍ٘یضٜ یبدٌیش٘ذٜ ثٝ ٔیصٔب٘ی وٝ دس سیستٓ آٔٛصضی ٕٞچٖٛ افت تحػیّی سخ  .(1390 ػّیخب٘ی)است 

سٚ تٛجٝ ثٝ اٍ٘یضٜ دسٟ٘بیت ثبػج سضذ ّٔی وطٛس خٛاٞذ ضذ. اص عشفی ثبال  ٚپشٚسش ٞٓ ٘تبیج آ٘ی داسد ٚ ٞٓ ٘تبیج دساصٔذت، اصایٗ ٌزاسی دس آٔٛصش سشٔبیٝ

 ٞٓ است ٕٔىٗ آٔٛصاٖ دا٘ص اٍ٘یضش(. 1376سیف ) استؼذادٞب ٚ ٔٙبثغ ٔبِی جٌّٛیشی وشد تٛاٖ اص ٞذس سفتٗ آٔٛص ٔی ثشدٖ سغح اٍ٘یضٜ تحػیّی دا٘ص

 سیفا٘ذ ) وشدٜ تطجیٝ ٔبضیٗ یه( جٟت) فشٔبٖ ٚ( ضذت) ٔٛتٛس ثٝ سا اٍ٘یضش( 1984) 2ثشالیٙش ٌیج ٚ. ثبضذ ٔتفبٚت جٟت،اصِحبػ  ٞٓ ٚ ضذتاصِحبػ 

 تٛجٝ ٔیضاٖ ٘حٜٛ، اجتٕبػی، ٘ظبْ فشٍٞٙی، یٞب اسصش لجیُ، اص ػٛأّی اص ٘بضی وٛدوبٖ، دس پیطشفت اٍ٘یضش سضذ وٝ است داضتٝ ثیبٖ( 1964) 3ٔٛسی (.1384

 ٞبی یظٔح ٚ تشثیتی یٞب سٚش وٛدن اص پیطشفت ا٘تظبس ٔیضاٖ ٚ ٘حٜٛ ٕٞسبالٖ، ٌشٜٚ ٔتمبثُ وٙص ٚاِذیٗ، پشٚسی فشص٘ذ ٞبی یٜٛض ٚاِذیٗ، ٔحجت ٚ

ٞبی تذسیس فؼبَ  وبسٌیشی سٚش ٞبی تفىش ٚ تؼٕك ٚ ٘یض ایجبد اٍ٘یضٜ تٟٙب اص عشیك ثٝ ایجبد تٛا٘بیی آٔٛصضی ٞبی یظٔح ٚپشٚسش ٚ دس آٔٛصش .است آٔٛصضی

ٌٛ٘ٝ  ا٘ذ ٚ ٞیچ آٔٛصاٖ دس یبدٌیشی آٖ ٔٙفؼُ ضٛد، دا٘ص ػّت وٝ ٔغبِت اص لجُ تٛسظ ٔؼّٓ آٔبدٜ ٔی ایٗ ٞبی آٔٛصضی سایج ثٝ پزیش است؛ صیشا دس سٚش أىبٖ

ٞب ٕٔىٗ است ثب  وبسٌیشی ایٗ سٚش وٙٙذ. اٌشچٝ ٘ظبْ آٔٛصضی ٔب دس ثٝ سشػت فشأٛش ٔی ت ٚ فؼبِیتی دس أش یبدٌیشی ٘ذاس٘ذ؛ ثٙبثشایٗ ٔغبِت سا ثٝٔطبسو

دٖ، أتحبٖ دادٖ ٚ ٞبیی ٔٛاجٝ ضٛد أب ثبیذ ایٗ ٔسئّٝ سا ٘یض دس ٘ظش داضتٝ ثبضیٓ وٝ ثب آٔٛصش ثٝ ضىُ سایج )دسس دادٖ، تىشاس وشدٖ، حفؼ وش ٔحذٚدیت

 خٛاٞذٔب٘ذٌبستش  آٖ تأحیشات ٚ ثٟتش صٔب٘ی یبدٌیشی، پشٚسضی، سٚا٘طٙبسبٖ ٘ظش عجك (.1389جبیی ٘خٛاٞیٓ ثشد )ٔىیب٘ی،  ا٘جبْ تؼذادی تٕشیٗ اججبسی( ساٜ ثٝ

 ٚ ٘ٛیٗ یٞب سٚش اص استفبدٜ ثش آٔٛصضی، ٔتخػػبٖ تأویذ أشٚصٜ ثٙبثشایٗ ثبضذ؛ ٕٞشاٜ یبدٌیشی أش دس فشاٌیشاٖ ثیطتش ٞشچٝ ٔطبسوت ٚ یسبص فؼبَ ثب وٝ ثٛد

 فشاٌیشثباحسبس  ٚ ٔغشح آٔٛصش دس وٝ است ػبعفی ٞبی یغٝح اص یىی یبدٌیشی، ضشط یٗتش ٟٔٓ ػٙٛاٖ ثٝ اٍ٘یضش .است ٔحٛسی فشاٌیش ٚ یبدٌیشی فؼبَ

آٔٛص  دا٘ص ایٗ ٚ است جذی ٚوٛش  سخت وٙجىبٚ، ،ٔٙذ ػاللٝ دادٜ، ٘طبٖ اضتیبق یبدٌیشی ثٝ ثبال اٍ٘یضش ثبآٔٛص  . دا٘صاست استجبط دس آٔٛصش ثٝ ٘سجت

 اٍ٘یضش ٞبی یٝ٘ظش یعٛسوّ ثٝ وٙذ، یٔ غشف ٔذسسٝ تىبِیف ا٘جبْ ٚ ٔغبِؼٝ ثشای ثیطتشی صٔبٖ ٚ ثشداضتٝ خٛد پبی پیص اص سا ٔطىالت ٚ ٔٛا٘غ یساحت ثٝ

 ػٛأُ اص یىی ایٙىٝ ثٝ تٛجٝ ثب .(1380 ی)داداض دٞذ یٔ لشاس تأحیش تحت سا آٔٛصاٖ دا٘ص ػّٕىشد ٔخجتعٛس  ثٝ تحػیّی اٍ٘یضش وٝ ا٘ذ یشفتٝپز تحػیّی

 دیٍش عشفی اص ضذٜ، ٘ٛیٗ ٞبی سٚش اص استفبدٜ ثش صیبدی تأویذ ضٙبسی صیست دسس تذسیس ثشای اخیشاً ٚ است ٔؼّٓ تذسیس سٚش آٔٛصش، ٘ظبْ ٞش ٔٛفمیت

 ثب تذسیس ٚ( ٔحٛس ٔؼّٓ) سٙتی سٚش ثٝ تذسیس احش ٔیضاٖ تٛاٖ ٔی سٚ اصایٗ است، تجشثی ػّْٛ سضتٝ دس وّیذی ٚ ٟٔٓ دسٚس اص یىی ضٙبسی صیست دسس
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 ثب) سٙتی تذسیس ثب تفبٚتی تذسیس سٚش ایٗ آیب وٝ ثجیٙیٓ ٚ وٙیٓ پیطشفت ثشسسی اٍ٘یضش ػٙٛاٖ ثب آٔٛصضی ٟٔٓ ٞبی ٔتغیش اص یىی سٚی ثش سا ٞب سبصٜ دست

 خیش؟ یب داسد( پیطشفت اٍ٘یضش سٚی ثش تأحیشٌزاسی ثٝ تٛجٝ

 روش تحقیق

آٔٛص  دا٘ص 271والس دسس ٚ  11دثیشستبٖ ثب تؼذاد  7جبٔؼٝ ٔٛسدٔغبِؼٝ دس تحمیك حبضش ضبُٔ تٕبْ دا٘ص آٔٛصاٖ پسش پبیٝ دٞٓ ضٟشستبٖ فشیذٖ دس 

 6ثیشستبٖ دس ٔشوض ضٟش ا٘تخبة ضذ وٝ دس ایٗ سٝ ٔذسسٝ د 3دثیشستبٖ پسشا٘ٝ ٔٛجٛد دس ضٟش  7ثبضذ. دس ایٗ پژٚٞص اص ثیٗ  ٔی 1395-1396دس سبَ تحػیّی 

 آٔٛص ا٘تخبة ضذ. دا٘ص 103عٛس وبٔالً تػبدفی چٟبس والس ثب ٔجٕٛع  والس دٞٓ ٚجٛد داضت ٚ ثٝ

ایٗ فػُ  ضٙبسی دٞٓ )اص یبختٝ تب ٌیبٜ( ٞست. دس ٍٞٙبْ تذسیس ضذٜ، فػُ ضطٓ اص وتبة صیست سبصٜ ا٘تخبة ٔٛضٛػی وٝ دسصٔیٙٝ استفبدٜ اص دست

آٔٛصاٖ  ٞبی ٔختّف ثٝ دا٘ص سبصٜ آٔٛصاٖ سفبسش ٚسبیُ الصْ ثشای تِٛیذ دست سبصٜ ٔختّف سا عشاحی ٕ٘ٛدٜ ٚ پس اص تٛجیٝ دا٘ص ٔحمك تؼذادی دست

تٟیٝ  ا٘ذ اص: ػجبست ضذٜ ٞبی عشاحی سبصٜ ٞب وشد٘ذ. دست سبصٜ آٔٛصاٖ دس جّسبت ثؼذی تذسیس، ثب ٔطبسوت ٔؼّٓ الذاْ ثٝ سبخت دست ضذٜ است. دا٘ص دادٜ

ٞبی ٍٟ٘جبٖ سٚص٘ٝ دس ٌیبٞبٖ، تٟیٝ ٔذِی ثشای ٕ٘بیص آٚ٘ذٞب دس سبلٝ  سَّٛ ٌیبٞی ثٝ وٕه اثضاسٞبی سبدٜ ٚ سٚصٔشٜ، تٟیٝ ٔذِی ثشای ٕ٘بیص وبس سَّٛ

 ای. ٌیبٜ، تٟیٝ ٔذَ حشوت ضیشٜ خبْ دس آٚ٘ذ چٛثی دس ٔجحج فطبس سیطٝ

 تشیٗ سایج اص یىی ٞشٔٙس، پیطشفت اٍ٘یضش وٙیٓ. پشسطٙبٔٝ ٞشٔٙس استفبدٜ ٔی پیطشفت اٍ٘یضش پشسطٙبٔٝپیطشفت اص  اٍ٘یضش ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای

 ثشسسی ثب ٚ پیطشفت ثٝ ٘یبص دسثبسٜ ٔٛجٛد تجشثی ٚ ٘ظشی دا٘ص ثشٔجٙبی (1977) ٞشٔٙس است. پیطشفت ثٝ ٘یبص سٙجص ثشای وبغزی ٚ ٔذاد ٞبی پشسطٙبٔٝ

پیطشفت  اٍ٘یضٜ داسای افشاد ِٚیژٌی ٘ٝ پشسطٙبٔٝ، ٔٛاد تٟیٝ ثشای ٞشٔٙس است. سبختٝ سا پشسطٙبٔٝ ایٗ پیطشفت، ثٝ ٘یبص ٛعٔٛض ثٝ ٔشثٛط ٞبی پژٚٞص پیطیٙٝ

 ٚ سؤاالت ٚتحّیُ تجضیٝ ٚ آصٔبیطی اجشای اص پس .ثشٌضیذ ٞب سؤاَ ا٘تخبة ثشای ٔجٙب ػٙٛاٖ ثٝ سا لجّی ٞبی پژٚٞص اص حبغُ پبییٗ پیطشفت اٍ٘یضٜ افشاد اص ثبال

 ٘بتٕبْ جٕالت غٛست ثٝ پشسطٙبٔٝ سؤاالت .ضذ ا٘تخبة پیطشفت اٍ٘یضش ٟ٘بیی پشسطٙبٔٝ ػٙٛاٖ ثٝ سؤاَ 29 آصٖٔٛ وُ ثب سؤاالت یه یه ٕٞجستٍی ٔحبسجٝ

 ٞب ٌضیٙٝ ایٗ ضذ. ٘ٛضتٝ ٌضیٙٝ 4 پشسطٙبٔٝ سؤاَ 29 ٞش ثشای سؤاالت اسصش سبصی یىسبٖ جٟت .است ضذٜ دادٜ ٌضیٙٝ چٙذ جّٕٝ ٞش د٘جبَ ثٝ ٚ است؛ ضذٜ ثیبٖ

 .ضٛد ٔی دادٜ ٕ٘شٜ ٞب آٖ ثٝ ثبضذ صیبد ثٝ وٓ یب وٓ ثٝ صیبد اص پیطشفت اٍ٘یضش ضذت ایٙىٝ حست ثٝ

 هرهنس طرفتیپ سشیانگ پرسطنبهه ییبیپب و ییروا

 ضشیت اٚ ٕٞچٙیٗ ٚ وشد استفبدٜ داد، ٔی تطىیُ پیطشفت شاٍ٘یض دسثبسٜ لجّیص پژٚٞ سا آٖ اسبس وٝ ٔحتٛا سٚایی اص سٚایی ٔحبسجٝ ثشای ٞشٔٙس

 سبَ دس ٞشٔٙس ثبضذ. ٔی 0.57تب  0.30اص ای دأٙٝ دس پشسطٙبٔٝ سؤاالت ثٝ تشتیت ضشایت است. وشدٜ ٔحبسجٝ ٌشا پیطشفت سفتبسٞبی ثب سا سؤاَ ٞش ٕٞجستٍی

 ٔیضاٖ ثٝ پشسطٙبٔٝ ثشای ضذٜ ٔحبسجٝ پبیبیی ضشیت وشد. استفبدٜ وشٚ٘جبخ آِفبی آصٖٔٛ سٚش اص تحػیّی پیطشفت اٍ٘یضش آصٖٔٛ پبیبیی ٔحبسجٝ ثشای 1977

 دست آٔذ. ثٝ 0،84

 سِٖٛٛٔٛ ٌشٚٞی چٟبس سٚش وبسٌیشی ثٝ وٝ یىسبٖ است آصٖٔٛ پس ٚ آصٖٔٛ پیص ثب آصٔبیطی ٘یٕٝ ٞبی عشح ٘ٛع اص تحمیك ایٗ پژٚٞطی عشح

 دس حسبس آصٖٔٛ پیص تأحیش حزف ثشای است. ضذٜ استفبدٜ وٙتشَ ٌشٜٚ ثب آصٖٔٛ پس ٚ آصٖٔٛ پیص عشح داسای یه اص پژٚٞص ایٗ دس است. اجشاضذٜ

 چٟبس ثٝ اتفبلی عٛس ثٝ ٌشٜٚ افشاد وٝ تشتیت ایٗ ثٝ ایٓ. ثشدٜ ثٟشٜ سِٖٛٛٔٛ ٌشٚٞی چٟبس عشح اص پژٚٞص، ثشٚ٘ی سٚایی دس خذضٝ ایجبد ٚ فشاٌیشاٖ وشدٖ
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 ٔیشصایی ٚ ٕٞىبساٖ)اسائٝ دٞذ  ثیطتش ثباػتجبس ٞبیی دادٜ ٚ آٚسد ػُٕ ثٝ آٔبسی تحّیُ چٙذیٗ تب سبصد ٔی لبدس سا عشح پژٚٞطٍش ایٗ ضذ٘ذ. تمسیٓ دستٝ

 :است صیش غٛست ثٝ سِٖٛٛٔٛ ٌشٚٞی چٟبس عشح اٍِٛی .(1388

 سِٖٛٛٔٛ ٌشٚٞی چٟبس . عشح1 جذَٚ

 ٞب ٌشٜٚ آصٖٔٛ پیص ٔتغیش ٔستمُ آصٖٔٛ پس

 1ٌشٜٚ آصٔبیص  * ثش٘بٔٝ ٔجتٙی ثش اٍِٛی لیبسی *

 1 ٌشٜٚ وٙتشَ * ثش٘بٔٝ ػبدی *

 2 ٌشٜٚ آصٔبیص - ثش٘بٔٝ ٔجتٙی ثش اٍِٛی لیبسی *

 2 ٌشٜٚ وٙتشَ - ثش٘بٔٝ ػبدی *

 پژوهص اجرای
 

 ٌٛاٜ ٚ آصٔبیص ٞبی ٌشٜٚ ثٝ ٞب ٌشٜٚ تػبدفی اص اختػبظ ثؼذ پبیٝ دٞٓ، ضٙبسی صیست وتبة دس فػُ ضطٓ تذسیس ضشٚع اص پیص پژٚٞص ایٗ دس

 ٚ اَٚ آصٔبیص ٌشٜٚ وٝ ػُٕ آٔذ؛ ثٝ آصٖٔٛ پیص تػبدفی عٛس ثٝ ٌٛاٜ ٞبی ٌشٜٚ اص ٚ یىی آصٔبیص ٞبی ٌشٜٚ اص یىی اص سِٖٛٛٔٛ، ٌشٚٞی چٟبس دس عشح

 ثیٗ سٚش تذسیس تفبٚت ٌشٜٚ ٔزاوشٜ وشدٜ تب تفبٚت دسسٚش تذسیس ثٝ حذالُ ثشسذ ٚ ٔتغیش 4 ثب دثیشاٖ ٔشثٛعٝ دس ٞش ٔحمك .ثٛد٘ذ اَٚ ٌٛاٜ ٌشٜٚ

ٚ  سٙتی سٚش ثٝ تذسیس ٌٛاٜ، ٞبی ٌشٜٚ ٞبی والس دس ٞب ٚ سبصٜ دست اص استفبدٜ ثب تذسیس آصٔبیص، ٞبی ٌشٜٚ ٞبی والس دس .ثبضذ ٘ذاضتٝ ٚجٛد ٞب ٌشٜٚ

 ٞبی ٌشٜٚ تٕبٔی دس آٔٛصاٖ دا٘ص تٕبْ اص جّسٝ دس یه تحمیك، عشح اجشای ٚ فػُ ٔغبِت تذسیس پبیبٖ دس .ٌشفت ا٘جبْ ٞب سبصٜ دست اص استفبدٜ ثذٖٚ

 ٚتحّیُ تجضیٝ تحمیك، فشضیٝ ثشسسی ثشای SPSSافضاس  ٘شْ اص استفبدٜ ثب آصٖٔٛ پس آصٖٔٛ ٚ پیص اص حبغُ ٘تبیج آٔذ. ػُٕ ثٝ آصٖٔٛ پس ٌٛاٜ، آصٔبیص ٚ

 وٙیٓ. یٞب پشداختٝ ٚ سپس ثشای سد یب لجَٛ فشضیٝ اص آٔبس استٙجبعی استفبدٜ ٔ اثتذا ثٝ ثشسسی آٔبس تٛغیفی دادٜ .ٌشدیذ

 

 هبی آهبر توصیفی یبفته

سِٖٛٛٔٛ ثذیٗ  ٌشٚٞی چٟبس عشح دس آصٔبیص ٚ ٞبی ٌٛاٜ ٘بٔٝ ٞشٔٙس، ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف ٔؼیبس ٌشٜٚ آٔذٜ اص پشسص دست ثب تٛجٝ ثٝ اعالػبت ثٝ

 ضشح است:
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 ثٙذی ٞبی ٔشوضی ٚ پشاوٙذٌی ٕ٘ٛ٘ٝ پژٚٞص ثش اسبس ٌشٜٚ . ضبخع2جذَٚ 

 آصٖٔٛ پس آصٖٔٛ پیص ٌشٜٚ

 

ا٘حشاف  ٔیبٍ٘یٗ

 ٔؼیبس

ا٘حشاف  ٔیبٍ٘یٗ

 ٔؼیبس

داسای  سبصٜ تذسیس ثب دست

 (1) آصٖٔٛ آصٖٔٛ ٚ پس پیص

83.4583 16.69933 90.3750 5.72419 

سبصٜ ثذٖٚ  تذسیس ثب دست

 (2) آصٖٔٛ آصٖٔٛ ٚ ٕٞشاٜ ثب پس پیص

- - 90.7200 5.71198 

آصٖٔٛ  داسای پیص تذسیس سٙتی

 (3) آصٖٔٛ ٚ پس

86.9200 6.94574 85.7200 6.78552 

آصٖٔٛ ٚ  تذسیس سٙتی ثذٖٚ پیص

 (4) آصٖٔٛ ٕٞشاٜ ثب پس

- - 83.9091 5.41523 

 

 هبی آهبر استنببطی یبفته

 دسثبسٜ سا الصْ اعالػبت ٕ٘ٛ٘ٝ، ٌشٜٚ ٞبی یبفتٝ عشیك اص خٛاٞذ ٔی اٚ ثّىٝ ٘یست وٛچه ٞبی ٌشٜٚ دسثبسٜ اعالع وست پژٚٞطٍش اغّی ٞذف غبِجبً

 ٚ تجییٗ سا حٛادث ثبضذ لبدس وٝ ٘حٛی ثٝ یبفتٝ ٚ اغَٛ تؼٕیٓ اص است ػجبست پژٚٞطٍش ٞذف. وٙذ وست است، وشدٜ ا٘تخبة آٖ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشٜٚ وٝ ای جبٔؼٝ

 دس داضت تٛجٝ ثبیذ اِجتٝ. پشداخت استٙجبط ثٝ جبٔؼٝ دسثبسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٞبی ٌشٜٚ اص حبغُ ٞبی یبفتٝ عشیك اص تٛاٖ ٔی استٙجبعی آٔبس اص استفبدٜ ثب. وٙذ ثیٙی پیص

 (.1383دالٚس،) داضت خٛاٞذ ٚجٛد اعٕیٙبٖ ػذْ ا٘ذوی استٙجبط ایٗ

 ٚ تٛوی پیٍیشی ٞبی آصٖٔٛ ،Fآٔبسٜ  ٔمذاس ٔؼٙبداس ثٛدٖ غٛست دس ٚ دٚعشفٝ ٚاسیب٘س تحّیُ لسٕت ایٗ ٔٛسد٘یبص دس اثضاس تحمیك، عشح ثٝ تٛجٝ ثب

ٞبی  ٌشٜٚ دس ٔتفبٚتی تػبدفی احش آصٖٔٛ پیص وٝ ٌشدد ٔغشح ٔی فشضیٝ ایٗ ثب سِٖٛٛٔٛ ٌشٚٞی چٟبس عشح اصآ٘جبوٝ. است ٔستمُ Tآصٖٔٛ  یب ٚ ضفٝ

 ٕ٘شات ٔستمُ Tآصٖٔٛ  ثشسسی ضبُٔ اثضاس. ٌشدد اتخبر ٔٙبست ساٞىبسی غحت، دس غٛست تب ضذ ثشسسی ادػب ایٗ اثتذا ٌزاسد، ٔی ٌٛاٜ ٚ آصٔبیص

 .ا٘ذ وشدٜ تجشثٝ سا آصٖٔٛ وٝ پیص ثبضذ ٔی( 2) ٌٛاٜ ٚ (1) آصٔبیص ٞبی آصٖٔٛ ٌشٜٚ پیص
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 (3) ٚ( 1) ٞبی ٌشٜٚ آصٖٔٛ پیص ٕ٘شات ٔستمُ T. آصٖٔٛ 3جذَٚ 

 

 

 

 

 ٞب فشؼ

  ٞب ٔیبٍ٘یٗ ٔمبیسٝ ثشای Tآصٖٔٛ 

 فبغّٝ

 اعٕیٙبٖ

 ثشای %95

 اختالف

 ِٛا٘س آصٖٔٛ 

 ٔمبیسٝ ثشای

 ٞب ٚاسیب٘س

 ثبال حذ
 حذ

 پبییٗ

 اختالف

 ٔیبٍ٘یٗ

داسی  ٔؼٙی

 دٚعشفٝ

 دسجٝ

 آصادی
 Fآٔبسٜ  داسی ٔؼٙی Tآٔبسٜ 

ثشاثشی 

 ٞب ٚاسیب٘س

3.83534 10.7

568- 

3.461- 0.345 47 0.9- 0.433 0.625 

ػذْ ثشاثشی 

 ٞب ٚاسیب٘س

4.05094 10.7

5868- 

-3.461 0.354 30.469 0.9-   

 

 ثیٗ ٔتمبثّی احش است،% 5 اص تش ثضسي ٔمذاسی ٚ 0.433 ثب ثشاثش وٝ آصٖٔٛ پیص وُ ٕ٘شات دٚعشفٝ داسی ٔؼٙی ٚ -0.9ثشاثش  T آٔبسٜ ٔمذاس ثٝ تٛجٝ ثب

 یه ٌشٜٚ ػٙٛاٖ ثٝ آصٔبیص ٌشٜٚ دٚ ٞش( جذیذ ضیٜٛ ٚ ضیٜٛ ٔتذاَٚ) تذسیس سٚش دٚ ٔمبیسٝ جٟت ثٙبثشایٗ. ٘ذاسد ٚجٛد آصٖٔٛ پیص ٚ تذسیس ضیٜٛ

 .ضٛ٘ذ ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ٌٛاٜ ٌشٜٚ یه ػٙٛاٖ ثٝ ٌٛاٜ ٌشٜٚ دٚ ٞش ٕٞچٙیٗ ٚ آصٔبیص

 

 
 آصٖٔٛ پس وُ ٕ٘شات ٚاسیب٘س تحّیُ .4 جذَٚ

 ٔجٕٛع 

 ٔجزٚسات

 ٔیبٍ٘یٗ آصادی دسجٝ

 ٔجزٚسات

 داسی ٔؼٙی F آٔبس

 ٌشٚٞی ثشٖٚ

 ٌشٚٞی دسٖٚ

813.435 

3257.523 

3 

92 

271.145 

35.408 

7.658 0.000 

    95 4070.958 وُ

 

 ٚ آصٔبیص ٞبی ٌشٜٚ ٔیبٖ ٔؼٙبداسی است تفبٚت 5تش اص % ٚ وٛچه 0.00داسی وٝ ثشاثش ثب  ٚ ٘یض ٔمذاس ٔؼٙی 7.658ثشاثش ثب  Fتٛجٝ ثٝ ایٙىٝ آٔبسٜ  ثب

ٔیبٍ٘یٗ استفبدٜ  اختالف چٙذٌب٘ٝ ٞبی ػٙٛاٖ ٔمبیسٝ ٞب اص آصٖٔٛ ضفٝ ثٝ ته ٌشٜٚ اص٘ظش سٚش تذسیس است. حبَ ثشای ثشسسی ثیطتش ٚ ٔمبیسٝ ته ٌٛاٜ

 وٙیٓ. ٔی
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 ٔیبٍ٘یٗ آصٖٔٛ ضفٝ اختالف چٙذٌب٘ٝ ٞبی . ٔمبیس5ٝ جذَٚ

(I) 

 ٌشٜٚ
(J) 

 ٌشٜٚ

اختالف ٔیبٍ٘یٗ دٚ 

 ٌشٜٚ

ا٘حشاف 

 داسی ٔؼٙی استب٘ذاسد

 95فبغّٝ اعٕیٙبٖ %

 وشاٖ ثبال وشاٖ پبییٗ

1 2 0.34500- 1.70048 0.998 5.1879- 4.4979 

3 4.65500 1.70048 0.065 0.1879- 9.4979 

4 6.46591* 1.75635 0.005 1.4639 11.4679 

2 1 0.34500 1.70048 0.998 4.4979- 5.1879 

3 5.00000* 1.68304 0.037 0.2068 9.7932 

4 6.81091* 1.73947 0.003 1.8570 11.7648 

3 1 4.65500- 1.70048 0.065 9.4979- 0.1879 

2 5.00000-* 1.68304 0.037 9.7932- 0.2068- 

4 1.81091 1.73947 0.781 3.1430- 6.7648 

4 1 6.46591-* 1.75635 0.005 11.4679- 1.4639- 

2 6.81091-* 1.73947 0.003 11.7648- 1.8570- 

3 1.81091- 1.73947 0.781 6.7648- 3.1430 

 

آصٔوٖٛ ٚ   یصپداسای  ( ثب ٌشٜٚ سْٛ )تذسیس سٙتیآصٖٔٛ پسآصٖٔٛ ٚ  یصپداسای سبصٜ  دستتفبٚت ثیٗ ٌشٜٚ اَٚ )تذسیس ثب  5٘تبیج جذَٚ  ثش اسبس

ٜ ٞبی  یبٍ٘یٗٔثبضذ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ تفبٚت  یٔآٔبسی ٔؼٙبداس  اصِحبػ( آصٖٔٛ پسآصٖٔٛ ٚ ٕٞشاٜ ثب  یصپ( ٚ ٌشٜٚ چٟبسْ )تذسیس سٙتی ثذٖٚ آصٖٔٛ پس ، ٞوب  ٌوشٚ

 عوٛس  ثٝآٔبسی  اصِحبػی سْٛ ٚ چٟبسْ ٞب ٌشٜٚ٘سجت ثٝ  آصٖٔٛ پسآصٖٔٛ ٚ  یصپداسای سبصٜ  دستضٙبسی تذسیس ثب  یستصدسس  آصٖٔٛ پسٚضؼیت ٕ٘شات 

ٖ  پسآصٖٔٛ ٚ ٕٞشاٜ ثب  یصپثذٖٚ  سبصٜ دستٕٞچٙیٗ تفبٚت ثیٗ ٌشٜٚ دْٚ )تذسیس ثب  ؛ ٚثبضذ یٔٔؼٙبداس ثیطتش  داسای  ( ثوب ٌوشٜٚ سوْٛ )توذسیس سوٙتی     آصٔوٛ

ٖ  پوس آصٖٔٛ ٚ ٕٞشاٜ ثوب   یصپ ( ٚ ٌشٜٚ چٟبسْ )تذسیس سٙتی ثذٖٚآصٖٔٛ پسآصٖٔٛ ٚ  یصپ ثبضوذ ٚ ثوب تٛجوٝ ثوٝ تفوبٚت       یٔو آٔوبسی ٔؼٙوبداس    اصِحوبػ ( آصٔوٛ

ی سوْٛ ٚ  ٞب ٌشٜٚ٘سجت ثٝ  آصٖٔٛ پسآصٖٔٛ ٚ ٕٞشاٜ ثب  یصپثذٖٚ  سبصٜ دستضٙبسی تذسیس ثب  یستصدسس  آصٖٔٛ پس، ٚضؼیت ٕ٘شات ٞب ٌشٜٚٞبی  یبٍ٘یٗٔ

 ثبضذ. یٔٔؼٙبداس ثیطتش  عٛس ثٝآٔبسی  اصِحبػچٟبسْ 

 

 گیری بحث و نتیجه

ٚ ثبػج  ٌشدد ٔی آٔٛصاٖ دا٘ص دس پیطشفت افضایص اٍ٘یضش ثبػج ٞب سبصٜ دست وٕه ثٝ ضٙبسی صیست آٔٛصش وٝ داد ٘طبٖ حبضش پژٚٞص ٘تبیج

 ٗیا ٞشلذس ضٛد، ٔی طتشیث اٚ شییبدٌی ضٜیاٍ٘ ثبضذ، داضتٝ استجبط شیفشاٌ یبصٞبی اسبسی٘ ثب ٞشلذس آٔٛصش آٔٛصاٖ ضذٜ است. ثشاٍ٘یختٗ اٍ٘یضٜ دس دا٘ص

حٕذی ٚ ػجذإِّىی ثٝ ٘مُ ) ضٛد ٔی شیت فشاٌیٚ فؼبِ وٛضص ضاٖیٔ صیافضا ثبػج دائٓ عٛس ثٝ ٚ ضٛد ٔی تیتمٛ ضی٘ شییبدٌی ضٜیاٍ٘ ثبضذ، تش سٚضٗ استجبط



... ٔمبیسٝ ٔیضاٖ احش تذسیس ثٝ سٚش سٙتی ٚ تذسیس  

 
 

 سا آٖ ٚ ییضٙبسب آٔٛصاٖ دا٘ص سا دس طشفتیپ ضٜیاٍ٘ ٔٙبست، ٞبی ضیٜٛ اػٕبَ ثب تٛا٘ٙذ ٔی ٔؼّٕبٖ ٚ بٖیٔشث ،یتیتشث (. اص عشفی دیٍش دسصٔی1391ٝٙاص فشدا٘ص 

 ٔٙظٓ،غٛست  ثٝ تٛا٘ٙذ ٔی آٔٛصاٖ دا٘ص پطتىبس ٚ تالش ٘فس، ػضت شییبدٌی ،یّیتحػ طشفتیدس پ آٖ ٔؤحش ٘مص ٚ ضٜیاٍ٘ ٗیا اص یآٌبٞ ثب ٚ دٞٙذ سضذ

 فٟٕیذٖ. است ایطبٖ دسٚ٘ی ی یضٜاٍ٘ یبدٌیشی، دسٞب  ا٘سبٖ ٚالؼی ی یضٜاٍ٘ ضٙبسبٖ، سٚاٖ ٞبی یبفتٝ ٚ اػتمبد اسبس ثش .ٙذیٕ٘ب تیٞذا ٚ ییسإٞٙب سا ٞب آٖ

 ٚ داستش یٔؼٙ ٔغبِتٞشا٘ذاصٜ  خبعش، ٕٞیٗ ثٝ. ضذ خٛاٞذ اعالػبت وطف ٚ یبدٌیشی ضٛق سجت ٚ وشد خٛاٞذ تمٛیت سا آ٘بٖ دسٚ٘ی ی یضٜاٍ٘ ٔغبِت،

 ٚ داس یغٛست ٔؼٙ ثٝ سا دسسی ٔغبِت ثتٛا٘ذ ٔؼّٓ اٌش ٘یض دسس والس دس اسبس، ٕٞیٗ ثش. وٙٙذ یٔ تحشیه ثیطتش سا افشاد وٙجىبٚی ثبضٙذ، تش یٔٙغم

 (. اٍ٘یض1380ٜ یف)س یبفت خٛاٞذ افضایصآٔٛص  دا٘ص دس یبدٌیشی ی یضٜاٍ٘ ٚ ضٛق دٞذ، استجبط ص٘ذٌی ٚالؼی ٞبی یتٔٛلؼ ثب ساٞب  آٖ ٚ دٞذ اسائٝدسن  لبثُ

(. 1387 ٕٞىبساٖ ٚ وٕبِیداد ) ا٘جبْ ٔٛسیآٖ  اصتش  سٚضٗ یثٙذ ضىُ ٘خستیٗ وٝ است فشدی ٞش اوتسبثی یبصٞبی٘ یب ٞب یضٜاٍ٘ یٗتش ٟٔٓ اص یىی پیطشفت

 ثش اٍ٘یضش ٚ ٔٛفمیت وشدٜ تجشثٝ وست ٔذسسٝ دس سبِی چٙذ آٔٛصاٖ دا٘صوٝ  آٖ اص پس أب است، خب٘ٛادٜ دس فشد تجبسة یشتأح تحت اثتذا دس پیطشفت اٍ٘یضٜ

 دس اٍ٘یضش یب تحػیّی اٍ٘یضٜ چٍٍٛ٘ی وٙٙذٜ ییٗتؼ ٌبٞی ٚٔؤحش  ثسیبس ػٛأُاصجّٕٝ  والس ٚ ٔذسسٝ ٍٕٞب٘ی ٚ وّی جٛ ٕٞچٙیٗ؛ ٚ ٌزاسد ٔی احش یىذیٍش

 ٕٞچٖٛ یبدٌیشی اضیب ثب ٕٞشاٜ دسسی ٔغبِت وشدٖ جزاة ٚ تذسیس أش دس تغییشاتی ثب تٛاٖ ی(. پس 1378ٔ٘ژاد  ضؼبسیاست ) آٔٛصش ٚ یبدٌیشی

 ٚآٔٛصاٖ  دا٘ص ػالیك ثشاٍ٘یختٗ یبدٌیشی، أش دس فشاٌیشاٖ وشدٖ دسٌیش یّٝٚس ثٝ أش ایٗ. ضذآٔٛصاٖ  دا٘ص دس پیطشفت اٍ٘یضٜ ایجبد ثبػج ٞب سبصٜ دست

 تحمیك ٘تبیج. ضٛد یآٔٛصاٖ ٔ دا٘ص دس پیطشفت اٍ٘یضٜ ایجبد ثبػج ٞب سبصٜ دست یشیوبسٌ ثٝ ثب ٔحتٛا اسائٝ دس تٙٛع عشیك اص یبدٌیشی، وشدٖتش  ثخص ِزت

 .است 1392( ٘بغشی 1389پٛس ) ( دٞمب1387ٖ( سضبخب٘ی )1385پژٚٞص سضٛاٖ ) (2005وٙبن ) وی( 2008ٕٞىبساٖ ) ٚ دیٕبسٛی یٞب پژٚٞص ثب ٕٞسٛ

ٞب ثٝ ٘تبیج اٍ٘یضضی ٔخجتی  سبصٜ دستدٞٙذ ثش ایٗ فشؼ وٝ جشیبٖ ػّٕىشد  ( ٔؼتمذ٘ذ ٔغبِؼبت تجشثی ثسیبسی، ضٛاٞذی سا اسائٝ ٔی2005) 1فبس٘ىّیٗ ٚ پیت

تٛاٖ ػاللٝ سا افضایص  ٞب، آصٔبیطبت ٚ ٔطبٞذات ٔی سبصٜ ( ثشسسی وشد وٝ ثب استفبدٜ اص وبسٞبی ٔحشن ٔب٘ٙذ دست2006) 2ضٛد. جبٖ تی ٚ ٕٞىبساٖ ٔٙجش ٔی

ٞبی آٔٛصضی  مص ٟٕٔی دس ایجبد اٍ٘یضٜ داسد. یىی اص ایٗ ضیٜٛداد. ٚی دس ٔمبِٝ خٛد ثٝ ٘مُ اص ٌبتشی ٚ ٕٞىبساٖ ارػبٖ داسد وٝ خٛا٘ذٖ ٕٞشاٜ ثب دسن ٘

 جٟت دس) تذسیس آٌبٜ وٙیٓ دس ٞب سبصٜ دست وبسٌیشی ثٝ ٔخجت تأحیش ٚ ٘مص اص ٔؼّٕبٖ سا ضٛد وٝ دس٘تیجٝ پیطٟٙبد ٔیثبضذ.  ٞب ٔی سبصٜ استفبدٜ اص دست

 ثشای ٔٙبسجی جٛ تٛا٘ذ ٔی خذٔت ضٕٗ آٔٛصش ٞبی دٚسٜ ثشٌضاسی ٞب سبصٜ دست ٕٞچٖٛ آٔٛصضی وٕه ٚسبیُ فّسفٝ ٚ ٔفْٟٛ اص ٔؼّٕبٖ آٌبٞی

 ٘تبیج اسائٝ ٚ تذسیس حیٗ دس ٞب سبصٜ دست اص استفبدٜ ثشای ٔؼّٕبٖ تٛجیٟی جّسبت ٕٞچٙیٗ ثشٌضاسی (.آٚسد ٚجٛد ثٝ ٔؼّٕیٗ تٛسظ ٞب سبصٜ دست وبسٌیشی ثٝ

 ثٝ تحمیك ٘تبیج اسائٝ .ثبضذ یىذیٍش ساٞىبس ٔٙبسجی ٔی ثب ٔؼّٕبٖ تجشثیبت ٚ اعالػبت ٔجبدِٝ ثبالتش، ٔشاجغ ثٝ آٖ ٌضاسش تذسیس، دسسٚش تغییش اص حبغُ

 دس ٞب جطٙٛاسٜ ٚ ٞب ٕٞبیص آٔٛصاٖ ٚ ثشٌضاسی دا٘ص اٍ٘یضش پیطشفت سٚی ثش آٖ تأحیش ٚ ٞب سبصٜ دست ٘مص ثٝ ٞب آٖ تٛجٝ سبختٗ ٔؼغٛف ٚ ٚپشٚسش آٔٛصش

 ضذٖ ٟ٘بدیٙٝ ثٝ ٞب آٖ تذاْٚ ثب است الصْ یبدٌیشی فشایٙذ ثٟجٛد دس ٞب فؼبِیت ایٗ اسصش ثٝ تٛجٝ ثب وٝ داسد اسصضٕٙذی ٘مص ٞب سبصٜ دست اص استفبدٜ تشٚیج

 ضٛد. الذاْ ٞب سبصٜ دست اص استفبدٜ اخالق
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