
 

 

 

 

 : ًگاّي تِ جايگاُ هفَْهي آهايص آهَسش عالي در آهايص سزسهيي

 "تَسعِ داًطگاّي"راٌّوايي تزاي 
 1فيؿي ثٞطي

 2مالٝطضب ٕطائي ١ػاز
 27/02/1391تبضيد زضيبىت:  

  28/03/1392تبضيد پصيطـ:
 

 چكيدُ 
 ،ٕصضز ٝي آٟعي ؾبٙيب١ي ٦ّ اظ عطح  ايطاٟ ٝب٢١س ؾبيط ّك٤ض٧ب، ٝيب٧يٜ آٟ زض ٣ آٝبيف ؾطظٝي٠ ٤ٝض٤ؿ

آٝبيف  ٣ؾطظٝي٠ ثب تنييطاتي ٤ٝاخ٦ ث٤ز٥ ٣ ث٦ ىطاذ٤ض قطايظ حبّٜ ثط اي٠ ز٣ض٥ ٧ب ، ٝيب٧يٜ آٝبيف 

تحَيٌ اي٠ اي٠ ضاؾتب ، زض .تنييط ٤ٞ١ز٥ اؾت ٕصاضاٟ ز٣ٙت ١يع ١عز ثط١ب٦ٝ ضيعاٟ ٣ ؾيبؾتزضآ٤ٝظـ فبٙي 

زض عطح ٧ب ٣ ثط١ب٦ٝ ٧بي ّالٟ آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي خبيٖب٥ اضظيبثي  ،ؾطظٝي٠ ثطضؾي ٝي٤٨ٝي آٝبيف ث٦

ثب ث٨ط٥ ٕيطي اظ ض٣ـ  زض٤ٝضز آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي ٧بي حبّٜ ٤١ؿ ١ٖب٥ ٣ زيسٕب٥تحٚيٚي ثط  ؾطظٝي٠ ٣

ٝي ثطضؾي حبضط ١كبٟ ١تبيح  پطزاذت٦ اؾت.،تحٚي٘ ٝحت٤ا ٣ تحٚي٘ ثب٤١ي٦ تحٚي٘ اؾ٢بزي  تحَيٌ ّييي؛

زض عطح ٧بي ٝغبٙقبتي آٝبيف ؾطظٝي٠ ث٦ ف٤٢اٟ يِ ثرف ،٤١ؿ ١ٖب٥ ث٦ ىقبٙيت ٧بي آ٤ٝظـ فبٙي  ز٧س

آٝبيف  ثط ا٧ٞيت  ٤ٝض٤ؿٝت٤ٙيبٟ ح٤ظ٥ آ٤ٝظـ فبٙي ٣ زا١كٖب٥ ٧طچ٢س ٧ٞچ٢ي٠  .ٝتيب٣ت ث٤ز٥ اؾت

آ٤ٝظـ آٝبيف » ٣ «ؾطظٝي٠ آٝبيف» ،«ت٤ؾق٦» ٝي٤٨ّٛبضثطز زض اّٝب ،١ٞبي٢س فبٙي تبّيس ٝي زضآ٤ٝظـ

١بق٢بذت٦ ١يع ٣ ٝدطيبٟ   ثط١ب٦ٝ ضيعاٟ ثركي اي٠ ٝيب٧يٜ ١عزاظ عطه زيٖط  .اتيبً ١ؾط ١ساض١س، «فبٙي

 ٣ّٞج٤ز ٝجب١ي ١ؾطي ٣ ازثيبت الظٛ زض اي٠ ظٝي٦٢ زٙي٘ انٚي اي٠ اٝط  زاضاي اث٨بٛ ٝي٤٨ٝي اؾت. ٥ ٣ٝب١س

ت٤ظيـ ١بٝتقبزٗ ٣ ١بٝت٤اظٟ  .اؾتفسٛ ٣خ٤ز تقبٝ٘ ثي٠ آٝبيف ؾطظٝي٠ ٣ آٝبيف زضآ٤ٝظـ فبٙي 

زضحبٗ حبضط ضا ٝي ت٤اٟ ٤ٞ١ز ثبضظ اي٠ عي ز٦٧ ٧بي ٍج٘ ٣ زا١كٖب٥ ٧ب ٣ ٝطاّع آ٤ٝظـ فبٙي زض

ؾ٢س چكٜ ا١ساظ ٣ ١َك٦ خبٝـ فٚٞي ّك٤ض ث٦ ضا٧جطز٧بي  ّيسأت ٣ض١٣س اي٠ ثب ت٤خ٦ ث٦  ٤ٝض٤ؿ زا١ؿت.

                                                 
 Esamari52@gmail.com آ٤ٝظـ فبٙي زا١كٖب٥ ق٨يس ث٨كتي؛ضيعي ت٤ؾق٦ ثط١ب٦ٝزا١كد٤ي زّتطي  -1
  r_geraei@yahoo.com ؛ يزا١كْس٥ اٍتهبز زا١كٖب٥ آظاز اؾالٝي ت٨طاٟ ٝطّع اؾتبزيبض -2
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زض پبيبٟ  ،اي٠ تحَيٌيبىت٦ ٧بي ٣ فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضي ٣ ث٦ ٣يػ٥ ٕؿتطـ آ٤ٝظـ فبٙي ت٤ؾق٦ اؾبؾي ثطاي 

 ٕصاضاٟ اضائ٦ قس٥ اؾت. ٣ ؾيبؾتآ٤ٝظـ فبٙي پيك٨٢بزاتي ثطاي ٝت٤ٙيبٟ 

 

 : ٍاصگاى كليدي

 آٝبيف ؾطظٝي٠، ت٤ؾق٦عطح ٧بي  آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي، آٝبيف،
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 119/ ....١ٖب٧ي ث٦ خبيٖب٥ ٝي٤٨ٝي آٝبيف

 

 هقدهِ ٍ تياى هسالِ 

١ٞي ت٤ا١س ثس٣ٟ  ،اـخبٝق٦ ثكطي زض قطايظ ١٤٢ّي خ٨بٟ زض ضاثغ٦ ثب ىضبي ٤ٝضز اؾتيبز٥

ضيعي زضاظٝست ث٦ ٣يػ٥ ثطاي ١ؿ٘ ٧بي ١ٖطي ٣ ثط١ب٦ٝٝغبٙقبت الظٛ ٣ ٦ٞ٧ خب١ج٦ ٝتْي ث٦ آي٢س٥

 اي،٢ٝغ٦َ ١بثطاثطي ٣فسٛ تقبزٗ ىضبيي ثي٠ ؾغ٤ح ٝٚي، آي٢س٥ ث٦ ظ١سٕي ٝغ٤ٚة ازا٦ٝ ز٧س.

ّك٤ض ايطاٟ زاضاي ثيف  اي ٣ ٝحٚي يْي اظ ٝؿبئ٘ ٨ٜٝ ٦ٙ٤َٝ ت٤ؾق٦ زض ايطاٟ ث٤ز٥ اؾت.١بحي٦

ضيعي زض ذالٗ اي٠ ٝست ث٦ تجقيت اظ ضيعي اؾت ٣ ثط١ب٦ٝؾبٗ ؾبث٦َ ضؾٞي ثط١ب٦ٝ 60اظ 

٧بيي ٧ٞطا٥ ث٤ز٥ ٣ ىطاظ ٣ نييطات ٣ زٕط١٤ٕيقطايظ اٍتهبزي، اختٞبفي ٣ ؾيبؾي ٤ٞ٧اض٥ ثب ت

ضيعي زض ايطاٟ ث٦ ٝق٢بي ٤١ي٠ آٟ اظ ٕطچ٦ ثط١ب٦ٝ ٧بي ثؿيبض ظيبزي ضا ٝتحٞ٘ قس٥ اؾت.١كيت

آمبظ قس اٝب ثطضؾي اؾ٢بز ٣ ؾ٤اثٌ حبّي اظ آٟ اؾت ٦ّ ٍج٘ اظ اي٠ تبضيد ١يع تالـ 1327ؾبٗ 

ن٤ضت ، 1326تب  ٧1316بي ٣يػ٥ زضز٣ض٥ ؾبٗضيعي ت٤ؾق٦ ث٧٦بي ثؿيبض ظيبزي ثطاي ثط١ب٦ٝ

آٝبيف ؾطظٝي٠ ١يع زض  .(٧1385ب ١بّبٛ ٝب١س)ت٤ىيٌ ،اي٠ تالـ ٕطىت٦ اؾت ٦ّ ث٦ زالي٘ ٝرتٚو،

ضيعي زض ايطاٟ ثب ثيف اظ ؾ٦ ز٦٧ تدطث٦ اظ اي٠ ىطاظ٣ ١كيت ٧ب ٣ ٤١ؾب١بت  تدطث٦ ثط١ب٦ٝ

 (،٣1374حيسي)،(1389ازٕبٟ)ظ ٧بي ا١دبٛ قس٥ اظخ٦ٚٞ قطيو پػ٧٣ف ثط٢ّبض١ج٤ز٥ اؾت.

 ايطاٟ زض ؾطظٝي٠ آٝبيف ٧بي ثط١ب٦ٝ تحٌَ فسٛ فٚ٘ ٨ٝٞتطي٠ ١كبٟ ٝي ز٧س، (1388پ٤ضاننط)

 اظ ا١سُ ٧بي ٣ ق٢بذت ١بزضؾت ٧بي ثطزاقت ٣ ٍب١٤١ي ٣ ؾبظٝب١ي ٧بي ٝي٤٨ٝي، ظٝي٦٢ زض

 ت٤ؾق٦ ٝست ٝيبٟ ٧بي ضيعي زض ثط١ب٦ٝ ثركي مبٙت ١ٖب٥ ٣خ٤ز ١يع ؾطظٝي٠ ٣ آٝبيف ٦ٙ٤َٝ

 ٝكْالت ضا ثب آٝبيف ٧بي ثط١ب٦ٝ قسٟ پيك٨٢بزات اختٞبفي اؾت ٦ّ فٞٚيبتي ٣ اٍتهبزي

 .٤ٞ١ز٥ اؾت ٤ٝاخ٦ ىطا٣ا١ي

"ت٤ؾق٦"زض حبٗ حبضط زض ٢ّبض پػ٧٣ف ٣ ثطضؾي زضثبض٥ ٦ٙ٤َٝ 
ث٦ ٣يػ٥ 2 "آٝبيف ؾطظٝي٠"٣  1

زض ىضب ٣ ا١تربة ْٝبٟ  اي زض ضاثغ٦ ي ثي٠ ا١ؿبٟ ، ىضب ٣ىقبٙيت ٧بي ا١ؿبٟايدبز تقبزٗ ٢ٝغ٦َ

٧تب ٣ اْٝب١تبت ؾتطظٝي٠    عطح ٧ب ٣ پط٣غ٥ ٧ب ثطاي ؾطٝبي٦ ٕصاضي ٣حساّثط اؾتتيبز٥ اظ ٍبثٚيتت  

آ٤ٝظـ فبٙي ٣ ىقبٙيت ٧تبي  احؿبؼ ٝي ق٤ز.ضط٣ضت ت٤خ٦ ث٦ آ٤ٝظـ فبٙي ثيف اظ ٕصقت٦ 

٧ب ٣ عتطح  ثط١ب٦ٝ "آٟ تبثيطي ا١ْبض ١ب پصيط زض ثط١ب٦ٝ ٧بي آٝبيف ؾطظٝي٠ زاضز ٣اظ عطه زيٖط 

                                                 
1 -Development 
2 -spatial planning 
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 1373)٣حيسي،"٧بي آٝبيف ؾطظٝي٠ ١يع زض ت٢ؾيٜ ثط١ب٦ٝ ٧بي آ٤ٝظـ فبٙي ٝي ت٤ا١س ٤ٝثطثبقس

:77.) 

نبحت ١ؾطاٟ آ٤ٝظـ فبٙي ٝقتَس١س زا١كٖب٥ ١َف ثؿيبض حيبتي زض ت٤ؾق٦ اٍتهبزي ،اختٞتبفي  

ثطاي اي٦ْ٢ زا١كٖب٧ي زض خ٨ت انبٙت حطّت ٢ّس ق٢بذت ٣ضقيت ٕصقتت٦ ٣  ٣ ىط٢٧ٖي زاضز.

٤ز ٤ٍٝقيت ٧بي پيطا١٤ٝي آٟ ضط٣ضي اؾت. ثط اي٠ اؾبؼ ّتبضّطز ٧تبي ٝت٢ت٤في اظ آ٨١تب     ٤ٝخ

ا١تؾتتبض ٝتتي ض٣ز ّتت٦ ١يبظ٢ٝتتس ثطذتت٤ضز ٣ ٤ٝاخ٨تت٦ ٢ٝغَتتي ٣ ٤٧قتت٢ٞسا٦١ زض ايتت٠ ظٝي٢تت٦       

يبىتت٦،حْبيت اظ ايت٠   ٝغبٙق٦ ىطآي٢س ت٤ؾق٦ زض خ٨بٟ پيكطىت٦ ٣ ت٤ؾق٦(.1389اؾت)ي٢ٞي،ثٞطي،

٤ظـ فتبٙي، ٧ٞت٤اض٥ فبٝت٘ ث٢يتبزي تْبٝت٘ ٣ ت٤ؾتق٦ اٍتهتبزي،        ٧بي آٝت ٣اٍقيت زاضز ٦ّ ١ؾبٛ

ا١س. ث٢بثطاي٠، ّك٤ض٧بيي ٦ّ ذ٤ا٧بٟ ت٤ؾق٦ ٦ٞ٧ خب١ج٦، ٝتت٤اظٟ  اختٞبفي ٣ ىط٢٧ٖي خ٤اٝـ ث٤ز٥

٧بي آٝت٤ظـ فتبٙي، تحَيَتبت ٣ ى٢تب٣ضي ذت٤ز ضا ثت٦ عت٤ض        ٣ پبيساض ٧ؿت٢س، اثتسا ثبيؿتي ١ؾبٛ

٧بي آ٤ٝظـ فتبٙي،  ثطاي ت٤ؾق٦ ٝت٤اظٟ ٣ پبيساض ١ؾبٛ قطط الظٛ"ٝت٤اظٟ ٣ پبيساض ت٤ؾق٦ ز٢٧س. 

 (.1388)ا١تؾبضي،"تحَيَبت ٣ ى٢ب٣ضي، ١يعق٢بذت زٍيٌ آ٨١ب اؾت

٧بي آ٤ٝظـ فبٙي، تحَيَبت ٣ ى٢ب٣ضي زض ايطاٟ ٝيٕيطي ١ؾب١ٛعزيِ ث٦ يِ ٍطٟ اظ قْ٘

حب٣ي ٧بي آ٤ٝظـ فبٙي ٣ ثط١ب٦ٝ ٧بي ت٤ؾق٦ زض اي٠ ح٤ظ٥ ٣ تح٤الت ١ؾبٛ ،فْٞٚطزٕصضز

٧ب ٣ ضا ثطاي تحٚي٘ ض١٣س٧ب ٣ تبٝ٘ زض ضقوت٤ا١س ظٝي٧٦٢بيي اؾت ٦ّ إٓب٧ي اظ آ٨١ب ٝيتدطث٦

٢ّس ٧ب زض ؾغح ٝٚي ِّٞ ٝي٧ب ىطا٧ٜ آ٣ضز. اي٠ ّبض ث٦ ؾيبؾتٖصاضاٟ ٣ ٝسيطاٟ اي٠ ١ؾب٤ٍٛت

ٕصاضي ٣ ٝسيطيت ّالٟ آ٤ٝظـ فبٙي زض ّك٤ض ٣ ىطاي٢س٦ّ زض١ٔ ٝدسزي زضثبض٥ ١ؾبٛ ؾيبؾت

 ٧800بي آٟ ٤ٞ١ز٥ ٣ آٟ ضا اضتَب ثرك٢س.١ؾبٛ زا١كٖب٧ي زض خ٨بٟ مطة ،ؾطٕصقتي زض حس٣ز 

زضّك٤ض ٝب ،١ؾبٛ زا١كٖب٧ي زض َٝبيؿ٦ ثب خ٨بٟ زچبض تق٤يٌ تبضيري قس٥ ٣  ؾبٗ زاضز ٣

زضثطضؾي ذ٤ز ثب ف٤٢اٟ ؾيطتح٤ٗ زا١كٖب٥ زض (1388)ؾب٦ٙ زاضز.ىطاؾتر٤ا٥  80، 70ؾطٕصقتي 

تق٤يٌ ٣ تبذيط ،ت٨ٞيس ،ت٤ْي٠ ،تبؾيؽ ٣ تكْي٘ ،ضقس ٣ تْثيط ٝكتٞ٘ ثط:  ز٣ض٥ 7ايطاٟ اظ 

،ت٤ؾق٦ ١بتٞبٛ ٣ چبٙف ت٤ؾق٦ ٝدسز زض ثطضؾي ذ٤ز ١بٛ ثطز٥ اؾت.ٝط٣ضي ثط آٝبض ٣ اعالفبت 

 ح٤ظ٥ آ٤ٝظـ فبٙي ١كبٟ ٝي ز٧س:

 ١يط زض 117148ض١٣س ضقس خٞقيت زا١كد٤يبٟ ّك٤ض ثيب١ٖط اىعايف تقساز زا١كد٤يبٟ اظ  -1

ٝي 1389-١1390يط زض ؾبٗ  ٣4117000 1387-١1388يط زض ؾبٗ  3349741ث٦  1361ؾبٗ

١يط زا١كد٤  1714499اي٠ تقساز  (.اظ1389.)٤ٝؾؿ٦ پػ٧٣ف ٣ ثط١ب٦ٝ ضيعي آ٤ٝظـ فبٙي،ثبقس
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ا١ؿب١ي  زض ٕط٥٣ ٧بي ف٤ٚٛزا١كد٤يبٟ زضنس  44 اظ اي٠ تقساز٣اؾت ٝطث٤ط ث٦ ثرف ز٣ٙتي 

 قبم٘ ث٦ تحهي٘ ث٤ز٥ ا١س.

٤ٝؾؿ٦ ٣ ٝطّع آ٤ٝظـ فبٙي زض ا٣اي٘ ا١َالة   200تقساز زا١كٖب٥ ٧بي ّك٤ض اظ حس٣ز   -2

(٣ اٙجت٦ اي٠  ٤ٝ1390ضز اىعايف يبىت٦ اؾت)ؾبيت ٣ظاضت ف٤ٚٛ ،تحَيَبت ٣ ى٢ب٣ضي ، 2276ث٦ 

زا١كٖب٥ ٧ب ثغ٤ض ١بٝت٤اظٟ ٣ ثس٣ٟ ت٤خ٦ ث٦ ان٤ٗ آٝبيف ٣ ؾبظ٣ّبض٧بي الظٛ زضّك٤ض ت٤ظيـ 

٤ٝؾؿ٦ ٣  56ت٨٢ب حس٣ز  89-88،زض ؾبٗ 1389ٌ ٕعاضـ ٝٚي آ٤ٝظـ فبٙي ؾبٗ قس٥ ا١س)عج

٤ٝؾؿ٦ آ٤ٝظـ فبٙي ٝد٤ظ ٍغقي تبؾيؽ ٕطىت٦ ا١س  ٣122احس آ٤ٝظقي ٣ زضؾبٗ ٍج٘ اظ آٟ 

ٝه٤ث٦ ثطاي تبؾيؽ ضقت٦ نبزضقس٥ ٦ّ ثيكتطي٠ ٝه٤ث٦ ٝطث٤ط ث٦ ٕط٥٣ ف٤ٚٛ  ٣5707تقساز 

 ا١ؿب١ي اؾت.

فبٙي ّك٤ض ث٦ ف٤٢اٟ يْي اظ قبذم ٧بي زؾتطؾي خٞقيت  ثطضؾي ١طخ پ٤قف آ٤ٝظـ-3 

زضنس ٣زض ثط١ب٦ٝ چ٨بضٛ  18ؾبٗ ّك٤ض١يع ١كبٟ ٝي ز٧س اي٠ ١طخ زضثط١ب٦ٝ ؾ٤ٛ ث٦  24اٙي 18

(.١َك٦ خبٝـ فٚٞي 1389زضنس ثبٙل ٕطزيس٥ اؾت)ٕعاضـ ٝٚي آ٤ٝظـ فبٙي، 30ث٦ حس٣ز 

ا١كد٤يبٟ تحهيالت زضنس ٣ؾ٨ٜ ز 60( اىعايف قبذم پ٤قف تحهيٚي ث٦ 9ّك٤ض )ل

ض٠ٞ اي٦ْ٢ پيف زضنس ثطاي تحٌَ ؾ٢س چكٜ ا١ساظ ضا ثطآ٣ضز ٤ٞ١ز٥ اؾت. 30تْٞيٚي حس٣ز 

ٝيٚي٤ٟ ١يط  9ثي٢ي ٧ب ١كبٟ ٝي ز٧س حدٜ خٞقيت زض اي٠ ؾ٢ي٠ ث٦ تسضيح ّب٧ف ٣ ث٦ حس٣ز 

 .(1389ذ٤ا٧سضؾيس)ىطخبزي ، 1404زض ؾبٗ 

ّّٞي  كٖب٥ ٧بي ّك٤ض زض اي٠ ٝست اظ ضقسزا٧،١ٞب١غ٤ض ٦ّ آٝبض٧بي اضائ٦ قس٥ ١كبٟ ٝي ز٢٧س

ثطذ٤ضزاضقس٥ ا١س ٦ّ ث٦ زٙي٘ ّٞج٤ز ١يط٣ي ا١ؿب١ي ٝترهم زض ثط٦٧ اي اظ ظٝبٟ  چكٖٞيطي

٣زض ؾبٗ ٧بي ثقس زا١كٖب٥ ٧بي ٝتقسزي ثس٣ٟ ت٤خ٦ ث٦ ١يبظ٧بي زضاظٝست خبٝق٦ ٕطىت  قْ٘ 

ا١كٖب٥ ٧بي ثب ؾبث٦َ ١يع ٣ ّييي آ٨١ب تبؾيؽ ٣ ٕؿتطـ يبىت٦ ا١س ٣ ز ّّٞي٣ اْٝب١بت ٣ ؾغح 

ث٦ فال٥٣ زضؾبٗ ٧بي (.1389ذ٤ز ضا ثغ٤ض ١بٝت٢بؾت اىعايف زاز٥ ا١س)زثبك ،پصيطـ ؽطىيت 

اذيط ١يع زا١كٖب٥ ٧بيي زض ٢ٝبعٌ ٝرتٚو ثب ىكبض٧بي ٝحٚي ٣ ثس٣ٟ ثط١ب٦ٝ ٧بي ت٤خي٨ي ٣ 

اٝط٣ظ٥ ثب ت٤خ٦ ث٦ آثبض اي٠ ٤١ؿ ٕؿتطـ ،زا١كٖب٥  باّٝض٣ق٠ ث٤زٟ ٝب٤ٝضيت آٟ ٧ب ايدبزقس٥ ا١س.

٢ٝبثـ ٝبٙي ثطاي تبٝي٠ ٧عي٦٢ ٧بي  ٣ ث٤زخ٦ّٞج٤ز ٧ب ثبچبٙف ٧ب ٣ ٝكْالت ىطا٣ا١ي اظ خ٦ٚٞ 

 ،(٣1،2003ثط ،1390ؾقيسي، ،1387،فسٛ ّيبيت ٢ٝبثـ اذتهبني )فعتي آ٤ٝظقي زا١كٖب٥ ٧ب،

                                                 
1 - Weber 
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تنييط ٣ تح٤الت ثب ٢ٝغجٌ  خسيس ت٤ٙيسزا١ف ،اختٞبفي پبؾر٤ٖيي ث٦ تَبضبي ،١ج٤زضٍبثت

٧بي چبٙف چبٙف ث٨ط٥ ٣ضي ٣ ؾيبؾتٖصاضي، ,OECD)17:2007ٝحيغي ٣ ت٤ٙ٤٢ْغيْي)

 ّب٧ف (، 1383اظشاّط نبٙحي، )ىيك٠ٞ ث٦ ١َ٘ ثحطاٟ ٨١بزي ٣ ٝكط٣فيت ثحطاٟ اٍتساض،ثحطاٟ 

ؽطىيت اقتنبٗ ث٦ زٙي٘ ض٤ّز اٍتهبزي ٣ ف٤اٝ٘ ٣اثؿت٦ ث٦ آٟ،ثيْبضي زا١ف آ٤ٝذتٖبٟ ٣ چبٙف 

اظ عطىي .٧ؿت٢سض٣ثط٣ ١بٝت٢بؾت ث٤زٟ ضقس ّٞي ٣ ّييي ،فسٛ ت٢بؾت ثي٠ فطض٦ ٣ تَبضب 

٦ّ ت٤ؾظ ؾب١يبٗ IIEP))٤ٝؾؿ٦ ثي٠ اٙٞٚٚي ثط١ب٦ٝ ضيعي آ٤ٝظقي١تبيح تحَيَبت 

٤ٝضز ٝغبٙقبتي اؾت،١كبٟ ٝي ز٧س امٚت ّك٤ض٧بي  14ثط ن٤ضت ٕطىت٦ ٣ ٝجت٢ي (1379)

خ٨بٟ ثطاي ث٨ج٤ز ١ؾبٛ آ٤ٝظـ فبٙي ز٣ؾيبؾت انٚي ضا ثْبضثطز٥ ا١س ؛اٙو ،ؾيبؾت 

ذ٤زٕطزا١ي ٣ ٝؿ٣٤ٙيت پصيطي آ٤ٝظـ فبٙي ٣ ٤ٝؾؿبت آٟ ،ة فَال١ي ّطزٟ ١ؾبٛ يب ازمبٛ 

 .(٤ٝ9٣11ؾؿبت ٣ ثرك٨بي ٝرتٚو آ٨١ب )ل

فٚيطمٜ ١َبط ٤ٍت ٣ زؾتب٣ضز٧بي ١ؾبٛ آ٤ٝظـ فبٙي،١كبٟ ز٢٧س٥ ٝكب٧س٥ ٣ضقيت ٤ٝخ٤ز ،

تقبضو ٧بيي زض ظٝي٦٢ ثط١ب٦ٝ ضيعي ٣ ت٤ؾق٦ زا١كٖب٧ي زضّك٤ض ٣ فسٛ ٣خ٤ز چبضچ٤ة ٣ 

اظ خ٦ٚٞ ١َف ٣ آ٤ٝظـ فبٙي ٣اي ث٦ ٢ٝؾ٤ض ؾبظٝب١س٧ي ٤ٝثط ٣ ت٤ؾق٦ زا١كٖب٥ ٧ب ا١سيك٦

زض ثيكتط ٤ٍٝقيت ٧ب ثب ؾيبؾت "ثيبتزض ازز٣ٙت ٣ ١ؾطي٦ ٧بي ٝطتجظ ثب آٟ زض ت٤ؾق٦ ث٤ز٥ ٣

اي٠  ٣ اؾت(1389)ىطخبزي،"ز١جبٗ تَبث٘ ثب ضقس تَبضبي اختٞبفي٣ ّّٞي ث٦ ٕؿتطـ ذغي 

اٝط ٕؿؿت ثي٠ ىقبٙيت ٧بي آ٤ٝظـ فبٙي ٣ ضا٧جطز٧بي آٝبيف ؾطظٝي٠ ضا ٤ٝخت قس٥ 

١ؾطي ٣ چ٨بچ٤ة ٧بي  اؾبؼ ثط فبٙي آ٤ٝظـ ٕؿتطـ ٣ ضيعي ثط١ب٦ٝ زٙي٘ ث٦ ٧ٞي٠اؾت.

 ؾطظٝي٠ ٣ ان٤ٗ آٟ پبضازايٜ ٧بي ت٤ؾق٦ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٝجت٢ي ثط يبىت٦ ٧ب ٣عطح ٧بي ّالٟ آٝبيف

اظ .١بپصيطاؾت اخت٢بة ضط٣ضتي فبٙي آ٤ٝظـثطٍطاضي اضتجبط آٟ ثب ثط١ب٦ٝ ٧بي ت٤ؾق٦  ٣يػ٥ ث٦

ٍطاضٕطىت٣،٦ازثيبت  ٣ ا١تَبز عطىي اي٠ ٤ٝض٤ؿ ّٞتط زض ٝحبى٘ فٚٞي ٤ٝضز ثحث ٣ ثطضؾي

ض٠ٞ اي٦ْ٢ ٧ٞجؿتٖي ٝق٢بزاضي ثي٠ ت٤ؾق٦ .١ؾطي ذ٤زخ٤ـ زضاي٠ ظٝي٦٢ ١يعايدبز١كس٥ اؾت

 (.٣1391خ٤ز ١ساضز)فبٝطي ،آ٤ٝظـ فبٙي ٣ ت٤ؾق٦ ّك٤ض

 ان٤الً :ث٦ اي٠ ؾ٤االتپبؾر٤ٖيي زضاي٠ ظٝي٦٢ ٣ ،تالقي اؾت حبضط ،تحَيٌاي٠ ثطاؾبؼ

-ىقبٙيتآٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي ) ؟ز١جبٗ ٝي ق٤ز ثب چ٦ ٝي٤٨ٛ ٣ ٧سىي  ّك٤ض زضؾطظٝي٠ آٝبيف 

تب چ٦ ا١ساظ٥ ٤ٝضز ت٤خ٦ عطح ٧بي ٝغبٙقبتي آٝبيف ؾطظٝي٠ ثط١ب٦ٝ ٧ب ٣زض (٧بي آ٤ٝظـ فبٙي

ثب ت٤خ٦ ث٦ ا٤ٙ٣يت ت٤خ٦ ث٦ ٣ زا١كٖب٥ ٧ب ٨١بيت ٝسيطاٟ آ٤ٝظـ فبٙي  زض ٣ ؟ٍطاضٕطىت٦ اؾت
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٣ ٣يػٕي آٟ ّساٛ ٤١ؿ ١ٖب٧ي ث٦ اي٠ ٤ٝض٤ؿ زاض١سآٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي زض حبٗ حبضط چ٦ 

 اؾت؟

  رٍش ضٌاسي :

 1تحٚي٘ ٝحت٤ا٧بي ض٣ـ آٟ ٦ّ يِ ض٣يْطز ّييي اؾت ،اظ زض اي٠ تحَيٌ ثب ت٤خ٦ ث٦ ٝب٧يت 

ض٣ـ ث٦ ف٤٢اٟ ت٢ْيِ پػ٧٣كي ثطاي تيؿيط اؾتيبز٥ قس٥ اؾت. ٣3تحٚي٘ ثب٤١ي2٦تحٚي٘ اؾ٢بزي،

ض٣قي اؾت ثطاي تقيي٠، تحٚي٘ ٣ ثيبٟ ٝضبٝي٠ زض١٣ي زاز٥ ٧ب  ٣ قبٝ٘  ،تحٚي٘ ٝحت٤اي ّييي

ثسي٠ تطتيت ض٠ٞ ٝطاح٘؛ تٚريم زاز٥ ٧ب، ذالن٦ ّطزٟ فجبضت ٧ب ٣ زؾت٦ ث٢سي آ٨١ب اؾت.

( تطؾيٜ 1چبضچ٤ة ١ؾطي ٝغبٙق٦ ث٦ قطح قْ٘ قٞبض٥ ) ،ثطضؾي ازثيبت ٣ ٝجب١ي ١ؾطي

آٝبيف "ٝيب٧يٜزضاثتسا ي اعالفبت،ثطاي خٞـ آ٣ضٕطزيس.ثب ت٤خ٦ ث٦ اي٠ چبضچ٤ة ،

عطح ٧بي آٝبيف ٤ٝخ٤ز اؾ٢بز ،٢ّْبـ ٍطاضٕطىت ٣ زض ٝطح٦ٚ ثقس ٤ٝضز "ت٤ؾق٦"٣"ؾطظٝي٠

٣ ٝح٤ض٧بي انٚي ٤ٝضز  اضظيبثيؾطظٝي٠ زض ايطاٟ )ز٣ض٥ ٍج٘ ٣ ثقس اظ ا١َالة اؾالٝي ايطاٟ (

٦ ٞٝهبحج٦ ١ي" .زض ٝطح٦ٚ ثقس ثب ا١دب٤ٝٛضز تدعي٦ ٣ تحٚي٘ ٍطاضٕطىتت٤خ٦ زض آٟ 

 ز٣ٙتي ض٣ؾبي زا١كٖب٥ ٧بيثط١ب٦ٝ ضيعاٟ آ٤ٝظـ فبٙي ٣ ١٣يط اظ ٝسيطاٟ  6ثب ٦ّ  "ؾبذتبضيبىت٦

ّس "١تبيح ثب ض٣ـ،ن٤ضت ٕطىت "ٝي٤٨ٛ ٣ ٣يػٕي ٧بي آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي"زض ظٝي٦٢ 

ٕطزيس.فال٥٣ ثط اي٠ اظ يبززاقت ي انٚي ٣ ىطفي اؾترطاج ٦ٙ٤َٝ ٧ب٣ عج٦َ ث٢سي  "ّصاضي ثبظ

٣يػٕي ٧بي ،زضپبيبٟ ى٢ي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ يبزاقت ٧بي ض٣ظا٦١ پػ٧٣كٖط ١يع اؾتيبز٥ قس. ٧بي

 ٍطاضٕطىت.٣ تيؿيط آٝبيف اظ زيسٕب٥ آ١بٟ ٤ٝضز تحٚي٘ 
   

       

 

 

 

 
 ( چبضچ٤ة ١ؾطي ٝغبٙق1٦قٞبض٥ ) قْ٘

                                                 
1 -Content Analysis 
2 -Documentary Analysis  
3 -Secondary Analysis 

 تحٚي٘ ٝهبحج٦ ٧ب ٣ اؾترطاج ٦ٙ٤َٝ ٧بي انٚي

 )ديدگاُ هتَلياى حَسُ آهَسش عالي ٍ داًطگاُ(

آٝبيف ي ٝيب٧يٜ ٣ضط٣ضت ٧بثطضؾي 

 ؾطظٝي٠

 ثبظق٢بؾي ٣يػٕي ٧ب ٣ ٝي٤٨ٛ آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي

   

اضظيبثي خبيٖب٥ آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي زض 

 عطح ٧بي ٝغبٙقبتي آٝبيف ؾطظٝي٠
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ثب ت٤خ٦ ث٦ زض چبضچ٤ة ١ؾطي ،زض ٧طيِ اظ ظٝي٦٢ ٧بي يبزقس٥ ٣ يبىت٦ ٧بي تحَيٌ  ًتايج

 :تحَيٌ ث٦ قطح ظيطاؾتؾ٤االت 
 

 ّا:  هفاّين ٍضزٍرت آهايص سزسهيي،

 اؾت2«تزًاهِ ريشي تَسعِ»1٣«تَسعِ»ثحث آٝبيف ؾطظٝي٠ زضاضتجبط ١عزيِ ثب ثحث ٧بي

ٝي٤٨ٛ  الظٛ اؾتث٦ اي٠ خ٨ت  .(1388 ٢ٍس٧بضي، 1388 پ٤ضاننط، ،1388 ٝغ٤ه، ٣  )ف٢سٙيت

ث٦ ٝي٤٨ٛ ٝتسا٣ٗ ١٤٢ّي آٟ پؽ اظ خ٢ٔ خ٨ب١ي ز٣ٛ «تَسعِ»٣اغ٥  ٤ؾق٦ ٤ٝضز ت٤خ٦ ٍطاضٕيطز.ت

اٙجت٦ ٝيب٧يٜ ت٤ؾق٦ زض ٝؿيط تح٤ٗ آٟ زض ١ي٦ٞ ز٣ٛ ٍطٟ  .(3،1983)ت٤زاض٣ض٣اج پيسا ّطز٥ اؾت 

٧بي ذ٤ز تيؿيط  ٧بي فٚٞي ت٤ؾق٦ ضا ثط اؾبؼ زيسٕب٥ ثيؿتٜ، ذ٤ز ٝتح٤ٗ ٕطزيس٥ اؾت ٣ ٕط٥٣

ز٧س ٦ّ پسيس٥  ظٝي٦٢ ت٤ؾق٦ ١كبٟ ٝي ٝحََبٟ زض ؾيطي زض آثبض ٣ ١ؾطات ا١سيك٢ٞساٟ ٣ا١س. ٤ٞ١ز٥

٧بي اختٞبفي،  ظ١سٕي ثكط افٜ اظ خ٢ج٦ ت٤ؾق٦ زاضاي ٝي٤٨ٛ چ٢س ٣خ٨ي اؾت ٦ّ اثقبز ٝرتٚو

ثب ف٤٢اٟ ثبظثي٢ي ي١٤ؿ٤ْ ٢ّيطا١ؽ ز٣ ض٣ظ٥ زض.ٕيطز اٍتهبزي، ىط٢٧ٖي ٣ ؾيبؾي ضا زض ثطٝي

ي٤٨ٛ ت٤ؾق٦ ضا اظ نبحج٢ؾطاٟ ٝ ،پصيطي زض ْٝعي٤ْؾيتي اذالً ٣ خبٝق٦ ٝي٤٨ٛ ت٤ؾق٦:

ٝح٤ض اظ ٢ٝؾط اختٞبفي ٣  فساٙت ٝحيغي، پبيساض اظ ثُقس ظيؿت ؾبالضي، زيسٕب٧ي ٝجت٢ي ثط ٝطزٛ

تطخ٦ٞ ٣اغ٥  «ت٤ؾق٦» .(2011)ؾبيت ي١٤ؿ٤ْ، ٝجت٢ي ثط تْثط ىط٢٧ٖي زض خ٤اٝـ ثطضؾي ّطز١س

ت٤ؾق٦  اؾت. 4ث٦ ٝق٢بي ذبضج قسٟ اظ پ٤قف ٣ ذط٣ج اظ ٙيبه  Development ا١ٖٚيؿي

ث٦ ٝق٢بي ضؾيسٟ ث٦ ا٧ساه يب  1752ؿتي٠ ّبضثطزـ ث٦ ظثبٟ ىطا١ؿ٦ ٣ ا١ٖٚيؿي زض ؾبٗ رزض ١

 (.1383)٤ٝثَي، ٧بيي عجٌ ثط١ب٦ٝ يب عطح ث٤زايس٥

ثطذي ١ؾطاٟ ٝغطح ٕطزيس٥ اؾت ٣ ٕط چ٦  تقبضيو ٣ ٝيب٧يٜ ٝتيب٣تي ت٤ؾظ نبحت ت٤ؾق٦اظ 

 ،(Advancementٝي٤٨ٛ پيكطىت )١يع اظ خ٦ٚٞ ت٤ؾق٦ ثب ٝي٤٨ٛ  ٝت٢بؽطٝيب٧يٜ 

زض  (Expanding)ٕؿتطـ ٣ ،(Growth)ضقس ،(Progress)تطٍي ، (Evolution)تْبٝ٘

٣  ٧بي ذيٚي ز٣ض زض ازثيبت اٍتهبزي ٣اختٞبفي ٝغطح ث٤ز٥ اظ ٕصقت٦ح٤ظ٥ آ٤ٝظـ فبٙي ٦ّ 

                                                 
1-Development 
2 - Development planning 
3 - Todaro 
4 -Envelop 
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بٝق٦ خث٨ج٤ز ا٣ضبؿ ٣ قطايظ ٤ٝخ٤ز يِ زاض١س ٣ اؾترطاج قس٥ ا١س، ١يع ٣خ٤ز  1اظ ف٤ٚٛ عجيقي

ثطذ٤ضزاض١س.ت٤ؾق٦ زض ٝيب٧يٜ ٝحس٣زتطي  ، اٝب ث٦ ١ؿجت، ت٤ؾق٦ اظ ٝقب١ي ٣زاض١س ضا ٝس ١ؾط 

 ١٤٢ّي ث٦ قطايغيحطّت ث٦ ؾٞت ث٨ج٤زي ٣ تنييط قطايظ اظ ٣ضـ  ٝي٤٨ٛ

 .(1380ٝي ٕصاضز)ف٢سٙيت،تطي ضا ث٦ ١ٞبيف  ٝغ٤ٚثتط،زضحَيَت،خ٢ج٦ ٧سى٢ٞسآضٝب١ي

ٝي٤٨ٛ «ثبظ١ٖطي زضت٤ؾق٦»زض ّتبثي تحت ف٤٢اٟ  (1383ث٦ ١َ٘ اظ ٤ٝثَي ) ٤2،1987يسآپتطزي

٦ّ ثط ا١يْبُ ىعاي٢س٥ ي ؾبذتبض٧بي اختٞبفي زالٙت زاضز،زا١ؿت٦  ٤١ؾبظيت٤ؾق٦ ضا ّٚي تط اظ 

ث٦ ٤ٝض٤ؿ ثبظا١سيكي ٝي٤٨ٛ ت٤ؾق٦  ٣3 ٤١ؾبظي ضا ٤ٝضز ذبني اظ ت٤ؾق٦ ق٢بذت.ازٕبض ٤ٝضٟ

س٥ ٕصقت٦ ثطاي ايدبز قطايغي ٦ّ ظايف يِ تٞسٟ خ٨ب١ي ضا قثط اؾبؼ تدبضة تحٌَ يبىت٦ 

-١يبظ٢ٝس اىعايف اؾتَالٗ ٧بي ىطزي ٣ اىعايف ٝكبضّتضا ٠ْٞٝ ؾبظز اقبض٥ ٤ٞ١ز٥ ٣ ت٤ؾق٦ 

 (.93:1387ي٢ٞي،تطخ٦ٞ  )٤ٝضٟ، زا١ؿت٦ اؾت ٧بي اختٞبفي )اظٝكبضّت ٧بي ٝحٚي تب خ٨ب١ي(

ت٤ؾق٦ ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٝي٤٨ٛ چ٢س ثقسي ٣ پيچيس٥ ٦ّ زض اضتجبط ثب ث٨ج٤ز ظ١سٕي ا١ؿب٨١ب اؾت 

٦ّ اؾت ث٦ ٢ٝؾ٤ض ١ي٘ ث٦ تقبزٙي زا١ؿت٦ ٦ّ ث٦ ٝثبث٦ ٤ّقكي ضا ت٤ؾق٦  (165: 1381ض٣ق٦)

ثي٠  ١يبىت٦ ٣يب ضا٥ حٚي اؾت زض خ٨ت ضىـ ىكبض٧ب  ٣ ٝكْالتي ٦ّ پي٤ؾت٦تحٌَ تب٤٢ّٟ 

يبثس. اختٞبفي ٣ ا١ؿب١ي ٣خ٤ز زاقت٦ ٣ تدسيس حيبت ٝيظ١سٕي  ثرك٨بي ٝرتٚو

 ت٤ؾق٦ ضا اىعايف ؽطىيت ٣ ت٤ا٢ٞ١سي ٝي زا١س ٦١ اىعايف زؾتب٣ضز. (1384)4ايْبه

٦ّ ثيكتط نبحج٢ؾطاٟ ت٤ؾق٦ ثط ض٣ي آٟ اخٞبؿ زاض١س تبّيس ثط ٝجب١ي ا٣ّٙي٠ ١ْت٦ زض ثبة ت٤ؾق٦ 

ثط ١َف اؾبؾي ٝجب١ي اضظقي زض تقطيو  ( 2003) 5خب١تبٟ ٤ْٞٙزض٧ط خبٝق٦ اؾت.اضظقي  ٣ ثبض

-زا١س ٦ّ ٝؿبئ٘ زضز١بّي ضا زض ٤ٝضز اضظـت٤ؾق٦ ضا يْي اظ ٝيب٧يٜ ٨ٍطي فهط ٝب ٝي ت٤ؾق٦،

ى٤٢ٟ ٣ ضا٥ ٧بي ا١تربة ثبثت ٝي ٢ّس ٣پطؾف ّالؾيِ زض ثبض٥ ٝب٧يت خبٝق٦ ١يِ ٣ ١يع  ٧ب،

ٝؿيط خبٝق٦ تهٞيٜ ٝي ٕيطز ث٦ ٝيبٟ ٝي آ٣ضز اي٠ ٝؿب٦ٙ ٦ّ چ٦ ّؿي ضاخـ ث٦ ؽطىيت ٣ 

 (.1388)ؾيبزت ٣ ٧ْٞبضاٟ،

                                                 
(٣ تحت ١ي٤ش ١ؾط٧بي ٝغطح قس٥ زض اٍتهبز ؾيبؾي ا١ٖٚيؽ ٣ تطٍي،تْبٝ٘ ٣  پيكطىتپؽ اظ يِ ٝق٢ي ظيؿت ق٢بذتي ) - 1

( زض ز٣ضاٟ ٕؿتطـ ١ي٤ش اؾتقٞبض،ت٤ؾق٦ ث٦ ف٤٢اٟ ٦ّٞٚ اي ّٚيسي زض ثيبٟ positive ىْطي تحهٚي)ثطذي خطيبٟ ٧بي 
 (1372تِٞٚ ىيعيْي ؾطظٝي٠ ٧ب ،ث٨ط٥ ثطزاضي اظ ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ٣ ايدبز ؾبذتبض٧بي اٍتهبزي ،اختٞبفي ...زضآٝس.)ي٢ٞي ،

2 -Apter,D 
3 - Moren.E 
4 -Eicoff.R 
5 -lemco.j 
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زا١س .اي٠ خ٦ٚٞ ٝي "ت٤ؾق٦ ضا عطحي ّٚي ثطاي تنييط خبٝق٦"(  1372ث٦ ١َ٘ اظ ي٢ٞي ) 1ٕطا١ٖط

ّٚيت ت٤ؾق٦ زض اثط  اظ اي٠ ض٣،.يِ خطيبٟ ٝي٤٨ٛ ؾبظي ع٤ال١ي زض ظٝي٦٢ ت٤ؾق٦ اؾت١تيد٦ 

ٝي ٕيطز٦ّ زض ثغ٠ ١ؾبٛ اختٞبفي فٞ٘ ٝي ٢٢ّس.الظ٦ٝ ت٤ؾق٦  اضتجبط ف٤اٝ٘ ٝرتٚيي ن٤ضت

اي٠ ١ؾبٛ اختٞبفي اؾت.آ٤ٝظـ فبٙي ١يع ث٦ ف٤٢اٟ يِ ذطز٥ ١ؾبٛ اختٞبفي ،ثطاي  2،تقبزٗ

ث٢بثطاي٠ تح٤ٗ ّبضّطزٝغ٤ٚة ذ٤ز ١يبظ٢ٝس تقبزٗ زض١٣ي ٣ تقبزٗ ثب ٝحيظ ذ٤زٝي ثبقس.

 ٝي٤٨ٛ ت٤ؾق٦ زا١ؿت.تبضيري ٣ ت٤ٙس ١ؾبٝي خسيس ضا ثبيس اظ اٙعاٝبت 

نبحج٢ؾطاٟ ٣  ت٤اٟ زضيبىت ٦ّ ٝي٤٨ٛ ت٤ؾق٦ ١عز ا١سيك٢ٞساٟ ٣چ٦ ثيبٟ قس ٝيآ١ثب ت٤خ٦ ث٦ 

اٍتهبزي ٣  ىط٢٧ٖي، حتي ثط١ب٦ٝ ضيعاٟ ١يع ٝتيب٣ت اؾت ٣ اظ زيسٕب٥ ٧بي ٝرتٚو اختٞبفي،

 ٦ّ ت٤ؾق٦ ٦ٞ٧ اي٠ اثقبز ضا ٧ٜ قبٝ٘ ٝي ق٤ز. ض٠ٞ اي٠ ؾيبؾي تقطيو قس٥ اؾت.

زض اثقبز، اٍتهبزي، اختٞبفي ٣  «آهايص»٧بي ١٤ٕب١٤ٕي ١يع اظ ثطزاقت ٝب٢١س ت٤ؾق٦ ث٦

، ثب ت٤خ٦ ث٦ ٝي٤٨ٛ فٚٞي آٟ ٣ زض ريطِ لغت آهايصزض ثطضؾي  خنطاىيبيي آٟ اضائ٦ قس٥ اؾت.

٧بيي ن٤ضت ذ٤ا٧س ٕطىت ٦ّ ث٦ ٤١في زض ٝقب١ي خ٨ت ؾبظٝب١س٧ي ىضب، ٝد٤ٞف٦ ىقبٙيت

١ب٦ٝ ز٧رسا ثيبٟ ّطز٥ ٦١٤ٕ ٦ّ ٙنت ٝؿتتط اؾت ظيطا آ٤ٝزٟ آٟ «آ٤ٝزٟ» ٝرتٚو اؾٜ ٝهسض

ٝؿتقس ّطزٟ ٣ زض ٢ّبض ٧ٜ  ١كب١سٟ، ٝؿتقسّطزٟ، آضاؾت٦ ّطزٟ،زُضّ اؾت ث٦ ٝق٢بي آٝيرت٠،

ٝيب٧يٞي ٦ّ تب پيف اظ ٝتسا٣ٗ  اؾت.« آٝبييسٟ»٣ « آ٤ٝزٟ»آٝبيف اؾٜ ٝهسض  چيسٟ ٣... اؾت ٣

« ٣ضي اظ ؾطظٝي٠ث٨ط٥»يب « ت٢ؿيٌ ؾطظٝي٠»ي ١ؾيط ٧بيقسٟ فجبضت آٝبيف ؾطظٝي٠ زض٣اغ٥

 .(1388)پ٤ضاننط، قس٣خ٤ ٝيخؿت

 اؾت  Amenagement du temtoire "انغالح تطخ٦ٞ ؾطظٝي٠ آٝبيف ىطا١ؿ٦ ظثبٟ زض

ظثبٟ ث٦ ٣يػ٥ زض ا١ٖٚؿتبٟ، ٝي٤٨ٛ زض ّك٤ض٧بي ا١ٖٚيؿي (.1385، ٤ٍضچيبٟ ٣ آ٣ا١ْي )خٞكيسي

٦ّ زض ىطا١ؿ٦ پصيطىت٦ قس٥ اؾت، ثْبضٕيطي ١كس٥ ٣ ث٦ خبي آٟ ثب ٝي٤٨ٝي « آٝبيف ؾطظٝي٠»

ٝس ١ؾط ٍطاض ٕطىت٦ اؾت.اظ ؾ٤ي زيٖط ثب ( Physical Planningضيعي ىيعيْي)ٝي٤٨ٛ ثط١ب٦ٝ

ضيعي ان٤ٙي ثبيس ثط١ب٦ٝ ق٤ز،ضيعي اٍتهبزي ثيبٟ ٝيت٤خ٦ ث٦ تقطيو ٣ ٝي٤٨ٝي ٦ّ زض ثط١ب٦ٝ

ثط١ب٦ٝ  آٝبيف ؾطظٝي٠، (.1380)ف٢سٙيت، ٣ ٍضبيي ثبقسزاضاي ؾ٦ ثقس انٚي،اٍتهبزي،اختٞبفي 

                                                 
1 - Granger 

زض ٤ٝضز ١ؾبٛ ٧بي ا١ؿب١ي تقبزٗ ٤ٍٝتي اؾت ٣ ثب ثبظتقبزٙي ٧ٞطا٥  "ٝي٤٨ٛ تقبزٗ زض ١ٖطـ ؾيؿتٞي پبي٦ اي اؾت ،ان٤ال- 2
 ( 1370اؾت.تسا٣ٛ ١بپبيساضي يب تالـ ثطاي ثبظتقبزٙي ٝي ت٤ا١س ث٦ اظ ٧ٜ پبقيسٕي ١ؾبٛ ٢ٝدط ق٤ز)ز٣ضاٟ ،تطخ٦ٞ ي٢ٞي ،
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ضيعي اؾت ٦ّ ث٦ ؾطظٝي٠  اؾبٝي ٝرتٚو ٤١في ثط١ب٦ٝ ضيعي ؾطظٝي٠ ٣ تطّيت ؾطظٝي٢ي ت٤ٙيس،

: 1373)٣حيتسي، ٢٢ّستقيي٠ ٢٢ّس٥ زضتبٝي٠ ا٧تساه ت٤ؾق٦ ت٤خ٦ ٝي ث٦ ف٤٢اٟ فبٝٚي اؾبؾي ٣

فٜٚ خنطاىيب ،اٍتهبز ٣ خبٝق٦ ق٢بؾي زا١ؿت  ت٤اٟ تٚييَي اظ ؾ٦آٝتبيف ؾطظٝيت٠ ضا ٝي (.77

-ٝٚي ضا ز١جبٗ ٝي اٍتهبزي ٣ ،٦ّ اٍساٝبت ؾبٝب١س٧ي ٣ ١ؾبٛ ثركي ث٦ ىضبي عجيقي اختٞبفي

١ح٥٤ اؾتيبز٥ ث٨ي٦٢ اظ  ٝحيظ ٣ ٢ٝبثـ، زض ٣اٍـ آٝبيف ؾطظٝي٠ ثب ت٤خ٦ ث٦ فبٝ٘ ا١ؿبٟ، ١ٞبيس.

ٙيت ٧ب ضا زض ىضبي خنطاىيبيي ٝٚي ٣ ٢ٝغ٦َ ٢ٝبثـ ٣ اْٝب١بت ٣ چ١٤ٖٖي اؾتَطاض ا١ؿب٨١ب زض ىقب

 ٢ٝؾ٤ض اظ آٝبيف ؾطظٝي٠ ضؾيسٟ ث٦ ٝغ٤ٚثتطي٠ ت٤ظيـ ٠ْٞٝ خٞقيت، اي ؾبٝبٟ ٝي ز٧س.

ت٤ؾظ ث٨تطي٠ قْ٘ ت٤ظيـ ىقبٙيت ٧بي اٍتهبزي اختٞبفي زض پ٦٢٨ ؾطظٝي٠ اؾت ٦ّ اْٝبٟ 

زض ت٨ي٦ ثط١ب٦ٝ ٧بي اضائ٦ چ٨بضچ٤ة ٧بي ت٤ؾق٦ ضا زاضاؾت ٣ ٝي ت٤ا١س ٝج٢ب ٣ پبي٦ انٚي 

 اؾت، ا١ؿبٟ ؾ١٤ْت ٣ ىقبٙيت ّب٤١ٟ ؾطظٝي٠، ٦ّ آ١دب ت٤ؾق٦ ٢ٝغ٦َ اي يب اؾتب١ي ثبقس.اظ

 ض٣ اظ اي٠ اؾت. زاقت٦ آٝبيف ٍطاض ذالن٦ ع٤ض ث٦ ٣ فٞطاٟ زذبٙت، ٤١في زضٝقطو ٤ٞ٧اض٥

 تنييط ٤زقٝي ٝحؿ٤ة ٤١آ٣ضي آ١چ٦ زا١ؿت ايتبظ٥ ٤ٝض٤ؿ ت٤ا١ٟٞي ضا ؾطظٝي٠ آٝبيف

 ٧ب ثط١ب٦ٝ ٦١٤ٕ اي٠ اخطاي ٣ ت٨ي٦ ض٣ق٨بي ٣ ؾطظٝي٠ آٝبيف قس٥ ضيعي ٣ ثط١ب٦ٝ ٧سى٢ٞس

 ٣ ّٜ تَؿيٞبت چبضچ٤ة زض ت٤ؾق٦ ٣ اضتَبء ت٢ْيِ ؾطظٝي٠ ضا آٝبيف (1373)٣حيسي .اؾت

 ٣ ىضب اقتنبٗ ١ح٥٤ ؾبظٝبٟ زازٟ ٣ ضيعي ثط١ب٦ٝ ضا آٟ ٣ ١بٝيس٥ ؾطظٝي٠ ؾيبؾي بي عجيقي ثيف

ف٤اٝ٘  ثي٠ ٧بي ٢ّف ٧ٞچ٢ي٠ ٣ تد٨يعات ٣ ٧ب ىقبٙيت ٝح٘ ٣ ٧ب ا١ؿبٟ ؾ٢ْبي ٝح٘ تقيي٠

 ؾطظٝي٠ آٝبيف ضيعي، ثط١ب٦ٝ حيغ٦ زض .اؾت ّطز٥ تقطيو اٍتهبزي اختٞبفي ١ؾبٛ ١٤ٕب٤ٕٟ

 تب ٝي ق٤ز ٕطىت٦ ّبض ث٦ ف٤ٞٝي ثرف ت٤ؾظ ٕؿتطز٥ ع٤ض ث٦ ٦ّ زاضز يي٧ب اٍساٛ ثط زالٙت

 ثط١ب٦ٝ زض اؾبؼ ثطاي٠ ز٧س ٍطاض تبثيط تحت ىضب زض ضا ٧بٕب٥  ؾ١٤ْت ٣ ىقبٙيت٨ب ت٤ظيـ آي٢س٥

 ؾبيط ٧بي ىضبيي ؾيبؾت تبثيط٧بي ؾبذت٠ ٧ٞب٢٧ٔ ثطاي اٍساٛ ٧بيي ؾطظٝي٠ آٝبيف ضيعي

 ٝغ٤ٚة تنييطات ت٢ؾيٜ بي ٢ٝبعٌ ثي٠ اٍتهبزي ت٤ؾق٦ اظ اي ث٨ي٦٢ ت٤ظيـ ث٦ زؾتيبثي ثطاي ثرك٨ب

  (.1388 )٢ٍس٧بضي، پصيطز ٝي ن٤ضت ظٝي٠ ٝرتٚو ّبضثط٧بي زض

 اّثط زض ٤ٝض٤ؿ اي٠ ٦ّ ز٧س ٝي ١كبٟ آٝبيف ؾطظٝي٠ زضحيغ٦ ٤ٝىٌ ّك٤ض٧بي تدبضة ثطضؾي

 زيٖطي ٧بي ١بٛ اظ زٙي٘ ث٦ ٧ٞي٠. اختٞبفي ٣ اٍتهبزي اثقبز تب زاضز ّبٙجسي اثقبز ّك٤ض٧ب ثيكتط

 اؾتيبز٥ ٝي ميط٥ ٣ فيشيكي ريشي طزح ،كالثدي ريشي تزًاهِ، فضايي ريشي تزًاهِ ١ؾيط

 تَسعِ تزًاهِ ريشي ٤١في ٣اٍـ زض ٣ اؾت سزسهيي هديزيت ٝق٢ي ث٦ انغالح، زض ق٤ز.آٝبيف
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 تحٌَ ٢ٝؾ٤ض ث٦ ٝحيغي، ظيؿت ٣ ىط٢٧ٖي اٍتهبزي، اختٞبفي، آٟ ؾبظٝب١س٧ي ٧سه ٦ّ اؾت

ضيعي آٝبيف زض ايطاٟ ٦١ ت٨٢ب تدطث٦ ثط١ب٦ٝ.(٣1388ٝغ٤ه، اؾت)ف٢سٙيت ٝغ٤ٚة اي آي٢س٥

٧بي ٝق٢بزاضي ثب تدبضة ؾبيط ّك٤ض٧ب زاضز، ث٦ْٚ زض ثيف اظ ؾ٦ ز٦٧ ٝغبٙقبت تيب٣تؾطظٝي٠ 

ق٢بؾي ٣ چ٦ ث٦ ٙحبػ ٝقطىت٧بي ٝرتٚو ١يع چ٦ ث٦ ٙحبػ ض٣ـآٝبيف ؾطظٝي٠ زض ز٣ض٥

ق٢بؾي، تح٤الت ٝرتٚيي ضا اظ ؾط ٕصضا١س٥ ٣ ٝت٢بؾت ثب َٝتضيبت زض١٣ي ٣ ثيط١٣ي تْبٝ٘ 

٧بي ث٦ ؾبزٕي اظ تقبضيو ٝرتٚيي ٦ّ اظ آٝبيف ؾطظٝي٠ زض ثط٦٧ يبىت٦ اؾت. ض١٣س ٤ٝضز اقبض٥

 (:1388)پ٤ضاننط، ٝرتٚو اضاي٦ قس٥، ٍبث٘ تكريم اؾت

  تعزيف دِّ پٌجاُ اس آهايص)ديدگاّي كِ سهيٌِ پيدايص آهايص سزسهيي تَد(: 

ضيعي ٢٨ٝسؾي٠ ٝكب٣ض ؾتيطاٟ زض اي٠ ز٦٧ آٝبيف ؾطظٝي٠ ضا اي٠ ٦١٤ٕ تقطيو ٝي ٢٢ّس: ثط١ب٦ٝ 

٣ ؾبظٝبٟ زازٟ ١ح٥٤ اقنبٗ ىضب ٣ تقيي٠ ٝح٘ ؾ١٤ْت ا١ؿب٨١ب ٣ ٝح٘ ىقبٙيت٨ب ٣ تد٨يعات ٣ 

)٢٨ٝسؾي٠ ٝكب٣ض  ٧ٞچ٢ي٠ ٢ّك٨بي ثي٠ ف٤اٝ٘ ١٤ٕب٤ٕٟ ١ؾبٛ اختٞبفي ٣ اٍتهبزي

 (.1354ؾتيطاٟ،

  :تعزيف دِّ ضصت اس آهايص )ديدگاُ تَسيع جغزافيايي فعاليتْا ٍ جوعيت درسزسهيي(

ؾطظٝي٠، ت٢ؾيٜ ضاثغ٦ ثي٠ ا١ؿبٟ، ىضب ٣ ىقبٙيت٨بي ا١ؿبٟ زض ىضب ث٦ ٢ٝؾ٤ض ث٨ط٥ ثطزاضي آٝبيف 

٢ٝغَي اظ خٞيـ اْٝب١بت زض خ٨ت ث٨ج٤ز ٣ضقيت ٝبزي ٣ ٝق٤٢ي اختٞبؿ ثط اؾبؼ اضظق٨بي 

افتَبزي ثب ت٤خ٦ ث٦ ؾ٤اثٌ ىط٢٧ٖي ٣ اثعاض فٜٚ ٣ تدطث٦ زض ع٤ٗ ظٝبٟ ٝي ثبقس)ؾبظٝبٟ ثط١ب٦ٝ 

ٟ اني٨بٟ(. ٝيب٧يٞي ٦ّ اي٠ ١ح٥٤ ١ٖطـ ث٦ آٝبيف زض ثطزاضز ١بؽط ثط ٤َٝالتي ٣ ث٤زخ٦ اؾتب

١ؾيط: ىقبٙيت يبثي ثطاي ْٝبٟ ذبل، ْٝبٟ يبثي ثطاي ىقبٙيتي ذبل، ا٤ٖٙي ؾبظٝب١س٧ي ىضب، 

 ا٤ٖٙي اؾْبٟ خٞقيت ٣ ٝسيطيت ؾبظٝبٟ ىضبيي ت٤ؾق٦ ٝي ثبقس.

ت تا تَجِ تِ خصَصيات هٌاتع تعزيف دِّ ّفتاد اس آهايص)راتطِ تيي جوعيت ٍ فعالي

 اًساًي(:

 ثبقس آٝبيف ؾطظٝي٠ ٢٨ٝسؾي تطتيجبت ث٨ط٥ ٣ضي ث٨ي٦٢ اظؽطىيت٨بي اختٞبفي ٣ عجيقي ٝي 

اي٠ عطظ تَٚي اظ آٝبيف تٚييَي اظ تٞبٝي تقبضيو ٍجٚي اؾت ٣ ثط ز٣ اٝط  (.1388)٢ٍس٧بضي ،

تجبط ثب ؽطىيت٨بي اختٞبفي ٢٧سؾ٦ )ثقس ْٝب١ي ٣ ىضبيي( ٣ خنطاىيب، ؾبظٝبٟ ىضبيي ضا زض اض

زضَٝبيؿ٦ ثب تقطيو ز٣ٛ ؽطىيت٨بي اختٞبفي ضا ٣ؾيقتط ٣ خبٝـ تط اظ ؾطظٝي٠ ٝي ثي٢س.  ثي٢س.ٝي

ؾطظٝي٠ ضا يِ ثؿتط زضُ يب ؽطه، تَٚي ٝي ٢ّس ٦ّ زض آٟ ف٢هط ٍبثٚيت٨بي ٢ٝبثـ عجيقي ٣ 
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اٍتهبز، اختٞبؿ ٣  ٝه٤٢ؿ ثط خؿت٦ تط اؾت اٝب ؽطىيت٨بي اختٞبفي ٝي٤٨ٝي ٣ؾيقتط اظ تطّيت

ىط٢٧ٔ ضا ١ٞبيبٟ ٝي ٢ّس ٦ّ زض ٝق٢بي فٞٚيبتي، پيكطىت٦ تط اظ ٝيب٧يٜ ٍجٚي اؾت. زض تقطيو 

ؾ٤ٛ، ىضب ٣ ا١ؿبٟ ٣ ىقبٙيت٨بيف ثيكتط حبٙت تدطيسي زاض١س .زض ٝد٤ٞؿ ٝي ت٤اٟ ٕيت آٝبيف 

، آٝبيف ٝب٧يتبً ٝي٤٨ٝي فبٛ زاضز ٦ّ اي٠ ٣يػٕي ٝيب٧يٞي چ٤ٟ آٝبيف ؾطظٝي٠ زض ثقس ٝٚي

ٕيطز.ٝطّع ٝٚي آٝبيف ؾطظٝي٠ )ؾبثٌ( ١يع آٝبيف ؾطظٝي٠ اي، آٝبيف ق٨طي ضا زض ثط ٝي٢ٝغ٦َ

ضا ث٦ ت٢ؾيٜ ٢ّف ٝتَبث٘ ثي٠ ف٤اٝ٘ ا١ؿب١ي ٣ ف٤اٝ٘ ٝحيغي ث٦ ٢ٝؾ٤ض ايدبز ؾبظٝبٟ ؾطظٝي٢ي 

ٝجت٢ي ثط ث٨ط٥ ٕيطي ث٨ي٦٢ اظ اؾتقساز٧بي ا١ؿب١ي ٣ ٝحيغي آٝبيف ؾطظٝي٠ ت٤نيو ٤ٞ١ز٥ 

هفَْم آهايص اس تزاساط آًچِ اس تعاريف هتفاٍت ٍ تزداضت ّاي ارائِ ضدُ  .ؾتا

آٝبيف ؾطظٝي٠ ٝي٤٨ٝي ١بق٢بذت٦ زض ٝيبٟ مبٙت ثيبٟ قس ٝي ت٤اٟ اؾت٢جبط ٤ٞ١ز ٦ّ  سزسهيي

 .٣ زض ٧ط ٝطح٦ٚ اي ٝي٤٨ٛ آٟ تنييط ٤ٞ١ز٥ اؾتثط١ب٦ٝ ضيعاٟ ث٦ ٣يػ٥ ثط١ب٦ٝ ضيعاٟ ثركي اؾت 

 عالي در طزح ّاي هطالعاتي آهايص سزسهيي: جايگاُ آهايص آهَسش

زض اثتساي ز٦٧  1تتلهٌْدسيي هطاٍر٦ّ ت٤ؾظ ٕط٥٣: اي٠ عطح  تتل طزح هطالعاتي گزٍُ -1

ّٚي٦ ن٤ضت ٕطىت ، "اختٞبفي ّك٤ض  -عطح خبٝـ ٝغبٙقبت ت٤ؾق٦ اٍتهبزي "ثب ف٤٢اٟ  50

-تدعي٦ ٣ ث٦ ثط١ب٦ٝ ٧بي ثركيضا ثرف ٧بي اٍتهبزي ٣ اختٞبفي ٤ٝخ٤ز زض ثط١ب٦ٝ ّالٟ 

زض اي٠ ٝغبٙقبت آ٤ٝظـ ١يع ث٦ ف٤٢اٟ ثركي اظ اي٠ ثط١ب٦ٝ ٧ب ث٤ز اٝب ّٚي٦ ٤ٞ١ز.٢ٝغ٦َ اي تجسي٘ 

 ؾغ٤ح ضا زضثط١ٞي ٕطىت ث٦ ٣يػ٥ ث٦ آ٤ٝظـ فبٙي ت٤خ٨ي ١ساقت٦ اؾت.

 ؾطظٝي٠ آٝبيف عطح٨بي ٨ٝٞتطي٠ اظ ؾتيطاٟ ٝغبٙقبت:)1356-1353 )ستيزاى هطالعات-2 

 ث٦ تطتيت ث٦ ضا ؾب٦ٙ ٣5  17ؾب٦ٙ ، 37ظٝب١ي  اىٌ ؾ٦ ٣ ق٤ز ٝي ٝحؿ٤ة ا١َالة اظ ٍج٘

زضاي٠ (.1354)٢٨ٝسؾي٠ ٝكب٣ض ؾتيطاٟ،اؾت زاز٥ ٍطاض ت٤خ٦ ٤ٝضز1361 ٣ 1371 ،1391ؾب٨ٙبي 

قس٥ اؾت  ٕطىت٦ ١ؾط زض )ذسٝبت ىقبٙيت٨بي ثرف ؾ٤ٛ) اظ ْيي ث٦ ن٤ضت فبٙي آ٤ٝظـعطح 

 ظيبز ١ؿجتب شّطا٧ٞيت ث٦ ت٨٢ب تحٚي٘ ٕطزز آٝبيكي ف٤اٝ٘ ٣ ٝتنيط٧ب ثط آٟ تبثيطس٣ٟ آ٦ْ١ ث ٣

٣ ١َف آٟ ث٦ ف٤٢اٟ ْٝٞ٘ ىقبٙيت ٧بي ثرف  اىع٣ز٥ اضظـ ٣ اقتنبٗ ثطاي ذسٝبت ثرف

٧ب ثركي ٣ ٦١  زض اي٠ ٝغبٙق٦ ؾيبؾت" .اؾت قس٥ اّتيبء ا٣ٗ)ّكب٣ضظي ( ٣ ز٣ٛ ن٢قت

 ٧يچ ٣ اؾت قس٥ اضائ٦ ٣ٍت ز٣ٙت خبضي ؾيبؾت ٧بي ثطضؾي ز١جبٗ ث٦ ٣ 2اي ثركي ٢ٝغ٦َ

                                                 
1 -Battle Memorial Institute, Colombus, Ohio 
2 - Regional - Sectorial 
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 1392تبثؿتبٟ   قٞبض٥ ؾ٤ٛ ؾبٗ پ٢دٜ  ىه٢ٚب٦ٝ ا١د٠ٞ آ٤ٝظـ فبٙي ايطاٟ / 130

 ١يع ٝغبٙقبت ز٣ٛ ٝطح٦ٚ زض ٣ ١كس٥ آ٤ٝظقي اضائ٦ ٧بي ٕصاضي ؾطٝبي٦ ثطاي ٝكرهي ض٤ٞ٢٧ز

 قس٥اّتيب  زاض١س، ثركي ّبٝال ٝب٧يتي ٦ّ قكٜ ثط١ب٦ٝ زض ا٤ٙ٣يت حبيع اٍساٝبت شّط ث٦ ت٨٢ب

 "اؾت قس٥ تبّيس قس٥ يبز ؾبٗ ٧بي ٝست ث٢ٚس اىٌ ث٦ ّٞتط ٧بؾيبؾت اي٠ زض ٣ اؾت

ضا  1361ضؾس ت٨٢ب حبن٘ ٝغبٙقبت يِ ؾٚؿ٦ٚ ؾيبؾت اؾت ٦ّ ث٦ ١ؾط ٝي .(٣1374حيسي)

 ٧سه ٍطاضزاز٥ اؾت.

 ؾطظٝي٠ آٝبيف پبي٦ عطح ٝغبٙقبت: ايزاى اسالهي سزسهيي آهايص پايِ طزح هطالعات-3

 پيط٣ظي ا١َالة اظ ثقس ث٦ ف٤٢اٟ ا٣ٙي٠ ٝغبٙق٦  قٞؿي ٧دطي 60 ز٦٧ زض ٦ّ ايطاٟ اؾالٝي

 تقطيو ذسٝبت ثرف ىقبٙيت٨بي اظ ْيي ف٤٢اٟ ث٦ضا  فبٙي آ٤ٝظـ اؾت،ثرف قس٥ ا١دبٛ

 ثطذ٤ضز زضز٣ٕب١ٖي زض اي٠ عطح ٣خ٤ز١ْت٦ ٨ٜٝ  .(1363)ؾبظٝبٟ ثط١ب٦ٝ ٣ ث٤زخ٦ ،٤ٞ١ز٥ اؾت

 زض ثرفآٟ ضا عطىي اظ ٦ّ اي ٦١٤ٕ ث٦ . زض عج٦َ ث٢سي آٟ اؾت فبٙي آ٤ٝظـ ىقبٙيت٨بي ثب

 خعءذسٝبت زيٖط اظؾ٤ي ٣ى٢ي ٣ حطى٦ اي ٣ پط٣ضـ ٣ آ٤ٝظـ ضزيو ٣زض اختٞبفي ذسٝبت

 ٝترهم ا١ؿب١ي ١يط٣ي تطثيت ؛فبٙي آ٤ٝظـ ١َف٦،ٝغبٙقاي٠  زض اؾت.٤ٞ١ز٥  ث٢سي عج٦َ ثطتط

 ث٦ ؾطا١دبٛ ٝغبٙقبت اي٠ زض.ؾتا قس٥ شّط ىط٢٧ٖي ٣ اختٞبفي،ت٤ؾق٦ اٍتهبزي ٝسيطيت ٣

 قس٥ ت٤ني٦ اؾتبٟ 12 زض خسيس فبٙي آ٤ٝظـ ٝطاّع ايدبز بيٝطاّع٤ٝخ٤ز  ٣ ٧ب زا١كٖب٥ ت٤ؾق٦

ق٨ط٧بي زاضاي ثيف اظ يْهس ٧عاض ١يط خٞقيت ث٦ آ٤ٝظـ فبٙي  ،ثطاؾبؼ اي٠ ٝغبٙق٦.اؾت

١يبظزاض١س ٧طچ٢س ١ح٥٤ ضؾيسٟ ث٦ اي٠ ١تيد٦ ٣ض٣ـ زؾتيبثي ث٦ ١يبظ اي٠ ق٨ط٧ب ي٦ آ٤ٝظـ فبٙي 

ضا ٝس١ؾط  خٞقيت)ت٨٢ب يْي اظ اثقبز آٝبيف ؾطظٝي٠(ٝكرم ١يؿت ٣اي٠ ؾيبؾت ت٨٢ب ثُقس

 زاقت٦ ٣ ا٧ساه ا٤ٝظـ فبٙي ثطاي ز٣ض٥ ظٝب١ي ث٢ٚس ٝست ١يع ٝكرم ١يؿت.

٦ّ زض تبضيد  ض٤اثظ اخطايي آٝبيف ؾطظٝي٠زض :ضَاتط اجزايي آهايص سزسهيي -4

پػ٧٣ف ٣ ث٦ ت٤ؾق٦ ف٤ٚٛ، آ٤ٝظـ،  1ٝبز٥  4ث٦ ته٤يت ٧يبت ز٣ٙت ضؾيس زض ث٢س  4/9/1384

ى٠ آ٣ضي ٣ ٕؿتطـ ٣ تد٨يع ٝطاّع آ٤ٝظقي، پػ٧٣كي، ق٨طُ ٧ب ٣ پبضُ ٧بي فٚٞي ت ى٠ 

٧بي ث٤ٝي ظ٧بي ٝٚي ٣ ٢ٝغ٦َ اي ٣ ثب تْي٦ ثط ٍبثٚيت ٧ب ٣ اؾتقسازيبآ٣ضي ّك٤ض ٝت٢بؾت ثب ١

٧ط ٢ٝغ٦َ زض ضاؾتبي ّب٧ف ؾ٨ٜ ٢ٝبثـ عجيقي ٣ اىعايف ؾ٨ٜ زا١ف زض ت٤ٙيسات ٝٚي اقبض٥ 

  قس٥ اؾت .

زض حبٗ ٝغطح قس٥ ،زض ّك٤ض  ٦ّ1388 اظ ؾبٗ اي٠ عطح طزح آهايص آهَسش عالي: -5

٧بي انٚي ٣ ّالٟ ٣ظاضت ف٤ٚٛ ،تحَيَبت ٣ ى٢ب٣ضي ثب ت٤خ٦ ث٦ حبضط ث٦ ف٤٢اٟ يْي اظ ثط١ب٦ٝ
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ثحث تح٤ٗ زض ١ؾبٛ آ٤ٝظـ فبٙي زض ثط١ب٦ٝ پ٢دٜ ت٤ؾق٦ اؾت ٦ّ ت٤ؾق٦ ٧سى٢ٞس آ٤ٝظـ 

ساسي  هتٌاسة(.ثطذي اظ ا٧ساه اي٠ عطح فجبضت٢س اظ ٢ّ1390س)ٝحٞسي ١ػاز،فبٙي ضا ز١جبٗ ٝي

ضقت٦ايدبز ت٢بؾت ثي٠الوللي، اي ٍ تييتَسعِ آهَسش عالي تا ًياسّاي استاًي، هلي، هٌطقِ

٧بي زضؾي ٝت٢بؾت ثب ا٧ساه آ٤ٝظـ فبٙي ثبظ١ٖطي ٣ تس٣ي٠ ثط١ب٦ٝ ٧ب ٣ ا٧ساه آ٤ٝظـ فبٙي،

١ؿب١ي )قبٝ٘: ثبظ١ٖطي زض٣ؼ، َٝبعـ، ٝحت٤ي ٣ ّتت زضؾي ٣ ت٤ؾق٦ ث٦ ٣يػ٥ زض ح٤ظ٥ ف٤ٚٛ ا

(،ؾبذتبضؾبظي ٣ ايدبز ٨١بز تضٞي٠ ّيييت ٣ ١ؾبضت ٝؿتٞط ثط …پطزاظي٧بي ١ؾطي٦ّطؾي

٧بي ميطز٣ٙتي زض ٧بي اخطايي، ثرف٧ب ٣ زؾتٖب٥آ٤ٝظـ فبٙي،ايدبز اضتجبط ٝؤثط ثي٠ زا١كٖب٥

٧بي فٚٞي زض خبٝق٦ ٣انالح ٣ ث٦ ض٣ظضؾب١ي ّبضٕيطي يبىت٦خ٨ت اضتَبء ٨ٝبضت ٣ ث٦

 ٧بظيطؾبذتبض ٝسيطيت آ٤ٝظـ زا١كٖب٥
 ٦ٙ٤َٝ ٧بي انٚي ٤ٝضز ت٤خ٦ ث٦ آ٤ٝظـ فبٙي زض عطح ٧بي آٝبيف ؾطظٝي٠(1قٞبض٥ )خس٣ٗ 

 ٦ٙ٤َٝ ٧بي انٚي ٤ٝضز ت٤خ٦ ف٤٢اٟ عطح  ضزيو

 ٢ٝغ٦َ اي -ثركياظ ثط١ب٦ٝ ٧بي ث٦ ف٤٢اٟ ثركي )٦١ آ٤ٝظـ فبٙي (آ٤ٝظـ  ثت٘ عطح ٝغبٙقبتي ٕط٥٣ 1

  )ذسٝبت ىقبٙيت٨بي ثرف ؾ٤ٛ) اظ ْيي ث٦ ن٤ضت فبٙي ٤ٝظـت٤خ٦ ث٦ آ ؾتيطاٟ ٝغبٙقبت 2

 (اي ٦١ ثركي ٢ٝغ٦َ)ثركي ث٦ ن٤ضت ٧ب  ؾيبؾت

 ٣ٍت ز٣ٙت خبضي ؾيبؾت ٧بي ثطضؾي ز١جبٗ ث٦ 

 اؾالٝي ؾطظٝي٠ آٝبيف پبي٦ عطح ٝغبٙقبت 3

 ايطاٟ

 ٣ ذسٝبت ثطتطاختٞبفي  ذسٝبت ثرف ىقبٙيت٨بي اظ ْيي ف٤٢اٟ ث٦ فبٙي آ٤ٝظـ

  اؾتبٟ 12 زض خسيس فبٙي آ٤ٝظـ ٝطاّع ايدبز بيٝطاّع٤ٝخ٤ز  ٣ ٧ب زا١كٖب٥ ت٤ؾق٦

 ت٤خ٦ ث٦ ثقس خٞقيت

 ت٤ؾق٦ ف٤ٚٛ ، آ٤ٝظـ ، پػ٧٣ف ٣ ى٠ آ٣ضي  ض٤اثظ اخطايي آٝبيف ؾطظٝي٠ 4

 ٣ پبضُ ٧بي فٚٞي ت ى٠ آ٣ضي ّك٤ض  ٕؿتطـ ٣ تد٨يع ٝطاّع آ٤ٝظقي ، پػ٧٣كي ، ق٨طُ ٧ب

 اٙٞٚٚياي ٣ ثي٠ؾبظي ت٤ؾق٦ آ٤ٝظـ فبٙي ثب ١يبظ٧بي اؾتب١ي، ٝٚي، ٢ٝغ٦َ ٝت٢بؾت عطح آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي 5

 ٧ب ٣ ا٧ساه آ٤ٝظـ فبٙيضقت٦ايدبز ت٢بؾت ثي٠

 ساختارساسي ٍ ايجاد ًْاد تضويي كيفيت ٍ ًظارت هستوز تز آهَسش عالي

٧بي ميطز٣ٙتي زض خ٨ت اضتَبء ٧بي اخطايي، ثرف٧ب ٣ زؾتٖب٥ٝؤثط ثي٠ زا١كٖب٥ايدبز اضتجبط 

 ٧بي فٚٞي زض خبٝق٦ ّبضٕيطي يبىت٨ٝ٦بضت ٣ ث٦

 ٧بانالح ٣ ث٦ ض٣ظضؾب١ي ظيطؾبذتبض ٝسيطيت آ٤ٝظـ زا١كٖب٥

 

 ،٧بي آٝبيف ؾطظٝي٠امٚت عطح زضق٤ز ٝكب٧س٥ ٝي( 1قٞبض٥ )٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ زض خس٣ٗ 

٧ب خع٣ ظيط ٝد٤ٞف٦ ٣ زضثطذي عطح (2)ضزيو خع٣ ذسٝبت ث٦ حؿبة آٝس٥ آ٤ٝظـ فبٙي

٤ٝضز تحٚي٘ ٍطاضٕطىت٦ ٣ ١َف ٣ خبيٖب٥ آ٤ٝظـ فبٙي ،ث٦ ٣يػ٥ ت٤ؾق٦  (3)ضزيوذسٝبت ثطتط

 ٦ّ ١َف اؾبؾي زض اثقبز ٝرتٚو ت٤ؾق٦ ٝٚي ٣ ٢ٝغ٦َ اي ٣حتي ثي٠ اٙٞٚٚي زاضز، زا١كٖب٥ ٧ب،

اضتجبط ثب ؾبيط ىقبٙيت ٧بي ت٤ؾق٦ اي ٤ٝضز ت٤خ٦ ٍطاض  ٦ّ قبيؿت٦ آٟ ث٤ز٥ ٣ زض آٟ چ٢بٟ

زض اي٠ ٝيبٟ عطح آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي ث٦ ف٤٢اٟ عطحي ٝؿتَ٘ اظ آٝبيف ؾطظٝي٠  ١ٖطىت٦ اؾت.
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ث٦  اؾبؾي ثطاي آٟ تقيي٠ قس٥ ٣ اذيطاً ا٧ساهزض عي ؾبٗ ٧بي اذيط ٝغطح قس٥ اؾت ٣ّك٤ض 

ضؾس ثطاي ث٦ ١ؾط ٝي ٕطزيس٥ اؾت.آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي چ٢سي٠ ثبض ٣يطايف  ف٤٢اٟ ؾ٢س

 ٦ّ ١يبظ٢ٝس عطح ٨ٝٞي اؾت ث٦ ف٤٢اٟ ظيطؾبذت انٚي،پبؾر٤ٖيي ث٦ ٕؿتطـ آ٤ٝظـ فبٙي 

٣ ت٤خ٦ ث٦ ىطآي٢س ٝغبٙقبت آٝبيف ؾطظٝي٠ ٣ زض اضتجبط ثب آٟ اؾت ٦ّ ٝكبضّت نبحج٢ؾعاٟ 

چ٢ساٟ ٟ زيس٥ قس٥ ٦ّ آٝي ت٤ا١س زضتح٤ٗ ٕبٛ اؾبؾي ايدبز١ٞبيس.ثباي٠ حبٗ ٦ٙ٤َٝ ٧بيي زض

ؾبذتبضؾبظي ٣ ايدبز ٨١بز تضٞي٠ )ث٦ ف٤٢اٟ ٝثبٗ ٝي ت٤اٟ ث٦ ٦ٙ٤َٝ  اضتجبعي ثب اي٠ عطح ١ساضز

فزآيٌد هطالعاتي  اقبض٥ ٤ٞ١ز. ( 5)٦ٙ٤َٝ ٧بي ضزيو ّيييت ٣ ١ؾبضت ٝؿتٞط ثط آ٤ٝظـ فبٙي

 ثبقس:زض ان٘ ثبيس ثسي٠ تطتيت  آهايص سزسهيي

عطح آٝبيف ؾطظٝي٠  -3عطح پبي٦ آٝبيف ؾطظٝي٠  -2ىضبيي تس٣ي٠ ١ؾطي٦ پبي٦ ت٤ؾق٦  -1

قبٝ٘ خ٨ت ٕيطي ٧ب ٣ ضا٧جطز٧بي ت٤ؾق٦ ىضبيي ثرف ٧ب ٦ّ زض اي٠ ثرف ٝغبٙقبت آٝبيف 

ثركي ت٢ؾيٜ ٝي ٕطزز ٣ ١ؾطي٦ پبي٦ اؾتبٟ ٧ب  ٦ّ ٝغبٙقبت آٝبيف اؾتب١ي ن٤ضت ٝي 

 .(1391ٕيطز)٢ٍس٧بضي ،

 سياستگذاراى اجزايي : لياى آهَسش عالي ٍهتًَشد ٍيضگي ّاي آهايص آهَسش عالي 

عطح آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي ثقس اظ چ٢سي٠ ز٦٧ ٦ّ اظ فٞط آٝبيف ؾطظٝي٠ ٝي ٕصضز ٣ زض ظٝبٟ 

٧بي ٝرتٚو اقبضاتي ٕصضا ث٦ آٟ قس٥ ،٣ٙي ثغ٤ض ّبٝ٘ عطاحي ٣ اخطا١كس٥ اؾت. زضحبٗ 

بيف آ٤ٝظـ فبٙي حبضط ٦ّ ٣ظاضت ف٤ٚٛ ،تحَيَبت ٣ ى٢ب٣ضي ث٦ ز١جبٗ تس٣ي٠ ؾ٢س ٝٚي آٝ

٦ٙ٤َٝ ٧ب ٣ ا٧ٜ اؾت ،اي٠ ٤ٝض٤ؿ زض ت٤ؾق٦ ىقبٙيت ٧بي آ٤ٝظقي ٤ٝضز ت٤خ٦ ٍطاضٕطىت٦ اؾت.

ثسي٠ قطح (آ٣ضز٥ قس٥ ،٦ّ2 زضخس٣ٗ قٞبض٥ )٤ٝضز ت٤خ٦ زض ١تبيح ٝهبحج٦ ٧ب ٝح٤ض٧بي 

 :اؾت

 : ٍهثتٌي تزعدالت اجتواعي تَسعِ هتَاسى ٍهتعادل هٌطقِ اي -

ثيف اظ ظٝبٟ ٧بي ٕصقت٦ ث٦ ٝب زضآ٤ٝظـ فبٙي ّك٤ضٝبٟ،"٤ٕيس: يْي اظ ٝؿ٤الٟ ٝت٤ٙي ٝي
ٕؿتطـ ضقت٦ ٧بي تحهيٚي ٣ ىضب٧بي .٢ْيٜزض ّك٤ض ثبيس ت٤خ٨ "آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي"

زض ١َك٦ خبٝـ فٚٞي ّك٤ض ٣ ؾ٢س چكٜ ا١ساظ ثيبٟ قس٥ اظ .اؾت زا١كٖب٧ي ث٦ ع٤ض ١بٝت٤اظٟ
ث٦ ."الظٛ اؾت ث٦ اي٠ ٤ٝض٤ؿ ت٤خ٦ ١ٞبيي١ٜؾط فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضي ضتج٦ ا٣ٗ ٢ٝغ٦َ ثبيس ثبقيٜ.پؽ 

فساٙت اختٞبفي، ت٤ؾق٦ ٝجت٢ي ثط ٝب٢١س ٝح٤ض٧بي اؾبؾي ٝي ق٤ز ٤ؾق٦ ت٤١ؿ ١ؾطٛ زض اي٠ 
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 133/ ....١ٖب٧ي ث٦ خبيٖب٥ ٝي٤٨ٝي آٝبيف

 

ضا ثبيس ت٤ؾق٦ طا زض١ؾط ٕطىت.يؼ ٤٧يت اؾالٝي ٣ ايطا١يح٣ ت٤خ٦ ث٦ تقبزٗ ٢ٝغ٦َ اي ايدبز 
ز. ت٤ظيـ ىطنت ٧ب ثبيس ثط ثطاؾبؼ ٧سه ٧ب ا١دبٛ ز٧يٜ .ز٣ٙت زضاي٠ ظٝي٦٢ ١َف ّٚيسي زاض

 . "اؾبؼ فساٙت ثبقس.

اي،ثي٠ ثركي ٣ ضاثغ٦  ٕطا٦ّ زض ثطٕيط١س٥ ٦ٞ٧ ف٤اٝ٘ ثي٠ ٢ٝغ٦َ ١ّٖ٘ب٥ آٝبيف ؾطظٝي٠ ثب 

اظ آ١دب ٣ ٢ّس ٕيطي ٝي آ٨١بؾت،ؾغحي ضا٧جطزي ضا زض ٤َٝالت ٝطتجظ ثب ت٤ؾق٦ پيثي٠ ٝتَبث٘ 

٧ب قْ٘ ٕطىت٦، ذ٤ز چبضچ٤ثي  ٧بي ٢ٝبعٌ زض ٍبٙت ثرف ٦ّ عطح آٝبيف ٝٚي ثطاؾبؼ زاز٥

ق٤ز.ثسي٠ تطتيت ٢ٝغ٦َ زض يِ خطيبٟ ضىت ٣  ٕيطي آٝبيف ٢ٝبعٌ ّك٤ض،ٝي ثطاي قْ٘

٧بي عطح آٝبيف ٝٚي ٣  ٧ب ٣ ٕعي٦٢ ٧ب، زض تس٣ي٠ ؾيبؾت ٕيطي ثطٕكت اعالفبت ٣ تهٞيٜ

 ٢غ٦َ ٝكبضّت زاضز. ت٢ؾيٜ ٣ ته٤يت آٝبيف ٝ

 ضٌاخت تَاًوٌدي ّا ٍ قاتليت ّاي هٌاطق :-

ثط اؾبؼ ت٤ا٢ٞ١سيضا ٧بي ٧ط ٢ٝغ٦َ آٝبيف ؾطظٝي٠ ١َف ٣ ؾيبؾت"اظٝت٤ٙيبٟ ٝي ٤ٕي٢س؛يْي 
ت٤ؾق٦ آٟ .٧سه اظ ٝي ٢ّسزض ٧ٞب٢٧ٖي ثب زيٖط ٢ٝبعٌ ٝكرم ٣ ٧بي آٟ ٢ٝغ٦َ ٧ب ٣ ٍبثٚيت

٦ّ ث٦ ظ١سٕي ؾبظز اؾت ٦ّ اي٠ اْٝبٟ ضا ثطاي خٞقيت آٟ ٢ٝغ٦َ ىطا٧ٜ  ٦١٤ٕ اي ٧ط٢ٝغ٦َ ث٦ 
 .زض ٢ٝغ٦َ ذ٤ز ثپطزاظز

١َف ق٤ز ٦ّ ٝكرم زض آٝبيف ؾطظٝي٠ الظٛ اؾت "ٝؿ٣٤ٗ زيٖطي زض اي٠ ظٝي٦٢ ٝي ٤ٕي٢س؛
خ٨ت تحٌَ ا٧ساه آ٤ٝظـ چيؿت.اي٠ اٝط زض ٧ط ظيط١ؾبٛ آ٤ٝظـ فبٙي  ذبل ٣ ٝؿ٣٤ٙيت

٧سه اظ ت٤ؾق٦ آ٤ٝظـ فبٙي ثط اؾبؼ آٝبيف ؾطظٝي٠، "٨ٜٝ تَٚي ٝي ق٤ز.ثطاي٠ اؾبؼ  فبٙي
 ."زض ٢ٝبعٌ ٝرتٚو ّك٤ض اؾت ت٤ظيـ ٢ٝغَي ىقبٙيت ٧بي پػ٧٣كي ، ىط٢٧ٖي ٣آ٤ٝظقي

آي٢س٥ ١ٖطي آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي زض ؾغح ٝٚي ، ٢ٝغ٦َ اي ٣ اؾتب١ي قبٝ٘ تقيي٠ اؾتطاتػي  

 .٣ ق٢بذت ٍبثٚيت ٧ب ٣ ت٢ٖ٢ب٧بي ت٤ؾق٦ ٧ط اؾتبٟ اؾت آ٤ٝظـ فبٙي، خٞـ آ٣ضي اعالفبت

ٝت٢بؾت ؾبظي ت٤ؾق٦ آ٤ٝظـ فبٙي ثب "٧ٞچ٢ي٠ ثركي اظ ا٧ساه آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي 

١يبظ٧بي خبٝق٦ زض َٝيبؼ، اؾتب١ي ، ٢ٝغ٦َ اي ٣ ٝٚي ، ّبضآٝس ؾبظي زا١ف آ٤ٝذتٖبٟ زض 

٣ ى٢ب٣ضي ث٤ٝي زض تٞبٛ ح٤ظ٥ ضاؾتبي ّبضآىطي٢ي ٣ ٣ض٣ز ث٦ ثبظاضّبض ٣حٞبيت اظ ت٤ٙيس فٜٚ 

 .اؾت  ي فٚٞي٧ب

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            17 / 26

http://ihej.ir/article-1-599-fa.html


 1392تبثؿتبٟ   قٞبض٥ ؾ٤ٛ ؾبٗ پ٢دٜ  ىه٢ٚب٦ٝ ا١د٠ٞ آ٤ٝظـ فبٙي ايطاٟ / 134

 تحليل ٍضعيت هَجَد رضتِ ّاي داًطگاّي :-

ثطضؾي ٣ تحٚي٘ ٣ضقيت ٤ٝخ٤ز اْٝب١بت ٣ ؽطىيت ٧بي زا١كٖب٥ ٧بي ّك٤ض يْي اظ ٨ٝٞتطي٠ 

ىقبٙيت ٧بي عطح آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي اؾت.٠ْٙ ق٢بذت ٣ضـ ٤ٝخ٤ز ثس٣ٟ ق٢بذت ٕصقت٦ 

٣ ٧ٞچ٢ي٠ ّّٞي ٕطايي )ت٤خ٦ نطه ث٦ ضقت٦ ٧بي ت٨بي آٟ ٣٣ضقيت قْ٘ ٕيطي ٣ ٝب٤ٝضي

آٝبيف ؾطظٝي٠، ثطذاله  ٠ْٞ اؾت زضت٤ؾق٦ آٟ اظ ١يبظ٧بي ٣اٍقي ٝبضاز٣ض١ٞبيس.ٝ ٤ٝضز ١يبظ(

٧ب تأّيس زاضز ثب ق٢بذت خنطاىيبي ١٤٢ّي  ي پسيس٥قس ّّٞع٤ض فٞس٥ ثط ثُ ضيعي ثركي ٦ّ ث٦ ثط١ب٦ٝ

٧بي آي٢س٥، ثيكتط ثب ّيييبت ٣  يبثي ىقبٙيت ْٝبٟ  زضثبض٥ٕيطي  ٧ب ٣ ٧ٜ زض ٤ٝضز تهٞيٜ ىقبٙيت

ضيعي  ؾبذتبض٧ب ؾط٣ّبض زاضز ٦١ ثب ّٞيبت ٣ افساز. ث٦ ثيبٟ زيٖط، اؾت٢تبخبت ىضبيي زض ثط١ب٦ٝ

آٝبيف ؾطظٝي٠ ثيف اظ آٟ ٦ّ ثبظتبة ز٢٧س٥ ته٤يطي ّٞي اظ ٤َٝالت انٚي ت٤ؾق٦ ثبقس، 

٧بي  ٧بي ّالٟ ٣ ثس٣ٟ تقيي٠ ٕيطي ٦ زض حس خ٨تا١ساظ ت٤ؾق ٢٢ّس٥ ّيييبت ىضبيي چكٜ ثيبٟ

ض٠ٞ اي٦ْ٢ ترٌَ ثطذي اظ ا٧ساه ث٦ ثط١ب٦ٝ ث٢ٚسٝست ١يبظزاضز ٣ آٟ ٧ٜ ثس٣ٟ ْٝب١ي اؾت.

  ق٢بذت ٕصقت٦ ٣ حبٗ ١تبيدي ثطاؾبؼ ٣اٍقيت اضائ٦ ١ر٤ا٧سزاز.

 ٝطح٦ٚزض آٝبيف  "ٝي ٤ٕيسفبٙي  آٝبيف آ٤ٝظـ زض٤ٝضزيْي اظ ض٣ؾبي زا١كٖب٥ ٧بي ت٨طاٟ 

 اظ فبٙي آ٤ٝظـ ٣ضـ ٝغ٤ٚةثيبٟ  ١يع ٣ ٤ٝخ٤ز ٣ضقيتث٦ ثطضؾي ٝي ثبيؿت  َٝسٝبتي

تحهي٘ ٣  حبٗ زض قبم٘،) ا١ؿب١ي ١يط٣ي ،(الظٛ اٙتأؾيؽ تحهيٚي ٤ٝخ٤ز ٣ ١ؾطضقت٦ ٧بي

. پطزاظزي ضقت٦ ٧ط زض ٤ٝخ٤ز َٝبعـ تحهيٚي ٣ ٝرتٚو ضقت٦ ٧بي زض قبم٘ ميط ىبضك اٙتحهي٘
 ٣ضقيت ٝالحؾ٦ ؾبذتبض ٣ ٤ٝخ٤ز ٣ضقيت ٧بي٣يػٕي ٣ ث٦ قطايظ ت٤خ٦ ثب ت٨٢بث٦ ١ؾط ٠ٝ 

 ."يبىت زؾت فبٙي آ٤ٝظـ ١يبظ٧بي ٣اٍقي ث٦ ٝيت٤اٟ ٦ّ اؾت ٝغ٤ٚة

زضچ٢س ؾبٗ ٕصقت٦ ٝج٢بي "٤ٕي٢سزض اي٠ ٤ٝضز ٝي يْي زيٖط اظ ٝسيطاٟ زا١كٖب٥ ٧بي اؾتب١ي

ثطاؾبؼ افالٛ ٕط٥٣ ٧ب ٝد٤ظ ذبني ثطاي ت٤ؾق٦ ضقت٦ ٧بي زا١كٖب٧ي ذ٤ز٤ٟٝ ١ساقتيٜ ٣ 
ت٤ؾق٦ ضقت٦ ٧بي تحهيٚي  ٢ّيٜؾقي ٝي قسٟ عطح آٝبيف، غطحٝثب  ضقت٦ زضيبىت ٝي ّطزيٜ.

 زض اي٠ عطح ضقت٦ ٧ب ضا زض ."زا١كٖب٥ ضا اظ عطيٌ عطح آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي ز١جبٗ ٢ّيٜ
ثطاي٠ ّبضٕط٧٣ي ثطاؾبؼ ١يبظ ٢ٝغ٦َ اي ٣ پتب١ؿي٘ ٧بي ٤ٝخ٤ز ا٤ٙ٣يت ث٢سي ٝي ٢ّيٜ ٣ 

   ."اؾبؼ ثطاي ضقت٦ ٧بي ٤ٝضز ١يبظ چ٢س ؾبٗ آي٢س٥ ثط١ب٦ٝ ضيعي ٝي ٢ّيٜ
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 تَسعِ آهَسش عالي  ي تزايتدٍيي سٌد -

٣  ثطؾيٜخبيٖب٥ ّييي ثبالتطاي٦ْ٢ ث٦ ثطاي ٝب زض ّك٤ض "اٟ زا١كٖب٥ ٧ب ٝي ٤ٕيس؛ ٝسيطيْي اظ

تس٣ي٠ ؾ٢س زض زا١كٖب٥ ت٤خ٦ ٢ّيٜ ١يبظ ث٦ ثط١ب٦ٝ ضيعي ٣ پبؾر٤ٖيي٣بضآٝسي زض٣اٍـ ث٦ ّ
٦ّ اظ ٍج٘ ٣خ٤ز  زض ؾغح ّالٟ ٣ زا١كٖب٥ زاضيٜت٤ؾق٦ آ٤ٝظـ فبٙي ثط ٝج٢بي آٝبيف ؾطظٝي٠ 

ٝعيت ٧بي ١ؿجي اؾتبٟ ٧بي زض ان٘ ثبيؿتي آٝبيف ؾطظٝي٠  ٣ ت٤ؾق٦ آ٤ٝظـ فبٙيزض١ساقت٦.
ت اٍتهبزي، ؾيبؾي، ىط٢٧ٖي ٣ اختٞبفي ٣ ٝرتٚو اظ حيث خنطاىيبيي، ١يط٣ي ا١ؿب١ي، ٣ضقي

اظ عطه زيٖط ثب زض١ؾط ٕطىت٠ اؾ٢بز ثبالزؾتي قبٝ٘ ىطاٝي٠ َٝبٛ ٝقؾٜ ض٧جطي، ؾ٢س چكٜ 
ا١ساظ، ١َك٦ خبٝـ فٚٞي ّك٤ض، ثط١بٛ پ٢دٜ ت٤ؾق٦، ٝه٤ثبت ق٤ضاي فبٙي ا١َالة ىط٢٧ٖي، 

 ."ت٤خ٦ ٝي ق٤زٝدٚؽ 
٣ضقيت ىقٚي ثب چبٙك٨بيي ٤ٝاخ٦ اؾت ٣الظٛ آ٤ٝظـ فبٙي ّك٤ض زض اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٦ّ ت٤ؾق٦ 

٧بي  ٣ ثطاؾبؼ آٝبيف ؾطظٝي٠ ٣ ٝجت٢ي ثط چ٨بضچ٤ة اؾت ٧سى٢ٞس ٣ ٝب٤ٝضيت ٕطا ثبقس

فٚٞي ٣ ١ؾطي٦ پطزاظي ٧ب ن٤ضت ٕيطز٧ٜ زضزيسٕب٥ ٧بي ٝؿ٣٤الٟ اٝط ٣ ٧ٜ زضزيسٕب٥ 

-بي زا١كٖب٥ؾثيب١ي٦ ٧ٞبيف ض٣ُ ،٢ٝ1389ف ١بزضي ،1391فبٝطي) ق٤ز نبحج٢ؾطاٟ ٝكب٧س٥ ٝي

 (1389ققجب١ي ، 1391آ٢٧چيبٟ، 1391ظاز٨ٝ،٥طفٚي 1389زا١كٖب٥ ق٨يس ث٨كتي زض ٧ب

ف٤٢اٟ يِ ؾ٢س ٝسيطيت ت٤ؾق٦، ته٤يط ؾبظٝبٟ ىضبيي   ث٦ ١يعآٝبيف ؾطظٝي٠ اي٠ اؾبؼ  ثط

ا١ساظ زضاظٝست ت٤ؾق٦ ٝٚي ثط ىضبي  يبىتٖي ؾطظٝي٠ ث٤ز٥ ٦ّ تدؿٜ ؾ٢س چكٜ ٝطح٦ٚ ت٤ؾق٦

٧بي ١بؽط ثط  ا١ساظ ّٚي ت٤ظيـ خنطاىيبيي خٞقيت ٣ تطّيت ٢ٝبؾت ىقبٙيت چكّٜك٤ض اؾت ٣ 

٧بي اٍتهبزي ٣ اختٞبفي ضا زض  ثطزاضي اظ ؾطظٝي٠ ٣ تأٝي٠ ١يبظ٧بي خٞقيت ٣ ىقبٙيت ث٨ط٥

 ؾبظز. ٍٚٞط٣ي ؾطظٝي٠ ٝكرم ٝي
 

 ؾتبزي ٣ ض٣ؾبي زا١كٖب٥ ٧ب ثطاؾبؼ ا٧ٞيت٦ٙ٤َٝ ث٢سي ٣يػٕي ٧بي آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي اظ زيسٕب٥ ٝسيطاٟ (2قٞبض٥ )خس٣ٗ 
 ٦ٙ٤َٝ ٧بي ىطفي  ٦ٙ٤َٝ انٚي  ضزيو

 تقبزٗ ٢ٝغ٦َ اي ؾغح ٝٚي ٣ ٢ٝغ٦َ اي زضت٤ؾق٦ ٝت٤اظٟ ٣ٝتقبزٗ  1

 فساٙت اختٞبفي 

 ىطنت ٧ب ت٤ظيـ فبزال٦١

  ٧سهثطاؾبؼ ت٤ؾق٦ 

 زض ٢ٝبعٌٕؿتطـ ىضب٧بي آ٤ٝظقي 

ضقت٦ ٧بي  ٣ ٝغ٤ٚة تحٚي٘ ٣ضقيت ٤ٝخ٤ز 2

 زا١كٖب٧ي

 ق٢بذت ٣ضـ ٤ٝخ٤ز ضقت٦ ٧بي ٧طزا١كٖب٥

 تقيي٠ ضقت٦ ٧بي ٤ٝضز ١يبظ ثطاي آي٢س٥  

 ا٤ٙ٣يت ث٢سي ضقت٦ ٧ب ثطاؾبؼ ١يبظ

 ق٢بؾبيي پتب١ؿي٘ ٧بي ٢ٝغ٦َ  ق٢بذت ت٤ا٢ٞ١سي ٧ب ٣ ٍبثٚيت ٧بي ٢ٝبعٌ 3
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 ي ٢ٝغ٦َق٢بذت ١يبظ٧ب

 ق٢بذت ت٢ٖ٢ب٧ب ٣ ّبؾتي ٧ب

 اىعايف ّيييت ٣ ّبضآٝسي ت٤ؾق٦ آ٤ٝظـ فبٙيتس٣ي٠ ؾ٢سي ثطاي  4

 پبؾر٤ٖيي

 اؾ٢بز ثبالزؾتي

 

 تحث ٍ ًتيجِ گيزي

ٝت٤ٙيبٟ زض ظٝبٟ ٧بي ٝرتٚو ث٤ز٥  ت٤خ٦ ٤ٝضز ٤ٞ٧اض٥ فبٙي آ٤ٝظـ ٕؿتطـ ضط٣ضت چ٢س ٧ط

٣ زض ثطذي اظ ٤ٝاٍـ ث٦ زٙي٘ ١يبظ ث٦ ١يط٣ي ا١ؿب١ي ٝترهم ٣فسٛ تقبزٗ زضفطض٦ ٣ تَبضب 

 فبٙي آ٤ٝظـ ؽطىيت ؾبث٦َ ثي اىعايف ي٠ْٙاؾت، ٝسض١يعاؾي٤ٟ ٣ٝسض١يت٦ ث٤ز٧٣٥ٖٞبٝي ثب 

خنطاىيبيي زا١كٖب٥ ٧ب ٣ ٤ٝؾؿبت ا٤ٝظـ فبٙي ٣  پطا٢ّسٕي ٣ اذيط ز٦٧ ٧بي عي ّك٤ض

اىعايف زا١كد٤يبٟ ث٦ ٣يػ٥ ف٤ٚٛ ا١ؿب١ي ٣ اظ عطىي ض٤ّز ؾيؿتٜ ٧بي اٍتهبزي ٣ ثبظاض ّبض ٣ 

 پيكجطز ا٧ساه ثطاي ٝتق٨س ٣ ٝترهم ١يط٣ي تطثيت ث٦ ٤ضّك ١يبظ ٣ اظ عطه زيٖط  اقتنبٗ

 ٝعيت ث٦ ثيكتط ت٤خ٦ ،ضط٣ضت 1404 ا١ساظ چكٜ ٣االي ا٧ساه ث٦ زؾتيبثي ٣ اؾالٝي ١ؾبٛ

 ح٤ظ٥ زض آٝبيف عطح٨بي اخطاي چبضچ٤ة زض ّك٤ض ٢ٝبعٌ خنطاىيبيي اظ يِ ٧ط ١ؿجي

ٝؿب٦ٙ ثطاؾبؼ ثطضؾي ٧بي اٝب اي٠ .اؾت ّطز٥ ١بپصيط اخت٢بة ّٚي ع٤ض ث٦ ضا فبٙي آ٤ٝظـ

ا١دبٛ قس٥ ،ٝؿتٚعٛ ثبظق٢بؾي ٝدسز اظ ٝي٤٨ٛ ت٤ؾق٦ ٣آٝبيف ٣ ت٤ٙيس ازثيبت م٢ي فٚٞي زضاي٠ 

 ٣ ؾبث٦َ ؾطظٝي٠ آٝبيف ايطاٟ ثط١ب٦ٝ ضيعي ١ؾبٛ زضثب اي٠ حبٗ  .ظٝي٦٢ ٣ ١ؾطي٦ پطزاظي اؾت

 ؾطظٝي٠ آٝبيف ا٧ٞيت ٣ خبيٖب٥ ز٢٧س٥ ٟ ١كب ٦ّ ا١َالة اظ ٍج٘ ؾب٨ٙبي ث٦ آٟ تس٣ي٠ ٣ ت٨ي٦

 (.1385، )ٝحٌَ اؾت ّك٤ض ثط١ب٦ٝ ضيعي ١ؾبٛ زض

ثبظّب٣ي ٕؿؿت زض آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي ٣ ضا٧جطز٧بي  ( ثب ف٤٢ا1391ٟ) ٝغبٙق٦ آ٢٧چيبٟ

ٕؿؿت ١ؾطي )ذالء ٧بي ىٚؿيي، ض٣ـ ق٢بذتي ٣ ث٦ ز٣زؾت٦  ،ت٤ؾق٦ فٜٚ ٣ ى٠ آ٣ضي ّك٤ض

زاض١س ٦ّ ٣خ٦ بٟ ٝيثي اقبض٥ ٣ٝي٤٨ٛ پطزاظا٦١ آٝبيف( ٣ فٞٚي )زض ز٣ ؾغح ّالٟ ٣ ذطز ( 

آ٤ٝظـ فبٙي ٤ٝضز ٝس ١ؾط ٍطاض ١ٖطىت٦ ٣ ت٨٢ب ث٦ ٝؿبئ٘ ّّٞي آٟ پطزاذت٦  ١88ؾطي زض آٝبيف 

٧بي آٟ ىت٦ ٣ حتي قي٥٤ ١ب٦ٝزض ظٝي٦٢ ىٚؿي٦ آٝبيف ٣ ض٣ـ ق٢بؾي ّبضي ن٤ضت ١ٖط قس.

  ٧بي ض٣قي اؾت.ىبٍس ضا٢٧ٞبيي

 آٝبيف اظ ٧سه زض َٝس٦ٝ تس٣ي٠ اعٚؽ ٝٚي آ٤ٝظـ فبٙي آ٣ضز٥ اؾت؛ (1389 )ؾٚغب١ي ١ػاز

 ١ؾبٛ ٢ٝس ٣ ٝب٤ٝضيت ٕطا ٕؿتطـ ثطاي ثط١ب٦ٝ ضيعي اظ اؾت فجبضت" فبٙي آ٤ٝظـ زض ؾطظٝي٠
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 ١ؿجي ٝعيت ٧بي ث٦ ت٤خ٦ ثب ٣ ثبالزؾتي، اؾ٢بز ثطاؾبؼ فبٙي آ٤ٝظـ ٝطاّع ٝدسز ؾبٝب١س٧ي ٣

 ."ّبضآىطي٠ ٣ ،ٝتق٨س ٝترهم ١يط٧٣بي تطثيت ث٦ ّك٤ض ١يبظ ٣ خنطاىيبيي ٝرتٚو ٢ٝبعٌ

 ىقبٙيت٨بي ٣ ىضب ا١ؿبٟ، ثي٠ ضاثغ٦ ت٢ؾيٜ ثطاي ؾطظٝي٠ آٝبيف" ايطاٟ زض افتَبز زاقت،حيسي٣ 

 ض٠ٞ ت٤ا١س ٝي ٦ّ ٣يػٕي٨بي اؾت زاضاي فبٙي آ٤ٝظـ ثرف ٣ ق٤ز ا١دبٛ ٝي ىضب زض ا١ؿبٟ

 خ٨ت ثب ٝرتٚو اثقبز زض ّك٤ض ا١ؿب١ي ؾطٝبي٦ ّيييت اضتَبي ق٢يي ذ٤ز انٚي ا٧ساه پيٖيطي

 زض ذ٤ز ٕصاضي ؾطٝبي٦ ي ٧ب پط٣غ٥ ٣ عطح٨ب ْٝبٟ ا١تربة زض ٣يػ٥ ث٦ ٕيطي٨بي ٢ٝبؾت

  (.٣1373حيسي، )"فٞ٘ ٢ّس ١يع ؾطظٝي٠ آٝبيف ا٧ساه تحٌَ ضاؾتبي

 ت٤ؾق٦ تضٞي٠ آ٤ٝظـ ضا ٝبيفآ "ظا زض َٝب٦ٙ ذ٤ز َٝه٤ز (1390ٝحٞسظاز٥ ٍٞهط)آ٢٧چيبٟ ٣ 

 قف قبٝ٘ ضا آ٤ٝظـ زض آٝبيف ؾطظٝي٠ ٣زؾتب٣ضز٧بي پ٦٢٨ زض زضآي٢س٥ آ٤ٝظـ ٝت٢بؾت

١ؾبٛ  آضٝبٟ، ثب فٞٚيبت ٝسيطيت،ذالٍيت،ا١غجبً ثب ا١سيك٦ ٝكبضّت،اتاله ٕؿتطـ ١تيدۀ

 .ا١سزا١ؿت٦ "ث٤زٟ ث٦ ض٣ظ ا١ؿدبٛ ٣ ٢ٝسي،

 ثب ،قس٥ اذيطا١دبٛ ٧بي ؾبٗ زض ز٧س اٍساٝبتي ١٦ّكبٟ ٝي ( 1390ٟ )اٝغبٙق٦ ٝقط٣ىي ٣ ٧ْٞبض

 ٢ٝبؾجي ت٤ظيـ اظ ٣ قس٥ ٧ب ٝتٞطّعاؾتبٟ ٝطاّع زض ثيكتط ٣ ث٤ز٥ ٧ٞطا٥ ٝطّعٝح٤ضي ا٤ٖٙي

 طث ق٤ز.ٝكب٧س٥ ٝي ١يع ّك٤ض ٝطّعي ٧بياؾتبٟ زض ضا ٝؿب٦ٙ اي٠ حتي ٣ اؾت ١ج٤ز٥ ثطذ٤ضزاض

 اظ ثقس ٧بي ثط١ب٦ٝ عي ايطاٟ زض ت٤ؾق٦ ٝح٤ضيت ٦ّ ّطز ازفب ت٤اٟٝي خطات ث٦ اؾبؼ اي٠

 ترهيم ٣ ت٤ظيـ ث٦ ٣ ث٤ز٥ ت٤ؾق٦ ٧بيٍغت ٝح٤ضيت ثب ا١َالة اظ ٍج٘ ٧بي ٣ثط١ب٦ٝ ا١َالة

 قس٥ اؾت. ت٤خ٦ ّٞتط اْٝب١بت ٣ ٢ٝبثـ ث٨ي٦٢

،ٝي٤٨ٝي چ٢س «آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي»٣  «ت٤ؾق٦»ٝي٤٨ٛ ٝي ت٤اٟ ٕيت ٦ّ  ،ثب ت٤خ٦ اي٠ ٝجبحث

 ،"ت٤ؾق٦ ىضب٧ب" ،"ٕؿتطـ ىيعيْي"ثُقسي ،پيچيس٥ ٣ تبٛ ٧ؿت٢س ٣ ١ٞي ت٤اٟ آٟ ضا ت٨٢ب ث٦ 

٦١٤ٕ ٦ّ زض  ٧ٞبٟ ت٢عٗ زاز." ّّٞي اىعايف ؽطىيت ٧بي نطىبً" ٣ "ت٤ؾق٦ ضقت٦ ٧بي تحهيٚي"

آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي اي٠ ٝيب٧يٜ زض٤ٝضز  ١يع ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز، ( ٦ٙ٤َٝ2 ٧بي خس٣ٗ قٞبض٥ )

اي٠ ٝي٤٨ٛ  ،آ٤ٝظـ فبٙي ت٤٢ؿ ٦ٙ٤َٝ ٧ب اظ ٝي٤٨ٛ آٝبيفثب اي٠ حبٗ ث٦ ٙحبػ  ق٤ز.اؾت٢بز ٝي

 ،آ٤ٝظـ فبٙي ا٦ّ ت٤ؾق٦ ٣ آٝبيف چط اؾت.١يبظ٢ٝس ثبظق٢بؾي زض ثي٠ ٝدطيبٟ ٣ ثط١ب٦ٝ ضيعاٟ 

ت٤اٟ آٟ ٝيض١٣س ٣ ث٦ قٞبض ٝي "تنييط ٣ ث٨ج٤ز ثطايعطحي "ض٠ٞ اضتجبط فٞيٌ ثب ٧ٜ ث٦ ف٤٢اٟ 

زض ثط  ؾيبؾي ضاىط٢٧ٖي ٣ اٍتهبزي، اختٞبفي،٦ّ تٞبٝي اثقبز زا١ؿت ي اضظقي خع٣ ٦ٙ٤َٝضا 

اساط يي ا تز .ٕطز١سآٟ ٝي تبثيطٕصاضي ض٣ي ٕيط١س ٣ ٤ٝخت ت٤خ٦ ث٦ ٝحيظ پيطا١٤ٝي ٣ٝي
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 ٦ّ "ؾطظٝي٠ آٝبيف" ّالٟ ثحث يٝد٤ٞف٦ ظيط ف٤٢اٟ ث٦ت٤اٟ ضا ٝي "عالي آهَسش هايصآ"

 ٝٚي ؾغ٤ح زض اٍتهبزي ٣ اختٞبفي عجيقي، ث٦ ىضبي ٛ ثركي ١ؾب ٣ ؾبٝب١س٧ي اٍساٝبت قبٝ٘

آ٤ٝظـ فبٙي  تث٢ٚسٝس ت٤ؾق٦ خ٨ت ٕيطي ٧بي» ؼ آٟثطاؾب ٦ّ ؿتزا١ اؾت، اي٢ٝغ٦َ ٣

 تٚييٌ ٍبٙت زضآ٨١ب ىضبيي ٣ ا٤ٙ٣يت ٧بي ؾطٝبي٦ ٕصاضي ٣ اؾتَطاض زا١كٖب٥ ٧ب ٣ ت٤ؾق٦  ّك٤ض

٧بي ١ؿجي ٣ ٝعيت ٣ ٧بت٤ا٢ٞ١سي ٍبثٚيت ٧ب، ثط تْي٦ ثب ٣ پبيي٠ ٣ ثبال اظ ٧بييضيعيثط١ب٦ٝ

 اي٠ «.زٕيطٝين٤ضت  ث٢ٚسٝست ٣ ضيعي ٧ٞب٢٧ٔثط١ب٦ٝ ِي زض اي٢ٝغ٦َ ٧بيٝحس٣زيت

 زض ٧ب٢ٝغَي ىقبٙيت چيسٝبٟ اضائ٦ ٣ ىقبٙيت ٣ ىضب ا١ؿبٟ، ف٢هط ؾ٦ ٝيبٟ تقبٝ٘ ظٝي٦٢" ض٣يْطز

  .٢ّس يٝ ىطا٧ٜ ضا  "ؾطظٝي٠ فطن٦

 ِي تبؾيؽثب ايدبز ٣ ٦ّ  "فبٙي آ٤ٝظـ ىقبٙيت٨بي ٕؿتطـ" ٣" ت٤ؾق٦"ث٦ اي٠ تطتيت 

ثب ف٤٢اٟ اثطٕصاضاؾت ٣  ٕصاضي ؾطٝبي٦ عطح ِي ٤١في ٣ث٦ فبٙي آ٤ٝظـ ٤ٝؾؿ٦ ٣ زا١كٖب٥
زض تقبٝ٘ ثب عطح ٧بي ّالٟ ت٤ؾق٦ ٣ الظٛ اؾت  ن٤ضت ٝي ٕيطز، "آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي"

 پطا٢ّف زض تقبزٗ ث٦ ت٤ا١سٝي ٝست ث٢ٚس زض ز.چطا ٦ّ اي٠ ىقبٙيتٕيط ن٤ضتؾطظٝي٠  آٝبيف

 ِي ٍبٙت زض ٦ّ ن٤ضتي زض ٣ ق٤ز ٢ٝدط ن٢قتي بي ّكب٣ضظي ىبٍس اْٝب١بت ٤١احي زض خٞقيت
 ض٣ي٦ ثي اىعايف ٤ٝخت ت٤ا١سٝي حتي ق٤ز ثرك٨ب ا١دبٛ ؾبيط ثب اضتجبط ثس٣ٟ ٣ ٝدعا عطح

 فال٥٣ ٝح٘ ِي زض زا١كٖب٥ ؾيؽتبْ.ؾبظز اذتالٗ زچبض ضا خٞقيت تقبزٗ ٣ قس٥ خٞقيت

 اظ ثؿيبضي ٕؿتطـ ٣ ض١٣ٌ ثبفث ىقبٙيت٨ب، اي٠ ث٦ ٣اثؿت٦ ازاضي ٣ آ٤ٝظقي ىقبٙيت٨بي ثطاىعايف

اظ عطه زيٖط ق٤ز. ٝي آٟ ١ؾبيط ١َ٘ ٣ ٣ حٞ٘ مصايي، ٤ٝاز ١ؾيط ذسٝبتي ٣ ت٤ٙيسي ٝكبم٘
 آ٤ٝظـ ثرف ا٧ساه قسٟ ثطآ٣ضز٥ ت٤ا١س ٝي١يع ؾطظٝي٠  آٝبيف ضيعي ثط١ب٦ٝ ا٧ساه تحٌَ

 آ٤ٝظـ ٣ ؾطظٝي٠ آٝبيف اضتجبط ٦ّ ٕيت ت٤اٟ ٝي اؾبؼ ثطاي٠ .ثبقس زاقت٦ ٧ٞطا٥ ث٦ ضا فبٙي

 ثط ٨ٝٞي اثطاتي زاضاي فبٙي آ٤ٝظـ ىقبٙيت٨بي ٦ّ حبٗ في٠ زض.اؾت ؾ٤ي٦ اضتجبط ز٣ ِي فبٙي

 ت٢ؾيٜ ضا٢٧ٞبي ن٤ضت ث٦ ت٤ا١سٝي ١يع آٝبيف ؾطظٝي٠ اؾت،ثط١ب٦ٝ ؾطظٝي٠ آٝبيف ا٧ساه

 .ثبقس ٤ٝثط فبٙي آ٤ٝظـ ٧بي ثط١ب٦ٝ
 

 پيطٌْادات
 پيك٨٢بزاتي ث٦ قطح شي٘ اضائ٦ ٝي ق٤ز: ٧بي اي٠ تحَيٌ،ثط اؾبؼ يبىت٦ 
 ٣ زض ؾطظٝي٠ آٝبيف تطّالٟ ثحث ٝد٤ٞف٦ ظيط ثط١ب٦ٝيِ  ف٤٢اٟ ث٦ فبٙي آ٤ٝظـ آٝبيف -1

ت٤ؾق٦  خ٦ٚٞ ت٤ؾق٦  اٍتهبزي، ٝرتٚو ت٤ؾق٦ اظچطا ٦ّ اثقبز  ت٢ؾيٜ ق٤ز.تقبٝ٘ ٤ٝثط ثب آٟ 
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اي٠ اٝط زض ٝغبٙقبت  اختٞبفي ٣ ىط٢٧ٖي اضتجبط فٞيٌ ٣ ت٢ٖبت٢ٖي ثب ت٤ؾق٦ آ٤ٝظـ فبٙي زاضز.
 آٝبيف ّٞتط ٤ٝضز ت٤خ٦ ث٤ز٥ اؾت.

-ثب ٝسيطيت ٣ ثط١ب٧٦ٝب ٣ ٤ٝؾؿبت آ٤ٝظـ فبٙي ّك٤ض زا١كٖب٥اظ ؽطىيت ٧بي ٤ٝخ٤ز  -2

٧ب ثب ٣ ت٤ؾق٦ آٟ ٧بي خسيسث٨ي٦٢ اؾتيبز٥ ق٤ز ٣ ؾطٝبي٦ ٕصاضيضيعي ٢ٝبؾت ث٦ ن٤ضت 
آٝبيف  ن٤ضت ٕيطز.٧بي ضا٧جطزي ت٤خي٨ي يب ثط١ب٦ٝٝغبٙقبت ت٤خ٦ ث٦   ٣ حؿبؾيت ثيكتط

٧بي اؾتَطاض ٣ ت٤ؾق٦ ىضبيي آ٤ٝظـ ٧ب ٣ ْٝبٟؾطظٝي٠ ثبيس ض٤ٞ٢٧ز٧بيي اضائ٦ ١ٞبيس ٦ّ عطح
 ق٤ز.فبٙي ثطاي ؾطٝبي٦ ٕصاضي آ٤ٝظقي ٝكرم 

قس٥ زض ؾ٢س چكٜ ا١ساظ ٣ ١َك٦  اقبض٤ٝ٥ظـ فبٙي ثطاي ز٣ض٥ ظٝب١ي ث٢ٚس ٝست آا٧ساه -3
 ت٤خ٦ ٍطاضٕيطز. خبٝـ فٚٞي ّك٤ض زض عطح آٝبيف ؾطظٝي٠ ٤ٝضز

 ٝي٤٨ٛ ٣ "ت٤ؾق٦ زا١كٖب٧ي"٧بي تئ٤ضيِ ت٤ؾق٦ آ٤ٝظـ فبٙي ٣ ث٦ ٣يػ٥ چ٨بضچ٤ة -4
زالي٘ فسٛ ت٤ىيٌ ؾيبؾت ٧بي آ٤ٝظـ فبٙي ١بٝكرم اؾت ٣ ث٦ ١ؾط ٝي ضؾس يْي اظ آٝبيف 

٤١ؿ ١ٖب٥ ث٦ زا١كٖب٥ ٣ فسٛ ٣خ٤ز اؾتَالٗ  اظ اي٠ ٝؿب٦ٙ ٣ ١بٝكرم ث٤زٟ ىٚؿي٦ آ٤ٝظـ فبٙي،
 زا١كٖب٧ي زض ّك٤ض ثطاي پبؾر٤ٖيي ث٦ ٝحيظ ٣ تقبٝ٘ ٤ٝثط ثب آٟ اؾت.

 

 ٍ تطكز زيتقد

ارائِ  ليتِ دل دٍسي سزخاتي يوٌيهحود  زّتط ياس جٌاب آقا نيداً يالسم ه لِيٌَسيتد
  نييًوا يهقالِ تطكز ٍ سپاسگشار ييا ييًكات ارسضوٌد ٍ ساسًدُ در تدٍ
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    هٌاتعفْزست 

 ،٤ٝؾؿ٦ پػ٧٣ف  ،تحَيَبت ٣ ف٤ٚٛ زض ايطاٟ قهت ؾبٗ آ٤ٝظـ فبٙي، ،(1388يق٤َة) ا١تؾبضي

 ٣ ثط١ب٦ٝ ضيعي زض آ٤ٝظـ فبٙي 

 ،ٟآٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي ٣ ضا٧جطز٧بي ت٤ؾق٦ فٜٚ ثبظّب٣ي ٕؿؿت زض  (،1391)ٝحٞسضضب آ٢٧چيب

زا١كٖب٥  اضزيج٨كت، ٣28  27 ،٧ٞبيف ثي٠ اٙٞٚٚي آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي ،آ٣ضي ّك٤ض٣ ى٠

 ٝبظ١سضاٟ 

 ،ٟثطاي عطاحي ٣ اخطاي ثط١ب٦ٝ  ٧بييزضؼ. (1390ؾٜ)اف ،٥ ٍهطٝحٞسظاز ضب،ضٝحٞس آ٢٧چيب

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيف آ٤ٝظـ زض  ت٨طاٟ، ،ايطاٟ فبٙي آ٤ٝظـ آٝبيف ٧بيتدطث٦ ٝط٣ضت٤ؾق٦ آ٤ٝظـ 
  1404ايطاٟ 

 ،١كط ٝطّع  تطخ٦ٞ ؾ٨طاة ذٚيٚي ق٤ضي٢ي، ت٨طاٟ، ،ثط١ب٦ٝ ضيعي تقبٝٚي ،(1384ضاؾ٘) ايْبه

، ٝؤؾؿ٦ فبٙي آ٤ٝظـ ٣ پػ٧٣ف ا١ساظ آي٢س٥ آٟضيعي زض ايطاٟ ٣ چكٜثط١ب٦ٝ (1385)ىيط٣ظ ت٤ىيٌ،

 .34-23نم  ضيعي،ٝسيطيت ٣ ثط١ب٦ٝ

 زضؾي ضيعي ثط١ب٦ٝ تب ؾطظٝي٠ آٝبيف اظ ،(1385) ١بزضٍٚي ٤ٍضچيبٟ، ٣ ٝي٢ب آ٣ا١ْي، خٞكيسي، 

 .ىطاق٢بذتي ا١سيك٦، ت٨طاٟ

 ،٣ضي ثيؿت ٣ چ٨بض زا١كٖب٥ ثطضؾي ّبضايي ٣ ث٨ط٥ ،(1389ثطازضاٟ قطّبء حٞيسضضب) ضحيٜ، زثبك

 33-1( ل2)2قٞبض٥  ٝد٦ٚ آ٤ٝظـ فبٙي ايطاٟ ،خبٝـ ز٣ٙتي ايطاٟ

  ٟا١تكبضات آ٤ٝظـ ا١َالة  ت٨طاٟ، تطخ٦ٞ ٝحٞس ي٢ٞي. ،١ؾطي٦ ؾيؿتٜ ٧ب(،  370،زا١ي٘)ز٣ضا

 اؾالٝي

 ٛا١تكبضات ث٢يبز ،زايط٥ اٙٞقبضه آ٤ٝظـ فبٙي ٧بي آي٢س٥،زا١كٖب٥ ،(1383ضضب)شاّطنبٙحي،مال 

 زا١ك٢ب٦ٝ ثعضٓ ىبضؾي 

 (تنييطات اختٞبفي، تطخ٦ٞ: ٢ٝه٤ض ٣ث٤ٍي، ت٨طاٟ: ١كط1381ض٣ق٦،ٕي ،) ١ي 

  ضيعي آٝبيف تقبضيو، ٝيب٧يٜ ٣ ٝطاح٘ ثط١ب٦ٝ ٣ ث٤زخ٦ اؾتبٟ اني٨بٟ )ؾبثٌ(،ؾبظٝبٟ ثط١ب٦ٝ

 .2ؾطظٝي٠، ل

 زىتط ثط١ب٦ٝ  ،ايطاٟ اؾالٝي ؾطظٝي٠ آٝبيف پبي٦ عطح ٝغبٙقبت (،1363ث٤زخ٦) ؾبظٝبٟ ثط١ب٦ٝ ٣
 اي ضيعي ٢ٝغ٦َ

 (1379ؾب١يبٗ،ثيْبؼ.ؾي.) تطخ٦ٞ ٣يسا اٝيطي ٣ فجساٙطحيٜ ٥٤١  ،ٝسيطيت زا١كٖب٧يي زض ٤١آ٣ض 

 ضيعي آ٤ٝظـ فبٙيپػ٧٣ف ٣ ثط١ب٦ٝاثطا٧يٜ، ٤ٝؾؿ٦ 

 (1390ؾقيسي،احٞس،) ،پبيبٟ ١ب٦ٝ ز٣ض٥ زّتطي ّٞي ٣ ّييي، ض٣يْطز ترهيم ٢ٝبثـ زض زا١كْس٥ 

 زا١كٖب٥ ق٨يس ث٨كتي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            24 / 26

http://ihej.ir/article-1-599-fa.html


 141/ ....١ٖب٧ي ث٦ خبيٖب٥ ٝي٤٨ٝي آٝبيف

 

 ،تح٤ٗ ٕبٝي اؾبؾي زض  ٝسيطيت ّيييت، (،1388ٝحج٤ث٦) خٞكيسي ٧٤ّؿبضي، ؾيسفٚي، ؾيبزت

٧بي ٝد٤ٞف٦ َٝبالت ٧ٞبيف ىط٢٧ٖي ٣ اختٞبفي ايطاٟ، آ٤ٝظـ فبٙي ثب ٧سه ت٤ؾق٦ فٚٞي،
 زا١كٖب٥ آظاز ق٨طّطز ،1404اي چكٜ ا١ساظ خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايطاٟ زض اىٌ ٢ٝغ٦َ

 ضيعي ثط١ب٦ٝ ىطآي٢س اضظيبثي ،(1389اٝيط) ؾيس ز٧ْطزي، حؿي٠، ضض٤ي ظازٕبٟ، ٝحٞس قطيو 

 چ٨بضٛ، قٞبض٥ ٧يتٜ، ؾبٗ ٝحيغي ٝد٦ٚ ف٤ٚٛ ،آٟ ث٨ج٤ز ضا٧ْبض٧بي ٣ ايطاٟ زض "ؾطظٝي٠ آٝبيف"

  تبثؿتبٟ

 ،زضآ٤ٝظـ اضتَبء ث٨ط٥ ٣ضي ٨تخزض ؾيبؾتٖصاضي فبٙي، آ٤ٝظـ آٝبيف (1389احٞس) ققجب١ي 

 ٣8  7زا١كٖب٥ ق٨يس ث٨كتي قٞبض٥  آيي٦٢ فبٙي،

 ( 1389ق٤ضاي فبٙي ا١َالة ىط٢٧ٖي.)  ١َك٦ خبٝـ فٚٞي ّك٤ض 

 ،٣  27، ٧ٞبيف ثي٠ اٙٞٚٚي آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي ،عطح آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي (،1391ضضب)فبٝطي

 زا١كٖب٥ ٝبظ١سضاٟ اضزيج٨كت، 28

 (1387فعتي،ٝيتطا،) ،ٟپبيبٟ ١ب٦ٝ  ؾبظ٣ّبض٧بي ترهيم ٢ٝبثـ زض ٕط٥٣ ٧بي آ٤ٝظقي زا١كٖب٥ ت٨طا
 زا١كٖب٥ ت٨طاٟ  ز٣ض٥ زّتطي

 ،ثبك ،ايطاٟ ٝطظي ٢ٝبعٌ آٝبيف زض ا٢ٝيت ٣ ت٤ؾق٦ ،(1388)قطيو ٝغ٤ه، فٚيطضب، ف٢سٙيت 

 75اٙي  57( نم 6)١12ؾط

 (1380ف٢سٙيت، فٚيطضب)، ٟز٣ض٥ ١ؾطي٦ پبي٦ ٣ ان٤ٗ آٝبيف ٢ٝبعٌ ٝطظي خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايطا ،

 فبٙي خ٢ٔ زا١كْس٥ ىطٝب١س٧ي ٣ ؾتبز ؾپب٥ پبؾساضاٟ، چبح ا٣ٗ

 ،ا١تكبضات ضؾب ت٨طاٟ، ،زا١كٖب٥ زض ايطاٟؾيط ؾ٤ا١ح ٣ ؾطٕصقت  ،(1388َٝه٤ز ) ىطاؾتر٤ا٥ 

 ،اضـ پػ٧٣كي ٝطّع ٝغبٙقبت ٣ ٕع آ٤ٝظـ فبٙي ٣ ثبظاضّبض، ،(1389ٝحٞسفٚي) ىطخبزي
 ٧بي خٞقيتي آؾيب ٣ اٍيب٤١ؾي٦پػ٧٣ف

 ٝقب١٣ت ثط١ب٦ٝ ، ٝط٣ضي ثط تح٤الت آٝبيف ؾطظٝي٠ زض ايطاٟ، (1388)ىطظاٛ پ٤ضاننط ؾ٢ٖبچي٠

 ضيعي ٣ ١ؾبضت ضا٧جطزي 

 ٧كتٜ ؾبٗ .ثط١ب٦ٝ ١ب٦ٝ ٧يت٦حبٗ ٣آي٢س٥  ٕصقت٦، آٝبيف ؾطظٝي٠؛ ،(1388)ذبٟحؿي٠ ي٢ٍس٧بض 

   345 قٞبض٥

 ٧ٞبيف ثي٠ اٙٞٚٚي آٝبيف  آٝبيف ؾطظٝي٠ )اٙعاٝبت ٣ چبٙك٨ب (، ،(1391)ذبٟ حؿي٠ ٢ٍس٧بضي
 زا١كٖب٥ ٝبظ١سضاٟ  اضزيج٨كت، ٣28  27، آ٤ٝظـ فبٙي

 ٌََٝبالت ٝد٤ٞف٦ ايطاٟ زض ؾطظٝي٠ آٝبيف ىقبٙيت٨بي اضظقيبثي ،(1385) حٞسحؿ٠ٝ ،ٝح 

  ضيعي ثط١ب٦ٝ ٣ ٝسيطيت بظٝبٟؾ .ؾطظٝي٠ آٝبيف

 ( ٍب٤١ٟ ث٤زخ٦ ؾبٗ  1390ٝقب١٣ت ثط١ب٦ٝ ضيعي ٣ ١ؾبضت ضا٧جطزي ،)7خس٣ٗ قٞبض٥ 1390  
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 1392تبثؿتبٟ   قٞبض٥ ؾ٤ٛ ؾبٗ پ٢دٜ  ىه٢ٚب٦ٝ ا١د٠ٞ آ٤ٝظـ فبٙي ايطاٟ / 142

 (ٟ1390ٝقط٣ىي،يحيي ٣ ٧ْٞبضا)، ا٣ٙي٠  ،فبٙي آ٤ٝظـ ت٤ؾق٦ زض آٟ ١َف ٣ ؾطظٝي٠ آٝبيف
   ٧1404ٞبيف آ٤ٝظـ زض ايطاٟ 

 ٧ٞبيف ثي٠ اٙٞٚٚي آٝبيف  ،تح٤الت آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي زض ايطاٟ (،1391ظاز٥ ،يسا٦ٙ)٨ٝطفٚي
 زا١كٖب٥ ٝبظ١سضاٟ  اضزيج٨كت، ٣28  27،آ٤ٝظـ فبٙي

 ٟق٢بؾبيي ١َبط ٕط٧٣ي، ثط١ب٦ٝ ٣ ث٤زخ٦ ت٨طاٟ ( 1354)٢٨ٝسؾي٠ ٝكب٣ض ؾتيطا ، 

 ،ٝد٦ٚ زا١كْس٥ ح٤ًَ ٣ ف٤ٚٛ  ؾيطتح٤ٗ ٝي٤٨ٝي ٣ ١ؾطي، ت٤ؾق٦؛ ،(1383ؾيساحٞس) ٤ٝثَي
 250-223ث٨بضنم  ،63قٞبض٥  ؾيبؾي زا١كٖب٥ ت٨طاٟ،

 (٤ٝ1387ضٟ،ازٕبض)، تطخ٦ٞ ٝحٞس ي٢ٞي اي،ا١سيك٦ پيچيس٥ ٣ ض٣ـ يبزٕيطي زض فهط ؾيبض٥، 

  پػ٧٣كْس٥ ٝغبٙقبت ىط٢٧ٖي ٣ اختٞبفيا١تكبضات 

 ،ىه٢ٚب٦ٝ ،فبٙي آ٤ٝظـ ضيعي ثط١ب٦ٝ ثطاي ا٢٧ٞبييض :ؾطظٝي٠ آٝبيف ،(1373پطيسذت) ٣حيسي 

  103اٙي  75نم  ٣8 7ؾبٗ ز٣ٛ قٞبض٥  ٣4  3 قٞبض٥. فبٙي آ٤ٝظـ زض ضيعي ثط١ب٦ٝ ٣ پػ٧٣ف

 ،ثط١ب٦ٝ ٣ پػ٧٣ف ىه٢ٚب٦ٝ ،ايطاٟ ؾطظٝي٠ آٝبيف ٝغبٙقبت اضظيبثي ،(1374)پطيسذت ٣حيسي-

 60اٙي41 نم 10 قٞبض٥ فبٙي آ٤ٝظـ زض ضيعي

 ،ّبضّطز٧بي آٟ زض ١تعز  ٤١ض ٣تهت٤يط زا١كتٖب٥ پيبٛ ،(1389فيؿي) ثٞطي، ٝحٞس، ي٢ٞي

  11بپي يؾبٗ ؾ٤ٛ پ قٞبض٥ ؾ٤ٛ،، ٝد٦ٚ آ٤ٝظـ فبٙي زا١كتد٤يبٟ زا١كتٖب٥ پيتبٛ ١ت٤ضٝطّع ت٨طاٟ،

 (تحٚي٘ ١ؾبٛ آ٤ٝظقي ايطاٟ اظ زيسٕب٥ ت٤ؾق1372،٦ي٢ٞي، ٝحٞس .)  ىه٢ٚب٦ٝ پػ٧٣ف ٣ ثط١ب٦ٝ
 83 – 62ؾبٗ ا٣ٗ نم 1، قٞبض٥ آ٤ٝظـ فبٙيضيعي زض 

 (1389ز٣ٝي٠ ١كؿت ض٣ؾبي زا١كٖب٥ ٧بي ٢ٝترت آٝبيف آ٤ٝظـ فبٙي اؾتب١ي آ٤ٝظـ فبٙي ،)
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