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چکيعٍ
هٌبثـ اًكبًي اؾ فْاهل هِن ّ تبثيؽگػاؼ ثؽ تْققَ التًبظي ُؽ خبهقَ هسكْة هينْظ .چؽاکَ ،تْققَ
فمظ ثؽ هجٌبي تْليع ًبضبلى هلي ّ قغر ظؼآهع قؽاًَ قٌديعٍ ًوينْظ ،ثلکَ فْاهلي هبًٌع ههبؼکت
التًبظي ؾًبى ًيؿ ظؼ ايي فؽايٌع هْثؽ اقت .اهب آهبؼ ّ اؼلبم هْخْظ ًهبى هيظُع کَ قِن ّ ًمم ؾًبى ظؼ
ههبؼکت التًبظي ظؼ ايؽاى ثكيبؼ پبييي اقت .نْاُع ظؼ اقتبى آغؼثبيدبى نؽلي ًيؿ ظال ثؽ ّخْظ نکبف
خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي اقت .ثؽ ايي اقبـُ ،عف تسميك پبقص ثَ ايي قْال اقت کَ کعام
فْاهل خبهقَ نٌبضتي ظؼ ايدبظ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ ايي اقتبى ًمم ظاؼًع .ثعيي
هٌؾْؼ ًگؽل ؾًبى اقتبى هْؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گؽفتَ اقت .ؼّل تسميك پيوبيم ّ اثؿاؼ خوـآّؼي ظاظٍُب
پؽقهٌبهَ اقت .خبهقَ آهبؼي تسميك نبهل ؾًبى نِؽي ظاًم آهْضتَ ظاًهگبُي ّ ثيکبؼ اقتبى
آغؼثبيدبى نؽلي ظؼ قبل  8996ثْظٍ ّ زدن ًوًَْ ً 978فؽ اقت .نيٍْ ًوًَْگيؽي ًيؿ ضْنَاي اقت.
يبفتَُبي تسميك ًهبى ظاظٍ اقت کَ ثيم اؾ  66ظؼيع ؾًبى هْؼظ هغبلقَ ثب ههبؼکت التًبظي پبييي
ؾًبى هْافك ُكتٌع .فالٍّ ثؽ ايي ،ؼاثغَ هتغيؽُبي کليهَُبي خٌكيتي ّ هؽظقبالؼي ثب نکبف خٌكيتي
ظؼ ههبؼکت التًبظي هقٌيظاؼ ثْظٍ اهب هتغيؽ ًممُبي خٌكيتي ؼاثغَ هقٌيظاؼ ًعاؼظً .تيدَگيؽي تسميك
ايي اقت کَ نکبف خٌكيتي ؼيهَ ظؼ ثبّؼُبي اختوبفي هٌفي ّ لعؼت اختوبفي هؽظاى ظاؼظ.
ّاژگبى کليعي :نکبف خٌكيتي ،ههبؼکت التًبظي ،ؾًبى ،اقتبى آغؼثبيدبى نؽلي ،تْققَ.
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همعهَ ّ ثيبى هكئلَ
هٌبثـ اًكبًي اؾ فْاهل هِن ّ تبثيؽگػاؼ ثؽ تْققَ التًبظي ُؽ خبهقَ هسكْة هينْظ .چؽاکَ،
تْققَ فمظ ثؽ هجٌبي تْليع ًبضبلى هلي ّ قغر ظؼآهع قؽاًَ قٌديعٍ ًوينْظ ،ثلکَ فْاهلي
هبًٌع ههبؼکت التًبظي ؾًبى ًيؿ ظؼ ايي فؽايٌع هْثؽ اقت (يفبييپْؼ ّ ؾاظّلي ضْاخَ:8996 ،
 .)66اهب آهبؼ ّ اؼلبم هْخْظ ًهبى هيظُع کَ قِن ّ ًمم ؾًبى ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ ايؽاى
ثكيبؼ پبييي اقت ّ نکبف ّ ًبثؽاثؽي خٌكيتي ّخْظ ظاؼظ .نکبف يب ًبثؽاثؽي خٌكيتي ظؼ
ههبؼکت التًبظي ثَ تفبّت ثيي هؽظاى ّ ؾًبى ظؼ فؽيَ التًبظ ّ کبؼ ّ فقبليت التًبظي انبؼٍ
ظاؼظ (اًدوي التًبظي خِبًي.)8 :2087 ،
عجك گؿاؼل اًدوي التًبظي خِبًي ًوؽٍ ايؽاى ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ قبل  2087اؾ
 800ثؽاثؽ ثب  0/967اقتُ .ؽ اًعاؾٍ ًوؽٍ کكت نعٍ ثَ يفؽ ًؿظيک تؽ ثبنع ًهبى ظٌُعٍ نکبف
خٌكيتي يب ًكجت ثكيبؼ پبييي ؾًبى ظؼ ههبؼکت التًبظي اقت (ُوبى .)82 :ثٌبثؽايي ،ايي ًوؽٍ
ًكجت ّ قِن پبييي ؾًبى ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ ايؽاى ؼا ًهبى هيظُع .ثؽ اقبـ ًتبيح عؽذ
آهبؼگيؽي ًيؽّي کبؼً ،ؽش ههبؼکت التًبظي هؽظاى  ّ 69/7ؾًبى  86/9اقت .ظؼ ُويي زبل،
ًؽش ههبؼکت التًبظي هؽظاى ظؼ ًمبط نِؽي  ّ 69ؾًبى  86/8اقتُ .وچٌيي ،ظؼ ًمبط نِؽي
اقتبى آغؼثبيدبى نؽلي ًؽش ههبؼکت التًبظي هؽظاى  70/6ظؼيع ّ ؾًبى  89/7ظؼيع اقت
(هؽکؿ آهبؼ ايؽاى .)96-60 :8996 ،ظؼ ايي هيبى ،ثؽ اقبـ قبلٌبهَ ًيؽّي اًكبًي اقتبى آغؼثبيدبى
نؽلي ظؼ قبل  ،8996ظؼيع هؽظاى ظاًهگبُي نبغل  76ظؼيع ّ ؾًبى  26ظؼيع اقت (ُوبى:
 .)66ايي افعاظ ّ اؼلبم نکبف خٌكيتي نعيع ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ کل کهْؼ ّ اقتبى
آغؼثبيدبى نؽلي ؼا ًهبى هيظٌُع.
نکبف ّ ًبثؽاثؽي خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي هيتْاًع تْققَ کهْؼ ؼا تست تبثيؽ لؽاؼ
ظُع .ؾيؽا ؾًبى ثَ فٌْاى قؽهبيَ اًكبًي هٌبثـ ثب اؼؾني ُكتٌع کَ ظؼ خبهقَ ًمم تبثيؽگػاؼي
ظاؼًع .ايي ًمم اؾ اثقبظ هطتلف لبثل ثؽؼقي اقت ّ هيتْاى ثَ ًؾؽيَُبي هطتلف ،گؿاؼل
قبؾهبىُبي هطتلف ،الگْي تْققَ يبفتگي کهْؼُب ّ هغبلقبت تدؽثي اقتٌبظ ًوْظ .ثَ فميعٍ
قگؽّ ،1ؼّظ ؾًبى ثَ زْؾٍُبي فوْهي يب ايل ههبؼکت فوْهي يکي اؾ ايْل تْققَ پبيعاؼ اقت
ّ ههبؼکت فوْهي ؾًبى ثؽ ؼفبٍ ّ ؾًعگي هؽظم هْثؽ اقت .يبًگً 2يؿ هقتمع اقت کَ ؾًبى هٌبثـ
ثب اؼؾني ُكتٌع ثٌبثؽايي ثبيع ثَ فٌْاى ثؽًبهَ ؼيؿاى ّ عؽازبى تْققَ ثکبؼ گؽفتَ نًْع (زبفؾيبى،
1- Segar
2- Young
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 .)86 :8988آهبؼتيبقي 1هقتمع اقت کَ ههبؼکت التًبظي ،قيبقي ّ اختوبفي ؾًبى يکي اؾ
خٌجَُبي هِن تْققَ ّ ؼنع التًبظي هسكْة هينْظ .اقتفبى قيگٌْ ّ اقتفبى ًْلؿً 2يؿ ظؼ
هغبلقبت ضْظ ثَ ايي ًتيدَ ؼقيعًع کَ ًبثؽاثؽي خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي اثؽ هٌفي ثؽ ًؽش
ؼنع ّ تْققَ التًبظي ظاؼظ (پؽتْي ّ ُوکبؼاى .)68 :8988 ،ظؼ گؿاؼل قبالًَ ثبًک خِبًي آهعٍ
اقت کَ قيبقتُب ّ العاهبت تْققَاي کَ ًبثؽاثؽي خٌكيتي ؼا ًبظيعٍ هيگيؽًع اثؽ ثطهي کوتؽ
ظانتَ ّ ُؿيٌَُبي هضبففي ؼا هتسول هينًْع .ثؽ اقبـ ضظ ههي اخالـ ؼيًْ 3يؿ تْاًوٌع
قبؾي ؾًبى ،ههبؼکت کبهل ّ ثؽاثؽي ؾًبى يکي اؾ پبيَُبي تْققَ پبيعاؼ اقت .ثؽ اقبـ ايي ضظ
ههي ،قيبقتُبيي کَ ثؽاثؽي خٌكيتي ؼا ظؼ ًؾؽ ًگيؽًع ظؼ ثلٌع هعت هْفك ًطْاٌُع ثْظ
(اکجؽي .)97 :8998 ،الگْي تْققَ يبفتگي خِبى غؽة ًيؿ ًهبى هيظُع کَ فؽايٌع ًْقبؾي ّ
پيهؽفت ثب افؿايم ههبؼکت التًبظي ؾًبى ُوؽاٍ ثْظٍ اقت (زبفؾيبى.)89 :8988 ،
ضؽّؼت تسميك اؾ ايي لسبػ اقت کَ ايؽاى کهْؼي ظؼ زبل تْققَ اقت ّ ًيوي اؾ خوقيت
آى ؼا ؾًبى تهکيل هيظٌُع .اهب ،ظؼ ايؽاى ًمم ؾًبى ظؼ خبهقَ ثْيژٍ ظؼ ثسث تْققَ ثكيبؼ كن
هْؼظ تْخَ لؽاؼ گؽفتَ اقت (ُوبى .)86 :تسمك کبهل تْققَ ظؼ ايؽاى هكتلؿم ثؽاثؽي خٌكيتي ظؼ
ههبؼکت التًبظي ّ قبيؽ زْؾٍُب اقت (غفبؼي ّ اثؽاُيوي لْيَ .)826 :8992 ،هغبلقبت تدؽثي
ظؼ ايؽاى ًيؿ ًهبى هيظٌُع کَ ثيي ًؽش ههبؼکت ًيؽّي کبؼ ؾًبى ّ ؼنع ّ تْققَ ؼاثغَ هثجت ّ
هقٌبظاؼ ّخْظ ظاؼظ (کؽيوي ّ ُوکبؼاى.)869 :8997 ،
ثب تْخَ ثَ قِن ثكيبؼ پبييي ؾًبى ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ اقتبى آغؼثبيدبى نؽلي (هؽکؿ
آهبؼ ايؽاى ،)96-60 :8996 ،قْال ايلي کَ ظؼ ّالـ ُعف تسميك ؼا تهکيل هيظُع ،ايي اقت
کَ چَ فْاهل خبهقَ نٌبضتي ظؼ نکبف خٌكيتي ّ ًكجت پبييي ههبؼکت التًبظي ؾًبى ظؼ اقتبى
آغؼثبيدبى نؽلي ًمم ظاؼًع .ثعيي هٌؾْؼً ،گؽل ّ ًؾؽات ؾًبى ايي اقتبى هْؼظ ثؽؼقي لؽاؼ
گؽفتَ اقت.

پيهيٌَ تسميك
ظؼ تجييي ّ تسليل نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي تسميمبت پيهيي ؼا هيتْاى ثَ ظّ ظقتَ
کلي تفکيک ًوْظ -8 .تسميمبتي کَ ظؼ قغر کالى ثب اقتفبظٍ اؾ تسليل ثبًْيَ نکبف خٌكيتي ظؼ
ههبؼکت التًبظي ؼا هْؼظ تسليل ّ تجييي لؽاؼ ظاظٍاًع .ظؼ ايي تسميمبت فْاهل اختوبفي هْثؽ ثؽ
نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي نبهل ًؽش ثيکبؼي هؽظاى (هيؽؾايي ،)8989 ،قبضتبؼ قٌي
1- Amartyasen
2- Stephen Cigno and Stephen Knowles
3- Rio
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خوقيت (ًْؼّؾي ،)8988 ،تغييؽات خوقيت نٌبضتي (فؽّتي ،)8987 ،تقعاظ فؽؾًع (پبقجبى،)8986 ،
فٌبّؼي اعالفبت ّ اؼتجبعبت (ظيؿخي ّ کتبثفؽّل ثعؼي ،)8996 ،ضبًَ ظاؼي (يفبکيم ّ فالذ
هسكي ضبًي ،)8996 ،فضبي هدبؾي (هؿيٌي ّ ُوکبؼاى ،)8998 ،تقعاظ افؽاظ نبغل ظؼ ضبًْاؼ،
ّضقيت تبُل ،هسل البهت ّ قؽپؽقت ثْظى ؾًبى (فؽة هبؾاؼ ّ ُوکبؼاى ،)8999 ،تسًيالت
ظاًهگبُي (کبًّع ّ ُوکبؼاى8990 ،؛ کؽيوي هْغبؼي ّ خِبى تيغً ،)8999 ،ؽش ثبؼّؼي (هؿيٌي ّ
ُوکبؼاى ،)8998 ،ظؼآهع ضبًْاظٍ (ههيؽي ّ ُوکبؼاى ،)8996 ،ثسؽاى هبلي (آًكتبقيّْ 1
ُوکبؼاى ،)2086 ،زوبيت ظّلت (ظيکبفُ ّ 2وکبؼاى ،)2086 ،قمف نيهَاي (پْؼقل،)2089 ،3
اقتؽاتژيُبي ظّلت ؼفبٍ (هبًعل ،)2009 ،4يبؼاًَ ظّلتي (ثيؽک ّ ُبى ّ )2007 ،5خٌكيت (کبًّع
ّ ُوکبؼاى )8990 ،اقت -2 .تسميمبتي کَ ظؼ قغر ضؽظ ّ فؽظي ثب اقتفبظٍ اؾ ؼّل پيوبيهي يب
کيفي ازكبـ يب ًگؽل ًكجت ثَ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ؼا هغبلقَ کؽظٍاًع .ظؼ
ايي تسميمبت فْاهل اختوبفي هْثؽ ثؽ ايي هكئلَ نبهل اختوبفي نعى (قفيؽي8980 ،؛ يفبيي
پْؼ ّ ؾاظّلي ضْاخَ ،)8996 ،کليهَُبي خٌكيتي (تمْي ّ قلغبًي8988 ،؛ يفبيي پْؼ ّ ؾاظّلي
ضْاخَ ،)8996 ،تقًت ّ پيهعاّؼي (نؽثتيبى ،)8988 ،فعم ّخْظ ًِبظُبي قيبقي ههبؼکتي
(يفبيي پْؼ ّ ؾاظّلي ضْاخَّ ،)8996 ،ضقيت التًبظي ضبًْاؼ (ًسْي ّ لؽثبًيّ )8998 ،
فؽايٌعُبي ًِبظي (کْکُ ّ 6وکبؼاى )2086 ،اقت.
ظؼ ؾيؽ تقعاظي اؾ هغبلقبت اًدبم گؽفتَ اضيؽ پيؽاهْى نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي
اؼائَ نعٍ اقت.
خعّل نوبؼٍ  :8ضاليَاي اؾ هِوتؽيي هغبلقبت يْؼت گؽفتَ پيؽاهْى نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي
ًْيكٌعگبى
ههيؽي ّ ُوکبؼاى
()8996

فٌْاى
فْاهل هْثؽ ثؽ ًؽش ههبؼکت
ًيؽّي کبؼ ظؼ ثبؾاؼ کبؼ ايؽاى

ظيؿخي ّ کتبثفؽّل
ثعؼي
()8996

ثؽؼقي فْاهل هْثؽ ثؽ انتغبل
ؾًبى ثب تبکيع ثؽ اقتفبظٍ اؾ
ICT

ضاليَاي اؾ ًتبيح
ُوجكتگي ثيي هعؼن تسًيلي ّ ازتوبل ههبؼکت
ثبالي ؾًبى افؿايم؛ ُوجكتگي هٌفي ثيي ظؼآهع
قبيؽ افضبي ضبًْاظٍ ثب ههبؼکت ظؼ ثبؾاؼ کبؼ ؾًبى
تبثيؽ هثجت ّ هقٌيظاؼ فٌبّؼي اعالفبت ّ اؼتجبعبت
ثؽ انتغبل ؾًبى؛ اثؽ هثجت ّ هقٌيظاؼ هتغيؽُبي
هطبؼج قالهت ّ ثِعانت ،تْليع ًبضبلى ظاضلي
قؽاًَ ّ هطبؼج آهْؾل ثؽ انتغبل ؾًبى.
1- Anastasio
2- Dieckhoff
3- Purcell
4- Mandel
5- Bierek and Han
6- Cook
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اظاهَ خعّل نوبؼٍ :8
ًْيكٌعگبى
يفبکيم ّ فالذ
هسكي ضبًي
()8996

فٌْاى
ثؽؼقي فعم ههبؼکت
التًبظي ؾًبى ظؼ ثبؾاؼ کبؼ
ايؽاى

يفبيي پْؼ ّ ؾاظّلي
ضْاخَ
()8996

تسليلي ثؽ هْاًـ ههبؼکت
التًبظي ؾًبى ظؼ ايؽاى (هْؼظ
هغبلقَ کالى نِؽ تجؽيؿ)

هؿيٌي ّ ُوکبؼاى
()8998

ثؽؼقي اثؽ تْققَ فضبي
هدبؾي ثؽ ههبؼکت ؾًبى ظؼ
التًبظ ايؽاى
فؽايٌعُبي ًِبظي ّ تْليع
ًبثؽاثؽيُبي خٌكيتي

آًكتبقيْ ّ ُوکبؼاى
()2086

ثسؽاى التًبظي ،ؼيبضت ّ
ًبثؽاثؽي خٌكيتي ظؼ کبؼ،
نْاُعي اؾ يًْبى ّ قبيؽ
کهْؼُبي ثبلکبى
قٌدم اثؽ تغييؽ ًِبظي ثؽ
ًبثؽاثؽي خٌكيتي ظؼ ثبؾاؼ کبؼ

کْک ّ ُوکبؼاى
()2086

ظيکبف ّ ُوکبؼاى
()2086

ضاليَاي اؾ ًتبيح
تبثيؽ هتْقظ ؾهبى قپؽي نعٍ ثؽاي فقبليتُبي
ضبًَظاؼي ّ تبثيؽ هٌفي آى ثؽ فقبليتُبي التًبظي؛
تبثيؽ ًگؽلُبي فؽٌُگي ّ قٌتي هْخْظ ظؼ خبهقَ
ثؽ پبييي ثْظى ًؽش ههبؼکت التًبظي ؾًبى ظؼ ايؽاى.
هِوتؽيي هْاًـ ههبؼکت التًبظي ؾًبى تجقيض ّ
تفبّت ظؼ فؽايٌع اختوبفي نعى ؾى ّ هؽظ ظؼ خبهقَ،
عؽؾ تلمي ّ ًگؽل خبهقَ ثَ ّؽبيف ؾًبى ّ فعم
ّخْظ ًِبظُبي قيبقي ههبؼکتي ثْظ.
ؼاثغَ هقکْـ ثيي ًؽشُبي ثبؼّؼي ّ ههبؼکت
ؾًبى؛ ًؽش ثبالي ههبؼکت ؾًبى ثب گكتؽل فضبي
هدبؾي.
اؼائَ نْاُع هسعّظ ّ خٌكيت يبفتَ اؾ فعالت
اخؽايي ّ ؼفؽم قيبقي ثؽ اقبـ نيٍُْبي خبؼي
اخؽايي ّ پژُّهي خوـآّؼي ظاظٍُب
تبثيؽ ثسؽاى هبلي ّ ؼيبضت التًبظي ثؽ افؿايم
ًبثؽاثؽي خٌكيتي ظؼ کبؼ ّ افوبل فهبؼ ثؽ ؾًبى
خِت کبؼ کوتؽ ّ ّؼّظ ثَ ههبغل ظاؼاي ظؼآهع
پبيييتؽ.
ثبال ثؽظى فؽيتُبي انتغبل ؾًبى اؾ عؽيك
افؿايم زوبيت ظّلت اؾ ضبًْاظٍُب

هٌجـ :هغبلقبت اقٌبظي ًگبؼًعگبى8997 ،

ايي پژُّم ظؼ ثكظ ّ گكتؽل تسميمبت گػنتَ ،ظؼ قغر ضؽظ ّ فؽظي ظؼ للوؽّ هکبًي
هتفبّت ثَ تجييي ّ تسليل خبهقَ نٌبضتي نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي هيپؽظاؾظ .ثؽؼقي
تسميمبت گػنتَ ظؼ ؼاقتبي هْضْؿ ّ للوؽّ هْؼظ هغبلقَ ًهبى هيظُع کَ هغبلقبت اًدبم يبفتَ
پيؽاهْى نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ثكيبؼ ًبظؼ ثْظٍ ّ ًَ ظؼ قغر اقتبى آغؼثبيدبى
نؽلي ثلکَ تٌِب ظؼ کالى نِؽ تجؽيؿ يْؼت گؽفتَ اقت .ايي پژُّم ثؽاي اّليي ثبؼ ثَ تسليل ّ
تجييي نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ قغر اقتبى آغؼثبيدبىنؽلي هيپؽظاؾظ.
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هجبًي ًؾؽي
ًؾؽيَُبي هؽثْط ثَ نکبف ّ ًبثؽاثؽي خٌكيتي ظؼ قغْذ اختوبفي ّ التًبظي ؼا هيتْاى ثَ
چٌع قٌت ًؾؽي ظقتَ ثٌعي کؽظ.
ً ؾؽيَُبي کبؼکؽظگؽايي :کبؼکؽظگؽايي ثَ خبهقَ ثَ فٌْاى ًؾبم پيچيعٍاي ًگبٍ هيکٌع کَ
ثطمُبي آى ثب يکعيگؽ کبؼ هيکٌٌع تب اًكدبم ّ ثجبت خبهقَ ثَ فٌْاى کل ؼا زفؼ کٌٌع .اؾ ايي
ظيعگبٍ ًبثؽاثؽيُبي خٌكيتي ؼّل هْثؽ ّ هفيعي ثؽاي تمكين کبؼ ّ اًتؾبم اختوبفي اقت .ثعيي
لسبػ ،کبؼکؽظگؽايي ثؽ ًممُبي خٌكيتي تبکيع ظاؼظ ّ ثؽ ايي ًؾؽ اقت کَ ًممُبي خٌكيتي
کبؼايي اختوبفي ؼا افؿايم هيظُع (ثؽيٌکؽُبف .)226 :2088 ،1ثٌبثؽايي افتؽاق ًمهي يب
ًممُبي خٌكيتي ثَ ثجبت خبهقَ کوک هيکٌع ّ ايي ًممُب اؾ عؽيك فؽايٌع اختوبفي نعى ثَ
ًكلُبي ثقعي آهْضتَ هينْظ (تيهلؽ.)220 :2088 ،2
ً ؾؽيَُبي تضبظً :ؾؽيَ تضبظ ثؽ ايي فميعٍ اقت کَ هؽظاى يب خٌف هكلظ ؾًبى ؼا تست
اًميبظ ّ ؾيؽ ظقت آّؼظٍ اًع تب اهتيبؾ ّ قؽفؽاؾي ضْظ ؼا ظؼ خبهقَ زفؼ کٌٌع .اؾ ايي ظيعگبٍ ؾًبى
لعؼت کوتؽي ًكجت ثَ هؽظاى ظاؼًع چْى ثَ هؽظاى ّاثكتَ ُكتٌع .هؽظاى هبًٌع ُؽ گؽٍّ ظيگؽي
کَ لعؼت يب اهتيبؾ ظاؼًع ثؽاي کٌتؽل هٌبثـ (لعؼت التًبظي ّ قيبقي) هجبؼؾٍ هيکٌٌع .ثؽ اقبـ
ظيعگبٍ تضبظ ،خبهقَ يسٌَ هجبؼؾٍ ثؽاي تكلظ هيبى گؽٍُّبي اختوبفي اقت کَ ثؽاي هٌبثـ
کويبة ؼلبثت هيکٌٌع ّ خٌكيت يسٌَ تالل هؽظاًَ ثؽاي زفؼ لعؼت ّ ثؽتؽي ّ تكلظ ثؽ ؾًبى
اقت .هؽظاى گؽٍّ هكلظ ّ ؾًبى گؽٍّ هبظّى ُكتٌع .ثؽ اقبـ ايي ظيعگب ٍ،تفبّتُبي خٌكيتي
ظؼ لعؼت ّ فؽيَ اختوبفي التًبظي هجتٌي ثؽ هيؿاى کٌتؽل هؽظاى ثؽ اثؿاؼ تْليع ّ ثٌبثؽايي
ثبؾتبة تمكيوبت عجمبتي اقت (کبلح اّپي اقتکف.)209 :2089 ،3
ً ؾؽيَُبي فويٌيكتي :اؾ ظيعگبٍ فويٌيكن ًبثؽاثؽي خٌكيتي اؾ قبضتُبي اختوبفي ّ اؾ
ظقتبّؼظُبي فؽٌُگ هؽظقبالؼ اقت (آظاهؿ ّ قيعايً .)886 :2008 ،4ؾؽيَُب ّ ظيعگبٍُبي
فويٌيكتُب پيؽاهْى نکبف ّ ًبثؽاثؽي خٌكيتي ثَ قَ گؽٍّ فوعٍ هبؼکكيكتي ،ؼاظيکبل ّ
قْقيبليكتي تمكين هينْظ .ثَ افتمبظ فويٌيكتُبي هبؼکكيكتي ،تمكين کبؼ خٌكي ظؼ فؽيَ
ضبًگي ثب ًيبؾُبي ًؾبم قؽهبيَ ظاؼي ُوطْاًي ظانتَ ّ تْخيَ کٌٌعٍ قِن ؾًبى اؾ ههبغل ظؼ
ثبؾاؼ کبؼ اقت .فويٌيكتُبي ؼاظيکبل ثؽ ًؾبم هؽظقبالؼي تبکيع ظانتَ ّ ثؽ ايي ثبّؼًع کَ نيٍْ
1- Brinkerhoff
2- Tischler
3- OpenStax College
4- Adams&Sydie
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تْليع ضبًگي ؾًبى ؼا تست اقتثوبؼ ّ قلغَ هؽظاى لؽاؼ ظاظٍ ّ ثَ قْظ آًبى اقت کَ ؾًبى ؼا ثؽاي
ؼفـ ًيبؾُبي ضْظ ظؼ ضبًَ ًگَ ظاؼًع .اهب فويٌيكتُبي قْقيبليكتي خعاقبؾي نغلي ثؽ زكت
خٌكيت ؼا ثؽ اقبـ پيًْع قؽهبيَ ظاؼي ّ هؽظقبالؼي تْخيَ هيکٌٌع (يفبييپْؼ ّ ؾاظّلي ضْاخَ،
.)72 :8996
ً ؾؽيَُبي تقبهل گؽايي :اؾ ظيعگبٍ تقبهل گؽايي تفبّتُبي خٌكيتي قبضت فؽٌُگي يب
هًٌْفي فؽٌُگي اقت کَ ظؼ فؽيَ کٌم هتمبثل تْليع هينْظ .ايي فؽيَ ّ هيعاى هيتْاًع
ضبًْ اظٍ ،هعؼقَ ،گؽٍّ ُوكبالى ّ ؼقبًَ ثبنع .ظؼ ايي فؽيَ کْظکبى ظؼ فؽايٌع اختوبفي نعى ّ
يبظگيؽي تعؼيدي ًممُب ّ کليهَُبي خٌكيتي ؼا هي پػيؽًعُ .ويي اهؽ ثبفث تعاّم قلغَ هؽظاى
ّ نکبف ّ ًبثؽاثؽي خٌكيتي هينْظ (آظاهؿ ّ قيعاي.)886 :2008 ،
ً ؾؽيَُبي اًتطبة فمالًي :عجك ًؾؽيَ اًتطبة فمالًي قغْذ پبييي خبيگبٍ نغلي ؾًبى ظؼ
ثبؾاؼ کبؼ ًتيدَ تًويوبت هٌغمي ّ فمالًي ّ آؾاظاًَ ضْظ ؾًبى اقت .ايي ًؾؽيَ ثيبى هيکٌع کَ
ثيهتؽ ؾًبى هؽازل اؾظّاج ّ ًگِعاؼي اؾ فؽؾًع ؼا پيم ثيٌي هيکٌٌع ّ ايي هكئلَ هْخت هينْظ
کَ ؾًبى ثيي ظّؼٍ کبؼکؽظ ثبؾاؼي ضْظ ّ اؾظّاج نبى فبيلَ ثيٌعاؾًع کَ ُويي اهؽ هْخت فمت
هبًعگي التًبظي ؾًبى اقت (فؽة هبؾاؼ ّ ُوکبؼاى.)78 :8999 ،
ظؼ ايي تسميك چبؼچْة ًؾؽي ثؽ اقبـ ؼّيکؽظُبي تقبهل گؽايي ّ فويٌيكن ثؽؼقي نعٍ
اقت .اؾ خولَ ًؾؽيَ پؽظاؾاى هغؽذ ظؼ ايي ؼّيکؽظُب قٌعؼا ثن ّ قيوْى ظّثّْؼا ُكتٌع.
قٌعؼا ثن 1ؼيهَ نکبف ّ ًبثؽاثؽي خٌكيتي ظؼ فؽيَ اختوبفي ّ التًبظي ؼا ظؼ ًممُب ّ
کليهَاي خٌكيتي هيظاًعً .ؾؽيَ ثن ثَ ًؾؽيَ عؽذّاؼٍ خٌكيتي ههِْؼ اقت .عؽذّاؼٍ خٌكيتي
فجبؼت اقت اؾ هدوْفَاي اؾ تعافيُبي هؽتجظ ثب خٌكيت کَ ظؼ فؽٌُگ چهوگيؽ اقت .ظؼ ايي
فؽٌُگ ظؼ فؽايٌع يبظگيؽي تعؼيدي هستْاي عؽذّاؼٍ خٌكيتي کْظکبى ًممُبي خٌكيتي ّ
کليهَُبي خٌكيتي ؼا هيپػيؽًع .ثَ ايي تؽتيت ظضتؽ هيظاًع کَ هًْث اقت ّ ثغْؼ غيؽ اؼاظي
ضْظ ؼا ثب فؽٌُگ ّ تًْؼات لبلجي ّ ٌُدبؼُبي خٌكيتي قبؾگبؼ هيکٌعُ .ويي فمبيع لبلجي
ًممُبي اختوبفي ّ التًبظي ؼا اؾ ؾًبى قلت هيکٌع چؽا کَ آًبى ؼا ثَ ًممُبي ضبًَ ظاؼي ّ
ثچَ ظاؼي هسعّظ هيکٌع (ُبيع .)66 :8980 ،ثَ ًؾؽ ثن ،کْظکبى ثؽ اقبـ عؽذّاؼٍ خٌكيتي
اعالفبت ؼا پؽظاؾل هيکٌٌع ّ ظؼ ايي خؽيبى هيفِوٌع کَ کعام ضًْييبت ّ ًممُب ثَ
خٌكيت آًِب هؽثْط اقت ّ ثٌبثؽايي يبظ هيگيؽًع کَ ضًْييبتً ،گؽلُب ّ ؼفتبؼُبي ضْظ ؼا ثب

1- Sandra Bem
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عؽذّاؼٍُبي خٌكيتي هٌغجك کٌٌع ّ ؼفتبؼ ضْظ ؼا ثب تقبؼيف فؽٌُگي اؾ هؽظاًگي ّ ؾًبًگي تٌؾين
کٌٌع (خوهيعي قلْکلْ.)8992 ،
قيوْى ظّ ثّْاؼ 1ظؼ خولَ ههِْؼل ثيبى هيکٌع کَ "کكي ؾى هتْلع ًوينْظ ثلکَ ثَ ؾى
تجعيل هينْظ" .ثَ ًؾؽ ظّثّْاؼ نکبف ّ ًبثؽاثؽي خٌكيتي ظؼ قغْذ اختوبفي ّ التًبظي اؾ
قبضتُبي اختوبفي ّ اؾ ظقتبّؼظُبي فؽٌُگ هؽظقبالؼ اقت (نبظي علت ّ ضبًدبًيًژاظ،
 .)896 :8998تفبّت خٌكي ًَ ّالقيت ثلکَ فؽايٌعي اقت کَ فؽٌُگ هؽظاًَ ضلك کؽظٍ ّ ثکبؼ
هيثؽظ تب پبيَُبي ضْظل ؼا اقتْاؼ کٌع .تفبّت ّ نکبف ثيي ؾًبى ّ هؽظاى اؾ قبضت ثٌعي
فؽٌُگي کَ قبضتَ هؽظاى اقت (خِبى يؽفب تْقظ هؽظاى ًگؽيكتَ ّ تقؽيف نعٍ اقت) ّ آًِب ؼا
ًبظيعٍ هيگيؽظ ّ اؾ ظؼًّي نعى ظيگؽيت ظؼ آًِب ًبني هينْظ (ؼيتؿؼ .)8999 ،ثؽ اقبـ
چِبؼچْة ًؾؽي تسميك ،هعل ًؾؽي تسميك هغبثك نکل نوبؼٍ  8اقت.

نقش های
جنسیتی
کلیشه های

جنسیتی

مردساالری
شکاف
جنسیتی در
مشارکت
اقتصادی
نکل نوبؼٍ  :8هعل ًؾؽي تسميك

فؽضيَُبي تسميك
ثؽ اقبـ هعل ًؾؽي تسميك فؽضيَُبي تسميك فجبؼتٌع اؾ:
ً -8ممُبي خٌكيتي ظؼ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ًمم ظاؼظ.
 -2کليهَُبي خٌكيتي ظؼ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ًمم ظاؼظ.

1- Simone de Beauvoir
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 -9هؽظقبالؼي ظؼ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ًمم ظاؼظ.

ؼّلنٌبقي
ثؽاي آؾهْى فؽضيَُب اؾ ؼّل پيوبيم اقتفبظٍ نعٍ اقت ثَ ايي ظليل کَ تسميك ؾًبى ظؼ هميبـ
ّقيـ ّ قغر اقتبًي هع ًؾؽ ثْظٍ اقت .ظؼ ايي پيوبيم ظاظٍُب ّ اعالفبت الؾم اؾ عؽيك پؽقهٌبهَ
خوـآّؼي نعٍ ّ اعالفبت ثعقت آهعٍ ظؼ ًوًَْ ثَ خوقيت تسميك تقوين ظاظٍ هينْظ.
خبهقَ آهبؼي نبهل ؾًبى تسًيلکؽظٍ ظاًهگبُي ّ ثيکبؼ قبکي ظؼ ًمبط نِؽي اقتبى
آغؼثبيدبى نؽلي ظؼ قبل  8996اقت .ظليل اًتطبة ؾًبى نِؽي ايي ثْظٍ اقت کَ هغبلقَ ي
ُوَ ؾًبى قبکي ظؼ ُوَ ًْازي اقتبى ظؼ تْاى هبلي ّ اًكبًي ايي تسميك ًجْظ .ؾًبى ظاؼاي
تسًيالت ظاًهگبُي ّ ثيکبؼ اًتطبة نعٍ اًع چْى ثيهتؽ ظؼگيؽ انتغبل يبثي ُكتٌع ّ ثب هْضْؿ
تسميك قٌطيت ثيهتؽي ظاؼًع .زدن ًوًَْ تسميك ً 978فؽ ؾى اقت .ايي زدن ًوًَْ ثؽ اقبـ
فؽهْل نبؼل کْکؽاى ثعقت آهعٍ اقت.

ّازع ًوًَْگيؽي اّليَ نِؽ اقت ّ ثؽاي اًتطبة ًوًَُْب اؾ نيٍْ ًوًَْگيؽي ضْنَاي
اقتفبظٍ نعٍ اقت .ثعيي يْؼت کَ اثتعا ًوًَْگيؽي ضْنَاي اًدبم گؽفتَ ّ قپف فٌبيؽ فؽظي
ُؽ ضْنَ (ُؽ نِؽ) اًتطبة نعٍاًعُ .وچٌيي ثؽاي ايٌکَ ًوًَْ هقؽف خبهقَ ثبنع ،ققي نعٍ
اقت ًوًَُْبي ُؽ ضْنَ ثَ تٌبقت خوقيت اؾ هٌبعك ،عجمبت ّ گؽٍُّبي هطتلف ثبنٌع.
تدؿيَ ّ تسليل ظاظٍُبي گؽظآّؼي نعٍ نبهل ظّ ثطم اقت .ظؼ ثطم تْييفي ههطًبت
خوقيتي ًوًَْ هْؼظ هغبلقَ ّ هتغيؽُبي تسميك اؾ خعّل تْؾيـ فؽاّاًي اقتفبظٍ نعٍ اقت .اهب ظؼ
ثطم تسليل ّ آؾهْى فؽضيَُب ثب تْخَ ثَ ًْؿ تسليل ّ هميبـ هتغيؽُب اؾ آؾهْىُبي ضؽيت
ُوجكتگي پيؽقْى تسليل ّاؼيبًف يکغؽفَ اقتفبظٍ نعٍ اقت .ظؼ ُوَ ايي تسليلُب اؾ ًؽم افؿاؼ
 SPSS21ثِؽٍ گؽفتَ نعٍ اقت.

تقؽيف هفِْهي ّ فوليبتي هتغيؽُب
 -8نکبف خٌكيتي :نکبف يب ًبثؽاثؽي خٌكيتي ثَ تفبّتُبي ًؾبمهٌع ثيي هؽظاى ّ ؾًبى ظؼ
ثكيبؼي اؾ زْؾٍُب انبؼٍ ظاؼظ کَ اؾ ههبؼکت ّ فؽيتُبي التًبظي ،تْاًوٌعي قيبقي ّ ،زًْل
آهْؾني تب قالهتي ّ آقبيم هتغيؽ اقت (ّيليبم ّ ظاؼيتي.)277 :2008 ،
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 -2ههبؼکت التًبظي :فجبؼت اقت اؾ زضْؼ ّ ًمم هؽظاى ّ ؾًبى ظؼ فؽيَ التًبظ ّ کبؼ ّ
فقبليت التًبظي (اًدوي التًبظي خِبًي.)8 :2087 ،
 -9نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي :فجبؼت اقت اؾ تفبّت ثيي ًكجت هؽظاى ّ ؾًبى ظؼ
فؽيَ التًبظ ّ کبؼ ّ فقبليت التًبظي (اًدوي التًبظي خِبًي .)8 :2087 ،ظؼ ايي تسميك هتغيؽ
نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي هتغيؽ ّاثكتَ اقت .هتغيؽ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت
التًبظي ثؽ اقبـ هقؽفُب ّ گْيَُبي تقعاظ ؾًبى هكتطعم ظؼ ثطم ظّلتي ،تقعاظ ؾًبى
هكتطعم ظؼ ثطم ضًْو ّ تقعاظ ؾًبى کبؼفؽهب هْؼظ اًعاؾٍگيؽي لؽاؼ گؽفتَ اقت .ايي گْيَُب
ظؼ هميبـ ليکؽت پٌح ظؼخَاي هْؼظ اًعاؾٍگيؽي لؽاؼ گؽفتَاًع .ظؼخبت ّ عيف ايي هميبـ
فجبؼتٌع اؾ "ضيلي ؾيبظ ،ؾيبظ ،تب زعّظي ،کن ،ضيلي کن"ً .وؽات ايي ظؼخبت ثيي  6تب  8اقت.
ً -6ممُبي خٌكيتي :ثَ ًممُب ّ ؼفتبؼُبي هْؼظ اًتؾبؼي انبؼٍ ظاؼظ کَ فؽٌُگُب ثَ ُؽ
ظّ خٌف ًكجت هيظٌُع (ثؽيٌکؽُبف ّ ُوکبؼاى .)999 :2088 ،ثَ قطي ظيگؽً ،ممُبي
خٌكيتي ثَ توبيؿات اختوبفي ّ فؽٌُگي ؼفتبؼُبيي انبؼٍ ظاؼظ کَ ثَ هؽظاى ّ ؾًبى ًكجت ظاظٍ
هينًْع (کبلح اّپي اقتکفً .)270 :2089 ،ممُبي خٌكيتي ثؽ اقبـ هقؽفُبي ضبًَ ظاؼي ّ
اًدبم اهْؼات ضبًَ ،تؽثيت کْظک ّ ايدبظ فضبي گؽم ّ فبعفي ضبًَ قٌديعٍ نعٍ اقت .ايي
هقؽفُب ظؼ هميبـ ليکؽت پٌح ظؼخَاي هْؼظ اًعاؾٍگيؽي لؽاؼ گؽفتَاًع .ظؼخبت ّ عيف ايي
هميبـ نبهل "ضيلي هْافمن ،هْافمن ،تب زعّظي هْافمن ،هطبلفن ّ ضيلي هطبلفن" اقتً .وؽات
ايي عيف ثيي  6تب  8اقت.
 -6کليهَُبي خٌكيتي :هدوْفَاي اؾ کليهَُب ّ تفکؽات لبلجي ظؼثبؼٍ تْاًبييُب ّ
لبثليتُبي ُؽ ظّ خٌف هيثبنع (فؽّتي .)69 :8996 ،کليهَُبي خٌكيتي ثؽ اقبـ هقؽفُبي
ازكبقبتي ّ ضقيف ثْظى ؾًبى ،فعم افتوبظ ثَ تْاًبيي ّ لبثليتُبي هِبؼتي ّ کبؼي ؾًبى ّ
هؽظاًَ ثْظى ًگبٍ خبهقَ ثَ کبؼ ّ فقبليت قٌديعٍ نعٍ اقت .ايي هقؽفُب ظؼ هميبـ ليکؽت پٌح
ظؼخَاي هْؼظ اًعاؾٍگيؽي لؽاؼ گؽفتَاًع .ظؼخبت ّ عيف ايي هميبـ نبهل "ضيلي هْافمن ،هْافمن،
تب زعّظي هْافمن ،هطبلفن ّ ضيلي هطبلفن" اقتً .وؽات ايي عيف ثيي  6تب  8اقت.
 -6هؽظقبالؼي :فجبؼت اقت اؾ ًؾبهي اؾ قبضتبؼُب ّ فول اختوبفي کَ ظؼ آى هؽظاى ثؽ ؾًبى
زبکويت ّ قلغَ ظاؼًع (ؾاؼؿ نبٍ آثبظي ّ ًعؼپْؼ .)76 :8996 ،هؽظقبالؼي ثؽ زكت هقؽفُبي
ثؿؼگ ثيٌي ّ لعؼت علجي هؽظاى ،ثؽتؽي ضْاُي هؽظاى ثؽ ؾًبى ،اقتطعام ّ ثکبؼگيؽي ثيهتؽ
هؽظاى قٌديعٍ نعٍ اقت .ايي هقؽفُب ظؼ هميبـ ليکؽت پٌح ظؼخَاي هْؼظ اًعاؾٍگيؽي لؽاؼ
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گؽفتَاًع .ظؼخبت ّ عيف ايي هميبـ نبهل "ضيلي هْافمن ،هْافمن ،تب زعّظي هْافمن ،هطبلفن ّ
ضيلي هطبلفن" اقتً .وؽات ايي عيف ثيي  6تب  8اقت.

افتجبؼ ّ پبيبيي اثؿاؼ تسميك
خِت ثؽؼقي افتجبؼ 1اثؿاؼ تسميك ،گْيَُب يب قْاالت تْقظ تقعاظي اقبتيع ّ يبزجٌؾؽ هْؼظ
اؼؾيبثي لؽاؼ گؽفتَ اقت تب هغبثمت آًِب ثب هفِْم يب هتغيؽُبي هْؼظ ثؽؼقي تقييي گؽظظ .ثؽاي
ايٌکبؼ اؾ ؼّيَ هميبـ تؽقتْى پيؽّي نعٍ اقت .ثعيييْؼت کَ ُؽ يک اؾ گْيَُب ظؼ يک
هميبـ  8تب  88اؼؾني هْؼظ ظاّؼي لؽاؼ گؽفتَ اقت .هيبًگيي ُوَ گْيَُب ثبال ثْظٍ اقت.
خِت ثؽؼقي پبيبيي 2اثؿاؼ تسميك ًيؿ اؾ آؾهْى آلفبي کؽًّجبش ثؽاي ُؽ يک اؾ هفبُين ّ
هتغيؽُبي تسميك اقتفبظٍ نعٍ اقتً .تبيح آؾهْى هغبثك خعّل نوبؼٍ  2اقت.
خعّل نوبؼٍ ً :2تبيح آؾهْى آلفبي کؽًّجبش
هتغيؽُب

تقعاظ گْيَُب

همعاؼ آلفبي کؽًّجبش

نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي

9

0/86

ًممُبي خٌكيتي

6

0/89

کليهَُبي خٌكيتي

6

0/86

هؽظقبالؼي

6

0/82

عجك ًتبيح خعّل ثبالُ ،وَ هتغيؽُبي تسميك اؾ پبيبيي ثبال ّ لبثل لجْلي ثؽضْؼظاؼ ُكتٌع.

يبفتَُبي تسميك
الف) تْييف ههطًبت ؾًبى
خعّل نوبؼٍ  :9تْؾيـ فؽاّاًي ًوًَْ ؾًبى هْؼظ هغبلقَ ثؽاقبـ هتغيؽُبي هْؼظ ثؽؼقي
هتغيؽُب ّ عجمبت آًِب

تقعاظ

ظؼيع

قي
26-90
98-96
96-60

892
887
98

68/8
98/6
80/2
1- validity
2- reliability
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اظاهَ نوبؼٍ خعّل :9
هتغيؽُب ّ عجمبت آًِب

تقعاظ

ظؼيع

68-66

22

6/9

66-60

2

0/6

کل

978

800

هيبًگيي قي

98/96

ّضقيت تبُل
هدؽظ

869

66/6

هتبُل

202

66/6

کل

978

800

ؼنتَ ظاًهگبُي
فلْم اًكبًي ّ اختوبفي

866

68/6

فلْم فيؿيکي ّ عجيقي

860

69/8

فلْم ؼيبضي ّ آهبؼ

67

86/6

کل

978

800

ثؽ اقبـ خعّل ثبال ،قي ؾًبى ثيي  60 ّ 26قبل هتغيؽ اقت .ثيهتؽيي فؽاّاًي هؽثْط ثَ
قٌيي  26تب  90اقت .کوتؽيي فؽاّاًي هؽثْط ثَ قٌيي  66تب  60اقت .هيبًگيي قي ؾًبى 98/96
اقت .ؼنتَ ظاًهگبُي ؾًبى نبهل قَ گؽٍّ فلْم اًكبًي ّ اختوبفي ،فلْم فيؿيکي ّ عجيقي ّ
فلْم ؼيبضي ّ آهبؼ اقت 68/6 .ظؼيع ؾًبى ؼنتَ ظاًهگبُي فلْم اًكبًي ّ اختوبفي ظاؼًع69/8 .
ظؼيع ؾًبى ؼنتَ ظاًهگبُي فلْم فيؿيکي ّ عجيقي ظاؼًع 86/6 ّ .ظؼيع ؾًبى ؼنتَ ظاًهگبُي
فلْم ؼيبضي ّ آهبؼ ظاؼًع .ثيهتؽيي فؽاّاًي هؽثْط ثَ گؽٍّ ظّم اقتُ .وچٌيي 66/6 ،ظؼيع ؾًبى
هْؼظ هغبلقَ هدؽظ ثْظٍ ّ  66/6ظؼيع ؾًبى هتبُل ُكتٌع .ثيهتؽيي فؽاّاًي هؽثْط ثَ ؾًبى
هتبُل اقت.
ة) نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي
ؾًبى ظؼ ضًْو هيؿاى نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي يب تفبّت ثيي هؽظاى ّ ؾًبى ظؼ کبؼ
ّ فقبليت التًبظي ًگؽل ّ ًؾؽات هتفبّت ظاؼًع.
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خعّل نوبؼٍ ً :6گؽل ؾًبى ظؼ هْؼظ هيؿاى نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي
فؽاّاًي
26
68
69
826
899
978

عجمبت
ضيلي کن
کن
تب زعّظي
ؾيبظ
ضيلي ؾيبظ
کل

ظؼيع تدوقي
6/7
22/6
68
76/6
800

ظؼيع
6/7
86/6
88/6
99/6
96/8
800

ثؽ اقبـ ًتبيح خعّل ثبال ،ثيم اؾ  66ظؼيع ؾًبى هْؼظ هغبلقَ ثب ًكجت پبييي ؾًبى ظؼ کبؼ ّ
فقبليت التًبظي هْافك ُكتٌع .ظؼ ايي هيبى 96/8 ،ظؼيع ؾًبى هْؼظ هغبلقَ ثؽ ايي ًؾؽًع کَ
ههبؼکت التًبظي ؾًبى ثكيبؼ پبييي اقت.
ج) همبيكَ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ ثيي نِؽُب
نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ ثيي نِؽُبي کليجؽ ،اُؽ ،تجؽيؿ ،هؽًع ّ قؽاة هْؼظ
همبيكَ لؽاؼ گؽفتَ اقتً .تبيح ثعقت آهعٍ ثعيي نؽذ اقت.
خعّل نوبؼٍ  :6همبيكَ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ ثيي نِؽُبي اقتبى آغؼثبيدبى نؽلي

ثيي گؽٍّ ُب
ظؼّى گؽٍّ
کلُب

هدوْؿ
هدػّؼات
86/78
2686/29
2702/08

ظؼخَ آؾاظي

هيبًگيي هؽثـ

همعاؼ F

6
966
970

9/96
7/99

0/698

قغر
هقٌيظاؼي
0/708

قغر هقٌيظاؼي تسليل ّاؼيبًف ظؼ خعّل ثبال ثيهتؽ اؾ  /06اقت .ثٌبثؽايي ،هيتْاى ًتيدَ
گؽفت کَ تفبّت هقٌيظاؼ ظؼ ثيي نِؽُبي اقتبى آغؼثبيدبى نؽلي ثَ لسبػ نکبف خٌكيتي ظؼ
ههبؼکت التًبظي ّخْظ ًعاؼظ.
ظ) آؾهْى فؽضيَُب
فؽضيَُبي تسميك ايي ثْظ کَ ًممُبي خٌكيتي ،کليهَُبي خٌكيتي ّ هؽظقبالؼي ظؼ نکبف
خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ًمم ظاؼًع.
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خعّل نوبؼٍ ُ :6وجكتگي ثيي هتغيؽُبي تسميك

ًممُبي خٌكيتي
کليهَُبي خٌكيتي
هؽظقبالؼي

نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي
قغر هقٌيظاؼي
ضؽيت ُوجكتگي پيؽقْى
0/26
0/86
0/008
0/68
0/006
0/99

ثؽ اقبـ ًتبيح خعّل ثبال ،تسليل ؼاثغَ هتغيؽُبي تسميك ًهبى هيظُع کَ ًممُبي
خٌكيتي ؼاثغَ هقٌيظاؼ ثب نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ًعاؼظ .اهب ،ؼاثغَ هتغيؽُبي
کليهَُبي خٌكيتي ّ هؽظقبالؼي ثب نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي هقٌيظاؼ اقت .هيؿاى
ايي ؼاثغَ ثَ تؽتيت  0/99 ّ 0/68اقتُ .وچٌيي ،خِت ايي ؼّاثظ هثجت يب هكتمين اقت .ؼاثغَ
هكتمين ثَ ايي هقٌبقت کَ اگؽ يکي اؾ هتغيؽُب افؿايم يب کبُم يبثع ،ظيگؽي ًيؿ افؿايم يب
کبُم هييبثع .کليهَُبي خٌكيتي ثيبًگؽ ثبّؼُبي هٌفي ّ فمبيع لبلجي خبهقَ ظؼ ضًْو
ّؽبيف ّ تْاًبييُبي ؾًبى اقت ّ ،هؽظقبالؼي ثيبًگؽ قلغَ ّ لعؼت هؽظاى ظؼ فؽيَُبي
اختوبفي اقت .ثٌبثؽ ًتبيح تسليل ُوجكتگي ،ظؼ اقتبى آغؼثبيدبى نؽلي ثَ هيؿاًي کَ کليهَُبي
خٌكيتي ّ هؽظقبالؼي ثبال اقت نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ًيؿ ثبالتؽ اقت.

ثسث ّ ًتيدَگيؽي
ُعف تسميك ثؽؼقي فْاهل خبهقَ نٌبضتي ظضيل ظؼ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ
اقتبى آغؼثبيدبى نؽلي ثْظ .يبفتَُبي تسميك ًهبى ظاظ کَ ؼاثغَ ثيي ًممُبي خٌكيتي ّ
نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي هقٌيظاؼ ًيكت .ايي يبفتَ ضالف يبفتَ کبًّع ّ ُوکبؼاى
( )8990اقت .آًِب ظؼ هغبلقَ ضْظ ًهبى ظاظٍ اًع کَ ؾًبى ثَ ظليل ظانتي ًممُبي خٌكيتي
تقؽيف نعٍ ظؼ ظؼّى ضبًْاظٍ نبًف کوتؽي ثؽاي نبغل ثْظى ظاؼًع (کبًّع ّ ُوکبؼاى:8990 ،
 .)889ظليل ًبُوكْ ّ ًبُوطْاى ثْظى ايي ًتبيح ؼا نبيع ثتْاى ثؽ اقبـ ظاظٍُبي پژُّهي
هتفبّت تْخيَ کؽظ .ظاظٍُبي ايي پژُّم ظاظٍُبي هكتمين ّ اّليَ ثْظٍ کَ ثَ ؼّل پيوبيهي ّ
اؾ عؽيك پؽقهٌبهَ خوـ آّؼي نعٍ اقت .اهب تسميك کبًّع ّ ُوکبؼاى هجتٌي ثؽ ظاظٍُبي هْخْظ
ّ ثبًْيَ اقت (ُوبى).
يبفتَ ظيگؽ تسميك ايي ثْظ کَ ؼاثغَ کليهَُبي خٌكيتي ثب نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت
التًبظي هكتمين ّ هقٌيظاؼ اقت .ايي يبفتَ ظؼ تبييع يبفتَُبي تسميك تمْي ّ قلغبًي ()8988
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اقتً .تبيح تسميك آًِب ًهبى هيظُع کَ کليهَُبي خٌكيتي ؼاثغَ هكتمين ّ هقٌيظاؼ ثب گؽايم
ؾًبى ثَ انتغبل ظؼ ضبؼج اؾ ضبًَ ظاؼظ (تمْي ّ قلغبًيُ .)860 :8988 ،وچٌيي ،يفبييپْؼ ّ
ؾاظّلي ؾاظٍ ( )8996ظؼ تسميك ضْظ ًهبى ظاظٍاًع کَ اؾ هِوتؽيي هْاًـ ههبؼکت التًبظي ؾًبى
عؽؾ تلمي ّ ًگؽل خبهقَ ثَ ّؽبيف ّ تْاًبييُبي ؾًبى اقت (يفبييپْؼ ّ ؾاظّليؾاظٍ:8996 ،
 .)69ثؽ اقبـ ًتبيح ايي تسميك ّ تسميمبت گػنتَ چٌيي ثؽظانت هينْظ کَ ّخْظ ثبّؼُب ّ
فمبيع لبلجي ظؼ خبهقَ هبًـ ههبؼکت التًبظي ؾًبى اقتُ .ويي فمبيع لبلجي ؾًبى ؼا ثَ ًممُبي
ضبًَظاؼي ّ ثچَظاؼي هسعّظ کؽظٍ ّ ًممُبي ثيؽًّي ّ التًبظي ؼا اؾ آًبى قلت هيکٌع .ايي
اهؽ ؼا هيتْاى ثب اتکبٍ ثَ ًؾؽيَ ثن تْخيَ کؽظ .ثَ ًؾؽ ثن نکبف ّ ًبثؽاثؽي خٌكيتي هتبثؽ اؾ
کليمُبي خٌكيتي اقت .ظؼ يک فؽٌُگ ظؼ فؽايٌع اختوبفي نعى ّ يبظگيؽي تعؼيدي کْظکبى
ًممُب ّ کليهَُبي خٌكيتي ؼا هيپػيؽًع ّ ثغْؼ غيؽ اؼاظي ضْظ ؼا ثب تًْؼات ّ فمبيع لبلجي
قبؾگبؼ هيکٌٌع (ُبيع .)66 :8980 ،ثَ قطي ظيگؽ ،ثٌبثؽ ًؾؽيَ ثن ظؼ فؽايٌع اختوبفي نعى ّ
پػيؽل فمبيع ّ کليهَُبي خٌكيتي ًبثؽاثؽي ّ نکبف خٌكيتي ظؼ فؽيَ اختوبفي ّ التًبظي
ثْخْظ هيآيع (آظاهؿ ّ قيعاي.)886 :2008 ،
ُوچٌيي يبفتَُبي تسميك ًهبى ظاظ کَ ؼاثغَ هؽظقبالؼي ثب نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت
التًبظي هكتمين ّ هقٌيظاؼ اقت .ايي يبفتَ ظؼ تبييع ًتبيح هغبلقَ پْؼقل ( )2089اقتّ .ي ظؼ
تسميك ضْظ ًهبى ظاظٍ اقت کَ قلغَ هؽظاى ّ زضْؼ آًبى ظؼ ؼاـ ُؽم ّ قلكلَ هؽاتت
قبؾهبىُب ّ نؽکتُب هبًـ ههبؼکت التًبظي ؾًبى اقت (پْؼقل .)298 :2089 ،ايي يبفتَ ؼا
هيتْاى ثؽ اقبـ ًؾؽيَ ظّ ثْاؼ چٌيي تْخيَ کؽظ کَ نکبف ّ ًبثؽاثؽي خٌكيتي هسًْل قبضت
اختوبفي ّ فؽٌُگي هؽظاًَ اقت .ثَ قطت ظيگؽ ،هؽظاى عجك فؽٌُگ ّ قٌت لعؼت ّ تكلظ ؼا
ظؼ ظقت ظانتَ ّ ضْاُبى زفؼ آى ُكتٌعُ .ويي لعؼت ّ تكلظ ثكيبؼي اؾ فؽيتُبي اختوبفي
ّ التًبظي ؼا ثؽاي هؽظاى هِيب کؽظٍ ّ ؾًبى ؼا اؾ يسٌَ اختوبفي ّ التًبظي ضبؼج هيکٌع (آظاهؿ
ّ قيعاي.)886 :2008 ،
ثغْؼ کلي نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ؼيهَ ظؼ ًگؽل ّ فمبيع لبلجي خبهقَ ّ
لعؼت اختوبفي هؽظاى ظاؼظ .ثؽ ايي اقبـ ثِجْظ ههبؼکت التًبظي ؾًبى هكتلؿم تغييؽ فمبيع ّ
ثبّؼُبي هٌفي خبهقَ ًكجت ثَ تْاًبييُب ّ لبثليتُبي ؾًبى ّ ُوچٌيي اؼتمبي خبيگبٍ ّ لعؼت
ؾًبى ظؼ فؽيَ اختوبفي اقت .هکبًيكنُبيي کَ هيتْاًٌع ظؼ ايي ثِجْظ ّ تغييؽ هْثؽ ثبنٌع
ؼقبًَُب ّ آهْؾل ّ پؽّؼل ُكتٌع .ؼقبًَُب ّ آهْؾل ّ پؽّؼل لْيتؽيي اثؿاؼ تغييؽ ًگؽل
افؽاظ ّ قبضت اختوبفي ُكتٌع .ثٌبثؽاييً ،وبيم قطٌؽاًيُب ّ فيلنُبي هطتلف ظؼ ؼقبًَُب ظؼ
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ضًْو اُويت ًمم ؾًبى ظؼ خبهقَ ّ ُوچٌيي ثؽگؿاؼي کبؼآگبٍُبي آگبٍ قبؾي ظؼ قغر
نِؽُب ّ هعاؼـ هي تْاًع ظؼ تغييؽ ًگؽل ّ فمبيع خبهقَ ًتيدَ ثطم ثبنع .ظؼ ضًْو
اؼتمبي خبيگبٍ ّ لعؼت ؾًبى پيهٌِبظ هي نْظ کَ قِن ؾًبى اؾ همبهبت ّ هعيؽيتُبي فبلي
ؼتجَ ّ هيبًي افؿايم يبثع.
ُوچٌيي ثب تْخَ ثَ ًبُوطْاًي ايي پژُّم ثب ًتبيح تسميمبت گػنتَ ،هغبلقبت ثيهتؽي هْؼظ ًيبؾ
اقت تب تبثيؽ ًممُبي خٌكيتي ظؼ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي هْؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گيؽظ.
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