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 چکيذٌ

اختٕبفي ٚ ٞٓ ثشاي سفتبسٞبي يبسيٍشايب٘ٝ ٚ ضشوتٟبي تقبٚ٘ي افشاد سا ٞٓ ثشاي ٕٞىبسيٟبي ٔتمبثُ ٚ ايدبد ٕٞجستٍي، يقٙي خٙجٟٟبي

 ٞذف اختٕبفي ٘ؾبْ تقبٖٚ، تشثيت افشاد ثشاي ص٘ذٌي ثٟتش ثب ٔٙبسجبت اختٕبفي ٔقمَٛ .ثبصشفٝ، يقٙي خٙجٟٟبي التصبدي تشثيت ٔيىٙٙذ

دس پژٚٞص حبضش، ثٝ ثشسسي اثشات . ٚ ضشافتٕٙذا٘ٝ است ٚ فقبِيتٟبي آٖ ثٝ ٔشدْ ايٕبٖ، افتٕبد ثٝ ٘فس ٚ لبعقيت ٚ استمبٔت ٔيذٞذ

ايٗ تحميك، ثٝ ِحبػ ٞذف . تقبٚ٘يٟبي تِٛيذ وطبٚسصي ثش ٚضقيت اختٕبفي خب٘ٛاسٞبي فضٛ ضٟشستبٖ خٛسف پشداختٝ ضذٜ است

تحّيّي ٔيجبضذ وٝ ثٝ ٔٙؾٛس ٘يُ ثٝ اٞذاف آٖ، اص ساٟٞبي ٔٛخٛد دس دٚ سٚش وتبثخبٟ٘بي ٚ - وبسثشدي ٚ ثٝ ِحبػ ٔبٞيت ٚ سٚش، تٛصيفي

 ٘فش افضبء ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ دس ضٟشستبٖ خٛسف ٔيجبضذ وٝ ثب 1286خبٔقٝ آٔبسي تحميك ضبُٔ . ٔيذا٘ي استفبدٜ ضذٜ است

استفبدٜ اص فشَٔٛ وٛوشاٖ ٚ سٚش ٍٕٟ٘ٛ٘يشي احتٕبِي ٚ اص ٘ٛؿ عجمٟبي ٚ دس ٞش عجمٝ ثٝ صٛست تصبدفي ثٝ تقييٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ پشداختٝ 

 ٘فش اص افضبء ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ ايٗ ضٟشستبٖ ٔيجبضذ وٝ دس 295حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ دست آٔذٜ ثش اسبس فشَٔٛ وٛوشاٖ . ضذٜ است

ٔٛسد  16دادٟٞبي ٌشدآٚسي ضذٜ اص عشيك پشسطٙبٔٝ، ثٝ وٕه ٘شٔبفضاس آٔبسي .  پشسطٙبٔٝ ثشٌطت دادٜ ضذ273تحميك حبضش 

 ته ٕٟ٘ٛ٘بي ٘طبٖ داد ٘تبيح ثٟذست آٔذٜ اص تدضيٝ ٚ تحّيُ آٔبسي ثب استفبدٜ اص آصٖٔٛ . تدضيٝ ٚ تحّيُ ٚ استٙتبج ٟ٘بيي لشاس ٌشفتٟب٘ذ

 31/2ٕٞچٙيٗ ٔؤِفٝ افضايص تقبٔالت اختٕبفي ثب ٔيبٍ٘يٗ ستجٟبي . وٝ ضشوتٟبي تقبٚ٘ي دس ثٟجٛد ضشايظ اختٕبفي ٔؤثش ٘جٛدٞب٘ذ

.ثيطتشيٗ ٘مص سا دس ٔيبٖ فٛأُ اختٕبفي داضتٝ است  

 . اثشات اختٕبفي، ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ وطبٚسصي، خٛسف:ياشگان کليذي
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 مقذمٍ

ثٝ ٘يبصٞبي ٔبدي ٚ ٔقٙٛي افضبي خٛد ٔيجبضذ تقبٚ٘ي، ٔطبسوتي يه يب چٙذ ٔٙؾٛسٜ، ثشاي ٔذتي ٘بٔحذٚد ثٝ ٔٙؾٛس پبسخٍٛيي 

 ٌشٚٞي ٔقتمذ٘ذ وٝ فقبِيت دس تقبٚ٘يٟب ثستش الصْ سا ثشاي ثٝ ثٕش سسب٘يذٖ سضذ ضخصيتي ٚ اص ايٙشٚ،.  (105: 1378آساستٟخٛ، )

 2000 :227)استمبء تٛإ٘ٙذيٟبي رٞٙي ٚ فىشي افضبء ٟٔيب ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔٛخت ٔطبسوت فقبَ آ٘بٖ دس فقبِيتٟبي ٌشٚٞي ٔيٍشدد 

تقبٚ٘يٟب ٔيتٛا٘ٙذ ثبفث ٔتطىُ سبختٗ ٘يشٚٞبي ا٘سب٘ي ٚ خٟتذٞي ثٝ آٟ٘ب، سبٔب٘ذٞي سشٔبيٟٟبي پشاوٙذٜ، افضايص . (,

 2006 :99)ٔطبسوت افشاد دس أٛس خٛد ضٛ٘ذدسآٔذ افضبء ٚ ثٟجٛد ويفيت ص٘ذٌي آٟ٘ب ٚ اص ٕٞٝ ٟٕٔتش، ثبفث 

ثٙبثشايٗ ضشوتٟبي تقبٚ٘ي ٔؤسسبت يب ثٍٙبٟٞبيي ٞستٙذ وٝ خذٔبت اختٕبفي الصْ سا دس (. ,

 24)اختيبس افضبي خٛد لشاس ٔيذٞٙذ ٚ دس تٕبٔي ثخطٟبي التصبدي وطٛس ٚ دس ٞش صٔبٖ ٚ ٔىب٘ي ٔيتٛاٖ آٟ٘ب سا ٔطبٞذٜ ٕ٘ٛد 

:2001,   .) 

تقبٚ٘يٟب دس سشاسش خٟبٖ ثب تىيٝ ثش خغٕطي خٛديبسي ٔتمبثُ، ثٝ اثضاسي عجيقي ثشاي تٛسقٝ اختٕبفي ٚ التصبدي ٚ تأٔيٗ 

التصبد اختٕبفي ٔتطىُ اص ٔؤسسبت، تقبٚ٘يٟب، تطىّٟبي دٚسٛيٝ ٚ . ٔٙبفـ خٛأـ ٔحّي ٚ ٘ؾبٟٔبي اختٕبفي تجذيُ ضذٞب٘ذ

ثب تٛخٝ ثٝ ٔبٞيت ضشوتٟبي تقبٚ٘ي ٔيتٛاٖ ٔذفي ضذ . اتحبديٟٟبيي است وٝ فقبِيتٟبي آٟ٘ب خٙجٟٟبي اختٕبفي ٚ التصبدي داسد

وّيٝ تقبٚ٘يٟب اٞذاف اختٕبفي ٚ التصبدي داس٘ذ؛ صيشا ٞش ضشوت تقبٚ٘ي ثب ٞذف تأٔيٗ ٘يبصٞبي ٔطتشن افضبي خبٔقٝ تطىيُ 

ٔيطٛد ٚ ايٗ ٘يبصٞب ٌبٞي ٔقغٛف ثٝ ٔسىٗ يب خذٔبت ثٟذاضتي است ٚ ٌبٞي افضبي تقبٚ٘ي ٔيخٛاٞٙذ اص عشيك آٖ ثٝ تِٛيذات، 

ثٙبثشايٗ، ضشوتٟبي تقبٚ٘ي چبسچٛثي سبصٔب٘ي سا ثشاي  (143: 1388ثيبت، )خذٔبت، اضتغبَ ٚ دسآٔذ ٔستٕش دستشسي داضتٝ ثبضٙذ 

افضايص تٛا٘بيي افضبء دس خبٔقٝ، تِٛيذ ٚ فشٚش ٔحصٛالت، ايدبد اضتغبَ، افضايص دسآٔذ ٚ ثش عشف وشدٖ ٘يبصٞبي اختٕبفي ٚ 

(.  81: 1370داٚيذٚيچ، )التصبدي ٔشدْ ٟٔيب ٔيسبص٘ذ 

.  ٘فش فضٛ ثشخٛسداس است650 ٞضاس ٚ 11 تقبٚ٘ي فقبَ تِٛيذ دس ثخص وطبٚسصي ثٛدٜ وٝ اص 30استبٖ خشاسبٖ خٙٛثي داساي 

 ٞضاس ٞىتبس اص اساضي وطبٚسصاٖ سا ثٝ خٛد 108 آثبدي است ٚ سغحي حذٚد 276تقذاد سٚستبٞبي تحت پٛضص ايٗ تقبٚ٘يٟب 

اٞذاف ٚ وبسوشدٞبي فٕذٜ ايٗ تقبٚ٘يٟب تٟيٝ ٚ تٛصيـ ٟ٘بدٟٞبي وطبٚسصي، اسائٝ خذٔبت ٔىب٘يضاسيٖٛ، اسائٝ . اختصبظ دادٜ است

اص . (1390سبصٔبٖ خٟبد وطبٚسصي خشاسبٖ خٙٛثي،)خذٔبت فٙي وطبٚسصي ٚ ا٘دبْ ثيٕٝ اختٕبفي سٚستبئيبٖ روش ضذٜ است 

ٔدٕٛؿ تقبٚ٘يٟبي تِٛيذ وطبٚسصي استبٖ خشاسبٖ خٙٛثي، تقذاد دٚ تقبٚ٘ي دس ضٟشستبٖ خٛسف فقبَ ٔيجبضذ وٝ اٞذاف آٟ٘ب، 

اضتغبِضايي، سضذ تِٛيذ، خزة سشٔبيٝ، ثسظ صٙبيـ تجذيّي ٚ تىٕيّي، خٌّٛيشي اص ٟٔبخشت، سضذ آٌبٞي، وبسثشد سٚضٟب ٚ فٖٙٛ 

دس تحميك حبضش، سقي ثش ايٗ ثٛدٜ تب ثٝ ثشسسي . ٚ غيشٜ ٔيجبضذ (آة، احيبء اساضي، ضجىٝ صٞىطي)٘ٛيٗ وطبٚسصي، حفؼ ٔٙبثـ 

. اثشات اختٕبفي تقبٚ٘يٟبي تِٛيذ وطبٚسصي ثش ٔٙبعك سٚستبيي ايٗ ضٟشستبٖ ثپشداصد

 

مباوي وظري 

 تًسعٍ ريستايي

تٛسقٝ سٚستبيي، فشايٙذ تٛسقٟذادٖ ٚ ٔٛسد استفبدٜ لشاس دادٖ ٔٙبثـ عجيقي ٚ ا٘سب٘ي، فٙبٚسي، تسٟيالت صيشثٙبيي، ٟ٘بدٞب ٚ 

سبصٔبٟ٘ب، سيبستٟبي دِٚت ٚ ثش٘بٟٟٔب ثٝ ٔٙؾٛس تطٛيك ٚ تسشيـ سضذ التصبدي دس ٔٙبعك سٚستبيي خٟت ايدبد اضتغبَ ٚ ثٟجٛد 

ايٗ خشيبٖ فالٜٚ ثش سضذ التصبدي دسٌيش تغييشات دس عشص تّمي . ويفيت ص٘ذٌي سٚستبيي ثشاي ادأٝ ص٘ذٌي ٚ پبيذاسي حيبت است



ٚ دس ثسيبسي ٔٛاسد حتي ضبُٔ تغييشات دس فبدات ٚ افتمبدات ٔشدْ ٔيجبضذ، صيشا خشيبٖ سيستٓ اختٕبفي سٚستبيي اص ضشايظ 

(. 265: 1380حسيٙي اثشي، )ص٘ذٌي وٝ غيش ٔغّٛة ثٟٙؾش ٔيشسذ، ثٝ عشف ضشايظ ٔغّٛة حشوت ٔيىٙذ 

دس ٚالـ ثّٛك ا٘ذيطٟٟب ٚ تالش پيٍيش سٚستبئيبٖ ثشاي ثٟسبصي خبٔقٝ خٛيص، اص عشيك خٛدآٔٛصي، خٛديبسي ٚ ٕٞيبسي ٚ ثذيٗ 

تشتيت، تٛسقٝ سٚستبيي سا ثٝ لٛت ٔيتٛاٖ ٔمذٔٝ تٛسقٟي التصبدي ٚ اختٕبفي ٚ فشٍٞٙي ٚ ٘يض ٔؤخشٞي آٖ دس سغح ّٔي لّٕذاد 

(.  29: 1375آسبيص، )وشد 

 تٛسقٝ ّٔي ٔٙٛط ثٝ تٛسقٝ سٚستبيي ٚ تٛسقٝ سٚستبيي ٔٙٛط ثٝ پيطشفت وطبٚسصي صاسفيٗ "تٛداسٚ"دس ايٗ صٔيٙٝ اص ٘ؾش 

 التصبدداٖ اٍّ٘يسي ٚ يىي اص ثضسٌتشيٗ "ساثيٙسٖٛ"ٕٞچٙيٗ . وٛچه ٚ تٛسقٝ ٕٞبًٞٙ دس ثخص سٚستبيي ٚ ضٟشي است

ٔٙتمذاٖ سشٔبيٟذاسي، ٘يض وطبٚسصي سا اسبس ٚ ٔحٛس تٛسقٝ ٔيذا٘ذ ٚ ٔقتمذ است وٝ تِٛيذ ٔٛاد غزايي، ٔؤثشتشيٗ سشٔبيٍٟزاسي 

(. 68: 1372حبٔذ ٔمذْ، )دس خب٘طيٗ ٚاسدات است 

 

تعايويُاي تًليذ کشايرزي 

دس د٘يبي أشٚص ثب تٕبْ پيطشفتٟبيي وٝ دس ثخطٟبي صٙقتي، ثبصسٌب٘ي ٚ خذٔبت ايدبد ضذٜ ٞٙٛص ٞٓ سٝ پٙدٓ خٕقيت وشٞي 

دس ثقضي اص وطٛسٞب ثيٗ ٞفتبد تب ٘ٛد دسصذ خٕقيت فقّبَ ٚ غيشفقّبَ اص ساٜ وطبٚسصي أشاس . صٔيٗ ثٝ وبس وطبٚسصي اضتغبَ داس٘ذ

ٔقبش ٔيىٙٙذ وٝ اص ٘ؾش دسآٔذ، ٚضـ سلتجبس ٚ فمش وطبٚسصاٖ ٕٔبِه فمت ٍ٘ٝ داضتٝ ضذٜ ثب تشاوٓ سٚصافضٖٚ خٕقيت آٟ٘ب چطٍٕيش 

أشٚصٜ وفبيت ٚ ضبيستٍي ضيٛٞي تقبٚ٘ي ٚ اصَٛ ٔىبتت آٖ دس حُ ٔطىالت وطبٚصي دس ٔمبيسٝ ثب ٘ؾبٟٔبي ضشلي ٚ غشثي . است

اوثش وطٛسٞبي خٟبٖ ٕٞىبسي وطبٚسصاٖ سا ثش پبيٟي اصَٛ ٔىبتت تقبٚ٘ي ثٝ فٙٛاٖ ثٟتشيٗ ساٜ پيطشفت ٚ تٛسقٝ . آضىبس ضذٜ است

وطبٚسصي ٚ فٕشاٖ سٚستبٞب ٚ تأٔيٗ ص٘ذٌي ثٟتش ثشاي وطبٚسصاٖ پزيشفتٝ ٚ تقبٚ٘ي وطبٚسصي سا، سٚش خٛثي ثشاي ٔمبثّٝ ثب ايٗ 

تقبٚ٘ي وطبٚسصي ضبُٔ وّيٝ فقبِيتٟبيي است وٝ ثٝ ٔٙؾٛس وٕه ثٝ وطبٚسصاٖ ثٟقٙٛاٖ تِٛيذوٙٙذٞي لسٕت . ٔطىالت دا٘ستٟب٘ذ

(. 120: 1368ضيشا٘ي، )افؾٓ ٔٛاد غزايي ٚ ٔٛاد اِٚيٝ  صٙقتي ثٟقُٕ ٔيأيذ 

 

سرمايٍ اجتماعي 

 ثش تأويذ ثٛسديٛ. سشٔبيٝ اختٕبفي ٘ٛفي اثضاس دستشسي ثٝ ٔٙبثـ التصبدي ٚ فشٍٞٙي، اص عشيك استجبعبت اختٕبفي ٔيجبضذ

پس ٘ؾشيٝ ثٛسديٛ ثٝ فٟٓ ايٗ ٘ىتٝ وٕه ٔيىٙذ . ٔطبسوت فشد دس ٌشٜٚ است وٝ سجت دستشسي اٚ ثٝ ٔٙبثـ ٚ أىب٘بت ٌشٜٚ ٔيطٛد

ثٟٙؾش ٔيشسذ وٝ دس . وٝ چٍٛ٘ٝ فشد ٔيتٛا٘ذ ثب استفبدٜ اص سشٔبيٝ اختٕبفي، ٔٛلقيت التصبدي خٛد سا دس خبٔقٝ ثٟجٛد ثخطذ

پس دس . ديذٌبٜ ثٛسديٛ، سشٔبيٟٟبي اختٕبفي ٚ فشٍٞٙي، اثضاسٞبيي ٞستٙذ ثشاي ايٙىٝ فشد سشٔبيٝ التصبدي خٛد سا افضايص دٞذ

(. 34: 1385ضبسؿ پٛس، ) ديذٌبٜ ثٛسديٛ سشٔبيٝ اختٕبفي ٘ٛفي ٔحصَٛ اختٕبفي، ٘بضي اص تقبُٔ اختٕبفي ٔيجبضذ
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ٔقتمذ است وٝ سشٔبيٝ اختٕبفي ثٝ استجبعبت ٚ ٔطبسوت افضبي يه سبصٔبٖ تٛخٝ داسد ٚ ٔيتٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ اثضاسي ثشاي پبتٙبْ

ٚي تٛخٝ خبصى سا ثٝ خب٘ٛادٜ ثٟقٙٛاٖ يه سشٔبيٝ اختٕبفى داسد ٚ خب٘ٛادٜ سا ٔىبٖ ثبصتِٛيذ . سسيذٖ ثٝ سشٔبيٟٟبي التصبدي ثبضذ

اٚ ٔيضاٖ فضٛيت دس ضجىٟٟبي استجبط اختٕبفى، ٌشٟٚٞب ٚ ويفيت ٔطبسوت دس ايٗ ٌشٟٚٞب سا دس ٔغبِقبت . اختٕبفى ٔيذا٘ذ

(. 55: 1385اختش ٔحممي، )ٌٛ٘بٌٖٛ خٛد ثسيبس ٟٔٓ ٘طبٖ دادٜ است 

 

پيشيىٍ تحقيق 

٘تبيح تحميك ٘طبٖ داد . ، ثٝ ٔغبِقٝ آسيجطٙبسي تقبٚ٘يٟبي تِٛيذ وطبٚسصي ٕٞذاٖ پشداختٙذ(1387)سقذي ٚ افؾٕي 

آٌبٞي ٔحذٚد افضبء اص اصَٛ ٚ فّسفٝ ضىٍّيشي تقبٚ٘يٟبي : ٟٕٔتشيٗ آسيجٟبيي وٝ تقبٚ٘يٟبي تِٛيذ سا تٟذيذ ٔيىٙذ فجبستٙذ اص

. تِٛيذ، ضقف آٔٛصش افضبي تقبٚ٘ي، ٔحذٚديت سشٔبيٝ، ضقف اعالؿ سسب٘ي دس تقبٚ٘ي ٚ غيشٜ

تحت فٙٛاٖ ثشسسي ٔيضاٖ ٔٛفميت ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ سٚستبيي  (1381)دس تحميمي وٝ تٛسظ صذيمي ٚ دسٚيطي ٘يب 

 تشٚيدي ٘مص ٟٕٔي سا دس ٔيضاٖ -استبٖ ٔبص٘ذساٖ اص ديذٌبٜ افضبء دس ٘ؾش ٌشفتٝ ضذ، ٘تبيح ٘طبٖ داد وٝ ثش٘بٟٟٔبي آٔٛصضي 

. ٔٛفميت تقبٚ٘يٟب ايفب ٔيىٙٙذ

ٚ استجبعبت ٚ تقبٔالت اختٕبفي دس فّٕىشد  ثش اسبس ٘ؾشيٝ سضذ دسٚ٘ي، ثٝ ثشسسي تأثيش ٔطبسوت ضجىٟٟب ( ,2000)ثبس 

يبفتٟٟبي حبصُ اص تحميك ٚي ٘طبٖ ٔيذٞذ تقبٔالت اختٕبفي ثبفث افضايص . ضشوتٟبي وٛچه ٚ صٚدثبصدٜ وبسآفشيٗ پشداخت

 ٚ ٕٞچٙيٗ استمبي ٔطبسوتٟبي اختٕبفي دس ٔيبٖ دس ٔيبٖ ضشوتٟب (آٌبٞي اختٕبفي)ؽشفيت وست اعالفبت ٚ آٌبٞيٟبي فٙي ٚ تدبسي 

ثب تقبُٔ ٔٙبست اعالفبت ٔيبٖ ضشوتٟب، فّٕىشد ٔبِي ضشوتٟب ثٟجٛد . آٟ٘ب، دس عي ايدبد خٛ ٔٙبست ٚ افتٕبد اختٕبفي ٔيطٛ٘ذ

تحصيالت ٚ سبثمٝ فضٛيت دس فّٕىشد ضشوتٟبي وٛچه ٚ دس ايٗ تحميك تأثيش ٚيژٌيٟبي فشدي سٗ، دسآٔذ، سغح . خٛاٞذ يبفت

. ثٟذست آٔذصٚدثبصدٜ وبسآفشيٗ، ٔقٙيذاس 

 ٔقتمذ٘ذ وٝ فبُٔ وّي ٚ اسبسي دس ثشسسي فٛأُ ٔؤثش ثش فّٕىشد ٚ ( ,.2006)اسىشيٕژٚس ٚ ديٍشاٖ 

دس ٔيبٖ فٛأُ . فٛأُ دِٚتي، فٛأُ تدبسي، فٛأُ فٙي، فٛأُ ادساوي ٚ فٛأُ اختٕبفي: ٔٛفميت ضشوتٟبي وطبٚسصي فجبستٙذ اص

اختٕبفي ٔتغيشٞبي اصّيِ ٞٙدبسٞب ٚ ا٘تؾبسات اختٕبفي، تقبٔالت اختٕبفي ٚ اسصضٟبي اختٕبفي ثش ٔٛفميت ٚ فّٕىشد ضشوتٟبي 

دس ايٗ تحميك تأثيش ٚيژٌيٟبي فشدي سٗ، خٙس، دسآٔذ، سغح تحصيالت ٚ سبثمٝ فضٛيت دس فّٕىشد . وطبٚسصي اثشٌزاس ثٛد٘ذ

. ضشوتٟبي وطبٚسصي ٔقٙيذاس ثٟذست آٔذ

 دس ثشسسي تقييٗ ٔؤِفٟٟبي سشٔبيٝ اختٕبفي اثشٌزاس ( ,2006)وشٚص، ٞٙذ فيّذ ٚ ثٛسِي 

، ٔطبسوت اختٕبفي، ا٘سدبْ اختٕبفي ٚ افضايص تقبٔالت (آٌبٞي اختٕبفي)ثش فّٕىشد ضشوتٟبي آٔشيىبيي، سشٔبيٝ ضٙبختي 

. ضشوتٟب، اثشثخص ٔقشفي وشدٜ است (ثٟجٛد دسآٔذ، ويفيت فقبِيت ٚ اسائٝ ٔحصَٛ ٚ پيچيذٌي وبس)اختٕبفي سا ثش ثٟجٛد فّٕىشد 

فالٜٚ ثش ايٗ، ٔحممبٖ پيطٟٙبد وشد٘ذ وٝ سٚاثظ ٚ تقبٔالت اختٕبفي اثشٌزاس ثبيستي ٔتٙبست ثب فّٕىشد ٔٛسد ا٘تؾبس ضشوتٟب تٙؾيٓ 

ٕٞچٙيٗ دس ايٗ تحميك تأثيش ٚيژٌيٟبي فشدي سٗ، سبثمٝ فضٛيت، سغح تحصيالت ٚ خٙس دس فّٕىشد ضشوتٟبي . ضٛ٘ذ

. آٔشيىبيي ٔٛسد ثشسسي لشاس ٌشفت
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تقبٚ٘يٟبي تِٛيذ ٚ ٌشٟٚٞبي ٔبٞيٍيشاٖ ٚ سٚستبئيبٖ ) ٘مص سشٔبيٝ اختٕبفي سا دس ٔذيشيت تِٛيذي ( ,2008)سب٘ٛ 

دس ايٗ تحميك، ٔتغيشٞبي سشٔبيٝ اختٕبفي افشاد، ضبُٔ ٞٙدبسٞب ٚ ا٘سدبْ . دس ٔٙبعك سبحّي فيدي ٔٛسد ثشسسي لشاس داد (سبحّي

اختٕبفي، افتٕبد اختٕبفي، اتحبد اختٕبفي، آٌبٞي اختٕبفي ٚ ٔطبسوت اختٕبفي ثش فّٕىشد ٔذيشيت ٌشٟٚٞبي التصبدي اثشٌزاس 

دس ٔيبٖ ٔتغيشٞبي فٛق، فمذاٖ ٔطبسوت اختٕبفي دس افشاد ٚ يب افضبي ٌشٟٚٞبي التصبدي ثيطتشيٗ اثش سا ثش ٔذيشيت . ثٛدٞب٘ذ

استمبي اثقبد سشٔبيٝ اختٕبفي ثش سٚي ثٟجٛد دسآٔذٞبي ٔشدْ ٔحّي ٚ ثٟىبسٌيشي . التصبدي دس ٔٙبعك سبحّي ٌزاضتٝ است

. فٙبٚسيٟبي ٔٙبست دس ٔٙغمٝ حبئض إٞيت است

 ٔقتمذ٘ذ وٝ آٔٛصش دس افضايص تقٟذ افضبء دس ثبِٙذٌي تقبٚ٘يٟب تأثيش ( ,1998)ضٛفبً٘ ٚ ِئٛ٘بسد 

. ضبيب٘ي داسد

 

ريش تحقيق 

تحّيّي - ثٟغٛس وّي پژٚٞص حبضش ثٝ ِحبػ ٞذف اص ٘ٛؿ تحميمبت وبسثشدي ٚ ثٝ ِحبػ ٔبٞيت ٚ سٚش اص ٘ٛؿ تحميمبت تٛصيفي

دس ٔغبِقبت وتبثخبٟ٘بي اص ٔٙبثـ ٔختّف ضبُٔ . ٚ ٔيذا٘ي استٛاس است (اسٙبدي)ٔغبِقبت ايٗ پژٚٞص ثش دٚ ثخص وتبثخبٟ٘بي . ٔيجبضذ

وتت، ٔمبالت، سبيتٟبي ايٙتش٘تي استفبدٜ ضذٜ است ٚ دس سٚش ٔيذا٘ي ٘يض ثب ٔطبٞذٜ ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغبِقٝ ٚ استفبدٜ اص سٚضٟبي 

ٔصبحجٝ ثب وبسضٙبسبٖ سبصٔبٖ خٟبد وطبٚسصي استبٖ خشاسبٖ خٙٛثي ٚ دفتش ضشوت تقبٚ٘يٟبي تِٛيذ وطبٚسصي ضٟشستبٖ خٛسف ٚ 

.تىٕيُ پشسطٙبٔٝ اص سٟبٔذاساٖ، دادٟٞبي ٔٛسد ٘يبص خٕقأٚسي ضذٜ است  

اص آ٘دب وٝ ا٘دبْ ٞش تحميك .  ٘فش افضبء ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ دس ضٟشستبٖ خٛسف ٔيجبضذ1286خبٔقٝ آٔبسي تحميك ضبُٔ 

ثب ٔسبئّي ٞٓ چٖٛ فذْ دستشسي ثٝ ٕٞٝ افشاد خبٔقٝ تحميك ٚ فذْ ٚخٛد صٔبٖ ٚ ٞضيٙٝ وبفي سٚثٟشٚ است، ِزا ثٝ ٔٙؾٛس حُ ايٗ 

اص ايٙشٚ دس تحميك حبضش، ثب استفبدٜ اص فشَٔٛ وٛوشاٖ ٚ سٚش . ٔسبئُ، ٕٟ٘ٛ٘بي اص خبٔقٝ وٝ ٔقشف آٖ ثبضذ، ا٘تخبة ٌشديذٜ است

 حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٟذست. ٞش عجمٝ ثٝ صٛست تصبدفي ثٝ تقييٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ پشداختٝ ضذٜ استٍٕٟ٘ٛ٘يشي احتٕبِي ٚ اص ٘ٛؿ عجمٟبي ٚ دس 

 273 ٘فش اص افضبء ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ ايٗ ضٟشستبٖ ٔيجبضذ وٝ دس تحميك حبضش 295آٔذٜ ثش اسبس فشَٔٛ وٛوشاٖ 

. پشسطٙبٔٝ ثشٌطت دادٜ ضذ

 

هاي تحقيق  يافته

مشخصات فردي افراد محذيدٌ مًرد مطالعٍ 

ثٝ ِحبػ ٚضقيت سٙي، ثيطتشيٗ افشادي وٝ دس ٕ٘ٛ٘ٝ حبضش فضٛ ضشوتٟبي تقبٚ٘ي سجضآفشيٙبٖ خٛسف ٚ ٔبِىبضتش ٞستٙذ، دس 

 سبَ لشاس ٌشفتٟب٘ذ ٚ ايٗ حبوي اص آٖ است وٝ ثيطتش سٟبٔذاساٖ ثٝ ِحبػ سٙي دس اٚاسظ سٙيٗ 41-50 ٚ 51-60سدٜ سٙي 

سغح تحصيالت اص .  سبَ لشاس ٌشفتٟب٘ذ21- 30ٕٞچٙيٗ وٕتشيٗ افشاد دس سدٜ سٙي . (1خذَٚ )لشاس داس٘ذ  ( سب64َ-15)فقبِيت 

دس ٚالـ، دس ٞش پژٚٞطي ٞش چٝ سغح . ديٍش ٔطخصبت فشدي دس ايٗ پژٚٞص ٔيجبضذ وٝ ٘مص ٟٕٔي دس ا٘دبْ صحيح پژٚٞص داسد

٘طبٖ ٔيذٞذ ثيطتشيٗ فشاٚا٘ي ٔتقّك  (2خذَٚ )٘تبيح . تحصيالت ثبالتش ثبضذ، ٔيضاٖ خغبي ٘بضي اص پژٚٞص ٔيذا٘ي وبٞص ٔييبثذ

 ٕٞچٙيٗ .ٔيجبضذ ( دسصذ6/2)٘فش 7ٚ وٕتشيٗ آٖ ٔتقّك ثٝ تحصيالت دا٘طٍبٞي ثب  (دسصذ8/41)٘فش  114ثٝ تحصيالت اثتذايي ثب 

.  دسصذ داساي تحصيالت دثيشستبٖ ثٛدٞب٘ذ3/10 دسصذ داساي تحصيالت سإٞٙبيي ٚ 6/13 دسصذ ثيسٛاد، 9/31



٘طبٖ ٔيذٞذ ثيطتشيٗ  (3خذَٚ )دس ايٗ پژٚٞص، ٘تبيح ٔشثٛط ثٝ تغييشات اضتغبَ دس ٔيبٖ افشاد خب٘ٛاسٞبي فضٛ ضشوت 

وطبٚسص ٚ  ( دسصذ59) ٘فش 161افشادي وٝ دس ٕ٘ٛ٘ٝ حبضش فضٛ ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ سجضآفشيٙبٖ خٛسف ٚ ٔبِىبضتش ٞستٙذ ثب 

ايٗ ٘تبيح حبوي . ، سبيش ثٛدٞب٘ذ( دسصذ1/1) ٘فش 3ٕٞچٙيٗ وٕتشيٗ ٔيضاٖ اضتغبَ ثب تقذاد . دأذاس ٔيجبضٙذ ( دسصذ4/26) ٘فش 72

اص آٖ است وٝ ثب ٚخٛد دسصذ ثبالي صسافت، ثبغذاسي ٚ دأذاسي دس ايٗ ٔحذٚدٜ، اضتغبِضايي دس صٔيٙٝ فشاٚسي ٔحصٛالت خب٘جي آٖ 

.  ٔحذٚد ثٛدٜ است

 

تٛصيـ خٕقيت سٟبٔذاساٖ ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ ضٟشستبٖ خٛسف  (1خذَٚ 

 

 درصذ فراياوي َايسىيگريٌ

30 -21 12 4/4 

40 -31 33 1/12 

50 -41 61 3/22 

60 -51 99 3/36 

70 -61 58  2/21 

 7/3 10 ٚثيطتشاصآٖ 71

 100 273 خٕـ

 

يبفتٟٟبي تحميك : ٔٙجـ

 

سغح تحصيالت سٟبٔذاساٖ ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ ضٟشستبٖ خٛسف  (2خذَٚ 

 

 درصذ فراياوي سطحتحصيالت

 9/31 87 سٛادثي

 8/41 114 اثتذايي

 6/13 37 سإٞٙبيي

 3/10 28 دثيشستبٖ

 6/2 7 دا٘طٍبٞي

 100 273 خٕـ

 

يبفتٟٟبي تحميك : ٔٙجـ

ضغُ اصّي سٟبٔذاساٖ ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ ضٟشستبٖ خٛسف  (3خذَٚ 

 

 درصذ فراياوي شغل

 59 161 صسافتٛثبغذاسي

 4/26 72 داسيداْ



 1/8 22 وبسٌشي

 5/5 15 داسٔغبصٜ

 1/1 3 سبيش

 100 273 خٕـ

 

يبفتٟٟبي تحميك : ٔٙجـ

 

 

اثرات اجتماعي شرکت تعايوي تًليذ کشايرزي بر خاوًارَاي عضً 

، دٚسٟٞبي آٔٛصضي اص سٛي خٟبد ثب ٔيبٍ٘يٗ 31/2دس فٛأُ اختٕبفي، ٔؤِفٟٟبي افضايص تقبٔالت اختٕبفي ثب ٔيبٍ٘يٗ ستجٟبي 

، ثيطتشيٗ ٔؤِفٟٟبي ٔؤثش دس فٛأُ اختٕبفي ٔيجبضذ ٚ حبوي اص آٖ 05/2 ٚ استمالَ ٚ خٛدثبٚسي ثب ٔيبٍ٘يٗ ستجٟبي 10/2ستجٟبي 

است وٝ ضشوتٟبي تقبٚ٘ي ثب تطىيُ دٚسٟٞبي آٔٛصضي، اص يه عشف ثبفث افضايص تقبٔالت اختٕبفي وطبٚسصاٖ ضذٜ ٚ اص سٛي 

(.  4خذَٚ )ديٍش، ٔٛخت خٛدوفبيي ٚ استمالَ وطبٚسصاٖ ٌشديذٜ است 

، دستشسي ثٝ أىب٘بت سفبٞي ٚ استفبدٜ اص دا٘ص 93/1، افضايص سغح يبدٌيشي 95/1ٔؤِفٟٟبي ثش٘بٟٟٔبي تّٛيضيٖٛ داساي ستجٝ 

 ٚ تطٛيك 78/1تطٛيك فشص٘ذاٖ ثب ٔيبٍ٘يٗ ستجٟبي .  ثٛدٜ است88/1 ٚ ٘حٜٛ ٔذيشيت 91/1، افضايص افتٕبد ثٝ ٘فس 92/1ٔشٚخبٖ 

 داساي وٕتشيٗ اثش ثٛدٜ است ٚ خٛد داَ ثش ايٗ است وٝ تٛخٝ ثٝ ٘ؾشات فشص٘ذاٖ ٚ ديٍش اٞبِي 86/1ديٍش اٞبِي ثب ٔيبٍ٘يٗ ستجٟبي 

(. 5خذَٚ )سٚستب دس پزيشش فضٛيت دس ضشوت، دس خبٔقٝ تحميك إٞيت ٘ذاضتٝ است 

 

٘ؾش سٟبٔذاساٖ دس استجبط ثب فٛأُ اختٕبفي ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ ضٟشستبٖ خٛسف  (4خذَٚ 
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ايجشٔٙضِتٛخبيٍبٞبختٕبفيطٕباثشيفقبِيتذسضشوتتقبٚ٘يتِٛيذتبچٟب٘ذاصٜ

 راساست؟
90 139 31 12 1 

ٔطبسوتطٕبدسضشوتتقبٚ٘يتِٛيذثبفثبستمالِٛخٛدثبٚسيتبٕ٘يتبچٟب٘ذاصٜ

 ضٛد؟
76 117 70 10 0 

فقبِيتذسضشوتتقبٚ٘يتِٛيذتبچٟحذثبفثبفضايطتقبٔالتبختٕبفيطٕبضذٞبس

 ت؟
62 92 92 27 0 

تبچٟب٘ذاصٞٙحٕٛٞذيشيتطشوتتقبٚ٘يتِٛيذدسخزثٕطبسوتطٕب٘مطذاضتٟب

 ست؟
81 152 34 5 1 

تبچٟحذدستشسيجٟبٔىب٘بتشفبٞيجيطتشدسٔطبسوتطٕبدسضشوتتقبٚ٘يتِٛيذ

 ٘مطذاضتٟبست؟
86 134 43 10 0 

 0 5 47 144 77 ضشوتذستقبٚ٘يتِٛيذتبچٟحذثبفثبفضايطسغحيبدٌيشيطٕبضذٞبست؟

تطٛيمذيٍشاٞبِي،چمذسدسپزيشضٕطبسوتذسضشوتتقبٚ٘يتِٛيذ٘مطذاضتٟب

 ست؟
88 137 45 30 0 



تطٛيمفشص٘ذا٘خب٘ٛادٜ،چمذسدسپزيشضٕطبسوتذسضشوتتقبٚ٘يتِٛيذ٘مطذاش

 تٟبست؟
99 140 28 6 0 

 ... ٞبيتّٛصيٖٛ،ٚثش٘بٔٝ

 چمذسدسپزيشضٕطبسوتذسضشوتتقبٚ٘يتِٛيذ٘مطذاضتٟبست؟
78 134 58 3 0 

ضشوتذستقبٚ٘يتِٛيذتبچٟحذثبفثبفضايطبفتٕبدثٟٙفسٛخٛدثبٚسيخب٘ٛاسٞبيـ

 ضٛضذٞبست؟
95 111 63 4 0 

ٞبيأٔٛصضيبصسٛيدٟبد،چمذسدسپزيشضٕطبسوتذسضشوتتقبٚ٘يتِٛيذٖدٚسٜ

 لطذاضتٟبست؟
63 133 64 13 0 

أىب٘بستفبدٞجيطتشٚثٟتشاصدا٘طٕشٚخب٘دٟبدوطبٚسصي،چمذسدسپزيشضٓ

 تقبٚ٘يتِٛيذ٘مطذاضتٟبست؟ضبسوتذسضشوت
101 101 64 7 0 

يبفتٟٟبي تحميك : ٔٙجـ

ضبخصٟبي ٌشايص ٔشوضي ٘ؾش سٟبٔذاساٖ دس استجبط ثب فٛأُ اختٕبفي ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ ضٟشستبٖ خٛسف  (5خذَٚ 

 

 مياوگيىرتبُُا مياوٍ سؤال

 31/2 2 فقبِيتذستقبٚ٘يتبچٟحذثبفثبفضايطتقبٔالتبختٕبفيطٕبضذٞبست؟

تقبٚ٘يٙكٞبيأٔٛصضيبصسٛيدٟبد،چمذسدسپزيشضٕطبسوتذسضشوتدٚسٜ

 ضذاضتٟبست؟

2 
10/2 

 05/2 2 ضٛد؟ٔئطبسوتطٕبدسايٙقشصٟجبفثبستمالِٛخٛدثبٚسيتبٖتبچٟب٘ذاصٜ

 ... ٞبيتّٛيضيٛ٘ٛثش٘بٔٝ

 چمذسدسپزيشضٕطبسوتذسضشوتتقبٚ٘يٙمطذاضتٟبست؟

2 
95/1 

 93/1 2 ضشوتذستقبٚ٘يتبچٟحذثبفثبفضايطسغحيبدٌيشيطٕبضذٞبست؟

تبچٟحذدستشسيجٟبٔىب٘بتشفبٞيجيطتشدسٔطبسوتطٕبدستقبٚ٘يٙمطذاضت

 ٞبست؟

2 
92/1 

أىب٘بستفبدٞجيطتشٚثٟتشاصدا٘طٕشٚخب٘دٟبدوطبٚسصي،چمذسدسپزيشضٓ

 تقبٚ٘يٙمطذاضتٟبست؟ضبسوتذسضشوت

2 
92/1 

ضشوتذستقبٚ٘يتبچٟحذثبفثبفضايطبفتٕبدثٟٙفسٛخٛدثبٚسيخب٘ٛاسٞبيقضٛ

 ضذٞبست؟

2 
91/1 

 88/1 2 ايجشٔٙضِتٛخبيٍبٞبختٕبفيطٕباثشٌزاساست؟فقبِيتذستقبٚ٘يتبچٟب٘ذاصٜ

 88/1 2 تبچٟب٘ذاصٞٙحٕٛٞذيشيتتقبٚ٘يذسخزثٕطبسوتطٕب٘مطذاضتٟبست؟

تطٛيمذيٍشاٞبِي،چمذسدسپزيشضٕطبسوتذسضشوتتقبٚ٘يٙمطذاضتٟبست

 ؟

2 
86/1 

تطٛيمفشص٘ذا٘خب٘ٛادٜ،چمذسدسپزيشضٕطبسوتذسضشوتتقبٚ٘يٙمطذاضتٟب

 ست؟

2 
78/1 

 يبفتٟٟبي تحميك: ٔٙجـ

 

 

 



آزمًن فرضيٍ 

.  فضٛ ضذٜ است ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ وطبٚسصي ٔٛخت ثٟجٛد ٚضقيت اختٕبفي خب٘ٛاسٞبي:فرضيٍ

ثٛدٜ ٚ ٘تبيح حبصّٝ، دس  ( دسصذ60 ٔقبدَ ثب 3فذد ) ته ٕٟ٘ٛ٘بي ٚ ثب ٚضقيت ٔغّٛة ثشسسي ايٗ فشضيٝ ثٝ وٕه آصٖٔٛ 

. ثيبٖ ضذٜ است (6خذَٚ )

: آصٖٔٛ ثٝ ضشح ريُ ٞستٙذ 1ٚ  0  فشضٟبي 

. ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ وطبٚسصي ٔٛخت ثٟجٛد ٚضقيت اختٕبفي خب٘ٛاسٞبي فضٛ ٘طذٜ است 0

.  ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ وطبٚسصي ٔٛخت ثٟجٛد ٚضقيت اختٕبفي خب٘ٛاسٞبي فضٛ ضذٜ است 1

ٔيبٍ٘يٗ ايٗ آصٖٔٛ ثشاثش . ثٙبثشايٗ ساثغٝ ٚخٛد داسدثٛدٜ  (- =343/80،  =000/0) ثشاي ايٗ فشضيٝ سغح ٔقٙبداسي آصٖٔٛ 

يقٙي ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ وطبٚسصي  0 ثٛدٜ دس ٘تيدٝ، ساثغٝ ٔٙفي است ٚ ثٙبثشايٗ فشض  يقٙي حذ ٔغّٛة3 ٚ پبييٙتش اص 96/1

. ٔٛخت ثٟجٛد ٚضقيت اختٕبفي خب٘ٛاسٞبي فضٛ ٘طذٜ است، پزيشفتٝ ٔيطٛد

ِزا فشضيٝ . اص ايٙشٚ، ٔيتٛاٖ ٌفت ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ وطبٚسصي ٔٛخت ثٟجٛد ٚضقيت اختٕبفي خب٘ٛاسٞبي فضٛ ٘طذٜ است

. ٔشثٛعٝ سد ٔيطٛد

 

 ته ٕٟ٘ٛ٘بي ٘تبيح آصٖٔٛ (6خذَٚ 

 

 sigسطحمعىاداري dfدرجُآزادي Tمقذارآمارَآزمًن ومرَمطلًب مياوگيه

96/1 3 343/80- 272 000/0 

 

ٞبي تحميك  يبفتٝ: ٔٙجـ

 

 وتيجٍ

ايٗ تحميك وٝ ثٝ ثشسسي اثشات ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ وطبٚسصي ثش ٚضقيت اختٕبفي خب٘ٛاسٞبي فضٛ پشداختٝ وٝ دس آٖ 

فٛأّي  ثٟصٛست عيفي ٔٛسد سٙدص لشاس ٌشفت وٝ دس ثيٗ ايٗ فٛأُ، ٔؤِفٟٟبي افضايص تقبٔالت اختٕبفي ثب ٔيبٍ٘يٗ ستجٟبي 

، ثيطتشيٗ 05/2 ٚ استمالَ ٚ خٛدثبٚسي ثب ٔيبٍ٘يٗ ستجٟبي 10/2، دٚسٟٞبي آٔٛصضي اص سٛي خٟبد ثب ٔيبٍ٘يٗ ستجٟبي 31/2

ٔؤِفٟٟبي ٔؤثش دس فٛأُ اختٕبفي ٔيجبضذ ٚ حبوي اص آٖ است وٝ ضشوتٟبي تقبٚ٘ي ثب تطىيُ دٚسٟٞبي آٔٛصضي، اص يه عشف 

. ثبفث افضايص تقبٔالت اختٕبفي وطبٚسصاٖ ضذٜ ٚ اص سٛي ديٍش، ٔٛخت خٛدوفبيي ٚ استمالَ وطبٚسصاٖ ٌشديذٜ است

، دستشسي ثٝ أىب٘بت سفبٞي ٚ استفبدٜ اص دا٘ص 93/1، افضايص سغح يبدٌيشي 95/1ٔؤِفٟٟبي ثش٘بٟٟٔبي تّٛيضيٖٛ داساي ستجٝ 

 ٚ تطٛيك 78/1تطٛيك فشص٘ذاٖ ثب ٔيبٍ٘يٗ ستجٟبي .  ثٛدٜ است88/1، ٘حٜٛ ٔذيشيت 91/1 ٚ افضايص افتٕبد ثٝ ٘فس92/1ٔشٚخبٖ 

 داساي وٕتشيٗ اثش ثٛدٜ است ٚ خٛد داَ ثش ايٗ است وٝ تٛخٝ ثٝ ٘ؾشات فشص٘ذاٖ ٚ ديٍش اٞبِي 86/1ديٍش اٞبِي ثب ٔيبٍ٘يٗ ستجٟبي 

 ته ٕٟ٘ٛ٘بي ثشاي ايٗ فشضيٝ ٕٞچٙيٗ اص آصٖٔٛ . سٚستب دس پزيشش فضٛيت دس ضشوت، دس خبٔقٝ تحميك إٞيت ٘ذاضتٝ است

. استفبدٜ ضذٜ است وٝ تأثيش فقبِيت ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ سا ثش ثٟجٛد ٚضقيت اختٕبفي خب٘ٛاسٞبي فضٛ ٔٛسد ثشسسي لشاس داد

آصٖٔٛ ٔيبٍ٘يٟٙبي ايٗ .  ثٛدٜ ثٙبثشايٗ ساثغٝ ٚخٛد داسد05/0 ثشاي ايٗ فشضيٝ وٕتش اص ٘تبيح ٘طبٖ داد سغح ٔقٙبداسي آصٖٔٛ 



يقٙي ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ ٔٛخت ثٟجٛد ٚضقيت  0 يقٙي حذ ٔغّٛة ثٛدٜ دس ٘تيدٝ، ساثغٝ ٔٙفي است ٚ ثٙبثشايٗ فشض 3وٕتش اص 

اص ايٙشٚ، ٔيتٛاٖ ٌفت ضشوتٟبي تقبٚ٘ي تِٛيذ ٔٛخت ثٟجٛد ٚضقيت اختٕبفي . پزيشفتٝ ٔيطٛد،اختٕبفي خب٘ٛاسٞبي فضٛ ٘طذٜ است

. خب٘ٛاسٞبي فضٛ ٘طذٜ است

٘طبٖ داد ٔيبٖ ضجىٝ اختٕبفي ٚ  (1385)ٚ فيشٚصخبيي، صذيمي ٚ ٔحٕذي  (1380)ٕٞچٙيٗ ٘تبيح تحميك اصويب ٚ غفبسي 

 ٚخٛد داضتٝ، ثٝ ايٗ ٔقٙي وٝ ٞش چٝ ضجىٝ اختٕبفي لٛيتش ٚ ثٟتش ٚ ٞٙدبسٞبي وبسآٔذتشيٞٙدبس ٚ ٔٛفميت تقبٚ٘يٟب ساثغٝ ٔثجت 

ٍٞٙبٔي وٝ دس ضجىٝ سٚاثظ ٌستشدٞتش ٚ وبساتشي ؽٟٛس وٙذ ٚ ٞٙدبسٞبي . ٚخٛد داضتٝ ثبضذ، ٔٛفميت تقبٚ٘يٟب ٞٓ ثيطتش ٔيجبضذ

. اختٕبفي دس تقبٚ٘ي ٚخٛد داضتٝ ٚ سفبيت ضٛد، ٔسّٕبً ثٝ ثٟجٛد ٚ ويفيت ثٟتش ٚ افضايص تٛا٘بيي تقبٚ٘يٟب ٔٙدش خٛاٞذ ضذ

 

 پيشىُادات

ثبيذ اص افضبء تقبٚ٘يٟب ٚ ضشوتىٙٙذٌبٖ دس دٚسٟٞب دس عشاحي، اخشا ٚ اسصضيبثي ثش٘بٟٟٔب ٚ فقبِيتٟبي آٔٛصضي تشٚيدي وٕه - 

ٌشفت تب ٞٓ افضبء ثب تٛخٝ ثٝ ٘يبصٞبيطبٖ دس فشايٙذ ثش٘بٟٔشيضي ضشوت ٕ٘بيٙذ ٚ ٞٓ سٚحيٝ ٕٞىبسي ٚ تطشيه ٔسبفي خٛد سا وٝ 

. يىي اص اسوبٖ اسبسي تطىيُ تقبٚ٘يٟب ٔيجبضذ حفؼ ٕ٘بيٙذ

ٔغبِت ٚ ٔحتٛاي ثش٘بٟٟٔب ثبيذ عٛسي عشاحي ٚ اخشا ضٛد تب ثب ٔسبئُ ٚ ضشايظ التصبدي، اختٕبفي ٚ فٙي افضبي تقبٚ٘يٟب - 

. ٔغبثمت داضتٝ ثبضذ ٚ ثتٛا٘ذ ثٝ آٟ٘ب دس حيغٟىبسي ٚ تخصصي فقبِيتطبٖ دس تقبٚ٘ي وٕه ٕ٘بيذ

ثشاي افضايص دا٘ص افضبي ثيسٛاد ٚ وٕسٛاد، اص ٕ٘بيص فيّٕٟبي تشٚيدي دس خصٛظ فقبِيت ٚ حيغٝ وبسي آٟ٘ب دس تقبٚ٘ي - 

.      ثيطتش استفبدٜ ٌشدد

 .ثشٌضاسي والسٟبي آٔٛصضي ثبيذ ثٝ صٛست پيٛستٝ ٚ ٔٙؾٓ ثبضذ تب ثتٛا٘ذ دس خبٔقٝ سٚستبيي ٟ٘بديٙٝ ٌشدد- 
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