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اضتغال كطاورزي و غير كطاورزي :چالصها ،فرصتها و ناپايداري
سكونتگاههاي روستايي در منطقه تهران و البرز
٘بنط قفيقي ثبثت
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چكيده
قطايظ عجيقي  ٚلبثّيتٞب  ٚتٍٙٙبٞبي ٔطاوع ضٚؾتبيي ثٕٞ ٝطا ٜضٚيىطزٞبي ثط٘بٔٝضيعي  ٚؾيبؾتٌعاضي ٘ؾابْ
ؾيبؾي زض زٞٝٞبي اذيط ،التهبز ضٚؾتبيي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ ضا زض لّٕاطٚ ٚؾايقي ثاٚ ٝثاػ ٜزض ثرافٞابي
قٕبِي  ٚخٛٙثي آٖ تحت تأثيط لطاض زازٜ؛  ٚثبفث ٘بپبياساضي تٛؾاق ٚ ٝؾاى٘ٛتٍبٜٞابي ضٚؾاتبيي قاس ٜاؾات
پيبٔسايٗ ٔؿأِ ٝفسْ تٛؾق ٝفقبِيتٞبي التهبزي وكبٚضظي  ٚغيطوكبٚضظي  ٚوبٞف فطنتٞابي قاغّي ثاطاي
خٕقيت زضحبَ افعايف ضٚؾتبيي ث ٝضغٓ ٚخٛز ؽطفيتٞبي فطاٚاٖ عجيقي ،اختٕبفي ا التهبزي  ٚوبِجسي ثٛزٜ
اؾت اظايٗ ض ،ٚايٗ تحميك ثٙٔ ٝؾٛض تجييٗ فٛأُ ٔؤثط ثطاقتغبَ زض ظٔيٙاٌ ٝؿاتطـ فطناتٞابي قاغّي زض
 365ضٚؾتبي ٕ٘ ٝ٘ٛتهبزفي اظ  6:6ضٚؾتبي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ ثا ٝضٚـ تٛنايفي ا تحّيّاي ا٘دابْ قاس
٘تبيح ثطضؾي ايٗ پػٞٚف ٘كبٖ ٔيزٞس ،فقبِيات ٞابي وكابٚضظي  ٚزأاي ثبفاث ٌؿاتطـ ناٙبيـ تجاسيّي ٚ
وبضٌبٞي زض ضٚؾتبٞب ٘كاس ٜاؾات تٛإ٘ٙاسي ٔحايظ ضٚؾاتب  ٚظيطثٙبٞابي آٖ تاأثيط ٔقٙايزاضي ثاط افاعايف
فقبِيت ٞبي وكبٚضظي  ٚغيطوكابٚضظي زاضز ٕٞنٙايٗ ٔياعاٖ ٚاْ تٛظياـ قاس ٜتاأثيط ٔقٙايزاضي ثاط افاعايف
فقبِيتٞبي غيطوكبٚضظي زض ٘مبط ضٚؾتبيي ٔٙغم ٝزاضز ثٝفال ،ٜٚفسْ حٕبيت اظ ثٟطٜثاطزاضاٖ ذاطز  ٚزٞماب٘ي
ثبفث قس ٜاظ تٛإ٘ٙسي ٔحيظ ضٚؾتب ،تٛا٘بيي ٟٔ ٚابضت ٞابي فقاب ٖ  ٚظياط ثٙبٞابي ٔحايظ ضٚؾاتب زض ظٔيٙاٝ
وكبٚضظي  ٚغيط وكبٚضظي ث ٝقىُ ٔغّٛة اؾتفبز٘ ٜكٛز
واشه هاي كليدي :اقتغبَ وكبٚضظي  ٚغيط وكبٚضظي٘ ،بپبيساضي ؾى٘ٛتٍبٜٞبٙٔ ،غم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ
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ضٚؾتبيي زضنس وٕي اذتهبل يبفت ٝاؾت
(تطن٘ػاز )3599 ،اظايٗض ،ٚايدبز اقتغبَ زض
ٔٙبعك ضٚؾتبيي ثؿيبض إٞيت زاضز چ ٖٛتح ٛت
چٙس ز ٝٞاذيط اظ خٟبت ٔرتّف ثطخبٔقٝ
ضٚؾتبيي ٔؤثط ثٛز ،ٜو ٝيىي اظ ٟٔٓتطيٗ آٖٞب
ؾطاظيط قسٖ ؾيُ ٟٔبخطاٖ ضٚؾتبيي ث ٝقٟطٞب ثٝ
ٚيػ ٜتٟطاٖ  ٚوطج ٘ ٚمبط حبقيٝاي آٖ ثٛز ٜاؾت
ثسيٗ تطتيت ،افعايف فعايٙس ٜخٕقيت زض ٘مبط
ضٚؾتبيي  ٚفضبٞبي غيطقٟطي اعطاف ايٗ ٔٙغم،ٝ
ض٘ٚس فعايٙس ٜخٕقيت خٛيبي وبض  ٚثحطاٖ ثيوبضي
ضا ثطاي ٔطاوع ضٚؾتبيي آٖ زٚچٙساٖ وطز ٜاؾت

مقدمه
التهبز وبٖ٘ٞٛبي ضٚؾتبيي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ،
تب حسٚز ظيبزي تحت تأثيط ٔٛلقيات خغطافيبيي،
قطايظ عجيقي ٚتٛإ٘ٙسي ٔطاوعضٚؾتبيي آٖ ٔي
ثبقس فال ٜٚثطايٗ ،ضٚيىطزٞب  ٚؾيبؾتٞبي زِٚت
زض ايٗ ٔٙغم ٝزض زٞٝٞبي اذيط ث٘ ٝح ٛثبضظي،
٘ؾبْ ثٟط ٜثطزاضي زض ٘مبط ضٚؾتبيي آٖ ضا تحت
تأثيط لطاض زاز ٜاؾت زض ٚالـ ،تٍٙٙبٞبي عجيقي ثٝ
ٚيػ ،ٜزض لّٕط ٚقٕبِي  ٚخٛٙثي ٔٙغم ٝتٟطاٖ ٚ
ثٕٞ ٝطا ٜضٚيىطز ثط٘بٔ ٝضيعي ٚ
اِجطظ،
ؾيبؾتٌعاضي ٘ؾبْ ؾيبؾي ثبفت ٘بپبيساضي تٛؾقٝ
ٚؾى٘ٛتٍبٜٞبي ضٚؾتبيي قس ٜاؾت تسا ْٚايٗ
قطايظ  ٚحٕبيت ثيف اظ پيف اظ ٚاحسٞبي
ثٟطٜثطزاضي تدبضي  ٚثعضي (يبزاقت  )3ثٙٔ ٝؾٛض
افعايف تِٛيسٚ ،احسٞبي ثٟطٜثطزاضي زٞمب٘ي ا ذطز
(يبزاقت  )4ضا زض ا٘عٚا لطاض زازٛٔ ٚ ٜخت قس ٜتب
ؾى٘ٛتٍبٜٞبي ضٚؾتبيي ٔجتٙي ثط تِٛيس وكبٚضظي
ث ٝقست ٘بپبيساض ق٘ٛس  ٚثٝتسضيح ؽطفيت ٞبي
تِٛيسي  ٚالتهبزي ذٛز ضا اظ زؾت ثسٙٞس پيبٔس
ايٗ ٔؿأِ ٝفسْ تٛؾق ٝفقبِيتٞبي التهبزي
وكبٚضظي  ٚغيطوكبٚضظي  ٚوبٞف فطنتٞبي
قغّي ثطاي خٕقيت زض حبَ افعايف ضٚؾتبيي ثٛزٜ
اؾت زض ايٗ ظٔي ٝٙضقس قسيس خٕقيت زض زٚ
زٌ ٝٞصقت٘ ٚ ٝطخ ثيوبضي ثب زض ؾبَٞبي اذيط
ٛٔ ٚخت قس ،ٜايدبز فطنتٞبي قغّي ثٝعٛض
خسي ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌيطز ثٝعٛضيو ٝايدبز
قغُ ثطاي خٕقيت قسيساً ضٚث ٝافعايف،
زقٛاضتطيٗ ٔؿأِٝاي ثٛز ٜو ٝزض ز ٚز ٝٞاذيط
ثط٘بٔٝضيعاٖ ثب آٖ ضٚثط ٚثٛزٜا٘س ٘مغ ٝاٚج ايٗ
ٔؿأِ ٚ ٝثحطاٖ زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي ٔتٕطوع قسٜ
اؾت
زض ايٗ ضاؾتب ،اظ حسٚز ٞ 572عاض فطنت قغّي
ايدبز قس ٜزض ٞط ؾبَ ثيف اظ  :2زضنس ٔكبغُ
خسيس زض ٘ٛاحي قٟطي ايدبز قس ٚ ٜثٙٔ ٝبعك

مباني نظري و پيطينه تحقيق
ثطضؾي ٘ؾطيٞٝبي ٔرتّف زض ظٔي ٝٙاقتغبَ ٚ
ثيوبضي ٘مف ٔؤثطي زض تجييٗ ٘ؾبْ اختٕبفي ا
التهبزي  ٚفٛأُ ٔؤثط ثط اقتغبَ ضٚؾتبيي زاضز.
زض ٔت ٖٛالتهبزي پسيس ٜثيوبضي ،4وٓ وبضي (
اقتغبَ ٘بلم) ٚ 5ثيوبضي پٟٙبٖ ،6يىي اظ
ٚيػٌيٞبي انّي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٚ ٝ
پطخٕقيت لّٕساز قس ،ٜو٘ ٝيطٚي وبض ث ٝعٛض
پيٛؾت ٝثٛٔ ٝاظات ضقس خٕقيت زض حبَ افعايف
اؾت ( ٔبيط )3;;6 ،اظ ايٗض ،ٚاٍِٞٛب ٘ ٚؾطيٞٝبي
ٔتقسزي ثطاي تغييط ؾبذتبض التهبزي ايٗ ٌٝ٘ٛ
وكٛضٞب اضاي ٝقس ٜاؾت و ٝاظ خّٕ ٝايٗ ٌٝ٘ٛ
٘ؾطيٞٝبي تٛؾقٙٔ ٝغمٝاي  ٚالتهبزي< ٘ؾطيٝ
التهبز زٌٚب٘ ،7ٝتٛؾق ٝاٌطٚپّيتٗ ،ضٚيىطز
وبضوطزٞبي قٟطي زض تٛؾق ٝضٚؾتبيي ،ضٞيبفت
افتيبض  ٚپؽ ا٘ساظ ثطاي تٛؾق ،ٝضٞيبفت
تٕطوعظزايي ،اقتغبَ غيطوكبٚضظي ،تٛؾقٝ
ظيطؾبذت زض ضٚؾتبٞب  ٚاؾت

2 - Unemployment
3- Underemployment
4-Disguised Unemployment
5- Dual Economy Theory
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٘ؾطي ٝالتهبز زٌٚب٘« ٚ ٝاٍِٛي في ا ضا٘يؽ» 8زض
ٔٛضز التهبز زاضاي ٔبظاز ٘يطٚي وبض اؾت وٝ
ٔكره ٝانّي آٖ ٕٞعيؿتي ثرف وكبٚضظي ضاوس
٘ ٚؿجتبً حديٓ ثب ثرف ٘ؿجتبً وٛچه ِٚي ضقس
يبثٙس ٜتدبضي  ٚنٙقتي ثٛز ٜو ٝؾطٔبي ٝزض آٖ
ثؿيبض ٘بيبة اؾت ( ٔبيط )3;;6 ،ايٗ اٍِ٘ ،ٛمف
ا٘جبقت ؾطٔبي ،ٝپؽ ا٘ساظ ،تؿٟيالت افتجبضي ،ظيط
ؾبذتٞب  ٚتأؾيؿبت ظيطثٙبيي ضا زض فطاٌطز
تٛؾق ،ٝافعايف اقتغبَ ٔؤثط زا٘ؿت ٝاؾت ( ٔبيط،
 )3;;6زض ضٚيىطز تٛؾق ٝاٌطٚپّيتٗ،9
ؾطٔبيٌٝصاضي زض ضٚؾتبٞب  ٚفطا ٓٞآٚضزٖ ٔٙبثـ
ٔبِي ثطاي تٛؾق ٝضٚؾتبٞب ،اظ عطيك ا٘تمبَ
افتجبضات تٛؾق ٚ ٝايدبز پؽا٘ساظٞبي ٔحّي زض
٘ٛاحي ضٚؾتبيي زض ٌؿتطـ فطنتٞبي قغّي
ٔؤثط اؾت ٕٞنٙيٗ ،ثٟجٛز اقتغبَ اظ عطيك
اؾتفبز ٜفكطزٜتط اظ ٔٙبثـ عجيقي  ٚافعايف تِٛيس
وكبٚضظي ٌ ٚؿتطـ تأؾيؿبت فٕٔٛي ضٚؾتبيي ٚ
اظ عطيك اتهبَ فقبِيتٞبي وكبٚضظي ثٝ
فقبِيتٞبي غيط وكبٚضظي أىبٖپصيط اؾت (
فطيسٔٗ  ٚزاٌالؼ )3585 ،ضٚيىطز وبضوطزٞبي
قٟطي زض تٛؾق ٝضٚؾتبيي :و ٝاظ آٖ ث ٝفٛٙاٖ «
ضٚيىطز يىپبضچ ٝوبضوطزي;»  ٚيب «يىپبضچٍي
فّٕىطزي ا فضبيي »32يبز ٔيقٛز يىپبضچ ٝوطزٖ
تٛؾق ٝضٚؾتبيي  ٚقٟطي  ٚتٛظيـ فضبيي
وبضوطزٞبي قٟطي ضا ٔس ٘ؾط لطاضٔيزٞس
(افتربضي ٕٞ ٚىبضاٖ )35;2 ،زض ايٗ ضٞيبفت،
تأٔيٗ ٘يبظ ٘ٛاحي فبلس ذسٔبت ،تؿٟيالت  ٚظيط
ؾبذتٞب ثطاي تٛؾق ٝوكبٚضظي  ٚايدبز اقتغبَ زض
ؾغح ٔٙغم ٝإٞيت زاضز (ضا٘سيّٙي)3;:7 ،
ضا٘س٘يّي ٘مف ٞبي ٔتفبٚتي ثطاي قٟطٞبي ٔتٛؾظ
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 ٚوٛچه ثطاي حٛظٞ ٜبي ضٚؾتبيي تقطيف ٔيوٙس
اظ خّٕ ٝآٖٞب فجبضتٙس اظٔ - :طاوع ثطاي ذسٔبت
ذهٛني  ٚفٕٔٛي ؾغح ثب ؛ ٔ -طاوع فطضٚ ٝ
حٕبيت اظ تِٛيس؛ ٔ -طاوع فطاٚضي ٔحه ٛت
وكبٚضظي ؛  -اقتغبَ غيطوكبٚضظي ثطاي ٘يطٚي وبض
ضٚؾتبيي اؾت (زاٌالؼ)3;;: ،
« ز ٚض » ٚزض ضٞيبفت افتجبض  ٚپؽا٘ساظ يىي اظ
ٕٟٔتطيٗ ٔؤِفٞٝبي تٛؾق ٝفقبِيتٞبي وكبٚضظي
 ٚغيطوكبٚضظي ٌ ٚؿتطـ ظٔيٞٝٙبي اقتغبَ زض
ضٚؾتبٞبٔ ،م ِٝٛپؽا٘ساظ  ٚؾطٔبيٌٝصاضي ٔيزا٘س
زض ايٗ زيسٌب ،ٜثب فٙبيت ث ٝفمط  ٚتٟيزؾتي
ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي ٘ ٚبچيع ثٛزٖ پؽا٘ساظ،
تؿٟيالت افتجبضي زِٚتي ثٚ ٝاحسٞبي
ذب٘ٛاضيضٚؾتبيي ،زض افعايف فقبِيت تِٛيسي ٚ
اقتغبَ ضٍٞكب ذٛاٞس ثٛز (ٟٔٙسؾبٖ ٔكبٚض
 DHVاظ ّٙٞسٕٞ ،3593 ،نٙيٗ ،زٚضٚ ٚ
ٕٞىبضاٖ )3594 ،ضٞيبفت تٕطوعظزايي اظ انَٛ
ثٙيبزيٗ وبٞف اذتالف ٔٙغمٝاي ،تقسيُ
٘بثطاثطيٞبي زض ٖٚقٟطي  ٚث ٝذهٛل وبٞف
فبنّ ٝقٟطي ا ضٚؾتبيي اؾت زض ايٗ زيسٌب،ٜ
تٕطوع ظزايي نٙقتي ثٔ ٝثبث ٝيه ضٞيبفت ثطاي
حُ ثحطاٖ ثيوبضي ٔٙبعك ضٚؾتبيي ٔٛضز تٛخٝ
لطاض ٌطفت ٝو ٝاظ عطيك ثؿظ ٕٞب ًٙٞفقبِيتٞبي
وكبٚضظي  ٚغيطوكبٚضظي ( نٙبيـ ضٚؾتبيي  ٚاضايٝ
ذسٔبت ظيط ثٙبيي) تحمك ٔييبثس (تبئٛضي ٚ
ؾي)3;;7 ،ًٙ
«زاٌالؼ »33زض ضٚيىطز پي٘ٛس قٟطي ا
ضٚؾتبيي ٚ 34ضاٞجطز قجىٙٔ ٝغمٝاي 35ثيبٖ
ٔيوٙس و ٝتٛؾق ٝثبيس زض ٞط ؾغحي زض فطنٝ
ّٔيٙٔ ،غمٝائ ،حّي ز٘جبَ قٛز ثٕٞ ٝيٗ خٟت
پٛيبيي زض ٞط ز ٚفطن ٝقٟطي  ٚضٚؾتبيي ثبيس
ٚخٛز زاقت ٝثبقسٕٞ .بٖعٛضي و ٝفطنتٞبي

6- Fei-Ranis Model
7 - Agropolitan Development Approach
8 -The urban Function And Rural Development
)(UFRD
9 -The Function Integration Approach
10- Function – Spatial Integration

11- Douglass
12 -Rural – urban Linkage Approach
13- Regional Network strategy
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قغّي ،زضآٔس  ٚپؽا٘ساظ زض ٔحيظٞبي ضٚؾتبيي
افعايف ٔي يبثٙس ،قٟطٞب  ٓٞثبيس پي٘ٛسٞبيكبٖ ضا ثب
التهبز خٟب٘ي افعايف زٙٞس تب ثٚ ٝؾيّ ٝضقس
التهبزي  ٚضفب ،ٜلبثُ ؾى٘ٛتتط ق٘ٛس (زاٌالؼ،
 )4223زض ٚالـ ،پي٘ٛس قٟطي ا ضٚؾتبيي ،اتهبَ
ظ٘ديطٚاض ثيٗ ثرفٞبي وكبٚضظي ،نٙقت ٚ
ذسٔبت اؾت  ٚزض ٔفٚ ْٟٛؾيـتط قبُٔ
فقبِيتٞبي ضٚؾتبيي و ٝزض ٔطاوع قٟطي نٛضت
ٔيپصيط٘س (وكبٚضظي قٟطي)  ٚفقبِيتٞبي و ٝثٝ
فٛٙاٖ فقبِيتٞبي قٟطي عجم ٝثٙسي قسٜا٘س (
فقبِيتٞبي نٙقتي  ٚذسٔبتي) ٚ ،زض اضاضي
ٔيثبقس
يبفتٝا٘س،
اؾتمطاض
ضٚؾتبيي
(تبوِٛي )4225،تبوِٛي ثيبٖ ٔيزاضز< ٓٞافعايي
ثيٗ تِٛيس وكبٚضظي  ٚؾطٔبيٌٝصاضيٞبي قٟطي،
اغّت وّيسي ثطاي تٛؾق ٝالتهبز ٔحّي پٛيبتط ثٝ
ٔٙؾٛض ضقس التهبزي ٔٙغمٌ ٚ ٝؿتطـ اقتغبَ زض
ضاؾتبي وبٞف فمط اؾت (تبوِٛي)4232،
ثط ٔجٙبي ايٗ اٍِٞٛب ٘ ٚؾطيٞٝب ،تحميمبت ٔيسا٘ي
ٔتقسزي زض ظٔي ٝٙاقتغبَ ضٚؾتبيي ثٙٔ ٝؾٛض
تٛؾقٛ٘ ٝاحي ٙٔ ٚبعك ا٘دبْ قس ٜاؾت؛ زض ايٗ
ظٔي ،ٝٙيبفتٞٝبي ٔغبِق « ٝغيٛض» ;٘ 3;:كبٖ
زاز ،ثرفٞبي وكبٚضظي  ٚغيطوكبٚضظي زض
ٔٙبعك ضٚؾتبيي اظ ظٔي ٝٙلبثُ تٛخٟي ثطاي
اقتغبَظايي ذهٛنبً ذٛزاقتغبِي  ٚافعايف زضآٔس
ثطذٛضزاض اؾت ثرف وكبٚضظي و ٝثٔ ٝطاتت
پبييٗتط اظ ؾغح ثٟي ٝٙفُٕ ٔيوٙس ،اظ أىبٖ
تٛؾق ٝاقتغبَ ثطذٛضزاض اؾت ِيىٗ ثطاي افعايف
ٔيعاٖ اقتغبَ ث ٝتقساز ظيبزي افتجبضات٘ ،ؾبضت ٚ
آٔٛظـ ٘يبظ اؾت (غيٛض« )3;:;،خيٗ» ٚ
«ث »ِٕٗٛزض ؾبَ 3;;8ث ٝايٗ ٘تيدٔ ٝيضؾٙس وٝ
ؾبذتبض وكبٚضظي ذب٘ٛازٌي ثبفث ايدبز تمبضب
ثطاي اقتغبَ غيطوكبٚضظي ثطاي آٖ ٌط ٜٚاظ افضبي
ذب٘ٛاز ٜؤ ٝيذٛاٙٞس اظ ٚلتقبٖ اؾتفبزٜ
ٔفيستطي ثجط٘سٔ ،يقٛز (خيٗ  ٚث)3;;8 ،ِٕٗٛ
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ثطاؾبؼ ٔغبِق« ٝخٗ خبِطٖ» زض قٕبَ تبيّٙس،
ؾطٔبيٌٝصاضيٞبي ٔتٕطوع التهبزي زضوالٖ قٟط
ّٔي ثطاي اوثطيت خٕقيت ضٚؾتبيي ٔٙبفـ اؾبؾي
 ٚلبثُ تٛخٟي ثٕٞٝطا٘ ٜساقت ٝاؾت (خٗ
خبِطٖ« )3;:;،قبٜآلب» زض ٔغبِقٝاي زض وكٛض
پبوؿتبٖ ث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيس ،ٜثب افعايف خٕقيت،
ثؿيبضي اظ افطاز ثٝذبعط ؾغح پبييٗ ثٟطٜٚضي،
غيطالتهبزي ثٛزٖ ٔبيّٕه اضاضيقبٖ  ٚوٕجٛز
فطنتٞبي وبضي زض ٔٙبعك ثٔٛيقبٖ ٘بٌعيط ثٝ
تطن ٔكبغُ ؾٙتيقبٖ قس٘س ،و ٝايٗ ٔؿأِٝ
ٔٙدط ث٘ ٝبثٛز قسٖ التهبز ضٚؾتبيي ٟٔ ٚبخطت
ضٚؾتبييبٖ ث ٝقٟطٞب قسٔ ٚ ،ٜكىالت التهبزي ٚ
اختٕبفي ٘بقي اظ آٖ زض لبِت ثيوبضي ،وٓوبضي،
ٔحطٔٚيت  ٚفمط ثطٚظ ٕ٘ٛز ٜاؾت (قبٜآلب)3;;5،
«خٙؿٗ»زض تحميمبت ذٛز زض ثٍٙالزـ ،يىي اظ
ٔٛا٘ـ اؾبؾي تٛؾق ٝثرف غيطوكبٚضظي ضٚؾتبيي
ضا وٕجٛز ؾطٔبئ ٝقطفي ٔيوٙس زض ٔغبِقٝاي وٝ
تٛؾظ ٞبٌجالزٞ36،بظَ ٚ 37ثطا 38ٖٚزض ؾبَ
 3;:9زضذهٛل ثرف غيطوكبٚضظي زض حبقيٝ
نحطاي افطيمب ا٘دبْ ٌطفت ،ٝث ٝؾغح ذسٔبت
ظيطثٙبيي ثٔ ٝثبث ٝيىي اظ فٛأُ ٔؤثط زض ضقس
ؾطٔبيٌٝصاضي زض ايٗ ثرف اقبض ٜقس ٜاؾت.
«چبزٞب» ثب ثطضؾي خٙجٞٝبي ٔرتّف نٙقتيقسٖ
ضٚؾتبيي چيٗ ،اؾتٕطاض ظٔب٘ي تٛؾق ٝضا وّيس
ٔٛفميت آٖ زا٘ؿت ٚ ٝاظ خّٕ ٝثِ ٝع ْٚتمسْ تٛؾقٝ
ظيطثٙبيي ثط ثط٘بٔٞٝبي نٙقتيؾبظي اقبضٔ ٜيوٙس
(ؾئ« )3;;5،ًٙيؿطا»« ٚپبپ » ٛزضٙٞس
زؾتطؾي ث ٝأىب٘بت تطاثطي ٔ ٚطاوع قٟطي ضا
فٛأُ تقييٗوٙٙسٜاي زض ٚضقيت نٙبيـ ٚ
ٙٞطٞبي ؾٙتي ضٚؾتبيي ٔيزا٘ٙس (ؾي)3;;5،ًٙ
٘تبيح ثطضؾي «تبوِٛي» ِ« ٚيٙچ » ثيبٌٖط آٖ
اؾت وٙٔ ٝجـ زضآٔسي ثطذي ذب٘ٛاضٞب يب افطاز
14-Haggblade
15 -Hazell
16 -Brown
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ضٚؾتبيي تغييط يبفت ٚ ٝيب فٙبنط تبظٜاي زض آٖٞب
ٚاضز قس ٜاؾت ث ٝؾرٗ زيٍط ،ثؿيبضي اظ افطاز ٚ
ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي ،ثٚ ٝيػ ٜزض ضٚؾتبٞبي ٚالـ زض
ٔدبٚضت قٟطٞب ،زاضاي ٔٙجـ ٔقيكتي چٙسٌب٘ٝ
ٞؿتٙس ؤٕ ٝىٗ اؾت اظ فقبِيت ظضافي تب اضايٝ
ذسٔبت  ٚفطآٚضي  ٚتِٛيس نٙقتي ضا قبُٔ ٌطزز
ٚالقيت ايٗ اؾت و ٝأطٚظ ٜثؿيبضي اظ ذب٘ٛاضٞبي
ضٚؾتبيي زضآٔس ذٛز ضا اظ فقبِيتٞبي غيطظضافي ٚ
ثبغي وؿت ٔيوٙٙس زض ٚالـ ،ثرف وكبٚضظي
ٔٛخٛز زض ضٚؾتب  ٚپيطأٔ ٖٛحيظٞبي قٟطي
ظٔي ٝٙظْ ثطاي تٛؾق ٝفقبِيتٞبي غيطوكبٚضظي
ضا ثٚٝخٛز ٔيآٚض٘س (تبوِٛيِ ٚ 4226 ،يٙچ
« )4227ثٙس» ٕٞ ٚىبضاٖ زض ٔغبِق ٝذٛز زض
اؾپب٘يب ٘بثطاثطي ٔٙغمٝاي ضا ث ٝفٛٙاٖ يه ٔكىُ
اؾبؾي زض افعايف ٘طخ ثيوبضي ٔؤثط زا٘ؿتٝا٘س ثٝ
ٌٝ٘ٛاي و ٝؾيبؾتٞبي اقتغبَ ٔتٙبؾت ثب اثقبز
ٔٙغمٝاي ثٛز ٚ ٜزض ٘تيد ٝثبفث ثطٚظ ٔكىُ
ثيوبضي زض ثطذي اظ حبقيٙٔ ٝبعك  ٚؾى٘ٛتٍبٜٞب
قس ٜاؾت (ثٙس ٕٞ ٚىبضاٖ« )422; ،تيؿٗ » ٚ
ٕٞىبضاٖ ( )4232زض پػٞٚفقبٖ ٘تيدٔ ٝيٌيط٘س
و ٝپيطقسٖ ٘يطٚي وبض وكبٚضظي زض ٔٙبعك
ضٚؾتبيي وكٛض چه اظ ؾبَ ; 35:ث ٝنٛضت يه
ٔكىُ خسي زض ثبظتِٛيس ٘يطٚي وبض وكبٚضظي ثٛزٜ
اؾت ث ٝعٛضيو ٝاثطات ٔٙفي زض پبيساضي
اختٕبفي ا التهبزي ثبظاضوبض وكبٚضظي ثٚ ٝيػ ٜزض
ضاثغ ٝثب فطض٘ ٝيطٚي وبض ،تمبضب ثطاي آٖ٘ ،طخ
ثيوبضي  ٚزؾتٕعز زاقت ٝاؾت (تيؿٗ ٕٞ ٚىبضاٖ،
ٛٞ« )4232يٛؼ» ٌ« ٚطيٗ» ( )4233زض تحميك
ذٛز ث ٝثطضؾي ٚاحسٞبي وبضٌبٞي زض ٔٙبعك
ضٚؾتبيي پطزاذت٘ ٚ ٝتيدٔ ٝيٌيطز ؤ ٝؿبيُ
خصة ٍٟ٘ ٚساضي وبضوٙبٖ ث ٝتٟٙبيي ٕ٘يتٛا٘س
ثس ٖٚزض٘ؾط ٌطفتٗ ظٔيٞٝٙبي خٕقيت قٙبذتي،
التهبزي  ٚؾيبؾي ٔغبِق ٝقٛز (ٛٞيٛؼ ٌ ٚطيٗ
ٌ« )4233طيٍٛضيٛا » زض پػٞٚف ذٛز زض وكٛض
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ضٚؾي ٚ ٝچه ث ٝايٗ ٘تيدٔ ٝيضؾس و ٝزض ٘مبط
ضٚؾتبيي ؾ ٟٓثرف وكبٚضظي زض تٛؾق ٝثبظاض وبض
اظ ؾبَ ; 3;:تب ؾبَ ٙٔ 4232في ثٛز ٜاؾت
ثٌٝ٘ٛٝايو ٝفبضك اِتحهيالٖ زا٘كٍبٜٞبي
وكبٚضظي فٕستبً زض حٛظٜٞبي غيط وكبٚضظي  ٚزض
ٔٙبعك قٟطي ٔكغ َٛث ٝوبض قسٜا٘س زض ايٗ
ظٔي ٝٙؾيبؾتٞبي زِٚت زض ضٚؾتبٞب اظ فٛأُ
ٔؤثط اؾت ٕٞنٙيٗ ،خٛا٘بٖ فالل ٝوٕي ثٝ
وبضوطزٖ زض ظٔي ٝٙوكبٚضظي زاض٘س  ٚثرف غيط
وكبٚضظي زض افعايف زضآٔس ٔؤثط ثٛزٔ ٚ ٜىُٕ
ثرف وكبٚضظي ٔيثبقس ثٝعٛضيو ٝخٛا٘بٖ زض
فقبِيتٞبي ٔطثٛط ث ٝتِٛيس وٛز ،تقٕيط ٍٟ٘ ٚساضي
تدٟيعات وكبٚضظي ،حُٕ ٘ ٚمُ ،ؾبذت  ٚؾبظ،
ٌطزقٍطي ضٚؾتبيي (ثب تأؾيؽ ا٘دٕٗ ٌطزقٍطي
ضٚؾتبيي زض ؾبَ  4232ثب حٕبيت زِٚت زض
ضٚؾي ٚ ٝچه) ٚ ،ثبظاض ضؾب٘ي ٔحه ٛت وكبٚضظي
 ٚتدبضت فقبَ ٞؿتٙس (ٌطيٍٛضيٛا)4234 ،
ٔغبِقبت « ثبضثبضاٞطيؽ» 39زض ٙٞس ٘كبٖ زاز،
زؾتطؾي ضٚؾتبييبٖ ث ٝثبظاض ذهٛني پ ،َٛثؿيبض
ثٟتطاظ ٔٙبثـ ضؾٕي افتجبضات ٔبِي ٚاْزٙٞسٌبٖ (
ث ٝؾجت ٔٛا٘قي ٘ؾيط ٚثيم ٚ ٝوبغصثبظي) ،اؾت
(زٚضٕٞ ٚ ٚىبضاٖ )3594 ،اظايٗض ،ٚثط٘بٔ ٝافغبي
ٚاْ ث ٝافطاز فميط ثطاي ايدبز  ٚتٛؾق ٝفقبِيتٞبي
تِٛيسي  ٚتدبضي وٛچه  ٚتأؾيؽ ثب٘ه ضٚؾتب
زضاِٛٚيت لطاض ٌطفت ثب٘ه ٌطأيٗ زض ثٍٙالزـ،
ث ٝافطاز ثيظٔيٗ ثطاي ٞط٘ٛؿ فقبِيت التهبزي
تِٛيسي ،افتجبضات ٔبِي ٔيزٞس ٚ ،افغبي افتجبض ضا
ثطٔجٙبي ضٕب٘ت ٌطٞٚي لطاض زاز ٜاؾت چٙيٗ
ض٘ٚسي ٔٙدط ث ٝافعايف ضٚظ افع ٖٚتقساز افطاز ٚاْ
ٌيط٘س ٚ ٜقبغُ قس ٜاؾت (ٔقؾٕي« )3599 ،
قٟبثي» يىي اظ ٟٔٓتطيٗ فٛأُ ٔؤثط ثط
اقتغبَظايي ضا ٚخٛز ثبظاض ثطاي ٔحه ٛت ٚ

17 - Barbara Haris, 1981
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ذسٔبت تِٛيسي ٔيزا٘س (قٟبثي)359; ،
«فطٛٞزي»زض پػٞٚف ذٛز ث ٝايٗ ٘تيدٔ ٝيضؾس،
تٛؾق ٝظيطؾبذتٞب  ٚزؾتطؾي ث ٝافتجبض ،ثبفث
ٌؿتطـ فقبِيتٞبي غيط ظضافي زض ٘مبط ضٚؾتبيي
ٔٙغم ٝوطٔب٘كب ٜقس ٜاؾت ٕٞنٙيٗ ،تٛإ٘ٙسي
ٔحيظ ضٚؾتب ٟٔ ٚبضت افطاز ضٚؾتبيي زض افعايف
اقتغبَ ٔؤثط ثٛز ٜاؾت (فطٛٞزي)35:3 ،
ثبٚخٛز إٞيت ٔؿأِ ٝاقتغبَ زض ٘مبط ضٚؾتبيي،
ٔغبِق ،ٝؾيبؾتٌعاضي  ٚثط٘بٔٝضيعي زضايٗ ظٔيٝٙ
زض ٘مبط ضٚؾتبيي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ ثؿيبض
ٔحسٚز اؾت ثطاي پيفٌيطي اظ ٚذبٔت ثيكتط
پسيس ٜثيوبضي زض ايٗ ٔٙغم ،ٝايٗ تحميك ثب ٞسف
قٙبؾبيي لبثّيتٞبي ثبِم ٚ ٜٛثبِفقُ ثرف
وكبٚضظي ،اثطات تؿٟيالت افتجبضي ،تجييٗ ٘مف
فقبِيتٞبي فٕطا٘ي  ٚظيطؾبذتي ٚ ،قٙبؾبيي تأثيط
فقبِيتٞبي غيطوكبٚضظي زض ظٔيٌ ٝٙؿتطـ
فطنتٞبي قغّي زض ٘مبط ضٚؾتبيي ٔٙغم ٝتٟطاٖ
 ٚاِجطظ ا٘دبْ قس

ٔهبحج ٚ ٝتىٕيُ پطؾكٙبٔٞٝبي ٞسفٕٙس اؾتفبزٜ
قس خبٔق ٝآٔبضي زض ايٗ ثطضؾي  6:6ضٚؾتبي
لّٕط ٚقٕبِي  ٚخٛٙثي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ
ٔيثبقس وٟ٘ ٝبزٞب  ٚؾبظٔبٖٞبي ٔتِٛي ضٚؾتبيي
ثطاي آٖٞب فقبِيت فٕطا٘ي  ٚاختٕبفي ا التهبزي
ا٘دبْ ٔيزٙٞس زض ايٗ تحميك اظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي
چٙس ٔطحّٝاي اؾتفبز ٜقس ثٝعٛضيو ٝثب
ثٟطٌٜيطي اظ ضٚـ وٛوطاٖ ( ؾطايي )3597 ،ثب
ؾغح اعٕيٙبٖ  ٚ %;7زلت احتٕبِي ٔغّٛة ٚ %7
پيف ثطآٚضز ٚاضيب٘ؽ زض ضٚؾتبٞبي ٔٛضز ثطضؾي (
اظ عطيك تىٕيُ  57پطؾكٙبٔ ٝث ٝنٛضت تهبزفي
زض ضٚؾتبٞبي ٔٙغم ٝزض ٔطحّ ٝپيفآظٔ،)42ٖٛ
ٔقبزَ  2/45ثٛز ٚ ٜثطايٗ اؾبؼ حدٓ ٕ٘ٝ٘ٛ
ثطاؾبؼ فطٔ َٛوٛوطاٖ  ٚفطٔ َٛتقسيُ قس ٜآٖ
 365ضٚؾتب زض ؾغح ٔٙغم ٝتٟطاٖ ٚاِجطظ ثٛزٜ
اؾت قبيبٖ شوط اؾت و 365 ٝضٚؾتبي ٕ٘ٝ٘ٛ
تهبزفئ ،تٙبؾت ثب تقساز ضٚؾتبٞبي 39
قٟطؾتبٖ ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ ا٘تربة قس ثطايٗ
اؾبؼ قٟطؾتبٖٞبي ٚضأيٗ ،قٟطيبض  ٚؾبٚخجالك
ثيفتطيٗ حدٓ ٕ٘ ٚ ،ٝ٘ٛقٟطؾتبٖٞبي فيطٚظو،ٜٛ
٘ؾطآثبز  ٚقٕيطا٘بت وٕتطيٗ ضٚؾتبٞبي ٕ٘ٝ٘ٛ
تهبزفي ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز٘س
ٕٞنٙيٗ ،ثطاي ثٝزؾت آٚضزٖ زازٜٞب زض ٔٛضز
ٚيػٌي قبغالٖ وبضٌبٜٞبي نٙقتي ٚ ٚاحسٞبي
زأي زض  365ضٚؾتبي ٕ٘ ،ٝ٘ٛتقساز  3792نٙبيـ
وبضٌبٞي ٚ ;82 ٚاحس زأي زض  365ضٚؾتبي
ٕ٘ ٝ٘ٛاظ عطيك ؾطقٕبضي وُ آٖٞب قٙبؾبيي قس
ؾپؽ اظ  32زضنس وبضٌبٜٞب ٚ ٚاحسٞبي زأي
ضٚؾتبيي ث٘ ٝؿجت تقساز  ٚپطاوٙسٌي آٖٞب زض
ضٚؾتبٞبي ٕ٘ ،ٝ٘ٛث ٝنٛضت تهبزفي پطؾكٍطي ثٝ
فُٕ آٔس ٜاؾت ث ٝايٗ تطتيت ،حدٓ ٕ٘ٝ٘ٛ
تهبزفي وبضٌبٜٞبي نٙقتي ثطاثط  379وبضٌبٚ ٜ

18- Analytical - Descriptive
19- Quantitative field study

20- Pre-test

مواد و روشها 
3:

ايٗ تحميك ث ٝضٚـ تٛنيفي ا تحّيّي  ٚثٝ
قىُ وٕي ٔ ٚيسا٘ي;3ا٘دبْ قس زض ايٗ ضٚـ
ثطاي قٙبذت تٛإ٘ٙسي ٔحيظ ضٚؾتب (ٔيعاٖ وُ
اضاضي ،ويفيت اضاضئ ،يعاٖ اضاضي ظضافي  ٚثبغي،
ٔيعاٖ اضاضي ثي آة ،تقساز وبضٌب ٜنٙقتي ،تقساز
ٚاحسٞبي زأي  ٚتقساز ٔطغساضي  ٚعيٛض)ٔ ،يعاٖ
ٟٔبضت  ٚتٛا٘بيي فقب ٖ ضٚؾتبٞبٔ ،يعاٖ ٚاْ تٛظيـ
قس ٜزض ظٔي ٝٙوكبٚضظي  ٚغيطوكبٚضظي ،تقساز
ٚاحسٞبي ذسٔبتي ،تأثيط ظيطؾبذتٞب ،قبُٔ
أىب٘بت  ٚتأؾيؿبت ظيطثٙبيي  ٚالتهبزئ ،يعاٖ
فقبِيتٞبي فٕطا٘ي (قىُ  ٚ ،)3تجييٗ ٘مف آٖٞب
زض افعايف اقتغبَ اظ تىٙيه پيٕبيكي ٘ؾيط<

6
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حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتهبزفي ٚاحس زأي ٔقبزَ ٚ ;8احس
ٔيثبقس فالٜٚثطايٗ ،ثب تٛخ ٝث ٝايٗو ٝخٕقيت
فقبَ ضٚؾتبٞبي ٕ٘ ٝ٘ٛثطاؾبؼ زازٜٞبي ٔطوع آٔبض
ايطاٖ ٔكرم ٘جٛز اظايٗض ،ٚاظ زازٜٞبي آٔبضي
ذب٘ ٝثٟساقت ٔ ٚطوع ثٟساقت ضٚؾتبٞب اؾتفبزٜ
قس  ٚث٘ ٝؿجت ٌطٜٞٚبي فقبَ  3: -62ؾبِٝ

9

ضٚؾتبٞب( ؤ ٝغبثك ٘ؾط ٔقب٘ٚت ضاٞجطزي ٚ
ثط٘بٔٝضيعي ؾبظٔبٖ ٔسيطيت اؾتبٖ تٟطاٖ
ثط٘بٔٞٝبي تٛإ٘ٙس ؾبظي ثطاي ايدبز اقتغبَ فٕستبً
ثطاي ايٗ ٌط ٜٚؾٙي نٛضت ٔيٌيطز) ،اظ  7زضنس
آٖٞب  ٚزض ٔدٕٛؿ اظ  ٕٝ٘ٛ٘ 3652ث ٝنٛضت
تهبزفي ٔهبحج ٝث ٝفُٕ آٔس ٜاؾت 
ميسان كل اراضي زراعي و باغي
كيفيت اراضي

توانمندي نظام محيطي
توانمندي اجتماعي و

توانايي افراد و مهارت فردي

خانواري

تعداد كارگاه صنعتي

توانمندي اقتصادي

تعداد واحدهاي دامي و طيور
و...
ميسان زيربناهاي اقتصادي

اضتغال كطاورزي و غير
كطاورزي و پايداري سكونتگاه
هاي روستايي

ميسان اراضي بي آب

ميسان زيرساخت

توانمندي كالبدي

ميسان فعاليت هاي عمراني
ميسان تأسيسات و تجهيسات
ميسان وام توزيع ضده

سياست هاي نظام سياسي

جهت گيري وام پرداخت ضده
ميسان آموزش فني و حرفه اي

ٔأذص< يبفتٞ ٝبي تحميك ،ؾبَ 35;4

قىُ ٔ <3ؤِفٞ ٝبي ٔؤثط ثط اقتغبَ وكبٚضظي  ٚغيط وكبٚضظي  ٚپبيساضي ؾى٘ٛتٍبٞ ٜبي ضٚؾتبيي

قس ٕٞنٙيٗ ،ثطآٚضز پبيبيي44پطؾكٙبٔ ٝثب
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ آِفبي وط٘ٚجبخ نٛضت ٌطفت ثطاي
ايٗ ٔٙؾٛض ،تقساز ٘ 57ؿر ٝپطؾكٙبٔ ٝزض3:
ضٚؾتبي ٔٙغم ٝث ٝنٛضت ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي عجمٝاي زض
٘ٛاحي ٘ب ٍٕٗٞآٖ تىٕيُ قس  ٚپؽ اظ
زازٜپطزاظي پبؾد پطؾكٙبٔٞٝبي تىٕيُ قس،ٜ
ضطيت آِفبي وط٘ٚجبخ ثطاي ٌٛيٞٝبي ويفي ٚ
ؾؤاَٞبي تكطيحي ثطاثط  2/98ثٛز ٜاؾت ثطاي

ثٙٔ ٝؾٛض اعٕيٙبٖ اظ ضٚايي  43نٛضي ٔ ٚحتٛايي
پطؾكٙبٔ٘ 3 ،ٝفط زوتطي آٔبض ٘ 7فط اظ
نبحت٘ؾطاٖ زا٘كٍبٞي زض ذهٛل ثط٘بٔٝضيعي
تٛؾق ٝضٚؾتبيي ٘ 9ٚفط اظ وبضقٙبؾبٖ ٚ
نبحت٘ؾطاٖ ؾتبزي  ٚپػٞٚكٍطي ؾبظٔبٖ خٟبز
وكبٚضظي اؾتبٖ تٟطاٖ ثب ثطضؾي فٕيك پطؾفٞب
ٌٛ ٚيٞٝبي پطؾكٙبٔ٘ ٝؾطات انالحي ذٛز ضا
افالْ وطز٘س ثط ايٗ ٔجٙب ،انالحبت ضطٚضي ا٘دبْ

22- Reliability
21- Validity
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اقتغبَ وكبٚضظي  ٚغيط وكبٚضظي< چبِفٞب ،فطنتٞب ٘ ٚبپبيساضي ؾى٘ٛتٍبٜٞبي ضٚؾتبيي

تدعي ٚ ٝتحّيُ اظ آٔبضٞبي تٛنيفي ٕٞ ٚنٙيٗ زض
آٔبض اؾتٙجبعي اظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍي پيطؾ ٖٛثطاي
ٔتغيطٞبي زض ؾغح ؾٙدف فبنّٝاي ا ٘ؿجي ٚ
آظٔ ٖٛتحّيُ ٚاضيب٘ؽ يه عطفٚ ،ٝاضيب٘ؽ زضٖٚ
ٌطٜٞٚب  ٚثطٌ ٖٚطٜٞٚب  ٚآظٔ ٖٛوبي اؾىٛئيط
( ،)Chi-Squareزض ٔحيظ ٘طْافعاضي SPSS
اؾتفبز ٜقس

:

قس ٜتب  :8/9زضنس ضٚؾتبٞب ،آة وكبٚضظي ثطاي
 ٕٝٞفه َٛؾبَ ٘ساقت ٝثبقٙس  ٚزضحسٚز 95/6
زضنس ضٚؾتبٞب وٕجٛز آة ثبفث ثيوبضي  ٚاقتغبَ
٘بلم قس ٜاؾت ثٝفال ،ٜٚزض ضٚؾتبٞبي ٔٙغمٝ
تٟطاٖ  ٚاِجطظ وٕجٛز ؾطٔبي ٚ ٝفسْ ٚخٛز افتجبض ٚ
تؿٟيالت ثب٘ىي وبفي ثبفث ضٞب قسٖ فطنٞٝبي
وكبٚضظي  ٚزأي قس ٜاؾت يبفتٞٝبي تحميك
٘كبٖ زاز ،وٕجٛز ؾطٔبي ٚ ٝافتجبض ٔٛخت ضٞب قسٖ
ٚاحسٞبي زأي  ٚفسْ تٛؾق ٝثيكتط آٖٞب زض 98/4
زضنس ضٚؾتبٞبي ٔٙغم ٝقس ٜاؾت ثٝعٛضيو،ٝ
زض  66/2زضنس ضٚؾتبٞب  3تب ٚ 5احس زأي،
حسٚز 64/4زضنس  6تب ٚ 8احس زأي 35/: ٚ
زضنس ضٚؾتبٞب  9تب ٚ 32احس زأي ضٞب قس ٜاؾت
(قفيقيثبثت )35;4 ،اظ ٘ؾط تٛإ٘ٙسي ٔحيظ
ضٚؾتب (يبزاقت ٔ ،)5يعاٖ 89/4زضنس زض ٌط ٜٚوٓ ٚ
ذيّي وٓ ،حسٚز 38/3زضنس زض ٌطٔ ٜٚتٛؾظٚ ،
ٔيعاٖ  32/7زضنس زض ٌط ٜٚظيبز  ٚثطاثط  8/5زضنس
زض ٌط ٜٚذيّي ظيبز لطاض زاض٘س (خس)3 َٚ

يافتههاي تحقيق
ثطاؾبؼ يبفتٞٝبي تحميك زض  365ضٚؾتبي ٔٛضز
ثطضؾي زض ؾبَ  ،35;4زضنس قبغالٖ زضٌطٜٞٚبي
فٕس ٜقغّي وكبٚضظي ،نٙقت  ٚذسٔبت ث ٝتطتيت
ثطاثط  74/; ٚ 58/5 ،32/:زضنس ثٛز ٜاؾت
ٕٞنٙيٗ ،اظ وُ ٞ 34845:ىتبض اضاضي وكبٚضظي
زض ضٚؾتبٞبي ٔٛضز ثطضؾئ ،يعاٖ ٞ 57:48ىتبض
ٔقبزَ  4:/6زضنس اضاضي ثي آة يب وٓ آة ثٛزٜ
اؾت ٟٔبض آة ضٚزذب٘ٞٝبي انّي ٔٙتٟي ثٝ
زقتٞبي ٔٙغم ٝتٟطاٖ ٚ اِجطظ ثٚ ٝؾيّ ٝؾس ٚ
اؾتفبز ٜآٖ ثطاي ٔهبضف قطة  ٚنٙقت ثبفث

خسٌ <3َٚطٜٚثٙسي ضٚؾتبٞبي ٔٛضز ثطضؾي ثطحؿت تٛإ٘ٙسي ٔحيظ ضٚؾتب
ٔيعاٖ تٛإ٘ٙسي

تقساز ضٚؾتب

زضنس

ذيّي وٓ

57

46/7

وٓ

83

64/9

ٔتٛؾظ

45

38/3

ظيبز

37

32/7

ذيّي ظيبز

;

8/5

خٕـ

365

322/2
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 )4يقٙي ثٝضغٓ زاضا ثٛزٖ اوثط أىب٘بت  ٚظيط
ثٙبٞبٛٙٞ ،ظ<  -3ثطق اوثط ضٚؾتبٞب ضقيف اؾت ٚ
ثطق نٙقتي  ٚؾ ٝفبظ ث ٝآؾب٘ي زض اذتيبض لطاض
ٕ٘يٌيطز  -4زؾتطؾي ث ٝقٟطٞب ثٚ ٝيػ ٜزض ٘ٛاحي
وٞٛؿتب٘ي ٔكىُ اؾت  -5تٙبؾت ثيٗ ظيطثٙبٞب ٚ
فقبِيتٞبي وكبٚضظي  ٚغيط وكبٚضظي ٚخٛز ٘ساضز

ٕٞنٙيٗ اظ ِحبػ ظيطؾبذت (يبزاقت ٔ ،)6يعاٖ43
زضنس ضٚؾتبٞب زاضاي قطايظ ٘بٔغّٛة؛ حسٚز
 62/8زضنس زاضاي ٚضقيت ٘ئٕٝغّٛة ٔ ٚيعاٖ
 5:/7زضنس اظ قطايظ ٔغّٛة ثطذٛضزاض ثٛزٜا٘س
زض ٔدٕٛؿ ثيكتط اظ  72زضنس ضٚؾتبٞبي ٔٙغم ٝاظ
٘ؾط ظيطؾبذت ٚضقيت ٔغّٛثي ٘ساقتٝا٘س ( خسَٚ

8
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خسٌ <4َٚطٜٚثٙسي ضٚؾتبٞبي ٔٛضز ثطضؾي ثطحؿت ظيط ؾبذت
ظيطؾبذت

تقساز ضٚؾتب

زضنس

٘بٔغّٛة

52

43/2

٘ئٕ ٝغّٛة

7:

62/8

ٔغّٛة

77

5:/7

خٕـ

365

322/2
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ٔيعاٖ اضاضي ظضافي ،ثبغي ،تقساز زاْ ،آثعيبٖ ٚ
تقساز نٙبيـ تجسيّي ،وبضٌبٞي ٔ ٚطاوع ذسٔبتي
ضاثغٔ ٝقٙي زاضي ٚخٛز ٘ساضز ( )p >2/862يقٙي
ثب تٛخ ٝث ٝحدٓ تِٛيسات وكبٚضظي ،نٙبيـ
تجسيّي  ٚذسٔبت ٔطتجظ ثب آٖ قىُ ٍ٘طفت ٝاؾت
ٕٞنٙيٗ ثيٗ تٛإ٘ٙسي ٔحيظ ضٚؾتب  ٚتقساز
قبغالٖ ضاثغٔ ٝقٙيزاضي ٚخٛز زاضز ث ٝعٛضي وٝ
ٔمساض ٔقٙيزاضي (٘ F )2/222كبٖ ٔيزٞسٞ ،ط
چ ٝتٛإ٘ٙسيٞبي ٔحيظ ضٚؾتب ثيكتط ثٛز ،ٜتقساز
قبغالٖ ٘يع ثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت افعايف يبفت ٝاؾت
(خس)5 َٚ

ثبتٛخ ٝث ٝايٗو ٝفقبِيتٞبي وكبٚضظي زض ٔٙغمٝ
تٟطاٖ  ٚاِجطظ فهّي اؾت ،فقبِيتٞبي
غيطوكبٚضظي ٔيتٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ ٔىُٕ ثرف
وكبٚضظي زض ثبِٙسٌي التهبز ضٚؾتبيي ٔؤثط ثبقس
تحّيُ يبفتٞٝبي زٔٚتغيط ٜتحميك ٘كبٖ زاز ،اغّت
ضٚؾتبٞبي ٔٛضز ثطضؾي ث ٝزِيُ ٚيػٌي عجيقي
ذبل ٔٙغم ،ٝزض يه يب چٙس ظٔي ٝٙوكبٚضظي
يقٙي ظضافي ،ثبغي ،زأي ،آثعيبٖ  … ٚزاضاي
لبثّيت ٘ؿجتبً ذٛثي ٞؿتٙس ،ؤ ٝيتٛا٘س ثبفث
تٛؾقٔ ٝكبغُ نٙقتي  ٚذسٔبتي ٔىُٕ ٔ ٚطتجظ
ثب ثرف وكبٚضظي قٛز أب ،زض ٚضـ ٔٛخٛز ثيٗ

خس <5َٚاضتجبط ثيٗ تٛإ٘ٙسي ٔحيظ ضٚؾتب  ٚتقساز قبغالٖ زض ضٚؾتبٞبي ٔٛضز ثطضؾي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ
Sig.
F
ٔيبٍ٘يٗ ٔدصٚضات
زضخ ٝآظازي
ٔدٕٛؿ ٔدصٚض
ٔٙبثـ تغييط
MS
df
SS
2/222
64/:46
728988/66
6
42492/888
ثيٗ ٌطٜٞٚب
زضٌ ٖٚطٜٞٚب

38552/884

35:

33:55:/356





خٕـ

58823/54:

364
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( ،F )2/222ثيبٍ٘ط تفبٚت ٔقٙيزاضي ثيٗ تٛا٘بيي
افطاز زض ؾٙيٗ وبض  ٚتقساز قبغالٖ ضٚؾتبٞب اؾت
(خس)6 َٚ

زضاضتجبط ثب تٛا٘بيي افطاز  ٚافعايف تقساز قبغالٖ،
ثطضؾيٞب ٘كبٖ زاز ٜاؾت ،ثيٗ تٛا٘بيي ٟٔ ٚبضت
افطاز زض ؾٙيٗ وبض  ٚتقساز قبغالٖ ضٚؾتب ضاثغٝ
ٚخٛز زاضز ث ٝعٛضي ؤ ٝمساض ٔقٙي زاضي

خس <6َٚاضتجبط ثيٗ تٛا٘بيي افطاز  ٚتقساز قبغالٖ زض ضٚؾتبٞبي ٔٛضز ثطضؾي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ
Sig.
F
ٔٙبثـ تغييط ٔدٕٛؿ ٔدصٚض  SSزضخ ٝآظازي ٔ dfيبٍ٘يٗٔدصٚضات MS
ثيٗ ٌطٜٞٚب

:72/898

3

:72/898
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ٕٞنٙيٗ ،ضاثغٔ ٝقٙي زاضي ٔيبٖ ظيطؾبذت
ٔحيظ ضٚؾتب  ٚتقساز ٚاحسٞبي غيطوكبٚضظي
ٔكبٞس ٜقس ٜاؾت ثٝعٛضيؤ ٝمساض ٔقٙي زاضي
ضطيت ٔحبؾج ٝقس٘ ) p=2/222( ٜكبٖ ٔيزٞس،
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ٞط چ ٝضٚؾتب اظ ظيط ؾبذت ٔٙبؾت  ٚثيكتطي
ثطذٛضزاض ثٛز ،ٜتقساز ٚاحسٞبي غيط وكبٚضظي ٘يع
افعايف يبفت ٝاؾت(خس)7 َٚ

خس <7 َٚاضتجبط ثيٗ ظيطؾبذت  ٚتقساز ٚاحسٞبي غيط وكبٚضظي زض ضٚؾتبٞبي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ

تقساز ٚاحسٞبي غيط وكبٚضظي
2/85:

Spearman

2/222

Sig.

365

N

ظيطؾبذت ٔحيظ ضٚؾتب

ٔأذص< يبفتٞٝبي تحميك ،ؾبَ 35;4

ٔقٙي زاضي ثيٗ ٔيعاٖ ٚاْ تٛظيـ قس ٚ ٜتقساز
ٔطاوع فقبِيتٞبي غيط ظضافي زض ضٚؾتب ٚخٛز زاضز
(خس)8 َٚ

زضاضتجبط ثب ٔيعاٖ ٚاْ تٛظيـ قس ٚ ٜتقساز ٔطاوع
فقبِيتٞبي غيط ظضافئ ،مساض ٔقٙي زاضي ضطيت
ٔحبؾج ٝقس٘ )p =2/222( ٜكبٖ ٔيزٞس ،ضاثغٝ

خس <8 َٚاضتجبط ثيٗ ٔيعاٖ ٚاْ تٛظيـ قس ٚ ٜتقساز ٔطاوع غيط وكبٚضظي زض ضٚؾتبٞبي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ

تقساز ٚاحسٞبي غيط وكبٚضظي
;;2/8

Pearson

2/222

Sig.

365

N

ٔيعاٖ ٚاْ تٛظيـ قسٜ

ٔأذص< يبفتٞٝبي تحميك ،ؾبَ 35;4

ثٟطٜثطزاضي زٞمب٘ي -ذطز ٚ ٚاحسٞبي ثٟطٜثطزاضي
تدبضي  ٚثعضي ٘كبٖ زاز ،اظ وُ ٚاْ تٛظيـ قس،ٜ
ٔيعاٖ 62/8زضنس ثٚ ٝاحسٞبي ثٟطٜثطزاضي
زٞمب٘ي -ذطز ٚ ،حسٚز  7;/6زضنس ثٚ ٝاحسٞبي
ثٟطٜثطزاضي تدبضي  ٚثعضي اذتهبل زاقت ٝاؾت
ٚاحسٞبي ثٟط ٜثطزاضي زٞمب٘ي ا ذطز ث ٝزِيُ
ٚخٛز ٔكىالت فطاٚاٖ ،اظ خّٕ ٝثسٞيٞبي ٔقٛق،
فٕٔٛبً ٚاْ زضيبفت ٘ىطز ،ٜيب ايٗ و ٝتؿٟيالت
افتجبضي افغبقس ٜث ٝآٖٞب ثؿيبض ٘بچيع ثٛز ٜاؾت
(قفيقي ثبثتٔ )35;4 ،الحؾبت آٔبضي فٛق،
ثيبٍ٘ط تٛخ ٝذبل ثٚ ٝاحسٞبي تدبضي ثعضي زض
ٔمبيؿ ٝثب ٚاحسٞبي ثٟطٜثطزاضي زٞمب٘ي -ذطز ثٛزٜ
و ٝزض ٘بپبيساضي اقتغبَ ضٚؾتبيي زض لّٕطٚ
قٕبِي  ٚخٛٙثي ٔٙغم ٝتٟطاٖ ٚاِجطظ  ٚزض ٘تيدٝ
٘بپبيساضي اختٕبفي ا التهبزي ؾى٘ٛتٍبٜٞبي
ضٚؾتبيي آٖ ٔؤثط ثٛز ٜاؾت

ٔمساض ٔقٙيزاضي ضطيت ٔحبؾج ٝقس٘ ،ٜكبٖ
ٔيزٞس ،ضاثغٔ ٝقٙيزاضي ثيٗ ٔيعاٖ ٚاْ وكبٚضظي
 ٚافعايف ؾغح ظيطوكت اضاضي ظضافي  ٚثبغي
ٚخٛز زاضز ( )p=2/222أبٚ ،احسٞبي ثٟطٜ
ثطزاضي ؾٙتي زٞمب٘ي ثٔ ٝيعاٖ وٕتطي ٚاْ
وكبٚضظي زضيبفت وطز ٚ ،ٜزضنس ظيبزي اظ ٚاْٞب ضا
زض ٞط ضٚؾتب ٚاحسٞبي ثعضي و ٝفٕٔٛبً ٔبِىبٖ
آٖٞب زض ضٚؾتب ظ٘سٌي ٕ٘يوٙٙس ،زضيبفت وطزٜا٘س
ٕٞنٙيٗ ٔمساض ٔقٙيزاضي ضطيت ٔحبؾج ٝقسٜ
( ،)p =2/222ضاثغٔ ٝقٙيزاضي ثيٗ ٔيعاٖ ٚاْ ٚ
افعايف اقتغبَ ٘كبٖ زاز ٜاؾت ث ٝايٗ ٔقٙي وٝ
ٞط چٔ ٝيعاٖ تؿٟيالت افتجبضي تٛظيـ قس ٜزض
ضٚؾتبٞب ثيكتط ثٛز ،ٜؾغح اقتغبَ ٘يع افعايف
يبفت ٝاؾت
فال ٜٚثطايٗٔ ،مبيؿ ٝتٛظيـ ٚاْٞبي تِٛيسي
وكبٚضظي  ٚغيطوكبٚضظي ثيٗ ٚاحسٞبي
11
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وكبٚضظي ،ظٔيٞٝٙبي خسيس اقتغبَ زض ثرف
نٙبيـ تجسيّي ،وبضٌبٞي  ٚذسٔبتي فطأ ٓٞيقٛز
ٕٞنٙيٗ ،ايدبز ٌ ٚؿتطـ ظيطثٙبٞب  ٚظيطؾبذتٞب
٘يع زض ٌؿتطـ فقبِيتٞبي وكبٚضظي ٚ
غيطوكبٚضظي ٔؤثط اؾت ثٝعٛضيو ٝثطٔجٙبي
زيسٌب ٜنبحت٘ؾطاٖ تٛؾقٌ ،ٝؿتطـ ظيطثٙبٞب ٚ
تأؾيؿبت ظيطثٙبيي زض فطاٌطز تٛؾق ٝثبفث افعايف
تٛإ٘ٙسي ٔحيظ ضٚؾتب  ٚزض ٘تيد ٝافعايف اقتغبَ
 ٚاتهبَ فقبِيتٞبي وكبٚضظي ث ٝفقبِيتٞبي
غيطوكبٚضظي ٔيقٛز (ؾي،3;;5 ،ًٙ
تبئٛضي ،3;;7زاٌالؼ  ٚ3;;:تبوِٛي ٚ 4226
 )4232يبفتٞٝبي پػٞٚف حبضط ٘كبٖ زازٞ ،ط چٝ
تٛإ٘ٙسي ٔحيظ ضٚؾتب ثيكتط ثٛز ،ٜتقساز قبغالٖ
٘يع افعايف زاقت ٝاؾت ثٙبثطايٗ ،ضاثغٝي
ٔقٙيزاضي ثيٗ تٛإ٘ٙسي ٔحيظ ضٚؾتب  ٚتقساز
قبغالٖ ٚخٛز زاقت ٝاؾت (ٕٞ F)2/222نٙيٗ،
ثيٗ ظيطثٙبٞبي ٔحيظ ضٚؾتب  ٚفقبِيتٞبي غيط
ظضافي اضتجبط ٔقٙيزاضي ٚخٛز زاقت ٚ ٝحسٚز
 9:/5زضنس فقبِيتٞبي غيطوكبٚضظي زض
ضٚؾتبٞبيي ٔؿتمط ثٛز٘س و ٝاظ ظيط ؾبذت ٔغّٛة
٘ ٚئٕ ٝغّٛة ثطذٛضزاض ثٛز٘س زضٚالـٚ ،خٛز
ظيطؾبذت ٔغّٛة ،ثبفث ٌؿتطـ نٙبيـ وبضٌبٞي
ٚفقبِيتٞبي ذسٔبتي قس ٜاؾت زض ٔمبثُ زض
ضٚؾتبٞبيي و ٝظيطؾبذت ٔغّٛة ٘جٛزٔ ،ٜكبغُ
ذسٔبتي  ٚنٙبيـ وبضٌبٞي ض٘ٚك ٘ساقت ٝاؾت
فال ٜٚثط تٛؾق ٝظيطثٙبٞب  ٚظيطؾبذت ضٚؾتبٞب،
تٛا٘بيي ٟٔ ٚبضت افطاز ضٚؾتبيي زض ٌؿتطـ
اقتغبَ ٔؤثطاؾت ثٝعٛضيؤ ٝمبيؿ ٝزيسٌبٜ
نبحت ٘ؾطاٖ تٛؾق ٝزض ظٔي٘ ٝٙمف فٛأُ فطزي،
ٟٔبضت  ٚتٛا٘بيي افطاز ضٚؾتبيي زض ٔٛفميت
پطٚغٜٞبي اقتغبَظا (خيٗ  ٚثٚ 3;;8 ،ِٕٗٛ
ٌطيٍٛضيٛا  ،)4234ثب يبفتٞٝبي تحميك حبضط
ٔكرم قس ٜاؾت زض ٘مبط ضٚؾتبيي ٔٙغمٝ
تٟطاٖ  ٚاِجطظ ٘يع ثيٗ تٛا٘بيي افطاز زض ؾٙيٗ

نتيجهگيري و بحث
فسٜاي اظ نبحت٘ؾطاٖ فميس ٜزاض٘س< تٛؾقٝ
وكبٚضظي ذب٘ٛاضي  ٚزٞمب٘ي ثبفث ايدبز تمبضب
ثطاي اقتغبَ غيطوكبٚضظي ٔيقٛز ثٝعٛضيوٝ
ثرف وكبٚضظي و ٝثٔ ٝطاتت پبييٗتط اظ ؾغح
ثٟي ٝٙفُٕ ٔيوٙس ،اظأىبٖ تٛؾق ٝاقتغبَ
ثطذٛضزاض اؾت ثٝفال ،ٜٚفقبِيتٞبي غيطوكبٚضظي
ذبني زض اضتجبط ثب وكبٚضظي ٔيتٛا٘ٙس ث ٝوبض
ٌطفتٝق٘ٛس  ٚأىبٖ تٛؾق ٝاقتغبَ  ٚافعايف
زضآٔس ضا ٔيؿط ؾبظ٘س (غيٛض ٚ 3;:; ،خيٗ ٚ
ث)3;;8 ِٕٗٛ
٘تبيح ايٗ تحميك ٘كبٖ زاز ،اغّت ضٚؾتبٞبي
ٔٙغم ٝث ٝزِيُ ٚيػٌي عجيقي ذبل آن ،زض يه
يب چٙس ظٔي ٝٙوكبٚضظي يقٙي ظضافي ،ثبغي ،زأي،
آثعيبٖ  … ٚزاضاي لبثّيت ٘ؿجتبً ٔغّٛة ٞؿتٙس
ؤ ٝيتٛا٘س ثبفث تٛؾقٔ ٝكبغُ نٙقتي ٚ
ذسٔبتي ٔىُٕ ٔ ٚطتجظ ثب ثرف وكبٚضظي قٛز
أب زض ٚضـ ٔٛخٛز ثيٗ ٔيعاٖ اضاضي ظضافي ،ثبغي
 ٚتقساز نٙبيـ تجسيّي ،وبضٌبٞي ٔ ٚطاوع ذسٔبتي
ضاثغٔ ٝقٙي زاضي ٚخٛز ٘ساضز ( )p=2/862يقٙي
ثب تٛخ ٝث ٝحدٓ تِٛيسات وكبٚضظي ،نٙبيـ
تجسيّي  ٚذسٔبت ٔطتجظ ثب آٖ قىُ ٍ٘طفت ٝاؾت
ٕٞنٙيٗٔ ،يبٖ تقساز ا٘ٛاؿ زاْ ،آثعيبٖ  ٚتقساز
ٚاحسٞبي وبضٌبٞي ،نٙبيـ تجسيّي ٔ ٚطاوع
ذسٔبتي ضاثغٔ ٝقٙيزاضي ٚخٛز ٘ساضز
( )p=2/5:9يقٙي ثٝضغٓ ٚخٛز ؽطفيتٞبي
ٔرتّف زض ظٔي ٝٙزاْ ،عيٛض  ٚآثعيبٖ ،نٙبيـ
تجسيّي ٔ ٚطاوع ذسٔبتي ٔتٙبؾت ثب آٖٞب زض
ضٚؾتبٞب تٛؾق ٝپيسا ٘ىطز ٜاؾت ثٙبثطايٗ،
ؽطفيتٞبي ثبِم ٜٛفطاٚا٘ي زض ظٔي ٝٙفقبِيتٞبي
ظضافي ،ثبغي ،زأي  ٚآثعيبٖ ٚخٛز زاضز و ٝثٝ
ذبعط وٓ آثي  ٚوٕجٛز ؾطٔبي ٚ ٝافتجبض ضٞب قسٜ
اؾت اٌط اظ ايٗ ٚاحسٞب  ٓٞث٘ ٝحٔ ٛغّٛة
اؾتفبز ٜقٛز ،فال ٜٚثط ٌؿتطـ اقتغبَ زض ثرف
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اقتغبَ وكبٚضظي  ٚغيط وكبٚضظي< چبِفٞب ،فطنتٞب ٘ ٚبپبيساضي ؾى٘ٛتٍبٜٞبي ضٚؾتبيي

فقبِيت  ٚتقساز قبغالٖ ضاثغٝي ٔقٙيزاضي ٚخٛز
زاضز ( F)2/222ثٝعٛضيو ٝزض ٘مبط ضٚؾتبيي
ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ 39/9 ،زضنس قبغالٖ زاضاي
ٟٔبضت ،وبضقبٖ ٔتٙبؾت ثب تدطثٟٔ ٚ ٝبضتقبٖ
ثٛز 35/2 ٚ ،ٜزضنس قبغالٖ ٘تٛا٘ؿت ٝثٛز٘س،
ٔتٙبؾت ثب تدطثٟٔ ٚ ٝبضتي و ٝوؿت وطز ٜثٛز٘س،
ٔكغ َٛث ٝوبض ق٘ٛس ٕٞنٙيٗ ،حسٚز  64/2زضنس
فقب ٖ ثٝضغٓ زاقتٗ ٟٔبضت ،ثيوبض ثٛز٘س ٚ
ٔيعاٖ 49/5زضنس افطاز ثيوبضٟٔ ،بضتي ٘ساقتٝا٘س
ٔالحؾبت آٔبضي فٛق ثيبٍ٘ط زٚ ٚالقيت ثؿيبض ٟٔٓ
اؾت اِف -زضنس ظيبزي اظ افطاز ٔبٞط ضٚؾتبٞب
ثٝضغٓ زاقتٗ ٟٔبضت ثيوبض ٞؿتٙس ةٛٙٞ -ظ
زضنس ظيبزي اظ فقب ٖ ضٚؾتب زض ٔٙغم ٝتٟطاٖ ٚ
اِجطظ ضا افطاز غيطٔبٞط  ٚثي تدطث ٝتكىيُ ٔيزٞس
ٔ ٟٓتطيٗ فّت ثيوبضي افطاز ٔبٞط< 3ا ٘ساقتٗ
ٔسضن فٙي  ٚحطفٝاي ٚ ،زض ٘تيد٘ ٝساقتٗ خٛاظ ٚ
اظ ثيٗ ضفتٗ قطايظ اذص ٚاْ اظ ثب٘ه ثٛز ٜاؾت
ظيطا اوثط فقب ٖ ٔبٞط ،تدطثٟٔ ٚ ٝبضتقبٖ ث ٝعٛض
ؾٙتي  ٚثب وبض وطزٖ زض وبضٌبٜٞبي ٔٛخٛز ثٝ
زؾت آٔس ٚ ،ٜثب٘هٞب  ٓٞث ٝافطاز ثب تدطثِٚ ٝي
فبلس ٔسضن فٙي  ٚخٛاظٚ ،اْ پطزاذت ٕ٘يوٙٙس
4ا ٘ساقتٗ ؾطٔبي ٚ ،ٝأىب٘بت ٔبِي ٚ ،فسْ ٚخٛز
ظٔيٞٝٙبي وبضي ٔتٙبؾت ثب ٟٔبضت فقب ٖ زض
ضٚؾتب اؾت ثٙبثطايٗ ،فطا ٓٞقسٖ أىب٘بت ٔبِي ٚ
تأٔيٗ ؾطٔبي ٝزض وٙبض تٛا٘بيي ٟٔ ٚبضت فقب ٖ
ضٚؾتبيي يىي زيٍط اظ فٛأُ ٔؤثط زض تٛؾقٝ
التهبزي ،ايدبز ٌ ٚؿتطـ ظٔيٞٝٙبي اقتغبَ
اؾت زضايٗ ظٔي ،ٝٙفسٜاي اظ نبحت ٘ؾطاٖ
ٔقتمس٘س ،پبييٗ ثٛزٖ ؾغح زضآٔس ضٚؾتبييبٖ ٚ
ٞعي ٝٙغيط فبزي  ٚؾٍٙيٗ ٘ؾيط< ٞعي ٝٙتحهيُ
فطظ٘ساٖ ،تٟي ٝثصض ،وٛز ،ؾطٔبيٌ ٝصاضي زض ظٔيٝٙ
ٔٙبثـ تِٛيسي پط ٞعي( ٝٙا٘ٛاؿ ٔبقيٗ آ ت ،) ٚ
يب پيف ثيٙي ٘كسٚ ٜغيط ،ٜتأٔيٗ افتجبض  ٚؾطٔبيٝ
ث ٝفٛٙاٖ يىي اظ اثعاضٞبي انّي تكٛيك ثطاي
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افعايف وّي تِٛيس وكبٚضظي  ٚغيط وكبٚضظي،
فطا ٓٞآٚضزٖ ظٔيٞٝٙبي اقتغبَ  ٚضفب ٜضٚؾتبيي
اؾت(زٚضٕٞ ٚ3594 ،ٚنٙيٗ ٟٔٙسؾبٖ ٔكبٚض
 DHVاظ ّٙٞس )587 ،يبفتٞٝبي ايٗ تحميك
٘كبٖ زاز ،ثيٗ ٔيعاٖ ٚاْ تٛظيـ قس ٚ ٜتقساز ٔطاوع
فقبِيتٞبي غيطوكبٚضظي ضاثغٔ ٝقٙيزاضي ٚخٛز
زاضز ( )P= 2/222يقٙي ٞط چ ٝضٚؾتبٞب
تؿٟيالت افتجبضي ثيكتطي زضيبفت وطز ٜثٛز٘س،
فقبِيتٞبي غيط وكبٚضظي آٖٞب ٘يع ثيكتط تٛؾقٝ
يبفت ٝثٛز ٕٞنٙيٗ ،ثيٗ ٔيعاٖ ٚاْ تٛظيـ قسٚ ٜ
تقساز قبغالٖ ضاثغٔ ٝقٙيزاضي زض ٘مبط ضٚؾتبيي
ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ ٔكبٞس ٜقس ()P= 2/222
فالٜٚثطايٗ ،ثيٗ ٚاْ وكبٚضظي  ٚؾغح ظيطوكت ٚ
افعايف ٔيعاٖ اضاضي  ٚتِٛيس وكبٚضظي (ظضافي ٚ
ثبغي) ضاثغٔ ٝقٙيزاضي ٚخٛز زاضز ()p= 2/225
ث ٝايٗ تطتيت ،ثب ؾيبؾتٌصاضي ٔٙبؾت  ٚثب تأٔيٗ
ؾطٔبيٛٔ ٝضز٘يبظ ثطاي فقب ٖ ضٚؾتب ٔيتٛاٖ
فطنتٞبي قغّي ثيكتطي زض ٔطاوع ضٚؾتبيي
ٔٙغم ٝثٚ ٝخٛز آٚضز
قبيبٖ شوط اؾت ،زض ايٗ ظٔي ٝٙؾيبؾتٞبي زِٚت
زض ٘مبط ضٚؾتبيي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ ،ثٝضغٓ
ايٗوٚ ٝاحسٞبي ثٟطٜثطزاض زٞمب٘ي ا ذطز (ذب٘ٛاضي
ضٚؾتبيي) ٘مف ظيبزي زض تِٛيسات وكبٚضظي ٚ
غيطوكبٚضظي زاض٘س ،اظ ٘ؾط افغبي تؿٟيالت
افتجبضي تٛخ ٝظْ ث ٝآٖٞب نٛضت ٕ٘يپصيطز
اظايٗض ٚافغبي تؿٟيالت افتجبضي  ٚحٕبيت اظ
آٖٞب فال ٜٚثط احيبي ٔدسز ظٔيٞٝٙبي قغّي اظ
ثيٗ ضفت ٝزض ظٔي ٝٙفقبِيتٞبي وكبٚضظي  ٚغيط
وكبٚضظي ،ثبفث ايدبز ٌ ٚؿتطـ ظٔيٞٝٙبي
اقتغبَ خسيس  ٚپبيساضي اختٕبفي ا التهبزي
ؾى٘ٛتٍبٜٞبي ضٚؾتبيي ٘يع ذٛاٞس قس
پيطنهادها و راه كارها
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ثطٔجٙبي يبفتٞٝب ٘ ٚتبيح تحميك حبضط ثطاي تحَٛ
ضٚؾتبٞبي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ ٌ ٚؿتطـ
ظٔيٞٝٙبي اقتغبَ زض آٖٞب ٔٛاضزي ث ٝقطح ظيط
پيكٟٙبز ٔيقٛز<
 -3تغييط ضٚيىطز زض حٕبيتٞبي زِٚتي زض ظٔيٝٙ
افغبي تؿٟالت افتجبضي؛ افعايف تِٛيس اظ عطيك
اضاي ٝتؿٟيالت افتجبضي  ٚثبِٙسٌي ٚتٛا٘بؾبظي
ٚاحسٞبي ذب٘ٛاضي ضٚؾتبيي  ٚزض ٘تيد ٝافعايف
اقتغبَ  ٚايدبز تقبزَ  ٚتٛاظٖ التهبزي زض ٘ؾبْ
فضبيي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ نٛضت ٌيطز -4
ٌؿتطـ أىب٘بت  ٚذسٔبت ظيطثٙبيي ،اظ عطيك< -
تٛؾق ٝظيط ؾبذتٞبي آثيبضي٘ ،ؾيط< حٕبيت اظ
ٚاحسٞبي ذب٘ٛاضي ضٚؾتبيي ،خٟت ؾيٕب٘ي وطزٖ
خٛيٞبٟ٘ ،طٞب ،آثيبضي تحت فكبض  ٚثطق زاض وطزٖ
چبٜٞبي آة وكبٚضظي؛  -تمٛيت ثطق ٔطاوع
ضٚؾتبيي ٔٙغم ،ٝتؿٟيُ زض ٚاٌصاضي ٔدٛظ ثطق
نٙقتي (ؾ ٝفبظ) ث ٝفقب ٖ ضٚؾتبيي؛  -انالح
ٔقبثط زاذُ ثبفت ضٚؾتبٞب ،انالح ٔقبثط ثيٗ ٔعاضؿ؛
 تٛؾقٔ ٝطاوع تّفٗ ضٚؾتبٞب  ٚزفبتط پؿت؛  -زضظٔيٍٟ٘ ٝٙساضي تِٛيسات  ٚفطآٚضزٜٞب< تٛؾقٝ
ا٘جبضٞب  ٚؾطزذب٘ٞٝبي ٔدٟع زض وبٖ٘ٞٛبي ٔطوعي
ضٚؾتبيي خٟت حفؼ ٔغّٛة تِٛيسات ظضافي،
ثبغي ،زأي ،نٙبيـ غصايي ٚغيط -5 ٜؾيبؾت
ٌعاضي  ٚحٕبيت ثطاي تح٘ َٛؾبْ ثٟط ٜثطزاضي
زٞمب٘ي -ذطز؛  -6آٔٛظـ< تٛؾق ٝاقتغبَ ٔؿتّعْ
ثط٘بٔٞٝبي آٔٛظقي ٔٙبؾت اؾت زض ايٗ ظٔيٝٙ
آٔٛظـٞبي فٙي  ٚحطفٝاي ،ضطٚضي اؾت ٚخٛز
ٟ٘بزٞبي آٔٛظقي ا تطٚيدي زِٚتي  ٚغيطزِٚتي زض
تٛؾق ٝاقتغبَ ٔؤثط ٞؿتٙس چٔ ٖٛساضن اضايٝ
قس ٜاظ عطيك ٔطاوع فٙي  ٚحطفٝاي ظٔيٙٔ ٝٙبؾجي
ثطاي زضيبفت خٛاظ  ٚزضيبفت ٚاْ اظ ثب٘ه ٔيقٛز
 -7تؿٟيُ  ٚترفيف ٚيػ ٜزض ظٔي ٝٙنسٚض ٔدٛظ
ثطاي فقبِيتٞبي زأي ،عيٛض ،آثعيبٖ ،وبضٌبٜٞبي
نٙقتي  ٚنٙبيـ تجسيّي ثطاي ثٟط ٜثطزاضاٖ زٞمب٘ي
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ا ذطز ( ذب٘ٛاضي ضٚؾتبيي) فال ٜٚثط ٔٛاضز
ٔصوٛض ،تحمك ٔم ِٝٛتٛؾق ٝالتهبزي وكبٚضظي ٚ
غيط وكبٚضظي زض ضٚؾتبٞبي ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِق،ٝ
ٔؿتّعْ ٚخٛز ظيطثٙبٞبي التهبزي  ٚغيط التهبزي
ثطاي آٖ اؾت اوثط ضٚؾتبٞبي ؾغٛح ٔيب٘ٚ ٝ
پبييٗ زض ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ ثس٘ ٚ ٝتٛاٖ ظْ ضا
زض ايٗ ظٔي ٝٙزاضا ٘يؿتٙس ثٙبثطايٗ ،ثب ٌؿتطـ
ظيطثٙبٞبي التهبزي  ٚظيطؾبذتٞب ٔيتٛاٖ
ظٔيٞٝٙبي ثيكتطي ثطاي اقتغبَ وكبٚضظي  ٚغيط
وكبٚضظي  ٚپبيساضي اختٕبفي ا التهبزي
ؾى٘ٛتٍبٜٞبي ضٚؾتبيي زض ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ
فطا ٓٞوطز
ياداضتها
(ٚ )3احسٞبي ثٟط ٜثطزاض تدبضيٚ ،احسٞبي ثٟطٜ
ثطزاضي ثعضٌي ٞؿتٙسو ٝفٕٔٛبً ثيكتط اظ ٞ 52ىتبض
ظٔيٗ زاض٘س  ٚنبحجبٖ انّي آٖٞب زض قٟط ؾبوٗ
ٞؿتٙس ٚ ،ثرف فٕسٙٔ ٜبفـ التهبز تِٛيسي آٖٞب ثٝ
قٟطٞب ٔٙتمُ ٔيقٛز
(ٚ )4احسٞبي ثٟطٜثطزاضي زٞمب٘ي ا ذطز،
ٚاحسٞبي ثٟط ٜثطزاض ذب٘ٛاض ضٚؾتبيي اؾت ،و ٝفٕٔٛبً
وٛچه ٚوٕتط اظ ٞ 7ىتبض(ثيكتط وٕتط اظ ٞ 3ىتبض ٚ
ث ٝنٛضت پطاوٙسٞ )ٜؿتٙس  ٚث ٝقىُ ؾٙتي ازاضٜ
ٔيق٘ٛس  ٚنبحجبٖ آٖٞب فٕٔٛبً زض ضٚؾتب ؾبوٗ
ٞؿتٙس
(ٔ )5يعاٖ تٛإ٘ٙسي ضٚؾتبٞب اظ عطيك ثطضؾي
ٔيعاٖ اضاضي ظضافي  ٚثبغئ ،يعاٖ اضاضي ثبيطٔ ،يعاٖ
اضاضي ثي آة ،تقساز وبضٌب ٜنٙقتي ،تقساز ٚاحس
زأي  ٚعيٛض ،تقساز ٔغبظ ٚ ٜوبضٌب ٜذسٔبتي ،تقساز
اؾترط پطٚضـ ٔبٞي ،تقساز ٔبقيٗ آ ت وكبٚضظي،
تقساز ا٘ٛاؿ ٚؾبئظ ٘مّي ٚ ٝأىب٘بت  ٚتأؾيؿبت ظيط
ثٙبيي  ٚالتهبزي تقييٗ قس ؾپؽ ٞط يه اظ ايٗ
ٔتغيطٞب ث٘ ٝؿجت ٔيعاٖ ثطذٛضزاضي ٞط ضٚؾتب اظ
آٖٞب ،اظ  3تب  322ثط اؾبؼ إٞيت ٞط يه اظ آٖٞب
أتيبظ ثٙسي قس ٜاؾت ؾطا٘دبْ ٕ٘طٜوُ تٛإ٘ٙسي
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ث ٝضٚؾتب ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت ٌط ٜٚثٙسي ثط اؾبؼ
ٕ٘ط ٜوُ قىُ ٌطفت ٚ ٝث ٝپٙح ٌط ٜٚث ٝقطح ظيط
تمؿيٓ قس ٜاؾت< ٌ-ط ٜٚذيّي وٓ ،قبُٔ
ضٚؾتبٞبيي و ٝأتيبظ آٖٞب ثيٗ  3-42ثٛز ٜاؾت -
ٌط ٜٚوٓ ،أتيبظ آٖٞب ثيٗ ٔ 43-62يثبقس ٌ-طٜٚ
ضٚؾتبٞبي ثطذٛضزاض اظ تٛإ٘ٙسي ٔتٛؾظ ،أتيبظ
آٖٞب ثيٗ  63-82اؾت  -ضٚؾتبٞبي ٌط ٜٚتٛإ٘ٙسي
ظيبز ،أتيبظ ثيٗ ٌ ٚ ،83-:2ط ٜٚضٚؾتبٞبي ذيّي
تٛإ٘ٙس ،و ٝأتيبظ آٖٞب ثيٗ  :3-322اؾت
( )6ثطاي قٙبذت ثٟتط ظيط ؾبذت ضٚؾتبٞب،
ٌعيٞٝٙبي ٔرتّفي ٔٛضز پطؾف  ٚثطضؾي لطاض
ٌطفت ٚ ٝثط حؿت إٞيت آٖٞب زض ٌؿتطـ
فقبِيتٞبي وكبٚضظي  ٚغيط وكبٚضظي (اقتغبَ)،ثٝ
قىُ لطاضزازي  ٚثط اؾبؼ ٔيعاٖ تأثيطي و ٝزض

ايدبز اقتغبَ زض ضٚؾتبٞبي ٔٙغم ٝزاض٘س ،ث ٝآٖٞب
أتيبظٞبيي اظ  3تب  42زاز ٜقس ٜاؾت اظ خّٕٝ
ظيطثٙبٞبي ٔٛضز٘ؾط قبُٔ ضا ٜآؾفبِت ،ٝثطق ،تّفٗ،
پؿت ،آة ِ ِٝٛوكيٌ ،بظٔ ،طوع ذسٔبت وكبٚضظي،
ٔطوع ثٟساقت ،ذب٘ ٝثٟساقت ،ثب٘هٚ ،ضقيت حُٕ ٚ
٘مُ ٔحه ٚ َٛوب  ،زؾتطؾي ضٚؾتبٞب ث ٝقٟط ٚ
ٔطاوع ضٚؾتبيي ،تٙبؾت ظيط ؾبذت ثب فقبِيت
وكبٚضظي  ٚغيط وكبٚضظي  ٚثٛز ،ٜو ٝزض پبيبٖ
يه ٕ٘ط ٜوُ ظيط ؾبذت ثطاي ٌط ٜٚثٙسي ٞط يه اظ
ضٚؾتبٞب ثٝزؾت آٔس زض ايٗ ٔيبٖ حسالُ أتيبظ 56
 ٚحساوثط ; 36ثٛز ٜاؾت اظ ايٗض ،ٚضٚؾتبٞب ث ٝؾٝ
ٌط٘ ٜٚبٔغّٛة (أتيبظ ثيٗ ٘ ،)52-92ئٕ ٝغّٛة
(ثيٗ ٔ ٚ )93-332غّٛة (ثيكتط اظ  )332زؾتٝ
ثٙسي قسٜا٘س

منابع

تحميمبت  ٚثطضؾي ٔؿبئُ ضٚؾتبيي ،ؾبظٔبٖ
خٟبزوكبٚضظي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظ 385 ،ل 
 قٟبثي ،ؼ  359; ،ظٔي ٝٙيبثي ايدبز اقتغبَزض ثرف غيط وكبٚضظي ٔٙبعك ضٚؾتبيي
قٟطؾتبٖ قٟطضب ،اؾتبٖ انفٟبٌٖ ،ط ٜٚتحميمبت
 ٚثطضؾي ٔؿبئُ ضٚؾتبيي خٟبز وكبٚضظي اؾتبٖ
انفٟبٖ357 ،ل 
 فطٛٞزي ،ؿ  35:3 ،ثطضؾي فٛأُ تأثيط ٌصاض ثطافعايف ٔيعاٖ اقتغبَ زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي اؾتبٖ
وطٔب٘كبٌ ،ٜط ٜٚتحميمبت  ٚثطضؾي ٔؿبئُ
ضٚؾتبيي خٟبز وكبٚضظي اؾتبٖ وطٔب٘كب37: ،ٜ
ل
 فطيسٔٗ ،ج  ٚ ،زاٌالؼ 3585 ، ْ ،تٛؾقٝضٚؾتب ا قٟطي ث ٝؾٛي ضاٞجطز خسيس ثط٘بٔٝضيعي
ٔٙغمٝاي زض آؾيبٔ ،تطخٓ < فعيع ويب٘ٚس ،ا٘تكبضات
ؾبظٔبٖ ثط٘بٔ ٚ ٝثٛزخٔ ،ٝطوعٔساضن التهبزي
اختٕبفي ،چبح ا 324 ،َٚل
 ٔبيط ،جٔ 3;;6 ، ْ ،جبحث اؾبؾي التهبزتٛؾق ( ٝخّس أ ،)َٚتطخٓ غالٔطضب آظاز ( اضٔىي)،
٘كط ٘ي ،تٟطاٖ 862 ،359: ،ل

 تطن ٘ػاز ،اِف  3599 ،قٙبؾبيي ٚعجم ٝثٙسئكبغُ ضٚؾتبيي ٚوكبٚضظئ ،قب٘ٚت آٔٛظـ ٚ
تحميمبتٚ ،ظاضت خٟبز ؾبظ٘سٌي 432 ،ل 
 زٚض ،ٚاؼ ،پي ضؼ ٙٞ ٚ ،طي ،ة ،ج 3594 ،افتجبض  ٚپؽ ا٘ساظ ثطاي تٛؾق ،ٝتٟطأٖ ،طوع
تحميمبت  ٚثطضؾي ٔؿبئُ ضٚؾتبييٚ ،ظاضت خٟبز
وكبٚضظي 324 ،ل
 ضوٗ اِسيٗ افتربضي ،ؿ  ،ؾٛضي ،ض  ،ثسضي ،ؿ ، ٚؾدبؾي ليساضي ،ح  35;2 ،ثٙيبز ٘ؾطي ٝاي ثط
ثط٘بٔ ٝضيعي وبِجسي ٔٙبعك ضٚؾتبيي ،ا٘تكبضات
ثٙيبزٔؿىٗ ا٘مالة اؾالٔئ ،قب٘ٚت فٕطاٖ ٚ
ضٚؾتبيي ،چبح ا ،َٚتٟطاٖ 573 ،ل
 ؾطايي  ،ح ٔ 3597 ،مسٔ ٝاي ثط ٌٕ٘ ٝ٘ٛيطيزض تحميك ،،ا٘تكبضات ؾٕت ،چبح ز ،ْٚتٟطاٖ،
 478ل
 قفيقي ثبثت 35;4 ، ٖ ،تحّيُ فٛأُ ٔؤثط ثطاقتغبَ زض ظٔيٌ ٝٙؿتطـ فطنتٞبي قغّي
زض٘مبط ضٚؾتبيي ٔٙغم ٝتٟطاٖ  ٚاِجطظٌ ،طٜٚ
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38 -3  نفحبت،35;4 بضٟ ث، 35 ٜ قٕبض،ْبضٟ ؾبَ چ،ٗبي زا٘ف ظٔيٟكٞٚپػ

ظاضتٚ ، ؾتبييٚ ثطضؾي ٔؿبئُ ضٚ ٔطوع تحميمبت
 ل678 ،ٖطاٟ ت، بز ؾبظ٘سٌيٟخ
ْ ٘طٝ ثؿت35;4 ، ضظيٚبز وكبٟظاضت خٚ ٝ ٔؤؾؿ،ٖبي ايطاًٞ آثبزيٙٞافعاضي فط
ٝؾقٛضيعي تٝٔ ثط٘بٚ بي التهبزيٞفٞٚپػ
ٖطاٟ ت،ؾتبييٚض

ٚ  ثطضؾي ٔجب٘ي ٘ؾطي3599 ، ْ ، ٔقؾٕيبيٞضٛؾتبيي (زض ثطذي وكٚتدطثي افتجبضات ض
ُ ثطضؾي ٔؿبئٚ  ٔطوع تحميمبت،) آؾيبيي
 ل3;7 ،ضظيٚبز وكبٟظاضت خٚ ، ؾتبييٚض
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