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آػیتؿٙبػی ثش٘بٔٝسیضی دس ایشاٖ ثب پیـٟٙبد ٔأٔٛسیت ٔحٛسی دس
ػیبػتٍزاسیٞبی تٛػؼٙٔ ٝغمٝای
٘بدس صاِی :1اػتبدیبس ؿٟشػبصی  ٚثش٘بٔٝسیضی ٔٙغمٝای ،دا٘ـٍبٌ ٜیالٖ ،سؿت ،ایشاٖ
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ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚػیبػتٍزاسی ٕٛٞاس ٜث ٝػٛٙاٖ یه سٚؽ تٛػؼٞ ٝذفٕٙذ دس لبِت تذٚیٗ ثش٘بٔٞٝبی فضبییّٔ ،ی ٙٔ ٚغمٝای دس ثیٗ
وبسؿٙبػبٖ سٚاج داؿت ٝاػت .تلٕیٓػبصاٖ  ٚثش٘بٔٝسیضاٖ دس خٟبٖ پش اص تح ٚ َٛتغییش٘ ،یبصٔٙذ تٛػؼ ٝسٞیبفتٞبی خذیذ پیؾثیٙی ٚ
آٔبدٌی ثشای آیٙذ ٜپیؾ سٚی ٞؼتٙذٕٞ .چٙیٗ تلٕیٓػبصاٖ دس تٕبْ ٔمیبعٞبی فضبیی ثب چبِؾٞبی خذیذی دسثبسٜی افضایؾ
پیچیذٌیٞبی ٔحیظ تلٕیٌٓیشی سٚثشٞ ٚؼتٙذٛ٘ .ع ایٗ تحمیك تحّیّی ٞ ٚذف اص آٖ ثشسػی ٚیظٌیٞب  ٚفشایٙذٞبی ثش٘بٔٝسیضی ثب دیذٌبٜ
ا٘تمبدی  ٚتجییٗ ضشٚستٟبی تغییش سٚیىشد پشٚطٔ ٜحٛسی دس ثش٘بٔٝسیضیٞبی ّٔی ٙٔ ٚغمٝای ثٔ ٝأٔٛسیت ٔحٛسی اػت .ثب ٚخٛد ثیؾ اص 60
ػبَ فؼبِیت ثش٘بٔٝسیضی دس ایش اٖ ،فضبی خغشافیبیی وـٛس ٘ـب٘ی اص ٚخٛد فؼبِیتٞبی ٕٞبٔ ،ًٙٞذثشا٘ ،ٝثش٘بٔٝسیضی ؿذ ٚ ٜػبصٔبٖ یبفتٚ ٝ
یب ػبصٔبٖ دٙٞذ٘ ٜذاسد .ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼٝی  5ػبِ ٝوـٛس ثب تجییٗ ػیبػتٟب  ٚاٞذاف والٖ ،ث ٝدِیُ ٍ٘ب ٜاخشایی ٟ٘بیتبً ٔٙدش ث ٝا٘دبْ
پشٚطٜٞبی خبكی ٔیؿ٘ٛذ و ٝثذ ٖٚاستجبط ثب اٞذاف  ٚػیبػتٍزاسی والٖ ،اٞذاف وٕی خبكی سا د٘جبَ ٔیوٙٙذ و ٝایٗ ٔٛضٛع ثٌ ٝشایؾ
پشٚطٔ ٜحٛسی دس دػتٍبٟٞبی اخشایی ٔشثٛط ٔی ؿٛد و ٝثی استجبط ثب ضؼف ثیٙؾ ٔذیشیتی دس دػتٍبٟٞبی اخشایی ٕٞ ٚچٙیٗ تالؽ
ٔذیشاٖ ثشای اسائ ٝآٔبس  ٚاسلبْ وٕی اص ٌضاسؽ ػّٕىشد دٚسٜٞبی ٘بپبیذاس ٔذیشیتی خٛد ٘یؼت٘ .بپبیذاسی دٚسٜٞبی ٔذیشیتی دس اوثش اٚلبت
ٔذیشاٖ سا ٔتٕبیُ ث ٝا٘دبْ ثش٘بٔٞ ٝبی صٚدثبصد ٚ ٜوٛتبٔ ٜذت ٕ٘ٛد ٚ ٜاص اػٕبَ ػیبػتٞبی والٖ  ٚثّٙذٔذت دس دػتٍب ٜاخشایی تحت
ٔذیشیت اختٙبة ٔیٕ٘بیٙذ .ایٗ ٔمبِ ٝتالؽ داسد ث ٝثشسػی ثشخی ٔ ؼبئُ ٔذیشیتی ٔشتجظ ثب ٘ظبْ ثش٘بٔٝسیضی  ٚتٛػؼ ٝوـٛس دس ػغٛح خشد
 ٚوالٖ پشداخت ٚ ٝضٕٗ اؿبس ٜث ٝچبِؾٞبی ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝو٘ٛٙی ،ضشٚست تغییش ثیٙؾ ٔذیشیت تٛػؼ ٝسا اص پشٚطٔ ٜحٛسی ثٔ ٝأٔٛسیت
ٔحٛسی تجییٗ وٙذ٘ .تبیح تحمیك حبوی اػت ثب تٛخ ٝث ٝآػیتٞبیی و ٝث ٝس٘ٚذ تٟی ٝثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝدس ایشاٖ ٚاسد اػت الصْ اػت
سٚیىشد پشٚطٔ ٜحٛسی دس ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼٙٔ ٝتفی  ٚسٚیىشد ٔأٔٛسیت ٔحٛسی خبیٍضیٗ ؿٛد .اِضاْ ایٗ وبس ٔیتٛا٘ذ ثب دػتٛساِؼُٕٞبی تٟیٝ
ثش٘بٔٞٝبی والٖ آٔبیـی  ٚتٛػؼٙٔ ٝغمٝای ٔحمك ٌشدد.
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ٚاطٜٞبی وّیذی :آػیت ؿٙبػی تٛػؼ ،ٝپبسادایٓ ؿیفت ،تٛػؼٙٔ ٝغمٝایٔ ،أٔٛسیت ٔحٛسیٔ ،ذیشیت تٛػؼ.ٝ
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ثیبٖ ٔؼأِ:ٝ
دس ػبَ ٞبی اخیش ثیٗ دا٘ـٕٙذاٖ ایٗ اػتمبد ٚخٛد داؿت ٝاػت و ٝثب ٚخٛد ػیبػتتٞتبی تٛػتؼ ٝػّت ٚ ْٛتىِٛٙتٛطی ثتشای
احبع ٝثش ػذْ لغؼیتٞب ،تبو ٖٛٙتالؽٞبی ثـش ثشای ثش٘بٔٝسیضی آیٙذ ٜثش اػبع دا٘ؾ ٔٛخٛد ٘بوتبفی ثتٛد ٜاػتت .ایتٗ تفىتش
ٔٙدش ث ٝاحؼبع ٘یبص ث ٝتٛػؼ ٝسٞیبفت ٞبی خذیذ ثشای پبػخٍٛیی ث ٝتغییشات  ٚثٟجٛد چـٓا٘ذاصٞبی تٛػؼ ٝؿٟشی ٙٔ ٚغمت-ٝ
ای ٌشدیذ ٚ ٜایٗ دس حبِی اػت و ٝتالؽٞبی ثؼیبس ٌؼتشدٜای دس اػتفبد ٜاص تىٙیهٞبی پیؾثیٙی تغییشات آیٙتذ ٜدس ٔحتیظ
ػذْ لغؼیت ا٘دبْ ؿذ ٜاػت ).(Rappert, 1999: 528
ا٘ؼبٖ ٔتٕذٖ ٕٛٞاس ٜثب سٚؽٞبی ثش٘بٔٝسیضی ث ٝد٘جبَ یبفتٗ ساٜٞبیی خٟت ثٟجٛد ؿیٜٞٛتب  ٚویفیتت ص٘تذٌی ثتٛد ٜاػتت.
ٔٛضٛع آیٙذ ٚ ٜؿٙبخت ثّٙذ ٔذت آٖ دس ثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی اص إٞیت فشاٚا٘ی ثشختٛسداس اػتت  ٚاِجتتٔ ٝتذتٟبی عتٛال٘ی ٔتٛسد
غفّت ثش٘بٔٝسیضاٖ ثخلٛف دا٘ـٍبٞیبٖ لشاس داؿت ٝاػت .ؿبیذ ثتٛاٖ ٌفت ػذْ ؿٙبخت ٛٞؿٕٙذا٘ ٝآیٙذ ٜتحت تأثیش ٔتذَٞتب،
سٚؿٟب  ٚاثضاسٞبی ثش٘بٔٝسیضی ٘ ٚحٜٛی ثىبسٌیشی آٟ٘ب دس فشایٙتذ ثش٘بٔتٝسیتضی ثبؿتذ ) .(Myers, 2000: 1دس ٚالتغ اثضاسٞتب ٚ
تىٙیه ٞبی ثش٘بٔٝسیضی ٕٞ ٚچٙیٗ فشایٙذی وٙٔ ٝدش ث٘ ٝتید ٝػُٕ ثش٘بٔٝسیضی ٔیؿٛد ث ٝؿذت تحت تأثیش ٘ح ٜٛا٘تخبة اثتضاس
 ٚتىٙیه  ٚػُٕ ثش٘بٔٝسیض اػت .دس ایٗ خلٛف ٔبیىُ ٌٛدت ٔؼتمذ اػت ثیبٖ خٛة ٔٛضٛع  ٚؿٙبػبیی سٚاثظ حبوٓ ثش آٖ دس
ثش٘بٔٝسیضی٘ ،لف سا ٜحُ ٔؼبِ ٝاػت ).(Myers, 2000 : 4
تفىش ثش٘بٔ ٝسیضی دس ع َٛتبسیخ ایشاٖ افت ٚخیضٞبی ٔتؼذدی سا تدشث ٝوشد ٜاػت اص ثش٘بٔٝسیضی تخلیق ثٛدخ ٝثشای
دٚسٞ ٜبی وٛتبٔ ٜذت ٌشفت ٝتب تذٚیٗ ثش٘بٔٞٝبی یىؼبِ ،ٝپٙح ػبِ ٚ ٝآٔبیؾ ػشصٔیٗ ثشای افك 20ػبِ .ٝدس ایٗ ٔیبٖ تفىش
ثش٘بٔٝسیضی ٘یض اص دیذٌب ٜػٙتی ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه ٟ٘ ٚبیتبً ث ٝتفىش اػتشاتظیه استمبء پیذا وشد ٜاػت .دس ثش٘بٔٝسیضیٞبی
ػٙتی ػٕذتبً تىی ٝثش تحّیُ دادٜٞبی ٌزؿت ٝثٛد ٚ ٜدس ثش٘بٔ ٝسیضیٟبی آیٙذ٘ ٜیض ػٕذتبً ث ٝادأ ٝس٘ٚذٞب ٌ ٚشایـبت ثؼٙذٔ ٜیؿذ
أب أشٚص تفىش ثش٘بٔٝسیضی ٔ ٟٓتش اص ٌزؿت ٚ ٝحبَ ثش ٔغبِؼبت آیٙذٜپظٞٚی تىی ٝوشد ٚ ٜاص ٘ظش ا٘ذیـٕٙذاٖ ایٗ حٛص ،ٜآیٙذٜ
ٔی تٛا٘ذ وبٔالً ٔتفبٚت اص ٌزؿت ٚ ٝحبَ ثٛدِ ٚ ٜضٔٚبً ادأ ٝس٘ٚذٞبی ٌزؿت٘ ٝیؼت.
دس ؿیٜٞٛبی ػٙتی ثش٘بٔٝسیضی ،ثش٘بٔٝسیض اثتذا ثب عشح ایٗ ػؤاَ و« ٝدس آیٙذ ٜدساصٔذت چ ٝسٚی خٛاٞذ داد» پیؾثیٙی
ٔیوٙذ آٍ٘ب ٜپیؾثیٙیٞب سا ٔجٙبی تلٕیٌٓیشی  ٚاتخبر ػیبػت لشاس ٔیدٞذ  ٚدس ٟ٘بیت الذاْ ٔی وٙذ .ث ٝػجبست دیٍش اص
ؿشایظ حبَ آغبص وشد ٚ ٜث ٝدس ٖٚآیٙذٔ ٜیسٚد دس حبِیو ٝدس ٍ٘ب ٛ٘ ٜث ٝثش٘بٔٝسیضی ،ثش٘بٔٝسیض اثتذا ث ٝافك آیٙذٔ ٜیسٚد  ٚثب
حضٛس دس افك آیٙذ ٚ ٜدیذ ٜثب٘ی حبَ ٌ ٚزؿتٔ ٝؼیشٞبی ٔـخق ثشای ٔؼٕبسی تٛػؼ ٝسا تؼییٗ  ٚتذلیك ٔیوٙذ.
أشٚص ٜؿٙبخت خلّت ٞبی حبوٓ ثش فضب اص عشیك وٙىبؽ دس ٘ظبْ  ٚسٚاثظ ٔؼّظ ثش آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ػبختبس حبوٓ ثش ٘ظبْ
فضبییٔ ،حممیٗ سا ٘بٌضیش ث ٝاػتفبد ٜاص ٔذَٞب  ٚسٚؽٞبی وٕی ثشای تؼییٗ لبٕ٘ٙ٘ٛذی  ٚایدبد آٖ ثش فضب ٕ٘ٛد ٜاػت
(ػشٔؼت )63 :1389 ،اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ایٗ ٔذَٞب ٔی تٛا٘ذ وٕه ؿبیب٘ی ث ٝثٟجٛد فشایٙذٞبی تٛػؼ ٝدس وـٛس داؿت ٝثبؿذ.
ثشآیٙذ ٔدٕٛػ ٝتالؽٞبی ػّٕی  ٚاخشایی ثشای ٔتح َٛوشدٖ دیذٌبٍ٘ ٚ ٜشؽ دػتا٘ذسوبساٖ ثش٘بٔٝسیضی تٛػؼ ٝدس
ػغٛح ٔٙغمٝای  ٚوـ ،ٛتذٚیٗ ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝوـٛس ٘یض ثش اػبع دیذٌبٜٞبی ػّٕی خذیذ ،ثب سٚیىشد ٕٝٞػٍ٘ٛش ،ثب تأویذ ثش
خٙجٞٝبی تٛػؼ ٝپبیذاس  ٚاػتفبد ٜاص اثضاسٞبی ػّٕی  ٚفٛ٘ ٖٛٙیٗ خٛاٞذ ؿذ .عجیؼی اػت ثذ ٖٚچٙیٗ سٚیىشدی ٕ٘یتٛاٖ
ضٕٗ پبػخٍٛیی ثٔ ٝؼبیُ ٘ ٚیبصٞبی تٛػؼٔ ٝتٛاصٖ اػتبٖ ٞبٛٔ ،خجبت پیـشفت  ٚاستمبی خبیٍب ٜوـٛس سا دس خٟبٖ پشتالعٓ ٚ
ث ٓٞ ٝپیٛػت ٝو٘ٛٙی فشا ٓٞوشد.
ٔٛفمیت ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػؼ ٝدس ایشاٖ ثب ؿه  ٚتشدیذٞبی خذی دس ٔیبٖ وبسؿٙبػبٖ سٚثشٚػت ایٗ تشدیذ ؿبُٔ صٔیٞٝٙبی
ٔختّفی اػٓ اص ٔحتٛأ ،شاحُ تٟی ،ٝاخشا ٘ ٚظبست ٔیؿٛد و ٝالصْ اػت آػیتؿٙبػی خذی دس ایٗ صٔی ٝٙكٛست ٌشفتٚ ٝ
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ایشادات حبوٓ ثش فشایٙذٞب ثشای تمٛیت تحمكپزیشی ثش٘بٔٞٝب ،اكالح ٌشدد .ایٗ تحمیك تالؽ داسد ثب ٔؼشفی سٚؽ ؿٙبػبیی
ػٛأُ وّیذی دس فشایٙذ ثش٘بٔٝسیضی ٔ ٚذیشیت تٛػؼ ،ٝپیـٟٙبد دٞذ و ٝث ٝخبی تؼشیف پشٚط ٜثشای ٞش دػتٍب ٜاخشایی  ٚثٝ
د٘جبَ آٖ تخلیق اػتجبس ثشای آٖ پشٚطٜٞب ،ث ٝتؼشیف ٔأٔٛسیت ثشای دػتٍبٜٞبی اخشایی ثپشداصد  ٚتالؽ وٙذ ثب تٛصیغ
ٔأٔٛسیتٟبٔ ،ذیشیت وّیذٞبی اكّی ٔؤ ثش ثش فشایٙذ تٛػؼ ٝسا دس اختیبس ثٍیشد .دس ٕٞیٗ ساػتب ٞذف اص ایٗ ٔمبِ٘ ٝیض اسائٝ
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سٚیىشدی وبسثشدی خٟت ثىبسٌیشی دس ثش٘بٔٝسیضیٞبی ثّٙذ ٔذت ّٔی ٙٔ ٚغمٝای اػتٕٞ .چٙیٗ ایٗ تحمیك ث ٝد٘جبَ اسائٝ
سٚیىشد ٔأٔٛسیت ٔحٛسی دس تذٚیٗ ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػؼ ٝثشای خبیٍضیٗ ؿذٖ ثب سٚیىشد پشٚطٔ ٜحٛسی دس ثش٘بٔٞٝبی خبسی اػت وٝ
دس لبِت ایٗ ٞذف وّی اٞذاف فشػی صیش ٘یض د٘جبَ ٔیؿٛد:
 ثشسػی فشایٙذٞبی ثش٘بٔٝسیضی  ٚسٚیىشدٞبی ٔختّف آٖ؛ آػیت ؿٙبػی ثش٘بٔٝسیضی دس ایشاٖ؛ ٘مذ پشٚطٔ ٜحٛسی دس فشایٙذٞبی ثش٘بٔٝسیضی دس ایشاٖ؛ تجییٗ ایذ ٜثش٘بٔٝسیضی ٔأٔٛسیت ٔحٛس دس ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ.ٝسٚؽ تحمیك:
ثب ػٙبیت ثٔ ٝبٞیت تحّیّی ٔ ٚجتٙی ثش ٘مذ ایٗ ٔمبِ ،ٝسٚؽ ایٗ تحمیك تحّیّی  ٚاػتٙجبعی اػت  ٚثش اػبع تدبسة،
٘ظشیٞٝبٔ ،ذَٞب  ٚػٛاثك ثش٘بٔٝسیضی دس ایشاٖ٘ ،مذ فشایٙذٞب  ٚسٚیىشدٞب ثب اػتٙبد ث٘ ٝظشات وبسؿٙبػبٖ ثش٘بٔٝسیضی ا٘دبْ ؿذٚ ٜ
ٔتٙبػت ثب ایشادات ٚاسد ثش ػیؼتٓ ثش٘بٔٝسیضی ،پبسادایٓ ؿیفت ثٔ ٝف ْٟٛت غییش اص پشٚطٔ ٜحٛسی ثش٘بٔ ٝثٔ ٝأٔٛسیت ٔحٛسی
تجییٗ ؿذ ٜاػت.
یبفتٞٝبی تحمیك:
سٚیىشدٞبی ثش٘بٔٝسیضی  ٚچبِؾٞبی آٖ دس ایشاٖ:
اص ٔٙظش ػّٕی ٔٛضٛع ثش٘بٔٝسیضی ،دس ٚالغ ٌشایؾ ا٘ؼبٖ ث ٝحُ ٔـىالت آیٙذ ٚ ٜأیذ ث ٝآیٙذ ٜاػت .دس ایٗ خلتٛف دٚ
پبسادایٓ وّی اوتـبفی ٙٞ ٚدبسی اسائ ٝؿذ ٜوٞ ٝش وذاْ اص ایٗ پبسادایٓٞب اص صاٚی ٝخبكی ثٔ ٝف ْٟٛآیٙذ٘ ٚ ٜحت ٜٛسػتیذٖ ثت ٝآٖ
ٔیٍ٘ش٘ذ ) .(Twiss,1992دس پبسادایٓ اوتـبفی آیٙذ٘ ٜتید ٝػّی ٔ ٚؼِّٛی ٌزؿت ٝاػت ٛ٘ ٚػی خجشٌشایی پٟٙبٖ دس آٖ ٚخٛد
داسد .دس ایٗ پبسادایٓ ا٘ؼبٖ كشفبً ٘بظش ثیش٘ٚی اػت و ٝتٟٙب ٔیتٛا٘ذ ث ٝاوتـبف آٖ آیٙذٔ ٜحت ْٛثپشداصد ،ایٗ پبسادایٓ ٔجتٙتی ثتش
پیؾ ثیٙی اػت  ٚاوتـبف آیٙذ ٜتٟٙب ٘تیدٙٔ ٝغمی آٖ اػت (٘بظٕی .)13 : 1385 ،دس ٔمبثُ پبسادایٓ ٙٞدبسی لشاس داسد وت ٝدس
آٖ ٘یشٚی ا٘ؼبٖ دس ػبخت آیٙذ ٜدس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ؿٛد  ٚا٘ؼبٖ خبیٍب ٜثیش٘ٚی ٔ ٚـبٞذٌٜتش ختٛد سا تغییتش داد ٚ ٜثتب سٚیىتشد
ػبخت آیٙذ ٜسٚثشٚػت .دس ایٗ پبسادایٓ ا٘ؼبٖ ثب عیف ٚػیؼی اص آیٙتذٜٞتب ؿتبُٔ آیٙتذٜٞتبی ٕٔىتٗٔ ،حتٕتُ  ٚثتبٚس وشد٘تی
سٚثشٚػت و ٝسػیذٖ ثٞ ٝش وذاْ اص آٟ٘ب ثؼتٍی ث ٝػغح  ٚویفیت خٛاػت ٝا٘ؼبٖ یؼٙی آیٙذٔ ٜغّٛة ٚی داسد .دس ایتٗ پتبسادایٓ
ثشخالف پبسادایٓ اوتـبفی ،خجشٌشایی پٟٙبٖ ٚخٛد ٘ذاسد ثّى ٝا٘ؼبٖ وبٔالً ٔختبس اػت ٔؼیش ص٘ذٌی ختٛد سا ختٛد ا٘تختبة وٙتذ
(ؿٛاستض.)108 : 1387 ،
ػبثم ٝثش٘بٔ ٝسیضی دس ایشاٖ:
ایشاٖ ثب  60ػبَ ػبثم ٝثش٘بٔٝسیضی اص پیـٍبٔبٖ تفىش ثش٘بٔٝسیضی تٛػؼ ٝدس خٟبٖ اػت (ٔٙلٛسی )1389 ،ػّی سغٓ ػبثمٝ
٘ؼجتبً عٛال٘ی و ٝثب وـٛسٞبیی چ ٖٛفشا٘ؼ ،ٝإِٓبٖ  ٚطاپٗ ثشاثشی ٔیوٙذ ،ثؼذ اص ؿلت ػبَ ثش٘بٔٝسیضی ،ؿبٞذ وٙذی س٘ٚذ
تٛػؼٔ ٝتٛاصٖ ٔ ٚتؼبدَ دس وـٛس ٞؼتیٓ .دس ػیٗ حبَ وـٛسٞبیی ٘یض ٚخٛد داس٘ذ و ٝثب ػبثم ٝثش٘بٔٝسیضی حتی وٕتش اص دٚ
د ،ٝٞاو ٖٛٙاص ِحبػ ٔؼیبسٞبی سؿذ  ٚتٛػؼٝیبفتٍی چٙذیٗ ثشاثش اص ایشاٖ خّٛتش ٞؼتٙذ ایٗ دس حبِی اػت و ٝایشاٖ اص ٘ظش
ٔٙبثغ غٙیٛٔ ،لؼیت خغشافیبیی  ٚاِضأبت سؿذ  ٚتٛػؼ ٝالتلبدی ٕٛٞاس ٜدس كذس دیٍش وـٛسٞب لشاس داؿت ٝاػت .ثؼٛٙاٖ ٔثبَ
وـٛس چیٗ تٛا٘ؼت ٝدس ٔذت  30ػبَ اص ػبَ  1979اص یه وـٛس فمیش  ٚضؼیف ث ٝدٔٚیٗ لذست التلبدی د٘یب تجذیُ ؿ٘ٛذ.
ػبَ  1388ػبَ پبیبٖ ثش٘بٔ ٝچٟبسْ تٛػؼ ٝالتلبدی-اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثٛد .ثب خبتٕ ٝثش٘بٔٝ
چٟبسْ تٛػؼ 61 ،ٝػبَ اص ؿشٚع اِٚیٗ ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝالتلبدی ایشاٖ (ػبَ  )1327ػپشی ؿذ ٜاػت .دس ایٗ دٚس٘ ٜؼجتب عٛال٘ی،
ایشاٖ تدشث ٝتٟی 12 ٝثش٘بٔ ٚ ٝاخشای  9ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝالتلبدی  48 ٚػبَ ٞذایت التلبد ّٔی سا ثب ػبصٚوبس ثش٘بٔٔ ٝتٕشوض داؿتٝ
اػت  ٚحذٚد  13ػبَ دس ایٗ دٚس٘ ٜیض التلبد ایشاٖ ثذ ٖٚثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝالتلبدیٔ ،ذیشیت ؿذ ٜاػت.
پٙح ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝالتلبدی لجُ اص ا٘مالة ثب ػٛٙاٖ «ػٕشا٘ی»  ٚچٟبس ثش٘بٔ ٝثؼذ اص ا٘مالة ثب ػٛٙاٖ «تٛػؼ ٝالتلبدی-
اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی» تٟی ،ٝدس ٔدّغ ؿٛسا تلٛیت  ٚد ٚثش٘بٔ ٝا ٚ َٚد ْٚػٕشا٘ی ثب ٔذیشیت ػبصٔبٖ ٔؼتمُ ثش٘بٔٞ ٚ ٝفت
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ثش٘بٔ ٝثؼذی ثب ٔذیشیت دِٚت ،اخشا ؿذٜا٘ذ .اص ثش٘بٔ ٝػ ْٛػٕشا٘ی ( ،)1341-1346فشآیٙذ تٟی ٚ ٝتلٛیت ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼٝ
التلبدی دس ػبَ آخش ثش٘بٔ ٝدس حبَ اخشا ،ث ٝیه سٚی ٝتٛػظ دِٚت ٚلت ثذَ ؿذ  ٚتب پبیبٖ ػبَ  1356ادأ ٝیبفت .ثب ؿتبة
ٌشفتٗ فشآیٙذ تحٛالت ا٘مالة اػالٔی اص ػبَ  ، 1357ثش٘بٔ ٝؿـٓ ػٕشا٘ی ث ٝسغٓ تٟی ٚ ٝتلٛیت آٖ دس پبسِٕبٖ ثشای دٚسٜ
ػبَٞبی  1357تب  ، 1361فشكت اخشا ٘یبفت  ٚسٚی ٝداؿتٗ ثش٘بٔ ٝالتلبدی ٔتٕشوض ثٔ ٝذت  11ػبَ وٙبس ٌزاؿت ٝؿذ صیشا
دِٚت ثشآٔذ ٜاص ا٘مالة اػالٔیٔ ،ىب٘یؼٓ ٔ ٚذیشاٖ ثش٘بٔ ٝسیضی ٔتٕشوض ٔیبٖ ٔذت ثشای ٔذیشیت التلبد ایشاٖ سا ٘پزیشفت .پغ
اص پبیبٖ خ ًٙتحٕیّی  ٚؿشٚع دٚساٖ ثبصػبصی اص ػبَ  1368ثٙبثش ٘یبص التلبد ّٔی ثٔ ٝذیشیت ٔتٕشوض ،سٚی ٝتٟی ٚ ٝاخشای
ثش٘بٔ ٝالتلبدی دس ػغح ّٔی تٛػظ دِٚت ػبص٘ذٌی ٔدذداً احیب ؿذ  ٚث ٝخض دس د ٚػبَ ٕٞ 1373 ٚ 1372چٙبٖ تب ػبَ
 1388تٛػظ دِٚت ٞبی ثؼذی ادأ ٝیبفت ٝاػت .ثش پبیٕٞ ٝیٗ سٚی ،ٝدِٚت د ٓٞث ٝسغٓ ثی ػاللٍی  ٚػذْ پبیجٙذیاؽ ث ٝثش٘بٔٝ
چٟبسْ تٛػؼ ،ٝالیح ٝثش٘بٔ ٝپٙدٓ سا ثب ػٛٙاٖ خذیذ «ػذاِت  ٚپیـشفت»  ٚػبختبس ٘ؼجتبً ٔتفبٚت اص ثش٘بٔٞٝبی لجّی ،خٟت
تلٛیت  ٚاخشا اص اثتذای ػبَ  ،1389ثٔ ٝدّغ ؿٛسای اػالٔی فشػتبد ٜاػت (خٙت.)28 :1389 ،
ثب ٚخٛد پیـیٝٙای ؿلت ػبِ ٝثش٘بٔٝسیضی ٛٙٞص فٔ ٟٓـتشوی اص آٖ دس وـٛس ؿىُ ٍ٘شفت ٝاػت  ٚثب ایٗ وٞ ٝذف اكّی
ثش٘بٔٞٝب" ،ثش٘بٔٝسیضی تٛػؼ "ٝثٛد ٜاػت ،دس ٞیچ یه اص ایٗ ثش٘بٔٞٝب ،تؼشیف سٚؿٙی اص ٔف ،ْٟٛاثؼبد ٚ ٚیظٌیٞبی آٟ٘ب اسایٝ
٘ـذ ٜاػت  ٚدس ادٚاس ٔختّف ثش٘بٔٝسیضی ،ثب ثشداؿتٞب  ٚتفبػیش ٔتفبٚت اص ایٗ ٔفبٞیٓ ،ثب ثش٘بٔٞٝبی ٔتفبٚتی سٚثش ٚثٛدٜایٓ وٝ
ٕٛٞاسٔ ٜحُ چبِؾ ٌؼتشد ٜثش٘بٔٝسیضاٖ ٔ ٚدشیبٖ ٘یض ثٛد ٜاػت .ثٙبثشایٗ آٖ چ ٝو ٝدس اثتذای ثش٘بٔٝسیضی ثشای تحمك تٛػؼٝ
پبیذاس ٘یبص اػت ،تؼشیف پبسادایٓ ٔـتشوی اص تٛػؼ ٝاػت ؤ ٝیثبیذ ث ٝاخٕبع كبحت ٘ظشاٖ وـٛس سػیذ ٚ ٜاكغالحبً تجذیُ ثٝ
"ایذئِٛٛطی تخلیق ٔٙبثغ "دس وـٛس ؿٛد (ٔٙدٓصاد)2 :1388 ،ٜ
دس ثؼیبسی اص ثش٘بٔٝسیضیٞبی تٛػؼٞ ،ٝذف اخشای ِیؼتی ثضسي اص پشٚطٜٞب دس ثخؾٞبی ٔختّف ثٛد ٜو ٝثیٗ دػتٍبٜٞتبی
اخشایی تٛصیغ ؿذ ٚ ٜاػتجبسات ٘یض ثٕٞ ٝیٗ ؿىُ تٛصیغ ٔیؿذ ثذ ٖٚایٙى ٝاستجبط ٔٙغمتی  ٚػیؼتتٕبتیه ثتیٗ ایتٗ پتشٚطٜٞتب
ثؼٛٙاٖ ػٙبكش اخشایی یه ثش٘بٔ ٝثشلشاس ثبؿذ .دس ٔؼذٚد ٔٛاسد ٘یض ثب تجییٗ ٔأٔٛسیتٞب ثشای دػتٍبٜٞبی اخشایی٘ ،حٜٛی تحمك ٚ
ػیبػتٍزاسی ث ٝػٟذٜی دػتٍب ٜاخشایی ٔشثٛعٌ ٝزاؿت ٝؿذ ٚ ٜاسصیبثی ثش اػبع ٔیضاٖ تحمك ٔأٔٛسیت ٚاٌزاس ؿذ ٜكٛست ٔی-
ٌیشد.
ث ٝسغٓ ضشٚست ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖ ثٛدخٞٝبی ػبِیب٘ ٝثب ثش٘بٔٞٝبی ٔیبٖ ٔذت ،غبِجبً دس ػُٕ ایٗ تٙبػت ٕٞ ٚبٍٙٞی اص ثیٗ
سفت ٚ ٝاٞذاف ،ساٞجشدٞب  ٚػیبػتٞبی ٔیبٖ ٔذت دس ثش٘بٔٞٝب تحتاِـؼبع تخلیق ٔٙبثغ  ٚتلٕیٕبت ٔٛلت  ٚثٛدخٝای لتشاس
ٌشفت ٚ ٝحتی ادثیبت ،اثضاسٞب  ٚؿیٜٞٛبی ثٛدخٝسیضی ثش ٘ظبْ ثش٘بٔٝسیضی حبوٓ ٔ ٚؼّظ ؿذ ٜاػت.
دس ػبختبس اداسی وـٛس ،اؿبسٛٔ ٜاد ثش٘بٔ ٝث ٝثخؾ یب دػتٍبٞی خبف ،ثٙٔ ٝضِ ٝاختلبف ثخـی اص ثٛدخ ٝوـٛس ثت ٝآٖ
ثخؾ اػت ِزا دس فشایٙذ تذٚیٗ ثش٘بٔ ،ٝثخؾٞبی ٔختّف تالؽ ٔیوٙٙذ سدی دس ٔفبد ثش٘بٔ ٝداؿت ٝثبؿٙذ .ث ٝػجبستی دیٍتش،
ثخـٟب  ٚدػتٍبٟٞب ثٚ ٝاػغٛٔ ٝاد ثش٘بٔ ،ٝاص ثٛدخ ٝوـٛس ػ ٟٓخٛاٞی ٔیوٙٙذ .حبوٕیت ٍ٘ب ٜثٛدخٝای ث ٝثش٘بٔت ،ٝدس اختشای
احىبْ ٘یض خٛد سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ ث ٝػجبستی اخشای ثش٘بٔ ٝدس دػتٍبٜٞب ،ػٕذتبً ث ٝكشف ٞضی ٝٙتؼجیش ٔیؿٛد ثٕٞ ٝیٗ دِیتُ دس
ٌضاسؿبت ػّٕىشد ٘یض ٔؼٕٛالً ثذ ٖٚاؿبس ٜثٔ ٝیضاٖ دػتیبثی ث ٝاٞذاف ،اص اختلبف اػتجبس ثشای اخشای پشٚطٌ ٜتضاسؽ دادٔ ٜتی-
ؿٛد .ث ٝػجبست دیٍش ،تٟٙب سٚؽ اسصیبثی ػّٕىشد ،سٚؽ اسصیبثی اػتجبسات ٞضی ٝٙؿذٔ ٜیثبؿذ ٘ٔ ٝأٔٛسیتٞبی ا٘دبْ ؿذ ٜدػتٍبٜ
اخشایی.
ایٙذسا ٌب٘ذی ٔؼتمذ اػت "ػٙد ٝثش٘بٔ٘ ،ٝیت آٖ ٘یؼت ،دػتبٚسدٞبی آٖ اػت ،تخلیق ٘یؼت ،فبیتذ ٜآٖ اػتت» (خٙتت،
 .)28 :1389ایٗ ٌفتٌ ٝب٘ذی ث ٝایٗ ٔؼٙی اػت و٘ ٝفغ ػُٕ ثش٘بٔٝسیضی ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔٛتٛس ٔحشو ٝالتلتبد  ٚتٛػتؼ ٝدس وـتٛس
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ٍ٘شؽ ثخـی ث ٝتٛػؼ ،ٝثٚٝیظ ٜدس چٙذ د٘ ٝٞخؼتیٗ ثشلشاسی ٘ظبْ ثش٘بٔٝسیضی تٛػؼ ٝدس وـٛسٔ ،تأثش اص دیذٌبٜٞبی
ٔغشح دس خٟبٖ ثٛد ٜاػت .اخشای ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝالتلبدی ٔتىی ثش سٚیىشد ثخـی و ٝؿبخل ٝآٖ سلبثت ثشای تلٛیت،
تخلیق  ٚاخشای پشٚط ٜدس ثخـٟبی ٔختّف تٛػظ دػتٍبٜٞبی اخشایی اػتٙٔ ،دش ث ٝحبؿیٝای ؿذٖ ثشخی ٔٙبعك ،اص دػت
دادٖ ٔٙبثغ  ٚتٛاٖٞبی ٔٙغمٝای ٘ ٚبثشاثشیٞبی ػشصٔیٙی ؿذ ٜاػت .ثشسػی ٚضؼیت و٘ٛٙی وـٛس ثیبٖوٙٙذ ٜآٖ ثٛد ٜوٝ
تٕشوضٌشایی  ٚغّج ٝسٚیىشد ثخـی  ٚپشٚطٔ ٜحٛسی دس ثش٘بٔٝسیضیٞب س٘ٚذ تٛػؼٝی وـٛس سا دچبس اختالَ وشد ٜاػت.
ػذْ ٔٛفمیت ثش٘بٔٞٝب اص د ٚػبُٔ ٔیتٛا٘ذ ٘ـأ ت ثٍیشد .ػبُٔ ا َٚػذْ ٕٞبٍٙٞی ػٙبكش ثش٘بٔ ٝثب یىذیٍش  ٚدس ثؼضی ٔٛالتغ
غیش لبثُ اخشا ثٛدٖ آٟ٘ب  ٚد ْٚػذْ ٚخٛد اػتمبد ٔذیشیت اخشا ث ٝثش٘بٔٞٝبی ٔٛخٛد و ٝایٗ ػبُٔ د ْٚثیـتتش ٔتتأثش اص ٘بپبیتذاسی
دٚسٜٞبی ٔذیشیتی  ٚػاللٕٙذی ٔذیشیتٞبی اخشایی ث ٝپشٚطٞ ٜبی صٚدثبصد ٜخٟت اسائ ٝػّٕىشد دٚسٔ ٜذیشیت اػت .ثٙتبثشایٗ ثتٝ
٘ظش ٔیسػذ تفىش ثش٘بٔٝسیضاٖ  ٚػیبػتٍزاساٖ دس ایشاٖ فبكّ ٝػٕیمی ثب ٔدشیبٖ ثش٘بٔٞٝب داسد.
پشٚطٔ ٜحٛسی دسفشایٙذٞبی ثش٘بٔٝسیضی دس ایشاٖ:
ثش٘بٔ ٝث ٝػٙذی اعالق ٔیؿٛد ؤ ٝیبٖ اخضای ثش٘بٕٔٞ ،ٝبٍٙٞی  ٚا٘ؼدبْ ٚخٛد داؿت ٚ ٝتٕبٔی ٔٛاد ثش٘بٔ ،ٝػبٔذا٘،ٝ
ٔىُٕ یىذیٍش ٔ ٚؼغٛف ث ٝاٞذافی ٔـخق تؼشیف ؿذٜا٘ذ ،أب ٔؼٕٛالً دس ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ،ٝثیٗ ثخؾٞبی ٔختّف ثش٘بٔٞٝب
(التلبدی ،اختٕبػی ،ػیبػی)  ٚثیٗ اخضای داخّی ثخـٟب (صیشثخؾ ٞبی التلبدی ٔثُ كٙؼت ،ثبصسٌب٘ی ،وـبٚسصی) استجبط
ٔٙغمی  ٚتؼبُٔ ٔىُٕ دیذٕ٘ ٜیؿٛد (پٛػت فشٚؽ تٟشا٘ی .)26 :1388 ،ث ٝعٛس وّی ػ ٝػّت سا ٔیتٛاٖ ثشای ایٗ آػیت
لبئُ ؿذ:
ا َٚایٙىٞ ٝش ثش٘بٔ ،ٝثؼت ٝث ٝحٛص ٜوبسوشد آٖ ،داسای چٙذیٗ ریٙفغ ٔیثبؿذ و ٝتؼبُٔ ایٗ ریٙفؼبٖ دس تذٚیٗ ثش٘بٔت ،ٝخٟتت
تىٕیُ حّمٞٝب  ٚتضٕیٗ ضشٚسیبت ،اختٙبة ٘بپزیش ٔیثبؿذ .أب دس ثؼیبسی ٔٛالغ ،چٙیٗ تؼبّٔی ثٚ ٝخٛد ٕ٘یآیذ  ٚیته ٔتبدٜ
لب٘٘ٛی ثذ ٖٚحضٛس ریٙفؼبٖ اكّی آٖ تذٚیٗ ٔیٌشدد.
د ْٚایٗ و ٝدس ثشخی ٔٛضٛػبت ،ػّی سغٓ حضٛس ری ٘فؼبٖ ،یىی اص عشفیٗ ،داسای ٘فٛر  ٚاػتجبس ثیـتشی ثٛد ٜو ٝػتجت ٔتی-
ٌشدد ث ٝعٛس غیش ٔتؼبسفیٚ ،صٖ ػیبػتٞب ث ٝػٕت آٖ ػٍٙیٙی وشد ٚ ٜثذیٗ تشتیت ثب ایدبد ٌؼؼت دس ثش٘بٔ ،ٝػتجت ثتشٓٞ
خٛسدٖ استجبط ٔٙغمی ٔیبٖ ٔٛاد ثش٘بٌٔ ٝشدد.
ػٔٛیٗ دِیُ ٘جٛد ایٗ استجبط ٔٙغمی ،ػّی سغٓ حضٛس تٕبْ ریٙفؼبٖ ،ػذْ ؿٙبخت صٚایبی ٔختّف یته ٔٛضتٛع ّٔ ٚضٔٚتبت
اخشای خظ ٔـی ٔشثٛعٔ ٝیثبؿذ .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ثؼیبسی اص ػیبػتٞبی ػٕٛدی تٟٙب ٍٙٞبٔی أىبٖ تٛفیك خٛاٙٞذ داؿت وٝ
ػیبػتٟبی افمی ٔتٙبػت ثب آ ٟ٘ب ٘یض ؿىُ ٌشفت ٝثبؿذ.
دس حبَ حبضش آ٘چ ٝؤ ٝؼیبس اسصیبثی  ٚػٙد ٝتٛػؼ ٚ ٝپیـشفت دس وـٛس لشاس ٌشفت ٝاػت تؼذاد پشٚطٜٞب  ٚحدتٓ ػتشٔبی-ٝ
ٌزاسیٟب دس ٞش وذاْ اص ثخـٟبی التلبدی  ٚاختٕبػی ٔیثبؿذٔ .ؼیبسی و ٝثذ ٖٚتٛخ ٝث ٝاثشات ٔثجتت یتب ٔٙفتی آٖ  ٚفمتظ ثتٝ
دِیُ ایٙى ٝدِٚت دس ایٗ پشٚطٜٞب ػشٔبیٌٝزاسی وشد ٜاػت ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد.
ایٗ ٔٛضٛع ؿبیذ ٘ـبٖ دٙٞذٜی سٚیىشد ػٙتی ث ٝثش٘بٔٝسیضی  ٚاػتمبد ث ٝدخبِت ٌؼتشد ٜدِٚت دس تٕبْ ٔؼتبئُ ٔتذیشیت
ثش٘بٔٝسیضی  ٚتٛػؼ ٝثبؿذ و ٝث٘ ٝظش ٔیسػذ دس ٞضاس ٜػ ْٛدِٚتٟب فمظ ث ٝػیبػتٍزاسیٞبی والٖ پشداخت ٚ ٝاص لبثّیتٞبی ثبصاس
آصاد  ٚثخؾ خلٛكی ،ثب اسائ ٝچبسچٛةٞبی لب٘٘ٛی ٔـخق دس خٟت ٔذیشت تٛػؼ ٝپبیذاس اػتفبدٔ ٜیٌشدد.
آػیت ؿٙبػی ثش٘بٔٝسیضی تٛػؼ ٝدس ایشاٖ:
ٔشوض پظٞٚؾٞبی ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی ایشاٖ ،اخیشا ٌضاسؿی ثب ػٛٙاٖ "آػیت ؿٙبػی ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝدس ایشاٖ"
ٔٙتـش وشد ٜاػت .دس ایٗ ػٙذ آػیتٞبی ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝدس چٟبس ٔحٛس ثشسػی ؿذٜا٘ذٙٔ( :دٓصاد.)1 :1388 ،ٜ
 -1آػیتٞبی ٔؼغٛف ث ٝؿشٚط كفش یب پیؾ٘یبصٞبی ثش٘بٔٝسیضی
 -2آػیتٞبی ٔشثٛط ث ٝفشآیٙذ ثش٘بٔٝسیضی
 -3آػیتٞبی ٔشثٛط ثٔ ٝحتٛا
 -4آػیتٞبی ٔشثٛط ث ٝاخشا
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فمذاٖ فٔ ٟٓـتشن دس ػغح ٔفبٞیٓ تٛػؼ ،ٝػذْ ٚخٛد اعالػبت  ٚآٔبسٞبی خبٔغ  ٚثٍٟٙتبْ ،ػتبختبس ػیبػتی -اختٕتبػی
وـٛس  ٚوبػتیٞب ٘ ٚبٕٞبٍٙٞیٞبی لب٘٘ٛی دس خلٛف ثش٘بٔٝسیضی اص خّٕٔ ٝـىالت ثش٘بٔٝسیضی دس فبص كفش ٞؼتٙذ.
ثٔ ٝـبسوت ٍ٘شفتٗ ریٙفؼبٖ  ٚػذْ حلت َٛاخٕتبع  ٚتٛافتك دس ثش٘بٔتٞٝتبی تٛػتؼ ،ٝاػٕتبَ ٘فتٛر لتب٘٘ٛی یتب غیشلتب٘٘ٛی
غیشوبسؿٙبػبٖ ،ػذ َٚاص ایذٜآَٞب ث ٝػّت ٔالحظبت صٔب٘ی ،آػیت ٞبی ٘بؿی اص تمذٔبت  ٚتبخشات صٔب٘ی غیش ٔٙغمتی دس فشایٙتذ
تذٚیٗ ثش٘بٍٔ٘ ،ٝب ٜثٛدخٝای ث ٝثش٘بٔ ٝدس دػتٍبٜٞب  ٚثخؾٞب ٍ٘ ،ب ٜفلتّی  ٚػتذْ اػتتٕشاس ثش٘بٔتٝسیتضی ،تشویتت وبسؿٙبػتی
ثش٘بٔٝسیضاٖ  ٚتٕشوضٌشایی دس ثش٘بٔٝسیضی اص ایشادات اكّی فشایٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی اػت
اثٟبْ دس ٘ح ٜٛاستجبط اػٙبد ثّٙذٔذت ٔ ٚیبٖ ٔذت ،ػذْ اخٕبع ثش ٔىبتتت  ٚپتبسادایٓٞتبی التلتبدی ثش٘بٔتٞٝتب ،خبٔؼیتت
ثش٘بٔٞٝب  ٚػذْ اِٛٚیت ٌزاسی كحیح دس ثش٘بٔ ،ٝوّی  ٚتفؼیشثشداس ثٛدٖ ثشخی ٔٛاد  ٚتفلیّی ثٛدٖ افشاعتی ثشختیدیٍتش ،ػتذْ
ٚخٛد اٍِٛی سٚؿٗ  ٚساثغ ٝػّی ٔ ٚؼِّٛی كحیح ،ثب ثجبت دس ٘ظش ٌشفتٗ ؿشایظ  ٚػذْ تٛخ ٝث ٝػٙبسیٞٛبی احتٕبِی دس آیٙتذ،ٜ
ػذْ ٚخٛد ثش٘بٔٞٝبی اخشایی  ٚػّٕیبتی ،ػذْ تٛاصٖ ثیٗ ٞضیٔ ٚ ٝٙغّٛثیتٞبی ٘یُ ثٞ ٝذف ،ػذْ ٕٞخٛا٘ی ثب ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼٝ
لجّی ،ثّٙذپشٚاصا٘ ٝثٛدٖ اٞذاف ثش٘بٔ ، ٝفمذاٖ پی٘ٛذ ثیٗ ثٛدخ ٝػبِیب٘ ٝثب ثش٘بٔٞٝبی ٔلٛة ،دِٚتیصدٌی دس ثش٘بٔ ،ٝػتذْ تٛختٝ
ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی فضبیی ٙٔ ٚغمٝای ،تذاخُ ٔفبد ثش٘بٔٞٝبی تٛػتؼ ٝثتب ؿتشح ٚظتبیف دػتتٍبٜٞتب ،ػتذْ ٕٞؼتٛیی  ٚیىپتبسچٍی
ثش٘بٔٞٝبی ثخؾ ٞب ،دس ٔؼیش ٘یُ ث ٝاٞذاف ّٔی ،غّج ٝسٚیىشدٞبی وٕی  ٚتىٙیهٞبی التلبدػٙدی ثش تحّیتُٞتبی ػیبػتتی ٚ
ػذْ ٚخٛد تؼبسیف دلیك ٔ ٚـخق اص اكغالحبت ثش٘بٔٝای اص ٔـىالت خذی ٔحتٛای ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝاػت.
ػشػت ٌ ٚؼتشدٌی تحٛالت ػیبػی -التلبدی دس وـٛسٚ ،خٛد ثش٘بٔٞ ٝبی دیٍش ثتب اِٛٚیتت ثتبالتشٔ ،بؿتیٗ اداسی ضتؼیف
دِٚت خٟت اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی ٌؼتشد ،ٜضؼف ػبصٚوبسٞبی ٘ظبستی ،اثٟبٔبت دس ٘ح ٜٛاسائٌ ٝتضاسؽٞتب ،ثتیتتأثیش ثتٛدٖ ٌتضاسؽ
ػّٕىشدٞب ثش س٘ٚذٞبی اخشایی ،ػذْ دسن كحیح ٔدشیبٖ اص ٔفبد لب٘ ٖٛاٍ٘یض ٜپبییٗ ٔدشیبٖ ثشای اخشای لتب٘ ،ٖٛتتذاخُ تمتٛیٓ
صٔب٘ی ثش٘بٔٞٝب ثب تمٛیٓ ػیبػی وـٛس ،ػذْ تٛخ ٝث ٝثؼتشٞبی اختٕبػی الصْ ثشای اخشای لٛا٘یٗ ،ػذْ ا٘تختبة كتحیح ٔدتشی،
فمذاٖ ٔؼیبسٞبی ٔـخق ثشای ا٘تخبة ٔٛضٛػبت ػیبػتٞب ،فمذاٖ استجبط ٔٙغمی ثتیٗ ختذا َٚوٕتی ٔ ٚحتتٛای ثش٘بٔتٞٝتب ٚ
فمذاٖ اثضاسٞبی ػیبػتی ٔتٙبػت ثب ٞذف  ٚدس ٟ٘بیت پذیذ ٜخّٛتش ثٛدٖ اص ثش٘بٔ ٝاص چبِؾٞبی خذی دس ٔشحّ ٝاخشای ثش٘بٔٞٝتب
ٞؼتٙذ.
تجییٗ ایذ ٜثش٘بٔٝسیضی ٔأٔٛسیت ٔحٛس  ٚاسائ ٝپیـٟٙبدات وبسثشدی:
تغییش ثیٙؾ ثش٘بٔٝسیضی  ٚتٛػؼ ٝاص پشٚطٔ ٜحٛسی ثٔ ٝأ ٔٛسیت ٔحٛسی دس دػتٍبٟٞبی اخشایی٘ ،یبصٔٙذ آٌبٞی اص ؿی- ٜٛ
ٞبی ٔذسٖ ثش٘بٔٝسیضی ٔجتٙی ثش تىٙیهٞبی آیٙذ ٜپظٞٚی  ٚآیٙذٍٜ٘بسی اػت .اص ٘ظش سٚؽ ؿٙبػی سٚؽٞبی ثش٘بٔٝسیضی ثشای
آیٙذٔ ٜتٛٙع  ٚثش پبی ٝپیؾ فشمٞبی ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛدس خذٔت ٞذفٞبی ٔتٛٙع ٞؼتٙذ .ػذٜای ثب فشم ٕٞؼب٘ی سٚیذادٞبی
ٌزؿت ٚ ٝآیٙذ ٜثب تحّیُ ٌزؿت ٝػبدٜتشیٗ آیٙذٜؿٙبػیٞب سا ػشضٔ ٝیداس٘ذٌ .شٞٚی ثب ٔٙظٛس داؿتٗ ٔ ٕٝٞتغیشٞبی ریشثظ ٚ
تٛخ ٝث ٕٝٞ ٝسٚاثظ ٔتمبثُ  ٚآثبس ٔحتُٕ اخضا ثش سٚی ٕٞذیٍش دػت ثٝتٛكیف ٔفلّی اص آیٙذٔ ٜیص٘ٙذ (ثٙیبد تٛػؼ ٝفشدا،
.)1384
ثش٘بٔٝسیض احتیبج ث ٝاثضاسی داسد تب ثتٛا٘ذ آیٙذ ٜسا دس لبِت ػٙبكش لبثُ پیؾ ثیٙی  ٚػذْ لغؼیتٞب ثیبٖ وٙذ .ایٗ اثضاس ٕٞبٖ
ػٙبسیٞٛب ٞؼتٙذ .ث ٝعٛس ٔٙغمی اٌش آیٙذ ّٕٛٔ ٜاص ػذْ لغؼیتٞب ٚ ٚضؼیتٞبی ٘بٔؼّ ْٛاػت پغ آیٙذٜٞبی لبثُ ثبٚسی وٝ
احتٕبَ سخذاد ثشاثشی داس٘ذ ٘یض دس ثیٗ آٟ٘ب ٚخٛد داس٘ذ .ػٙبسیٞٛب ایٗ آیٙذٜٞب سا ثیبٖ وشد ٚ ٜسٚایتٞبی ثذیّی دسثبسٛٔ ٜلؼیت
ٔشتجظ آیٙذ ٜاسائٔ ٝیدٙٞذ .ػٙبسیٞٛب ثب ٕٞذیٍش ػذْ لغؼیت ٔٛخٛد دس آیٙذ ٜسا ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ .ػذْ لغؼیتٞبی آیٙذ ٜسا
ٔیتٛاٖ ثب دػت ٝای اص ػٙبسیٞٛب تـشیح وشد ٚ ٜثش اػبع آٖ ٘ؼجت ث ٝآیٙذٛٔ ٜضغ ٌشفت  ٚثش٘بٔٝسیضی وشد ( Fahey, 1998:
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.)44
ثشای فؼبِیت دس د٘یبی ػشؿبس اص ػذْ لغؼیت ،ثش٘بٔٝسیضاٖ ثبیذ ٔفشٚضبت خٛد سا دسثبسٔ ٜؼیش حشوت خٟبٖ ثب پشػؾٞبی
فشاٚاٖ «اٌش ایٗ عٛس ؿٛد چٝ؟» ث ٝچبِؾ ثىـٙذ تب ثتٛا٘ٙذ خٟبٖ آیٙذ ٜسا ٚاضح تش ثجیٙٙذٞ .ذف ثش٘بٔٝسیضی ثش پبی ٝػٙبسیٛ
وٕه ث ٝسٞجشاٖ ٔ ٚذیشاٖ ثشای تغییش ٍ٘شؽ آٟ٘ب ٘ؼجت ثٚ« ٝالؼیبتٞبی پٙذاسی» ٘ ٚضدیه وشدٖ ٞش چ ٝثیـتش دیذٌب ٜآٟ٘ب ثٝ
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«ٚالؼیتٞبی ٔٛخٛد»  ٚیب «ٚالؼیتٞبی دس حبَ ظٟٛس» اػت٘ .تیدٟ٘ ٝبیی ثش٘بٔ ٝسیضی ثش پبی ٝػٙبسی ٛتشػیٓ یه ٘مـ ٝدسػت
 ٚدلیك اص آیٙذ٘ ٜیؼت ثّىٞ ٝذف آٖ ثٟجٛد ٘ظبْ ٔٙذ تلٕیٓ ٞبی ٔشثٛط ث ٝآیٙذ ٜاػت .پیتش ؿٛاستض دس وتبة «ٙٞش دٚسٍ٘شی»،
ٌبْٞبی ثش٘بٔٝسیضی ثش پبی ٝػٙبسی ٛسا ث ٝؿشح صیش تٛكیف وشد ٜاػت( :ؿٛاستض.)229-211 :1387 ،
ؿٙبخت ٔٛضٛع  ٚتلٕیٓ اكّی ،فٟشػت ػٛأُ وّیذی ٔؤثش ثش تٛػؼٙٔ ٝبعك ،ؿٙبػبیی ٘یشٞٚبی پیـشاٖ وّیذی ،عجم- ٝ
ثٙذی ثش اػبع إٞیت  ٚػذْ لغؼیت ،ؿٙبػبئی ػذْ لغؼیتٞبی ثحشا٘ی ،تذٚیٗ ػٙبسیٞٛب ،تحّیُ پیبٔذٞب ٘ ٚتبیح ٞش ػٙبسیٚ ٛ
ا٘تخبة ٘ـبٍ٘شٞبی ساٞجشدی ٌبٟٔبی ٞـت ٌب٘ ٝثش٘بٔٝسیضی ثش پبی ٝػٙبسیٞ ٛؼتٙذ( .ؿىُ ؿٕبس.)1 ٜ
تئٛدٚس ٌٛسدّٕٞ ٚ 1ٖٚش 2سٚؽ تأثیشات ٔتمبثُ سا اِٚیٗ ثبس ث ٝػبَ  1966اثذاع وشد٘ذ .ایٗ سٚؽ یىی اص سٚؽٞبی ثشخؼتٝ
ثش٘بٔٝسیضی ثش پبی ٝػٙبسی ٛاػت ٔ ٚجتٙی ثش ایٗ ػؤاَ اػت و« ٝآیب پیؾ ثیٙی آیٙذٔ ٜیتٛا٘ذ ٔجتٙی ثش تأثیشات احتٕبِی ٔتمبثتُ
اتفبلبت آیٙذ ٜثش یىذیٍش ثبؿذ؟» ). (Gordon, 1994: 12
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٘شْافضاس ٔیه ٔه خٟت ا٘دبْ ٔحبػجبت پیچیذٔ ٜبتشیغ اثشات ٔتمبعغ عشاحی ؿذ ٜاػت .سٚؽ ایٗ ٘شْافضاس ثذیٗ ٌ٘ٛتٝ
اػت و ٝاثتذا ٔتغیشٞب ٔ ٚؤِفٞٝبی ٔ ٟٓدس حٛصٛٔ ٜسد ٘ظش ؿٙبػبیی ؿذ ٚ ٜػپغ دس ٔبتشیؼی ٔب٘ٙذ ٔبتشیغ تحّیُ اثشات ٚاسد
ٔ ٚیضاٖ استجبط ٔیبٖ ایٗ ٔتغیشٞب ثب حٛصٔ ٜشثٛع ٝتٛػظ خجشٌبٖ ،تـتخیق دادٔ ٜتیؿتٛدٔ .تغیشٞتبی ٔٛختٛد دس ػتغشٞب ثتش
ٔتغیشٞبی ٔٛخٛد دس ػتٖٞٛب تأثیش ٔیٌزاس٘ذ .پغ ثذیٗ تشتیت ٔتغیشٞبی ػغشٞب ،تأثیشٌزاس ٔ ٚتغیشٞبی ػتتٖٞٛتب ،تأثیشپتزیش
ٔیثبؿٙذ ).(Godet, 2008 : 61
ٔیضاٖ استجبط ،ثب اػذاد ثیٗ كفش تب ػ ٝػٙدیذٔ ٜیؿٛد .ػذد «كفش» ثٙٔ ٝضِ« ٝثذ ٖٚتأثیش» ،ػذد «یه» ثٙٔ ٝضِت« ٝتتأثیش
ضؼیف» ،ػذد «د »ٚثٙٔ ٝضِ« ٝتأثیش ٔتٛػظ»  ٚدس ٟ٘بیت ػذد «ػ »ٝثٙٔ ٝضِت« ٝتتأثیش صیتبد» ٔتیثبؿتٙذ .ثٙتبثشایٗ اٌتش تؼتذاد
ٔتغیشٞبی ؿٙبػبیی ؿذ n ٜثبؿذ ،یه ٔبتشیغ  n×nث ٝدػت آٔذ ٜو ٝدس آٖ تأثیشات ٔتغیشٞب ثش یىتذیٍش ٔـتخق ؿتذ ٜاػتت
(.(Asan, 2007 : PP 627-644
دس تحّیُ ٞبی ٔبتشیغ ٔتمبعغ ثب ٘شْ افضاس ٔیه ٔه ٔ 6شحّ ٝث ٝؿشح ریُ ا٘دتبْ ٔتیؿتٛد .دسن ػیؼتتٕی ٔ ٚـتبٞذٜ
پبیذاسی یب ػذْ پبیذاسی ػیؼتٓ  ،ؿٙبػبیی تأثیشات غیش ٔؼتمیٓ ٔتغیشٞب ،ؿٙبػبیی ػٛأُ  ٚپیـشاٟ٘بی اكّی  ٚاػتتفبد ٜاص آٟ٘تب
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دس ػٙبسیٛ٘ ٛیؼی ،دسن وّی اص ػیؼتٓ  ٚپشٞیض اص تحّیُ خضئی ،ؿٙبػبیی ػٛأُ ٘بپبیذاس وٙٙذ ٜػیؼتٓ  ،ؿٙبػتبیی ٔحتیظ ثتٝ
ٚاػغ ٝػٙدؾ تأثیشٌزاسی ٔشاحُ اكّی آٖ ٔیثبؿٙذ (٘بظٕی.)1386 ،
ثب تحّیُٞبی ٔیه ٔه  ٚاػتخشاج ػٛأُ وّیذی ٔیتٛاٖ سٚاثظ ثیٗ ٔتغیشٞب سا ٘یض ثشسػی ٘ ٚؼجت ثت ٝتٟیت ٝػتٙبسیٞٛبی
آیٙذ ٜالذاْ ٕ٘ٛد .ػٛأُ وّیذی دس استجبط ثب ٕٞذیٍش ث ٝػٙبسیٞٛبی ٕٔىٗ ٔ ٚحتُٕ ٔٙدش ٔتیؿت٘ٛذٕٞ .چٙتیٗ ثشختی ػٛأتُ
وّیذی ثبٕٞذیٍش استجبعبت تمٛیت وٙٙذ ٚ ٜیب تضؼیف وٙٙذ ٜداس٘ذ و ٝدس وٙبس یىذیٍش ػٙبسیٛی خبكی سا ثتٚ ٝختٛد ٔتیآٚس٘تذ.
ایٗ ٚضؼیت ثب تغییشات ا٘ذن دس ػبیش ٚیظٌیٞبی ٞش یه اص ػٛأُ وّیذی ٔٙدش ث ٝؿىٌُیشی ػٙبسیٞٛبی خذیذ ٔتیؿتٛد وتٝ
ٔیضاٖ  ٚتؼذاد آٟ٘ب ثؼتٍی ث ٝدسخ ٝتغییشات ٞش یه اص ػٛأتُ وّیتذی دس آیٙتذ ٜداسد ) .(Weimer-Jehle, 2006 : 386ثتب
ا٘دبْ دِفی ٔتخللیٗ ٟٔٓتشیٗ ػٛأُ ٔؤ ثش ثش فشایٙذ تٛػؼ ٝاػتتبٖ ؿٙبػتبیی ؿتذ ٚ ٜأىتبٖ ٔتذیشیت آٖ سا ثتشای ٔتذیشاٖ ٚ
ػیبػتٍزاساٖ فشأ ٓٞیوٙذ.
ثذیٗ ٔٛٙاَ دس ٞش اػتبٖ وـٛس حذالُ  50دػتٍب ٜاخشایی دس ٔؼبئُ ٔشثٛط ث ٝتٛػؼٔ ٚ ٝذیشیت اػتبٖ فؼبِیتت ٔتیوٙٙتذ
و ٝحذالُ ٔ 50ذیش وُ  ٚسئیغ ػبصٔبٖ سا ؿبُٔ ٔیؿ٘ٛذ .ثش اػبع ٔٛضٛع ثبصیٍشاٖ اكّی  ٚػٛأتُ وّیتذی ٔتؤثش ثتش تٛػتؼٝ
اػتبٖ اص یه عشف  ٚػٙبسیٞٛبی ٔغشح ؿذ ٜثب احتٕبَ ثشٚص ثحشاٖ دس ثشخی ثخـٟب اص عشف دیٍش ٔیتٛاٖ ٔذیشیتٞبی وّیتذی
اػتبٖ سا ٘یض ٔؼشفی ٔ ٚدٕٛػٚ ٝظبیف ٔحٛسی آٟ٘ب سا دس ساػتبی ٘ظشی ٝپبی ٝتٛػؼ ٝاػتبٖ تذٚیٗ وشدٔ .تذیش اػتتب٘ذاسی ثؼٙتٛاٖ
ٕ٘بیٙذ ٜػیبػی دِٚت ٔ ٚؼب ٖٚثش٘بٔ ٝسیضی اػتب٘ذاس ثؼٛٙاٖ ٔذیش التلبدی اػتبٖ د ٚپؼت ثؼیبس وّیذی  ٚحؼتبع ٞؼتتٙذ وتٝ
ثبصیٍشاٖ  ٚتلٕیٌٓیشاٖ اكّی ثش٘بٔٝسیضی  ٚتٛػؼ ٝدس اػتبٖ ٔیثبؿٙذ .تؼشیف إٞیت ٔذیشیتٞتب دس اػتتبٖ ثتش اػتبع اٞتذاف
٘ظشی ٝپبی ٝتٛػؼ ٚ ٝإٞیتی ؤ ٝأٔٛسیتٞبی اػتبٖ دس ثخـٟبی ٔختّف داس٘ذ كٛست ٔیٌیتشد  ٚایتٗ إٞیتت ٕٔىتٗ اػتت اص
اػتب٘ی ث ٝاػتبٖ دیٍش ث ٝدِیُ تفبٚت ٔأٔٛسیتٞب ،تفبٚتٟبی ٔحؼٛػی ٘یض داؿت ٝثبؿذ( .ؿىُ ؿٕبس.)2 ٜ
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