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چكيده:

دس ایٗ ٔمبِ ٝثب ثٟشٌٜیشی اص دادٜٞبی پظٞٚـی ثب ػٛٙاٖ "ٕٔیزضی سؿز  ٝخبٔؼزٝؿٙبػزی"[ ،]3وز ٝثزٝ
ػفبسؽ دثیشخبٕ٘ٔ ٝیضی تٛػؼ ٝػّ ْٛا٘ؼب٘ی ا٘دبْ ؿذ ٜاػت  ٚدس آٖ اص طشیك ٔطبِؼ ٝاػزٙبدی ا٘دزبْ
پیٕبیـی ثب ؿشوت ثیؾ اص ٘ 200فش اص اػبتیذ  ٚ ٚدا٘ـدٛیبٖ خبٔؼٝؿٙبػی  ٚا٘دبْ ٔلبحجٞٝبیی ػٕیك
ثب  25تٗ اص اػبتیذ دا٘ـدٛیبٖ دو شی  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ خبٔؼٝؿٙبػی ٔ ٚحممیٗ اخ ٕبػی ث ٝثشسػی
ٚضؼیت خبٔؼٝؿٙبػی دس ایشاٖ پشداخ  ٝؿذ ٜاػت؛ ثشآ٘یٓ تب دس ٘ ّٝٞٚخؼت ثب دس ٘ظزش داؿز ٗ سؿز ٝ
خشٚخزیٞزبی

خبٔؼٝؿٙبػی ثٙٔ ٝضِ ٝخشد ٜػیؼ ٕی اص ػیؼ ٓ آٔٛصؽ ػبِی ایشاٖ ث ٝثشسػی ٚضؼیت

ایٗ خشد ٜػیؼ ٓ ثب تٛخ ٝث ٝدٔ ٚؼیبس ویفیت خشٚخیٞبی ایٗ خزشد ٜػیؼز ٓ اص دیزذ وٙـزٍشاٖ آٖ ٚ
ثٙزذیٞزبی ٔؼ جزش

خبیٍب ٜدا٘ـٍبٜٞبی ایشاٖ اص ٘ظش ایٗ سؿ  ٝدس ثیٗ دا٘ـٍبٜٞبی خٟبٖ ثش اػبع ستجزٝ
ٔٛخٛد الذاْ ٕ٘بییٓ .دس ٌبْ ثؼذ ثب تٛخ ٝث ٘ ٝبیح حبكُ اص ثخؾ ٘خؼت  ٚدس ٘ظش داؿ ٗ ایزٗ ٚالؼیزت
وٞ ٝش ػیؼ ٓ  ٚخزشدٜػیؼز ٓ اخ ٕزبػی دس پزی دػزتیزبثی ثز ٝاٞزذاش ٔـخلزی اػزت؛ الزذاْ ثزٝ
آػیتؿٙبػی خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی دس ایشاٖ  ٚؿٙبػبیی ػُّ ٔٛثش ثش ویفیت ٘ز ٝنٙزذاٖ

آػزیتٞزبیی وزٔ ٝؼزجت

ٔٙبػت خشٚخی آٖ ٕ٘ٛدٜایٓ .ثب تٛخ ٝث ٘ ٝبیح حبكُ ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثشخزی
خشٚخی ٘ ٝنٙذاٖ ٔٙبػت و٘ٛٙی دس ٌشٜٞٚب  ٚدا٘ـىذٜٞبی ػّ ْٛاخ ٕبػی ؿذ ٜاػت؛ ث ٝدِیزُ ٔبٞیزت
ثش ٖٚػیؼ ٕی ایٗ آػیتٞب ػبیش خشدٜػیؼ ٓٞبی ٘ظبْ آٔٛصؽ ػبِی دس ایشاٖ سا ٘یض تحت تزبثیش لزشاس
ٔیتٛا٘ذ دس خٟزت آػزیتؿٙبػزی وزُ ٘ظزبْ
داد ٚ ٜاص ایٗ س ٚثخـی اص ٔجبحث اسائ ٝؿذ ٜدس ایٗ ٔمبِ ٝ
آٔٛصؽ ػبِی دس ایشاٖ ٘یض ث ٝوبس ٌشف  ٝؿٛد.
کلوات کليدی

٘ظشی ٝػیؼ ٓٞب آػیتؿٙبػی خبٔؼٝؿٙبػی
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هقدهه

ػیؼ ٓٞب  ٚخشد ٜػیؼ ٓٞبی اخ ٕبػی دس ػبخ بس وّی خبٔؼ ٝدس استجبطی ٔ مبثُ ثب یىذیٍش لزشاس داس٘زذ .ػّزت
ثشخی آػیتٞبی ٔ شتت ثش خشد ٜػیؼ ٓٞبی ٔخ ّف سا ثبیذ دس ػبخ بسٞبی والٖ خبٔؼ ٚ ٝسٚاثطی خؼ د ٛوشد و ٝایٗ
ػیؼ ٓٞب  ٚخشد ٜػیؼ ٓٞب سا ث ٝیىذیٍش ٔشتجط ٕ٘ٛد ٜاػت .ثشخی دیٍش اص آػیتٞب داسای ػّّی دس ٖٚػیؼ ٕی ثٛدٚ ٜ
آػیتؿٙبػی یه ػیؼ ٓ ٚ

ثشای ثشطشش ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ب ثبیذ اكالحبتی دس دس ٖٚػیؼ ٓ ٔٛسد ٘ظش كٛست پزیشد .أب ثشای
ٔزیٍ٘ش٘زذ  ٚدٚسی ٌضیزذٖ اص
یب خشد ٜػیؼ ٓ خٟت ایدبد ٔٙظشی ٚاحذ دس ثزیٗ افزشاد ٔخ ّفزی وز ٝثز ٝآٖ ػیؼز ٓ 
ٍ٘شؽٞبی اسصؿیای وٞ ٝش یه اص افشاد ٔیتٛا٘ٙذ ثش آٖ اػبع الذاْ ث ٝآػیتؿٙبػی ػیؼ ٓ ٔٛسد ٘ظش ٕ٘بیٙذ پیؾ اص

ٞش نیض ثبیذ ٔشاد خٛد سا اص ٔف ْٟٛآػیت ٔـخق ٕ٘بییٓ.
اص ٔٙظش ایٗ ٔمبِ ٝو ٝثب دس ٘ظش داؿ ٗ ٔفبٞیٓ ٘ ٚظشیبت ٔٛخٛد دس ٟٔٙذػی و ٙشَ  ٚخبٔؼٝؿٙبػی سٚیىزشدی
ثیٗسؿ ٝای سا اتخبر ٕ٘ٛد ٜاػت1؛ ٞش ػیؼ ٓ ٟ٘ ٚبد اخ ٕبػی ٕٞب٘ٙذ ػیؼ ٓٞبی ٟٔٙذػی ثزشای سػزیذٖ ثزٞ ٝزذش ٚ
ثشآٚسدٕٛ٘ ٜدٖ ٘یبصی طشاحی ؿذ ٚ ٜپذیذ آٔذ ٜاػت[ .]2ثب تٛخز ٝثز ٝایزٗ أزش ٔزیتزٛاٖ تؼشیزف صیزش سا اص آػزیت دس
ػیؼ ٓٞبی اخ ٕبػی اسائٕٛ٘ ٝد :آػیت ػجبست اػت اص ػّ ی و ٝػجت ؿٛد یه ػیؼ ٓ اخ ٕبػی ثٞ ٝذش  ٚیب اٞذافی
و ٝثشای سػیذٖ ث ٝآٖ طشاحی ؿذ ٜاػت دػت ٘یبف  ٚ ٝیب ث ٝطٛس لبثُ لجِٛی ث ٝآٟ٘ب دػت ٘یبثذ.
جاهعهشناسی به هثابه خرده سيستوی از نظام آهوزش عالی

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدٚسوٟیٓ [٘ ]10یض ثیبٖ ٕ٘ٛد ٜاػت؛ ػّتاِؼُّ ٚخٛد ٟ٘بدٞبی اخ ٕبػی پبػخٌٛیی ث٘ ٝیبصٞزبی
ا٘ؼب٘ی اػت  ٚاِٚیٗ پشػـی و ٝدس ٔٛاخ ٟٝثب یه ٟ٘بد  ٚیب ا٘ذیـ ٝتأػیغ یه ٟ٘بد ثٔ ٝیبٖ ٔیآیذ ایٗ اػت وز ٝایزٗ
ٟ٘بد ث ٝن٘ ٝیبص ا٘ؼب٘ی پبػخ داد ٚ ٜیب لشاس اػت پبػخ دٞذ؟ اص ایٗ س ٚثشای ثشسػی ٔیضاٖ وبسایی ػیؼ ٓٞزب ٟ٘ ٚبدٞزبی
اخ ٕبػی ثبیذ ثب دس ٘ظش داؿ ٗ ٘یبص ثٙیبدیٙی و ٝآٖ ػیؼ ٓ ٟ٘ ٚبد ثشای ثشآٚسدٖ آٖ ثٙیبٖ ٟ٘زبد ٜؿزذ ٜاػزت؛ ٚضزؼیت
خشٚخی آٖ ػیؼ ٓ اخ ٕبػی سا ػٙدیذ ٚ ٜثب وبِیجشٕٛ٘ ٜدٖ آٖ ثب تٛخ ٝثٔ ٝؼیبسٞبیی خبف؛ خطبی آفؼت  ٚیزب فبكزّٝ
خشٚخی ٚالؼی ایٗ خشد ٜػیؼ ٓ سا ثب ٔمذاس ٔطّٛة ػٙدیذ ٚ ٜدس كٛست ٘بٔطّٛة ثٛدٖ ایٗ فبكّ ٝث ٝؿٙبػبیی ػّزُ ٚ
آػیتٞبیی و ٝخشٚخی ٘ ٝنٙذاٖ سضبیت ثخؾ و٘ٛٙی سا پذیذ آٚسدٜا٘ذ الذاْ ٕ٘بییٓ.

ثب تٛخ ٝث٘ ٝىبت فٛق اٌش ٞذش اكّی  ٚػبْ ػیؼ ٓ ٟ٘ ٚبد آٔٛصؽ سا ا٘ مبَ دا٘ؾ اص ػٛی اػبتیذ  ٚوؼت آٖ اص
ػٛی دا٘ـدٛیبٖ ثذا٘یٓ [ – ]14و ٝاِج  ٝدا٘ـٍبٜٞب ٚظبیف دیٍشی ٘یض ثش ػٟذ ٜداس٘ذ ِٚی ػٕذ ٜآٖٞب ثزش ٔحزٛس ٕٞزیٗ
ٔیتٛا٘یٓ ٞذش اكّی خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی سا وؼت  ٚا٘ مبَ دا٘ؾ اخ ٕبػی ٚ
ٔم ِٝٛلبثُ تؼشیف اػت  -
تشثیت ٔ خللب٘ی ثذا٘یٓ وٚ ٝظیف ٝف ٚ ٟٓتجییٗ خٟبٖ اخ ٕبػی سا ثش ػٟذ ٜداس٘ذ.
خبٔؼٝؿٙبػی ث ٝػٛٙاٖ خشد ٜػیؼ ٕی اص ٘ظبْ آٔزٛصؽ

دس ایٗ ٔمبِ ٝلضبٚت خٛد دسثبسٚ ٜضؼیت خشٚخیٞبی
ػبِی دس ایشاٖ سا ثش دٔ ٚؼیبس صیش ثٙب ٟ٘بدٜایٓ:
ٍ٘ شؽ وٙـٍشاٖ دس ٖٚخشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی ایشاٖ ٘ؼجت ثٚ ٝضؼیت خشٚخیٞبی ایٗ خشدٜ
ػیؼ ٓ.2
ٚ ضؼیت ستجٝای دا٘ـٍبٜٞبی ایشاٖ اص ٘ظش سؿ ٞٝبی ػّ ْٛاخ ٕبػی  ٚخبٔؼٝؿٙبػی دس ٔمبیؼ ٝثب ػبیش
 . 1ثب تٛخ ٝثٔ ٝحذٚدیت ٔٛخٛد دس تؼذاد كفحبت ٔمبِ ٝدس ایٙدب تٟٙب ث ٝروش ایذ ٜوّی سٚیىشد خٛد پشداخ  ٚ ٝتٛضیح ثیـ ش آٟ٘ب سا ثٛٔ ٝلؼیتٞبی دیٍش ٔٛؤ َٛیٕ٘بییٓ.
 2اص آ٘دب وِ ٝضٔٚب ٍ٘شؽ وٙـٍشاٖ یه خشد ٜػیؼ ٓ ثٔ ٝؼٙبی ٚضؼیت ٔٙبػت یب ٘بٔٙبػت آٖ خشد ٜػیؼ ٓ دس ػبِٓ ٚالغ ٕ٘یثبؿذ؛ ثبیذ ٔؼیبس دیٍشی ٘یض ا٘ خبة ٔیؿذ.
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دا٘ـٍبٜٞبی خٟبٖ.
 .1 .1نگرش کنشگراى خرده سيستن آهوزش جاهعهشناسی
٘بٔٞٝبی دا٘ـدٛیبٖ ثٚ ٝیظ ٜدس ٔمبطغ وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚدو شی سا ٔیتٛاٖ یىی اص ٔ ٕٟشیٗ خشٚخیٞزبی
پبیبٖ 

٘بٔٞٝب ثٔ ٝیضاٖ صیبدی ٌٛیبی ٔیضاٖ اٍ٘یزض ٚ ٜػزطح
خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی دا٘ؼت .ویفیت وّی ایٗ پبیبٖ 
ا٘بییٞبیی اػت و ٝدا٘ـدٛیبٖ دس دٚساٖ تحلیُ خٛد وؼت وشدٜا٘ذ .اص ایٗ س ٚثشای آؿٙبیی ثب ٚضؼیت ایٗ خشٚخزی
ت ٛ
٘بٔٞٝب اص ٔٙظش اػبتیذ ٚ
ثخـی اص پشػؾٞبی پیٕبیؾ كٛست ٌشف ٔ ٚ ٝلبحجٞٝبی ا٘دبْ ؿذ ٜسا ثٚ ٝضؼیت ویفی پبیبٖ 
دا٘ـدٛیبٖ خبٔؼٝؿٙبػی اخ لبف دادیٓ.
٘بٔزٞٝزب سا داسای
پبیزبٖ 

ثش اػبع ٘ بیح حبكُ اص پیٕبیؾ كٛست ٌشف  ٝدس حبِی و 64.3 ٝدسكذ اص پبػزخٍٛیبٖ
٘بٔٞٝب سا ٔٙبػت اسصیبثی وشدٜا٘ذ ٘ .بیح ایزٗ
ویفیت  ٚاػ ب٘ذاسد لبثُ لجِٛی ٘ذا٘ؼ ٝا٘ذ  13.4دسكذ اص آ٘بٖ ویفیت پبیبٖ 
ٔلبحجٞٝبی ا٘دبْ ؿزذ ٜاػزت .ثخزؾ ٚػزیؼی اص اػزبتیذ ٚ

پیٕبیؾ ثٔ ٝیضاٖ صیبدی دس ساػ بی ٘ بیح ث ٝدػت آٔذ ٜاص
دا٘ـدٛیبٖ ؿشوت وٙٙذ ٜدس ٔلبحجٞٝب ٔؼ مذا٘ذ و ٝپبیبٖ٘بٔٞٝب اص ٘ظش ا٘ خبة ٔٛضٛع اص دلت  ٚویفیت الصْ ثشخزٛسداس
ٔیثبؿزذ .ثزش اػزبع ٘ زبیح حبكزُ اص ٔلزبحج ٞٝزب
٘یؼ ٙذ ٕٞ ٚیٗ أش دس ادأ ٝثش ویفیت وّی وبس ا٘دبْ ؿذ ٜاثشٌزاس 
دا٘ـدٛیبٖ اص ٔیضاٖ تؼٟذ ٚ ٚل ی و ٝاػبتیذ سإٙٞب ث ٝپبیبٖ٘بٔٞٝب اخ لبف ٔیدٙٞزذ اسصیزبثی نٙزذاٖ ٔثج زی ٘ذاس٘زذ.
٘ بیح حبكُ اص پیٕبیؾ ٘یض ٘ـبٖ ٔیدٞذ و 73.8 ٚ 66.8 ٝاص ؿشوتوٙٙذٌبٖ دس پیٕبیؾ ٔؼ مذ ثٛدٜا٘ذ و ٝثز ٝتشتیزت
٘بٔٞٝب اخ لبف ٘ذاد ٚ ٜدیبِٛي ػّٕیای ثیٗ اػبتیذ  ٚدا٘ـزدٛیبٖ دس فشایٙزذ
بٖ 
اػبتیذ سإٙٞب ٔ ٚـبٚس ٚلت وبفی ث ٝپبی 
پبیبٖ٘بٔٛ٘ ٝیؼی ؿىُ ٕ٘یٌیشد .ایٗ دس حبِی اػت و 10.9 ٚ 13.9 ٝدسكذ اص ؿشوتوٙٙذٌبٖ ٔؼ مذ ثٛدٜا٘ذ و ٝاػبتیذ

٘بٔٞٝب اخ لبف ٔیدٙٞذ .ػذْ سضبیت دا٘ـدٛیبٖ اص سإٙٞبیی اػبتیذ دس ٔشاحُ
سإٙٞب ٔ ٚـبٚس ٚلت ٔٙبػجی سا ث ٝپبیبٖ 
ٔیب٘ی ٍ٘بسؽ پبیبٖ٘بٔٛٔ ٝضٛػی اػت و ٝثشخی پظٞٚؾٞبی كٛست ٌشف  ٝدس اٚایُ د٘ 80 ٝٞیض ث ٝآٖ اؿبس ٜوزشدٜا٘زذ
[ٍ٘ب ٜوٙیذ ث ]9 ٝو ٝثب تٛخ ٝث ٘ ٝبیح حبكُ اص ایٗ پظٞٚؾ ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد و ٝث٘ ٝظش ٔیسػزذ دس پبیزبٖ ایزٗ دٞزٝ
حٛص ٜایٗ ٘بسضبی ی ثٔ ٝشاحُ اث ذایی  ٚپبیب٘ی فشایٙذ پبیبٖ٘بٔٛ٘ ٝیؼی ٘یض ٌؼ شؽ یبف  ٝاػت .اص ٘ظش دا٘ـدٛیبٖ حبضش
دس ٔلبحج ٞٝب  ٚپیٕبیؾ كٛست ٌشف  ٝثخؾ ٚػیؼی اص اػبتیذ افضایؾ ستج ٝػّٕی خٛد ٔ ٚضایبی ٔبدی پبیبٖ٘بٔزٞٝزب سا
دس اِٛٚیت ٔیدا٘ٙذ .اػبتیذ ٘یض ٔؼ مذا٘ذ و ٝاوثش دا٘ـدٛیبٖ اص اٍ٘یض ٜالصْ ثزشای یزبدٌیشی ثشخزٛسداس ٘یؼز ٙذ .اوثشیزت
٘بٔٞٝب سا خّؼبتی غیش خذی دا٘ؼ ٝا٘ذ و ٝتٟٙب ثز ٝدِیزُ آ٘ىز ٝثخـزی اص سٚاَ
پبیبٖ 
اػبتیذ  ٚدا٘ـدٛیبٖ خّؼبت دفبع 
ٛدٜا٘زذ وزٕ٘ ٝزشات
ؿزشوتوٙٙزذ ٜدس ٔلزبحجٞٝزب ٔؼ مزذ ثز 

اداسی اػت ٔیثبیؼت ا٘دبْ ٌشدد .تمشیجزب تٕزبٔی اػزبتیذ
تخلیقیبف  ٝث ٝپبیبٖ٘بٔٞٝب ٌٛیبی ویفیت آٟ٘ب ٕ٘یثبؿذ  ٚفشایٙذ ٕ٘شٜدٞی ثیـ ش تحزت تزبثیش سٚاثزط اػزبتیذ سإٙٞزب
ٔـبٚس  ٚداٚس ثب یىذیٍش اػت .دس پیٕبیؾ كٛست ٌشف ٘ ٝیض ٍٙٞبٔی و ٝدس لبِت ٌٛیٝای اص ؿشوتوٙٙذٌبٖ خٛاػ  ٝؿذ
٘بٔٞٝب ثیبٖ وٙٙذ  66.4دسكزذ اص
وٛٔ ٝافمت  ٚیب ٔخبِفت خٛد سا دسثبس ٜسػبیت اػ ب٘ذاسدٞبی ػّٕی دس ٕ٘شٜدٞی ث ٝپبیبٖ 
ؿشوتوٙٙذٌبٖ ثب ایٗ ٌٛیٔ ٝخبِفت وشد 7.4 ٜدسكذ ثب آٖ ٔٛافك ثٛد 20.8 ٚ ٜدسكذ ٘یض ٌضیٞٝٙبی ٕ٘یدا٘زٓ ٘ ٚظزشی

٘ذاسْ سا ا٘ خبة ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
٘بٔٞٝب ػطح تٛا٘بیی  ٚاٍ٘یض ٜدا٘ـدٛیبٖ سا ٘یض ٔیتزٛاٖ ؿبخلزی دیٍزش خٟزت ػزٙدؾ
دس وٙبس ٚضؼیت پبیبٖ 
خشٚخی خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی  ٚػّ ْٛاخ ٕبػی دس ایشاٖ دا٘ؼت .یىی اص ٘ـب٘ٞٝبی وبسآٔزذی یزه ٘ظزبْ
وشدٜا٘ذ .اص ػٛی دیٍزش ٔیزضاٖ
آٔٛصؿی ػطح تٛا٘بییٞبیی اػت و ٝدا٘ـدٛیبٖ پغ اص اتٕبْ دٚساٖ آٔٛصؿی خٛد وؼت 
٘بٔزٞٝزب ٔزیثبؿزذ .اص دا٘ـزدٛیب٘ی فبلزذ تٛا٘زبییٞزب ٚ
تٛا٘بیی  ٚاٍ٘یض ٜدا٘ـدٛیبٖ ٔ غیشٞبیی تبثیشٌزاس ثش ویفیت پبیزبٖ 
٘بٔٞٝبیی ٚاخذ ؿشایط ویفی ٔٙبػزت اسائزٝ
اٍ٘یضٜٞبی الصْ ٕ٘یتٛاٖ ا٘ ظبس داؿت و ٝدس پبیبٖ دٚساٖ تحلیُ خٛد پبیبٖ 
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ٕ٘بیٙذ.
ثش اػبع ٘ بیح حبكُ اص ٔلبحجٞٝبی ا٘دبْ ؿذ ٜو ٝثٔ ٝیضاٖ صیبدی ٔٛیزذ ٘ زبیح حبكزُ اص تحمیمزبت كزٛست
ٌشف  ٝپیـیٗ (ٍ٘ب ٜوٙیذ ثٔ )]6[ٚ ]5[ ٝیثبؿذ فضبی آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی دس دا٘ـٍبٜٞبی ایشاٖ ثب ثحزشاٖ تٛا٘زبیی ٚ
اٍ٘یض ٜدا٘ـدٛیبٖ ٔٛاخ ٝؿذ ٜاػت .اوثشیت لبثُ تٛخٟی اص اػبتیذ  ٚدا٘ـدٛیبٖ ؿشوت وٙٙزذ ٜدس ٔلزبحجٞٝزب فضزبی
والعٞبی دسع سا فضبیی ثی سٚح تلٛیش وشد ٜا٘ذ و ٝدس آٖ فضب ٘ ٝاػ بد  ٝ٘ ٚدا٘ـد ٛاٍ٘یض ٚ ٜا٘شطی احؼبػی نٙذا٘ی
٘ذاسد.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝطبِت فٛق ث٘ ٝظش ٔیسػذ وٙـٍشاٖ دس ٖٚخشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی دس ایشاٖ ٘ؼزجت ثزٝ
خشٚخیٞبی ایٗ خشد ٜػیؼ ٓ ثب تٛخ ٝث ٝاٞذافی ؤ ٝیثبیؼت دس پی ثشآٚسدٖ آٖ ثبؿذ ٍ٘شؽ نٙزذاٖ ٔثج زی

ویفیت
٘ذاس٘ذ.
اٌشنٍ٘ ٝشؽ ٔٙفی وٙـٍشاٖ یه خشد ٜػیؼ ٓ اخ ٕبػی ٘ؼجت ث ٝخشٚخیٞزبی آٖ ِضٔٚزب ثزٔ ٝؼٙزبی ػزطح
ویفی ٘بٔٙبػت آٖ خشٚخیٞب ٕ٘یثبؿذ أب كشش ٚخٛد ٕٞیٗ ٍ٘شؽ ٔٙفی فبسؽ اص كحت  ٚیب ػذْ كحت آٖ ٔزیتٛا٘زذ
آػیتٞبی خجشاٖ ٘بپزیشی سا ث ٝػیؼ ٓٞبی اخ ٕبػی ٚاسد وشد ٚ ٜح ی دس ثّٙزذ ٔزذت ثزش خشٚخزیٞزبی آٖ ػیؼز ٓ

اثشٌزاس ثبؿذ
 .2 .1وضعيت رتبهای دانشگاههای ایراى
ٔؼیبس دیٍشی ؤ ٝیتٛاٖ ثش آٖ اػبع پیشأٚ ٖٛضؼیت خشٚخیٞبی خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی  ٚػّْٛ
اخ ٕبػی دس ایشاٖ لضبٚت ٕ٘ٛد؛ ٚضؼیت ستجٝای دا٘ـٍبٜٞبی ایشاٖ اص ٘ظش سؿ ٞٝبی ػّ ْٛاخ ٕبػی  ٚخبٔؼٝؿٙبػی دس
ٔمبیؼ ٝثب ػبیش دا٘ـٍبٜٞبی خٟبٖ ٔیثبؿذ .د ٚػیؼ ٓ ٔؼ جش ستجٝثٙذی دا٘ـٍبٜٞبی خٟبٖ یؼٙی پبیٍب ٜستجٝثٙذی
دا٘ـٍبٜٞبی ثشتش٘ ٚ ]12[ 3ظبْ ستجٝثٙذی ؿبٍٟ٘بیٞ ]11[ 4ش ػبِ ٝستجٝثٙذیٞبیی سا اص دا٘ـٍبٜٞبی ٔخ ّف خٟبٖ دس
حٛصٜٞبی ٔخ ّف اسائٔ ٝیٕ٘بیٙذ وٌ ٝضاسؽ ایٗ ثخؾ ثش اػبع آخشیٗ ستجٝثٙذیٞبی آٟ٘ب دس ػبَ  2013اسائ ٝؿذ ٜاػت.
پبیٍب ٜؿبٍٟ٘بی ستجٝثٙذی خٛد سا ثش اػبع ؿبخقٞبیی ػیٙی ن ٖٛفبسؽاِ حلیالٖ  ٚاػضبی ٞیئت ػّٕی ثش٘ذٜ
خبیضٛ٘ ٜثُ  ٚفیّذ ٔذاِٟب تؼذاد پظٞٚـٍشاٖ پش اػ ٙبد و ٝثٛػیّ ٝتبٔؼ ٖٛػبی ٙیفیه 5ا٘ خبة ؿذٜا٘ذ تؼذاد ٔمبالت ٔ ٙـش
ؿذ ٜدس ٔدالت ٘یچش  ٚػبیٙغ 6تؼذاد ٔمبالت ٕ٘بی ٝؿذ ٜدس ٕ٘بی ٝاػ ٙبدی ػّ ٚ ْٛػّ ْٛاخ ٕبػی  ٚػّٕىشد ػشا٘ ٝثب تٛخٝ
ث ٝا٘ذاص ٜیه ٔٛػؼ ٝا٘دبْ ٔیدٞذ.7
دس خذ َٚؿٕبس٘ 1 ٜبْ ثشخی وـٛسٞبی آػیبیی  ٚتؼذاد دا٘ـٍبٜٞبی آٟ٘ب و ٝدس ٔحذٚد ٜستجٝای صیش  200لشاس
ٌشف ٝا٘ذ روش ؿذ ٜاػت.
جدول  :1نام کشورهای آسیایی و تعداد دانشگاههای هر یک در بین  022دانشگاه برتر (منبع)]11[ :

ٔحذٚد ٜستجٝثٙذی
51 -75

٘بْ وـٛس  ٚتؼذاد دا٘ـٍبٜٞبی آٖ دس ٔحذٚدٜٞبی ٔخ ّف ستجٝثٙذی
اػشائیُ ( ًٙٞ / )2و)1( ًٙ

76 – 100

 ًٙٞو)1( ًٙ

101 – 150

 ًٙٞؤ / )3( ًٙبِضی ()2
3 Top universities
4 Shanghai ranking
5 Thomson Scientific
6 Nature and Science

 .7دس ایٗ ستجٝثٙذی ٞش ػبِ ٝثیؾ اص  1000دا٘ـٍب ٜستجٝثٙذی ٔیؿ٘ٛذ و ٝستجٝثٙذی ٟ٘بیی  500دا٘ـٍب ٜثشتش دس پبیٍب ٜای ٙش٘ ی  ٙٔ ARWUـش ٔیٌشدد .دس حٛص ٜػّْٛ
اخ ٕبػی ٘یض تٟٙب ػٛٙاٖ  200دا٘ـٍب ٜثشتش دس ایٗ حٛص ٙٔ ٜـش ؿذ ٜاػت.
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اػشائیُ ( / )2نیٗ ( / )1طاپٗ ( / )1وش ٜخِٛٙی ()1

بٜٞبی ایشاٖ دس ثیٗ  200دا٘ـٍب ٜثشتش لشاس ٍ٘شف ٝا٘ذ .ؿبیبٖ روش اػت
ٕٞب٘طٛس ؤ ٝالحظٔ ٝیؿٛد ٞیچ یه اص دا٘ـٍ 
و ٝدس ستجٝثٙذی ػٕٔٛی تٟٙب دا٘ـٍب ٜایشا٘ی و ٝدس ثیٗ  500دا٘ـٍب ٜثشتش لشاس داسد دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ٔیثبؿذ و ٝدس ٔحذٚدٜ
ستجٝای  400تب  500لشاس ٌشف  ٝاػت.
پبیٍب ٜستجٝثٙذی دا٘ـٍبٜٞبی ثشتش ٘یض ٞش ػبِ ٝستجٝثٙذیای سا اص دا٘ـٍبٜٞبی ٔخ ّف خٟبٖ دس حٛصٜٞبی ٔخ ّف ثش اػبع
ؿبخقٞبیی ن ٖٛاػ جبس آوبدٔیه ؿٟشت اػبتیذ ٘ ٚؼجت اسخبع ثٔ ٝمبالت ٞش یه اص اػضبی ٞیبت ػّٕی اسائٔ ٝیٕ٘بیذ.
ایٗ پبیٍب ٜثشای ػبَ ٘ 2013یض ستجٝثٙذیای سا اص  200دا٘ـٍب ٜثشتش خٟبٖ دس سؿ  ٝخبٔؼٝؿٙبػی اسائ ٝداد ٜاػت .ثش اػبع
دادٜٞبی ایٗ پبیٍب ٜدا٘ـٍبٜٞبی ثشوّی ٞبسٚاسد  ٚوبِیفش٘یب اص ایبالت ٔ حذ ٜث ٝتشتیت دس سدٜٞبی ٘خؼت لشاس ٌشف  ٚ ٝدس
ثیٗ  10دا٘ـٍب ٜثشتش ث ٝخض ٔذسػ ٝػّ ْٛال لبدی  ٚػیبػی ِٙذٖ دا٘ـٍب ٜآوؼفٛسد  ٚدا٘ـٍب ٜوٕجشیح و ٝث ٝتشتیت دس
ستجٞٝبی  9 ٚ 7 4لشاس ٌشف ٝا٘ذ ػبیش دا٘ـٍبٞ ٜب دس آٔشیىب لشاس داس٘ذ.
دس ایٗ ستجٝثٙذی دس ثیٗ وـٛسٞبی آػیبیی ث ٟشیٗ ستجٞٝبی اخز ؿذ ٔ ٜؼّك ث ٝدا٘ـٍبّٔ ٜی ػٍٙبپٛس دا٘ـٍب ٜنیٙی
ًٙٞو ٚ ًٙدا٘ـٍبًٙٞ ٜؤ ًٙیثبؿذ و ٝث ٝتشتیت دس ستجٞٝبی  40 ٚ 39 14لشاس ٌشف ٝا٘ذ٘ . 8.بْ وـٛسٞبی آػیبیی ٚ

تؼذاد دا٘ـٍبٜٞبی آٟ٘ب و ٝدس حٛص ٜخبٔؼٝؿٙبػی ٔٛفك ؿذٜا٘ذ دس ٔحذٚدٜٞبی ستجٝای صیش  200لشاس ٌیش٘ذ دس خذَٚ
ؿٕبس 2 ٜروش ؿذ ٜاػت.
جدول  :0نام کشورهای آسیایی و تعداد دانشگاههای هر یک در بین  022دانشگاه برتر (منبع)]10[ :

ٔحذٚدٜ
ستجٝثٙذی

تؼذاد دا٘ـٍبٜٞبی ٞش وـٛس

51 -100

نیٗ ( / )1وش ٜخٛٙثی ()1

101 – 150

 ًٙٞو / )1( ًٙتبیٛاٖ ( / )1اػشائیُ ()1

151 – 200

اػشائیُ ( ًٙٞ / )1و)1( ًٙ

خشٚخیٞبی خزشد ٜػیؼز ٓ آٔزٛصؽ ػّز ْٛاخ ٕزبػی ثز ٝطزٛس ػزبْ  ٚسؿز ٝ

ثش اػبع دادٜٞبی فٛق ٚضؼیت
خبٔؼٝؿٙبػی ث ٝطٛس خبف دس ایشاٖ ٘ ٝتٟٙب دس ٔمبیؼ ٝثب دا٘ـٍبٜٞبی ثشتش خٟبٖ دس ٚضؼیت ٔٙبػجی لشاس ٘زذاسد ثّىزٝ
ایٗ ٚضؼیت ح ی دس ٔمبیؼ ٝثب وـٛسٞبی ثشتش آػیبیی دس ایٗ صٔی٘ ٝٙیض نٙذاٖ سضبیت ثخؾ ٘یؼت .ثب دس وٙبس  ٓٞلشاس
دادٖ ایٗ دادٜٞب  ٚدادٜٞبیی و ٝدس ثخؾ پیـیٗ ث ٝآٖ اؿبس ٜؿذ ٌٛ ٚیبی ػذْ سضبیت وٙـٍشاٖ سؿ  ٝخبٔؼٝؿٙبػی اص
ٚضؼیت ویفی پبیبٖ٘بٔٞ ٝبی دا٘ـزدٛیی دس ٔمزبطغ اسؿزذ  ٚدو زشی ٕٞ ٚچٙزیٗ ػزطح تٛا٘زبیی  ٚاٍ٘یزض ٜدا٘ـزدٛیبٖ
خبٔؼٝؿٙبػی دس ایشاٖ ثٛد؛ ٔیتٛاٖ ثب لطؼیت ثیـ شی ثیبٖ وشد و ٝػطح ویفی خشٚخی و٘ٛٙی خشد ٜػیؼ ٓ آٔزٛصؽ
خبٔؼٝؿٙبػی دس ایشاٖ نٙذاٖ سضبیت ثخؾ ٘یؼت  ٚایٗ خشد ٜػیؼز ٓ ٘یبصٔٙزذ اكزالحبتی ػٕیزك دس خٟزت ثٟجزٛد
ٚضؼیت خشٚخی آٖ ٔیثبؿذ؛ و ٝدس ثخؾٞبی ثؼذی ایٗ ٔمبِ ٝدس حذ تٛاٖ ث٘ ٝىبتی پیشأ ٖٛآٖ اؿبس ٜخٛاٞذ ؿذ.
.3آسيبشناسی خرده سيستن آهوزش جاهعهشناسی در ایراى

ثب تٛخ ٝثٔ ٝؼیبسٞبی اؿبس ٜؿذ ٜدس ثخؾ لجُ ث٘ ٝظش ٔیسػذ ػّیشغٓ سؿذ وٕی لبثُ ٔالحظ ٝكٛست ٌشف  ٝدس

ٙٔ 8جغ وّی ٝدادٜٞبی ایٗ ثخؾ ػبیت ستجٝثٙذی دا٘ـٍبٜٞبی خٟبٖ ٔ QSیثبؿذ .آدسع ایٗ ػبیت دس ثخؾ ٔٙبثغ روش ؿذ ٜاػت.
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ػبَٞبی ٌزؿ  ٝاص ٘ظش تؼذاد دا٘ـدٛیبٖ تؼذاد ٔمبالت  9... ٚخشٚخی خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػزی دس ایزشاٖ اص

٘ظش ویفی دس ٚضؼیت نٙذاٖ سضبیت ثخـی لشاس ٘ذاسد.
ثب تٛخ ٝث ٝتؼشیف اسائ ٝؿذ ٜاص آػیت تِٛیذ یه خشٚخی ٘بٔٙبػت دس یه ػیؼ ٓ اخ ٕبػی ٔیتٛا٘زذ ٘بؿزی اص
د ٚدػ  ٝػٛأُ ثبؿذ و ٝثشای ؿٙبػبیی آٟ٘ب ٔیثبیؼت الذاْ ث ٝدٛ٘ ٚع آػیتؿٙبػی ٕ٘بییٓ .دس یه ٘ٛع آػیتؿٙبػزی
ؤ ٝیتٛاٖ آٖ سا آػیتؿٙبػی دس ٖٚػیؼ ٕی ٘بٔیذ؛ الذاْ ث ٝؿٙبػبیی ػُّ داخّیای وٛٔ ٝخت تِٛیذ یزه خشٚخزی
ٔی٘بٔیٓ ثب دس ٘ظش داؿز ٗ
آػیتؿٙبػی دیٍش و ٝآٖ سا آػیتؿٙبػی ثش ٖٚػیؼ ٕی 

٘بٔٙبػت ٔیٌشدد ٔیٕ٘بییٓ  ٚدس
ساثط ٝایٗ خشد ٜػیؼ ٓ ثب ػبیش ػیؼ ٓٞب  ٚخشد ٜػیؼ ٓٞبی اخ ٕبػی ػُّ خبسخیای وٛٔ ٝخت تِٛیذ ایٗ خشٚخزی
٘بٔٙبػت اص ػٛی خشد ٜػیؼ ٓ ٔٛسد ٘ظش ؿذٜا٘ذ سا ؿٙبػبیی ٔیٕ٘بییٓ .دس صٔی ٝٙآػیتؿٙبػی ػیؼ ٓٞبی اخ ٕزبػی
ث ٝایٗ ٘ى ٔ ٝیثبیؼت تٛخٕٛ٘ ٝد و ٝدس ؿزشایطی وز ٝتٕزبٔی خزشد ٜػیؼز ٓٞزبی ٔـزبثٛٔ ٝخزٛد دس یزه خبٔؼز ٝاص
ٔیثبیؼت دس خبسج اص ایٗ خشد ٜػیؼ ٓٞب خؼز دٛ
آػیتٞبی ٘ؼج ب ٔـبثٟی س٘ح ٔیثش٘ذ ػُّ اكّیتش ایٗ آػیتٞب سا 

دادٜٞبی حبكُ اص پیٕبیؾ ٔ ٚلبحجٞٝزبی كزٛست ٌشف زٝ
وشد .ثب دس ٘ظش داؿ ٗ خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی 
ٌٛیبی آٖ اػت و ٝتمشیجب تٕبٔی ٌشٜٞٚب  ٚدا٘ـىذٜٞبی ػّ ْٛاخ ٕبػی  ٚخبٔؼٝؿٙبػی اص آػیتٞبی ٘ؼج ب ٔـبثٟی س٘ح
آػیتؿٙبػی ثش ٖٚػیؼ ٕی دس خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی دس ایزشاٖ

ٔیثش٘ذ و ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝى  ٝطشح ؿذٜ

إٞیت ثیـ شی ٔییبثذ.
.1. 3آسيبشناسی دروى سيستوی خرده سيستن آهوزش جاهعهشناسی در ایراى

ثب تٛخ ٝث ٝسٚاثط ثیٗ وٙـٍشاٖ دس ٖٚخشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی ػٛأُ تبثیشٌززاس ثزش خشٚخزی ایزٗ
٘بٔٞٝبی دا٘ـدٛیی  ٚػطح اٍ٘یض ٚ ٜتٛا٘بیی دا٘ـدٛیبٖ) سا ٔیتٛاٖ ث ٝكٛست صیش ثشؿزٕشد:
خشد ٜػیؼ ٓ (ویفیت پبیبٖ 
تٛا٘بیی  ٚاٍ٘یض ٜاػبتیذ ػطح تٛا٘بیی  ٚاٍ٘یض ٜاِٚی ٝدا٘ـدٛیبٖ ثٍٙٞ ٝبْ ٚسٚد ث ٝدا٘ـٍب ٜفضب لٛاػذ ٙٞ ٚدبسٞبی حبوٓ
ثش ٌشٜٞٚبی آٔٛصؿی.
دس صٔی ٝٙاٍ٘یض ٜفؼبِیت ػّٕی ثیٗ اػبتیذ  80دسكذ اص ؿشوتوٙٙذٌبٖ دس پیٕبیؾ كٛست ٌشف زٔ ٝیزضاٖ ایزٗ
اٍ٘یض ٜسا خیّی وٓ ( )5.9وٓ ( ٚ )30.2وٓ  ٚثیؾ ( )44.1اسصیبثی وشد 15.9 ٚ ٜدسكذ ٘یض ٔؼ مذ ثٛدٜا٘ذ و ٝایٗ اٍ٘یضٜ
دس ثیٗ اػبتیذ صیبد  ٚخیّی صیبد ٔیثبؿذ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝلبحجٞٝبی كٛست ٌشف ز ٝاوثشیزت لبثزُ تزٛخٟی اص دا٘ـزدٛیبٖ
ٕیٕ٘بیذ؛ ػّت ایٗ أش سا ٔیتزٛاٖ
فضبی والعٞبی دسع سا فضبیی ثی سٚح تلٛیش وشدٜا٘ذ و ٝا٘ ظبسات آٟ٘ب سا ثشآٚسد ٘ ٜ
دس ثشخی ٚیظٌیٞبی حبوٓ ثش ٘ظبْ آٔٛصؿی ایشاٖ اص لجیُ آٔٛصؽ ال ذاسٌشایب٘ ٝغیش ٔـزبسو ی تزه كزذایی ٘ ٚبدیزذٜ
ٌشف  ٝؿذٖ ػالئك  ٚفشدیت دا٘ـدٛیبٖ دس فشایٙذ آٔٛصؽ دا٘ؼت (ٍ٘ب ٜوٙیذ ث .)]4[ ٚ ]8[ ٝاص ػزٛی دیٍزش ثزب دس ٘ظزش
داؿ ٗ ٘ بیح حبكُ اص ٔلبحجٞٝب ٔیتٛاٖ ث ٝثحشا٘ی تحزت ػٙزٛاٖ ثحزشاٖ ٔـزشٚػیت اػزبتیذ خبٔؼزٝؿٙبػزی دس ثزیٗ
دا٘ـدٛیبٖ اؿبس ٜوشد؛ و ٝثش آٖ اػبع فبسق اص ٔیضاٖ ٚالؼی تٛا٘بیی  ٚاٍ٘یض ٜاػبتیذ اوثشیت لبثُ تٛخٟی اص دا٘ـدٛیبٖ

 9ثش اػبع "آٔبسٞبی ٔٛػؼ ٝپظٞٚـی  ٚثش٘بٔٝسیضی آٔٛصؽ ػبِی تؼذاد دا٘ـدٛیبٖ خبٔؼٝؿٙبػی دس ػبَ تحلیّی  90-89دس ٔمبیؼ ٝثب ػبَ تحلیّی  86-85ثیؾ اص 2/5
ثشاثش افضایؾ داؿ  ٝاػت ٕٞچٙیٗ ثش اػبع پظٞٚـی دیٍش [ ]1دس فبكّ ٝػبَٞبی  1380تب  1390ظشفیت دا٘ـٍبٜٞب دس حٛص ٜػّ ْٛا٘ؼب٘ی  ٚدس ٔمطغ وبسؿٙبػی اسؿذ دس حذٚد
 10ثشاثش سؿذ داؿ  ٝاػت دس حٛص ٜتؼذاد ٔمبالت ٘ـشیبت  ٚپبیبٖ٘بٔٞٝب ٘یض سؿذ وٕی لبثُ ٔالحظ ٝای كٛست ٌشف  ٝاػت و ٝث ٝدِیُ ٔحذٚدیت كفحبت ٔمبِ ٝدس ایٙدب اص روش
ٔیٕ٘بییٓ.
آٖ خٛدداسی 
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اوثشیت لبثُ تٛخٟی اص اػبتیذ خٛد سا فبلذ تٛا٘بیی  ٚاٍ٘یض ٜالصْ ثشای تذسیغ ٔیدا٘ٙذ .10طجیؼزی اػزت وز ٝدس نٙزیٗ
ٕ٘یتٛاٖ اص آ٘بٖ ا٘ ظبس داؿت و ٝاص ػزطح
فضبیی و ٝدا٘ـدٛیبٖ ثب دیذ ٜتشدیذ ث ٝاٍ٘یض ٚ ٜتٛا٘بیی اػبتیذ خٛد ٔیٍ٘ش٘ذ 
تٛا٘بیی  ٚاٍ٘یض ٜلبثُ لجِٛی ثشخٛسداس ثبؿٙذ .ایٗ ٍ٘شؽ تشدیذ آٔیض ٘ؼجت ث ٝتٛإ٘ٙذیٞزبی اػزبتیذ خزٛد سا دس فشایٙزذ
ٍ٘بسؽ پبیبٖ٘بٔ ٝتٛػط دا٘ـدٛیبٖ ٘ـبٖ داد ٜاػت؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و 66.8 ٝدسكذ اص پبػخٍٛیبٖ پیٕبیؾ ثیبٖ وشدٜا٘ذ وزٝ
٘بٔٛ٘ٝیؼی دیبِٛي ػّٕی خبكی ایدبد ٕ٘یؿٛد؛ ایٗ دس حزبِی اػزت وز ٝتٟٙزب
ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ  ٚاػبتیذ دس فشایٙذ پبیبٖ 
 13.9دسكذ ث ٝؿىٌُیشی نٙیٗ دیبٌِٛی دس فشایٙذ پبیبٖ٘بٔٛ٘ ٝیؼی ٔؼ مذ ثٛدٜا٘ذ .ػطح تٛا٘بیی  ٚاٍ٘یض ٜاػبتیذ فبسؽ
اص پبسأ شٞبیی نٚ ٖٛضؼیت ال لبدی خبٔؼ ٝو ٝخبسج اص حیط ٝتحّیُ ایٗ ٔمبِ ٝلزشاس ٔزیٌیزشد؛ ثزب ٔىزب٘یضْ ا٘ خزبة
ساثطٝای تٍٙبت ًٙداسد .دس ؿشایطی ؤ ٝؼیبسٞبیی دیٍش غیش اص تٛا٘بیی  ٚاٍ٘یض ٜػّٕی

اػبتیذ  ٚؿیٜٞٛبی اسصؿیبثی آ٘بٖ
ٕ٘یتٛاٖ اص آ٘بٖ ا٘ ظبس ػطح ثبالیی اص تٛإ٘ٙذی  ٚاٍ٘یضٜ
اػبتیذ ثٍٙٞ ٝبْ ٌضیٙؾ  ٚاستمبء آ٘بٖ دس اِٛٚیت لشاس ٔیٌیشد؛ 
ػّٕی داؿت.
دس وٙبس ػبُٔ فٛق ث ٝدِیُ ٔىب٘یضٔی و ٝدس ادأ ٝث ٝآٖ اؿبس ٜخٛاٞذ ؿذ ثخـی اص ٚضؼیت ٘ ٝنٙزذاٖ ٔٙبػزت
خشٚخی خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی دس ایشاٖ ٘بؿی اص ػیبػتٞبی ٘بٔٙبػت ٌضیٙؾ دا٘ـد ٛدس ٘ظبْ آٔزٛصؽ
ػبِی ایشاٖ ٔیثبؿذ .ثخـی اص ایٗ آػیت آػیجی دس ٖٚػیؼ ٕی ثٛد ٚ ٜثخؾ دیٍش آٖ ٘بؿی اص ٘ٛع ساثطز ٝایزٗ خزشدٜ
ػیؼ ٓ ثب ػبیش ػیؼ ٓٞب ٔیثبؿذ؛ و ٝدس ثخؾ ثؼزذی ثز ٝآٖ پشداخ ز ٝخٛاٞزذ ؿزذ .یىزی اص ٔزٛاسدی وز ٝثزش اػزبع
ٔلبحجٞٝبی كٛست ٌشف  ٝدس ػبِیبٖ ٌزؿ ٛٔ ٝخجبت افت ویفی خشٚخیٞبی ایٗ خشد ٜػیؼ ٓ سا پذیزذ آٚسد ٜاػزت؛

ٔیثبؿذ .آ٘چ ٝو ٝافزضایؾ ظشفیزت
افضایؾ ثی سٚی ٝظشفیت دا٘ـٍبٜٞب دس ٔمبطغ ٔخ ّف تحلیّی دس نٙذ ػبَ ٌزؿ  ٝ
دا٘ـٍبٜٞب سا ث ٝثحشا٘ی ثشای ویفیت ٘ظبْ آٔٛصؽ ػبِی دس ایشاٖ تجذیُ وشد ٜاػت ٔىب٘یضْ ٘بٔٙبػت پزیشؽ دا٘ـد ٛدس

دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚشاوض آٔٛصؽ ػبِی وـٛس ٔزیثبؿزذ .ثز ٝػجزبستی دس ایزٗ ٘ظزبْ ٔؼیزبس پززیشؽ دا٘ـزد ٛتؼزذاد ظشفیزت

دا٘ـٍبٜٞبػت؛ دس دٞٝٞبی پیؾ ثٛاػط ٝسلبثزت ایدزبد ؿزذ ٜثزیٗ داٚطّجزبٖ ثز ٝدِیزُ ٔحزذٚد ثزٛدٖ ایزٗ ظشفیزت

دا٘ـدٛیب٘ی ثب ػطح ػّٕی ثبالتش و ٝطجیؼ ب ٔیثبیؼت اص حذاِمُ ػطح ػّٕی الصْ ثشخٛدساس ثٛد٘ذ ث ٝػیؼ ٓ دا٘ـٍبٞی
سأ ٜیبف ٙذ .أب ثب افضایؾ ثی سٚی ٝظشفیت دا٘ـٍبٜٞب  ٚاٚجٌیشی ٌشایؾ ثٔ ٝذسنٌشایی دس خبٔؼز ٝایزشاٖ دس دٞز80 ٝ
ایٗ ٘مق ٔٛخٛد دس ػیؼ ٓ پزیشؽ دا٘ـد ٛخٛد سا ث ٝكٛست سٚؿٗتشی ٘ـبٖ داد؛ ث ٝایٗ تشتیت ثٛاػط ٝآ٘ى ٝدس ایزٗ
٘ظبْ پزیشؽ ٔؼیبس اكّی ثشای ٚسٚد ث ٝدا٘ـٍب ٜظشفیت دا٘ـٍبٜٞب ٔیثبؿذ  ٝ٘ ٚحذاِمُ ػطح ػّٕزی داٚطّجزبٖ ثزشای
ٚسٚد ث ٝدا٘ـٍب ٜثب افضایؾ ثی سٚی ٝظشفیت دا٘ـٍبٜٞب دس د 80 ٝٞتؼذاد صیبدی اص داٚطّجب٘ی ث ٝدا٘ـٍبٜٞب سا ٜیبف ٙذ وٝ
تٛا٘بییٞبی الصْ ثشای ٚسٚد ث ٝدا٘ـٍب ٜثٛد٘ذ؛ ایٗ أش ثزٛیظ ٜدس دا٘ـزٍبٜٞزبی دسخز ٝد ٚ ٚػزٝ

اكٛال فبلذ حذاِمُ ػطح
وـٛس ٔٛخت ؿذ اػبتیذ ثب تؼذاد صیبدی اص دا٘ـدٛیبٖ ٔٛاخٌ ٝشد٘ذ و ٝفبلذ حذاِمُ ػطح الصْ ثشای حضزٛس دس ٘ظزبْ
آٔٛصؽ ػبِی وـٛس ثٛد٘ذ ٕٞیٗ أش ٔٛخت وبٞؾ ػطح ٔؼیبسٞبی اسصؿیبثی اػبتیذ دس دا٘ـٍبٜٞزب ٌشدیزذ  ٚفـزبسٞبی
ٙٞدبسی سا ثش اػبتیذی و ٝخٛاٞبٖ اسصؿیبثی دا٘ـدٛیبٖ خذیذ ثب ٔؼیبسٞبی ٌزؿ  ٝثٛد٘ذ افضایؾ داد؛ اص ایزٗ س ٚاػزبتیذ

ٔزیؿزذ
ث ٝدِیُ فـبس ٙٞدبسی ای و ٝثٛاػط ٝػذْ دادٖ ٕ٘ش ٜلجزِٛی ثز ٝثخزؾ ٚػزیؼی اص دا٘ـزدٛیبٖ ثزش آ٘زبٖ ٚاسد 
ٔؼیبسٞبی اسصؿیبثی خٛد سا وبٞؾ داد ٚ ٜدس نٙیٗ فشایٙذی ح ی دا٘ـدٛیب٘ی و ٝفبلذ حذاِمُ تٛا٘بییٞزبی الصْ ثزشای
فبسؽاِ حلیّی اص سؿ ٞٝبی تحلیّی خٛد ثٛد٘ذ تٛا٘ؼ ٙذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ اص دا٘ـٍبٜٞب فبسؽاِ حلیُ ٌشد٘ذ .وزٕٞ ٝزیٗ أزش

خٛد یىی اص ػٛأُ ٔٛثش دس افت ػطح ویفی خشٚخیٞبی ػیؼ ٓ آٔٛصؽ ػبِی ث ٝطٛس ػزبْ  ٚخزشد ٜػیؼز ٓ آٔزٛصؽ
 10ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثب تٛخ ٝث ٘ ٝبیح حبكُ اص ثشخی پظٞٚؾٞبی دیٍش ایٗ ثحشاٖ ٔخ ق ث ٝسؿ  ٝخبٔؼٝؿٙبػی دس ایشاٖ ٘جٛد ٚ ٜػبیش سؿ ٞٝبی دیٍش ٘یض وٓ  ٚثیؾ ثب آٖ
ٔٛاخٝا٘ذ (ثشای ٍٕ٘٘ ٝ٘ٛب ٜوٙیذ [.)]8
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ٔیثبؿذ.
خبٔؼٝؿٙبػی ث ٝطٛس خبف 

ػٔٛیٗ ػبُٔ دس ٖٚػیؼ ٕی ٔٛثش ثش خشٚخی ٘ ٝنٙذاٖ سضبیت ثخؾ خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼزٝؿٙبػزی
دس ایشاٖ سا ٔیتٛاٖ دس لٛاػذ ٙٞدبسی حبوٓ ثش ٌشٜٞٚبی آٔٛصؽ ػّ ْٛاخ ٕبػی  ٚخبٔؼٝؿٙبػی خؼ د ٛوشد .ثزب تٛخزٝ
ث ٘ ٝبیح حبكُ اص ٔلبحجٞٝب  ٚثشخی پظٞٚؾٞبی دیٍش [ ]6فضبی حبوٓ ثش ٌشٜٞٚبی آٔٛصؿی خبٔؼزٝؿٙبػزی  ٚػّزْٛ
اخ ٕبػی ثیـ ش ٔٛسد پؼٙذ اػبتیذ وٓ وبستش ٔیثبؿذ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝلبحجٞٝبی ا٘دبْ ؿذ ٜلٛاػذ ٙٞدبسیای ثش ٌشٜٞٚبی
ؼٝؿٙبػی  ٚػّ ْٛاخ ٕبػی حبوٓ ؿذ ٜو ٝاثضاس استجبطی ایٗ خشد ٜػیؼ ٓ یؼٙی تؼٟذ ثز ٝوؼزت  ٚا٘ مزبَ
آٔٛصؿی خبٔ 
دا٘ؾ اخ ٕبػی سا تحت فـبس لشاس داد ٜاػت .لٛاػذی ٕٞچ ٖٛتمؼزیٓ دسٚع دس ثزیٗ اػزبتیذ وزٛٔ ٝخزت ؿزذ ٜاػزت
اػبتیذ ثذ ٖٚاحؼبع ٚخٛد سلیت ٘ ٚبظشی ثش وبس خٛد  ٚثذ ٖٚا٘دبْ تالؽ ثشای افضایؾ ػطح ػّٕی خٛد  ٚثذ ٖٚتٛخٝ
ػبَٞب یه خض ٜٚخبف سا تذسیغ ٕ٘بیٙذ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝلبحجٞٝبی

ث ٝپیـشفتٞبی فشاٚاٖ كٛست ٌشف  ٝدس ػطح خٟبٖ
كٛست ٌشف  ٝدس ثشخی اص ٌشٜٞٚبی آٔٛصؿی ػّیشغٓ ٘بسضبی ی ثخؾ ٚػیؼی اص دا٘ـدٛیبٖ  ٚح ی اػبتیذ حبضش دس ایزٗ
ٌشٜٞٚب اص ػطح ویفی تذسیغ ثشخی دسٚع ٔ ٟٓن٘ ٖٛظشیٞٝبی خبٔؼٝؿٙبػی  ٚسٚؽٞبی تحمیك ثٛاػزط ٝحبوٕیزت

ػزبَٞبػزت

لٛاػذ ٙٞدبسی ای ؤ ٝؼیبسٞبیی غیش اص تٛا٘بیی  ٚاٍ٘یض ٜاػبتیذ دس تذسیغ دسٚع سا دس اِٛٚیت لشاس دادٜا٘ذ
و ٝتٟٙب اػبتیذی خبف ث ٝتذسیغ ایٗ دسٚع ٔ ٟٓادأٔ ٝیدٙٞذ .طجیؼی اػت و ٝدس نٙیٗ ؿزشایطی ٔیزضاٖ تٛا٘زبیی
٘بٔٞٝب ٘یض ثٚ ٝاػط ٝضؼف ثشخی ٌشٜٞٚبی آٔٛصؿی
ٚاٍ٘یض ٜدا٘ـدٛیبٖ ث ٝؿذت وبٞؾ خٛاٞذ یبفت  ٚػطح ویفی پبیبٖ 
دس صٔی ٝٙتذسیغ ایٗ دسٚع ٔ ٟٓتحت تبثیش لشاس خٛاٞذ ٌشفت .ثزش اػزبع ٘ زبیح حبكزُ اص پیٕزبیؾ كزٛست ٌشف ز،ٝ
ٍٙٞبٔی و ٝاص پبػخٍٛیبٖ خٛاػ  ٝؿذ ٔٛافمت  ٚیب ٔخبِفت خٛد سا ثب ایٗ ٌٛی ٝو" ٝدس صٔیٙزٚ ٝاٌززاسی دسٚع خٟزت
تذسیغ دس ٌشٜٞٚبی آٔٛصؿی ث ٝاػبتیذ ث ٝتٛإ٘ٙذیٞبی آ٘بٖ تٛخٔ ٝیؿٛد" اػالْ ٕ٘بیٙذ  66.9دسكذ اص پبػزخٍٛیبٖ
ثب ایٗ ٌٛی ٝوبٔال ٔخبِف ٔ ٚخبِف  9.9دسكذ ثب ایٗ ٌٛیٛٔ ٝافك ٔ ٚبثمی آٖ سا ثی پبػخ ٌزاؿ  ٚ ٝیب ٘ظشی پیشأ ٖٛآٖ
٘ذاؿ ٝا٘ذ .ثب تٛخ ٝث ٘ ٝبیح حبكُ حبوٕیت لٛاػذ ٙٞدبسی ٘بٔٙبػت تٟٙزب دس صٔیٙزٚ ٝاٌززاسی دسٚع خٟزت تزذسیغ
٘بٔٞٝب ٘یض لٛاػذی ثش ٌشٜٞٚبی آٔٛصؿی حبوٓ ؿذ ٜاػت وز ٝثز ٝؿزذت ثز ٝویفیزت
ٕ٘یثبؿذ  ٚدس صٔیٚ ٝٙاٌزاسی پبیبٖ 

٘بٔٞٝب آػیت ٔیسػب٘ذ .لٛاػذی ٕٞچِ ٖٛض ْٚا٘ خبة اػ بد سإٙٞب اص داخُ ٌزش ٜٚح زی دس كزٛست ػزذْ استجزب
پبیبٖ 

تخلق اػبتیذ ثب ٔٛضٛع پبیبٖ٘بٔ ٝدا٘ـدٛیبٖ لشاس دادٖ ػمف تؼذاد پبیبٖ٘بٔ ٝثشای اػبتیذ و ٝدس وٙبس لبػذٙٞ ٜدبسی
پیـیٗ ػجت ٔی ؿٛد و ٝح ی اػبتیذ فبلذ تٛا٘بیی  ٚاٍ٘یض ٜالصْ ٘یض ٞش ػبِٔ ٝؼئِٛیت سإٙٞبیی تؼذادی اص دا٘ـزدٛیبٖ
سا ثش ػٟذٌ ٜشف  ٚ ٝاص ٔضایبی ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی آٖ ثٟشٜٙٔذ ٌشد٘ذ ثشخی اص ایٗ لٛاػذ ٙٞدبسی ٘ب٘ٛؿ ٔ ٝزیثبؿزذ وز ٝثزٝ
ؿذت ثش ویفیت خشٚخی خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی تبثیش ٌزاؿ  ٝاػتٔ .دٕٛػ ٝایٗ ػٛأُ ػجت ؿذ ٜاػزت
وٍٙٞ ٝبٔی و ٝاص پبػخٍٛیبٖ دس پیٕبیؾ خٛاػ  ٝؿذ و٘ ٝظش خٛد سا پیشأ ٖٛاِٛٚیت ٔؼیبسٞزبی ػّٕزی دس ٌزشٜٞٚزبی
آٔٛصؿی ثیبٖ وٙٙذ  74.8دسكذ اص آ٘بٖ ثب ٌٛی" ٝاِٛٚیت ٔؼیبسٞبی ػّٕی دس ٌزشٜٞٚزبی آٔٛصؿزی" ٔخزبِف  ٚیزب وزبٔال
ٔخبِف ثٛد 7.4 ٚ ٜدسكذ ٘یض ثب ایٗ ٌٛیٛٔ ٝافك ثٛدٜا٘ذ ػبیشیٗ ٘یض ٘ظزشی پیشأز ٖٛآٖ ٘ذاؿز  ٚ ٝیزب آٖ سا ثزی پبػزخ
ٌزاؿ ٝا٘ذ.
ٌزشٜٞٚزبی ػّز ْٛاخ ٕزبػی ٚ

ٕٞب٘طٛس و ٝپیـ ش ٘یض اؿبس ٜؿذ ثب تٛخ ٝث ٝایٗ أزش وز ٝاوثزش لشیزت ثز ٝاتفزبق
خبٔؼٝؿٙبػی ثب آػیتٞبی دس ٖٚػیؼ ٕی ٔـبثٟی و ٝدس لؼٕت فٛق ث ٝثشخی اص آٟ٘ب اؿبس ٜؿذ ٔٛاخٞ ٝؼز ٙذ؛ ػّزت

اػبػی ایٗ آػیتٞب سا ٔیثبیؼت دس لٛاػذ ػبْ حبوٓ ثش ایٗ ٌشٜٞٚب  ٚسٚاثط آٟ٘ب ثب ػبیش ػیؼ ٓٞب  ٚخشد ٜػیؼ ٓٞزبی
اخ ٕبػی خؼ د ٛوشد وٕٞ ٝیٗ أش ثش إٞیت آػیتؿٙبػی ثش ٖٚػیؼ ٕی خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػزی وزٝ
ٔیافضایذ.
دس ثخؾ ثؼذ ث ٝآٖ پشداخ  ٝؿذ ٜاػت 
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.2. 3آسيبشناسی بروى سيستوی خرده سيستن آهوزش جاهعهشناسی در ایراى

ثب تٛخ ٝث ٝایٗ أش و ٝػیؼ ٓ آٔٛصؽ ػبِی  ٚث ٝطجغ آٖ خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی ثز ٝدِیزُ ػزطح
تفىیه ػیؼ ٕی پبییٗ دس ػبخ بس ػیؼ ٕی ایشاٖ ن ٝدس صٔیٌ ٝٙضیٙؾ  ٚا٘ خبة اػبتیذ  ٚن ٝدس صٔی ٝٙا٘ خبة تؼذاد
دا٘ـدٛیبٖ  ٚتؼییٗ حذاِمُ ػطح تٛا٘بییٞبی الصْ ثزشای آ٘زبٖ خٟزت ٚسٚد ثز ٝدا٘ـزٍب ٜاص ػزبیش ػیؼز ٓٞزب  ٚخزشدٜ
ػیؼ ٓٞبی خبٔؼ ٝایشاٖ ٔؼ مُ ٕ٘یثبؿذ (ٍ٘ب ٜوٙیذ [ )]4ثشخی ػُّ آػیتٞبی ٔ شتزت ثزش خزشد ٜػیؼز ٓ آٔزٛصؽ
خبٔؼٝؿٙبػی دس ایشاٖ سا ٔیثبیؼت دس ٘ٛع ساثط ٝایٗ خشد ٜػیؼ ٓ ثب ػبیش ػیؼ ٓٞب دس خبٔؼ ٝایشاٖ خؼ د ٛوشد.

ثب دس ٘ظش داؿ ٗ دادٜٞبی حبكُ اص ثخؾ وٕی  ٚویفی پظٞٚؾ كٛست ٌشف  ٝػیؼ ٓٞبی فؼبَ  ٚتبثیشٌزاس ثش
خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی ایشاٖ سا ٔیتٛاٖ ث ٝكٛست صیش ثش ؿٕشد:
 ػیؼ ٓ ػیبػی و ٝخٛد ٔ ـىُ اص د ٚثخؾ ػیؼ ٓ دِٚت  ٚػبیش ػیؼ ٓٞبی حى ٔٛی اػت و ٝدس صیش
ٔدٕٛػ ٝدِٚت لشاس ٍ٘شف  ٚ ٝاص ٘ظش لذست تلٕیٌٓیشی  ٚاخشای تلٕیٕبت خٛد اص دِٚت اػ مالَ داس٘ذ.
 دا٘ـٍبٜٞب و ٝدس ایشاٖ ػیؼ ٓٞبیی ٔؼ مُ اص ػیؼ ٓ ػیبػی ٘یؼ ٙذ  ٚاص ٘ظش لٛا٘یٗ سػٕی صیشٔدٕٛػٝ
ػیؼ ٓ د ِٚی  ٚاص ٘ظش لٛا٘یٗ غیش سػٕی حیطٔ ٝـ شن دٚثخؾ ٔخ ّف ػیؼ ٓ ػیبػی ٞؼ ٙذ و ٝدس
ٔٛسد لجُ ث ٝآٟ٘ب اؿبس ٜؿذ.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝلبحجٞٝبی كٛست ٌشف ٍ٘ ٝب ٜثخؾ د ِٚی حبوٕیت ث ٝخبٔؼٝؿٙبػی ثؼ  ٝث ٝآ٘ىٍ٘ ٝب ٜغبِزت دس
آٖ نٍ ٝ٘ٛثبؿذ دس ػبِیبٖ ٌزؿ  ٔ ٝفبٚت ثٛد ٜاػت؛ ث ٝػجبستی ثب ث ٝلذست سػیذٖ ٞش یه اص د ٚخشیبٖ اكّی ػیبػزی
وـٛس ٍ٘ب ٜثخؾ د ِٚی حبوٕیت ث ٝخبٔؼ ٝؿٙبػی تغییش وشدٕٞ ٚ ٜیٗ أش ٔٛخجبت ثخـی اص سؿذ  ٚیب اف َٛایٗ سؿز ٝ
سا فشإٛ٘ ٓٞد ٜاػت.
أب ٍ٘ب ٜثخؾ غیش د ِٚی حبوٕیت دس تٕبٔی ػبَٞبی ٌزؿ ٘ ٝؼجت ث ٝخبٔؼٝؿٙبػی ٍ٘بٞی ثذثیٙب٘ ٝثٛد ٜو ٝثب
دس ٘ظش داؿ ٗ ٔلبحجٞٝبی كٛست ٌشف  ٝثب ت ٛخ ٝث ٝسخذادٞبی ػیبػی نٙذ ػبَ اخیش دس فضبی وـٛس ثش ٔیضاٖ ایزٗ
ؿىبش  ٚثذثیٙی افضٚد ٜؿذ ٜاػت .ثب تٛخ ٝثٔ ٝیضاٖ ٔٙبثغ ایٗ ثخؾ اص حبوٕیت ٘ ٚفٛر آٖ دس تلٕیٌٓیزشیٞزبی دسٖٚ
دا٘ـٍبٜٞب دس صٔی ٝٙأٛسی نٌ ٖٛضیٙؾ  ٚاستمبء اػبتیذ ثٛاػطٚ ٝضغ لٛاػذی ٚسای ؿبیؼ ٍیٞبی ػّٕی ثٛاػط ٝثشخی
ٟ٘بدٞبی حبضش دس دا٘ـٍب ٜو ٝصیش ٔدٕٛػ ٝآٖ ٔیثبؿٙذ ثخـی اص ػّزُ خشٚخزی ٘ز ٝنٙزذاٖ ٔٙبػزت خزشد ٜػیؼز ٓ
ٔزیثبؿزذ
آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی  ٚثٛیظ ٜػطح تٛاٖ  ٚاٍ٘یض ٜاػبتیذ سا و ٝػبّٔی ٔٛثش ثش ػطح تٛاٖ  ٚاٍ٘یض ٜدا٘ـدٛیبٖ 
ٔیثبیؼت دس آٖ خؼ د ٛوشد.

نتيجهگيری


ثب تٛخ ٝثٔ ٝؼیبسٞبی اسائ ٝؿذ ٜخشٚخی و٘ٛٙی خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی دس ایشاٖ اص ٚضؼیت نٙذاٖ
ٔطّٛثی ثشخٛسداس ٘یؼتٕٞ .ب٘طٛس و ٝاؿبس ٜؿذ ػُّ ایٗ أش سا ٔیثبیؼت دس د ٚدػ  ٝػٛأزُ دس ٚ ٖٚثزش ٖٚػیؼز ٕی
خؼ د ٛوشد ثب تٛخ ٝثٔ ٝـ شن ثٛدٖ ثخؾ اػظٓ آػیتٞبی اؿبس ٜؿذ ٚ ٜؿشایط ٘ؼج ب ٔـبثٌ ٝزشٜٞٚزبی آٔٛصؿزی اص
ٌشٜٞٚبی ٔخ ّف آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػزی ٚ
حیث ٔؼبئّی و ٝثب آٖ ٔٛاخٝا٘ذ ث٘ ٝظش ٔیسػذ ػُّ ٔٛثش ثش خشٚخی و٘ٛٙی 
ػّ ْٛاخ ٕبػی دس ایشاٖ ػّّی ٔـ شن ثٛد ٚ ٜآٟ٘ب سا ٔیتٛاٖ ریُ د ٚػبٔزُ ٟٔزٓ لٛاػزذ ٙٞدزبسی ٘بٔٙبػزت حزبوٓ ثزش
ٌشٜٞٚبی آٔٛصؿی ٛ٘ ٚع ساثط ٝایٗ خشد ٜػیؼ ٓ ثب ػیؼ ٓٞبی ٔٛخٛد دس ػشك ٝحبوٕی ی خالك ٝوشد اكزالح ثشخزی

آػیتصا و ٝدس ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثشخی اص آٟ٘ب اؿبس ٜؿذ اسصؿیبثی ٔذا ْٚاػبتیذ  ٚاص ثیٗ ثشدٖ حبؿی ٝأٗ ثی

لٛاػذ ٙٞدبسی
ٔٛسد ایدبد ؿذ ٜثشای ثشخی اػبتیذ غیش فؼبَ و ٝاص ػطح تٛا٘بیی ٚاٍ٘یضٙٔ ٜبػجی ثشخٛسداس ٘یؼ ٙذ  ٚافزضایؾ ٔـزبسوت
ٌیشیٞبی ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی ث ٝػٛٙاٖ ٘یٕزی دیٍزش اص وٙـزٍشاٖ دس ٖٚایزٗ خزشد ٜػیؼز ٓ وزٝ

دا٘ـدٛیبٖ دس تلٕیٓ
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ٔیتٛا٘ٙذ ثب دفبع اص ٔٙبفغ خٛد اص حیث ثشخٛسداسی اص اػبتیذ تٛا٘ب دس صٔیٞٝٙبی ٔخ ّف ثش پٛیبیی ٌزشٜٞٚزبی آٔٛصؿزی

ثیبفضایٙذ  ٚتب و ٖٛٙاص نشخ ٝتلٕیٌٓیشی ایٗ ٌشٜٞٚب ث ٝدٚس ثٛدٜا٘ذ ٕٞ ٚیٗ أش ٔٙدش ث٘ ٝبدیزذٌ ٜشف ز ٝؿزذٖ ٔٙزبفغ
ٌیشیٞبی ٌشٜٞٚبی آٔٛصؿی ؿذ ٜاػت ثشخی ساٜوبسٞبی دس ٖٚػیؼ ٕی خٟت ثٟجٛد ٚضزؼیت

آٔٛصؿی آٟ٘ب دس تلٕیٓ
و٘ٛٙی ٔیثبؿذ .اػطبی اػ مالَ ثیـ ش ث ٝخشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼٝؿٙبػی دس ایشاٖ ث ٝطٛس خزبف ٘ ٚظزبْ آٔزٛصؽ
ػبِی ث ٝطٛس ػبْ ٘ؼجت ث ٝػبیش ػیؼ ٓٞبی ٔٛخٛد دس آسایؾ ػیؼ ٕی خبٔؼ ٝایشاٖ و ٝاِج  ٝث٘ ٝظش ٔیسػزذ ثٛاػزطٝ
٘بوبسآٔذی ٔٛخٛد ٔیثبیؼت پغ اص ا٘دبْ اكالحبتی ٔمذٔبتی  ٚث ٝكٛست ٌبْ ثٌ ٝبْ  ٚتذسیدی كزٛست پززیشد؛  ٚػزذْ
دخبِت ػیؼ ٓٞب  ٚخشد ٜػیؼ ٓٞبی دیٍش دس آٖ و ٝثش اػبع ٔلبحجٞٝبی كٛست ٌشف  ٚ ٝثب اػ فبد ٜاص ٔفبٞیٓ ٘ظشیٝ
ػیؼ ٕی ِٙٔ ٗٔٛدش ث ٝحبؿی ٝسا٘ذ ٜؿذٖ اثضاس استجبطی ایٗ خزشد ٜػیؼز ٓ یؼٙزی تؼٟزذ ثز ٝوؼزت  ٚا٘ مزبَ دا٘زؾ
اخ ٕبػی  ٚحبوٕیت اثضاسٞبی استجبطی ػیؼ ٓٞبی ػیبػی  ٚال لبدی یؼٙی لذست  ٚپ َٛؿذ ٜاػزت ( ٍ٘زب ٜوٙیزذ ثزٝ
[ )]13اص خّٕ ٝساٜوبسٞبی ثش ٖٚػیؼ ٕی خٟت اكالح ٚضؼیت و٘ٛٙی خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼزٝؿٙبػزی دس ایزشاٖ
ٔیثبؿذ؛ ؿبیبٖ روش اػت و ٝث٘ ٝظش ٔیسػذ ثشخی آػیتٞبی ٚاسد ثش خشد ٜػیؼ ٓ آٔٛصؽ خبٔؼزٝؿٙبػزی دس ایزشاٖ

آػیتٞبیی اػت و ٝوّیت ٘ظبْ آٔٛصؽ ػبِی دس ایشاٖ ثب آٖ ٔٛاخ ٝاػت  ٚثزشای ثٟجزٛد ػّٕىزشد خزٛد ٘یبصٔٙزذ ایدزبد

ٔیثبؿذ .ثبیذ تٛخ ٝداؿت وز ٝادأزٝ
اكالحبتی دس ٖٚػیؼ ٕی  ٚثش ٖٚػیؼ ٕی دس خٟت ثشطشش ٕ٘ٛدٖ ایٗ آػیتٞب 
یتش ؿذٖ خشٚخی ٘ظبْ آٔٛصؽ ػزبِی دس ایزشاٖ
س٘ٚذ و٘ٛٙی  ٚػذْ تٛخ ٝث ٝایٗ آػیتٞب ػجت ٘بپبیذاسی ثیـ ش  ٚثحشا٘ 
ؿذ ٚ ٜوّیت آسایؾ ػیؼ ٕی ٔٛخٛد سا ثٛاػط ٝضؼف ایدبد ؿذ ٜدس یىی اص ٔ ٕٟشیٗ خشد ٜػیؼ ٓٞبی آٖ دس ٔٛاخٟٝ
ثب پیچیذٌیٞبی ٔحیطی ثب ٔؼبئُ ٕٟٔی سٚثش ٚخٛاٞذ وشد.
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