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 :چكیده

ثبؿذ. داؿتٗ یه ٘ظبْ آٔٛصؿی آٔٛصؿی یىی اص ٟٕٔتشیٗ اسوبٖ ػبختبسی دس ایجبد یه جبٔؼٝ ٔتٕذٖ ٔی ٘ظبْ

ٞبیی اػت وٝ ثشای پیـشفت یه جبٔؼٝ ثبیدذ ثدذاٖ تٛجدٝ ؿدٛد. یىدی اص      تشیٗ ضشٚستپٛیب، ٞذفٕٙذ ٚ وبسا، یىی اص ٟٔٓ

د ثشسػدی تودٛ ت فىدشی، فشٍٞٙدی ٚ     تدٛاٖ دسٔدٛسد ٞدش ٘ظدبْ آٔٛصؿدی كدٛست دا      ٞبیی ودٝ ٔدی  تشیٗ ٕٔیضیٔٙبػت

تدٛاٖ ٔیدضاٖ   ٞب، ٘ظبْ ٔٛسد ٘ظش دس ثؼتش جبٔؼٝ ایجبد وشدٜ اػت. ٞشچٙذ وٝ ٕ٘یتىِٙٛٛطیىی اػت وٝ دسطَٛ ٌزس ػبَ

-إٞیت تولیالت ٔمذٔبتی ٚ تولیالت ػبِی سا اص یىذیٍش تٕییض داد، چشا وٝ ٞشدٚ ثٝ یده ا٘دذاصٜ داسای إٞیدت ٔدی    

 وٙٙدذ ٞبی دا٘ـی وٝ اػبتیذ ٚ دا٘ـجٛیبٖ دسآٖ فؼبِیت ٔیوٝ ٞشوذاْ اص حٛصٜی ثب تٛجٝ ثٝ ایٗثبؿٙذ. دس تولیالت ػبِ

ثبؿذ. أب ٞب دس ثطٗ جبٔؼٝ ٕ٘یداسای فّؼفٝ ٚ ٞذفی اػت وٝ آٖ ٞذف ٘یض چیضی جض ٕ٘ٛد ایٗ ػیش ٔطبِؼبت ٚ پظٚٞؾ

ٞدبی  ٞذ ػذْ ؿىٛفبیی ثشجؼتٝ دس حٛصٜسثط دس ایٗ خلٛف ؿبسغٓ تالؽ فشاٚاٖ ٔؼِٛیٗ ریٞبی ٌزؿتٝ ػّیدس دٞٝ

ٞب یه ػشدسٌٕی ٚ خٕٛدٌی ثشای ثبؿیٓ وٝ ایٗ ػبُٔ ٔٛجت ؿذٜ وٝ فضبی دا٘ـٍبٔختّف ػّْٛ ٘ظشی ٚ ػّْٛ فٙی ٔی

داسد ٚ یدب تٕبیدُ   ٚاػطٝ آٖ، ٘ذاؿتٗ ٞذف ٚ آیٙذٜ سٚؿٗ، دا٘ـجٛیبٖ سا اص ادأٝ ساٜ ثبص ٔدی دا٘ـجٛیبٖ ایجبد وٙذ وٝ ثٝ

ؿدٛد. ٞدذف پدظٚٞؾ حبضدش     ٞبی ا٘ؼب٘ی ٚ ّٔی ٔدی وٙذ وٝ ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ٔٙجش ثٝ ٞذس سفتٗ ػشٔبیًٝ٘ ٔیآٟ٘ب سا وٓ س

ثبؿذ وٝ ٔٙجش ثٝ وبٞؾ ػّٕىشد ٔثجت ٚ ایفدبی ٘مدؾ   ثشسػی آٖ دػتٝ اص ػٛأُ ٔٛثش ثش ٘بوبسآٔذی ٘ظبْ دا٘ـٍبٞی ٔی

پظٚٞؾ حبضش، دا٘ـدجٛیبٖ دس حدبَ تولدیُ     وبس داخّی ؿذٜ اػت. جبٔؼٝ آٔبسیٚٞبییبٖ دس فضبی وؼتٔٛثش دا٘ـٍبٜ

دٞٙدذ.ایٗ ٔطبِؼدٝ ثدٝ دسن ثٟتدش     ؿدٛ٘ذ سا، ؿدىُ ٔدی   ٞبی فٙی ٚ ٟٔٙذػی وٝ ثٝ كدٛست تلدبدفی ا٘تخدبة ٔدی    سؿتٝ

وٙذ ٚ اسایدٝ پیـدٟٙبدٞب ٚ ساٞىبٞدبیی ودٝ ثتدٛاٖ      تبثیشٌزاسی ػٛأّی وٝ ثٝ ایٗ ٘بوبسآٔذی ٔٙتٟی ؿذٜ اػت، وٕه ٔی

 ثٟجٛد ثخـیذ.٘بوبسآٔذی ایجبد ؿذٜ سا 

 

 کلیدیکلمات 

ودبس، ٘مدؾ   ٚ٘ظبْ آٔٛصؽ ػبِی، ػبختبس آٔٛصؿی دا٘ـٍبٜ، ٔوتٛای آٔٛصؿی، استجدب  دا٘ـدٍبٜ ثدب فضدبی وؼدت     

.ٞبی وبسآفشیٗػبصٔبٖ
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 مقدمه

آٔٛصؿی یب ٕٞبٖ دا٘ـٍبٜ ٞب، ٟ٘بدٞبیی اجتٕبػی ثب لذٔتی حذٚد ٞـتلذ ػبَ ٔی ثبؿٙذ. ایدٗ ٟ٘بدٞدب   ٞبی ٘ظبْ

     یٝ ػٕش خٛد، ثشای ٔذتی طٛ ٘ی، فمط ثٝ فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿدی ٚ ثؼدذٞب ٘یدض ثدٝ فؼبِیدت ٞدبی پظٚٞـدی        دس ٔشاحُ اِٚ

ٔی پشداختٙذ. ثؼذ ٞب ثب ٚلٛع دٚ ا٘مالة ٟٔٓ ػّٕی، تٛجٝ آٖ ٞب اص پشداختٗ كشف ثٝ آٔدٛصؽ ٚ پدظٚٞؾ، ثدٝ ٔبٔٛسیدت     

 ٘ظبْ ٞبی آٔٛصؿی ٘ؼُ ػْٛ )ودبسآفشیٗ  ٔدی ٘بٔٙدذ    ػٛٔی ثٝ ٘بْ ٘ٛآٚسی فٙبٚسا٘ٝ ػٛق دادٜ ؿذ وٝ ایٗ دا٘ـٍبٜ ٞب سا

-ؿذٖ، تىِٙٛٛطی اطالػدبت ٚ التلدبد دا٘دؾ   . اثشات ٘بؿی اص تغییشات فشٍٞٙی، اجتٕبػی ٚ التلبدی ٘بؿی اص جٟب٘ی[1]

     ٖ دادٞدبی  ٔوٛس اص یه ػٛ، ٚ چبِؾ ٞب ٚ ٔـىالت دا٘ـٍبٜ ٞب اص جّٕٝ دا٘ـجٛیبٖ ٘بساضدی، وبسوٙدبٖ ودٓ سٚحیدٝ، ثدشٚ

ٞضیٙٝ صیبد، اثشثخـی پبییٗ ٚ فشآیٙذٞبی وبسی ٘بٕٞبًٞٙ اص ػٛی دیٍش، ٔٛجت تٛجٝ ٚ ثبصٍ٘شی دس ػدبختبسٞب ٚ   ٘بٔؤثش،

. ثب ایٗ حبَ دا٘ـٍبٜ ٞبیی وٝ للذ داس٘ذ دس ٔشحّٝ ثیٗ إِّّدی  [4]ٔٛاد آٔٛصؿی دس ٘ظبْ ٞبی دا٘ـٍبٞی ٌشدیذٜ اػت 

لذأبت ٚ فؼبِیت ٞبی خٛد سا ثدب سٚ٘دذ تودٛ ت ػدشیغ فؼّدی      ؿذٖ ثٝ پظٚٞؾ ٚ تشثیت دا٘ـجٛ ثپشداص٘ذ  صْ اػت وٝ ا

. اص ایٗ ٔٙظش ٘ظبْ ٞبی دا٘ـٍبٞی ٔٛجٛد دس ایدشاٖ ثدب خق دس حدٛصٜ ی فٙدی ٟٔٙذػدی  جٟدت       [3]ٕٞبًٞٙ ػبص٘ذ 

ٍٕٞبْ ػبصی خٛد ٘یبصٔٙذ ثٝ یه ػشی تغییشات دس ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی، ػبختبسی ٚ تذٚیٙی اٞذاف ٔی ثبؿذ چشا وٝ ثب 

بسٞبی ػٙتی ٘ٝ تٟٙب ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ سلبثت پشداخت ثّىٝ لبدس ٘خٛاٞذ ثدٛد ودٝ ثدٝ تشثیدت ٘یدشٚی ا٘ؼدب٘ی ثبویفیدت        ػبخت

ٟٔٙذػی ٔٛسد ٘یبص ٘بیُ آیذ وٝ ٟ٘بیتبً ثٝ ػذْ دػتیبثی اٞذاف ٔٛسد ٘ظش ٔٙتٟی ٔی ؿٛد ٚ دس ایٗ ثدیٗ ػدالٜٚ ثدش ػدذْ     

ثب تٛجٝ ثٝ ػٙٛاٖ پدظٚٞؾ  ایٗ ٔمبِٝ یٗ ساٜ ٔتضشس ٔی ؿٛ٘ذ. ٔٛفمیت ٘ظبْ آٔٛصؿی دس ػّٕیبت خٛد، دا٘ـجٛیبٖ ٘یض اص ا

دس پی دسیبفت ٔفبٞیٕی ٔی ثبؿذ وٝ ػٛأّی اص لجیُ ػبختبس آٔٛصؿی، ٔوتٛای آٔٛصؿی، استجدب  دا٘ـدٍبٜ ثدب كدٙؼت ٚ     

 تبثیشٌزاس ثبؿٙذ. ٘مؾ ػبصٔبٖ ٞبی وبسآفشیٗ دس وبسآٔذی یب ٘بوبسآٔذی دا٘ـٍبٜ ٞب  تب چٝ ٔیضاٖ ٔی تٛا٘ٙذ

 

 ادبیات موضوع .1

آٔٛصؽ ػبِی ثٝ ػٙٛاٖ ثب تشیٗ ٔشجغ آٔٛصؽ ٞبی تخللی دس ػبختبس تشثیت ٚ تؼّیٓ ٞش وـٛس ػُٕ ٔدی   ٘ظبْ

ٕ٘بیذ. طی چٙذ دٞٝ ٌزؿتٝ دس اثش ا٘مالة اطالػبت ٚ استجبطبت ٚ سؿذ فضایٙذٜ ػّْٛ ٚ تٛػؼٝ ٕٞٝ جب٘جٝ فٙدبٚسی، ٘ظدبْ   

أُ ٔویطی چٖٛ افضایؾ جٕؼیدت، تغییدشات ٘ظدبْ ٞدبی التلدبدی،      آٔٛصؿی ٘مـی ٔتفبٚت یبفتٝ اػت. دس حمیمت ػٛ

تؼبسیف جذیذ اص ؿغُ ٚ ساٜ ٞبی ٘ٛیٗ وؼت دسآٔذ ثٝ ٕٞشاٜ ایجبد فضبی سلبثتی دس آٔٛصؽ ٔٙجش ثٝ یه دٌشدیؼدی دس  

ی سا ٘ظبْ ٞبی آٔٛصؿی ٌـتٝ اػت. دس ایٗ دٌشدیؼی، دا٘ـٍبٜ ٞب، ثٝ ػٙٛاٖ حّمٝ ٟ٘بیی آٔٛصؽ ػبِی، ػٝ ٔشحّٝ تىدبّٔ 

طی ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. دا٘ـٍبٜ ٞبی ٘ؼُ ٘خؼت كشفبً ثٝ آٔٛصؽ ثذٖٚ تٛجٝ ثٝ ٔوتٛای وبسثشدی ٚ تجبسی ػبصی آٔٛختدٝ ٞدب   

ٌفتٝ ٔی ؿذ. ثب پیـشفت ػّدْٛ ٌٛ٘دبٌٖٛ ٘یدبص ثدٝ پدظٚٞؾ ٞدبی       « آٔٛصؽ ٔوٛس»ٔی پشداختٙذ، اص ٕٞیٗ سٚ ثٝ آٖ ٞب 

س آٖ ٞب ٔـتشیبٖ )دا٘ـجٛیبٖ  ثدب ٔمِٛدٝ جذیدذ ٚ ٘ؼدجتبً     وبسثشدی ٔٛجت پیذایؾ ٘ؼُ جذیذی اص دا٘ـٍبٜ ٞب ؿذ وٝ د

وبسثشدی تشی ثٝ ٘بْ پظٚٞؾ آؿٙب ٔی ٌشد٘ذ. اٌش چٝ ایٗ ٘ؼُ اص دا٘ـٍبٜ ٞب تب حدذٚدی ثدٝ تجدبسی ػدبصی ٚ ودبسثشدی      

ایدٗ  وشدٖ ٔوتٛا ٘ضدیه ٔی ٌشد٘ذ أب ٔـتشیبٖ آٖ ٞب وٕبوبٖ اص فضبی وؼت ٚ وبس ٚ ثبصاس فبكّٝ ثؼیبسی داس٘ذ. پغ اص 

دٚ ٘ؼُ آٔٛصؽ ٔوٛس ٚ پظٚٞؾ ٔوٛس ثب تٛجٝ ثٝ ٘یبصٞبی ٘ٛیٗ ؿغّی ٚ ثبصاس سلبثتی ٘ٛثت ثدٝ حدبوٓ ؿدذٖ یده تفىدش      

التلبدی، ٞش ثٍٙبٜ دا٘ؾ، ٌشٜٚ ٞبی تومیمبتی، پیؾ اص  –دٌٚب٘ٝ دس طشح سیضی ٘ظبْ آٔٛصؿی سػیذ. دس ایٗ تفىش ػّٕی 

آٖ ٔی ا٘ذیـدٙذ. دس ایدٗ تفىدش ٞدذف دا٘ـدٍبٜ اص فشآیٙدذٞبی        آغبص یه طشح ثٝ فشكت ٞبی التلبدی ٚ ثبصاسٞبی ٞذف

آٔٛصؿی، پظٚٞـی، ٘ٛآٚسی ٚ ػشضٝ دا٘ؾ ٚ فٙبٚسی ثٝ ثبصاس وبس، وؼت حذاوثش ٔٙبثغ ٔبِی ثشای تٛػدؼٝ ػّدٓ ٚ فٙدبٚسی    

 اػت. ثٝ ػجبستی دس یه چشخٝ ِٔٛذ، ٞٓ ٔولٛ ت دا٘ـٍبٜ داسای ثبصاس پبیذاسی اػت ٚ ٞدٓ ثدب فدشٚؽ ایدٗ ٔولدٛ ت     
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ثٝ ایٗ تشتیت دا٘ـجٛیبٖ خالق تش ٚ ٘ٛآٚستشی تشثیت ٔی ؿٛ٘ذ ٔٙبثغ  صْ ثشای ٌؼتشؽ دا٘ؾ ٚ ٘ٛآٚسی فشاٞٓ ٔی آیذ. 

 [. 1] وٝ ٔی تٛا٘ٙذ دس كٙؼت ٔٛفك تش ظبٞش ؿٛ٘ذ

ػبختبس آٔٛصؿی دا٘ـٍبٜ ٔجٕٛػٝ ای ٔتـىُ اص ٚاحذٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اداسی ٚ خذٔبتی ٚ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اػدت ودٝ   

پیٛػتٝ ثب یىذیٍش اٞذاف ٘ظبْ دا٘ـٍبٞی سا د٘جبَ ٔی وٙٙذ. ثش٘بٔٝ ٞب ٚ ػیبػت ٞبی وّی ٘ظبْ آٔٛصؿی ثبیذ  دس استجبطی

ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تذٚیٗ ٌشدد وٝ فؼبِیت ٞش یه اص اجضای ػبختبس آٔٛصؿی سا دس جٟت ٞدذف ٟ٘دبیی آٔدٛصؽ ػدبِی ػدبٔبٖ      

 ٓ ؿدشایط ٔطّدٛة )ٞدذف ٌدزاسی  ٔیؼدش ٘یؼدت.        ثخـذ. چٙیٗ الذأی جض ثب ثشسػی ؿشایط ٔٛجٛد )اسصیبثی  ٚ تشػدی

ػبختبس آٔٛصؿی ٔفٟٛٔی اػت وٝ ثخؾ ٞبی ٔختّف یه دا٘ـٍبٜ اػدٓ اص أدٛس اداسی، وبسوٙدبٖ، أدٛس ٔدبِی، سیبػدت،       

ٔبیـٍبٜ ٞب ٚ دا٘ـجٛیبٖ سا دس ٞیئت أٙب، دا٘ـىذٜ ٞب، ٌشٜٚ ٞب، اػبتیذ، وتبثخب٘ٝ ٞب، ٔشاوض ا٘فٛسٔبتیه، ٔشاوض اسصیبثی، آص

ثشػدذ د ودٝ دس ػلدش وٙدٛ٘ی ثبیدذ تشثیدت ٘یدشٚی          ی ٌیشد. دس حمیمت اٌش یه ٘ظبْ آٔٛصؿی ٘تٛا٘ذ ثٝ اٞذاف خٛدٔ ثش

  [. 7]دس وٙبس ثبصٍ٘شی اٞذاف، ثش٘بٔٝ ٞب ٚ ؿیٜٛ ٞبی اجشایی، ؿبیذ ٘یبص ثٝ اكالحبت ػبختبسی ثبؿذ وبسآفشیٗ ثبؿذ د 

ٌزاسی لبثُ تٛجٝ حشفٝ ٞبی ٟٔٙذػی ثدش جٛأدغ   پظٚٞؾ ٞبی ا٘جبْ ٌشفتٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ جٟب٘ی ؿذٖ ٚ تأثیش

ا٘ؼب٘ی، آٔٛصؽ ٟٔٙذػی سا ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٔوٛسٞبی چبِؾ ثشاٍ٘یض، پیؾ سٚی ٔوممبٖ ػّْٛ تشثیتی ٚ ثش٘بٔدٝ سیدضاٖ   

آٔٛصؿی لشاس دادٜ اػت. ٔی تٛاٖ ٌفت آٔٛصؽ ٟٔٙذػی وٝ ثب تأػیغ ٔذسػٝ پّی تىٙیده دس فشا٘ؼدٝ ٚ سؿدذ جٛأدغ     

ؼتبٖ دس لشٖ ٞجذٞٓ آغبص ؿذٜ اػت ٚ ؿىُ أشٚصی آٖ اص اٚایُ لشٖ ثیؼتٓ پبیٝ ٌزاسی ؿدذٜ، تدب ثدٝ    ٟٔٙذػی دس اٍّ٘

. اص ػٝ دٞٝ پیؾ ، ٔوتدٛای آٔدٛصؽ ٟٔٙذػدی ٔدٛسد ثدبصٍ٘شی جدذی ٚ       [5] أشٚص دٌشٌٛ٘ی ٞبی ثٙیبدیٙی یبفتٝ اػت

ثٝ ا٘تظدبسات ٚ ٘یبصٞدبی جبٔؼدٝ ٘یدض تٛجدٝ      ػٕیمی لشاس ٌشفتٝ اػت. دس ایٗ ٔوتٛا، ػالٜٚ ثش تؼّیٓ ػّْٛ پبیٝ ٚ سیبضیبت 

ٌشدیذٜ اػت. ثشسػی ٞبی كٛست ٌشفتٝ دس ٕٞبیؾ ٞب ٚ ٔجبٔغ ٔوّی ٚ ثیٗ إِّّدی ٘ـدبٖ ٔدی دٞدذ ودٝ ٔٛضدٛػبت       

دیٍشی ػالٜٚ ثش صثبٖ سیبضی ثشای ٔٛفمیت ٟٔٙذػبٖ دس ٔویط ٞبی وبسی ٘ٛیٗ ٔٛثش اػدت. اص آٖ جّٕدٝ ٔدی تدٛاٖ ثدٝ      

 ٖ ثٙذی ٚ ٔوتدٛای ویفدی اؿدبسٜ ٕ٘دٛد    ، ٔٙبثغ، ٔٛضٛػبت ؿخلیتی، ػشٔبیٝ ٌزاسی، صٔبٔٛضٛػبت ػبصٔب٘ی ٚ ٔذیشیتی

[8.] 

دس طَٛ چٙذ دٞٝ ٌزؿتٝ، آٔٛصؽ ٟٔٙذػی دس وـٛسٞبی ٔختّفی ٔٛسد ا٘تمبد لدشاس ٌشفتدٝ اػدت. دس فشا٘ؼدٝ،     

ش، دس ثشیتب٘یدب  تٛا٘بیی ٞبی ػّٕی ٟٔٙذػبٖ سا ٘بوبفی دا٘ؼدتٙذ. یده دٞدٝ پدیؾ تد      1990ٔذیشاٖ كٙؼتی دس طَٛ دٞٝ 

اػضبی ٞیئت ػّٕی ثؼیبسی اص دا٘ـدىذٜ ٞدبی    1990٘بسضبیتی ٔـبثٟی ثشٚص وشدٜ ثٛد. دس ایب ت ٔتوذٜ، دس طَٛ دٞٝ 

-ٔتٙبػدت ٟٔٙذػی دسثبسٜ ثٟتشیٗ ؿیٜٛ اكالح آٔٛصؽ ٟٔٙذػی ثٝ ثوث ٚ ٌفتٍٛ پشداختٙذ. دس ثشخی ٔٛاسد ثودث ثدش   

دس ثشخی دیٍش تٛجٝ جذی ثش پبییٗ ثٛدٖ ٟٔبست ٞدبی طشاحدی فدبسؽ     ػبصی ٔوتٛای آٔٛصؿی ثب ٘یبصٞبی كٙؼتی ثٛد ٚ

اِتولیالٖ ٟٔٙذػی ٔتٕشوض ثٛد. أب ٍٕٞبٖ ثش ایٗ تٛافك داؿتٙذ وٝ آٔٛصؽ ٟٔٙذػی اص جٟت ٌیشی ػّٕدی اِٚیدٝ اؽ   

 [.9بی ٚالؼی ثیؾ اص پیؾ ٘بٍٕٖٞٛ اػت ]فبكّٝ ٌشفتٝ ٚ ثب ٘یبصٞ

لبدی ٚ اثضاسی ٔٛثش دس وبٞؾ ٘شخ ثیىبسی ٔٛسد تٛجٝ اػت. ثٝ ٕٞیٗ أشٚصٜ وبسآفشیٙی اص حیث ایجبد اسصؽ الت

دِیُ دِٚت ٞب ثشای افضایؾ سؿذ التلبدی ٚ پبػخٍٛیی ثٝ ٟٔتشیٗ ٘یبص التلبدی یؼٙی اؿتغبَ، حبٔی اكّی ودبسآفشیٙی  

   ٗ ثدٝ ودبس           دس التلدبد ّٔدی   ٚ وبسآفشیٙبٖ ٞؼتٙذ ٚ طشح ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثشای پشسً٘ ػبصی ٘مؾ ػدبصٔبٖ ٞدبی ودبسآفشی

 [.10ٔی ثٙذ٘ذ ]

. اص ٕٞیٗ سٚ اػت وٝ اص دِٚت [6] تومیمبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ، وبسآفشیٙی ٘ٝ وبٔالً اوتؼبثی ٚ ٘ٝ وبٔالً تٛاسثی اػت

ثٝ ػٙٛاٖ ٔتِٛی اكّی آٔٛصؽ دس وـٛس ا٘تظبس ٔی سٚد، ثٝ آٔٛصؽ وبسآفشیٙی تٛجٝ ٚیظٜ ای ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔفدبٞیٓ ودبسآفشیٙی   

تٛای آٔٛصؽ ٟٔٙذػی دس دا٘ـٍبٜ ٞبی وـٛس ِوبظ ٌشدد. اٌش چٝ ٕ٘ی تٛاٖ تٟٙدب ثدب آٔدٛصؽ ا٘تظدبس     دس ثش٘بٔٝ ٞب ٚ ٔو

داؿت تٕبٔی فبسؽ اِتولیالٖ سؿتٝ ٞبی ٟٔٙذػی دػت ثٝ ٘ٛآٚسی ٞبی فٙبٚسا٘ٝ ثض٘ٙذ ٚ وبسآفشیٗ ثبؿٙذ أب ٔدی تدٛاٖ   
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 ثؼتش ٔٙبػت ثشای سؿذ اػتؼذادٞبی  صْ جٟت وبسآفشیٙی سا ٟٔیب ػبخت. 

 

 روش شناسی .2

جٟت ا٘جبْ تومیك حبضش، اثتذا الذاْ ثٝ ا٘جبْ ٔلبحجٝ ٞبی ٘یٕٝ ػدبختبسٔٙذ )یدب ٔلدبحجٝ ٞدبی ػدبختبسیبفتٝ      

داسای پبػخ ٞبی ثبص  ثب تؼذادی اص دا٘ـجٛیبٖ دس حبَ تولیُ فٙی ٟٔٙذػی دس ٔمبطغ ٌٛ٘بٌٖٛ وٝ ثٝ كٛست تلدبدفی  

بس، آؿٙبیی ٔلبحجٝ وٙٙذٌبٖ ثب ٔتغیشٞبی ٔٛسد ٘ظش پظٚٞؾ ٚ ٘یدض  ا٘تخبة ؿذٜ ا٘ذ، پشداختٝ ؿذ. ٔملٛد اص ا٘جبْ ایٗ و

ؿٙبػبیی ػٛأّی ٔی ثبؿذوٝ اص دیذ پظٚٞـٍشاٖ پٟٙبٖ ٌـتٝ ثٛد٘دذ. ؿدیٜٛ ی ٔلدبحجٝ ثدذیٗ طشیدك ثدٛد ودٝ،  اثتدذا         

س ػٛا تی دس استجب  ثب پظٚٞؾ اص دا٘ـجٛیبٖ پشػیذٜ ٔی ؿذ ٚ ػؼی ثشآٖ ثٛد وٝ تب حدذ ٕٔىدٗ ٔلدبحجٝ ؿدٛ٘ذٌبٖ د    

اػدتخشا    دس ٔمیدبع ِیىدشت پدٙط ػدطوی     ٔلبحجٝ ٔـبسوت دادٜ ؿٛ٘ذ تب اص پبػخ ٞبی دادٜ ؿذٜ ػٛا ت پشػـٙبٔٝ

ػٛاَ اػتخشا  ٌشدیذٜ ؿذ ٚ ثٝ دِیُ ٕٞپٛؿب٘ی ثؼضدی اص   105ٌشدد. دس پبیبٖ اص ٔجٕٛع پبػخ ٞبی ٔلبحجٝ ؿٛ٘ذٌبٖ 

ا٘جبْ ٔلبحجٝ ٞب ٚ طشاحی پشػـٙبٔٝ، الذاْ ثدٝ تٛصیدغ    ػٛاَ ثشای ا٘جبْ ایٗ پظٚٞؾ ا٘تخبة ٌشدیذ. ثؼذ اص 64ػٛا ت 

پشػـٙبٔٝ دس ٔیبٖ دا٘ـجٛیبٖ دس حبَ تولیُ فٙی ٟٔٙذػی دس ٔمبطغ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ دس سؿتٝ ٞبی ٔختّف ؿدذ. اص   246

ٔوبػجٝ ٌشدیذ وٝ حبوی  0/896پشػـٙبٔٝ دس توّیُ ٞب لبثُ اػتفبدٜ ٌشدیذ. آِفبی وشٚ٘جبخ پشػـٙبٔٝ  150ایٗ ٔیبٖ 

ٛ     61ثب ثٛدٖ پبیبیی پشػـٙبٔٝ ٔی  ثبؿذ. ٘شخ پبػخٍٛیی اص  ة دا٘ـدجٛیبٖ دس ا٘جدبْ   % ثدٛد ودٝ ٘ـدبٖ اص ٔـدبسوت خد

 .پظٚٞؾ اػت

 

 ی پژوهشیافته ها .3

دسكدذ   1ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص تٕبْ ٔمبطغ تولیّی ٚ سؿتٝ ٞبی ٔختّف ٟٔٙذػی ثبؿذ. دس ؿىُ ؿٕبسٜ ، دس ایٗ پظٚٞؾ

سؿٙبػی اسؿذ ٚ دوتشی ٚ ٕٞچٙیٗ دسكذ ٔـبسوت دا٘ـجٛیبٖ ثٝ تفىیه ٔـبسوت دا٘ـجٛیبٖ ػٝ ٔمطغ وبسؿٙبػی، وب

    جٟت تجضیٝ ٚ توّیدُ دادٜ ٞدب ثدٝ ػّدت ویفدی ثدٛدٖ ٔبٞیدت پدظٚٞؾ اص        سؿتٝ ٞبی ٟٔٙذػی ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 

 .ٌشدیذآصٖٔٛ ٞبی آٔبس تٛكیفی اػتفبدٜ 

 

                  
 ) راست( و مقطع تحصیلی )چپ(. : درصد مشارکت دانشجویان به تفکیک رشته1شکل 

 

اوثش خٛاػدتٝ ٞدبی آٔٛصؿدی ٚ پظٚٞـدی دا٘ـدجٛیبٖ اص      دادٜ ٞبی حبكّٝ اص ٔلبحجٝ ٞبی اِٚیٝ ٘ـبد داد٘ذ وٝ 

دا٘ـٍبٜ سا ٔی تٛاٖ دس ٔٛاسدی چٖٛ آٔبدٜ ػبصی ثشای پزیشفتٗ ؿغُ دِخدٛاٜ ٟٔٙذػدی، استمدبی ٔٛلؼیدت اجتٕدبػی ٚ      

دا٘ـدجٛیبٖ خٛاػدتٝ خدٛد اص دا٘ـدٍبٜ سا      %60ودٝ   ٘تبیط ٘ـبٖ ٔی دٞٙذٛد. وؼت ٔذسن دا٘ـٍبٞی ٔؼتجش جؼتجٛ ٕ٘
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. حدبَ  ػٙدٛاٖ ودشدٜ ا٘دذ   وؼت ٔذسن دا٘ـٍبٞی % 7/78ٔٛلؼیت اجتٕبػی ٚ استمبی  % 3/91 ٔٙبػت، ؿغُدػتیبثی ثٝ 

دٜ اػدت. ثدٝ   ثبیذ دیذ اص ٍ٘بٜ ٕٞیٗ دا٘ـجٛیبٖ، دا٘ـٍبٜ چٝ ٔیضاٖ دس سػب٘ذٖ آٖ ٞب ثٝ خٛاػتٝ ٞبیـبٖ ٔٛفك ػُٕ وش

« ٘مؾ دا٘ـٍبٜ دس استمبی ٔٛلؼیت اجتٕدبػی »ٚ « تٙبػت ػبختبس آٔٛصؿی ثشای ٚسٚد ثٝ فضبی وبس» ٌٛیٝایٗ ٔٙظٛس دٚ 

 5/2پشػؾ اػتخشا  ٌشدیذٜ، ٔیبٍ٘یٗ پبػدخ دا٘ـدجٛیبٖ ػدذد     9٘خؼت وٝ اص پبػخ ثٝ  ٌٛیٝثشسػی ٌشدیذٜ اػت. دس 

ا٘ـٍبٜ دس جٟت آٔبدٜ ؿذٖ ثشای ٔویط ٞبی ؿغّی سضدبیت ٘ذاس٘دذ.   اػت وٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ آٖ ٞب اص ػّٕىشد ػبختبس د

اػت. ثٝ ػجبستی ثٝ طٛس ٔیبٍ٘یٗ پبػخ دا٘ـجٛیبٖ ثٝ ایٗ ػٛاَ وٝ ٘مؾ  2/3دس ؿبخق دْٚ، ٔیبٍ٘یٗ پبػخ دا٘ـجٛیبٖ 

 دا٘ـٍبٜ دس استمبی ٔٛلؼیت اجتٕبػی ؿٕب چٝ ٔیضاٖ ثٛدٜ اػت، ٔتٛػط ٔی ثبؿذ. 

ثٝ تٙبػت ٔوتٛای آٔٛصؿی ثشای ساٜ ا٘ذاصی وؼدت ٚ ودبس،   « آٔٛصؽ دس دا٘ـٍبٜ»دس ثشسػی دػتٝ ؿبخق ٞبی 

٘مؾ ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی دس ا٘تمبَ دسن ٚ ٍ٘شؽ ٟٔٙذػی، ٘مؾ ٔشثیبٖ ٚ اػبتیذ دس ا٘تمبَ دسن ٟٔٙذػدی، ودبسثشدی   

  بػدت ثدب اٞدذاف    ثٛدٖ ٔوتٛای آٔٛصؿی، ٘مؾ أىب٘بت آٔٛصؿی دس استمبی ٟٔبست ٞبی فٙدی ٚ اسصیدبثی دا٘ـدجٛیبٖ ٔتٙ   

تٕبیّی ثٝ وبس دس  دا٘ـجٛیبٖاص % 9/28دادٜ ٞب حبوی اص آٖ اػت وٝ سؿتٝ ٞبی ٟٔٙذػی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت. 

ثٝ ؿغُ آوبدٔیه ثشای آیٙذٜ خٛد ٔدی ا٘ذیـدٙذ. دس ٔمبثدُ، آٖ ٞدب خدٛد سا اص ٘ظدش        %56ٔویط ٞبی كٙؼتی ٘ذاس٘ذ ٚ 

ی ؿبُٔ تٛا٘بیی ٞبی ٔذیشیتی، ساٜ ا٘ذاصی وؼت ٚ وبس، آؿٙبیی ثب ثبصاس ٚ حیطٝ فؼبِیت ٞبی سؿدتٝ  ؿبخق ٞبی وبسآفشیٙ

اص دا٘ـجٛیبٖ ٔؼتمذا٘ذ تٛا٘بیی ساٜ ا٘ذاصی % 7/36اسصیبثی ٔی وٙٙذ، ثٝ طٛسی وٝ تٟٙب « ضؼیف»ٟٔٙذػی خٛد ٚ ٘ٛآٚسی 

 سا ٘ؼُ ػٛٔی ٕ٘ی دا٘ٙذ.  ٙٛ٘ی٘ظبْ آٔٛصؿی و دا٘ـجٛیبٖیه وؼت ٚ وبس تبصٜ سا داس٘ذ. ثٙبثشایٗ 

ٔیبٍ٘یٗ پبػخ دا٘ـجٛیبٖ ثٝ ایٗ پشػؾ وٝ ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی دا٘ـٍبٜ تب چٝ حدذ ٍ٘دشؽ ٟٔٙذػدی دس آ٘دبٖ     

 اػدت  یؼٙدی سٚ٘دذ آٔٛصؿدی     5/2ایجبد وشدٜ ٚ آٖ ٞب سا ثب فشكت ٞب ٚ چبِؾ ٞبی سؿتٝ خٛد آؿٙب ػبختٝ اػت، ػدذد  

. اص ػٛی دیٍش دس ثشاثش پشػؾ ٞبیی وٝ ثٝ ٚجٜٛ ؿٙبخت، ؿشح اجضا جٛدٜ اػت٘دس ایجبد ٍ٘شؽ ٟٔٙذػی ٔٛفك  دا٘ـٍبٜ

اػت  یؼٙی دا٘ـٍبٜ تب حدذی   6/3ٚ طشاحی ػبٔب٘ٝ ٞبی ٟٔٙذػی ٔشتجط ثب سؿتٝ ؿبٖ ٔی پشداصد، ٔیبٍ٘یٗ پبػخ آٖ ٞب 

ب ؿبخق ٔزوٛس پیشأٖٛ تٛا٘ؼتٝ دیذٌبٜ جضء ٍ٘ش ٚ تفىش ا٘تمبدی سا دس دا٘ـجٛیبٖ پشٚسؽ دٞذ. اص ٔمبیؼٝ ایٗ ؿبخق ث

٘ٛآٚسی، ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٘تیجٝ دػت یبفت وٝ دا٘ـٍبٜ ثٝ جبی پشداختٗ ثٝ تفىش خالق وٝ پبیٝ ای ثشای تشثیدت ٘یدشٚی   

وبسآفشیٗ اػت وٕبوبٖ ثٝ پشٚسؽ تفىش ا٘تمبدی اكشاس داسد وٝ دس ٘تیجٝ آٖ ٕٔىٗ اػت ٘یدشٚی ٟٔٙدذع تٛا٘دب تشثیدت     

 ٌشدد أب ٘یشٚی وبسآفشیٗ خیش. 

اػبتیذ، ٔشثیبٖ ٚ دػتیبساٖ آٔٛصؿی ٘مؾ ثؼضایی دس ٘تیجٝ ثخـی فشآیٙذ آٔٛصؿدی داس٘دذ. دس ٔیدبٖ ٔؼیبسٞدبی     

ٌٛ٘بٌٛ٘ی وٝ ثشای وبسوشد أشٚصی ٚ ٘مؾ ٘ٛیٗ ٔشثیبٖ دس اداسٜ والع ٞب ٚ ا٘تمدبَ ٔفدبٞیٓ دسػدی ٔطدشح اػدت، اداسٜ      

ٚصی ثبیذ ٔىب٘ی ثدشای ایجدبد پشػدؾ ٞدبی طسف دس     تؼبّٔی والع ٞبی دسع جبیٍبٜ ٚیظٜ ای داسد. یه والع دسع أش

اص دا٘ـدجٛیبٖ ٔؼتمذ٘دذ    %56رٞٗ دا٘ـجٛیبٖ ٚ فضبیی ثشای تجبدَ ٘ظش دس جٟت پبػخٍٛیی ثٝ پشػؾ ٞب ثبؿدذ. تٟٙدب   

ثبؿذ. ٌشفتٗ ثبصخٛسد اص دا٘ـجٛیبٖ ثشای اكالح سٚؽ ٞبی یدبددٞی  فضبی والع ٞب ثشای ثوث ٚ تجبدَ ٘ظش ٔٙبػت ٔی

اص دا٘ـدجٛیبٖ اػدبتیذ خدٛد سا     %44اسایٝ ٔفبٞیٓ اص سٚؽ ٞبی ٔٛثش دس استمدبی ویفیدت آٔٛصؿدی اػدت.      ٚ ثٟجٛد ؿیٜٛ

ثشٌضاسی والع ٞبی تٛجیٟی ثشای اػبتیذ ٚ آؿٙب وشدٖ آٖ ٞدب ثدب اكدَٛ تؼّدیٓ ٚ     پزیشای ٘ظشات دا٘ـجٛیبٖ ٔی دا٘ٙذ. 

 ٚؽ ٞبیی دس جٟت ثٟجٛد ایٗ ؿبخق اػت. تشثیت ٘ٛیٗ، دس وٙبس اسصیبثی پیٛػتٝ ویفیت اداسٜ والع تٛػط آ٘بٖ، س

تأویذ ثش وبسثشد ٔٛضٛػبت ٔطشح ؿذٜ دس یه دسع دا٘ـٍبٞی ٔی تٛا٘دذ ػدالٜٚ ثدش ایدٗ ودٝ دا٘ـدجٛیبٖ سا ثدٝ        

یبدٌیشی تشغیت ٕ٘بیذ، آٖ ٞب سا دس اجشای پشٚطٜ ٞبی ػّٕی یبسی ػبختٝ ٚ فضبی ؿغّی پیؾ سٚی آٖ ٞب سا سٚؿدٗ تدش   

    3/2ای وٝ ثٝ وبسثشدی ثٛدٖ ٔوتٛای دسٚع ٚ تأویذ ثدش ودبسثشد ٔطبِدت دادٜ ؿدذٜ اػدت،       ػبصد. ثٝ طٛس ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ

 ٔی ثبؿذ  یؼٙی اص دیذ ٔوتٛای اسایٝ ؿذٜ ثٝ حذ وبفی وبسثشدی ٘یؼت.



 

http://qaus.sharif.ir 

 های داوشگاهیايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظام

 3131ماه اردیبهشت  -ىعتی شریف صداوشگاه  - تهران

 شماره مقاله

3931 – QAUS 

وبسٌبٜ ٞب ٚ آصٔبیـٍبٜ ٞبی آٔٛصؿی ثبیذ ٔىُٕ والع ٞبی دسع دس ساػتبی ٌؼتشؽ دیذ وبسثشدی دا٘ـجٛیبٖ 

اص  %3/53ثشای استمبی ٟٔدبست ٞدبی فٙدی آ٘دبٖ، تجٟیدضات ٔٙبػدجی ٔدٛسد اػدتفبدٜ لدشاس ٌیدشد.           ثبؿٙذ. ٕٞچٙیٗ ثبیذ 

ٔؼتمذ٘ذ آصٔبیـٍبٜ ٞب ثٝ ا٘ذاصٜ  %3/61دا٘ـجٛیبٖ ثش٘بٔٝ ٞبی ثٝ وبسٌشفتٝ ؿذٜ دس آصٔبیـٍبٜ ٞب سا وبسثشدی ٔی دا٘ٙذ ٚ 

 اػت.  7/2وبفی ٔجٟض ٘یؼتٙذ. ٕ٘شٜ وّی ایٗ ؿبخق 

یبدٌیشی اػت وٝ اثضاس ػٙجؾ ٘ظبْ آٔٛصؿی سا فشاٞٓ ٔی وٙدذ. ایدٗ    ی دس فشآیٙذ یبددٞی اسصیبثی، حّمٝ ٟ٘بی

وٝ دا٘ـجٛیبٖ یه دسع ثٝ چٝ ٔیضاٖ ٔطبِت یه دسع سا آٔٛختٝ ا٘ذ، ثی ٚاػطٝ ثدٝ ٕ٘دشٜ ای ودٝ اص آٖ دسیبفدت ٔدی      

بؿذ، ٔی تٛا٘ذ ثدش ػدبیش حّمدٝ ٞدبی     وٙٙذ استجب  داسد. أب اٌش سٚؽ ٚ سٚ٘ذ اسصیبثی ثب اٞذاف آٔٛصؿی ٕٞخٛا٘ی ٘ذاؿتٝ ث

یبددٞی تأثیش ٔٙفی ثٍزاسد. اٌش ثپزیشیٓ وٝ دس یه دا٘ـٍبٜ وبسآفشیٗ ٞذف، آٔٛصؽ وبسثشدی، ٟٔبستی ٚ ٘ٛآٚسا٘دٝ اػدت،   

اسصیبثی دا٘ـجٛیبٖ ٘یض ثبیذ دس ٕٞیٗ ساػتب كٛست ٌیشد. ثیبٖ پشػؾ ٞبیی ثب ثیؾ اص یده ساٜ حدُ ٚ یده جدٛاة یده      

[. تٛجٝ ثٝ فٟٓ ٚ طسفبی ٔوتٛا اص ٘ىبت دیٍشی اػت وٝ ثبیذ دس اسصیبثی ٞب ٔدذ٘ظش ثبؿدذ   5الق اػت ]ٕ٘ٛ٘ٝ اص اسصیبثی خ

اص دا٘ـجٛیبٖ ٔؼتمذ٘ذ ثٝ وبسٌیشی اسصیبثی ٞبی  %6/68اػت.  6/2حبَ آٖ وٝ ٔیبٍ٘یٗ پبػخ دا٘ـجٛیبٖ ثٝ ایٗ ؿبخق 

ٔبیّٙدذ پدشٚطٜ ٞدب     %78جٛ اػت. ٕٞچٙیٗ ػّٕی دس وٙبس اسصیبثی ٞبی ٘ظشی سٚؽ ثٟتشی ثشای ػٙجؾ ؿبیؼتٍی دا٘ـ

ػٟٓ ثیـتشی اص ٕ٘شٜ ٟ٘بیی ٘ؼجت ثٝ آصٖٔٛ ٞبی تئٛسی داؿتٝ ثبؿذ. ٘تبیط ایٗ ثشسػی ٘ـبٖ ٔدی دٞدذ، اسصیدبثی ٞدبی     

ٔٛجٛد تب حذ صیبدی فشدٔوٛس ثٛدٜ ٚ ثشوبس ٌشٚٞی ٚ تلٕیٓ ػبصی تیٕی تأویذی ٕ٘ی ؿٛد. دس ٔشاتت یدبدٌیشی پدبییٗ   

اص دا٘ـجٛیبٖ اسصیبثی ٞب سا حبفظٝ ٔوٛس ٔی دا٘ٙذ. ایٗ ػجه اص اسصیبثی ٔٙجش ثدٝ   %3/65ٚسدٖ اػت. تشیٗ ػطح ثٝ یبد آ

 اػت.  2/2تٛلف فشآیٙذ یبدٌیشی دس ٘بصَ تشیٗ ػطح خٛد ٔی ٌشدد. دس ٔجٕٛع ٕ٘شٜ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق اسصیبثی ٞب 

ٟدذٜ دا٘ـدٍبٜ ٞدب لدشاس ٌشفدت،      فشآیٙذ دیٍشی وٝ ػالٜٚ ثش آٔٛصؽ حتی دس دا٘ـٍبٜ ٞبی ٘ؼُ دٚٔدی ٘یدض ثدش ػ   

ٔٛاسدی چٖٛ سٚیىشد پظٚٞؾ ٞب، ٘مؾ اػبتیذ دس پیؾ ثشد پظٚٞؾ، « پظٚٞؾ دس دا٘ـٍبٜ»پظٚٞؾ اػت. دػتٝ ؿبخق 

 ػیبػت تِٛیذ ٔمب ت ػّٕی ٚ ٘مؾ حٕبیتی دا٘ـٍبٜ ٚ ػبصٔبٖ ٞبی ٚاثؼتٝ سا دس ثش ٔی ٌیشد. 

ذػی سا داسای دٚ سٚیىشد دا٘ؼدت. سٚیىدشد ٘خؼدت،    ثٝ طٛس وّی ٔی تٛاٖ پظٚٞؾ ٞبی دا٘ـٍبٞی دس سؿتٝ ٟٔٙ

اسصیبثی فضبی كٙؼت ٚ جبٔؼٝ ٚ تؼشیف پظٚٞؾ ٞب ثشای پبػخٍٛیی ثٝ ٘یبص آٖ ٞب اػت. سٚیىشد دْٚ، تٛجدٝ ثدٝ ٔجبحدث    

ػّٕی سٚص فبسؽ اص ٔویط كٙؼتی پیشأٖٛ اػت. ثٝ ٘ظش ٔی سػذ ثشای دا٘ـدٍبٜ ٞدبی ثدضسي ٚ ٔدبدس، تّفیمدی اص ایدٗ دٚ       

دسكذ اص دا٘ـجٛیبٖ غبِت پظٚٞؾ ٞبی جبسی سا دس ساػتبی سفغ ٘یبصٞبی كٙؼت ٚ جبٔؼٝ  76یجٝ ثخؾ اػت. سٚیىشد ٘ت

ٕ٘ی دا٘ٙذ. ثیـتش دا٘ـجٛیبٖ ٔٛافك ٞؼتٙذ وٝ پظٚٞؾ ٞب ثٝ سؿذ دا٘ؾ ٘ظشی آٖ ٞدب وٕده ودشدٜ اػدت.  ٟٕٔتدشیٗ      

  ٚ داخدُ  %7/90لدیُ دس خدبس  )  اٍ٘یضٜ ای وٝ ثشای پظٚٞؾ دس ٔجبحدث ػّٕدی سٚص ٔطدشح ٌشدیدذٜ اػدت، ادأدٝ تو      

  وـٛس اػت. ٘ىتٝ جبِت آٖ وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ای وٝ دا٘ـجٛیبٖ دس پبػخ ثٝ ایٗ پشػؾ وٝ آیب حبضدش ٞؼدتیذ   7/40%)

اػدت  یؼٙدی    7/3تومیمبتی ٘جبؿدذ،   پظٚٞـتبٖ دس ساػتبی سفغ ٘یبص جبٔؼٝ ٚ كٙؼت ثبؿذ حتی اٌش ٔجوث سٚص ػّٕی 

بی وبسثشدی صیبد اسصیبثی ٔی ٌشدد ٚ ایٗ دا٘ـٍبٜ اػت ودٝ ثبیدذ ثدٝ ایدٗ ٘یدبص پبػدخ       تٕبیُ دا٘ـجٛیبٖ ثشای پظٚٞؾ ٞ

 ٔٙبػت دٞذ. 

اػبتیذ سإٞٙب جٟت دٞٙذٜ اكّی پظٚٞؾ ٞب ٚ پبیبٖ ٘بٔٝ ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ثبیذ تودت ػشپشػدتی آٖ ٞدب ا٘جدبْ     

 ذغٝ ٔٙذ ٔی دا٘ٙذ. اص دا٘ـجٛیبٖ، اػبتیذ خٛد سا ٘ؼجت ثٝ وبسثشدی ثٛدٖ پظٚٞؾ ٞب دغ %18ٌیشد. تٟٙب 

ٔمب ت ػّٕی وٝ ثٝ ٚیظٜ دس چٙذ ػبَ اخیش اٚ  ٌشفتٝ، دس جٟت ٌیشی پظٚٞؾ ٞب ثؼدیبس ٔدٛثش    ػیبػت ا٘تـبس

ثٛدٜ اػت. ػیبػت ٞبی تـٛیمی دا٘ـٍبٜ ٞب ثشای اػبتیذ ٚ دا٘ـدجٛیبٖ اص یده ػدٛ ٚ ؿدشایط پدزیشؽ دا٘ـدجٛیبٖ دس       

ایجبد وشدٜ اػت. اص آٖ جب وٝ ایٗ  ISIا٘تـبس ٔمب ت ػّٕی دس ٔجالت  ٔمبطغ ثب تش اص ػٛی دیٍش، اٍ٘یضٜ ٔضبػفی ثشای

ٔجالت ػاللٝ ٔٙذ ثٝ ٔٛضٛػبت ػّٕی سٚص ٞؼتٙذ، ػیبػت وٙٛ٘ی دا٘ؼتٝ یب ٘ذا٘ؼتٝ ثش دٚس ؿذٖ پظٚٞؾ ٞدب اص فضدبی   
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ا٘ٙدذ حدبَ آٖ ودٝ    اص دا٘ـجٛیبٖ اِٚٛیت خٛد سا دس پظٚٞؾ، ا٘تـبس ٔمبِٝ ٔؼتجش ٔدی د  %7/64وبسثشدی ٔٛثش ثٛدٜ اػت.  

 اص آٖ ٞب ثب ػیبػت وٙٛ٘ی تِٛیذ ٔمب ت ػّٕی ٔخبِف ٚ خیّی ٔخبِف ٔی ثبؿٙذ. 6/58%

دا٘ـٍبٜ ٔی تٛا٘ذ ثب حٕبیت ٞبی ٔبِی ٚ ٔذیشیتی خٛد اص ایذٜ ٞبی ٘ٛ ٚ پظٚٞؾ ٞبی وبسثشدی، اٍ٘یضٜ ٞبی ٚیظٜ 

 بٜ ثٝ حذ وبفی اص ایذٜ ٞبی ٘ٛ حٕبیت ٕ٘ی وٙذ.  اص دا٘ـجٛیبٖ ٔؼتمذ٘ذ دا٘ـٍ %6/76ای ثشای دا٘ـجٛیبٖ ایجبد ٕ٘بیذ. 

ٚجٛد یه ػبختبس ػبصٔبٖ یبفتٝ ٚ استجب  اسٌب٘یه ثیٗ اجضای یه ٘ظدبْ آٔٛصؿدی ٔدی تٛا٘دذ ٔٙجدش ثدٝ ثٟجدٛد        

ػّٕىشد دا٘ـٍبٜ ٌشدیذٜ، اص دٚثبسٜ وبسی ٞب جٌّٛیشی ٕ٘بیذ، اٞذاف سا ػشیغ تش تومك ثخـذ ٚ ٍٕٞٛ٘ی ٚ ٕٞدبٍٞٙی دس  

فؼبِیت ٞب ایجبد وٙذ. ایٗ استجب  ٔی تٛا٘ذ ٔیبٖ دا٘ـٍبٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دس ػشكٝ وـٛسی ٚ ثیٗ إِّّی، ٔیبٖ ثش٘بٔٝ ٞب ٚ 

ٟٔٙذػی ٚ ٔیبٖ ٌشٜٚ ٞدبی آٔٛصؿدی دا٘ـدىذٜ ٞدب ؿدىُ       دا٘ـىذٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دس پشدیغ ٞب ٚ دا٘ـٍبٜ ٞبی فٙی 

ُ دٞذ. أشٚصٜ ٚاثؼتٍی سؿدتٝ ٞدبی ٟٔٙذػدی ثدٝ     ٌشفتٝ، یه ػبٔب٘ٝ یىپبسچٝ اص ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٚ پظٚٞـی سا ؿى

اص % 10تٛاٖ جضیشٜ ای ػُٕ ٕ٘ٛد. تٟٙدب  یىذیٍش ٚ حتی سؿتٝ ٞبی ػّْٛ پبیٝ ٚ ػّْٛ ا٘ؼب٘ی ثٝ حذی اػت وٝ دیٍش ٕ٘ی 

ٞب ٚجٛد داسد.دا٘ـجٛیبٖ ٔؼتمذ٘ذ وٝ ٕٞبٍٞٙی ٔٙبػجی ثیٗ ٌشٜٚ ٞبی آٔٛصؿی ٚ ثیٗ دا٘ـٍبٜ

 

 نتیجه گیزی .4

، ثیـتش ٘مق ٞب ٚ وبػتی ٞب ٔؼطٛف ثٝ ػبختبس آٔٛصؿی ٚ ػٛأدُ ٚاثؼدتٝ ثدٝ ایدٗ     ٞبی پظٚٞؾثش اػبع یبفتٝ 

ػبختبس ٔی ثبؿذ. چشا وٝ وٕشً٘ ثٛدٖ تٙبػت ٔوتٛای ٔٛاد دسػی ثب فضبی ٚالؼی ٞش سؿتٝ ٚ فمذاٖ ؿبخلٝ وبسا ثٛدٖ 

٘یض آٚسدٜ ؿدذٜ اػدت، استجدب      2ٔٙتٟی ثٝ سٚؽ اسصیبثی ٘بٔٙبػجی ٔی ؿٛد وٝ ٕٞبٖ طٛسی وٝ دس ؿىُ ؿٕبسٜ  ،ٔوتٛا

ضؼیفی ثیٗ دسن ٟٔٙذػی ٚ ٘وٜٛ اسصیبثی ٞب ثٝ ٚجٛد خٛاٞذ آٔذ. اص ػٛی دیٍش وٕشً٘ ثٛدٖ ػیبػت حٕبیت اص ایدذٜ  

دسن ٜ اص دیٍش ػٛأّی اػت ودٝ ٔٙجدش ثدٝ ضدؼف دس     پشداصی ٞب ٚ ٘جٛد ا٘ؼجبْ ٚ ٞذفٕٙذی دس پظٚٞؾ ٞبی تؼییٗ ؿذ

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ثب تٛجٝ ثدٝ ٘تدبیط پدظٚٞؾ، ػیبػدت      دا٘ـجٛیبٖ ٔی ؿٛد. ثشای ٞی،ٟٔٙذػی دس دٚسٜ تولیالت دا٘ـٍب

ا٘تـبس ٔمب ت ثٝ سٚؽ وٙٛ٘ی ٘ٛػی اججبس سا ثش دا٘ـجٛیبٖ توٕیُ وشدٜ دس كٛستی وٝ دسكذ لبثُ تٛجٟی اص دا٘ـجٛیبٖ 

، ٔمِٛٝ ادأٝ تولیُ دس خدبس  اص  تغییش سٚیٝ پظٚٞـی داس٘ذ. دس ساثطٝ ثب اججبس ٔزوٛسثٝ دس كٛست ٘جٛد ایٗ فـبس تٕبیُ 

اص ٔجٕٛع ایٗ ػٛأُ ٔی تٛاٖ ٘تیجدٝ ٌشفدت ودٝ اص ػدبختبس     وـٛس خٛد ػبّٔی فضایٙذٜ ثشای پزیشؽ ایٗ ػیبػت اػت. 

ودٝ اص اِضأدبت    –آٔٛصؿی وٙٛ٘ی ٕ٘ی تٛاٖ ا٘تظبس ؿىٛفبیی ٚ سؿذ فضایٙذٜ ای سا دس حٛصٜ فٙدبٚسی ٚ تِٛیدذات كدٙؼتی    

تجٟیدض ٘جدٛدٖ آصٔبیـدٍبٜ ٞدب ٚ     داؿت. ػٛأُ دیٍشی چٖٛ  –ثشای سؿتٝ ٞبی ٟٔٙذػی اػت دا٘ـٍبٜ ٞبی ػلش حبضش 

، اسصیدبثی ٞدبی   وبسٌبٜ ٞبی آٔٛصؿی یب ٔٙبػت ٘جٛدٖ ثش٘بٔٝ آٖ ٞب، اداسٜ والع ٞبی دسع ثٝ ؿیٜٛ ػدٙتی ٚ ػدخٙشا٘ی  

بثُ تٛجٟی دس تضؼیف ثش٘بٔٝ كویح تـٛیمی ٚ تٙجیٟی ٘یض ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ػٟٓ لٚ ٘جٛد ػبصٚوبسٞبی حبفظٝ ٔوٛس ٚ فشدی 

 تشثیتی داس٘ذ.  –آٔٛصؿی 

ثب تٛجٝ ثٝ پظٚٞؾ، غبِت فضبی ٔٛجٛد دس دا٘ـٍبٜ ثٝ ػٛی ٔلشف ٌشایی اػدت دس حدبِی ودٝ اص ٚیظٌدی ٞدبی      

ثٝ طٛس وّی ػٝ  2دا٘ـٍبٜ ٞبی ػلش حبضش ِٔٛذ ثشٚت ثٛدٖ ٚ اػتمالَ التلبدی ٚ جزة ػشٔبیٝ اػت. دس ؿىُ ؿٕبسٜ 

تولیالت دا٘ـٍبٞی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. دس كٛست ثشطشف وشدٖ ػٛأُ ٘بوبسآٔدذی ٔدی تدٛاٖ     ٘ٛع خشٚجی ثشای

دا٘ـٍبٜ ٞب سا ثٝ ػٕت تشثیت افشادی خٛداؿتغبَ یب وبسآفشیٗ ػٛق داد وٝ ػالٜٚ ثدش اػدتمالَ التلدبدی ثدشای دا٘ـدٍبٜ      

 غ وشدٖ ٘یبصٞبی جبٔؼٝ خٛاٞذ ؿذ.ٔٙجش ثٝ ٔشتف

ٚ پزیشؽ دا٘ـجٛ، ػذْ حضٛس كٙؼت دس دا٘ـٍبٜ ٚ دا٘ـٍبٜ دس كٙؼت، ػذْ حٕبیدت  ػبصٚوبسٞبی استمبی اػبتیذ 

دا٘ـدٍبٞی ٔدی    -ٌشٚٞی ٚ ٔیبٖ  -وبفی ٔبِی ٚ ٔذیشیتی دا٘ـٍبٜ اص ایذٜ پشداصی ٚ ٘جٛد یه ػبختبس ػبصٔبٖ یبفتٝ ٔیبٖ
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ٚالؼدی كدٙؼت ٚ جبٔؼدٝ    تٛا٘ٙذ ٔٙجش ثٝ دٚس ؿذٖ سٚیىشد پظٚٞـی اص پظٚٞؾ ٞبی وبسثشدی ٚ ٔشتفغ وٙٙدذٜ ٘یبصٞدبی   

 ثبؿٙذ.

 

 
 شگاه با رویکرد رشته های مهندسی. )منبع: نگارندگان(: مدل ترسیمی بررسی عوامل ناکارآمدی نظام دان2شکل 

 

دا٘ـىذٜ فٙی دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ ثٝ ٚیظٜ جٙبة  ٘ظبست ٚ اسصیبثیدس پبیبٖ جب داسد اص پـتیجب٘ی ٚ یبسی كٕیٕب٘ٝ دفتش 

تبد تٕبْ دا٘ـىذٜ ٟٔٙذػی ثشق ٚ وبٔپیٛتش دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، ٚ خب٘ٓ ٟٔٙدذع ؿدیشثبٖ ٟ٘بیدت    دوتش ٔوٕٛد ؿبٜ آثبدی، اػ

 ٌزاسی ٚ لذسدا٘ی سا داؿتٝ ثبؿیٓ. ػپبع

 

 

 منابغ و مزاجغ .5

آلبجب٘ی، حؼٙؼّی ٚ آلبجب٘ی، احؼبٖ  ٘ؼُ ػْٛ ٘ظبْ ٞبی آٔٛصؿی آوبدٔیه دس ػّْٛ ٟٔٙذػی، دٚٔیٗ وٙفشا٘غ آٔٛصؽ  [1]

 ، اكفٟبٖ.1390آثبٖ ٔبٜ ٝ آیٙذٜ، ٟٔٙذػی ثب ٍ٘شؽ ث

احٕذی، ٔوٕذ ٚ ؿشفی، ٔوٕذ  جبیٍبٜ آٔٛصؽ وبسآفشیٙی دس ٘ظبْ آٔٛصؽ ٟٔٙذػی ٔطبِؼٝ ٔٛسدی دس دا٘ـجٛیبٖ دٚسٜ  [2]

، اسدیجٟـت ٔبٜ 1404وبسؿٙبػی سؿتٝ ٟٔٙذػی ثشق دا٘ـىذٜ فٙی دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، اِٚیٗ وٙفشا٘غ آٔٛصؽ ٟٔٙذػی دس 

 ، تٟشاٖ. 1388

كٕذصادٜ، حجیت،  ثبصػبصی ػبختبس آٔٛصؿی دا٘ـٍبٜ ٚ تأثیش آٖ دس ثٟجٛد ویفی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی، اِٚیٗ وٙفشا٘غ آٔٛصؽ  [3]

 ، تٟشاٖ. 1388، اسدیجٟـت ٔبٜ 1404ٟٔٙذػی دس 

 دٚٔیٗ وٙفشا٘غحؼیٗ ٚ ٕٞىبساٖ  اػتب٘ذاسدٞبی تضٕیٗ ویفیت آٔٛصؽ ٟٔٙذػی دس ایشاٖ: سٚیىشدی جٟب٘ی،  ،ٔطٟشی ٘ظاد [4]

 ، اكفٟبٖ.1390آثبٖ ٔبٜ آٔٛصؽ ٟٔٙذػی ثب ٍ٘شؽ ثٝ آیٙذٜ، 

 .35 -27، كفوبت 1390، ثٟبس 10ٔؼٕبسیبٖ، حؼیٗ  ٟٔٙذع ٚ ٟٔٙذػی، ٔجّٝ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ٔؼذٖ، ؿٕبسٜ  [5]

ی ٚ [ ٔٛػٛی، ػتبسٜ ٚ ٕٞىبساٖ  ٍ٘بٞی اجٕبِی ثٝ استجب  ٘ٛآٚسی ٚ آٔٛصؽ وبسآفشیٙی دس دا٘ـٍبٜ ٞب، وٙفشا٘غ وبسآفشی6ٙ]
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 ، دا٘ـٍبٜ ٔبص٘ذساٖ.1391ٔذیشیت وؼت ٚ وبسٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ، آثبٖ ٔبٜ 

٘ٛسٚصی، ٔوٕذسضب ٚ ػشیغ اِمّٓ، ٘شٌغ  وبسآفشیٙی دا٘ـٍبٞی ؿٙبػبیی ٔٛا٘غ وبسآفشیٙی ٚ ساٞىبسٞبی تمٛیت آٖ، وٙفشا٘غ  [7] 
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