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 چکیده
ّب ثِ هٌظَض اضایِ هسل  ّسف ایي پػٍّف تجییي تأحیط زٍ ثؼس آهَظقی ٍ پػٍّكی هطاوع ضقس ثط تَؾؼِ پبیساض زاًكگبُ

ضٍیىطز آهیرتِ )ضٍـ ووی ٍ ویفی( ٍ ططح اوتكبفی اًزبم قس. رْت قٌبؾبیی ثبقس. ایي تحمیك ثب ّسف وبضثطزی ٍ  هی
ًفط اظ ذجطگبى زض حَظُ  14ّبی هطاوع ضقس ٍ تَؾؼِ پبیساض اظ ضٍـ ویفی اؾتفبزُ گطزیس وِ ربهؼِ آهبضی ویفی  قبذم

ِ اًتربة قسًس ٍ ربهؼِ گیطی ّسفوٌس ثطای ههبحج هطاوع ضقس زض زاًكگبّبی آظاز اؾالهی هبظًسضاى ثَزًس وِ ثب ًوًَِ
ّب ّب، هسیطاى هؼبًٍتگطٍُ ّب، هسیطاىًفط اظ ضٍؾبی ٍاحسّب، هؼبًٍیي، ضٍؾبی زاًكىسُ 750آهبضی زض ثرف ووی قبهل 
ّب )هؿئَل اهَض ازاضی، آهَظقی، زاًكزَیی ٍ پػٍّكی( ثَزًس وِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل ٍ هؿئَلیي اهَضات زاًكىسُ

ّب زض ًفط ثِ ػٌَاى حزن ًوًَِ زض ًظط گطفتِ قس. اثعاض گطزآٍضی زازُ 254ای  تهبزفی طجمِ گیطیوَوطاى ٍ ضٍـ ًوًَِ
ؾبذتبض یبفتِ ثَز وِ ثطای حهَل اطویٌبى اظ ضٍایی ثرف ویفی ٍ ثِ هٌظَض اطویٌبى ّبی ًیوِثرف ویفی ههبحجِ

ذجطگبى آقٌب ثب ایي حَظُ ٍ هترههبى  ّب اظ زیسگبُ پػٍّكگط، اظ ًظطات اضظقوٌس اؾبتیس ٍذبطط اظ زلیك ثَزى یبفتِ
ؾبذتِ وِ ثؼس اظ تأییس ضٍایی، ّب اظ پطؾكٌبهِ هحمكزاًكگبّی اؾتفبزُ قس. زض ثرف ووی ًیع ثِ هٌظَض گطزآٍضی زازُ

ّبی ثرف ویفی اظ تحلیل هحتَا اؾتفبزُ قس، رْت تزعیِ ٍ  هحبؾجِ قس. ثطای تزعیِ ٍ تحلیل زازُ 82/0پبیبیی آى 
هؼیبض اؾتفبزُ قس، زض ثرف  ب زض ثرف آهبض تَنیفی اظ رساٍل فطاٍاًی ٍ زضنس فطاٍاًی، هیبًگیي ٍ اًحطافّتحلیل زازُ

tّبیآهبض اؾتٌجبطی، اظ آظهَى ثب َى هؼبزالت ؾبذتبضی اؾتفبزُ قس ای ٍ هؿتمل، تحلیل ػبهلی اوتكبفی ٍ آظهًوًَِته  

آٍضی قسُ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحلیل هحتَا هَضز  بی ویفی روغّ زازُ ٍ لیعضل تحلیل قس. spssافعاض اؾتفبزُ اظ ًطم

ثیي اػضبی ًوًَِ تَظیغ قس. ًتبیذ پػٍّف ثیبًگط آى  82/0ؾبذتِ ثب آلفبی وطًٍجبخ  تحلیل لطاض گطفتٌس. پطؾكٌبهِ هحمك
ثؼس  ػبهلی اؾتبًساضزضطیت ّب احطگصاض ثَز ٍ هیعاى  اؾت وِ اثؼبز آهَظقی ٍ پػٍّكی هطاوع ضقس ثط تَؾؼِ پبیساض زاًكگبُ

% ثطآٍضز قسُ اؾت. ثٌبثطایي ثؼس آهَظقی ثیكتطیي تأحیط ٍ ثؼس پػٍّكی هطاوع ضقس ووتطیي 61% ٍ پػٍّكی 64آهَظقی 
  ّبی آظاز اؾالهی هبظًسضاى ثِ ذَز اذتهبل زازًستأحیط ضا ثط تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُ

 ضیعی آهَظقی.ی، ثؼس پػٍّكی، ثطًبهِهطاوع ضقس، تَؾؼِ پبیساض، ثؼس آهَظقکلیدی: های  هواص
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 هقدهه
تَلیگسات، حگك اهتیگبظ ٍ     ِچگَى تَؾگؼ   ییّگب  ؿگن یزاًكگگبّی اظ ططیگك هىبً   یّب پػٍّف 1یؾبظ یتزبض

اهگطٍظُ تؼگساز ظیگبزی اظ     .ّؿگتٌس  ثطذگَضزاض  یا اظ اّویگت ػوگسُ  ضیعی آهَظقی  ٍ ثطًبهِزاًكگبّی  یّب فیظا
ِ  ِرسیگس ٍ تَؾگؼ   یگصاضِ یزٌّسگبى انلی ایزبز ؾطهب ىػٌَاى ؾبظهب  ّب ذَزقبى ضا ثِ زاًكگبُ  هگَضز ی ا هٌطمگ
ٍ ضقگس ػلگن    هطاوگع ٍ  ّب پبضن سُیظَْض پسی اذیط ّب زِّطی  (.1395، حبفظیبىٍ  )نبلحی زازًس لطاضی ثطضؾ
 يیٍ ّوچٌگ  هحگَض  زاًگف ی اظ وكَضّب تَاًؿتِ اؾت. تأحیطات قگطفی زض زؾتیبثی ثِ تَؾگؼِ  بضیزض ثؿی فٌبٍض

ِ هجتٌگی ثگط زاًگف     ٍ تَؾؼِثط ربی گصاضز. التهبز  ٍ نٌؼتؼبهالت ضا ثیي زٍلت، زاًكگبُ تمَیت ت  ػٌگَاى   ثگ
ٍ ی ٍ ًگَآٍض اؾت. زاًف، فٌگبٍضی   گطفتِ لطاضوكَض هب هسًظط  رولِ اظوكَضّب  زض اغلتی تَؾؼِ اؾبؾ ىطزیضٍ

، ظازُ غیقگف حؿگٌی ٍ  )ؾگبزات ه  قگًَس  یهی ثِ هكبثِ هحَضّبی ولیسی ایي قىل اظ تَؾؼِ هحؿَة ٌیوبضآفط
ثِ ؾوت التهبز  ٍ وكَضّب(. اهطٍظُ تَؾؼِ هجتٌی ثط زاًبیی ربیگعیي تَؾؼِ هجتٌی ثط ؾطهبیِ قسُ اؾت 1395
 ًمگف  ضقس هطاوع(. 1391حطوت ّؿتٌس )هَتوٌی،  تَؾؼِ  حبل زض هحَض زاًفالتهبز  ّوبى بیی یثط زاًبهجتٌی 
 وبّف ٍی ؾبظ قفبف زض هْوی گبم ٍ وٌٌسهی ربهؼِ ایفبارتوبػی یه  ٍ التهبزی تَؾؼِ زضی فطز  ثِ هٌحهط
-پتبًؿیل اظ ثیكتط ّط چِ یثطزاض ثْطُ رْت زض قْطًٍساى ثِ ووه قْطی ٍ ظًسگی ؾبذتبضّبی ّبیپیچیسگی

ِ  ظًسگی هحیط فیعیىی اهىبًبت ٍ هٌبثغ هبلی قْطی، فضبّبی ًَآٍض، اًؿبًی رولِ ًیطٍی اظ ایهٌطمِ ّبی  ثگ
 ساضیگ پباؾت ٍ الظم اؾت ثب قگٌبذت انگَل اؾبؾگی تَؾگؼِ      تَؾؼِ  حبل زضهب یه وكَض  . وكَضضٍزهی قوبض
 (.1391،ؾلیوبًی)ی قطایط پبیساض ٍ ثب حجبت ؾَق زازُ قَز ؾَ  ثِگطزز تب  تالـ

یگس ثگط تَؾگؼِ زاًگف،     تأوضا ًبگعیط اظ  ّب ؾبظهبىتحَالت اذیط ربهؼِ ثكطی زض ػهط فطانٌؼتی، رَاهغ ٍ 
ّگبی   یچیگسگی پپگصیطی ٍ ؾگبظگبضی حگساوخطی زض اضتجگب  ثگب       وبضآفطیٌی ٍ ّوچٌیي اًؼطبففٌبٍضی، ًَآٍضی ٍ 

یبثی ثِ تَؾؼِ ػلوگی ٍ فٌگبٍضی، ایزگبز زضن نگحیم ٍ هكگتطن اظ      زؾتهحیطی ًوَزُ اؾت. یىی اظ العاهبت 
رگبهغ   یت زاًف، فٌبٍضی ٍ ًَآٍضی زض ربهؼِ اظ ططیك ثؿیذ هبلی هٌبثغ ٍ اهىبًبت ٍ ایزبز ًظبمٍ اّوضطٍضت 

ِ ی وَچه ٍ هتَؾط زض غبلگت  ّب ثٌگبُػلن ٍ فٌبٍضی زض وكَض اؾت وِ الظهِ آى اضتمبء ربیگبُ  ی ّگب  هزوَػگ
وٌٌگسُ اظ   یگت حوبٍ هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی هجتٌی ثط زاًف ٍ فٌبٍضی ٍ هطاوگع   ّب پبضنرسیسی تحت ػٌَاى 
ُ   ٍ هطاوگع ضقگ   ّب پبضنی اذیط، ظَْض پسیسُ ّب زِّآًبى ذَاّس ثَز. طی  ّگبی   س ػلگن ٍ فٌگبٍضی زض زض زاًكگگب

ٍ ّوچٌیي تمَیت تؼبهالت  هحَض زاًفیطات قگطفی زض زؾتیبثی ثِ تَؾؼِ تأحوكَضّبی پیكطفتِ تَاًؿتِ اؾت 
 (.1395ظازُ،  زٍلت، زاًكگبُ ٍ نٌؼت ثط ربی گصاضز )ؾبزات هحؿٌی ٍ قفیغ

قگًَس.   زیه یه زاًكگگبُ تأؾگیؽ هگی   ّب ٍ یب ثب ّوىبضی ًع ّب ٍ هطاوع ضقس هؼوَالً تَؾط زاًكگبُ پبضن
ّب  ّب ایزبز وطزُ ٍ پبضن ّب ذَضان ػلوی ٍ فٌبٍضی ٍ ّوچٌیي ًیطٍی ظثسُ فٌی ٍ وبضآفطیي ضا ثطای آى زاًكگبُ

ّب ٍ هطاوع ضقگس ػلگن ٍ    پطزاظز. ثب تَؾؼِ پبضن اظ ایي هٌجغ ثِ تحمك اّساف ذَز ٍ ّوچٌیي تَؾؼِ زاًكگبُ هی
ُ فٌبٍضی اضتجب  زاًكگبُ ثب ن ّگب ثگب ثرگف     ٌؼت ثْجَز یبفتِ ٍ زؾتبٍضزّب ٍ تحمیمبت زاًكی ٍ فٌبٍضاًِ زاًكگگب
ّب ثب ًیبظ نٌؼت آقٌب قسُ ٍ تحمیمبت ذگَز   قَز ٍ اظ ططف زیگط زاًكگبُ ؾبظی هی نٌؼت هٌتمل قسُ ٍ تزبضی

ضزازّگبی  وٌٌس ًْبیتبً ّوىبضی زاًكگگبُ ٍ نگٌؼت ثبػگج افگعایف لطا     زاض ٍ وبضثطزی ططاحی ٍ ارطا هیضا ّسف
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قَز وِ ایگي زضآهگس هٌزگط ثگِ تَؾگؼِ زاًكگگبُ        هبثیي قسُ ٍ ثبػج زضآهسظایی ثطای زاًكگبُ هی تحمیمبتی فی
 (.1392ؾطیعزی ٍ ّوىبضاى،  گطزز )حبری غالم هی

ّبی ًبضؼ ثِ ٌّگبم تَلگگس ثگطای هگست وَتگبّی ثگطای وؿگگگت      ای وِ ثچِای قیكِهحفظِ 1اًىَثبتَض
قًَس. هطاوع ضقس هؼبزل ٍاغُ اًىَثبتَض اؾت وِ اغلت زض وٌبض یگه  آى ًگْساضی هیتطبثك ثب هحیط طجیؼی زض 

هزوَػِ ػلوی )هطاوع پػٍّكى یب زاًكگبّى( وِ ذسهبت پكتیجبًى )اػن اظ فٌى یب غیطفٌى( ضا ثطاى تجسیل )یگب  
س قگَز. هطاوگع ضقگ   وٌٌگس، تأؾگیؽ هگى   پطٍضـ( یه ًَآٍضى یب یه اذتطاع ثِ یه قطوت نٌؼتى اضایگِ هگى  

ّب فطاّن اؾت. ایي  ّبی ضقس یه فطایٌس تَلیسی، ذسهبتی یب تحمیمبتی زض آى ّبیی ّؿتٌس وِ ولیِ ظهیٌِ هحیط
تَاًس ّط ًَع فؼبلیت ػلوی ضا وِ هٌزط ثِ پسیس آهسى یه هحهَل یب ضقگس ٍ اضتمگبی هحهگَالت     هَضَع هی

ط ٍ ططاحبى هؿتؼس زض لبلت قگطوت  ّبی ایي هحیط، آى اؾت وِ نبحجبى فى هَرَز قَز، زض ثطگیطز. اظ ٍیػگی
ّبی ذَز ضا ثِ اًزبم ثطؾگبًٌس. هطاوگع    تَاًس ثِ ووه اهىبًبت هَرَز زض ایي هحیط، ایسُ ذهَنی یب تؼبًٍی هی

ّب ٍ زؾتبٍضزّبى پػٍّكى ثِ هحهَالت ٍ ًیع تطغیت وگبضآفطیٌى  یضقس، اثعاضّبى هطوئٌى ثطاى تجسیل ًَآٍض
ّبى پیكطفتِ ّؿتٌس. هطاوع ضقس، اثعاضی هٌبؾت ثط رصة وبضآفطیٌگبى  یفٌبٍضٍ تَؾؼِ فٌبٍضی ثِ ٍیػُ زض حَظُ 

ّب ٍ هإؾؿبت تَؾط افطاز ًَآٍض ٍ وبضآفطیي قًَس ٍ ّسف انلی ایي هطاوع ووه ثِ ایزبز قطوتهحؿَة هی
ثپطزاظًگس  الوللی ثِ ضلبثت  اؾت ثِ ًحَی وِ ثتَاًٌس ثب ضیؿه ووتط ثِ هَفمیت زؾت یبفتِ ٍ زض ثبظاض آظاز ٍ ثیي

ثبقگٌس وگِ ثگِ قگطح ظیگط اؾگت: ثؼگس         (.  هطاوع ضقس اظ قف ثؼس لبثل اضظیبثی هی2015، 2)اؾتفبى ٍ ّوىبضاى
التهبزی، ثؼس ارتوبػی، ثؼس آهَظقی، ثؼس پػٍّكی، ثؼس فطٌّگی، ثؼس ؾیبؾی. زض ایي تحمیك ثِ ثطضؾی زٍ ثؼس 

 (.2017، 3)هبضتیي ٍ وبگلیبًَ قَز آهَظقی ٍ پػٍّكی پطزاذتِ هی
آى ضا اثؼبز تأحیط ّیچ وسام اظ پػٍّف ّب ی هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی ثب ػٌبیت ثِ تحمیمبت لجلی زض ضویٌِ

ثبظاض حَل هحَض تحمیمبت زض بًػوَه ًسازُ ثَزًس ٍ ثطضؾی لطاض هَضزثب هَلفِ ّبی تَؾؼِ پبیساضزض هطاوع آهَظقی 
التهگبزی ٍ ارتوگبػی ٍ گگبّی زض حگَظُ ّگبی      اثؼگبز   توطوع ثط ثب ػوَهبً حَظُ التهبزی ٍ ػولىطز تزبضی ٍ ٍ

ّبی تَؾؼِ پبیساض زض هطاوع آهگَظـ ػگبلی، هتریطّگبیی    اضتجب  ثب قبذهِثَزُ اؾت ٍ ثِ ػَاهلی چَى آهَظقی 
ب ث ثٌبثطایيفطٌّگ، آهَظـ، ػلن ٍ اذالق ووتط تَرِ قسُ اؾت. ، هبًٌس اهٌیت، هكبضوت، اًؿبى، هحیط ظیؿت

هسلی ثطای اثؼبز آهَظقگی  اضایِ زض پی  حبضط تَؾؼِ پبیساض زاضز، پػٍّفهعایبیی وِ  ٍ هطبلت هططٍحِثِ تَرِ 
ًتگبیذ  اؾت وگِ  ّبی آظاز اؾالهی اؾتبى هبظًسضاى زاًكگبُ زض تَؾؼِ پبیساضثط آى تأحیط ٍ ٍ پػٍّكی هطاوع ضقس 

 هبظًسضاى ثبقس. ثْجَز ٍضؼیت تَؾؼِ زض زاًكگبُ ّبی آظاز اؾالهی تَاًس ووه هإحطی ثطایحبنلِ هی

 

 ادبیات و پیشینه پضوهش
گیطی هطاوع ضقس، ثِ زٍ هَد اقبضُ قس. هىبًیعهی وِ ایزبز هطاوع ضقگس ضا زض هگَد اٍل   قىل ِزض تبضیرچ

. ایزبز نطفِ رَیی ًبقی اظ همیبؼ زض تأهیي هىبى ٍ ذسهبت هٌبؾت ثطای 1تكَیك هی وطز اظ ایي لطاض اؾت: 
 ِثطای یبزگیطی ٍ ایزبز هترههبى وؿگت ٍ وگبض اظ وبضآفطیٌگبًی وگِ ؾگطهبی      ذلك هىبًی. 2ّبی ًَپب، قطوت

 وبضآفطیٌی زض یه ربهؼِ. ِذلك هىبًی ًوبزیي ثطای ایزبز ضٍحی. 3هسیطیتی وبفی ًساقتٌس،  ِارتوبػی ٍ تزطث
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ٍاضز ّگب،  ّبی ذَز ٍ اؾتفبزُ اظ فطنتؾبظی فؼبلیتزض هَد زٍم، ثبظیگطاى ثؿیبض ٍ هتٌَػی، ثب ّسف هتٌَع
. فؼبالى التهگبزی  1ضقسزّی ٍ هطاوع ضقس قسًس. اظ ایي ضٍ اّساف زیگطی ثِ ایي هزوَػِ افعٍزُ قس: ِ ػطن

ّبی آٍضی هبلی ایزبز وٌٌس، ثِ في ُّبی وبضآفطیٌبًِ ثَزًس تب اضظـ افعٍزهرتلف ثِ زًجبل وؿت ؾَز اظ ًَآٍضی
ؼبالى زضیبفتٌس هی تَاى ّگن ظهگبى ثگِ ایزگبز یگه      . ایي ف2ًَیي زؾت یبثٌس یب ثِ ثبظاضّبی رسیس ٍاضز قًَس، 

یٌگسّبی  اقطوت تبظُ قتبة ثركیس ٍ آى ضا نٌؼتی وطز. ثبیس ثیكتطیي هٌبثغ ضا ثطای وبضآفطیٌبى تأهیي وطز ٍ فط
 (.2002هٌسی ثطای تجسیل ایسُ ثِ یه پطٍغُ ٍ ؾپؽ ثِ یه قطوت پبیساض ایزبز وطز )آلجطت ٍ زیگطاى،ًظبم
 

 (2002گیزی هزاکش رشد )هنبع: اتشکویتش،شکل: سیز تکاهلی 1شکل

 

 

قٌبؾی هططح قسُ اؾت. طجك  ّبی اذیط زض ازثیبت ربهؼِ هفَْهی اؾت وِ زض ؾبل 1«تَؾؼِ پبیساض»هفَْم 
اگط هٌظَض اظ تَؾؼِ »زض الِّ ثطگعاض قس، زض هَضز هفَْم تَؾؼِ پبیساض آهسُ:  1991ؾوپَظیَهی وِ زض ؾبل 

ّبی آیٌسُ ًیع  ّبؾت، ایي اهط ًِ تٌْب زض هَضز ًؿل حبضط ثلىِ ثطای ًؿل ؿبىگؿتطـ اهىبًبت ظًسگی اً
هٌظَض اظ تَؾؼِ پبیساض، تٌْب حفبظت اظ هحیط ظیؿت ًیؿت، ثلىِ هفَْم رسیسی اظ ضقس «. هسًظط ثبقس

ُ التهبزی اؾت، ضقسی وِ ػسالت ٍ اهىبًبت ظًسگی ضا ثطای توبم هطزم رْبى ٍ ًِ تؼساز اًسوی افطاز ثطگعیس
ای  ّبی التهبزی، هبلی، تزبضی، اًطغی، وكبٍضظی، نٌؼتی ٍ ... ثِ گًَِ اؾت. زض فطایٌس تَؾؼِ پبیساض ؾیبؾت

تَاى  هحیطی ضا تساٍم ثركس. ثط ایي اؾبؼ زیگط ًوی قَز وِ تَؾؼِ التهبزی، ارتوبػی ٍ ظیؿت ططاحی هی
ّبی آیٌسُ اؾت ایزبز  ط ػْسُ ًؿلّبی التهبزی وِ ثبظپطزاذت آى ث ثطای تأهیي هبلی ههبضف ربضی، ثسّی
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ّبی  هحیطی ثِ ًؿل ّبی التهبزی، ارتوبػی یب ظیؿت وطز. زض ًْبیت تَؾؼِ پبیساض ثِ هؼٌی ػسم تحویل آؾیت
تَاًس ثِ طَض ًبهحسٍز ازاهِ زاقتِ ثبقس ٍ  آیٌسُ اؾت. زض هفَْم لرَی، تَؾؼِ پبیساض ًَػی اظ تَؾؼِ اؾت وِ هی

ّب، هٌبثغ زضیبیی، هطاتغ، آة ٍ ذبن ٍ ًیع  َة هٌبثغ تزسیسقًَسُ ًظیط رٌگلهفَْم پبیساضی اغلت زض چبضچ
 (.2016، 1گیطز )قطهبى ًیطٍی اًؿبًی هَضز تَرِ لطاض هی

ای اؾت وِ  ( تَؾؼِ پبیساض تَؾؼUNEPِالوللی ثطًبهِ هحیطی ؾبظهبى هلل هتحس ) ثط طجك تؼطیف ثیي

ّبی ًؿل آیٌسُ ضا زض ضفغ ًیبظّبیكبى ثِ هربططُ  َاًبییًیبظّبی ًؿل حبضط ضا ثطآٍضزُ ؾبظز ثسٍى ایٌىِ ت
تَاًس ٍ  ّبی هطثَ  ثِ اوَلَغی هی اًساظز. هفَْم تَؾؼِ پبیساض ًبظط ثط ایي ٍالؼیت اًىبضًبپصیط اؾت وِ زضؼ

الوللی هطثَ   ثبیس زض ضًٍسّبی التهبزی ثِ وبض گطفتِ قَز. ثط ایي اؾبؼ، ثب تَرِ ثِ هضوَى ولی ازثیبت ثیي
تَاى گفت وِ هفَْم تَؾؼِ پبیساض ًبظط ثط فطایٌس ّسایت قسُ ٍ انالح قسُ  ای هی ایي ضٍیىطز ًَیي تَؾؼِثِ 

تؼطیفی اظ تَؾؼِ ارتوبػی، ؾیبؾی ٍ فطٌّگی زض وٌبض تَؾؼِ التهبزی، نٌؼتی قسى ٍ تَؾؼِ وكبٍضظی ثِ 
تَؾؼِ اًؿبًی، حفظ هحیط ٍیػُ ًیل ثِ یه وكبٍضظی پبیساض اؾت ٍ زض آى ّوعهبى ٍ ثِ نَضتی یىپبضچِ 

ؾبظی هطزم ٍ گؿتطـ زهَوطاؾی ٍ  ظیؿت، وبّف فمط، هحَ گطؾٌگی ًبثطاثطی زض لسضت اظ ططیك لَی
زض اػالهیِ  (1970) 2اٍلیي ثبض وبضثطز ٍاغُ تَؾؼِ پبیساض تَؾط ثبضثبضا ٍاضزگیطز.  هكبضوت ًیع هَضز تَرِ لطاض هی

تَؾؼِ پبیساض ایزبز تؼبزل هیبى تَؾؼِ ٍ هحیط ظیؿت اؾت. . وَوَیبن زضثبضُ هحیط ظیؿت ٍ تَؾؼِ ثىبض ضفت

ثطای ًرؿتیي ثبض ًبم تَؾؼِ پبیساض زض گعاضـ ؾبظهبى رْبًی حفبظت اظ هٌبثغ طجیؼی  1980زض ؾبل 

(IUCN)  آهس. ایي ؾبظهبى زض گعاضـ ذَز ثب ًبم اؾتطاتػی حفظ هٌبثغ طجیؼی ایي ٍاغُ ضا ثطای تَنیف

تَاًس  آیس. پبیساضی هی َؾؼِ ًِ تٌْب ثطای طجیؼت هضط ًیؿت، ثلىِ ثِ یبضی آى ّن هیٍضؼیتی ثِ وبض ثطز وِ ت
زض  چْبض رٌجِ زاقتِ ثبقس: پبیساضی زض هٌبثغ طجیؼی، پبیساضی ؾیبؾی، پبیساضی ارتوبػی ٍ پبیساضی التهبزی.

ارتوبػی ٍ التهبزی  ّبی ثلىِ ثِ رٌجِ ،هحیطی اتفبلی توطوع ًساضز حمیمت تَؾؼِ پبیساض تٌْب ثط رٌجِ ظیؿت
، 3)هَضفی ٍ ّوىبضاى وٌس. تَؾؼِ پبیساض هحل تاللی ربهؼِ، التهبز ٍ هحیط ظیؿت اؾت آى ّن تَرِ هی

2016). 
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 (1980 سال در هلل ساسهاى )گشارش "پایدار توسعه هفهوم جانوایی" :2 شکل

 

ای اؾت وِ ًیبظّبی ًؿل حبضط  ؼِؾَالوللی ثطًبهِ هحیطی ؾبظهبى هلل هتحس، تَؾؼِ پبیساض ت طجك تؼطیف ثیي
زض حمیمت  .قبى ثِ هربططُ اًساظز ّبی ّبی ًؿل آیٌسُ ضا زض ضفغ ًیبظ ثطآٍضزُ ؾبظز ثسٍى آًىِ تَاًبیی ضا

ّبی  اًسیكوٌساى تَؾؼِ هؼتمسًس گؿتطـ اهىبًبت ظًسگی، اضتمبی ضفبُ ػوَهی، ضاثطِ ثب هحیط ظیؿت ٍ هَّجت
ّبی  بیس زض ضاؾتبی ػسالت ارتوبػی نطف گطزز تب ًؿل آیٌسُ ضا اظ ایي هَّجتّوِ ٍ ّوِ ث ... طجیؼی، اًطغی ٍ

  (.2016، 1)گَزیىؽ ٍ ّوىبضاى طجیؼی ٍ حك ظیؿتي هحطٍم ًؿبظز

اظ زیط ثبظ هَضز ثحج ٍ گفتگَی فطاٍاى ثَزُ  پبیساضزض تَؾؼِ  2ضیعی آهَظقیثطًبهِهَضَع آهَظـ ٍ ًمف 
تَاى زض  ضیعی زض آهَظـ ضا هی هٌسی اظ ثطًبهِ رَاهغ ثكطی اؾت، ثْطُ ضیعی یه رطیبى طجیؼی زض ثطًبهِ. اؾت
یه ؾیؿتن آهَظقی هتٌبؾت ثب  3«اؾپبضتب» لطى پیف 25ّبی تبضیری هالحظِ ًوَز.  تطیي زٍضاى لسیوی

هسضؾِ زض »ًبم  ِ اّساف هكرم ًظبهی، ارتوبػی ٍ التهبزی ثٌب ًْبز. افالطَى زض وتبة روَْضی ططحی ث
ی  یی تٌگبتٌگ ثب تَؾؼِ اؾت ٍ ثطای تؼییي ضاثطِ اهطٍظُ، آهَظـ زاضای ضاثطِ .ضا پیكٌْبز وطز «بعذسهت ارتو

انالح ؾبذتبض التهبزی ٍ  س: اٍل(آى ثب ًیبظّبی تَؾؼِ ثبیس آهَظـ زض زٍ ؾطم ثِ طَض ّوعهبى ػول وٌ
وٌٌسُ ؾبذتبض ٍ تؼییيطَض ٍؾیؼی ِ ّبیی وِ ذبضد اظ ؾیؿتن آهَظقی ٍرَز زاضًس، وِ ث ارتوبػی ٍ هحطن

ّبی آهَظقی اظ ططیك ایزبز  یی ٍ وفبیت ؾیؿتناانالح وبض . زٍم(ثبقس هیعاى تمبضبی ولی ثطای آهَظـ هی
ّبی آهَظـ ضٍـّب، ترییط ؾبذتبض ًظبم آهَظقی، اضتمبی همطضات ٍ  ترییطات هتٌبؾت زض هحتَای زٍضُ

ضیعی آهَظقی  تؼییي یه ضٍـ هٌبؾت ولی ثطًبهِ ٍ قبیؿتِّبی  ثٌبثطایي اظ ططیك ارطای ؾیؿتن .یی حطفِ
  ت.ثطلطاض ؾبذ پبیساض تَؾؼِثب  ٍ پػٍّف ای هخجت ثیي آهَظـ تَاى ضاثطِ هی
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ای اظ ایي  ضیعی آهَظقی هجصٍل قس. ًوًَِ ّبی تحَالت ارتوبػی ٍ فىطی، تَرِ ذبنی ثِ ثطًبهِ زض زٍضاى
یه ؾیؿتن آهَظـ هلی ضا وِ هٌزط ثِ  1ربى فبوؽ وٌین. زض آى ظهبى حبلت ضا زض ظهبى ضًؿبًؽ هكبّسُ هی

ططح ؾبهبى ازاضی هسضؾِ ضا ثِ هٌظَض ایزبز  2قس هططح ؾبذت. ّوچٌیي وبهٌیَؼ ضفبُ هبزی ٍ هؼٌَی هی
قوبضی ثب ػٌبٍیي ثطًبهِ آهَظقی ٍ یب ّویي تطتیت زض پبیبى لطى ّزسّن، آحبض ثیِ ٍحست هلی اضایِ وطز. ث

یبفت،  زض لطى ًَظزّن ظهبًی وِ هطاوع آهَظقی زض وكَضّبی غطثی تَؾؼِ هی. ٌینو انالحبت آهَظقی پیسا هی
ثِ هؼٌبی  آهَظقی ضیعی ثطًبهِ اهب ثطای احساث هساضؼ ٍ ًیع تطثیت هؼلن ضٍاد زاقت آهَظقی ضیعی ًَع ثطًبهِ

رهَل ّبی ه ّبی هوىي ترهیم هٌبثغ اظ ططیك ضٍـ تؼطیف ؾیؿتوبتیه ٍ انَلی اظ اّساف ٍ اضظیبثی ضاُ
ثبقس.  ثِ هٌظَض ایزبز ّوبٌّگی ثیي تَؾؼِ آهَظقی ٍ تَؾؼِ ولی التهبزی ٍ ارتوبػی یه هَضَع رسیس هی

 1923ؾبلِ قَضٍی زض ؾبل  5ضیعی آهَظقی، ثِ ًرؿتیي ثطًبهِ  هٌس زض هَضز ثطًبهِاٍلیي السام انَلی ٍ ًظبم
ضا پصیطفتٌس. زض  آهَظقی ضیعی ثطًبهِثؼس اظ رٌگ رْبًی زٍم، توبهی وكَضّبی هَفك انَل  ز.گطز هی ثبظ

، تْیِ یه ثطًبهِ تَؾؼِ ضا ثطای ّط ّیأت هلی )همبهبت آهَظـ 1944اًگلؿتبى لبًَى آهَظـ ههَة ؾبل 
ضیعی ذَز لطاض ًسازُ ثَز، زض اٍلیي ثطًبهِ ذَز  هحلی( ارجبضی وطز. فطاًؿِ وِ آهَظـ ضا تب آى ظهبى زض ثطًبهِ

اوخط وكَضّبی اضٍپبیی یىی پؽ اظ زیگطی، ًَػی اظ . ضز ًظط لطاض زازآهَظـ ضا ًیع هَ 1946زض ؾبل 
( آهَظـ ضا زض چْبضچَة ثطًبهِ 1951 - 1955ضا پصیطفتٌس. ٌّس زض ثطًبهِ اٍل ذَز ) آهَظقی ضیعی ثطًبهِ

ؾبلِ تَؾؼِ ػوَهی ذَز  8غٌب ثطًبهِ  هیالزی وكَض 1951تَؾؼِ التهبزی ٍ ارتوبػی ذَز لطاض زاز. زض ؾبل 
ؾبلِ  4ثطهِ ًیع یه ثطًبهِ آهَظقی  ز.ای زازُ قسُ ثَز ثِ هطحلِ ارطا زضآٍض وِ زض آى ثِ آهَظـ ؾْن ػوسُ ضا

ٍ تًَؽ زض ؾبل  1958ٍ هطاوف ٍ پبوؿتبى زض ؾبل  1957ضؾوبً اػالم وطز. ولوجیب زض ؾبل  1952ضا زض ؾبل 
 .(1985 ،هَضیي ٍٍزّبل رَضد ؾبذبضٍپَلَؼ،) ّبی آهَظقی ضا تْیِ ٍ ارطا وطزًس ثطًبهِ 1959

 تَؾؼِ ثط آى تبحیط ٍ ٍ فٌبٍضی ػلن ضقس هطاوع هسل اضایِ "( زض تحمیمی تحت ػٌَاى 1396تمَایی یعزی ٍ ّوىبضاى )

ثِ ایي ")هبظًسضاى اؾتبى آظاز اؾالهی هَضزی: زاًكگبُ هطبلؼِ(ًَآٍضی  ٍ ضقس هیبًزی ًمم ثب فٌبٍضی، تَؾؼِ ٍ پبیساض

 وع ضقس تبحیط هخجتی ثط ًَآٍضی ٍ آى ًیع اضتجب  هخجتی ثب تَؾؼِ فٌبٍضی ٍ پبیساض زاضز. اًس وِ هطا ًتیزِ ضؾیسُ

ًمف هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی زاًكگبّی زض ضقس  "( زض تحمیمی تحت ػٌَاى 1395پَض ٍ لطًٍِ )حٌبیی     
 اهىبًبتی ِیاضا ثب فٌبٍضی ٍ نػل ّبیپبضن ٍ ضقس هطاوعاًس وِ  ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسُ "ّبی رسیس فٌبٍضاًِ هحَضقطوت
 اهىبًبت ثِ زؾتیبثی اهىبى ٍ ایضایبًِ ؾطػتپط ٍ لَی ّبیقجىِ ازاضی، تزْیعات هطوع، زض اؾتمطاض هىبى تْیِ ًظیط

 حمَلی، هكبٍضُ هبلی، اهَض وبض، ٍ وؿت ظهیٌِ زض ایهكبٍضُ ذسهبت ّوچٌیي وتبثربًِ، ٍ ػلوی هٌبثغ ًظیط تحمیمبتی
 ػطنِ زض آًْب هَفمیت ٍ ّبقطوت ضقس ثِ اًستَاًؿتِ ... (ٍ گوطوی هبلیبتی،) ّبهؼبفیت اًَاع ٍ ثبظاضیبثی ٍ هسیطیتی هكبٍضُ
 ثط چگًَِ ضقس هطاوع ذسهبت زّس هی ًكبى وِ ضٍاثطی هفَْهی هسل ًْبیتبً. وٌٌس ووه قبىتحمیمبت ؾبظیتزبضی

 ُ اؾت.قس ثیبى گصاضز،هی تبحیط هحَض فٌبٍضاًِ رسیس ّبیقطوت ضقس

                                                           
1 John Fox 
2 Camenius 
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ّبی هَرَز زض ثرف  قٌبؾبیی هإلفِ"(. زض تحمیمی تحت ػٌَاى 1395نبلحی، هحوس ٍ حبفظیبى، هطین. )
ثِ ایي ًتیزِ  "ّبی ظایكی زاًكگبُ هسیطیت هٌبثغ اًؿبًی اًىَثبتَضّبی زاًكگبّی ٍ ًمف آى زض ایزبز قطوت

  هسیطیت ٍ وبضوٌبى تأحیط زاقتِ ٍ هإلفِهإلفِ زض ثؼس  16ّبی ظایكی زاًكگبّی،  اًس وِ زض ایزبز قطوت ضؾیسُ
 ّبی فىطی تَؾط هسیطیبى هطوع ضقس ثبالتطیي ثبض ػبهلی ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.  حفبظت اظ زاضایی

ّبی ػلن ٍ فٌبٍضی ًمف هطاوع ضقس ٍ پبضن"(. زض تحمیمی تحت ػٌَاى 1394الطػبیب فیٌی ٍ ّوىبضاى .) ٍویل
ثٌیبى ثب فٌبٍضی ٍ  ّبی زاًف اًس وِ قطوت ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسُ "بىثٌیّبی زاًفی قطوتزض تَؾؼِ
ثٌیبى ٍ تأویس ثِ ًمف زاًف زض پیكطفت ٍ تَؾؼِ، ذهَنبً  ّبی ًَیي ًمف هإحطی زض التهبز زاًف تىٌَلَغی

ؾعایی زض هَفمیت ّبی ػلن ٍ فٌبٍضی ًمف ثِ زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ زاضًس. هطاوع ضقس ٍ پبضن

ّبى ػلن ٍ فٌبٍضى ثْتطیي ؾبذتبض ثطاى تؿْیل  پبضن .ثٌیبى ٍ وَچه ٍ هتَؾط زاضًس ًفّبی زا قطوت

  اى ثط هجٌبى زاًف ٍ فٌبٍضى ّؿتٌس. ؾبظى زؾتبٍضزّبى پػٍّكى ٍ تَؾؼِ هٌطمِ تزبضى

ربیگبُ آهَظـ زض تَؾؼِ پبیساض "(. زض تحمیمی تحت ػٌَاى 1394هحوسپَض ظضًسی ٍ طجبطجبیی هعزآثبزی .)
ّبیی هبًٌس  ثٌسی هفَْم آهَظـ ثطای تَؾؼِ پبیساض، تَؾط ؾبظهبى اًس وِ نَضت ایي ًتیزِ ضؾیسُ ثِ "قْطی

یًَؿىَ، ثِ ًحَ هطلَة اًزبم قسُ اؾت اهب زض پبیبى زِّ آهَظـ ثطای تَؾؼِ پبیساض، ووبوبى هؼضالتی ثِ 
الوللی زض ایي  تی ثیيّبی آ ذهَل زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ، زض ایي ضاثطِ ٍرَز زاضز؛ ثٌبثطایي تالـ

 ظهیٌِ ثبیس ثِ ؾوت ٍ ؾَی وكَضّب ٍ قْطّبی ضٍ ثِ تَؾؼِ رْت زّس.

ضیعی زض ّبی ثطًبهِ اضایِ چبضچَثی ثطای تؼییي اٍلَیت"(. زض تحمیمی تحت ػٌَاى 1393نبزلی ٍ ّوىبضاى .)
اًتمبل فٌبٍضی ٍ تَؾؼِ  ًؿجت ثِ تأحیط ػَاهل هرتلفی هبًٌس هٌبثغ اًؿبًی، تحمیك ٍ تَؾؼِ ٍ "ّبی ػلوی پبضن

ثٌیبى هؿتمط زض ایي پبضن  ّبی زاًفاًس وِ ًتبیذ ًكبى زاز تَؾؼِ قطوت ثبظاض زض هطوع ضقس انفْبى پطزاذتِ
ّبی زاًكی ٍ ذسهبت ثبظاضیبثی ثِ تؿْیالتی ّوچَى هٌبثغ هبلی ٍ  ثیف اظ ًیطٍی اًؿبًی، فؼبلیت

 ّبی فیعیىی اٍلیِ هَضز ًیبظ ٍاثؿتِ اؾت.  ظیطؾبذت

ربیگبُ وطیسٍضّبی ػلن ٍ فٌبٍضی زض تَؾؼِ "( زض تحمیك ذَز تحت ػٌَاى 1393السیي ٍ ّوىبضاى ) قید ظیي
ّب، اؾتؼسازّب ٍ  ًتیزِ گطفتٌس وطیسٍضّبی ػلن ٍ فٌبٍضی، ثؿتطی ثطای تجسیل ایسُ "هحَض التهبز زاًف

  آٍضًس. ؾبظی ضا زاضًس فطاّن هی ّب ثِ یه ًَآٍضی وِ لبثلیت تزبضی لبثلیت

ّبی پبضن ػلن ٍ  تحلیل تأحیط ؾیبؾت"( ثِ تحمیمی تحت ػٌَاى 1392ؾطیعزی ٍ  هٌطمی ) حبری غالم
ّبی حبنل اظ هسل ثیبًگط آى ثَز  اًس، یبفتِ پطزاذتِ "ّبی هؿتمط زض آى فٌبٍضی یعز ثط تَؾؼِ فٌبٍضی هإؾؿِ

ًؿتِ اؾت تأحیط ثؿعایی ثط ّبی ذَز تَا ّبی هرتلف زض طَل یه زِّ اظ فؼبلیت وِ پبضن ثب اتربش ؾیبؾت
ّب )هبًٌس هطوع تحمیك ٍ تَؾؼِ  ّبی ذَز زاقتِ ثبقس وِ زض ایي هیبى ثؼضی ؾیبؾت ؾطم فٌبٍضی هإؾؿِ

ّب زاقتِ  فٌبٍضی، في ثبظاض، هطوع ًَآٍضی ٍ نٌسٍق پػٍّف ٍ فٌبٍضی( احط هخجت ضٍی ؾطم فٌبٍضی قطوت
 اؾت.
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اضظیبثی ؾبذتبض ظطفیت " ، پػٍّكی ضا تحت ػٌَاى(2016) 1آلٌسی ؾَضٍلیت زاؾیلَا ٍ ؾطریَ ٌّطیه آضٍزا
ّبی اؾتطاتػیه هطاوع اًزبم ٍ ثِ زًجبل پبؾد ایي ؾَال ثَزًس وِ چطَض ظطفیت "ّبی فٌبٍضی اؾتطاتػی پبضن

ّبی قَز؟ ًتبیذ تحمیك ًكبى زاز چْبض ثؼس ولی )ظیطثٌبیی، ؾٌبضیَ، قطوت ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی اضظیبثی هی
ػٌَاى یه اضظیبثی تطجیمی ثیي چٌسیي پبضن فٌبٍضی زض آهطیىب التیي  تَاًس ثِ  اؾتطاتػیه( هیزٍلتی، وبضایی 

ّبی ػلن ٍ فٌبٍضی زض تَؾؼِ التهبزی ٍ ضقس ٍ ضًٍك ثبظاض وبض ٍ  وِ ّوگی ًكبى اظ احطات هطلَة ًمف پبضن
 اقتربل زض هٌبطك هرتلف ثبقس. 

 "ّبی ػلن ٍ فٌبٍضی هتریطّبی تأحیطگصاض زض پبضن"َاى (، پػٍّكی ضا تحت ػ2016ٌ) 2رعگَازیىؽ ٍ ّوىبضاى
ّبی ػلن ٍ فٌبٍضی هٌحهطاً فَایس التهبزی ًیؿت  اًس ّسف انلی اظ ایزبز پبضن ّب ًتیزِ گطفتِ اًزبم زازًس، آى

-گصاضی اظ زیسگبُ هؼوَل ػوَهی ضا ًیع فطاّن هی ثلىِ فَایس ارتوبػی، فطٌّگی ٍ آهبزگی الظم ثطای ؾطهبیِ

ّبی  زٌّس ٍ هَرت تَلیس، اقتربل ٍ تمَیت قطوت ّب ضا اضتمبء هی ّبی ػلن ٍ فٌبٍضی ذاللیت قطوتضنوٌس، پب
 قًَس. ثٌیبى هی زاًف

هطٍضی ثط ثطًبهِ تَؾؼِ پبضن نٌؼتی التهبزی هلی زض "(، پػٍّكی ضا تحت ػٌَاى 2015) 3پبضن ٍ ّوىبضاى
هحیطی ٍ التهبزی لبثل تَرِ  ضا ثط فَایس ظیؿت ّبی فٌبٍضی اًزبم زازًس، زض ایي تحمیك احطات پبضن "وطُ
ّبی  گصاضاى هحلی اظ ططیك تزبضت، حىَهت ٍ ؾبظهبى اًس وِ ؾطهبیِ ّب ًتیزِ گطفتِ اًس، ّوچٌیي آى یبفتِ

 اًس ثب ذلك ٍ ًَآٍضی زض نٌؼت هَرت ضقس ٍ تَؾؼِ التهبزی گطزًس.  تحمیمبتی ثِ ٍؾیلِ آهَظـ تَاًؿتِ

اًزبم  "ّبی نٌؼتی التهبزی زض چیيتَؾؼِ پبیساض پبضن"پػٍّكی ضا تحت ػٌَاى (، 2014) 4ویَ ٍ ّوىبضاى
ّبی التهبزی نٌؼتی ٍ ّوعیؿتی فطاّن  هحیطی ثطای پبضن ّبی هؼوَل ظیؿت زازًس، ًتبیذ ًكبى زاز همیبؼ

ّبی التهبزی نٌؼتی ًمف هفیسی  قسُ ثطای ایفبی ًمف اضظـ زض تَلیس وبضآیی تَؾؼِ پبیساض ثطای پبضن
 وٌٌس. ّبی هحیطی ثطای تَؾؼِ پبیساض ضا فطاّن هی چٌیي ووه ثطای ططاحی ٍ ارطای آظهبیف اقتِ اؾت ّنز

اًزبم زاز. ًتبیذ پػٍّف ًكبى زاز وِ  "هطاوع ضقسّب ٍ  زاًكگبُ"ػٌَاى تحت پػٍّكی ضا  ،(2014) 5ٍى وي
 زاضًس. ثٌیبى  زاًفّبی  اظی قطوتاًس حیط ثؿعایی زض وبضآفطیٌی زاًكزَیبى ٍ ضاُأت هطاوع ضقسّب ٍ  زاًكگبُ

ّبی نٌؼتی ثب ّبی اضظیبثی اضتجب  پبضن تحلیل هإلفِ"(، پػٍّكی ضا تحت ػٌَاى 2013ضٍیع ٍ ّوىبضاى )
تَاًس ثب ؾبذتبضّبی  تحمیك ًكبى زاز چبضچَة فبوتَضّبی پبیساضی هی ّبیاًزبم زازًس، یبفتِ "تَؾؼِ پبیساض

اًس ثط ّب قىل یبفتِای ٍ هحلی ؾبظگبضی زاقتِ ثبقس ٍ ٌّگبهی وِ قطوت ّبی هٌطمِالوللی ثط هَلؼیت ثیي
ّبی پبضنّبی  ّبی تَؾؼِ پبیساض هبًٌس آهَظـ، ػلن ٍ فٌبٍضی، اهٌیت، هكبضوت تحت تأحیط هإلفِ اؾبؼ هإلفِ

 ّب ٍرَز زاضز. )التهبزی، فطٌّگی، ارتوبػی ٍ غیطُ( لطاض زاقتِ ٍ اضتجب  هؿتمین ثیي آى نٌؼتی

                                                           
1 Alendi Surolit da Silva and Sergio Henrik Aruda 
2 Ezgoldicks et al 
3 Park et al 
4 Q et al 
5 Van Cann 
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ظیط ًكبى زازُ  3اؾبؼ ازثیبت هَضَع ٍ پیكیٌِ تحمیك هسل هفَْهی ثِ قىل ظیط هططح قس وِ زض قىل  ثط
 قسُ اؾت:

 پضوهش هفهوهی هدل :3 شکل

 

 ثط اؾبؼ ایي هسل ؾَأل انلی پػٍّف ػجبضت اؾت اظ:

ی آظاز اؾالهی ّبتَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُثط آى تأحیط ٍ هسلی ثطای اثؼبز آهَظقی ٍ پػٍّكی هطاوع ضقس چِ 
 تَاى اضایِ ًوَز؟اؾتبى هبظًسضاى هی

 ّبی فطػی پػٍّف: ؾَأل
 ّبی آظاز اؾالهی اؾتبى هبظًسضاى چگًَِ اؾت؟زاًكگبُ زضآهَظقی هطاوع ضقس اثؼبز  -1
 ّبی آظاز اؾالهی اؾتبى هبظًسضاى چگًَِ اؾت؟زاًكگبُ زضپػٍّكی هطاوع ضقس اثؼبز  -2
 چگًَِ اؾت؟ ّبی آظاز اؾالهی اؾتبى هبظًسضاىض زاًكگبُتَؾؼِ پبیساض ز ّبیهإلفِ -3
 ّبی آظاز اؾالهی اؾتبى هبظًسضاىزاًكگبُ تَؾؼِ پبیساض زضتأحیط اثؼبز آهَظقی ٍ پػٍّكی هطاوع ضقس ثط  -4

 چگًَِ اؾت؟

 

 



 156........................................ ها دانشگاهن بز توسعه پایدار و تأثیز آ ارایه مدل ابعاد آموسشی و پژوهشی مزاکش رشد

 

 :پضوهش شناسی روش
ػلن ٍ فٌگبٍضی ثگط    ایي پػٍّف ثب ّسف اضایِ هسلی رْت تجییي تأحیط اثؼبز آهَظقی ٍ پػٍّكی هطاوع ضقس

ّب اًزبم قس. پػٍّف حبضط ثب ّسف وبضثطزی ٍ ثب ضٍیىطز آهیرتِ)ووی ٍ ویفی( اًزبم  تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُ
ًفط اظ ذجطگگبى ٍ هترههگیي زض حگَظُ هطاوگع ضقگس،       14قس. ربهؼِ آهبضی زض ثرف ویفی )ثرف ههبحجِ(، 

گیطی ّسفوٌگس ٍ ثگب زض    هبظًسضاى ثَزًس وِ ثب ضٍـ ًوًَِّبی آظاز اؾالهی اؾبتیس، ضؤؾب ٍ هسیطاى گطٍُ زاًكگبُ
ًفط اظ ضؤؾبی ٍاحسّب، هؼبًٍیي،  750ًظط گطفتي لبًَى اقجبع اًتربة قسًس. ربهؼِ آهبضی زض ثرف ووی قبهل 

ّگب )هؿگئَل اهگَض ازاضی،     ّب ٍ هؿئَلیي اهگَضات زاًكگىسُ   ّب، هسیطاى هؼبًٍت ّب، هسیطاى گطٍُ ضؤؾبی زاًكىسُ
زض ٍاحسّبی زاًكگبُ آظاز اؾالهی اؾتبى هبظًسضاى زض  95-96ًكزَیی، پػٍّكی( زض ؾبل تحهیلی آهَظقی، زا

ًفگط ثگِ ػٌگَاى     254ای  گیطی تهبزفی طجمِ حیي ذسهت ثَزًس وِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ٍ ضٍـ ًوًَِ
ؾگبذتبضیبفتِ ثگَز وگِ    ِ ّبی ًیو ّب زض ثرف ویفی ههبحجِ حزن ًوًَِ زض ًظط گطفتِ قسًس. اثعاض گطزآٍضی زازُ

      ِ ّگب اظ زیگسگبُ    ثطای حهَل اطویٌبى اظ ضٍایی ثرف ویفی ٍ ثِ هٌظگَض اطویٌگبى ذگبطط اظ زلیگك ثگَزى یبفتگ
پػٍّكگط، اظ ًظطات اضظقوٌس اؾبتیس ٍ ذجطگبى آقٌب ثب ایي حَظُ ٍ هترههبى زاًكگبّی اؾگتفبزُ قگس. ثگطای    

هٌس ضاّجطز ًظطیِ هجتٌی ثط ططح ًظبم1فطایٌس وسگصاضیّبی ویفی پػٍّف اظ ططیك تحلیل هحتَا ٍ تحلیل زازُ
ّبی ویفی گطزآٍضی قسُ، اظ ( اؾتفبزُ قس. زض ایي ططح هطاحل تحلیل زاز1385ُثٌیبز اقتطاٍؼ ٍ وَضثیي )زازُ

اًزبم قسُ اؾگت. زض ایگي پگػٍّف قٌبؾگبیی      4ٍ وسگصاضی گعیٌكی 3، وسگصاضی هحَضی2ططیك وسگصاضی ثبظ
ِ اثؼبز انلی ٍ هإلفِ ّگب ثگط اؾگبؼ    ّبی هطتجط هَضز ًظط ثَزُ اؾت. ثٌبثطایي زض هطحلِ اٍل اثؼبز انلی ٍ هإلفگ

ّبی حبنل اظ ههبحجِ ّبی ػویك ٍ اوتكبفی ثب ضؤؾب ٍ هؼبًٍیي ٍ ذجطگبى فطایٌس وسگصاضی ثبظ ٍ هحَضی زازُ
بؼ فطاٍاًی هفگبّین  ولیسی ٍ اًزبم ػول پبالیف، وسّبی هفَْهی اضایِ قس ٍ اٍلَیت ّط یه اظ ػَاهل ثط اؾ

ای ٍ ًیع اظ تىٌیگه  ّب، اظ تحلیل هحتَا اظ ًَع طجمِّب هكرم گطزیس. زض طی ایي تحلیلشوط قسُ زض ههبحجِ
( اؾگتفبزُ قگس. هفگبّین، ٍاحگس انگلی تحلیگل ثگطای        1385تحلیلی پیكٌْبزی اظ ؾَی اقگتطاٍؼ ٍ وگَضثیي )  

ّب، هفبّین اظ ططیك وسگصاضی، ثِ طَض هؿتمین زازُوسگصاضی ثبظ ٍ هحَضی ثَزًس. ٌّگبم تزعیِ ٍ تحلیل زلیك 
-ّب ایزبز قسًس. ضًٍَقت ههبحجِوٌٌسگبى ٍ یب ثب تَرِ ثِ هَاضز هكتطن وبضثطز آىاظ ضًٍَقت ههبحجِ قطوت

ّب ثِ طَض هٌظن هَضز ثطضؾی لطاض ّبی انلی ٍ فطػی ٍ هیعاى اّویت ٍ اٍلَیت ایي همَلِّب ثطای یبفتي همَلِ
ّب هَضز ثطضؾی لطاض گطفت ٍ وسّبی هفْگَهی  ّب زض ؾطم رولِ ٍ ػجبضت ثطای ّط یه اظ ههبحجِگطفتٌس. زازُ

قس. ثب اؾترطاد ّب اؾترطاد قسًس. گبّی اٍلبت یه رولِ ثِ ثیف اظ یه هفَْم هطثَ  هیاظ ضًٍَقت ههبحجِ
ی ٍ تطجیگك ثطذگی اظ   گیطی اظ هجبًی ًظطوسّبی هفَْهی هكتطن ٍ ثب پبالیف ٍ حصف هَاضز تىطاضی، ثب ثْطُ

  ِ -وسّبی هفَْهی، هفبّین قٌبؾبیی ٍ هكرم ٍ ثب اًزبم پبالیف ٍ ػول وبّف ایي هفبّین زض لبلگت همَلگ

پطؾكگٌبهِ   ّگب اظ  ّبی فطػی )هإلفِ ّب( ؾگبظهبًسّی قگسًس. زض ثرگف ووگی ًیگع ثگِ هٌظگَض گگطزآٍضی زازُ        
(، تب حسٍزی 2(، ون )1ون ) ای: ذیلی زضرِ 5ّب ثط هجٌبی طیف لیىطت  هإلفِ وِ توبهی آى 78ؾبذتِ )ثب  هحمك

( ططاحی قسًس.( وِ ثؼس اظ تأییس ضٍایی نَضی ٍ هحتَایی تَؾگط اؾگبتیس ضاٌّوگب ٍ    5(، ذیلی ظیبز )4(، ظیبز )3)

                                                           
1 Coding 
2 Open Coding 
3 Axial Coding 
4 Selective Coding 
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ضگطیت  هكبٍض ٍ هترههبى ایي حَظُ ٍ تأییس ضٍایی ؾبظُ ثب اؾتفبزُ اظ تحلیل ػگبهلی تأییگسی، پبیگبیی آى ثگب     
ّبی ثرف ویفی اظ تحلیگل هحتگَا ٍ    بؾجِ قس، اؾتفبزُ قس. ثطای تزعیِ ٍ تحلیل زازُهح 82/0 آلفبی وطًٍجبخ

ثؼگس   ( اؾگتفبزُ قگس.  1385فطآیٌس وسگصاضی هجتٌی ثط ططح ًظبهٌس ضاّجطز ًظطیِ زازُ ثٌیبز اقتطاؼ ٍ وگَضثیي ) 
ػلگن   طاوع ضقسّبی هْن زض ههإلفِهإلفِ اظ  9هَلفِ تىطاضی،  3وِ پؽ اظ حصف ثَز  هإلفِ 12آهَظقی قبهل 

ِ  12قگبهل   ثؼس پػٍّكیّب اظ اّویت ثطذَضزاضًس. آیٌس وِ ثط تَؾؼِ پبیساض زاًكگبُثِ قوبض هیفٌبٍضی  ٍ  هإلفگ
-ثِ قوبض هگی فٌبٍضی  ػلن ٍ ّبی هْن زض هطاوع ضقسهإلفِهإلفِ اظ  10هَلفِ تىطاضی،  2وِ پؽ اظ حصف ثَز 

ّگب زض ثرگف ووگی اظ     ذَضزاضًس ٍ رْت تزعیگِ ٍ تحلیگل زازُ  ّب اظ اّویت ثطآیٌس وِ ثط تَؾؼِ پبیساض زاًكگبُ
ّبی آهبض تَنگیفی )رگساٍل فطاٍاًگی ٍ زضنگس فطاٍاًگی، هیگبًگیي ٍ اًحگطاف هؼیگبض( ٍ آهگبض اؾگتٌجبطی            ضٍـ
هجتٌگی ثگط    ای ٍ هؿتمل، تحلیل ػبهلی اوتكبفی ٍ تأییسی ٍ آظهَى هؼبزالت ؾبذتبضی ًوًَِته  tّبی )آظهَى

 تحلیل قس.  Spss  ٍLisrelافعاض  ؾتفبزُ قس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم( اتحلیل ضگطاؾیًَی

 

 یافته های پضوهش:
 ّبی آظاز اؾالهی اؾتبى هبظًسضاى چگًَِ اؾت؟زاًكگبُ زضآهَظقی هطاوع ضقس اثؼبز ( 1ؾَال

ٍ پگػٍّف زض ایگطاى ٍ رْگبى     ِپیكگیٌ  ،رْت پبؾرگَیی ثِ ایي ؾإال پػٍّف، اثتسا ثگب ثطضؾگی ازثیگبت   
آٍضی قگس،  احتوبلی روغ ّبیظیطهَلفِآیتن ثؼٌَاى  78ّبی ػویك ٍ ویفی زض ثیي ذجطگبى ایي هَضَع ههبحجِ

تٌظین ٍ  5تب  1گَیِ ثط اؾبؼ همیبؼ لیىطت  12ای هكتول ثط ّبی انلی، پطؾكٌبهِؾپؽ ثطای تؼییي هإلفِ
هگَضز ثطضؾگی ٍ تحلیگل لگطاض      آٍضی قسُ،ّبی روغًفط پبؾرگَ ارطا ٍ زازُ 254ثب تؼساز اػضبی ًوًَِ زض ثیي 

ی هگَضز ًظگط   گطفت. اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ تحلیل ػبهلی اوتكبفی ثِ ثطضؾی ایي هَضَع پطزاذتین وگِ آیگب ؾگبظُ   
ثگِ طگَض   ّبی انلی پطؾكٌبهِ تْیِ قگسُ وساهٌگس؟   ٍ هَلفِگیطی ّسف هَضز ًظط ضا زاضز یب ذیط؟ تَاًبیی اًساظُ

اثؼبز انلی ؾبظُ ططاحی قسُ ثطای ؾٌزف هتریط هَضز ًظط وِ زض  وكف ،ولی ّسف اظ تحلیل ػبهلی اوتكبفی
ثطای تكریم ایي  ثبقس.هی ،ثَزُ تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُ ثط هجٌبی هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضیایي تحمیك اثؼبز 

تٌس یگب  ّب ٍ ضاثطِ ثیي هتریطّب( ثطای تحلیل ػبهلی هٌبؾت ّؿّبی هَضز ًظط )اًساظُ ًوًَِهؿئلِ وِ تؼساز زازُ
هگبیط   –اؾگتفبزُ گطزیگس. آظهگَى تٌبؾگت وگبیعض      2ٍ آظهَى ثبضتلت 1هبیط –ذیط؟ اظ قبذم آظهَى تٌبؾت وبیعض

وٌگس. ایگي   ی ثیي هتریطّگب ضا ثطضؾگی هگی   یگیطی اؾت وِ وَچه ثَزى ّجؿتگی رعقبذهی اظ وفبیت ًوًَِ
ازُ ّگبی هگَضز ًظگط )اًگساظُ     نفط ٍ یه لطاض زاضز. اگط همساض قبذم ًعزیه ثِ یه ثبقس، ز ِقبذم زض زاهٌ

( ًتبیذ تحلیل ػبهلی ثطای 5/0ًوًَِ( ثطای تحلیل ػبهلی هٌبؾت ّؿتٌس ٍ زض غیط ایي نَضت )هؼوَالً ووتط اظ 
ّگب هتَؾگط ثگَزُ ٍ    زازُ ،ثبقگس  69/0تگب   5/0ثبقٌس ٍ اگط همساض آى ثیي ّبی هَضز ًظط چٌساى هٌبؾت ًویزازُ
ی هٌبؾت ثَزى حزگن ًوًَگِ   زٌّسًُكبى 7/0طاد قًَس ٍ همبزیط ثعضگتط اظ ّب ثبیس ثب احتیب  ثیكتطی اؾترزازُ
  اؾت.
 
 

                                                           
1 KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) 
2 Bartlets Test of sphericity 
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 و نتیجه آسهوى کزویت بارتلت KMOانداسه : 1جدول 

 09.0. مایر -کایسر گیری نمونه کفایت آزمون

 

 بارتلت آزمون

 41773040 دو کای آماره

 7..7 آزادی درجه

Sig. .0....9 

 

ٍ ؾگطم هؼٌگبزاضی آظهگَى     908/0ثطزاضی( ثطاثگط    )وفبیت ًوKMOًَِ مساض ه ،زّس ًكبى هی( 1) رسٍل
ارگطای تحلیگل ػگبهلی ثگط پبیگِ       ،ثطزاضیاؾت. ثٌبثطایي، ػالٍُ ثط وفبیت ًوًَِ 00009/0وطٍیت ثبضتلت ثطاثط 

ثگب زٍضاى   ثؼگس آهَظقگی  ّگبی  ًتبیذ چطذف هَلفِ هبتطیؽ ّوجؿتگی هَضز هطبلؼِ ًیع لبثل تَریِ ذَاّس ثَز.

 :ثِ قطح ظیط اؾت ٍاضیوبوؽ

 به شیوه واریواکس بعد اول آهوسشیپزسشناهه  هایهولفهیافته هاتزیس چزخش :2جدول 

 

 ثؼس اٍل آهَظقی ؾَاالت

 0.82 1ؾَال 

 0.56 2ؾَال 

 0.56 3ؾَال 

 0.64 4ؾَال 

 0.59 5ؾَال 

 0.55 6ؾَال 

 0.59 7ؾَال 

 0.69 8ؾَال 

 0.72 9ؾَال 

 ------ 10ال ؾَ

 ------ 11ؾَال 

 ------ 12ؾَال 

ػَاهل تؼییي قسُ  ثؼس آهَظقی ثِ قطح ظیط قَز وِ هكرم هی( 2)طجك ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ اظ رسٍل 
 اظ ثؼس آهَظقی حصف قسُ اؾت. 12ٍ  11، 10ؾَال ثَزُ، ؾَاالت  9اؾت: ثؼس آهَظقی قبهل 
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 گذاری باس بعد آهوسشیها و کد: نتایج تحلیل هحتوای هصاحبه3جدول 

 آهَظقی ثؼس ویفی تحلیل اظ قسُ اؾترطاد ّبیهَلفِ ابعاد

 آهوسشی

  هؿتوط. ترهم ایحطفِ ّبیآهَظـ ؾبظٍوبض ثب آى اًتمبل ٍ زاًف تَؾؼِ -1
  زاضًس. ضا ًَ ّبیایسُ زاقتي پتبًؿیل وِ ًرجگبى تَؾؼِ ٍ آهَظـ -2
 ٍّكی.پػ ّبیوبضآفطیٌی آهَظـ ّبیّؿتِ زّیقىل -3
 هطاوع. زض آهَظقی ّبیزٍضُ ططیك اظ ّبایسُ قٌبؾیقٌبذت -4
 قسُ رصة التحهیالى فبضؽ ٍ ًرجگبى وبضوٌبى، ّبیآهَظـ اًَاع ثىبضگیطی ٍ اًساظیضاُ -5
  هطاوع. زض
-ًكؿت ٍ ّبوبضگبُ ؾبظٍوبض ثب ّبترهم یبزؾپبضی ٍ آهَظقی هْبضت تسضیزی تَؾؼِ -6

 وبضگبّی. ّبی
 فٌبٍضاًِ. ّبیؾبظیؾَغُ ٍ آفطیٌیذاللیت آهَظـ تطٍیذ ٍ آهَظـ -7
 هحیط زض پٌْبى ػلَم ٍ آقىبض ػلَم نبحجبى اظ زؾتِ زٍ هیبى هكبضوت ٍ اضتجب  ایزبز -8

  ّب.زاًكگبُ
 ثِ ایسُ تجسیل لبثلیت وِطَضیثِ زاًكگبّیبى زض ترههی ٍ ایحطفِ ّبیآهَظیهْبضت -9

 ثیبثٌس. ضا فٌبٍضی
 وبضآفطیٌی. اوَؾیؿتن ضٍیىطز ثب ترهم ایحطفِ ّبیآهَظـ هْبضت تؼویك ٍ تَؾؼِ -10
  فٌبٍضی. اًتمبل ٍ تَؾؼِ زض گصاضیؾطهبیِ -11
 فطایٌس ثْجَز ثطای زاًف اظ گیطیثْطُ ٍ ؾبظیشذیطُ رْت زاًكی ثبًه ایزبز ثِ ووه -12

 زاًكگبُ. زض آهَظـ

 

 آظاز اؾالهی اؾتبى هبظًسضاى چگًَِ اؾت؟ّبی زاًكگبُ زضپػٍّكی هطاوع ضقس اثؼبز ( 2ؾَال

-ٍ ههبحجِپػٍّف زض ایطاى ٍ رْبى  ِپیكیٌ ،رْت پبؾرگَیی ثِ ایي ؾإال پػٍّف، اثتسا ثب ثطضؾی ازثیبت

آٍضی قس، ؾپؽ احتوبلی روغ ّبیظیطهَلفِآیتن ثؼٌَاى  12ّبی ػویك ٍ ویفی زض ثیي ذجطگبى ایي هَضَع 
تٌظین ٍ زض  5تب  1گَیِ ثط اؾبؼ همیبؼ لیىطت  12ای هكتول ثط بهِّبی انلی، پطؾكٌثطای تؼییي هإلفِ

آٍضی قسُ، هَضز ثطضؾی ٍ تحلیل لطاض گطفت. ّبی روغًفط پبؾرگَ ارطا ٍ زازُ 254ثب تؼساز اػضبی ًوًَِ ثیي 
ًبیی ی هَضز ًظط تَااثتسا ثب اؾتفبزُ اظ تحلیل ػبهلی اوتكبفی ثِ ثطضؾی ایي هَضَع پطزاذتین وِ آیب ؾبظُ

اظ قبذم آظهَى ّبی انلی پطؾكٌبهِ تْیِ قسُ وساهٌس؟ ٍ هَلفًِظط ضا زاضز یب ذیط؟  گیطی ّسف هَضزاًساظُ
 ٍ آظهَى ثبضتلت اؾتفبزُ گطزیس. هبیط –تٌبؾت وبیعض
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 و نتیجه آسهوى کزویت بارتلت KMOانداسه : 4جدول 

 0.908 هبیط -آظهَى وفبیت ًوًَِ گیطی وبیعض

 

 آظهَى ثبضتلت

 14337.18 هبضُ وبی زٍآ

 3003 زضرِ آظازی

Sig. 0.00009 

ٍ ؾطم هؼٌبزاضی آظهَى وطٍیت  908/0ثطزاضی( ثطاثط   )وفبیت ًوKMOًَِ همساض  ،زّس ًكبى هی( 4) رسٍل
ارطای تحلیل ػبهلی ثط پبیِ هبتطیؽ  ،اؾت. ثٌبثطایي، ػالٍُ ثط وفبیت ًوًَِ ثطزاضی 00009/0ثبضتلت ثطاثط 
 ثب زٍضاى ٍاضیوبوؽ ثؼس پػٍّكیّبی ًتبیذ چطذف هَلفِ هطبلؼِ ًیع لبثل تَریِ ذَاّس ثَز.ضز ّوجؿتگی هَ

 ثِ قطح ظیط اؾت:

 به شیوه واریواکس بعد دوم پضوهشیپزسشناهه  هایهولفهیافته هاتزیس چزخش :5 جدول

 ثؼس زٍم پػٍّكی ؾَاالت

 0.69 1ؾَال 

 0.65 2ؾَال 

 0.67 3ؾَال 

 0.70 4ؾَال 

 0.70 5َال ؾ

 0.72 6ؾَال 

 0.80 7ؾَال 

 ------ 8ؾَال 

 0.64 9ؾَال 

 0.56 10ؾَال 

 0.87 11ؾَال 

 ------ 12ؾَال 

ثؼس پػٍّكی ثِ قطح ظیط اؾت:  ػَاهل تؼییي قسُقَز وِ هكرم هی 5طجك ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ اظ رسٍل 
 كی حصف قسُ اؾت.اظ ثؼس پػٍّ 12ٍ  8ؾَال ثَزُ، ؾَاالت  10ثؼس پػٍّكی قبهل 
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 ها و کدگذاری باس بعد پضوهشی: نتایج تحلیل هحتوای هصاحبه6جدول 

 پػٍّكی ثؼس ویفی تحلیل اظ قسُ اؾترطاد ّبیهَلفِ ابعاد

 پضوهشی

 ػلوی تَلیسات ٍ ضقس هطاوع زض ًرجِ زاًكزَیبى ٍ ػلوی ّیبت اػضبی وبضگیطیثِ -1

  ثٌیبى.زاًف

 ٍ زاًكگبّی هطاوع ٍ ثٌیبىزاًف التهبز ّسف ثبظاض ٍالؼی ًیبظ هیبى اضتجب  ایزبز -2

  پػٍّكی.

 التهبز ٍالؼی ًیبظّبی تبهیي هٌظَض ثِ ثٌیبىزاًف ّبیثؿتِ ٍ ّبّؿتِ آهسى ثَرَز -3

  ثٌیبى.زاًف

 غیطزٍلتی. ٍ زٍلتی ّبیثرف ٍ زٍلت اظ تحمیمبتی ّبیپطٍغُ ٍ اػتجبضات رصة -4

 آیس.هی حبنل ثیكتطی توبیالت هحیطیظیؿت ّبیپػٍّف اًزبم ظهیٌِ زض -5

 زازُ ًكبى ثیكتطی تَرِ ؾجع ّبیاًطغی ٍ پصیطثطگكت پبن، ّبیاًطغی ّبیپطٍغُ ثط -6

 قَز.هی

 آى تجسیل ٍ ثٌیبىزاًف تَلیسات ثِ ایسُ اًتمبل رْت زض زاًكگبُ ًْبزّبی تَاًوٌسؾبظی -7

  تزبضی. تَلیسات ّبیفٌبٍضی ثِ

 هىتَثبت ٍ ًرجگبى هیبى زض وِ ًْبى زاًف ٍ آقىبض زاًف هیبى زاضهؼٌی اضتجب  ایزبز -8

 زاضز. ٍرَز

 قطایط ثْجَز ثِ زاضز، تزسیسپصیطی لبثلیت وِ هحَضزاًف ٍ ًبًَ تَلیسات ٍ پػٍّف ثب -9

  قَز.هی ووه ظیؿتی

 ٍ ّسف ربهؼِ اّساف ثب ضٍیبضٍیی تَاى وِ زاًكگبّی وٌكگطاى تَؾؼِ ٍ تمَیت -10

 ثبقٌس. زاقتِ ضا ثٌیبىًفزا فضبی

 زاًكگبّیبى یبزگیطی –یبززّی ٍ پػٍّكی آظهبیكگبّی، ػلوی، زیس ٍؾؼت افعایف -11

  وٌٌس. ثطلطاض اضتجب  ثٌیبىزاًف التهبز ّسف ربهؼِ ًیبظّبی ثب وِ

 ػلوی تَاى اظ گیطیثْطُ ٍ ػلوی ّبیپػٍّف زض هكبضوتی ٍ تیوی وبض تمَیت -12

 زاًكگبُ. زض روؼی
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 ّبی آظاز اؾالهی هبظًسضاى وسام ّؿتٌس؟ ّبی تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُهإلفِ سوم: سوأل

هؿتتط اؾت ٍ اظ ططفی ثب تَرِ ثِ ًتبیذ حبنل  ٍ فٌبٍضی ثب تَرِ ثِ ایٌىِ تَؾؼِ پبیساض زض اثؼبز هطاوع ضقس ػلن
رْت ض هكتطن اؾت، یؼٌی اظ تحمیك ویفی ؾَاالت ططاحی قسُ ثطای اثؼبز هطاوع ضقس ثب ؾَاالت تَؾؼِ پبیسا

 78ّبی ػویك ٍ ویفی وِ اظ ذجطگبى اؾترطاد قسُ، ثب تَرِ ثِ ههبحجِپبؾرگَیی ثِ ایي ؾإال پػٍّف، 
ای هكتول ّبی انلی، پطؾكٌبهِآٍضی قس، ؾپؽ ثطای تؼییي هإلفِاحتوبلی روغ ّبیظیطهَلفِػٌَاى ِ ث گَیِ
ًفط پبؾرگَ ارطا ٍ  254ثب تؼساز اػضبی ًوًَِ زض ثیي تٌظین ٍ  5تب  1گَیِ ثط اؾبؼ همیبؼ لیىطت  78ثط 
وكف اثؼبز انلی ؾبظُ  هطحلِ لجل، آٍضی قسُ، ثِ طَض ولی ّسف اظ تحلیل ػبهلی اوتكبفیّبی روغزازُ

تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُ ثط هجٌبی هطاوع ططاحی قسُ ثطای ؾٌزف هتریط هَضز ًظط وِ زض ایي تحمیك اثؼبز 
ّبی تَؾؼِ پبیساض، پٌذ ػبهل ثَزُ، وِ قبهل ثؼس التهبزی قبهل یؼٌی هَلفِ ثبقس.هی ،َزُث ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی

ؾَال  10ؾَال ثَزُ، ثؼس پػٍّكی قبهل  12ؾَال ثَزُ، ثؼس فطٌّگی قبهل  14ؾَال، ثؼس ارتوبػی قبهل  14
یسی ٍ هیبًگیي ؾَال ثَزُ اؾت. ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ آظهَى تحلیل ػبهلی تأی 9ثَزُ ٍ ثؼس آهَظقی قبهل 

ثؼس اظ اثؼبز تَؾؼِ پبیساض وِ زض تحمیمبت ًظطی اظ ؾَی  8هإلفِ ثط  19اًس، زض هزوَع  زاض ثَزُ حبنل وِ هؼٌی
ٍ زض هطحلِ تحمیمبت ویفی اظ ؾَی ًرجگبى ًیع هَضز  (WCED)وویؿیَى رْبًی هحیط ظیؿت ٍ تَؾؼِ 

 فطٌّگ -5ػلن -4 اهٌیت -3 آهَظـ -2 اًؿبى -1 تٌس اظ:اًس، تأحیطگصاض ثَزُ وِ ایي اثؼبز ػجبضتأییس لطاض گطفتِ
 ثبقس.هی هحیط ظیؿت -8اذالق   -7 هكبضوت -6

ّبی آظاز اؾالهی هبظًسضاى  تأحیط اثؼبز آهَظقی ٍ پػٍّكی هطاوع ضقس ثط تَؾؼِ پبیساض زاًكگبُ سوال چهارم:

  چگًَِ اؾت؟

هتریط زض تجییي  «ثؼس پػٍّكی»هإلفِ ػبهلی اؾتبًساضز  ضطیتگطزز، هالحظِ هی 3طَض وِ اظ رسٍل  ّوبى
ثطاثط ثب  «ثؼس آهَظقی»ٍ  21/8ثطاثط ثب  t، همساض 61/0ثطاثط ثب  تَؾؼِ پبیساض ثط هجٌبی هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی

 صااؾت، ل 96/1ثطای ّط زٍ ثؼس ثعضگتط اظ  tقسُ اؾت ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌىِ همساض  88/9ثطاثط ثب  t، همساض 64/0
ّبی آظاز اثؼبز هصوَض زض تجییي تَؾؼِ پبیساض ثط هجٌبی هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی زض زاًكگبُگیطین وِ  ًتیزِ هی

ثؼس آهَظقی ؾْن ثیكتطی زض تأحیطگصاضی ضا  ،یت ػبهلی اؾتبًساضزاضطثب تَرِ ثِ  .حط اؾتإه اؾتبى هبظًسضاى
 زاقتِ اؾت.

 تغیز توسعه پایداری تحقیق بزای ههای بزاسش الگوشاخص: 7جدول

ثبض ػبهلی  هَلفِ انلی
 اؾتبًساضز

Rضطیت تؼییي  tهمساض 
 اٍلَیت ًتیزِ 2

 اٍل زاضهؼٌی 0.41 9.88 0.64 ثؼس آهَظقی

ثؼس 
 پػٍّكی

 زٍم زاضهؼٌی 0.37 8.21 0.61
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ِ اظ پطزاظین،  لبثل شوط ایٌىییسی ثِ ثطضؾی وفبیت هسل ثطاظـ زازُ قسُ هیأپؽ اظ اًزبم تحلیل ػبهلی ت
ّبی هرتلف ٍ هتؼسز ثطاظًسگی الگَی هَضز ًظط، ضیكِ هیبًگیي هطثؼبت ذطبی ثطآٍضز ٍ ًیىَیی هیبى قبذم

تَاًٌس زض حس وفبیت الظم، ثطاظًسگی الگَی هَضز ًظط ضا تؼییي وٌٌس.  ثطاظـ اظ ثْتطیي ٍ هؼطٍفتطیي ثَزُ ٍ هی
 .زّسضا ًكبى هی ّبی ثطاظًسگی الگَی تحلیل زض هسل ػلی تحمیكقبذم (8)رسٍل 

 ی تحقیق بزای هتغیز توسعه پایدارهای بزاسش الگوشاخص :8جدول

 لبثل لجَل ی ثطاظـّبقبذم
همساض یبفتِ 

 پػٍّف
 هطلَثیت

وبی زٍ )
2 هزصٍض)

 وبی
 تبییس هسل 2435.75 -

P-Value - 0.0000 تبییس هسل 

Df )0 )زضرِ آظازیdf 1647 تبییس هسل 

df

2

 
3

2


df



 
 تبییس هسل 1.47

RMSEA 
RMSEA < 

0.1 
 تبییس هسل 0.044

NNFI NNFI> 0.8 0.98 تبییس هسل 

NFI NFI > 0.8 0.96 تبییس هسل 

AGFI AGFI> 0.8 0.74 ػسم تبییس هسل 

GFI GFI> 0.8 0.75 ػسم تبییس هسل 

CFI CFI > 0.8 0.98 تبییس هسل 

IFI IFI > 0.8 0.98 تبییس هسل 

SRMR 
ّطچِ ثِ نفط 

 ًعزیىتط ثبقس.
 بییس هسلت 0.061

آظازی هسل ًیع  ِ، زضر75/2435زٍ زض هسل -ی وبیگطزز همساض آهبضُهالحظِ هی 8طَض وِ زض رسٍل  ّوبى
اؾت وِ زض حسٍز همساض لبثل لجَل لطاض زاضز اظ ططفی  47/1ّب ثطاثط ثب  اؾت وِ حبنل ًؿجت آى 1647ثطاثط ثب 

ّوگی زض حس لبثل لجَل ٍ هٌبؾت لطاض  NNFI ،NFI، CFI  ٍIFIّبی ثطاظًسگی الگَ هبًٌس زیگط قبذم
 اؾت. 061/0ًیع  SRMRزاضًس ٍ قبذم 
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ّبی آظاز تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُثط آى ًمف ٍ هسل اثؼبز آهَظقی ٍ پػٍّكی هطاوع ضقس اضایِ سؤال اصلی: 

  ؟چگًَِ اؾت اؾالهی اؾتبى هبظًسضاى

ٍ لبثل لجَل ٍ تؼییي ایي هَضَع وِ آیب اظًسُ رْت پبؾرگَیی ثِ ایي ؾإال پػٍّف، ثِ هٌظَض ایزبز هسلی ثط
ّب وٌٌس، تحلیل ػبهلی تأییسی زض هَضز ولیِ هإلفِگیطی هیًكبًگطّب ثِ ذَثی ؾبظُ ًظطی ظیطثٌبیی ضا اًساظُ

ّبی قٌبؾبیی قسُ ثب اًزبم قس. ثط اؾبؼ ًتبیذ تحلیل ػبهلی تأییسی، ضٍاثط هؿتمین ٍ غیطهؿتمین ثیي هإلفِ
ز هَرَز زض هطاوع ضقس هَضز تأییس لطاض گطفت ٍ هؿتٌس ثِ ضطایت اؾتبًساضز، اثتسا ثب تحلیل ػبهلی ّط یه اظ اثؼب
ّبی هَرَز زض هطاوع ضقس ٍ تأحیط آى ثط تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُ وِ زض زٍ ثؼس آهَظقی ٍ تأییسی، هإلفِ

هسُ ثِ هسز هطبلؼبت هجبًی زض هسل ًْبیی پػٍّف، ًتبیذ ثِ زؾت آپػٍّكی زض هسل ًْبیی ًكبى زازُ قس. 
زّس، اثؼبز ٍ ػَاهل انلی ٍ هی ًظطی تحمیمبت اًزبم قسُ زض ایطاى ٍ رْبى ٍ ثرف ویفی پػٍّف ًكبى

 24تَاى زض زٍ ثؼس انلی)آهَظقی ٍ پػٍّكی( ٍ ّب ضا هی( تأحیطگصاض زض تَؾؼِ پبیساض زاًكگبُّبفطػی )هإلفِ
ّبی ػبهلی اوتكبفی وِ زض تؼییي هیعاى ثبض ػبهلی ّط یه اظ هإلفِثٌسی ًوَز. ًتبیذ تحلیل ػبهل فطػی طجمِ

ٍ ثؼس  61/0هَرَز زض هطاوع ضقس وِ ثط تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُ تأحیط زاضًس، ًكبى زاز وِ ثؼس پػٍّكی 
ثَزُ اؾت ٍ ثؼس آهَظقی ثیكتطیي ؾْن زض تأحیطگصاضی ضا زاقتِ اؾت ٍ ثؼس پػٍّكی ووتطیي  64/0آهَظقی 
 زض تأحیطگصاضی هسل ضا زاقتِ اؾت. ؾْن ضا
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ًقطِ جاهع 

 علوی کطَر

اًذاز چطن  

س رشد و نقش آن بر توسعه پایدار دانشگاهمدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراک  

 سالِّای پٌج برًاهِ

 تَسعِ

ّای کلی سیاست

 علن ٍ فٌاٍری

 هباًی ًظری 

 هراکس رضذ علن ٍ فٌاٍری 

) هؤتوٌی ٍ ّوکاراى (0961سلیواًی)

 (3109)ٍى کي (0953ًعوتی) (0960

آرتس  (3114َّگسٍدیگراى ) کاظوی  

(، حافظیاى 0961ٍ ّوکاراى)

(،  0960(ضیایی)0961ى)ّوکارا

 کریستیي ٍ آًتًَیا(، 0961رٍالفقاری)

(، 3103، اٍزاال ٍ ّوکاراى)(3102)

استَدارد(ٍ 3119فیلیپ)  (3113)  

 

 هذلّای تَسعِ پایذار

 (3101)یاًگ کیَ ٍ ّوکاراى 

  

(3109رٍیس,  ٍ ّوکاراى )   

(0960اکبرزادُ ٍ ضفیع زادُ)  

 پارک علن ٍ فٌاٍری

ضیخ زیي الذیي ٍ 

(0963وکاراى)ّ  

حاجی غالم سریسدی ٍ 

(0963هٌطقی)  

هؤتوٌی ٍ ّوکاراى ) 

0960)  

(3103  داسیلَا ٍ آرٍدا )  

جسگَادیکس ٍ ّوکاراى 

(3103)  

 

پژٍّطیبعذ   

 اًساى

 فرٌّگ

 آهَزش

 اهٌیت

 هطارکت

در تَسعِ عَاهل هؤثر 

 پایذار داًطگاُ 

 بعذ آهَزضی

 

عَاهل هؤثر در 

ایجاد هراکس رضذ 

اُ ّاداًطگ  
 هراحل اجرایی

داًطگاُ تَسعِ پایذار آى برًقص  هراکس رضذ ٍابعاد آهَزضی ٍ پژٍّطی هذل  7 1ضکل  

 برون داد

 علن

اخال

 ق

هحیط 

 زیست

تَاًوٌذسازی ًْادّای 

جْت اًتقال  داًطگاُ ّا در

 ایذُ بِ تَلیذات

 ای ٍّای حرفِْارت آهَزیه

 تخصصی در داًطگاّیاى

یذار، رضذ علن ٍ فٌاٍریاّذاف7 تَسعِ پا  

رضذ ٍ تَسعِ علن ٍ فٌاٍری 7فلسفِ  
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 گیزی بحث و نتیجه

تَاًٌس هَرت تَؾؼِ پبیساض  ّبی هرتلفی زض هطاوع ضقس هیتحمیمبت اًزبم قسُ ًكبى زازُ اؾت وِ اثؼبز ٍ هإلفِ
ّبی زاًكگبّی ٍ فضبی تَاًٌس هتریط ثبقٌس ٍ زض ثلٌسهست ثب ترییطات هحیط ّب گطزًس. ایي ػَاهل هی زض زاًكگبُ

وؿت ٍ وبض ترییط ًوبیٌس. هحیط پَیب ٍ هتریط زض وكَضّبی زض حبل گصاض، الساهبتی ضا ًیبظهٌس اؾت تب اضتجبطبت 
هحىوی ثیي زاًكگبُ ٍ نٌؼت ثِ ٍرَز آیس. ّوىبضی تٌگبتٌگ زاًكگبُ ٍ نٌؼت ٍ حوبیت اظ هطاوع ضقس ثطای 

ضیعی آهَظقی ثؼس اظرٌگ ولی ثطًبهِثِ طَضٌٌس. و ای ضا ایفب هیّب ًمف هفیس ٍ اضظًسُتَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُ
ّبی ثطًبهِ تَؾؼِ وكَضّب ًساقت.  رْبًی زٍم یه هَضَع هزعا ثَز ٍ ّیچگًَِ ضاثطِ اؾبؾی ثب ؾبیط ثرف

ضیعاى آهَظقی اػالم ًوَزًس وِ ّب قىل گطفت. ثطًبهِهبلی ٍ ثطآٍضز ّعیٌِ ون ون ضٍاثطی زض ظهیٌِ اهَض
گصاضی اؾت وِ ثطای تَؾؼِ  آیس، ثلىِ ًوبیبًگط یه ؾطهبیِ فی ثِ حؿبة ًویآهَظـ فمط یه وبالی ههط

التهبزی هؼطَف گطزیس. زض ثیكتط حبالت، اٍلیي ًكبًِ ضاثطِ آهَظـ ٍ التهبز زض ًتیزِ تالقی ثَز وِ ثطای 

ثِ هٌظَض افعایف ضقس  .ثیٌی ًیبظّبی آتی ًیطٍی اًؿبًی نَضت گطفت هتٌبؾت ؾبذتي آهَظـ ثب پیف
ضیعاى ثبیس ًیبظّبی آتی ثِ ًیطٍی  بزی ٍ ارتٌبة اظ ووجَزّب ٍ یب هبظازّبی ثحطاًی ًیطٍی اًؿبًی، ثطًبهِالته

ّب ٍ  ای ططاحی ًوبیٌس وِ ًیطٍی وبض ثب هْبضت گًَِِ ّبی آهَظقی ضا ث ضا هكرم ًوبیٌس ٍ ؾیؿتن اًؿبًی هبّط
ؾطم والى ثطای ول التهبز یب زض ؾطم ذطز تَاًس زض  ای الظم تأهیي قَز. ایي هَضَع هی زاًف فٌی یب حطفِ

نَضت  1968ّبیی وِ تَؾط یًَؿىَ زض ؾبل اؾبؼ ثطضؾی ثط .ثبقس ّبزاًكگبُیب  هإؾؿِ آهَظقیثطای یه 
 60ثَزًس ّبی آهَظقی ضا اػوبل ٍ ارطا وطزُضیعیٍ ثطًبهِّبی آهَظقی تسٍیي  وكَضی وِ ثطًبهِ 73گطفت، اظ 

 1970ثیٌی ًیبظّبی آتی ًیطٍی اًؿبًی تْیِ وطزًس. زض ؾبل  ضا ثطاؾبؼ پیف ّبی آهَظقی ذَز وكَض، ثطًبهِ

هیالزی،  60ٍ اٍایل زِّ  1950زض اٍاذط ؾبل  .ّویي ططیك ػول وطزًسِ ثیكتط وكَضّبی زض حبل ضقس ث
ضزاض اظ حوبیت ظیبزی ثطذَ ٍ تَؾؼِ پبیساض ضیعی تَؾؼِ التهبزی ثِ ػٌَاى ثركی اظ ثطًبهِ آهَظقیضیعی  ثطًبهِ

ضؾس زٍ ػبهل هْن هَرت ایي افعایف تَرِ ٍ ػاللِ گطزیس. ًرؿت هطبلؼبت هطثَ  ثِ ضقس ثِ ًظط هی س.گطزی
ضقس آى وكَضّب ثب  یه لؿوت وَچه اظ تٌْبالتهبزی وكَضّبی نٌؼتی ًكبى زاز وِ زض یه زٍضُ طَالًی 

زّس وِ ثْجَز ویفیت  ًكبى هی افعایف ؾطهبیِ ٍ ًیطٍی وبض لبثل تَریِ ثَزُ اؾت. ثؼضی اظ ایي هطبلؼبت
ٌبی ؾطَح آهَظقی، ثِ ػٌَاى یه ػبهل زض لؿوتی اظ ایي افعایف ضقس ؾْین ثَزُ اؾت. حبًیبً جه ثط ًیطٍی وبض

ٍرَز آهس وِ تحت آى ِ ّبی اؾتؼوبضی، زض ثؿیبضی اظ هٌبطك رْبى قطایطی ث پؽ اظ پبیبى یبفتي زٍضُ ضغین
ّبی الظم  ّبی ذَز پطزاذتٌس ٍ ثطًبهِ ثطضؾی ٍ آظهبیف ؾبذتبض ؾبظهبى یبفتِ ثِقطایط وكَضّبی تبظُ اؾتمالل

اقتیبق ایي وكَضّب ثطای  .ضا ثطای ربیگعیٌی ًیطٍّبی هترهم ذبضری ثب ًیطٍّبی ثَهی ثِ ارطا زضآٍضزًس
ّبی ایي وكَضّب ثطای تؿطیغ ضقس التهبزی ٍ پیكطفت زض رْت  ضیعی تحمك ایي ربیگعیٌی ّوطاُ ثب ثطًبهِ

ای ضؾبًیس وِ ووجَز ًیطٍّبی اًؿبًی  ّبی التهبزی، آًْب ضا ثِ هطحلِ ؾبظی ٍ زگطگَى ؾبذتي قبلَزُیعُهسضً
اثتسایی ٍ هتَؾطِ ٍ آهَظـ ػبلی  هساضؼ زض ًَیؿیًبم ؾطیغ افعایف تَاًؿت ذَز یه هكىل ثبقس. ًیع هی

 گطزیس هبزی هحؿَة هیّن ثِ ػٌَاى حوطات اؾتمالل ٍ ّن ثِ ػٌَاى ضطٍضت تساٍم ٍ ضقس پطقتبة الت
 (.1361،ؾلیوی ٍ ذیعنجم)
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ای ضا زض تَؾؼِ پبیساض زض ًتبیذ پػٍّف حبوی اظ آى اؾت وِ هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی ًمف اؾبؾی ٍ ٍیػُ
-هكیّب ٍ ذطّب ٍ ثبظاضّبی رسیس ضا زض ربهؼِ هحلی ضًٍك هی زّس. زاًكگبُّب ثبظی هی وٌس ٍ ظهیٌِزاًكگبُ

-ّب زاضًس. اظ زاًكگبُ اًتظبض هیای ثِ تَؾؼِ پبیساض زض ؾطم زاًكگبُى نٌؼتی، ػاللِ ػوسُگصاضاى ؾطاؾط رْب

وِ حبنل اظ ًمف ٍ وبضوطزّبی هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی  ضٍز تب ثِ ربهؼِ زض لجبل اهتیبظات ػلوی ٍ پػٍّكی
ظیبزی ثطای ربهؼِ ّبی ّبی زاًكگبّی اظ ططیك هىبًیؿناؾت، ثبظذَضزّبی هحؿَؾی ًكبى زٌّس. پػٍّف

ّبی ؾبظی پػٍّفّب ّؿتٌس. اذیطاً تزبضیتطیي آىطَض ؾٌتی، اًتكبضات ٍ آهَظـ هؼطٍفؾَزهٌس ّؿتٌس، ثِ
ثٌیبى ّبی زاًفّبیی چَى ذلك ایسُ، تَؾؼِ تَلیسات، حك اهتیبظ ٍ قطوتزاًكگبّی اظ ططیك هىبًیؿن
-ّب ذَزقبى ضا ثِ ػٌَاى ؾبظهبىز ظیبزی اظ زاًكگبُای ثطذَضزاض قسًس. اهطٍظُ تؼسازاًكگبّی اظ اّویت ػوسُ

ّبی پػٍّف ًكبى زاز وِ یبفتًِوبیٌس. ای هططح هیگصاضی رسیس ٍ تَؾؼِ هٌطمِزٌّسگبى انلی ایزبز ؾطهبیِ
-ای اظ ػَاهل، ضاّجطزّب ٍ الساهبت هتأحط اظ ػَاهل ٍ هإلفِتأحیط ثط تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُ ثِ ٍؾیلِ هزوَػِ

ّب ّسایت ٍ گیطز ٍ ثسٍى قٌبذت ایي ػَاهل ٍ هإلفِتلف زض هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی نَضت هیّبی هر
ثبقس. ثِ پصیط ًویّبی زاًكگبّی ٍ هؿیط تَؾؼِ آى اهىبىؾبظهبًسّی ٍ ثْجَز ٍضؼیت فَق زض ثؿتط فؼبلیت

ظقی ٍ ثؼس پػٍّكی ّبی پػٍّف قبهل ثؼس آهَطَض ولی ػَاهل هإحط زض تَؾؼِ پبیساض زاًكگبُ طجك یبفتِ
ّب هَضز قٌبذتِ قس. ایي اثؼبز ثط اؾبؼ تحلیل ػبهلی تأییسی ثب تَرِ ثِ ثبضّبی ػبهلی ٍ آظهَى ثطاظـ آى

تَاى گفت وِ ایي ػَاهل رعٍ ػَاهل ولی )اثؼبز انلی ( هإحط ثط تَؾؼِ پبیساض تأییس لطاض گطفتٌس. ثٌبثطایي هی
لی ثِ تطتیت هطثَ  ثِ ثؼس آهَظقی ٍ ثؼس پػٍّكی اؾت. ثِ ػجبضتی ضًٍس. ثیكتطیي ثبض ػبهزاًكگبُ ثِ قوبض هی

ّبی آظاز اؾالهی اؾتبى هبظًسضاى زض تَؾؼِ پبیساض زاًكگبُ الظم اؾت وِ هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی زض زاًكگبُ
هی ّبی زاًكگبُ آظاز اؾالثٌسی آى، ایي ػَاهل ضا زض ضأؼ ثطًبهِثب قٌبذت ٍضؼیت ّط یه اظ ػَاهل ٍ اٍلَیت

ّبی پػٍّف ًكبى زاز وِ هَلفِ هططح قسُ، یبفتِ 24ّبی ّط یه اظ اثؼبز، اظ ثیي لطاض ثسٌّس. زض ثطضؾی هإلفِ
ّبی ثٌیبى ٍ تجسیل آى ثِ فٌبٍضیهإلفِ تَاًوٌسؾبظی ًْبزّبی زاًكگبُ زضرْت اًتمبل ایسُ ثِ تَلیسات زاًف

-ّبی حطفِآهَظیاضی ثطذَضزاض ثَز، هَلفِ هْبضتتَلیسات تزبضی، زض ثؼس پػٍّكی اظ ثیكتطیي ضطیت تبحیطگص

ای ٍ ترههی زض زاًكگبّیبى ثِ طَضی وِ لبثلیت تجسیل ایسُ ثِ فٌبٍضی ضا ثیبثٌس، زض ثؼس آهَظقی اظ ثیكتطیي 
 ضطیت تبحیطگصاضی ثطذَضزاض ثَز. ًتیزِ تحلیل ػبهلی هإیس تأییس ایي ػَاهل اؾت. 

ّب زض هطاوع ضقس تط ثِ ثؼس آهَظقی ثِ ػٌَاى ػَاهلی وِ ٍرَز آىًتبیذ ایي پػٍّف هؿألِ تَرِ ّط چِ ثیك
ػلن ٍ فٌبٍضی العاهبت ٍ قطایط تَؾؼِ پبیساض زاًكگبُ اؾت وِ ثِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهل انلی هططح قسُ اؾت. 

ّب ّب ثطای ؾیبؾتگصاضاًی وِ لهس زاضًس ًؿجت ثِ تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُزض ایي ضاؾتب یه ؾطی چبلف
-هبت هَحطی زاقتِ ثبقٌس، ٍرَز زاضز. ثِ ػالٍُ ثطای افعایف احطات آهَظـ ٍ پػٍّكی وبضآفطیٌی ٍ تزبضیالسا

ؾبظی گصاضاى، اثعاضّبی ظیبزی زاضًس تب ثِ هَفمیت ذَز زض ضاؾتبی تزبضیؾبظی پػٍّف زاًكگبّی ؾیبؾت
ُ ٍ ّوعهبى تَؾؼِ آهَظقی زض تَاًٌس ثطای تَؾؼِ پبیساض زاًكگبّب هیووه وٌٌس. زضحبلی وِ ثؼضی اظ ایي

وٌٌسُ ّؿتٌس. ّویكِ لجل اظ یه تهَیط وبهل ٍ ربهؼِ  هفیس ثبقٌس، زض ػَو ثؼضی زیگط زض ًْبیت ٍیطاى
ّب ًیبظ ّبی آیٌسُ ٍرَز زاضز. تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُّبی لبثل اطویٌبى، ًیبظ ثِ هطبلؼبت ٍ پػٍّفگیطیًتیزِ

ّبی ّب ًؿجت ثِ ایزبز قطوتّب ثِ ٍؾیلِ هكَقبًی زاضز، حتی اگط آىثِ حوبیت ؾیبؾتگصاضاى هلی ٍ اؾت
هحَض ووه وٌٌس، ّوبٌّگی ثبظاض ػطضِ هحهَالت ٍ ذسهبت ٍ حوبیت ًْبزّبی هطتجط ثب ثبظاض زاًكی ٍ زاًف
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ؾبظی هحهَل ٍ ذسهبت ثؿیبض حبیع اّویت اؾت. زض ایي ذهَل ضؤؾب ٍ هسیطاى زاًكگبّی ثطای تزبضی
-گصاضی. ؾیبؾت1ّبی آظاز اؾالهی ثبیس ثِ ایي زٍ ًىتِ ّوَاضُ تَرِ ٍیػُ زاقتِ ثبقٌس: اًكگبُذهَنبً زض ز

ّب ثٌیبى ٍ حوبیت اظ ایي قطوتّبی زاًفثبیس ثِ تكىیل تؼساز ظیبزی اظ قطوت اًتربة قسُ تَؾط آًبى ّبی
ّبی زاًكگبّی ٍ تجسیل ایسُ ثِ . اًتمبل ػلن ٍ پػٍّف2زض هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی زاًكگبّی هتوطوع ثبقس. 

اًساظ ضیعی ٍ چكنوكس، ثط ایي اؾبؼ ًیبظ ثِ یه ثطًبهِهی ّب طَلّب، اغلت ؾبلهحهَالت تزبضی ٍ قطوت
ای اثؼبز ًكبى زاز وِ ّب زاضز. ًتبیذ وسگصاضی ٍ تحلیل هحتَای طجمِثلٌسهست اظ ؾَی ضؤؾب ٍ هسیطاى زاًكگبُ

ای ٍ ترههی زض ّبی حطفِآهَظیهْبضت ی هإلفِی پبیساض  ضا ثط تَؾؼِحیط أزض ثؼس آهَظقی ثیكتطیي ت
ی  ثیكتطیي تأحیط ضا ثط تَؾؼِزاًكگبّیبى ثِ طَضی وِ لبثلیت تجسیل ایسُ ثِ فٌبٍضی ضا زاضز. ثؼس پػٍّكی 

ى ثِ ثٌیبى ٍ تجسیل آی تَاًوٌسؾبظی ًْبزّبی زاًكگبُ زض رْت اًتمبل ایسُ ثِ تَلیسات زاًف هإلفِ پبیساض
(، نبلحی ٍ حبفظیبى 1396ّبی تمَایی یعزی ٍ ّوىبضاى ) ّبی تَلیسات تزبضی زاضز. ایي ًتبیذ ثب یبفتِفٌبٍضی

ّبی هَرَز زض ثرف هسیطیت هٌبثغ اًؿبًی اًىَثبتَضّبی  قٌبؾبیی هإلفِ"(، زض تحمیمی تحت ػٌَاى 1395)
( زض تحمیمی 1394لطػبیب فیٌی ٍ ّوىبضاى )ا ، ٍویل"ّبی ظایكی زاًكگبُ زاًكگبّی ٍ ًمف آى زض ایزبز قطوت

ٍ هحوسپَض  "ثٌیبىّبی زاًفی قطوتّبی ػلن ٍ فٌبٍضی زض تَؾؼًِمف هطاوع ضقس ٍ پبضن"تحت ػٌَاى 
ٍ  "ربیگبُ آهَظـ زض تَؾؼِ پبیساض قْطی"( زض تحمیمی تحت ػٌَاى 1394ظضًسی ٍ طجبطجبیی هعزآثبزی )

ضیعی زض ّبی ثطًبهِاضایِ چبضچَثی ثطای تؼییي اٍلَیت"ت ػٌَاى ( زض تحمیمی تح1393نبزلی ٍ ّوىبضاى )
ربیگبُ وطیسٍضّبی ػلن ٍ "(، زض تحمیمی تحت ػٌَاى 1393السیي ٍ ّوىبضاى ) ، قید ظیي"ّبی ػلوی پبضن
(، زض تحمیمی تحت ػٌَاى 1392ؾطیعزی ٍ هٌطمی ) ، حبری غالم"هحَضآٍضی زض تَؾؼِ التهبز زاًف في
ّبی هؿتمط زض آى ثب اؾتفبزُ اظ ّبی پبضن ػلن ٍ فٌبٍضی یعز ثط تَؾؼِ فٌبٍضی هإؾؿِ بؾتتحلیل تأحیط ؾی"

اضظیبثی ػولىطز "(، زض تحمیمی تحت ػٌَاى 1392، ضهضبًی ٍ ّوىبضاى )"ّبی ؾیؿتن ضٍیىطز پَیبیی
حمیمی (، زض ت1393نبزلی ٍ ّوىبضاى ) ،"ّبی ػلن ٍ فٌبٍضی زض ثؼس پیبهسّبی حضَض پبضن زض هٌطمِ پبضن

ظازُ ، اوجطظازُ ٍ قفیغ"ّبی ػلوی ضیعی زض پبضن ّبی ثطًبهِ اضایِ چبضچَثی ثطای تؼییي اٍلَیت"تحت ػٌَاى 
ّبی ػلن ٍ  هتریطّبی تأحیطگصاض زض پبضن"(، زض تحمیمی تحت ػٌَاى 2016(، رعگَازیىؽ ٍ ّوىبضاى )1391)

ی ثط ثطًبهِ تَؾؼِ پبضن نٌؼتی التهبزی هطٍض"(، زض تحمیمی تحت ػٌَاى 2015، پبضن ٍ ّوىبضاى )"فٌبٍضی
ّبی نٌؼتی التهبزی زض  تَؾؼِ پبیساض پبضن"(، زض تحمیمی تحت ػٌَاى 2014، ویَ ٍ ّوىبضاى )"هلی زض وطُ

، ضٍیع ٍ ّوىبضاى "هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضیّب ٍ  زاًكگبُ"، زض تحمیمی تحت ػٌَاى (2014ٍى وي )، "چیي
ثب  "ّبی نٌؼتی ثب تَؾؼِ پبیساض ّبی اضظیبثی اضتجب  پبضن حلیل هإلفِت"(، زض تحمیمی تحت ػٌَاى 2013)

ّبی اثؼبز هطاوع ضقس ػلن ٍ فٌبٍضی )التهبزی، ارتوبػی، فطٌّگی، پػٍّكی ٍ آهَظقی( ٍ تأحیط  ثطذی اظ هإلفِ
ّبی تَؾؼِ پبیساض )اًؿبى، آهَظـ، اهٌیت، ػلن، فطٌّگ، هكبضوت، اذالق، هحیط ظیؿت(  آًْب ثط هإلفِ

ورَاًی زاقتِ اؾت. پػٍّف حبضط ثب ّسف قٌبؾبیی اثؼبز آهَظقی ٍ پػٍّكی هطاوع ضقس ٍ تأحیط آى ثط ّ
ّبی آظاز اؾالهی هبظًسضاى اًزبم قس. ًتبیذ پػٍّف ًكبى زاز وِ هطاوع ضقس ًمف تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُ

ّب ٍ ثبظاضّبی رسیس ضا زض ربهؼۀ هحلی  وٌٌس ٍ ظهیٌِّب ایفب هی ای ضا زض تَؾؼِ پبیساض زض زاًكگبُاؾبؾی ٍ ٍیػُ
تَاى گفت وِ ایي ػَاهل رعٍ ػَاهل انلی هإحط ثط تَؾؼِ  زّس ٍ ثط اؾبؼ تحلیل ػبهلی تأییسی هی ضًٍك هی

 ضًٍس. ثیكتطیي ثبض ػبهلی ثِ تطتیت هطثَ  ثِ ثؼس آهَظقی ٍ ثؼس پػٍّكی ثَزُ اؾت.  پبیساض زاًكگبُ ثِ قوبض هی
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ّبی آهَظی ثبقس: زض ثؼس آهَظقی وِ ػبهل )هْبضت ّبی پػٍّف ثِ قطح ظیط هیفتِپیكٌْبزّب هجتٌی ثط یب
ای ٍ ترههی زض زاًكگبّیبى، ثطَضی وِ لبثلیت تجسیل ایسُ ثِ فٌبٍضی ضا ثیبثٌس( ثیكتطیي ضطیت ػبهلی  حطفِ

ٍ توبم اػضبء آى  ّبی ٍیػُ ثطای هطاوع ضقسگطزز وِ زٍضُ هی وطزُ اؾت. ثٌبثطایي پیكٌْبز تأحیطگصاض ضا وؿت
ّبی وبضثطزی ثب قٌبؾیّب ٍ ایسُّبی آهَظقی ٍیػُ قٌبذت ایسُثٌیبى ٍ زٍضُثطای افعایف ضٍیىطزّبی زاًف

ّب ثِ ارطا زض آیس. ّبی آهَظقی ٍ زضؾی اؾتطاتػیه تؼطیف ٍ ثِ نَضت هؿتوط ٍ ثب ثطاثطی فطنتضیعیثطًبهِ
ّب زض رْت اًتمبل ثِ تَلیسات  اًوٌسؾبظی ًْبزّب ٍ زاًكگبُزض ذهَل ثؼس پػٍّكی، هؼلَم گطزیس وِ ػبهل )تَ

ّبی تَلیسات تزبضی( ثیكتطیي ضطیت ػبهلی تأحیطگصاض ضا ثِ ذَز اذتهبل  ثٌیبى ٍ تجسیل آى ثِ فٌبٍضی زاًف
ّبی ػلوی زازُ اؾت، ضطٍضت زاضز فطایٌس تَاًوٌسؾبظی ًْبزّبی حمَلی ٍ افطاز حمیمی، ثَیػُ ؾبذتبضّب ٍ ؾبظُ

ّبی  ّب ثِ ًَآٍضیّبی اًتمبل زاًف، زاًبیی، ایسُ ّب ٍ لبثلیت ٍّی ثِ ًحَُ قبیؿتِ نَضت ثگیطز تب ظطفیتٍ گط
ّب ثِ ٍرَز آهسُ ٍ هیل پیَؾتي ثِ هطاوع ضقس، ٍاحسّبی تزبضی  فٌبٍضاًِ آظهبیكگبّی ٍ وبضگبّی زض زاًكگبُ

 ثیكتط گطزز. 
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