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هسیطیت اؾتطاتػیک ٍ هكیل پَضتط ()Toby Harfied
هقسهِ :ایي هقبلِ زضهیبى حؿبؾیت اکتكبف ٍ ثبظی پؿت هسضى ٍاقغ قسُ اؾت  .هي تالـ ًوی کٌن کِ ؾبذتبض ضا
تغییط زّن  ،اهب ثِ ًسضت اهکبى یک هغبلؼِ ضازیکالى هكیل پطتط ثِ هٌظَض اکتكبف ٍ رؿتزَ ٍرَز زاضز  .آیب پَضتط
یک پؿت هسضى اؾت ؟
ایي پطٍغُ ثطاؾبؼ ًیبظ هي ثطای حؽ کطزى ازثیبت هسیطیت اؾتطاتػیک ٍ ثِ ٍیػُ هکبى هكیل پَضتط زضٍى هقبلِ هی
ثبقس  .ؾَال اصلی ایي اؾت کِ هسیطیت اؾتطاتػیک چیؿت ؟
اغلت ثب تَرِ ثِ فؼبلیتْبی پطتط  ،هتَى هسیطیت اؾتطاتػیک کِ ثِ عَض رساگبًِ قبهل هسلْب  ،تئَضیْب ٍ قبلت کبضی
ًس کِ هَاضز شکط قسُ اصَل ایي ظهیٌِ ّؿتٌس  .ثب ثطضؾی قف هقبلِ ثطتط زض هزالت
هی قَز  ،کِ ثطایي زاللت هی ک
هسیطیت اؾتطاتػیک  ،آکبزهی رَضًبل هسیطیت  ،آکبزهت هطٍض هسیطیت  ،رَضًبل هغبلؼبت هسیطیت  ،هغبلؼبت
ؾبظهبًی  ،پیكطفتْب زض هسیطیت اؾتطاتػیک ً ،كبى هی زّس کِ پَضتط یک تَظیغ کٌٌسُ هٌتكط کيًسُ زائوی ًجَز ،
ثلکِ اٍ اغلت اظ هزلِ ّب غبیت ثَز  ،اهب ایي هجحج اغلت ثِ هغبلؼِ تؿت ّبی تزطثی یب هٌبظطُ ّبی تئَضی هی
پطزاظز  .ایي هقبلِ تالـ ًوی کٌس کِ هحجَثیت ٍهؼطٍفیت کؿت کٌس ثلکِ ثیكتط رٌجِ شاتی ٍ هتقبػس کٌٌسُ زاضز .
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کِ ایي هقبلِ یک ًوًَِ اظ تحقیقبت تفؽیطی اؾت اظ آًزب کِ هي ضٍی تحقیقن ثطای  namativeهسیطیت
اؾتطاتػیک گعاضـ هی زّن  .هي ثب یک ذظ ذبضری اظ ثطذی هطٍض ّب اظ ضقتِ ٍهَقؼیت پَضتط زاذل آًْب قطٍع
کطزم  .ثٌبثطایي هي تالـ هی کٌن کِ ضقس ازثیبت هسیطیت اؾتطاتػیک زض عَل  15ؾبل اذیط ٍثب ازػبی ایٌکِ
هسیطیت اؼتطاتػیک یک افؿبًِ اؾت  .هَقؼیت پَضتط ثِ ػٌَاى یک افؿبًِ ؾبظ هفطٍض اؾت ٍ اگطچِ کبض اٍ یک
هغبلؼِ ربیگعیي ثب اؾتفبزُ اظ یک زؾتگبُ ازثی اظ یک ثبظًگطی افؿبًِ ای اؾت  .ثٌبثطایي پَضتط یک پؿت هسضى
ًیؿت  .ایي ثبظًگطی ثِ ٍؾیلِ یک ؾطی تفؿیطّبی ضازیکبل اظ هسیطیت اؾتطاتػی کِ هی تَاًس ثِ ػٌَاى یک رطیبى
اًتقبزی زضٍى ازثیبت قٌبذتِ قَز  ،زًجبل هی قَز ً .تیزِ گیطی هی کٌن کِ ایي هقبلِ ثب افکبضی زض هَضز فطآیٌس ٍ
تفکط ضٍی زاللتْبی هَرَز ثطای آکبزهی ّبی زیگط هؤحط ثبقس.
ثب یک هسیطیت اؾتطاتػیک ٍاقؼی لغفب ثطذیعیس
ّط ثبظضؾی رعئی زضٍى ازثیبت هسیطیت زض زِّ یب زٍ زِّ اذیط  ،اهتیبظ هسیطیت اؾتطتعیک یب اؾتطاتػی ضا ًكبى هی
زّس .ایي زٍ اگط چِ یکؿبى ًیؿتٌس اهب اغلت یکؿبى تلقی هی قًَس  .هسیطیت اؾتطاتػیک یک ضقتِ آکبزهیک اؾت
 ،اهب اؾتطاتػی یک ػوسُ هغبلؼِ اؾت  .یک هقساض کن اظ هقاالت هَضز ثطضؾی  ،تالـ کطزُ اًس کِ ثطذی
قطکتْبیی ضا ثب ػسم تزبًؽ ضقتِ ّب ایزبز کٌٌس  .هي ایٌْب ضا ثب تالـ کطزى ثطای قطاض زازى پَضتط زض یک قوبی
ثعضگتط اظ چیعّب ،اهتحبى هی کٌن .
 Chaffeeاظْبض کطز کِ اؾتطاتػی چٌس ثؼسی ٍ هَقؼیتی اؾت  ،اهب آى اظ 3هكکل هتفبٍت ٍ ،زض ثطذی ضاّْب
چبلكْب ٍ تضبزّب  ،زیسگبُ ًؿجت ثِ اؾتطاتػی ضًذ هی ثطز  .هسلْب قبهل ایي هَاضز ّؿتٌس :اؾتطاتػی ذغی  ،اؾتطاتػی
ؾبظگبض  ،اؾتطاتػی تفؿیطی  .اکخط تحقیقبت ثِ ٍؾیلِ هسل ذغی کِ توطکع آى ضٍی ثطًبهِ ضیعی ٍ پیف ثیٌی
هكرص هی قَز  .هسل شٌّی زٍم ثِ ػٌَاى هسل ؾبظگبضی هكرص هی قَز ٍ ایي هَقؼیت هسیطیت اؾتطاتػیک کِ
 chaffeeکِ ثِ ػٌَاى ٍاحس هطتجظ تَرِ هی کٌس  .زٍثبضُ یک گطٍُ ثعضگ اظ هقبالت زض ایي زؾتِ ثٌسی قطاض هی
گیطًس کِ توبیل زاضًس تَرِ هسیط ضٍی ٍؾیلِ ّب توطکع زاضز ٍ ثب تٌبؾت ؾطئ کبض زاضز  .آذطیي هسل  ،هسل
تفؽیطی ثِ ٍؾیلِ هقبلِ لیؿت هی قَز  .ثطای ایي ًَیؿٌسگبى  ،اؾتطاتػی یک اؾتؼبضُ اؾت ٍ ثٌبثطایي چیعی ًیؿت
کِ ثتَاًس اًساظُ گیطی قَز  .ایي ًَیؿٌسگبى اظ زازُ ّبی کیفی اؾتفبزُ هی کٌٌس ٍ یک ٍاقؼیت ؾبذتبض یبفتِ ضا
فطض هی کٌٌس  .پطتط زض ّیچ کسام اظ ایي هسلْب قطاض ًساضز .
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 Fany Christensenایٌگًَِ قطٍع هی کٌس کِ هحتَی اؾتطاتػیک زض ظهیٌِ ّبی ثؿیبضی ظیط هسیطیت اؾتطاتػی
زض ازثیبت ّبی  ، OT ٍ OBاقتصبزّب  ،تزبضی ٍ ثبظاضیبثی یبفت قسُ اؾت .
آًزب هكرص هی قَز کِ ثطذی تفبٍت ّب ثیي ازثیبت آکبزهیک ٍ ػولی زض ثبظًگطی ایي هقبلِ ٍرَز زاضز  .ظبّطا
اؾبؼ ثطای غیط حطفِ ای ّب زض هكبضکت ٍ اؾتطاتػی ضقبثتی قطاض زاضز کِ هطتجظ ثب تصوین گیطی اؾت کِ ثِ ٍؾیلِ
 ، Schendel ٍ Hoferاقتصبز ؾبظهبى ٍ ثبظاضیبثی اؾت .
کبض پَضتط شکط قسُ اؾت اهب اضظیبثی کٌٌسُ ّب ٍ ذَاًٌسُ ّب ثِ ًظط هی ضؾس کِ اضظـ اًتكبضات اٍ ضا ظیط ؾَال ثطزُ
اًس .
 Inclusionزض هجبحج پَض تط کِ قبهل  ،اؾتطاتػی ّبی ػوَهی یب اؾتطاتػی صٌؼتی ثبػج هی قَز کِ اٍ ضا زض
حكیِ تحقیقبت اٍلیِ زض ؾبل  1905قطاض زّس .
 Reger ٍ Huffتحقیق فطآیٌس اؾتطاتػیک ضا هغبلؼِ کطزًس  ،کِ آًْب آى ضا یک کبض تفؿیطی زض ظهیٌِ ثطًبهِ ضیعی
ثطای ضٍقْبی تصوین گیطی تؼطیف هی کٌٌس  .آًْب تالـ هی کٌٌس کِ  193پیپط ثبظًگطی قسُ ضا زض  9ؾلَل
قوبتیک ثطاؾبؼ ثطًبهِ تحقیقبتی ًَیؿٌسُ قطاض زٌّس  .ثطای غیط آغبظیي ّب تفبٍتْبیی ثیي رطیبى هحتَایی ٍ رطیبى
فطآیٌس ثِ ؾرتی زضیبفت قسُ اؾت ّ .یچ پیپطی ثِ ٍؾیلِ پَضتط حجت ًكسُ اؾت  ،اگطچِ  ،آى هوکي اؾت هٌبؾت
ثطای قطاض زازى اٍ زض زؾتِ ثٌسی اّساف تصوین ثطاؾبؼ اؾتطاتػی ّبی ػوَهی پیكٌْبز قسُ ٍ چبضچَة ً -5یطٍ
ثطای آًبلیع هیٌتعثطگ ضٍی احط تبضیری ٍاقؼی ثطای ذلق یک زایطٓ الوؼبضف تحقیقبت هسیطیت اؾتطاتػیک اًزبم
زازُ اؾت  .اٍ  15هسضؾِ ضا حول تحقیق اؾتطاتػی قطاض زاز کِ آًْب اظ ایزبز هسیطیت اؾتطاتػیک ثِ ػٌَاى یک
ضقتِ تحصیلی زض اٍایل زِّ  80ایزبز قسُ اؾت .
اؾتطاتػی ضقبثتی پَضتط ثِ ػٌَاى یک  water shedزض تَؾؼِ افکبض هسیطیت اؾتطاتػیک ثِ ػٌَاى ایزبز ًیبظّب
ثطای ّطزٍ هسیطاى ٍ زاًكگبّیبى کِ ثِ زًجبل تئطی هسیطیت اؾتطاتػیک ثِ قوبض هی ضٍز  .ثب ایي ٍرَز آًبلیع صٌؼت
ٍضتط ٍ قبلت کبضی
ٍ اقیجبى ثِ ٍیػُ ثطای هسیطاى زض یک ثلَؽ کبهل قطکتْب تَؾؼِ یبفت  ،اؾتطاتػی ّبی ػوَهی ح
ً -5یطٍی صٌؼت زاًكگبّیبى ضا ثب هسلْبیی کِ ثِ صَضت ػولی تؿت قسُ اًس ثیبى هی کٌس.
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پَضتط ضٍاثظ پَیبیی ثیي اؾتطاتػی ؾبظهبى ٍ ؾبذتبض صٌؼت زض هطکع هفَْم اؾتطاتػی ضقبثتی قطاض زاز  .اٍ اهکبى
اًتربة یک اؾتطاتػی ثطاؾبؼ ثْتطیي هَقؼیت زض اقتصبز کالى – ثبظاض ثب پكتَاًِ ثِ ٍؾیلِ آًبلیع ًؿجت ثِ تَصیف ،
ثیبى کطز  .پَضتط هی گَیس کِ اٍ ثِ زًجبل یک هتي تئَضیک ثِ هٌظَض اضبفِ کطزى ثِ آًبلیع هتوطکع ثط هحتَا ٍفطآیٌس
کِ اظ کبضّبی ٍ Faneyکطیؿتٌؿي ٍ ضیزط اؾت  ،ثَزُ اؾت  .اٍ هسل اقتصبزّبی ؾبظهبى صٌؼتی ضا اظ ایزبز
ؾبختبض ،اؾتطاتػی ٍ ػولکطز ثیبى هطز  ،کِ ازػب زاضز ًیطٍّبی ثیي صٌؼت توبؼ قطکتْب ضا ّسایت هی کٌس  ،کِ زض
ػَض ػولکطز قطکتْب ضا هكرص هی کٌس ّ .بفطٍ اؾكٌسل ،یک عجقِ ثٌسی اظ ضقتِ ضا ایزبز کطزًس  .ایي ثبظًگطی
زض هَضز تزبضت ثحج هی کٌس .اگطچِ زیگط ًَقتِ ّب تالـ کطزُ اًس حؽ ازثی ضا زض ظیط عجقِ ثٌسی قطاض زٌّس ،
کِ هخبلْبی آًْب هی تَاًس ٍیتٌگتَى ٍ ضٍلئَ ٍؾگَییي ثبقس .
ضیچبضز ٍیتٌیگتَى یک تَپَلَغی تبضیری اظ تئَضی ٍ فلؿفِ هسیطیت اؾتطاتػیک ثیبى کطزُ اؾت  .اٍ عجیؼت ٍفطض
ّبی ّط چْبض اؾتطاتػی ضا  cut lineکطزُ اؾت کِ ثب ثیكتط ازثیبت هی تَاى ربیگعیي کطز  .زیسگبُ اٍ یک هفَْم
غبلت کِ قبثل تكریص زض ّط زِّ ای اؾت  .ػبزات شّي ٍ قسضت ضٍاثظ هفبّین هرتلف ثحج قسُ ً ،كبى هی
زٌّس کِ یک هقساض ثِ ّن پیَؾتِ اظ هساضؼ عطاحی قسُ ثِ ٍؾیلِ ؾیٌتعثطگ
ضٍیکطز کالؾیک اؾتطاتػی (: )1960
زیسگبُ کالؾیک اؾتطاتػی ثطاؾبؼ هؿتقین ٍػطف تغبثق اؾت  ،کِ زض آى رْبى یک ؾلؿلِ هطاتت هحکن ثب یک
اًعٍای ػوَهی کِ تصویوبت ضا هی گیطز  .هسل ًظبهی ثِ ٍؾیلِ یک هیطاث شٌّی اظ اقتصبز کبهل قسُ اؾت ٍ .ى
ًیَهي ٍ هَضگي اؾتطى  ،ایي هكکل ؾبزُ ضا زض قلت هفَْم اؾتطاتػی زض یک ثبظی اؾتبزاًِ حضکت ٍضس حطکت ،
ثلَف ٍ ضس ثلَف ،ثیي ضقبثت کٌٌسُ ّبی ٍاثؿتِ ثِ کؿت ٍ کبض قطاض زازُ اؾت  .ایي زیسگبُ اًفطازی ثب زیسگبُ
اؾویت کِ هیگَیس ّ :ط ػضَی ثِ گًَِ ای ػول هی کٌس کِ ثیكتطیي ؾَز ضا اظ ثِ کبض گیطی ؾعهبیِ ای کِ زض گیط
هی کٌس ثِ زؾت آٍضز هغبثقت زاضز ٍ یک کلیقِ اظ هسیط ایزبز هی کٌس کِ اٍ هی ذَاّس ثبظگكت ؾطهبیِ ضا
افعایف زّس .
اؾتطاتػی کالؾیک یک اػتوبز ثِ ًفؽ ثبالیی زض آهبزگی  ٍ ،ظطفیت هسیطاى ثطای ؾبظگبض کطزى اؾتطاتػی ّبی
هبکؿین کطزى ؾَز زض هیبى ثطًبهِ ضیعی ّبی ًؿجؽ ثلٌس هست  ،ایزبز هی کٌس .
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ضٍیکطزّبی فطآیٌسی ثِ اؾتطاتػی :
یک زیسگبُ فطآیٌسی اظ قطکت یکی اظ آًْبیی کِ تقبضبّبی قطکتْب ثِ ػٌَاى یک ائتالف اظ اػضب ،کِ ّط کسام
اّساف قرصی ذَز ضا ثطای ؾبظهبى هی آٍضًس  .ثطای ایي ًَقتِ ّب یک فطآیٌس پیَؾتِ هصاکطُ اؾت ظیطا اقتصبز
ػقالیی فطز یک ذیبل اؾت ٍ افطاز فقظ ػقالیی ّبی کطاًساض ّؿتٌس ًَ .قتِ ّبی فطآیٌسی ثحج هی کٌٌس کِ ثِ
زلیل ایي هحسٍزیتْب اؾتطاتػی یک ثْجَز تسضیزی ضٍتیي اظ پیغبم ّبی اؾتبزاًِ اظ هحیظ اؾت  ،هی قَز کِ کِ ثِ
صَضت تصبزفی ذَزقبى زض تَرِ هسیطاى ًیطٍ ٍاضز هی کٌٌس  .اؾتطاتػی یک فؼبلیت ثطًبهِ ضیظی قسُ ٍ پیطٍی
قسُ ًیؿت  ،اهب ایي فقظ یک ضاُ ایزبز حؽ ّطد ٍهطد اظ رْبى اؾت  .ثٌبثطایي اؾتطاتػی ّب اغلت ضطٍضی ّؿتٌس
 ،اضتجبط آًْب زض عَل فؼبلیت ٍ آغبظ زض پؽ ًگطی  ،زض حبلی قسهْبی کَچک هَفق هی ثبقٌس کِ ثب قطکب یکی
قًَس .
ضٍیکطز تکبهلی ثِ اؾتطاتػی :
ایي گًَِ ثِ ًظط هی ضؾس کِ کؿت ٍ کبض ثب اقتصبز فطزی ایسُ آل  ،هطزهی ًكسُ اؾت  ًِ .تٌْب هسیطاى ثطای ثط قطاضی
ذطٍری زض ؾغح هبکؿین کطزى تئَضی ؾَز  ،زض ربیی کِ ّعیٌِ ّبی حبقیِ ای زقیقب ثطاثط هٌبفغ حبقیِ ای اؾت ،
ًبتَاى هبًٌس ثلکِ اکخط هسیطاى ایسُ ای زضثبضُ ایٌکِ ّعیٌِ حاقیِ ای ٍ هٌحٌی ّبی هٌبفغ چِ ّؿتٌس ًساضًس .
هترصصبى ضا ٍاضز کٌیس ؟ اقتصبز ثْجَز زازُ اًس  ،ثِ کؿت ٍکبض (ثِ صَضت احوقبًِ) ثب اربظُ زازى ثبظاضّب تفکط ضا
اًزبم زٌّس  .یب ایي ًگبُ ثِ رْبى  ،ثبظاضّب ًٍِ هسیطاى اؾتطاتػی ّبی غبلت زض یک هحیظ هؼوَلی اًتربة هی کٌس .
ثطای اؾتطاتػی ّبیی کِ ثِ زیسگبُ تکبهلی ضقبثت هی پیًَسًس ،ثبظضؼ ّب هوکي اؾت هبًٌس آًْبیی ظبّط قًَس کِ
ذَز ضا ثب هحیظ ؾبظگبض هی کٌس  .ضقبثت هَحطتطیي ضٍـ ثطای اظ ثیي ثطزى ًبکبضآهسی یب ػسم تغبثق اؾت ثٌبثطایي
ٍضٍز ضاحت ثِ ثبظاضّب ضاُ ثطای اعویٌبى اظ صٌبیغ ؾالمت اؾت .
زیسگبُ ؾیؿتوی ثِ اؾتطاتػی:
گطاًٍَتط ثحج هی کٌس کِ فؼبلیت اقتصبزی ًویتَاًس زض یک فضبی رسا اظ ًتبیذ تزبضی قرصی ثبقس ،ثِ زلیل رب
افتبزگی ارتوبػی هب  .ضفتبض اقتصبزی زض یک قجکِ اظ ػقالًیت ارتوبػی قطاض گطفتِ اؾت ٍ ذبًَازُ ،ایبلت  ،حطفِ .
ایي قجکِ ّب ثطضٍی ّط زٍ اٍاؾظ ٍ اًتْبی فؼبلیت تبحیط زاضز  ،تؼطیف هی کٌس کِ چِ چیعی هٌبؾت ٍ ضفتبض هٌغقی
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ثطای اػضبی آى چِ اؾت  .ثٌبثطایى تبضیرچِ قرصی کِ قبهل پؽ ظهیٌِ آهَظقی  ،هصّت  ،رٌؿیت ،هَقؼیت
ذبًَازگی ٍ فؼبلیتْبی اقتصبزی هی ثبقس .
ایي زیسگبُ ؾسهٌس ارتوبػی پیكٌْبز هیکٌس کِ ٌّزبضًبیی کِ اؾتطاتػی ضا ّسایت هی کٌس قٌبذتی ًیؿت ثلکِ
فطٌّگی اؾت  .فطٌّگ ثِ ػٌَاى یک ؾطی اظ ؾیؿتن ّبی ارتوبػی  ،احطات ارتوبػی اؾت ٍ ثِ ٍؾیلِ قطکتْب
،صٌؼتْب  ،اقتصبزّب؛ تبکیس پصیط اؾت ٍ .یتیٌگتَى ثحج هیکٌس کِ حتی ثب ضقس تزبضت ٍؾطهبیِ ذبضری  ،حبلت
تبضیری ٍ ارتوبع ٌَّظ هْن اؾت هوکي اؾت کِ ذیلی اًسیكِ ّبی اؾتطاتػی اظ ًظط فطٌّگی ثب تَرِ ثِ قطایظ زض
زِّ  1950تب ٍ 1960یػُ ثبقٌس.
ضٍلئَ ٍؾگَییي ثحج هیکٌس کِ عجقِ ثٌسی قجلی ثیف اظ حس هحسٍز کٌٌسُ اؾت ٍیک آًبلیع زض ظهیٌِ ازثیبت
اؾتطاتػی  4فطم اؾتساللی ضٍی تئطی ّبی ؾبظهبًی ضا فبـ کطز ّ .وِ رٌجِ ؾبظی هؼوَلی زض یکی اظ ایي  4فطم
کالؾیک ،اقتضبیی ،ؾیبؾی ارتوبػی  ،قٌبذتی ارتوبػی  ،قطاض هی گیطز  .اضتجبط آًبى ثیي ؾبظهبى هجبحخِ اؾتطاتػی
(فطهْب ) اظ یک الگَی ًوًَِ ثِ هفَْم پیكٌْبز قسُ ثِ ٍؾیلِ ٍیتیٌگتَى کِ حتی ثِ ٍؾیلِ ًَیؿٌسگبى زیگط ربیگعیي
قسُ پیكٌْبز هی کٌس  .آًْب پَضتط ضا هطتجظ ثب ٍیلیبهؿَى زض فطم اقتضبیی کِ زض هجبحخِ اقتصبز صٌؼتی قطاض زاضز  ،قطاض
هیسٌّس .
آیب اؾتطاتػی یک افؿبًِ اؾت ؟
هسل تفؿیطی چبًی لیؿت ًَیؿٌسگبًی ضا کِ ثطای هي آًْب یک اؾتؼبضُ اؾت  ،ضا ًكبى هی زّس .چطا اؾتؼبضُ ّب
اؾتفبزُ هی قًَس  .هَضگبى پیكٌْبز هی کٌس کِ اؾتؼبضُ ّب یک هجبحخِ ػوَهی ایزبز هی کٌس ظیطا آًْب زض ؾط ٍ کبض
ثب پبیي ّبی ذؿبضت  ،ػسم تکبهل  ٍ ،غیط هكرص ثَزى ثؿیبض کبضا ّؿتٌس .هي فطض هی کٌن کِ افطاز اظ اؾتؼبضُ
ّبی ػوَهی اؾتفبزُ هی کٌٌس ظیطا  ،هؼٌی لفظی لغبت ثؿیبض پیچیسُ اؾت  .لغبتی قجیِ اؾتطاتػی ٍ هسیطیت
اؾتطاتػیک ّوبًغَض کِ ثحج قسُ اؾت ذیلی پیچیسُ اؾت (ثب هؼبًی هتدصصبى ٍ هؼٌبی آٌّگ ٍاض )  .اؾتؼبضُ ّب
ثِ اًتقبل تزطثیبت غیط قبثل اظْبض کوک هی کٌس  .ثٌبثطایي اؾتؼبضُ ّب هوکي اؾت ثطای ایزبز پلی یطای قکبف ثیي
هؼبًی قرصی ًب هكرص ٍ غیط گَیب اؾتفبزُ قَز.
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اغلت هطٍض کٌٌسگبى ازثیبت اؾتطاتػی  ،یک رطیبى کِ ضٍی ؾبذتبض ارتوبػی زاًف ٍ تفؿیط هجبحخبت توطکع زاضز ،
ضا هكرص هی کٌس  .ایي ًَیؿٌسگبى یک ٍاقؼیت ؾبذتبض یبفتِ ارتوبػی ضا فطض هی کٌٌس هبًٌس اؾویطؾچ ٍ
اؾتیَثطت  .آًْب پیكٌْبز هی کٌٌس کِ اؾتطاتػیؿتْب زض ؾبذت هؼٌب ثِ ٍؾیلِ تفؿیطّبیكبى اظ  ،اضظقْب  ،ػالئن  ،ظثبى،
ؾبذت تصوین گیطی قکل هی زٌّس  ،زض گیط ّؿتٌس  .هسیطاى فطضْبی چبلف ثطاًگیع ثطیب
اض
کِ پؽ ظهیٌِ ضا ثطای
تكَیق تفؿیطّبی چٌسکبًِ هسیطیت اؾتطاتػیک ضا  ،اضتقب هی زٌّس .
هیٌتعثطگ هی ًَیؿس کِ  7هسضؾِ ثب ازثیبتی کِ تَصیف هی کٌس یب تالـ هی کٌس کِ هسیطیت اؾتطاتػِک ضا ثفْوس
ٍرَز زاضز  .ثب ایي ٍرَز تحقیق ثطای ایزبز احؿبؼ  ،ایي هسظؼ زض حبقیِ ضقتِ هسیطیت اؾتطاتػیک ثبقی هی هبًس
 ،ثِ ػٌَاى ًؿرِ ثطیب هَفقیت  ،ثطای زاًكگبّیبى ٍ هكبغل هْن ثبقی هی هبًس  .ایي هقبلِ یک ثرف اظ چکیسُ حبضط
اظ پطٍغُ ّبی تحقیقی تفؿیطی ّؿتٌس .
اؾویطیچ ٍ اؾتیَ ثطت هحققبى ضا ثِ هفبّین ؾَال ٍ زیسگبُ ّبی چٌس گبًِ اضتقبء زازًس.ثٌسُ یک زیسگبُ ربیگعیي
کِ اؾتطاتػی فقظ یک لغت اظ لغبت هحجَة هبًٌس  ،ثطًبهِ ضیعی ثلٌس هست ،ؼیبؾت کؿت ٍ کبض کِ تالـ ّبی
زاًكگبّی ٍ هسیطیتی ضا ضٍی ذَز هتوطکع هی کٌس ،ضا پیكٌْبز هی کٌن.
آًچِ کِ هي پیكٌْبز هی کٌن کِ ثْتطیي ضاُ ثطای قٌبذت هحجَثیت هجبحج اؾتطاتػی چیؿت ،ایي اؾت کِ فطض
کٌین هسیطیت اؾتطاتػیک یک افؿبًِ اؾت Kaye .پیكٌْبز هیکٌس کِ افؿبًِ ّب حکبیت ّب ٍ الگَّبی اصلی ثطای
قٌبذت ؾبظهبى ّب هفیس ّؿتٌس .پؽ ظهیٌِ ّبی هؼوَلی زض هیبى زاؾتبًْبی ؾبظهبًْب قطاض زاضًس هبًٌس :زاؾتبى ایزبز،
ؾفط ثطای ّسف ًْبیی ،کكتي اغزّب .ثِ زلیل ایٌکِ ایي پؽ ظهیٌِ ّبی ػوَهی ٍرَز زاضًس ،آًْب ثِ ٍؾیلِ هسیطاى ثِ
ػٌَاى ضاّی ثطای ایزبز احؿبؼ تزطثیبتكبى زض رْبى اؾتفبزُ قسُ اًس.
 Beebyیک تؼلین زٌّسُ ،ؾبذتبض ٍ اؾبؼ یک افؿبًِ آهَظقی ضا تَصیف هی کٌس کِ ثِ ًظط هي هٌبؾت زض رْت
تالـ ثطای ایزبز حؽ هسیطیت اؾتطاتػیک ثِ ػٌَاى یک ضقتِ تحصیلی یب یک تزطثِ هَفق هسیطیتی اؾت.
ثط عجق گفتِ  Beebyثطذی اظ زؾتبٍضزّبی ثكط  ،افؿبًِ ّبی ذلق قسُ ای ّؿتٌس کِ حؽ زٍام ضا ایزبز هیکٌٌس ٍ
زاضًس .ثِ ًظط هي کالم ٍی زضؾت اؾت کِ هی گَیس ّط تَلیسی اّساف زٍض اظ زؾتطؼ ٍلی قبثل زؾتطؾی زض قبلت
یک افؿبًِ ذلق یب ایزبز هی کٌس .ػولکطز افؿبًِ فطاّن کطزى یک هؼیبض ثط ضس ّوِ اّسافی اؾت کِ قبثل قضبٍت
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ّؿتٌس ،اگط چِ چٌس گبًگی اّساف زض یک افؿبًِ قبثل ثیبى ًیؿت .ثب ایي ٍرَز ثطای هَحط ثَزى ٍ قبثل قجَل ثَزى،
یک افؿبًِ ثبیس زاضای قبذص ّبی ظیط ثبقس:
 - 1ثبیس یک تَافق کلی ثب ثطذی قسضتْبیی کِ کبهال تؼطیف قسُ ًیؿتٌس ٍرَز زاقتِ ثبقس.
 - 2افؿبًِ ثبیس زض یک ظثبى ثِ اًساظُ کبفی اًؼغبف پصیط ثبقس کِ اربظُ تفؿیط ّبی گؿتطزُ ضا ثسّس.
 - 3ظثبى افؿبًِ ثبیس اهکبى فطاّن ًوَزى ضاٌّوبیی ّبی ػولی ضا ثسّس.
 - 4اظ هْوتطیي ٍیػگی ّب ایٌکِ افؿبًِ ثبیس زض آیٌسُ ًعزیک زض زض زؾتطؼ ًجبقس ،کِ زض هیبى تغییطات زائوی
ربیگعیي گطزز.
 - 5پبضازٍکؽ آذط ایي اؾت کِ افطازی کِ تحت افؿبًِ کبض هی کٌٌس ثبیس کبهال ثِ آى اػتقبز زاقتِ ثبقٌس کِ
زض رَاًی ثِ ذبعط آى ثزٌگٌس ،زض هیبًؿبلی آى ضا حفظ کٌٌس ٍ ،اهب ثبیس افؿبًِ زیگطی ضا زض ًظط زاقتِ
ثبقٌس ظیطا ظهبًی هیطؾس کِ افؿبًِ قجلی ثِ اّساف ذَز ضؾیسُ اؾت.
هسیطیت اؾتطاتػیک ٍ اؾتطاتػی حتی اؾتطاتػی ضقبثتی ّوگی قبذص ّبی  Beebyزض هَضز افؿبًِ ضا زاضا هی
ثبقٌسّ .وبًغَض کِ زض ثبال گفتِ قس اؾتطاتػی لغت اًتربة اؾت حتی ثب ٍرَز ایٌکِ زض ضًزی اظ تفبؾیط اؾت.
ضاٌّوبیی ّبی ػولی زض هغجَػبت فطاٍاى اؾت اهب ثطذی اظ هسلْبی رسیس ٍ تَؾؼِ یبفتِ ضقتِ ضا زض یک تکبپَی
زائوی قطاض هی زٌّس.
آذطیي هؼیبض ثب تَرِ ثِ هؿبئل ٍیػُ رَضًبل هسیطیت اؾتطاتػیک ثؿیبض هٌبؾت اؾت .هكکلی کِ یک تؼساز اظ پیپیط
ّبی حجت قسُ ٍرَز زاضز رصة تحقیق ضٍی یک پبضازاین یب پبضازاین ّبی دزیس اؾت  .آیب پبضازاین هی تَاًس لغت
زیگطی ثطای کلوِ افؿبًِ ثبقس.
ّ Beebyوچٌیي ثحج هی کٌس کِ افؿبًِ ُ یک رعء الظم ازاهِ زاض ًؿجت ثِ تغییطات ّؿتٌس ٍ .اظآًزب کِ هب ثِ
اًتْبی ایي قطى ضؾیسین ٍ ؾطػت تغییطات ارتوبػی ،ؾیبؾی ٍ هحیظ اقتصبزی ظیبز اؾت ،هوکي اؾت ایٌگًَِ ثبقس
کِ افؿبًِ هسیطیت اؾتطاتػیک ثِ ػٌَاى یک ًوبز پیَؾتِ زض اقتصبز رْبًی هْن اؾت .ایي ًکتِ ربلت اؾت کِ
هسیطیت اؾتطاتػیک ثِ ػٌَاى یک تالـ آکبزهیک ظهبًی ثِ  USضؾیس کِ کٌتطل ثبظاض ّبی زاذلی ثِ ٍؾیلِ ٍاضزات
ذبضری ثِ فؿبز کكیسُ قسُ ثَز.
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اگط اّساف افؿبًِ ّب چٌس تب ثبقس هوکي اؾت کِ لغت هسیطیت اؾتطاتػیک ثطای ایزبز حؽ اّساف ثطای تصوین
گیطاى  ،زاًكگبّیبىًَ ،یؿٌسگبى کؿت ٍ کبضً ،بقطاى اؾت .هوکي اؾت اؾتطاتػی ضقبثتی ضؾتگبضی یب یکٌَاذتی ضا
ثطای کؿت ٍ کبضّبی زیگط پیكٌْبز کٌس زض حبلی کِ زض ربزُ هَفقیت ّؿتٌس .تحقیق ثطای هَفقیت یب ثقب ثب هوکي
اؾت کِ یک افؽاًِ ضا زض اٍلیي ًگبُ هَضز تَرِ قطاض زّس.
ثب ایي قطایظ یکی اظ افؿبًِ ؾبظاى ثعضگ پَضتط اؾت .هَقؼیت اٍ ثِ ػٌَاى یک اؾتبز زاًكکسُ کؿت ٍکبض زاًكگبُ
ّبضٍاضز زضؾتی اٍ ضا زض ترصص زاًف احجبت هیکٌس .اٍ ثِ ػٌَاى هكبٍض زٍلت ّب  ،گطٍّْبی کؿت ٍ کبض ٍ
قطکت ّبی اًفطازی کبض کطزُ اؾت .ایي فؼبلیت ثِ ذَثی کتبثْبی اؾتطاتػی هحجَثفً ،كبى هی زّس کِ اٍ یک
پكتیجبى تٌسٍ تیع ثطای هسیطیت اؾتطاتػیک زض فطم افؿبًِ هی ثبقسٍ .اضح اؾت کِ اٍ قسضت ظثبى ٍ اؾتؼبضُ کِ زض
هجبحخبت هسیطیت اؾتطاتػیکف یبفت هی قَز ،زض هیبى ًَقتِ ّب ٍ آهَظـ ّبیف ٍ هكبٍضُ ّبیف ثیبى کطزُ اؾت.
ؾرٌبًی اظ یک افؿبًِ ؾبظ; ثبظًگطی هیكل پَضتط
ّوِ هجبحخبت ثبیس تفؿیط قَز ،ثِ ٍیػُ آًْبیی کِ زض هسیطیت اؾتطاتػیک ثْتطیي فطٍقٌسُ ّب ٍاقغ قسُ اؾت.
ضٍظًَ یک هحبؾجِ تبضیری اظ ضٍاثظ ثیي ًَیؿٌسُ ،هتي ٍ ذَاًٌسُ اًزبم زازُ اؾت .فبظ اٍلیِ ثِ ٍؾیلِ قسضت
ًَیؿٌسگی ثب یک ذَاًٌسُ هزَْل ٍ هتي زاًبیی کبهل فطض قسُ اؾت .فبظ زٍم ثبقجَل ػسم تکویل هتي ٍ ؾَال زض
هَضز اػتجبض ًَیؿٌسُ هغطح هی قَز.
زاًبیی هَضز قجَل ضایذ ثِ ٍؾیلِ ثطذی کِ ازػب هی کٌٌس کِ قٌبذتی اظ پؿت هسضى زاضًس ایي اؾت کِ تفؿیط هتي ثِ
ٍؾیلِ ذَاًٌسُ صٌسلی ٍاقؼی قسضت ٍ تَاًوٌسی اؾت .ثٌبثطایي ّوِ هتَى تفبؾیط چٌسگبًِ ای زاضًس .ثبضی ٍ الوع هی
ًَیؿٌس کِ ذَاًٌسگبى هرتلف کِ ثِ صَضت رساگبًِ آى ضا زضک هی کٌٌس .آًْب اـاضُ هی کٌٌس کِ تبضید قرصی،
اضظقْب ثِ تفبؾیط افطاز اظ هتَى تأحیط هی گصاضًس ،کِ قبهل هتَى هسیطیت اؾتطاتػیک هیكًَس.
زض ایي هَضز ذَاًٌسگبى هتَى هسیطیت اؾتطاتػیک اظ یک حؿبؾیت پؿت هسضى اؾت .ایي حؿبؾیت ثِ ًظط هی
ضؾس کِ ثِ یک حزن حیبتی اظ هَاضز ًَقتِ قسُ زض ؾبل  1993زاضز .آى ؾبل ٍاغُ پؿت هسضى زض تؼسازی اظضقتِ
ّبی زاًكگبّی ظبّط قس .ذیلی اظ کتبثْب هٌتكط قسًس کِ آى ؾبل ثِ صَضت آقکبض ذَزقبى ضا ثِ صَضت پؿت
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هسضى ظبّط کطزًس ٍ تؼساز ثؿیبضی اظ زیگطاى ًیع ثب هَضَػبت پؿت هسضى ثِ صَضت آقکبض آقٌب قسًس .زض هیبى
ازثیبت ؾبظهبى  /مزیطیت ایي ٍاغُ ّوچٌبى آقکبض اؾت :
ًَیؿٌسگبى ازػب هی کطزًس پطتط ًوبیٌسُ ٍ ضّجط پَظیتَیعم اؾت ٍ ؾطپطؾت ضٍاثظ قغؼی ًیع ّؿت ،کِ ًكبى هیسّس
هوکي اؾت پطتط ثركی اظ پؿت هسضى ثبقس .ثبظًگطی ظیط زضرْت احجبت ایي هَضَع اؾت.
 ، Christchurchاکتجط : 1997
 : Tobyهي ازثیبت زاًكگبّی کِ قبهل اًتكبضات تَ زض هسیطیت اؾتطاتػیک اؾت ضا ذَاًسم  .اکخط ًَیؿٌسگبى تَ
ضا زضٍى پبضازاین ػقل گطایی قطاض هی زٌّس .ثب ایي ٍرَز هغبلؼبت هي اظ هقبالت ٍ کتبثْبی تَ ایي اؾت کِ تَ هی
تَاًی زضٍى پؿت هسضى قطاض ثگیطی.
اٍالً عجیؼت ثیي ضقتِ ای اکخط پؿت هسضًْب ،حتی زض اٍلیي ًَقتِ ّبی تَ آقکبض اؾتّ .بف ضرط ٍ هیٌؽ ثطگ ثطای
ػجَض اظ هطظّب ؾري هی گَیٌس.تَ ثِ ًظط هی ضؾس یک اًتربة ػبقالًِ ثطای اًزبم آى ایزبز کطزُ ای کِ ایي ٍیػگی
قبثل هالحظِ زض هعیت ضقبثتی هكرص اؾت.
 : Mepهوکي اؾت کِ هقسهِ ّوِ اًتكبضات زض ضقتِ ّبی گًَبگَى کِ زض ثطذی اظ ضاّْبی ثیبى ػیسُ ّب ثبقس .
هعیت ضقبثتی ثِ ؾرتی یک هَضَع رسیس اؾت .ایي کتبة اظ هیبى ضقتِ ّبی ظیبزی هی گصضز .ظیطا ثبظاضیبثی ،
تَلیس  ،کٌتطل  ،تزبضت ٍ فؼبلیتْبی ثؿیبضی زضیک قطکت ًقكی زضهعیت ضقبثتی زاضًس .یک ؾٌت عَالًی تحقیق
زض کؿت ٍ کبض ٍ زض اقتصبزّبی صٌؼتی ثط ضٍی ایي هَضَع قطاض زاضًس .هعیت ضقبثتی ًوی تَاًس ثِ عَض صبزقبًِ
ثسٍى تطکیت ّوِ ضقتِ ّب زض یک ًوبی کلی اظ قطکت زضک قَز.
 : Tobyهی تَاًس گفتِ قَز کِ ثرف اًتربة ضقیت یک اًتقبز ػلیِ اًحصبض اؾت ،یک زازذَاؾت ثطای هسضک
تئَضی حکَهت حطٍتوٌساى اؾت .ثب ایي ٍرَز هي آى ثرف ضا ثِ ػٌَاى یک آقٌبیی اٍلیِ اظ هفَْم ؾبذتبض ارتوبػی
زض ازثیبت هسیطیت اؾتطاتػیک هی زاًن.ثِ ًظط ثٌسُ زض هغبلؼِ زٍم ٍ ؾَم عؼن هفَْم یب ػالقِ اؾت کِ زض چبضچَة
ایسئَلَغی پیكٌْبز قسُ ثَؾیلِ قیطٍ ٍاؾتبٍا قطاض زاضز .آیب قوب هی گَییس کِ ایي یک تالـ ثطای ًكبى زازى یک
ایسئَلَغی اؾت یب یک زیسگبُ تفؿیط ذَاؾتبض ارتوبػی اظ رْبى اؾت.
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 : Mepهي ًكبى هی زّن کِ چگًَِ یک قطکت هی تَاًس ثط قطکتی کِ ثب اٍ ضقبثت هی کٌس احط ثگصاضز زض ػنل
یک قطکت ثبیس زضک کٌس کِ ّط کسام اظ ضقیجبًف زض عیف ًعٍل اظ ذَة ثِ ثس قطاض زاضز ٍ ثط عجق آى ػول هی
کٌس .یک ضقیت ذَة ثَؾیلِ قَاًیي ضقبثت زض صٌؼت ػول ٍ ثبظی هی کٌس ٍ هی تَاًس ؾیگٌبلْبی ثبظاض ضا ثرَاًس ٍ
تكریص زّس .ثطذی اظ ضقیجبى ثس ّطگع ضقیت ذَثی ًرَاٌّس قس .یک قطکت ثبیس آهبزُ ًجطز ثطای تجسیل ضقیجبى ثس
ثِ ضقیجبى ذَة ثبقس .ثطای هخبل یک ضقیت ذبضری کِ چیعی ضا ٍاضز هی کٌس آظاض اؾتطاتػیک ضا ثِ زؾت هی آٍضز
کِ هؼوَالً یک ضقیت ثس اؾت .ؾطهبیِ آى ظیبز اؾت ٍ هوکي اؾت قَاًیي ثبظی ضا زضک ًکٌس.
ایي ًظبضت پیكٌْبز هی کٌس کِ یک قطکت ثبیس پیَؾتِ ثطای هسیطیت ضقجبیف زض حبلتْبی اؾتخٌب ٍ هفطٍضبت کبض
کٌس.
 :Tobyتَرِ ؾَم پؿت هسضى چٌسگبًگی اؾت .تَرِ کطزى ثِ چٌسگبًگی قبثل تَرِ تطیي هَضَع ثرف ؾیعزُ
اؾتٍ ،قتی کِ قوب زضثبضُ ًبهكرص ثَزى ٍ ؾٌبضیَّبی صٌؼت هی ًَیؿیس .هي زضک هی کٌن کِ اًتربثْبی
گًَبگًَی هی تَاًس اظ زیسگبُ هؼوَلی کِ تَ فقظ ثِ ًؿرِ آى تَرِ کطزی ،هٌحطف قَز .ثطای ًوًَِ ثبضی ٍ الوع
ثحج هی کٌٌس کِ کتبثْبی تَ ثِ ایي زلیل هحجَة ّؿتٌس کِ ثِ صَضت آهبزُ هكرصبت آى ثطای هسیطاى زض
زؾتطؼ اؾت .آیب زیسگبُ تَ تغییط کطزُ اؾت.
 :Mepاؾتطاتػی ضقبثتی زض هَضز توبیع اؾت .ؾٌبضیَّب ثِ زًجبل ایي ّؿتٌس کِ تفکط زض ثبضُ آیٌسُ ٍ گؿتطـ ضًذ
ربیگعیٌْبی هَضز تَرِ ضا اًزبم زٌّس.
ؾبذتبض صٌؼتی آیٌسُ تحت ّط ؾٌبضیَ هؼوَالً پیبهسّبی هتفبٍتی ثطای ضقیجبى هرتلف زاضز .ضقجب ثِ تغییطات ؾبذتبضی
زض ضاُ هٌؼکؽ کطزى اّسافكبى ،هفطٍضبتكبى ،اؾتطاتػیْب ٍ تَاًبییْبیكبى پبؾد ذَاٌّس زاز .ؾٌبضیَّب ثِ زًجبل کبّف
تغییطاتی کِ فؼبلیتْب ضا کِ زض یک الوبى غیط هكرص زض یک صٌؼت ثسٍى ػوس هَقیت یک قطکت ضا ثطتط هی کٌٌس
ّ ،ؿتٌس  .ؾٌبضیَی یک قطکت یک پیف ثیٌی ًیؿت ثلکِ یک ؾبذتبض اظ آیٌسُ هوکي اؾت.
 : Tobyهي ؾبذتبض ارتوبػی زاًف ٍ چٌس ضقتِ ای ثَزى ضا هَاضز زضگیط پطٍغُ پؿت هسضى ثیبى کطزُ ام.زض کبض
قرصی ذَزم هي اًتربة کطزُ ام کِ ضٍی ؾِ ٍیػگی پؿت هسضى توطکع کٌن :هجبحخِ  ،ذَضزُ  ،قغؼِ ٍ تحقیق
هقبٍهت  ...کِ ثِ ًظط هي زض ًَقتِ ّبی تَ آقکبض اؾت .اگط چِ تَ ازػبی ػضَیت زض پؿت هسضى ضا ًساضی ،هي
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فکط هی کٌن کِ تَ زض ػَض یک هجبحخِ اؾتطاتػی کِ زض هطکع اؾتطاتػیْبی ضقبثتی اؾت ضا ایزبز کطزُ اؾت.هي
ّوِ هتَى هسیطیت اؾتطاتػی ضا ًرَاًن اهب آًْبیی کِ هي ذَاًسُ ام اؾتطاتػیْبی ػوَهی تَ ضا زض یک هَقؼیت زائوی
قطاض هی زّس.
 : Mepتفکط ظیط هفَْم اؾتطاتػیْبی ػوَهی ایي اؾت کِ هعیت ضقبثتی زض قلت ّط اؾتطاتػی ّؿت.
 : Tobyهي ّوچٌیي ثیبى کطزُ ام کِ هجحج ثِ ظیط زؾت زاًكگبّیبى افتبزُ اؾت .ثِ ًظط هی ضؾس کِ قوب یک
ٍیٌس ضّجطی ّعیٌِ یب توبیع یب
هجبحخِ کؿت ٍ کبض هؼوَلی ضا ثِ ذَثی ایزبز کطزُ ایس .هسیطاى زض هغبلؼبت هي ًوی گ
توطکع  ،ثلکِ ّوِ آًْب زضثبضُ ثبظاضّبیكبى  ،فطٍـ ضٍی قیوت ٍ چگًَگی ایي کِ اظ زیگطاى هتوبیع ثبقٌس ؾري هی
گَیٌس.
هي هی زاًن کِ تَ هی گَیی یک اًتربة ثطای ثسؾت آٍضزى ٍ ربیگعیي کطزى یک هعیت ضقبثتی الظم اؾت  .اهب
ةهي ذَز هي ً ،كبى هی زّس کِ هسیطاى تصوین گیطی ًوی کٌٌس .هي
یک تؼساز اظ هغبلؼبت اظ قجیل هیلط ٍ زؼ ٍ ،
ًوی ذَاّن ثحج کٌن کِ آیب ایي یک اظْبض زقیق کبضّبؾت یب ًِ  ،اهب هي هی ذَاّن پیكٌْبز کٌن کِ گیط افتبزى زض
هیبًِ زض تَضیح هسیطیت اؾتطاتػیک ثب اؾتطاتػیْبی ػوَهی ٍاضز قسُ اؾت .یب ایى اظْبضات ثِ ػٌَاى ثركی اظ
هجبحخِ اؾتطاتػی ضقبثتی قبثل رؿتزَ زض احطات ٍ ًَقتِ ّبی تَ ذَاّس ثَز.
 :Mepهَقغ اًتربة ٍ زاللت یک اؾتطاتػی ػوَهی زٍض اظ ًوًَِ اؾت  ،آًْب هؿیطّبی هٌغقی ثِ هعایبی ضقبثتی
ّؿتٌس کِ ثبیس زض صٌؼت هي کبٍـ قَز .اگط یک قطکت ثتَاًس ضّجطی ّعیٌِ ّبی ؾطثبض ضا ثِ زؾت آٍضز  ،آى
قطکت هیتَاًس یک کبضثط ثبالی هتَؾظ زض صٌؼت ذَزـ ثبقس ٍ آى هیتَاًس قیوتْب ضا هكرص کٌس .یک قطکتی
کِ هی تَاًس توبیع ضا ثسؾت آٍضز یک کبضثط ثبالی هتَؾظ ز ض صٌؼت ذَز هی قَز اگط پبزاـ قیوت اظ ّعیٌِ ّبی
ظیبزی ذبلص قسُ ثط ٍاحسـ تزبٍظ کٌس.
ّط اؾتطاتػی ػوَهی قبهل ضیؿکْبی هتفبٍتی هی قَز .زض اغلت صٌبیغ هؼوَالً چٌس تب اظ ضقبثت کٌٌسگبى زض هیبًِ
قطاض زاضًس .زض هیبًِ ثَزى اغلت یک هَقؼیت ًبذَاؾتِ ی قطکت ثطای اًتربة چگًَگی ضقبثت اؾت .آى ثطای
هعیت ضقبثتی ثَؾیلِ ّط زؾتبٍضزی تالـ هی کٌٌس.
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 :Tobyهي هی تَاًن ثجٌین کِ تَ ّوچٌبى کِ زیسگبّف اظ رْبى تؼْس زاضی ،پؽ ثیب ثِ رٌجِ زیگط پؿت هسضى
ثطٍین .
اگط قطکتی ثتَاًس ّن ضّجطی ّعیٌِ ٍ ّن توبیع ضا ثسؾت آٍضز پبزاقْبیف ثیكتط هی قَز ظیطا هٌبفغ ٍ ؾَزّب اضبفِ
ثط توبیع اؾت کِ هٌزط ثِ کبّف ّعیٌِ ّب زض یک ظهبى هی قَز کِ ضّجطی ّعیٌِ ثط قیوتْبی پبییي تط زاللت هی
کٌس .ربیی کِ ضقیجبى زض هیبًِ ضاُ گیط کطزُ اًس ُ یچ کسام هَقؼیت هٌبؾجی ثطای ٍاضز کطزى یک قطکت ثِ ًقغِ ای
کِ ّعیٌِ ّب ٍ توبیع غیط زائوی ثبقس ضا ًساضًس.
 :Tobyزٍثبضُ هي هی تَاًن ثگَین کِ ًبهكرصی اظًكبًِ ّبی ػوسُ هجبحج پؿت هسضى اؾتًَ ،قتِ ّبی آیٌسُ
ضزاذت .قطاضزازى تَ زض حَظُ ػقل گطایی
ضٍی تفکط زٍثبضُ هَقؼیت تَ زض ظهیٌِ هسیطیت اؾتطاتػیک ذَاّس ح
هوکي اؾت هقساضی ًباهیس کٌٌسُ ثبقس .هي هغوئي ّؿتن کِ هب هیتَاًین ثحخوبى ضا ثطای یک هست ظهبى عَالًی ازاهِ
زّین .اهب زض ایي ًقغِ زٍؾت زاضم ثگَین کِ اظ صحجت ثب قوب زض ظهبى غیط کبضیتبى تكکط هی کٌن.
اًتقبزّبی افؿبًِ ؾبظ:
ثب ایي ٍرَز هغبلؼِ پطتط ثِ ػٌَاى یک پؿت هسضى فقظ یکی اظ هغبلؼبت هوکي اؾت .یک تؼساز تفبؾیط گًَبگَى اظ
کبضّبیف زض ازثیبت هسیطیت اؾتطاتػیک یبفت هی قَز .ایي فطم زض حَظُ رطیبى ضازیکبل زض تئَضیْبی ؾبظهبًی
ٍثؿیبضی اظ ًَقتِ ّبی اًتقبزی پطتط قطاض هی گیطز .قیطٍ ٍاؾتبٍا زضیبفت کِ اؾتطاتػی یک ایسئَلَغی اؾت کِ پٌذ
قبذص هكرص کٌٌسُ ایسئَلَغی زؾت هی یبثس .فطض اکخط ازثیبتْبی هسیطیت اؾتطاتػیک کِ ّط چِ ثطای
هسیطیت ثبال هٌبؾت اؾت ،ثطای ّوِ ًیع هٌبؾت اؾت یک فطم رْبًی قسُ ؾَت ّبی ثركی اؾت .اکخط ازثیبت ّب
هحتَاّبیی ضا کِ فقظ صٌؼت ىیؿت ثلکِ ؾبظهبًْب ٍ ثبظاضّب ّن زض ازثیبت اؾتطاتػیک ّؿتٌس ضا اًکبض هی کٌٌس.
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