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 چکيعٍ

نْظ. چؽاکَ، تْققَ  هي ُؽ خبهقَ هسكْة يثؽ تْققَ التًبظ تبثيؽگػاؼاؾ فْاهل هِن ّ  يهٌبثـ اًكبً
هبًٌع ههبؼکت  ينْظ، ثلکَ فْاهل ًوي عٍيّ قغر ظؼآهع قؽاًَ قٌد يع ًبضبلى هليتْل يفمظ ثؽ هجٌب

ظُع کَ قِن ّ ًمم ؾًبى ظؼ  هي ٌع هْثؽ اقت. اهب آهبؼ ّ اؼلبم هْخْظ ًهبىيي فؽايؿ ظؼ ايؾًبى ً يالتًبظ
ؿ ظال ثؽ ّخْظ نکبف يً يدبى نؽليي اقت. نْاُع ظؼ اقتبى آغؼثبييبؼ پبيؽاى ثكيظؼ ا يههبؼکت التًبظ

ي قْال اقت کَ کعام يك پبقص ثَ ايي اقبـ، ُعف تسمياقت. ثؽ ا يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيخٌك
ي يي اقتبى ًمم ظاؼًع. ثعيظؼ ا يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيدبظ نکبف خٌكيظؼ ا يفْاهل خبهقَ نٌبضت

ُب  ظاظٍ يآّؼ م ّ اثؿاؼ خوـيوبيك پيلؽاؼ گؽفتَ اقت. ؼّل تسم يهٌؾْؼ ًگؽل ؾًبى اقتبى هْؼظ ثؽؼق
کبؼ اقتبى يّ ث يظاًم آهْضتَ ظاًهگبُ يك نبهل ؾًبى نِؽيتسم يقهٌبهَ اقت. خبهقَ آهبؼپؽ

اقت. اي  ؿ ضْنَيً يؽيگ ٍْ ًوًَْيًفؽ اقت. ن 978ثْظٍ ّ زدن ًوًَْ  8996ظؼ قبل  يدبى نؽليآغؼثب
ي ييپب يظؼيع ؾًبى هْؼظ هغبلقَ ثب ههبؼکت التًبظ 66م اؾ يك ًهبى ظاظٍ اقت کَ ثيتسمُبي  بفتَي

 يتيثب نکبف خٌك يّ هؽظقبالؼ يتيخٌكُبي  هَيکل يؽُبيي، ؼاثغَ هتغيؾًبى هْافك ُكتٌع. فالٍّ ثؽ ا
ك يتسم يؽيگ دَيًعاؼظ. ًتظاؼ  هقٌيؼاثغَ  يتيخٌكُبي  ؽ ًمميثْظٍ اهب هتغظاؼ  هقٌي يظؼ ههبؼکت التًبظ

 هؽظاى ظاؼظ. يّ لعؼت اختوبف يهٌف ياختوبف يهَ ظؼ ثبّؼُبيؼ يتيي اقت کَ نکبف خٌكيا

 .، تْققَيدبى نؽلي، ؾًبى، اقتبى آغؼثبي، ههبؼکت التًبظيتينکبف خٌكّاژگبى کليعي: 
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 بى هكئلَيّ ثهمعهَ 

نْظ. چؽاکَ،  هي ُؽ خبهقَ هسكْة يثؽ تْققَ التًبظ تبثيؽگػاؼاؾ فْاهل هِن ّ  يهٌبثـ اًكبً
 ينْظ، ثلکَ فْاهل ًوي عٍيّ قغر ظؼآهع قؽاًَ قٌد يع ًبضبلى هليتْل يتْققَ فمظ ثؽ هجٌب

: 8996ضْاخَ،  يپْؼ ّ ؾاظّل ييٌع هْثؽ اقت )يفبيي فؽايؿ ظؼ ايؾًبى ً يهبًٌع ههبؼکت التًبظ
ؽاى يظؼ ا يظُع کَ قِن ّ ًمم ؾًبى ظؼ ههبؼکت التًبظ هي (. اهب آهبؼ ّ اؼلبم هْخْظ ًهبى66
ظؼ  يتيخٌك يًبثؽاثؽب يّخْظ ظاؼظ. نکبف  يتيخٌك يي اقت ّ نکبف ّ ًبثؽاثؽييبؼ پبيثك

انبؼٍ  يت التًبظيي هؽظاى ّ ؾًبى ظؼ فؽيَ التًبظ ّ کبؼ ّ فقبليثَ تفبّت ث يههبؼکت التًبظ
 (.8: 2087، يخِبً يظاؼظ )اًدوي التًبظ

اؾ  2087ظؼ قبل  يؽاى ظؼ ههبؼکت التًبظيًوؽٍ ا يخِبً يعجك گؿاؼل اًدوي التًبظ
ک تؽ ثبنع ًهبى ظٌُعٍ نکبف يکكت نعٍ ثَ يفؽ ًؿظُؽ اًعاؾٍ ًوؽٍ اقت.  967/0ثؽاثؽ ثب  800
ي ًوؽٍ يي، اي(. ثٌبثؽا82اقت )ُوبى:  يي ؾًبى ظؼ ههبؼکت التًبظييبؼ پبيب ًكجت ثكي يتيخٌك

ح عؽذ يظُع. ثؽ اقبـ ًتب هي ؽاى ؼا ًهبىيظؼ ا يي ؾًبى ظؼ ههبؼکت التًبظييًكجت ّ قِن پب
ي زبل، ياقت. ظؼ ُو 9/86ّ ؾًبى  7/69هؽظاى  يکبؼ، ًؽش ههبؼکت التًبظ يؽّيً يؽيآهبؼگ

 يي، ظؼ ًمبط نِؽياقت. ُوچٌ 8/86ّ ؾًبى  69 يهؽظاى ظؼ ًمبط نِؽ يًؽش ههبؼکت التًبظ
ظؼيع اقت  7/89ظؼيع ّ ؾًبى  6/70هؽظاى  يًؽش ههبؼکت التًبظ يدبى نؽلياقتبى آغؼثب
دبى ياقتبى آغؼثب ياًكبً يؽّيهَ ًبى، ثؽ اقبـ قبلٌبيي هي(. ظؼ ا96-60: 8996ؽاى، ي)هؽکؿ آهبؼ ا

ظؼيع اقت )ُوبى:  26ظؼيع ّ ؾًبى  76نبغل  ي، ظؼيع هؽظاى ظاًهگب8996ُظؼ قبل  ينؽل
ظؼ کل کهْؼ ّ اقتبى  يع ظؼ ههبؼکت التًبظينع يتيي افعاظ ّ اؼلبم نکبف خٌكيا. (66

 ظٌُع.  هي ؼا ًهبى يدبى نؽليآغؼثب

ؽ لؽاؼ يتْاًع تْققَ کهْؼ ؼا تست تبث هي يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيخٌك ينکبف ّ ًبثؽاثؽ
 يؽگػاؼيُكتٌع کَ ظؼ خبهقَ ًمم تبث يهٌبثـ ثب اؼؾن يَ اًكبًيؽا ؾًبى ثَ فٌْاى قؽهبيظُع. ؾ
هطتلف، گؿاؼل ُبي َ يتْاى ثَ ًؾؽ هي اقت ّ يي ًمم اؾ اثقبظ هطتلف لبثل ثؽؼقيظاؼًع. ا
عٍ ياقتٌبظ ًوْظ. ثَ فم يکهْؼُب ّ هغبلقبت تدؽث يفتگبيتْققَ  يهطتلف، الگُْبي  قبؾهبى

عاؼ اقت ياؾ ايْل تْققَ پب يکي يب ايل ههبؼکت فوْهي يفوْهُبي  ّؼّظ ؾًبى ثَ زْؾٍ، 1قگؽ
ؿ هقتمع اقت کَ ؾًبى هٌبثـ يً 2بًگيهؽظم هْثؽ اقت.  يؾًبى ثؽ ؼفبٍ ّ ؾًعگ يّ ههبؼکت فوْه

بى، يؿاى ّ عؽازبى تْققَ ثکبؼ گؽفتَ نًْع )زبفؾيثؽًبهَ ؼع ثَ فٌْاى يي ثبيُكتٌع ثٌبثؽا يثب اؼؾن

                                                           
1- Segar 
2- Young 
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اؾ  يکيؾًبى  يّ اختوبف يبقي، قيهقتمع اقت کَ ههبؼکت التًبظ 1بقيي(. آهبؼت86: 8988
ؿ ظؼ يً 2گٌْ ّ اقتفبى ًْلؿينْظ. اقتفبى ق هي هسكْة يهِن تْققَ ّ ؼنع التًبظُبي  خٌجَ

ثؽ ًؽش  ياثؽ هٌف يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيخٌك يؽعًع کَ ًبثؽاثيدَ ؼقيي ًتيهغبلقبت ضْظ ثَ ا
آهعٍ  ي(. ظؼ گؿاؼل قبالًَ ثبًک خِب68ً: 8988ّ ُوکبؼاى،  يظاؼظ )پؽتْ يؼنع ّ تْققَ التًبظ

کوتؽ  يؽًع اثؽ ثطهيگ هي عٍيؼا ًبظ يتيخٌك يکَ ًبثؽاثؽاي  ّ العاهبت تْققَُب  بقتياقت کَ ق
ؿ تْاًوٌع يً 3ْياخالـ ؼ ينًْع. ثؽ اقبـ ضظ هه هي ؼا هتسول يهضبففُبي  ٌَيظانتَ ّ ُؿ

ي ضظ يعاؼ اقت. ثؽ اقبـ ايتْققَ پبُبي َ ياؾ پب يکيؾًبى  يؾًبى، ههبؼکت کبهل ّ ثؽاثؽ يقبؾ
ؽًع ظؼ ثلٌع هعت هْفك ًطْاٌُع ثْظ يؼا ظؼ ًؾؽ ًگ يتيخٌك يکَ ثؽاثؽُبيي  بقتي، قيهه

ّ  يٌع ًْقبؾيظُع کَ فؽا هي ؿ ًهبىيًخِبى غؽة  يبفتگيتْققَ  ي(. الگ97ْ: 8998، ي)اکجؽ
 (. 89: 8988بى، يؾًبى ُوؽاٍ ثْظٍ اقت )زبفؾ يم ههبؼکت التًبظيهؽفت ثب افؿايپ

ت ياؾ خوق يويظؼ زبل تْققَ اقت ّ ً يؽاى کهْؼيي لسبػ اقت کَ ايك اؾ ايضؽّؼت تسم
تْققَ ثكيبؼ كن ژٍ ظؼ ثسث يؽاى ًمم ؾًبى ظؼ خبهقَ ثْيظٌُع. اهب، ظؼ ا هي ليآى ؼا ؾًبى تهک

ظؼ  يتيخٌك يؽاى هكتلؿم ثؽاثؽي(. تسمك کبهل تْققَ ظؼ ا86هْؼظ تْخَ لؽاؼ گؽفتَ اقت )ُوبى: 
 ي(. هغبلقبت تدؽث826: 8992َ، يلْ يويّ اثؽاُ ياقت )غفبؼُب  ؽ زْؾٍيّ قب يههبؼکت التًبظ

َ ؼاثغَ هثجت ّ کبؼ ؾًبى ّ ؼنع ّ تْقق يؽّيي ًؽش ههبؼکت ًيظٌُع کَ ث هي ؿ ًهبىيؽاى ًيظؼ ا
 (. 869: 8997ّ ُوکبؼاى،  يويهقٌبظاؼ ّخْظ ظاؼظ )کؽ

)هؽکؿ  يدبى نؽليظؼ اقتبى آغؼثب يي ؾًبى ظؼ ههبؼکت التًبظييبؼ پبيثب تْخَ ثَ قِن ثك
ي اقت يظُع، ا هي ليك ؼا تهکيکَ ظؼ ّالـ ُعف تسم ي(، قْال ايل96-60: 8996ؽاى، يآهبؼ ا

ؾًبى ظؼ اقتبى  يي ههبؼکت التًبظييّ ًكجت پب يتيظؼ نکبف خٌك يکَ چَ فْاهل خبهقَ نٌبضت
لؽاؼ  يي اقتبى هْؼظ ثؽؼقيي هٌؾْؼ، ًگؽل ّ ًؾؽات ؾًبى ايًمم ظاؼًع. ثع يدبى نؽليآغؼثب

 گؽفتَ اقت. 

 پيهيٌَ تسميك 

تْاى ثَ ظّ ظقتَ  هي ي ؼايهيمبت پيتسم يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيل نکبف خٌكيي ّ تسلييظؼ تج
ظؼ  يتيَ نکبف خٌكيل ثبًْيکَ ظؼ قغر کالى ثب اقتفبظٍ اؾ تسل يمبتيتسم -8ک ًوْظ. يتفک يکل

هْثؽ ثؽ  يمبت فْاهل اختوبفيي تسميظؼ ا اًع. ي لؽاؼ ظاظٍييل ّ تجيؼا هْؼظ تسل يههبؼکت التًبظ
 ي(، قبضتبؼ ق8989ٌ، ييؽؾايهؽظاى )ه يکبؼينبهل ًؽش ث يظؼ ههبؼکت التًبظ يتينکبف خٌك

                                                           
1- Amartyasen 

2- Stephen Cigno and Stephen Knowles 
3- Rio 
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(، 8986(، تقعاظ فؽؾًع )پبقجبى، 8987)فؽّتي،  يت نٌبضتيؽات خوقيي(، تغ8988، يؼّؾت )ًْيخوق
م ّ فالذ ي)يفبک ي(، ضبًَ ظاؼ8996، يّ کتبثفؽّل ثعؼ يؿخياعالفبت ّ اؼتجبعبت )ظ يفٌبّؼ

(، تقعاظ افؽاظ نبغل ظؼ ضبًْاؼ، 8998ّ ُوکبؼاى،  يٌي)هؿ يهدبؾ ي(، فضب8996، يهسكي ضبً
الت ي(، تس8999ًالبهت ّ قؽپؽقت ثْظى ؾًبى )فؽة هبؾاؼ ّ ُوکبؼاى،  ت تبُل، هسليّضق

ّ  يٌي)هؿ ي(، ًؽش ثبؼّؼ8999غ، يّ خِبى ت يهْغبؼ يوي؛ کؽ8990)کبًّع ّ ُوکبؼاى،  يظاًهگبُ
ّ  1ْي)آًكتبق ي(، ثسؽاى هبل8996ّ ُوکبؼاى،  يؽي(، ظؼآهع ضبًْاظٍ )هه8998ُوکبؼاى، 
(، 2089، 3)پْؼقلاي  هَي(، قمف ن2086ّ ُوکبؼاى،  2کبفيت ظّلت )ظي(، زوب2086ُوکبؼاى، 

ت )کبًّع ي( ّ خٌك2007، 5ؽک ّ ُبىي)ث يبؼاًَ ظّلتي(، 2009، 4ظّلت ؼفبٍ )هبًعلُبي  ياقتؽاتژ
ب ي يهيوبيثب اقتفبظٍ اؾ ؼّل پ يکَ ظؼ قغر ضؽظ ّ فؽظ يمبتيتسم -2( اقت. 8990ّ ُوکبؼاى، 

ظؼ  اًع. ؼا هغبلقَ کؽظٍ يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيخٌكب ًگؽل ًكجت ثَ نکبف يازكبـ  يفيک
 يي؛ يفب8980، يؽينعى )قف يي هكئلَ نبهل اختوبفيهْثؽ ثؽ ا يمبت فْاهل اختوبفيي تسميا

 يپْؼ ّ ؾاظّل يي؛ يفب8988، يّ قلغبً ي)تمْ يتيخٌكُبي  هَي(، کل8996ضْاخَ،  يپْؼ ّ ؾاظّل
 يههبؼکت يبقيق ي(، فعم ّخْظ ًِبظُب8988بى، ي)نؽثت يهعاّؼي(، تقًت ّ پ8996ضْاخَ، 

( ّ 8998، يّ لؽثبً يضبًْاؼ )ًسْ يت التًبظي(، ّضق8996ضْاخَ،  يپْؼ ّ ؾاظّل يي)يفب
 ( اقت. 2086ّ ُوکبؼاى،  6)کْک يًِبظ يٌعُبيفؽا

 يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيؽاهْى نکبف خٌكيؽ پياؾ هغبلقبت اًدبم گؽفتَ اض يؽ تقعاظيظؼ ؾ
 اؼائَ نعٍ اقت.

 اؾ هِوتؽيي هغبلقبت يْؼت گؽفتَ پيؽاهْى نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظياي  ضاليَ :8نوبؼٍ خعّل 

 اؾ ًتبيحاي  ضاليَ فٌْاى ًْيكٌعگبى
 ههيؽي ّ ُوکبؼاى

(8996) 
فْاهل هْثؽ ثؽ ًؽش ههبؼکت 
 ًيؽّي کبؼ ظؼ ثبؾاؼ کبؼ ايؽاى

 ههبؼکت تسًيلي ّ ازتوبل هعؼن ُوجكتگي ثيي
 افؿايم؛ ُوجكتگي هٌفي ثيي ظؼآهع ؾًبى ثبالي
 ؾًبى  کبؼ ثبؾاؼ ظؼ ههبؼکت ثب ضبًْاظٍ افضبي قبيؽ

ظيؿخي ّ کتبثفؽّل 
 ثعؼي

(8996) 

ثؽؼقي فْاهل هْثؽ ثؽ انتغبل 
ؾًبى ثب تبکيع ثؽ اقتفبظٍ اؾ 

ICT 

فٌبّؼي اعالفبت ّ اؼتجبعبت ظاؼ  هقٌيتبثيؽ هثجت ّ 
 هتغيؽُبيظاؼ  هقٌي ّ هثجت ثؽ انتغبل ؾًبى؛ اثؽ

 ظاضلي تْليع ًبضبلى ثِعانت، ّ قالهت هطبؼج
 .ؾًبى انتغبل ثؽ آهْؾل هطبؼج ّ قؽاًَ

                                                           
1- Anastasio 

2- Dieckhoff 
3- Purcell 

4- Mandel 

5- Bierek and Han 
6- Cook 
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  :8نوبؼٍ خعّل اظاهَ 

 اي اؾ ًتبيح ضاليَ فٌْاى ًْيكٌعگبى
يفبکيم ّ فالذ 

 هسكي ضبًي
(8996) 

ثؽؼقي فعم ههبؼکت 
التًبظي ؾًبى ظؼ ثبؾاؼ کبؼ 

 ايؽاى

ُبي  فقبليت ثؽاي نعٍ قپؽي ؾهبى تبثيؽ هتْقظ
 التًبظي؛ُبي  فقبليت ّ تبثيؽ هٌفي آى ثؽ ظاؼي ضبًَ

خبهقَ  ظؼ هْخْظ قٌتي ّ فؽٌُگيُبي  تبثيؽ ًگؽل
 ايؽاى. ظؼ ؾًبى التًبظي ههبؼکت ًؽش ثْظى ثؽ پبييي

يفبيي پْؼ ّ ؾاظّلي 
 ضْاخَ

(8996) 

تسليلي ثؽ هْاًـ ههبؼکت 
التًبظي ؾًبى ظؼ ايؽاى )هْؼظ 

 تجؽيؿ(هغبلقَ کالى نِؽ 

هِوتؽيي هْاًـ ههبؼکت التًبظي ؾًبى تجقيض ّ 
تفبّت ظؼ فؽايٌع اختوبفي نعى ؾى ّ هؽظ ظؼ خبهقَ، 
عؽؾ تلمي ّ ًگؽل خبهقَ ثَ ّؽبيف ؾًبى ّ فعم 

 ّخْظ ًِبظُبي قيبقي ههبؼکتي ثْظ.
 هؿيٌي ّ ُوکبؼاى

(8998) 
 فضبي تْققَ اثؽ ثؽؼقي
 ظؼ ؾًبى ههبؼکت ثؽ هدبؾي

 ايؽاى التًبظ

 ههبؼکت ّ ثبؼّؼي ُبي ًؽش ثيي هقکْـ ؼاثغَ
 فضبي گكتؽل ثب ؾًبى ثبالي ههبؼکت ًؽش ؾًبى؛

 هدبؾي. 
 کْک ّ ُوکبؼاى

(2086) 
 تْليع ّ ًِبظي فؽايٌعُبي
 خٌكيتي ُبي ًبثؽاثؽي

 فعالت اؾ يبفتَ خٌكيت ّ هسعّظ اؼائَ نْاُع
 خبؼي ُبي ثؽ اقبـ نيٍْ قيبقي ؼفؽم ّ اخؽايي
 ُب ظاظٍ آّؼي خوـ پژُّهي ّ اخؽايي

 آًكتبقيْ ّ ُوکبؼاى
(2086) 

 ّ ؼيبضت التًبظي، ثسؽاى
 کبؼ، ظؼ خٌكيتي ًبثؽاثؽي
 قبيؽ ّ يًْبى اؾ نْاُعي

 ثبلکبى کهْؼُبي

 افؿايم ثؽ التًبظي ؼيبضت ّ هبلي تبثيؽ ثسؽاى
 ؾًبى ثؽ فهبؼ افوبل ّ کبؼ ظؼ خٌكيتي ًبثؽاثؽي

 ظؼآهع ظاؼاي ههبغل ثَ ّؼّظ ّ کوتؽ کبؼ خِت
 تؽ. پبييي

 ظيکبف ّ ُوکبؼاى
(2086) 

 ثؽ ًِبظي تغييؽ اثؽ قٌدم
 کبؼ ثبؾاؼ ظؼ خٌكيتي ًبثؽاثؽي

 ؾًبى اؾ عؽيك  انتغبل ُبي ثبال ثؽظى فؽيت
  ُب ضبًْاظٍ اؾ ظّلت زوبيت افؿايم

 8997هٌجـ: هغبلقبت اقٌبظي ًگبؼًعگبى، 

 

ايي پژُّم ظؼ ثكظ ّ گكتؽل تسميمبت گػنتَ، ظؼ قغر ضؽظ ّ فؽظي ظؼ للوؽّ هکبًي 
پؽظاؾظ. ثؽؼقي  هي هتفبّت ثَ تجييي ّ تسليل خبهقَ نٌبضتي نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي

ظُع کَ هغبلقبت اًدبم يبفتَ  هي تسميمبت گػنتَ ظؼ ؼاقتبي هْضْؿ ّ للوؽّ هْؼظ هغبلقَ ًهبى
خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ثكيبؼ ًبظؼ ثْظٍ ّ ًَ ظؼ قغر اقتبى آغؼثبيدبى پيؽاهْى نکبف 

نؽلي ثلکَ تٌِب ظؼ کالى نِؽ تجؽيؿ يْؼت گؽفتَ اقت. ايي پژُّم ثؽاي اّليي ثبؼ ثَ تسليل ّ 
 پؽظاؾظ. هي نؽلي تجييي نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ قغر اقتبى آغؼثبيدبى
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 هجبًي ًؾؽي

تْاى ثَ  هي ؼا يّ التًبظ يظؼ قغْذ اختوبف يتيخٌك يثَ نکبف ّ ًبثؽاثؽهؽثْط ُبي َ يًؾؽ
 کؽظ.  يظقتَ ثٌع يچٌع قٌت ًؾؽ

 َکٌع کَ  هي ًگبٍاي  کبؼکؽظگؽايي ثَ خبهقَ ثَ فٌْاى ًؾبم پيچيعٍ: کبؼکؽظگؽاييُبي  ًؾؽي
کٌٌع. اؾ ايي کٌٌع تب اًكدبم ّ ثجبت خبهقَ ثَ فٌْاى کل ؼا زفؼ  هي آى ثب يکعيگؽ کبؼُبي  ثطم

خٌكيتي ؼّل هْثؽ ّ هفيعي ثؽاي تمكين کبؼ ّ اًتؾبم اختوبفي اقت. ثعيي ُبي  ظيعگبٍ ًبثؽاثؽي
خٌكيتي ُبي  خٌكيتي تبکيع ظاؼظ ّ ثؽ ايي ًؾؽ اقت کَ ًممُبي  لسبػ، کبؼکؽظگؽايي ثؽ ًمم
ًمهي يب (. ثٌبثؽايي افتؽاق 226: 2088، 1ظُع )ثؽيٌکؽُبف هي کبؼايي اختوبفي ؼا افؿايم

اؾ عؽيك فؽايٌع اختوبفي نعى ثَ ُب  کٌع ّ ايي ًمم هي خٌكيتي ثَ ثجبت خبهقَ کوکُبي  ًمم
 (. 220: 2088، 2نْظ )تيهلؽ هي ثقعي آهْضتَُبي  ًكل

 ًَؾؽيَ تضبظ ثؽ ايي فميعٍ اقت کَ هؽظاى يب خٌف هكلظ ؾًبى ؼا تست  :تضبظُبي  ًؾؽي
قؽفؽاؾي ضْظ ؼا ظؼ خبهقَ زفؼ کٌٌع. اؾ ايي ظيعگبٍ ؾًبى اًميبظ ّ ؾيؽ ظقت آّؼظٍ اًع تب اهتيبؾ ّ 

لعؼت کوتؽي ًكجت ثَ هؽظاى ظاؼًع چْى ثَ هؽظاى ّاثكتَ ُكتٌع. هؽظاى هبًٌع ُؽ گؽٍّ ظيگؽي 
کٌٌع. ثؽ اقبـ  هي لعؼت التًبظي ّ قيبقي( هجبؼؾٍکٌتؽل هٌبثـ ) کَ لعؼت يب اهتيبؾ ظاؼًع ثؽاي

اختوبفي اقت کَ ثؽاي هٌبثـ ُبي  ثؽاي تكلظ هيبى گؽٍّظيعگبٍ تضبظ، خبهقَ يسٌَ هجبؼؾٍ 
کٌٌع ّ خٌكيت يسٌَ تالل هؽظاًَ ثؽاي زفؼ لعؼت ّ ثؽتؽي ّ تكلظ ثؽ ؾًبى  هي کويبة ؼلبثت

خٌكيتي ُبي  اقت. هؽظاى گؽٍّ هكلظ ّ ؾًبى گؽٍّ هبظّى ُكتٌع. ثؽ اقبـ ايي ظيعگب،ٍ تفبّت
يؿاى کٌتؽل هؽظاى ثؽ اثؿاؼ تْليع ّ ثٌبثؽايي ظؼ لعؼت ّ فؽيَ اختوبفي التًبظي هجتٌي ثؽ ه

 (.209: 2089، 3ثبؾتبة تمكيوبت عجمبتي اقت )کبلح اّپي اقتکف

 َاختوبفي ّ اؾ ُبي  اؾ ظيعگبٍ فويٌيكن ًبثؽاثؽي خٌكيتي اؾ قبضت: فويٌيكتيُبي  ًؾؽي
ُبي  ّ ظيعگبٍُب  (. ًؾؽي886َ: 2008، 4ظقتبّؼظُبي فؽٌُگ هؽظقبالؼ اقت )آظاهؿ ّ قيعاي

پيؽاهْى نکبف ّ ًبثؽاثؽي خٌكيتي ثَ قَ گؽٍّ فوعٍ هبؼکكيكتي، ؼاظيکبل ّ ُب  فويٌيكت
هبؼکكيكتي، تمكين کبؼ خٌكي ظؼ فؽيَ ُبي  نْظ. ثَ افتمبظ فويٌيكت هي قْقيبليكتي تمكين

ضبًگي ثب ًيبؾُبي ًؾبم قؽهبيَ ظاؼي ُوطْاًي ظانتَ ّ تْخيَ کٌٌعٍ قِن ؾًبى اؾ ههبغل ظؼ 
ؼاظيکبل ثؽ ًؾبم هؽظقبالؼي تبکيع ظانتَ ّ ثؽ ايي ثبّؼًع کَ نيٍْ ُبي  ؼ اقت. فويٌيكتثبؾاؼ کب

                                                           
1- Brinkerhoff 

2- Tischler 

3- OpenStax College 
4- Adams&Sydie 
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تْليع ضبًگي ؾًبى ؼا تست اقتثوبؼ ّ قلغَ هؽظاى لؽاؼ ظاظٍ ّ ثَ قْظ آًبى اقت کَ ؾًبى ؼا ثؽاي 
قْقيبليكتي خعاقبؾي نغلي ثؽ زكت ُبي  ؼفـ ًيبؾُبي ضْظ ظؼ ضبًَ ًگَ ظاؼًع. اهب فويٌيكت

پْؼ ّ ؾاظّلي ضْاخَ،  کٌٌع )يفبيي هي ت ؼا ثؽ اقبـ پيًْع قؽهبيَ ظاؼي ّ هؽظقبالؼي تْخيَخٌكي
8996 :72.) 

 َخٌكيتي قبضت فؽٌُگي يب ُبي  اؾ ظيعگبٍ تقبهل گؽايي تفبّت :تقبهل گؽاييُبي  ًؾؽي
تْاًع  هي نْظ. ايي فؽيَ ّ هيعاى هي هًٌْفي فؽٌُگي اقت کَ ظؼ فؽيَ کٌم هتمبثل تْليع

اظٍ، هعؼقَ، گؽٍّ ُوكبالى ّ ؼقبًَ ثبنع. ظؼ ايي فؽيَ کْظکبى ظؼ فؽايٌع اختوبفي نعى ّ ضبًْ
پػيؽًع. ُويي اهؽ ثبفث تعاّم قلغَ هؽظاى  هي خٌكيتي ؼاُبي  ّ کليهَُب  يبظگيؽي تعؼيدي ًمم

 (. 886: 2008نْظ )آظاهؿ ّ قيعاي،  هي ّ نکبف ّ ًبثؽاثؽي خٌكيتي

 َعجك ًؾؽيَ اًتطبة فمالًي قغْذ پبييي خبيگبٍ نغلي ؾًبى ظؼ  :اًتطبة فمالًيُبي  ًؾؽي
کٌع کَ  هي ثبؾاؼ کبؼ ًتيدَ تًويوبت هٌغمي ّ فمالًي ّ آؾاظاًَ ضْظ ؾًبى اقت. ايي ًؾؽيَ ثيبى

نْظ  هي کٌٌع ّ ايي هكئلَ هْخت هي ثيهتؽ ؾًبى هؽازل اؾظّاج ّ ًگِعاؼي اؾ فؽؾًع ؼا پيم ثيٌي
بؾاؼي ضْظ ّ اؾظّاج نبى فبيلَ ثيٌعاؾًع کَ ُويي اهؽ هْخت فمت کَ ؾًبى ثيي ظّؼٍ کبؼکؽظ ث

 (. 78: 8999هبًعگي التًبظي ؾًبى اقت )فؽة هبؾاؼ ّ ُوکبؼاى، 

نعٍ  يكن ثؽؼقيٌيّ فو ييتقبهل گؽا يکؽظُبيثؽ اقبـ ؼّ يك چبؼچْة ًؾؽيي تسميظؼ ا
 وْى ظّثّْؼا ُكتٌع. يکؽظُب قٌعؼا ثن ّ قيي ؼّيَ پؽظاؾاى هغؽذ ظؼ اياقت. اؾ خولَ ًؾؽ

ّ ُب  ؼا ظؼ ًمم يّ التًبظ يظؼ فؽيَ اختوبف يتيخٌك يهَ نکبف ّ ًبثؽاثؽيؼ 1قٌعؼا ثن
 يتيخٌك ّاؼٍ عؽذههِْؼ اقت.  يتيّاؼٍ خٌك َ عؽذيَ ثن ثَ ًؾؽيظاًع. ًؾؽ هي يتيخٌكاي  هَيکل

ي ياقت. ظؼ اؽ يت کَ ظؼ فؽٌُگ چهوگيهؽتجظ ثب خٌكُبي  ياؾ تعافاي  فجبؼت اقت اؾ هدوْفَ
ّ  يتيخٌكُبي  کْظکبى ًمم يتيخٌك ّاؼٍ عؽذ يهستْا يديتعؼ يؽيبظگيٌع يفؽٌُگ ظؼ فؽا

 يؽ اؼاظيظاًع کَ هًْث اقت ّ ثغْؼ غ هي ت ظضتؽيي تؽتيؽًع. ثَ ايپػ هي ؼا يتيخٌكُبي  هَيکل
 يع لبلجيي فمبيُوکٌع.  هي قبؾگبؼ يتيخٌك يّ ٌُدبؼُب يضْظ ؼا ثب فؽٌُگ ّ تًْؼات لبلج

ّ  يضبًَ ظاؼُبي  کٌع چؽا کَ آًبى ؼا ثَ ًمم هي ؼا اؾ ؾًبى قلت يّ التًبظ ياختوبفُبي  ًمم
 يتيخٌك ّاؼٍ عؽذ(. ثَ ًؾؽ ثن، کْظکبى ثؽ اقبـ 66: 8980ع، ي)ُب کٌع هي هسعّظ يثچَ ظاؼ

ثَ ُب  بت ّ ًمميفِوٌع کَ کعام ضًْي هي بىيي خؽيکٌٌع ّ ظؼ ا هي اعالفبت ؼا پؽظاؾل
ضْظ ؼا ثب  يّ ؼفتبؼُبُب  بت، ًگؽليؽًع کَ ضًْييگ هي بظيي يب هؽثْط اقت ّ ثٌبثؽات آًِيخٌك

                                                           
1- Sandra Bem 
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ن يتٌؾ يّ ؾًبًگ ياؾ هؽظاًگ يف فؽٌُگيهٌغجك کٌٌع ّ ؼفتبؼ ضْظ ؼا ثب تقبؼ يتيخٌكُبي  ّاؼٍ عؽذ
 (. 8992قلْکلْ،  يعيکٌٌع )خوه

نْظ ثلکَ ثَ ؾى  ًوي ؾى هتْلع يکٌع کَ "کك هي بىيظؼ خولَ ههِْؼل ث 1وْى ظّ ثّْاؼيق
اؾ  يّ التًبظ يظؼ قغْذ اختوبف يتيخٌك ينْظ". ثَ ًؾؽ ظّثّْاؼ نکبف ّ ًبثؽاثؽ هي ليتجع

ًژاظ،  يعلت ّ ضبًدبً يفؽٌُگ هؽظقبالؼ اقت )نبظ يّ اؾ ظقتبّؼظُب ياختوبفُبي  قبضت
 اقت کَ فؽٌُگ هؽظاًَ ضلك کؽظٍ ّ ثکبؼ يٌعيت ثلکَ فؽايًَ ّالق ي(. تفبّت خٌك896: 8998

 يي ؾًبى ّ هؽظاى اؾ قبضت ثٌعيضْظل ؼا اقتْاؼ کٌع. تفبّت ّ نکبف ثُبي َ يثؽظ تب پب هي
ف نعٍ اقت( ّ آًِب ؼا يكتَ ّ تقؽيکَ قبضتَ هؽظاى اقت )خِبى يؽفب تْقظ هؽظاى ًگؽ يفؽٌُگ

ثؽ اقبـ (. 8999تؿؼ، يْظ )ؼن هي يت ظؼ آًِب ًبنيگؽينعى ظ يؽظ ّ اؾ ظؼًّيگ هي عٍيًبظ
 اقت. 8ك هغبثك نکل نوبؼٍ يتسم يك، هعل ًؾؽيتسم يچِبؼچْة ًؾؽ

 
 هعل ًؾؽي تسميك :8نوبؼٍ نکل 

 تسميك ُبي  فؽضيَ

 ك فجبؼتٌع اؾ:يتسمُبي َ يك فؽضيتسم يثؽ اقبـ هعل ًؾؽ

 ًمم ظاؼظ. يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيظؼ نکبف خٌك يتيخٌكُبي  ًمم -8

 ًمم ظاؼظ. يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيظؼ نکبف خٌك يتيخٌكُبي  هَيکل -2

                                                           
1- Simone de Beauvoir 
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 ًمم ظاؼظ. يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيظؼ نکبف خٌك يهؽظقبالؼ -9

 نٌبقي  ؼّل

بـ يك ؾًبى ظؼ هميل کَ تسميي ظليم اقتفبظٍ نعٍ اقت ثَ ايوبياؾ ؼّل پُب َ يآؾهْى فؽض يثؽا
اعالفبت الؾم اؾ عؽيك پؽقهٌبهَ ّ ُب  ّقيـ ّ قغر اقتبًي هع ًؾؽ ثْظٍ اقت. ظؼ ايي پيوبيم ظاظٍ

 نْظ.  هي آّؼي نعٍ ّ اعالفبت ثعقت آهعٍ ظؼ ًوًَْ ثَ خوقيت تسميك تقوين ظاظٍ خوـ

اقتبى  يکبؼ قبکي ظؼ ًمبط نِؽيّ ث يلکؽظٍ ظاًهگبُينبهل ؾًبى تسً يخبهقَ آهبؼ
 ي ي ثْظٍ اقت کَ هغبلقَيا يل اًتطبة ؾًبى نِؽياقت. ظل 8996ظؼ قبل  يدبى نؽليآغؼثب

 يك ًجْظ. ؾًبى ظاؼايي تسميا يّ اًكبً ياقتبى ظؼ تْاى هبل يُوَ ؾًبى قبکي ظؼ ُوَ ًْاز
ُكتٌع ّ ثب هْضْؿ  يبثيؽ انتغبل يهتؽ ظؼگيکبؼ اًتطبة نعٍ اًع چْى ثيّ ث يالت ظاًهگبُيتسً
ي زدن ًوًَْ ثؽ اقبـ يًفؽ ؾى اقت. ا 978ك يظاؼًع. زدن ًوًَْ تسم يهتؽيت ثيك قٌطيتسم

 نبؼل کْکؽاى ثعقت آهعٍ اقت.فؽهْل 

  

                
      

   
                

             
 

 
   

     
       

اي  ضْنَ گيؽي ًوًٍَْْ ياؾ نُب  اًتطبة ًوًَْ يَ نِؽ اقت ّ ثؽاياّل گيؽي ًوًَّْازع 
 يفؽظاًدبم گؽفتَ ّ قپف فٌبيؽ اي  ضْنَ گيؽي ًوًَْي يْؼت کَ اثتعا ياقتفبظٍ نعٍ اقت. ثع

نعٍ  يٌکَ ًوًَْ هقؽف خبهقَ ثبنع، ققيا يي ثؽايُوچٌ اًع. ُؽ ضْنَ )ُؽ نِؽ( اًتطبة نعٍ
 هطتلف ثبنٌع. ُبي  ت اؾ هٌبعك، عجمبت ّ گؽٍّيُؽ ضْنَ ثَ تٌبقت خوقُبي  اقت ًوًَْ

ههطًبت  يفينعٍ نبهل ظّ ثطم اقت. ظؼ ثطم تْي يگؽظآّؼُبي  ل ظاظٍيَ ّ تسليتدؿ
اقتفبظٍ نعٍ اقت. اهب ظؼ  يـ فؽاّاًيك اؾ خعّل تْؾيتسم يؽُبيهغبلقَ ّ هتغًوًَْ هْؼظ  يتيخوق

ت يضؽُبي  ؽُب اؾ آؾهْىيبـ هتغيل ّ هميثب تْخَ ثَ ًْؿ تسلُب َ يل ّ آؾهْى فؽضيثطم تسل
اؾ ًؽم افؿاؼ ُب  ليي تسليکغؽفَ اقتفبظٍ نعٍ اقت. ظؼ ُوَ ايبًف يل ّاؼيؽقْى تسليپ يُوجكتگ

SPSS21  .ثِؽٍ گؽفتَ نعٍ اقت 

 تقؽيف هفِْهي ّ فوليبتي هتغيؽُب

 ظؼ ؾًبى ّ هؽظاى ييث هٌع ًؾبمُبي  تفبّت ثَ يتيخٌك يًبثؽاثؽب ينکبف  نکبف خٌكيتي: -8
 زًْل ّ ،يبقيق يتْاًوٌع ،يالتًبظُبي  فؽيت ّ ههبؼکت اؾ کَ ظاؼظ انبؼٍُب  زْؾٍ اؾ يبؼيثك

 (.277: 2008 ،يتيظاؼ ّ بميليّ)اقت  ؽيهتغ ميآقب ّ يقالهت تب يآهْؾن
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زضْؼ ّ ًمم هؽظاى ّ ؾًبى ظؼ فؽيَ التًبظ ّ کبؼ ّ : فجبؼت اقت اؾ يههبؼکت التًبظ -2
 (.8: 2087، يخِبً ي)اًدوي التًبظ يت التًبظيفقبل

ي ًكجت هؽظاى ّ ؾًبى ظؼ يتفبّت ثفجبؼت اقت اؾ : يظؼ ههبؼکت التًبظ يتينکبف خٌك -9
ؽ يك هتغيي تسميظؼ ا(. 8: 2087، يخِبً ي)اًدوي التًبظ يالتًبظت يفؽيَ التًبظ ّ کبؼ ّ فقبل

ظؼ ههبؼکت  يتيؽ نکبف خٌكيؽ ّاثكتَ اقت. هتغيهتغ يظؼ ههبؼکت التًبظ يتينکبف خٌك
، تقعاظ ؾًبى يتقعاظ ؾًبى هكتطعم ظؼ ثطم ظّلتُبي َ يّ گُْب  ثؽ اقبـ هقؽف يالتًبظ

ُب َ يي گْيلؽاؼ گؽفتَ اقت. ا گيؽي اًعاؾٍظ هكتطعم ظؼ ثطم ضًْو ّ تقعاظ ؾًبى کبؼفؽهب هْؼ
بـ يي هميف ايظؼخبت ّ ع اًع. لؽاؼ گؽفتَ گيؽي اًعاؾٍهْؼظ اي  کؽت پٌح ظؼخَيبـ ليظؼ هم

 اقت.  8تب  6ي يي ظؼخبت ثيکن". ًوؽات ا يلي، کن، ضيبظ، تب زعّظيبظ، ؾيؾ يليفجبؼتٌع اؾ "ض

ثَ ُؽ ُب  انبؼٍ ظاؼظ کَ فؽٌُگ يهْؼظ اًتؾبؼ يّ ؼفتبؼُبُب  ثَ ًمم: يتيخٌكُبي  ًمم -6
ُبي  گؽ، ًممي. ثَ قطي ظ(999: 2088ٌکؽُبف ّ ُوکبؼاى، يثؽظٌُع ) هي ظّ خٌف ًكجت

 انبؼٍ ظاؼظ کَ ثَ هؽظاى ّ ؾًبى ًكجت ظاظٍ ييؼفتبؼُب يّ فؽٌُگ يؿات اختوبفيثَ توب يتيخٌك
ّ  يضبًَ ظاؼُبي  ثؽ اقبـ هقؽف يتيخٌكُبي  ًمم(. 270: 2089نًْع )کبلح اّپي اقتکف،  هي

ي يعٍ نعٍ اقت. ايضبًَ قٌد يگؽم ّ فبعف يدبظ فضبيت کْظک ّ اياًدبم اهْؼات ضبًَ، تؽث
ي يف ايظؼخبت ّ ع اًع. لؽاؼ گؽفتَ گيؽي اًعاؾٍهْؼظ اي  کؽت پٌح ظؼخَيبـ ليظؼ همُب  هقؽف

 هطبلفن" اقت. ًوؽات يليهْافمن، هطبلفن ّ ض يهْافمن، هْافمن، تب زعّظ يليبـ نبهل "ضيهم
 . اقت 8 تب 6 ييث فيع ييا

ّ ُب  ييظؼثبؼٍ تْاًب يّ تفکؽات لبلجُب  هَياؾ کلاي  هدوْفَ خٌكيتي:ُبي  کليهَ -6
ُبي  هقؽف اقبـ ثؽ يتيخٌكُبي  هَي(. کل69: 8996ثبنع )فؽّتي،  هي ُؽ ظّ خٌفُبي  تيلبثل

 ّ ؾًبى يّ کبؼ يهِبؼتُبي  تيلبثل ّ ييتْاًب ثَ فعم افتوبظ ؾًبى، ثْظى فيضق ّ يازكبقبت
کؽت پٌح يبـ ليظؼ همُب  ي هقؽفيا .اقت نعٍ عٍيقٌد تيهؽظاًَ ثْظى ًگبٍ خبهقَ ثَ کبؼ ّ فقبل

هْافمن، هْافمن،  يليبـ نبهل "ضيي هميف ايظؼخبت ّ ع اًع. لؽاؼ گؽفتَ گيؽي اًعاؾٍهْؼظ اي  ظؼخَ
 . اقت 8 تب 6 ييث فيع ييا هطبلفن" اقت. ًوؽات يليهْافمن، هطبلفن ّ ض يتب زعّظ

کَ ظؼ آى هؽظاى ثؽ ؾًبى  ياؾ قبضتبؼُب ّ فول اختوبف يفجبؼت اقت اؾ ًؾبه هؽظقبالؼي: -6
ُبي  ثؽ زكت هقؽف ي(. هؽظقبالؼ76: 8996ّ ًعؼپْؼ،  يت ّ قلغَ ظاؼًع )ؾاؼؿ نبٍ آثبظيزبکو

هتؽ يث يؽيهؽظاى ثؽ ؾًبى، اقتطعام ّ ثکبؼگ يضْاُ يهؽظاى، ثؽتؽ يّ لعؼت علج يٌيثؿؼگ ث
لؽاؼ  گيؽي اًعاؾٍهْؼظ اي  کؽت پٌح ظؼخَيبـ ليظؼ همُب  ي هقؽفيعٍ نعٍ اقت. ايهؽظاى قٌد
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هْافمن، هطبلفن ّ  يهْافمن، هْافمن، تب زعّظ يليبـ نبهل "ضيي هميف ايظؼخبت ّ ع اًع. گؽفتَ
 . اقت 8 تب 6 ييث فيع ييا هطبلفن" اقت. ًوؽات يليض

 افتجبؼ ّ پبيبيي اثؿاؼ تسميك

ع ّ يبزجٌؾؽ هْؼظ ياقبت يب قْاالت تْقظ تقعاظيُب َ يك، گْياثؿاؼ تسم 1افتجبؼ يخِت ثؽؼق
 يي گؽظظ. ثؽاييتق يهْؼظ ثؽؼق يؽُبيب هتغيلؽاؼ گؽفتَ اقت تب هغبثمت آًِب ثب هفِْم  يبثياؼؾ

ک يظؼ ُب َ يک اؾ گْييْؼت کَ ُؽ  يينعٍ اقت. ثع يؽّيبـ تؽقتْى پيَ هميٌکبؼ اؾ ؼّيا
 ثبال ثْظٍ اقت.ُب َ يي ُوَ گْيبًگيلؽاؼ گؽفتَ اقت. ه يهْؼظ ظاّؼ ياؼؾن 88تب  8بـ يهم

ن ّ يک اؾ هفبُيُؽ  يکؽًّجبش ثؽا يؿ اؾ آؾهْى آلفبيك ًياثؿاؼ تسم 2ييبيپب يخِت ثؽؼق
 اقت. 2ح آؾهْى هغبثك خعّل نوبؼٍ يك اقتفبظٍ نعٍ اقت. ًتبيتسم يؽُبيهتغ

 ًتبيح آؾهْى آلفبي کؽًّجبش :2نوبؼٍ خعّل 

 همعاؼ آلفبي کؽًّجبش ُب تقعاظ گْيَ هتغيؽُب

 نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي

 خٌكيتيُبي  ًمم

9 

6 

86/0 

89/0 

 86/0 6 خٌكيتيُبي  کليهَ

 82/0 6 هؽظقبالؼي

 ثؽضْؼظاؼ ُكتٌع. يثبال ّ لبثل لجْل ييبيك اؾ پبيتسم يؽُبيح خعّل ثبال، ُوَ هتغيعجك ًتب

 تسميكُبي  يبفتَ

 ف ههطًبت ؾًبىيالف( تْي

 ثؽؼقي هْؼظ ثؽاقبـ هتغيؽُبي هغبلقَ ًوًَْ ؾًبى هْؼظ فؽاّاًي تْؾيـ :9نوبؼٍ خعّل 

 ظؼيع تقعاظ هتغيؽُب ّ عجمبت آًِب
   قي

90-26 892 8/68 
96-98 887 6/98 
60-96 98 2/80 

                                                           
1- validity 
2- reliability 
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 :9خعّل اظاهَ نوبؼٍ 

 ظؼيع تقعاظ هتغيؽُب ّ عجمبت آًِب

66-68 22 9/6 

60-66 2 6/0 

 800 978 کل

  96/98 هيبًگيي قي

   ّضقيت تبُل

 6/66 869 هدؽظ

 6/66 202 هتبُل

 800 978 کل

   ؼنتَ ظاًهگبُي

 6/68 866 فلْم اًكبًي ّ اختوبفي

 8/69 860 فلْم فيؿيکي ّ عجيقي

 6/86 67 فلْم ؼيبضي ّ آهبؼ

 800 978 کل

هؽثْط ثَ  يي فؽاّاًيهتؽيؽ اقت. ثيقبل هتغ 60ّ  26ي يثؽ اقبـ خعّل ثبال، قي ؾًبى ث
 96/98ي قي ؾًبى يبًگياقت. ه 60تب  66ي يهؽثْط ثَ قٌ يي فؽاّاًياقت. کوتؽ 90تب  26ي يقٌ

ّ  يقيّ عج يکيؿي، فلْم فيّ اختوبف يؾًبى نبهل قَ گؽٍّ فلْم اًكبً ياقت. ؼنتَ ظاًهگبُ
 8/69ظاؼًع.  يّ اختوبف يفلْم اًكبً يظؼيع ؾًبى ؼنتَ ظاًهگبُ 6/68ّ آهبؼ اقت.  يبضيفلْم ؼ

 يظؼيع ؾًبى ؼنتَ ظاًهگبُ 6/86ظاؼًع. ّ  يقيّ عج يکيؿيفلْم ف يظؼيع ؾًبى ؼنتَ ظاًهگبُ
ى ظؼيع ؾًب 6/66ي، يهؽثْط ثَ گؽٍّ ظّم اقت. ُوچٌ يي فؽاّاًيهتؽيّ آهبؼ ظاؼًع. ث يبضيفلْم ؼ

هؽثْط ثَ ؾًبى  يي فؽاّاًيهتؽيظؼيع ؾًبى هتبُل ُكتٌع. ث 6/66هْؼظ هغبلقَ هدؽظ ثْظٍ ّ 
 هتبُل اقت.

 يظؼ ههبؼکت التًبظ يتية( نکبف خٌك

ي هؽظاى ّ ؾًبى ظؼ کبؼ يب تفبّت ثي يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيؿاى نکبف خٌكيؾًبى ظؼ ضًْو ه
 . ًگؽل ّ ًؾؽات هتفبّت ظاؼًع يت التًبظيّ فقبل
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 ًگؽل ؾًبى ظؼ هْؼظ هيؿاى نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي :6نوبؼٍ خعّل 

 ظؼيع تدوقي ظؼيع فؽاّاًي عجمبت
 ضيلي کن

 کن
 تب زعّظي

 ؾيبظ
 ضيلي ؾيبظ

 کل

26 
68 
69 
826 
899 
978 

7/6 
6/86 
6/88 
6/99 
8/96 

800 

7/6 
6/22 

68 
6/76 

800 

ي ؾًبى ظؼ کبؼ ّ ييهْؼظ هغبلقَ ثب ًكجت پبظؼيع ؾًبى  66م اؾ يح خعّل ثبال، ثيثؽ اقبـ ًتب
ي ًؾؽًع کَ يظؼيع ؾًبى هْؼظ هغبلقَ ثؽ ا 8/96بى، يي هيهْافك ُكتٌع. ظؼ ا يت التًبظيفقبل

 ي اقت.ييبؼ پبيؾًبى ثك يههبؼکت التًبظ

 ي نِؽُبيظؼ ث يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيكَ نکبف خٌكيج( همب

ؿ، هؽًع ّ قؽاة هْؼظ يجؽ، اُؽ، تجؽيکل يي نِؽُبيظؼ ث يظؼ ههبؼکت التًبظ يتينکبف خٌك
 ي نؽذ اقت.يح ثعقت آهعٍ ثعيكَ لؽاؼ گؽفتَ اقت. ًتبيهمب

 همبيكَ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي ظؼ ثيي نِؽُبي اقتبى آغؼثبيدبى نؽلي :6نوبؼٍ خعّل 

هدوْؿ  
 هدػّؼات

 قغر  Fهمعاؼ  هيبًگيي هؽثـ ظؼخَ آؾاظي
 ظاؼي هقٌي

 ثيي گؽٍّ ُب
 گؽٍّ ظؼّى
 ُب کل

78/86 
29/2686 
08/2702 

6 
966 
970 

96/9 
99/7 

698/0 708/0 

دَ يتْاى ًت هي ي،ي/ اقت. ثٌبثؽا06هتؽ اؾ يبًف ظؼ خعّل ثبال ثيل ّاؼيتسل ظاؼي هقٌيقغر 
ظؼ  يتيثَ لسبػ نکبف خٌك يدبى نؽلياقتبى آغؼثب يي نِؽُبيظؼ ثظاؼ  هقٌيگؽفت کَ تفبّت 

 ّخْظ ًعاؼظ. يههبؼکت التًبظ

 ُبَ يظ( آؾهْى فؽض

ظؼ نکبف  يّ هؽظقبالؼ يتيخٌكُبي  هَي، کليتيخٌكُبي  ي ثْظ کَ ًمميك ايتسمُبي َ يفؽض
 ًمم ظاؼًع. يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيخٌك
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 ُوجكتگي ثيي هتغيؽُبي تسميك :6نوبؼٍ خعّل 

 نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي 
 ظاؼي قغر هقٌي ضؽيت ُوجكتگي پيؽقْى

 خٌكيتيُبي  ًمم
 خٌكيتيُبي  کليهَ

 هؽظقبالؼي

86/0 
68/0 
99/0 

26/0 
008/0 
006/0 

ُبي  ظُع کَ ًمم هي ك ًهبىيتسم يؽُبيل ؼاثغَ هتغيح خعّل ثبال، تسليثؽ اقبـ ًتب
 يؽُبيًعاؼظ. اهب، ؼاثغَ هتغ يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيثب نکبف خٌكظاؼ  هقٌيؼاثغَ  يتيخٌك

ؿاى ياقت. هظاؼ  هقٌي يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيثب نکبف خٌك يّ هؽظقبالؼ يتيخٌكُبي  هَيکل
 غَثن اقت. ؼايب هكتميي ؼّاثظ هثجت يي، خِت اياقت. ُوچٌ 99/0ّ  68/0ت يي ؼاثغَ ثَ تؽتيا

ب ي ميافؿا ؿيً يگؽيظ بثع،ي ب کبُمي ميافؿا ؽُبيهتغ اؾ يکي اگؽ کَ هقٌبقت ييا ثَ نيهكتم
خبهقَ ظؼ ضًْو  يع لبلجيّ فمب يهٌف يبًگؽ ثبّؼُبيث يتيخٌكُبي  هَيکل .بثعي هي کبُم

ُبي  بًگؽ قلغَ ّ لعؼت هؽظاى ظؼ فؽيَيث يؾًبى اقت، ّ هؽظقبالؼُبي  ييف ّ تْاًبيّؽب
ُبي  هَيکَ کل يؿاًيثَ ه يدبى نؽلي، ظؼ اقتبى آغؼثبيل ُوجكتگيح تسلياقت. ثٌبثؽ ًتب ياختوبف

 ؿ ثبالتؽ اقت.يً يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيثبال اقت نکبف خٌك يّ هؽظقبالؼ يتيخٌك

  گيؽي ًتيدَثسث ّ 

ظؼ  يظؼ ههبؼکت التًبظ يتيل ظؼ نکبف خٌكيظض يفْاهل خبهقَ نٌبضت يك ثؽؼقيُعف تسم
ّ  يتيخٌكُبي  ي ًمميك ًهبى ظاظ کَ ؼاثغَ ثيتسمُبي  بفتَيثْظ.  يدبى نؽلياقتبى آغؼثب
بفتَ کبًّع ّ ُوکبؼاى يبفتَ ضالف يي يكت. ايًظاؼ  هقٌي يظؼ ههبؼکت التًبظ يتينکبف خٌك

 يتيخٌكُبي  ل ظانتي ًممي( اقت. آًِب ظؼ هغبلقَ ضْظ ًهبى ظاظٍ اًع کَ ؾًبى ثَ ظل8990)
: 8990نبغل ثْظى ظاؼًع )کبًّع ّ ُوکبؼاى،  يثؽا يف نعٍ ظؼ ظؼّى ضبًْاظٍ نبًف کوتؽيتقؽ

 يپژُّهُبي  ع ثتْاى ثؽ اقبـ ظاظٍيح ؼا نبيي ًتبيبُوطْاى ثْظى ال ًبُوكْ ّ ًي(. ظل889
ّ  يهيوبيَ ثْظٍ کَ ثَ ؼّل پين ّ اّليهكتمُبي  ي پژُّم ظاظٍياُبي  َ کؽظ. ظاظٍيهتفبّت تْخ

هْخْظ ُبي  ثؽ ظاظٍ يك کبًّع ّ ُوکبؼاى هجتٌينعٍ اقت. اهب تسم يك پؽقهٌبهَ خوـ آّؼياؾ عؽ
 َ اقت )ُوبى(.يّ ثبًْ

ظؼ ههبؼکت  يتيثب نکبف خٌك يتيخٌكُبي  هَيي ثْظ کَ ؼاثغَ کليك ايگؽ تسميبفتَ ظي
( 8988) يّ قلغبً يك تمْيتسمُبي  بفتَيع ييبفتَ ظؼ تبيي ياقت. اظاؼ  هقٌين ّ يهكتم يالتًبظ
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 ميگؽا ثبظاؼ  هقٌي ّ نيهكتم ؼاثغَ يتيخٌك يُب هَيظُع کَ کل هي ك آًِب ًهبىيح تسمياقت. ًتب
پْؼ ّ  ييي، يفبيُوچٌ. (860: 8988، يّ قلغبً يظاؼظ )تمْ ضبًَ اؾ ضبؼج ظؼ انتغبل ثَ ؾًبى
ؾًبى  يي هْاًـ ههبؼکت التًبظيکَ اؾ هِوتؽاًع  ك ضْظ ًهبى ظاظٍي( ظؼ تسم8996ؾاظٍ ) يؾاظّل

: 8996ؾاظٍ،  يپْؼ ّ ؾاظّل ييؾًبى اقت )يفبُبي  ييف ّ تْاًبيّ ًگؽل خبهقَ ثَ ّؽب يعؽؾ تلم
نْظ کَ ّخْظ ثبّؼُب ّ  هي ي ثؽظانتيمبت گػنتَ چٌيك ّ تسميي تسميح اياقبـ ًتب (. ثؽ69
ُبي  ؾًبى ؼا ثَ ًمم يع لبلجيي فمبيؾًبى اقت. ُو يظؼ خبهقَ هبًـ ههبؼکت التًبظ يع لبلجيفمب

ي يکٌع. ا هي ؼا اؾ آًبى قلت يّ التًبظ يؽًّيثُبي  هسعّظ کؽظٍ ّ ًمم يظاؼ ّ ثچَ يظاؼ ضبًَ
هتبثؽ اؾ  يتيخٌك يَ کؽظ. ثَ ًؾؽ ثن نکبف ّ ًبثؽاثؽيَ ثن تْخيتْاى ثب اتکبٍ ثَ ًؾؽ هي اهؽ ؼا

کْظکبى  يديتعؼ يؽيبظگينعى ّ  يٌع اختوبفيک فؽٌُگ ظؼ فؽاياقت. ظؼ  يتيخٌكُبي  ميکل
 يع لبلجيضْظ ؼا ثب تًْؼات ّ فمب يؽ اؼاظيؽًع ّ ثغْؼ غيپػ هي ؼا يتيخٌكُبي  هَيّ کلُب  ًمم

نعى ّ  يٌع اختوبفيَ ثن ظؼ فؽايگؽ، ثٌبثؽ ًؾؽي(. ثَ قطي ظ66: 8980ع، يکٌٌع )ُب هي قبؾگبؼ
 يّ التًبظ يظؼ فؽيَ اختوبف يتيّ نکبف خٌك يًبثؽاثؽ يتيخٌكُبي  هَيع ّ کليؽل فمبيپػ

 (.886: 2008، يعايع )آظاهؿ ّ قيآ هي ثْخْظ

ظؼ ههبؼکت  يتيبف خٌكثب نک يك ًهبى ظاظ کَ ؼاثغَ هؽظقبالؼيتسمُبي  بفتَيي يُوچٌ
ظؼ  ي( اقت. 2089ّح هغبلقَ پْؼقل )يع ًتبييبفتَ ظؼ تبيي ياقت. اظاؼ  هقٌين ّ يهكتم يالتًبظ

ك ضْظ ًهبى ظاظٍ اقت کَ قلغَ هؽظاى ّ زضْؼ آًبى ظؼ ؼاـ ُؽم ّ قلكلَ هؽاتت يتسم
 بفتَ ؼايي ي(. ا298: 2089ؾًبى اقت )پْؼقل،  يهبًـ ههبؼکت التًبظُب  ّ نؽکتُب  قبؾهبى

هسًْل قبضت  يتيخٌك يَ کؽظ کَ نکبف ّ ًبثؽاثؽيي تْخيَ ظّ ثْاؼ چٌيتْاى ثؽ اقبـ ًؾؽ هي
گؽ، هؽظاى عجك فؽٌُگ ّ قٌت لعؼت ّ تكلظ ؼا يهؽظاًَ اقت. ثَ قطت ظ يّ فؽٌُگ ياختوبف

 ياختوبفُبي  اؾ فؽيت يبؼيي لعؼت ّ تكلظ ثكيظؼ ظقت ظانتَ ّ ضْاُبى زفؼ آى ُكتٌع. ُو
کٌع )آظاهؿ  هي ضبؼج يّ التًبظ يب کؽظٍ ّ ؾًبى ؼا اؾ يسٌَ اختوبفيهؽظاى هِ يؼا ثؽا يظّ التًب

 (.886: 2008، يعايّ ق

خبهقَ ّ  يع لبلجيهَ ظؼ ًگؽل ّ فمبيؼ يظؼ ههبؼکت التًبظ يتينکبف خٌك يثغْؼ کل
ع ّ يؽ فمبييؾًبى هكتلؿم تغ يي اقبـ ثِجْظ ههبؼکت التًبظيهؽظاى ظاؼظ. ثؽ ا يلعؼت اختوبف

گبٍ ّ لعؼت يخب يي اؼتمبيؾًبى ّ ُوچٌُبي  تيّ لبثلُب  ييخبهقَ ًكجت ثَ تْاًب يهٌف يثبّؼُب
ؽ هْثؽ ثبنٌع ييّ تغ ي ثِجْظيتْاًٌع ظؼ ا هي کَُبيي  كنياقت. هکبً يؾًبى ظؼ فؽيَ اختوبف

ل ؽ ًگؽيياثؿاؼ تغتؽيي  يّ آهْؾل ّ پؽّؼل لُْب  ّ آهْؾل ّ پؽّؼل ُكتٌع. ؼقبًَُب  ؼقبًَ
ظؼ ُب  هطتلف ظؼ ؼقبًَُبي  ّ فيلنُب  افؽاظ ّ قبضت اختوبفي ُكتٌع. ثٌبثؽايي، ًوبيم قطٌؽاًي
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قبؾي ظؼ قغر  آگبٍُبي  ضًْو اُويت ًمم ؾًبى ظؼ خبهقَ ّ ُوچٌيي ثؽگؿاؼي کبؼآگبٍ
تْاًع ظؼ تغييؽ ًگؽل ّ فمبيع خبهقَ ًتيدَ ثطم ثبنع. ظؼ ضًْو  هي ّ هعاؼـُب  نِؽ

فبلي ُبي  نْظ کَ قِن ؾًبى اؾ همبهبت ّ هعيؽيت هي لعؼت ؾًبى پيهٌِبظاؼتمبي خبيگبٍ ّ 
 ؼتجَ ّ هيبًي افؿايم يبثع.

ُوچٌيي ثب تْخَ ثَ ًبُوطْاًي ايي پژُّم ثب ًتبيح تسميمبت گػنتَ، هغبلقبت ثيهتؽي هْؼظ ًيبؾ 
 يؽظ.خٌكيتي ظؼ نکبف خٌكيتي ظؼ ههبؼکت التًبظي هْؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گُبي  اقت تب تبثيؽ ًمم
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 هٌبثـ 

، ظّؼٍ ظُن، نوبؼٍ هدلَ ؾى ظؼ تْققَ ّ قيبقت(، ًمم ؾًبى ظؼ تْققَ پبيعاؼ هسيظ ؾيكت، 8998اکجؽي، زكيي، )
 .97-66چِبؼم، يى 

هدلَ (، 8989تب  8967) (، فْاهل التًبظي ّ اختوبفي هْثؽ ثؽ انتغبل ؾًبى ؼّقتبيي ايؽاى8986پبقجبى، فبعوَ، )
 .869-876قبل چِبؼظُن، نوبؼٍ پٌدبٍ ّ قْم، يى  ،التًبظ کهبّؼؾي ّ تْققَ

فًلٌبهَ (، ثؽؼقي اثؽ ًبثؽاثؽي خٌكيتي ثؽ ؼنع التًبظي ايؽاى، 8988پؽتْي، ثبهعاظ؛ اهيٌي، يفيبؼ ّ گْظؼؾي، اهيؽ، )
 .68-76، ظّؼٍ قْم، نوبؼٍ قْم، يى هعلكبؾي التًبظي

جظ ثب گؽايم ؾًبى ظاًهدْ ثَ انتغبل ظؼ ضبؼج اؾ ضبًَ، (، ثؽؼقي فْاهل هؽت8988اهلل ّ قلغبًي، هيٌب، ) تمْي، ًقوت
 .869-867، قبل اّل، نوبؼٍ قْم، يى نٌبقي خبهقَ

ُبي خٌكيتي ّ اؼتجبط آى ثب  ُبي فؽظي ظؼ ًمم (، تفبّت8992خوهيعي قلْکلْ، ثٌِبم ّ نيص االقالهي، ؼاضيَ، )
 .889-808ظّم، نوبؼٍ قْم، يى ، قبل ُبي فؽظي فًلٌبهَ نطًيت ّ تفبّتظيٌعاؼي ظاًم آهْؾاى، 

، پژُّهٌبهَ ؾًبى ّ تْققَثَ خِبى اقالم، اي  (، ؾًبى ّ تْققَ پبيعاؼ: ًگبُي همبيك8988َزبفؾيبى، هسوع زكيي، )
 .88-66نوبؼٍ چِل ّ ظّم، يى 

، ICT(، ثؽؼقي فْاهل هْثؽ ثؽ انتغبل ؾًبى ثب تبکيع ثؽ اقتفبظٍ اؾ 8996ظيؿخي، هٌيؽٍ ّ کتبثفؽّل ثعؼي، آؼل )
 .79-99، قبل ًِن، نوبؼٍ قي ّ چِبؼم، يى ؾى ّ هغبلقبت ضبًْاظٍ

 ، تؽخوَ ُْنٌگ ًبيجي، تِؽاى، ًهؽ ًي.نٌبقي ًؾؽيَ خبهقَ(، 8999ؼيتؿؼ، خْؼج، )

(، ؼاثغَ ثيي هؽظقبالؼي ّ ضهًْت ضبًگي فليَ ؾًبى ظؼ نِؽ 8996ؾاؼؿ نبٍ آثبظي، اکجؽ ّ ًعؼپْؼ، يبقؽ، )
 .68-86، قبل نبًؿظُن، نوبؼٍ نًتن، يى ختوبفيفًلٌبهَ ؼفبٍ اکُْعنت، 

هدلَ تطًًي ؾثبى ّ اظثيبت ظاًهکعٍ (، ًگبٍ خٌكيتي ثَ کبؼ ّ تأثيؽ آى ثؽ تْققَ اًكبًي، 8980قفيؽي، ضعيدَ، )
 .798-760، ظّؼٍ قي ّ چِبؼم، نوبؼٍ قْم، يى اظثيبت ّ فلْم اًكبًي ههِع

ُبي ؾًبى ظؼ هعيؽيت اخؽايي ؼّقتب،  (، ًگؽل ؼّقتبييبى ثَ تْاًبيي8998ًژاظ، ليال، ) علت، ژالَ ّ ضبًدبًي نبظي
 .866-899، قبل قْم، نوبؼٍ چِبؼم، يى ُبي ؼّقتبيي پژُّم

، قبل ُفتن، نوبؼٍ ًهؽيَ پيک ًْؼ(، ثؽؼقي اثقبظ ّ هْاًـ اختوبفي انتغبل ؾًبى، 8988نؽثتيبى، هسوع زكي، )
 .86-96قْم، يى 

(، ثؽؼقي فعم ههبؼکت التًبظي ؾًبى ظؼ ثبؾاؼ کبؼ ايؽاى، 8996يفبکيم، هسعثَ ّ فالذ هسكي ضبًي، ؾُؽٍ )
 .809-889، قبل ثيكت ّ ُفتن، نوبؼٍ يکن، يى آهبؼ ؼقوي ايؽاىُبي  َ ثؽؼقيلهد

(، تسليلي ثؽ هْاًـ ههبؼکت التًبظي ؾًبى ظؼ ايؽاى: ًوًَْ 8996پْؼ، هكقْظ ّ ؾاظّلي ضْاخَ، نبُؽش، ) يفبيي
 .69-86، قبل پٌدن، نوبؼٍ اّل، يى نٌبقي التًبظي ّ تْققَ ظّ فًلٌبهَ خبهقَهْؼظي کالى نِؽ تجؽيؿ، 
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ل فْاهل اختوبفي التًبظي هْثؽ ثؽ (، تسلي8999پْؼ، هسوع يبظق ّ ؾاؼؿ ًيبکْکي، يبقؽ ) فؽة هبؾاؼ، فجبـ؛ فلي
 .76-98، قبل چِبؼم، نوبؼٍ ُفعُن، يى فًلٌبهَ التًبظ ّ الگْقبؾيانتغبل ؾًبى ظؼ ايؽاى، 

 ، تِؽاى، آگؽا.نٌبقي تغييؽات اختوبفي خبهقَ(، 8992غفبؼي، غالهؽضب ّ اثؽاُيوي لْيَ، فبظل، )

ًبهَ اًدوي  ؽاى،ؾًبى ثب هالزؾبتي ثؽ ّضقيت اينٌبضتي ثَ انتغبل  (، ؼُيبفتي خوقيت8987فؽّتي، يقمْة، )

 .878-892، ظّؼٍ قْم، نوبؼٍ نهن، يى نٌبقي ايؽاى خوقيت

 هغبلقبت فًلٌبهَ آثبظ، هسوْظ نِؽقتبى ظؼ خٌكيتيُبي  کليهَ فؽٌُگي اختوبفي ، ثؽؼقي(8996)يقمْة،  فؽّتي،

 .69-86: نوبؼٍ يکن پٌدن، ظّؼٍ ،فؽٌُگي اختوبفي تْققَ

(، ًمم خٌكيت ظؼ ههبؼکت 8990يبظق؛ ؾًعي، فبعوَ ّ ظاهي کهيعٍ، هؽخبى، )پْؼ، هسوع زكيي؛ فْضقليکبًّع، 
، قبل قْم، نوبؼٍ نهن، يى هدلَ قيبقت گػاؼي التًبظيالتًبظي ّ فْاهل هْثؽ ثؽ انتغبل ؾًبى ظؼ ايؽاى، 

288-889. 

هغبلقبت (، فْاهل هْثؽ ثؽ انتغبل غيؽ ؼقوي ؾًبى خْاى ظؼ ايؽاى، 8999کؽيوي هْغبؼي، ؾُؽا ّ خِبى تيغ، الِبم )

 .886-860، ظّؼٍ ظّاؾظُن، نوبؼٍ قْم، يى اختوبفي ؼّاًهٌبضتي ؾًبى

ّي کبؼ (، ؼؼقي ؼاثغَ ثيي ثبؼّؼي، ههبؼکت ًيؽ8997کؽيوي، هسوع نؽيف؛ ضبًؿاظي، آؾاظ ّ چهن اغيل، هكقْظ )
، ظّؼٍ نٌبقي ايؽاى هدلَ خبهقَؾًبى ّ ؼنع التًبظي: هغبلقَ تغجيمي ايؽاى ّ کهْؼُبي فضْ گؽٍّ ُفت، 

 .869-878ًْؾظُن، نوبؼک يکن، يى 

 www.amar.org.ir، 8996(، ًتبيح آهبؼگيؽي ًيؽّي کبؼ پبييؿ 8996هؽکؿ آهبؼ ايؽاى، )

(، ثؽؼقي اثؽ تْققَ فضبي هدبؾي ثؽ ههبؼکت ؾًبى 8998) هؿيٌي، اهيؽ زكيي؛ قسبثي، ثِؽام ّ هوبلکي، هِؽفبم
 .908-990، قبل ظُن، نوبؼٍ ًطكت، يى ؾى ّ خبهقَظؼ التًبظ ايؽاى، 

(، فْاهل هْثؽ ثؽ ًؽش ههبؼکت ًيؽّي کبؼ ظؼ ثبؾاؼ کبؼ ايؽاى، 8996ههيؽي، ققيع؛ عبيي، زكي ّ پبنبؾاظٍ، زبهع )
 .69-72م، يى ، قبل پبًؿظُن، نوبؼٍ ظّالتًبظيُبي  پژُّم

 .889-892، ظّؼٍ ظّم، نوبؼٍ يکن، پژُّم ؾًبى(، فْاهل هْثؽ ثؽ ههبؼکت التًبظي ؾًبى ايؽاى، 8989هيؽؾايي، زكيي، )

(، ثؽؼقي فْاهل هْثؽ ثؽ ههبؼکت ؾًبى ظؼ ثبؾاؼ کبؼ: هْؼظ هغبلقَ نِؽ ههِع، 8998ًسْي، اثْغؼ ّ لؽثبًي، هسوع )
 .867-868نوبؼٍ ُفعُن، يى ، قبل پٌدن، ؾى ّ هغبلقبت ضبًْاظٍ

ؾى ظؼ تْققَ ّ (، هعلي ثؽاي تجييي ًؽش ههبؼکت التًبظي ؾًبى نِؽي ّ تسْالت آيٌعٍ، 8988ًْؼّؾي، الظى، )
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