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 چکيعٍ

بًكبالى ّ خْاًبى نبغل نِؽ رِؽاى ثَ پْل يًگؽل ظّ گؽٍّ ه يل ّ ثؽؼقيي پژُّم رسليُعف اؾ ا
ظؼ زْؾٍ  يزيؿ ّ پؽاُويهٌع، هْضْؿ ثسث ثؽاًگياًع يظؼ هْؼظ پْل چگًَْ هُب  ٌکَ اًكبىيثبنع. ا يه

ؼا ظؼ ُب  آى يرْاًع ًْؿ ؼفزبؼ پْل يبًكبالى ثَ پْل، هيپْل اقذ. هغبلقَ ًگؽل خْاًبى ّ ه ياخزوبف يهقٌب
 يل خبهقَ نٌبضزينٌبقبى، ثَ رسل خبهقَ يُبَ ياؾ ًؾؽ يؽيگ خبهقَ ًهبى ظُع. ظؼ پژُّم زبضؽ ثب ثِؽٍ

ْ، اقزفبظٍ نعٍ اقذ. يک يکو -يفيک يجيي پژُّم اؾ ؼّل رؽکياقذ. ظؼ اًگؽل ثَ پْل پؽظاضزَ نعٍ 
ک يل روبريبفزَ ثَ فول آهع، ثب ؼّل رسليوَ قبضزبؼ يًُبي  بًكبل نِؽ رِؽاى هًبزجَيه15خْاى ّ 15ثب 

 يّ ؼّاًهٌبضز ياخزوبف-ي، فؽٌُگيزي، خٌكيثقع اؼرجبع 4ل لؽاؼ گؽفزٌع ّ قپف يَ ّ رسليهْؼظ ردؿ
ك يٌَ رسميهيّ پ يًؾؽ يهجبً ُب، کَ اؾ هًبزجَ يفجبؼر 163بى يفجبؼد، اؾ ه 41رقعاظ  اقزطؽاج نع.

فجبؼاد  يقبؾ ي پژُّم ُكزٌع. ثَ هٌؾْؼ هؽرتيگفزوبى ا ياقزطؽاج نعٍ ثْظًع، نکل ظٌُعٍ فضب
ؽ يغ يؽيگ بًكبالى نبغل نِؽ رِؽاى ثَ ؼّل ًوًَْيًفؽ اؾ ه 36ًفؽ اؾ خْاًبى نبغل ّ  36ْ، يًوًَْ ک

ذ ي، غspssٌُافؿاؼ  ظؼ ًؽم Q يل فبهليثب ؼّل رسل يُعفوٌع، اًزطبة نعًع. قپف ظؼ ثطم کو ياززوبل
ذ اؾ يي پژُّم، چِبؼ غٌُيح زبيل اؾ ايلؽاؼ گؽفذ. ًزب يل ّ ثؽؼقي، رسلييافؽاظ ُؽ گؽٍّ هْؼظ نٌبقب

اثقبظ غکؽ نعٍ، ًگؽل  كَيّ همب يظُع. ثب ثؽؼق يبًكبالى نِؽ رِؽاى ؼا ًهبى هيذ اؾ هيخْاًبى ّ قَ غٌُ
ظؼ  يت رفبّد ّ نکبف ًكليي رؽريبًكبالى هزفبّد اقذ ّ ثعيثب ًگؽل ه يزيخْاًبى ثَ پْل ظؼ ثقع خٌك

، يثبنع. فؽٌُگ قبؾ يه يّ فؽٌُگ ي، رفبّد فکؽياؾ الزضبئبد قٌ يي زْؾٍ ّخْظ ظاؼظ کَ ًبنيا
بًكبالى ظانزَ يًكجذ ثَ ه يعگبٍ هزفبّريخْاًبى ظ يزيرب ظؼ ثقع خٌكاًع  ثبفث نعٍُب  آهْؾل، ّ ؼقبًَ

 ّخْظ ظاؼظ. يگؽ اثقبظ پژُّم رْافك ًكليثبنع. ظؼ ظ

 بًكبالى، پْل، ًگؽل، نِؽ رِؽاىيخْاًبى، ه عي:کلي ّاژگبى
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  همعهَ

پْل هْؼظ رْخَ ّ  يكزيعٍ ّ پؽ ؼهؿ ّ ؼاؾ اقذ. ُوْاؼٍ پْل ّ چيچيبؼ پي، ثكيپْل ثب ّخْظ قبظگ
 يّ نطً يؽظ ّ ثب ؼّاثظ اخزوبفيگ هي هب ؼا ظؼ ثؽ ياؾ ؾًعگاي  ثسث ثْظٍ اقذ. پْل ثطم فوعٍ

 هٌع ّ چگًَْ اؾ آى اقزفبظٍياًع يُب ظؼ هْؼظ پْل چگًَْ ه ٌکَ اًكبىيظاؼظ. ا يکيهب اؼرجبط ًؿظ
ؽ ظاؼظ، هْضْؿ ثسث يکٌٌع ّ چگًَْ پْل ثؽ ؼّاثظ، ؼّذ ّ ؼّاى، اضالق ّ فؽٌُگ آًِب ربث هي

اؾ پْل اقزفبظٍ نعٍ اقذ ّ  يرجبظالد الزًبظ يؽثبؾ ربکٌْى ثؽاياقذ. اؾ ظ يزيؿ ّ پؽاُويثؽاًگ
ُبي  افؽاظ خبهقَ پؽظاضزَ نعٍ اقذ. پْل فؽيَ يپْل ّ اثؽ آى ثؽ ؾًعگ يکوزؽ ثَ ثقع اخزوبف

ؽ يؼا رسذ ربث ياًكبًؼّاثظ رؽيي  يگؽفزَ رب نطًُب  ي ظّلذي، اؾ ؼّاثظ ثياخزوبف يهطزلف ؾًعگ
 ؽيهب ربث ين کَ پْل چگًَْ ثؽ ؼّاثظ اخزوبفينْ هي هزْخَ يضْظ لؽاؼ ظاظ. ُؽ ؼّؾ ظؼ ؾًعگ

گؽفزَ  ؼّاثظرؽيي  يويظاؼظ. اؾ يو ياًكبً -يّ هثجذ ثؽ ؼّاثظ اخزوبف يگػاؼظ. پْل اثؽاد هٌف هي
هؽظم اؾ  يثَ اًزؾبؼُب هزؽيپْل ظؼ خبهقَ ث ييکبؼا»، ُوَ هزبثؽ اؾ پْل ُكزٌع. يرب ؼّاثظ اخزوبف

ؼّ ًگؽل  يياقذ ّ اؾ ا ياخزوبف يوبًيپْل پ پْل. يهبظ بيّ  يغارُبي  يژگيظاؼظ رب ّ يآى ثكزگ
فؽًِبم ) «اقذ يفؽظُبي  اؾ ّاکٌم يکَ ًبن ؽظيگ هي نکل ياؾ رفکؽ خوق يظؼثبؼٍ آى رب زعّظ

اؾ  يهزفبّرُبي  ثؽظانذ يهطزلف اخزوبفُبي  افؽاظ هطزلف ظؼ گؽٍّ» .(76: 1384، ليّ آؼگب
رْاًع اؾ فؽٌُگ خبهقَ ّ  ي هيهثل ثؽّد ّ فمؽ ظاؼًع؛ ًگؽل ثَ هكبئل الزًبظ ين الزًبظيهفبُ
 فؽٌُگ ضبو ضْظ ؼا ظاؼظ ّ ثؽ ايي اقبـاي  ي ؼّ، ُؽ خبهقَينْظ. اؾ ا يآى ًبنُبي  قٌذ

ّ  ي)ثالل «نْظ ّ ُن اؾ ضؽّؼد هي الزًبظي ُن اؾ قٌذ ًبنيُبي  گيؽي رْاى گفذ خِذ هي
ؼفزبؼ ّ ّاکٌم آًِب ؼا ثَ ظًجبل  ثيٌي پيمهغبلقَ ًگؽل افؽاظ ثَ پْل، (. 158:1394 ،يخقفؽ

هزؽ ثَ اًزؾبؼ ّ ًگؽل هؽظم ًكجذ ثَ پْل يک خبهقَ ثيضْاُع ظانذ. اقزفبظٍ ّ ؼفزبؼ ثب پْل ظؼ 
 ثبنع.  هي ک خبهقَ ؼا ًهبىيک گؽٍّ ًهبى ظٌُعٍ رفکؽ يظاؼظ ّ رفکؽ افؽاظ  يثكزگ

اؾ  يثَ پْل، آگبُ يؽ اثقبظ هكئلَ ًگؽل ًكلي( همْلَ هِن ظؼ رفك1397)يؽيثَ گفزَ ه
 يکؽظُبيؼُّبي قٌي هطزلف  ُب ّ عيف ُب ظؼ ؼظٍ ُبقذ. اًكبى ُب ّ عؽؾ فکؽ غبلت ظؼ ًكل گؽايم

ف يف رقؽيذ پْل ظؼ ُؽ عياًعاؾ کؽظى ظاؼًع. چٌبًچَ هبُ ظؼ ؼاثغَ ثب ضؽج کؽظى ّ پف يؿيهزوب
رب ًگؽل  يٌگيثؽ ًمع يي ًگبٍ هجزٌيبل ثيهْاخَ ق يضْظ ؼا ظانزَ ّ ظؼ ّالـ ًْفهطزى ثَ 

 ن. يؼا ظؼ هْؼظ پْل نبُع ُكز ياَ يقؽهب

هِن ثْظٍ اقذ. ثسث  ؽثبؾيهزفبّد، اؾ ظ يقٌُبي  زبالد ّ ؼفزبؼ افؽاظ ّ گؽٍّ ييرفبّد ث»
اًدبم نعٍ اقذ. خْاًبى ثَ  يًكل اؾ ؼاثغَ، رقبهل، رضبظ ّ اًفکبک ّ گككذُب  ظؼ هْؼظ ًكل

 يؽيگ ّ نکل آًِب ذيؽيُكزٌع کَ ظؼ يْؼد فعم هع يّ رْاًوٌع يثب اًؽژ يؽّيفٌْاى ً
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 يکينٌبضزي آًِب ظؼ  ذيويّ ثَ ؼق بًدبهعيروعى ث يثَ ًبثْظ يرْاًع زز هي ،يًكل ييرضبظگًَْ ث
 يفؽٌُگ يّ قبؾًعگرْاًع ثَ رقبهل  هي (ياؾ ضبًْاظٍ رب زْؾٍ فوْه)ي خوق بديزُبي  اؾ خلٍْ
پژُّم ظؼ  ييْؼد گؽفزَ رقعاظ اًعکُبي  يثب ثؽؼق .(69:1386 ،يآؾظاؼهک) «بًدبهعيث ياخزوبف

ربکٌْى  يثبنع ّل هي ّ ؾًبًَ يهزؽ ظؼ ضًْو پْل ضبًگيٌَ پْل اًدبم نعٍ اقذ کَ ثيؾه
عٍ ًهعٍ يؽاى ظيثَ پْل ظؼ ا يظؼ ؼاثغَ ثب ًگؽل ًكل يخبهـ ّ لبثل لجْل يبفزَ فلويپژُّم ّ 

 ينبغل نِؽ رِؽاى ثَ پْل ؼا هْؼظ ثؽؼق بًكبالىيپژُّم ًگؽل خْاًبى نبغل ّ ه ييااقذ. 
ثَ پْل ظاؼًع ّ پْل  يچَ ًگؽن يرِؽاً بًكبالىياقذ کَ خْاًبى ّ ه ييلؽاؼ ظاظٍ اقذ ّ قْال ا

ًگؽل آًِب ثَ ًمم  ييّ ؼّذ ّ ؼّاى آًِب ظاؼظ ّ ُوچٌ ياًكبً -يثؽ ؼّاثظ اخزوبف يؽيچَ ربث
 ثَ پْل ؾًبى ّ هؽظاى ظاؼًع. يچگًَْ اقذ ّ چَ ًگؽن ياخزوبف يفؽٌُگ نيپْل ظؼ هفبُ

 ضؽّد ّ اُويذ پژُّم

رْاًع ثَ نٌبضذ  يبًكبل هيل ًگؽل ثَ پْل ظؼ ظّ ًكل هزفبّد خْاى ّ هيرسلهمْلَ هِن ظؼ 
 يؽ پْل ثؽ ؼّاثظ اخزوبفيٌَ ًگؽل ثَ پْل، ًسٍْ ثؽضْؼظ ثب پْل، ربثيظؼ ؾه يًكل يُب رفبّد

ًگؽل هغبلقَ  ، کوک کٌع.ُبقذ ظؼ ًكل ّ رٌْؿ ًگؽل عؽؾ فکؽ غبلت ،ُب مياؾ گؽا يآگبُ
. اّل؛ اقذ يذ ّ ضؽّؼد هغبلقبرياُو ياؾ چٌع ثقع ظاؼا بًكبالى نِؽ رِؽاى ثَ پْليخْاًبى ّ ه

ّ  يييآًِب ؼا رقرْاًع ؼفزبؼ آًِب ّ ًْؿ اؼرجبط  يظؼ هْؼظ ًگؽل ثَ پْل ه يًكل ييهغبلقَ ث
ي يّ اهْؼ ث کَ ظؼ اهْؼ خْاًبى يّ هؽاکؿُب  رْاًع ثَ قبؾهبى يپژُّم ه ييا . ظّم؛کٌع ثيٌي پيم
ُؽ . قْم؛ کوک کٌع يّ فؽٌُگ ي، اخزوبفيالزًبظ يُب يؿيؼ ثؽًبهَخِذ ظاؼًع  ذيفقبل ،يًكل

ي يع ّ ايؼا ثگهب يعيخع يُب ثبؾ کؽظٍ ّ افك يمبد ثقعيرسم يرْاًع ؼاٍ ؼا ثؽا يه يپژُّه
ُب ثَ  اؾ ًگؽل ًكل يکوک کؽظٍ ّ نٌبضز يّ کبؼثؽظ يبظيثٌ ييافؿا رْاًع ثَ فلن يه پژُّم
 َ ظُع. يپْل، اؼا

 پيهيٌَ رسميك

ُبي ضبؼج اؾ  پژُّهي ضبؼخي ّ هغبلقَ قبيذ ظاًهگبٍ -ُبي فلوي ثب هغبلقَ ّ ثؽؼقي قبيذ هدلَ
 رْاى ثَ هْاؼظ ؾيؽ انبؼٍ کؽظ: رؽيي آًِب هي ُبي هزقعظي اًدبم نعٍ اقذ کَ اؾ هِن کهْؼ، پژُّم

ثَ پْل ّ هٌبقجبد لعؼد ظؼ ؼّاثظ  ي(، ثب فٌْاى "ظقزؽق1396) ؽضبًژاظ ّ ؾًگٌَيهمبلَ فل
 يظقزؽق ؽيربث يثؽؼقَ نِعا" ثَ يظقزبى قجؿ ّ رکؾًبى  يظؼ اخزوبؿ هسلاي  ُوكؽاى: هغبلقَ

ك يي رسميا ي. خبهقَ آهبؼاقذپؽظاضزَ  ،فؽّظقذُبي  ؾًبى ثَ پْل ظؼ هٌبقجبد لعؼد ظؼ ضبًْاظٍ
اًدبم نعٍ اقذ  يجيك ثَ ؼّل رؽکيي رسميثبنع. ا هي َ نِعا نِؽ رِؽاىيؾًبى ظقزبى قجؿ ّ رک



 0288 پاييس و زمستانشناسي اقتصادي و تىسعه، سال نهم، دو فصلنامه جامعه 011
 

 

 

عجمَ  کيظؼّى  يپْل ّ لعؼد ظؼ ضبًْاظٍ زز کٌع کَ هي فٌْاى ٌگًَْيپژُّم ا ييا َديًزّ 
اقذ، ثب  کيُكزٌع. لعؼد ؾًبًَ کَ ثَ ًفْغ ًؿظ يزيخٌك مبيفو يويهفبُ ،يههطى الزًبظ

رؽ اؾ ُوَ ُن  اًعاؾ ّ هِن پف ،يازكبق َيثؽ قؽهب َيرک ،يعًيپْل ًبظ عيپْل هؽظاًَ، رْل ذيؽيهع
 .عيآ هي ثَ ظقذ ُْؽثب ن ييًْا

 ذيهبُ ليّ اهْؼ هؽثْط ثَ آى" ثَ رسل يپْل اهؽّؾ يكزيثب فٌْاى "چ (، 1396) يهمبلَ زكٌ
ُفذ ك يي رسميا ّاقغَ پؽظاضزَ اقذ. يکبالُب يژگيّ ّ بءيان ذيّ هبل يپْل، هالک اؼؾنوٌع

 يييؼا رج يپْل اهؽّؾ يؽيگ ّاقغَ ثؽنوؽظٍ اقذ ّ ًمم آًِب ظؼ نکل يکبالُب يثؽا يژگيّ
 ييکٌع. ا هي للوعاظُب  يژگيّ ييا يّاقغَ، ظاؼا يکبالُب ؽيپْل ؼا ُوبًٌع قب ذيکؽظٍ ّ ظؼ ًِب

 اقذ. ياقٌبظ -يطيربؼاي  همبلَ ك،يرسم

ظؼ ثبؾاؼ  يثبؾاؼ هكدع: اًكدبم اخزوبف ًْعي"پثب فٌْاى   (،1394) ؽضبًژاظ ّ ضبکپْؼيهمبلَ فل
 يثؽؼقهْؼظ  يهقبهالد الزًبظ ياخزوبف ٌَيهكدع ّ ثبؾاؼ ّ ًمم آى ثؽ ُؿ ًْعيپ ؽيربث رِؽاى"،

ّ ثب اثؿاؼ پؽقهٌبهَ اقزبًعاؼظ ثَ  يثب اقزفبظٍ اؾ ؼّل کو كيرسم يياُبي  بفزَي. اقذ لؽاؼ ظاظٍ
 يثَ اضالق الزًبظ يجٌعيپب بى،يثبؾاؼ ييافزوبظ ث ميظُع ثب افؿا هي ًهبى حيظقذ آهعٍ اقذ. ًزب

 .کٌٌع هي عايپ يبُم هقٌبظاؼک يهقبهالد الزًبظ ياخزوبف ٌَيّ ُؿ ميافؿاُب  ّ اؼؾل

ؾًبى  يهفِْم پْل ثؽا ينٌبضز خبهقَ ي"ثؽؼق(، ثب فٌْاى 1394) بيً يّ کهبف يؽيهمبلَ خِبًگ
ؽ ضهًْذ يًؾ يؽ هقضالد ضبًْاظگيكَ ثب قبيظؼ همبُب  ضبًْاظٍ يثَ هقضالد هبلظؼ ضبًْاظٍ" 

ًفؽ اؾ ؾًبى  466اًدبم گؽفزَ ّ زدن ًوًَْ نبهل  يهيوبيپ کيثب رکٌ كيرسم يياپؽظاضزَ اقذ. 
ظؼيع اؾ ؾًبى هغبلقَ نعٍ هفِْم  8/61 يًهبى ظاظ کَ ثؽا كيرسم حياقذ. ًزب ؿيهزبُل نِؽ رجؽ

 ظؼيع ضْظهسْؼ اقذ. 7/6ظؼيع ضْظهسْؼ/ضبًْاظٍ هسْؼ ّ  5/31پْل ضبًْاظٍ هسْؼ، 

ضؽيع ظؼ پْلي ل "ًمم ًگؽاى ثبفٌْ  ،(1395) يهعؼق يٌيّ زك يفؽ، اؼظکبً ييهمبلَ فؽؾ
خبهقَ آهبؼي ّ پژُّم لؽاؼ ظاظٍ اقذ.  يکٌٌعگبى ؼا هْؼظ ثؽؼق ى" ؼفزبؼ هًؽفًباقي خْاقّْ

م يوبيك ثَ ؼّل پيي رسميثبنع ّ ا هي ايي پژُّم نبهل ههزؽيبى خْاى پبقبژُبي هعؼى يؿظ
هٌؿلذ ّ اضغؽاة ثؽ  -ًهبى ظاظ کَ ًگؽل پْلي، اثقبظ لعؼدك يي رسمياًزبيح اًدبم نعٍ اقذ. 

افزوبظي ثؽ ضؽيع ّقْاقي ربثيؽ  ثي ضؽيع ّقْاقي ربثيؽ هثجذ ّ هقٌبظاؼ ظاؼظ ّ اثقبظ زفؼ ؾهبى ّ
 .هٌفي ّ هقٌبظاؼ ظاؼظ

 ٍ اقذًهبى ظاظؾًبًَ"  اًعاؾ پف يهقٌب ينٌبقفٌْاى "رجبؼ(، ثب 1393) يّ ّثْل يهمبلَ هعً
ثب  ؿياقذ ّ ؾًبى ً عٍيکهبً اًعاؾ پف يزبکن ثؽ خبهقَ ؾًبى ؼا ثَ قوذ ّ قْ يالزًبظ ظيکَ نؽا

 اًعاؾ پفنْظ، ّاؼظ فؽيَ ّ زْؾٍ  هي بظيکَ فوعرب رسذ فٌْاى ؼّؾ هجبظا اؾ آى  ٌعٍ،يثَ آ يًگبُ
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همبلَ ؾًبى هزبُل  يياًدبم نعٍ اقذ. ظؼ ا ينٌبقعاؼيپع يفيؼّل کك ثَ يي رسمي. انًْع هي
پژُّم ًهبى ظاظ  يياُبي  بفزَيقبل هْؼظ هًبزجَ لؽاؼ گؽفزٌع.  76رب  26 ييؼظ ثنبغل ّ ضبًَ ظا

ثب  ؿياقذ ّ ؾًبى ً عٍيکهبً اًعاؾ پف يزبکن ثؽ خبهقَ ؾًبى ؼا ثَ قوذ ّ قْ يالزًبظ ظيکَ نؽا
 اًعاؾ پفنْظ، ّاؼظ فؽيَ ّ زْؾٍ  هي بظيرسذ فٌْاى ؼّؾ هجبظا اؾ آى  وعربکَ ف ٌعٍ،يثَ آ يًگبُ
پژُّم ثَ ظقذ آهعٍ  يياُبي  يهي، ُوبى ظّؼاًعاًعاؾ پفهٌغك ؾًبى ظؼ  گؽيظ بىينًْع. ثَ ث هي

هقغْف ثَ  هزؽيث يًگؽ ٌعٍيآ ييظاؼًع، ا يکَ ًمم هبظؼ يظؼ هْؼظ ؾًبً بفزَياقذ کَ ظؼ 
 اًع. ثَ ضْظ اضزًبو ظاظٍاي  ژٍيّ گبٍيفؽؾًعاًهبى اقذ ّ آًِب خب

" ًگؽل ثَ يالزًبظ حيّ ًزب ي"فؽٌُگ، ًگؽل پْلفٌْاى ثب(، 2619ٌُچْؾ ) ييکبؼّلهمبلَ 
 يالزًبظ حيچگًَْ ّ چمعؼ ثؽ ًزبًگؽل ثَ پْل نْظ  يلؽاؼ گؽفزَ اقذ رب ثؽؼق يپْل هْؼظ ثؽؼق

ّ لعؼد،  يًكجذ ثَ پْل ثَ ظقذ آهع: ًگؽل هٌؿلز يقَ ًْؿ ًگؽل ايل ظاؼظ. ؽيربث فيظؼ قْئ
 ظاؼ. پْل، ّ ًگؽل ثَ ُعف خِذ ذيؽيًگؽل هع

 هجبًي ًؾؽي

 يکَ ُؽ خبهقَ اؾ پْل ظاؼظ، ثؽ چگًْگ يي ثبّؼًع کَ ًسٍْ کبؼثؽظ، رًْؼ ّ ظؼکينٌبقبى ثؽ ا خبهقَ
پْل  يؽ الزًبظيول ظؼ کزبة "فلكفَ پْل" ثَ اثقبظ هطزلف غيگػاؼظ. ؾ يؽ هيربث يکبؼکؽظ نجکَ پْل

پْل ظؼ ثبؾاؼ ّ  ذيفؽارؽ ؼفزي اؾ هْلق وليُعف ؾ(، 1386) پؽظاضزَ اقذ. ثَ ًمل اؾ ايغؽپْؼ
 يُب بىيُب ّ خؽ يگػاؼ رؽ اؼؾل كيهؽرجظ کؽظى آى ثَ فؽٌُگ ّ خبهقَ ثَ هٌؾْؼ فِن فو

آى ظؼ خبهقَ  ؽاديپْل ّ ربث ذيرؽ ّضق كيفو يضْاقذ ثَ ظؼک هي وليثبنع. ؾ هي يؼّاًهٌبضز
 . بثعيهعؼى ظقذ 

ثؽ ضْى ّ  يهجزٌ يُب يًْعُب ّ ّفبظاؼيؼّاج پْل هْخت قكذ نعى پ"ع يگْ هي وليؾ
ّ ازكبـ  ي، ؼّذ رقمل، زكبثگؽيالزًبظ ينْظ. پْل گػنزَ اؾ کبؼکؽظُب ي هيهبًّعيضْ
 ثَ ؼا يالزًبظ خي ثبّؼ اقذ کَ هجبظليول ثؽ اي. ؾ"کٌع هي ي ؼا هزدكنيخبهقَ ًْ يؽنطًيغ

 يزيضبي پْل. گؽفذ ًؾؽ ظؼ ياخزوبف هزمبثل کٌم اؾ يْؼد کي خرْاى ثَ هٌؿل يه يضْث
رْاًٌع هبًٌع آى فول کٌٌع.  يُؽگؿ ًو يبپبيد پبالهقبه ياؼؾن يُب ظاؼظ کَ هقبظل يؽنطًيغ

ضبًْاظٍ  يآّؼ ّ يبزت هٌبثـ هبل ، هؽظاى ثَ هثبثَ ًبىيؽاًيا يُب ژٍ ضبًْاظٍيظؼ ضبًْاظٍ ثَ ّ اًلهقوْ
 يظقزؽق يجيب پْل رْخيل ضؽج ضبًَ يثب اُعاف ضبو اؾ لج يُب ًع ّ ؾًبى ثَ پْلْن ينٌبضزَ ه

 (.556 :1396، يؽضبًژاظ ّ هؽّقزيفل) «ظاؼًع

پْل، »ع: يگْ ينٌبقبى زْؾٍ الزًبظ، ظؼ ضًْو پْل ه خبهقَرؽيي  اؾ ثؽخكزَ يکي، 1ؿؼيؾل
هزؽ ثب کبؼکؽظ پْل ظؼ زْؾٍ يهطزلف ظاؼظ کَ هب ثُبي  ظؼ زْؾٍ يگًْبگًُْبي  ذيکبؼکؽظُب ّ لبثل

                                                           
1- Zelizer 
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 ي، هقٌبيّ ؼّاثظ ضبًْاظگ ياهب ظؼ زْؾٍ ضًْين، يظاؼ ييغَ الزًبظ ّ ثبؾاؼ آنٌبيّ ظؼ ز يفوْه
 ّ  رقؽيف  فؽٌُگ  رْقظ  هعؼى  پْل  چگًَْ  ايٌکَ  ظاظى  ًهبى  يثؽا  ؿؼيؾل. کٌع هي عايپ يگؽيظ
 ظاظ،  لؽاؼ  ليرسل  هْؼظ  ؼا  ضبًگي  پْل  اّ  کٌع. هي  عؽذ  ؼاضبو" ُبي  "پْل   هفِْم  نْظ، هي  عيرود 
 «آيع هي کبؼ ثَ  اخزوبفي  يُب  ٌَيؾه  روبهي  ظؼ  کٌع هي هعؼى هغؽذ پْل  ثبة  ظؼ  کَ  هْضْفي    اهب 

اقذ کَ  ي، فؽٌُگياخزوبف يي ثبّؼ اقذ کَ پْل هفِْهيثؽ ا يّ (.76:1393، يّ ّثْل ي)هعً
(. 3:1394ؽضبًژاظ، ضبکپْؼ، يؽ ظاؼظ )فليذ ثؽ آى ربثيّ خٌك يهبًٌع عجمَ اخزوبف ييؽُبييهزغ

گػاؼظ.  يه ؽيربث يظُع کَ پْل ثؽ ؼّاثظ اخزوبف ياؾ نْاُع ًهبى ه يا گكزؽظٍ هدوْفَ
کٌع  ذيثؽقبًع ّ افؽاظ ؼا ُعا تيآق يرْاًع ثَ ؼّاثظ اخزوبف ياًع کَ پْل ه ؼّاًهٌبقبى ًهبى ظاظٍ

 يظؼ ثؽض ذيهبًـ هْفم ييظًجبل کٌٌع، ثٌبثؽا گؽاىيرب اُعاف ؼا ثَ يْؼد خعاگبًَ ثعّى کوک ظ
ؼا  لپْ( 1937-1951) . پبؼقًْؿ(Ridinger & McBride, 2015:10)نْظ يه يُبي ؾًعگ ْؾٍز
 کفؼهب ُؽچٌع. ظاًع هی رقوين خزوبفیا رقبهل ّقيلخ اىفٌْ ّ ثَخزوبفی ا ثظؼّاؾهيٌخ  اىفٌْ ثَ
 يب هبقک لپْ ُعظ ىًهب کَضْاقذ  ّلي هي نذظا کيعرأ ظاؼي يَقؽهب پْلی قبقیا ؼقبضزب ثؽ

 قع. ؼًوی ًؾؽ ثَ. کبالُبقذرْليع  لقیّا خزوبفیا ثظؼّا حچِؽ ثؽي ثزدب

 نٌبقي ؼّل

رسميك پيم ؼّ، ًگؽل ظّ گؽٍّ خْاًبى ّ هيبًكبالى ؼا ًكجذ ثَ پْل، هْؼظ هغبلقَ ّ رسليل لؽاؼ 
ُبي افؽاظ يْؼد  ظاظٍ اقذ. اؾ آًدبئيکَ ًگؽل قٌدي ثؽاي ظؼيبفذ ّ نٌبضذ رفکؽاد ّ ظيعگبٍ

ُبي  نبهل ؼّل ْيؼّل کگيؽظ لػا ظؼ ايي پژُّم اؾ ؼّل رؽکيجي کيْ اقزفبظٍ نعٍ اقذ.  هي
ههزؽک ظؼ  يُب عگبٍيظ ىيپبقص ظٌُعگبى ظؼ هْؼظ هْضْؿ، رهط عگبٍيکهف ظ يثؽا يّ کو يفيک
. ايي پژُّم اقزؽارژي اقزمؽايي ثبنع يُب ه عگبٍيظ ييا ييپبقص ظٌُعگبى ّ رْافك ّ رفبّد ث بىيه

ُب اؾ  رسليل ظاظٍثبنع ّ خِذ  ُبي کيْ، ّ يفسَ کيْ هي ُب هًبزجَ، کبؼد اثؿاؼ گؽظآّؼي ظاظٍ ظاؼظ.
  اقذ.اقزفبظٍ نعٍ  22ًكطَ  SPSSّ ًؽم افؿاؼ   کعگػاؼي، هفِْم قبؾي ّ ايدبظ اثقبظ،

قبل  66-46 بًكبليقبل ّ ه 46-26خْاًبى  ذ پژُّم،قا ههبؼکذ کٌٌعگبى بي ذيخوق
ُعفوٌع اثزعا ثب  يؽ اززوبليغ يؽيگ ثب اقزفبظٍ اؾ ؼّل ًوًَْثبنٌع.  هي گبًَ نِؽ رِؽاى 22هٌبعك 

بفزَ يْؼد گؽفذ کَ ي قبضزبؼ وَيبًكبالى نِؽ رِؽاى هًبزجَ ًيًفؽ اؾ ه 15ًفؽ اؾ خْاًبى ّ  15
اظاهَ خِذ هؽرت ثبنع. ظؼ  ُب هي ي هًبزجَيبى ايي پژُّم اؾ هيگفزوبى ظؼ ا ياؾ فضب يثطه
بًكبالى نبغل هٌبعك يًفؽ اؾ ه 36ًفؽ اؾ خْاًبى ّ  36ْ، ييفسَ ک يْ ثؽ ؼّيکُبي  کبؼد يقبؾ
ثطم نوبل، خٌْة، نؽق،  5ي هٌؾْؼ نِؽ رِؽاى ثَ يگبًَ نِؽ رِؽاى اًزطبة نعًع. ثع22

َ ثَ فٌْاى ًوًْ يبًكبل ثَ رقعاظ هكبّيه 5خْاى ّ  5ن نع ّ اؾ ُؽ ثطم يغؽة ّ هؽکؿ رمك
 اًزطبة نعًع. 
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 ُب، همبلَ ُب، )هؽّؼ ّ هغبلقَ هًبزجَ گفزوبى يدبظ فضبيت، ايْ ثَ رؽريهؽازل اًدبم ؼّل ک
ل يْ ّ رسليکُبي  ظقزَ يقبؾ کٌٌعگبى ّ هؽرت ْ، اًزطبة ههبؼکذي، اًزطبة فجبؼاد کُب( کزبة
 ثبنٌع.  ي هيآهبؼ

ظاؼظ اقزفبظٍ نعٍ اقذ کَ  4رب + -4اؾ  ييرب 9ف يکَ ع يبؼيي پژُّم اؾ ًوْظاؼ اضزيظؼ ا
 ( ًهبى ظاظٍ نعٍ اقذ.  1) ظؼ ًوْظاؼ

 بظ هطبلفيبؼ ؾيثك بظ هطبلفيؾ هطبلف هطبلف يکو ًؾؽ يث هْافك يکو هْافك بظ هْافكيؾ بظ هْافكيبؼ ؾيثك

4 3 2 1 6 1- 2- 3- 4- 

 ْيک يبؼي(: ًوْظاؼ اضز1) ًوْظاؼ

 ُبي پژُّم يبفزَ

  اًع: نعٍ يؽ گؽظآّؼيؾ يُب ٍْيي پژُّم ثَ نيگفزوبى ظؼ ا  يفضب

 َبًكبالى ّ خْاًبى نِؽ رِؽاىيبفزَ ثب هيوَ قبضزبؼ يًُبي  هًبزج 
 ًكيٌَ رسميهيّ پ يًؾؽ يخكزدْ ّ اقزطؽاج فجبؼاد اؾ هجب 

بًكبالى نبغل نِؽ رِؽاى يًفؽ اؾ ه 15ًفؽ اؾ خْاًبى نبغل ّ  15ك اثزعا ثب يي رسميظؼ ا
( ههطًبد هًبزجَ نًْعگبى ؼا ثؽ اقبـ 1بفزَ ثَ فول آهع. خعّل)يوَ قبضزبؼ يهًبزجَ ً

 ظُع.  يالد ًهبى هيخٌف، ّ رسً

 (: ههطًبد هًبزجَ نًْعگبى1) خعّل

   الديرسً   خٌف  يقٌ گؽٍّ

 يظکزؽ اؼنع يکبؼنٌبق يکبؼنٌبق پلنيظ پلنيؽ ظيؾ هؽظ ؾى بًكبليه خْاى

15 15 17 13 2 6 12 8 2 

56 % 56 % 66/56 % 33/43 % 66/6 % 26 % 46 % 66/26 % 66/6 % 

نع ّ  يقبؾ ْمِاقزطؽاج، هفُب  خوالد هِن ّ پؽ رکؽاؼ هًبزجَ ُب، ثقع اؾ اًدبم هًبزجَ
 يًؾؽ يهجبً ُب، خوالد هًبزجَ ينعًع. قپف ثب ثؽؼق يگػاؼ قپف چِبؼ ثقع ثَ ظقذ آهعٍ، ًبم
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( 2ثؽضْؼظاؼ ثْظًع اًزطبة نع. خعّل) يهزؽيذ ثيفجبؼد کَ اؾ خبهق 41ك رقعاظ يٌَ رسميهيّ پ
 ظُع.  هي ْ ؼا ًهبىيفجبؼاد ًوًَْ ک

 گفزوبى( ي)فضب ْيفجبؼاد ًوًَْ ک (:2)خعّل

 هٌجـ فجبؼد 

  يًؾؽ يفجبؼاد گؽفزَ نعٍ اؾ هجبً 

 ؿؼيؾل نْظ. هي گؽاىيپْل ثبفث ثِجْظ ؼاثغَ هي ثب ظ 1

 ليفؽًِبم ّ آؼگب پْل زكبظد ثَ ُوؽاٍ ظاؼظ. 2

 ليفؽًِبم ّ آؼگب ظُع. هي ميافزوبظ ثَ ًفف هي ؼا افؿا پْل 3

 هبؼکف رْاى اقزقعاظُب ؼا نکْفب کؽظ. هي ثب پْل 4

 ِثلک ّ ّالٌعّؼف ثب اؼؾل ّ همعـ اقذ کَ ثب رالل ثَ ظقذ آهعٍ ثبنع. يپْل 5

 ليفؽًِبم ّ آؼگب ؽ اقذ. يفمظ ثب پْل اهکبى پػ يهؽفذ ظؼ ؾًعگيپ 6

 فيلکيّ ؼا ثِزؽ کٌع. ياؼرجبعبد ضبًْاظگرْاًع  هي پْل 7

 فيلکيّ مَ هؽظ ضًَْ اقذ.يپْل ظؼ آّؼظى ّؽ 8

 وليؾ ظاؼم. ياؾ  ؾًعگ يهزؽيذ ثيکٌن ازكبـ ؼضب هي پْل يؽف ؽبُؽم يّلز 9

 وليؾ نْظ. هي اقزفبظٍرؽ  اهْؼ هِن يپْل هؽظُب لعؼروٌعرؽ اقذ ّ ثؽا 16

 وليؾ بّؼًع.يظؼ ثرْاًٌع پْل  هي ؾًبى کوزؽ اؾ هؽظاى 11

 وليؾ کٌن. هي کٌن ازكبـ لعؼديه اًعاؾ پف يّلز 12

 وليؾ فمؽا نؽافزوٌعرؽ اؾ ثؽّروٌعاى ُكزٌع. 13

 ليفؽًِبم ّ آؼگب گػاؼًع. ي هيهزؽيپْلعاؼ اززؽم ثُبي  هؽظم ثَ آظم 14

 ليفؽًِبم ّ آؼگب نْظ. هي هؽفذيثبفث پُب  گؽ پبظاليهزؽ اؾ ظيث يپبظال پْل 15

 ؿؼيؾل اؾظّاج اقذ. يي هالک ثؽايهؽظ هِوزؽ يذ هبليّضق 16

 ّ روپلؽ يبهبّچي گؽاى ؼا کٌزؽل کؽظ.يرْاى ظ هي ثب پْل 17

 ليفؽًِبم ّ آؼگب کٌٌع. يَ گػاؼيرْاًٌع قؽهب هي هؽظاى ثِزؽ اؾ ؾًبى   18

 پبؼقًْؿ گؽاى ثِزؽ ثب هي ؼفزبؼ کٌٌع.يهَ رب ظيپْل ثبفث ه 19

 اي  ن هزٌبقت ثب همعاؼ فهك ّ فاللَيکٌ هي افؽاظ يؽف يکَ ثؽا يهمعاؼ پْل 26
 ن.ياقذ کَ ثَ آًِب ظاؼ

 فْؼهي

 ليفؽًِبم ّ آؼگب پْل ُكزٌع. ثي اؾ افؽاظرؽ  پْلعاؼُب ضْنسبل 21

  كيرسم ٌَيهيفجبؼاد گؽفزَ نعٍ اؾ پ                                   

 ؾًبى يهفِْم پْل ثؽا اقذ.ُب  اضزالفبد ؾى ّ نُْؽ يل ايليپْل ظل 22
 بيً يّ کهبف يؽيخِبًگ

 بد ضبًْاظٍيپْل ؾًبًَ ّ رعام ز نْظ.  هي ضبًْاظٍ يعاؼيهؽظ ظؼ پْل ظؼآّؼظى ثبفث ًبپب يًبرْاً                 23
 يؽضبًژاظ ّ هؽّقزيفل
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 هٌجـ فجبؼد 

 پْل ياخزوبف يهقٌب ي ّ فؽؾًعاى ؼا ثِزؽ کٌع.يرْاًع ؼاثغَ ّالع هي پْل 24
 يّ هعً يّثْل

 پْل ياخزوبف يهقٌب ًهبًَ لعؼد اقذ. ييگؽا ردول 25
 يّ هعً يّثْل

 ؽاديب ضيکٌن ّ  ي هيکوک هبل يازكبـ آؼاهم، ثَ نطً يثؽا 26 
 ظُن.  هي

 پْل ياخزوبف يهقٌب
 يّ هعً يّثْل

 بد ضبًْاظٍيپْل ؾًبًَ ّ رعام ز اقذ. يعالق ههکالد هبل يل ايليظل 27
 يؽضبًژاظ ّ هؽّقزيفل

 ؾًبى يهفِْم پْل ثؽا وبد نُْؽنبى ثبنٌع.يع ربثـ رًويآّؼًع ثب ًوي کَ پْل ظؼ يؾًبً 28
 بيً يّ کهبف يؽيخِبًگ

 پْل ياخزوبف يهقٌب اؾ ضؽج کؽظى اقذ.رؽ  هِن اًعاؾ پف 29
 يّ هعً يّثْل

  ُب  فجبؼاد گؽفزَ نعٍ اؾ هًبزجَ                                  

 هًبزجَ ظانذ. ينْظ اّلبد فؽاغذ ضْث هي ثعّى پْل ُن 36

 هًبزجَ لکؽظٍ ُكزٌع.ياؾ افؽاظ رسًرؽ  افؽاظ پْلعاؼ لعؼروٌع 31

 هًبزجَ زًَْ کبؼ ؼاٍ اًعاؾ ثبنع.يه يؿيؽهيپْل هثل ؼنٍْ ّ ؾ            32

 هًبزجَ اقذ. يپْل فبهل ضْنجطز 33

 هًبزجَ ظُع. هي ذيپْل ثَ هي ازكبـ اهٌ 34

 هًبزجَ نْظ. هي ثبفث اضغؽاة ّ اقزؽـ يپْل يث 35

 هًبزجَ نْظ ظاظ پْل اقذ. ي هيکَ ثَ کكاي َ يي ُعيثِزؽ 36

 هًبزجَ ظاؼظ. يّ پْل ُوكؽل ثكزگ يذ هبليک ؾى ثَ هْلقيافزجبؼ  37

 هًبزجَ ؼّظ. ين هين آثؽّيثؽّ يثَ هِوًْ ياگؽ ظقذ ضبل 38

 هًبزجَ اؾظّاج اقذ. يي هالک ثؽايهؽظ هِوزؽ يذ هبليّضق 39

 هًبزجَ کٌٌع. هي بًذينًْع ض هي پْلعاؼ يهؽظُب ّلز 46

 هًبزجَ ظقذ ؾظ. يع ثَ ُؽ کبؼيکكت پْل ثب يثؽا 41

ظؼ ايي همبلَ ثؽاي ثؽؼقي ؼّايي پژُّم اؾ ؼّل ؼّايي يْؼي اقزفبظٍ نعٍ اقذ. ثعيي 
هغبلقَ ّ ًؾؽاد ضْظ ؼا  هٌؾْؼ اؾ يبزت ًؾؽاى ظؼ ايي زْؾٍ ضْاقزَ نعٍ اقذ رب فجبؼاد ؼا

افالم ثفؽهبيٌع. ثقع اؾ ثؽؼقي فجبؼاد ّ زػف ّ ايالذ ثؽضي اؾ آًِب، فجبؼاد فضبي گفزوبى 
 spssافؿاؼ  ًِبيي نع. ظؼ ايي پژُّم ثؽاي قٌدم پبيبيي فجبؼاد اؾ آؾهْى آلفبي کؽًّجبش ظؼ ًؽم

 اقزفبظٍ نع. 22ًكطَ 
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 اثقبظ پژُّم کؽًّجبش ي(: آؾهْى آلفب3) خعّل

 يکؽًّجبش اؼرجبع يرقعاظ قْاالد ثقع اؼرجبع رقعاظ افؽاظ

36 7 878/6 

 يزيکؽًّجبش خٌك يزيرقعاظ قْاالد ثقع خٌك رقعاظ افؽاظ

36 8 836/6 

 ياخزوبف يکؽًّجبش فؽٌُگ ياخزوبف يرقعاظ قْاالد ثقع فؽٌُگ رقعاظ افؽاظ

36 15 921/6 

 يکؽًّجبش ؼّاًهٌبضز يرقعاظ قْاالد ثقع ؼّاًهٌبضز رقعاظ افؽاظ

36 11 838/6 

 يثٌع ن ظقزَين اؾ آًِب اقزطؽاج نع، قپف هفبُيهفبُ ُب، خوالد هًبزجَ يثقع اؾ کعگػاؼ
 اقزطؽاج نع. يّ ؼّاًهٌبضز ياخزوبف -ي، فؽٌُگيزي، خٌكيثقع اؼرجبع 4نع ّ 

 ي(: ثقع اؼرجبع4خعّل )

 نيهفبُ ثقع

 ؾى ّ نُْؽ ثَ ضبعؽ پْل ييخعا 

 هزؽ ظؼ ؼّاثظ يزك اًزطبة ث ظانزي پْل 

 اضزالفبد ؾى ّ نُْؽ قؽ پْل  

 ذ ؼاثغَ ثب ضبًْاظٍ يفيًمم پْل ظؼ ک ياؼرجبع

 ًمم پْل ظؼ اؾظّاج 

 ذ ؼاثغَ ثب ظّقزبى يفيًمم پْل ظؼ ک 

 بًذ هؽظ ّ ؾى ثَ ضبعؽ پْليض  

 يزي(: ثقع خٌك5خعّل)

 نيهفبُ ثقع

 اؼؾل پْل ؾى ّ هؽظ يثؽاثؽ 

 کكبى ؾًبى ّ هؽظاى ظؼ پْل ظؼآّؼظىي ييرْاًب 

 ي هطبؼج ضبًَيفَ هؽظاى ظؼ ربهيّؽ يزيخٌك

 ؽ نبغليربثـ ُوكؽاى ثْظى ؾًبى غ 

 ثْظى پْل هؽظُبرؽ  لعؼروٌع 

 افزجبؼ ؾى ثَ پْل نُْؽ يّاثكزگ 
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 ياخزوبف -ي(: ثقع فؽٌُگ6خعّل)

 نيهفبُ ثقع

 پْل ّ نؽافذ 

 هؽفذيپْل فبهل پ 

 افؽاظ پْلعاؼاززؽام ثَ  

 يؽف پْل ثَ ضبعؽ آثؽّ 

 اّلبد فؽاغذ ثِزؽ ثب پْل ياخزوبف -يفؽٌُگ

 ُب گؽ پبظاليثِزؽ اؾ ظ يپبظال پْل 

 عٍياؼؾنوٌع ثْظى پْل ؾزوذ که 

 ثب پْل ياثؽاؾ فاللَ ّ ظّقز 

 ثَ ضبعؽ پْل يچهن ّ ُن چهو  

 پْل ّ اثؽاؾ فهك ّ فاللَ 

 ّ اًسؽاف ّ فسهب يپْل ّ گكزؽل فكبظ اضالل 

 ي(: ثقع ؼّاًهٌبضز7خعّل)

 نيهفبُ ثقع

 پْل ظانزي ّ ازكبـ آؼاهم 

  يپْل ظانزي ّ ازكبـ ضْنجطز 

 زف زكبظد ثَ پْلعاؼاى  

 ظانزي ّ ًعانزي پْل ّ افزوبظ ثَ ًفف يؼّاًهٌبضز

 ّ اقزؽـ ّ اضغؽاة يپْل يث 

 گؽاى ثب پْليکٌزؽل ظ 

 يًعانزي پْل ّ ازكبـ افكؽظگ 

 ظانزي پْل ّ ازكبـ لعؼد 

 ظانزي پْل ّ ازكبـ اقزمالل 

 ذيظانزي پْل ّ ازكبـ اهٌ 

ك اقزطؽاج نعٍ يٌَ رسميهيّ پُب  ، هًبزجَيًؾؽ يبى هجبًيگفزوبى اؾ ه يفجبؼاد فضب
ظانزٌع ثب رْخَ اثقبظ  يهزؽيذ ثيفجبؼد کَ خبهق 163بى يفجبؼد اؾ ه 41ذ ياقذ. کَ ظؼ ًِب

ک فعظ اضزًبو ظاظٍ نع ّ يک اؾ فجبؼاد ياًزطبة نع ّ ثَ ُؽ  ُب، اقزطؽاج نعٍ اؾ هًبزجَ
ثبنٌع، لؽاؼ ظاظٍ  هي بًكبالى نبغل نِؽ رِؽاىيبؼ ههبؼکذ کٌٌعگبى کَ خْاًبى ّ هيقپف ظؼ اضز
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 1فزَ نع ّ ًوؽاد اؾ ، ثؽاي ُؽ يک اؾ ههبؼکذ کٌٌعگبى قزًْي ظؼ ًؾؽ گؽspssافؿاؼ  ؼ ًؽمنع. ظ
+( کَ ُؽ ههبؼکذ کٌٌعٍ ثَ ُؽ فجبؼري ظاظٍ ثْظ ثجذ نع. قپف رسليل فبهلي ثَ 4رب  -4) 9رب 

ُب ثؽ ظّ ًْؿ لبثل رمكين ُكزٌع كَ فجبؼرٌع اؾ  ُوؽاٍ چؽضم ّاؼيوکف اًدبم نع. اًْاؿ چؽضم
ب ثبُن ُوجكزگي ُ نْظ ّ فبهل ُب زفؼ هي هزقبهع ّ هزوبيل. ظؼ چؽضم هزقبهع، اقزمالل فبهل

نْظ. اؾ خولَ  ُب يفؽ هي (. ظؼ ايي ّضقيذ ُوجكزگي ثيي فبهل418: 1382ًعاؼًع )كؽليٌدؽ، 
ثبنع کَ ظؼ ايي پژُّم ًيؿ اؾ چؽضم ّاؼيوبکف  ُبي هزقبهع، چؽضم ّاؼيوبكف هي چؽضم
 ٍ نعٍ اقذ. اقزفبظ

گيؽي اؾ  ؽٍاقذ. ثَ فجبؼد ظيگؽ، ثب ثِ« گيؽي کفبيذ ًوًَْ»هقيبؼي ثؽاي  KMOنبضى 
گيؽي هٌبقجي اؾ هزغيؽُب ثَ فول  آيب ًوًَْ»نْظ کَ  ، ثَ ايي هكئلَ پؽظاضزَ هيKMOنبضى 

 1آهعٍ اقذ يب ضيؽ؟ ايي نبضى ظؼ ظاهٌَ يفؽ رب يک لؽاؼ ظاؼظ. اگؽ همعاؼ نبضى ًؿظيک ثَ 
کوزؽ اؾ ُبي هْؼظ ًؾؽ ثؽاي رسليل فبهلي هٌبقت ُكزٌع ّ ظؼ غيؽ ايي يْؼد )هقوْاًل  ثبنع، ظاظٍ

ثبنٌع. ظؼ ايي پژُّم  ًوي ُبي هْؼظ ًؾؽ چٌعاى هٌبقت ( ًزبيح رسليل فبهلي ثؽاي ظاظ6/6ٍ
پػيؽ  اهکبىظُع کَ  ؼا ًهبى هي 74/6(، KMO) 1ثؽظاؼي کيكؽ، هيؽ ّ اّکليي نبضى کفبيذ ًوًَْ

 ظُع. ثْظى اخؽاي رسليل فبهلي اکزهبفي ؼا ًهبى هي

 )خْاًبى( يثؽظاؼ ذ ًوًَْيفيح نبضى کي(: ًزب8خعّل)

 745/6 (KMO) ثؽظاؼي کيكؽ، هيؽ ّ اّکليي نبضى کفبيذ ًوًَْ

 651/1331 (Bartlett's Test of Sphericity; Approx. Chi-Square) آؾهْى ثبؼرلذ

 435 (dfظؼخَ آؾاظي )

 666/6 (.sigظاؼي ) هقٌي

 بًكبالى(ي)ه يثؽظاؼ ذ ًوًَْيفيح نبضى کي(: ًزب9خعّل)

 871/6 (KMO) ًوًَْ ثؽظاؼي کيكؽ، هيؽ ّ اّکليينبضى کفبيذ 

 263/2965 (Bartlett's Test of Sphericity; Approx. Chi-Squareآؾهْى ثبؼرلذ)

 435 (dfظؼخَ آؾاظي )

 666/6 (.sigظاؼي ) هقٌي

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure  
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ؽبُؽ  يي نعٍ رْقظ ُؽ فبهل ّ ظؼيع رؽاکوييبًف رجيژٍ، ظؼيع ّاؼيؽ ّيهمبظ 16ظؼ خعّل 
ک يثبنع کَ همعاؼ ُؽ  هي ؽُب اقزفبظٍ نعٍيثَ رقعاظ هزغُب  ي خعّل رقعاظ فبهليظؼ ا»نعٍ اقذ. 

کٌع. فبهل اّل ثَ  هي يييؽُب ؼا رجيبًف هزغيي فْاهل کل ّاؼيؿ ههطى نعٍ اقذ. هدوْؿ ايً
بًعٍ وياؾ ثبل يثقعُبي  کٌع ّ چْى فبهل هي يييبًف ؼا رجيي ّاؼيهزؽيث يک فبهل فوْهيفٌْاى 

ل ثؽ يي ظليؽُب ظاؼًع. ثَ ُويي هزغييظؼ رج يؿيگؽظًع، لػا هقوْال قِن ًبچ هي بًف اقزطؽاجيّاؼ
 «ک ثبنع.يهزؽ اؾ يژٍ آًِب ثيگؽظًع کَ همعاؼ ّ هي اقزطؽاجُبيي  كؽ رٌِب فبهلياقبـ هالک ک

 (326:1395، ي)کالًزؽ

کٌٌعگبى ظؼ  نؽکذظؼيع اؾ  67/35ذ يًهبى ظاظٍ نعٍ، غٌُ 16ُوبًغْؼ کَ ظؼ خعّل 
کٌٌعگبى ظؼ  ظؼيع اؾ ههبؼکذ 25/13ذ يي فبهل اقذ، غٌُيچبؼچْة فبهل اّل کَ ثؿؼگزؽ

ذ يکٌٌعگبى ظؼ چبؼچْة فبهل قْم، غٌُ ظؼيع اؾ ههبؼکذ 88/16ذ يچبؼچْة فبهل ظّم، غٌُ
 ؽظ. يگ هي کٌٌعگبى ظؼ چبؼچْة فبهل چِبؼم لؽاؼ ظؼيع اؾ ههبؼکذ 24/9

 )خْاًبى( هؽثْط ثَ چِبؼ فبهل اقزطؽاج نعٍُبي  (: آهبؼ16ٍ) خعّل

 ت ثقع اؾ چؽضميؿاى ضؽايه       ت لجل اؾ چؽضميؿاى ضؽايه َيؽ اّليهمبظ 

 ظؼيع کل

 بًفيّاؼ 

 ظؼيع 

 يردوق

 ظؼيع کل

 بًفيّاؼ 

ظؼيع 
 يردوق

 ظؼيع  کل

 بًٌفيّاؼ 

ظؼيع 
 يردوق

1 13/618 45/392 45/392 13/618 45/392 45/392 16/521 35/67 35/67 

2 3/627 12/691 57/483 3/627 12/691 57/483 3/975 13/251 48/321 

3 1/871 6/238 63/721 1/871 6/238 63/721 3/258 16/86 59/181 

4 1/412 4/767 68/428 1/412 4/767 68/428 2/774 9/247 68/428 

ي ييؽُب، رقيي هزغيث يُوجكزگ يبًف، ثؽؼقيّاؼ يؽيي پػييثقع اؾ هؽازل هطزلف هثل رج
 ياکزهبف يل فبهليرسل يک الگْيّ ًْؿ ظّؼاى کَ ظؼ  يفبهل يٍْ ثؽآّؼظ ثبؼُبيرقعاظ فْاهل، ن

فبهل ثؽ  3وبکف ثب يپف اؾ ظّؼاى ّاؼ يايلُبي  هْلفَ يؽظ، هٌدؽ ثَ ثؽاؾل الگْيگ هي اًدبم
 51/79فبهل  3ي يعگبٍ ّ ًگؽل اضػ نعٍ ًكجذ ثَ پْل نع. ايههبؼکذ کٌٌعٍ اؾ ظ 36 يؼّ

ي نعٍ رْقظ ييبًف رجيژٍ، ظؼيع ّاؼيؽ ّي، همبظ11 کٌع. خعّل هي يييؼا رج يؽيؽپػييظؼيع کل رغ
بؼ يظُع. اؾ آًدب کَ هق هي بفزَ ؼا ًهبىيظّؼاى  يفبهل يثبؼُب يبًف ردوقيُؽ فبهل ّ ظؼيع ّاؼ

 1هزؽ اؾ يژٍ آًِب ثيکَ همعاؼ ُّبيي  ي ثطم اؾ پژُّم ثَ کبؼ گؽفزَ نعٍ، فبهليؿؼگبروي ظؼ ايکب
 اًع.  اًزطبة نعٍ يايلُبي  اقذ، ثَ فٌْاى فبهل
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کٌٌعگبى ظؼ  ظؼيع اؾ نؽکذ 55/46 ذي، ًهبى ظاظٍ نعٍ، غ11ٌُُوبًغْؼ کَ ظؼ خعّل
کٌٌعگبى ظؼ  ظؼيع اؾ ههبؼکذ 23/22ذ يي فبهل اقذ، غٌُيچبؼچْة فبهل اّل کَ ثؿؼگزؽ

 گيؽظ. ؼ چبؼچْة فبهل قْم، لؽاؼ هيکٌٌعگبى ظ ظؼيع اؾ ههبؼکذ 27/16چبؼچْة فبهل ظّم، غٌُيذ 

 بًكبالى(ي)ه هؽثْط ثَ قَ فبهل اقزطؽاج نعٍُبي  (: آهبؼ11ٍ) خعّل

 ت ثقع اؾ چؽضميؿاى ضؽايه ت لجل اؾ چؽضميؿاى ضؽايه َيؽ اّليهمبظ 

 ظؼيع  کل

 بًفيّاؼ

 ظؼيع 

 يردوق

 ظؼيع  کل

 بًفيّاؼ

 ظؼيع

 يردوق 

 ظؼيع  کل

 بًفيّاؼ

 ظؼيع 

 يردوق

1 26/876 69/587 69/587 26/876 69/587 69/587 12/165 46/551 46/551 

2 1/919 6/396 75/983 1/919 9/396 75/983 6/671 22/237 62/787 

3 1/659 3/53 79/514 1/659 3/53 79/514 5/618 16/272 79/514 

ثَ ؼّل ُب  ظُع. فبهل هي بفزَ ؼا ًهبىيظّؼاى ُبي  فبهل يؿاى ُوجكزگيه 13ّ  12خعّل 
ظٌُع کَ  الگُْبي  چؽضم يبفزٌع ّ ثبؼُبي فبهلي اقزطؽاج نعٍ ثَ ظؼقزي ًهبى هي 1ّاؼيوبکف

  ظُع. غٌُي نٌبقبيي نعٍ اقذ. فبهل اّل ثؿؼگزؽيي فبهل اقذ ّ ثيهزؽيي افؽاظ ؼا ظؼ ضْظ خبي هي

 بفزَ )خْاًبى(                                                                     يچؽضم ُبي  (: فبهل13) خعّل             بًكبالى(ي)ه بفزَيچؽضم ُبي  فبهل(: 12) خعّل         

ههبؼکذ 
  کٌٌعگبى

ههبؼکذ  ُب( ذي)غٌُ ُب فبهل
 کٌٌعگبى

 ُب( ذي)غٌُ ُب فبهل

1 2 3 1 2 3 4 

13 6.893     13 6.89    

27 6.884     12 6.873    

15 6.879     16 6.838    

18 6.824     26 6.831    

29 6.819     18 6.827    

17 6.788     21 6.814    

16 6.769     1 6.867    

4 6.758     8 6.799    

36 6.723     22 6.794    

19 6.72 6.565   2 6.772    

14 6.697     29 6.761    

28 6.695     28 6.68    

                                                           
1. Varimax 
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ههبؼکذ 
  کٌٌعگبى

ههبؼکذ  ُب( ذي)غٌُ ُب فبهل
 کٌٌعگبى

 ُب( ذي)غٌُ ُب فبهل

1 2 3 1 2 3 4 

2 6.658     27 6.655    

5 6.653   6.569 26 6.638    

12 6.662 6.536   5 6.526    

26 6.599 6.541   23  6.786   

22 6.598     36  6.748   

11 6.593   6.567 25  6.728 6.545  

25 6.588   6.513 11  6.711   

1 6.575   6.567 6  6.565   

6 6.57     16  6.542   

3   6.786   24   6.778  

7   6.78   17 6.665  6.646  

26   6.768   19    6.862 

23 6.534 6.651   15    6.71 

9 6.527 6.646   3    6.563 

8 6.563 6.631        

21   6.592        

24     6.851      

16     6.848      

ؼا ثب ُب  فبهلُب رقعاظ هٌبقت  ي نکلي، اؼائَ نعٍ اقذ. ا1ظؼ نکل  1يعگيبؼ ركذ ثؽيهق
 کٌع.  هي بًف آًِب ههطىيرْخَ ثَ ّاؼ

 
 بًكبالىيؿٍ( خْاًبى ّ هي)قٌگؽيعگيبؼ ركذ ثؽي(: هق1نکل )

                                                           
1. Scree plot  
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ًفؽ ؾى ُكزٌع.  15ًفؽ هؽظ ّ  15ي پژُّم، يًفؽ گؽٍّ خْاًبى ظؼ ا 36بى ياؾ ه يثَ عْؼ کل
ؾى ّ  5ذ ظّم ؼا يثبنٌع. غٌُ هي هؽظ، 9ؾى ّ  7ظٌُع کَ نبهل  هي ليًفؽ رهک 16ذ اّل ؼا يغٌُ

ؾى ّ  1ذ چِبؼم ؼا يغٌُ اًع. ل ظاظٍيک هؽظ رهکيؾى ّ  2ذ قْم ؼا يغٌُ اًع. ل ظاظٍيهؽظ رهک 1
ذ چِبؼم رقعاظ هؽظاى يذ اّل ّ غٌُيي اقذ کَ غٌُيًکزَ لبثل رْخَ ا اًع. ل ظاظٍيهؽظ رهک 2
هزؽ اؾ يثُب  رقعاظ هدؽظ ي گؽٍّيل خْاى ثْظى ههبؼکذ کٌٌعگبى ايي ثَ ظليهزؽ اقذ ُوچٌيث

گؽ لؽاؼ ظاظ. ههطًبد يذ ظيغٌُ 3بالرؽ اؾ ذ اّل ثيالد غٌُيثبنع. اؾ لسبػ رسً هي ييهزبُل
 آهعٍ اقذ. 14ي ظّ گؽٍّ ظؼ خعّل يههبؼکذ کٌٌعگبى ا

 يهْؼظ ثؽؼقُبي  ذيبًكبالى ظؼ غٌُي(: ههطًبد ههبؼکذ کٌٌعگبى خْاى ّ ه14خعّل)

 ُب غٌُيذ

 الديرسً خٌف ّضقيذ رأُل
 

 هزأُل
 

 هدؽظ
فْد 
 ُوكؽ

 
 هزبؼکَ

 
 ؾى 

 
 هؽظ

 
 پلنيظ

فْق 
 پلن يظ

 
 کبؼنٌبـ

 يکبؼنٌبق
 اؼنع 

 
 يظکزؽ

1 3 13 6 6 7 9 3 1 7 4 1 

2 2 4 6 6 5 2 1 6 3 6 2 
3 1 2 6 6 3 1 1 6 6 6 2 
4  6 3 6 6 1 2 1 6 2 6 6 

 5 4 12 1 6 14 16 6 6 22 6 هدوْؿ خْاًبى
1 17 3 2 2 14 16 5 6 16 4 5 

2 6 1 2 1 7 3 2 6 4 6 4 
3 4 2 6 6 3 3 6 6 1 3 2 

هدوْؿ 
 بًكبالىيه

27 6 4 3 24 16 7 6 15 7 11 

ظُع.  ُؽ فجبؼد ؼا ظؼ ُؽ فبهل ًهبى هي (Rank) ، اهزيبؾُبي فبهلي ّ ؼرج15َخعّل 
رؽيي  هطبلف رؽيي فجبؼد ّ ثبالرؽيي فعظ هٌفي ًهبى ظٌُعٍ ثبالرؽيي فعظ هثجذ ًهبى ظٌُعٍ هْافك

 اهيي 41، ثبالرؽيي ؼرجَ هثجذ يقٌي26فجبؼد اقذ. ثؽاي هثبل ظؼ فبهل اّل فجبؼد نوبؼٍ 
 ( ؼا ظاؼظ.-22965/3اهيي ) 1، ثيهزؽيي ؼرجَ هٌفي يقٌي 22( ؼا ظاؼظ ّ فجبؼد 46311/2)

 )هْافك( ي)هطبلف( ًبؼًد يآث –ظؼ فجبؼد ُؽ )خْاًبى(  يفبهل يبؾُبي(: اهز15خعّل)

 1فبهل فجبؼاد
ؼرجَ ظؼ 

 1فبهل
 2فبهل

ؼرجَ ظؼ 

 2فبهل
 3فبهل

ؼرجَ ظؼ 

 3فبهل
 4فبهل

ؼرجَ ظؼ 

 4فبهل

1 21672/6 666/28 71639/6 666/32 16577/6- 666/16 52998/6 666/31 

2 44841/6 666/36 42853/6 666/26 29551/6 666/23 15721/6 666/26 

3 14665/6 666/27 56245/6 666/29 26627/1 666/46 31625/6 666/28 
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 1فبهل فجبؼاد
ؼرجَ ظؼ 

 1فبهل
 2فبهل

ؼرجَ ظؼ 

 2فبهل
 3فبهل

ؼرجَ ظؼ 

 3فبهل
 4فبهل

ؼرجَ ظؼ 

 4فبهل

4 62921/6 666/24 11626/6 666/26 47277/6 666/27 77566/6 666/35 

5 25349/6- 666/16 69134/6 666/31 48156/6 666/28 93676/6 666/36 

6 16611/6- 666/21 16869/6- 666/17 11975/1 666/38 89384/1 666/38 

7 51949/6- 666/11 15519/2- 666/2 61146/6 666/36 16117/2 666/46 

8 17896/1- 666/4 63121/1- 666/7 29849/1- 666/6 36761/2 666/41 

9 62414/6- 666/8 24953/1- 666/6 53398/6- 666/16 14985/2 666/39 

16 29669/1 666/38 95117/2- 666/1 31318/6 666/24 22352/6- 666/18 

11 67276/6 666/33 34237/6 666/24 59282/6 666/29 36761/6- 666/14 

12 29131/6- 666/15 42296/6- 666/11 92176/6 666/34 43956/1- 666/3 

13 52737/6- 666/16 15196/6- 666/15 61768/1- 666/5 12787/6 666/25 

14 38668/6- 666/14 36945/6- 666/13 38255/6- 666/11 18696/6- 666/26 

15 17165/6- 666/17 84517/1- 666/3 22293/6 666/22 39819/1- 666/4 

16 55139/1- 666/2 13367/6- 666/16 32363/6- 666/13 26513/1- 666/6 

17 12326/6 666/26 48298/6- 666/9 67777/2 666/41 56152/1- 666/2 

18 26414/1- 666/3 38237/1- 666/5 26279/6- 666/15 37375/1- 666/5 

19 14667/6- 666/18 68979/6 666/36 35734/6 666/25 75986/1- 666/1 

26 46311/2 666/41 62767/6 666/19 11748/6 666/19 73667/6 666/33 

21 67828/6 666/34 56371/1- 666/4 16711/2- 666/2 67469/1- 666/7 

22 22965/3- 666/1 87497/6 666/34 26986/1- 666/7 86247/6- 666/8 

23 88577/6- 666/6 18715/1 666/36 33946/6- 666/12 62265/6- 666/22 

24 35698/6 666/29 28844/1 666/39 97296/6 666/36 63749/6 666/23 

25 67116/6 666/32 38268/6- 666/12 84947/6 666/33 28454/6- 666/15 

26 13517/6- 666/19 23318/6- 666/14 17547/6 666/26 66586/6- 666/16 

27 69234/1- 666/5 19627/6 666/23 72261/6 666/31 23955/6- 666/17 

28 45946/6- 666/12 65688/6- 666/18 99686/6- 666/8 76617/6- 666/9 

29 63953/6- 666/22 76576/6 666/33 67545/6- 666/17 28316/6- 666/16 

36 16262/1 666/37 27945/1 666/38 26181/2- 666/1 14892/6- 666/21 

31 56833/6- 666/9 17661/6 666/21 12591/1 666/39 94825/6 666/37 

32 67831/1 666/36 21938/1 666/37 56121/6- 666/9 67716/6 666/24 

33 21766/2 666/46 84936/6- 666/8 29753/6- 666/14 65126/6- 666/11 

34 42644/1 666/39 18473/6 666/22 66124/1- 666/4 46431/6- 666/13 

35 61315/1 666/35 36769/1 666/46 61298/6 666/18 48258/6 666/36 

36 67966/6 666/25 34756/6 666/25 98158/1- 666/3 75654/6 666/34 

37 13147/6- 666/26 45345/6- 666/16 98416/6 666/37 56661/6- 666/12 

38 38966/6- 666/13 49533/6 666/27 83461/6 666/32 21711/6 666/27 
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 1فبهل فجبؼاد
ؼرجَ ظؼ 

 1فبهل
 2فبهل

ؼرجَ ظؼ 

 2فبهل
 3فبهل

ؼرجَ ظؼ 

 3فبهل
 4فبهل

ؼرجَ ظؼ 

 4فبهل

39 59618/6 666/31 33576/1 666/41 46577/6 666/26 18634/6- 666/19 

46 66483/6 666/23 92243/6 666/35 18648/6 666/21 36271/6 666/29 

41 64459/6- 666/7 55447/6 666/28 96685/6 666/35 63876/6 666/32 

 )هْافك(يًبؼًد)هطبلف( يآث -بًكبالى( يظؼ ُؽ فجبؼد)ه يفبهل يبؾُبي(: اهز16خعّل)

 3ؼرجَ ظؼ فبهل 3فبهل 2ؼرجَ ظؼ فبهل 2فبهل  1ؼرجَ ظؼ فبهل  1فبهل  فجبؼاد

1 64564/6 666/27 39383/6 666/28 15347/6 666/19 

2 47232/6 666/25 5893/6 666/24 56931/6 666/26 

3 92695/6 666/37 59166/6 666/36 68178/6 666/18 

4 75263/6 666/31 69888/6- 666/26 59855/1- 666/5 

5 41312/6 666/24 68268/6- 666/21 32288/6 666/22 

6 65296/6 666/29 18345/6- 666/19 27717/6 666/26 

7 58544/6 666/9 45823/6- 666/14 66992/6 666/29 

8 14134/2- 666/3 76848/6 666/32 43731/6- 666/12 

9 48222/1- 666/5 31415/6 666/27 48762/1 666/41 

16 97119/6- 666/6 88725/6 666/34 76278/6 666/33 

11 65636/6 666/28 91411/6 666/36 72963/6 666/31 

12 36868/6 666/22 45718/6- 666/15 62438/6 666/16 

13 15313/6- 666/14 27676/6- 666/17 85724/6 666/34 

14 52171/6- 666/11 16965/6 666/26 36672/6 666/23 

15 78668/1- 666/4 67394/6- 666/11 87641/6 666/35 

16 25113/6 666/21 66326/6- 666/12 96666/1- 666/3 

17 88671/6 666/35 23944/6- 666/18 67817/6- 666/9 

18 86248/6- 666/8 15739/1- 666/6 95114/6- 666/8 

19 76689/6 666/32 72816/6- 666/16 59621/6- 666/16 

26 58566/6- 666/16 29328/2 666/46 66665/1 666/38 

21 48859/2- 666/2 37484/6- 666/16 63172/6 666/36 

22 69774/2- 666/1 68722/1- 666/7 46167/2- 666/1 

23 11186/6 666/18 76594/1- 666/1 62519/6 666/17 

24 22866/1 666/41 47872/6- 666/13 65656/1 666/37 

25 11924/1 666/46 63825/6 666/31 38852/1- 666/7 

26 15125/6 666/26 64558/6 666/23 46828/1- 666/6 

27 83873/6 666/34 28323/1- 666/4 16247/6- 666/15 
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 3ؼرجَ ظؼ فبهل 3فبهل 2ؼرجَ ظؼ فبهل 2فبهل  1ؼرجَ ظؼ فبهل  1فبهل  فجبؼاد

28 53246/6 666/26 17663/1- 666/5 79938/1- 666/4 

29 48468/6- 666/12 57651/6 666/29 44438/6 666/24 

36 15766/6- 666/13 72416/2 666/41 97744/1- 666/2 

31 35669/6 666/23 57891/1- 666/3 87228/6 666/36 

32 68996/6 666/36 88746/6 666/35 46152/6- 666/11 

33 88359/6- 666/7 42635/1 666/39 49597/6 666/25 

34 65661/6 666/16 16131/1 666/37 24428/6- 666/14 

35 11462/1 666/39 23686/1 666/38 58681/6 666/28 

36 69558/6 666/17 68223/6 666/25 35539/6- 666/13 

37 69266/6- 666/15 63839/1- 666/2 15261/1 666/39 

38 12373/6 666/19 75579/6- 666/9 72981/6 666/32 

39 91614/6 666/36 85588/6 666/33 56522/6 666/27 

46 65757/1 666/38 63887/6 666/22 32661/6 666/21 

41 79292/6 666/33 95926/6- 666/8 47768/1 666/46 

ظُع.  ُبي خْاًبى ؼا ًهبى هي ، هِوزؽيي فجبؼاد هْافك ّ هطبلف ُؽ يک اؾ غٌُيذ17خعّل 
ُبي  کٌع ّ هب ثب ريپ ُب ؼا اؾ يک ظيگؽ هزوبيؿ هي ُويي فجبؼاد هطبلف ّ هْافك ظؼ غٌُيذ آى

  اًع. گػاؼي نعٍ ُب ًبم نْين. ظؼ اظاهَ ّ ظؼ ثطم ثقعي ايي غٌُيذ ؼّثؽّ هيفکؽي هطزلف 

 ذ خْاًبى يي فجبؼاد هْافك ّ هطبلف ُؽ غٌُي(: هِوزؽ17خعّل )

 ي فجبؼاد هطبلفيهِوزؽ ي فجبؼاد هْافكيهِوزؽ 

 ذيغٌُ
 اّل

 اضزالفبد ؾى ّ نُْؽُب اقذ. يل ايليپْل ظل 

 لبئل  يهزؽيافؽاظ پْلعاؼ اززؽام ّ اؼؾل ث يهؽظم ثؽا
 ُكزٌع.

 ًضبًْاظٍ يعاؼيهؽظ ظؼ پْل ظؼآّؼظى ثبفث ًبپب يًبرْا 
 نْظ. هي

 کٌٌع هي بًذينًْع ض هي پْلعاؼ يهؽظُب ّلز 

 بّؼًع.يرْاًٌع پْل ظؼ ث هي ؾًبى کوزؽ اؾ هؽظاى 

  يّ پْل يذ هبليک ؾى ثَ هْلقيافزجبؼ 
 ظاؼظ. يُوكؽل ثكزگ

 َکٌين  ثؽاي ظيگؽاى يؽف هي همعاؼ پْلي ک
 اي اقذ کَ َث آًِب ظاؼين. هزٌبقت ثب همعاؼ فاللَ

 
 
 ذيغٌُ
 ظّم 

 ن هزٌبقت يکٌ هي گؽاى يؽفيظ يکَ ثؽا يهمعاؼ پْل
 ن.ياقذ کَ ثَ آًِب ظاؼاي  ثب همعاؼ فاللَ

 ي کوک هبل يازكبـ آؼاهم، ثَ نطً يثؽا
 ظُن. هي ؽاديب ضيکٌن ّ  هي

 .پْل زكبظد ثَ ُوؽاٍ ظاؼظ 

 ظُع. يافزوبظ ثَ ًفف هي ؼا کبُم ه يپْل يث 

 ًوبد يع ربثـ رًيآّؼًع ثب ًوي کَ پْل ظؼ يؾًب
 نُْؽنبى ثبنٌع.

 .پْل فبهل اززؽام اقذ 

 ؽ يفمظ ثب پْل اهکبى پػ يهؽفذ ظؼ ؾًعگيپ
 اقذ.

 ؼا ثِزؽ کٌع. يرْاًع اؼرجبعبد ضبًْاظگ هي پْل 
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 ي فجبؼاد هطبلفيهِوزؽ ي فجبؼاد هْافكيهِوزؽ 

 
 ذ يغٌُ

 قْم

 اضزالفبد ؾى ّ نُْؽُب اقذ. يل ايليپْل ظل 

 ي ّ فؽؾًعاى ؼا ثِزؽ کٌع.يرْاًع ؼاثغَ ّالع هي پْل 

 اًزطبة  يي هالک ثؽايهؽظ هِوزؽ يذ هبليّضق
 ُوكؽ ّ اؾظّاج اقذ.

 ظؼ اؼرجبط ثبنن. يهزؽينْظ ثب افؽاظ ث هي پْل ثبفث 

 .پْل زكبظد ثَ ُوؽاٍ ظاؼظ 

 اؾ  ثؽّروٌعاى ُكزٌع.رؽ  فمؽا نؽافزوٌع 

 ًوبد يع ربثـ رًيآّؼًع ثب ًوي ْل ظؼکَ پ يؾًب
 نُْؽنبى ثبنٌع.

 
ذ يغٌُ

 چِبؼم

 اقذ. يپْل فبهل ضْنجطز 

 هؽفذيثبفث پُب  ؽ پبظاليم اؾ قبيث يپبظال پْل 
 نْظ. هي

 لبئل  يهزؽيافؽاظ پْلعاؼ اززؽام ّ اؼؾل ث يهؽظم ثؽا
 ُكزٌع.

 نْظ ظاظ، پْل  ي هيکَ ثَ کكاي َ يي ُعيثِزؽ
 اقذ.

  پْل ُوكؽل  يذ هبليهْلقک ؾى ثَ يافزجبؼ ّ
 ظاؼظ. يثكزگ

 ؼّظ. اگؽ ظقذ ضبلي َث هِوبًي ثؽّين آثؽّيوبى هي 

 ًهبًَ لعؼد اقذ. ييردول گؽا 

 ذ خْاًبىيغٌُ يثٌع خوـ

ثؽ ُب  ذيي غٌُيههطى نع. اُب  ذيک اؾ غٌُيي فجبؼاد هْافك ّ هطبلف ُؽ يٌکَ هِوزؽيثقع اؾ ا
 نعًع.  يگػاؼ اقبـ اثقبظ پژُّم ًبم

 ٌُظاظٍ اقذ ّ  يي رقعاظ افؽاظ ؼا ظؼ ضْظ خبيهزؽيث هسْؼ( يزيخٌك ي)ثؽاثؽ اّل ذيغ
ُب  ذيگؽ غٌُيي ثبثذ ثب ظيظاؼظ ّ اؾ ا يزيثقع خٌك يُبَ يي هطبلفذ ؼا ثب گْيهزؽيث

ت يي رؽريظؼ همْلَ پْل ثبّؼ ظاؼظ ّ ثَ ا يزيخٌك يذ ثَ ثؽاثؽيي غٌُيهزفبّد اقذ. ا
 ثبنع. هي هسْؼ يزيخٌك يپْل ّ ثؽاثؽذ، يي غٌُيا

 ٌُيک اؾ فجبؼاد ثقع ؼّاًهٌبضزيح ياؾ آى خِذ کَ ثب ُ هسْؼ( ي)ؼّاًهٌبق ذ ظّميغ 
 يؼّاًهٌبضز ذيي غٌُيت ايي رؽريهزفبّد اقذ. ثَ اُب  ذيگؽ غٌُيكذ، ثب ظيهطبلف ً

  ثبنع.  هي هسْؼ
 ٌُهْافك اقذ ثب  ياؾ آى خِذ کَ ثب ُوَ فجبؼاد ثقع اؼرجبعهسْؼ(  ي)اؼرجبع ذ قْميغ

  ثبنع. هي هسْؼ ياؼرجبعذ يي غٌُيت ايي رؽريثبنع. ثَ ا هي هزفبّدُب  ذيگؽ غٌُيظ

 ٌُظؼ نعد ّ رقعاظ هطبلفذ ّ هْافمذ ثب فجبؼاد ثقع هسْؼ(  ي)فؽٌُگ ذ چِبؼميغ
ًگؽل ؼا ظؼ رؽيي  ذ هزفبّديي غٌُيهزفبّد اقذ. اُب  ذيگؽ غٌُيثب ظ ياخزوبف يفؽٌُگ

 ثبنع.  هي هسْؼ يفؽٌُگذ يي غٌُيت ثَ ايي رؽريظاؼظ. ثَ ا يهْؼظ فجبؼاد فؽٌُگ
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 بًكبالى يذ هيي فجبؼاد هْافك ّ هطبلف غٌُي(:  هِوزؽ18خعّل )

 ي فجبؼاد هطبلفيهِوزؽ ي فجبؼاد هْافكيهِوزؽ 

 ذيغٌُ
 اّل

 گؽاى ثِزؽ ثب هي ؼفزبؼ ينْظ ظ هي پْل ثبفث
 کٌٌع.

 فَ هؽظ ضًَْ اقذ.يپْل ظؼ آّؼظى ّؽ 

 هؽفذيثبفث پُب  ؽ پبظاليم اؾ قبيث يپبظال پْل 
 نْظ. هي

  پْل ُوكؽل  يذ هبليک ؾى ثَ هْلقيافزجبؼ ّ
 ظاؼظ. يثكزگ

 ؼّظ. هي وبىين آثؽّيثؽّ يثَ هِوبً ياگؽ ظقذ ضبل 

 ذيغٌُ
 ظّم

 نْظ. هي پْلي ثبفث اضغؽاة ّ اقزؽـ ثي 
 کٌن ازكبـ  يپْل يؽف ؽبُؽم  ه يّلز

 ظاؼم. ياؾ ؾًعگ يهزؽيذ ثيؼضب

 ْلعاؼ  پْل ُكزٌع. ثي اؾ افؽاظرؽ  ُب ضْنسبل پ

  پْل ُوكؽل  يذ هبليک ؾى ثَ هْلقيافزجبؼ ّ
 ظاؼظ. يثكزگ

 ِزؽيي ُعَي ل اقذ اي کَ َث کكي هي ث  .نْظ ظاظ، ْپ

 ذيغٌُ
 قْم

  پْل  يذ هبليک ؾى ثَ هْلقيافزجبؼ ّ
 ظاؼظ. يُوكؽل ثكزگ

 اهْؼ  ياقذ ّ ثؽارؽ  پْل هؽظُب لعؼروٌع
 نْظ. هي اقزفبظٍرؽ  هِن

 يگػاؼَ يرْاًع قؽهب هي هؽظاى ثِزؽ اؾ ؾًبى 
 کٌٌع.

 اؾ  ثؽّروٌعاى ُكزٌع.رؽ  فمؽا نؽافزوٌع 
 ظقذ ؾظ. يع ثَ ُؽ کبؼيکكت پْل ثب يثؽا 

 ظانذ. يهَ اّلبد فؽاغذ ضْثيثعّى پْل ُن ه 

 بًكبالىيذ هيغٌُ يثٌع خوـ

ثؽ ُب  ذيي غٌُيههطى نع. اُب  ذيک اؾ غٌُيي فجبؼاد هْافك ّ هطبلف ُؽ يٌکَ هِوزؽيثقع اؾ ا
 نعًع.  يگػاؼ اقبـ اثقبظ پژُّم ًبم

 ل ثيهزؽيي رقعاظ افؽاظ ؼا ظؼ ضْظ خبي ظاظٍ اقذ ّ ثيهزؽيي  )فؽٌُگي هسْؼ( غٌُيذ ّا
ُب هزفبّد اقذ. ايي  ُبي ثقع فؽٌُگي ظاؼظ ّ اؾ ايي ثبثذ ثب ظيگؽ غٌُيذ هطبلفذ ؼا ثب گْيَ

 .ثبنع هيپْل ّ فؽٌُگ هسْؼ غٌُيذ ثَ اضالق پْلي ثبّؼ ظاؼظ ّ ثَ ايي رؽريت ايي غٌُيذ، 

 ٌُيک اؾ فجبؼاد ثقع ؼّاًهٌبضزيح ياؾ آى خِذ کَ ثب ُ هسْؼ( ي)ؼّاًهٌبق ذ ظّميغ 
 يؼّاًهٌبضز ذيي غٌُيت ايي رؽريهزفبّد اقذ. ثَ اُب  ذيگؽ غٌُيكذ، ثب ظيهطبلف ً

  ثبنع.  هي هسْؼ
 ٌُک اؾ فجبؼاد ثقع يچ يذ اؾ آى خِذ کَ ثب ُيي غٌُياهسْؼ(  يزي)خٌك ذ قْميغ

  ثبنع. هي هسْؼ يزيخٌكثبّؼ ًعاؼظ  يزيخٌك يكذ ّ ثَ ثؽاثؽيهطبلف ً يزيخٌك
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 گيؽي ثٌعي ّ ًزيدَ خوـ

ٌَ هْخت يي ؾهيؽثبؾ هِن ثْظٍ ّ ثسث ظؼ ايهزفبّد، اؾ ظ يقٌُبي  ي ؼفزبؼ افؽاظ ّ گؽٍّيرفبّد ث
ؽظ. يگ هي نعٍ اقذ کَ ؼاثغَ، رقبهل، ّ رضبظ ّ گككذ ًكل ُبؼا ظؼ ثؽ يگفزوبى ًكل يؽيگ نکل

ظؼ اثقبظ هطزلف ثبنع.  يرْاًع هْخت رقبهل ّ قبؾًعگ هي بًكبالىيخْاًبى ّ ه يذ رْاًوٌعيؽيهع
 ي پژُّم ثَ ظقذ آهعٍ اقذ انبؼٍ کؽظ:  يؽ کَ ظؼ ايرْاى ثَ ضؽظٍ اثقبظ ؾ هي ييُوچٌ

    يثقع اؼرجبع -1

 ية( اؼرجبعبد اخزوبف    ياؼرجبعبد ضبًْاظگ الف(

 ذ    يثقع خٌك -2

 الف( پْل ؾًبًَ   ة( پْل هؽظاًَ

    ياخزوبف – يفؽٌُگثقع  -3

 يج( لعاقذ پْل    يالف( اضالق پْل

   يثقع ؼّاًهٌبضز -4

 يؼّز ية( اثؽاد هٌف   يالف( اثؽاد هثجذ ؼّز

  ٍّگؽ ظاؼًع: يکعيثب ُبيي  ّ رفبّدُب  ذ ههبُعٍ نع کَ نجبُذيغٌُ 4 خْاًبىظؼ گؽ 
 يُكزٌع کَ ثَ ثؽاثؽ يظُع گؽُّ ي هيي رقعاظ ؼا ظؼ ضْظ خبيهزؽيکَ ث خْاًبى ذ اّليغٌُ

 ّ کكت پْل ثبّؼ ظاؼًع.  يَ گػاؼيؾًبى ظؼ قؽهب يي رْاًوٌعيپْل ؾًبًَ ّ هؽظاًَ، ّ ُوچٌ

  ظاؼًع. يهزؽيپْل ثبّؼ ث يُكزٌع کَ ثَ اثؽاد ؼّاًهٌبضز يگؽُّذ ظّم خْاًبى يغٌُ

ثبّؼ  يّ اخزوبف يُكزٌع کَ ثَ ًمم پْل ظؼ ؼّاثظ ضبًْاظگ يگؽُّ ذ قْم خْاًبىيغٌُ
 ظاؼًع. يبظيؾ

 ظاؼًع.  يبظيثبّؼ ؾ يُكزٌع ثَ اضالق ّ فؽٌُگ پْل يگؽُّ ذ چِبؼم خْاًبىيغٌُ

 گؽ ظاؼًع: يکعيثب ُبيي  ّ رفبّدُب  ذ ههبُعٍ نع کَ نجبُذيغٌُ 3بًكبالى يظؼ گؽٍّ ه 
ُكزٌع کَ ثَ  يظُع گؽُّ ي هيي رقعاظ ؼا ظؼ ضْظ خبيهزؽيکَ ث بًكبالىيذ اّل هيغٌُ

 ظاؼًع.  يبظيثبّؼ ؾ ياضالق ّ فؽٌُگ پْل

 ظاؼًع.  يبظيپْل ثبّؼ ؾ يُكزٌع کَ ثَ اثؽاد ؼّاًهٌبضز يگؽُّ بًكبالىيذ ظّم هيغٌُ
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بظ ّ ثَ يثبّؼ ؾ يُكزٌع کَ ثَ ًمم پْل ظؼ ؼّاثظ ضبًْاظگ يگؽُّ بًكبالىيذ قْم هيغٌُ
 ظاؼًع. يپْل ثبّؼ کو يزيخٌك يثؽاثؽ

 اقذ: نٌبقي قٌصگًَْ، لبثل  9ًكجذ ثَ پْل، ثَ  خْاى نبغلکٌٌعگبى  ثبّؼُبي ههبؼکذ 
 يزيخٌك يثؽاثؽ؛ کَ يَ گػاؼيؾًبى ّ هؽظاى ظؼ کكت پْل ّ قؽهب يثبّؼ افؽاظ ثَ ثؽاثؽ -1

 نْظ. هي ًبم گػانزَپْل 

 نْظ. هي ًبم گػانزَ ييپْل ّ خعاؽ پْل عالق؛ کَ يثبّؼ افؽاظ ثَ ربث -2

 .نْظ ًبم گػانزَ هي پْل ّ رقبهالد اخزوبفيثبّؼ افؽاظ َث ربثيؽ پْل ظؼ اؼرجبعبد اخزوبفي؛ کَ  -3

 نْظ.  هي ًبم گػانزَ ياضالق پْلذ اضالق ظؼ اهْؼ هؽرجظ ثب پْل؛ کَ يثبّؼ افؽاظ ثَ ؼفب -4

 نْظ.  هي ًبم گػانزَ پْل ّ اززؽامؽ پْل ظؼ هسزؽم ثَ زكبة آهعى؛ کَ يثبّؼ افؽاظ ثَ ربث -5

 نْظ.  هي ًبم گػانزَ يلعاقذ پْل؛ کَ يثبّؼ افؽاظ ثَ همعـ پْل ظؼ هكبئل ؾًعگ -6

 نْظ. هي ًبم گػانزَ پْل ّ ؼّاى؛ کَ يّ ضلم يثبّؼ افؽاظ ثَ اثؽاد پْل ظؼ زبالد ؼّز -7

 نْظ.  هي ًبم گػانزَاقزقعاظ  ييپْل ّ نکْفب؛ کَ يقبؾبّؼ افؽاظ ثَ ًمم پْل ظؼ رْاًوٌعث -8

ًبم  پْل ّ فؽٌُگخبهقَ؛ کَ ُبي  ثبّؼ افؽاظ ثَ ًمم پْل ظؼ آظاة ّ ؼقْم ّ اؼؾل -9
 نْظ.  هي گػانزَ

ظؼ هْؼظ آى رؽ  مينعٍ ّ پ يگبًَ قٌص نٌبق 9 يفيبى خْاًبى ظؼ عيًگؽل ثَ پْل ظؼ ه
 ، لبثل ههبُعٍ اقذ. 3ر ظاظٍ نعٍ اقذ ّ ظؼ نکل يرْض

 
 خْاًبى نِؽ رِؽاىبى يًگؽل ثَ پْل ظؼ ه ينٌبق ص(: ق3ٌنکل)

 

 قداست پول

 فرهنگ

 احترام

شکوفایی 
 استعداد

 برابری روان
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 اخالق
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 اجتماعی

ازدواج و 
 جدایی
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 لبثل  8ًكجذ َث پْل، َث  هيبًكبل نبغلکٌٌعگبى  ثبّؼُبي ههبؼکذ ،َ ًْ  اقذ: نٌبقي قٌصگ
 يثؽاثؽ؛ کَ فعم يَ گػاؼيؾًبى ّ هؽظاى ظؼ کكت پْل ّ قؽهب يثبّؼ افؽاظ ثَ فعم ثؽاثؽ -1

 نْظ. هي ًبم گػانزَپْل  يزيخٌك

 نْظ. ًبم گػانزَ هيپْل ّ اضزالفبد ؾًبنْيي ثبّؼ افؽاظ ثَ ربثيؽ پْل ثؽ اضزالفبد ؾّخيي؛ کَ  -2

 نْظ. ًبم گػانزَ هي پْل ّ رقبهالد اخزوبفيثبّؼ افؽاظ َث ربثيؽ پْل ظؼ اؼرجبعبد اخزوبفي؛ کَ  -3

 نْظ.  هي ًبم گػانزَ پْل ّ اززؽامؽ پْل ظؼ هسزؽم ثَ زكبة آهعى؛ کَ يثبّؼ افؽاظ ثَ ربث -4

 نْظ.  هي ًبم گػانزَ پْل ّ اضالق؛ کَ يذ اضالق ظؼ هكبئل پْليثبّؼ افؽاظ ثَ ؼفب -5

 نْظ. هي ًبم گػانزَ ذيپْل ّ اهٌذ؛ کَ يثبّؼ افؽاظ ثَ اثؽاد پْل ظؼ اهٌ -6

 نْظ.  هي ًبم گػانزَاقزقعاظ  ييپْل ّ نکْفب؛ کَ يقبؾبّؼ افؽاظ ثَ ًمم پْل ظؼ رْاًوٌعث -7

ًبم  پْل ّ فؽٌُگخبهقَ؛ کَ ُبي  افؽاظ ثَ ًمم پْل ظؼ آظاة ّ ؼقْم ّ اؼؾلثبّؼ  -8
 نْظ.  هي گػانزَ

ظؼ هْؼظ آى رؽ  مينعٍ ّ پ يگبًَ قٌص نٌبق 8 يفيبًكبالى ظؼ عيبى هيًگؽل ثَ پْل ظؼ ه
 ، لبثل ههبُعٍ اقذ. 4ر ظاظٍ نعٍ اقذ ّ ظؼ نکل يرْض

 
               بًكبالى نِؽ رِؽاىيبى هيًگؽل ثَ پْل ظؼ ه ينٌبق ص(: ق4ٌنکل) 

عجك ًؾؽ هسمك اقذ ّ هوکي اقذ ثبّؼ ههبؼکذ کٌٌعگبى ظؼ چٌع گًَْ ثبنع ُب  ي گًَْيا
ثعّى رْخَ ثَ ُب  ي گًَْيي ايي کؽظ. ُوچٌيگؿيخب يگؽيظ يب اقبهيثبنٌع ّ  يٌيٌبثيب ثبّؼُب، ثيّ 

 ب ههزؽک ثْظ.يي ُؽ ظّ گؽٍّ ّخْظ ظانزَ ّ يي نعٍ اقذ ّ ظؼ ّالـ ظؼ ثييرق يگؽٍّ قٌ

 اخالق پول

 فرهنگ

 امنیت

 احترام
شکوفایی 
 استعداد

تعامالت 
 اجتماعی

اختالفات 
 زناشویی

عدم برابری 
 جنسیتی
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ههبُعٍ ُبيي  ّ نجبُذُب  بًكبل ثَ پْل رفبّديي ًگؽل ظّ ًكل خْاًبى ّ هيذ ثيظؼ ًِب
ّ  يؽيگ دَيهغؽذ نعٍ ظؼ پژُّم زبضؽ، ثَ ًزُبي َ يثب اقزفبظٍ اؾ ًؾؽ ينع کَ ظؼ ثطم ثقع

 پؽظاضزَ نعٍ اقذ.  يثٌع خوـ

عٍ يک پعياقذ  يؽًعٍ ًگؽل ّ ؼفزبؼ گؽُّيظؼ ثؽ گ م ؼّ کَيك پيح زبيل اؾ رسميًزب
ي يم ؼّ ًهبى ظٌُعٍ ايك پيبد نکل گؽفزَ اؾ رسميبد ّ ًؾؽيظُع. فؽض هي ؼا ًهبى ياخزوبف

 اقذ:  ياخزوبفاي  عٍياقذ کَ چگًَْ پْل پع

 يظاؼا ياخزوبف-يؽ پْل ثؽ ؼّاثظ اًكبًيبًكبالى نِؽ رِؽاى ثَ ربثيًگؽل خْاًبى ّ ه 
 .يظاؼظ ّ ًَ نکبف ًكل يّ فؽٌُگ ياقذ کَ ًهبى اؾ رفبّد ًكل ياًعک رفبّد ّ رضبظ

 لبثل ُبي  رفبّد يپْل ظاؼا يزيخٌك يبًكبالى نِؽ ًِؽاى ثَ ثؽاثؽيًگؽل خْاًبى ّ ه
ي يرْاًع ظؼ ا هي ثبنع کَ ُب هي ّ رفبّد اؼؾل يقٌُبي  اؾ رفبّد ياقذ ّ ًبن يرْخِ

 نْظ. يثقع هٌدؽ ثَ نکبف ًكل

  عگبٍ ًكل يؽ ظيياؾ رغ يپْل، ًبن يزيبًكبالى ظؼ ثقع خٌكيخْاًبى ّ هرفبّد ًگؽل
 ثبنع.  هي بدي، کزت ّ ًهؽيهدبؾ يفضب ُب، ل ّخْظ ؼقبًَيخْاى ثَ ظل

  ُبي  نجبُذاخزوبفي پْل  -ًگؽل خْاًبى ّ هيبًكبالى نِؽ رِؽاى ظؼ هكبئل فؽٌُگي
اًعک، ثؽآهعٍ اؾ ُبي  ظاؼظ ّ رفبّد يي ًكليظاؼظ کَ ًهبى اؾ اًزمبل فؽٌُگ ث يبظيؾ

 ثبنع.  ي هيالزضبئبد قٌ

 ُبي  نجبُذ يپْل، ظاؼا يؽاد ؼّاًهٌبضزيبًكبالى نِؽ رِؽاى ثَ ربثيًگؽل خْاًبى ّ ه
 ٌَ ظاؼظ.يي ؾهيي ظّ ًكل ظؼ اياًعک اقذ، کَ ًهبى اؾ ّفبق اُبي  بظ ّ رفبّديؾ

 عگبٍ يبًكبالى ظيه ثبنع، ّ هي هعؼى يبياؾ ظً يکَ ًبن يرؽ بًَيخْاًبى ًگبٍ آؼهبى گؽا
 ثبنع، ًكجذ ثَ پْل ظاؼًع.  هي اؾ ردؽثَ يکَ ًبن يرؽ هسبفؾَ کبؼاًَ

  ًؾؽيَ کبؼکؽظگؽايي ّ رضبظ کَ ظؼ ايي پژُّم ثَ آى پؽظاضزَ نع ّ ثَ عْؼ کلي عجك
آًچَ زبيل اؾ ًزبيح پژُّم زبضؽ اقذ، ًهبى ظٌُعٍ رفبُن ًكلي ظؼ ًگؽل ثَ پْل، 

ضبظ ظؼ ثقع ثؽاثؽي خٌكيزي پْل، رفبّد ًكلي ظؼ ًگؽل ثبنع ّ عجك ًؾؽيَ هکزت ر هي
  کٌع. ثَ پْل، ّخْظ ظاؼظ کَ ايي هْضْؿ ثَ ؼنع ّ پْيبيي ّ ؾًعٍ ثْظى خبهقَ کوک هي

 يُب ثبؾ کؽظٍ ّ افك يمبد ثقعيرسم يرْاًع ؼاٍ ؼا ثؽا هي ؽظيگ هي کَ يْؼد يُؽ پژُّه
گؽ يظ يگؽ نِؽُب ّ ثؽ ؼّيي پژُّم ظؼ ظيگؽظظ ا هي هٌِبظيي ؼّ پيع. اؾ ايؼا ثگهب يعيخع

ک نِؽ يظؼ هْؼظ  يميي پژُّم ثَ يْؼد رغجيي اًدبم ايؽظ. ُوچٌياًدبم پػ يقٌ يُب گؽٍّ
ک اؾ يي هغبلقَ ُؽ يظؼثؽ ظانزَ ثبنع. ُوچٌ يعيح خبلت ّ هفيرْاًع ًزب هي ک کْچکيثؿؼگ ّ 
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ؽظ. يلؽاؼ گ يك ثؽؼقيظ رسمرْاًع هْؼ هي ليؼّ ثَ عْؼ خعاگبًَ ّ ثَ رفً  مياثقبظ پژُّم پ
 ثَ هؽظم آهْؾل يظؼ هْؼظ فؽٌُگ پْلُب  گؽ قبؾهبىيوب ّ ظييعا ّ قُبي  ّ ثؽًبهَُب  آهْؾل

 اؾ ًمم پْل ظؼ ؼّاثظ ثَ زعالل ثؽقع. يًبنُبي  تيظُع رب آق هي
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