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 چکيعِ

 ٔ خبيّٛ ظؼ ياخحًبٚ ٔ يا٦حًبظ ٚعانث يثؽ٦ؽاؼ يثؽا يا٦حًبظ يْب بقثيق اؾ يکي بؼاَّي پؽظاضث
 ْؽذ کّ يياؾآَدب اقث. کهٕؼْب اؾ يبؼيثك ظؼ کُُعگبٌ يًؽ٠ ٔ عکُُعگبٌيجٕن اؾ ثيزًب ٍيًْچُ

 ْؽذ ٍيا ،٦ؽاؼگؽ٢حّ ؽياض يْب قبل ظؼ ظٔنث يا٦حًبظ جسٕل يْب ثؽَبيّ ؼأـ ظؼ ْب بؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع
 يا٦حًبظ آثبؼ يبثياؼؾ ثبْع٠ کّ اقث يهيجسه ـ ي٣يجٕي زبَؽ، ٥يجس٧ ؼٔل اقث. قبضحّ يحأثؽ ؼا خبيّٛ

 ضبَٕاؼ 384 يآيبؼ خبيّٛ اقث. نعِ اَدبو ضبَٕاؼْب ؼ٢بِ ؿاٌيي ثؽ ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ْؽذ ياخحًبٚ ٔ
 يگؽظآٔؼ .عيگؽظ اقح٣بظِ يا چُعيؽزهّ يا ضٕنّ ؼٔل اؾ يؽيگ ًََّٕ يثؽا .ثبنع يي ؿيججؽ نٓؽ ظؼ قبکٍ

 اؾ يگؽْٔ جٕقّ آٌ يييسحٕا ٔ ييٕؼ ييؼٔا کّ ثٕظ قبضحّ يس٥٧ پؽقهُبيّ اؾ اقح٣بظِ  ثب ْب ظاظِ
 پؽظاؾل  SPSSا٢ؿاؼ َؽو اؾ اقح٣بظِ ثب نعِ يآٔؼ خًٙ اْالٚبت .گؽ٢ث ٦ؽاؼ عيجبئ ٔ ييٕؼظثؽؼق َٗؽاٌ يبزت

 يا ًََّٕ جک T آؾيٌٕ ٔ ظٔ يض آؾيٌٕ اؾ ْبّ ي٢ؽَ ؾيٌٕآ يثؽا ٍيًْچُ گؽ٢ث. ٦ؽاؼ ميجسه يٕؼظ ٔ
 ٦عؼت ظؼ ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ْؽذ ٦بٌَٕ ياخؽا ،يا٦حًبظ ثٛع ظؼ کّ ظاظ َهبٌ حيَحب ثيظؼَٓب نع. اقح٣بظِ

 يثؽا اَع جٕاَكحّ يکً ؿاٌيي ثّ ْؽذ ٍيا ياخؽا ثب ضبَٕاؼْب ٔ اقث ظانحّ يي٣ُ ؽيجأث ضبَٕاؼْب عيضؽ
 ضبَٕاظِ ياُٚب بي ٔ ضٕظ يثؽا اَع جٕاَكحّ کًحؽ ٔ ُعيًَب ّيجٓ يثٓحؽ ييٞػا يٕاظ ضٕظ ضبَٕاظِ ياُٚب
 اَكدبو ظؼ  ْؽذ ٍيا ،ياخحًبٚ ثٛع ظؼ آٌ ثؽ ٚالِٔ کُُع. ّيجٓ اَع عِيَطؽ جبکٌُٕ کّ ؼا ييکبالْب يثؽض

 ياَعک ؿاٌيي ثّ ْب بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث ثب ضبَٕاظِ ياُٚب ٍيث اضحال٠ ٔ ظانحّ يثجث ؽيجأث ْب ضبَٕاظِ
 ظانحّ يي٣ُ ؽيجأث يزعٔظ جب ياخحًبٚ يَبثؽاثؽ ازكبـ کبْم ظؼ ْؽذ ٍيا  ٍيًْچُ اقث. ب٢حّي ميا٢ؿا

 اقث. نعِ خبيّٛ ثؽٔجًُع ٔ ؽي٧٢ ْج٧بت ٢بيهّ نعٌ کى ثبٚث يکً ي٧عاؼ ثّ ْب بؼاَّي ي٧َع ؽظاضثپ ٔ

 ي٧َع پؽظاضث، ؿيججؽ نٓؽ، ٚعانثي، اخحًبٚ ي،ا٦حًبظ ،ؼ٢بِ ،بؼاَّي ي،ْع٢ًُع عي:کهي ٔاژگبٌ
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 يكأنّ ثيبٌ ٔ ي٧عيّ

 يْب ظٔنث اغٚبٌ ثبٔخٕظ ٔ ثؽظ يي ؼَح ييؿيُ يُٛالت اؾ کّ اقث قبل ْب ظِ ؽاٌيا ا٦حًبظ
 َهعِ ثؽظانحّ کهٕؼ يا٦حًبظ قبضحبؼ ايالذ يثؽا ياقبق يگبي جبکٌُٕ يُٛالت، ٍيا ثّ يطحه١

 ُٕٚاٌ جسث ٍيبظيثُ يْؽز ٍيجعٔ کهٕؼ، ا٦حًبظ يا هّيؼ يهکالت اؾ يآگبْ ثب َٓى ظٔنث اقث.
 يْب يؽيگ خٓث ييجُب ثؽ کهٕؼ يا٦حًبظ قبضحبؼ ايالذ يثؽا ؼا "يا٦حًبظ سٕلج "ْؽذ

 آٌ اؾ يزبک ؿيَ ظٔنث يا٦حًبظ جسٕل کبؼگؽِٔ يْب يثؽؼق ؾظ. عيکه ؼا 44 ايم يکه يْب بقثيق
 چبؼچٕة ،يثبَک َٗبو ،يگًؽک َٗبو بت،ييبن َٗبو ،يا٦حًبظ ؼ٥َٔ جس٥٧ يُٕٗؼ ثّ کّ ثٕظ

 ْب بؼاَّي ٙيجٕؾ ٔ ىيجطً َٗبو ؿيَ ٔ ضعيبت ٔ کبال ٙيجٕؾ َٗبو ،ئؼ ثٓؽِ ،ييه پٕل يگػاؼ اؼؾل
 ثؽقع نک٢ٕبيي ٔ ؼنع ثّ ٔ يب٢حّ ؼ٥َٔ کهٕؼ ا٦حًبظ جب ْكحُع يقبضحبؼ ايالزبت بؾيُعيَ

  .(2 :1396 ،ًْکبؼاٌ ٔ پٕؼ ي)ٚه

 ٔ نع جٓيّ خبيٛي يْب ثؽَبيّ ْب ثطم ايٍ جًبيي ايالذ يثؽا ،يا٦حًبظ جسٕل ْؽذ ظؼ
 ٦ؽاؼ يطحه١ َٗؽاٌ يبزت ٔ ا٦حًبظظاَبٌ کبؼنُبقبٌ، َٗؽ ٔ ٧َع يٛؽٌ ظؼ آٌ، اؾ ؼًَٔبيي اؾ پيم

 ْب، بؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع بٌ،يي ٍيا ظؼ .نٕظ جؽ کبيم ٔ ضٕؼظِ ٧ميي ايکبٌ زع ظؼ جب گؽ٢ث
 ظاؼظ. اؼججبِ يؽظو آزبظ ثب کّ ثٕظ يا٦حًبظ جسٕل ْؽذ ةگبَ 7 يْب ثؽَبيّ بٌيي َبيّ،ثؽ ٍيجؽ يٓى

 اَسؽا٠ يثؽض اقث، ظانحّ جالل ٔ ثٕظِ ْب ًثي٦ يَكج ايالذ يؼاقحب ظؼ يزؽکح ْؽذ، ٍيا
 اقؽا٠ اؾ ٔ گؽظيعِ قٕضث يْب زبيم اؾ ثٓيُّ اقح٣بظِ ثبٚث ًْچُيٍ کُع. ايالذ ؼا يُبثٙ

 ،ًْکبؼاٌ ٔ ٢ؽ)يًُٕؼ عيًَب يي کًك کهٕؼ جٕنيع نعٌ ؼ٦بثحي ٔ نعٌ ثٓيُّ ثّ ٔ يخهٕگيؽ قٕضث
1393: 148).  

 ْؽذ ياخؽا َؽٔؼت مياؾپ ميث اقث گؽ٢حّ َبو ٚعانث" ٔ هؽ٢ثي"پ ظّْ کّ يا ظّْ ثّ ٔؼٔظ
 پؽظاضث يخب ثّ کُع يي ْهت ٚعانث، ٔ ييکبؼا .ظْع يي َهبٌ ؼا ظٔنث جٕقّ يا٦حًبظ جسٕل

 ٔ عيجٕن ،يگػاؼّ يقؽيب يؼاًُْب ُٕٚاٌ ثّ يَكج يْب ًثي٦ ْى کّ يًحي٦ ٔ يًْگبَ يْب بؼاَّي
 هحؽيث ؼا ثؽضٕؼظاؼ يْب گؽِٔ ؽ،يپػ تيآق يْب گؽِٔ يخب ثّ ْى ٔ کُع يي اضالل ظچبؼ ؼا يًؽ٠

 ظؼ يا٦حًبظ جسٕل ْؽذ يايه بويپ ايؽ، ٍيا نٕظ. ٍيگؿيخب ْع٢ًُع يْب بؼاَّي قبؾظ، يي يُع ثٓؽِ
 (.32-33 :1388 ،يظٔنح ثيؽييع آيٕؾل )يؽکؿ ْبقث بؼاَّي َٗبو ايالذ زٕؾِ

 يُبقت ّينؽا ًَٕظٌ ٢ؽاْى ٔ اقث ا٦حًبظي َٗبو ْؽ اْعا٠ ٍيجؽ يٓى اؾخًهّ ؼ٢بِ ٍيجأي
 جه٧ي کهٕؼ ا٦حًبظي يكئٕالٌ ٔ کبؼگؿاؼاٌ ايهي ي ٣ّئٖ خبيّٛ ا٦هبؼ جًبيي ؾَعگي ثؽاي

 بثيياؼؾ يْب ُّيؾي اؾخًهّ ٧٢ؽ ظؼ ؽييجٟ آٌ ثب ؾيبٌ ْى بي ؼ٢بِ ظؼ ؽييجٟ کّ ؼٔقثٍ ياؾا .نٕظ يي
 ٔ نبظکبيي ثٓعانث، قاليث، هث،ييٛ ث،يايُ ثب ؼ٢بِ .عيآ يي نًبؼ ثّ ا٦حًبظي يبْ َٗبو
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 اؼؾني ثّ ثطهي ُبٌياًْ يثجث ثئَٛ ىيجؽق ظؼ ْبٍ يا قٓى اقث. ًْؽاِ هييجكً ا٦عايبت
 ظؼ يهبؼکث قاليث، نٟم، کب٢ي، ّيجٟػ يُبقت، يككٍ ظانحٍ ظؼ ؼا ضٕظ ْب ٧َم ٍيا اقث. يٓى

 ٔاثكحّ ضٕنجطحي ثؽ عيجأک ثب خًٛي ٔ ٢ؽظي ييجٕاَب .ظْع يي َهبٌ ٢ثنؽا ظؼک ٔ يسهي اخحًب٘
 ضبَٕاؼْب اخحًبٚي ؼ٢بِ ؿاٌيي اؾآَدبکّ اقث. يُبثٙ ٍيا يؽيکبؼگ ثّ ٔ ثؽٔت ثّ ظقحؽقي يُبثٙ، ثّ
 ٔ اخحًبٚي ؼ٢بِ قٓر ميا٢ؿا ثبٚث ظؼآيع يُبقت ٙيجٕؾ ٔ ظاؼظ ثكحگي ؿيَ ْب آٌ ظؼآيع ؿاٌيي ثّ

 اْعا٠ اؾ كيي ظؼآيع ٚبظالَّ ٙيجٕؾ نػا ،نٕظ يي ضبَٕاؼْب ثياکثؽ ثؽاي ٔ يّٛخب کم ظؼ ا٦حًبظي
 اٚٓبي .عيآ يي نًبؼ ثّ کهٕؼْب جٕقّٛ يْب ثؽَبيّ اؾ ْع٠ ٍيا ثّ بثييظقح ثؽاي ْب ظٔنث يٓى

 ٔ ظؼآيعْب ٚبظالَّ ٙيجٕؾ ؽ،يپػ تيآق ا٦هبؼ اؾ ثيزًب ظؼآيع، اَح٧بل يْب ؼاِ ٍيجؽ يٓى اؾخًهّ بؼاَّي
 ا٦هبؼ اؾ ياخحًبٚ ثيزًب يْب ثؽَبيّ گؽيظ ٔ يي٧٢ؽؾظا يْب ثؽَبيّ ييکبؼا ثٓجٕظ يثؽا ياؼاثؿ
 (.28 :1392 ًْکبؼاٌ، ٔ َژاظ يْٕالث) اقث ؽيپػ تيآق

 ثّ صيجبؼ ٍياؾا ميپ ع.يگؽظ آٞبؾ 1311 قبل اؾ ؽاٌيا ظؼ بؼاَّي پؽظاضث ٔي حيزًبي ْب بقثيق
 يٕؼت ٍيا ثّ بؼاَّي پؽظاضث ،ييؼٔقحب يُب٥ْ ظؼ ؽاٌيا ثيخًٛ ظؼيع98 ثؽ ثبنٝ قکَٕث ميظن
 ٔ ٧َٔم زًم يُبقت كحىيق ٧٢عاٌ ،يُينٓؽَه گكحؽلة ٔاقٓ ثّ 1388 قبل اؾ َجٕظ. حيؼا
 1311 قبل ظؼ ٔ ب٢حّي ثياًْ ٍينٓؽَه يُب٥ْيي ٞػا ثيايُ ٔ َبٌ ٍيجأي ،يقبن ضهک ميعايپ

 يٕا٦ٙ ظؼ گُعوي قبؾ ؽِيغض ٔ عيضؽ ثّ ا٦عاو ظٔنث ٔ تيجًٕ جٓؽاٌ ظؼ هٕيق ميجهک خٓثي ٦بََٕ
 1988 ظّْ ظؼ اقث. ثٕظِ ؽاٌيا ظؼ ْب بؼاَّي ياخؽا ٔ ْؽذي ثؽاي آٞبؾ ضٕظ ٍيا کّ ًَٕظي ثسؽاَ

 نؿٔو ميا٢ؿا ثب ،يهيجسً خُگ ؾيبٌ ظؼ ٔ بيظَ ظؼ ميجٛع يْب ثؽَبيّ اخؽاي ثب ؾيبٌ ْى الظييي
 ٔ کبالثؽگ ،ييکبال يٕؼت ثّ ىيؽيكح٧يٞ يْب بؼاَّي زدى ؽاٌ،يا ظؼ ياخحًبٚ ثيزًب يْب ثؽَبيّ

 )قبل ٣َثي خٓبَ ًثي٦ ميا٢ؿا ٔ 1358ة ظْ نؽٔ٘ ثب .ب٢ثي ميا٢ؿا ْب ًثي٦ کُحؽل بقثيق
ي کهٕؼْب ظؼ ضبوي ْب ثيزًب ؽيقب ٔي اخحًبٚ ٍيجأيي ْب بقثيق اؾي ؽٔيپ ثّ ٔ (1353
 اؾ ثيزًب قبؾيبٌ فيجأق ثب 1356 قبل ظؼ نع. ثبؾجؽ بؼاَّي پؽظاضث ظؼ ظٔنث ظقث ب٢حّ،ي جٕقّٛ

 ٔ ٔاگػاؼنعِ آٌ ثّ کُُعگبٌ يًؽ٠ اؾ ثيزًب يُع٤ٔ ١ئٖب عکُُعگبٌ،يجٕن ٔ کُُعگبٌ يًؽ٠
 ٙيجٕؾ ٔ ظؼآيع کى ا٦هبؼ ؼ٢بِي اؼج٧ب ٔ ز٣ٕ ثؽ عيجأک ٔ ؽاٌياي اقالي ا٧َالةي ؽٔؾيپ اؾ پف

ي ضبن ظاؼٔ، ٔ قٕضث کًجٕظ ع،يجٕن قٓر کبْم خُگ، ٦ٕٔ٘ ،ياقبق ٦بٌَٕ ظؼ ظؼآيعة ٚبظالَ
 ظؼ ظٔنث ىييكح٧ ظضبنثة ُيؾي بِ،يق ثبؾاؼ ميعايپ ٔ ازحکبؼ جٕؼو، ،ياقبقي کبالْب ؽيغضب نعٌ

 ٢ؽاْى کبالْب ٍيا ًثي٦ ميا٢ؿا ٔ کًجٕظ اؾ يًبَٛث ثبْع٠ي اقبقي کبالْب ٙيجٕؾ ٔ ّيجٓ ايؽ
 قبل ظؼ ،يکبالثؽگ َٗبو اؾ اقح٣بظِ ثبي ا بؼاَّي يکبالْب ٙيجٕؾ يُٕٗؼ ثّ ظٔنث ؼاقحب، ٍيًْ ظؼ نع.

 ٔ ٦ُع ؽيَٗي اقبقي کبالْب ثؽ ٚالِٔ اثحعا ظؼ ًَٕظ.ي ا٦حًبظ حيثك قحبظ فيجأق ثّ ا٦عاو 1359
 ٍ،يثُؿ ًْچٌٕيي کبالْب ٙيجٕؾ ثؽَح ٔ يؽٜ جطى کؽِ، ؽ،يپُ يؽٜ، ٦ؽيؿ، گٕنث ،يَجبج ؼٍٔٞ نکؽ،
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 ايب نع. يي اَدبو کبالثؽگ ٥يْؽ اؾ ؿيَ ... ٔ يٕجٕؼ ؼٍٔٞ ،ييبيًين کٕظ ٔ قى م،ييگبؾٔ ع،يق٣ ٣َث
 جب ٔ ظاظ کبْم ؼا بؼاَّي يهًٕل ا٦الو اؾي بؼيثك ظٔنث ثٕظخّ، ثؽي ا ُّيْؿي ٢هبؼْب ميا٢ؿا ثب

 بؼاَّي ياَؽژي ْب زبيم ٔي اقبقي کبالْب اؾي ثؽض ثّ جُٓب ْب، بؼاَّي يْع٢ًُع ْؽذي اخؽا اؾ ٦جم
 قبنّ پُح يْب ثؽَبيّ اخؽاي آٞبؾ ثب ،يهيجسً خُگ اؾ پف (.6-18 :1387 کدجب٠،) نع يي پؽظاضث
 ْٕؼ ثّ ْب بؼاَّي زدى ْب، ثؽَبيّ ٍيا ظؼ ا٦حًبظي ميجٛع يْب يؽيگ خٓث ثبٔخٕظ کهٕؼ، جٕقّٛ
  (.78 :1394 ًْکبؼاٌ، ٔ بيَ يًي)ؼز اقث ظانحّ يٕٛظي ؼَٔع يعأو

 ثّ يُدؽ ٠،يًؽ ثّ َّؼايب ضثظاپؽ يعؼآَبکب ؼٔل نيمظ ثّ َّؼايب ضثظاپؽ ٦جهی وَٗب
 اؾ ثكيبؼي قؽيُهأ ٔ گؽظيعِ كثيؾّ ييس جطؽيت ٔ ٦٤بچب ،يژَؽا ٠يًؽ ميا٢ؿا ،يٚعانح يث

 ٦بنت ظؼ ؼکهٕ َّؼايب وَٗب ذيالا ؼاِ ٧َهّ جعٔيٍ ظنيم ًْيٍ ثّ .ظثٕ عنعِيجٕن ظؼ ْب ييکبؼا وٚع
 يُعا٢ؽ ظؼ يطحه١ يْب ثطم ظؼ يحیزًب ٔ قحیقيب يْب ثكحّ کهيّ جعٔيٍ ٔ ٦يًحی ذيالا گبو؛ قّ

 کّ ؼکهٕ يا بؼاَّي وَٗب ذيالا .٢ثيؽپػ ؼتيٕ يؽزهّ يٍا ظؼ کّ ظثٕ يبجیا٦عا اؾ ٦يًث ذيالا
 زیاْؽ وٚع ظنيم ثّ ،ظثٕ نعِ ميججع ؼکهٕ يظ٦حًبا ٌنُبقبؼکب ٔ اٌيؽيع يْبآؼؾٔ اؾ يکی ثّ

 اؾ کي چيْ ظؼ ظثٕ َكحّاَحٕ ثبنع نحّظا ؾوال جٕخّ ظثٛبا کهيّ ثّ کّ اخؽا ياثؽ يُكدى ثؽَبيّ
  .(13-14 :1391 ًْکبؼاٌ، ٔ ٍي)٢ؽؾ ثپٕنبَع ًٚم خبيّ ٦جهی يْب ظٔنث

 ظؼ ٔ نع گُدبَعِ ياَؽژ ًثي٦ ايالذ 1368 قبل ظؼ جٕقّٛ أل ثؽَبيّ ظؼ ثبؼ ٍيَطكح
 ياَؽژ ًثي٦ ايالذ ظٔنث جٕقّٛ، ظٔو ثؽَبيّ ظؼ نع. يح١٦ٕ اخؽا ظؼ ايب ع،يؼق تيجًٕ ثّ يدهف

 ظؼ ظٔنث جٕقّٛ قٕو ثؽَبيّ ظؼ  قؽاَدبو َکؽظ. يٕا٧٢ث آٌ ثب  يهيظال ثّ يدهف ايب ظاظ هُٓبظيپ ؼا
 ظؼ .عيگؽظ زػ٠ يدهف ظؼ يچبنه يْب ثسث اؾ پف کّ گُدبَع ؼا ياَؽژ ًثي٦ ايالذ 117 يبظِ
 ٣َث نؽکث ٔ ظٔنث ييبن ؼاثّٓ ايالذ ٔ ياَؽژ ًثي٦ ايالذ يَٕٕ٘ چٓبؼو ثؽَبيّ 3 يبظِ

 يدهف ظؼ ظٔثبؼِ 3 يبظِ ثٛعًا ايب ع،يؼق َگٓجبٌ ينٕؼا عيجبئ ٔ يدهف تيجًٕ ثّ کّ نع يٓؽذ
 ظؼ ثبؼ ٍيأن ْب بؼاَّي ايالذ ْؽذ يهطى ْٕؼ ثّ عاقثيپ کّ چُبٌ ٍيؽاثُبث نع. زػ٠ ٣ْحى
 قبل بٌيپب جب اقث کؽظِ يکه١ ؼا ظٔنث قٕو ثؽَبيّ ٦بٌَٕ 46 يبظِ نع. يٓؽذ جٕقّٛ قٕو ثؽَبيّ

 ،يَجبج ؼٍٔٞ ثؽَح، گُعو، ،ياَؽژ يْب زبيم يْب بؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع يٓبنٛبت قٕو ثؽَبيّ ظٔو
 نٕظ. يياخؽا ثؽَبيّ قٕو قبل اؾ ظاظِ، اَدبو ؼا قى ٔ ثػؼ کٕظ، ضهک، ؽين ٔ،ظاؼ ؽ،يپُ نکؽ، ٦ُع،

 کؽظٌ ْع٢ًُع ٥يْؽ اؾ اقث کؽظِ يکه١ ؼا ظٔنث کّ قٕو ثؽَبيّ ٦بٌَٕ 95 يبظِ ٍيًْچُ
 جٕقّٛ ٦بٌَٕ ؿيَ ٔ ثگػاؼظ اخؽا ثّ ؼا ياخحًبٚ ٚعانث خبيٙ يْب ثؽَبيّ ىيجطً ٔ ْب بؼاَّي

 جٕقّٛ خٓث ظؼ جب اقث نعِ يکه١ ظٔنث آٌ ظؼ کّ قٕضث يًؽ٠ ثيؽييع ٔ يًٕٚي ٧َٔم زًم
 عيجٕن ٧َٔم، زًم ضعيبت ٚؽَّ يقبؾ ُّيثٓ ثّ َكجث ينٓؽ ثؽٌٔ ٔ ينٓؽ ظؼٌٔ ٧َٔم زًم

 ظؼ انجحّ کُع. ا٦عاو 1391 قبل ياثحعا اؾ زعاکثؽ يحيزًب قجع اؾ ميگبؾٔئ ٔ ٍيثُؿ ضؽٔج ٔ ضٕظؼٔ
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 ظؼ ٔ يؽخٙ ٦بٌَٕ کي يٕؼت ثّ گبِ چيْ ْب بؼاَّي ذايال چٓبؼو، ٔ قٕو جٕقّٛ ثؽَبيّ ٦بٌَٕ
 يْب ىيجًً ٔ ٍي٦ٕاَ کُبؼ ٔ ّيزبن ظؼ ثهکّ َهع. يٓؽذ ٦ٔث يْب ظٔنث يْب ىيجًً قؽنٕزّ
 ثب ظْى ظٔنث ىيجًً يْب ج٣بٔت اؾ يکي نک ثعٌٔ َکحّ ٍيا .عيگؽظ اؼائّ گؽيظ يا٦حًبظ
 يْب ثؽَبيّ يسٕؼ ُٕٚاٌ ثّ ْب بؼاَّي يعقبؾْع٢ًُ ْؽذ ظٔؼِ ٍيا ظؼ ؽايؾ اقث ٍيهيپ يْب ظٔنث
 :1397 ث،يؽييع ٔ ا٦حًبظ يؼاْجؽظ يْب بقثيق هکعِي)اَع اقث عِيؼق ٖٕٓؼ يًُّ ثّ ظٔنث

17-16).  

 
 (1392 ،يؾاؾؼاَي ؿظاَي ٔ َژاظ ي)يًه ياقالي ا٧َالة اؾ پف ْببؼاَّي يْع٢ًُع ثّ ميَ ٔ جالل يؾيبَ ؽييك  

 يا٦حًبظ يگػاؼ بقثيق ثبؼؾ يًعا٤ ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ييبْٕ ٔ ينکه نسبٔ ثّ
 ينٕؼا يدهف تيجًٕ ثّ 1388 قبل ظؼ ؽاٌيا ظؼ يگػاؼ بقثيق ُعي٢ؽآ اقبـ ثؽ کّ اقث
 نٕظ گػاؼظِ اخؽا ثّ 1389 قبل ياثحعا اؾ جب عيگؽظ اثالٜ ظٔنث ثّ اخؽا خٓث ٔ عيؼق ياقالي
 اْعا٠ يؼاقحب ظؼ ْب بؼاَّي زػ٠ بقثيق اًٚبل ّيجٕخ ظؼ (.12 :1394 ،ًْکبؼاٌ ٔ ٢بو عي)جٕز

 يضبَٕاؼْب کّ ثٕظ ثبٔؼ ٍيا ثؽ يظؼقح ثّ ظٔنث ا٦حًبظ، نعٌ ؽيپػ ؼ٦بثث ٔ جٕؼو کبْم ٚعانث،
 ْب بؼاَّي كثيثب يي ؼٍٔ ياؾا ٔ ظُْع يي اضحًبو ضٕظ ثّ ؼا ْب بؼاَّي اؾ يجؽ ثؿؼگ ثطم ثؽٔجًُعجؽ

 ْب بؼاَّي کّ اقث يُٛب ثعاٌ ٔ اقث ؼٔنٍ بؼيثك ْب بؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع ييُٛ .ًٕظَ ْع٢ًُع ؼا
  (.38 :1389 )ثطهٕظِ، نٕظ ٍييپب ظؼآيع ثب ا٢ؽاظ تيًَ ٧٢ّ يكحيثب

 ٔ ْب ًثي٦ يآؾاظقبؾ ْب آٌ اؾ يکي کّ اقث ياقبق يسٕؼ ظٔ يظاؼا ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ
 اقث، ْب ًثي٦ يآؾاظقبؾ ضًٕو ظؼ کّ أل ثطم يسٕؼ اقث. ْب بؼاَّي ْع٢ًُع ٙيجٕؾ يگؽيظ
 ٙيجٕؾ ثسث ظٔو، ثطم يسٕؼ اقث. يحًؽکؿ ياَؽژ يْب زبيم ثطم ظؼ ظٔنث بؼاَّي ثؽ هحؽيث

 ٔ ْع٠ خبيّٛ يينُبقب ثسث ْب، ًثي٦ يديجعؼ نعٌ ئا٦ٛ ٔ يآؾاظقبؾ ثب .ْبقث بؼاَّي ْع٢ًُع
 يثطه بي جًبو ،يا٦حًبظ يْب بقثيق ٍيا ياخؽا اثؽ ظؼ ىيؽيكح٧يٞ ٔ ىييكح٧ ْٕؼ ثّ کّ يا٢ؽاظ

 ؽَع،يگ يي ٦ؽاؼ تيآق يٛؽٌ ظؼ يگؽيظ َسٕ ْؽ ثّ بي ٔ ظُْع يي ظقث اؾ ؼا ضٕظ ظؼآيع اؾ
 زبيم يُبثٙ اؾ عيگؽظ ي٧ؽؼ ٦بٌَٕ ٍيا اقبـ ثؽ (.97 :1389 ؿاظِ،ي)ٚه ٢ثگؽ ٦ؽاؼ ظٔنث يٕؼظجٕخّ

 ضبَٕاؼْب، ثّ ي٧َع ؽيٞ ٔ ي٧َع پؽظاضث يؽ٠ ظؼيع 58 ياَؽژ يْب زبيم ًثي٦ ايالذ اؾ
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 ثبؼآ خجؽاٌ يؽ٠ ؿيَ ظؼيع 28 ٔ عيجٕن ثّ کًک خٓث ظؼيع 38 ْب، آٌ ظؼآيع قٓر ثؽاقبـ
 گؽظظ ظٔنث ثٕظخّ ياّ يقؽيب يْب يياظاؼ جًهک ٔ يا ُّيْؿ اٚحجبؼات ثؽ ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ياخؽا

 آغؼيبِ )اؾ يبِ 48 يْ ظؼ ٔ يْع٢ًُع أل ٢بؾ ظؼ ظٔنث ايب، (.1388 ْب، بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ)
 ْؽ ثّ 45588 يجهٝ ثّ يًْگبَ يٕؼت ثّ ي٧َع پؽظاضث ثّ ا٦عاو (1393 ٍي٢ؽٔؼظ يان 1389

 ٔ ي)٦بقً ب٢ثي اظايّ يجهٝ ٍيًْ ثب ؿيَ يْع٢ًُع ظٔو ٢بؾ ظؼ ًٚم ٍيا کّ ًَٕظ نطى
  (.119 :1393 ًْکبؼاٌ،

 ؽاٌيا ظؼ بؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع تييٛب ٔ بييؿا

 ْى ٔ يثجث آثبؼي ظاؼا ْى کهٕؼ، ظؼ ؽيَبپػاخحُبة َؽٔؼت کي ُٕٚاٌ ثّ ْب،بؼاَّي يْع٢ًُعقبؾ
 نؽذ ثّ کهٕؼ ا٦حًبظ ظؼ ٦بٌَٕ ٍيا يهکالت ٔ بييؿا اؾي ثؽض ثٕظ. ضٕاْعي ي٣ُي بيعْبيپي ظاؼا

 ثٕظ: ضٕاْع ميغ

 ْببؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع ٦بٌَٕي بييؿا ًٚعِ -ان١

 ياخحًبٚ ٚعانث جس٥٧ (1

 يُبثٙ ُّيثٓ ىيجطً (2

 يًؽ٠ ثيؽييع (3

 يُبثٙ اجال٠ اؾي ؽيخهٕگ (4

 (يا٦حًبظي قبؾ )ن٣ب٠ ثؽٔت ٔي ثبَک يُبثٙ ٙيجٕؾ ٔ عيجٕن َٗبو ايالذ (5

 کالٌ ٔ ضؽظ قٕٓذ ظؼ ا٦حًبظ ٔ ْبثي٢ٛبن ظؼي اثؽثطه ٔي ٔؼ ثٓؽِ ميا٢ؿا (6

 ييه پٕل ثيج٧ٕ (7

 يگػاؼّ يقؽيب ؼنع ٔي ا٦حًبظ ثجبت دبظيا (8

 ييه يُبثٙ يًؽ٠ ثيؽييع ظؼ يؽظو يهبؼکث (9

 يظاضه يًؽ٠ ؼنع ميظن ثّ کهٕؼي يبظؼاج جٕاٌ ميا٢ؿا (18

 ْببؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع ٦بٌَٕ يهکالت ًٚعِ -ة

 ي کبؼيث ٔ جٕؼو َؽش ميا٢ؿا (1

 ظؼاؾيعت ظؼ ظٔنثي ْب ُّيْؿ ميا٢ؿا آٌ ججٙ ثّ ٔ خبيّٛ قاليث قٓر ثؽي ي٣ُ ؽيجأث (2

 (98 :1389 ؿاظِ،ي)ٚه گؽاٌيظ ثّي ظؼآيعي ثبال ْج٧بت نعِ ميجسًي ْب ُّيْؿ ميا٢ؿا اَح٧بل (3
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  ْب بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث

 زبل ظؼي پژْٔه يؽاکؿ ظؼ کّ اقثي قبن چُع ْع٢ًُع، ؼٔل کي ُٕٚاٌ ثّ ْب بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث
 جب ْكحُع،ي ٧َع يٕؼت ثّ بؼاَّي ىييكح٧ پؽظاضث ثّ يٛح٧ع َٗؽاٌ يبزت اؾي ثؽض اقث.ي ثؽؼق

ي ٧ٚالَي ؽيگ ىيجًً ٔ کُُع اَحطبة ضٕظنبٌ ضبَٕاؼْب کهٕؼ،ي عيجٕن َٗبويي کبؼا ميا٢ؿا ًٍَ
ي هيظال اؼائّ ثب يس٧٧بٌ، گؽيظ اؾي ثؽض ي٧بثم ظؼ ظُْع. اَدبو ضٕظ ؿيَ ؼا ظؼآيعنبٌ يًؽ٠ي ثؽا

 ؼاي اقبقي کبالْب بؼاَّي پؽظاضث گؽ،يظ يٕاؼظ ٔ ثبال جٕؼو َؽش ،ييٞػا ثيايُ َؽٔؼت يبَُع
 ْب بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث يطبن٣بٌ ٔ يٕا٧٢بٌ َٗؽات ثبؼٍِ يظؼا ظاَُع. يي يؤثؽ ىيؽيكح٧يٞ يٕؼت ثّ
  اقث. آيعِ ميغ خعٔل ظؼ

 ثؽ عيجأک ثب -ياقبقي کبالْب بؼاَّي پؽظاضث َٗبو ايالذ) ْب بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث يطبن٣بٌ ٔ يٕا٧٢بٌ َٗؽات (:1) خعٔل
 (1385 ،يثبؾؼگبَي ْب پژْٔم ٔ يٓبنٛبت يٕقكّ ،يْع٢ًُع

 يطبن٣بٌ ٍييٕا٧٢ ١يؼظ

 ميا٢ؿا ٔي ُگي٧َع خػة ثبٚث کؽظٌي ٧َع 1
ي ٔا٦ٛ ٚهث ثّي ضًٕي ثطمي گػاؼّ يقؽيب
 نٕظ. يي ْب ًثي٦ نعٌ

 ًثي٦ ميا٢ؿا دّيظؼَح ٔ جٕؼو ثبٚث کؽظٌي ٧َع
 ق٣ؽِ نعٌي ضبن ٔي ضٕؼاکي اقبقي کبالْب

 نٕظ. يي ظؼآيع کىي ضبَٕاؼْب

 ايکبٌي زح ٔ ٔاؼظات کبْم يٕخت کؽظٌي ٧َع 2
 ؿيپؽْ ٔ يًؽ٠ کبْم ٚهث ثّ يبظؼات ميا٢ؿا
 نٕظ. يي اقؽا٠ اؾ

 کميق ظؼ بؼاَّي پؽظاضث اثؽ کبْم ثبٚث کؽظٌي ٧َع
 نٕظ. ييي جٕؼي اَحٗبؼات ٚهث ثّي ثٛع

 ظؼ يُبثٙ ثٓحؽي ظْ قبؾيبٌ ثبٚث کؽظٌي ٧َع 3
 نٕظ. يي عيجٕن ُعي٢ؽآ

 ظؼي ٧َع بؼاَّي پؽظاضث كحىيق ٔخٕظ ٚعو ٚهث ثّ
 كث.يَ ؽيپػ ايکبٌ ايؽ ٍيا کهٕؼ،

 ؼٔل ٍيقُگ ُّيْؿ کبْم ثبٚث کؽظٌي ٧َع 4
ي اثؽثطه ثّ َكجث ْب بؼاَّي پؽظاضثي کَُٕ
 نٕظ. يي ظؼآيع کى ا٢ؽاظ ثّ کًک ظؼ آٌ ١يَٛ

 ثّ ا٦عاو ٍيا اؾي َبن جٕؼو اَح٧بلي ؼازح ثبٚث
 نٕظ. يي ثؽٔجًُعاٌ جٕقّ عقحبٌيجٓ

ي ا٦حًبظ َٗبويي کبؼا ميا٢ؿا ثبٚث کؽظٌي ٧َع 5
ي ا بؼاَّي يکبالْب ًثي٦ي آؾاظقبؾ ٥يْؽ اؾ
 نٕظ. يي

ي ؼ٢حبؼ ؽاتييجٟ ثبٚث کّ کهٕؼ ظؼ جبؾِ اَحٗبؼات دبظيا
 بؼيثكي ٢ؽُْگ اَسؽا٠ ٔي ٚعانح يث ،ييَبکبؼا ٔ نٕظ يي

 يؿظ ب٢ثيظؼي ٢ؽُْگ )اَسؽا٠ ظاؼظي پ ظؼ ؼاي عينع
 کبؼ( ثعٌٔ

ي کبالْب يًؽ٠ کبْم يٕخت کؽظٌي ٧َع 6
 کبالْب ٍيا يًؽ٠ کؽظٌ ُّيثٓ ٔي ا بؼاَّي
 نٕظ. يي

ي کبالْب يٕؼظ ظؼ  يًؽ٠ کبْم ٚعو ثبٚث
 يُب٢ٙ کبْم ٔ ًثي٦ ميا٢ؿا يٕؼت ظؼ کهم کى
 زبيم جٕؼو اؾي َبن َؽؼ ثّ َكجث بؼاَّي کؽظٌي ٧َع
 نٕظ. يي کبالْب َٕ٘ ٍيا ًثي٦ ؼ٢حٍ ثبال اؾ



 6911 زمستان پاييس ًشناسي اقتصادي ً تٌسعو، سال نيم، دً فصلنامو جامعو 611
 

 

 

 (1) خعٔلاظايّ 

 يطبن٣بٌ ٍييٕا٧٢ ١يؼظ

 ،ياخحًبٚ ٚعانثي ثؽ٦ؽاؼ ثبٚث کؽظٌي ٧َع 7
 کبْم ٥يْؽ اؾ  يًؽ٠ ظؼ ٙيجٕؾ کؽظٌ ثؽاثؽ

 ٍيث ضعيبت ٔ کُُعگبٌ يًؽ٠ ٍيث نکب٠
 خبيّٛ ٍيث ٔ ْؽ٠ کياؾي ظؼآيعي ْب گؽِٔ
  نٕظ. يي گؽيظ ْؽ٠ اؾ ،ييؼٔقحب ٔي نٓؽ

ي ْب ظْک ظؼ ضًٕو ثّي ؽَؽٔؼيٞ يًؽ٠ ثبٚث
 يٕؼظ ظؼي ٧َع بؼاَّي پؽظاضث يٕؼت ظؼ قٕو جب أل

  نٕظ. يي ظاؼٔ ٔي اقبقي کبالْب

 ٍيًْچُ ٔ ٛبتيَب کبْم ثبٚث کؽظٌي ٧َع 8
  نٕظ. ييي يبن ي٣بقع اؾي ؽيخهٕگ

ي ضبَٕاؼْب ظْع يي َهبٌ ْب يثؽؼق َبٌ يٕؼظ ظؼ
 ثؽَع يي َبٌ بؼاَّي اؾي ظؼيع 28 قٓى ظؼآيع کى

 اؾي ظؼيع 2 قٓى پؽظؼآيعي ضبَٕاؼْب کّ يظؼزبن
  ثؽَع. يي َبٌي ْب بؼاَّي

 ظؼي ٢ُي ْب يٓبؼتي اؼج٧ب يٕخت کؽظٌي ٧َع 9
  نٕظ. يي عيجٕن

 يٕؼت ثّ پٕل ب٢ثيظؼ ظؼ يؽظو ثّ عٌيثطه ُبٌياًْ
  اقث. يهکم ظٔنثي قٕ اؾي ٧َع

 بؼاَّي پؽظاضث ظؼي قبؾ ن٣ب٠ قجت کؽظٌي ٧َع 18
 نٕظ. يي ٙيجٕؾ نعٌ جؽ يي٧ُٓ ٍيًْچُ ٔ

ي ًٕٚي ؼ٢بِ کبْم ٔ کهٕؼ ا٦حًبظ ظؼي ثجبج يث يٕخت
 ثؽ ْب ًثي٦ي يبن ثبؼ ميا٢ؿا ٔ جٕؼو ميا٢ؿا ميظن ثّ

  نٕظ. يي ٧٢ؽا ظٔل

 ظؼ َبٌ يًؽ٠ اؾي ؽيخهٕگ ثبٚث کؽظٌي ٧َع 11
  نٕظ. ييي ؽاَكبَيٞ ضٕؼاک

 18 زعا٦مي جٕؼي آثبؼ ثؽ ظالنث يطحه١ يٓبنٛبت
 ظاؼظ.ي ٢ٛه جٕؼو ثؽ ٚالِٔ ْب بؼاَّي کؽظٌي ٧َعي ظؼيع

 اقث ظانحّ خبيّٛ ا٢ؽاظ يؾَعگ ظؼ ؼا يبقيق ٔ ياخحًبٚ ،يا٦حًبظ ؽاتيجأث ٦بٌَٕ، ٍيا ياخؽا
 چؽاٜ جٕاَع يي چؽاکّ اقث، ثؽضٕؼظاؼ يبؼيثك ثياًْ اؾ آٌ يي٣ُ ٔ يثجث يبيعْبيپ نُبضث کّ

 کبؼ اظايّ ظؼ آٌ َبضٕاقحّ ؽاتيجأث اؾ جب ثبنع کهٕؼ گػاؼاٌ بقثيق ٔ ؿاٌيؼ ثؽَبيّ بٌ،ييدؽ يؼاًُْب
 .ُعيًَب يؽيخهٕگ

    ثبنع: يٕاؼظ ٍيا نبيم جٕاَع ييي ي٣ُي ا٦حًبظي بيعْبيپ

 .عيجٕن يْب َٓبظِ ًثي٦ ميا٢ؿا (1

 .عيجٕن َٓبظ ُّيْؿ ٔ جٕؼو ثؽٔؾ ٔ ٖٕٓؼ (2

 .کم يج٧بَب ميا٢ؿا ازحًبل (3

 ياَؽژ يًؽ٠ ظؼ ظٔنث ُّيْؿ ميا٢ؿا (4

 .عاتيجٕن کبْم ٔ يجٕؼي ظٔؼاٌ (5
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 .ؽييحٟ يظؼآيعْب يبزجبٌ يْب يظاؼائ (6

 .گؽاٌيظ ثّ يظؼآيع يثبال ْج٧بت نعِ ميجسً يْب ُّيْؿ اَح٧بل (7

 .يَكج يْب يب٢حيظؼ ٔ ظؼآيع يدعظ ٙيجٕؾ (8

 .ؽاقحبَعاؼظيٞ يْب ثي٢ٛبن ٔ يهبٞم ثّ آٔؼظٌ يؼٔ (9

 يثجث:ي ا٦حًبظي بيعْبيپ

 عيثب ،يظؼآيعي َبثؽاثؽي ؽيگ اَعاؾِ اقحبَعاؼظ نبضى پُدى،ي ا٦حًبظ جٕقّٛ ثؽَبيّ اقبـ ثؽ
 تيَؽ ٍيا ُکّيا ثّ جٕخّ ثب ب٢ث،ي يي کبْم ظؼيع 35 ثّ 1393 قبل ظؼ پُدى، ثؽَبيّ بٌيپب ظؼ
 َٕقبٌ ظؼ ظؼيع 45جب48 ٍيث ا٧َالة،ي ؽٔؾيپ اؾ پفي ْب قبل ظؼ ٔ ثٕظِ ظؼيع 44 ،86 قبل ظؼ

 ،ياي٣ٓبَ) نٕظ يي يسكٕة ؽاٌيا ظؼي ظؼآيعي َبثؽاثؽ ؿاٌيي ظؼ کبْمي يُٛب ثّ ٍيا اقث، ثٕظِ
 قبضحبؼ ايالذ ؼْگػؼ اؾ ،يا٦حًبظيي کبؼا ٔي ٔؼ ثٓؽِ ميا٢ؿا يُبثٙ، ُّيثٓ ىيجطً (.49 :1396

 ،يگػاؼّ يقؽيب گكحؽل ع،يضؽ ٦عؼت ميا٢ؿا قٓبو، قٕظ ٔ ْب نؽکث ظؼآيع ميا٢ؿا ًث،ي٦
 ْكحُع. يثجثي بيعْبيپ اؾ ضعيبت ٔ کبالْب ًثي٦ي ٛيْج قٓر ٍييجٛ بِ،يق ثبؾاؼ ثي٢ٛبن کبْم

 نبيمي اخحًبٚ يكبئم زٕؾِ ظؼ ْؽذ ٍيا ياخؽا اؾ يَبن  يْب يَگؽاَ ٔ انکبالت اؾ يثؽض
  اقث: يٕاؼظ ٍيا

 پؽ بي ؽَؽٔؼيٞ يکبالْب يؽ٠ بؼاَّ،ي ي٧َع پؽظاضث ،ؾظِ يًؽ٠ ا٦حًبظ کي ّينؽا ظؼ -1
 ياقبق يکبالْب بؼاَّي کبْم ثب ًْؽاِ کبؼ ٍيا اگؽ ٔ نٕظ يي ضبَٕاؼ يا ُّيْؿ يضألْب کؽظٌ
 ضٓؽ ثّ يُٗؽ اؾ جٕاَع يي يَٕٕ٘ ٍيا ٔ نٕظ يي ياقبق يکبالْب يًؽ٠ کبْم ثّ يُدؽ ثبنع،

 .ثبنع جٕخّ ٦بثم خبيّٛ قاليث اَعاضحٍ

 ُّيْؿ قبؾٔکبؼ جٕاَع يي اقث، ج٧بَب ٢هبؼ ظچبؼ کّ يا خبيّٛ ظؼ ْب بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث -2
 ظؼ يَبثكبيبَ کي يُهأ جٕاَع يي گؽ٢حّ يٕؼت کبؼ ثعٌٔ ظؼآيع ميا٢ؿا .ؿظيثؽ ْى ثّ ؼا ضبَٕاؼ

 يٕؼت ثّ يكحيثب يضبَٕاؼ ْؽ يظؼآيع ؼنع کّ نٕظ يي عيجأک ثبثث ٍيا اؾ ثبنع. ضبَٕاظِ يْب ُّيْؿ
 ؽيٞ ظؼ نٕظ. اَدبو ضبَٕاؼ بي ٢ؽظ يْب يثؽضٕؼظاؼ قٓر ثب ًْؽاِ ٔ نعِ اَدبو ثبکبؼ يحُبقت ٔ يديجعؼ

 .اقث يُؽ خبيّٛ ْى ٔ ضبَٕاظِ يثؽا ْى اَب٢ّ، ظؼآيع کؽظٌ ُّيْؿ َسِٕ يٕؼت ٍيا

 ؽاتييجٟ ًْٕاؼِ نٕظ. ١يجٛؽ ضبَٕاؼ کي يظؼآيع يانگٕ ييجُب ثؽ يكحيثب يًؽ٠ يانگٕ -3
 ثب .ؽظيگ يي يٕؼت يي٧ُٓ ٢بؾ اضحال٠ کي ثب ٔ يظؼآيع يانگٕ ؽاتييجٟ اؾ پف ييًؽ٢ يانگٕ ظؼ
 عيجٓع کي جٕاَع يي کُع ؽييجٟ يظؼآيع يانگٕ اؾ ميث ضبَٕاؼ کي ييًؽ٢ يانگٕ اگؽ يطحًؽ ٍيا

 .عيآ زكبة ثّ
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 يپؽظاضح ي٧َع بؼاَّي اقث. کبؼ ٢ؽُْگ ؽييجٟ ْب بؼاَّي يقبؾ ي٧َع ياخحًبٚ آثبؼ اؾ يکي -4
 ثب اقث يًکٍ ؼٍٔ ياؾا اقث. هحؽيث ضبَٕاؼ کي يبْبَّ ٔ يٛيْج ظؼآيع اؾ ْب ظْک اؾ يجٛعاظ ظؼ

 اؾ جٕاَع يي کّ نٕظ دبظيا ضبَٕاؼْب ٍيا ظؼ کبؼ اؾ ٢ؽاؼ ٔ يپؽٔؼ جٍ يَٕٚ ثّ بؼاَّي ىييكح٧ پؽظاضث
 .ثبنع کُُعِ َگؽاٌ بؼيثك يا٦حًبظ ٔ ياخحًبٚ ثيز

 يزبن ظؼ ٍيا ثؽٔظ. ثبال ضبَٕاظِ ياُٚب ج٦ٕٙ قٓر جب نٕظ يي ثبٚث ضبَٕاظِ ظؼآيع ميا٢ؿا -5
 .ؼٔظ يي ٍيث اؾ جٕؼو ثب ظؼآيع ميا٢ؿا ٍيا کّ اقث

 ي٧َع پؽظاضث ٔ بؼاَّي ةُيظؼؾي ظٔنث يْب يگػاؼ بقثيق ُکّيا ٔ نعِ گ٣حّ يٓبنت ثّ جٕخّ ثب
 کؽظِ دبظيا ؼا يًٕٚي ؼ٢بِ ٔ کؽظِ خهت ؼا خبيّٛ ا٢ؽاظ ياخحًبٚ يحًُعيؼَب جٕاَكحّ زع چّ جب آٌ

 ٔ يٚهً يثؽؼق ثب ظاؼظ َٗؽ ظؼ پژْٔم ٍيا ؼٍٔ ياؾا .ثبنع يي يٚهً يثؽؼق ٔ جأيم ٦بثم ثبنع
 ا٢ؽاظ يحًُعيؼَب ؿاٌيي ٔ ظاظِ ٦ؽاؼ ميجسه يٕؼظ ؼا کهٕؼ ياخحًبٚ ٔ يا٦حًبظ عِيپع ٍيا ،ياَح٧بظ

 چّ ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ْؽذ کّ قؤال ٍيا ثب ْب بؼاَّي ثسث ضًٕو ظؼ ؼا ضبَٕاؼْب ؼ٢بِ قٓر ٔ
 کبلکُ يٕؼظ يَٗؽقُد ٥يْؽ اؾ ؼا ،اقث ظانحّ ؿيججؽ نٓؽ ظؼ ْب ضبَٕاظِ ؼ٢بِ قٓر ثؽ يؽيجأث

  ظْع. ٦ؽاؼ

 ٥يجس٧ي َٗؽي يجبَ

 "عي"قٕثك ُٕٚاٌ جسث ي٢بؼق بتياظث ٔ ؾثبٌ ٢ؽُْگكحبٌ اثحکبؼ اؾ ميپ جب کّ "يبؼاَّ" ي٢بؼق ٔاژِ
 ظاؼظ. ًْؽاِ ثّ ؼا آٌ يٛبظل يب ايعاظ اٚبَّ، ،ييبن کًک کًک، ييُٛب يًٕٛاًل نع، يي يبظ آٌ اؾ

 جٛبؼي١ اقبـ ايٍ ثؽ ٔ کُُع يي اقح٣بظِ يبؼاَّ جٛؽي١ يثؽا يگَٕبگَٕ ىيي٣بْ اؾ ا٦حًبظظاَبٌ
 يبؼاَّ جٛؽي١ اَحطبة زبلٍ يثبا اقث. يٛئق ١يْ يظاؼا  يطحه١ْبي  زٕؾِ ظؼ يبؼاَّ اؾ نعِ اؼائّ

 َٕ٘ ثّ ثكحّ چُبَکّ ثبنع؛ يي يٓى بؼيثك ْى گػاؼاٌ بقثيق ظيع اؾ ثهکّ کيآکبظي ظيع اؾ جُٓب َّ
 يبؼاَّ ظؼ تايالزب ايٍ اثؽ ايالزبت، يثؽا ظٔنثْبي  زًبيث َٕ٘ اَحطبة ٔ يبؼاَّ جٛؽي١

 َكجحًب يجٛؽي٣ ظؼ ثهٕظ. يحُبظ يٕاؼظ يثؽض ظؼ يزح ٔ يح٣بٔت اثؽات ٔ َحبيح ثّ يُدؽ جٕاَع يي
 زٕؾِ کُُعِ، پؽظاضث َٓبظ پؽظاضث، ظٔؼِ پؽظاضث، َٕ٘ اؾخًهّ آٌ اؼکبٌ ًّْ کّ يبؼاَّ اؾ خبيٙ

 پؽظاضث اؾ ثاق ٚجبؼت يبؼاَّ گ٣ث جٕاٌ يي ثبنع ظانحّ ضٕظ ظؼ ؼا پؽظاضث اؾ ْع٠ ٔ پؽظاضث
  (نعِ جًبو ْؿيُّ ٔ ييُع ثٓؽِ ْؿيُّ انح٣بٔت يبثّ يٕؼت ثّ)  ي٧َع ؽيٞ ٔ ي٧َع ثالٌٕٚ ياَح٧بن
 ا٢ؿايم يب کُُعگبٌ يًؽ٠ ئا٦ٛ ضؽيع ٦عؼت ا٢ؿايم يثؽا ىيؽيكح٧يٞ ٔ ىييكح٧ يٕؼت  ثّ کّ

 اؾ يَبن آثبؼ خجؽاٌ ٔ يا٦حًبظ ثجبت ظؼآيع، جٕؾيٙ کؽظٌ جؽ ٚبظالَّ عکُُعگبٌ،يجٕن ٢ؽٔل ٦عؼت
 .)3 :1387 ،يي)ٚٓب نٕظ يي اٚٓب ياخحًبٚ ؼ٢بِ ياؼج٧ب يب ز٣ٕ يُٕٗؼ ثّ ظٔنثْبي  بقثيق
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 يْب زكبة ظؼ يثُع ْج٧ّ يچگَٕگ پؽظاضث، يؽازم ظٔنث، يْب ْع٠ اؾنسبٔ ؼاْب   بؼاَّي
 کّ کؽظ ىيج٧ك گؽِٔ پُح ثّ جٕاٌ يي ٙيجٕؾ يچگَٕگ ٔ ييه يْب زكبة ظؼ اَٛکبـ يچگَٕگ ،ييه
 اقث. نعِ بٌيث ؽيؾ خعٔل ظؼ

 بؼاَّي إَا٘ (:2خعٔل)

  بؼاَّي إَا٘  بؼاَّي يثُع ظقحّ اقبـ ثؽ

 ي٢ؽُْگ ٔي بقيق ،ياخحًبٚ ،يا جٕقّٛ ،يا٦حًبظ ظٔنثي ْب ْع٠ اقبـ ثؽ

 ييبظؼاج ٔي ضعيبج ،يٛيجٕؾ ،يعيجٕن ،ييًؽ٢ پؽظاضث يؽازم اقبـ ثؽ

 ىيؽيكح٧يٞ ٔ ىييكح٧ يثُع ْج٧ّي چگَٕگ اقبـ ثؽ

 پُٓبٌ ٔ آنکبؼ ي يهي ْب زكبة اَٛکبـي چگَٕگ اقبـ ثؽ

 ْع٢ًُع بؼاَّي ٔ قؽاَّ بؼاَّي ثبؾ، بؼاَّي ٙيجٕؾي چگَٕگ اقبـ ثؽ

 ٍيپبئ يْبظْک ژِئ ثّ) خبيّٛ ؽي٧٢ يْبگؽِٔ ٔ ا٢ؽاظ ثّ کًک يبؼاَّ پؽظاضث ٢هك٣ّ
 اقث. ظيگؽ ْؽ٠ اؾ يظؼآيع يْبظْک ٍيث ٢بيهّ کؽظٌ يي٧ُٓ ٔ ْؽ٠ کياؾ) يظؼآيع

 ٔ يکه يثؽظانح ظؼ نػا ى.يْكح پؽظاضث ظؼ يْع٢ًُع بؾيُعيَ َهٕظ يس٥٧ ْع٠ ايٍ کّ يظؼيٕؼج
 يْبزًبيث اؾ پػيؽتيآق يْبگؽِٔ يثؽضٕؼظاؼ قٓر ا٢ؿايم ييُٛب ثّ يْع٢ًُع ثؽَبيّ قبظِ،
  (.4 :1387 ،يي)ٚٓب اقث ظٔنث نعِ اؼائّ

 ا٦هبؼ اؾ ثيزًب ٔ ياخحًبٚ ٍيجأي يْب بقثيق ٚؽيّ ظؼ يْع٢ًُع کؽظيؼٔ ٔا٦ٙ ظؼ
 اؾ يظؼآيع ٍييپب ْج٧بت قٓى ميا٢ؿا ٔ يظؼآيع يثبال ْج٧بت قٓى کبْم ييُٛب ثّ ؽيپػ تيآق
 خٓث کبؼآيع يكحًيق دبظيا ،يْع٢ًُع ْؽذ ياخؽا اؾ ْع٠ کّ اقث ٔاَر اقث؛ ْب بؼاَّي

 ؼ٢بِ قٓر زعا٦م ٍيجًُ ْب، ظٔنث ٦ًع گؽيظ ٚجبؼت ثّ ث؛اق خبيّٛ ؽيپػ تيآق ا٦هبؼ اؾ ثيزًب
 ؼ٢بِ اؾ قٓر ٍيا ثّ يظقحؽق ثّ ٦بظؼ ،يحيزًب ٍيچُ ٧٢عاٌ يٕؼت ظؼ کّ اقث يي٦هؽْب يثؽا

 يثؽا ياثؿاؼ أل ْع٠ کّ کُع يي ظَجبل ؼا ًٚعِ ْع٠ ظٔ ْب بؼاَّي يْع٢ًُعقبؾ ثٕظ. َطٕاُْع
 يطحه١، ميظال ثّ ٔکبؼ کكت اؾ ظؼآيعنبٌ کّ اقث يکكبَ ٔ ؽي٧٢ ظؼآيع، کى ا٢ؽاظ ثّ کًک

 ؼقبَعٌ ٢ٛم ثّ ظٔو، ْع٠ ٔ اقث ٦جٕل ٦بثم زع اؾ جؽٍ ييپب ٔ کُع يًَ ٍيجًُ ؼا ْب آٌ هثييٛ
 يٕخت عيثب بقثيق ٍيا ٦بٚعجًب اقث. يا٦حًبظ ٔ ييبيخٟؽا٢ يطحه١ يْب ثطم ظؼ ثبن٧ِٕ ايکبَبت

 ْع٠ يبظيؾ زع جب ٔ نٕظ ضٕظ ؼٔؾاَّ سحبجيبي ٍيجأي يثؽا ؽيپػ تيآق ا٦هبؼ ييبن جٕاٌ ميا٢ؿا
  (.58 : 1396 ًْکبؼاٌ، ٔ يَٕؼانهٓ) ثطهع جس٥٧ ؼا ظٔنث يي٧٢ؽؾظا

 ييْب بقثيق ٔ ْب ثؽَبيّ ي٧ؽؼات، ٍ،ي٦ٕاَ اؾ يا ب٢حّي قبؾيبٌ يدًّٕٚ اؾ ٚجبؼت ياخحًبٚ ؼ٢بِ
 يبؾْبيَ يُٕٗؼ ثّ ييپبقطگٕ يُٕٗؼ ثّ ياخحًبٚ يَٓبظْب ٔ يؼ٢بْ يؤقكبت ٦بنت ظؼ کّ اقث
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 .آٔؼظ ٢ؽاْى ؼا أ يجٛبن ٔ ؼنع ُّيؾي جب نٕظ يي اؼائّ اَكبٌ قٛبظت ٍيجأي ٔ ييُٕٛ ٔ ييبظ
 اؾ: اَع ٚجبؼت نٕظ، يي گؽ٢حّ َٗؽ ظؼ ياخحًبٚ ؼ٢بِ يثؽا ؽاٌيا ظؼ کّ ييْب نبضى
 ظؼآيع ٔ ُّيْؿ ،ياَكبَ يؽٔيَ ٔ ثيخًٛ انحٟبل يكکٍ، ّ،يجٟػ ظؼيبٌ، ثٓعانث، ،ٔپؽٔؼل آيٕؾل

 ٢ؽظ ثيايُ ٔ كثيؾّ ييس ،ي٢ؽُْگ التيجكٓ ثّ يظقحؽق ٢ؽاٞث، ا٦ٔبت گػؼاٌ .ياخحًبٚ ٍيجأي
 ٔ اقثي ا٦حًبظ جٕقّٛ ُعي٢ؽآ يسًٕلي اخحًبٚ ؼ٢بِ عيجؽظ يث .يخبَ ٔ ييبن جدبٔؾات ثؽاثؽ ظؼ

 (.5 :1392 ،ي٦بقً) ثؽٔظ بٌيي اؾ ٧٢ؽ کّ ظْع يي ؼشي ؾيبَي ا٦حًبظ جٕقّٛ

 يطحه١ اثٛبظ ٔ اقث يآيبؼ ٔ ياضال٦ يْب ٦ُبٔت اؾ يثؽض بؾيُعيَ غاجًب ،يا٦حًبظ ؼ٢بِ
 اؼؾل ثياًْ ميًَب ،ييجُٓب ثّ نبضى، ٚعظ کي ثب ٍيثُبثؽا ظاؼظ. ٔخٕظ ؼ٢بِ ثؽاثؽ ظؼ يبؼيثك

 ٍيثُبثؽا اقث. يهکم يا٦حًبظ ؼ٢بِ يثؽا ينبضً قبضث ظؼ ي٢ُ كّيي٧ب اَحطبة ٔ ْب ٦ُبٔت
 يَبثؽاثؽ اَجبنث، يًؽ٠، يْب نبضى ييجُب ثؽ عيثب يا٦حًبظ ؼ٢بِ نبضى کّ اقث هُٓبظنعِيپ
 يْب اؼؾل ثّ ثكحّ اخؿا ٍيا اؾ کيْؽ أؾاٌ اؾ يؼٔنُ نُبضث آٌ ثب ًْؽاِ کّ ثبنع؛ يَبايُ ٔ

 ثبنع. ظانحّ ٔخٕظ گؽاٌ يهبْعِ يح٣بٔت

 َٗؽيّ ايٍ چبؼچٕة ظؼ اقث. کيَئٕکالق َٗؽيّ ،ي٧َع ْع٢ًُع يْبيبؼاَّ يَٗؽ ييجُب
 اقث، آؾاظ ثبؾاؼ قبؾٔکبؼ يا٦حًبظ يْب ثي٢ٛبن يقبيبَعْ قبؾٔکبؼ ثٓحؽيٍ کّ اقث ايٍ ثؽ ٢ؽٌ

 ثّ يظقحؽق خٓث ظؼ کّ ثبؾاؼ يْبنکكث ثّ يؽثِٕ يٕاؼظ ئؼا ظؼ يظضبنح ْؽگَّٕ ثُبثؽايٍ
 ثّ ثبيع ؿيَ ثبؾاؼ نکكث يٕاؼظ ثب يؽججّْبي  ظضبنث نٕظ.يي نُبضحّ يؽظٔظ اقث، ظٔو" ُّي"ثٓ

 اؾ ُدبيع.يَ يًحي٦ْبي  اضحالل ثّ ٔ َکُع ايدبظ ْبًثي٦ َٗبو ظؼ يؽيجبث کّ ؽظيگ يٕؼت يَسٕ
 پؽظاضث ْبًثي٦ ثيجثج ْؽي٥ اؾ ظٔنث کّ( يؽ٧َعيٞ) يًحي٦ يًْگبَ يْبيبؼاَّ يُٗؽ، ايٍ

 ىيجطً ثّ دّ،يَح ظؼ نٕظ؛يي آؾاظ ثبؾاؼ قبؾٔکبؼ ُّيثٓ ٔ يٓهٕة کبؼکؽظ اؾ يبَٙ کُع، يي
 کّ نٕظيي اقحعالل يٕؼت، ايٍ ثّ اَدبيع.يي يا٦حًبظ کًحؽ ؼنع َٓبيث ظؼ ٔ يُبثٙ ُّيؽثٓيٞ

 ئن اقث، خبيّٛ ي٧٢ؽا ؼ٢بِ ا٢ؿايم ظَجبل ثّ ييُٛ اَدبيع؛يي ٞؽٌ ٧ٍَ ثّ يْبييبؼاَّ ٍيچُ
 ٔ خعيع يهبٞم ايدبظ خعيع، قؽيبيّ اَجبنث اؾ يبَٙ نعِ، ايدبظ يْبکُحؽل ٔ ْباضحالل ْؽي٥ اؾ

 الؾيّ يْبييبؼاَّ ٍيچُ زػ٠ ايُکّ، دّيَح گؽظظ.يي يضبَٕاؼْبي ٍيچُ ّيأن يظؼآيعْب ا٢ؿايم
 ثّ بؾيَ يٕؼت ظؼ اقث؛ خبيّٛ ي٧٢ؽا قؽاَّ ظؼآيع ا٢ؿايم ٔ ثبالجؽ يا٦حًبظ ؼنع ثّ يظقحؽق

 ايدبظ ْبًثي٦ َٗبو ظؼ ياضحالن کّ کؽظ اقح٣بظِ ي٧َع ْع٢ًُعي ْبيبؼاَّ اؾ ثبيع يبؼاَّ پؽظاضث
 ياثؽگػاؼ ميظن ثّ يسعٔظجؽ، پٕنم ظايُّ ؼٞى ثّ ؿيَ( يؽ٧َعيٞ) يًحي٦ ْع٢ًُع يْبيبؼاَّ کُع. يًَ
 (.157 :1389 ،يجؽکًبَ يظيُ) كثيَ عيجبي يٕؼظ َگبِ ايٍ اؾ کٕچکحؽ، يقٓس ظؼ ٔنٕ يًحي٦

 اؾ ْع٢ًُع، يْبيبؼاَّ يخبيگؿيُ ٔ يًْگبَ يْبيبؼاَّ زػ٠ ثؽَبيّ يگػاؼ بقثيق ي٧بو ظؼ
 يْبيَبجٕاَ ثّ پبقص ظؼ 1988 ظّْ أايم اؾ کّ اقث "يا٦حًبظ ثيجثج ٔ يقبضحبؼ "جٛعيم ثؽَبيّ
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 يْؽاز ب٢حّ،يَ جٕقّٛي کهٕؼْب ظؼ چّ ٔ هؽ٢حّيپ يکهٕؼْب ظؼ چّ ا٦حًبظْب، ياثٕظخّ ٔ يجدبؼ
 چبؼچٕة ظؼ .نع جدٕيؿ يطحه١ يکهٕؼْب ثّ يخٓبَ ثبَک ٔ پٕل يانًههٍيث يُع٤ٔ ْؽي٥ اؾ ٔ

 اؾ يًْگبَ يْبيبؼاَّ پؽظاضث ،)کيَئٕکالق ؼٔيکؽظ پبيّ ثؽ( جٛعيم يْببقثيق يَٗؽ ييجبَ
 يا٦حًبظ ؼنع يبَٙ گؽا، يعاضهّي اخحًبٚ ٍيجبي َٗبو ْٕؼٍيًْ ٔي ًحي٦ يْبکُحؽل ْؽي٥

 ميظن) ثّ قؽيبيّ اَجبنث کبْم قٕ کي اؾ و. 1988 ظّْ ظؼ ْببقثيق ايٍ آثبؼ نع.يي يسكٕة
 ٔ ياقبق يکبالْب ْب ًثي٦ يؼْبقبؾ ميظن ثّ ٧٢ؽ ا٢ؿايم ظيگؽ يقٕ اؾ ٔ( يظٔنح يطبؼج کبْم
 خبيّٛ جب کؽظ جالل ك١ييَٕ 1988 ظّْ ياثحعا ظؼ ميظن ايٍ ثّ ثٕظ. ئا٦ٛ يظقحًؿظْب کبْم

 يخٓبَ ثبَک ٔ پٕل يانًههٍيث يُع٤ٔ يثؽا ٧٢ؽ کّ آَدب اؾ ايب کُع، يكبنّ ايٍ يحٕخّ ؼا يخٓبَ
 ثّ يجٕخٓ نع، ضٕاْع زم ٍ"يپبئ ثّ "ؼضُّ اثؽ کبؼکؽظ ثب جعؼيح ثّ کّ ثٕظ؛ ياّيزبن يا يكبنّ

 "جٛعيم ثؽَبيّ ك١ييَٕ 1987 قبل ظؼ کّ ايٍ جب َهع ثيجثج ٔ جٛعيم يْببقثيق يي٣ُ يبيعْبيپ
 ظؼ ؼا ْببقثيق يي٣ُ آثبؼ ياؼؾيبث يخٓبَ ثبَک قبل ايٍ اؾ کؽظ. ييٛؽ٢ ؼا "ياَكبَ چٓؽِ ثب

 يْببقثيق ياخؽا ظٔؼِ ظؼ ؽي٧٢ يضبَٕاؼْب ثؽ ٔاؼظ يي٣ُ آثبؼ خجؽاٌ ٔ ظاظ ٦ؽاؼ ضٕظ ظقحٕؼکبؼ
 يخبيگؿيُ ثسث 1998 ظّْ ظؼ يٕؼت ثعيٍ (.12 :1392 َژاظ، ي)يًه نع ّيجٕي يا٧َجبَ
 ظؼ ياخحًبٚي ايًُ جٕؼ يْٕؼکه ثّ ٔ آيع ميپ يًْگبَ يْبيبؼاَّ يخب ثّ ْع٢ًُع يْب يبؼاَّ

 (ياَكبَ چٓؽِ ثب جٛعيم) خعيع ؼٔيکؽظ ايٍ چبؼچٕة ظؼ گؽ٢ث. ٦ؽاؼ جٛعيم يْببقثيق چبؼچٕة
 گػاؼ ظٔؼِ ظؼ ؽي٧٢ يضبَٕاؼْب يزًبيح پٕنم ٔ ياخحًبٚ جٕؼ ٍيجبي ثب کّ نٕظيي ٢ؽٌ

 اؾ يًبَٛث ايکبٌ ْى ٔ ظاؼظ ٔخٕظ يا٦حًبظ ؼنع جسؽک ايکبٌ ْى ،يا٦حًبظ ايالزبت
 بقحگػاؼاٌيق جٕقّ نعِ ْؽذ يَٗؽ ييجبَ يثؽؼق .نٕظيي ٢ؽاْى ؽي٧٢ ا٦هبؼ يپػيؽ تيآق

ْبي  بقثيق اؾ يؽٔيپ ٔ کيَئٕکالق ؼٔيکؽظ ثؽ اجکبء اؾ يزبک ؿيَ ايؽاٌ ظؼ ْبيبؼاَّ يْع٢ًُع
 (.13 :1392 َژاظ، ي)يًه گؽظيع اخؽا يظؼيبَ نٕک ؼٔل ثّ ؽياض ظٔؼِ ظؼ انجحّ کّ اقث؛ جٛعيم

 اقث ثئا٦ٛ ٍيا اؾ يزبک بيظَ ظؼ ي٧َعْبي  پؽظاضث ثب ؼاثّٓ ظؼ يٕخٕظ يَٗؽ ييجبَ يثؽؼق
 ظؼ ييحُْٕٚبي  نکم ظؼ کّ ْكحُع يًُيا جٕؼْبي  ثؽَبيّ إَا٘ اؾ يکي ظؼٔا٦ْٙب  ثؽَبيّ ٍيا کّ

 اؾ: ٚجبؼجُع ياخحًبٚ ثيزًب يقُحْبي  زٕؾِ ،يکه ْٕؼ ثّ .ُعيآ يي ظؼ اخؽا ثّ يطحه١ يکهٕؼْب
 يُيجح يًُيا جٕؼ ي٣ٕٓو ٔا٦ٙ، ظؼ .يًُيا يجٕؼْب ٔ ياخحًبْٚبي  ًّيث کبؼ، ثبؾاؼ ظؼ ظٔنث يعاضهّ

 چٓبؼ يًُيا يجٕؼْب ،يکه ْٕؼ ثّ اقث. کهٕؼ ظؼ يُبثٙ ٙيثبؾجٕؾ ٥يْؽ ٧٢ؽاؾ نعت کبْم ثؽ
 :کُُع يي ظَجبل ؼا ًٚعِ ْع٠

 ع؛ينع ٧٢ؽ ٔ يَبثؽاثؽ کبْم ثؽ ي٢ٕؼ اثؽ-

 ثٓحؽ؛ يا ُعِيآ ثّ يبثي ظقث يثؽا يگػاؼّ يقؽيب يؼاقحب ظؼ ضبَٕاؼْب کؽظٌ جٕاًَُع-
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 ؛ياخحًبٚ كکيؼ ثيؽييع-

 .ياخحًبٚ ٔ يا٦حًبظ يُبقت ايالزبت ندبو يثؽا ظٔنث ثّ کًک-

 ياخحًبْٚبي  بقثيق اؾ ًْبُْگ ٔ يُٗى يا يدًّٕٚ يًُيا جٕؼ گ٣ث جٕاٌ يي ٍ،يثُبثؽا
ْبي  ثيزًب اًٚبل ؿيَ ٔ ياخحًبٚ كکيؼ ثيؽييع ،يَبثؽاثؽ کبْم ٧٢ؽ، کبْم يثؽا کّ اقث

 .(123 :1393 ًْکبؼاٌ، ٔ ي٦بقً) اقث نعِ يْؽاز ياخحًبٚ

 ْع٠ ثب يحُبقت يًُيا جٕؼ يْؽاز ظٔنث، جٕقّْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ْؽذ ثّ جٕخّ ثب
 ُکّيا ژِئ ثّ گؽظظ؛ يي ٦هًعاظ يا٦حًبظ جسٕل ْؽذ ُّيثٓ ياخؽا ظؼ ياقبق يگبي ظٔنث يايالز

 ظؼآيع يکكؽ خجؽاٌ ْع٠ بي نعِ آؾاظ يُبثٙ ٙيثبؾجٕؾ يَٕٕ٘ ْب، بؼاَّي يْع٢ًُعقبؾ ثؽَبيّ ظؼ
 اقث. ثؽَبيّ ياخؽا ظؼ يايهْبي  ثيأنٕ اؾ يکي ؽيپػ تيآقْبي  گؽِٔ ٔ ضبَٕاؼْب

 (1389 ؿاظِ،ي)ٚهْب  بؼاَّي ْع٢ًُع ٙيجٕؾ ييجُب ثؽ كحىيق ٔ بؼاَّي ٔخٕظ ييجُب ثؽ كحىيق كّيي٧ب (:3خعٔل)

 ْع٢ًُع بؼاَّي ييجُب ثؽ كحىيق بؼاَّي ٔخٕظي يجُب ثؽ كحىيق کؽظْبيؼٔ

ًٚب ٚعانث جس٥٧  ٍييپبي ْبظْک کى قٓى ٔ َبکبؼآيع ٔ َبيُبقت ياخح
 بؼاَّي اؾ خبيّٛ

 ٚبظالَّ جٕاَعيي ْع٠ خبيّٛ ظؼقثيي نُبقب ثب
 نٕظ

ُبثٙ ُّيثٓ ىيجطً  ْببؼاَّي َجٕظٌ ْع٢ًُع اؾي َبن ؼاَث ٔ ٢كبظ زػ٠ يُبثٙ اجال٠ ميا٢ؿا ٔ ؼاَث ٔ ٢كبظ ٔخٕظ ايکبٌ ي
 يُبثٙ اجال٠ کبْم ٔ

 ميظن ثّي اَؽژ ٔ کبالْب اَعاؾِ اؾ ميث يًؽ٠ يًؽ٠ ثيؽييع
 ًثي٦ ثٕظٌ ٍييپب

 بٌيي ظؼ يًؽ٠ي ي٧ُٓ ٔ ظؼقث ٢ؽُْگ دبظيا
 خبيّٛ ا٢ؽاظ

 ثهُعيعت ظؼي ا٦حًبظ ؼ٥َٔ ٔيي نک٢ٕب يا٦حًبظ ؼنع کبْم يا٦حًبظ ؼنع

 ظؼقث ٔ نعٌ ُّيثٓ ميظن ثّي آنٕظگ کبْم ياَؽژ ّيؼٔيث يًؽ٠ ميظن ّث كثيؾ ّييسي آنٕظگ كثيؾ ّييس
ي اَؽژ ثب ْبياَؽژي ُيگؿيخب ٔي اَؽژ کؽظٌ يًؽ٠

 يثجث ٔ پبک

 ّيقؽيب کبْم ٔ ٦بچب٤ ٔي يٕاؾي ثبؾاؼْب دبظيا يگػاؼ ّيقؽيب
 يگػاؼ

 يگػاؼ ّيقؽيب ؼنع ٔ گكحؽل

 جٕاٌ ميا٢ؿا ٔ ْبًثي٦ ٍيث نکب٠ ؼ٢حٍ ٍيث اؾ ياي٧ُّٓ ٔي ظاضهي ْبًثي٦ ٍيث نکب٠ ْب ًثي٦ي قبؾ ثين٣ب٢
 کهٕؼي يبظؼاج

ٗبويي کبؼآ ًبظ َ  ايالذ ٥يْؽ اؾي ا٦حًبظ َٗبويي کبؼا ميا٢ؿا يا٦حًبظ َٗبويي کبؼا ٚعو ٔ ْبًثي٦ ١يجسؽ يا٦ح
 يُبثٙ ُّيثٓ ىيجطً ٔ ْبًثي٦

 پژْٔم:ْبي ّ ي٢ؽَ

 اقث: ؾيؽ نؽذ ثّ ٢ؽَيّ ظاؼاي پژْٔم ايٍ نعِ، اؼائّ يعل ثؽاقبـ

 ظاؼاقث. ييُٛ ٔ يثجث ضبَٕاؼْب عيضؽ ٦عؼت ثؽْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ْؽذ اثؽ :أل ّي٢ؽَ
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 ٔ يثجث ياَؽژ يًؽ٠ ظؼ ييخٕ يؽ٢ّ ثؽْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اثؽ :ظٔو ّي٢ؽَ
 اقث. ظاؼ ييُٛ

 يثجث ْبضبَٕاؼ يٞػائ يٕاظ يًؽ٠ ؽييجٟ ثؽْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اثؽ :قٕو ّي٢ؽَ
 اقث. ظاؼ ييُٛ ٔ

 اقث. ظاؼ ييُٛ ٔ يثجث يضبَٕاظگ اَكدبو ثؽْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اثؽ :چٓبؼو ّي٢ؽَ

 يثجث ياخحًبٚ يَبثؽاثؽ ازكبـ کبْم ثؽْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اثؽ :پُدى ّي٢ؽَ
 اقث. ظاؼ ييُٛ ٔ

 ٥يجس٧ ُّيهيپ

 يظاضه نعِ اَدبو يٓبنٛبت

ي يًؽ٢ قجع ثؽ ْب بؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع ْؽذ ؽيجأثي ؽؼقث (،1391)يبَئؼکي ًياثؽاْ .1
 ٚهٕو ظاَهکعِ اؼنع،ي کبؼنُبق ي٧ٓٙ َبيّ بٌيپب ،ظايٟبٌ نٓؽقحبٌ آثبظ ثطمي ؼٔقحب ضبَٕاؼ
 ظؼ ٔاثكحّ ؽييحٟ ُٕٚاٌ ثّ ضبَٕاؼي يًؽ٢ قجع پژْٔم ٍيا ظؼ ؛ييْجبْجب ٚاليّ ظاَهگبِي اخحًبٚ
 ضبَٕاؼْبي بؾْبيَ ٍيجأي اؾي حًُعيؼَب ضبَٕاؼ، ةُيْؿ ٔ ثٕظخّ قجع ضبَٕاؼ،ي يًؽ٢ ؼ٢حبؼ ثٛع چٓبؼ

 ٍيا ظؼ ْب بؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع ْؽذ ٍيچُ ْى اقث. ٦ؽاؼگؽ٢حّ يٕؼظقُدم ْب آٌ ؼ٢بِ قٓر ٔ
 ظٔ ظؼ ٔاثكحّ ؽييحٟ ثئَٛي ثؽؼق ٥يْؽ اؾ آٌ قُدم کّ اقث يكح٧م ؽييحٟ ُٕٚاٌ ثّ پژْٔم

 حيَحب ٍيجؽ ًٚعِ اقث. گؽ٢حّ اَدبو ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ْؽذي اخؽا اؾ ثٛع ٔ ٦جمي ؾيبَ ي٧ٓٙ
 قجع ضبَٕاؼْب،ي يًؽ٢ ؼ٢حبؼي ُٛي ٔاثكحّ، ؽييحٟ ثٛع چٓبؼ ْؽ ٍييبث ُکّيا اؾ اقث ٚجبؼت ٥يجس٧

 ظؼ ْؽذي اخؽا اؾ ٦جم ضبَٕاؼ، ؼ٢بِ قٓر ٔ بؾْبيَ ٍيجأي اؾي حًُعيؼَب ضبَٕاؼ، ةُيْؿ ٔ ثٕظخّ
 يًؽ٠ ٔ عيضؽ ؿاٌيي کّ يُٛب ٍيثع نع، يهبْعِي يُٛبظاؼ ج٣بٔت ْؽذ،ي اخؽا اؾ ثٛع ثب كّيي٧ب

 ٔ کبالْب ةيجٓي ثؽا نعِ ُّيْؿ يطبؼج ؿاٌيي ،ْب آٌ جٕقّ ضبَٕاؼي يًؽ٢ قجع ضعيبت ٔ کبالْب
 ٍيچُ ْى ٔ هبٌيبؾْبيَ ٍيجأي اؾ ْب آٌي حًُعيؼَب ؿاٌيي ،ْب آٌ جٕقّ ضبَٕاؼي يًؽ٢ قجع ضعيبت

ي يًؽ٢ قجع ٍييبث ٥يجس٧ حيَحب ْج٥ ٍيثُبثؽا اقث. ظانحّ ميا٢ؿا ،ْب آٌي كحيثٓؿ ٔ ؼ٢بِ قٓر
 ج٣بٔت ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ْؽذي اخؽا اؾ ثٛع ٔ ٦جم ظايٟبٌ، آثبظ ثطمي ؼٔقحب ظؼ ضبَٕاؼ
 نع. يهبْعِي يُٛبظاؼ

 اؾ ْببؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا َطكث ٢بؾ ياخؽا يُيپك يبثي"اؼؾ ُٕٚاٌ ثب ٥يجس٧ .2
 (1392)ي ؾاؾؼاَ يؿظاَي ٔ َژاظييًه جٕقّ "1391 قبل بٌيپب جب اخؽا ؾيبٌ اؾي ثطهدّيَح يُٗؽ
 ثّ ْببؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع ٦بٌَٕ بيآ کّ قؤال ٍيا ثّ پبقص يپ ظؼ پژْٔم ٍيا اقث؛ گؽ٢حّ اَدبو
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 ثب پبقص، ب٢حٍي يثؽا جالل ظؼ زبَؽ ٥يجس٧ اقث؟ ب٢حّي ظقث گػاؼ بقثيق يٕؼظَٗؽ اْعا٠
 ْببؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع ٦بٌَٕ يُيپك يبثياؼؾ ثّ ،يًٕٚي يگػاؼ بقثيق يا يؽزهّ يانگٕ ثّ ياجکب

 ثؽ ؼا گػاؼ بقثيق يٕؼظَٗؽ اْعا٠ کي ْؽ جس٥٧ ؿاٌيي ٔ پؽظاضحّ يثطهدّيَح بؼييٛ اقبـ ثؽ
 يْب قبؾيبٌ ٔ ؽاٌيا آيبؼ يؽکؿ ،ييؽکؿ ثبَک يؼقًي آيبؼْب ييجُب )ثؽ يٛحجؽ يْبنبضى اقبـ

 ٙيجٕؾ ةُيظؼؾي کّ اقث آٌ اؾ يزبک يثؽؼق يْبب٢حّي .اقث ظاظِ ٦ؽاؼ ييٕؼظثؽؼق (يانًههٍيث
 ؽيقب ظؼ کبْم ٍ،ييپب ٔ ثبال يْبظْک يًؽ٠ قٓى ٔ يُيخ نبضى ثٓجٕظ ؽٞىيٚه ظؼآيع

 دّيَح ؽِ(يٞ ٔ يکبؼيث ،يا٦حًبظ ؼنع ،يُگي٧َع )جٕؼو، ظؼآيع ٙيجٕؾ ثؽ يؤثؽ يْبنبضى
 يْبزبيم ئؼثٓؽِ ٔ يًؽ٠ کبْم ٔ ٦بچب٤ کبْم ةُيؾي ظؼ اقث. کؽظِ يضُث ؼا آيعِ ظقث ثّ

 ظٔنث جٕقّ ْببؼاَّي کؽظٌ ْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا نػا ٔ ىياَجٕظِ نبْع ؼا ييثجح ؽاتييجٟ ؿيَ ياَؽژ
 اقث. َعانحّ اْعا٠( )جس٥٧ي ثطهدّيَح بؼييٛ جس٥٧ ظؼ يچُعاَ ثيي٧٢ٕ يبثياؼؾ ي٧بو ظؼ ظْى

 ثؽي ٧َعي ْب بؼاَّي يبثياؼؾ ثّي ا ي٧بنّي ْ ظؼ (،1392) ميؽايپ ٔي ٢ؽاْبَ َژاظ، يْٕالث .3
 ؛اَع پؽظاضحّ پهعضحؽ نٓؽقحبٌ عؼيخب ظْكحبٌ ظؼيي ؼٔقحبي ضبَٕاؼْبي اخحًبٚ ٔي ا٦حًبظ ؼ٢بِ
 يؽثِٕ ْب بؼاَّي ؽيجأث ٍيجؽ ميپ ا٦حًبظي ؼ٢بِ ثسث ظؼ کّ ظْع يي َهبٌ ٥يجس٧ يْب ب٢حّي حيَحب
 ْب نبضى ّيث٧ ظؼ .ثبنع يييي ٞػا يٕاظ يًؽ٠ ؿاٌيي ٔ ضبَٕاؼي ج٧بَب ؿاٌيي ميا٢ؿا يؤن٣ّ ثّ
 ظؼ ْؽذ ٍياي اخؽا ؽيجأث ٍيجؽ ميث ،ياخحًبٚ ؼ٢بِ ثسث ظؼ اقث. ظانحّي يٓهٕثي اثؽگػاؼ ؿيَ

 ىيؼژ جُٕ٘ ؿاٌيي ٔي اّ يجٟػ يٕاؼظ ثٓجٕظ نبضى ظؼ ثٕظِ ضعيبت ثّي ظقحؽق ؿاٌييي ْب نبضى
 ،يثٓعانح ضعيبت اؾي يُع ثٓؽِ يبَُعيي ْب نبضى ظؼ ايب ثٕظِ يٓهٕة اثؽاتي ظاؼايي ٞػا

ي ْع٢ًُعقبؾ کّ گ٣ث جٕاٌ يي نػا اقث. َعانحّي چُعاَ ؽيجأث ٢ؽاٞث ا٦ٔبت ٔ ريج٣ؽ ٔي آيٕؾن
   اقث. نعِيي ؼٔقحبي ضبَٕاؼْب ؼ٢بِ ميا٢ؿا ثبٚث ْب بؼاَّي

ي ْع٢ًُع ْؽذ اؾ يؽظوي حًُعيؼَب قُدم ُٕٚاٌ ثبي ٧يجس٧ ظؼ (،1393)ي هيضه ٔ يًُٕؼ٢ؽ .4
 کُع يي جالل يٓبنّٛ ٍيا ؛اَع پؽظاضحّ يَٕٕ٘ ٍياي ثؽؼق ثّ ظٔنث اْعا٠ي يجُب ثؽ ْب بؼاَّي
 جسٕل ْؽذ يحٍ ظؼ يػکٕؼ اْعا٠ اقبـ ثؽي ْع٢ًُع ْؽذي اخؽا اؾ يؽظوي حًُعيؼَب ؿاٌيي

ي بثياؼؾ يٕؼظ ْب آٌي ظؼآيع يطحه١ قٕٓذ اقبـ ثؽ ّياؼٔي نٓؽقحبٌي ضبَٕاؼْب ٍيث ؼاي ا٦حًبظ
 ظٔنث ٥(يجس٧ )ًََّٕ ّياؼٔي نٓؽقحبٌ يؽظو عگبِيظ اؾ کّ اقث ٍيا بَگؽيث زبيم حيَحب ظْع. ٦ؽاؼ

 ظقث ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ْؽذي اخؽا ةُيظؼؾيي ا٦حًبظ جسٕل ْؽذ يحٍ ظؼ يٓؽذ اْعا٠ ثّ
 .اقث ب٢حّيَ

 اًَؽا٠ ٚعوي ا٦حًبظ ٔي اخحًبٚ ميظال ثّي ا ي٧بنّي ْ ظؼ (،1394) بٌيضبظي ٔي يالئ .5
 اؾ جؽـ ظْع يي َهبٌ ٥يجس٧ ٍياي ْب ب٢حّي ؛اَع پؽظاضحّي ٧َع بؼاَّي ب٢ثيظؼ اؾي جٓؽاَ نٓؽَٔعاٌ
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 ظؼ ظؼآيع ٔي ا٦حًبظ ثئَٛ ثّ يؽظو ُبٌياًْ ٚعو ٔي ُيثعث ،يهحييٛ ثئَٛ اؾي حيَبؼَب ُعِ،يآ
 ظٔنث ًٚهکؽظ کهٕؼ، ظؼي ا٦حًبظ ٢كبظ ٔي ضٕاؼ ؼاَث ثّ اٚح٧بظ ظٔنث، ثّ يؽظو اٚحًبظ ٚعو ُعِ،يآ
 اقث. بؼاَّي اؾ يؽظو اًَؽا٠ ٚعو ظؼ ؽگػاؼيجأث ٕٚايم ٍيجؽ يٓى تيجؽج ثّ ْب ؼقبَّ ٥يْؽ اؾ

 ثٓجٕظ ظؼ ْب بؼاَّي يْع٢ًُع اثؽاتي ا ي٧بنّي ْ ظؼ (،1395)ي کبٔق ،يكيج٧ع ،ييبظ٦ .6
 ٥يجس٧ي که حيَحب ؛اَع ظاظِ ٦ؽاؼي يٕؼظثؽؼق ؼا ػِيا نٓؽقحبٌ ظْعؾ ثطم بٌيؼٔقحبئي اخحًبٚ ؼ٢بِ

 قٓر ميا٢ؿا ظؼ ،ْب بؼاَّي يْع٢ًُعقبؾي ا ًََّٕ جک t آؾيٌٕ حيَحب اقبـ ثؽ اقث ظاظِ َهبٌ
ي جًبي ظؼ چؽاکّ اقث، ثٕظِ يؤثؽ يؽظوي ؾَعگي ٣يک قٓر ع،يضؽ ٦عؼت ميا٢ؿا ظؼآيعْب،

 ي٧عاؼ ثب ؽْبييحٟ ٍيبَگيي كّيي٧ب ٔ ثٕظِ 85/8 اؾ کًحؽ آيعِ ظقث ثّ ٚعظ ،ييٕؼظثؽؼقي ؽْبييحٟ
 ؽيجأث يحٕقّ جب کًحؽ يًؽ٠،ي انگٕ ٔ ّيجٟػ ثٓجٕظ ...(، ٔ گبؾ ٔ )آةي اَؽژ يُبثٙ يًؽ٠ ظؼ ؼَٔع

 ظؼ کّ ؼٔظ يي اَحٗبؼ ٔ اقث يٓهٕة ؽاتيجأث ْؽذ،ي اخؽا کٕجبِ يعت ثّ جٕخّ ثب نػا اقث. ظانحّ
  ؽَع.يثگ ضٕظ ثّ ثٓجٕظ يٕؼظ ؿ،يَ گؽيظي اخحًبٚ يٕاؼظ ُعِ،يآ

 ثؽ ْب بؼاَّي يْع٢ًُعي اثؽثطه ثّي ا ي٧بنّي ْ ظؼ (،1396)ي َٕؼانٓ ٔي َٕٞبَ ،ي٦بقً .7
 ٍيبَگيي کّ ظاظ َهبٌ حيَحب ؛اَع پؽظاضحّ يهٓع ازًعآثبظ ثطمي ؼٔقحبْب بٌيؼٔقحبئي ؾَعگ ثي٣يک
 79/2 اؾي ا٦حًبظ ثٛع ظؼ ٔ 69/2 ثّ 17/3 اؾي اخحًبٚ ثٛع ظؼيي ؼٔقحبي ضبَٕاؼْبي ؾَعگ ثي٣يک
 يؽزهّ ظؼ 54/3 ثّ 3 اؾي ؾَعگ ثي٣يک قبؾِ ظؼ ٔ 84/2 ثّ 86/3 اؾي کبنجع ّييس ظؼ ٔ 45/2 ثّ

 ثٓجٕظ ظؼ اقث َحٕاَكحّ ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ْؽذ ظؼٔا٦ٙ اقث. ب٢حّي کبْم بؼاَّي يْع٢ًُع أل
ي يٕؼظثؽؼق اثٛبظ ظؼي ؾَعگ ثي٣يک ٍيبَگيي اگؽچّ ثبنع. يؤثؽيي ؼٔقحبي ْب ضبَٕاظِي ؾَعگ ثي٣يک

 ْؽذي اخؽا اؾ پف ايب اقث، ثٕظِي بثياؼؾ يحٕقّ زع اؾ جؽٍ ييپبي ْع٢ًُع ْؽذ اؾ ٦جم
 کبْمي ْع٢ًُع ْؽذي اخؽا اؾ ٦جم ثّ َكجث آٌ اثٛبظ ٔي ؾَعگ ثي٣يک ٍيبَگيي ،يْع٢ًُع

 اقث. ظانحّ

يي ؼٔقحبي ضبَٕاؼْب هثييٛ ثؽ ْب بؼاَّي يْع٢ًُعي ا٦حًبظ اثؽات ُٕٚاٌ ثب ٥يجس٧ .8
 ظاظ َهبٌ ٥يجس٧ حيَحب اقث؛ نعِ َٕنحّي آثبظ قهٓبٌ ٔي بزيؼ جٕقّ (،1397) ضٕنبة نٓؽقحبٌ

 ثيج٧ٕ يبَُع يثجث اثؽاتي ظاؼا ضٕنبة نٓؽقحبٌيي ؼٔقحبي َٕاز ظؼ ىييكح٧ بؼاَّي پؽظاضث
 ٔ جٕؼو ميا٢ؿا يبَُعي ي٣ُ اثؽات ٔيي ؼٔقحبي َٕاز ظؼي يبَعگبؼ ٔ ثيؼَب ،ييؼٔقحب ضبَٕاؼ ظؼآيع

ي قٕ اؾ ْب بؼاَّي يًؽ٠ َسِٕ ُکّ،يا ٍيًْچُ اقث. نعِ ضعيبت ٔ کبالْب ًثي٦ ميا٢ؿا
ي ا٦حًبظ بقثيق اْعا٠ي ثؽ٦ؽاؼي ْب ثي٦بثه اقث، ؼٔؾيؽِ ايٕؼ ةُيظؼؾي ٞبنجًب کّي بَيؼٔقحبئ

ي ؿيؼ ثؽَبيّ ظؼ زبَؽ ٥يجس٧ ،ؼٍٔ ياؾا اقث. قبضحّ ؼٔثؽٔي خعي ْب چبنم ثب ؼا ْب بؼاَّي ٙيجٕؾ
 اقث. ًَٕظِ عيجأکيي ؼٔقحبي َٕاز ظؼ ْب بؼاَّي يا٦حًبظ جسٕالت اثؽات ةُيظؼؾي
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 يضبؼخ نعِ اَدبو يٓبنٛبت

 ٍيچ کهٕؼ ظؼي اَؽژي ْب بؼاَّي ٍيجطً ثّي ا ي٧بنّي ْ ظؼ (،2811) بَگيخ ٔ ٍين .1
ي ْب ب٢حّي ،ياَؽژي ْب بؼاَّي ثؽظانحٍ ثب .اَع کؽظِي ثؽؼق ؼاي اَؽژ بؼاَّي ايالذ اثؽات ٔ پؽظاضحّ
ي ي٣ُ اثؽات ي٧بثم ْؽ٠ ظؼ ايب .ظْع يي َهبٌ ؼاي اَؽژي ج٧بَب ظؼي جٕخٓ ٦بثم کبْم پژْٔم

 ثبؾ ثعٌٔ بؼاَّ،ي کبيم زػ٠ زبنث ظؼ کّ ظاظَع َهبٌ هبٌيا ظاؼظ. کالٌ ا٦حًبظي ؽْبييحٟي ؼٔ ثؽ
 .نٕظ يي انحٟبل کبْم ٔ يظاضه َبضبنى عيجٕن کبْم ا٦حًبظي، ؼ٢بِ کبْم ثبٚث ظؼآيع ٙيجٕؾ

 ظانحّ ييثجح آثبؼ ا٦حًبظ ثّ آٌ ظؼآيع اؾ ظؼيع 35 ٙيجٕؾ ثبؾ ٔ اَؽژي بؼاَّي کبيم زػ٠ کّ يظؼزبن
 ثبؾ زبنث ظؼ ٍيًْچُ بثُع.ي يي ميا٢ؿا انحٟبل ٔ يظاضه َبضبنى عيجٕن ا٦حًبظي، ؼ٢بِ کّ يْٕؼ ثّ

 نعت ثب انحٟبل ٔ يظاضه َبضبنى عيجٕن ا٦حًبظي، ؼ٢بِ بؼاَّ،ي زػ٠ ؽيغضب ظؼيع 58 ٙيجٕؾ
 بثُع.ي يي ميا٢ؿا هحؽييث

 ًٍي ظؼ ؼا ْب بؼاَّي کبيم ايالذ اثؽات يا يٓبنّٛ ظؼ (2812) ًْکبؼاٌ ٔ ُگميهيثؽ .2
 يبثياؼؾ يثجث ؼا ْب بؼاَّي ميجٛع ميا٢ؿا اثؽات يکه يٕؼت ثّ ٥يجس٧ ٍيا حيَحب کؽظَع.ي ثؽؼق

 کي ٍييس٧٧ ظاؼظ. يثكحگ ْب بؼاَّي ايالذ ثؽَبيّ َٕ٘ ثّ ٧٢ؽ کبْم بي ٔ ميا٢ؿا ايب کُع، يي
 ْٕل ظؼ خبيّٛ ظؼآيع کى ظْک قّ ثّ ٧َعي بؼاَّي پؽظاضث ؼا ايالذ اؾ ُبَّيث ضٕل اقحؽاجژي

 .کُُع ييي يٛؽ٢ ايالذ يعت

 ثؽ ياخحًبٚ ؼ٢بِ يْب ثؽَبيّ اثؽات يثؽؼق ثّي ا ي٧بنّ ظؼ (،2813) ًْکبؼاٌ ٔ نٕ نٕاَگ .3
 َهبٌ ْب ب٢حّي پؽظاضحُع. يالظيي 2889 جب 1989 يْب قبل يْ ٍيچ ظؼ ظؼآيع يَبثؽاثؽ ٔ ٧٢ؽ

 32 ؿاٌيي ثّ ؿاٌيي ثّ کبْم) ٧٢ؽ کبْم ظؼ ييًٓ ٧َم ياخحًبٚ ؼ٢بِ يْب ثؽَبيّ ظْع يي
 ظؼآيع ثب يْب ضبَٕاظِ کّ يْٕؼ ثّ نع؛ يٛکٕـ ظؼآيع يَبثؽاثؽ ثؽ ْب ثؽَبيّ اثؽ ايب اَع؛ ظانحّ ظؼيع(
 ميا٢ؿا ؾيبٌ ثبگػنث ؿيَ ظؼآيع ظْک پُح ٔ يُب٥ْ ٍيث ظؼي َبثؽاثؽ ٔ ثؽظَع قٕظ هحؽيث ثبالجؽ

 اقث. ب٢حّي

ي ؼ٢بْ ٔي يبني بيعْبيپي ثؽؼق ثّي ا ي٧بنّي ْ ظؼ (،2813) ًْکبؼاٌ ٔ آَبَع ؼإْنع .4
 ؽيجأث ْب بؼاَّي ايالذ بقثيقي ْب يَگؽاَ اؾي کي پؽظاضحُع. ُْع ظؼ قٕضث بؼاَّي ايالزبت
 بؼيثك قٕضثي ْب بؼاَّي ؼقع يي َٗؽ ثّ اقث. ؽي٧٢ي ضبَٕاؼْب ژِئ ثّ ضبَٕاؼْب ظؼ ؼ٢بِ َبيٓهٕة

 ٍيؽجؽي٧٢ ظؼيع ظِ اؾ هحؽيث ثؽاثؽ ٣ْث ضبَٕاؼْب ٍيثؽٔجًُعجؽ اؾ ظؼيع ظِ کّ اَع ثٕظِ ْع٢ًُع ثع
 ،نٕظ ييي جٕخٓ ٦بثمي يبنيي خٕ يؽ٢ّ يٕخت بؼاَّي ايالذ ،ٍيثبٔخٕظا .کُُع يي ب٢ثيظؼ قٕظ
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 کبْم ظؼآيعي ْب گؽِٔ ًّْي ثؽا ؼا ضبَٕاؼي ٔا٦ٛ ظؼآيع ْب ًثي٦ ؽيقب ٔ قٕضث ثب يؽججّ ميا٢ؿا
 کُع يي ثيزًب ظؼآيع کىي ْب ضبَٕاظِ اؾ کبيم يٕؼت ثّ قٕضث بؼاَّي يْع٢ًُع ٍيثٓحؽ .ظْع يي

  .اقث ظانحّي جٕخٓ ٦بثمي يبن ضبنىيي خٕ يؽ٢ّ ْى ُْٕؾ کّ يظؼزبن

 ٔاؼظاتي ْب بؼاَّي زػ٠ ؽيجأثي ثؽؼق ثّي ا ي٧بنّي ْ ظؼ (،2814) ًْکبؼاٌ ٔ ٥ييع ضبنع .5
 ميا٢ؿا ثّ يُدؽ بؼاَّي کبْم ظْع يي َهبٌ ٥يجس٧ ٍيا حيَحب پؽظاضحُع. ٧٢ؽ ثؽ ّيدؽيَ ظؼ قٕضث

 ژِئ ثّ ضبَٕاؼ ظؼآيع ثؽ يي٣ُ اثؽات اؾي زبک نٕاْع ايب اقث؛ عِيگؽظ ّيدؽيَ يظاضه َبضبنى عيجٕن
 ْكحُع. ؽي٧٢ يْب ضبَٕاظِ ظؼ

 2812 قبل ظؼ قٕضثي ْب بؼاَّي ايالذ ؽيجأثي ثؽؼق ثّ (،2816) ًْکبؼاٌ ٔي ٢حس ازًع .6
 ٍيا پؽظاضحُع. يًؽي ٧٢ؽا ثؽ ؾظٌ تيآق ثعٌٔ يًؽ ظٔنث ثٕظخّي کكؽ اؾي ؽيخهٕگ ثؽي الظيي

 ثٕظَع، ؼ٢بِ کبْم نبْعي يًؽي ا ضبَٕاظِ يًؽ ظؼ قٕضث بؼاَّي ؼ٢حٍ ٍيث اؾ ثب ظاظ َهبٌ ٥يجس٧
  اقث. نعِ کهٕؼ ٍياي ظاضه َبضبنى عيجٕن ميا٢ؿا ثبٚث يَٕٕ٘ ٍيا کّ اقثي زبن ظؼ ٍيا

 ظؼي بثياؼؾ ؛ييبنؿ ظؼ قٕضث بؼاَّي ي٧بنّ ظؼ (،2816) ًْکبؼاٌ، ٔ ىيٚجعانسک ؼٔقالٌ .7
 نعِ يثؽؼقي يبنؿ ظؼ قٕضث بؼاَّي زػ٠ اؾي َبن ؼ٢بِ ىييكح٧ ؽيجأث کّ ،کُُعگبٌ يًؽ٠ ثب ؼاثّٓ
 اؾي ا ًََّٕ ثب 2885-2884ي ْب قبل ٍيث ضبَٕاؼ يطبؼجي ثؽؼق اؾ اقح٣بظِ ثب ي٧بنّ ٍيا ظؼ اقث.
 ؼ٢بِ ثؽ ظؼآيع ؽيجأث ثب يطحه١ گؽِٔ 3 ظؼ يكکٍي ْب ضبَّ کيج٣ک ثب مئجسهّ يجدؿ ضبَٕاؼ, 4227
 ثب ًْؽاِ عيثب بؼاَّي ايالزبت ي٧بنّ، ٍيا حيَحب اقث. نعِ اَدبو ْب بؼاَّي کبْم ٔ ضبَٕاؼ

 ٦هؽ ثهکّ ظؼآيع کى ٦هؽي ثؽا جُٓب َّ ؼا ضبَٕاؼ ؼ٢بِ ثؽي ي٣ُ ؽاتيجأث جب ثبنع ْب ثؽَبيّ ٔ ْب ياقحؽاجژ
 ظاظ. کبْم خبيّٛ يحٕقّ

 ينُبق ؼٔل

 نبنٕظِ اقث.ي هيجسهي ٣يجٕي اْالٚبتي آٔؼ خًٙ اؾنسبٔ ٔي کبؼثؽظ ْع٠ اؾَٗؽ پژْٔم ٍيا
ي ْع٢ًُع ؽيجأثي بثياؼؾ ثّي عاظيؼٔ پف ِٕين ثّ کّ نعي ؿيؼ يپي هيًبيپ بتيًٚه ثؽي يجحُ آٌ

 پؽظاضحّ ٔاثكحّ ؽييحٟ ُٕٚاٌ ثّ ؿيججؽ نٓؽي ضبَٕاؼْب ؼ٢بِ قٓر ثؽ يكح٧م ؽييحٟ ُٕٚاٌ ثّ ْب بؼاَّي
 خبيّٛ زدى ثّ ّجٕخ ثب کّ ثٕظ ؿيججؽ نٓؽي ضبَٕاؼْب قؽپؽقحبؼاٌ پژْٔم ٍياي آيبؼ خبيّٛ نع.
 ثؽ نػا .٦ؽاؼظاظ پؽقم يٕؼظ ؼا خبيّٛ يجًبي جٕاٌ يًَ ثٕظٌ، ؽيگ ؾيبٌ ٔ يظقحؽق ٚعو ٔ يآيبؼ

 ؼٔل ثّي ؽيگ ًََّٕ ٔ اَحطبة 384 جٛعاظ ثّ يُبقت يآيبؼ ًََّٕ کٕکؽاٌ، ٢ؽيٕل اقبـ
 يسهّ قّ ؿ،يججؽ نٓؽ ي٧ُّٓ ظِ ْؽ اؾ کّ يٕؼتٍ يثع ع.يگؽظ اَدبوي ا چُعيؽزهّي ا ضٕنّ
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 اثؿاؼ ع.يگؽظ ٙيجٕؾ ْب پؽقهُبيّ ظٔيبّْي ؾيبَ ثبؾِ ظؼ ي٧ُّٓ 38 ظؼ ٔ اَحطبةي جًبظ٢ يٕؼت ثّ
 يؽثِٕ ثطم اقث، نعِ ميجهک ثطم ظٔ اؾ کّ اقث قبضحّ يس٥٧ي ا پؽقهُبيّ نبيم ٥يجس٧

 يًؽ٠ ظؼيي خٕ يؽ٢ّ ضبَٕاؼ، عيضؽ ٦عؼت ثّ يؽثِٕ ثطم ٔ ظُْعگبٌ پبقص کيظيٕگؽا٢ اْالٚبت ثّ
 ثؽ ٔي ْؽازي اخحًبٚي َبثؽاثؽ ازكبـ قٓر ٔي ضبَٕاظگ اَكدبو ،ييٞػا يٕاظ يًؽ٠ ؽييجٟ ،ياَؽژ

 يحطًى عياقبج اؾ ٣َؽ 7 جٕقّ پؽقهُبيّيي ؼٔا نع.ي بؾظْيايح کؽتيني اؼؾن پُح بـيي٧ اقبـ
 پف ٔ نعِ يثؽؼق يييسحٕا اؾنسبٔ ّيأن آؾيٌٕ کي يْ ظؼي يؽکؿ جٓؽاٌي بقيق ٚهٕو ظاَهکعِ

 کيجکُ اؾيي بيپب ُّيؾي ظؼ ع.يگؽظ ىيجُٗ پژْٔم ٦بنت ظؼيي َٓب پؽقهُبيّ َٗؽاتي ثُع خًٙ اؾ
 ؿاٌييْب ّ يگٕ اؾ کيْؽي ثؽا آيعِ ظقث ثّي آن٣ب ثّ جٕخّ ثب ع.يگؽظ اقح٣بظِ کؽَٔجبشي آن٣ب

 اؾ پف ْب ظاظِ ثيظؼَٓب ثبنع. يي بيپب ٔ ٦جٕل ظؼزع٦بثم ؽْبييحٟ اؾ کيْؽي ثؽاي ظؼَٔي ًْبُْگ
 .گؽ٢حُع ٦ؽاؼ اقحُحبج ٔ مئجسهّ يجدؿ يٕؼظ Spss يآيبؼ ا٢ؿاؼ َؽو اؾ اقح٣بظِ ثب يآٔؼ خًٙ

 آن٣بکؽَٔجبش ؿاٌيي ّيگٕ جٛعاظ ؽييحٟ نًبؼِ

 7/8 9 ضبَٕاؼ عيضؽ ٦عؼت 1

 74/8 4 ياَؽژ يًؽ٠ ظؼيي خٕ يؽ٢ّ 2

 88/8 9 ضبَٕاؼيي ٞػا يٕاظ يًؽ٠ ؽييجٟ 3

 78/8 3 يضبَٕاظگ اَكدبو 4

 81/8 3 ياخحًبٚي َبثؽاثؽ ازكبـ 5

 ْب ب٢حّي ٔ ثسث

 ي٣يجٕيْبي  ب٢حّي

 اقث. قبل 93/42يقُ ٍيبَگيي بَگؽيث ٥يجس٧ ٍيا ظؼ بٌيپبقطگٕي ٢ؽظْبي  يژگئي ثؽؼق
 بٌيگٕ پبقص اکثؽ التيجسً ؽثٕظ.ييجٛ ظؼ قبل 75 ُّيهيث ٔ 22 ُّيکً ٍيث ؿيَي قُ ٙيجٕؾ

 اؾنسبٔ آؾاظ، نٟمي ظاؼا خبيّٛ ظؼيع58/39 انحٟبل َٗؽ اؾ اقث. ثٕظِ كبَفين ٔ پهىيظ ٤ٕ٢
 ٍيهحؽيث ٔ اَع ثٕظِ يحأْم بٌيپبقطگٕ ظؼيع 91/97 ٔ يؽظ، بٌيپبقطگٕ ظؼيع 76/87 ثيخُك
 يقبؾيبَْبي  ضبَّ ظؼ ٥يجس٧ ٍيا ظؼ ا٢ؽاظ ٍيکًحؽ ٔ ثٕظِ ينطً يُؿل يظاؼا پبقطگٕ ا٢ؽاظ

 .اَع ثٕظِ قبکٍ يظٔنح يْب اؼگبٌ ثّ يؽثِٕ
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 ْب کُُعِ يهبؼکث کيظيٕگؽا٢ يهطًبتي ٣يآيبؼجٕي (:4) خعٔل

 ظؼيع ي٢ؽأاَ  ؽييحٟ

 يؽظاٌ ثيخُك
 ؾَبٌ

337 
47 

76/87 
24/12 

 قبل 22-38 قٍ

 قبل 48-31

 قبل 58-41

 قبل 68-51

 ثبالجؽ ٔ قبل 68

78 
122 
112 
58 
38 

23/18 
77/31 
17/29 
82/13 
82/7 

 قٕاظي ث التيجسً قٓر
 ياثحعائ

 پهىيظ جب کميق

 كبَفين ٔ پهىيظ ٤ٕ٢

 ثبالجؽ ٔ كبَفين ٤ٕ٢

7 
32 
98 
144 
111 

8/1 
3/8 
43/23 
5/37 
98/28 

 يحبْم جبْم
 نعِ ٢ٕت ٔ يٓه٧ّ

376 
8 

91/97 
88/2 

 کبؼيُع نٟم
 آؾاظ

 نٟم ثعٌٔ

216 
152 
16 

25/56 
58/39 
16/4 

 ٣َؽ 3 جب 1 اُٚب جٛعاظ
 ٣َؽ 6 جب 4

285 
179 

38/53 
61/46 

 ينطً ييكکَٕ يُؿل َٕ٘

 يا اخبؼِ

 يقبؾيبَ

199 
182 
3 

82/51 
39/47 
78/8 

 ياقحُجبْْبي  ب٢حّي

 ظاؼاقث.ي يُٛ ٔ يثجث ضبَٕاؼْب عيضؽ ٦عؼت ثؽْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ْؽذ اثؽ :1 ّي٢ؽَي ثؽؼق

 ثٛع کّ اَع کؽظِ بٌيث ظؼيع 78 زعٔظ ظْع يي َهبٌ 5 نًبؼِ خعٔل يْب ب٢حّي کّ ْٕؼ ًْبٌ
 ييکبالْب يثؽض ضبَٕاظِ ياُٚب بي ٔ ضٕظ يثؽا اَع جٕاَكحّ کًحؽ ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اؾ
 يخؽاا اؾ ثٛع کّ اَع ظانحّ آٖبؼ ظؼيع 82 زعٔظ ظؼ ٍيًْچُ کُُع. ّيجٓ اَع عِيَطؽ جبکٌُٕ کّ ؼا
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 88 زعٔظ ظؼ ؿيَ ٔ کُُع ّيجٓ ٔ...( ٌٕيؿيجهٕ طچبل،ي) ثبظٔاو يضبَگ نٕاؾو اَع جٕاَكحّ کًحؽ ْؽذ ٍيا
 ٔ قبضحًبٌ ؽاتيجًٛ ثّ ا٦عاو بؼاَّي پٕل ثب اَع جٕاَكحّ کًحؽ کّ اَع کؽظِ انبؼِ بٌيپبقطگٕ ظؼيع

 اَع ظاظِ پبقص بٌيپبقطگٕ ظؼيع 56 زعٔظ ظؼ ٍ،يا ثؽ ٚالِٔ .ُعيًَب يُؿل ٌٕيظکٕؼاق ظؼ يؽاجييجٟ
 48 زعٔظ ظؼ .اَع ظانحّ ٧َع پٕل ثّ يکًحؽ بؾيَ ْب ٢ؽٔنگبِ ظؼ عيضؽ يثؽا بؼاَّي کبؼت ظانحٍ ثب کّ

 يبظيؾ ي٧عاؼ ثّ آَبٌ يؾَعگ ي ُّيْؿ َبٌ ي بؼاَّي زػ٠ ثب کّاَع  کؽظِ بٌيث بٌيپبقطگٕ اؾ ظؼيع
 ي بؼاَّي ًثي٦ ايالذ کّ اَع ظاظِ پبقص بٌيپبقطگٕ عظؼي 58 زعٔظ ظؼ ٍيًْچُ اقث. ؼ٢حّ ثبال
 اؾ ظؼيع 59 زعٔظ ٍ،يا ثؽ ا٢ؿٌٔ اقث. نعِ آَبٌ يؾَعگ يْب ُّيْؿ ميا٢ؿا ثبٚث ٍيثُؿ

 هحؽيث ميا٢ؿا ثبٚث ٔ... گبؾ ثؽ٤، آة، ي بؼاَّي ًثي٦ ايالذ کّ اَع ظانحّ بٌيث بٌيپبقطگٕ
 کّ اَع ًَٕظِ بٌيث بٌيگٕپبقط اؾ ظؼيع 82 زعٔظ ٍ،يا ثؽ ٚالِٔ اقث. نعِ يؾَعگ يْب ُّيْؿ

 ثيظؼَٓب .ُعيًَب پؽظاضث ؼا ضٕظ ٢ؽؾَعاٌ ظاَهگبِ بي يعؼقّ ّينٓؽ جٕاَُع يي بؼاَّي پٕل ثب کًحؽ
 يؾَعگ يْب ُّيْؿ يکً ي٧عاؼ ثّ بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث کّ اَع ظانحّ آٖبؼ بٌيپبقطگٕ ظؼيع 48

 .اقث ًَٕظِ خجؽاٌ ؼا آَبٌ

 ضبَٕاؼ عيضؽ ثب٦عؼت ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا ي ؼاثّٓ ي٣يجٕي آيبؼ :(5) خعٔل

ي هيض عيضؽ ٦عؼت ؽييحٟي ْب قؤال
 بظيؾ

ي هيض کى يحٕقّ بظيؾ
 کى

 اَسؽا٠ ٍيبَگيي
 بؼييٛ

 ْب بؼاَّيي ْع٢ًُع ٦بٌَٕي اخؽا اؾ ثٛع زع چّ جب
ي ثؽض ضبَٕاظِي اُٚب بي ٔ ضٕظي ثؽا عيا جٕاَكحّ
 ع؟يکُ ّيجٓ عيا عِيَطؽ جبکٌُٕ کّ ؼايي کبالْب

1/3 7 28/7 29/2 41/8 1/9 1/81 

 ْب بؼاَّيي ْع٢ًُع ٦بٌَٕي اخؽا اؾ ثٛع زع چّ جب
 يؿيٌٕجهٕ طچبل،ي) ثبظٔاو يضبَگ نٕاؾو عيا جٕاَكحّ

 .جٓيّ کُيع ...(ٔ

1/4 3 11 23/1 61/5 1/8 1/38 

 ٔ قبضحًبٌ ؽاتيجًٛ ثّ ا٦عاو بؼاَّي پٕل ثب زع چّ جب
 ؟عيا ًَٕظِ يُؿل ٌٕيظکٕؼاق ظؼ يؽاجييجٟ

1/8 2/8 6/4 22/8 66/2 1/6 5/43 

 ثّ يؽاخّٛ ُْگبو بؼاَّي کبؼت ظانحٍ ثب زع چّ جب
 ع؟يظاؼ ٧َع پٕل ثّ يکًحؽ بؾيَ ْب ٢ؽٔنگبِ

4 18 26/7 29/3 38 3 7/59 

 نًبؼا يؾَعگ ُّيْؿ بؼاَّي ايالذ زع چّ جب 
 اقث؟ ثبالثؽظِ

16 25/1 29/2 17/3 12/4 3/1 1/25 

 نًبؼا يؾَعگ ُّيْؿ ٍيثُؿ ي بؼاَّي ايالذ زع چّ جب
 اقث؟ ثبالثؽظِ

29 26/2 22/1 9/8 12/9 4 9/16 

 ... ٔ گبؾ ثؽ٤، آة، ي بؼاَّي ايالذ زع چّ جب
 اقث؟ ثبال نًبؼا يؾَعگ ي ُّيْؿ

31 28/1 28 9/4 11/5 3/8 1/33 

 يؾَعگ يْب ُّيْؿ ظؼ بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث زع چّ جب
 اقث؟ کؽظِ کًک نًب ثّ

18/5 18 31/1 26 22/4 2/5 1/24 

 بي يعؼقّ ّينٓؽ عيجٕاَ يي بؼاَّي پٕل ثب زع چّ جب
 ؟عييًَب پؽظاضث جؽ ؼازث ؼا ضٕظ ٢ؽؾَعاٌ ظاَهگبِ

1/7 2/3 12/9 26/3 56/8 1/78 8/92 
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 ٍيبَگيي ٔ (27) اَحٗبؼ يٕؼظ ٍيبَگيي ٍيث کّ ظْع يي َهبٌ ًََّٕ جک يج آؾيٌٕ حيَحب
 ٍيثُبثؽا اقث. ثٕظِ يي٣ُ ج٣بٔت ٍيا ٔ ظانحّ ٔخٕظ ييُٛبظاؼ ج٣بٔت (24/28) نعِ يهبْعِ

 عيضؽ ٦عؼت کبْم ثبٚث بٌيپبقطگٕ َٗؽ اؾ ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا گ٣ث جٕاٌ يي
 .اقث نعِ ضبَٕاؼْب

 ياَؽژ يًؽ٠ ظؼ ييخٕ يؽ٢ّ ؽثْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اثؽ :2 ّي٢ؽَ يثؽؼق
 اقث. ظاؼ ييُٛ ٔ يثجث

 بٌيث بٌيپبقطگٕ ظؼيع92 اؾ هحؽيث ظْع يي َهبٌ ؽيؾ خعٔل يْب ب٢حّي کّ گٌَّٕ ًْب
 ثّ يُؿل مئقب عيضؽ ُْگبو يبظيؾ ؿاٌيي ثّْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اؾ پف کّ اَع ظانحّ

 ٍيا ثؽ ٚالِٔ کُُع. يي اَحطبة يًؽ٠ کى مئقب ٔ کُُع يي جٕخّ هحؽيثْب  آٌ ياَؽژ ثؽچكت
 ؼٔ يحٕقّ ؿاٌيي ثّ ٦بٌَٕ ٍيا ياخؽا اؾ پف کّاَع  ظانحّ آٖبؼ ظُْعگبٌ پبقص ظؼيع 56 ظزعٔ

 ظؼيع 56 اؾ ميث ٍيًْچُ کُُع. يي کُحؽل ؼا ظٔؼِ ْؽ ياَؽژ ييًؽ٢ يْب ٦جٍ ييثبال ثّ
 يؽيخهٕگ ياَؽژ اجال٠ اؾ يبظيؾ ؿاٌيي ثّْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اؾ پف کّ:اَع  گ٣حّ

 بٌيپبقطگٕ ظؼيع 45 زعٔظ ثيَٓب ظؼ ٔ کُُع. يي يًؽ٠ بؾيَ اَعاؾِ ثّ يُؿل مئقب اؾ ٔ کُُع يي
 بؼاَّي اؾ ييجبنٟ ياَؽژ يًؽ٠ ظؼ ييخٕ يؽ٢ّ ثب ييثبال ثّ ؼٔ يحٕقّ ؿاٌيي ثّ کّ:اَع  کؽظِ آٖبؼ

 ثًبَع. يثب٦ هبٌيثؽا ي٧َع

 ياَؽژ يًؽ٠ ظؼ ييخٕ يؽ٢ّ ثب ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا ؼاثّٓ ي٣يجٕي آيبؼ (:6) خعٔل

 يهيض کى يحٕقّ بظيؾ بظيؾ يهيض ياَؽژ يًؽ٠ ؽييحٟ يْب قٕال
 کى

 اَسؽا٠ ٍيبَگيي
 بؼييٛ

 ثّ يُؿل مئقب عيضؽ ُْگبو زع چّ جب
 ع؟يکُ يي جٕخّ هحؽيثْب  آٌ ياَؽژ ثؽچكت

 ع(يکُ يي اَحطبة يًؽ٠ کى مي)ٔقب

48 1/22 3/14 6/14 9 5/3 35/1 

ْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا زع چّ جب
 ؼا ظٔؼِ ْؽ ييًؽ٢ يْب ٦جٍ گػنحّ اؾ هحؽيث

 ع؟يکُ يي کُحؽل

1/28 4/25 2/38 3/14 18 31/3 25/1 

 اؾْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا ثب زع چّ جب
 ع؟يکُ يي يًؽ٠ بؾيَ اَعاؾِ ثّ يُؿل مئقب

 (ياَؽژ اجال٠ اؾ يؽيخهٕگ

2/23 7/29 9/28 1/15 1/3 4/3 1/2 

 ظؼ ييخٕ يؽ٢ّ ثب عيکُ يي يقٛ زع چّ جب
 بؼاَّي پٕل اؾ يي٧عاؼ ٔ گبؾ ثؽ٤، آة، يًؽ٠

 ثًبَع؟ حبٌيثؽا

17 1/24 8/24 4/17 7/16 9/2 37/1 
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 ياَؽژ يًؽ٠ ظؼ ييخٕ يؽ٢ّ ثبْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا ي ؼاثّٓ 7 نًبؼِ خعٔل
 ٔ (12) اَحٗبؼ يٕؼظ ٍيبَگيي ٍيث .ظْع يي َهبٌ يا ًََّٕ جک T آؾيٌٕ اؾ اقح٣بظِ ثب ؼا ضبَٕاؼْب

 اقث. يثجث ج٣بٔت ٍيا ٔ نٕظ يي يهبْعِ يظاؼ يُٛب ج٣بٔت (52/13) نعِ يهبْعِ ٍيبَگيي

 ياَؽژ يًؽ٠ ظؼ يخٕئ يؽ٢ّ ثبْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا ؼاثّٓ ّي٢ؽَ يثؽؼق (:7) خعٔل

  12بؼ:ييٛ ٍيبَگيي ياَؽژ يًؽ٠ ظؼ يخٕئ يؽ٢ّ ؽ:ييحٟ

 اَسؽا٠ ٍيبَگيي جٛعاظ
 اقحبَعاؼظ

 اقحبَعاؼظ يضٓب
 ٍيبَگيي اؾ

T ّظؼخ 
 يآؾاظ

 اضحال٠
 ٍيبَگيي

 قٓر
 ييُٛبظاؼ

384 52/13 71/3 28/8 81/8 383 52/1 888/8 

 ميا٢ؿا يٕختْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا بٌيپبقطگٕ َٗؽ اؾ گ٣ث: جٕاٌ يي ٍيثُبثؽا
 اقث. نعِ ياَؽژ يًؽ٠ ظؼ ييخٕ يؽ٢ّ

 ضبَٕاؼ يٞػائ يٕاظ يًؽ٠ ؽييجٟ ؽثْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اثؽ :3 ّي٢ؽَ يثؽؼق
 اقث. ظاؼ ييُٛ ٔ يثجث

 ؿاٌيي ثّْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا ثب کّاَع  ظانحّ بٌيث بٌيپبقطگٕ اؾ ظؼيع 5/62
 زعٔظ آٌ ثؽ ٚالِٔ .ُعيًَب ّيجٓ يثٓحؽ ييٞػا يٕاظ ضٕظ ضبَٕاظِ ياُٚب يثؽااَع  جٕاَكحّ يکً
 ياخؽا ظَجبل ثّ آَٓب ضبَٕاظِ ييٞػا يٕاظ يًؽ٠ کّاَع  ظانحّ آٖبؼ ظُْعگبٌ پبقص ظؼيع 5/68

 ٍيا بٌيپبقطگٕ اؾ ظؼيع چٓم زعا٦م اقث. ًَٕظِ ؽييجٟ ياَعک ي٧عاؼْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ
 ي ؼاثّٓ اقث. ثٕظِ هحؽيث ؽاتييجٟ ٍيا ِٕيي ٔ گٕنث يٕؼظ ظؼ ئناَع  ظاَكحّ ي٣ؽ ؼا ؽاتييجٟ

 ٦بٌَٕ ياخؽا کّ يُٛبقث ثعاٌ ٍيا اقث. ثٕظِ يي٣ُ ييٞػا ٕاظي يًؽ٠ ؽييجٟ ثب بؼاَّي يْع٢ًُع
 .ثبنع گػاؼ اثؽ يٓهٕة ييٞػا يٕاظ يًؽ٠ قًث ثّ يؽظو ميگؽا ثؽ اقث َحٕاَكحّ بؼاَّي يْع٢ًُع

 ظاؼاقث. ييُٛ ٔ يثجث يضبَٕاظگ اَكدبو ؽثْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اثؽ :4 ّي٢ؽَ يثؽؼق

 کّاَع  گ٣حّ بٌيپبقطگٕ ظؼيع 45 زعٔظ ظؼ ظْع يي َهبٌ 8 خعٔل يْب ب٢حّي کّ گَّٕ ًْبٌ
 ُّيْؿ کپبؼچّي يٕؼت ثّ ٔ نٕظ يي تيجؽک ظؼآيعْب ؽيقب ثب بؼاَّي پٕل يکً ٔ يحٕقّ ؿاٌيي ثّ
 ضبَٕاظِ ظؼ ياَعک ؿاٌيي ثّ کّاَع  ظانحّ آٖبؼ بٌيپبقطگٕ ظؼيع 68 اؾ هحؽيث ٍيًْچُ گؽظظ. يي

 بٌيپب ظؼ ٔ ؽظيگ يي يٕؼت ضبَٕاظِ قؽپؽقث ثّ َكجث ياٚحؽاَ بؼاَّي پٕل کؽظٌ ُّيْؿ ميظن ثّ
 ي٧َع پؽظاضث ثب ضبَٕاظِ ياُٚب ٍيث اضحال٠ کّاَع  ظانحّ بٌيث ظُْعگبٌ پبقص ظؼيع 77 اؾ ميث
 اقث. ب٢حّي ميا٢ؿا ياَعک ؿاٌيي ثّْب  بؼاَّي
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 يضبَٕاظگ اَكدبو ثبْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا ؼاثّٓ ي٣يآيبؼجٕي (:8) خعٔل

 يهيض  يضبَٕاظگ اَكدبو ؽييحٟ يْب قٕال

 بظيؾ

 يهيض کى يحٕقّ بظيؾ

 کى

 اَسؽا٠ ٍيبَگيي

 بؼييٛ

 ثب بؼاَّي پٕل نًب ضبَٕاظِ ظؼ زع چّ جب

 ثّ ٔ نٕظ يي تيجؽک ظؼآيعْب ؽيقب

 گؽظظ؟ يي ُّيْؿ کپبؼچّي يٕؼت

3/16 1/28 7/24 2/21 7/17 3 44/5 

 ُّيْؿ ميظن ثّ ضبَٕاظِ ظؼ زع چّ جب

 ثّ َكجث ياٚحؽاَ بؼاَّي پٕل کؽظٌ

 ؽظ؟يگ يي يٕؼت ضبَٕاظِ قؽپؽقث

4/6 7/7 3/16 1/25 5/44 4/2 27/1 

 ثب ضبَٕاظِ ياُٚب ٍيث اضحال٠ زع چّ جب

 ؟اقث نعِ هحؽيث بؼاَّي ب٢ثيظؼ

8/5 3/6 11 1/22 8/54 1/2 47/5 

 ٍيبَگيي ٔ (9) اَحٗبؼ يٕؼظ ٍيبَگيي ٍيث ظْع يي َهبٌ خعٔل ٍيا يْب ب٢حّي کّ گَّٕ ًْبٌ

 ٦بٌَٕ ياخؽا گ٣ث جٕاٌ يي ٍيثُبثؽا .نٕظ يي يهبْعِ ييثجح ٔ يُٛبظاؼ ج٣بٔت (68/9) نعِ يهبْعِ

 .اقث نعِ يضبَٕاظگ اَكدبو ميا٢ؿا يٕخت ظُْعگبٌ پبقص َٗؽ اؾْب  بؼاَّي يْع٢ًُع

 يضبَٕاظگ اَكدبو ثبْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا ؼاثّٓ :ّي٢ؽَ يثؽؼق (:9) خعٔل

  9 :بؼييٛ ٍيبَگيي يضبَٕاظگ اَكدبو :ؽييحٟ

 اَسؽا٠ ٍيبَگيي جٛعاظ

 اقحبَعاؼظ

 يضٓب

 اؾ اقحبَعاؼظ

 ٍيبَگيي

T ّظؼخ 

 يآؾاظ

 اضحال٠

 ٍيبَگيي

 قٓر

 ييُٛبظاؼ

384 68/9 77/1 89/8 17/2 383 68/8 888/8 

 ياخحًبٚ يَبثؽاثؽ ازكبـ کبْم ثؽْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اثؽ :5 ّي٢ؽَ يثؽؼق

 اقث. ظاؼ ييُٛ ٔ يثجث

 يکً ي٧عاؼ ثّْب  بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث کّاَع  ظانحّ آٖبؼ بٌيپبقطگٕ ظؼيع 67 اؾ هحؽيث

 بٌيپبقطگٕ ظؼيع 68 زعٔظ ظؼ .اقث نعِ خبيّٛ ثؽٔجًُع ٔ ؽي٧٢ ْج٧بت ٢بيهّ نعٌ کى ثبٚث

 ظؼيع 49 زعٔظ ظؼ ٔ .ظاَُع يي ٚبظالَّ يکً ؿاٌيي ثّ ؼا يکَُٕ ؼٔل ثّ بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث

 .اقث نعِ ثٓحؽ ياَعک ؿاٌيي ثّ خبيّٛ ؽي٧٢ ا٦هبؼ ظؼآيع ثئَٛ کّ يٛح٧عَع
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 ياخحًبٚ يَبثؽاثؽ ازكبـ کبْم ثب ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا ي ؼاثّٓ ي٣يجٕي آيبؼ (:18)خعٔل

 يهيض ياخحًبٚ يَبثؽاثؽ ازكبـ ؽييحٟ يْب قؤال
 بظيؾ

 يهيض کى يحٕقّ بظيؾ
 کى

 اَسؽا٠ ٍيبَگيي
 بؼييٛ

 نعٌ کى ثبٚث بؼاَّي پؽظاضث زع چّ جب
 اقث؟ نعِ ثؽٔجًُع ٔ ؽي٧٢ ْج٧بت ٢بيهّ

1/6 6/7 8/21 3/31 1/34 2/2 15/1 

 ؼٔل ثّ ْب بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث زع چّ جب
 ؟عيظاَ يي ٚبظالَّ ؼا يکَُٕ

7 7/9 9/21 9/24 5/36 4/2 46/5 

 ظؼآيع ثئَٛ ْب بؼاَّي پؽظاضث ثب زع چّ جب
 اقث؟ نعِ ثٓحؽ خبيّٛ ؽي٧٢ ا٦هبؼ

3/18 4/13 2/29 4/31 7/15 3/2 24/1 

 اؾ کي کعاو يثؽاْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا کّ قٕال ٍيا ثّ پبقص ظؼ ٍيًْچُ
 اؾ ظؼيع 6/65 عاقث،يپ ؽيؾ خعٔل حيَحب اؾ کّ ْٕؼ ًْبٌ ثٕظِ يثجث اثؽات يظاؼا ؽيؾ يْب گؽِٔ

 ثٕظِ هحؽيث خبيّٛ ٍييپب ْج٧بت يثؽا ٦بٌَٕ ٍيا ياخؽا يثجث اثؽات کّاَع  ظانحّ بٌيث بٌيپبقطگٕ
 آظؼيع اقث، ثٕظِ يحٕقّ ْج٧بت يثؽا ٦بٌَٕ ٍيا يثجث اثؽات ٍيهحؽيثاَع  گ٣حّ ظؼيع 18 اقث،
 ثٕظِ هحؽيث خبيّٛ يثبال ْج٧بت يثؽا ٦بٌَٕ ٍيا ياخؽا يثجث اثؽاتاَع  ظانحّ بٌيث يثجث اثؽات
 ياخؽااَع  کؽظِ بٌيث ظؼيع 13 ٔ ظانحّ يثجث اثؽات ْج٧ّ قّ ْؽ يثؽااَع  گ٣حّ ظؼيع 4/5 اقث،

 .اقث َعانحّ يثجث اثؽاتاي  ْج٧ّ چيْ يثؽا ٦بٌَٕ ٍيا

 ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا يثجث اثؽات (:11خعٔل)

 ي٢ؽأاَ ظؼيع ْب بؼاَّي يْع٢ًُع يثجث اثؽات

 3/64 ٍييپب ْج٧ّ

 9/9 يحٕقّ ْج٧ّ

 5/7 ثبال ْج٧ّ

 1/5 ْج٧ّ قّ ْؽ

 15 کعاو چيْ

 188 کم خًٙ

 اؾ کي کعاو يثؽاْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا کّ قٕال ٍيا ثّ پبقص ضًٕو ظؼ
 اؾ ظؼيع 9/16 کّ عاقثيپ ؽيؾ خعٔل حياؾَحب اقث، ثٕظِ يي٣ُ اثؽات يظاؼا ؽيؾ يْب گؽِٔ

 ثٕظِ هحؽيث خبيّٛ ٍييپب ْج٧بت يثؽا ٦بٌَٕ ٍيا ياخؽا يي٣ُ اثؽات کّاَع  ظانحّ بٌيث بٌيپبقطگٕ
 26 اقث، ثٕظِ يحٕقّ ْج٧بت يثؽا ٦بٌَٕ ٍيا يي٣ُ اثؽات ٍيهحؽيثاَع  گ٣حّ ظؼيع 9/6 اقث،
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 اقث، ثٕظِ هحؽيث خبيّٛ يثبال ْج٧بت يثؽا ٦بٌَٕ ٍيا ياخؽا يي٣ُ اثؽاتاَع  ظانحّ بٌيث ظؼيع
 ٍيا ياخؽااَع  کؽظِ بٌيث ظؼيع 42 ٔ ظانحّ يي٣ُ اثؽات ْج٧ّ قّ ْؽ يثؽااَع  گ٣حّ ظؼيع2/8

 .اقث َعانحّ يي٣ُ اثؽاتاي  ْج٧ّ چيْ يثؽا ٦بٌَٕ

 ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ يي٣ُ اثؽات :(12) خعٔل

 ي٢ؽأاَ ظؼيع ْب بؼاَّي يْع٢ًُع يي٣ُ اثؽات

 1/17 ٍييپب ْج٧ّ

 7 يحٕقّ ْج٧ّ

 3/25 ثبال ْج٧ّ

 2/9 ْج٧ّ قّ ْؽ

 4/41 کعاو چيْ

 188 کم خًٙ

 ياخحًبٚ يَبثؽاثؽ ازكبـ کبْم ثبْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽاي  ؼاثّٓ ضًٕو ظؼ
 يهبْعِ يي٣ُ ٔ يُٛبظاؼ ج٣بٔت (13/14) نعِ يهبْعِ ٍيبَگيي ٔ (15) اَحٗبؼ يٕؼظ ٍيبَگيي ٍيث
 يٕخت بٌيپبقطگٕ َٗؽ اؾْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا :گ٣ث جٕاٌ يي ٍيثُبثؽا .نٕظ يي

 .اقث َهعِ ياخحًبٚ يَبثؽاثؽ ازكبـ کبْم

 يؽيگ دّيَح

 ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ياخحًبٚ ٔ يا٦حًبظ آثبؼ يثؽؼق يٕؼظ ظؼ نعِ اَدبو ٥يجس٧ ضًٕو ظؼ
 ْؽذ کّ ظْع يي َهبٌ يکه ْٕؼ ثّ حيَحب (ؿيججؽ نٓؽ ييٕؼظ )ًََّٕ ضبَٕاؼْب ؼ٢بِ ثؽقٓر

 ؼا ٔ.... ياخحًبٚ ،يا٦حًبظ جسٕالت يزعٔظ جب جٕاَكحّ َٗؽ، يٕؼظ اْعا٠ ثّ جٕخّ ثب يْع٢ًُعقبؾ
 ؿيججؽ نٓؽ يضبَٕاؼْب ظؼآيع قٓر ميا٢ؿا ثؽْب  بؼاَّي يْع٢ًُع ؽيجبث کّاي  گَّٕ ّث آٔؼظ. ثٕخٕظ

 .گؽ٢ث ٦ؽاؼ اقحُجبِ ٔ ميجسه يٕؼظاي  ًََّٕ کي t آؾيٌٕ اؾ

 :ثبنع يي ميغ يٕاؼظي  ظُْعِ َهبٌ ياخحًبٚ ٔ يا٦حًبظ اثٛبظ ظؼ پژْٔم يْب ب٢حّي

 ظْع يي َهبٌ ضبَٕاؼْب عيضؽ ٦عؼت ثؽ ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا ؽيجأث ثّ يؽثِٕ حيَحب
 ثّ کّ اقث يزبن ظؼ ٍيا اقث. ب٢حّيَ ثٓجٕظ ضبَٕاؼْب عيضؽ ٦عؼت ٦بٌَٕ ٍيا ياخؽا اؾ پف کّ
 يْب زبيم يْب ًثي٦ ميا٢ؿا اؾ يَبن ؽاتييجٟ كثيثب يي يپؽظاضح بؼاَّي ْؽذ، بٌييدؽ عِي٧ٚ

 زعا٦م بي ظاظِ ميا٢ؿا ؼا آَبٌ عيضؽ ٦عؼت ٔ ظاظِ پٕنم ؼا ْب ضبَٕاظِ يطبؼج ؼ٢حٍ ثبال ٔ ياَؽژ
 .ظاؼظ َگّ گػنحّ قٓر ظؼ
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 ْب ضبَٕاظِ اَكدبو ثب ْب بؼاَّي يْع٢ًُع بٌيي يثجث ي ؼاثّٓ ي ظُْعِ َهبٌ ٥يجس٧ يْب ب٢حّي
 ٔقٙ زع ظؼ ئن ظاؼظ يا گكحؽظِ يٓبنّٛ ثّ بؾيَ ي٧يجس٧ يَٕٕ٘ ٍيچُ اَدبو کّ ْؽچُع .ثبنع يي
 ْب ضبَٕاظِ اَكدبو ثؽ ٦بٌَٕ ٍيا ياخؽا کّ ظُْع يي َهبٌ ْب ظاظِ ييظاَهدٕ يْب پژْٔم جٕاٌ ٔ

 ؼٔ يحٕقّ ؿاٌيي ثّ ضبَٕاؼْب قؽپؽقحبٌ ظؼيع 98 زعٔظ ظؼ کّيثٕٓؼ اقث. ظانحّ يثجث ؽاتيجأث
 ثب ؼا آٌ ٔ کُُع يي تيجؽک ضبَٕاؼ يظؼآيعْب ؽيقب ثب ؼا ي٧َع بؼاَّي اَع ظانحّ بٌيث ييثبال ثّ
 ؼظيٕ ا٢ؽاظ اؾ ظؼيع 98 اؾ ميث ٍيًْچُ .ُعيًَب يي ُّيْؿ ضبَٕاظِ ياُٚب اؾ ٣َؽ کي ثيؽييع

 ضبَٕاظِ ياُٚب ْؽ٠ اؾ يکً اٚحؽاٌ ي٧َع بؼاَّي ًَٕظٌ ُّيْؿ ميظن ثّ کّ اَع ظانحّ آٖبؼ پؽقم
 کّ اَع ظانحّ آٖبؼ نَٕعگبٌ پؽقم اؾ ظؼيع 78 اؾ ميث آٌ ثؽ ٚالِٔ .گؽظظ يي اثؽاؾ آَبٌ ثّ َكجث

 يٕاؼظ ٍيا کّ اقث. ظانحّ يکً بؼيثك ؼنع ي٧َع بؼاَّي ب٢ثيظؼ ثب ضبَٕاظِ ياُٚب ٍيث اضحال٢بت
  .ثبنع يي ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا اؾ پف ْب ضبَٕاظِ يثبال َكجحًب اَكدبو بَگؽيث

 ظؼ کّ ظْع يي َهبٌ ياخحًبٚ يَبثؽاثؽ ازكبـ کبْم ّي٢ؽَ ثّ يؽثِٕ ٥يجس٧ يْب ب٢حّي
 ثّ بي ،ظاَُع يًَ ٚبظالَّ ؼا بؼاَّي ي٧َع پؽظاضث يکَُٕ ؼٔل پؽقم يٕؼظ ا٢ؽاظ اؾ ظؼيع 98 زعٔظ
 آَبٌ اؾ ظؼيع 98 اؾ ميث ٍيًْچُ .ثبنُع يي ا٢ؽاظ ًّْ ثّ بؼاَّي ييكبٔ پؽظاضث يطبن١ يٚجبؼج
 اقث. ًَٕظِ يکً کًک يُٞ ٔ ؽي٧٢ ْج٧بت ٢بيهّ کبْم ثّ يپؽظاضح بؼاَّي کّ َعيٛح٧ع

 ْب بؼاَّي يْع٢ًُع ٦بٌَٕ ياخؽا ثب کّ اَع ظانحّ اٚح٧بظ يآيبؼ خبيّٛ ظؼيع 58 زعٔظ ظؼ زبلٍ يثبا
 ٍيهحؽيث کّ اَع ظانحّ آٖبؼ ظؼيع 65 زعٔظ ظؼ ٔ اقث. نعِ ثٓحؽ خبيّٛ ١يَٛ ا٦هبؼ ثئَٛ

  اقث. ثٕظِ هحؽيث خبيّٛ ٍييپب ْج٧بت يثؽا ٦بٌَٕ ٍيا ياخؽا يثجث اثؽات

 هُٓبظاتيپ

 گؽظظ: يي يٓؽذ ؽيؾ هُٓبظاتيپ زبَؽ، پژْٔم حيَحب ثّ جٕخّ ثب

 آثبؼ ٥يظ٦ يثؽؼق خٓث ظاؼظ َؽٔؼت ْب بؼاَّي يْع٢ًُع يَٕٕ٘ يگكحؽظگ ثّ جٕخّ ثب (1
 ٔ ٙئق ٧بتيجس٧ خبيّٛ يطحه١ ا٦هبؼ ٔ ي٢ؽُْگ ،ياخحًبٚ ،يا٦حًبظ اثٛبظ ثؽ ٦بٌَٕ ٍيا ياخؽا

 .نٕظ اَدبو ييه قٓر ظؼ يؽثِٕ يْب ظقحگبِ جٕقّ يا خعاگبَّ

 يکَُٕ ؼٔل ثٕظٌ ٚبظالَّ ثّ َكجث يٕؼظيٓبنّٛ ا٢ؽاظ اؾ يبؼيثك کٍّ يا ثّ جٕخّ ثب (2 
 ييْب ىيج جٕقّ يظؼآيع ٍييپب يْب ظْک يينُبقب ثب ظاؼظ خب ظانحُع يخع عيجؽظ ْب بؼاَّي پؽظاضث
 پؽظاضث ثب قپف ٔ ًَٕظِ ا٦عاو ياخحًبٚ بقحگؿاؼاٌيق ٔ نُبقبٌ خبيّٛ ا٦حًبظظاَبٌ، اؾ يؽکت

 خبيّٛ قٓر ظؼ ؼا ياخحًبٚ يَبثؽاثؽ ازكبـ کبْم ثّ ْب ظْک ٍيا ثّ ي٧َع يْب بؼاَّي ًُعْع٢
 کّ ؼقع يي َٗؽ ثّ ايب ثبنع، ظانحّ يپ ظؼ ؼا ييهکالج اقث يًکٍ ِٕين ٍيا ْؽچُع کُُع. کًک
 .ثبنع ؽيَبپػ اخحُبة آٌ اَدبو
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 ٢ب٦ع ا٢ؽاظ يثؽا ياخحًبٚ ٍيجأي يْب ًّيث يثؽ٦ؽاؼ يبَُع يگؽيظ يْب ِٕين ؼقع يي َٗؽ ثّ (3
 ٍيًْچُ ٔ ضبَٕاؼ قؽپؽقث ؾَبٌ قبنطٕؼظگبٌ، يبَُع بؾيُعيَ ا٢ؽاظ ثّ ياخحًبٚ ضعيبت اؼائّ ًّ،يث
 يزح ٔ بؼاَّي پؽظاضث ي٢ٛه ؼٔل يکًم جٕاَع يي کبؼ يبيخٕ خٕاَبٌ ٔ کبؼاٌيث يثؽا انحٟبل دبظيا

 .گؽظظ آٌ ٍيگؿيخب ييٕاؼظ ظؼ

 يثؽا الؾو ييجٕاَب ٔ ثييالز ٢ب٦ع يؽظاٌ ضبَٕاؼْب اؾ يثُٛ ظؼ کٍّ يا ثّ جٕخّ ثب (4
 ثّ بؼاَّي اؾ ييجبنٟ پؽظاضث ،ثبنُع يي ضبَٕاؼ کؽظ ُّيْؿ ثٛع ظؼ ژِئ ثّ ضبَٕاظِ ثيؽييع ٔ يقؽپؽقح

 ًکک ٔ ْب ضبَٕاظِ يا٦حًبظ ثيج٧ٕ خٓث ييُبقج زم ؼاِ جٕاَع يي ضبَٕاظِ ياُٚب ؽيقب بي ٔ ؾَبٌ
 ثبنع. کٕظکبٌ ٔ ؾَبٌ ضًٕو ثّ اُٚب ؽيقب ثّ
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 يُبثٙ

ثطم آثبظ  يضبَٕاؼ ؼٔقحب يثؽ قجع يًؽ٢ ْب بؼاَّيْؽذ ْع٢ًُع کؽظٌ  ؽيجأث يثؽؼق( 1391)کب ييه ،يبَئؼک يًياثؽاْ
 .ييظاَهگبِ ٚاليّ ْجبْجب ياؼنع ظاَهکعِ ٚهٕو اخحًبٚ يي٧ٓٙ کبؼنُبق َبيّ بٌي، پبنٓؽقحبٌ ظايٟبٌ

 ثيؽي. يعؽاٌيا يظؼ يُب٥ْ نٓؽ ْب يبؼاَّ يپف اؾ ْع٢ًُع يثؽَبيّ پؽظاضث ٧َع ٣َٛبٌ غي ٍييجٛ( 1398) ثطهٕظِ، يسًع
 .48-29،  قبل َٓى، ينٓؽ

 .171-156، يا٦حًبظٔ  يبقياْالٚبت ق ،ْب چبنمٔ  ْب ْع٠ ْب يبؼاَّ ْع٢ًُعقبؾي (1389) يهٚ ،يجؽکًبَ يُيظ

 يؽْبيثؽ يحٟ ؽاٌيا يا بؼاَّيظؼ َٗبو  ؽييآثبؼ جٟ (1394) ؼَبيسًع ،يُدػةٔ  انّ ثيث ،ي٧عو ياکجؽ ٔ ٕايْ ،بيَ يًيؼز
 5، يا٦حًبظ يقبؾ يعل ٧بتي٢ًهُبيّ جس٧ ،(CGEيعل  کئ انحٟبل )ثب اقح٣بظِ اؾ  يظاضه عيجٕن ئ ي٧عاؼ يًحي٦
 ،19 ،73- 112. 

نٓؽقحبٌ  ييؼٔقحب يضبَٕاؼْب هثيثؽ يٛ ْب يبؼاَّ يْع٢ًُع ياثؽات ا٦حًبظ (1397) سّييه، يآثبظ قهٓبٌ ٔ عئز ،يبزيؼ
 .112-95، 23 ،7 ،ييا٦حًبظ ٢ُب ٔ جٕقّٛ ؼٔقحب ،ضٕنبة

 يظؼ ثٓجٕظ ؼ٢بِ اخحًبٚ ْب بؼاَّي ياثؽات ْع٢ًُع يثؽؼق (1395)انّٓ  ،يکبٔٔقٔ زًع  ،يكياج٧عٔزدث  ،ييبظ٦
 .127-148 ،يا ي٧ُّٓٔ  ينٓؽ يْب پژْٔميٓبنٛبت ٔ  ،ػِيثطم ظْعؾ نٓؽقحبٌ ا بٌيؼٔقحبئ

 ضجؽَبيّ ٢ؽاؼٔ.نٕظ؟  ْب يٕخت کبْم َبثؽاثؽي يي ْع٢ًُعي يبؼاَّ( 1396، خٕاظ )ياي٣ٓبَ ييبنس
http://fararu.com/fa/news/46596 

 ييؼٔقحب يضبَٕاؼْب ئ اخحًبٚ يثؽ ؼ٢بِ ا٦حًبظ ي٧َع ْبي يبؼا٧ََّم  يبثياؼؾ( 1392ٓؽنبظ ٔ ًْکبؼاٌ )ي ،َژاظ يْٕالث
قبل پبَؿظْى،  ،ييبيخٟؽا٢ ي٢ُب يپژْٔه يٚهً ي ٢ًهُبيّ ،نٓؽقحبٌ پهعضحؽ عؼيظْكحبٌ خب  ييٓبنّٛ يٕؼظ

 .37-19، 58 ي نًبؼِ

ظ٢حؽ يٓبنٛبت يؽکؿ  ،سّيال ييالزٗبت ٔ يسٕؼْب ،ييجبَ يثؽؼقْب،  يبؼاَّْع٢ًُع کؽظٌ  سّيظؼثبؼِ ال ،عياي ،ييٚٓب
 .9449يدهف، نًبؼِ يكهكم گؿاؼل  يْب پژْٔم

 ،(ْب يبؼاَّثّ ْؽذ ْع٢ًُع کؽظٌ  ي)ثب َگؽن ْب يبؼاَّْع٢ًُع کؽظٌ  يا٦حًبظ ؽاتيظؼآيع ثؽ جأث( 1389)يٓعي، ؿاظِيٚه
 .187-96، 2، 8 ،ا٦حًبظ نٓؽ

 ةكي)ي٧ب ييٞػا ٙييُب ئؼ ثؽ ثٓؽِ ْب بؼاَّي يآثبؼ ْع٢ًُع يثؽؼق (1396ُب )يي يخ٣ٛؽ ٛثينؽ سًعيبظ٤ ٔي ،پٕؼيٚه
 .16-1، 14 ،8 ٔکبؼ، کكت. پژْٔهُبيّ ا٦حًبظ ٔ (يْع٢ًُع ي٦جم ٔ ثٛع اؾ اخؽا

 ٧بتييدهّ جس٧ ،ؽاٌيظؼ ا ْب بؼاَّي يْع٢ًُعقبؾ بقثيٚهم نکكث ق يثؽؼق (1394) سًعي ،ع٢بويجٕز ال ٔين ،َٔع يكيٚ
 .38-11، 11 ،ي٣ؽئ ک يز٤ٕ٧ ضًٕي

، ْب يبؼاَّع کؽظٌ ُثؽ ْع٢ً جأکيعثب  يْؽذ جسٕالت ا٦حًبظ ييجُ( 1391ٍ )يعنًف انعيق يُيزك ٔ سًعؼَبي ،ٍي٢ؽؾ
 .ييٛبَٔث ايٕؼ ا٦حًبظ ،يئ ظاؼا ئؾاؼت ايٕؼ ا٦حًبظ

: ي)يٓبنٛة يٕؼظ ييؼٔقحب يثؽ ضبَٕاؼْب ْب يبؼاَّ ياثؽات يؽزهة أل ْؽذ ْع٢ًُع ميجسه( 1393ى ٔ ًْکبؼاٌ )ي، يؽي٦بقً
 . 6 ،ييؼٔقحب يؿيؼ ثؽَبيّپژْٔم ٔ  ،(ُبنٕظينٓؽقحبٌ ث
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)يٓبنّٛ  ججييٍ ؼ٢بِ اخحًبٚي ٔ جأثيؽ آٌ ثؽ ازكبـ ايُيث( 1392ّ )ي، يؽَي، ؾْؽا ٔ يٓؽثبَيع ٔ ْبْؽي، ٔزي٦بقً
 .17 ،يؼ٢بِ ٔ جٕقّٛ اخحًبٚ يؿيؼ ثؽَبيّّ يَهؽ ،يٕؼظي نٓؽ اي٣ٓبٌ(

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/789036. ْب ٦بٌَٕ ْع٢ًُعي يبؼاَّ

 ًب.ييعأق آيٕؾل اظاؼِ ،خٓبٌ ٔ ايؽاٌ ظؼ ْب يبؼاَّ جبؼيطچّ (،1389) کدجب٠

        https://www.smtc.ac.ir/magazine.32-33(،  1388) يظٔنح ثيؽييؽکؿ آيٕؾل يع

٦بٌَٕ ْع٢ًُع کؽظٌ  ي٢بؾ َطكث اخؽا ياخؽا يُيپك يبثياؼؾ (1392) سًعؼَبي يؾاؾؼاَ يؿظاَيجبـ ٔ ٚ ،َژاظ ييًه
 .38-7 ،6 ،يٓبنٛبت جٕقّٛ اخحًبٚي ايؽاٌ ،(1391قبل  بٌي)اؾ ؾيبٌ اخؽا جب پب يثطه دّياؾ يُٗؽ َح ْب يبؼاَّ

 ،ي٧َع بؼاَّي ب٢ثياؾ ظؼ يٚعو اًَؽا٠ نٓؽَٔعاٌ جٓؽاَ ئ ا٦حًبظ ياخحًبٚ ميظال (1395) ّٛيْه، بٌيضبظي ٔ الين، ييالئ
 .135-189، 68 ،16 ،يؼ٢بِ اخحًبٚ

. اْعا٠ ظٔنث يثؽ يجُب ْب يبؼاَّ ييؽظو اؾ ْؽذ ْع٢ًُع يحًُعيقُدم ؼَب (1393) الين يهيضه اليؽَب ٔٞ ،يًُٕؼ٢ؽ
 .139 - 68، 78، 22، يا٦حًبظ يْب بقثيقٔ  ْب پژْٔم

  بٌييؼٔقحب يؾَعگ کي٣يث ثؽ ْب يبؼاَّ يْع٢ًُع ياثؽثطه (1396) يسكٍ، يَٕٞبَ ٔ  ىييؽ ،ي٦بقً ٔ ٣ٚث ،يَٕؼانهٓ
 .88-57 ،21 ،6 ،ييا٦حًبظ ٢ُب ٔ جٕقّٛ ؼٔقحب ،ثطم ازًعآثبظ نٓؽقحبٌ يهٓع يؼٔقحبْب

  ث.يؽيا٦حًبظ ٔ يع يؼاْجؽظ يْب بقثيق هکعِياَع، (1397) ٔ قؽَٕنث ُّيهي، پْب يبؼاَّ يْع٢ًُع
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