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 چکیدٌ

ٚ تٗبِي ضا ٞسف ذٛز لطاض زازٜ ا٘س، يطٚضتي  ؾبظٔبٖ ٞبؾت ٚ ثطاي ٔؤؾؿبت آٔٛظـ ٖبِي، وٝ ٖساِت اضظقيبثي، فطايٙسي فطاٌيط ٚ يطٚضي ثطاي تٕبٔي

اخطاي يه اضظقيبثي زضؾت اضظقيبثي اؾبتيس زا٘كٍبٜ ٞب ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ انّي تطيٗ اضوبٖ زض ايٗ ظٔيٙٝ إٞيت ٚيػٜ اي زاضز. زض ايٗ ٔيبٖ ثيكتط زاضز. 

زض ايٗ پػٚٞف ثٝ قٙبؾبيي ٚ ضتجٝ ثٙسي ٞفت  ٘تيدٝ اضظقيبثي ضا ٔٗتجط ٔي ؾبظز. نحيحٔٗيبضٞبي ا٘تربة  ٘تربة ٔٗيبضٞبي ٔٙبؾت اؾت چٖٛٔؿتّعْ ا

ٛزٜ ا٘س ٚ اضظقيبثي اؾبتيس اظ زيسٌبٜ زا٘كدٛيبٖ پطزاذتٝ قسٜ اؾت. خبٔٗٝ آٔبضي زا٘كدٛيبٖ زا٘كىسٜ ٔسيطيت ٚ حؿبثساضي زا٘كٍبٜ ٖالٔٝ َجبَجبئي ثٔٗيبض 

إ٘ٙسي ّٖٕي، اظ ٘ٓط زا٘كدٛيبٖ ٔٗيبضٞبي زا٘ف ٚ تٌٛطزآٚضي قسٜ ٘كبٖ زاز تحّيُ زازٜ ٞبي  ثطاي ٌطزآٚضي زازٜ ٞب اظ پطؾكٙبٔٝ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.

يعٜ، ٔ ٟبضتٟبي تسضيؽ ٚ ٖساِت زض ضفتبض ٔؿئِٛيت پصيطي، تٛا٘بيي ثطلطاضي اضتجبٌ ثب زا٘كدٛيبٖ، حبٔي ثٛزٖ ٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛيبٖ، لبثّيت ايدبز ٖاللٝ ٚ اٍ٘

٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛيبٖ ثٝ ٕٞطاٜ زا٘ف ٚ ٔٗيبضٞبي ٔٙبؾت ٔي ثبقٙس. ٕٞچٙيٗ آظٖٔٛ ضتجٝ ثٙسي ٘كبٖ زاز وٝ زض ثيٗ ٔٗيبضٞبي ٔصوٛض ٔٗيبضٞبي حبٔي ثٛزٖ 

 ٚ ٔٗيبض ٖساِت زض ضفتبض پبييٗ تطيٗ اِٚٛيت ضا زاضا ٔي ثبقٙس.  ،تٛإ٘ٙسي ّٖٕي اؾتبز ثبالتطيٗ اِٚٛيت

ٜ ٞب  : وّيس ٚاغ

يعٜ ثركي، ٔؿئِٛيت پ  صيطي، تٛا٘بيي ّٖٕياضظقيبثي، ٖساِت ضفتبضي، اٍ٘

 

 

 

 

 

 زا٘كٍبٜ ٖالٔٝ َجبَجبئي  تبزيبض ٔسيطيت زِٚتي.اؾ1
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   زا٘كدٛي زوتطي ٔسيطيت زِٚتي زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس ّْٖٛ ٚ تحميمبت.3
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مقدمٍ

(، ثٝ َٛض ؾبزٜ، ثٝ تٗييٗ اضظيبثي)يب انُالح اضظقيبثي

ضي اضظقي وطزٖ ٌفتٝ ٔي  1اضظـ ثطاي ٞط چيعي يب زٚا

قٛز. ثب ايٗ حبَ، تٗطيف خبٕٔ تطي اظ اضظقيبثي، ثٝ قطح 

اضظقيبثي ثٝ يه فطايٙس ٘ٓبٔساض »ظيط ٔي تٛاٖ ثٝ زؾت زاز: 

ثطاي خٕٕ آٚضي، تحّيُ، ٚ تفؿيط اَالٖبت ٌفتٝ ٔي قٛز 

ثٝ ايٗ ٔٙٓٛض وٝ تٗييٗ قٛز آيب ٞسفٟبي ٔٛضز ٘ٓط تحمك 

ثٝ چٝ يبفتٝ ا٘س يب زض حبَ تحمك يبفتٗ ٞؿتٙس ٚ 

ٔحٛضي تطيٗ اضظـ ٟ٘بزٞبي (. 34، 1388ؾيف، «)ٔيعا٘ي

ثٟجٛز ويفيت يبززٞي ٚ زا٘كٍبٞي زض زضخٝ ٘رؿت، 

يبزٌيطي زض ٘ٓبْ -يبززٞي تًٕيٗ ويفيت يبزٌيطي اؾت.

ُ زضٌيط ثب خسي ثٝ تٕ ٞبي زا٘كٍبٞي ٔؿتّعْ ٍ٘بٜ بٔي ٖٛٔا

زا٘كٍبٜ  اؾبتيسثُٛض ٔؿّٓ،  .اؾت يبزٌيطي-فطايٙس يبززٞي

ُ ٖٕسٜ ٚ ٔؤثط ٔحؿٛة ٔي قٛ٘سفطايٙس  ض ايٗٞب ز  .اظ ٖٛٔا

تطيٗ ثرف ٘ٓبْ آٔٛظـ مسض٘ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ اؾتبزاٖ، ٌطا

 ،ٔتٙبؾت تكىيُ ٔي زٞٙس، َطاحي ٘ٓبْ اضظقيبثي ٖبِي ضا

(. فطايٙس اضظقيبثي 2002، 2ثّٙسثطاي آ٘بٖ إٞيت ٚيػٜ زاضز)

اَالٖبت خٕٕ آٚضي  اؾتبز، فطايٙسي اؾت وٝ زض َي آٖ ثب

اؾتبزاٖ، زضثبضٜ وفبيت ٚ  ٚ ثب ثطضؾي ّٖٕىطزٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ

ٚ زض ٖيٗ حبَ، تهٕيٓ  قٛز قبيؿتٍي آ٘بٖ لًبٚت ٔي

بتي وٝ ٔي تٛا٘س ثٝ افعايف قبيؿتٍي  الظْ زض ٔٛضز السٔا

اتربش ٔي ثٟجٛز يبزٌيطي وٕه وٙس، ايكبٖ ٚ 

ٔي  اؾبتيستبيح اضظقيبثي ّٖٕىطز . ٘(1995، 3پيتطؾٌٖٛطزز)

تٛا٘س اظ يه ؾٛ اَالٖبت الظْ ضا ثطاي تحّيُ ٔؿبيُ 

ٓ ٞبي ازاضي، آٔٛظقي زض اذتيبض ٔسيطاٖ ٔبفٛق  ٚ اذص تهٕي

لطاض زٞس ٚ اظ ؾٛي زيٍط ثٝ ٖٙٛاٖ ثبظذٛضز ّٖٕىطز 

ايٗ اَالٖبتي ضا زض اذتيبض اؾبتيس ثٍصاضز تب اظ  ،تسضيؽ

قيٜٛ ٞبي تسضيؽ اؾتفبزٜ وٙٙس ٚ اَالٖبت ثطاي انالح 

ٔي ثٝ ؾٛي افعايف اثطثركي فٗبِيت ٞبي آٔٛظقي ذٛز ٌب

ضٚـ ٞبي ٔرتّفي  .(1998، 4پبتطيه ٚ اؾٕبضتثطزاض٘س)

ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس ٚخٛز زاضز وٝ قبُٔ اضظقيبثي تٛؾٍ 

ٔؿئِٛيٗ، ٕٞىبضاٖ ٚ زا٘كدٛيبٖ اؾت وٝ اضظقيبثي تٛؾٍ 

(. 2007، 5اؾٕيتزا٘كدٛيبٖ اظ ضايح تطيٗ آٖ ٔي ثبقس)

ٞبي زا٘كدٛيبٖ اظ اثطثركي تسضيؽ، يىي اظ  اضظقيبثي

ثحث اٍ٘يعتطيٗ ٔٛيٖٛبت زض ازثيبت آٔٛظـ ٖبِي اؾت ٚ 

زض ثرف ٞبي ي زا٘كدٛيبٖ ٞب اضظقيبثياؾتفبزٜ اظ 

ٔجطيت)زا٘كٍبٞي ضايح اؾت  (.2005، 6ٌبضؾٛي ٚ ٚا

قبٌطزي ٔي تٛا٘س زض -زضؾت اظ اضتجبٌ اؾتبز اضظقيبثي

زا٘كدٛيبٖ ثٝ  َجٗبً (.2011، 7ضيبٖ)پػٚٞف ٞب ٔفيس ثبقس

ٖ افطازي وٝ ثٝ َٛض ٔؿتميٓ ثب فطآيٙس تسضيؽ زض اضتجبٌ  ٖٙٛا

زاض٘س.  ٞؿتٙس ٘مف لبثُ تٛخٟي زض اضظقيبثي ٞبي اؾبتيس

٘رؿتيٗ ثبض اضظقيبثي اؾبتيس تٛؾٍ زا٘كدٛيبٖ ثٝ نٛضت 

ٔسضٖ زض آغبظ لطٖ ثيؿتٓ زض زا٘كٍبٜ ٚاقيٍٙتٗ آغبظ قس ٚ 

ج وبضثطز آٖ زض زٞٝ ٞبي آذط ايٗ لطٖ ثٛزٜ اؾت. ايٗ  ٚا

فطايٙس زض وكٛض ٔب ٘يع زض ٔست يه زٞٝ ٌصقتٝ ثؿيبض 

َ ثٛزٜ ٚ زا٘كٍبٜ ٞبي ٔرتّف ثب ضٚـ ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي  ٔتسٚا

يٛٔ اظ خّٕٝ ثٝ وبضٌيطي پطؾكٙبٔٝ ٞبي ٔرتّف ثٝ ايٗ ٔٛ

 ٗ ٝ ا٘س. ثٙبثطاي ٜ ٞب پطزاذت طٚظ زا٘كٍب يىي اظ يطٚضت ٞبي ٔا

وكٛض، آٌبٞي اظ ٔٗيبضٞبي زا٘كدٛيبٖ  ٚ ٔطاوع آٔٛظـ ٖبِي

ٔؿأِٝ وّي ايٗ پػٚٞف،  زض اضظقيبثي اؾبتيس ذٛز، ٔي ثبقس.

قٙبؾبيي ٔٗيبضٞبي اضظقيبثي اؾبتيس تٛؾٍ زا٘كدٛيبٖ ثٝ 

ىبٖ ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي تّفيك ٔٗيبضٞبي  ٔٙٓٛض فطاٞٓ وطزٖ ٔا

ترههي زض اضظقيبثي اؾبتيس ٔي ثبقس. ثٝ ٔٙٓٛض زؾتيبثي ثٝ 

ٞسف فٛق، ٔؤِفٝ ٞب ٚ قبذم ٞبي ٔٛضز ٘ٓط زض ايٗ ظٔيٙٝ 

 ٌطفت.ٔٛضز ثطضؾي لطاض
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ٖ اظ تسضيؽ، اثعاضي  ٖ اضظقيبثي زا٘كدٛيب زض ؾطاؾط خٟب

ؽ زض ٔٙٓٛض إَيٙبٖ ٚ ثٟجٛز ويفيت تسضيوبضثطزي ثٝ 

ٕ ّٖٕي  زا٘كٍبٜ ٞب ٔحؿٛة ٔي قٛز. ثؿيبضي اظ خٛٔا

ٜ ٞب ٌعاضـ ٝ ٘تبيح اضظقيبثي ٞب ضا ثٝ زا٘كٍبٖالٜٚ ثط ايٙى

ٔي وٙٙس، آٟ٘ب ضا ثطاي ٔمبيؿٝ ٚ ضتجٝ ثٙسي زٚضٜ ٞبي 

ٔرتّف ٘يع ثٝ وبض ٔي ثط٘س. يٕٙبً ٞط تهٕيٕي زضثبضٜ 

قبيؿتٍي، ٍٟ٘ساقت ٚ ا٘ٛأ پبزاـ ٞبي پطزاذت ٞبي 

ٔطثٌٛ ثٝ تسضيؽ ثط ٔجٙبي ايٗ اضظقيبثي ٞب نٛضت ٔي 

ٌيطز. ثٙبثطايٗ اضظقيبثي زا٘كدٛيبٖ اظ ويفيت تسضيؽ يىي 

اظ ٔؤِفٝ ٞبي اؾبؾي ٔسيطيت زِٚتي ٘ٛيٗ زض آٔٛظـ ٖبِي 

پػٚٞف ٞب ٚ  ثب ٚخٛز .(2012، 1ِٚجطيًٙ)ثٝ حؿبة ٔي آيس

زض ٔٛضز ٚيػٌي ٞبي تسضيؽ اثطثرف ُٔبِٗبت ٔرتّفي وٝ 

نٛضت ٌطفتٝ اؾت، ٕٞٛاضٜ ٖسٜ اي اظ نبحجٙٓطاٖ ايٗ 

ضٚايي ٚ پبيبيي . ٌٛ٘ٝ ُٔبِٗبت ضا ٔٛضز ا٘تمبز لطاض زازٜ ا٘س

 1970اضظقيبثي ٞبي زا٘كدٛيبٖ اظ اثطثركي تسضيؽ اظ 

ٔٛضز ثحث ثٛزٜ اؾت. زض اغّت زا٘كىسٜ ٞب ٚ زا٘كٍبٜ ٞب 

ٙٓٛض اذص تهٕيٕبت زض ذهٛل ايٗ ضتجٝ ثٙسي ٞب ثٝ ٔ

ٍٟ٘ساقت ٚ اضتمبي اؾبتيس ثٝ وبض ٔي ضٚز. ثٙبثطايٗ ضٚايي 

 (. 2010، 2ٔسٖ)ضتجٝ ثٙسي ٞب ٔٛيٛٔ ٟٕٔي اؾت

ِيٗ ٔمبِٝ ٔٙتكط قسٜ زضثبضٜ  اضظقيبثي زا٘كدٛيبٖ اظ »ٚا

ؾبَ لجُ تٛؾٍ پػٚٞكٍطاٖ زا٘كٍبٜ  80ثيف اظ « تسضيؽ

ايُ  3پٛضزٚ زا٘كٍبٜ ٚاقيٍٙتٗ اظ  1950٘ٛقتٝ قس. زض ٚا

ِيٗ ٟ٘بزٞبيي ثٛز وٝ تحّيُ ٞبي اضظقيبثي زا٘كدٛيبٖ ضا  ٚا

ثٝ ٘مُ اظ يه ( 1999) 4ؾّسيٗثٝ نٛضت ضؾٕي آغبظ وطز. 

اٌط لطاض ثبقس ثٝ »»ضئيؽ زا٘كىسٜ زض وبِيفط٘يب ٔي ٌٛيس: 

يه ٔٙجٕ زضثبضٜ ويفيت تسضيؽ اٖتٕبز وٙٓ، ثٝ زا٘كدٛيبٖ 

ٝ ُٗٔبِ 182 6ٌطيٗ ٚاِس .(2009، 5واليؿٖٛ)«تٕبز ٔي وٙٓاٖ

ٗ ؾبِٟبي ) ( ضا قٙبؾبيي 1995-1971پػٚٞكي ٔٙتكط قسٜ ثي

وطز وٝ ضٚايي ضتجٝ ثٙسي زا٘كدٛ اظ ويفيت آٔٛظقي ضا ٘كبٖ 

ي ٚ زي آپِٛٛ٘يب (.1997ٌطيٗ ٚاِس،)ٔي زٞس ٔٙبثٕ  7اثطٔا

 ٔحىٕي ثطاي ٔٛيٖٛبتي اظ لجيُ ٚيػٌي ٞبي ضٚاٖ ؾٙدي

ضتجٝ ثٙسي ٞب، ؾبذتبض ٖبّٔي يب اثٗبز ضتجٝ ثٙسي ٞب ضا اضائٝ 

ثؿيبضي اظ »ٔي ٕ٘بيٙس ٚ زض يٕٗ تهطيح ٔي وٙٙس وٝ 

پػٚٞكٍطاٖ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيسٜ ا٘س وٝ پبيبيي ٚ ضٚايي ضتجٝ 

ثٙسي ٞبي زا٘كدٛيبٖ ٖٕٛٔبً ٘تيدٝ ي ذٛثي ثٝ ٕٞطاٜ 

ي، زي آپِٛٛ٘يب ٚ وٛٞٗ، )«زاضز  8تٛضٖثٙب ثط ٘ٓط . (1990اثطٔا

ٚ ٕٞىبضا٘ف اؾتفبزٜ اظ ٘ٓط زا٘كدٛيبٖ ثطاي اضظقيبثي اظ 

ٜ ٞب ٚ زا٘كٍبٜ  اؾبتيس تٟٙب ٔٙجٕ اَالٖبتي ّٕٔٛؼ زض زا٘كىس

 (. 1998تٛضٖ، )ٞبي ؾطاؾط خٟبٖ اؾت

ٖ ثب اضظقيبثي ٔسضؾيٗ تٛؾٍ فطاٌيطاٖ  ثطذي پػٚٞكٍطا

وٝ نفبت قرهيتي ٚ ٚيػٌي ٞبي  ٔربِف ثٛزٜ ٚ ٔٗتمس٘س

لًبٚت ٞبي افطاز ضا تحت تبثيط لطاض  ّي ٔحيُي، زضن ٚو

ٚخٛز ٘ساضز وٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ زا٘كدٛيبٖ  ٔي زٞس ٚ زِيّي

ذٛز اظ ّٕٔٗبٖ ٚ اؾبتيس اظ ايٗ ذُب ٔهٖٛ  زض اضظقيبثي

 (. 2001، 9ٞبثؿٖٛ ٚ تبِجٛت)ثبقٙس
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ا٘تمبزٞبي ٚاضزٜ ثٝ ايٗ ضٚـ اضظقيبثي ّٔٗٓ ضا ٔي تٛاٖ 

 :(1388، ز)ؾيفزض چٙس ٔٛضز ظيط ذالنٝ وط

زضؾتي ثيبٍ٘ط  ثٝ وبض ّٔٗٓ ثٝ ٘ٓط قبٌطزاٖ ٘ؿجت .1

، ثّىٝ نطفبً ٔٙٗىؽ وٙٙسٜ قبيؿتٍي ّٔٗٓ ٘يؿت

ضيبيت ذبَط يب ٖسْ ضيبيت ذبَط قبٌطزاٖ 

ّٔٗٓ اؾت؛ قبٌطزا٘ي وٝ ٕ٘طٜ ثٟتطي اظ يه ّٔٗٓ 

ٔي ٌيط٘س اظ قبٌطزا٘ي وٝ ٕ٘طٜ ذٛثي اظ ٚا 

 ، زضيبفت ٕ٘ي وٙٙس، زض اضظقيبثي ٞبي ذٛز اظ ٚا

 ٕ٘طٜ ثيكتطي ثٝ ٚي ٔي زٞٙس.

ٜٛ اضظقيبثي ّٔٗٓ ٚ قبٌطز زض ٘حخٙؿيت  .2

 1ثٙسيًٙثط اؾت. ٔثالً قبٌطزاٖ اظ ّٕٔٗبٖ ٔؤ

٘ث اظ زضيبفت وٝ زا٘كدٛيبٖ ٔؤ( 1952)

زا٘كدٛيبٖ ٔصوط ثٝ ّٕٔٗبٖ ٔطز ٕ٘طٜ وٕتطي ٔي 

تيدٝ زؾت ٘ثٝ ايٗ  (1969) 2ٚاوط زٞٙس. ٕٞچٙيٗ

يبفت وٝ زا٘كدٛيبٖ زذتط ّٕٔٗبٖ ظٖ ضا اظ 

 بثي ٔي وٙٙس.ّٕٔٗبٖ ٔطز ٔثجت تط اضظقي

ؾُح زقٛاضي زضؼ، ٘ٛٔ  تٗساز قبٌطزاٖ والؼ، .3

ٜٛ اضظقيبثي زضؼ ٚ ؾُح تحهيالت ثط ٘ح

، قبٌطزاٖ قبٌطزاٖ اظ ّٕٔٗبٖ تأثيط ٔي ٌصاضز

والؼ ٞبي قّٛ٘ اظ قبٌطزاٖ والؼ ٞبي وٓ 

ي خٕٗيت ٕٔٗٛال ثٝ ّٕٔٗبٖ ذٛز ٕ٘طٜ وٕتطي ٔ

ٖ ؾُٛح ثبالتط ٔثالً زا٘كدٛيبٖ زٚضٜ  زٞٙس. قبٌطزا

ٞبي فٛق ِيؿب٘ؽ )وبضقٙبؾي اضقس( ٚ زوتطي ، 

زا٘كدٛيبٖ  اظ قبٌطزاٖ ؾُٛح پبييٗ تط ، ٔثالً

 ِيؿب٘ؽ ، ثٝ ّٕٔٗبٖ ذٛز ٕ٘طٜ ثٟتطي ٔي زٞٙس.

ثٝ ّٕٔٗبٖ  ٛظاٖ ٘ؿجت٘ٓط زا٘كدٛيبٖ ٚ زا٘ف آٔ .4

ثيط ضفتبض زٚؾتب٘ٝ ّٔٗٓ، قيٜٛ ٞبي ثيكتط تحت تأ

طْ وٙٙسٜ ٚ ثٝ انُالح اغٛاٌطا٘ٝ ٚا ، ٚ ؾطٌ

ؾتٚيػٌي   .ٞبي وّي ٚ قٟطت ٚ اٖتجبض ٚا

، َطفساضاٖ ضٚـ اضظقيبثي ّٔٗٓ تٛؾٍ اظ ؾٛي زيٍط

تيبظٞب ضا  قبٌطزاٖ ٘يع ٔعايبيي ثطاي آٖ شوط وطزٜ ا٘س، ايٗ ٔا

 :(1388، )ؾيفٔي تٛاٖ ثٝ ٘حٛ ظيط ذالنٝ وطز

 قبٌطزاٖ ٔٙجٕ انّي اَالٖبت زضثبضٜ تٛفيك .1

ّٔٗٓ زض ضؾيسٖ ثٝ ٞسف ٞبي آٔٛظقي زضؼ 

ٚ ٘حٜٛ ثطذٛضز ٚا ثب قبٌطزاٖ ٚ ضٚـ ٞبي 

، ثٙبثطايٗ اضائٝ زضؼ ٚ والؼ زاضي ٞؿتٙس.

ٝ ذٛثي قبٌطزاٖ يه ّٔٗٓ اظ وٓ  ٞيچ وؿي ث

ٚ ويف وبض ٚا ثب اَالٔ ٘يؿت . ِصا ثٟتطيٗ 

ضاٖ اثطثركي وبض ّٔٗٓ ٕٞب٘ ب قبٌطزاٖ ٚا زٚا

زا٘ف  (2006) 3اً٘ٞؿتٙس. ثٙب ثٝ ٌفتٝ اؾتط

آٔٛظاٖ ٚ زا٘كدٛيبٖ انّي تطيٗ ٔهطف 

وٙٙسٌبٖ ذسٔت ٞبي ّٔٗٓ ا٘س، پؽ ثبيس ثٝ 

 ٘ٓط آ٘بٖ زض ايٗ ثبضٜ إٞيت زازٜ قٛز.

اٖ يه ّٔٗٓ ثطاي اؾتفبزٜ اظ ٘ٓط ٞبي قبٌطز .2

ضي زضثبضٜ  وبض ٚا اظ ٞط ضٚـ زيٍط زٚا

ىبٖ پصيطتط اؾت ظيطا ثطذالف  اضظقيبثي ٔا

سٜ والؾي تٛؾٍ ضٚـ ٞبيي چٖٛ ٔكبٞ

ٔسيطاٖ يب ؾبيط افطاز ذبضج اظ والؼ، زض 

ضٚـ ٞبي اضظقيبثي اظ ّٕٔٗبٖ تٛؾٍ 

قبٌطزاٖ خطيبٖ َجيٗي زضؼ ٚ ثحث ّٔٗٓ 

 ٔرتُ ٕ٘ي قٛز.

ثبضٜ ّٕٔٗب٘كبٖ ٚؾيّٝ ٘ٓط قبٌطزاٖ زض .3

يٗ قبٌطزاٖ ٚ ايدبز اضتجبٌ ث ٔٙبؾجي ثطاي

ّٔٗٓ فطاٞٓ ٔي آٚضز، ٚ ثٟتطيٗ ضاٜ 

ٔتمبثُ ثط ٞطزٚ َطف شيٙفٕ ي ثيطٌصاضتأ

 (.504-506: 1388ؾيف، اؾت)
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 ٔي ٘كبٖ تحميمبتي ٞبي يبفتٝ ثط ٔطٚضي وّي َٛض ثٝ

 ٔؤؾؿبت اوثط ٔسيطاٖ ٘ٓطٞب، اذتالف ايٗ ّٖيطغٓ وٝ زٞس

 ثٝ ضا زا٘كدٛيبٖ اضظقيبثي خٟبٖ ؾُح زض ٖبِي آٔٛظـ

 اذص ثطاي ٚ پصيطفتٝ لجَٛ لبثُ ٚ ثكٔؤ ٔٙجٕ يه ٖٙٛاٖ

طي)وٙٙس ٔي اؾتفبزٜ آٖ اظ ٔرتّف تهٕيٕبت ثٝ  (.2003، 1ٔا

اؾتبزاٖ  ٞط حبَ، ّٖيطغٓ ٘مسٞبي ٚاضز قسٜ ثٝ اضظقيبثي

وفٝ  زض ٔدٕٛٔ ٘تبيح ثٝ ؾٕت ايٗتٛؾٍ زا٘كدٛيبٖ، 

وؿت  ؾٍٙيٙي ٔي وٙس وٝ زا٘كدٛيبٖ ٔٙجٕ ٔٗتجطي ثطاي

٘تبيح  اَالٔ زض ٔٛضز ثطذي ٚيػٌي ٞبي اؾتبزاٖ ٞؿتٙس ٚ

پبيبيي  اضظقيبثي اؾبتيس تٛؾٍ زا٘كدٛيبٖ اظ ضٚايي ٚ

ُٔبِٗبت ٔطثٌٛ (. 2،2000وپّٙس ٚ ٞيٛؾٖٛ)ثطذٛضزاض اؾت

ُ ٔؤ بثي اؾبتيس اظ ضقس ذٛثي زض ثط ثط اضظقيثٝ ثطضؾي ٖٛٔا

، 3ٚضتيٍٙتٖٛ)زپبضتٕبٖ ٞبي ّٖٕي ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت

ٜ ا٘تربة قبذم ٞب ٚ ٔتغيطٞبي . (2003 تحميمبت ٘كبٖ زاز

 ٔٙبؾت ضاثُٝ  ٔؿتميٓ ثب ٔٛفميت ٘ٓبْ اضظيبثي ّٖٕىطز زاضز

ِيٗ ثبض فطْ ٞبي . (2009، 4تبضٔيٙب ٚ ٌبئٛ)  اضظقيبثيٚا

ثٝ ٚؾيّٝ زا٘كدٛيبٖ زا٘كٍبٜ  1920تسضيؽ ضؾٕبً زض ؾبَ 

زٞي ثٝ ايٗ فطْ ٞب، ثٝ وبض ٌطفتٝ  ٚاقيٍٙتٗ ثطاي پبؾد

پيكٟٙبزاتي ثطاي  6تيُ ٚ فطا٘ىّيٗ (.2001، 5وِٛيه)قس٘س

ٜ ا٘س. ٔرهٛنبً آٟ٘ب ٔٛاضز ظيط ضا ُٔطح وطز ٝ زاز ْ ٞب اضائ ٜ فط

زض ثط زاقتٗ ٕٞٝ شي ٘فٗبٖ زض تهٕيٕبت ٔطثٌٛ ثٝ »٘س: ا

ثب تٛخٝ ثٝ فطآيٙسٞبي ؾيبؾت  اضظقيبثيفطآيٙسٞبي 

ايٗ پيكٟٙبز تٟٙب ثٝ  (.52: 2001تيُ ٚ فطا٘ىّيٗ، )«ٌصاضي

-َٛض قٟٛزي زضن قسٜ اؾت. ٞٙٛظ ٟٕٔتطيٗ شي ٘فٗبٖ

اظ فطآيٙسٞبي ٌؿتطـ ٚ تٛؾٗٝ فطْ ٞبي  -يٗٙي زا٘كدٛيبٖ

حصف قسٜ ا٘س. ثبٚخٛز ايٙىٝ پػٚٞف ٞب ثٝ  اضظقيبثي

تطويجي اظ ٔتغيطٞبيي اؾتٙبز ٔي وٙٙس وٝ ٚيػٌي ٞبي تسضيؽ 

ب لؿٕت ٖٕسٜ ايٗ پػٚٞف ٞب  اثطثرف ضا ُٔطح ٔي وٙٙس، ٔا

ٜ اؾت وٝ اظ ز ٝ وبض ثطز اؾبتيس ٚ ٔسيطاٖ يس ؾٙدف ٞبيي ضا ث

ضي ٚ ضيبٖ)ٚ ٘ٝ اظ زيس زا٘كدٛيبٖ، تٛؾٗٝ يبفتٝ ثٛز٘س ، 7ٚا

2001.)  

زا٘كدٛيبٖ اظ اؾبتيس  تٗساز وٕي اظ پػٚٞكٍطاٖ زيسٌبٜ

ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٙجٕ زازٜ ضا اظ آٖ اثطثرف، ثٝ ٚيػٜ اؾتفبزٜ 

زض  ٟٕٔتطيٗ پػٚٞف ٞب. ، ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض زازٜ ا٘سٞبيكبٖ

ايٗ ظٔيٙٝ وٝ ٔجٙبي وبض پػٚٞف حبيط ٔي ثبقس ثٝ قطح 

 ظيط اؾت:

 :اظ خّٕٝ ازثيبتؾبظٜ اظ  19 (1976) 8فّسٔٗاثتسا، 

اٍ٘يعٜ ٚ ٖاللٝ اؾتبز، زا٘ف اؾتبز زض ضاثُٝ ثب ٔٛيٛٔ، 

ٟٔبضت ٞبي ؾرٙٛضي اؾتبز، ٔبٞيت ٚ اضظـ ٔٛاز والؾي ٚ 

ثٗس  (1982) 9ٔبضـتٗييٗ وطز. زْٚ،  ضا ٚؾٗت فىطي اؾتبز

ثٗس اظ اثطثركي  9اظ تحّيُ زازٜ ٞبي خٕٕ آٚضي قسٜ، 

ـ زاز. اثٗبز ٚا قبُٔ ثؿيضا تسضيؽ  بضي اظ اثٗبز فّسٔٗ ٌعاض

يبزٌيطي اضظقي، ٖاللٝ ٖجبضتٙس اظ: ( ثٛز٘س. ايٗ اثٗبز 1976)

ٚ اقتيبق، ؾبظٔب٘سٞي، تٗبٔالت ٌطٚٞي، اضتجبٌ فطزي، 

ٚؾٗت ٘ٓط، آظٖٔٛ ٞب ٚ ٕ٘طٜ ٌصاضي، ثٝ وبض ٌٕبقتٗ ٚ 

ي، زي ثٛز٘س. تطاوٓ وبض  10ظ٘فيّسآپِٛٛ٘يب ٚ ضٚ ؾْٛ، اثطٔا

اثطثركي آٔٛظقي ضا زض ٔيبٖ ثٝ ِحبِ اثٗبزي ( 1997)

اقىبَ اضظقيبثي ٞبي زا٘كدٛيبٖ ثٝ ٔٙٓٛض تٗطيف يه 

وكف وطز٘س. ؾٝ ٖبُٔ يب فبوتٛض ثٝ ٖٙٛاٖ « ٞؿتٝ ٔكتطن»

ُ ٔطثٌٛ ثٝ اؾتبز زض ٘مف تّٗيٓ زٞٙسٜ، ثٝ ٖٙٛاٖ يه  ٖٛٔا

فطز ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ يه تٙٓيٓ وٙٙسٜ ٔكرم قس. ٖبُٔ چٟبضْ 

 ٍ ثب ؾطپطؾتي، فٗبِيت ٞبي قبُٔ ٔٛاز ٖٕٛٔي ٔتٗسزي ٔطتج

اً٘جبَي، زا٘ف ٔحيُي ٚ ا٘تربة ٔٛاز ٔٛضز ٘يبظ ٚ اٞساف 

ٔجطيت، )ثٛز   .(2005ٌبضؾٛي ٚ ٚا
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اثٗبز انِٛي ازضان  (1999) 1خىؿٖٛ، تيُ، ضيٙع ٚ ٘ب٘ؿُ

زا٘كدٛيبٖ اظ اثطثركي تسضيؽ ضا ُٔبِٗٝ وطز٘س وٝ ٔكتُٕ 

والؼ زا٘كٍبٞي ٔي قٛز. ايٗ پػٚٞف  7000ثط ثيف اظ 

ٔٙدط ثٝ قٙبؾبيي قف ٖبُٔ انّي ٚ زٚ ٖبُٔ زيٍط قس. 

ُ انّي قبُٔ اضتجبٌ ثب زا٘كدٛيبٖ، اضظـ والؾي،  ٖٛٔا

ٕ٘طٜ ٌصاضي، َطح ٚ ؾبظٔب٘سٞي والؼ، ثي َطفي زض 

ظحٕت والؾي ٚ حدٓ ٚ فكبض وبض ثٛز. زٚ ٖبُٔ زيٍط 

يت ٖٕٛٔي تسضيؽ ٚ ذٛاؾت ٞبي ٖجبضت ثٛز اظ: ويف

تحّيُ ٖبُٔ تأييسي ضا ثطاي تٗييٗ  (2000) 2ٔبضوؽ .والؼ

يبثي ٞبي زا٘كدٛيبٖ ثٝ وبض قٚخٛز پٙح ٔتغيط ٟ٘فتٝ زض اضظ

ؾبظٔب٘سٞي، فكبض يب ؾرتي وبض، پيف ثيٙي يب ثي َطفي ثطز: 

ٖاللٝ اؾتبز، يبزٌيطي ازضان زض ٕ٘طٜ ٌصاضي، شٚق ٚ 

ٔجطيت، )قسٜ   (.2005ٌبضؾٛي ٚ ٚا

 ٝ ثحث زضثبضٜ اضظقيبثي ٞبي زا٘كدٛيبٖ ٔهطا٘ٝ ازٔا

زاضز ظيطا ٞيچٍبٜ تٛافمي زض ٔالن ٞبي ٔمتًي ثطاي ا٘ساظٜ 

دٛ ٚخٛز يبزٌيطي زا٘ك ٌيطي اثطثركي اؾتبز يب اظ ثبة

 (.2000ٔبضوؽ، )٘ساضز 

زض پػٚٞف ذٛز  (2001) 3وطٚٔجّي، ٞٙطي ٚ وطاچٕٗ

تسضيؽ زا٘كٍبٜ،  اضظقيبثيثب ٖٙٛاٖ ازضان زا٘كدٛيبٖ اظ 

قيبثي ٞبي زا٘كدٛيبٖ ٔؤثط وٝ ثط اضظ ضا نفبتي اظ اؾبتيس

 500قٙبؾبيي وطز٘س. ايٗ ُٔبِٗٝ ضٚي ثيف اظ  اؾت

زا٘كدٛي زٚضٜ ِيؿب٘ؽ ٚ ثبالتط زٚضٜ ٞبي حؿبثساضي 

ْ قس. ٜ زِٚتي ثعضي ا٘دب ٌعاضـ آٟ٘ب  ٔرتّف زض يه زا٘كٍب

( نفبت n=530زاز٘س وٝ زا٘كدٛيبٖ وبضقٙبؾي ٚ ثبالتط )

ٞبي  اضظقيبثيثط  اؾبتيسي ضا وٝ احتٕبالً ثٝ َٛض ٔثجت

ٌصاض اؾت، ايٍٙٛ٘ٝ تٗييٗ وطز٘س: ؾجه زا٘كدٛيبٖ تأثيط

%(، شٚق ٚ  89.4%(، ٟٔبضتٟبي اضائٝ) 88.8تسضيؽ)

%(،  87.3%(، آٔبزٜ ؾبظي ٚ ؾبظٔب٘سٞي والؼ) 82.2اقتيبق)

وطٚٔجّي، ٞٙطي ٚ )%( 89.8ٚ ا٘هبف زض ٕ٘طٜ ٌصاضي)

 (2002) 4اؾپٙؿط ٚ اقّٕىيٗاذيطاً  (.2001وطاچٕٗ، 

٘س وٝ زا٘كدٛيب٘ي ثٝ ٕ٘بيٙسٌي اظ زا٘كدٛيبٖ ؾبَ ٝ ازضيبفت

زْٚ، ؾْٛ ٚ ثبالتط يه زا٘كٍبٜ ذهٛني زض ايبالت ٔتحسٜ 

تسضيؽ اثطثرف ضا ثب تٛخٝ ثٝ ٚيػٌي ٞبي قرهي اؾبتيس 

زضن وطز٘س: ٘كبٖ زازٖ إٞيت ثٝ زا٘كدٛيبٖ، اضظـ لبئُ 

قسٖ ثٝ ٖمبيس زا٘كدٛيبٖ، ٚيٛح زض ضٚاثٍ ٚ آظازي ٖمبيس 

ٌطيُٕ فٛضٔٗ  اضظقيبثي (.2002ؾپٙؿط ٚ اقّٕىيٗ، ا)ٔتٙٛٔ

اظ زازٜ ٞبي ٔهبحجٝ اي ٘كبٖ زاز وٝ  ( 2003) 5ٚ ٌييط

ٔي  اضظقيبثيزا٘كدٛيبٖ زٚضٜ وبضقٙبؾي اؾبتيسي ضا ٔثجت 

وٙٙس  وٝ تٛييحبت ضٚقٙي اظ ٔحتٛاي ٔٛيٛٔ اضائٝ زازٜ 

ٜ ثٝ ؾؤاالت ٚ ٘ٓطات زا٘كدٛيبٖ ثٛزٜ ا٘س ٚ  ا٘س، پبؾد زٞٙس

ٞبي  اضظقيبثي. ؾبيط زاقتٝ ا٘س الق ثٝ تسضيؽطزي ذضٚيى

حؽ قٛخ َجٗي ٚ  ٔثجت ٔطثٌٛ ثٝ اؾبتيسي ثٛز وٝ 

حٕبيت اظ ضٚيىطزي ٔٙهفب٘ٝ ثٝ ٘ٓٓ والؾي ٘كبٖ زاز٘س. 

زا٘كدٛ زض زا٘كٍبٜ ٞبي  40٘تبيح ثط ٔجٙبي ٔهبحجٝ ويفي ثب 

زا٘كدٛ ثٝ  2121ثبظضٌب٘ي اتطيكي ٚ يه ثطآٚضز وٕي اظ 

اؾىبفط، اپتيًٙ، . (2003ٌطيُٕ فٛضٔٗ ٚ ٌييط،)زؾت آٔس

زض تحّيُ ٞبيكبٖ اظ زيسٌبٜ  (2003) 6ظيٗ ٚ ثٛؾىيت

قجبٞت ٞبيي ثيٗ زٚ ٌطٜٚ يبفتٙس.  زا٘كدٛيبٖٚ  اؾبتيس

تٗييٗ ٚ ضتجٝ ثٙسي  ضا ٔؤِفٝ 28تب  10قطوت وٙٙسٌبٖ 

ب ٞط  زٚ ٌطٜٚ ثط ضٚي وطز٘س. ٞطچٙس ضتجٝ ٞب ٔرتّف ثٛز ٔا

، ذالق ٚ زِچؿت، ٔكرهٝ تٛافك زاقتٙس: زض زؾتطؼ 8

ٔكٛق ٚ حبٔي، ٔكتبق ٚ ٖاللٝ ٔٙس، ُٔٙٗف ٚ ضٚقٙفىط، 

ٚاضز ثٝ وبض، زاقتٗ ا٘تٓبضات ٚالٕ ٌطايب٘ٝ ٚ ثي َطفي ٚ 

  (.2003اؾىبفط، اپتيًٙ، ظيٗ ٚ ثٛؾىيت، )ٔؤزة

 

 

 
1.Jackson, Teal, Raines and Nansel 

2.Marks 

3.Crumbley, Henry and Kratchman 

4.Spencer and Schmelkin 

5.Greimel-Fuhrmann and Geyer 

6.Schaffer, Epting, Zinn and Buskit 
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وپبال ٚ اِيؽ  218زازٜ ٞبي ثٝ زؾت آٔسٜ اظ  (2005) 1ٚا

زا٘كدٛي زا٘كٍبٞي زض ايبالت ٔتحسٜ ضا ثط حؿت 

پٙح ازضاوكبٖ اظ ٔؤِفٝ ٞبي ويفيت ٔسضؼ آظٖٔٛ وطز٘س. 

زا٘كدٛيبٖ، ٟٔبضتٟبي تسضيؽ، زا٘ف خجطاٖ يٗف  ٔؤِفٝ

ثٝ ٖٙٛاٖ ٔؤِفٝ ٞبي  ظٔيٙٝ اي، فساوبضي ٚ ٟٔبضتٟبي والٔي

وپبال ٚ اِيؽ، )وّيسي پسيساض قس  زض پػٚٞف (.2005ٚا

ٌ٘ٛٚجبظي ٚ  ظٔيٙٝ ْبٞط قسٜ اظ  9 (2007) 2ٕٞىبضاٖٚا

زا٘كدٛيبٖ، زا٘كدٛ ٔحٛض، ذجطٜ، حطفٝ اي، ٔكتبق،  زيسٌبٜ

زض  .اذاللي ٚ پبؾد زٞٙسٜ ثٛز٘س ،ا٘تمبَ زٞٙسٜ، ضاثٍ، ضٞجط

زا٘كدٛي زٚضٜ  912ايٗ پػٚٞف قطوت وٙٙسٌبٖ 

وبضقٙبؾي ٚ ثبالتط زض ضقتٝ ٞبي تحهيّي ٔرتّف زض يه 

زا٘كٍبٜ ٖٕٛٔي زض يه ايبِت خٙٛثي ثٛز٘س. ٕ٘ٛ٘ٝ زض ايٗ 

% ٔدٕٛٔ زا٘كدٛيبٖ زض ضقتٝ ٞبي  10.7پػٚٞف 

ٔرتّف)ضيبييبت، تبضيد، خبٔٗٝ قٙبؾي، تغصيٝ، ضٚظ٘بٔٝ 

ي ٍ٘بضي، پطؾتبضي، زٚضٜ ٔمسٔبتي زاضٚؾبظي، زٚضٜ ٔمسٔبت

ٌ٘ٛٚجبظي ٚ ٕٞىبضاٖ، )٘سپعقىي(زض ٘ٓط ٌطفتٝ قس ٚا

  اضائٝ قسٜ اؾت. 1قطح ٞط ٘ٝ ظٔيٙٝ زض خسَٚ  (.2007

 

قطح ظٔيٙٝ ٞبي پسيساض قسٜ اظ ازضان زا٘كدٛيبٖ اظ ٚيػٌي ٞبي اؾبتيس اثطثرف. 1جديل 

(132: 2007اٌٚ٘ٛٚجبظي ٚ ٕٞىبضاٖ، ٔٙجٕ: )

ٔبحهُ ُٔبِٗبت ؾبِٟبي اذيط زض ظٔيٙٝ ثحث حبيطوٝ 

ثطخؿتٝ تطيٗ پػٚٞف ٞب زض ظٔيٙٝ قٙبؾبيي ٔٗيبضٞبي 

اضظقيبثي زا٘كدٛيبٖ اظ ّٖٕىطز اؾبتيس ٚ ٔجٙبي پػٚٞف 

 آٔسٜ اؾت. 2حبيط اؾت زض خسَٚ

 

 

 

 ضزح سمیىٍ

 پبؾد زٞٙسٜ

 ٔكتبق

 زا٘كدٛ ٔحٛض

 

 ايحطفٝ 

 ذجطٜ

 

 ضاثٍ

 ا٘تمبَ زٞٙسٜ

 اذاللي

 

 ضٞجط

 اضائٝ ثبظذٛضز ٔىطّض، ثٝ ٔٛلٕ ٚ ٔٗٙي زاض ثٝ زا٘كدٛيبٖ

ٛاي زٚضٜ تحهيّي ٔرهٛنبً زض حٛظٜ ٔطثَٛٝ  ٘كبٖ زازٖ شٚق ٚ ٖاللٝ زض ا٘تمبَ ٔحت

 ٚ ٖ پبؾرٍٛيي ثٝ ٖالئك  ٖ فطآيٙسٞبي يبزٌيطي، اِٚٛيت لطاضزاز ٖ زض وب٘ٛ تفبٚتٟبي زا٘كدٛيبٖ، زض ٘ٓطزاقتٗ زا٘كدٛيب

 زاضا ثٛزٖ ٟٔبضتٟبي ٔيبٖ فطزي لٛي

ٛ٘ٝ ٚ ؾطٔكك پٙساقتٝ قسٜ ا٘س ٛايٗي وٝ زض ضقتٝ تحهيّي ٔسضؼ ٕ٘  ٘كبٖ زازٖ ضفتبضٞب ٚ ٔ

ٛاي ٔطثٌٛ ٚ ٔتساَٚ، اضتجبٌ زازٖ زا٘ف ٚ تدطثيبت لجّي زا٘كدٛيبٖ ثب ٔؤِفٝ ٞبي زٚضٜ وٙٛ٘ي  قطح ٚ ثيبٖ ٔحت

 

بٔالت اؾتبز زض زضٖٚ ٚ ثيطٖٚ والؼ اضائٝ فطنتٟبي چٙسٌب٘ٝ   ثٝ زا٘كدٛ ٚ ٗت

بي ٔطتجٍ، تّفيك فٖٙٛ اضتجبَي ٔرتّف ثطاي تطٚيح وؿت ّٔٗٛٔبت ٝ ٔثبِٟ ٝ زلت، اضائ  ثيبٖ اَالٖبت ٟٔٓ ثٝ ضٚقٙي ٚ ث

 ٝ ٚ ؾبيط ضفتبضٞبي زا٘كدٛيبٖ، اضائ ٝ ٍ٘طا٘ي ٞب  ٖ زازٖ ٕٞبٍٞٙي زض اخطاي ؾيبؾت ٞبي والؼ زضؼ، پبؾرٍٛيي ث ٘كب

بٔالت زا٘كدٛ  ف  طنتٟبي ثطاثط ثٝ ٗت

يٙٝ ؾبظي ٔٙبثٕ ثطاي ايدبز يه ٔحيٍ يبزٌيطي ٔٙٓٓ ٚ ؾبِٓ   ؾبظٔب٘سٞي اثطثرف ظٔبٖ تسضيؽ، ٟث

1.Okpala and Ellis 

2.Onwuegbuzie et al. 
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بي اذيط ذالنٝ .2جديل    پػٚٞف ٞبي ؾبِٟ

 

 وتایج پژيَص

 

 تأکیدات پژيَص

 

ريش جمع 

 آيری دادٌ

 

 حجم ومًٍو

 

 سال

 

ؾجه تسضيؽ، ٟٔبضتٟبي اضائٝ، شٚق ٚ 

اقتيبق، آٔبزٜ ؾبظي ٚ ؾبظٔب٘سٞي 

طٜ ٌصاضي  والؼ، ا٘هبف زض ٕ٘

نفبت اؾبتيس ٔؤثط ثط 

اضظقيبثي ٞبي 

 زا٘كدٛيبٖ

 

 پطؾكٙبٔٝ

 

530 

 

2001 
 

 وطٚٔجّي، ٞٙطي ٚ وطاچٕٗ 

 

٘كبٖ زازٖ إٞيت ثٝ زا٘كدٛيبٖ، اضظـ 

لبئُ قسٖ ثٝ ٖمبيس زا٘كدٛيبٖ، ٚيٛح 

ٚاثٍ، آظازي ٖمبيس  زض ض

ٚيػٌي ٞبي قرهي 

اؾبتيس ثطاي تسضيؽ 

 اثطثرف

 

 پطؾكٙبٔٝ

 

500 

 

2002 
 

 پٙؿط ٚ اقّٕىيٗاؾ

ويفيت تسضيؽ، تٛييحبت ضٚقٗ، 

ثٛزٖ، زاقتٗ ضٚيىطزي پبؾد زٞٙسٜ 

 ذالق ثٝ تسضيؽ

ٔؤِفٝ ٞبي اضظقيبثي 

 زا٘كدٛيبٖ اظ ٔسضؾيٗ

 

 ٔهبحجٝ

 

 

40 

 

2003 
 

 فٛضٔٗ ٚ ٌييط-ٌطيُٕ
 

، ذالق، ٔكٛق ٚ حبٔي، زض زؾتطؼ

ٔكتبق ٚ ٖاللٝ ٔٙس، ُٔٙٗف ٚ 

ٚاضز ثٝ وبض، زاقتٗ ا٘تٓبضات  ضٚقٙفىط، 

ٚالٕ ٌطايب٘ٝ، ثي َطفي، ٔؤزة ثٛزٖ  

 
ٔكرهٝ ٞبي ٟٔٓ 

اؾتبز زض تسضيؽ 

 اثطثرف

 
 

 پطؾكٙبٔٝ

 
 

231 

 
 

2003 

 
اؾىبفط، اپتيًٙ، ظيٗ ٚ 

 ثٛؾىيت

 

خجطاٖ يٗف ٚ يبزٌيطي زا٘كدٛيبٖ، 

ٟٔبضتٟبي تسضيؽ، زا٘ف ظٔيٙٝ اي، 

 فساوبضي، ٟٔبضتٟبي والٔي

نفبت اؾتبز ثطاي 

 ويفيت تسضيؽ

 
 پطؾكٙبٔٝ

 
218 

 
2005 

 

 اٚوپبال ٚ اِيؽ 

 

ٔكتبق، زا٘كدٛ پبؾد زٞٙسٜ ثٛزٖ اؾتبز، 

ٔحٛض، حطفٝ اي زض وبض، ذجطٜ، ضاثٍ، 

ا٘تمبَ زٞٙسٜ ثٛزٖ اؾتبز، زاقتٗ نفبت 

 اذاللي ٔثجت، ضٞجط ثٛزٖ

 
ٚيػٌي ٞبي اؾبتيس 

 اثطثرف

 
 

 پطؾكٙبٔٝ

 
 

912 

 
 

2007 

 

ٚ ٕٞىبضاٖ ظياٌٚ٘ٛٚجب  

 

 

 

 

 

 

 پژوهشگران

 اطالعات پژوهش
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الگًی مفًُمی پژيَص

ثط ٔجٙبي پػٚٞف  ثب ٔطٚض ازثيبت، ُٔبِٗٝ پيكيٙٝ تحميك ٚ

 ٞبي ا٘دبْ قسٜ، اٍِٛي ظيط اؾترطاج ٚ تسٚيٗ ٌطزيس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ٗيبضٞبي اضظقيبثي  ٔ

اؾبتيس تٛؾٍ 

 زا٘كدٛيبٖ

ٔؿئِٛيت 

پصيطي 

 اؾتبز

زٖ  زاضا ٛث

بي   ٟٔبضٟت

لبثّيت ايدبز 

ٖاللٝ ٚ اٍ٘يعٜ 

 زض زا٘كدٛ

زٖ  حبٔي ٛث

اؾتبز ٘ؿجت 

 ثٝ زا٘كدٛيبٖ

تٛا٘بيي اؾتبز 

زض ثطلطاضي 

اضتجبٌ ثب 

 زا٘كدٛيبٖ

ا٘تمبَ زٞٙسٜ 

 ثٛزٖ اؾتبز

زض زؾتطؼ 

 ثٛزٖ اؾتبز

 زا٘كدٛ ٔحٛضي

آظازي زازٖ ثٝ زا٘كدٛ 

 زض ثيبٖ ٖمبيس

 ٖاللٝ ٔٙس ثٛزٖ اؾتبز ثٝ ٔٛيٛٔ  

ٔكٛق ثٛزٖ اؾتبز ٘ؿجت ثٝ 

 زا٘كدٛيبٖ

ؾجه تسضيؽ ذبل 

 اؾتبز

 لسضت ثيبٖ اؾتبز

 ذالليت اؾتبز

ؾُح زا٘ف ٚ 

تٛإ٘ٙسي 

 ّٖٕي اؾتبز

 ؾبظٔب٘سٞي والؼ

 پبيجٙسي ثٝ اذالليبت

پبؾد زٞٙسٜ 

 ثٛزٖ اؾتبز

اضائٝ تٛييحبت ٚايح 

 زضثبضٜ ٔٛيٛٔ

 ويفيت ٖٕٛٔي تسضيؽ

زاضا ثٛزٖ زا٘ف 

وبفي زضثبضٜ 

 ٔٛيٛٔ

ٖساِت زض 

ضفتبض 

 اؾتبز

 ا٘هبف زض ٕ٘طٜ ٌصاضي

تٗبزَ زض حدٓ وبض ٚ 

 تىبِيف ٔٛضز ا٘تٓبض

 اُ٘ٗبف پصيطي

ٖسْ تجٗيى زض ضفتبض 

 ثب زا٘كدٛيبٖ

 تسضيؽ
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 اَداف ي فزضیات تحقیك

قٙبؾبيي ٚ ضتجٝ ثٙسي ٔٗيبضٞبي لهس ايٗ پػٚٞف 

وٕه ثٝ اضتمبء ٖ ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس ثب ٞسف زا٘كدٛيب

ويفيت ٘ٓبْ اضظقيبثي اؾبتيس اؾت وٝ ثي قه يبٔٗ 

تٛإ٘ٙسي اؾبتيس زض ازاضٜ والؼ، ثٟجٛز ؾُح ويفي ٔسيطيت 

-آٔٛظقي، افعايف احتطاْ ٚ اٖتٕبز ٔتمبثُ زض ضاثُٝ اؾتبز

وٕه ثٝ ايدبز ٚ حفّ خٛ ُّٔٛة زض ٔحيٍ  زا٘كدٛ ٚ

ايٗ اؾبؼ ٚ ثب تىيٝ ثط ُٔبِٗبتي وٝ والؼ ذٛاٞس ثٛز. ثط

 :طييبت پػٚٞف ٖجبضتٙس اظف فتقطح آٖ ض

. ؾُح زا٘ف ٚ تٛإ٘ٙسي ّٖٕي اؾتبز اظ ٘ٓط 1فطييٝ

 زا٘كدٛيبٖ ٔٗيبضي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت.

. ٔؿئِٛيت پصيطي اؾتبز اظ ٘ٓط زا٘كدٛيبٖ ٔٗيبضي 2فطييٝ

 ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت.

. تٛا٘بيي اؾتبز زض ثطلطاضي اضتجبٌ ثب زا٘كدٛيبٖ اظ 3فطييٝ 

 زا٘كدٛيبٖ ٔٗيبضي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت.٘ٓط 

. حبٔي ثٛزٖ اؾتبز ٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛيبٖ اظ ٘ٓط 4فطييٝ 

 زا٘كدٛيبٖ ٔٗيبضي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت.

. لبثّيت ايدبز ٖاللٝ ٚ اٍ٘يعٜ زض زا٘كدٛ اظ ٘ٓط 5فطييٝ

 زا٘كدٛيبٖ ٔٗيبضي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت.

ٞبي تسضيؽ اظ ٘ٓط زا٘كدٛيبٖ . زاضا ثٛزٖ ٟٔبضت 6فطييٝ

 ٔٗيبضي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت.

ٔٗيبضي . ٖساِت زض ضفتبض اؾتبز اظ ٘ٓط زا٘كدٛيبٖ 7فطييٝ

 ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت.

 ريش ضىاسی پژيَص

پيٕبيف ٞبي ٔيسا٘ي َٕٔٗٛ تطيٗ ضٚـ ٞبيي ٞؿتٙس وٝ 

ٔسيطيتي، اختٕبٖي ٚ ا٘ؿب٘ي ثٝ وبض ٔي -زض ّْٖٛ ازاضي

زضنس تحميمبت وّٕي  80ضٚ٘س. ايٗ ٘ٛٔ ضٚـ ٞب، ثيف اظ 

ضا تكىيُ ٔي زٞٙس. پيٕبيف ٞب اظ ايٗ خٟت وبضثطز ثيكتطي 

زاض٘س وٝ َطاحي ٚ ٔسيطيت آٟ٘ب ٘ؿجتبً آؾبٖ اؾت)ٔه ٘بة، 

1390 ،161.) 

ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ايٗ پػٚٞف ثٝ تٛنيف قطايٍ ٔٛضز  

يٗ پػٚٞف اظ ٘ٓطٔي پطزاظز تٛنيفي ثٝ قٕبض ٔي آيس. زض ا

قيٜٛ پيٕبيف اؾتفبزٜ قسٜ ٚ اثعاض ٌطزآٚضي زازٜ ٞب 

پطؾكٙبٔٝ ثٛزٜ اؾت وٝ پؽ اظ ُٔبِٗٝ ٚ تحميك ٚؾيٕ ثب 

 2ؾٛاَ زض  60تٛخٝ ثٝ پطؾكٙبٔٝ ٞبي اؾتب٘ساضز لجّي تٗساز 

ٓ ٌطزيس. ٕٞچٙيٗ ؾٛاَ ٞبي پطؾكٙبٔٝ ثط اؾبؼ  ثرف تٙٓي

ٜ ا٘س. ثب تى 5َيف  يٝ ثط ازثيبت ٌعيٙٝ اي ِيىطت َطاحي قس

پطؾكٙبٔٝ ٞبي خبٕٔ  ٔٛخٛز ٚ ُٔبِٗٝ ٌؿتطزٜ ٚ اؾتفبزٜ اظ

ٚ ٘ٓط ذجطٌبٖ، ضٚايي ٔحتٛاي آٖ تأييس قس. پبيبيي ايٗ 

، 0.86پطؾكٙبٔٝ ٞب ٘يع ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞبي ٔرتّف 

ٌعاضـ قسٜ اؾت. خبٔٗٝ آٔبضي  0.99ٚ  0.97،  0.93

 اضيپػٚٞف حبيط زا٘كدٛيبٖ زا٘كىسٜ ٔسيطيت ٚ حؿبثس

 َ ٔي ثبقٙس  92-93زا٘كٍبٜ ٖالٔٝ َجبَجبئي زض ٘يٕؿبَ ٚا

٘فط  3160وٝ َجك آٔبض اضائٝ قسٜ تٛؾٍ آٔٛظـ زا٘كىسٜ، 

« وٛوطاٖ»حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضي ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ  ثٛزٜ ا٘س.

٘فط  343زضنس،  5زضنس ٚ ثب ذُبي  95زض ؾُح إَيٙبٖ 

آٔبضي ثٝ زِيُ ٚخٛز َجمبت ٔرتّف زض خبٔٗٝ  تٗييٗ قس.

اثتسا خبٔٗٝ ضا ثٝ لؿٕت ٞبي ٍٕٞٙي  ،ؾبظٔبٖ ٔٛضز ُٔبِٗٝ

 ٌطفتٗيطٚضت زض٘ٓط  ؾپؽ ثب تٛخٝ ثٝ ٚ تمؿيٓ وطزيٓ

َجمبت ثٝ تفىيه ضقتٝ ٚ ٔمُٕ تحهيّي اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ 

ٚ تٗساز ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضي  قسٌيطي َجمٝ اي تهبزفي اؾتفبزٜ 

ٗ ايٗ َجمبت تمؿيٓ قس. ٚ ثب زض ٘ ثي ٓط ثٝ ٔٙٓٛض زلت ثيكتط 

ٌطفتٗ احتٕبَ ٔفمٛزي يب ثبظٌكت پطؾكٙبٔٝ ٞبي ٘بلم، 

پطؾكٙبٔٝ ايبفي زض ٘ٓط ٌطفتٝ  1ثطاي ٞط وساْ اظ َجمبت 

 ثٝ زؾت آٔس. 361قس. ثٝ ايٗ تطتيت تٗساز ٕ٘ٛ٘ٝ ٟ٘بيي 
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َي ٞفتٝ ٞبي زْٚ  ثٝ نٛضت حًٛضي پطؾكٙبٔٝ سازتٗايٗ 

ثيٗ اًٖبي ٕ٘ٛ٘ٝ  زض ضٚظٞبي ٔرتّف 93 ٔبٜتب چٟبضْ آشض

پطؾكٙبٔٝ  332وٝ اظ آٖ ٔيبٖ تٗساز  تٛظيٕ ٚ خٕٕ آٚضي قس

اظ زازٜ ٞب تدعيٝ ٚ تحّيُ ثطاي . لطاض ٌطفت ثطضؾئٛضز 

ٚ آظٖٔٛ  ANOVAاؾتيٛز٘ت،  t آٔبض تٛنيفي ٚ آظٖٔٛ ٞبي

ضتجٝ اي فطيسٔٗ  اؾتفبزٜ قس ٚ ثطاي ايٗ وبض اظ ٘طْ افعاض 

spss .اؾتفبزٜ ٌطزيس  

  تحلیل دادٌ َاتجشیٍ ي 

ييس يب ضز فطييبت اظ آظٖٔٛ تي زض ايٗ تحميك ثٝ ٔٙٓٛض تأ 

ٔي  3اؾيٛز٘ت اؾتفبزٜ ٌطزيس وٝ ٘تبيح آٖ ثٝ قطح خسَٚ 

 ثبقس.

  

٘تبيح آظٖٔٛ تي اؾتيٛز٘ت .3جديل   

 متغیز تعداد ومًٍو اوحزاف معیار میاوگیه سطح معىاداری

ٙسي ّٖٕي 332 0.44403 4.3521 0.000 ٛإ٘  زا٘ف ٚ ت

 ٔؿئِٛيت پصيطي 332 0.41595 4.0067 0.000

ٛا٘بيي زض ثطلطاضي اضتجبٌ ثب زا٘كدٛيبٖ 332 0.44348 4.1754 0.000  ت

 حبٔي ثٛزٖ اؾتبز ٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛيبٖ 332 0.46396 4.3758 0.000

اٍ٘يعٜ زض زا٘كدٛلبثّيت ايدبز ٖاللٝ ٚ  332 0.54523 4.1903 0.000  

 ٟٔبضت ٞبي تسضيؽ 332 0.46889 4.2837 0.000

 ٖساِت زض ضفتبض 332 0.38753 3.9611 0.000

 

 .ظٖٔٛ تي اؾتيٛز٘ت ضا ٘كبٖ ٔي زٞسخسَٚ فٛق ٘تبيح آ

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔكبٞسٜ ٔي قٛز ؾُح ٔٗٙبزاضي ثسؾت آٔدسٜ  

( ودٝ اظ ٔمدساض   Sig=0.000ثطاي تٕبٔي ٔتغيطٞب نفط ثدٛزٜ) 

وٕتط ٔي ثبقس، اظ ايٗ ضٚ فطو نفط ايٗ آظٖٔٛ  0.05آِفبي 

ٔجٙي ثط ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ٞطيه اظ ٔتغيطٞب ثٗٙدٛاٖ ٔٗيبضٞدبي   

 ُ  اضضقيبثي اؾبتيس اظ ٘ٓط زا٘كدٛيبٖ ضز قسٜ ٚ فطو ٔمبثد

ٗ ٔتغيطٞب ٖ اي ثٗٙٛاٖ ٔٗيبضٞبي اضظقيبثي  ٔجٙي ثط ٔٙبؾت ثٛز

ٗ ٘تبيح  ٝ ٔي قٛز. ٕٞچٙي ٜ زا٘كدٛيبٖ پصيطفت اؾبتيس اظ زيسٌب

ثسؾت آٔسٜ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٞدبي ثسؾدت آٔدسٜ    

( ثيكتط Test Value=3ثطاي تٕبٔي ٔتغيطٞب اظ ٔمساض آظٖٔٛ )
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دط ٘يدع حدبوي اظ ٔٙبؾدت ثدٛزٖ ٔٗيبضٞدبي        اؾت وٝ ايٗ ٔا

ٜ ثطاي اضظقي ٝ قس ٖ بثي اؾبتيس ازض٘ٓطٌطفت ٜ زا٘كدٛيب ظ زيسٌب

ييس تٕبٔي فطييبت پػٚٞف ٔي ثبقس. خدسَٚ  ٚ زض ٘تيدٝ تأ

 ٘تبيح فطييبت ضا ذالنٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت: 4

 ٘تبيح فطييبت. 4جديل 

ٕٞچٙيٗ زض ايٗ تحميك اظ آظٖٔٛ تي ٔؿتمُ ثٝ ٔٙٓٛض 

 ٜ ٗ ٞبي زٚ  خبٔٗٝ )ثط حؿت خٙؿيت( اؾتفبز ثطضؾي ٔيبٍ٘ي

ٔي ثبقس. ايٗ ٘تبيح ٘كبٖ  5ٌطزيس وٝ ٘تبيح آٖ َجك خسَٚ 

ثٝ  ٔي زٞٙس وٝ ثٝ غيط اظ زٚ ٔتغيط حبٔي ثٛزٖ اؾتبز ٘ؿجت

وٝ تفبٚت ٔٗٙبزاضي ثيٗ زا٘كدٛيبٖ ٚ ٖساِت زض ضفتبض 

زيسٌبٟٞبي زا٘كدٛيبٖ ٔطز ٚ زا٘كدٛيبٖ ظٖ ٚخٛز ٘ساضز، 

زض ؾبيط ٔتغيطٞب ثيٗ ٘ٓطات زا٘كدٛيبٖ ٔطز ٚ ظٖ تفبٚت 

تطتيت وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٞبي ثسؾت ٔٗٙبزاضي ٚخٛز زاضز. ثسيٗ 

ٖ ظٖ ثيكتط اظ  ٗ ٔتغيطٞب اظ پبؾد ٞبي زا٘كدٛيب آٔسٜ ثطاي اي

 ٔيبٍ٘يٗ ثسؾت آٔسٜ اظ زا٘كدٛيبٖ ٔطز ثٛزٜ اؾت.

ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾي ٔيبٍ٘يٗ ٞبي خبٔٗٝ ثط حؿت ٔمُٕ 

 ANOVAتحهيّي)وبضقٙبؾي، اضقس ٚ زوتطي( اظ آظٖٔٛ 

ٔي ثبقس. يبفتٝ  6اؾتفبزٜ ٌطزيس وٝ ٘تبيح آٖ ثكطح خسَٚ 

ٞبي حبوي اظ آٖ اؾت وٝ زض ٞيچ وساْ اظ ٔتغيطٞب تفبٚت 

ٔٗٙبزاضي ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٞبي ثسؾت آٔسٜ اظ پبؾد ٞبي 

 زا٘كدٛيبٖ ٔمبَٕ وبضقٙبؾي، اضقس ٚ زوتطا ٚخٛز ٘ساضز.

  

 

 

 

 

 

 وتیجٍ ضزح فزضیٍ ضمارٌ فزضیٍ

ٖ ٔٗيبضي 1 ٙسي ّٖٕي اؾتبز اظ ٘ٓط زا٘كدٛيب ٛإ٘  ييستأ ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت. ؾُح زا٘ف ٚ ت

ٖ ٔٗيبضي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت. 2  ييستأ ٔؿئِٛيت پصيطي اؾتبز اظ ٘ٓط زا٘كدٛيب

ٖ ٔٗيبضي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت. 3 ٖ اظ ٘ٓط زا٘كدٛيب ٛا٘بيي اؾتبز زض ثطلطاضي اضتجبٌ ثب زا٘كدٛيب  ييستأ ت

ٖ اظ  4 ٖ ٔٗيبضي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت.حبٔي ثٛزٖ اؾتبز ٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛيب  ييستأ ٘ٓط زا٘كدٛيب

ٖ ٔٗيبضي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت. 5 ٛ اظ ٘ٓط زا٘كدٛيب ٚ اٍ٘يعٜ زض زا٘كد  ٝ  ييستأ لبثّيت ايدبز ٖالل

ٖ ٔٗيبضي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت. 6 ييستأ زاضا ثٛزٖ ٟٔبضت ٞبي تسضيؽ اظ ٘ٓط زا٘كدٛيب  

ٖ ٔٗيبضي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت.ٖساِت زض ضفتبض  7 ييستأ اؾتبز اظ ٘ٓط زا٘كدٛيب  
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٘تبيح آظٖٔٛ تي ٔؿتمُ .5 جديل  

 متغیز جىسیت میاوگیه سطح معىاداری وتیجٍ

تفبٚت ٔٗٙبزاضي 

 ٚخٛز زاضز

ٙسي ّٖٕي ٔطز 4.2509 0.000 ٛإ٘  زا٘ف ٚ ت

 ظٖ 4.4441

تفبٚت ٔٗٙبزاضي 

 ٚخٛز زاضز

 ٔؿئِٛيت پصيطي ٔطز 3.9205 0.000

 ظٖ 4.0849

تفبٚت ٔٗٙبزاضي 

 ٚخٛز زاضز

ٛا٘بيي زض ثطلطاضي اضتجبٌ ثب زا٘كدٛيبٖ ٔطز 4.0872 0.001  ت

 ظٖ 4.2554

تفبٚت ٔٗٙبزاضي 

 ٚخٛز ٘ساضز

 حبٔي ثٛزٖ اؾتبز ٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛيبٖ ٔطز 4.3392 0.487

 ظٖ 4.3747

تفبٚت ٔٗٙبزاضي 

 ٚخٛز زاضز

 لبثّيت ايدبز ٖاللٝ ٚ اٍ٘يعٜ زض زا٘كدٛ ٔطز 4.0749 0.000

 ظٖ 4.2950

تفبٚت ٔٗٙبزاضي 

 ٚخٛز زاضز

 ٟٔبضت ٞبي تسضيؽ ٔطز 4.1823 0.000

 ظٖ 4.3759

تفبٚت ٔٗٙبزاضي 

 ٚخٛز ٘ساضز

 ٖساِت زض ضفتبض ٔطز 3.9215 0.076

 ظٖ 3.9971

 ANOVA  ٘تبيح آظٖٔٛ. 6ل جدي

 متغیز Fآمارٌ  سطح معىاداری وتیجٍ

ٙسي ّٖٕي 0.096 0.909 تفبٚت ٔٗٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز ٛإ٘  زا٘ف ٚ ت

ٚخٛز ٘ساضز تفبٚت ٔٗٙبزاضي  ٔؿئِٛيت پصيطي 0.473 0.624 

ٛا٘بيي زض ثطلطاضي اضتجبٌ ثب زا٘كدٛيبٖ 1.573 0.209 تفبٚت ٔٗٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز  ت

 حبٔي ثٛزٖ اؾتبز ٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛيبٖ 0.146 0.846 تفبٚت ٔٗٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز

زض زا٘كدٛلبثّيت ايدبز ٖاللٝ ٚ اٍ٘يعٜ  0.695 0.500 تفبٚت ٔٗٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز  

 ٟٔبضت ٞبي تسضيؽ 0.112 0.894 تفبٚت ٔٗٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز

 ٖساِت زض ضفتبض 2.461 0.087 تفبٚت ٔٗٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز
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ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾي إٞيت ٞطيه اظ ٔٗيبضٞبي اضظقيبثي اظ 

ٜ ٌطزيس. ٘تبيح حبنُ اظ ايٗ آظٖٔٛ زض  آظٖٔٛ فطيسٔٗ اؾتفبز

ٜ اؾت.  7خسَٚ  ٜ قس ٖ زاز خسَٚ ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝ ٞب ٘كبٖ ٘كب

ٔي زٞس وٝ زض ثيٗ ٞفت ٔٗيبض زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ زض ايٗ 

ٖ ثٝ تطتيت ٔٗيبضٞبي حبٔي ثٛزٖ  تحميك اظ زيسٌبٜ زا٘كدٛيب

ٚ زا٘ف ٚ  5.02اؾتبز ٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛ ثب ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝ 

ِٛيت لطاض  5.01تٛإ٘ٙسي ّٖٕي اؾتبز ثب ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝ  زض ٚا

ِٛيت ٘يع ثٝ ٔٗيبض ٖساِت زض ضفتبض ثب  زاض٘س. پبييٗ تطيٗ ٚا

 اذتهبل زاضز. 2.46ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝ 

 ٘تبيح آظٖٔٛ ضتجٝ اي فطيسٔٗ .7جديل

 میاوگیه رتبٍ َا معیارَا

 5.02 حبٔي ثٛزٖ اؾتبز ٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛيبٖ

ٙسي ّٖٕي ٛإ٘  5.01 زا٘ف ٚ ت

 4.66 ٟٔبضت ٞبي تسضيؽ

 4.09 لبثّيت ايدبز ٖاللٝ ٚ اٍ٘يعٜ زض زا٘كدٛ

ٛا٘بيي زض ثطلطاضي اضتجبٌ ثب زا٘كدٛيبٖ  3.90 ت

 2.86 ٔؿئِٛيت پصيطي

 2.46 ٖساِت زض ضفتبض

 

وتیجٍ گیزی

ايٗ پػٚٞف ثٝ ز٘جبَ قٙبؾبيي ٚ ضتجٝ ثٙسي ٔٗيبضٞبي 

ٞطچٙس اضظقيبثي اؾبتيس اظ زيسٌبٜ زا٘كدٛيبٖ ثٛز. 

زا٘كدٛيبٖ آقٙبيي وٕتطي ثب تأثيط ٘مككبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ اضظيبة 

زض اضظقيبثي ٞبي اؾبتيس زاض٘س ٚ ٘تيدٝ ايٗ اضظقيبثي ٞب 

اغّت ثٝ ٔٙٓٛض اٞساف ازاضي اؾتفبزٜ ٔي قٛ٘س ثب ايٗ حبَ 

آٟ٘ب ايٗ ٔٗيبضٞب ضا ثطاي تهٕيٓ ٌيطي زضثبضٜ ا٘تربة زٚضٜ 

ثٝ وبض ٔي ثط٘س. ثب  آٔٛظقي اضائٝ قسٜ تٛؾٍ اؾبتيس ٔتٗسز

٘كبٖ زاز وٝ اظ  ٘تبيح حبنُ تٕبٔي فطييبت تحميك،تأييس 

٘ٓط زا٘كدٛيبٖ ٔٗيبضٞبي زا٘ف ٚ تٛإ٘ٙسي ّٖٕي، 

ٔؿئِٛيت پصيطي، تٛا٘بيي ثطلطاضي اضتجبٌ ثب زا٘كدٛيبٖ، 

حبٔي ثٛزٖ ٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛيبٖ، لبثّيت ايدبز ٖاللٝ ٚ 

بض  ٔٗيبضٞبي اٍ٘يعٜ، ٟٔبضتٟبي تسضيؽ ٚ ٖساِت زض ضفت

ٖ اظ زيس ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس ٔي ثبقٙس. ٞطچٙس ٔٙبؾت

 زا٘كدٛيبٖ پطوبض ِصت ٔي ثطيٓ، ٔتأؾفب٘ٝ زض ثًٗي ٔٛاضز

لبت قبٞس زا٘كدٛيبٖ ثي احؿبؼ، ثي تٛ خٝ ٚ اغّت ٚا

ُ ثي تٛخٟي  غبيت ٘يع ٞؿتيٓ. قبيس يىي اظ ٖٛٔا

زا٘كدٛيبٖ ٖسْ ٚخٛز ايٗ ٔٗيبضٞب زض ٔسضؼ زٚضٜ آٔٛظقي 

ثبقس. اظ ايٗ ضٚ پيكٟٙبز ٔي قٛز زا٘كٍبٜ ٞب ثب زض ٘ٓط 

ٗ ٔٗيبضٞبي اؾبتيس ثطتط اظ  ٘ٓط زا٘كدٛيبٖ ثٝ اؾترساْ  ٌطفت

ٚ ٍٟ٘ساقت ٔسضؾيٗ ذٛز ثپطزاظ٘س ٚ پٛيبيي ٚ تحطن 

ٕٞچٙيٗ ٔحيٍ آٔٛظقي ضا زض ؾُح ُّٔٛثي حفّ وٙٙس. 

يبفتٝ ٞبي حبنُ اظ آظٖٔٛ فطيسٔٗ ٘كبٖ زاز وٝ زض ثيٗ 

يبض زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ زض ايٗ تحميك ٔٗيبضٞبي ٞفت ٔٗ

 ٖ ٖ ٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛيب ٜ زا٘ف ٚ تٛإ٘ٙسي حبٔي ثٛز ثٝ ٕٞطا

ِٛيت ٚ ٔٗيبض ٖساِت زض ضفتبض پبييٗ ّٖٕي اؾتبز  ثبالتطيٗ ٚا

ِٛيت ضا زاضا ٔي ثبقٙس. ايٗ ثٝ ايٗ ٔٗٙي اؾت وٝ  تطيٗ ٚا
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ذٛاؾتبض اؾبتيسي ٞؿتٙس وٝ ضفتبض وٙٛ٘ي زا٘كدٛيبٖ 

ثٝ ا٘سيكٝ ٞب ٚ ٘ٓطات  تي ٘ؿجت ثٝ آٟ٘ب زاقتٝ ثبقٙس ٚحٕبي

ْ ثٍصاض٘س ٚ ٌ ؾٙتي اؾتبز آٟ٘ب احتطا قبٌطزي زٞٝ ٞبي -اضتجب

اؾبتيس ؾٙتي التساض يه َطفٝ . ٕ٘ي پؿٙس٘س زيٍط ٌصقتٝ ضا

ضا زض والؼ حفّ ٔي وٙٙس ٚ لسضت ضا ثٝ ٚاؾُٝ ٘مف ذٛز 

ؿتٙس. زض اضائٝ تهٕيٕبت ٘بفص، تٙجيٟبت ٚ پبزاقٟب زاضا ٞ

ط آٔٛظـضا اؾبتيسي  بپيكٟٙبز ٔي قٛز زا٘كٍبٜ ٞ ثٝ  زض ٔا

اضتجبٌ ّٖٕي يه َطفٝ ؾٙتي ضا ٔمجَٛ وٝ  ذسٔت ثٍيط٘س

ٕ٘ي زا٘ٙس ٚ ذٛاٞبٖ تجبزَ ٘ٓط ثب زا٘كدٛيبٖ ذٛز ٞؿتٙس ٚ 

اظ َطفي زض ٞط حبَ ا٘تمبز ٞبي ؾبظ٘سٜ آٟ٘ب ضا ٔي پصيط٘س. 

ٔٗيبضٞبي انّي ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٘يع اؾتبز  ؾُح زا٘ف

ِيٝ پصيطفتٝ قسٜ اظ ؾٛي زا٘كدٛيبٖ ٘ٓط ٔؿبٖس آٟ٘ب ضا  ٚا

٘ؿجت ثٝ اؾبتيس تمٛيت ٔي وٙس وٝ ٘تيدٝ اي خع ايٗ ٔٗمَٛ 

ػٚٞف ٞبي ثٝ ٘ٓط ٕ٘ي ضؾيس ٚ ثب تدطثيبت ٚ ٘تبيح ؾبيط پ

ٖالٜٚ، يبفتٝ ٞبي تحميك ٘كبٖ ٝ ثٔكبثٝ ٘يع ٕٞؿٛ ٔي ثبقس. 

حبٔي ثٛزٖ اؾتبز ٘ؿجت ثٝ ٔي زٞس، ثٝ غيط اظ زٚ ٔتغيط 

زا٘كدٛيبٖ ٚ ٖساِت زض ضفتبض  وٝ تفبٚت ٔٗٙبزاضي ثيٗ 

زيسٌبٟٞبي زا٘كدٛيبٖ ٔطز ٚ زا٘كدٛيبٖ ظٖ ٚخٛز ٘ساضز، 

زض ؾبيط ٔتغيطٞب ثيٗ ٘ٓطات زا٘كدٛيبٖ ٔطز ٚ ظٖ تفبٚت 

وٝ  ثٙبثطايٗ ٔحتُٕ ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾسٔٗٙبزاضي ٚخٛز زاضز. 

يسٌبٜ زا٘كدٛيبٖ ٘ؿجت ثٝ خٙؿيت يه ٖبُٔ تأثيطٌصاض ثط ز

اؾبتيس ثبقس وٝ ٘يبظٔٙس پػٚٞف ٞبي ثٗسي ٔي ثبقس. 

ّي اظ لجيُ اٍ٘يعـ، ُ ٔحيُي ٘يعفكبض ٖٛٔا  ٖبَفي ٚ ٖٛٔا

 ٕٔىٗ اؾت زض اضظقيبثي ٞبي زا٘كدٛيبٖ تأثيطٌصاض ثبقٙس.

ٖ يه قطٌ زض  ٗ اؾت ثٝ ٖٙٛا ً ّٔي ٘يع ٕٔى ثٝ ٖالٜٚ فطٞٙ

َ اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثٕ چٙسٌب٘ٝ اضظقيبثي ٞب ٔؤثط ثبقس. ثطاي ٔثب

ثٝ ٖٙٛاٖ اضظيبثبٖ ٕٔىٗ اؾت ثب اضظقٟبي فطٍٞٙي اظ لجيُ 

 خٕٕ ٌطايي زض تٗبضو ثبقس.-فبنّٝ لسضت ٚ فطزٌطايي

ٕٞچٙيٗ ٔب زض ايٗ پػٚٞف ثب تىيٝ ثط ازثيبت ٔٛخٛز ثٝ 

يسٚاضيٓ زض قٙبؾبيي ٚ آظٖٔٛ ٞفت ٔٗيبض ٘بئُ قسيٓ.  ٔا

٘يع قٙبؾبيي قٛز ٚ  پػٚٞف ٞبي ثٗسي ٔٗيبضٞبي زيٍطي

ُٔٙمي ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس  ثٙبثطايٗحبيط ثبقس.  ٔىُٕ ثحث

اظ ٘ٓط زا٘كدٛيبٖ  حث زضثبضٜ ٔٗيبضٞبي اضظقيبثي اؾبتيسث

 ٕٞچٙيٗ زض ثبة ٚ پػٚٞف ثيكتط ثبقس. ُٔبِٗبتقبيؿتٝ 

ٔٗيبضٞبي اضظقيبثي اؾبتيس ثيٗ ٘ٓطات زا٘كدٛيبٖ ٔمبَٕ 

ٔٗٙبزاضي ٔكبٞسٜ زوتطي تفبٚت ٔرتّف وبضقٙبؾي، اضقس ٚ 

٘كس.
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