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 چکیدٌ
ث١٠٘طاٟكطنز،زضشارذٞزس٢سيس١بيیضاث٠زٛجبّ اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ٝ ٜشطٛزيا

ٚيٚثيزضا.١بيیضاث٠دیذٞا١سزاقززاضز٠ًاُطث٠زضؾشیقٜبذش٠ٛكٞز،آؾيت

قج٠ٌ ًبضثطاٙ كطنزآُب١ی ث٠ ٛؿجز اخش٘بػی س٢س١بي ٝ اي١ب يس١بي ١بقج٠ٌٚ

كطنزٗی اظ اؾشلبزٟ ثط ػالٟٝ ًب١فس٢سسٞاٛس زض آؾي١ب ٝ ١بيت١بيقج٠ٌيس١ب

كیاؾزث٠ي٘بييدػ١ٝفديٚٗوب٠ً٠ٓحبنْيٚزضايثٜبثطا.اخش٘بػیٗٞثطثبقس

س١بيي١بٝس٢س١بياخش٘بػیٛؿجزث٠كطنزثطضؾیٝقٜبذزِٛطـًبضثطاٙقج٠ٌ

الٙٝيآشحهٛلطاظكبضؽ 384 ايثيٜٚٗظٞضدطؾكٜب٠ٗٚيث٠ا.اي١ٖبدطزاذش٠ٚقج٠ٌيا

غي١بٝدػ١ٝكِب١ٟبسٞظًٜٜسٟث٠ًشبثرب٠ٛبًٙبضقٜبؾیاضقسٝزًشطاٗطاخؼ٠يزاٛكدٞ

بًٙبضقٜبؾیاضقسٝيالٙٝزاٛكدٞيزضنسكبضؽآشحه8.57حٛكبٙزاز٠ًيقسٝٛشب

زضنس 37عيزاضٛسٝزضٗوبث١ْٛبياخش٘بػیزًشطاِٛطقیٗثجزث٠ًبضًطز١بيقج٠ٌ

س٢س ٗربٓق قج٠ٌيآكطسيآٛبٙ ١ؿشٜسٜی اخش٘بػی ١بي زض. ػضٞيز ثيٚ ١٘چٜيٚ

زاضي١بضاثغ٠ٗؼٜبٚقج٠ٌيٚثٞزٙايآكطسي١بياخش٘بػیِٝٛطـٛؿجزث٠س٢سقج٠ٌ

١بيٚثٞزٙقج٠ٌيآكطسيٚٛ٘طِٟٛطـٛؿجزث٠س٢سيبِٛيث٠عٞضي٠ًٗ .ٝخٞززاضز

ٝزضثيًٚؿبٛی٠ً 28 .١48بػض١ٞؿشٜسٚقج٠ٌيضثيًٚؿبٛی٠ًزضااخش٘بػیز

ايٚقج٠ٌ ٛيؿشٜسػضٞ اؾز ١40.32ب ثٞزٟ ا. ً٘شطٚقج٠ٌيثٜبثطايٚاكطازػضٞ ١ب

س٢س ضا زاٜٛسٚٗیيآكطسيآ٢ٛب ثيكشطيٚٛشبي١٘چٜ. چ٠ؾٚاكطاز ١ط ٠ً حٛكبٙزاز

زِٝٛطـٛؿجزث٠يٚخٜؿيث س.١ؿش١ٜبياخش٘بػیٜیقج٠ٌيآكطسيثبقسٗٞاكنس٢س

ثيٚسحهيالرٝ.١بياخش٘بػیضاثغ٠ٗؼٜبزاضيٝخٞزٛساضزآكطيٚثٞزٙقج٠ٌس٢سيس

ث٠ ز.١بياخش٘بػیضاثغ٠ٗؼٜبزاضيٝخٞززاضآكطيٚثٞزٙقج٠ٌِٛطـٛؿجزث٠س٢سيس

.زاٜٛسٗی ٚيآكطسيس٢س ضا اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ً٘شط ثبالسط سحهيالر ثب اكطاز عٞضي٠ً

        .کاربران نگرش ها، فرصت دها،يتهد اجتماعی، هاي شبكه نترنت،يا:کلمبت کلیدی
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 3وبَید سزداری ،2یمُبجز رثبثٍ، 1سادٌػیسي حسه

 ٝاحسآظازق٢ط،ُٔؿشبٙ،ايطاٙ،زاٛكِبٟآظازاؾالٗی،اؾشبزيبضخبٗؼ٠قٜبؾی1
 ايطاٙس٢طاٙ،زاٛكِبٟػال٠ٗعجبعجبيی،،زاٛكدٞيزًشطياضسجبعبراخش٘بػی2
 ٝاحسآظازق٢ط،ُٔؿشبٙ،ايطاٙ،زاٛكِبٟآظازاؾالٗی،زاٛكدٞيزًشطيخبٗؼ٠قٜبؾی3
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 ٛب١يسؾطزاضي
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 مقدمٍ    
 اظ ٝؾيؼی حدٖ ًٞسبٟ، ظٗبٛی زض ٝ اؾز ثطزاقش٠ ٗيبٙ اظ ضا ١بكبن٠ٔ ايٜشطٛز خ٠ٔ٘ اظ اضسجبعی ٝ اعالػبسی ١بيقج٠ٌ ظ٢ٞض

 كبًشٞض.ٛ٘بيسٗی كطا١ٖ ضا ضٝظآٗس اعالػبر ث٠ زؾشطؾی ٝ زٛيب ٛوبط اههی زض اكطاز ثيٚ اضسجبط اٌٗبٙ ٝ ًٜسٗی ٜٗشوْ ضا اعالػبر

 ٠ً اؾز ثطخؿش٠ هسض آٙ حبضط حبّ زض ذهٞلث٠ ثكطي، خٞاٗغ ٝ اخش٘بػی سحٞالر زض آٙ ٛوف ٝ خ٘ؼی ١بيضؾب٠ٛ

 .اٛسٛبٗيسٟ "اعالػبسی سٌٜٞٓٞغي اٛوالة" ٝ"اعالػبر اٛلدبض ػهط" ضا يٌٖ ٝ ثيؿز هطٙ ٛبُعيط زاٛكٜ٘ساٙ،

 ُطكش٠، ٛٞخٞاٛبٙ ٝ ًٞزًبٙ اظ ١ؿشٜس؛ ػٕ٘ٞ اؾشلبزٟ ثطاي كضب ايٚ زض ثرف سطيٚٗحجٞة اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ٗدبظي زٛيبي زض 

 اخش٘بػی، ١بي ضؾب٠ٛ زض سب زاضٛس ؾؼی ٠٘١ ٝ ٠٘١ سدبضي، ثطٛس١بي ذهٞنی، ٝ زٝٓشی ١بي قطًز آٗٞظاٙ، زاٛف زاٛكدٞيبٙ، سب

 كط١ِٜی، سحهئی، ؾٜی، ؾغٞح زض ٛيع ًبضثطاٙ ًٜٜس. دب ٝ زؾز ثبثز ٗربعجبٙ ذٞز ثطاي ٗحشٞا، سٞٓيس ض٘ٚ ٝ ًطزٟ ديسا حضٞض

 ٛشيد٠ زض ز١ٜس. ٗی اٛشكبض يب ٝ سٞٓيس ضا ٗحشٞا اظ ٝؾيؼی عيق ذٞز ٛيبظ١بي ٝ زالئْ ٝ ا١ساف ػالئن، حؿت ثط  ٗرشٔق ٛػازي

ًطز ذٞا١س ديسا ٗكرهی خبيِبٟ كطز ظٛسُی زض ٝ زاقش٠ اكعٝٙ ضٝظ ضقسي اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ث٠ ٝاثؿشِی ٝ اؾشلبزٟ

.(52 :1391ثكيط،)

اي٘ئی ١بيُطٟٝ زٓكيع، زيَ، اٝضًبر، اؾذيؽ،ٗبي كطٛسكيسظ، سط،سٞئی ثٞى،كيؽ ١بثالٍٝ،  خ٠ٔ٘ اظ ١بكطٕٝ ٝ ١بضٕٝچز،

 .اٛسًطزٟ ضقس ؾطػز ث٠ ًٞسبٟ ظٗبٛی ٗسر زض ٝ اٛسًطزٟ ايدبز ايٜشطٛز زض ضا ٝؾيؼی ؾبظيقج٠ٌ هبثٔيز ٠ً ١ؿشٜس ١بيیؾبيز

 اؾشلبزٟ خ٢بٙ زض سٞئيشط اخش٘بػی قج٠ٌ اظ ٛلط ٗئيٞٙ 190 ٝ ثٞىكيؽ اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ اظ ٛلط، ٗئيٞٙ 500 اظ ثيف ٟاٗطٝظ

 ؿيطٟ ٝ سـصي٠ ٛٞع كطزي، ذهٞنيبر ذبٛٞازٟ، اكطاز سؼساز ، سٞٓس ،ٗص١ت ٗٞضز زض اعالػبسی ثب اكطاز ١بقج٠ٌ ايٚ زض ًٜٜس.ٗی

 ٗطخؼی سٞاٜٛسٗی ١بقج٠ٌ ايٚ  ٓصا ُصاضٛس.ٗی اقشطاى ث٠ زيِطاٙ ثب ضا ذٞز ٗؿبئْ اظ ثؿيبضي ١٘چٜيٚ ٝ قٞٛسٗی آقٜب يٌسيِط

 ٛؿْ ذهٞلث٠ اكطاز ١ٞيز ٝ كط١َٜ ثط اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ سبثيط ضٝ ايٚ اظ ثبقس. اكطاز ١ٞيز ٝ خبٗؼ٠ كط١َٜ ثط ُصاضسبثيط ثؿيبض

  ٛ٘بيس.ٗی خٟٔٞ ا١٘يز ثب ثؿيبض ضا ٗؿئ٠ٔ ايٚ ث٠ دطزاذشٚ ٝ ثٞزٟ اٌٛبض هبثْ ؿيط ٛٞخٞاٙ ٝ خٞاٙ

 ٗب ٗطزٕ ٗيبٙ زض ٝ... آحٝاسؽ ايٜؿشبُطإ، ٝايجط، ١بيقج٠ٌ قسٟ، شًط ١بيقج٠ٌ ثط ػالٟٝ ٗب ًكٞض زض حبضط حبّ زض آٙ ثط ػالٟٝ

 ٠ً قٞزٗی ثسّ ٝ ضز ١بقج٠ٌ ايٚ زض ذجط ٝ ديبٕ ٗئي٢ٛٞب ضٝظا٠ٛ ١ؿشٜس. ١بقج٠ٌ ايٚ ػضٞ ظيبزي اكطاز ٝ اؾز قسٟ كطاُيط ثؿيبض

 ١بقج٠ٌ ايٚ اظ اؾشلبزٟ ثب ضاثغ٠ زض ٗبٙخبٗؼ٠ كط١ِٜی ١بيقبذم ث٠ سٞخ٠ ثب زاضز. زيٜی ٝ كط١ِٜی  ثبض ٗغبٓت ايٚ اظ ثؿيبضي

 اؾشحب٠ٓ ثبػث اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ٠ً ٗؼشوسٛس ١بثؼضی زاضز. ٝخٞز ثؿيبضي ٜٗبهك٠ ٗحْ اكطاز ؾبيط ٝ خبٗؼ٠ ٛظطاٙنبحت ٗيبٙ

 سب اؾز ذٞثی كطنز اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ٠ً ثبٝضٛس ايٚ ثط زيِط ايػسٟ اؾز. ٛطٕ خَٜ ثطاي زقٜ٘بٙ زؾشبٝضز ٝ قسٟ كط١ِٜی

 ث٠ ضا ذٞز حطف ثشٞاٛيٖ آٙ سٞؾظ ٗب ٝ اٛشوبّ ًكٞض١ب ؾبيط ث٠ ايطاٙ اؾالٗی خ٢٘ٞضي كط١ِٜی ٝ ٗؼٜٞي ١بياضظـ آٙ ٝؾي٠ٔ ث٠

 ٝ ًطزٟ ؾبظيكط١َٜ ثشٞاٜٛس ١بقج٠ٌ ايٚ سٞؾظ سب اؾز ذٞثی كطنز ٛيع ًكٞض كط١ِٜی ٗشٞٓيبٙ ثطاي ١٘چٜيٚ ثطؾبٛيٖ. زٛيب

ذٞز اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ٝ ايٜشطٛز ثٜبثطايٚ ثبقٜس. ُصاضسبثيط ٗرشٔق ١بيهٞٗيز ٝ ٗطزٕ ثطاي شار زض كطنز، ١٘طاٟ ث٠

آؾيت ث٠زٛجبّزاضز٠ًاُطث٠زضؾشیقٜبذش٠ٛكٞز، س٢سيس١بيیضا زضايٚثيٚآُب١یًبضثطاٙ دیذٞا١سزاقز.زض١بيیضا

ٝس٢سيس١بيايٚقج١٠ٌبياخش٘بػیٛؿجزث٠كطنزقج٠ٌ ١ٝبٗیسٞاٛسػالٟٝثطاؾشلبزٟاظكطنز١ب ١بزضًب١فس٢سيس١ب

ثب١بيقج٠ٌآؾيت قٜبذز قس.١بياخش٘بػیٗٞثط ثطضؾیٝ ايٚٗوب٠ً٠ٓحبنْييدػ١ٝفدي٘بيكیاؾزث٠ ثٜبثطايٚزض

 ايٖ.١بدطزاذش١٠بٝس٢سيس١بيايٚقج١٠ٌبياخش٘بػیٛؿجزث٠كطنزِٛطـًبضثطاٙقج٠ٌ

 شجکٍ  اجتمبػي 

آٙزٝضاٙٗطزٕثبثطذیاظًطزٛسحشیزضُطزز٠ًٗطزٕزضهجبيًْٞچيظٛسُیٗیضيك٠ً٘ٔ٠قج٠ٌاخش٘بػیث٠ظٗبٛیثطٗی

١بياخش٘بػیايٚانغالحظيطٗد٘ٞػ٠ضؾب٠ٛ سطيزاقشٜس.اػضبءُطٟٝٗبٜٛسذٞيكبٝٛساٙٛعزييثيكشطاظزيِطاٙضاثغ٠ػ٘ين

١بيخسيساضسجبعیچٞٙايٜشطٛزٝسٔل١ٚبياخش٘بػیٗلب١ي٘یًال١ٙؿشٜس٠ًث٠ٝاؾغ٠ديسايیقج٠ٌُيطز.ضؾب٠ٛهطاضٗی

اٛسزضايٚقج٠ٌثباعالػبسیضٝث٠ض١ٝؿشي٠ًٖضز١ٝبثطدبي٠ٗكبضًز١ِ٘بٛیثٜبقسٟزضٝاهغايٚقج٠ٌ سٛس.ٗسيسآ١٘طاٟد

 ثسّقسٙآ٢ٛبزضثيٚاكطازُٞٛبٌُٞٙٗ٘ٚاؾز.

ٗل٢ٕٞاي1950ٚزضاٝاؾظز٠١ٝقٜبؾیسٞؾظثطاٝٙٗؼطكیقسزضاٛؿب1940ٙٗل٢ٕٞقج٠ٌاخش٘بػیٛرؿشيٚثبضزضؾبّ

 سٞؾظثبضرٝثبضٛعٗٞضزاؾشلبزٟهطاضُطكز.

١بايُٚطٟٝز.١بيیث٠ػٜٞاٙكطزيبؾبظٗبٙسكٌيْقسٟاؾييقج٠ٌاخش٘بػی،ييؾبذشبضٗش٘طًعاخش٘بػیاؾز٠ًاظُطٟٝ

ثؿيبضديچيس١ٟبياخش٘بػیاؿٔتقج٠ٌحبنْاظیؾبذشبض١بيس.قٞٛسٞؾظيييبچٜسٛٞعذبلاظٝاثؿشِیث١٠ٖٗشهْٗی

١ؿشٜس قج٠ٌ. سحٔيْ ُطٟٝزض قج١٠ٌبياخش٘بػی زضٝٙ اكطاز ١٘بٙ ضقش١٠ب ٝ ١ؿشٜس آ٢ٛبؾز١ب ضٝاثظٗيبٙ انغالح١بي .

كضبيیزضزٛيبيٗدبضي١ؿشٜس٠ًثطاياضسجبطثباكطازٗرشٔقثبؾغٞحُٞٛبُٞٙزؾشطؾیث٠ٝخٞزآٗس١ٟبياخش٘بػیقج٠ٌ
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سكٌيْاخش٘بػبرٗدبظي،اعالعيدبزاضسجبطخ٘ؼیٝااؾز. سطيٚقسٟضؾبٛیسجبزّاعالػبرٝٛظطاراظقٜبذش٠ٗيبٙكطزي،

.1391)،)ؾٔغبٛیكطًبضًطز١بيايٚكضبؾز

١بيقج٠ٌاخش٘بػیػاليناكطازُٝطٌٟٝٗبٛیضاث٠ػٔز١بيحبًٖثطثیٗد٘ٞػ٠ضؾب٠ٛاخش٘بػیقج١٠ٌبياخش٘بػیظيطقج٠ٌ

اٛس.ٝخٞزآٝضزٟثطدبي١٠ِ٘بٛیث٠

 شجکٍ اجتمبػي ایىتزوت

ث٠ثؼس٠٘١ٗشلٌطاٙػٕٔٞاخش٘بػی،ضٝزضضٝ(خبٗؼ٠)اظظٗبٙسٞٛيؽٝسالـٝيزضسؼطيقزُٝب٠ٛسد٘غاٛؿبٛیيؼٜیاخش٘بع

ث٠ػٜٞاٙٝيػُیثٜيبزيٚاخش٘بعدصيطكشٜس. اثشالثطضٝاثظػبعلی٠ٛٝضٝاثظػوالٛیضا ٗحسٝزيزسؼساز، ضاثغ١٠طچٜسثٞزٙ،

 ز.ًبضثطاٙزضقج٠ٌاخش٘بػیايٜشطٛشیضاثغ٠ثبٝاؾغ٠ٛٝ٠ضٝزضضٝاؾ

ًٜٜسٝٞىزضػيٚحب٠ًّكضبيی١ؿشٜس٠ًزضآ٢ٛباكطاززٝؾشبٙخسيسيديساٗیث١بياخش٘بػیايٜشطٛشیاظهيجْكيؽقج٠ٌ

زضخطيبٙسـييطارظٛسُی ٌٗب١ٙبيیثطايسجبزّٛظط١ؿشٜس٠ًزضآٙخٞاٛبٙ؛سز١ٜقبٙهطاضٗیيبزٝؾشبٙهسي٘یذٞزضا

١بياخش٘بػیايٜشطٛشیث٠ٌٗبٛیثطايٗؼطكیقٞز٠ًقج٠ٌايٚهبثٔيزثبػثٗی.ُصاضٛسػوبيسٝٛظطارذٞزضاث٠اقشطاىٗی

 قٞز.ٙٗجسّٗیآ١بيخسيسٝثحثديطاٟٗٞٙايس

دٞضسب١ّبيقج٠ٌؾبيز ٗٞسٞض١بيثعض١ُبياخش٘بػیثؼساظ سطي١ٚبيخؿشدٞٗثُُْْٞسجسيْث٠دطاؾشلبزٟیٗثْيب١ٞٝ

 اٛس.ذسٗبرايٜشطٛشیقسٟ

ٝدؽاظ 2008)ؾبالٝيٝزيِطاٙ،(ؿبظث٠ًبضًطزآ1991زضؾبّ sixdegrecs.comاٝٓيٚقج٠ٌاخش٘بػیٗدبظيث٠آزضؼ

ؾبيزقج٠ٌاخش٘بػی240زاٛكٜب٠ٗٝيٌیدسيبك٢طؾشیاظ.زٝث٠كعٝٛیُصاقشٜس١ٜٝٞظ١ٖازا٠ٗزاضض١بآٙسؼسازايٚقج٠ٌ

 . (wikipedia.org)ٗیثبقسز١ٜسٟسؼسازظيبزٝسٜٞعٗٞضٞػیآ٢ٛبٛيعاؾز٠ًٛكبٙاضائ٠ًطزٟ

ٗٞضزقج٠ٌٗطًعدػ١ٝف دػ١ٝكیزض ًٔطازٝزض اي١ٚبيًبضثطزيزض اؾش٠ٌهغؼب ١بياخش٘بػیٗدبظيث٠ايٚٛشيد٠ضؾيسٟ

 .2008)ؾبالٝيٝزيِطاٙ،)اؾزًٜٞٙثيكشطقسٟاظآٙظٗبٙسبسؼساز

اؾزاي٠ًديفاظايٚخصاثيزً٘یزاقش٠ٝضزٙاِٛيع١ٟٝسفثطايكؼبٓيززضضؾب٠ٛآا١ٖط١بيقج٠ٌاخش٘بػیثبكٝةؾبيز

كعايٜسٟ ث٠عٞض ضا ًكساليٚٗیٙآزٛيبيث٠اياكطاز كيؽثطٛب٠ٗ. ظيبزيضا كطٛسكيسظ ٝ سٞئيشط ثٞى،١بيیٛظيط ٗربعجبٙثؿيبض

خصةًطزٟ ايٚاٗط اي٠ٌٜزيِطاٙزضاؾز٠ً زيِطاٙٝ اضسجبطثب زيِطاٙٝ ثطايزاٛؿشٚزضثبضٟ شاسیٗب ث٠زٓيًْٜدٌبٝي

 ُطزز.ًٜٜسثطٗیٗی٠قبٙچظٛسُی

ثطزاضياليٚٗٞضزث٢ط١ٟبيٗبزضٗحيظآٙايٚػاله٠ث٠زاٛؿشٚزضثبضٟزيِطاٙٝاضسجبطثبزيِطاٙزضخ٢زسوٞيزؾبيطكؼبٓيز

 آٙ ُيطز.ٗیهطاض اخش٘بػی قج٠ٌ اظ يبزُيطياؾشلبزٟ ٝ اقشطاىسدطثيبر ازا٠ٗ ٝ اخش٘بع ايٚ دبيساضي ضاٟ اليٚ  قٞز.ٗی١ب

 ًٜٜس.سٞاٜٛسذظظٛسُیخسيسيثطاياكطازٜٗعٝيٝثطيسٟاظكبٗيْٝاخش٘بعكطا١ٖاليٚٗی١بياخش٘بػیآٙقج٠ٌ

 َبی اجتمبػي مجبسی اوًاع  شجکٍ

ثسي٢ی قٞٛس.ثٜسيٗیقفُطٟٝزؾش٠زض١بياخش٘بػیٗدبظيثبسٞخ٠ث٠ٛٞعًبضًطزقبٙٝٛٞعاؾشلبزًٟبضثطاٙاظآ٢ٛبقج٠ٌ

اؾز٢ٛ٠ًبآقٞٛسٝزضٝاهغايٚاهجبّٗربعجبٙث١٠بياخش٘بػیًبضًطز١بيٗرشٔلیزضًٜبض١ٖػطض٠ٗیاؾززضاًثطقج٠ٌ

١بياخش٘بػیچٜسٝخ٢یقٞزثط١٘يٚاؾبؼاٝٓيُٚطٟٝايٚزؾش٠ثٜسيث٠قج٠ٌٙٗیآٗٞختثطخؿش٠قسًٙبضثطزذبنیاظ

قج٠ٌ اذشهبلزاضز. ثٜسيػجبضراظ قج٠ٌايٚزؾش٠ زيٜیٝ سدبضي، ذجط، سجبزّ ؾيبؾی، ٝخ٢ی، ١بي١بياخش٘بػیچٜس

 اخش٘بػیسلطيحیاؾز.

 ييیژگي شجکٍ اجتمبػ

ًبضًطزقبٙٝيػُی ٛٞع ث٠ سٞخ٠ اخش٘بػیٗدبظيثب اؾزثطايقج٠ٌ قسٟ ثطزٟ ا١بيكطاٝاٛیٛبٕ سؼييٚايٚ. ثبيسزض اٛچ٠ ٗب

٠ًزضثؿشطٝة١ؿشٜس١بياخش٘بػیٗدبظيزضٝاهغييؾبيزايٜشطسی١بث٠ذبعطزاقزايٚٗؿئ٠ٔاؾز٠ًقج٠ٌٝيػُی

١باؾز١٠ًبيايٜشطٛشیضازاضاؾز.ٗؿئ٠ٔزيِطًبضثطاٙزضاؾشلبزٟاظايٚقج٠ٌٓصاذهٞنيبرػ٘ٞٗیؾبيز س.ٛقٞػطض٠ٗی

 سٞاٛسزضخ٢زاؾشلبزٟا١سافٝاٗيبّذٞز،اٌٗبٙذبنیضاث٠ًبضُيطزٝآٙضاسجسيْث٠ٝيػُیآٙؾبيزاخش٘بػیًٜس..ٗی

ا١بيػ٘ٞٗیقج٠ٌٝيػُی يدبززٝؾزٝؾبظٗبٛس١یزٝؾشیٝاضسجبطٗدبظي١بياخش٘بػیٗدبظيػجبضسٜساظاقشطاىٗحشٞا،

ايضؾب١٠ٛبيُط١ٝی،چٜسثبظي،ؾطُطٗی،زٛجبّقسٙ،زٛجبًّطزٙ،ثبظاٛشكبض(ٓيٜيقسٙ،ٓيٜيًطزٙ)ًبٝؾبظيٝ،هسضرًٜس

ذطزسؼ٘يٖ،ٝضؾبٛی،زؾشطؾیسٞؾظسٔل١ٚ٘طاٟ،اػش٘بز،اؾشٜبزخؿشدٞقسٙ،اعالعضح٘ب٠ٛخؿشدًٞطزٙ،ٛوسثیُخ،ثٞزٙ،

١بيقج١٠ٌبٝاظزيِطٝيػُیهسضرايدبزسحطىاخش٘بػی،ازؿبٕكٜبٝضيخ٘ؼی،هسضرؾطٗبي٠اخش٘بػی،ؾبذشبضزًٗٞطاسيي،

http://www.johi.ir/
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١ٝ٘چٜيٚثبسٞخ٠ث١٠ؿشٜس١بياخش٘بػیضؾب٠ٛٛؿْخٞاٙقج٠ٌ.سٞاٙسٜٞعاثشٌبضٝذالهيززضآ٢ٛبضاٛبٕثطزاخش٘بػیٗی

.1388)،ضيبيیدطٝض (سٜسٞاٜٛسضؾب٠ٛخبيِعيٚضؾب١٠ٛبيانٔیثبق١بياخش٘بػیٗیقطايظٗرشٔققج٠ٌ

١بيی١ؿشٜسثبػثٗكٌالرٝآؾيت)٠ًديفاظايٚشًطقس (١بيٗثجشی١بياخش٘بػیػالٟٝثطاي٠ٌٜزاضايٝيػُیآجش٠قج٠ٌ

 اخش٘بػیضاس٢سيسٗیًٜس،ٗیدطزاظيٖ.١بيٗٞاضزي٠ًًبضثطاٙقج٠ٌ  ١بٝقٞٛس٠ًزضازا٠ٗث٠كطنزٛيعٗی

 َب فزصت

 ٝ يبثی١ٞيز زض ١بضؾب٠ٛ ايٚ سأثيطار ًبضثطاٙ، ق٘بض اكعٝٙ ضٝظ اكعايف اخش٘بػی، ١بيضؾب٠ٛ ١بيهبثٔيز ٝ ١بظطكيز ٗل٢ٕٞ، ٝ ٗؼٜب

 ثطاي ٜٗبؾجی كضبي اخش٘بػی ٛٞيٚ ١بيقج٠ٌ ايٚ ُؿشطـ ز.اؾ اخش٘بػی سضبز١بي يب ٝكبم ث٠ ظزٙ زاٗٚ زض ١بآٙ زُٝب٠ٛ ٛوف

 اخش٘بػی، ١بيقج٠ٌ اظ اؾشلبزٟ ثب ٠ً اٛسيبكش٠ ضا اٌٗبٙ ايٚ اخش٘بػبر ايٚ اًٜٞٙ ز.اؾ آٝضزٟ كطا١ٖ دطاًٜسٟ ١بيُطٟٝ ١ٞيز ثيبٙ

 هٞٗيشی سٜٞع ٝ كطاٝاٙ ؾطظٗيٜی ٝؾؼز زاضاي ٠ً ٗب، ًكٞض زض ذهٞلث٠ اٗط ايٚ س.ًٜٜ سوٞيز ٛٞػی ث٠ ضا ذٞز خ٘ؼی ١ٞيز

 ُطزز. ٗيؿطسط كط١ِٜی سجبزّ اٌٗبٙ اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ايٚ عطين اظ سب ُيطز هطاض سٞخ٠ ٗٞضز سٞاٛسٗی اؾز، ُٞٛبُٞٙ

 ١ِ٘ی … ٝ ثٞى.كيؽ ٗبٜٛس اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ثيبٝضٛس. ٝخٞز ث٠ ق٢طٝٛساٙ ثطاي ضا ٗسٛی كؼبٓيز ٛٞػی سٞاٜٛسٗی ١بقج٠ٌ ايٚ

 زٝؾز ٝ ١٘لٌط ذٞز ثطاي ٝ ثِصاضيس اقشطاى ث٠ زيِطاٙ ثب ضا ذٞز ٗغبٓت ًٜيسٗی ؾؼی ١بآٙ زض ق٘ب ١ؿشٜس. ٗكبث٠ چيع يي زض

 ی،ؾيبؾ ١بيزيسُبٟ ٝ ػوبيس ثيبٙ ثطاي اثعاضي ػٜٞاٙ ث٠ اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ اظ كيعيٌی.اؾشلبزٟ خبٗؼ٠ يي ٗبٜٛس زهيوبً ًٜيس. ديسا

 ٛٞع ز.اؾ ٗك٢ٞز ثيكشط ثؿش٠ سوطيجب ٝ ثبظ ٛي٠٘ ١بيٛظبٕ ثب ًكٞض١بي ٝ سٞؾؼ٠ حبّ زض ًكٞض١بي ٗيبٙ زض ذهٞلث٠ اخش٘بػی

 اؾز. ٗشلبٝر ٗرشٔق ًكٞض١بي ٝ ٜٗبعن ٗيبٙ زض ًٜٜسٗی ١بقج٠ٌ ايٚ اظ ًبضثطاٙ ٠ً اياؾشلبزٟ

 ١بؾبيزٝة ايٚ زض ذٞز آٛاليٚ ٛيبظ١بي اؿٔت ثطاي سٞاٜٛسٗی ايٜشطٛشی ًبضثطاٙ ٠ً ضٝؾزآٙ اظ اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ اظ اؾشوجبّ

 ٗكرهبر، قبْٗ ٠ً ثؿبظٛس ذٞزقبٙ ثطايقرهی ١بيدطٝكبيْ سٞاٜٛسٗی ًبضثطاٙ اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ زض ثيبثٜس. ٜٗبؾت دبؾد

 .اؾز چٜيٜیايٚ ٗٞاضز ؾبيط ٝ ١بٜٗسيػاله٠ سهبٝيط،

 ػٌؽ ١بيؾبيز ث٠ قجي٠ كضبيی ٝ ضٝظا٠ٛ ١بييبززاقز ٝ ًٞسبٟ ٗغبٓت ٛٞقشٚ ثطاي ١بٗيٌطٝثالٍ ٝ ١بٝثالٍ ث٠ قجي٠ اٌٗبٛی

ُلز ١بياسبم ؾبذشٚ هبثٔيز ًبضثطاٙ، ٗيبٙ كٞضي ١ُٞٝبيُلز ثطاي چز ث٠ قجي٠ كضبيی ايدبز قرهی، سهبٝيط زازٙ هطاض ثطاي

 ٛٞع ثب ٗشٜبؾت اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ اؾز. اٌٗبٛبر ايٚ سطيٚؾبزٟ خ٠ٔ٘ اظ ايٜشطٛشی ١بيكطٕٝ ث٠ قجي٠ ١ٞازاضي نلحبر ٝ ُٝٞ

 ١بيكبيْ ٝ ٝيسئ١ٞب ًطزٙ آدٔٞز هبثٔيز آٛاليٚ، ١بيثبظي ايٜشطٛشی، ١بيذجطذٞاٙ هجيْ اظ زيِطي اٌٗبٛبر قبٙكؼبٓيز ٗٞضٞع

 ًبضثطاٙ ٠ً ضا اٌٗبٛبسی اؿٔت سطسيت ثسيٚ س،زاضٛ يكب١ٙبُعي٠ٜ زض ٛيع ضا قرهی ١بيضؾب٠ٛ ؾبيط ثب اضسجبط ثطهطاضي ٝ ًبٗذيٞسطي

 س.ًٜٗی زضيبكز اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ زض خبيي ًطزٛس،ٗی ًؿت ؾبيزٝة چٜسيٚ ث٠ ٗطاخؼ٠ عطين اظ ايٚ اظ ديف ايٜشطٛشی

 ٌٗبٛی ث٠ ١بقج٠ٌ ايٚ سب قٞزٗی ثبػث ًٜس ثطهطاض اضسجبط خ٢بٙ زيِط ًكٞض١بي زض ذٞز اٗثبّ ثب ثشٞاٛس ًبضثط يي ٠ً هبثٔيز ايٚ

 اخش٘بػی، ١بيضؾب٠ٛ ٗشؼسز ١بي٠ُٛٞ ٗكشطى ُيطٛس.ٝخ٠هطاض ثحث ٗٞضز ٝ قسٟ ٗؼطكی خسيس ١بيايسٟ آ٢ٛب زض ٠ً قٞٛس سجسيْ

 ٗحشٞايی كطز ١ط اخش٘بػی ١بيضؾب٠ٛ زض ٠ً نٞضر ثسيٚ اؾز، ًٜٜسٟ اؾشلبزٟ اكطاز سٞؾظ ٗحشٞا سٞٓيس ٝ آ٢ٛب ثٞزٙ ٗحٞض ٗربعت

 ُصاضز.ٗی اقشطاى ث٠ اكطاز زيِط ثب اؾز ًطزٟ اٛشربة يب سٞٓيس ذٞز ٠ً ضا

 ذٞز ٗدسز ًكق ٝ ٛ٘بزيٚ ضٝاثظ ثطهطاضي ٗدبظي، خبٗؼ٠ زض اكطاز ٗكبضًز ثطاي ضا ٗؿبػسي ٗحيظ ٗدبظي اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ

 ٝ ٗدبظي سؼبٗالر عطين اظ ًٜٜسٟؾطًٞة ػٞاْٗ ٝ ١بٗحسٝزيز اظ كبضؽٝ... ؾيبؾی اخش٘بػی، زيٜی، ١بي١ٞيز ثبظسؼطيق ٝ

 ثب اضسجبط ثطهطاضي اٌٗبٙ كطز ث٠ ٝ زاقش٠ اٛؿبٛی خبٗؼ٠ ث٠ ضا قجب١ز ثيكشطيٚ ٗدبظي اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ًٜٜس.ٗی كطا١ٖ ٛ٘بزيٚ

 ز١ٜس.ٗی اهشهبزي ٝ كط١ِٜی ؾيبؾی، ٌٗبٛی، ظٗبٛی، ١بيٗحسٝزيز اظ كبضؽ ضا زيِط اكطاز اظ ثؿيبضي ق٘بض

 ظٛسُی ثب ٗٞاظي ايظٛسُی ث٠ آٙ زض اكطاز ٠ً ُطكز ٛظط زض خبٗؼ٠ اظ ايظيطٗد٘ٞػ٠ ١٘چٞٙ سٞاٙٗی ضا اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ

 اظ اؾشلبزٟ ٝ اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ زض حضٞض ثب اكطاز ًٜٜس.ٗی ثطهطاض اضسجبط زيِط اكطاز ثب ٝ دطزاظٛسٗی ٝاهؼی خبٗؼ٠ زض ذٞز ثيطٝٛی

 ٝ ػٞاعق اعالػبر، اعطاكيبٙ، ح٘بيز ٛظيط ٗدبظي اخش٘بع ايٚ زض حضٞض ٗعايبي اظ اخش٘بػی ١بيضؾب٠ٛ ٗرشٔق ١بي٠ُٛٞ

 ايٚ زض ٛيؿز يٌسيِط ًٜبض زض اكطاز كيعيٌی حضٞض ٛيبظٜٗس ٠ً ضا ذٞز ٝاهؼی ظٛسُی خٞاٛت اؿٔت ٝ قسٟ ثطذٞضزاض احؿبؾبر

 اظ ثيف ٝ زاضٛس اضسجبعی ٝ اخش٘بػی كط١ِٜی، ؾيبؾی، اهشهبزي، ُٞٛبُٞٙ ًبضًطز١بي ١بقج٠ٌ ايٚ ١ؿشٜس. زاضا ٗدبظي اخش٘بػبر

 ١بيضؾب٠ٛ ػٜٞاٙث٠ سٞاٙٗی ؾبيزٝة اي٠ُٛٞ اظ كطاسط ضا اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ز١ٜس. ٗی ًب١ف ضا چ٢طٟ ث٠ چ٢طٟ ١بيضاثغ٠ ديف

 ٠ً ١بيیچبٓف اٛس.ًطزٟ ايدبز سـييطاسی ؾيبؾی ٝ اهشهبزي كط١ِٜی، اخش٘بػی، ؾبذشبض١بي زض ٠ً ُطكز ٛظط زض خسيسي

 اؾز. زازٟ هطاض سبثيط سحز ضا ٗدبظي كضبي اظ كطاسط ١بيیحٞظٟ اٛس،ثٞزٟ ٗٞاخ٠ آ٢ٛب ثب اذيط ١بيؾبّ زض اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ

 كطا١ٖ ايٜشطٛشی ًبضثطاٙ ثطاي سٞخ٢ی هبثْ سؼبٗٔی اٌٗبٛبر اخش٘بػی، ١بيضؾب٠ٛ ١بي٠ُٛٞ اظ يٌی ثؼٜٞاٙ اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ

 اٛس.ثٞزٟ ٗٞثط كطآيٜس١ب ثطذی زض ق٢طٝٛساٙ ٗكبضًز اكعايف زض اٛسًٝطزٟ
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 آٝضٛس، ١ٖ ُطز ٝاهؼی ٗحيغی زض ٌٗبٙ يب ٝ ظٗبٙ يي زض ضا اكطاز سٞاٜٛس ٗی يؼٜی زاضٛس ًٜٜسُی ثؿيح هسضر اخش٘بػی ١بي قج٠ٌ

 ثذطزاظٛس. ً٘ذيٚ ث٠ ٗدبظي ٗحيظ زض يب

 تُدیدَب

 هطاض ثطضؾی ٝ ثحث ٗٞضز اخش٘بػی ٝ اهشهبزي ٝ ؾيبؾی ٗرشٔق ١بيثٜسيزؾش٠ زض سٞاٙٗی ضا ١بقج٠ٌ ايٚ اظ ٛبقی س٢سيسار اٛٞاع

 ١بياٗذطاسٞضي ػجبضسی ث٠ يب ؾطظٗيٚ ثسٝٙ ١بيٗٞخٞزيز آٗسٟ ٝخٞز ث٠ ٗٞخٞز ٗؿئ٠ٔ ٢ٗ٘شطيٚ ؾيبؾی ٗؿبئْ ظٗي٠ٜ زض زاز

 اؾز. هٞٗی ٝ ٗٔی ١بي١ٞيز ٝ ٗٔی ٗطظ١بي سضؼيق ٝ س٢سيس ٗؼٜبي ث٠ ٝاهغ زض زٝ ايٚ اؾز ذبى ثسٝٙ

 ٗٔز -زٝٓز ثب ١باٗذطاعٞضي ايٚ س٘بيع ٝخ٠ ٢ٗ٘شطيٚ ٠ً زاٛؿز ٛٞيٚ ١بياٗذطاعٞضي ق٢طٝٛساٙ ضا ًبضثطاٙ ايٚ سٞاٙ ٗی ٝاهغ زض

 اؾز. آٙ ثٞزٙ ؾطظٗيٜی ؿيط ًٜٞٛی ١بي

 ٗسٛی ٗجبضظٟ حشی ٝ ٗسٛی كؼبٓيز ٛٞػی ضا ١بقج٠ٌ ايٚ زض كؼبٓيز ٠ً اؾز ١بيیآزٕ خؿٞضسطيٚ سؼبٗٔی كضبي ١ب،قج٠ٌ ايٚ

 ؾبيط ثب ٗشلبٝر آ٢ٛب ظثبٙ خ٢ز ١٘يٚ ث٠ ٛساضٛس. اثبيی ضؾ٘ی ١بيضؾب٠ٛ ٝ ؾيبؾش٘ساضاٙ ، حبً٘يز ضح٘ب٠ٛثی ٛوس اظ ٓصا زاٜٛس.ٗی

 ضؾس. ٗی ٛظط ث٠ ١بضؾب٠ٛ

 كط١ِٜی، اخش٘بػی، ؾبذشبض١بي ٓصا ثٞز؛ ذٞا١س اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ سؿريط زض ٛعزيي ايآيٜسٟ زض ٗدبظي كضبي ٝ ؾبيجط ػطن٠

 ٛوكی ٝ ز١ٜس ُؿشطـ ضا زًٗٞطاسيي كط١َٜ سٞاٜٛسٗی آ٢ٛب ٛ٘ٞز. ذٞا١س ؾبذشبضي ٝ خسي سحّٞ زچبض ضا ؾيبؾی ٝ اهشهبزي

 ثبقٜس. زاقش٠ ١ب١ٞيز قسٙ سطٝاهؼی ٝ سوٞيز ثبظآكطيٜی، زض اؾبؾی

 ٝ كطٝٗٔی) ٗطًع اظ ُطيع ١بيُطايف سوٞيز كط١ِٜی، ؾبظييٌؿبٙ ١ٞيز، زُٝبِٛی ٝ ؾبذشبضي سؼبضضبر اكعايف چٜس ١ط

 كط١ِٜی، قٌبف ثطٝظ ٢ٛبيز زض ٝ ٗشضبز ١بيايسئٞٓٞغي اكطاعی، ُطايیٗٔی زٓيْ ث٠ ١بٗٔز ٗيبٙ قٌبف ٝ اذشالف ايدبز ،ی(كطاٗٔ

 سجٔيؾ ٝ سوٞيز عطين اظ ؾٜشی ديٞٛس١بي سضؼيق ثبٝض١ب، ١ب،اضظـ ثب سضبز زٝهغجی، سكسيس ٝ عجوبر ٝ ١بُطٟٝ اكوی يٌذبضچِی

 ٝ ؾيبؾی ٛرجِبٙ ايدبز قسٟ، سحطيق ؿيطٝاهغ اذجبض اٛشكبض ٝ سجٔيـبسی ثطزاضيث٢طٟ كط١ِٜی، اؾشحب٠ٓ ث٠ ً٘ي ٝ ؿطثی ١بياضظـ

 ٗحؿٞة ٗدبظي اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ؾيبؾی ١بيآؾيت اظ اضسجبعی، قج٠ٌ عطين اظ ؾبذش٠ذٞز خطيبٛبر ث٠ ٝاثؿش٠، كط١ِٜی

 قٞز.ٗی

 آٛدبيی اظ ٝ ًٜسٗی زضُيط ؾيبؾی ٜٗبؾجبر زض ضا آ٢ٛب زيِط ؾٞي اظ ٝ ز١سٗی اكعايف ضا اكطاز ؾيبؾی آُب١ی ؾٞ يي اظ ايٜشطٛز

 ٝيػُی قٞز.ٗی سجسيْ ُلشِٞ ثطاي ايػطن٠ ث٠ ٗدبظي كضبي ٛشيد٠ زض زاضز ٝخٞز ٛسضر ث٠ ُلشِٞ ثطاي ق٢طي ػ٘ٞٗی كضبي ٠ً

 ز١ٜسٗی هطاض ًبضثطاٙ اذشيبض زض ٠ً اثعاض١بيی ث٠ سٞخ٠ ثب ٠ً آ٢ٛبؾز دٞيبيی ٗدبظي اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ايٚ ٝ كضب ايٚ انٔی

 ث٠ سٞخ٠ ثب ٠ً ١ؿز كضب ايٚ دٞيبيی آٙ، انٔی ٝيػُی ٝ ز١ٜس. ٛكبٙ ضا ذٞز ؾيبؾی ُطايكبر ثشٞاٜٛس ث٢شط اكطاز سب قٞٛسٗی ؾجت

 ايٚ اظ ز١ٜس.يٌی ٛكبٙ ضا ذٞز ؾيبؾی ُطايكبر ثشٞاٜٛس ث٢شط اكطاز سب قٞزٗی ؾجت ز١سٗی هطاض ًبضثطاٙ اذشيبض زض ٠ً اثعاض١بيی

 ١بيؾطٝيؽ اؿٔت ٗدبظي اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ١ؿشٜس. اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ، اؾز ًٟطز خصة ضا ظيبزي ٗربعجبٙ ٠ً كضب١ب

 ضا ذٞز ١بيػالهٜ٘سي ٝ ٛظطار اكطاز ٠ً قٞٛسٗی قبْٗ ضا ١بيیؾبيز يب كط٢ٗب دٔز آٛاليٚ، ١بيؾطٝيؽ ٠ً ١ؿشٜس ٝة ثط ٗجشٜی

 ُصاضٛس.ٗی اقشطاى ث٠ زيِطاٙ ثب ٝ ًطزٟ ثيبٙ آ٢ٛب زض

 كطنشی ٝ ثذطزاظٛس ظٛسُی ٝاهؼی كضبي ٗٞاٛغ ٝ ١بٗحسٝزيز خجطاٙ ث٠ سٞاٜٛسٗی ًبضثطاٙ ٠ً اٛس ًطزٟ ايدبز كضبيی ١ب،قج٠ٌ ايٚ

 ١بياٛوالة ث٠ سٞاٙٗی اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ؾيبؾی  ًبضًطز١بي خ٠ٔ٘ اظ اؾز. قسٟ ايدبز ديبٕ اٛشوبّ ٝ اضسجبعبر سؼبٗالر، ثطاي

 ٝ خ٘ؼی اضسجبط ١بيضؾب٠ٛ ٛوف ١ؿز، سٞخ٠ هبثْ سحٞالر ايٚ زض ًطز.آٛچ٠ اقبضٟ اؾالٗی ثيساضي ٗٞج ُؿشطـ ٝ ذبٝضٗيب٠ٛ

 ١بقج٠ٌ ايٚ ٛوف ٠ً ثبقسٗی سحٞالر ايٚ ُؿشطـ ٝ ضؾبٛی اعالع زض ثٞىكيؽ ٝ سٞئيشط خ٠ٔ٘ اظ اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ثرهٞل

  ًٜس.ٗی دػ١ٝف ٝ سحوين قبيؿش٠ ديف اظ ثيف اخش٘بػی، ٝ ؾيبؾی سحٞالر زض ضا

١بيثبٌٛیٝخؼ١ْٞيزٗٞاضزي٠ًًبضثطا١ٙب،ؾطهزاظحؿبة١بياخش٘بػی،ؾطهز١ٞيز،ٛكززاز١ٟبيقج١٠ٌ٘چٜيًٚطٕ

ًٜس.١بيیضاثطايآٛبٙايدبزٗیًٜسٝٗكٌالرٝآؾيت١بياخش٘بػیضاس٢سيسٗیقج٠ٌ
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 چبرچًة وظزی

ٛظطي٠ ٗبٛٞئًْ«ايخبٗؼ٠قج٠ٌ»چبضچٞةٛظطيسحوينحبضطضا ًبؾشٔعز١س.سكٌيْٗی«ؾبذزقٌٜیايٜشطٛز»بؾشٔعٝ

خ٢بٙآيٜسٟ،خ٢بٛیٗدبظي،«.ٛ٘بيس٠ُٛٞسطؾيٖٗیخ٢بٙآيٜسٟضاايٚ«خبٗؼ٠اعالػبسی»ايزضًشبةنبحتٛظطي٠خبٗؼ٠قج٠ٌ

ٗیقج٠ٌ ١ٞيز ثحطاٙ ثب ١٘طاٟ كط١ِٜی ٗب١يز ٝ اعالػبر سبضٝدٞز ثب ١ٞقٜ٘س اي خبٗؼ٠ ايٚ ٝقج٠ٌثبقس ؾبذشبض زض اي

حّٞقج٠ٌ ٝخطيبٛبرث٠ظب١طؾطٗبي٠ًبضًطز١بيذٞز، «اؾز.زاضيػهطنٜؼشیقٌُْطكش٠زاضيٝٓیٗشلبٝراظؾطٗبي١٠ب

ٝيبًٜشطًّٜٜسُب٢ٛٙبز١بٗش٘طًعٛيؿزث٠ٌٔثبيس(زٝٓز)ايزيِطهسضرزض٢ٛبز١بًبؾشٔعٗؼشوساؾز،زضايٚخبٗؼ٠قج٠ٌ

قج٠ٌ.(150 :1381ًبؾشٔع،) ايٗشـيطٝخـطاكيبيیؿيطٗبزياؾزخؿشدًٞطز١بيخ٢بٛی٠ًزاضاي١ٜسؾ٠ضازضقج٠ٌآٙ

ؾبظٗبٛی١ؿشٜس)١بيیٟٝقج٠ٌاخش٘بػی،ؾبذشبضياخش٘بػیاؾز٠ًاظُطاخش٘بػیٗدبظي كطزييب سكٌيْقسٟ (٠ًػ٘ٞٗبً

 اٛس.ضبيٗدبظي،ث١٠ٖٗشهْاؾز٠ًسٞؾظيييبچٜسٛٞعذبلاظٝاثؿشِیٝاظعطينك

 ايٜشطٛز ٗب١يز ث٠ ٝاثؿش٠ آ٢ٛب ٗب١يز ٝ اٛسًطزٟ ظ٢ٞض ايٜشطٛز ٗحيظ زض ٠ً ١ؿشٜس ١بيیدسيسٟ ٗدبظي، اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ

 ث٠ ِٛبٟ ٛٞع زض سحٞالر ٝ سـييط ٛ٘بيبِٛط ث٠ٌٔ ٛيؿز، كٜبٝضي ػطن٠ زض سحّٞ يي س٢ٜب ايٜشطٛز اثساع ٠ً ُلز سٞاٙٗی اؾز.

 ٗيطؾس ٛظط ث٠ ث٠ٌٔ ٛيؿز، ضايح ١بيزيسُبٟ اظ ثبكش٠ خسا سبكش٠ ِٛطقی، ٝ كٌطي سحٞالر ٝ سـييط ايٚ آجش٠ اؾز. اٛؿبٙ ٝ ١ؿشی

 آٙ قٞز. ٗغطح ثيكشط اٛؿبٙ ٝ ١ؿشی ثبة زض ضايح ٛظطيبر اظ عيلی سب قسٟ ؾجت ٗدبظي، ظٛسُی يبكشٚٝاهؼيز ٝ ايٜشطٛز ظ٢ٞض

 ٝ ثعضٍ ١بيضٝايز حيبر، ًٜٞٛی زٝضاٙ زض ٗؼشوسٛس ٠.ً 15 :1390 )ثْ، (اؾز دؿبؾبذشبضُطايب٠ٛ ١بيزيسُبٟ ٛظطيبر، اظ عيق

 اخش٘بػی ؾيبؾی، ٝاحس ٛظطي٠ ُطايب٠ٛاثجبر ِٛب١ی ثب خٞاٗغ ٠٘١ ٗٞضز زض سٞاٙٛ٘ی زيِط ٠ً ٗؼٜب ايٚ ث٠ اؾز. يبكش٠ دبيبٙ كطاُيط

 قٌٜی،قبٓٞزٟ ظزايی،ٗطًعيز ٛظطيبر، ايٚ ٢ٖٗ ١بئًيسٝاغٟ دصيطكز. ضا خٞاٗغ كط١ِٜی ١بيسلبٝر ثبيس ث٠ٌٔ زاز؛ اضائ٠ كط١ِٜی ٝ

 ٛوف ثط سأًيس اي،حبقي٠ ٝ دطاًٜسٟ ١بي١ٞيز اظ ح٘بيز ٝ سٌثط ٗغٔن، حوبين ضز ًالٙ، ١بيضٝايز ضز خ١ٞطُطايی، ثب ٗربٓلز

 ٛكبٙ ٛعزيٌی ٛظطيبر، ايٚ ثب ٗدبظي كضبي ٝ ايٜشطٛز ؾبذشبض اؾز. ٝ... كط١ِٜی ٛؿجيِطايی دصيطـ ٝاهؼيز، ثبظٛ٘بيی زض ظثبٙ

 ١بيايسٟ ٝ يبثسٗی اكعايف ديچيسُی ًٜٜس،ٗی ػٖٔ هس يٌسيِط ػطو زض ١بضٝايز س٘بٗی ضٝز،ٗی ثيٚ اظ ٗطظ١ب ايٜشطٛز زض ز١س.ٗی

 اظ حبنْ ٗؼٜبي ٝ ٗشٚ ٗٞضز زض دؿبؾبذشبضُطا ٛظطي٢ذطزاظاٙ اظ يٌی «ثبضر ضٝالٙ» ٠ً آٛدب قٞٛس.ٗی ٜٗشكط آٙ زض كطاٝاٛی ٗشٌثط

 ٠ً ٗيساٛؿشٜس د٢ٜبٙ ٗؼٜبي يي زاضاي ضا ٗشٚ ٠ً ؾبذشبضُطايبٙ ٗوبثْ زض ٝي ٗيٌٜس. سٞنيق ضا ايٜشطٛز ُٞيب ٗيِٞيس، ؾرٚ آٙ،

 ٗشؼسزي ٗؼٜب١بي ٠ً اؾز چٜسُب٠ٛ ٝ ٗشٌثط اٗطي ؾٔؿ٢ٔ٘طاست، كبهس ٗشٚ اؾز ٗؼشوس ًطز، ًكق ضا آٙ ثبيس ظثبٛی اثعاض١بي ثب

 ٗؼشوس ٝي اؾز. چٜسُبِٛی ٝ سلؿيط ٗحْ ظيطا ٗؼٜبؾز؛ ثبظي ٗحْ ٝ قج٠ٌ يي ٗشٚ :ٗيِٞيس ٝي ًطز. اؾشرطاج آٙ اظ ٗيشٞاٙ

 ١٠ً٘چٜبٙ .(141 :1385ػٔ٘ساضي،ٗؼيٜی)ٗيؿبظز ٗحون ضا ٗؼٜب چٜسُبِٛی ٗشٚ ٗيِٞيس ث٠ٌٔ زاضز، ٗؼٜب چٜس ٗشٚ ٠ً ٛيؿز

 ز١س.ٗی قٌْ ضا ٗؼٜب چٜسُبِٛی ٝ سٌثط ٗحيظ ايٜشطٛز

 زضيسا، ٗشٚ ١٘بٙ ايٚ ٛيؿز. ٗشهٞض آٙ ثطاي اٛش٢بيی ٝ اثشسا ٠ً ثيٜبثيٜی سبضي ٝ قج٠ٌ يؼٜی آلظیسحز عٞضث٠ ايٜشطٛز ٛبٕ

 ايٜشطٛز قٜبؾس.ٛ٘ی دبيبٙ ٝ آؿبظ ٠ً ظٗبٛی ٝ خ٢بٙ ُلزٗی ٠ً ضؾبٛسٗی ش١ٚ ث٠ ضا دؿبٗسضٛيؿٖ ٝ قٌٜیؾبذز ثٜيبِٛصاض

 ٗشٚ ١ط ٛيؿز. ؾبزُیث٠ آٙ زض حويوز ًكق يؼٜی قٞز؛ٗی ؾطزضُٖ آٙ زض اٛؿبٙ ٠ً اؾز سٜيسٟ ١ٖ زض سبض١بي اظ ايٗد٘ٞػ٠

 يؼٜی ايٚ، ٝ .(15 :1390 ،س)ثْيبثٗی ديٞٛس زيِطي ٗحيظ ثب كطز ٠ً٘ٔ، يي سكطيح ثطاي يؼٜی زاضز؛ اثطديٞٛس١بيی ذٞز زّ زض

 ٠ً ثاليی :سٞذبٓی كضب١بي» ًشبة ٛٞيؿٜسٟ ًبض، ٛيٌالؼ ش١ٜی. ٗسإ خبثدبيی «ًبض ٛيٌالؼ» ُلش٠ ث٠ يب ٝ ش١ٚ زائٖ حطًز

 اظ ضٝظاكعٝٙ اؾشلبزٟ اؾز ٗؼشوس «ٗيٌٜس؟ سطًٞزٙ ضا ٗب ايٜشطٛز آيب» ػٜٞاٙ ثب ايٗوب٠ٓ زض ،«آٝضزٗی ٗبٙٗـع١بي ؾط ثط ايٜشطٛز

 اٝ ًٜس.ٗی دبضٟدبضٟ ضا اٛؿبٙ سٞخ٠ ٝ ًٜسٗی ؾٔت اٛؿبٙ اظ ضا سؼ٘ن ثب ١٘طاٟ اعالػبر زضيبكز ٝ غضف ٝضظياٛسيك٠ سٞاٛبيی ايٜشطٛز،

 زاضزٗی ٠ِٛ ش١ٜی خبثدبيی حبٓز زض ضا ٗب ١٘يك٠ ث٠ٌٔ ًٜس،ٛ٘ی سكٞين ٝضظياٛسيك٠ ًٜسًطزٙ ث٠ ضا ٗب ١طُع ايٜشطٛز ُٞيسٗی

 زچبض ايٜشطٛز اظ ضٝظاكعٝٙ اؾشلبزٟ اثط زض اٛؿبٙ ٗـع آٗطيٌبيی، ٗؼطٝف قٜبؼػهت ،«ٗطظٛيي ٗبيٌْ» ُلش٠ ث٠ ٠ً ٗؼٜب ايٚ ث٠

 ٗطُجبض ٗيشٞاٛس ٗب كٌطي حيبر ًيليز ضٝي اسلبم ايٚ زائ٘ی سأثيط ٝي، ُلش٠ ث٠ قٞز.ٗی ُؿيرشِی ٝ حٞاؼ زائ٘ی قسٙدطر

 آ٢ٛبؾز، زض سأْٗ ٝ ٗطًعي حوبين ٝ انّٞ ثط س٘طًع ًب١ف ٝ سٌثط ث٠ ٗيْ اكعايف اٗط، ايٚ ٛشيد٠ .(103 :1389ضخجی،)سثبق

 ز١ٜس.ٗی زؾز اظ ضا ذٞز ٗطخؼيز ايحٞظٟ ١ط زض اؾبؾی ١بيثٜيبٙ ٝ انّٞ ٠ً اي٠ُٛٞث٠

 ايٚ اؾز. ٗبقيٚ / اٛؿبٙ ٝ ظٙ /ٗطز ذهٞنی، /ػ٘ٞٗی خ٢بٛی، /ٗحٔی ١بيحٞظٟ سساذْ ٗدبظي، كضبي زض ٗطظقٌٜی ثبضظ ٠ٛٞ٘ٛ

 ٛكيٜسٗی ايٜشطٛز دبي زٝضاكشبزٟ ضٝؾشبي يي زض كطز اؾز. يبكش٠ ثيكشطي ضقس ٗدبظي اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ُيطيقٌْ ثب ٗٞضٞع

 ػ٘ٞٗی اخجبضي، سجٔيـبر ٝ ايٜشطٛشی ١بي١طظٛب٠ٗ ثب قرهی حطيٖ ًٜس.ٗی ٛعزيٌی احؿبؼ ؿطثی ق٢ط يي زض ظٛسُی ثب ٝ

 ٢ٖٗ، ث٠ٌٔ اؾز، ٗشلبٝر ١بيٝيػُی ثب ٛوغ٠ زٝ يب ٗربٓق خٜؽ زٝ ثيٚ ضاثغ٠ ايٚ ٠ً ٛيؿز ٢ٖٗ ٝ يبثسٗی انبٓز ضاثغ٠ قٞز.ٗی

ًشبة زض«ُٔ٘ٚ زاٛيْ» قٞز.ٗی ٝاهؼی اضسجبعبر ًب١ف ؾجت ٗدبظي، ضاثغ٠ ايٚ ١بؾز.ٜٗسيػاله٠ ٗجٜبي ثط ضاثغ٠ ٝخٞز انْ
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 ًٜٜس،ٗی ؾذطي ايٜشطٛز زض ضا ذٞز ٝهز ٗطزٕ ٠ً ؾبػشی ١ط اظاي ث٠ زاضز سأًيس ٠ً ًٜسٗی اقبضٟ دػ١ٝكی ث٠«اخش٘بػی ١ٞـ»

 .(125 :1389 ضخجی،)ٗيكٞز ًبؾش٠ ذبٛٞازٟ اػضبي ٝ زٝؾشبٙ ثيٚ آ٢ٛب قرهی س٘بؼ اظ زهيو٠ 24

 ٠ً ز١سٗی ١كساض «ٛيؿشيس اثعاضى يي ق٘ب» ًشبة زض اٝ ُٞيس.ٗی ضا ايٚ اظ كطاسط ٗدبظي، ٝاهؼيز دطزاظٛظطي٠ ،«اليٜط يبضٝٙ»

 ثب آ٢ٛب ذهٞٗز ٗجٜبي ٝاهؼبً ًٜٜس.ٗی ثٜسيزؾش٠ «ٗشضبز ٗدبظي ١بيػكيطٟ»زضٝٙ ضا اكطاز ٝاض٠ُٔ نٞضسیث٠ ايٜشطٛشی، اضسجبعبر

 ًٜس.ٗی حؿبؼ آ٢ٛب ث٠ ٛؿجز ضا اكطاز ٝ ؾبظزٗی ثطخؿش٠ ضا اذشالكی خعئيبر ٠ً اؾز ايٜشطٛز ث٠ٌٔ ٛيؿز، ٢ٖٗ چٜساٙ يٌسيِط

 ُطايیس٘بٗيز ثط سأًيس اليٜط، ١بينحجز ازا٠ٗ قٞز.ٗی اخش٘بػی ١بيذهٞٗز اكعايف ؾجت ٗٞضٞع، ايٚ ٠ً ز١سٗی ١كساض ٝي

 ٗٞضز زض ٛيع زيِطي نبحجٜظطاٙ.( 150 :1389ضخجی،)قٞزٗی خٞاٗغ اكطاز زقٜ٘ی اكعايف ؾجت ٠ً اؾز ايٜشطٛز زض آٗطيٌبيی

 .(74 :1385ثٞؾب، اثٞ) عٔجسٗی زيِطي ثحث ٗدبّ ٠ً اٛسُلش٠ ؾرٚ آٗطيٌب ؾبيجطي اٗذطيبٓيؿٖ ٝ اؾشؼ٘بض

 ٝ اٛؿبٙ ثيٚ ٗطظ ٗدبظي كضبي ٠ً اؾز ايٚ زاضز، سأْٗ خبي ٝ ُٞيٜسٗی ٗدبظي كضبي ٗٞضز زض قٌٜبٙؾبذز ٠ً ٗؿبئٔی اظ يٌی

 سؼجيط ٗدبظي ٝاهؼيز ث٠ آٙ اظ ٠ً اؾز ايٜشطٛز نلح٠ زض ٝاهؼيز ثٞزٙ ٗدبظي زض ثحث ايٚ ضيك٠ اؾز. ثطزاقش٠ ضا ٗبقيٚ

 ثطاي ٝاهؼيز سهٞضار يب ٝاهؼيز اظ قٜيساضي-زيساضي ٝ ايضايب٠ٛ ٝضؾبظيؿٞع٠ ثؼسي،ؾ٠ ؾبظيقجي٠ زض ايٜشطٛز هبثٔيز قٞز.ٗی

 اٛؿبٙ آٙ، زض ٠ً ًٜٜس سٔوی ٗحيغی ضا ٗدبظي كضبي ٝ ٛجبقٜس هبئْ ٗطظي ضايب٠ٛ ٝ اٛؿبٙ ثيٚ ثطذی سب قسٟ ؾجت عٞالٛی ٗسر

 ٝ ١ٞـ ثط ٗشٌی س٢ٜب ٝ آٙ ثسٝٙ سٞاٛسٗی ٝ ًطزٟ ػجٞض آٙ اظ ٢ٛبيز زض ٝ ُصاضزٗی ًٜبض ًٜس،ٗی كطاٗٞـ ضا ذٞز ُٞقشی ثسٙ

 زض ٗدبظي كضبي دسيسآٗسٙ ٝ ضايب٠ٛ ُؿشطـ اثشساي ١٘بٙ اظ ٠ً اؾز ١بيیدطزاظيذيبّ آجش٠ اي٢ٜب ًٜس. ظيؿز ٛيع سريْ

 ايٚ اٗب اؾز؛ زاقش٠ ٝخٞز اي،ضايب٠ٛ ١بيزاؾشبٙ ٛٞيؽسرئی ُيجؿٞٙ، ٝئيبٕ ١٘چٞٙ اكطازي سرئی ػٔ٘ی ١بيزاؾشبٙ

 ٛٞع زض ضا ػديجی سهٞضار ٝ قسٟ ٝاضز ؿطثی اٛؿبٙ كط١ِٜی كٌطي ٗحيظ ث٠ ثيكشط ١طچ٠ ايٜشطٛز ُؿشطـ ثب سرئی زاؾشب٢ٛبي

 ٠ً اؾز ٗلب١ي٘ی خ٠ٔ٘ اظ ٝ... ٗهٜٞػی ١ٞـ ٗهٜٞػی، ظٛسُی ُبٙ،اٛسإضايب اٛؿبٙ،دؿب ٝاغٟ اؾز. ثطاِٛيرش٠ اٛؿبٙ ث٠ آٛبٙ ِٛبٟ

 ثطاي ١بآظٗبيف اٛدبٕ زٛجبّ ث٠ «ًاليٚ ٛبثبٙ» ٝ «ًاليٜط ٜٗلطز» ٛب٢ٗبي ث٠ زاٛكٜ٘س زٝ ٠ٛٞ٘ٛ ثطاي اؾز. ٗٞضٞع ايٚ ز١ٜسٟٛكبٙ

 ظٛسُی ثطاي اٛؿبٙ ثسٙ زض ضطٝضي سـييطار اظ ذٞز ٗوب٠ٓ زض آٛبٙ زازٛس. خٟٔٞ ٝاهؼی ضا ُبٙضايباٛسإ سهٞيط كضبيی، ٗؿبكطر يي

 زض سٞاٛسٗی ٠ً اؾز «سٜظيٖذٞيف ٝ ٗبقيٜی -اٛؿبٛی ١بيؾبٗبٙ» ُبٙضايباٛسإ آٛبٙ، زيسُبٟ زض ُلشٜس. ؾرٚ كضب زض آيٜسٟ

 ث٠ ًٜٞٛی ِٛبٟ ٛٞع ضا آٙ ُبٙ،ضايباٛسإ ازثيبر ثيكشط سٞؾؼ٠ ثب «١بضاٝي» ثؼس١ب ز١س. ازا٠ٗ ذٞز ظٛسُی ث٠ ٗرشٔق ١بيٗٞهؼيز

 ُٞيسٗی ٛظطي٠ ايٚ اؾز. خ٢ز ١٘يٚ زض ًٜٜس،ٗی ٜٗشكط ٗدبظي كضبي ؿطثی دطزاظاٙٛظطي٠ ٠ً دؿباٛؿبٙ ٗل٢ٕٞ زاٛؿز. ١ؿشی

 زٓيْ ث٠ ١بؾزٗسر ٗب يب ٝ يبثس سٌبْٗ«ثؼسي ؾغح» ث٠ سب آٗيعز ١ٖ زض ضا ١بكٜبٝضي ثبيس ٝ اؾز سٌبْٗ ثؿزثٚ زض اٛؿبٙ ٠ُٛٞ يب

 ٗٞضٞع ٠ً اؾز ٜٗظط ١٘يٚ اظ ٛيؿشيٖ. اٛؿبٙ كٜبٝضي، ١بيؾبذش٠زؾز چٞٙ ١بيیؿيطاٛؿبٙ ثب ذٞز ضٝظاكعٝٙ ٛعزيي ضٝاثظ

 .(25 :1390ثْ،) زُطزٗی ٗشٌثط ٝ ٗشـيط ؾيبّ، ٝ ثبظزٗی ضَٛ ٗدبظي كضبي زض ١ٞيز

 ١بدؿبٗسضٙ اقبضٟ ٗٞضز قٌٜیؾبذز ثب ٝثيوی ديٞٛس ٗدبظي كضبي ضؾسٗی ٛظطث٠ اي٠ٌٜ آيسثطٗی ثبال ٛظطيبر اظ ٠ً ايٛشيد٠

 ٝ ٗشٌثط ٗشؼسز، ١بي١ٞيز آٗسٙ نح٠ٜ ث٠ ٗطًع؛ اظ ُطيع ُطايف :قٞزٗی ١بُطايف ايٚ سوٞيز ؾجت ٗحيظ ايٚ ١بيهبثٔيز زاضز.

 زض هبٛٞٛی ٝ ػطكی ا١ِٞٓبي ٝ ٗطاخغ قسٙاػشجبضثی ٝ هبٛٞٛی ٝ ػطكی ٗطظ١بي اظ كطز ػجٞض ذٞز؛ ٗرهٞل ؾالين ثب ٛبقٜبذش٠

 ٝضؼيز ايٚ ٗدبظي. ٗحيظ زض ٜٗسيػاله٠ ٗجٜبي ثط اضسجبعبر يبكشٚانبٓز ٝ ٝاهؼی اضسجبعبر قسًٙ٘طَٛ اثط زض ٗدبظي ٗحيظ

اؾز. ١٘طاٟ ثيكشطي قسر ثب ثٞىكيؽ خ٠ٔ٘ اظ ٝ ٗدبظي اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ زض
 

 ريش شىبسي

ٗؼشوساؾزسحويوبردي٘بيكیسٞنيلیاظِٛطـٝ (1988)"سطظاّ،ثيٌط" اؾز، قسٟ اؾشلبزٟ دي٘بيف ضٝـ زضايٚدػ١ٝفاظ

١بدطؾيس١ٟؿشٜسٝعطحؾؤاالسی٠ًثبيساظآٙضكشبضخ٘ؼيشیثطاؾبؼاٛشربة٠ٛٞ٘ٛايسهبزكی٠ًٗؼطفُطٟٝٗٞضزثطضؾی

 .(1381،25سطظاّ،) زقٞقٞز،آؿبظٗی

ث٠زٓيْاي٠ٌٜاظخ٘ؼيزٝآٗبضايٚ خبٗؼ٠آٗبضيايٚدػ١ٝفكبضؽآشحهيالٙٝزاٛكدٞيبًٙبضقٜبؾیاضقسٝزًشطاثٞزٟاٛس.

٘ٛ حدٖ ًًٞطاٙ كطّٗٞ اظ اؾشلبزٟ ثب زؾزٛجٞز اعالػبسیزض ٗربعجبٙ ثطاثط زاٛكدٞيب384ٙ ٠ٛٞ ٝ آشحهيالٙ كبضؽ اظ ٛلط

يدطؾكٜب٠ٗ»خ٢زخ٘غآٝضياعالػبراظ ًبضقٜبؾیاضقسٝزًشطاٗطاخؼ٠ًٜٜسٟث٠ًشبثرب١٠ٛبٝدػ١ٝكِب١ٟبثطآٝضزقس.

  ثٞزٟاؾز.١بزاضايعيقٓيٌطرؾؤاّثٞز٠ًاًثطآٙ 44 دطؾكٜب٠ٗسسٝيٚقسٟزاضاي اؾشلبزٟقسٟاؾز. «ٗحونؾبذش٠

١بً٘يزضايٚدػ١ٝفثطايضؾيسٙث٠ضٝايیٗحشٞايیٜٗبؾتدطؾكٜب٠ٗاظيبضياؾبسيسايٚاٗطٛؿجزث٠ثطضؾیٝانالحآٙ

ضؾيسثيكشطيٚٛعزيٌیٗل٢ٞٗیثبٗٞضٞعهبثْؾٜدفزاقش٠اي٠ًث٠ٛظطٗیثٜسيٜٗغویدطؾكٜب٠ُٗطكش٠قسٝزضييخ٘غ

 ربةقس.اؾزث٠ػٜٞاٙدطؾكٜب٠ٗاٛش
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ثٜسيٗويبؼٓيٌطرعطاحیقسٟثٞز،ثطايثطضؾیاػشجبض١ٝ٘ؿبٛیزضٝٛیآٙاظؾبذش٠ثطاؾبؼضسج٠اظآٛدب٠ًدطؾكٜب٠ٗذٞز

ٛلطياظخبٗؼ٠ٗٞضزٛظط30 ضطيتآٓلبيًطٝٛجبخاؾشلبزٟقس؛ٝث٠ايٜٚٗظٞضدطؾكٜب٠ٗسسٝيٚقسٟثطضٝييي٠ًٛٞ٘ٛٞچي

،ضطيتآٓلبيًطٝٛجبخSPSSيكیاخطاٝؾذؽزاز١ٟبيث٠زؾزآٗسٟٝاضزضايب٠ٛقسٟٝثبٛطٕاكعاضث٠نٞضرسهبزكیٝآظٗب

اؾز.ثٞزٟ ثطذٞضزاض ٜٗبؾجی اظاػشجبض 1..7ٛشبيححبًیاظآٙاؾز٠ًدطؾكٜب٠ٗثبضطيجیٗؼبزّ ٗحبؾج٠قس.
 

 َبی تحقیق یبفتٍ

 سٞظيغ ٛظط اظ اٛس. ثٞزٟ ٗطز زضنس28 .1 ٝ ظٙ زضنس 71 .9 اٛسزازٟ دبؾد ضا حبضط دػ١ٝف دطؾكٜب٠ٗ ٠ً ٛلطي 384 ٗد٘ٞع اظ

ٗيبِٛيٚ ؾبّاؾز. 20ؾبًّٝ٘شطيٚكطاٝاٛیٗطثٞطث٠ُطٟٝؾٜیظيط 40 سب 31 ؾٜیثيكشطيٚكطاٝاٛیٗطثٞطث٠ُطٟٝؾٜی

 49ؾبّٝثبالسطيٚ 19 سطيٚؾٚؾبّثٞزٟ،دبيي31ٚؾٚ (ٛ٘ب)ؾبّثٞزٟٝثيكشطيٚكطاٝاٛی 33 .20ؾ٠ٛٞ٘ٛٚٗٞضزثطضؾی

زضنسدبؾرِٞيبٙثب 2.29زضنسدبؾرِٞيبٙثبسحهيالركٞمٓيؿبٛؽ، 41 .١7٘چٜيٚاظٛظطسحهيالرٛيع ؾبّثٞزٟاؾز.

بّٛيعاظٛظطٝضؼيزسب١ْٝاقشـ زضنسثبسحهيالرزًشطاثٞزٛس. 2.4زضنسزاٛكدٞيكٞمٓيؿبٛؽٝ 25 سحهيالرٓيؿبٛؽ،

  اٛس.ثٞزٟ ثيٌبض ٛيع زضنس 4.10 ٝ قبؿْ آٛبٙ زضنس 83 .6 ٝ ثٞزٛس ٗشب١ْ ٛيع آٛبٙ زضنس 44 .8 ٝ ٗدطز دبؾرِٞيبٙ زضنس2.55

 ثيٚ زض ايٜشطٛز ث٠ اسهبّ ١بيٌٗبٙ ثيكشطيٚ ٝ زاقش٠ زؾشطؾی ايٜشطٛز ث٠ اٛسزازٟ دبؾد دػ١ٝف دطؾكٜب٠ٗ ث٠ ٠ً اكطازي ٠٘١

زضنساكطاززضؾبيط 4.9زضنسزضًبكیٛزثٞزٟٝ 4.10زضزاٛكِبٟٝ 6.14زضنسزضٗحًْبض، 6/64زضنسزضٜٗعّ، 88 آ٢ٛب

زضنساًثطضٝظ١بي١لش٠اظ 9.22زضنسدبؾرِٞيب١ٙطضٝظ١لش١4.71ٝ٠٘چٜيٚ اٛس.١بٛيعث٠ايٜشطٛززؾشطؾیزاقش٠ٌٗبٙ

  ًٜٜس.زضنسٛيعث٠ٛسضراظايٜشطٛزاؾشلبزٟٗی ١1.2لش٠ٝزضنسثؼضیضٝظ١بزض 6.3ًٜٜسٝس٢ٜبايٜشطٛزاؾشلبزٟٗی

زضنسيي 12ؾبػز، 7سب4زضنس 26 .8ؾبػز، 3سب 1 زضنسدبؾرِٞيبٙضٝظا٠ٛ 2.43ٗيعاٙاؾشلبزٟآٛبٙٛكبٙٗیز١س٠ً

١٘چٜيٚٗيبِٛيٚ ًٜٜس.ٗیؾبػزاظايٜشطٛزاؾشلبزٟ 10 زضنسٛيعثيفاظ 2.6ؾبػز10ٝ سب 8زضنس 7.11ؾبػزًٝ٘شط،

 15زهيو٠زضضٝظٝثيكشطيٚاؾشلبزٟ 30 ؾبػزاؾزًٝ٘شطيٚٗيعاٙاؾشلبزٟ 4ؾبػبرضٝظا٠ٛاؾشلبزٟاظايٜشطٛزثيفاظ

 ؾبػززضضٝظثٞزٟاؾز.

اخش٘بػیػض١ٞبيزضنسكبضؽآشحهيالٙٝزاٛكدٞيبًٙبضقٜبؾیاضقسٝزًشطازضقج٠ٌ 85 .١9بحبًیاظآٙاؾز٠ًثطضؾی

  ١بػضٞيزٛساقش٠اٛس.زضنسآٛبٙزضايٚقج٠ٌ 1.14ثٞزٟٝس٢ٜب

 ؾبػزٝ 10سب 8 زضنس8 .1ؾبػز، 3سب 1زضنس24 .5زضنسآٛبٙضٝظا٠ٛييؾبػزًٝ٘شط، 49 .5ثٜبثطاظ٢بضاردبؾرِٞيبٙ

١بياخش٘بػی١٘چٜيٚٗيبِٛيٚؾبػبرضٝظا٠ٛاؾشلبزٟاظقج٠ٌ ًٜٜس.١بياخش٘بػیاؾشلبزٟٗیؾبػزاظقج٠ٌ 7سب 4زضنس3.9

 ؾبػززضضٝظثٞزٟاؾز. 10زهيو٠زضضٝظٝثيكشطيٚاؾشلبزٟ 5ؾبػزاؾزًٝ٘شطيٚٗيعاٙاؾشلبزٟ 2ً٘شطاظ

 1.14ٝاٛسًطز١ٟبياخش٘بػیاؾشلبزٟٗیثطاياسهبّث٠قج٠ٌ VPNزضنساظ 9.22زضنسدبؾرِٞيبٙاظكئشطقٌٚٝ 63

 اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ث٠ زؾشطؾی ػسٕ زض كئشطيَٜ ٗؼشوسٛس دبؾرِٞيبٙ زضنس2.47ٝ ًٜٜس.زضنسٛيعاظ١يچًسإاؾشلبزٟٛ٘ی

 اؾز. ٛجٞزٟ ٗٞثط

سٞخ٠ث٠اعالػبرث٠زؾزآٗسٟٗكرمقس٠ً  زضنس 37 ٝايجط، زض زضنس7.54 ثٞى، ؽكي زض دبؾرِٞيبٙ زضنس8.81ثب

ًٖٝذئیًٖ دبؾرِٞيبٙ زضنس 6.45 ١٘چٜيٚ ١ؿشٜس. ػضٞ سٞئيشط زض ٛيع زضنس 6.14 ٝ يٞسيٞة زض زضنس 20 .3 ايٜؿشبُطإ،

 آٛبٙ زضنس 8.35 ٝ سبحسي دبؾرِٞيبٙ زضنس ١2.56٘چٜيٚ ًٜٜس.١بياخش٘بػیكؼبٓيزٗیزضنسٛيعسبحسيزضقج٠ٌ 7.38ٝ

١بياخش٘بػیاػش٘بزظيبزيث٠قج٠ٌزضنس ١8بياخش٘بػیاػش٘بززاضٛسٝس٢ٜبزضقج٠ٌ قسٟ ٜٗشكط ٗغبٓت ث٠ ًٖ ذئی ٝ ًٖ

 ٛيؿشٜس. ٗٞاكن اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ س٢سيس١بي ثب ٗوبث٠ٔ ضا١ٌبض١بي ثب آٛبٙ زضنس57 .2ثبايٚٝخٞز زاضٛس.
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 اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ اظ اؾشلبزٟ زاليْ ١بيُٞي٠ ث٠ دبؾد حؿت ثط دبؾرِٞيبٙ زضنسي ٝ كطاٝاٛی سٞظيغ: 1جديل شمبرٌ

 گًیٍ َب
خیلي 

 سیبد
 کم تبحدی سیبد

خیلي 

 کم
 جمغ

 ًؿتاعالػبرٝاذجبض
 346 16 14 94 102 120 كطاٝاٛی

 100.0 4.2 3.6 24.5 26.6 31.2 زضنس

 زٝؾزيبثیخسيسٝاضسجبطثبزٝؾشبٙ
 346 86 84 96 64 16 كطاٝاٛی

 100.0 22.4 21.9 25.0 16.7 4.2 زضنس

 ُلشِٞديطاٗٞٙٗؿبئْؾيبؾیٝاخش٘بػی
 346 104 54 126 54 8 كطاٝاٛی

 100.0 21.1 14.1 32.8 14.1 2.1 زضنس

 ) آدٔٞزكئٖ،ػٌؽٝؿيطٟ(ؾطُطٗی
 346 78 70 102 56 40 كطاٝاٛی

 100.0 20.3 18.2 26.6 14.6 10.4 زضنس

 ) ُصاقشٚٗغٔت(سٞٓيسٗحشٞا
 346 72 38 156 56 24 كطاٝاٛی

 100.0 18.8 9.9 40.6 14.6 6.2 زضنس

 اؾشلبزٟػٔ٘ی
 346 64 32 114 80 56 كطاٝاٛی

 100.0 16.7 8.3 29.7 20.8 14.6 زضنس

 

 ُٞي٠(1)خسّٝق٘بضٟ زضنس١طيياظ قج٠ٌسٞظيغكطاٝاٛیٝ اظ ٛكبٙٗی١بيزاليْاؾشلبزٟ ثٜبثطايٚ ز١س.١بياخش٘بػیضا

 ١بياخش٘بػیثٞزٟاؾز.اعالػبرٝاذجبضثيكشطيٚزٓيْاؾشلبزٟاظقج٠ٌخسًّٝؿت

 

 ١بياخش٘بػیؾِٚٝٛطـٛؿجزث٠س٢سيسآكطيٚثٞزٙقج٠ٌ ١٘جؿشِیثيٚ :2جديل شمبرٌ

 متغیز َب
وًع 

 َمجستگي

میشان 

 َمجستگي
R (Rمجذير 

2
) 

جُت 

 َمجستگي

سطح مؼىي 

 داری

ؾِٚٝٛطـٛؿجزث٠

١بيقج٠ٌآكطيٚثٞزٙس٢سيس

 اخش٘بػی

 0.042 ٗثجز 0.011 0.104 ديطؾٞٙ

 

ث٠ 0.104 ١بياخش٘بػیضطيت١٘جؿشِیثيٚؾِٚٝٛطـٛؿجزث٠س٢سيسآكطيٚثٞزٙقج٠ٌ (2) ثبسٞخ٠ث٠خسّٝق٘بضٟ

١٘جؿشِیثٜبثطايٚثبسٞخ٠ث٠ٗثجزثٞزٙخ٢ز ٗؼٜیزاضزاؾز.0.042 زؾزآٗسٟاؾز٠ًايٚٗيعا١ٙ٘جؿشِیزضؾغح

اكعايفًٝب١فؾٚاكطازٗيعاِٙٛطـٛؿجزث٠س٢سيسآكطيٜیقج٠ٌ ١بياخش٘بػیٛيعٗیسٞاٙچٜيٚٛشيد٠ُطكز٠ًثب

 اكعايفٝيبًب١فٗیيبثسزضٛشيد٠كطضي٠اّٝسحوينسبييسٗیقٞز.
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 ١بياخش٘بػیآكطيٚثٞزٙقج٠ٌسٞظيغٗشوبعغٗشـيط١بيسحهيالرِٝٛطـٛؿجزث٠س٢سيس :3جديل شمبرٌ

 تحصیالت   
 جمغ

 دکتزا لیسبوس فًق لیسبوس   

 آكطيٜی س٢سيس

 ١بيقج٠ٌ

 اخش٘بػی

 ٗربٓق
 142 16 86 40 كطاٝاٛی

 %100.0 %11.3 %60.6 %28.2 زضنس

 ٠ٛ ٗٞاكن ٠ٛ

 ٗربٓق

 180 0 132 48 كطاٝاٛی

 %100.0 %0. %73.3 %26.7 زضنس

 ٗٞاكن
 62 0 38 24 كطاٝاٛی

 %100.0 %0. %61.3 %38.7 زضنس

 خ٘غ
 384 16 256 112 كطاٝاٛی

 %100.0 %4.2 %66.7 %29.2 زضنس

 

١بيثيٚسحهيالرِٝٛطـٛؿجزث٠س٢سيسآكطيٚثٞزٙقج٠ٌ  ضاثغ٠ ثطضؾی خ٢ز زٝ ذی آظٗٞٙ ٛشبيح :4ٌجديل شمبر

 اخش٘بػی

 في َمجستگي ضزیت مؼىبداری سطح آسادی درجٍ مقدار 

 0.288 0.000 4 31.900 دي خي

 

 چٞٙ اؾز. 0.000 ٗؼٜبزاضي ؾغح ثب 4 ثطاثط آٙ آظازي زضخ٠ 900.31ٝٗيعاٙآٗبضٟذیزٝثطاثط (4)ثبسٞخ٠ث٠خسّٝق٘بضٟ

١بي٠ٌآكطيٚثٞزٙقجِٝٛطـٛؿجزث٠س٢سيس سحهيالر ثيٚ ضاثغ٠ ٝخٞز كطضي٠ ٓصا اؾز ً٘شط 0.01 اظ ٗؼٜبزاضي ؾغح ٗيعاٙ

 اؾز. 0.288 ثطاثط ٗشـيط زٝ ايٚ كی ١٘جؿشِی ضطيت ُطزز؛١٘چٜيٚٗيعاٙذغبسأييسٗی %1اع٘يٜبٙٝ %99اخش٘بػیثب

 اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ً٘شط ثبالسط سحهيالر ثب اكطاز اؾز. ٗشـيط زٝ ايٚ ثيٚ ضؼيق اضسجبط ًٜٜسٟ ثيبٙ ١٘جؿشِی ضطيت ٗيعاٙ ايٚ

زاٜٛس. ٗی آكطيٚس٢سيس ضا
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 وتیجٍ گیزی ثحث ي 

 سطسيت ث٠ سٞئيشط ٝ يٞسيٞة ايٜؿشبُطإ، ٝايجط، ثٞى،كيؽ ٠ً ًطز ثٜسيخ٘غ چٜيٚ سٞاٙٗی ضا آٗسٟ زؾز ث٠ ٛشبيح ًٔی عٞض ث٠

 ضٝظا٠ٛ آٛبٙ ١٘چٜيٚ اؾز. ثٞزٟ كبضؽآشحهيالٙٝزاٛكدٞيبًٙبضقٜبؾیاضقسٝزًشطا ثيٚ زض اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ سطيٚٗحجٞة

 ٝ كئشطقٌٚ اظ اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ث٠ اسهبّ ثطاي اكطاز ُصضاٜٛس.ٗی ١بقج٠ٌ ايٚ زض ضا ذٞز ٝهز اظ ؾبػز 2 حساهْ

VPN١بياخش٘بػیٗبٛؼیثطًٜٜسٝث٠ضاحشیٛيعث٠آٛبٙزؾشطؾیزاضٛس١٘چٜيٚآٛبٙٗؼشوسٛسكئشطًطزٙقج٠ٌاؾشلبزٟٗی

  ١بٛيعٗٞاكنٛيؿشٜس.ًٜسٝثبضا١ٌبض١بيٗوبث٠ٔثبس٢سيسارايٚقج١٠ٌبايدبزٛ٘یؾطضاٟاؾشلبزٟاظايٚقج٠ٌ

١بياخش٘بػیزاضٛسٝاًثطيزاًثطيزكبضؽآشحهيالٙٝزاٛكدٞيبًٙبضقٜبؾیاضقسٝزًشطاِٛطقیٗثجزث٠ًبضًطز١بيقج٠ٌ

٠ٛٗربٓق١ٝ٘چٜيٚ  ١بياخش٘بػی١ؿشٜس.طيٚثٞزٙقج٠ٌآكزضنسآٛبٙٗربٓقس٢سيس 37هطيتث٠اسلبمآٛب٠ٛٙٗٞاكنٝ

١بضاثغ٠ٗؼٜبآكطيٚثٞزٙايٚقج١٠ٌبياخش٘بػیِٝٛطـٛؿجزث٠س٢سيسثطضؾی١بحبًیاظآٙاؾز٠ًثيٚػضٞيززضقج٠ٌ

١بياخش٘بػیزضثيًٚؿبٛی٠ًزضايٚآكطيٚثٞزٙقج٠ٌث٠عٞضي٠ًٗيبِٛيٚٛ٘طِٟٛطـٛؿجزث٠س٢سيس زاضيٝخٞززاضز.

١بياخش٘بػیزضثيًٚؿبٛی٠ًآكطيٚثٞزٙقج٠ٌٝزضٗوبثْٗيبِٛيٚٛ٘طِٟٛطـٛؿجزث٠س٢سيس 48.28اٛس١بػضٞثٞزٟج٠ٌق

 زاٜٛس.آكطيٚٗی١بً٘شطآ٢ٛبضاس٢سيسثٜبثطايٚاكطازػضٞايٚقج٠ٌ ثٞزٟاؾز. ١40.32بٛيؿشٜسػضٞايٚقج٠ٌ

ثيٚخٜؿيزِٝٛطـ ١بياخش٘بػی١ؿشٜس.آكطيٜیقج٠ٌاكطازثيكشطثبقسٗٞاكنس٢سيس١٘چٜيٚٛشبيحٛكبٙزاز١٠ًطچ٠ؾٚ

س٢سيس ث٠ قج٠ٌٛؿجز ثٞزٙ ٛساضز.آكطيٚ ٝخٞز ٗؼٜبزاضي ضاثغ٠ اخش٘بػی س٢سيس ١بي ث٠ ٛؿجز ِٛطـ ثيٚ آكطيٜیثٜبثطايٚ

ٛساضز.قج٠ٌ ٝخٞز سلبٝسی ٗطزاٙ ٝ ظٛبٙ ثيٚ اخش٘بػی ِٛطـ ١بي ٝ سحهيالر س٢سيسثيٚ ث٠ قج٠ٌٛؿجز ثٞزٙ ١بيآكطيٚ

 زاٜٛس.ٗی آكطيٚس٢سيس ضا اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ً٘شط ثبالسط سحهيالر ثب اكطاز اخش٘بػیضاثغ٠ٗؼٜبزاضيٝخٞززاضز.ث٠عٞضي٠ً

 ضٟ بػیاخش٘ ١بيقج٠ٌ ثط زٝٓشی ٛظبضر زٝٓشی، ٛظبضر ٠ٛ اؾز ٗطزٗی ػ٘ٞٗی ٛظبضر ثط اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ثٜيبٙ ٠ً آٛدبيی اظ

 ٗجشٜی ٗص١جی كط١ِٜیِ ١بي١ؿش٠ ؾبٗبٛس١ی ٝ سوٞيز ًكٞض، كط١ِٜی ٗؿئٞالٙ ٝ كؼبالٙ ثطاي ًبض ث٢شطيٚ قبيس طز،ثٛ٘ی خبيی ث٠

 كطاٗٞـ ٛجبيس اٗب كضبؾز. ايٚ زض يبضُيطي دشبٛؿيْ ًطزٙ ثيكي٠ٜ ثطاي اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ٗحيظ زض اؾالٕ ث٠ ٗؿشٜس ِٛبٟ ثط

 ثبذش٠ ضَٛ زيِط ًٜيٖ، سطثيز زاضيٖ، ثبٝض ثساٙ ٗب ٠ً ١بيیآٗٞظٟ اؾبؼثط ضا خبٗؼ٠ اًثط حشی يب س٘بٕ ثشٞاٙ ٠ً ؿبيز ايٚ ًطز

 ضا خبٗؼ٠ اخش٘بػی ١بيقج٠ً٠ٌآٙ عٔجیس٘بٗيز ٠ٛ اؾز يبزُيطي ًطزٙ ثيكي٠ٜ حبٓز ث٢شطيٚ زض حطًز ؾٞي ٝ ؾ٘ز اؾز،

 يي ؾ٘ز ث٠ ضا ؾيبؾز ٛبذٞاؾش٠ يب ذٞاؾش٠ آٌشطٝٛيي اخش٘بػی ١بيقج٠ٌ ًٜٜس.ٗی سوؿيٖ دطاًٜسٟ ٝ ديٞٛس١ٖ ١بيیدبضٟ ث٠

 ثبٝض ايٚ اٗطٝظٟ اٗب ؾبظؿطثی ٓعٝٗب اؾز كطآيٜسي زًٗٞطاؾی ٠ً قسٗی سهٞض ديكشط١ب زاز. ذٞا١ٜس ؾٞم ٗكبضًشی زًٗٞطاؾی

 ػسٕ زٓيْ ث٠ سبًٜٞٙ ٠ً ١بيیاهٔيز س٘بٗی ث٠ آٌشطٝٛيي، ١بيضؾب٠ٛ ثط ٗجشٜی ٛٞيٚ ٗكبضًشی زًٗٞطاؾی اؾز. قسٟ ؾؿز

 ٠ً آكطيٚسٜٞع ٝ ؾبظدطاًٜسٟ اؾز كطآيٜسي ٝ زاز ذٞا١س قسٙ قٜيسٟ ُٝٚلش ؾرٚ اٌٗبٙ ثٞزٛس، قسٟ ٗحٞ ١ب،ضؾب٠ٛ ث٠ زؾشطؾی

 زٛيب، ًكٞض١بي س٘بٕ ثطاي ضٝ ١٘يٚ اظ ز١س.ٗی كؼبٓيز ٝ ثطٝظ ٝ حضٞض اٌٗبٙ خبٗؼ٠ زض ٗٞخٞز ١بيُطٟٝ ٝ ؾالين س٘بٗی ث٠

 اؾز. آٝضزٟ دسيس كطنزٝ س٢سيس اظ ١بيیػطن٠ ظٗب١ٖٙ
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 مزاجغمىبثغ ي  
 .ثبٛي٠ س٢طاٙ، ػٔٞي، دطٝيع سطخ٠٘ ؾبيجط، اٗذطيبٓيؿٖ .(1385) ض.ى ثٞؾب، اثٞ •

• ( زٝضٟ(قج1391٠ٌثكيط،حؿٚ. كهٜٔب٠ٗسحويوبركط١ِٜی، ١بياخش٘بػیايٜشطٛشیٝؾجيظٛسُیخٞاٛبٙ،

 .22-31،ل1391ث٢بض1ق٘بضٟ دٜدٖ،

 .)ع(نبزم اٗبٕ زاٛكِبٟ س٢طاٙ، قليؼيبٙ، ٢ٗسي سطخ٠٘ ؾبيجطي، كط١َٜ دطزاظاٙٛظطي٠ .(1390) زيٞيس ثْ، •

 ٛحٟٞاٛدبٕسحويوبراخش٘بػی،سطخ١٠٘ٞقَٜٛبيجی،س٢طاٙ،اٛشكبضارؾطٝـ. (1381)سطظاّ،ثيٌط •

 .ؾي٘ب ٝ نسا دػ١ٝك٢بي ٗطًع س٢طاٙ، ؿطة، زض ايٜشطٛشی ١بيآؾيت خبزٝ؛ بةه .(1389) زاٝز ضخجی، •

 ..277،ٗطًعدػ١ٝك٢بيًبضثطزئًطازٝ،١بياخش٘بػیٗدبظيقج٠ٌِطاٙ،يٝزيؾبالٝ •

دبييعٝظٗؿشبٙ؛ٗدالرٛٞضِٗعيٚ؛حوٞمثيٚآْ٘ٔ،ضؾب١٠ٛب،نٔحٝاٜٗيزثيٚآ٘ٔٔیؾٔغبٛیكط،ٗح٘س •

 .(7.سب21اظ-نلح27٠) .1ق٘بضٟ-1391

ق٘بضٟ-..13سبثؿشبٙ « ضؾب٠ٛ: ٘د١٠ٔبياخش٘بػيخَٜٛطٕؾبيجطيزضكضبيقج٠ٌ؛ضيبيیدطٝض،ح٘يس •

  .).4سب9اظ-نلحISC٠  /40 (سطٝيدی -ػٔ٘ی .1

ٗبٛٞئْ • كط١َٜ. (1381)ًبؾشٔع، ٝ خبٗؼ٠ اهشهبز، اعالػبر،  سطخ٠٘حؿٚچبٝٝقيبٙ. هسضر١ٞيز. :ػهط

 عطحٛٞ. :س٢طاٙ

 .س٢طاٙ زاٛكِبٟ س٢طاٙ، ؾيبؾز، زض خسيس ١بيٛظطي٠ قٜبؾیضٝـ .(1385) خ٢بِٛيط ػٔ٘ساضي،ٗؼيٜی •
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