علوم اسالهی انسانی ،شواره  ،22تابستاى  ،9911جلد دوم ،ص 22 -22
ISSN: 2538-3671

http://www.johi.ir

2

هٌْبز فرّوٌد ،1هحودهْدی ًوبزی

 1زا٘طیبض  ٚػضٞ ٛیئت ػّٕی ،زا٘طىس ٜػّ ْٛاختٕبػی ،یعز
 2زا٘ص آٔٛذت ٝوبضضٙبسی اضضس ،خبٔؼ ٝضٙبسی ،زا٘طٍب ٜیعز
ًَیسٌدُ هسئَل:
ٔحٕسٟٔسی ٕ٘بظی

چکیدُ
زا٘طٍب ٜیىی اظ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی پطإٞیت زض خٛأغ ٔسضٖ است و٘ ٝمطی ٔحٛضی زض تِٛیس
زا٘ص  ٚتطثیت زا٘طٕٙساٖ  ٚزا٘طدٛیبٖ زاضز .خبیٍب ٜوّیسی ایٗ ٟ٘بزٚ ،خٛز یه ٛٞیت ٔتٕبیع ضا
ثطای زا٘طٍبٞیبٖ ضطٚضی ٔیٕ٘بیسٛٞ .یتی و ٝفطز زا٘طٍبٞی ثٛاسغ ٝآٖ ث ٝػضٛیت خبٔؼ ٝػّٕی
زضٔیآیس  ٚضفتبضٞبی ذٛز ضا ثب اضظشٞبی ػّٓ ٔٙغجك ٔیسبظز .پژٞٚص حبضط ث ٝضی ٜٛپیٕبیص
ث ٝثطضسی ٛٞیت زا٘طٍبٞی  ٚػٛأُ ٔیسا٘ی ٔٛثط ثط آٖ زض ثیٗ زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍب ٜیعز ٔیپطزاظز.
زازٜٞب ثب اثعاض پطسطٙبٌٔ ٝطزآٚضی ضس ٌٕٝ٘ٛ٘ ٚیطی ث ٝضی ٜٛتػبزفی عجمٝای غٛضت ٌطفت وٝ
زض آٖ افطاز زض عجمبتی ح َٛسٔ ٝتغیط خٙسیت ،ضضت ٝتحػیّی ٔ ٚمغغ تحػیّی تمسیٓثٙسی
ضس٘س .ایٗ پژٞٚص ثب تىی ٝثط ٘ظطیبت ثٛضزی ٛا٘دبْ پصیطفت٘ .تبیح ٘طبٖ ٔیزٞس زض ٔدٕٛع 74
زضغس پبسرٍٛیبٖ زض ضبذع وُ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٕ٘طاتی ٔتٛسظ وست وطز٘س ٔ ٚیبٍ٘یٗ
ٛٞیت زا٘طٍبٞی زض اثؼبز اذاللی ،ا٘تمبزی  ٚػّٕی ثیص اظ ٔیبٕ٘٘ ٝطات است٘ .تبیح تحّیُ
استٙجبعی ٘طبٖ زاز ؤ ٝتغیطٞبی فط ًٙٞآٔٛظضی ،سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ،ٛسبذتبض ذب٘ٛازٚ ٜ
ضطوت زض اختٕبػبت زا٘طدٛیی ثط ٛٞیت زا٘طٍبٞی اثطی ٔؼٙبزاض زاض٘س .ذطٚخی تحّیُ
چٙسٔتغیط٘ ٜیع ٘طبٖ زاز ؤ ٝدٕٛع چٟبض ٔتغیط ٘بٔجطز ٜثٝػالٔ ٜٚتغیط ٔمغغ تحػیّی  42زضغس
اظ ٚاضیب٘س ٛٞیت زا٘طٍبٞی ضا تجییٗ ٔی وٙٙس .اظیٗ ثیٗ ٔتغیط فط ًٙٞآٔٛظضی ثیطتطیٗ تبثیط
ضا ثط ٛٞیت زا٘طٍبٞی زاضز.
کلوبت کلیدیٛٞ :یت زا٘طٍبٞی ،فط ًٙٞآٔٛظضی ،سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ،ٛاختٕبػبت
زا٘طدٛیی.
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هقدهِ
خٛأغ ا٘سب٘ی زض ز٘یبی ٔب پط اظ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی است وٞ ٝطوساْ ثطای اٞساف ٔطرػی ایدبز ضسٜا٘س .ایٗ
ٟ٘بزٞب ٔغبثك ثب ٞسفٌعاضیٞبضبٖ ٔ ٚتبثط اظ ٘ٛع ٘یبظی و ٝثطعطف ٔیوٙٙس؛ سبذتبضٞب  ٚسبظٚوبضٞبی ٚیژٜای ثطٔیسبظ٘س.
ثطذی اظیٗ سبذتبضٞب و ٝخٙجٝای ضسٕیتط زاض٘س ث ٝضىُ لٛا٘یٗ زضٔی آیٙس  ٚثطذی زیٍط ضىّی تٛافمی ٙٞ ٚدبضیٗ ثٝ
ذٛز ٔیٌیط٘س .ثٞ ٝط ضٚی ثبظزٞ ٜط ٟ٘بز اختٕبػی تب حسٚز ظیبزی ثٕٞ ٝرٛا٘ی سبذتبضٞب ثب اٞساف ٟ٘بیی ثستٍی زاضز.
زا٘طٍب ٜیىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٟ٘بزٞب زض خٛأغ ٔسضٖ است و٘ ٝمطی ٔحٛضی زض ٞسایت خبٔؼ ٝث ٝسٕت تٛسؼ ٚ ٝپیططفت
ایفب ٔیوٙس .ثسیبضی اظ غبحت٘ظطاٖ ثسضستی یىی اظ اسبسیتطیٗ ضبذعٞبی ز٘یبی خسیس ضا ػٌّٓطایی ٘بٔیس٘س .تٛخٝ
ٚیژ ٜث ٝػّٓ یىی اظ ٘مبط تٕبیع تٕسٖ ٘ٛیٗ ٘سجت ث ٝزٚضٜٞبی پیص اظ ذٛز است .اظ عطفی زا٘طٍب ٜاٌط ٍ٘ٛییٓ ٕٟٔتطیٗ
یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٟ٘بزٞبیی است و ٝػٟس ٜزاض تِٛیس  ٚتطٚیح ػّٓ زض خبٔؼ ٝاست .اظ ایٗ ضٚی ضطٚضی ٔیٕ٘بیس وٝ
سبذتبضٞب  ٚضٚیٞٝبی حبوٓ ثط آٖ ضا زض پطت ٛاٞساف اغیُ ػّٓ ٔٛضز ٚاضسی زلیك لطاض زازٔ .فٛٞ ْٟٛیت زا٘طٍبٞی زض
ٔیب٘ ٝچٙیٗ ضطٚضتی إٞیت ٔییبثس .اظ آ٘دب و ٝایٗ ٔفٙٞ ْٟٛدبضٞب  ٚضٚیٞٝبی حبوٓ ثط ٔحیظ زا٘طٍبٞی ضا ثب اٞساف
غبیی ٟ٘بز ػّٓ پی٘ٛس ٔی ظ٘س؛ الظْ است وٛضص ٞبی ٔستٕطی  ٓٞثطای تؼطیف حسٚز  ٚاثؼبز آٖ  ٓٞ ٚثطای سٙدص لٛت
 ٚلسضت آٖ زض غح ٝٙحیبت زا٘طٍبٞی غٛضت پصیطز.
اظ ٕٞیٗ ض ٚزض پژٞٚص حبضط ٔیوٛضیٓ ٛٞیت زا٘طٍبٞی  ٚػٛأُ اختٕبػی ٔٛثط ثط آٖ ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زٞیٓ .ایٗ
ثطضسی ثب ت ىی ٝثط ٘ظطیبت ثٛضزی ٛغٛضت پصیطفت ٝاست .ثب تٛخ ٝثٔ ٝدٕٛػ٘ ٝظطی ثٛضزی ٛاثتسا زٔ ٚیساٖ اثطٌصاض ثط ٔتغیط
ٛٞیت زا٘طٍبٞی اظ ٔ ٓٞتٕبیع ضس  ٚسپس ٔتغیطٞبی ٔستمُ ثب تبویس ثط ِٔٛفٞٝبی ٔٛخٛز زض ٔیساٖ زا٘طٍبٔ ٚ ٜیساٖ-
ٞبی اثطٌصاض زیٍط ضٙبسبیی ضس .زض ایٗ پژٞٚص و ٝثیٗ زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍب ٜیعز ا٘دبْ پصیطفت ثب تٛخ ٝث ٝپیطیٝٙ
تحمیمبتی زض زستطس  ٚپطتٛا٘٘ ٝظطی ٔٛخٛز ،چٙس ٔتغیط اظ خّٕ ٝفط ًٙٞآٔٛظضی ،سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ،ٛاختٕبػبت
زا٘طدٛیی  ٚسبذتبض ذب٘ٛاز ٜثطضسی ضس٘سٔ .تغیطٞبی فط ًٙٞآٔٛظضی  ٚاختٕبػبت زا٘طدٛیی ثٔ ٝیساٖ زا٘طٍبٞی ٚ
ٔتغیطٞبی سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ٚ ٛسبذتبض ذب٘ٛاز ٜثٔ ٝیساٖٞبیی ثیط ٖٚاظ زا٘طٍب ٜتؼّك زاض٘س.
بیبى هسئلِ
اظ ظٔبٖ ٚضٚز ٟ٘بز زا٘طٍب ٜث ٝایطاٖ ،تؼّك ث ٝخبٔؼ ٝزا٘طٍبٞیٕٛٞ ،اض٘ ٜح ٜٛذبغی اظ ظیست ا٘سب٘ی ضا تساػی ٔیوطزٜ
است .زا٘طٍبٞیبٖ ػٕٔٛب حبٔالٖ اضظشٞب  ٚسجهٞبی ظ٘سٌی ذبغی ثٛز٘س و ٝآٖٞب ضا ٘عز ػٕٔ ْٛطزْ لبثُ احتطاْ ٔی-
ٌطزا٘سٚ .یژٌیٞبیی ٕٞچ ٖٛخستخٌٛطی٘ ،ىتٝسٙدی ،سرتوٛضی زض ػطغ ٝتحػیُ زا٘ص  ٚپطٞیع اظ تسب ُٞزض
پصیطفتٗ اعالػبت خسیس اظ خّٕ ٝثبضظتطیٗ غفبت افطاز زا٘طٍبٞی ٔحسٛة ٔیضٛز  .زض ٚالغ آ٘چ ٝو ٝیه فطز زا٘طٍبٞی
ضا اظ سبیطیٗ ٔتٕبیع ٔی سبظزٛٞ ،یت ذبظ ٚی است .ایٗ ٛٞیت ،ذٛز ضا ث ٝضىُ ٔدٕٛػ ٝاظ ضفتبضٞب ،ػُٕٞب  ٚثبٚضٞب
٘طبٖ ٔیزٞس و ٝفطز زا٘طٍبٞی ضا زض چطٓ ػٕٔ ْٛطزْ ػعتٕٙس ٔیٌطزا٘س .زا٘طدٛیبٖ ثب ٚضٚز ث ٝزا٘طٍب ٚ ٜاختٕبع
آوبزٔیه ،اسبسب ٚاضز فضبیی خسیس ،یب ث ٝثیبٖ ثٛضزیٔ ،ٛیسا٘ی خسیس ٔیض٘ٛس .فضبیی و ٝزض آٖ ذطز ٜفطًٞٙٞبی
ٔرتّفی اظ لجیُ ضضتٝای ،زپبضتٕب٘ی  ٚسبظٔب٘ی ٚخٛز زاضز  ٚزض تمبعغ ایٗ ذطزٜفطًٞٙٞبست وٛٞ ٝیت زا٘طٍبٞی ضىُ
ٔیپصیطز .ا٘سبٖ زا٘طٍبٞی زض ٞط ضضت ٝتحػیّی ثبیس ػال ٜٚثط ٔدٕٛػٝای اظ زا٘صٞب  ٚاعالػبت فٙی  ٚترػػی،
ٔدٕٛػٝای اظ اضظشٞب  ٚثبٚضٞبی اذاللی ٍ٘ ٚطشٞبی ذبظ ضا ثطٙبسس ،آٖٞب ضا ثبٚض وٙس  ٚزض٘ٚی سبظز (فبضّی:1387 ،
 .)58لسضت زا٘طٍب ٜزض ثطسبذتٗ ٘ٛػی ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٚ 1خٟتزٞی ث ٝفط ًٙٞػٕٔٛی اٌط ٍ٘ٛییٓ اغّیتطیٗ ،یىی اظ
ٟٔٓتطیٗ ضسبِتٞبی ایٗ ٟ٘بز اختٕبػی است .زض سغح اختٕبػی ث٘ ٝظط ٔیضسس  ،فمساٖ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ،ضضس ػّٓ ٚ
تٛسؼ ٝاختٕبػی ضا زض ثسیبضی اظ اثؼبز ثب چبِص خسی ٔٛاخٔ ٝی سبظز .ثسیبضی اظ ٔتغیطٞبی اثطٌصاض زض تٛسؼ ٝػّٕی ٚ
غٙؼتی ث ٝعٛض ٔستمیٓ یب غیطٔستمیٓ ٔتبثط اظ فط ًٙٞزا٘طٍبٞی ضىُ ٔیپصیطزٕٞ .چٙیٗ زض سغح ٔیب٘ی خبٔؼٛٞ ،ٝیت
زا٘طٍبٞی زض تؼبٔالت اػضبی خبٔؼ ٝزا٘طٍبٞی ثب ٟ٘بزٞبی زیٍطی ٕٞچ ٖٛذب٘ٛاز٘ ٜمص پطضٍ٘ی ایفب ٔیوٙس .زض وطٛض
ایطاٖ و ٝوسط لبثُ تٛخٟی اظ خبٔؼ ٝضا خٛا٘بٖ تطىیُ ٔیزٙٞس ػّیاِرػٛظ ضىبفٞبی ثیٗ ٘سّی ثیص اظ ٕٞیط ٝضخ
ٕ٘ٛز ٜاست .ایٗ ضىبف ٞب تب حسٚز لبثُ تٛخٟی اظ عطیك یه اٍِٛی ػُٕ فطٍٙٞی ٔطتطن ٘ظیط آ٘چٛٞ ٝیت زا٘طٍبٞی
پیصضٚی ٔیٟ٘س پطضس٘ی است(ثبلطیبٖ فط.)1397:12،
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اظ عطفی أطٚظ ٜثب تٛسؼ ٝوٕی زا٘طٍبٞ ٜب  ٚافعایص تؼساز زا٘طدٛیبِٖ ،عٚ ْٚاضسی ٛٞیت زا٘طٍبٞی ثیص اظ ٌصضتٝ
احسبس ٔیضٛز .ایٙى ٝزا٘طٍبٜٞب ٛٙٞظ ث ٝویفیت ٌصضت ٝلبزض ث ٝتِٛیس ا٘سبٖٞبیی ثب ضٚحیبت  ٚذػبئع ٚیژ ٜزا٘طٍبٞی
ٞستٙس ،پطسص ٕٟٔی است و ٝیىی اظ زَٔطغِٛیٞبی اغّی پژٞٚص پیصض ٚاست .زض ٌصضت ٝتؼساز ٔحسٚزتطی زا٘طدٛ
 ٚاِجت ،ٝتؼساز وٕتطی زا٘طٍب ٚ ٜضطایظ سرتتطی ثطای پصیطفت ٝضسٖ زض زا٘طٍبٚ ٜخٛز زاضت ٝاست  ٚافطازی و ٝثٝ
تحػیُ ػالل ٝثیطتطی زاضتٙس؛ ٚاضز زا٘طٍبٔ ٜیضس٘س .ایٗ أط ٔٛخت ٔیضس و ٝافطاز ثب اٍ٘یع ٜثیطتط ث ٝػّٓ آٔٛظی
ثپطزاظ٘س أب تغییطات سطیغ  ٚپطضتبة زٞٝٞبی اذیط  ٚزٌطٌ٘ٛی زض ػطغٞٝبی ٔرتّفٛٞ ،یت  ٚفطآیٙس ٛٞیتیبثی ضا ثب
چبِصٞبیی ضٚثط ٚسبذت ٝاست .زض سبَٞبی اذیط تؼساز زا٘طدٛیبٖ افعایص چطٌٓیطی یبفت ٝاست .خٕؼیت وطٛض ٘سجت
ث ٝسبَ  1357ز ٚثطاثط ضس ،ٜأب تؼساز زا٘طد ٛضضس  25ثطاثطی زاضت ٝاست (افطاسیبثی .)3 :1394،أطٚظ ٜثطذی پژٞٚصٞب
٘طبٖ ٔیزٞس وٟ٘ ٝبز زا٘طٍب ٜزض ایطاٖ ضؼفٞبی خسی زض خبٔؼٝپصیطی  ٚزض٘ٚیسبظی اضظشٞب  ٚضىُزٞی ثٛٞ ٝیت
زا٘طٍبٞی زاضز٘ .جٛز ضٚحیﮥ پژٞٚطٍطی  ٚتحمیك٘ ،جٛز فطٔ ًٙٞطبضوت  ٚضٚحی ٝػّٓ ٌطایی٘ ،جٛز تؼبُٔ ػّٕی
زا٘طدٛیبٖ ثب اسبتیس  ٚزا٘طدٛیبٖ ذبضج اظ وطٛض ،فمساٖ فط٘ ًٙٞمس ٘ ٚمسپصیطی زض اختٕبػبت زا٘طٍبٞیٌ،طایص ثٝ
پیطٚی اظ ضس ٙٞدبض ػّٓ ،فطزٌطایی زض آٔٛظشٛٔ ،فمیت  ٚپیططفت تحػیّی ،اظ خّٕٛٔ ٝاضزی است و ٝزض ایٗ پژٞٚصٞب
ث ٝچطٓ ٔیذٛضز(ٕٞتی.)560:1393،
ثٝعٛض وّی تحمیك ثط ضٚی ٛٞیت زا٘طٍبٞی چطٓا٘ساظ ضٚضٙی اظ فطغتٞب  ٚتٟسیسٞب پیصضٚی ٔیٟ٘س و ٝثطای
سیبستٌصاضیٞبی والٖ  ٚثط٘بٔٞ ٝبی ٔطثٛط ث ٝتٛسؼ ٝزض ٟ٘بز زا٘طٍبٔ ٜثٕط ثٕط ذٛاٞس ثٛز٘ .تبیح پژٞٚص پیص ضٚ ٚ
تحمیمبت ٔطبث ٝثٔ ٝسیطاٖ زا٘طٍبٞی  ٚثط٘بٔٝضیعاٖ ػطغ ٝآٔٛظش ػبِی وٕه ٔیوٙس تب ثب ضٙبذتی ثٟتط ٘سجت ثٛٔ ٝا٘غ
آٔٛظش زض ایطاٖ زست ث ٝتسٚیٗ ثط٘بٔٞٝبی والٖ ثجط٘س.

پیطیٌِ پژٍّص
ثبلطیبٖفط ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1397زض پژٞٚطی ثب ػٛٙاٖ" تجییٗ ِٔٛفٞٝبی ٛٞیت اختٕبػی زا٘طدٛیبٖ ثط اسبس استفبز ٜاظ
ثط٘بٔٞٝبی پیبْضسبٖ" ث ٝثطضسی ٕ٘ ٝ٘ٛای اظ زا٘طدٛیبٖ وبضضٙبسی زا٘طٍب ٜاغفٟبٖ پطزاذتٙس .ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ زاز وٝ
ثط٘بٔٞٝبی پیبْضسبٖ ضاثغٙٔ ٝفی ثب ٛٞیتٞبی اختٕبػی زا٘طدٛیبٖ زاضز.
تٕٙب  ٚغٕسی( )1395زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ"ضاثغ ٝسطٔبی ٝفطٍٙٞی  ٚسطٔبی ٝاختٕبػی ثب ٔیعاٖ آٌبٞی زا٘طدٛیبٖ اظ
فط ًٙٞزا٘طٍبٞی" ث ٝثطضسی ٕ٘٘ 310 ٝ٘ٛفطی اظ زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍب ٜپیبْ ٘ٛض اٞط پطزاذتٙس .یبفتٞٝبی ایٗ تحمیك ٘طبٖ
زاز ثیٗ ضبذع ٞبی سطٔبی ٝاختٕبػی  ٚسطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔ ٚیعاٖ آٌبٞی زا٘طدٛیبٖ اظ فط ًٙٞزا٘طٍبٞی ضاثغٔ ٝثجت ٚ
ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
افطاسیبثی  ٚذٛثیبضی ( )1394زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ "ٛٞیت زا٘طدٛیی  ٚػٛأُ ٔطتجظ ثب آٖ زض ٔیبٖ زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍب-ٜ
ٞبی یعز" ث ٝضٚش پیٕبیص ث ٝثطضسی ٘ 450فط اظ زا٘طدٛیبٖ تٕبٔی زا٘طٍبٜٞبی یعز زض سبَ تحػیّی 1392-93
پطزاذتٙس٘ .تبیح پژٞٚص ٘طبٖ زاز وٛٞ ٝیت زا٘طدٛیی ثطحست ٘ٛع زا٘طٍب ،ٜضضت ٝتحػیّیٔ ،مغغ تحػیّی  ٚحك
ا٘تربة تغییط ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ ٔتغیطٞبی سطٔبی ٝاختٕبػی ،چطٓ ا٘ساظ ضغّی ،أیس ث ٝآیٙس ،ٜضضت ٝتحػیّی  ٚزضآٔس
ذب٘ٛازٟٓٔ ٜتطیٗ ٔتغیطٞبی تجییٗوٙٙسٛٞ ٜیت زا٘طدٛیی تطریع زاز ٜضس٘س.
ثبلطی حیسضی ( )1394زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ "ثطضسی ػٛأُ ٔٛثط ثط ٛٞیت زا٘طٍبٞی زض ثیٗ زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍبٜٞبی
پیبْ ٘ٛض ،آظاز  ٚغیطا٘تفبػی" ثب ضٚضی پیٕبیطی ثٔ ٝغبِؼ ٝػٛأُ زض ٖٚزا٘طٍبٞی ٔٛثط ثط ٔتغیط ٛٞیت زا٘طٍبٞی پطزاذتٝ
است .زض ایٗ تحمیك تبثیط ػٛأّی ٕٞچ ٖٛسطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طدٛ٘ ٚ ٛع زا٘طٍب ٜثط ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٔٛضز ثطضسی لطاض
ٌطفت ٝاست٘ .تبیح تحمیك ٚخٛز تفبٚت ٔؼٙیزاض ثیٗ زا٘طٍبٜٞبی ٔٛضز ثطضسی اظ حیث ٛٞیت زا٘طٍبٞی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس
ٕٞتی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1394زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ" ،ػٛأُ ٔٛثط ثط ضىٌُیطی ٛٞیت زا٘طٍبٞی زا٘طدٛیبٖ ثب تبویس ثط ٘مص
ایٙتط٘ت" ث ٝثطضسی ٕ٘ ٝ٘ٛای اظ زا٘طدٛیبٖ تحػیالت تىٕیّی زا٘طٍب ٜاغفٟبٖ پطزاذتٙس٘ .تبیح پژٞٚص حبوی اظ تٛسؼٝ
٘بٔٛظٌٞٝ٘ٛ ٖٚبی ٛٞیت زا٘طٍبٞی ثٛز .ث ٝغٛضتی وٛٞ ٝیت ٔططٚػیتثرص ٘سجت ثٛٞ ٝیت ٔمبٔٚت  ٚثط٘بٔٝزاض تٛسؼ-ٝ
ی ثیطتطی زض ٔیبٖ زا٘طدٛیبٖ زاضت
ٚایت ( )2018زض پژٞٚطی ثب ػٛٙاٖ "ضٚشٞبی تطویجی ثطای ثطضسی ضٚاثظ ثیٗ ٛٞیت ٘ژازیٛٞ ،یت ػّٕی ٛٔ ٚفمیت
ػّٕی زا٘طدٛیبٖ آفطیمبیی آٔطیىبیی" ثب ز ٚضٚش وٕی  ٚویفی ث ٝثطضسی زا٘طدٛیبٖ پطزاذت ٝاست٘ .تبیح ٘طبٖ زاز
اضتجبط ٔؼٙیزاضی ثیٗ ٛٞیت ػّٕی ٛٞ ٚیت ٘ژازی ٚخٛز زاضز.
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ِٛظ )2018( 2ٖٚزض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ "سبذت ٛٞیتٞبی زا٘طٍبٞی آ٘الیٗ" ث ٝثطضسی ٚثاليٞبی ػّٕی ٔحممبٖ ٚ
زا٘طدٛیبٖ ٔیپطزاظز ٘ ٚمص آٖٞب ضا زض ضىٌُیطی ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیزٞسِٛ .ظ٘ ٖٚتیدٔ ٝیٌیطز
ٌستطش ػّٓ زض لبِت ایٗ ٚثاليٞب ثبػث ػطفی ضسٖ ثیطتط ظثبٖ ػّٓ ٌطتٕٞ ٚ ٝیٗ ٔسئّٛٞ ٝیت زا٘طٍبٞی ثطسبذتٝ
اظیٗ ٔحیظ ضا ثٛٞ ٝیتٞبی ثس٘ ٝػٕٔٛی ٔطزْ ٘عزیه وطز ٜاست.
ؤٛبضاخ )2014( 3ٛزض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ "ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٘ ٚسجت آٖ ثب اٍ٘یع ٚ ٜاٞساف" زض زٔ ٚطحّ ٝث ٝسطاؽ
زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍبٞ ٜبضٚاضز آٔطیىب ضفت ٝاست٘ .تبیح ٘طبٖ زاز وٛٞ ٝیت زا٘طٍبٞی ٕٞجستٍی ٔؼٙبزاضی ثب ٔؼیبضٞبی
غطیح ػعت٘فس ،اػتٕبزثٙفس ضٕٙی ،یبزٌیطی ٔ ٚطبضوت پصیطی افطاز زاضز.
زافی )2013( 4زض پژٞٚطی ثب ػٛٙاٖ ٘مصٞبی زا٘طٍبٞی  ٚضىٌُیطی ٛٞیتٞبی ضرػی زا٘طٍبٞی ،ث ٝثطضسی ٘مص
ٔطثیبٖ آٔٛظضی زض ضىٌُیطی ٛٞیت ضرػی زا٘طدٛیبٖ زض زا٘طٍب ٜزضثی اٍّ٘ستبٖ پطزاذت ٝاست .زازٜٞب ثب استفبز ٜاظ
ٔػبحج ٝػٕیك خٕغآٚضی ضس ٜاست .تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ٘طبٖ زاز و ٝضطوت وٙٙسٌبٖ ثب زض ٘ظطٌطفتٗ ٛٞیت
ضرػی زا٘طٍبٞی ،چبِصٞبی ٔتؼسزی ضا تدطث ٝوطزٜا٘س .آ٘چ ٝثط ضىٌُیطی ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٔٛثط است؛ اظ ٘ظط ٔطثیبٖ،
تدطث ٝظیست ٝزا٘طدٛیبٖ لجُ اظ ٚضٚز ث ٝزا٘طٍبٔ ،ٜیعاٖ تبییس ضسٖ زض ٔحیظ زا٘طٍب ٚ ٜتثجیت  ٚثٝضٚظ ثٛزٖ اعالػبت زض
ع َٛظیست زا٘طدٛیی است.

هببًی ًظری
٘ظطی ٝثٛضزی ٛزض ٔٛضز ٔیساٖ زا٘طٍبٞی  ٚوبض پژٞٚطی ٚی ثط ضٚی زا٘طٍبٜٞبی فطا٘سٔ ٝطخغ  ٚضإٙٞبی اغّی فطضی-ٝ
سب ظی زض ایٗ پژٞٚص ثٛز ٜاستٔ .تغیطٞبی ٔستمُ پژٞٚص یب ث ٝضىّی ٔستمیٓ  ٚیب ثٌٝ٘ٛ ٝای استٙجبعی اظ ٔدٕٛػٝ
٘ظطی ثٛضزی ٛاسترطاج ضس ٜا٘س .ثب ایٗ حبَ اظ خٙج ٝپبضازایٕی ،تحمیك ثب پیصفطؼٞبی اثجبتی وبض ٔیوٙس .ثٕٞ ٝیٗ سجت
آٖ زست ٝاظ ٔفبٞیٓ  ٚتحّیُٞبی ثٛضزی ٛو ٝلبثّی ت عطح ضسٖ زض یه چٙیٗ فضبیی ضا زاضتٙس؛ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفتٙس.
ٕٞچٙیٗ خٟت ضٚضٗ سبذتٗ اثؼبز ٔفٛٞ ْٟٛیت زا٘طٍبٞی اظ ٘ظطات ٔطتٙٞ ،ٖٛىُ ،والضن  ٚوًّ استفبز ٜضس.
ثٛضزی ٛو ٝیىی اظ ٘ظطیٝپطزاظاٖ ٔ ٟٓزض ثحث ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٔیثبضس؛ اظ پس زٌٚب٘ٞٝبی ٔطس ْٛػبِٓ خبٔؼٝضٙبسی
ٔیآیس  ٚزض پی تّفیك ػبّٔیت  ٚسبذتبض است تب یىی اظ لسیٕیتطیٗ چبِصٞبی ٘ظطی زض حٛظ٘ ٜظطیپطزاظی خبٔؼ-ٝ
ضٙبسب٘ ٝضا حُ  ٚفػُ وٙس .ا ٚثطای ایٗ وبض ،زست ث ٝذّك زٔ ٚف ْٟٛاغّی  ٟٓٔ ٚذٛز یؼٙی ػبزتٚاضٔ ٚ 5ٜیسأٖ 6ی-
ظ٘س .ثٛضزیٔ ٛؼتمس است ػبزتٚاضٜٞب ٕٞبٖ ٞسایتوٙٙسٌبٖ اغّی ػُٕ  ٚضفتبض ٞستٙس .یه ػبزتٚاض ٜتحت تبثیط یه
ظٔی ٝٙذبظ یب یه ٔیساٖ ذبظ ضىُ ٔی پصیطز  ٚزض ػیٗ حبَ ػٙبغط ذاللب٘ ٚ ٝفطزی ضا ٘یع ٔیتٛاٖ زض آٖ زیسٔ .یساٖ
اظ ٘ظط ثٛضزیٔ ٛدٕٛػٝای اظ ضٚاثظ است و ٝافطاز زض خبیٍبٜٞبی اختٕبػی ثب ٓٞثطلطاض ٔیسبظ٘س (ضیتعض .)675 :2001،اظ
٘ظط ثٛضزیٞ ٛط ٔیساٖ اختٕبػی سطٔبیٚ ٝیژ ٜذٛز ضا زاضزٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض یه ٔیساٖ التػبزی پ َٛث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بز
سطٔبی ٝالتػبزی ،افطاز ضا زض ٔٙبسجبت لسضت ٔتٕبیع ٔیوٙس زض زا٘طٍب٘ ٜیع سطٔبی ٝزا٘طٍبٞی افطاز ،آٖٞب ضا زض خبیٍب-ٜ
ٞبی ٔتفبٚتی اظ حیث لسضت لطاض ٔیزٞس .ا ٚزض وتبة ا٘سبٖ زا٘طٍبٞی سبظٚوبضٞبی زا٘طٍب ٜثٔ ٝثبث ٝیه ٔیساٖ ضا ثطضسی
ٔیوٙس  ٚزا٘طٍب ٜضا ٔب٘ٙس ثسیبضی اظ حٛظٜٞبی اختٕبػی-حطفٝایٔ ،یسا٘ی زض ٘ظط ٔیٌیطز و ٝزض آٖ ثب ٘ٛػی تمسیٓ
أتیبظات ٔبزی ٔٛاخٞ ٝستیٓ .سطٔبی ٝزا٘طٍبٞی ذٛز تطویجی اظ چٙس ٘ٛع سطٔبیٕٞ ،ٝب٘ٙس سطٔبی ٝػّٕی  ٚسطٔبیٝ
سیبسی است .أب آٖ ٘ٛع سطٔبیٝای و٘ ٝمص اسبسیتطی زض ٘ظطی ٝثٛضزی ٛثبظی ٔیوٙس ،سطٔبی ٝفطٍٙٞی است .سطٔبیٝ
فطٍٙٞی ،ا٘سٚذت ٝای ٔتطىُ اظ ػٙبغط فطٍٙٞی ٔؼیبضی است و ٝزا٘طد ٛزض ٔحیظ ظ٘سٌی ذٛیص ،لجُ اظ ٚضٚز ثٔ ٝیساٖ
زا٘ط ٍب ٜیب زض حیٗ آٖ وست وطز ٜاست .أ ٚؼتمس است ػٙبغطی اظ فط ًٙٞو ٝث ٝػٛٙاٖ سطٔبی ٝزض ٔیساٖ زا٘طٍبٞی
ضٙبذتٔ ٝیض٘ٛس ثب ػبزتٚاض ٜزا٘طٍبٞی ٔٛافمت ٓٞ ٚذٛا٘ی زاضز  ٚثبػث تمٛیت آٖ ٔیضٛز .ایٗ ػٙبغط فطٍٙٞی اظ ٘ظط
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ثٛضزی ٛثب فط ًٙٞعجمبت ثبال زض خبٔؼٛٔ ٝافمت ثیطتطی زاضز .ثٙبثطایٗ ایٗ افطاز سبظٌبضی ثیطتطی ثب ػبزتٚاض ٜزا٘طٍبٞی
پیسا ٔیوٙٙس  ٚثب ٔٛفمیت ثیطتطی اضظشٞبی ٔحیظ زا٘طٍب ٜضا زض٘ٚی ٔیسبظ٘س .اظ عطفی ػبزتٚاضٜٞبی سبذتبض یبفت ٝزض
ذب٘ٛازٔ ٚ ٜیعاٖ فبغّ ٝآٖٞب ثب ػبزتٚاضٜٞبی ٔغطح زض ٘ظبْ آٔٛظش  ٚپطٚضش ،تؼییٗ وٙٙس ٜآیٙس ٜػّٕی زا٘طدٛیبٖ
است .یؼٙی ٔیعاٖ تسّظ ث ٝظثب٘ی و ٝظثبٖ ٔؼیبض آٔٛظش است؛ تؼییٗ وٙٙسٔ ٜیعاٖ ٔٛفمیت زا٘طد ٛزض آیٙسٔ ٜیضٛز
(ٔدیسی .) 112 :1396،ذب٘ٛاز ٓٞ ٜاظ عطیك اثطٌصاضی ثط سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ٓٞ ٚ ٛثغٛض ٔستمُ  ٚاظ عطیك ایدبز
٘ٛػی عطحٚاض ٜشٙٞی ثطای فطز٘ ،مص ٕٟٔی زض لجٛٞ َٛیت زا٘طٍبٞی یب أتٙبع اظ آٖ زاضز .ثٛضزیٕٞ ٛچٙیٗ ٔؼتمس است،
ٛٞیت زا٘طٍبٞی زض سغح ٟ٘بزی ضىُ ٔیٌیطز .یؼٙی فطز ثب لطاض ٌطفتٗ زض یه ٟ٘بز اختٕبػی ٚاخس ٘ٛػی اظ ٛٞیت ٔی-
ضٛز  ٚتطتیجبت آٖ ٘ٛع ذبظ اظ ٛٞیت ٘یع زض زض ٖٚسبذتبضٞبی ٘مص ٔٛخٛز زض ٟ٘بز تؼییٗ ٔیضٛزٙٞ .ىُ ٘یع ٔؼتمس
است وٛٞ ٝیت زا٘طٍبٞی ٔحػ َٛتؼبُٔ فطز ثب سبذتبضٞب ،لٛا٘یٗ  ٚضٚیٞٝبی زا٘طٍبٞی است .ث ٝػجبضت زیٍط اٌط ذب٘ٛازٜ
ث ٝػٛٙاٖ یه ٟ٘بز ثیط٘ٚی ػبّٔی اثطٌصاض زض پصیطش یه ٛٞیت زا٘طٍبٞی است ،فطٛٔ ًٙٞخٛز زض زا٘طٍب ٜثغٛض ٔستمیٓ
ضىُزٙٞس ٚ ٜتؼییٗ وٙٙس ٜایٗ ٛٞیت استٙٞ .ىُ ٔؼتمس است وٛٞ ٝیت زا٘طٍبٞی تبثؼی اظ ػضٛیت زض خبٔؼٝ
زا٘طٍبٞی است" .زض حمیمت ٛٞیت زا٘طٍبٞی اظ ضٍٞصض تؼبُٔ فطز ثب ز ٚچیع ٔ ٟٓضىُ ٔیپصیطز ":یىی لٛا٘یٗ ٚ
زیٍطی ٟ٘بزٞبی آٔٛظش ػبِی"(ٙٞىُ .)172 :2005،أ ٚؼتمس است سبذتبضٞب تٛا٘بیی سبثك ذٛیص زض ٔحبفظت اظ یه
٘ٛع ٛٞیت زا٘طٍبٞی ذبظ ضا اظ زست زاز ٜا٘س ،ثب ایٗ حبَ ایٗ سبذتبضٞب وٕبوبٖ ٘یطٞٚبی لبثُ تٛخٟی زض ضىُ زازٖ ثٝ
ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٔحسٛة ٔیض٘ٛس .آٖٞب تٛسظ اػضبی ٘رج ٝخبٔؼٝی زا٘طٍبٞی حٕبیت  ٚتمٛیت ٔیض٘ٛس  ٚزض
ٔىب٘یعْٞبی تؼییٗ ٔٙعِت ٘مص ٔحٛضی ایفب ٔیوٙٙس.
ٔطت ٖٛاظ خٙج ٝزیٍط ث ٝاِعأبت ٟ٘بز ػّٓ اضبضٔ ٜیوٙس .اظ ٘ظط أ ٚدٕٛػٝای اظ اضظشٞب ثطای خبٔؼ ٝػّٕی ضطٚضت اسبسی
زاضز .اذاللیبت ػّٕی ؤ ٝطت ٖٛث ٝزِیُ ضطٚضت وبضوطزیضبٖ آٖٞب ضا اِعأبت ٟ٘بزی ٔیزا٘س ،ثسیٗ ضطح تٛغیف ٔی-
ض٘ٛس :اِف) ػبْ ٌطایی ؛ ثطاسبس ایٗ اِعاْ ،ػّٓ وبٔال ٔستمُ اظ ٔطظٞبی ّٔی٘ ،ژازی  ٚاػتمبزی ثٛز ٚ ٜزػبٚی حمیمت ضا
غطف٘ظط اظ ٔٙبثغ آٖٞبٔ ،ی ثبیس زض ٔؼطؼ ٔؼیبضٞبی غیطضرػی اػتجبض لطاض زاز .ة) اضتطان یب ٔبٞیت ػٕٔٛی زا٘ص؛
یبفتٞٝبی خٞٛطی ػّٓٔ ،حػٕٞ َٛىبضی اختٕبػی  ٚخٟب٘یا٘س ،ثٙبثطایٗ ث ٝخبٔؼ ٝوّی  ٚث ٝثططیت تؼّك زاض٘س .ج) ضه
سبظٔبٖ یبفتٝ؛ تؼّیك لضبٚت تب آضىبض ضسٖ ٚالؼیتٞب  ٚثطضسی ثیعطفبٌٕ٘ ٝبٖٞب ،ثط حست ٔؼیبضٞبی تدطی ٙٔ ٚغمی ،اظ
ٚیژٌیٞبی ٟ٘بز ػّٓ است .ز) ثی غطضی  ٚثی تفبٚتی ػبعفی (لب٘ؼی ضاز.)138 :1384،
زا٘طٍب ٜثٝػٛٙاٖ یىی اظ خسیتطیٗ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی ػّٓ ثبیس ٛٞیتی استٛاض ثط اضظشٞبی اسبسی ػّٓ ثطسبظز .اظیٗ
خٟت ٘ظطات ٔطت ٖٛسٕٟٔ ٟٓی زض ضٚضٗ سبذتٗ اثؼبز ٔفٛٞ ْٟٛیت زا٘طٍبٞی زاضز .والضن ٔؼتمس است تب لجُ اظ خًٙ
خٟب٘ی ز ْٚثیطتط وطٛضٞبی اضٚپبیی ث ٝخع إِٓبٖ زاضای ٘ظبْ آٔٛظضی ثب پٛستٞٝبیی سرت ثٛز٘س .زض ایٌٗ٘ ٝ٘ٛظبْٞبی
آٔٛظضی  ٚزا٘طٍبٞی ٞسف ثیص اظ آ٘ى ٝتغییط ػّٓ ٔٛخٛز  ٚسٛق زازٖ آٖ ث ٝسٕت پیططفت ثبضس ٔحبفظت اظ ٞست-ٝ
ٞبی ػّٕی  ٚسٙتٞبی آٔٛظضی ٔٛخٛز ثٛز ٜاست .زض حمیمت والضن ثعضٌتطیٗ ٔطىُ ٛٞیتی خٛأغ زا٘طٍبٞی ضا حُ
ٔؼضُ زٌٚب٘ ٝآٔٛظش  ٚتحمیك ٔی زا٘س .زض حبِی و ٝزض اضٚپبی غطثی  ٚثٚ ٝیژ ٜزض اٍّ٘ستبٖ  ٚفطا٘س ،ٝضسبِت اغّی
زا٘طٍب ،ٜآٔٛظش تّمی ٔی ضسٛٔ ،سسبت تحمیمبتی ذػٛغی ٌٛی سجمت ضا زض تِٛیس زا٘ص اظ زا٘طٍبٜٞب ضثٛز ٜثٛز٘س .زض
ٕٞیٗ حبَ زض إِٓبٖ ،زا٘طٍبٔ ٜحُٕ اغّی تِٛیس زا٘ص ٔ ٚحّی ثطای تحمیك ػّٕی ثٝحسبة ٔیآٔس تب ٔىب٘ی خٟت
آٔٛظش ػّٓ ٔٛخٛز  ٚپیطیٙی .اظ ٘ظط والضن ٛٞیت زا٘طٍبٞی تب آ٘دب و ٝثٛٞ ٝیت ٟ٘بز زا٘طٍب ٜثٔ ٝثبث ٝخبٔؼٝای اظ
اسبتیس ٘ ٚرجٍبٖ پی٘ٛس ثرٛضز؛ ثب ٔطىُ غّج ٝآٔٛظش ثط تحمیك ٔٛاخ ٝاست .زا٘طٍبٞی و ٝاحیب٘ب ثب تؼػت اظ ا٘سٚذتٞٝبی
ػّٕی سبثمص زفبع ٔی وٙس؛ ضسبِت ذٛز ضا زض ا٘تمبَ حساوثطی آٖ ا٘سٚذت ٝث ٝزا٘ص آٔٛذتٍبٖ ٔیزا٘س تب آ٘بٖ ٘یع ٚاضثبٖ
ٛٞیت زا٘طٍبٞی اسبتیس ذٛیص ثبضٙس .أب زض ضىّی وٛٞ ٝیت زا٘طٍبٞی غطفب اظ لیس لٛا٘یٗ آٔٛظضی  ٚآزاة زض-ٖٚ
ٌطٞٚی ذبضج ٔیضٛز  ٚث ٝضىُ ضٚحی ٝوّی ٌٕٝٞ ٚیط زض ٔیآیس؛ اِٛٚیت تغییط ٘سجت ث ٝآٔٛظش زض آٖ خسیتط ٔیضٛز.
زض چٙیٗ فضبیی است ؤ ٝحیظٞبی زا٘طٍبٞی زض زضخ ٝا َٚخسیتطیٗ ٔىبٖٞب ثطای تحمیمبت ٞستٙس  ٚزض آٖٞب
پطسطٍطی اظ آٔٛظش پصیطی ثیطتط إٞیت ٔییبثس (والضن .)152 :1983 ،زض ٟ٘بیت وّه ٔؼتمس است ٛٞیت زا٘طٍبٞی
ثیص اظ ٞطچیع ث ٝتؼطیف ذٛز افطاز اظ ٔٛلؼیتی و ٝزض آٖ ظیست ٔیوٙٙس ثستٍی زاضز .ث ٝػجبضتی افطاز خبٔؼ ٝزا٘طٍبٞی،
ٞطیه اظ ٔٛضؼی ٔٙحػط ثفطز ث ٝتؼطیف ظٔیٝٙی تدطثی ذٛز اظ زا٘طٍب ٚ ٜاحسبس ٛٞیت ثساٖ ٔیپطزاظ٘س .ایٗ تؼطیفٞب
ثیص اظ ٞط چیع ث ٝخبیٍب ٜعجمبتی ،ذّمیبت ضرػی ،تطثیت ذب٘ٛازٌی  ٚزضآٔس افطاز ثستٍی زاضز.
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رٍش پژٍّص
ضٚیىطز ثىبض ضفت ٝزض ایٗ پژٞٚص ،وٕی  ٚضٚش پژٞٚص پیٕبیص استٞ .سف پژٞٚص تٛغیفی تحّیّی ثٛز ٚ ٜزض فطآیٙس
اخطا ث ٝغٛضت ٔمغؼی غٛضت پصیطفت  .خبٔؼ ٝآٔبضی پژٞٚص وّی ٝزا٘طدٛیبٖ ٔطغ َٛث ٝتحػیُ زا٘طٍب ٜیعز زض سبَ
تحػیّی  1397-98ثٛز٘س و ٝتؼسازضبٖ ٔغبثك آٔبض زا٘طٍب٘ 12872 ٜفط ثطاٚضز ٔیضس .ضیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی احتٕبِی  ٚاظ
٘ٛع عجم ٝای ثٛز .زا٘طدٛیبٖ پیطأ ٖٛسٔ ٝتغیط خٙسیتٔ ،مغغ تحػیّی  ٚپطزیس زا٘طٍبٞی ث ٝعجمبت ٔرتّف تمسیٓ
ضس٘س  ٚاظ ٞط عجمٔ ٝتٙبست ثب حدٓ آٖ افطازی ث ٝضی ٜٛتػبزفی ا٘تربة ضس٘س .حدٓ ٕ٘٘ ٝ٘ٛیع ٔغبثك ثب فطٔ َٛوٛوطاٖ
٘ 373فط ثطآٚضز ضسٕٞ .چٙیٗ ثطای ٌطزآٚضی زازٞ ٜب اظ اثعاض پطسطٙبٔ ٝاستفبز ٜضس .ثطای ٔتغیط سبذتبض ذب٘ٛاز ٜاظ
پطسطٙبٔ ٝسٙدص ذب٘ٛاز ٜثی اضتبیٗ  ٚثبِسٚیٗ استفبز ٜضس ٔ ٚتغیط سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ٛثٛسیّ ٝپطسطٙبٔ ٝسطٔبیٝ
فطٍٙٞی ثٛضزی ٛسٙدیس ٜضسٕٞ .چٙیٗ ٔؼطف ٞبی ٔطثٛط ثٔ ٝتغیط ضطوت زض اختٕبػبت زا٘طدٛیی  ٚفط ًٙٞآٔٛظضی اظ
تحمیك ٕٞتی  ٚاغال٘ی ( ) 1394استرطاج ضس ٚ .زض ٟ٘بیت ثطای ٔتغیطٞبی ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٔتٙبست ثب ٞسف سٙدص
ٌٛیٞٝبیی عطاحی ضس .پبیبیی پطسطٙبٔٞٝب ثب استفبز ٜاظ آظٔٔ ٖٛمسٔبتی  ٚثٛسیّ ٝضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ تؼییٗ ضس  ٚثطای
ثطآٚضز اػتجبض اظ اػتجبض غٛضی  ٚتحّیُ ػبّٔی استفبز ٜضسٕٞ .چٙیٗ ثٙٔ ٝظٛض تحّیُ زازٜٞب اظ ٘طْافعاض  spssاستفبز ٜضس
 ٚخٟت تحّیُٞبی تىٕیّی اظ ٘طْ افعاض  amosوٕه ٌطفت ٝضس.

یبفتِّب
یبفتٞ ٝبی پژٞٚص زض ز ٚثرص تٛغیفی  ٚاستٙجبعی ػطض ٝضس ٜاست .زض ثرص تٛغیفی ٕٝ٘ٛ٘ ،تحمیك ثط حست ٞطوساْ
اظ ٔتغیطٞبی تحمیك تٛغیف ضسٜا٘س .اعالػبت ٔطثٛط ثٔ ٝتغیطٞبی ظٔیٝٙای ٘یع زض ایٗ ثرص اضائ ٝضس ٜاست .زض ثرص
یبفتٞٝبی استٙجبعی ،اثتسا فطضیٞٝبی پژٞٚص ثطضسی ضس ٚ ٜزض ازأ٘ ٝتبیح آظٔ ٖٛفطضیبت ثٕٞ ٝطا ٜضٌطسیٌ ٖٛبْ ثٝ
ٌبْ ثطای ثطآٚضز تبثیط ٔتغیطٞب ٔ ٚسَ ٔسیط پژٞٚص اضائ ٝضس ٜاست.
تٛظیغ فطاٚا٘ی پبسرٍٛیبٖ ثط حست خٙسیت ٘طبٖ ٔیزٞس و 44/5 ٝزضغس اػضبی ٕ٘ ٝ٘ٛضا ٔطزاٖ  55/5 ٚزضغس ضا ظ٘بٖ
تطىیُ ٔیزٙٞسٕٞ .چٙیٗ  41زضغس اظ پبسرٍٛیبٖ ٔتؼّك ث ٝپطزیس فٙی ٟٙٔ ٚسسی ثٛز٘س 20/4 .زضغس ث ٝپطزیس
ػّ ْٛپبی 38/6 ٚ ٝزضغس ٘یع ث ٝپطزیس ػّ ْٛا٘سب٘ی  ٚاختٕبػی تؼّك زاضتٙس .زض ٟ٘بیت  64زضغس پبسرٍٛیبٖ زض ٔمغغ
وبضضٙبسی 29 ،زضغس زض ٔمغغ وبضضٙبسی اضضس  7 ٚزضغس زض ٔمغغ زوتطا ٔطغ َٛث ٝتحػیُ ثٛز٘س .زض خس 1َٚفطاٚا٘ی
پبسرٍٛیبٖ ثط حست سٔ ٝتغیط ثبال ث ٝغٛضت ٕٞعٔبٖ ٌعاضش ضس ٜاست.
جدٍل  -1تٛظیغ زضغسی پبسرٍٛیبٖ ثط حست خٙسیت ،ضضتٔ ٚ ٝمغغ تحػیّی
جٌسیت

هرد

زى

هجوَع

فٌی هٌْدسی

ػلَم پبیِ

ػلَم اًسبًی

هجوَع

رضتِ

هقطغ

وبضضٙبسی

65

13

24

102

وبضضٙبسی اضضس

27

6

17

50

زوتطا

8

3

3

14

ٔدٕٛع

100

22

44

166

وبضضٙبسی

32

35

70

137

وبضضٙبسی اضضس

17

14

27

58

زوتطا

4

5

3

12

ٔدٕٛع

53

54

100

207

وبضضٙبسی

97

48

94

239

وبضضٙبسی اضضس

44

20

44

108

زوتطا

12

8

6

26

ٔدٕٛع

153

76

144

373

خٟت تٛغیف ٚضؼیت ٔتغیطٞبی ٔستمُ ٔ ٚتغیط ٚاثست ٝزض ثیٗ پبسرٍٛیبٖ ،ثطذی اظ ٔمِٞٝٛبی پبسد زض ایٗ ٔتغیطٞب ثب
یىسیٍط ازغبْ ضس  ٚضبذػی ٔطوت اظ سٔ ٝم ِٝٛسبذت ٝضس وٚ ٝضؼیت پبسرٍٛیبٖ زض ٞط ٔتغیط ضا زض س ٝغفت ثبال،
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ٔتٛسظ  ٚپبییٗ ذالغٔ ٝی وٙس .خس 2َٚتٛظیغ زضغس فطاٚا٘ی پبسرٍٛیبٖ ثط حست ایٗ ضبذع ضا ثطای ٞط ٔتغیط ٘طبٖ
ٔیزٞس.
جدٍل ٚ – 2ضؼیت ضبذع وُ ٔتغیطٞب
هتغیر

هستقل

ببال

هتَسط

پبییي

سبذتبض ذب٘ٛازٜ

45.6

53.9

0.5

فط ًٙٞآٔٛظضی

12.1

74

13.7

سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طدٛ

32.2

59.5

7.8

ضطوت زض اختٕبػبت زا٘طدٛیی

8.3

63.8

27.6

ٛٞیت زا٘طٍبٞی

31.1

67

1.9

ٍابستِ

تٛظیغ زضغسی پبسرٍٛیبٖ زض خس٘ 2َٚطبٖ ٔیزٞس تمطیجب ػٕ ْٛپبسرٍٛیبٖ زض ٔتغیطٞبی ٔٛضز تحمیك ٕ٘طٔ ٜتٛسغی
زاض٘س .زض ٔمیبس سٙدص سبذتبض ذب٘ٛاز ٜتٟٙب  0/5زضغس پبسرٍٛیبٖ سبذتبض ذب٘ٛازٌی ضؼیف ضا ٌعاضش وطز٘س زض حبِی
و 45/6 ٝزضغس سبذتبض ذب٘ٛازٌی لٛی ضا ٌعاضش وطز٘س .زض ٔتغیطٞبی فط ًٙٞآٔٛظضی  ٚضطوت زض اختٕبػبت
زا٘طدٛیی ،زضغس افطازی وٕ٘ ٝط ٜپبییٙی وست وطز٘س ثیص اظ افطازی ثٛز وٕ٘ ٝط ٜثبال وست وطز٘س أب زض ٔٛضز سبیط
ٔتغیطٞب ٚضؼیت ثطػىس ثٛز .ثغٛض وّی زض ٔٛضز تٕبٔی ٔتغیطٞب ثیطتطیٗ زضغس پبسرٍٛیبٖ ٕ٘طات ٔتٛسغی وست وطزٜ
ثٛز٘س .خسٚ 3َٚضؼیت اثؼبز ٌ٘ٛبٌٛٞ ٖٛیت زا٘طٍبٞی ضا ثط حست ضبذع ثبال ٘طبٖ ٔیزٞس.
جدٍل  -3ضبذع وُ اثؼبز ٔرتّف ٛٞیت زا٘طٍبٞی
َّیت داًطگبّی

ببال

هتَسط

پبییي

ثؼس اذاللی

56.8

40.2

2.9

ثؼس ا٘تمبزی

32.7

63.8

3.5

ثؼس ػّٕی

23.3

67.3

9.1

ثؼس ذاللب٘ٝ

9.7

75.6

14.5

ثغٛض وّ ی زض ثیٗ اثؼبز ٛٞیت زا٘طٍبٞی ثؼس اذاللی ثبالتطیٗ ٕ٘ط ٚ ٜثٟتطیٗ ٚضؼیت ضا زض ثیٗ پبسرٍٛیبٖ زاضت ٝزضحبِی
و ٝثؼس ذاللب٘ ٝوٕتطیٗ ٕ٘ط ٚ ٜپبییٗتطیٗ ٚضؼیت ضا زض ٔیبٖ اثؼبز ٛٞیت زا٘طٍبٞی زاضز.
زض ثرص استٙجبعی اثتسا فطضیٞٝبی پژٞٚص ثب تٛخ ٝث ٝزازٜٞب زض ٔؼطؼ آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت .خس 4َٚذالغٝای اظ ٘تبیح ضا
٘طبٖ ٔیزٞس.
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جدٍل ٘ -4تبیح آظٔ ٖٛفطضیبت پژٞٚص
فرضیِ

آزهَى

سطح

ًتیجِ

هؼٌی
داری
1

ٔیعاٖ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ثط حست خٙسیت تفبٚت ٔی-
پصیطز.

تی ٔستمُ

0.004

تبییس
فطضیٝ

2

ٔیعاٖ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ثط حست ضضت ٝتحػیّی تفبٚت
ٔیپصیطز.

F

0.001

تبییس
فطضیٝ

3

ٔیعاٖ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ثط حست ٔمغغ تحػیّی تفبٚت
ٔیپصیطز.

F

0.001

تبییس
فطضیٝ

4

ثیٗ سبذتبض ذب٘ٛازٛٞ ٚ ٜیت زا٘طٍبٞی ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.

پیطسٖٛ

0.001

تبییس
فطضیٝ

5

ثیٗ فط ًٙٞآٔٛظضی ٛٞ ٚیت زا٘طٍبٞی ضاثغٚ ٝخٛز
زاضز.

پیطسٖٛ

0.001

تبییس
فطضیٝ

6

ثیٗ سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طدٛٞ ٚ ٛیت زا٘طٍبٞی ضاثغٝ
ٚخٛز زاضز.

پیطسٖٛ

0.001

تبییس
فطضیٝ

7

ثیٗ اختٕبػبت زا٘طدٛیی ٛٞ ٚیت زا٘طٍبٞی ضاثغٚ ٝخٛز
زاضز.

پیطسٖٛ

0.001

تبییس
فطضیٝ

زض فطضی ٝا َٚتحمیك ،ضطیت تی زض زضخ ٝآظازی  371ثطاثط  -2/924ضسٕٞ .چٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ثطای ظ٘بٖ
 ٚ 101/51ثطای ٔطزاٖ  97/04ثٛز .ثٙبثطایٗ ٔطرع ضس ٔیبٍ٘یٗ ٛٞیت زا٘طٍبٞی زض ثیٗ ظ٘بٖ ثیطتط اظ ٔطزاٖ است .زض
فطضی ٝز ْٚتحمیك ،ضطیت  Fثطاثط  6/892ضس ٔ ٚیب٘یٍٗ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ثطای ٌطٜٞٚبی فٙی ٟٙٔ ٚسسی ثطاثط ،96/39
ػّ ْٛا٘سب٘ی ثطاثط  ٚ 100/74ػّ ْٛپبی ٝثطاثط  103/52ثسست آٔس  ٚا٘حطاف ٔؼیبض ٘یع ثطای ایٗ سٌ ٝط ٜٚث ٝتطتیت ،14/85
 13/23 ٚ 14/93ثسست آٔس .ثٙبثطایٗ ٔؼّ ْٛضس زا٘طدٛیبٖ پطزیس ػّ ْٛپبی ٝثبالتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ضا زاضا
ٞستٙس  ٚزا٘طدٛیبٖ پطزیس فٙی ٟٙٔ ٚسسی پبییٗتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ضا زاض٘س .زض فطضی ٝس٘ ْٛیع ضطیت F
ثطاثط  11.114ضسٔ .یبٍ٘یٗ ٛٞیت زا٘طٍبٞی زض ثیٗ زا٘طدٛیبٖ زوتطا ثطاثط  ٚ 109/24ثبالتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ زض ثیٗ سٌ ٝطٜٚ
ثٛز .زا٘طدٛیبٖ وبضضٙبسی اضضس ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٚ 102/34زا٘طدٛیبٖ وبضضٙبسی ثب ٔیبٍ٘یٗ  97/19زض خبیٍبٜٞبی ثؼسی
لطاض زاضتٙس .ا٘حطاف ٔؼیبض ثطای ایٗ سٌ ٝط ٜٚث ٝتطتیت ثطاثط  15/46 ٚ 13/45 ،14/70ثٛز .زض فطضی ٝچٟبضْ ضطیت
ٕٞجستٍی پیطس ٖٛثطاثط  0/34ثٛز ثٙبثطایٗ ضاثغ ٝثیٗ ٔتغیط سبذتبض ذب٘ٛازٛٞ ٚ ٜیت زا٘طٍبٞی اظ ٘ٛع ٔستمیٓ ثٛز ٚ ٜاظ
خٟت ضست ٔتٛسظ اضظیبثی ضس .ثطای فطضی ٝپٙدٓ ٔمساض ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٔ 0/46 ٖٛحبسج ٝضس ثٙبثطایٗ ضاثغٝ
ثیٗ ٔتغیط فط ًٙٞآٔٛظضی ثب ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٔستمیٓ ٔ ٚتٛسظ اضظیبثی ضسٕٞ .چٙیٗ ثطای فطضی ٝضطٓ ضطیت
ٕٞجستٍی پیطس ٖٛثطاثط  0/42ثٛز ٚ ٜضاثغ ٝثیٗ ٔتغیط سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ٛثب ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٔستمیٓ ٔ ٚتٛسظ
اضظیبثی ضس .زض ٟ٘بیت ثطای فطضیٞ ٝفتٓ ضطیت ٕٞجستٍی پیطس ٖٛثطاثط ٔ 0/4حبسج ٝضس ثٙبثطایٗ ضاثغ ٝثیٗ ٔتغیط
ضطوت زض اختٕبػبت زا٘طدٛیی ٛٞ ٚیت زا٘طٍبٞی ٔستمیٓ ٔ ٚتٛسظ اضظیبثی ضس.
خٟت تجییٗ ثٟتط ٔتغیطٞب اظ تحّیُ چٙسٔتغیط ٜاستفبز ٜضس .ضٌطسی ٖٛچٙسٔتغیط ٜاثعاض سٛزٔٙسی ثطای ایٗ ٔٙظٛض
تطریع زاز ٜضس .خس٘ 5َٚتبیح ضٌطسی ٖٛتبثیط ٔتغیطٞبی ٔستمُ ثط ٔیعاٖ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس.
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جدٍل ٘ -5تبیح ضٌطسی ٖٛتبثیط ٔتغیطٞبی ٔستمُ
هتغیرّبی هستقل

ضرایب استبًدارد ًطدُ ضرایب استبًدارد ضدُ ()Beta
B

خطبی هؼیبر

ٔمساض ثبثت

21.150

5.228

T

سطح هؼٌی
داری

4.046

0.001

سبذتبض ذب٘ٛازٜ

0.279

0.054

0.208

5.133

0.001

فط ًٙٞآٔٛظضی

0.897

0.139

0.283

6.478

0.001

سطٔبی ٝفطٍٙٞی
زا٘طدٛ

0.425

0.078

0.239

5.421

0.001

اختٕبػبت
زا٘طدٛیی

0.548

0.135

0.191

4.077

0.001

ٔمغغ تحػیّی

5.928

0.960

0.249

6.177

0.001

ضطیت تؼییٗ تؼسیُ ضسٜ

ضطیت تؼییٗ

ضطیت ٕٞجستٍی چٙسٌب٘ٝ

0.428

0.436

0.660

اظ ٔدٕٛع چٟبض ٔتغیط ٔستمُ (سبذتبضذب٘ٛاز ،ٜفط ًٙٞآٔٛظضی ،سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ٚ ٛاختٕبػبت زا٘طدٛیی)  ٚسٝ
ٔتغیط ظٔی ٝٙای (خٙسیتٔ ،مغغ تحػیّی ،ضضت ٝتحػیّی) ٔٛخٛز زض پژٞٚص پٙح ٔتغیط زض ٔسَ ضٌطسی ٖٛلطاض ٌطفت.
٘تبیح ٘طبٖ زاز ؤ ٝدٕٛع ایٗ پٙح ٔتغیط 42زضغس اظ ٚاضیب٘س ٔتغیط ٚاثستٛٞ ٝیت زا٘طٍبٞی ضا تجییٗ ٔیوٙٙسٔ .بثمی
تغییطات ث ٝزِیُ چٙسثؼسی ثٛزٖ ٔتغیط ٚاثست ٚ ٝسبیط ػٛأّی است و ٝثط ایٗ ٔتغیط ٚاثست ٝتبثیطٌصاض ٞستٙس أب زض
پژٞٚص ٔب زض ٘ظط ٌطفت٘ ٝطس٘س.
جدٍل ٘ -6تبیح ضٌطسیٌ ٖٛبْ ثٌ ٝبْ
هدل

ضریب تؼییي تؼدیل

ضریب تؼییي

1
2
3
4
5

ضدُ
0.207
0.306
0.363
0.404
0.428

0.209
0.309
0.368
0.410
0.436

ضریب ّوبستگی
0.457
0.556
0.607
0.641
0.660

خس٘ 6َٚتبیح ضٌطسیٌ ٖٛبْ ثٌ ٝبْ ضا ٘طبٖ ٔیزٞس .زض ٔسَ  1تٟٙب ٔتغیط فط ًٙٞآٔٛظضی زض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٜاست.
ایٗ ٔتغیط ث ٝتٟٙبیی  20/7زضغس تغییطات ٛٞیت زا٘طٍبٞی ضا تجییٗ ٔیوٙس  ٚثٙبثطایٗ ثیطتطیٗ س ٟٓضا زض تجییٗ
تغییطات ٛٞیت زا٘طٍبٞی زاضز .زض ٔسَ ٞبی ثؼسی ث ٝتطتیت ٔتغیطٞبی سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طدٔ ،ٛمغغ تحػیّی ،سبذتبض
ذب٘ٛا ز ٚ ٜضطوت زض اختٕبػبت زا٘طدٛیی ثٔ ٝتغیط فط ًٙٞآٔٛظضی افعٚز ٜضس ٜا٘س  ٚلسضت تجییٗ ٔسَ ضا افعایص زاز-ٜ
ا٘سٕٞ .چٙیٗ سٞ ٟٓط ٔتغیط زض تجییٗ تغییطات ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٔغبثك ثب تطتیت ثبال وبٞص ٔییبثس .ثٙبثطایٗ ثیطتطیٗ
س ٟٓثؼس اظ فط ًٙٞآٔٛظضی ٔتؼّك ثٔ ٝتغیط سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ٛاست زضحبِی و ٝوٕتطیٗ س ٟٓزض ثیٗ ٔتغیطٞبی
ثبلی ٔب٘س ٜزض ٔسَ ضٌطسی ٖٛثٔ ٝتغیط ضطوت زض اختٕبػبت زا٘طدٛیی تؼّك زاضز.
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فطًٙٞ
آٔٛظضی

0.29
ٛٞیت
زا٘طٍبٞی

0.35
اختٕبػبت
زا٘طدٛیی
0.25

0.19

0.34
0.22

0.22

سبذتبض
ذب٘ٛازٜ

سطٔبیٝ
فطٍٙٞی
زا٘طدٛ

ضکل ٔ -1سَ تحّیُ ٔسیط ٔتغیطٞب
جدٍل  -7اثطات ٔستمیٓ  ٚغیطٔستمیٓ ٔتغیطٞب زض ٔسَ ٔسیط
هتغیرّبی هستقل

کل

ًَع اثر
هستقین

غیرهستقین

فرٌّگ آهَزضی

0.29

0.066

0.356

سرهبیِ فرٌّگی

0.25

0.085

0.335

داًطجَیی
سبختبر خبًَادُ

0.22

0.069

0.289

اجتوبػبت داًطجَیی

0.19

0

0.19

بحث ٍ ًتیجِگیری
زض ٔدٕٛع ثب استٙبز ث ٝچبضچٛة ٘ظطی تحمیك و ٝثط پبی٘ ٝظطیبت ثٛضزی ٛثٙب ٟ٘بز ٜضس  ٚثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح حبغُ ضس ٜاظ
پیٕبیصٔ ،ی تٛاٖ ٌفت ٛٞیت زا٘طٍبٞی ٔتبثط اظ ظیست افطاز زض زٔ ٚیساٖ والٖ ،ضست  ٚضؼف ٔییبثس .یىی ٔیساٖ
زا٘طٍبٞی  ٚزیٍطی ٔیساٖٞبی فطٍٙٞی ذبضج اظ زا٘طٍب ،ٜو ٝزض ایٙدب ذب٘ٛاز ٜثٝػٛٙاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ آٖٞب ٔٛضز
ثطضسی خسی تط لطاض ٌطفت ٝاست .زض پژٞٚص حبضطٔ ،تغیطٞبی فط ًٙٞآٔٛظضی  ٚضطوت زض اختٕبػبت زا٘طدٛیی
ٕ٘بیٙس ٜػٛأُ اثطٌصاض زضٔ ٖٚیساٖ زا٘طٍبٞی ثٛز٘س ٔ ٚتغیطٞبی سبذتبض ذب٘ٛاز ٚ ٜسطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ٛوٕبثیص
ٕ٘بیٙس ٜػٛأّی ثٛز٘س و ٝاظ ذبضج ٔیساٖ زا٘طٍب ٜثط ٔیعاٖ پصیطش ٛٞیت زا٘طٍبٞی اثط ٔیٌصاض٘سٕٞ .یٗ تمسیٓثٙسی زض
ٔٛضز ٔتغیطٞبی ظٔیٝٙای تحمیك ٘یع ثطلطاض ثٛز؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝتغیطٞبی ٔمغغ تحػیّی  ٚضضت ٝتحػیّی ثیطتط ٔٙؼىس
وٙٙس ٜتطتیجبت زض ٖٚزا٘طٍبٞی ثٛز٘س زضحبِی ؤ ٝتغیط خٙسیت ثیطتط ا٘ؼىبس زٙٞسٕٛ٘ ٜزٞبی فطٍٙٞی ٔیساٖٞبی
ذبضج زا٘طٍب ٜثٛزٔ .یتٛاٖ چٙیٗ ٘تیدٌٝیطی وطز و ٝپیسایص  ٚتمٛیت سبظٛٞ ٜیت زا٘طٍبٞی حبغُ ثطٓٞوٙص  ٚتؼبُٔ
سبظ٘س ٜایٗ ز ٚزست ٝػبُٔ است؛ آ٘چٙبٖ و ٝزض ز٘یبی ٚالغ ٘یع ٔتغیطٞبی ٔطثٛط ثٔ ٝیساٖٞبی اضبض ٜضس ٜزض تبثیط
ٔتمبثّی و ٝاظ یىسیٍط ٔیپصیط٘س لٛاْ ٔییبثٙسٕٞ .یٗ ٔسئّٛٞ ٝیت زا٘طٍبٞی ضا ػّیضغٓ استمالَ ٔفٟٔٛیاش زض پی٘ٛس
ثب ػٛأُ فطٍٙٞی ،اختٕبػی  ٚخغطافیبیی ثستط ٌستطزٜتطی و ٝزا٘طٍب ٜزض آٖ ٚالغ است ،لطاض ٔیزٞس .ثٙبثطایٗ ٛٞیت
زا٘طٍبٞی اظ یه سٔ ٛتبثط اظ اضظشٞبی خٟبٖضٕ َٛػّٓ ضىُ ٔیپصیطز  ٚاظ سٛیی زیٍط اظ ٛٞیتٞبی ثٔٛی ٔ ٚحّی ٚ
ّٔی تبثیط ٔی پصیطز .زض ػیٗ حبَ ٘تبیح ٔسَ ضٌطسی٘ ٖٛطبٖ زاز ٔتغیط فط ًٙٞآٔٛظضی تبثیط پطضٍ٘ی زض ضىُزٞی ثٝ
ٛٞیت زا٘طٍبٞی زاض٘س .ایٗ ٘تبیح ثب یبفتٞٝبی ثبلطی حیسضی (ٕٞ ،)1394تی  ٚاغال٘ی (ٕٞ )1394رٛا٘ی زاضز .ثب استٙبز
ث٘ ٝظط ثٛضزیٞ ،ٛط ٔیساٖ اختٕبػی سطٔبیٞٝبی ٔرػٛظ ث ٝذٛز ضا زاضز .ایٗ سطٔبیٞٝب ٔتبثط اظ اضظشٞبی حبوٓ ثط آٖ
ٔیساٖ إٞیت ٔییبثٙس .اظ عطفی اضظشٞبی حبوٓ ثط ٞط ٔیساٖ ذٛز ث ٝػبزتٚاضٔ ٜطثٛط ث ٝآٖ ٔیساٖ ضىُ ٔیزٞس.
ػبزتٚاضٜٞب ٕٞبٖ عطحٞبی تفسیطی ٞستٙس و ٝاٍِٞٛبی شٙٞی افطاز حبضط زض ٔیساٖ ضا ضىُ ٔیزٞس .سبظ ٜفطًٙٞ
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آٔٛظضی ٔتبثط اظ اضظشٞب  ٚضٚش ٞبیی است و ٝزض یه ٔیساٖ زا٘طٍبٞی ذبظ ٚخٛز زاضزٛٞ .یت زا٘طٍبٞی ٘یع سبظٜای
است و ٝثط ٘ٛع ٔٙحػطثفطز ػبزت ٚاض ٜزا٘طٍبٞی اضبض ٜزاضز .ثسیٗ تطتیت ٛٞیت زا٘طٍبٞی تحت تبثیط فط ًٙٞآٔٛظضی
لطاض ٔیٌیطز .یؼٙی ضٚیٞٝبی آٔٛظضی حبوٓ ثط ٔحیظ زا٘طٍب ٜزض ثطسبذتٗ تػٛض فطز اظ ظیست زا٘طٍبٞی ذٛز ٘مص
ٕٟٔی ایفب ٔی وٙس .اظ ایٗ ض ٚپی٘ٛس تٍٙبت ًٙایٗ زٔ ٚتغیط تٛخیٔ ٝیٌطززٔ .تغیط سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ٛؤ ٝستمیٕب اظ
ٔدٕٛػ٘ ٝظطی ثٛضزی ٛاسترطاج ضس ثٔ ٝدٕٛػ ٝای اظ سطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی اعالق ٔیضٛز و ٝزا٘طد ٛثب ذٛز ثٔ ٝیساٖ
زا٘طٍبٔ ٜیآٚضزٞ .طچ ٝفطز ا٘سٚذت ٝثیطتطی اظ ایٗ سطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی زاضت ٝثبضس ثب ٚضٚز ثٔ ٝیساٖ زا٘طٍب ٜاحسبس
لطاثت ثیطتطی ثب ػبزت ٚاض ٜزا٘طٍبٞی ذٛاٞس وطز  ٚزض٘تید ٝتٛفیك ثیطتطی زضخٟت زض٘ٚی وطزٖ ٛٞیت زا٘طٍبٞی
ذٛاٞس زاضت .ایٗ سطٔبیٞ ٝب ػٕٔٛب ث ٝفطز زض خٟت ف ٟٓثٟتط ٔسبئُ  ٚایدبز اضتجبعبت ٔفیس وٕه ٔیضسب٘سٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛزض
ٔسَ تحّیُ ٔسیط ٘طبٖ زاز ٜضس ٔتغیط سطٔبی ٝفطٍٙٞی زض ٔیعاٖ ضطوت زض اختٕبػبت زا٘طدٛیی ٘یع وٕه ٔیضسب٘س.
٘تبیح زض ٔٛضز ٔتغیط سطٔبی ٝفطٍٙٞی زا٘طد ٛثب یبفتٞٝبی تٕٙب  ٚغٕسی ( ،)1395افطاسیبثی  ٚذٛثیبضی ( ،)1394ثبلطی
حیسضی (ٕٞ )1394رٛا٘ی زاضت .اظ عطفی زیٍط ث٘ ٝظط ٔیضسس و ٝزض ٔیساٖ زا٘طٍب ٜػال ٜٚثط فط ًٙٞآٔٛظضی و ٝاغّت
خٙج ٝضسٕی  ٚػٕٔٛی زاضز؛ یه ذطز ٜفط٘ ٟٓٔ ًٙٞیع ٚخٛز زاضز .ایٗ ذطز ٜفط ًٙٞاثطٌصاض ،تٛسظ اختٕبػبت ٔ ٚحبفُ
ٔرتّف ضسٕی یب غیطضسٕی زا٘طدٛیی ایدبز ٔیضٛز .یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٚخ ٜٛتفبٚت زا٘طٍب ٜثب سبیط ٔحیظٞبی ػّٕی زض
ٚخٛز یه چٙیٗ اختٕبػبتی است .ثغٛض وّی یه زا٘طد ٛػال ٜٚثط سبػبتی و ٝثغٛض ضسٕی  ٚثٙٔ ٝظٛض ضطوت خستٗ زض
والسٞب یب ا٘دبْ تىبِیف  ٚتحمیمبت زض زا٘طٍب ٜحضٛض ٔییبثس؛ ایٗ أىبٖ ضا زاضز و ٝاٚلبتی ضا ث ٝغٛضت آظاز زض زا٘طٍبٜ
سپطی وٙس .ایٗ ظٔبٖ ٞب ػٕٔٛب ث ٝتؼبُٔ ثب زیٍط زا٘طدٛیبٖ یب حضٛض زض اختٕبػبت زا٘طدٛیی اذتػبظ ٔییبثس .اظ ٕٞیٗ
ض ٚثرص لبثُ تٛخٟی اظ شٙٞیت فطز ٘سجت ث ٝزا٘طٍب ٜیب ثطزاضت ٚی اظ ظیست زا٘طٍبٞی ذٛز اظیٗ عطیك سبذتٔ ٝی-
ضٛز .ضىُ ٔ ٚیعاٖ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ثب ٔیعاٖ تدطثٞٝبی یه زا٘طد ٛاظ حضٛض  ٚفؼبِیت زض چٙیٗ اختٕبػبتی اضتجبط
زاضز .اظ ٕٞیٗ ض ٚثٙظط ٔیضسس یىی اظ اضوبٖ تمٛیت ٛٞیت زا٘طٍبٞی تٛخ ٝثٔ ٝحیظٞب  ٚاختٕبػبتی ثبضس و ٝثٛسیّٝ
ذٛز زا٘طدٛیبٖ ثطپب ضسٔ ٚ ٜسیطیت ٔیٌطزز .حضٛض زض ایٗ ٔحیظٞب ثبػث تؼّك ذبعط ثیطتط فطز ثٛٞ ٝیت زا٘طٍبٞی
ذٛیص ٔی ضٛز٘ .تبیح زض ٔٛضز ٔتغیط ضطوت زض اختٕبػبت زا٘طدٛیی ٕٞچٙیٗ ثب یبفتٞٝبی ٕٞتی ( ٚ )1393وٌٛبٖ
(ٕٞ ) 2000رٛا٘ی زاضت .زض ٟ٘بیت ٘تبیح پژٞٚص فطؼ ٚخٛز ضاثغ ٝثیٗ سبذتبض ذب٘ٛازٛٞ ٚ ٜیت زا٘طٍبٞی ضا تبییس وطز.
ایٗ ٘تبیح ثب یبفتٞٝبی زافی (ٕٞ )2013رٛا٘ی زاضت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝظطی ٝثٛضزی ٛػبزتٚاض ٜحبوٓ ثط ٔحیظ زا٘طٍبٞی ٔتبثط
اظ ػبزتٚاضٞ ٜبی حبوٓ ثط عجمبت ثبالی خبٔؼ ٝضىُ ٔیپصیطز .اضظشٞبی ٔیساٖ زا٘طٍب ٜزض لطاثت ثب اضظشٞبی وّی
حبوٓ ثط فط ًٙٞاستٕٞ .یٗ اضظشٞبست و ٝسبذتبضٞبی حبوٓ ثط ذب٘ٛازٜٞبی ٔرتّف ضا ٔتٕبیع ٔیسبظزٌ .طچ ٝتؼٕیٓ
وبُٔ ٘ظط ثٛضزی ٛثط خبٔؼ ٝایطاٖ زضٛاض ٔیٕ٘بیس أب ثٙظط ٔی ضسس ٔجٙبی استٙتبخی ثٛضزی ٛتب حسظیبزی ثط ٚضؼیت
خٕؼیت ٔٛضز ثطضسی پژٞٚص حبضط ٘یع ٔٙغجك است .ثب فطؼ اضتجبط ثیٗ سبذتٞبی عجمبتی زض خبٔؼ ٝثب سبذتبضٞبی
حبوٓ ثط ذب٘ٛازٔ ،ٜیتٛاٖ ٌفت ثطذی اظ ایٗ سبذتبضٞب زض زض٘ٚی وطزٖ زستٝای اظ ضٚحیبت  ٚاضظشٞب و ٝثب ػبزتٚاضٜ
سبظ٘سٛٞ ٜیت زا٘طٍبٞی لطاثت ثیطتطی زاض٘س ٔٛفكتط٘س .ثغٛض وّی ذب٘ٛازٞ ٜبی ٕٞسَ  ٚثب ضٚحیٔ ٝطبضوت ثبال اضظش-
ٞبیی ٔتٙبست ثب ٔیساٖ زا٘طٍب ٜزض افطاز ایدبز ٔیوٙٙس.
ثٝعٛض وّی ٔی تٛاٖ سبظٛٞ ٜیت زا٘طٍبٞی ضا ثطسبذت ٝاظ زٚپیٛستبض وّی زض٘ظط ٌطفت .یىی پیٛستبضی است ؤ ٝیساٖٞب
 ٚػبزتٚاضٜٞبی ٔتؼّك ثساٖٞب ضا ٕ٘بیٙسٌی ٔیوٙس .زض ایٗ پیٛستبض ٔیساٖ زا٘طٍبٞی زض یه سط عیف لطاض ٔیٌیطز ٚ
ٔیساٖ ذب٘ٛاز ٜزض سط زیٍط عیف .پیٛستبض زٕٛ٘ ْٚزاض اضظشٞبی ذطز تب والٖ است و ٝزض یه سط آٖ اضظشٞبی وّی ٚ
ثیٚعٗ ػّٓ لطاض زاضز  ٚسط زیٍط آٖ اضظش ٞبی ثٔٛی ٔ ٚحیغی زا٘طٍبٛٔ ٜضز ٘ظط لطاض زاضز .آ٘چ ٝزض ف ٚ ٟٓتحّیُ ٛٞیت
زا٘طٍبٞی إٞیت زاضز تٛخٕٝٞ ٝخب٘جٕٞ ٚ ٝعٔبٖ ث ٝتٕبٔی ایٗ اثؼبز است.
پیطٌْبدات ٍ هحدٍدیتّب
زض ظیط ثطذی اظ پیطٟٙبزات وّی  ٚپژٞٚطی ٔطثٛط ث ٝتحمیك حبضط آٔس ٜاست.
ٛٞ . 1یت زا٘طٍبٞی ٔفٟٔٛی ٚسیغ  ٚچٙسثؼسی است و ٝاظ ثط ٓٞوٙص ذطزٜفطًٞٙٞبی ٔرتّف ضضتٝای زض ٔیساٖ
زا٘طٍب ٜایدبز ٔیضٛز .ایٗ ذطزٜفطًٞٙٞب ثط ٕٞسیٍط تبثیط ٔتمبثُ ٔیٌصاض٘س  ٚزض ٔدٕٛع سبظٛٞ ٜیتزا٘طٍبٞی ضا پطثبض
ٔیسبظ٘س .زا٘طٍب ٜتجسیُ ث ٝػطغٝای ٔیضٛز و ٝزا٘طدٛیبٖ اظ ضضتٞٝبی ٔرتّف ثب یىسیٍط تؼبُٔ ٔیوٙٙس  ٚاظ فضبی
وّی حبوٓ ثط ػّٔ ْٛرتّف آٌبٞی ٔییبثٙس .ایٗ آٌبٞی وّی ثرص ٕٟٔی اظ ٕٞبٖ ػبزتٚاضٔ ٜطتطن زا٘طٍبٞیبٖ است وٝ
حفظ  ٚثمب آٖ زض ٌط ٚتسإٞ ْٚعیستی ضضتٞ ٝبی ٔرتّف زض وٙبض یىسیٍط است .ثٙبثطایٗ ثبیس سؼی ضٛز حتی االٔىبٖ
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زا٘طٍبٞ ٜب سیٕبی یه زا٘طٍب ٜخبٔغ زاضت ٝثبضٙس .ترػػی وطزٖ  ٚتى ٝپبض ٜوطزٖ ثیص اظ ا٘ساظٔ ٜحیظٞبی ػّٕی اظ
ایدبز یه ٛٞیت زا٘طٍبٞی پطثبض خٌّٛیطی ٔیوٙس
 .2ث٘ ٝظط ٔیضسس و ٝوبٖ٘ٞٛب  ٚا٘دٕٗٞبی زا٘طدٛیی ،یىی اظ ػطغٞٝبی ٔ ٟٓخٟت ثٟجٛز ٛٞیت زا٘طٍبٞی است.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو٘ ٝتبیح پژٞٚص ٘یع ٘طبٖ زاز فؼبِیت زض اختٕبػبت زا٘طدٛیی ٔرتّف ثط ٔیعاٖ ٛٞیت زا٘طٍبٞی اثط ٔؼٙبزاضی
ٔیٌصاضز .ا٘دٕٗٞب  ٚوبٖ٘ٞٛب ظٔیٞٝٙبی ٔٙبسجی ثطای تٕطیٗ  ٚتمٛیت ٟٔبضتٞبی اضتجبعی  ٚوبض ٌطٞٚی است اظ ٕٞیٗ
ضٔ ٚسیطاٖ زا٘طٍبٞی (  ٚثغٛض ذبظ ٔسیطاٖ زا٘طٍب ٜیعز) ثبیس ث ٝوٕیت  ٚویفیت حضٛض ایٗ وبٖ٘ٞٛب  ٚا٘دٕٗٞب تٛخٝ
خسی ٕ٘بیٙس.
ٛٞ .3یت زا٘طٍبٞی ٔتؼّك ثٔ ٝیساٖ زا٘طٍب ٜاست  ٚزا٘طٍب ٜتمطیجب ثٝػٛٙاٖ یه ٟ٘بز اختٕبػی ٔسضٖ ضٙبذتٔ ٝیضٛز وٝ
ٕٞطا ٜثب ثسیبضی زیٍط اظ ٔحػٛالت ٔسض٘یتٚ ٝاضز ایطاٖ ضس ٜاست .ایٗ زضحبِی است و ٝزض سٙت فىطی  ٚاختٕبػی ٔب
پیص اظ ٚضٚز زا٘طٍب ،ٜحٛظٜٞبی ػّٕی٘ ٝمطی ٔطبث ٝایفب ٔیوطز٘س .پیطٟٙبز ٔیضٛز زض تحمیمبت آتی ٔمبیسٞٝبیی
تغجیمی ثیٗ ٛٞیتٞبی ثطسبذت ٝاظ ٔیساٖ زا٘طٍبٛٞ ٚ ٜیتٞبی حٛظٚی ا٘دبْ ضٛز تب اظ ضٍٞصض ٘تبیح ثسست آٔس٘ ٜمبط
لٛت  ٚضؼف ٞطوساْ اظیٗ ا٘ٛاع ٛٞیتٞب ٔطرع ٌطزز.
 .4ثب تٛخ ٝث ٝتؼطیف ٔفٛٞ ْٟٛیت ،و ٝثط ثطزاضتٞبی ضرع اظ ٚخ ٜٛتطبث ٚ ٝتٕبیع ذٛز ثب ٌطٜٞٚبی اختٕبػی تىی ٝزاضز،
ٚخٛة پژٞٚطی ویفی و ٝث ٝثطزاضت زا٘طدٛیبٖ اظ ٛٞیت زا٘طٍبٞی ذٛیص ٔیپطزاظز احسبس ٔیضٛز .ایٗ ٘ٛع
پژٞٚصٞب ٕٞچٙیٗ ٔٛخت غٙی تط ضسٖ ظٔی٘ ٝٙظطی زض ٔٛضز ایسٛٞ ٜیت زا٘طٍبٞی زض ایطاٖ ٔیضٛز .پیطٟٙبز ٔیضٛز
زض حٛظٛٔ ٜضٛع ٛٞیت زا٘طٍبٞی تحمیمبتی ویفی ٘یع غٛضت پصیطز.
 . 5ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٔ ٜٛتفبٚت  ٚغیطلبثُ اغٕبؼ ثْٞٛب  ٚفطًٞٙٞبی ٔرتّف ،استفبز ٜاظ ٘ظطیٞٝبی ذبضخی ثطای تؼییٗ
چبضچٛة ٘ظطی زض پژٞٚص حبضط سجت ٌطت ٝو ٝثسیبضی اظ الیٞٝبی ٔفٟٔٛی  ٚظٚایبی ٔٛضٛع ٛٞیت زا٘طٍبٞی
ٕٞچٙبٖ اظ ٘ظط زٚض زاضت ٝضٛز؛ ثٙبثطایٗ پیطٟٙبز ٔیضٛز زض پژٞٚصٞبی آتی اظ ٘ظطیبت ٘ظطیٝپطزاظاٖ ثٔٛی ثیطتط ثٟطٜ
ٌطفت ٝضٛز.
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 -6ثمبیی  ،ػّی ٔ ٚحٕسخٛاز اسٕبػیّی(.)1388ػٛأُ اختٕبػی ٔٛثط ثط ٛٞیت زا٘طٍبٞی زا٘طدٛیبٖ آظاز
اسالٔی .پژٞٚطٙبٔ ٝػّ ْٛاختٕبػی ،سبَ س ،ْٛضٕبض.4ٜ
 -7ثٛضزی ،ٛپیط ( .)1396ا٘سبٖ زا٘طٍبٞی .تطخٕ ٝحسٗ چبٚضیبٖ ،تٟطاٖ :پبضس.ٝ
 -8ثٛضزی ،ٛپیط( .)1395تٕبیع(٘مس اختٕبػی لضبٚتٞبی شٚلی) .تطخٕ ٝحسٗ چبٚضیبٖ ،تٟطاٖ :ثبِث.
 -9ثٛضزی ،ٛپیط (٘ .) 1380ظطی ٝوٙص :زالیُ ػّٕی  ٚا٘تربة ػمال٘ی .تطخٕٔ ٝطتضی ٔطزیٟب ،تٟطاٖ٘ :مص ٚ
ٍ٘بض.
 -10تبخیهٔ ،حٕسضضب ( .) 1384ضٚایت غیطیت ٛٞ ٚیت زض ٔیبٖ ایطا٘یبٖ ،تٟطأٖ :طوع ثطضسیٞبی استطاتژیه
ضیبست خٕٟٛضی.
 -11تٕٙب ،سؼیس؛ غٕسی ،سٕی .) 1395(ٝضاثغ ٝسطٔبی ٝفطٍٙٞی  ٚسطٔبی ٝاختٕبػی ثب ٔیعاٖ آٌبٞی زا٘طدٛیبٖ
اظ فط ًٙٞزا٘طٍبٞی ،فػّٙبٔ ٝپژٞٚص  ٚثط٘بٔٝضیعی زض آٔٛظش ػبِی ،سبَ ،22ضٕبض.126-99 ،1ٜ
 -12تٛؤُ ،حٕس( .)1370خبٔؼٝضٙبسی ػّٓ ،تٟطاٖ٘ :ع.
 -13زٚاس ،زی ای ز ( .)1376پیٕبیص زض تحمیمبت اختٕبػی ،تطخٕٛٞ ٝض٘ ًٙبیجی .تٟطاٖ٘ :ی.
 -14ضخت ضضبیی ،فطٞبز؛ ػجبس ظازٔ ،ٜحٕس؛ ٔظفطی ،أیٗ ( .)1394ثطضسی ضاثغ ٝفط ًٙٞضضتٝای ثب ا٘ٛاع
فطًٞٙٞبی زا٘طٍبٞی ،خبٔؼٝضٙبسی وبضثطزی( ٔدّ ٝپژٞٚطی ػّ ْٛا٘سب٘ی زا٘طٍب ٜاغفٟبٖ) ،زٚض،26 ٜ
ضٕبض.24-1 ،4 ٜ
 -15ضیتعض ،خطج (٘ .)1374ظطیٞٝبی خبٔؼٝضٙبسی زض زٚضاٖ ٔسضٖ .تطخٕٔ ٝحسٗ ثالثی ،تٟطاٖ :ػّٕی
سبضٚذب٘ی ،ثبلط(ٔ .)1392مسٔٝای ثط خبٔؼٝضٙبسی ذب٘ٛاز ،ٜتٟطاٖ :سطٚش.
 -16سیسٔٗ ،استی .)1386(ٖٛوطبوص آضا زض خبٔؼٝضٙبسی .تطخٕٞ ٝبزی خّیّی ،تٟطاٖ٘ :ی.
 -17فبضّی٘ ،ؼٕت ا ...؛ عبِجیبٖ ،حبٔس( .)1390ػُّ لٛاْ٘بیبفتٍی ٛٞیت زا٘طٍبٞی زض ٔیبٖ زا٘طدٛیبٖ ٔتؼّك
ث ٝعجمبت ٔتٛسظ ٔسضٖ زض ایطاٖ ،فػّٙبٔ ٝپژٞٚص زض ٘ظبْٞبی آٔٛظضی ،سبَ ضطٓ ،ضٕبض-134 ،18ٜ
.177
 -18فبضّی ٘ؼٕت ا .)1387(...فط ٚ ًٙٞزا٘طٍبٙٔ :ٜظطٞبی ا٘سبٖضٙبسی ٔ ٚغبِؼبت فطٍٙٞی .تٟطاٖ :ثبِث.
 -19فطاسترٛأ ،ٜسؼٛز( .)1388زا٘طٍب ٚ ٜآٔٛظش ػبِی ،تٟطاٖ٘ :ی.
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 -20فیطط ،ضاثطت ( .)1390زاستبٖٞبیی ثطای فىطوطزٖ(سی زاستبٖ ،سی ٔضٕ .)ٖٛتطخٕ ٝخّیُ ضبٞطی
ٍِٙطٚزی ،تٟطاٖ :پژٞٚطٍب ٜػّ ْٛا٘سب٘ی ٔ ٚغبِؼبت فطٍٙٞی.
 -21لب٘ؼیضازٔ ،حٕسأیٗ(٘ .) 1385مص تؼبٔالت زا٘طدٛیبٖ  ٚاسبتیس زض تىٛیٗ سطٔبی ٝاختٕبػی زا٘طٍبٞی.
ٔدّ ٝخبٔؼٝضٙبسی ایطاٖ ،زٚضٞ ٜفتٓ ،ضٕبض.74-52 .1ٜ
 -22لب٘ؼیضازٔ ،حٕس أیٗ( .)1384خبٔؼٝضٙبسی ضضس  ٚاف َٛػّٓ زض ایطاٖ ،تٟطأٖ :طوع تحمیمبت.
 -23وبِیٙع ،خطزٖ(ٔ .)1393سزوبضی اختٕبػی وبض ثب ذب٘ٛاز ،ٜتطخٕ ٝفطیسٕٞ ٜتی ،تٟطاٖ :سٕت.
 -24وٌٛبٖٛٔ ،ضیس( .)1386اختٕبػبت آٔٛظش ػبِی ٛٞ ٚیت زا٘طٍبٞی .تطخٕ ٝخّیّی وطیٕی .تٟطاٖ:
پژٞٚطىسٔ ٜغبِؼبت فطٍٙٞی  ٚاختٕبػی.
ٌ -25یس٘ع ،آ٘ت٘ٛی(ٔ .)1388جب٘ی خبٔؼٝضٙبسی .تطخٕٔ ٝحسٗ چبٚٚضیبٖ ،تٟطاٖ٘ :طط ٘ی.
ٔ -26حسٙی تجطیعی ،ػّیطضب؛ ٔحٕٛز لبضی عجبعجبیی  ٚسیسٞبزی ٔطخبئی( .)1389تبثیط ٔسبئُ  ٚچبِصٞبی
ٔحیظ ػّٕی ثط خبٔؼٝپصیطی زا٘طٍبٞی .فػّٙبٔٔ ٝغبِؼبت ثط٘بٔ ٝزضسی ،سبَ ا ،َٚضٕبض ٜس.89-50 ،ْٛ
ٟٔ -27طاْ ،ثٟطٚظ؛ سبوتی ،پطٚیع؛ ٔسؼٛزی ،اوجط؛ ٟٔطٔحٕسیٔ ،حٕس (٘ .)1385مص ِٔٛفٞٝبی ثط٘بٔ ٝزضسی
پٟٙبٖ زض ٛٞیت ػّٕی زا٘طدٛیبٖ ،فػّٙبٔٔ ٝغبِؼبت ثط٘بٔ ٝزضسی ،سبَ ا ،َٚضٕبض.27-3 ،3 ٜ
ٚ -28زازٞیط ،اثٛػّی( .)1390ضیٜٞٛبی خسیس تِٛیس زا٘ص  ٚػّٓٚضظی :تبّٔی خبٔؼٝضٙبذتی ثط تحٔ َٛؼیبضٞبی
اذاللی  ٚسّٛن ػّٕی زض ػطغ ٝػّٓ  ٚفٙبٚضیٔ ،دّ ٝاذالق زض ػّ ٚ ْٛفٙبٚضی ،سبَ ضطٓ ،ضٕبض-54 ،1ٜ
.85
ٕٞ -29تی ،ضضب؛ اغال٘ی ،ضٟٙبظ( .)1394ػٛأُ ٔٛثط ضىٌُیطی ٛٞیت زا٘طٍبٞی زا٘طدٛیبٖ ثب تبویس ثط ٘مص
ایٙتط٘ت ،فػّٙبٔ ٝپژٞٚص  ٚثط٘بٔٝضیعی زض آٔٛظش ػبِی ،زٚض ،21ٜضٕبض.149-121 ،3ٜ
ٕٞ -30تی ،ضضب؛ ویب٘پٛضٔ ،سؼٛز؛ اغال٘ی ،ضٟٙبظ (ٌٝ٘ٛ .)1393ضٙبسی ٛٞیت زا٘طٍبٞی  ٚاضتجبط آٖ ثب ٔٙبثغ
زض ٖٚزا٘طٍبٞی ٛٞیتیبثی ،فػّٙبٔ ٝفط ًٙٞزض زا٘طٍب ٜاسالٔی ،سبَ چٟبضْ ،ضٕبض ٜچٟبضْ.584-560 ،
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