خبٔقٝقٙبؾي وبضثطزي
ؾبَ ثيؿت  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜپيبپي ( ،)50قٕبض ٜز ،ْٚتبثؿتبٖ 1392
تبضيد پصيطـ91/5/21 :

تبضيد زضيبفت90/9/8 :
نم 143-164

تأثیز ػَاهل ساسهاًی بز سطح اخالق کار در هیاى کارکٌاى ادارات دٍلتی
(هَرد ضْزستاى خَاًسار)
هْزاًگیش هحوذخاًی ،وبضقٙبؼ اضقس خبٔقٝقٙبؾي زا٘كٍب ٜثٛفّي ؾيٙب ٕٞساٖ
اسواػیل باللی ،اؾتبزيبض ٌط ٜٚفّ ْٛاختٕبفي زا٘كٍب ٜثٛفّي ؾيٙب ٕٞساٖ
اکزم هحوذی ،اؾتبزيبض ٌط ٜٚفّ ْٛاختٕبفي زا٘كٍب ٜثٛفّي ؾيٙب ٕٞساٖ



چکیذُ
اذالق وبض زض ازاضات زِٚتي وكٛض ضقف ٔحؿٛؾي زاضز .ثط ايٗ ضقف اذالق وبضٔ ،تغيطٞبي ثيقمٕبضي زذيّٙمس.
ثطذي نبحجٙؾطاٖ ثب تأويس ثط ؾغٛح والٖ ،ثط ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي ،اختٕبفي  ٚفطٍٙٞي اٍ٘كت ٔميٌصاض٘مس ٚ
ثطذي زيٍط ضٕٗ تٛخ ٝثط ؾغٛح ٔيب٘ي  ٚذطزٔ ،تغيطٞبي ٔيب٘ي  ٚذطز ٔؤثط ثط اذالق وبض ضا ثطخؿمتٔ ٝميٕ٘بيٙمس.
ايٗ ٔغبِق ٝاظ زيسٌب ٜذطز ،ثط فٛأُ ؾبظٔب٘ي ٔؤثط ثط ؾغح اذالق وبض ٔتٕطوع قس ٜاؾت .ضٚـ ٔغبِقم ،ٝپيٕبيكمي
ثٛز ٚ ٜثطاي ٌطزآٚضي زازٜٞب اظ اثعاض پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .خبٔق ٝآٔبضي تحميك ضا وبضٔٙمساٖ ازاضات زِٚتمي
قٟطؾتبٖ ذٛا٘ؿبض تكىيُ ٔيزٙٞس و ٝثط اؾبؼ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛوٛوطاٖ ،تقساز ٘ 250فط ثب ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيمطي تهمبزفي
ؾبز ٜا٘تربة قس٘س .زض ايٗ پػٞٚف ثطاي پبؾد ث ٝؾؤاَٞب اظ ٘ؾطيبت ٚثط ٞ ٚطظثطي اؾمتفبز ٜقمس ٜاؾمت ٘ .تمبيح
٘كبٖ ٔيزٙٞس و ٝاظ ٔيبٖ ٔتغيطٞبي ٔٛضز ٘ؾط ،قبيؿت ٝؾبالضي ،ؾجه ٔسيطيت  ٚقطايظ ٔحيظ وبضي ثب اذمالق ومبض
ٕٞجؿتٍي ٔثجت زاض٘س .ضطايت ثتب زض تحّيُ ضٌطؾي٘ ٖٛيع ٘كبٖ ٔيزٙٞس وم ٝؾمجه ٔمسيطيت ،قبيؿمت ٝؾمبالضي ٚ
قطايظ ٔحيظ وبضي ثيكتطيٗ تأثيط ضا ث ٝتطتيت ثط ؾغح اذالق وبض زاض٘س.
ٍاصُّای کلیذی :اذالق وبضٔ ،حيظ وبض ،ؾجه ٔسيطيتي ،وبضوٙبٖ زِٚت
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همذهِ

ؾيبؾممي زض ثؿممتط ٕٞممبٖ فطٙٞممً ٌؿممتطـ يبثممس تممب

أطٚظ ٜؾبظٔبٖٞب ثب افعايف ؾمطفت ،قمست  ٚفٕمك زض

اضظـٞبي ٔطثٛط ث ٝؾبظٔبٖٞمبي ومبض ؾمٙتي .ثٙمبثطايٗ،

قطايظ زاذّي  ٚذبضخي ٔٛاخٞ ٝؿتٙسٔ .تٙبؾمت ٕ٘مٛزٖ

تٛؾق ٝزض ذبضج اظ ثؿتط انّي ؾبظٔبٖٞبي وبض ؾٙتي ٘مٝ

اٞممساس ؾممبظٔبٖ ،زيممسٌب ٜوبضوٙممبٍٖ٘ ،ممطـ ٔممسيطاٖ،

تٟٙب ٔٛخت فسْ تسا ْٚاذمالق ومبض زض ايمٗ ؾمبظٔبٖٞمب

اؾممتطاتػيٞممب ،فقبِيممتٞممب  ... ٚاظ ٕٟٔتممطيٗ فٛأممُ زض

قس ،ٜثّى ٝفطن ٝضا ثط ايٗ ؾبظٔبٖٞب  ٚث ٝتجـ آٖ اذالق

پيكطفت خٛأـ اؾت .اظ آ٘دب وٙٔ ٝبثـ ا٘ؿب٘ي پبي ٝانّي

وبض ؾٙتي ت ًٙوطز ٜاؾت .اظ ايمٗ ض ،ٚلمٛا٘يٗ ؾمبظٔبٖ

ثطٚت ّٔتٞب ضا تكىيُ ٔيزٙٞس  ٚفٛأُ فقبِي ٞؿمتٙس

ازاضي خسيس ثيكتط ضٚي وبفص ثبلي ٔب٘س ٜاؾت  ٚثب آ٘ ٝ

ومم ٝؾممطٔبيٞٝممب ضا ٔتممطاوٓ ؾممبذت ،ٝاظ ٔٙممبثـ عجيقممي

زض فُٕ ٔكبٞسٔ ٜيقٛز ،تفبٚت ثؿميبض ظيمبزي زاضز .زض

ثٟطٜثطزاضي ٔيوٙٙس  ٚؾبظٔبٖٞبي اختٕبفي ،التهمبزي ٚ

ٚالـ ،اٍِٛي خسيس ثٛضٚوطاؾي التجبؼ قس ٜاظ فطة ثمط

ؾيبؾي ضا ثٙيبز ٔيٟ٘ٙس  ٚتٛؾقّٔ ٝي ضا ث ٝخّٔ ٛيثط٘مس،

ؾبذتبض وٟٙم ٚ ٝؾمٙتي ٘ؾمبْ ازاضي پيكميٗ ثمٌ٘ٛ ٝمٝاي

ثٙبثطايٗ ،ضٚقٗ اؾت وكمٛضي وم٘ ٝتٛا٘مس ٟٔمبضتٞمب ٚ

قتبثعز ٚ ٜثس ٖٚانالح ؾبذتبض اختٕبفي  ٚؾيبؾي پيمبزٜ

زا٘ف ٔطزٔف ضا تٛؾق ٝزٞس  ٚاظ آٖ زض التهبز ّٔمي ثمٝ

قس .ثٚ ٝيػ ٜپؽ اظ ا٘مالة ٔكطٚعيت زض يىمي ز ٚزٞمٝ

٘حٔ ٛؤثطي ثٟطٜثمطزاضي وٙمس ،لمبزض ٘يؿمت ٞمي چيمع

پيف اظ خ ًٙخٟب٘ي ز ٚ ْٚز ٚؾ ٝز ٝٞپمؽ اظ آٖ ثمٛز

 )Harbinson,تممٛزاضٚ

و ٝثب پيسايف زِٚت ّٔي ثٛضٚوطاؾي خسيس زض وكٛض ٔمب

ٔقتممس اؾمت آ٘ مٟ٘ ٝبيتمب ذهٛنميت  ٚض٘ٚمس تٛؾمقٝ

قىُ ٌطفتٞ ،طچٙس وٚ ٝيػٌيٞبي اختٕبفي ،فطٍٙٞمي

التهبزي  ٚاختٕبفي ضا تقييٗ ٔيوٙمسٙٔ ،مبثـ ا٘ؿمب٘ي آٖ

 ٚؾيبؾي ،ثٚ ٝيػ ٜتمأثيط ٘ؾمبْ ؾيبؾمي ثمط ثٛضٚوطاؾمي

وكٛض اؾت ٝ٘ ،ؾطٔبيٙٔ ٚ ٝبثـ ٔبزي آٖ .ثٙبثطايٗ ،تفبٚت

ٔؿممب ُ ٔ ٚكممىالتي ثممٚ ٝخممٛز آٚضز ومم٘ ٝؾممبْ ازاضي ٚ

تٛاٖ تٛؾقٝاي وكٛضٞب ،زض ويفيت ٘يطٚي وبض آ٘بٖ اؾمت

وبضوٙبٖ آٖ ٛٙٞظ ٌطفتبض آٟ٘مب ٞؿمتٙس  ٚثبفما ٘بومبضايي

(تٛزاض. )48 :1346 ،ٚ

٘ؾبْ ازاضي قس ٜاؾت.

زيٍممطي ضا تٛؾممق ٝثركممس

(1973:3

اظ آ٘دب و ٝفبُٔ تٕبيع خبٔق ٝؾٙتي ٔ ٚسضٖ ،ترهمم،
ا٘ؿدبْ  ٚافعايف ثبظزٞي وبض اؾت ،ثٙبثطايٗ ،ؾمبظٔبٖٞمب

طزح هسألِ

اثعاضٞبيي ٞؿتٙس وم ٝاظ عطيمك آٟ٘مب خبٔقم ٝوبضوطزٞمبي

ثممب ٚخممٛز إٞيممت انممالح ؾممبذتبض ازاضي ،تممب وٙممٖٛ

التهبزي ،ؾيبؾي  ٚاختٕبفي ذٛز ضا تىٕيُ ٔيوٙس .پؽ

انالحبت ثٙيبزي  ٚپبيساضي زض ايمٗ ظٔيٙم ٝا٘دمبْ ٘كمسٜ

فضٛيت زض ؾبظٔبٖ ٘مكي ثؿعا زض قىُ زازٖ ث ٝتدطثمٝ

اؾت  ٚالسأبت انالحي ٔحسٚزي و ٝزض ثطذمي ٔٛالمـ

فطزي زاضز.

نٛضت ٌطفتٔ ،ٝب٘ٙس تهٛيت لٛا٘يٙي ثطاي ٔجبضظ ٜثب فؿبز

زضؾت ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝطزْ ٔيب٘ ٝلطٖ ٘مٛظز ٓٞثٕٟمطاٜ

ازاضي يممب وٛقممفٞممبي انممالحي ٔحممسٚزي زض ظٔيٙممٝ

ؽٟٛض نٙقت ثب تغييمطات فطٍٙٞمي  -اختٕمبفي فؾيٕمي

ٕٞممبٍٙٞي أممٛض اؾممترسأي  ٚپطزاذممت حمممٛقٞممب ٚ

ضٚثمم ٝض ٚقممس٘س  ٚتغييممطات قممٍطفي ضا تدطثم ٝوطز٘ممس،

زؾتٕعزٞب ،يب ث ٝثبيٍب٘ي ؾپطز ٜقس ٚ ٜاخطا ٘كس ٜاؾت ٚ

خبٔق ٝايمطاٖ ٘يمع زض ثطذمٛضز ثمب فمطة فطآيٙمس تٛؾمقٝ

يب زض فُٕ تحطيف قس ٚ ٜثياثط  ٚثي٘تيدٔ ٝب٘س ٜاؾمت.

ثط٘ٚعاي ذٛز ضا تحت تأثيط آٖ آفبظ ومطز ،أمب ثط٘ٚعايمي

زض وٙبض ايٗ قطايظ ،افعايف فمط ٘ ٚبثطاثطي  ٚتٛضْ قسيس

تٛؾقٛٔ ٝخت قس ٜاؾمت وم ٝزض المسأبت تٛؾمقٝاي ٚ

التهبزي  ٚوبٞف لسضت ذطيس وبضوٙمبٖ وم ٝاظ ٌصقمتٝ

ٌؿتطـ ؾبظٔب٘ي ،اضظـٞبي اختٕبفي وُ ،ثمٛيػ٘ ٜؾمبْ

تبوٚ ٖٛٙخٛز زاقتٞ ٚ ٝط ضٚظ ٘يمع تكمسيس قمس ٜاؾمت،
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تأثيط فٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط ؾغح اذالق وبض زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتي

ثتسضيح ثبفا ضٚي آٚضزٖ ثؿيبضي اظ وبضٔٙساٖ ،ثٛيػ ٜزض

اذاللي ذبني ثٚ ٝخمٛز ٔميآيمس وم ٝزض آٖ ترّمف اظ

ؾغٛح ٔيب٘ي  ٚپبييٗتط ث ٝفقبِيتٞبي زالِي ٌ ٚؿمتطـ

ٙٞدبضٞبي اثتسايي اذاللي ،ث ٝنٛضت ٙٞدمبضي پصيطفتمٝ

فؿمبز ٌطزيمس ٚ ٜحبوٕيممت ضٚاثمظ ثمم ٝخمبي ضممٛاثظ ٚ

قس ٜزض ٔيآيس  ٚاظ عطس زيٍط أىمبٖ ؾمٛا اؾمتفبز ٜاظ

ذٛيكب٘ٚس ٘ٛاظي ،ثرهمٛل زض زٜٞمبي اذيمط افمعايف

قغُ ٔ ٚمبْ ازاضي زض چبضچٛة لب٘ ٚ ٖٛث ٝزؾت آٚضزٖ

يبفت ٝاؾت .او٘ ٖٛٙيع قيٜٞٛبي زيٍمطي اظ فؿمبز ازاضي

أتيبظات ٙٔ ٚبفـ ذهٛني ثم ٝقميٜٞٛمبي ثم ٝانمغالح

ثٚ ٝخٛز آٔس ٜاؾمت وم ٝآٟ٘مب ضا "ضقمٜٞٛمبي لمب٘٘ٛي"

لممب٘٘ٛي ثبفمما ٔمميقممٛز وممٔ ٝمبٔممبت ازاضي اظ ٞطٌ٘ٛممٝ

ٔي٘بٔٙس .ايٌٗ ٝ٘ٛفؿبز لب٘٘ٛي وم ٝزض چمبضچٛة لمبٖ٘ٛ

ٔدبظاتي ٔه ٖٛثٕب٘ٙس ٔ ٚغٕئٗ ق٘ٛس و ٝزاقتٗ پمٚ َٛ

نٛضت ٔيٌيطز ،زض ٚالـ قميٜٛاي اظ ثطزاقمت زضآٔمس ٚ

اضتجبط ثب ٌطٜٞٚبي ٔٙتفص ،آ٘بٖ ضا اظ احتٕمبَ ٌطفتمبضي ٚ

ٔٙبيـ ٔبِي زِٚت اؾت و ٝتٛؾظ ٔمبٔبت ضؾمٕي افٕمبَ

ٔدبظات ث ٝزؾت لب٘ ٖٛضٞب ٔيؾبظز .اظ ايٗ ض ،ٚقٙبذت

ٔيقٛز؛ ٔثُ زازٖ ٔؿىٗ ،اتٔٛجيُ يب ظٔيٗٞمبي ٔطفمٛة

ٔؿب ُ ٘ؾبْ ازاضي ضا تٟٙب ٕ٘يتٛاٖ ثط حؿت فطآيٙمسٞبي

ث ٝثطذي ٔسيطاٖ ٔ ٚمبٔبت زؾتٍب ٜازاضي ،يب فضٛيت زض

زض٘ٚي ٘ؾبْ  ٚث ٝنٛضت ؾيؿتٓ ثؿتٔ ٝغبِق ٝوطز٘ .ؾمبْ

ٌطٜٞٚبيئ ،ثُ ٞيأتٞبي ٔمصٞجي ومٔ ٝميتٛا٘مس ثبفما

ازاضي ذطز ٜؾيؿتٕي زض زض ٖٚؾيؿتٓ ثعضٌتمط زِٚمت ٚ

ا٘تهبة ثٔ ٝمبٔبت ٔ ٟٓازضاي ثس ٖٚتٛخ ٝثم ٝقبيؿمتٍي

خبٔق ٝاؾت ٕ٘ ٚيتٛا٘س اظ تأثيطات فط ًٙٞحبوٓ ثمط آٖ

 ٚتٛا٘بيي افضبي ايٗ ٌطٜٞٚب ثبقسٙ ٕٞ .يٗ ،زفمٛت اظ

ثط وٙبض ثٕب٘س.

ٔمبٔممبت ازاضي زض ثطذممي خّؿمبت زض قٟطؾممتبٖٞممب يممب

اذالق ومبض 1ثم ٝحمٛظٜاي اظ فطٙٞمً خبٔقم ٝاعمالق

اؾتبٖٞب ثطاي ؾرٙطا٘ي  ٚزازٖ ٔجبِغ لبثُ تٛخٟي ث ٝاؾٓ

ٔيقٛز و ٝاضظـٞب ٙٞ ٚدبضٞبي ٔطثمٛط ثم ٝومبض ضا زض

"حكإِكبٚض "ٜث ٝآٟ٘مب يمب فطؾمتبزٖ ثطذمي ٔمسيطاٖ يمب

ثممطٔمميٌيممطز  ٚلبثممُ ٔغبِقمم ،ٝقٙبؾممبيي ،ؾممٙدف ٚ

افطازي و ٝاضتجبعبت ٚيػٜاي ثب ٔطاومع لمسضت زاض٘مس ،ثمٝ

ا٘ساظٌٜيطي اؾت  ٚايٗ لٛافس وّي ضا زض ظٔيٙم ٝوّميتمط

ثبظزيممسٞبي ٌطزقممي ذممبضج اظ وكممٛض ثممب زازٖ حمممٛق

فط ٚ ًٙٞاختٕبؿ ٔيتٛاٖ ثطضؾي وطز (ٔقيسفط.)18 :1377 ،

فٛقاِقبز ،ٜحك ٔأٔٛضيتٞ ،عئ ٝٙؿبفطتٞ ،تُ . ... ٚ

ٔيتٛاٖ اذالق وبض ضا ٔدٕٛفٚ ٝيػٌميٞمب  ٚضفتبضٞمبيي

زض چٙيٗ قطايغي ثيكتط احتٕمبَ زاضز وم ٝوبضوٙمبٖ ٚ

زا٘ؿت و ٝافمطاز يمه خبٔقم ٝزض خٟمت ضفبيمت وبٔمُ

ٔمبٔبت ازاضي ٔب٘ٙس ؾٛزاٌط ضفتبض وٙٙس تب ايٙىم ٝذمٛز ضا

قطايظ وٕي  ٚويفي وبضي و ٝتقٟمس ومطزٜا٘مس ،اظ ذمٛز

ذسٔتٍعاض خبٔقٔ ٚ ٝدطي ذسٔبت ضفب ٜفٕمٔٛي ثسا٘ٙمس.

٘كبٖ ٔيزٙٞس .ايٗ ضفتبضٞب ٘بقي اظ ٘مٛؿ ثطزاقمتي اؾمت

آٟ٘ب قغُ ذٛز ضا ٔٙجـ زضآٔس ا٘حهبضي زض ٘ؾط ٔيٌيط٘س

و ٝآ٘بٖ ثط اؾمبؼ ٍ٘مطـ ذمٛز ،اظ ومبض ٘ ٚممف آٖ زض

و ٝث ٝوٕمه ٘مٛفي ضاثغم ٝؾيبؾمي ،ذٛيكمب٘ٚسي  ٚيمب

خٟت اٞساس خبٔق ٝزاض٘س .ثب تٛخم ٝثم ٝتمأثيط چكمٍٕيط

قرهي ث ٝزؾت آٚضزٜا٘س .ثٙبثطايٗ ،ؾمقي ٔميوٙٙمس زض

اذالق وبضي ثط ٔيعاٖ تحمك اٞمساس ،تمسٚيٗ اؾمتطاتػي،

ٔممستي ومم ٝايممٗ ا٘حهممبض ضا زض اذتيممبض زاض٘ممس ،حممساوثط

ضفتبضٞممبي فممطزي ،فّٕىممطز ؾممبظٔبٖ ،ضضممبيت قممغّي،

ثٟطٜثطزاضي ضا اظ آٖ ث ٝفُٕ آٚض٘س .زض ايٗ ٚضمقيت ضاٜ

ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي٘ ،ح ٜٛتهٕيٌٓيطي ٔ ٚيعاٖ ٔكبضوت

ثطاي فطاض ظٚضٔٙساٖ  ٚتٛاٍ٘طاٖ ثبظ ٌصاقتٔ ٝيقٛز  ٚزض

وبضوٙبٖ زض أٛض ،فساوبضي ،تقٟس ،ا٘ضجبط ،ؾرت وٛقي،

٘تيد ٝتحُٕ فؿبز ازاضي  ٚازأ ٝآٖ ثبفا ومبٞف افتجمبض

ؾغح اضغطاة ٘ ٚؾبيط آٟ٘بٔ ،يتٛاٖ ٌفمت زض ؾمبظٔبٖ،

 ٚحيثيت ٘ؾبْ  ٚاظ زؾت ضفمتٗ افتٕمبز  ٚاحتمطاْ ٔمطزْ

پسيسٜاي ث ٝزٚض اظ ٘مف  ٚتأثيط ايٗ ٔفٚ ْٟٛخٛز ٘مساضز.

٘ؿجت ثٟ٘ ٝبزٞمب  ٚزؾمتٍبٜٞمب ٔميقمٛز .ؾمطا٘دبْ خمٛ
Work Ethic
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ٔيتٛاٖ ثب ٔكبٞس ٜپبيجٙسي فطز ثمٙٞ ٝدبضٞمبي قمغّي ٚ

ظٔي ،ٝٙالتهبززا٘بٖ ٞكساض زازٜا٘س و ٝضقف اذمالق ومبض

ضفبيت ٔمطضات ٔٛخٛز زض ؾبظٔبٖ ومبض ،ثمطاي ٔثمبَ ثمب

ثبفا فطاٌيط قسٖ فمط  ٚفؿبز زض خبٔق ٝذٛاٞس قس.

زيسٖ ضز پيكٟٙبز اذمص ٔجّغمي زض لجمبَ ا٘دمبْ ومبضي يمب

 -2قٙبذت فّٕي فٛأُ ٔؤثط ثط اضتمبي اذمالق ومبض ٚ

٘بزيس ٜاٍ٘بقتٗ ضٚاثظ ذٛيكب٘ٚسي  ٚزٚؾتي زض خطيمبٖ

ضٚقٗ وطزٖ اثقبز  ٚضٛاثظ ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ ث ٝفّمت ٘ممف

وبض يب نطس٘ؾط اظ ٔٙمبفـ قرهمي زض ا٘دمبْ ٚؽمبيف ٚ

چكٍٕيطي و ٝزض تحمك تٛؾمقٕٞ ٝم ٝخب٘جم ٚ ٝاضتممبي

تٛخ ٝثٔ ٝهبِح خبٔقٔ ... ٚ ٝيتٛاٖ فطز ضا زاضاي اذالق

ثٟطٜٚضي ثط فٟس ٜزاضز  ٚثب تٛخ ٝث ٝآ٘ى ٝو ٝپيىط٘ ٜؾمبْ

وبض زا٘ؿت.

ازاضي ٞممط ؾممبظٔبٖ ضا وبضوٙممبٖ آٖ تكممىيُ ٔمميزٙٞممس ٚ

ٔغبِقبت ا٘دبْ قس ٜزض ايمٗ ظٔيٙمٌٛ ،ٝيمبي ضمقف

ثيتٛخٟي ثٔ ٝكىالت ازاضي  ٚقغّي آٟ٘ب ثبفا ضوٛز ٚ

اذالق وبض  ٚپبييٗ ثٛزٖ ٔيعاٖ وبض ٔفيس زض ايطاٖ اؾمت.

وٓ وبضي زض ؾبظٔبٖ قمسٛٔ ،ٜخجمبت ٘بضضمبيتي اضثمبة

ثطاي ٕ٘ ،ٝ٘ٛزض ايطاٖ اظ  8ؾبفت وبض وٕتمط اظ  1ؾمبفت

ضخٛؿ ضا فطأ ٓٞيآٚضز ٟ٘ ٚبيتمب پيبٔمسٞبي آٖ زأٍٙيمط

وبض ٔفيس ا٘دبْ ٔيقٛز ،حمبَ آ٘ىم ٝايمٗ ضلمٓ زض غاپمٗ

ٔسيطيت ٔيقٛز ،ثؿيبض حبيع إٞيت اؾت  ٚث ٝايٗ زِيُ

حسٚز  7ؾمبفت  34 ٚزليمم ٝاؾمت (ٔقيمسفط. )34: 1378 ،

و٘ ٝيطٚي ا٘ؿب٘ي ٔتقٟس ث ٝاٞساس  ٚاضظـٞبي ؾمبظٔبٖ،

ٌعاضـٞب ٘كبٖ ٔيزٞس وم ٝقمبذم ثٟمطٜٚضي ٘يمطٚي

قبذم فٕس ٜثطتطي يه ؾبظٔبٖ ٘ؿجت ث ٝؾبظٔبٖٞمبي

ا٘ؿب٘ي زض ايطاٖ زض ٔمبيؿم ٝثمب وكمٛضٞبي ٔٙغمم٘ ٚ ٝيمع

زيٍط اؾت  ٚثبفا افعايف اثط ثركي  ٚوبضايي ؾمبظٔبٖ

قطق آؾيب ثؿيبض پبييٗ اؾت (ايطا٘مي فطٞمبز٘ػاز. )74 :1375 ،

قس ،ٜث ٝز٘جبَ ذٛز پيكطفت  ٚتطلي خبٔق ٝضا زض ٔهبس

ٙ ٕٞيٗ ٔؿب ّي چ ٖٛفمساٖ اٍ٘يع ،ٜاتالس ٚلمتٌ ،طيمع

ثب تغييطات خٟب٘ي ؾجت ذٛاٞمس قمس ،ثمٕٞ ٝميٗ فّمت،

اظ ٔحُ ،ؾطٌطزاٖ وطزٖ ٔطاخقبٖ  ... ٚقمبذم ضمقف

زؾتيبثي ث ٝايٗ ٔٙبثـ  ٚتٛؾق ٚ ٝتقبِي آٟ٘مب ثم ٝيىمي اظ

اذالق وبض زض ٔيبٖ قبفالٖ ايطا٘ي قٙبذت ٝقس ٜاؾت .ثمط

ٕٟٔتطيٗ ٔؿب ُ حٛظ ٜخبٔقٝقٙبؾي تجسيُ قمس ٜاؾمت.

ايٗ اؾبؼ ،ؾؤاَ ايٗ اؾت و ٝآيب ؾغح اذمالق ومبض زض

ِصا تالـ زض خٟمت ضقمس  ٚتٛؾمق ٝوبضوٙمبٖ ٔ ٚتقٟمس

ازاضات زِٚتي ذٛا٘ؿبض اظ اٍِمٛي وّمي وكمٛض (ضمقف

وطزٖ آٟ٘ب ث ٝؾبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ يمه ٚؽيفمٔ ٝغمطح قمسٜ

اذالق وبض) تجقيت ٔيوٙس يب ٘ٝ؟ وساْ فٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط

اؾت .ثٙبثطايٗ ،الظْ اؾت فمٛأّي وم ٝومبضايي وبضوٙمبٖ

تغييطات (وبٞف يب افعايف) ؾغح اذالق وبض زض خبٔقمٝ

ؾبظٔبٖ ضا افعايف ٔيزٙٞمس ،يمب اظ ضومٛز آٖ خّمٌٛيطي

ٔٛضز پػٞٚف تأثيطٌصاض٘س  ٚاظ ٔيمبٖ فٛأمُ ،ومساْيمه

ٔيوٙٙس ،قٙبؾبيي ق٘ٛس.

ثيكتطيٗ تأثيط ضا زاض٘س؟
سؤالّای تحمیك
اّویت ٍ ضزٍرت تحمیك

 -1آيمب ثميٗ قبيؿمت ٝؾمبالضي  ٚؾمغح اذمالق وممبض زض

 -1أطٚظ ٜزضوكٞٛبي نٙقتي ،اذالق وبض ث ٝفٛٙاٖ يىي

ازاضات زِٚتي قٟطؾتبٖ ذٛا٘ؿبض ضاثغٝاي ٚخٛز زاضز؟

اظ فٛأُ ٔؤثط ثط پيكمطفت  ٚتٛؾمق ٝوكمٛضٞب قمٙبذتٝ

 -2آيب ثيٗ قطايظ ٔحميظ ومبض  ٚؾمغح اذمالق ومبض زض

قس ٜاؾت ٔ ٚغبِقة آٖ ثركي اظ ٔغبِقبت خبٔقٝقٙبؾي

ازاضات زِٚتي قٟطؾتبٖ ذٛا٘ؿبض ضاثغٝاي ٚخٛز زاضز؟

ضا تكىيُ ٔيزٞس .زض ايٗ ضاؾتب ،ثؿيبضي اظ پػٞٚكٍطاٖ،

 -3آيب ٘مٛؿ ٔمسيطيت ؾمبظٔبٖ ثطؾمغح اذمالق ومبض زض

ٔٛفميت وكٛضٞبي نٙقتي ضا ،تٛخ ٝآٟ٘ب ث ٝاذالق وبض ٚ

ازاضات زِٚتي قٟطؾتبٖ ذٛا٘ؿبض تأثيطٌصاض اؾت؟

اتربش ٔىب٘يعْٞبيي ثطاي اضتمبي آٖ ٔميزا٘ٙمس .زض ٕٞميٗ
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تأثيط فٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط ؾغح اذالق وبض زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتي

پیطیٌِ تحمیك

تكىيُ ٔيق٘ٛس٘ .تيد ٝتحميك ٔصوٛض ٘كبٖ ٔيزٞمس ومٝ

تحمیمات داخلی

ٔتغيط خٙؿيت ث ٝعٛض ٔؿمتميٓ تمأثيطي ثمط اذمالق ومبض

ٔ -قيسفط ( )1376زض ثطضؾي ذٛز ،اذالق وبض  ٚفٛأُ

٘ساضز  ٚثيكتطيٗ ٔتغيطٞبي تأثيطٌصاض ٔتغيطٞمبي ثيٙمبثيٙي

فطزي  ٚاختٕبفي ٔؤثط ثطآٖ ضا ٔغبِق ٝوطز ٜاؾتٞ .مسس

ٞؿتٙس و ٝزض فضمبي زض٘ٚمي زا٘كمٍبٔ ٜغمطح ٞؿمتٙس ٚ

ٚي اظ ايٗ ثطضؾي ،ؾٙدف ٔيمعاٖ اذمالق ومبض زضٔيمبٖ

ٔتغيطٞبي ٔؤثط ،زض ٖٚؾبظٔب٘ي  ٚفطٍٙٞي ٞؿتٙس.

وبضوٙبٖ ٚاحسٞبي تِٛيسي ،نمٙقتي  ٚقٙبؾمبيي فٛأمُ
فطزي ٚاختٕمبفي ٔمؤثط ثمط اذمالق ومبض اؾمت .زض ايمٗ

تحمیمات خارجی

پػٞٚف ،اظ ضٚـ پيٕبيكي  ٚثب اثعاض پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبزٚ ٜ

هطالؼِ ديَيذ ،تؼْذ ساسهاًی

٘ؾطيبت خبٔقٝقٙبؾي ؾمبظٔب٘ي  ٚضٚاٖقٙبؾمي ثطضؾمي

زض ثطضؾي اؾتبْ ( )1999زض آٔطيىب ،فٟطؾتي ثبِغ ثمط 80

قس ٜاؾت .يبفتٞٝبي ثطضؾي فمٛق ٘كمبٖ زاز ٜاؾمت ومٝ

فبُٔ ث ٝفٛٙاٖ فٛأُ ؾٛقزٙٞس ٜتقٟس ؾبظٔب٘ي وبضوٙمبٖ

اذالق ومبض زض ٔيمبٖ وبضوٙمبٖ ٚاحمسٞبي تِٛيمسي قمٟط

ٔٛضز پػٞٚف لمطاض ٌطفمت .ايمٗ فٛأمُ زض پمٙح ٌمطٜٚ

تٟطاٖ زض ؾغح ٔغّٛثي لطاض زاضز.

زؾتٝثٙمسي قمس٘س -1 :تقمبزَ ومبض  ٚظ٘مسٌي؛ ٔ -2عايمب

ٔ -حٕسيبٖ ٘ػاز ( ،)1376زض ومبض ذمٛز ثم ٝثطضؾمي

ٚخجممطاٖ ذممسٔبت؛  -3فطٙٞممً ؾممبظٔب٘ي؛  -4ضٞجممطي

فٛأُ ٔؤثط ثط حبوٕيت ٚخساٖ ومبضي اظ زيمس وبضوٙمبٖ

ؾممبظٔب٘ي؛ ٔ -5ممسيطيت ٞ ٚممسايت زض ؾممبظٔبٖ .زض ايممٗ

ؾبظٔبٖٞبي ٔكٕ َٛلب٘ ٖٛاؾترساْ وكٛضي قٟط وطٔمبٖ

ٔغبِق ٝثط ايٗ تأويس قس ٜاؾت و ٝفط ًٙٞؾبظٔب٘ي لٛي،

پطزاذت ٝو ٝثب ٕ٘ٝ٘ٛاي ث ٝحدٓ ٘ 324فط ا٘دمبْ پصيطفتمٝ

ثٛيػ ٜفطٍٙٞي و ٝثط ٔكبضوت ،اثتىبض فٕمُ ،حٕبيمت اظ

اؾت .خٕـآٚضي زازٜٞب اظ عطيمك پطؾكمٙبٔ ٝثمط اؾمبؼ

وبضوٙبٖ ،ا٘تمبز پصيطي ٚ ٚفبزاضي وبضوٙمبٖ ٔجتٙمي اؾمت،

ٔميبؼ زضخٝثٙسي ِيىطت نمٛضت ٌطفتم ٝاؾمت٘ .تمبيح

تأثيط ثؿيبض ٕٟٔي زض قىٌُيطي  ٚتمٛيت تقٟس وبضوٙمبٖ

ايٗ تحميك ٘كمبٖ ٔميزٞمس وم ٝاؾمتمطاض ٘ؾمبْ ٔمسيطيت

ث ٝؾبظٔبٖ زاضز.

ٔكبضوتي زض ؾمبظٔبٖ  ٚاؾمتمطاض ٘ؾمبْ پطزاذمت حممٛق

ٔٛضممٛؿ تحميممك ٔيىب يممُ ٕٞ ٚىممبضا٘ف (،)2002

ثطاؾبؼ فّٕىطزٙ ٕٞ ،يٗ اضظقميبثي ٚالقمي فّٕىمطز ٚ

ٔغبِقٔ ٝف ٚ ْٟٛؾٙدف اذالق وبض اؾت وم ٝذالنمٝاي

ضفبيت قطايظ ا٘تربة ٔسيطاٖ  ٚضفتبض  ٚفٕمُ ٔتقٟسا٘مٝ

اظ تبضيد تدسيس ٘ؾطٞمبي ٔفٟمٔٛي اذمالق ومبض ضا ثيمبٖ

آٟ٘ب  ٚضفبيت قطايظ ا٘تربة وبضوٙبٖ اظ زيمسٌب ٜخبٔقمٝ

ٔيزاضز ،تقطيف وّي ضا اظ ايٗ ٔفٟم ْٛاضا مٔ ٝميزٞمس ٚ

ٔٛضز ٔغبِق ٝثط حبوٕيت ٚخساٖ وبض زض ؾبظٔبٖٞمب ٔمؤثط

ضقتٝاي اظ تحميمبت تدطثي ضا ثطاي ا٘ساظٌٜيطي اذالق ٚ

اؾت.

اضظيبثي آٖ ٌعاضـ ٔيزٞس .تحميك فٛق زض تكطيح اثقمبز

ٟ٘ -ب٘ٚسي  ٚتٛؾّي (٘ ،)1387يمع زض تحميمك ذمٛز

اذالق ومبض  65آيمتٓ ضا ٔقطفمي ومطز ٜومٞ ٝفمت ؾمغح

تأثيط خٙؿيت ثط ؾغح اذالق ومبض ضا ثطضؾمي ومطزٜا٘مس.

ٔفٟٔٛي تدطثي ضا ا٘مساظٌٜيمطي ٔميوٙمسٔ .غبِقم ٝا َٚاظ

آ٘بٖ اظ ٘ؾطيٞٝبي خٙؿيتي فمال ٜٚثمط ٘ؾطيمٞٝمبي ومبض،

تحميمبت لجّي ثطاي اثجبت چٙس ثقسي ثٛزٖ اذمالق ومبض

ؾبظٔبٖ وبض ،تمؿميٓ ومبض اختٕمبفي ٔ ٚمسيطيت اؾمتفبزٜ

وپي ثطزاضي ٔيوٙس  ٚزض قف ٔغبِقبت ثقسي ث ٝؾغٛح

وطزٜا٘س  ٚثمطاي زؾمتيبثي ثم ٝپبؾمد ؾمؤاَٞمب اظ ضٚـ

زيٍطي زض ايٗ ضاثغ ٝزؾت ٔييبثس؛ اظ خّٕ :ٝقرهميت،

پيٕبيكي ثٟطٌ ٜطفتم ٝا٘مسٕ٘ٛ٘ .م ٝايمٗ تحميمك ٘ 356فمط

تٛا٘ممبييٞممبي قممٙبذتي٘ ،يبظٞممبي آقممىبض (آٔممبزٌيٞممبي

ثٛزٜا٘س و ٝاظ زٌ ٚط٘ 148 ٜٚفطي ظ٘مبٖ ٘ 208 ٚفمط ٔمطز

ضٚا٘ممي) ،ضضممبيت قممغّي ،تقٟممس ؾممبظٔب٘ي  ٚزضٌيممطي

148

خبٔقٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿت  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜپيبپي ( ،)50قٕبض ٜز ،ْٚتبثؿتبٖ 1392

(پي يسٌي) قغّي.

ثحا فٛأُ زض ٖٚؾمبظٔب٘ي ،چمٚ ٖٛخمساٖ ومبضي ٚ

ٞسس ِي چٛپي (٘ ،)2003يع اظ پمػٞٚف ذمٛز ايمٗ

ا٘ضجبط اختٕبفي پطزاذت ٝاؾمت وم ٝايمٗ ؾمغح فبِجمب

ثٛز ٜوم ٝؾمجهٞمبي ٔرتّمف ٔمسيطيت زا٘مف چٍ٘ٛمٝ

ضٚاٖقممٙبذتي اؾممت .اظ آٖ ٔيممبٖ ،ثممط تممأثيط فٛأممُ

ثطفّٕىطز ؾمبظٔبٖ تمأثيط ٔميٌصاض٘مس .ثمسيٗ ٔٙؾمٛض 54

ؾمممبظٔب٘ي٘ ،ؾيمممط تقٟمممس ؾمممبظٔب٘ي ٔ ٚكمممبضوت زض

قطوت ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة  ٚآظٔ ٖٛقس٘س٘ .تبيح حبنُ

تهٕيٌٓيطيٞب ثؿيبض تأويس  ٚاظ تأثيط ٔتغيطٞمبي زيٍمط

اظ آٖ ٘كممبٖ ٔمميزٞممس ومم ٝاظ ٔيممبٖ چٟممبض ؾممجه پٛيممب،

ؾبظٔب٘ي ففّت قس ٜاؾتٙ ٕٞ .يٗ ،زض ٔمٛاضز ظيمبزي

ؾيؿتٕي ،ا٘ؿبٖ ٔحٛض  ٚايؿتب (ٔٙفقمُ) ،ؾمجه پٛيمب ثمب

٘يع تطويجي اظ فٛأُ ؾبظٔب٘ي – ضٚاٖقمٙبذتي ثطضؾمي

تأويس ثط ٔسيطيت زا٘ف ضٕٙي  ٚزا٘ف آقىبض ،ثيكمتطيٗ

قسٜا٘سٛ٘ .آٚضي تحميك حبضط زض ايمٗ اؾمت وم ،ٝثمب

تممأثيط ضا ثممط فّٕىممطز ؾممبظٔبٖ زاقممت ٝاؾممتٙ ٕٞ .مميٗ،

تٛخ ٝثم ٝظٔيٙم ٝتحميمك  ٚؾم ٟٓثؿمعايي وم ٝفٛأمُ

ؾجهٞبي ا٘ؿبٖ ٔحٛض ٚؾيؿتٕي نطفب ثب تأويس ثمطزا٘ف

اختٕبفي زض ٚضقيت اذمالق ومبض زاض٘مس ،ثم ٝثطضؾمي

ضٕٙي  ٚيب زا٘ف آقىبض ٞي تفبٚتي زض فّٕىطز ؾبظٔبٖ

ضاثغٔ ٝحميظ اختٕمبفي ٚ ٚضمقيت حمبوٓ ثطؾمبظٔبٖ

٘كبٖ ٘ساز ٚ ٜؾجه ايؿتب زض ٔمبثُ ؾمجهٞمبي زيٍمط اظ

پطزاذت ٚ ٝؾقي قس ٜاؾت ثب ٞمسس تىٕيمُ  ٚخجمطاٖ

اثط ثركي وٕتطي ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت .ثٙمبثطايٗ ،زا٘مف

ايٗ ٘ىت ،ٝو ٝزض تحميمبت پيكيٗ وٕتط ثم ٝآٖ پطزاذتمٝ

ضٕٙي  ٚآقىبض تٛأبٖ زض ؾطٔبيٌ ٝصاضي زا٘ف ؾبظٔب٘ي

قممس ،ٜثممط ضٚي ٔغبِقمم ٝتممأثيط فٛأممُ فممٛق ثيكممتط

ٔؤثط٘س.

تٕطوعوٙس.

وٛض٘ي ز٘يؽ ( ،)2004زض ٔمبِمٝاي زض ٔمٛضز ثطضؾمي
اذالق وبض زض أطيىمب ،اظ زيمسٌب ٜتمبضيري ٔ ٚمسضٖ ثمٝ

هباًی ًظزی

ٔغبِقٙٔ ٝكأ ،ض٘ٚس تىبُٔ ،زالِتٞب  ٚث ٝوبضثؿتٗ اذالق

ٚثط زض فط ًٙٞؾطٔبيٝزاضئٕٟ ،تمطيٗ ذهمّت اذمالق

وبض زض ايبالت ٔتحس ٜپطزاذت ٚ ٝتغييطات عجيقمي اذمالق

اختٕبفي ضا احؿبؼ تىّيف زض لجمبَ ومبض ٔميزا٘مس .ثمٝ

وبض ضا ثٛيػ ٜضٚي ظ٘بٖ  ٚالّيتٞب ثطضؾمي ومطز ٜاؾمت.

فجبضتي ،تقٟسي 1و ٝفطز ٘ؿجت ث ٝحطفم ٝذمٛز احؿمبؼ

٘تبيح حبنُ ٌٛيبي ايٗ اؾمت وم ٝومبض زض ايمٗ خبٔقمٝ

ٔيوٙس .اظ ايٗ ض ،ٚثطاي ٌؿمتطـ حمٛظ ٜاذمالق ومبض ٚ

ٔكرهٕٟٔ ٝي زض ظ٘سٌي افطاز اؾت.وبض ٘م ٝتٟٙمب ظٔيٙمٝ

ٔكطٚفيت 2ضٚظافع ٖٚآٖ ،ثبيس ان َٛاذاللي ثطاي افمطاز

تأٔيٗ ٔقبـ اؾت ،ثّى ٝلمبِجي اظ ذٛزثمبٚضي ،افتجمبض ٚ

تقٟس آفطيٗ ثبقس  ٚالتساض 3ذٛز ضا اظ ايٗ عطيمك وؿمت

ضضبيتٕٙسي ضا ثطاي افطاز زض ظ٘سٌي فطأ ٓٞميوٙمس ،ثمٝ

وٙس ٝ٘ ،ايٙى ٝنطفب ثمط اؾمبؼ ٔهمّحت 4اظ آٖ اعبفمت

عٛضي وٛٞ ٝيت قرم فبِجب ثب ٘مف وبضي ٚي تقطيف

قٛز؛ ظيطا التساضي و ٝث ٝذمبعط ٔهمّحت اظ آٖ تجقيمت

ٔيقٛز ،أب ثؿيبضي اظ ٔطزْ ٘ؿجت ثم ٝومبض تقٟمس شاتمي

قٛز ،فٕٔٛب ثٔ ٝطاتت ثيثجبتتط اظ التساضي اؾت وم ٝثمط

٘ساض٘س  ٚايٗ قطايظ ثطاي افطازي و ٝاظ ان َٛاذالق وبض

ٔجٙبي وبٔال ٔطؾم ْٛضفبيمت ٌمطزز .ثم ٝفجمبضت زيٍمط،

پيطٚي ٔيوٙٙس ،قىّي اظ ثحطاٖ ٛٞيت ضا پسيس ٔيآٚضز.

اذالليبت زض وبض ثبيس ث ٝافتجبض اِعاْآٚض  ٚتقٟس ٘ؿجت ثمٝ
آٖ اضظـٞممب ٔتىممي ثبقممسٚ .ي زض ضاثغمم ٝثممب ؾممبظٔبٖ

ًمذ ٍ ارسيابی تحمیمات پیطیي
ثطضؾي تحميمبت ا٘دبْ قس٘ ٜكبٖ ٔيزٞس تحميمبتي وٝ
اظ ؾبَ  1375ث ٝثقس نٛضت ٌطفت ٝاؾمت ،فٕمستب ثمٝ

التهبزيٞ ،ط ؾبظٔب٘ي ضا ثطاؾبؼ ٘ٛفي اذالق ٔميزا٘مس
1
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تأثيط فٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط ؾغح اذالق وبض زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتي

و ٝاظ زيسٌبٚ ٜي فٕستب اظ زيٗ ٘كأت ٔيٌيمطزٚ .ثمط زض

افتمبز ٕ٘يتٛا٘س اذالق زِٚمت ثبقمس ،چمٞ ٖٛمي ومؽ

اذممالق پطٚتؿممتبٖ  ٚضٚح ؾممطٔبيٝزاضي ،اذممالق وممبض ضا

٘يؿت و ٝثب ٔحسٚيتٞبي الظْ ثطاي يمه ضفتمبض ٔقممَٛ

فجمبضت اظ چٙمس انمُ اذاللمئ :حتمبط ثمٛزٖ زض وممبض،

ٔٙبفبت ٘ساقت ٝثبقس (ٕٞبٖ  ،)240-241 :أب ومٙف ٔقممَٛ

پكتىبض زاقتٕٗٛٞ ،اض ٜث ٝز٘جبَ تدبضت ٔكطٚؿ ثمٛزٖ ٚ

آٖ اؾت و ٝاظ ٞط ز ٚحبِمت ٘كمأت ٌطفتم ٝثبقمسٚ .ثمط

ٚلممت ضا تّممف ٘ىممطزٖ ٔمميزا٘ممس (آضٚ .)253 :1372 ،ٖٚي

ٔقتمس اؾت ،اذالق افتممبز ٚاذمالق ٔؿمؤِٚيت ثمب ٞمٓ

ثٛضٚوطاؾي 1يب ؾّؿّٔ ٝطاتت ازاضي ضا ثٟتطيٗ قي ٜٛازاضٜ

ٔتٙبلض ٘يؿمتٙس ،ثّىمٕٞ ٝمسيٍط ضا تىٕيمُ ٔميوٙٙمس ٚ

خبٔقٔ ٝيزا٘س و ٝثيكمتطيٗ ثمبظزٞي ضا زض ومبض زاضز .اظ

ٔدٕٛؿ آٟ٘بؾت و ٝا٘ؿمبٖ انميُ؛ يقٙمي ا٘ؿمب٘ي ضا ومٝ

ايٗ ضٔ ،ٚقتمس ث ٝفمال٘يت اؾت  ٚزض پي فمال٘مي ومطزٖ

ٔيتٛا٘س ٔسفي ضؾبِت ؾيبؾي ثبقسٔ ،يؾبظز (ٚثط:1368 ،

وبض ٔ ٚحيظ وبضي ثطآٔس.

.)187

ٚثط ثيٗ زٛ٘ ٚؿ ضٚاثظ اختٕبفي تٕبيع لب ُ ٔيقمٛز:

ٚي ؾمممبظٔبٖ ثٛضٚوطاتيمممه ضا ٘ؾمممبٔي ثمممط پبيمممٝ

ضٚاثظ اختٕبفي و ٝثطاؾبؼ ٕٞجؿتٍي قمطوت وٙٙمسٌبٖ

التساضفمال٘ي  -لب٘٘ٛي ٔميزا٘مس ومٞ ٝمسس آٖ ومبضايي،

ثٛز ،ٜظاييسٚ ٜاثؿتٍيٞبي فبعفي  ٚؾٙتي آ٘مبٖ اؾمت ٚ

ظزٚزٖ پممبضتي ثممبظي ،وممبٞف حٕبيممت اظ ذٛيكممب٘ٚساٖ،

زض ٔمبثُ ،ضٚاثظ اختٕبفي ومٔ ٝحهم َٛآقمتي  ٚتمٛاظٖ

ضقٜٛذٛاضي ،فؿبز ازاضي ،ضفبيت ان َٛزض خطيبٖٞمبي

ٔٙبفـ اؾت  ٚاظ احىبْ اضظقمي فمال٘مي  ٚيمب ٔهمّحت

ازاضي  ٚضفبيت انُ قبيؿت ٝؾبالضي زض ؾمبظٔبٖ ثمٛز،ٜ

٘بقي ٔيقٛز (ٚثط .)109 :1367 ،تقجيط زيٍطي وم ٝاظ ايمٗ

زض آٖ تقٟس افطاز ٘ؿجت ث ٝؾبظٔبٖ ث ٝعمٛضوّي ٘ ٚؿمجت

تٕممبيع ٔمميقممٛز ،تٕممبيع ثمميٗ اذممالق افتمممبز  ٚاذممالق

ث ٝقغُ اؾت ٝ٘ ،قبفُ  ٚثيكمتط ٔمبٔمبت ؾمبظٔبٖ لبثمُ

ٔؿؤِٚيت اؾت .اذالق ٔؿؤِٚيت ٕٞبٖ اؾمت ومٔ ٝمطز

تغييممط ٞؿممتٙس (چّجممي .)71 :1375 ،ؾممبظٔبٖ ثٛضٚوطاؾممي

فُٕ ٘بٌعيط اظ ث ٝوبضثؿتٗ آٖ اؾت .حىٓ ايٗ اذالق آٖ

ايسٜآَ ،ؾبظٔب٘ي اؾت و ٝاظ پٙح انمُ ثطذمٛضزاض ثبقمس:

اؾت وم ٝثبيمس زض ٚضمقيتي ٔقميٗ لمطاض ٌطفمت٘ ،تمبيح

انُ ا ،َٚضفبيت انُ تغبثك ترهم ثب تمؿيٓ ومبض زض

تهممٕيٕبت ٕٔىممٗ ضا ٔالحؾمم ٝوممطز  ٚزض تممبض  ٚپممٛز

اؾترساْ وبضوٙبٖ؛ ز ،ْٚايدبز ؾّؿّٔ ٝطاتت ازاضي؛ ؾ،ْٛ

ضٚيسازٞب ث ٝوبضي الساْ وطز و ٝث٘ ٝتبيدي ٔقميٗ ذٛاٞمس

تسٚيٗ ٔدٕٛفٞٝبي لٛا٘يٗ ،آييٗ٘بٔٔ ٚ ٝمطضات ؾبظٔب٘ي

ا٘دبٔيس .اِجتٙٔ ،ٝؾٛض ٚثط اظ اذمالق ٔؿمؤِٚيت ،پمصيطـ

زض ؾبظٔبٖ ثٛضٚوطاؾي؛ چٟبضْ ،ضفبيت انم ٚ َٛضٚاثمظ

ٞط٘ٛؿ ٚؾيّٝاي ث ٝقطط وبضايي ٘يؿت ،چطا و ٝث ٝفميسٜ

ضؾٕي زض خطيمبٖٞمبي ازاضي  ٚانمُ پمٙدٓ ،اؾمترساْ

اٞ ٚي وؽ چٙيٗ اذاللي ضا تب ثم ٝآذمط ز٘جمبَ ٘رٛاٞمس

وبضوٙبٖ ٔترهم ٔجٙمي ثطانمُ قبيؿمتٍي ،ومبضزا٘ي ٚ

وطز (آضٚ .)237 :1363 ،ٖٚثط ٔقتممس اؾمت اذمالق افتممبز

نالحيت فٙي.

افطاز ضا ٚا ٔيزاضز و ٝثط اؾبؼ احؿبؾبت ذٛيف ثمسٖٚ

آ٘  ٝأطٚظ ٜزضؾبظٔبٖٞب زض ضاؾتبي وبضوطزٞبي آٖ

اؾتٙبز آقىبض يب ضٕٙي ث ٝفٛالت الساْ زؾت ثع٘س (ٕٞمبٖ

ٔيثيٙيٓ ،تأويس ثيف اظ حمس ثمط ضفبيمت زليمك لمٛا٘يٗ ٚ

 .)240 :آضٔ ٖٚيٌٛيمسٚ :اضمح اؾمت ومٞ ٝمي اذمالق

ا٘قغبس ٘بپصيطي 2ثيف اظ حس زض ثطذي اظ لمٛا٘يٗ ازاضاي

ٔؿؤِٚيتي ٘يؿت و ٝذمٛز ضا اظ افتممبزي ٍ٘طفتم ٝثبقمس،

اؾت و ٝزض ٔٛاضزي ض٘ٚس وبض ضا ٔرتُ ٔيوٙس  ٚضفبيمت

ظيطا اذالق ٔؿؤِٚيت زض تحّيُ آذمط ٕٞب٘مب خؿمتدٛي

ٕٞيٗ ٔمطضات و ٝثطاي افعايف ثبظزٞي وبض ٚضمـ قمسٜ

وبضايي اؾت .اظ ؾٛي زيٍمط ،ضٚقمٗ اؾمت وم ٝاذمالق

ثٛز ،اوٛٔ ٖٛٙخجمبت ومبٞف ومبضايي  ٚاٍ٘يمع ٜثم ٝومبض

1
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وبضوٙبٖ ضا فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت .وبفمص ثمبظيٞمبيٌ ،مبٞي

ضٚظا٘ ،ٝتٛفيك  ٚپيكمطفت زض ومبض ،فطنمتٞمبي اضتممب،

اٚلبت ،اضبف ٚ ٝتٟٙب ٚلتٌيط  ٚلٛا٘يٗ ذكىي اؾت ومٝ

ٔؿؤِٚيت فعآيٙس ٚ ٜقٙبؾبيي  ٚاحتطأي و ٝفطز ٔيتٛا٘س

وبضوٙبٖ فبِجب ثطاي ظيط ثبض ٔؿؤِٚيت ٘طفتٗ آٖ ،اظ ظيط آٖ

زض يه ٔحيظ وبض تٛاْ ثب تالـ تدطث ٝوٙسٞ .طظثطي ايٗ

قب٘ ٝذبِي ٔيوٙٙس  ٚآٖ ضا ث ٝيىسيٍط يب ٔب فمٛق اضخمبؿ

زؾت ٝضا ث ٝفّت تأثيط زض ايدبز اٍ٘يع ،ٜفٛأُ ٔحمطن يمب

ٔيزٙٞس .زض ٔٛاضز ظيمبزي زض ٔطاخقم ٝثم ٝازاضات قمبٞس

اٍ٘يعا٘ٙسٜٞب ٔي٘بٔسٚ .ي ظيطؾبذتٞبي فٛأُ اٍ٘يعقي

ؾطٌطزا٘ي  ٚقىبيت ٔكتطي اظ وبض وبضوٙبٖ ،ض٘ٚس وبض ٚ

ضا فجممبضت اظ وؿممت ٔٛفميممت ،قممٙبذت ،لممسضزا٘ي،

ٌبٞي ٔمطضات ازاضي ٞؿتيٓ يب ذٛز ثب آٖ زضٌيط ثٛزٜايٓ.

ٔؿممؤِٚيت  ٚفاللمم ٝثمم ٝقممغُ  ٚپيكممطفت زض آٖ ... ٚ

ٙ ٕٞيٗ ،زض ٔٛاضزي اؾترساْ افمطازي وم ٝتٙبؾمجي ثميٗ

ٔيزا٘سٞ .طظثطي ثط ايٗ ثمبٚض اؾمت وم ٝضاثغم ٝفمطز ثمب

حطف ٚ ٝترهم آٟ٘ب ٔكمبٞسٕ٘ ٜميقمٛز ،أمب ثم ٝزِيمُ

وبضـ ٍ٘ ٚطـ فطز ٘ؿجت ث ٝآٖ ،ؾغح اذالق ومبض ٚي

ؾبذتبض لبٕ٘ٙ٘ٛس ازاضي -و ٝاِجت ٝايٗ لبٕ٘ٙ٘ٛسي زض ٔٛاضز

ضا تحت تأثيط لطاض ٔيزٞس.

ثؿيبضي اظ ؾٛي ٔدطيبٖ ٔ ٚب فٛق آٟ٘ب ث ٝعٛض ؾمّيمٝاي
زض ٘ؾط ٌطفت ٚ ٝاخطا ٔميقمٛز  -خمبي افتطاضمي ثمبلي

رٍشضٌاسی

ٕ٘يٌصاضز.

ضٚـ خٕمممـآٚضي زازٜٞمممب زض تحميمممك حبضمممط ضٚـ

ٞطظثطي زض ثطضؾيٞبي ذٛز ث ٝايٗ ؾمؤاَ پطزاذمت

پيٕبيكي 1اؾت .ايٗ ضٚـ تٛنيفي اظ ٍ٘مطـ  ٚضفتمبض

و ٝافطاز اظ وبض ذٛز چمٔ ٝميذٛاٙٞمس؟ ا ٚزض تحميممبت

خٕقيتي ،ثمطاي ا٘ترمبة ٕ٘٘ٛمٝاي تهمبزفي ٔ ٚقمطس اظ

ذٛز ٘كبٖ زاز تأثيط افعايف حممٛق  ٚزؾمتٕعز زض ضفتمبض

افطاز آٖ خٕقيت  ٚپبؾد آٟ٘ب ث ٝيه ضقت ٝؾمؤاَ اؾمت.

ا٘ؿبٖ ٔب٘ٙس پطوطزٖ ثبتطي اؾت؛ يقٙي ٍٙٞبٔي و ٝثمبتطي

ايٗ ضٚـ فبٔتطيٗ ٘ٛؿ ضٚـ زض تحميمبت اختٕمبفي ثمٝ

ذبِي قس ،ثبيس زٚثمبض ٜآٖ ضا قمبضغ ومطز .ضمٕٙب ثمبتطي

قممٕبض ٔمميآيممس ومم ٝزض آٖ ثممطاي ٌممطزآٚضي زازٜٞممب اظ

ٞطٌع ٕ٘يتٛا٘س خبي غ٘طاتٛض؛ يقٙي ٚؾيّٝاي ضا وِٛٔ ٝس

ٌطٜٞٚبي ٔقيٙي اظ افطاز ذٛاؾتٔ ٝيقٛز و ٝث ٝتقمسازي

زض٘ٚي زاضز ثٍيطز .ث ٝفميسٚ ٜي ا٘ؿبٖٞمب ز ٚزؾمت٘ ٝيمبظ

پطؾف ٔكرم پبؾد زٙٞس.

ٔؿتمُ اظ يىسيٍط زاض٘س وم ٝاظ ضاٜٞمبي ٌ٘ٛمبٌ ٖٛضفتمبض
آ٘بٖ ضا تحت تأثيط لطاض ٔيزٞس .ث٘ ٝؾط اٚ ،ٚيػٌيٞمبيي،

ابشار گزدآٍری اطالػات

چ :ٖٛفٛأُ ثٟساقتي  ٚفٛأُ اٍ٘يعا٘ٙس ٜثب اذالق وبضي

اثعاض خٕـآٚضي اعالفبت ،پطؾكٙبٔ ٝوتجي اؾت و ٝپيف

وبضوٙبٖ زض اضتجبط ٞؿمتٙس .زؾمت ٝا٘ َٚيبظٞمب ضا وم ٝزض

اظ تٟي ٚ ٝتسٚيٗ آٖ ،ثٙٔ ٝؾٛض تٟئ ٝؤِفٞٝبي ٔمٛضز ٘ؾمط

ٚالـ حبفؼ ٚضـ ٔٛخٛز٘س ،فٛأُ ثٟساقتي ٘بٔيمس .ايمٗ

زض تحميكٔ ،هبحجٝاي ثب تقسازي اظ وبضٔٙمساٖ زض اضتجمبط

زؾت ٝاظ ٘يبظٞب ث ٝقطايغي ٔطثٛط ٔيق٘ٛس و ٝتحت تأثيط

ثب ٔؿب ُ وبضي ،ؾجهٞمبي ٔمسيطيت ،قبيؿمت ٝؾمبالضي،

آٖ قممطايظ ،وممبض ا٘دممبْ ٔمميٌيممطز .ثمم ٝافتمممبز ٚي ،ظيممط

قطايظ ٔحيظ وبض ٔ ٚكىالت ؾمبظٔبٖ ا٘دمبْ قمس تمب اظ

ؾبذتٞبي فٛأُ ثٟساقتي فجبضت اؾت اظ  :ذظ ٔكي،

ٔتغيطٞبيي ثطاي يطضؾي ؾغح اذالق ومبض اؾمتفبز ٜقمٛز

٘ؾبضت  ٚؾطپطؾتي ،قطايظ ٔحميظ ومبض ،ضٚاثمظ ٔتمبثمُ

وممٚ ٝالقممب زض فٕممُ  ٚزض خطيممبٖ وممبض ٚخممٛز زاضز .زض

اختٕمبفي  ٚحممٛق  ٚزؾمتٕعز  . ... ٚزؾمت ٝز٘ ْٚيبظٞمب

لؿٕت ز ْٚتحميك اظ اثعاض پطؾكمٙبٔ ٝثمطاي خٕمـآٚضي

فٛأّي ٞؿتٙس وٚ ٝخٛزقبٖ ثبفما اٍ٘يمعـ  ٚتطفيمت

زازٜٞب اؾتفبز ٜقس .پطؾكٙبٔ ٝاِٚي ،ٝپميف آظٔم ٖٛقمس ٚ

افطاز ٔيٌمطزز ،فمٛأّي ٔب٘ٙمس ٔبٞيمت قمغّيٚ ،ؽمبيف
Survey

1
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تأثيط فٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط ؾغح اذالق وبض زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتي

ثطذي اظ ايطازات آٖ ٔطتفـ  ٚپطؾكٙبٟٔ٘ ٝبيي آٔبز ٜقمس.

 0/05ثٛز t ٚ ٜثطاثط ثب  1/96زض ٘ؾط ٌطفتم ٝقمس ٜاؾمت.

پطؾكٙبٔٔ ٝصوٛض ٔكتُٕ ثمط 60ؾمؤاَ ثمب تأييمس اؾمبتيس

ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ تقساز افطاز خبٔق ٝآٔبضي (ثطاثط ،)1000

ٔحتطْ ضإٙٞب ٔ ٚكبٚض تٙؾيٓ ٌطزيس .ايمٗ پطؾكمٙبٔ ٝزض

ثقالٔ ٜٚمبزيط  q ٚ pوم ٝثيمبٍ٘ط ثمٛز ٘ ٚجمٛز نمفت زض

عيف ِيىطت ثب پٙح ٌعيٙم ٝومٕ٘ ٝمطٌٜمصاضي آٖ  1تمب 5

خبٔق ٝآٔبضي اؾت ،حدٓ ٕ٘ٝ٘ٛاي ثطاثط ثمب ٘ 250فمط زض

اؾممت ،زض ٔميممبؼ تطتيجممي عطاحممي قممس ٚ ٜاٍِممٛي

٘ؾط ٌطفت ٝقس.

ؾغحثٙسي آٖ قبُٔ ٔٛاضز ذيّي وٓ ،وٓٔ ،تٛؾظ ،ظيمبز

Nt  p.q 

Nd 2  t 2  pq
2

 ٚذيّي ظيبز ثٛز ٜاؾت.

n

1000 1 / 96  0 / 25  0 / 75 

2
2
1000 0 / 05   1 / 96  0 / 25  0 / 75 
223 .6  250
2

جاهؼِآهاری ٍ ًوًَِگیزی
ؾى٘ٛت ٔحمك زض ايٗ قٟطؾتبٖ  ٚآقٙبيي ثب ٔكىالت ٚ
ٔؿب ُ آٖ  ٚاحؿبؼ ٚؽيف ٝثطاي عطح ٔقضالت ٔٛخٛز
٘ ٚيع اضا  ٝضاٞىبضي ثطاي ضفـ يب وبٞف آٖ ،ثبفا قس تب
قٟطؾتبٖ ذٛا٘ؿبض ث ٝفٛٙاٖ خبٔق ٝتحميك ا٘تربة قمٛز.
ٙ ٕٞيٗٚ ،خٛز ٔكىالتي زض ازاضات و ٝفٕستب ٘بقمي اظ
ٚؾقت وٓ قٟطؾتبٖٚ ،خٛز ضٚاثظ ا٘تؿبثي ثميٗ افمطاز ٚ
٘ؾبيط آٖ اؾت ،ظٔيٙمٝاي ضا فمطا ٓٞآٚضز تمب ثم ٝثطضؾمي
ٚضقيت اذالق وبض زض ازاضات ايمٗ قٟطؾمتبٖ پطزاذتمٝ
قٛز.
پػٞٚكٍط تقساز وبضوٙمبٖ ازاضات زِٚتمي قٟطؾمتبٖ
ذٛا٘ؿبض ضا ثب ٔطاخق ٝث ٝازاضات  ٚاذص تقمساز وبضٔٙمساٖ
آٟ٘ممب زض حممسٚز  1000وبضٔٙممس ثممطآٚضز وممطز .اظ ٔيممبٖ
ؾبظٔبٖٞبي زِٚتي٘ ،يطٚي ا٘تؾبٔي ،زازٌؿتطي  ٚؾپب ٜثمب
شوط ٔحطٔب٘ ٝثٛزٖ ايٗ ٔٛضٛؿ اظ ثيمبٖ تقمساز وبضوٙمبٖ
ذٛززاضي وطز٘س  ٚحبضط ثٕٞ ٝىبضي ٘كس٘س .اظ ايمٗض،ٚ
تقساز ومُ پطؾم ُٙازاضي قٟطؾمتبٖ اظ تقمساز ٚالقمي آٖ
وممبٞف يبفممتٕ٘ٛ٘ .مم ٝثممط اؾممبؼ ايممٗ تقممساز ثممب ضٚـ
ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي تهبزفي ؾبز ٜا٘تربة قمسٕ٘ٛ٘ .مٌٝيمطي 1اظ
ايٗ تقساز ثط اؾبؼ فطٔ َٛحدمٓ ٕ٘٘ٛم ٝومٛوطاٖ ا٘دمبْ
قس .زض ايٗ فطٔٔ َٛتغيط خٙؽ ث ٝفٛٙاٖ پبضأتطخٕقيمت
(ٔمطز =  ٚ qظٖ = (pثطاثمط ثمب  q ;0/75 ٚ p ;0/25زض
٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .زضخ ٝاعٕيٙبٖ( 2ؾمغح ذغمب) ٘يمع
Sampling
Confidence Level

1
2

سٌجص اػتبار ٍ رٍايی
ثيكتط ؾؤاَٞبي ايٗ پػٞٚف ثط آٔس ٜاظ ومبض ٌطيٍمٛضي
پتي (ثب حصس ثطذي ٌٛيٞٝبي ٘بٔطتجظ) اؾمت وم ٝزاضاي
افتجبض ذٛثي زض ٔغبِقبت لجّي ثٛز ٜاؾتٙ ٕٞ .يٗ ،پيف
اظ تٛظيـ آٖ ،ثب اؾبتيس ٔحتطْ ضإٙٞب ٔ ٚكبٚض انالحبتي
زض آٟ٘ب نٛضت پصيطفت  ٚپؽ اظ تأييس ضٚايمي زض پميف
آظٔ٘ٛي ثب تقساز ٘ 50فمط ثمطاي ٌمطزآٚضي ٟ٘مبيي زازٜٞمب
آٔبز ٜقس .اظ ايٗض ،ٚايٗ پػٞٚف زاضاي افتجبض نمٛضي ٚ
ٔحتٛايي اؾت.
تحّيممُ ضٚايممي زازٜٞممبيي ٟ٘ممبيي ٘يممع ٘كممبٖ زاز وممٝ
ٌٛيٞٝبي الظْ ثطاي ثطضؾي ؾبظٜٞبي ايمٗ تحميمك زاضاي
ضٚايي ٘ؿجتب ذٛثي ٞؿتٙس .زض خس َٚظيط ضطيت ضٚايمي
آِفبي وط٘ٚجبخ ثطاي ٔتغيطٞبي ٔٛضز ثطضؾي ٌعاضـ قسٜ
اؾت :

خبٔقٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿت  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜپيبپي ( ،)50قٕبض ٜز ،ْٚتبثؿتبٖ 1392
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جذٍل  -1ضزيب رٍايی آلفای کزًٍباخ هتغیزّای تحمیك
هتغیزّا

تؼذاد گَيِ

ضزيب رٍايی

اذالق وبض

9

./6

قبيؿت ٝؾبالضي

11

./7

ؾجه ٔسيطيت

5

./82

قطايظ ٔحيظ وبض

8

./7

تؼاريف ًظزی ٍ ػولیاتی هتغیزّا

وبض؛  -2يبضي ضؾمبٖ ثمٛزٖ زض ٔحمُ ومبض؛  -3ذمٛـ

زض تحميك حبضط اذالق وبض ٔتغيط ٚاثؿتٝاي اؾت وم ٝاظ

ثطذٛضز ثمٛزٖ زض ٔحمُ ومبض؛  - 4لسضقمٙبؼ ثمٛزٖ زض

عطيك يمه قمبذم ٌ 50عيٙمٝاي وم ٝاثقمبز چٟبضٌب٘مٝ

ٔحُ وبض.

اذالق ضا ٔيؾٙدس ،ا٘ساظٌٜيطي ٔيقٛز .ايٗ قبذم وٝ

ثقس چٟبضْ اذالق وبض اظ عطيك چٟمبض ٚيػٌمي لبثمُ

تٛؾظ زوتط ٌطيٍٛضي .يي ،پتي 1زض ؾمبَ  1990ؾمبذتٝ

ا٘ساظٌٜيطي اؾت  -1 :ؾبظٌبض ثٛزٖ زض ٔحمُ ومبض؛ -2

قس ،زض پػٞٚفٞبي ٔتقسزي ث ٝوبضٌطفت ٝقس  ٚاظ افتجبض

ضٚح ٕٞىبضي ٔ ٚكبضوت زض ٔحمُ ومبض؛  -3تجقيمت اظ

ثباليي ثطذٛضزاض اؾت .اثقبز چٟبضٌب٘ ٝاذالق وبض اظ ٘ؾمط

ٔمطضات زض ٔحُ وبض؛  -4تجقيت اظ ٔبفٛق زض ٔحُ وبض.

ايكبٖ فجبضت اؾت اظ  -1 :زِجؿتٍي  ٚفالل ٝثم ٝومبض 2؛

ثب ايٗ تٛنيف ،اذالق وبض زض چٟمبض ثقمس ٞ ٚفمسٜ

 -2پكتىبض  ٚخسيت زض وبض3؛  - 3ضٚاثظ ؾبِٓ  ٚا٘ؿب٘ي

ٚيػٌي ٔثجت ٙٔٚفي زض لبِت يه خّٕ ٝلبثُ فٟمٓ ثمطاي

5

خٕقيت ٔٛضز ٔغبِق ٝا٘ساظٌٜيطي ٔيقٛز .ضٕٙب ٞط يمه

زض ٔحُ وبض 4؛  -4ضٚح خٕقمي ٔ ٚكمبضوت زض ومبض

اظ ٚيػٌيٞمبي يبزقمس ٜزض ؾمغح تطتيجمي ا٘مساظٌٜيمطي

(ٔقيسفط.)81 :1377 ،83 ،
ثقممس ا َٚاذممالق وممبض اظ عطيممك پممٙح ٚيػٌممي لبثممُ
ا٘ساظٌٜيطي اؾت  -1 :زليك ثٛزٖ زض ومبض؛  -2نمسالت

ٔيقٛز؛ ث ٝايٗ نٛضت وٞ ٝط يه ثمط ضٚي عيفمي پمٙح
ٌعيٝٙاي ،قست ثٛز يب ٘جٛز ٚيػٌيٞب ضا ٔيؾٙدس.

زض وبض؛ ٔ -3ؤثط ثٛزٖ زضوبض؛  -4افؿطز ٜثمٛزٖ زضومبض؛
 -5زِجؿت ٝوبض ثٛزٖ.

تؼزيف ػَاهل ساسهاًی

ثقس ز ْٚاذالق وبض اظ عطيمك چٟمبض ٚيػٌمي لبثمُ

 سبک هذيزيت

ا٘ساظٌٜيطي اؾتٚ -1 :ؽيف ٝقٙبؾمي زض ومبض؛  -2آظازي

ٔسيطيت فجبضت اؾت اظ تٛا٘بيي زض افٕبَ ٘فٛش ثط ٌطٜٚ

فُٕ  ٚاؾتمالَ زضوبض؛  -3اثتىبض زض ومبض؛  -4پكمتىبض ٚ

 ٚؾٛق زازٖ آٖ ث ٝاٞساس ٔٛضز ٘ؾط وٙٔ ٝجـ ايٗ لمسضت

خسيت زض وبض.

خٙج ٝضؾٕي زاضز (ضاثيٙع . )217 ،1384 ،اثقبز ٔتغيط ٔسيطيت

ثقس ؾ ْٛاذالق وبض اظ عطيمك چٟمبض ٚيػٌمي لبثمُ

فجبضت اؾت اظ:

ا٘ساظٌٜيطي اؾت ٔ -1 :الحؾ ٝوبضي ٔ ٚطافبت زض ٔحُ
فاصلِ لذرت
1

G.C.Petty
Dependable
3
Ambitious
4
Considerate
5
Cooperative
2

6

ايٗ ٔف ْٟٛث ٝحمس ٔ ٚيعا٘مي اقمبض ٜزاضز وم ٝافمطاز يمه
خبٔق ٝتٛظيـ ٘بثطاثط لسضت زض ؾبظٔبٖٞب ٟ٘ ٚبزٞب ضا ثمٝ
Power Distance

6
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تأثيط فٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط ؾغح اذالق وبض زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتي

فٛٙاٖ يه ٚالقيت ٔميپصيط٘مس  ٚتدّمي ٔفٟم ْٛفبنمّٝ

ثط ٌيط٘س ٜيه ؾبظٔبٖ ٔطوعي اؾت  ٚثِ ٝحبػ التهبزي،

لمممسضت زض ؾمممبظٔبٖ ثممم ٝزضخممم ٝآظازي وبضوٙمممبٖ زض

اختٕبفي ،ؾيبؾي ،فطٍٙٞي ،تىِٛٛٙغي  ٚالّيٕي ثب آٖ زض

تهٕيٌٓيطي ثؿتٍي زاضز (ِجبس. )54 :1386 ،

اضتجممبط اؾممت ٟ٘ ٚبيتممب ثممط اؾممبؼ آٖ فطضمميبت يممب
ٔحسٚزيتٞبي ذبني ضا ايدبز ٔيوٙمس (ويمب.)37 ،1370 ،

ًظارت ٍ سزپزستی

1

اثقبز ٔتغيط قطايظ ٔحيظ وبضي فجبضت اؾت اظ :

ٞطظثطي زض ايٗ ٔف ْٟٛوٙتطَ  ٚتٙؾميٓ أمٛض ضا زض ٘ؾمط
زاضز  ٚآٖ ضا خع ٚيىي اظ فٛأُ ثٟساقمتي ٔميزا٘مس ومٝ

هٌابغ ٍ اهکاًات ساسهاى

6

فمساٖ آٖ ٘بضضبيتي ضا ؾجت ٔيقٛز ٙٔ ٚؾٛض ٚي ،تٙؾيٓ

ٔٙؾٛض اظ ٔٙبثـ  ٚأىب٘بت ؾبظٔبٖ؛ ٚؾبيُِٛ ،اظْ  ٚاثعاض

أٛض ازاضي  ٚظيط ٘ؾط ٌطفتٗ ض٘ٚس وبض  ٚزليك قمسٖ زض

ٔٛضز ٘يمبظ زض يمه حطفم ٚ ٝؾمبظٔبٖ ومبض اؾمت وم ٝزض

فّٕىطز ؾبظٔبٖ  ٚوبضوٙبٖ اظ ؾمٛي ٔمبٔمبتي اؾمت ومٝ

نٛضت ٚخٛز آٟ٘ب ،لبفستب وبضايي ٔ ٚتقبلجمب ثٟمطٜٚضي

فٟس ٜزاض ايٗ ٔؿؤِٚيت ٞؿتٙس (

Barnard & Jerald, 1990:

.)163

زض ؾبظٔبٖ افعايف ٔييبثمس؛ ٔثمُ ٚضمقيت ؾمبظٔبٖ ثمٝ
ِحبػ ٘ٛضٚ ،ؾبيُ ٌطٔبيكي  ٚؾطٔبيكي ،نمسا ،ايمبة ٚ
شٞبة ،ومبٔپيٛتط ٚ ٚؾمبيُ ومبض ثم ٝحمس ومبفي  ٚلبثمُ

سیستن پاداش ٍ تزفیغ

2

اؾتفبز.ٜ

ٔيعاٖ يب زضخمٝاي وم ٝقمي ٜٛترهميم پمبزاـ (يقٙمي
افعايف حممٛق  ٚاضتممبي ٔممبْ) زض ؾمبظٔبٖ ثمط اؾمبؼ

يافتِّای تحمیك

قبذمٞبي فّٕىطز وبضوٙبٖ يب ؾبثم ،ٝپبضتي ثمبظي  ٚاظ

 تحلیل تَصیفی ًتايج

ايٗ لجيُ قبذمٞب لطاض زاضز.

ٍ .1ضؼیت پايبٌذی بِ اخالق کار در هیاى پاسخگَياى

3

ٕ٘ٛزاض ظيط تٛظيـ فطاٚا٘ي  ٚزضنس ٚضقيت اذمالق ومبض
بزًاهِريشی در بزابز بی بزًاهگی

4

زض ٔيبٖ پبؾرٍٛيبٖ ضا ٘كبٖ ٔيزٞس٘ .تبيح ٘كبٖ ٔيزٞمس

ٞبفؿتس ايٗ ٔفٟم ْٛضا يىمي اظ اثقمبز فطٙٞمً ؾمبظٔب٘ي

وٚ ٝضقيت اذالق ومبض زض ؾمغح ٔتٛؾمظ  ٚثبالؾمت ٚ

ٔيزا٘س ٙٔ ٚؾٛض ٚي فّٕىطز ؾبظٔبٖ ثمط اؾمبؼ تٙؾميٓ

زضنس افطازي و ٝزاضاي ٔيعاٖ پبييٗ يمب ذيّمي پمبييٙي اظ

أممٛض ،ثط٘بٔممٝضيممعي (ثط٘بٔممٞٝممبي ظٔممب٘ي ٔ ٚممبِي)،

تقٟس ث ٝاذالق وبض ٞؿتٙس ،وٓ اؾت (حسٚز  22زضنس).

زؾتٛضاِقُٕٞب  ٚپيفثيٙيٞبي لجّي اؾت و ٝفطآيٙس ومبض

ايٗ زضحبِي اؾت و ٝتقٟس ث ٝاذالق وبض ثبال  ٚذيّي ثبال

ضا زضخٟت ٘يُ ثٞ ٝسس ؾٛق ٔيزٞس.

5

ثطاثط  48زضنس اؾت.

 ضزايط هحیط کاری
قطايظ ٔحيظ وبضي يىي اظ قف خعا اؾمترٛاٖثٙمسي ٚ
اضتجبط ضؾٕي  ٚفيط ضؾٕي ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي اؾمت  ٚزض
1

Superintendence
Reward System
3
bashgah.net/pages-20539,htm
4
Planning vs unplanning
5
Hofstede Cultural Dimentione.htm
2

Capability of Organ

6

خبٔقٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿت  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜپيبپي ( ،)50قٕبض ٜز ،ْٚتبثؿتبٖ 1392

154

ًوَدار ٍ - 1ضؼیت پايبٌذی بِ اخالق کار
ٍ .2جَد ضايستِ ساالری

ثبٚض زاض٘س ،ظيبزتط اظ افطازي اؾت وم ٝثمساٖ زض ؾمبظٔبٖ

 10زضنس اظ افطاز ٔقتمس ث ٝقبيؿت ٝؾمبالضي ذيّمي ومٓ

ذٛز ثبٚض ٘ساض٘س (حسٚز  40زضنس زض ٔمبثُ  34زضنس).

افطاز زض ؾبظٔبٖ ذٛز ٞؿتٙس ،زض نمٛضتي وم ٝزض ٔمبثمُ

حسٚز يه ؾ ْٛاظ افطاز ٘يع ٔقتمس٘س قبيؿت ٝؾمبالضي
تب حسٚزي زض ؾبظٔبٖ آٟ٘ب ٚخٛز زاضز.

 2111زضنس ث ٝقبيؿت ٝؾبالضي ذيّي ظيمبز ثمبٚض زاض٘مس.
زض يه خٕـثٙسي ،زضنس افطازي و ٝث ٝقبيؿت ٝؾمبالضي

جذٍل  -2تَسيغ فزاٍاًی سٌجص ضايستِ ساالری
گشيٌِّا

فزاٍاًی

هؼتبز درصذ

درصذ

ذيّي وٓ

21

814

1010

وٓ

50

2010

2319

تبحسٚزي

56

2214

2618

ظيبز

38

1512

1812

ذيّي ظيبز

44

1716

2111

209

8316

100

41

1614

وُ
ٌٕكسٜ
ٔدٕٛؿ

250

 .3سبک هذيزيت

10010

ثطاثط افطازي اؾت وم ٝآٖضا ٘بٔٙبؾمت ٔميزا٘ٙمس .ثيكمتط

چٙب٘ىٙٔ ٝسضخبت خس٘ َٚكبٖ ٔيزٞمس٘ ،ؿمجت افمطازي

پبؾرٍٛيبٖ ،ؾجه ٔسيطيت ضا تبحسٚزي ٔٙبؾت زض ٘ؾمط

و ٝؾجه ٔسيطيت زض ؾبظٔبٖ ضا ٘بٔٙبؾت ٔيزا٘ٙس تمطيجمب

ٔيٌيط٘س.
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تأثيط فٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط ؾغح اذالق وبض زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتي

جذٍل  - 3تَسيغ فزاٍاًی سٌجص هٌاسب بَدى سبک هذيزيت
فزاٍاًی

گشيٌِّا

درصذ هؼتبز

درصذ

ذيّي وٓ

12

418

513

وٓ

43

1712

1819

تبحسٚزي

114

4516

5010

ظيبز

55

2210

2411

ذيّي ظيبز

4

116

118

وُ

228

9112

10010

ٌٕكسٜ

22

818

ٔدٕٛؿ

250

10010

 .4ضزايط هحیط کار

يه ؾ٘ ْٛبٔؿبفس  ٚيمه ؾم ْٛثميم ٝآٖ ضا تمب حمسٚزي

تٛظيـ ٘ؾط پبؾرٍٛيبٖ زض ٔٛضز قطايظ ٔحيظ ومبضي ثمٝ

ٔؿبفس زض ٘ؾط ٔيٌيط٘س.

قىّي اؾت و ٝتمطيجب يه ؾم ْٛاظ افمطاز آٖ ضا ٔؿمبفس،
جذٍل  -4تَسيغ فزاٍاًی سٌجص ضزايط هحیط کار
گشيٌِّا

فزاٍاًی

درصذ

درصذ هؼتبز

ذيّي وٓ

5

210

219

وٓ

44

1716

2519

تبحسٚزي

60

2410

3513

ظيبز

48

1912

2812

ذيّي ظيبز

13

512

716

وُ

170

6810

10010

ٌٕكسٜ

80

3210

ٔدٕٛؿ

250

10010

آٔبضٜٞبي تٛنيفي ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿتٝ

اثقبز اذالق وبض ،خسيت  ٚضٚاثظ ؾمبِٓ  ٚا٘ؿمب٘ي زاضاي

زض خس 5 َٚظيط٘تمبيح آٔمبضٞ ٜمبي تٛنميفي ٔتغيطٞمبي

ثيكتطيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٞؿتٙس .اظ ٔيبٖ ٔتغيطٞمبي ٔؿمتمُ ٘يمع،

ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت ٝث ٝتفهيُ ٌعاضـ قس ٜاؾمت .زض ٔيمبٖ

قبيؿت ٝؾبالضي زاضاي ثيكتطيٗ ٔيعاٖ ٔيبٍ٘يٗ اؾت:

خبٔقٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿت  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜپيبپي ( ،)50قٕبض ٜز ،ْٚتبثؿتبٖ 1392
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جذٍل ً - 5تايج سٌجص هتغیزّای هستمل ٍ ٍابستِ
هتغیزّا

هیاًگیي

آهارُّای تَصیفی
آهارُ

اضتباُ هؼیار

اًحزاف هؼیار

ٍارياًس

آهارُ

آهارُ

ؾجه ٔسيطيت

1319839

.21483

3138994

111492

قطايظ ٔحيظ وبض

1319839

.21483

3138994

111492

قبيؿت ٝؾبالضي

3316400

.47609

7152762

561665

اذالق وبض

2911600

.31066

4191191

241127

زِجؿتٍي

415000

.07880

1124588

11552

خسيت

1713387

.16460

2159207

61719

ضٚاثظ ؾبِٓ  ٚا٘ؿب٘ي

1117500

.42052

6162241

431856

.09411

1148207

21197

اذالق وبض  ٚاثقبز آٖ

ضٚح خٕقي ٔ ٚكبضوت 615766

 تحلیل استٌباطی يافتِ ّا

اذالق اذالق وبض وبضوٙبٖ زض ازاضات ٔٛضز ٔغبِق ٝزاض٘س.
قبيؿت ٝيبزآٚضي اؾت و ٝزض ٔ ٕٝٞمٛاضز قمست اضتجمبط

رابطِ بیي ػَاهل ساسهاًی ٍ اخالق کار

ضطايت ٕٞجؿتٍي  ٚؾغٛح ٔقٙبزاضي حبنُ اظ تدعيٚ ٝ

ثيٗ ٔتغيطٞبي ؾبظٔب٘ي  ٚؾغح اذالق وبض زض حس پبييٙي

تحّيُ ٘تبيح ٘كبٖ ٔيزٙٞس ؤ ٕٝٞ ٝتغيطٞبي ٔغمطح ثمٝ

اؾت.

فٛٙاٖ فٛأُ ؾبظٔب٘ي ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚقٙبزاضي ثمب ؾمغح
جذٍل ّ -6وبستگی اخالق کار ٍ هؤلفِّای ػَاهل ساسهاًی
قبيؿت ٝؾبالضي
٘ٛؿ ٔسيطيت
قطايظ ٔحيظ وبضي

ضطيت ٕٞجؿتٍي
ؾغح ٔقٙيزاضي
تقساز
ضطيت ٕٞجؿتٍي
ؾغح ٔقٙيزاضي
تقساز
ضطيت ٕٞجؿتٍي
ؾغح ٔقٙيزاضي
تقساز

01211
01001
250
01264
01000
250
01242
01000
250

هذل رگزسیًَی ػَاهل ساسهاًی هؤثز بز اخالق کار

ؾٔ ،)ْٛتغيطٞبي ٔؿمتمُ ٚاضز قمس ٜزض ٔمسَ ؾم27 ،ْٛ

ٔسَٞبي ضٌطؾي ٖٛذغي ثيٗ فٛأُ ؾمبظٔب٘ي  ٚاذمالق

زضنس تغييطات ٔتغيط ٚاثؿت ٝضا تجييٗ ٔيوٙٙسٙ ٕٞ .ميٗ،

وبض زض خسا َٚظيط ٌعاضـ قسٜا٘س٘ .تبيح خمسا٘ َٚكمبٖ

ضطايت ضٌطؾي٘ٛي اؾتب٘ساضز قس( ٜثتب) ٘كبٖ ٔيزٙٞس وٝ

ٔيزٞس و ٝثيٗ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت ٝضاثغم ٝذغمي

قطايظ ٔحيغي ،قبيؿت ٝؾمبالضي  ٚؾمجه ٔمسيطيت ،ثمٝ

ٚخٛز زاضزٔ .مبزيط ٔدصٚض  Rتقسيُ قس٘ ٜكبٖ ٔميزٞمس

تطتيت ثيكتطيٗ تمأثيط ضا ثمط اذمالق ومبض زاض٘مسٔ .قبزِمٝ

و ٝاظ ٔسَ ا َٚتب ؾٔ ْٛممساض آٔمبض ./2 ٜثم ./27 ٝتغييمط

ضٌطؾي٘ٛي ثيٗ اذالق وبض ٔ ٚتغيطٞبي ؾبظٔب٘ي ث ٝقمىُ

يبفت ٝاؾت .ثط ايٗ اؾبؼ  ٚثمط پبيمٔ ٝمسَ ٟ٘مبيي (ٔمسَ

ظيط اؾت :
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تأثيط فٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط ؾغح اذالق وبض زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتي

(سبک هذيزيت) ( + .212ضايستِ ساالری) ( +.132ضزايط هحیطی)  = 25.52 + .397اخالق کار
جذٍل ً - 7تايج هؼادلِ رگزسیًَی اخالق کار ٍ ػَاهل ساسهاًی
آهارُ

هذل

R

هجذٍر

R

هجذٍر  Rتؼذيل ضذُ

اَٚ

01454

01206

01200

زْٚ

01515

01265

01255

ؾْٛ

01541

01293

01277

آًالیش ٍارياًس
هذل

اَٚ

زْٚ

ؾْٛ

هجوَع هجذٍرات

ضٌطؾي٘ٛي
ثبليٕب٘سٜ
وُ
ضٌطؾي٘ٛي
ثبليٕب٘سٜ
وُ
ضٌطؾي٘ٛي
ثبليٕب٘سٜ
وُ

5081395
19571433
24651827
6541460
18111367
24651827
7211526
17441302
24651527

درجِ آسادی

1
137
138
2
136
138
3
135
138

آهارُ  Fسطح هؼٌاداری

هجذٍر هیاًگیي

5081395
141288

351582

01000

3271230
131319

241569

01000

2401509
121921

181614

01000

ضزايب
ضزايب استاًذارد ًطذُ
هذل
اَٚ

زْٚ

ؾْٛ

B

Std. Error

ثبثت آِفب

321037

11891

قطايظ ٔحيغي

01573

01096

ثبثت آِفب

271104

21356

ضزايب استاًذارد ضذُ
Beta

آهارُ

t

سطح هؼٌاداری

161945

01000

51965

01000

111504

01000

قطايظ ٔحيغي

01472.

01098

01374

41843

01000

قبيؿت ٝؾبالضي

01164

01050

01256

31312

01001

ثبثت آِفب

251522

21422

101537

01000

قطايظ ٔحيغي

01397

01102

01314

31901

01000

قبيؿت ٝؾبالضي

01132

01051

01205

21590

01011

ؾجه ٔسيطيت

01212

01093

01188

21278

01024

01454

158

خبٔقٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿت  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜپيبپي ( ،)50قٕبض ٜز ،ْٚتبثؿتبٖ 1392

ًتیجِگیزی

اظ ظيط آٖ قب٘ ٝذبِي ٔيوٙٙس  ٚآٖ ضا ث ٝيىمسيٍط يمب ٔمب

٘تبيح ٘كبٖ ٔيزٙٞس و ٝفٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط ؾمغح اذمالق

فٛق اضخبؿ ٔيزٙٞمس .زض ٔمٛاضز ظيمبزي زض ٔطاخقم ٝثمٝ

وبض تأثيطٌصاض٘مس٘ .تيدم ٝحبنمُ اظ ضمطايت ٕٞجؿمتٍي

ازاضات ،قممبٞس ؾممطٌطزا٘ي  ٚقممىبيت ٔكممتطي اظ وممبض

اضتجبط تهته ٔتغيطٞب ضا ثب ؾمغح اذمالق ومبض ٔقٙمبزاض

وبضوٙبٖ ،ض٘ٚس وبض ٌ ٚبٞي ٔمطضات ازاضي ٞؿتيٓ يب ذٛز

ٌعاضـ ٔيوٙس ،أب ٚلتي ٔتغيطٞب زض وٙبض ٞمٓ  ٚثمب ٔمسَ

ثب آٖ زضٌيمط ثمٛزٜايمٓٙ ٕٞ .ميٗ ،زض ٔمٛاضزي اؾمترساْ

ضٌطؾي٘ٛي زض ٘ؾط ٌطفتمٔ ٝميقم٘ٛسٔ ،تغيطٞمبي قمطايظ

افطازي و ٝتٙبؾجي ثيٗ حطفم ٚ ٝترهمم آٟ٘مب ٔكمبٞسٜ

ٔحيغي ،قبيؿت ٝؾبالضي  ٚؾمجه ٔمسيطيت زض اضتجمبعي

ٕ٘يقٛز ،أب ث ٝفّت ؾبذتبض لبٕ٘ٙ٘ٛمس ازاضي -وم ٝاِجتمٝ

ٔقٙبزاض  ٚذغي ثب ٔتغيط ٚاثؿت ٝلطاض ٔيٌيط٘س.

ايٗ لبٕ٘ٙ٘ٛسي زض ٔٛاضز ثؿيبضي اظ ؾمٛي ٔدطيمبٖ ٔ ٚمب

زض تحّيُ اضتجبط ٔتغيط «قبيؿت ٝؾمبالضي» ثمب اذمالق

فٛق آٟ٘ب ث ٝعٛض ؾمّيمٝاي زض ٘ؾمط ٌطفتم ٝقمس ٚ ٜاخمطا

وبض ثبيس يبزآٚض قس ظٔمب٘ي وم ٝوبضوٙمبٖ زض يبثٙمس ثمسٖٚ

ٔيقٛز -خمبي افتطاضمي ثمبلي ٕ٘ميٌمصاضز (ايمٌٗ٘ٛمٝ

اثجبت تقٟس  ٚقبيؿتٍي ذٛيفٕ٘ ،يتٛا٘ٙس ثم ٝضزٜٞمبي

ؾبظٔبٖٞب ضا ث ٝقىُ ٌؿتطزٜاي زض خبٔق ٝذٛز ٘يع ثب آٖ

ثبالتط اضتمب يبثٙس ٚ ،ايٗ ضا زض ٔحُ وبض ذٛز ٘يع ٔكبٞسٜ

ضٚث ٝضٞ ٚؿتيٓ).

وٙٙس و ٝوؿب٘ي زض ٔطاتت ٔرتّف ؾمبظٔبٖ ،پؿمتي ضا ثمط

ٔسيطيت ،تهٕيٕبت  ٚقطايغي و ٝزض ؾمبظٔبٖ ٚخمٛز

فٟس ٜزاض٘س ،و ٝترهمم ،آٌمبٞي  ٚتدطثم ٝومبفي ضا زض

زاضز  ٚوبضوٙبٖ تحت ِمٛاي آٖ ومبض ٔميوٙٙمس ،فمٛأّي،

اضتجبط ثب آٖ زاضا ٞؿتٙس ،زض ٘تيد ٝثيكتط ؾقي ٔيوٙٙس ثمب

٘ؾيط :تٛظيـ فبزال٘ ٝأىب٘بتٚ ،خمٛز أىب٘مبت پيكمطفت

تالـ  ٚزا٘ف ا٘سٚظي ث ٝقبيؿتٍي الظْ ثطؾٙس تب ثتٛا٘ٙس

قغّي زض وبض  ٚأٙيت قغّيٙٔ ،بؾت زا٘ؿمتٗ لمٛا٘يٗ ٚ

ٔٛلقيت ذٛز ضا ثٟجٛز ثركٙس .ايمٗ افمطاز ثمب اعٕيٙمبٖ اظ

ٔيعاٖ وبض  ... ٚتأثيطي ثيف اظ ؾبيط فٛأمُ ؾمبظٔب٘ي ثمط

ترهممم زاقممتٗ ٔمبٔممبت ثممبالي ؾممبظٔبٖ ،ثممب ضضممبيت

وبضوٙبٖ زاضز .زض ايٗ ضاثغ ٝثط اؾبؼ ٘ؾطي ٝوبضوطزٌطايي

ثيكتطي زؾتٛضٞبي ٔبفٛق ضا ا٘دمبْ ٔميزٙٞمس ٚ ٚخمٛز

ثممطاي تكممٛيك افممطاز خٟممت احممطاظ ٔٛلقيممتٞممبي ٟٔممٓ

أىب٘بت ثيكتط ضا ثطاي چٙيٗ افمطازي زض اؾمتحمبق آ٘مبٖ

اختٕبفي ،ثبيس اٍ٘يعٜٞبي الظْ فطا ٓٞثبقس .ثركي اظ ايٗ

ٔيزا٘ٙس .شوط ايٗ ٘ىت ٝالظْ اؾمت وم ،ٝايمٗ انمُ ثبيمس

اٍ٘يعٜٞمب ضا ٔميتمٛاٖ زض قمطايغي ومٔ ٝمسيطيت فمطآٞ

ٕٞؿ ٛثب اضظـٞبي فبِت خبٔقم ،ٝزض ؾمبظٔبٖ ٚالقيمت

ٔيوٙس ،ايدبز وطز ،ظيطا فضب  ٚخ ٛحبوٓ ثمط ٔحميظ ،ثمط

پيسا وٙس .پؽ الظْ اؾت اثتسا ايٗ ٔؤِف ٝزض خبٔقم ٝخمبي

ٍ٘طـ  ٚاٍ٘يعـ تأثيطٌمصاض اؾمت٘ .ؾمبْ پمبزاـ زٞم

ذٛيف ضا ثيبثس .آ٘  ٝأطٚظ ٜزض ؾمبظٔبٖٞمب زض ضاؾمتبي

ٔٙبؾت  ٚوبضآٔس يى اظ فٛأُ ٔمؤثط ثمط ض٘ٚمس ومبض زض

وبضوطزٞبي آٖ ٔيثيٙيٓ ،تأويس ثميف اظ حمس ثمط ضفبيمت

ؾبظٔبٖ اؾت  ٔ ٚتٛا٘س ثمط ٔيمعاٖ فاللمٙٔٝمس  ،خّمت

زليك لٛا٘يٗ  ٚا٘قغبس ٘بپصيطي ثيف اظ حس زض ثطذمي اظ

ٔكبضوت  ٚتقٟس وبضوٙبٖ تأثيطٌصاض ثبقسٚ .خٛز أىب٘بت

لٛا٘يٗ ازاضاي اؾت و ٝزض ٔمٛاضزي ض٘ٚمس ومبض ضا ٔرتمُ

پيكطفت قغّي ٘يع تأثيط آقىبضي ثمط ا٘ضمجبط  ٚضٚحيمٝ

ٔيوٙس  ٚضفبيت ٕٞيٗ ٔمطضات و ٝثطاي افعايف ثمبظزٞي

وبضي افطاز زاضز .ضضبيت ذبعط اظ ٔحيظ ومبض ،اظ فٛأمُ

وبض ٚضـ قس ٜثمٛز ،اوٙمٛٔ ٖٛخجمبت ومبٞف ومبضايي ٚ

ٔرتّفي و ٝتأثيط زضذٛض تٛخٟي ثط ويفيت ومبض وبضوٙمبٖ

اٍ٘يممع ٜثمم ٝوممبض وبضوٙممبٖ ضا فممطا ٓٞآٚضز ٜاؾممت .وبفممص

زاضزٔ ،ثُ ٔيعاٖ زؾتٕعزٞب ،تٙبؾت ٘مٛؿ ومبض ثمب تٛا٘مبيي

ثبظيٞبيٌ ،بٞي اضبف ٚ ٝتٟٙب ٚلت ٌيط  ٚلٛا٘يٗ ذكىي

وبضوٙبٖ ،افٕبَ ؾيبؾت تكٛيك  ٚتٙجي ٝاظ ؾٛي ٔسيطاٖ ٚ

اؾت و ٝوبضوٙبٖ فبِجب ثطاي ظيط ثبض ٔؿؤِٚيت ٘مطفتٗ آٖ،

ؾطپطؾتبٖ ٔتأثط ٔيقٛزٚ .خمٛز زٚضٜٞمبي آٔٛظقمي زض

تأثيط فٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط ؾغح اذالق وبض زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتي
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ٔسيطيت ٛ٘ ٚؿ ضاثغٔ ٝسيط  ٚوبضٔٙس ثط فّٕىطز وبضوٙمبٖ

وبضي زاضز ،ظيطا زضنس ظيبزي اظ ٔكىالت ازاضي ٔطثٛط

تأثيط ظيبزي زاضز .زض ايٗ ضاثغ ،ٝفبنّ ٝظيبز ثميٗ ٔمسيط ٚ

ث ٝوبضوٙب٘ي اؾت و ٝثيتدطثٝا٘مس يمب ذمٛة ٔ ٚتٙبؾمت

وبضوٙبٖ ،ث ٝحسي و ٝزضن ٔتمبثُ ز ٚعمطس اظ ٔؿمب ُ ٚ

آٔٛظـ ٘سيسٜا٘س .زٚضٜٞبي آٔٛظقي و ٝزض ازاضات ثمطاي

ٔكىالت وبض فطا٘ ٓٞجبقس ٔ ٚسيط اظ ٔؿمب ُ وبضوٙمبٖ ٚ

وبضوٙبٖ ثطلطاض ٔيقمٛز ،ثبيمس فمال ٜٚثمط ٔؿمب ُ فٙمي ٚ

ٔحيظ وبضي ثياعالؿ يب زاضاي آٌبٞي ؾغحي ثبقمس ،ثمط

تىٙيىي ،ضفتبض ،وطزاض  ٚاذالق وبض ضا ٘يمع ٔمٛضز تٛخمٝ

ويفيت وبض وبضوٙبٖ تأثيط ٔيٌصاضز .چٙب٘ م ٝزض ؾمبظٔبٖ،

لطاض زٞس .افع ٖٚثط ايٗ فٛأُ ،زض خٛأقي چ ٖٛايطاٖ ٚ

قممطايظ ٔحمميظ وممبضي ٔٙبؾممجي فبِممت ٌممطزز ،احؿممبؼ

ٔٙمممبعك ومممٛچىي چممم ٖٛقٟطؾمممتبٖ ذٛا٘ؿمممبض ،ومممٝ

اضظقٕٙسي  ٚفاللٔ ٝيبٖ وبضوٙبٖ ثٚ ٝخٛز ٔيآيس  ٚثؿتط

تهٕيٌٓيطيٞب زض ٔطوع اؾتبٖ  ٚثبالتطيٗ ؾمغح زؾمتٍبٜ

تمٛيت  ٚضقس اذالق وبضي فطأ ٓٞيقٛز .زض ايٗ ٔيبٖ،

ازاضي ٔتٕطوع اؾت٘ ،تبيح آٖ تجقيضٞمب٘ ،مبثطاثطيٞمب ٚ

أٙيت قغّي اظ عطيك ايدبز أٙيت ضٚا٘ي زض ٔحميظ ومبض

زذبِت فٛأُ فيطفمال٘ئ ،ثُ ضاثغ ٝثب ٔطاومع لمسضت ٚ

ثط ؾغح اذاللي وبضوٙبٖ تأثيط ظيبزي ذٛاٞس زاقت ،أمب

٘مف ٚفبزاضيٞبي ؾيبؾي زض ا٘تهمبة ٔمسيطاٖ ،ذٛاٞمس

ٔتأؾفب٘ ٝزض ؾبظٔبٖٞبي ومبضي وكمٛض ٔمب تمأٔيٗ أٙيمت

ثممٛز .ايممٗ إٞيممت ٘ممسازٖ ثمم ٝقبيؿممتٍي  ٚترهممم ٚ

قغّي زچبض ضقف اؾت .اظ يهعطس ،ث ٝؾٙت تبضيري،

وبضزا٘ي ثبفما فّجم ٝضٚحيم ٝضمقف  ٚتعِمعَ  ٚتؿمّظ

حىٔٛت ذٛز ضا شيهالح ثطاي فُٕ ثٔ ٝهّحت ٔيزا٘س

افٕبَ ٘ؾطٞبي قرهي  ٚذٛزوبٍٔي ضٚؾمب زض تطفيمـ ٚ

ٔ ٚيتٛا٘س يىغطف ٝلطاضزازٞمب ضا ٘ممض وٙمس  ٚاظ عمطس

اضتمبي قغّي وبضوٙبٖ ،حبٔي پطٚضي ٔ ٚالنٞبي ذبل

زيٍط زض زٚضا٘ي ث ٝؾط ٔيثطيٓ و ٝزض آٖ تِٛيس  ٚنٙقت

ث ٝخبي حبوٕيت ضٛاثظ زض ؾبظٔبٖٞب  ٚؾٛا اؾمتفبز ٜاظ

ث ٝؾطفت پيكطفت ٔميوٙمس  ٚضا ٜثمطاي فمطاض ٔغعٞمب ٚ

ٚخمم ٜٛفٕممٔٛي تٛؾممظ ٔمممبْ ازاضي ثممٙٔ ٝؾممٛض افممعايف

ؾطٔبيٞٝب ؾ ٚ ُٟآؾبٖ قمس ٜاؾمت .اظ ايمٗ ض ،ٚخمصة

زضآٔسٞبي قرهي ث ٝعٛض فيطلب٘٘ٛي ٔيقمٛز .اظ عمطس

ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي ٔ ٚمبزي ٔؿمتّعْ ايدمبز قمطايظ ٔؿمبفس

زيٍط ،ؾبذتبضٞبي التهبزي -اختٕبفي ٘بوبضآٔس ،فطنمت

فطٍٙٞي ،اختٕبفي  ٚؾيبؾي اؾمت .ثم ٝفميمسٚ ٜثمط ٘يمع

ٔ ٚدممبَ پيكممطفت ضا ثمم ٝزقممٛاضي  ٚثممب ٚخممٛز قممطايظ

قطايظ ٘بٔؿبفس ٔحيظ ومبضي ٘م ٝتٟٙمب ومبضوطزي ٘مساضز،

ظيبزي فطأ ٓٞيوٙس  ٚايٗ ثمبِغجـ ؾمغح اذمالق ومبضي

ثّى ٝزاضاي وػ وبضوطز ٘يع ٞؿت ،ظيطا اظ ٘ؾمط ضٚحمي ٚ

وبضوٙبٖ ضا پبييٗ ٔيآٚضز .زض ايمٗ قمطايظ ،ايمٗ عجممبت

خؿٕي ثمط وبضوٙمبٖ تمأثيط ٔٙفمي زاضز  ٚثبفما ومبٞف

ٔحط ٚ ْٚفميط ٞؿتٙس ؤ ٝقٕٛال اظ قطايظ ثمس التهمبزي،

وبضايي آ٘بٖ ٔيقٛز .ثٙبثطايٗ ،اظ آ٘دب و ٝافمطاز زض ٚضٚز

ثيف اظ زيٍطاٖ آؾيت ٔيثيٙٙمس .اظ آ٘دمب وم ٝايمٗ افمطاز

ث ٝوبض ،اثتسا  ٚپيف اظ ٞطچيع خٙج ٝضفبٞي ،تأٔيٙي ،أٙيت

زضنس ثباليي اظ خٕقيت وكٛض ٔب ضا تكىيُ ٔيزٙٞس ،ثمٝ

 ٚثٟساقتي ٔحيظ وبض ضا زض ٘ؾط ٔميٌيط٘مس ٕٞ ٚمٛاض ٜاظ

فّت ايٙى ٝثٙٔ ٝمبثـ وؿمت  ٚومبض ثمب زٚأمي زؾتطؾمي

زيسٌب ٜضاحتي فطزي  ٚتؿٟيالت ٔٛخٛز ،ثٔ ٝحميظ ومبض

٘ساض٘س٘ ،بٌعيط٘س ث ٝزيٍطاٖ (وبضفطٔبيبٖ ،نبحجبٖ ؾمطٔبيٝ

تٛخٔ ٝيوٙٙس ،تطخيح ٔيزٙٞمس ومٔ ٝحميظ ومبض ،ؾمبِٓ،

يممب زِٚممت) تىيمم ٝوٙٙممس  ٚثممطاي زؾممتيبثي ثمم ٝقممغُ ٚ

ثيذغط ،تٕيع  ٚثسٞ ٖٚي ذسقمٝاي ثبقمس .اظ ايمٗ ض،ٚ

وؿتقبٖ ٙٔ ٚعِت اختٕبفي ث ٝخبٔق ٝزَ ثجٙس٘س.

تٛخ ٝثٔ ٝؿب ّي چم٘ ٖٛؾمبضت  ٚضؾميسٌي ثم ٝقمطايظ

ث ٝعٛض وّي ،قطايظ ٔحميظ ومبضي تمأثيط ثؿمعايي زض

ٔحيظ وبضي ،زض افطاز اٍ٘يع ٜثطاي وبض ايدمبز ٔميوٙمس ٚ

ضضبيت وبضي افمطاز زاضز .زض ثحما اظ ٔمسيطيت٘ ،حمٜٛ

ؾبظٔبٖ اظ تأثيط پيبٔسٞبيي ،چ :ٖٛتمطن ذمسٔت ،فيجمت
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ظيبز زض وبض  ٚوبضايي پبييٗ وبضوٙبٖ زض أٙيت ثيكتطي ثمٝ

تٛخ ٝث٘ ٝيبظٞبي وبضوٙبٖ  ٚضٚاثظ وبضي ثطاي وبض ثٟتط ٚ

ؾط ذٛاٞس ثطز.

وبضآيي ثبالتط ؾبظٔبٖ فطا ٓٞقٛزٔ .مبِ ٝحبضط ٔيتٛا٘مس

زض ٔمبيؿ ٝيبفتٞٝبي تحميك حبضط ثب تحميمبت پيكيٗ

ضإٙٞبيي ثبقس ثطاي ضفـ يمب ومبٞف ٔؿمب ُ ٔٛخمٛز زض

ثبيس اشفبٖ ٕ٘ٛز ؤ ٝغبِق ٝحبضط ثب زيس خبٔق ٝقمٙبذتي

وبض ،و ٝفٕستب ٘بقمي اظ ٚؾمقت ومٓ قٟطؾمتبٖٚ ،خمٛز

اذالق وبض ضا ثطضؾي ٔ ٚتغيطٞبي ؾبظٔب٘ي ٔؤثط ثمط آٖ ضا

ضٚاثظ ا٘تؿبثي ثيٗ افطاز ٘ ٚؾبيط آٖ اؾت؛ تب ثط ايمٗ ٔجٙمب

ثِ ٝحبػ اختٕبفي تحّيُ ٔ ٚغبِقم ٝومطز ٜاؾمت ،أمب زض

ظٔيٝٙاي فطا ٓٞآيس و ٝاظ ؾٛي ٔؿمؤٚالٖ  ٚنمبحجٙؾطاٖ

تحميمبت پيكيٗ فٕٔٛب تأويس ثمط ضضمبيت قمغّي ،ا٘مٛاؿ

ث ٝثطضؾمي ٚضمقيت ٔٛخمٛز زض ازاضات ايمٗ قٟطؾمتبٖ

ٔسيطيت  ٚفٛأُ ؾبظٔب٘ي ٔؤثط ثط تقٟس وبضي اظ زيسٌبٜ

پطزاذت ٝقٛز  ٚثط اؾبؼ ٘تبيح حبنمّ ٝثتمٛاٖ ٚضمقيت

ؾبظٔب٘ي ٔ ٚسيطيتي ثٛز ٜاؾت .زض ثطذي تحميمبت زيٍط

ٔٛخٛز زض ازاضت  ٚوبض وبضوٙبٖ ضا ثمب قمٙبذت  ٚزلمت

٘يع تأويس ثط فٛأُ ضٚاٖقٙبذتي ٔؤثط ثط ٚخساٖ ومبضي ٚ

ثيكتطي تحّيُ  ٚالسأبت ٔمتضي ضا ٔجصٕٛ٘ َٚز.

ا٘ضجبط ؾبظٔب٘ي قس ٚ ٜوٕتط ث ٝتمبثيط ٔحميظ اختٕمبفي
ؾبظٔبٖ ثط اذالق وبض وبضوٙبٖ پطزاذت ٝقس ٜاؾت.

هطکالت تحمیك
پػٞٚكٍط زض تٙؾٓ چبضچٛة ٘ؾطي ث ٝفّت أىب٘بت وٓ

کاربزدّای ػلوی ٍ ػولی همالِ

وتبثرب٘ٝاي  ٚوتبثفطٚقي قٟطؾتبٖ ٔ ٚحسٚزيت زض ايمٗ

ٔحمك ث ٝفّت ؾى٘ٛت زض قٟط ذٛا٘ؿمبض  ٚآقمٙبيي ثمب

ظٔي ٝٙثب ٔكىالت فسيسٜاي ،اظخّٕ ٝزؾتطؾي ثٙٔ ٝمبثـ ٚ

ٔكىالت ٔ ٚؿب ُ آٖ ،ثب اتربة ٔٛضمٛؿ اذمالق ومبض

ٔدالت ٔٛاخ ٝثٛز ٜاؾت .زض ظٔيٙم ٝخٕمـآٚضي زازٜٞمب

وٛقمميس ٜاؾممت ٔؿممب ُ وممبضيٚ ،ضممقيت ازاضات  ٚوممبض

ثطاي ٌطفتٗ خبٔق ٝآٔبضي زض ٔطاخق ٝث ٝازاضات ،ثب ٚخٛز

وبضوٙبٖ زض ازاضات زِٚتي قٟطؾمتبٖ ضا ثطضؾمي وٙمس .زض

تٛضيحبت ٔممسٔبتي اظ ؾمٛي پػٞٚكمٍط ،تقمساز ثؿميبض

ٚالـ ،عطح ٔقضالت ٔٛخٛز  ٚثيبٖ ٚضمقيت حبضمط زض

وٕي اظ ازاضات حبضط ث ٝافالْ تقساز پطؾ ُٙذٛز ثمسٖٚ

ازاضات ٔ ٚكىالت ٔٛخٛز زضآٖ ،وٓ وبضي وبضوٙمبٖ ثمٝ

تفىيه خٙؽ ،تحهيالت يب ؾبثم ٝذسٔت ثٛز٘س.

فُّ ضٚاثظ آقمٙبيئ ،مسيطيت فيطانمِٛي ،پمبييٗ ثمٛزٖ

ثطاي ضفمـ ايمٗ ٔكمىُ ،پػٞٚكمٍط ٔدجمٛض قمس ثمب

احؿبؼ ٔؿؤِٚيتٔ ،ؿب ّي اظ لجيمُ فبنمّ ٝاظ اؾمتبٖ ٚ

پيٍيطيٞبي ٔتقسز ،فال ٜٚثط ٔربِفت خٟت اضا م ٝتقمساز

ِع ْٚضٚاثظ ٔىبتجبتي ثب ٔؿؤٚالٖ شيضثظ زض اؾتبٖ ثمطاي

ذيّي ظيبزي ٘بٔ -ٝو ٝثبيس ث ٝتفىيه ازاضات (ثب٘هٞب ثمٝ

ضفـ ثطذي ٔكىالت  ٚتهٕيٌٓيطي زضثمبض ٜآٖ ،قمطايظ

نٛضت خساٌب٘ ٚ ٝوّيم ٝازاضات زِٚتمي قٟطؾمتبٖ) زازٜ

ٔحيظ وبضي ؾبظٔبٖ  ... ٚضا ٔيتٛاٖ اظ وبضثطزٞبي فّٕي

ٔيقس -ؾطا٘دبْ ٔٛفك قس ثب اضا ٘ ٝبٔ ٝافتٕمبز ازاضات ضا

ٔمبِٔ ٝقطفي وطز و ٝاٍ٘يع ٜا٘تربة ٔ ٚغبِق ٝايٗ ٔٛضٛؿ

خّت وٙس تب ثب ضفجت ثيكتطي ثب ٚي ٔؿبفست قٛز ،أمب

٘يع لطاض ٌطفت ٝاؾمت .وبضثطزٞمبي فّٕمي ايمٗ پمػٞٚف

ثب ٚخٛز ايٗ ،ازاضاتي چ ٖٛتقمسازي اظ ثب٘مهٞمب٘ ،يمطٚي

ٔيتٛا٘س ثط٘بٔٝضيمعي ،ؾمبظٔب٘سٞي  ٚؾيبؾمتٍصاضيٞمبي

ا٘تؾبٔي ،ؾپب ٜپبؾساضاٖ ،زازٌؿتطي  ٚآٔٛظـ  ٚپمطٚضـ

ازاضات ضا ٔغممبثك ثممب ٘يبظٞممب  ٚوبؾممتيٞممبي وبضٔٙممساٖ ٚ

حبضط ثٕٞ ٝىبضي ٘كس٘س.

ازاضت تسٚيٗ  ٚعطحضيعي وٙمس  ٚثمب قٙبؾمبيي ٔؿمب ُ

پؽ اظ ٔكرم قسٖ خبٔقم ٝآٔمبضئ ،كمىُ فٕمسٜ

ؾبظٔبٖٔ ،كىالت وبضوٙمبٖ  ٚقمطايظ ٔحميظٞمبي ومبض،

ٔطثٛط ث ٝتٛظيـ پطؾكمٙبٔٞٝمب ثمٛز .زض ايمٗ ٔطحّم ،ٝزض

فضبي ٔٙبؾجتطي ثِ ٝحبػ أىب٘بت ،ثط٘بٔٞٝبي آٔٛظقمي،

ضخٛؿ ث ٝوبضوٙبٖ ٔ ٚقطفمي  ٚنمحجتٞمبي ٔممسٔبتي ٚ

161

تأثيط فٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط ؾغح اذالق وبض زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتي

ؾٛاَ  ٚخٛاةٞبيي و ٝث ٝز٘جبَ آٖ ٔيآٔمس ،زض ٔمٛاضزي

 ٓٞفّٕي ٛ٘ ٚيٗ  ٓٞ ٚثٔٛي ثبقس .ث ٝفجمبضتي ،ثبيمس زض

ث ٝؾرتي پطؾكٙبٔ ٝضا ثب ضفجت ٔيپصيطفتٙس و ٝاِجت ٝايمٗ

٘ؾط زاقت ٚالقيمتٞمبي ٔمسيطيت  ٚوبضفطٔمبيي أمطي

ثيكتط ثٔ ٝبٞيت ٔٛضٛؿ  ٚثيٓ آقىبض قمسٖ پبؾمدٞمب ٚ

ٔغّك ٘يؿمت ،ثّىم ٝتمبثـ ٔؿمب ُ اختٕمبفي  ٚفطٍٙٞمي

فٛالجي ٔطثٛط ثٛز ؤٕ ٝىٗ ثٛز زض وبض ايدبز قٛز ،چطا

خٛأـ ٔرتّف ٘ ٚيبظٞب  ٚازضاومبت آٖ قمىُ ٔميٌيمطز.

و ٝثطذي وبضٔٙمساٖ اؽٟمبض ٔميوطز٘مس اظ عطيمك خمٙؽ،

ٔسيطيت  ٚوبضفطٔبي ٔؤثطٔ ،مسيطيتي اؾمت وم ٝتمٛيمت

ؾبثم ٝذسٔت  ٚتحهيالت  ٚؾبيط فٛأُ فطزي ٔيتمٛاٖ

ضٚحي ٝافطاز ٘بوبضآ ضا پيك ٝذٛز ؾبظز ٛٔ ٚخجبت افعايف

زضيبفت و ٝپطؾكٙبٔٔ ٝطثٛط ث ٝوساْ فض ٛاظ ازاض ٜاؾت.

ثٟطٜٚضي آ٘بٖ ضا فطا ٓٞآٚضز.

و ٝزض ايمٗ ثمبض ٜتمالـ ظيمبزي قمس تمب خّمت اعٕيٙمبٖ

زض ذهٛل ثب ثؿظ ضٚحي ٝخٕـٌطايمي ثميٗ وبضوٙمبٖ

پبؾرٍ ٛحبنُ آيس  ٚايٗ ثؿيبض ذؿت ٝوٙٙسٚ ٚ ٜلتٌيط

ثبيس ثط ايٗ ٔؤِف ٝزض ؾبظٔبٖ تأويس قٛز  ٚافمطاز ثم ٝومبض

ثٛز.

ٌطٞٚي تكٛيك ق٘ٛس تمب ثتمسضيح تفمطز  ٚتمه ضٚي زض

زض ٔطحّ ٝثقس ثطاي خٕـآٚضي پطؾكمٙبٔٞٝمبٌ ،مبٞي

فطآيٙس ا٘دبْ وبض ،وٓ وٓ خبي ذٛز ضا ث ٝوبض ثب خٕمـ زض

ٔطاخقبت ٔىطضي ث ٝازاضات ٔيقس .پبؾمرٍ ٛثم ٝفّمت

ٌطٜٞٚبي وٛچه  ٚيب ٘ؿجتب ثعضي ٔيزٞس .زض ايٗ ٔيمبٖ،

حدٓ وبض ظيبز ٘ ٚساقتٗ ظٔمبٖ اضمبف ٝومبفي ثمطاي پمط

ٔسيط ثبيس ٔٙبؾجبت ؾبظٔب٘ي  ٚضفتبضي ضا ثمٌ٘ٛ ٝمٝاي ثٙمب

وطزٖ پطؾكٙبٔ ٝيب ث ٝفّت ؾُٟاٍ٘بضي فطأٛـ ٔيقمس،

ٟ٘س و ٝزض افطاز اٍ٘يع ٜايدبز وٙس  ٚث ٝايٗ نٛضت اذالق

يب ٌبٞي قرم ثٔ ٝأٔٛضيت يمب ٔطذهمي ضفتم ٝثمٛز ٚ

وبض تمٛيت ٌطزز .فطا ٓٞقسٖ ايٗ قطايظ ٔيتٛا٘س ثبفما

پػٞٚكٍط ٔدجٛض ٔيقس اظ قرم زيٍطي تمبضب وٙس وٝ

خّت فاللٙٔٝسي وبضوٙمبٖ ثم ٝومبض ٌمطزز .آ٘ م ٝثمطاي

ث ٝؾؤاَٞب پبؾد زٞس .تٕبْ ايٗ ٔكىالت ث ٝذبعط پميف

ؾبِٓؾبظي فضبي ؾبظٔبٖ اظ ٕٞمٕٟٔ ٝتمط اؾمت ،فمطآٞ

آظٔ٘ٛي و ٝثطاي ٘رؿتيٗ ثبض ا٘دبْ ٌطفت  ٚزض پبيبٖ ،زض

ؾبذتٗ قطايغي اؾت و ٝافطازي وم ٝومبضزاٖ  ٚقبيؿمتٝ

تدعي ٚ ٝتحّيُ زازٜٞب ثب ٔكىُ ٔٛاخ ٝقس  ٚپػٞٚكمٍط

ٞؿتٙسٔ ،مبٔبت ؾبظٔب٘ي ضا ثط فٟسٌ ٜيط٘س  ٚافطاز ث ٝايٗ

ٔدجٛض ث ٝا٘دبْ ٔدسز آٖ ثب تغييط ٌٛيٞٝب قس ،ز ٚچٙمساٖ

ٔؿأِ ٝافتمبز زاقمت ٝثبقمٙس وم ٝزض زضخم ٝاِ َٚيبلمت ٚ

قس ٚ ٚلت  ٚوبض ثيكتطي ضا ٔهطٚس ذٛز ؾبذت.

قبيؿتٍي وبضوٙبٖ اؾت وٛٔ ٝلقيت ٔ ٚعايبي آ٘مبٖ ضا زض
وبض تقييٗ ٔيوٙس .ايٗ ٔحيظ ثبيس احؿمبؼ ٔؿمؤِٚيت ضا

پیطٌْادّای تحمیك

زض وبضوٙبٖ ثطاٍ٘يعز  ٚزض وٙبض آٖ ثٟساقت ،ايٕٙي  ٚضفبٜ

زض ثطضؾي ؾغح اذالق وبضي وبضوٙبٖٕٟٔ ،تمطيٗ فبٔمُ

وبضوٙبٖ ضا فطإ٘ ٓٞبيس .زض ٔحيظٞبي ومبضي ،تٛخم ٝثمٝ

ضقفٔ ،تٛخٔ ٝؿمب ُ ؾمبظٔب٘ي  ٚاظ آٖ ٔيمبٖ ٔمسيطيت

احتطاْ ٙٔ ٚعِت وبضوٙبٖٙ ٕٞ ،ميٗ لمسضزا٘ي اظ المسأبت

ؾبظٔبٖ اؾمتٔ .مسيطاٖ ٔمؤثطتطيٗ ٘ممف ضا زض پمطٚضـ

آ٘بٖ  ٚايدبز ؾيؿمتٓ پمبزاـ  ٚتٙجيمٙٔ ٝبؾمت  ٚتمساضن

تٕبيالت  ٚتقّممبت  ٚافمعايف ٌمطايف  ٚثٟمطٚ ٜضي زض

أىب٘بت ضفبٞي  ٚپيكطفت زض وبض ثبيس زض وٙبض ٕٞىمبضي

ٔيبٖ وبضوٙبٖ ايفب ٔيوٙٙمس .اِجتم ،ٝايمٗ ٔٛضمٛؿ إٞيمت

ٔ ٚكمبضوت ٌطٞٚمي زض وممبض ٔغمطح ٌمطزز .اظ ايممٗ ض،ٚ

ظيبزي زاضز ؤ ٝب تفبٚتي ٔيبٖ ٔسيطيت  ٚنالحيت لب ُ

إٞيت زازٖ ث٘ ٝؾمط  ٚزضذٛاؾمت وبضوٙمبٖ تمأثيط لبثمُ

قٛيٓٔ .ب ثٔ ٝسيطا٘ي ٘يبظ زاضيٓ و ٝ٘ ٝتٟٙمب زض ضأؼ ٞمطْ

تٛخٟي زض ويفيت وبض آ٘بٖ ذٛاٞس زاقت.

لسضت لطاض ٌطفت ٝثبقٙس ،ثّىم ٝزاضاي لبثّيمت ثبقمٙس .زض

انالح ؾبذتبض ازاضي  ٚضٚاثظ ٔٛخمٛز زض آٖ ثبيمس زض

ايٗ ذهٛل ثبيس اضبف ٝوطز ،ايٗ اٍِٛي ٔمسيطيت ثبيمس

ضأؼ ثط٘بٔٞٝبي ؾبظٔبٖ يب زِٚت لطاض ٌيطز ،ظيطا يىي اظ

خبٔقٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿت  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜپيبپي ( ،)50قٕبض ٜز ،ْٚتبثؿتبٖ 1392
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ٚيػٌيٞبي ؾبظٔبٖٞب زض ٘ٛاحي وٛچه ثم ٝفّمت فّجمٝ

تطخٕ :ٝفّيٙممي ذمطاظي ،ضٔضمبٖ زِٚتمي ،لبؾمٓ ٚ

ضٚاثظ چٟط ٜث ٝچٟط ٚ ٜا٘تؿبثيٚ ،خمٛز فؿمبز ازاضي زض

حؿيٗ وٕبِي ،تٟطاٖ] :ثي٘ب[.

ؾبظٔبٖٞبؾت و ٝث ٝؾمٛا اؾمتفبز ٜاظ لمسضت زِٚتمي ثمٝ
ذبعط ٔٙبفـ قرهي ،ذب٘ٛازٌي  ٚذٛيكب٘ٚسي  ٚضٚاثمظ
ٔجتٙمي ثمط آقمٙبيي ٔٙدممط ٔميقمٛز ،زض نمٛضتي ومم ٝزض
خبٔقممٝاي ٔؿممب ّي ،چمم ٖٛؾممٛزآٚضيٙٔ ،ممبفـ فممطزي،
ضقٜٛذٛاضي ٚ ... ٚخٛز زاقت ٝثبقس ،اذالق وبض تضقيف
ٔيقٛز .زض ايٗ نٛضتٕٞ ،بٖ عٛض و ٝوكمٛض زض ذمٛز
٘يع ٔكبٞسٔ ٜيوٙيٓٔ ،يمعاٖ ٌطيمع اظ ومبض ،ؾميب ٜومبضي،
ضممبيقبت ٘بقممي اظ اؾممتقفب ،اذممطاج ٔ ٚب٘ٙممس آٖ افممعايف
ٔييبثس .أب زض خبٔقٝاي و ٝثمٙٔ ٝمبفـ خٕقمي  ٚاذمالق

اقٙبيسض ،ؾٛظاٖ ،ثبضؾِ ،ٛمٛيئ .)1371( .مسيطيت زض پٟٙمٝ
فطٙٞممًٞممب ،تطخٕمم :ٝؾمميس ٔحٕممس افطاثممي  ٚزاٚز
ايعزي ،تٟطاٖ :زفتطپػٞٚفٞبي فطٍٙٞي.

التساضي ،فّيٕحٕس .)1375( .ؾبظٔبٖ ٔ ٚسيطيت (ؾيؿمتٓ ٚ
ضفتبضؾبظٔب٘ي) ،تٟطاِٖٛٛٔ :ي.
اِٛا٘ي ،ؾيس ٟٔسئ .)1370( .سيطيت فٕٔٛي ،تٟطاٖ٘ :ي.
ثال ،ٚآٖ ٔمبضي ضٚـ٘ ،يم ،ٖٛازيمُ .)1370( .ضٚاٖقٙبؾمي
اختٕبفي ،تطخٕم :ٝؾميس ٔحٕمٛز زازٌمطاٖ ،تٟمطاٖ:
ٔطٚاضيس.

ٔؿؤِٚيت تٛخٔ ٝيقٛز ،فط ًٙٞوبض تمٛيت ٔ ٚؿتحىٓ

تط٘ممط ،خب٘بتممبٖ .)1373( .ؾممبذت ٘ؾطيمم ٝخبٔقمم ٝقممٙبذتي،

ٔيٌطزز٘ .ىت ٟٓٔ ٝزض ايٙدبؾت وم ٝزض خٛأمـ زض حمبَ

تطخٕمم :ٝفجممساِقّي ِٟؿ مبييظاز ،ٜقمميطاظ :ا٘تكممبضات

تٛؾق ٖٛ ٕٞ ،ٝايطاٖ ،ضطٚضت زاضز لٛا٘يٙي ٚضـ قمٛز

٘ٛيس.

و ٝ٘ ٝفمظ ثطاي فطٚزؾتبٖ  ٚافطاز فبزي اخطا قٛز ،ثّىمٝ

ممممممم ٔ .)1378( .فبٞيٓ  ٚومبضثطز ٞمبي خبٔقم ٝقٙبؾمي،

ٔٙتفممصاٖ  ٚتممٛاٍ٘طاٖ ضا ٘يممع قممبُٔ ٌممطزز .زض فيممط ايممٗ

تطخٕٔ :ٝحٕس فٛالزي ٔ ٚحٕس فعيع ثرتيبضي ،لمٓ:

نٛضت ،ثس ٖٚانالح ؾبذتبض ازاضي ،زض ٚالـ ؾبظٔبٖٞمب

ٔؤؾؿ ٝآٔٛظقي  ٚپػٞٚكي أبْ ذٕيٙي.

ثٔ ٝب٘قي زض اخطاي ثط٘بٔٞٝبي وبضي ثسَ ٔيق٘ٛس.

تٛزاضٔ ،ٚبيىُ .)1346( .تٛؾق ٝالتهمبزي زض خٟمبٖ ؾم،ْٛ
تطخٕ :ٝفالٔقّي فطخبزي ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ؾمبظٔبٖ
ثط٘بٔ ٚ ٝثٛزخ.ٝ

هٌابغ
اؾىيسٔٛضٚ ،يّيبْ .)1372( .تفىط ٘ؾطي زض خبٔق ٝقٙبؾمي،
تطخٕ :ٝفّمي ٔحٕمس حبضمطي  ٚزيٍمطاٖ ،تٟمطاٖ:
ؾفيط ،چبح ز.ْٚ

ازيجي ،حؿيٗ ،ا٘هبضي ،فجمسإِقجٛز٘ .)1383( .ؾطيمٞٝمبي
خبٔق ٝقٙبؾي ،تٟطاٖ :زا٘ػ.ٜ
آض ،ٖٚضئٕ .)1363( .ٖٛطاحمُ اؾبؾمي ا٘سيكم ٝزضخبٔقمٝ
قٙبؾي ،تطخٕ :ٝثبلطپطٞبْ ،تٟطاٖ ،ؾبظٔبٖ ا٘تكمبضات
آٔٛظـ ا٘مالة اؾالٔي.

مممممممممم ٔ .)1377( .طاحممُ اؾبؾممي ا٘سيكمم ٝزضخبٔقممٝ
قٙبؾي ،تطخٕ :ٝثبلطپطٞبْ ،تٟطاٖ :قطوت ا٘تكمبضات
فّٕي  ٚفطٍٙٞي ،چبح قكٓ.
آؾيٙهٔ ،بيىُ .)1379( .فطٙٞمً تٛنميفي ضٚاٖ قمٙبذتي،

تٛؾّي ،فالْ فجبؼ٘ .)1370 ٚ 1369( .ؾطيمٞٝمبي خبٔقمٝ
قٙبؾي ،تٟطاٖ :ؾٕت.
ذبوي ،فالٔطضب .) 1374( .ضٚـ تحميك ثمب ضٚيىمطز پبيمبٖ
٘بٔٛ٘ ٝيؿي ،تٟطاٖٚ :ظاضت فط ٚ ًٙٞآٔٛظـ فبِي،
ٔطوع تحميمبت فّٕي وكٛض.

ممممممم ٔ .)1386( .سيطيت ثٟطٚ ٜضي (ثب ضٚيىمطز تحّيّمي
ث ٝآٖ زض ؾبظٔبٖ) ،تٟطاٖ :وٞٛؿبض.
ذممٛـ ثيممبٖٔ ،ؿممّٓ .)1384( .افىممبضفٕٔٛي زض ؾممبظٔبٖ،
تٟطاٖ :قطوت تقب٘ٚي ؾبظٔبٖ ٔقيٗ ازاضات.

زفممت ،ضي ممبضز ،زاَ .)1374( .تئممٛضي ؾممبظٔبٖ ،عطاحممي
ؾبذتبض ،تطخٕ :ٝفّمي پبضؾمب يبٖ ٔ ٚحٕمس افطاثمي،
تٟطاٖ :چبح ٘ ٚكط ثبظضٌب٘ي.

تأثيط فٛأُ ؾبظٔب٘ي ثط ؾغح اذالق وبض زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ ازاضات زِٚتي

زٚاؼ ،زي.اي .)1376( .پيٕممبيف زضتحميمممبت اختٕممبفي،
تطخٕٛٞ :ٝق٘ ًٙب جي ،تٟطاٖ٘ :ي ،چبح پٙدٓ.
زٚضويٓ ،أيُ .)1359( .تمؿيٓ وبضاختٕبفي ،تطخٕ :ٝحجيجمي،
تٟطاٖ :لّٓ.
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ؾتبضي فطٔ ،حٕس .)1374( .زضآٔسي ثمط ؾمطٔبي ٚ ٝتٛؾمق،ٝ
تٟطاٖ :زا٘كٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبيي.
نجٛضيٛٙٔ ،چٟط .)1374(.خبٔقٝقٙبؾي ؾبظٔبٖٞمب ،تٟمطاٖ:
قت تبة.

ممممممممم  .)1360( .فّؿممف ٚ ٝخبٔقمم ٝقٙبؾممي ،تطخٕمم:ٝ

عيممت ،قممٟٙبظ ،عيممتٙٔ ،يطؾممبزات  ٚأيطقممبٞي ،احٕممس.

فطحٙبظذٕؿممٝاي ،تٟممطأٖ :طوممع ايطا٘ممي ٔغبِقممبت

( .)1379ضاثغ ٝفطٔ ٚ ًٙٞمسيطيت ٔٙمبثـ ا٘ؿمب٘ي ٚ
ضفتبضؾبظٔب٘ي ،تٟطاٖ٘ :رُ.
فطيبض ،اوجط .)1375( .انٔ ٚ َٛجب٘ي خبٔق ٝقٙبؾي نمٙقتي،

فطًٞٙٞب.
ممممممم  .)1369( .زضثمبض ٜتمؿميٓ ومبض اختٕمبفي ،تطخٕم:ٝ
ثبلطپطٞبْ ،وتبثؿطاي ثبثُ.

زيٛيؽ ،ويت ٘ ٚي ٛاؾتٛضْ ،خبٖ .)1370( .ضفتبض ا٘ؿمب٘ي زض
ومبض ،تطخٕمٔ :ٝحٕمس فّمي عٛؾمي ،تٟمطأٖ :طومع
آٔٛظـ ٔسيطيت زِٚتي ،چبح چٟبضْ.

ٔكٟس :ا٘تكبضات آؾتبٖ لسؼ ضضٛي.

وطيٕي ،يٛؾف .)1385( .ضٚاٖقٙبؾي اختٕبفي٘ ،ؾطيمٞٝمب،
ٔفبٞيٓ  ٚوبضثطزٞب (ٚيطايف ؾ، )ْٛتٟمطاٖ :زا٘كمٍبٜ
پيبْ ٘ٛض.

ضاثطتؿ ،ٖٛيبٖ .)1374( .زضآٔسي ثطخبٔق ٝقٙبؾي ،تطخٕم:ٝ

وٛظض ِٛ ،يؽ .)1376( .ظ٘مسٌي  ٚا٘سيكم ٝثعضٌمبٖ خبٔقمٝ
قٙبؾي ،تطخٕٔ :ٝحؿٗ ثالثي ،تٟطاٖ٘ :ي.

ضاثيٙع ،اؾتيفٗٔ .)1374( .سيطيت ضفتبض ؾبظٔب٘ي (خّس ا،)َٚ

وممٛظضِ ،مم ٛيؽ ،ضٚظ٘جممطي ،ثط٘ممبضز ،ضٚظ٘جممطي.)1378( .

تطخٕم :ٝفّمي پبضؾمب يبٖ ٔ ٚحٕمس افطاثمي ،تٟمطاٖ:

٘ؾطيٞٝبي ثٙيبزيٗ خبٔق ٝقٙبذتي ،تطخٕم :ٝفطٙٞمً

چبح ٘ ٚكطثبظضٌب٘ي.

اضقبز ،تٟطاٖ٘ :ي.

حؿيٗ ثٟطٚأٖ ،كٟس :آؾتبٖ لسؼ ضضٛي.

ضاثيٙع ،اؾتيفٗٔ .)1379( .جب٘ي ضفتبضؾمبظٔب٘ي ،تطخٕم :ٝفّمي
پبضؾب يبٖ ٔ ٚحٕس افطاثي ،تٟطاٖ٘ ،كمطپػٞٚفٞمبي
فطٍٙٞيٚ ،يطايف ا ٚ َٚز ،ْٚچبح ثيؿت ٞ ٚفتٓ.
ضٚقٌ ،ٝي .)1375( .ؾبظٔبٖ اختٕبؿ ،تٟمطاٖ :تطخٕمٕٞ :ٝمب
ظ٘دب٘يظاز ،ٜتٟطاٖ :ؾٕت.

ضٚقٌ ،ٝمئ .)1376( .مسٔمٝاي ثطخبٔقمٝقٙبؾمي فٕمٔٛي
وٙف اختٕمبفي ،تطخٕم :ٝفجساِحؿميٗ ٘يمه ٌٟمط،
زا٘كٍب ٜفطزٚؾي ٔكٟس.

ضيتعض ،خٛضج٘ .)1374( .ؾطيٞٝبي خبٔقٝقٙبؾمي زض زٚضاٖ
ٔقبنط ،تطخٕٔ :ٝحؿٗ ثالثي ،تٟطاٖ ،فّٕي ،چمبح
ز.ْٚ
ظاٞسي ،قٕؽ اِؿبزاتٔ .)1379( .سيطيت فطأّيتي ،تٟمطاٖ:
ؾٕت.
ؾبفت ئ ،حٕٛز .)1374( .ضٚاٖقٙبؾي ومبضثطزي ٔمسيطاٖ،
تٟطاٖٚ :يطايف.

وٛظض ِٛ ،يؽ٘ .)1384( .ؾطي ٝتمبثُٞبي اختٕبفي ،تطخٕم:ٝ
فجساِطضب ٘ٛاح ،اٛٞاظ :ضؾف.
و ،ٗ ٛثطٚؼٔ .)1372( .جب٘ي خبٔق ٝقٙبؾي ،تطخٕ :ٝفمالْ
فجبؼ تٛؾّي  ٚضضب فبضُ ،تٟطاٖ :ؾٕت.

ويٛي ،ضيٕ ٚ ٖٛوبٔپٟٛٙزِ ،مٛن .)1384( .ضٚـ تحميمك زض
فّممم ْٛاختٕمممبفي (٘ؾمممطي  ٚفّٕمممي) ،تطخٕممم:ٝ
فجساِحؿيٗ ٘يه ٌٟط ،تٟطاٖ :تٛتيب.
ٌممطٔ ٜٚؤِفممبٖ .)1383( .ثطضؾممي ٔؿممب ُ اختٕممبفي ايممطاٖ،
تٟطاٖ :زا٘كٍب ٜپيبْ ٘ٛض.
ٌيمممس٘ع ،آ٘تممم٘ٛي .)1373( .خبٔقممم ٝقٙبؾمممي ،تطخٕممم:ٝ
ٔٛٙچٟطنجٛضي ،تٟطاٖ٘ :ي.

ممممممممم  .)1378( .ؾيبؾممت ،خبٔقمم ٝقٙبؾممي ٘ ٚؾطيممٝ
اختٕبفي ،تطخٕٛٙٔ :ٝچٟطنجٛضي ،تٟطاٖ٘ :ي ،چبح
چٟبضْ
ممممممممم  .)1377( .پيبٔممسٞبي ٔممسض٘يت ،تطخٕممٔ :ٝحؿممٗ

خبٔقٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿت  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜپيبپي ( ،)50قٕبض ٜز ،ْٚتبثؿتبٖ 1392
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ثالثي ،تٟطاٖ٘ :كط ٔطوع.

ٔحٕسيبٖ٘ ،ػاز فّي ،)1376( .ثطضؾي ٘ؾط وبضوٙمبٖ ؾمبظٔبٖ
ٞبي زِٚتي زض ذهٛل فٛأُ ٔؤثط ثمط حبوٕيمت
ٚخساٖ وبضي زض ؾبظٔبٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز وطٔبٖ.
ٔقيسفط ؾقيس .)1376( .ثطضؾي اذالق ومبض ٚفٛأمُ فمطزي
ٚاختٕبفي ٔؤثط ثطآٖٚ ،ظاضت وبض ٚأٛض اختٕبفي.
ٔٙهٛضفط ،وطيٓ .)1376( .ضٚـٞمبي آٔمبضي (ٚيمطايف ،)2
تٟطاٖ :زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
ٔيطظايممي اٞط٘دممب٘ي ،حؿممٗ« .)1377( .زضخؿممتدٛي يممه
عطح ٘ؾطي ثطاي قٙبذت  ٚتدعي ٚ ٝتحّيُ فٛأمُ
ٔممؤثط ثممط ٚخممساٖ وممبضي  ٚا٘ضممجبط اختٕممبفي زض

ؾبظٔبٖ»ٔ ،دٕٛفٔ ٝمبالت زٔٚيٗ اخمالؼ ثطضؾمي
ضاٜٞممبي فّٕممي حبوٕيممت ٚخممساٖ وممبضي ،تٟممطاٖ:
ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي.
٘مبت ،ضاٌٟمٔ .)1371( .ٛمسيطيت تغجيممي ،تطخٕم :ٝفجمبؼ
ٔٛٙضيبٖ ،تٟطاٖ :زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي.

ٟ٘ب٘ٚسي  ٚتٛؾّي .)1387( .ثطضؾمي اذمالق ومبض زض ٔيمبٖ
وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ثب تبويس ثطخٙؿميت ،زا٘كمٍبٜ
تٟطاٖ :زا٘كىس ٜفّ ْٛاختٕبفي.
٘يممه ٌٟممط ،فجساِحؿمميٗٔ .)1369( .جممب٘ي خبٔقمم ٝقٙبؾممي،
تٟطاٖ :ضايعٖ.
ٚثطٔ ،بوؽٔ .)1368 ٚ 1367( .فبٞيٓ اؾبؾي خبٔقٝقٙبؾي،
تطخٕ :ٝاحٕس نسضايي ،تٟطأٖ :طوع ،چبح ز.ْٚ
ٚض٘ٞ ،ٖٛبَ .)1369( .ضٚاٖ قٙبؾبٖ ثعضي ،تطخٕم :ٝاحٕمس
ث ٝپػ ٚ ٜٚضٔضبٖ زِٚتي ،تٟطاٖ :ضقس.

ٞبٍ٘تيٍٙت ،ٖٛؾمبٔ .)1370( .ُ ٛؾمبٔبٖ ؾيبؾمي زضخٛأمـ
زؾترٛـ تغييط ،تطخٕٔ :ٝحؿٗ ثالثي ،تٟطاٖ :فّٓ.
ٞطؾي ،پب ٚ َٚثال٘ مبضز ،وٙمتٔ .)1365( .مسيطيت ضفتمبض
ؾممبظٔب٘ي ،تطخٕمم :ٝفّممي فاللجٙممس ،تٟممطاٖ :خٟممبز
زا٘كٍبٞي.

ٞطؾي ،پب ٚ َٚثال٘ مبضز ،وٙمتٔ .)1369( .مسيطيت ضفتمبض
ؾممبظٔب٘ي ،تطخٕمم :ٝلبؾممٓ وجيممطي ،تٟممطاٖ :خٟممبز
زا٘كٍبٞي ،چبح ا ٚ َٚچٟبضْ.
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