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تحليل هقايغِاي اثزّاي تزًاهِّاي تلَيشيَى ٍ كاًالّاي هاَّارُاي تز عزهايِ اجتواػی
داًؾجَياى
غالهؼثاط تَعلی ،اؾتبز ٕط ٥٣ربٝق٦ق٢بؾي زا١كٖب ٥آظاز اؾالٝي ٣احس ف ٣ ٛ٤ٚتحَيَبت ت٨طاٟ
تاقز عارٍخاًی ،اؾتبز ٕط ٥٣ربٝق٦ق٢بؾي زا١كٖب ٥آظاز اؾالٝي ٣احس ف ٣ ٛ٤ٚتحَيَبت ت٨طاٟ
داٍد اتزاّينپَر ،زا١كز٤ي زّتطي ربٝق٦ق٢بؾي زا١كٖب ٥آظاز اؾالٝي ٣احس ف ٣ ٛ٤ٚتحَيَبت ت٨طاٟ



چکيذُ
َٝب ٦ٙحبضط ث ٦تحٚي٘ َٝبيؿ٦اي احط٧بي اؾتيبز ٥اظ ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيٝ ٣ ٟ٤ب٤٧اض ٣ ٥ثطذي ٝتنيط٧بي ضؾب٦١اي احطٕذصاض ثذط ؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي ٣
اثقبز ٝ ٣ؤٙي٧٦بي آ ٟپطزاذت ٦اؾت .چ٨بضچ٤ة ١ؾطي ٤ٝضز اؾتيبز ٥زض ايذ ٠پذػ٧٣ف ١ؾطيذّ« ٦بقذت» اؾذت ّذ ٦ثذ٣ ٦ؾذي ٦ٚرذطد ٕطث٢ذط ٣
ْٞ٧بضا١ف ثؿظ ٕ ٣ؿتطـ يبىت ٦اؾت٧ .سه َٝب ٦ٙحبضط ،ثطضؾي ضاثغ ٦ؾطٝبي ٦ارتٞبفي اىطاز ثب ٝيذعا ٟاؾذتيبز ٥آ١ذب ٟاظ ضؾذب٧٦١ذبي رٞقذي
زاذٚي  ٣ذبضري  ٣ثطذي ٝتنيط٧بي ظٝي٦٢ايٝ ،ب٢١س :ر٢ؿيتٝ ،ح٘ ؾْ١٤ت ذب٤١از ،٥عجَ ٦ارتٞذبفي ،ضقذتَٝ ٣ ٦غذـ تحهذيٚي زا١كذز٤يب٣ ٟ
ٝيعاٝ ٟهطه ضؾب٦١اي ،ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١ايٝ ،يعا ٟافتٞبز ضؾب٦١ايٝ ،يعا ٟاحؿبؼ تطميذت ثذٝ ٦كذبضّت ارتٞذبفي اظ ؾذ٤ي ضؾذب٧٦١ذبي
رٞقيٝ ،يعا ٟاحؿبؼ إٓب٧يثركي ضؾب٧٦١بي رٞقي ٤١ ٣ؿ ٝهطه ضؾب٦١اي ثط اؾبؼ تطريح ٝهطه ت٤ٚيعي ٟ٤يذب ٝذب٤٧اض ٥اؾذت .ثطاؾذبؼ
١تبيذ پػ٧٣ف ،زض ٧ط زٕ ٣طٝ ٥٣ربعجب ٟت٤ٚيعيٝ ٣ ٟ٤ب٤٧اض ،٥اىطازي ّ ٦اظ ١ؾط ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي زاضاي ٝهطه ّييي ٧ؿذت٢س ،اظ ؾذطٝبي٦
ارتٞبفي ثبالتطي ١ؿجت ثٝ ٦ربعجب ٟزاضاي ٝهطه فبٝيب ٦١ثطذ٤ضزاض ٧ؿت٢سٝ .يعا ٟؾطٝبي ٦ارتٞذبفي ثي٢٢ذسٕب ٟفذبزي ثط١بٝذ٧٦ذبي ت٤ٚيعيذ٣ ٟ٤
ٝب٤٧اض ٥اظ ٝربعجب ٟپطٝهطه ثيكتط اؾت .ثطاؾبؼ ضطايت ثتبي ٝتنيط٧بي ٝؿتَ٘ ٤ٝضز ثطضؾي زض تحٚي٘ ٝؿذيط ف٤اٝذ٘ ضؾذب٦١اي احطٕذصاض ثذط
ؾطٝبي ٦ارتٞبفيٝ ،تنيط٧بي ٝيعا ٟافتٞبز ضؾب٦١ايٝ ،يعاٝ ٟهطه ضؾب٦١اي٤١ ،ؿ ٝهذطه ضؾذب٦١ايٝ ،حذ٘ ؾذْ١٤ت ذذب٤١از ،٥ر٢ؿذيتٝ ،يذعاٟ
احؿبؼ إٓب٧ي ثركي ضؾب٧٦١بٝ ،يعا ٟاحؿبؼ تطميت ثٝ ٦كبضّت ارتٞبفي  ٣ؾيبؾي ت٤ؾظ ضؾب٧٦١ب  ٣ا٤ٖٙي ٝهذطه ضؾذب٦١اي ثذ ٦تطتيذت
ثيكتطي ٠تب ّٞتطي ٠تأحيط ضا ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يب ٟزاض١س.
ٍاصُّاي كليذي  :ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعي ،ٟ٤ثط١ب٧٦ٝبي ّب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ،ضؾب٧٦١بي رٞقي ،ؾطٝبي ٦ارتٞبفي.



٤١يؿ٢سٝ ٥ؿؤ09143180996:ٗ٣

Email: da_ebrahimpoor@yahoo.com

ربٝق٦ق٢بؾي ّبضثطزي ،ؾبٗ ثيؿت  ٣پ٢ز ،ٜقٞبض ٥پيبپي ( ،)56قٞبض ٥چ٨بض ،ٛظٝؿتب1393 ٟ

126

هقذهِ

ٝسض ٟزض ٤١ؾب ٟث٤ز ٣ ٥قب٧س زضربت ٝرتٚيي اظ ١ي٤ش ٝسض١يت٦

اقبف ٦اضظـ٧ب ٢٧ ٣زبض٧بي ارتٞبفي ٝؿذبفس ثذطاي تٙ٤يذس ٣

زض فطن٧٦بي ٝرتٚو ظ١سٕي ارتٞبفي ربٝق ٦ايذطا٧ ٟؿذتي.ٜ

ٕؿتطـ ؾطٝبي ٦ارتٞبفي اظ ضا٧٥بي ٕ١٤بٕٝ ٟ٤يت٤ا١ذس ا١زذبٛ

زض چ٢ي٣ ٠ضقيتي ،ثط١ب٦ٝضيعي  ٣ؾيبؾتٕذصاضي ارتٞذبفي ٣

ق٤ز .ضؾب٧٦١بي رٞقي ّ ٣يييت ث٨طٕ٥يطي اظ اي ٠ضؾب٧٦١ذب ٣

ىطٖ٢٧ي زض ظٝي٧٦٢بي ٝرتٚو ٝؿتٚع ٛآ ٟاؾت ّ ٦ثذطاي ايذ٠

ٝره٤نبً ت٤ٚيعي ٟ٤يْي اظ اي ٠ضا٧٥بؾت .ثطذي ٝقتَس١ذس ثذ٦

ربٝق١ ٦ب ٟ٤ٖٞ٧زض ح٤ظ٧٥بي ٝرتٚو ارتٞذبفي ،ثذ ٦ت٢بؾذت

٤ٝاظات ضقس ٣ؾبي٘ اضتجبط رٞقي  ٣اؾتيبز ٥اظ آ ٟزض ربٝقذ٦

٣ضقيت ذبل حبّ ٜثذط آ ،ٟثط١بٝذ٧٦ذبي ىطٖ٢٧ذي ٝتقذسز ٣

ايطا ،ٟإٓب٧ي  ٣زا١ف فٝ٤ٞي ر٤ا١ب ٟث ٦ؾطفت اىعايف يبىتذ٦

رسإب ٦١ت٨ي ٣ ٦تذس٣ي ٠قذ٤ز تذب ضذ ٠ٞق٢بؾذبيي ثؿذتط٧بي

٤ٝ ٣رجبت ضقس  ٣ت٤ؾق ٦ىطٖ٢٧ي  ٣ث ٦تجـ آ ٟاىعايف ؾطٝبي٦

تنييطات ارتٞبفي  ٣ىطٖ٢٧ي  ٣ف٤ا٤ٝ ٣ ٘ٝا١ذـ آ ،ٟاظ تذساذ٘

ارتٞذذبفي ضا ىذذطا ٜ٧آ٣ضز ٥اؾذذت  ٣ثطذذذي ١يذذع ثذذّ ٦ذذب٧ف

احط٧بي ارطاي ثط١ب٧٦ٝذبي ارتٞذبفي زض فطنذ٧٦ذبي ؾذ٢تي ٣

تقب٧٘ٝبي ارتٞبفي ثذي ٠ر٤ا١ذب ٣ ٟيذِؾذ٤ي ٦قذس ٟرطيذبٟ

ٝسض ٟرٕ٤ٚيطي  ٣ؾيبؾت٧بيي ٝت٢بؾت ثب اي ٠فطن٧ ٦ب اتربش

ٕطزـ اعالفبت زض ربٝق ٦اقذبضّ ٥ذطز ،٥آ ٟضا فبٝذ٘ ّذب٧ف

 ٣ارطا ق٤ز .آ١چ ٦زض ٤ٝضز ٝيعا ٟتأحيط ضؾب٧٦١ذبي رٞقذي ثذط

ا١ؿزب ٛارتٞبفي زض ربٝقٝ ٦يزا٢١س.

اىْبضٖ١ ،طـ ٧ب  ٣ضىتبض٧ب ٢ّ ٣ف٧ذبي ارتٞذبفي اىذطاز  ٣ثذ٦

ثب ت٤ر ٦ث ٦ايذّ٠ذ ٦ربٝقذ ٦ايذطا ٟاظ ١ؾذط ٝيذعا١ ٟيذ٤ش ٣

ذه٤ل ر٤ا١ب ٟزض پػ٧٣ف حبضط ٧ذسه انذٚي ٝغبٙقذ ٦ضا

تأحيطٕصاضي ٨١بز٧بي ٝسض ٣ ٟذه٤نبً ضؾذب٧٦١ذبي رٞقذي زض

قْ٘ زاز ٥اؾت ،چٖٖ١٤ي ثطذ٤ضز زا١كز٤يب ٟثب ثط١بٝذ٧ ٦ذبي

ظ١سٕي ارتٞبفي ر٤ا١ب١ ٟذ ٦ت٤ا١ؿذت ٦اؾذت ذذ٤ز ضا ثذب ٞ٧ذ٦

پرف قس ٥اظ ّب١بٗ٧بي ٝرتٚو ت٤ٚيعي ٟ٤زاذٚي ّ ٣ب١بٗ٧ذبي

َٝتضيبت ربٝقٝ ٦سضٞ٧ ٟب ٔ٢٧ؾبذت ٣ ٦ثٝ ٦سض١يت٦اي اظ ٤١ؿ

ٝب٤٧اض٥اي اؾذت  ٣ايذّ٠ذ ٦آيذب ثط١بٝذ٦ؾذبظا ٟايذ ٠ضؾذب٧٦١ذب

مطثي ثطؾذس ١ ٣ذ ٦زض حذبٙتي اظ پذصيطـ ثذيچذ ٣ ٟ٤چذطاي

ت٤ا١ؿت٦ا١س آ١چ ٦ضا ٝسّ ١ؾطقب ٟث٤ز ،٥زض شٝ ٠٧ربعجذب ٟرذ٤اٟ

ؾ٢ت٧ب  ٣ا٧٤ٖٙبي ضىتبضي ؾذ٢تي ٕصقذتٖبٕ ٟطىتذبض ٕطزيذس٥

ذ٤ز تخجيت ّ٢٢س  ٣اىْبض آ١ب ٟضا ٝغبثٌ ثب ٝحت٤اي ثط١بٝذ٧٦ذبي

اؾت ،اظ اي١ ٠ؾط ٝيت٤ا ٟربٝق ٦ايطا ٟاٝذط٣ظ ضا ربٝقذ٦اي زض

ذ٤ز قْ٘ ز٢٧س  ٣يب اي ٦ّ٠ايٝ ٠ربعجب ٟثب اؾتيبز ٥اظ ٍذسضت

حبٗ ٕصاض تقطيو ّطز؛ ث ٦ايٝ ٠ق٢ي ّ ٦اظ يِ ؾ٢٧ ٤زبض٧ذبي

تأحيطٕصاضي ذ٤ز ثط ا١تربة ثط١ب٧٦ٝبي ٤ٝضز زٙر٤ا ٥ذ٤ز ثطاي

ارتٞبفي ٨١ ٣بز٧بي ارتٞبفي ؾ٢تي ٤٢٧ظ تأحيطات فٞيَذي ثذط

زيس ،ٟزض َٝبث٘ اي ٠ضؾب ٦١اظ حبٙتي احطٕصاض ثطذ٤ضزاض ٧ؿت٢س؟

ش٢٧يت٧ب  ٣فْٚٞطز٧ذبي ّ٢كذٖطا ٟارتٞذبفي  ٣ثذ٦ذهذ٤ل

ْ١تٞ٨ٝ ٦ي ّ ٦زض پػ٧٣ف حبضط ٝذسّ ١ؾذط اؾذت ،چٖذٖ١٤ي

ر٤ا١ب ٟزاقت ٣ ٦زض ثطذي فطن٧٦ب قب٧س ١يذ٤ش قذسيس آزاة ٣

احطٕصاضي ٧ط يِ اظ اي ٠ز٣ ٣ضقيت ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي اىطاز

ؾ٢ت٧ب ثط ّ٢ف٧ذب  ٣ضىتبض٧ذبي ارتٞذبفي آ١ذب٧ ٟؿذتي ٣ ٜاظ

اؾت؛ چذطا ّذ ٦زض ٧ذط يذِ اظ ز ٣حبٙذت ٝذصّ٤ض٣ ،ضذقيت

ؾ٤يي زيٖط اىْبض ،ا١سيك٧٦ذب ٨١ ٣بز٧ذبي ارتٞذبفي ٝذسض ٟاظ

ٝتيب٣تي ضا ٝي ت٤ا ٟثطاي ؾطٝبي ٦ارتٞبفي اىطاز ٝته٤ض ث٤ز .زض

ؾبٗ٧ب ٍج٘ زض فطن٧٦بي ٝرتٚو ارتٞبفي ١يذ٤ش ٕ ٣ؿذتطـ

ٝق٢بي ّٚذي١ ،ذ٤ؿ ثطذذ٤ضز پبؾذرٖ٤يب ٟثذب ضؾذب ٦١ت٤ٚيعيذٟ٤

ظيبزي پيسا ّطز ٣ ٥ثؿيبضي اظ ٣ر ٥٤ظ١سٕي ارتٞذبفي ر٤ا١ذبٟ

(ّب١بٗ٧بي ت٤ٚيعي١٤ي زاذٚي يب ّب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ذذبضري)

ايطا١ي ضا تحت تأحيط ذ٤ز ٍطاض زاز ٥اؾت .اظ ايذ١ ٠ؾذط ،قذْ٘

ثيبٖ١ط فبٚٝيت آ٨١ب  ٣يب تؿٚي ٜآ٨١ب زض ثطاثذط يْذي اظ ٨١بز٧ذبي

ض٣اثذذظ ارتٞذذبفي  ٣ف٢بنذذط تأحيطٕذذصاض ثذذط ّيييذذت ض٣اثذذظ ٣

 ٣ ٜ٨ٝاحطٕصاض ٢ٝبزي ٝسض١يت ٦ث ٦حؿذبة ٝذيآيذس .ثذب زض ١ؾذط

ّ٢ف٧بي ارتٞبفي ر٤ا١ب ٟزض عييي اظ تأحيطپصيطي ثؿذيبض ّذٜ

ٕطىتْ١ ٠بت ثبال ،پػ٧٣ف حبضط زضنسز پبؾرٖ٤يي ثذ ٦ايذ٠

اظ ف٢بنط ٝسض ،ٟتب تؿٚظ ّب ٘ٝف٢بنذط ٝ ٣ؤٙيذ٧٦ذبي ربٝقذ٦

ؾ ذؤاٗ٧بؾذذت ّذذ : ٦آيذذب اؾذذتيبز ٥اظ ثط١بٝذذ٧٦ذذبي ت٤ٚيعيذذ٣ ٟ٤
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تحٚي٘ َٝبيؿ٦اي احط٧بي ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيّ ٣ ٟ٤ب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يبٟ

ّب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض ٥اي ت٤ؾذظ زا١كذز٤يب ٟتذأحيطي ثذط اىذعايف

ضيك٧٦بي قْبه ثي ٠زٙ٣ت  ٣ربٝقٝ ٦س١ي زض ٢ٝبعٌ ر٢ذ٤ثي

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي آ١ب ٟزاضز؟  ٣اي ٦ّ٠آيب ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعي٣ ٟ٤

ضا زض حْٝ٤ت ٤١ض٧٠ٝب ٝيزا١ذس ّذ ٦ىط٢٧ذٔ قذِ  ٣تذطؼ

ّب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثيكتط فذبٚٝي زض ر٨ذت تَ٤يذت اثقذبز ٣

ٝتَبث٘ ضا ايزبز ٤ٞ١زٝ ٣ ٥ب١ـ  ٣ؾسّ ضا ٥انالحبت ٤١ ٣ظايي زض

ٝؤٙي٧٦بي ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ٧ؿت٢س يب تضقيو آٟ؟

اي٢ٝ ٠بعٌ قس ٥اؾت (ىيٚس.)53 : 1386 ،

ثب زض ١ؾط ٕطىت ٠ز ٣ؾؤاٗ ثبال ث ٦ف٢ذ٤ا ٟضاٞ٢٧ذبي انذٚي

پبت٢ب ٛايٝ ٠ي ٛ٤٨ضا زض پػ٧٣ف٧بي ثقسي ذ٤ز زض ضاثغذ٦

رطيب ٟپذػ٧٣ف٧ ،ذسه اؾبؾذي پذػ٧٣ف حبضذط ؾذ٢زف ٣

ثب ٝغبٙق ٦اضتجبعبت ارتٞذبفي زض اٝطيْذب ثذّ ٦ذبض ثذطز ٥اؾذت.

ا١ساظٕ٥يطي ٝيعا ٟاؾتيبز ٥ر٤ا١ب ٟاظ ضؾب٧٦١بي رٞقي ٝرتٚو

ّب ٟ٤١انٚي ت٤ر ٦ا ٣ثذط ٝغبٙقذ ٦آٝطيْذبيي٧ذبيي ثذ٤ز ّذ ٦اظ

(ٝيعاٝ ٟهطه ضؾب٦١اي)  ٣ث ٦ع٤ض ذبل ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيٟ٤

ؾبٗ٧بي  1960ث ٦ثقس ث٦ع٤ض يذِ٤١اذذت ثذ٢ّ ٦ذبضٕ٥يذطي اظ

ّ ٣ب١بٗ٧بي ٝذب٤٧اض٥اي ١ ٣يذع قذ٢بذت چٖذٖ١٤ي اؾذتيبز٣ ٥

ظ١سٕي ارتٞبفي تٞبي٘ زاض١س .ا ٣ضؾب٧٦١بي رٞقي ضا يْذي اظ

ث٨طٕ٥يطي اظ آ١ب ٟاظ ثط١ب٧٦ٝبي اي ٠ضؾب٧٦١ب ثب ٧سه تكريم

ٜ٨ٝتطي ٠ف٤ا ٘ٝاي ٠ض١٣س ٝقطىي ٝيّ٢س٤ٝ .ض٤ؿ پػ٧٣ف٧بي

ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾذب٦١اي آ١ذب١ ٣ ٟيذع ؾذ٢زف ٝيذعا ٟؾذطٝبي٦

ا ٣ىَسا ٟؾطٝبي ٦ارتٞبفي زض آٝطيْبؾذت ّذ ٦ثذ ٦تذطؼ٧ذب ٣

ارتٞبفي  ٣ثطضؾي ٝيذعا ٟاحطٕذصاضي ٝتنيط٧ذبي ضؾذب٦١اي ثذط

اٝيس٧بي ثؿيبضي اظ ا١ؿب٧ٟب ٝطث٤ط اؾتٝ .غبٙقذبت ا ٣ت٤رذ٦

اىعايف ؾطٝبي ٦ارتٞبفي آ١ب ٟاؾت .ثطاي ؾ٢زف تذأحيط ٝيذعاٟ

ثؿيبضي اظ ٝترههب ،ٟؾيبؾتٖصاضا ٣ ٟف ٛ٤ٞر٤ا١ذبٝ ٣ ٟذطزٛ

اؾتيبز ٥اظ ضؾب٧٦١ب ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي اظ ا٤ٖٙي ض٣ـق٢بذتي

ضا ث ٦ذ٤ز رٚت ّطز ٥اؾت .پبت٢بٝ ٛقتَس اؾت ّذ ٦تنييذطات ٣

رطد ٕطث٢ذط زض ٝذ٤ضز َٝبيؿذ ٦ثي٢٢ذسٕب ٟفذبزي  ٣پطٝهذطه

ضقس ض٣ظاىع ٟ٣تْ٤ٙ٤٢غي  ٣ى٠آ٣ضي ضؾب٧٦١ب ،ث٣٦يػ ٥اىعايف

ت٤ٚيعي ٦ّ ٟ٤زض ١ؾطيّ ٦بقذت آ ٟضا ٝغذطک ّذطز ٣ ٥اظ آ ٟزض

ؾطٕطٝي ٧بي ت٤ٚيعي٢ٝ ،ٟ٤جـ انٚي ت٠آؾبيي آٝطيْبييب ٟاؾت.

ظٝي ٦٢احطٕصاضي تٞبقبي ت٤ٚيعي ٟ٤ثط اىعايف ذك١٤ت زض ٝيبٟ

ا ٣ت٤ٚيعي ٟ٤ضا ٝزط ٛانٚي زض ا١ع٣اي تسضيزي آٝطيْبيي٧ذب ٣

ثي٢٢سٕب ٟپطٝهطه اؾتيبزّ ٥طز ،٥ث٨طٕ ٥طىت ٦قس ٥اؾت.

تحٚي٘ ؾطٝبي ٦ارتٞبفي اظ عطيٌ ٍغـ رطيب ٟارتٞبؿ  ٣ض٣اثذظ
ارتٞبفي ٝي زا١س .ث١ ٦ؾط ا ٣تٞبقبي ت٤ٚيعي١ ٟ٤ت٤ا١ؿذت ٦اؾذت

تزرعی پيؾيٌِ

ربي ذبٙي ض٣اثظ  ٣تقبٝذ٘٧ذبي ارتٞذبفي ضا اظ ١ؾذط ّؿذت

ازثيبت ٝطث٤ط ث ٦ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زض ؾبٗ٧بي اذيط تحذ٤الت

ضضبيت زض١٣ي آٝطيْبيي٧ب پط ّ٢س؛ چطا ّٝ ٦قتَس اؾت ّؿب١ي

ظيبزي ضا پكت ؾطٕصاقت ٣ ٦ثب تنييطات فٞيَذي زض تقطيذو ٣

ّ ٦ظيبز ت٤ٚيعي ٟ٤تٞبقب ٝيّ٢٢سّّٜ ،ذ ٜاظ ايذّ ٠ذبض احؿذبؼ

قي٧٥٤بي ا١ساظٕ٥يطي ايٝ ٠يٞ٧ ٛ٤٨ذطا ٥ثذ٤ز ٥اؾذت .تقطيذو

١بضاحتي ّطزّٞ ،٥تط اظ آٙ ٟصت ٝيثط١س

(ىيٚس.)61 : 1386 ،

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي اظ ٝغبٙق ٦ؾذ٢ت٧ذبي ؾيبؾذي ايتبٙيذب ت٤ؾذظ

اظ ١ؾط پبت٢ب ٛى ٠آ٣ضي َ١كي اؾبؾي زض ذه٤نذي قذسٟ

ضاثطت پبت٢ب ،ٛزا١ك٢ٞس ف ٛ٤ٚؾيبؾي ث٣ ٦ر٤ز آٝس ٥اؾت .ا ٣ثذب

ىعاي٢س ٥تزطث ٦زاضز ّ ٦ث٤١ ٦ث ٦ذ٤ز ث ٦قذْٕ٘يذطي ربٝقذ٦اي

ٝغبٙق ٦فْٚٞطز ١ؿذجي فذبٝال ٟؾيبؾذت فٞذٝ٤ي زض قذٞبٗ ٣

ٝتيطً  ٣ثيؾبٝب٢ٝ ٟزط ٝيقذ٤ز .ا ٣ثذط ايذ ٠ثذب٣ض اؾذت ّذ٦

ر٤٢ة ايتبٙيب ث ٦اي١ ٠تيز ٦ضؾيس ّ ٦فْٚٞطز ٨١ذبزي ٤ٝىذٌ زض

نطه ٍ٣ت زض پبي ضؾذب٧ ٦١ذبي رٞقذي؛ ثذ٣٦يذػ ٥ت٤ٚيعيذٟ٤

٢ٝبعٌ قٞبٙي ايّ ٠ك٤ض ث ٦فٚت ض٣اثظ ز٣رب١ج ٦ثي ٠حْٝ٤ذت

ا١ؿب٧ٟب ضا اظ ا١سيكيس ٟث٤ٝ ٦ض٤ؿ٧ذبي رذسي ارتٞذبفي ثذبظ

 ٣ربٝقٝ ٦س١ي اؾت  ٣ضيك٧٦بي اي ٠ضىتبض ٝس١ي ىبيذس٢ٝ٥ذس ضا

ٝيزاضز٧٦١٤ٞ١ .بيي اظ ٍجي٘ ّب٧ف ّبض٧بي زا٣عٚجب ٦١ارتٞذبفي

زض ىقبٙيت ان٢به اٙ٣يٍ ٦ذط٣ ٟ٣ؾذغي زض زٙ٣ذت -قذ٨ط٧بي

 ٣ذسٝت ث ٦ا١ؿب٧ٟبي ١يبظ٢ٝس١ ،بقي اظ ٞ٧ي ٠زٗٝكنٙ٤ي٧بي

ثعضٓ ٝؿتَ٘  ٣ذ٤زٕطزا٢ٝ ٟبعٌ قٞبٙي زا١ؿت ٣ ٦زض ثطاثط آٟ

ثيف اظ ا١ساظ ٥ر٤ا١ب ٟث ٦ثط١بٝذ٧٦ذبي ت٤ٚيعيذ١٤ي ،ضازيذ ٣ ٤ثذ٦

ربٝق٦ق٢بؾي ّبضثطزي ،ؾبٗ ثيؿت  ٣پ٢ز ،ٜقٞبض ٥پيبپي ( ،)56قٞبض ٥چ٨بض ،ٛظٝؿتب1393 ٟ
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ذه٤ل اي٢تط١ت اؾت .ؽب٧طاً آ١چ ٦ضؾب٧٦١ب ث ٦ر٤ا١ب ٟا١تَذبٗ

قس ٥اؾت .ضؾب٧٦١بي رٞقي ٖ٢٧بٝي ّّ ٦بؾتي٧ذبي ١رجٖذبٟ

ٝيز٢٧س ،ثبظتبة ايْ١ ٠ت ٦اؾت ّٝ ٦ب چ ٦ته٤يطي اظ ذ٤ز ثذ٦

٤ٝضز افتٞبز ضا آقْبض ٝيؾبظ١سٝ ،ي ت٤ا٢١ذس ٝربعجذب ٟذذ٤ز ضا

ف٤٢ا ٟيِ ق٨ط١٣س زاضي( ٜىيٚس .)64 : 1386 ،إط يِ ضؾب ٦١ايذ٠

ٕؿتطـ ز٢٧س ( ٣قبيس ٝيذعا ٟافتٞذبزي ضا ّذ ٦ثذ ٦آ٨١ذب قذس٥

ته٤يط ضا زض ش ٠٧ر٤ا١ب ٟرب ثٖصاضز ّذ ٦زيٖذطا١ ٟذ ٦ت٨٢ذب اظ

اؾذت ،اىذعايف ز٢٧ذس) .ث٢ذذبثطاي ،٠آ٨١ذب ثذ١ ٦كذب ٟزاز ٟت٤رذذ٦

پطزاذذذت ٝبٙيذذبت ذذذ٤زاضي ٝذذيّ٢٢ذذس ،ثْٚذذ ٦ثذذطاي زضيبىذذت

ٝره٤ل ثّ ٦بؾتي٧ب ّذ ٦ثذ ٦ثذبظپؽٕيذطي افتٞذبز فٞذٝ٤ي

ّ٧ِٞبي ارتٞبفي اظ زٙ٣ت تَٚت ١يع ٝيّ٢٢س ،زض آ ٟن٤ضت

١ؿجت ث١ ٦رجٖب٢ٝ ٟزط ٝيٕطزز ،فالٍذ٢ٝ٦س١ذس»

ثَي ٦ر٤ا١ب١ ٟيع ث ٦اي ٠ىْط ٝياىت٢س ّٙ ٦عٝ٣ذي ١ذساضز اظ ذذ٤ز

 .)296ث ٦افتَبز ّ ٠ٞٚثبظپؽٕيطي افتٞبز ث ٦نذ٤ضت ٣ؾذيـ ٣

١ؿجت ث٣ ٦ؽبيو ارتٞبفي نساٍت ١كب ٟز٢٧س.

يِثبضٝ ٥يت٤ا١س اْٝب٢ّ ٟف ثبّ ٥٤َٙؿب١ي ضا ّ ٦ث ٦آ١ب ٟافتٞبز

(ّٞٚذ: 1377 ،٠

ريٞع ّ ٠ٞٚضؾب٧ ٦١بي رٞقي ضا اثعاض٧بي اقبف ٦ؾذطٝبي٦

قس ٥ث٤ز ،ث ٦قست ّب٧ف ز٧س  ٣زض ثؿيبضي اظ ٤ٝاضز إط ىذطز

ارتٞبفي ٝيزا١س .اٝ ٣قتَس اؾت ّ ٦ضؾب٧٦١ذبي رٞقذي ،اثذعاض

يب اىطازي ّ ٦افتٞبز فٝ٤ٞي ر٤ا١ب ٟث ٦آ١ب ٟثبظپؽ ٕطىت ٦قذس٥

ق٢بؾبيي ،اؾذتٞطاض ،تذط٣يذ ،حيذؼ  ٣يذب ا١تَذبٗ ؾذطٝبي٧٦ذبي

اؾتّ ،ؿب١ي ثبق٢س ّ ٦اظ اْٝب١بت ٍ٤ٝ ٣قيت٧بي ارتٞبفي ّ٦

ارتٞبفي ٧ؿذت٢س .ؽ٨ذ٤ض ضؾذب٧٦١ذبي رٞقذي ٕ ٣ؿذتطـ آ،ٟ

زض اذتيبض زاض١س ،اؾتيبز٧٥بي ١بنحيح  ٣ميط ٍذب١٤١ي ثذ ٦فٞذ٘

٤ٝرت ّب٧ف اث٨ب٧ٛب زض ارتٞبؿ قس ٥اؾت .اظ عطىذيّٞٚ ،ذ٠

ٝي آ٣ض١ذس ،ايذ ٠اٝذط ١تذبيذ ٝخجذت ثذطاي ربٝقذ ٦زض ثطذ٤ا٧ذس

ٝي٤١يؿس« :اذيطاً تنييطي زض ضؾب٧ ٦١ب زض ر٨ت ّ ٜقسٝ ٟيعاٟ

زاقت(ٞ٧ب.)297 : ٟ

افتٞبز ث٣ ٦ر٤ز آٝس ٥اؾت ّّ ٦ب٧ف افتٞبز ٝيب ٟآٝطيْبييب ٟاظ

اظ زيس پييط ث٤ضزي ،٤إط ضؾب٧٦١بي رٞقي ثت٤ا٢١س افتٞبز

ٝهبزيٌ آ ٟاؾت» .اظ ١ؾط ا ٣زض ؾبٗ٧ذبي اذيذط تْ٢يذِ٧ذبي

ر٤ا١ذذب ٟضا ثذذ ٦اذجذذبض  ٣اعالفذذبت ٢ٝتكذذط قذذس ٥رٚذذت ّ٢٢ذذس،

رسيس ضؾب٦١اي ؾجت ثبظؾبظي  ٣ثبظپؽٕيطي افتٞذبز٧ذب قذس٥

ٝيت٤ا٢١س ث ٦ف٤٢ا ٟاثذعاضي ثذطاي ١ؾذبضت ٢ّ ٣تذطٗ ارتٞذبفي

اؾت .ضقس  ٣اىعايف افتٞبز ث ٦اذجبض ت٤ٚيعي ٣ ٟ٤حجبت افتٞذبز

تجسي٘ ق١٤س  ٣اظ اي ٠عطيٌ ث ٦ف٢ذ٤ا ٟثذبظ٣ي ١ؾذبضتي ربٝقذ٦

ثٝ ٦غج٤فبت ١كبٝ ٟي ز٧س ّّ ٦ب٧ف افتٞبز ث ٦ثقضذي ٨١بز٧ذب

ٝس١ي ف٢٢ّ ٘ٞس .ث٤ضزيٝ ٤قتَس اؾت ّ ٦ضؾب٧٦١ذبي رٞقذي اظ

١بقي اظ ٍسضت ىعاي٢س ٥ضؾب٧٦١ب ث ٦ف٢ذ٤ا٢ٝ ٟجذـ  ٣تيؿذيطّ٢٢س٥

آ ٟظا٣ي ٦زض تَ٤يت ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ٝؤحط١س ّ ٦قطايظ  ٣ىضذب

اعالفبت اؾت .يْي اظ ٢ٝبثـ ؾٕ٦ب١ذ ٦اعالفذبت ،ضؾذب٧٦١ذبي

ضا ثطاي ّ٢كٖطا ٟزض ر٨ت ا١تربة فَال١ي ىطاٝ ٜ٧ذيآ٣ض١ذس.

رٞقي ٧ؿت٢س ّ ٦فال ٥٣ثط تٙ٤يس اعالفبت  ٣تيؿيط ،آ٤ٝظـ ضا

ا١ترذذبة فَال١ذذي  ٣فَال١يذذت ٕذذعي٢ف زض ىضذذبي فٞذذٝ٤ي

١يع ثٞ٧٦طا ٥زاض١س (ّ.)295 :1377 ،٠ٞٚ

ّ٢كٖطا ٟحبئع اٞ٧يت ٝضبفيي اؾت  ٣ؾجت تَ٤يذت افتٞذبز

ّ ٠ٞٚزض ضاثغ ٦ثب ربيٖب ٣ ٥تأحيطات ضؾب٧٦١بي رٞقذي زض

ثي ٠قرم  ٣اىعايف ٝكبضّت فٝ٤ٞي ٝيق٤ز

(ث٤ضزي: 1380 ،٤

ربٝق ٦رسيس ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي  ٣ف٢بنط اؾبؾذي آٝ ٟقتَذس

 .)168اظ ١ؾط ث٤ضزي ،٤چ٢ب١چ ٦ضؾب٧٦١بي رٞقي ثت٤ا٢١ذس ثذسٟ٣

اؾت« :ضؾب٧٦١بي رٞقي ث ٦١٤ٕ ٦ىعاي٢س٥اي تجسي٘ ث٣ ٦اؾغ٦اي

ؾٕ٤يطي اضظقي ٝجت٢ي ثط ٢ٝذبىـ ٕط٧٣ذي  ٣عجَذبتي ،زا١ذف ٣

ٝيق١٤س ّ ٦اىذطاز ثذٍ ٦ضب٣تكذب ٟافتٞذبز ٝذيّ٢٢ذس .پذصيطـ

إٓب٧ي الظ ٛضا ثطاي ّ٢كٖطا ٟىطاٞ١ ٜ٧بي٢س ّ ٣بضّطز آ٤ٝظقذي

ضؾب٧٦١ب ث٢ٝ ٦ع٣ ٦ٙاؾغ٧٦بيي ّ ٦ثبيس ثٍ ٦ضذب٣ت آ٨١ذب افتٞذبز

ذ٤ز ضا ث ٦ذ٤ثي اييب ٞ١بي٢س ،ذ٤ا٢٧س ت٤ا١ؿت ثذطاي ٝربعجذبٟ

ّطز ثبفج قس ٥اؾت زض ٤ٝاضزي ّ ٦ضؾذب٧٦١ذب ت٤ؾذظ زٙ٣ذت

ذذذ٤ز ايذذ ٠اْٝذذب ٟضا ىذذطا ٜ٧آ٣ض١ذذس تذذب زض ثؿذذتطي ٝجت٢ذذي ثذذط

ّ٢تذذطٗ ٞ١ذذيقذذ١٤س ،اؾذذتَالٗ پطذبقذذٖطا٦١اي ضا ثذذٞ١ ٦ذذبيف

فَال١يتٕ ،عي٢ف٧بي ذ٤ز ضا زض فطن٧٦بي ٝرتٚذو ؾيبؾذي

ثٖصاض١س .اي٣ ٠ضقيت ٕب٧ي ض٣ظ١بٖ١٦ٝبضي ّب٣قٖطا١ ٦١بٝيذس٥

(ٝب٢١ذذس ا١تربثذذبت) ،ارتٞذذبفي (ٝب٢١ذذس ثحذذطا٧ ٟذذبي عجيقذذي ٣
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تحٚي٘ َٝبيؿ٦اي احط٧بي ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيّ ٣ ٟ٤ب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يبٟ

ارتٞبفي) ،اٍتهبزي (ٝهطه ّبال٧بي ٝرتٚو  ٣تهٞيٕٜيذطي

اعالؿضؾب١ي  ٣إٓب٥ؾبظي اىْذبض فٞذٝ٤ي ،ظٝي٢ذٝ ٦ؿذبفسي ضا

ثطاي ذطيس ١ذ٤ؿ ذبنذي اظ ّبال٧ذب) ا١زذب ٛز٢٧ذس  ٣ايذ ٠اٝذط

ثطاي ٝكبضّت ارتٞبفي ر٤ا١ب ٟىطاٞ١ ٜ٧بي٢س .ايّ ٠بض ٝيت٤ا١س

تَ٤يت افتٞبز ارتٞبفي  ٣ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ضا ث ٦ز١جبٗ ذ٤ا٧ذس

اظ عطيٌ آ٤ٝظـ ٝيذب٧يٞيٞ٧ ،چذ :ٟ٤ضذط٣ضت اتحذبز ٚٝذي،

زاقت.

ا١ؿزب ٛارتٞبفيٞ٧ ،جؿتٖي ،تقبّ ...٣ ٟ٣ذ ٦ف٢بنذط ظيطث٢ذبيي

ضٝ٣ط ْٞ٧ ٣بضا١ف زض پػ٧٣كي ثذب ف٢ذ٤ا« ٟقذْٕ٘يذطي

ظ١سٕي ارتٞذبفي ٧ؿذت٢س ،ا١زذبٕ ٛيذطز .ضؾذب٧ ٦١ذبي رٞقذي

ؾطٝبي ٦ارتٞذبفي زض ر٤ا١ذبَ١ ٣ ٟذف ضؾذب٧ ٦١ذبي رٞقذي ٣

ٝيت٤ا٢١س اظ عطيٌ آ٤ٝظـ ٝيذب٧ي ٜارتٞذبفي ،ظٝي٢ذ ٦ضا ثذطاي

چك ٜا١ساظ ظ١سٕي (ٝيعا ٟثسثي٢ي) اىطاز زض اي ٠ظٝيٝ »٦٢كبضّت

آ٤ٝظقي رٞقذي ىذطاٞ١ ٜ٧ذ٤ز ،٥ر٤ا١ذب ٟضا زض قذطايظ ثطاثذط

ارتٞبفي ضا ثب ز ٣ثقس افتٞبز ثي ٠اىطاز ٝ ٣كبضّت ٝس١ي ٝذ٤ضز

آ٤ٝظقي  ٣اعالفبتي ٍطاض ز٢٧س  ٣اظ عطيٌ ٝكبضّت ٝج٢ذي ثذط

ؾ٢زف ٍطاض زاز ٣ ٥ضاثغ ٦اي ٠ز ٣ثقس ؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي ضا ثذب

قطايظ ثطاثط ،آ٤ٝظـ ضا ّٜ٨ٝ ٦تطي٣ ٠ؾي ٦ٚثطاي رٚذٕ٤يطي اظ

ٝيعا ٟاؾتيبز ٥ر٤ا١ب ٟاظ ضؾب٧ ٦١بي رٞقي ،تحهذيالت ،ؾذ،٠

تكسيس ١بثطاثطي٧بي ارتٞبفي ٤ٝر٤ز زض ربٝقذ ٦اؾذت ،ض٣اد

پبيٖذب ٥ارتٞذبفي -اٍتهذبزي ،ر٢ؿذيت١ ،ذػاز ٝ٤ٍ ٣يذت آ١ذبٟ

زاز ،٥اْٝب ٟپصيط ؾبظ١س (ّبتطي .)42 : 1379 ،٠ضؾب٧٦١ذبي رٞقذي

ثطضؾذي ّذطز٥ا١ذس ) .(Romer & Others, 2009 : 71ثطاؾذبؼ ١تذبيذ

ٞ٧چ٢يٝ ٠يت٤ا٢١س ثب ثؿظ  ٣تط٣يذ افتٞبز تقٞي ٜيبىت ٦زض ٝيبٟ

ٝغبٙق ٦ضٝ٣ط ْٞ٧ ٣بضا ،ٟثسثي٢ي پبؾرٖ٤يب ٣ ٟؾط٤١قتٕطايي

افضبي ربٝقٞ٧ ٣ ٦طا ٥ثب إٓ ،ٟؿتطـ إٓب٧ي  ٣زا١ذفٙ ،ذ٤اظٛ

آ١ب ٟثب ٝيعاٝ ٟهطه ضؾذب٦١اي آ١ذب ٟزاضاي ضاثغذ٦اي ٝق٢ذيزاض

انٚي ٝكبضّت ارتٞذبفي ضا ىذطاٞ١ ٜ٧ذ٤ز ،٥ؾذغح آ ٟضا ثذبال

اؾذذت .ثذذيٝ ٠يذذعا ٟؾذذبفبت تٞبقذذبي ت٤ٚيعيذذ١ ٣ ٟ٤باٝيذذسي ٣

ثجط١س.

ٝكن ٗ٤قس ٟث ٦تٞبقبي ق٧٤بي ت٤ٚيعي١٤ي ضاثغ٣ ٦رذ٤ز زاضز

ضيطظ ْٞ٧ ٣بضا١ف زض پػ٧٣كي پيطا ٟ٤ٝتح٤الت ؾذطٝبي٦

ٙ٣ي ثذيٝ ٠يذعا ٟز١جذبٗ ّذطز ٟذجط٧ذبي ٚٝذي اظ ت٤ٚيعيذ٣ ٟ٤

ارتٞبفي ثب تأّيس ثط ق٤ا٧س تزطثي زض ظٝيٝ ٦٢كبضّت ٝس١ي ٣

١باٝيسي اىطاز ضاثغٝ ٦ق٢يزاضي ٝكب٧سٞ١ ٥يٕذطزز .اىذطازي ّذ٦

افتٞبز ث٨١ ٦بز٧ب ث ٦ف٤٢ا ٟظٝي٦٢اي ثذطاي ىقذبٗ ّذطز ٟؾذطٝبي٦

زض ا١تربة ٤١ؿ ثط١ب٧٦ٝبي ٤ٝضز فالٍ ٦ت٤ٚيعي١٤ي ،ثط١بٝذ٧٦ذبي

ارتٞبفي ٝقتَس١س ّ ٦ق٤ا٧س يبىت قذس ٥زض ذهذ٤ل ضاثغذ٦

ذجطي ضا ز١جبٗ ٝيّ٢٢س ،زاضاي ىقبٙيذت٧ذبي ٝذس١ي ٝ ٣كذبضُ

ٝخجت ثذيٝ ٠كذبضّت ٝذس١ي  ٣ت٤ؾذق١ ٣ ٦يذع ثذي ٠افتٞذبز ثذ٦

ارتٞبفي ثباليي ث٤ز ٣ ٥ىقبٙيذت٧ذبي ٝذس١ي آ١ذب ٟثذب ٝهذطه

٨١بز٧بي فٝ٤ٞي  ٣ت٤ؾقٝ ،٦يت٤ا١ذس حذبّي اظ ايذ ٠ثبقذس ّذ٦

ضؾب٦١اي ٝ ٣هطه ضؾذب٦١اي آ١ذب ٟثذب افتٞذبز ارتٞذبفي آ١ذبٟ

ٝكبضّت ٝذس١ي  ٣افتٞذبز ثذ٨١ ٦بز٧ذب ٞ٧جؿذتٖي قذسيسي ثذب

ٝطتجظ ث٤ز ٥اؾت .قطّت ّطز ٟاىذطاز زض ىقبٙيذت٧ذبي ٝذس١ي

يْسيٖط زاض١س .آ٨١ب ثب ت٤ر ٦ثذ١ ٦ؾط٧ذبي ٝغذطک قذس ٥ت٤ؾذظ

٤ٝرت پبيي ٠آٝس ٟؾبفبت تٞبقبي ت٤ٚيعي ٣ ٟ٤ذ٤ا١سّ ٟتبة

پبت٢ب ٛزض ّتبة ىقبٗ ّطز ٟزّ٤ٝطاؾي ٝقتَس١س ٝجبحج ٝذطتجظ

٤ٝرذذت ثذذبال ضىذذت ٠افتٞذذبز ر٤ا١ذذبٝ ٟذذيٕذذطزز .ر٤ا١ذذب١ي ّذذ٦

ثب َ١ف ربٝقٝ ٦س١ي  ٣ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ثط فْٚٞطز اٍتهذبزي،

ىقبٙيت٧ذبي ٝذس١ي ظيذبزي زاض١ذس زض َٝبيؿذ ٦ثذب اىذطازي ّذ٦

پيطا ٟ٤ٝاحط ربٝقٝ ٦س١ي ثط ّيييت زٙ٣ت ربي ٝيٕيطز

ىقبٙيت٧بي ٝس١ي ّٞتذطي زاض١ذس ،ثيكذتط اظ اي٢تط١ذت  ٣اذجذبض

زيٖطا.)211 : 1387 ،ٟ

ت٤ٚيعيٚٝ ٟ٤ي ثذطاي اىذعايف اعالفذبت  ٣إٓذب٧ي٧ذبي ذذ٤ز
اؾتيبز٥

ٝيّ٢٢س).(Romer & Others, 2009 : 75

(ضيطظ ٣

ثطاؾبؼ ١تبيذ پػ٧٣ف ٙط١ط ثب ف٤٢ا١« ٟؾب٧ٛبي اضتجبعذبت
١ ٣ؾب٧ٛبي ارتٞبفي» ٞ٧جؿذتٖي ثذباليي ثذي ٠ؾذغح ؾذ٤از ٣

اظ ١ؾط ّبتطي ٠ضؾب٧٦١بي رٞقي ٝيت٤ا٢١س ثب ايزبز اٖ١يذع٥

ٕؿتطـ ضؾب٧٦١ب ٣ر٤ز زاقت ،٦ق٨ط١كي٢ي ثب ٧ذط ز٣ي ايذ٧٠ذب

 ٣اضائذذ ٦تكذذ٤يٌ٧ذذبي الظ ،ٛإٓذذب٥ؾذذبظي ٕذذط٧٥٣ذذب اظ عطيذذٌ

ٞ٧جؿتٖي ٝتَبث٘ زاضز .اىعايف تٙ٤يس  ٣ت٤ظيـ ضؾب٧٦١ب ٝقٞذ٤الً

ربٝق٦ق٢بؾي ّبضثطزي ،ؾبٗ ثيؿت  ٣پ٢ز ،ٜقٞبض ٥پيبپي ( ،)56قٞبض ٥چ٨بض ،ٛظٝؿتب1393 ٟ
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زض ْٝب ٣ ٟظٝب١ي ضخ ٝيز٧س ّ ٦حساٍ٘ ق٨ط١كي٢ي الظ ٛثذطاي

ضا نطه تٞبقبي ت٤ٚيعيٝ ٟ٤يّ٢٢س؛ يق٢ي ٝربعجب ٟپطٝهطه،

ىطاي٢س٧بي ن٢قتي ٣ر٤ز زاقت ٦ثبقس .اظ ١ؾط ٙط١ذط ق٨ط١كذي٢ي

اعالفبت  ٣ايس٧٥ب ضا ضز٥ث٢سي ٝيّ٢٢س  ٣تأحيط اي ٠زض ٝقذطو

ٝؿتٚع ٛاىعايف ؾ٤از ثذطاي قذطّت زض ىطاي٢ذس نذ٢قتي قذسٟ

ضؾب ٦١ثذ٤ز ٟچيذعي ضا تٙ٤يذس ٝذيّ٢ذس ّذ٣ ٦ي آ ٟضا ّبقذت

اؾت .زض ٝطحٝ ٦ٚقي٢ي ّ ٦ق٨ط١كي٢ي ٣ؽيي ٦ذ٤ز ضا ثذ ٦ا١زذبٛ

ٝي١بٝس

).(Servin & Tankard, P. 249

ٝي ضؾب١س ،ؾ٤از زض ىطاي٢س ضقس ،ث ٦نذ٤ضت ٝتنيذط ٝؿذتَ٘ زض

١ؾطيٕ ٦طث٢ذط ثذ ٦فٚذت ّ٢تذطٗ ْ١ذطز ٟؾذبيط ٝتنيط٧ذب ٣

ٝيآيس ٝ ٣طح ٦ٚرسيسي اظ ٝسض١يع ٥قس ٟآمبظ ٝيق٤ز .زض اي٠

ا١تؿبة ثرف ثعضٕي اظ ضىتبض٧ب ث ٦تٞبقبي ت٤ٚيعي ،ٟ٤اظ ؾ٤ي

ٝطح ٦ٚضقس ،ؾغح ؾ٤از ثب ضقس ضؾب٧٦١ب پي١٤سي ّبٝالً ١عزيِ

٧يطـ ٤ٝضز ا١تَبز ٍطاض ٕطىذتٕ .طث٢ذط پذؽ اظ آ ،ٟزٝ ٣ي٨ذٛ٤

پيسا ٝيّ٢س .ضؾب٧٦١ب ؾ٤از ضا آ٤ٝظـ ٝيز٢٧ذس  ٣ضقذس ؾذ٤از

ٝتساٗ٣ؾبظي ) ٣ (Mainstreamingتكسيس ) (Resonanceضا ث٦

ثبفج اىعايف ثبظاض ثطاي ٝهذطه ثيكذتط ضؾذب٧٦١ذب ٝذيقذ٤ز.

١ؾطي ٦ذ٤ز اىع٣ز« .ثب اىع٣ز ٥قس ٟايٝ ٠يب٧ي ،ٜاي٣ ٠اٍقيت زض

ضطايت ثبالي ٞ٧جؿتٖي ؾ٤از ثذب ٝيذعاٝ ٟهذطه ٧ذط يذِ اظ

١ؾط ٕطىتٝ ٦ي ق٤ز ّ ٦تٞبقبي ثذيف اظ حذسّ ت٤ٚيعيذ١ ٟ٤تذبيذ

ضؾب٧٦١ب ١كب ٟز٢٧س ٥اي ٠اؾت ّ ٦اي٧٠ب ضا ٝيت٤ا ٟثذ ٦ف٢ذ٤اٟ

ٝتيب٣تي ثطاي ٕط٧ ٥٣بي ارتٞبفي ٝرتٚو زضثطزاضز»

فٚت ٝ ٣ق ٗ٤ٚز٣عطى ٦زض ثبظاض اضتجبعذبت تَٚذي ٞ١ذ٤ز ّذ ٦زض

تبْ١بضز.)391 : 1384 ،

آمبظ ٝطح ٦ٚتبضيري ذ٤ز ،ىَظ زض ق٨ط٧ب ٝتٙ٤ذس قذس١س

(ٙط١ذط،

(ؾ٤ض٣ي٣ ٠

ٝتسا ٗ٣ؾبظي ظٝب١ي اتيبً ٝياىتس ّ ٦تٞبقبي ثيف اظ حس
ت٤ٚيعي ٟ٤ث ٦تَبض ٟزيسٕب٧٥ب زض ٕط٢ٝ ٥٣زط ق٤ز .تكسيس ظٝب١ي

.)122 : 1383

ض٣ي ٝي ز٧س ّ ٦احط ّبقت زض ٕط ٥٣ذبني اظ رٞقيت ثيكذتط
ٝيق٤ز

چْارچَب ًظزي

(ٞ٧ب.)392 : ٟ

چ٨بضچ٤ة ١ؾطي َٝب ٦ٙحبضط  ٜ٨ٚٝاظ ١ؾطيذ٧٦ذبي ٝغذطک زض

ٕطث٢ط ثب تَؿيٝ ٜربعجب ٟت٤ٚيعي ٟ٤ثذ ٦ز ٣زؾذت ٦ثي٢٢ذسٕبٟ

ظٝي ٦٢تحٚي٘ پيبٝس٧ب  ٣احط٧بي ضؾب٧٦١بي رٞقي ثط ٝتنيط٧ذبي

فبزي (ّٜٝهذطه)  ٣ثي٢٢ذسٕب ٟپطٝهذطه َٝ ٣بيؿذ ٦ايذ ٠ز٣

ارتٞبفي ٝرتٚو ١ ٣ؾطي٧٦ذبي ٝطثذ٤ط ثذ ٦ؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي

ٕط ٥٣زضيبىت ّٝ ٦ربعجب ٟپطٝهطه ت٤ٚيعي ٟ٤فالٍذ ٦ثيكذتطي

اؾت .زض ظٝي١ ٦٢ؾطي٧٦بي ٝطث٤ط ث ٦ؾ٢زف چٖٖ١٤ي ٝ ٣يعاٟ

ث ٦ت٤ٚيعي ٟ٤زاقت ،٦ؾبفبت ثيكتطي ضا ثذ ٦تٞبقذبي ت٤ٚيعيذٟ٤

احط٧بي ضؾب٧٦١بي رٞقي ثط ض٣اثظ ارتٞبفي  ٣ث ٦ع٤ض ذذبل

ٝيپطزاظ١س .ت٤ٚيعي ٟ٤ثطاي ثي٢٢سٕب ٟپطٝهذطه زض حْذٞ٧ ٜذ٦

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ،چ٨بضچ٤ة ١ؾطي حبّ ٜثط ١ؾطيّ ٦بقت ّذ٦

چيع ثذ٤ز٢ٝ ،٥جذـ انذٚي ٞ٧ذ ٦ا١ذ٤اؿ اعالفذبت ،ا١سيكذ٧٦ذب ٣

ت٤ؾظ رطد ٕطث٢ط ٝغطک قس ٣ ٥ثقس٧ب ت٤ؾظ اْٞ٧ ٣ ٣بضا١ف

إٓب٧ي٧ب ثطاي آ٨١ذب ثذ ٦قذٞبض ٝذيض٣ز .ت٤ٚيعيذ ٟ٤ثذطاي ايذ٠

ثبظثي٢ي  ٣انالک  ٣تْٞي٘ ٕطزيسٝ ،٥ج٢ذبي فٞذ٘ ٍذطاض ٕطىتذ٦

ٝربعجب ٦ٞ٧ ٟچيع ضا تحت ا١حهبض ذ٤ز زضآ٣ضز ٥اؾت١ .تيز٦

اؾت .ثطاؾبؼ اي١ ٠ؾطي ،٦ضؾب٧٦١بي رٞقي؛ ث٣٦يػ ٥ت٤ٚيعيذٟ٤

ٍذذطاض ٕذذطىت ٠زض ٝقذذطو ٧ذذط ١ذذ٤ؿ پيذذب٧ٛذذبي ت٤ٚيعيذذ١٤ي ٣

زض قْ٘ زاز ٟث ٦فَبيسٖ١ ،طـ٧ب  ٣ضىتبض٧ذبي اىذطاز تذأحيطات

تأحيطپصيطي اظ آ٨١ب چيعي اؾت ّٕ ٦طث٢ط ١ب ٛآ ٟضا ّبقت ٨١بز٥

اؾبؾي زاض١س .رطد ٕطث٢ط ٝقتَس اؾذت ٖ٢٧ذبٝي ّذ ٦اظ ؾذٜ٨
ٝؿتَ٘ تٞبقبي ت٤ٚيعي ٟ٤ثحج ٝيق٤ز٢ٝ ،ؾ٤ض اي ٠اؾذت ّذ٦
ت٤ؾق ٦ثطذي زيسٕب٧٥ب  ٣ثب٣ض٧ب  ٣حيؼ ٨ٖ١ ٣ساضي ثطذذي اظ
آ٨١ب ٝي ت٤ا١س اظ حجذبت پيذب٧ٛذبي ٢ٝتكذط ٥ت٤ؾذظ ت٤ٚيعيذ٣ ٟ٤
٤ٝار ٦٨ع٤ال١ي ٝست ثب ز١يبي ت٤ٚيعيٝ ٟ٤كتٌ قذ٤ز

(Gerbner

) .and et al. 1976 : 21اظ ١ؾط ٕطث٢ط ثي٢٢سٕب١ي ّ ٦ؾذبفبت ظيذبزي

اؾت (٨ٝذطزازّ .)162 : 1380 ،بقت ثٝ ٦ق٢ي اَٙبي يِ ر٨بٟثي٢ي
ٝكتطَُ١ ،ف٧بي ٝكتطُ  ٣اضظـ ٧ذبي ٝكذتطُ ثذ٣ ٦ؾذي٦ٚ
ت٤ٚيعي ٟ٤اؾتٕ .طث٢ط ثطاي زىبؿ اظ ١ؾطيذّ ٦بقذتٝ ،ذساضُ ٣
ق٤ا٧س پػ٧٣في ثؿيبضي ضا اضائذّ ٦ذطز ٥اؾذت .ا ٣ثذب تحٚيذ٘
تيب٣ت٧بي ظيبز ثي ٠پبؾد ٧بي ثي٢٢سٕب ٟپطٝهطه  ٣ثي٢٢ذسٕبٟ
فبزيٝ ،ت٤ر ٦قس ّ ٦پبؾد٧بي ثي٢٢سٕب ٟپطٝهطه ثذ ٦ر٨ذب١ي

131

تحٚي٘ َٝبيؿ٦اي احط٧بي ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيّ ٣ ٟ٤ب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يبٟ

ّ ٦ت٤ٚيعي ٟ٤ثطاي آ٨١ب تطؾيّ ٜطز ٥ث٤ز١ ،عزيِتط ث٤ز .ثطاؾبؼ

ثيف اظ حسّ ّب١بٗ ٧بي ت٤ٚيعي ٟ٤زاذٚي ثٞ٧ ٦ب ٟا١ساظ ٥تٞبقبي

اي١ ٠ؾطي ،٦ت٤ٚيعي ٟ٤ش٢٧يت ثي٢٢سٕب ٟپطٝهطه ذ٤ز ضا چ٢ذبٟ

ثيف اظ حذسّ ّب١ذبٗ ٧ذبي ت٤ٚيعيذ١٤ي ٝذب٤٧اض ٥اي ،ثذط ؾذطٝبي٦

قْ٘ زازٍ ٣ ٥بٙذتٕيذطي ٝذيّ٢ذس ّذ ٦اظ ١ؾذط ايذ ٠زؾذت ٦اظ

ارتٞبفي اىطاز تأحيط زاضز يب ايّ٠ذ ٦ثبيذس زض َٝذبٍ ٛضذب٣ت زض

ثي٢٢سٕب ،ٟر٨ب ٟپسيس٥اي پؿت١ ،بآضا ٣ ٛميط ٍبث٘ افتٞبز رٚذ٥٤

ثبة اي ٠ز ٣ضؾب ٦١زض ربٝق ٦ايذطا ،ٟايذ ٠ز ٣ضا اظ٧ذ ٜتيْيذِ

ٝيّ٢سٕ .طث٢ط ٝقتَس اؾت ّ ٦فْذؽاٙقٞذ٘ ثي٢٢ذسٕب ٟيْذي اظ

ّطز؟

احط٧بي اٙ٣يّ ٦بقذت اؾذت ّذ ٦تذب حذس٣ز ظيذبزي ثذي ٠تٞذبٛ

ثذذب ٝذذط٣ضي ثذذط ١ؾطيذذ٧٦ذذبي ٝرتٚذذو زض ظٝي٢ذذ ٦ؾذذطٝبي٦

ثي٢٢ذذسٕب ٟپطٝهذذطه ٝكذذتطُ ثذذ٤ز ٣ ٥ايذذ ٠ضا ١بقذذي اظ تذذأحيط

ارتٞبفيٝ ،يت٤ا ٟتأّيس ثط ٝؤٙي٧٦بي افتٞبز ارتٞبفي ،ا١ؿزبٛ

ت٤ٚيعيٝ ٟ٤يزا١سٕ .طث٢ط ١كبٝ ٟيز٧س ّ ٦تيب٣ت ثي ٠ثي٢٢ذسٕبٟ

ارتٞبفي ٝ ٣كبضّت ارتٞبفي ضا ّذ٧ ٦ذط ؾذ ٦زض يذِ ضاثغذ٦

پطٝهطه  ٣فبزي ت٤ٚيعي ،ٟ٤حتي ثذب تقذسي٘ تذأحيط ٝتنيط٧ذبي

تقبٚٝي ثذب يْذسيٖط ثذ٤ز ٣ ٥تَ٤يذت ّ٢٢ذس ٥يْذسيٖط ٧ؿذت٢س،

ٝتساذ٘ زيٖطي ،چ :ٟ٤ؾ ،٠ؾ٤از ،ت٤ر ٦ث ٦اذجبض  ٣ر٢ؽ ،تذب

ٝالحؾّ ٦طز (اظّيب  ٣ميبضي .)279 : 1386 ،ثذطاي تقطيذو ٝي٨ذٛ٤

حس٣ز ظيبزي ٞ٧چ٢ب ٟحبثت ٝيٝب١س.

ؾطٝبي ٦ارتٞبفيٝ ،ؤٙي٧٦بي افتٞبز ارتٞبفي ،تقب ٘ٝارتٞذبفي،

زض پػ٧٣ف حبضذط اظ آ ٟر٨ذت ثذٙ٤َٝ ٦ذ ٦احذط تٞبقذبي

ٝكبضّت ارتٞبفي  ٣ا١ؿزب ٛارتٞبفي ث ٦ف٤٢اٝ ٟؤٙي٧٦بيي ّذ٦

ت٤ٚيعيّ ٣ ٟ٤ب١بٗ ٧بي ٝب٤٧اض ٥اي ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي پطزاذتذ٦

زض اّخط تقبضيو ٤ٝضز تأّيس آ١ب ٟث٤ز ٥اؾت ،زض پػ٧٣ف حبضط

قس ٥اؾت ّ ٦ا٣الً زض ١ؾطي٧٦بي ّالؾيِ  ٣رسيس ٝطثذ٤ط ثذ٦

ث ٦ف٤٢اٝ ٟؤٙي٧٦بي اؾبؾي ؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي زض ١ؾذط ٕطىتذ٦

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ،تأّيس ظيبزي ثط ضؾب٧٦١بي رٞقي ٕطزيذس٣ ٥

قس ٥اؾت .ثذ ٦تقجيذط ّٞٚذ ،٠افتٞذبز ارتٞذبفي ٍذسضت فٞذ٘

اي ٦ّ٠اي ٠ضؾب٧٦١ب ٝ ٜ٧يت٤ا٢١ذس زض ر٨ذت ىطؾذبيف  ٣ظ٣اٗ

ّ٢كٖطا ٟضا زض ىضبي ارتٞبفي تؿ٨ي٘ ّطز٧ ،٥عي٢ذٝ ٦جذبزالت

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ف٢٢ّ ٘ٞس ٝ ٜ٧ ٣ذيت٤ا٢١ذس تَ٤يذت ّ٢٢ذس٣ ٥

ضا ث ٦حساٍ٘ ٝيضؾب١س

ثبظتٙ٤يس ّ٢٢س ٥آ ٟثبق٢س  ٣حب١يبً زا١كز٤يب ٦ّ ٟثذ ٦ف٢ذ٤ا ٟيذِ
ٍكط ارتٞبفي ّ ٦ث٢ب ث ٦ضذط٣ضت ؾذ٢ي  ٣تحهذيٚي ٧ ٣ذ٤يتي

(ّ.)283 : 1377 ،٠ٞٚ

زض َٝب ٦ٙحبضط زض تَؿيٜث٢سي اثقبز ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ،ز٣
ثقس في٢ي  ٣ش٢٧ي ايٝ ٠ي٤ٝ ٛ٤٨ضز ت٤رٍ ٦طاض ٕطىت ٦اؾت:

ذ٤ز١ ،ؿجت ث ٦زيٖط ٍكط٧بي ارتٞبفي ثب ضؾب٧ ٦١ذبي رٞقذي

اٙو -ؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢ي (ؾطٝبي ٦ارتٞذبفي ١بقذي اظ

ٝرتٚو ث ٦ن٤ضت ٝؿتٞط ؾطّ٣بض زاض١س ،تذب چذ ٦حذس تحذت

پي١٤س٧بي في٢ي ثي ٠اىطاز) :اي٤١ ٠ؿ ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ٝجت٢ي ثذط

تأحيط احط٧بي ّبقت اي ٠ضؾب٧٦١ب ٍطاض زاض١ذس  ٣آيذب زض ٝقذطو

ؾبذتبض قجْ٦اي في٢ي ثطٍطاض ّ٢٢س ٥اضتجبط ثي ٠اىطاز اؾت ّ ٦ثب

ضؾب٧ ٦١بي ٝرتٚيي ٝب٢١س ت٤ٚيعيٝ ٣ ٟ٤ذب٤٧اض ٥ثذ٤ز ،ٟتذأحيطات

فض٤يت اىطاز زض ٕذط٧٥٣ذب  ٣ارتٞبفذبت ٝكذرم ٝذيقذ٤ز.

يْؿب١ي ثط ٝتنيط٧بي ٝطث٤ط ث ٦ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زض آ٨١ب ايزذبز

فض٤يت زض ٕط٧٥٣بي ؾ٢ي ،ق٨ط١٣سيٞ٧ ،ؿذبيٖي ،نذ٢يي ٣

ٝيّ٢س؟

ٝب٢١س اي٧٠ذب  ٣اضتجذبط ثذب ؾذبيط اىذطاز ربٝقذ ٦اظ عطيذٌ ايذ٠

فال ٥٣ثط فٚذت ٝذصّ٤ض ،ا١ترذبة زا١كذز٤يب ٟثذ ٦ف٢ذ٤اٟ

قجْ٧٦بي في٢ي ض٣اثظ ارتٞذبفي ،ثيذبٖ١ط ١ذ٤ؿ في٢ذي ؾذطٝبي٦

ربٝق ٦آٝبضي پػ٧٣ف ،ث ٦اي ٠فٚت ١يع ث٤ز ٥اؾت ّ ٦احط ؾذبيط

ارتٞبفي اؾت .فض٤يت زض ايٕ ٠ط٧٥٣ب اٙعاٝبً ثذ٤٧ ٦يذتيذبثي

ٝتنيط٧بي احطٕصاض ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفيٝ ،ب٢١س :ؾذ٣ ٣ ٠ضذقيت

اىذذطاز اظ عطيذذٌ ٝ ٣زذذطاي ايذذٕ ٠ذذط٧٥٣ذذب  ٣ؾذذبذتبض٧ب ٢ٝزذذط

تحهيالت ٝ ٣ب٢١س آ ٦ّ ٟزض اي ٠ربٝقذ ٦آٝذبضي تذب حذس٣زي

ٞ١يق٤ز  ٣اىطاز ثذطاي ٝكذبضّت يذب فذسٝ ٛكذبضّت زض ايذ٠

١عزيِ ث٧ ٜ٧ ٦ؿت٢س٢ّ ،تطٗ  ٣احط٧بي آ٨١ب ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي

ٕط٧٥٣ب ثب ارجبض ض٣ث٦ض١ ٣يؿت٢س؛ ٙ٣ي فض٤يت آ٨١ب زض ٕط٧٥٣ذب

تقسي٘ ٕطزز .احط٧بي تٞبقبي ت٤ٚيعيّ ٣ ٟ٤ب١بٗ ٧بي ٝب٤٧اض٥اي

 ٣ؾبذتبض٧بي قجْ٦اي ٝصّ٤ض ٝيت٤ا١س ث ٦قْٕ٘يطي ؾذطٝبي٦

١يع اظ آ ٟر٨ت َٝبيؿ ٦قس ٥اؾت ّ ٦ثطضؾي ق٤ز آيب تٞبقذبي

ارتٞبفي ثي ٠آ٨١ب ٢ٝزط ٕطزز.

ربٝق٦ق٢بؾي ّبضثطزي ،ؾبٗ ثيؿت  ٣پ٢ز ،ٜقٞبض ٥پيبپي ( ،)56قٞبض ٥چ٨بض ،ٛظٝؿتب1393 ٟ
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ة -ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ش٢٧ي يب ا١تعافي (ؾطٝبي ٦ارتٞذبفي

ارتٞبفي ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ضا ١بزيسٕ ٥طىت ،٦اظ ّذبضّطزي ثذ٤زٟ

١بقي اظ پي١٤س٧بي ش٢٧ي ثي ٠اىطاز) :پي١٤س٧بي ثي ٠اىذطاز ثبيذس

ايٝ ٠تنيط ثطاي ؾغح ّال ٟربٝقذ ٦ثْب٧ذس

زاضاي ٝب٧يت ٝتَبث٘ٝ ،جت٢ي ثط افتٞذبز  ٣زاضاي احط٧ذبي ض٣ا١ذي

).296

(Furstenberg, 1998 :

ٝخجت ثبقس .ايزبز افتٞبز ارتٞبفي ث ٦ايٝ ٠ق٢بؾت ّذ ٦ىذطز اظ
٤ٝىَيت٧بي ٕط٧٣ي ٨١ ٣بزي ثذطاي ضؾذيس ٟثذ٢ٝ ٦ذبىـ ذذ٤ز

رٍػؽٌاعی

ث٨ط٥ثطزاضي ٞ١يّ٢س  ٣آ ٟضا زض ضا ٥حيؼ ٢ٝبىـ رٞقي ثذّ٦ذبض

ثطاي ا١زب ٛپػ٧٣ف حبضط اظ ض٣ـ پيٞبيكي  ٣ثطاي ٕطزآ٣ضي

ٝيٕيطز.

زاز٧٥ب اظ اثعاض پطؾك٢ب ٦ٝاؾتيبز ٥قس ٥اؾت .زاز٧٥بي ٤ٝضز ١يبظ

ثرذذف فٞذذس٥اي اظ ١ؾطيذذ٧٦ذذبي ٝغذذطک زضثذذبض ٥ؾذذطٝبي٦

ثطاي ؾ٢زف ٝيعا ٟاؾتيبز ٥زا١كز٤يب ٟاظ ثط١ب٧٦ٝبي ّب١بٗ٧بي

ارتٞذذبفيٝ ،جت٢ذذي ثذذط ثحذذج افتٞذذبز اؾذت؛ چذذطا ّذذ ٦افتٞذذبز

ت٤ٚيعي ٟ٤زاذٚي ّ ٣ب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ذبضري  ٣تأحيط ٝيذعاٟ

٢ٝبؾتتطي ٠قبذم ثذطاي پذطزاذت ٠ثذ ٦پي١٤ذس٧بي ٝخجذت ٣

ٝهطه ضؾب ٦١اي  ٣ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي ثط ٝيذعا ٟؾذطٝبي٦

ٝتَبث٘ ثي ٠اىطاز ٝحؿ٤ة ٝيٕطزز .آ١تذ١٤ي ٕيذس١ع زض ٝجحذج

ارتٞبفي آ١ب ٣ ٟاثقبز ايٝ ٠تنيط (افتٞبز ارتٞبفي ثي ٠ىذطزي ٣

افتٞبز ارتٞذبفي زض ربٝقذٝ ٦ذسض ،ٟآ ٟضا ثذ ٦ز١ ٣ذ٤ؿ ٝتٞذبيع

افتٞبز ارتٞبفي ٨١بزيٝ ،كبضّت ارتٞبفيٕ ،ذطايف اىذطاز ثذ٦

تَؿيّ ٜطز ٥اؾت :افتٞبز ث ٦اىطاز ذبل  ٣افتٞبز ثذ ٦اىذطاز يذب

يْسيٖط ،تقب ٘ٝارتٞبفي ثي ٠اىطاز ٝ ٣يعا١ ٟعاؿ  ٣زضٕيطي ثي٠

١ؾب٧ ٛبي ا١تعافيٞ٧ .بٟع٤ض ّ٢ّ ٦كٖطا ٟارتٞبفي ٝذيت٤ا٢١ذس

اىطاز)  ٣ثطضؾي ضاثغ ٦ايٝ ٠تنيط٧ب زض ّ٢ذبض ثطذذي ٝتنيط٧ذبي

ثطاؾذبؼ اعالفذبت ٝطثذ٤ط ثذ ٦تبضيرچذ ٦اىذطاز ،اٖ١يذع٧٥ذب ٣

ٝطث٤ط ث ٦اؾتيبز ٥اظ ضؾب٧٦١بي رٞقي ٝب٢١س احؿذبؼ تطميذت

قبيؿتٖي٧بي آ٨١ب زض ٤ٝضز ٝيعا ٟاضظـ افتٞبز ث ٦اىطاز ذبل

ثٝ ٦كبضّت ارتٞبفي  ٣ؾيبؾي اظ ؾ٤ي ضؾذب٧٦١ذب  ٣احؿذبؼ

ٍضب٣ت ّ٢٢سٞ٧ ،ي٠ع٤ض ٝيت٤ا٢١س زض ٝذ٤ضز اضظـ افتٞذبز ثذ٦

إٓب٧يثركي ضؾب٧٦١ب ١ ٣يع ٝتنيط٧بي ظٝي٦٢اي ثذب يْذسيٖط زض

زيٖذطي تقٞذذيٜيبىتذذ١ ٦يذذع ايذذس٧٥ذذب  ٣ثب٣ض٧ذذبيي زاقذذت ٦ثبقذذ٢س

ٍبٙت ٝسٗ تحٚيٚي پػ٧٣ف ٤ٝضز آظ ٟ٤ٝآٝبضي ٍطاض ٕطىت٦ا١س.

).(Giddens, 1990 : 46

ثذذطاي تقيذذي ٠افتجذذبض اثذذعاض ا١ذذساظٕ٥يذذطي زاز٧٥ذذب اظ ض٣ـ

اىطاز زض ٤ٝضز اضظـ افتٞبز ث١ ٦ؾذب٧ٛذبي ا١تعافذي ٝب٢١ذس

ؾ٢زف افتجبض ن٤ضي ،ض٣ـ ثبظآظٝبيي  ٣اؾتيبز ٥اظ ؾ٢ز٧٦بي

٨١بز٧ب ١يع ٝيت٤ا٢١س زاضاي ثب٣ض٧بي ذبني ثبق٢س ّ ٦اظ آ ٟظيط

تخجيت قس ٥اؾذتيبز ٥قذس ٥اؾذت .ثذطاي آظٝذ ٟ٤پبيذبيي اثذعاض

ف٤٢ا ٟافتٞبز ٨١بزي ١ب ٛثذطزٝ ٥ذيقذ٤ز ٕ ٣يذس١ع اظ آ ٟثذب ١ذبٛ

ا١ساظٕ٥يطي ،اظ آظٝذ ٟ٤آٙيذبي ّط١٣جذبخ اؾذتيبز ٥قذس ٥اؾذت.

افتٞبز ث١ ٦ؾب٧ٛبي ترههي يبز ّطز ٥اؾت .ؾ٢زف افتٞبز ث٦

ثطاؾبؼ اي ٠آظ ،ٟ٤ٝپبيبيي پطؾك٢ب ٦ٝؾطٝبي ٦ارتٞبفي ا١تعافي

٨١بز٧بي ٝرتٚو  ٣ذه٤نبً ٨١بز٧بيي ّ ٦زٙ٣ت زض آ٨١ب َ١ذف

 ٣ 0/852پطؾك٢ب ٦ٝؾطٝبي ٦ارتٞذبفي في٢ذي  0/824ثذ٦زؾذت

تأحيطٕصاضي زاضز ،ثطاي اضظيبثي ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زض ؾغح ٚٝي

آٝس .ربٝق ٦آٝبضي پػ٧٣ف قبّٚ ٘ٝي ٦زا١كز٤يب ٟزا١كٖب٧٥بي

ضط٣ضي اؾت .ى٤ضؾت٢جطٓ زض ت٤نيو ٣يػٕي شاتذي ؾذطٝبي٦

زٙ٣تي ق٨ط تجطيع زض ؾبٗ تحهيٚي 89 -90اؾت ٦١٤ٞ١ .آٝبضي

ارتٞبفي زض پػ٧٣كي ّ ٦پيطاَ١ ٟ٤ٝف پسض زض قذْٕ٘يذطي ٣

پػ٧٣ف قب١ 381٘ٝيط اظ اي ٠زا١كز٤يب ٟاؾذت ّذ ٦ثذ ٦ض٣ـ

حيؼ ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زض ذب٤١از ٥ا١زب ٛزازٝ ،٥قتَس اؾت ّذ٦

تهبزىي عجَ٦اي ٝت٢بؾت ثب حز٧ ٜط يذِ اظ عجَذبت (تقذساز

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ،ؾبذتبضي ربٝق٦ق٢بذتي اؾت ١ ٣جبيذس آ ٟضا

زا١كز٤يب٧ ٟط ضقتَٝ ٣ ٦غـ تحهيٚي) ا١ترذبة قذس ٥اؾذت.

ث ٦يِ ؾبذتبض ض٣اٟقذ٢بذتي ّذ ٦زض ثطٕيط١ذس ٥ؾذغح ض٣اثذظ

َٝبزيط آٙيبي ّط١٣جبخ ١كبٝ ٟي ز٧س ّ ٦ؾؤاٗ ٧بي پطؾك٢ب ٦ٝاظ

ىذذطزي اؾذذت ،تَٚيذذ٘ زاز .اظ ١ؾذذط ى٤ضؾذذت٢جطٓ زض ثطضؾذذي ٣

ٞ٧جؿتٖي زض١٣ي ثباليي ثطذ٤ضزاض١س.

ؾ٢زف ايٝ ٠ي ٛ٤٨تأّيس ثذط ض٣اثذظ ذذطز ٝذيت٤ا١ذس ٝب٧يذت
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تحٚي٘ َٝبيؿ٦اي احط٧بي ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيّ ٣ ٟ٤ب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يبٟ

جذٍل -1آسهَى آلفاي كزًٍثاخ تزاي تحليل پايايی اتشار عٌجؼ عزهايِ اجتواػی ٍ اتؼاد فزػی آى
هتغيزّا
ؾطٝبي ٦ارتٞبفي

افتٞبز ارتٞبفي ثي ٠ىطزي

0/773

ا١تعافي

افتٞبز ارتٞبفي ٨١بزي

0/786

ٕطايف اىطاز ث ٦يْسيٖط

0/827

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي

تقب ٘ٝارتٞبفي ثي ٠اىطاز

0/761

في٢ي

ٝكبضّت ارتٞبفي

0/832

١عاؿ  ٣زضٕيطي ثي ٠اىطاز

0/827

ؾطٝبي٦
ارتٞبفي

آلفاي كزًٍثاخ

0/852

0/824

تؼزيف هفاّين ٍ هتغيزّا

اىطازي ّّٞ ٦تط اظ  4ؾبفت زض قجب ٦١ض٣ظ ٍ٣ت ذ٤ز ضا نطه

 -هيشاى هصزف رعاًِاي

زيس ٟثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيٝ ٣ ٟ٤ب٤٧اضٝ ٥يّ٢٢سٝ ،ربعجذب ٟفذبزي

ٝهطه ضؾب٦١اي فجبضت اؾذت اظ ذ٤ا١ذس ،ٟزيذس ٟيذب قذ٢يسٟ

(ّٜٝهطه)  ٣اىطازي ّ ٦ثذيف اظ  4ؾذبفت پذبي زيذس ٟايذ٠

ٝغبٙت ض٣ظ١بٝذ٧٦ذبٝ ،زذالت١ ،كذطيبت ّ ٣تذت ،ت٤ٚيعيذ٣ ٟ٤

ثط١ب٧٦ٝب ٝي١كي٢٢سٝ ،ربعجب ٟپطٝهطه ٝحؿ٤ة ٝيٕطز١س.

ٝب٤٧اض ٣ ٥ضازيٝ ٣ ٤يعا ٟظٝب١ي ّ ٦ىطز ثطاي آ ٟث ٦ع٤ض ٝت٤ؾظ
زض قجب٦١ض٣ظ نطه ٝيّ٢س .زض اي ٠تقطيذو ،تأّيذس انذٚي ثذط

 -الگَي هصزف رعاًِاي

ىطا٣ا١ي يب تقساز زىقبت ٝ ٣ت٤ؾظ ظٝذب ٟنذطه قذس ٥ت٤ؾذظ

ثطاي ؾ٢زف ايذٝ ٠تنيذط قذبذم٧ذبيي ٝب٢١ذس ٝيذعا ٟافتٞذبز

پبؾرٖ٤يب ٟثطاي اؾتيبز ٥اظ ضؾب٧٦١بي رٞقذي ٝذصّ٤ض اؾذت

ضؾب٦١اي ،ؾٚيَ ٦ا١تربة ثط١ب٧٦ٝبي ٕ١٤بٕ ٟ٤ضؾب٧٦١ذب ،اٖ١يذع٥

(پبٝالري  ٣زيٖطا .)41 : 1390 ،ٟثطاي ؾ٢زف ايٝ ٠تنيطٝ ،يذبٖ١ي٠

ٝهطه ضؾب٦١ايٝ ،يعا ٟزؾتطؾذي ثذّ ٦ب١ذبٗ٧ذبي ٝذب٤٧اض٥اي

ٝيعا ٟؾبفبت اذتهبل زاز ٥قس ٥ثطاي تٞبقذبي ت٤ٚيعيذ٣ ٟ٤

ذبضري ،ؾبثَ ٦زؾتطؾي ث ٦اي ٠ضؾب٧٦١ب ،ظٝب ٟاؾذتيبز ٥اظ ايذ٠

ٝذب٤٧اضٝ ،٥يذعاٝ ٟغبٙقذ ٦ض٣ظ١بٝذذّ ،٦تذت ١ ٣كذطيبت ٝ ٣يذذعاٟ

ضؾب٧٦١ب زض ع ٗ٤قجب٦١ض٣ظ ١ ٣ح ٥٤تطريح ٝهذطه ضؾذب٦١اي،

اؾتيبز ٥اظ ثط١ب٧٦ٝبي ضازي١ ٣ ٤يع ٝيذعاٝ ٟطارقذ ٣ ٦اؾذتيبز ٥اظ

ثط اؾبؼ تطريح اؾتيبز ٥اظ ضؾذب٧٦١ذبي زاذٚذي يذب ذذبضري،

ٝغبٙت ؾبيت٧بي اي٢تط١تي ثطاي ٝغبٙق ٣ ٦ث٨طٕ٥يطي اظ ٝغبٙت

ٝج٢بي فٍ ٘ٞذطاض ٕطىتذ ٣ ٦ثذب تطّيذت قذبذم٧ذبي ٝذصّ٤ض

آ ٟث ٦ع٤ض ٝت٤ؾظ زض ع ٗ٤قجب٦١ض٣ظ ث ٦ع٤ض ّٚذي  ٣زض ٝذ٤ضز

ٝربعجب ٟضؾب٧٦١بي رٞقذي ثذ ٦ؾذٕ ٦ذطٝ ٥٣ربعجذبّ ٟييذي ٣

 ٦ٞ٧ضؾب٧٦١بي ٝصّ٤ض ٤ٝضز ؾؤاٗ ٍطاض ٕطىت ٦اؾت.

فبٞٙبٝ ،٦١ربعجبٝ ٟت٤ؾظ ٝ ٣قٙ٤ٞي ٝ ٣ربعجب ٟفبٝيب ٦١تَؿذيٜ
ٕطزيس٥ا١س .ثب تطّيت قبذم٧بي ٝصّ٤ض ثطاي تقيذي ٠ايذّ٠ذ٦

 -هيشاى تواؽاي تزًاهِّاي تلَيشيَى ٍ هاَّارُ

٤١ؿ ٝهطه اىطاز زض اي ٠قبذم٧ب زضثطزاض١س١ ٣ ٥كذبٟز٢٧ذس٥

ثطاي ؾ٢زف ايٝ ٠تنيطٝ ،يذعا ٟؾذبفبت اذتهذبل زاز ٥قذس٥

ّسا ٛا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي ٝيت٤ا١س تَٚي ق٤ز ،پبؾذرٖ٤يبٟ

ت٤ؾظ پبؾرٖ٤يب ٟث ٦تٞبقبي ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيذ١٤ي زاذٚذي ٣

ع٤ضي تَؿيٜث٢سي قس٥ا١س ّٞ١ ٦ط٧٥بي ثذبالتط پبؾذرٖ٤يب ٟزض

ثط١ب٧٦ٝبي ّب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ذذبضري ثذ ٦عذ٤ض ٝت٤ؾذظ زض

ٝزٞذذ٤ؿ ايذذ ٠قذذبذم٧ذذب ثيذذبٖ١ط ٝهذذطه إٓب٧ب١ذذ٦تذذط ٣

ع ٗ٤قجب٦١ض٣ظ پطؾف قس ٥اؾت تب ثب اؾتيبز ٥اظ ٝت٤ؾظ ٝيعاٟ

ا١تربةٕطا٦١تط ٞ١ ٣ط٧٥بي پبيي٠تط ،ثيبٖ١ط ا١تربة٧بي فبٝيب-٦١

ؾبفبت اؾتيبز ٥آ٨١ب اظ ايذ ٠ضؾذب٧٦١ذبٝ ،ربعجذب ٟت٤ٚيعيذ٣ ٟ٤

تط  ٣فبزت٣اض٥تط اؾذتٝ .ربعجذب١ي ّذ٧ ٦سىكذب ٟاظ ا١ترذبة

ٝب٤٧اض ٣ ٥ثطاؾبؼ ١ؾطي ٦ر٤ضد ٕطث٢ط ث ٦زٕ ٣طّٜٝ ٥٣هذطه

چ٢ي ٠ثط١ب٧٦ٝبيي نطىبً پبؾرٖ٤يي ث١ ٦يبظ٧بيي ٝب٢١ذس پطّذطزٟ

(فبزي)  ٣پطٝهطه تَؿيَٝ ٣ ٜبيؿذ ٦قذ١٤س .ثذط ايذ ٠اؾذبؼ

ؾبفبت ثيْبضي  ٣اٍ٣ذبت ىطامذت ثذب ثط١بٝذ٧٦ذبي تيطيحذي ٣
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ربٝق٦ق٢بؾي ّبضثطزي ،ؾبٗ ثيؿت  ٣پ٢ز ،ٜقٞبض ٥پيبپي ( ،)56قٞبض ٥چ٨بض ،ٛظٝؿتب1393 ٟ

ؾطٕط٢٢ّٛس ٥ث٤ز ٣ ٥ثذب احؿذبؼ ثذي١يذبظي  ٣ثذيتذ٤ر٨ي ثذ٦

 -هيشاى ااغاط آگاّیتخؾی اجتواػی رعاًِّاي جوؼی

ثط١بٝذذ٧٦ذذبي زاضاي ٝحتذذ٤اي آ٤ٝظقذذي  ٣فٞٚذذي  ٣ارتٞذذبفي-

ثطاي ؾ٢زف ايٝ ٠تنيطٝ ،يعا ٟإٓب٧ي٧بي ارتٞبفي  ٣فٞذٝ٤ي

ؾيبؾيّٞ ،تط ؾطاك چ٢ذي ٠ثط١بٝذ٧٦ذبيي ٝذيض١٣ذس ،ثذ ٦ف٢ذ٤اٟ

ّ ٦پبؾرٖ٤يبٝ ٟقتَس١ذس آ ٟضا اظ عطيذٌ ضؾذب٧٦١ذبي رٞقذي

ٝربعجب١ي ّ ٦زاضاي ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي فبٝيب٧ ٦١ؿت٢س ،زض

ىطإطىت ٣ ٦زض ن٤ضت فس ٛاؾتيبز ٥اظ ضؾب٧٦١بي رٞقي ٍذبزض

١ؾط ٕطىت ٦قس٥ا١س .ثب ت٤ر ٦ث ٦ا١تربة ا٤١اؿ ضؾب٧٦١ذبي ٝذ٤ضز

ث ٦زضُ  ٣زضيبىت آ١ ٟج٤ز٥ا١س٤ٝ ،ضز ؾؤاٗ ٍطاض ٕطىت ٦اؾت.

اؾتيبز ٥ت٤ؾظ پبؾرٖ٤يب ،ٟا٤١اؿ ثط١ب٧٦ٝذبي ا١ترذبثي آ٨١ذب زض
ٝيب ٟعيو ٣ؾيقي اظ ثط١ب٧٦ٝبي زاضاي ٝحت٤ا٧ذبي ٝتيذب٣ت زض

 -عزهايِ اجتواػی

ضؾب٧٦١بي ٝرتٚو ،افٞبٗ ؾٚيَ٧٦بي ذبل ٝهطه ضؾذب٦١اي

ثطاي ؾذ٢زف ؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي ،قذف ثقذس انذٚي ؾذطٝبي٦

١ ٣يع تطريح ٝهطه ضؾب٧٦١ذب ثذط اؾذبؼ ٝهذطه ت٤ٚيعيذٟ٤

ارتٞبفي ّ ٦ت٤ؾظ اؾت٧ ٣ ٟ٤يذ٤ظ زض پذػ٧٣ف٧ذبي ٝرتٚذو

زاذٚي  ٣ذبضري ٧ط ٕط ٥٣اظ ٝربعجب ٟزاضاي اٖٙذ٤ي ٝهذطه

اؾتيبز٤ٕ ٣ ٥ي٧٦بي ايَٝ ٠يبؼ ٝت٢بؾت ثب ربٝق ٦ايذطا١ ٣ ٟيذع

ضؾذذب٦١اي ،ثيكذذتطي ٠ضضذذبيت زض١٣ذذي ضا اظ اٖٙذذ٤ي ٝهذذطه

ربٝق ٦آٝبضي ٤ٝضز ٝغبٙق ٦ثبظثي٢ي قس ،٥اؾتيبز ٥قس ٥اؾت ّذ٦

ضؾب٦١اي ذذبل ذذ٤ز زاقذت ٣ ٦ثذط اؾذبؼ ١ؾطيذ ٦اؾذتيبز٣ ٥

فجبضت٢س اظ:

ضضذذب٢ٝسي ،ثيكذذتطي ٠اؾذذتيبز ٥ضضذذبيت٢ٞسا ٦١ضا اظ ضؾذذب٧٦١ذذبي

اٙو -افتٞبز ارتٞبفي ثي ٠ىطزي؛

رٞقي زاقت٦ا١س.

ة -افتٞبز ارتٞبفي ٨١بزي؛
ح ٝ -كبضّت ارتٞبفي؛

 -هيشاى اػتواد تِ هطالة رعاًِّاي جوؼی

ت ٝ -يعا ٟتقب٧٘ٝبي ارتٞبفي؛

ثطاي ؾ٢زف ايٝ ٠تنيط ،زض ٤ٝضز ايْ٢ذ ٦ر٤ا١ذب ٟتذب چذ ٦حذس

ث ٝ -يعإ ٟطايف اىطاز ث ٦يْسيٖط؛

اذجبض  ٣اعالفبت ٝ ٣غبٙت ٢ٝتكط قس ٥اظ ضؾب٧٦١بي رٞقي ضا

د ٝ -يعا١ ٟعاؿ٧بي ثي ٠اىطاز.

ث ٦ف٤٢اٝ ٟج٢بيي ثطاي تهٞيٕٜيطي ،ا١تربة  ٣ف ٘ٞزض ظ١ذسٕي

ثذذطاي ؾذذ٢زف اثقذذبز قذذفٕب١ذذ ٦ؾذذطٝبي ٦ارتٞذذبفي اظ

ض٣ظٝط ٣ ٥ظ١ذسٕي ّذبضي ذذ٤ز ٍذطاض ٝذيز٢٧ذس ،ثذ ٦تيْيذِ

قبذم ٧بي ٝقتجط ث ٦ن٤ضت ٕ٤ي٧٦بيي زض پطؾك٢ب ٦ٝپػ٧٣ف

ضؾب٧٦١بي رٞقي زاذٚي  ٣ذبضري ٝذ٤ضز ؾذؤاٗ ٍذطاض ٕطىتذ٦

اؾتيبز ٥قس ٥اؾت.

اؾت.
يافتِّاي پضٍّؼ
 -هيززشاى ااغززاط تزغيززة تززِ هؾززاركا اجتوززاػی اس عززَي

زض تحٚي٘٧بي آٝبضي زاز٧٥بي پػ٧٣ف ،ضاثغٝ ٦تنيط٧بي ٝذ٤ضز

رعاًِّاي جوؼی

١ؾط زض ىطضي٧٦بي ٝطث٤ط ثَٝ ٦بيؿ ٦پبؾرٖ٤يبّ ٟذ ٦ثطاؾذبؼ

ثطاي ا١ساظٕ٥يطي ٝتنيط ٝيعا ٟاحؿذبؼ تطميذت ثذٝ ٦كذبضّت

ٝيعاٝ ٟهطه ضؾب٦١اي (ٝيعا ٟتٞبقبي ت٤ٚيعيٝ ٣ ٟ٤ب٤٧اض )٥ث٦

ارتٞذبفي اظ ؾذذ٤ي ضؾذب٧٦١ذذبي رٞقذي ،تقذذساز ٝذ٤اضزي ّذذ٦

زٕ ٣طٝ ٥٣ربعجب ٟفبزي ٝ ٣ربعجب ٟپطٝهطه ١ ٣يع ثط اؾذبؼ

پبؾرٖ٤يب ٟتحت تأحيط پيب٧ٛبي ضؾب٧٦١ذبي رٞقذي٣ ،ازاض يذب

ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي ث ٦ؾٕ ٦طٝ ٥٣هطه ّييذي (فبٞٙب١ذ،)٦

تطميت قس٥ا١س ّ ٦زض ا٤ٝض ارتٞبفي  ٣ؾيبؾي ٣اضز ف ٘ٞقذس٥

ٝربعجب ٟزاضاي ٝهذطه ٝقٞذٙ٤ي ٝ ٣ت٤ؾذظ ١ ٣يذع ٝربعجذبٟ

ٝ ٣كبضّت فٚٞي زاقت ٦ثبق٢س  ٣ايٝ ٠كبضّت  ٜ٧ر٨ت  ٣زض

زاضاي ٝهطه فبٝيب٤ٝ ٦١ضز آظ ٟ٤ٝآٝبضي ٍطاض ٕطىت٦ا١س.

ضاؾتبي تجٚيل  ٣تك٤يٌ ضؾب٤ٝ ٦١ضز اؾتيبز ٥ا١زب ٛقذس ٥ثبقذس،
ؾ٢زف قس ٥اؾت.

ثطاؾذذبؼ ١تذذبيذ َٝبيؿذذ ٦زٕ ٣ذذطٝ ٥٣ربعجذذب ٟفذذبزي ثذذب
ٝربعجب ٟپطٝهطه ثب اؾتيبز ٥اظ آظٕ t ٟ٤ٝط٧ ٥٣بي ٝؿذتَ٘ زض
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تحٚي٘ َٝبيؿ٦اي احط٧بي ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيّ ٣ ٟ٤ب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يبٟ

ظٝيٝ ٦٢يعا ٟثطذ٤ضزاضي اظ ؾطٝبي ٦ارتٞبفيٝ ،ربعجذب ٟفذبزي

َٝبيؿ ٦ثب ٝربعجب ٟپطٝهطه ثب ٝيذبٖ١ي 28/86 ٠ثطذ٤ضزاض١ذس.

ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيٝ ٣ ٟ٤ب٤٧اض ٥اظ ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ثذبالتطي زض

زض ثقس تقب ٘ٝارتٞبفي ثي ٠اىطازٝ ،ربعجب ٟفذبزي ثذب ٝيذبٖ١ي٠

َٝبيؿ ٦ثب ٝربعجب ٟپطٝهذطه ثطذ٤ضزاض١ذسَٝ .بيؿذٝ ٦يذبٖ١ي٠

 14/18اظ ٝيذذعا ٟتقبٝذذ٘ ارتٞذذبفي ثيكذذتطي ثذذي ٠ذذذ٤ز ٣

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي اي ٠زٕ ٣ط ٥٣ثيذبٖ١ط آ ٟاؾذت ّذٝ ٦ربعجذبٟ

اعطاىيب ٟقذب ٟزض َٝبيؿذ ٦ثذب ٝربعجذب ٟپطٝهذطه ثذب ٝيذبٖ١ي٠

فبزي ثب ٝيبٖ١ي 64/55 ٠زض َٝبيؿ ٦ثذب ٝربعجذب ٟپطٝهذطه ثذب

 13/04ثطذ٤ضزاض١ذذس .زض ثقذذس ٝكذذبضّت ارتٞذذبفيٝ ،ربعجذذبٟ

ٝيبٖ١ي 53/96 ٠اظ ٝيعا ٟؾطٝبي ٦ارتٞبفي ثبالتطي ثطذ٤ضزاض١س.

فبزي ثب ٝيبٖ١ي 21/33 ٠اظ ٝيعاٝ ٟكبضّت ارتٞذبفي ثيكذتط ٣

زض ثقس افتٞبز ارتٞبفي ثي ٠ىطزيٝ ،ربعجب ٟفبزي ثب ٝيذبٖ١ي٠

ثبالتطي زض َٝبيؿ ٦ثب ٝربعجذب ٟپطٝهذطه ثذب ٝيذبٖ١ي16/52 ٠

 41/66اظ افتٞبز ارتٞبفي ثي ٠ىذطزي ثذبالتطي زض َٝبيؿذ ٦ثذب

ثطذ٤ضزاض١س .زض ثقس ١عاؿ  ٣زضٕيطي ثي ٠اىطازٝ ،ربعجب ٟفذبزي

ٝربعجب ٟپطٝهذطه ثذب ٝيذبٖ١ي 34/10 ٠ثطذ٤ضزاض١ذس .زض ثقذس

ثب ٝيبٖ١ي 7/50 ٠اظ ٝيعا١ ٟعاؿ  ٣زضٕيطي ّٞتطي ثذي ٠ذذ٤ز ٣

افتٞبز ارتٞبفي ٨١بزي ٝربعجب ٟفذبزي ثذب ٝيذبٖ١ي 32/60 ٠اظ

اعطاىيبٟقب ٟزض َٝبيؿ ٦ثب ٝربعجب ٟپطٝهطه ثب ٝيذبٖ١ي8/27 ٠

افتٞذذبز ارتٞذذبفي ٨١ذذبزي ثذذبالتطي زض َٝبيؿذذ ٦ثذذب ٝربعجذذبٟ

ثطذ٤ضزاض١س.

پطٝهطه ثب ٝيبٖ١ي 29/39 ٠ثطذ٤ضزاض١س .زض ثقس ٕطايف اىذطاز
ث ٦يْذسيٖطٝ ،ربعجذب ٟفذبزي ثذب ٝيذبٖ١ي 31/43 ٠اظ ٕذطايف
ثيكتطي ١ؿذجت ثذ ٦يْذسيٖط (ا١ؿذزب ٛارتٞذبفي ثذبالتطي) زض

 هخاطثاى تلَيشيَى اس عزهايِ اجتواػی تيؾتزي ًغثا تزِهخاطثاى كاًالّاي هاَّارُاي تزخَردارًذ.

جذٍل  -2آسهَى تفاٍت هياًگيي عزهايِ اجتواػی تزاعاط ًَع هصزف رعاًِاي (تلَيشٍى ٍ هاَّارُ)
تؼذاد
هتغيز

گزٍُّا

هياًگيي

اًحزاف

خطاي

هقذار

درجِ

اعتاًذارد

اعتاًذارد

t

آسادي

عطح
هؼٌیداري

هياًگيي
ؾطٝبي٦

ٝربعجب ٟت٤ٚيعيٟ٤

181

157/45

10/499

0/780

ارتٞبفي

ٝربعجبّ ٟب١بٗ٧بي

200

138/16

14/365

1/016

14/831

379

0/000

ٝب٤٧اض٥اي

ثطاؾبؼ ١تبيذ آظٕ t ٟ٤ٝط٧٥٣بي ٝؿتَ٘٣ ،رذ٤ز تيذب٣ت

اثقبز ٝرتٚو ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ،ثب تطّيت اثقبز ؾٕ٦ب١ذ ٦افتٞذبز

ٝق٢يزاض ثي ٠اي ٠زٕ ٣ط ٥٣زض ٝتنيط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي تأييس ٝي-

ارتٞبفي ثي ٠ىطزي  ٣افتٞبز ارتٞبفي ٨١بزي ٕ ٣ذطايف اىذطاز

ق٤زٝ .يبٖ١ي ٠ؾطٝبي ٦ارتٞذبفي ٝربعجذب ٟت٤ٚيعيذ157/45 ٟ٤

ث ٦يْسيٖط ّ ٦ثيكتط اظ حبٙتي ىْطي  ٣زض١٣ي ٧ ٣سايتّ٢٢ذس٥

ث٤زٝ ٣ ٥يبٖ١يٝ ٠ربعجبّ ٟب١بٗ٧بي ٝذب٤٧اض٥اي  138/16اؾذت.

ّ٢ف٧بي ارتٞبفي ٝحؿذ٤ة ٝذيٕطز١ذس ،ؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي

ث٢بثطايٝ ،٠ربعجب ٟثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعي ٟ٤زض َٝبيؿ ٦ثذب ٝربعجذبٟ

ا١تعافي تقطيو قس ٣ ٥اظ تطّيت اثقبز ؾٕ٦ب ٦١تقب ٘ٝارتٞذبفي

ّب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي اظ ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ثبالتطي ثطذ٤ضزاض١س.

ثي ٠اىطاز ٝ ٣كبضّت ارتٞبفي ١ ٣ذعاؿ  ٣زضٕيذطي ثذي ٠اىذطاز،

ٝ -يعا ٟؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي ش٢٧ذي ٝربعجذب ٟثط١بٝذ٧٦ذبي

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢ي تقطيو ٕطزيس ٥اؾت .ثب ت٤ر ٦ث ٦اي٦ّ٠

ت٤ٚيعيٝ ٣ ٟ٤ب٤٧اض ٥ثيكتط اظ ٝيعا ٟؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢ي آ١بٟ

اي ٠ؾ ٦ثقس ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زاضاي ٤ٞ١ز في٢ذي ثذ٤ز١ ٣ ٥حذ٥٤

اؾت.

تؾب٧ط  ٣پسيساض قس ٟاي ٠اثقبز ا٣الً تبثـ ٝقب١ي ٖ١ ٣ذطـ٧ذبي

ثطاي َٝبيؿٝ ٦ربعجب ٟزض ضاثغ ٦ثذب ٝيذعا ٟثطذذ٤ضزاضي اظ

ش٢٧ي  ٣زض١٣ي ّ٢كٖطا ٟث٤ز ٣ ٥حب١يبً ٍبثذ٘ ٝكذب٧س ٣ ٥تذب حذس

ربٝق٦ق٢بؾي ّبضثطزي ،ؾبٗ ثيؿت  ٣پ٢ز ،ٜقٞبض ٥پيبپي ( ،)56قٞبض ٥چ٨بض ،ٛظٝؿتب1393 ٟ
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ؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢ي تقجيط قس ٥اؾت.

ظيبزي ٍبث٘ ؾ٢زف  ٣ا١ساظٕ٥يطي ٧ؿت٢س ،زضتقطيو ايذ ٠ثقذس
ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ،في٢يت آ٤ٝ ٟضز ت٤رٍ ٦طاض ٕطىت ٣ ٦اظ آ ٟثذ٦

جذٍل  -3آسهَى تفاٍت هياًگييّاي عزهايِ اجتواػی ػيٌی ٍ عزهايِ اجتواػی اًتشاػی
تؼذاد

هياًگيي

هتغيزّا

اًحزاف

خطاي

هقذار

درجِ

عطح

اعتاًذارد

اعتاًذار

t

آسادي

هؼٌیداري

هياًگيي
ؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢ي

381

45/175

14/467

0/741

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ش٢٧ي

381

63/795

10/934

0/560

26/213

0/000

380

ثط اؾبؼ ١تبيذ آظٝ t ٟ٤ٝؿتَ٘ ٕط٧٥٣بي ،تيب٣ت ثذي ٠ز٣

ٝ -يعا ٟؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢ي  ٣ا١تعافي ٝربعجب ٟفذبزي

ٝيبٖ١ي ٠اظ ١ؾط آٝبضي ٝق٢يزاض اؾتَٝ .بيؿٝ ٦يذبٖ١ي ٠ؾذطٝبي٦

ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيٝ ٣ ٟ٤ذب٤٧اض ٥اظ ٝربعجذب ٟپطٝهذطه ثيكذتط

ارتٞبفي في٢ي ّ 45/175 ٦ث٤ز ،٥ثب ٝيبٖ١ي ٠ؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي

اؾت .ثذطاي آظٝذ ٟ٤آٝذبضي ايذ ٠ىطضذيٝ ،٦ربعجذب ٟفذبزي ٣

ا١تعافي ّ 63/795 ٦اؾتٝ ،يت٤ا١ ٟتيزٕ ٦طىت ّ ٦زا١كز٤يبٟ

پطٝهطه اظ ١ؾط ٝيعا ٟثطذ٤ضزاضي اظ ز ٣ثقس ؾطٝبي ٦ارتٞبفي

٤ٝضز ٝغبٙق ٦اظ ٝيعا ٟؾطٝبي ٦ارتٞبفي ش٢٧ي  ٣ا١تعافي ثبالتطي

(في٢ي  ٣ا١تعافي) َٝبيؿ ٦قس٥ا١س.

زض َٝبيؿ ٦ثب ؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢ي ثطذ٤ضزاض١س.
جذٍل  -4آسهَى تفاٍت هياًگيي عزهايِ اجتواػی ػيٌی ٍ اًتشاػی تزاعاط هيشاى هصزف تلَيشيَى ٍ هاَّارُ
خطاي
هتغيز
ؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢ي
ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ش٢٧ي

گزٍُّا

تؼذاد

هياًگيي

اًحزاف

اعتاًذارد

هقذار

درجِ

اعتاًذارد

هياًگيي

t

آسادي

هؼٌیداري

379

0/000

ٝربعجب ٟفبزي

314

43/27

8/360

0/472

ٝربعجب ٟپطٝهطه

67

36/63

8/086

0/988

ٝربعجب ٟفبزي

314

105/60

8/803

0/553

ٝربعجب ٟپطٝهطه

67

90/85

16/988

2/075

ثط اؾبؼ ١تبيذ آظٝ t ٟ٤ٝؿتَ٘ ٕط٧٥٣بي٣ ،رذ٤ز تيذب٣ت
ٝق٢يزاض ثي ٠اي ٠زٕ ٣ط ٥٣زض ٧ط زٝ ٣تنيط تأييذس ٝذيقذ٤ز .زض

5/942
9/624

379

عطح

0/000

ٝربعجذذب ٟفذذبزي اظ ٝيذذبٖ١ي ٠ثذذبالتطي ١ؿذذجت ثذذٝ ٦ربعجذذبٟ
پطٝهطه ثطذ٤ضزاض١س.

ٝتنيط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢يٝ ،يبٖ١يٝ ٠ربعجذب ٟفذبزي 43/27

ٝ -ربعجذذب ٟت٤ٚيعيذذ ٟ٤اظ اٖٙذذ٤ي ٝهذذطه ضؾذذب٦١اي

ث٤زٝ ٣ ٥يذبٖ١يٝ ٠ربعجذب ٟپطٝهذطه  36/63اؾذت .زض ٝتنيذط

ّيييتطي ١ؿجت ثٝ ٦ربعجبّ ٟب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثطذ٤ضزاض١س.

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ش٢٧يٝ ،يبٖ١يٝ ٠ربعجب ٟفبزي  105/60ثذ٤ز٥

ثطاي آظ ٟ٤ٝاي ٠ىطضي ٦زا١كز٤يب٤ٝ ٟضز ثطضؾي اظ ١ؾط ٝيذعاٟ

ٝ ٣يبٖ١يٝ ٠ربعجب ٟپطٝهطه  90/85اؾت .زض ٧ذط زٝ ٣تنيذط،

ثطذ٤ضزاضي اظ ا٤ٖٙي ضؾب٦١اي َٝبيؿ ٦قس٥ا١س.
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تحٚي٘ َٝبيؿ٦اي احط٧بي ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيّ ٣ ٟ٤ب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يبٟ

جذٍل  -5آسهَى تفاٍت هياًگيي الگَي هصزف رعاًِاي تزاعاط ًَع هصزف رعاًِاي (تلَيشيَى  -هاَّارُ)
هتغيز

گزٍُّا

تؼذاد

هياًگيي

اًحزاف

خطاي

هقذار

درجِ

عطح

اعتاًذارد

اعتاًذارد

t

آسادي

هؼٌیداري

هياًگيي
ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي

ٝربعجب ٟت٤ٚيعيٟ٤

181

30/38

9/777

0/727

ٝربعجبّ ٟب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي

200

24/53

6/708

0/474

ثطاؾبؼ ١تبيذ آظٝ t ٟ٤ٝؿتَ٘٣ ،ر٤ز تيب٣ت ٝق٢يزاض ثي٠

6/865

379

0/000

اؾتيبز ٥قس ٥اؾت.

زٕ ٣طٝ ٥٣ربعجب ٟت٤ٚيعيٝ ٣ ٟ٤ربعجبّ ٟب١بٗ٧ذبي ٝذب٤٧اض٥اي

ثطاي ٠اؾبؼ ،چ٢ب١چ ٦ىطزي زض قبذم افتٞبز ضؾذب٦١اي،

زض ٝتنيط «ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي» تأييذس ٝذيقذ٤زٝ .يذبٖ١ي٠

نطىبً ث ٦ضؾب٧٦١بي زيساضي ٝب٢١س ت٤ٚيعيذٝ ٣ ٟ٤ذب٤٧اضّ ٥ذ ٦زض

ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي ٝربعجب ٟت٤ٚيعيٝ ٣ 20/36 ٟ٤يذبٖ١ي٠

زؾتطؼ ٞ٧يكٖي ٖٞ٧ ٣ب١ي ٍذطاض زاقذت ٣ ٦احتٞذبالً اظ فٞذٌ

ٝربعجبّ ٟب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي  11/22اؾت .ثب ت٤ر ٦ث ٦ايّ٠ذ٦

تحٚيٚي ظيبزي زض ٝجبحذج ٝرتٚذو ثطذذ٤ضزاض ١يؿذت٢س ،اّتيذب

اىعايف ٞ١ط ٥اىطاز زض ايٝ ٠تنيط ثٝ ٦ق٢بي ّيييتط قذس١ ٟحذ٥٤

ْ١طز ٣ ٥اظ ؾبيط ضؾب٧٦١بٝ ،ره٤نبً ضؾذب٧٦١ذبي چذبپي ٝب٢١ذس

ث٨طٕ٥يطي آ١ب ٟاظ ضؾب٧٦١بي رٞقي اؾذت ،ث٢ذبثطايٝ ٠ربعجذبٟ

ض٣ظ١ب٧٦ٝب ١ ٣كطيبت  ٣يب ؾبيت٧ذبي اي٢تط١تذي ث٨ذطٕ ٥طىتذ٣ ٦

ت٤ٚيعي ٟ٤اظ ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي ّيييتذطي زض َٝبيؿذ ٦ثذب

تطّيذذت اؾذذتيبز ٥اظ ضؾذذب٧٦١ذذبي ٝرتٚذذو ضا ٍبثذذ٘ افتٞذذبزتط

ٝربعجبّ ٟب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثطذ٤ضزاض١س.

تكذذريم ز٧ذذس  ٣ث٢ذذبثطاي ،٠اظ تْخذذط زض ٝهذذطه ضؾذذب٦١اي

ٝ -ربعجذذبّ ٟييذذي ثط١بٝذذ٧٦ذذبي ت٤ٚيعيذذٝ ٣ ٟ٤ذذب٤٧اض ٥اظ

ثطذ٤ضزاض ثبقس ،اظ حيج افتٞبز ضؾب٦١اي ٝربعت ّييي تَٚذي

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ثبالتطي ١ؿجت ثٝ ٦ربعجب ٟفبٝيبٝ ٣ ٦١قٞذٙ٤ي

قس ٥اؾت .زض َٝبث٘ ،ىطزي ّ ٦نطىبً ث ٦يِ ضؾب ٣ ٦١آ ٜ٧ ٟاظ

ثطذ٤ضزاض١س .ثطاي ثطضؾي ضاثغ ٦ثي ٠ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي ٣

٤١ؿ ّبٝالً زض زؾتطؼ ٝب٢١س ضازي ٣ ٤ت٤ٚيعي ٟ٤اّتيب ّذطز ٣ ٥زض

ٝيعا ٟؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي پبؾذرٖ٤يب ٟثذب اؾذتيبز ٥اظ زاز٧٥ذبي

ا١تربة ثط١ب٧٦ٝبي ضؾب٧٦١ب ثيكذتط ثذ ٦ز١جذبٗ پطّذطز ٟاٍ٣ذبت

ا١ذذساظٕ٥يذذطي قذذس ٥زض َٝيذذبؼ ىبنذذ٦ٚاي زض ٝتنيذذط ؾذذطٝبي٦

ىطامت ثبقذس ،زاضاي اٖٙذ٤ي ٝهذطه فبٝيب١ذ ٦ثذ٤ز ٣ ٥اظ ثقذس

ارتٞبفي ،اظ آظ ٟ٤ٝتحٚي٘ ٣اضيب١ؽ يذِؾذ٤ي ٦اؾذتيبز ٥قذس.

افتٞبز ضؾب٦١اي زض ؾغح پبييٍ ٠طاض ٝيٕيذطز .زض ٝذ٤ضز ؾذبيط

ثطاي تيْيِ پبؾرٖ٤يب ٟثط اؾبؼ ايذٝ ٠تنيذط ثذ ٦ؾذٕ ٦ذط٥٣

قبذم٧ب ١يع ثب ٢ٝغٌ ّٚي فس ٛاؾتيبز ٥اظ ضؾب٧٦١ب نطىبً ثطاي

ٝربعجبّ ٟيييٝ ،ربعجبٝ ٟقٙ٤ٞي ٝ ٣ربعجب ٟفبٝيب ٦١ثب اؾتيبز٥

پطّطز ٟاٍ٣بت ىطامذت ،فذس ٛفذبزت ض٣ظٝذط ٥ثذ ٦اؾذتيبز ٥اظ

اظ تطّيت ؾؤاٗ٧بي ٝطث٤ط ثٝ ٦تنيط ا٤ٖٙي ٝهذطه ضؾذب٦١اي

ثط١ب٧٦ٝبي ضؾب٧٦١ب ثس ٟ٣زاقت٧ ٠سه ذبني ميط اظ پطّذطزٟ

ّ ٦ثب قبذم٧بي افتٞبز ضؾب٦١اي١ ،ح ٥٤ا١ترذبة ثط١بٝذ٧٦ذبي

اٍ٣بت ىطامتٕ ،طايف ثذ ٦اؾذتيبز ٥اظ ثط١بٝذ٧٦ذبي ٝذطتجظ ثذب

ضؾب٧٦١بي ٝرتٚو ،اٖ١يعٝ ٥هطه ضؾذب٦١ايٝ ،يذعا ٟزؾتطؾذي

ٝؿبي٘ ارتٞبفي ٝطث٤ط ث ٦ربٝق ٣ ٦فالٍذ٢ٝ٦ذس ثذ٤ز ٟثذ ٦ايذ٠

ث ٦ثط١ب٧٦ٝبي ّب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ذبضري ،ؾبثَ ٦زؾتطؾي ثذ٦

ظٝي٧٦٢بٖٞ٧ ،ذي قذبذم٧ذبي تكذريم ٝربعذت ّييذي اظ

اي ٠ثط١ب٧٦ٝبٝ ،يبٖ١ي ٠ظٝب ٟاؾتيبز ٥اظ ضؾذب٧٦١ذبي ٝرتٚذو زض

ٝربعت فبٝيب١ ٣ ٦١يع ٝقٙ٤ٞي زض ١ؾط ٕطىت ٦قس ٥اؾت .ثط اي٠

ع ٗ٤قجب٦١ض٣ظ ٝ ٣يعا ٟتطريح  ٣ا١ترذبة ثط١بٝذ٧٦ذبي ذذبل

اؾبؼٞ١ ،ط٧ ٥ط پبؾرٖ ٤زض ؾؤاٗ٧بي ٝطث٤ط ثٝ ٦تنيط «ا٤ٖٙي

آ٤ٝظ١س ٥زض ضؾب٧٦١بي ٝرتٚو٧ ٦ّ ،ط ّسا ٛث ٦عذ٤ض ٝزذعا زض

ٝهطه ضؾب ٦١اي» ٞ١ط٥اي ثي 12 ٠تذب ٝ 50ذيت٤ا١ذس ثبقذس .ثذب

ؾ ذؤاٗ٧ذذبي پطؾكذذ٢ب ٦ٝپذذػ٧٣ف ٕ٢زب١ذذس ٥قذذس٣ ٣ ٥ضذذقيت

تقطيذذو َ١غذذ ٦ثذذطـ)(cut point؛ يق٢ذذي ثذذب ٝكذذرم ّذذطزٟ

پبؾرٖ٤يب ٟزض  ٦ٞ٧اي ٠قبذم٧ب ٤ٝضز ؾ٢زف ٍطاض ٕطىتذ،٦

ضتجذذ٧٦ذذبي زضنذذسي  33/33زضنذذس  66/66 ٣زضنذذس 100 ٣

ربٝق٦ق٢بؾي ّبضثطزي ،ؾبٗ ثيؿت  ٣پ٢ز ،ٜقٞبض ٥پيبپي ( ،)56قٞبض ٥چ٨بض ،ٛظٝؿتب1393 ٟ
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زضنذذس زض ت٤ظيذذـ ٞ١ذذط٧٥ذذبي پبؾذذرٖ٤يب ٟزض ٝتنيذذط ٝذذصّ٤ض،

ٝربعت ٝقٙ٤ٞي ١ 69 ٣يط ( 18/1زضنس) زض ٕذطٝ ٥٣ربعجذبٟ

پبؾرٖ٤يب١ي ّٞ١ ٦ط ٥آ٨١ب زض ٝتنيط اٖٙذ٤ي ٝهذطه ضؾذب٦١اي

ّييي ضؾب٧٦١بي رٞقي ٍطاض ٕطىت٦ا١ذس .ثذب ت٤رذ ٦ثذ ٦ايذّ٠ذ٦

ثي 12 ٠تب  24اؾت زض ٕطٝ ٥٣ربعجب ٟفبٝيب ،٦١پبؾرٖ٤يب١ي ّ٦

پبؾرٖ٤يب ٟپػ٧٣ف ثطاؾبؼ ٝتنيط اٖٙذ٤ي ٝهذطه ضؾذب٦١اي

ٞ١ط ٥آ٨١ب ثي 25 ٠تب  29اؾذت ،زض ٕذطٝ ٥٣ربعجذبٝ ٟقٞذٙ٤ي ٣

ث ٦ؾٕ ٦ط ٥٣تَؿيٕ ٜطزيسَٝ ٣ ٥بيؿٝ ٦يذعا ٟؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي

پبؾذذرٖ٤يب١ي ّذذٞ١ ٦ذذط ٥آ٨١ذذب ثذذي 30 ٠تذذب 50اؾذذت ،زض ٕذذط٥٣

آ١بٝ ٟسّ ١ؾط اؾت ،اظ آظ ٟ٤ٝتحٚي٘ ٣اضيب١ؽ يِضا ٦٧اؾذتيبز٥

ٝربعجبّ ٟييي ٍطاض ٕطىت٦ا١س.

قس ٥اؾت.

اظ ١ 381يط پبؾرٖ٤يب ٟپػ٧٣ف١ 144 ،يط ( 37/8زضنس)
زض ٕطٝ ٥٣ربعت فبٝيب١ذ١ 168 ،٦يذط ( 44/1زضنذس) زض ٕذط٥٣
جذٍل ً -7تايج آسهَى تحليل ٍارياًظ يكراِّ عزهايِ اجتواػی تز اعاط الگَي هصزف رعاًِاي
هجوَع
هٌاتغ هتغيز

هتغيز

هجذٍرات

درجِ آسادي

هياًگيي

هقذار

عطح

هجذٍرات

f

هؼٌیداري

ؾطٝبي٦

ثيٕ ٠ط٧٣ي

18835/319

2

9417/660

ارتٞبفي

زضٕ ٟ٣ط٧٣ي

77413/972

378

204/799

ّ٘

96249/291

380

ثب ت٤ر ٦ثٝ ٦ق٢يزاض ث٤ز ٟتيب٣ت ٝيبٖ١ي٧٠بي ٝطثذ٤ط ثذ٦
ٝتنيط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زض ؾٕ ٦ط٤ٝ ٥٣ضز ثطضؾذي ،آٝذبض٧٥ذبي

45/985

0/000

ت٤نييي ايٝ ٠تنيط زض ٕط٧٥٣بي ؾٕ٦ب ٦١زض رسا ٗ٣ظيذط آ٣ضز٥
قس١ ٣ ٥تبيذ آظ ٟ٤ٝتقَيجي ١ LSDيع تكطيح ٕطزيس ٥اؾت.

جذٍل -8آهارُّاي تَصيفی هتغيز عزهايِ اجتواػی تزاعاط الگَّاي عِگاًِ هصزف رعاًِاي
هتغيز
ؾطٝبي ٦ارتٞبفي

گزٍُّا (ًَع هصزف)

تؼذاد

هياًگيي

اًحزاف اعتاًذارد

ٝهطه فبٝيب٦١

144

38/23

7/272

ٝهطه ٝقٙ٤ٞي

168

41/28

4/968

ٝهطه ّييي (فبٞٙب)٦١

69

43/84

3/454

ثط اؾبؼ ١تبيذ آظ ٟ٤ٝتقَيجي  LSDثذطاي َٝبيؿذ ٦ز ٣ثذ٦

ٍطاض زاض١س .ث٢بثطاي ،٠ث٤ٝ ٦اظات اؾذتيبزّ ٥ييذي اظ ثط١بٝذ٧٦ذبي

ز٣ي ايٕ ٠ط٧٥٣ب٧ ،ط ؾٕ ٦ط٤ٝ ٥٣ضز ثطضؾي ،زض َٝبيؿذ٧٦ذبي

ّب١بٗ٧بي ت٤ٚيعيذٝ ٣ ٟ٤ذب٤٧اضٝ ،٥يذعا ٟثطذذ٤ضزاضي اىذطاز اظ

ظ٣ري اظ ١ؾط ٝيعا ٟثطذ٤ضزاضي اظ ؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي تيذب٣ت

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ١يع اضتَب ٝييبثس.

ٝق٢يزاضي ثب يْسيٖط زاقت ٣ ٦ثطاؾبؼ ٝيبٖ١ي٧٠بي ايٝ ٠تنيط،
ٕط ٥٣زاضاي ٝهطه ّييي زض ضتج ٦ا ٣ ٗ٣پؽ اظ آ ٟث ٦تطتيذت
ٕط ٥٣زاضاي ٝهطه ٝقٞذٙ٤ي ٕ ٣ذط ٥٣زاضاي ٝهذطه فبٝيب١ذ٦

 ٝربعجب ٟت٤ٚيعي ٟ٤اظ ٝيعا ٟافتٞذبز ضؾذب٦١اي ثيكذتطي١ؿجت ثٝ ٦ربعجبّ ٟب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثطذ٤ضزاض١س.
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تحٚي٘ َٝبيؿ٦اي احط٧بي ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيّ ٣ ٟ٤ب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يبٟ

جذٍل  -9آسهَى تفاٍت هياًگيي هيشاى اػتواد رعاًِاي تز اعاط ًَع هصزف رعاًِاي (تلَيشيَى  -هاَّارُ)
گزٍُ ّا

هتغيز

تؼذاد

هياًگيي

اًحزاف

خطاي

هقذار

درجِ

عطح

اعتاًذارد

اعتاًذارد

t

آسادي

هؼٌیداري

هياًگيي
ٝيذذذعا ٟافتٞذذذبز

ٝربعجب ٟت٤ٚيعيٟ٤

181

19/24

3/926

0/292

ضؾب٦١اي

ٝربعجبّ ٟب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي

200

15/09

5/269

0/373

379

8/639

0/000

ثب ت٤ر ٦ث١ ٦تبيذ آظٝ t ٟ٤ٝؿتَ٘٣ ،ر٤ز تيذب٣ت ٝق٢ذيزاض

ؾيبؾي ضؾب٧٦١ب٤١ ،ؿ ٝهطه ضؾب٦١اي (ت٤ٚيعي ٟ٤يب ٝذب٤٧اض،)٥

ثذذي ٠زٕ ٣ذذطٝ ٥٣ربعجذذب ٟت٤ٚيعيذذٝ ٣ ٟ٤ربعجذذبّ ٟب١ذذبٗ٧ذذبي

ٝيعاٝ ٟهطه ضؾب٦١اي  ٣ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي آ١ب ٟثؿذتٖي

ٝب٤٧اض٥اي زض ٝتنيط ٝيذعا ٟافتٞذبز ضؾذب٦١اي تأييذس ٝذيقذ٤ز.

زاضز.

ٝيبٖ١يٝ ٠يعا ٟافتٞذبز ضؾذب٦١اي ٝربعجذب ٟت٤ٚيعيذ٣ 19/24 ٟ٤

ثطاي آظ ٟ٤ٝاي ٠ىطضي ٦اظ تحٚي٘ ضٕطؾي ٟ٤چ٢س ٝتنيذطي

ٝيبٖ١يٝ ٠ربعجبّ ٟب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي  15/09اؾذت .ث٢ذبثطاي٠

ث ٦ض٣ـ ٞ٧عٝب (Enter) ٟاؾتيبز ٥قس ٥اؾت .ثطاؾبؼ رذسٗ٣

ٝربعجب ٟت٤ٚيعي ٟ٤اظ ٝيعا ٟافتٞبز ضؾب٦١اي ثيكتطي زض َٝبيؿ٦

 10ضطيت ٞ٧جؿتٖي چ٢سٕب ٦١ثطاثط ثب  ٣ 0/864ضطيت تجيذي٠

ثب ٝربعجبّ ٟب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثطذ٤ضزاض١س.

ثطاثط ثب  ٣ 0/747ضطيت تجيي ٠ذبٙم ثطاثط ثذب ٧ 0/743ؿذت٢س.
اي ٠ثٝ ٦ق٢ي آ ٟاؾت ّ ٦اظ ض٣ي ٝتنيط٧بي ٝؿذتَ٘ ٣اضز قذس٥

تحليل چٌذهتغيزُ

زض ٝسٗ ضٕطؾي١٤ي ٤ٝر٤ز ّٞ٧ ٦جؿتٖي ٝق٢يزاضي ثذب ٝتنيذط

ٝ -يعا ٟؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يب ٟثٝ ٦يعا ٟافتٞبز ضؾب٦١اي،

٣اثؿت ٦زاض١س 74/7 ،زضنذس اظ تنييذطات ٝتنيذط ٝيذعا ٟؾذطٝبي٦

ٝيعا ٟاحؿذبؼ تطميذت ثذٝ ٦كذبضّت ارتٞذبفي  ٣ؾيبؾذي اظ

ارتٞبفي زا١كز٤يب ٟضا ٝيت٤ا ٟتجييّ ٠طز.

ؾ٤ي ضؾذب٧٦١ذبٝ ،يذعا ٟاحؿذبؼ إٓذب٧يثركذي ارتٞذبفي ٣
جذٍل -10تثييي هيشاى عزهايِ اجتواػی تزاعاط هتغيزّاي پيؼتيي ٍارد ؽذُ در هذل رگزعيَى
ؽاخصّاي

ضزية ّوثغتگی

ضزية

ضزية تثييي

آهاري

چٌذگاًِ

تثييي

خالص

0/864

َٝبزيط

0/747

0/743

آهارُ

خطاي هؼيار تزآٍرد

دٍرتيي ٍاتغَى
1/675

8/072

جذٍل  -11جذٍل تحليل ٍارياًظ رگزعيَى چٌذ هتغيزي عزهايِ اجتواػی
هٌاتغ تغييز

هجوَع هزتؼات

درجِ

هياًگيي

آسادي

هزتؼات

ضٕطؾيٟ٤

71882/725

6

11980/454

ثبٍي ٝب١س٥

24366/566

374

65/151

ّ٘

96249/291

380

هقذارf

عطح
هؼٌیداري

183/887

0/000

ثب َٝبيؿ ٦ضطايت ثتب٧بي اؾتب١ساضز ٝطث٤ط ثذٝ ٦تنيط٧ذبيي

ٕطزيسٝ ،٥الحؾٝ ٦يٕطزز ّٝ ٦تنيط٧بي ٝيعا ٟافتٞبز ضؾذب٦١اي

ّٝ ٦ق٢يزاضي آٝبضي تأحيط آ٨١ب زض ٝسٗ ضٕطؾي ٟ٤پػ٧٣ف تأييس

ٝ ٣يعاٝ ٟهطه ضؾب٦١اي ٧ذط ز ٣ثذب ثتذبي اؾذتب١ساضز ٣ 0/260

ربٝق٦ق٢بؾي ّبضثطزي ،ؾبٗ ثيؿت  ٣پ٢ز ،ٜقٞبض ٥پيبپي ( ،)56قٞبض ٥چ٨بض ،ٛظٝؿتب1393 ٟ
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اٖٙذذ٤ي ٝهذذطه ضؾذذب٦١اي ثذذب ثتذذبي اؾذذتب١ساضز ١ ٣ 0/187ذذ٤ؿ

تذذب ّٞتذذطي ٠تذذأحيط ضا زض پذذيفثي٢ذذي ٝيذذعا ٟؾذذطٝبي ٦ارتٞذذبفي

ٝهذذطه ضؾذذب٦١اي ( ثطاؾذذبؼ ٝهذذطه مبٙذذت ت٤ٚيعيذذ ٟ٤يذذب

زا١كذذز٤يب ٟزاض١ذذسَٝ .ذذساض  fزض رذذس ٗ٣تحٚيذذ٘ ٣اضيذذب١ؽ

ٝذذذب٤٧اض )٥ثذذذب ثتذذذبي اؾذذذتب١ساضز ٝ ٣ 0/181تنيذذذط احؿذذذبؼ

ضٕطؾي ٟ٤چ٢س ٝتنيط ،٥ثطاثط  ٣ 183/887ؾذغح ٝق٢ذيزاضي آٟ

إٓب٧يثركي ارتٞبفي  ٣ؾيبؾي ضؾب٧٦١ذب ثذب ثتذبي اؾذتب١ساضز

 p= 0/000اؾذذت .ث٢ذذبثطايٝ ،٠ذذسٗ ضٕطؾذذي١٤ي ٝذذ٤ضز اؾذذتيبز٥

ٝ ٣ 0/129تنيط احؿبؼ تطميت ثٝ ٦كبضّت ارتٞذبفي ت٤ؾذظ

ٝق٢يزاض اؾت.

ضؾب٧٦١بي رٞقي ثب ثتبي اؾتب١ساضز  0/123ث ٦تطتيت ثيكذتطي٠
جذٍل  -12ضزاية تتاي اعتاًذارد ٍ غيزاعتاًذارد هتغيزّاي هغتقل در هذل رگزعيًَی تِ رٍػ ّوشهاى
ضزاية خام

هتغيزّا

ضزية

هقذار

عطح

اعتاًذارد

t

هؼٌیداري

ؽذُ
B

خطاي هؼيار

Tolerance

تحول
(اغواض)

Beta

َٝساض حبثت

115/232

3/098

ٝيعا ٟافتٞبز ضؾب٦١اي

0/810

0/114

0/260

ٝيعاٝ ٟهطه ضؾب٦١اي

0/504

0/071

0/260

7/105

ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي

0/339

0/055

0/187

6/183

0/000

٤١ؿ ٝهطه ضؾب٦١اي (ت٤ٚيعيٝ -ٟ٤ب٤٧اض)٥

5/760

1/041

0/181

5/531

0/000

0/632

احؿبؼ إٓب٧يثركي اظ ؾ٤ي ضؾب٧٦١ب

0/532

0/157

0/129

3/384

0/001

0/464

احؿبؼ تطميت ثٝ ٦كبضّت اظ ؾ٤ي ضؾب٧٦١ب

0/588

0/167

0/123

3/531

0/000

0/560

َٝساض آٝبض ٥تح ٘ٞيذب امٞذبو ّذ ٦زض ٝذسٗ ضٕطؾذي١٤ي

4/287

0/000

7/131

0/000

0/560

0/000

0/505
0/736

ثيكتطي ٠تأحيط ضا ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يب ٟزاض١س.

ٝحبؾجٕ ٦طزيس ،٥ثطاي ٝتنيط٧بي ٝؿذتَ٘ ٣اضز قذس ٥ثذٝ ٦ذسٗ،

زض تحٚيذذ٘ ٝؿذذيط ف٤اٝذذ٘ ضؾذذب٦١اي احطٕذذصاض ثذذط ؾذذطٝبي٦

١عزيِ ث ٦يِ اؾتٝ .يعا ٟامٞبو يب تح ٘ٞپبيي ٠يِ ٝتنيذط

ارتٞبفي زا١كز٤يب ،ٟاحط٧بي ٝؿتَي ٣ ٜميطٝؿذتَيٝ ٣ ٜزٞذ٤ؿ

ثط فْؽ ٝيعا ٟثبالي  VIFآ ،ٟثيبٖ١ط اضتجبط ٍ٤ي آٝ ٟتنيط ثذب

احط٧بي ايٝ ٠تنيط٧ب ث ٦تيْيذِ احط٧ذبي تٞبقذبي ثط١بٝذ٧ ٦ذبي

زيٖط ٝتنيط٧بي پيفثي ٠اؾت.

ت٤ٚيعيّ ٣ ٟ٤ب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض ٥تحٚي٘ قس ٥اؾت .زض رس13 ٗ٣

َٝساض آٝبز ٥ز٣ضثي٣ -٠اتؿٝ ٟ٤حبؾذج ٦قذس ٥ثذطاي ٝذسٗ

احط٧بي ٝؿتَي ٣ ٜميطٝؿذتَي٧ ٜذط يذِ اظ ٝتنيط٧ذبي ٝؿذتَ٘

ضٕطؾي١٤ي ثطاثط ثب  1/675اؾت ّ ٦ثيبٖ١ط ٝؿتَ٘ ث٤ز ٟذغب٧ذب

ضؾب٦١اي احطٕصاض ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كذز٤يبّ ٟذٝ ٦زٞذ٤ؿ

يب ثبٍيٝب١س٧٥ب ثطاي ايٝ ٠سٗ ضٕطؾي١٤ي اؾت .ثطاؾذبؼ تذبثـ

احط٧بي ايٝ ٠تنيط٧ب ثط ٝتنيط ٣اثؿت ٦ضا تكْي٘ ٝذيز٧ذس ،آ٣ضز٥

ى ً٤ث ٦تطتيت ٝيعا ٟافتٞبز ضؾب٦١ايٝ ،يعاٝ ٟهطه ضؾذب٦١اي،

قس ٥اؾت .ثطاؾبؼ ٝز٤ٞؿ ضذطايت ثتذبي ٧ذط ٝتنيذطٝ ،يذعاٟ

ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي٤١ ،ؿ ٝهذطه ضؾذب٦١اي (ت٤ٚيعيذٟ٤

ؾ٧ ٜ٨ط ٝتنيذط ضا زض احطٕذصاضي ثذط ٝيذعا ٟؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي

ٝب٤٧اضٝ ،)٥يذعا ٟاحؿذبؼ إٓذب٧يثركذي ضؾذب٧٦١ذب ٝ ٣يذعاٟ

زا١كز٤يب ٟاضظيبثي قس ٥اؾت.

احؿبؼ تطميت ثذٝ ٦كذبضّت ارتٞذبفي اظ ؾذ٤ي ضؾذب٧٦١ذب،
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جذٍل  -13هحاعثِ اثزّاي هغتقين ٍ غيزهغتقين هتغيزّاي پيؼتيي رعاًِاي تزعزهايِ اجتواػی تِ تفکيك اثزّاي تلَيشيَى ٍ هاَّارُ
هتغيزّاي پيؼتيي
ٝيعا ٟافتٞبز ضؾب٦١اي
احؿبؼ تطميت ثٝ ٦كبضّت اظ ؾ٤ي ضؾب٧٦١ب
احؿبؼ إٓب٧ي ثركي ضؾب٧٦١ب
ٝيعاٝ ٟهطه ضؾب٦١اي
ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي

اثزّاي

اثزّاي

هجوَع اثزّاي هغتقين

غيزهغتقين

هغتقين

ٍ غيزهغتقين هتغيزّا

ت٤ٚيعيٟ٤

0/262

0/844

1/172

ٝب٤٧اض٥

0/039.

0/365

0/890

ت٤ٚيعيٟ٤

0/704

0/642

1/346

ٝب٤٧اض٥

0/146

0/480

0/626

ت٤ٚيعيٟ٤

0/577

0/559

1/136

ٝب٤٧اض٥

0/268

0/541

0/809

ت٤ٚيعيٟ٤

0/262

0/844

1/106

ٝب٤٧اض٥

0/039.

0/365

0/404

ت٤ٚيعيٟ٤

---

0/590

0/590

0/457

0/457

0/052

0/052

0/117

0/117

0/425

0/425

0/008

0/008

ٝب٤٧اض٥
ر٢ؿيت

ت٤ٚيعيٟ٤

---

ٝب٤٧اض٥
ٝح٘ ؾْ١٤ت ذب٤١از٥

ت٤ٚيعيٟ٤
ٝب٤٧اض٥

---

زض تحٚي٘ احط٧بي ٝتنيط٧بي ٝؿتَ٘ يبز قذس ٥ثذط ؾذطٝبي٦

تأحيط ضا ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يب ٟزاضز .پؽ اظ آٝ ٟتنيذط

ارتٞبفي زا١كز٤يب ٟاظ عطيٌ تٞبقبي ّب١ذبٗ٧ذبي ت٤ٚيعيذ،ٟ٤

«ٝيعا ٟاحؿبؼ إٓب٧ي ثركي ضؾب٧٦١ب» ثب ضطيت تذأحيط 0/809

ٝتنيط «ٝيعا ٟافتٞذبز ضؾذب٦١اي» ثذب ضذطيت تذأحيط ّذ٘ 1/172

زض ضتجذذ ٦زٝ ،ٛ٣تنيذذط «ٝيذذعا ٟاحؿذذبؼ تطميذذت ثذذٝ ٦كذذبضّت

ثيكتطي ٠تأحيط ضا ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كذز٤يب ٟزاضز .پذؽ اظ

ارتٞبفي  ٣ؾيبؾي ت٤ؾظ ضؾب٧٦١ب» ثب ضطيت تذأحيط  0/626زض

آٝ ٟتنيط «ٝيذعا ٟاحؿذبؼ تطميذت ثذٝ ٦كذبضّت ارتٞذبفي ٣

ضتج ٦ؾٝ ،ٛ٤تنيط «ا٤ٖٙي ٝهذطه ضؾذب٦١اي» ثذب ضذطيت تذأحيط

ؾيبؾي ت٤ؾظ ضؾب٧٦١ب» ثب ضطيت تذأحيط  1/346زض ضتجذ ٦ز،ٛ٣

 0/457زض ضتج ٦چ٨ذبضٝ ،ٛتنيذط «ٝيذعاٝ ٟهذطه ضؾذب٦١اي» ثذب

ٝتنيط «ٝيعا ٟاحؿبؼ إٓب٧يثركي ضؾب٧٦١ب» ثذب ضذطيت تذأحيط

ضطيت تأحيط  0/404زض ضتج ٦پ٢زٝ ،ٜتنيط «ر٢ؿيت» ثب ضذطيت

 1/136زض ضتج ٦ؾٝ ،ٛ٤تنيط «ٝيعاٝ ٟهطه ضؾب٦١اي» ثب ضطيت

تأحيط  0/117زض ضتج ٦قكٝ ٣ ٜتنيط «ٝح٘ ؾْ١٤ت ذب٤١از »٥ثذب

تأحيط  1/106زض ضتج ٦چ٨بضٝ ،ٛتنيط «ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي» ثب

ضطيت تأحيط  0/008زض ضتج٧ ٦يتٍ ٜطاض زاض١س.

ضطيت تذأحيط  0/590زض ضتجذ ٦پذ٢زٝ ،ٜتنيذط «ٝحذ٘ ؾذْ١٤ت

احط٧بي ٝؿتَي ٣ ٜميطٝؿتَيٝ ٜتنيط٧بي ٝؿتَ٘ ٧يتٕب١ذ٦

ذذذب٤١از »٥ثذذب ضذذطيت تذذأحيط  0/425زض ضتجذذ ٦قكذذٝ ٣ ٜتنيذذط

ثط ؾطٝبي ٦ارتٞذبفي زا١كذز٤يب ٟزض ٍبٙذت زيذبٕطاٝ ٛؿذيط ثذ٦

«ر٢ؿيت» ثب ضطيت تأحيط  0/052زض ضتج٧ ٦يتٍ ٜطاض زاض١س.

تيْيذِ احط٧ذبي ٝكذب٧س ٥ثط١بٝذ٧٦ذبي ت٤ٚيعيذ١٤ي ٝ ٣كذذب٧س٥

زض تحٚيذذ٘ احط٧ذذبي ايذذٝ ٠تنيط٧ذذب ثذذط ؾذذطٝبي ٦ارتٞذذبفي
زا١كز٤يب ٟاظ عطيذٌ تٞبقذبي قذجْ٧٦ذبي ٝذب٤٧اض٥ايٝ ،تنيذط
«ٝيعا ٟافتٞبز ضؾب ٦١اي» ثب ضطيت تذأحيط ّذ٘  0/890ثيكذتطي٠

ثط١ب٧٦ٝبي ّب١بٗ٧ذبي ٝذب٤٧اض٥اي زض قذْ٘٧ذبي  2 ٣ 1آ٣ضز٥
قس ٥اؾت.

ربٝق٦ق٢بؾي ّبضثطزي ،ؾبٗ ثيؿت  ٣پ٢ز ،ٜقٞبض ٥پيبپي ( ،)56قٞبض ٥چ٨بض ،ٛظٝؿتب1393 ٟ
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ؽکل  -1دياگزام هغيز هتغيزّاي اثزگذار تز عزهايِ اجتواػی داًؾجَياى اس طزيق هؾاّذُ تزًاهِّاي تلَيشيًَی

ؽکل  -2دياگزام هغيز هتغيزّاي اثزگذار تز عزهايِ اجتواػی داًؾجَياى اس طزيق هؾاّذُ تزًاهِّاي كاًالّاي هاَّارُاي

ًتيجِگيزي

ىي٧ٜٚب  ٣ثط١ب٧٦ٝبي ٝرتٚيي ّ ٦ث٢ب ثٝ ٦حس٣زيت٧بي ٝرتٚذو

ثب ت٤ر ٦ث١ ٦تبيذ آظ ٟ٤ٝىطضي ٦اٝ ،ٗ٣يذعا ٟؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي

ضؾذذب٦١اي  ٣ميطضؾذذب٦١اي نذذطىبً تذذ٤ا ٟا١قْذذبؼ ثركذذي اظ

ٝربعجب ٟفبزي ثط١بٝذ٧٦ذبي ت٤ٚيعيذ ٟ٤اظ ٝربعجذب ٟپطٝهذطه

٣اٍقيت٧بي ارتٞبفي  ٣آ ٜ٧ ٟىَظ اثقبز  ٣ر٢ج٧٦ذبي في٢ذي ٣

ثيكتط اؾت .اي١ ٠تيز ٦ثب ١ؾطيّ ٦بقت ر٤ضد ٕطث٢ط ّٝ ٦قتَذس

ٍبث٘ ث ٦ته٤يط ّكذيس ٥قذس ٟضا زاقذت ٣ ٦الرذط ٛاظ ا١قْذبؼ

اؾت ٝربعجب ٟپطٝهطه ث ٦فٚذت تٞبقذبي ظيذبز ثط١بٝذ٧٦ذبي

ته٤يطي ّب ٣ ٘ٝتب ٛاظ ٣اٍقيت فبرع١ذس٧ ٣ ،ذ ٜزض ضاثغذ ٦ثذب

ت٤ٚيعي ٟ٤اظ ز١يذبي ٣اٍقذي پيطاٝذ ٟ٤ذذ٤ز رذسا قذس ٣ ٥اظ آٟ

ّب١بٗ ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ،ثب ت٤ر ٦ث ٦ايذّ٠ذ ٦اّخذط ٝربعجذب ٟايذ٠

ثيٖبٝ ٦١يٕطز١سٝ ،غبثَت زاضز  ٣فٚت اي ٠اٝط ضا ٝيت٤ا١ ٟبقي

ّب١بٗ٧ب ثي٢٢س ٥ثط١ب٧٦ٝبي ّب١بٗ٧ذبي ٝذب٤٧اض ٥اي ىبضؾذي ظثذبٟ

اظ ز٣ض قس ٟاي ٠اىذطاز اظ ٣اٍقيذت٧ذبي ارتٞذبفي رذبضي زض

ث٤زٕ ٣ ٥طزا٢١سٕب ٟايّ ٠ب١بٗ٧ب ثذب ت٤رذ ٦ثذ١ ٦يذبت  ٣ا٧ذساه

ربٝق ٦زا١ؿت ّ ٦فٞالً  ٣ث ٦ن٤ضت ض٣ظٝط ٥زض ربٝق٣ ٦رذ٤ز

ذبل ؾيبؾي ذ٤ز ،نطىبً ثركي اظ ٣اٍقيت٧بي ربٝق ٦ايذطاٟ

زاقتٞ٧ ٣ ٦ي٣ ٠اٍقيت٧ب ٝيت٤ا٢١س زض قْ٘ز٧ذي ثذ ٦اىْذبض ٣

ضا زض اثقبز ٝرتٚو ىطٖ٢٧ي ،ارتٞبفي  ٣ؾيبؾذي  ٣آ٧ ٟذ ٜثذب

ضىتبض٧ب ٢ّ ٣ف٧بي ارتٞذبفي ٝذؤحط ٣اٍذـ قذ١٤س ٝ ٣ربعجذبٟ

تقجيط  ٣تيؿيط ذبني ّٝ ٦غذبثٌ ثذب ١يذبت  ٣ا٧ذساه ٢ٝ ٣ذبىـ

پطٝهطه ثب ض٧ب ّطز ٟذ٤ز زض ز١يبي ضؾذب٧٦١ذبي تهذ٤يطي ٣

آ٨١بؾت ٢ٝقْؽ ٝيٞ١بي٢س ،ثبظ ٧ذٝ ٜربعجذب ٟپطٝهذطه ايذ٠
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ضؾب ٦١ضا زض ز١يبي ش٢٧ي ضؾب٦١اي ؾبذت ٣ ٦پطزاذتذ ٦ذ٤زقذبٟ

زا١ؿت٧٦بي آ١ب ٟزض تطّيت ٝغبٙت ت٤ٚيعي ٟ٤ثذب ايذ ٠ضؾذب٧٦١ذب

ٝؿتحي٘ ؾبذت ٣ ٦اظ ٝحيظ ارتٞبفي ٣اٍقي رسا ّذطز١ ،٥ذ٤في

زا١ؿت .زض ٤ٝارٝ ٦٨ربعجب ٟثب ضؾب٧ ٦١بي زيٖطٖ١ ،ذطـ٧ذب ٣

ثيٖبٖ١ي اظ ٝحيظ ارتٞبفي ضا زض آ١ب ٟپسيس ٝيآ٣ض١س .اي ٠رسا

عطظ ىْط آ١ب١ ٟيع تحت تأحيط ٍطاض ٝيٕيطز .قبيس فٚت ٤ٝاىَت

اىتبزٕي اظ ٣اٍقيت ٧بي ٝحيظ پيطا١٤ٝي ثطاي اىذطاز ٝرتٚذو ٣

ّٞتط ّؿب١ي ّ ٦ثيكتط اظ ٝغج٤فبت ،اي٢تط١ت ٝ ٣ب٤٧اض ٥اؾذتيبز٥

ٝره٤نبً زا١كز٤يب ٦ّ ٟزض ؾ٢ي ٠ر٤ا١ي ثذ٤ز ٣ ٥اظ تزطثذ٣ ٦

ٝيّ٢٢سٝ( ،ربعجبّ ٟييي) ثذب عذطظ ىْذطي ّذ ٦زضثذبضٝ ٥ؿذبئ٘

١يع ٨ٝبضت ّبىي ثطاي تٚييٌ اعالفبت  ٣زاز٧٥ذبي زضيذبىتي اظ

ٝرتٚو اظ ت٤ٚيعي ٟ٤اضائٝ ٦يق٤زٞ٧ ،ي ٠اٝط ثبقس.

ثط١ب٧ ٦ٝبي ّب١بٗ ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثب زاز٧٥ذبي ٝذ٤ضز ١يذبظ ثذطاي

٧طچ ٦زا١كز٤يب ٟثيكتط احؿذبؼ ّ٢٢ذس ّذ ٦ثط١بٝذ٧٦ذبي

ؾبذت ٣ ٠اضائ ٦تحٚيٚذي زٍيذٌ ّ ٣بٝذ٘ اظ پسيذس٧٥ذب ٍ٣ ٣ذبيـ

ّب١بٗ٧ذبي ٝذب٤٧اض٥اي زض َٝبيؿذ ٦ثذب ثط١بٝذ٧٦ذبي ّب١ذبٗ٧ذبي

پيطا ٟ٤ٝثطذ٤ضزاض ١يؿت٢س٤ٝ ،رت ّب٧ف ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ١عز

ت٤ٚيعي ،ٟ٤ت٤ا١ؿت ٦اؾت إٓذب٧ي ارتٞذبفي  ٣ؾيبؾذي آ١ذب ٟضا

اي ٠اىطاز ٝيٕطزز.

اضتَب زاز ٣ ٥ثي٢ف فٞٚي  ٣ا١تَبزي آ٨١ب ضا تَ٤يت ّذطز ٥اؾذت،

ٝربعجب١ي ّٞ٧ ٦عٝب ٟاظ ضؾب٧٦١بي رٞقي ٝرتٚوٝ ،ب٢١س:

احؿبؼ إٓب٧يثركي ظيبزي ضا اظ ؾ٤ي ثط١ب٧٦ٝبي اي ٠ضؾذب٦١

اي٢تط١ت ،ت٤ٚيعيٝ ٣ ٟ٤ب٤٧اضٝ ٣ ٥غج٤فذبت اؾذتيبزٝ ٥ذيّ٢٢ذس،

زاقت ٣ ٦ثط اي ٠اؾبؼ  ٜ٧زض فطن٧٦بي ٝرتٚذو ارتٞذبفي اظ

ّٞتط ثب عطظ ىْطي ّ ٦زضثبضٝ ٥ؿذبئ٘ ٝرتٚذو اظ ثط١بٝذ٧٦ذبي

اي ٠إٓب٧ي٧بي ارتٞبفي  ٣ؾيبؾي ّؿت قس ٥ث٣ ٦ؾي ٦ٚضؾب٦١

ت٤ٚيعي ٟ٤اضائٝ ٦يق٤ز٤ٝ ،اىَ٢س  ٣ثطفْؽّ ،ؿب١ي ّ ٦ثيكتط اظ

زض ف ٘ٞؾ٤ز ٝيثط١س  ٜ٧ ٣اظ اٖ١يع ٥ثيكتط ٝ ٣ضبفوتطي ثذ٦

ت٤ٚيعيذٝ ٣ ٟ٤ذب٤٧اض ٥زض َٝبيؿذ ٦ثذذب ؾذبيط ضؾذب٧٦١ذب اؾذذتيبز٥

اؾتيبز ٥اظ ثط١ب٧٦ٝبي اي ٠ضؾذب ٦١ثطذذ٤ضزاض ذ٤ا٢٧ذس قذس .ثذ٦

ٝي ّ٢٢س ،ثيكتط ثب عطظ ىْطي ّ ٦اظ ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيذ ٟ٤اضائذ٦

٤ٝاظات تَ٤يت اي ٠احؿذبؼ زض زا١كذز٤يب ،ٟضذ ٠ٞاىذعايف

ٝيق٤ز٤ٝ ،اىٌ ٧ؿت٢س .اي١ ٠تيز ٦پػ٧٣ف ١يع ثب ١ؾطيذٕ ٦طث٢ذط

احؿبؼ ّبضآيي آ١ب ٟزض فطن٧٦ذبي ىْذطي  ٣ارتٞذبفي  ٣زض

ٝغبثَذذت زاضز؛ چذذطا ّذذ٧ ٦ذذط َٝذذساض ٝحتذذ٤اي اضائذذ ٦قذذس ٥اظ

١تيز ٦اىعايف ٝكبضّت ارتٞبفي آ١ب ٟزض فطن٧٦بي ارتٞذبفي

ضؾب٧٦١بي ٝرتٚو (ت٤ٚيعي ،ٟ٤ضازي ،٤ض٣ظ١ب ،٦ٝاي٢تط١ت  ٣ؾذبيط

 ٣ؾيبؾيٝ ،يعا ٟافتٞبز ضؾب٦١اي آ١ب١ ٟيع اىعايف يبىتذ ٣ ٦ايذ٠

ضؾب٧٦١ب) ت٤ؾظ ٝربعجب ٟاؾتيبز ٥ق٤ز ،ثٞ٧ ٦بٝ ٟيعاٝ ٟربعت

اٝط ث ٦اؾتحْبٝ ٛهطه آ ٟضؾب٧٦١ب  ٣اؾتٞطاض ايٝ ٠هذطه زض

اظ حبٙت «ٝربعت تِضؾب٦١اي» ذبضد ٕطزيذسّٞ ،٥تذط اىْذبض

ع ٗ٤ظٝب٢ٝ ٟزطذ٤ا٧س قس  ٣احطٕصاضي فٞيٌتط پيب٧ٛذبي ايذ٠

ذ٤ز ضا ت٤ؾظ ٝحت٤اي ثط١ب٧ ٦ٝذبي پرذف قذس ٥اظ ت٤ٚيعيذٟ٤

ضؾب٧٦١ب ثذط اىذطاز ضا زض پذي ذ٤ا٧ذس زاقذت .ايزذبز  ٣حيذؼ

ٍبٙت ٕيطي ذ٤ا٧س ّطز  ٣ث ٦ايذ٣ ٠ؾذي ٦ٚذ٤ا٧ذس ت٤ا١ؿذت ثذب

احؿبؼ إٓب٧ي ثركي ارتٞبفي  ٣ؾيبؾي ت٤ؾذظ ضؾذب٧٦١ذبي

ز١يبي پيطا ٟ٤ٝذ٤ز ضاثغ ٦اي نحيح ٢ٝ ٣غَي ثطٍذطاض ؾذبظز ٣

رٞقي ٝ ٣ره٤نذبً ت٤ٚيعيذٝ ٣ ٟ٤ذب٤٧اض ٣ ٥تخجيذت تقذساز ٣

اي ٠اٝط ضضبيت٢ٞسي ثيكتطي ضا ثطاي ٝربعجب ٟزض پذي ذ٤ا٧ذس

ّيييت ٝربعجبٝ ٟيت٤ا١س ثذط ٝكذبضّت  ٣افتٞذبز  ٣ارتٞذبفي

زاقتٝ .ربعجب ٟفبزي  ٣ثيكتط اظ آٝ ،ٟربعجب١ي ّ ٦اظ ٝهطه

ٝربعجذب ٣ ٟاظ ايذ ٠عطيذٌ ثذط ؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي زا١كذز٤يبٟ

ضؾذذب٦١اي ّييذذي ثطذ٤ضزاض١ذذس ،ثذذ ٦فٚذذت زضُ ايذذْ١ ٠تذذّ ٦ذذ٦

احط٧بي فٞيَي ثط ربي ثٖصاضز .اي١ ٠تبيذ زض پذػ٧٣ف حبضذط

ت٤ٚيعيٞ١ ٟ٤ي ت٤ا١س تٞب١ ٛيبظ٧بي آ١ب ٟضا پبؾد ز٧س ،ثذ ٦ؾذطاك

ثب ١ؾط ريٞع ّٝ ٦ّ ٠ٞٚقتَس اؾت ضؾذب٧٦١ذبي رٞقذي ،اثذعاض

ضؾب٧٦١بيي ١ؾيط ٝب٤٧اض ،٥اي٢تط١ذت ٝ ٣غج٤فذبت ٝذيض١٣ذس ّذ٦

ق٢بؾبيي ،اؾذتٞطاض ،تذط٣يذ ،حيذؼ  ٣يذب ا١تَذبٗ ؾذطٝبي٧٦ذبي

زيسٕب٧٥ب  ٣عطظ ىْط٧بي ٝتْخطتطي ضا ثبظتبة ٝيز٢٧س .ثط اي٠

ارتٞبفي ٧ؿت٢سٞ٧ ،ؿ٤ؾت١ .تبيذ پػ٧٣ف ثيبٖ١ط آ ٟاؾت ّ٦

اؾبؼٝ ،يت٤ا ٟفٚت اؾتيبز ٥اظ ّب١بٗ٧ذبي ٝذب٤٧اض٥اي ت٤ؾذظ

احط٧بيي ّٝ ٦تنيط٧بي ٝؿتَ٘ ضؾب٦١اي ٤ٝضز ثحج زض پذػ٧٣ف

ٝربعجبّ ٟييي ضا ض٣يْطز رجطا٢٢ّ ٟسٕي  ٣تْٞي٘ اعالفبت ٣

حبضذذط ثذذط ؾذذطٝبي ٦ارتٞذذبفي زا١كذذز٤يب ٟزاض١ذذس ،زض ٝذذ٤ضز

ربٝق٦ق٢بؾي ّبضثطزي ،ؾبٗ ثيؿت  ٣پ٢ز ،ٜقٞبض ٥پيبپي ( ،)56قٞبض ٥چ٨بض ،ٛظٝؿتب1393 ٟ
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ثط١ب٧ ٦ٝبي ت٤ٚيعيٝ ٣ ٟ٤ب٤٧اض ٥يْؿب١ ٟيؿذت٢س؛ ثذ ٦عذ٤ضيّذ٦

ٞ٧چ٢ي ،٠افتٞبز ايزبز قس ٥ث ٦پيب٧ٛبي ضؾب٦١اي ّٝ ٦يت٤ا١س ثب

ٝيعاٝ ٟهطه ضؾب٦١اي اىطاز زض ٤ٝضز ايذ ٠ز ٣ضؾذب ،٦١احط٧ذبي

اذص ى٤ايذسي ذذبل ثذطاي ٝربعجذبٞ٧ ٟذطا ٥ثذ٤ز ٣ ٥ثبظتذبة

ٝتيب٣تي ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ٕصاقت ٦اؾت.

ا١تربة اظ ض٣ي فبزت زض ر٨ت اؾذتيبز ٥اظ ضؾذب٧٦١ذب ١جبقذس،

٧طچٝ ٦يعا ٟافتٞبز ضؾذب٦١اي ٝ ٣يذعاٝ ٟهذطه ضؾذب٦١اي

ٝيت٤ا١س تجيي٢٢ّ٠س ٥ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي اىطاز ١يع ث٤ز ٣ ٥اظ

ثيكتط ث٤زٞ١ ٣ ٥ط ٥ا٤ٖٙي ٝهطه ضؾب٦١اي اىطاز ثبالتط ثبقذس ٣

اي ٠عطيٌ ثيبٖ١ط تأحيط آ ٟثط ١حذ ٥٤ث٨ذطٕ٥يذطي اظ ضؾذب٧٦١ذبي

١يع ٧طچ ٦اىطاز ثيكتط احؿبؼ إٓب٧يثركي اظ ؾ٤ي ضؾب٧٦١ذب

رٞقي ثبقس .ث٢بثطاي ،٠ف٢هط افتٞبز  ٣رٚت افتٞذبز ٝربعجذبٟ

زاقت ٣ ٦زض ّ٢بض آ ،ٟثيكتط احؿبؼ تطميت قس ٟثذٝ ٦كذبضّت

ت٤ؾظ ضؾب٧٦١ب ٝيت٤ا١س  ٜ٧زض تيْيِ ٝربعجب ٟثطاؾبؼ ايذ٠

ارتٞبفي اظ ؾ٤ي ضؾذب٧٦١ذب زاقذت ٦ثبقذ٢س ،ثيكذتط ثذ ٦ؾذٞت

ّٝ ٦ربعجب ٟضؾب٧٦١بي رٞقي ٝرتٚو چ١ ٦ذ٤ؿ اؾذتيبز٥اي اظ

ٝهطه ت٤أ ٛثب افتٞذبز ٝ ٣هذطه ّييذي ضؾذب٧٦١ذبي رٞقذي

ثط١ب٧٦ٝبي آ١بٝ ٟيّ٢٢س (ٝهطه فبٝيب ٦ّ ٦١نطىبً اظ حبٙتي ميط

ٝتٞبي٘ ٕطزيس ٣ ٥اظ اي ٠عطيٌ  ٣ث٤ٝ ٦اظات آٝ ٟيذعا ٟؾذطٝبي٦

ا١تربثٖطا ٣ ٦١فبزت٣اض ثطذذ٤ضزاض ثذ٤ز ٥يذب ٝهذطه ّييذي ٣

ارتٞبفي آ١ب١ ٟيع اىعايف ٝييبثس  ٣ثسي ٠تطتيت٧ ،طچذ ٦اىذطاز

فبٞٙب ٦ّ ٦١ثطاؾبؼ ا٧ساه١ ،يبت  ٣تكريم ٝيعا ٟؾذ٤ز٢ٝسي

ثيكتط احؿبؼ ّ٢٢ذس ّذ ٦ضؾذب٧٦١ذبي رٞقذي زض ثط١بٝذ٧٦ذبي

ثط١ب٧٦ٝبي ضؾب٧٦١ب ثطاي ٝربعجب ٟىقبٗ ،ثط ا١تربة٧بي إٓب٧ب٦١

ٝرتٚو ذ٤ز ،آ٨١ب ضا ثٝ ٦كذبضّت ٧ذط چذ ٦ثيكذتط زض ٝؿذبي٘

ٝ ٣جت٢ذي ثذط ذكذذ٤٢زي حبنذ٘ اظ ٝهذذطه ضؾذب٦١اي اؾذذت)،

ارتٞبفي پيطا ٟ٤ٝذ٤ز زض ربٝق ٦تطميت  ٣تكذ٤يٌ ٝذيّ٢٢ذس،

تأحيطٕصاض ث٤ز ٜ٧ ٣ ٥ثب اضائ ٦ثبظذ٤ضز٧بي آ ،ٟزض ر٨ت اضتَبي

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي آ١ب ٟثيكتط اىعايف ذ٤ا٧س يبىت.

ّيييت ثط١ب٧٦ٝب  ٣انالک ٝذسا ٛ٣قذْ٘ ٝ ٣حتذ٤اي پيذب٧ٛذبي

ثب ت٤ر ٦ث ٦اي ٦ّ ٠زا١كز٤يبٝ ،ٟربعجذب١ ٟؿذجتبً ىقذبٙي زض

٢ٝتكطقس ٥اظ ؾ٤ي ا٤١اؿ ضؾب٧٦١بي رٞقي ف٢ّ ٘ٞذس .ضؾذب-٦١

َٝبث٘ ثط١ب٧٦ٝبي ضؾب٧٦١بي رٞقي ٝحؿذ٤ة ٝذيٕطز١ذس  ٣زض

٧بي رٞقي ثب تأّيس ثط اذص ثبظذ٤ضز٧بي ا٤١اؿ ثط١ب٧٦ٝبي ذ٤ز

َٝبث٘ پيب٧ ٛبي اي ٠ضؾب٧٦١ب ثب ت٤ر ٦ث ٦اٖ١يع ٥ض٣قٝ ٣ ٠هطا٦١

ؾقي زض اؾتحْب ،ٛثبظؾبظي  ٣اىعايف ٝسا ٛ٣افتٞبز ٝربعجذبٟ

آ٨١ب زض ا١تربة ٝحت٤ا  ٣ثط١ب٧٦ٝذبي ٝذ٤ضز ١ؾطقذب ، ٟا١ترذبة

زاض١س ١ ٣تبيذ پػ٧٣ف حبضط ١يع تأييس ّ٢٢س ٥ايٝ ٠غٚت اؾت.

إٓب٧ب٦١تطي ١ؿجت ثٕ ٦ط٧٥٣بي ارتٞبفي زيٖط زاض١س ،پذصيطـ

ٝربعجب ٟت٤ٚيعي ٟ٤اظ ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ثيكتطي ١ؿجت ثذ٦

احطٕصاض ث٤زٝ ٟتنيط ٝيعا ٟافتٞبز ضؾب٦١اي زا١كز٤يب ٟثط ا٤ٖٙي

ٝربعجبّ ٟب١بٗ٧بي ٝذب٤٧اض٥اي ثطذ٤ضزاض١ذس ٝ ٣يذعا ٟؾذطٝبي٦

ٝهطه ضؾب٦١اي آ١ب ٜ٧ ،ٟثٙ ٦حبػ تئ٤ضيذِ ٧ ٣ذ ٜثذٙ ٦حذبػ

ارتٞبفي ا١تعافي ٝربعجب ٟثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعي ٟ٤ثيكتط اظ ٝيذعاٟ

تزطثي  ٣ثطاؾبؼ ١تبيذ پػ٧٣ف حبضط ٢ٝغَي ث١ ٦ؾط ٝيضؾس

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢ي آ١ب ٟاؾت .ثب ت٤ر ٦ث ٦ايٝ ٦ْ٢ؤٙيذ٧٦ذبي

چطا ّٝ ٦ربعجب ٟضؾب٧٦١بي رٞقي ثطاؾبؼ ٝيعا ٟافتٞبزي ّذ٦

تكْي٘ز٢٧س ٥ؾطٝبي ٦ارتٞذبفي ش٢٧ذي  ٣ا١تعافذي ٝطث٤عذ ٦ثذ٦

ثٝ ٦حت٤اي پيب٧ٛبي ا١ذ٤اؿ ضؾذب٧٦١ذب  ٣ذه٤نذبً ت٤ٚيعيذ٣ ٟ٤

افتٞبز ارتٞبفي ثي ٠اىطاز ١ ٣يع افتٞبز ارتٞبفي ٨١ذبزي ١ ٣يذع

ٝب٤٧اض ٥زاض١ذسٝ ،يذعا ٟظٝذب ٟذبنذي ضا ثذطاي ث٨ذطٕ٥يذطي اظ

ٝيعإ ٟطايف اىطاز ث ٦يْسيٖط اؾت  ٦ٞ٧ ٣اي ٠اثقبز ؾذٕ٦ب١ذ٦

ثط١ب٧٦ٝبي اي ٠ضؾب٧٦١ب نطه ٝيّ٢٢س .ث٢بثطاي٧ ،٠طچ ٦افتٞذبز

ث ٦ؾغح ش٢٧ي  ٣إٓذب٧ي  ٣ايؿذتبض٧ب ٖ١ ٣ذطـ اىذطاز ٝطثذ٤ط

ثٝ ٦حت٤اي پيب٧ٛبي ضؾب٧٦١ذب ثيكذتط ثبقذس ،ثطاؾذبؼ پذصيطـ

٧ؿت٢س  ٣زض َٝبث٘ ؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢ي ّ ٦ثب ؾذغح في٢ذي ٣

ان٘ إٓذب٧ي  ٣فبٚٝيذت ٝربعجذب ٟزض ثطاثذط ضؾذب٧٦١ذب ،ظٝذبٟ

فٚٞي ضىتبض٧ب ٢ّ ٣ف٧بي ارتٞبفي ّ٢كٖطاٝ ٟب٢١س تقب٧٘ٝبي

ثيكتطي ضا ثطاي ث٨طٕ٥يطي اظ ثط١بٝذ٧٦ذبي آّ- ٟذ ٦ضضذبيت ٣

ارتٞبفي ١ ٣يع ١عاؿ٧ب  ٣زضٕيذطي ثذي ٠آ١ذب١ ٣ ٟيذع ٝكذبضّت

ذك٤٢زي زض١٣ي ١بقي اظ نطه ظٝذب ٟثذطاي اذذص پيذب٧ٛذبي

ارتٞبفي آ١ب ٟزض ا٤ٝض ٝرتٚو ربٝقٝ ٦طث٤ط ٧ؿت٢سٝ ،ذيتذ٤اٟ

٢ٝتكط قذس ٥اظ ؾذ٤ي ايذ ٠ضؾذب٧٦١بؾذت -نذطه ٝذيّ٢٢ذس.

ٕيت ربٝق ٦آٝبضي ٤ٝضز ٝغبٙقذ( ٦زا١كذز٤يب ،)ٟثذب ت٤رذ ٦ثذ٦
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تحٚي٘ َٝبيؿ٦اي احط٧بي ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعيّ ٣ ٟ٤ب١بٗ٧بي ٝب٤٧اض٥اي ثط ؾطٝبي ٦ارتٞبفي زا١كز٤يبٟ

اي ٦ّ٠زض ٝحيغي فٞٚي  ٣ىطٖ٢٧ي ٍطاض زاقت ٣ ٦ثذب ت٤رذ ٦ثذ٦

ارتٞبفي في٢ي ٤ٞٚٝ ٣ؼ ثبقيٜ؛ ع٤ضي ّٝ ٦يعا ٟتقبٝذ٘ ٧ذبي

آ٤ٝذت٧٦ب  ٣اّتؿبثبت فٞٚي ٝ ٣غبٙقبتي ذ٤ز ٕطايف ثيكذتطي

ارتٞبفي ثي ٠اىطاز ثيكتط  ٣ثطفْؽٝ ،يعا١ ٟعاؿ٧ب  ٣زضٕيذط٧ذب

زض ؾغح ش٢٧ي  ٣ا١تعافي ث ٦زيٖطا ٟثذ ٦عذ٤ض ّٚذي  ٣احتٞذبالً

ّٞتط قس١ ٣ ٥يع ٝيعاٝ ٟكبضّت آ٨١ذب زض فطنذ٧٦ذبي ٝرتٚذو

ثيف اظ آ ٟث ٦اىطاز حبضط زض ايٝ ٠حيظ ارتٞبفي زاقذت ٣ ٦ثذب

ارتٞبفي (ؾيبؾيٝ ،س١ي ،اٍتهبزي  )...٣اىعايف يبثس؛ چطا ّذ٦

ت٤ر ٦ث ٦اي ٠ش٢٧يت٧ب ،افتٞبز ثيكتطي ث ٦اعطىيذبٝ ٣ ٟذطز ٛثذ٦

ز ٣ثقس ش٢٧ي  ٣في٢ذي ّذ٢ف٧ذبي ارتٞذبفي انذ٤الً ثبيذس ثذ٦

ع٤ض ّٚي ١ ٣يع افتٞبز ثباليي ثذ ٦اىذطاز  ٣ؾذبذتبض٧بي ٨١ذبزي

٤ٝاظات  ٜ٧حطّت ّ٢٢س .زض پػ٧٣ف حبضط  ٣ثطاؾبؼ ف٢بنط

ٝؿتَط زض فطن ٦ض٣اثظ ارتٞذبفيقذب ٟزاض١ذس ،زض ٝزٞذ٤ؿ اظ

ٝ ٣ؤٙيذذ٧٦ذذبي ٝذذ٤ضز ٝغبٙقذذ ،٦ايذذ ٠تقذذبزٗ ٧ ٣ذذ ٜتنييذذطي زض

ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ا١تعافي ثبالتطي ثطذ٤ضزاض١س .ثطذ٤ضزاض ثذ٤زٟ

فطن٧٦بي ش٢٧ي  ٣في٢ي ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ٝكب٧سٞ١ ٥يٕذطزز.

ظيبز اظ ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ا١تعافي ث ٦ايذٝ ٠ق٢ذي اؾذت ّذ ٦ا٣الً

ث١ ٦ؾط ٝذيضؾذس يْذي اظ ف٤اٝذ٘ ايذ ٠قذْبه ٤ٝار٨ذ ٦ظيذبز

قجْ٧٦بي ارتٞبفي ّ ٦اىذطاز زض آ ٟفضذ٤يت زاض١ذس ،حذب٣ي

ٝربعجب ٟپطٝهطه ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ٚيعي ٣ ٟ٤ثبالذم ثط١ب٧٦ٝذبي

ٝيعا ٟثباليي اظ افتٞبز ٝتَبث٘ ثي ٠اىطاز ث٤ز ٣ ٥اي ٠تأييس ّ٢٢ذس٥

ّب١بٗ ٧بي ٝب٤٧اض ٥اؾت ّ ٦ثب ت٤ر ٦ث ٦ا٧ساه ضؾذب٦١اي ١ ٣يذع

١ؾطي٧٦بي ضاثطت پبت٢ب ٛزض ثبة تأّيس ثط قجْ٧٦ذبي ارتٞذبفي

ٝحس٣زيت ٧بي ضؾب ٦١اي ّ ٦شّط قس ،زض تقٞيذٌ ايذ ٠قذْبه

زض تقطيو ؾطٝبي ٦ارتٞبفي اؾت ١ ٣يع اىطاز اي ٠افتٞبز ٝتَبث٘

ٝؤحط ٣اٍـ قس ٥اؾت  ٣زض  ٦١٤ٞ١آٝبضي پػ٧٣ف حبضط ١يذع زض

ضا ٣ؾي٦ٚاي ثطاي ضؾيس ٟث٢ٝ ٦بىـ ذ٤ز ٝيزا٢١ذس ّذ ٦ايذ ٠اٝذط

ثحج قْبه ثي ٠اثقبز في٢ي  ٣ا١تعافي ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ،اثقذبز

ٞ٧بْ١ ٟت٦اي اؾت ّ ٦ريٞع ّ ٠ٞٚثب زيسٕب٧ي ّبضّطزٕطايب١ذ٦

آ ٟث٣ ٦ض٤ک زيسٝ ٥يق٤ز.

زض تقطيو ؾطٝبي ٦ارتٞبفي ثذ ٦آ ٟپطزاذتذ ٦اؾذت  ٣حب١يذبً ثذب
ت٤ر ٦ث٢ٖٞ٧ ٦ي ىْذطي  ٣فٞٚذي  ٣ضىتذبضي اىذطاز زض ٝحذيظ

هٌاتغ:

زا١كٖب٧يٕ ،طايف ظيبزي ١ؿذجت ثذ ٦يٖذسيٖط زض ٝيذب ٟآ١ذبٟ

ث٤ضزي ،٤پييط١ .)1381( .ؾطي٢ّ ٦ف ،تطرٝ :٦ٞطتضذي ٝطزي٨ذب،

ٝكب٧سٝ ٥يٕطزز .زض َٝبث٘ٝ ،يبٖ١ي ٠ؾطٝبي ٦ارتٞبفي في٢ي زض

ت٨طا :ٟا١تكبضات َ١ف ٖ١ ٣بض.

َٝبيؿ ٦ثب ٤١ؿ ا١تعافذي آّٞ ٟتذط ٝ ٣يذعا ٟآ١ ٟذعز زا١كذز٤يبٟ

پبت٢ب ،ٛضاثطت .)1380( .زّ٤ٝطاؾي  ٣ؾ٢ت٧بي ٝس١ي ،تطرٞذ:٦

٤ٝضز ٝغبٙق ٦پبيي٠تط اؾذت .ايذ ٠ثقذس ّذ ٦قذب ٘ٝتقبٝذ٘٧ذبي

ٝحٞستَي زٙيط٣ظ ،ت٨طا :ٟض٣ظ١ب ٦ٝؾال.ٛ

ارتٞبفي ١ ٣عاؿ  ٣زضٕيطي ٝيب ٟاىطاز ١ ٣يع ٝكبضّت ارتٞبفي

پبٝالري ،قٝ٤يْط  ٣زيٖطا١ .)1390( .ٟؾطيذ٦ؾذبظي زض فٚذٛ٤

اؾت ،قب ٘ٝآ ٟر٢ج٧٦بيي اظ ضىتبض٧ذب ّ ٣ذ٢ف٧ذبي ارتٞذبفي

ارتٞبفي ،تطرٝ :٦ٞحٞس فجسا٨ٚٙي ،ت٨طا :ٟا١تكبضات

اؾت ّ ٦زض الي٧٦بي ثيط١٣ي ّ٢ف٧بي ارتٞبفي ٍطاض زاقذت٣ ٦

ربٝق٦ق٢بؾب.ٟ

تؾب٧طات ثيط١٣ي  ٣في٢ي ٝتق ٌٚث ٦اىْبض ،فَبيذسٖ١ ،ذطـ٧ذب ٣

تبرجرفّ ،يب .)1385( .ٟؾطٝبي ٦ارتٞبفي :افتٞبز ،زّ٤ٝطاؾي

ايؿذذتبض٧بي ش٢٧ذذي اىذذطاز ٧ؿذذت٢س .إذذط ضىتبض٧ذذب ّ ٣ذذ٢ف٧ذذبي

 ٣ت٤ؾق ،٦تطر :٦ٞاىكذي ٠ذبّجذبظ  ٣حؿذ ٠پ٤يذب،ٟ

ارتٞبفي اىطاز ضا تبثقي اظ اي ٠ف٢بنط ش٢٧ذي زض ١ؾذط ثٖيذطي،ٜ

ت٨طا :ٟقيطاظ.٥

ان٤الً ثبيس ث٤ٝ ٦اظات ٝخجتتذط قذسٝ ٟحتذ٤ا  ٣ظيذبزتط قذسٟ
ٝيعا ٟاي ٠ف٢بنط ١عز اىطاز؛ يق٢ي ث٤ٝ ٦اظات ثطذ٤ضزاضي اىذطاز

ت٤ؾٚي ،مالٝقجبؼ١ .)1370( .ؾطي٧٦بي ربٝق ٦ق٢بؾي ،ت٨ذطا:ٟ
اؾٞت.

اظ ش٢٧يت٧ب ٖ١ ٣طـ٧ب  ٣افتَبزات ٝخجت زض فطنذ٢٧ ٦زبض٧ذب

ت٤ؾذذٚي ،مالٝقجذذبؼ ٤ٝ ٣ؾذذ٤يٝ ،طضذذيٝ« .)1384( .٦ي٨ذذٛ٤

 ٣اضظـ٧بي ارتٞبفي ٝب٢١س افتٞبز  ٣ا١ؿزب ٛارتٞبفي ،قذب٧س

ؾطٝبي ٦زض ١ؾطيبت ّالؾيِ  ٣رسيس ثذب تأّيذس ثذط

ٝكبضّت ٧ط چ ٦ثيكتط آ٨١ذب زض فطنذ ٦ضىتبض٧ذب ّ ٣ذ٢ف٧ذبي
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١ؾطي٧٦بي ؾطٝبي ٦ارتٞبفي»١ ،بٝذ ٦فٚذ ٛ٤ارتٞذبفي
زا١كٖب ٥ت٨طا ،ٟـ  ،26ل.32-1
ت٤ؾٚي ،مالٝقجبؼ  ٣پيطا٧طي١ ،يط« .)1387( .ثطضؾذي ؾذطٝبي٦
ارتٞذذبفي زضٕٟ٣ط٧٣ذذي  ٣ثذذيٕ٠ط٧٣ذذي زض ٝيذذبٟ

قذذ٨ط١٣سا ٟت٨طا١ذذي» ،ىهذذ٢ٚب ٦ٝترههذذي فٚذذ-ٛ٤
ارتٞبفي زا١كٖب ٥آظاز اؾالٝي ٣احس ذٚربٗ ،ؾذبٗ
چ٨بض ،ٛـ ،19ل.58-35
رذذ٤ازييٖب١ذذٝ ،٦حٞسضضذذب ْٞ٧ ٣ذذبضا« .)1382( .ٟؾذذطٝبي٦

ارتٞبفي َ١ ٣ف ضؾذب ٦١زض تَ٤يذت آٝ ،»ٟز٤ٞفذ٦
َٝبالت ؾٞي٢بض ؾطٝبي ٦ارتٞبفي  ٣ضىذب ٥ارتٞذبفي،

ذذذذذذذذذذذذذذ « .)1384( .ر٨ب ٟاٝذط٣ظ  ٣اضتجبعذبت»ّ ،ي٨ذبٟ
ىطٖ٢٧ي ،ـ .228 ٣ 227
ؾطايي ،حؿَٝ .)1374( .٠س٦ٝاي ثط ٕ٦١٤ٞ١يذطي زض پذػ٧٣ف،
ت٨طا :ٟؾٞت.
ؾ٤ضي٣ ،٠ض١ط  ٣تبْ١بضز ،ريٞع١ .)1386( .ؾطي٧٦بي اضتجبعذبت،
تطر :٦ٞفٚيطضب زَ٧ب ،ٟت٨طا :ٟزا١كٖب ٥ت٨طا.ٟ
قبضؿپذ٤ضٝ ،حٞذ٤ز« .)1380( .ىطؾذبيف ؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي ٣
پيبٝس٧بي آ١ ،»ٟبٝذ ٦ا١زٞذ ٠ربٝقذ٦ق٢بؾذي ،ـ،3
ل. 112-101

قذذب ،٣ز١٣بٙذذس ٝ ٣ذذِ ّذذبٝجعْٝ ،ؿذذّ .)1383( .ٗ٤ذذبضّطز

ت٨طا :ٟزا١كٖب ٥ف ٛ٤ٚث٨عيؿتي  ٣ت٤ا١جركي

ثطرؿت٦ؾبظي زض ٝغج٤فبت ،تطر :٦ٞاٝيط ٝؿق٤زي،

زازٕذذطاٝ ،ٟحٞذذسٝ .)1387( .جذذب١ي اضتجبعذذبت رٞقذذي ،ت٨ذذطا:ٟ

زض ّتبة :ا١سيك٧٦بي ث٢يبزي ٠فٚذ ٜاضتجبعذبت ،ظيذط

ٝط٣اضيس.

١ؾط ثبٍط ؾبض٣ذب١ي ،ت٨طا :ٟذزؿت. ٦

زى٤ٚض٤ٚٝ ،ي ٣ ٠ا٣ضت ،ز١يؽ اي .)1383( .ق٢بذت اضتجبعذبت

قذذزبفي ثذذبمي٢يٝ ،حٞذذس ٨ٝذذسي ْٞ٧ ٣ذذبضاٝ .)1387(.ٟجذذب١ي

رٞقي ،تطر :٦ٞؾيط٣ؼ ٝذطازي ،ت٨ذطا :ٟزا١كذْس٥

ٝي٨ذذٝ٤ي ؾذذطٝبي ٦ارتٞذذبفي ،ت٨ذذطا :ٟپػ٧٣كذذْس٥

نسا  ٣ؾيٞب.

ٝغبٙقبت ىطٖ٢٧ي  ٣ارتٞبفي.

ز٣اؼ ،زي ،اي .)1376( .پيٞذذبيف زض تحَيَذذبت ارتٞذذبفي،
تطر٤٧ :٦ٞق١ ٔ٢بيجي ،ت٨طا١ :ٟكط ١ي.

فجسي ،فجبؼ ٤ٕ ٣زضظيٝ ،حؿ .)1388( .٠تح٤الت ىطٖ٢٧ذي
زض ايطا ،ٟت٨طا١ : ٟكط فٜٚ

ضحٞب١يٝ ،ح٤ٞز ّ ٣ب٣ؾي ،اؾٞبفي٘ .)1387( .ا١ساظٕ٥يذطي ٣

ميذبضي ،مالٝطضذب« .)1386( .ض٣اثذظ  ٣اضظـ٧ذبي ارتٞذذبفي

َٝبيؿ ٦ؾطٝبي ٦ارتٞذبفي زض ثرذف٧ذبي زٙ٣تذي ٣

ر٤ا١ب ٟايطا١ي» ،ىه٢ٚبٝ ٦ٝغبٙقبت ر٤ا١ذب ،ٟـ ٣ 8

ذه٤ني ،ت٨طا :ٟزا١كٖب ٥آظاز اؾالٝي.

 ،9ل. 32-7

ضىيذـپذ٤ض ،ىطاٝذطظ٣ .)1378( .ؾذبي٘ اضتجذبط رٞقذي  ٣تنييذذط
اضظـ٧ذذبي ارتٞذذبفي ،ت٨ذذطا٣ :ٟظاضت ىط٢٧ذذٔ ٣
اضقبز اؾالٝي.
ؾبض٣ذب١ي ،ثبٍط .)1383( .ا١سيك٧٦بي ث٢يبزي ٠فٚذ ٜاضتجبعذبت،
ت٨طا١ :ٟكط ذزؿت.٦
ذذذذذذذذذذذذذذ  .)1385( .ربٝقذ ٦ق٢بؾذي اضتجبعذبت ،ت٨ذطا:ٟ
اعالفبت.

ىيٚذذس ،رذذب .)1386( .ٟؾذذطٝبي ٦ارتٞذذبفي ،تطرٞذذ :٦مالٝطضذذب
ميبضي  ٣حؿي ٠ضٝضب١ي ،ت٨طا٤ّ :ٟيط.

ى٤ّ٤يبٝب ،ىطا١ؿيؽ .)1385( .پبيب١ ٟؾذ :ٜؾذطٝبي ٦ارتٞذبفي ٣
حيؼ آ ،ٟتطر :٦ٞمالٝقجبؼ ت٤ؾذٚي ،ت٨ذطا١ :ٟكذط
حْبيتٍ٤١ ٜٚي.٠

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  .)1385( .ؾذذطٝبي ٦ارتٞذذبفي  ٣ربٝقذذ٦
ٝذذذس١ي ،زض ّتذذذبة ؾذذذطٝبي ٦ارتٞذذذبفي :افتٞذذذبز،

ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  )1382( .ض٣ـ٧ذذذبي پذذذػ٧٣ف زض فٚذذذٛ٤

زّ٤ٝطاؾي  ٣ت٤ؾقّ ،٦يب ٟتبرجرف ،ت٨طا :ٟقيطاظ.٥

ارتٞبفي ،رٚس ؾ :ٛ٤ض٣ـ٧بي ّّٞي ،ت٨ذطا١ :ٟكذط

ّذذبظ ،٤١غا .)1384( .ٟربٝقذذ٦ق٢بؾذذي ٣ؾذذبي٘ اضتجذذبطرٞقذذي،

زيساض.

تطر :٦ٞثبٍط ؾبض٣ذب١ي ٤٢ٝ ٣چ٨ط ٝحؿذ٢ي ،ت٨ذطا:ٟ
اعالفبت.
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