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 چکیده
 اص آٟ٘بای ٚاسٜتٛكیفبت عشحٞبی صثب٘ی ٞبی ػٙتی دس ٔٛسد ٔمِٛٝ٘ظشیٝالٍ٘بوش ضٕٗ صیش ػؤاَ ثشدٖ 

ٞبی دػتٛسی ٔفبٞیٓ ٔشثٛط ثٝ فضب ٚ صٔبٖ صیش٘ظبْ سٔضٌزاسی چٍٍٛ٘یثٝ اسائٝ داد. دػتٛس ٔذَ الٍ٘بوش 

-وٛؿذ تب ثب ٔمبیؼٝ ٔمِٛٝ. پظٚٞؾ حبضش ٔیپشداصدٔیدس صثبٖ بی ؿٙبختی تٛخٝ ٚ صاٚیٝ دیذ ٞٚ پذیذٜ

ٞبی صثب٘ی ٚ ثیٙب ٚ ٘بثیٙب تفبٚت ٔیضاٖ آؿٙبیی ػٝ ٌشٜٚ سا ثب ٔمِٛٝآٔٛصاٖ ثیٙب، وٓثٙذی صثب٘ی دس دا٘ؾ

افشاد ثیٙب ٗ تشتیت وٝ ثذی .ٌیشی ٕٞتبیبثی فشدی ثٛدتٛصیغ آٟ٘ب دس خّٕٝ آؿىبس وٙذ. سٚؽ: سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ

-اثضاس ایٗ پظٚٞؾ پشػؾؿذ٘ذ. ثیٙب ا٘تخبة وٓ-اص ٘ظش ػٛأُ ٔختّف اختٕبػی ٔتٙبػت ثب ٌشٜٚ ٘بثیٙب

ٚ ػپغ سٚی ٕ٘ٛ٘ٝ اكّی  ؿذػٙدی ثبصثیٙی ػٙدی ٚ پبیبییاػت وٝ پغ اص سٚایی ػبختٝ ٔحمكای ٘بٔٝ

دثؼتب٘ی تب پٙدٓ( غ دثؼتبٖ )پیؾآٔٛص ٔمغاخشا ؿذ. دس ایٗ پظٚٞؾ دس ٔدٕٛع كذ ٚ ؿلت دا٘ؾ

ٞب ثٝ دٚ كٛست وٕی ٚ دادٜ ٞب:وشد٘ذ. یبفتٝؿشوت داؿتٙذ وٝ دس ٔذاسع دٚ اػتبٖ یضد ٚ لٓ تحلیُ ٔی

اص ایٗ پظٚٞؾ حبوی اص ٔیبٍ٘یٗ ثبالتش افشاد ٌشٜٚ ثیٙب دس اوثش ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ . ویفی تحّیُ ؿذ

ٞبی ایٗ پظٚٞؾ ٕٞؼٛ ثب تحمیمبت پیـیٗ ٕٞچٙیٗ یبفتٝ. ٘بٔٝ ثٛدٔمٛالت صثب٘ی ٔٛسد ػؤاَ دس پشػؾ

 ٌیش٘ذ.ٞبی ا٘تضاػی سا دس ػٙیٗ ثبالتشی فشا ٔیثیٙب ٘ؼجت ثٝ دٚ ٌشٜٚ دیٍش اػٓ٘ـبٖ داد وٛدوبٖ وٓ

ٞبی دس وبسثشد ٔمِٛٝ یبٖثیٙب دس ٔمبیؼٝ ثب ثیٙبداد افشاد ٌشٜٚ ٘بثیٙب ٚ وٓپظٚٞؾ ٘ـبٖ  ایٗ٘تبیح: ٘تبیح 

تٛاٖ ٌفت ٘مق ػیؼتٓ ادساوی ثیٙبیی ٔی پغتشی داؿتٙذ. ای ٔیبٍ٘یٗ ستجٝ پبییٗی ٚ ساثغٝصثب٘ی اػٕ

ٞبی اػٕی ثٝ ٔیضاٖ تش ٚ ٔمِٛٝای ثٝ ٔیضاٖ ٌؼتشدٜٞبی ساثغٝآػیجی خذی ثش فشآیٙذ فشاٌیشی ٔمِٛٝ

 وٙذ. وٕتش ٚاسد ٔی

 

-آٔٛصاٖ ثیٙب، دا٘ؾدا٘ؾ ای،ساثغٝٞبی ٞبی اػٕی، ٔمِٛٝثٙذی صثب٘ی، ٔمِٛٝٔمِٛٝ :یکلیدهای واشه

 آٔٛصاٖ وٓ ثیٙبآٔٛصاٖ ٘بثیٙب، دا٘ؾ
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 مقدمه -2

ٞابی اص لجاُ ٔٛخاٛد    ثٝ ػٙٛاٖ تفؼیش یه تدشثٝ ثب تٛخٝ ثٝ ػابختبس  ٔفبٞیٓ ثٙذیٔمِٛٝ

دس سٚا٘ـٙبػای  ٘ظشیٝ ػشٕٖ٘ٛ  ٌزاس بٖیثٙؽ اِیٙٛس سُ. (17؛2006)وبٚچؾ،ؿٛد تؼجیش ٔی

ثٙذی دس رٞٗ ا٘ؼبٖ تاب حاذٚدی ثاٝ ػابختبس     وٓ ثش ٔمِٛٝٔؼتمذ اػت اكَٛ حبؿٙبختی 

-65 :2006)ایٛ٘ض ٚ ٌشیٗ، دٞبی فغشی اٚ ثؼتٍی داسخٟبٖ خبسج ٚ تب حذٚدی ثٝ تٛا٘بیی

ٝ ٞب ٚ ٘ظبْٔٙتح اص تٛا٘بیی سا ػبختبسٞبی صثب٘یض ٘ی(. صثب٘ـٙبػی ؿٙبختی 64 -ایٞبی پبیا

ثٝ ثیب٘ی دیٍش صثب٘ـٙبػی ؿاٙبختی   .ذوٙتلٛس ٔیثٙذی تشی چٖٛ ادسان، حبفظٝ ٚ ٔمِٛٝ

(. 7-6 :2008دا٘اذ )الٍ٘ابوش،  صثبٖ سا ٘ٝ یه پذیذٜ ٔتٕبیض ثّىٝ ثخؾ اػبػی ؿٙبخت ٔی

ٓ    دػتٛس  وٙاذ:  ٔای  ٔذَ الٍ٘بوش اكغالحبت صثب٘ـٙبػی سا ثاٝ دٚ ٔمِٛاٝ ٌؼاتشدٜ تمؼای

ش ٔفٟٛٔی اص ٘ظ ایٞبی ساثغٝٞبی اػٕی ثشخالف ٌضاسٜای. ٌضاسٜٞبی اػٕی ٚ ساثغٌٝضاسٜ

ٞ ٔؼتمُ ٞؼتٙذ ٚ ثٝ پذیذٜ ؿاٛ٘ذ  ؼاتٙذ ٔشثاٛط ٔای   ٞبیی وٝ اص ٘ظش ٔفٟٛٔی ٔؼاتمُ 

ٞبی دیٍش ٔتىی اػات. تفابٚت دیٍاش    ثش ٚاحذ ایٞبی ساثغٌٝضاسٜٔؼٙبی )ٔب٘ٙذ تخت( أب 

ٞاب سا  پذیاذٜ  ٞابی اػإی  ای دس ایٗ اػات واٝ ٌاضاسٜ   ٞبی ساثغٝٞبی اػٕی ٚ ٌضاسٌٜضاسٜ

 وٙٙذ.  ٞب سا تٛكیف ٔیای سٚاثظ ثیٗ پذیذٜٞبی ساثغٝاسٜوٙٙذ ِٚی ٌضتٛكیف ٔی

ٝ  ػشٕٖ٘ٛدس یه ٔمِٛٝ       ٞابی ٔختّاف یاه    ثشخؼتٍی ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ دیٍش ٕ٘ٛ٘ا

ذ. اػبػبً ٙوٙسا ٔغشح ٔی 1ٔفْٟٛ ثشخؼتٍیٞب ػذْ تمبسٖ٘یض دس ػبختبس صثبٖ  ٔمِٛٝ داسد.

 ٍ٘بوش دس وتبة خٛد ثاش دٚ ٘اٛع  ال .آٚسد تٕشوض اػتچیضی وٝ ثشخؼتٍی سا ثٝ ٚخٛد ٔی

: 2008)ٕٞابٖ،  وٙاذ تأویذ ٔای  3ؿیء ٔتحشن / 2ثشخؼتٍی یؼٙی ٕ٘بػبصی ٚ ؿیء ثبثت

وٙاذ ثاشای ٔثابَ    دس دػتٛس ؿٙبختی ٞش اكغالح صثب٘ی چیضی سا ٕ٘بػبصی ٔای . (66-67

-ای سا ٕ٘بػابصی ٔای  ٚ حشف اضبفٝ ساثغٝ اػٓ یه چیض، فؼُ یه حبدثٝ، ثٙذ یه حبدثٝ

ای وٙٙذٜ یؼٙی ؿیء ٔتحشن پذیذٜتشیٗ ؿشوت(. ثشخؼت194ٝ- 196:1946،ٛسوٙذ )تیّ

 5ثاٝ ػٙاٛاٖ تٕشواض اكاّی     4ٌبٜ أپشػیٛ٘یؼتییبثی ؿذٜ اػت ٚ اص دیذاػت وٝ ٔٛلؼیت
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ؿاٛ٘ذ واٝ تحات    ٔغشح ٔی 1ؿٛد. اػضبی دیٍش ٔؼٕٛالً ثٝ ػٙٛاٖ تٕشوض فشػیتٛكیف ٔی

 . (70: 2008ٍ٘بوش، ال)ؿٛ٘ذ ػٙٛاٖ ؿیء ثبثت ٔغشح ٔی

ثٙذی دس ثٝ ٚخٛد آٚسدٖ ػبختبسٞب ٚ تٕشواض ٕ٘اٛدٖ   ٔغبِت روشؿذٜ ٘مؾ ٔمِٛٝ

٘جاٛد ٞایگ ٌٛ٘اٝ پظٚٞـای واٝ       دٞذٔیخبف یه تدشثٝ ثٝ خٛثی ٘ـبٖ  تٛخٝ ثش خٙجٝ

ثٙاذی رٞاٗ ثـاش    ثٝ عٛس ػّٕی ثٝ تأثیش ٘مق ػیؼتٓ ادساوی ثیٙبیی ثش ٔمِٛٝ ٚ ٔٙحلشاً

تشیٗ ػیؼتٓ ادساوای ا٘ؼابٖ   ٘مق ثٙیبدی شیتأثتب ثٝ  ثپشداصد پظٚٞـٍشاٖ سا ثش آٖ داؿت

آٔاٛصاٖ ٌاشٜٚ ثیٙاب ٚ    ٞبی صثب٘ی دا٘ؾٔمبیؼٝ ٔمِٛٝ .سا ثشسػی وٙٙذثٙذی صثب٘ی ثش ٔمِٛٝ

دٞاذ تاأثیش   ٞبیی سا ٘ـابٖ ٔای  وٙذ؟ اٌش ایٗ ٔمبیؼٝ تفبٚت٘بثیٙب چٝ ٘تبیدی سا آؿىبس ٔی

 ای؟ اػٕی یب ساثغٝ ؛صثب٘ی ٔـٟٛدتش اػت آػیت ثیٙبیی ثش وذاْ ٔمِٛٝ

 

 روش -2

 سٚؽ پظٚٞؾ حبضش پغ سٚیذادی اػت.

 

 جامعه آماری و نمونه -2-2

-ثیٙب ٚ ثیٙبی اػتبٖوٓ-خبٔؼٝ آٔبسی ایٗ پظٚٞؾ ٔتـىُ اص دٚ ٌشٜٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘بثیٙب

. ثبؿذ یٔٞبی لٓ، یضد ٚ ٔیجذ، اسدوبٖ، دِیدبٖ ٚ سضٛاٖ ؿٟش ٞبی لٓ ٚ یضد ٚ ؿٟشػتبٖ

ؿبٖ ثٝ ػٝ دػتٝ تمؼیٓ ؿذ٘ذ. ٔؼیبس تفىیه ذٜ ثش اػبع دسخٝ ثیٙبییوٙٙؿشوتافشاد 

وٙٙذٜ ٍٕٞی اص ثذٚ تِٛذ ثٝ تؼشیف آٔٛصؿی ٘بثیٙبیی ثٛد. افشاد دچبس آػیت ثیٙبیی ؿشوت

اص ٘ظش رٞٙی ػبِٓ ثٛد٘ذ. ٕٞچٙیٗ صثبٖ ٔبدسی ٚ  ٔـىالت ثیٙبیی دچبس ؿذٜ ثٛد٘ذ

 .وٙٙذٜ فبسػی ثٛدآٔٛصاٖ ؿشوتدا٘ؾ

ٌیشی ایٗ پظٚٞؾ ٞذفٕٙذ ثب سٚؽ ٕٞتبیبثی ثٛد. اثتذا ٌشٜٚ ٘بثیٙبیبٖ ؽ ٕ٘ٛ٘ٝسٚ    

ؿذ٘ذ. افشاد ا٘تخبة ؿذ٘ذ ٚ دس ٔشحّٝ ثؼذ افشاد ثیٙب ثٝ سٚؽ ٕٞتبیبثی فشدی ا٘تخبة ٔی

، ؿغُ ٚ تحلیالت عجمبتیثیٙب اص ٘ظش ػٛأُ اختٕبػی ٚ ٚضؼیت تحلیّی اص لجیُ ػغح 

ثیٙب ا٘تخبة ؿذ٘ذ. وٓ-لتلبدی ٔتٙبػت ثب ٌشٜٚ ٘بثیٙبٚاِذیٗ، ٔحُ ػىٛ٘ت ٚ ٔٛلؼیت ا

 96َ تب پٙدٓ دثؼتبٖ ثٛد٘ذ وٝ ٘فش دا٘ؾ آٔٛص پبیٝ ٞبی اّٚ 160تؼذاد افشاد ٌشٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٘فش ٘بثیٙب ثٛد٘ذ. 40٘فش وٓ ثیٙب ٚ  24٘فش اص آٟ٘ب ثیٙب، 
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 ابسار - 2-2

 ثٙذی ٔفبٞیٓ رٞٙی٘بٔٝ ٔمبیؼٝ ٔمِٛٝپشػؾ

-وٓ-ثٙذی ٔفبٞیٓ رٞٙی دس افشاد ٘بثیٙبضش اثضاسی ثشای ٔمبیؼٝ ٔمِٛٝ٘بٔٝ حبپشػؾ    

ثٙذی ٚ ثیٙب ثب ثیٙب اػت وٝ تٛػظ پظٚٞـٍشاٖ ٚ ثشاػبع دٚ ٔفْٟٛ وّیذی ٔمِٛٝ

 ؿٙبخت ثشاػبع ٔشاحُ ریُ عشاحی ؿذٜ اػت:

الٍ٘بوش ٘ظشیبت  ٝیپب ثشای ثب اػتفبدٜ اص ػٛاثك ٘ظشی ٚ ٘بٔٝ اِٚیٝدس اثتذا پشػؾ    

( دس صثبٖ ؿٙبػی ؿٙبختی ٚ 2003ٚ  1995( ٚ تیّٛس )2008ٚ  2001، 1991، 1990)

ٞبی تدشثی ٔـبثٝ ا٘دبْ ؿذٜ دس پظٚٞؾ( دس سٚا٘ـٙبػی ؿٙبختی ٚ ثب ٔشٚس 1975) سُؽ

ػپغ ثب دس تٟیٝ ؿذ. ( 1387ٚ اػتش٘جشي،  1976) سُؽٞبی ایٗ حیغٝ اص خّٕٝ پظٚٞؾ

ٚ  1978، سُؽفشٍٞٙی دس ایٗ حٛصٜ ) یٞب بٚتتفدس صٔیٙٝ  ٞب پظٚٞؾ٘ظشٌشفتٗ ٘تبیح 

آٔٛصاٖ ٘بثیٙب دس ؼتمیٓ سفتبس ٚ ٘یض ٌفتٍٛ ثب دا٘ؾٚ...(، ثٝ ٔـبٞذٜ ٔ 1387اػتش٘جشي، 

حٛصٜ ٔفبٞیٓ ؿٙبختی ٚ رٞٙی پشداختٝ ؿذ ٚ وّیٝ ٔٛاسدی وٝ اص ػٛی ایٗ وٛدوبٖ 

آٔٛصاٖ ٚ ٘یض ٘ؾٔشحّٝ ثب ٔؼّٕبٖ ایٗ دایبدداؿت ثشداسی ؿذ. پغ اص ایٗ  ؿذ یٔٔغشح 

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؿی ٔلبحجٝ ػٕمی ا٘دبْ ؿذ. دس ایٗ ٔشحّٝ ثب ٔىبتجبت ٔذاْٚ ٚ تحت 

٘بٔٝ اص ، الٍ٘بوش ٚ تیّٛس پشػؾسُؽٔـٟٛس دس ایٗ صٔیٙٝ اص خّٕٝ  پشداصاٖٝ ی٘ظش٘ظش ثب 

ٞبی الصْ ثشای تذٚیٗ ، ٔحشنٌشفت یٔ٘ظش ویفی ٔشتت ٔٛسد ٔمبیؼٝ ٔذاْٚ لشاس 

ثٙذی ٔفبٞیٓ دس ثیٙبیبٖ ٚ ٘بثیٙبیبٖ اػتخشاج ٚ عجك ای ٞذف ٔمبیؼٝ ٔمِٛٝ٘بٔٝ ثشپشػؾ

 .ؿذ یٔ٘ظشات آٟ٘ب اكالحبت الصْ ا٘دبْ 

ثٙذی ثش اػبع صثب٘ـٙبػی ؿٙبختی ٘بٔٝ ثٝ دٚ ثخؾ ٔمِٛٝػبختبس پشػؾ

ثٙذی ثش اػبع سٚا٘ـٙبػی ( ٚ ٔمِٛٝػی ٚ ؿؾ پشػؾ)ٔتـىُ اص چٟبس لؼٕت ٚ 

-َ پشػؾثخؾ اّٚس لؼٕت ٚ ػی ٚ پٙح پشػؾ( اػتٛاس اػت. تـىُ اص چٟب)ٔؿٙبختی 

ثٙذی اص دیذٌبٜ دػتٛس ؿٙبختی اػت ٚ ٔجتٙی ثش ٘ظشیبت الٍ٘بوش دس ٘بٔٝ ٔشثٛط ثٝ ٔمِٛٝ

ٞبی صثب٘ـٙبػی دس دػتٛس ؿٙبختی تذٚیٗ ؿذٜ اػت. دس ایٗ لؼٕت ا٘ٛاع ٔختّف ٔمِٛٝ

٘بٔٝ ثٝ د٘جبَ آؿىبس َ پشػؾٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔٛسد ػؤاَ لشاس ٌشفت. ثخؾ اّٚلبِت پشػؾ

ٞبی صثب٘ی ٚ تٛصیغ آٟ٘ب دس خّٕٝ، وشدٖ آٌبٞی ٚ تؼّظ فشد پبػخٍٛ ثٝ ا٘ٛاع ٔمِٛٝ

آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع ٔختّف سٚاثظ ٔؼٙبیی ثیٗ وّٕبت ٚ ٔیضاٖ دسن ٔفبٞیٓ رٞٙی ا٘تضاػی ٚ 

ٖ دس افشاد ػٝ ٌشٜٚ اػت. ٞذف اص ٌٙدب٘ذ ٔثبَ -ٚاسٜٕٞچٙیٗ آؿٙبیی ثب ساثغٝ عشح

ثشدٖ ثٝ ٔیضاٖ آٌبٞی فشد پبػخٍٛ ثب ا٘ٛاع ٘بٔٝ پیْ پشػؾٞبی ٔختّف ثخؾ دّٚلؼٕت
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ش، تٛا٘بیی آٟ٘ب تایی، ٔیضاٖ آؿٙبیی ثب اػضبی ٔشوضی ٚ حبؿیٝٚاسٜ وّّٞبی یه عشحٔثبَ

ٞبیی وٝ افشاد ٞبی ٔفٟٛٔی ٔختّف ثب یىذیٍش ٚ آؿىبس وشدٖ ٚیظٌیدس ٔمبیؼٝ ٔمِٛٝ

 دٞٙذ اػت.ثٙذی سا ا٘دبْ ٔیثیٙب ثش اػبع آٖ ٔمِٛٝثیٙب ٚ ٘بثیٙب، وٓ

٘بٔٝ ثٝ دٚ ؿیٜٛ ا٘دبْ ؿذٜ اػت. سٚؽ اَٚ ثش اػبع سٚؽ ٌزاسی ایٗ پشػؾٕ٘شٜ    

ٌیشد. یه ؿبخق ٌزاسی دس ٘ظش ٔیدٚ ؿبخق سا ثشای ٕ٘شٜ سُؽاػت.  سُؽٌزاسی ٕ٘شٜ

-ت پبػخٕوٝ دس ایٗ لؼٌیشد ػضٛ ثٛدٖ یب ٘جٛدٖ یه ٌضیٙٝ دس آٖ ٔمِٛٝ سا دس ٘ظش ٔی

ٞبیی وٝ دس آٖ ٔمِٛٝ لشاس ٌیش٘ذ ٕ٘شٜ یه ٚ پبػخٞبیی وٝ دس یه ٔمِٛٝ خبف لشاس ٔی

-ٌیش٘ذ. ؿبخق دیٍش دسخٝ ػضٛیت اػضبی یه ٔمِٛٝ سا ٔیٌیش٘ذ ٕ٘شٜ كفش ٔیٕ٘ی

 ػشٕٖ٘ٛتش یب ٕٞبٖ ػٙدذ. اػضبء ثش حؼت ایٗ وٝ چمذس ثٝ ٞؼتٝ یب ػضٛ ٔشوضی

ٌزاسی تؼذاد ْ ٕ٘شٜوٙٙذ. دس سٚؽ دّٚدسیبفت ٔی یه تب ػٝ ی ثیٗ٘ضدیه ٞؼتٙذ ٕ٘شات

ثشای  ٚثیٙب ٚ ثیٙب دس ٞش پشػؾ ٔحبػجٝ ٞبی دسػت ٚ اؿتجبٜ ػٝ ٌشٜٚ ٘بثیٙب، وٓپبػخ

ٞبی دسػت ٚ اؿتجبٜ ٞش ٞش پشػؾ دٚ پشػؾ دسػت ٚ اؿتجبٜ تؼشیف ؿذ ٚ تؼذاد خٛاة

 ٞب ٚاسد ؿذ. پشػؾ دس ٞش ػٝ ٌشٜٚ دس ایٗ لؼٕت

٘بٔٝ دس اختیبس ٔتخللیٗ سٚا٘ـٙبػی ٚ صثب٘ـٙبػی ثشای ثشسػی سٚایی، پشػؾ

ٞبی ٔختّف لشاس ٌشفت ٚ چٟبس ؿبخق تؼییٗ ؿذ ؿٙبختی ایشا٘ی ٚ خبسخی دس دا٘ـٍبٜ

ؿبخق اَٚ ٔیضاٖ ػٙدیذ٘ذ. ٞب ػؤاالت سا ٔیوٝ ٔتخللبٖ ثب تٛخٝ ثٝ آٖ ؿبخق

ثٛد. ٔٙظٛس اص تذٚیٗ ایٗ  ثٙذی ٔفبٞیٓ رٞٙیٔٛفمیت پشػؾ دس اػتخشاج دػتٝ

ثٛد.  یٚاسٜ وّٞبی یه عشحثٛدٖ پشػؾ دس ثبصٕ٘بیی تٕبٔی ٕ٘ٛ٘ٝؿبخق وبسآٔذ

ْ لذست پشػؾ دس ثشاٍ٘یختٗ تدبسة لجّی ثٛد. ٞذف اص عشاحی ایٗ ؿبخق دّٚ

تدبسة لجّی فشد سا ثشای پبػخ دس ثشاٍ٘یختٗ پشػؾ خبف تب تٛا٘بیی ؿبخق ػٙدؾ 

ْ اػت وٝ ٔٙظٛس اص آٖ پشػؾ ػٙٛاٖ ؿبخق ػّٛ ثٛدٖ بسػد. ٛدادٖ ثٝ آٖ ػؤاَ ث

ثٛدٖ پشػؾ ثشای ٔفْٟٛ ٔٛسد ػٙدؾ اػت. آخشیٗ ؿبخق خبٔغ ثٛدٖ ٚ  ٔیضاٖ ٌٛیب

لذست تٕیض افتشالی پشػؾ اػت وٝ ثٝ د٘جبَ ػٙدؾ ایٗ اػت وٝ پشػؾ تب چٝ حذ 

حذ اص ٚسٚد ٘ظش سا دس ثش ٌیشد ٚ تب چٝ ٞبی ٔشتجظ ثب ٔفْٟٛ ٔٛسد تٛا٘ذ ٕٞٝ حیغٝٔی

ٞب، ثب اػتفبدٜ اص ٔحبػجٝ ٔیبٍ٘یٗ ػئٛاَوٙذ. ٔفبٞیٓ رٞٙی ٔتفشلٝ خٌّٛیشی ٔی

 ٞبی ٘بٔٙبػت حزف، ثبصثیٙی ٚ خبیٍضیٗ ؿذ.ػئٛاَ

پغ -ثشای ثشسػی اػتجبس ٘یض ثب ٔحبػجٝ پبیبیی ٚ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ پیؾ آصٖٔٛ    

٘بٔٝ سٚی ا٘تخبة ؿذ٘ذ ٚ پشػؾثیٙب ٚ ثیٙب وٓ-٘فش اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘بثیٙب ػیآصٖٔٛ 
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آٔٛص اخشا دا٘ؾ ػیآصٖٔٛ ٘یض ثش سٚی ٕٞیٗ ٞب اخشا ؿذ. دٚ ٞفتٝ ثؼذ ٔشحّٝ پغآٖ

دس  92/0تب  78/0ٞب ثب اػتفبدٜ اص آصٖٔٛ ٔه ٕ٘بس اص ؿذ. دأٙٝ ٕٞجؼتٍی ثیٗ پشػؾ

 تغییش ٚ ٔؼٙبداس ثٛد.
 

 روش اجرا -2-9

وشد. ػپغ ای حضٛس پیذا ٔیس اتبق خذاٌب٘ٝآٔٛص داثتذا دا٘ؾ٘بٔٝ ثشای اخشای پشػؾ 

٘بٔٝ آصٍٔٛ٘ش ثب پشػؾ اص خلٛكیبت خٕؼیت ؿٙبختی دا٘ؾ آٔٛص سا ثشای اخشای پشػؾ

ثیٙبیبٖ دسخٝ ثیٙبیی، ػٗ ؿشٚع . دس ٔٛسد افشاد ٌشٜٚ ٘بثیٙبیبٖ ٚ وٕٓ٘ٛد یٔآٔبدٜ 

٘ؼجت اٚ ثب فشد  اختالالت ثیٙبیی، ٚخٛد فشد دیٍش دچبس اختالالت ثیٙبیی دس خب٘ٛادٜ ٚ

آٔٛص اعٕیٙبٖ ؿذ. ثٝ دا٘ؾآٔٛص پشػیذٜ ٔیتشخیحبً اص وبسؿٙبع آٔٛصؿی یب ٔؼّٓ دا٘ؾ

ؿذ وٝ ٕ٘شٜ اٚ ٞیگ اسصؽ آٔٛصؿی ٘ذاسد ٚ ػپغ دس ٔٛسد ؿیٜٛ خبعش دادٜ ٔی

-ؿذ. دس اثتذای ٞش لؼٕت ٘یض دػتٛساِؼُٕٞب تٛضیحبتی اسائٝ ٔیپبػخٍٛیی ثٝ پشػؾ

٘بٔٝ ثشای افشاد دٚ ٌشٜٚ سٚؽ اخشای پشػؾ ؿذ.ٕت لشائت ٔیٞبی ٔشثٛط ثٝ ٞش لؼ

ؿذ. ٞب ثشای افشاد ٞش دٚ ٌشٜٚ لشائت ٔیثیٙب ٚ ثیٙب وبٔالً یىؼبٖ ثٛد ٚ پشػؾوٓ-٘بثیٙب

-دیذ٘ذ. تٕبٔی پشػؾٞب سا ٕ٘یٞب ٚ ٌضیٙٝآٔٛصاٖ ثیٙب ٘یض ٔتٗ پشػؾثذیٗ تشتیت دا٘ؾ

ثبیؼت دس صٔبٖ تؼییٗ ؿذٜ ثٝ فشد ٔی ؿذ ٚٞب ثب كذای ثّٙذ ٚ ؿٕشدٜ لشائت ٔی

ؿذ٘ذ وٝ دس صٔبٖ تؼییٗ ؿذٜ ثشای آٖ ٞبیی ثجت ٔیٞب پبػخ دٞٙذ. تٟٙب پبػخپشػؾ

پشػؾ آٔٛص ثٝ ٞش ؿذ٘ذ. ثؼذ اص لشائت پشػؾ صٔبٖ ٚاوٙؾ ٞش دا٘ؾپشػؾ ثیبٖ ٔی

 ؿذ. ٔی ثجت
 

 نتایج -2

دٞاذ  اػت ٘ـابٖ ٔای   ٘بٔٝاَٚ پشػؾ توٝ ٔشثٛط ثٝ لؼٕ 1وٝ ٘تبیح خذَٚ  عٛس ٕٞبٖ

تفابٚت ٔؼٙابداسی سا اص    ثیٙب ٚ ثیٙاب دس ٞفات پشػاؾ   ٔیبٍ٘یٗ ستجٝ دس ػٝ ٌشٜٚ ٘بثیٙب، وٓ

ٞابی  ٞبی ایٗ لؼٕت ثش اػبع ٘ظشیٝ الٍ٘بوش دس ٔٛسد ٌاضاسٜ دٞذ. پشػؾخٛد ٘ـبٖ ٔی

آٔاٛصاٖ ثبیاذ خابی    ٞبی ایٗ لؼٕت دا٘ؾدس پشػؾای تٙظیٓ ؿذٜ اػت. اػٕی ٚ ساثغٝ

ٝ   -ٞب افشاد ٌشٜٚ ثیٙب دس ایٗ پشػؾوشد٘ذ. وّٕٝ ٔٙبػت پش ٔی خبِی سا ثب  ٞابی واٝ ٔمِٛا

ٔیابٍ٘یٗ   -دٞٙذلشاس ٔی ػؤاَٞب سا ٔٛسد فؼُ، كفت، لیذ، اػٓ، اؿبسٜ ٚاطٜٙذ ٔب٘ فٔختّ

واٝ دس ٔاٛسد ٔمِٛاٝ صثاب٘ی      صیش دس پشػؾثشای ٔثبَ ا٘ذ. ستجٝ ثبالتشی اص خٛد ٘ـبٖ دادٜ
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ٝ    ب/ تحشف اضبفٝ تب دس تشویت اص  (LM)ٚ ٔذسػاٝ   (TR )وٝ ثشلشاس وٙٙذٜ استجابط ثایٗ خب٘ا

 ای ثبالتشی اػت. ثیٙب داسای ٔیبٍ٘یٗ ستجٝثٛد ٌشٜٚ وٓ
 ٔذسػٝ دٚیذْ ... ٝؿذْ ثشای ٕٞیٗ... خب٘ أشٚص كجح دیش اص خٛاة ثیذاس

 
 آٔٛصاٖ ػٝ ٌشٜٚ دس وبسثشد ٔمِٛٝ ٞبی دػتٛسی ٚ تٛصیغ آٟ٘بتفبٚت دا٘ؾ: 1خذَٚ 
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 1ٕ٘ٛداس 

 
ٞبی اػٕی ٚخٛد داسد ثٝ ٘حاٛی واٝ   ٘ـبٖ داد تفبٚت ٔؼٙبداس دس ٌضاسٜ 2٘تبیح خذَٚ     

تاشیٗ ٔیابٍ٘یٗ   ای ثبالتشی ٞؼتٙذ. افشاد ٌشٜٚ ٘بثیٙب ٘یض پبییٗثیٙبیبٖ داسای ٔیبٍ٘یٗ ستجٝ

 ستجٝ سا داسا ثٛد٘ذ. ٕ٘ٛداس صیش ٘یض حبوی اص ایٗ ٔغّت اػت. 
 بٚت ٌضاسٜ اػٕی دس ػٝ ٌشٜٚتف: 2خذَٚ 

دسخااااااٝ  ٔتغیش

 ثیٙبیی

دسخااااٝ  خی دٚ ٔیبٍ٘یٗ ستجٝ افشاد

 آصادی

ػااااااغح 

 ٔؼٙبداسی

-ٌاااضاسٜ

ٞااااابی 

 اػٕی

 *0.037 2 12.06 20.58 6 ٘بثیٙب 

 22.2 5 ثیٙبوٓ

 31.88 30 ثیٙب
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 : تفبٚت ٔمِٛٝ ٞبی اػٕی دس ػٝ ٌش2ٜٕٚ٘ٛداس 

٘ـابٖ داد   3ػاٙدذ. ٘تابیح خاذَٚ    ای دس ػٝ ٌشٜٚ سا ٔیتفبٚت ٌضاسٜ ساثغٝ 3خذَٚ     

ای ٚخاٛد داسد. ثیٙبیابٖ دس ایاٗ    ٞبی ساثغٝٞبی ٔشثٛط ثٝ ٌضاسٜتفبٚت ٔؼٙبداس دس پشػؾ

 ای ٞؼتٙذ.تشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ستجٝثیٙبیبٖ داسای پبییٗلؼٕت داسای ثبالتشیٗ ٚ وٓ

 
 شٜٚای دس ػٝ ٌتفبٚت ٌضاسٜ ساثغٝ: 3خذَٚ 

دسخاااااااٝ  ٔتغیش

 ثیٙبیی

خااای  ٔیبٍ٘یٗ ستجٝ افشاد

 دٚ

دسخااٝ  

 آصادی

ػاااااغح 

 ٔؼٙبداسی

ٞاابی ٔمِٛااٝ

 ایساثغٝ

17.9 17.20 5 ٘بثیٙب 

26 

2 0.018* 

 11.50 7 ثیٙبوٓ

 26.58 18 ثیٙب

 
 ای دس ػٝ ٌشٜٚ: تفبٚت ٔمِٛٝ ٞب ساثغ3ٕٝ٘ٛداس 

ٝ    آٔٛصاٖ ػٝ ٌشٜٚثٝ ثشسػی تفبٚت دا٘ؾ 4خذَٚ      ٞابی ٔختّاف   دس آؿاٙبیی ثاب ٔمِٛا

ٝ   ٞب دس وبسثشد ٚ تٛصیغ ٔمِٛٝصثب٘ی ٚ تٛا٘بیی آٖ ػابصی  ٞب دس ػغح خّٕاٝ اص عشیاك خّٕا

ٝ ادس ایٗ چٟبس پشػؾ پشداصد. ٔی ػابختٙذ.  ٞابی صثاب٘ی خّٕاٝ ٔای    فشاد ثبیذ ثب ایٗ ٔمِٛا
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واٝ   وّٕبتی وٝ دس ٔتٗ پشػؾ آٔذٜ ثٛد حشف اضبفٝ، حشف ٔٛكَٛ ٚ دٚ حشف سثظ ثاٛد 

-ٚاسٜٞبی ٔختّفای اص عاشح  افشاد ػٝ ٌشٜٚ ٔثبَٕٛ٘ٝ اص آٖ دس صیش آٚسدٜ ؿذٜ اػت. یه ٘

دٞذ ٔیابٍ٘یٗ ستجاٝ دس ػاٝ    ٘ـبٖ ٔی 4ٞبی ٞش حشف اضبفٝ سا ثیبٖ وشد٘ذ. ٘تبیح خذَٚ 

-ٞب تفبٚت ٔؼٙبداسی سا اص خٛد ٘ـبٖ ٕ٘یٞیگ یه اص پشػؾ سثیٙب ٚ ثیٙب دٌشٜٚ ٘بثیٙب، وٓ

ثیٙب دس ٔمبیؼٝ افشاد ثیٙب دس ایٗ ٘تیدٝ ٌشفت افشاد دٚ ٌشٜٚ ٘بثیٙب ٚ وٓ تٛاٖدٞذ. پغ ٔی

ٞبی صثب٘ی دس آٔٛصاٖ ثب وبسثشد ٚ تٛصیغ ٔمِٛٝػبصی اػت ٚ آؿٙبیی دا٘ؾلؼٕت وٝ خّٕٝ

  دٞٙذ.  ػٙدذ تفبٚت ٔؼٙبداسی سا اص خٛد ٘ـبٖ ٕ٘یػغح خّٕٝ ٔی
 خّٕٝ ثؼبصیذ. چون وّٕٝثب 

 ٛصاٖ ػٝ ٌشٜٚ دس وبسثشد ٔمِٛٝ ٞبی دػتٛسی ٚ تٛصیغ آٟ٘بآٔ: تفبٚت دا٘ؾ4 خذَٚ
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 آٔٛصاٖ ػٝ ٌشٜٚ دس وبسثشد ٔمِٛٝ ٞب دػتٛسی ٚ تٛصیغ آٟ٘ب: تفبٚت دا٘ؾ4ٕ٘ٛداس 

 
      

ثخاؾ صثب٘ـٙبػای   « د»٘بٔٝ دس لؼٕت ؿبُٔ ٘تبیح تحّیُ دٚ پشػؾ اص پشػؾ 5خذَٚ 

ٞبی ا٘ٛاع ٔمِٛٝ ؿبُٔای سیختٝ آٔٛصاٖ ثبیذ خٕالت دسٞٓؿٙبختی اػت وٝ دس آٖ دا٘ؾ

دٞذ ٔیبٍ٘یٗ ستجٝ دس ػٝ ٌشٜٚ ٘بثیٙاب،  ٘ـبٖ ٔی 5وشد٘ذ. ٘تبیح خذَٚ صثب٘ی سا ٔشتت ٔی

دٞاذ. افاشاد ثیٙاب دس    ثیٙب ٚ ثیٙب دس یه پشػؾ تفبٚت ٔؼٙبداسی سا اص خاٛد ٘ـابٖ ٔای   وٓ

ٖ ٘تیداٝ ٌشفات   تٛاا٘ذ پغ ٔیٔمبیؼٝ ثب ٕٞتبیبٖ خٛد دس دٚ ٌشٜٚ دیٍش ثٟتش پبػخ دادٜ

ٞبی صثب٘ی ٔٛخٛد دس ٔتٗ ایٗ پشػؾ ٚ تٛصیغ آٟ٘ب دس ػغح خّٕٝ افشاد ثیٙب ثٟتش ثب ٔمِٛٝ

 ص پشػؾ ایٗ لؼٕت دس صیش آٚسدٜ ؿذٜ اػت.ا ٕ٘ٛ٘ٝیه آؿٙب ٞؼتٙذ. 
 ، سا، ٕٞیـٝدٞذ یٔا٘دبْ  ،ثٝ خٛثی، وبسٞبیؾ، اٚ

 ػتٛسی ٚ تٛصیغ آٟ٘بآٔٛصاٖ ػٝ ٌشٜٚ دس وبسثشد ٔمِٛٝ ٞب د: تفبٚت دا٘ؾ5خذَٚ 
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 آٔٛصاٖ ػٝ ٌشٜٚ دس وبسثشد ٔمِٛٝ ٞب دػتٛسی ٚ تٛصیغ آٟ٘ب: تفبٚت دا٘ؾ5ٕ٘ٛداس 

 
  

دس لؼٕت ٔجب٘ی ٘ظشی ٔمبِٝ ثٝ ثحث ػاذْ تمابسٖ ٚ ثشخؼاتٍی ٔغاشح ؿاذٜ اص ػاٛی       

ٚخاٛد   TR-LM ت٘بٔٝ ٘یض چٙذ ٘ٛع تشویا پشػؾ ػؤاالتالٍ٘بوش اؿبسٜ ؿذ. دس ثشخی اص 

دٞاذ ٘ماق   ٞبی ویفی ایٗ ٘ٛع ػٛاالت ثیٙاب ثاٝ ٚضاٛح ٘ـابٖ ٔای     اؿت. ٘تبیح تحّیُد

ػیؼتٓ ادساوی ثیٙبیی ٚ ثٝ تجغ آٖ ٘بتٛا٘ی دس ادسان سٚاثظ فضبیی ثاٝ خاٛثی دس وابسثشد    

وٙذ. ثشای ٔثبَ ٔمبیؼٝ دسكذٞب دس پشػـی وٝ تٕابیض  ٞب ثبصتبة پیذا ٔیحشٚف اضبفٝ آٖ

دٞٙذ افشاد ٌشٜٚ ثیٙب ثابالتشیٗ دسكاذ پبػاخ دسػات سا     ٔیػٙدیذ ٘ـبٖ سٚی / ثبال سا ٔی

آٔاٛصاٖ ٘بثیٙاب   ا٘ذ. دس پشػـی دیٍش ٘یض دا٘اؾ داؿتٙذ ٚ ایٗ تٕبیض سا ثٝ خٛثی دسن وشدٜ

؛ ثاٝ ٘ماُ اص   1987تٛا٘ؼتٙذ تٕبیض داخُ ٚ سٚی یه ؿیء سا دسن وٙٙاذ. خب٘ؼاٖٛ )  ٕ٘ی

ٞبیی وٝ تدشثاٝ  ٛیؼذ یىی اص ساٜ٘( ٘یض دس وتبة ثذٖ دس رٞٗ ٔی46: 2006ایٛ٘ض ٚ ٌشیٗ،

ٞب اػت ٚاسٜدٞذ اػتفبدٜ اص عشحتدؼٓ یبفتٝ ثبصتبة خٛد سا دس ػغٛح ؿٙبختی ٘ـبٖ ٔی

تٛاٖ ٔفٟٛٔی ثـش ٞؼتٙذ. اص ایٗ ٔغّت ٔیٞبی پیؾٔٙتح اص تدشثٝ ٞب ٚاسٜ عشحچٖٛ ایٗ 

ی ٚ دس ٔفٟاٛٔ ثٝ خٛثی ٘تیدٝ ٌشفت وٝ ٘مق دس ػیؼتٓ ادساوی ثیٙبیی ثش تدشثاٝ پایؾ  

ٌزاؿتٝ اػت. وٕتاشیٗ دسكاذ پبػاخ دسػات دس      شیتأثایٗ وٛدوبٖ  یٞب ٚاسٜ عشح دٝی٘ت

پشػـی ثٛد وٝ اػٕی ا٘تضاػی سا ٔٛسد ػاؤاَ لاشاس   ثٝ َ ٔتؼّك ٞبی لؼٕت اّٚثیٗ پشػؾ

تش ٞش ػٝ ٌشٜٚ وٕتش ثٝ آٖ پبػاخ دسػات دادٜ ثٛد٘اذ ٚ    ٞبی پبییٗدادٜ ثٛد. وٛدوبٖ پبیٝ

ثیٙب اص پبیٝ ػْٛ ٚ ٘بثیٙب اص پبیٝ چٟبسْ ثٝ ایٗ پشػؾ پبػاخ  ْ، وٓبیٝ دّٚافشاد ٌشٜٚ ثیٙب اص پ

دسػت داد٘ذ )پیبطٜ ٔؼتمذ اػت ادسان ٔفبٞیٓ رٞٙی ا٘تضاػی تمشیجبً اص ٘ٝ ػبٍِی ثٝ ثؼاذ  
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تش ثشای ثیبٖ وشدٖ ٔٙظاٛس خاٛد اص ٚاطٌاب٘ی    ٞبی پبییٗآٔٛصاٖ پبیٝؿٛد(. دا٘ؾؿشٚع ٔی

ٖ وشد٘ذ وٝ ٞبِٝاػتفبدٜ ٔی ٞاب  ٞبی ٔؼٙبیی ٔـتشوی ثب اػٓ ا٘تضاػی داؿت. ثشای ٔثابَ آ

ٔب٘اذٖ   ثٝ خبی اؿبسٜ ثٝ وّٕٝ آصادی اص وّٕبتی چٖٛ پیاشٚصی، ػاالٔتی، ٌاشفتٗ، ص٘اذٜ    

ثٝ  اؿبسٜداؿتٗ، حفظ، فشاس ٚ یب ثٝ خبی ٔحبفظت ساحت ؿذٖ، ثٝ دػت آٚسدٖ، ص٘ذٜ ٍ٘ٝ

ٍاٝ داؿاتٗ، ثاٝ    ٘ ،بفظات، وٕاه  وّٕٝ ٘دبت اص ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ، ٕ٘شدٖ، حفظ، ٘ؼٛختٗ، ٔح

وشد٘ذ. دس ثؼضی اص ٔاٛاسد ٘یاض   دػت آٚسدٖ، ػبِٓ ٔب٘ذٖ، خٛة ؿذٖ ٚ غیشٜ اػتفبدٜ ٔی

 ٓ -آٟ٘ب ثٝ خبی اؿبسٜ ثٝ پبػخ كحیح اص وّٕبتی وٝ ثب وّٕبت ٔٛخٛد دس ٔتٗ پشػؾ ثابٞ

ٞبی اضبفی ثذٖٚ سثاظ  وشد٘ذ یب ثب وّٕٝ لجُ اص خبی خبِی تشویتآیی داؿت اػتفبدٜ ٔی

 ػبختٙذ.  ٚ اؿتجبٜ ٔی

ٞبی ٘بدسػت داد پبػخلشاس ٔی ػٙدؾ ٔٛسدسا  تش ثضسيتفضیّی  دس پشػـی وٝ كفت    

ٞب اص ٘ظش ٔمِٛٝ دسػت ٚ اص ٘ظاش ٔؼٙابیی   تٛاٖ دس ػٝ ٌشٜٚ لشاس داد. ثؼضی اص پبػخسا ٔی

٘اذ  ٔؼٙب سا دسیبفتٝ ثٛد یحذٚد تب شتش(، ثؼضی دیٍشای ٔثبَ پبػخ لـًٙث)٘بدسػت ثٛد٘ذ 

ِٚی ٔمِٛٝ سا ثب دلت تـخیق ٘ذادٜ ثٛد٘ذ )ثشای ٔثبَ ثضسي(، ثشخی اص ٘ظش ٔمِٛٝ تمشیجابً  

ْ  گیٞا ٘ضدیه ثٝ پبػخ دسػت ثٛد٘ذ، ثشخی ٘یض ٘ٝ اص ٘ظش ٔمِٛاٝ ٚ ٘اٝ ٔؼٙاب     دسػات   واذا

ٞبی افشاد ثیٙب ثبالتشیٗ تٙاٛع سا داسا  ٞب پبػختشػذ(. دس اوثش پشػؾ٘جٛد٘ذ )ثشای ٔثبَ ٔی

ٞاب ٔٙداش ثاٝ ثابالتشیٗ     ثؼیبسی اص ٔاٛاسد ٕٔىاٗ ثاٛد ایاٗ تٙاٛع پبػاخ       سد ثٛد٘ذ. حتی

آٔاٛصاٖ دٚ  ٞبی ٘بدسػت دس ایٗ ٌشٜٚ ؿٛد. ایٗ دس حبِی ثاٛد واٝ دا٘اؾ   دسكذٞبی پبػخ

وشد٘ذ واٝ  ٌزاؿتٙذ ٚ یب اؿبسٜ ٔیپبػخ ٔیدا٘ؼتٙذ ثیوٝ ٕ٘یسا ٞبیی ٌشٜٚ دیٍش پشػؾ

تٛا٘ذ ثٝ تأثیش ٘ماق ثیٙابیی ثاش وٕجاٛد     یسػذ. ایٗ ٔغّت ٔٞیگ چیضی ثٝ رٞٙـبٖ ٕ٘ی

 ا٘ؾ اص ٔحیظ تؼجیش ؿٛد. دتحشیه افشاد ثشای وؼت 

 

 گیریبحث و نتیجه -3

ثیٙبی ٔمغغ اثتذایی آٔٛصاٖ ثیٙب، ٘بثیٙب ٚ وٓپظٚٞؾ حبضش ثٝ د٘جبَ پبػخ ثٝ تفبٚت دا٘ؾ

ُ  ٞبی صثب٘ی ثٛد. ثشسػای دس وبسثشد ٔمِٛٝ َ  آٔاذٜ  دػات ٞابی ثاٝ   ٞاب ٚ تحّیا ٚ  اص خاذاٚ

-سٞب حبوی اص ٔیبٍ٘یٗ ستجٝ ثبالتش ٌشٜٚ ثیٙب ٘ؼجت ثٝ دٚ ٌشٜٚ دیٍش دس اوثش پشػاؾ إ٘ٛد

ٝ  ٞبی پشػؾ ٞابی  ٘بٔٝ اػت. افشاد ٌشٜٚ ثیٙب ٘ؼجت ثٝ دٚ ٌشٜٚ دیٍش ٞٓ دس وابسثشد ٔمِٛا

-ای ثبالتشی سا داسا ثٛد٘ذ. ٔمبیؼٝ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ستجٝای ٔیبٍ٘یٗ ستجٝاػٕی ٚ ٞٓ ساثغٝ

دٞاذ تفابٚت   ػٙدیذ٘ذ ٘ـبٖ ٔیای ٚ اػٕی سا ٔیٞبی ساثغٝٞبیی وٝ ٌضاسٜؾپشػ سٞب د
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ای ثیـتش اص اػٕی اػت. ثذیٗ ٔؼٙاب واٝ افاشاد    ٞبی ساثغٝٞبی ٔشثٛط ثٝ ٌضاسٜدس پشػؾ

ای ثیـتش اص اػٕی ثب ٔـاىُ ٔٛاخاٝ   ٞبی ساثغٌٝشٜٚ آػیت دیذٜ ثیٙبیی دس وبسثشد ٔمِٛٝ

ٞابی اػإی ٚ ثاٝ عاٛس ٚیاظٜ      ثٝ آٔٛصؽ وبسثشد ٔمِٛٝ ؿٛ٘ذ. ایٗ ٘تیدٝ ثش ِضْٚ تٛخٝٔی

 وٙذ.ای سا ثٝ خٛثی آؿىبس ٔیٞبی ساثغٝٔمِٛٝ

-ٞبی دسػت ٚ ٘بدسػات دا٘اؾ  ٞبی ویفی ٘یض حبوی اص تٙٛع ثبالتش پبػختحّیُ حی٘تب    

تٛا٘اذ ثاٝ تاأثیش ٘ماق ثیٙابیی ثاش وابٞؾ        آٔٛصاٖ ٌشٜٚ ثیٙب ثٛدٜ اػت وٝ ایٗ ٔغّت ٔی

-ٞبی ٘بدسػت دا٘اؾ شای وؼت دا٘ؾ اص ٔحیظ اعشاف تؼجیش ؿٛد. پبػختحشیىبت الصْ ث

ٓ  آٔٛصاٖ ثٝ ٘ٛػی وّٕبتی سا دس ثش ٔی -ٌشفت وٝ یب ثب وّٕبت ٔٛخٛد دس ٔتٗ پشػاؾ ثابٞ

وشد٘اذ.  آٔٛصاٖ آٟ٘ب سا ثٝ كٛست ته وّٕٝ یب تشویت اضبفی ثیبٖ ٔیآیی داؿتٙذ وٝ دا٘ؾ

ٌشٜٚ ثیٙب( ٔفْٟٛ وّٕٝ ٔٛسد ػاٙدؾ سا اص   آٔٛصاٖ )ٔخلٛكبً٘یض دا٘ؾ ٔٛاسددس ثؼضی اص 

أب ثٝ دِیُ ػٗ وٓ یاب دایاشٜ ٔحاذٚد وّٕابت دس      ٘ذثبفت خّٕٝ ثٝ خٛثی دسن وشدٜ ثٛد

ػٛم ثاٝ وّٕابتی واٝ     دس ٚذ ٙدلیمبً ثٝ وّٕٝ ٔٛسد ٘ظش اؿبسٜ وٙ ٙذتٛا٘ؼترٞٗ خٛد ٕ٘ی

خب٘ـیٗ آٖ ثٛد٘اذ  ٞبی دیٍش ٞبی ٔؼٙبیی ٔـتشوی ثب آٖ داؿتٙذ ٚ دس ثؼضی اص ثبفتٞبِٝ

 وشد.اؿبسٜ ٔی

ٝ    دس تحّیُ وٕی پبػخ     ٞابی صثاب٘ی   ٞب اؿبسٜ ؿذ وٝ افشاد ٌاشٜٚ ثیٙاب دس وابسثشد ٔمِٛا

ویفای ٘یاض ایاٗ     یٞاب ُ یا تحّ حی٘تاب ای ثٝ ٔیضاٖ ثیـتشی ثب ٔـىُ ٔٛاخٝ ٞؼتٙذ. ساثغٝ

ا٘اٛاع  آٔٛصاٖ ٌشٜٚ آػیت دیذٜ ثیٙابیی دس ثایٗ وابسثشد    وٙذ وٝ دا٘ؾٔغّت سا آؿىبس ٔی

ای دس اػتفبدٜ اص حشٚف سثظ ٚ حشٚف اضابفٝ ثیـاتش ثاب ٔـاىُ ٔٛاخاٝ      ٞبی ساثغٝٔمِٛٝ

 ٝ ٞاب اص ٘اٛع   ٞؼتٙذ. اختالَ دس اػتفبدٜ اص حشٚف اضبفٝ ثٝ ایٗ دِیُ اػت وٝ ا ایٗ ٔمِٛا

    ٝ -ٞابی پایؾ  سٚاثظ فضبیی ٞؼتٙذ ٚ ػٕذتبً اص عشیك ػیؼاتٓ ادساوای ثیٙابیی دس تدشثا

آٔٛصاٖ ایاٗ  یبثٙذ. ٕٞچٙیٗ دا٘ؾٚ اص آ٘دب دس صثبٖ ثبصتبة ٔی ؿٛ٘ذٔی ٚاسدٔفٟٛٔی ثـش 

دٚ ٌشٜٚ ٚ ٔخلٛكبً ٌشٜٚ ٘بثیٙب دس تٕبیض ثشخی اص حشٚف اضبفٝ واٝ اص ٘ظاش ٔفٟاٛٔی ثاٝ     

ؿاٛ٘ذ.  ٞؼتٙذ )ٔثالً سٚی ٚ ثبال( ثٝ ٔیضاٖ ثیـاتشی دچابس ٔـاىُ ٔای     تش هی٘ضدیىذیٍش 

دیاذٜ  ؿٛد أاب دس افاشاد ٌاشٜٚ آػایت    ذٜ ٔیاِجتٝ ایٗ ٔؼئّٝ دس افشاد ٌشٜٚ ثیٙب ٘یض ٔـبٞ

ثیٙب ثاٝ  آٔٛصاٖ ٌشٜٚ وٓثبسصتش اػت. ٕٞچٙیٗ دس لیبع ثب ثیٙبیبٖ دا٘ؾ ٔؼئّٝثیٙبیی ایٗ 

خٛس٘اذ.  ٞبی ا٘تضاػی ثٝ ٔـىُ ثش ٔای ٔیضاٖ ثیـتش ٚ ٘بثیٙب ثٝ ٔیضاٖ وٕتش دس وبسثشد اػٓ

تاش  دثؼاتب٘ی ثؼایبس ٚاضاح   یؾتش ٚ ٔخلٛكبً پٞبی پبییٗآٔٛصاٖ پبیٝایٗ ٔؼضُ دس دا٘ؾ

ای وٝ افشاد دچبس اختالَ ثیٙبیی حتی دس لجُ اص ٚسٚد ثاٝ  ٞبی ٚیظٜاػت. ثب ٚخٛد آٔٛصؽ
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ُ   دثؼتب٘ی اص ٔؼّٕیٗ خٛد ٔیپبیٝ پیؾ ٞابی ٔختّاف   ٞابی لؼإت  ٌیش٘اذ ٘تابیح تحّیا

آٔاٛصاٖ  ٞبی ایاٗ دا٘اؾ  ٘بٔٝ دس ثخؾ سٚا٘ـٙبػی ٚ صثب٘ـٙبػی ؿٙبختی دس پبػخپشػؾ

-آؿفتٍی ٔفٟٛٔی ٚ اختالَ دس ؿٙبخت ٔحیظ پیشأٖٛ ثٝ ٚضٛح ٘ـابٖ دادٜ ٔای  ٘ٛػی 

 ؿذ.  

دٞاذ  ٞبی ٔشثٛط ثٝ صثب٘ـٙبػای ؿاٙبختی ٘ـابٖ ٔای    ٞبی وٕی پشػؾ٘تبیح تحّیُ     

٘مق ػیؼتٓ ادساوی ثیٙبیی ثٝ ٔیضاٖ لبثُ تٛخٟی ثش وبسثشد ٔمٛالت ٔختّاف صثاب٘ی واٝ    

ٌزاسد واٝ ایاٗ ٔغّات ثاٝ     ؿٛد تأثیش ٔیٛط ٔیادسان آٟ٘ب ثٝ ػیؼتٓ ادساوی ثیٙبیی ٔشث

عٛس حتٓ فٟٓ آٟ٘ب اص ٔغبِت دسػی سا تحت تأثیش لاشاس خٛاٞاذ داد. پاظٚٞؾ حبضاش ثاٝ      

ٞبی صثاب٘ی سا  ػٙٛاٖ اِٚیٗ پظٚٞؾ ا٘دبْ ٌشفتٝ دس ایٗ حیغٝ تٕبٔی ا٘ٛاع ٌٛ٘بٌٖٛ ٔمِٛٝ

آٖ ضإٗ آؿاىبس    ثٝ عٛس یىدب ٚ وبُٔ ٔٛسد ثشسػی لشاس داد ٚ ٘تبیح ثاٝ دػات آٔاذٜ اص   

ٝ    ضاشٚست ٞب دس ثیٙبیابٖ ٚ ٘بثیٙبیابٖ   ٞبی ایٗ ٔمِٛٝوشدٖ تفبٚت ا٘اٛاع   تٛخاٝ ثاٝ ٔمبیؼا

ٝ ٔمِٛٝ ٞابیی خذاٌب٘اٝ   ای دس ثیٙبیابٖ ٚ ٘بثیٙبیابٖ سا دس پاظٚٞؾ   ٞبی صثب٘ی اػٕی ٚ ساثغا

ٝ  دٞذ تٛخٝ ثٝ پظٚٞؾوٙذ. پظٚٞؾ حبضش ٘ـبٖ ٔیآؿىبس ٔی ٞابی  ٞبیی دس ٔاٛسد ٔمِٛا

سػذ. ثشای ٔثبَ پظٚٞـی وٝ ثٝ عٛس خذاٌب٘ٝ ا٘اٛاع ٔختّاف   تش ثٝ ٘ظش ٔیخذی ایساثغٝ

ٚ وبسثشد آٟ٘ب دس ػغح خّٕٝ سا دس ثیٙبیابٖ ٚ ٘بثیٙبیابٖ ٔاٛسد     ٞب ٚاطٜ اؿبسٜحشٚف اضبفٝ ٚ 

ٝ ٞ. ذتٛخٝ لشاس دٞ تٛا٘اذ  ثٙاذی دس ٘بثیٙبیابٖ ٚ ٘بؿاٙٛایبٖ ٘یاض ٔای     ٕچٙیٗ ٔمبیؼٝ ٔمِٛا

تٛاٖ ثٝ تؼاذاد  ٞبی ایٗ پظٚٞؾ ٔییغٝ ثبؿذ. اص ٔحذٚدیتپظٚٞؾ آتی دیٍشی دس ایٗ ح

-٘بْ ثشد وٝ ثٝ ٕٞیٗ دِیاُ پشػاؾ   ٞب تیٔؼِّٛثیٙب دس لیبع ثب ػبیش وٓ افشاد ٘بثیٙب ٚ وٓ

 ٞبی ٔختّف اخشا ؿذ.٘بٔٝ ایٗ پظٚٞؾ دس ؿٟشػتبٖ

 

 تطکر و قدردانی

دس صٔبٖ حیبتـبٖ صحٕات   ای اػت وٝ ٔشحْٛ دوتش ویٛاٖ صاٞذیایٗ ٔمبِٝ ثخـی اص پبیبٖ ٘بٔٝ

ؿاٛد.  سإٞٙبیی آٖ سا ثٝ ػٟذٜ داؿتٙذ. دس ایٙداب اص صحٕابت ایاٗ اػاتبد ٌشأای لاذسدا٘ی ٔای       

 .سٚحـبٖ ؿبد
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