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سُيچک

ِ  يّب تيٓالع يك ثلكًيي تغميا يّـف آل ٍ ٣ولىهلؿ ه٤لوهبى ههلؿ    اي  علفه
اًهت، وهِ ثهب     يفيَُ تغميك، تَٓه يثَؿ. ُ ي٣لَم اًٌبً يؿٍكُ هتًَِٜ ؿك ُبؽِ

، اًزبم ُـُ اًهت. ربه٤هِ اههبكي، هتِهى  ام     يفيٍ و يووّ يّب ام كٍٍ يجيتلو
َُ ًوًَهِ  ياًتبى هبمًـكاى ثَؿ. ُ يه٤لوبى هلؿ ؿٍكُ هتًَِٜ ؿك ُبؽِ ٣لَم اًٌبً

ًفهل ثهِ    340ثهَؿ ٍ ت٤هـاؿ   اي  صٌـ هلعلِاي  ك، ؽَُِيتغم يؿك ثؾَ ووّ يليگ
، يفيؿك ثؾَ و يليگًوًَِ ياًتؾبة ُـًـ. ثلا ُلوت وٌٌـگبى ؿك تغميك٣ٌَاى 
 يثْهلُ گلفتهِ ُهـ. اثهناك گهلؿاٍك      يّـفوٌـ ام ١ًَ ههَاكؿ ٣هبؿ   يليًَِ گام ًو

بفتهِ ٍ  يوِ ًبؽتبك يام: پلًٌِبهِ هغمك ًبؽتِ، هٔبعجِ ً اٛال٣بت ٣جبكت ثَؿًـ
ثهلاٍكؿ   82/0ولًٍجهبػ،   يت الفهب يپلًٌِبهِ ثهب اًهتفبؿُ ام ٗهل    ييبيهِبّـُ. پب

اًهتبؿاى ٓهبعت   پلًٌِبهِ ام ٠ًلات هتؾٔٔهبى ٍ   ييًٌزَ كٍا يـ. ثلايگلؿ
ًهَاتت ثهبم، اثتهـا     يت٤ييي ا٣تجبك هٔبعجِ، پي ام ٛلاعه  ي٠ًل اًتفبؿُ ُـ. ثلا

اًْب َٓكت گلفت ٍ ثب صٌـ ًفهل ام ه٤لوهبى هٔهبعجِ     يثلكٍ يهمـهبت ياهٜبل٤ِ
ـ     يّب لات تمم ؿك ًؤالييـ، ًپي تغياًزبم ٍ ٗجٚ گلؿ  .هٔهبعجِ ثهِ ٣وه  اهه

رلٌهِ( ثهِ ٓهَكت      4تهب   2صٌـ رلٌِ )ا٣تجبك هِبّـُ، والى ه٤لوبى ؿك  يثلا

                                                           

 اًتبؿيبك گلٍُ ٣لَم تلثيتي 

 ؿاًِيبك گلٍُ ٣لَم تلثيتي 

 وبكٌُبًي اكُـ ثلًبهِ كيني اهَمُي 

 26/6/1391تاضيدپصيطـ:3/4/1391يدزضيافتهقالًِْايي:تاض19/6/1390تاضيدزضيافتهقالِ:
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، ٍ ام يووّه  يّهب  ؿك ثؾهَ ؿاؿُ  يللاك گلفت. ام امههَى ته   يهتٌبٍة هَكؿ ثلكً
عبٓه  ام هٔهبعجِ اًهتفبؿُ ُهـ.      يّب   ؿاؿُيِ ٍ تغليتزن يثلا ييكٍٍ اًتملا

، ًِبى ؿاؿ وِ ه٤لوهبى  ي، ؿك ثؾَ ووّّب   پلًٌِبهِيِ ٍ تغليعبٓ  ام تزنذ يًتب
ثلؽَكؿاكًهـ، ّلصٌهـ،    يهي گلاىلؿ ًبمًـُيثل كٍ يهجتٌ ياعلفِ يّب تيام ٓالع

)هٔبعجِ ٍ هِبّـُ( ًِبى ؿاؿ وِ اًبى ٣ولىلؿ ه٤لوبى ثهل   يفيذ ؿك ثؾَ ويًتب
للاك ًـاكؿ. ييگلاىلؿ ًبمًـُيكٍ



 .، ه٤لوبى، ٣ولىلؿيا علفِ يّب تي، ؿٍكُ هتًَِٜ، ٓالعيي: ًبمًـُ گلاکليسييّاٍاغُ



هقسهِ

ثب تأحيلات هكفي وِ ثهل كٍيىلؿّهبي يهبؿگيلي ٍ تهـكيي گقاُهتِ       1گلاييًـُي ًبم٠ًليِ

اًت، صِن اًـام ٍ ١ًَ ًگبُ ثِ هبّيت يبؿگيلي ٍ ثِ تج٢ اى تـكيي، ؿاًَ اههَم، هغتهَا،   

 يِيه ولؿُ اًت. ؿك ّهل ٓهَكت ْٟهَك ٠ًل    يه٤لن ٍ هغيٚ يبؿگيلي كا ؿصبك تغييل اًبً

ذ ًالكى، ثِ ًمه   يهَارِ ُـُ اًت )گ يبؿيمجبل مت ثب اًتين ٍ تلثيؿك ت٤ل ييًبمًـُ گلا

(. 2008، 4يي؛ كاًههى2000، 3لاميهه؛ اٍ 2002، 2ت ي؛ ًٌٍههض2003ام لههًٌَجلي ٍ وَكحههبگي، 

ِ يه اًهـ وهِ ث٤هـ ام ْٟهَك ٠ًل    ـُيي ٣مين ثل اي( 2006ً)  5لييربًٌٌن ٍ ر، يؿٍوَى، ياًتل

 ياهَمُه  يّب كؿ عَمُي ٍايـ تـكيرـ يام كٍُْب يـي، للولٍ رـيٌُبؽت ييگلاًبمًـُ

 يي ثهل هغَكّهب  يبفتهِ ٍ ؿك همبثه  تهـك   يوهبَّ   يثل ًهؾٌلاً  يي هجتٌيُـُ اًت؛ تـك

ف هلثَٙ ثهِ  ي، تىبليللاكؿاؿ يليبؿگيٍ  يي ف٤بل، هٌألِ هغَكي، كٍٍ تـكييگلاًبمًـُ

 يي ًه١َ كٍُهْب  يه كا گلفتِ اًت. ا يي ًٌتيتـك ي، ربيهِبكوت يّب تيٍ ف٤بل "ّبهَكؿ"

ف٤هبل   يلياهَم كا ثِ ًبؽت ؿاًَ وِ هٌتلنم ؿكگن، ؿاًَياًگصبلَ ييّبي ثب ًجهيتـك

ه يه  يهي گلاوٌـ. ّل صٌـ ًبمًـُيك هيت اٛال٣بت هَرَؿ اًت، تَِياهَماى ثِ تلوؿاًَ

ؿك اي  صٌـگبًههِ يّههبِههِي(، ٍ ك1993، 6ٌههت )لجههٍَيوههبهالو ٍاٗههظ ً يب فلٌههفِيههِ يهه٠ًل

(. ام 2002ت ، ي، ثِ ًم  ام ًٌٍهض 2000ٌىَل، يٌت ؿاكؿ )ؿكيللى ث يٍ فلٌفِ يكٍاًٌِبً

(، 2008ي )يؽَكؿ. ثِ ا٣تمبؿ كاًهى يًَـ هيپ 7ييت گلايثِ ًٌج ييگلا، ًبمًـُيرْت فلٌف

ٛ يللوهـاؿ هه   يهي ت گلايكا ّوٌٜظ ثب ًٌج ييگلاًبمًـُ يثلؽ  ياؿ٣هب  ييف ًْهب يه وٌٌهـ. 

ٍ تٌْهب، ؿاًهَ ثهِ    رْهبى ٍرهَؿ ًهـاكؿ     يؿكثبكُ يلًٍيي اًت وِ ؿاًَ ثيا ييگلاًبمًـُ

ٍ  1995لـ، يَُؿ )ٍى گالًلم ف هي ًبؽتِ يَٓكت فٌّ (. ثٜهَك  2000لام، يه ، ثهِ ًمه  ام ا
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ًبمًـُ گلايي يه فلٌفِ يبؿگيلي اًت وِ ثل ًبؽتي ؿاًَ تًَهٚ يبؿگيلًهـگبى ثهِ     يول

وٌـ وِ ؿاًَ هٌهتم   َٓكت اًفلاؿي يب ارتوب٣ي اُبكُ ؿاكؿ، ٍ ام ايي  اًـيِِ عوبيت هي

ًهبمًـ، ٍرهَؿ   ٌجت ؿاؿُ ُـُ ثِ تزلثِ، وِ يبؿگيلًـُ يب ربه٤ِ يبؿگيلًـگبى ههي ام ه٤ٌي ً

 ًـاكؿ.

ي اًهت وهِ   يه ُهَؿ، ا  ههي  ـيثل اى تأو  ييگلاىلؿ ًبمًـُيوِ ؿك كٍ يه آ  اًبًي

لؿ، يه ي آه  ههَكؿ تَرهِ لهلاك ًگ    يه تَاًـ ام اًزبم ؿاؿى وبك رـا ثبُـ ٍ اگل ايؿاًٌتي ًو

؛ 1997، 8يوٌـ )والًٌه يٚ هٌٜجك هيؿ. اًٌبى ؽَؿٍ كا ثب هغَُ هي ٌِ اى رـايؿاًَ ام مه

، ييگلاِ ًبمًـُين ٍاثٌتِ ثِ ٠ًليام هفبّ يىي(. 2004، 9پلم ٍ ٍٍتييىَن، اًليثِ ًم  ام ؿ

اًهت.   يتيه٤تمـًـ وِ ٌُبؽت، هَل٤ ييـگبُ ًبمًـُ گلايلٍاى ؿياًت. پ يتيهَل٤ يليبؿگي

كٍؿ ٍاثٌهتِ اًهت. ثهِ     ههي  وِ ؿك اًْب ثِ وبك يفي، همبٓـ ٍ تىبلّب تيؿاًَ، ثِ هَل٤ ي٤ٌي

اًْهب   يوهِ ؿك آه  ثهلا    ييّهب  تيه ٍاثٌتِ اًت ثِ همبٓـ ٍ هَل٤ يگل، ّل ؿاًِيًؾي ؿ

-يوٌٌـ ٍ تًَه٤ِ هه  يوٌٌـ، فىل هيبفت هي(. اًضِ هلؿم ؿك1389ف، يًبؽتِ ُـُ اًت )ً

ثهِ   يليبؿگيه ِ وه  يي ؽبٛل اًت وهِ مههبً  يٌِ للاك ؿاكؿ؛ ثِ ّويه مهيؿٌّـ، اًبًبو تغت 

ؿاك ًبؽتي ٍ فْن  يٌـ ه٤ٌيَُؿ، ٣وَهبو ثِ فلا هي ؿك ٠ًل گلفتِ يتيت هَل٤يه ف٤بلي٣ٌَاى 

( ٍ ام 2004ىهَن ٍ ّوىهبكاى،   يوٌـ )ؿين ؿك مهبى اًتفبؿُ ام اًْب ووه هيهْبكتْب ٍ هفبّ

ُهَؿ   ههي  بم هجلم هغٌهَة يه ًيهـاكى  يّب تيف٤بل ياًبًبو ثلا يتيهَل٤ يليبؿگيٌلٍ، يا

ـ هـاكى ٍ ؿاًِهگبّْب  ي(. تأو2004ىَن ٍ ّوىبكاى، ي، ثِ ًم  ام ؿ2000، يثبكاة ٍ ؿٍف)

ٍ ثهـٍى   يي اًْب ثِ ُهى  اًتنا٣ه  يٍ تـك يك ولين ٍ عمبي، هفبّيآَل اًبً يليبؿگيثل 

 ـُيه ىلؿ ؿك تزبكة كٍماًِ ثِ ٍفهَك ؿ يي كٍيٌِ ثَؿُ اًت. ٣ـم تٌبًت ايؿك ٠ًل گلفتي مه

َ  يبكي(. ثٌه 2000، 10َكيٌگتَى ٍ اليَُؿ )ّل هي وهِ ؿك ههـاكى ٍ    ياًتنا٣ه  يّهب  ام ؿاًه

 يىلؿ، ٍاثٌتگيي كٍيلا ايٌتٌـ. ميً يبفتٌيثبم يٍال٤ يًَُـ ؿك مًـگيي هيؿاًِگبّْب تـك

ُهًَـ،   هي ٌِ رـا ؿك ٠ًل گلفتِيٍ مه يليبؿگي يلؿ. ٍلتيگيـُ هيت ٍ ٌُبؽت كا ًبؿيهَل٤

 يلًهـ؛ ثهِ رهب   يگياهَمٍ ؿك ٠ًل هه  ييًْب لًـگبى، ؽَؿ ؿاًَ كا ثِ ٣ٌَاى هغَٔليبؿگي

كٍؿ.  ههي  ع  هٌبئ  ثِ وهبك  يثلا ييبيٌـ وِ ثَٜك پَيًوب يتلم يٌىِ، اى كا ثِ ٣ٌَاى اثناكيا

اهب ؿك ٍال٢ آَل يبؿگيلي ثِ ٣ٌَاى يهه ف٤بليهت ًهبمًـُ ثهل پبيهِ ايهي ايهـُ اًهت وهِ          

اًهت وهِ،    يـاى ه٤ٌه ي ثه يه افتهـ. ا يبؿگيلي، كٍماًِ ثِ َٓكت ع  هٌألِ ٍ وبك اتفبق ههي 

 ي ؿكگيل ُـى ٍ ام ٛليك يه وٌَ ف٤بل ثب هغيٚ فينيىي ٍ ارتوهب٣ي يبؿگيلًـُ ثِ ًٍيلِ



4 1391اٍل، ثْبك ٍ تبثٌتبى ، ُوبكُ صْبكمؿٍكُ ،يهطالعاتآهَظـٍيازگيطيهجلِ

ِ     هي ي اًتمهبل  تَاًـ ثِ يبؿگيلي ؿًت يبثـ ٍ لقا ثب تَرِ ثِ ايي ؿيهـگبُ، يهبؿگيلي ثهِ هخبثه

ت ًٌتي ثَؿ ؿك عبل ون ُـى اًت ٍ يهبؿگيلي  ين ٍ تلثيي يبؿگيلي ؿك ت٤لؿاًَ وِ ٌّتِ

كٍؿ ّب پيَ ههي ي تَاًبييٍ ت٤ًَِ ّب ًبؽت ف٤بل ٍ ُؾٔي ؿاًَ، هْبكت يثيِتل ثِ ًَ

 (.2000َك، يٌگتَى ٍ اليوٌٌـ )ّل هي ـيبى ثل اى تبوياًت وِ ًبمًـُ گلا ينيي ّوبى صيٍ ا

بى ه٤تمـًـ وِ هْوتليي اّـاف يهبؿگيلي ؿك وهالى ؿكى؛   يگلا٣الٍُ ثل ايي، ًبمًـُ

ي تفىل اًتمبؿي، وبكثلؿ تأهلي ٍ ف٤هبل ؿاًهَ ٍ   ّب ولؿى، هْبكت ُبه  ع  هٌألِ، اًتـتل

؛ فلايٌهـ يهبؿگيلي، ثهِ    ييگلاي ؿك صِن اًـام ًبمًـُيهْبكتْبي ؽَؿت٠ٌيوي ٌّتٌـ. ّوضٌ

ىهَن  يَُؿ )ؿ هي ؽَؿي ؽَؿ ثِ ٣ٌَاى هْن تليي ّـف يبؿگيلي ٍ ه١ََٗ تلثيتي للوـاؿ

-، تـكيي ثب اكائِ عمبيك اغهبم ًوهي  ييگلاي ؿك كٍيىلؿ ًبمًـُي(. ثٌبثلا2004ٍ ّوىبكاى، 

وٌهـ. يىهي ام    ههي  زهبؿ ييي رْت ٍاؿاُتي ؿاًَ اههَماى ثهِ تفىهل ا   ّب َُؿ، ثلىِ فلٓت

تَاًٌهـ فىهل   الناهبت ايي ١ًَ تـكيي، ايي اًت وِ ه٤لن ه٤تمـ ثبُـ وِ ؿاًَ اهَماى ههي 

ِ  يوٌٌـ. ثٌبثلايي وبك ه٤لوبى اكائِ يي ثهلاي تفىهل   ّهب  عمبيك هٌلن ًيٌت، ثلىِ ايزبؿ مهيٌه

ؿاكثٌهت ثٌهـي، يهه هفْهَم هْهن ؿك اههَمٍ        .(2000، 11ثبُـ )الٌهي يؿاًَ اهَماى ه

ثبُـ ٍ ثـيي ه٤ٌبًت وِ فلايٌهـ كاٌّوهبيي يبؿگيلًهـُ، ام اًضهِ ؿك عهبل       هي ييگلاًبمًـُ

لؿ. ؿاكثٌت ثٌـي ثهِ ؿاًهَ اههَماى     يگ هي ؿاًـ تب اًضِ وِ ثبيٌتي ثـاًـ كا ؿك ثلعبٗل هي

ؿّـ وِ تىبليفِبى كا ثَٜك ٛجي٤هي، اًهـوي فلاتهل ام تَاًهبيي ُهبى ثهب ووهه ٍ        هي اربمُ 

 (.1389ف، يكاٌّوبيي ه٤لن اًزبم ؿٌّـ )ً

اهَماى كا اًت وِ ؿاًَ يٜيگلا، هغًبمًـُ يليبؿگيٚ يه هغي( 2000ام ٠ًل اٍيلام )

، يه هٌب٣يِلهتفىل ّولاُ ثب ت ياه ربه٤ِ پوٌٍّـُ، ربه٤ِيگل ؿك يوبكولؿى ثب ّوـ يثلا

ؽَؿ، ٍ ثِ ٣ٌَاى كاٌّوهب ٍ   يگلا ثب غلجِ ثل التـاك ًٌتٚ ه٤لن ًبمًـُيي هغيلبؿك ًبمؿ. ؿك ا

 ياًْهب كا ثهلا   يينُ ٍ تَاًهب يه ؿّهـ، ٍ اًگ يبكات تمم كا هه يه وِ ثِ ؿاًَ اهَماًَ اؽت يوٌ

ه٤لهن  ٌّگهبهي وهِ    ييگلاَُؿ. ام ه٠ٌل ًبمًـُيلؿ، ٌُبؽتِ هيگ هي ؿك ٠ًل يليبؿگيَ يافنا

وٌهـ   ههي  وٌـ، ًجبيـ ٓلفبو ؿاًَ هَرَؿ كا اكائِ وٌـ. ؿك هٌبئلي وِ ه٤لهن هٜهلط  تـكيي هي

وٌـ، تهب اًْهب   ؿاًـ اهب ثِ ووه ولؿى ثِ ؿاًَ اهَماى تَرِ هيگلصِ ؽَؿ پبًؼ ًؤال كا هي

وٌهـ تهب ؿاًهَ كا    كٍي امهَؿى ؿاًَ ف٤لي ُبى تأه  وٌٌـ. ه٤لن ثِ ؿاًَ اهَماى ووه ههي 

 ك ايي كاًتب اٍ ام اثناكّبيي ّوضَى ع  هٌألِ ٍ يبؿگيلي هجتٌي ثل پوٍَّ ههـؿ ثٌبمًـ ٍ ؿ

گلا، ؿاًَ اهَماى كا ثِ اكمُيبثي هـاٍم ايٌىِ صگًَِ ف٤بليت ثِ وٌت گيلؿ. ه٤لن ًبمًـُ هي
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ًوبيـ. ًمَ آلي ه٤لن، تَِيك يبؿگيلي ٍ فلايٌـ تأه   هي وٌـ، تَِيكاؿكان اًْب ووه هي

كا ؿك فّهي   ييّهب  ( ه٤تمـ اًت ه٤لوهي وهِ ايهـُ   2001) 12 ي. ًٍـُ ٍ( 1388، ياًت )وله

وٌـ، ؿك ٍال٢،  اهَمٍ ؽَؿ يّب كا ثِ ؿاًَ اهَماى هٌتم  ًوـُيمبو ّوبى ايؿل يؽَؿ ؿاكؿ، ٍل

 13اي  ؿك يبؿگيلي ثٌب ًْبؿُ اًت وِ، اى كا كٍيىلؿ ت٤ًَِ ييگلاي ًبمًـُكا ثل اًبى ٠ًليِ

 ًبهٌـ.  هي

كا ؿصبك تغَل ولؿُ اًت. ثِ ٣جبكت  يبثيىلؿ ًبمًـُ گلا ٠ًبم اكمُيٍگل كيام ٛلف ؿ

اي  اههَماى، پـيهـُ  گل تغييلات ٠ًبم اكمُيبثي والًي رْت ثْجَؿ ٤ٍٗيت يبؿگيلي ؿاًَيؿ

تهَاى ثهِ    ههي  ُهَؿ. ايهي پـيهـُ كا    ههي  ِتل  وَِكّبي رْبى هِبّـُياًت وِ اهلٍمُ ؿك ث

؛ اگهٌي ٍ وبٍصهه،   2000ًٌجت ؿاؿ )ُپلؿ،  يليبؿگي يؿك كٍاًٌِبً ييىلؿ ًبمًـُ گلايكٍ

(. 1385، ثِ ًم  ام كٗبيي ٍ ًهيف،  1998؛ ثله ٍ ٍيليبم، 1998؛ كامؿًٍه ه پَوَ،  2001

ًٌْهـ   ههي  اكد ّهب  يبثيل اكمُيكا ؿك همبث  ًب يٌيتىَ يبثيبى، اكمُيگلاؿك ّل َٓكت ًبمًـُ

 (.1388، يِ ًم  ام ولهه ؛ ث2004؛ ًبًـكم، 1387، ي؛ فلؿاًَ ٍ وله1385ف، يٍ ً يي)كٗب

وٌـ، ًٌزَ والًي گلايي تغييل هيي ًبمًـُّب وِ تَرِ ثِ ؿيـگبُ يتَاى گفت ثِ هَامات هي

گيهلؿ   ههي  اي هَكؿ تأويـ للاكثِ ٣ٌَاى اثناكي رْت ثْجَؿ فلايٌـّبي يبؿگيلي، ثَٜك فنايٌـُ

، ثهِ ًمه  ام   1998، ثله ٍ ٍيليهبم،  2000؛ ُپلؿ، 2002؛ تلم، 2005؛ ثلي، 2005)اًتيگيٌن، 

-يثلؽَكؿاك هه اي  وُيت ٍيام اّو يٌيتىَ يبثيي اًبى، اكمُي(. ثل ا1385كٗبيي ٍ ًيف، 

بى ثِ ربي اًـامُ گيلي هيناى ؽَة يهب ثهـ ٣وه  وهلؿى     يگلاگل ًبمًـُيؿ يگلؿؿ. ثِ ٣جبكت

ؿاًَ اهَم، ثِ ًوت اكميبثي ايٌىِ يه ؿاًَ اهَم ثِ صِ همـاك ٍ صِ ١ًَ ووىي ًيهبم ؿاكؿ  

 ( اْٟهبك 2003ن )يّوبى َٛك وِ كاهٌـى ً (.1384وٌٌـ )صوي اكا، هَفك َُؿ، علوت هيتب 

ب يه ؿكن، تزلثهِ   يل ؿك صگهًَگ ييه ٌت، ثلىِ تغيً يلات كفتبكيي؛ لنٍهبو تغيليبؿگيؿاكؿ   هي

تهل  ـُيه ضيتل ٍ پل، هبّلاًِييي ١ًَ تغيا يليگثبُـ. اًـامُيٚ اٛلافِبى هيبفت افلاؿ ام هغيؿك

(. 2007، 14نكيت ٍايٌن ٍ اًتليت، وبلىي، تيىبكيثِ ًم  ام ه)اًت  يل كفتبكييتغ يبثيام اكم

ي اًتبًـاكؿ ُهـُ كا ؽَاًهتبك   ّب ٍ امهَى ّب ، عقف كتجِييگلاـگبُ ًبمًـُيوِ ؿ يي ه٤ٌيثـ

ِ    ههي  اًت ٍ ثِ ربي اى؛ اكمُيبثي ثِ رنيي ام فلايٌـ يبؿگيلي تجـي  وهِ  اي  ُهَؿ، ثهِ گًَه

تلي ؿك ل٘بٍت پيِلفت ؽَؿٍ ايفب وٌـ. ثِ ٣جبكت ؿيگل ّوبى ٛهَك  ِيؿاًَ اهَم ًمَ ث

ثبُهـ ٍ ثهِ    ههي  گلاوٌـ، اكمُيبثي يىي ام هلاع  تيٌفه اهَمٍ ًبمًـُ هي وِ ًبًـكم ثيبى

گيهلؿ   ههي  ربي ايٌىِ تٌْب ؿك پبيبى اهَمٍ اكائِ گلؿؿ، ؿك ًلتبًل اهَمٍ هَكؿ ارهلا لهلاك  
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 ٌِپػٍّفيكيپ

ه٤لوبى ثب تأويـ ثهل  اي  ي علفِّب ي ؿاؽلي ؿك ؽَّٔ ٓالعيتت اًزبم ُـُتغميمب

وهِ   كا ثبُهـ. ؿك ايهي ثؾهَ، هغمهك ثلؽهي ام تغميمهبت       هي كٍيىلؿ ًبمًـُ گلايي اًـن

هَكؿ وٌىبٍ ٍ ثلكًهي لهلاك    ،ثبٌُـ هي ثَٜكهٌتمين يب غيلهٌتمين هلتجٚ ثب ه١ََٗ تغميك

ام  يبثي( ؿك اكمُه 1385پوٍُ ٍ فهلماؿ ) گلؿؿ. ؿاًَ هي ؿاؿُ اًت وِ ثِ اؽتٔبك ثِ اًْب اُبكُ

بفتٌهـ وهِ؛ ه٤لوهبى ههَكؿ     يزهِ ؿًهت   يي ًتي، ثِ اييه٤لوبى ؿٍكُ اثتـا ياعلفِ يّب هْبكت

هْهن   يثلؽَكؿاكًهـ، ؿك ارهنا   يي ام هْهبكت ًٌهج  يبت تهـك يهٜبل٤ِ ثل ؽالف اًىِ ؿك ول

 يك ًِبى ؿاؿ وهِ، ثٜهَك وله   يي تغميذ اياًـ. ًتبهَارِ يرـ يّب ييًبكًب يي، ثب ثلؽيتـك

ِهتل ام فٌهَى   يِتل ه٤لن هغَك اًت تب ؿاًَ اههَم هغهَك. اًهبى ث   يي ه٤لوبى ثيكٍٍ تـك

ثهِ   يمه ي( ؿك تغم1382) يليه اًو٤يوٌٌـ. اهب تبريه ٛلفِ اًتفبؿُ هيٍ اهَمٍ  يًؾٌلاً

ك لهلا  ييي ؿك ًٜظ هٌبًت ٍ ثهبت يتـك يّبـ وِ اوخل ه٤لوبى ام ٠ًل هْبكتيزِ كًيي ًتيا

 يبثيي هَكؿ اكمُه ياهَماى كا لج  ٍ ث٤ـ ٍ ٌّگبم تـكؿاًَ يّبؿاكًـ. اوخل ه٤لوبى، اهَؽتِ

بفتٌـ وِ؛ يذ ؿًت يي ًتبيثِ ا يمين ؿك تغميً (1383) يؼ ماؿُ ٍ هْلهغوـيُؿٌّـ.  هي للاك

لِ أنُ ٍ هْبكت ٛلط ٍ ع  هٌه يَ اًگيثب٣ج افنا ،ييگلاك ًلم افناك ًبمًـُياهَمٍ ام ٛل

 َُؿ. هي ؿاًَ اهَماى يليَ ٣ولىلؿ تغٔيافنا ٍ

ؿٍكُ هتًَهِٜ،   يبٗه يوهِ ه٤لوهبى ك   ك ؽهَؿ ًِهبى ؿاؿ  ين ؿك تغمي( 1384ًصوي اكا )

اههَمٍ ٍ   يثهلا  يي ًهٌت يٌِ ثب تـكيبى كا ثبٍك ؿاكًـ ٍ اى كا ؿك همبيگلاًبمًـُ ي٤ُبكّب

ثهِ   يميتغم ( ؿك1386) يٍ رْبً يـكماؿگبى، هلمٍليي عيّوضٌ ؿاًٌـ.يت هيپلٍكٍ ثب اّو

ؿك  ييِ ًهَم ؿٍكُ كاٌّوهب  يه ثل ٣ولىلؿ ؿاًَ اههَماى پب  يب٣وارت ييگلاِ ًبمًـُيل ٠ًليحأت

َُ ًبمًـُ گلا يي ثِ ُيك ًِبى ؿاؿ وِ تـكيذ تغميپلؿاؽتٌـ. ًتب ؿكى ٣لَم ؿك ُْل ماّـاى

َك يه ٌگتهَى ٍ ال يّلؿاًَ اهَماى احل هخجت ؿاكؿ.  يليثل ٣ولىلؿ تغٔ يليثِ َٓكت صِوگ

]ثهِ   يتيههَل٤  يليبؿگيه ـًـ وِ اًتفبؿُ ام صهبكصَة  يزِ كًيي ًتيثِ ا يمي(، ؿك تغم2000)

 يٛلاعه  رْهت حل كا ؤاهَمٍ ه يٛلاع يكٌّوَؿّب گلا[ي ًبمًـُيام تـك ي٣ٌَاى ُبؽٔ

اًزهبم   ين ٛه يه ( 2008ً) 15بميه ً وٌهـ.  ههي  ِهلفتِ اُهىبك  ياوتٌبة ؿاًَ پ يٚ ثلايه هغي

هِبكوت ؿاًَ اههَم  ي ثبٍك ٌّتٌـ وِ يثل ا٤لوبى هبفت وِ  يزِ ؿًت يي ًتي، ثِ ايپوٍِّ
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 يهي لاگًهبمًـُ  ي ياًهت. اًهبى ّوضٌه    يٗلٍك [ي]اهَمُ لييتغ يثلا يبميَ ًيثِ ٣ٌَاى پ

ن ؿك يه ( 2009ً) 16ٍاٍكٍىًوَؿًهـ.   يه٤لفه  ييگلاًبمًـُ يهت٤بلثِ ٣ٌَاى ١ًَ كا  يارتوب٣

ؿك  يىيلات پهـاگَه ييتغ يٌگفلّ يّببًتيل كا ثب تَرِ ثِ ًياؽ يتيآالعبت تلث ياهمبلِ

ُهـُ ؿك ٛهَل    يروه٢ اٍك  يّب للاك ؿاؿ. ؿاؿُ يت ه٤لن هَكؿ ثلكًياهَمٍ هتًَِٜ ٍ تلث

ٍ    ي  يِ آهالط ًهبؽتبكّب  ، ًِهبى ؿاؿ وه  يه ًبل ام هِهبّـُ هِهبكوت وٌٌهـگبى تًَهٚ 

ىهلؿ  يكٍام ي يّوضٌه . اًهت  يبم آهالعبت اهَمُه  يه ًَ يپه  يٍ التٔبؿ يبًيً ،يفلٌّگ

 َُؿ. هي ًبم ثلؿُي ينگيرب يىلؿيك٣ٌٍَاى ثِ  ييگلاًبمًـُ

مهبت  يي تغميٍ ّوضٌه  يهي بت هلتجٚ ثب للولٍ ًبمًـُ گلايـگبّْب ٍ ٠ًليؿ يرو٢ ثٌـ

 يك ٍ لبث  تَرْيلات ٣وي، تبحييام اى اًت وِ ًبمًـُ گلا يي عَمُ، عبوياًزبم ُـُ ؿك ا

ن هَارهِ  يً يبؿيل موِ ثب اًتمجباي  ي گقاُتِ اًت. ثِ گًَِيٍ تـك يليبؿگي يىلؿّبيثل كٍ

ك ؿاًٌتي وهبك ٍ ًغهَُ اًزهبم ؿاؿى وهبك ووهه ًوهَؿُ       يثِ تلف ييـُ اًت. ًبمًـُ گلايگلؿ

ي اّهـاف  يبى هْن تهل يـگبُ ًبمًـُ گلايثبُـ. ام ؿ ًوي ٌِ اى رـاياًت، صلا وِ ؿاًَ ام مه

، وهبكثلؿ  يتفىهل اًتمهبؿ   يّهب  ؿك والى ؿكى، ع  هٌبلِ، اًتـتل ولؿى، هْهبكت  يليبؿگي

ي كاثٜهِ ه٤لوهبى ؿك ًمهَ    يه اًت وهِ ؿك ا  يويؽَؿ ت٠ٌ يّب ٍ ف٤بل ؿاًَ ٍ هْبكت يلتبه

 تمم ثلؽَكؿاك ثبٌُـ.  اي  علفِ يّب تيـ ام ٓالعيثب ي  گل اهَمُيكاٌّوب ٍ تٌْ

پػٍّفيؾَالاصل

، يهي ٌهِ گلا يگلايهي )مه اي ًبمًـُّبي علفِي ام ٓالعيتيٌـ تـكيب ه٤لوبى ؿك فلايا

 ( ثلؽَكؿاكًـ؟يفيو يبثي، اكمُييلگلاي٤به ، تفٌٍ ت يؿاًَ اهَمهغَك

 

ضٍـ

 يفه ي)پلًٌِبهِ( ٍ و يووّ يّب ام كٍٍ يجياًت، ام تلو يفيَُ تَٓيُك وِ ثِ يي تغميؿك ا

پبًهؼ   يليت وهِ رْهت رجهلاى ًهَگ    يي تلتي)هٔبعجِ ٍ هِبّـُ( اًتفبؿُ ُـُ اًت. ثِ ا

 يؿك هَكؿ رْبى ٍال٤ه  ييهبّفيتَٓ يگلؿاٍكثب ّـف  هٔبعجِؿٌّـگبى ؿك پلًٌِبهِ، ام 

هِبّـُ كفتبك ٍ ، ٍ ام يتًَٚ ٍ يـُ هَكؿ ثلكًيپـ يل ه٤ٌبيهٔبعجِ ًَُـُ ٍ تفٌ يمًـگ

 اًتفبؿُ ُـ. يي ؽَؿگناكُيگنين، ثِ ٣ٌَاى ربيً ٚ افلاؿ هَكؿ پوٍَّيهغ
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يطيگ،ًوًٍَِضٍـًوًَِيجاهعِآهاض
 ي٣لهَم اًٌهبً   يبؽِپوٍَّ عبٗهل، ه٤لوهبى ههلؿ ُه     يؿك ثؾَ ووّ يربه٤ِ اهبك

ن ثهل اًهبى   يه ت٤هـاؿ ًوًَهِ ً  . ثبٌُـ هي ًفل 2200هـاكى هتًَِٜ اًتبى هبمًـكاى ثِ ت٤ـاؿ 

ًفل اًتؾهبة   340 ّب يامهَؿً ينٍ اعتوبلي  كيًفل ثلاٍكؿ ُـ وِ ثِ ؿل 327 رـٍل هَكگبى

َ  ي، صَى ٍاعـ ًوًَِ، هتِى  ام گلٍّيؿك ثؾَ ووّ يليًوًَِ گ يـ. ثلايگلؿ ؿ ام افلاؿ ثه

ِ  يليگ َُ ًوًَِي  ُـُ ثَؿًـ، ام ُيتِى ي٤يوِ ثَٜك ٛج ِ  اي  ؽَُه اًهتفبؿُ   ياصٌهـ هلعله

 ي، ُلليي َٓكت وِ پي ام ثلاٍكؿ ًوًَِ هَكؿ هٜبل٤ِ، اًتبى ثِ ًِ ؽَُِ هلونيُـ. ثـ

، ثبثه ، لبئوِهْل،   ي، پٌذ ُْلًتبى )ًبكيتٔبؿف يلين ٍ ثب اًتفبؿُ ام ًوًَِ گيتمٌ يٍ غلث

ـ. ًپي ثب تَرِ ثِ ت٤هـاؿ ه٤لوهبى   يي ًِ ؽَُِ هقوَك، اًتؾبة گلؿيم ثثِْْل، صبلَى( ا

  ِ  ّهب  هتًَِٜ ٍ ثب هلار٤ِ ثِ اهَمٍ ٍ پلٍكٍ ُْلًتبى، صٌـ هـكًِ اًتؾهبة ٍ پلًِهٌبه

ت٤ـاؿ ٍ ؿكٓـ هِبكوت وٌٌـگبى كا ثهل اًهبى    1ـ. رـٍل ي٢ گلؿيي ًوًَِ هَكؿ ٠ًل تَميث

 ـ.ؿّ هي ًِبى ّب اى يت ٌُبؽتيرو٤ يّب يوگيٍ

 
يّاکٌٌسگاىزضبرفکوّيتحقيقاظًظطٍيػگي:فطاٍاًيٍزضصسهكاضکت1جسٍل

جوعيتقٌاذتي

زضصسفطاٍاًيهتغيطّا

:قْطهحلؾکًَت
 9/30 105 ًبكي

 5/26 90 ثبث 

 6/20 70 لبئوِْل

 8/11 40 ثِْْل
 3/10 35 صبلَى

  ؾي:

 5/8 29 ًبل 30 -20

 2/46 157 ًبل 40 -31

 5/43 148 ًبل 50 -41

 8/1 6 ًبل 60 -51
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زضصسفطاٍاًيهتغيطّا

  :ؾابقِکاض

 5/3 12 ًبل5ميل 

 1/7 24 ًبل 6-10

 1/14 48 ًبل 11-15

 7/39 135 ًبل 16-20

 4/32 110 ًبل 21-25

 2/3 11 ًبل 26ثيَ ام 

  هسضکتحصيلي:

 4/67 229 وبكٌُبًي

 6/32 111 وبكٌُبًي اكُـ

 

ُهْل   يًفل ام ه٤لوهبى ُهبؽِ ٣لهَم اًٌهبً     45 يپوٍَّ، ربه٤ِ اهبك يفيؿك ثؾَ و

(، وِ ه٤تمـًـ عزهن  1386ـگبُ گبل، ثَكي ٍ گبل )ياًبى ؿي ثؾَ، ثليثبثلٌل ثَؿًـ. ؿك ا

ه يه ه٤وَتو وَصه اًت ٍ ؿك ٍال٢ عزهن ًوًَهِ هوىهي اًهت      يفيًوًَِ ؿك هٜبل٤بت و

ـ يب هَكؿّب، فْن ٣ويه هَكؿ يهَكؿ ثبُـ ٍ ّـف اًتؾبة   يؿ ثلكًه ههَك  يّهب ـُيه ك تهل پ

ًفهل ام   13اًهتفبؿُ ُهـ، ٍ ثهب     17يّـفوٌـ ٍ ام ١ًَ هَاكؿ ٣هبؿ  يليَُ ًوًَِ گياًت، ام ُ

ؼ، مثهبى  يب، تهبك يه ، رغلافيبت فبكًه يه ، اؿثيٍ ُهغل  يليتغٔه  ينيه ه٤لوبى ؿكٍى ثلًبهِ ك

وهِ   يُهبؽِ ٣لهَم اًٌهبً    يٍ ٣لَم ارتوب٣ ي، ٣لثيبٗي، ٍكمٍ، فلٌفِ، كيوي، ُيٌياًگل

ْ ؿاؿُ ُـًـ، هٔبعجِ ثِ ٣و  اههـ. ٣هالٍُ   يف پوٍَّ هٌبًت تِؾـى ثِ اّـايكً يثلا

 ن هَكؿ هِبّـُ للاك گلفت.يه٤لن ً 12ي، والى ؿكى يثل ا



 ؾٌجفيابعاضّا

ًَال ثَؿ. ثهِ   42ي پلًٌِبهِ هِتو  ثل صْبك هَلفِ ثب ي: اپطؾكٌاهِهحققؾاذتِ-1

ى ؿك ام هٌهبث٢ ؿك ؿًهتل   ييگلاي ًبمًـُّب ٍ ُبؽْ ّب ت وِ رْت اًتؾبة هؤلفِيي تلتيا

(، فهلؿاًَ ٍ  2002ت  )يتهَاى ثهِ ًٌٍهض   )ثِ ٣ٌَاى ًوًَِ ههي  ايي اكتجبٙ اًتفبؿُ ُـُ اًت

( 2000َك، )يه ٌگتهَى ٍ ال ي(، ّل2000)لام ي(، ا1385ٍف )يٍ ً يي، كٗب(1381)يٌيف يؾيُ
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ييهـ  ي ايي پهوٍَّ ثهِ تأ  ّب ّب ٍ ُبؽْاُبكُ ًوَؿ(. پي ام اًتفبؿُ ام هٌبث٢ هت٤ـؿ، هؤلفِ

بت هلثهَٙ  يه (. ًپي ثب هلٍك اؿث2ِٜ كًيـ )رـٍل يي عيـ ٍ صٌـ ًفل ام ٓبعج٠ٌلاى اياًبت

تيلهَك  ) 18گهلا ًبمًـُ يليبؿگيٚ يي ثب ؿك ٠ًل گلفتي پلًٌِبهِ هغيٍ ّوضٌ ييگلاثِ ًبمًـُ

 يثهل ُبؽٔهْب   يـ اًبًه يه ٍ ثهب تأو ( 1388 ثِ ًم  ام پبكًهب،  1996 ؛ تيلَك،1991ٍ فلينك، 

ِ 3)رـٍل  ييگلاًبمًـُ يًٚ پوٍِّگل ثلاًبؽتِ ُـُ تَ ثهب  اي  (، پلًٌِبهِ هغمك ًهبؽت

پلًِهٌبهِ   ييبيپب. ـ ًبؽتِ ُـي( ثب ٠ًبكت اًبت3ّل هؤلفِ )رـٍل  يثلا ييّبِ يه گَيتفى

 ثِ ؿًت اهـ. 82/0ولًٍجبػ  يت الفبيثب اًتفبؿُ ام ٗل

هٔهبعجِ ُهًَـُ   . ؿك هٔهبعجِ ام  ؾَالباظپاؾد4افتِبايوِؾاذتاضيهصاحبًِ-2

هٔهبعجِ( ٍ   1ي كا اكائِ ؿّـ )ًَال ُهوبكُ  يه رلٌِ تـكيام  يول ييُـ ًوب هي ؽَاًتِ

عٔهَل ؿاًهَ    ي(، صگًَگ2ًپي ًمَ ه٤لن ٍ ؿاًَ اهَم ؿك والى ؿكى )ًَال ُوبكُ 

َ  يه ثهَؿى   يًهبؽت ؿاًهَ، ًٌهج    -تًَٚ ؿاًَ اهَم ( ٍ 3)ًهَال ُهوبكُ    -ب اًتمهبل ؿاًه

ـ. كٍٍ ت٤يهيي ا٣تجهبك هٔهبعجِ    يبى ًوبي( كا ث4ًَال ُوبكُ) يبثيٍ ّـف ام اكمُ يصگًَگ

ِ     يي َٓكت ثَؿ وهِ پهي ام ٛلاعه   يؿك پوٍَّ عبٗل ثِ ا اي  ًهَاتت ثهبم، اثتهـا هٜبل٤ه

ـ، يه اًْب َٓكت گلفت ٍ ثب صٌـ ًفل ام ه٤لوبى هٔبعجِ اًزبم ٍ ٗجٚ گلؿ يثل كٍ يهمـهبت

( 19يوٌىبُه ) يت ٍاكًه ك ًهؤات يه هٔهبعجِ ُهًَـگبى ام ٛل   يّهب  ًپي ثب تَرِ ثِ پبًؼ

هٔهبعجِ ٓهَكت    يّهب  لات تمم ؿك ًهؤال ييه ؽَاًتِ ُـ ٍ تغ ّب ام اى يِتليغبت ثيتَٗ

 گلفت.  
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ييگطاّايؾاظًسُّاٍقاذصهؤلفِ:2جسٍل

ٌِيظه
گطا

يي
 

ٍياجتواعيٌِيظه

 يفطٌّگ

 يٌه يفي ؾيُه  ٍ  فلؿاًَ ،(2004 ؿيىَن، ام ثِ ًم  ،2000  )يًبفّبٍ  تًـ
، فههلؿاًَ (2000لاميههاٍ ام ًمهه  ثههِ ،1993ثههلٍوي) ٍ ثههلٍوي ،(1381)
 .(1387 ،يوله ٍ فلؿاًَ ام ًم  ثِ ؛1367)

-ازييکيعيفطيهح

 يطيگ
 .(1384 ، اكا صوي ام ًم  ثِ ؛2004ي )ياًالي ايـ يي، تلت(2000لام )ياٍ

 تييهَقعيازگيطي
ِ  ،1367فلؿاًَ ) ،(2004)ؿيىَن ) َ  ام ًمه   ثه ، (1387 ،يولهه  ٍ فهلؿاً

 .(2000َك )يال ٍ ٌگتَىيّل

ف
زاً

َظ
آه


َض
هح

ي

 يگطٍّتعاهل
(، ثهه،  1993لجهٍَ ) ) ،(2004 ؿيىهَن،  ام ثهِ ًمه    ،2000) يه ًبفّبٍ  تًـ

 (.2000مكًيبن ٍ لَهپِ )

فعالهكاضکت

آهَظزاًف

، (1388 پبكًههب، ام ؛ ثههِ ًمهه 2002ّوىههبكاى، ٍ گالكي، تهه(2000)لام يههاٍ
 ،(1993لجهٍَ )  ،(1381فلؿاًَ ٍ ُيؾي فيٌي،  ما ًم  ثِ ؛1995ٍٍلفَله )
 .(1381) يٌيفي ؾيُ ٍ  فلؿاًَ

يگطليتؿًْقف

 هعلن

، الٌهي  (2000)لام يه اٍ ،(1388 پبكًب، ام ًم  ثِ ،2002گلاى )يؿ ٍ گالكيت
(2000.) 

فؿ
ت

ي
گطا

ط
يي

 

 

(ذلق)ؾاذت

 زاًف

ِ  ؛1995لـ )يف گالًلم ٍى  ثهلٍوي   ٍ ، ثهلٍوي (2000لام،يه اٍ ام ًمه   ثه
 هيٌَى ،(1381) يٌيفي ؾيُ ٍ  فلؿاًَ ، (2000لام، ياٍ ام ًم  ثِ ؛1993)

 .(2004ّوىبكاى ) ٍ ىَنيؿ ،(2004) ٍايلـك -ٍ ربًٌتَى

اضائِزاًفطيتفؿ

قسُ
َ  ام ًم  ثِ ؛1993َُهي ) ٍ لليث ،(1381) يٌيفي ؾيُ ٍ فلؿاًَ  ٍ فهلؿاً

 .(2000لام )ياٍ ،(1381، يٌيفي ؾيُ

 .(2000لام )ي، اٍ(1381) يٌيفي ؾيُ ٍ  َفلؿاًزاًفتيًؿب

ظق
اض

ابي
يفيکي

 

 يٌيتکَيابياضظق
ِ  ،1367فهلؿاًَ )  ،(1385ف )يً ٍيي كٗب َ  ام ًمه   ثه  ،يولهه  ٍ فهلؿاً
 .(1388 ،يوله ام ًم  ثِ ،2004، ًبًـكم )(1387

عٌَاىبِيابياضظق

بْبَز يبطايابعاض

يطييازگٌسيفطا

 ، بميه ليٍ ٍ ثلهه  ،2000 ُپلؿ، ؛2002 ،تلم ؛2005 ،ي ثل ؛2005ٌن )يىياًت

 .(1388 ،يولهاظًم  بِ،2004،ايـي اًالييتلتيي ،1998

  

 

 

 



12 1391اٍل، ثْبك ٍ تبثٌتبى ، ُوبكُ صْبكمؿٍكُ ،يهطالعاتآهَظـٍيازگيطيهجلِ

ًٍوًَِؾَالّاِيگطاييٍتعسازگَيؾاظًسُّاپطؾكٌاهِصالحيتيّا:هؤلف3ِجسٍل

ف
كؿي

 

 ًبم هؤلفِ
ِ يت٤ـاؿگَ

 ْ يبفتِيتؾٔ
 ًوًَِ ًَال ّل هَلفِ

يي ٍال٤ي ٍ آي  ام هغيٚ مًـگي ّب ـ تـكيي هخبلؿك فلايٌ 8 ييٌِ گلايمه 1
 ؿّن.ؿاًَ اهَماى اكائِ هي

ؿاًَ اهَم  2
 ي هغَك

اهَم يبؿگيلي ًمَ آلي كا ثِ ٣ْـُ ؿاًَ -ؿّيؿك فلايٌـ يبؿ 11
 گيلم.گقاكم ٍ ؽَؿ، ثيِتل ًمَ ّـايت كا ثل ٣ْـُ هيهي

ن، ثلىِ هغيٚ كا ثلاي ؿّؿاًَ كا ثِ ؿاًَ اهَماى اًتمبل ًوي 14 ييلگلايتفٌ 3
 وٌن.وِف ؿاًَ تًَٚ ؽَؿُبى اهبؿُ هي

اهَماى، هبًٌـ تغميك ؿك هَكؿ ثلاي اكمُيبثي ام وبكّبي ؿاًَ 9 يفيوي بثياكمُ 4
 گقاكم.ه١ََٗ ؿكًي، ؿاٍكي كا ثِ ٣ْـُ ؽَؿ اًبى هي



ٍ ثب هجٌهب لهلاك ؿاؿى    يفين ثِ َٓكت ويثِ ه٠ٌَك هِبّـُ والى ؿكى ًهكاّسُ:-3

 2ٍ ؿك  يه٤لن ثِ َٓكت هتهَال  12، ام والى ؿكى ييگلا ي ُـُ ًبمًـُيتـٍ يّبُبؽْ

هِبّـُ، والى ؿكى ّل ه٤لن ًهِ   ييبيي پبييرلٌِ هِبّـُ ثِ ٣و  اهـ. ثِ ه٠ٌَك ت٤ 4تب 

اى ثِ احجبت ثلًـ ٍ  ييبيهتفبٍت هَكؿ هٜبل٤ِ للاك گلفت تب پب يتب صْبك رلٌِ ٍ ؿك مهبًْب

ن ثل اًبى ُهـت  يهِبّـُ ً يَُ ًولُ گقاكيعبٓ  ُـ. ُ يىٌبًيذ يؿك ؿف٤بت هت٤ـؿ ًتب

 بؿ ثَؿ. يٍ م يي ثِ َٓكت ون، تبعـيٌـ تـكيُبؽْ هَكؿ ٠ًل ؿك فلا يليثىبكگ



ّالزازُيٍِتحليَُتجعيق

ٌِ )ام وبهالو ههَافمن تهب وهبهالو    يگن 5ىلت ُبه  يف ليپلًٌِبهِ ثل اًبى ٛ يّب ٌِيگن

 يوله  يه ًوهلُ  يي پلًٌِبهِ يؿك ا. ثبٌُـ هي 1تب  5بم ياهت يت ؿاكايهؾبلفن( ثَؿ وِ ثِ تلت

ْ يه ّل  يه ًولُ ثلايگلا ثَؿى ه٤لن ٍ ناى ًبمًـُيتغت ٣ٌَاى ًولُ ه ثهِ   ّهب  ه ام ُهبؽ

 .ـيه   گلؿيه تغل SPSS   ٍMinitab َٓكت رـاگبًِ ؿك ٠ًل گلفتِ ُـ، ٍ  ثهب ًهلم افهناك    

ناى تَرهِ ثهِ   يه ي ًوهلات ه٤لوهبى ؿك ه  يبًگيه تفهبٍت ه  يثلكً يثلا يي ام امهَى تيّوضٌ

ِ  يّهب  تيٓهالع  يي ثلكًه يي ٍ ّوضٌه يٌـ تهـك يؿك فلا ييًبمًـُ گلا يّب هَلفِ اي  علفه

عبٓ  ام هٔهبعجِ،   يفيو يّب  ؿاؿُيِ ٍ تغليتزن يه٤لوبى اًتفبؿُ ُـ. ثلا ييًبمًـُ گلا

ِ  بؿُ ُـ ٍ ًپي ثل اًبى هغَك هٔبعجِ ؿكيوبغق پ يهٔبعجِ كٍ يّب اثتـا ؿاؿُ   يّهب  ؽبًه
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ًهلهـ،  ) ي ثهَؿُ اًهت  يِ هبتليي هَكؿ اًتفبؿُ، ؿكايؿاؿُ ُـًـ. ١ًَ هبتل يرب ّب ييهبتل

  يه ِ ٍ تغليه   اى ام كٍٍ تزنيه ِ ٍ تغليه ًهپي رْهت تزن  (. 1384 ٍ ثبمكگبى، يعزبم

، ّهب  ثِ ايي ه٤ٌي وهِ فكُ فكُ ٍ ثهـٍى ّهيش ثلؿاُهت اٍليهِ ؿك ؿاؿُ       .اًتفبؿُ ُـ ياًتملائ

ٙ ) 20ٍ ثل اًبى اًتملا  رٌتزَ َٓكت گلفت ، ًتهبيذ عبٓه  گلؿيهـ.    ّهب  ام ؿاؿُ( اًهتٌجب

ي ُى  يوالى ؿكى ه٤لن، ثـ يعبٓ  ام هِبّـُ يفيو يّب   ؿاؿُيِ ٍ تغليي تزنيّوضٌ

ٌبى ام ًبمًـُ گهلا  يرلٌِ( هِبّـُ والى ؿكى ٍ ثب اٛو 4ب ي 2ثَؿ وِ پي ام صٌـ رلٌِ )

٠ًل، رـٍل هلثَٛهِ )ُهـت ًهبمًـُ گهلا      لًبمًـُ گلا ثَؿى والى ؿكى ه٤لن هَكؿيب غي

 ـ.ي  گلؿيتىو ّب ه ُبؽِٔيثَؿى(، ثب تفى



ّاافتِي

 قيتحقيکوّيّاافتِي

اًتفبؿُ ُـ. اي  ه ًوًَِي يّب ام امهَى تته هؤلفِ ؿك پوٍَّ عبٗل اثتـا ثلاي ته

ثِ وبك گلفتِ ُـ. ياي ثَٜك ولي امهَى ثلاي ٓالعيت علفِيًپي ا
 گلايي ثلؽَكؿاكًـ؟اي ًبمًـُّبي علفِايب ه٤لوبى ام ٓالعيت پوٍَّ: يًؤال آل


ّايهرتلفزضفطايٌستسضيؽ:آظهَىتيبطايبطضؾيهؤلف4ِجسٍل

هياًگييهؤلفِ
اًحطاف

هعياض

زضجِ

آظازي
t P< 

 0001/0 86/62 339 37/0 27/4 مهيٌِ گلايي

 0001/0 90/39 339 45/0 99/3 ؿاًَ اهَم هغَكي ٍ ت٤به 

 0001/0 35/27 339 60/0 89/3 تفٌيلگلايي

 0001/0 44/40 339 44/0 97/3 اكمُيبثي ويفي

ًبمًـُ اي  ي علفِّب ٓالعيت

 گلايي

03/4 35/0 339 44/53 0001/0 

 

ِ     يث 4اٛال٣بت هٌـكد ؿك رـٍل   بًگل اى اًت وهِ هيهبًگيي ًوهلات ه٤لوهبى ؿك هؤلفه

ؿك ًتيزهِ ثهل اًهبى اْٟهبكات     . ل اًهت اًت وِ ام عـ هتًَٚ ثيِت  27/4 "ييٌِ گلايمه"
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 يىه ينيٚ فيٍ هغه  يه فلٌّگه   يارتوهب٣  يّهب  ٌِيي ؽَؿ ثِ مهيٌـ تـكيه٤لوبى، اًبى ؿك فلا

 تَرِ ؿاكًـ. يتيهَل٤ يليبؿگيٍ  يليبؿگي

ِ   هي هِبّـُ 4ّوبًگًَِ وِ ؿك رـٍل  ؿاًهَ  " َُؿ، هيبًگيي ًولات ه٤لوهبى ؿك هؤلفه

ؿك ًتيزِ ه٤لوبى اْٟبك ؿاُتِ اًـ وهِ ؿك  . ٚ اًتثيِتل ام عـ هتًَ "اهَم هغَكي ٍ ت٤به 

ٍ هِهبكوت ف٤هبل ؿاًهَ     ي، ثِ ت٤به  گلٍّي  گليًمَ تٌْ يفبيي، ٗوي ايٌـ تـكيفلا

 اهَماى تَرِ ؿاكًـ.

ثلاثل ثب  "تفٌيلگلايي" ي، هيبًگيي ًولات ه٤لوبى ؿك هؤلف4ِثل اًبى اٛال٣بت رـٍل

زِ ٛجك اْٟبكات ه٤لوبى، اًبى ثِ هَلفهِ  يًتثبُـ. ؿك  هي ام عـ هتًَٚ ثيِتلاًت وِ  89/3

ل اكائهِ ُهـُ ام   يت ؿاًَ ٍ تفٌه يٌـ ًبؽت ؿاًَ، ًٌجيتَرِ ثِ فلا ي، ثِ ه٤ٌبييلگلايتفٌ

 ؿاًَ، تَرِ ؿاكًـ. 

ِ    هي ًِبى 4ّوبى گًَِ وِ رـٍل  اكمُهيبثي  " ؿّـ، هيبًگيي ًوهلات ه٤لوهبى ؿك هؤلفه

گل ه٤لوبى اْٟهبك ؿاُهتِ   ي. ثِ ٣جبكت ؿثبُـ هي اًت وِ ام عـ هتًَٚ ثيِتل 97/3،  "ويفي

ثْجهَؿ   يثهلا  يكا ثهِ ٣ٌهَاى اثهناك    يبثي، اكمُيٌيتىَ يبثياًـ وِ اًبى ٗوي اًتفبؿُ ام اكمُ

 ٌـ.  يًوب هي يتلم يليبؿگيٌـ يفلا

بًگل اى اًت وِ هيبًگيي ًولات ه٤لوبى ثَٜكولي يث 4رـٍل  يّب ذ عبٓ  ام ؿاؿُيًتب

ام عـ هتًَٚ ثيِهتل اًهت.   ثبُـ وِ  هي 03/4گلاييًبمًـُاي  ّبي علفِؿك مهيٌِ ٓالعيت

 .گلايي ثلؽَكؿاكًـاي ًبمًـُّبي علفِؿك ًتيزِ ه٤لوبى ام ٓالعيت



حاصلاظهصاحبِيّاافتِي

 يّهب  تيـُ ههَكؿ هٜبل٤هِ )ٓهالع   يه پـ يي ثؾَ پوٍِّهگل رْهت هٌتٌـًهبم   يؿك ا

ًفل  13بفتِ ثب يوِ ًبؽتبك يعجِ ً( ٗوي  اًزبم هٔبييـگبُ ًبمًـُ گلايه٤لوبى ام ؿاي  علفِ

ه رلٌهِ  يام  يول يلاهَى  ًوبيپ يثِ ثغج ٍ ثلكً يام ه٤لوبى هتًَِٜ ُبؽِ ٣لَم اًٌبً

عٔهَل ؿاًهَ تًَهٚ     يي ه٤لن، ًمَ ه٤لن ٍ ؿاًَ اهَم ؿك والى ؿكى، صگهًَگ يتـك

 يّهب  ت ؿاؿُيه . هن(5)رهـٍل   ٍ ّهـف ام اى، پلؿاؽهت   يبثياكمُه  يؿاًَ اهَم ٍ صگًَگ

اًزبم ُهـُ ؿك لبلهت    يّب يك هٔبعجِ ٍ هِبّـُ، ًٌجت ثِ ٠ًلؽَاّيُـُ ام ٛل يگلؿاٍك

پوٍِّهگل   يه پبًؼ كا ثلايـى ثِ يكً يٌـّبيثب فلا ييي اًت وِ اهىبى اٌُبيپلًٌِبهِ، ا

 ـ.  يًوب هي فلاّن
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يحاصلاظهصاحبِّا:ذالصِزاز5ُجسٍل
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-ٍزاًفؾاذت)آهَظزاًف

 (زاًفاًتقاليابَزىيًؿب

ٍّسفاظيچگًَگ

 يابياضظق

ف
ال

 

كين
 ِ
ًبه
ثل

ي 
ٔ
تغ

لي
ي 

ُغل
 ٍ

ي
 

ـ ي گلٍّْب  يتِى  صٌه

 ؿك ثغهههههج ًفهههههلُ،

  ٍ  وَصهههي گلٍّْههب

 ليًههب ثههب ٠ًههل تجههبؿل

ِ يًت ٍ گلٍّْب ي ليه گ زه

 ٤لن.ه تًَٚيي ًْب

 ف٤ههبل هِهبكوت  ؿٍ ّهل 

 اهههَماى ؿاًههَ ؿاكًههـ،

 ـُيهها وٌٌههـ،يههه فىههل

 ثل ًبٟل ه٤لن ٍ ؿٌّـ هي

 اًْبًت. تيف٤بل

 هؾتلهههههفي كاّْهههههب ام

 ؽههَؿ بتيههتزلث ّوضههَى

 بتيههتزلث اهههَم، ؿاًههَ

 وتههت ٍ ه٤لههن ٍ ؿًٍههتبى

 .يؿكً

ِ ي ٌيتىَي بثياكمُ  ثه

يي ٌُبًههههب رْههههت

 ييتهـك ي ّهب  يوبًت

ي بثياكمُهه ٍ هههـكى

 .يبًيپب

ة
 

ثيب
اؿ

ًي
فبك
ت 

 

ِ ؿاُهتي   ٣ـم] اي  ثلًبهه

 ؿكى،ي كٍؽَاً[ ؽبّ

 ٍ ه٤لههن تًَههٚ اثتههـا

 ّهب  لغهت  ظيتَٗه  ًپي

 ٚ  ام پههي ٍ ه٤لهن  تًَه

  ؿكىي كٍؽههههههَاً اى

 اهَم. ؿاًَ تًَٚ

ي كٍؽههَاً: ه٤لههن ًمههَ

 ظيتٔههههههههغ ٍ ؿكى

َ ي ّهب  غلٚ اههَم.   ؿاًه

 :اههههَم ًمهههَ ؿاًهههَ

 يهب  ٤ُل هزـؿي كٍؽَاً

 ـىيپلً ٤ُل، عفٞ ًخل؛

 كيههلؿ هٜبل٤ههِ ًٍههؤال 

 وتبة...

 گههٍَ احههبك، ؽَاًههـى ثههب

 ٍ ه٤لههن عههلف ثههِ ؿاؿى

 ٍ  يتغٔهههه ٍ ييتههههـك

 وٌهت ي اگبّ ٣لن، وٌت

ِ  والى ؿك. هيِِ ِ  تَره  ثه

  ه٤لهن ي ّب ٓغجت ٍ وتبة

 هْوِ.

٣ـم پبًؼ ههلتجٚ ٍ  ]

-امي ٣ـم ؿكن ؽبٓ

ي بثياكمُه ي[ بثياكمُه 

 يبًيپب

ح
 

ًي
فبك
ت 
ثيب
اؿ

 

 اثتـا ؿكى تَٗهيظ ؿاؿُ 

ُههَؿ. پههي ام اى،   هههي

ًؾت؛ ثٌهتِ ثهِ   لغبت 

ًهه١َ ُهه٤ل يههب ًخههل ٍ    

ًؤاتت اعتوهبلي ؿكى  

َُؿ. ؿك ٍلهت  گفتِ هي

ثبليوبًـُ ؿاًَ اههَماى  

ؽَاًٌههـ ٍ  هههي ؿكى كا

-يِبى گلفتِ ههي ّب غلٚ

 َُؿ.

ثيبى تزلثيبت ؽَؿ ثلاي 

ؿاًههَ اهههَم ام لجيهه ؛  

كٍاى ؽههههَاًي، ُهههه٤ل 

ؽَاًي ٍ تَٗيظ ٤ُلّب 

لـيوي، ايزهبؿ  ٍ ًخلّبي

، ؿك ؿاًَ اهَماى اًگينُ

ّهبي وتهبة،   توليي ع 

عفهٞ ثلؽههي ُهه٤لّبي  

وتبة، يهبؿگيلي ه٤هبًي   

 ٤ُلّب.

اى صيههني وههِ اًٌههبى ثههِ  

ؿًجبلَ اًت تب يبؿ ثگيهلؿ.  

اٍل ام ٛليك وتت ؿكًهي  

-هـكًِ. ّوضٌيي ثب وتبة

ّبي غيل ؿكًي هخ  عبفٞ 

ٍ...الجتِ هتهَى لهـيوي تهل    

ثيِهتل تًَهٚ ه٤لهن لبثه      

 َُؿ.فْن هي

 ّن هيبى تلم ّن پبيبى

م ]فمههٚ وتجههي[.  تههل

روهه٢ ّههل ؿٍ، ًوههلُ 

ًْبيي فلؿ كا تِهىي   

 ؿّههـ. اكمُههيبثيهههي

هيههبًي هْههن تلاًههت 

اههَم  صَى وِ؛ ؿاًَ

اكام اكام ثلاي اهتغبى 

 َُؿ. هي پبيبًي اهبؿُ
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زضؼکالؼزضآهَظ

 هعلن

زاًفتَؾطحصَليچگًَگ

-ٍزاًفؾاذت)آهَظزاًف

 (زاًفاًتقاليابَزىيًؿب

ٍّسفاظيچگًَگ

 يابياضظق

ت
فيب 
غلا
ر

 

 ظيتَٗه ]پبًؼ ٍ پلًَ

ِ [هٜبلت اكائِ ٍ  ي. اكائه

 اًههبى ثههل ؿكى ّههل

 اكائهههِ ٍ ؿكى ٛهههلط

ي كٍ ثهل ي ـيه ول ًىبت

 تؾتِ.

 ٍ ه٤لن ٣ْـُ ثِ ييتـك

 پهي  ثهبم  ٍ ؿاؿى گٍَ

 ٣ْهههـُ ثهههِ ؿكى ؿاؿى

 اهَم. ؿاًَ

 

 هىهبى  ييثْتهل  ٍ ٚيهغ ام

-يههه ه٤لههن ٍ هـكًههِ اى

ِ يمه ؿك ه٤لن صَى ثبُـ.  ٌه

 اگهبُ تهل   يتؾٔٔه  ؿاًَ

 .اًت

ّههن هيههبى تههلم، ّههن 

 پبيبى تهلم. اكمُهيبثي  

تىَيٌي هْوتل اًهت:  

صَى تـكيزبو اهبؿگي 

ثلاي وبك پبيهبًي وهِ   

لم ثبُههـ، اهتغههبى تهه

 َُؿ...عبٓ  هي

ث
يؼ 
تبك

 

 هْن هٜبلت كئَى اكائِ

 ظيتَٗه  ٍ تبثلَي كٍ ثل

ِ  اًْهب  تهه  ته كيؿل  ثه

ٍ  ؿكى بىيپب تب ت،يتلت

 اميي ًْههبي ثٌههـ روهه٢

ِ  پبًؼ  ؿكى ٍ ًْبيتبو  ثه

َ ي اعتوهبل ًؤاتت  ؿاًه

 اهَماى ؿك پبيبى والى.

 ييتههـك ه٤لههن ًمههَ

اهَم،  ؿاًَ ؿكى؛ ًمَ

 بىيه پب ًؤاتت ثِپبًؼ 

 ؿاؿى گهههههٍَ ٍ ؿكى

 هٜههلط ث٤٘ههبو ٍف٤ههبل 

ي اعتوهبل  ولؿى ًؤاتت

 والى. بىيپب ؿك

عٔههَل ؿاًههَ ام ٛليههك  

ؿاًَ  ي.ه٤لن ٍ وتت ؿكً

اًههت صههَى ثههل  ي ٍال٤هه

-اًبى اتفبلبت ٍ اًٌبؿ ٍ 

هبًههـُ... ؿك يهههـاكن ثههبل 

بت هوىي اًت ٠ًهل  يرنئ

 ...ٌٌـُ يًَ

ثههِ ي بًيههپبي اكمُههبث

  ههـٍى ثهَؿى ٍ   يؿل

ؿى ثههَي ؿًههتَكال٤ول

هْن تل اًت، ّهـف  

؛ كلبثههت يبثيام اكمُهه

ي ؿاًهههَ يًهههبلن ثههه

ام ي اهههَماى ٍ اگههبّ

ناى تغمهك اّهـاف   يه

 ...ياهَمُ

د
 

ٌي
گلي
ى اً
مثب

 
 

اعَالپلًههي ثههِ مثههبى   

اًگليٌههي، ث٤ههـ ام اى ام 

ؽههَاّن  ّههب هههي  ثضههِ

ًَاتتِههَى كا ثپلًههٌـ، 

ث٤ـ ام پبًؼ گهَيي ثهِ   

 ِ , ؿكى ّهب  ًَاتت ثضه

هلثَٛهههههِ كٍ ٛجهههههك 

لههبيمي كا ًههيالثي ... ؿ

ثِ تَٗيظ گلاهل... ث٤هـ  

ي گلاههل  ّهب  ع  توليي

 ّبي هؾتلف...ثِ ُى 

وههٌن وههِ ثههِ  هههي ًهه٤ي

٣ٌَاى يه وبتبلينك ٣و  

وههٌن ٍ وههبكي وههٌن وههِ 

ؿاًَ اهَماى يبؿ ثگيلى 

وههههِ صٜههههَك يههههبؿ  

ؿم  هههي ثگيلى...تَٗههيظ

 وههٌن هخههبل  هههي تجيههيي

مًن...ؿاًههَ اهههَم   هههي

 توليٌههههبت كٍ عهههه  

وٌهِ، گهٍَ هيهـُ ٍ     هي

 گليٌي رَاة هيـُ.ثِ اً

ؿاًَ ويفيتي اًهت هبًٌهـ   

يههه هْههبكت ؽههبّ يههب  

ام اٛال٣بت وِ اي  هزو٣َِ

هب كٍ ؿك كًيـى ثِ ّهـف  

وٌهـ.. ام ٛليهك    ههي  ووه

ه٤لن ٍ وتبة ؿكًي ثيِتل 

 افتـ. هي اتفبق

تلفيمهههي ام ايهههي ؿٍ 

كٍٍ اكميهههههههبثي.. 

ي اكمُهيبثي  ّب كٍٍ

هؾتلف اثناكي ثهلاي  

ٌُبؽت ثْتل ه٤لن ام 

ًهت ٍ  ؿاًَ اههَم ا 

ًجبيـ ثِ ٣ٌَاى  ّب ه٤لن

ٍعي هٌهنل ثهِ ايٌْهب    

ًگههبُ وٌٌههـ. ثيِههتل   

 تىَيٌي.
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پلًههَ ام ؿكى لجهه ،  

ي تَٗههيغبت ام اكائههِ

ربًت ه٤لن، ًپي هتي 

وتههبة تًَههٚ ؿاًههَ   

ُههـ اهههَماى ًگههبُ هههي

 [.ّب ]ت٤بكٕ ؿك گفتِ

ًمَ ه٤لن؛ تَٗهيغبت  

ؿك هههَكؿ ؿكى، ًمههَ  

ؿاًَ اههَم؛ پلًهَ ٍ   

ع   پبًؼ، رَاة ؿاؿى،

 هٌألِ.

اگل ؿكى تؾٔٔي ثبُهـ  

ام وتبة ٍ ثِ ًٍيلِ ه٤لهن  

ي ٣وهَهي  ّهب  ٍ اگل ؿاًَ

 ثبُـ، ام هغيٚ ٍ ؽبًَاؿُ.

 َ -ّههـف: ّههن ؿاًهه

اهههههَماى ٍاؿاك ثههههِ 

ُههًَـ ٍ  هههي هٜبل٤ههِ

ٌىِ ه٤لن هتَرِ يّن ا

ُهَؿ وهِ تهب صهِ     هي

اًـامُ ؿاًهَ اههَماى   

 اًـ.يبؿ گلفتِ

ٍ ط
كم
ٍ

 

لجهههبى وهههلؿى صهههه

ٍكمُهههي؛ ثٌهههتِ ثهههِ  

يت ّههَا يههب ؿك  ٍٗهه٤

هغيٚ مهيي يهب هٌهبئ    

تئهههَكيىي. ثٌهههب ثهههل   

اهىبًهههبت، يهههه كثههه٢ 

ًهههلهَ  پهههي ام اى،  

تمٌين ثِ صٌـ گلٍُ، ّل 

ي ههَكؿ  ّب وـام ٍكمٍ

 ٣اللههِ ُههبى كا ُههل١ٍ 

وٌٌههـ. ه٤لههن ّههن     هههي

 وٌـ. هي ٠ًبكت

ًمهههَ ه٤لهههن: اًزهههبم  

ٓغيظ علوبت، ٠ًبكت 

ٍ وٌتلل ثبمي، الگَؿّي 

ثههِ ؿاًههَ اهههَم. ًمههَ 

تَرِ ؿليهك  ؿاًَ اهَم: 

ثهههِ  ًغهههَُ ٓهههغيظ  

علوههبت )هخهه  ًغههَُ  

-كاوت گهلفتي، ُهَت  

مؿى؛ ًب٣ـ مؿى( تًَٚ 

 ه٤لن ٍ تىلاك هٜبثك اى.

 ام ٛلق هؾتلف؛ ام كاؿيَ،

تلَينيههههَى، وههههبهپيَتل،  

هـكًِ ٍ علوبتي وِ ه٤لن 

 ّب ؿّـ. ثلاي ثضِاًزبم هي

هـكًههِ ٍ ه٤لههن ؽيلههي   

هؤحلًهههـ ٍلهههي ام لغهههبٝ 

تؾٔٔي ثبُهگبّْب ًمهَ   

 كًـ.آلي ؿا

ثهههل اًهههبى ُهههيَُ 

صْبك لٌهوتي  اي  ًبهِ

اًت. ًفل اٍل، ًوهلُ  

وبه ، ثميِ ثل اًهبى  

پبيهبًي هْهن    ٌّزبك...

تل اًهت،صَى روه٢   

ثٌـي وبك ه٤لن اًهت  

-ٍ ه٤لن هتَرهِ ههي  

َُؿ وِ ثِ اّـافي وِ 

ؿاُتِ كًيـُ اًت يب 

.ًِ 

ٍ ػ
كم
ٍ

 

ثٌههتگي ثههِ مهههبى تههلم 

ؿاكؿ. تههههه ًههههب٣تِ،  

تئههههَكي؛ ؿٍ ًههههب٣تِ، 

ـا گلم وهلؿى،  ٣ولي: اثت

ًپي، ثبمي. اگلتئهَكي  

 ّب ثبُـ، ؿك هَكؿ ٍيوگي

ي ثههـى ٍ ّههب ٍ وههبكولؿ

اّويت ٍكمٍ...ٍ ثهلاي  

 اهههَماى ٓههغجت ؿاًههَ

 وٌن. هي

ه٤لن، ًمَ كاٌّوب ؿاكؿ. 

وٌـ وِ ثغهج   ًوي فللي

تئَكي ثبُـ يب اههَمٍ  

اهَم هْبكت، ؽَؿ ؿاًَ

ثبيـ ثهِ ؿًجهبلَ ثهلٍؿ.    

ًمههَ آههلي ثههل ٣ْههـُ 

. ف٤بليت ؿاًَ اهَماًت

ثههب ؿاًههَ اهههَم اًههت. 

 وٌـ.ه٤لن ٠ًبكت هي

يي اًههت وههِ ّههب اهَؽتههِ

ؿاًَ اهَماى ثبيهـ ثـاًٌهـ.   

ه٤لههن؛ ًمههَ كاٌّوههب ؿاكؿ 

ثهههلاي ؿاًهههَ اههههَماى   

ٓغجت وٌـ تهب ثلًٍهـ ثهِ    

ؿًجههبل اى، پههي ام اى ًههنؿ 

 ه٤لن ثيبيٌـ تب تَٗيظ ؿّـ.

اغهههبميي، تىهههَيٌي، 

پبيهههههبًي. ّهههههـف 

اكمُيبثي؛ ثبمؽَكؿ ام 

ٌىِ ايب كٍٍ وبك ٍ اي

اُتجبُ ثَؿُ اًت يب ًِ 

ٍ ايههب وههن وههبكي ام  

ًت وِ ثتَاًين ّب ثضِ

ثههلاي هلاعهه  ث٤ههـي 

اهههههَمٍ ثلًبهههههِ  

 ثلينين.
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ف
كؿي

ت 
ات
ًؤ

 

يکاظيکلييًوا

 هعلنؽيتسضجلؿِ

زاًفٍهعلنًقف

زضؼکالؼزضآهَظ

 هعلن

زاًفتَؾطحصَليچگًَگ

-ٍزاًفؾاذت)آهَظزاًف

 (زاًفاًتقاليابَزىيًؿب

ٍّسفاظيچگًَگ

 يابياضظق

فِ  ؿ ؿ
لٌ
ف

 

اٍل ًهههَال ام هٜبلهههت 

رلٌهههِ لجههه . اگهههل ام 

هجغج لج  ًؤال ؿاُهتِ  

پلًهٌـ. ث٤هـ    ههي  ثبٌُـ،

ؿكى رـيـ كا ُل١ٍ... 

ؿك هههَكؿ اى ؿكى، ثههل 

اًبى ٛلط ؿكًهي وهِ   

ي ُهـُ، تهـكيي   ٛلاع

ّهن   ّب َُؿ. اگل ثضِهي

ًؤالي ثِ فٌِّبى ثلًـ، 

 ؿّن. هي پبًؼ

ؿك وههالى ؿكى ثيِههتل 

ه٤لههن ههههتىلن ٍعهههـُ  

اًهههت، صهههَى ؿاًهههَ 

ي اهههههَماى ؿك مهيٌههههِ

فلٌههفِ اٛهههال١ ووهههي  

ُههَؿ ؿاكًههـ، ًهه٤ي هههي

ؿاًَ اهَماى ثِ صهبلَ  

وِيـُ ًَُـ تهب ًهؤال   

وٌٌههههـ ٍ ٍاكؿ ثغههههج 

 ًَُـ.

ؿاًَ ام كاّْهبي هؾتلفهي   

كًهـ. ام كاُ   ّب ههي  ثضِثِ 

هـكًِ، وتت ؿكًي. ٍلهي  

ام كاّْبي ؿيگل ّهن هخه    

ؿًٍتبى ٍ اٛلافيبى ٍ ايٌىِ 

ؽَؿ فلؿ صهِ لهـك ٛبلهت    

 ؿاًهههَ ثبُهههـ، وٌهههت  

 َُؿ. هي

ّهههن تىهههَيٌي ّهههن 

ًْبيي. تىهَيٌي هْهن   

تلاًههت، ثههِ ؽههبٛل  

ثههلاي  ّههب ايٌىههِ ثضههِ

 اهتغبى پبيهبًي اههبؿُ  

 ًَُـ. هي

ٗي ف
كيب

 

ي ّههب اثتهـا عهه  توهليي  

لثَٙ ثهِ رلٌهِ لجه     ه

تًَههٚ ؿاًههَ اهههَماى  

ًپي تهـكيي ؿكى ٍ  

ّونهبى ًَُتي فلهَلْهب  

كٍي تهههبثلَ ٍ پهههي ام 

اتوبم ؿكى، اٍكؿى صٌـ 

هخههبل ؿك مهيٌههِ ؿكى ٍ 

ع  اًْب تًَهٚ ؿاًهَ   

 اهَماى.

تههـكيي ٍ تَٗههيظ ثههِ 

ثبُههـ، ٣ْههـُ ه٤لههن هههي

ّوضٌيي ايزبؿ اًگيهنُ ٍ  

..، ع  توهليي ثهل كٍي   

تؾتههِ يههب ثههِ ٓههَكت  

ؿك هٌههنل ثههِ  تىليههف 

 ٣ْـُ ؿاًَ اهَم.

ام ٛليك  هٜبل٤هِ ٍ ؿلهت   

ّبي ؿكًهي،  ٠ًل ؿك وتبة

ه٤لههن ٍ كٍٍ تههـكيي اٍ 

ًمههَ اًبًههي ؿك اًتمههبل  

 هفبّين ثِ ؿاًَ اهَم ؿاكؿ.

ّل صٌـ ثبكي، اهتغبى 

َُؿ ٍ پبيبى گلفتِ هي

تلم. ّـف: ُهٌبؽت  

ؿاًَ اهَماى. هيهناى  

اًْههههب ام يههههبؿگيلي 

يي وههِ ؿاؿُ ّههب ؿكى

 ُـُ اًت.
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ف
كؿي

ت 
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يکاظيکلييًوا

 هعلنؽيتسضجلؿِ

زاًفٍهعلنًقف

زضؼکالؼزضآهَظ

 هعلن

زاًفتَؾطحصَليچگًَگ

-ٍزاًفؾاذت)آهَظزاًف

 (زاًفاًتقاليابَزىيًؿب

ٍّسفاظيچگًَگ

 يابياضظق

ثي  ك ك
٣ل

 

     

ثي
٣ل

 

اكائههِ ثغههج وتههبة كٍي 

تبثلَ، اگِ گلاهل ثبُـ ث٤ـ 

ُهَؿ،  ام اى هخبل مؿُ ههي 

. ُهَؿ ًپي پلًهيـُ ههي  

اگِ هتَرهِ ُهـُ ثبُهٌـ،    

ـ  . ؿكى..ي ثؾهههَ ث٤ههه

ؿكى ثهب  ي ٌْبيًپي، تول

ؿك والى  ّب ثضِي ّوىبك

ُهَؿ. ؿك ثؾهَ   يع  هه 

هتٌْهب اگهل ثلهـ    ي كٍؽَاً

وِ گفتهِ  ي نيًجَؿًـ،اى ص

 ؿ، ؿٍثههبكُ تىههلاكُههَهههي

ُههَؿ تههب ؽههَة يههبؿ  هههي

لًههـ ٍ تههب مهههبًي وههِ  يثگ

 لًـ...يؽَة يبؿ ًگ

  وههبك ه٤لههن: ؿكى ؿاؿى؛

ظ ؽَاًهـى هتهَى،   يٓغ

ايزبؿ اًگينُ ٍ ٣اللِ ؿك 

ًمَ ؿاًَ . ؿاًَ اهَم

اههههَم: گهههٍَ ؿاؿى ٍ 

رَاة ؿاؿى ثِ ًَاتت 

ع  . پي ام اتوبم ؿكى

، ّههب . توههلييّههب ييتوههل

الجتههِ اگلًههؾت ثبُههـ  

ؿك ي ًمههَ آههل...ه٤لهن 

وهههالى ثهههِ ٣ْهههـُ   

ـ هٜبلت يه٤لن...ه٤لن ثب

كا رههب ثيٌههـامؿ، ه٤لههن   

 ِ كا  ّههب اًههت وههِ ثضهه

 وٌـ.يل هيؿكگ

ي نيه فهلؿ ام ّهل ص  ي اگبّ

ي كاّْههب .ثـاًههـ ـيههوههِ ثب

هتفهبٍت   ثِ ؿاًَي بثيؿًت

وهِ  اي  لِيثب ّل ًٍه  اًت،

ي كا ثِ وٌه ي اثَِؿ ٍال٤ِ

 ِ ي ٣َاههه  كًههبًـ. ّوهه

ا   اًهت. ه٤لهن كاُ ك  يؿؽ

ي ؿّـ.وتبة ؿكًيًِبى ه

 ٚ ّن ثِ ثضِ ووهه يٍ هغ

 وٌٌـ. هي

ه٤لههن ثههِ اى لههـكت 

فْوهـ وهِ   ـُ، هييكً

ؿاًهههَ اههههَم ثهههب   

علوههبت ٍ ًگههبَّ  

ـُ يههب يههني فْويههص

ًِ...ّن ؿك والى ّن 

ٌىهِ  يثهلا ا  .پبيبى تلم

ٌين صهِ لهـك وهبك    يثج

زِ ؿاؿُ...اگهل ثلهـ   يًت

ًجَؿًههههـ، ؿٍثههههبكُ  

 .َُؿظ ؿاؿُ هييتَٗ

ٛل ؽهههب ييّوهههثهههِ 

ًٍههههٚ ي بثياكمُهههه

هْن ي ٌيوالى يب تىَ

 تل اًت...

 م

٣ي
وب
رت
م ا
لَ
٣

 

 

٣ي
وب
رت
م ا
لَ
٣

 

اهتغههبى وتجههي، تَٗههيظ 

ؿكى، صٌـ ؿليمهِ اؽهل   

 ِ  اًههتلاعت ّههب ّهن ثضهه

ِ  هههي  ّههب وٌٌههـ ٍ ثلگهه

تٔهغيظ   ]تًَٚ ه٤لن[

 َُؿ.هي

وٌـ ٍ ه٤لن ًؾٌلاًي هي

گههبّي ًههؤال پلًههيـُ  

ُهَؿ. گهبّي ؿاًهَ    هي

اهههَم پههبي تؾتههِ اٍكؿُ 

َؿ تهب هٌهألِ عه     ُهي

ؿاًهَ اههَماى ثهِ    . وٌـ

-پلًِههْب رههَاة هههي 

ؿٌّـ. مهبى ٠ًلؽَاّي، 

 .ؿٌّـ٠ًل هي

ؽههت؛ ؿاًههَ ام كاّْههبي  

ؽههبًَاؿُ،  هؾتلههف، هخهه ،

ه٤لههههن ٍ ّوٌههههبتى ٍ  

ي رو٤هي هٌتمه    ّهب  كًبًِ

 َُؿ.هي

اكمُههيبثي ؿك ٛههَل  

. ًههبل ٍ پبيههبى تههلم 

ّهههـف؛ ّهههن حجهههت 

ًوههلات ثههلاي هههـيل، 

ّن ٌُبًهبيي ؿاًهَ   

ف ٍ لهَي  اهَم ٤ٗي

ٍ ّن ٌُبؽت ام وهبك  

 ؽَؿ ه٤لن.

 

ام اى اًت وِ ثل ؽالف ٠ًلات اًبى ؿك پلًٌِبهِ، توبم ه٤لوبى ههَكؿ   يعبو 5رـٍل 

ي ؽهَؿ اكائهِ ؿاؿُ اًهـ،    يه رلٌِ تـكيوِ ام  يليه ًفل ام اًْب، تَٔيهٔبعجِ ثِ اًتخٌبء 

ـ يگَ هي ي كاثِٜياهخبل ه٤لن ٍكمٍ ؿك  يثبُـ. ثلا هي يٍ فبلـ ثلًبهِ ؽبٓ يًٌت يليتَٔ

. اثتهـا گهلم وهلؿى، ًهپي،     ي؛ ؿٍ ًب٣تِ، ٣وليثِ مهبى تلم ؿاكؿ. ته ًب٣تِ، تئَك يثٌتگ"

ت ٍكمٍ... ٍ يه ثهـى ٍ اّو  يّب ٍ وبكولؿ ّب يوگيثبُـ، ؿك هَكؿ ٍ ي. اگل تئَكّب ثضِ يثبم
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ى ه رلٌِ ام وهال يؼ يب ه٤لن تبكيٍ   "وٌن. هي اهَماى ٓغجتؿاًَ ي  هٌبئ  ثلايي لجيا

ك ته يظ ؿليتبثلَ ٍ تَٗ ياكائِ كئَى هٜبلت هْن ثل كٍ"وٌـ  هي ليي گًَِ تَٔيؽَؿ كا ا

 تهبو پبًهؼ ثهِ ًهؤاتت    يام ؿكى ٍ ًْب ييًْب يبى ؿكى ٍ رو٢ ثٌـيت، تب پبيته اًْب ثِ تلت

ِ  يٍ عته  "بى وهالى يؿاًَ اهَماى ؿك پب ياعتوبل ام ه٤لوهبى ت٤هبكٕ    يىه ي يّهب  ؿك گفته

 نيه رلٌهِ تلًه  يه ٌگًَِ والى ؽَؿ كا ؿك ين  ايً يبت فبكًيلن اؿثَُؿ  ٍ  ه٤ هي هِبّـُ

ب ًخهل  يَُؿ. پي ام اى، لغبت ًؾت؛ ثٌتِ ثِ ١ًَ ٤ُل  هي ظ ؿاؿُياثتـا ؿكى تَٗ "وٌـ  هي

ؽَاًٌهـ   هي وبًـُ ؿاًَ اهَماى ؿكى كايَُؿ. ؿك ٍلت ثبليؿكى گفتِ ه يٍ ًؤاتت اعتوبل

ثَؿ  يٍ ُغل يليتغٔ ينيي تٌْب ه٤لن ؿكى ثلًبهِ كي.  ثٌبثل ا"َُؿيِبى گلفتِ هيّب ٍ غلٚ

ٍ يتَٔ يوِ تب عـٍؿ هٜبثمهت   يهي ـگبُ ًهبمًـُ گلا يه ، ثهب ؿ يل اكائِ ؿاؿُ ام وهالى ؿكى 

 ينيه ن تٌْهب ه٤لهن ثلًبههِ ك   يه ؿاُت. ؿك كاثِٜ ثب ًمَ ه٤لن ٍ ؿاًَ اهَم ؿك والى ؿكى ً

ل ه٤لوهبى  يًهب  يّهب  گفتًِوَؿ ٍ ؿك  هي فبيٍ كاٌّوب كا ا ي  گليًمَ تٌْ يٍ ُغل يليتغٔ

ب اًتمهبل  يه ثهَؿى   يـ ٍال٢ ًِـ. ٗوٌبو ؿك ؽَّٔ ًبؽت ؿاًَ ٍ ًٌهج يي ًمَ هَكؿ تبويا

ـ ه٤لوبى، تَرِ ؿاًهَ اههَماى ثهِ ه٤لوهبى ٍ     يـ وِ ام ًىبت هَكؿ تبويؿاًَ هِؾْ گلؿ

ؿاكؿ وهِ   ههي  اف٣هبى  يبت فبكًه يه هخبل ه٤لن اؿث ياًبى اًت. ثلا يّب گٍَ ؿاؿى ثِ ٓغجت

  ٍ وٌهت  يي اٍ، تغٔيه٤لن ٍ تـك ي، ثب ؽَاًـى احبك، گٍَ ؿاؿى ثِ علفْبًبؽت ؿاًَ

ب ه٤لهن  يه ٌهل اًهت. ٍ   يه٤لهن ه  يّهب  ؿك والى ٍ تَرِ ثِ وتبة ٍ ٓهغجت  ي٣لن ٍ اگبّ

 ي هزلا ٍ وبًبل ًهبؽت ؿاًهَ تًَهٚ ؿاًهَ اههَم     يٚ هـكًِ ٍ ه٤لن كا ثْتليب هغيرغلاف

 يٌه ي. ه٤لن اًگل"اگبُ تل اًت يتؾٌِٔٔ ؿاًَ يه٤لن ؿك مه"ه٤تمـ اًت وِ  يؿاًـ. ٍ هي

ام اٛال٣هبت  اي  ب هزو٣َِيه هْبكت ؽبّ ياًت هبًٌـ  يتيفيؿاًَ و"ن ه٤تمـ اًت وِ يً

 ِهتل اتفهبق  يث يك ه٤لهن ٍ وتهبة ؿكًه   يه وٌهـ. ام ٛل  هي ـى ثِ ّـف ووهيوِ هب كا ؿك كً

 يّبك وتبةك  هٜبل٤ِ ٍ ؿلت ٠ًل ؿيام ٛل"ي ثبٍك اًت وِ يثل ا يبٗيب ه٤لن كيٍ  "افتـ هي

. ٗهوٌبو   "ن ثِ ؿاًَ اهَم ؿاكؿيؿك اًتمبل هفبّ يي اٍ ًمَ اًبًي، ه٤لن ٍ كٍٍ تـكيؿكً

 ه ّهـف يه ثهِ ٣ٌهَاى    يبثيتَاى اًتٌجبٙ ًوَؿ وهِ اًهبى ثهِ اكمُه     هي ام هٔبعجِ ثب ه٤لوبى

 اكائِ ُـُ اًت. 6هٔبعجِ ؿك لبلت رـٍل  يّب ؿاؿُ يًگلًـ. رو٢ ثٌـ هي
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:ًتايجحاصلاظهصاحب6ِجسٍل



وِ هَكؿ هٔهبعجِ لهلاك گلفتٌهـ،     يًفل ام ه٤لوبً 10ي ًىتِ اًت وِ يبًگل ايث 6رـٍل 

ًفهل ؿك   2ولؿًهـ ٍ   ههي  ؿك والى ؿكى اًتفبؿُ ييُ گلاًبمًـ يّب تٌْب ؿك عـ ون ام هَلفِ

گل ه٤لوهبى ؿك  يبؿ ًبمًـُ گلا ثَؿُ اًـ. ثِ ٣جبكت ؿيًفل ؿك عـ ًٌجتبو م 1عـ هتًَٚ ٍ تٌْب 

ؿٌّهـ. اًهبى   ياهَماى اهَمٍ هي، ثِ ؿاًَيًٌجت ثِ تـك يًٌت يـگبّْبيي ؽَؿ ثب ؿيتـك

وٌٌـ وِ ثهِ ٓهَكت ف٤هبل ؿك     هَماى ووهٌىِ ثِ ؿاًَ ايا يؿٌّـ ثِ ربيؿاًَ كا اًتمبل ه

اي  لِيًگلًهـ تهب ًٍه    هي ثِ ٣ٌَاى ّـف يبثيفب وٌٌـ ٍ ثِ اكمُيكا ا يًبؽت ؿاًَ ًمَ آل

ثِ  يبًگل اى اًت وِ ه٤لوبى تَرِ اًـويذ ثيي، ًتبيثِ ّـف. ٣الٍُ ثل ا يبثيؿًت يؿك كاًتب

ؿٌّهـ. ثهِ    ًوهي  ًِهبى  يْتهَر  يتيههَل٤  يليبؿگيؿاكًـ ٍ ثِ  يه فلٌّگ  يارتوب٣ يّب ٌِيمه

ًـاكًهـ ٍ تولوهن ٍ    يتهَرْ  يٍال٤ه  يگل ثِ اكتجبٙ هٌبئ  والى ؿكى ثب مًهـگ يؿ ي٣جبكت

 ؿاكًـ.يه٤َٜف ه يؽَؿ كا ثِ وتبة ؿكً يتالٍ آل



لهكاّسُيٍِتحليفٍتجعيتَص

ي يه رلٌهِ تهـك  يام  يي ثؾَ هغمك ثل اًبى صْبك هغَك ٣وـُ )هِبّـُ وليؿك ا

ؿاًَ اههَم   عَٔل ؿاًَ تًَٚ يٍ ؿاًَ اهَم ؿك والى ؿكى، صگًَگه٤لن، ًمَ ه٤لن 

ك اى، وهالى  يه پلؿاؽت ٍ ام ٛل ّب والى ي(، ثِ هِبّـُ يبثيٍ ّـف ام اكمُ يٍ صگًَگ

ناى يه ه يزِ هِبّـات ؽهَؿ كا ثهل هجٌهب   يه٤لن كا، هَكؿ هِبّـُ للاك ؿاؿ. ًپي ًت 12ؿكى 

ٛ  ييًبمًـُ گلا يّب ٣ولىلؿ ه٤لن ؿك والى ؿكى ثب هَلفِ يّوؾَاً ام  يفه ي، ثهِ ٓهَكت 

(. تمم ثِ فول اًت وِ اًتؾهبة وهالى ؿكى   7ٍ ون، گناكٍ ًوَؿ )رـٍل  يبؿ، تب عـيم

 

 
 ه٤لوبى

 گلا ثَؿىهيناى ًبمًـُ

 م ك ف ؿ ػ ط س د ث ت ح ة الف

 ٭ ٭  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭  ٭ ٭ ٭  ون 
   ٭      ٭     هتًَٚ

             ٭ ًٌجتبو ميبؿ 
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هغمهك ؿك   يذ عبٓه  ام هِهبّـُ  ي، ًتهب يه٤لوبى ثِ َٓكت ّـفوٌـ ثهَؿ. لهقا، ثٜهَك وله    

 گل،  ؿك هِبّـات َٓكتيذ هٔبعجِ ثَؿ.  ثِ ٣جبكت ؿيـ  ًتبي، هَيهَكؿ ثلكً يّب والى

  ِ كا ؿك  يهي ـگبُ ًهبمًـُ گلا يه ؿ يّهب  گلفتِ تًَٚ هغمك، هِؾْ ُـ وِ ه٤لوهبى ُبؽٔه

ٍ ثهب اكائهِ    يثل وتبة ٍ ثِ َٓكت ًهٌت  يي هجتٌيلًـ ٍ تـكيگيوالى ؿكى ؽَؿ ثىبك ًو

لؿ. ؿك هِبّـات هغمك ثِ ًـكت هِهبكوت ؿاًهَ   يگ هي ؿك والى ؿكى َٓكت يًؾٌلاً

ن يي والى ًيتـك يىلن ٍعـُ ثَؿًـ. هغتَااهَم ؿك والى ؿكى هِبّـُ ُـ ٍ ه٤لوبى هت

 ثَؿ. يثلوتبة ؿكً يفمٚ هجتٌ

 
کيعاىؾاظًسُگطابَزىهعلواىبِتفکيجحاصلاظهكاّسُکالؼزضؼاظهي:ًتا7جسٍل

ييگطاؾاظًسُيّاهؤلفِ
 هؤلفِ -ًَال







هعلواى

ًَال يه: تب صِ اًـامُ 
ام يه ي وليي ًوب

ي ه٤لن، يرلٌِ تـك
بمًـُ ثب كٍيىلؿ ً

 گلايي هٜبثمت ؿاُت؟

ًَال ؿٍ: ايب ًمَ 
ه٤لن ٍ ؿاًَ اهَم 
ؿك والى ؿكى، 
هجتٌي ثل كٍيىلؿ 
 ًبمًـُ گلايي ثَؿ؟

ًَال ًِ: 
عَٔل ؿاًَ 

ؿاًَ  تًَٚ
 اهَم، صگًَِ

 ثَؿ؟

ًَال صْبك: 
صگًَگي  
اكمُيبثي  ٍ 
 ّـف ام اى

زِ يًت
 يليگ
ناى يه)

ًبمًـُ 
 (گلا ثَؿى

کنکنکنکنکنهعلنالف

کنکنکنتاحسيکنعلنبه

کنکنتاحسيکنکنهعلنپ

کنکنکنتاحسيکنهعلنت

تاحسيتاحسيکنتاحسيکنهعلنث

کنتاحسيکنکنکنهعلنج

کنکنکنتاحسيکنهعلنچ

کنکنکنکنکنهعلنح

کنتاحسيکنکنکنهعلنخ

کنکنتاحسيکنکنهعلنز

تاحسيکنکنتاحسيحسيتاهعلنش

کنکنکنکنکنهعلنض
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يطيگجِيبحجًٍت
َ يذ عبٓ  ام پلًٌِبهِ، هٔبعجِ ٍ هِبّـُ والى ؿكى ه٤لوهبى، ثه  يثب تَرِ ثِ ًتب

ي ه٤ٌهب وهِ ثهل اًهبى     يگبًِ هقوَك رلَُ گل اًت. ثِ ا ذ اثناك ًِين تٌبلٖ ؿك ًتبيام ّل ص

َ  ّهب ههي     پلًٌِبهِيعبٓ  ام تغلذ يًتب ِ  يّهب  تياى گفهت، ه٤لوهبى ام ٓهالع   ته  ياعلفه

ي يٌـ تهـك يرـاگبًِ ؿك فلا يّب ه هؤلفِيثِ تفى ييثلؽَكؿاكًـ ٍ ًبمًـُ گلا ييگلاًبمًـُ

 ه٤لوهبى  يوِ پلًِهٌبهِ ٣وهـتبو عبٓه  گهناكٍ ُؾٔه      ييه٤لوبى ٍرَؿ ؿاكؿ. اهب ام اًزب

٣ولىلؿ ه٤لوبى ثهل   ذ اى ا٣توبؿ ًوَؿ. لقا هغمك رْت ًٌزَيتَاى ثِ ًتب هي ثبُـ ووتل هي

ك تهل ٍ  يه ذ ٣ويهٔبعجِ ٍ هِبّـُ، وِ ًتب يلي، ام ؿٍ اثناك تىوييىلؿ ًبمًـُ گلايكٍ يهجٌب

ل يِهتل هَٗه١َ ثهِ ًهب    يث يثلكًه  يي كاثِٜ هغمك ثلايؿاكؿ، اًتفبؿُ ًوَؿ. ؿك ا يتل يٌي٣

 يفه يذ عبٓ  ام ًؤال پوٍَّ ؿك ثؾَ ويمبت اًزبم ُـُ هلار٤ِ ًوَؿُ اًت، وِ ًتبيتغم

 يه٤لوهبى ٣لهَم اًٌهبً    ييثل ٣ـم اُهٌب  ي( هج1375ٌ) ك كرجلَئبعجِ ٍ هِبّـُ( ثب تغم)ه

ي ٍ ٣ـم اًتفبؿُ ام هٜبلهت ؽهبكد ام ؿكى ٍ   يٌـ تـكيي فلايؿك ع يبثياكمُ ُْل تْلاى ثب

 يفه يذ ؿك ثؾهَ و يؿاكؿ. ؿك ٍال٢ ًتب ي( ّوؾَا1385ًك ؿاًَ پوٍُ ٍ فلماؿ )يي تغميّوضٌ

ثبُـ. ثِ ٣جبكت ي، ًوييگلاىلؿ ًبمًـُيكٍ يّب ثل هَلفِ يبى هجتًٌِبى ؿاؿ وِ ٣ولىلؿ ه٤لو

بفهت وهِ   يزهِ ؿًهت   يي ًتيه وِ ثب ه٤لوبى َٓكت گلفت، هغمك ثهِ ا  ياگل، ؿك هٔبعجِيؿ

اًهـ.  ًهـاؿُ  يي ؽهَؿ رهب  يٌـ تهـك يكا ؿك فلا ييگلاًبمًـُ يّب ه ام ُبؽْيش يه٤لوبى ّ

  ًوهَؿ.  يِبّـُ والى ؿكى ه٤لوبى تىوه ي٤ٌيي تٌبلٖ كا ثب اثناك ًَم يي هغمك ايّوضٌ

ي ًوهَؿ وهِ ه٤لوهبى رْهت احجهبت      ييي ُى  تجيتَاى ثـيذ پوٍَّ كا هيلقا تٌبلٖ ؿك ًتب

كا ٍاكؿ ولؿُ اًهـ ٍ   ّب ؿاؿُ يليگي ثلؽَكؿاكًـ، ثب ًَيتـك ياعلفِ يّب تيٌىِ ام ٓالعيا

ي يه لؿٌّهـ. ا ييثبُهـ، تغ   ؿاكًهـ  يت كا ام اًضِ ٍال٤بو ٌّت ثِ اًضِ توبياًـ ٍال٤ولؿُ ي٤ً

وهِ،   يي ه٤ٌيْ ثَؿ. ثـيهغمك لبث  تِؾ ين ثلايهٔبعجِ ً يّب ي ؿك ًؤاليه١ََٗ ّوضٌ

فتـ؛ كا ثهِ ٣ٌهَاى   يولؿًـ ؿك اثتـا اًضِ ؿًٍت ؿاكًـ اتفبق ثيه ين ه٤لوبى ٤ًيؿك هٔبعجِ ً

 ى ُـ.بيي ه١ََٗ ًوبيلاًِ ايگيك ًؤاتت پيام ٛل يٌـ، ٍليي ؽَؿ اثلام ًوبيتـك يّب كٍٍ

تهَاى ؿك هٌهبئ    ي( كا هييىلؿ ًبمًـُ گلايكٍ يّب ي اهل)٣ـم اًتفبؿُ ام هَلفِي٣لت ا

ـ يً يبًيٍ ً يفلٌّگ ٍ  يٍ ارتوهب٣  يفلٌّگه  يوهِ ًهبؽتبكّب   يي ه٤ٌه ين رٌتزَ ولؿ. ثه

 ِهتل اًت٠هبك  يلا ثيه ثٌهـؿ. م يگلا هه ه٤لوبى ًبمًـُ ياهَمٍ ٍ پلٍكٍ، كاُ كا ثل كٍ يبًيً

اي  ه٣ََٗبت ٠ًبم هـكًِي، يتـك يٍ ثِ كٍال ًٌت ية وتت ؿكًكٍؿ ه٤لن ؿك صبكصَ هي
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ي يه ن ٓبؿق اًت، ثهِ ا يً ّب ي ه١ََٗ ؿك اكتجبٙ ثب ؽبًَاؿُيكا ثِ ؿاًَ اهَماى اًتمبل ؿّـ. ا

ثل وتبة ٍ عفٞ  يي هجتٌيه تـكي يي ؿاًَ اهَم ام ه٤لن، اكائِيٍالـ يوِ؛ تَل٢ آليه٤ٌ

َ اى ٍ ه٣ََٗبت هٜلط ُـُ ؿك ووبه   ي هَٗه١َ ثهب   يه ثبُهـ. ا ياههَم هه  تت تًَٚ ؿاًه

؛ يٍ التٔهبؿ  يبًه ي، ًيٌىِ آالعبت فلٌّگه يثل ا ي( هج2009ٌك ٍاٍكٍى)يتغم يّب بفتِي

 يت ه٤لهن ٍ ههـاكى هتًَهِٜ اًهت، ّوؾهَاً     يؿك هلاون تلث يبم آالعبت اهَمُيَ ًيپ

 ؿاكؿ.
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هٌابع

يالف.فاضؾ

ؿاًِهگبُ ام ًهبؽت  ٍ    يبت ٣لوه يه ّ يكاثٜهِ اؿكاوهبت ا٣٘هب    ي(. ثلك1388ًپبكًب، ٣جـالِ )

ٍ َ اًْهب ثهِ   يؿك والى ؿكى ٍ گلا ييًبمگلا  يبثيه ي ٍ اكميتهـك  يىلؿّهب يوهبكثلؿ ك

هزو٣َِ همبتت ّوبيَ ثلًبههِ ؿكًهي اههَمٍ ٣هبلي ؿك     هـاك.  يليبؿگيؿكى هـاك ٍ 
 ن.يؿاًِگبُ تجل ن،يتجل،ٍ صِن اًـامّب ّب صبلَ ايلاى:

٣ولىلؿ ه٤لوبى پبيِ پٌزن اثتـايي ثب تَرِ ثِ هيهناى اگهبّي   (.1382نالِ )ي، ٣نيليه اًو٤يتبر
اهَمُي، كٍٍ اكمُيبثي ٍ كٍٍ تـكيي، هْبكت تـكيي، وبكثلؿ هَاكؿاًبى ام اّـاف، 

ت يه (، ؿاًِهگبُ تلث ؿوتهلي  كًبلِ) ويفيت ًؤالْبي اهتغبًي ؿك ؿكى ت٤ليوبت ارتوب٣ي

 ه٤لن، تْلاى، ايلاى.

 بى ًبهِي)پبكٍٍ تـكيي كيبٗي هجتٌي ثل ؿيـگبُ ًبؽت ٍ ًبمگلايي(. 1384ـُ )يصوي اكا، ًپ
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 ، تْلاى، ايلاى.يـ ثِْتيگبُ ُْ(، ؿاًِوبكٌُبًي اكُـ

 يهي گلاِ ًهبمًـُ يه ل ٠ًلي(. تأح1386، ر٤فل)ياهلل ٍ رْبً ، كعوتيلٗب؛ هلمٍليـكماؿگبى، ٣ليع

ؿك ؿكى ٣لهَم ؿك ُهْل    ييِ ًهَم ؿٍكُ كاٌّوهب  يه ثل ٣ولىلؿ ؿاًَ اهَماى پب يارتوب٣

 .19-1(، 6)2، فٔ  ًبهِ هٜبل٤بت ثلًبهِ ؿكًيماّـاى.  

، ييه٤لوهبى ؿٍكُ اثتهـا  اي  علفِ يهْبكتْب يبثي(. اكم1385ُالِ ) يلماؿ، ٍلؿاًَ پوٍُ، مّلا ٍ ف

 .170-135 (،18)5، ي اهَمُيّب فٔلٌبهِ ًَاٍكي

ي كٍٍ تـكيي ؿثيلاى ٣لَم اًٌبًي ًبل ؿٍم هتًَهِٜ  ّب ثلكًي ٍيوگي(. 1375كرجلَ، لبًن )
 74-75بل ـگبُ ؿاًهَ اههَماى ؿك ًه   ٠ًلي ٠ًبم رـيـ ؿك ه٠ٌمِ َُ ُْل تْلاى ام ؿي

 ، تْلاى، ايلاى.ت ه٤لنيؿاًِگبُ تلث(، وبكٌُبًي اكُـ )پبيبى ًبهِ

ٍ  ي، ٣هبٛف يُهٌبؽت  يّهب يوگيثل ٍ يفيتَٓ يبثيل اكمُي(. تأح1385ف، اوجل)ي، اوجل ٍ ًييكٗب

ي اهَمُهي، ٍيهوُ ًبههِ ًهَاٍكي ؿك     ّهب  فٔلٌبهِ ًَاٍكيؿاًَ اهَماى،  يعلوت -يكٍاً
 .40-11 (،18)5ًٌزَ ٍ اكمُيبثي اهَمُي، 

، تْهلاى:  كٍُْبي تغميك ؿك ٣لَم كفتهبكي (. 1384، الِْ ٍ ثبمكگبى، ٣جبى )ي؛ عزبمًلهـ، مّلُ

 اًتِبكت ًپْل.

ٍ   )كٍاًٌِبًهي پلٍكُهي  (. 1389اوجهل )  يف، ٣له يًه  (، تْههلاى: كٍاى ٌُبًهي يهبؿگيلي ٍ اههَم

 اًتِبكات اگبُ.

ثهل اًهبى    يياثتهـا  يبٗي(. ًلم افناك اهَمٍ ك1383، هغوَؿ )يؼ ماؿُ، هٜٔفي ٍ هْلهغوـيُ

-پوٍِّهي ًهَاٍكي   -فٔلٌبهِ ٣لوياى،  يناى احلثؾِيٍ ًٌزَ ه ييگلاىلؿ ًبمًـُيكٍ

 .48-32، 9، ّبي اهَمُي

گلايهي ؿك كٍاًٌِبًهي ٍ   (. ؿكاههـي ثهل ًهبمًـُ   1381ُن ٍ ُيؾي فيٌي، ٣لي اوجل )ّب  فلؿاًَ،

 (،42) 12 ،)ى(لا پوٍِّهي ٣لهَم اًٌهبًي ؿاًِهگبُ النّه      -فٔلٌبهِ ٣لوهي ٣لَم تلثيتي، 

125-145. 

(. ٌُبًهبيي الگهَي ٛلاعهي اهَمُهي هٜلهَة ثهلاي       1387ُن ٍ ولههي، هلت٘هي )  ّب  فلؿاًَ،

 .131-106، 8، هٜبل٤بت ثلًبهِ ؿكًي :اٛال١ كًبًي ٍ وتبثـاكي .ي ٤ٌٓتيّب اهَمٍ

اههَمٍ   يفلٍگهقاكؿُ ؿك ثلًبههِ ؿكًه    ين اهَمٍ، ٗلٍكتيل پبكاؿايي(. تغ1388) ي، هلت٘يوله

 ،صِهن اًهـامّب   ٣ٍهبلي ؿك ايهلاى : صبلِهْب    ؿكًي اهَمٍ  ثلًبهِ هزو٣َِ همبتت،يل٣ب

 .نين: اًتِبكات ؿاًِگبُ تجليتجل
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كٍٍ تغميك ووّي ٍويفي ؿك ٣لَم تلثيتهي ٍ  (. 1386ي )يت؛ ثَكي، ٍالتل؛ ٍ گبل، رَيگبل، هلؿ
 .يِْتـ ثيتلروِ: اعوـ كٗب ًٔل ٍ ّوىبكاى، تْلاى: ًوت ٍ ُْ  ،كٍاى ٌُبًي
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