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.6همذهِ 
اذالق ٔٛؾٛيی فطاٌیط است و ٕٝٞ ٝجٛا٘بت ظ٘بسٌی ثطبط ضا ـٛضببص ٔبیزٞبس .اذببالق یىبی اظ
ؾطٚضتٞب  ٚالظٔ ٝجبًٔ ٝسبِٓ استٞ .طجبًٔٝای و ٝثتٛا٘س اغ ٚ َٛاضظشٞبی اذاللبی ضا زض ٔیببٖ
افطاز ذٛز ٌستطش زٞس ،ـیصضطـ حطوت زض ٔسیط تًبِی ضا اجطا وطز ٜاست .تًببضی

ٔتًبسزی اظ

اذالق اضائ ٝضس ٜاست؛ زض سبزٜتطیٗ تًطی  ،اذالق يّٓ تٕیع زازٖ زضسبت اظ ٘بزضسبت ٘ ٚیىبی اظ
ثسی است (ٔجتٟسظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ .)34 :1391 ،آسیتٞبی سبظٔب٘ی ٔب٘ٙس ـٟٙبٖوببضی ،اذبص ضضب،ٜٛ
زظزی أٛاَ سبظٔبٖ ،فبش وطزٖ اسطاض سبظٔبٖ ،ضیبوبضی  ٚچبـّٛسبی ثب ٝيٙبٛاٖ اغب َٛخیطاذاللبی
ٞستٙس وٞ ٝطوساْ ٔیتٛا٘س زض سببظٔبٖ ثب ٝیبه ًٔؿبُ ثبعضي تجبسیُ ضبٛز ( ٘بٛض .)12 :2014 ،

ثٙبثطایٗ ،آ٘چٔ ٝسّٓ ث٘ ٝهط ٔیضسس ایٗ است و ٝزض یه سبظٔبٖ ثبیس اذبالقٌطایبی ٟ٘بزیٙب ٝضبسٚ ٜ
ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌیطز.
یىی اظ ٔجبحثی و ٝث ٝثطضسبی ٔیبعاٖ اذبالقٌطایبی زض یبه سببظٔبٖ ٔبیـبطزاظز ٘هببْ اضظیببثی
يّٕىطز ثٛز ٜو ٝتجییٗ ٔیوٙس زض یه سبظٔبٖ ثب تٛج ٝثًٔ ٝیبضٞبی ٔٛجٛز تب چ ٝحس اذبالقٌطایبی
ٟ٘بزی ٝٙضسٛٔ ٚ ٜضز تٛج ٝوبضوٙببٖ ٔ ٚبسیطاٖ اسبت .چبطا وب ٝاضظیببثی يّٕىبطز اذاللبی اظ اضوببٖ
ؾطٚضی سبظٔبٖ  ٚثب ٘هبْ ثٟسبظی اذالق ٘یطٚی ا٘سب٘ی وببٔالا ٔبطتجف اسبت  ٚایبٗ أبط زض غبٛضتی
أىبٖـصیط است و ٝفطایٙس اضظیبثی يّٕىطز ًٔ ٚیبضٞبی اذاللی ث ٝقٛض غحیح  ٚزلیبك تبسٚیٗ ضبسٜ
ثبضس؛ یًٙی ضبذع ٞب  ٚيٛأُ ٔؤثط زض يّٕىطز اذاللی وبضوٙبٖ ث ٝقٛض زلیك ٔطرع ضس ٚ ٜلبثبُ
ا٘ساظٌٜیطی ثبضس (ضاثیٙع)2005 ،؛ ثٙبثطایٗ ث٘ ٝهط ٔیضسس تٛج ٝثًٔ ٝیبضٞبی اذالقٌطایی زض سببظٔبٖ
ٔی تٛا٘س تأثیطات ٔثجتی ثط ثٟجٛز يّٕىطز وبضوٙبٖ  ٚزضٟ٘بیت ثٟجٛز يّٕىبطز سببظٔبٖ زاضبت ٝثبضبس ٚ
إٞیبت ایبٗ ٔٛؾبٛو زض حٛظٔ ٜبِیبتی زٚچٙساٖ ٔیضٛز؛ چطا ؤ ٝربقجببٖ  ٚزض حمیمبت شی٘فًببٖ
اغّی سبظٔبٖ ٔبِیبتی« ،جبًٔ« ٚ »ٝزِٚت» ٞستٙس و ٝتٛج ٝث ٝایبٗ ٚیگٌبی ذببظ زض حبٛظٔ ٜبِیببتی،
ضبذعٞبی ویفی  ٚوٕی زض وٙبض یىسیٍط ضا ٔطرع ٔیسبظز.
ثب تٛج ٝثٔ ٝكبِت فٛق ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاضت و ٝیىی اظ ٘هبْٞبیی و ٝضيبیبت اغب َٛاذاللبی زض
آٖ ثسیبض حبئع إٞیت است٘ ،هبْ ٔبِیبتی وطٛض است .ایٗ ٘هبْ ث ٝزِیُ ٚنببیفی وب ٝثبط يٟبس ٜزاضز،
ثبیس استب٘ساضزٞبی اذاللی ضا ٞطچٙس ثست ٝثٛ٘ ٝو جبًٔ ،ٝفط ،ًٙٞضبطایف اجتٕببيی  ٚسیبسبی ٔبٛضز
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تٛج ٝلطاض زاز ٚ ٜيّٕىطز اذاللی ذٛز ضا زض چبضچٛة استب٘ساضزٞبی تسٚیٗضس ٜاضظیبثی وٙس؛ چبطا
و ٝزض چٙیٗ فؿبیی ،افطاز ثب ٔیُ  ٚضخجت ث ٝلب٘ ٖٛيُٕ ٔیوٙٙس ٚيبال ٜٚثبط آٖ اضظشٞببی اذاللبی
حبوٓ ثط فؿببی تًبٔبُ تسبٟیُ أبٛض  ٚاضتمببی ضؾببیت ٔؤزیببٖ ٔبِیببتی ضا زض ـبی ذٛاٞبس زاضبت.
ثٙبثطایٗ ،اغ َٛاذاللی یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ظیطسبذتٞبی ٘هببْ ٔبِیببتی اسبت وب ٝيبسْ تٛجب ٝثب ٝآٖ
ٔیتٛا٘س ثبيث ایجبز ثیايتٕبزی ،تًبٔالت ٘بٔٙبستٌ ،ستطش فسبز ٔببِی  ٚازاضی  ٚيبسْ تٕىبیٗ اظ
لٛا٘یٗ ضٛز و ٝتٕبٔی ایٗ ٔٛاضز ٔبیتٛا٘بس يّٕىبطز یبه ٘هببْ ٔبِیببتی ضا وببٔالا ظیبط سبؤاَ ثبطزٚ ٜ
٘بوبضآٔس وٙس .ثٙبثطایٗ  ،تٛج ٝث ٝتسٚیٗ اغ َٛاذاللی زض ٘هبْ ٔبِیبتی ٔبیتٛا٘بس ٘هببْ ضا ٔٛنب

ثبٝ

ضيبیت آٖ ثطای زستیبثی ث ٝحفم  ٚاضتمبی سالٔت ٘هبْ ٔبِیبتی ٘ ٚیُ ث ٝاٞساف اسبسی آٖ زض وطٛض
وٙس .زض ایٗ ضاستب ـگٞٚص حبؾط ،ث ٝاضائٔ ٝسَ ٔٙبست  ٚثٔٛی ثطای اضظیببثی يّٕىبطز ٘هببْ ٔبِیببتی
وطٛض ثب ضٚیىطز ضيبیت اغ َٛاذاللی ـطزاذت ٝاست .زض فػُ ـیص ض ٚوّیبت ـگٞٚص ايٓ اظ ثیببٖ
ٔسئّ ،ٝؾطٚضت  ٚإٞیت ٔٛؾٛو ،اٞساف ،سؤاالت  ... ٚثطضسی ضسٜا٘س.
.2ثیبىهسئلِ 
یىی اظ اضوبٖ اغّی ٘ ٟٓٔ ٚهببْ التػببزی ٞطوطبٛضی ٘هببْ ٔبِیبببتی آٖ اسبت .لبٛا٘یٗ ٔ ٚمبطضات
ٔبِیبتی ،سبظٔبٖ اجطایی یب زستٍبٔ ٜبِیببتسبتبٖ ٔ ٚؤزیببٖ ٔبِیببتی اضوببٖ تطبىیُ زٙٞبس٘ ٜهببْٞببی
ٔبِیبتی ٞستٙس (يسىطی)11 :1392 ،؛ ثٙبثطایٗ وبضایی یب يسْ وبضایی یه ٘هبْ ٔبِیبتی ثٚ ٝیگٌیٞب ٚ
٘مبـ لٛت  ٚؾً

اضوبٖ ٔصوٛض ثبظٔیٌطزز .ثط ایٗ اسب  ،تٛجٕٝٞ ٝجب٘ج ٝثب٘ ٝهببْ ٔبِیببتی فًّبی

وطٛض زض چبضچٛة اضوبٖ سٌٝب٘ ٝآٖ اظ إٞیت ثسعایی زض جٟتٌیطی غحیح اغالح ٘هبْ ٔبِیببتی
ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز .زض ٘هبْ ٔبِیبتی وطٛض ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔبِیبتی ث ٝيٛٙاٖ ٔجٛظ ٚغٔ َٛبِیبت
اظ ٔؤزیبٖ تٛسف زِٚت ضوٗ اسبسبی یبه ٘هببْ ٔبِیببتی ٔحسبٛة ٔبیضبٛز؛ چطاوب ٝایبٗ لبٛا٘یٗ ٚ
ٔمطضات ٘ ٝتٟٙب زضثطزاض٘س ٜسیبستٞبی ٔبِیبتی (اظ جّٕ٘ ٝطخ  ٚـبیٔ ٝبِیبتی) است ،حبٚی فطایٙبسٞبی
تًییٗ ٔیضٛز .سبظٔبٖ اجطایی یب زستٍبٔ ٜبِیبتستبٖ ٔسئ َٛاجطای لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات جٟت ـیٍیبطی
اٞساف ٘هبْ ٔبِیبتی است ٔ ٚؤزیبٖ ٔبِیبتی ٕٞبٖ ٔربقجبٖ سبظٔبٖ اجطایی ٔبِیببتسبتب٘ی ٞسبتٙس وبٝ
ایٗ اضوبٖ سٌٝب٘ ٝزض تًبُٔ ثب یىسیٍط ثٛز ٚ ٜثبیس جٟت ثٟجٛز ٘هبْ ٔبِیبتی ثساٖٞب تٛجب ٝزاضبت تبب
ثتٛاٖ چبِصٞبیی ضا و٘ ٝهبْ ٔبِیبتی ثب آٖٞب ضٚثٝض ٚاست وبٞص زاز.
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یىی اظ چبِص ٞبی ٔٛجٛز زض ٘هبْٞببی ٔبِیببتی يبسْ تٛجب ٝثب ٝاذبالق اسبت  ٚيبٛأّی چبٖٛ
ٔٙفًتقّجی٘ ،بوبضآٔسی لٛا٘یٗ ٔ ... ٚیتٛا٘س ثط وٕطً٘ ضسٖ اذالق ٔبِیبتی زأٗ ثع٘س و ٝایٌٗٝ٘ٛ
ثببیاذاللببیٞببب زض ایببٗ ٔیبببٖ ٕٞببٛاض ٜآسببیتٞبببیی ضا ٘یببع ٔتٛجبب ٝـطزاذببتوٙٙببسٌبٖ ٔبِیبببت ٚ
ٔبِیبتٌیط٘سٌبٖ وطز ٜاست ٛٔ ٚجت ٘بوبضآٔسی ٘هبْ ٔبِیبتی ضس ٜاست؛ چطا وب ٝوبضآٔبسی ٘هببْ
ٔبِیبتی زض ٌط ٚضيبیت اغ َٛاذاللی است (حسیٙی.)12 :1394 ،
زض ایٗ ضاستب ٚجٛز ضبذعٞبی اذاللی جٟت اضظیبثی يّٕىطز اذاللی ٘هبْ ٔبِیبتی ثطای ثٟجٛز
يّٕىطز آٖ أطی اجتٙبة٘بـصیط استٔ .حممبٖ زض ایٗ ذػٛظ ًٔتمس٘س اغ َٛاذاللی ٔبیتٛا٘بس ثبط
يّٕىطز سبظٔب٘ی تأثیطات ثسعایی زاضت ٝثبضس .ضضبس  ٚتٛسبً ٝسببظٔبٖ ٞبب  ٚافبعایص ٘مبص آٖ ٞبب زض
اجتٕبو ،ـیبٔسٞبی اجتٕبيی فًبِیتٞبی سبظٔبٖٞب  ٚتأثیطات آٖٞبب ثبط ثطذبٛضزاضاٖ ٔرتّب

إٞیتبی

ضٚظافع ٖٚیبفت ٝاست ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝيّٕىطز اذاللی  ٚاجتٕبيی ا٘سبٖٞبب ثبط يّٕىبطز وّبی سببظٔبٖ
تأثیطات ثسیبضی زاضز (زایتچ .)119 :2016 ،أب أطٚظ ٜتٛج ٝثسیبض وٕی ث ٝضيبیت اغب َٛاذاللبی زض
ثسیبضی اظ سبظٔبٖٞب اظ جّٕب٘ ٝهببْ ٔبِیببتی وطبٛض غبٛضت ٔبیٌیبطز  ٚضيبیبت اغب َٛاذاللبی زض
اِٛٚیتٞبی ثًسی سبظٔبٖٞب ثٛز ٚ ٜسًی زاض٘س تٟٙب ثٙٔ ٝبفى ٔبزی ذٛز تٛج ٝزاضبت ٝثبضبٙس وب٘ ٝهببْ
ٔبِیبتی وطٛض ٘یع اظ ایٗ لبيسٔ ٜستثٙی ٘یست .ثٙبثطایٗ تٛج ٝثٟ٘ ٝبزیٝٙسببظی اذبالق زض ٘هببْ ٔبِیببتی
وطٛض حبئع إٞیت است.
زض سبَٞبی اذیط قی ثطضسیٞبی ا٘جبْ ضس ٜزض ـگٞٚصٞببی زاذّبی ٔطبرع ضبس ٜاسبت وبٝ
یىی اظ آسیتٞبی جسی ٔٛجٛز زض ٘هبْ ٔبِیبتی ثیتٛجٟی ثب ٝاذبالق  ٚاضظیببثی يّٕىبطز اذاللبی
٘هبْ ٔبِیبتی است (ٔیطٔحٕسی  ٚجٙتی1395 ،؛ ٘هطی  ٚفسایی )1392 ،و ٝایٗ أط ثبيث ضس تبب ٘هببْ
ٔبِیبتی ثبيث ٘بوبضآٔسی زض اجطای لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ث ٝزِیُ ؾً

زض ؾٕب٘تٞبی اجطایبی لبٛا٘یٗ

اذاللی ضٛز؛ ٔٛجت ٘بوبضآٔسی سبظٔبٖ اجطایی ث ٝزِیُ يسْ تٛج ٝوبضوٙبٖ ث ٝاذالق حطفٝای ضٛز
 ٚاحسب

ٚجٛز تجًیؽ ٔبِیبتی ثٔ ٝف ْٟٛثطذٛضز ٔتفبٚت ٔبِیبتی ٔیبٖ ٔؤزیبٖ ضٛز وب ٝض٘ٚبس فًّبی

ٔ ٚؤزیبٖ ٔبِیبتی ضس ٜاست.
ثب ثطضسیٞبی ا٘جبْضس ٜزض ازثیبت ٘هطی ٔطرع ضس و ٝتبو ٖٛٙاخّت تحمیمبت غٛضت ٌطفتٝ
ثٛٔ ٝؾٛيبتی اظ لجیُ (ٔٙطٛض اذاللی سببظٔبٖ) حیبسضی  ٚقالیبی ( ،)1397تبٛوّی (ٔ( ،)1396جبب٘ی
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زیٙی ٔبِیبت) يّٓاِٟسی ( ،)1395آشض ٕٞ ٚىبضاٖ (( ،)1395فطٔ ًٙٞبِیببتی) وٙبسِجی ٕٞ ٚىببضاٖ
(( ،)1395يّٕىطز ٔببِی) تمبی ـٛضیببٖ  ٚيجبب

ـبضبب ( ٚ )1393ضبٟبة (( ،)1392فطٙٞبً ٔبِیببتی)

ضازن  ٚـتط ( ،)2017جیٕع ٕٞ ٚىبضاٖ (( ،)2016لٛا٘یٗ ٔبِیبتی ) ٘ٛضاسبٕیال  ٚآظالٖ (ٞ ،)2014یبثٓ
(( ،)2014تًٟس ٔبِیبتی )وًٙبٖ ( ،)2013ضببفط  ٚسبیٕ٘ٛع (( ،)2011ضفتببض ٔبِیببتی) ٞببي  ٚاسبوٛضی
( ،)2011سطوٛئتی  ٚوٛـیط (( ،)2011ايتٕبز ٔبِیبتی) احٕس ذبٖ (٘ ٚ )2011یٙبثط ( )2010ـطزاذتٝا٘س.
ایٗ ثطضسیٞبب ٘طببٖ ٔبیزٞبس اذبالق ثب ٝيٙبٛاٖ یبه اغبُ حطفبٝای زض ٘هببْ ٔبِیببتی ٔبٛضز تٛجبٝ
ـگٞٚطٍطاٖ ٘جٛز ٜاست  ٚاخّت آٖٞب ث ٝغٛضت يمال٘یتٌطا جٙجٞٝبی اذاللی ضا ٔبٛضز تٛجب ٝلبطاض
زازٜا٘س  ٚث ٝيٛٙاٖ ذأل تحمیمبتی ٔكطح است .اظ سٛی زیٍط ،ضٛاٞس تجطثی ٘طبٖ ٔیزٞس وب ٝض٘ٚبس
تٛج ٝث ٝاغ َٛاذاللی زض سبَٞبی اذیط زض ٘هبْ ٔبِیبتی ثب ٝغبٛضت ٘عِٚبی ثبٛز ٜاسبت (حیبسضی ٚ
قالیی ،)1397 ،و ٝایٗ أط ٘طبٖزٙٞس ٜثیتٛجٟی اضوبٖ ٘هبْ ٔبِیبتی ث ٝثحث اذاللی زض أٛض ٔبِی ٚ
ٔبِیبتی است و ٝازأ ٝض٘ٚس و٘ٛٙی ٔیتٛا٘س ثبيث وٕطً٘ ضسٖ ثحث اذالق زض ٘هبْ ٔبِیبتی ضٛز ٚ
چ ٝثسب يّٕىطز ایٗ ٘هبْ ضا ثب ٔطىُ ٔٛاج ٝوطز ٚ ٜحتی ٔٛجت ٚضضىسبتٍی  ٚفطٚـبضبی آٖ ضبٛز
و ٝایٗ ٔسئّ ٝإٞیت تٛج ٝث ٝاذالق ضا زض ٘هبْ ٔبِیبتی ٘طبٖ ٔیزٞس ٕٞ ٚچٙبٖ ایٗ ٔسبئّ ٝثب ٝيٙبٛاٖ
یه چبِص ثطای ٘هبْ ٔبِیبتی وطٛض ثبلی ٔب٘س٘ ٚ ٜیبظٔٙس تٛج ٝث ٝحُٚفػُ آٖ است .زض ایبٗ ضاسبتب
 ٚثب تٛج ٝث ٝثیبٖ ٔسبئُ ٔكطحضس ،ٜيٛٙاٖ ظیط ثطای ایبٗ ضسببِ ٝا٘ترببة ضبس ٜاسبت« :قطاحبی ٔبسَ
اضظیبثی يّٕىطز ٘هبْ ٔبِیبتی وطٛض ثب ضٚیىطز ضيبیت اغ َٛاذاللی» .زض ایٗ ـگٞٚص سًی ذٛاٞبس
ضببس تببب اظ زضیچبب ٝضيبیببت اغبب َٛاذاللببی  ٚيطفببی جبًٔبب ٝثبب ٝضٙبسبببیی ،زس بتٝثٙببسی ٚ ٚظٖزٞببی
ضبذعٞبی اضظیبثی يّٕىطز ٘هبْ ٔبِیبتی وطٛض ـطزاذت ٝضٛز .ثسیٗ ًٔٙب و ٝضٚیىبطز ایبٗ ـبگٞٚص،
تّفیمی ذٛاٞس ثٛز اظ ٔجبحث اضظیبثی يّٕىطز  ٚاغ َٛاذاللی ٔطتجف ثب ٘هببْ ٔبِیببتی وطبٛض وب ٝزض
آٖ غبحجبٖ وسبتٚوبضٞبب ،حسببثساضاٖ ،حسبثطسببٖ ،وبضوٙببٖ سببظٔبٖ ٔبِیببتی وطبٛض  ... ٚزذیبُ
ٞستٙس .زض ایٗ ضاستب ٞسف تحمیك حبؾط ـبسرٍٛیی ث ٝایٗ سؤاَ اغّی ذٛاٞس ثٛز و ٝقطاحی ٔبسَ

.3پیطیٌِتحمیك
اسٕبيیّی  ٚلبسٕی ( )1395زض ٔمبِٝای ثب يٛٙاٖ «اضظیبثی يّٕىبطز ثبب ضٚیىبطز تّفیمبی ضٚش وببضت
أتیبظ ٔتٛاظٖ  ٚتحّیُ سّسّٔ ٝطاتجی ذبوستطی ٔٛضز ثطضسی :سبظٔبٖ أٛض ٔبِیببتی» ثیببٖ زاضبتٙس وبٝ
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سبظٔبٖٞبی أطٚظی زض ٔحیفٞبی ثسیبض ٔتغیط  ٚـیچیس ٜزاذّی  ٚثیٗإِّّی ثبب چببِصٞببی ٔتًبسزی
ٔٛاجٝا٘س .زض چٙیٗ فؿبیی ،اضظیبثی يّٕىطز ٔ ٚسیطیت يّٕىطز ثسیبض ـیچیس ٚ ٜزضٛاض ذٛاٞبس ثبٛز.
تبو ٖٛٙچٙسیٗ ٔسَ ثطای اضظیبثی يّٕىطز سبظٔبٖٞب قطاحی ضس ٜاست .یىی اظ ٔٛفبكتبطیٗ ٔبسَٞبب
وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ است؛ أب وبستیٞبیی ٘یع زض ایٗ ٔسَ ٚجٛز زاضز .زض ٔسَ اِٚی ٝوببضت أتیببظ
ٔتٛاظٖ ،فطؼ ثط ایٗ است و ٝإٞیت ٔٙهطٞب  ٚاٞسافی و ٝزض ایٗ چٟبض ٔٙهط لطاض زاض٘س ،ث ٝغبٛضت
ٔسبٚی یب ٔتٛاظٖ است .ایٗ زض حبِی است و ٝغحت ایٗ فطؼ ٔٛضز تطزیس است .زض ایٗ ٔمبِ ٝاثتبسا
ثب استفبز ٜاظ وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ ،ث ٝقطاحی ٔسَ اضظیببثی يّٕىبطز یىبی اظ ازاضات سببظٔبٖ أبٛض
ٔبِیبتی ایطاٖ ـطزاذت ٝضس ٜاست؛ ـس اظ آٖ ثٙٔ ٝهٛض ضفى ایبطاز ٔتبٛاظٖ ثبٛزٖ ٔٙهطٞبب  ٚاٞبساف ،اظ
فطایٙس تحّیُ سّسّٔ ٝطاتجی ذبوستطی ثٙٔ ٝهٛض ٚظٖزٞی استفبز ٜضس ٜاسبت .تحّیبُ سّسبّٔ ٝطاتجبی
ذبوستطی و ٝاظ ٔجٕٛي ٝضٚشٞبی تػٕیٌٓیطی چٙسضبذػ ٝاست ،ثطای حُ ٔسبئّی و ٝزازٜٞببی
ٌسست ،ٝاقاليبت ٘بلع ٔ ٚج ٟٓزاض٘س ث ٝوبض ٔبیضٚز .ایبٗ ضٚش ضٚیىبطزی ٘بٛیٗ ٔجٙبی ثبط وببضت
أتیبظی ٔتٛاظٖ  ٚفطایٙس تحّیُ سّسّٔ ٝطاتجی ذبوستطی ثطای اضظیبثی يّٕىطز اضائٔ ٝیوٙس وب ٝلببزض
است ثب زض٘هطٌطفتٗ تأثیط ًٔیبضٞب ثط یىسیٍط ،زلت ضٚیىطز اضظیبثی ضا افعایص زٞس  ٚاثٟبٔبت ضا ثبٝ
حسالُ ثطسب٘س٘ .تبیج ٘طبٖزٙٞس ٜوبضایی ضٚش اثساو ضس ٜـیطٟٙبزی ثٙٔ ٝعِب ٝاثبعاضی وببضثطزی ثبطای
وٕه ثٔ ٝسیطاٖ اضضس سبظٔبٖ زض اضظیبثی يّٕىطز ثرصٞبی ٔرتّ
تمی ـٛضیبٖ  ٚيجب

ثٛز.

ـبضب ( )1393ـگٞٚطی ضا ثب يٙبٛاٖ «اضظیببثی اثبطات اثًببز فطٍٙٞبی ٔؤزیببٖ

ٔبِیبتی ثط اذالق ٔبِیبتی آ٘بٖ (ٔكبًِٛٔ ٝضزی :ازاض ٜأٛض ٔبِیبتی استبٖ ٔبظ٘سضاٖ)» ث ٝا٘جببْ ضسبب٘س٘س.
زض لسٕت چىیسٔ ٜمبِ ٝثطٌطفت ٝاظ ایٗ ـگٞٚص آٔس ٜاست« :زض سس ٜاذیبط زأٙبٚ ٝنببی

زِٚبت ثبٝ

ضىُٞبی ٌ٘ٛبٌٌ ٖٛستطش یبفت ٚ ٝث ٝضخٓ اجطای ثط٘بٔٞٝبی ذػٛغیسببظی وٕبوببٖ ٞعیٙبٞٝببی
زِٚت ثٔ ٝمیب

ثیسبثمٝای فع٘ٚی یبفت ٚ ٝزض٘تیج٘ ٝیبظ ثٙٔ ٝببثى يهبیٓ ٔببِی زاضز .اظ ثبیٗ ایبٗ ٔٙببثى،

ٔبِیبت زض جٟبٖ أطٚظ ٘مص اغّی ضا ایفب ٔیوٙس  ٚتٛج ٝزِٚت ث ٝتٛاٖ ا٘سجبْ ٘هبْ ٔبِیببتی ثبیص اظ
سبثم ٝث٘ ٝسجت قٛال٘ی زاضز ،أب زض ایطاٖ ٔٛؾٛيی جسیس اسبت .تٕطوبع ٚاحبسٞبی تجببضی اظ یبه
قطف ثطای ث ٝحساوثط ضسب٘یسٖ سٛز حسبثساضاٖ ٔؤزیبٖ ٔبِیبتی ضا زض ٔحیكی ّٕٔب ٛاظ تؿببز  ٚفطببض
لطاض زاز ٜوٙٔ ٝجط ث ٝـیبٔسٞبی خیطاذاللی ثطای آٖٞب ٔیضٛز  ٚاظ قبطف زیٍبط تٛجب ٝزِٚبت ثبطای

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-09

ـیص ٕ٘بیبٖ ضس ٜاست .ثب تٛج ٝث ٝایٙىٔ ٝكبًِ ٝفطٔ ًٙٞبِیبتی  ٚاذالق ٔبِیببتی زض ثطذبی وطبٛضٞب

بخصّبیارزیبثیػولکرداخاللی...

اٍلَیتثٌذیض




666

زستیبثی ثٙٔ ٝبثى زضآٔسی اظ قطیبك ٔبِیببت ٘ ٚمبص ٔبؤثط  ٚا٘ىبض٘بـبصیط اذبالق حسببثساضاٖ زض تٟیبٝ
اقاليبت ـبیٔ ٝبِیبتی ٔٙجط ضس ٜتب زض ایٗ تحمك ث ٝثطضسی اثًبز ٔرتّ

ایٗ ٔٛؾٛو ـطزاذتب ٝضبٛز ٚ

ٔطىُٞب  ٚچبِصٞبی ٔٛجبٛز ٔ ٚبؤثط زض ایبٗ ظٔیٙب ٝاظ جّٕب ٝيٛأبُ فطٍٙٞبی  ٚاذاللبی ضا ٔبٛضز
ثطضسی ٛٔ ٚضىبفی زلیكتط لطاض زٞیٓٞ .سف اظ ا٘جبْ ایٗ ـگٞٚص ـبسرٍٛیی ث ٝایٗ ٔسئّ ٝاست وبٝ
اثًبز فطٍٙٞی ٔؤزیبٖ ٔبِیبتی ثط اذالق ٔبِیبتی زض حیكٞٝبی فطاض  ٚاجتٙبة ٔبِیبتی آ٘بٖ تب چبٔ ٝیبعاٖ
ٔؤثط است؛ ٕٞچٙیٗ ضٙبسبیی سكح اذاللی است ؤٕ ٝیعاٖ ٔ ٚؤزیبٖ ٔبِیبتی زض ٍٙٞبْ اضظیبثی اثًبز
اذالق ٔبِیبتی ث ٝوبض ٔیٌیط٘س .ایٗ تحمیك تٛغیفی ثٛز ٚ ٜاثعاض ٌطزآٚضی زازٜٞبب ـطسطبٙبٔ ٝاسبت.
زض تجعیٚٝتحّیُ زازٜٞب اثتسا اظ آٔبض تٛغیفی ٘هیط ٔیبٍ٘یٗٔ ،س ،چٍِٛی  ٚوطیسٌی  ٚفطاٚا٘ی ثطای
تٛغی

ٔتغیطٞب  ٚسوس اظ آظٖٔٞٛبی استٙجبقی استفبزٔ ٜیضٛز».

جالَ٘ٚس  ٚضٟیىی ( )1392ـگٞٚطی ضا ثب يٛٙاٖ «ثطضسی  ٚسٙجص وبضایی ٘هببْ ٔبِیببتی ایبطاٖ
زض ثط٘بٔٞٝبی تٛسً( ٝضٚیىطز ٔٙكك فبظی)» ث ٝا٘جبْ ضسب٘س٘س .زض لسٕت چىیسٔ ٜمبِ ٝثطٌطفت ٝاظ ایٗ
ـگٞٚص آٔس ٜاستٌ« :ستطز ٜضسٖ تًٟسات زِٚتٞب زض جٟت تحمك اٞسافی چب ٖٛضضبس التػببزی،
ثجبت لیٕتٞب  ،افعایص اضتغبَ ،تٛظیى يبزال٘ ٝزضآٔسٔ ،رببض زِٚبت ضا ثبب ض٘ٚبسی غبًٛزی ٔٛاجبٝ
وطز ٜاست و ٝزِٚتٞب ضا ثطآٖ ٔیزاضز تب اظ ضاٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝتأٔیٗ ٔبِی آٖ الساْ وٙٙس .زض ایبٗ
ضاستب ٔبِیبت یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ضاٜٞبی تأٔیٗ ٔبِی ٕٞیطٛٔ ٝضز تٛج ٝثٛز ٜاست .زض ٔكبًِ ٝحبؾبط ثبٝ
ٔحبسج ٚ ٝاضظیبثی ٘هبْ ٔبِیبتی وطٛض ثبب اسبتفبز ٜاظ ضٚیىبطز ٔٙكبك فببظی البساْ ضبس ٜاسبت ٟ٘ ٚبیتببا
ضبذػی ثطای آٖ استرطا ضس ٜاست .زض ایٗ تحمیك ثب استفبز ٜاظ ٔٙكك فبظی  ٚثب تٛج ٝث ٝضببذع-
ٞبی س ٟٓزضآٔسٞبی ٔبِیبتی زض وُ زضآٔسٞبی ئٕٛی زِٚت ،س ٟٓزضآٔسٞبی ٔبِیببتی زض ـٛضبص
ٞعیٞٝٙبی زِٚت ٘ ٚسجت زضآٔسٞبی ٔبِیبتی زض تِٛیس ٘بذبِع زاذّی ث ٝاضظیبثی وبضایی ٘هبْ ٔبِیبتی
ایطاٖ ـطزاذت ٝضس ٜاست .یبفتٞٝبی تحمیك ٘طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتٛسف وبضایی ٘هبْ ٔبِیبتی زض قی سبَ-
ٞبی  1357-87ث ٝضٚش ٔطوع جطْ ،ثطاثط  0/55ثٛز ٜو ٝث ٝتطتیت ثب سكٛح ٔتٛسبف  ٚتمطیجببا ثبعضي
سطوٛئتی  ٚوٛـیط (٘ )2011طببٖ ٔبیزٙٞبس وب ٝزض وطبٛضٞبی زاضای ٔطزٔببٖ ثبحیبب  ٚغبسالت
ثیطتط ،تغییطات ٘طخ ٔبِیبت اثط ثیطتطی ثط ضٚی ٘طخ ضضس التػبزی ٔبیٌبصاضز؛ ظیبطا زض ایبٗ زسبت ٝاظ
وطٛضٞب ٘طخ ٔبِیبت تًییٗ ضس ٜزض يُٕ ٘یع ٚغٔ َٛیضٛز .زض حبِی و ٝزض وطبٛضٞبی ثبب اثبط ضبطْ
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ـبییٗ ،چ ٖٛـطٞیع  ٚفطاض ٔبِیبتی ثیطتط است ،تغییطات ٘طخ ٔبِیبت اثط وٕتطی ثط ضٚی ضضبس التػببزی
زاضز.
احٕس ذبٖ ( )2011زض ٔمبِٝای ثب يٛٙاٖ ٘بضسبیی يّٕىطز ٘هبْ ٔبِیببتی زض وطبٛض ا٘بس٘ٚعی ثیببٖ
زاضت و ٝاظ ٚیگٌیٞبی ثبضظ ٘هبْ ٔبِیبتی زض وطٛض ٔحسٚزیت  ٚيسْ تٛٙو ـبیٞٝبی ٔبِیببتی اسبت؛
زض غٛضتی و ٝزض اخّت وطٛضٞبی ـیططفت ٚ ٝتٛسًٝیبفت ٝاظ ٔٙبثى ٔرتّ

ٔبِیبتی ث ٝغٛضت ٌسبتطزٜ

ٔبِیبت اذص ٛٔ ٚجت تٛظیى يبزال٘ ٝثبض ٔبِیبتی زض ٔیبٖ افطاز جبًٔ ٚ ٝفًبالٖ التػبزی ٔیضٛز.
٘یٙبثط ( )2010ـگٞٚطی ضا ثب يٛٙاٖ «يٛأّی ؤ ٝیتٛا٘ٙس ثط ضفتبض اذاللی افطاز حطفٝای زض حٛظٜ
أٛض ٔبِیبتی تأثیطٌصاض ثبضٙس» ث ٝا٘جبْ ضسب٘س .ایٗ ـگٞٚص زض آفطیمبی جٛٙثی ث ٝا٘جببْ ضسبیس٘ .تببیج
ایٗ تحمیك و ٝثرص ايهٓ آٖ ثطٌطفت ٝاظ ثطضسی زلیك ٔجب٘ی ٘هطی ایٗ حٛظ ٜثٛز٘ ،طبٖ زاز ثطذی اظ
يٛأُ ٔیتٛا٘ٙس ضفتبضٞبی اذاللی افطاز حطفٝای زض حبٛظ ٜأبٛض ٔبِیببتی ضا تحبت تبأثیط لبطاض زٙٞبس.
ٕٞچٙیٗ ایٗ ـگٞٚص تأویس زاضز و ٝزض تسٚیٗ لٛا٘یٗ ٕٞ ٚچٙیٗ تسٚیٗ ثٟتبطیٗ ضٚیبٞٝبب  ٚالبسأبت
ثطای حطفٝایٞبی حٛظ ٜأٛض ٔبِیبتی ٔیثبیست ایٌٗ ٝ٘ٛيٛأُ وبٔالا ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌیط٘س.
.4چبرچَةًظریپصٍّص
غبحت٘هطاٖ ٔسبئُ التػببزی ٔبِیببت ضا ٟٔبٓتبطیٗ  ٚثبثجببتتبطیٗ ٔٙجببى تبأٔیٗ ٞعیٙبٞٝببی زِٚبت
ٔیزا٘ٙس ٔ .بِیبت اظجّٕٙٔ ٝبثى ٟٔبٓ زضآٔبسٞبی زِٚببت اسببت وبب ٝيببال ٜٚثببط ٚیگٌببی زضآٔبسی،
ٟٔٓتطیٗ اثعاض ايٕبَ سیبست ٔبِی زِٚت ٔحسٛة ٔیضٛز ٘ ٚمببص ٕٟٔببی زض زسبتیبثی ثب ٝاٞبساف
التػبزیٔ ،ب٘ٙس يساِت اجتٕبيی ،ثٟجٛز تٛظیى زضآٔس ،ترػیع ٔٙبثى  ٚثجبت التػبزی ایفب ٔبیوٙبس.
ٔتأسفب٘ ٝتّمی ثطذی افطاز اظ ٚغٔ َٛبِیبتٞب ث ٝوست زضآٔبس ثیطتط ثٙٔ ٝهٛض ازاض ٜوطزٖ تطبىیالت
زِٚتی ٔحسٚز است  ٚآ٘چ ٝوٕتط ث ٝآٖ تٛجٔ ٝیضٛز ایٗ اسبت وب ٝثببال ثبٛزٖ سبٚ ٟٓغبِٛیٞببی
زضآٔسی حبغبُ اظ فبطٚش ٘فبت  ٚـببییٗ ثببٛزٖ سبٚ ٟٓغبِٛیٞببی ٔبِیببتی زض تطویبت زضآٔبسی
وطٛض ضا اظ أىبٖ استفبز ٜاظ اثعاض ٔبِی ٔحط ْٚوبطز ٜاسبت .زض حببِی وب ٝثبب اسبتفبز ٜاظ ایبٗ اثببعاض
ٔیتٛاٖ ثسبیبضی اظ ٘بثسبٔب٘یٞبی التػبزی ضا ث ٝسٕت غحیحی ٞسایت وبطز.
ٞط ٘سّی ٔىّ

است زض زٚض ٜحیبت ذٛز ٞعیٞٝٙبی ازاض ٜوطبٛض ضا ذبٛز تبأٔیٗ وٙبسٙٔ .ببثى ٚ

ثطٚتٞبیی و ٝث٘ ٝسُٞبی آیٙس٘ ٜیع تًّك زاضز ،ثبیس ثٔ ٝػطف سطٔبیٌٝصاضی ِٔٛبس ثطسبس .فطٙٞبً
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ٔبِیبتی ثب وبض تجّیغبتی غطف ایجبز ٕ٘یضٛز ثّى ٝثبیس ثطای ضسیسٖ ث ٝایٗ ٞسف ٔبِیبت ضا زض جبًٔبٝ
٘ ٚعز لططٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛطزْ تجبسیُ ثب ٝیبه ثببٚض ّٔبی وبطزٕٔ .ىبٗ اسبت ٔبِیببت اظ ٘هبط ثطذبی
ـطزاذ ت یه جب٘جّٔ ٝت ث ٝزِٚت تّمی ضٛز  ٚثٕٞ ٝبیٗ ٔٙهبٛض زض ـطزاذبت ٔبِیببت ٔمبٔٚبتٞببیی
غٛضت ٌیطزِ ،بیىٗ اٌبط فطٙٞبً ـطزاذبت ٔبِیببت زض جبًٔبٟ٘ ٝبزیٙب ٝضبٛز ثسبیبضی اظ ٔطبىالت
ثطقطف ذٛاٞس ضس .ث ٝثیب٘ی زیٍط ٔبِیبت اظ ا ٓٞزضآٔسٞبی زِٚبت اسبت وب ٝـبصیطش آٖ اظ قبطف
ّٔت ٘ ٚح ٜٛاجطای آٖ اظ قطف زِٚت ثٚ ٝیگٌیٞبی فطٍٙٞی ٞطوطٛض ثستٍی زاضزٞ .طچب ٝجبًٔبٝ
زاضای فطٔ ًٙٞبِیبتی خٙیتطی ثبضسٚ ،غٔ َٛبِیبتی ثبب ٔٛفمیبت  ٚسبِٟٛت ثیطبتطی ٕٞبطا ٜاسبت ٚ
ٔؤزیبٖ ٔبِیبتی ٘یع ثب ضخجت  ٚاحسب

ٔسئِٛیت ثیطتطی الساْ ث ٝا٘جبْ ٚنبی

لب٘٘ٛی ذٛز ٔیوٙٙس.

ٔٛؾٛو ضاثك ٝالتػبز  ٚاذالق ضیطٝای ث ٝزیطیٍٙی يّٓ زاضز؛ اظ ظٔب٘ی و ٝاضسك ٛثطای اِٚیٗ ثبض اظ
اذاللی ثٛزٖ التػبز سرٗ ٌفت  ٚثًسٞب آزاْ اسٕیت ث ٝيٛٙاٖ ـسض يّٓ التػبز و ٝذٛز استبز وطسی
اذالق زض زا٘طٍبٌ ٜالسى ٛثٛز وتبة ٘هطی ٝاحسبسبت اذاللی ضا ٍ٘بضت ،تبو ٖٛٙو ٝایٗ ـی٘ٛس اظ ٘هط
تئٛض یه وٓ  ٚثیص ثب فطاظ  ٚفطٚزٞبیی ازأ ٝزاضت ٝاست؛ أب زض ز٘یبی تجطثی ٘یع ایٗ ز ٚحٛظ ٜضٚی
 ٓٞتأثیطٌصاض٘س .اذالق ٔطزْ جبًٔ ٝضٚی ضفتبض التػبزی آ٘بٖ تأثیط ٔیٌصاضز ٚ ٚؾًیت التػبزی ٘یع
ث ٝتجى ضٚی ضفتبض اذاللی ٔطزْ ثٚ ٝیگ ٜزض ثًس اذالق التػبزی تأثیط ٔبیٌبصاضز .یىبی اظ ظٔیٙبٞٝببی
ایٗچٙیٙی ٔٛضز ثطضسی ٔٛؾٛو ٔبِیبت است .يساِت ٔبِیبتی ٘ىتٝای است ؤ ٝبٛضز ٘هبط ثسبیبضی اظ
ٔؤزیبٖ ٔبِیبتی استٚ .لتی ٔؤزیبٖ ٘بثطاثطی  ٚزلیك ٘جٛزٖ ٔبِیببت ـطزاذتبی ضا ثبب تٛجب ٝثبٚ ٝؾبًیت
 ٓٞغٙفبٖ ذٛز یب ث ٝقٛض وّی زض ثیٗ سبیط ٔطبخُٔ،طبٞسٔ ٜیوٙٙس اٍ٘یبع ٜفبطاض ٔبِیببتی آ٘ببٖ ثیطبتط
ٔیضٛزٔ .ثالا یه ٔغبظٔ ٜػبِح سبذتٕب٘ی زض ایٗ ذیبثبٖ ٔبِیبتی ـطزاذت وٙس و ٝزض ٔمبیس ٝثب ٔغبظٜای
ثب ٚؾًیت ٔطبث ٝزض ٕٞبٖ ذیبثبٖ ثیطتط ثبضس .ایٙجبست و ٝثبظ  ٓٞفبطاض ٔبِیببتی تٛجیب ٝاذاللبی ـیبسا
ٔیوٙس چ ٖٛزض شٔ ٗٞطزْ ،يساِت ٔ ٚجبحث ٔطثٛـ ث ٝآٖ ث ٝقطظ ـیچیسٜای ثب اذالق اضتجبـ ٔییبثس.

يمبیس ،ثبٚضٞب  ٚضفتبضٞب جع ٚيٙبغط اذالق ٔبِیبتی جٛأى ٞسبتٙس .ثبب افبعایص ٔیبُ ثب ٝـطزاذبت
زض ایٗ ثیٗ اذالق  ٚثطضسی ضضس اذاللی ٔؤزیبٖ يبّٔی وّیسی است .يٛأُ اجتٕبيی ضسٖ ٕٞچٖٛ
ٕٞىبضاٖ غٙفی ،اِتعاْ ث ٝزیٗ ،ضسب٘ٞ ٝبٚ ،جٛز سٙت ٔبِیبتزٞی زض ذب٘ٛاز ٚ ٜضٚحیب ٝلببٌٖ٘ٛطایبی
زض ذببب٘ٛاز ٜزض افببعایص فطٙٞببً ٔبِیبببتی تأثیطٌببصاض اسببت .تببأثیط يٛأببُ ثببطٖٚسبببظٔب٘ی ٕٞچببٖٛ
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اتحبزیٞٝبی غٙفی ،زاضتٗ ٚویُ حمٛلی ،تطٛیك  ٚتمسیط اظ ٔؤزیببٖ ذبٛشحسببة ،ا٘جببْ ٔىبب٘یعٜ
أٛض ٔبِیبتیٚ ،جٛز ٘هبْ جبٔى اقاليبت ٔبِیبتی ،اقالوضسب٘ی ٔبِیبتی ،ضفبف ثٛزٖ لٛا٘یٗ ٔبِیبتی زض
افعایص فطٔ ًٙٞبِیبتی ٔؤثط است .يٛأُ زضٖٚسبظٔب٘ی ٕٞچ ٖٛسكح تحػبیالت ٔؤزیببٖ ،زاضبتٗ
اٍ٘یع ٜثطای ٔطبضوت اجتٕبيی ،آضٙبیی ٔؤزیبٖ ثب لبٛا٘یٗ ٔبِیببتیٍ٘ ،بطش ٔثجبت ٔؤزیببٖ ٘سبجت ثبٝ
وبضوطز ٔبِیبت  ٚايتٕبز سیبسی ٘سجت ث ٝزِٚت زض افعایص فطٔ ًٙٞبِیبتی ٘مص ثسبعایی زاضز .تبأثیط
فط ًٙٞثط سیستٓٞبی ٔبِی ٔ ٚسیطیتی  ٚظیطٔجٕٛيٞٝبی آٖ اظ لجیُ سیستٓٞبی ٔبِیببتی ٞطوطبٛضی
أطی ٔسّٓ است .ثٕطات ـ طزاذبت ٔبِیببت ،أٙیبت ثیطبتط ،اضائب ٝذبسٔبت ،آٔبٛظش ثٟتبطٌ ،سبتطش
ذسٔبت ثٟساضتی ،تطٚیج يساِت  ٚيبّٔیت زض تٛسً ٚ ٝـیططفت است.

ثب تٛج ٝث ٝازثیبت ٘هطی  ٚتجطثی ـگٞٚص ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاضت ؤ ٝسَ اِٚی ٝـگٞٚص ضبُٔ چٟبض
ثًس ثستطسبظی اذاللی ثطای تِٛیس ّٔی ،ثستطسبظی اذاللی زض اسبتمطاض سببظٔبٖ ٔبِیببتی ،ثسبتطسببظی
اذاللی زض حٛظ ٜاجتٕبيی  ٚفطٍٙٞی  ٚثستطسبظی اذاللی زض حٛظ ٜلٛا٘یٗ ٔمطضات است و ٝزض ایٗ
ذػٛظ ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاضت و ٝثستطسبظی اذاللی ثطای تِٛیس ّٔی تأویبس سببظٔبٖ ٔبِیببتی ثبیبس ثبط
ضٚی ایجبز ـبیٞ ٝبی ٔبِیبتی ٔٙبست ثبضس وٞ ٝطغٙفی ثتٛا٘س ثب تٛج ٝث ٝضبطایف التػببزی ٔٛجبٛز ثبٝ
ـطزاذت ٔبِیبت الساْ وٙس و ٝایٗ أط ثبيث ذٛاٞس ضس تب زض جبًٔ ٝظٔی ٝٙيساِت ٔبِیبتی تحمك یبفتبٝ
 ٚثبيث افعایص ٔطبضوت ٔؤزیبٖ ٔبِیبتی ضٛز؛ ٕٞچٙیٗ ایٗ أط ٔیتٛا٘س ثبيث تٛظیى يبزال٘ ٝثبطٚت
زض جبًٔ ٝضس ٚ ٜثٛ٘ ٝيی ٔبِیبت اذص ضس ٜزض چطذ ٝالتػبزی وطٛض ث ٝجطیبٖ زضآٔس ٚ ٜثبيث ثٟجٛز
غٙبیى ٔرتّ

ضٛز ؤ ٝیتٛا٘ٙس ٘مص ٕٟٔی زض افعایص تِٛیس ّٔی ،ایجبز اضبتغبَ  ... ٚزاضبت ٝثبضبٙس.

زض ذػٛظ ثستطسبظی اذاللی زض استمطاض سبظٔبٖ ٔبِیبتی ٔیتبٛاٖ ثیببٖ زاضبت وب ٝزض ٞطسببظٔب٘ی
ضيبیت اذالق حطفٝای الظْ ثٛز ٚ ٜایٗ أط ثبيث ٔیضٛز ؤ ٝؤزیبٖ ٔبِیببتی ثب ٝزِیبُ اذبالق ٔبساض
ثٛزٖ سبظٔبٖ ٔبِیبتی  ٚتٛج ٝث ٝاضظشٞبی ا٘سب٘ی  ٚاسالٔی و ٝثبيث ذٛاٞس ضس تب ٔسئِٛیتـبصیطی
وبضوٙبٖ ثیطتط ضٛز  ٚزضٟ٘بیت ثبيث ضىٌُیطی یه ٘هبْ اذاللی زض لبِت ٔٙطٛض اذاللی سببظٔبٖ
سبظٔبٖ ٔبِیبتی افعایص ـیسا ذٛاٞس وطز  ٚثبيث ضبىٌُیبطی ٍ٘بطش ٔثجبت زض ٔؤزیببٖ ٔبِیببتی ٘یبع
ٔیضٛز ؤ ٝطبضوت حساوثطی آٖٞب ضا زض تٕىیٗ ٔبِیبتی ٘یع ذٛاٞبس زاضبت .زض ٔبٛضز ثسبتطسببظی
اذاللی زض حٛظ ٜاجتٕبيی  ٚفطٍٙٞی ٔیتٛاٖ يٛٙاٖ زاضت وب٘ ٝهببْ ٔبِیببتی ثب ٝتٟٙببیی ٕ٘بیتٛا٘بس
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ثبيث ضىٌُیطی اذالق زض ایٗ ٘هبْ ضٛز ،ثّى ٝيٛأُ اجتٕبيی  ٚفطٍٙٞی ٘هیبط فطٙٞبً ٔبِیببتی،
آٌبٞی ،لب٘ٔ ٖٛساضی ٔ ... ٚیتٛا٘س ٘مص ٕٟٔبی زض ضبىٌُیبطی یبه ٘هببْ اذاللبی ٔبِیببتی زاضبتٝ
ثبضس ،ثٌٝ٘ٛٝای ؤ ٝؤزیبٖ ٔبِیبتی ثبیس ذٛز ضا ّٔعْ ث ٝایٗ وٙٙبس وب ٝثب ٝغبٛضت ذبٛز انٟببضی زض
تٕىیٗ ٔبِیبتی ٔطبضوت زاضت ٝثبضٙس و ٝسبظٔبٖ ٔبِیبتی ثب ضفبفسبظی  ٚثٟجٛز ٘هبْ ٔبِیبتی ٔیتٛا٘بس
٘مص ٕٟٔی زض ایٗ ض٘ٚس زاضت ٝثبضس .زض ٔٛضز ثستطسبظی اذاللی زض حٛظ ٜلٛا٘یٗ ٔمبطضات ٔبیتبٛاٖ
اشيبٖ زاضت و ٝزض یه ٘هبْ ٔبِیبتی اذالقٌطا ٚجٛز لٛا٘یٗ ٔٙبست  ٚالظْاالاجطا ثبيث ذٛاٞس ضس
تب ؾٕٗ وبٞص اثٟبْ زض لٛا٘یٗٛٔ ،جت افعایص ٔطبضوت ٔؤزیبٖ زض تٕىیٗ ٔبِیبتی ضٛز  ٚلٛا٘یٗ ٘یع
زض غببٛضت ثببطٚظ ترّفبببت وبضوٙبببٖ سبببظٔبٖ ٔبِیبببتی ثببب آٖٞببب ثطذببٛضز وببطز ٚ ٜثبيببث وبببٞص
٘بٙٞجبضیٞبی اذاللی ٔیضٛز و ٝزضٟ٘بیت ثبيث اضتمبی اذالقٌطایی زض ٘هبْ ٔبِیبتی ذٛاٞس ضس.
ارکبىٍزیرهؤلفِّبیهذل 

جذٍل.6
اضوبٖ ٔسَ

ٔٙبثى

ظیطٔؤِفٞٝب
فط ًٙٞاذاللیٙٔ ،طٛض اذاللیٔ ،سئِٛیت اجتٕبيی ضطوت،

ثستطسبظی اذاللی زض

ضفبفیت ٔبِی ،يساِت سبظٔب٘ی ،آییٗ٘بٔٞٝبی اذاللی ،احتطاْ ٚ

استمطاض ٘هبْ ٔبِیبتی

تىطیٓ ،اضظشٞبی ايتمبزیٔ ،سئِٛیتـصیطی ،تػحیح ضفتبضی،
سجه ضٞجطی ،تًٟس ٔسیطیت ،لبٌٖ٘ٛطایی  ٚسبظٔبٖزٞی ٔٙبست
ـبیٔ ٝبِیبتی ٔٙبست ،يساِت ٔبِیبتًٔ ،بفیت ٔبِیبتی ٔمتؿی،

ثستطسبظی اذاللی ثطای
تِٛیس ّٔی

ٔطبضوت جًٕی ،تًٟس ث ٝسٛزآٚضی ،يساِت التػبزی ،تٛظیى
يبزال٘ ٝثطٚت ،جٕىٌطایی ،تأٔیٗ ٔبِی ،تطٚیج فًبِیتٞبی اذاللی ٚ
ذیطذٛاٞب٘ ،ٝتسضیج تِٛیس ّٔی ،تطٚیج ٔػطف ّٔی ،ثطلطاضی ٘هبْ
ٔبِیبتی

ضازن  ٚـتط ( ،)2017جیٕع ٚ
ٕٞىبضاٖ ( ،)2016حیسضی ٚ
قالیی ( ،)1397ضٟبة ()1392
٘یٙبثط ( ،)2010وًٙبٖ (،)2013
جیٕع ٕٞ ٚىبضاٖ (ٞ ،)2016یثٓ
( ،)2014آشض ٕٞ ٚىبضاٖ
(،)1395

ضفبفیت لٛا٘یٗ ،ؾٕب٘تٞبی اجطایی

٘ٛضاسٕیال  ٚآظالٖ (،)2014

ثستطسبظی اذاللی زض

جبًٔیت ،ضسیسٌی ث ٝزيبٚی ٔطتطیبٖ ،تًٟس يُٕ ث ٝلب٘،ٖٛ

وًٙبٖ ( ،)2013احٕس ذبٖ

حٛظ ٜلٛا٘یٗ ٔمطضات

ضسیسٌی ث ٝترّفبت وبضوٙبٖ ،لب٘٘ٛی ثٛزٖ ٞعی ٝٙوطزٞب ،ايٕبَ

( ،)2011يّٓاِٟسی (،)1395

ٔجبظات ا٘ؿجبقی ،ثجبت لٛا٘یٗٔ ،جبضظ ٜثب فسبز

حٛظ ٜاجتٕبيی ٚ

ٔسئِٛیتـصیطی ٔؤزیبٖ ،ذٛز انٟبضی ٔبِیبتی ،آٌبٞی ٔبِیبتی،

فطٍٙٞی

ٔطبضوت ٔبِیبتی ،ازضان يسْ تجًیؽ ،لبٕ٘ٙ٘ٛسی ،تًٟس ٔبِیبتی



ٞبي  ٚاسوٛضی ( ،)2011ضبفط ٚ
سیٕ٘ٛع ( ،)2011سطوٛئتی ٚ
وٛـیط ( ،)2011تٛوّی (،)1396
وٙسِجی ٕٞ ٚىبضاٖ ()1395

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-09

ثستطسبظی اذاللی زض

فط ًٙٞتٕىیٗ ٔبِیبتی ،يساِت ازضان ضسٜ

تمی ـٛضیبٖ  ٚيجب

ـبضب ()1393
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ثسترسبزیاخاللیدر
استمرارًظبمهبلیبتی:
فط ًٙٞاذاللی

ثسترسبزیاخاللیثرای
تَلیذهلی:

ٔٙطٛض اذاللی

ـبیٔ ٝبِیبتی ٔٙبست

ٔسئِٛیت اجتٕبيی ضطوت

يساِت ٔبِیبتی

ضفبفیت ٔبِی

ًٔبفیت ٔبِیبتی ٔمتؿی

يساِت سبظٔب٘ی

ٔطبضوت جًٕی

آییٗ٘بٔٞٝبی اذاللی

تًٟس ث ٝسٛزآٚضی

احتطاْ  ٚتىطیٓ

يساِت التػبزی

اضظشٞبی ايتمبزی

تٛظیى يبزال٘ ٝثطٚت
جٕىٌطایی

ٔسئِٛیتـصیطی

تأٔیٗ ٔبِی

تػحیح ضفتبضی

تطٚیج فًبِیتٞبی اذاللی ٚ

سجه ضٞجطی

ذیطذٛاٞب٘ٝ

تًٟس ٔسیطیت

تطٚیج تِٛیس ّٔی

لبٌٖ٘ٛطایی

تطٚیج ٔػطف ّٔی

سبظٔبٖزٞی ٔٙبست

ثطلطاضی ٘هبْ ٔبِیبتی

ارزیبثیػولکردًظبم
هبلیبتی ثبتأکیذثر
اخالق

ثسترسبزیاخاللیدر

ثسترسبزیاخاللیدر

حَزُاجتوبػیٍ

حَزُلَاًیيهمررات:

فرٌّگی:

ضفبفیت لٛا٘یٗ

فط ًٙٞتٕىیٗ ٔبِیبتی

ؾٕب٘تٞبی اجطایی

يساِت ازضانضسٜ

جبًٔیت

ٔسئِٛیتـصیطی ٔؤزیبٖ

ضسیسٌی ث ٝزيبٚی ٔطتطیبٖ

ذٛز انٟبضی ٔبِیبتی

تًٟس يُٕ ث ٝلبٖ٘ٛ

ٔطبضوت ٔبِیبتی

لب٘٘ٛی ثٛزٖ ٞعی ٝٙوطزٞب

ازضان يسْ تجًیؽ

ايٕبَ ٔجبظات ا٘ؿجبقی

لبٕ٘ٙ٘ٛسی

ثجبت لٛا٘یٗ

تًٟس ٔبِیبتی

ٔجبضظ ٜثب فسبز

ضکل.6هذلهفَْهیتحمیك 
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.5فرایٌذتحلیلسلسلِهراتجیفبزی 
فطایٙس تحّیُ سّسّٔ ٝطاتجی فبظی یىی اظ ًٔطٚفتطیٗ ف ٖٛٙتػبٕیٌٓیبطی چٙبس ضبذػب ٝاسبت وبٝ
تٛسف سبيتی ًٔطفی ضسٍٙٞ .بٔی و ٝزض تػٕیٌٓیطی ثب چٙس ٌعی ٚ ٝٙضبذع ضٚثبٝضٞ ٚسبتیٓ ،ایبٗ
ضٚش ٔیتٛا٘س ٔفیس ثبضسٌ .طچ ٝافطاز ذجط ٜاظ ضبیستٍیٞبب  ٚتٛا٘ببییٞببی شٙٞبی ذبٛز ثبطای ا٘جببْ
ٔمبیسبت استفبزٔ ٜیوٙٙس  ،أب ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛج ٝزاضت و ٝفطایٙبس تحّیبُ سّسبّٔ ٝطاتجبی سبٙتی،
أىبٖ اً٘ىب

وبُٔ سجه تفىط ا٘سب٘ی ضا ٘ساضز .ثب ٝيجببضت ثٟتبط ،اسبتفبز ٜاظ ٔجٕٛيبٞٝببی فببظی

سبظٌبضی ثیطتطی ثب تٛؾیحبت ظثب٘ی  ٚثًؿ اب ٔبج ٟٓا٘سبب٘ی زاضز  ٚثٙببثطایٗ ثٟتبط اسبت ثبب اسبتفبز ٜاظ
ٔجٕٛيٞٝبی فبظی (ثٝوبضٌیطی ايساز فبظی) ث ٝـیصثیٙی ثّٙسٔست  ٚتػٕیٌٓیطی زض ز٘یببی ٚالًبی
ـطزاذت .زض سبَ  ،1983زٔ ٚحمك ّٙٞسی ث٘ ٝبْٞبی اِطٛٞضٖ  ٚـسضیه ضٚضی ضا ثطای فطایٙس تحّیُ
سّسّٔ ٝطاتجی فبظی ـیطٟٙبز وطز٘س و ٝثط اسب

ضٚش حسالُ ٔجبصٚضات ٍِببضیتٕی ثبٛز .ـیچیبسٌی

ٔطاحُ ایٗ ضٚش ثبيث ضس ایٗ ضٚش چٙساٖ ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٍ٘یطز .زض سبَ  ،1996ضٚش زیٍطی
ثب يٛٙاٖ «ضٚش تحّیُ تٛسًٝای» تٛسف چبً٘ اضائ ٝضس .ايبساز ٔبٛضز اسبتفبز ٜزض ایبٗ ضٚش ايبساز
ٔثّثی فبظی ٞستٙسٔ .میب ٞبی فبظی ٔٛضز اسبتفبز ٜزض ضٚش فطایٙبس تحّیبُ سّسبّٔ ٝطاتجبی فببظی زض
ضىُ (٘ )2طبٖ زاز ٜضسٜا٘س.

همیبضّبیزثبًیثرایثیبىدرجِاّویت 

ضکل.2


ٞستٙس:

ز ٚيسز ٔثّثی
ضا زض ٘هط ثٍیطیس.

ٚ

ضا و ٝزض ضىُ ( )3ضسٓ ضسٜا٘بس
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ٔفبٞیٓ  ٚتًبضی

فطایٙس تحّیُ سّسّٔ ٝطاتجی فبظی ثط اسب

ضٚش تحّیُ تٛسًٝای ثب ٝغبٛضت ظیبط
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ضکل .3اػذادهثلثی  M2ٍ M1

يٍّٕطٞبی ضیبؾی آٖ ث ٝغٛضت ضٚاثف ( )3( ٚ )2( ،)1تًطی

ثب یس تٛج ٝزاضت و ٝحبغُ ؾطة ز ٚيسز فبظی ٔثّثی ،یب ًٔىٛ

ٔیض٘ٛس:

یبه يبسز فببظی ٔثّثبی ،زیٍبط

یه يسز فبظی ٔثّثی ٘یست .ایٗ ضٚاثف فمف تمطیجی اظ حبغُ ؾطة ٚالًبی ز ٚيبسز فببظی ٔثّثبی ٚ
ًٔىٛ

یه يسز فبظی ٔثّثی ضا ثیبٖ ٔیوٙٙس .زض ضٚش تحّیُ تٛسًٝای ،ثطای ٞطیبه اظ سبكطٞبی

ٔبتطیس ٔمبیسبت ظٚجیٔ ،مساض  Skو ٝذٛز يسز ٔثّثی است ،اظ ضا ٜضاثكٔ )4( ٝحبسجٔ ٝیضٛز:

و ٝزض آٖ  kضٕبض ٜسكط  j ٚ i ٚث ٝتطتیت ٘طبٖزٙٞسٌ ٜعیٞٝٙب  ٚضبذعٞب ٞستٙس.
زض ضٚش تحّیُ تٛسًٝای ،ـس اظ ٔحبسجٞ SK ٝب زضج ٝثعضٌی آٖٞبب ضا ٘سبجت ثبٞ ٝبٓ ثبیبس ثبٝ
٘طبٖ زازٔ ٜیضٛز ث ٝغٛضت ضاثك )5( ٝتًطی

ٔیضٛز:
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زست آٚضز .ث ٝقٛض وّی اٌط

ٚ

ز ٚيسز فبظی ٔثّثی ثبضٙس ،زضج ٝثعضٌی

ثط

و ٝثب

بخصّبیارزیبثیػولکرداخاللی...

اٍلَیتثٌذیض




669

ٕٞچٙیٗ زاضیٓ:
ٔیعاٖ ثعضيتط ثٛزٖ یه يسز فبظی ٔثّثی اظ  kيسز فببظی ٔثّثبی زیٍبط ٘یبع اظ ضاثكب )6( ٝثب ٝزسبت
ٔیآیس:

ثطای ٔحبسجٚ ٝظٖ ضبذعٞب زض ٔبتطیس ٔمبیس ٝظٚجی اظ ضاثك )7( ٝاستفبزٔ ٜیضٛز:

ثٙبثطایٗ ،ثطزاض ٚظٖ ضبذعٞب ث ٝغٛضت ظیط ذٛاٞس ثٛز:

وٕٞ ٝبٖ ثطزاض ؾطایت ٘بثٟٙجبض فطایٙس تحّیُ سّسّٔ ٝطاتجی فبظی است .ث ٝوٕه ضاثك٘ )8( ٝتبیج
٘بثٟٙجبض ث ٝزست آٔس ٜاظ ضاثك) 9( ٝثٟٙجبض ٔیضٛز٘ .تبیج ثٟٙجبض ضس ٜحبغُ اظ ضاثك٘ W ٝبٔیسٜ
ٔیضٛز:
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.6اطالػبتخجرگبىاًتخبثیجْتهصبحجِ 
زض ایٗ ثرص ث ٝثطضسی اقاليبت جًٕیت ضٙبذتی ٔطثٛـ ث ٝجبًٔ ٝآٔبضی زض ثرص ویفبی ذبٛاٞیٓ
ـطزاذت٘ .تبیج ٘طبٖ زاز ـٙج ٘فط ٔسیطوُ ،ز٘ ٜفط ًٔبٔ ٖٚسیطوُ ،ـب٘عز٘ ٜفط ٕٔیع وبُ  ٚـبٙج ٘فبط اظ
اسبتیس زا٘طٍبٞ ٜستٙس.

هصبحجِضًَذگبى 

جذٍل.2اطالػبتجوؼیتضٌبختی

ذجطٜ

(سبَ)

P1

28

وبضضٙبسی اضضس

P2

26

وبضضٙبسی اضضس

ٔسیطوُ

P3

29

وبضضٙبسی اضضس

ٔسیطوُ

P4

30

زوتطی

ٔسیطوُ

P5

25

وبضضٙبسی اضضس

ٔسیطوُ

P6

26

زوتطی

ًٔبٔ ٖٚسیط

P7

22

وبضضٙبسی اضضس

ًٔبٔ ٖٚسیط

P8

27

وبضضٙبسی اضضس

ًٔبٔ ٖٚسیط

P9

24

زوتطی حسبثساضی

ًٔبٔ ٖٚسیط

P10

23

وبضضٙبسی اضضس ٔسیطیت

ًٔبٔ ٖٚسیط

P11

21

زوتطی ٔسیطیت

ًٔبٔ ٖٚسیط

P12

24

وبضضٙبسی اضضس آٔبض

ًٔبٔ ٖٚسیط

P13

26

وبضضٙبسی اضضس ٔٙبثى ا٘سب٘ی

ًٔبٔ ٖٚسیط

P14

30

وبضضٙبسی اضضس ٔسیطیت غًٙتی

ًٔبٔ ٖٚسیط

P15

26

زوتطی ٔسیطیت زِٚتی

ًٔبٔ ٖٚسیط

P16

17

وبضضٙبسی اضضس آٔبض

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P17

28

زوتطی تِٛیس  ٚيّٕیبت

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P18

21

وبضضٙب اضضس حسبثساضی

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P19

23

وبضضٙب اضضس ٔسیطیت زِٚتی

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

ٔسیطوُ
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سبثم ٝوبض

ٔسضن تحػیّی

ـست سبظٔب٘ی
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هصبحجِضًَذگبى 

اداهِجذٍل.2اطالػبتجوؼیتضٌبختی
وس

سبثم ٝوبض

ذجطٜ

(سبَ)

P20

30

وبضضٙب اضضس ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی

P21

25

زوتطی ٔسیطیت زِٚتی

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P22

24

وبضضٙبسی اضضس ٔسیطیت ثبظاضیبثی

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P23

22

وبضضٙبسی اضضس ٔسیطیت زِٚتی

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P24

27

زوتطی ٔسیطیت استطاتگیه

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P25

29

وبضضٙبسی اضضس آٔبض

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P26

28

وبضضٙبسی اضضس ٔسیطیت ٔٙبثى ا٘سب٘ی

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P27

23

وبضضٙبسی اضضس ٔسیطیت غًٙتی

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P28

26

زوتطی التػبز

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P29

27

وبضضٙبسی اضضس ٔسیطیت ٔٙبثى ا٘سب٘ی

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P30

23

وبضضٙبسی اضضس حمٛق

ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

P31

28

زوتطی التػبز

استبزیبض زا٘طٍبٜ

P32

23

زوتطی التػبز

زا٘طیبض زا٘طٍبٜ

P33

27

زوتطی ٔسیطیت اسالٔی

استبز زا٘طٍبٜ

P34

21

زوتطی ٔسیطیت تػٕیٕی ٌیطی

زا٘طیبض زا٘طٍبٜ

P35

24

زوتطی ٔسیطیت اسالٔی

استبزیبض زا٘طٍبٜ

ٔسضن تحػیّی

ـست سبظٔب٘ی
ٕٔیع وُ (ضئیس ازاض)ٜ

یبفتِّبیتحمیك 
.7تجسیٍِتحلیل 
زض ایٗ ثرص جٟت تًییٗ اِٛٚیت  ٚإٞیت ٞطیه اظ ظیطٔؤِفٞٝبب اظ ضٚش فطایٙبس تحّیبُ سّسبّٔ ٝطاتجبی
ٔم ِٝٛظیطسبذتٞبی اذاللی سبظٔب٘ی ظیطٔمِٞٝٛبی فط ًٙٞاذاللی ثب ٚظٖ ٘سجی ( ،)0.454ضفبفیت ٔببِی
ثب ٚظٖ ٘سجی (ٔ ٚ )0.432سئِٛیتـصیطی ثب ٚظٖ ٘سجی ( )0.421زض ضتجٞٝببی ا َٚتبب سب ْٛلبطاض ٌطفتٙبس  ٚثبب
تٛج ٝث٘ ٝطخ ٘بسبظٌبضی ٔحبسج ٝضس ٜو ٝثطاثط است ثبب  ٚ 0.0231وٕتبط اظ  0.1اسبتٔ ،بیتبٛاٖ ثب٘ ٝتببیج
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ضتجٝثٙسی ايتٕبز وطزٕٞ .چٙیٗ زض ٔم ِٝٛظیطسببذتٞببی اذاللبی تِٛیبس ّٔبی ،تٛجب ٝثب ٝظیطسببذتٞببی
التػبزی ثب ٚظٖ ٘سجی ( ،)0.543يساِت التػببزی ثبب ٚظٖ ٘سبجی ( ٚ )0.436تٛظیبى يبزال٘ب ٝثبطٚت ثبب ٚظٖ
٘سجی (٘ ٚ )0.411طخ ٘بسبظٌبضی ( )0.05643و ٝوٕتط اظ  0.1است زض ضتجٞٝبی ا َٚتبب سب ْٛلبطاض ٌطفتٙبس.
زض ذػٛظ ظیطسبذتٞبی اذاللی فطٍٙٞی  ٚاجتٕبيی ،فط ًٙٞتٕىیٗ ٔبِیببتی ثبب ٚظٖ ٘سبجی (،)0.511
ٔسئِٛیتـصیطی ٔؤزیبٖ ثب ٚظٖ ٘سجی ( ،)0.455آٌببٞی ٔبِیببتی ثبب ٚظٖ ٘سبجی (٘ ٚ )0.433بطخ ٘بسببظٌبضی
( )0.04534وبب ٝوٕتببط اظ  0.1اسببت ،زض ضتجببٞٝبببی ا َٚتببب سبب ْٛلببطاض ٌطفتٙببس  ٚزضٟ٘بیببت زض ٔؤِفببٝ
ظیطسبذتٞبی اذاللی لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضاتٟ٘ ،بزیٝٙسبظی لب٘ ٖٛثب ٚظٖ ٘سجی ( ،)0.566يساِت لب٘٘ٛی ثبب ٚظٖ
٘سجی ( ٚ )0.511ضفبفیت لٛا٘یٗ ثب ٚظٖ ٘سجی (٘ ٚ )0.488بطخ ٘بسببظٌبضی ( )0.06534زض ضتجبٞٝببی ا َٚتبب
س ْٛلطاض ٌطفتٙس ٘ ٚتبیج سبیط ظیطٔؤِفٞٝب زض جس َٚظیط لبثُ ٔطبٞس ٜاست.
ثٌذیزیرهمَلِّبیهذل 

جذٍل .3
رتجِ
ٔمِٞٝٛب

ظیطسبذتٞبی اذاللی سبظٔبٖ ٔبِیبتی

فط ًٙٞاذاللی

0.454

اَٚ

ٔٙطٛض اذاللی

0.127

ٞفسٓٞ

ٔسئِٛیت اجتٕبيی ضطوت

0.351

ٞفتٓ

ضفبفیت ٔبِی

0.432

زْٚ

يساِت سبظٔب٘ی

0.254

سیعزٓٞ

آییٗ٘بٔٞٝبی اذاللی

0.112

ٞجسٓٞ

احتطاْ  ٚتىطیٓ

0.054

ثیست  ٚـٙجٓ

اضظشٞبی ايتمبزی

0.342

ٞطتٓ

ٔسئِٛیتـصیطی

0.421

سْٛ

تػحیح ضفتبضی

0.104

٘ٛظزٓٞ

سجه ضٞجطی ٔطبضوتی

0.098

ثیستٓ

تًٟس ٔسیطیت

0.276

زٚاظزٓٞ

لبٌٖ٘ٛطایی

0.411

چٟبضْ

سبظٔبٖزٞی ٔٙبست

0.087

ثیست  ٚیىٓ

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-09

ظیطٔؤِفٞٝب

ٚظٖ ٘سجی

ضتجٝثٙسی

بخصّبیارزیبثیػولکرداخاللی...

اٍلَیتثٌذیض




673

ثٌذیزیرهمَلِّبیهذل 

اداهِجذٍل .3
رتجِ
ٔمِٞٝٛب

ظیطٔؤِفٞٝب

ٚظٖ ٘سجی

ضتجٝثٙسی

٘هبضت زائٕی

0.301

یبظزٓٞ

اً٘كبفـصیطی سبظٔب٘ی

0.076

ثیست  ٚزْٚ

ویفیت ذسٔبت

0.065

ثیست  ٚسْٛ

ايتٕبزسبظی

0.321

ٟ٘ٓ

زیٌٗطایی

0.211

چٟبضزٓٞ

٘یطٚی ا٘سب٘ی ٔترػع

0.409

ـٙجٓ

ٚالىٌطایی

0.210

ـب٘عزٓٞ

ـٛیبیی سبذتبض

0.056

ثیست  ٚچٟبضْ

تٛج ٝث ٝاذالق جٟب٘ی

0.376

ضطٓ

استفبز ٜاظ ٔطبٚضاٖ

0.198

ضب٘عزٓٞ

تجطثٌٝطایی

0.312

زٓٞ

٘طخ ٘بسبظٌبضی; 0.0231

ظیطسبذتٞبی اذاللی تِٛیس ّٔی

ـبیٔ ٝبِیبتی ٔٙبست

0.201

سیعزٓٞ

ًٔبفیت ٔبِیبتی ٔمتؿی

0.154

چٟبضزٓٞ

ٔطبضوت جًٕی

0.205

زٚاظزٓٞ

تًٟس ث ٝسٛزآٚضی

0.165

سیعزٓٞ

يساِت التػبزی

0.436

زْٚ

تٛظیى يبزال٘ ٝثطٚت

0.411

سْٛ

جٕىٌطایی

0.124

ضب٘عزٓٞ

تأٔیٗ ٔبِی

0.287

ٟ٘ٓ

تطٚیج فًبِیتٞبی اذاللی

0.265

زٓٞ

تطٚیج تِٛیس ّٔی

0.409

چٟبضْ

تطٚیج ٔػطف ّٔی

0.103

ٞفسٓٞ

ثطلطاضی ٘هبْ ٔبِیبتی

0.343

ـٙجٓ
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اداهِجذٍل .3
رتجِ
ٔمِٞٝٛب

ٚظٖ ٘سجی

ضتجٝثٙسی

0.090

ٞجسٓٞ

تٛج ٝث ٝظیطسبذتٞبی التػبزی

0.543

اَٚ

السأبت يبْإِٙفًٝ

0.143

ـب٘عزٓٞ

حٕبیت اظ تِٛیسوٙٙسٌبٖ

0.311

ٞفتٓ

اضائ ٝتسٟیالت ث ٝتِٛیسوٙٙسٌبٖ

0.232

یبظزٓٞ

تٛج ٝث ٝضضس التػبزی

0.326

ضطٓ

وبٞص ثبض ٔبِیبتی ٔبظاز

0.071

٘ٛظزٓٞ

ظیطٔؤِفٞٝب
تأثیط ّٕٔٛ

ظیطسبذتٞبی اذاللی تِٛیس ّٔی

ٔبِیبت ثط جبيٝ

٘طخ ٘بسبظٌبضی;0.05643

ظیطسبذتٞبی اذاللی فطٍٙٞی  ٚاجتٕبيی

يساِت ازضانضسٜ

0.311

ٞفتٓ

ٔسئِٛیتـصیطی ٔؤزیبٖ

0.455

زْٚ

ذٛز انٟبضی ٔبِیبتی

0.213

زٚاظزٓٞ

آٌبٞی ٔبِیبتی

0.433

سْٛ

ٔطبضوت ٔبِیبتی

0.189

چٟبضزٓٞ

ازضان يسْ تجًیؽ

0.322

ضطٓ

لبٕ٘ٙ٘ٛسی

0.211

سیعزٓٞ

تًٟس ٔبِیبتی

0.289

ٟ٘ٓ

ایجبز ضفبٜ

0.276

زٓٞ

ایجبز حس تًٟس

0.411

چٟبضْ

آٔٛظش

0.251

یبظزٓٞ

تٛج ٝث ٝاضظشٞبی اسالٔی

0.344

ـٙجٓ

ٔسئِٛیت ٟ٘بزی

0.306

ٞطتٓ

٘طخ ٘بسبظٌبضی;0.04534

ظیطسبذتٞبی اذاللی لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات

ضفبفیت لٛا٘یٗ

0.488

سْٛ

ؾٕب٘تٞبی اجطایی

0.311

ٞطتٓ

جبًٔیت

0.211

زٓٞ

ضسیسٌی ث ٝزيبٚی ٔطتطیبٖ

0.187

سیعزٓٞ
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اداهِجذٍل .3
رتجِ
ٔمِٞٝٛب

ظیطسبذتٞبی اذاللی لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات

ظیطٔؤِفٞٝب

ٚظٖ ٘سجی

ضتجٝثٙسی

تًٟس يُٕ ث ٝلبٖ٘ٛ

0.301

ٞفتٓ

ضسیسٌی ث ٝترّفبت وبضوٙبٖ

0.201

یبظزٓٞ

لب٘٘ٛی ثٛزٖ ٞعی ٝٙوطزٞب

0.121

چٟبضزٓٞ

ايٕبَ ٔجبظات ا٘ؿجبقی

0.198

زٚاظزٓٞ

ثجبت لٛا٘یٗ

0.411

چٟبضْ

ٔجبضظ ٜثب فسبز

0.233

ٟ٘ٓ

تسّف ث ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات

0.401

ـٙجٓ

ٟ٘بزیٝٙسبظی لبٖ٘ٛ

0.566

اَٚ

حصف لٛا٘یٗ ٔبظاز

0.355

ضطٓ

ثٟجٛز لٛا٘یٗ

0.324

ٞفتٓ

يساِت لب٘٘ٛی

0.511

زْٚ

٘طخ ٘بسبظٌبضی;0.06534
ٔأذص :یبفتٞٝبی ـگٞٚص

طٌْبدّب 

جِگیریٍپی
ً.8تی 
زض ایٗ تحمیك اظ ضٚش تحّیُ سّسّٔ ٝطاتجی فبظی استفبز ٜضس و ٝاثتسا وّی ٝظیطٔؤِفبٞٝببی ضٙبسببیی
ضس ٜزض ٞطٔم ِٝٛزض لبِت ـطسطٙبٔٝای زض ٔمبیسٞٝبی ظٚجی لطاض ٌطفبت  ٚثبب تٛجب ٝثب ٝـبسبدٞببی
ثٝزستآٔسٔ ٜبتطیسٞبی ٔمبیسٞٝبی ظٚجی تطىیُ  ٚزضٟ٘بیت ثًس اظ ٔحبسجبت الظْ ٘تبیج ٘طبٖ زاز
و ٝزض ٔم ِٝٛظیطسبذت ٞبی اذاللی سبظٔب٘ی ظیطٔمٞ ِٝٛبی فط ًٙٞاذاللبی ثبب ٚظٖ ٘سبجی (،)0.454
ضفبفیت ٔبِی ثب ٚظٖ ٘سجی (ٔ ٚ )0.432سئِٛیتـصیطی ثب ٚظٖ ٘سجی ( )0.421زض ضتجٞٝبی ا َٚتبب سبْٛ
ٔیتٛاٖ ث٘ ٝتبیج ضتجٝثٙسی ايتٕبز وطزٕٞ .چٙیٗ زض ٔم ِٝٛظیطسبذتٞبی اذاللی تِٛیس ّٔی ،تٛج ٝثبٝ
ظیطسبذت ٞبی التػبزی ثبب ٚظٖ ٘سبجی ( ،)0.543يبساِت التػببزی ثبب ٚظٖ ٘سبجی ( ٚ )0.436تٛظیبى
يبزال٘ ٝثطٚت ثب ٚظٖ ٘سجی (٘ ٚ )0.411طخ ٘بسبظٌبضی ( )0.05643و ٝوٕتط اظ  0.1است زض ضتجٞ ٝبی
ا َٚتب س ْٛلطاض ٌطفتٙس .زض ذػٛظ ظیطسبذت ٞبی اذاللی فطٍٙٞی  ٚاجتٕببيی ،فطٙٞبً تٕىبیٗ
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ٔبِیبتی ثب ٚظٖ ٘سجی (ٔ ،)0.511سئِٛیت ـصیطی ٔؤزیبٖ ثب ٚظٖ ٘سجی ( ،)0.455آٌبٞی ٔبِیببتی ثبب ٚظٖ
٘سجی (٘ ٚ )0.433طخ ٘بسبظٌبضی ( )0.04534و ٝوٕتبط اظ  0.1اسبت زض ضتجبٞ ٝببی ا َٚتبب سب ْٛلبطاض
ٌطفتٙس  ٚزضٟ٘بیت زض ٔؤِف ٝظیطسبذت ٞبی اذاللی لٛا٘یٗ ٔ ٚمبطضاتٟ٘ ،بزیٙب ٝسببظی لبب٘ ٖٛثبب ٚظٖ
٘سجی ( ،)0.566يساِت لب٘٘ٛی ثب ٚظٖ ٘سجی ( ٚ )0.511ضفبفیت لبٛا٘یٗ ثبب ٚظٖ ٘سبجی (٘ ٚ )0.488بطخ
٘بسبظٌبضی ( )0.06534ضتجٞٝبی ا َٚتب س ْٛلطاض ٌطفتٙس .زض ایٗ ذػٛظ ٔیتبٛاٖ ثیببٖ زاضبت وبٝ
سٔ ٝؤِف ٝا َٚضٙبسبییضس٘ ٜمص ٕٟٔی زض اذالقٌطایی زض ٘هبْ ٔبِیبتی ذٛاٙٞس زاضت و ٝزض تجیبیٗ
٘تببیج ضتجبٝثٙببسی ٔبیتببٛاٖ ثیببٖ وبطز وبب ٝفطٙٞبً اذببالق ٔبِیببتی زض یبه ٘هبببْ ٔبِیببتی اظ قطیببك
ٟ٘بزیٝٙسبظی ضىُ ٔیٌیطز  ٚایٗ ٟ٘بزیٝٙسبظی ظٔب٘ی غٛضت ذٛاٞس ـصیطفت و ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمبطضات
یببه ٘ه ببْ ٔبِیبببتی ثبب ٝغببٛضت وبببضا  ٚيببساِتٔحببٛض ثببٛز ٜوبب ٝسبببیط اضوبببٖ ٘هبببْ ٔبِیبببتی ،یًٙببی
ظیطسبذتٞبی اذاللی تِٛیس ،سبظٔبٖ ،فطٍٙٞی  ٚاجتٕبيی اظ لٛا٘یٗ تجًیت وطز ٚ ٜثٔ ٝسئِٛیتٞببی
ذٛز اظ ِحبل اذاللی تٛج ٝوٙٙسو ٝایٗ أط زضٟ٘بیت ٔٛجت ٔیضٛز تب سبظٔبٖ ٔبِیبتی یه سببظٔبٖ
اذالق ٔساض ٔجتٙی ثط ٔسئِٛیتـصیطی  ٚـبسرٍٛیی اجتٕبيی٘ ،هببْ فطٍٙٞبی  ٚاجتٕببيی یبه ٘هببْ
ٔتًٟس ٔ ٚطبضوتـصیط ٘ ٚهبْ تِٛیس وطٛض یه ٘هبْ ـٛیبی التػبزی  ٚيساِتٔحٛض ذٛاٞس ثبٛز وبٝ
زضٟ٘بیت ٔٙجط ثٟ٘ ٝبزیٝٙسبظی اذالق زض تٕبٔی اضوبٖ ٘هبْ ٔبِیبتی ٔیضٛز ؤ ٝیتٛاٖ زِیبُ اغبّی
آٖ ضا افعایص ايتٕببز ثبیٗ سببظٔبٖ ٔ ٚؤزیببٖ  ٚزِٚبت زا٘سبت وب ٝوّیب ٝزضآٔبسٞبی ٔبِیببتی ثبطای
ظیطسبذتٞبی التػبزی ٞعی ٝٙضسٙٔ ٚ ٜجط ث ٝضىٛفبیی التػبز ذٛاٞس ضس.
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