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  : سُيچى

. ّسف ايي همبلِ، هكبلؼِ اثؼبز هرشلف اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ضٍي احسبس سجطثِ ضسُ ًبضي اظ آى اسز

 . ثبضسيًفط ه 400طاظ ثب حجن ًوًَِ يسبلِ ضْط ض 35سب  15ِ افطاز ّو ايي دژٍّص يجبهؼِ آهبض

ِ ٍ يسجع يٍ اسشٌجبق يفيزض زٍ سكح سَغ  اس اس دي اس ضسُ ثب اسشفبزُ اظ ًطم افعاض يآٍض اقالػبر جوغ

طُ اسشفبزُ ضسُ يطُ ٍ چٌس هشغيه سه هشغياظ ضگطسَى لجسش يزض ثرص آهبض اسشٌجبق . اًسل ضسُيسحل

هشَسف ٍ ثبال ٍ  يُ ذجطي اسشفبزُ ضٍظهطُ ثبال ٍ اسشفبزيس ثٌزّيًطبى ه ياسشٌجبق يّببفشِي  .اسز

زّس اسشفبزُ يطُ ًطبى هيَى چٌس هشغيي ضگطسيّوچٌ . ٍجَز زاضز ياحسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ هؼٌبزاض

 .اًس ٍاضز هؼبزلِ ضسُ يحيهشَسف ٍ ثبال  ٍ اسشفبزُ ثبال اظ ثؼس سفط يذجط

 

 .، اثؼبز اسشفبزٌُشطًز، احسبس، سجطثِ، جَاًبىيا  :ّا يذ ٍاشُكل

                   

 : هقذهِ

اثؼبز هرشلف اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ثب احسبس ػلي هيبى ضاثكِ  ي اسز وِ زض آىسحميمهمبلِ ًشيجِ ايي 

سَسؼِ ضشبثبى وبضثطز ايٌشطًز زض وطَض ٍ زض ايي هكبلؼِ .  ًطبى زازُ  هي ضَزسجطثِ ضسُ اظ ايٌشطًز 

 .ِ ضسُ اسزثِ ػٌَاى يه گعاضُ هفطٍؼ زض ًظط گطفش ٍيژُ زض ثيي ًسل جَاى ثِ

ي ذػَظ يزض ا يبضيهكبلؼبر ثس يطيگ ط گصاض ثط آى هَجت ضىليٍ ػَاهل سبث يز ضٍاثف اجشوبػياّو

ضا ثِ  يبضيمبر ثسيع سحميس ًٌٌوس يي ضٍاثف ضا سْسيوِ هوىي اسز ا ييّبتيضٌبذز آس  .ضسُ اسز

ي يّب ثط اضسبًِ ٍ ثِ قَض ذبظ فٌأٍضيّب ذكطار هحشول تيي آسياظ ا يىي  .ذَز اذشػبظ زازُ اسز

ط ياذ يّبلسضسوٌس زض سبل ياضسبًِ هثبثِ ٌشطًز ثِيظَْض ا  (.1385ٍ ّوىبضاى،  يهحسٌ)اسز ضٍاثف 

ه ضسبًِ زض يهثبثِ  ٌشطًز ثِيا . ّب گطَزُ اسزس ضا زض ذػَظ ًمص ضسبًِيجس ييزٍثبضُ ثبة گفشگَّب

هه ) ضا ثِ ّوطاُ زاضشِ اسز يبضيثسسار يسّب ٍ سْسيوطزُ اسز ٍ ًَ يعياًگ طريط ضضس حياذ يّب سبل

 (.39: 2005، 1ليوَا
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ّبي اضسجبقي ضا هَجت زگطگًَي فطٌّگي ثساًين، ثبيس ثِ سأسي اظ هه لَّبى  فٌأٍضياگط زگطگًَي زض 

س، ػسم سجبًسي ًسجشب ثبزٍام ًّبي ًَيي اضسجبقي وِ سٌبسجي ثب فطٌّگ ديطيي ًساضفٌأٍضياشػبى زاضين، 

سجبًس يب ثِ اغكالح سأذط فطٌّگي هَجت ديسايي ثحطاًي فطٌّگي ضسُ اسز وِ  اًس ٍ ايي ػسمآفطيسُ

سَضى ثِ ذَثي ايي ضطايف ثِ ظبّط آلي  (.45:1380هحسٌي،)وٌس ّبي اجشوبػي ثطٍظ ديسا هيثب زگطگًَي

ثطين، وٌين، زض ضلَغي ثِ سط هيهب زض سىَر ظًسگي هي": آهيع اًسبًي ضا سَغيف وطزُ اسز سٌبلؽ

گيطي هٌبثغ ّويي اهط ثبػث ضىل  (.160:1380سَضى،) "اينگن ضسُ ّسشين ٍ زض زضيبي ذلكهٌعٍي 

ون ايٌجبسز وِ ثحطاى َّيز ون  .زّسضَز ٍ اٍ ضا زض يه سطزضگوي لطاض هيجسيس َّيشي ثطاي فطز هي

زچبض جَاًي وِ اظ ًظط َّيشي زچبض ثحطاى ضَز ثِ ضسر هسشؼس ذَاّس ثَز وِ  . ثطٍظ ديسا ذَاّس وطز

 .ّبي هرشلف اجشوبػي، فطٌّگي، فطزي ٍ ضٍاًي ضَزآسيت

فب وطزُ، چٌس يا ياسبس يٌشطًز وِ زض سَسؼِ ٍ گسشطش وبضثطز آى ًمطيا يّب يژگيي ٍيسطاظ هْن يىي

، ي، فطٌّگي، الشػبزيسجبض يّب زياظ فؼبل يؼيف ٍسيٌشطًز زض قياهطٍظُ ا  .ثَزى آى اسز يوبضثطز

لِ ٍ يٌشطًز ٍسيا  .سا وطزُ اسزيوبضثطز د يٍ ػلو ي، اجشوبػيٍ ًظبه يبسي، سيٍ سبظهبً ي، ازاضيغيسجل

ضس  يسَاى هسػيت هيي سطسيثس  .اضسجبقبر زض جْبى اهطٍظ اسز يهجبزلِ اقالػبر ٍ ثطلطاض يثطا ياثعاض

بر يضا زض ّوِ ضئًَبر ح ياي آثبض گسشطزُيي چٌيطيد يضسبً ٍ اقالع ياضسجبق يوسام اظ اثعاضّبچيّ

اهطٍظُ ايٌشطًز يه ٍسيلِ حيبسي ثطاي ثسيبضي اظ هطزم   .ًگصاضشِ اسز يثطط ثط جب يٍ اجشوبػ يطزف

ثب ٍجَز ايي ٍلي  . آٍضًس ثِ زسز هي اضظضوٌسيضٍز ٍ اظ ايي قطيك اقالػبر وطَضّب ثِ ضوبض هي

، 2ٍ ضاًسٍ سبًٍَ)ّبي فطاٍاى، ايٌشطًز هطىالر جسي ثسيبضي ضا ايجبز وطزُ اسز اهشيبظّب ٍ لبثليز

2002.) 

 

 :قيٌِ تحقيطيپ

ٍ ثبفز  يطيبزگيف يهح: ٌشطًزياسشفبزُ اظ ا يالگَ" هكبلؼِ ك ذَز ثِيزض سحم (1388) يآثبز نياثطاّ
قَضولي ثيي هيبًگيي ًوطار  ثِ اًس وُِ ًشبيج سحميك ًطبى زاز  .دطزاذشِ اسز "يٍ اجشوبػ يفطٌّگ

سَاًسشِ اسز  طيهشغ ييشطًز، سفبٍر هؼٌبزاض اسز ٍ ااسشفبزُ اظ ايٌ عاىيزض ه گطٍُ آظهبيص ٍ وٌشطل

ثيص اظ اًساظُ ٍ غيط  ُثِ ايي هؼٌب وِ اسشفبز  .ثيٌي ًوبيسيبزگيطي ضا سجييي ٍ ديص ثِ سغييطار هطثَـ

ثِ  هطثَـ يّبثب هالحظِ زازُ . هؼىَس زاضز ٍِ ديططفز سحػيلي ضاثك يطيبزگيايٌشطًز ثب  اظ هؼوَل

هَاظار افعايص  ثِآهَظاى زاًص ،سَاى گفزهيّب ي گطٍُيبًگيسِ هيظ ايٌشطًز ٍ همبًَع ٍ اثؼبز اسشفبزُ ا

ذَز اظ ضايبًِ ٍ  ُاسشفبز ًُحَ سسضيج ّبي ػلوي ٍ زضسي، ثِهٌسي اظ ايٌشطًز ثطاي اًجبم فؼبليزثْطُ

طاغشي ٍ وبّص ظهبى اسشفبزُ ف ضسسيه ًظط ثِ . ثرطٌسثْجَز هي يزضس يّبزيايٌشطًز ضا ثِ ًفغ فؼبل

 ثب جَ ٍ ،سافطاز هطسجف ثبض يػاللگيب ثيثِ ػاللِ  اظ آًىِ صياظ ضجىِ ث يزضسي ٍ ػلو اسشفبزُ صيافعا
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 زيفيو زض ضجىِ ٍ هحشَا ٍ طًسگبىيبزگيٍ هيعاى حؿَض  ًحَُّبي فطٌّگي ٍ اجشوبػي ظًسگي، ظهيٌِ

 .اضسجبـ زاضز (فؿبي هجبظي) يىيالىشطًٍ يطيبزگي فيهح

 . دطزاذشاِ اساز   "ثطضسي ًحَٓ وابضثطز ايٌشطًاز ًاعز جَاًابى هطاْس     "ثِ هكبلؼِ ذَز ض ز (1383)آشضًيب 

ثط اسبس ًشبيج ثاِ زساز    . سبلِ ثَزُ اسز 25سب  15ًفط اظ جَاًبى  400ضبهل ي دژٍّص ياجبهؼِ آهبضي 

ضا زضغاس   7/57وٌٌس وِ اظ ول ايي افاطاز  سبلِ اظ ايٌشطًز اسشفبزُ هي15-29زضغس اظ جَاًبى  1/44آهسُ 

زضغاس اظ وابضثطاى ػاللاِ ثسايبض ظيابز ثاِ        9/60ّوچٌايي   . اًسزضغس ضا ظًبى سطىيل زازُ 5/42هطزاى ٍ 

وان ثاِ وابض ايٌشطًاز     زضغس ًيع زض حس ون ٍ ذيلي 4/3زضغس زض حس هشَسف ٍ  8/35اًس، ايٌشطًز زاضشِ

زضغاس اظ   5/70 . َزُ اساز سبػز ث 32ّوچٌيي هيبًگيي اسشفبزُ اظ ايٌشطًز زض هبُ   .اًسػاللِ ًطبى زازُ

 .وٌٌس ع چز هييزضغس ً 1/74وٌٌس ٍ دبسرگَيبى اظ ايويل اسشفبزُ هي

ثطضسي ضاثكِ احسبس سٌْبيي ثب ًَع اسشفبزُ اظ ايٌشطًز  "اي ثب ًبم هكبلؼِزض ( 1382)هطبيد ٍ ثطجؼلي 
ثيي احسبس  ِو ثِ ايي ًشبيج زسز يبفشٌس سْطاى 8هٌكمِ  "آهَظاى زذشط ٍ دسط زثيطسشبًي ثيي زاًص

وِ ايي ًَع  ضزآهَظاى زذشط زثيطسشبًي ٍ چز وطزى ثب ايٌشطًز ضاثكِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاسٌْبيي زض زاًص

ي احسبس سٌْبيي ٍ اسشفبزُ آهَظضي اظ يّوچٌيي ث . زَض ويسأييس ً ضاثكِ زض هَضز زاًص آهَظاى دسط

 .زَض ويايٌشطًز ضاثكِ هؼٌبزاضي زيسُ ً

وٌٌسگبى  س وِ ثيص اظ يه سَم اظ هطبضوزيجِ ضسيي ًشيذَز ثِ ا صدژٍّزض ( 2008) 3ٌسّبميٍ

زضغس  55ظزًس ٍ ّبي سؼبهلي سط هي يه ثبض زض ضٍظ ثِ گخ سطا يب سبيط فٌبٍضي زسشىنگعاضش وطزًس وِ 

زض ايي  . وٌٌساًجبم سىبليف هسضسِ ثِ غَضر ثطذف ثب زٍسشبًطبى ضاثكِ ثطلطاض هي ٌّگبمگفشٌس وِ 

 ،سطيي ضىل اضسجبـ هحجَة  .ِ زذشطاى ثيطشط اظ دسطاى هوىي اسز گخ ثعًٌسدژٍّص هطرع ضس و

 . ّبي ثؼسي لطاض زاضشٌس ثٌسي اجشوبػي زض ضزُ ّبي ضجىِاسشفبزُ اظ ديبهه ثَز ٍ گخ ٍ ٍة سبيز

ّوچٌيي هطرع ضس وِ ثيطشط ايي ًَجَاًبى زض جْبى هجبظي ثسيبض ثيص اظ جْبى ٍالؼي سوبيل زاضًس 

ّبي  زض ًْبيز، ايي دژٍّص زضيبفز وِ اسشفبزُ اظ فٌبٍضي . ف ضاثكِ زاضشِ ثبضٌسوِ ثب جٌس هربل

  .آهَظاى زاضز سؼبهلي سأثيط هٌفي ًيطٍهٌسي ثط هَفميز سحػيلي زاًص

زض هَضز سفبٍر جٌسي زض  وِ ثِ ايي ًشبيج زسز يبفشٌس اي هكبلؼِزض  (2001)ٍ ّوىبضاى  4جىسَى

وٌٌس، ظًبى ثيطشط  دسز الىشطًيىي ٍ هطزاى ثيطشط اظ ٍة اسشفبزُ هيضٍاًطٌبسي ايٌشطًز، ظًبى ثيطشط اظ 

وٌٌس ٍ سواليبر ووي ثِ گفشبض ٍ وطزاض اي ٍ ووشط وفبيز زض اهَض وبهذيَسطي ضا احسبس هياؾكطاة ضايبًِ

اي، احسبس سٌْبيي ٍ افسطزگي ّوچٌيي هيعاى وبضايي زض اهَض ضايبًِ . زٌّساي ًطبى هييىٌَاذز ضايبًِ

ثب ٍجَز ديساش ايي ػالئن،  . بًِ ضسُ اسزيط ثِ ايجبز سفبٍر زض ظًبى ٍ هطزاى زض ًَع اسشفبزُ اظ ضاهٌج

زٌّس، ّوچٌيي ظًبى ثيطشط افسطزگي ٍ هطزاى ثيطشط ظًبى ٍ هطزاى ّوچٌبى ثِ اسشفبزُ اظ ضايبًِ ازاهِ هي

 .وٌٌساحسبس سٌْبيي هي
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ضاثكِ اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ثب افسطزگي ٍ اًعٍاي " مثب ًباي  هكبلؼِ ًيع( 2000)ٍ ّوىبضاى  5سبًسضظ
 زّس وبضثطاًي وِ ووشط اظ ايٌشطًز اسشفبزُ ًس وِ ًطبى هياُ اًجبم زاز "اجشوبػي ًَجَاًبى

وٌٌس ثب هبزض ٍ زٍسشبى ذَز ضاثكِ هٌبست ٍ  وٌٌس، ًسجز ثِ آًْبيي وِ اسشفبزُ قَالًي هسر هيهي

وٌس وِ ًَع ضٍاثف اجشوبػي ثب هيعاى اسشفبزُ اظ  حشوبل ضا هكطح هيايي ًشبيج ايي ا  .هؼٌي زاضسطي زاضًس

 .ايٌشطًز ضاثكِ زاضز، اهب ثيي اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ٍ افسطزگي ضاثكِ هؼٌبزاضي زيسُ ًطس

 يبًگ
وٌٌس، زض ظهيٌِ اػشيبز ثِ ايٌشطًز زضيبفز وِ افطازي وِ ثيص اظ حس ايٌشطًز اسشفبزُ هي( 1996)6

ّص وِ ضٍي وبضثطاى ايٌشطًشي اًجبم ٍزض ايي دژ . ُ، ثسٍى ػعر ًفس ٍ زضًٍگطا ّسشٌسسٌْب، ذسشِ، افسطز

ط هٌفي گصاضشِ اسز ٍ اظ وِ ايٌشطًز ثط آًْب سأثي وٌٌسگبى اظْبض زاضشٌس ضطوز اظ زضغس 38 ضسُ اسز،

 .وطزًسّب اسشفبزُ هي زضغس اظ ٍة سبيز 28ّبي آًاليي ضا چز ٍ  زضغس ثيطشط ظهبى 36ز ايي سؼسا

 

 : يًظر چارچَب

اسز وِ  يِ سؼبزل وبضوطزيًظط ياسَسؼِ ضفشبض ضسبًِ يبهسّبيد هكبلؼِ يج ثطايضا يّب اظ چبضچَة يىي

ي يا يسُ اغليا . ز وبضثطز زاضزيع لبثليافطاز ً يٌشطًز ثط احسبسبر ٍ ضفشبضّبيط ايسبث هكبلؼٌِِ يزض ظه

زض  . آًْبسز يِ ثِ ًمص سطبثِ ٍ سفبٍر وبضوطزگط، سَجيىسيثط  ّب ط وبضثطز ضسبًِيل سبثيِ زض سحليًظط

اسز وِ ثط  يز زاضز ػَاهليافطاز، آًچِ اّو يا ضسبًِ يط ضفشبضّبيس ثط سبيط ضسبًِ جسيسبث هكبلؼِ

ِ يًظط ثط اسبس . طگصاض ّسشٌسيي سبثيطيد يا ضسبًِ يط ضفشبضّبيس ثط سبياسشفبزُ اظ ضسبًِ جس يٌيگعيجب

ثَزى  ياِي، حبضيضٌبذش، لطاثز ضٍاىيسبثغ چْبض ػبهل سطبثِ وبضوطز يٌيگعيٌس جبي، فطايسؼبزل وبضوطز

 (.2005 ،ٍ ّوىبضاى 7يل) ّب اسز زيط فؼبلييز سغيز ٍ لبثليفؼبل

ي يهَضز ثحث ٍ ّوچٌ يىطز ًظطيِ ثط ضٍيضا ثب سى يٍ ٍالؼ يي فطاغز هجبظيچٌبًچِ اًَاع سؼبهل هوىي ث

ضا  يثط فطاغز ٍالؼ يط فطاغز هجبظين، چْبض ًَع سبثيوٌ يّب ثبظسبظ زيفؼبل ياضسجبـ وبضوطز يالگَّب

 :ع وطزيگط هشوبيىسيسَاى اظ يه

، هَجت يفطاغش يضفشبضّب يجبز اهىبى اًجبم ثطذيا ثبٌشطًز هوىي اسز يا يوبضثطز فطاغش: يٌيگعيجب -1

 يب ثِ وليضسُ هشٌبظط وبضثطاى زض ػبلن ٍالغ ون  يفطاغش يبفشِ ثِ ضفشبضّبيعاى ظهبى اذشػبظ يضَز سب ه

س ٍ يذط يٌشطًز ثِ جبيهكبلؼِ ضٍظًبهِ ٍ هجالر زض ا يٌيگعيسَاى ثِ جبيهزض ايي اضسجبـ،  . حصف ضًَس

آى ثب  يٌيگعيب جبيح ٍ گطزش ٍ يسفط يچز ثِ جب يٌيگعيي جبيٍ ّوچٌ يٍالؼ يهكبلؼِ آًْب زض فؿب

 .اسشطاحز اضبضُ وطز

زض  يٍالؼ يفطاغش يّب زيل فؼبليت ٍ سىويب سطغثىي اسز ٌشطًز هويا يوبضثطز فطاغش: ت ٍ اضسمبيسطغ -2

ط، وست اقالع زض يي ًَع سبثيًوًَِ ا . ط ضَزييوبضثطاى هَجت ثطٍظ سغ يفطاغش يضفشبضّب يظهبى ٍ الگَ

                                                
5  Sanders 
6  Young 
7   Lee 
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ب وست اقالػبر يِ ٍ هكبلؼِ آًْب زض ظهبى فطاغز ٍ يٌشطًز ٍ سْياٍسيلِ  ثِهٌشطط ضسُ  يّب هَضز وشبة

 يعيضٌشطًز ٍ ثطًبهِيك اياظ قط يسشيٍ سَض يسًيّب، وبالّب، اهبوي ز ٌوبّب، فطٍضگبُيس يّبزض هَضز ثطًبهِ

 .اًجبم آًْبسز يثطا

ع ثط ظهبى يً يهجبظ يس زض فؿبيجس يفطاغش يّب ٍ ضفشبضّب زيجبز اهىبى اًجبم فؼبليب اثٌشطًز يا: جبزيا -3

سَاى آًْب ضا زض يوِ ه يٌشطًشيا يّب ياظ وبضثط يثطذ . گصاضزيط هيوبضثطاى سبث يهػطف فطٌّگ يٍ الگَ

 يّبس ثَزُ ٍ زض ػبلن ٍالغ ًوًَِيوطز، جس يثٌسزسشِ يٍ فطاغش يفطٌّگ يّب ٍ ضفشبضّب زيظهطُ فؼبل

افعاض،  ، ًطميمي، اضشطان هَسيٌشطًشيا يّب يسَاى ثِ اًجبم ثبظيّب ه زيي فؼبلياظ جولِ ا . هشٌبظط ًساضًس

ٍ  يفطٌّگ يط ضفشبضّبيّب ثِ سب زيي فؼبليافعٍزُ ضسى ا  .بضُ وطزع چز وطزى اضيلن ٍ ػىس ٍ ًيف

ژُ يٍ ثِ . طزيهػطف ظهبى آظاز آًبى غَضر دص يط ثط الگَيسَاًس ثسٍى سبثيوبضثطاى ثسٍى ضه ًو يفطاغش

ثطذَضزاضًس ٍ  يٌشطًشيي وبضثطاى جَاى ايزض ث يبزيطش ظيز ٍ دصيبز ضسُ اظ جصاثي يّب زيآًىِ فؼبل

 .زٌّسيل هيي ضفشبضّب سطىيي جَاًبى زض جبهؼِ هب ضا ّويآًال يفطاغش يشبضّبثرص اػظن ضف

ط يٍ سٌْب ثب سبث يط هطَْز ثط فطاغز ٍالؼيثسٍى سبث يهوىي اسز فطاغز هجبظ يزض هَاضز: ط زٍگبًِيسبث -4

ثِ  . افطاز ضَز يهػطف فطٌّگ يط زض الگَييهَجت سغ يفطاغش يّب زيبفشِ ثِ فؼبليثط ظهبى اذشػبظ 

 يّبَُيزّس افعٍزُ ضسى ضيافطاز ضخ ه يفطاغش يگصضاى ضفشبضّب يوِ زض الگَ يطييگط سٌْب سغيط زيسؼج

 .(2004بى ٍ ّوىبضاى، يهرشبض) ص ظهبى فطاغز اسزيجِ افعايي ٍ زض ًشيطيد يفطاغز ثِ الگَ يهجبظ

 يّبٍ چز، ٍ اسشفبزُل يويهثل ا ياسشفبزُ اجشوبػ . ضوبضزيٌشطًز ضا ثط هيٍلوي زٍ گًَِ اسشفبزُ اظ ا

ط يغ يّبزيٌشطًز هطزم ضا ثب فؼبليوِ ا يظهبً  .يٍ ثبظ يميٍ زاًلَز هَس يهثل ٍثگطز يط اجشوبػيغ

 يبسيّب، هطبضوز س سَاًس آًبى ضا اظ اجشوبع، سبظهبىيَى هيعيص اظ سلَيث يوٌس، حشيط هيزضگ ياجشوبػ

طبى ٍ ياضسجبـ ثب زٍسشبى، ذَ يٌشطًز ثطايظ اوِ هطزم ا يزض همبثل ظهبً . زٍض وٌس يذبًَازگ يٍ ظًسگ

 يِ اجشوبػيسبذشي ٍ حفظ سطهب يثطا يٌشطًز اثعاضيوٌٌس، آًگبُ اياسشفبزُ ه( هيب ًعزيزٍض ) ّب سبظهبى

 (.2001ٍلوي ٍ فطاًه، ) ذَاّس ثَز

 

 :پصٍّص يّاِ يفرض

 .ٌشطًز ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ ٍجَز زاضزيي اسشفبزُ ضٍظهطُ اظ ايث _

 .ٌشطًز ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ ٍجَز زاضزياظ ا يحيي اسشفبزُ سفطيث _

 .ٌشطًز ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ ٍجَز زاضزياظ ا يي اسشفبزُ ذجطيث _

 .ٌشطًز ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ ٍجَز زاضزياظ ا يآهَظض ا يي اسشفبزُ ػلويث _

 

 :قيرٍش تحق

 400ك يي سحميحجن ًوًَِ ا . ٌسّسشطاظ يسبلِ ضْط ض 35سب  15افطاز  ، ّوِكيسحمايي  يجبهؼِ آهبض

ه يٍ سىٌ يك وويضٍش سحم . سزا زسز آهسُِ ي سؼساز ثب اسشفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ثيوِ ا اسزًفط 
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اقالػبر  . اقالػبر اظ دطسطٌبهِ اسشفبزُ ضسُ اسز يآٍض جوغ يثطا . اسزص يوبيد ،هَضز اسشفبزُ

ل يِ ٍ سحليسجع يٍ اسشٌجبق يفيزض زٍ سكح سَغ اس اس دي اسافعاض ضسُ ثب اسشفبزُ اظ ًطم  يآٍض جوغ

 .طُ اسشفبزُ ضسُ اسزيطُ ٍ چٌس هشغيه سه هشغياظ ضگطسَى لجسش يزض ثرص آهبض اسشٌجبق  .اًسضسُ

 

 :كردى هفاّين ياتيػول

ٌشطًز يسشفبزُ اظ اه اظ اثؼبز ايعاى اسشفبزُ افطاز زض ّط يهاظ ايي هفَْم،  هٌظَض : ٌشطًزياثؼبز اسشفبزُ اظ ا

 : ػجبضسٌس اظ ايي اثؼبز. اسز

 .س ٍ فطٍشي، ثِ ضٍظ وطزى ًطم افعاضّب ٍ ذطيل، ٍثگطزيوياسشفبزُ اظ ا: اسشفبزُ ضٍظهطُ ضبهل

 .يميلن ٍ زاًلَز هَسيي، فيآًال يچز، ثبظ: ضبهل يحياسشفبزُ سفط

 .بٍّ هجالر ٍ ضٍظًبهِ ي، ٍضظضي، هصّجيبسياذجبض س :ضبهل ياسشفبزُ ذجط

 .هرشلف يّب زيٍ سب يآهَظض يّب زي، سبيػلو يجسشجَ: ضبهل يآهَظض ا ياسشفبزُ ػلو

ب يسَاًس هثجز  يٌشطًز زاضز وِ هيوِ ّط فطز زض ٌّگبم اسشفبزُ اظ ا ياحسبس يؼٌي: احسبس سجطثِ ضسُ

ن يٍ هثجز سمس يزٍ ثؼس هٌفثِ  ك احسبسيي سحميزض ا . طُ ثبضسيٌس ٍ غيب ًبذَضبيٌس ي، ذَضبيهٌف

 .ضسُ اسز

 

 ّاافتِيف يتَص

 50بى ظى ٍ يزضغس اظ دبسرگَ 50. اسزسبل  5/23بى يدبسرگَ يي سٌيبًگيس هٌزّيّب ًطبى هبفشِي

 .اًسزضغس هشبّل ثَزُ 5/23بى هجطز ٍ يزضغس اظ دبسرگَ 5/76ي يّوچٌ . زضغس هطز ّسشٌس

 شطًزٌيسَظيغ زضغس فطاٍاًي دبسرگَيبى ثط حست ًَع اسشفبزُ اظ ا. 1جسٍل 
 ساى استفادُيه              

 اتؼاد استفادُ 
 تاال هتَسط يييپا

 % 5/19 % 5/48 % 32 استفادُ رٍزهرُ

 % 2/22 % 46 % 8/31 يحياستفادُ تفر

 % 5/27 % 39 % 5/33 ياستفادُ خثر

 % 56 % 37 % 7 يآهَزض -ياستفادُ ػلو

 ًَِگّوبً . اسزٌشطًز ياثؼبز اسشفبزُ اظ ا عاى ٍيًطبًگط ه 1 هطبّسُ ضسُ زض جسٍل يفيسَغ يّب ضبذع

زض ثؼس اسشفبزُ ضٍظهطُ اظ  . اسز ضسُ يبثيٌشطًز زض چْبض ثؼس اضظيضَز، اسشفبزُ اظ ايوِ هطبّسُ ه

زض ثؼس  . ٌسوٌ ياسشفبزُ ه ييزضغس زض حس ثبال 5/19زضغس هشَسف ٍ  5/48ي، ييزضغس دب 32ٌشطًز، يا
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ي زض ثؼس اسشفبزُ يّوچٌ  .زضغس اسز 46عاى هشَسف ثب يهطثَـ ثِ ه يي فطاٍاًيطشطي، ثيحياسشفبزُ سفط

اًس ٍ زض زُوطاسشفبزُ  ييزضغس زض حس ثبال 5/27زضغس ثبال ٍ  39ي، ييزضغس دب 5/33ٌشطًز، ياظ ا يذجط

بى يزضغس اظ دبسرگَ 56زضغس هشَسف ٍ  37ي، ييزضغس دب 7 يآهَظض ا يز زض ثؼس اسشفبزُ ػلويًْب

 . وٌٌسيي ثؼس اسشفبزُ هياظ ا ييحس ثبالزض  وِ اًس گفشِ

 ط اسشفبزُ ضٍظهطُ ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُيه هشغيلجسش يًَيل ضگطسيج سحليًشب .2 جسٍل

 ريهتغ

يضر

 ب
B 

S.E Wald d.f sig 
 ّاًسثت تخت
Exp(B) 

استفادُ 

 رٍزهرُ

 - - 873/7 2 020/0  -

 000/1- - - -  000/0 يييپا

 357/1 223/0 1 485/1 251/0 305/0 هتَسط

 870/2 005/0 1 846/7 376/0 054/1 تاال

ضا  احسبسبر سجطثِ ضسٍُ  اسشفبزُ ضٍظهطُي يث طُيهشغه سهيلجسش يًَيل ضگطسيج سحليًشب 2 جسٍل

ػٌَاى قجمِ هطجغ زض ًظط گطفشِ  اًس ثِي زاضشِييوِ اسشفبزُ دب يي جسٍل وسبًيزض ا  .زّسيًطبى ه

وِ اسشفبزُ ضٍظهطُ  ي، وسبً(870/2) ّبضَز ثب سَجِ ثِ ًسجز ثرزيبّسُ هّوبًكَض وِ هط  .اًسضسُ

ثطاثط احشوبل زاضز وِ احسبس  3ه ثِ يي زاضًس ًعزييوِ اسشفبزُ دب يٌشطًز زاضًس ثِ ًسجز وسبًيثبال اظ ا

ي يهب اا  .وٌسيس هييي ضاثكِ ضا سبيا يزسز آهسُ هؼٌبزاضِ ث sigهمساض  . ٌشطًز زاضشِ ثبضٌسياظ ا يهثجش

 .ٌشطًز هؼٌبزاض ًجَزُ اسزيضاثكِ زض اسشفبزُ هشَسف اظ ا
 ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ يحيط اسشفبزُ سفطيه هشغيلجسش يًَيل ضگطسيج سحليًشب .3 جسٍل

 ريهتغ
 ةيضر

B 
S.E Wald d.f sig 

 ّاًسثت تخت
Exp(B) 

استفادُ 

 يحيتفر

 - - 998/2 2 223/0 - 

 000/1 - - - - 000/0 يييپا

 014/1 959/0 1 003/0 272/0 014/0 سطهتَ

 640/0 147/0 1 103/2 308/0 -446/0 تاال

ضا  ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ يحياسشفبزُ سفطي يث طُيهشغه سهيلجسش يًَيل ضگطسيج سحليًشب 3جسٍل 

ًسجز  ٍB (446/0- ) يت هٌفيؾط ضَز ثب سَجِ ثِيّوبًكَض وِ هطبّسُ ه  .زّسيًطبى ه

ي ييوِ اسشفبزُ دب يٌشطًز زاضًس ثِ ًسجز وسبًيوِ اسشفبزُ ضٍظهطُ ثبال اظ ا يوسبً ،(640/0)بّ ثرز

زسز آهسُ ِ ث sigهمساض اهب  . ٌشطًز زاضشِ ثبضٌسياظ ا يٌفاحشوبل زاضز وِ احسبس ه زضغس 36زاضًس 

 .زُ اسزهؼٌبزاض ًجَع يًٌشطًز يي ضاثكِ زض اسشفبزُ هشَسف اظ ايا . وٌسيه ضزي ضاثكِ ضا يا يهؼٌبزاض

 ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ يذجطط اسشفبزُ يه هشغيلجسش يًَيل ضگطسيج سحليًشب. 4 جسٍل
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 ريهتغ

يضر

 ب
B 

S.E Wald 
d.

f 
sig 

 ّاًسثت تخت
Exp(B) 

استفادُ 

 يخثر

 - - 874/11 2 
003/

0 
- 

 000/1 - - - - 000/0 يييپا

 1 235/6 263/0 657/0 هتَسط
013/

0 
930/1 

 983/0 تاال
310/

0 
063/10 1 

001/

0 
673/2 

زّس وِ ّط چِ يًطبى ه 4ٌشطًز ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ جسٍل ياظ ا يط اسشفبزُ ذجطيزض اضسجبـ ثب سبث

ي ييوِ اسشفبزُ دب يي جسٍل وسبًيزض ا  .بثسييص هيع افعايطشط ثبضس احشوبل احسبس هثجز ًياسشفبزُ ث

ضَز ثب سَجِ ثِ ًسجز يّوبًكَض وِ هطبّسُ ه . اًسٌَاى قجمِ هطجغ زض ًظط گطفشِ ضسُػ اًس ثِزاضشِ

وِ اسشفبزُ  يٌشطًز زاضًس ثِ ًسجز وسبًياظ ا يهشَسك يذجطوِ اسشفبزُ  يوسبً( 930/1) ّبثرز

 يي وسبًيّوچٌ  .ٌشطًز زاضشِ ثبضٌسياظ ا يثطاثط احشوبل زاضز وِ احسبس هثجش 2ه ثِ يي زاضًس ًعزييدب

ثطاثط احشوبل زاضز وِ  5/2ص اظ يي زاضًس ثييوِ اسشفبزُ دب يًوِ اسشفبزُ ثبال زاضًس، ثِ ًسجز وسب

 .ٌسويس هييضاثكِ ضا سب ّط زٍ يثسسز آهسُ هؼٌبزاض sigهمساض   .احسبس هثجز زاضشِ ثبضٌس
 ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ يآهَظض يط اسشفبزُ ػلويه هشغيلجسش يًَيل ضگطسيج سحليًشب. 5 جسٍل

 ريهتغ
 ةيضر

B 
S.E Wald d.f sig 

 ّات تختًسث
Exp(B) 

استفادُ 

 -يػلو

 يآهَزض

 - - 302/2 2 316/0 - 

 000/1 - - - - 000/0 يييپا

هتَس

 ط
405/0 436/0 866/0 1 352/0 500/1 

 838/1 152/0 1 050/2 425/0 608/0 تاال

اظ  يآهَظض ا يط آى ثط احشوبل احسبس هثجز آظهَى ضسُ اسز اسشفبزُ ػلويوِ سبث يگطيط زيهشغ

قجمِ هطجغ زض ًظط گطفشِ  هثبثِ اًس ثِي زاضشِييوِ اسشفبزُ دب يوسبً 5 زض جسٍل  .اسزًز ٌشطيا

ص يع افعايطشط ثبضس احشوبل احسبس هثجز ًيزّس وِ ّط چِ اسشفبزُ ثيًطبى ه ثبالجسٍل   .ًسا ضسُ

 .وٌسيه ضزّط زٍ ضاثكِ ضا  يثسسز آهسُ هؼٌبزاض sigهمساض  اهب  .بثسييه

 طُيه چٌس هشغيلجسش يًَيل ضگطسيسحلج يًشب. 6جسٍل 

 ريهتغ
 ةيضر

B 
S.E Wald d.f sig 

 ّاًسثت تخت
Exp(B) 

  - - 874/11 2 003/0 - 
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استفادُ 

 يخثر

 000/1 - - - - 000/0 يييپا

 930/1 013/0 1 235/6 263/0 657/0 هتَسط

 673/2 002/0 1 063/10 310/0 983/0 تاال

  - -147/7 2 028/0  -

دُ استفا

 يحيتفر

 000/1 - - - - 000/0 يييپا

 951/0 855/0 1 033/0 278/0 -051/0 هتَسط

 451/0 017/0 1 732/5 333/0- 797/0 تاال

 057/2 003/0 1 775/8 244/0 721/0 هقذار ثاتت

هكبلؼِ،  ياغل يطّبيضا وِ زض آى ّوِ هشغ ياطُيه چٌس هشغيلجسش يًَيل ضگطسيج سحليًشب 6جسٍل 

ص ضًٍسُ ثَزُ يل، ضٍش گبم ثِ گبم ديسحل ييه اجطايسىٌ . زّسيٍز ثِ هسل ضا زاضشٌس ًطبى هضبًس ٍض

 يطّبيهشغ . اًسبفشِيضا  يٌيص ثيط ضبًس ٍضٍز ثِ هسل ديضَز سِ هشغياسز ٍ ّوبى قَض وِ هالحظِ ه

ّوبًكَض وِ   .ثبال يحيثبال ٍ اسشفبزُ سفط يهشَسف، اسشفبزُ ذجط يٍاضز ضسُ ػجبضسٌس اظ اسشفبزُ ذجط

ه ثِ زٍ يٌٌس، ًعزويٌشطًز اسشفبزُ هيا ياظ ثؼس ذجط يعاى هشَسكيوِ ثِ ه يضَز وسبًيهطبّسُ ه

ثِ  يطشط احشوبل زاضز وِ احسبس هثجشيي ثؼس زاضًس، ثياظ ا يٌييوِ اسشفبزُ دب يثطاثط ًسجز ثِ وسبً

ثطاثط ًسجز  5/2ص اظ يز زاضًس، ثٌشطًيا ياظ ثؼس ذجط ييوِ اسشفبزُ ثبال يٌشطًز زاضشِ ثبضٌس ٍ وسبًيا

. ٌشطًز زاضشِ ثبضٌسياظ ا يطشط احشوبل زاضز وِ احسبس هثجشيزاضًس، ث يٌييوِ اسشفبزُ دب يثِ وسبً

 يًسجز ثِ وسبً زضغس 55ي ثؼس زاضًس، ياظ ا ييوِ اسشفبزُ ثبال يوسبً يحيي زض ثؼس اسشفبزُ سفطيّوچٌ

 .ٌشطًز زاضشِ ثبضٌسياظ ا ياحشوبل زاضز وِ احسبس هٌف طشطيي ثؼس زاضًس، ثياظ ا يٌييوِ اسشفبزُ دب

اًس، ط ٍاثسشِ زاضشِيثط هشغ يهؼٌبزاض يط آهبضيوِ سبث يهسشمل يطّبيي هجوَع هشغيي اظ ثيثٌبثطا

احسبسبر  يثط ضٍ ين ٍ هثجشيط هسشميٌشطًز سبثياظ ا ياسشفبزُ ذجط ياسشفبزُ هشَسف ٍ ثبال يطّبيهشغ

ط ياهب هشغ  .ضَزيسط هع هثجزيثبالسط ثبضس احسبس فطز ً يچِ اسشفبزُ ذجطّط  يؼٌياًس، افطاز زاضشِ

وِ  يافطاز يؼٌي . ثط احسبس هثجز افطاز زاضشِ اسز يط هؼىَسيٌشطًز، سبثيثبال اظ ا يحياسشفبزُ سفط

اًس، احسبس زاضشِ يٌييوِ اسشفبزُ دب يٌشطًز زاضًس، ًسجز ثِ وسبًيا يحياظ ثؼس سفط يياسشفبزُ ثبال

طشط يث يٌشطًز ظهبًيقَض ذالغِ احشوبل احسبس هثجز ًسجز ثِ ا ثِ  .اًسسا وطزُيع ثِ آى ديً يسطيفهٌ

اظ  يحيزض ثؼس سفط يي افطاز اسشفبزُ ووشطيٌشطًز ثبالسط ثبضس ٍ ّوچٌيافطاز اظ ا ياسز وِ اسشفبزُ ذجط

 .ثبضٌس ٌشطًز زاضشِيا
 

 : يريگجِيًت

ٌشطًز يط اياذ يّب زض سبل . ٌّگي، ػوطي ثِ زضاظاي سبضيد ثططي زاضزًگطاًي زضثبضٓ جَاًبى ٍ سغييطار فط

ٌشطًز ٍ ياهب هشبسفبًِ هَؾَع ا  .زُ اسزوطثبظ  يذَث هرشلف جبهؼِ ثِ يّب ذَز ضا زض لسوز يجب

 . ضٌبسبى لطاض ًگطفشِ اسز جبهؼِ يٌَّظ هَضز سَجِ جس يٍ فطز يطار آى ثط ضٍاثف اجشوبػيسبث
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 يبثياضظ يص اضسجبقبر اجشوبػيٌشطًز ضا وبهال زض جْز افعايٍلوي اثطار ابى ضس يقَض وِ ث ّوبى

زض  (. 2001ٍلوي ٍ فطاًه، )ضَز يوِ اظ آى ه اي ًَع اسشفبزُ زاًس اظ ي هيوٌس، ثلىِ آى ضا سبثؼ يًو

احسبس  يضٍز ٌشطًيط اثؼبز هرشلف اسشفبزُ اظ ايسبثهكبلؼِ ثِ زًجبل  دژٍّصي يي ضاسشب هب زض ايّو

ي اسشفبزُ ضٍظهطُ ثبال اظ ين وِ ثيبثييدژٍّص زض ه يّببفشِيثب اسشٌبز ثِ   .ّسشينضسُ اظ آى  سجطثِ

بى ضَز وِ يثس يي ضاثكِ ثبيي اييزض سج . زاضزٍجَز  يٌشطًز ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ هؼٌبزاض ٍ هثجشيا

اظ   .اسزس ٍ فطٍش يٍ ذطافعاضّب ، ثِ ضٍظ وطزى ًطميل، ٍثگطزيوياسشفبزُ ضٍظهطُ ضبهل اسشفبزُ اظ ا

جِ وبضثط يس، زض ًشًهطسفغ سبظ يبزيس هطىالر وبضثطاى ضا سب اًساظُ ظٌسَاًيه ي هَاضزيوِ اييآًجب

 وِ زّسيًطبى ه هكبلؼِي يج ايي ًشبيّوچٌ  .زوطسا ذَاّس يٌشطًز ديع ثِ ايضا ً يسطاحسبسبر هثجز

ٍ هجالر ٍ  ي، ٍضظضي، هصّجيبسيجبض سضبهل اذ ياسشفبزُ ذجط يعاى هشَسف ٍ ثباليي ّط زٍ هيث

سَاى يه يي هؼٌبزاضيي اييزض سج . هطبّسُ ضسُ اسز يضاثكِ هؼٌبزاض ،ّب ٍ احسبس سجطثِ ضسُضٍظًبهِ

 يذجط يّب زيضا غطف جسشجَ زض سب يطشطيوِ سبػبر ث يز وِ هؼوَال وبضثطاًوطي ًىشِ اضبضُ يثِ ا

ي ضسبًِ وست يبظ ذَز ضا اظ ايهَضز ًذجطي ػبر ّسشٌس ٍ اقال يس، ثِ زًجبل اّساف هطرػوٌٌ يه

 س گفزيزض ول ثب .ضا ثِ وبضثطاى ثسّس يي ًَع اسشفبزُ سَاًسشِ اسز احسبس هثجشيجِ ايزض ًش . وٌٌس يه

ي فؿب ثِ زًجبل اّساف يٌشطًز زاضًس، هؼوَال زض اياظ ا يطشطيث يوِ اسشفبزُ ضٍظهطُ ٍ ذجط يوبضثطاً

جِ احشوبل يع زاضشِ ثبضٌس، زض ًشيً يووشط يضَز وِ سطگطزاًيهي اهط سجت يّو ٍ ّسشٌس يهطرػ

ي، يآًال يچز، ثبظ) يحياهب زض ثؼس سفط  .طشط اسزيي افطاز ثيٌشطًز زض ايسط ثِ ازاضشي احسبس هثجز

 يّب زيٍ سب يآهَظض يّب زي، سبيػلو يجسشجَ)  يآهَظض ا يٍ ثؼس ػلو( يميلن ٍ زاًلَز هَسيف

 يد ٍ ثطجؼليك هطبيسحمج يًشبجِ ثب يي ًشيا ،ٍجَز ًساضز يسُ ضاثكِ هؼٌبزاضٍ احسبس سجطثِ ض( هرشلف

 .اسزّوسَ ًيع 

هشَساف ٍ ثابال ٍ اساشفبزُ ثابال اظ ثؼاس       ياساشفبزُ ذجاط   ،زّسيطُ ًطبى هيَى چٌس هشغيي ضگطسيّوچٌ

ي ياي زض سج  .ٌسو يس هييضا سب بًگيٍ  ين آثبزيك اثطاّيج سحميجِ، ًشبيي ًشيا . اًسٍاضز هؼبزلِ ضسُ يحيسفط

 يطاشط يز ثيٌشطًز زض اثشسا جصاثيّب اظ ال اسشفبزُيي لجيبى ضَز وِ ايثس يثب ،ٌشطًزياظ ا يحياسشفبزُ سفط

ِ ين ظهيط هسشميب غين يسَاًٌس ثِ غَضر هسشميوِ زض زضاظ هسر هيياهب اظ آًجب . زاضًس  يضفشبضّاب  يّاب ٌا

ِ ٌشطيبز ثِ ايي اػشيضا فطاّن سبظًس ٍ ّوچٌ ياًحطاف جاِ  يضا زض فاطز ساجت ضاَز زض ًش    يطيا گًز ٍ گَضا

ّاب   زليل آى وِ َّيز افطاز زض چاز ضٍم  ثِ  .وٌٌس يجبز هيٌشطًز ايًسجز ثِ اع يضا ً يسطياحسبسبر هٌف

هوىاي اساز اياي     . ضَزػبقفي هي سفبّن ٍ زض ًشيجِ ؾطثِ دٌْبى اسز، ضٍاثف ايجبز ضسُ، هَجت سَء

 .آثبض ظيبًجبضي زض ثط زاضشِ ثبضس ضٍاثف ثِ زًيبي ٍالؼي وطيسُ ضَز ٍ

ز يطيهاس ثاب  اًاسضوبضاى ٍ وبضضٌبسابى   زساز ضَز واِ   ثب سَجِ ثِ ًشبيج حبغل اظ ايي هكبلؼِ ديطٌْبز هي

هٌبست ٍ سبلن  يس هحشَايي فؿب ضا ثِ سوز سَليس ٍ اوٌٌ ييجَاًبى ضا ضٌبسب يبظّبيح ٍ هٌبست، ًيغح

واِ اساشفبزُ    س گفاز يا ثب هجوَعزض   .ثبضس سَق زٌّس مِ جَاًبىيجصاة وِ هشٌبست ثب سل يّبزض لبلت
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ح اظ يافطاز ضا فطاّن سبظز ٍ اسشفبزُ ًبغاح  يالظم جْز سَاًوٌسسبظ يّبٌِيسَاًس ظهيٌشطًز هيح اظ ايغح

  .جبهؼِ ضَز يفطز ٍ ثِ زًجبل آى ثطا يثطا ياسُيسبظ هطىالر ػس ٌِيسَاًس ظهيآى ه
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