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 چکیذي
ُها ُهن بهغ  تغیي ّ هؤثغتغیي ػاهل صع هضاعؽ ُـتٌض کهَ ااؿهشگْ بهْصى  ىهؼلواى هِن

باكهض  صع ایهي هیهاى، گهظاع ههیهیؼاى اؿتغؽ ًاكی اػ كغل ّ ُن بغ ػولکغص كغلی، اثهغ
هیهؼاى تهیثیغ ااؿهشگْیر بهغ هیهؼاى  تْاًهض كضٍ اػ ؿْی ؿهاػهاى هی هیؼاى دوایت اصعاک

عّ، اهوُّق دارهغ باُهض   اؿتغؽ ّ ػولکغص كهغلی عا تذهت تهیثیغ قهغاع صُهض  اػایهي
بغعؿههی ً ههق ااؿههشگْیر بههغ ػولکههغص ّ اؿههتغؽ كههغلی هؼلوههاى بهها تْ ههَ بههَ ً ههق 

كهضٍ اؿهت  عّف تذ یهی ایهي اهوُّق  كضٍ ؿاػهاًی اًجام کٌٌضٍ دوایت اصعاک تؼضیل
ُا اػ ًْع تْههیفی ّ بهَ لذهاػ بغدـب ًذٍْ گغص ّعی صاصٍ بغدـب ُض ، کاعبغصی ّ

هاُیت اػ ًْع ُوبـتگی اؿت   اهؼَ  هاعی ایي اوُّق كاهل تواهی هؼلواى هضاعؽ 
باكهض کهَ بها اؿهتفاصٍ اػ عّف ًفهغ ههی 011اـغاًَ ًادیَ یک كِغؿتاى هلِض با دجهن 
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ْاى ًوًْهَ اًتشها  ػٌ ًفغ بَ 211گیغی تواصفی ؿاصٍ ّ بغ اؿاؽ  ضّل هْعگاى، ًوًَْ
 ّعی اعالػام اػ چِاع اغؿلٌاهَ اؿهتاًضاعص ااؿهشگْیر ُهاچْاعتغ ّ كضًض  بغای  وغ

(، ػولکهغص كهغلی ااتغؿهْى 0392(، اؿتغؽ كغلی عیهؼّ ّ ُهّْؽ )2112ُوکاعاى )
( اؿههتفاصٍ كههض  0311كههضٍ  یؼًبغگههغ ّ ُوکههاعاى ) ( ّ دوایههت ؿههاػهاًی اصعاک0331)

کٌٌههضٍ ػ  ػهههْى ُوبـههتگی ّ عگغؿههیْى چٌضگاًههَ تؼههضیلُهها اّتذلیل صاصٍ  ِههت تجؼیههَ
ُای اههوُّق ًلههاى صاص کههَ بههیي ااؿههشگْیر ّ دوایههت ؿههاػهاًی  اؿههتفاصٍ كههض  یافتههَ

صاع ّ ههْص صاعص  كههضٍ، ػولکههغص كههغلی ّ اؿههتغؽ كههغلی عابغههَ ه بههت ّ هؼٌههی اصعاک
كههضٍ بهها هیههؼاى  صاعی بههیي دوایههت اصعاک دههال صع اههوُّق دارههغ، عابغههَ هؼٌههی صعػیي
کٌٌهضٍ ًلهاى صاص کهَ لکغص كغلی هؼلواى صیضٍ ًلض  ًتایج عگغؿهیْى چٌضگاًهَ تؼهضیلػو

 بیٌی اؿتغؽ كغلی صاعًض  ً ق تؼاهلی صع ایق كضٍ، ااؿشگْیر ّ دوایت اصعاک
 كضٍ ؿاػهاًی  ااؿشگْیر، ػولکغص كغلی، اؿتغؽ كغلی، دوایت اصعاک :ٌا َاژيکلیذ
 

 مقذمً .1
  هْػكهي ًظام صع اؿت   ى ّابـتَ  هْػكي ًظام بَ هغدلَ اّليي صع كلْع يك ايلغفت
هؼلوهاى  ( 2109؛ 0دياتي صاعًض )ؿالهت، ؿوـْ، هوغفی کوهالْ ً ق هؼلواى هْفی
سهْص ّ  2كهضٍ صع هضعؿهَ ّ صع بغابهغ ػولکهغص كهغلی تغیي ّ هؤثغتغیي ػاهل كٌاستَ هِن

ُههغ تههغیي هـهه لَ تههغیي ّ اؿاؿههیهِههن .باكههٌض اػوههال ُضفوٌههض صع ؿههاػهاى هـهه ْل هی
ؿههاػهاًی، ػولکههغص كههغلی ًیغُّههای اًـههاًی  ى ؿههاػهاى اؿههت )ػـههکغی ّ ُوکههاعاى، 

(  فلـفَ ّ ْصي ُغ ؿاػهاى بَ ًيغّي اًـاًي  ى ّابـتَ اؿت )ًؼیوهی، ًظهغی ّ 0932
ّعی ؿههاػهاى،  تههغیي ػاهههل صع بِههغٍ ػٌْاى هِن (  ًیههغّی اًـههاًی بهه0930َثٌههایر طاکههغ، 

ُای سْیق، ؿاػهاى عا صع عؿیضى بَ اُهضا   ْاًایرکاعگیغی اؿتؼضاصُا ّ ت تْاًض با بَ هی
(  ػولکهغص كهغلی یکهی 0932ُایق یاعي عؿاًض )ػلیغرایر، هـاح ّ اکغهی، ّ بغًاهَ

ُها اثهغ اػ ااعاهتغُای هِن صع ُهغ ؿهاػهاى اؿهت ّ بهغ عّی کهاعایر ّ اثغبشلهی ؿهاػهاى
ػٌْاى  لی بهَ(  بَ ػولکغص كهغ0939تْ ِی صاعص )هٌتظغی ّ فغصّؿی اْع،  ه بت ّ قابل

ُهایر )طاتهی ّ اکتـهابر( ُا ّ هِاعمكضٍ اؿت کَ كاهل تْاًایر ًتیجَ صّ ػٌوغ اكاعٍ
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هٌظْع اًجهام صاصى  ُا بهَاؿت کَ یک کاعهٌض صاعص ّ اًگیؼٍ صاصى بَ اّ بغای اؿتفاصٍ اػ  ى
باكض  باّع بغ ایي اؿت کَ ػولکغص كغلی هؼلواى یکهی اػ ػْاههل اؿاؿهی بِتغ کاعُا هی
گههههظاعص ) صبّهههههْبر ّ بههههغ صیگههههغ بغًّههههضاصُای هضعؿههههَ ًیههههؼ اثههههغ هههههی اؿههههت کههههَ
 اػ ّ صاعص فهغص بهَ هذْلَ ّظایف ا غاي بَ اكاعٍ (  ُوچٌیي ػولکغص0،2109اّ یکْتْ
 بهَ  ى بهغاي سهْیق کهَ ّظایف هذضّصٍ صع ؿاػهاًی ُغ کاعُا، اًجام بغاي ؿْي صیگغ

 ّظهایف اػ  ؼئهی فهغص ّظیفهَ اؿهت کهَ بهضیِی ّ ًوایهض هی ػوهل اؿهت،  ههضٍ ّ هْص
 صع قهاًًْی یا اسالقی التؼام سْص ّظایف اًجام ّ كشن صع كْص هی هذـْ  ؿاػهاًی

 عا، فهغص یهک ّظیفهَ اًجام ًذهٍْ یها صُض، هی اًجام کاع صع کاعهٌض یک ػول صاعص   ًچَ
 فغص عفتاعُاي هجوْػَ اػ اؿت ػباعم ػولکغص فغ یٌض ػول بٌابغایي، ًاهٌض؛هی ػولکغص

عا  ػولکهغص تهْاى هی ػبهاعتی بهَ صٌُهض  هی بهغّػ سْصكهاى اػ افهغاص غل کهَك با اعتباط صع
(  اػ ػولکهغص كهغلی 0933صاًـهت )هذغههی ّ ُوکهاعاى،  ُا ًتیجَ ؿٌجق یا هذاؿبَ
بیٌهی عفتهاع  ُا صع  ِهت ایق تغیي ًتیجَ بغای کوهک بهَ ؿهاػهاى اعػفػٌْاى با ػوْهاً بَ

 (   2101كْص )ّیْاى چي ّ ُوکاعاى،  ُا یاص هی اػضای ؿاػهاى ّ اػغای ااصاف
اػ ؿههْی صیگههغ، اهههغّػٍ بههغ ُوگههاى ّارههخ اؿههت کههَ صع هذههل کههاع، ّ ههْص اؿههتغؽ 

اًی، تغییغ د هْ  عْع ه ال، تذْالم كغلی هاًٌض تغییغام ؿاػهًااظیغ اؿت  بَ ا تٌا 
باعی  بهاعی ّ ؿهبک ّ صؿتوؼص ّ کهاُق یها افهؼایق ًیهغّی اًـهاًی یها ابِهام ً هق، گغاى

ُایر ُـتٌض کَ بَ كهکلی  كضٍ ّ     هْرْع ُای اصعاک ػضالتی ً ق، تؼاعى ً ق، بر
ًوایهض  تها  ُا عا صچاع  كفتگی، ًگغاًی، تلْیق ّ ارهغغا  هی بغ افغاص فلاع  ّعصٍ ّ  ى

کٌٌههض،  ُهها دههاکی اػ  ى اؿههت کاعکٌههاًی کههَ اؿههتغؽ کوتههغی تجغبههَ هی دههضی کههَ اوُّق
افهغاص افهؼایق ایهضا  2تغی صاعًهض؛ اهها ػههاًی کهَ اؿهتغؽ كهغلی ػولکغص بِتغ ّ باکیفیت

كْص، ؿاػهاى بایهض كهاُض افهؼایق  کٌض ّ ًیغُّای اؿاؿی کاعکٌاى ًیؼ ًاصیضٍ گغفتَ هی هی
ّعی اههاییي ّ  کیفیههت، بِههغٍ بر غیبههت، تههیسیغ، کاعكههکٌی، رههغعُای هههالی، تْلیههضام

بـهتگی كهغلی صع افهغاص  ُوچٌیي کهاُق اًگیهؼٍ، ػهضم عرهایت، ػهضم تؼِهض ّ ػهضم صل
تْاًض بغّػ عفتاعُای اًذغافهی عا صع اهر  ُای كغلی هی صیگغ، اصعاک اؿتغؽ بیاى باكض  بَ

 (    2102صاكتَ باكض ) فتا  ّ  اّیض،
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، فهغص ػههاًی بها اؿهتغؽ 0ای بغ اؿاؽ تؼغیف هْؿـهَ هلهی ایوٌهی ّ بِضاكهت دغفهَ
ُای  ُها ّ سْاؿهتَ ُها، قابلیت كْص کَ بیي ًیاػُای كغلی ّی با تْاًایر كغلی هْا َ هی

(؛ بههَ ػبههاعتی، اؿههتغؽ 2113اف ُوههاٌُگی هْ ههْص ًباكههض )ُههال ّ ُوکههاعاى،  صعًّههی
كغلی دالتی اؿت کَ صع  ى بیي صعک افهغاص اػ فلهاع ّ ؿهشتیر كهغایظ هذهیظ ّ صعک  اػ 

ْکغ ّ  تْاًههایر ُایلههاى  ِههت ه ابلههَ بهها ایههي كههغایظ، عابغههَ هٌاؿههبر ّ ههْص ًههضاعص )لهه
(  اػ عغفی ؿغْدی اػ اؿهتغؽ 0932؛ بَ  ً ل اػ دـیٌی ّ ُوکاعاى، 0912گغگـْى، 

هوکههي اؿههت بههَ بِتههغ كههضى ػولکههغص كههغلی کوههک کٌههض  ّقتههی اؿههتغؽ ّ ههْص ًههضاعص، 
یافتههَ ّ بههغ عّی  ُههای کههاعی ّ ههْص ًشْاُههض صاكههت، کـههالت ّ ًههاتْاًی افههؼایق چههالق

گظاعص  تٌق صع ػًضگی ُوَ افغاصی کَ صع یکهی اػ هلهاغل هشتلهف ػولکغص اثغ هٌفی هی
 ّعص  ُها فلهاع ّاعص ههیُهای هشتلهف بهغ  ىکٌٌهض ّ هْص صاعص ّ بهَ گًْهَ اهؼَ کهاع ههی

کٌٌههض ُههای کههاعی ػههالٍّ بههغ هلههکالتی کههَ بههغای كههغل ایجههاص هههیصعّاقههغ فلههاع ّ تههٌق
(  بههغ ایههي 0932ُهها صاعص )دـههٌی ّ ُوکههاعاى، ؼ بههغای ؿههاػهاىایاهههضُای ًاهٌاؿههبر ًیهه

اؿاؽ، اؿتغؽ كغلی ایاهض اصعاک ػضم تْاػى بیي ػْاهل فلاع ّع ّ تْاًهایر فهغص بهغای 
(  بغسهی اػ ایهي هٌهابغ 0932اغّع ّ ُوکهاعاى، ه ابلَ با ایي ػْاهل فلاع ّع اؿهت )گهل

 هیؼ اػ ؿههْی ؿغاغؿههتاى  ای ّ عفتههاع تههُْیي ػا بهها هاُیههت كههغل ّ ّظیفههَ دغفههَ اؿههتغؽ
كًْض ّ بغسی صیگغ، هاًٌض ًاعؿایر اهکاًهام )اػ قبیهل تجِیهؼام هؼیهْ  یها  هغبْط هی

ػای  ُای اغصاست ّ اهاصاف غیغهٌوهفاًَ، اػ ػْاههل اؿهتغؽ لْاػم ًاهٌاؿب(، یا ؿیـتن
ْکؾ،2102گیغًههض )اـههک، ُههای ؿههاػهاًی ًلههام هی بافت (  صع 2102؛ ؿههتکتْع ّ فهه

ػٌْاى یهک ػاههل  بهَ 2وُّلی داکی اػ ایهي اؿهت کهَ ااؿهشگْیرُویي عابغَ كْاُض ا
ُها ایفها  ای بهغ فؼالیت ُای ُوغاٍ با فلهاع، تهیثیغ بهال ٍْ ػای هذیظ کاع با ّاکٌق اؿتغؽ

 (   2111کٌض )ُال ّ ُوکاعاى، هی
تههغیي ػْاهههل تیثیغگههظاع بههغ ػولکههغص کاعکٌههاى، صُههض کههَ اػ هِههنُهها ًلههاى هههیبغعؿههی

ُای اصاعی ّ  ّع صع ًظامباكض  ااؿشگْیر هـ لَ هِن ّ چالقُا هیااؿشگْ ًوْصى  ى
(  0931ػلیلههاُی، ػاصٍػلیلههاُی ّ قاؿههنباكههض )ؿههتاعیؿیاؿههی بیلههتغ کلههْعُا هههی
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ُای  ااؿشگْیر یؼٌی ااؿشگْ بهْصى افهغاص صع قبهال توهویوام ّ کاعُایلهاى ّ ؿیـهتن
كهضٍ بهغای  تؼییيصُی عفتهاع صع  ِهام اػ قبهل  ُای کٌتهغل ّ كهکل ااؿشگْیر، ؿیـهتن

(  عههؼک صع 2113عؿیضى بهَ اُهضا  ّ اثغبشلهی ؿهاػهاى ُـهتٌض )ُهای ّ ُوکهاعاى، 
ااؿههشگْیر  -0کٌههض:  هههضلی اػ ااؿههشگْیر صع  ِههت تههیهیي ؿههَ ُههض  ػوههضٍ یههاص هی

ػٌْاى ابؼاعی  ِت بِبهْص سهضهام ااؿشگْیر بَ -2کٌٌضٍ هٌافغ ػوْهی  ػٌْاى تیهیي بَ
ػاصٍ ب غ بههاص ّ هٌْعیههاى،  ؼاع کٌتههغل صّلههت )عفیههغػٌههْاى ابههااؿههشگْیر بههَ -9صّلتههی 
ُهههای ُههها ّ ًیهههاػُهههای صقیهههی ااؿهههشگْیر یکهههی اػ رهههغّعم(  ّ ههْص ؿیـهههتن0911
گههؼاع بههْصٍ ّ ابههؼاعی هههؤثغ  ِههت بِبههْص ًااههظیغ صع یههک ًظههام کاع هههض ّ سههضهت ا تٌا 

یهک ًظهام ااؿهشگْی  گغصص  ّ هْص یکتغ هذـْ  هیعؿاًی هغلْ سضهت ّ سضهت
ی بغسهْعصاعی سْاٍ اؿهت  الػههَُا صع  اهؼَ هغالبَ گغ ّ ػضالتاػ رغّعمهؤثغ یکی 

ًظام  هْػكی اػ هغلْبیت الػم، تیکیهض بهغ ًظهام ؿهاػهاًی ااؿهشگْ اؿهت تها صع ا هغای 
(  صع ُوهیي 0939ػاصٍ، ّظایف هذْلَ بتْاًٌض عاُگلا باكٌض ) ِهاًی، دـهٌی ّ قاؿهن

کی اػ تهیثیغام ه بهت ااؿهشگْیر بهغ عاؿتا، بغعؿی بیلتغ هبهاًی ًظهغی ّ اوُّلهی دها
، 2؛ یاعًْلههض ّ ُوکههاعاى0،0330ػولکههغص كههغلی ًیههؼ ُـههت )اؿههچلٌگغ ّ ُوکههاعاى

تغیي ػْاهل تیثیغگظاع بهغ ػولکهغص کاعکٌهاى، صٌُض کَ اػ هِنُا ًلاى هی(  بغعؿی0331
عْع روٌی، کـهاًی کهَ ادـهاؽ ااؿهشگْیر بیلهتغی باكض  بَُا هیااؿشگْ ًوْصى  ى

ؼوْالً عفتاعُای کاعی ؿغخ باالیر ًـهبت بهَ کـهاًی کهَ ادـهاؽ ااؿهشگْیر صاعًض، ه
کٌٌهضٍ یهک عابغهَ چلهوگیغ ّ ه بهت صٌُهض  ایهي اههغ ههٌؼ ؾکوتغی صاعًهض، ًلهاى ههی

 ( 0932ااؿشگْیر با ػولکغص كغلی اؿت )دـٌی ّ ُوکاعاى، 
 (، بغّصبٌهت، صیتهغی 0339(، گغی ّ ًیکیٌهؼ )2112ایي صع دالی اؿت کَ صابٌیک )

(، یکهههی اػ ًوْصُهههای ااؿهههشگْیر عا 0332(،  ػبهههْعى ّ گیبلهههغ )0331ّ الگهههیي )
کٌٌهض )ّاػظهی ّ  ػٌهْاى هی« ػٌهْاى ابهؼاعی بهغای بِبهْص سهضهام صّلتهیااؿشگْیر بَ»

ُای صّلتی  ساصهیت، هضیغاى ؿاػهاى -(  چیؼی کَ عبی ًظغیَ ػاهلیت0931 ػهٌضیاى، 
کٌٌهض ّ  ْص َ ػوْهی کَ اػ صّلهت صعیافهت هیػٌْاى ػاهالى كِغًّضاى، بایض صع بغابغ ببَ
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(  0911فغص،  ًیؼ بٌا بَ هیهْعیتلاى بایض صع قبال ػولکغص سهْص ااؿهشگْ باكهٌض )صاًهایر
صاعی بیي ادـاؽ ااؿهشگْیر بها  دال، هباًی اوُّلی بیاًگغ اعتباط ه بت ّ هؼٌی باایي

عّاقغ، تذت (  ص2111افؼایق اؿتغؽ كغلی اػ ؿْی کاعکٌاى اؿت )ُال ّ ُوکاعاى، 
کٌٌهض كهضیضاً تذهت کٌتههغل  ادـهاؽ بهاالی ااؿهشگْیر هوکهي اؿهت کاعکٌهاى ادـهاؽ 

ُـتٌض، یا ػهاًی کَ كغایظ ااؿشگْیر ُوغاٍ با تغؽ اػ اعػكهیابر باكهض، هوکهي اؿهت 
؛ ُههال ّ 2119هٌجههغ بههَ ارههغغا  افههغاص یهها بههغّػ ایاهههضُای هٌفههی صیگههغ كههْص )ُههال، 

ای صعیافتٌههض افههؼایق  ( عههی هغالؼههَ 2113(  بههغّکؾ ّ ُوکههاعاى )2111ُوکههاعاى، 
ااؿشگْیر ػهاًی بَ افؼایق اؿتغؽ كغلی هٌجغ سْاُض كض کَ کاعکٌهاى ؿهغخ بهاالیر 

 اػ ًظاعم ًاهٌاؿب عا گؼاعف کٌٌض  
صاكتي افهغاص بهَ لذهاػ ػولکهغص كهغلی، یهک ػٌوهغ اؿاؿهی  دال، ااؿشگْ ًگَ باایي
(  ههغّع ایلهیٌَ تذ یهی اػ 2101ُای ؿاػهاًی اؿهت )ّیهْاى چهي ّ ُوکهاعاى،  ؿیـتن

کٌههههض  لیههههاعص ّ  ػای هذههههیظ کههههاع یههههاص هی ػٌْاى ػاهههههل اؿههههتغؽ ااؿههههشگْیر بههههَ
صاعی عا بهیي ااؿهشگْیر ّ اؿهتغؽ كهغلی  ( ًیؼ عابغَ هـهت ین هؼٌهی2111)0ُوکاعاى

اًض کَ بیي ایي صّ هتغیغ عابغهَ ه بهت ّ هْص  صعیافتٌض  ُغچٌض بغسی هذ  یي ًلاى صاصٍ
؛ بههغّکؾ ّ ُوکههاعاى 2119؛ ُههاچْاعتغ ّ ُوکههاعاى،2111صاعص )ُههال ّ ُوکههاعاى،

صاعی بهیي اصعاک اػ ااؿهشگْیر فهغصی  (؛ اها هغالؼاتی ّ ْص صاعص کَ عابغَ هؼٌی2113
(  صع 0930ػاصٍ ػلیلهاُی ّ ُوکهاعاى،  صُض )قاؿن با هیؼاى اؿتغؽ كغلی عا ًلاى ًوی
فلهاعُای عفتهاعی کٌٌهض کهَ  ُای ااؿهشگْیر اصػها هی ُویي عاؿتا، عغفهضاعاى هکاًیـهن

بهههغای کٌتهههغل ؿهههغْح ػولکهههغص ؿهههاػهاى ّ اػضهههای  ى رهههغّعی اؿهههت )فغیٌههه  ّ 
(  ایي صع دالی اؿت کهَ هغالؼهام 2101؛ ّیْاى چي ّ ُوکاعاى، 0311، 2کلیوْؿکی

ُای  ػٌهْاى ًتهایج ههْعص اًتظهاع اػ عغیهی ؿیـهتنهْعصی چٌضی ًیؼ، ػولکغص فغصی عا بهَ
(  صعّاقهغ، کاعکٌهاى ااؿهشگْ 2111ُوکهاعاى، اًهض )فغیٌه  ّ  ااؿشگْیر بغعؿهی کغصٍ

صٌُههض  ًـههبت بههَ کاعکٌههاى بهها ادـههاؽ اههاییي ااؿههشگْیر، ػولکههغص بههاالتغی عا ًلههاى هی
(  اها ّاقؼیت ایي اؿت کَ صع ػهیي ه بهت بهْصى ایاههضُای ااؿهشگْیر 0331)فٌضم، 
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عبی ًظغ اؿهچلٌ غ ّ ّیگلهض، ابِهام ت ارهاُا ّ فلهاعُای هغبهْط بهَ اًتظهاعام، عابغهَ 
ػلیلهاُی ّ ُوکهاعاى، ػاصٍ صُهض )قاؿهن ه بت  ااؿهشگْیر ّ ػولکهغص عا گاُها تغییهغ هی

تغیي  (  بغ ایي اؿاؽ، عابغَ هیاى ااؿشگْیر ّ ػولکغص كغلی ًیؼ یکهی اػ  الهب0930
کٌههض )ُههال ّ ُوکههاعاى،  ای عا ایجهها  هی هبههاد ی اؿههت کههَ بغعؿههی صقیههی ّ هْكههکافاًَ

( ػلیلهاُی صع اوُّلهی 0931ػاصٍ )ّ قاؿهن ػلیلهاُیصع ُویي عاؿتا ؿتاعی ( 2113
صاعی ّ هْص صاعص  ًلاى صاصًض کَ بیي ااؿشگْیر با ػولکغص كغلی عابغَ ه بهت ّ هؼٌهی

 باكض بیٌی ػولکغص كغلی هیُوچٌیي ًلاى صاصًض کَ ااؿشگْیر قاصع بَ ایق
ُهای فلهاعػا ّ ت ارهای بهاالی كهغلی عّبهغّ  صع ُویي دیي، ّقتی کاعکٌاى با هذیظ

كًْض، بَ دوایت ههاصی ّ هؼٌهْی اػ ؿهْی ؿهاػهاى ًیهاػ صاعًهض )کغیلهٌاى ّ ههاعی،  هی
كههضٍ، اؿههتغؽ، فلههاعُای  صٌُههض دوایههت ؿههاػهاًی اصعاک (  هغالؼههام ًلههاى هی2102

(  صعّاقهغ، 0932صُض )دـیٌی ّ ُوکاعاى،  كغلی ّ ایاهضُای ًاكی اػ  ى عا کاُق هی
اعکٌاى ُوچهْى ًیهاػ بهَ ُْیهت، تؼلهی ؿاػهاى هٌبغ هِن تیهیي ًیاػُای هِن ّ اؿاؿی ک

ساعغ ّ ػؼم ًفؾ اؿت  ػهاًی کهَ ؿهاػهاى ًـهبت بهَ کاعکٌهاى ّ ًیاػُهای  ًهاى تْ هَ 
کٌٌهض )ایؼًبغگهغ ّ ُوکهاعاى،  صُض، افغاص اصعاک اػ دوایت ؿاػهاًی عا تجغبَ هی ًلاى هی
 کٌٌهض، بهاّعی اؿهت هبتٌهی بهغ (  دوایتی کهَ کاعکٌهاى اػ ؿهْی ؿهاػهاى اصعاک هی0311
ُها اُویهت  کٌهض، بهَ عفهاٍ  ى ُایلهاى قهضعصاًی هی کَ ؿهاػهاى تها چهَ دهض اػ ُوکاعی ایي
ُها تْ هَ صاعص )عُهْصؽ ّ ایؼًبغگهغ،  ُهای هلهتغک  ى صُض ّ بهَ چهَ هیهؼاى بهَ اعػف هی

(  صع د ی ت، کاعکٌاى یک ؿاػهاى ُویلَ بغ اؿهاؽ هیهؼاى اعػكهی کهَ ؿهاػهاى 2112
ُا قائل اؿت، اػت هاص ّ ػالقهَ ساههی بهَ ؿهاػهاى  بغای ایجاص عفاٍ،  ؿایق ّ اهٌیت  ى

كهضٍ  هؼغفی« 0كضٍ دوایت ؿاػهاًی اصعاک»کٌٌض  ایي اػت اص ّ باّع تذت ػٌْاى  ایضا هی
کٌهض کاعکٌهاى صیهضگاُی کلهی اػ هیهؼاى دوایهت  اؿت  ًظغیهَ دوایهت ؿهاػهاًی بیهاى هی

ػهاى ّ تذ هی صٌُض ّ صع اػای ایي دوایت بَ اُضا  ؿا ؿاػهاى ًـبت بَ سْص كکل هی
صیگغ، ّقتی ؿاػهاى بَ عفاٍ کاعکٌاى تْ َ کٌض، کاعکٌهاى ایهي  ػباعم کٌٌض  بَ ُا تْ َ هی  ى

(  2110کٌٌهض )ایؼًبغگهغ ّ ُوکهاعاى،  تْ َ عا با تؼِض بیلتغ ّ ػولکهغص بِتهغ  بهغاى هی
عههْع عؿههوی صع ( بهه0311َایههي ایههضٍ، بههغای ًشـههتیي بههاع تْؿههظ  یؼًبغگههغ ّ ُوکههاعاى )
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کههَ اصعاک فههغص اػ  كههضٍ اؿههت  بههغ اؿههاؽ ایههي ًظغیههَ، ٌُگاهی ػهاًی هغغحاصبیههام ؿهها
تٌِا اًگیؼٍ باالتغی ایهضا  ُا بغای ػولکغص بِتغ ًَ کٌض،  ى دوایت ؿاػهاًی افؼایق ایضا هی

ػا ًیهؼ  کٌٌهضٍ ّ تهٌقُها اػ ػْاههل تِضیهض کٌٌض، بلکَ اصعاک  ى تغ کاع هی کٌٌض ّ ؿشت هی
ػٌْاى داهی سْص صع عّیهاعّیر بها كهغایظ ا ؿاػهاى عا بَُ کٌض؛ چغاکَ  ى کاُق ایضا هی
(  اػ ؿْی صیگغ، دوایت ؿاػهاًی 2102بیٌٌض )گائْ ّ یُْاى،  عؿاى هی ّ ػْاهل  ؿیب

عْع هؤثغ ّ بیلتغ صع  ِت غلبَ ُایلاى بَ صُض کَ اػ تْاًایر بَ کاعکٌاى ایي اهکاى عا هی
(  بٌهابغایي، هغالؼهام 2112بغگهغ، ػا، اؿهتفاصٍ کٌٌهض )عُهْصؽ ّ ایؼً بغ كغایظ اؿتغؽ

تْاًض اصعاک اؿهتغؽ  كضٍ هی تغ ًیؼ داکی اػ  ى اؿت کَ دوایت ؿاػهاًی اصعاک گـتغصٍ
؛  2102كغلی ّ بغّػ عفتاعُای اًذغافی عا تذهت تهیثیغ قهغاع صُهض )کغیلهٌاى ّ ههاعی، 

(  اػ ؿْی صیگغ، بغعؿی هغالؼام صع هْعص عابغَ بهیي دوایهت ؿهاػهاًی  2102فٌضک، 
صاع هیاى ایهي صّ هتغیهغ اؿهت   كضٍ ّ ػولکغص كغلی، داکی اػ ّ ْص عّابظ هؼٌی اصعاک
ْک ّ  یؼًبغگههغ ) اوُّق صاع ّ قههْی دوایههت ؿههاػهاًی  ( تههیثیغ هؼٌههی2111ُههای كههاً
(  2113ؿههاػص )چههي ّ ُوکههاعاى،  كههضٍ بههغ ػولکههغص كههغلی عا ساعغًلههاى هی اصعاک
تههیثیغ دوایههت ؿههاػهاًی  ( عههی اوُّلههی بغعؿههی2102کههَ چیاًههس ّ ؿههیَ ) صعدالی
كههٌاستی عا بههغ ػولکههغص كههغلی بهها تْ ههَ بههَ عفتاعُههای  كههضٍ ّ تْاًوٌضؿههاػی عّاى اصعاک

كهضٍ  كِغًّضی ؿهاػهاًی هْعصتْ هَ قهغاع صاصٍ ّ صعیافتٌهض کهَ دوایهت ؿهاػهاًی اصعاک
(  عیگههل ّ 2102تْاًههض چٌههضاى بههغ ػولکههغص كههغلی هههؤثغ باكههض )چیاًههس ّ ؿههیَ،  ًوی

وُّلههی فههغا تذلیلههی صعیافتٌههض دوایههت ؿههاػهاى اػ کاعکٌههاى، ( عههی ا2113)0ُوکههاعاى
ْک ّ  بههغص  ُوچٌههیي، یافتههَ عرههایت ّ ػولکههغص عا صع دههض هتْؿههظ بههاال هی ُای كههاً

( ًیههؼ دههاکی اػ تههیثیغ ه بههت دوایههت 0331)9(،  عهلههی ّ ُوکههاعاى2111)2 یؼًبغگههغ
ًتهایج،  عغهن ایهيباكهض  ػلهی كضٍ اػ ؿْی ؿاػهاى بغ ػولکغص كهغلی کاعکٌهاى هی اصعاک
كهضٍ  ( داکی اػ ایي اؿت کهَ بهیي دوایهت اصعاک0911عال اًی ّ ُوکاعاى )  ُای یافتَ

اػ ؿهههْی ؿهههاػهاى ّ ػولکهههغص ؿهههاػهاًی عابغهههَ هؼٌهههاصاعی ّ هههْص ًهههضاعص  ُوچٌهههیي، 
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تْاًهض  كهضٍ هی صُهض دوایهت ؿهاػهاًی اصعاک ُای بیلتغ صع ایي ػهیٌهَ ًلهاى هی اوُّق
ا تذهههت تهههیثیغ قهههغاع صُهههض )کغیلهههٌاى ّ اصعاک اؿهههتغؽ كهههغلی اػ ؿهههْی کاعکٌهههاى ع

 ( 2102؛ کلیک ّ فٌضک،2102هاعی،
دههال، بغعؿههی اصبیههام اههوُّق، ًلههاى صاص کههَ تههاکٌْى ً ههق تؼههاهلی دوایههت  باایي
كهضٍ ؿههاػهاًی بهها ااؿههشگْیر ّ بغعؿههی  ى بههغ ػولکههغص كههغلی ّ اؿههتغؽ كههغلی  اصعاک

ُهای صاسلهی ّ  اوُّقهؼلواى هْعصتْ َ قغاع ًگغفتَ اؿت  بٌابغایي، بها تْ هَ بهَ سه  
ساع ی صع ایي ػهیٌَ، عؿالت ایي اوُّق بغعؿی ّ تبیهیي ً هق تؼهاهلی ااؿهشگْیر ّ 

باكهض  صعّاقهغ بها  كضٍ ؿاػهاًی بغ ػولکغص ّ اؿهتغؽ كهغلی هؼلوهاى هی دوایت اصعاک
تْ َ بَ اُویت کاعکغصی ُغ یک اػ ایي هتغیغُا صع افؼایق ّ بِبْص ػولکغص كغلی ّ یها 

گیغی ّ تؼییي هیؼاى ایي عابغَ بَ اتشهاط  تْاى با اًضاػٍ ؿتغؽ كغلی هیافؼایق ّ کاُق ا
عاُبغصُای کاعکغصی صع  ِت ت ْیت ایاههضُای ه بهت ّ ًیهؼ کهاُق ایاههضُای هٌفهی 

 یض کهَ صع  عْع بَ صؿت هیااؿشگْیر اقضام کغص  چغاکَ، اػ بغعؿی اصبیام اوُّق ایي
اػ اؿتغؽ كغلی ُوغاٍ اؿهت )ُهال اغلب هْاقغ ااؿشگْیرر ادـاؿی با ؿغخ باالتغی 

كههضٍ باػههه کههاُق اؿههتغؽ،  (؛ چههْى دوایههت ؿههاػهاًی اصعاک 2111ّ ُوکههاعاى، 
(، 0932كههْص )دـههیٌی ّ ُوکههاعاى، فلههاعُای كههغلی ّ ایاهههضُای ًاكههی اػ  ى هههی

ُایر كهاهل  ُای هشتلف ًذٍْ عفتاع ؿاػهاى با کاعکٌاى ) ٌبَ ُوچٌیي تذت تیثیغ  ٌبَ
ُهای هؼغهْ  بهَ اهاصاف ّ تائیهض، اغصاسهت، عتبهَ ّ  ایگهاٍ،  ابرفغاّاًی، كهضم ّ اعػی

تْاى اًتظهاع صاكهت  (، هی0311گیغی ) یؼًبغگغ،  ؿاػی كغلی ّ هلاعکت صع تووین غٌی
كضٍ صع تؼاهل با ااؿشگْیر هٌجغ بَ کاُق اؿهتغؽ كهغلی  کَ دوایت ؿاػهاًی اصعاک

 كضٍ ّ ػولکغص عا افؼایق صُض 
كههضٍ  ً ههق تؼههاهلی ااؿههشگْیر ّ دوایههت اصعاکتذ ی ههام بـههیاع کوههی صع هههْعص 
ّاغّعف هْعم گغفتهَ  سوْم صع بشق  هْػف ؿاػهاًی بغ ػولکغص كغلی کاعکٌاى بَ

اؿت  ُوچٌیي بغعؿی اصبیام تذ یی صع اعتباط با ً ق تؼاهلی ااؿهشگْیر ّ دوایهت 
كضٍ ؿاػهاًی بغ ػولکغص ّ اؿتغؽ كغلی هؼلواى ًلاى صاص اگغچهَ تذ ی هام صع  اصعاک

ُهای صیگهغ بهْصٍ اؿهت ّ  ي ػهیٌَ هْعم گغفتهَ، اهها ػوهضتاً ایهي تذ ی هام صع بشقای
كههضٍ اؿههت ّ چٌاًچههَ تذ ی ههی  ّاغّعف اًجام تذ ی ههاتی  اًههضکی صع بشههق  هههْػف

هتغیغُهای تذ یهی دارهغ عا كهاهل  باكهض ّ ُوهَكضٍ بـهاع اًهضک ّ ؿهغذی ههی اًجام
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ُهای ههْعصًظغ عا صع یهک كْص  ایي اّلهیي اوُّلهی اؿهت کهَ عابغهَ هجوهْع هتغیغ ًوی
کَ، تذ ی هی کهَ گْیهای عابغهَ  صُض  روي ایي بافت ّ یک اوُّق هْعصهغالؼَ قغاع هی
ًلهضٍ اؿهت  صلیهل بغعؿهی عّابهظ هیهاى ایهي   اهغ ایي هتغیغُا باُن باكض تاکٌْى اًجام

هتغیغُا صع ایي اوُّق باُن ایي اؿت کَ: اّالً هالدظام فؼایٌضٍ صعباعٍ بذهه کیفیهت 
ػٌْاى یک ّیوگی هغلْ  تل ی كْص کَ بَ اؿتٌاص صلیلی اؿت کَ ااؿشگْیر بَ هْػكی، 

بایـهههت صع عغادهههی ّ ا هههغای  هبهههاًی ًظهههغی ّ اوُّلهههی، هؤؿـهههام  هْػكهههی هی
ُای ااؿشگْیر بهَ ایاههضُای  ى تْ هَ صاكهتَ باكهٌض  صع ثهاًی، بغعؿهی ً هق  هکاًیـن

اًض ایاههضُای ااؿهشگْیر تْ كضٍ اػ ؿْی کاعکٌاى کَ هی تؼاهلی دوایت ؿاػهاًی اصعاک
ههْعم گــهتَ  عا تذت تیثیغ قغاع صُض  ُوچٌیي، بَ صلیهل هبهاًی ّ ایًْهض ًظهغی کهَ بَ

كهضٍ صع ایهي ػهیٌهَ، ایهي اهوُّق بهغ  ى  هیاى ایي هتغیغُا صیضٍ كهض ّ ًیهؼ سه  هلاُضٍ
اؿت کَ ایي گــتگی ّ س  عا بغعغ  ًوایض  اػ ؿْی صيگغ اُویت اوُّق دارهغ صع 

بغصاعی کٌٌهض   ُای اوُّق دارغ بِغٍ تْاًٌض اػ یافتَ فتَ اؿت کَ صّ گغٍّ هیايي ً تَ ًِ
تْاًٌهض كهٌاست بِتهغی ًـهبت بهَ  گظاعاى ًظهام  هْػكهی ُـهتٌض کهَ هی ًشـت ؿیاؿت

هـهه لَ ػولکههغص كههغلی ّ ػْاهههل هههؤثغ بههغ  ى ایههضا کٌٌههض  گههغٍّ صّم هؼلوههاى ُـههتٌض کههَ 
لکغص ّ اؿهتغؽ كهغلی، ااؿهشگْیر تْاًٌض ًـبت بَ ّرؼیت فؼلی سْص صع دْػٍ ػو هی

كضٍ ؿاػهاًی  گاُی بیلتغی کـهب ًوهْصٍ ّ بهَ ً هاط قهْم ّ رهؼف  ّ دوایت اصعاک
سْص ار ببغًض تا رهوي ت ْيهت ً هاط قهْم صع عاؿهتای عفهغ ً هاط رهؼف سهْص اقهضام 

تْاًض ػهیٌَ كکْفاير بیلتغ ايي ًِاص هِهن ّ  ایي اقضاهام هی عْعکلی هجوْػَ  ًوايٌض  بَ
کغص هؼلواى عا فغاُن کٌض  بٌابغایي بغای کـب هْف یت صع ُغ ؿهاػهاًی تْ هَ بِبْص ػول

بَ هفِْم ػولکغص اههغی بهضیِی اؿهت  ػولکهغص ّ اؿهتغؽ كهغلی هؼلوهاى تذهت تهیثیغ 
كهضٍ ؿهاػهاًی  گیهغص کهَ اػ ولهَ  ى ااؿهشگْیر ّ دوایهت اصعاک ػْاهل گًْاًی قغاع هی

ً هق ااؿهشگْیر بهغ ػولکهغص ّ باكض  صع ُوهیي عاؿهتا، تذ یهی دارهغ بهَ بغعؿهی  هی
كضٍ ؿاػهاًی صع بهیي  کٌٌضٍ دوایت اصعاک اؿتغؽ كغلی هؼلواى با تْ َ بَ ً ق تؼضیل

 اغصاػص  هؼلواى هضاعؽ اـغاًَ ًادیَ یک كِغؿتاى هلِض هی
صعهجوْع بغ اؿاؽ  ًچَ بیاى گغصیض، هضل هفِْهی عّابظ بیي هتغیغُای اوُّق بَ 

   اؿت:كضٍ  ( تٌظین0كغح ػیغ صع كکل )
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 : مذل مفٍُمی رَابط بیه متغیرٌای پژٌَص1ضکل 

 
هبتٌهی بههغ ایهي هههضل ؿههؤال اههلی اههوُّق ایهي بههْص کههَ؛  یها ااؿههشگْیر ّ دوایههت 

بیٌی ػولکغص ّ اؿهتغؽ كهغلی ایفها  كضٍ ؿاػهاًی ً ق تؼاهلی عا صع تبییي ّ ایق اصعاک
 کٌٌض؟  هی

 ضىاسی پژٌَص . رَش1.1
ُهض ، کهاعبغصی ّ بغدـهب ًذهٍْ گهغص ّعی عّف تذ یی اوُّق دارغ بَ لذهاػ 

باكض   اهؼَ  ههاعی ایهي ُا اػ ًْع تْهیفی ّ بَ لذاػ هاُیت اػ ًْع ُوبـتگی هیصاصٍ
صٌُهض  اوُّق عا تواهی هؼلواى هضاعؽ اـغاًَ ًادیَ یک كِغؿتاى هلِض تلهکیل ههی

ًفهغ بْصًهض  دجهن  011هؼلواى هضاعؽ اـغاًَ ًادیهَ یهک كِغؿهتاى هلهِض بهَ تؼهضاص 
 211گیغی تواصفی ؿاصٍ ّ بهغ اؿهاؽ  هضّل هْعگهاى، ًَْ با اؿتفاصٍ اػ عّف ًوًًَْو

 ػٌْاى ًوًَْ اًتشا  كضًض   ًفغ بَ
 ُای ػیغ اؿتفاصٍ كض: ّعی اعالػام اػ اغؿلٌاهَبغای  وغ

گيغي ااؿهشگْي  اػ اغؿلهٌاهَ ُهاچْاعتغ ّ  اغؿلٌاهَ ااؿشگْیر: بغاي اًهضاػٍ (0
کٌٌهضگاى ُهغ گْیَ اؿت کَ كغکت 1یي ه یاؽ صاعاي ( اؿتفاصٍ كض  ا2112) 0ُوکاعاى

بٌههضی ای لیکههغم اػ کههاهالا هشههالفن تهها کههاهالا هههْاف ن عتبههَ صع ههَ گْیههَ عا صع عیههف اٌج
ْکؾ ّ  هی کٌٌض  ه ضاع  لفاي كغًّبار بغاي ايي اغؿلٌاهَ صع تذ ي ام هتؼضص ساع ي به

( صع 2112ى )(، ُههاچْاعتغ ّ ُوکههاعا2111(، العیههض ّ ُوکههاعاى )2113ُوکههاعاى )

                                                                                                                                                    
1. Hachwarter & et al 
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 هضٍ اؿت  ُوچٌيي، تذ ي ام ایلیي عّاي  ؿهاػٍ ّ  صؿت بَ 30/1تا  99/1اي اػ  صاهٌَ
(  صع ایهي اهوُّق، 2111اًض )ُال ّ ُوکاعاى،  بؼضی بْصى ايي هتغیغ عا تائيض كغصٍ ت 

عّایر هْعی ّ هذتْایر ایي اغؿلٌاهَ ههْعص تائیهض هتشووهاى قهغاع گغفهت ّ  ِهت 
 هذاؿبَ كض  19/1 لفای کغًّبار اؿتفاصٍ كض ّ ه ضاع  ى  تؼییي اایایر اػ رغیب

عیهؼّ ّ  گیغی اؿتغؽ كغلی اػ اغؿلهٌاهَاغؿلٌاهَ اؿتغؽ كغلی: بغای اًضاػٍ (2
کٌٌهضگاى ُهغ گْیهَ اؿهت کهَ كهغکت 6ایي ه یاؽ صاعاي  ( اؿتفاصٍ كض 0392)0ُّْؽ

بٌههضی هههْاف ن عتبههَای لیکههغم اػ کههاهالا هشههالفن تهها کههاهالا  صع ههَ گْیههَ عا صع عیههف اٌج
عّایههر هههْعی ّ هذتههْایر ایههي اغؿلههٌاهَ هههْعص تائیههض   صع ایههي اههوُّق، کٌٌههض هههی

هتشوواى قغاع گغفت ّ  ِت تؼییي اایایر اػ رغیب  لفهای کغًّبهار اؿهتفاصٍ كهض ّ 
 هذاؿبَ كض  91/1ه ضاع  ى 

گیههغی ػولکههغص كههغلی اػ اغؿلههٌاهَ اغؿلههٌاهَ ػولکههغص كههغلی: بههغای اًههضاػٍ (9
کٌٌهضگاى گْیهَ اؿهت کهَ كهغکت 02ایي ه یاؽ صاعاي  ( اؿتفاصٍ كض 0331) 2ااتغؿْى

بٌهضی ای لیکغم اػ کهاهالا هشهالفن تها کهاهالا ههْاف ن عتبهَ صع َ ُغ گْیَ عا صع عیف اٌج
 صبیهغاى ًوًْهَ صع عا اغؿلهٌاهَ ایهي اایایر ( رغیب0992كکغکي ) ّ کٌٌض  هٌظغیهی

بهغاّى ّ عّف تٌوهیف  -فغههْل اؿهتیغهي اػ اؿتفاصٍ با اُْاػ كِغؿتاى اـغاًَ هضاعؽ
عّایهر ههْعی ّ هذتهْایر اًض  صع ایهي اهوُّق،  گؼاعف صاصٍ 10/1فغص هؼاصل  –ػّج 

ایي اغؿلٌاهَ هْعص تائیض هتشوواى قغاع گغفت ّ  ِت تؼییي اایایر اػ رغیب  لفای 
 هذاؿبَ كض  11/1کغًّبار اؿتفاصٍ كض ّ ه ضاع  ى 

گیهغی دوایهت ؿهاػهاًی كهضٍ: بهغای اًهضاػٍ اصعاکاغؿلٌاهَ دوایهت ؿهاػهاًی  (0
 1( اؿتفاصٍ كض  ایي ه یاؽ صاعاي 0316 یؼًبغگغ ّ ُوکاعاى )كضٍ اػ اغؿلٌاهَ  اصعاک

ای لیکههغم اػ کههاهالا  صع ههَ کٌٌههضگاى ُههغ گْیههَ عا صع عیههف اٌجگْیههَ اؿههت کههَ كههغکت
اغّع  ایهي اغؿلهٌاهَ تْؿهظ ػغیضهی ّ گهل کٌٌهض بٌهضی ههیهشالفن تا کاهالا هْاف ن عتبَ

( تغ وههَ ّ اایههایر ّ اػتبههاع  ى هذاؿههبَ گغصیههض ّ بههغای تذ ی ههام هههٌؼتی ّ 0913)
عّایهر ههْعی ّ هذتهْایر ایهي ؿاػهاًی هٌاؿب تلشین صاصٍ كهض  صع ایهي اهوُّق، 

اغؿلٌاهَ هْعص تائیض هتشوواى قهغاع گغفهت ّ  ِهت تؼیهیي اایهایر اػ رهغیب  لفهای 
                                                                                                                                                    
1. House & Rizzo 

2. Paterson 
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 هذاؿبَ كض  12/1اصٍ كض ّ ه ضاع  ى کغًّبار اؿتف
ّتذلیل  ههْعص تجؼیهَ  SPSS 24افهؼاعُای داهل اػ اوُّق با اؿهتفاصٍ اػ ًهغمصاصٍ

ْگغّ  ُها اؿهویغًْ  صاصٍ -قغاع گغفتٌض  بضیي تغتیب کَ ابتضا با اؿتفاصٍ اػ  ػهْى کْلوه
ُههای اػ لذههاػ ًغهههال بههْصى هههْعص  ػهههْى قههغاع گغفههت ّ رههوي تائیههض ًغهههال بههْصى صاصٍ

کٌٌضٍ بغای ااؿهز بهَ ؿهؤاالم گاًَ تؼضیلاوُّق، اػ  ػهْى ُوبـتگی ّ عگغؿیْى چٌض
 اوُّق اؿتفاصٍ كض 

 
 ٌای پژٌَص یافتً .2

کٌٌضگاى ًوًَْ اهوُّق دارهغ  هلشوام  وؼت كٌاستی اوُّق ًلاى صاص، هلاعکت
ْگغافیک ًضاعًض، بهَ ایهي تفاّم هؼٌی  صاعی اػ لذاػ هتغیغُای اوُّق اػًظغ ػْاهل صه

صعههض ًوًْهَ  29هْعم یک گغٍّ هْعص تذلیل قغاع گغفتٌض  صع ایي اهوُّق،  صلیل، بَ
صعههض صاعای ههضعک  23صعهض عا ػًاى تلکیل صاصًهض کهَ اػ ایهي هیهؼاى  09عا هغصاى ّ 

صعههض  00لیـهاًؾ ّ  صعههض صاعای ههضعک تذویلی 11تذویلی صیتلن ّ فْ  صیتلن، 
تغ بْصًهض  هیهاًگیي ؿهي صع ایهي هغالؼهَ صاعای هضعک تذویلی کاعكٌاؿی اعكض بهَ بهاال

باكهض، ُوچٌهیي هیهاًگیي ؿهاب َ سهضهت بهغای ًوًْهَ  هی 2/9با اًذغا  هؼیاع  21/02
 باكض  هی 12/1با اًذغا  هؼیاع  12/01هْعص اوُّق 

ُههای تْهههیفی هتغیغُهها  ِههت بغعؿههی اغاکٌههضگی ( كههاسن0صع  ههضّل كههواعٍ )
ُهای هیهاًگیي ّ ْ َ بَ ایي  ضّل ه اصیغ  هاعٍكضٍ اؿت  با ت ُا اعائَهٌاؿب تْػیغ صاصٍ

باكض  ُوچٌهیي، ُوبـهتگی بهیي ُا هیاًذغا  اؿتاًضاعص ًلاًگغ اغاکٌضگی هٌاؿب صاصٍ
كهضٍ اؿهت  چٌاًچهَ صع  هضّل هلهاُضٍ  ( اعائ0َهتغیغُای اوُّق صع  ضّل كهواعٍ )

صاع ّ بغسههی  كههْص، بغسههی اػ رههغایب ُوبـههتگی بههیي هتغیغُههای اههوُّق هؼٌههی هی
صاع بَ عابغَ هٌفی بیي ااؿشگْیر ّ  صاع ُـتٌض  بیلتغیي هیؼاى ُوبـتگی هؼٌی غهؼٌیغی

ّ کوتغیي هیؼاى ُوبـهتگی  12/1صاعی  ( صع ؿغخ هؼٌیr=  02/1كضٍ ) دوایت اصعاک
( صع ؿههغخ r=  00/1صاع بههَ عابغههَ ه بههت بههیي ااؿههشگْیر ّ اؿههتغؽ كههغلی ) هؼٌههی
صاعی بهیي  ع اوُّق دارهغ عابغهَ هؼٌهیدال ص كْص  صعػیي هغبْط هی 12/1صاعی  هؼٌی

كههضٍ بهها هیههؼاى ػولکههغص كههغلی هؼلوههاى صیههضٍ ًلههض  كههضم رههغایب  دوایههت اصعاک
 صّ بیي هتغیغُای اوُّق صع  ضّل ػیغ  هضٍ اؿت  ُوبـتگی صّبَ
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 ٌای تُصیفی َ ٌمبستگی بیه متغیرٌای پژٌَص :  ضاخص1 جذَل
اؿتغؽ  ػولکغص دوایت ااؿشگْیر ؿاػٍ

 كغلی
 اًذغا  هؼیاع هیاًگیي

 99/1 21/9    0 ااؿشگْیر
 10/1 21/9   0 02/1** دوایت
 03/1 10/0  0 01/1 02/1* ػولکغص

 11/1 31/2 0 -02/1* -22/1** 00/1* اؿتغؽ كغلی
 12/1 >*     , 10/1 >**           
 

بههیي هتغیغُههای  ُای اهههلی اههوُّق دارههغ یؼٌههی عّابههظ ایق بههغای بغعؿههی فغرههیَ
كهضٍ صع عابغهَ بهیي هتغیغُها اػ  ػههْى  کٌٌضٍ دوایت اصعاک  ػهْى ً ق تؼضیلتذ یی ّ 

ػٌْاى هتغیهغ  کٌٌضٍ اؿتفاصٍ كض  صع ایي  ػهْى ااؿشگْیر عا بهَ عگغؿیْى چٌضگاًَ تؼضیل
كهضٍ  دوایهت اصعاکّابـهتَ ّ  ػٌْاى هتغیغُهای بیي، اؿهتغؽ ّ ػولکهغص كهغلی بهَ ایق
فتههَ كههض  ایههي فغرههیَ بهها اؿههتفاصٍ اػ عگغؿههیْى کٌٌههضٍ صع ًظههغ گغ ػٌْاى هتغیههغ تؼضیل بههَ

 کٌٌضٍ هْعص تذلیل قغاع گغفت  چٌضگاًَ تؼضیل
 بیٌی اؿتغؽ کٌٌضٍ بغای ایق : ًتایج تذلیل عگغؿیْى تؼضیل2 ضّل 

 β R2∆ صاعی ؿغخ هؼٌی 
    گام اّل : تیثیغام اهلی

 111/1  90/1** ااؿشگْیر
 111/1 13/1 -99/1** دوایت
    تؼاهلگام صّم : 

 119/1 09/1 20/1** تؼاهل ااؿشگْیر با دوایت
011  =n    ّ    10/1 p < **    ،12/1 p <*      

 
صُههض  ًتههایج ًلههاى کٌٌههضٍ عا ًلههاى هههی ( ًتههایج عگغؿههیْى تؼضیل2 ههضّل كههواعٍ )

 12/1كهضٍ ) ( ّ دوایهت اصعاک12/1P <  ّ90/1 =βصٌُض کَ ااؿشگْیر فهغصی ) هی
p <   ّ99/1-  =β )کٌٌههض  صع صّههههیي گههام تؼاههههل  بیٌههی هی اؿههتغؽ كهههغلی عا ایق

كهْص   صاع صیضٍ هی كضٍ ّاعص هؼاصلَ كض کَ ایي تؼاهل هؼٌی ااؿشگْیر با دوایت اصعاک
 13/1عْع کَ اػ  ضّل باال هلشن اؿت، هیؼاى رغیب تؼیهیي صع اثهغ تؼاههل اػ ُواى
کٌهض  بهَ  فؼایٌضٍ عا تبییي هیصعهض اػ ّاعیاًؾ  0یافتَ اؿت  ایي تؼاهل  افؼایق 09/1بَ 
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كهضٍ ؿهِن بهاالیر عا صع تبیهیي هیهؼاى  ػباعتی، ااؿشگْیر صع تؼاههل بها دوایهت اصعاک
عهْع کهَ اػ اعالػهام  هضّل فهْ  هلهشن کٌهض  ُوهاى اؿتغؽ كغلی هؼلواى ایفها هی

كْص ّلی ُوهیي  هٌجغ بَ اؿتغؽ كغلی صع هؼلواى هی 90/1تٌِایر  اؿت ااؿشگْیر بَ
یابههض   کههاُق هی 20/1كههضٍ ؿههاػهاًی اثههغف بههَ  ل بهها دوایههت اصعاکهتغیههغ صع تؼاههه

صیگغ، افغاص با ادـاؽ ااؿشگْیر باال صع كغایظ اصعاک دوایت ؿهاػهاًی بهاال  ػباعتی بَ
 اؿتغؽ كغلی ااییٌی سْاٌُض صاكت 

 
 گیریبحث َ وتیجً. 3

اههوُّق دارههغ باُههض  بغعؿههی عابغههَ تؼههاهلی هیههاى ااؿههشگْیر ّ دوایههت ؿههاػهاًی 
 كضٍ اؿت   كضٍ بغ ػولکغص كغلی ّ اؿتغؽ كغلی هؼلواى اًجام اصعاک

ُا ًلاى صاص کَ ادـهاؽ ااؿهشگْیر بهاالتغ اػ هیهاًگیي هٌجهغ بهَ ّتذلیل صاصٍ تجؼیَ
ُهای دـهٌی ّ تایج اوُّقگغصص  ایي یافتَ با ً تغ ًؼص هؼلواى هی ػولکغص كغلی هغلْ 

(، صیهْیؾ 2112(، ُاچْاعتغ ّ ُوکاعاى )2111(، ُال ّ ُوکاعاى )0932ُوکاعاى )
باكض  هباًی ًظغی ّ اوُّلهی دهاکی ( هی2101( ّ ُال ّ فغیؾ )2119ّ ُوکاعاى )

ُها ًلهاى (  بغعؿهی0311باكهض )یاعًْلهض، اػ تیثیغام ه بت ااؿشگْیر بغ ػولکغص ههی
ُها تهغیي ػْاههل تیثیغگهظاع بهغ ػولکهغص کاعکٌهاى، ااؿهشگْ ًوهْصى  ىصٌُض کَ اػ هِنهی
ْکلی ّ ُوکهاعاى،  هی عْع رهوٌی، کـهاًی کهَ ااؿهشگْیر بیلهتغی  (  به0911َباكض )ت

کٌٌض، بایض عفتاعُای کاعی ؿغخ باالیر ًـبت بَ کـاًی کَ ااؿشگْیر کوتغی صعک هی
وگیغ ّ ه بهت ااؿهشگْیر بها کٌٌضٍ یک عابغَ چلهصاعًض عا ًلاى صٌُض  ایي اهغ هٌؼ ؾ
 ( 2119ػولکغص كغلی اؿت )ُاچْاعتغ، 

ُها ًلهاى صاص کهَ ااؿهشگْیرر ههغ ، هٌجهغ بهَ ّتذلیل صاصٍ ُوچٌیي، ًتهایج تجؼیهَ
اؿتغؽ كغلی صع هیاى کاعکٌاى سْاُض كض  هباًی ًظغی ًیؼ ایي اههغ عا تها دهضّص ػیهاصی 

ًْبهَ سهْص تهیثیغام  تْاًض بَ هیؿاػًض کَ ایي افؼایق اؿتغؽ  تائیض کغصٍ ّ ساعغًلاى هی
ههْعم هٌفهی ًلهاى صُهض  صعّاقهغ، صعک فهغص اػ ه بت ااؿشگْیر عّی ػولکهغص عا بهَ

كْص  صع ایي كهغایظ،  گیغی هی ػای هذیغی هٌجغ بَ ایي ًتیجَ هْقؼیت ّ ػْاهل اؿتغؽ
كههضٍ بههَ هؼاصلههَ، ًتههایج عا تذههت تههیثیغ قههغاع  ّاعصکههغصى هتغیههغ دوایههت ؿههاػهاًی اصعاک

كهضٍ،  ُا گْیای ایي اؿت کَ تؼاهل ااؿشگْیر با دوایت ؿهاػهاًی اصعاک یافتَ صُض  هی
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صُهض  صعّاقهغ، اصعاک دوایهت ؿهاػهاًی اػ ؿهْی  اؿتغؽ كهغلی هؼلوهاى عا کهاُق هی
هؼلوهاى هٌجهغ بهَ کههاُق اؿهتغؽ ایجاصكهضٍ بهَ ؿههبب فلهاعُای ًاكهی اػ ااؿههشگْیر 

ٌههی بههغ کههَ دوایههت ؿههاػهاًی ُای ایلههیي هب گههغصص  ایههي ًتههایج هؤیههض یافتههَ ًاهٌاؿههب هی
باكهض )کلیهک ّ تْاًض اصعاک اؿتغؽ كغلی عا تذت تهیثیغ قهغاع صُهض ههی كضٍ هی اصعاک
ُا بهغ ایهي فهغى اؿهتْاعًض کهَ کاعکٌهاًی کهَ  ( اؿت  صعّاقغ، ایي اوُّق2102فٌضک، 

ُها تْ هَ  ؿهالهتی ّ بِؼیـهتی عّاًهی  ى صُهض ّ بَ ُا اُویهت هی باّع صاعًض ؿاػهاى بَ  ى
تغ ّ اًضباط بیلتغی صع کاعصاعًض ّ صقی اً بَ ُوهیي صلیهل  ؿغخ ػولکغص هغلْ  کٌض، هی

ًْبَ سهْص صع ًیهل بهَ اُهضا  ؿهاػهاى کْكها  عی یک هباصلَ ا تواػی صّؿْیَ  ًاى ًیؼ بَ
( ًلاى 0311صٌُض  ًتایج اوُّق  یؼًبغگغ ّ ُوکاعاى ) بْصٍ ّ تالف بیلتغی اًجام هی
ُای هشتلف ًذٍْ عفتاع ؿاػهاى با  تذت تیثیغ  ٌبَكضٍ  صاص کَ دوایت ؿاػهاًی اصعاک

 گیغص   کاعکٌاى قغاع هی
كضٍ ّ ػولکهغص  ًتایج صیگغ اوُّق داکی اػ ایي بْص کَ بیي دوایت ؿاػهاًی اصعاک

صاعی ّ هْص ًهضاعص  ایهي یافتهَ بها ًتهایج اهوُّق عال هاًی ّ  كغلی هؼلواى عابغهَ هؼٌهی
باكهههض  ُغچٌهههض اک هههغ ُوـهههْ ههههی( 2113( ّ عیگهههل ّ ُوکهههاعاى )0911ُوکهههاعاى )

كهضٍ ؿهاػهاى ّ  صٌُضٍ ایي اؿت کَ بیي ؿغخ دوایهت اصعاک كضٍ ًلاى تذ ی ام اًجام
ْک ّ  یؼًبغگهغ،  (  صع تبیهیي ایهي یافتهَ بایهض 2111ػولکغص عابغَ ه بتی ّ ْص صاعص )كاً

كضٍ ّ ػولکغص بَ ػولکهغص كهغلی  ُای ایلیي عابغَ دوایت اصعاک گفت کَ صع اوُّق
ُای ّاقؼی بغای ایي هْرْع كْص کَ كایض صكْاعی صؿتغؿی بَ صاصٍ هذضّص هی کاعکٌاى

صعؿهتی ػولکهغص كهغلی هؼلوهاى ّ هیهؼاى  ى عا  تهْاى بَ صلیل ایي یافتهَ باكهض؛ یؼٌهی ًوی
کَ ًتْاى عابغَ صقیی هیهاى ایهي صّ هتغیهغ عا  كْص بَ ایي بغ ّعص کغص کَ ُویي اهغ هٌجغ هی

گغ ػیهاصی  کٌٌض هتغیغُهای هضاسلهَ ( ػٌْاى هی2111)0ْاعتغبغعؿی کغص  البتَ بیغى ّ ُاچ
كهضٍ ّ ػولکهغص  تْاًٌهض رهغایب ُوبـهتگی بهیي دوایهت ؿهاػهاًی اصعاک ُـتٌض کَ هی

صاع   هضٍ عا تذت تیثیغ قغاع صٌُض کَ صع ایي اوُّق ًیؼ ػضم ّ هْص عابغهَ هؼٌهی صؿت بَ
گًْهَ هتغیغُهای كهضٍ ّ ػولکهغص هوکهي اؿهت بهَ سهاعغ ّ هْص ایهي بیي دوایت اصعاک

( عهی اوُّلهی صعیافتٌهض 2102گغ باكض  ایي صعدالی اؿت کهَ چیاًهس ّ ؿهیَ ) هضاسلَ

                                                                                                                                                    
1. Byrne & Hochwarter 
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 تْاًض چٌضاى بغ ػولکغص هؤثغ باكض  كضٍ ًوی دوایت ؿاػهاًی اصعاک
ُای  ى هْعصتْ َ قغاع گیهغص  اهوُّق ًتایج ایي اوُّق بایض با تْ َ بَ هذضّصیت

 غ عّبغّ بْص:ُایر اػ ولَ هْاعص ػیدارغ با هذضّصیت
کٌتغل ُوَ هتغیغُای ًاسْاؿهتَ کهَ هوکهي بهْص ًتهایج اهوُّق عا تذهت تهیثیغ قهغاع 

ُهای ا توهاػی، اهظیغ ًبهْص؛ صع ایهي اهوُّق، ؿهایغ ػْاههل هاًٌهض كهاسنصٌُض اهکهاى
فغٌُگی، اهکاًام هالی ّ   کٌتهغل ًلهضٍ اؿهت  ُوچٌهیي ػهضم کٌتهغل ُوهَ هتغیغُهای 

عّ بهْص  هذهضّص بهْصى اهوُّق ًظغی گـتغصٍ، عّبهًَاسْاؿتَ ّ ػضم صؿتغؿی بَ هباًی 
اهظیغی ًتهایج كِغؿتاى هلِض اػ هیؼاى تؼوهین 0دارغ بَ هؼلواى هضاعؽ اـغاًَ ًادیَ 

ُای اهوُّق تؼهضاص ُوچٌیي یکی اػ هذضّصیت کاُض ُای صیگغ هیاوُّق بَ ؿاػهاى
باكهض کهَ ى ههی ّعی اعالػام ّ کوبْص ػهاى کاعکٌهاى ّ گـهتغگی کهاع  ًهاػیاص ابؼاع  وغ

ُهای صیگهغ ایهي صٌُهض  اػ عغفهی اػ هذهضّصیت قغاع تذت تیثیغ عا تذ يی تْاًض ًتايجهی
 عْلی( اؿت، کَ بایهض بْصى )غیغ ه غؼی ّ هؼلْلی( بْصى ّ ػلت اوُّق اعتباعی )ًَ

ُای فهْ ، صع ایهي باّ ْص هذضّصیت .بلْص ًتایج تؼوین ّ تفـیغ صع کافی ّ الػم تْ َ
 هغالؼاتی  ضیض ّ ػالی ّ صع دال عكض گلْصٍ كضٍ اؿت تذ یی یک دْػٍ 

گظاعاى،  گهغصص: ؿیاؿهت هضٍ اػ اوُّق دارغ، ایلٌِاص ههی صؿت با تْ َ بَ ًتایج بَ
عیؼاى، هضیغاى ّ هتْلیهاى ًظهام  هْػكهی بهَ ػْاههل ّ كهغایظ اثغگهظاع بهغ ػولکهغص بغًاهَ

تغ هؼلواى فغاُن ًوایٌض كغلی تْ َ ًوایٌض  كغایظ ّ بـتغ هٌاؿب بغای ااؿشگْیر بیل
كْص  ّ ْص اؿتغؽ صع ًْبَ سْص هْ ب ػولکغص كغلی باال صع بیي هؼلواى هی کَ ایي بَ

ًااظیغ اؿهت  صع ُوهیي عاؿهتا، ههضیغاى بها تؼاههل ػًضگی عّػهغٍ ّ كغایظ کاعی ا تٌا 
كهضٍ، اؿهتغؽ كهغلی هؼلوهاى عا کهاُق صٌُهض   ااؿشگْیر ّ دوایهت ؿهاػهاًی اصعاک

ْص هضیغاى با دوایت سْیق اػ کاعکٌاى ؿؼی کٌٌض ػالٍّ بهغ ااؿهشگْ بهاع ك ایلٌِاص هی
 ّعصى  ًاى، هیهؼاى اؿهتغؽ كهغلی عا صع هیهاى   کهاُق صٌُهض ّ بهَ ایهي عغیهی ػولکهغص 

 كغلی عا صع ؿاػهاى سْیق باال ببغًض  
 
 مىابع

ْکلی، ػیٌب؛ ػابضی، هذوهض (، تهیثیغ  ههْػف عفتهاع 0911ًیها، هٌیهوٍ )عرها؛ ّ ههالخت
  012-020(: 92) 3اًضاػ هضیغیت، غًّضی ؿاػهاًی بغ تؼِض ؿاػهاى، چلنكِ
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(، بغعؿههی ً ههق 0931ػلیلههاُی، ابْالفضههل )ػاصٍػلیلههاُی، هههوض؛ ّ قاؿههنؿههتاعی
كضٍ بغ ػولکغص كهغلی کاعکٌهاى كهِغصاعی تبغیهؼ،  تؼاهلی ااؿشگْیر ّ کٌتغل اصعاک

  22-10(: 92) 3كٌاؿی، هغالؼام  اهؼَ
(، ً هق ااؿهشگْیر بهغ 0939ػاصٍ، ابْالفضل )ٌی، هذوض؛ ّ قاؿن ِاًی، ؿجاص؛ دـ

عرهههایت ّ ػولکهههغص كهههغلی:  ػههههْى اثهههغ هیهههاًجی عفتهههاع كهههِغًّضی ّ كهههِغم، 
  000-010(: 9) 0ُای عُبغی ّ هضیغیت  هْػكی،  اوُّق

(، بغعؿهی ً هق 0932بیغهالی، هِهضی )ػاصٍدـٌی، هذوض؛ صُ هاًی، فغدٌهاػ؛ ّ کهاظن
اؿتغؽ كغلی صع عابغَ بیي ادـاؽ ااؿشگْیر فهغصی ّ  هیاًجی هِاعم ؿیاؿی ّ

  09-22(: 9) 0ػولکغص كغلی، هجلَ اعگًْْهی، 
(، تذلیهل عابغهَ بهیي دوایهت 0932اغّع، هذـهي ) دـیٌی، هغین؛ هِضاص، ػلی؛ ّ گهل

كضٍ با اصعاک اؿتغؽ كهغلی ّ عفتاعُهای اًذغافهی بهغ اؿهاؽ ههضل  ؿاػهاًی اصعاک
  09-23(: 21) 1تواػی، كٌاؿی ا  ؿاستاعی، هجلَ عّاى

(، تبیهیي ً هق كایـهتگی 0913ػاصٍ، ػلهی؛ ّ صعّیلهی،  طع ) فغص، دـي؛ ع هب صاًایر
اؿههههالهی ّ فغٌُههههس سههههضهتگؼاعی صع اعت هههها ااؿههههشگْیر ػوههههْهی  -اسالقههههی
  91-29(: 0) 9، ُای صّلتی، هجلَ اسال  ّ تاعیز اؼكکی بیواعؿتاى

(، بغعؿههی ػْاهههل هههؤثغ بههغ 0911ػبههاؽ )عفیههغ ػاصٍ ب غ بههاص، ػالیالههضیي؛ ّ هٌْعیههاى، 
  10-11:  201ااؿشگْیر بَ طیٌفؼاى: )هغالؼَ هْعصی(، تضبیغ، 

(، تهیثیغ دوایهت 0911عال اًی، غالهغرها؛ صیْاًهضعی، ػلهی؛ ّ كهیغهذوضی، هلیکها )
ای صع  كضٍ اػ ؿهْی ؿهاػهاى بهغ تؼِهض کاعکٌهاى ّ ػولکهغص ؿهاػهاًی: هغالؼهَ اصعاک

  0-22(: 01) 0فولٌاهَ ػلْم هضیغیت ایغاى، كؼب باً  هلت كِغ تِغاى، 
(، 0932ؿلغاًی ػعًضی، دـیي؛  قایر، ًجف؛ ّ فتادی،  وهال )ػـگغی، بِوي؛ اْع

كضٍ با ػولکغص كهغلی کاعکٌهاى اصاعام کهل ّعػف ّ  اعتباط دوایت ؿاػهاًی اصعاک
(: 2) 0ُای غغبر ایغاى، ًلغیَ هضیغیت ّ فیؼیْلهْبی ّعػف كهوال،   ْاًاى اؿتاى

21-03  
(، عابغهَ ّ هضاى کهاعی بها 0932ػلیغرایر، ًفیـَ؛ هـهاح، ُها غ؛ ّ اکغههی، ًاُیهض )
  0-00(: 2) 1 ،ػولکغص كغلی  فولٌاهَ اسال  صع ػلْم ّ فٌاّعی
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(، 0930بیغهالی، هِهضی )ػاصٍ ػلیلهاُی، ابْالفضهل؛ عبیؼهی، هذـهي ّ کهاظنػاصٍ قاؿن
ع اًذغافهی کهاع صع اغؿهتاعاى بغعؿی عابغَ ااؿشگْیر فغصی با اؿتغؽ كغلی ّ عفتا

 .21-91(:  0)0كاغل، هجلَ بالیٌی اغؿتاعی،  
ػاصٍ، هیغ هذوض؛ دـهٌی، هذوهض؛ ّ ُاكهوی،  ػلیلاُی، ابْالفضل؛ ؿیضػباؽػاصٍ قاؿن

ُای كشوهیتی بهغ اؿهتغؽ ّ ػولکهغص  ؿاػی ؿاستاعی ّیوگی (، هضل0932تْعج )
صّهاٌُاههَ ؿهالهت کهاع  كغلی با تْ َ بَ اثغام هیهاًجی عفتهاع ااؿهشگْیر فهغصی،

  20-10(: 2)01ایغاى، 
اغّع، هذـي؛  ْاصیاى، ػُغا؛ اصیبر، ػُغا؛ هوادبر، هذوضعرا؛ ّ ادوضی، اکهغم  گل

(، عابغَ اؿتغؽ كغلی با تغک سضهت ّ ػولکغص ّظیفهَ بها تْ هَ بهَ ً هق 0932)
  99-02(: 0) 01ای عرایت كغلی، صّهاٌُاهَ ؿالهت کاع ایغاى،  ّاؿغَ

ػاصٍ ػلیلهاُی، ابْالفضهل؛ ّ عػاقهی، هذوهض  ن؛ هِهضیْى، عّح الهَ؛ قاؿهنهذغهی، اػظ
(، ً ههق ؿههْاص صیجیتههالی ّ ظغفیههت یههاصگیغی ؿههاػهاًی بههغ ػولکههغص كههغلی 0933)

   222-210(: 0) 1کاعکٌاى  هْػكی، ًلغیَ ػلوی هضیغیت اعالػام، 
کهغص (، تهیثیغ ؿهالهت ؿهاػهاًی بهغ ػول0939لهی ) اهْع، لیهٌتظغی، هذوض؛ ّ فغصّؿی

 02-10(: 31) 29كغلی کاعکٌاى، فولٌاهَ هغالؼام هضیغیت )بِبْص ّ تذْل(، 
، بغعؿي عابغَ بيي كيفيهت )0930(هذوض؛ ّ ثٌایر طاکغ، باقغ ًؼیوی، گیتا؛ ًظغی، ػلی

ساًْاصٍ با ػولکغص كغلي كاعكٌاى هغص هتیُهل، فوهلٌاهَ -ػًضگي كاعي ّ تؼاعى كاع
  29-92(: 01) 0هلاّعٍ كغلی ّ ؿاػهاًی، 

بؼضی: ًگهاُی  (، ههضل ااؿهشگْیر ؿه0931َّاػظی، عرا؛ ّ  ػهٌضیاى، هذوضهاص  )
  022-090(: 0) 1هتفاّم بَ ااؿشگْیر، فولٌاهَ هغالؼام هضیغیت اًتظاهی، 
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