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 317-378صفحات/  3191تابستاى /  چْاردّن ضوارُن/ پٌدسال / َاًاىخ ضٌاختیهطالعات خاهعِفصلٌاهِ 

ات مثبت و منفی آن بر روی رفتار اجتماعی و تأثیربررسی میسان و نوع استفاده از اینترنت و     

  *روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
 1 مهرداد نوابخش

 2شایان رحمانی

   

 چكيدُ
ٝ    سأثيطٗٞيٞع سحوين حبيط، ث٠ ثطضؾي ٗيعاٙ ٝ ٛٞع اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ  ي اؾتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ثتط ض

ضكشبض اخش٘بػي، ضٝاثٍ اخش٘بػي ٝ حتبتر ضٝاٛكتٜبذشي زضثتيٚ زاٛكتدٞيبٙ زاٛكتِبٟ اظاز اؾتهٗي ٗكت٢س        
ثطٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز اظ ؾتٞي زاٛكتدٞيبٙ ٛيتع      ٗؤثطٗؼُٞف اؾز. ١٘چٜيٚ زض ايٚ سحوين ث٠ ػٞاْٗ 

اّ قسٟ اؾتز . كطيتيبر   ؤؾسٞخ٠ قسٟ اؾز ٝ اظ ا٢ٛب زض ٗٞضز ديبٗس ١بي ٗثجز ٝ ٜٗلي اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز 
انٔي سحوين ث٠ اضسجبٌ ٗيبٙ خٜؿيز، ؾٚ، ٗوُغ سحهئي ٝ ٗٞاكوز ذتبٛٞازٟ ثتب ٗيتعاٙ ٝ ٛتٞع اؾتشلبزٟ اظ      

: اكعايف يتب ًتب١ف   ضكشبض١بي اخش٘بػي ٝ ضٝاٛي ٗبٜٛس ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ثط سأثيطايٜشطٛز ١ٝ٘چٜيٚ ث٠ 
، اٛعٝا ٝ اكؿطزُي، ػهجبٛيز ٝ دطذبقتِطي، ثتي ستٞخ٢ي ثت٠     ضٝاثٍ اخش٘بػي، ٝاثؿشِي ٝ اػشيبز ث٠ ايٜشطٛز

ذبٛٞازٟ ٝ زٝؾشبٙ، ذْٔ زض اٛدبٕ ًبض١بي ضٝظاٛت٠ ٝ اكتعايف اَهػتبر ٝ اُتب١ي ١تبي ػٔ٘تي، اخش٘تبػي،        
ثبقس. خبٗؼ٠ اٗبضي ايٚ اهشهبزي، ؾيبؾي، كط١ِٜي ٝ ٝضظقي ثطٗي ُطزز. سحوين حبيط اظ ٛٞع دي٘بيكي ٗي

-ّٞ ث٠ سحهيْ ٗي ثبقٜس ، سكٌيْ ٗيٙ زاٛكِبٟ اظاز اؾهٗي ٝاحس ٗك٢س ٠ً ٗكـسحوين ضا س٘بٗي زاٛكدٞيب

. ثب اؾشلبزٟ اظ ضٝـ ٠ٛٞ٘ٛ ُيطي سهبزكي ؾبزٟ ٗجشٜي ثط زٝ َجو٠ زذشط ٝ دؿط ٝ ثطاؾبؼ كطّٗٞ ًًٞطاٙ ز١ٜس
اظ ٛلتط   400ٛلط ث٠ ػٜٞاٙ حدٖ ٠ٛٞ٘ٛ ٌٗلي ث٠ زؾتز اٗتس ًت٠ ثتطاي اػشجتبض ثيكتشط زازٟ ١تب اظ         378سؼساز 

ز١تس ًت٠ ثتيٚ    ٛشتبيح ٛكتبٙ ٗتي   دؿط ( دطؾكِطي ٝ ٗهبحج٠ ث٠ ػْ٘ اٗتس.   200زذشط ٝ  200زاٛكدٞيبٙ ) 
سحهيهر، ؾٚ، ٗيعاٙ ٗٞاكوز ٝآسيٚ زض اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز، ٗيعاٙ سطؼ ٝ ايُطاة زض ثطهطاضي اضسجبٌ ثتب  

ػث ًب١ف اضسجبَتبر اخش٘تبػي   ٗشـيط ٝاثؿش٠ ضاث٠ُ ٝ ١٘جؿشِي ٗؼٜبزاضي ٝخٞز زاضز. اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ثب
 ز١س.١بي سحهئي، ػٔ٘ي ٝ اخش٘بػي ضا زض اكطاز اكعايف ٗيقسٟ ٝ ٗيعاٙ اُب١ي

ديبٗس١بي ٗثجز،  ضكشبض ضٝاٛي، ضكشبض اخش٘بػي، خ٢بٙ ٗدبظي، ٝاهؼي، خ٢بٙ اضسجبٌ، ايٜشطٛز، کليد ٍاشُ:
 ديبٗس١بي ٜٗلي.
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 هقدهِ  -3

 ا١٘يتز  اٙ ٛ٘تبز  ًت٠  قتسٟ  اي ستبظٟ  ػهط ٝاضز خ٢بٙ ٠ً ٜسًٗي قي ُعاضٟ ايٚ زض ًؿي ً٘شط اٗطٝظٟ
ٕ  نبحجٜظطاٙ ٝ زاٛكٜ٘ساٙ اظ ثؿيبضي. اؾز اَهػبر يبكشٚ ٚ  ثتط  اخش٘تبػي  ػٔتٞ  ٝ سطًيتت  ًت٠  ثبٝضٛتس  ايت

 ٝ ػهتط  ٝاضز ضا ٗتب  اذيتط  ١تبي  ز١ت٠  زض زاضي ؾطٗبي٠ ٛظبٕ ؾبذشبض سدسيس ٝ اضسجبَي ١بي كٜآٝضي ١ِ٘طايي
 سبزائٞ ٝ اي قج٠ٌ ي خبٗؼ٠ ًبؾشٔع، اٗبٛٞئْ كطانٜؼشي، ي خبٗؼ٠ ضا اٙ ثْ زاٛيْ. اؾزًطزٟ اي سبظٟ ي خبٗؼ٠
 زؾشطؾي اٙ زض ٠ً زاٜٛسٗي اي خبٗؼ٠ ضا اَهػبسي يخبٗؼ٠. اؾزٛبٗيسٟ اَهػبسي ي خبٗؼ٠ ضا اٙ ؾبئٞ ا٠ٗٝ
 زض طاستي سـيي ؾتجت  ٝ ًتطزٟ  ديتسا  ضٝظٗتطٟ  ظٛسُي زض ظيبزي ا١٘يز اَهػبر ٝ يبكش٠ اكعايف اَهػبر، ث٠

 ٝ ايٜشطٛز ٝ ٗب١ٞاضٟ ٝيػٟ ث٠ خ٘ؼي، ١بي ضؾب٠ٛ سأثيط يزا٠ٜٗ ُؿشطـ ؾجت ث٠. اؾزقسٟ قـٔي ؾبذشبض١بي
 يتب  ًكتٞض  ثت٠  ٜٗحهتط  ٝ ًطزٟ ديسا خ٢بٛي ثُؼسي اٗطٝظٟ اَهػبسي يخبٗؼ٠ ضؾبٛي، اَهع ١بي كٜآٝضي ؾبيط

      . قٞزٛ٘ي ذبني ًكٞض١بي
 ًت٠  زازٟ اخش٘بػي سـييطار ث٠ ػ٘وي ٝ ؾطػز چٜبٙ اٗطٝظٟ ػبسياَه ت اضسجبَي ٛٞيٚ ١بي سٌٜٞٓٞغي

 خسي زُطُٞٛي يي ٗيب٠ٛ زض ضا ٗب ٝ زيسٟ ٛٞض زض ٛيع ضا كط١َٜ يؼٜي ثكطي حيبر ػطن٠ دبثطخبسطيٚ حشي
. زاٛتس  ٗي ؾٞ ثسيٚ اسف ًكق اظ كط١ِٜي سحّٞ سطيٚ خسي ضا ثبضٓٞ اٙ ٠ً سحٞٓي. اؾزهطاضزازٟ كط١ِٜي
 خبٗؼت٠  كط١ِٜي سأذط يب سدبٛؽ ػسٕ اظ ٛبقي ١ٞٓبٙ ٗي اػشوبز ث٠ ٠ً كط١ِٜي ثحطاٛي طي،سؼجي ث٠ يب سحّٞ
 ٗحؿتٜي، ) ًٜتس ٗتي  ديتسا  ظ٢ٞض ٝ ثطٝظ اخش٘بػي ١بيزُطُٞٛي ١٘طاٟ ث٠ ٠ً ١بؾز سٌٜٞٓٞغي ايٚ ث٠ ٛؿجز

128:1372)                                                                             . 
اي اؾز ٠ً ثط ذهف ضؾب٠ٛ ١بيي ١٘چٞٙ ضازيٞ يتب سٔٞيعيتٞٙ، ثت٠ يتي ًتبضثطيا س٢ٜتب       ايٜشطٛز ضؾب٠ٛ

١تبيي ًت٠   سٞاٛس ديف دبي ًبضثطاٛف ثِصاضز. اؾشلبز١ٟبي ُٞٛبُٞٙ ضا ٗيقٞز ٝ َيلي اظ اؾشلبزٟٗحسٝز ٛ٘ي
ضازيٞ، سٔٞيعيٞٙ ٝ سٔلتٚ ضا  ١بي ُصقش٠ ثؿيبضي اظ ضؾب٠ٛ ١بي زيِط، ٗبٜٛس ًبضثطي ؛سٞاٙ ُلزث٠ سوطيت ٗي

، َيلي اظ ذسٗبر ُٞٛبُٞٙ ٗبٜٛتس  ١بي سؼبٗٔي ذٞزي ٝيػُيث٠ ٝاؾ٠ُ اؾز. ايٜشطٛزًطزٟٛيع زضذٞز خصة
ضايِبٙ، ١ب ٝ ٗٞاز اٗٞظقي، اَهػبر سدبضي، ٛطٕ اكعاض١بي ١بي دؿشي آٌشطٝٛيي، ٗشٜٚٗسي اظ نٜسٝمث٢طٟ

، ، ذتسٗبر ثتبٌٛي  ٞاٛتسٙ ضٝظٛبٗت٠، ثتبظي ًتبٗذيٞسطي    ، س٢٘يس سؼُتيهر، ذ ١بي ؾطُطٗي ٝ ٝضظـكطنز
١ب، ذسٗبر زٝٓشتي،  ، قٜيسٙ ٗٞؾيوي، ذسٗبر ٗحٔي، ثبظزيس اظ ٗٞظٟكطنز ١بي قـٔي، اَهػبر ث٢ساقشي

ذطيس ًشبة، ؾبذز نلحبر قرهي، ٗكبضًز زض احعاة ؾيبؾتي، ذطيتس ؾت٢بٕ، س٘بقتبي ًبٛتبّ ١تبي       
ستٞاٙ  ًٜس. اظ ؾٞي زيِتط ٗتي  ٗي١بي ٝيسئٞيي ضا كطا١ٖسٔٞيعيٞٛي، قطًز زض حطاج ١ب يب ثطهطاضي ١٘بيف

ي خسيتس، اُطچت٠ ثتب    اؾز ٝ ايٚ ضؾب٠ُٛلز ثؿٍ ٝ ُؿشطـ ايٜشطٛز ث٠ ًكٞض١بي ديكطكش٠ ٗحسٝز ٛ٘بٛسٟ
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                                                      149               ...ثطضؾي ٗيعاٙ ٝ ٛٞع اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ سأثيطار ٗثجز ٝ ٜٗلي اٙ ثطضٝي ضكشبض 

 

اؾز زض زيِط ًكٞض١بي خ٢بٙ ٛيع ًبضثطاٛي ثؿيبض ضا ث٠ يطيت ٛلٞشي ً٘شط اٗب ث٠ زضخبر ٗرشٔق، سٞاٛؿش٠
 ٛ٘بيس.  ذٞز خٔت

ْ  زض ايٜشطٛتز  ٛوتف  خسّي ٗٞيٞع ٝ يٌٖ ٝ ثيؿز هطٙ اؿبظ زض ١بضؾب٠ٛ قسٙ كطاُيط  ثت٠  ز١تي  قتٌ
 ايٜشطٛتز،  اظ ًتبضثطي  ديبٗتس١بي  ٝ اكتطاز  ضٝاٛتي  ٝ اخش٘تبػي  ضكشبض١بي ٝ ١باضظـ ثبٝض١ب، ١ٞيز، كط١َٜ،
 اٙ اظ ٟاؾتشلبز  ٝ ايٜشطٛتز  ث٠ ُطايف ٗب، اٗطٝظ خبٗؼ٠ زض. اؾززازٟ اكعايف ضا ظٗي٠ٜ ايٚ زض دػ١ٝف ا١٘يز
 ٝهتز  اظ ظيتبزي  ثرتف  ذتبٛٞازٟ،  اػًبي ٝ زاضٛس قرهي ضايب٠ٛ ١ب،ذبٛٞازٟ ثيكشط ٠ً اؾزقسٟ ضايح چٜبٙ
ٖ  اخش٘تبػي  ١بي ُطٟٝ ٠٘١ ٗيبٙ زض ايٜشطٛز. ًٜٜسٗيؾذطي ايٜشطٛز اظ اؾشلبزٟ زض ضا ذٞز  ٗتطز،  ٝ ظٙ اظ اػت
 ٛتٞاٝضي  ١تط  ٗبٜٛتس  ايٜشطٛتز،  طـُؿتش . ثطذٞضزاضاؾتز  ذبني خصاثيز اظ ثبؾٞاز ٝ ؾٞازثي خٞاٙ، ٝ ديط

 ٛبدصيط اخشٜبة اٗطي اٙ، اظ اؾشلبزٟ ٝ اٛدبٗيسٟ ظٛسُي ٗرشٔق ١بي خٜج٠ زض ١بييزُطُٞٛي ايدبز ث٠ زيِطي
ٚ  اظ. قتٞز ٗي زقٞاض اٛس،ذُٞطكش٠ ثساٙ ٠ً ًؿبٛي ثطاي ظٛسُي اٙ ثسٝٙ ٠ً اي٠ُٛٞ ث٠ اؾز؛قسٟ  ثتب  ضٝ، ايت
ار ايٜشطٛتز ثتط ضكشتبض،    ستأثيط زاضز، ثطضؾتي   اَهػبر اٛشوبّ ١سف ثب ٠ً ايٜشطٛز كطاٝاٙ ًبضثطز١بي ث٠ سٞخ٠
 ٝاهتغ،  زض. زاضز ايٝيتػٟ  ا١٘يتز  ١بي اكطاز ٝ ديبٗس١بي ٗثجز ٝ ٜٗلي اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ١ب ٝ اضظـُطايف
 ًٚتساٗي  زاضاي ٝ ًٜسٗي ٗؼطكي ضا ظٛسُي قيٟٞ ٛٞع چ٠ ضؾب٠ٛ ايٚ ٠ً زاٜٛسٛ٘ي ايٜشطٛشي ًبضثطاٙ اظ ثؿيبضي
ْ  اخش٘تبػي  ٝ كتطزي  ١بيخٜج٠ زض ايٜشطٛز ٜٗلي اثبض اظ سٞاٙٗي ايب اؾز؟ اخش٘بػي ١بياضظـ  ٝ ثتٞز  ؿبكت
 دٞقيس؟              چكٖ اٙ اظ زضؾز ٜٗسيث٢طٟ ١بي اٗٞظـ ٝ ؾبظي كط١َٜ زضثبضٟ

            
 طرح ٍ بياى هسألِ -2

١بي خ٘ؼي ثيف اظ دتيف  ب، ضؾب٠ٛثب سٞخ٠ ث٠ ضقس ؾطيغ دسيسٟ خ٢بٛي قسٙ ٝ ُؿشطـ اٙ ث٠ ٠٘١ زٛي
١تبي ثؿتيبضي ضا   اٛس. زض اًثط ٛوبٌ خ٢بٙ ٝ زض ٠٘١ ًكٞض١ب ثؿيبضي اظ ٗطزٕ، ؾبػز ا١٘يز ظيبزي ديساًطزٟ
 ًٜٜس.  ١بي زيساضي ٝ قٜيساضي ٗينطف س٘بقبي ضؾب٠ٛ

ث٠ ػٔز ٝضٝز ٝؾبيْ اضسجبَي ٝ ُؿشطـ اضسجبٌ زض خٞاٗغ ثكطي ١ط ضٝظ ثتيف اظ دتيف ثت٠ ا١٘يتز     
قٞز. ثب سٞخ٠ ث٠ ضقس ؾطيغ ٝ زؾشطؾي ُؿتشطزٟ ثت٠ ايٜشطٛتز ثت٠     ١ب اكعٝزٟ ٗيشلبزٟ ا٢ٛب زض ظٛسُي اٛؿبٙاؾ

اي اظ اضسجبَبر اخش٘بػي ٝ ضٝاثٍ ٗيتبٙ   ١بي ٛٞيٚ اضسجبَي، آِٞي سـييط قٌْ يبكش٠ػٜٞاٙ يٌي اظ سٌٜٞٓٞغي
١تب  ُطاٙ ٗؼشوس ثٞزٛس ًت٠ ضؾتب٠ٛ   اي، ثطذي سحٔيْاؾز. اظ ظٗبٙ قطٝع ُٗبٓؼبر ضؾب٠ٛكطزي ث٠ ٝخٞز اٗسٟ

١ب ثتط ضكشتبض   ٗحسٝز ضؾب٠ٛ سأثيطُصاضٛس ٝ ثطذي ث٠ ٗي سأثيطٗؿشوي٘بً ٝ ث٠ قٌْ هسضسٜ٘سي ثط ضكشبض ٗربَجبٙ 
 اؾز.١ب ثٞزٟز١ٜس، ١٘يك٠ ِٛطاٛي خبٗؼ٠ زض ٗٞضز ضؾب٠ًٛطزٛس. ضكشبض يب اٛچ٠ اكطاز اٛدبٕ ٗيسأًيس ٗي

ار ستأثيط سٞاٛتس  ايٜشطٛتز اظ َطيتن اؾتشلبزٟ اٙ ثتطاي اضسجبَتبر ٗتي       اٛس ٠ً ثطذي سحويوبر ٛكبٙ زازٟ
-ثبقس. ايٜشطٛز ١٘چٜيٚ ٗتي ١ب، اخش٘بػبر ٝ زض ؾُح ُؿشطزٟ خبٗؼ٠ زاقش٠اخش٘بػي ٗثجز ثط اكطاز، ؾبظٗبٙ
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١ب سٞؾٍ اػًب زٝضزؾز ٝ ١ب ٝ ؾبظٗبُٙيطي ضٝاثٍ خسيس، ١ٞيز اخش٘بػي، ٗكبضًز زض ُطٟٝسٞاٛس قٌْ
ثركس. ١٘چٜيٚ زض سحويوبر ظيبزي ث٠ ًكتق ٝختٞز ٝ ُؿتشطزُي    ٝ سحطى ؾيبؾي ضا سؿ٢يْيب زض حبقي٠ 

اؾيت قٜبذشي اظ ايٜشطٛز ٝ ايٚ ٗٞيٞع ٠ً ثطذي اكطاز زض ًٜشطّ ضكشتبض خٜؿتي ذتٞز زض قتج٠ٌ ُؿتشطزٟ      
 اؾز.خ٢بٙ ٗكٌهسي زاضٛس، دطزاذش٠ قسٟ

اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز   سأثيطجز ٝ ٜٗلي اٙ ٝ زض ايٚ سحوين، ٗيعاٙ ٝ ٛٞع اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز، ديبٗس١بي ٗث
ثط ضٝي ضكشبض اخش٘بػي، ضٝاثٍ اخش٘بػي ٝ حبتر ضٝاٛكٜبذشي زاٛكدٞيبٙ ثطضؾي ٗي قٞز سب اظ ايٚ َطين، 

١بي اٗٞظقي، ػٔ٘تي،  ١ب ٝ خ٢ز ز١يضيعيضيعاٙ، ٗحووبٙ ٝ دػ١ٝكِطاٙ ً٘ي ٛ٘بيس سب زض ثطٛب٠ٗث٠ ثطٛب٠ٗ
١تبي  قسٙ ثب دسيسٟ خ٢بٛي قسٙ ٝ اقٜبيي ثب ٛوبٌ ٜٗلي ٝ ٗثجتز سٌٜٞٓتٞغي  اَهػبسي ٝ اضسجبَي ٝ ١ِ٘بٕ 

 ُيطز.ٛٞيٚ اضسجبَي اؾشلبزٟ ث٢ي٠ٜ نٞضر ٗي
 
 اّويت ٍ ضرٍرت پصٍّص -1

ٝهل٠ ٝ ثسٝٙ حس ٝ ٗطظ كٚ اٝضي اَهػبر، اًٜٞٙ ث٠ يٌي اظ ٢ٗ٘شطيٚ ٝاهؼيتز ١تبي   ٝضٝز ؾطيغ، ثي
اؾز. ايتٚ كتٚ اٝضي ١تبي خسيتس ٝ ٗرهٞنتب      ْ قسٟظٛسُي اخش٘بػي اٗطٝظ ٝ ُبٟ ثرف ٗؿٍٔ اٙ سجسي

ايٜشطٛز اظ ثؿيبضي خ٢بر ظٛسُي ضٝظٗطٟ ضا اؾبٙ ًطزٟ ٝ ث٠ ٠ُٛٞ اي ٛظبٕ اضسجبَي ٝ اهشهتبزي ضا ٗشحتّٞ   
اؾز ٠ً حشي زض ًكٞض١بي زض حبّ سٞؾؼ٠ ٛيع اٌٗبٙ ظٛسُي ثسٝٙ سٞخ٠ ث٠ حًٞض ٝ ؾبظ ٝ ًبض١بي ٛ٘ٞزٟ

 اؾز.  ايٚ ٝؾبيْ اضسجبَي ؿيط ٌٗ٘ٚ قسٟ
اؾتز، ثت٠   سٞاٙ ُلز ٠ً ١يچ ُبٟ اٛؿبٙ سب ايٚ حسّ ٗشبثط اظ ؾبذش٠ ١بي ذتٞز ٛجتٞزٟ  اظ خ٢شي زيِط ٗي

سؼجيطي ثيكشط اظ ١٘يك٠ سبضيد زض ثيٚ ؾبذش٠ ١بي ذٞز اؾيط اؾز، ٓتصا قتٜبذز ٌٗتبٛيعٕ ايتٚ اثتعاض، اثتبض       
-ايٚ ٛٞع دػ١ٝف ١ب ايدبز ٗتي  اخش٘بػي ٝ ضٝاٛي اٙ ٝ هكط١ب ٝ َجوبر ٗشأثط اظ اٙ، اٝٓٞيز ٝيػٟ اي ثطاي

ًٜس. ١٘بٙ ٠ُٛٞ ٠ً ايٚ ػطن٠ كطنز ١بي ذبل ذٞز ضا زاضز، اؾيت ١بي ٛبقي اظ اٙ ١ٖ ثؿيبض زض ذتٞض  
ار اٙ ثط اكطاز ٝ ضكشبض ا٢ٛتب ٗتب زض   سأثيط اؾز. ثب سٞخ٠ ث٠ ضقس قشبثٜسٟ زؾشطؾي ث٠ ايٜشطٛز زض ايطاٙ ٝسٞخ٠

ار ستأثيط اظ ايٜشطٛز ٝ ديبٗس١بي ٜٗلتي ٝ ٗثجتز اؾتشلبزٟ اظ اٙ ٝ    ايٚ سحوين ث٠ ثطضؾي ٗيعاٙ ٝ ٛٞع اؾشلبزٟ 
قتٜبذشي زاٛكتدٞيبٙ زاٛكتِبٟ اظاز اؾتهٗي،     اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ثط ضٝي ضكشبض١بي اخش٘بػي ٝ حبتر ضٝاٙ

 دطزاظيٖ.         ٝاحس ٗك٢س ٗي
    
 اّداف تحقيق -1

 ايٜشطٛز ٝ ديبٗس١بي ٜٗلي ٝ ٗثجز اٙ ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ٗٞيٞع سحوين ثطضؾي ٗيعاٙ ٝ ٛٞع اؾشلبزٟ اظ
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ثبقس، ا١ساف سحويتن  ثطضٝي ضكشبض اخش٘بػي ٝضٝاٛي زاٛكدٞيبٙ زاٛكِبٟ اظاز اؾهٗي ٝاحس ٗك٢س ٗي 
 ػجبضسٜس اظ :  

ثطضؾي ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ ٛٞع اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز اظ ؾتٞي زاٛكتدٞيبٙ )اػتٖ اظ اكتعايف        -
اظ اذجبض خ٢بٙ، ؾطُطٗي، ُصضاٛسٙ اٝهبر كطاؿز، چز، اؾشلبزٟ خٜؿي ٝ اَهػبر ػٔ٘ي، سحهئي،اُب١ي 

)... 

 .١بي ٗثجز ٝ ٜٗلي اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز زض ثيٚ زاٛكدٞيبٙ اظ زيس ا٢ٛبثطضؾي ديبٗس  -

ا٢ٛب ثتط ٗيتعاٙ ٝ ٛتٞع اؾتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز زض ثتيٚ        سأثيط، سحهيهر ٝ ثطضؾي ػٞاْٗ خٜؿيز، ؾٚ-
 .زاٛكدٞيبٙ

٠ُ ٗيبٙ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ٝ سـييتطار ضكشتبض اخش٘تبػي ٝ حتبتر ضٝاٛكتٜبذشي       ثطضؾي ضاث  -
   .زاٛكدٞيبٙ

 

 ضدُ دربارُ ایٌترًت در ایراى ٍ خارج از ایراى ًتایح چٌد ًوًَِ ازتحقيقات اًدام -5

اي  ٛت٠ ١بي ضايبثب ػٜٞاٙ: ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ثبظي 1386ٍحؿيٚ هٔي ظازٟ زض ؾبّ  سحوين ضيٞاٙٛشبيح  -
ز١س ٠ً اٗٞظاٙ زٝضٟ ٗشٞؾ٠ُ ٛظطي ذطاؾبٙ ضيٞي ٛكبٙ ٗيٝ ايٜشطٛز ٝ ضاث٠ُ اٙ ثب ؾهٗز ػ٘ٞٗي زاٛف

ي ٗؼٜي زاضي ٝخٞز ٛساضز، زض حبٓي٠ٌ ثيٚ  اي  ثب ؾهٗز ػ٘ٞٗي ضاث٠ُ ١بي ضايب٠ٛثيٚ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ثبظي
زاضز. ثتيٚ ٗيتعاٙ   زاضي ٝخٞزي ٗؼٜي ضاث٠ُ زضنس 95ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ثب ؾهٗز ػ٘ٞٗي ثب اَ٘يٜبٙ 

 (Chat)اؾشلبزٟ اظ دؿز آٌشطٝٛيٌي ثب اذشهّ زض ًٜف اخش٘بػي ٝ ٛيع ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ُلشِٞي ايٜشطٛتز  
زاضز. ١٘چٜتيٚ ثتيٚ ٗيتعاٙ ضختٞع ثت٠      ي ٗؼٜي زاضي ٝخٞز ثب اكؿطزُي ٝ اذشهف زض ًٜف اخش٘بػي ضاث٠ُ

زاضي ٝختٞز زاضز.  ي ٗؼٜتي  اٗٞظاٙ ضاثُت٠ هّ زض ًٜف اخش٘بػي زاٛف١بي سلطيحي ثب ايُطاة ٝ اذشؾبيز
زاضز. دؿتطاٙ ثتيف اظ   زاضي ٝختٞز ثيٚ ٗيبِٛيٚ ؾبػز اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ثط حؿت خٜؿيز سلتبٝر ٗؼٜتي  

زاض ثيٚ ٗيتعاٙ  ي ٗؼٜي ١بي دػ١ٝف ٛبظط ثط ػسٕ ٝخٞز ضاث٠ُاٛس. يبكش٠ ُطكش٠زذشطاٙ اظ ذسٗبر ايٜشطٛشي ث٢طٟ
ثبقس. ١٘چٜيٚ ٛشبيح ايٚ دػ١ٝف ثط ٝختٞز ضاثُت٠ ثتيٚ    اي ثب ؾهٗز ػ٘ٞٗي ٗي ١بي ضايب٠ٟٛ اظ ثبظياؾشلبز

زاضز. ث٠ ػجبضر زيِط، اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ثتب   اٗٞظاٙ زتٓزٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ثب ؾهٗز ػ٘ٞٗي زاٛف
 زاضز.زاضيي ٗؼٜي اكؿطزُي، ايُطاة ٝ اذشهّ زض ًٜف اخش٘بػي ضاث٠ُ

ٝ ثب ػٜٞاٙ ثطضؾي ٗيعاٙ ٝ ٛٞع اؾشلبزٟ ٛٞخٞاٛتبٙ ٝ   1383 ػٔي اًجط نبضٗي زض ؾبّزض سحويوي ٠ً  -
اؾتز : ٝاثؿتشِي   اٗسٟزازٟ، ايٚ ٛشبيح ث٠ زؾزاخش٘بػي اٙ، اٛدبٕ -خٞاٛبٙ اظ ضايب٠ٛ ٝ ايٜشطٛز ٝ اثبض ضٝاٛي 

بػي، ضٝاٛكتٜبذشي ٝ ديبٗتس١بي   ضكشبضي ث٠ ايٜشطٛز ٝ ضايب٠ٛ ثبػث ًب١ف ػٌ٘ٔطز سحهئي، ذبٛٞازُي، اخش٘
١تبي خؿت٘بٛي ٝ   ُطزز. ثيٚ احؿبؼ س٢ٜبيي، اكؿطزُي، ايتُطاة ٝ اذتشهّ ذتٞاة ٝ ٛكتب٠ٛ    خؿ٘بٛي ٗي
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قس. ١٘چٜيٚ ثيٚ ضكشبض١بي قرهي ٝ ٝاثؿتشِي  زاضي زيسٟٝاثؿشِي ضكشبضي ث٠ ايٜشطٛز ٝ ضايب٠ٛ ضاث٠ُ ٗؼٜي
اضز. ثيٚ اضظيتبثي ٜٗلتي ٝآتسيٚ ايٜشطٛتز ٛٞخٞاٛتبٙ ٝ      زضكشبضي ث٠ ايٜشطٛز ٝ ضايب٠ٛ ضاث٠ُ ٗؼٜي زاضي ٝخٞز

خٞاٛبٙ، اضظيبثي ٜٗلي ثطازض ٝ ذٞا١ط اظ ٛٞخٞاٛتبٙ ٝ خٞاٛتبٙ، ػتسٕ ًٜشتطّ ٛٞخٞاٛتبٙ ٝ خٞاٛتبٙ اظ ؾتٞي        
ٝآسيٚ، ػسٕ زضى ٛٞخٞاٛبٙ ٝ خٞاٛبٙ اظ ؾٞي ٝآسيٚ، زٓجؿشِي دبييٚ ث٠ ذبٛٞازٟ ٝ ٝاثؿتشِي ضكشتبضي ثت٠    

-زاضي ٝختٞز ٙ ٛٞخٞاٙ ٝ خٞاٙ ثب ٝاثؿشِي ضكشبضي ث٠ ايٜشطٛز اٛبٙ ضاث٠ُ ٗؼٜتي ايٜشطٛز زٝؾشبٙ ٝ ١٘ؿبت

 زاضز.

ٚ  سٌٜٞٓتٞغي  ستأثيط  ثطضؾتي  ثتب ػٜتٞاٙ :   1385ٛيب زض ؾبّ  ٓٞاؾبٛي زض سحويوي ٠ً ٛبزض نبزهي -  ٛتٞي
ي اظاز ١تب ؾب٠ٓ ق٢ط س٢طاٙ ٠ً زض زاٛكِبٟ 28سب18ضكشبض ٝ خبٗؼ٠ اٗبضي زاٛكدٞيبٙ  سـييط ثط( ICT) اضسجبَي

اؾهٗي )ٝاحس س٢طاٙ ٗطًعي، قطم ٝ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر( ٗكـّٞ ث٠ سحهيْ ٗي ثبقٜس،اٛدبٕ زازٟ اؾز، ايٚ 
اؾز : ثيٚ َّٞ ٗسر اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ٝ اؾتشلبزٟ ضٝظاٛت٠ ايٜشطٛتز، ديبٗتس١بي ضكشتبض       اٗسٟٛشبيح ث٠ زؾز

ي ضٝظاٛت٠ ، ٗيتعاٙ    ؾشلبزٟ ٝ اؾتشلبزٟ زاضز ٝ ثب اكعايف َّٞ ٗسر ااخش٘بػي، كط١ِٜي ٝ ضٝاٙ قٜبذشي ٝخٞز
ستٞخ٢ي ثت٠   اكؿطزُي، اقشـبّ ش١ٜي، اٛعٝا، دطذبقِطي، ٛبضاحشي ١يدبٛي، ٝاثؿشِي كٌطي ث٠ ايٜشطٛتز، ثتي  

١بي اخش٘بػي ٝ اػشيبز ث٠ ايٜشطٛز ٝ خبيِعيٚ قسٙ ضٝاثتٍ  ذبٛٞازٟ، ًبض، سحهيْ ٝ زٝؾشبٙ، ًب١ف كؼبٓيز
يبثس، زضحبٓيٌت٠ ثتيٚ خٜؿتيز ٝ ديبٗتس١بي ضكشتبض اخش٘تبػي ٝ       ٗييفايٜشطٛشي ث٠ خبي ضٝاثٍ ٝاهؼي ٛيع اكعا
 ِٛطزيس.زاضي ٗكب١سٟكط١ِٜي ٝ ضٝاٙ قٜبذشي اضسجبٌ ٗؼٜي

ثب ػٜٞاٙ : كًبي ؾبيجطٛشيي ث٠ ٗثبث٠ كًبي قت٢طي   ٢ٗ1380ٍطزاز ٗيطزاٗبزي زض ؾبّ زض سحويوي ٠ً -
١تبي ذتٞز ٛشيدت٠    ٌطز ضا ثب سٞخ٠ ث٠ ٗهتبحج٠ اؾز، چ٢بض ضٝيزازٟ)ُٗبٓؼ٠ ٗٞضزي ًبضثطاٙ ق٢ط س٢طاٙ(اٛدبٕ

 ًٜس:ٗي ُيطي
ٛتساضز. ايتٚ   ايدبز اضسجبٌ زض كًبي ؾبيجطٛشيي ث٠ ٜٗظٞض خجطاٙ اٛچ٠ زض كًب١بي ٝاهؼتي ٝختٞز  -آق

 زاٜٛس.ُطٟٝ ٗعايبي ؾبيجطٛشيي ضا ٛجٞزٙ ٗحسٝزيز ١بي اخش٘بػي ٝ اٌٗبٙ ثيبٙ اظازي ػوبيس ٗي
-يي ث٠ ػٜٞاٙ كًبي ٌٗ٘ٔي ثطاي اٛچ٠ ٠ً زض كًبي ٝاهؼي ٝختٞز ة(ايدبز اضسجبٌ زض كًبي ؾبيجطٛش

قٞز ٠ً ثٜبثط ٗٞهؼيز ١بي اخش٘بػي قبٙ اٌٗبٙ اضسجبٌ ثب زاضز، ٠ً ايٚ كًب ثبػث اٌٗبٙ اضسجبٌ ثب اكطازي ٗي
 ٛساضز.اٛبٙ ٝخٞز
 ثطهطاي اضسجبٌ زض كًبي ؾبيجطٛشيي ثط اؾبؼ سدبضة ظٛسُي ٝاهؼي ٝ سدطث٠ ضٝاثٍ خسيس. -ح
 ثطهطاي اضسجبٌ زض كًبي ؾبيجطٛشيي ثطاي ذٔن سدبضة خسيس ٝ ديكيٚ زض كًبي ٝاهؼي. -ج
ثت٠ ثطضؾتي ٛوتف  ايٜشطٛتز زض اكؿتطزُي ٝ اٛتعٝاي اخش٘تبػي         2002ًطيؿشٞكط ؾتبٛسضظ زض ؾتبّ    -

زذشتط( اظ يٌتي اظ    52دؿط ٝ  37زاٛف اٗٞظ ؾبّ اذط زثيطؾشبٙ ) 89اؾز. زض ايٚ سحوين ٛٞخٞاٛبٙ دطزاذش٠
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ثٞزٛس. ايٚ سحويتن ثت٠ نتٞضر    قسٛس. قطًز ًٜٜسُبٙ اظ َجوبر ٗشٞؾٍ ث٠ ثبت٢ٛبي كٔٞضيسا اٛشربةزثيطؾشب
دي٘بيكي اٛدبٕ ُطكش٠ ٠ً اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ ًيليز اضسجتبٌ ٝآتسيٚ ٝ زٝؾتشبٙ ٝ ٗيتعاٙ اكؿتطزُي زض اٙ      

ُطكشٜس. ١٘چٜيٚ ٛشتبيح  اضاؾز. زض ايٚ سحوين س٢ٜب ُط٢١ٝبي ًبضثطاٙ ظيبز ٝ ًٖ ٗٞضز ٗوبيؿ٠ هطقسٟؾٜديسٟ
ٙ      ٛكبٙ ٗي زاقتشٜس.اٗب ١تيچ سلتبٝر هبثتْ     ز١س ٠ً ًبضثطاٙ ًٖ ٗهتطف ضاثُت٠ ث٢شتط ثتب ٗتبزضاٙ ٝ زٝؾشبٛكتب
ٛساقتز.  اي ثيٚ ًبضثطاٙ ًٖ ٝ ظيبز ايٜشطٛز اظ ٛظط اضسجبٌ ثب دسض ٝ ٗبزض ٝ ٗيتعاٙ اكؿتطزُي ٝختٞز    ٗهحظ٠

اؾز. ٗيعاٙ اؾتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز   ديٞٛس يؼيق اخش٘بػي ٗطسجٍز١س، اؾشلبزٟ ظيبز اظ ايٜشطٛز ثب ٗيٛشبيح ٛكبٙ
 ٛساضز.ثب اكؿطزُي اضسجبٌ چٜساٛي

اؾتز ًت٠   ضؾتيسٟ ٝ زض سحوين سٜبهى ُٞيي ايٜشطٛتز ثت٠ ايتٚ ٛشيدت٠     1997ًطاٝر زض ؾبّ رابرت  -
ز١س. ايٚ َتط  ثت٠ ٛتبٕ ١ٜٞٗتز سٞؾتٍ      ٗيكٜآٝضي ايٜشطٛز، ٗكبضًز اخش٘بػي ٝ ؾهٗز ضٝاٛي ضا ًب١ف

ثتٞز ًت٠ ايتب ايٜشطٛتز     ضكشت٠ اؾز. ايٚ سحوين خ٢ز ضٝقٚ ًطزٙ ايٚ ٗؿأ٠ٓ ث٠ ًبضُطكش٠ضاثطر ًطاٝر اٛدبٕ
ز١تس  ٗتي اؾز. ٛشبيح ايٚ سحوين ٛكبٙز١س يب ثطاي اٙ ًٗطٗيٗكبضًز اخش٘بػي ٝ ؾهٗز ضٝاٛي ضا سٞؾؼ٠

شطي ثطذٞضزاضٛتس، زؾتشبٝضز١بي   ٠ً اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ثطاي ثطِٝٛطايبٙ يب اٛبٙ ٠ً اظ ح٘بيز اخش٘بػي ثيكت 
ث٢شطي )زضاٗس ثيكشط، اكعايف اقشـبّ زض اخش٘بع ٝ ػعر ٛلؽ ٝ ١٘چٜيٚ ًب١ف زض س٢ٜبيي، احؿتبؼ ٜٗلتي   
ٝ ككبض ظٗبٙ (زاضز، اٗب ثطاي زضِٝٛطايبٙ يب اٛبٙ ًت٠ اظ ح٘بيتز اخش٘تبػي ً٘شتطي ثطذٞضزاضٛتس، زؾتشبٝضز       

ثط زاضز؛ ث٠ هؿ٘ي ُؿبتٙ ٝ ٛٞخٞاٛبٙ سوطيجب كٞايس ٗشلبٝسي زضزاضز. اؾشلبزٟ ثيكشط اظ ايٜشطٛز، ثطاي ثعضثسسطي
قتبٙ ثت٠   ٠ً ثطاي ثعضُؿبتٙ، اؾشلبزٟ ثيكشط اظ ايٜشطٛز ،ثتب اكتعايف سؼتبٗهر ضٝزضضٝي ٗحٔتي ٝ ٛعزيٌتي     

 اؾز.زٝؾشبٙ ٝ ثؿشِبٙ زٝض ١٘طاٟ
رهيشي اكتطاز،  ٝ ثب ػٜٞاٙ: ايٜشطٛز ٝ ٗشـيط١بي قرهي ٝ ق ١2003ئع ٝ اضخيْ زضؾبّ زض سحوين  -

اؾز: اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ثب احؿبؼ س٢ٜبيي ػبَلي ٝ اخش٘بػي ٝ ػعر ٛلتؽ ضاثُت٠   اٗسٟايٚ ٛشبيح ث٠ زؾز
اؾز. سحٔيْ ػبْٗ ٗويبؼ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز، چ٢بض ػبْٗ اؾتشلبزٟ زض ٗحتْ ًتبض، اخش٘تبع، ٜٗتعّ ٝ      ٛساقش٠

 اؾز.  ًطزٟاٝهبر كطاؿز ضا ٗكرم
ثٞزٛس ٝ ظٛتبٙ ثيكتشط زضثتبضٟ اٗتٞض ٗطثتٌٞ ثت٠ ٜٗتعّ اظ        ر ًبضي ٝ كطاؿشيٗطزاٙ، ًبضثطاٙ ػ٘سٟ ذسٗب

ًطزٛس. ثيٚ خٜؽ ٝ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ثطاي ا١ساف اخش٘بػي اضسجبَي ٝخٞز ٛساقتش٠ اؾتز.   ايٜشطٛز اؾشلبزٟ
ؾٚ ثب ا١ساف اخش٘بػي ٝ ًبضي اظ ايٜشطٛز، اضسجبٌ ٜٗلي ٝ ثب اؾتشلبزٟ ٗتطسجٍ ثتب ٜٗتعّ، اضسجتبٌ ٗؿتشويٖ ٝ       

 اؾز.  زاقش٠ زاضؼٜيٗ
ثطضؾي اضسجبٌ ثيٚ چ٢بضػبْٗ ٗصًٞض ٝ قرهيز ثب ًٜشطّ ؾٚ ٝ خٜؽ اضسجبٌ يتؼيق ٝ ٗثجشتي ثتيٚ    

اؾز ٠ً ثطٝٙ ُطا١ب س٘بيْ ثيكتشطي ٛؿتجز ثت٠    ز١س ٠ً ث٠ ٗؼٜبي ايٚثطِٝٛطايي ٝ اؾشلبزٟ زض ٜٗعّ ٛكبٙ ٗي
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ي هٞي ثب ٗشـيط١تبي   اظ ػٞاْٗ چ٢بضُب٠ٛ ضاث٠ُ زاضٛس. ١يچ ًسإزضٝٙ ُطا١ب ثطاي اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز زض ٜٗعّ
 اٛس. ٛسازٟ قرهيشي ٛكبٙ

 
    ّا ٍ اصطالحاتتعریف ٍاشُ  -6

 ایٌترًت -6-3
اؾتز  ٝ زض اضسجبَبر ٗد٘ٞػ٠ قج٠ٌ ١بي ًتبٗذيٞسطي  Inter networkايٜشطٛز ، قٌْ ذهن٠ قسٟ 

طؾشٜسٟ ضا ث٠ دطٝسٌْ ١تبي ٗتٞضز اؾتشلبزٟ    ٠ً زضٝاظٟ ١بيي اضسجبٌ ا٢ٛب ضا ثطهطاض ؾبذش٠ ٝ ديـبٕ ١بي قج٠ٌ ك
ثت٠ ٗد٘ٞػت٠ اي اظ    (Internet)قٞز ٗي ًٜٜس. ايٜشطٛز، ٝهشي ثب حطف ثعضٍ قطٝع ٗيقج٠ٌ ُيطٛسٟ سجسيْ

ًٜٜتس )كط١ٜتَ   اؾشلبزٟ ٗتي  TCP/IPُطزز ٠ً اظ دطٝسٌْ ١بي ٗد٘ٞػ٠ قج٠ٌ ١ب ٝ زضٝاظٟ ١بيي اَهم ٗي
 ٗبيٌطٝؾبكز(.

)ٛظبٕ( زاٛؿز ٝ يب ث٠ سؼجيطي زيِط ٗسذٔي ثط « ؾيؿشٖ»سٞاٙ يي قٜبذشي ٗيايٜشطٛز ضا اظ ٛظط خبٗؼ٠ 
-١تب يتب قتج٠ٌ   اي ٠ً اظ ػٜبنط انٔي ؾيؿشٖ ايٜشطٛز يؼٜي سٞٓيسًٜٜسُبٙ )ؾبيز، خبٗؼ٠«خبٗؼ٠ آٌشطٝٛيي»

ْ     ١بي ٗطسجٍ(، ٝاؾ٠ُ ١ب )سٞظيتغ ًٜٜتسٟ   اؾتز )ٗحؿتٜي،   قتسٟ ١تب( ٝ ٗهتطف ًٜٜتسُبٙ )ًتبضثطاٙ( سكتٌي
72:1380.)   
 

  هٌفی ٍ هثبت پياهدّاي -6-2      
 ٝ اخش٘تبػي  ٛشيدت٠  يتب  ٝ ضكشتبض  ١ط ث٠ اقبضٟ ثطاي «ٗثجز ديبٗس» ٝ «ٜٗلي ديبٗس» سؼطيق سحوين ايٚ زض
 يتب  ٝ ػٔ٘تي  سحويوتبر  ًتبضثطاٙ،  ذٞز ٝؾي٠ٔ ث٠ ػ٘ٞٗبً ٠ً قٞزٗياؾشلبزٟ ايٜشطٛز، اظ اؾشلبزٟ قٜبذشي ضٝاٙ

 .  اؾزقسٟ ٛبِٗصاضي «ٗثجز» ٝ «ٜٗلي» ػٜٞاٙ سحز ػ٘ٞٗي ٗجبحث
 

 خْاى ٍاقعی ٍ خْاى هدازي -6-1
اؾز؛ خ٢بٙ اّٝ؛ خ٢تبٙ  اؾز ٠ً خبٗؼ٠ اٛؿبٛي ضا ٗٞاخ٠ ثب زٝ خ٢بٙ ٗٞاظي ٛ٘ٞزٟخ٢بٙ اٗطٝظ خ٢بٛي

اؾز ًت٠ زض اٙ ظٛتسُي ٝ كؼبٓيتز اخش٘تبػي ػيٜتي      ٝاهؼي ٝ خ٢بٙ زٕٝ؛ خ٢بٙ ٗدبظي . خ٢بٙ اّٝ خ٢بٛي
ز١تس. زض  ٗتي اؾز ٠ً اٛؿبٙ ١ب ضا زض ٗٞاخ٠٢ ثب ٝاهؼيتز ١تبي ٗدتبظي هتطاض    ٢بٛيزاضز. خ٢بٙ زٕٝ، خخطيبٙ

-ٗطظ ٝ چٜس كط١ِٜي ٝ زض ػيٚ حبّ ثطذٞضزاض اظ كًبي ٝاحتس ٗٞاخت٠  خ٢بٙ ٗدبظي، اٛؿبٙ ثب ؾطظٗيٜي ثي

 اؾز.
 ارتباط  -6-1
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ثِيتطيٖ، كطايٜتس   ث٢شط اؾز اضسجبٌ ضا ث٠ ػٜٞاٙ يي كطايٜس زض ٛظط »ُٞيس: ١بيجطر زض سؼطيق اضسجبٌ ٗي
 (.7: 1372اػطاثي، زض حبّ حطًز زض خ٢ز يي ١سف ذبل)اي اظ اػ٘بّ  يؼٜي ٗد٘ٞػ٠

ـ   ٗيُطثٜط اضسجبَبر ضا ٛٞػي ًٜف ٗشوبثْ زض ٛظط ١تب  ُيطز ٠ً َي اٙ ٢ٛبز١ب ٝ ثت٠ ػجتبضر زيِتط اضظ
ثطذتٞضز  -1اٝضز: ُيطٛس. ٗي ًٞائيْ زض سؼطيتق اضسجتبٌ خ٘ؼتي ؾت٠ ٗكرهت٠ ضا ٗتي      ٗٞضز ٗجبز٠ٓ هطاض ٗي

-3ي ٗرتبَجيٚ   ايدبز ٛلٞش اٛي ٝ ٝؾيغ ١٘عٗبٙ ٝ دبؾد اٛي ثت٠ ٝؾتي٠ٔ  -١2٘عٗبٙ ثيٚ كطؾشٜسٟ ٝ ٗربَت 
    (.6 -7: 1373احش٘بّ سـييط دصيطي ًٖ ٛؿجز ث٠ اضسجبَبر ثيٚ كطزي )كط١ٝف س٢طاٛي، 

سٞٓيتس  -1زاٛس ٠ً حس اهْ زاضاي چ٢بض ػٜهتط ظيتط ثبقتس:    ضٝثطر ًٞدط اضسجبٌ ضا ػجبضر اظ ضٝقي ٗي
ًٜتس  ٝ اٝ زضى ٗؼٜتي -4ثطاي حساهْ يي زضيبكز ًٜٜسٟ ُٗتط  ًٜتس   -3ػهٗز يب ٛ٘بزي ضا -2اي ٠ً  ًٜٜسٟ

 (.46: 1369)ٗحؿٜيبٙ ضاز، 
سٞاٙ اٛشوبّ ديبٕ اظ ؾٞي كطؾتشٜسٟ ثت٠ ُيطٛتسٟ زض ٛظتط     ثب يي خ٘غ ثٜسي اظ ٛظطيبر ثبت، اضسجبٌ ضا ٗي

 (.57قٞز )١٘بٙ: اظ خبٛت كطؾشٜسٟ ايدبز ُطكز، زض نٞضسي ٠ً زض ُيطٛسٟ سكبث٠ ٗؼٜبيي
 
  اختواعی رفتار -6-5

اؾز؛ ُبٟ ايٚ ًٜف يي ؾٞي٠ اؾز ٝ زض اٙ يتي  زض ٝاهغ ضكشبض اخش٘بػي، ًٜف ٗشوبثْ زٝ يب چٜس كطز
اؾز، يي ٗٞخٞز ظٛسٟ، ٗٞخٞز ظٛسٟ قٞز ٝ ُبٟ زٝؾٞي٠ٗٞخٞز ظٛسٟ ثٞؾي٠ٔ ٗٞخٞز ظٛسٟ زيِط سحطيي ٗي

-ايس، سحطييًٜس ٝ ث٠ ٛٞث٠ ذٞز ث٠ ٝؾي٠ٔ ضكشبضي ٠ً زض ٗٞخٞز ظٛسٟ زيِط ث٠ ٝخٞز ٗيٗيزيِط ضا سحطيي

 (.21: 1373قٞز )ؾشٞزٟ، ٗي
 ضكشتبض  ٝ دؿتٜس  خبٗؼت٠  ضكشتبض : ًتطز ثٜتسي سوؿيٖ سط ُؿشطزٟ ثؿيبض ٛٞع زٝ ث٠ سٞاٙ ٗي ضا اخش٘بػي ضكشبض

 هٞاٛيٚ ثب ثٞزٟ، خبٗؼ٠ هجّٞ ٗٞضز ٠ً قٞزٗي قبْٗ ضا ضكشبض١بيي اظ زؾش٠ اٙ دؿٜس خبٗؼ٠ ضكشبض. ؾشيع خبٗؼ٠
 يتب  ُتطٟٝ  يتي  ا١تساف  ديكتجطز  خ٢تز  زض ٝ ؾتبظٛسٟ  ضكشبض١ب اظ ٛٞع ايٚ. زاضزُٗبثوز خبٗؼ٠ ١ٜدبض١بي ٝ

ٚ  ثتب  ًت٠  ١ؿتشٜس  ٜٗلتي  ضكشبض١بيي ؾشيع خبٗؼ٠ ضكشبض زيِط ؾٞي اظ . زٝؾشي ٛٞع ٗثْ ١ؿشٜس،اخش٘بع  ٝ هتٞاٛي
 ثتطاي  ضا اخش٘تبػي  ٜٗلي ديبٗس١بي اؿٔت ٝ ٛيؿشٜس خبٗؼ٠ اكطاز هجّٞ ٞضزٗ. ٛساضٛس ُٗبثوز خبٗؼ٠ ٗؼيبض١بي
ٚ  .زاضٛس١٘طاٟ ث٠ قٞٛسٗي ضكشبض١ب ايٚ ٗطسٌت ٠ً كطزي  ديكتجطز  ٗتبٛغ  ٝ ثتٞزٟ ٗرتطة  ضكشبض١تب  اظ زؾتش٠  ايت
 . زاضزهطاض اٙ زض كطز ٠ً ١ؿشٜساخش٘بع يب ُطٟٝ ا١ساف
 
 آى  درآهدي بر ایٌترًت ٍ ٍیصگی ّاي کارکردي ٍ خاظ -7

 ايٜشطٛز يب قج٠ٌ قج٠ٌ ١ب اذطيٚ ثطٍ ]اٛوهة آٌشطٝٛيي ٝ[اضسجبَبر زض اؾشب٠ٛ هطٙ ثيؿز ٝ يٌٖ
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اؾز، زض ثؿشط خٜتَ  يبكش٠اؾز ٠ً اٛؿبٙ سبًٜٞٙ ث٠ اٙ زؾزاؾز. ايٚ ؾيؿشٖ ٠ً ثعضُشطيٚ ؾيؿشٖ اضسجبَي
ٖ  اظ ضٝؼ»ًت٠   قس ٝ اٛبٙ ٠ً اٗطٝظ سك٠ٜ ٝ قيلش٠ ايٜشطٛز ١ؿشٜس ثب ايٚ ػجتبضر ؾطز ٗشٞٓس زض « ١تب ٗشكتٌطي

 (. 1379ًٜٜس )قٌطذٞاٟ، ٝاهغ ث٠ ثؿشط قٌْ ُيطي ايٜشطٛز زض ػهط خَٜ ؾطز اقبضٟ ٗي
اؾز ٝ ث٠ ١٘تيٚ  ًطزٟاٛس، ٛٞػي ِٛطاٛي ثطاي ٗطزٕ ايدبزاٝضزٟسـييطاسي ٠ً كٜبٝضي ١بي ٛٞيٚ ث٠ ٝخٞز

ْ  سٞاٙ ثتب ديب زٓيْ ثؿيبضي زضنسز اٙ ١ؿشٜس ٠ً زضيبثٜس چ٠ِٛٞ ٗي ١تبي ٛتٞيٚ اضسجتبَي ٗثتْ     ٗتس١بي قتٌ
اي قس ٝ زض نٞضر ثطٝظ ٗكٌْ اٙ ضا حْ ًطز. ث٠ ١ٖ ديٞؾشِي كٚ اٝضي ١بي چٜس ضؾتب٠ٛ ايٜشطٛز ضٝثطٝ
-ايقٞز، ٢ٗ٘شطيٚ ظٗي٠ٜٗيق٘بض، ٠ً ثب كٚ اٝضي اضسجبَبر ضاٟ زٝض دكشيجبٛياي ثب ًبضثطاٙ ثيزض هبٓت قج٠ٌ

ي ًتطز. ايٜشطٛتز قتج٠ٌ   ي اضسجبَبر ٝ اَهػبر ثط ظٛسُي ضا ُٗبٓؼت٠ ار كٜبٝضسأثيطسٞاٙ زض اٙ اؾز ٠ً ٗي
اؾتز.  ديچيسٙ كٜبٝضي ١بي اضسجبَي ٝ اَهػبسي ثطاي ثؿٍ اَقٌبٓي ٛٞيٚ اظ ظٛتسُي ١ب ٝ ٢ٛبيز زض ١ٖقج٠ٌ

ي خؿشدٞي ٜٗبثغ خسيس زاٛف، ثطٝر ٝ ٢ٗبضر، يبكشٚ ٗكبؿْ ثسيغ، ثطهطاضي اضسجبٌ ١بيي ٛٞ ثتطاي سرٔيت٠  
َ   ١يدبٛبر ٝ ي ايتٚ  ١تب ٝ اخش٘بػتبر زيِتط، اظ  خ٘ٔت٠    ػٞاَق كطزي ٝ اضسجبٌ ثب ظٗبٙ ت ٌٗبٙ ١ب، كط١ٜت

 اؾز.اَقٌبّ ٛٞيٚ ظٛسُي
 سٞاٛس:اؾز ٠ً ٗيايٜشطٛز اثعاضي چٜس ًبضًطزي

١بي قـٔي، ذجتطي،  ث٠ ٗثبث٠ يي ضؾب٠ٛ خ٘ؼي سهٞيطي، ٛيبظ١بي اكطاز ضا ث٠ ًؿت اَهع زض ظٗي٠ٜ -1
 ٛ٘بيس )ؾطٝيؽ ١بي ذجطضؾبٛي(.ٗيٚأهبزي  ٝضظقي، ١ٜطي، ػٔ٘ي ٝ..... سؾيبؾي، اخش٘بػي، اهش

١تبي ٛٞقتشبضي ٝاهؼتي    ١بي ضؾب٠ٛث٠ ٗثبث٠ يي ضؾب٠ٛ خ٘ؼي ٛٞقشبضي ثسٝٙ ٗٞاخ٠٢ ثب ٗحسٝزيز -2
١تب ٝ  ًٜس ٠ً اظازا٠ٛ سب حتس ًش٘تبٙ ١ٞيتز ٝاهؼتي ذتٞيف، اٛسيكت٠      ٗيايٚ اٌٗبٙ ضا ثطاي ٠٘١ اكطاز كطا١ٖ

١ب ٝ احؿبؾبر ٗربَجتبٙ، ثت٠ ستطٗيٖ    ا ث٠ زيِطي ٜٗشوْ ٝ اظ ض١ِصض اٌٗبٙ ثبظسبة اٛسيك٠احؿبؾبر ذٞز ض
 (.١بًٜٜس )ٝثه١ٍب ٝ ؿٜبي احؿبؾبر ذٞز ٗجبزضراٛسيك٠
، كًبي ٗدبظي ضا زض هبٓت زيبٍٓٞ ثطاي اضائ٠، سٜويح ٝ ضقتس  ٠ ٗثبث٠ يي ؾبٓٚ ًٜلطاٛؽ ٝ ُلشِٞث -3

 ُلشِٞ(.ًٜس )سبتض١بي اكٌبض ٝ ػوبيس كطا١ٖ
١تبي خـطاكيتبيي ٝ ٗحٔتي    ٝزيز١بي ١٘ؿبّ كبضؽ اظ ٗحسث٠ ٗثبث٠ ٗحلْ ٝ ٌٗبٙ ُطز١٘بيي ُطٟٝ -4
اي سساضى ثجيٜس ٠ً ث٠ ٝاؾت٠ُ اٙ، ثتب قتٌْ ُيتطي ذتطزٟ      ، ًٜف ٗشوبثْ ؾبظٗبٙ يبكش٠ ٝ چ٢طٟ ث٠ چ٢طٟاكطاز

ي ًبضثط ٝ هيتٞز حوتٞهي   ١بي ٗشلبٝر ٠ً ػبضي اظ آعاٗبر ٝ هيٞز ٗطثٌٞ ث٠ قرهيز ٝ ١ٞيز ٝاهؼكط١َٜ
ٚ اؾز، كطايٜس خبٗؼ٠حبًٖ ثط ضٝاثٍ اخش٘بػي ٝاهؼي ؾتبظز ٝ ٛيتع ثت٠     دصيطي زض اخش٘بػبر ٗدبظي ضا ٗشؼتي

ػٔز ذهٔز ؿيط خؿ٘بٛي ايٚ ٠ُٛٞ ضٝاثٍ، خبٗؼ٠ دتصيطي ٗشلتبٝسي ضا ثت٠ سدطثت٠ اكتطاز زضاٝضز )اخش٘تبع       
 ٗدبظي ٝ اسبم ُخ(.
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اخ٠٢ ثب ٗحسٝزيز ١بي ٗطظي ٝ خـطاكيبيي، ٛيبظٜٗتسي ١تبي   ث٠ ٗثبث٠ يي ٗحيٍ سلطيحي ثسٝٙ ٗٞ -5
١بي حويوي ٝ ٗدبظي اقجبع ٛ٘بيتس )ؾتطٝيؽ   ١بيي چٞٙ ثبظي،  ؾطُطٗي ثب قرهيزاكطاز ضا ثطاي كؼبٓيز

 ثبظي(.
١بي ٗٞخٞز زض ٗحيٍ ٝاهؼي اكطاز ضا ثطاي سوٞيتز  ث٠ ٗثبث٠ يي ضؾب٠ٛ سهٞيطي ٝ ٛٞقشبضي، ٛبسٞاٛي-6

 ١بي دٞضُٛٞطاكيي(.  ١ب ٝ ٝثهٍٛ٘بيس )ؾبيزخٜؿي خجطاٙ ١بيٝ اقجبع اِٛيعٟ
سٞاٛس ًبضثطز١بي ٗثجز ٝ ١ٖ ًبضثطز١تبي ٜٗلتي   ثب اي٠ٌٜ سٌٜٞٓٞغي خسيس سحز ػٜٞاٙ ايٜشطٛز ١ٖ ٗي

قٞز ي٘ٚ اي٠ٌٜ ًبضثطز١بي ٗثجز اٙ ثؿتيبض كتطاٝاٙ ٝ ثتب    ٗي١بي ُلش٠ قسٟ ٗٞختثبقس، ٝٓي ٝيػُيزاقش٠
ثبقتس. اُتط   حبّ ًبضثطز١بي ٜٗلي اٙ ٛيع كتطاٝاٙ ٝ زض اثؼتبز ثؿتيبض ٢ٗ٘تي ُٗتط      قٞز، زض ػيٚ ا١٘يز ٗي

ًٜيٖ، ثبيس ثِٞييٖ ظٛسُي ثب ايٜشطٛتز ظٛتسُي زض   ثرٞا١يٖ اظ سؼجيط چبضٓع دطضٝ خبٗؼ٠ قٜبؼ ؾبظٗبٙ اؾشلبزٟ
ٖ  ١تبي ديچيتسٟ ٝ دطذُتط   ١ب ٝ ؾبظٗبٛس١يػهط ٗب ػهط ؾبظٗبٙ اؾز.١بي دطذُطًٜبض سٌٜٞٓٞغي  اؾتز. ١ت

ٙ  اؾز. ا١٘يز ٝ اثؼتبز ٜٗلتي يتب اؾتشلبزٟ    ُطيعي اظ اٙ ٛيؿز ٝ ١ٖ ذُطٛبى اٝض ٝ ٛتبُٗٔٞة اظ  ١تبي ظيتب
١بيي ٗثْ ضٝظٛب٠ٗ يتب ضازيتٞ   ١بيي ٠ً زض ٗٞضز ضؾب٠ٛقٞز ٠ً ًٜشطّايٜشطٛز اظ اٛدبيي ثيكشط ٝ ُؿشطزٟ سط ٗي
١تبي يتبز   ٞضز اؾتشلبزٟ اظ ضؾتب٠ٛ  ٛيؿز. زض ٗٗؤثطُيطز، زض ايٚ ٗٞضز ٝ سٔٞيعيٞٙ ث٠ َٞض ٗؼّ٘ٞ نٞضر ٗي

-قسٟ ٛظبضر زض ؾُٞ  كطزي، ذبٛٞازُي، ُط١ٝي ٝ زض ؾُح زٝٓز ث٠ نٞضر ٜٗلطز يب سطًيجتي نتٞضر   

١ب يب اٌٗبٙ ٛساضز يب ث٠ هسض ًبكي ًتبضثطز ٛتساضز. زض ٛشيدت٠    ُيطز. زض ٗٞضز اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ايٚ ٛظبضرٗي
 ًٜس.ؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز يب ػٜبٝيٚ ٗكبث٠ اثؼبز دطا١٘يشي ديساٗيٗكٌهسي سحز ػٜٞاٙ خطايٖ ايٜشطٛشي يب ؾٞء ا

 
 ایراى در ایٌترًت کاربراى -8

ٙ  ٗتيهزي؛  2011 ؾبّ سب InternetWorldStats ؾبيز ١بي ثطضؾي َجن  حتسٝز  خ٘ؼيتز  ثتب  ايتطا
 يتز زضنتس خ٘ؼ  50زيِط ثيكتشط اظ   ػجبضر ث٠ .ثبقسٗي ايٜشطٛز ًبضثط ٗئيٞٙ 5/36 زاضاي ٛلط ٗئيٞٙ 5/72

ٍ  2000 ؾبّ زض ٠ً اؾز زضحبٓي ايٚ زاضٛس، زؾشطؾي(  ؾطػز ًٖ حشي) ايٜشطٛز ث٠ ايطاٙ  ١تعاض   250 كوت
 اظ .زاضاؾتز  ضا اّٝ ضسج٠ ذبٝضٗيب٠ٛ زض ايٜشطٛز ًبضثطاٙ سؼساز ٛظط اظ ايطاٙ زاقشٜس.زؾشطؾي ايٜشطٛز ث٠ ايطاٛي
ّ  ث٠ ٛؿجز ضقس%   12780 ثب ايطاٙ ١ٖ ايٜشطٛز ًبضثطاٙ سؼساز ضقس ٛظط  ٝ زاضز هتطاض  اّٝ ضزٟ زض 2000 ؾتب

اؾتز ٝ سؼتساز   دؽ اظ ايطاٙ ًكٞض ػطثؿشبٙ زاضاي ثبتسطيٚ اٗبض .زاضزضا زٕٝ ي ضسج٠ ضقس% 11783 ثب ؾٞضي٠
اؾتز.  قتسٟ ٗئيتٞٙ ٛلتط ثتطاٝضز   11ٛلتط خ٘ؼيتز زض حتسٝز     ٗئيٞٙ 26ًبضثطاٙ ايٜشطٛشي ايٚ ًكٞض اظ ٗيبٙ 

، ػ٘بٙ، كٔؿُيٚ، ًٞيز، ٓجٜبٙ، ثحتطيٚ، هُتط ٝ ػتطام ٛيتع اظ زيِتط      ًكٞض١بي ؾٞضي٠، اٗبضار، ي٘ٚ، اضزٙ
 ١تعاض  563ضٝٛس. ًتٖ ًتبضثطسطيٚ ًكتٞض زض ايتٚ ُٜٗوت٠ هُتط ثتب        ٗيًكٞض١بي دطًبضثط ذبٝضٗيب٠ٛ ث٠ ق٘بض

 اٗبض ث٠ سٞخ٠ ثب ٠ً اؾز ايطاٙ ايٜشطٛشي ًبضثطاٙ سؼساز ًٜس، ٗيسٞخ٠ خٔت اٗبض١ب ايٚ زض اٛچ٠ اٗب .ًبضثطاؾز
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ٙ  اظ ٛي٘ي اظ ثيف ث٠ٌٔ ز١س،ٗيسكٌيْ ضا ًكٞض خ٘ؼيز اظ ٛي٘ي س٢ٜب ٠ٛ ؾبيز ايٚ سٞؾٍ قسٟ اضائ٠  ًتبضثطا
 .        قٞزقبْٗ ٗي ٛيع ضا ذبٝضٗيب٠ٛ
      

 چارچَب ًظري تحقيق  -9

  هارك پَستر -9-3

س، زاضز زض ػهط حبيط ضؾب٠ٛ ١بي آٌشطٝٛيٌي دكشيجبٙ زُطُٞٛي كط١ِٜي ١ؿشٜٗبضى دٞؾشط اظ٢بض ٗي
١تب، انتٞار ٝ سهتبٝيط ضا    ١بي چٜس قبذ٠، ٝاغٟچطا ٠ً سد٘غ سٔلٚ، ضازيٞ، كئٖ، سٔٞيعيٞٙ، ضايب٠ٛ زض ضؾب٠ٛ

-١بي اضسجبَي آٌشطٝٛيٌي ١ٞيزاٝضيز١ٜس سب نٞضر ثٜسي ١بي خسيس كطزيز ضا ثذطٝضاٜٛس ٝ كٚقٌْ ٗي

ٜس ٠ً ايٚ اٌٗبٛبر دؿتز ٗتسضٙ ضا   ١بي خبٗؼ٠ ٗسضٛدطٝاضٜٛس ٠ً ٗشلبٝر ٝ حشي ٗـبيط ثب ١ٞيز١بيي ضا ٗي
قٞز چطا ًت٠ ٝاهؼيتز چٜتس    ُٞيس، ايٜشطٛز ثبػث ديسايف ٝاهؼيز ثبٓوٟٞ ٗيًٜس. ٗبضى دٞؾشط ٗيسوٞيز ٗي
اٛتس ًت٠ ثت٠ ٗٞختت     ايس. ٝاهؼيبر ثبٓوٟٞ اِٛبضٟ ١بي ذيتبّ ُٞٛت٠  قٞز ٝ يب ث٠ اَقٌبّ ٗرشٔق زض ٗيتي٠ ٗي

 ؾبظز.اي اظ سريْ ضا ٗيذٞاٛس ٝ خٜج٠بف ضا كطا ٗيسلبٝسكبٙ ثب ٝاهؼيزِ ٝاهؼي، ثبظي ٝ اًشك
 ١تبي دٞؾشط ثط ايٚ ازػبؾتز ًت٠ ُؿتشطـ سٌٜٞٓتٞغي ١تبي اَهػتبسي ٝ ثٜتبثطايٚ اَهػتبر ضؾتب٠ٛ         

ُصاقش٠، ظيتطا ايتٚ   آٌشطٝٛيي اثطار ػ٘يوي ثط قيٟٞ ظٛسُي، سلٌط ٗب زضثبضٟ ذٞز ٝ ٗحيٍ اَطاك٘بٙ ثط خبي
ٙ   اؾز . دٞؾشط ػٜٞاٙ ٗيًطزٟ نهًاُؿشطـ قج٠ٌ ، ضٝاثٍ اخش٘بػي ضا  -زاضز ًت٠ زض ُصقتش٠ زٝض، ٗتطزٕ ا

ًطزٛتس، ؾتذؽ ثتب اؾتشلبزٟ اظ ٛٞقتشبض احؿتبؼ       ٝ اظ٢بض ٛظط ٗياٛسيكيسٛس زاقشٜس، ٗيَٞض ٠ً اظ اٛبٙ اٛشظبض
زازٛس ٝ اًٜٞٙ زض ظٗبٙ دؿز ٛيطٜٝٗسي اظ ذٞز ٗرشبضي ضا زض سٞنيق ضٝيساز١بي خ٢بٙ ثطٝٙ اظ ذٞز ثطٝظ

اؾز، اٛبٙ ثسٝٙ سٞاٛبيي زضثتبضٟ ٝاهؼيتز ٝضاي   ًطز١ٟبي ُصقش٠ ضا ٛبثٞز١ب، يويُٚؿشطـ قجي٠ ؾبظيٗسضٙ 
١ب ثب حبٓز چٜس دبضٟ قسٙ قرهيز، ػسٕ س٘طًع زض ٝخٞز ذٞز، ٛبسٞاٙ زض سكريم ٝاهؼيز ػيٜي ث٠ ٛكب٠ٛ

 (. 378:1377اٛس )دٞؾشط، ٗبضى، حبّ ذٞز ض١ب قسٟ
 
 اهاًَئل کاستلس -9-2

اي، ث٠ زٓيتْ سٜتٞع ضؾتب٠ٛ ٝ اٌٗتبٙ ستهـ ثتطاي ختصة        ػويسٟ زاضز ٠ً زض ؾيؿشٖ چٜس ضؾب٠ًٛبؾشٔع 
 (.369اؾز )ًبؾشٔع، اٗبٛٞئْ، زاضي ديبٕ ١٘بٙ ضؾب٠ٛسٞاٙ ُلز ٠ً زض ٛظبٕ ٛٞيٚ ؾطٗبي٠ٗربَجبٙ ٝيػٟ ٗي

١تبي خسيتس آٌشطٝٛيٌتي ٗٞاكتن ٛيؿتز، ثٌٔت٠       ًبؾشٔع ثب زُطُٞٛي كط٢ِٜ١بي ؾتٜشي سٞؾتٍ ضؾتب٠ٛ   
ز١س، اضسجبٌ ًتبٗذيٞسطي، ثت٠ ٛحتٞ    قٞٛس. اٝ ازا٠ٗ ٗيؼشوساؾز، ضؾب٠ٛ ١ب ثبػث خصة كط١َٜ زض ذٞز ٗيٗ

ًتطز، اضسجتبٌ ًتبٗذيٞسطي ختبيِعيٚ ؾتبيط      ز١ي كط١َٜ ايٜسٟ ٛوف ٢ٗ٘ي ضا ايلب ذٞا١ساي زض قٌْكعايٜسٟ
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ػي ًت٠ اظ هجتْ ٝختٞز    ًٜس، ث٠ٌٔ ا١ِٞٓتبي اخش٘تب  ١بي خسيسي ايدبز ٛ٘يقٞز ٝ قج٠ٌٝؾبيْ اضسجبَي ٛ٘ي
قتبٙ زض هٔ٘تطٝ   ١بي كط١ِٜي ضا ثب ٠٘١ سٜتٞع اي ثيكشط خ١ٟٞٔبي چٜس ضؾب٠ًٜٛس. ؾيؿشٖزاضٛس ضا سوٞيز ٗي

-ز١ٜس. اٗبٛٞئْ ًبؾشٔع ثيٚ ٝاهؼيز ٝ ٛ٘بيف ٛ٘بزيٚ س٘بيعي هبيْ ٛيؿز، اٝ ث٠ نتطاحز ٗتي  ذٞز خبي ٗي

قتٞز ١٘تٞاضٟ   ٛساضز، ٝاهؼيشتي ًت٠ سدطثت٠ ٗتي    ُٞيس: ١يچ ٠ُٛٞ خسايي ثيٚ ٝاهؼيز ٝ ٛ٘بيف ٛ٘بزيٚ ٝخٞز
ز١ٜتس ًت٠ اظ   اي ٗؼٜب قٌْ ٗيقٞٛس، ٠ً ػْ٘ ضا ثب ٠ُٛٞاؾز، چٞٙ ١٘ٞاضٟ اظ َطين ٛ٘بز١ب زضى ٗيٗدبظي

 (.427ت431، 1380ُطيعز )ًبؾشٔع، اٗبٛٞئْ،اٛس ٗيچ٢بضچٞة سَٜ ٗؼٜبيي ٠ً ٛ٘بز١ب ثطاي اٙ زض ٛظط ُطكش٠
ثيٜيٖ ث٠ٌٔ اِٛٞٛت٠  ُٞيس: ٝاهؼيز ضا اٙ ٠ُٛٞ ٠ً ١ؿز ٛ٘ياؾز ٠ً ٗيًبؾشٔع ثب ٛظط دؿش٘ٚ ١٘ب١َٜ 

١تبي  ١بي ٗب، اؾشؼبضٟ ١بي ٗب ٝ اؾشؼبض١ٟب ١ؿشٜس، ضؾب١٠ٛبي ٗب ضؾب٠ٛثيٜيٖ ٠ً ظثبٙ ١بي٘بٙ ١ؿشٜس ٝ ظثبٙٗي
 اكطيٜٜس.  ٗب ٗحشٞاي كط١َٜ ٗب ضا ٗي

جبَبسي ٠ً ثت٠ ٝؾتي٠ٔ ايٜشطٛتز زض ٗحتيٍ     سٞاٙ ثسيٚ ٠ُٛٞ ُٗط  ًطز ٠ً اضسثب سٞخ٠ ث٠ ٛظط ًبؾشٔع ٗي
١ب ث٠ نتٞضر ٗدتبظي سدطثت٠    ُيطز، سلبٝر چٜساٛي ثب ٝاهؼيز ٛساضز، ٠٘١ ٝاهؼيز١بي سؼبٗٔي نٞضر ٗي

١بيي اؾتز ًت٠ زض ظٛتسُي ػتبزي قتب١س      قٞٛس، دؽ ٗحيٍ ١بي سؼبٗٔي ايٜشطٛز هبثْ ٗوبيؿ٠ ثب ٝاهؼيزٗي
 ١ؿشيٖ. 
 
 هيطل فَکَ -9-1

قٞز ٝ هسضر چِٞٛت٠  ًٜس ٠ً چ٠ِٛٞ ٗيْ خٜؿي زض ٗجبحثبر ٗب ٝاضز ٗيضؾي ٗيكًٞٞ زض ايٚ ثبضٟ ثط
ًٜتس  ُصاضز. ٗيكْ كًٞٞ ثب يي ِٛطـ سبضيري ث٠ ضكشبض خٜؿي، ايٚ ٠ُٛٞ ثيبٙ ٗيٗي ايٚ ٛٞع ٗجبحث٠ ٛلٞشثط 

ُطكز، ثتب ضٝاج كط١ٜتَ ٝيٌشٞضيتبيي    ٠ً زض هطٙ ١لس١ٖ سؿب١ْ ٝ سؿبٗح زض ٗٞضز اٗٞض خٜؿي نٞضر ٗي
ٞ زضثبضٟ اٗيبّ ٝ اػ٘بّ خٜؿي سحطيٖ قس ٝ س٢ٜب حٞظٟ اي ٠ً ضكشبض ٝ ُلشبض زض اٙ ٗدبظ اػتهٕ قتس،   خؿشد

 ًبٛٞٙ ظٛبقٞيي ثٞز، زض ايٚ زٝضٟ ثٞز ٠ً ثحث زضثبضٟ اٗٞض خٜؿي اظ ١ط ظٗبٙ زيِط ثيكشط قس. 
ضز، ١٘چٜيٚ اٝ اظ كطيي٠ ؾطًٞة كؼبٓيز خٜؿي ٠ً ثب ٝي٢ٖٔ ضايف ٝ ٌٗشتت كطاٌٛلتٞضر اضسجتبٌ زا   

قتٞز.  ًٜس، ًشبة سبضيد كؼبٓيز خٜؿي كًٞٞ ثب ح٠ٔ٘ ث٠ ايٚ ٗٞيٞع كطٝيسي، ٗبضًؿي قتطٝع ٗتي  اٛشوبز ٗي
١بي ٗطثتٌٞ ثت٠ كؼبٓيتز خٜؿتي زض     ٝي ٗسػي اؾز ٠ً َي ايٚ زٝضٟ ثٞز ٠ً يي اٛلدبض س٘بٕ ػيبض ُلش٘بٙ

 (.  103:1382اح، ١بي دعقٌي ث٠ ضٝاٙ دعقٌي ٝ اٗٞظقي ضٝي زاز )ٗبزاٙ، ؾبض١ب ٝ دطاًشييٛظطي٠
سٞاٙ اقبضٟ ًطز ٠ً ث٠ ػٔز ؾطًٞة كؼبٓيتز خٜؿتي زض ٗحتيٍ ٝاهؼتي، ٗحتيٍ ايٜشطٛتز       زض ايٜدب ٗي
 زاز.١بي ٗطثٌٞ ث٠ ٗجبحث خٜؿي ضا اٛدبٕسٞاٙ ُلش٘بًٜٙس ٠ً زض اٙ ث٠ ضاحشي ٗيٌٗبٛي ضا كطا١ٖ ٗي
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   ّابرهاض  -9-1
-زاضز ٠ً س٘بٗي اكطاز ًبٗهً اظاز ا٢ٛتب ضا  ي ٝخٞزاؾز ٠ً ٛيبظ١بي اؾبؾي يب انيْ ٗؼي١ٜبثطٗبؼ ٗؼشوس

قتس  زاضٛس. ايٚ ٛيبظ١ب سٞؾٍ ١ط ًؽ ٠ً ن٘ي٘ب٠ٛ ٝاضز يي ُلش٘تبٙ ػٔ٘تي قتٞز يتطٝضسبً ًكتق ذٞا١تس      
آرهتٞل زض ٗحتيٍ سؼتبٗٔي ايٜشطٛتز     (. ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ زض ٗحيٍ ايٜشطٛز ػٔتي 7:1380)ٝايز، اؾشيٞٙ، 
ًٜٜس، ايٚ َط  ٛيبظ١ب ثبػث قٌْ ُيطي يي كًبي ُلش٘تبٙ  بي ذٞز ضا ُٗط سٞاٜٛس ٛيبظ١اكطاز ث٠ ضاحشي ٗي

اٗتسٙ يتي كًتبي    ُيطز. ايٜشطٛز ثبػتث ثت٠ ٝختٞز   ٝ ٗجبحث٠ قسٟ ٝ زض ايٚ ٗجبحث٠ اكٌبض خسيسي قٌْ ٗي
ثتطز ًت٠ زض   سٞاٙ ثٌتبض اؾز. تظٕ ث٠ شًط اؾز ٠ً ًٜف اضسجبَي ١بثطٗبؼ ضا زض ٗحيٍ ١بيي ٗيُلش٘بٙ قسٟ
اكعايس، ضٝاثٍ ثتيٚ ُٞيٜتسُبٙ   ًطز. ١بثطٗبؼ ٗيسٞاٙ اضسجبٌ زٝ ؾٞي٠ ث٠ َٞض ١٘عٗبٙ ثطهطاضب ٗياٙ ٗحيٍ ١

قٞز سب يٌي زيِط اظ ًبضًطز١بي ُلشبض ًت٠ ١٘تبٙ   ٝ قٜٞٛسُبٛي ٠ً اظ سٞاٛف اضسجبٌ ثطذٞضزاضٛس ٗٞخت ٗي
لي ظثتبٙ، ١تط ُلشتبض،    اؾز ٝاضز ػْ٘ ُطزز ٝ زض ًبضثطز سٞنتي قيٟٞ يب ١٘بٙ ًبضثطز ظثبٙ ػبزي سٔلين قسٟ

١تبي  ٛٞػي ًٜف زض ثطزاضٛسٟ هّٞ ن٘ي٘يز يب نساهشي اؾز ٠ً ثب اٙ ٗٚ ُٞيٜسٟ احؿبؾبر، ٛيبظ١ب ٝ ٛيتز 
ًٜٖ، زضؾز زض ١٘يٚ ثؼس اؾز ٠ً ُلشبض، قتٜٞٛسٟ ضا ثت٠ زٛيتبي زضٝٛتي     زضٝٛي إ ضا ثطاي قٜٞٛسٟ اثطاظ ٗي

ًكبٛس )١بثطٗبؼ، ث٠ ٛوتْ اظ  لش٠ ١بي ٗٚ ٗياحؿبؼ ١ب ٝ اِٛيعٟ ١بي ٗٚ ٝ ١٘يٚ َٞض ث٠ اضظيبثي نحز ُ
 .(102ديٞظي، ٗبيٌْ: 

دؽ ايٚ احؿبؾبر ثبػث قسٟ ٠ً ضٝاثٍ ثيٚ اكطاز ن٘ي٘ي قسٟ ٝ ٛيبظ١بي ذٞز ضا ثيبٙ ًٜٜس ٝ اٛتطغي  
ًٜس ٠ً ثت٠ ا٢ٛتب اختبظٟ    ػبَلي ذٞز ضا زض ايٚ ٗحيٍ ٗهطف ًٜٜس. ايٜشطٛز كًب١بي ٌٗب٠٘ٓ اي ضا ايدبز ٗي

 ًٜٜس.ض ١ٖ خ٘غ قٞٛس ٝ زضثبضٟ ٗؿبيْ ٗرشٔق ثب يٌسيِط ثحثقٞز زٝزازٟ ٗي
 

 ظریِ یادگيري اختواعیً -9-5    
ًطزٛتس ًت٠   ١بي اٙ. اي. ٗئط ٝ خبٙ زٝتضز، ايٚ كطيي٠ ضا ُٗتط  قٜبؼ ث٠ ٛبٕ ، زٝ ضٝا1941ٙزض ؾبّ 

ٛظطيت٠ ذتٞز ضا ٛظطيت٠    اٗٞظٛس. ا٢ٛب اكطاز، ضكشبض١بي خسيس ضا اظ َطين ٗكب١سٟ ذٞز اظ ضكشبض١بي زيِطاٙ ٗي
ز١س ٠ً اكطاز ايٚ اِٛيتعٟ   يبزُيطي اخش٘بػي ٛبٗيسٛس. ا٢ٛب اؾشستّ ًطزٛس ٠ً يبزُيطي سؤيسي ١ِٜبٗي ضخ ٗي

سٞاٜٛتس اكتطاز زيِتطي ًت٠ ضكشتبضي ضا اٛدتبٕ        ًٜٜس ٠ً ٗثْ ؾبيطيٚ ػْ٘ ًٜٜس، ١ِٜبٗي ٠ً اكطاز ٗي ضا ديسا ٗي
ٝ ١ِٜبٗي ٠ً ايٚ يبزُيطي سؤيسي ثت٠ ٛحتٞي سوٞيتز ُتطزز،      ثبقس ز١ٜس ٗكب١سٟ ًٜٜس ٠ً هبثْ سؤيس ٗي ٗي

ًطزٛتس ًت٠ زض حًتٞض يتي     ز١س. ا٢ٛب ٗسّ يبزُيطي ؾٜشي ٗحطى ت دبؾد ضا ُٗط   يبزُيطي سؤيسي ضخ ٗي
 )ثطزاضي قسٟ )سؤيس ُط اُط سطؿيت قسٟ ثبقس يي ػْ٘ آِٞزاض يب ٛؿر٠ آِٞزاض، ٗكب١سٟ )ضكشبض )يب ٗحطى 
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تً ١ِٜتبٗي ًت٠ سوٞيتز ُطزٛتس، اٗٞذشت٠      ب١بيي احش٘ت ز١س ٝ چٜيٚ دبؾد ؾد( اٛدبٕ ٗياظ آِٞي ضكشبضي )دب
 (.212: 1998قٞٛس)ُطاؾجطٍ،  ٗي

قٞز. ٢ٗ٘شطيٚ ٛظطي٠  ثرف ثعضُي اظ يبزُيطي اٛؿبٙ، اظ ضاٟ ٗكب١سٟ ضكشبض ٝ اػ٘بّ زيِطاٙ اٗٞذش٠ ٗي
اؾتز ًت٠   ٝضا اؾتز. ثٜتسٝضا ٗؼشوتس   ٝضظز ٛظطي٠ آجطر ثٜس يبزُيطي ٗٞخٞز ٠ً ثط ا١٘يز ٗكب١سٟ سأًيس ٗي

قسٙ ًٜكتِط اٗٞذشت٠   ؾبظي دبؾرِط ٝ ثطذي زيِط اظ ضاٟ قطَي اي اظ يبزُيطي٢بي اٛؿبٙ اظ ضاٟ قطَي دبضٟ
١تبي ٗتب اظ ضاٟ ٗكتب١سٟ    ُٞيس ٠ً ايٚ س٘بٗي ٗبخطا ٛيؿز ث٠ٌٔ ٗوساض ظيبزي اظ يتبزُيطي  قٞٛس، اٗب اٝ ٗي ٗي

اي قتٜبذشي ٗتٞضز    يبزُيطي اخش٘بػي ثٜسٝضا، كطايٜتس١بي ٝاؾت٠ُ   قٞٛس. زض ٛظطي٠ ضكشبض زيِطاٙ اٗٞذش٠ ٗي
ضٝيساز١بي ٗحيُي ثط اًشؿبة ٝ ٛظتٖ ثركتيسٙ ثت٠ ضكشتبض      سأثيطقٞز ٠ً  زاضٛس ٝ چٜيٚ كطو ٗيسأًيس هطاض

 ( .215: 1998قٞٛس )ُطاؾجطٍ،  ػ٘سسبً ث٠ ٝؾي٠ٔ ايٚ كطايٜس١ب سؼييٚ ٗي
 
   ّاٍارد رایي گَلد -9-6

ُٞيتس ٝهشتي زض كًتبي ٝاهؼيتز     زاٛس، اٝ ٗيايٜشطٛشي ضا ٗؼبزّ خٞاٗغ ٗدبظي ٗي ضايٚ ُٞٓس اضسجبَبر
ًٜٜتس،  ٗدبظي اكطازي ث٠ حس ًلبيز ثب احؿبؾي ثؿٜسٟ ٝ ث٠ خب ثطاي ٗسر ًبكي ث٠ ايٚ ٛٞع اضسجبَتبر سٌيت٠  

يبثتس. زض اخش٘بػتبر   اؾتز ظ٢تٞض ٗتي   خٞاٗغ ٗدبظي ٠ً كوٍ اظ َطين نلح٠ ٛ٘بيكِط ضايب٠ٛ هبثْ ثطضؾتي 
-ظي اكطاز ثطاي ثحث ٝ ُٓيل٠، ٗكبضًز ٝ ثحث ١بي ضٝقٜلٌطي، اٛدبٕ سدبضر، ٗجبز٠ٓ زاٛف، ح٘بيزٗدب

١بي احؿبؾي، ثطٛب٠ٗ ضيعي، ؾرٚ چيٜي، ػتساٝر، ٗؼبقتو٠، زٝؾتشي ٝ ه٢طثتبظي، سٞٓيتس ١ٜتط ذههبٛت٠ ٝ        
ًشبة اخش٘تبع   (. ضايٚ ُٞٓس زض83:1380ًٜٜس )اؾٔٞيٚ، ثؿيبضي اظ اٗٞض زيِط اظ نلح٠ ٛ٘بيكِط اؾشلبزٟ ٗي

ٗثْ اي٘يْ، ُتخ ايٜشطٛشتي ثتطاي زٝ اخش٘تبع      (On line)ًٜس ٠ً ذسٗبر سؼبٗٔي ايٜشطٛز ٗدبظي ثحث ٗي
اكعايس ذهٞنيبر ضقس خٞاٗغ ٗدبظي ثٞؾي٠ٔ ًتبضثطاٙ ثبػتث قتسٟ ًت٠ كًتبي      ضايٚ ُٞٓس ٗي.اؾزٝاهؼي

 قٞز . ػ٘ٞٗي زض ظٛسُيكبٙ ث٠ چبٓف ًكيسٟ
 
 ریتال اتكيٌسَى -9-7

اؾز، ١طچ٠ قرم ثطاي ديبٕ ز١ٜسٟ اضظـ ثيكشطي هبيْ قتٞز احش٘تبّ ايٌٜت٠ ثتب ديتبٕ ٝي       اٝ ٗؼشوس
تت اػشجتبض   1ز١س زض اضظيبثي ديبٕ ُيط اظ ديبٕ ز١ٜسٟ زٝ ػٜهط ٝخٞز زاضز: اؾز. اٝ ازا٠ٗ ٗيٗشوبػس قٞز ثيكشط

ٞضز هجتّٞ ثتٞزٙ اٝ،   ت خصاثيز ديبٕ ز١ٜسٟ زض ٛظط ُيطٛسٟ ديبٕ. ٜٗظٞض اظ اػشجبض ديبٕ ز١ٜسٟ يؼٜتي زضخت٠ ٗت   2
ضؾس  ٝي زض ٗٞيٞع ٗٞضز ثحث زاضز ٝ ٛيتع ايٌٜت٠ ايتب ٝي هبثتْ     ثؿشِي ث٠ ٗوساض سرههي ٠ً ث٠ ٛظط ٗي

ضؾس اُط ٗؼٕٔٞ قس ديبٕ ز١ٜسٟ ؾؼي زض هتبٛغ ؾتبظي ٗتب    ضؾس يب ٠ٛ. ث٠ ٛظط ٗيؿطو ث٠ ٛظط ٗياػش٘بز ٝ ثي
ٚ قتي زض ٗتب ثت٠ ٝختٞز ايتس ًت٠ ديتبٕ اٝ        زاضز، ٌٗ٘ٚ اؾز اػشجبض اٝ ٗرسٝـ قٞز. چٞٙ احش٘بّ زاضز اي
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ّ  ؾُٞيطا٠ٛ ٝ يب حشي سؤت اٗيع اؾز. اػشجبض ٗٞخت سـييط ِٛطـ ٗي -قٞز ٝ ث٠ ايٚ زٓيْ ٠ً ٗتطزٕ اؾتشست

(. 407:1380ًٜٜتس )اسٌيٜؿتٞٙ،   ؿيط ٗؼشجط سٔوي ٗي١بي يي ٜٗجغ ّسط اظ اؾشست١بي يي ٜٗجغ ٗؼشجط ضا خسي
ديبٕ ز١ٜسٟ، ٗيعاٙ خصاثيز ديبٕ ز١ٜسٟ اؾز. يؼٜي اي٠ٌٜ ديبٕ ُيط اظ ديتبٕ  خصاثيز ديبٕ: ػبْٗ زٕٝ زض اضظيبثي 

ُيتطز. ٗتطزٕ ؿبٓجتبً    ايس. خصاثيز اظ َطين ٌٗبٛيؿٖ ١٘بٜٛس ؾبظي نٞضر ٗيز١ٜسٟ سب چ٠ اٛساظٟ ذٞقف ٗي
ؾؼي زاضٛس ١٘بٜٛس يب قجي٠ ًؿبٛي قٞٛس ٠ً ٗٞضز ػههت٠ يتب سحؿتيٚ ا٢ٛبؾتز ٝ ايتٚ ذتٞز ثت٠ اهشجتبؼ اظ         

 (.  407ت408اٛدبٗس )١٘بٙ: ١بي كطز ٗٞضز ػهه٠ ٗيِٛطـ
 
 خَرج َّهٌس -9-8

اؾز اظ ػٞاْٗ اخش٘بػي يب ؿيتط اخش٘تبػي   اياظ زيسُبٟ ٛظطي٠ ٗجبز٠ٓ ، ٗحيٍ ديطاٗٞٛي ١ط كطز ٗد٘ٞػ٠
ثبقتس  ز١س، چت٠ اخش٘تبػي  ًٜس. ٗحيُي ٠ً يي ضكشبض زض اٙ ضخ ٗيدبؾد ثطهطاض ٗي –٠ً ثب اظ ٛؿجز ٗحطى 

١تبي  ُيطز ٝ ايٚ ٗحيٍ ٗشبثط اظ ايٚ ضكشبض ث٠ ٛٞثت٠ ذتٞز ثت٠ قتيٟٞ    اٙ ضكشبض هطاض ٗي سأثيطي، سحز چ٠ كيعيٌ
ُصاضز.ايٚ ٝاًٜف چ٠ ٗثجز ٝ چ٠ ٜٗلي ٝ يب ذٜثي ، ثط ضكشبض ثؼسي ًٜكِط ٗي سأثيطُٞٛبُٞٙ ثط ضكشبض ثؼسي 

-ٜسٟ ٛيع ١٘بٙ ضكشبض زض ٗٞهؼيتز ثبقس زض ايُصاضز. اُط ايٚ ٝاًٜف ثطاي ًٜكِط دبزاقي زض ثط زاقش٠ٗي سأثيط

ثبقتس، احش٘تبّ   قس. اٗب اُط ٝاًٜف ثطاي ًٜكِط زضزٛبى يتب سٜجيت٠ ًٜٜتسٟ   ١بي ٗكبث٠ اظ ًٜكِط نبزض ذٞا١س
 (.408:1374ز١س )ضيشعض،ً٘ي زاضز ٠ً زض ايٜسٟ زٝثبضٟ ضخ

ٝ   زاضز زض اٛشربة چٜس ًٜف كطز اٙ ًتٜف ضا اٛشرتبة ذٞا١تس   ١ٜٞٗع اػشوبز اضظـ  ًتطز ًت٠ ظٗبٛيٌت٠ ا
ُٞيتس اُتط   ثبقس. ١٘چٜيٚ ١ٜٞٗع ٗتي اٝضزٙ ٛشيد٠ اٙ ثيكشطُيطز، احش٘بّ ثسؾزحبنْ اظ اٙ ضا زض ٛظط ٗي

قتٞز ٝ اضظـ  سجؼيز اظ يي اضظـ، ٗٞخت ًؿت ضيبٜٗسي ٛكتٞز، ثت٠ ستسضيح اظ ا١٘يتز اٙ ًبؾتش٠ ٗتي      
٠ قترم زض ثطاثتط   ايس. ١٘چٜيٚ ١طچت زاضز، ث٠ ٝخٞز ٗيزاضز ٝ ضيبيز ثيكشطيزيِطي ٠ً ا١٘يز ثيكشطي

اؾز. ثتب سٞخت٠ ثت٠ ٛظطيت٠ ١تٜٞٗع، ٗحتطىّ،       يي ػ٘ٔي دبزاـ ثيكشطي ثِيطز، احش٘بّ سٌطاض اٙ ػْ٘ ثيكشط
ز١ٜس ٝ ثب اٛدبٕ ايٚ ًٜف احش٘بّ زضيبكز ايٜشطٛز ٝ ٗحيٍ ١بي ٗطثٌٞ ثساٙ اؾز ٠ً ثٞؾي٠ٔ اٙ ًٜف اٛدبٕ

قٞز ٝ زض ٛشيد٠ ثبػث ثب اضظـ قسٙ ايتٚ  اؾز چطا ٠ً ايٚ ٗحيٍ ثبػث ًؿت ضيبيز ٗيدبزاـ ا٢ٛب ظيبز
 قٞز. ٗحيٍ ٝ اؾشلبزٟ ثيكشط اظ اٙ ٗي

 
 ّاي اصلی تحقيقفرضيِ -31

ثيٚ خٜؿيز ٝ ٗشـيط١بي ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز، اٛتٞاع اؾتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ٝ ٝاثؿتشِي )اػشيتبز( ثت٠           
 زاضز.  ايٜشطٛز ضاث٠ُ ٝخٞز
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يعاٙ سحهيهر كطز، ٗيعاٙ ٗٞاكوز ٝآسيٚ كطز ثب اؾشلبزٟ اظ ثيٚ ؾٚ، َجو٠ اهشهبزي ، اخش٘بػي كطز، ٗ
 زاضز.  ايٜشطٛز ٝ سطؼ اظ ثطهطاضي اضسجبٌ زض زٛيبي ٝاهؼي ثب ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ضاث٠ُ ٝخٞز

 زاضز.ثيٚ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ ٗيعاٙ ٝاثؿشِي ) اػشيبز ( ث٠ ايٜشطٛز ضاث٠ُ ٝخٞز

ٜشطٛز ٝ سـييط ضكشبض١بي اخش٘تبػي ٝ حتبتر ضٝاٛكتٜبذشي زاٛكتدٞيبٙ ضاثُت٠      ثيٚ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ اي
 زاضز.ٝخٞز

 

 فرضيِ ّاي خسئی تحقيق -33
١تبي  ( ثت٠ ايٜشطٛتز، اكتعايف اُتب١ي    اػشيتبز ثيٚ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ ٗشـيط١بي ٗيعاٙ ٝاثؿشِي )

ُيطي،  ٗيعاٙ ٗيعاٙ اٛعٝا ٝ ُٞق٠سحهئي، ػٔ٘ي ٝ اخش٘بػي، ًب١ف اضسجبٌ اخش٘بػي ثب ذبٛٞازٟ ٝ زٝؾشبٙ، 
 زاضز.ي اكطاز ضاث٠ُ ٗؼٜبزاض ٝخٞزذؿشِي ٝ اكؿطزُي ٝ ٗيعاٙ ذْٔ زض ًبض١بي ضٝظٗطٟ

ثيٚ ٛٞع خٜؿيز كطز ٝ ٗشـيط١بي د٢ٜبٙ ًطزٙ خٜؿيز، اػش٘بز ٛؿجز ث٠ اكطاز،  د٢ٜبٙ ًطزٙ ١ٞيز كطز 
ثؿشِي )اػشيبز( ثت٠ ايٜشطٛتز ضاثُت٠ ٗؼٜتبزاض     ٝ ثطهطاضي اضسجبٌ ثب زٝؾز ؿيط ١٘دٜؽ زض ايٜشطٛز ٝ ٗيعاٙ ٝا

 زاضز.  ٝخٞز
 
 رٍش تحقيق -32

زازٙ س٘بيع اهكتبض ٗرشٔتق   اؾز. ايٚ ضٝـ ثطاي ٛكبٙقسٟزض ايٚ سحوين اظ ضٝـ دي٘بيف ث٢طٟ ُطكش٠
ثبقس. زض ضٝـ دي٘بيف ثب سٞخ٠ ث٠ ثتبت ثتٞزٙ سؼتساز    خبٗؼ٠ زض ٗٞيٞػبر كط١ِٜي ٝ اخش٘بػي ٜٗبؾت ٗي

ثبقتس  اٝضي قسٟ هبثْ سؼ٘يٖ ث٠ ًْ خبٗؼ٠ اٗبضي ٗيُطز ثطضؾي ،ٛشبيح حبنْ اظ اَهػبرضز ٠ٛٞ٘ٛ ١بي ٗٞ
ٙ ، ١٘چٜيٚ اظ اٛدب ٠ً زض ايٚ ضٝـ زازٟ ١تبي اٗتبضي   ١ب ث٠ نٞضر ً٘ي اؾز ، سحٔيْ ا٢ٛب ث٠ ٝؾي٠ٔ اظٗتٞ

ض ايٚ سحويتن  ثبقس. ٝاحس سحٔيْ زهػبر زض ايٚ سحين دطؾكٜب٠ٗ ٗيض ُطزاٝضي اَُطزز. اثعااٌٗبٙ دصيط ٗي
 اؾز. (micro)ثبقس ٝ ؾُح سحٔيْ ٛيع ذطز كطز ٗي
 
 خاهعِ آهاري -31

١تبي زاٛكتِبٟ اظاز   خبٗؼ٠ اٗبضي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض ايٚ سحوين زاٛكدٞيبٙ زذشط ٝ دؿط س٘تبٕ زاٛكتٌسٟ  
، زاٛكتٌسٟ  اؾهٗي ٗك٢س، قبْٗ، زاٛكٌسٟ كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي، زاٛكتٌسٟ ػٔتٕٞ اٛؿتبٛي، زاٛكتٌسٟ ػٔتٕٞ دبيت٠      

١بي ذبضخي، زاٛكٌسٟ ٗؼ٘بضي ٝ ١ٜط، ٗدش٘غ اٗٞظقي زاٛكِبٟ زض ق٢ط خسيس ٕ ؾيبؾي ٝ ظثبٙ، ػٔٞحوٞم
ثبقتٜس. سؼتساز ًتْ    ُٔج٢بض، زاٛكٌسٟ دعقٌي ٝ ديطادعقٌي، زاٛكتٌسٟ سطثيتز ثتسٛي ٝ ػٔتٕٞ ٝضظقتي ٗتي      
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-ٗتي ٛلط دؿط  12553ٛلط زذشط ٝ  13581ثبقٜس ٠ً اظ ايٚ سؼساز ٛلط ٗي  1389،26134زاٛكدٞيبٙ زض ؾبّ 

 ثبقٜس.
ثبقتس. ثتسيٚ   زض ايٚ سحوين قيٟٞ ٠ٛٞ٘ٛ ُيطي، احش٘بٓي ؾيؿش٘بسيي ٗجشٜي ثط زٝ َجو٠ زذشط ٝ دؿط ٗي

اٝضزيٖ )زض ايتٚ سحويتن حدتٖ ٛ٘ٞٛت٠ اظ َطيتن كطٗتّٞ       نٞضر ٠ً زض اثشسا سؼساز حدٖ ٠ٛٞ٘ٛ ضا ث٠ زؾز
قتس ستب   دؿتط ذٞاؾتش٠   200ط ٝزذشت  200زاٛكدٞ ،  400ٛلط ٗي ثبقس(، ٠ً ثطاي ٛشيد٠ ث٢شط، اظ  378ًًٞطاٙ 

ًٜٜس. ثب سٞخ٠ ث٠ سؼساز خ٘ؼيتز زاٛكتدٞيبٙ زاٛكتِبٟ اظاز اؾتهٗي ًت٠      دطؾكٜب٠ٗ ٗطثٌٞ ث٠ سحوين ضا ًبْٗ
ثبقس، ثطاي سؼييٚ سؼساز ٠ٛٞ٘ٛ سحوين اظ كطّٗٞ ًًٞطاٙ ثطاي سؼييٚ حدتٖ ٛ٘ٞٛت٠ زض خبٗؼت٠    ٛلط ٗي 26134

 (. 382: 1360، ضكيغ دٞضاؾز )قسٟاؾشلبزٟ ًٞچي 
ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ زض سحويوبر ػٕٔٞ اخش٘بػي حساهْ يطيت اَ٘يٜتبٙ ثتطاي سؼ٘تيٖ ٛشتبيح حبنتْ اظ      

ضؾتس ًت٠   ٛلط ًبكي ث٠ ٛظط ٗي 378اؾز، َجن كطّٗٞ ًًٞطاٙ  0/ 95سحوين ثط ضٝي ٠ٛٞ٘ٛ ث٠ خبٗؼ٠ اٗبضي 
ٛلط ضؾبٛسيٖ ًت٠ اظ ايتٚ سؼتساز     400 ٗب ثطاي ضٛس ًطزٙ زضنس١ب ٝ ثبت ثطزٙ زهز سحوين، سؼساز ٠ٛٞ٘ٛ ضا ث٠

اٗتس. ثتط   زاٛكدٞي زذشط اٛشربة قسٟ ٝ اظ ا٢ٛب ٗهبحج٠ ٝ دطؾكِطي ث٠ ػْ٘ 200زاٛكدٞ ي دؿط ٝ  200
١تب ثت٠   ، حدتٖ ٛ٘ٞٛت٠  ١تب اؾبؼ خ٘ؼيز زاٛكٌسٟ اؾبؼ سٜبؾت حدٖ ٠ٛٞ٘ٛ ث٠ خبٗؼ٠ اٗبضي ٝ ١٘چٜيٚ ثط

 ثبقس. نٞضر خسّٝ ظيط ٗي
 ًام داًطكدُ خوعيت داًطكدُ داد ًوًَِ )سْويِ اي (تع تعداد دختر تعداد پسر
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7600 

5218 
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2384 
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2055 

400 

 زاٛكٌسٟ كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي -1

 زاٛكٌسٟ ػٕٔٞ اٛؿبٛي -2

 زاٛكٌسٟ ػٕٔٞ دبي٠ -3

 زاٛكٌسٟ حوٞم ٝ ػٕٔٞ ؾيبؾي -4

 زاٛكٌسٟ ٗؼ٘بضي -5

 زاٛكٌسٟ  ٗطًع ُٔج٢بض -6

 زاٛكٌسٟ دعقٌي ٝ ديطادعقٌي -7

 زاٛكٌسٟ سطثيز ثسٛي -8

 

 خ٘غ ًْ 26143 400 200 200

اٝضي اَهػبر اظ ٗشساّٝ سطيٚ اثعاض دي٘بيف يؼٜي دطؾكٜب٠ٗ ٗؼشجط ٝ هبثْ اػش٘تبز اؾتشلبزٟ   ثطاي خ٘غ
، ث٠ نٞضر دطؾكٜب٠ٗ اٝٓي٠ ثطاي زاٛكدٞيبٙ س٢يت٠ قتس ٝ   حبر تظٕانهًاثشسا دطؾكٜب٠ٗ سحوين دؽ اظ  قس.

(  هطاض ُطكتز. ٛشتبيح   Pre-Testدؿط ( ٗٞضز اظٗٞٙ اٝٓي٠  ) 20ٛلط زذشط ٝ  20ٛلطي ) 40زض يي خ٘ؼيز 
اتر سحوين ثب اؾتشلبزٟ اظ اظٗتٞٙ آلتبي    ؤحبنْ اظ ايٚ اظٗٞٙ ٗثجز اضظيبثي قس چ٠ اي٠ٌٜ اظٗٞٙ دبيبيي ؾ

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

                                                      165               ...ثطضؾي ٗيعاٙ ٝ ٛٞع اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ سأثيطار ٗثجز ٝ ٜٗلي اٙ ثطضٝي ضكشبض 

 

سحوين ضا ٜٗبؾت ٝ زاضاي ضٝاثٍ زضٝٛي ١ِ٘تٚ   ؾؤاترثٞز ٠ً  94/0، ثبتي  SPSS ًطاٛجبخ زض ٛطٕ اكعاض
ٛلتط (   400حبر ٗدسز، اٗبزٟ ٝ ث٠ سؼتساز حدتٖ ٛ٘ٞٛت٠ )   انهًز١س. دطؾكٜب٠ٗ ٢ٛبيي دؽ اظ اٛدبٕ ٛكبٙ ٗي

 سٌثيط ُطزيس. اٛدبٕ ٗطح٠ٔ دطؾكِطي ث٠ ً٘ي سؼسازي اظ دطؾكِطاٙ ثب سدطث٠ ٝ ذجطٟ ٝ ثتب ٛظتبضر زهيتن   
١تبي زاٛكتِبٟ اظاز   ١بي سحويتن زض زاٛكتٌسٟ  ُطكز ٝ دطؾكِطي ٝ ٗهبحج٠ ثب ٠ٛٞ٘ٛٗدطي سحوين نٞضر

 قس. اؾهٗي ٝاحس ٗك٢س، اٛدبٕ
اػشجبض)ضٝايي( اثعاض اٛساظٟ ُيطي: زض ايٚ دػ١ٝف ؾؼي قس سب ًٔي٠ ٗشـيط١ب ُٜٗجن ثب سؼبضيلي ثبقٜس ًت٠  

١تبي تظٕ ثتطاي   اٛس ٝ قبذمٗٞضز سٞخ٠ هطاض ُطكش٠ ث٠ ٝؾي٠ٔ دػ١ٝكِطاٙ ٝ نبحت ٛظطاٙ ػٕٔٞ اخش٘بػي
 ثطاي ث٢طٟ ُيطي اظ اػشجبض نتٞضي،  قٞٛس. زض ُبٕ ثؼسي،قٜبؾبيي خٞاٛت ُٞٛبُٞٙ اٙ ثط ١٘يٚ ٗجٜب ػ٘ٔيبسي

دطؾكٜب٠ٗ َطاحي قسٟ اٝٓي٠ زض اذشيبض سؼسازي اظ ٗشرههبٙ ٝ دػ١ٝكِطاٙ هتطاض ُطكتز ستب ثتب ُتطزاٝضي      
٢ٛب ٗكرم قٞز ٠ً اثعاض ؾٜدف سب چ٠ اٛساظٟ هبثٔيز اٙ ضا زاضز ٠ً ٗشـيط١بي ٗس ١بي ا١ب ٝ زاٝضياضظيبثي

 ز١س.ٛظط سحوين ضا ٗٞضز ؾٜدف هطاض
ُيطي: ثطاي ؾٜدف دبيبيي دطؾكٜب٠ٗ، دؽ اظ ديف اظٗٞٙ ثتطاي ثطضؾتي ١٘جؿتشِي    دبيبيي اثعاض اٛساظٟ

 ظ اٗبضٟ آلتبي ًطاٛجتبخ زض ٛتطٕ اكتعاض    زضٝٛي ٗيبٙ اخعاء يب ث٠ ػجبضسي ١٘ؿبظي زضٝٛي ُٞي٠ ١ب ثب يٌسيِط،ا

SPSS   ١تبيي ًت٠ اظ حتساهْ ١ِٜ٘تي تظٕ     اؾشلبزٟ قس، دؽ اظ ٗهحظ٠ ٛشبيح حبنْ اظ ايٚ اظٗتٞٙ، ُٞيت٠
ُٞيت٠(  50ُطزيسٛس. زض ايٚ سحوين اٗبضٟ آلبي ًطاٛجبخ س٘بٗي ُٞيت٠ ١تب)    ٝ يب حصفانهًٛجٞزٛس، ثطذٞضزاض
ثبقتس. ١٘چ٘تيٚ زض ايتٚ    ١بي سحوين ٗيٜي ثبتي ٗشـيط١ب ٝ ُٞي٠ثبقس ٠ً ٛكبٙ ز١ٜسٟ ١ِ٘ٗي 94/0ثبتي 

ُٞي٠ زض َيق ٓيٌطر  12سحوين ٗيعاٙ اٗبضٟ آلبي ًطاٛجبخ ثطاي قبذم ؾٜدف ٝاثؿشِي ث٠ ايٜشطٛز ٠ً اظ
ٗي ثبقتس ًت٠    88/0اؾز، ثطاثط ثب قسٟٝ ثطاؾبؼ اظٗٞٙ ١بي اؾشبٛساضز ؾٜدف ٝاثؿشِي ث٠ ايٜشطٛز سكٌيْ

 ثبقس.  ١بي قبذم ٝاثؿشِي ث٠ ايٜشطٛز ٗيٜي ثبتي ٗشـيط١ب ٝ ُٞي٠ٛكبٙ ز١ٜسٟ ١ِ٘
 
 هتغيرّاي تحقيق  -31

زض ايٚ سحوين ٗشـيط انٔي ٗيعاٙ ٝ ٛٞع اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز اظ ؾٞي زاٛكدٞيبٙ زاٛكتِبٟ اظاز اؾتهٗي   
 ثتط اٙ ٗبٜٛتس: خٜؿتيز، ؾتٚ، سحهتيهر، َجوت٠ اهشهتبزي،        ٗتؤثط ثبقس ٠ً اظ يي ؾٞ ث٠ ػٞاْٗ ٗك٢س ٗي

ٗيتعاٙ اؾتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ثتط      سأثيطقٞز ٝ اظ ؾٞي زيِط ث٠ اخش٘بػي ٝ ٗيعاٙ ٗٞاكوز ذبٛٞازٟ دطزاذش٠ ٗي
ضٝي ضكشبض١بي اخش٘بػي ٝ ضٝاٛي زاٛكدٞيبٙ ٗبٜٛس: اكعايف ٝ يب ًب١ف اضسجبَتبر اخش٘تبػي ثتب ذتبٛٞازٟ ٝ     

جبٛيز ٝ دطذبقتِطي، ذؿتشِي ٝ   زٝؾشبٙ، ٝاثؿشِي ٝ اػشيبز ث٠ ايٜشطٛز ، ٗيعاٙ اٛعٝا ٝ ُٞق٠ ُيتطي، ػهت  
اكؿطزُي، ذْٔ زض اٛدبٕ ًبض١بي ضٝظٗطٟ، اكعايف اَهػبر ٝ اُب١ي اكطاز ٝ اضسجبٌ ٝ زٝؾشي ثب اكتطاز ١تٖ   
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قٞز. ١٘چٜيٚ ث٠ ضاث٠ُ خٜؿيز ٝ اٛٞاع اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٗبٜٛس: اي٘يتْ،  خٜؽ ٝ ؿيط ١ٖ خٜؽ دطزاذش٠ ٗي
 قٞز .ٗيزاذش٠چز، ٝثهٍ، ُٗبٓت ٝ سهبٝيط خٜؿي ٝ ... دط

 
 تحقيقّاي تَصيفی یافتِ -35

خبٗؼ٠ اٗبضي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض ايٚ سحوين س٘بٗي زاٛكدٞيبٙ زذشط ٝ دؿط زاٛكٌسٟ ١تبي زاٛكتِبٟ اظاز   
ٛلتط   13581ثبقتٜس ًت٠ اظ ايتٚ سؼتساز     ٛلط ٗي 26134ٝ ثطاثط ثب  1389 -90اؾهٗي ٗك٢س زض ؾبّ سحهئي

ض نس زاٛكدٞيبٙ ضٝظا٠ٛ ً٘شط اظ يي ؾبػز اظ ايٜشطٛز اؾتشلبزٟ  ز 2/57ثبقٜس . ٛلط دؿط ٗي 12553زذشط ٝ 
ؾبػز ٝ  4سب 3زض نس ثيٚ  2/8ؾبػز ، 3سب 2زض نس ثيٚ  5/11 زض نس ثيٚ يي سب زٝ ؾبػز، 19 ًٜٜس.ٗي
زض نتس زاٛكتدٞيبٙ زض    82/ 8ؾبػز زض ضٝظ اظ ايٜشطٛز اؾشلبزٟ ٗي ًٜٜس.  4زضنس زاٛكدٞيبٙ ثيكشط اظ  4

زضنتس   41زضنس زض ظٗي٠ٜ ؾتطُطٗي ٝ سلتطيح ،    5/55ًٜٜس ، ٞظقي اظ ايٜشطٛز اؾشلبزٟ ٗيظٗي٠ٜ ػٔ٘ي ٝ اٗ
زضنتس زض ظٗيٜت٠    2/21زضنس زض ظٗيٜت٠ ٝضظقتي ،    2/21زضنس زض ظٗي٠ٜ ؾيبؾي ،  2/25زض ظٗي٠ٜ ذجطي ، 

زضنس زاٛكتدٞيبٙ زض ظٗيٜت٠ سدتبضي اظ ايٜشطٛتز      2/9زضنس زض ظٗي٠ٜ ُٗبٓت خٜؿي ٝ  8/15اٛشربة ٗس ، 
ٗٞاكتن   انتهً زضنس زاٛكدٞيبٙ اثطاظ ًطزٟ اٛس ٠ً ٝآسيٚ ا٢ٛب ثب اؾتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز    3/6ًٜٜس . اؾشلبزٟ ٗي

زضنس ٗٞاكوز ٝآسيٚ ذٞز ضا زض اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ًٖ ٝ سب حتسٝزي ٝ   4/46ٛيؿشٜس يب ذئي ًٖ ٗٞاكوٜس ،
 اٛس .ًطزٟزضنس ١ٖ ظيبز ٝ ذئي ظيبز اػهٕ 3/47

زضنس زاٛكتدٞيبٙ ، ًتبضثطاٙ َجيؼتي     80ي ) اػشيبز ( ث٠ ايٜشطٛز زض ثيٚ زاٛكدٞيبٙ : ٝيؼيز ٝاثؿشِ
زضنس زاٛكدٞيبٙ ٝاثؿشِي )اػشيبز( ذليق ٛؿجز ث٠ ايٜشطٛز زاضٛس ٝ  5/18ثبقٜس .زض اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٗي

ٚ دؿتطاٙ ثيكتشط   زضنس زاٛكدٞيبٙ اػشيبز قسيس ٛؿجز ث٠ ايٜشطٛز زاضٛس. ٝيؼيز اػشيبز ايٜشطٛشي زض ثتي  5/1
ٗٞضز  4ٗٞضز ثطاي زذشطاٙ ٝ  28ٗٞضز اػشيبز ذليق ٛؿجز ث٠ ايٜشطٛز زض ثيٚ دؿطاٙ زض ٗوبثْ  46ثبقس : ٗي

ٗتٞضز ثتطاي زذشتطاٙ ُٞيتبي ايتٚ ٗٞيتٞع                          2اػشيتبز قتسيس ٛؿتجز ثت٠ ايٜشطٛتز ثتطاي دؿتطاٙ زض ٗوبثتْ         
زضنس ا٢ٛب ذئي ًٖ ٝ ًتٖ ثتب    5/48ٛيؿشٜس ، يٜشطٛشي ٗٞاكنثب اظزٝاج ا انهًزضنس زاٛكدٞيبٙ  38ثبقس. ٗي

زضنس زاٛكدٞيبٙ ظيتبز ٝ ذئتي ظيتبز    3/6زضنس سب حسٝزي ٗٞاكوٜس ٝ  2/7اظزٝاج ايٜشطٛشي ٗٞاكن ١ؿشٜس ، 
اٛس ٠ً اظزٝاج ١بي ايٜشطٛشتي ١طُتع   زضنس زاٛكدٞيبٙ اظ٢بض ًطزٟ 5/36ثبقٜس . ثب اظزٝاج ايٜشطٛشي ٗٞاكن ٗي

زضنتس   5/12زضنس اػهٕ ًطزٟ اٛس ٠ً ذئي ًٖ ٝ ًٖ اظزٝاج ١بي ايٜشطٛشي زٝإ زاضٛتس ،   44س ، زٝإ ٛساضٛ
زضنس اػهٕ ًطزٟ اٛتس ًت٠ اظزٝاج ١تبي ايٜشطٛشتي زٝإ ظيتبز ٝ       3/6اٛس ٝ ُعي٠ٜ سب حسٝزي ضا اٛشربة ًطزٟ

 زاضز.ذئي ظيبزي
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ًٜٜس يب ذئي ًٖ خٜؿتيز ذتٞز   زضنس زاٛكدٞيبٙ زض ايٜشطٛز ١طُع خٜؿيز ذٞز ضا د٢ٜبٙ ٛ٘ي 2/64
زضنس ظيبز ٝ ذئي ظيبز  5/9ًٜٜس ٝ زضنس ًٖ سب حسٝزي خٜؿيز ذٞز ضا د٢ٜبٙ ٗي 3/26ًٜٜس، ضا د٢ٜبٙ ٗي

ًٜٜتس .  ًٜٜس . زاٛكدٞيبٙ دؿط ثيكشط اظ زاٛكدٞيبٙ زذشط خٜؿيز ذٞز ضا د٢ٜبٙ ٗتي ١ٞيز ذٞز ضا د٢ٜبٙ ٗي
زاضٛس ١طُع اػش٘بز ٛساضٛس يب ذئي ًٖ ض ايٜشطٛز ثب ا٢ٛب اضسجبٌزضنس زاٛكدٞيبٙ ٛؿجز ث٠ اكطازي ٠ً ز 2/57

زاضٛس.زاٛكتدٞيبٙ  زضنس ظيبز ٝ ذئي ظيبز اػش٘تبز  8/6زاضٛس ٝ زضنس ًٖ سب حسٝزي اػش٘بز 36زاضٛس، اػش٘بز
ٜٗت٠  زاضٛتس ، اػش٘تبز زاضٛتس . زا   دؿط ثيكشط اظ زاٛكدٞيبٙ زذشط ٛؿجز ث٠ اكطازي ٠ً زض ايٜشطٛز ثب ا٢ٛب اضسجبٌ

 70ثبقتس ًت٠   ؾتب٠ٓ ٗتي   20ثبقس. ثيكشطيٚ كطاٝاٛي ثطاي زاٛكدٞيبٙ ؾبّ ٗي 37سب  18ؾٜي زاٛكدٞيبٙ ثيٚ 
زضنتس   5/ 5زاضٛس ، زضنس زاٛكدٞيبٙ قـْ اظاز 8/3ُيطز . زضنس( اظ دبؾرِٞيبٙ ضا زض ثط ٗي 5/17ٗٞضز )

زضنتس    83يٌتبض ١ؿتشٜس .   زضنتس زاٛكتدٞيبٙ قتـٔي ٛساضٛتس ٝ ث     7/90ا٢ٛب زاضاي قـْ زٝٓشي ١ؿتشٜس ٝ  
زاضٛس زضنس زاٛكدٞيبٙ زض َجو٠ دبييٚ هطاض 2/11زاضٛس، زاٛكدٞيبٙ زض َجو٠ اهشهبزي، اخش٘بػي ٗشٞؾٍ هطاض

زضنتس   10اٛتس ًت٠ زض َجوت٠ اهشهتبزي، اخش٘تبػي ثتبت هتطاض زاضٛتس.         ًتطزٟ زضنس زاٛكدٞيبٙ اظ٢بض 8/5ٝ 
 10زضنس زض ٗوُغ ًبضقٜبؾتي اضقتس ٝ    30قٜبؾي، زضنس زض ٗوُغ ًبض 50زاٛكدٞيبٙ زض ٗوُغ ًبضزاٛي، 

 ًٜٜس. زضنس زض ٗوُغ زًشطا سحهيْ ٗي
ديبٗس١بي ٗثجز ايٜشطٛز اظ ِٛبٟ زاٛكدٞيبٙ دؿط ث٠ سطسيت اٝٓٞيز ٝ ٗيعاٙ كطاٝاٛي ػجبضسٜس اظ: اكعايف 

١تبي ػ٘تٞٗي ٝ كتطزي اقتربل، ثت٠ ضٝظ قتسٙ اَهػتبر ا٢ٛتب ٝ اُتب١ي اظ اذجتبض ٝ           اَهػبر ٝ اُب١ي
ٝيساز١بي خ٢بٙ، اؾشلبزٟ ثطاي ٗوبنس ػٔ٘ي ٝ اٗٞظقي ٝ ديكطكز زض سحهيْ، اقٜبيي ثب خ٢بٙ ٝ خٞاٗتغ  ض

١تب  خٞيي زض ٝهز ٝ ًب١ف ١عي٠ٜنطك٠ ١بي زيِط ث٠ ١٘طاٟ اكعايف اضسجبَبر اقربل ثب زيِطاٙ،ٝ كط١َٜ
قتٜبيي ثتب زٛيتبي    ١بي ذسٗبسي ٝ اٛدبٕ ًبض١بي ثتبٌٛي ثٞؾتي٠ٔ ايٜشطٛتز، قت٢طٝٛس آٌشطٝٛيتي، ا     زض ثرف

ضكشٚ اَهػتبر ؾيبؾتي اكتطاز، ثتبت ضكتشٚ اَهػتبر اخش٘تبػي ٝ        ١بي خسيس ضٝظ، ثبتسٌٜٞٓٞغي ٝ كٜآٝضي
 كط١ِٜي اكطاز، دط ًطزٙ اٝهبر كطاؿز ٝ ... .

ديبٗس١بي ٗثجز ايٜشطٛز اظ ِٛبٟ زاٛكدٞيبٙ زذشط ث٠ ستط سيتت اٝٓٞيتز ٝ ٗيتعاٙ كطاٝاٛتي ػجبضسٜتس اظ:       
قسٙ اَهػتبر ا٢ٛتب ٝاُتب١ي اظ اذجتبض ٝ     ضٝظ١بي ػ٘ٞٗي ٝ كطزي  اقربل، ث٠ُب١ياكعايف اَهػبر ٝ ا

ضٝيساز١بي خ٢بٙ، اؾشلبزٟ ثطاي ٗوبنس ػٔ٘ي ٝاٗٞظقي ٝ ديكطكز زض سحهيْ، اقٜبيي ثب خ٢تبٙ ٝ خٞاٗتغ   
١ب ١بي زيِط ث٠ ١٘طاٟ اكعايف اضسجبَبر اقربل ثب زيِطاٙ، نطك٠ خٞيي زض ٝهز ٝ ًب١ف ١عي٠ٜٝ كط١َٜ

١تبي  ١بي ذسٗبسي ٝ اٛدبٕ ًبض١بي ثبٌٛي ثٞؾي٠ٔ ايٜشطٛز، قت٢طٝٛس آٌشطٝٛيتي، اكتعايف اُتب١ي    ثرف زض
١تبي  ١بي ؾيبؾي اكطاز، اقتٜبيي ثتب زٛيتبي سٌٜٞٓتٞغي ٝ كٜتآٝضي     كط١ِٜي ٝ اخش٘بػي اكطاز، اكعايف اُب١ي

 . ...خسيس ضٝظ، دطًطزٙ اٝهبر كطاؿز ٝ 
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دؿط ث٠ سطسيت اٝٓٞيز ٝ ٗيعاٙ كطاٝاٛتي ػجبضسٜتس: ٝضٝز ثت٠     ١بي ٜٗلي ايٜشطٛز اظ ِٛبٟ زاٛكدٞيبٙديبٗس
١بي ٗؿش٢دٚ ٝ اكعايف ػهه٠ ث٠ اػ٘بّ خٜؿتي ٝ اٛحطاكتبر   ١بي ؿيطاذههي، زيسٙ كئٖ ١ب ٝ ػٌؽؾبيز

١تبي اهشهتبزي زض اؾتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز، اػشيتبز ٝ      ضكشبضي خٜؿي، ١سض ضكشٚ ٝهز اكتطاز ٝ اكتعايف ١عيٜت٠   
١بي ٛبٜٗبؾت ايٜشطٛشتي، كبنت٠ٔ اظ زٛيتبي ٝاهؼتي ٝ     ز ًطزٙ ظيبز ٝ ثطهطاضي زٝؾشيٝاثؿشِي ث٠ ايٜشطٛز، چ

شبزٙ ؾهٗز خؿت٘ي ٝ ضٝاٛتي   ًب١ف اضسجبَبر كطز ثب ذبٛٞازٟ ٝ زيِطاٙ ٝ اكعايف ٗكٌهر اٝ، ث٠ ذُط اك
ز ١بي ؾيبؾي ٝ كط١ِٜي اظ اكتطا ٝضيًهر، يؼق اػهبة ٝ ...( ، ث٢طٟاظ هجيْ يؼق ثيٜبيي، زضز ػاكطاز )

، ُٞق٠ ُيطي، ثساذههي ٝ دطذبقِطي، (، اٛعٝازض ايٜشطٛز )س٢بخٖ كط١ِٜي، ايدبز كش٠ٜ ٝ اٛحطاف زض خبٗؼ٠
 ٛظ٘ي زض ظٛسُي ٝ اذشهّ زض ًبض١بي ضٝظٗطٟ ٝ ... .ثي

چز  ديبٗس١بي ٜٗلي ايٜشطٛز اظ ِٛبٟ زاٛكدٞيبٙ زذشط ث٠ سطسيت اٝٓٞيز ٝ ٗيعاٙ كطاٝاٛي ػجبضسٜس اظ : 
١بي ٛبٜٗبؾت ايٜشطٛشي، اضسجبٌ ثب اكطاز ؿيط ١ٖ خٜؽ ٝ ٛبٗحطٕ ٝ ػٞاهت ٜٗلتي  طهطاضي زٝؾشيًطزٙ ظيبز ٝ ث

١بي ٗؿش٢دٚ ٝ اكعايف ػهه٠ ث٠ اػ٘بّ خٜؿي ٝ ١ب ٝ ػٌؽ١بي ؿيطاذههي، زيسٙ كئٖاٙ، ٝضٝز ث٠ ؾبيز
١بي اهشهبزي ١عي٠ٜاٛحطاكبر ضكشبضي خٜؿي، اػشيبز ٝ ٝاثؿشِي ث٠ ايٜشطٛز، ١سض ضكشٚ ٝهز اكطاز ٝ اكعايف 

زض اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز، كبن٠ٔ اظ زٛيبي ٝاهؼتي ٝ ًتب١ف اضسجبَتبر كتطز ثتب ذتبٛٞازٟ ٝ زيِتطاٙ ٝ اكتعايف         
ٗكٌهر اٝ، ث٠ ذُط اكشبزٙ ؾهٗز خؿ٘ي ٝ ضٝاٛي اكطاز )اظ هجيْ يتؼق ثيٜتبيي، زضز ػًتهر، يتؼق     

ٛتز، سجٔيـتبر ٛبزضؾتز ٝ ُ٘طا١تي اكتطاز،      ١بي ؾيبؾي ٝ كط١ِٜي اظ اكطاز زض ايٜشطٝضياػهبة ٝ ...(، ث٢طٟ
 ذؿشِي، سٜجٔي، دطذبقِطي ٝ ... .

 
 ّاي استٌباطی یافتِ -36

ٗيتبِٛيٚ   ي ٗؼٜتبزاضي ٝختٞز زاضز.  ثيٚ خٜؿيز ٝ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ضاثُت٠    -1كطيي٠ ق٘بضٟ 
دٞيبٙ زذشتط اظ  ثبقتس ٝ ٗيتبِٛيٚ اؾتشلبزٟ زاٛكت    ؾبػز ٗي 3/45اؾشلبزٟ زاٛكدٞيبٙ دؿط اظ ايٜشطٛز زض ٗبٟ 

ؾتبػز ثيكتشط اظ زاٛكتدٞيبٙ زذشتط اظ      11ثبقس. زاٛكدٞيبٙ دؿط ثت٠ َتٞض ٗشٞؾتٍ    ؾبػز ٗي 34ايٜشطٛز 
زاضز، زض ٛشيدت٠ ايتٚ كطيتي٠    ثتيٚ زٝ ٗشـيتط ٝختٞز    99/0ًٜٜس. ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي زض ؾُح ايٜشطٛز اؾشلبزٟ ٗي

 قٞز.دصيطكش٠ ٗي
ثبقتس، ٗيتعاٙ اؾتشلبزٟ اٝ ٛيتع اظ ايٜشطٛتز ثيكتشط       ١طچ٠ ٗيعاٙ سحهيهر كطز ثيكتشط  -2كطيي٠ ق٘بضٟ 

َٞض ٗؼٜتب زاضي ثيكتشط   ثبقس،اؾشلبزٟ اٝ اظ ايٜشطٛز ث٠ثٞز،يب ث٠ ػجبضسي ١طچ٠ ٗوُغ سحهئي كطز ثبتسطذٞا١س
+ اؾتز.   457/0يطيت ١٘جؿشِي اؾذيطٗٚ ثيٚ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ سحهيهر كطز، ٗؼبزّ  قٞز.ٗي
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زاضز، زض ٛشيد٠ ايٚ كطيي٠ ٛيع اظ اظٗٞٙ ضز ػجٞض ًطزٟ ٝ ثيٚ زٝ ٗشـيط ٝخٞز 99/0ؾُح ضاث٠ُ ٗؼٜب زاضي زض 
 قٞز.دصيطكش٠ ٗي

١٘جؿتشِي ٗيتبٙ زٝ    ثيٚ ؾٚ ٝ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ضاث٠ُ ٗؼٜب زاضٝختٞز زاضز.  -3كطيي٠ ق٘بضٟ 
-ٝ ٗشـيط ضاث٠ُ ٗؿتشويٖ ٝختٞز  + اؾز، زض ٛشيد٠ ثيٚ ز 357/0ٗشـييط ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ ؾٚ ٗؼبزّ 

يبثتس. اظ ٛظتط   ضٝز،ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٛيع ث٠ َٞض ٗؼٜتبزاض اكتعايف ٗتي   زاضز، يؼٜي ١طچ٠ ؾٚ ثبتسط ٗي
-ثبقس. ثٜبثطايٚ كطيي٠ ٗٞضز ٛظط اظ اظٗٞٙ ضز ػجٞض ٗيٗؼٜبزاض ٗي 99/0اٗبضي ضاث٠ُ ثيٚ زٝ ٗشـيط زض ؾُح 

 قٞز .ًٜس ٝ دصيطكش٠ ٗي
ثيٚ ٗيعاٙ ٗٞاكوز ٝآسيٚ زاٛكدٞيبٙ زض اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ ا٢ٛتب اظ   -4ضٟ كطيي٠ ق٘ب

يتطيت ١٘جؿتشِي اؾتذيطٗٚ  ثتيٚ زٝ ٗشـيتط ٗيتعاٙ ٗٞاكوتز ٝآتسيٚ          ٝختٞز زاضز.  ايٜشطٛز ضاث٠ُ ٗؼٜبزاض
ؼٜتي ١طچت٠ ٗيتعاٙ    اؾتز، ي  189/0زاٛكدٞيبٙ زض اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ ا٢ٛب اظ ايٜشطٛز ٗؼبزّ 

قٞز، ٗيعاٙ اؾشلبزٟ ا٢ٛب ٛيع اظ ايٜشطٛتز اكتعايف   ٗٞاكوز ٝآسيٚ زاٛكدٞيبٙ زض اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ثيكشط ٗي
 قٞز .اؾز. ثٜبثطايٚ كطيي٠ دصيطكش٠ ٗيزاضٗؼٜي 0/ 99يبثس.ضاث٠ُ ثيٚ زٝ ٗشـيط زض ؾُح ٗي

ط ضٝز،ٗيعاٙ اؾشلبزٟ ا٢ٛب اظ ايٜشطٛز ثيكتشط  ١ط چ٠ َجو٠ اخش٘بػي، اهشهبزي اكطاز ثبتس -5كطيي٠ ق٘بضٟ 
ٛيؿز. ثٜتبثطايٚ كطيتي٠ ٗتٞضز    ٗؼٜي زاض 0/ 95ثبقس ٠ً زض ؾُح ٗي 127/0ٗؼٜبزاضي ضاث٠ُ ٗؼبزّ  قٞز.ٗي

 قٞز.قٞز ٝ دصيطكش٠ ٛ٘يٛظط ضز ٗي
 ١طچ٠ ٗيعاٙ سطؼ ٝ ايُطاة كطز زض ثطهطاضي اضسجبٌ زض زٛيبي ٝاهؼي ثيكشط ثبقتس،  -6كطيي٠ ق٘بضٟ 

ثيكشط اؾتز،   05/0ٗي ثبقس ٝ اظ   054/0اؾشلبزٟ كطز اظ ايٜشطٛز ثيكشط قٞز. ثب سٞخ٠ ث٠ ٗؼٜبزاضي ضاث٠ُ ٠ً 
 قٞز.ثبقس ٝ ايٚ كطيي٠ ضز ٗيزضنس ٗؼٜبزاض ٛ٘ي 95ضاث٠ُ ثيٚ ايٚ زٝ ٗشـيط زض ؾُح 

بي ضٝظٗتطٟ اٝ  ١طچ٠ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ كطز اظ ايٜشطٛز ثيكشط ثبقس،ذْٔ زض اٛدبٕ ًبض١ت   -7كطيي٠ ق٘بضٟ 
يطيت ١٘جؿشِي ثيٚ زٝ ٗشـيط ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ٝ ذٔتْ زض ًبض١تبي ضٝظٗتطٟ،      قٞز.ٛيع ثيكشط ٗي

١تبي ضٝظاٛت٠   اؾز، يؼٜي ١طچ٠ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ كطز اظ ايٜشطٛز ثيكشط قٞز،ذْٔ زض اٛدبٕ ثطٛب٠ٗ 212/0ٗؼبزّ 
 قٞز.ًٜس ٝ دصيطكش٠ ٗيز ػجٞض ٗياظ اظٗٞٙ ض 99/0قٞز. ايٚ كطيي٠ زض ؾُح اٝ ٛيع ثيكشط ٗي

١تتبي سحهتتئي، ػٔ٘تتي ٝ اخش٘تتبػي اؾتتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتتز ثبػتتث اكتتعايف اُتتب١ي -8كطيتتي٠ قتت٘بضٟ 
١بي يطيت ١٘جؿشِي اؾذيطٗٚ ثيٚ زٝ ٗشـيط ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ اكعايف اُب١ي قٞز.زاٛكدٞيبٙ ٗي

 99/0ثبقتس ٝ زض ؾتُح   زاض ٗيثيٚ زٝ ٗشـيط ٗؼٜب ي ثبقس. ضاث٠ُٗ 321/0سحهئي،ػٔ٘ي زاٛكدٞيبٙ، ٗؼبزّ 
 ًٜس.قٞز ٝ اظ اظٗٞٙ ضز ث٠ ؾهٗز ػجٞض ٗيايٚ كطيي٠ دصيطكش٠ ٗي
١٘جؿتشِي ٝ ضاثُت٠   اؾشلبزٟ ثيكشط اظ ايٜشطٛز ثبػث ًب١ف اضسجبَبر اخش٘بػي اكطاز  -9كطيي٠ ق٘بضٟ 
لبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ ًب١ف ضٝاثٍ اكتطاز  يطيت ١٘جؿشِي اؾذيطٗٚ ثيٚ زٝ ٗشـيط ٗيعاٙ اؾش .ٗؼٜبزاض ٝخٞز زاضز
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ثبقس، يؼٜي ١طچ٠ ٗيتعاٙ اؾتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز    + ٗي 293/0+ ٝ  239/0ث٠ سطسيت  ثب ذبٛٞازٟ ٝ زٝؾشبٙ ذٞز،
يبثس. ضاثُت٠  قٞز، ٗيعاٙ اضسجبٌ اخش٘بػي ا٢ٛب ثب ذبٛٞازٟ ٝ زٝؾشبٙ ٛيع ًب١ف ٗيزض ٛعز زاٛكدٞيبٙ ثيكشط ٗي
 ًٜس. قٞز ٝاظ اظٗٞٙ ضز ػجٞض ٗيكطيي٠ دصيطكش٠ ٗي 99/0ثبقس ٝ زض ؾُح ٗي ثيٚ ايٚ زٝ ٗشـيط ٗؼٜبزاض

١طچ٠ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ كطز اظ ايٜشطٛز ثيكشط قٞز، ٗيعاٙ ػهتجبٛيز ٝ دطذبقتِطي اظ    -10كطيي٠ ق٘بضٟ 
ِطي اكطاز يطيت ١٘جؿشِي ثيٚ زٝ ٗشـيط ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ ػهجبٛيز ٝ دطذبق قٞز.ٛيع ثيكشط ٗي

ثبقتس،  ٗي 01/0ٗي ثبقس. اظ اٛدبيي ٠ً ايٚ ٗؼٜب زاضي ً٘شط اظ  000/0زاضاي ضاث٠ُ اؾز. ٗؼٜب 249/0ٗؼبزّ 
 قٞز.ٗيًٜس، دؽ كطيي٠ كٞم دصيطكش٠زضنس اظ اظٗٞٙ ضز ػجٞض ٗي 99ايٚ كطيي٠ زض ؾُح 
ُيطي كطز ٛيتع  ١طچ٠ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ كطز اظ ايٜشطٛز ثيكشط قٞز، ٗيعاٙ اٛعٝا ٝ ُٞق٠  -11كطيي٠ ق٘بضٟ 

يطيت ١٘جؿشِي اؾذيطٗٚ ثيٚ زٝ ٗشـيط ٗيعاٙ اؾتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ٝ ٗيتعاٙ اٛتعٝا ٝ ُٞقت٠       قٞز.ثيكشط ٗي
ثبقتس ٝ زض  ،  ضاث٠ُ ثيٚ ايٚ زٝ ٗشـيط ٗؼٜبزاض ٗي 000/0+ ٗي ثبقس. ثب سٞخ٠ ث٠ ٗؼٜب زاضي  229/0ُيطي كطز 

 ًٜس.ٗيقٞز ٝ اظ اظٗٞٙ ضز ػجٞضٗيكطيي٠ دصيطكش٠ 99/0ؾُح 
١طچ٠ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ كطز اظ ايٜشطٛز ثيكشط قٞز، ٗيعاٙ ذؿشِي ٝ اكؿطزُي كطز ٛيع  -12كطيي٠ ق٘بضٟ 

قٞز.يطيت ١٘جؿشِي اؾتذيطٗٚ ثتيٚ زٝ ٗشـيتط ٗيتعاٙ اؾتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ٝ ٗيتعاٙ ذؿتشِي ٝ         ثيكشط ٗي
كطيتي٠   99/0ثبقتس ٝ زض ؾتُح   ٗيثبقس. ضاث٠ُ ثيٚ ايٚ زٝ ٗشـيط ٗؼٜبزاض+ ٗي 0/ 248اكؿطزُي كطز ٗؼبزّ 

 ًٜس.ٗيقٞز ٝ اظ اظٗٞٙ ضز ػجٞضٗيدصيطكش٠
١ط چ٠ ٗيعاٙ اؾشلبزٟ كطز اظ ايٜشطٛز ثيكشط قٞز، ٗيعاٙ ٝاثؿشِي )اػشيبز( اٝ ٛيتع ثت٠    -13كطيي٠ ق٘بضٟ
 يطيت ١٘جؿشِي ثيٚ زٝ ٗشـيط ٗيعاٙ اؾتشلبزٟ اظ ايٜشطٛتز ٝ ٝاثؿتشِي )اػشيتبز( ثت٠      قٞز.ايٜشطٛز ثيكشط ٗي

ثبقتس،  ٗتي  01/0زاضي ضاث٠ُ ً٘شط اظ ثبقس.اظ اٛدبيي ٠ً ٗؼٜب+ ٗي 363/0ايٜشطٛز زض ثيٚ زاٛكدٞيبٙ ٗؼبزّ 
 قٞز.ٗيًٜس ٝ كطيي٠ كٞم دصيطكش٠زض نس اظ اظٗٞٙ ضز ػجٞض ٗي 99ايٚ كطيي٠ زض ؾُح 

. ؾتُح  ثيٚ خٜؿيز ٝ ٝاثؿشِي )اػشيتبز( ثت٠ ايٜشطٛتز ضاثُت٠ ٗؼٜتبزاض ٝختٞز زاضز       - 14كطيي٠ ق٘بضٟ
ثبقتس ًت٠ زض ٛشيدت٠    ٗتي  000/0ٗؼٜبزاضي ضاث٠ُ ثيٚ ٗشـيط١ب زض اٗبضٟ ديطؾٞٙ ٗطثٌٞ ث٠ ًبي اؾٌٞيط ثطاثط ثب

قٞز، يؼٜي زاٛكدٞيبٙ دؿط ث٠ َٞض ٗؼٜبزاضي ثيكشط اظ زاٛكدٞيبٙ ٗيزضنس دصيطكش٠ 99ايٚ كطيي٠ زض ؾُح 
ٛلتط   28ٛلتط ًتبضثط َجيؼتي،    170شط سؼتساز  زاٛكدٞي زذ 200زذشط ث٠ ايٜشطٛز ٝاثؿشِي )اػشيبز ( زاضٛس. اظ 

ٛلتتط زاضاي ٝاثؿتتشِي )اػشيتتبز( قتتسيس ٛؿتتجز ثتت٠ ايٜشطٛتتز                            2زاضاي ٝاثؿتتشِي )اػشيتتبز( ذليتتق ٝ   
ٛلتط زاضاي ٝاثؿتشِي )اػشيتبز(     46ٛلط ًبضثط َجيؼتي ،   150زاٛكدٞي دؿط سؼساز  200ثبقٜس .١٘چٜيٚ اظ ٗي

 ثبقٜس.)اػشيبز( قسيس ٛؿجز ث٠ ايٜشطٛز ٗي ٛلط زاضاي ٝاثؿشِي 4ذليق ٝ 
زاضز. ثيٚ ٛٞع خٜؿيز كطز ٝ ٗيعاٙ د٢ٜبٙ ًطزٙ اٙ زض ايٜشطٛز ضاث٠ُ ٗؼٜبزاض ٝختٞز  - 15كطيي٠ ق٘بضٟ

ثبقتس ًت٠ زض   ٗتي  048/0ؾُح ٗؼٜبزاضي ضاث٠ُ ثيٚ ٗشـيط١ب زض اٗبضٟ ديطؾٞٙ ٗطثٌٞ ث٠ ًبي اؾٌٞيط ثطاثط ثتب 
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قٞز ، يؼٜي زاٛكتدٞيبٙ دؿتط ثت٠ َتٞض ٗؼٜتبزاضي      زضنس دصيطكش٠ ٗي 95 ٛشيد٠ ايٚ كطيي٠ سحوين زض ؾُح
ًٜٜس . احش٘بت زٓيْ ايٚ د٢ٜبٙ ًطزٙ خٜؿتيز  ٗيثيكشط اظ زاٛكدٞيبٙ زذشط خٜؿيز ذٞز ضا زض ايٜشطٛز د٢ٜبٙ

ثبقتس. زض  ًطزٙ اضسجبٌ ضاحز سط ٝ ُٗ٘ئٚ سط ثب خٜؽ ٗربٓق ذٞز ٗياظ ؾٞي زاٛكدٞيبٙ دؿط ثطاي ثطهطاض
 ثبقس .زاقش٠سٞاٛس ٛوفٗٞيٞع ككبض١بي ١ٜدبضي ٝ اضظقي خبٗؼ٠ ٛيع ٗيايٚ 

ثيٚ ٛٞع خٜؿيز كطز ٝ ٗيعاٙ اػش٘بز ٛؿتجز ثت٠ اكتطاز زض ايٜشطٛتز ضاثُت٠ ٗؼٜتبزاض        - 16كطيي٠ ق٘بضٟ
-ٗتي   002/0ؾُح ٗؼٜبزاضي ضاث٠ُ ثيٚ ٗشـيط١ب زض اٗبضٟ ديطؾٞٙ ٗطثٌٞ ث٠ ًبي اؾٌٞيط ثطاثط ثب ٝخٞز زاضز.

قٞز، يؼٜي زاٛكدٞيبٙ دؿط ث٠ زضنس دصيطكش٠ ٗي 99زض ٛشيد٠ ايٚ ثرف اظ كطيي٠ سحوين زض ؾُح  ثبقس ٠ً
َٞض ٗؼٜبزاضي ثيكشط اظ زاٛكدٞيبٙ زذشط ٛؿجز ث٠ اكتطاز زض ايٜشطٛتز اػش٘تبز زاضٛتس. زض ايتٚ ٗٞيتٞع ٛيتع        

 ثبقٜس.ُصاضسأثيطسٞاٜٛس ١بي خبٗؼ٠ ٗيؾبذشبض١ب، ١ٜدبض١ب ٝ اضظـ
ثيٚ ٛٞع خٜؿيز كطز ٝ ٗيعاٙ ثطهطاضي اضسجبٌ ثب زٝؾز ؿيتط ١٘دتٜؽ زض ايٜشطٛتز     -17كطيي٠ ق٘بضٟ
قتٞز، يؼٜتي   زضنس دصيطكش٠ ٗي 99زاضز. ايٚ كطيي٠ ثب اؾشلبزٟ اظ اٗبضٟ ديطؾٞٙ زض ؾُح ضاث٠ُ ٗؼٜبزاض ٝخٞز

يط ١٘دتٜؽ  زاٛكدٞيبٙ دؿط ث٠ َٞض ٗؼٜبزاضي ثيكشط اظ زاٛكدٞيبٙ زذشط ث٠ زٛجبّ ثطهطاضي زٝؾشي ثب اكطاز ؿ
 ثبقٜس.زض ايٜشطٛز ٗي

 ٛشبيح اظٗٞٙ كطييبر ٗطثٌٞ ث٠ ٗؼٜبزاضي ضاث٠ُ ثيٚ خٜؿيز ٝ اٛٞاع اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز :
١بي ايٜشطٛشي،اؾشلبزٟ سلبٝر ٗؼٜبزاضي ثيٚ خٜؿيز ثباؾشلبزٟ اظاي٘يْ،اؾشلبزٟ اظ چز،اؾشلبزٟ اظ ثبظي -

ٖ ػٔ٘ي ٝ اٗٞظقي اظ ايٜشطٛز،اؾشلبزٟ اظ اَهػبر كط١ٜ  ١تب زضايٜشطٛتز،  ِي ١ٜٝطي اظ ايٜشطٛز،اؾشلبزٟ اظ كتئ
 ٛساضز.  اؾشلبزٟ اظ ُٓيل٠ ٝ خٞى زضايٜشطٛز  ٝخٞز

سلبٝر ٗؼٜبزاضي ثيٚ خٜؿتيز ٝ اؾتشلبزٟ اظ اَهػتبر اخش٘تبػي ٝ اهشهتبزي، اَهػتبر ؾيبؾتي،         -
-ايٜشطٛز ٝختٞز  اَهػبر ٝضظقي، سهبٝيط ٝ ُٗبٓت خٜؿي، ٗٞؾيوي ٝ اؾشلبزٟ اظ ٛطٕ اكعاض١بي ٗٞخٞز زض

زاضز، يؼٜي زاٛكدٞيبٙ دؿط ث٠ َٞض ٗؼٜبزاضي ثيكشط اظ زاٛكدٞيبٙ زذشط اظ ايٜشطٛتز زض ايتٚ ٗتٞاضز اؾتشلبزٟ     
 ًٜٜس . ٗي
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١تبي  اٝضي اَهػبر، اًٜٞٙ ث٠ يٌي اظ ٢ٗ٘شتطيٚ ٝاهؼيتز  ٝضٝز ؾطيغ، ثي ٝهل٠ ٝ ثسٝٙ حس ٝ ٗطظ كٚ
ايٜشطٛز  ١بي خسيس ٝ ٗرهٞنبًاٝضياؾز. ايٚ كٚقسٟٗؿٍٔ اٙ سجسيْ ظٛسُي اخش٘بػي اٗطٝظ ٝ ُبٟ ثرف

اؾتز  ٛ٘ٞزٟاي ٛظبٕ اضسجبَي ٝ اهشهبزي ضا ٗشحّٞاظ ثؿيبضي خ٢بر ظٛسُي ضٝظٗطٟ ضا اؾبٙ ًطزٟ ٝ ث٠ ٠ُٛٞ
٠ً حشي زض ًكٞض١بي زض حبّ سٞؾؼ٠ ٛيع اٌٗبٙ ظٛسُي ثسٝٙ سٞخ٠ ث٠ حًٞض ٝ ؾبظ ٝ ًبض١بي ايٚ ٝؾبيْ 

 اؾز.                                                           قسٌٟٗ٘ٚؿيط اضسجبَي
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ي اٛتس. ثت٠ ػويتسٟ   ١ب ضا اظ هيس ظٗبٙ ٝ ٌٗتبٙ ض١تب ًتطزٟ   ١بي ٛٞيٚ اَهػبر ٝ اضسجبَبر اٛؿبٙكٜبٝضي
ي ٙ ازاٗت٠ اٛس. ٌٗبٙ ث٠ ػٜتٞا ١بي ٛٞيٚ اَهػبر ٝ اضسجبَبر، ٗل٢ٕٞ ٌٗبٙ ضا زُطُٞٙ ًطزٟسبٗذؿٞٙ، كٜبٝضي
، كط١ِٜتي، اهشهتبزي ٝ .... اٙ ، ثتط اثتط ًتٜف ايتٚ       طٛسٟ اٙ ٝ اهشًبئبر ٗحسٝز كيعيٌتي سٚ، ٗحيٍ زضثطُي

اؾز. ظٗبٙ ٛيع ١ٖ چٞٙ ٌٗتبٙ، ايتٚ   يبكش١٠ب، ثؿٍ يبكش٠ ٝ اظ حبٓز نٔت ٝ ؿيط ؾيبّ ُصقش٠، سـييطكٜبٝضي
١بي ظٗبٛي، زض ٛظبٕ اضسجبَي ٛٞيٚ، ٗٞخت اؾز. ؿٔج٠ ثط ٗحسٝزيزقسٟچٜيٚ سـييط يبكشٜي ٝ هبثْ زؾشٌبضي
قتسٟ ٝ زضى  ١بي ٗرشٔق اهشهتبز، ؾيبؾتز، زاٛتف ٝ سدتبضة ضٝظٗتطٟ     خبثدبيي ؾطيغ اَهػبر زض حٞظٟ

ثط أُلز ٠ً ١يچ ُبٟ اٛؿبٙ سب ايٚ حسّ ٗشت اؾز.اظ خ٢شي زيِط ٗي سٞاٙاٛؿبٙ اظ ظٗبٙ ضا زچبض زُطُٞٛي ًطزٟ
اؾتز، ٓتصا   ي ثيكشط اظ ١٘يك٠ سبضيد زض ثيٚ ؾبذش٠ ١بي ذٞز اؾتيط ١بي ذٞز ٛجٞزٟ اؾز، ث٠ سؼجيطاظ ؾبذش٠

اي ثتطاي  قٜبذز ٌٗبٛيعٕ ايٚ اثعاض، اثبض اخش٘بػي ٝ ضٝاٛي اٙ ٝ هكط١ب ٝ َجوبر ٗشأثط اظ اٙ، اٝٓٞيز ٝيتػٟ 
١تبي  ًٜس. ١٘بٙ ٠ُٛٞ ٠ً ايٚ ػطن٠ كطنز ١بي ذبل ذتٞز ضا زاضز، اؾتيت  ١ب ايدبز ٗيايٚ ٛٞع دػ١ٝف
ٝ سٞخ٠ٖ ثؿيبض زض ذٞضٛبقي اظ اٙ ١ ار ستأثيط  اؾز. ثب سٞخ٠ ث٠ ضقس قشبثٜسٟ زؾشطؾي ث٠ ايٜشطٛز زض ايتطاٙ 

سحوين زضثبضٟ ٗيعاٙ ٝ ٛٞع اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ٝ ديبٗس١بي ٜٗلي ٝ ٗثجز اؾتشلبزٟ اظ   ،اٙ ثط اكطاز ٝ ضكشبض ا٢ٛب
ٙ قتٜبذشي اكتطاز حتبئع ا١٘يتز     ار اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز ثط ضٝي ضكشبض١بي اخش٘بػي ٝ حتبتر ضٝا سأثيطاٙ ٝ 
 ز١س.    ٗيٛكبٙ

اٛس زض س٘بٕ ػطن٠ ١تبي   ١بي ٛٞيٚ اضسجبَي ثٜب ث٠ ٛٞع ؾبذشبض سٌٜٞٓٞغي ٝ كٜي ذٞز سٞاٛؿش٠سٌٜٞٓٞغي
قس ًت٠ ايٜشطٛتز،   ثبقيٖ ٗشٞخ٠ ذٞا١يُٖصاض ثبقٜس. اُط ث٠ اَطاف ذٞز ٛيٖ ِٛب١ي زاقش٠ سأثيطظٛسُي اٛؿب٢ٛب 

اؾز. ايٚ كٚ  اكيبيي ٝ ظٗبٛي ضا زض ١ٖ قٌؿش٠ ٝ اٛؿبٙ ضا اظ ثٜس ٗطظ١ب ض١بٛيسٟٗطظ١بي ؾٜشي ٝ كطيي خـط
ُصاقش٠ ٝ زض حبّ  سأثيط١بي حيبر كطزي ٝ خ٘ؼي اٛؿبٙ اٝضي ث٠ َٞض ٗؿشويٖ ٝ ؿيطٗؿشويٖ ثط س٘بٕ ػطن٠

يتٚ  ا ستأثيط ستٞاٙ  اؾز، ث٠ َٞضي ٠ً  ٛ٘يسـييط ػطن٠ ١بي اخش٘بػي، ؾيبؾي، كط١ِٜي ٝ سؼبٗهر اخش٘بػي
١تب كؼبٓيتز ٝ   ُطكز. ٗب١يز ؿيط ٗش٘طًع ٝ اظاز ايٚ سٌٜٞٓٞغيسٌٜٞٓٞغي ١ب ضا زض سـييط زٛيبي ًٜٞٛي ٛبزيسٟ

ًٜس. ايٜشطٛز ث٠ ٝاؾ٠ُ اٌٗبٛبر سٌٜٞٓتٞغيٌي  ٗيٗكبضًز زًٗٞطاسيي س٘بٕ اػًبي ز١ٌسٟ خ٢بٛي ضا سكٞين
ٗربَتت زض ًٜشتطّ اضسجتبٌ ً٘تي     ز١س زض ٝاهغ ث٠ ٛٞػي ث٠ هسضسٜ٘تس قتسٙ   ٠ً زض اذشيبض ٗربَت هطاض ٗي

١تبي  اؾز. ث٠ ً٘ي ايٜشطٛز زيِط ٗربَت، ٜٗلؼْ ٛيؿز ٠ً كوٍ ٛظتبضٟ ُتط نتطف ٗحشتٞاي ثطٛبٗت٠     ًطزٟ
ي سٞٓيتس   ز١س، زض ٛحٟٞاؾز سب ث٠ ؾطػز ث٠ ٗحشٞا١ب ثبظ ذٞضز ٛكبٙاي ثبقس، ث٠ٌٔ هسضسي ًؿت ًطزٟ ضؾب٠ٛ
 ع ثذطزاظز.ثبقس ٝ حشي ذٞز ث٠ سٞٓيس ٗحشٞا ٛيُصاضسأثيطٗحشٞا 

١بي ديكتيٚ  دؿٜسٛس ٠ً ثب ؾٔيو٠ ٝ شائو٠ ٛؿْاٗطٝظٟ، زض خبٗؼ٠ ٗب، خٞاٛبٙ ٝ ٛٞخٞاٛبٙ چيع١بيي ضا ٗي
سلبٝر ٗب١ٞي ٝ كبحف زاضٛس. اَهػبر، زاٛف، ضكشبض١بي  اخش٘بػي، ػهين ٝ ٛٞع سلٌط ايٚ ٛؿْ اٙ چٜبٙ 

اؾتز.ثب ايتٚ حتبّ زض ضكشبض١تب ٝ     ازٟزاؾز ٠ً اٝ ضا زض ٗٞهؼيتز ذبنتي هتطاض   ٗشلبٝر اظ ٛؿْ ١بي ديكيٚ
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اؾز ٠ً ثرف ػ٘تسٟ اٙ  ١بي اؾبؾي ٝ ؾبذشبضي زض حبّ قٌْ ُيطي١بي ١٘يٚ ٛؿْ ٛيع زُطُٞٛيزيسُبٟ
اؾز. زض ٝاهغ يٌي اظ ٛوبٌ اكشتطام ٝ ختسايي   ٗشبثط اظ ٝضٝز ٝ قيٞع كٚ اٝضي ٛٞيٚ اضسجبَبر يؼٜي ايٜشطٛز

اؾتز.  طي ٝ اٛؽ ٝآلتز ثتب ايتٚ ضؾتب٠ٛ ٝ كٜتآٝضي اضسجتبَي      ١بي ديكيٚ، اقٜبيي، ث٢طٟ ُيايٚ ٛؿْ ثب ٛؿْ
ثٜبثطايٚ، ايٜشطٛز ٝ زيِط سٌٜٞٓٞغي ١بي ٛٞيٚ اضسجبَي ٝ اَهػبسي ٠ٛ س٢ٜب ٗيتعاٙ ٝ ؾتُح اَهػتبر ٛؿتْ     

 اٛس.ُصاقش٠سأثيطاٛس، ث٠ٌٔ ثط س٘بيهر، ُطايف ١ب ٝ ضكشبض اٝ ٛيع زازٟخٞاٙ ضا اكعايف
اخش٘تبػي  ارسأثيطسٞاٛس ٠ ايٜشطٛز اظ َطين اؾشلبزٟ اٙ ثطاي اضسجبَبر ٗياٛس ً زازٟثطذي سحويوبر ٛكبٙ

سٞاٛس قٌْ ثبقس. ايٜشطٛز ١٘چٜيٚ ٗي١ب، اخش٘بػبر ٝ زض ؾُح ُؿشطزٟ خبٗؼ٠ زاقش٠ٗثجز ثط اكطاز، ؾبظٗبٙ
١تب سٞؾتٍ اػًتب زٝض زؾتز ٝ يتب زض      ١ب ٝ ؾبظٗبُٙيطي ضٝاثٍ خسيس، ١ٞيز اخش٘بػي، ٗكبضًز زض ُطٟٝ

ثركس. ١٘چٜيٚ زض سحويوبر ظيبزي ث٠ ًكق ٝخٞز ٝ ُؿتشطزُي اؾتيت   ٠ ٝ سحطى ؾيبؾي ضا سؿ٢يْحبقي
قٜبذشي اظ ايٜشطٛز ٝ ايٚ ٗٞيٞع ٠ً ثطذي اكطاز زض ًٜشطّ ضكشتبض خٜؿتي ذتٞز زض قتج٠ٌ ُؿتشطزٟ خ٢تبٙ       

 اؾز.قسٟزاضٛس، دطزاذش٠ٗكٌهسي
ٙ  ًٔي َٞض زيِط ٝ ايٚ سحوين ث٠ ١بي سحويوبريبكش٠  خ٘ٔت٠  اظ ٝ ُط١ٝتي  ١تبي ضؾتب٠ٛ  ١ٜتس زٗتي ٛكتب
ديبٗتس١بي   ايدتبز  ثت٠  ١ٖ ٝ ثبقٜسزاقش٠ ٗثجز ًبضًطز١بي سٞاٜٛسٗي ١ٖ ٠ً ١ؿشٜس زٕ زٝ سيؾ چٞٛبٙ ايٜشطٛز،
ظٗبٛي ٠ً اكطاز اظ ايٜشطٛز ثتطاي ًؿتت   . ًٜٜساكطاز ً٘ي ضٝاٛي حبتر ٝ ضكشبض اخش٘بػي ١بيظٗي٠ٜ زض ٜٗلي

-ٗتي ٘بػي،اهشهبزي، ؾيبؾي، كط١ِٜي، ٝضظقي، ػٔ٘ي ٝ ١ٜطي اؾشلبز١ٟبي اخشاَهػبر ٝ اُب١ي زض ظٗي٠ٜ

زاضز. ث٠ ضٝظ قتسٙ اَهػتبر ا٢ٛتب ٝ اُتب١ي اظ     ًٜٜس، ايٚ ٛٞع اؾشلبزٟ ثطاي ا٢ٛب ديبٗس١ب ٝ ًبضًطز١بي ٗثجز
 َ ١تبي زيِتط ثت٠ ١٘تطاٟ اكتعايف اضسجبَتبر       اذجبض ٝ ضٝيساز١بي خ٢بٙ، اقٜبيي ثب خ٢بٙ ٝ خٞاٗغ ٝ كط١ٜت

١بي ذسٗبسي ٝ اٛدبٕ ًبض١بي ثتبٌٛي  ١ب زض ثرفنطك٠ خٞيي زض ٝهز ٝ ًب١ف ١عي٠ٜ يِطاٙ،اقربل ثب ز
١بي خسيس ضٝظ ٝ دط ًطزٙ اٝهبر كطاؿز ٝ ؾطُطٗي اٝضيثٞؾي٠ٔ ايٜشطٛز،اقٜبيي ثب زٛيبي سٌٜٞٓٞغي ٝ كٚ

 ثبقس.  ٝ سلطيح ثطاي اكطاز اظ زيِط ديبٗس١بي ٗثجز ايٜشطٛز ثطاي اكطاز ٗي
ًبضًطز١بي ٜٗلي اؾشلبزٟ ٛبزضؾز ٝ ١٘چٜتيٚ ثتيف اظ حتس اظ ايٜشطٛتز ثتط ضٝي ضكشتبض        اٗب ديبٗس١ب ٝ

١بي ٗؿتش٢دٚ ٝ  ٝضٝز ث٠ ؾبيز ١بي ؿيط اذههي،زيسٙ كئٖ ١ب ٝ ػٌؽ اخش٘بػي ٝ ضٝاٛي اكطاز ػجبضسٜس اظ:
 ١تبي اكعايف ػهه٠ ث٠ اػ٘بّ خٜؿي ٝ اٛحطاكبر ضكشبضي خٜؿي، ١سض ضكتشٚ ٝهتز اكتطاز ٝ اكتعايف ١عيٜت٠     
١تبي  اهشهبزي زض اؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز، اػشيبز ٝ ٝاثؿشِي ث٠ ايٜشطٛز، چتز ًتطزٙ ظيتبز ٝ ثطهتطاضي زٝؾتشي     

، ٟ ٝ زيِطاٙ ٝ اكعايف ٗكٌهر اٝٛبٜٗبؾت ايٜشطٛشي،كبن٠ٔ اظ زٛيبي ٝاهؼي ٝ ًب١ف اضسجبَبر كطز ثب ذبٛٞاز
ػًهر ، يتؼق اػهتبة ٝ ...(،    اكشبزٙ ؾهٗز خؿ٘ي ٝ ضٝاٛي اكطاز )اظ هجيْ يؼق ثيٜبيي ، زضزث٠ ذُط

، ايدبز كش٠ٜ ٝ اٛحتطاف زض خبٗؼت٠(   اظ اكطاز زض ايٜشطٛز ) س٢بخٖ كط١ِٜي ،ث٢طٟ ٝضي ١بي ؾيبؾي ٝ كط١ِٜي
، سجٔيـتبر  ظٛسُي ٝ اذشهّ زض ًبض١بي ضٝظٗتطٟ اٛعٝا، ُٞق٠ ُيطي، ثس اذههي ٝ دطذبقِطي، ثي ٛظ٘ي زض 
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، اٛحطاف ًٞزًتبٙ ٝ ٛٞخٞاٛتبٙ ثت٠    ١بي اٛحطاكيزض ُطٟٝ اكطاز، اَهػبر ؿٍٔ ٝ ػًٞيزٛبزضؾز، ُ٘طا١ي
زٓيْ زؾشطؾي ث٠ ؾبيز ١بي ٜٗحطف، سعٓعّ زض قرهيز خٞاٛبٙ ، ذؿشِي، سٜجٔي ٝ اكؿطزُي، ػههت٠ ثت٠   

١تبي ايٜشطٛشتي ٝ ٗشؼبهتت اٙ َتهم، ًتب١ف      ١بي ًبشة ٝ ضٝاج ٗس١بي ؿطثتي،اظزٝاج ١ب ٝ ؾطُطٗيسلطيح
 اػشوبزار زيٜي ٝ ٗص١جي.

 
 طٌْاداتپي -38
اٗتب يتي    قتٞز، ٗي ًكٞض١ب اػ٘بّ ثؿيبضي اظ ؾبظي اُطچ٠ زضسٞخ٠ زاقز ٠ً ؾيبؾز ٗؿسٝز ثبيس -

 زاضز.اكطاظ١تبي يتس كئشطيٜتَ اٌٗتبٙ زٝض ظزٙ ايتٚ ؾيبؾتز ٝختٞز       ٛطٕ اؾشلبزٟ اظ  ؿز ٝ ثباٗط ٗجٜبيي ٛي
زاضز، دتؽ  ا ٛيع زض ذٞز١بيي ضؾبظي ٗحسٝزيزذٜثي١بي قٞز، چٞٙ سٌٜييايٜشطٛز ٗحسٝز ٝ ؾبٛؿٞض ٛ٘ي

١بي ػْ٘ ضيعي قي١ٟٞبيي ثطاي اٗٞظـ ث٠ اكطاز خبٗؼ٠ ٝ ١٘چٜيٚ ثب َط ضيعي ٝ اخطاي ثطٛب٠ٗثبيس ثب َط 
-١ب ٝ ؾتبيز هبٛٞٛي ذبل ثطاي ثطذي ثطٛب٠ٗ ي١ب٠ز١ٜسُبٙ ٝ اؾشلبزٟ اظ هٞاٛيٚ ًبضاٗس ٝ سٜجيثطاي ؾطٝيؽ

 ز١يٖ.ٝ ًبضًطز١بي ٜٗلي ايٜشطٛز ضا ًب١ف ١ب، ًبضًطز١بي ٗثجز ايٜشطٛز ضا اكعايف زازٟ
ًٜٜس ٠ً اخش٘بػبر ٗدبظي ١٘چٞٙ اخش٘بػبر ٝاهؼي ث٠ ؾٞي ٛٞػي ٛظٖ ١ٜدبضٜٗس حطًز ٗي -
ٝيؼيز اٛٞٗيي  قٞز.ٗيقجي٠ اخش٘بػبر ٝاهؼي زض ايٚ اخ٘بػبر ٛيع اٛٞٗي ث٠ اقٌبّ ٗرشٔق يبكز ًبٗهً

اؾز ٝ ١ٖ ٗشأثط اظ ٛٞ ثٞزٙ ايٚ ٘بػبر ٝاهؼي زض يي خبٗؼ٠زض ايٚ اخش٘بػبر ١ٖ ٗشأثط اظ ضاث٠ُ اٙ ثب اخش
١ٜدبضي، سًبز ١ٜدبضي ٝ ػسٕ ٗكطٝػيز ١بيي اظ اٛٞاع اٛٞٗي ) ثيسٞاٙ  ٛكب٠ٛاخش٘بػبر. اظ ايٚ ضٝ، ٗي

١ب زض كًبي ٗدبظي زيس. يطٝضر سحوين ٝ ثطضؾي زض ظٗي٠ٜ اٛٞٗي ١ٜدبضي(ضا زض اخش٘بػبر ٗدبظي
 .قٞزٗي احؿبؼ
ار ايتٚ كًتب١بي ايٜشطٛشتي ثتط     سأثيطچز( ثطاي قٜبذز ٗحشٞاي كًب١بي ُلشبضي ايٜشطٛز ) ْسحٔي -

 ضٝي ضكشبض اكطاز ٝ ديبٗس١بي اٙ. 
 ١بيي ٠ً ثيكشطيٚ ٗطاخؼ٠ ًٜٜسُبٙ اظ ؾٞي زاٛكدٞيبٙ ٝ خٞاٛبٙ ضا زاضز.سحٔيْ ٗحشٞاي ؾبيز -
 خٞاٛبٙ ٝ سحٔيْ ا٢ٛب.١بي ايٜشطٛز سٞؾٍ زاٛكدٞيبٙ، ٛٞخٞاٛبٙ ٝ ثطضؾي اٛٞاع ًبضثطي -
١بي ٛٞيٚ اَهػبسي ٝ اضسجبَي ٝ ث٠ ٝيتػٟ ايٜشطٛتز ثٞؾتي٠ٔ    اٗٞظـ قيٟٞ ٜٗبؾت اؾشلبزٟ اظ كٜآٝضي -

 ١ب ث٠ اكطاز.١ب ٝ ذبٛٞازٟٛظبٕ اٗٞظقي، ٗساضؼ، زاٛكِبٟ
ي اي ٝ ٗشٜبٝة اظ ًبضًطز١ب، اثبض، ٛشبيح ٝ ديبٗس١بي ٗثجز ٝ ٜٗلت ١ب ٝ سحويوبر ٗوُؼي، زٝضٟثطضؾي -
 ١بي ٛٞيٚ اَهػبسي ٝ اضسجبَي ٝ ١طچ٠ ثيكشط ًبضثطزي ًطزٙ ايٚ سحويوبر. كٜآٝضي
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 هٌابع فْرست 
 هٌابع فارسی -الف

 ّاکتاب

( ،ظٗيٜت٠ ضٝاٙ قٜبؾتي، سطخ٘ت٠ ٗح٘تس سوتي ثطا١ٜتي ٝ زيِتطاٙ ، س٢تطاٙ،         1380) ،اسٌيٜؿٞٙ، ضيشبّ .1
 .اٛشكبضار ضقس

طخ٠٘ ػجبؼ ُئٞضي ٝ ػٔي ضاز ثبٟٝ ، س٢تطاٙ ، ٛكتط   ( ، ايٜشطٛز ٝ خبٗؼ٠ ، س1380)  ،اؾٔٞيٚ، خي٘ع .2
 .ًشبثساض

 .(، اػشيبز ث٠ ايٜشطٛز ، س٢طاٙ ، ٛكطس٘طي1381ٚاٗيسٝاض، اح٘س ٝ نبضٗي ، ػٔي ًجط )  .3
( ، سحّٞ كط١ِٜي زض خبٗؼت٠ ديكتطكش٠ نتٜؼشي ، سطخ٘ت٠ ٗتطيٖ ٝستط ،       1373)  ،اي٢ِٜٔبضر ، ضٝٛبٓس  .4

 .س٢طاٙ ، اٛشكبضار ًٞيط 
( ، ػهط زٕٝ ضؾب٠ٛ ١ب، سطخ٘ت٠ ؿهٗحؿتيٚ نتبٓحيبض ، س٢تطاٙ ، اٛشكتبضار      1377)  ،دٞؾشط ، ٗبضى  .5

 .ٗؤؾؿ٠ ايطاٙ
 .( ، يٞضُٚ ١ب ثطٗبؼ ، سطخ٠٘ اح٘س سسيٚ، س٢طاٙ ، ٛكط ١طٗؽ1379)  ،ديٞظي، ٗبيٌْ  .6
 .( ، ٗٞج ؾٕٞ ، سطخ٠٘  ق٢يٜسذز ذٞاضظٗي ، س٢طاٙ ، ٛكط 1368ٞٛ)  ،سبكٔط، آٞيٚ  .7
   .( ، ٛظطي٠ ١بي خبٗؼ٠ قٜبؾي ، چبح چ٢بضٕ ، س٢طاٙ ، اٛشكبضار ؾ٘ز1387 )سٞؾٔي، ؿهٗؼجبؼ،  .8
 .(، دي٘بيف زض سحويوبر اخش٘بػي ، سطخ٠٘ ١ٞقَٜ ٛبيجي، س٢طاٙ، ٛكط ٛي1376)  ،زٝاؼ، زي، اي  .9
 ( ، ًٜس ٝ ًب١ٝب ٝ دٜساقش٠ ١ب ، س٢طاٙ ، قطًز ؾ٢بٗي اٛشكبض1360) ،ضكيغ دٞض ، كطاٗطظ  .10
ٙ (، ٛظطي٠ ١بي خبٗؼ٠ قٜبؾي زض زٝضاٙ ٗؼبنط، سطخ٠٘ ٗحؿٚ ثهثي1374) ، ضيشعض، خٞضج  .11 ، ، س٢تطا

   .اٛشكبضار ػٔ٘ي
ٖ    (،ضا١ٜ٘تبيي  ٗوتسٗبسي  1382)، ٗبزٙ ؾبضاح،  .12 ، سطخ٘ت٠ اح٘تس   ثتط دؿبؾتبذشبضُطايي ٝ دؿبٗسضٛيؿت

  .سبخيي، س٢طاٙ، ٛكط ٛي
 .بح قكٖ،  خبٗؼ٠ قٜبؾي اضسجبَبر، س٢طاٙ، ٛكط اَهػبر، چ(1375) ،، ثبهطؾبضٝذبٛي  .13
(، ًبضثطز ٛظطي٠ ١بي اضسجبَبر، سطخ٠٘ ػٔيطيب ز١وبٙ، س٢طاٙ، ٗطًع 1376) ،ؾٞٙ ٝيٜساّ ٝ ١ٌ٘بضاٙ  .14

 ١ب.ُٗبٓؼبر ٝ ضؾب٠ٛ
، سٌٜٞٓٞغي اضسجبَي ٝ خبٗؼ٠ اَهػبسي، س٢طاٙ، اٛشكبضار اٛٞقت٠، چتبح   (1379)، قٌط ذٞاٟ، يٞٛؽ  .15

 .اّٝ
 .، س٢طاٙ، ٛكط ١طٗؽ(، ٗيكْ كًٞٞ: زاٛف ٝ هسضر1378) ،يي٘طاٙ، ٗح٘س   .16
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، خبٗؼ٠ قٜبؾي ٝؾبيْ اضسجبٌ خ٘ؼي، سطخ٠ ثبهط ؾبضٝذبٛي ٝ ٜٗٞچ٢ط ٗحؿٜي، (1372) ،، غاًٙبظٛٞ  .17
 .س٢طاٙ، اَهػبر ، چبح چ٢بضٕ

ػهط اَهػبر، اهشهبز، خبٗؼ٠، كط١َٜ،سطخ٠٘ اح٘تس ػٔيؤيتبٙ ٝ اككتيٚ     ،(1380، )ًبؾشٔع، ٗبٛٞئْ  .18
 .ذبًجبظ، س٢طاٙ، اٛشكبضار َط  ٛٞ

 .(، خبٗؼ٠ قٜبؾي خبٗؼ٠ اَهػبسي ، س٢طاٙ ، ٛكط زيساض1380) ،ؿٜي ، ٜٗٞچ٢طٗح  .19
 .(، ٗجبٛي خبٗؼ٠ قٜبؾي ػٖٔ ، س٢طاٙ ، اٛشكبضار ٢َٞضي 1372)  ،ٗحؿٜي، ٜٗٞچ٢ط  .20
 .(، اضسجبٌ قٜبؾي، س٢طاٙ، ٛكط ؾطٝـ1369) ،ٗحؿٜيبٙ ضاز، ٢ٗسي  .21
ئٖ، س٢تطاٙ، ٗطًتع ُٗبٓؼتبر ٝ    (، ٗربَتت قٜبؾتي، سطخ٘ت٠ ٢ٗتسي هتب     1380) ، ٗي ًٞائيْ، زٛيؽ  .22

 .ايسحويوبر ضؾب٠ٛ
 .، ذطز ، ػسآز ٝ ُٛٞطايي، سطخ٠٘ ٗح٘س حطيطي اًجطي ، س٢طاٙ، ٛكط هُطٟ(1380شيٞٙ )ٝايز، اؾ  .23
(، ٛظطي٠ خبٗؼ٠ اَهػبسي، سطخ٠٘ اؾ٘بػيْ هسي٘ي، س٢تطاٙ، اٛشكتبضار ههتيسٟ    1380ٝثؿشط، كطاٛي )  .24

 .ؾطا
 هدالت ٍ پایاى ًاهِ ّا

( ، اٛشوبّ اضظقي اظ َطين ثطٛب٠ٗ ١بي سٔٞيعيتٞٙ ايتطاٙ، دبيتبٙ ٛبٗت٠ ًبضقٜبؾتي      1372بزضٟ )اػطاثي ، ٛ  .1
 اضقس، س٢طاٙ، زاٛكِبٟ ق٢يس ث٢كشي ، زاٛكٌسٟ ازثيبر ٝ ػٕٔٞ اٛؿبٛي 

ٝاهؼيز ٗدتبظي زض اضسجبَتبر ٛتٞيٚ اٛؿتبٛي ، دبيتبٙ ٛبٗت٠        سأثيط( ، قٜبذز ٝ 1384سطثشي ، ؾطٝٛبظ )  .2
 ِبٟ اظاز اؾهٗي ، ٝاحس ػٕٔٞ ٝ سحويوبرزًشطي اضسجبَبر ، زاٛك

( ، ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اظ ثبظي ١بي ضايب٠ٛ اي ٝ ايٜشطٛتز ٝ ضاثُت٠ اٙ ثتب    1386حؿيٚ هٔي ظازٟ ، ضيٞاٙ )   .3
ؾهٗز ػ٘ٞٗي زاٛف اٗٞظاٙ زٝضٟ ٗشٞؾت٠ُ ٛظتطي ذطاؾتبٙ ضيتٞي ، ٗكت٢س ، ؾتبظٗبٙ اٗتٞظـ ٝ        

 دطٝضـ ذطاؾبٙ ضيٞي
ٙ   ا"( ،1382ؾبٛسضظ ، ًطيؿشٞكط )   .4 ، ٗدٔت٠   "ؾشلبزٟ اظ ايٜشطٛز : اكؿطزُي ٝ اٛتعٝاي اخش٘تبػي ًٞزًتب

 109كط١َٜ ٝ دػ١ٝف ، ق٘بضٟ 
سٌٜٞٓٞغي ١بي ٛٞيٚ اضسجبَي ) ايٜشطٛز ٝ ٗب١ٞاضٟ (  سأثيط( ، ثطضؾي 1385نبزهي ٓٞاؾبٛي ٛيب ، ٛبزض )   .5

، زاٛكتِبٟ اظاز   زض سـييط ضكشبض اخش٘بػي ٝ كط١ِٜي خٞاٛبٙ ، دبيتبٙ ٛبٗت٠ زًشتطي اضسجبَتبر اخش٘تبػي     
 اؾهٗي ، ٝاحس ػٕٔٞ ٝ سحويوبر

( ، ثطضؾي ٗيعاٙ ٝ ٛٞع اؾشلبزٟ ٛٞخٞاٛبٙ ٝ خٞاٛبٙ اظ ضايب٠ٛ ٝ ايٜشطٛتز ٝ   1383نبضٗي ، ػٔي اًجط )   .6
 اخش٘بػي اٙ ، ٗك٢س ، ٗٞؾؿ٠ دػ١ٝكي اؾشبٙ هسؼ ضيٞي –اثبض ضٝاٛي 
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ٖ ستأثيط (، ثطضؾتي  1373كط١ٝف س٢طاٛي، ؿهٗطيتب )   .7 يٜ٘بيي ثتط خبٗؼت٠ ، دبيتبٙ ٛبٗت٠     ١تبي ؾت  ار كتئ
 ًبضقٜبؾي اضقس، س٢طاٙ ، زاٛكِبٟ ق٢يس ث٢كشي ، زاٛكٌسٟ ازثيبر ٝ ػٕٔٞ اٛؿبٛي

( ،زًٗٞطاؾي زيديشبٓي ٝ حٌٞٗز آٌشطٝٛيٌي : ؾيبؾتز ٝ حٌٞٗتز زض    1381ٜٗشظط هبئٖ ، ٢ٗسي )   .8
  19، ٛب٠ٗ ػٕٔٞ اخش٘بػي ، ق٘بضٟ  "ػهط سٌٜٞٓٞغي ١بي اَهػبسي ٝ اضسجبَي

( ، كًبي ؾبيجطٛشيي ث٠ ٗثبث٠ كًبي ق٢طي )ُٗبٓؼ٠ ٗتٞضزي ًتبضثطاٙ قت٢ط    1380ٗيطزاٗبزي ، ٢ٗطزاز ) .9
 س٢طاٙ( ،  دبيبٙ ٛب٠ٗ ًبضقٜبؾي اضقس ٗطزٕ قٜبؾي ، زاٛكِبٟ س٢طاٙ ، زاٛكٌسٟ ػٕٔٞ اخش٘بػي
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