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 بازرگاًیاًذازهذيريتچطن

 1391شبٖ سبثؿـ  10قٕبضٜ                                                                          

 79- 93ل  ل                                                                        

 

َدرٍسازیخهیختِبازاريابیدرتَسعِصادراتقطعِآًقص


،***کرييهحوَدغالهی،**،اهیرصادقی*بْرامرًجبرياى

1****آبادیجاللیهصطفیلطف


چكیذُ

سٛؾؼٝ نبزضار زاضز. ايٗ دػٚٞف، ثب ؾز وٝ إٞيز ثؿيبض ظيبزي زض  ٞبيي ثبظاضيبثي اظ خّٕٝ حٛظٜ
ضيبثي زض ؾبظي ذٛزضٚ، ثب سأويس ثط ثبظا ٞسف ثطضؾي ػٛأُ ٔؤثط ثط سٛؾؼٝ نبزضار نٙؼز لغؼٝ

ؾبظي سٟطاٖ آغبظ قس. دؽ اظ ثطضؾي ازثيبر ٔطسجظ ثب ٔٛضٛع زض زاذُ ٚ ذبضج وكٛض  ي لغؼٝٞب قطوز
سسٚيٗ ٌطزيس. زض ايٗ سحميك  ؾبظي، فطضيبر ٞبي ٔمسٔبسي ثب وبضقٙبؾبٖ لغؼٝ ٚ ا٘دبْ ٔهبحجٝ

قٟط زض ي زفشط ٔطوعوٝ - ي سِٛيسوٙٙسٜ لغؼبر ذٛزضٚٞب قطوزدطؾكٙبٔٝ ثيٗ ٔسيطاٖ 115 ،سحميك
ثٙسي  ٚ ثطاي اِٚٛيز ٔشغيطٜ سه tفطضيبر دػٚٞف اظ آظٖٔٛ  ثطاي آظٔبيفسٛظيغ قس.  -زاقشٙسسٟطاٖ 

حبوي اظ  ٞب زازٜسحّيُ ٚ ٘شبيح سدعيٝ. ي سحميك ٚ آٔيرشٝ سطفيغ اظ آظٖٔٛ فطيسٔٗ اؾشفبزٜ قسٞبٝ يفطض
٘بيي ضلبثز ثب ٔحهٛالر سٛاٚ  سٛا٘بيي اضائٝ ٔحهٛالر خسيس ،ؾبظي ذٛزضٚ آٖ اؾز وٝ نٙؼز لغؼٝ

سٛا٘بيي  ،ؾبظي ذٛزضٚ نٙؼز لغؼٝثب ايٗ حبَ، اظ ِحبػ ويفيز ٚ عطاحي لغؼبر ٘ساضز. ضا ٔكبثٝ ذبضخي 
ٔٛخت  سٛا٘س ئثط آٔيرشٝ سطفيغ  سأويس .سٛا٘بيي سحٛيُ ثٝ ٔٛلغ ضا زاضزٚ  وبٞف ليٕز لغؼبر سِٛيسي

 ؾبظي ذٛزضٚ ٌطزز. افعايف نبزضار زض نٙؼز لغؼٝ

 

  .آهیختِبازاريابی؛بازاريابی؛صادرات؛سازیخَدرٍصٌعتقطعِ:ّااژٍُکلیذ

 
 

                                                 
 . 21/02/91، سبضيد دصيطـ ٔمبِٝ: 27/06/89مبِٝ: سبضيد زضيبفز ٔ

 ، زا٘كٍبٜ انفٟبٖ.اؾشبز* 
 )٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ(. ٔسضؼ زا٘كدٛي زوشطي، زا٘كٍبٜ سطثيز** 

Sadeghi592006@yahoo.comE-mail: 

 .اؾشبزيبض، زا٘كٍبٜ ٞٛايي قٟيس ؾشبضي*** 
 (، زا٘كٍبٜ ٞٛايي قٟيس ؾشبضي. 6زوشطي )ٔطثي دبيٝ  **** زا٘كدٛي
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هقذهِ.1

. يىي اظ قٛز يبز ٔيسٛؾؼٝ  ػٙٛاٖ ٔٛسٛض ضقس الشهبزي وكٛضٞبي زضحبَ ثٝنبزضار اظ
وؿطي زض  ،وٝ أطٚظٜ ثؿيبضي اظ وكٛضٞب ثب آٖ زؾز ثٝ ٌطيجبٖ ٞؿشٙسٟٔٓ ُ الشهبزي ئٔؿب

وؿطي اضظ  سأٔيٗي ٔشؼسزي ثطاي ٞب ضاٜي ٚ وٕجٛز اضظ اؾز. ٌطچٝ ي ذبضخٞب دطزاذزسطاظ 
 .(1377اضخٕٙس٘ػاز، ) افعايف نبزضار اؾزضاٜ،  ٗيسط ٔٙبؾتٚ  ٗيسط يانِٛٚخٛز زاضز، 

ز سٛؾؼٝ نٙؼشي زض وكٛضٞبي ٘ظطاٖ، ثبظاضيبثي ضٔع ٔٛفمي ثٝ اػشمبز ثطذي اظ نبحت
سٟٙب ٔؿشّعْ  ٘ٝ ،ٝ نٙؼشي وكٛضسٛؾؼ ٔؿيطٞط حطوز خسي زض  اؾز. ِصاسٛؾؼٝ  زضحبَ

ػٙٛاٖ ٝ ث ،وبضٌيطي انَٛ ػّٕي ثبظاضيبثي ثّىٝ ٘يبظٔٙس ثٝي والٖ ّٔي، ٞب ياؾشطاسػٚ  ٞب بؾزيؾ
احٕسي ٚ ) ثبقس ئ وٙٙسٜ ٔهطفوٙٙسٜ ٚ خبٔؼٝ ثطلطاضوٙٙسٜ اضسجبط ٔٙغمي ثيٗ سِٛيس

 (.1382ٚيطخيٙيبضي، 
ٔٛخت  ،ٔٙبثغ اضظي زاضز سأٔيٗض ٘مف ٟٕٔي وٝ ز ثط ػالٜٚ ،نبزضار وبالٞبي نٙؼشي

ٚ ضقس ظطفيز سِٛيس، ثبال ضفشٗ ٌصاضي،  . افعايف سٛاٖ ؾطٔبيٝقٛز ٔيوُ ٘يع  افعايف زضآٔس
ديبٔسٞبي  زيٍط اظ ،إِّّيٗ ؾيبؾي ٚ الشهبزي زضؾغح ثي ٞبي حٛظٜاقشغبَ ٚ سٛاٖ ضلبثز زض 

  (.1374ذب٘ي،  حؿٗ) ٞؿشٙس٘بقي اظ نبزضار وبالٞبي نٙؼشي 
دط اظ اذشطاػبر ٚ اثساػبر ٌٛ٘بٌٖٛ اؾز، قبيس ثشٛاٖ ٌفز وٝ  ،بضيد سٕسٖ ثكطچٝ سٌط

ٕٞيٗ ٚ ثٝ اؾزؾٟٓ ذٛزضٚ زض ديكجطز سٕسٖ، فطاسط ٚ ثيكشط اظ ؾبيط اثساػبر ٚ اذشطاػبر ثكط 
 سيآ ئثطاي ٕٞٝ وكٛضٞب، نٙؼز ٔبزض ثٝ حؿبة  ،زِيُ اؾز وٝ أطٚظٜ نٙؼز ذٛزضٚؾبظي

يبفز وٝ  سٛاٖ ئؾبظي ضا ضٚسؼسز لغؼبر ذٛزضٚ، وٕشط قطوز ذٛز ثٝ ثبسٛخٝ(. 1373)سبضٚ، 
 (.1387ؾطايي، ) سِٛيس ٕ٘بيس زض زاذُٕٞٝ لغؼبر ٔٛضز٘يبظ ضا ثشٛا٘س 

وبفي اؾز ثٝ ايٗ ٘ىشٝ  ،سٛؾؼٝ ثطاي ٘كبٖ زازٖ إٞيز ايٗ نٙبيغ ثطاي وكٛضٞبي زضحبَ
ٚاضزار ايٗ لغؼبر اظ  يبفشٝ اظ ؾٟٓ وكٛضٞبي سٛؾؼٝ ،1990سب  1980اقبضٜ قٛز وٝ اظ 

ضقس ؾطيغ نبزضار ايٗ ٔحهٛالر زض  .ثيف اظ زٚ ثطاثط قسٜ اؾز ،سٛؾؼٝحبَوكٛضٞبي زض
ِيس لغؼبر يسوي ضا ثٝ ، وٝ سٛثٛزّٔيشي ي چٙسٞب قطوز٘بقي اظ سغييط اؾشطاسػي ، 1980زٞة 

ثٝ ٚاضزار يبفشٝ  وكٛضٞبي سٛؾؼٝ ٟٔٓ اسىبزاليُ سٛؾؼٝ ا٘شمبَ زاز٘س. يىي اظ وكٛضٞبي زضحبَ
 سٛؾؼٝ، دبييٗ ثٛزٖ ؾغح زؾشٕعز زض وكٛضٞبي اذيط اؾزحبَِٛاظْ يسوي اظ وكٛضٞبي زض

ثط ثط ؤثطضؾي ػٛأُ ٔ ،ِٝ ٞسف دػٚٞف حبضطأثٝ إٞيز ايٗ ٔؿ ثبسٛخٝ (.1387ؾطايي، )
 .ثبقس ئ ويس ثط ثبظاضيبثيأؾبظي ذٛزضٚ ثب س سٛؾؼٝ نبزضار نٙؼز لغؼٝ
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 00 ...صادرات در توسعه  يابيبازار ختهینقش آم

حقیق.هباًیٍچارچَبًظریت2

ي ٞب زيفؼبِثب ثؿيبضي اظ زيٍط اضسجبط سٍٙبسًٙ  ،ثٝ سٙٛع لغؼبر ثبسٛخٝ ،نٙؼز ذٛزضٚ
سِٛيسوٙٙسٌبٖ  .(1382ضٚا٘جرف، ) ٚ ثبػث ٌؿشطـ نٙبيغ خب٘جي ذٛاٞس قسزاضز نٙؼشي 

ؾبظا٘ي وٝ سحز اخبظٜ ٚ ثط٘بٔٝ  : لغؼٝسمؿيٓ وطز ثٝ زٚ زؾشٝ سٛاٖ ئلغؼبر ذٛزضٚ زض ايطاٖ ضا 
ٚ زؾشٝ زْٚ وٝ قبُٔ آٖ زؾشٝ اظ  وٙٙس ئسِٛيسوٙٙسٜ ذبضخي الساْ ثٝ سِٛيس ذبل 

 ثبقٙس ئ ٞبي ذبضخي وٕه ٌيطي اظ وٝ ػٕسسبً ثط أىب٘بر زاذّي ثب ثٟطٜ ثبقس ئسِٛيسوٙٙسٌب٘ي 
 دٙح ؾبظي ذٛزضٚ زض نبزضار لغؼٝ ضٚ٘س(. 1381ي ثبظضٌب٘ي، ٞب دػٚٞفٔؤؾؿٝ ٔغبِؼبر ٚ )

زضنس ثؿيبض دبييٙي اظ نبزضار  ،ؾبظي ذٛزضٚ آٔسٜ اؾز. نٙؼز لغؼٝ 1 ؾبَ اذيط زض خسَٚ
٘فشي ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ اؾز. غيط

 
 (1388-1384  ؾبِٙبٔٝ آٔبض ثبظضٌب٘ي ذبضخي، ) اضظـ نبزضار لغؼٝ ؾبظي ذٛزضٚ. 1 خسَٚ

ارزشصادراتقطعاتسالرديف

خَدرٍ)دالر(

ارزشکلصادرات

)دالر(ًفتیغیر

صادراتقطعاتارزشًسبت

کلصادراتارزشخَدرٍبِ

ًفتیغیر

1 1384 34643492 10474293709 33% 

2 1385 43336262 12996912102 33% 

3 1386 87012311 15312277294 56% 

4 1387 122134998 17963584950 67% 

5 1388 56931241 21274103582 26% 

 

يي ٞب سفبٚرٚسي اظ سٙٛع ثطذٛضزاض٘س ٚ ذٛزضٚ اظ زضخبر ٔشفب ظيؾب لغؼٝ يٞب قطوزچٝ ٌط
 ذٛضز. ثٝ چكٓ ٔي ٞب آٖيي ٘يع زض ٞب قجبٞزي آ٘بٖ ٚخٛز زاضز، ٞب زيفؼبِٚ  ٞب ضٚـزض ثؼضي 

ٚ  ٞب ٟٔبضرِٚي زض  ،ؾيؽ ٕٔىٗ اؾز ٔشفبٚر ثبقٙسأزض زا٘ف ٚ سبضيد س ٞب قطوزايٗ 
 .(2004)ِٚيٗ ٚ دطي،  ٘عزيه ثٝ ٞٓ ٞؿشٙس ،فطًٞٙ

زِيُ  أب ثٝ ،ثبقس ئٔكبثٝ  ،اغّت ذٛزضٚؾبظاٖ خٟبٖبزٜ سٛؾظ ٔٛضز اؾشففٙبٚضي 
قسٜ اؾز. ٔشفبٚر اظ ثبظاض خٟب٘ي  ٞب آٖؾٟٓ  ،ا٘س وطزٜيي وٝ ٞط يه ايدبز ٞب سفبٚر
ٔيشؿٛثيكي عطاح اسٛٔجيُ زض اضٚدب ٞؿشٙس، أب ٚ ي غادٙي ٔب٘ٙس ٞٛ٘سا، سٛيٛسب ٞب قطوز
ي ٔسيطيشي ٞب ؾجهزِيُ اضائٝ زٞٙس وٝ ايٗ ثٝحي زض غادٗ عط سٛا٘ٙس يٕ٘ي اضٚدبيي ٞب قطوز

 (.2008)ٍُٞٙ ٚ ثطاٖٚ،  ثبقس يٞبٔ قطوزٔشفبٚر زض ايٗ 
ثيط دصيطفشٝ اظ سبضيد لجّي آٖ أس ،وٝ ضفشبض ايٗ نٙؼز زٞس ٘كبٖ ٔيسبضيرچٝ نٙؼز ذٛزضٚ 

ؽ زض ؾذ .قطوز ٞٛ٘سا اثشسا ٚاضز ثبظاض سِٛيس ٔٛسٛضؾيىّز زض غادٗ قس .(1994)آضسٛض،  ثبقس ئ
دٙدٓ ضا زض ثبظاض  ضسجٝ 1986ي ؾٛاضي زض غادٗ وطز ٚ سب ٞبُ ياسٛٔجالساْ ثٝ سِٛيس  1960زٞٝ  www.SID.ir
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ثٝ ثٟجٛز ٔٛلؼيز ذٛز زض ثبظاض غادٗ ٞٛ٘سا ثٝ ايٙىٝ  ثبسٛخٝذٛزضٚي غادٗ زض اذشيبض زاقز. 
 سطيٗـ فطٚدطزٚ زٞٝ  عيثيٗ ٘جٛز، عطح اسٛٔجيُ آوٛضز ضا ثطاي ثبظاض آٔطيىب اضائٝ وطز وٝ  ذٛـ

 .(2004)ِٚيٗ ٚ دطي، ثٛز زض والؼ ذٛزضٚٞبي ٔشٛؾظ 
ٌصاضي زض  زض حبَ ؾطٔبيٝ ،إِّّي اظ عطيك ضٚاثظ ثيٗ ،ؾبظ سطويٝ ي لغؼٝٞب قطوز

سٟٙب ثب سأٔيٗ لغؼبر ثطاي سِٛيسوٙٙسٌبٖ سدٟيعار ٘ٝ ٞب قطوزي ٔرشّف ٞؿشٙس. ايٗ ٞب ثرف
ثّىٝ ثب ثؿيبضي اظ سِٛيسوٙٙسٌبٖ ذبضخي  ،ا٘س بفشٝسٛؾؼٝ ي ٞب آٖٚ سٟيٝ لغؼبر يسوي ثطاي  انّي

. لبثُ شوط اؾز وٝ ٘عزيه ثٝ ا٘س زازٌٜصاضي ٔكشطن ا٘دبْ  ٚ ؾطٔبيٝ ا٘س أضب وطزٜٞب  سٛافمٙبٔٝ
ؾبظي  ٘فط زض نٙؼز لغؼٝ 150000عٛض ٔؿشميٓ زض سِٛيس ٚؾبيُ ٘مّيٝ ٚ ثيف اظ ٝ ٘فط ث 29000
وٝ  س٘قطوز ٚخٛز زاض 1300٘يع ثيف اظ  فؼبِيز ٞؿشٙس. زض ثرف ذسٔبسي ايٗ نٙؼز ؾطٌطْ

. اِجشٝ سطويٝ چٙيٗ ضقسي ضا ٔسيٖٛ زٞٙس ئذبضخي سكىيُ  ٞبي ضا قطوز ٔٛضز 100ثيف اظ 
زض ٔمبيؿٝ ثب اظ ِحبػ ٞعيٙٝ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي  ،زض اسحبزيٝ ٌٕطوي اضٚدب ٚ ٔعيز ٘ؿجي ػضٛيز

 (.1387نبزلي ٚ ِٚي ثيٍي، ) ثبقس ئ ،اسحبزيٝ اضٚدب
اؾبؼ ٞسف اظ سِٛيس ثطا٘س.  قسٜسطويٝ ؾبظي ٔدٟع ثٝ سىِٙٛٛغي ديكطفشٝ  لغؼٝي ٞب قطوز

زضار ثٝ وكٛضٞبي نب ثطايثيكشط  ٞب آٖ. سِٛيس اؾزخٛيي ٘بقي اظ ٔميبؼ  نطفٌٝصاضي  ؾطٔبيٝ
اؾشب٘ساضزٞبي اضٚدبيي ، ثيكشط لغؼبر سِٛيسي زض سطويٝ، اظ ٘ظط ويفيز، وّيعٛض اضٚدبيي اؾز. ثٝ

 (.1387نبزلي ٚ ِٚي ثيٍي، ) ا٘س زضيبفز وطزٜضا 
اعٕيٙبٖ، ديچيسٌي ٚ اثٟبْ(، ضاٞجطزٞبي  ثجبسي، ػسْ ثٝ ذهٛنيبر خٟبٖ أطٚظ )ثي ثبسٛخٝ

يىي اظ  ،اؾشطاسػي(. 2009)خٛٞب٘ؿٗ،  ؾٙشي وبفي ٘يؿشٙس ٚ ثبيس ثٝ ز٘جبَ سساثيط ٘ٛيٗ ثٛز
ٔبٖ ضا ثطاي حطوز ػهط حبضط اؾز وٝ ؾؼي زاض٘س ؾبظزض ٔحٛضٞبي سٛخٝ ٔسيطاٖ  ٗيسط يانّ

آٔبزٜ ٕ٘بيٙس. يىي اظ  ،٘ظطٕيٙبٖ ديف ضٚي ٚ حهَٛ اٞساف ٔٛضزاظ فضبي ػسْ اع
آٖ اؾز  ،عٛض اذم ثٝ ،ٚ ٔسيطاٖ ثبظاضيبثي ،عٛض اػٓ ثٝ ،ٞب ؾبظٔبٖي انّي ٔسيطاٖ ٞب زئؿئِٛ

 ،لجبٔب٘ٙس ٔكشطيبٖ ٚ ض ،ذبضج اظ ؾبظٔبٖ زض٘فغ  افطاز شيوٝ ٔطظ ؾبظٔبٖ ضا ٌؿشطـ زٞٙس ٚ ثب 
زض اضسجبط ثبقٙس. اؾشطاسػي ثبظاضيبثي اظ اٍِٛٞبي سدٕؼي سهٕيٕبسي ٘بقي قسٜ اؾز وٝ ايٗ 

ثٝ اؾشطاسػي  سٛاٖ ئي ثبظاضيبثي ضا ٞب ياؾشطاسػ ،ثٙسي وّي ٞسف ضا ٔحمك ؾبظز. زض يه سمؿيٓ
 (.1382زيٛيس، ) ٔحهَٛ، اؾشطاسػي ليٕز، اؾشطاسػي سٛظيغ ٚ اؾشطاسػي سطفيغ سمؿيٓ ٕ٘ٛز

ثرف، ٌصاضي اثط زض اضسجبط اؾز. ليٕز آٖطاسػي عطاحي ٔحهَٛ ثب زضخٝ اؾشب٘ساضز وطزٖ اؾش
لجُ اظ  ثؿيبضي اظ ٔشغيطٞبي ثيطٚ٘ي ٚ زضٚ٘ي،٘يؿز.  ي، وبض آؾب٘قطايظ ٔغّٛة زضحشي 
 ضيعي، اخطا ٚ ي سطفيغ ثب ثط٘بٔٝٞب ياؾشطاسػثطضؾي قٛ٘س. ؾيؿشٕبسيه  عٛض ثٝثبيس  ،ٌصاضي ليٕز

سجّيغبر، ظٔيٙٝ زض  ٕٔىٗ اؾز  ٞب ياؾشطاسػثب ٔكشطيبٖ زض اضسجبط اؾز. ايٗ  وٙشطَ اضسجبط
يي ٞب وب٘بَ ي سٛظيغ،ٞب ياؾشطاسػس. ٙثبق ٞب آٖيب سطويجي اظ  ٚ ،فطٚـ قرهي، سكٛيمبر فطٚـ www.SID.ir
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. وبض ٌيطزوٝ قطوز ٕٔىٗ اؾز ثطاي زؾشطؾي ٔكشطيبٖ ثٝ ذسٔبر ٚ وبالٞب ثٝ ٞؿشٙس
ثٝ ٞٓ  -وٝ اظ ِحبػ ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ثب ٞٓ فبنّٝ زاض٘س-ٌبٖ ضا ، ذطيساضاٖ ٚ فطٚقٙسٞب وب٘بَ

وٝ ٔبٞيز ٚ ٌؿشطٜ  ٞب دػٚٞفثؿيبضي اظ (. 1381وبسّط ٚ آضٔؿشطاً٘، ) وٙٙس ٘عزيه ٔي
ؾبظي  ، ضطٚضر ثٛٔيا٘س زازٜإِّّي ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض  ي ثيٗٞب قطوزي ٞب ياؾشطاسػ
  .(2003)ِي ٚ چٗ،  ا٘س زازٜحّي ٔٛضز سأويس لطاض ٔٙظٛض سغجيك ثب ٞٙدبضٞبي ٔ ضا ثٝ ٞب ياؾشطاسػ

ػٙٛاٖ فطايٙس سغجيك يب انالح ٔحهٛالر يب ذسٔبر  ضا ثٝ ؾبظي ٔدّٝ سدبضر خٟب٘ي، ثٛٔي
 ،٘ظطاٖ ِٚي ثطذي اظ نبحت(. 2008)خٛٞطي ٚ دشيؿٗ،  سيٕ٘ب ئثطاي ثبظاضٞبي ٔرشّف سؼطيف 

ي ٞب ياؾشطاسػٞٛ٘سا زا٘ٙس.  ٔيٚ ٔٙبثغ ٔحّي  اؾشفبزٜ اظ فطايٙسٞب، ذسٔبر بيؼٙٔايٗ ٔفْٟٛ ضا ثٝ
ؾبظي ٔحهٛالر ؾبظٌبض ثب ٘يبظٞب ٚ  ثٛٔي :ضا ثط چٟبض حٛظٜ ٔشٕطوع وطزٜ اؾز اـ يؾبظ ثٛٔي

اضي ٔدسز زض ٌص ٚؾيّٝ ؾطٔبيٝ ؾبظي ؾٛزٞب ثٝ ي الشهبزي ٔكشطيبٖ ٔحّي، ثٛٔيٞب يػٌيٚ
افعايف اضظـ ٘يع ٘ؿجي ٔحّي  ٚؾيّٝ افعايف ضضبيز ؾبظي سِٛيس ثٝثبظاضٞبي ٔحّي، ثٛٔي

 ي ٔحّي.ٞب زئٛلؼزضوبضٌيطي ٔسيطاٖ ٝ ث ثبؾبظي ٔسيطيز  ٚ ثٛٔي افعٚزٜ زض سِٛيسار ٔحّي،
 (.2008)خٛٞطي ٚ دشيؿٗ،  ؾزٞب ٙٝيٞعفطاسط اظ وبٞف  ،اؾشطاسػي ثٛٔي وطزٖ ،زض ٘شيدٝ

ٚيػٜ  ، ثٝٙؼشينبزضار وبالٞبي ن ظٔيٙٝقسٜ زض ثٝ چٙس ٔٛضز اظ سحميمبر ا٘دبْ ،زض ازأٝ
 . قٛزٔيزض ايطاٖ ٚ ؾبيط وكٛضٞب اقبضٜ زضٚ، ؾبظي ذٛ نٙؼز لغؼٝ

ي ٞب قطوزٔحٛضي ثط ػّٕىطز ثبظضٌب٘ي -ثيطفطًٞٙ ثبظاضأثٝ س( 1386) زػبيي ٚ ثرشيبضي
٘كبٖ زاز وٝ ثيٗ فطًٞٙ ٘شيدٝ ايٗ سحميك ا٘س.  ضا ثطضؾي وطزٜٔكٟس زض ؾبظ ذٛزضٚ  لغؼٝ
 .ضاثغٝ ٔثجز ٚخٛز زاضز ،ٌب٘ئحٛضي ٚ ػّٕىطز ثبظض-ثبظاض

ي نبزضوٙٙسٜ لغؼبر ٞب قطوزثٝ ثطضؾي ؾبذشبض آٔيرشٝ ثبظاضيبثي زض ( 1387) ؾطايي
زٞس وٝ ٘ٛع ٔٛاز اِٚيٝ، ٘كبٖ ٔيذٛزضٚ ٚ اضائٝ اٍِٛي ٔٙبؾت دطزاذشٝ اؾز. ٘شبيح سحميك 

ي ٞب ضٚـثٝ ػٛأُ زاذّي ٚ ذبضخي،  ثبسٛخٌٝصاضي وبال ويفيز ثبال، ليٕز ،عطاحي ٔٙبؾت
سؿطيغ  وٝ ٔٛخت اظ خّٕٝ ػٛأّي ٞؿشٙس ،ٔؿشميٓغيط، ٚ ػّٕيبر نحيح حُٕ وبال ٚ ٔٙغمي

 .قٛ٘س زض نبزضار ٔي
 ثٝ ثطضؾي ٔٛا٘غ نسٚض لغؼبر يسوي ذٛزضٚ اظ ايطاٖ دطزاذشٝ اؾز.( 1377) اضخٕٙس٘ػاز

ٕجٛز و. 2 لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضار وكٛض زض ظٔيٙٝ نبزضار؛. 1: ٞب اظ ايٗ لطاض٘س ثطذي اظ آٖ
. 4 ظٔيٙٝ نبزضار؛ ٌيطي زض سهٕيٓ ٔطاوع سؼسز .3 شيطثظ؛ي ٞب زؾشٍبٜي زِٚز ٚ ٞب زيحٕب

ٔٛخٛز  ٔٛا٘غ .6 ظٔيٙٝ نبزضار؛ زض دطؾُٙ ٔبٞط وٕجٛز. 5 نبزضوٙٙسٌبٖ؛ وٕجٛز أىب٘بر ٔبِي
ضؼف وبالٞبي ايطا٘ي زض ضلبثز ثب  .8 ثٝ ثبظاضيبثي ٚ سجّيغبر؛  ػسْ سٛخٝ. 7 زضوكٛضٞبي ٞسف؛

 .عٛال٘ي ثٛزٖ سكطيفبر ازاضي نبزضار .9 حهٛالر ذبضخي؛ٔ
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 ػٙٛاٖ اضسجبط ػٛأُ ازضاوي ٚ وبضثطزي ويفيز ٔحهَٛ ثبسحميمي ( 2009ِي ٚ سبي )
يه  ػٙٛاٖ ثٝ، ؾبظي ثبظاضيبثي زض نٙؼز ذٛزضٚ لعالؿشبٖاؾشب٘ساضز س وٝ ٞسف اظ آٖ،ز٘ا٘دبْ زا

ثيط ٔشفبٚسي ثط أ، سذهٛنيبر ٔحهٛالر ،سحميك. ثطاؾبؼ ٘شبيح ايٗ ثبظاض زض حبَ ظٟٛض ثٛز
 ٔحهٛالر، ثيف اظ اؾشب٘ساضزوطزٖ ،. زض ٘شيدٝزاضزويفيز ٔحهَٛ  اضظيبثي ٔكشطيبٖ اظ

ٔٙس ثبقٙس ٚ ايٗ وبض ضا اظ  ثٟطٜي چٙسّٔيشي ثبيؿشي اظ اضسجبعبر ثبظاضيبثي اؾشطاسػيه ٞب قطوز
ٖ زض ثطاثط ٔحهٛالر خٟب٘ي ثٝ سدطثيبر ٚ ٘يبظٞبي ٔشفبٚر ٔكشطيب ،ٞب اضظـسغجيك ثب  ضٍٞصض

  .زٞٙس ا٘دبْ ٔي ذهٛل زض ثبظاضٞبي ٘ٛ ظٟٛض

 ضا ؾبظي زض سبيّٙساحسٞبي سبثؼٝ ذٛزضٚؾبظي ٚ ثٛٔيضاٞجطزٞبي  (2008) خٛٞطي ٚ دشيؿٖٛ
إِّّي وٝ  ي ثيٗٞب قطوزثط ذالف اػشمبز س ٙزٞ ٘كبٖ ٔي ٚ ا٘س زازٜٔٛضز ثطضؾي لطاض 

، ايٗ زا٘ٙس ئسغجيك ثب ٔحيظ ثبظاض ٔحّي  فطايٙسوٙٙسٜ ُ ؾبظي ضا سؿٟي ي ثٛٔيٞب ياؾشطاسػ
زؾشيبثي ثٝ ٔٙبفغ چٙسٌب٘ٝ اخطا  ثب ٞسفؾبظي ضا  ثٛٔي يٞب ياؾشطاسػعيف ٚؾيؼي اظ  ٞب قطوز

ٌيطي  ؾبظي سهٕيٓ ثٛٔي ثٛز: ؾبظي حٛظٜ ثٛٔي 9٘شيدٝ ايٗ سحميك، قٙبؾبيي  .ٙسيٕ٘ب ئ
ؾبظي  ، آضايف ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ثٛٔي، ثٛٔيي زا٘ف ثٛٔيثطزاضي اظ يىذبضچٍ ضاٞجطزي، ايدبز ٚ ثٟطٜ

ي ػطضٝ ثٛٔي، ا٘غجبق ثب ٞب قجىٝؾبظي ٔحهٛالر، اؾشفبزٜ اظ  سحميك ٚ سٛؾؼٝ، ثٛٔي
. ايٗ ٞب ؾبظي سهٛيط شٞٙي قطوز ٚ ثٛٔي ،فطايٙسٞبي سِٛيس، آضايف ثٛٔي ؾٛز ٚاحسٞبي سبثؼٝ

 : ٘ظيط ،اظ ٔٙبفغ چٙسٌب٘ٝ ،ؾيؿشٕينٛضر ٔشٛاِي خٟز ايدبز اضظـ اظ عطيك  ثٝ ٞب ياؾشطاسػ
ازاضٜ ػسْ اعٕيٙبٖ زض ٔحيظ ػّٕيبسي، اسربش سهٕيٕبر آٌبٞب٘ٝ  سٛا٘بيي ٔسيطيز خٟز زضن ٚ

ي ثبظاضيبثي ثٛٔي، ٞب ؿشٓيؾي سٛؾؼٝ وبضاي ذغٛط ٔٛ٘شبغ ٚ ٞب چبِفٌٛيي ثٝ  خٟز دبؾد
َ ٚ سهٛيط ؾبظي ٔحهٛسؼٟسار سٛؾظ وبضوٙبٖ ثٛٔي، قرهي وبٞف ٞعيٙٝ، زضخٝ ثبالي

 . يه قطوز قٟطٚ٘س ذٛة ػٙٛاٖ ثٝ سط ٔٙبؾتشٞٙي 
ا٘دبْ  ضاي وٓ ٞعيٙٝ ٞبٗ ئبقٌصض اظ فمط ثب ػٙٛاٖ  ثبسحميمي  (2008) ؾٛفي ٚ الؼ

 ي ثبظاضيبثيٞب ياؾشطاسػزض  ٞب آٖثب اػٕبَ  ٞب قطوزقٙبذز سغييطاسي ثٛز وٝ  ٞب آٖ. ٞسف زاز٘س
ثٝ فطٚـ ضؾب٘ٙس. ايٗ ب زضآٔسي وٓ ٚ ٔشٛؾظ ثٔحهٛالر خسيس ضا زض وكٛضٞبي  سٛا٘ٙسٔي

افعايف قسر ضلبثز ثٝ  ثبسٛخٝاؾبؾي اؾز وٝ  دطؾفز٘جبَ دبؾد ثٝ ايٗ سحميك ثٝ
ثٝ ثرف  ٞب قطوزثيكشط  ثبسٛخٝ .ٕٞچٙبٖ ٔٛفك ثبقٙس سٛا٘ٙس ئچٍٛ٘ٝ  ٞب قطوز وبضٞب،ٚ توؿ

ط ٔٛاز اِٚيٝ ٔشٕطوع ثبقس. ث سثٝ ٔٛفميز ضؾيس. عطاحي ٔحهَٛ ثبي سٛاٖ ئ ،ا٘شٟبيي ٞطْ زضآٔس
ي سِٛيس ضا ثٝ قسر ٞب ٙٝيٞعخٛيي زض ٔٛاز اِٚيٝ،  ٚ نطفٝ سط اضظاٖثب اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز اِٚيٝ  سبسب

 ،ثيطي زض ضاحشي ٚ ايٕٙي ٔحهَٛ ٘ساقز. زض آٖ ظٔبٖأس ،وبٞف زاز. اِجشٝ ايٗ وبٞف ٞعيٙٝ
وٙٙسٜ ضا  سيٓ سِٛيس ايٗ أط،ز. ٞسف انّي، سِٛيس اسٛٔجيّي ثب ليٕز دبييٗ )زٜ ٞعاض ضٚديٝ( ثٛ
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سبسبٔٛسٛض اسٛٔجيُ . ٙسيكٙسهَٛ ٚ قجىٝ سٛظيغ، ذاللب٘ٝ ثيسب زض ٔٛضز عطاحي ٔح ٕ٘ٛز ئٔدجٛض 
  (.2008)ٍُٞٙ ٚ ثطاٖٚ،  ٕ٘ٛز ئ ػطضٝ٘ب٘ٛ ضا زض ٞٙس اظ عطيك يه ؾيؿشٓ سٛظيغ ثبظ

قطوز ٞٛ٘سا  زض اي ؾيؿشٓ ا٘غجبلي ديچيسٜ ٔسيطيز ثبظاضيبثي ضا زض( 2004) ِٚيٗ ٚ دطي
چٟبض ٘ٛع ؾيؿشٓ  ٞب آٖ دػٚٞفثٛز. زض اضائٝ يه چبضچٛة اِٚيٝ ثطضؾي وطز٘س وٝ ٞسف اظ آٖ، 

ثؼس اؾبؼ زٚ ثط -ثبقٙس ي اخشٕبػي وبضثطز زاقشٝٞب ؿشٓيؾوٝ ٕٔىٗ اؾز زض - ديچيسٌي
سغييطدصيطي لٛا٘يٗ ٚ "ٚ ثؼس  "ي ؾبظٔبٖٞب زيفؼبِٔشٙبؾت ثب ديبٔسٞبي ٔشٙبؾت يب غيط"

 ػجبضسٙس اظ: ٞب ؿشٓيؾايٗ  ايدبز قسٜ اؾز. "ٞب آٖٔمطضار سؼبُٔ ثب ٔحيظ ٚ ثبثز ثٛزٖ 
 ي ا٘غجبلي ديچيسٜ؛ٞب ؿشٓيؾ. 3 ؾبظٔب٘سٜ؛-ي ذٛزبٞ ؿشٓيؾ. 2 ٔؼيٗ؛٘ظٕي  . ثي1
 ،اسٛٔجيُ خٟب٘ي اؾبؼ ٔغبِؼبر قطوز ٞٛ٘سا زض ثبظاضثط ي سغييط ؾيبؾز زازٜ قسٜ.ٞب ؿشٓيؾ. 4

ؾيؿشٓ ثطاي سٛنيف ثبظاض ذٛزضٚؾبظي  ٗيسط ٔٙبؾت ،يؿشٓ ا٘غجبلي ديچيسٜ٘ٛع، ؾ اظ ايٗ چٟبض
 اؾز.

ٔفبٞيٕي ثطاي  :ثبظاض اسٛٔجيُ زض ػطثؿشبٖ ؾؼٛزي" ػٙٛاٖثبسحميمي ( 1993) ىبِخسٛ٘
ٗ اؾز وٝ ػٛأُ ٘شبيح ايٗ سحميك اي خّٕٝ اؾز. اظ ا٘دبْ زازٜ "ضيعي ثبظاضيبثي نبزضار ثط٘بٔٝ

فطز، ايٗ ثبظاض ضا ثؿيبض ديچيسٜ  ثٝ ، الشهبزي ٚ اخشٕبػي ٔٙحهط، ٔحيغئصٞجي، زٌٔٛطافيه
ثؿشٍي زاضز  ؾبذشٝ اؾز. ٕٞچٙيٗ ٔٛفميز زض ايٗ ثبظاض ثٝ زضن ضٚقٗ اظ قطايظ ثبظاض ٚ ضلبثز

 .ي ٔٛفك، الظْ اؾزٞب وٙٙسٜ ٔكبضوزثطاي  ،ي ثبظاضيبثي ٘ٛآٚضٞب هيسبوشآقٙبيي ثب ثطذي  ٚ
سٛا٘بيي اضائٝ ٔحهٛالر  ،ؾبظي ذٛزضٚٝ نٙؼز لغؼ .1:اظ ايٗ لطاض اؾز فطضيبر سحميك 

 ؛وبٞف ليٕز لغؼبر سِٛيسي ضا زاضزؾبظي ذٛزضٚ سٛا٘بيي  نٙؼز لغؼٝ. 2 ؛خسيس ضا زاضز
سٛا٘بيي ضلبثز ثب ٔحهٛالر ٔكبثٝ ذبضخي ضا  ،اظ ِحبػ ويفيز ،ؾبظي ذٛزضٚ نٙؼز لغؼٝ. 3

ؾبظي  نٙؼز لغؼٝ .5 ؛لغ ضا زاضزٔٛ سٛا٘بيي سحٛيُ ثٝ ،ؾبظي ذٛزضٚ نٙؼز لغؼٝ .4 ؛زاضز
ثطآٔيرشٝ سطفيغ  سأويس .6 ؛ضلجبي ذبضخي ٔعيز زاضزثٝ  ، اظ ٘ظط عطاحي لغؼبر، ٘ؿجزذٛزضٚ

 ؾبظي ذٛزضٚ ٌطزز. ٔٛخت افعايف نبزضار نٙؼز لغؼٝ سٛا٘س ٔي



 تحقیقضٌاسیرٍش.3

 ؾز.اديٕبيكي -ي ٚ اظ ٘ظط ٔبٞيز ٚ ضٚـ، سٛنيفي٘ظط ٞسف، وبضثطز اظ ،ايٗ دػٚٞف
ٔهبحجٝ اؾشفبزٜ قسٜ  دطؾكٙبٔٝ ٚ ٞبيآظٖٔٛ فطضيبر سحميك، اظ اثعاض ٞب ٚ ٌطزآٚضي زازٜثطاي 

ي ِيىطر اؾشفبزٜ قسٜ ا ٙٝيٌع 5 ؾٙدف فطضيبر اظ عيف ثطاي ،االر دطؾكٙبٔٝؤؾ اؾز. زض
ٌعيٙٝ  ؛3ثب اضظـ  ،ٌعيٙٝ ٔشٛؾظ ؛2ثب اضظـ  ،ٌعيٙٝ وٓ ؛1ثب اضظـ  ،اؾز. ٌعيٙٝ ذيّي وٓ

فطو قسٜ اؾز. ٔشغيط ٚاثؿشٝ سحميك،  ؛5ثب اضظـ  ،ٚ ٌعيٙٝ ذيّي ظيبز ؛4 ثب اضظـ ،ظيبز
دػٚٞف،  آٔبضي. خبٔؼٝ ثبقس ئسطفيغ  نبزضار ٚ ٔشغيط ٔؿشمُ سحميك، آٔيرشٝ ثبظاضيبثي ٚ www.SID.ir
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وٝ زفشط ٔطوعي - ي سِٛيسوٙٙسٜ لغؼبر ذٛزضٚٞب قطوزٔسيطاٖ سٕبٔي  وبضقٙبؾبٖ ٚقبُٔ 
 .ثبقسٔي -اؾززض قٟط سٟطاٖ  ٞب آٖ

يي ٞب هيسىٙاظ  ،ي حبنُ اظ دطؾكٙبٔٝ زض ثرف آٔبض سٛنيفيٞب زازٜٚسحّيُ  سدعيٝ ثطاي
ٜ قسٜ اؾز. زض االر ػٕٛٔي اؾشفبزؤ٘ظيط ٔحبؾجٝ فطاٚا٘ي، زضنس ٚ ٔيبٍ٘يٗ ثطاي ثطضؾي ؾ

ز. ٔشغيطٜ اؾشفبزٜ قسٜ اؾ سه tاظ آظٖٔٛ  ،آظٖٔٛ فطضيبر دػٚٞفثرف آٔبض اؾشٙجبعي، ثطاي 
ثٙسي ػٛأُ آٔيرشٝ ثبظاضيبثي، آٔيرشٝ سطفيغ ٚ فطضيبر اؾشفبزٜ  طيسٔٗ ٘يع ثطاي اِٚٛيزآظٖٔٛ ف

 قسٜ اؾز.
ثب  ٞب قبذمىٝ فطضيبر ٚ ايٙ ثط ػالٜٚ، ثطاي ثطضؾي ضٚايي دطؾكٙبٔٝ ،ايٗ دػٚٞفزض 

ثسيٗ  ؛اؾشفبزٜ قسٜ اؾز٘يع ، اظ ضٚايي نٛضي ا٘س قسٜٔغبِؼٝ ٔجب٘ي ٘ظطي ٔٛضٛع ا٘شربة 
اي حهَٛ اعٕيٙبٖ اظ اػشجبض ٔحشٛايي دطؾكٙبٔٝ، ٚيطايف اِٚيٝ آٖ ثيٗ ثطذي اظ نٛضر وٝ ثط

ثب ثطذي انالحبر خعئي، دطؾكٙبٔٝ  ،ثٝ اسفبق ٞب ٚ آٖ ٘ظطاٖ ٚ اؾبسيس زا٘كٍبٜ سٛظيغ قس نبحت
اظ ضٚـ آِفبي وطٚ٘جبخ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.  ،سؼييٗ ضطيت لبثّيز اػشٕبز ثطايييس ٕ٘ٛز٘س. أضا س

ٞبي  ؾؤاَ اظ ٞبي ٞط ظيط ٔدٕٛػٝ ضطيت آِفبي وطٚ٘جبخ اثشسا ثبيس ٚاضيب٘ؽ ٕ٘طٜ ٝثطاي ٔحبؾج
 .ضطيت آِفب ضا سؼييٗ ٕ٘ٛز ؾذؽ ٔمساضوطز ٚ  دطؾكٙبٔٝ ٚ ٚاضيب٘ؽ وُ ضا ٔحبؾجٝ

ٕٞچٙيٗ  ثبقس. ٔي 817/0ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚيٝ، ضطيت دبيبيي  30ٕ٘طار  ٝٔحبؾج اؾبؼ، ثب ٗيطاث
ٔحبؾجٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  دؽ اظ. ضطيت دبيبيي اؾز 826/0ٟ٘بيئحبؾجٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  دؽ اظضطيت دبيبيي 

، فطضيٝ چٟبضْ 702/0، فطضيٝ ؾْٛ 714/0 ، فطضيٝ ز724/0ْٟٚ٘بيي ٔطثٛط ثٝ فطضيٝ اَٚ 
 اؾز. 821/0ٚ فطضيٝ قكٓ  731/0، فطضيٝ دٙدٓ 711/0


یپژٍّصّاافتِيٍّادادُتحلیل.4

االتعوَهیؤًتايجبررسیس ي ٞب قطوزاظ % 7/75 قسٜ،آٚضي غخٕ  ٞبي ثٝ زازٜ ثبسٛخٝ.
ثٝ  ثبسٛخٝ ،ؾبظي ذٛزضٚ ي لغؼٝٞب قطوز. ايٗ آٔبض ثطاي ٘ساقشٙسٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضي نبزضار 

 زٞس ي ايٗ سحميك ٘كبٖ ٔيٞب بفشٝثؿيبض وٓ اؾز. ي ،ي ٘ؿجي ايٗ نٙؼزٞب زئعٚ  ٞب زيظطف
ذٛز   ؾبظٔب٘ي بضي ٔٛضز ٔغبِؼٝ فبلس ٚاحس ٔسيطيز اؾشطاسػيه زض ؾبذشٞب قطوزاظ % 6/82 وٝ

ٔسر، سغييطار ٔحيغي ٚ ضلبثز ضيعي ثّٙس ثٝ ثط٘بٔٝ ٞب قطوز٘كبٍ٘ط سٛخٝ ايٗ   أط، ا٘س. ايٗ ثٛزٜ
ٞبي دػٚٞف،  ثٝ يبفشٝ ثبسٛخٝي ؾبظ٘سٜ لغؼبر ذٛزضٚ زض زاذُ ٚ ذبضج وكٛض اؾز. ٞب قطوز

وٝ لجالً شوط عٛض ٙس. ٕٞبٖي ؾبظ٘سٜ لغؼبر ذٛزضٚ، ٚاحس ثبظاضيبثي ٘ساقشٞب قطوزاظ % 5/63
آٚضي  ٞبي خٕغ قٛز. زازٜ ثٝ ثبظاضيبثي ٕ٘يسٛخٝ ظيبزي  ضلبثز زض ايٗ نٙؼز، ٘جٛززِيُ  ثٝ ،قس

ايٗ  ٘س.سٛؾؼٝ ثٛزٚ ، زاضاي ٚاحس سحميكي ٕ٘ٛ٘ٝٞب قطوزاظ % 6/29 قسٜ ٘كبٍ٘ط آٖ اؾز وٝ
ٝ ػطض ٚ ثٝ ايدبز سٛخٝ ظيبزي ؾبظي ذٛزضٚ ؤيس ايٗ ٚالؼيز اؾز وٝ نٙؼز لغؼٝٔ، آٔبض www.SID.ir
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ثطزاضي ٔحهٛالر ٔكبثٝ ذبضخي  وذي ٞبي آٖ ػجبضسؿز اظ فؼبِيزٚ ثيكشط  ضزٔحهَٛ خسيس ٘سا
ؾبذز. ٌطفشٗ أشيبظ ٚ

ي ٞب ياؾشطاسػزض ٔٛضز اي  ، ٞيچ ٔغبِؼٝ ٕٛ٘ٝاظ ٘% 1/59 ٞبي سحميك، ثٝ يبفشٝ ثبسٛخٝ
ٔٛضز  ؾبظي ي لغؼٝٞب قطوززض  وٝ سٛاٖ ٘شيدٝ ٌطفز . ثب وٕي زلز ٔي٘ساقشٙس ثبظاضيبثي
 ٚاحسٞبي زيٍط ضاي ايٗ ٚاحس ٞب زئؿئِٛٚاحس ثبظاضيبثي، ٚظبيف ٚ  ضغٓ ٘جٛز ػّئغبِؼٝ، 

 ٞبيي ثبظزيسٞب ٚ ٔهبحجٝ. ايٗ ٔٛضٛع زض زٞٙس ا٘دبْ ٔي -ٚ ازاضي حؿبثساضي ٕٞچٖٛ ٔبِي،-
 اظ% 60قسٜ،  آٚضي ي خٕغٞب زازٜثٝ  ثبسٛخٝقس.  ثٝ ٚضٛح زيسٜ  ،قس ا٘دبْ  ٞب قطوزوٝ زض ايٗ 

سحهيالر  ،%9/13 ٚ سٟٙبٔطسجظ ثب ٔسيطيز ثٛز٘س. ٘بٞبي سحهيّي  زاضاي ضقشٝ ،زٞٙسٌبٖ  دبؾد
سٛخٝ ٚاحسٞبي نٙؼشي ثٝ ٔسيطيز  اظ زاليُ ٟٔٓ ػسْ يىي .زاقشٙسٔسيطيز ثبظضٌب٘ي  ٝزض ضقش

 سٛاٖ ٕٞيٗ ٔٛضز زا٘ؿز.  اؾشطاسػيه ضا ٔي
 

 ، فطو05/0سٜ زض ؾغح آِفبي ق ٔكبٞسٜ tٚ  2ثٝ خسَٚ  ثبسٛخٝ.آزهَىفرضیاتپژٍّص
 H0. أب ٌطزز ئييس أس  (H1)ٚ فطو ٔمبثُ  ٔي قٛز ضز 6ٚ  4، 2زض ٔٛضز فطضيبر  (H0) نفط

.ٌطزز ئضز  H1ٚ  ٔي قٛز ييسأس 5ٚ  3، 1زض ٔٛضز فطضيبر 


 ي ٔطثٛط ثٝ فطضيبر دػٚٞفا ٕ٘ٛ٘ٝسه   tآظٖٔٛ .2 خسَٚ

Pدرجِآزادی Tهیاًگیيفرضیات)عَاهل(

 156/0 114 -04/15 278/2 ٛا٘بيي اضائٝ ٔحهٛالر خسيسس .1

 033/0 114 747/13 707/3 سٛا٘بيي وبٞف ليٕز لغؼبر سِٛيسي. 2

 18/0 114 -898/15 16/2 ثب ٔحهٛالر ٔكبثٝ ذبضخي ويفي سٛا٘بيي ضلبثز .3

 03/0 114 248/8 571/3 سٛا٘بيي سحٛيُ ثٝ ٔٛلغ. 4

 154/0 114 -688/11 272/2 ضلجبي ذبضخي ٔعيز اظ ٘ظط عطاحي لغؼبر زض ثيٗ. 5

 000/0 114 693/24 4 ثط آٔيرشٝ سطفيغ سأويس. 6

 
قسٜ، نٙؼز  اؾبؼ ٘ظطؾٙدي ا٘دبْثط وٝ ٌفز سٛاٖ ئ 05/0 زاضيبزض ؾغح ٔؼٙ ِصا

سٛا٘بيي  ،سٛا٘بيي اضائٝ ٔحهٛالر خسيس ضا ٘ساضز. ٕٞچٙيٗ اظ ِحبػ ويفيز ،ؾبظي ذٛزضٚ لغؼٝ
اظ ٘ظط عطاحي  ،ؾبظي ذٛزضٚ ايطاٖ ٔكبثٝ ذبضخي ضا ٘ساضز. نٙؼز لغؼٝضلبثز ثب ٔحهٛالر 

سٛا٘بيي وبٞف  ،ؾبظي ذٛزضٚ . نٙؼز لغؼٝثبقس يٕ٘زض ثيٗ ضلجبي ذبضخي  ، زاضاي ٔعيزلغؼبر
ؾبظي ذٛزضٚ سٛا٘بيي سحٛيُ ثٝ ٔٛلغ ضا زاضز. ثب  ليٕز لغؼبر سِٛيسي ضا زاضز. نٙؼز لغؼٝ

ؾبظي ذٛزضٚ ضا فطاٞٓ  ٔٛخجبر افعايف نبزضار نٙؼز لغؼٝ سٛاٖ ئثطآٔيرشٝ سطفيغ  سأويس
www.SID.irوطز.
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ٔشغيطٞبي  ،ؾبظي ذٛزضٚ ثٝ سٛا٘بيي نٙؼز لغؼٝ ثبسٛخٝ.بٌذیهتغیرّایهَردبررسیرتبِ
 قسٜ . ٔيعاٖ وبي زٚ ٔحبؾجٝقس٘سثٙسي  ثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ فطيسٔٗ ضسجٝ ٔٛضز ثطضؾي

وٝ  زٞس ٘كبٖ ٔي 3. ٘شبيح ٔٙسضج زض خسَٚ ٛزنفط ثثطاثط  05/0ٚ زض ؾغح ٔؼٙبزاضي  786/395
 ؛زض ضسجٝ اَٚ ،افعايف نبزضار ٔٙظٛض ثٝؾبظي ذٛزضٚ ٝ سأويس ثط آٔيرشٝ سطفيغ زض نٙؼز لغؼ

ويفي ثب  ٚ سٛا٘بيي ضلبثز ؛زض خبيٍبٜ زْٚ ،ؾبظي سٛا٘بيي وبٞف ليٕز زض نٙؼز لغؼٝ
ثٝ سٛا٘بيي ايٗ نٙؼز،  ثبسٛخٝ، بِٖصا اظ زيس وبضقٙبؾزض ضسجٝ آذط لطاض زاضز.  ٔحهٛالر ذبضخي،

.ظيبزي زاضزسٛؾؼٝ نبزضار إٞيز  ٔٙظٛضٝ ثثط آٔيرشٝ سطفيغ  سأويس


 ثٙسي ٔشغيطٞبي ٔٛضز ثطضؾي اِٚٛيزآظٖٔٛ فطيسٔٗ ثطاي . 3خسَٚ 










سمؿيٓ  ػبُٔ 4آٔيرشٝ ثبظاضيبثي ثٝ .ٍآهیختِترفیعهیختِبازاريابیبٌذیعَاهلآاٍلَيت

وساْ يه سكريم زازٜ قٛز زض ايٙدب ٟٔٓ اؾز وٝ  .ٚ سطفيغ ،ٔحهَٛ، ليٕز، سٛظيغ قٛ٘س: ٔي
قسٜ  قٛز. ٔيعاٖ وبي زٚ ٔحبؾجٝ ٟٔٓ سّمي ٔي ،اظ زيس ذجطٌبٖ ،ٞبي ثبظاضيبثي اظ آٔيرشٝ

خسَٚ زض )اؾز. ٘شبيح آظٖٔٛ فطيسٔٗ ثطاثط نفط  05/0زاضي ٚ زض ؾغح ٔؼٙب P ٔمساض 437/248
أُ ٛسأييسوٙٙسٜ آٖ اؾز وٝ ػبُٔ سطٚيح زض خبيٍبٜ اَٚ، ػبُٔ سٛظيغ زض خبيٍبٜ زْٚ ٚ ػ (4

زٞس وٝ  ٘كبٖ ٔيثٙسي  ايٗ اِٚٛيز لطاض زاض٘س.إٞيز ٞبي ثؼسي  ليٕز ٚ ٔحهَٛ زض خبيٍبٜ
الر لبثُ نسٚض لبئّٙس. اِٚٛيز زْٚ ثطاي آٔيرشٝ ٔحهٛإٞيز ظيبزي ثطاي  ثبظاضٞبي نبزضاسي،

زض ثبظاضٞبي ذبضخي  ،وٙٙسٌبٖ اظ زيس ٔهطف ،وٝ ؾيؿشٓ سٛظيغ ٔحهَٛ ٘يعزٞس  ٘كبٖ ٔيسٛظيغ 
اؾز.  اظ ليٕز ٘يع ثبالسط حشي ٚ زضخٝ إٞيز آٖ إٞيز زاضز



هیاًگیيرتبِ هتغیرّایهَردبررسی

 31/5 فطضيٝ قكٓ ) سأويس ثط آٔيرشٝ سطفيغ(

 74/4 لغؼبر سِٛيسي( فطضيٝ زْٚ )سٛا٘بيي وبٞف ليٕز

 60/4 فطضيٝ چٟبضْ )سٛا٘بيي سحٛيُ ثٝ ٔٛلغ

 27/2 فطضيٝ اَٚ )سٛا٘بيي اضائٝ ٔحهٛالر خسيس(

 21/2 زض ثيٗ ضلجبي ذبضخي( ،اظ ٘ظط عطاحي لغؼبر ،فطضيٝ دٙدٓ ) ٔعيز

 87/1 ثب ٔحهٛالر ٔكبثٝ ذبضخي( ويفي فطضيٝ ؾْٛ )سٛا٘بيي ضلبثز

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 01 ...صادرات در توسعه  يابيبازار ختهینقش آم

 سطفيغثٙسي ػٛأُ آٔيرشٝ ثبظاضيبثي ٚ آٔيرشٝ  . آظٖٔٛ فطيسٔٗ ثطاي اِٚٛيز4 خسَٚ
هیاًگیيآهیختِبازاريابی

رتبِ

هیاًگیي آهیختِترفیع

رتبِ

 ػبُٔ سطفيغ آٔيرشٝ ثبظاضيبثي )فطضيٝ قكٓ(
 ػبُٔ سٛظيغ آٔيرشٝ ثبظاضيبثي )فطضيٝ چٟبضْ(
 ػبُٔ ليٕز آٔيرشٝ ثبظاضيبثي )فطضيٝ زْٚ(

 دٙدٓ( ي اَٚ،ؾْٛ ٚٞبٝ يفطضػبُٔ ٔحهَٛ آٔيرشٝ ثبظاضيبثي)

66/3 
20/3 
67/1 
48/1 

 ديكجطز فطٚـ
 فطٚـ قرهي

 سجّيغبر
 ضٚاثظ ػٕٛٔي

 

63/2 
58/2 
53/2 
27/2 

 

ٚ زض ؾغح  P ٔمساض 031/8قسٜ  ٔيعاٖ وبي زٚ ٔحبؾجٝذهٛل آٔيرشٝ سطفيغ، زض 
ػبُٔ فطٚـ  اؾز.  ػبُٔ ديكجطز فطٚـ زض خبيٍبٜ اَٚ إٞيز، 045/0ثطاثط  05/0ٔؼٙبزاضي 

لطاض زاض٘س. ايٗ  ٞبي ثؼسي اثظ ػٕٛٔي زض خبيٍبٜأُ سجّيغبر ٚ ضٚٛػ ٚ قرهي زض خبيٍبٜ زْٚ،
ظيطا ثٝ  .سفبٚر زاضزٔٛضز آٔيرشٝ سطفيغ  زض( 1381وبسّط ٚ آضٔؿشطاً٘ ) ثٙسي  ٘شيدٝ ثب اِٛيز

 ِصا. اؾزوبالٞبي نٙؼشي إٞيز فطٚقٙسٌي قرهي اظ ديكجطز فطٚـ ثيكشط  زض، وبسّط اػشمبز
زض  يط ضاأثثيكشطيٗ س ،فطٚـ زضآٔيرشٝ سطفيغ، ديكجطز ؾبظي ذٛزضٚ ذجطٌبٖ نٙؼز لغؼٝ اظ زيس

 زاقشٝ ايٗ ػبُٔ ثٝ ذٛاٞس زاقز. دؽ نبزضوٙٙسٌبٖ ثبيس حؿبؾيز ثيكشطي سٛؾؼٝ نبزضار
 .ثٍيط٘س ظطزض ٘زض نبزضار آٖ ضا ٚ  ثبقٙس



ّاگیریٍپیطٌْاًتیجِ.5

زض ٔٛفميز نبزضار نٙؼز ذٛزضٚ  زاليُ ػسْ ٗيسط ٟٔٓ اظ ،قسٜ ٘ظطؾٙدي ا٘دبْاؾبؼ ثط
ي ذبضخي ٞب قطوزضلبثز ثب  ايطاٖ، ثؿشٝ ثٛزٖ ٔطظٞبي وكٛض ثطاي ٚاضزار ذٛزضٚ ٚ ػسْ

ؾبظي ٘يع  ي لغؼٝٞب قطوززاذُ وكٛض اؾز. وٛچه ثٛزٖ  زض زِيُ ٚخٛز ثبظاض ا٘حهبضي ثٝ
 ٞب قطوز ايٗ .قٛز ٔحؿٛة ٔيزض نبزضار  ٞب قطوزٔٛفميز ايٗ  زاليُ ػسْزيٍط يىي اظ 

ٞب ثٝ  آٖ ايٗ سٛا٘بيي زض ػّز وٛچه ثٛزٖ، زاض٘س وٝ ثٝ ٘يبظ ٞب ٚ ٔٙبثؼيثطاي نبزضار ثٝ ؾبذشبض
 ،ؾبظي ثعضي ذٛزضٚٞب قطوزعطف لطاضزاز  ٞب آٖٕٞيٗ زِيُ ٘يع ثيكشط  ثٝ ٚخٛز ٘يبٔسٜ اؾز.
 ؾبذز ٞؿشٙس. يىي اظ زاليُ زيٍط ٘يع ػسْ ضػبيز اؾشب٘ساضزٞبي خٟب٘ي زض ،ٔب٘ٙس ايطاٖ ذٛزضٚ

ثؿيبض  نبزضارٔٙدط ثٝ  ليٕز زض ثؿيبضي اظ لغؼبر  ٚخٛز ٔعيز لغؼبر ذٛزضٚ اؾز وٝ ثب
 اؾز. قسٜايٗ نٙؼز  دبييٗ زض

سٛا٘بيي اضائٝ ٔحهٛالر خسيس ضا ٘ساضز.  ،ؾبظي ذٛزضٚ نٙؼز لغؼٝ ،ثٝ ٘شبيح سحميك ثبسٛخٝ
سٛؾؼٝ ٚ سحميمبر ٚ ٚخٛز ٚاحس سحميك زض ٔٛضز ٚخٛز يب ػسْ ر ػٕٛٔي وٝ ؾؤاالثٝ  ثبسٛخٝ
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( ٘يع 1377) ٔٛضز سأييس لطاض ٌطفز. سحميمبر اضخٕٙس ٘ػاز ٘يع ٚخٛز زاقز، ايٗ ٔٛضٛعثبظاضيبثي 
ي عطاحي ٚ ٞب قطوزسٛاٖ ثٝ وٕجٛز  سطيٗ ػُّ آٖ ٔي ٟٔٓ . اظثبقس ئوٙٙسٜ ايٗ ٔٛضٛع  ييسأس

ٔٛضٛع زض اظٟبضار وبضقٙبؾبٖ سٛؾؼٝ اقبضٜ وطز. ايٗ ٚ ٚاحسٞبي سحميك ٘جٛزٟٔٙسؾي ٚ 
(. 1385لطثب٘ي، ) ثبقس ئؾبظ  ي لغؼٝٞب قطوزٚ خع ٘ٛالم  ذٛضز چكٓ ٔيثٝ ؾبظي ٘يع  لغؼٝ

ثطاي اضائٝ  ٞب قطوزٚاحس ذبني زض  ٘جٛززيس ٔٙفي ٔسيطاٖ ػبِي ثٝ اضائٝ ٔحهَٛ خسيس ٚ 
ٌصاضي ثؿيبض ظيبز ثطاي اضائٝ ٔحهَٛ خسيس ٘يع  ٚ ٘يبظ ثٝ ؾطٔبيٝ  سٛؾظ وبضوٙبٖ ٞب سٜيا٘ظطار ٚ 

 ْ اضائٝ ٔحهَٛ خسيس اؾز.اظ خّٕٝ زاليُ  ٟٔٓ ػس

سٛا٘بيي وبٞف ليٕز ضا زاضز. اظ زاليُ ٟٔٓ ايٗ أط  ،ؾبظي ذٛزضٚ زض ايطاٖ نٙؼز لغؼٝ 
ؾبذز  فٙبٚضيوالٖ ثطاي ثٝ ضٚظ ٕ٘ٛزٖ   يٌصاضٝ يؾطٔبسٛاٖ ثٝ ٘يطٚي وبض اضظاٖ، ػسْ  ٔي

سْ ضػبيز ٚ ػ ،ي ذبضخي، دبييٗ ثٛزٖ ويفيز لغؼبرٞب قطوز فٙبٚضيثطزاضي اظ  لغؼبر، وذي
 اؾشب٘ساضزٞبي خٟب٘ي اقبضٜ وطز.

ثب ٔحهٛالر ٔكبثٝ ذبضخي ضا  ويفي سٛا٘بيي ضلبثزؾبظي ذٛزضٚ زض ايطاٖ،  نٙؼز لغؼٝ
ٔحهٛالر سِٛيسي، زٚاْ ثٛزٖ  سٛاٖ ثٝ وٓ ويفيز زض ايٗ نٙؼز ٔي ٘جٛز٘ساضز. اظ خّٕٝ ػُّ 

ٚ  ،زض ثيٗ سِٛيسوٙٙسٌبٖضلبثز  ٘جٛز٘جٛز ؾيؿشٕي ثطاي زضيبفز ٘ظطار ٚ قىبيبر ٔكشطيبٖ، 
سٛاٖ ٌفز نٙؼز  ٔيي ٔٛخٛز زض ايٗ نٙؼز اقبضٜ وطز. ٕٞچٙيٗ اؾشب٘ساضزٞبػسْ وٙشطَ 

ي ٞب قطوزاظ سدطثيبر  سٛاٖ ئٔٛلغ ضا زاضز. زض ايٗ ٔٛضز  سٛا٘بيي سحٛيُ ثٝ ،ؾبظي ذٛزضٚ لغؼٝ
ثطزاضي ٕ٘ٛز سب ايٗ ٘مغٝ اٍِٛ ،سيٕ٘ب ئٔٛسٛض زض ٞٙس وٝ اظ سٛظيغ ثبظ اؾشفبزٜ  ٔكبثٝ، ٕٞچٖٛ سبسب

نٙؼز  سٛاٖ ٌفز  ثٝ ٘شبيح سحميك ٔي ثبسٛخٝلٛر ثٝ يه ٔعيز ضلبثشي سجسيُ قٛز. 
. ثب سأويس ثط ساضز٘ضلجبي ذبضخي ٔعيز  عطاحي لغؼبر، ٘ؿجز ثٝ، اظ ٘ظط ؾبظي ذٛزضٚ لغؼٝ

 ضز ؾبظي ذٛزضٚ ضا فطاٞٓ وطز. ٔٛخجبر افعايف نبزضار نٙؼز لغؼٝ سٛاٖ آٔيرشٝ سطفيغ ٔي
يىي اظ ٔٛا٘غ نسٚض لغؼبر يسوي ضا "( ٘يع وٝ 1377) سحميمبر اضخٕٙس ٘ػازثب ايٗ ٔٛضز ٘شيدٝ 

 سحميمبر زػبيي ٚ ثرشيبضي ، ٕٞبٍٞٙي ٚخٛز زاضز."ػسْ سٛخٝ ثٝ سجّيغبر سحّيُ ٕ٘ٛزٜ
 ثطاي ضفغشيُ  ٞبيديكٟٙبز ،ثٝ ٔٛاضز ثبال ثبسٛخٝ .ثبقس ئوٙٙسٜ ايٗ ضاثغٝ  ييسأ( ٘يع س1384)

 :ٌطز٘س ئٔٛا٘غ اضائٝ  ثطذي

ٚ اظ  ٛ٘سٞٓ ازغبْ ق زض ،عٛض ضاٞجطزي ثٝ ،ؾبظي ذٛزضٚ ي لغؼٝٞب قطوزقٛز  ديكٟٙبز ٔي
ذطيس زا٘ف فٙي، ؾٟٓ ثبظاض ذبضخي ثطاي ٌصاضي ٔكشطن  عطيك سٛؾؼٝ فطًٞٙ ازغبْ ٚ ؾطٔبيٝ

يز اؾشطاسػيه ٔسر ٚ ٚاحس ٔسيطضيعي ثّٙس ٘يبظ ثٝ ثط٘بٔٝ ،ٕ٘بيٙس. ثطاي افعايف نبزضار ضا خصة
ٚخٛز ٚاحس ثبظاضيبثي ٚ سحميمبر ثبظاض ضطٚضي اؾز. سكىيُ ٚاحس  ،افعايف نبزضار ثطاي اؾز.

ي ٞب ٟٔبضرسٛؾؼٝ ٚ افعايف ٚ ؾبظي ذٛزضٚ، آٔٛظـ سحميك ي لغؼٝٞب قطوزسٛؾؼٝ زض ٚ سحميك www.SID.ir
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. ضٚظ ضطٚضي اؾز فٙبٚضيسدٟيع ايٗ ٚاحسٞب ثٝ  ٚ ٘يع٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔٛخٛز زض ايٗ ٚاحسٞب، 
ا٘دبْ سحميمبر  ثطاي ي ٚاحس ثبظاضيبثي ٚ سٛخٝ ٚيػٜ ثٝ ايٗ ٚاحسٞب زئؿئِٛسفىيه ٚظبيف ٚ 

ٔسيطاٖ ػبِي  ٔثجز زض ايدبز زيس ضطٚضي اؾز. ،ٔٙبؾت ي ثبظاضيبثيٞب ضاٞجطز ظٔيٙٝزض 
ضيعي اؾشطاسػيه ٚ فٛايس ٚ ٘مف آٖ زض  اظ عطيك ثطٌعاضي ؾٕيٙبضٞب زض ٔٛضز ثط٘بٔٝ ٞب قطوز

ٞب ٚ ٘ظطار خسيس وبضوٙبٖ ٚ سكٛيك  زضيبفز ايسٜ ثطاي ٞب قطوزدبز ٔطاوع ذبني زض سدبضر، اي
وٕه ٌطفشٗ اظ زا٘ف فٙي  ثبٞبي خسيس، افعايف ويفيز لغؼبر سِٛيسي  ثٝ اضائٝ ايسٜ ٞب آٖ

 ويفيي زاضاي زا٘ف فٙي ٚ ثطضؾي ٔكىالر ٞب قطوزي ذبضخي، ٕٞىبضي فٙي ثب ٞب عطف
ؾبظاٖ ٚ  اليٗ ثيٗ لغؼٝ، ايدبز ؾيؿشٓ آ٘ٞب آٖٔرشّف ٚ ضفغ ي ٞب ثرفي زض ا زٚضٜنٛضر  ثٝ

ٚ  ٞب ي ايٙشط٘شي ٚ زضيبفز ؾفبضـٞب زيؾبٔٛلغ، ايدبز  افعايف سٛاٖ سٛظيغ ثٝ ثطائكشطيبٖ 
، سط ٔغّٛةضؾب٘ي  ٚ ذسٔبر ٞب آٖٔكىالر  سط غيؾطثطضؾي  ثطايثب ٔكشطيبٖ  سط هي٘عزاضسجبط 

ذبضخي،  ي ذٛزضٚؾبظٞب قطوزٛزضٚ ٚ ٔصاوطٜ ثب ٞبي سرههي لغؼبر ذ ٕ٘بيكٍبٜ حضٛض زض
، سطٚيح ٍ٘طـ ٚ فطًٞٙ ٌصاضي ٔكشطن ؾطٔبيٝؾبظي ثطاي ذطيس زا٘ف فٙي ثب ٞسف ثؿشط

 ٕٞٝإٞيز ٚ اضظـ زازٖ ثٝ ٔكشطي ٚ ٘ظطيبسف ٚ زض ٘ظط ٌطفشٗ ٔٙبفغ ٚ ضضبيز اٚ زض 
لغؼبر  سأٔيٗٚ ي عطاحي ٚ ٟٔٙسؾي ٞب قطوز، ايدبز ٚ سمٛيز ٞب قطوزٚ  ٞب ؾبظٔبٖؾغٛح 

ضاٞىبضٞبيي  ،ي ديكطفشٝٞب يفٙبٚضؾبظي ثٝ اؾشفبزٜ اظ  سكٛيك ٚاحسٞبي لغؼٝ ذٛزضٚ، حٕبيز ٚ
 . ٌطز٘س ئاؾبؼ ٘شبيح دػٚٞف اضائٝ ٞؿشٙس وٝ ثط

سسٚيٗ  .: اِفاقبضٜ وطز ايٗ ٔٛاضز ثٝ سٛاٖ ئثطاي سحميمبر آيٙسٜ  ٞبخّٕٝ ديكٟٙبز اظ     
ٚ  ٞب چبِفثطضؾي  .ة، ؾبظي ذٛزضٚ سٛؾؼٝ نبزضار نٙؼز لغؼٝ ثطايي ثبظاضيبثي، ٞب ياؾشطاسػ
 .WTOؾبظاٖ ذٛزضٚ زض نٛضر اِحبق ثٝ  ي لغؼٝٞب فطنز

ػسْ سغبثك ٘ظط  .1: اقبضٜ وطز ٔٛاضز ايٗ ثٝ سٛاٖ ئي ايٗ دػٚٞف ٞب زئحسٚزاظ خّٕٝ      
ا٘ؿب٘ي ي ػبُٔ ٞب يػٌيٚي ٔطثٛط ثٝ ٞب زئحسٚزاظ ) ز ٚ ػُٕؼيزٞٙسٌبٖ ثب ٚال دبؾد

ي ٞب قطوزخبٔؼٝ آٔبضي ايٗ دػٚٞف ثٝ وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔسيطاٖ  ٔحسٚز ثٛزٖ. 2 (،دػٚٞف
وٙٙسٜ لغؼبر ذٛزضٚ  ي سِٛيسٞب قطوزسٟٙب ثٝ  ،٘شبيح ايٗ دػٚٞف. 3 سِٛيسوٙٙسٜ لغؼبر ذٛزضٚ

نٙؼشي ي نٙؼشي ٚ غيطٞب ؾبظٔبٖ زيٍطضا ثٝ نٙؼز ذٛزضٚ ٚ يب  ٞب آٖ سٛاٖ يٕ٘ٚ  اؾزٔطثٛط 
 ز.سؼٕيٓ زا
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 .وبضقٙبؾي اضقس، زا٘كىسٜ ٔسيطيز زا٘كٍبٜ سٟطاٖ

: سٟطاٖ ػعيع ويبٚ٘س،ٔشطخٓ:  .ضٚيبضٚيي ثعضي ٘جطز الشهبزي آيٙسٜ غادٗ، اضٚدب(. 1373سبضٚ، ِؿشط ) .3
 . چبح زْٚ، ؾؿٝ ا٘شكبضار آٌبٜؤٔ

ٔدّٝ الشهبزي ٚظاضر . وبالي نٙؼشييّي ديطأٖٛ نبزضار (. سح1374ّذب٘ي، دطٚيٗ ) حؿٗ .4
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