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6/11/92تبضيد پصيطـ:                                                                                             25/12/91تبضيد زضيبفت: 

ايي . ثَز فكبض تحت آثيبضی ّبی ؾيؿتن كبضگيطی ثِ زضثبغساضاى اؾتبى ؾوٌبى  زاًف يثطضؾ تحقيق ايي كلي ّسف

ّوجؿتگي ثَز ٍ ثطای خوعؽ آٍضی االعؾعب     -هطبلؿِ اظ خٌجِ ّسف اظ ًَؼ كبضثطزی ٍ ثِ لحبظ ضٍـ، تَنيفي

بى تعطٍيح  اظ اثعاض پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ گطزيس. ضٍايي غبّطی ٍ هحتَايي پطؾكٌبهِ ًيع ثعب كؿعت ًػعطا  هترههع    

ككبٍضظی ٍ آثيبضی ٍ اؾوبل انعحب  الظم ثسؾت آهس. ّوچٌيي ثطای تؿييي پبيعبيي پطؾكعٌبهِ، ؾوليعب  پعيف     

ّبی آثيعبضی تحعت فكعبض زض ثبغعب       ًفط اظ ثبغساضاى هدطی ؾيؿتن 30آظهَى زض ذبضج اظ خبهؿِ انلي زض هَضز 

ّعبی آثيعبضی    ف ثبغساضاى زض ظهيٌِ ؾيؿعتن قْطؾتبى ؾوٌبى نَض  گطفت. ضطيت آلفبی كطًٍجبخ ثطای هتغيط زاً

ّعبی   ًفط اظ ثبغساضاًي ثَزًعس كعِ ؾيؿعتن    984هحبؾجِ گطزيس. خبهؿِ آهبضی ايي تحقيق قعبهل  95/0 تحت فكبض

ًفعط ثعطآٍضز    100آثيبضی تحت فكبض ضا ثكبض گطفتٌس كِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل كَكطاى، حدعن ًوًَعِ ايعي تحقيععق     

ِ     گطزيس. ًتبيح ايي تحقيق ًك كعبضگيطی   بى زاز كِ هتغيطّبی ؾطح تحهيع ، ؾعبثقِ فؿبليعت ثبغعساضی، ؾعبثقِ ثع

ّبی آهَظقي تطٍيدعي، توعبؼ    ّبی آهَظقي تطٍيدي، هكبّسُ فيلن ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض، قطكت زض كعؼ

ض ّبی آثيعبضی تحعت فكعبض ثعب هتغيعط زاًعف ثبغعساضاى ز        ثب هطٍخبى، هطبلؿِ ًكطيب  تطٍيدي ٍ ثبظزيس اظ ؾيؿتن

كبضگيطی هٌبؾت ؾبهبًِ ّبی آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌعبزاضی زاقعتٌس. ًتعبيح حبنعل اظ ضگطؾعيَى       ثِ

قعطكت زض   هيععاى ٍ ّعععبی پيف ثيي هيععاى توعبؼ ثعب هطٍخعبى     هتغيطچٌسگبًِ گبم ثِ گبم ًيع ثيبًگط آى ثَز كِ 

ّبی آثيعبضی   كبضگيطی هٌبؾت ؾيؿتن زض ثِ زاًف ثبغساضاىزضنس اظ تغييطا  هتغيط ٍاثؿتِ  15ّبی تطٍيدي  كعؼ

 ًوَزًس. ييي جضا تتحت فكبض 

 ّبی آثيبضی تحت فكبض، ثبغساضاى، اؾتبى ؾوٌبىزاًف، ؾيؿتن 
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َ  يك اظ خْبى ضز آة ههطف فعايٌسُ تقبضبی  ٍ ؾع

 زيگعط  ؾعَی  اظ قًَسُ تدسيس آة هٌبثؽ هحسٍزيت

 آة هٌعبثؽ  سيطيتعععع ه ؿبؾيتععع ح ٍ ثط اّويعت 

ت يطيهعس . (Haworth et al., 2005) اؾت افعٍزُ

تَؾعؿِ ككعَضّب    یعيع ثطًبهعِ ض  اظ يهٌبثؽ آة ثرك

عاى هٌعبثؽ  يع ه یثط هجٌعب  یٍ ّط ككَض قَز يه يتلق

 يذبن یًبهِ ّبكبضّب ٍ ثطععضاّ، تطؼععآة زض زؾ

ٌعِ اظ هٌعبثؽ آة ثعِ اخعطا     يثْ یثْطُ ثعطزاض  یضا ثطا

آة ٍ هسيطيت نحيح هٌبثؽ زض ايي ضاؾتب . گصاضز يه

يكي اظ هككع  اؾبؾي ككعَضّبی زض حعبل   ، آة

ثِ العَضی كعِ اهعطٍظُ تَؾعؿِ     ، ثبقس يهًيع  تَؾؿِ

ِ    زض ػُيٍ ثِاًؿبًي   اكثط ككعَضّبی زض حعبل تَؾعؿ

انعح هسيطيت هٌعبثؽ   ثِ قس  ٍاثؿتِ ثِ تَؾؿِ ٍ

 .  (1389، ّوكبضاى)الجبالجبيي اهيطی ٍ  آة اؾت

 یساضيع حفع پب، كن آةك ٍ ععذك یَضّبععزض كك

ِ ٌس عععع بظهعيً يثآ یّب ؿتنيؾ انعَل ٍ   یطيكعبضگ  ثع

. (Kijne, 2001) ثبقعس  يه تط قيزق یّب یعيضثطًبهِ 

ي ككَضّبؾت كعِ ثعِ لحعبظ ٍاقعؽ     ياظ ا يكيطاى يا

، وععِ ذكععك ٍ ذكععكيًثعَزى زض كوطثٌععس هٌععبالق  

 یسيقعس  يآثع  یّعب  تيهحسٍزآى ثب  يظضاؾ ياضاض

ثعععِ ذهعععَل پعععؽ اظ ٍقعععَؼ ، هَاخعععِ اؾعععت

ط ٍ ثطزاقعت  ياذ یّب ؾبلهتؿسز زض  یّب يذككؿبل

ثععب  یثرععف ككععبٍضظ، يط آثععيِ اظ شذععبيععضٍ يثعع

هتَؾعع  . ضٍثععطٍ قععسُ اؾععت یخععس یّععب چععبلف

هتط اؾت كعِ   يليه 250طاى حسٍز يؾبالًِ ا يثبضًسگ

بض يهتط( ثؿع  يليه 860زض خْبى ) يبضًسگاظ هتَؾ  ث

ذككي ٍ پعطاكٌف ًبهٌبؾعت ظهعبًي ٍ    . كوتط اؾت

هكبًي ثبضًعسگي ثعِ زليعل قعطاي  ذعبل اقليوعي       

ّطگًَعِ   لصا ؛ككَضهبى ٍاقؿيتي اختٌبة ًبپصيط اؾت

بٍضظی پبيعساض هٌعَب ثعِ    عتَليس هَاز غعصايي ٍ ككع  

بثؽ آة ععععطقي اظ هٌععععفبزُ نععحيح ٍ هٌعععععاؾت

، اؾععت )ككععبٍضظ ٍ نععبز  ظازُ سٍز ككععَضععععهح

طاى زض عيع ههطف آة زض ا يعيكبضاي يّوچٌ. (1386

 1000ههعععطف  یلَگطم ثعععِ اظاعيعععك 9/0حعععسٍز 

ؿععِ ثععب اضقععبم يكععِ زض هقب ثبقععس يهععلَگطم آة عيععك

 ؛(1388، یسضيع حي اؾعت ) ييكطفتِ پعب يپ یككَضّب

ثِ زليل هحسٍزيت هٌبثؽ آة قبثل اؾتحهعبل زض   لصا

ت ثعب الگعَی ههعطف    افعايف ؾطح ظيط كك، ككَض

ثبيس ثب تحقيق ٍ ثٌبثطايي . ثبقسآة فؿلي هقسٍض ًوي

آثيبضی ثطٍين كِ ضعوي   یّب ضٍـزضايت ثِ ؾوت 

ٍ ، حفع پبيساض آة اضاضعي  ، هحعي  ظيؿعت   ذعب  

ثبالتط آثيعبضی ًوعَز    یٍض ثْطَُز ضا ثب عفبضيبة هَخ

 .  (1388، ّوكبضاى )ٍلي ظازُ ٍ

بال ثعَزى  آثيبضی تحت فكبض ثعِ زليعل ثع    یّب ؿتنيؾ

 یّعب  ؿعتن يؾزض هقبيؿِ ثعب  ( %70-95)ثبظزُ آثيبضی 

%( خبيگععبُ قبثععل 30-40 تي )حععسٍزععععآثيععبضی ؾٌ

ككععبٍضظی ٍ ثععِ  یگععصاض بؾععتيؾهعحػععِ ای زض 

)ٍلععي ظازُ ٍ  ذهععَل زض هٌععبالق كععن آة زاضًععس

فبزُ اظ ععععبؼ اؾتععععثععط ايععي اؾ. (1388 ،ّوكععبضاى

ِ  ثعط  ؾععٍُ  فكعبض  تحعت  آثيبضی یّب ؿتنيؾ  نعطف

 زض آة پرعف يكٌَاذعت  ، آة ههعطف  زض يخعَي 

، اؾبؾعي ظهعيي   تؿعطيح  ثِ ًيبظ ؾسم، هعضؾِ ؾطتبؾط

ِ  كعبّف ، ذعب   فطؾبيف اظ خلَگيطی  ّعبی  ّعيٌع

 ثععب. عس ضا ثععِ زًجععبل زاضزتَليعع افعععايف، كععبضگطی

ٍ  فكعبض  تحعت بضی عآثيع  یّعب  ؿعتن يؾ یطيكعبضگ  ثِ

ِ  آة ههطف زض، بضیعآثي ضاًسهبى افعايف  ًيع نعطف

تحعت   تعَاى  يهع  ضا طیعثيكتع  يعاضاض ٍ قسُ خَيي

آثيبضی قططُ ای يكي اظ . زآٍض زض ككت آثي پَقف

ثعب تَخعِ    تعَاى  يهقيَُ ّبی ًَيي آثيبضی اؾت كِ 

ى اظ يك ؾَ ثيكتطيي كٌتطل ضا آشاتي  یّب تيقبثلثِ 

   ِ ، اؾوبل ًوَز ٍ اظ ؾَی زيگط ثعب هعسيطيت آگبّبًع
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ثععبظزُ آثيععبضی ضا زض حععس ثععباليي حفععع كععطز ٍلععي 

حفع ٍ ًگْساضی ؾيؿعتن  ، اخطا، الطاحي چٌبًچِ زض

سی ضا ععع كع  خععع هك، زقت الظم هجعصٍل ًگعطزز  

ثعب نعطف    تعَاى  يهع زض ايي ضٍـ . قَز يههَخت 

ِ ، ثيكتطيي كٌتطل آة ٍ هقساض كوتطيي  ذهعَل  ثع

َيي قبثعل  ععنطفِ خ، زضذتبى ثطای گيبّبى ضزيفي ٍ

ِ يّعای زض ههطف آة ٍ زيگط هعحػِ ايدعبز   ّعب  ٌع

، یبضيثَزى ضاًسهبى آث يييپب. (1386، )حؿي لي كطز

ٍ  يؽ هٌبؾت ظهبًيؾسم تَظ، يكوجَز ًعٍال  آؾوبً

هتؿعسز زض   یّب يذككؿبلطٍظ ععٍ ث ّب ثبضـ يهكبً

 یبضيآث یّب ضٍـط ضطٍض  اؾتفبزُ اظ ياذ یّب ؾبل

 ؾععبظز يهععف آقععكبض يف اظ پععيتحععت فكععبض ضا ثعع

 لععصا ؛(1388، پععب  يوععيٍ اثطاّ یطيععاه يي)الجبالجععب

اهٌيعت   ييتعمه  ٍآة ككعبٍضظی   یٍض ثْطُ قبءعععاضت

انععح  ، هؿتلعم افعايف كبضايي ههطف آة، غصايي

ٍ ثْيٌععِ ؾععبظی ثْععطُ  آة ثععطاى ؾععبذتبض هععسيطيتي

ًيبظهٌعس تغييعطا    آى ّن كِ  ثبقس يهثطزاضی اظ آة 

زض . اؾعت  اؾبؾي زض زاًف ككعبٍضظاى ٍ آة ثعطاى  

تطثيت  ايي ضاُ ًقف تطٍيح ككبٍضظی زض آهَظـ ٍ

غيعط قبثعل اًكعبض     ّب آى فعععافعايف زاً ٍ آة ثطاى

زض تؿييي هؿعيط آهعَظـ   . (kijne, 2001) ثبقس يه

ًگعطـ ٍ  ، اثتعسا زاًعف   ؿعت يثب يهآهَظقگطاى ، عيً

 آى گبُ ثب تَخِ، هْبض  هطزم ضا زض هَقؿيت ثؿٌدٌس

يط آهعَظـ ضا  عخْعت ٍ هؿع  ، ت هَخعَز يثِ ٍضعؿ 

زض . هكرم ًوعَزُ تعب ثعِ ؾعطح ايعسُ آل ثطؾعٌس      

يط ععع تغي، بٍضظیععظ ثطًبهِ ّبی تَؾؿِ ككثؿيبضی ا

ّوطاُ ثعب تغييعط ًگعطـ    ، بض ععطح زاًف ٍ هْععؾ

 .  ((Beyene, 2003 كيس اؾتماغلت هَضز ت

كوجععَز آة   هؿئلِ ثبطاى يي كِ ككَض ايَخِ ثِ اثب ت

ٍ  ّععب اؾععتبىزض  يصا كععن آثعع لعع، هَاخععِ اؾععت 

-يسا هع يع تساٍم پيَضهبى ًهرتلف كك یّب قْطؾتبى

بًِ اؾعتبى  يؾعبل  يهتَؾع  ثبضًعسگ  هيبى  زض ايي. كٌس

بض كوتعط اظ  يثبقعس كعِ ثؿع    يهتط ه يليه 140ؾوٌبى 

هتعط(   يلع يه 250) ؾعبالًِ ككعَض   يهتَؾ  ثبضًعسگ 

زض ثؿضي اظ ًقبب اؾتبى هيعاى تجريط ي يّوچٌ. اؾت

ثعب  . ضؾس يهثطاثط هيعاى ثبضًسگي ؾبالًِ  20تب  15ثِ 

ٍ   تَخِ  ثِ ايٌكِ اؾتبى ؾوٌبى خعء هٌعبالق ذكعك 

كوجعَز آة ثحعا انعلي ٍ    ، ثبقعس  يهع ًيوِ ذكك 

 اظ هكعكع  . سيع آ يهع ثعِ حؿعبة    هككل اؾبؾعي 

اؾعتبى ثعِ    ايعي  زض ظهيٌعِ آة ٍ آثيعبضی زض   هَخَز

هكبًي  ًبهتٌبؾت ثَزى تَظيؽ، ثبضًسگي هيعاى كوجَز

 تعبثف آفتعبة ٍ ثعبال    قسيس ثَزى، ّب ثبضـ ٍ ظهبًي

ت بؾععع ًبهٌ. اقبضُ ًوعَز  تَاى يهط هيعاى تجري ثَزى

تٌعس   یّعب  تيقع َگطافي ٍ ٍخَز ععثَزى قطاي  تَپ

كوجعَز  ، ّعب  زقعت حَضِ ّبی آثطيع ثعِ   زض گصض اظ

َزى ععع ث ثعبال ، بضیععع آة آثي ييتعمه هٌبثؽ آة ثطای 

ع اظ يع اظ هٌبثؽ آة هَخعَز ً  یزاضثط ثْطُ ّعيٌِ ّبی

زض اؾععتبى ؾععوٌبى   یبضععععيآث آة ٍ یٌبّبعععععتٌگ

ِ ٍخعَز  تَاى ثع يٌِ هعيي ظهيزض ا. قَزيهحؿَة ه

، ثطًبهِ ضيعی هسيطيتي ٍ، هبزیععاقت، هككع  فٌي

هٌبثؽ  َالًي اغلتعععهَقؿيت ًبهتٌبؾت ٍ فَانل ال

پعبييي  ، ههعطف  یّعب  هحلثبغب  ٍ ، عاضؼععه آثي ثب

ثَزى كيفيت هٌبثؽ آة ؾطحي ٍ ظيطظهيٌي ٍ پعبييي  

اظ هٌعبثؽ آة ثطزاقعت    یثعطزاض  ثَزى ضاًسهبى ثْعطُ 

 قعسُ  اذيعط ؾعؿي   یّب ؾبلزض  لصا ؛قسُ اقبضُ ًوَز

ٍ  كععبضايي، ي اؾتحهععبل هٌععبثؽ آة هَخععَزيزض حعع

، ضاًسهبى آثيبضی زض هطاحعل هرتلعف اؾعن اظ اًتقعبل    

ٍ ثبغعب  افععايف    تَظيؽ ٍ ههعطف آة زض هععاضؼ  

 خلعَگيطی  زض هطاحعل فعَ    يبفتِ ٍ اظ تلفعب  آة 

ّبی ؾيؿتن تَؾؿِ، فَ  ثِ اّساف خْت ًيل. گطزز

تبى عٍ ثبغب  اؾع  هعاضؼ فكبض زض ؾطح آثيبضی تحت

، طًسيگ يهثْطُ ثطزاضی قطاض  ثِ نَض  آثي هَضز كِ
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-تَخِ ثِ قوبض هعي  ٍ قبثل كبضّبی هْن يكي اظ ضاُ

 تَؾع   قعسُ  اًدعبم  ب عهطبلؿع  اؾعبؼ  ثعط . ضٍز

ي ؾعٌد  اهكعبى  العطح  كٌٌسُ هطبلؿِ هكبٍض هٌْسؾيي

زض ؾعطح  ، آثيعبضی تحعت فكعبض    یّب ؿتنيؾتَؾؿِ 

َى يع ليه 5/7 پٌْعِ هؿعتؿس ثعب هدوعَؼ     1661ككَض 

تحعت فكعبض    یبضيآث یّب ضٍـّكتبض خْت تَؾؿِ 

كعِ   زّعس  يهع هطبلؿب  ًكعبى   ييا. اًس قسُ ييقٌبؾب

پٌْعِ هؿعتؿس ثعِ هؿعبحت      24 یاؾتبى ؾعوٌبى زاضا 

 یبضيع آث یّب ؿتنيؾؿِ ععتَؾ یكتبض ثطاعععّ 51039

. (1388، ظازُ ٍ ّوكعبضاى  ي)ٍل ثبقس يهتحت فكبض 

 یّبؿتنيؾ يفيِ كثب تَخِ ثِ هَاضز شكط قسُ تَؾؿ

ي يع ا يتحعت فكعبض ّوعطاُ ثعب تَؾعؿِ كوع       یبضيآث

 يت ذبنيوٌبى اظ اّوععّب زض ؾطح اؾتبى ؾؿتنيؾ

 .  ثبقسيثطذَضزاض ه

 ثععب ؾٌععَاى يقععي( زض تحق1390) یٍ هقهععَز یزاٍز

كعبضاى   يٌع يت ظهيي ؾيساض زض ثيپب یزاًف ككبٍضظ»

ي يكِ ثبفتٌس يدِ زؾت يي ًتيثِ ا «قْطؾتبى قَقتط

ط زاًف ككبٍضظاى يهتغثب  یؾبثقِ كبض ككبٍضظط يهتغ

 یزاض يهؿٌ ساض ضاثطِ هثجت ٍيپب یٌِ ككبٍضظيزض ظه

  .ٍخَز زاقت

 ييقٌبؾععب»ؾٌععَاى  ثععب يقععيزض تحق( 1389) يؾوععبً

ي يزض ثع  يآة ظضاؾع  یساضيع ثط ثط زاًف پبؤؾَاهل ه

دعِ زؾعت   يي ًتيع ثعِ ا  «قْطؾتبى اَّاظ كبضاى گٌسم

بؼ هطٍخعبى ثعب   عاى توع يع ه یطّعب يي هتغيكِ ثبفت ي

ثعب   يب  آهَظقيعاى اؾتفبزُ اظ ًكطيه ٍ كبضاى گٌسم

 يٍ هؿٌ هثجت ضاثطِ ية ظضاؾآ یساضيط زاًف پبيهتغ

  .ٍخَز زاقت یزاض

ثعب ؾٌعَاى    يقي( زض تحق1389(ٍ ّوكبضاى  يطذبًياه

هعَثط ثعط اًتقعبل ٍ     يدع يتطٍ - يآهَظق یّب ؾبهل»

 زض «ييگٌسم كبضاى قْطؾتبى ٍضاه يف زاًف فٌيافعا

دعِ زؾعت   يي ًتيع ثِ ا یت آة ككبٍضظيطيٌِ هسيظه

ثعب ككعبٍضظ زض   ساض هطٍج يز یطّبيي هتغيكِ ثبفتٌس ي

ٍ ؾعبهبًِ   ّب قجكِاظ  يس ؾلويثبظز ضٍؾتب ٍ هعضؾِ ٍ

ٌعِ  يككبٍضظاى زض ظه يط زاًف فٌيثب هتغ یبضيآث یّب

 يضاثطعِ هثجعت ٍ هؿٌع    یٌِ آة ككبٍضظيت ثْيطيهس

 .ٍخَز زاقت یزاض

ثط ؤؾَاهل هع  ؾٌَاى»ثب  يقيتحقزض  (1384) ًَضٍظی

قْطؾعتبى   كعبضاى  گٌعسم ًگطـ ٍ هْبض  ، ثط زاًف

ًگععطـ ٍ هْععبض  آًععبى زض ، هيعععاى زاًععف« ًْبًٍععس

 زض چْعبض ؾعطح  ضا ذهَل هعسيطيت آة ظضاؾعي   

ثعِ  ٍ  كعطز ٍضز آذَة ٍ ؾبلي ثعط ، هتَؾ ، ضؿيف

ًگعطـ ٍ  ، كِ هيععاى زاًعف  بفت يدِ زؾت يي ًتيا

طاهعَى هعسيطيت آة   پي كعبضاى  گٌسمهْبض  اكثطيت 

ًتبيح ًكعبى زاز  . ظضاؾي زض ؾطح هتَؾطي قطاض زاضز

 یككبٍضظ یّب تيفؿبلؾبثقِ ، ؾي یطّبيي هتغيثكِ 

 كعبضاى  گٌعسم  يؾبثقِ ككت گٌعسم ثعب زاًعف فٌع     ٍ

 يهؿٌع  ٍ يضاثطعِ هٌفع   يت آة ظضاؾع يطيطاهَى هسيپ

 یطّبيي هتغيكِ ث يزض حبل .ٍخَز زاقتِ اؾت یزاض

 يعاى اضاضع يع ه، كعطز عاى ؾوليع ه، ع يؾطح تحهع 

تحت ككعت   يٍ اضاض يآث يعاى اضاضيه، یككبٍضظ

 یّعب  توعبؼ عاى يع ه، یت اقتهعبز يٍضعؿ ، يگٌسم آث

ٍ  ياضتجعبال  یّعب  كبًعبل عاى اؾعتفبزُ اظ  يع ه، يديتطٍ

 ،كعبضاى  گٌعسم ثعب زاًعف    يعاى هكعبضكت اختوعبؾ  يه

 يضاثطعِ هثجعت ٍ هؿٌع    يت آة ظضاؾيطيطاهَى هسيپ

   .ًساقتٍخَز  یزاض

( ضاثطعِ هثجعت ٍ   1382ًعػاز )  يؿقَثيطبلؿب  عزض ه

ٍ يي هيث یزاض يهؿٌ  يدع يعاى اؾتفبزُ اظ ذعسهب  تط

ًگعطـ  ، ف زاًفيي افعايتَؾ  ككبٍضظاى ٍ ّوچٌ

ؽ كٌٌعسگبى آة ثسؾعت   يع ٍ هْبض  آة ثعطاى ٍ تَظ 

ٍ   یكِ ٍ یثِ الَض، آهس زض  یح ككعبٍضظ يًقعف تعط

ؽ كٌٌسگبى آة ٍ يعت آة ثطاى ٍ تَظيآهَظـ ٍ تطث
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ط قبثعل  يع غضا  ّعب  آىطـ ٍ هْبض  ًگ، ف زاًفيافعا

 .  (1384، ی)ًَضٍظ زاًؿتِ اؾت اًكبض

ؾٌعَاى  »ثعب   يقع ي( زض تحق1381) یصضيع ٍ چ يؾوبً

 گٌعسم  يح ثط ؾعطح زاًعف فٌع   يًقف آهَظـ ٍ تطٍ

كِ بفتٌس يدِ زؾت يي ًتيثِ ا «اؾتبى ذَظؾتبى كبضاى

ثعب   يدع يٍ تطٍ يآهَظقع  یّب كعؼزض  قطكتي يث

ٍخعَز   یزاض يت ٍ هؿٌضاثطِ هثج كبضاى گٌسمزاًف 

   .زاقت

  Ommani et al. (2009) تَؾع  كعِ   يقيتحقزض 

طاهععَى يطـ ككعبٍضظاى پ يضفتعبض پعص  » تحعت ؾٌعَاى  

اًدععبم قععس،  «هعضؾععِ يساض هٌععبثؽ آثععيععت پبيطيهععس

عاى قععطكت زض يععي هيس كععِ ثعع يععهكععرم گطز

ضاثطعِ   یككعبٍضظ  یساضيع ٍ پب يآهَظق یّب تيفؿبل

  .ٍخَز زاقت یزاض يهثجت ٍ هؿٌ

تحععت  kessler( 2006)  كععِ تَؾعع يقععيتحقزض 

 یِ گععصاضيهععَثط ثععط ؾععطهب یسيععؾَاهععل كل» ؾٌععَاى

 یّععب یتكٌَلععَغٌععِ يككععبٍضظ زض ظه یذبًَاضّععب

س كِ يهكرم گطز اًدبم قس،« حفبغت آة ٍ ذب 

قععطاض  اظ زاًععف یكععِ زض ؾععطح ثععبالتط يككععبٍضظاً

ع زض ؾععطح يععع  ًيعاى تحهععيععزاقععتٌس اظ لحععبظ ه

   .قطاض زاقتٌس یثبالتط

  Pender and Kerr( (1998كِ تَؾ  يقيتحقزض 

 یِ گعصاض يي كٌٌسُ زض ؾطهبييؾَاهل تؿ»تحت ؾٌَاى 

خْت حفبغت آة ٍ ذب  هٌبالق تَؾ  ككبٍضظاى 

ع يع ًاًدعبم قعس   « وِ ذكك ٌّعس يً يزض ًَاح يثَه

 .  ثسؾت آهس يح هكبثْيًتب

 Howarth et al. (2005)  كعِ تَؾع   يقع يتحقزض 

 یّعب  اًدوعي  ت تَؾ يطـ هؿئَليپص»تحت ؾٌَاى 

هكعرم   اًدبم قعس،  «ههطف كٌٌسگبى آة زض ًپبل

 اظ زاًعف  یكِ زض ؾطح ثبالتط يس كِ ككبٍضظاًيگطز

 یعاى قعطكت زض زٍضُ ّعب  يع قطاض زاقتٌس اظ لحبظ ه

 یع زض ؾعطح ثعبالتط  يع ً یبضيع آث يديٍ تطٍ يآهَظق

   .قطاض زاقتٌس

تحعت   Starkloff (2001) كعِ تَؾع    يقيتحقزض 

 يٌععِ ؾععبهبًسّيزض ظهطـ ككععبٍضظاى يپععص»ؾٌععَاى 

ههععطف كٌٌععسگبى آة زض  یّععب ؾععبظهبى ياختوععبؾ

 يس كِ ككعبٍضظاً يهكرم گطز اًدبم قس، «پبكؿتبى

اظ ، تٌسعععع اظ زاًعف قعطاض زاق   یكِ زض ؾطح ثعبالتط 

ع يع ً یبضيع آث یت قجكِ ّبيطيلحبظ هكبضكت زض هس

   .قطاض زاقتٌس یزض ؾطح ثبالتط

ِ يزض ظه Cramb (2004) كعِ تَؾع    يقيتحقزض   ٌع

 «ييپععيليٍ حفبغععت ذععب  زض ف يوععبؾِ اختيطهبؾعع»

كعِ زض   يس كعِ ككعبٍضظاً  يهكرم گطزاًدبم قس، 

ٌس اظ لحعبظ  ععع تععقعطاض زاق  اظ زاًعف  یؾطح ثبالتط

قعطاض   یع زض ؾعطح ثعبالتط  يً يِ اختوبؾيؾطح ؾطهب

   .زاقتٌس

 .Burton et al  ) كععِ تَؾعع  يقععيتحقزض 

ٌععِ يزض ظه يًگععطـ اختوععبؾ»تحععت ؾٌععَاى 2007)

 اًدععبم قععس،  «يغطثعع یبية زض اؾععتطالت آيطيهععس

 یكِ زض ؾطح ثبالتط يس كِ ككبٍضظاًيهكرم گطز

اظ زاًععف قععطاض زاقععتٌس اظ لحععبظ زضآهععس ؾععبالًِ    

   .قطاض زاقتٌس یع زض ؾطح ثبالتطيً یبٍضظععععكك

 & Illukpitiya كعععِ تَؾععع  يقعععيتحق زض

Gopalakrishnan 2004))  ن يتهو»تحت ؾٌعَاى

 یثعطا  یضفتبض یگَك اليزض حفبغت ذب  ) یعطيگ

اًدعبم   « الًكب( یكبض زض ؾط يٌيت ظهيككبٍضظاى ؾ

كِ زض ؾعطح   يبٍضظاًععس كِ ككيهكرم گطزقس، 

ٍ  يٌس اظ لحعبظ ؾععٌ عقععطاض زاقتع  اظ زاًعف  یثعبالتط 

قعطاض   یتعط  يييپعب زض ؾعطح   یقِ كبض ككبٍضظععبثعؾ

   .زاقتٌس
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ؾعطح   ثطضؾعي  تحقيق ايي كلي ّسفثط ايي اؾبؼ 

ِ ظهيٌعِ  بغساضاى اؾتبى ؾوٌبى زض ث زاًف  یطيكعبضگ  ثع

 اّعساف . كِ ثبقس يه فكبض تحت آثيبضی یّبؾيؿتن

 ٍ قعٌبذت  :اظثَزًعس  ؾجعبض    اذتهبنعي تحقيعق  

ِ  ٍ فعطزی  ّعبی ٍيػگعي  فيتَن ثبغعساضاى   یا حطفع

 ؛ىاؾتبى ؾوٌب فكبض تحت یبضيآث یّبؿتنيؾ یهدط

ؾطح زاًعف ثبغعساضاى    یاضتقبض ز ؾَاهل هَثطتؿييي 

 یبضيع آث یّعب ؿعتن يؾ یطيگ ثكبض زضوٌبى ععؾ اؾتبى

هٌعبثؽ كؿعت االعؾعب      یت ثٌسياٍلَ؛ فكبض تحت

 یّعب  ؿعتن يؾٌعِ  يزض ظه اؾتبى ؾعوٌبى  ثبغساضاى يفٌ

 .تحت فكبض یبضيآث

 

ي هطبلؿعِ اظ ًػعط   يع هَضز اؾتفبزُ زض ا تحقيق ضٍـ

اظ ًعَؼ   ّعب  زازُ یاظ ًػعط گعطزآٍض  ، یّسف كبضثطز

اظ ًػععط ًحععَُ ٍ وجؿععتگي ٍّ  يفيقععب  تَنععيتحق

ي يع ا یخبهؿعِ آهعبض  . كٌتطل هتغيطّب غيط تدطثي ثَز

ًفععط اظ ثبغععساضاًي ثَزًععس كععِ  984ق قعععبهل يععتحق

 یّعب  ؾعبل  يتحعت فكعبض ضا الع    یبضيآث یّب ؿتنيؾ

ت هعَضز هطبلؿعِ   يخوؿ. ثكبض گطفتٌس 1372 -1389

 یاظ خبهؿعِ آهعبض   يق قبهل ًوًَعِ هٌترجع  يي تحقيا

ثعب اؾعتفبزُ اظ    ٍ یؿِ آهبضثب تَخِ ثِ حدن خبه. ثَز

 100عق يع ي تحقيع ا یفطهَل كَكطاى حدن ًوًَِ ّب

ربة ععزض تحقيق حبضط ثطای اًت. سيًفط ثطآٍضز گطز

ًوًَععِ ّععبی هععَضز هطبلؿععِ اظ ضٍـ ًوًَععِ گيععطی 

 یثعطا . قس ؾبزُ ثب اًتؿبة هتٌبؾت اؾتفبزُ يتهبزف

ق اظ ضٍـ قطؾعِ  يع ي تحقيزض ا ّب ًوًَِزؾتطؾي ثِ 

اثعاض انعلي ايعي تحععقيق ثعطای     . سقاؾتفبزُ  يكك

ثطای زؾتيبثي ثِ . پطؾكٌبهِ ثَز، گطزآٍضی االعؾب 

چٌسيي ًؿعرِ  ، ضٍايي غبّطی ٍ هحتَايي پطؾكٌبهِ

اظ پطؾكٌبهِ الطاحي قسُ زض اذتيعبض اؾعبتيس گعطٍُ    

تطٍيح ٍ آهَظـ ككعبٍضظی زاًكعگبُ آظاز اؾععهي    

ٍاحععس گطهؿععبض ٍ تؿععسازی اظ كبضقٌبؾععبى آثيععبضی  

بز ككبٍضظی اؾتبى ؾوٌبى قطاض گطفت ٍ ؾبظهبى خْ

پطؾكعٌبهِ   ؾؤاال ثِ نَض  حضَضی زض ضاثطِ ثب 

پعؽ اظ انععح ٍ   . ثب آًبى ثحا ٍ تجبزل ًػط گطزيس

پؽ . ًؿرِ ًْبيي پطؾكٌبهِ تسٍيي گطزيس، ثبظًگطی

اظ اؾوبل انعحب  الظم زض پطؾكٌبهِ ثعطای تؿيعيي   

 ؾوليب  پيف آظهَى زض ذعبضج اظ ، پبيبيي پطؾكٌبهِ

ًفعط اظ ثبغعساضاى هدعطی     30خبهؿِ انلي زض هَضز 

آثيبضی تحت فكبض نَض  گطفت ٍ ثعب   یّب ؿتنيؾ

هقعساض ضعطيت    V18   SPSSاؾعتفبزُ اظ ًعطم افععاض   

آلفبی كطًٍجبخ ثطای هقيبؼ ؾٌدف زاًف ثبغعساضاى  

آثيبضی تحت فكبض ثطاثعط   یّب ؿتنيؾ یطيكبضگ ثِزض 

ل يع تحل ِ ٍيق تدعيي تحقيزض ا. هسآثسؾت  95/0ثب 

گعطايف   یّعب  قبذم) يفيتَنزض زٍ ؾطح  ّب زازُ

زضنس ، يزضنس فطاٍاً، بًِيه، ييبًگيهثِ هطكع قبهل 

، بًؽيع ط ٍاضيع ًػ يپطاكٌعسگ  یّب قبذمٍ  يتدوؿ

 يجؿتگععععع ت ّوي)ضطا ياؾتٌجبالٍ بض( ياًحطاف هؿ

ف ععع ؾعطح زاً . اًدعبم قعس   َى چٌسگبًِ(يٍ ضگطؾ

ی تحعت  آثيعبض  یّعب  ؿعتن يؾ یطيكبضگ ثِثبغساضاى زض

هعَضز ؾعٌدف قعطاض    گَيعِ   10فكبض ثعب اؾعتفبزُ اظ   

اظ اليف پٌح  ًيع ثطای اهتيبظزّي هيعاى زاًف. گطفت

، 3هتَؾع ; ، 2كن;، 1)ذيلي كن; گعيٌِ ای ليكط 

 . اؾتفبزُ قس (5ٍ ذيلي ظيبز; 4ظيبز;

 

 يي ؾعٌ يبًگيع هق ًكبى زاز كعِ  عايي تحقييبفتِ ّبی 

ثيكتطيععي  . ثعَز  ؾعبل  53/49ثبغساضاى هَضز هطبلؿِ 

 51-55ؾعٌي   فطاٍاًي افطاز هَضز هطبلؿعِ زض گعطٍُ  
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-35ٍ كوتطيي فطاٍاًي هطثَب ثِ گعطٍُ ؾعٌي    ؾبل

بى يع اظ هثط اؾبؼ يبفتِ ّعبی تحقيعق    . ثَز ؾبل 31

  ِ هطثعَب ثعِ    يي فطاٍاًع يكعتط يث، افطاز هعَضز هطبلؿع

زضنعس( ٍ   35) يفطاٍاًپلن ثب يعع  زيععاى تحهيه

عاى يععزضنععس( هطثععَب ثععِ ه 2) يعي فطاٍاًععيععكوتط

 24 ؾعطح تحهعيع   . ثعَز  ؾعَاز  يعع  ثع يتحه

 19، زضنعس افععطاز هععَضز هطبلؿعِ ليؿععبًؽ ٍ ثععبالتط  

زضنعس   6، زضنس فعَ  زيعپلن   14، زضنس ضاٌّوبيي

يبفتِ ّبی تحقيق . زاضای ؾَاز ذَاًسى ٍ ًَقتي ثَز

هطثعَب ثعِ    يطاٍاًع ي فيكتطيثّوچٌيي ًكبى زاز كِ 

زضنس( ٍ  40 يثب فطاٍاً)( ؾبل 11-20گطٍُ ؾبثقِ )

ثعب  )ؾعبل   41-50هطثَب ثِ گعطٍُ   يي فطاٍاًيكوتط

ؾعبل   1-10گعطٍُ ؾعبثقِ   . ثعَز  زضنعس(  2 يفطاٍاً

ؾعبل   21-30گطٍُ ؾبثقِ ، زضنس 39 يفطاٍاً یزاضا

 31-40گععطٍُ ؾععبثقِ  زضنععس ٍ 16زاضای فطاٍاًععي 

هيعبًگيي ؾعبثقِ   . ثعَز زضنعس   3ؾبل زاضای فطاٍاًي 

 . ثَز 27/15ع يز هطبلؿِ ًضثبغساضی افطاز هَ

كِ اكثطيت ثبغساضاى هعَضز هطبلؿعِ   زاز ًكبى  ّب بفتِي

ی تحت فكعبض ثبـ ذَز ضا زضنس( ؾيؿتن آثيبض 56)

. اًعس  كعطزُ اخعطا   1386-1390ّعبی  ل ؾبلزض فَان

ع ؾيؿتن آثيبضی تحت يزضنس( ً 3) يي فطاٍاًيكوتط

 1371-7513 یّعب  ؾبلزض فَانل  بض ثبـ ذَز ضافك

زضنعس ثبغعساضاى هعَضز هطبلؿعِ      28. اًعس  كطزُاخطا 

ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض ثعبـ ذعَز ضا زض فَانعل    

زض ًيعع  س ععزضن 13يي، ّوچ1381ٌ-1385 یّب ؾبل

 .  اًس كطزُاخطا  1376-1380 یّب ؾبلفَانل 
 

َ  1 قوبضُ خسٍل یبفتِ ّبي - تيع زض ذهعَل اٍل

 یّعب  ؿعتن يؾهٌبثؽ كؿت االعؾب  زض ظهيٌعِ   یثٌس

ت يثعب اؾعتفبزُ اظ قعبذم ضعط    تحت فكبض  یآثيبض

هطبلؿعِ اغلعت    كعِ افعطاز هعَضز   زاز عطا  ًكبى ييتغ

 یبضيع ؿعتن آث يٌعِ ؾ يبظ ذَز زض ظهياالعؾب  هَضز ً

 ٍ ، گبىيّوؿعب  تحت فكبض ضا اظ ثبغساضاى ّن هحعل 

 ٍ كبضگعبُ  ّعب  كععؼ قعطكت زض  ، عحيهسزكبضاى تطٍ

 یهدعط  یّعب  قعطكت ٍ  يدع يٍ تطٍ يآهَظقع  یّب

كؿعت   یتحعت فكعبض قطعطُ ا    یبضيع آث یّب ؿتنيؾ

كِ كوتط هَضز اؾعتفبزُ قعطاض گطفتعِ     يًوَزُ ٍ ضٍق

. ثعَز ٌتطًعت  يبًعِ ٍ ا يق ضايع كؿت االعؾعب  اظ الط 

 آثيبضی تحت فكبض یّب ؿتنيؾض ظهيٌِ هٌبثؽ كؿت االعؾب  ز یاٍلَيت ثٌس -1خسٍل 
اًحطاف  ِيگَ

 بضيهؿ

 طا ييت تغيضط ييبًگيه
(C. V) 

 ضتجِ

 1 41/0 71/2 11/1 گبى  يثبغساضاى ّن هحل ٍ ّوؿب  -
 2 47/0 11/2 99/0 ح  يهسزكبضاى تطٍ  -

 2 47/0 53/2 18/1  يديٍ تطٍ يآهَظق یّبٍ كبضگبُ ّب كعؼقطكت زض   -
 3 49/0 29/2 11/1  یتحت فكبض قططُ ا یبضيآث یّب ؿتنيؾ یهدط یّب قطكت  -

 4 52/0 78/1 93/0 یككبٍضظ يهٌْسؾ يفٌ یذسهب  هكبٍضُ ا یّب قطكت  -

 5 53/0 15/2 15/1 يديتطٍ یب  ٍ ثطٍقَض ّبيهطبلؿِ ًكط  -

 6 54/0 83/1 99/0 ييَيَى ٍ ضازيعيتلَ یككبٍضظ یثطًبهِ ّب  -

 7 58/0 95/1 13/1 يكبضقٌبؾبى ٍ هترههبى ثرف زٍلت  -
 8 59/0 07/2 22/1 ٌتطًتيبًِ ٍ ايضا -
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ٌعِ  يط زاًعف ثبغعساضاى زض ظه  يع ثِ هٌػَض ؾٌدف هتغ

زض ضاثطعِ ثعب    يؾعؤاالت تحعت فكعبض    یبضيؿتن آثيؾ

ؿتگبُ پوپبغ يٍ ؾولكطز ا یاالعؼ اظ ًحَُ آهبزُ ؾبظ

 یثععب اخعععا ييآقععٌب، یبضيععقجععل اظ قععطٍؼ فهععل آث

 یّعب  ينعبف ، كلَىيقبهل ؾع  یؿتگبُ كٌتطل هطكعيا

 یثب اخععا  ييآقٌب، ق كَزيٍ تبًك تعض یٍ تَض يقٌ

ثعب انعَل ًوًَعِ     ييآقعٌب ، ٍ هتؿلقب  ّب لَلِقجكِ 

 يفع يك يبثيع ثِ هٌػَض اضظ یبضياظ هٌجؽ آة آث یثطزاض

ؿععتن يِ ؾيععاٍل یاالعععؼ اظ هطاحععل ضاُ اًععساظ ، آة

ثب ؾَاهل هعؤثط   ييآقٌب، یض قططُ اتحت فكب یبضيآث

 یبضيع ؿعتن آث يهرتلعف ؾ  یّعب فكبض ثرف طييتغ زض

اظ ًحَُ كعبضكطز تبًعك    يآگبّ، یا تحت فكبض قططُ

، یاقططُ  یبضيؿتن آثيزض ؾ ييبيويق یؽ كَزّبيتَظ

خْععت  یبضيععآة آث يفععيك یبضّععبيثععب هؿ ييآقععٌب

، یاقطعطُ  فكعبض  تحت یبضيؿتن آثيفبزُ زض ؾععاؾتع

ظهععبى ٍ ، ييبيويب  قععيَضز ذهَنععزض هعع يآگععبّ

خْعت اؾعتفبزُ زض    يههعطف  یهقساض هٌبؾت كَزّب

ٍ االععؼ اظ   یتحععت فكعبض قطعطُ ا    یبضيؿتن آثيؾ

 يعطُ آة ٍ گطفتگع يع اؾترط شذ يآلَزگ انَل ضفؽ

 یٌعِ ا يف پعٌح گع يهططح قس ٍ اظ ال ّب چكبىقططُ 

 ّعب  پبؾعد  یبز( ثعطا يع بض ظيتب ثؿع  بض كنيكط  )ثؿيل

عاى زاًعف ثبغعساضاى   يع ت هيع ًْبزض . سيع اؾتفبزُ گطز

 . سيگطز یضتجِ ثٌس ّب تيفؿبلي يًؿجت ثِ ا

، 2قعوبضُ  زض خسٍل  قَز يهّوبى الَض كِ هكبّسُ 

ؿعتن  يؾ یعاى االعؼ ثبغساضاى اظ هطاحل ضاُ اًعساظ يه

عاى يع ه، زض ضتجعِ اٍل  یقطعطُ ا  تحعت فكعبض   یبضيآث

ؿتگبُ پوپبغ يٍ ؾولكطز ا یاالعؼ اظ ًحَُ آهبزُ ؾبظ

عاى يع زض ضتجعِ زٍم ٍ ه  یبضيع ٍؼ فهعل آث قجل اظ قط

ّعب ٍ هتؿلقعب  زض ضتجعِ    قجكِ لَلِ یثب اخعا ييآقٌب

زّعس  يي ًكبى هع يّوچٌ ّب بفتِي. اًس گطفتِؾَم قطاض 

ّ يكِ ه ، ييبيويب  قع يزض هعَضز ذهَنع   يعاى آگعب

خْععت  يههععطف یظهععبى ٍ هقععساض هٌبؾععت كَزّععب

، یاتحعت فكعبض قطعطُ    یبضيع ؿعتن آث ياؾتفبزُ زض ؾ

 یؽ كَزّعب ياظ ًحَُ كبضكطز تبًك تَظ يّعاى آگبيه

 ييعاى آقعٌب يٍ ه یاقططُ یبضيؿتن آثيزض ؾ ييبيويق

ثعِ   یبضععع ياظ هٌجعؽ آة آث  یثب انَل ًوًَعِ ثعطزاض  

آذعط قعطاض    یآة زض ضتجِ ّب يفيك يبثععيهٌػَض اضظ

 .  اًس گطفتِ

ّبی اضائِ قسُ تَؾ  ثبغساضاى هعَضز   ثط اؾبؼ پبؾد

ًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ ، زا3هطبلؿِ زض خسٍل قوبضُ 

ّب ثط هجٌعبی هيعبًگيي    كبضگيطی هٌبؾت ايي ؾيؿتن ثِ

ّب ثِ پٌح ؾطح ذيلي كعن،   ٍ اًحطاف هؿيبض ًوطُ آى

كن، هتَؾ ، ظيبز ٍ ذيلي ظيعبز گعطٍُ ثٌعسی قعسُ     

اؾت. ثط اؾبؼ ايعي اهتيبظثٌعسی اكثطيعت ثبغعساضاى     

كعبضگيطی   زضنس( اظ زاًععف ظيبزی زض ظهيٌِ ثِ 53)

آثيبضی تحت فكبض ثطذَضزاض ثَزًعس. زض  ّبی  ؾيؿتن

زضنس اظ ثبغساضاى زض ؾعطح هتَؾع ،    29حبلي كِ 

زضنس زض ؾطح  4زضنس زض ؾطح ذيلي ظيبز ٍ  14

ّعبی   كبضگيطی ؾيؿتن كن ثِ لحبظ زاًف زض ظهيٌِ ثِ

 آثيبضی تحت فكبض قطاض زاقتٌس.  
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آثيبضی تحت فكبض ّبی اٍلَيت ثٌسی زاًف فٌي ثبغساضاى زض ظهيٌِ ؾيؿتن -2خسٍل   

ي يبًگيه ِيگَ

 یضتجِ ا

 طا ييت تغيضط بضياًحطاف هؿ

(C. V) 

 ضتجِ

 یبضيع ؿتن آثيِ ؾياٍل یعاى االعؼ اظ هطاحل ضاُ اًساظيه  -

 یتحت فكبض قططُ ا

60/3 87/0 241/0 1 

ؿعتگبُ  يٍ ؾولكعطز ا  یعاى االعؼ اظ ًحَُ آهبزُ ؾعبظ يه  -

 یبضيپوپبغ قجل اظ قطٍؼ فهل آث

51/3 86/0 245/0 2 

 3 250/0 91/0 63/3 ٍ هتؿلقب  ّب لَلِقجكِ  یثب اخعا ييعاى آقٌبيه  -

قعبهل   یؿتگبُ كٌتعطل هطكعع  يا یثب اخعا ييعاى آقٌبيه  -

 ق كَزيٍ تبًك تعض یٍ تَض يقٌ یّب ينبف، كلَىيؾ

59/3 95/0 264/0 4 

طُ آة ٍ ياؾترط شذ يعاى االعؼ اظ انَل ضفؽ آلَزگيه  -

 ّب چكبىقططُ  يگطفتگ

52/3 94/0 267/0 5 

 یّعب  ثرعف ط فكبض ييثط زض تغؤثب ؾَاهل ه ييعاى آقٌبيه  -

 یتحت فكبض قططُ ا یبضيؿتن آثيهرتلف ؾ

51/3 02/1 290/0 6 

خْعت   یبضيع آة آث يفع يك یبضّعب يثعب هؿ  ييعاى آقعٌب يه -

 یاتحت فكبض قططُ یبضيؿتن آثياؾتفبزُ زض ؾ

22/3 99/0 307/0 7 

ظهعبى ٍ  ، ييبيويب  قع يزض هَضز ذهَنع  يعاى آگبّيه  -

خْععت اؾععتفبزُ زض  يههععطف یهقععساض هٌبؾععت كَزّععب

 یتحت فكبض قططُ ا یبضيؿتن آثيؾ

17/3 03/1 325/0 8 

 یؽ كَزّعب يع اظ ًحَُ كعبضكطز تبًعك تَظ   يعاى آگبّيه  -

 یقططُ ا یبضيؿتن آثيزض ؾ ييبيويق

37/3 11/1 329/0 9 

اظ هٌجعؽ آة   یثعب انعَل ًوًَعِ ثعطزاض     ييعاى آقعٌب يه  -

 آة يفيك يبثيٌػَض اضظثِ ه یبضيآث

89/2 00/1 346/0 10 

 5بز;يظ يليذ  ، 4بز;يظ ،  3هتَؾ ;  ، 2كن;  ،  1كن;  يليذ

 تحت فكبض یبضيآث یّب ؿتنيؾظهيٌِ  زاًف ثبغساضاى زض -3خسٍل 

 يزضنس تدوؿ زضنس يفطاٍاً عاى زاًف يه

 4 4 4 ن(ك)20-11

 33 29 29 ( تَؾه) 30-21

 86 53 53 (زبيظ)40-31

 100 14 14 بز(يظ يليذ)50-41

  100 100 خوؽ

 50حساكثط  ؛11 حساقل ؛39/7بض ياًحطاف هؿ ؛17/54 بًؽيٍاض ؛35بًِ يه ؛01/34 ييبًگيه
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ًكبى زاز كِ هتغيط ؾطح تحهعيع  ثعب    4 قوبضُ ثط اؾبؼ خساٍل يت ّوجؿتگييبفتِ ّبی حبنل اظ آظهَى ضطا

يبفتعِ  . ؾبهبًِ ّبی آثيبضی قططُ ای ضاثطِ هثجعت ٍ هؿٌعي زاضی زاقعت    یطيكبضگ ثِثبغساضاى زض ظهيٌِ هتغيط زاًف 

ِ ّبی ايي تحقيق ّوچٌيي ًكبى زاز كِ هتغيط ؾبثقِ فؿبليعت ثبغعساضی ثعب هتغيعط زاًعف ثبغعساضاى زض         یطيكعبضگ  ثع

تعععغيط ؾعبثقِ   ه، ّعبی تحقيعق  ثط اؾعبؼ يبفتعِ   . آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی زاقت یّب ؿتنيؾ

ضاثطعِ هثجعت ٍ هؿٌعي     ّعب  ؿتنيؾايي  یطيكبضگ ثِثبغساضاى زض  ن آثيبضی تحت فكبض ثب هتغيط زاًفاؾتفبزُ اظ ؾيؿت

آهَظقي ٍ تطٍيدي ثعب   یّب كعؼيبفتِ ّبی ايي تحقيق ّوچٌيي ًكبى زاز كِ ثيي هيعاى قطكت زض . تزاضی زاق

ثعط  . آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخعَز زاقعت   یّب ؿتنيؾ یطيكبضگ ثِهتغيط زاًف ثبغساضاى زض 

آهَظقي ٍ تطٍيدي ٍ زاًف ثبغساضاى زض اؾتفبزُ اظ ايعي   یّب لنيفعاى هكبّسُ ععحقيق ثيي هيععاؾبؼ يبفتِ ّبی ت

ب ّوچٌيي ثط اؾبؼ يبفتِ ّعبی تحقيعق ثعيي هيععاى هعقعب  ثع      . ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخَز زاقت ّب ؿتنيؾ

آثيبضی تحت فكعبض ضاثطعِ هثجعت ٍ     یّب ؿتنيؾ یطيكبضگ ثِهطٍخبى افطاز هَضز هطبلؿِ ٍ هتغيط زاًف ثبغساضاى زض 

ثط اؾبؼ يبفتِ ّبی ايي تحقيق ّوچٌيي هكرم قس كِ ثعيي هيععاى هطبلؿعِ ًكعطيب      . هؿٌي زاضی ٍخَز زاقت

. ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخَز زاقعت آثيبضی تحت فكبض  یّب ؿتنيؾ یطيكبضگ ثِتطٍيدي ٍ زاًف ثبغساضاى زض 

تحت فكعبض ثعب هتغيعط زاًعف ثبغعساضاى زض       آثيبضی یّب ؿتنيؾًكبى زاز كِ ثيي هيعاى ثبظزيس اظ  يبفتِ ّبی تحقيق

 .ٍخَز زاقت یضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاض ّب ؿتنيؾايي  هٌبؾت یطيكبضگ ثِ

 

ثيي ثب هتغيط زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ  يبفتِ ّبی آظهَى ضطايت ّوجؿتگي هيبى هتغيطّبی پيف -4خسٍل 

 ّبی آثيبضی تحت فكبض ؾيؿتن

 

 )هقساض ضطيت ّوجؿتگي( r هتغيط ضزيف

335/0 ؾبثقِ فؿبليت ثبغساضی 1 ** 

283/0 ؾبثقِ اؾتفبزُ اظ ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض 2 *
 

235/0 ّبی آهَظقي ٍ تطٍيدي هيعاى قطكت زض كعؼ 3 **
 

404/0 تطٍيديّبی  هيعاى هكبّسُ فيلن 4 **
 

 115/0* هيعاى توبؼ ثبغساض ثب هطٍخبى 5

 127/0* هيعاى هطبلؿِ ًكطيب  تطٍيدي 6

 050/0* ؾطح تحهيع  7

 631/0** ّبی آثيبضی تحت فكبض ثبظزيس اظ ؾيؿتن 8

 01/0هؿٌي زاضی زض ؾطح **  05/0هؿٌي زاضی زض ؾطح *
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 چٌسگبًِضگطؾيَى زض ايي تحقيق اظ تدعيِ ٍ تحليل 

 يبفتِ ّعبی . اؾتفبزُ قسُ اؾتگبم ثِ گبم   ثِ ضٍـ

 5 قععوبضُ زض خععسٍل َىيل ضگطؾععيععحبنععل اظ تحل

توبؼ ثعب هطٍخعبى    ييف ثيپ یّبهتغيطًكبى زاز كِ 

 یّعب  كععؼ قعطكت زض  افطاز هعَضز هطبلؿعِ ٍ ًيعع    

هعع  زاًعف   زضنس اظ تغييطا  هتغيعط   15 يديتطٍ

تحت  یبضيؿتن آثيؾهٌبؾت  یطيكبضگ ثِثبغساضاى زض 

  .ًوَزًسييي جضا تفكبض 

 

 تحت فكبض یبضيؿتن آثيط هع  زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ ؾيهتغ یَى چٌسگبًِ گبم ثِ گبم ثطايضطايت ضگطؾ -5خسٍل 

 هؿتقل یط ّبيهتغ فيضز
چٌسگبًِ  يت ّوجؿتگيضط

(R) 

ي ييت تؿيضط

(R
2
) 

ل يي تؿسييت تؿيضط

 قسُ

1 
 یّب كعؼقطكت زض 

 تطٍيدي
332/0 110/0 101/0 

 141/0 159/0 399/0 توبؼ ثب هطٍخبى 2

 

ًكعبى زاز   6زض خسٍل قعوبضُ   Betaت يط ضطيهقبز

   ييتط هْن يديتطٍ یّب كعؼط قطكت زض يكِ هتغ

 

ِ گصاض ثط زاًف ثبغعساضاى زض   طيتمث طيهتغ  یطيكعبضگ  ثع

 تحت فكبض ثَز.  یبضيؿتن آثيهٌبؾت ؾ

  

 تحت فكبض یبضيؿتن آثييف ثيي ثط زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ ؾهتغيطّبی پ طيتمث عاىيه -6خسٍل 

 B Beta T P هتغيط
 614/3 421/0 171/4 000/0 (x1) يديتطٍ یّب كعؼقطكت زض 

 135/2 239/0 366/2 020/0 (x2هعقب  ثب هطٍخبى )

 000/0 636/26  005/65 ؾسز ثبثت

 

 شيل اؾت:قطح هؿبزلِ ضگطؾيَى ثِ  ييثٌبثطا
Y=65/005+ 2/135 x1 + 3/614 x 2  

ًتبيح تحقيق ًكبى زاز كعِ ثبغعساضاى هعَضز هطبلؿعِ     

ًتيدعِ گطفعت    تَاى يهزاضای پطاكٌسگي ؾٌي ثَزُ ٍ 

ثط اؾبؼ ًتبيح . ثَز ؾبل بىيهكِ خبهؿِ هَضز هطبلؿِ 

زضنعس اظ افعطاز    84ًتيدِ گطفت كِ  تَاى يهتحقيق 

 بالتط اظ زيعپلن هَضز هطبلؿِ زاضای ؾطح تحهيع  ث

 ضطيت   آظهَى ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبنل اظ. اًس ثَزُ

 

 

ؾعطح تحهعيع  ٍ هتغيعط     هتغيعط  ّوجؿتگي هيعبى 

آثيعبضی تحعت    یّب ؿتنيؾزاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ 

ّعط چقعسض ؾعطح    گيطی كعطز  دِ يًت تَاى يهبض عفك

زاًف آًبى زض ، ع  ثبغساضاى ثبالتط ثَزُ اؾتيتحه

تحعت فكعبض    یبضيآث یّب نؿتيؾهٌبؾت  یطيكبضگ ثِ

 (kessler, 2006)زض ايي اضتجعبب  . كتط قسُ اؾتيث

 یِ گصاضيثط ثط ؾطهبؤه یسيؾَاهل كل يع زض ثطضؾيً

 یّععب یتكٌَلععَغٌععِ يككععبٍضظ زض ظه یذبًَاضّععب

كعِ زض   يثطز كِ ككعبٍضظاً  يحفبغت آة ٍ ذب  پ

عاى يع اظ لحبظ ه، اظ زاًف قطاض زاقتٌس یؾطح ثبالتط
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ًتبيح تحقيق . ثَزًس یطح ثبالتطع زض ؾيع  ًيتحه

ط ؾعطح  يع هتغ( ًيع ًكبى زاز كِ ثيي 1384ًَضٍظی )

ت يطيطاهعَى هعس  يپ كعبضاى  گٌسمثب زاًف  ع يتحه

. زاقت ٍخَز یزاض يضاثطِ هثجت ٍ هؿٌ يآة ظضاؾ

قعب   يح تحقيق حبضعط ثعب ًتعب   يع ح تحقيًتعب  ييثٌبثطا

(kessler , 2006) ( هطبثقععت 1384ٍ ًععَضٍظی )

آظهعَى  ب تَخِ ثِ ًتعبيح حبنعل اظ   ّوچٌيي ث. زاضز

هتغيعط ؾعبثقِ ثبغعساضی ٍ     ضطيت ّوجؿعتگي هيعبى  

آثيعبضی   یّعب  ؿعتن يؾزاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ هتغيط 

كتط اظ يث قس ثبغساضاى ثب تدطثِ هكرم تحت فكبض

ِ ٌعِ  يزض ظه یؾطح زاًف ثبالتط ؿعتن  يؾ یطيكعبضگ  ثع

ي اضتجعبب  يع زض ا. تحت فكبض ثطذَضزاض ثَزًس یبضيآث

ًكعبى   عيع ً (1390) یٍ هقهَز یزاٍزق يتحقح يًتب

ط زاًف يٍ هتغ یط ؾبثقِ كبض ككبٍضظيي هتغيكِ ث زاز

ضاثطعِ   ساضيپب یٌِ ككبٍضظيزض ظهكبضاى  يٌيت ظهيؾ

ًتعبيح  ثعط اؾعبؼ   . ٍخَز زاقت یزاض يهؿٌ هثجت ٍ

ضاثطعِ  هكعرم قعس كعِ    آظهَى ضطيت ّوجؿتگي 

هثجت ٍ هؿٌي زاضی ثعيي ؾعبثقِ اؾعتفبزُ اظ ؾيؿعتن     

تحت فكبض ٍ زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌعِ ايعي    بضیآثي

ثب افعايف ثِ ثيبى زيگط . ٍخَز زاقتِ اؾت ّب ؿتنيؾ

، ّبی آثيعبضی تحعت فكعبض   ؾبثعقِ اؾتفبزُ اظ ؾيؿتن

ؾطح زاًف ثبغعساضاى زض اؾعتفبزُ هٌععبؾت اظ ايعي    

 آظهعَى ًتبيح حبنعل اظ  . اضتقبء يبفتِ اؾت ّب ؿتنيؾ

ف هيعاى قطكت ثب افعايًكبى زاز يت ّوجؿتگي ضط

زاًف ثبغساضاى زض ، آهَظقي تطٍيدي یّب كعؼزض 

تِ عععع افععايف يبف ًيع  ّب ؿتنيؾظهيٌِ اؾتفبزُ اظ ايي 

ؿب  عععععطبلععبب زض هععععجععزض ايععي اضت. تعععععاؾ

(Ommani et al. , 2009) ًهكعرم قعس كعِ     عي

ٍ  يآهَظقعع یّععب تيععفؿبلعاى قععطكت زض يععي هيثعع

ٍخَز  یزاض يٌضاثطِ هثجت ٍ هؿ یككبٍضظ یساضيپب

زض  (Howarth et al., 2005 )ييّوچٌع . زاقعت 

كعِ زض   يكِ ككعبٍضظاً  دِ گطفتٌسيقب  ذَز ًتيتحق

زاًعف قعطاض    یضفتعبض  یطعِ ّعب  ياظ ح یؾطح ثبالتط

 یعاى قععطكت زض زٍضُ ّععب يععزاقععتٌس اظ لحععبظ ه 

 یع زض ؾعطح ثعبالتط  يع ً یبضيع آث يديٍ تطٍ يآهَظق

( 1381) یصضيٍ چ يق ؾوبًيح تحقيًتب. قطاض زاقتٌس

 یّب كعؼطكت زض عععط قيي هتغيع ًكبى زاز كِ ثيً

 كعبضاى  گٌعسم  يط زاًف فٌع يثب هتغ يديتطٍ يآهَظق

 يس گٌسم ضاثطعِ هثجعت ٍ هؿٌع   يت تَليطيطاهَى هسيپ

 ق حبضعط ثعب  يح تحقيًتب ييثٌبثطا. ٍخَز زاقت یزاض

، (Ommani et al. , 2009)قععب  يح تحقيًتععب

(Howarth et al. , 2005 ) ًیصضيع چ ٍ يٍ ؾوعب 

ثب تَخِ ثِ ايٌكِ ثعيي هتغيعط   . هطبثقت زاضز( 1381)

تطٍيدي ٍ آهَظقي ٍ زاًف  یّب لنيفهيعاى هكبّسُ 

ّعبی آثيعبضی تحعت    ؾيؿتن یطيكبضگ ثِثبغساضاى زض 

، هؿٌععي زاضی ٍخععَز زاقععت فكععبض ضاثطععِ هثجععت ٍ

افعععايف هيعععاى هكععبّسُ ًتيدععِ گطفععت  تععَاى يهعع

تقعبء زاًعف   تطٍيدي ٍ آهَظقي هٌدط ثِ اض یّب لنيف

آثيعبضی تحعت    یّعب  ؿتنيؾ یطيكبضگ ثِثبغساضاى زض 

ًتبيح آظهَى ضعطيت  ثب تَخِ ثِ . گطزيسُ اؾت فكبض

هتغيعط  هتغيط هعقعب  ثعب هطٍخعبى ٍ    ّوجؿتگي ثيي 

 یّعب  ؿعتن يؾزاًف ثبغعساضاى زض ظهيٌعِ اؾعتفبزُ اظ    

تعَاى ًتيدعِ گطفعت ّطچعِ     هي، فكبض تحتآثيبضی 

   ٍ ِ خعبى  ثبغساضاى هعقعب  ثيكعتطی ثعب هط ، اًعس  زاقعت

االعؾب  ثيكعتط ٍ خسيعستطی زض ظهيٌعِ اؾعتفبزُ اظ     

ٍ ايي اهعط   اًس كطزُت ععًَيي آثيبضی كؿ یّب ؿتنيؾ

ي يع زض ا. قسُ اؾت هٌدط ثِ اضتقبء ؾطح زاًف آًبى

( 1389)ٍ ّوكعبضاى   يطذعبً يق اهيح تحقياضتجبب ًتب

ساض هعطٍج ثعب ككعبٍضظ زض    يط زيي هتغيًكبى زاز كِ ث

ككعبٍضظاى زض   يزاًعف فٌع  ط يٍ هتغهعضؾِ  ضٍؾتب ٍ

ٍ   یككعبٍضظ  ٌِ آةيت ثْيطيٌِ هسيظه  ضاثطعِ هثجعت 

 يق ؾوعبً يح تحقيًتب. ٍخَز زاقتِ اؾت یزاض يهؿٌ
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عاى يع ط هيع ي هتغيع هكعرم ًوعَز كعِ ثع    ي( 1389ً)

ط زاًععف يععٍ هتغ كععبضاى گٌععسمتوععبؼ هطٍخععبى ثععب 

 يطِ هثجت ٍ هؿٌضاث كبضاى گٌسم يآة ظضاؾ یساضيپب

ق حبضط ثعب  يدِ تحقيي ًتيثٌبثطا .ٍخَز زاقت یزاض

 يٍ ؾوبً (1389)ٍ ّوكبضاى  يطذبًيق اهيح تحقيًتب

تعععبيح آظهعععَى ضعععطيت ً. هطبثقعععت زاضز (1389)

ثعيي هطبلؿعِ ًكعطيب     ًكبى زاز ّوجؿتگي ّوچٌيي 

 یّعب  ؿعتن يؾزاًعف ثبغعساضاى زض ظهيٌعِ     تطٍيدي ٍ

هؿٌي زاضی ٍخَز  آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هثجت ٍ

ثعب افععايف   ًتيدعِ گطفعت    تعَاى  يه ييثٌبثطا، زاقت

-هيعاى هطبلؿِ ًكطيب  تطٍيععدي زض ظهيٌِ ؾيؿعتن 

هيععاى  ، ّبی آثيبضی تحعت فكعبض تَؾع  ثبغعساضاى    

ثْععطُ ثعطزاضی ٍ ًگْععساضی   زاًعف آًعبى ثععِ هٌػعَض   

يبفتعِ   افععايف  هٌبؾت اظ ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض

 عيً (1389)يق ؾوبًيح تحقيي اضتجبب ًتبيزض ا. اؾت

 يب  آهَظقع يعاى اؾتفبزُ اظ ًكطيي هيِ ثًكبى زاز ك

ضاثطِ هثجت  كبضاى گٌسم يآة ظضاؾ یساضيٍ زاًف پب

ق يع دعِ تحق يي ًتيثٌبثطا. ٍخَز زاقت یزاض يهؿٌ ٍ

. ( هطبثقت زاضز1389) يق ؾوبًيح تحقيحبضط ثب ًتب

ثط اؾبؼ ًتبيح حبنل اظ آظهَى ضطيت ّوجؿعتگي  

آثيبضی  یّب ؿتنيؾبظزيس ثبغساضاى اظ ععغيط ثععثيي هت

 ّعب  ؿعتن يؾآًبى زض ظهيٌعِ ايعي    تحت فكبض ٍ زاًف

ثبظزيعس  كعِ افععايف هيععاى     قعَز  يهع ًتيدِ گيعطی  

قطعطُ   بضی تحت فكعبض ععآثي یّبثبغساضاى اظ ؾيؿتن

كِ االعؾب  ٍ آگعبّي آًعبى    ُ اؾتسيای ثبؾا گطز

 آثيعبضی  یّعب  ؿعتن يؾهٌبؾعت   یطيكعبضگ  ثِزض ظهيٌِ 

ٍ  يطذعبً ياه قيع ح تحقيًتب. تحت فكبض افعايف يبثس

س يع ط ثبظزيي هتغيع ًكبى زاز كِ ثي( 1389ً) ّوكبضاى

ط يع ثعب هتغ  یبضيع آث یٍ ؾعبهبًِ ّعب   ّب قجكِاظ  يؾلو

ٌعِ آة  يت ثْيطيٌعِ هعس  يككبٍضظاى زض ظه يزاًف فٌ

ٍخعَز   یزاض يهؿٌع  جت ٍعععع ضاثطِ هث یبٍضظععكك

 قيع ح تحقيق حبضط ثب ًتبيدِ تحقيًت ييثٌبثطا. قتزا

 . ( هطبثقت زاضز1389) ٍ ّوكبضاى يطذبًياه

ًكبى زاز كِ  عيً گبم ثِ گبمچٌسگبًِ َى يضگطؾح يًتب

هعقععب  ثععب هطٍخععبى ٍ قععطكت زض     یطّععبيهتغ

ضا زض  طيتعمث ي يكعتط يت ثيثِ تطت يديتطٍ یّب كعؼ

هٌبؾععت  یطيكععبضگ ثععِزاًععف ثبغععساضاى زض ط يععهتغ

ٍ  یبضيآث یّب ؿتنيؾ  هدوعَؼ  زض تحت فكبض زاضًعس 

زاًععف ثبغععساضاى زض ط يععهتغطا  ييععزضنععس اظ تغ 15

 . ًوَزًسي ييضا تج ّب ؿتنيؾي يهٌبؾت ا یطيكبضگ ثِ

 

شيل  ّبیتَاى پيكٌْبزهيتحقيق ايي ًتبيح ثط اؾبؼ 

 ضا اضائِ زاز:

تَخعِ  ، ثب تَخِ ثِ پطاكٌسگي ؾٌي افطاز هَضز هطبلؿِ -

ٍ ثطًبهعِ   یبؾعت گعصاض  يافعطاز زض ؾ  يثِ ؾبهل ؾعٌ 

ي يٍ ّوچٌع  يَظقع ٍ آه يديتطٍ یّبتيفؿبل یعيض

. اؾععت یضععطٍض زٍلععت يجبًيپكععت یثطًبهععِ ّععب 

قَز ثطًبهعِ ضيععی ٍ االععؼ    بثطايي پيكٌْبز هيعععثٌ

ٍ كبضگبُ ّعبی   ّب كعؼعاضی ععضؾبًي زض ظهيٌِ ثطگ

آهَظقي اظ الطيق هؿئَالى تطٍيح ثِ ًحَی نَض  

گيطز كِ ثبغساضاى اظ گطٍُ ّبی ؾٌي هرتلف ثتَاًٌس 

 . حضَض يبثٌس ّب آهَظـزض 

ثعيي ؾعطح تحهعيع  ٍ    ي كعِ  يع ثب تَخِ ثِ ا-

هٌبؾععت  یطيكععبضگ ثععِساضاى زض عععععثبغزاًععف 

آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هؿٌي زاضی  یّب ؿتنيؾ

اقعساهب  الظم   گعطزز  يهع كٌْبز يپ، قتٍخَز زا

ع يع ط ثبغعساضاى ً يؾب يليخْت اضتقبء ؾطح تحه

ٌِ يزض ظه يآهَظق یّب كعؼطز ٍ يَض  گعععن

 یبضيع آث یّعب  ؿتنيؾاظ  یضٍ ًگْسا یثْطُ ثطزاض

 . آًبى ثطگعاض گطزز یتحت فكبض ثطا
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 یت ثبغعساض يؾبثقِ فؿبلثيي ي كِ يا ثِ ثب تَخِ -

هٌبؾععت  یطيكععبضگ ثععِساضاى زض عععععثبغزاًععف ٍ 

آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هؿٌي زاضی  یّب ؿتنيؾ

 يآهَظق یبظّبيً قَز يهكٌْبز يپ، قتٍخَز زا

َ   یؾبثقِ ثبغعساض  یافطاز زاضا ضز تَخعِ  كوتعط هع

 . طزيقطاض گ

ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثسؾعت آهعسُ زض اضتجعبب ثعب      -

زض ظهيٌعِ  هيعاى اؾتفبزُ اظ هٌبثؽ كؿت االعؾب  

كععِ  ؾيؿععتن آثيععبضی تحععت فكععبض یطيكععبضگ ثععِ

، گبىيثبغساضاى ّن هحل ٍ ّوؿب زّس يهبى ععًك

ٍ كبضگعبُ   ّب كعؼقطكت زض ، حيهسزكبضاى تطٍ

 یبّععتععععقطك، يدععععيٍ تطٍ يآهَظقعع یّععب

 یاتحت فكعبض قطعطُ   یبضيآث یّب ؿتنيؾ یهدط

 یّعب  كبًعبل ت اٍل تب چْعبضم  يت زض اٍلَيثِ تطت

ٌعِ  يظه قعَز  يهع پيكعٌْبز  . اضتجبالي قطاض زاقعتٌس 

تساٍم ثطقطاضی ايي ًَؼ اضتجبالب  ثطای ثبغعساضاى  

آثيعبضی تحعت فكعبض ّطچعِ      یّب ؿتنيؾهدطی 

هؿئَالى تطٍيح ًيعع قعطاي    . ثيكتط فطاّن گطزز

ای ثطقطاضی اضتجبب ثب هسزكبضاى تطٍيدعي  الظم ثط

ضا  ّعب  آىثعِ   يؿتن ٍ اضائِ االعؾب  فٌيؾ یهدط

ٌْبز ععع ّوچٌعيي پيك . زض الَل ؾبل فطاّن ًوبيٌس

ٍ كبضگبُ ّبی آهَظقعي اظ   ّب كعؼزض  گطزز يه

ثبغساضاى هَفعق ٍ ًوًَعِ اؾعتبى زض ظهيٌعِ ثْعطُ      

آثيبضی تحعت فكعبض    یّب ؿتنيؾثطزاضی ثْيٌِ اظ 

ؾوععل آيععس تععب ظهيٌععِ تجععبزل ثيكععتط زؾععَ  ثععِ 

 . االعؾب  ثيي ثبغساضاى فطاّن قَز

 یّعب  كععؼ ي قعطكت زض  يي كِ ثع يثب تَخِ ثِ ا -

ط زاًععف ثبغععساضاى زض يععٍ هتغ يدععيتطٍ يآهَظقعع

هثجعت ٍ  ضاثطعِ  بض ععع تحعت فك  یبضيع تن آثعععؿيؾ

 قععَز يهععكععٌْبز يپ، قععتٍخععَز زا یهؿٌععي زاض

 یّعب خْت قطكت زض كععؼ  یككبٍضظاى ثِ ًحَ

 یّعب  كععؼ  یت قعًَس ٍ ثطگععاض  يع تطغ يآهَظقع 

اظ  یٍ ًگْععساض یٌععِ ثْععطُ ثععطزاضيزض ظه يآهَظقعع

تحعت فكعبض ثعِ العَض هؿعتوط       یبضيآث یّبؿتنيؾ

 یًيع ثعط هجٌعب   ّب زٍضُي يا یطز ٍ هحتَاينَض  گ

 .  ككبٍضظاى ثبقس يبظ ٍاقؿيً

ي هيععاى توعبؼ ثبغعساض ثعب     يٌكعِ ثع  يثب تَخِ ثعِ ا -

ِ  هطٍخبى ٍ زاًف ثبغساضاى زض  هٌبؾعت  یطيكعبضگ  ثع

هثجعت ٍ  ضاثطعِ  ّبی آثيبضی تحعت فكعبض   تنععؾيؿ

-يكٌعْبز هيپ ييثٌبثطا، تعععقٍخَز زا یهؿٌي زاض

َ  یّعب ٌِ ضٍـيقَز هطٍخبى هترهم زض ظه ي يًع

طا هطٍخعبى  يع ظ. كبض گطفتِ قًَسِ ت ٍ ثيتطث یبضيآث

زاًعف هطثعَب ثعِ     تَاًٌعس  يهع  يبٍضظی ظهبًعععكك

ِ ككعبٍضظاى هٌتقعل   ضا ثع  یبضيع ي آثيًَ یّب ؿتنيؾ

ي يععكٌٌععس كععِ ذععَز اظ زاًععف فٌععي ٍ چگععًَگي ا 

 یي زٍضُ ّعب يّوچٌع ، زاقتِ ثبقٌس يّب آگبّؿتنيؾ

حفعع ٍ  ، احعسا   يزض ضاثطِ ثعب چگعًَگ   يآهَظق

 . هطٍخبى ثطگعاض گطزز یّب ثطاؿتنيي ؾيا یًگْساض

ٌكِ ثبغساضاى اظ كوتعطيي آگعبّي زض   يثب تَخِ ثِ ا -

بى ٍ هقساض هٌبؾعت  ظه، ييبيويق ب يٌِ ذهَنيظه

 یبضيع ؿعتن آث يخْت اؾتفبزُ زض ؾ يههطف یكَزّب

اظ هٌجعؽ   یانَل ًوًَِ ثعطزاض ، یاتحت فكبض قططُ

آة ٍ ًحعَُ   يفع يك يبثيع ثِ هٌػعَض اضظ  یبضيآة آث

ؿعتن  يزض ؾ ييبيويق یؽ كَزّبعيكبضكطز تبًك تَظ

كٌْبز عيپ ييثٌبثطا، ثطذَضزاض ثَزًس یاقططُ یبضعيآث

ي يع الظم ضا زض ا يزاًف فٌ، حيهؿئَالى تطٍ قَز يه

 يآهَظقعع یزٍضُ ّععب یق ثطگعععاضيععٌععِ اظ الطيظه

تحعت   یبضيع ؿتن آثيؾ یثِ ثبغساضاى هدط یكبضثطز

 .  ٌسيفكبض هٌتقل ًوب

ثب تَخِ ثِ ايٌكِ هتغيطّبی هعقب  ثعب هطٍخعبى ٍ   -

ي يكعتط يت ثيثِ تطت يديتطٍ یّب كعؼقطكت زض 

ِ ط زاًعف ثبغعساضاى زض   يزض هتغضا  طيتمث  یطيكعبضگ  ثع
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، زاقتٌستحت فكبض  یبضيآث یّب یّب ؿتنيؾهٌبؾت 

ثعب فعطاّن آٍضزى قعطاي      قعَز  يهثٌبثطايي پيكٌْبز 

هعقب  ثبغساضاى ثب هطٍخبى ّعن زض هطاكعع تعطٍيح    

ذسهب  ككعبٍضظی ٍ ّعن زض هحعل ثعبـ ٍ ايدعبز      

 یهٌععس ثْععطُاهكبًععب  الظم ثععطای افعايعععف هيعععاى 

ٍ  يدععيٍ تطٍ يآهَظقعع یّععب كعععؼثبغععساضاى اظ 

هيعاى اثط ثركي  ّب كعؼي يا یهحتَا يفيك یاضتقب

 ؾيؿتن آثيعبضی هٌبؾت  یطيكبضگ ثِايي ؾَاهل ضا زض 

 . تحت فكبض افعايف زاز
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