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 ّب ، ثش هجٌبي  ّبي داًـگبُ پيبم ًَس دس هشوض اػتبى اي ٍضقيّت وتبثخبًِ ثشسػي همبيؼِ

 «ّبي داًـگبّي ايشاى اػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»

 

 1دوتش هَػي هزيذي

 2اكغش هَػبئي

 

                                             1<68/:/68تبسيخ پزيشؽ:      <=68/:/;6تبسيخ دسيبفت:          

      

 

 چىيذُ

اػتبًذاسد ّبي » ثشسػي همبيؼِ اي ٍضقيت وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس دس هشوض اػتبى ّب ثش هجٌبي ايي تحميك : اص ّذف

 .ثبؿذهي« وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي ايشاى

ربهقِ  تحليلي اًزبم ؿذُ ٍ اثضاس گشدآٍسي اعالفبت، پشػـٌبهِ ثَدُ اػت. - :ايي تحميك ثب سٍؽ پيوبيـي پظٍّؾسٍؽ 

ٍاوؼل هَسد  spssدادُ ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  ِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ٍالـ دس هشوض اػتبى ّب هي ثبؿذ.پظٍّؾ، وليِ وتبثخبً

 ًتبيذ حبكل اص تزضيِ ٍ تحليل دادُ ّب ًـبى هي دّذ. تزضثِ ٍ تحليل لشاس گشفتِ اػت.

ػتبًذاسد اّذاف ٍ ٍؽبيف اص ًؾش ويفي، ثب ا: ًتبيذ حبكل اص تزضيِ ٍ تحليل دادُ ّب ًـبى هي دّذ ثِ عَس هيبًگيي يبفتِ ّب 

 %(،53/88اػتبًذاسد هزوَفِ ) %(،33/88اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي) %(،33/26اػتبًذاسد ػبصهبى ٍ هذيشيت ) ،%(85/88)

%(ٍ اػتبًذاسد ثَدرِ 36/35)اػتبًذاسد ػبختوبى ٍ تزْيضات %(،86/38اػتبًذاسد خذهبت) %(،58)اػتبًذاسد ػبصهبًذّي هٌبثـ

اهب اص ، %( هي ثبؿذ38/83هيبًگيي ول هغبثمت وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ ثب اػتبًذاسد ّب اص ًؾش ويفي) %(  هغبثمت داسًذ.68/38)

%( اختالف لبثل هالحؾِ اي ثب 68/68اػتبًذاسد هزوَفِ وتبثخبًِ ثب) %( ٍ:/ 7>)اػتبًذاسد  ًيشٍي اًؼبًي ثب ًؾش سٍيىشد ووي،

%(دس >/<1ثب ) هيضاى هغبثمت وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ ثشاي سفبيت اػتبًذاسد فضبي هَسد ًيبصخلَف دس  اػتبًذاسد ّب داسًذ.

 ٍضقيت ًبهؼبفذي لشاس داسًذ.

ثيـتشيي هيضاى هغبثمت سا داساػت  %(:>)اػتبًذاسد ػبصهبًذّي هٌبثـ ثب ،اػتبًذاسد هَسد ثشسػي =هزوَؿ اص : دس ًتيزِ گيشي

 "فشضيِ پظٍّؾ  ،سا داسًذ. يبفتِ ّبي پظٍّؾ حبضش %( ووتشيي هيضاى هغبثمت:/ 7>ًيشٍي اًؼبًي ثب )ٍ سٍيىشد ووي اػتبًذاسد 

سا تأييذ هي  "هغبثمت ًذاسًذ« اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي ايشاى»ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ثب  وتبثخبًِ ّبي هشوض اػتبى

 وٌذ.  

وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم  اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي ايشاى، تبًذاسد،اػ ،وتبثخبًِ ّبي داًـگبّيوليذ ٍاطُ ّب: 

 .ًَس هشوض اػتبى ّب

                                                 
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال  -1
 کارشناسي ارشد کتابداري دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،دانشگاه پیام نور مرکس مرند -6
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 ٍِ ثيبى هؼئلهمذهِ 

ثبيؼت، هٌجـ وبهل ٍ ّبي داًـگبّي هيوتبثخبًِ اّويت ٍ افتجبس يه ًْبد آهَصؿي دس رْبى اهشٍص ثِ وتبثخبًِ اؽ ثؼتگي داسد،

ي داًـگبّي اػت. ّيچ وتبثخبًِ اي ّبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي دس ػغح فبلي اص اّذاف وتبثخبًِووه ثِ ثشًبهِ ثبؿٌذ.ربهـ اعّالفبت 

 ثذٍى داؿتي وتبثخبًِ اي لَي ٍ غٌي ًوي تَاًذ ثِ سػبلتؾ ربهِ ي فول ثپَؿبًذ.

ّبي ثبص دًيب ستجِ ؿـن ٍ دس  ًـگبٍُ دس هيبى دا داًـگبُ پيبم ًَس ثضسگتشيي ؿجىِ آهَصؽ فبلي دس وـَس هي ثبؿذ ثب تَرِ ثِ ايٌىِ

ثذيْي اػت وِ ثبيذ هَسد تَرِ لشاس گيشد. داًـگبّي ثِ ايي گؼتشدگي هي ثبيؼت داساي  ) (pnu.ac.ir م سا داسػت،آػيب ستجِ دٍّ

ص هحممبى ٍ ، ايي وتبثخبًِ ّب هي تَاًٌذ وبًَى اكلي تأهيي هٌبثـ اعالفبتي هَسد ًيبّبيي لَي ثب اهىبًبت ٍػيـ ثبؿٌذ وتبثخبًِ

ثِ سؿذ ربهقِ پظٍّـگشاى ثبؿٌذ، هـشٍط ثش آًىِ هٌبثـ آًْب ّن سٍصآهذ ثبؿذ ٍ ّن اص لحبػ ووي ٍ ويفي رَاثگَي ًيبص ّبي سٍ 

ّب  ثشاي سػيذى ثِ ايي هٌؾَس ثبيذ ثِ اسصيبثي ٍضقيت هَرَد وتبثخبًِ. تب ثتَاًٌذ ثِ اّذاف هَسد ًؾش خَد ثشػٌذ ،اػتفبدُ وٌٌذُ ثبؿذ

ّب سا هـخّق ّبػت؛ ؿٌبختي وِ ًمبط لَّت، ضقف، ووجَدّب ٍ ًيبصهٌذيّب ٍ ًذاؿتِثشسػي ٍضقيّت ثِ هقٌبي ؿٌبخت داؿتِپشداخت. 

 (.9=68تشي اًزبم داد)حؼيٌي، ضي دليكسيتَاى، تلويوبت ثْتشي گشفت ٍ ثشًبهِّب هيّب ٍ ثبيؼتثب فلن ثِ ّؼت وٌذ.هي

ثبيؼت، ؿبخلي ٍرَد داؿتِ ثبؿذ، تب ثتَاى ثب آى ٍضقيّت هَرَد سا هَسد ثشسػي لشاس داد. ٍ ايي ؿبخق دس ثبيؼت، ؿبخلي ٍرَد داؿتِ ثبؿذ، تب ثتَاى ثب آى ٍضقيّت هَرَد سا هَسد ثشسػي لشاس داد. ٍ ايي ؿبخق دس اي عجيقتبً هياي عجيقتبً هيثشاي چٌيي همبيؼِثشاي چٌيي همبيؼِ

  ..اػالهي ايشاى، تْيِّ ٍ هٌتـش ؿذُ اػتاػالهي ايشاى، تْيِّ ٍ هٌتـش ؿذُ اػت  ي هلّي روَْسيي هلّي روَْسيثبؿذ وِ تَػظ وتبثخبًِثبؿذ وِ تَػظ وتبثخبًِهيهي« « ّبي داًـگبّي ايشاىّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»»ايشاى، وتبة ايشاى، وتبة 

، اص رولِ داًـگبُ پيبم ًَس  ّب تٌَؿ سؿتِ ّبي تحللي دس داًـگبُ افضايؾ تقذاد پزيشؽ داًـزَ، ،گؼتشؽ آهَصؽ فبلي دس ايشاى

ٍرَد وتبثخبًِ اي لَي ثب اهىبًبت هٌبػت ٍ ٍػيـ دس  ثِ فٌَاى ثضسگتشيي ؿجىِ آهَصؽ فبلي دس وـَس،  ًيبصّب ٍ تغييشاتي سا هي علجذ.

. هقشفي ٍ ؿٌبػبيي هـىالت ٍ هقضالت هَرَد دس رْت تمَيت ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي ضشٍستي غيش لبثل اًىبس هي ثبؿذ

ًـبى  هي « ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ »همبيؼِ ايي وتبثخبًِ ّب ثب  وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس اص ديذ وتبثذاسي ٍ

دّذ وِ تب چِ اًذاصُ ثب وتبثخبًِ اػتبًذاسد فبكلِ داسين ٍ چگًَِ هي ثبيؼت ايي فبكلِ سا پش وٌين. ثب هـبّذُ هَاسد هتقذد فذم سضبيت 

پيؾ آهذ وِ آيب ايي ال ٌذ: تجشيض، تْشاى ٍ صًزبى ،ايي ػإّبيي هبً هشارقبى ٍ فمذاى هٌبثـ هَسد ًيبص دس وتبثخبًِ ّبي هشوض اػتبى

وتبثخبًِ ّب اص ًؾش اّذاف، هزوَفِ، ًيشٍي اًؼبًي، خذهبت ٍ ػبصهبًذّي هٌبثـ هَرَد دس وتبثخبًِ ّب ثب اػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ 

 ّبي روش ؿذُ، داًـگبّي ايشاى هٌغجك هي ثبؿذ يب خيش؟ ثب فشم ايٌىِ هزوَفِ ايي وتبثخبًِ ّب اص لحبػ ووي ٍ ثب تَرِ ثِ ؿبخق

همبيؼِ ٍضقيت ايي وتبثخبًِ ّب ثب اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ ّبي  ثگَي ًيبصّبي اعالفبتي داًـزَيبى ًيؼت، ايي ثشسػي اًزبم گشفت.رَا

داًـگبّي هي تَاًذ تلَيش سٍؿٌي اص ٍضقيت ايي وتبثخبًِ ّب اسائِ دّذ تب هؼئَالى ٍ ثشًبهِ سيضاى ثب ؿٌبخت ًمبط ضقف ٍ لَت خَد 

 ـ ًَالق ٍ وؼشي ّبي احتوبلي ثپشداصًذ.ثْتش ثتَاًٌذ ثِ سف

  

  اّذاف  پظٍّؾاّذاف  پظٍّؾ

 :صيش ثشسػي ًوبيذّبي ّبي داًـگبُ پيبم ًَس سا اص ًؾش هإلفِ ّبي هشوض اػتبىپظٍّؾ حبضش دس ًؾش داسد، تب ٍضقيّت وتبثخبًِ

 اّذاف ٍ ٍؽبيف؛ -

 ػبصهبى ٍ هذيشيّت؛ -
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  ؼبًي؛ًيشٍي اً -

  ي وتبثخبًِ؛هزوَفِ -

  ؛ػبصهبًذّي -

 خذهبت؛ هٌبثـ، -

 ػبختوبى ٍ تزْيضات؛ -

 .ثَدرِ -

ٍ ػپغ ثب هـخّق وشدى ًمبط  خَاّذ ؿذ همبيؼِ« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»ثب  ايي ثشسػي ًتبيذ حبكل اص     

 .خَاّذ ؿذّب پيـٌْبد ٍضـ هغلَة ايي وتبثخبًِ استمبيلَّت ٍ ضقف، ساّىبسّبيي ثشاي 

 

 ّبي پظٍّؾ پشػؾ

« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»ّبي داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ اًذاصُ ثب  ّبي هشوض اػتبىٍؽبيف وتبثخبًِ .  اّذاف 6ٍ

 هغبثمت داسًذ؟

« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»ّبي داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ اًذاصُ ثب  ّبي هشوض اػتبى. ػبصهبى ٍ هذيشيت دس وتبثخب7ًِ

 هغبثمت داسًذ؟

« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»ّبي داًـگبُ پيبم ًَس اص ًؾش ًيشٍي اًؼبًي تب چِ اًذاصُ ثب  ّبي هشوض اػتبى. وتبثخب8ًِ

 هغبثمت داسًذ؟

هغبثمت « ّبي داًـگبّي ايشاىِّبي وتبثخبًاػتبًذاسد»ّبي داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ اًذاصُ ثب  ّبي هشوض اػتبىوتبثخبًِ ي هٌبثـ. هزوَف9ِ

 داسًذ؟

هغبثمت « ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»ثب  تب چِ اًذاصُّبي داًـگبُ پيبم ًَس  ّبي هشوض اػتبىوتبثخبًِ . ػبصهبًذّي هٌبثـ:

 داسًذ؟

اػتبًذاسدّبي »ثب تب چِ اًذاصُ پيبم ًَس ّبي داًـگبُ  ّبي هشوض اػتبىاسائِ ؿذُ دس رْت اػتفبدُ اص هٌبثـ، دس وتبثخبًِ . خذهبت;

 هغبثمت داسًذ؟« ّبي داًـگبّي ايشاىوتبثخبًِ

« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»ّبي داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ اًذاصُ ثب  ّبي هشوض اػتبى. ػبختوبى ٍ تزْيضات وتبثخبًِ>

 هغبثمت داسًذ؟

ّبي داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ اًذاصُ ثب  ّبي هشوض اػتبىّب دس وتبثخبًِهٌبثـ، تزْيضات ٍ ػبيش ّضيٌِي ي تأهيي ؿذُ ثشاي تْيِّ. ثَدرِ=

 هغبثمت داسًذ؟« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»

 فشضيِ پظٍّؾ

 هغبثمت ًذاسًذ.ّب ثب اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي ايشاى  وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس دس هشوض اػتبى
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 پيـيٌِ ي پظٍّؾ

ثب فٌَاى ثشسػي ٍضقيت هَرَد  :>68ٍ  9>68ّبي  دس عشح تحميمبتي وِ ثشاي داًـگبُ پيبم ًَس ثيي ػبل (;>68ًيه وبس)

داساي هشوض داًـگبُ پيبم ًَس وِ  6<ّب ٍ پيـٌْبدّب  اًزبم دادُ اػت، ثِ ثشسػي  وتبثخبًِ ّبي هشاوض داًـگبُ پيبم ًَس: اسائِ عشح

سٍؽ ايي تحميك پيوبيؾ وتبثخبًِ اي اػت. اص ػِ ًَؿ پشػـٌبهِ ثشاي روـ آٍسي اعالفبت اػتفبدُ  وتبثخبًِ هي ثبؿٌذ، پشداختِ اػت.

دسكذ اص هؼئَليي وتبثخبًِ فبلذ تخلق يب تحليالت وتبثذاسي هي ثبؿٌذ ٍ  8=/:ًتبيذ تحميك حبوي اص ايٌؼت وِ  ؿذُ اػت.

ضاس رلذ وتبة فبسػي ٍ فشثي ّ >تب  6دسكذ اص وتبثخبًِ ّب هزوَفِ اي ثيي  ::/> ذيذ هٌبثـ سٍثشٍ ّؼتٌذ،وتبثخبًِ ّب ثب ووجَد ؿ

% 4/73هتشهشثـ ٍ  062ّب ووتش اص  % اص وتبثخب3/63ًِ رلذ وتبة التيي داسًذ. 7111دسكذ اص وتبثخبًِ ّب ثيؾ اص  7/:ٍ تٌْب  .داسًذ

  ّب سايبًِ % وتبثخب4/90ًِاًذ.  ّب ًبساضي وٌٌذگبى، اص فضبي هَرَد وتبثخبًِ اػتفبدُ %5/88هتشهشثـ هؼبحت داسًذ ٍ  412ووتش اص 

 .ًذاسًذ

ثشسػي ٍضقيت وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي هٌغمِ ؿؾ داًـگبُ آصاد اػالهي ٍ همبيؼِ آى ثب پيؾ  »پظٍّـي ثب فٌَاى  (1358ًليشي )

سٍؽ پيوبيـي اص ًَؿ تَكيفي اػتفبدُ وشدُ اػت. ًتبيذ پظٍّؾ  دادُ اًذ.ًَيغ اػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي ايشاى اًزبم 

سًذ. دس ػبصهبى ٍ دسكذ هغبثمت دا 111ًـبى هي دّذوِ وتبثخبًِ ّبي ٍاحذ ّبي داًـگبّي هَسد ثشسػي اص ًؾش اّذاف ٍ ٍؽبيف 

دسكذ ، ػبصهبًذّي هٌبثـ  53 دسكذ، هزوَفِ هَسد ًيبص 68دسكذ ووه هتخلق  63ًيشٍي اًؼبًي هتخلق  ،دسكذ 82هذيشيت 

. ثِ عَس ولي ٍضقيت ّوِ وتبثخبًِ ّبي ٍاحذ ّبي داًـگبّي دسكذ ثب اػتبًذاسد هغبثمت داسًذ 25ٍ اص ًؾش خذهبت د دسكذ 21

 .داًـگبُ آصاد  صيش ػغح اػتبًذاسد هي ثبؿٌذ 2هٌغمِ 

ًؾبست ٍصاست فلَم،  ّبي ربهـ تحت ضي داًـگبُّبي هشو ت وتبثخبًِاي ٍضقي ثشسػي همبيؼِ »پظٍّـي ثب فٌَاى  (1355حؼيٌي)

ّبي  وتبثخبًِ ِولي ربهقِ پظٍّؾ حبضش اًزبم دادُ اػت. «ّبي داًـگبّي ايشاى اػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»بٍسي ثش هجٌبي تحميمبت ٍ فٌ

اص سٍؽ آهبس تَكيفي ّب  ثشاي تزضيِ ٍ تحليل دادُ .اػت بٍسيًؾبست ٍصاست فلَم، تحميمبت ٍ فٌ تحت ربهـ ّبي هشوضي داًـگبُ

ّبي هَسد هغبلقِ، صيش ػغح اػتبًذاسدّبي  ّبي هشوضي داًـگبُ ت توبهي وتبثخبًٍِضقي ( اػتفبدُ ؿذُ اػت.، هيبًگيي)فشاٍاًي، دسكذ

ّبي هَسد ثشسػي ثيـتشيي هيضاى سفبيت اػتبًذاسد دس ثيي ّـت اػتبًذاسد  دس هزوَؿ دس وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي ايشاى اػت. وتبثخبًِ

ي اػتبًذاسد هزوَفِ، ثب  ووتشيي هيضاى هشثَط ثِ سٍيىشد وو%( ٍ 5336هَسد ًؾش، ثِ اػتبًذاسد ػبصهبى ٍ هذيشيت ثب هيبًگيي )

 ك داسد.%( تقل18385)

َاى اسصيبثي هزوَفِ وتبثخبًِ داًـگبّي فشثؼتبى ػقَدي ثش اػبع اػتبًذاسد ّبي پظٍّـي ثب فٌ (6<<6هحوذ كبلح آؿَس )

اًزبم دادُ اػت .وِ ّذف آى ثشسػي ٍضقيت هزوَفِ ّفت وتبثخبًِ  (ACRL)اًزوي وتبثخبًِ ّبي دًـگبّي ٍ تحميمبتي 

ػغح وتبثخبًِ هَسد ثشسػي صيش  >ص وتبثخبًِ ا ;ًتبيذ پظٍّؾ ًـبى هي دّذ وِ اص هزوَفِ  داًـگبّي دس فشثؼتبى ػقَدي ثَد.

 .اص ػغح اػتبًذاسد ّب ثبالتش اػت 3« وتبثخبًِ داًـگبّي ؿبُ فْذ»اهب  اػتبًذاسد هي ثبؿٌذ،
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اًزبم دادًذ. ايي تحميك دس  7داًـگبُ پَستَسيىَ 6تحميمي دس خلَف وتبثخبًِ داًـىذُ هبيبگَع (>711) 5ٍ ديغ 4وٍَسي

 ٍ ًيض اػتبًذاسد ّبي ػَاد اعالفبتي ثَد. (ACRL)خلَف اسصيبثي وتبثخبًِ هبيبگَع  ثب اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي 

اختلبف اهب ثَدرِ ثخـي لشاس داسد، ًتبيذ ايي پظٍّؾ ًـبى هي دّذ وِ هزوَفِ وتبثخبًِ اص ًؾش تغبثك ثب اػتبًذاسد ّب دس حذ سضبيت

ًيض دس ػغح خذهبت اسائِ ؿذُ  خلَكب دس حَصُ هزالت فلوي پبػخگَ ًيؼت. ،زوَفِ ّب ثب افضايؾ ؿذيذ ليوت ّبدادُ ؿذُ ثِ ه

 .اص ًؾش ًيشٍي اًؼبًي ًيض ٍضقيت ًؼجتب خَثي داسًذاػتبًذاسد لشاس داسد.

 

 سٍؽ پظٍّؾ

وتبثخبًِ دس  81ّبي داًـگبُ پيبم ًَس دس ػشاػش وـَس هي ثبؿذ. ثِ فجبست ديگش  ربهقِ هَسد هغبلقِ وليِ وتبثخبًِ ّبي هشوض اػتبى

ػت. سٍؽ تحميك پيوبيـي تحليلي هي ثبؿذ. دس تزضيِ ٍ تحليل اعالفبت ّب هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ ا اػتبى وـَس وِ هشوض اػتبى 81

ّب هَسد اسصيبثي لشاس گشفتٌذ ٍ اص ّيچ  ثخبًِ ّبي هشوض اػتبىاػتفبدُ ؿذُ اػت. دس تحميك حبضش وليِ وتب  spssٍ   اص ًشم افضاس اوؼل

ال  هغبثك ػإ 53ايي پشػـٌبهِ ؿبهل  ،ب دس ايي پظٍّؾ پشػـٌبهِ هي ثبؿذاثضاس گشد آٍسي دادُ ّ سٍؽ ًوًَِ گيشي اػتفبدُ ًـذُ اػت.

 ثب ّـت اػتبًذاسد هَرَد دس اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي ايشاى  هي ثبؿذ.

 

 يبفتِ ّبي پظٍّؾ

ّبي  اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ»وليِ وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ دس ايي پظٍّؾ ثِ عَس رذاگبًِ ثب ّـت اػتبًذاسد هَرَد دس وتبة 

 هَسد همبيؼِ ٍ اسصيبثي لشاس گشفتٌذ.« داًـگبّي ايشاى 

 

 اّذاف ٍ ٍؽبيف  دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ   :اػتبًذاسد اٍّل

ّبي داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ اًذاصُ ثب  ّبي هشوض اػتبىاّذاف ٍ ٍؽبيف وتبثخبًِل پظٍّؾ ثب فٌَاى : ال  اٍّپبػخگَيي ثِ ػإثشاي 

االت ثب ّفت ػإال هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت. ًتبيذ ثذػت آهذُ اص ػإ هغبثمت داسًذ؟« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»

%(اص وتبثخبًِ ّب اّذاف ٍ ٍؽبيف وتبثخبًِ هقيي ٍ هذٍى 81اّذاف ٍ ٍؽبيف فجبست اػت اص: دس) اػتبًذاسد، هغشح ؿذُ ثشاي ثشسػي

ب ًؾش هـَستي ًوبيٌذگبى افضبي %(اص وتبثخبًِ ّب تقشيف ٍ تذٍيي ٍؽبيف وتبثخبًِ تَػظ وتبثذاساى هتخلق ٍ ث33/83دس) اػت ٍ

ثبؿذ. %(اص وتبثخبًِ ّب اّذاف ٍ ٍؽبيف وتبثخبًِ، سػب ٍ گَيب هي25/22ؿَد. )هيت فلوي، ثشًبهِ سيضاى آهَصؿي ٍ پظٍّـي اًزبم ّيأ

( اص 33/23گيشد.)%(اص وتبثخبًِ ّب اّذاف ٍ ٍؽبيف وتبثخبًِ دس فَاكل صهبًي هقيي هَسد ثشسػي ٍ ثبصًگشي لشاس هي3/33دس )

ي فلوي ٍ ًؾشي فلَم وتبثذاسي دس ًؾش گشفتِ هي ّب، پيـشفتشي ٍ تزذيذ ًؾش دس اّذاف ٍ ٍؽبيفوتبثخبًِ ّب دس ٌّگبم ثبصًگ
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 ...ّب ، ثش هجٌبي  ّبي داًـگبُ پيبم ًَس دس هشوض اػتبى اي ٍضقيّت وتبثخبًِ ثشسػي همبيؼِ

 

 

81 

 

%(اص وتبثخبًِ ّب دس چبسچَة اّذاف ٍ ٍؽبيف ػبصهبى هبدس اص ًيشٍي اًؼبًي، ثَدرِ، هزوَفِ ٍ اهىبًبت هٌبػت ثش 21ؿَد.)

 خَسداسًذ.

%( پبػخ ّبي هخجت 611ب ) ، لضٍيي ٍ گشگبى ثتْشاى ،خبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ايالمدس ثشسػي اػتبًذاسد اّذاف ٍ ٍؽبيف وتبث

%( ووتشيي هيضاى 1ػبسي ٍ وشهبًـبُ ثب )، بًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس صاّذاىثيـتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب اػتبًذاسد هَسد ًؾش داسًذ ٍ وتبثخ

 . هغبثمت سا ثب ايي اػتبًذاسد داسًذ

%( ثب اػتبًذاسد اّذاف ٍ ٍؽبيف هغبثمت داسًذ ٍ ثِ هيضاى <:/=<،)ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ثِ عَس هيبًگيي  وتبثخبًِ ّبي هشوض اػتبى

 %(  ثب اػتبًذاسد هَسد ًؾش فبكلِ داسًذ.17/91)

ّبي ربهـ ثش هجٌبي  دس پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ خَد وِ ثِ ثشسػي ٍضقيت وتبثخبًِ ّبي هشوضي داًـگبُ(>=68حؼيٌي)

%( اص وتبثخبًِ ّبي هَسد ًؾش ثب اػتبًذاسد اّذاف ٍ 9;/>ِ ثَد ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وِ )اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ داًـگبّي ايشاى پشداخت

 ٍؽبيف هغبثمت داسًذ. وِ ًتيزِ هـبثْي ثب ايي تحميك هي ثبؿذ.

هٌغمِ ؿؾ پشداختِ ثَد ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وِ  دس پبيبى ًبهِ خَد وِ ثِ ثشسػي ٍضقيت وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ آصاد(<>68ًليشي )

 %( ثب اػتبًذاسد  اّذاف ٍ ٍؽبيف هٌغجك هي ثبؿٌذ. 611تبثخبًِ ّبي هَسد ًؾش )و

 

 ػبصهبى ٍ هذيشيت دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ   :ماػتبًذاسد دٍّ

اًذاصُ ثب ّبي داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ  ّبي هشوض اػتبىػبصهبى ٍ هذيشيت دس وتبثخبًِ، م پظٍّؾ ثب  فٌَاى ثشاي پبػخگَيي ثِ ػَال دٍّ

 ػَال هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت . 11 هغبثمت داسًذ؟« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»

 ػبصهبى ٍ هذيشيت فجبست اػت اص: االت هغشح ؿذُ ثشاي ثشسػي اػتبًذاسدًتبيذ ثذػت آهذُ اص ػإ

، هـخق ٍ هىتَة ي، دس ثبفت ٍ ػبختبس ولي داًـگبُداس، اص ًؾش ػلؼلِ هشاتت اص وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس%( ا51ربيگبُ )

وٌٌذ ٍ اهىبى ساثغِ %( اص سئيغ وتبثخبًِ ّب هؼتميوبً صيش ًؾش سئيغ داًـگبُ ) يب هقبٍى پظٍّـي يب آهَصؿي ( وبس  هي33/83اػت. )

ي %( اص وتبثخبًِ ّب81. )خَد داسًذبٌّگ ثب اّذاف ٍ ٍؽبيف %(اص  وتبثخبًِ ّب ػبختبس ػبصهبًي ّو22/22هؼتمين ثب ٍي سا داسًذ. )

%( اص وتبثخبًِ ّب داساي وويتِ هـَستي يب ؿَساي 33/13)كَست هتوشوض اداسُ هي ؿًَذ. فمظ ثِ داًـگبُ پيبم ًَس هشاوض اػتبى 

%(اص 81ثبؿذ. دس )%( اص وتبثخبًِ ّب سئيغ وتبثخبًِ فضَ ؿَساي آهَصؿي يب پظٍّـي داًـگبُ هي11ثبؿذ. فمظ دس )ّوبٌّگي هي

%( اص وتبثخبًِ ّب 25/22ٍ اختيبسات سئيغ وتبثخبًِ هـخق ٍ تقشيف ؿذُ ٍ هذٍى اػت.) ّبوتبثخبًِ ّب حَصُ ٍؽبيف، هؼإٍليت

ّبي وتبثخبًِ ثب اّذاف داًـگبُ، گضاسؽ الذاهبت خَد سا ثِ كَست سئيغ وتبثخبًِ ثِ هٌؾَس ايزبد ّوبٌّگي هيبى اّذاف ٍ فقبليت

ّب ٍ لَافذ وبسي وتبثخبًِ تقشيف ؿذُ هـيّب، خظ%( اص وتبثخبًِ ّب سٍؽ33/83دّذ.)غ داًـگبُ اسائِ هيهمغقي يب هَسدي ثِ سئي

آيذ، سػبًي پيؾ هيّبي اعالؿّبي وبس ٍ فٌبٍسيوتبثخبًِ ّب ثب تغييشاتي وِ دس اّذاف ٍ ٍؽبيف وتبثخبًِ يب ؿيَُ %( اص25/22اػت. )

 گيشد.ًؾش لشاس هيػبختبس ػبصهبًي وتبثخبًِ هَسد تزذيذ 
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%( پبػخ هخجت ثيـتشيي هيضاى 1<خشم آثبد ٍ لن ثب ) اػتبًذاسد ػبصهبى ٍ هذيشيت ،وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ايالم، ثشسػيدس 

تبًذاسد ثِ خَد %( ووتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب ايي اػ 1هغبثمت سا ثب اػتبًذاسد هَسد ًؾش  داؿتٌذ ٍ وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًَس وشهبًـبُ ثب )

 اختلبف دادُ اػت.

هذيشيت هغبثمت داسًذ ٍ  %( ثب اػتبًذاسد ػبصهبى 7ٍ;/88،)داًـگبُ پيبم ًَس ثِ عَس هيبًگييّب  وتبثخبًِ ّبي هشوض اػتبى ،دس ول

   .%( ثب اػتبًذاسد هَسد ًؾش فبكلِ داسًذ>8/>;)ثِ هيضاى

وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ آصادهٌغمِ ؿؾ پشداختِ ثَد ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وِ دس پبيبى ًبهِ خَد وِ ثِ ثشسػي ٍضقيت (<>68ًليشي )

 %( ثب اػتبًذاسد  ػبصهبى ٍ هذيشيت هٌغجك هي ثبؿٌذ.;:وتبثخبًِ ّبي هَسد ًؾش )

ّبي ربهـ ثش هجٌبي  دس پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ خَد وِ ثِ ثشسػي ٍضقيت وتبثخبًِ ّبي هشوضي داًـگبُ(>=68حؼيٌي)

%( اص وتبثخبًِ ّبي هَسد ًؾش ثب اػتبًذاسد اّذاف ٍ 8=/7ّبي وتبثخبًِ داًـگبّي ايشاى پشداختِ ثَد ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وِ ) اػتبًذاسد

 .ٍؽبيف هغبثمت داسًذ

 

 ًيشٍي اًؼبًي دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ   م :اػتبًذاسد ػَّ

ّبي داًـگبُ پيبم ًَس اص ًؾش ًيشٍي اًؼبًي تب چِ اًذاصُ ثب  اػتبى ّبي هشوضوتبثخبًِم هجٌي ثش ايٌىِ، ال ػَّثشاي پبػخگَيي ثِ ػإ

اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي اص عشيك دٍ سٍيىشد ووي ٍ ويفي ثِ كَست  هغبثمت داسًذ؟« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»

 رذاگبًِ هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت.
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  ويفي ب اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي اص ًؾشهيضاى هغبثمت وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ ث

 ال هغشح ؿذُ اػت.ػإ 2دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ دس سٍيىشد ويفي اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي  

%( اص وتبثخبًِ ّب توبم 5/22االت هغشح ؿذُ ثشاي ثشسػي اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي فجبست اػت اص: دس)ًتبيذ ثذػت آهذُ اص ػإ      

وٌٌذ. %( وتبثخبًِ ّب اص وبسهٌذاى ؿبيؼتِ ثِ ًحَ همتضي لذسداًي هي5/82ؿشح ٍؽبيف سٍؿي ٍ ٍاضح ّؼتٌذ. ) پشػٌل داساي

ّبي هتخلق دٍسُ%(اص وتبثخبًِ ّب وبسهٌذاى غيش3/23دس ) اي ثشاي اسصيبثي هؼتوش وبسهٌذاى داسًذ.%(اص وتبثخبًِ ّب ثشًبه5/32ِ)

%( 3/83) %( اص وتبثذاساى وتبثخبًِ ّب داساي داًـٌبهِ تخللي وتبثذاسي هي ثبؿٌذ.51) گزساًٌذ.سػبًي هيآهَصؿي وتبثذاسي ٍ اعالؿ

اص وتبثخبًِ ّب صهيٌِ ّبي الصم سا ثشاي آهَصؽ هذاٍم هتخللبى ثب تَرِ ثِ پيـشفت ّبي تىٌَلَطي اعالفبتي ٍ تغييشات ػشيـ آى فشاّن 

 هي آٍسًذ. 

گبُ پيبم %(ثيـتشيي هيضاى هغبثمت ثب اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي سا داسػت ٍ وتبثخبًِ  داًـ 111ثب ) وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًَس هـْذ     

ثغَس هيبًگيي وتبثخبًِ ّبي هَسد  ووتشيي  هيضاى هغبثمت اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي ثب سٍيىشد ويفي سا داسد. ،%( 1ًَس وشهبًـبُ ثب ) 

 %( ثب اػتبًذاسد هَسد ًؾش اختالف داسًذ.31/85ًيشٍي اًؼبًي هغبثمت داسًذٍ ) %( ثب سٍيىشد ويفي اػتبًذاسد 88/33هغبلقِ )

  هيضاى هغبثمت وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ ثب اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي اص ًؾش ووي

 

 سديف

 

 

 

 داًـگبُ

 وتبثذاس  هَسد ًيبص
 

 

وتبثذاس 

 هَرَد

 

 

 

 هَسد ًيبص

 

دسكذ 

هغبثمت ثب 

 اػتبًذاسد

 

 

اختالف ثب 

 اػتبًذاسد

 052ّش 

داًـزَ يه 

 وتبثذاس

ثِ اصاي ّش   

وتبة 05222

 يه وتبثذاس

ثِ اصاي ّش 

رلذ  0522

افضايؾ 

ػبالًِ يه 

 وتبثذاس

 62 %5/3 65 1 1 1 68 اسان 1

 68 %3/5 65 6 1 1 68 اسدثيل 6

 33 %83/6 33 1 1 1 36 اسٍهيِ 3

 33 %83/6 33 1 1 1 36 اكفْبى 3

 33 %51/8 38 6 1 1 33 اَّاص 8

 33 %58/6 38 1 1 1 33 ايالم 2

 68 %33/3 31 1 1 1 65 ثزٌَسد 5

 31 %66/3 31 1 1 1 68 ثٌذس فجبع 5

 36 %55/8 33 6 1 1 36 ثَؿْش 8

 68 %33/3 31 1 1 1 65 ثيشرٌذ 11

 32 %62/8 35 6 1 1 32 تجشيض 11

 35 %2 81 3 1 1 35 تْشاى 16
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 65 %22/2 31 6 1 1 65 خشم آثبد 13

 68 %38/2 31 6 1 1 68 سؿت 13

 65 %58/2 68 6 1 1 65 صاّذاى 18

 65 %22/2 31 6 1 1 65 صًزبى 12

 33 %51/8 38 6 1 1 33 ػبسي 15

 12 %55/8 15 1 1 1 18 ػوٌبى 15

 66 %33/5 63 6 1 1 66 ػٌٌذح 18

 63 %28/5 62 6 1 1 63 ؿْشوشد 61

 68 %38/2 31 6 1 1 68 ؿيشاص 61

 63 %83/11 62 3 1 1 63 لضٍيي 66

 36 %55/8 33 6 1 1 36 لن 63

 36 %13/3 33 1 1 1 31 وشهبى 63

 61 %18/8 66 6 1 1 61 وشهبًـبُ 68

 66 %33/3 63 1 1 1 61 گشگبى 62

 36 %22/2 38 3 1 6 36 هـْذ 65

 63 %5 68 6 1 1 63 ّوذاى 65

 68 %53/3 62 1 1 1 63 يبػَد 68

 31 %12/2 33 6 1 1 31 يضد 31

 :ًيشٍي اًؼبًي هَرَد ٍ هَسد ًيبص ثش اػبع اػتبًذاسد ّب8رذٍل ؿوبسُ 

 

ثيـتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب اػتبًذاسد  ًيشٍي اًؼبًي سا اص لحبػ ووي داسا هي ثبؿذ ٍ  %(83/11وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًَس لضٍيي ثب )

دس  ووتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص ثش اػبع اػتبًذاسد داسد.%( 58/6وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًَس ايالم ثب )

 %( هي ثبؿذ.56/8هزوَؿ هيبًگيي سفبيت اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي ثب سٍيىشد ووي دس وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس هشاوض اػتبى ) 

 

هشوض داًـگبُ پيبم ًَس وِ داساي وتبثخبًِ  81وِ ثِ ثشسػي  53 ٍ 58ّبي  ( دس عشح تحميمبتي خَد دس ثيي ػبل1352ًيه وبس)

ٍ وتبثخبًِ ّب ثب ووجَد  %( اص هؼئَليي وتبثخبًِ ّب فبلذ تخلق وتبثذاسي هي ثبؿٌذ8/53پشداختِ ثَد ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وِ ) هي ثبؿٌذ،

%( اص هؼئَليي وتبثخبًِ ّب فبلذ تخلق وتبثذاسي هي 8/83ػبل ٌَّص ) 13ٍ هي تَاى ًتيزِ گشفت وِ ثقذ اص  ؿذيذ ًيشٍ هَارِ ّؼتٌذ.

 ثبؿٌذ.
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دس پبيبى ًبهِ خَد وِ ثِ ثشسػي وتبثخبًِ ّبي هشوضي داًـگبُ ّبي ربهـ پشداخت ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وِ دس (1355حؼيٌي )

يي وِ ّب ػبيش پظٍّؾ بثمت داسًذ.%( ثب اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي اص ًؾش ووي هغ8/68هزوَؿ وتبثخبًِ ّبي هشوضي هَسد هغبلقِ تٌْب )

 دس داخل وـَس اًزبم گشفتِ اػت ثِ ًتبيذ هـبثْي دػت يبفتٌذ.
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 :ًيشٍي اًؼبًي هتخلق هَرَد ٍ هَسد ًيبص ثش اػبع اػتبًذاسد0رذٍل ؿوبسُ 

 داًـگبّْب سديف
ًيشٍي هتخلق 

 هَرَد

ًيشٍي هتخلق 

هَسد ًيبص ثش اػبع 

 اػتبًذاسد

اختالف 

هَرَد ثب 

 اػتبًذاسد

دس كذ هغبثمت ثب 

 اػتبًذاسد

 61 3 8 1 اسان 1

 61 3 8 1 اسدثيل 6

 1 5 5 - اسٍهيِ 3

 65/13 2 5 1 اكفْبى 3

 65/13 2 5 1 اَّاص 8

 65/13 2 5 1 ايالم 2

 22/12 8 2 1 ثزٌَسد 5

 1 2 2 - ثٌذس فجبع 5

 65/13 2 5 1 ثَؿْش 8

 1 2 2 - ثيشرٌذ 11

 8/16 5 5 1 تجشيض 11

 11 8 11 1 تْشاى 16

 22/12 8 2 1 خشم آثبد 13

 22/12 8 2 1 سؿت 13

 22/12 8 2 1 صاّذاى 18

 22/12 8 2 1 صًزبى 12

 1 5 5 - ػبسي 15

 1 3 3 - ػوٌبى 15

 61 3 8 1 ػٌٌذح 18

 61 3 8 1 ؿْشوشد 61

 33/33 3 2 6 ؿيشاص 61

 61 3 8 1 لضٍيي 66

 65/13 2 5 1 لن 63

 65/13 2 5 1 وشهبى 63

 68 3 3 1 وشهبًـبُ 68

 1 8 8 - گشگبى 62

 11/11 5 8 1 هـْذ 65
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 61 3 8 1 ّوذاى 65

 1 8 8 - يبػَد 68

 65/13 2 5 1 يضد 31
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 ثشسػي ًيشٍي اًؼبًي هتخلق دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ

%( ثيـتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب  33/33وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًَس ؿيشاص  ثب ) هـبّذُ هي ؿَد، 6عَس وِ دس رذٍل ؿوبسُ  ّوبى

گشگبى ٍ يبػَد  ػوٌبى، ػبسي، ،ثيشرٌذ ،پيبم ًَس اسٍهيِ، ثٌذس فجبعاػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي هتخلق سا داسد ٍ وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ 

 سد هَسد ًؾش سا داؿتٌذ. %( ثذٍى هتخلق وتبثذاسي، ووتشيي هيضاى هغبثمت ثب اػتبًذا 1ثب )

 

 هزوَفِ دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ   اػتبًذاسد چْبس:

ّبي داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ اًذاصُ ثب  ّبي هشوض اػتبىي هٌبثـ وتبثخبًِهزوَفِفٌَاى،  ال چْبسم پظٍّؾ ثبثشاي پبػخ ثِ ػإ     

وذام ثِ كَست رذاگبًِ  ٍرَد داسد وِ ّشدٍ سٍيىشد ووي ٍ ويفي  هغبثمت داسًذ؟« ّبي داًـگبّي ايشاىّبي وتبثخبًِاػتبًذاسد»

 هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت.

االت هغشح ؿذُ ثشاي شسػي لشاس گشفتِ اػت. ًتبيذ ثذػت آهذُ اص ػإال  هَسد ثػإ 5رٌجِ ويفي اػتبًذاسد هزوَفِ  ثشاي ثشسػي

 ثشسػي اػتبًذاسد هزوَفِ اص ًؾش ويفي فجبست اػت اص:

%(اص 3/53داسًذ.)ّبي هٌبػت ٍ هىتَة ثشاي گضيٌؾ ٍ گؼتشؽ هزوَفِ خَد %( اص وتبثخبًِ ّب خظ هـي ٍ ػيبػت3/53) 

%(اص وتبثخبًِ ّب هٌبثـ 21ليت ًْبيي گضيٌؾ هَاد ٍ تلَيت ٍ ػفبسؽ ٍ خشيذ آًْب ثش فْذُ سئيغ وتبثخبًِ اػت. )وتبثخبًِ ّب هؼئَ

%( اص هزوَفِ وتبثخبًِ ّب، ًيبصّبي ربسي ٍ آيٌذُ پظٍّـي ربهقِ داًـگبّي سا ثشآٍسدُ هي 2/32وتبثخبًِ سٍصآهذ ٍ پَيب هي ثبؿذ. )

%(اص وتبثخبًِ ّب ػيبػت هذٍى ٍ هىتَثي دس 5/62دسكذ سؿذ ػبليبًِ داسًذ. ) 2تب  6%( اص هزوَفِ وتبثخبًِ ّب ثيي 5/22ػبصًذ. ) 

سا وِ ثبيذ اص هزوَفِ خبسد، ربيگضيي ٍ ثِ عَس دائن حفؼ ٍ  %( اص  وتبثخبًِ ّب هَادي5/32خلَف ٍريي هزوَفِ داسًذ. )

 of line)ٍ ًبپيَػتِ ) (onlineّبي اعالفبتي پيَػتِ) وتبثخبًِ ّب ثِ پبيگبُ %(اص3/33وٌٌذ.)ًگْذاسي گشدد، هقيي ٍ هـخق هي

 دػتشػي داسًذ.

 

  هيضاى هغبثمت وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ ثب اػتبًذاسد هزوَفِ  اص ًؾش ويفي

%( پبػخ ّبي هخجت، ثيـتشيي هيضاى هغبثمت سا 111)  وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ؿيشاص ٍ لضٍيي ثب ،دس ثشسػي اػتبًذاسد هزوَفِ

 %( ووتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب ايي اػتبًذاسد داسًذ.1ثب اػتبًذاسد هَسد ًؾش داسًذ ٍ وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ػبسي ٍ وشهبًـبُ ثب )

اهب هيبًگيي ، %( ثب اػتبًذاسد هزوَفِ اص ًؾش ويفي هغبثمت داسًذ53/88ول ثِ عَس هيبًگيي وتبثخبًِ ّبي هشاوض اػتبى پيبم ًَس ) دس

دس وتبثخبًِ ّبي هشوض اػتبى ّبي پيبم ًَس اص ًؾش ووي ثؼيبس پبييي تش اص ٍضقيت ويفي آى هي  %(،13/13هغبثمت اػتبًذاسد هزوَفِ ثب)

 %( ثب اػتبًذاسد هزوَفِ فبكلِ داسًذ .55/52ت ثؼيبس ًبهغلَثي لشاس داسًذ، ثغَسي وِ )ٍ دس ٍضقي ثبؿذ
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%( ثيـتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب اػتبًذاسد هزوَفِ سا اص ًؾش ووي داساػت ٍ وتبثخبًِ 23/63وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًَس ؿْش وشد ثب )

 .مت سا داسد%(ووتشيي هيضاى هغبث36/1داًـگبُ پيبم ًَس وشهبًـبُ ثب )

هشوض داًـگبُ پيبم ًَس  وِ داساي وتبثخبًِ  81وِ ثِ ثشسػي  58ٍ53ّبي  دس عشح تحميمبتي خَد دس ثيي ػبل (1352ًيه وبس)

 1%( اص  وتبثخبًِ ّب ثيي 15/88ٍد) پشداختِ ثَد ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وتبثخبًِ ّب ثب ووجَد ثؼيبس ؿذيذ هٌبثـ سٍثشٍ ّؼتٌذ ٍ حذ هي ثبؿٌذ،

 وتبة التيي داسًذ. 6111%( اص وتبثخبًِ ّب ثيؾ اص 8/6ّضاس وتبة فبسػي ٍ فشثي داسًذ ٍ تٌْب ) 5تب 

ّبي ربهـ ثِ ًتيزِ هـبثْي ثب ايي پظٍّؾ دػت يبفتِ اػت:  دس ثشسػي ٍضقيت وتبثخبًِ ّبي هشوضي داًـگبُ (1355حؼيٌي )

 %(ثب سٍيىشد ووي هغبثمت داسًذ .85/18اسد هزوَفِ ٍ )%( ثب سٍيىشد ويفي اػتبًذ3/23وتبثخبًِ ّبي هشوضي هَسد هغبلقِ )

ّبي اًزبم يبفتِ دس خلَف ثشسػي ووي اػتبًذاسد هزوَفِ دس ايشاى ثِ ًتيزِ هـبثْي دػت يبفتٌذ ٍ تفبٍت لبثل  ػبيش پظٍّؾ

 ييذ هي وٌذ.يبفتِ ّبي پظٍّؾ ّبي پيـيي سا تأ ًتبيذ پظٍّؾ حبضش، هالحؾِ اي ثب اػتبًذاسد ّب داسًذ.

ًتبيذ ايي پظٍّؾ  خلَف وتبثخبًِ داًـىذُ هبيبگَع داًـگبُ پَستَسيىَ اًزبم دادًذ. تحميمي دس (>711ٍَسي ٍ ديغ )و

 ًـبى هي دّذ وِ هزوَفِ وتبثخبًِ اص ًؾش تغبثك ثب اػتبًذاسد ّب دس حذ سضبيت ثخـي لشاس داسد. 

 

 ثشسػي سٍيىشدووي اػتبًذاسد هزوَفِ دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ 

الصم اػت، هحبػجِ هزوَفِ ّش وتبثخبًِ هؼتمل داًـگبّي ثش هجٌبي فشهَل صيش اًزبم « اػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ داًـگبّي ايشاى»ثشعجك

 .هي گيشد

100F+12E+335U+3000M+20000D ِهزوَفِ پبي+V= 

 دسايي فشهَل

=F ت فلوي توبم ٍلتّيأتقذاد افضبي 

=E .تقذاد ول داًـزَيبى توبم ٍلت 

=U تقذاد سؿتِ ّبي وبسؿٌبػي 

=M  تقذاد سؿتِ ّبي وبسؿٌبػي اسؿذ 

=D تقذاد سؿتِ ّب دس ػغح دوتشا 

=V ًِتقذاد ول هزوَفِ وتبثخب 

الل هزوَفِ اي اػت وِ ثبيذ ّوضهبى ثب گـبيؾ ّش ٍاحذ داًـگبّي دس وتبثخبًِ آى َفِ پبيِ سلوي حبثت ٍ ًوبيـگش حذهزو    

 (.1=68ثٌب ثِ ًَؿ ٍ صهيٌِ فقبليت هَضَفي تقييي ؿَد )تقبًٍي، ،ّضاس هذسن 1=تب  91خبًِ ثبيذ ثيي هَرَد ثبؿذ. هزوَفِ پبيِ وتبث
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 : تَصيـ فشاٍاًي هزوَفِ ي وتبثخبًِ ّب9رذٍل  ؿوبسُ 

 داًـگبُ سديف
 ًـشيبت اسدٍاسي وتبة

 پبيبى ًبهِ
ديگش 

 هٌبثـ

 

 ول هزوَفِ
 التيي فبسػي التيي فبسػي

 5681 - 1111 - 81 611 2111 اسان 8

 62188 621 158 - 61 1211 63111 اسدثيل 0

 66333 126 138 6 18 261 61311 اسٍهيِ 9

 35851 - 1185 - 85 3811 31818 اكفْبى 4

 61251 31 131 6 16 811 61111 اَّاص 5

 12635 886 825 - - 255 13111 ايالم 6

 61321 118 638 1 11 211 61811 ثزٌَسد 7

 63285 88 151 - 16 321 63111 فجبع ثٌذس 8

 61263 81 528 - 5 1511 18111 ثَؿْش 9

 31323 58 853 - 18 1311 65111 ثيشرٌذ 82

 65815 312 1111 1 111 3111 63111 تجشيض 88

 33621 311 511 18 38 3111 31111 تْشاى 80

 15666 611 861 - 6 1111 18111 خشم آثبد 89

 63358 621 658 - 31 811 66111 سؿت 84

 63188 3811 531 - 18 1511 15111 صاّذاى 85

 61188 118 636 - 16 511 18111 صًزبى 86

 12533 88 882 - 8 211 18355 ػبسي 87

 11658 168 138 - 18 811 11811 ػوٌبى 88

 15861 51 631 - 11 211 15111 ػٌٌذح 89

 31288 358 1188 - 18 6611 65111 ؿْشوشد 02

 32885 658 1681 6 31 3111 36111 ؿيشاص 08

 68321 131 611 - 31 1111 63111 لضٍيي 00

 61321 311 511 1 11 811 61611 لن 09

 65831 338 368 6 15 581 62111 وشهبى 04

 12321 118 681 - 8 1111 18111 وشهبًـبُ 05

 5538 - 661 - 113 851 2538 گشگبى 06

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 8998، پاییز  88شواره پنجن،  سال )علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات(فصلناهه دانش شناسی 

 

 32336 881 1381 - 6 3311 31111 هـْذ 07

 13531 111 661 - 11 811 13111 ّوذاى 08

 18551 668 338 - 11 1611 13111 يبػَد 09

 15853 125 558 6 68 1881 18821 يضد 92

 : ؿبخق ّبي هَرَد ٍ هغلَة هزوَفِ دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ 4رذٍل ؿوبسُ 

ف
سدي

داًـگبُ 
ّب 

ت فلوي 
ّيب

 

داًـزَ
 

سؿتِ وبسؿٌبػي
 

سؿتِ اسؿذ
سؿتِ دوتشي 

ن 
ول هذاس

 

F
*1

0
0

 

E
*1

2
 U

*3
3

5
 M

*3
0

0
0

 D
*2

0
0

0
0

 

هزوَفِ پبيِ
تقذاد اػتبًذاسد  

ن
هذاس

ف ثب  
اختال

اػتبًذاسد
 

 133151 131361 31111 - 2111 13531 55651 3311 5681 - 6 33 2331 33 اسان 6

6218 - 3 38 2361 65 اسدثيل 7

8 
6511 58531 11568 8111 - 31111 138328 113311 

6633 - 2 35 5611 33 اسٍهيِ 8

3 
3311 85311 12151 15111 - 31111 152551 183832 

3585 - 8 36 5111 31 اكفْبى 9

1 
3111 85611 13151 65111 - 31111 156351 133588 

6125 - 6 85 5621 35 اَّاص :

1 
3511 88161 18188 2111 - 31111 125818 135638 

1263 - 2 83 5681 35 ايالم ;

5 
3511 88111 15181 15111 - 31111 158581 123233 

6132 - 1 33 5111 33 ثزٌَسد >

1 
3311 58611 13318 3111 - 31111 132118 163833 

6328 - - 32 5331 32 ثٌذس فجبع =

5 
3211 55151 18311 - - 31111 135181 163383 

6126 - - 81 5111 38 ثَؿْش <

3 
3811 82111 12581 - - 31111 182681 133265 

3132 - 6 35 5611 35 ثيشرٌذ 61

3 
3511 52311 18538 2111 - 31111 181538 161351 

6581 - 2 32 8111 36 تجشيض 66

5 
3611 115111 18318 15111 - 31111 158218 185185 

3362 - 62 21 16131 21 تْشاى هشوض 67

1 
2111 133351 61111 55111 - 31111 655251 683318 

1566 - - 38 5111 36 خشم آثبد 68

1 
3611 58611 18158 - - 31111 133358 162688 

6335 - 3 36 5311 38 سؿت 69

8 
3811 55211 13151 16111 - 31111 185151 133288 

6318 - - 33 2511 31 صاّذاى :6

8 
3111 51211 13531 - - 31111 138331 112658 

6118 - 6 36 5611 33 صًزبى ;6

8 
3311 52311 13151 2111 - 31111 138551 168511 

1253 - 5 81 5311 35 ػبسي >6

3 
3511 111511 15158 61111 - 31111 153858 122531 

1165 - - 65 3861 15 ػوٌبى =6

8 
1511 35861 8351 - - 31111 85511 55368 

1586 - - 33 8211 63 ػٌٌذح <6

1 
6311 25611 11188 - - 31111 161888 116238 
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3128 - 3 31 2111 63 ؿْشوشد 71

8 
6311 5361 11358 8111 - 31111 133118 116311 

3288 - 5 31 5311 36 ؿيشاص 76

5 
3611 55211 11358 61111 - 31111 126158 168265 

6832 - 3 36 2131 62 لضٍيي 77

1 
6211 56351 11561 16111 - 31111 135511 116331 

6132 6 8 31 5111 35 لن 78

1 
3511 82111 13311 2111 - 31111 188111 155538 

6583 - 2 81 5851 38 وشهبى 79

1 
3811 88521 15158 15111 - 31111 158338 135518 

1232 - - 31 8611 61 وشهبًـبُ :7

1 
6111 26311 11181 - - 31111 113881 85611 

 115551 112861 31111 - - 11561 23211 6611 5538 - - 36 8311 66 گشگبى ;7

3233 3 16 83 11211 88 هـْذ >7

6 
8811 165611 15588 32111 - 31111 312388 621113 

1353 - 3 68 8511 63 ّوذاى =7

1 
6311 28211 8518 8111 - 31111 131218 118558 

1265 - - 33 2111 66 يبػَد <7

1 
6611 56111 11188 - - 31111 168688 115858 

1585 - 6 81 5511 31 يضد 81

3 
3111 83211 12581 2111 - 31111 121381 131525 

 

 
 

 ػبصهبى دّي هٌبثـ دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ   اػتبًذاسد پٌزن:

ّبي داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ  ّبي هشوض اػتبىػبصهبًذّي هٌبثـ وتبثخبًِ ال پٌزن پظٍّؾ ثب فٌَاى،ثشاي ثشسػي ٍ پبػخگَيي ثِ ػإ

 ال هغشح ؿذُ اػت.ػإ 5 هغبثمت داسًذ؟« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»اًذاصُ ثب 

 ػبصهبًذّي هٌبثـ فجبست اػت اص: االت هغشح ؿذُ ثشاي ثشسػي اػتبًذاسد،ًتبيذ ثذػت آهذُ اص ػإ
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ومودار 4-4: ميسان مطابقت كتابخاوه هاي مورد مطالعه با استاوذارد ويروي اوساوي  از وظر كمي
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%(يقٌي توبم 111%(اص وتبثخبًِ ّب اهىبى دػتشػي يىپبسچِ ثِ توبم هٌبثـ هَرَد ثشاي وبسثشاى سا فشاّن ؿذُ اػت. )33/53دس)

%(اص وتبثخبًِ ّب فْشػتٌَيؼي 33/53وٌٌذ.) ثخبًِ وٌگشُ آهشيىب، اػتفبدُ هيثٌذي وتب ّب پيبم ًَس اص ًؾبم سدُ ّبي هشوض اػتبى وتبثخبًِ

%( اص وتبثخبًِ ّب 33/13) وٌٌذ.ٍ ثشاي فْشػتٌَيؼي هٌبثـ اص لَافذ فْشػتٌَيؼي اًگلَاهشيىي پيشٍي هيؿَد، دس وتبثخبًِ اًزبم هي

ّبي چبپي دس اختيبس ًبهِّب ٍ چىيذًُبهِّب اص عشيك ًوبيِ ٍفشماي هبًٌذ ًـشيبت ادٍاسي، اػٌبد ٍ هيىشتش هٌبثـ وتبثخبًِ هحتَي دليك

-ؿَد،دس فشم دٍ ّفتِ  فْشػتٌَيؼي هي%( وتبثخبًِ ّب دس ؿشايظ فبدي هٌجقي وِ ٍاسد وتبثخبًِ هي25/82گيشد. )هشارقبى لشاس هي

%( اص وتبثخبًِ ّب ثيؾ 81ؿَد.)سٍص اًزبم هي%(اص وتبثخبًِ ّب آهبدُ ػبصي هَاد، پغ اص فْشػتٌَيؼي، حذاوخش ؽشف ػِ 51ؿَد. دس )

اي دس ػبصهبًذّي هٌبثـ %( اص وتبثخبًِ ّب اص ّوىبسي ؿجى33/53ِفٌَاى) افن اص فبسػي يب التيي (دس هبُ فْشػتٌَيؼي هي وٌٌذ. ) 681اص

 ؿًَذ.هي هٌذ ّبي هـتشن ثْشٍُ تْيِ فْشػت

%( پبػخ ّبي هخجت ثيـتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب 111داًـگبُ پيبم ًَس  لضٍيي ثب ) دس ثشسػي اػتبًذاسد ػبصهبًذّي هٌبثـ، وتبثخبًِ 

  %( ووتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب ايي اػتبًذاسد داسد.8/16اػتبًذاسد هَسد ًؾش داسد ٍ وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًَس وشهبًـبُ  ثب )

 %( ثب اػتبًذاسد ػبصهبًذّي هٌبثـ هغبثمت داسًذ. 58دس ول ثِ عَس هيبًگيي وتبثخبًِ ّبي هشاوض اػتبى پيبم ًَس ) 

دس پبيبى ًبهِ خَد وِ ثِ ثشسػي وتبثخبًِ ّبي هشوضي داًـگبُ ّبي ربهـ پشداخت ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وِ دس (1355حؼيٌي )

 %( ثب اػتبًذاسد ػبصهبًذّي هٌبثـ هغبثمت داسًذ.12/28هزوَؿ وتبثخبًِ ّبي هشوضي هَسد هغبلقِ )

وِ داساي وتبثخبًِ هشوض داًـگبُ پيبم ًَس  81ثشسػي وِ ثِ  53 ٍ 58ّبي  دس عشح تحميمبتي خَد دس ثيي ػبل (1352ًيه وبس)

%( اص 3/86پشداختِ ثَد ثِ ايي ًتيزِ سػيذ ػبصهبًذّي هٌبثـ دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ ثؼيبس ضقيف هي ثبؿذ ٍ ) هي ثبؿٌذ،

%( ثيـتشيي هيضاى هغبثمت ثب اػتبًذاسد ّب 58وِ اػتبًذاسد ػبصهبًذّي هٌبثـ دس ايي پظٍّؾ ثب )كَستي  دس ّب حتي سايبًِ ًذاسًذ. وتبثخبًِ

 سا داؿت.

 

 خذهبت دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ   اػتبًذاسد ؿـن :

ّبي  اػتبىّبي هشوض خذهبت اسائِ ؿذُ دس رْت اػتفبدُ اص هٌبثـ، دس وتبثخبًِ م پظٍّؾ ثب فٌَاى،ال دٍّثشاي پبػخگَيي ثِ ػإ

ػَال ويفي هغشح  11ال ووي ٍ ػإ 6 هغبثمت داسًذ؟« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ اًذاصُ ثب 

 ؿذُ اػت.

 االت هغشح ؿذُ ثشاي ثشسػي اػتبًذاسد خذهبت وتبثخبًِ فجبست اػت اص:ًتبيذ ثذػت آهذُ اص ػإ

اي ٍ آهَصؽ ًحَُ اػتفبدُ اص هشارـ ٍ ّبيي رْت آؿٌبػبصي هشارقبى ثب وبس ٍ خذهبت وتبثخبًِِ%(اص وتبثخبًِ ّب ثشًبه3/33دس ) 

ّب  وتبثخبًِ ّب يه ًفش وتبثذاس هتخلق رْت ًؾبست، اسائِ ثْتش خذهبت ٍ پبػخگَيي ثِ پشػؾ %( اص51دس ) هٌبثـ وتبثـٌبختي داسًذ.

%( اص وتبثخبًِ ّب ػبفبت وبس تبالس هغبلقِ فوَهي، ثَيظُ دس فلل 3/53)دس توبم ػبفبت هتقبسف وبس دس وتبثخبًِ حضَس داسد. دس

-%(اص وتبثخبًِ ّب آهبسي اص خذهبت اسائِ ؿذُ افن اص اهبًت، پبػخگَيي، رؼتزَي دس هٌبثـ تْيِ هي3/33ؿَد. )اهتحبًبت ثيـتش هي
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%( اص وتبثخبًِ ّب هَاد ٍ هٌبثـ دسيبفتي 2/22وٌٌذ. دس )سا چبح هي« رضٍُ ساٌّوبي اػتفبدُ اص وتبثخبًِ»%(اص وتبثخبًِ ّب 5/12وٌٌذ.)

%( اص وتبثخبًِ ّب، 51ثب ػيؼتن لفؼِ ثبص، اداسُ هي ؿًَذ.) %( اص وتبثخبًِ ّب 11سػذ. فمظ )وتبثخبًِ هشتجبً ثِ اعالؿ افضبي وتبثخبًِ هي

ِ ّب تؼْيالت ٍ اهىبًبت اػتفبدُ اص خذهبت %( وتبثخب3/3ً.)گيشدثخؾ خذهبت فوَهي وتبثخبًِ اص اهىبًبت وبهپيَتشي ثْشُ هي

اعالفبتي ربهقِ داًـگبّي سا ثب %(اص وتبثخبًِ ّب تبوٌَى تَاًؼتِ اًذ ًيبصّبي 3/33وتبثخبًِ سا ثشاي ًبثيٌبيبى ٍ هقلَالى فشاّن وشدُ اًذ. )

ثخبًِ ثب صهيٌِ ّبي هشرـ دس سؿتِ ّبي %( اص وتبثخبًِ ّب هٌبثـ اعالفبتي وتب81هيي خذهبت ثِ هَلـ ٍ هٌبػت ثشآٍسدُ ػبصًذ. دس)تأ

 خبف آهَصؿي ٍ پظٍّـي داًـگبُ هغبثمت داسًذ.

%( پبػخ ّبي هخجت ثيـتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب 5/51دس ثشسػي اػتبًذاسد خذهبت وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ايالم ٍ لضٍيي ثب ) 

%( ووتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب اػتبًذاسد خذهبت 1/8ػبسي ٍ وشهبًـبُ ثب ) اػتبًذاسد هَسد ًؾش داسًذ ٍ وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس

 داسًذ.

 %( ثب اػتبًذاسد خذهبت هغبثمت داسًذ. 86/38دس ول ثِ عَس هيبًگيي وتبثخبًِ ّبي هشاوض اػتبى داًـگبُ پيبم ًَس )

هٌغمِ ؿؾ پشداختِ ثَد ثِ ايي ًتيزِ سػيذ  دس پبيبى ًبهِ خَد وِ ثِ ثشسػي ٍضقيت وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ آصاد،(<>68ًليشي )

 %( ثب اػتبًذاسد خذهبت هٌغجك هي ثبؿٌذ.=;وِ وتبثخبًِ ّبي هَسد ًؾش، )

دس پبيبى ًبهِ خَد وِ ثِ ثشسػي وتبثخبًِ ّبي هشوضي داًـگبُ ّبي ربهـ پشداخت، ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وِ دس (1355حؼيٌي )

 %( ثب اػتبًذاسد خذهبت هغبثمت داسًذ.8/22)هزوَؿ وتبثخبًِ ّبي هشوضي هَسد هغبلقِ 
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 ػبختوبى ٍ تزْيضات  دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ  اػتبًذاسد ّفتن:

ّبي داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ  ّبي هشوض اػتبىػبختوبى ٍ تزْيضات وتبثخبًِ،ال ّفتن پظٍّؾ ثب فٌَاى بػخ ثِ ػإثشاي ثشسػي ٍ پ

 .ال ووي هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػتػإ 3ػإال ويفي ٍ  2  هغبثمت داسًذ؟« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»اًذاصُ ثب 

 تزْيضات فجبست اػت اص: ثشاي ثشسػي اػتبًذاسد ػبختوبى ٍ االت هغشح ؿذُ،ًتبيذ ثذػت آهذُ اص ػإ

هحيظ وتبثخبًِ ّب  ثشاي هغبلقِ %(اص 33/53%( اص ػبختوبى وتبثخبًِ ّب، هخلَف وتبثخبًِ ػبختِ ؿذُ اػت. )25/62فمظ )

اي عشاحي ؿذُ ثٌبي وتبثخبًِ ّب ثِ گًَِ %( اص33/3%(اص وتبثخبًِ ّب ٍػبيل افالم ٍ اعفبء حشيك ٍرَد داسد. )33/53هٌبػت اػت. )

َل اهَس شاي وبسهٌذاى فٌي وتبثخبًِ وِ هؼئ%( اص وتبثخبًِ ّب ث61اػت وِ ًيبص ػي ػبل آيٌذُ آى پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ. فمظ دس)

-%(اص وتبثخبًِ ّب، هقلَليي ٍ ًبثيٌبيبى هي25/2ّبي هزضا دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت. فمظ دس)ػبصي ّؼتٌذ، اتبقػبصهبًذّي ٍ هزوَفِ

 ٍ ًيبصّبي ٍيظُ آًبى دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت.ّبي هغبلقِ اػتفبدُ ًوبيٌذ ساحتي اص وتبثخبًِ ٍ ػبليِ تَاًٌذ ث

%( پبػخ ّبي هخجت، ثيـتشيي هيضاى 3/53تْشاى هشوض ثب )  تبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ايالم ٍدس ثشسػي اػتبًذاسد خذهبت و

%( ووتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب اػتبًذاسد خذهبت 1هغبثمت سا ثب اػتبًذاسد هَسد ًؾش داسًذ ٍ وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس وشهبًـبُ ثب )

 داسا هي ثبؿذ.

 %( هي ثبؿذ.36/35هغبثمت وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ ثب اػتبًذاسد ػبختوبى ٍ تزْيضات  اص ًؾش ويفي )دس هزوَؿ هيبًگيي  هيضاى 

دس پبيبى ًبهِ خَد وِ ثِ ثشسػي وتبثخبًِ ّبي هشوضي داًـگبُ ّبي ربهـ پشداخت، ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وِ وتبثخبًِ  (1355حؼيٌي )

 خذهبت هغبثمت داسًذ.%( ثب اػتبًذاسد 8/83ّبي هشوضي هَسد هغبلقِ )

وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًَس ؿْش  ،هـبّذُ هي ؿَد 8وِ دس رذٍل ؿوبسُعَس  دس خلَف سفبيت اػتبًذاسد فضبي هَسد ًيبص ّوبى

%( ووتشيي 53/1%( ثيـتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب فضبي هَسد ًيبص وتبثخبًِ داساػت ٍ وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًَس ػبسي ثب )88/61وشد ثب )

هيضاى هغبثمت سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت. دس هزوَؿ هيبًگيي سفبيت اػتبًذاسد فضبي هَسد ًيبص دس وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس 

 %(  هي ثبؿذ.12/5ّب)  هشوض اػتبى

وتبثخبًِ  هشوض داًـگبُ پيبم ًَس  وِ داساي 81وِ ثِ ثشسػي  53 ٍ 58ّبي  دس عشح تحميمبتي خَد دس ثيي ػبل (1352ًيه وبس)

 هتش هشثـ هي ثبؿٌذ. 1;7%( اص وتبثخبًِ ّب ووتش اص 8;/8ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وِ ) ،پشداختِ ثَد هي ثبؿٌذ،
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 : هحبػجِ ول فضبي  هَسد ًيبص ثش اػبع اػتبًذاسد5رذٍل ؿوبسُ 

 ّب داًـگبُ سديف

ي 
ضب ثشا

ف

وبسهٌذاى
  

 فضبي خبلق

 

 فضبي هغبلقِ

% اص ول 02

  داًـزَيبى

 

فضبي 

 هَرَد

 

 

فضبي 

هَسد ًيبص 

ثش اػبع 

 اػتبًذاسد

اختالف ثب 

 اػتبًذاسد

دس كذ 

هغبثمت ثب 

ّش ًفش  اػتبًذاسد

 هتش 82

 802ّش 

رلذ 

يه 

 هتش

 02ّش 

 ًـشيِ

يه 

 هتش

ثِ اصا ي ّش 

 هتش 5/0ًفش 

 68/5 3186 3686 631 3661 6 21 11 اسان 1
 81/2 3123 3385 638 3121 1 615 61 اسدثيل 6
 81/5 3852 3688 363 3111 3 152 11 اسٍهيِ 3
 88/3 3156 3353 611 3181 - 313 11 اكفْبى 3
 15/8 3111 3331 661 3131 - 151 61 اَّاص 8
 18/5 3321 3551 318 3268 - 138 11 ايالم 2
 16/5 3335 3535 311 3881 - 155 11 ثزٌَسد 5
 82/2 3215 3555 651 3251 - 185 11 ثٌذس فجبع 5
 21/5 3551 3611 361 3111 - 151 61 ثَؿْش 8

 88/8 3235 3523 612 3211 - 683 11 ثيشرٌذ 11
 56/13 3183 3583 511 3811 8 668 61 تجشيض 11
 31/2 8835 2335 311 2161 3 658 31 تْشاى 16
 83/1 3231 3513 56 3881 - 133 61 خشم آثبد 13
 85/6 3522 3522 111 3281 1 188 61 سؿت 13
 53/3 3355 3216 138 3311 - 186 61 صاّذاى 18
 16/5 8315 3555 651 3211 - 125 61 صًزبى 12
 53/1 3658 3388 51 3611 - 138 61 ػبسي 15
 33/3 1853 6153 81 1821 - 83 61 ػوٌبى 15
 88/8 6253 6828 658 6511 -- 138 61 ػٌٌذح 18
 88/61 6233 3333 511 3181 - 623 61 ؿْشوشد 61
 13/8 3858 3358 311 3281 1 313 61 ؿيشاص 61
 51/8 6836 3626 361 3161 1 611 31 لضٍيي 66
 63/8 3855 3185 661 3111 - 155 61 لن 63
 82/5 3811 3631 361 3881 1 668 11 وشهبى 63
 68/3 6251 6521 81 6211 8 132 61 وشهبًـبُ 68
 83/3 6883 6568 138 6281 8 23 11 گشگبى 62
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 52/5 8612 8512 811 8311 - 352 61 هـْذ 65
 61/8 6523 3133 651 6811 - 163 61 ّوذاى 65
 35/6 3186 3636 51 3111 - 136 11 يبػَد 68
 25/11 3233 3158 336 3811 1 183 61 يضد 31
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 ثَدرِ دس وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ   اػتبًذاسد ّـتن :

ّب دس ي هٌبثـ، تزْيضات ٍ ػبيش ّضيٌِي تأهيي ؿذُ ثشاي تْيِّثَدرِثب فٌَاى  ،پبػخگَيي ثِ ػإال ّـتن پظٍّؾثشاي ثشسػي ٍ 

ػإال  8 هغبثمت داسًذ؟« ّبي داًـگبّي ايشاىاػتبًذاسدّبي  وتبثخبًِ»ّبي داًـگبُ پيبم ًَس تب چِ اًذاصُ ثب  ّبي هشوض اػتبىوتبثخبًِ

 فتِ ؿذُ اػت.ًؾش گش ال ويفي دسػإ >ووي ٍ 

 فجبست اػت اص: ،ثشسػي اػتبًذاسد ثَدرِ وتبثخبًِ االت هغشح ؿذُ ثشايًتبيذ ثذػت آهذُ اص ػإ

%(اص وتبثخبًِ ّب ثَدرِ ربسي 33/13%( اص وتبثخبًِ ّب داساي ثَدرِ هـخق ٍ هقيٌي اص ثَدرِ داًـگبُ ّؼتٌذ. دس )22/52)

ّبي هبلي خَد دفبتش يب  %(اص وتبثخبًِ ّب رْت وٌتشل ٍ ًگْذاسي حؼبة31ؿَد. )هيوتبثخبًِ دس آغبص ّش ػبل ثِ سئيغ وتبثخبًِ اثالك 

%( اص وتبثخبًِ ّب اهىبى اسائِ تشاصّبي ػبليبًِ يب همغقي سا داسًذ. دس ّيچ وذام اص وتبثخبًِ ّب 33/3ٍاحذ هؼتمل حؼبثذاسي داسًذ. فمظ )

%(اص وتبثخبًِ ّب، ثَدرِ وتبثخبًِ ثش هجٌبي ٍؽبيف ٍ اّذاف آى ثِ اهَس 3/53ثَدرِ وتبثخبًِ، ثب ًؾش سئيغ وتبثخبًِ تقييي ًوي ؿَد. )

دسكذ ثَدرِ وتبثخبًِ ثشاي ػبيش  31تب  11دسكذ ثَدرِ وتبثخبًِ ثشاي تْيِ هٌبثـ . ة(  81تب  51ؿَد: الف( صيش تخليق دادُ هي

ّبي ل هزوَفِ پبيِ، ػبختوبى رذيذ، ًَػبصي ٍ ًلت ػيؼتنّبي ػشهبيِ )هبًٌذ تـىي%(اص وتبثخبًِ ّب ثشاي ّضي33/63ٌِدس) .ّبّضيٌِ

 اي رذا اص ثَدرِ ربسي ػبالًِ پيؾ ثيٌي ٍ تلَيت ؿذُ اػت.وبهپيَتشي ٍ رض آى( ثَدرِ

%( پبػخ ّبي هخجت ثيـتشيي هيضاى هغبثمت سا ثب اػتبًذاسد 3/51دس ثشسػي اػتبًذاسد ثَدرِ، وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًَس وشهبًـبُ )

%( ووتشيي هيضاى هغبثمت سا 1االت ثَدرِ ثب )ّذاى ثذٍى پبػخ ثِ ّيچ وذام اص ػإًؾش داساػت ٍ وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس صاهَسد 

 داسا هي ثبؿذ.

 %( ثب اػتبًذاسد ثَدرِ هغبثمت داسًذ.68/38دس ول ثِ عَس هيبًگيي وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ )

يبم ًَس وشهبًـبُ دس اوخش اػتبًذاسد ّب پبييي تشيي هيضاى هغبثمت سا ثب اػتبًذاسد ّبي هغشح ؿذُ ثب تَرِ ثِ ايٌىِ وتبثخبًِ داًـگبُ پ

ثِ ًؾش هحمك ٍرَد . ت ٍ ايي هَسد ربي ثؼي تأهل داسد%(ثيـتشيي هيضاى هغبثمت سا داساػ51/3ٍلي دس اػتبًذاسد ثَدرِ ثب ) ،داؿت

ًجَد خظ هـي هىتَة  ًجَد اّذاف ٍ ٍؽبيف هذٍى، ،ضقف هذيشيتي اًذ اص فَاهلي ّوچَىاختالف فبحؾ دس ايي خلَف هي تَ

االت ثَدرِ رَاة دادُ هذيش وتبثخبًِ هَسد ًؾش ثذٍى تأهل ٍ احؼبع هؼئَليت ثِ ػإ يب احتوبالً ،هَاد هَسد ًيبص ثبؿذ ثشاي گضيٌؾ

 اػت. 

بهـ پشداخت، ثِ ايي ًتيزِ سػيذ وِ وتبثخبًِ دس پبيبى ًبهِ خَد وِ ثِ ثشسػي وتبثخبًِ ّبي هشوضي داًـگبُ ّبي ر(1355حؼيٌي )

 %( ثب اػتبًذاسد خذهبت هغبثمت داسًذ. وِ  ًتيزِ هـبثْي ثب تحميك حبضش هي ثبؿذ.5/38ّبي هشوضي هَسد هغبلقِ )

 

 ًتيزِ گيشي   ثحج ٍ 

يه اص اػتبًذاسد ّبي هغشح  ّب ثب ّيچ وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس دس هشوض اػتبى  ًتبيذ حبكل اص پظٍّؾ، ًـبى هي دّذ وِ

ثخلَف ٍضقيت سٍيىشد ووي وتبثخبًِ ّبي هَسد  هغبثمت ًذاسًذ.« اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي ايشاى »ؿذُ دس وتبة 

اًـگبُ ّب د وتبثخبًِ ّبي هشوض اػتبى "فشضيِ پظٍّؾ  ،ّب داسًذ. يبفتِ ّبي پظٍّؾ حبضش هغبلقِ، اختالف لبثل هالحؾِ اي ثب اػتبًذاسد

 .سا تأييذ هي وٌذ "هغبثمت ًذاسًذ« اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي ايشاى»پيبم ًَس ثب 
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ػتبًذاسد ، هيبًگيي هغبثمت وتبثخبًِ ّبي هشاوض اػتبى داًـگبُ پيبم ًَس  ثب اهـبّذُ هي ؿَد 6دس ًوَداس ؿوبسُ عَس وِ  ّوبى

اػتبًذاسد هزوَفِ  %(،33/88%(، اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي)33/26يشيت )اػتبًذاسد ػبصهبى ٍ هذ ،%(85/88اّذاف ٍ ٍؽبيف )

%(ٍ اػتبًذاسد 36/35اػتبًذاسد ػبختوبى ٍ تزْيضات ) %(،86/38%(، اػتبًذاسد خذهبت)58اػتبًذاسد ػبصهبًذّي هٌبثـ ) %(،53/88)

 %( هي ثبؿذ.68/38ثَدرِ )

 %( هي ثبؿذ.45/54هيبًگيي ول هغبثمت وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ ثب اػتبًذاسد ّب اص ًؾش ويفي)   

%( ٍ :>اػتبًذاسد ػبصهبًذّي هٌبثـ ثب هيبًگيي ) ،دس ثيي ّـت اػتبًذاسد هغشح ؿذُ ول ثيـتشيي هيضاى سفبيت اػتبًذاسد، دس    

 %( هي ثبؿذ.:/7>اًؼبًي ثب ) ووتشيي هيضاى هشثَط ثِ سٍيىشد ووي اػتبًذاسد ًيشٍي

 

 
 

%( ثيـتشيي هغبثمت 65/51وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًَس تْشاى هشوض ثب هيبًگيي ) هـبّذُ هي ؿَد، 2عَس وِ دس رذٍل ؿوبسُ  ّوبى    

%( ٍ 16/55ثاب هيابًگيي )  %( اياالم  81/55ّبي هَسد هغبلقِ داسد ٍ وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس لضٍيي ثب هيابًگيي  )  سا دس ثيي وتبثخبًِ

ػابسي ثاب    %( 26/11ٍ%( ستجِ ّبي ثقذي سا داسا هي ثبؿٌذ. وتبثخبًِ داًـگبُ پيبم ًاَس وشهبًـابُ  ثاب هيابًگيي )    21/52هـْذ ثب هيبًگيي )

 %( ووتشيي هيضاى هغبثمت ثب اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ داًـگبّي ايشاى داسًذ.85/13هيبًگيي )
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ومودار4-12:مياوگيه مطابقت كتابخاوه هاي مورد مطالعه با استاوذارد ها
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 ىشد ويفي وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ دس هيضاى هغبثمت ثب اػتبًذاسد ّب: همبيؼِ سٍي 6رذٍل ؿوبسُ 
ف

سدي
  

 ّب داًـگبُ

 

اّذاف ٍ 

 ٍؽبيف

 

ػبصهبى ٍ 

 هذيشيت

 

ًيشٍي 

 اًؼبًي

 

 هزوَفِ

 

ػبصهبًذّي 

 هٌبثـ

 

 خذهبت

 

ػبختوبى ٍ 

 تزْيضات

 

 ثَدرِ

 

هيبًگيي 

 اػتبًذاسد ّب

 11/38 1 81 6/15 8/26 8/35 3/33 81 2/65 اسان 1

 8/82 2/65 3/33 8/83 58 8/26 5/22 21 3/51 اسدثيل 6

 32/83 2/65 3/33 8/38 8/55 8/26 5/22 21 3/51 اسٍهيِ 3

 33/83 2/65 81 8/83 8/55 8/55 81 31 2/65 اكفْبى 3

 11/85 1/85 3/33 2/23 58 8/35 3/53 81 1/85 اَّاص 8

 16/55 2/65 3/53 5/51 58 58 3/53 81 111 ايالم 2

 85/35 2/65 3/33 8/83 58 8/35 81 51 8/36 ثزٌَسد 5

 16/86 2/65 3/33 8/38 8/55 8/35 5/22 21 1/85 ثٌذس فجبع 5

 85/85 8/36 3/33 8/38 8/55 81 3/53 81 3/51 ثَؿْش 8

 58/86 8/36 3/33 8/83 8/55 8/35 81 21 1/85 ثيشرٌذ 11

 13/51 1/85 3/33 5/56 8/55 58 3/53 51 3/51 تجشيض 11

 65/51 1/85 3/53 2/23 8/55 8/55 3/53 51 111 تْشاى 16

 21/86 8/36 5/12 3/65 8/26 8/26 3/33 81 5/58 خشم آثبد 13

 61/26 2/65 3/33 2/23 58 8/26 3/53 51 3/51 سؿت 13

 55/65 1 5/12 8/38 8/35 81 3/33 31 1 صاّذاى 18

 58/86 8/36 3/33 8/83 58 81 81 21 1/85 صًزبى 12

 85/13 3/13 5/12 1/8 68 1 5/12 31 1 ػبسي 15

 52/38 8/65 3/33 8/38 8/55 81 81 21 8/36 ػوٌبى 15

 3/81 2/65 3/33 3/32 58 8/35 3/53 21 1/85 ػٌٌذد 18

 68/21 2/65 5/22 2/32 58 58 5/22 51 3/51 ؿْشوشد 61

 8/51 8/36 3/33 8/83 8/55 111 3/53 51 5/58 ؿيشاص 61

 81/55 8/36 3/33 5/51 111 111 3/53 81 111 لضٍيي 66

 68/35 1/85 5/12 3/32 58 8/55 5/12 21 2/65 لن 63

 65/85 8/36 3/33 8/83 8/55 81 5/22 21 3/51 وشهبى 63

 26/11 3/51 1 1/8 8/16 1 1 1 1 وشهبًـبُ 68

 61/85 2/65 5/22 2/32 58 8/35 3/33 51 111 گشگبى 62

 21/52 1/85 5/22 5/56 8/55 8/55 111 51 3/51 هـْذ 65
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 15/26 8/36 3/33 8/38 58 58 3/53 51 5/58 ّوذاى 65

 33/86 2/65 3/33 8/38 8/55 81 5/22 81 1/85 يبػَد 68

 8/31 1 81 3/32 58 8/16 3/33 21 1/85 يضد 31

 

 

 پيـٌْبد ّب 

هتخلق ثِ ٍضَح هـبّذُ هي ؿَد. ثٌبثشايي ثبيذ ًيشٍي اًؼبًي هتخلق ٍ ووجَد ًيشٍي اًؼبًي دس وتبثخبًِ ّب ثخلَف وتبثذاس 

اػتبًذاسد ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص دس وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس دس هشاوض اػتبى،  فاللِ هٌذ رْت سفـ ايي هـىل اػتخذام وشد .

ثشاي  ػت ٍ اختالف لبثل هالحؾِ اي ثب اػتبًذاسد داسد.اػتبًذاسد، ثِ خَد اختلبف دادُ ا =ووتشيي هيضاى سفبيت اػتبًذاسد اص ثيي 

الصم اػت اص  ،تشيي ٍرِ هوىي ثِ اًزبم سػبًٌذ ايٌىِ وتبثخبًِ ّبي هَسد ًؾش ثتَاًٌذ سػبلت آهَصؿي ٍ پظٍّـي خَد سا ثِ هغلَة

بًي هَسد ًيبص ٍ وؼشي خذهبت وتبثذاساى هتخلق ٍ ٍسصيذُ ٍ فاللِ هٌذ ثْشُ هٌذ ؿًَذ. ثِ هٌؾَس رجشاى ووجَد ًيشٍي اًؼ

(دسكذي، الصم اػت هؼئَليي سدُ ثبال ٍ وبسگضيٌي داًـگبُ ّب سا دس رشيبى اهش گزاؿت ٍ ًيشٍّبي رذيذ ٍ هتخلق ثشاي 65/83)

دس كَستي وِ اػتخذام ًيشٍي رذيذ هوىي ًجبؿذ، هي تَاى اص ًيشٍّبي ديگش اداسي ٍ آهَصؿي ثْشُ گشفت ٍ ثب  وتبثخبًِ اػتخذام وشد.

اسي دٍسُ ّبي آهَصؿي هؼتوش ثشاي وبسوٌبى غيش هتخلق، هـىل ًيشٍي اًؼبًي وتبثخبًِ ّب تبحذي هشتفـ وشد. الجتِ ؿبيبى روش ثشگض

اػت وِ دس اوخش وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ثشاي حل هَلتي هـىل ًيشٍي اًؼبًي، اص داًـزَيبى فاللِ هٌذ دس وتبثخبًِ ثِ فٌَاى  

هي وٌٌذ. دس ايي هيبى هؼئلِ آهَصؽ وبس داًـزَيبى وِ اوخشاً يه يب دٍ تشم ثِ وتبثخبًِ هي آيٌذ، هغشح هي  وبس داًـزَيي اػتفبدُ

 ؿَد.

ثخلَف ووجَد هٌبثـ التيي ٍ ًـشيبت ادٍاسي ثيـتش ثِ  ووجَد هٌبثـ اعالفبتي دس وليِ وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ هـَْد اػت ،

 خشيذاسي هٌبثـ اعالفبتي هَسد ًيبص ربهقِ اػتفبدُ وٌٌذُ خَد ثِ سفـ ايي هـىل ثپشداصًذ. الصم اػت وتبثخبًِ ّب ثب چـن هي خَسد.

هزوَفِ وتبثخبًِ ي داًـگبُ، هْوتشيي هٌجـ آهَصؿي ٍ پظٍّـي دس داًـگبُ ثِ ؿوبس هي سٍد ٍ ثبيذ ثِ هَاصات ثشًبهِ ّبي دسػي ٍ 

سد هغبلقِ ووجَد هزوَفِ وتبثخبًِ هي ثبؿذ. هزوَفِ وتبثخبًِ ساثغِ هيي هـىل اػبػي وتبثخبًِ ّبي هَدٍّ تحميمبتي گؼتشؽ يبثٌذ.

 ، هؼئَليي وتبثخبًِ ثبيذ توبم ثَدرِ هلَة ثشاي وتبثخبًِ سا دس وتبثخبًِ ّضيٌِ وٌٌذ ٍاختلبف يبفتِ ثِ وتبثخبًِ داسدهؼتميوي ثب ثَدرِ 

چِ ثِ فلت هؼبئل هبلي يب  ،ى هزوَفِ وتبثخبًِ ثِ ّش دليليَدًبوبفي ث اربصُ ًذٌّذ ثَدرِ هلَة وتبثخبًِ دس ربّبي ديگش كشف ؿَد.

ي ؿَد. دس ايي هيبى ًمؾ ثلىِ هَرت غفلت اص ًيبصّبي آيٌذُ  ًيض ه هذيشيتي لبثل تَريِ ًجَدُ ٍ ًِ تٌْب اسائِ خذهبت سا هختل هي ػبصد،

ـ ٍ هجتٌي ثش ًيبص ّبي ّوِ هشارقبى ثِ ربه ،اًـزَيبى دس ػبختي هزوَفِ اي غٌيّبي آهَصؿي ٍ حتي د گشٍُ ،افضبي ّيأت فلوي

وتبثخبًِ سا ًجبيذ اص ًؾش دٍس ًگِ داؿت. ٍ اٍلَيت دس ًيبصّب سا ثب تذٍيي خظ هـي هذٍى ٍ هىتَة دس هزوَفِ ػبصي هـخق ًوَد. ثب 

ًگِ داسي ،اهبًت ي ّب ٍ ًـشيبت ثبيذ دػتشػي ثِ هٌبثـ ثِ رب تَرِ ثِ ػشفت سٍص افضٍى تَليذ اعالفبت ٍ افضايؾ هذاٍم ليوت وتبة

اص ساّىبسّبي ديگش هي تَاى ثِ ايزبد  سا دس ثشًبهِ وبسي وتبثخبًِ لشاس داد.ّبي اعالفبتي  اػتفبدُ اص ايٌتشًت ٍ پبيگبُ ،ثيي وتبثخبًِ اي

ٍرَد  ّبيي وِ اهىبى خشيذ ًؼخِ چبپي آى ثشاي وتبثخبًِ ثخؾ اعالؿ سػبًي دس وتبثخبًِ هشاوض، ٍ خشيذ ًؼخِ الىتشًٍيىي وتبة
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اؿبسُ وشد. يىي ديگش اص ساُ حل ّبي ثؼيبس فبلي ثشاي حل هـىل هزوَفِ وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ثب  يب ّضيٌِ ثش اػت، ًذاسد ٍ

داًـگبُ پيبم ًَس ثِ فٌَاى ثضسگتشيي ؿجىِ آهَصؽ فبلي دس وـَس، ايزبد يه گؼتشدگي تَرِ ثِ هبّيت آهَصؽ اص ساُ دٍس آى ٍ 

ديزيتبل ٍ پبيگبُ اعالفبتي دسٍى ػبصهبًي ثشاي دػتيبثي ػشيـ ربهقِ فلوي خَد دس وليِ هشاوض داًـگبُ ّبي پيبم ًَس، هي وتبثخبًِ 

 ثبؿذ.

دس خلَف ػبختوبى ٍ تزْيضات وتبثخبًِ هي تَاى ثيبى وشد وِ وتبثخبًِ ّب ثبيذ هحل هٌبػجي ثشاي حفؼ ٍ ًگِ داسي هٌبثـ خَد 

م هـىل ػَّ رزاة ٍ حؼبة ؿذُ اي ثشاي هشارقبى ٍ اسائِ خذهبت ٍ ثشًبهِ ّبي خَد پيؾ ثيٌي وٌٌذ. تذاسن ثجيٌٌذ ٍ فضبي وبفي،

%( وتبثخبًِ ّبي هَسد هغبلقِ ثب 7</6ثيؾ اص ) اػبػي وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس دس هشاوض اػتبى ووجَد فضبي هَسد ًيبص هي ثبؿذ.

ّب ثب هـىل  ، وليِ وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس هشوض اػتبىاى ثِ كشاحت ثيبى وشدسًذ ٍ هي تَاػتبًذاسد فضبي وتبثخبًِ اختالف دا

 % اص ػبختوبى ّب هخلَف وتبثخبًِ ػبختِ ًـذُ اػت ٍ دس8>ثيؾ اص  ّؼتٌذ. ًتبيذ پظٍّؾ حبضش ًـبى هي دّذ، ووجَد فضب سٍثشٍ

ًبثيٌبيبى  ،دس اوخش وتبثخبًِ ّب توْيذاتي رْت اػتفبدُ هقلَليي% ػبختوبى وتبثخبًِ ًيبص ػي ػبل آيٌذُ آى پيؾ ثيٌي ًـذُ ٍ ><عشاحي 

دس ًؾش گشفتِ ًـذُ اػت. لزا پيـٌْبد هي ؿَد هشاوض داًـگبّي ثب آيٌذُ ًگشي ًؼجت ثِ احذاث ػبختوبى، هختق  ،ٍ ًيبص ّبي ٍيظُ آًبى

هؼبئل ايوٌي  ،ّبي وتبثخبًِ ٌبػت ثيي ثخؾاستجبط ه ،چگًَگي اػتفبدُ اص فضب ،دس عشاحي داخل ػبختوبى وتبثخبًِ الذام وٌٌذ.

ـ ػبختوبى اص لجيل ػيؼتن اعفبء ٍ افالم حشيك ٍ ًيبصّبي ٍيظُ هقلَالى ٍ ًبثيٌبيبى  دس ًؾش گشفتِ ؿَد ّش چِ فضبي وتبثخبًِ ثبصتش ٍ ٍػي

هيي تزْيضات آى ثبيذ ػبلي هغبلقِ ٍ تأدس عشاحي  تش ثبؿذ، هشارقبى ساحت تش هي تَاًٌذ اص هٌبثـ وتبثخبًِ ثِ ًحَ احؼي اػتفبدُ ًوبيٌذ.

اػتفبدُ اص هيض ٍ كٌذلي  ،گشهبيـي ٍ ػشهبيـي هٌبػتػيؼتن  ،هؼبئلي اص لجيل : داؿتي ًَس وبفيثِ ساحتي وبسثشاى تَرِ ؿَد ٍ 

 ؿَد.ؿبيؼتِ اػت ثشاي وبسوٌبى فٌي وتبثخبًِ اتبق ّبي هزضا دس ًؾش گشفتِ  اػتبًذاسد ٍ فضبي هٌبػت ٍ وبفي سفبيت ؿَد.

وِ هتأػفبًِ دس ثشخي اص وتبثخبًِ  ،ختلبف يبفتِ ثِ وتبثخبًِ هي ثبؿذهـىل چْبسم وتبثخبًِ ّبي داًـگبُ پيبم ًَس ووجَد ثَدرِ ا

. ًمؾ سؤػب ٍ هقبٍى هبلي داًـگبُ دس اّويت دادى ثِ وتبثخبًِ ٍ كشف هلَة دس وتبثخبًِ ّضيٌِ ًوي ؿَد ّبي هشاوض حتي ثَدرِ

ٍ دس ايي هيبى هذيشاى وتبثخبًِ ثبيذ دس ثشلشاسي استجبط ثب سؤػب ٍ تفْين آًبى ثِ  هلَة دس وتبثخبًِ اًىبس ًبپزيش اػت.ؿذى توبم ثَدرِ 

 اّويت وتبثخبًِ ٍ احتيبد سٍص افضٍى آى ثِ هٌبثـ هبلي تالؽ وٌٌذ.

ثب تَرِ  .يبم ًَس( دس وتبثخبًِ ّب هي ثبؿذ)اًتـبسات پّبي دسػي  ٍرَد وتبة ،ـگبُ پيبم ًَس دس هشاوض اػتبى ّبهـىل ديگش وتبثخبًِ ّبي داً    

ّبي دسػي سا دس اختيبس  اهب دس ثقضي اص هشاوض وتبةدُ ٍ دس عَل تشم ثخَاًٌذ، ّبي دسػي خَد سا خشيذاسي وش ثِ ايٌىِ داًـزَيبى هَؽفٌذ وتبة

ّبي دسػي هي ؿَد.  ايي هشاوض كشف تحَيل ٍ توذيذ وتبة داًـزَيبى لشاس دادُ اًذ ٍ دس ًتيزِ هتأػفبًِ ثيؾ اص ًلف اًشطي ٍ ٍلت وتبثذاس

ّبي دسػي ثخـي  ّبي دسػي سا اص وتبثخبًِ حزف وٌٌذ، دس كَستي وِ حزف آى همذٍس ًجبؿذ، ثشاي وتبة ايي پيـٌْبد هي ؿَد وتبةثٌبثش

 داًـزَيبى ووه ثگيشًذ. ّب اص وبس رذاگبًِ دس ًؾش ثگيشًذ ٍ ثشاي اسائِ خذهبت ايي وتبة
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 ٌبثـ ه

 .                                                                                                          (3ٍ3)18،  اعالؿ سػبًي فللٌبهِ ػبختبس ػبصهبًي وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي. .(1358اكغش)اػذي،  

 تْشاى: وتبثخبًِ هلي روَْسي اػالهي ايشاى.    ايشاى.اػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي (.1351ؿيشيي) تقبًٍي، 

ثشسػي ٍضقيت وتبثخبًِ ّبي فوَهي اػتبى وشدػتبى ٍ همبيؼِ آًْب ثب عيمِ  ثٌذي ديبًي دس هَسد . (1353ػيذ هْذي ) حؼيٌي ، 

                                             اَّاص، اَّاص. سػبًي ،داًـگبُ ؿْيذ چوشاىپبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ وتبثذاسي ٍ اعالؿ  وتبثخبًِ ّبي فوَهي وـَس.

ًؾبست ٍصاست  ّبي ربهـ تحت    ّبي هشوضي  داًـگبُ ت وتبثخبًِاي ٍضقي ثشسػي همبيؼِ (.1355)حؼيٌي آٌّگشي، ػيذ فبثذيي 

وبسؿٌبػي اسؿذ وتبثذاسي ٍ  اعالؿ پبيبى ًبهِ  ّبي داًـگبّي ايشاى. اػتبًذاسدّبي وتبثخبًِ»بٍسي ثش هجٌبي فلَم، تحميمبت ٍ فٌ

 .                                                                                        َاص، اَّاصداًـگبُ ؿْيذ چوشاى اّ سػبًي،

همبيؼِ آًْب ثب  اػالهي ٍداًـگبّي هٌغمِ ؿؾ داًـگبُ آصاد  ثشسػي ٍضقيت وتبثخبًِ ّبي ٍاحذ ّبي(. 1358ًليشي، هبسيب )  

ٍاحذ   –صاد اػالهي داًـگبُ آ ؿذ وتبثذاسي ٍ اعالؿ سػبًي،پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اس اػتبًذاسد ّبي وتبثخبًِ ّبي داًـگبّي ايشاى.

                              فلَم تحميمبت، تْشاى.

 .پيـٌْبدّب ّب ٍ اسائِ عشح اي هشاوض داًـگبُ پيبم ًَس، ثشسػي ٍضقيت هَرَد وتبثخبًِ (.1376) هحوذ ثبلش ،احوذي ؛وبس، هليحًِيه  

  ػبصهبى هشوضي داًـگبُ پيبم  ًَس، تْشاى. وتبثخبًِ، عشح پظٍّـي
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