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 آهَصاى اثتذایی ؿْشػتبى ػیشخبىّبي سٍصاًِ ثش پیـشفت تحلیلی داًؾتأثیش گضاسؽ فؼبلیت

 نثم نویٙنٍڄثن: 

 2زوِڀث٬  ٰدٍتڈهو  1زوِٰدثٖ ٰدٍتڈه
 

 

 چىیذُ

ٓتِٚ ٸٱثڈیص»هٍٶ تین م٩ثڈٱه خِّ٘ی ضثغیّ ٨ّل  ْتنهڄ ٛ  « هثی ِو ٌتنم ٍتیی ممی   خّ زیّٝٸص ضه١میای  ْتن تخطم خثٜمٍ  آممو

ٌتنٛ ِت ڀایه  ٍتیی ٜهّ٘طثن ٘میّؾثن ضٝمځیڇ ممی   ڀه خث ِوٚ ڀ ی تنؿثم ٍٜه ت٘ص. ؾثمٱه آمثِی زٕوهٛ  ْتن تخط ٌهنمٍ  آمو

ٍتیی   ٌتنٛ 54و ٜثمڇ  ٌ٘طّٖڀه ن ونه آن ٌِ  نٹمّ ڄمّوه آْممثیٛ#     27نٹمّ ڄمّوه ڀنطمّچ و     27$ آموْ زّٙ زثیمه ٜٝم  تخطم

ه 44تین ٨ّل خه مٍش  ت٘ص. ٌٌت ّت ٍٜ.  ٛ      ِوْ ٌِ ڄّوه آْمثیٛ تؾ ٌتنم ّتش  ٗ  همثی موٌِنیمثْ خمث ت٘مطٹثٌه تْ ن م ْتن ٌِ زم -آممو

ّتی        $ٰاموم، ِیث٤می، ٸثِ٘می و    آْمون ڀه ٜثمڇ ٌِوٖ زثیه ٜٝ آْمون و زیٛ ضٱای مثش تؾط مثٰی# خموٌ، ڄمٌّآوِی ٜمٍ. خم

ه ٌٌت ٍتْه تغمّ ممی       همثی ضو٠میٹی  تی، آمثِه ن ونه ؾٹص t هث تْ آْمونضهایڇ  ّتٶ مٱیمثِ# و تنم همثی  خثٜمٍ. یثٸطمه  $میمثنڅین، تنهم

ٗ    ٌهٍ خین زیّٝٸص ضه١یای ڄّوه آْمثیٛ و ڀنطّچ ٌِ زیٛم٩ثڈٱه، نٝثن می ٍتٌِ وڈمی ٌِ زم  آْممون آْمون ضٹثوضی وؾموٌ نم

      ٛ ٌتنم ٌٌت تِضدمث٦ خمین وتڈمٍین،  ٌتٌِ. تین م٩ثڈٱمه نٝمثن  ٌتِی خین زیّٝٸص ٌو ڄّوه وؾوٌ  آمموْ و مٍِ٘مه ڀایمٍ    ضٹثوش مٱنث

 زیّٝٸص ضه١یای ت٘ص.

 

 ّبي سٍصاًِ، تأثیش هؼٌبداس، پیـشفت تحلیلی.گضاسؽ فؼبلیت ّبي ولیذي: ٍاطُ

 

 همذهِ

ٌِت ت٘مص.        خث ضوؾه ته یص زیّٝٸص ٰا  و ضځنوڈؤی ٌِ ١ٰمّ نث٤مّ،    زیٝمّٸص ضه١میای نیمٓ ْت ضموؾهی يث٠می خّيموِ

ضّین نٝثنڅّ ڀمثِی یمٿ ن٭مثم آموْٜمی خثیمٍ تنؿمثم ٌهمٍ،        ضّین نٝثنڅّ خثٌْه آموْٚ ٰا  و خّؾٙطه ضٌّیٍی نیٙص ڀه مه 

ِتن،    ، خمه نٽمڇِ نٙمن   1998$ڀمّی و ٜیوڈٙمون،    زیّٝٸص ضه١یای یثٌڄیّنٍڄثن ت٘ص #. ٌِ تیمن خمین   1391آخمثٌی و ه ځمث

                                                                 
 Abbas.sirjan1361@gmail.com،یّؾثن٘مٱا  تخطٍتیی ٜهّ٘طثن  1
 مٱا  ِیث٤ی ٜهّ٘طثن ڀهنوؼ 2
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ٌتنٰٛوتمای  ْتن ٌيیڇ میمًطاٹی ٌِ زیّٝٸص ضه١یای  ضوتن خمه نٽمٛ وتڈمٍین، ِوٚ ضمٍِیٗ     ڀه تْ ؾ اه آن می خثٜنٍآمو

ٌتنٛمٱا ، خّنثمه ْتن و ... تٜثِه ڀٌّ؛ِیٓی  تڈ اامی نمثڀی ْت نٽمٛ ممفغّ وتڈمٍین ٌِ زیٝمّٸص ضه١میای        تمث م٩ثڈٱثش خین آمو

ْتن ت٘ص. خهٌتنٛ ٓتِٚ م٩ثڈٱث آمو ڀننمٍه ٌِ  ٌِ خمین ڀٝموِهثی ٜمّڀص   » تڈ اامی زّڈمٓ آممٍه ت٘مص:    ش خینٰنوتن ن ونه، ٌِ ڄ

ٌتنٛ ّتش خثالیی ٌِ زیّٝٸص ضه١یای خه ٌ٘ص آوٌِهم٩ثڈٱه،  ْتنی ڀه ن  ّتی ڀ مٿ خمه       تنمٍ، ڀٙمثنی  آمو تنمٍ ڀمه وتڈٍینٝمثن خم

ٍتن وټص خیٝطّی ٠ّٶ می نمٍ آمموْٚ تْ   #. تْ ٘وی ٌیڅّ، ه ځمثِی و مٝمثِڀص وتڈمٍین ٌِ ٸّآی   1393$ڀّی ی،  «ڀٌّنٍٸّْن

ّتممون      تین ڈهث٪ نثبٓ ته یص ت٘ص ڀه موؾح می ِت ٌِ ٘ثْڄثِی خث مهمی٧ ٸّهنڅمی تؾط مثٰی زی ٜوٌ ڀوٌپ ضوتنثیی يویٛ 

ٓتیٛ مهثِش ٓتیٛ ٌهٍ و تین تمّ موؾح تٸ ٌ   يوٌ تٸ ِتن،      1998$وتنٍِ٘م ن،   هثی تؾط مثٰی وی ٜمو خمه نٽمڇِ ٜمثهی و ه ځمث

ڄیٌّ ڀمه وتڈمٍین ْت ن٭مّ َهنمی و ٰمث٨ٹی ٌِڄیمّ ٜمونٍ و خمه ٰوت٨مٷ          می#. مٝثِڀص وتټٱی ٌِ مٍِ٘ه موټٱی ٠وِش 1388

ِتش مٍِ٘مه تْ       آن ٍتٶ خثیٍ ٜنثيص تنط٭ثِ وتڈٍین تْ مٍِ٘مه و خمه ضٹهمی  تنط٭مث ّتی ِ٘یٍن خه تین ته هث ضوؾه ڀثٸی ٜوٌ ڀه خ

ٌتيص ّتی خِّ٘ی تین #؛1387خه نٽڇِ خهدوٌی،  1385ٸّ، $مٱین وتڈٍین زّ ِتش يموٌ     ڀه وتڈٍین و مٍِتمث خ ٘ه قٽمٍِ خمه تنط٭مث

ٌتنٛ ْتن ِ٘یٍهتْ  ٰنموتن یځمی تْ مو٤موٰثش     تنٍ نیثْ خه تِْٜیثخی زیّٝٸص ضه١یای ت٘ص. تِْٜیثخی زیّٝٸص ضه١میای خمه  آمو

 ضوتن خه موتٌِ ْیّ تٜثِه ڀٌّ:ٍٜه ت٘ص ڀه تْ ت٠وچ آن می مه  و ت٘ث٘ی ٌِ ٘نٍ مای خّنثمه ٌِ٘ی ٨ّل

  ،هث،  هث ٌِ موٌِ ِوٚ مٱا ثن، مّخیثن، توڈیثی مٍِ٘ه، مطّخیثن و وتڈٍین آنټدڇ تْ تِْٜیثخی زیّٝٸص ضه١یای

ٓتِی تمطهثن ضوؾیه می ٓتِهث و ٸّآینٍ خّڄ  ٜونٍ؛ تخ

 مّخی، مطّخی، توڈیثی مٍِ٘ه و یث تِْٜیثخثن خیّونی  تِْٜیثخی زیّٝٸص ضه١یای ٸّآینٍ مٝثِڀص ت٘ص ڀه خث ڀ ٿ

 ٜوٌ؛ تنؿثم می

 ٍتٶ تِْٜیثخی زیّٝٸص ضه١یای ت٘ص و الْم ت٘ص ڀه نطثیؽ  ٛ آنٜنث٘ثیی موتنٯ یثٌڄیّی و ڀثه هث یځی تْ ته

ّتِ ڄیٌّ  #.127-128، ٠ٟ 1388$٘نٍ مای خّنثمه ٌِ٘ی،  تِْٜیثخی ٌِ يٍمص تِضٽثا یثٌڄیّی مطّخیثن ټ

ٌ    ه ثن  :٨وِ ڀه ٌیٍه ٍٜ تِْٜیثخی یٿ ٸّآینٍ مٝثِڀطی ت٘ص تمث ٘فتڈی ڀه م ځن ت٘ص ٌِ َهن همّ ٸمٌّی ٜمځڇ خڅیمّ

ٓتِی می ٛ  خث قه تخ ٌتنم ٌٌت و خمه زیٝمّٸص ضه١میای ممٍن٭ّ        ضوتن تین ٸّآینٍ مٝثِڀطی خین توڈیمثا،  ِت تنؿمثم  ْتن، مٱا مثن  آممو

ٓتِی آ٘ثن و ڀثِآمٍ خث ٰنوتن  ٓتِٚ ٸٱثڈیمص  »توڈیثا و مٱا ثن ِ٘یٍ  تْ تین ِو، ٌِ م٩ثڈٱه نث٤ّ، تْ تخ ْتنمه  ڄم ت٘مطٹثٌه  « همثی ِو

ٌتنٍٜٛ ضث خث ت٘طٹثٌه تْ آن، خطوت  آموْ و مٱا  تیٹث ڀٌّ.ن نٽٝی مفغّ ٌِ زیّٝٸص ضه١یای، تِضدث٦ خین وتڈٍین، 

ٍتم مطٵیّهمثی مًطاٹمی     زیٝینه زیّٝٸص ضه١یای نٝثن می ٌهٍ ضهٽیٽثش ْیثٌی ٌِ موٌِ آن تنؿثم ٍٜه ت٘ص ڀه همّ ڀم

ِتهدٌّهمثی خّنثممه      ِت خِّ٘ی ڀٌّنٍ ڀه تْ ؾ امه آن:  ّ  ضمثغیّ تِْٜمیثخی مٙمط ّ،  ممٍیّیص ْممثن، نٽمٛ وتڈمٍین،      ِیمٓی، ضمثغی

 هثی ٘نؿٛ ضځوینی تٜثِه ڀٌّ. ّٜل تین م٩ثڈٱثش ٌِ ْیّ آمٍه ت٘ص: ِوٚ

ه و ؾایای  ٌْت ِتخ٩مه خمث     1390$ آټث همثی ٸّآینمٍی خمّ زیٝمّٸص      ضمثغیّ تِْٜمیثخی مٙمط ّ مهمثِش    »# ٌِ ضهٽیمٻ يموٌ ٌِ 
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ٌتنٛ ْتنضه١یای  ِ٘میٍنٍ ڀمه تِْٜمیثخی مٙمط ّ ٸّآینمٍی خمّ        آموْ ٘ثچ ٌوم مطو٩٘ه خه تین نطیؿمه ٌتنٛ 40خّ ِوی « آمو

 ٛ ٌتنم ٌتٌِ. ٌِ ضهٽیمٻ ٌیڅمّی، ٸمّؼ      زیّٝٸص ضه١یای  ٌتِی  ْتن ضمثغیّ مٱنمث تی خمث  # ٌِ م٩ثڈٱمه 1386$ تڈاهمی و نٽیٽمی  آممو

ٛ      »ٰنوتن  ٌتنم ّتن     ٌِ موٌِ نٽمٛ تِْٜمیثخی مٙمط ّ ٌِ ضٱ مٻ یمثٌڄیّی  ٍتیی ٜمهّ ضهم ْتن زثیمه ٌوم تخطم  285خمّ ِوی  « آممو

ٛ       آموْ زثیهٌتنٛ ٌتنم نٍ ڀه خه تیمن نطیؿمه ِ٘میٍنٍ ضٱ یمٻ یمثٌڄیّی  ٌٌت ٍتیی تنؿثم  ْتنی ڀمه تْ آن  ٌوم تخط همث تِْٜمیثخی    آممو

 خه ٰ ڇ آمٍه، خهطّ ت٘ص. هث تِْٜیثخی زثیثنی مٙط ّ خه ٰ ڇ آمٍه نٙدص خه ڀٙثنی ڀه تْ آن

ِتخ٩ه خین خه»# ٌِ ضهٽیٽی ٌیڅّ خث ٰنوتن 1390$ ْمثنی ِتهدٌّهمثی   خِّ٘ی  ِیمٓی و م٩ثڈٱمه خمث تنڅیمٓٚ     خّنثممه ڀثِڄیّی 

ٌتنٛ ِتهن ثیی ت٘مطثن ټم   زیّٝٸص و زیّٝٸص ضه١یای  ْتن مٽ٩ٯ  .  « آمو ٌٌت ٛ   300تنؿمثم  ٌتنم ْتن ٌيطمّ مٽ٩مٯ    نٹمّ تْ  آممو

ٌتٜطنٍ. یثٸطه ِتهدٌّهمثی م٩ثڈٱمه     ِتهن ثیی ٌِ تین م٩ثڈٱه ّٜڀص  ٌٌت خمین  ِتهدمٌّی# و زیٝمّٸص    هثی تین م٩ثڈٱمه نٝمثن  $

ِت ضه١یای ٌتٌِ و ه كنین خین و٤ٱیص خّنثمه$مٱٍچ#  ٌتِی وؾوٌ  ِتخ٩مه      خ٩ه مٱنث ِیٓی و ضن٭می  وټمص و تنڅیمٓٚ زیٝمّٸص 

ٌتٌِ. ٌتِی وؾوٌ   مٱنث

ِتن ٌْت       »# ٌِ ضهٽیٽی ضهص ٰنوتن 1386$ ٘یّ و ه ځث ٌتنٝمڅثه آ ٌتنٝمؿویثن  ضثغیّ مٍیّیص ْممثن خمّ زیٝمّٸص ضه١میای 

ّتٴه نٍ. ٌِ تین ضهٽیٻ « ت٘المی وتنٍ م ٌٌت ٌتٜمطنٍ. یثٸطمه    354تنؿثم  ٌتنٝؿو ٜمّڀص  ٌٌت ڀمه خمین      نٹّ  همثی م٩ثڈٱمه نٝمثن 

ٌتٌِ. وڈمی خمین خّنثممه     هثی خّنثمهمفڈٹه ٌتِی وؾموٌ  ِتخ٩ه مٱنمث ِیمٓی  ِیٓی ڀوضثه مٍش و نڅّٚ خه ْمثن و زیّٝٸص ضه١یای 

 ٌ ٍتِ ٌتِی وؾوٌ نم ِتخ٩ه مٱنث ِتن   .خانٍ مٍش و زیّٝٸص ضه١یای  ٌ  2011$ تنمٍِیځث و ه ځمث خمه خِّ٘می تغمّ     # ٌِ زمٕوهٛ يمو

ٌٌت ممٍیّیص ْممثن ضهمص یمٿ      ٜیوه ٌتيطنٍ. نطثیؽ تین زٕوهٛ نٝمثن  هثی یثٌڄیّی و مٍیّیص ْمثن خّ زیّٝٸص ضه١یای زّ

ٌتنٛ ٌتِی ٌِ زیّٝٸص ٰا ی  ّتهلل و ٘ٵیحمٝثوِ آموْٜی تغّ مٱنث ٌتٌِ. ن١ ْتن  # ٌِ م٩ثڈٱمه يموٌ خمث ٰنموتن     2015$ يموتن آمو

ٌتنٝؿویثنتغّ مٍیّیص ْمثن خّ زیّٝٸص ضه١ی» نمٍ         « ای  ٌِت ٌتنٝمؿویثنی ڀمه ممٍیّیص ْممثن يموخی  خه تین نطیؿمه ِ٘میٍنٍ 

ٌتِ نیٙطنٍ، زیٝمّٸص ٰا می آن   زیّٝٸص ٰا ی آن ٌتنٝؿویثنی ڀه تْ مٍیّیص ْمثنی يوخی خّيوِ همث نیمٓ    هث نیٓ يوج ت٘ص و 

 م٩اوج نیٙص.

ه ٌِ زیٝمّٸص ضه١میای    »# ٌِ ضهٽیٻ يوٌ خث ٰنوتن 1393$ الِیؿثنی ٛ  نٽمٛ يمثنوٌت ْتن: ٌتنم ِتهن مثیی ٜمهّ    آممو ٌوِه 

ّتن ٌتنٛ« ضه ه ٌِ زیّٝٸص ضه١یای  ٌٌت يثنوٌت ُتِ ت٘ص.نٝثن  ْتن ضثغیّڄ  آمو

ه ٌْت ٛ        خِّ٘ی ضثغیّ ِوٚ»# ٌِ 1386$ یثٌڄثِ ٌتنم ْتن ڀمالٖ قهمثِم    همثی ٘منؿٛ ضځموینی خمّ زیٝمّٸص ضه١میای  آممو

ٍتیی ٌِ ٌِٖ ٰاوم ضؿّخی . ٌِ تین م٩ثڈٱه « تخط ٌٌت ٌتٜطنٍ ڀمه  ڀالٖ  6تنؿثم   3ٰنموتن ڄمّوه آْممثیٛ و     ڀمالٖ خمه   3ن٥وِ 

ِت خه ڀالٖ خه ٠موِش همٍٶ آڄمثه ڀمٌّن مٱام        ٰنوتن ڄّوه ڄوته ٌِ ن٭ّ ڄّٸطه ٍٜ و ه كنین ٌِ تین ضهٽیٻ ٘نؿٛ ضځوینی 

ٌتنٛ ٓتن زیّٝٸص ضه١یای، ضٱیین نٽمث٦ ٤مٱٷ و ټموش یمثٌڄیّی و ضٝمًیٟ مٝمځالش ِوٚ آمموْٚ مٱام  و         و  آموْ ْت می

ٚ    ٹیص یثٌڄیّی ضٱّیٷ ٍٜ. یثٸطمه خهدوٌ ڀی ٌٌت ڀمه ِو همثی ٘منؿٛ ضځموینی ٌِ خهدموٌ زیٝمّٸص       همثی م٩ثڈٱمه وی نٝمثن 

ٌتنٛ ٌتٜطه ت٘ص.ضه١یای  ٌتٌِ و ڄّوه آْمثیٛ نٙدص خه ڄّوه ڄوته زیّٝٸص خیٝطّی  ْتن تغّ   آمو

ِتن ٛ  ِیٓی خمّ زیٝم  خِّ٘ی ضثغیّ آموْٚ خّنثمه»تی خث ٰنوتن # ٌِ م٩ثڈٱه1391$ يّمی و ه ځث ٌتنم ْتن  ّٸص ضه١میای  آممو
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ِتهن ثیی ٌتنٛ 42ڀه ٌِ آن « ٌيطّ زثیه ٌوم مٽ٩ٯ  ٌتٜمطنٍ ڀمه خمه        نٹّ تْ  ِتهن مثیی ٜمّڀص  ْتن ٌيطّ زثیمه ٌوم مٽ٩مٯ  آمو

ه ٍٜ. یثٸطهؾاٙه خّنثمه 10هث  آن ٌٌت ِیمٓی ٌِ  همث خیمثنڅّ تیمن م٩امح خموٌ ڀمه آمموْٚ خّنثممه         هثی م٩ثڈٱه آنِیٓی آموْٚ 

ٌتنٛ ْتن ٌيطّ مفغّ ت٘ص.زیّٝٸص ضه١یای   آمو

ِتن ْٜمیثخی مٙمط ّ و        »# ٌِ ضهٽیٻ يوٌ ضهص ٰنوتن 1389$ ٸثنی و ه ځث ضدمث٦ خمین نطمثیؽ نث٠مڇ ْت ِت ٓتن ِت خِّ٘ی میم

ٌتنٛ ْتن مطو٩٘ه ن٭ّی ت٘طثن خوٜهّتِْٜیثخی زثیثنی  ٌتنٛ 3380خّ ِوی « آمو ْتن ٘مثچ ٌوم و ٘موم ٜمثيه ن٭مّی      نٹّ  آممو

نٍ خه تین نطیؿه ِ٘یٍ ٌٌت ٛ    ڀننمٍه  نٍ ڀه تِْٜیثخی مٙط ّ نٽٛ ضٱیینتنؿثم  ٌتنم ْتن زثیمه  تی ٌِ زیٝمّٸص ضه١میای  همثی  آممو

ٌتٌِ.مًطاٷ ضه١یای، ِٜطه  هثی مًطاٷ و ٌِوٖ مًطاٷ 

ٛ  ه ثن ٌتنم ْتن م٩ثڈٱمثش ْیمثٌی تنؿمثم ٜمٍه ت٘مص تممث م٩ثڈٱمثش         ٨وِ ڀه ٌِ موتٌِ خثال ٌیٍه ٍٜ، ٌِ موٌِ ضه١میای  آممو

ٌتِنٍ ڀه خثتنڅٝص ٓتِٚ ٸٱثڈیص ٜ ثِی وؾوٌ  ْتنه تنؿثم ٍٜه خثٜنٍ. خمه ت٘طٹثٌه تْ ٨ّنی ٜدیه ڄ -ٰنموتن ن ونمه، ممی    هثی ِو

ٍتڈه ه1394$ زوِضوتن خه زٕوهٛ ٰد ٌْت ٌتمه خه1384$ # و ٰ ثٌ  هث تٜثِه ٍٜه ت٘ص: آن # تٜثِه ڀٌّ ڀه ٌِ ت

ٍتڈه ْتنمه خمّ ْممثن م٩ث   1394$ زوِٰد ٌتٜص ِو ٛ    # ٌِ خِّ٘ی ڀه ٌِ موٌِ ضثغیّ ٌٸطّقه یثٌ ٌتنم -ڈٱمه و زیٝمّٸص ضه١میای 

ْتن خّ ِوی  ٌٌت خمه تیمن نطیؿمه ِ٘میٍ خمین ْممثن م٩ثڈٱمه و زیٝمّٸص ضه١میای           ٌتنٛ 71آمو آموْ زثیه نه  و یثٌْه  تنؿمثم 

ٗ ٌتنٛ ْتن ٌِ زم ٛ  آمو ٌتٌِ. م٩ثڈٱمه     آْممون و زمی ٌتِی وؾموٌ  ِتخ٩مه مٱنمث ه آْممون  ٌْت ٌٌت ت٘مطٹثٌه تْ   1384$ ی ٰ مثٌ # نٝمثن 

ٌتٜص ِوْ ٌتنٝمؿویثن ٌِ موټمٯ تمطهثنمثش و ضٱ٩میالش خمث ٘مثیّ تیمثم        تنه ٘دح ٍٜه ت٘ص ضث ٸٱثڈیصٌٸطّقه یثٌ هثی یثٌڄیّی 

 ٘ثچ ضه١یای مطٹثوش خثٍٜ.

همثی آموْٜمی ت٘مص ڀمه ٌِ زمی خِّ٘می ضمثغیّ             ِٓت ّتین زٕوهٛ نث٤ّ، ٘مومین م٩ثڈٱمه ٌِ ْمینمه ضمثغیّ تخ ٓتِٚ  »خنثخ ڄم

ْتنهٸٱثڈیص ّتی ِ٘یٍن خه هٍٶ ْیّ ضٍوین ٍٜه ت٘ص: خّ زیّٝٸص ضه١یای ت٘ص. تْ تین« هثی ِو  ِو، زٕوهٛ نث٤ّ خ

 ٓتِٚ ٸٱثڈیص ْتنه می٨ّل ڄ ٌتنٛ هثی ِو ِت خّ زیّٝٸص ضه١یای  ٌتِی  ٍتیی ٜهّ٘طثن ضوتنٍ ضثغیّ مٱنث ْتن تخط آمو

ُتٌِ   ٘یّؾثن خڅ

 سٍؽ

ٗ  -آْممون ٠وِش آْمثیٝی خث ٨ّل زیٛ زٕوهٛ نث٤ّ، تْ نوٮ زٕوهٛ ڀ ی و خه خثٜمٍ ڀمه   ّچ ممی آْممون و ڄمّوه ڀنطم   زم

ٌتنٛ ِت،  ٍتیی ٜهّ٘مطثن ٘میّؾثن ضٝمځیڇ ممی     ؾثمٱه آمثِی آن  ْتن زثیه ٜٝ  تخطم ٌهنمٍ. خمه يمث٨ّ ٌِ ٌ٘مطّٖ خموٌن      آمو

ْتن، ن ونهٌتنٛ ٛ  54خثٍٜ ڀه نؿم  آن، ٜمثمڇ   تین زٕوهٛ ٌِ ٌ٘طّٖ می آمو ٍتیی ت٘مص.       ٌتنم آمموْ زٙمّ زثیمه ٜٝم  تخطم

ْتن خه ٌو ڄمّوه ڀنطمّچ  ٌتنٛ ٛ # و ڄمّوه  27$ آمو ٍتی ٘مثچ ضه١میای       27$ آْممثی تْ  94-95# ضٽٙمی  ٜمٍنٍ و ٌِ ه مثن تخطم

ٓتِٚ ٸٱثڈیمص  »ِوْ، ٨مّل   44آْمون خه ٰ ڇ آمٍ و ٌِ ڄّوه آْمثیٛ خه ممٍش  هث زیٛ آن ْتنمه  ڄم تنؿمثم ٜمٍ ڀمه ٌِ    « همثی ِو

ه ڀننٍه ٌِ ضهٽیٻ، زٗزثیثن تْ هّ ٌو ڄّوه ّٜڀص ٌٌت  ٠موِش ڀ می   خمه  همثی خمه ٌ٘مص آممٍه تْ ٌو آْممون     آْمون ڄّٸطه ٜمٍ. 

ُتِی و خمه 4و  3، 2، $1 ٛ    # ڀٍڄ ٌتنم ّتی خِّ٘می ضٹمثوش میمثن         ٰنموتن زیٝمّٸص ضه١میای  ْتن ٌِ ن٭مّ ڄّٸطمه ٜمٍنٍ. خم آممو
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 همثی ضو٠میٹی  همثی ْوؾمی#، آممثِه   $ن ونمه  تی ؾٹمص ن ونمه   tزیّٝٸص ضه١میای ڄمّوه آْممثیٛ و ڄمّوه ڀنطمّچ تْ آْممون       

ّتی ضؿٓ ٍتْه تغّ خ ّتٶ مٱیثِ# و تن ه$میثنڅین، تنه ٌٌت ه تغمّ         هث ت٘مطٹثٌه ٜمٍ؛  یه و ضهایڇ  ٍْت تممث یمٿ ضو٤میم مًط١مّ ٌِ مموٌِ تنم

:می ٌٌت  ضوتن خه ّٜل ْیّ 

ٌتِی میثن ٌو ڄّوه، تْ مځ ڇ  ّتی ٌِپ خهطّ ضٹثوش مٱنث ٍتْه تغمّ ت٘مطٹثٌه ممی      خ ٌتِی خه نمثم تنم ٜموٌ. خمه ڄٹطمه     آْمون مٱنث

ِتن ٍتڈه1962$ ڄثچ و ه ځث ٍتْه تغّ یځی تْ ِو1394ٚزوِ ، خه نٽڇِ ٰد ٌتِی ٰ امی نطمثیؽ ضهٽیمٻ       # تن هثی ِوٜن ن موٌن مٱنمث

ٍتْه تغّ مػدصت٘ص.  ٌتنٛ خه تن ْتن ڄّوه ٌوم نٙدص خمه ڄمّوه توچ خهطمّ ٜمٍه ت٘مص و همّ قمه        تین مٱنی ت٘ص ڀه ٰ اځٌّ  آمو

ٍتْه تغّ خِٓڂ ٌتنٛنٝثن می ضّ خثٍٜ، تن ْتن ڄّوه ٌوم نٙدص خه ڄّوهٌهٍ ٰ اځٌّ  ٍتْه تغمّ   توچ يیامی خهطمّ ٜمٍه ت٘مص.      آمو تنم

ٌتٜمطنٍ.   ٠ٹّ ٍتْه تغمّ منٹمی   خه تین مٱنی ت٘ص ڀه ڄّوه توچ و ٌوم ٰ اځٌّ یځٙثنی  خمه تیمن مٱنمی ت٘مص ڀمه ڄمّوه ٌوم        تنم

      ّ ٍتْه تغم ٌتٜطه ت٘ص و تین نٝثن تْ ٰ اځٌّ خهطّ ڄّوه توچ نٙمدص خمه ڄمّوه ٌوم ت٘مص. تنم  نٙدص خه ڄّوه توچ ٰ اځٌّ ٤ٱیٹی 

$ESّتٶ مٱیثِ وْنمی ٽٙی  ضٹث٤ڇ میثنڅین# تْ ض ٍ # ٌو ڄمّوه خمه ٌ٘مص ممی    $ هثی ٌو ڄّوه خّ تنه ڀمه ٸّمموچ آن ٌِ    آیم

ِتخ٩ه1$ ِتخ٩ه ّتٶ مٱیثِ وْنی ٌِ   آمٍه ت٘ص. #2$ # و تنه

 

$1#  

 

$2# 
 

ِتخ٩ه ِتخ٩مه   :میثنڅین ڄّوه ٌوم و :$1# ٌِ  ّتٶ مٱیمثِ ڄمّوه     :# 2$ میثنڅین ڄّوه توچ ت٘ص و ه كنمین ٌِ  تنهم

ّتٶ مٱیثِ ڄّوه توچ می :ٌوم و   خثٍٜ.تنه

ٓتِٚ ٸٱثڈیص»٨ّل  ْتنهڄ ٍت ٸّممی م٩مثخٻ ٜمځڇ         « هثی ِو ّتی     1خه تیمن ٠موِش خموٌ ڀمه تخطم ضهیمه و ٌِ ڀمالٖ ٌِٖ خم

ه ٍٜ ڀهٌتنٛ ٌٌت ْتن ضو٤یم  ّته ضمثِیى آن، ٌِ ٸمّم غدمص مم     قڅونه ْمثن تنؿثم ٸٱثڈیص آمو ِت خه ه م ْتنه يوٌ  ڀننمٍ و  یهثی ِو

ِت خه ِتبه می آن  ٓتن ٤ِمثیص       ٠وِش هٹطڅی ٌِ ڀالٖ ٌِٖ ت ِت خِّ٘می و میم ِتبه هٹطڅمی تیمن ٸمّم، مٱام  آن  منمٍی  ٌهنٍ. خث ت

ِت تْ ْمثن و نوٮ ٸٱثڈیص ٌتنٛيوٌ  ّتی تیمن ٨مّل خثیٙمطی خمه آن تٜمثِه         ٌتٌِ. نځطمه آموْ تٰالم میهث خه  ی ٌیڅمّی ڀمه ٌِ تؾم

ٛ   ٨وِی ڀه وټطی مٱا  ٸّم ٸٱثڈیمص  ت٘ص خه ڀٌّ مٝثِڀص وتڈٍین ٌِ تین ٨ّل ٌتنم ْتنمه  ِت خِّ٘می ڀمٌّ، تیمن     همثی ِو ْتن  آممو

ّتِ می ٛ هث نیٓ تْ زیّٝٸص یث تٸص ٸٱثڈیص ڄیٌّ ضث آنٸّم ٌِ تيطیثِ وتڈٍین ټ ٌتنم ْتن يموٌ ت٨مالٮ ڀٙمح ڀننمٍ و نیمٓ       هثی  آممو

ّتش و زیٝنهثٌ ٛ  ٌِ زثیثن ٸّم، ن٭ ٌتنم ِت ٨ّل ڀننٍ.  ْتن ٌِ  هثی يوٌ  آممٍه ت٘مص،    1تیمن ٸّممی ڀمه ن ونمه آن ٌِ ٜمځڇ      آممو

ِت غدص می ْمثن م٩ثڈٱه مّخو٦ خه ض ثم ٌِوٖ  ڀٌّنٍ.$ٸثِ٘ی، ضٱای ثش تؾط ثٰی، ِیث٤ی و ٰاوم# 
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 ّبي سٍصاًِ ثِ ّوشاُ یه ًوًَِ پشؿذُ اص آى. فشم فؼبلیت1ؿىل 

 

 ّب یبفتِ

ٌتنٛ ْتن ٌِ زٗتوڈین یثٸطه نځثیص تْ تین زیّٝٸص ضه١یای  ٜموٌ   ٌیمٍه ممی   ٨1موِ ٌِ ؾمٍوچ   آْممون ت٘مص. ه مثن   آمو

ّتی زیٛ ٌتِی خ ٍتِ مٱنث ٌتِی خمین      # ت٘ص تین م٩امح نٝمثن ممی   $ آْمون خیٝطّ تْ یٿمٽ ٌهمٍ همیف ضٹمثوش مٱنمث

ٌتنٛ ّتش  ْتن ٌِ زیٛن  ٌ، خمه ٰدمثِضی ٰ اځمٌّ ڄمّوه آْممثیٛ و ڄمّوه             آمو ٍِت آْمون ڄمّوه ڀنطمّچ و ڄمّوه آْممثیٛ وؾموٌ نم

ِت خیثن می1. ؾٍوچ ڀنطّچ یځٙثن ت٘ص ٗ  ، ٌومین یثٸطه  ّتی زم ٌتِی خم ٍتِ مٱنث # $ آْممون ڀ طمّ تْ یمٿ   ڀنٍ ڀه مٽ

ٌتِی خین ڄّوه ڀنطّچ و آْمثیٛ ٌِ زٗ  آْمون ت٘ص.ت٘ص و تین نثڀی ضٹثوش مٱنث

 

 آصهَى گشٍُ وٌتشل ٍ آصهبیؾآصهَى ٍ پغثشاي پیؾ t. آصهَى 1خذٍل 

 

 

 

 

 

 

ٛ    ٌِ وتټٯ، تین یثٸطه نٝثن می ٌتنم ٌتِی       ٌهٍ خمین زیٝمّٸص ضه١میای  ْتن ٌِ ڄمّوه ڀنطمّچ و آْممثیٛ تيمطالٶ مٱنمث آممو

/0 01p

/0 01p

  ض١ یمٱیثِ  ٰنوتن

$Sig# 

 ٌِؾه آْتٌی

$df# 

 #t$ آمثِه

ّوه ڀنطّچن ّه زٛی ْمون ڄ آْمون ڄّوه ن ّه زیٛ -آ

 آْمثیٛ

000/1 26 841/4 

آْمون ڄّوه ن ّه زٗ -آْمون ڄّوه ڀنطّچن ّه زٗ

 آْمثیٛ

00/0 26 000/0 
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     ٛ ٍتْه تغمّ مّخمو٦ خمه زمی ٌتِی تین ٌو یثٸطه، تنم ّتی ٌِپ مٱنث ٌتٌِ. خ ٗ  -آْممون وؾوٌ  ه    2آْممون ٌِ ؾمٍوچ   زم ٌٌت ْیمّ نٝمثن 

 ٍٜه ت٘ص.

 ّبي تَكیفی ٍ اًذاصُ اثشآهبسُ .2خذٍل 

 

ٛ     ، مٝثهٍه می٨2وِ ٌِ ؾٍوچ ه ثن ّتش ڄّوه آْممثیٛ و ڄمّوه ڀنطمّچ ٌِ زمی آْممون یځٙمثن ت٘مص. تْ    ٜوٌ میثنڅین ن 

ٍتْه تغّ ٌو ڄّوه ٌِ زیٛ ٍتِ تن ّتخّ خث ٠مٹّ ت٘مص ڀمه تیمن م٩امح نٝمثن ممی       ٨ّٶ ٌیڅّ، مٽ ٌهمٍ ٰ اځمٌّ ٌو ڄمّوه ٌِ    آْمون خ

ٗ    نٝمثن ممی   2آْمون یځٙثن ت٘ص. ٌِ ٨ّٶ مٽثخڇ، ؾٍوچ زیٛ ّتش ٌِ زم آْممون ڄمّوه آْممثیٛ و ڄمّوه     ٌهمٍ میمثنڅین ن م

ٍتْه تغمّ ٌو    ٍتِ تنم ٗ  ڀنطّچ یځٙثن نیٙص و تْ ٨ّٸی ه  مٽ ّتخمّ خمث    ڄمّوه ٌِ زم ٍتِ تْ      67/0آْممون خ  33/0ت٘مص ڀمه تیمن مٽم

ٗ          خیٝطّ ت٘ص؛ ٌِت ت٘مص. خمه ٰدمثِضی، خمین ٌو ڄمّوه ٌِ زم ه تغّ ٌو ڄّوه آْمثیٛ و ڀنطمّچ مػدمص و مٱنمث ٍْت ّتین تن آْممون  خنثخ

ٌتٌِ و ٰ اځٌّ ڄّوه آْمثیٛ نٙدص خه ٰ اځٌّ ڄّوه ڀنطّچ خهطّ خوٌه ت٘ص. ٌتِی وؾوٌ   ضٹثوش مٱنث

 

 گیشي ٍ ًتیدِ ثحث

ّتی ٨ّل یثٸطه ٌٌت خث تؾ ٓتِٚ ٸٱثڈیص»هثی تین م٩ثڈٱه نٝثن  ْتنمه ڄ ِوْ ټّیمح خمه ٌو ممثه زیٝمّٸص      44ٌِ ٨می  « هثی ِو

ٌتنٛ ْتن خهضه١یای  ٍتڈمه   آمو ٌتِی ضٵییّ ڀٌّه ت٘ص. تین یثٸطه خث نطثیؽ زمٕوهٛ ٰد # ڀمه ٌِ آن زیٝمّٸص   1394$ زموِ ٨وِ مٱنث

ٌتنٛ ّتی ضه١یای  ْتن خث تؾ ْتنه»٨ّل آمو ٌتٜص ِو ٌتٌِ.« ٌٸطّقه یثٌ  ضٵییّ ڀٌّ، ه ًوتنی 

# قنثنكمه وتڈمٍین خمث    1989$ مٝثِڀص وتڈٍین خثٍٜ ڀه خه ڄٹطه ویایثم و قمثوڀین  ٜثیٍ یځی تْ ٌالیڇ موٸٽیص تین ٨ّل، 

ه خمث مٍِ٘مه      ٍتنٝثن خیٝطّ يوتهٍ ٍٜ. تِضدمث٦ يمثنوٌت ٌتٜطه خثٜنٍ، زیّٝٸص ٸّْن موؾمح  مٍِ٘ه ٌِ ٩٘ول مًطاٷ ه ځثِی 

ٌتنٛ می ٍ     ٜوٌ مٱا  ٌِپ خهطّی تْ  ٌتٜمطه خثٜم ٍت ڀنٍ و ٌِ نطیؿه تنٙثٖ مٙمةوڈیص خیٝمطّی ٌِ ټدمثچ تو  $تڈدمّْی،   آموْ زی

ٌتن1382ٛ ٍت ن موٌه       #. تْ ٨ّٶ ٌیڅّ،  ّتی مٍِ٘مه ِٸمطن زیم آموْ نیٓ خث ضوؾه خه تِضدث٦ وتڈٍینٛ خث مٍِ٘ه، تنڅیٓه خیٝمطّی خم

 #.1387$خهوٌی،  ٓتیٛ یثٌڄیّی ٜوٌضوتنٍ منؿّ خه تٸ و تین تمّ يوٌ می

ٛ  می تْ ٌالیڇ ٌیڅّ موٸٽیص تین ٨ّل ٌتنم ْتن نٙمدص خمه ٌِٖ و    ضوتن خه مٍیّیص ْمثن، تیؿثٌ مٙمةوڈیص ٌِ  تٜمثِه   ...آممو

ٌتنٛ ڀٌّ. خه ٌٌت ڀایٍ زیّٝٸص ضه١یای  ٛ   ٨وِ ڀای تین م٩ثڈٱه نٝثن  ٌتنم ْتن، تِضدمث٦ وتڈمٍین،  آمموْ و مٱام  خمث یځمٍیڅّ     آمو

ّتی تِضدث٦ هّ قه خیٝطّ آنت٘ص ڀه خ ٌٌت ضمث خطموتن خمه زیٝمّٸص ضه١میای م٩اموج         هث خّنثمه ثیٙطی خ ِیٓی و م٩ثڈٱمه تنؿمثم 

ْنی #ES$ تنٍتْه تغّ  ٰنوتن #Mean$ میثنڅین #SD$ تنهّتٶ مٱیثِ #$ تنهّتٶ مٱیثِ و

0 899/0 
 زیٛ آْمون ڄّوه آْمثیٛ ن ّتش 62/2 966/0

 آْمون ڄّوه ڀنطّچن ّتش زیٛ 62/2 833/0

 آْمون ڄّوه آْمثیٛن ّتش زٗ 51/3 802/0 879/0 67/0

 آْمون ڄّوه ڀنطّچن ّتش زٗ 92/2 957/0
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 هٌبثغ

ه، مهّم و ؾایای، مهٙث ٌْت ٌتنٛ #. ضثغیّ تِْٜیثخی مٙط ّ مهثِش1390$ آټث ْتن. هثی ٸّآینٍی خّ زیّٝٸص ضه١یای  آمو

 .10-17، ٠ٟ 4ٍِٜ آموْٚ ٸیٓیٿ، ٜ ثِه 

، 87هثی مٍِ٘ه. ٸ١انثمه ضٱای  و ضّخیص ت٘طػنثیی، ٜ ثِه #. ته یص مٝثِڀص وتڈٍین ٌِ ٸٱثڈیص1387$ ٌی هث خهدوٌی،

 ٟ٠70-65. 

آخثٌی، ن ی٤ٍِث، یٱٽوخی، ن یٍ، زیّوی، ن یٍ، زوِّٜیٹی، ن یٍ، ن یٍزوِ، نٙن، تڀدّی ٌِْيثنه، ٘ٱیٍ، نٙن

ْتن، نّٙین، ٸًثِی، تڈهثم٠دهی ّتماځی، ٸّ ٌتنٝؿویثن:1391$ ټ نطثیؽ مٽٍمثضی  #. ٰوتمڇ مفغّ خّ زیّٝٸص ضه١یای 

ِتبهیٿ م٩ثڈٱه مای. مٽثڈه  ٌتنٝڅثه ڄیالن،  ٍٜه ت ٌتنٝؿویثن،  ٍتٜص ِوتنی  ّتّ٘ی خه  27،28ٌِ ٜٝ ین ٘ ینثِ ٘

 .91تٌِیدهٝص 

ّتن. نڅثٜص ٘وم، 1388٘$ ٌِ٘ی ٌخیّيثنه ٨ّل ضوڈیٍ خّنثمه -ثْمثن زٕوهٛ و خّنثمه#. خّنثمه ٌِ٘ی ؾ هوِی ت٘المی تی

 ِیٓی آموْٜی.

ه، ڀّی ؛ وغثټی، ندیده و مو٘وی٘یّ، يّٙو ؾهثن؛ ٠ثڈم #. ضثغیّ مٍیّیص ْمثن ٌِ زیّٝٸص 1386$ ٸّ، تټدثچ ٌْت

ٌتنٝڅثه  ٌتنٝؿویثن  ٌْت ت٘المیضه١یای  ٌْت ت٘المی  آ ٌتنٝڅثه آ ٌتنٛ و زٕوهٛ ٌِ ٰاوم ضّخیطی  ّتٴه. مؿاه  وتنٍ م

ِت٘څثن  .97-114ثن#، ٜ ثِه ٜثنٌٓه ، ٠ٟ $ت٠ٹه وتنٍ يو

ْتن ٌتنٛتی ٜیوه#. خِّ٘ی مٽثیٙه1378$ ٘ای ی، ٘و ٍتوچ م٩ثڈٱه ٌِ میثن  ْتن ٌيطّ ٌوم و ٘ومهثی مط مطو٩٘ه و  آمو

ٌتنٝځٍه ضه١یالش ضځ یای،  نثمه ڀثِٜنث٘ی تٍِٜ،. زثیثن1377-78ِتخ٩ه آن خث زیّٝٸص ضه١یای ٌِ ٘ثچ ضه١یای 

ٌْت ت٘المی يو  $ت٠ٹهثن#. ِت٘څثنٌتنٝڅثه آ

#. 1388$ ی، زوِمه ٤ٍِثی ضؿّیٝی، مٱ١ومه و ٠ثڈهی، مٙٱوٌٴالمٱا، تٸّوْ، مه وٌ یٍٜ٘ثهی، یو٘ٷ، میّْمثنی، 

ْتن مدطال خه نٝثنڅثن تون. مؿاه  ضثغیّ ٩٘م ضه١یالش وتڈٍین خّ مهثِش ٌتنٛ آمو هثی تؾط ثٰی و مٝځالش ِٸطثِی 

ٍتٜص ِوتنی، ٜ ثِه   .141-148، ٠ٟ 2ت٠وچ خه

ٍتڈه ٌتنٛ منٍ ن٭ثم#. خِّ٘ی ضثغیّ م٩ثڈٱه هٍٸ نٍ و 1394$ زوِ، ڀث٬ ٰد ْتن خّ زیّٝٸص ضه١یای  ٜهّ٘طثن ڀهنوؼ. –آمو

 .94توڈین ه ثیٛ مای مٍیّیص آموْٚ و زیّٝٸص ٰا ی، ت٠ٹهثن، تٌِیدهٝص 

ه، ٰای ٌْت ّتی 1384$ ٰ ثٌ ْتنه خ ٌتٜص ِو ٌتنٝؿویثن.  یثٌڄیّیهثی ٸٱثڈیص ڀ ی ڀٌّن#. ت٘طٹثٌه تْ ٌٸطّقه یثٌ

 .664-657، ٠ٟ 39ٸ١انثمه تٸٻ و ضو٘ٱه و آموْٚ زٜٓځی. ٜ ثِه 

ِیٓی ضه١یای خّ زیّٝٸص  خِّ٘ی ضثغیّ آموْٚ خّنثمه #.1391$ٜهّی ٸث٨ ه يّمی؛ نث٠ّ تمینی يویی و ٰای زوالٌی ِی

ِتهن ثیی ْتن ٌيطّ زثیه ٌوم مٽ٩ٯ  ٌتنٛ آمو ٌْت  ی٘ومین ه ثیٛ مای مٝثوِه، ي ین .ضه١یای  ٌتنٝڅثه آ ٜهّ، 

 ، ٌِ ٌ٘طّٖ:ت٘المی وتنٍ ي ینی ٜهّ

http: //www.civilica.com/PaperNCCG01-NCCG01_013.html 

ٓتن تِضدث٦ خین نطثیؽ  #.1389$ ؾو، ٘ یهتڈه، ِٸٱص، مه ٍ نٙن و ِهٸثنی، نؿص تِْٜیثخی مٙط ّ و  نث٠ڇ تْخِّ٘ی می
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ٌتنٛ ْتن مطو٩٘ه ن٭ّی ت٘طثن خوٜهّ. ٸ١انثمه ضهٽیٽثش مٍیّیص آموْٜی، ٌوِه تِْٜیثخی زثیثنی  ، 1، ٜ ثِه 2آمو

 ٟ٠146-117. 

ٍتڈٱ٭ی  ٌتن1393ٛ$ ڀّی ی، ٰد ْتن ٌِ ٌو ٌِٖ ِیث٤یثش و#. نٽٛ وتڈٍین ٌِ ضٽویص زیّٝٸص ضه١یای   خّ ت٘ثٖ$ آمو

 .25-31، ٠ٟ 420#. مؿاه زیونٍ، ٜ ثِه TIMSSتڈ اای ضی ٓ نطثیؽ م٩ثڈٱثش خین

ٌتن1393ٛ$ الِیؿثنی، مه ٍ مٱطٽٍ ه ٌِ زیّٝٸص ضه١یای  ْتن:#. نٽٛ يثنوٌت ّتن. ٸ١انثمه  آمو ِتهن ثیی ٜهّ ضه ٌوِه 

 .211-222، ٠ٟ 31ٜنث٘ی ضّخیطی، ٜ ثِه ِوتن

ه، ٴالم٤ّث  ٌْت ٌتنٛهثی ٘نؿٛ ضځوینی خّ  #. ضثغیّ ِو1386ٚ$ یثٌڄثِ ٍتیی ٌِ زیّٝٸص ضه١یای  ْتن ڀالٖ قهثِم تخط آمو

ٌتنٝوِ ِٸطثِ، ٘ثچ قهثٌِه ، ٜ ثِه   .81-67، ٠ٟ 27ٌِٖ ٰاوم ضؿّخی. مثهنثمه ٰا ی و زٕوهٝی 

Indreica, T. E. S. Cazan, A. M. & Truta, C. (3122). ٍٍ Effectsof learning styles and time 

management on acadamic acheivement. Procedia- Science and Behavioral Sciences, 7-

2213. 

Nasrullah, S. & Saqib Khan, M. (3126). The Impact of Time Management on the 

Students’ Academic Achievements. Journal of Literature, Languages and Linguistics, 

22, 77-82. 
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