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 یبددّی سفتبسّبي اختوبػی ثش اػتوبد ثِ ًفغ ٍ پیـشفت تحلیلی داًؾ آهَصاىتأثیش 

 نویٙنٍه:

 1٘ثِه تٍ٘ی قڅنی
 

 

 چىیذُ

همثی تؾط مثٰی خمّ هموٚ هیؿمثنی، ٰمٓش نٹمٗ و زیٝمّٸص ضه١میای           هٍٶ تْ زٕوهٛ نث٤ّ تغّخًٝی آموْٚ مهثِش

ْتن خوٌ. ِوٚ زٕوهٛ نی ه آْمثیٝی و ٨ّل زٕوهٛ تْ نوٮ زیٛ آْمون  ٌتنٛ زٗ آْمون خمث ڄمّوه ڀنطمّچ خموٌ. ؾثمٱمه       –آمو

ٌتنٛ ْتن ٌِ ٘ثچ ضه١یای  آمثِی زٕوهٛ ٜثمڇ خًٛ تْ   ٜهّ٘مطثن يمّم آخمثٌ خموٌ ڀمه زمٗ ْت یځٙمثن         ٌِ 1392- 93آمو

ڄیّی ض١ثٌٸی مّناه تی تنطًثج ڄٌّیمٍ و خمه ٨موِ ض١مثٌٸی ٌِ ٌو ڄمّوه آْممثیٛ        نٹّ خه ِوٚ ن ونه 30هث  ٘ثْی تْ میثن آن

ّتی٧ یځٙثن و خث ت٘مطٹثٌه تْ زّ٘ٝمنثمه ٰمٓش نٹمٗ آیٓنمٿ و       15نٹّ# و ڀنطّچ $ $15 نٹّ# ؾثیڅٓین ٍٜنٍ. هّ ٌو ڄّوه ٌِ ٜ

ّتِ ڄّٸطنمٍ. ٘مسٗ        تن و مٱٍچ زثیثن نی ٙثچ ضه١یای خه -ثمه هوٚ هیؿثنی خثِزّ٘ٝن ٰنوتن زیٛ آْممون مموٌِ ٘منؿٛ ټم

ٍتيامه مهمثِش     10هثی ڄّوه آْمثیٛ خه مٍش  آْموٌنی ّتِ ڄّٸطنمٍ؛     ؾاٙه ضهص آمموْٚ ممٍچ م تممث ڄمّوه    همثی تؾط مثٰی ټم

ٌت  ٌِ مّنامه      ٍتياه تی ٌِیثٸص نځٌّ. ٘مسٗ همّ ٌو ڄمّوه مؿمٍ همثی ممُڀوِ مموٌِ         ڀنطّچ، م ِٓت زمٗ آْممون خمث ت٘مطٹثٌه ْت تخ

ه   ٌٌت ّتی ضؿٓیمه و ضهایمڇ  ّتِ ڄّٸطنٍ. خ یمثنٗ یمٿ           ٘نؿٛ ټ یمثنٗ قنمٍ مطٵیمّی و ضهایمڇ ڀووِت همث ْت آْممون ضهایمڇ ڀووِت

ٍتيامه مهمثِش     ٌٌت ڀه آمموْٚ ممٍچ م ٓتیٛ هموٚ هیؿمثنی،        مطٵیّی ت٘طٹثٌه ڄٌّیٍ. نطثیؽ نٝثن  همثی تؾط مثٰی خثٰمع تٸم

ٌتنٛزیّٝٸص ضه١ی ْتن ڄّوه آْمثیٛ ڄٌّیٍ. خه ٨وِ ڀای نطمثیؽ نمثڀی تْ آن خموٌ ڀمه آمموْٚ ممٍچ        ای و ٰٓش نٹٗ ٌِ  آمو

ٍتياه مهثِش ّ  هثی تؾط ثٰی می م ّتی ضهٽٻ مطٵیم ٍتياه تی منث٘ح خ همثی هموٚ هیؿمثنی، ٰمٓش نٹمٗ و       ضوتنٍ یٿ ِوٚ م

ٌتنٛ ْتن خثٍٜ.  زیّٝٸص ضه١یای   آمو

 ولیذ ٍاطُ: 

 اختوبػی، َّؽ ّیدبًی، ػضت ًفغ، پیـشفت تحلیلیّبي  آهَصؽ هْبست
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 خمه  نیمثْ  ٌوِه تیمن  ٌِ ِوٌ. ممی  ٜ ثِ خه ٸٌّ ِوتنی و تؾط ثٰی ضځثمڇ و ی ٍِٜ خّؾٙطه و مه  ی مّناه نوؾوتنی هثی ٘ثچ

يوٌآڄمثهی $ٜمنثيص    يویٝمطن،  وؾموٌی  ٌِپ تِْٚ ٰٽمڇ،  و ٰوت٨مٷ  خمین  ضٱمثٌچ  ویمٕه  خمه  1ٰمث٨ٹی  و هیؿمثنی  ضٱمثٌچ 

هث، ٌٍت ه،  ٰمث٨ٹی  ت٘طٽالچ ْنٍڄی، ٌِ وتټٱی هثی هٍٶ هث#، تنطًثج ِٴدص و هث ضوتنثیی ت٘طٱ ّتِی  تْ يمثنوٌت  خمث  ٘مثڈ   ِوتخم٧  خّټم

ّتن، ّتین  .ت٘ص نوؾوتن نیثْهثی ضّین مه  تْ مفغّ و ْنٍڄی ٘ثڈ  ٜنثيص الْم، 2تؾط ثٰی هثی ڀٙح مهثِش ٌیڅ  ڀ مٿ  خنمثخ

ّتی نیثْ موٌِ هثی مهثِش ڄٙطّٚ و ٍِٜ ٌِ تو خه ٓتیٛ تٰط ثٌ یث تیؿثٌ خهطّ، ْنٍڄی خ ٗ  خمه  تٸ ٌ  ٌِ نٹم  و مٝمځالش  خمث  خّيموِ

ّتی الْم تؾط ثٰی هثی مهثِش ضځثمڇ و ٍِٜ ٌِ آنثن خه ڀ ٿ ه كنین آنهث و نڇ  ٌِ تؾط مثٰی  خث مهمی٧  موٸٻ 3٘ثْڄثِی خ

،  می ن٭ّ خه ٤ّوِی ؾثمٱه، ٌٕت  #.  1377ٍِ٘ $ٜٱثِی ن

ِت مه  ٌتنٙمص ڀمه ٌِ ټثڈمح نٽمٛ ؾنٙمیطی،       می ضّین ٰوتمڇ تؾط ثٰی ٍٜن  ه و نهثٌهثی تؾط ثٰی  ضوتن ٸّهنڃ، يثنوٌت

ٜونٍ ضث زیكیٍڄی مٙمةاه تؾط مثٰی ٜمٍن و قڅمونڅی آن آٜمځثِ ٜموٌ        زّيثٜڅّی، تيالټیثش و تنڅیٓه زیّٝٸص خِّ٘ی می

، 1985، 5و میادّن 4$ڀثِضاؽ ٌٕت  #.  1375؛ ضّؾ ه ن٭ّی ن

ِتن $ 6مثضٙون ِت خه هثی # مهثِش2000و ه ځث ٍتْه  تؾط ثٰی  ڄیمّی ضٱّیمٷ ڀٌّنمٍ     ٰنوتن ِٸطثِهثی ټثخڇ مٝثهٍه و ټثخڇ تنم

ِت خهدوٌ می ّتی ٘مثْٚ یمثٸطڅی و ڀمثِڀٌّ       خًٝمنٍ. تیمن مهمثِش    ڀه ت٘طٽالچ، ټثخایص زُیّٚ و ڀیٹیص م٩اوج ْنٍڄی  همث خم

و مٝځالش ِٸطمثِی ممّضد٧ ت٘مص.    هثی تؾط ثٰی خه ٨وِ نٌٓیځی خث تيطالالش ِوتنی  خهنؿثِ مه  هٙطنٍ و نثِ٘ثیی ٌِ مهثِش

همثی ت٘ث٘می    همثی ِوتنٝمنثيطی و ویٕڄمی    آیٍ تمث خه ٍٜش ضهص ضثغیّ ٘مثْه  خث وؾوٌ آن ڀه تین وتٔه خه ٬ثهّ ٘ثٌه خه ن٭ّ می

ٌ $تڈیموش           ٌِت ِّت  ْیمثخی، نڅمّٚ و ضٱثممڇ میمثن ِٸطمثِ و مهمی٧ ټم ِتپ، ِت ِتن،   7تنٙثن مثننٍ ١ًٜیص، هموٚ، ْخمثن، ٌت و ه ځمث

2005 .# 

ٌتمنمه ٘مثْٚ تؾط مثٰی     هوٚ هی ٓتیٛ خهٓیٙطی هیؿمثنی و ڄٙمطّٚ  هیؿمثنی خمّ ڀمثهٛ مٝمځالش خمین       -ؿثنی خث تٸ

ٛ     ١ًٜی و ٌِ زی آن خهدوٌ ڀیٹیص ِوتخ٧ تؾط ثٰی و ڀیٹیص ْنٍڄی ضثغیّ ممی  ٌتنم ُتٌِ. خمٍون ضٌّیمٍ  ِتی    ڄم ٌت ْتنی ڀمه  آممو

همث،   ٌتِنمٍ و تیمن ڄونمه نثِ٘مثیی     همثی تؾط مثٰی   همثیی ٌِ ْمینمه مهمثِش    هٙمطنٍ، ڀم  و خمیٛ نثِ٘مثیی     ٰٓش نٹمٗ ڀ می  

ِْت ممٍش هٙمص              خینی زیٛ ڀننمٍه تنموتٮ مًطاٹمی ْت مٝمځالش ٰمث٨ٹی، ١ًٜمیطی، ٘مثْڄثِی و ضه١میای ڀوضمثه ممٍش و ٌ

ِتن،  8$ڄّٜثم ٌّت نیمٓ       ٌهنٍڀه مهثِش #. ضهٽیٽثش تنؿثم ٍٜه نٝثن می2001و ه ځث هثی تؾط ثٰی خمّ زیٝمّٸص ضه١میای تٸم

 #.1389تن، مفغّ ت٘ص $ڈیوتِؾثنی و ه ځثِ

 ثیبى هؼئلِ

                                                                 
1-  Emotional Balance and Emotional 
2-  social skills 

3- .Assertiveness 

4-kartleg 

5-  Milborn 

1- Matson 
2- Elliot 

3- Garsham 
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ّتممون مهمثِش    ّتی مّخمی خمثڈینی ڀموٌپ،        ی یمٿ ْمینمه   همثی تؾط مثٰی خمه منٓڈمه     آٴثْ تنٍیٝمه زی ی مهم  م٩ثڈٱمثضی خم

ٌٍت نٙمدطث  ؾٍیمٍ ت٘مص. ْت           ِوتنٝنث٘ثن مٍِ٘ه، ِوتنٝنث٘ثن ٍِٜ، مط١١ًثن ضٱامی  و ضّخیمص، ِوتنسٜٓمځثن ڀموٌپ یمٿ ِویم

ه ت٘مص و       ٰنوتن هثی تؾط ثٰی خه ْمثنی ڀه مهثِش ٌٌت یٿ مو٤وٮ م٩ثڈٱه مٱّٸی ٍٜه ت٘مص، تنٹؿمثِ وتټٱمی ٌِ ضهٽیٽمثش ِو 

ٓتینٍه ٛ  ی ٰا می  تی نٙدص خه ته یص تین نموْه  آڄثهی ٸ ٜموٌ. ض مثم تیمن     همثی خمثڈینی و ڀمثِخٌّی مالن٭مه ممی      ٌِ زمٕوه

ٌٍت ممی  ټا ی یمٿ مو٤موٮ ٰا می    هثی تؾط ثٰی خه منٓڈمه  زیّٝٸص هث خیثنڅّ آن ت٘ص ڀه ٌِ ْمثن نث٤ّ مهثِش ٜموٌ و نیمٓ     م

ٌتٌِ ڀه ٌِ ٘ثچ ُتٜمص $مطٙمون        ی م٩ثڈٱه هثی آضی ٌِ نوْه ٌالڈص خّ تین  ی ڀوٌڀثن، تنّٔی نثٸُ تْ يموٌ خمّ ؾمثی يوتهمٍ ڄ

 #. 1384زٕوه،  ؛ ضّؾ ه خه1و توڈنٍیٿ

ٓتیی ٌِ نثڀمثمی      خٙیثِی تْ مّخیثن خّ تین خثوِنٍ ڀه ٍِٜ مهثِش ٌ    همثی تؾط مثٰی نٽمٛ خٙم تٌِ. و ٜځٙمص آضمی ڀوٌڀمثن 

ٓتن تین آمثٌڄی ٛ    هث می خٱالوه تْ ٨ّیٻ می ِت زمی خینمی ن موٌ. ڀوٌڀمثن مموٌِ      ضوتن ڀیٹیص ٘ثْٚ ٸٌّ ٌِ مّناه خمِٓڂ ٘مثڈی 

نمٍ خمه ٜمٍش ٌِ مٱم٢ّ           ٍِت ِت ن ّتن  ّتن، ڀوٌڀثن زّيثٜڅّ، ضنٍ يو و منٓوی و آنثن ڀه ضموتن ه ځمثِی ممفغّ خمث ٌیڅم ضنٹّ ٌیڅ

ّتؼ تْ مٍِ٘ه و ٴیّ ّتش ؾٙ ی، ِونی، تي  #.1987خثٜنٍ $ڄّٜثم و تڈیوش،  ه میي٩

ٜمنثيطی و   همثی ِوتن  آیٍ تمث خمه ٜمٍش ضهمص ضمثغیّ ٘مثْه      هثی تؾط ثٰی خه ٬ثهّ ٘ثٌه خه ن٭ّ می خث وؾوٌ آن ڀه مهثِش

ِتپ، تِْیمثخی،      ویٕڄی ٚ  هثی ت٘ث٘ی تنٙثن مثننمٍ ١ًٜمیص، هموٚ، ْخمثن، ٌت ِ  مهمی٧  و ِٸطمثِ  میمثن  ضٱثممڇ  و نڅمّ ّت ٌتٌِ  ټم

ِتن هثی تؾط ثٰی ٰمالوه خمّ تیمن ڀمه ضهمص ضمثغیّ تیمن         #. مهثِش1998، 3و ڄی سڇ 2، خه نٽڇ تْ مّیڇ1987، $تڈیوش و ه ځث

ٌتٌِ يوٌ نیٓ می ّتِ  ِتن،    ضوتنٍ خّ هوٚ هیؿثنی $نیمٍِی  مطٵیّ هث ټ ؛ مّیمڇ و ڄی سمڇ،   1990؛ وتیٙمدّڂ،  1391زموِ و ه ځمث

ِتنٍی1998 ِتن،    ؛ خمه 1389؛ نٙمینی نٙمح،   1384#، ٰٓش نٹٗ $مٙمطٱا ی،  2008، 5و میٝڇ 4 ، خه نٽڇ تْ  زمٕوه و ه ځمث

ِتن،  ؛ وڈممٛ و 1993، 6؛ ؾممون1987ٓ؛ زممثِڀّ و آٜممّ، 1382؛ ٸممّوضن، 1389زممٕوه،  خممه$ و زیٝممّٸص ضه١ممیای #1386ه ځممث

ِتن،  ُتِ خثٍٜ.2006، 7؛ ِی و تڈیوش2001ه ځث  # ضثغیّ ڄ

ّتی مػمثچ همثڈینڅّ            ٜنث٘ی مٹهوم مهثِش ٌِ مطون ِوتن  هثی تؾط ثٰی خمه ٠موِش همثی مًطامٷ ضٱّیمٷ ٜمٍه ت٘مص. خم

ِت ٰدثِش تْ مهثِش # مهثِش$1987 ّتن و زمُیّٚ ضو٘م٧        هثیی می هثی تؾط ثٰی  ٌتٜطن تِضدمث٦ مػدمص خمث ٌیڅم ّتی  ٌتنٍ ڀه خ

 آنهث ٤ّوِی هٙطنٍ.  

ِتن $ ِت خههثی تؾ # مهثِش1985تٜنثیٍِ و ه ځث ڀننمٍ و   ی تِضدمث٦ میمثن ٸمٌّ و مهمی٧ ضٱّیمٷ ممی       ٰنموتن و٘میاه   ط ثٰی 

ٌتمه تِضدث٦ ٘ثْنٍه و ٘ثڈ  خث ه ٙثالن خه ّتی ّٜوٮ و ت ٍتٜمص ِوتنمی مموٌِ     ٰنوتن خًمٛ مه می   مٱطٽٍنٍ ڀه تین و٘یاه خ تْ خه

ِتن؛ ت٘طٹثٌه وتټٯ می  #1998خه نٽڇ تْ مّیڇ و ڄی سڇ،   ٜونٍ. $تڈیوش و ه ځث

                                                                 
1- Matson & Ollendick 

2-  Meril 

3-  Gimpel 

4-  Randi 

5-  Mishell 
6- Jones 

2- Ray. Elliot 
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ّتڄّٸطههثی  مهثِش ِت ټمثٌِ ممی      تؾط ثٰی خّ ِٸطثِهثی ٸ ٌتٌِ ڀمه ٸمٌّ  ِتخ٩مه ی ممفغّ       ی م٩اوخی ٌالڈمص  ّتن  ٘مثٌْ خمث ٌیڅم

ی ڀنمٍ $ڄّٜمثم و تڈیموش،         ٌتٜطه و تْ وتڀنٛ ٌِت ّتممّ،     1984همثی نمثمٱٽوچ تؾط مثٰی يموٌ #. 1994؛ خمه نٽمڇ تْ خموڈځای و ڀ

ِتبمه ی زث٘مى    تی تْ ِٸطثِهث تْ ټدیڇ ضوتنثی هثی تؾط ثٰی ٨یٷ ڄٙطٌّه مهثِش ّتن، ت همثی   ی ّٜوٮ تِضدث٦ مفغّ و منث٘ح خمث ٌیڅم

ّتممّ،     ٍتنه، ه ٍالنمه و یمثِی      1994مٹیٍ و ٜثیٙمطه $خموڈځای و ڀ ّتنمه $مّیمڇ و ڄی سمڇ،     #، ض ثیمڇ خمه ِٸطثِهمثی ٘مًثوض ن ڄ

ِتن، 1998 ّتن $مثضٙون و ه ځث  ٜونٍ. ِت ٜثمڇ می #1983#، زّهیٓ تْ ض ًّٙ، ټاٍِی و ْوِڄویی خه ٌیڅ

ِّت ڄّٸطمه ت٘مص $خمه           هثی تؾط ثٰی ٌِ نموْه  مهثِش آموْٚ ٍتيامه ټم زمٕوه،   همثی مًطامٷ ِوتنٝنث٘می مموٌِ ت٘مطٹثٌه و م

ّتضی، 1389؛ ياٱطدّی، 1389 ضدمث٦ مٙمطٽی  تیمن مفڈٹمه خمث نموْه ِوتنٝنث٘می         #؛1389؛ ت٘ ثٰیای، 1391؛ خ تمث خث وؾوٌ ِت

 طه ت٘ص.ضّخیطی مطث٘ٹثنه ضثڀنون ٌِ تین ْمینه زٕوهٛ ؾثمٱی ٠وِش نڅّٸ

ِتن،    هثی تؾط مثٰی ت٘مص، هموٚ هیؿمثنی ت٘مص $نیمٍِی       مهثِش تْ مطثغّ ڀه ضّخیطی مٙثبڇ تْ یځی ؛ 1391زموِ و ه ځمث

ِتنٍی و میٝڇ، 1998، 1؛ مّیڇ و ڄی سڇ1990وتیٙدّڂ،   #. 2008، خه نٽڇ تْ 

ّتی ڀٙمح موٸٽیمص ٌِ ْنمٍڄی     -خثِ  ٌّت خ ِت ٰثمڇ مه٣ ٌِ ٜځوٸثیی ضوتنثیی تٸ ِت   ضاٽمی ممی  آن هوٚ هیؿثنی  ڀنمٍ و آن 

ٌّت مّضد٧ می تن و زمثِڀّ ه كنمین مٱطٽٍنمٍ ڀمه      –#. خثِ 2001ٌتنٍ $تڈیثٖ،  خث ٘المص ٰث٨ٹی و ٌِ مؿ وٮ ٘المص ِوتنی تٸ

ٜموٌ ڀمه    هثی ٜمنثيطی و ٴیمّ ٜمنثيطی ممی     و مهثِش هث، ٜثیٙطڅی ٜثمڇ ضوتنثیی هوٚ هیؿثنی ٌِ مٽثیٙه خث هوٚ ٰ ومی

ّته  ممی       ث و مٽط٥یثش مهی٧ میخثٰع ٸثبٻ آمٍن ٸٌّ خّ ٸٝثِه ِت ٌِ ْنمٍڄی ٸم آوٌِ  ڄٌٌّ و موؾدثش تنٙمثٖ ٜمثٌمثنی ٸمٌّ 

 #.  1386$ؾوڀثِ، 

ّتین، خه ن٭ّ مثیّ و ٘ثڈووی، قهثِ مفڈٹه ت٠ای هوٚ هیؿثنی ٜثمڇ موتٌِ ْیّ ت٘ص:  خنثخ

ِتپ و خیثن هیؿثن: خثْٜنث٘ی و وتٌِ ڀٌّن ت٨الٰثش ڀالمی -1  هیؿثنیخه ٘یٙط   و ٴیّڀالمی ٌت

 هث مثننٍ يالټیص و نڇ مٙةاه. ٰنوتن ټٙ طی تْ ٜنثيص هث خه ضٙهیڇ ضٹځّ خه و٘یاه هیؿثن: خه ڀثِڄیّی هیؿثن -2

ٌتْٚ ٜنثيطی هیؿثن و مٱاومثش خه ٌ٘ص آمٍه ٌِخثِه -3 ّتن. ٸه  یث ٜنثيص هیؿثنی: زّ  ی تنٙث٘ثش يوٌ و ٌیڅ

ٌّت        مٍیّیص یث ضن٭ی  هیؿثن: ن٭ثم ڀنطّچ و ضهص تنٽیمثٌ   -4 ٌِآوٌِن تمموِ تنٙث٘می و هیؿمثنی ٌِ نمٌٓ يموٌ و ٘مثیّ تٸم

ه،  ٌْت  #.1383$خه نٽڇ تْ تڀدّ

ِتن،    ٰٓش نٹٗ ت٘ص $خمه  هثی تؾط ثٰی، مهثِش تْ مطثغّ ٰوتمڇ تْ ٌیڅّ یځی ّتی ت٠مالل و    1386زمٕوه و ه ځمث #. تممّوْه، خم

ٌّت خه ْیمثخی و زمّوِٚ تنٙمثٖ ٰمٓش         ٰنوتن توڈین یث مهم   ٌِمثن خٙیثِی تْ تيطالالش ١ًٜیطی و ِٸطثِی تٸ ضمّین ڄمثم خمه ِت

ٌتْنمٍ $ٜوٜمطّی و تڈؿایمڇ،     هثی ٸٌّی و تؾط مثٰی آنمثن ممی    نٹٗ، ضٽویص تٰط ثٌ خه نٹٗ، مهثِش ؛ مٓیمٍی ٰمثڈ ،   1380زّ

# 1992#. ضهایمڇ ویایمثم ؾی مٓ $   1386#. ٰٓش نٹٗ، ٌِؾة ض١ویح و ضثییٍ ًٜٟ تْ يوٌ ضٱّیٷ ٍٜه ت٘مص $ْڀمی،   1385

ٌتٌِ و خه ٨وِ ڀای خه ن٭مّ وی ٰمٓش نٹمٗ ضوتنمثیی     هثیی ت٘ص ڀه آٌمی ث و تِْٚتْ ٰٓش نٹٗ، آِْوه ّتی يوٌ  همثی خثڈٹٱمڇ    خ

ِتن،    نٙدص خه ضوتنثیی ه و ه ځمث ٌْت # خمث م٩ثڈٱمثش و٘میٯ يموٌ ٌِ مموٌِ      1967#. ڀموزّ ت٘م یص $  1383هثی خثڈٽوه ت٘ص $خمثټّ
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ِتی ٰٓش نٹٗ ْیثٌ، ٌِ مٽث ٌت ٌّت  ّتج،      ٰٓش نٹٗ خه تین نطیؿه ِ٘یٍ ڀه تٸ ِتی ٰمٓش نٹمٗ ڀم ، ت٘مطّٖ، ت٤م٩ ٌت ٌّت  یٙه خث تٸ

ٌتش نٙث٘میص ڀ طمّی نٝمثن ممی          هثی ِوتن ٌِمثنٍڄی و نٝثنه ّتخمّ ٜځٙمص و تنطٽمث نمٍ و ٌِ خ ٌِت ٌهنمٍ $ڀموزّ    ضنی ڀ طمّی 

ٜوٌ، خمه زیٝمّٸص ضه١میای     #. خهّه منٍی تْ ٰٓش نٹٗ، ڄُٜطه تْ آن ڀه خًٝی تْ ٘المص ِوتنی ٜ ٌّه می1967ت٘ یص، 

 ٙطه ت٘ص.نیٓ وتخ

ّتوتنی ٌِیثٸطه  ّتن ٸ ٌتٌِ. مهثِش تنٍ ڀه ٰٓش نٹٗ خث ڄّٸطن ن ّه زٕوهٝڅ ِتخ٩ه  ّ  هثی تؾط مثٰی خمث   ی خثال ٌِ مٍِ٘ه   ضمثغی

ِ   ضهص نیٓ ِت ضه١یای و ٰٓش نٹٗ، زیّٝٸص هوٚ هیؿثنی خّ ّت ّ    ممی  ضمثغیّ ټم ٓ 1987، 1ٌهمٍ $زمثِڀّ و آٜم ؛ 1993، 2؛ ؾمون

ِتن،   #.2006، 3؛ ِی و تڈیوش2001وڈٛ و ه ځث

ٚ  ٘ثْمثن و ٜوٌ خّآوٌِه آموْٜی تنط٭ثِ موٌِ ٩٘م ڀه تین یٱنی ضه١یای زیّٝٸص ٚ  و آمموْ ْ  خمه  زمّوِ ٍتٶ ت زمیٛ   تهم

ٓتیٛ یٱنی ضه١یای زیّٝٸص ٜوٌ. ضّ نٌٓیٿ ٍٜه ضٱیین ٓتن تٸ ٓتیٛ یثٌڄیّی، می ّتش  ٩٘م تٸ ٛ   و ن م ٌتنم ْتن  ټدموڈی   ٌِ آممو

ٛ  تْ $آموْٜمی  همث  و همٍٶ  نث٠مڇ  نطمثیؽ  مٽثیٙمه  و یثٌڄیّنٍڄثن ٰ اځٌّ ٘نؿٛ ٌیڅّ خیثن خه ضه١یای. زثیه و ٌِوٖ  زمی

ٛ  آموْٜی ٸٱثڈیص هثی ڀه خثِه تین ٌِ ڄیّی ض١ ی  من٭وِ خه و ٍٜه# ضٱیین ٛ  یمثٌڄیّی  همثی  مٱا  وڀوٜم ْتن  ٌتنم  ضمث  آممو

ٍتْه قه ّته ٰمٍم خمثوِ خمه             ٜمٍه  منطهمی  م٩اوج هثی هٍٶ خه تن ٌتممه ضه١میڇ خمه ه م يموٌ و  ت٘مص. نثتمیمٍی و خمٍخینی خمه ت

ّتن ٜځٙص ضوتنثیی ّتی ؾد ّتی ِ٘میٍن خمه موٸٽیمص ْت مهم          هثی يوٌ و ٍٰم ضالٚ خ ضمّین ٰوتممڇ    همث و زثٸٝمثِی نځمٌّن خم

 #1391  ٜځٙص ضه١یای هٙطنٍ $٘یٷ،

ٍتْ ضدیینی ٸوٺ قنین ت٘طندث٦ می ٌِ قٝ  ٓتیٛ هموٚ هیؿمثنی، ٰمٓش        هثی تؾط ثٰی می ٜوٌ ڀه مهثِش تن ضوتنمٍ خمّ تٸم

ّتی مػمثچ         ی مفغّ خثٍٜ. مّوِی خّ زٕوهٛنٹٗ و زیّٝٸص ضه١یا هثی تنؿثم ڄّٸطه ٌِ تین خثِه نیمٓ مفیمٍ تیمن تیمٍه ت٘مص. خم

ِتن،  $نیٍِی ِتنمٍی و میٝمڇ،     1998، 4؛ مّیڇ و ڄی سمڇ 1391زوِ و ه ځث زمٕوه و   ؛ خمه 1990؛ وتیٙمدّڂ،  2008، خمه نٽمڇ تْ 

ِتن،  ّ 1386ه ځث ٓ 1987، 5؛ زثِڀّ و آٜم ِتن،   1993، 6؛ ؾمون ٛ 2006، 7؛ ِی و تڈیموش 2001؛ وڈمٛ و ه ځمث همثی   # ٌِ زمٕوه

ِتخ٩ه خین مفڈٹه ِت ضثییٍ ڀٌّه يوٌ   خمه  ٌهمی  زث٘ى و خِّ٘ی نث٤ّ زٕوهٛ هٍٶ ٍٜه َڀّ م٩ثڈح خه ضوؾه تنٍ. خث هثی مُڀوِ 

ْتن ٌتنٛ ٌِ تیؿثٌ هوٚ هیؿثنی ؾهص ٌِ ضوتنٍ هثی تؾط ثٰی می مهثِش آیث ڀه ت٘ص ٘وتالش تین ّ  آمو  آیمث  ٜموٌ   وتټمٯ  ممفغ

ٓتیٛ ٌهٍ  می هث مفڈٹه تین آموْٚ ِت تٸ ٚ  ٰ مٍه  همٍٶ  ڀمه  تیمن  خمه  ضوؾه خث ضوتنٍ ٰٓش نٹٗ  ٚ  و آمموْ  خمه  ِ٘میٍن  زمّوِ

ٍتياه خث ضوتن می آیث ت٘ص؛ زیّٝٸص ضه١یای ِت مهثِش م ٌٌت  زٕوهٛ نث٤ّ خمث همٍٶ خِّ٘می تغّخًٝمی      تِضٽثا هثی تؾط ثٰی 

ٍتياه مهثِش ٗ     م ٛ    و هثی تؾط ثٰی خّ هموٚ هیؿمثنی، ٰمٓش نٹم ٌتنم ْتن ٌوِه توچ مطو٘م٩ه ٜمهّ     زیٝمّٸص ضه١میای  آممو

ٍتياه ٌِ زی زثً٘څویی خه تین ٘وسالش هٙص. يّم  آخثٌ خث مّوِ ٘وتخٻ ن٭ّی، ضؿّخی و م
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 ضشٍست اًدبم پظٍّؾ

ِت هیف ڄثه ن می  ٰنوتن مه  هثی تؾط ثٰی خه ته یص مهثِش ضموتن تْ ن٭مّ    ضّین ٰثمڇ تؾط ثٰی ٍٜن و ٘ثْڄثِی تؾط ثٰی 

ٌتٜص همثی   ٜٿ ضوؾه خه هوٚ تؾط ثٰی، ٍِٜ تؾط مثٰی و ضّخیمص تؾط مثٰی ٌِ ڀنمثِ ٌیڅمّ تخٱمثٌ ِٜمٍ و نی٩مه         و خی ٌوِ 

ٌتِ ت٘مص. ٌِ قٝم        ٍتْ ڀنمونی، ٌِ نمموْه   ضٱامی  و ضّخیمص، تْ ؾثیڅمثه ویمٕه تی خّيمموِ همثی تؾط ممثٰی،   ی آمموْٚ مهمثِش   تنم

ه، زٕوهٛ ٌٌت ّتوتنی ِو  هثی ٸ ٌٍت همثی آموْٜمی و ٌِممثنی ؾٍیمٍی م٩مّل ڄٌّیمٍه و        ٜ ثِی ٠وِش ڄّٸطه، ِوٚ هثی خی ِوی

ْتٸٓون خه تنٙثن ڀ مٿ ممی   هث و ٜنثيص تین نّڀص ضّی آٜځثِ ٍٜه ت٘ص. ض ثمی هثی ِوٜن تٸٻ ڀنمٍ ضمث خمه ڀ یمص و      هثی ِو

ّتن ٴنثی خیٝطّی خدًٍٝ $مطٙون و توڈنٍیٿ،   #. 1384زٕوه،  ؛ ضّؾ ه خه1988ڀیٹیص ْنٍڄی تؾط ثٰی يوٌ و ٌیڅ

ٌتنٛ مهثِشآموْی ڀه  ٌتنٛ ِت ڀٙح ڀٌّه ت٘ص،  ضوتنمٍ خمه يموخی خمث مهمی٩ٛ       آموْی ت٘ص ڀمه ممی   هثی تؾط ثٰی الْم 

ّتن تْ موټٱیص ٘ثْٚ ڀنٍ و یث تینځه می ّتِ ڀٌّن تِضدث٦ خث ٌیڅ و ٸیٓیځمی تؾطنمثج    آمیمٓ ڀالممی   هثی ضٱمث٢ِ  ضوتنٍ تْ ٨ّیٻ خّټ

ٌتنٛ ْتن، ِٸطثِهثیی تْ يوٌ نٝثن ممی  ڀنٍ. تین ڄونه  ٍ    ٌهنمٍ ڀمه   آمو تؾط مثٰی، ن٭یمّ    –همثی مػدمص ِوتنمی     منؿمّ خمه زیثمم

ّتن می ِتخ٩ه مفغّ خث ٌیڅ ِتن، $ ٜوٌ زُیّٚ ضو٧٘ ه ٙثالن و   #.2001ڄّٜثم وه ځث

ٛ   تْ ٘ویی ٌیڅّ ڀ دوٌ مهثِش  ٌتنم ٌتٌِ و ٌِ ِوتخم٧ خمین ٸمٌّی و      هثی تؾط ثٰی ضثغیّ منٹی خّ ڀثِڀٌّ ضه١میای  ْتن  آممو

ِت ضٝمٍیٍ ممی      ځڇ ممی ٰث٨ٹی تیؿثٌ مٝ -هثی ِٸطثِی  نوْه ڀنمٍ، ممثنٯ زیٝمّٸص ڀموٌپ ٜمٍه و       ڀنمٍ، مٝمځالش یمثٌڄیّی 

ِتن ضه١میڇ ممی   ّتنؿثم منؿّ خه ٰوتټح نثم٩اوج ٌِ ٌو ٘    ٛ ٌتنم ٛ    ٜموٌ. ٘مثْڄثِی  ٌتنم ه و  ٌٌت ِت ڀمثهٛ  ْتن  ِت خمث    آممو ْتن  آممو

ّ   ی تموِ ِوخّو می نثضوتنی ٌِ ڀایه ٛ  2007، 1ڀنٍ. $هثیمص و ٸیام ٌتنم ْتنی ڀمه    #. ه كنمین  همثی   ټمثٌِ خمه تنؿمثم يوت٘مطه    آممو

ّتج، ڀثهٛ تنڅیٓٚ و نث٘مثْڄثِی  ڀال٘ی نیٙطنٍ تنٙثٖ ڀننمٍ.   همثی ِٸطمثِی ضوڈیمٍ ممی     هثی ٌٌِنثڀی تْ ٍٰم ڀٹثیص، ت٩٤

ٌتنٛ ُت تڄّ خه  ْتن مهثِش ڈ ه ٜوٌ خٙیثِی تْ تین مٝمځالش ڀمثهٛ ممی    آمو ٌٌت ّ    هثی تؾط ثٰی آموْٚ  ، 2یثخمٍ $ڈموین و خمثِینڅ

2008.# 

ُت ٓ  ڀثِخٌّی و خنیثٌی ڈهث٪ تْ ضوتنٍ می نث٤ّ زٕوهٛ مُڀوِ ه م٩ثڈحخ ضوؾه خث ڈ ڈهمث٪   تْ خثٜمٍ.  ٤مّوِش  و ته یمص  نمثب

همثی تؾط مثٰی    مهمثِش  آموْٚ تغّخًٝی ی ٌِخثِه ِت مٹیٍی هثی آڄثهی و ت٨الٰثش نث٤ّ، ضهٽیٻ نطثیؽ ِوٌ می تنط٭ثِ خنیثٌی

ّته  ضه١یای زیّٝٸص ٰٓش نٹٗ و هوٚ هیؿثنی، خّ ٓ  ڀثِخٌّی ڈهث٪تْ  آوٌِ. ٸ -و ٌ٘مص  مٙمةوڈین  ڀمه  ِوٌ ممی  تنط٭مثِ  نیم

ِتن  ٰمٓش نٹمٗ و   ي١موٞ، هموٚ هیؿمثنی،    ٌِ ِت منث٘مدی  خطوتننمٍ ض١م ی ثش   نث٤ّ زٕوهٛ نطثیؽ تْ آڄثهی خث تمّ تنٍِڀث

ٛ  هثی تؾط ثٰی خث مهثِش مطٵیّهثی مّضد٧ ٘ثیّ و ضه١یای زیّٝٸص ْتن  ٌتنم َ  آممو ّ  ٌالیمڇ  تْ ن ثینمٍ.  تضًمث  و ته یمص  ٌیڅم

ٚ  و آموْٚ ٌِ خثِه تین ٌِ زٕوهٝی قنین ضثڀنون ڀه ت٘ص تین زٕوهٛ نث٤ّ ٤ّوِش ّ  زمّوِ  نڅّٸطمه  آخمثٌ تنؿمثم   يمّم  ٜمه
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 اّذاف پظٍّؾ

هثی تؾط ثٰی خّ هوٚ هیؿثنی، ٰٓش نٹمٗ و زیٝمّٸص ضه١میای     هٍٶ ڀای زٕوهٛ نث٤ّ خِّ٘ی ضثغیّ آموْٚ مهثِش

ْتن هٙص. ٌتنٛ  آمو

 

 ّبي اختوبػی  هفَْم هْبست

ّتی خه ڀه هٙطنٍ ِٸطثِهثیی تؾط ثٰی هثی مهثِش ّتن  خمث  مطٽثخمڇ  ڀنٛ مٌّم خ ٛ   ٌِ ڀنمٍ.  ممی  ڀ مٿ  ٌیڅم  مٍِ٘مه، ڀمن

ّتنڇ خثٍٜ. ٌِ ٌتٜطه وؾوٌ مٍِ٘ه ٘ثیّ ڀثِڀنثن و مٱا ثن هث، ه ځال٘ی خث ت٘ص م ځن مطٽثخڇ ٛ  تیمن  خٱٍی ْنمٍڄی،  م  ڀمن

ِتن، خث مطٽثخڇ ٌّت و ّ٘زّ٘طثن، ٌو٘طثن ه ځث ٟ  ڀمه  ٌیڅّی تٸ ٍ  ن ثیمٍ،  ِت مالټمثش  همث  آن ت٘مص  م ځمن  ٜمً  و ِتنمٍی $ خثٜم

 #.2008، 1میٝڇ

ِتبه ٍٜه تؾط ثٰی هثی مهثِش تْ ْیثٌی ضٱثِیٷ قه تڄّ  ِتی  مهمثِش  ڀمه  ت٘مص  تیمن  خّ تٰطٽثٌ ت٘ص، ت ٌت  هٹمص  تؾط مثٰی 

 ت٘ص:  ؾٓا

ٍت ٌِ تؾط ثٰی هثی مهثِش  .ٜوٌ می ڀٙح خثْيوٌِ# و ض ّین تڈڅو٘ثْی، مٝثهٍه، مػثچ ٨وِ یثٌڄیّی $خه ٨ّیٻ تْ تخط

ٓت ڀالمی و ٴیّڀالمی ِٸطثِهثی ٜثمڇ تؾط ثٰی هثی مهثِش  .هٙص يث٠ی و مؿ

 .منث٘ح هٙص ِٸطثِ و ٰث٨ٹه ٜثمڇ تؾط ثٰی هثی مهثِش

ٓتیٛ ضٽویص ضو٧٘ تؾط ثٰی هثی مهثِش  .یثخٍ می تؾط ثٰی تٸ

ّته و ٰث٨ٹه مهی٧ ضٱثمڇ مط٥ ن تؾط ثٰی هثی مهثِش  .ت٘ص منث٘ح هثی وتڀنٛ خث ه 

 .زُیٌّ ضثغیّ می مهی٩ی هثی ویٕڄی تْ تؾط ثٰی مهثِش

ّته ضوتنٍ می ٰ اځٌّ تؾط ثٰی ٌِ موؾوٌ هثی ِوی ْیثٌه و ڀ دوٌهث ه ٜوٌ ؾهص و مًٟٝ مهی٧ خث ه   .ٌٌت

ّتین، ٍ  ممی  ڀمه آمويطمه   هٙطنٍ ِٸطثِهثیی تؾط ثٰی هثی مهثِش خنثخ ّ  و ٜمون ّ   و ه ٙمثالن  خمث  ِوتخم٧  خم  خِٓڄٙمثالن ضمثغی

ُتِنٍ. می ّ  ٌِ ٰ مومی  ١ًٜمیطی  ٰنوتن ٠مٹثش  خه ِت تؾط ثٰی هثی مهثِش ٰ ٍضث ، ڄ  همثی  ضّؾیهمث ، مهمثِش   ڄیّنمٍ.  ن می  ن٭م

ٓتیی موټٱیطی يثٞ ِٸطثِهثی تؾط ثٰی ّتن  خمث  ضٱثممڇ  تؾط مثٰی و  و٤مٱیص  ؾنٗ، ٘ن، ضو٧٘ ڀه هٙطنٍ و مؿ ّ  ٌیڅم  ضمثغی

 #.1384زٕوه،  خه ضّؾ ه ؛1988 توڈنٍیٿ، و زُیّنٍ $مطٙون می

 هثی تؾط ثٰی   ٰاڇ نٽٟ ٌِ مهثِش

                                                                 
1- Randy & Michelle 
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ٌ. خّيمی ِوتنٝنث٘مثن مٱطٽٍنمٍ مٝمځالش           ٌِ خِّ٘ی ٰاڇ نٽمٟ ٌِ مهمثِش   ٌِت ّتش مطٱمٌٍی وؾموٌ  همثی تؾط مثٰی ن٭م

ٍتن تنڅیٓٚ و ضوتنثیی ّتی ڀثِخٌّ ِٸطثِهثی تؾط مثٰی، نثٜمی تْ یمٿ ٌڈیمڇ ٌیڅمّ       تؾط ثٰی م ځن ت٘ص ٌِ ٸٽ هثی ٜنثيطی خ

ّتی نٽٟ ٌِ تین مهثِش ٌتنٛ میهث  خ ْتن تِضدث٦ ٴیّ ڀالمی ضوتنٍ تین خثٍٜ ڀه   ڀننٍ. ِت خٍ ضٱدیّ می آمو

ّتی نٽٟ ٌِ مهثِش1993تڈیوش و ڄّٜثم $ ِت خ ٌتنمٛ       همثی تؾط مثٰی َڀمّ ڀمٌّه     # زنؽ ٰاص  ٍتن  تنمٍ ڀمه ٰدثِضنمٍ تْ: ٸٽم

ڀثٸی. تیمن ٰوتممڇ م ځمن    و خثْيوٌِ ڀثٸی، ٍٰم ٌِیثٸص ضٽویص، مٝځالش ِٸطثِی و ٌِ نهثیص ٍٰم ٸ٠ّص  ڀثٸی، ٍٰم ض ّین

 هثی تؾط ثٰی ٜونٍ.  ت٘ص ه څی خه نوٰی منؿّ خه نٽٟ ٌِ مهثِش

 هثی تؾط ثٰی تنوتٮ مهثِش

ّتن ٌ٘طه ٠ثنح ِت ٌِ ْمینه تنوتٮ مهثِش خنٍی ن٭ ِٴم  ضٝمثخهثش    تنمٍ ڀمه ٰامی    هثی تؾط مثٰی م٩مّل ڀمٌّه    هثی مطٹثوضی 

هنٙدی خٙیثِی تْ تین ٌ٘طه خنٍی هث، هّ یٿ ْوتیثی ضثْه ِ ٌٌت ّتِ  همثی تؾط مثٰی    تنٍ. ڀمثِضاؽ و میادمّن مهمثِش    ت موٌِ ضوؾه ټ

 تنٍ:   ِت خه ٜٛ ٌ٘طه ڀای ضٽٙی  ڀٌّه

ِت          مهثِش ِت مٱّٸمی ڀمٌّن، ٌیڅمّی  هثی تؾط ثٰی آٴثْین ٜثمڇ: ڄوٚ ڀٌّن، ّٜوٮ ڄٹمص وٜمنوٌ، ٘مفتچ ڀمٌّن، يموٌ 

ُتٜطن.   ّتم ڄ  مٱّٸی ڀٌّن و تنط

ِتڈٱ ڇ، مٱمُِش يوت٘مطن و          هثی تؾط ثٰی زیٝمّٸص: ضٽث٤مثی ه    مهثِش ِتبمه ٌ٘مطو ځمثِی ڀمٌّن، خمه ڄمّوه زیو٘مطن، ت

ِت مطٽثٍٰ ڀٌّن.  ٌیڅّی 

ّتن، ضه ڇ يٝ  ٌیڅّی، ضٝویٻ يوٌ.    مهثِش مّخو٦ خه تنٙثٖ ٜثمڇ: ٌِپ تنٙثٖ ٌیڅ

ٓتٮ.   مهثِش ّتن، ٌوِی ؾٙطن تْ ن ّتی زّيثٜڅّی ٜثمڇ: تؾثْه ڄّٸطن، ّٜیٿ ٍٜن، ڀ ٿ خه ٌیڅ  هثی ؾثیڅٓین خ

ّتْ ٜځثیص، ضه ڇ خی مهثِش ّتن، ن ثیمص ڀمٌّن تْ ٌو٘مطثن،       هثی مّخو٦ خث موتؾه ٍٜن خث ٸٝثِ ٜثمڇ: تخ ضوؾهی خمه ٌیڅم

ّتخّ ٜځٙص، ضه ڇ ضه ص، ضه ڇ ٸٝثِ ڄّوه.    وتڀنٛ ٌِ خ

ٌتٜمطن، تڈویمص      ِیٓی ٜثمڇ: ض١ ی  هثی خّنثمه مهثِش ٍت ڀٌّن ٰثمڇ تیؿمثٌ مٝمځڇ، همٍٶ  ّتی تنؿثم ڀثِ، زی خنمٍی   ڄیّی خ

ٌتٜطن ٌِ ڀثِ $ڀثِضاؽ و میادّن، ضّؾ ه ن٭ّی ،  ڀٌّن مٝځالش، ض ّڀٓ  ٌٕت  #.  1386ن

ِتن $ ضدث٨مثش میمثن ٸمٌّی تٜمثِه ممی        1994هثِؾی و ه ځث ٌه مهمثِش تؾط مثٰی ٌِ ِت همث   ن ثینمٍ، تیمن مهمثِش    # خمه ٌوْت

ٌتنمٍن، آممثٌه        ٰدثِش ٌتٚ و ضٽویمص، زّ٘مٛ، خثْڄّ ضدمث٦ ٴیّڀالممی، زمث : ِت ن، ڄموٚ    ٘مثْی و يثض مه   تنٍ ْت ٌٌت ن، ضو٤میم  ٌٌت

ّتْ وؾوٌ و ضٱثمڇ ٌِ ڄّوه ن، تٸٝثی يوٌ، نٹوَ، تخ ِتن؛ ضّؾ ه ٸیّوْخًص و خیڅی،  ٌٌت  #1377هثی ڀوقٿ. $هثِؾی و ه ځث

ٍتٶ آموْٚ مهثِش  هثی تؾط ثٰی   ته

ٌتٌِ:   آموْٚ مهثِش  هثی تؾط ثٰی قهثِ هٍٶ توڈیه 

ّتڄیّی مهثِش –تڈٷ  هثی تؾط ثٰی   خهدوٌ ٸ

 هثی تؾط ثٰی   اځٌّ مهثِشخهدوٌ ٰ  –ج

 ڀثهٛ یث خ٨ّّٶ ڀٌّن مٝځالش ِٸطثِی   –ؼ
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ٍتِی مهثِش –ٌ  هث ضٙهیڇ ضٱ ی  ٌهی یث نڅه

ٍ  ڀه ٌتِنٍ وؾوٌ مٙثبڇ مطٱٌٍی تؾط ثٰی، مهثِش آموْٚ خّنثمة یٿ ِیٓی خّنثمه هنڅثم ٌ  خثیم ِ  مالن٭مه  مموِ ّت  ڄیّنمٍ.  ټم

ّتی ڀه ِٸطثِهثیی ضٵییّ ت٘ص. نثچ ٌِ ه وتِه ڀه خثٍٜ ڀوٌپ ٍِٜی موټٱیص ٜثیٍ ضّین مٙةاه مه   منث٘مح  يث٠می  ٘ن خ

ّتی م ځن هٙطنٍ، ٌ  ٌِ نیٓ مو٤وٮ تین خثٜنٍ. ٌیّ یث ْوٌ ٌیڅّ ٘ن ت٘ص خ ٍتٺ  همثی ٌِممثنی   ِوٚ مموِ  ه موتِه  ممث  ٌتٌِ. م١م

ّتنی خه هنڅثم ِت ٍِٜی مالن٭ثش تین خثیٍ ٍتياه ِتهدٌّهثی ٨ ّتنه  م $مطٙمون و توڈنمٍیٿ؛   ن٭مّ خڅیمّی .    ٌِ هث آن تِْیثخی و ڄ

 #.1384زٕوه،  ضّؾ ه خه

 

 ّبي اختوبػی  آهَصؽ هْبست

ِت ٌِخثِه2001$ 1٘وڄثی و ڈویٗ ِتبه ڀٌّنمٍ ڀمه خثیمٍ ضو٘م٧ مٱا مثن ٌِ       ی آموْٚ مهثِش # ٜٛ ٸ٢ّ  هثی تؾط ثٰی ت

 ن٭ّ ڄّٸطه ٜوٌ:

ّتی مهثِش مهثِش -1  هثی ضه١یای هٙطنٍ. هثی تؾط ثٰی زیٛ نیثْ ٤ّوِی خ

ه ٜمونٍ. آمموْٚ مهمثِش      هثی تؾط مثٰی ِٸطثِهمثی ټثخمڇ یمثٌڄیّی هٙمطنٍ ڀمه ممی        مهثِش -2 ٌٌت همثی   ضوتننمٍ آمموْٚ 

ّت ڄّٸطه می ضوتنٍ خه ه ثن ٠وِضی خثٍٜ ڀه مهثِش تؾط ثٰی می ْتنه#. ٜونٍ $ضه١یای، نّٸه هثی ٌیڅّ ٸ  تی، ْنٍڄی ِو

 خثٍٜ. ٔی میضهیه یٿ خّنثمه ٌِ٘ی مهثِش تؾط ثٰی نیثْمنٍ ٠ّٶ ْمثن و تنّ -3

 آینٍ. هثی تؾط ثٰی خه نٙثج می مٝځالش ٌِ مٍیّیص ِٸطثِ، مٝځالش ٌِ مهثِش -4

ٌتنٛ مٱا ثن خّنثمه آموْٚ مهثِش -5 ِت مطنث٘ح خث نیثْ  ّته  می هثی تؾط ثٰی  ّتی آمموْٚ مهمثِش    آموْ ٸ همثی   ڀننٍ و خم

ٍتٌِ.  تؾط ثٰی یٿ تڈڅوی تیٍآچ وؾوٌ ن

 هثی تؾط ثٰی مٝثخه آموْٚ ضه١یای ت٘ص. ِشِویځٌّ و مفڈٹه هثی آموْٚ مهث -6

ِتیٓخّڂ هثی تؾط مثٰی تْ یمٿ ٘مثيطثِ آمموْٚ      # آموْٚ مهثِش2003$ 2خّ ت٘ثٖ م٩ثڈٱثش تنؿثم ٍٜه ضو٧٘ ویایثمٓ و 

 خثٍٜ: ڀنٍ ڀه خه ٨وِ ڀای م٩ثخٻ ضّضیح ْیّ می مٙطٽی  زیّوی می

همثیی تْ ټدیمڇ خّيموٌِ     خثیمٍ ضمٍِیٗ ٜموٌ. مهمثِش     ی مهثِش: ڄثم توچ خهع ٌِ موٌِ مهثِضی ت٘ص ڀمه  تڈٷ# خهع ٌِخثِه

ٓتیٛ ضوتنثیی ضوؾه، ٜمځیدثیی و... ضٱّیمٷ ممی    ِتش، ِٰثیص ن٭ ، تٸ ّتن، زیّوی تْ ٌ٘طو ٜموٌ و ِویځمٌّ آموْٜمی     منث٘ح خث ٌیڅ

ّته  می ّتی مهثِش موٌِ ن٭ّ ٸ  ٜوٌ. منث٘ح خ

ٛ    خه ٜوٌ. ج# تڈڅوٌهی مهثِش: ٌِ ٨ی تین مّناه مهثِش موٌِ ن٭ّ تڈڅوٌهی می ٌتنم آمموْ مهمثِش مموٌِ     ٰنموتن مػمثچ ٌو 

ِت تنؿثم می . ٌِ تیمن          ٌهنٍ یث خث ت٘طٹثٌه تْ نوتِ ویٍیویی می ن٭ّ  ٌٌت ِتبمه  ِت ت ضموتن ن ونمه همثی ِوٜمنی ْت مهمثِش و ڀمثِخٌّ آن 

                                                                 
1 -sugai&lewis 

2  - wiliams&reisberg  
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ِت خث آوٌِن مػثچ و خث ِوٚ ڄٹطڅو خث يوٌ نٝثن ٌهٍ. ّتینٍ تنؿثم مهثِش   ْمثن، تڈڅو خثیٍ ٸ

ٌتنٛؼ# تنؿثم مهثِش  ٍتیص ٍٜه: ٌِ تین مّناه،  ٍتیص          خه ٠وِش ه ّتی تنؿمثم مهمثِش هم ْتن ضو٘م٧ مٱام  یمث تڈڅمو، خم آمو

ّتِ و ض ّین نثمیٍه ممی  می ٛ    ٜونٍ. تین مّناه ڀه ضځ ٌتنم ِتهن مثیی        ٜموٌ، مٱام   ِت ٌِ تنؿمثم ٌِ٘مص مهمثِش ڀ مٿ و  آمموْ 

ٌتنٛ می ِت ضٝویٻ می ڀنٍ. ٰالوه خّ تین مٱا   ٍتیص ٜمٍه، خمث يموٌ نمّٶ خٓنمٍ.      ڀنٍ ضث ٌِ ٨ی تنؿث آموْ  م مهثِش خه ٠وِش ه

ِت ٌِ ٨ی تین مّناه خه ڀثِ خدٌّ.  مٱا  خثیٍ خثْيوٌِ ض١هیهی و مػدص 

ٛ   ٌ# تنؿثم مهثِش خه ٠وِش مٙطٽڇ: تین مّناه ڀه تیٹثی نٽٛ نثمیٍه می ٌتنم ْتن خمث    ٜوٌ ٜثمڇ تنؿثم مهثِش ضو٘م٧  آممو

ٍتياه تْ ٨ّٶ مٱا  می  خثٍٜ. تنٍپ م

هثی تؾط ثٰی، ؾهص ضٱّیٷ مٝځڇ ت٘ص. خمه ن٭مّ    ٌهی مهثِش: تین مّناه، ڄثم نهثیی ٌِ آموْٚ مهثِش  ی و# خهدوٌ ضٱ

ّتینمٍ آمموْٚ        # ضٽویص مػدص ڄثمی2001$ 1ڀ سڇ ِتبه خمثْيوٌِ منث٘مح و خهمع ٌِ ٨می ٸ ّتینٍ آموْٜی ت٘ص. خث ت مه  ٌِ ٸ

ّتی یثٌڄیّی و ضٱ ی  ّته  می ْمینه خ ٌتنٛ ٜوٌ. ٌِ ضٱ ی  ٌهی ٸ ِت يمثِؼ تْ       آموْ ضٝمویٻ ممی   ٌهی  ٜموٌ ضمث مهمثِش ؾٍیمٍ 

ّتی خهدوٌ ضٱ ی  ِتبه می مهٍوٌیص هثی آموْٜی تنؿثم ٌهٍ. ضځایٷ يثنه تٴاح خ  ٜوٌ. ٌهی ت

 ٛ ٌتنم ْتن يوت٘مطه ممی    هم# خثْنڅّی مځِّ مهثِش ؾٍیٍ: ٨ی تین مّناه تْ  ِتنٝمثن ٌهنمٍ و ٌِ       آممو ٜموٌ مهمثِش ؾٍیمٍ 

ٌتنٛ ْتن  زثیثن، ضځیٷ يثنه خه  ِتبه میآمو  ٜوٌ. ت

 تؾط ثٰی هثی مهثِش ضٍِیٗ ٌِ ؾٍیٍ ِویځٌّ

ّت ڀالٖ» ِویځٌّ یث ؾٍیٍ ِویځٌّ ٓتیی نیٙص، مهثِضی خّنثمة 2«زُی  همثی  مهمثِش  ڀمه  ت٘مص  تیمن  خّ ضالٚ آن ٌِ خاځه مؿ

ْتنة ڀثِڀٌّهثی تؾط ثٰی ٌِ  ٤ نی هثی مهثِش تین ٜوٌ. ڄنؿثنٍه مٍِ٘ه ِو

ِتهّوهمث  مٍِ٘مه  ٌِ ِت همث  آن ضموتن  و ممی  ٜونٍ می ٜثمڇ ِت غثڈع# و غثنویه ڄیّی $توڈیه، زیٛ ٩٘ول ه ة ُتيوِی#،  و $  ٴم

 .ڀٌّ ض ّین ْمین خثْی و تضوخوٖ

 :تْ ٰدثِش تنٍ ِویځٌّ تین ِتهن ثی ت٠ڇ هٹص

ٍتْة خه تؾط ثٰی خّنثمة .1  .ٌتٌِ ته یص ضه١یای خّنثمة تن

ٍتْة خه ڄیّنٍ، می یثٌ قڅونه ڀوٌڀثن تین ڀه .2 ّتیی تن  .ت٘ص یثٌڄیّی مه  ق

 .تٸطٍ می تضٹثٺ تؾط ثٰی ضٱثمڇ ٨ّیٻ تْ ٜنثيطی ٍِٜ خیٝطّین .3

ّتی .4  ه مٌٍِی  مٙةوڈیص زمُیّی،  ؾّبص وِْی، $ه ځثِی، هث تْ مهثِش مؿ وٰه یٿ خه تؾط ثٰی و ضه١یای موٸٽیص خ

 و يوٌ ڀنطّڈی# نیثْ ت٘ص. 

ٍتْة خه ٍِٜی و ٸّهنڅی ٸٌّی، تخٱثٌ خه ضوؾه .5  .ٌتٌِ ته یص ضٍِیٗمهطوتی  تن

ّتی٧ تْ آڄثهی .6 ة ٜ ِتی آموْٚ ٌِ ڀثِ هث آن ڀٌّن ّٜیٿ و آموْ ٌتنٛ يثنوٌت ّتش ٌت  .ت٘ص مػدطی تغ
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ٍتْة ضوتن نٍی خه مٍِ٘ه، ٌِ خِٓڄٙثالن ه ځثِی قڅونڅی .7  .ت٘ص مه  هث آن ٸٌّی هثی تن

ٍتی ٌِ ڀوٌڀثن تْ ڄویٍ: خٙیثِی # می1992قّنی $ ٍ  ن می  خه مٍِ٘ه وِوٌ تخط  ِٸطمثِ  تؾط مثٰی  خمه ٨موِ   قڅونمه  ڀمه  ٌتننم

ّتی هث آن ڀننٍ. ِتش خطوتننٍ آن ڀه ٴثڈدث  خ ٚ  ڀننٍ، خه خّآوٌِه ٌِٖ ڀالٖ ٌِ ِت ِٸطثِی تنط٭ث  تیمن  ٌِنطیؿمة  ٌتِنمٍ.  نیمثْ  آمموْ

ّتی یثٌڄیّی مهی٧ آموْٚ ْتن ٌتنٛ ِتنطی خ ٌ  تو ٜوٌ. می تیؿثٌ مٱا  و آمو ٌ  مٱام   ڀمه  ٌتٌِ تٰطٽمث ٌتِ  هٹطمة  ٜٛم  ڀمه  نیمثْ 

ِتش  ٌِخمثِة  ڀوٌڀمثن  خمه  ضٍِیٗ خّ خاځه هثی ڄُٜطه، ٘ثچ ٌِ٘ی موٌت مّوِ خّ نه ضنهث مٍِ٘ه، توچ ٖ  تنط٭مث  ٌِٖ خمٍون  ڀمال

ّتنی ٍتِ ٌِخثِة و نڅ ّت، نثچ ٌِ ضه١یای خّنثمة مٽ ٌتٜطه تؾ  .خثٍٜ ض ّڀٓ 

ّت ڀالٖ ِویځٌّ ٌ  تْ ن ونه تی $زث٘ى ٌه#، زُی ٛ  ڀامی  ِویځمّ ٍتيامه تی  و مٍِ٘مه  ڄیمّی ؾمثمٯ   زمی  ٘مثيطثِ  ڀمه  ت٘مص  م

ٌ   ڀنمٍ.  ممی  یځسثِقمه  ِت تؾط مثٰی  ن ثیمص  و ضه١میای  تؾط ثٰی، ضوتن نٍ٘ثْی هثی مهثِش ٗ  آموْٜمی،  تیمن ِویځمّ  ضمٍِی

ْتنمه  ْنٍڄی تْ ٰنوتن ټٙ طی خه ِت تؾط ثٰی و ضه١یای هثی مهثِش ّ  ٌِ منٙمؿ   خمه ٠موِش   و مٍِ٘مه  ٌِ ِو  ڄیمٌّ و  ممی  ن٭م

ٍتیص ٜمٍه؛   تڀطٝمثٶ  من٩ٽمی؛  نطمثیؽ  و ټموتنین  ٘ثْمثن ڀالٖ؛ ٠دهڅثهی؛ مالټثش ت٘ص: ّٜل تین خه خًٛ ٜٛ ٜثمڇ  هم

ٓتِٚ ٌهی. تِْیثخی؛ تنطًثج ضه١یای؛ ٸ٠ّص ٌ  هثی مفڈٹه ڄ ٖ  ِویځمّ ّت، ڀمال  مهٽٽمثن  و مٱا مثن  همثی  ض مّین  تْ ٨ّیمٻ  زمُی

 .تنٍ ڄٌّیٍه ت٠الل یثٸطه و ضځثمڇ ٍِٜی -آموْٜی

ْتنه تڈٷ# مالټثش ٛ  ٜوٌ. می ّٜوٮ تنوتچ زّ٘ی ض ّین خث :ِو ٗ   ٌتنم ْتن، زم  و ضه١میای  ت٨الٰمثش  و تيدمثِ  ڀمه  آن تْ آممو

ّ  و ڀننٍ می ّٜڀص تنڅیٜٓی هثی ٸٱثڈیص ڀٌّنٍ، ٌِ ضدثٌچ ِت تؾط ثٰی  ٌتِنمٍ،  زمیٛ ِو  ڀمه  ٜمنثيطی ِوْی  همثی  ټٙم ص  خم

 ٌتیّه وتِ مٱا  ٜثن خث هث آن ٜونٍ. می مط ّڀٓ

ْتنه ڀننٍ. می ضؿّخه ِت ٜثٌی و ته یص ضٱاٻ، نٗ و نٝیننٍ می  نٹم٫  مٍِ٘مه  ِوْهمثی  ڀمڇ  ٌِ ِت يوٌ آهنڃ مالټثش ِو

ْتنه، ڀنٍ. تین می ٌتج ِو  مالټمثش  ٜموٌ.  ممی  مهمثِش  وِْیمٍڄی ٌِ  موؾمح  ڀمه  آوٌِ ممی  زٍیٍ ن ثیطی ؾو و تؾط ثٰی نٗ آ

ْتنه، ٓتیٛ موؾح ڀوٌپ، ٘ثيطثِ من٩ٽی ٌِ آٜنث ض ّینی ٰنوتن خه ِو  .ٜوٌ می تو تِضدث٨ی هثی مهثِش تٸ

ٌتنٛ ٩٘ول خه مٱا ثن آموْٜی، ٜیوة تین ڀالٖ: ٌِ ٘ثْمثنج#  ْتن، ٍِٜی   ِوْممّة  تمموِ  ڀمالٖ،  مدا مثن  ضنث٘مح  آمو

ّتِڄیّی ڀالٖ، ْتن ٌتنٛ موټٱیص ټ  نځطمة  همث  ض مّین  خمه ٰمالوه،   ٌتِنمٍ.  تی ضوؾمه ویمٕه   آن، خث مطنث٘ح ْمثنی هثی ٰثمڇ و آمو

ٍتیی مٽٍمثضی هثی ڀالٖ ٌِ ت٠ای ٍت ڄٙطّٚ خٱٍی هثی ٌوِهخه  و هٙطنٍ و تخط  .ڀننٍ می زی

ٌ  همٍٶ آن  ڀمه  ت٘ص تن٥دث٨ی ِویځٌّی من٩ٽی: نطثیؽ و ټوتنین ؼ# مفڈٹه ٛ  ٌِ يموٌڀنطّڈی  تیؿمث ْتن  ٌتنم  ضمث  ت٘مص  آممو

ٍت ت٘طٽثمص تنٙثنی و ضه١یای تموِ ٜوٌ ٌِ هث ضٽویص آن هثی ضوتنثیی ّتټدص ِته و ڀننٍ زی  ِت ٘مثالن  خمِٓڂ  و ٘مثالن  ه  تْ هثی م

ْتن ٌتنٛ ٜیوه، خه تین ٌِ خڅیّنٍ. یثٌ ّتی  ڀمه  ڀننٍ و٤ٯ ټوتنینی ٜوٌ می ضو٠یه آمو ّتوٌِن  تمځمثن  ڀمالٖ،  ه مة ت٥ٰمثی   خم  خم

ٍتٶ ّته  ِت ڀالٖ ته ٛ  خمث  نثٌِ٘مص  ِٸطمثِ  مٙمةوڈیص  ٜوٌ، می ضثڀیٍ من٩ٽی ٌِ زیثمٍهثی ڀننٍ. ٸ  خمه  وڈمی  آمموْ ت٘مص،   ٌتنم

ه تٜطدثهثشتْ  یثٌڄیّی و ٌِ٘ص ِٸطثِ یثٸطن تؾثْة آموْ، ٌتنٛ  ٜآموْ#. ٌتن ٜثن نٹ٫ $٤ ن ٜوٌ می ٌٌت

ن ضه١یای: تنطًثج ٌ# ٸ٠ّص ٛ  خمه  ڀنمٍ.  می ڀ ٿ تو مثڈځیص نٗ خه ٍِٜ آموْ، ٌتنٛ خه تنطًثج نٻ ٌٌت ْتن  ٌتنم خمه   آممو

ه تنطًثج ٸ٠ّص یثٌڄیّیٝثن ٌِ موٌِ من٭  ٨وِ ٌ  ممی  ٌٌت ٛ  ٜمو ٓتی ٛ   $تٸم ٌتنم ْتن#.  تنڅیمٓٚ  ٖ  قنمین  ٌِ آممو  ٌِ٘می،  ڀمال
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ِتش نٽٛ و خثْی ض ّین تڈڅوٌهی، خّ ضثڀیٍ  .ت٘ص ِٸطثِی تنط٭ث

ٍتیص ٍٜه: تڀطٝثٸی هم# ِوٚ ٍ  ضٝمویٻ  ِت زمُیّی  مٙةوڈیص و يالټیص ٜیوه تی ڀه خه ت٨الٰثش مٱّٸی ه ّتنامی  و ڀنم  م

ٌتمنة ّتی  ّتی  ٌټیٽمی  ِیٓی ِوٚ، خّنثمه تین ٌِ آوٌِ. وؾوٌ خه ضه١یای هثی ٸٱثڈیص تْ و٘یٱی خ  همثی  ضوتن نمٍی  تْ ت٘مطٹثٌه  خم

ْتن تنؿثم ٌتنٛ خثڈٽوة ٛ  ڀننٍ تیؿثٌ هثیی ڀالٖ ٌتِنٍ، تؾثْه ڄیٌّ. مٱا ثن می آمو ٌتنم ْتن  ڀه  ٍ  آممو  ڀثِهمثی  ٌِ ضٱمثٌڈی  خطوتننم

 خمه  تیمن تنطًمثج   آوِنٍ. ڀننٍ، زٍیٍ می تنطًثج يوٌ هثی ضوتن نٍی مؿ وٰه ٨ّیٻ تْ ڀه و ڀثِهثیی مٱا  ؾثنح تْ مهوچ ٍٜه

ْتن ٌتنٛ ٍتوم ڀثِ ضوڈیٍ هث، مهثِش م٩ثڈٱة و ضهٽیٻ و ه ځثِی، ت٘طٽالچ ٌهٍ، می ٸ٠ّص آمو ِتبة و م  ه ٙثالنٝمثن  ڀثِهمث خمه   ت

ّتنؿثم، و ڀننٍ؛ ض ّین ِت ّت ڀالٖ ٘  ڀثِهمثی  تِْیمثخی  ؾمثیڅٓین  همثی  ِوٚ موٌِ مؿ وٰمه  ٌِ ڀنٍ، می ضٝویٻ ِت مٱا ثن زُی

ْتن ٌتنٛ ٌتٌْ خه ڀثوٚ آمو ٍتْه ڄیّی خث ِت هث تِْیثخی تین و خسّ ٍتٌِ هثی تن ٌ  تیمن  ه كنمین،  ضّڀیح ڀنٍ. ت٘طثن ٚ  تْ ِویځمّ ٓتِ  ڄم

ٓت# هثی ن ّه خث مٽثیٙه ٌِ زیو٘طثِ یٿ وتڈٍین $ٌِ خه آموْ ٌتنٛ زیّٝٸص  تنط٭مثِ  تین ِویځٌّ، مٱا مثن  ٌِ ڀنٍ. می ن ثیص مؿ

ْتن ٌتنٛ و وتڈٍین ڀه ٌتِنٍ ٍتٸی ڀه ٌِ آمو ٍتی ٌِ ته ّتین،   ٌِڄیّ ڀننٍ، می مٱین ٘ثچ هّ تخط ِ   ٜمونٍ. خنمثخ ٌت  ِتخ٩مه تی مٱنمی 

ٖ  همثی ٘مثيطثِی   ویٕڄمی  آیٍ. می خه وؾوٌ زّوِٚ و آموْٚ خّ ض ّڀٓ خث ٍ  ٰدمثِش  زث٘مى ٌه  ڀمال  مٍِ٘مه،  تْ: ٘مثيط ثن  تنم

ّتی٧ موټٱیص خمه   ضمٍِیٗ.  هثی ِوٚ و تڈڅوهث و ڀننٍ می نٽٛ تیٹث ٍٜه مٱّٸی تؾط ثٰی هثی مهثِش نٹ٫ ٌِ ڀه ٨دیٱی و ٜ

ّتڄیّ تین مثهیص يث٨ّ  #.  2001میّٙ ت٘ص $تڈیوش، تش تچ،  نیٓ مٍِ٘ه تْ يثِؼ مهی٧ خه هث مهثِش ٌهی ضٱ ی  خّنثمه، ٸ

 

 تؼشیف َّؽ ّیدبًی 

# مٱطٽٍنٍ هوٚ هیؿثنی تمځمثن ضٹځمّ خمث يالټیمص خیٝمطّ و ت٘مطٹثٌه ْت تنٙث٘مثش و هیؿثنمثش         1990$ 1مثیّ و ٘ثڈووی

ّته  می ِت ٸ ّتی نڇ مٝځالش  هث خّ تین خثوِنٍ ڀه هوٚ هیؿثنی نوٰی هوٚ تؾط ثٰی ت٘ص ڀمه مٙمطآم ضوتنمثیی     ٘ثٌْ. آن خ

ُتِی میثن آن ّتن، ض ثیٓڄ ٍتمثش ١ًٜمی        هث و ت٘طٹثٌه تْ ن٭ثِش خّ هیؿثنثش يوٌ و ٌیڅ ِتهن مثیی ضٱٽمڇ و تټم ّتی  ت٨الٰمثش خم

 ت٘ص. 

ِت مؿ وٰه1997$ 2مثِضینٓ ٌتنمٍ ڀمه ٬ّٸیمص     همث ممی   هث و ٬ّٸیص هثی ٴیّ ٜنثيطی، ضوتنثیی تی تْ مهثِش # هوٚ هیؿثنی 

ِت ٌِ مٽثخڇ م٩ثڈدثش و ٸٝثِهثی خیّونی مٽثوم می ٌٕت و یوْخثٜی،  ٘ثْنٍ $٘دهثنی ٸٌّ   #. 1387ن

ِت مٝط ڇ خّ ضوتنثیی زیڅیّی و خمث تنڅیمٓه خموٌن، ضوتنمثیی ڀنطمّچ ضځثنمه      1997$ 3مٿ ڄثِوی همث، ضوتنمثیی    # هوٚ هیؿثنی 

 ٌتنٍ.   ڀنطّچ هیؿثنثش، ضوتنثیی ه ٍڈی و ٩ٰوٸص ڀٌّن می

ِت مؿ وٰه تی تْ ضوتنثیی1997$ 4خثِ آن ٌتنٍ ڀمه ضوتنمثیی ٸمٌّ     هثی ٴیّٜنثيطی می هث، ڀٹثیص هث و مهثِش # هوٚ هیؿثنی 
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ّتِ میِت  ّتی ڀٙح موٸٽیص ٌِ مٽثخاه خث مٽط٥یثش و ٸٝثِهثی مهی٩ی ضهص ضثغیّ ټ  ٌهٍ. خ

ِتن،       2000$ 1و٘ینڅّ ٍتیص ِٸطمثِ، تٸځمثِ، تِضدمث٦ ممفغّ خمث ه ځمث ِت هوٚ خه ڀثِڄیّی هیؿثن ٌِ ؾهص ه # هوٚ هیؿثنی 

ّتی تِضٽثا نطثیؽ ضٱّیٷ ن وٌه ت٘ص.   ن ڀثِ خ ٌٌت  ت٘طٹثٌه تْ ْمثن و قڅونڅی تنؿثم 

ِت ضوتنثیی ضًٝیٟ، ٸهم ، ض ییمٓ، تڈویمص    ت٘ثٖ مؿ وٮ ضٱثِیٷ ٸوٺ میخّ  خنمٍی، ڀنطمّچ و ممٍیّیص     ضوتن هوٚ هیؿثنی 

ٍتٶ ٸمٌّی، ڄّوهمی و ٘مثْمثنی ضٱّیمٷ       ّتن و نیڇ خه تهم هیؿثن ٌِ ضٱثمالش ٸٌّی، ڄّوهی و ٘ثْمثنی خه من٭وِ ڀ ٿ خه ٌیڅ

 ن وٌ.

 

 دیذگبُ گلوي دس هَسد َّؽ ّیدبًی 

ٌتنٙطه و مٱطٽٍ ت٘ص هوٚ هیؿمثنی ٜمیوه ت٘مطٹثٌه خهطمّ تْ هوٜمدهّ      # ه1995$ 2ڄا ن ٓت  ِت تْ هوٜدهّ مؿ وٚ هیؿثنی 

ٌتنڅیٓی ٜځڇ ممی  ٠ٌِمٍ خمه هموٚ     80ٌهمٍ. خمه ٰٽیمٍه تو موٸٽیمص ٌِ ڀمثِ       ِت تْ ٨ّیٻ يوٌ ڀنطّڈی، تٜطیثٺ، زٝطځثِ و يو

ٌتٌِ. خه ن٭ّ  20هیؿثنی و ضنهث  ّتی نثبمڇ ٜمٍن خمّ قمثڈٛ همث       ٠ٌٍِ خه ٤ّیح هوٜی $هوٚ ٜنثيطی# خٙطڅی  ٌّت خم وی تٸ

ِت ٌِ يوٌ زّوِٚ ٌهنٍ. تین مفڈٹمه  خثیٍ مفڈٹه همث ٜمثمڇ يوٌآڄمثهی، يموٌنطّڈی یمث ممٍیّیص خمّ يموٌ،          هثی هوٚ هیؿثنی 

ٌتيطه می ٍتم زّ ٌتمه خه خِّ٘ی هّ ڀ  ٜوٌ:   ه ٍڈی، مهثِش تؾط ثٰی و يوٌ تنڅیٜٓی ت٘ص. ٌِ ت

همث، مٝمثهٍه يمویٛ یمث يویٝمطن نڅمّی، نڅمّٚ خمی ٨ّٸثنمه           ، ټدوچ آنيوٌآڄثهی: يوٌآڄثهی ه ثن تنٙث٘ثش –تڈٷ

نٙدص خه نثالش ٌِونی يوٌ، ٜنثيص نثالش ٌِونی، ٜنثيص نٽمث٦ ٤مٱٷ و ټموش يموٌ و تٰط مثٌ خمه نٹمٗ ت٘مص. ْت ن٭مّ          

ی ڀمه تْ ٘م٩م يوٌآڄمثهی      ڄا ن، يوٌآڄثهی ِیٝه و ت٘ثٖ ٌیڅّ مفڈٹه ٌّت هثی هوٚ هیؿثنی هٙص. ڄا ن مٱطٽٍ ت٘ص تٸم

ٌتِنٍ ٌِ ڀثِهثی يوٌ ٌټیٻ خوٌه، تمیٍوتِی آنخثال ِت ټدموچ ممی     هث ٴیّوتټٯ خینثنه ن ی ضّی خّيوِ ڀننمٍ ڀمه    خثٜمٍ و مٙمةوڈیطی 

ّتِ می ٌِ نٍ ضوتن آن ٌّت ْمثنی ڀه ٌِ قثڈٛ ټ ِتنطی می هث خثٍٜ. تین تٸ ّتی ِهمثیی تْ        ڄیّنٍ خه  ّتی خم ضوتننمٍ تْ ضٹځمّ يموٌ خم

ّتی ڀنطّچ تنٙث٘ثش خهّه ڄیّنٍ.   آن ت٘طٹثٌه ڀننٍ و ټثٌِنٍ تْ ضٹځّ  يوٌ خ

يوٌڀنطّڈی: يوٌ ڀنطّڈی و تنث٨ه خه يوٌ، مٍیّیص هیؿثنثش يموٌ، ضوتنمثیی خثْیثٸمص هیؿمثنی زمٗ ْت یمٿ ٠مٍمه         –ج

ّتخمّ        هیؿثنی، ضوتنثیی خّ ٰ ڇ و نه خّ وتڀنٛ، غدثش خّ ِٸطثِهث ٌِ ه ه موټٱیمص  همث، تنٙمثٖ مٙمةوڈیص ٌِ ڀمثِ، تنٱ٩مثٶ ٌِ خ

ّتش و ت ّتش ؾٍیٍ ت٘ص.ضٵیی  ٘طٽدثچ تْ ن٭

ُتٜمطن خمه نیثْهمثی ٘مثیّین، ٜموِ و تٜمطیثٺ         –ؼ ْٚ ڄ ّتن، آڄمثهی و ِت ّتن، ٌِپ ٌیڅ ِتنص خث ٌیڅ ه ٍڈی: ڀنثِ آمٍن 

ی ت٘مص. ه مٍڈی ْت مفڈٹمه           ٍِت ّتنٍیٝمی و ٘یث٘مص مم ّتی يٍمص ڀٌّن، مٹیمٍ خموٌن، ضموتن ٌِپ و ټدموچ ٌڄ همثی هموٚ    خ

ّ  هیؿثنی ت٘ص و خه خیثن ٌټیٻ ضّ، ٌِپ تنٙث٘ثش و ؾنده تن و خمه ڀمثِڄیّی یمٿ ٰ مڇ منث٘مح و وتڀمنٛ       هثی مًطاٷ ٌیڅم
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ّتِ ڄّٸطه ّتمون مث ټ ی ڀه زی ٌّت ّتی تٸ  تنٍ، هٙص. موٌِ ٰالټه خ

همث، ڀمثِڄّوهی، ضموتن ڄٹطڅمو،      مهثِش تؾط ثٰی: ڀنطّچ ٌټیٻ هیؿثنثش يوٌ، وتڀنٛ منث٘ح، ټثنٯ ٘ثْی، ٌِپ ضٹثوش –ٌ

ّتِی تِضدث٦ ت٘ص.   تِضدث٦ ٜٹثٶ، میثنؿی ڄّی و ضوتن خّټ

ٌت –ه ٓتم خه تنؿثم تموِ و ٍٰم ٌڈٌّٙی و یثٖ ٌِ مٽثخمڇ نثڀمثمی  يو ٚ    نڅیٜٓی: ضٱهٍ و تڈط خینمی نٙمدص خمه     همث و نیمٓ يمو

ِت ڄوینٍ. ٌِ تین نثڈص، ٸٌّ ٌِ مٽثخڇ ٌٜوتِی هث، مٽثومص ْیثٌی نٝمثن ممی   ٌهمٍ و همیف قیمٓ ممثنٯ تْ ِ٘میٍن تو خمه        آینٍه 

ٍتٶ تْ زیٛ ضٱیین ٍٜه ن ی  ٜوٌ.   ته

 موٌِ هوٚ هیؿثنی تن ٌِ –ٌیٍڄثه خثِ 

ّتی توڈین خثِ خهّه هیؿثنی $ –خثِ  ّتخّ هوٜدهّ $EQتن خ ِت ٌِ خ  #IQ    ِِتی زمنؽ مفڈٹمه ٌِون    –# م٩ّل ڀمٌّ. ممٍچ خمث ٌت تن 

خث زثنٌٓه ٰثممڇ خمه ٜمّل َیمڇ ت٘مص. $ٸوِڀمثٖ،        5و مٍیّیص ضنیٍڄی 4، میثن ٸٌّی3، ياٻ و يوی ٰ ومی2، ٘ثْڄثِی1ٸٌّی

ه٘یثِوقی و مثیّ؛ خه نٽڇ تْ ن ٌْت  #.  1383تی و ن١یّی،  وِی تمثم 

ِت ٌِ آڄثهی تْ هیؿثن ٰثممڇ؛   5ڀنٍ. تیمن مفڈٹمه ٜمثمڇ     هث مًٟٝ می هث و ڀنطّچ آن مفڈٹه ٌِون ٸٌّی: ضوتنثیی تًٜثٞ 

 ٜوٌ.   يوٌآڄثهی هیؿثنی، ټث٨ٱیص، نّمص يوٌ $ٰٓش نٹٗ#، يوٌٜځوٸثیی و ت٘طٽالچ می

ّتیمی آن و آڄمثهی تْ        ٌ، ضٹځیٿ آن: ضوتنثیی ٜنثيص تنٙث٘ثش يو6يوٌآڄثهی هیؿثنی همث، آڄمثهی تْ تنٙمثٖ يموٌ و ق

 ٰاڇ آن. 

 تی ٴیّمًّج.   : ضوتنثیی خیثن تنٙث٘ثش، ٰٽثیٍ و تٸځثِ يوٌ و ٌٸثٮ تْ نٽوٺ يوٌ خه ٜیوه7ټث٨ٱیص

ّتم خه يوٌ و زُیّٚ ٰنوتن ًٜٟ يوج، زُیّٚ يوٌ خه ه ثن ڄونه ڀه هٙمص خمث ؾندمه   8نّمص يوٌ همثی   : ضوتنثیی تنط

 هثی يوٌ.   هثی منٹی و مػدص و مهٍوٌیص هث و ټثخایص ؾنده

ٍتڀػّ ٍِٜ ضوتنثیی9يوٌٜځوٸثیی ّتی ڀٙح ن ّتینٍی مٙط ّ و زویث خ هث٘ص.   هث، ټثخایص : ٸ ٌٍت  هث و ت٘طٱ

ٍتیص10ت٘طٽالچ  ڄّی و يوٌڀنطّڈی ٌِ ضٹځّ و ٰ ڇ و ٍٰم وتخٙطڅی هیؿثنی.  : ضوتنثیی يوٌ ه

 مفڈٹه میثن ٸٌّی: ٜثمڇ ٘ه ٰثمڇ، ه ٍڈی، مٙةوڈیص تؾط ثٰی و ِوتخ٧ خین ٸٌّی ت٘ص. 

ّتن.  11ه ٍڈی ّتیی تنٙث٘ثش ٌیڅ ّتن، نٙثٖ خوٌن خه قڅونڅی و ق  : ضوتنثیی آڄثهی تْ ٸه یٍن و ٌِپ تنٙث٘ثش ٌیڅ

ن يوٌ خه1تؾط ثٰی مٙةوڈیص ٌٌت  هثی تؾط ثٰی.   ٰنوتن ٥ٰوی ه ځثِ، ڀ ٿ ِ٘ثن و ٘ثْنٍه ٌِ ڄّوه : ضوتنثیی نٝثن 
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ِت    خًمٛ مطٽثخمڇ ڀمه نٌٓیځمی ٰمث٨ٹی تْ ویٕڄمی       : ضوتنثیی تیؿثٌ و نٹ٫ ِوتخم٧ ٤ِمثیص  2ِوتخ٧ خین ٸٌّی همثی آن ت٘مص 

 ڀنٍ. خِّ٘ی می

ّتیی هٙص. ی و وتټٯمفڈٹه ٘ثْڄثِی: ٜثمڇ ٘ه ٰثمڇ نڇ مٙةاه، تنٱ٩ثٶ زُیّ  ڄ

ِته نڇ3نڇ مٙةاه ّتِ می : ضوتنثیی ضًٝیٟ و ضٱّیٷ مٝځالش و خه ڀثِڄیّی  ِت موٌِ م٩ثڈٱه ټ  ٌهٍ. هثی مفغّ 

ّتیی وتټٯ ِت خِّ٘ی می هثی ٰث٨ٹی و ٰینیص : ضوتنثیی تِْیثخی خین ضؿّخه4ڄ  ڀنٍ.   هثی موؾوٌ 

ٌتب ث ٌِ نثچ ضٵییّ ت٘ص.ضوتنثیی من٩دٻ ٘ثيطن ٰوت٨ٷ، تٸځثِ و ِٸطث :5زُیّی تنٱ٩ثٶ ّتی٧   ِ خث موټٱیص و ٜ

 هث هٙص.  مفڈٹه مٍیّیص ضنیٍڄی: ٜثمڇ ٌو ٰثمڇ ضوتنثیی ضه ڇ ت٘طّٖ و ڀنطّچ ضځثنه

ٍتيطن ضځثنه هٙص و ٜثمڇ ټثخایص زُیّٚ ضځثنمه 6ڀنطّچ ضځثنه ٌتِ     : ضوتنثیی مٽثومص و خه ضثيیّ تن ّتنه، يموٌ همثی زّيثٜمڅ

 طثِ ٴیّمٙةوالنه ت٘ص.  خوٌن و ڀنطّچ يٝ ، ي١ومص یث ِٸ

هث و موټٱیمص     7ضوتنثیی ضه ڇ ت٘طّٖ ٌٍت ّتخمّ ِویم ْت، خمٍون ضوټمٷ تْ      : ضه ڇ ت٘طّٖ خه ضوتنمثیی مٽثوممص ٌِ خ همثی ٸٝمثِ 

ّتخّ ٸٝثِ ت٨الٺ می  ٜوٌ.   ٨ّیٻ ٘ثْڄثِی ٸٱثچ و مػدص ٌِ خ

 ٜوٌ.   خینی می و يوٚ  مفڈٹه ياٻ و يوی ٰ ومی: ٜثمڇ ٜثٌڀثمی

ّتن و ٜثٌ خوٌن ت٘مص ڀمه ٜمثمڇ ٤ِمثیص تْ يموٌ،      8ٜثٌڀثمی ِت٤ی خوٌن تْ ْنٍڄی يوٌ، ڈُش خٌّن تْ يوٌ وٌیڅ : ضوتنثیی 

 يٝنوٌی ڀای و ضوتنثیی ڈُش خٌّن تْ ْنٍڄی ت٘ص.  

ٍتټدثڈی ت٘ص.  : ضوتنثیی ِوٜن9يوٚ خینی ٌتٜطن نڅّٚ مػدص خث وؾوٌ خ  ضّ ٌیٍن ْنٍڄی، 

یی يموٌ ٌِ تنٍیٝمیٍن و تٰط مثٌ خمه ضوتنمثیی يموٌ ٌِ ڀنمثِ آممٍن خمث          : ٰٓش نٹمٗ یٱنمی تٰط مثٌ خمه ضوتنمث     10ٰٓش نٹٗ

ّتی موٸٻ و ٜثٌ خوٌن، تنٙثٖ تِْٜ نٍ خموٌن، تٰط مثٌ ڀمٌّن خمه َهمن       قثڈٛ هثی ْنٍڄی ت٘ص. تٰط ثٌ خه نٻ يوٌ خوٌن خ

ّتن نٝم       ٍتٜمطن ٌیڅم ٌتنٙطن تینځه ه ه ٜثیٙطه ِ٘یٍن خه يوٜدًطی هٙطنٍ. ؾوهّ مث، ٰٓش نٹمٗ ت٘مص. نٽیمّ زن ی   ثنهو 

ٌتٴی،  خثِْ ڀ ی ّتقه  ّتنٍن؛ ضّؾ ه ټ  #. 1389ٰٓش نٹٗ ت٘ص $خ

ِت تْ ٘ثیّ نیوتنثش مط ثیٓ می یځی تْ مه  یٱنمی ضوتنمثیی ضٝمځیڇ یمٿ      ڀنٍ آڄثهی تْ يموٌ ت٘مص؛   ضّین ٰوتمای ڀه تنٙثن 

ٌ ڀمه ضٱّیمٷ ڀنمٍ         ٌِت ْٜی خه آن و خه خیثن ٌیڅّ تیمن ٬ّٸیمص ٌِ تنٙمثن وؾموٌ  ن ِت ٌٌت ڀیٙمص و ٘مسٗ   هویص و تيط١ثٞ 

ٍتِه        ٌتٌِ یث يیّ. ٌِ وتټٯ ٰمٓش نٹمٗ خٱمٍ تِْیثخثنمه يموٌ زنم ِت ٌو٘ص  ت٘مص و   –ضو٠میٷ ٸمٌّ تْ يموٌ     –خدینٍ هویص يوٌ 
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ٌ ڀمه ِنمڃ         ٌِت ّتی تنٙمثن تیمن تمځمثن وؾموٌ  ْٜیثخی ڀنمٍ. خم ِت ِت ٌ ڀه قڅونه يوٌ  ٌِت ٍتهث و ٜمځڇ همث و      تٜثِه خه تین  همث، ٠م

ٍتٜطه خثٍٜ تنٙثٖ ِت ٌو٘ص ن ٛ  ؛هثی يث٠ی  ٍتٜمطه خثٜمٍ، ٘مثيطثِ ِوتنمی تو خمه          تمث تڄّ ٸٌّ خًم ِت ٌو٘مص ن همثیی ْت يموٌ 

ِت خمه همّ ٜمځای ويمی  ممی      ٍٜش آ٘یح می ّتی٩ی ًٜٟ تْ هّ قیٓ ڀه ٌٌِ ٍٰم زُیّٚ  ڀنمٍ، تؾطنمثج    خینٍ. ٌِ قنین ٜ

؛ ضّؾ مه  19971ڀنمٍ $ڀمی، ٸنینمڃ،     وٌِْ. قنین ٸٌّی ٌِ مٙثبڇ تؾط مثٰی، ضه١میای یمث ٜمٵای ڀ طمّ خیٝمّٸص ممی        می

ِتی،   #.  1386ٜهّآ

ّتج مهثٸ٭مص ن موٌه و آ٘مثیٛ           ّتخمّ ت٤م٩ ِت ٌِ خ ٰٓش نٹٗ هٙطه مّڀٓی ٘ثيطثِهثی ِوتنٝمنثيطی ٸمٌّ ت٘مص ڀمه وی 

ّته  می ِت ٸ آوٌِ. ٰٓش نٹٗ ٘سّ مهثٸ٫ ٌِ مٽثخامه خمث ٸٝمثِهثی ِوتنمی ت٘مص ڀمه ْت ٸمٌّ ٌِ مٽثخمڇ وټمثیٯ ٸٝمثِ            يث٨ّ وی 

ِتنطمی خمث ضهٍیمٍهث و وټمثیٯ و ْت هم             ڀنمٍ. ٸمٌّی ڀمه    منٹی ْنٍڄی ن ثیص می ٌِت ت٘مص خمه  ْٜم نٍی خمثالیی خّيموِ ْت ِت

 #.  2004، 2ٜوٌ $ڀوهن زثٜیٍڄی ٘ثْمثن ِوتنی موتؾهه می

ٌّت         ٰٓش نٹٗ خه مثننٍ یٿ ّ٘مثیه تِْٜ نٍ نیثضی تْ مه  هث و يالټیمص تٸم ٌٍت ضمّین ٰوتممڇ زیٝمّٸص و ٜمځوٸثیی ت٘مطٱ

ٌّت ٌقثِ نثضوتنی خه ٌڈیڇ نڅّ همثی زمی ٌِ    هثی منٹی وتڈٍین ضؿثِج منٹی ٌِ خّيوٌِ خث ه ٙثالن ٰمثٌی و نثڀمثمی  ٚ ت٘ص. تٸ

همث نٙمدص خمه     ٜموٌ آن  هث و مٝځالضی موؾح ممی  زی ٌِ مٍِ٘ه خه ضٍِیؽ ٌِ مٍِ٘ه ٌڈٌّٙ و ّ٘يوٌِه ٍٜه و ضوتڈی ٜځٙص

ٌتٜطه خثٜنٍ ٌِ نطیؿه تین تنٙثٖ منؿّ خه آ٘یدی ٌِ ٰٓش نٹٗ آن يوٌ تنٙثٖ خی ّتٖ هث تِْٜی   #.  1997، 3ٜوٌ $ڀ

ّت ت٘ص، يوخی هٍٶ نٹٗ ٰٓش خٌّن خثال  #.  1996و ٌینّ،  4$ٌینّ ٌتٌِ مػدص ه دٙطڅی خوٌن ٜثٌ خث نٹٗ ٰٓش ڀه ق

ٍتياه یٿ ٰنوتن خه نٹٗ ٰٓش ڀٌّن ضٽویص مٝځڇ ت٘ص # مٱطٽ1387ٍ$ 5ِیو  همیف  ضٽّیدمث   ڀمه  ت٘مص  تیمن  تنڅیٜٓی ی م

ٍتٌِ وؾوٌ تی یثٸطه ٗ  خاځه ٜوٌ، می قیٓی موؾح نٹٗ ٰٓش ٌهٍ نٝثن ڀه ن خمه   همث ٜځٙمص  و همث موٸٽیمص  ڀمڇ  ِت ٰٓش نٹم

ّتی مث هثی خاځه مهثِش نیٙص، نٹٗ ٰٓش یثخٍ خهدوٌ خثیٍ ڀه قیٓی آوِنٍ. می وؾوٌ ٌتيطن خ  ممث  همثی  مهمثِش  ٌنیث٘ص. خه زّ

ٌتيطن ٌِ ٗ  ڀنی . ٰمٓش  ٌِپ ِت نٹٗ خثالضّی ٰٓش ٍٜ يوتهنٍ موؾح ٌنیث خه زّ ٍ  ممی  نٝمثن  نٹم  قڅونمه  ْنمٍڄی  ڀمه  ٌهم

ٌّت خه ڀه تنڅیٜٓی یٿ مندٯ ٰنوتن خه نه تمث ڄٌُِ، می ٍ  ڀثِی ٌهٍ تمځثن تٸ ٛ  يموج  ْنمٍڄی  ڀمه  ڀننم ٗ  ٰمٓش  خمّوٌ.  زمی  نٹم

ٍ  ٜثٌی خاځه ٜویٍ موٸٻ يیای ڀه ٜوٌ ن ی خثٰع خوٌن ٜثٌ ٌِ ٘ٱی ٜثٌی ت٘ص، ٜدیه و  همث  زیمّوْی  همث،  يٝمنوٌی  زیثمم

ِتنه ٰ اځٌّ نث٠ڇ نٹٗ، ٰٓش ٨وِ ه ین ت٘ص. مػدص ْنٍڄی ِوتخ٧ ٛ  غ ّ و ٘ثْڄث ٌ  خًم  ڀمٌّن  زیثممٍ خمّآوٌِه   ت٘مص.  يمو

 مندٯ# ه ثن$ ت٘ص ڀٌّه نځ  ٸّهنڃ ڀه ت٘ص هنؿثِهثیی و آِْوهث

ه نٝثن هث زٕوهٛ ه كنین ٗ  ٰمٓش  ڀه هث آن تنٍ ٌٌت ّ  خیٝمطّ ضهمص   ٌتِنمٍ،  زمثیین  نٹم ِ  ڀننمٍه  تِضدث٨مثش ټمثنٯ   ضمثغی ّت  ټم

ّ   ٌیڅمّ،  ٨مّٶ  تْ زُیّضّنمٍ.  ضاٽمین  ٌیڅّ ٰدثِش خه و ڄیّنٍ می ّ  ضهٽیٽمثش خیمثنڅ ّ  ضاٽمین  ضمثغی ٍ  ِٸطمثِ  و ٰ اځٌّهمث  خم  هٙمطن

 #.1374نٙح،  ت٘المی$
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ّتن ِت خث مٽثخاه ٘دٿ نوٮ ٌو تین زٕوهٝڅ ٍتِ مٙةاه مٽثخاه ضّضیح خه مٝځالش  ٍتِ هیؿثن مٽثخاه و م ٍ  نثمیمٍه  م  تیمن ڀمه   .تنم

ٍتم خه ٌٜوتِ هثی خث موټٱیص موتؾهه هنڅثم ٌِ  تْ موټٱیمص $تِْیمثخی   ممث  تِْیمثخی  خمه  ٜموی   ممی  مطو٘ڇ ِتهدٌّهث تین تْ یٿ ڀ

 #.1380 $ڀاینځه، ٌتٌِ غثنویه# خٙطڅی $تِْیثخی موټٱیص تین خث مٽثخاه ٌِ يوٌ ضوتنثیی توڈیه# و

ّتن  ٌ  تی مٽثخامه  ِتهدٌّهمثی  خِّ٘می  خث تمّوْه زٕوهٝڅ ّت ه نٝمثن  نمثموٸٻ  و موٸمٻ  تٸم ٍ  ٌٌت خمه   موٸمٻ  همثی  ڀننمٍه  مٽثخامه  تنم

ِتنٍیٝی، خینی يوٚ زُیّی، تنٱ٩ثٶ ټدیڇ تْ تی مٽثخاه هثی مهثِش تْ تی مؿ وٰه ٓ  ..و. خوٌن من٩ٽی ٌو  تنمٍ. نځطمه   خموٌه  مؿهم

ّتڄیّی ټثخڇ هث مهثِش تین ه ه ڀه ت٘ص تین ته یص نثبٓ ی  تؾط مثٰی،  ٘موتخٻ  و ْمینمه  ت٘ص مٱطٽٍ ت٘ یص ڀوزّ .هٙطنٍ ٸ

ظ هث آْموٌنی ي١و٠یثش وتڈٍین، ي١و٠یثش ٓتن  خمث  ڀموٌڀی  توڈیمه  ضؿثِج و و نوٌت ٗ  ٰمٓش  میم ٌ  نٹم ّت ٌتٌِ. ڀموزّ   ِتخ٩مه  تٸم

ٌ  ٌِ خٙمیثِ مه می   ٰثمڇ ِت يویٝطن ت٘ یص ٍ  ممی  ِٸطمثِ  نموٮ  تیؿمث ی  ٰٽیمٍه  و ٌتنم ٌّت ٍتِه  ڀمه  ٌتٌِ. تٸم ٍ  مػدمص  يوٌزنم  ٌتِنم

ی تْ تؾط ثٮ زٙنٍضّ ِٸطثِٜثن ٌّت ٍتِه ڀه ت٘ص تٸ ٌ  ممی  ڄیمّی  نطیؿه قنین ت٘ یص ڀوزّ هثی یثٸطه ٌتِنٍ. تْ منٹی يوٌزن  ٜمو

ٌّت ّتْ و هث ټ٥ثوش ٌِ تمّ تین و ٌتِنٍ ِت الْم ت٨ ینثن و تٰط ثٌ يوٌ خه خثال نٹٗ ٰٓش خث ڀه تٸ ٌ  خمه يموخی   ٰٽثیٍٜمثن  تخ  مٝمهو

 #. 1373 نٙح، $ت٘المی ت٘ص

ڄی، ی: زنؽ نوْه ٌِ نٹٗ ٰٓش مهی٧، خث ڀوٌڀثن تِضدث٨ی تخٱثٌ خه ضوؾه خث  و خمٍنی $ٸمٌّی#   ضه١میای،  تؾط ثٰی، يثنوٌت

  .ت٘ص ٍٜه مًٟٝ ڀای

ّتضح ٘اٙاه ٌِ مثْڈو ّتم ٘وم، ٩٘م ٌِ و نیثْهث م ّتِ ِت نٹٗ ٰٓش یث يوٌ خه تنط ٍ  ممی  ټ ّ  ڀمه مٝمط ڇ   ٌهم  خمه  ض ثیمڇ  خم

ی و ت٘طٽالچ ت٨ ینثن، ڀٹثیص، ضوتن نٍی، زیّٝٸص، قیّڄی، ٜثیٙطڅی، ٌْت ٌ  ت٤ِمثا  نیثْهمث  تیمن  ڀمه  ت٘ص. ْممثنی  آ ٌ  ٜمو  ٸمّ

ٌ  خمّآوٌِه  نیثْهمث  تیمن  قنثنكمه  ڀنمٍ و  می ت٨ ینثن و خوٌن مػ ّغ ّ ټثخایص ضوتنثیی، تِْٜ نٍی، تنٙثٖ ٌ  نٝمو ٖ  ٸمّ  تنٙمث

  www.gahaneweb.com) .تْ نٽڇ ڀنٍ $مٹطثل، می نثتمیٍی و ٌڈٌّٙی و ٤ٱٷ ٌِمثنٍڄی، نٽثِش،

ّتّ٘ ٌِ ِت نٹٗ ٰٓش هث خكه تینځه خث ّتش ْیثٌی تٴاح ٘ثڈڅی 19 ضث 13 تْ ٘ثْنٍ، می يوٌ ْنٍڄی ٘ ٗ  ٰمٓش  ٌِ ضٵیی  نٹم

ّ  خه آن ِ٘یٍن و هٍٶ تنطًثج و٘یاه ی خه ضوتنٍ می نٹٗ ٰٓش قون ٜوٌ. می ضؿّخه هث آن ٍ  ضٵییم  یمثٌڄیّی  ه كنمین  و ڀنم

ّتن، خه ڀ ٿ ضثْه، هثی مهثِش ی هثی مٙةوڈیص ٌتٜطن ٌیڅ ٌْت ّ  ٌتٜمطن  هث، ؾٍیٍ، آ  تْ ؾٓبمی  و ؾ ٱمی  مػدمص، ٸٱثڈیمص   ٸځم

 #.  1382تڈٹص، خثٜنٍ $مه ٍ مفغّ ٰٓش نٹٗ ٌِ ضوتننٍ می آن تمػثچ و ٍٜن ڄّوه یث ضی  یٿ

ی ٌتٌِ می تٰالم ڀه مثْڈو مو٤ٯ تْ هث زٕوهٛ ٌّت ٗ  نّمص تْ ٌتِنٍ خثالیی نٹٗ ٰٓش ڀه تٸ ٌ  نٹم ٗ  خمه  و تٰط مث  خمثالیی  نٹم

ٌتِنٍ ٗ  ٰٓش ڀه ڀٙثنی خث مٽثیٙه ٌِ ڀنٍ. آنهث می ن ثیص خّيوِ ٖ   زمثبینی  نٹم ٍ  ممی  ٌتِنمٍ تنٙمث ّ  ٜثیٙمطه  ڀننم ّ  و ضم  غ م

ٌ  ضّ خًٛ ّت ِتی هٙطنٍ. تٸم ٗ  ٰمٓش  ٌت ٌ  همثی  موټٱیمص  ٌِ خمثال  نٹم ٍ  ممی  خهطمّ ٰ مڇ   مطٱمٍ ٓ  .ڀننم  ؛ ضّؾ مه 2006، 1$ٜموڈط

 #.1393٘یٍمه ٍی، 

ٍتِه#2مٹثهی  مّضد٧ خث ٰٓش نٹٗ $يوٌ  ، يوٌ زن

                                                                 
1 Sholtes 

2- Self 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

                          1935 

 
 

ٌتٜمص  ٌتٌِ. تیمن مٹهموم تْ     همثی يموٌ ت٘مص ڀمه ٌِ ٘م٩م آڄمثهی       يوٌ: مٹهوم يوٌ خٿ هیةص ٘ثْمثن یثٸطه تْ خّ ّتِ  ټم

ّتن و مهی٧ ٌتٜص ٸٌّ تْ نهوه تِضدث٦ يوٌ خث ٌیڅ ٍتٶ و تیٍه ٰنث٠ّی تْ ټدیڇ خّ همثی ٸمٌّ ضّڀیمح ٜمٍه ت٘مص. تیمن        آچ و تْ ته

خٌّ. مٹهوم يموٌ خمّ تغمّ خّيموٌِ مطٽثخمڇ ٸمٌّ خمث مهمی٧ و          # یث ضو ت٘ص ڀه ٸٌّ ٌِ مهثوِه و ڄٹطڅو، خه ڀثِ میIمٹهوم ه ثن $

 #.  1382آیٍ $تن ٍی،  ویٝطن خه ٌ٘ص میآڄثهی تْ ي

ٌتٌِ $ِیو، ضّؾ ه ٘یٍ مه ٍی،   #.  1390ٌِ خِّ٘ی تنڅیٓٚ يوٌ و ضالٚ آن ٘ه مٙةاه مه  وؾوٌ 

ِت ممی       ضو٠یٷ ڀٌّن یث تٸّیمٍن يموٌ: تْ يوٌممثن ممی     -1 ّتن قڅونمه ممث  ّتن قمه      زّ٘می  ڀیٙمطی . ٌیڅم خیننمٍ، خمث ٌیڅم

ٌتِی  و آیث م هثیی یث ضٹثوش ٜدثهص یم  خثٜمی . ضو٠میٷ ڀمٌّن یمث خمه وؾموٌ آوٌِن         یهثیی  ٌِت ضوتنی  ڀٙی ٜوی  ڀه ٌو٘ص 

ه ٍٜه ت٘ص $مػڇ ؾنٙیص#؛ ٌٌت ِت خثیٍ تْ ٨ّیٻ زیّٝٸص و تنطًمثج $مػمڇ ٜمٵڇ، ٌو٘مطثن،      تمث ؾنده يوٌ نٝثن  هثی ٌیڅّ آن 

ٌتب می  تِْٚ ّتی ضو٠میٷ ڀمٌّن و آٸّیمٍن يم       هث# خه ٌ٘ص آوٌِ. تین مٙةوڈیص، ؾٙص و ؾوی  ِت خم وٌ، ضالٜمی تنڅیٜٓمی   ممث 

 ڀنٍ.   می

ِتخ٩ه خه تین مو٤وٮ می –2 ّتِ ڀنمی ، قمه       مّضد٧ ڀٌّن يوٌ خه ؾثمٱه: ٌِ تین  ِتخ٩مه خّټم ّتن  تنٍیٝی  ڀه قڅونه خث ٌیڅم

ِت تٜٵثچ می ٌتِی  و ٌِ تین ٌنیثی تؾط ثٰی قه ؾثیی  ِت ٌو٘ص  ٛ   ڀنی  ؾثهثیی  ّتی ممث وؾموٌ       و قمه نٽم همثی تؾط مثٰی خم

ٍتٌِ#. م ٍتیص می 1ٌهٍ ڀه قڅونه هویص ّضد٧ ڀٌّن يوٌ خه ؾثمٱه نٝثن میٌتٌِ $و یث ن ِت نیّومنٍ و ه  ڀنٍ.   ِٸطثِ 

ٌّت تؾثْه می ؾثمٱه تْ خّيی ؾهثش، تْ ن٭ّ نٽٛ  ٌهٍ ٌندثچ ڀننٍ، يٝٿ و تنٱ٩ثٶ زُیّ ت٘ص. هثیی ڀه خه تٸ

ّتن $مػڇ ه ّٙ# و خث ؾثمٱه $مػڇ مٝمثٴڇ#،  ِتخ٩ه ٸٌّ خث ٌیڅ ّتی ضدیین ڀٌّن  ٍتِی نمٻ تنطًمثج و نطمی ضمث       ؾثمٱه خ مٽم

ٍتْه تی مٙةوڈیص می ِت ضالٜمی       تن ّتی مّضد٧ ڀمٌّن يموٌ خمه ؾثمٱمه  ٌهٍ. تین نٻ تنطًثج و ٌِونی ڀٌّن مٙةوڈیص، ضالٚ خ

 ڀنٍ.   تنڅیٜٓی می

ِت ڀمه مموٌِ ٰالټمه ممث هٙمطنٍ و نیٙمطنٍ ڀمثوٚ          –3 ِتخ٩ه قیٓهمثیی  ٌٍت يوٌ: ٌِ تین  ن ت٘طٱ ٌٌت ڀٝٷ ڀٌّن و زّوِٚ 

ِت ڀه مهطّم می ڀنی ، تِْٚ می ڀوٜمی  مٱنمی خیمثٸّینی  ڀٝمٷ ڀمٌّن و زمّوِٚ        ڀنمی ، ممی   ٜ ّی  ٌِونی می هثی ڀٙثنی 

ٌٍت يوٌ نیٓ ضالٜی تنڅیٜٓی ت٘ص. ضالٜی ڀه ٰثمڇ خوٌن ن ت٘طٱ  ٌهٍ. ِت نٝثن می ٌٌت

ِت نٝمثن ممی       ٌتٌِ. ٰثمڇ خموٌن، تنڅیمٓٚ نهٹطمه ٌِ يموٌ  ِت  ٌهمٍ   ٰثمڇ خوٌن یٱنی ٰثمڇ $يوٌ# ټٍِش و ټ١ٍ ٰ ڇ ڀٌّن 

ِت ممی   2خنثخّ تین ٰثمڇ خوٌن ِ٘مثنٍ ڀمه ْت ٌِون ٸمٌّ، نمه ْت ٌِون مهمی٧ یمث ٸّهنمڃ ّ٘قٝم ه          ، نیّوی تنڅیٜٓمی ٨دیٱمی 

ِت ضالٜمی تنڅیٜٓمی ممی      ڄیٌّ. تین تنٙثٖ ٰثمڇ خوٌن ِو خمه ِ  می ٌٍت يموٌ  ڀنمٍ $ِیمو، ضّؾ مه ٘میٍ مه مٍی،       ٜمٍ، ت٘مطٱ

1390 .# 

ه: خه ن٭ّ خٙیثِی ْت ِوتنٝنث٘ثن زث٘مى ٜم ث خمه ٘مفتچ ممن ڀیٙمط   ه مثن قیمٓی ت٘مص ڀمه يویٝمطن یمث              ٍِت يوٌزن

ِت می ٍتِه ٜ ث  ّ        يوٌزن ٓتن ٰالټمه و زمُی ْیثخی ٜ ث ْت زث٘ى ضثن خه تین ٘مفتچ، ٰمٓش نٹمٗ یمث میم ِت نٝمثن   ٘ثٌْ. ِت ٚ ٜم ث 
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ٍتِه و ٰمٓش نٹمٗ نٽمٛ مه می     می ْتن، يوٌ زن ٌت ٌتِنمٍ. ن٭ّیمه      ٌهٍ. خنث خه تٰطٽثٌ خٙیثِی تْ ن٭ّیه زّ ٌِ ٘مثْڄثِی خّٰهمٍه 

ِت                نمٍ و يموٌ  ٌِت ٌِت ْت ڀمثِڀٌّ ٘مثڈ  ٰمٓش نٹمٗ خمثالیی  ٌّت خّيموِ نمٍ ڀمه تٸم ٌِت ْتن ڀ ثچ ضثڀیٍ يث٠ی خمّ تیمن نځطمه  ٌت زّ

ّتی ضدیمین     ڀننٍ. ممث آن  ٰ ڇ می هثی ٰا ی هثی مّخو٦ خه يویٝطن مػڇ ن٭ّیه ن٭ّیه 1زُیّنٍ. خه ٰٽیٍه تزٙطثین می ِت خم همث 

ه ه هثی ټدای#، زیٛ هثی موؾوٌ $ضؿّخه ٌٌت ٌٌت ِتش ممث تْ موټٱیمص    خینی  همثی   و ت٠مالل ن٭ّیمه   همثی ؾٍیمٍ#   هثی ؾٍیٍ $تنط٭مث

ٌتٜط  # $آیث  ِت ٌو٘ص  ضوتنٙط  ٌِ تمطهمثن ْخمثن ټدموچ ٜموم # تْ      میيویٛ خّ ت٘ثٖ ضؿثِج ؾٍیٍمثن $آیث تین ن ثیٛ نثمه 

ّتی یٿ ِٜطه آْمثیٛ خه تغدثش می هثی ٰا ی ڀنی  ن٭ّیه آن ت٘طٹثٌه می ِته تؾ همثی يویٝمطن نیمٓ تْ ٨ّیمٻ      ِ٘نٍ، ن٭ّیمه  تْ 

 #.1388، ضّؾ ه نٙین ٜثهی، 2ٜونٍ $٘ثزینڅطون ضؿّخه غثخص می

ٍتِه  ٌّت خث ؾٙص و ؾو ڀٌّن ت٨الٰثش ه ثهنڃ خث يوٌزن ٌتنڅمثِه آن      تٸ همث ٌِ   ٜثن و خی ضموؾهی خمه ت٨الٰمثضی ڀمه خمث يو

 #.1984و تڈی،  3ڀننٍ $٘وتن ضنثټ٣ ت٘ص، تْ يوٌ ه ثهنڃ مهثٸ٭ص می

ٌتٌِ تْ ڈهمث٪      تٰطٽثٌ ٸٌّ خه تین ڀه قیٓی ٌِخثِه يوٌ ٌِ٘ص ت٘ص و خث تین نثچ خمه ڄٹطمه ممی    ٜموٌ خمّٰځٗ آن ٠مهص 

ِتنص ڀننٍه ت٘ص. نثه ثهنڅی و ض٥ ِتنطی هیؿثنی خه وؾموٌ ممی  ِوتنٝنثيطی نث آوٌِ ڀمه ٰالممص ٌهمٍ ه مثهنڅی      ثٌ نوٰی نث

ی يموٌ و   خثیٍ خّڄٌٌّ. ه ین نثڈص ٰث٨ٹی نثڄوِت ت٘ص ڀمه تنڅیمٓٚ ؾٙمص و ؾمو ڀمٌّن ت٨الٰمثش و خمثْيوٌِ ضثییٍڀننمٍه        

ِت خه وؾوٌ آوٌِ $ِیو، ضّؾ ه ٘یٍ مه ٍی،   #. 1390تؾطنثج تْ ٍٰم ضثییٍ يوٌ 

ِتپ ٜمٍه       ضوتن ڄٹص ٜځڇ ڄیّی ٰٓش می ٌتنٙمص. يموٌ ٌت ِتپ ٍٜه و يموٌ تیمٍه آچ  نٹٗ تْ ٨ّیٻ ضٹځّ ٌِ موٌِ يوٌ ٌت

ٌتٜطن ٌیٍڄثه ٰینی ٌِخثِه مهثِش ٍتِه ت٘ص خه مٱنی  هث٘مص.   هث٘ص ڀمه ٸمٌّ وتؾمٍ یمث ٸثټمٍ آن      هث و ویٕڄی ڀه ه ثن يوٌ زن

ٌتٜمطن نڅمّٚ همث    ّتی  و ت٘منثٌ يمثٞ، همّ ٸمٌّ ٌو٘مص       يوٌ تیٍه آچ ٰدثِش ت٘ص تْ ض١وِی ڀه خه ٠وِش ض ثیڇ ٠ثٌټثنه خ

ِتن،  ٌتٜطه خثٍٜ $ِیثنی و ه ځث  #.  1383ٌتٌِ تْ يوٌ 

ِت ضٝمځیڇ ممی           ه  ٍِت ه تو مٱطدمّ و وتټٱمی ت٘مص، يمث٨ّ ؾ ٱمی ْت يموٌ زنم ٌهمٍ $همثِیٗ و    ت٨ ینثن ٸٌّ ْت تینځه ٨ّنموِت

ٍتِه ْیمثٌ خثٜمٍ، خمه   1984؛ ٘وتن و تڈی، 1986، 4ت٘ینٍِ غدمثش ٨ّنموتِه يموٌ ڀ مٿ      #. ٌِ ٠وِضیځه يث٨ّ ؾ ٱی تْ يوٌزن

.   می ٌٌت ِت ضٵییّ يوتهٍ   ڀنٍ و خثْيوٌِ ه ثهنڃ خه نٍِش آن 

ِت نثٜی تْ ت٤ِثا ٍٜن و ٜځوٸث ٍٜن نیّوهثی ٸ٩ّی می ٍتِه  ٌتنٍ و مٱطٽٍ ت٘مص ڀمه وټطمی نیّوهمثی ٸ٩مّی       مثْڈو يوٌزن

ٍتِه خه وؾوٌ می ِتخی،  ت٤ِثا ٜونٍ ٌِ ِونٍ ت٤ِثا ٍٜن تین نیثْهث يوٌ زن ٌت  #. 1388آیٍ $

ُتِ خّ مٹهوم هّ ٸٌّ تْ يوٌٚ  ٰوتمڇ ضثغیّ ڄ

ّتن: مه  -1 ّتن نٙمدص خمه تو ت٘مص تیمن ن٭ّیمه       وتڀنٛ ٌیڅ ٍتِه و ٰٓش نٹٗ وتڀنٛ ٌیڅ ضّین منٝثا زٍیٍ آمٍن يوٌ زن

ی ڀمه ٨مٌّ ممی     5ڄوینٍ. خنیٗ ی يوٌن ث می ِت آیینه ٌّت ٌتْنمٍ، ٌقمثِ    ٜمونٍ ٌِ زمی آن خمه ٨مٌّ يموٌ ممی       مٱطٽٍ ت٘ص تٸم زّ
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ِتڀثش، نڅّٚ هث وتڀنٛ ثٖ خی تِْٜی میتنٙ ٚ   ٜونٍ و ٌت ِت ؾٓبمی تْ تِْ ّتن  ڀننمٍ ٌڈیمڇ    همثی ٌِونمی يموٌ ممی     هثی ٌیڅم

ِت می ٌتنٙمص         ت٠ای تنٙثٖ نٽثِش يوٌ و يوٌخِٓڂ خینی  ّتن  ٍتوم ْت ٨مّٶ وتڈمٍین و ٌیڅم ضوتن ٌِ ٨ٌّ ٜمٍن مٙمط ّ و مم

 #.  1385$خثخثیی، 

ٍت  ضه ٌّت مهم  ْنمٍڄی ٸمٌّ و        تْ ن٭ّ ڀوزّ ت٘ یص ٍِٜ ٰٓش نٹٗ ٍٜی ّتم آمیمٓ ْت ٘موی تٸم ٓتن ِٸطثِهثی تنطم ص ضثغیّ می

ِت خه نیٓ ضثِیًكه موٸٽیص ڄیمٌّ   ٌِ ن٭مّ ممی   تی  ٰنموتن یمٿ مطٵیمّ آ٘مطثنه     هثی تو ٌِ ْنٍڄی هٙص. ڀوزّ ت٘ یص ٰٓش نٹٗ 

ٍتٌِ تمث ٰٓش نٹٗ زمثیین ضمثغی   ٌتِی خّ زیّٝٸص ضه١یای ن ٌتِنمٍه تی خمّ   خٍین مٱنی ڀه ٰٓش نٹٗ مطو٧٘ ٘ه  مٱنی  ّ خثْ

ٌتٌِ $ڀثِ٘ون زٝطځثِ، تٰط ثٌ خه نٹٗ  #.  1996، 1و ٰ اځٌّ ضه١یای 

ُِت ٌِ مٹهموم يموٌ ت٘مص وتڈمٍینی ڀمه ٌِ ضٝمًیٟ و زث٘مى خمه           قڅونڅی زث٘ى خه نیثْهثی ڀوٌپ ه  ْت ٰوتمڇ ضثغیّڄم

ی ٴیمّ ټثخمڇ تٰط مثٌ ٌِ َهمن ٸمٌّ ؾمثی ممی        موټٯ و مطٱثٌچ خه ِٸطثِهثی ڀوٌپ نثضوتن هٙطنٍ خه ٌّت ڄیّنمٍ و نٽمٛ    ٰنوتن تٸ

ِت ٌِ ٍِٜ تخٱثٌ ٸځّی و ٰث٨ٹی و ِٸطثِی  #.  1383ڀننٍ $ِیثنی،  تو تیٹث می یٿ تڈڅوی نث٘ثڈ  

ّتن: ڀثِ٘ون $ -2 ٌّت خمث         # مٱطٽٍ ت٘ص ٰٓش نٹٗ خه1996مٽثیٙه خث ٌیڅ ْٚ يموٌ ت٘مص. تٸم ٰنموتن ټ٥مثوش ٜمًٟ ْت ِت

ٍتٌِهثی يوٌ خه يوخی ڀنثِ می ّتن مٽثیٙه ممی  خِّ٘ی تین ڀه قڅونه خث ت٘طثن ٜموٌ خمه تیمن     آینٍ و قڅونه ٰ اځٌّٜثن خث ٌیڅ

ّتی ٘منؿیٍن تٰ مثچ و ِٸطمثِ        نٍ. ن٭ّیه مٽیثٖ تؾط ثٰی خٱ٥ی تْ ِیٝهیثخ ټ٥ثوش ٌ٘ص می ٌّت خم ٍتٌِهثیی ڀمه تٸم هثی ت٘طثن

ِت م٩ّل می يوٌ خّمی ْیمثخی ِٸطمثِ يموٌ،          ڄٓیننٍ  ّتی ٜمنثيص و ِت ڀننٍ. ن٭ّیه مٽثیٙه تؾط ثٰی مٱطٽٍ ت٘مص ڀمه تنٙمثن خم

ّتن مٽثیٙه می ِت خث ٌیڅ یمٿ   ڀنمٍ. خاځمه   ٰنموتن زثیمه ټیمثٖ ت٘مطٹثٌه ن می      یٿ نٹّ خمه ڀنٍ. تڈدطه تنٙثن ٌِ تین مٽثیٙه تْ  يوٌ 

ٍتٌِ ت٘مطٹثٌه ممی     ڄّوه مّؾٯ، ڄّوه يث٠ی تْ مٌّم هٙص ڀمه ٌِ مٽثیٙمه تؾط مثٰی خمه     ٜموٌ. خٱ٥می تْ ٨ّیمٻ     ٰنموتن ت٘مطثن

ٌّت    ٌّت مٝمثخه         –مٽثیٙه يوٌ خث خهطمّین تٸم ّتینمٍ تؾط مثٰی منهمّٶ ممی     –خمه ؾمثی مٽثیٙمه يموٌ خمث تٸم همث   ٜمونٍ. آن  تْ ٸ

ٌّت مٝهوِ مٽثیٙه ڀٌّه و خث تنطًثج ڄّوه ضوتن نٍی ِت خث تٸ ِته ضًّیمح ٰمٓش نٹمٗ يموٌ         هثی يوٌ  همثی مّؾمٯ نثمنث٘مح ٌِ 

 #.1376ٌتِنٍ $ٜثڀّی نیث،  ڄثم خّ می

ٌّت ه  ْنٍڄی يوٌ، ه ثننٍ٘ثْی می ِت خه تنٙثن خث خّيی تْ تٸ ڄٓینمٍ.   ٰنوتن مٍچ یث تڈڅموی ِٸطمثِی يموٌ خّممی     ڀننٍ. آنثن 

آچ خمّ ت٘مثٖ ه مین ٌِآمیًمطن      ضّین تین تڈڅوهث هٙطنٍ. ٜمځڇ ڄیمّی يموٌ تیمٍه     ن، مّخیثن، مٱا ثن و ه ٙثالن مه وتڈٍی

ٍتِه ممی   هثی تین تڈڅوهث ٌِ َهن ٸٌّ، تنؿثم می ویٕڄی ٜموٌ یٱنمی ٸمٌّ تنٙمثٖ      ٜوٌ و ه ثننٍ٘ثْی نیٓ ٘دح ضٵییّ يوٌزنم

ٌ   ڀنٍ مثننٍ تڈڅوی يوٌ ٍٜه ت٘ص. ټٙ ص مه ی می ْت ٨ّیمٻ ه ثننٍ٘مثْی وی خمث ٸمٌّ ه ؿمنٗ يموٌ ٜمځڇ         تْ ن٭مثم يمو

ِت ضٱیین می می  #.  1386ڀنٍ $خیثخثنڅٌّ،  ڄیٌّ ڀه ٌِ ت٠ڇ نٽٛ ؾنٙی تو 

ّتی٩ی         -3 ه ٌِ همّ ٜم ِت خمه ٠موِش ٴیّمٝمّو٦ خسُیّنمٍ و ه موِت ٨ّْ خّيوٌِ وتڈٍین خث ِٸطثِهثی ٸٌّ: وتڈٍین خثیٍ ٸّْنٍ 

ٌتٜطه خثٜنٍ، خث تو ؾٍی وڈی خث ِت ٌو٘ص  ّت٦ و ضٹمّی٧ خسّهیٓنمٍ          تو  مهدص خثٜنٍ و ٌِ تیمن ِونمٍ غدمثش نٝمثن ٌهنمٍ و ْت تٸم

 #.  1385$خثخثیی، 
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ْیمثخی ن می          -4 ْٚ، ضوتن نمٍ و مػدمص ِت ِت خمث ِت نمٍ و يموٌ  ٌِت ڀننمٍ   ٰٓش نٹٗ وتڈٍین: وتڈٍینی ڀه ٰٓش نٹمٗ زمثیینی 

ٍتن يو ه وتِه ٌقثِ نٽثِش و نثضوتنی هٙطنٍ، تٴاح ن ی ِت زمّوِٚ ٌهنمٍ. وتڈمٍینی ڀمه خمث ٸٝمثِ خمّ        ضوتننٍ ٰٓش نٹٗ ٸّْن  ٌ

ّتن نٽمثِش همث و ٜځٙمص     ٍتنٝثن ٠ٌٌٍِ ؾدم آینمٍ، ٌِ تیمن مٙمیّ ضموؾهی خمه ٰالټمه همث و         همثی ْنمٍڄی يموٌ خّممی     ٸّْن

هث و ضوتنمثیی  ٌٍت ٍتِنٍ و ٌِ تِْیثخی ڀیٹی ت٘طٱ هثی ٸّْنٍ يوٌ ن ٌٍت ِتش تیمٍه         ت٘طٱ ٍتن يموٌ نمثضوتن هٙمطنٍ و تنط٭مث همثی ٸّْنم

 #.  1385ٜونٍ $خثخثیی،  هث نیٙص، خثٰع ضًّیح ٰٓش نٹٗ ڀوٌڀثن می ٌِ ضوتن آنآڈیٙطی ڀه 

ْٚ يموٌ ٌِ ٌِؾمه توچ و            1هوِنثی مٱطٽٍ ت٘ص ڀه ٰٓش نٹمٗ ْت نیثْهمثی ت٘ث٘می تنٙمثن ت٘مص ڀمه ٰدمثِش ت٘مص ْت ِت

ّتی تو ټثبڇ هٙطنٍ. خه ٰٽیٍه هوِنثی، ّتن خ هثی خمثڈٽوه و تمځثنمثضی        تِْٜی ڀه ٌیڅ ٌٍت آڄثهی ٜمًٟ تْ يموٌ وتټٱمی و تْ ت٘مطٱ

ِت ټثٌِ می ٌتٌِ تو  ٘ثٌْ خه تین ڀه ڀثمال  ضٙای  مهی٧ تؾط ثٰی ندثٍٜ و تنیثنمث  ْت يموٌ تخطځمثِ خمه يمّؼ ٌهمٍ. ١ًٜمیص         ڀه 

ٌّت ٌیڅّی ڀمه ضهمص ضمثغیّ ه مثن ٰوتممڇ تؾط مثٰی        ِت تْ ١ًٜیص تٸ ِت خه ِنڃ م١ًوٞ ٌِآوٌِ و آن  ّتِ   يوٌ  و ٸّهنڅمی ټم

 تنٍ مط ثیٓ ٘ثٌْ.   ڄّٸطه

ٌتٌِ و ؾثیڅمثه تِْٜمی تو ٌِ تیمن مځطمح قڅونمه       -5 ٰٽثیٍ، تٸځثِ، خثوِهث: تین ڀه مځطح تٰطٽثٌی ٸٌّ قه ضٱّیٹی تْ تنٙثن 

ٌتٌِ.   ت٘ص ٌِ ٜځڇ ّتوتنی   ڄیّی مځطح يوٌ ضثغیّ ٸ

ه و ٘سٗ مٍِ٘ه و ؾثمٱه خه ِتن ٍِٜ و ٌِ مهی٧ يثنوٌت ٌتٌْ ڀمه خمّ     ٘اٙماه ضو٤میهثضی تْ يموٌ ممی    یمٿ   تنٙثن ٌِ ٌو زمّ

ِت می ت٘ثٖ آن ِت ٌِ ٜمدځه تی ْت خثیمٍهث و ندثیمٍهث، زیٝمڅویی همث، َهمن         هث، ض١ویّ ِوتنی يوٌ  خینٍ ڄثهی تین ضو٤میهثش تو 

ِتش و م٩اٻ نڅّی هث مه١وِ می ٍتن خثوِهمث ممی    يوتنی هث، ضوټٱثش و تنط٭ث ٌ    ڀنٍ. ٌِ نطیؿه ٌِ تین ْنم ِت  ِ زو٘مٍ و ٰ مّ يموٌ 

ُتِنٍ.   ِنؽ و ٸالڀص می  ڄ

ٍتن ت٘ص. $هثِضّ ّتنی و تٸٌّٙڄی تْ ٰوتټح ٜثیثن تین ْن ّتج، نڅ  #.1996، ١ٰ2دیص، نّٙش، ت٩٤

ٌّت خث ٰٓش نٹٗ زثیین  ویٕڄی  هثی تٸ

ِتی ٰمٓش نٹمٗ خمثال مٝمځالش ِوتنٝمنثيطی خیٝمطّی خمّوْ ٌهنمٍ          -1 ٌت ٌّت  ِتی ٰٓش نٹٗ زثیین ٌِ مٽثیٙه خث تٸ ٌت ٌّت  تٸ

ّتج، خی ضّین آن #. تْ خین مٝځالش مًطاٷ ٜثیٯ1376، $ٜثڀّی نیث  يوتخی، نٝثنڅثن ؾٙ ثنی.  هث ٰدثِش ت٘ص تْ ت٩٤

ِتی مٝځالش يث٠ی هٙطنٍ ڀه خّ ٰٓش نٹٗ آن -2 ٌت ٌّت  ُتٌِ تْ ؾ امه ټموتنین و خثیمٍهثی نمثمنٱ٩ٷ      هث ضثغیّ می تین تٸ ڄ

ّتخّ تنطٽثٌ و ٍٰم ټث - ّتیی، آ٘یح زُیّی يیای ْیثٌ ٌِ خ ِتی، ٨3ٱیص $ڀیڀ ثڈڅ  #.  1386؛ ضّؾ ه ٜهّآ

ّتن آن          -3 ِتی يموٌ تنڅمثِه مػدمص خمث ْيم  ْخمثن ٌْن خمه ٌیڅم ٌت ٌّت  ِتی يوٌ تنڅثِه منٹی ٌِ مٽثیٙه خث تٸم ٌت ٌّت  ِت تْ   تٸ همث 

ِتنص ڀننٍ.   # و ٘ٱی می1997آن،  -ڀننٍ $خثِ  يوٌ ٨ٌّ می ِت نث ّتن   ڀننٍ ٌیڅ

ِت خه ٌِ٘طی ن می  -4 ٌّت يوٌ  خیننمٍ، نٽمث٦ ٤مٱٷ خمِٓڂ ٜمٍه و       همث تْ يوٌٜمثن ممی    خیننمٍ. ٌِ ض١مویّی ڀمه آن    تین تٸ

ڀٹمثیطی ٌِ ٜمًٟ    یمٿ تنٙمثٖ ٜمٍیٍ خمی     ڀ ثالش ڀوقٿ ٍٜه ت٘ص. تین ڄونه ض١مویّ ضٱّیمٷ ٜمٍه مٱ موال   منؿمّ خمه      
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ّتن يیای نٽیّ می می ِت ٌِ مٽثیٙه خث ٌیڅ ّت ڀه تو  ِت ٌِ مٽثیٙمه خمث يموٌٚ خمث ٌټمص و        خینٍ. قنم  ڄٌٌّ، ق ّتن  ین ٸمٌّی ٌیڅم

ّت ڀه می تِْٚ خیٝطّی می ِتی،  ٌتنٍ آن خینٍ، ق ٌتِنٍ $ڀی؛ ضّؾ ه ٜهّ آ  #. 1386هث ٌِ ڀنثِ نٽث٦ ٤ٱٷ، نٽث٦ ټوضی ه  

ٌتنڅمثِه منٹمی ٌِ          -5 ِتی يو ٌت ٌّت  ّتی مػمثچ تٸم ٌ. خم ٌِت خین ٰٓش نٹٗ زثیین و تنڅیٓه زیّٝٸص نٙمدطث  ه دٙمطڅی وؾموٌ 

ٌتنڅثِه مػدص ٰ ومث  ٌِ ِضده ٌِ٘ی ٤ٱیٷ ضّی هٙطنٍ. یځی تْ ٰاص ِتی يو ٌت ٌّت  همثی تیمن تضٹمثٺ آن ت٘مص ڀمه       مٽثیٙه خث تٸ

ٍتٶ ڀ  ّتی يوٌ ته ِتی ٰٓش نٹٗ زثیین خ ٌت ٌّت   #.  1376ڄیّنٍ $ٜثڀّی نیث،  تِْٜی ٌِ ن٭ّ می تٸ

ٌّت خث ٰٓش نٹٗ زثیین ٰنوتن ڀٌّه ت٘ص. 1هثمثقٿ ّتی تٸ  هٹص ویٕڄی خ

 نٙث٘یص نٙدص خه تنطٽثٌ -1

ّتن   -2 ّتخّ ضوؾه و مهدص ٌیڅ  وتڀنٛ نثمطنث٘ح ٌِ خ

ّتن خّيوٌِ ممی  ٌّت خه ٌو ڄونه ٌِ مٽثخڇ ضوؾه و مهدص ٌیڅ ّتن و ضٱّیمٷ       ڀننمٍ. ٰمٍه   تین تٸ تی ٠ٌِمٌٍ ضوؾمه مػدمص ٌیڅم

ّتن ِت ٌِ می تنٍ؛ ٌیڅ ِت الیٻ آن ن ی و ٍٰه تی ٌیڅّ ه  هّ نوٮ ضوؾه  ّت يوٌ   ننٍ.ٌت ڀننٍ ْی

ّتن -3  خینٛ تٰطٽثٌی و ٴیّمن٩ٽی نٙدص خه ٌیڅ

ّتن   -4  ض ثیڇ خه ّْ٘نٛ ٌیڅ

ّتن   -5 ْتِ ِ٘یٍن تْ ٘وی ٌیڅ  تنٙثٖ آ

ّتن   -6  ضّٖ تْ ٜځٙص و ِټثخص خث ٌیڅ

ِتخی،  -7 ٌت  #. 1384ض ثیڇ خه تنٓوت و ڀ ّویی $

 

 سػبى  هٌتمذ آػیت

ٍتی ٌِونمی منٹمی   2ِ٘ثن، توڈین خثِ ضو٧٘ یوؾین ٘ثڄن منطٽٍ آ٘یح ّتی ضو٠یٷ ٠ ڀنمٍ و   تی ڀمه خمه ٸمٌّ ن امه ممی      خ

نمٍ           ٌِخثِه تو ټ٥ثوش می ٌِت ی ڀمه ٰمٓش نٹمٗ زمثیینی  ٌّت ٌ وڈمی ٌِ تٸم ٌِت ٍتی ٌِونمی منطٽمٍ  ڀنٍ، خه ڀثِ ِٸص. هّ ٸٌّ یٿ ٠

ٍت خانٍضّ و ي٩ّنثپ ّتن $موټٱ هث ّْ٘نٛ می ضّ ت٘ص. منطٽٍ خه يث٨ّ تٜطدثه تین ٠ ِت خث ٌیڅ همثی   همث و ضوتنمثیی   یمص ڀنٍ. تو ٸٌّ 

ّتی ڀثممڇ خموٌن ضٱیمین         ڀنٍ ضث نٝثن ٌهٍ آن هث# مٽثیٙه می آن ِت خم ٍتن يوج نیٙطنٍ. منطٽٍ مٱیثِهمثی ٴیمّ م ځنمی  هث قن

ِت خه خثٌ ّْ٘نٛ می می ٌتٌِ وڈمی هّڄمٓ     ڄیمٌّ. منطٽمٍ نٙمثج ه مه ٜځٙمص      ڀنٍ و ٘سٗ خث ڀوقٿ ضّین تٜطدثه ٸٌّ  ِت  همث 

ِت نٽث٦ ټوش یث موهدص همثی تو تٜمطدثه و نثٜمی ْت ضهّیمٷ تٸځمثِ خثٜمٍ ضٽّیدمث          آوٌِ. هّ ټٍِ ڀه ن امه  یثٌٚ ن ی خه هثی مٌّ 

ِت خثوِ می  ڀنیٍ.   ه یٝه آن 

ِت ْت وتڈمٍین ڀٙمح ممی         منٽٍ ْمثنی مطوڈٍ می ِتن ڀموٌڀی،     ٜوٌ ڀمه ڀموٌپ توڈمین ضؿمثِج تؾط مثٰی  ڀنمٍ. ٌِ ض مثم ٌو
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ْتِ        وتڈٍین یثٌ می ٍتم آ ٌتٜمطنی و ڀم ٍتم ٌو٘مص  ٍتم تْ ن٭ّ تيالټمی ْٜمص، ڀم ٍتم ي٩ّنثپ، ڀ ٍتم ِٸطثِهث ټثخڇ ټدوچ، ڀ ٌهنٍ ڀ

ِت ٌِ مٽثخڇ ِٸطثِهثی منث٘ح ٌِآٴوٚ می ڀننمٍ. تڄّنّڀمثش منمٯ ڀننمٍه      ڄیّنٍ و ضهٙین می ٌهنٍه هٙطنٍ. خٍین من٭وِ تو 

هثی ڄٓنمٍ ْیمثٌی ٌِیثٸمص ڀنمٍ، منطٽمٍ ٌِ همّ        نٍِش ن اه ڀنٍ وڈی تڄّ زیٵثمتوڈیه نٙدطث  مالی  خثٍٜمنطٽٍ م ځن ت٘ص خه 

ِتی،   #.  1386ٸ٠ّطی تْ ٸٌّ تنطٽثٌ يوتهٍ ڀٌّ $ڀی؛ ضّؾ ه ٜهّ آ

 

  1ػضت ًفغ ٍ تلَیش ثذًی

ٌّت ٌِ هّ ٘نی ِوی تخٱثٌ يثٞ و مطٹثوش تْ وؾموٌ يموٌ ٘مّمثیه    ُتِی ڀمٌّه و خمّ مدنمثی ته یطمی       ٌِ يالچ ْنٍڄی، تٸ ڄم

ِت نیٓ ٌِ تین ؾنده هث مه  ضاٽی می ّتی تین تخٱثٌ ټثیڇ میڀه خ ّتن  همثی   ڀننٍ. ٘ن نوؾوتنی یځمی تْ ؾندمه   ٜونٍ، تِْیثخی ٌیڅ

ْتِج ٌّت ٬ثهّ ؾٙ ثنی و ض١ویّ خٍنی ت٘ص $  #.1383ضّؾ ه ڀثویثنی،  ؛2مه  ٜځڇ ٌهنٍه هویص و ٰٓش نٹٗ تٸ

ِتن $ 3ٌِ نطیؿممه ضهٽیٽممثش خممالوِْ  ٌٌت ڀممه ٰوتمممڇ مطٱممٌٍی مػممڇ  2000$ 4ضممیان #، ونممٍِوتچ و2003و ه ځممث # نٝممثن 

ُتخیص ٬مثهّی و ضؿمثِج منٹمی ٌِ ضٱثممڇ خمث            ٸّهنڅی، مٽثیٙه -هثی تؾط ثٰی  تِْٚ هثی تؾط مثٰی، ضثڀیمٍ ؾثمٱمه خمّ ؾم

ِت ضٍٝیٍ می ّتنی هث  ٌتٜمطه      ه ٙثالن تین ڄونه نڅ ِت  ّتن  ڀنٍ. وټطی ڀه ٸٌّ ضؿّخه تِْیثخی منٹی یث مًّٙه ٜمٍن ضو٘م٧ ٌیڅم

ٓتننمٍه يمثٞ      ڄیٌّ ڀه ه ثننٍ یمٿ ٨ّنموتِه ٰ مڇ ممی     ، یٿ ض١ویّ خٍنی منٹی ٌِ تو ٜځڇ میخثٍٜ ّتنڅی هثی خ ٌٍت ڀنمٍ. ِویم

ّتِ ٌهٍ تین ڄونمه ٨ّنموتِه همث ٸٱمثچ ممی      مثننٍ موټٱیص ّتن ټ ِت ٌِ مٱ٢ّ ٌیٍ ٌیڅ ڄمٌٌّ.   هثیی ڀه ٸٌّ مؿدوِ ت٘ص خٍن يوٌ 

ّتټدص مٹ٦ّ، ضٹٙیّ من تین مٙةاه خه نوخه ّتی زوٜمثنیٍن و مًٹمی       ی يوٌ ٘دح م ّتن، ِٸطمثِ تؾطنمثخی، ضمالٚ خم ٹی ِٸطثِ ٌیڅ

ّتنی می ٍتوم و ويمی   ڀٌّن خٍن يوٌ، ت٨ ینثن ؾویی و تٰ ثچ ؾد ّتی٧       ٜوٌ. تین مٙةاه ٘دح ض ّتنمی ٜمٍه و ٜم ضمّ ٜمٍن نڅ

ّته  می ِت ٸ ُتٌِ. هثی مًطاٷ ْنٍڄی ٸٌّ می آوٌِ و ٌِ نطیؿه ضثغیّ نثم٩اوخی خّ ؾنده ٜځڇ ڄیّی تيطالچ ِوتنی   ڄ

ِت خمث ٌو ٘مفتچ ت٠مای خمه        ّتن، منؿّ خه نث٤ِثیطی تْ ض١ویّ خٍنی ٜمٍه و ٜمًٟ  ّتنی ٍٜیٍ تْ تِْیثخی منٹی ضو٧٘ ٌیڅ نڅ

ٛ    -2آیث تِْٚ من ٌِ ؾهثن ْیّ ضثغیّ ٬ثهّ ؾٙ ثنی من ت٘ص  -1ڀٍٝ:  قثڈٛ می  5آیث ٬ثهّ من ٴیّ ټثخڇ ټدموچ ت٘مص $ڀم

ِتن،  ٍتوم تین نث٤ِثیطی منؿّ خه تٸٙمٌّڄی و زمثیین آممٍن ٰمٓش نٹمٗ ممی      #. 2005و مث یّ،  6؛ ڄیادّش2004و ه ځث ڄمٌٌّ   ض

ّتن ت٘مص       ٌتٌِ ڀ طّ خه يوٌ مطځی خوٌه و خیٝطّ ٌِ ؾٙمص و ؾموی ضثییمٍ ٌیڅم ٌِ تین ٠وِش نوؾوتنی ڀه ٰٓش نٹٗ زثیینی 

ّتِ می ِت مٍن٭ّ ټ ّتن تْ ٬ثهّ يوٌ  ِتن،  و ٌِ خًٝی تْ تین تِْیثخی ٌیڅ ٌٕت و ه ځث  #.1386ٌهٍ $٘ؿثٌی ن
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 (1ًـبًگبى ٍاًوَد گشایی )ػٌذسم ایوپبػتش

ٌّت م١ًو٠ث  ؾوتنثن ضثغیّ ممی  یځی تْ ویٕڄی ّتیمی ت٘مص ڀمه        هثی ١ًٜیطی ڀه ِوی ٰ اځٌّ تٸ ُتٌِ نٝمثنڅثن وتن موٌ ڄ ڄم

ِتبه می ِت ت ّتڄیّ تْ ضٱثمڇ خث مهی٧  ٌهمٍ ڀمه م ځمن ت٘مص ضوتنمثیی خمثڈٽوه        خه و٤ول یٿ ٘دٿ تؾط ثٰی تن٩دثټی نثم٩اوج و ٸ

ِت تْ ڈهث٪ ضه١یای و ٜٵای مهٍوٌ ڀنٍ. وتٔه و ّتیی خمه ٌو ٜمځڇ    يوٌ  ٌِ آيمّین قمثذ    Impostorو  Imposterتن موٌڄ

تی ٴیمّ تْ آن قمه    ڈٵص نثمه زیّٝٸطه آڀٙٹوٌِ م٩ّل ٍٜه ت٘ص و خه مٱنی ١ًٜی ت٘ص ڀه وتټٱی و ت٠میڇ نیٙمص و قهمّه   

ٓ       هٙص تْ يوٌ نٝثن می ّتی نًٙطین خمث ٌو مهٽمٻ خمه نمثم ڀالنمٗ و تی م ّتیی ٰنم      2ٌهٍ. خ ِت خمه نمثم وتن موٌڄ وتن تیمن وتٔه 

ّتؾٱینمی ِو خمه ِو ٜمٍنٍ ڀمه خمث.       هثی خثڈینی يوٌ ٌِ ٌِمثنڅثه هث ٌِ ٸٱثڈیص ڀٌّنٍ. آن ٌتنٝڅثهی خمث م ؾموٌ ِ٘میٍن خمه     هثی 

ْتش مطٱٌٍ تنٙثٖ يوٜمثینٍ و م٩اموخی نٙمدص خمه تیمن موٸٽیمص همث ْت         ٩٘ول ٰثڈی ضه١یای، ٜٵای و ٰا ی و ڀٙح تمطیث

ٍتِنٍ و تْ ٜنثيطه ٍٜن و مط ثیٓ خوٌن يوی  ضّ٘نٍ. ٛ میيوٌ ن

ٟ       5ڀننٍ ڀه ٨ی  تین ٌو مهٽٻ ضو٠یٷ می ّتؾٱین خمث ض١ًم همثی مًطامٷ $تْ    ٘ثچ ٸٱثڈیمص خمثڈینی و زٕوهٝمی ِوی مم

ٌتنٝؿویثن# خه تین نطیؿه ٌ٘ص یثٸطنٍ ڀمه ٰمٍم ٌِونمی ڀمٌّن موٸٽیمص یځمی        ٌتنٝڅثه و  ؾ اه وڀیڇ، زّ٘طثِ، زٜٓٿ، ت٘طثٌ 

ّتؾٱین ت٘ص. تیمن مهٽٽمی   تْ ٜځثیص ّتؾٱین نموٰی تنٙمثٖ ٌِونمی         هثی ت٠ای تین م ن ه كنمین ٌِیثٸطنمٍ ڀمه ٌِ تیمن مم

ٌتٌِ خمه ٨موِی ڀمه ټ٥مثوش       ّتیی وؾموٌ  ِت ٜمثنٗ و        ٸّیدځثِی هوٜی یث ضّٖ تْ وتن موٌڄ ّتن ٌِخمثِه يموٌ  همثی مػدمص ٌیڅم

ُتخیص ٌِ ِوتخ٧ ٸٌّی نٙدص می ّتیی ت٘مص.      ؾ  ٌهنٍ. خه ن٭ّ تین مهٽٽین یځی تْ موتنٯ زیٝمّٸص و موٸٽیمص ه مین وتن موٌڄ

ِت        ّتیی  ّتیی ت٘ص ڀه زمنؽ یمث خمیٛ تْ زمنؽ نٝمثنه وتن موٌڄ خه ن٭ّ تین ٌو مهٽٻ یٿ ًٜٟ ْمثنی مدطال خه نٝثنڅثن وتن وٌڄ

ّتِ ْیّ ت٘ص:   ٌِ يوٌ تنٙثٖ ڀنٍ ٸهّ٘ص تین نٝثنڅثن خه ټ

ّت می ٌتِ و وتن وٌڄ ِت ٸّیدځثِ و ڀاله خّ وؾموٌ   و ي١و٠می ٌِ تو ضٹمثوش   ڀنمٍ خمین هموٚ ٰ مومی     ٌتنمٍ، تنٙمثٖ ممی    يوٌ 

ٌتٚ همث و ضٝمویٻ        ٌ، ٌِ ٌِونی ٘ثْی موٸٽیص و ټدوچ ضوتنثیی خث وؾوٌ ٜوتهٍ خیّونمی موٸٽیمص نمثضوتن ت٘مص، زمث ِت خمه    ٌِت همث 

ٌتٚ ٌٜوتِی می ِت مٙمطهٻ و ٜثیٙمطه    هث و ضٽویص زُیٌّ، زث ٍتٌِ، يموٌ  ِت ټدوچ ن ّتن  ٚ   هثی ٌیڅ ٌت همث و ضٝمویٻ    ی ٌِیثٸمص زمث

ِت٤م    ٌتنٍ، تْ زیّٝٸص هث ن ی ی و        ی ندموٌه و مٱطٽمٍ ت٘مص ممی    همثی يموٌ  ٌٍت ٌتٜمطه خثٜمٍ $نم ضوتنٙمص زیٝمّٸص خیٝمطّی 

ِتن،   #.1390ه ځث

ْتنه ضثغیّ می ُتٌِ  قڅونه ٰٓش نٹٗ خّ ْنٍڄی ِو  ڄ

ْنٍ، مّخمو٦ ت٘مص. ٜمًٟ خمث ٰمٓش نٹمٗ خمثال،         ن٭ّ ٸٌّ ٌِ موٌِ يوٌٚ خه تٸځثِ و تنٙث٘ثش و تٰ ثڈی ڀه تْ وی ّ٘ می

ّت ِتبه میقون تنٙثٖ مػدص خه يوٌ و ٌیڅ ِته ن ت ّتن نیٓ خه تنٙثٖ مػدص تو تْ  ٌهنمٍ، تو   همثی ڄونمثڄون زث٘مى ممی     ٌهٍ، ٌیڅ

ِتنطی می زُیّنٍ و ؾُخٛ می ِت می ٍت        ٜونٍ، ٌِ ن٥وِٚ تنٙثٖ  ڀننٍ و تْ تین ِو نٙدص خمه يموٌ نیمٓ تنٙمثٖ يموخی زیم

ِت خمه ٠موِش نموٰی    ڀٹمثیطی  ڀننٍ خّٰځٗ ًٜٟ خث ٰٓش نٹٗ زثیین، قمون تنٙمثٖ خمی    می ٌِمثنمٍڄی ممده  آٜمځثِ     تٚ 

                                                                 
1- Impodter Sandrom 

2- Clance & Imes 
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 ٜونٍ.   ڀنٍ، ه وتِه ٨ٌّ می می

ٌتِنمٍ و خمّ نٙمح ٰمٓش       ٌّت مثیانٍ خّ نٙح ن٭ّی ڀه خه يموٌ  ِٸطثِ ٸٌّ ضث نٍ ْیثٌی ضهص ضثغیّ ٰٓش نٹٗ تو ت٘ص. تٸ

ٌتٜمطه ت٘مص، ضثییمٍ مم     نٹٗ ِٸطثِ ڀننٍ. ِٸطثِ نیٓ خه نوخه ِت ڀه زیٛ تْ خّوْ آن ِٸطثِ وؾوٌ  ڀنمٍ تیمن    یی يوٌ مٱ وال   ن٭ّی 

ّتینٍ ٌوِه تی، ٌیٍڄثه ِت ضٽویص می ٸ  ڀنٍ. هثی ت٘ث٘ی 

ڀنمٍ ڀمه موؾموٌی ضوتنث٘مص و خمث ت٨ ینمثن        ڀه يوٌ تنڅثِه ٸمٌّ مػدمص و ٰمٓش نٹمٗ ْیمثٌ ت٘مص تنٙمثٖ ممی         هنڅثمی

ْٜم نٍی ٜموٌ. ْت           تنٍیٍٝ، تْ تین ِو می می ٓتیٛ تنٙمثٖ ِت ڀوٍٜ ڀه ِٸطثِٚ ضوسم خث موٸٽیمص خثٜمٍ ضمث خٱمٍهث موؾمح تٸم

ڀنمٍ موؾموٌی نمثالیٻ ت٘مص و ڄ مثن       ڀه يوٌ تنڅثِه ٸٌّ منٹی و ٰٓش نٹمٗ تو ڀم  ت٘مص. تنٙمثٖ ممی      ٘وی ٌیڅّ هنڅثمی

ِت ڀمه ممی   آیٍ تْ تین ِو ٸ٠ّص ڀنٍ تْ زٗ ڀثِهث خّن ی می ِتبمه ٌهمٍ ْت ٌ٘مص ممی         هثیی  ٌهمٍ   ضوتنمٍ ِٸطمثِ موٸٽیمص آمیمٓی ت

 #.1385$خثخثیی، 

 

 تلذیك اسصؿوٌذي خَد

ٍتٌِ، خاځمه تِْٚ آن خمثڈٽوه ت٘مص و تڄمّ ڀمثِی       منطٽٍ ٌِونی ٌِ  َتضی نم ِت تیؿثٌ ڀٌّه ت٘ص ڀه ْنٍڄی تِْٚ  ٜ ث تین خثوِ 

ٜوٌ. وتټٱیمص تیمن ت٘مص ڀمه تِْٚ ٜم ث ٌِ       ٍِ٘، یٱنی ْنٍڄیطثن تِْٜ نٍ می خِٓڂ و مه  تنؿثم ٌهیٍ، تِْٚ خه ٸٱایص می

ِتپ و ضؿّخه ڀٌّن ٜ ث٘ص. تِْٚ ْنٍڄی یٿ ت ڀنیمٍ و همّ    نٙثن ٌِ وؾوٌ تو٘مص. همّ ڀمثِی ڀمه ممی     هوٜیثِی و ضوتنثیی ٌت

ْٚ يموٌ           موټٱیطی ڀه خه ٌ٘ص می آوِیٍ خثیٍ نثٜی ْت ؾّیثن ٨دیٱی ْنٍه خموٌن ٜم ث و نمه نث٠مڇ نیمثْ خمه غثخمص ڀمٌّن ِت

ٌتٜطن یٿ ْنٍڄی زّخثِ خثٍٜ. ٜ ث ٌِ هّ ؾثیڅثه ّتی   ٰنموتن یمٿ تنٙمثن    خثٜمیٍ خمه   یث مٽمثمی  خثٍٜ، خثیٍ نثٜی تْ ٰالټه ٜ ث خ

ٌتِیٍ، خه ٌنیث نڅثه ڀٌّه تیٍ و ٘مٱی ڀمٌّه   ّتی    تیمٍ مٱنمی   خی  و تمیٍهث، ٰٝٻ و نٹّش هث و يوت٘طه هث و آِْوهثیی  تیمی تْ آن خم

ِت ضه ڇ ڀٌّه ِت     تیمٍ. ٨می ٘مثچ    يوٌ خٙثْیٍ. خث مٝځالش يثٞ يوٌ ٌِ ْنٍڄی مٽثخاه ڀٌّه تیٍ و ِنؽ  ِتهدٌّهمثی ْیمثٌی  همث 

ِتهدمٌّ همث ممفغّ خموٌه و         ِنؿی ڀه ڀٝیٍهِٴ   تیٍ ضث ٜثیٍ ٰای تمطهثن ڀٌّه تیٍ خه ٜ ث تنٙثٖ خهطّی خٍهمٍ خّيمی ْت تیمن 

ِتنطی خیٝمطّی ٜمٍه        تنمٍ. تیمن مهم      خٱ٥ی مفغّ ندوٌه، خّيی ٌِ ڀوضثه مٍش مٹیٍ خوٌه وڈی ٌِ ٨موالنی ممٍش منؿمّ خمه نمث

ّتی ْنٍڄی ڀٌّن هٙمطیٍ و خمث وؾموٌ ه مه     ً  نیٙص، مه  آن ت٘ص ڀه ٌِ نثچ ضالٚ ڀٌّن خ طی همث ه كنمثن ٘مٱٗ    ی ٘م

ِتی، می  #.1386ڀنیٍ، تین ه ثن تِْٜ نٍی ٜ ث٘ص $ڀی؛ ضّؾ ه ٜهّ آ

 

 

 پیـشفت تحلیلی

ٌ. ٌِ تیمن خمین         ْنٍڄی ضه١یای، یځی تْ مه  ٌِت ّتوتن  ضّین تخٱثٌ ْنٍڄی تًٜثٞ ت٘ص ڀه خّ ٘مثیّ تخٱمثٌ ْنمٍڄی ضمثغیّ ٸم
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ٌّت ن٭ثم آموْٜی هّ ڀٝوِ مٙةاه تٸمص ضه١میای و زمثیین خموٌن ٘م٩م       یځی تْ مٙثبڇ و مٝځالش ت٘ث٘ی ْنٍڄی ضه١یای تٸ

ٌتنٛ ّت ڀثِ،  ٰ اځٌّ ضه١یای  ٌتنٝؿویثن آن ڀٝوِ ت٘ص $ْه ْتن و   #.1386آمو

ِت مًمٍوٚ ممی         ّت ڄیّنمٍڄثن  ن ثینمٍ. من٭موِ تْ تٸمص     تین زٍیٍه ٰالوه خّ ٤ِّهثی هنڅٹمص تټط١مثٌی، ٘مالمص ِوتنمی ٸم

ّتڄیّنٍڄثن تْ ٩٘م ِ  ٤ثیص خًٛ خه ٩٘م نثم٩اوج ت٘ص.ضه١یای ڀثهٛ ٰ اځٌّ ضه١یای ٸ

ٛ         ضوؾه خه تین ضٱّیٷ نٝثن می ٌتنم آمموْ خهطمّین    ٌهٍ ڀه مٽثیٙمه و ٘منؿٛ ٘م٩م ٰ اځمٌّ ضه١میای ټدامی و ٸٱامی 

ضموتن تْ تٸمص ضه١میای ٠مهدص ڀمٌّ ڀمه        #. ه كنین تٸّوْ مٱطٽٍ ت٘ص ْمثنی می1385ٜثيٟ تٸص ضه١یای هٙص $تٸّوْ، 

هثی ٌِ٘ی و زیٝمّٸص ضه١میای مٝمهوٌ خثٜمٍ.      ٌت خثڈٽوه و ضوتن خثڈٹٱڇ ٸٌّ ٌِ ٸٱثڈیصٸث٠اه تی ټثخڇ ضوؾه خین ضوتن و ت٘طٱٍ

ِت ڀه خه ٌندثچ ٜځٙص ضوتنٍ ه ه ڄّقه تین ضٱّیٷ می هثی زی ٌِ زی ضه١میای، تْ ضه١میڇ ٰٽمح مثنمٍه و ٰ مٍضث        ی ڀٙثنی 

ِت ٌِ خّ ممی  خه ت٩٠الل ضؿٍیٍ یث مٌّوٌ ٍٜه ٌِ ممٌّوٌی و ٜمّڀص ٌِ تمطهثنمثش     ڄیمٌّ، تممث مٹهموم تٸمص ضه١میای ٠مّٸث        تنٍ 

ٌتنٛ ٜوٌ و می مؿٌٍ $ضؿٍیٍی# يال٠ه ن ی ٌتنٝؿویی ٜوٌ ڀمه آمويطمه   ضوتنٍ ٜثمڇ هّ  همثی آموْٜمڅثهی تو ڀ طمّ     آموْ و 

ٛ  تْ ضوتن خثڈٽوه ٌتنم ْتن ضیمٓ هموٚ نیمٓ م ځمن ت٘مص ٌقمثِ تٸمص          ی تو و نٍ تنط٭ثِ تْ تو٘ص، خثٍٜ. خّ ت٘ثٖ تین ضٱّیٷ  آممو

 #.1386یثخثنڅٌّ، ضه١یای ٜونٍ $خ

ٌتٜطه ُتِ خّ ٰ اځٌّ ضه١یای تٜثِه   تنٍ:   مط١١ًثن ضٱای  و ضّخیص خه قهثِ ٰثمڇ ضثغیّ ڄ

 تڈٷ# ٰوتمڇ آموْٜڅثهی       

ڄی         ج# ٰوتمڇ يثنوٌت

 ذ# ٰوتمڇ ٸٌّی       

ّت ڀثِ،   #.  1386ظ# ٰوتمڇ تؾط ثٰی $ْه

ٰنموتن ٰوتممڇ ٌِون ٘مثْمثنی و ٰوتممڇ خمّون ٘مثْمثنی و        ت خهضوتن ٰوتمڇ مفغّ ِ و خه ٠وِش ڀای و خث یٿ ِویځٌّ ؾثمٯ می

ٌتٜمطن تنڅیمٓه،         ٰوتمڇ ٸٌّی خیثن ن وٌ. مه  نمٍ ٰدثِضنمٍ ْت  ٌِت ضّین ٰوتمڇ ٸٌّی ڀه ٌِ زیّٝٸص و موٸٽیمص ضه١میای نٽمٛ 

ّتی٧ ٰث٨ٹی و ِوتنی.   ّتج، ِوٚ م٩ثڈٱه، هوٚ، ٰوتمڇ خٍنی، ٘ثْٚ نثیثٸطڅی ِٸطثِی و ٜ ٓتن ت٩٤  می

 

 اًگیضُ

ِت ضهّیٿ میت ّتی٧ ٌِونی ت٘ص ڀه ِٸطثِ ًٜٟ  ٌهمٍ و هم  قنمین     ڀنٍ و ٌِ ؾهص مٱینمی ٘موٺ ممی    نڅیٓه نثالش و ٜ

ّتی ِ٘میٍن خمه      ِت خه ٸٱثڈیص ٌِ ؾهص مٱین یمث خم ّتی٧ ٌِونی ٸیٓیوڈؤیٿ و ِوتنی ٸٌّ ت٘ص ڀه تو  ٰدثِش ت٘ص تْ نثالش و ٜ

ٌتِ می هٍٶ ٍت ڀٌّه و نمثم هثی ڄونثڄون ڀننٍ ڀه م ځن ت٘ص ٜځڇ هثی يثٞ وت همث ت٨مالٺ ٜموٌ، تْ     همثی مًطاٹمی خمّ آن    ی زی

ّتیٛ ټدیڇ تنطیثؾثش، ِٴدص  هث، ضوؾه، ٸٝثِ و خه ه  يوٌِن ضٱثٌچ. هث، مهّپ، تمیثچ، ڄ

 تنڅیٓٚ خیّونی
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ٌّت خه و٘یاه ٌتٌِ ڀه تٸ ٌّت ٌِ آن            ی زیثمٍ ْمثنی وؾوٌ  همثی يمثِؾی و یمث ْت ڈهمث٪ ڀمثِڀٌّی مّخمو٦ خمه ٸٱمثڈیطی ڀمه تٸم

ّتنڅیًطه می میٌِڄیّ  ٌتنٛ ٜونٍ. می ٜونٍ، خ ْتنی ڀه ٌِ ٸٱثڈیص ضوتن ڄٹص  همثی م٩اموج يموٌ خمه ٠موِش ٸٱمثڈی ٌِڄیمّ         آمو

ّتنڅیًطه ٍٜه می ٌ. آنمثن خمه تیمن يمث٨ّ            تنٍ و ڈیځن ٌڈیڇ تین ً٘ص ڀوٜی آن ٜونٍ، خ ٍِت ضدمث٨ی نم همث خمث مثهیمص ضځایمٷ ِت

ِت و٘میاه     ّتی ِ٘میٍن خمه تهم     ً٘ص ڀوٚ هٙمطنٍ ڀمه ضځایمٷ  ؛ 1ڄیّنمٍ $ت٘مسثڈٍینڃ   ٍتٶ م٩اموج ٌیڅمّ ٌِ ن٭مّ ممی    تی خم

 #.1377یٱٽوخی،  ضّؾ ه

ٌّت قون زیثمٍ ٌتِنٍ و مثیانٍ تْ زیثمٍهثی نثيوٜثینٍ تؾطنمثج ڀننمٍ، وؾموٌ مٝموٺ و زیثممٍهث،       تٸ ِت ٌو٘ص  هثی يوٜثینٍ 

ِت ٌِ آن ٍ   آوٌِ ضث خه ِٸطثِ هث خه وؾوٌ می تنٙث٘ی  ٌتْنٍ ڀمه زیثمم ّتیٝمثن خمه وؾموٌ آوٌِ $ِیمو    همثی مموٌِ ن٭مّ     هثیی خسّ ؛ 2ِت خ

 #.1390ضّؾ ه مه ٍی، 

 تنڅیٓٚ ٌِونی

ٌتيطن خه ض ثیالش و خه ڀثِ خٌّن ضوتنثیی ّتیٛ ٸ٩ّی زّ همث و ٌِ تنؿمثم تیمن ڀمثِ، ؾٙمص و ؾمو ڀمٌّن،         تنڅیٓٚ ٌِونی، ڄ

ِوتنٝمنثيطی، ڀنؿځمثوی و   هث٘ص. تنڅیمٓٚ ٌِونمی خمه ٠موِش يموٌ تنڅیًطمه ْت نیثْهمثی         قثڈٛ خهینه و ضٙا٧ یثٸطن خّ آن

ّتی ٍِٜ، نث٠ڇ می ضالٚ ٌّت خه ٠موِش ٌِونمی خمث تنڅیمٓه ممی      هثی ٸ٩ّی خ ٜمونٍ، خمه يمث٨ّ ٰالټمه، تنٙمثٖ       ٜوٌ. وټطی تٸ

ڀننمٍ. تیمن ِٸطمثِ خمه ٠موِش يموٌ        خّنمٍ ِٸطمثِ ممی    ڀنٍ و خه يث٨ّ ڈُضی ڀمه تْ آن ممی   قثڈٝی ڀه ٸٱثڈیص يث٠ی تیؿثٌ می

ن       $خیّونی# ِوی میتی  تنڅیًطه، نه خه ٌڈیڇ و٘یاه ٌٌت ّتی ٌندمثچ ڀمٌّن ض مثیالش و خمه يمّؼ  ٌهٍ. ٌِ ٰ ڇ تنڅیٓٚ ٌِونی، خ

ن مهثِش ٌٌت ّتی زّوِٚ  ِت ضثمین می هث و ضوتنثیی ضالٚ الْم خ  #.1377یٱٽوخی،  ڀنٍ. $ت٘سثڈٍینڃ؛ ضّؾ ه هث تنڅیٓٚ ٸ٩ّی 

ٌتنٛ ِوٚ ْتن   هثی تیؿثٌ تنڅیٓه ٌِ   آمو

ِت خه ٸٱثڈیص َهنی و زوینمٍڄی ضّٴیمح ممی    هثی ؾثڈح ڀه آن ٘ٛهثی زّ ٨ّل م٩ثڈح ٌِ٘ی خه ٠وِش ڀنمٍ و تیؿمثٌ    هث 

     ٛ ٌتنم ّتی خه وؾوٌ آمٍن تنڅیٓه الْم و ٤مّوِی ت٘مص. ه كنمین وټطمی  آمموْی ٌِ تغمّ ٜځٙمص ٌِ ٌِٖ ضمثْه      تنٙثٖ نیثْ خ

ٍت می ٛ ڀنٍ، خثیٍ خه تو ڀ ٿ ڀمٌّ ضمث ٌِ ٌِٖ ضمثْه موٸٽیمص ڀٙمح ڀنم       نٙدص خه آن ٌِٖ نڅّٚ منٹی زی ٌتنم آمموْ آن   ی ، 

ِت می ٛ     قه  ٌتنم ِت تْ  ٌتٜمطه خثٜمٍ. آن قمه  ٍت ڀٌّه و ضؿّخه مٙطٽی  و ٰ ای  ٰنموتن   آمموْ خمه   يوتهٍ یثٌ خڅیٌّ، خث آن ض ثٖ زی

ٌتِی  ٌِ آٴثْ ٌِٖ ٌټیٽث  م٩ّل ڀنی  و هٍٶ نهثیی ٨ّل ٍٜه هم  خثیمٍ ِوٜمن، مٱمین و مطنث٘مح خمث        هٍٶ آموْٜی تنط٭ثِ 

ٌتنٛ ٌتنٛ آموْ خثٍٜ، ضوتنثیی  ّته  ڀٌّ ڀه  ِت ٸ ّتی٩ی  ّت همیف قیمٓ مثننمٍ يموٌ        خثیٍ ٜ ِت تنٙثٖ ڀنمٍ، ْیم آموْ موٸٽیص يوٌ 

ِتبه ضځثڈیٷ یځنوتيص زّهیٓ ڀمٌّ خمه ٰدمثِش ٌیڅمّ خثیمٍ تْ يث٠میص        موٸٽیص، خه موٸٽیص ڀ ٿ ن ی ڀنٍ و ه كنین خثیٍ تْ ت

ّتنڅیًطڅی م٩ثڈح مًطاٷ ت٘طٹثٌه ن وٌ. یځی تْ ٌالیڇ خی ی تْ یثٌڄیّنمٍڄثن خمه خّيمی تْ ٌِوٖ آن ت٘مص ڀمه      ٰالټڅی خّي خ

ٛ        ن ی ٌتنم ِت ڀمه  ِت ٌټیٽمث  مٝمًٟ ڀنمی  و        ٌتننٍ قڅونه تین ٸٱثڈیص هث خثیٍ تنؿمثم ٜموٌ، ممث خثیمٍ ڀمثِی  آمموْ تنؿمثم ٌهمٍ 

ّتن ڀمه تٴامح ه ٙمثالن و ڀوقمٿ      ِت آمويطه خه ٌیڅم ّتی٩ی خه وؾوٌ آوٌِ ضث تو آنكه  ّ  ه كنین خثیٍ ٜ همث هٙمطنٍ خیمثموٌْ     ضم
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 #.  1386$خیثخثنڅٌّ، 

 

 اضطشاة اهتحبى

ّتج ّتج نموٰی نثڈمص نثيوٜمثینٍ و ممده         1ت٩٤ ّتج و تمطهثن ضٝځیڇ ٍٜه ت٘ص. من٭موِ تْ ت٤م٩ تمطهثن تْ ٌو ڀا ه ت٩٤

ّتٖ، ضسٛ ټاح، ّٰٺ، ٌٌِّ٘ و خی ّته ت٘مص و تمطهمثن نیمٓ        ت٘ص ڀه خث زّیٝثنی، ونٝص، ه ِتِ و ضٝمویٛ ه م ّتِی، ضځمِّ ٌت ټ

ه ڄیمّی ضٵییمّ         ٰی تِْٜیثخی ت٘ص ڀه ٨دٻ ت٠وچ مٱینی تنؿثم میتْ ن٭ّ ضٱّیٹی نو ٍْت ّتی ضو٠میٷ و تنم ڄیمٌّ و و٘میاه تی خم

ٌتنٛ ٍتٶ آموْٚ و زّوِٚ و ڀ ٿ خه خهدوٌ یثٌڄیّی آن ِٸطثِ  ْتن ٌِ ؾهص ته ّتج ٌِ تنٙمثن       آمو هث٘مص. وؾموٌ تنمٍڀی ت٤م٩

ٍتن  خه ّتی تنٙمثن زٍیمٍ       ڀثممڇ آن ممی  ٰنوتن یٿ نثڈص ٰث٨ٹی و هیؿثنی نه ضنهث ٨دیٱی ت٘ص، خاځه ٸٽ ِت خم ضوتنمٍ مٝمځالضی 

ِت خمه ڀمثِ و ڀوٜمٛ و ضځمثزو وتممی      آوٌِ؛ ّتج ڀه قثٜنی ْنٍڄی ت٘ص و تنٙثن  ٍتچ ضؿمثوْ      تمث ه ین ت٩٤ ٌتٌِ تڄمّ تْ نمٍ تٰطم

  ٛ ٌتنم ّتج ٌِ  ٍتِ تنٍڀی تْ ت٤م٩ ْتن، ٌِ مٍِ٘مه و ضځمثڈیٷ آن تیؿمثٌ تنٙمثٖ       ڀنٍ خٙیثِ ْیثن خًٛ يوتهٍ ٍٜ، وؾوٌ مٽ آممو

 #.1386ڀنٍ $خیثخثنڅٌّ،  مٙةوڈیص، خّنثمه ِیٓی و م٩ثڈٱه خیٝطّ می

ِت٘ون ِت نوٰی يوٌ تٜمطٵثڈی َهنمی ممی   1975$ 2٘ث ّتج تمطهثن  ی  تنڅمثِی و ضٌّیمٍ ٌِخمثِه    ٌتنمٍ ڀمه خمث يموٌ ڀم       # ت٩٤

ٛ  هثی يوٌ ًٜٟ می ضوتنثیی ٸیٓیوڈمؤیځی نمثم٩اوج و   همثی   ٜوٌ و ٴثڈدث خه تِْیثخی ٜنثيطی منٹی، ٍٰم ض ّڀٓ نوتٖ، وتڀمن

ٌتِنٍه تٸص ٰ اځٌّ ضه١یای منؿّ می ڀنمٍ. خمه ٨موِ ڀامی      تی ٌِ ٘المص ِوتنی و ضه١میای تیٹمث ممی    ڄٌٌّ و نٽٛ مًّج و خثْ

ّتج تمطهثن خه ٚ ٠مهیم ت٨الٰمثش،           ت٩٤ ٌْت ٰنوتن ضؿّخه تی نثيوٜثینٍ خمه ٌِؾمثش مًطامٷ ڀٙمح مٱاوممثش، قڅمونڅی زمّ

ِت مطثغّ میٰ اځٌّ ضه١یای، تنڅیٓه هث و خثوِ همث   هثی يثٞ، يوٌ ضموتن زیٝمّٸص و خمّوْ يالټیمص     ٘ثٌْ و خث مځثنیٙ  هثی ٸٌّ 

ِت ضهایڇ می هث  ٌٍت ْتن      خٌّ و خٍین ٘ثن مثنٯ ٍِٜ و زیّٝٸص ضه١یای می و ت٘طٱ ٌت ّتی ن٭ّیمه زمّ ٜوٌ یځی تْ مٙثبڇ ٰ مٍه خم

ِت خّمی ٌّت  ّتج خّيی تْ تٸ ّت ت٩٤ ٜموٌ.   ٓتنٍ، تمث ممثنٯ تْ ٰ اځمٌّ ٰمٍه تی ٌیڅمّ ممی     تنڅی و مهٽٽثن تین ت٘ص ڀه ضٱیین ڀننٍ ق

ّتج تمطهمثن           ٓتیٛ ت٤م٩ ٌّت ٌِ تمطهمثن خمث تٸم نٍ ڀه تنط٭مثِ موٸٽیمص و ٜځٙمص تٸم ٌِت ْتن و مهٽٽثن تٰطٽثٌ  ٌت خّيی ْت ن٭ّیه زّ

ّتی مػثچ ت٘طٍالچ می ٌتٌِ. خ ِت نثٜمی ْت ٰمٍم ڀوٜمٛ يموٌ           تِضدث٦  ِتی تنڅیمٓٚ خمثال هٙمطنٍ، ٜځٙمص  ٌت ڀننٍ ڀٙثنی ڀمه 

نمٍ خیٝمطّ           یم ٌِت ّتی ڀٙمثنی ڀمه تنط٭مثِ موٸٽیمص  ِتی تنط٭ثِ موٸٽیص خثالیی هٙمطنٍ. ْت تیمن ِو خم ٌت ٌّت  ّتین تین تٸ ٌتننٍ، خنثخ

ٌتِنمٍ. ڄّوهمی ٌیڅمّ تْ مهٽٽمثن        ٓتننٍه خثٍٜ ضث ڀٙثنی ڀه تْ ٜځٙمص ضمّٖ  ّتنڅی ّتج تمطهثن یٿ نیّوی خ ٌتٌِ ڀه ت٩٤ تمځثن 

ِت خمث ض   ّتج تمطهمثن  ْتن ت٩٤ ٌت ّتج تمطهمثن           و ن٭ّیه زّ ٌّت ت٤م٩ ّتی خّيمی ْت تٸم ٌتنٙمطه و مٱطٽٍنمٍ خم ثڀیمٍ تؾط مثٰی ممّضد٧ 

ٓتیٛ می ٌّت ٌِ یمٿ ٰ اځمٌّ ٜمٹثهی ڀمه ٌِ آن         ن ثیٍ ڀه ْمثنی تٸ ّتی ٰ اځٌّ ٌِ ٠هنه خثٜمٍ. تیمن تٸم یٿ ٸٌّ مٝثهٍه ڄّ خ

ّتِ می ّتج می ٰ اځٌّ موٌِ مٝثهٍه ټ ّتین خه ن٭ّ می ڀننٍ؛ ڄیٌّ خیٝطّ تنٙثٖ ت٩٤ ّتج تمطهمثن خیٝمطّ یمٿ     ِ٘م  خنثخ ٍ ت٤م٩
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ّتی تغدثش ڀٹثیص ١ًٜی $ِیك ونٍ وتڀنٛ مػدص نٙدص خه ضثییٍ تؾط ثٰی ت٘ص ّتی خ  #.1987، 1ضث یٿ نیثْ ٌِونی ٍٜه خ

  

 َّؽ

، هموٚ و ضوتنمثیی َهنمی تو٘مص. ضٱمثِیٷ ْیمثٌی         ٌّت ُِت خّ ٰ اځٌّ ضه١یای تٸم ٌِ خین ٰوتمڇ ٸٌّی یځی ْت ٰوتمڇ ضثغیّڄ

ِتبه ٜ ِت خه ٘ه ٨دٽه ْیّ ضٽٙی  ڀٌّ: ٍه ت٘ص ڀه میٌِ موٌِ هوٚ ت  ضوتن آن 

همثی ؾٍیمٍ خمث ضوتنمثیی خّيموٌِ       ڀننمٍ. ٘مثْڄثِ خمث موټٱیمص     ضٱثِیٹی ڀه ِوی ٘ثْڄثِی و تن٩دثٺ خث مهی٧، ضثڀیٍ می -1

 هثی مًطاٷ.   منث٘ح خث موټٱیص

 ڀننٍ: آموْٚ زُیّی خه ٠وِش ٰثم. ضٱثِیٹی ڀه خّ ضوتنثیی یثٌڄیّی ض ّڀٓ می -2

ٓتٰی ضثڀیٍ می -3 ٌٍت ْیمثٌی مٹمثهی  و ن ثٌهمثی ڀالممی      ضٱثِیٹی ڀه ِوی ضٹځّ تنط و ٰمٌٍی   ڀننٍ: ضوتنثیی ت٘طٹثٌه تْ ضٱم

ّتڀثِ،   #.1386$ْه

ٌّت تڀطٹمث ٜموٌ خاځمه الْم ت٘مص خمّآوٌِ        هث یث ضوتنثیی خه ً٘ن ٌیڅّ ندثیٍ ضنهث خه ضًٝیٟ نٍوٌ ضوتنثیی هثی ٜنثيطی تٸم

ِت ِوی زیو٘مطثِی       ثییټثخڇ ټدوڈی نیٓ تْ نٍوٌ ضوتن ٌتٜطه خثٜی  ضث خطوتنی  خه ڄونمه تی ټثخمڇ ټدموچ ؾمثی تو  هثی تؾط ثٰی وی 

ِت مًٟٝ ڀنی ؛ ٓتن ضوتنٛ َهنی ضث خثالضّین آن  ِت خثیمٍ خمث خهمّ تؾط مثٰی تو       تْ ڀ طّین می خه ٰدثِش ٌیڅّ هوٜدهّ ٜمًٟ 

ثن ٸمٌّی و نیمٓ مهمی٧ ْنمٍڄی تو٘مص ضموسم       هثی مًطامٷ ِوتخم٧ ٌِون ٸمٌّی و میم     ڀه ن وٌی تْ ٰ اځٌّهثی وی ٌِ نی٩ه

ِتن،  2ڀنی  $ڀّیٿ  #. 1997و ه ځث

ٓتن هوٚ یٿ ًٜٟ ٌِ ٨وچ ْنٍڄی غثخمص ممی   ٘ثڈیثن مط ثٌی ض١وِ می ّتش     مثنمٍ. تڀنمون ممی    ٍٜ ڀه می ٌتنمی  ڀمه ن م

نیٙمطنٍ.   هثی مٱطدّی تْ ڀثِڀٌّ هوٜمی ٌِ نوؾموتنی و خِٓڄٙمثڈی    آینٍ ٜثيٟ هثی هوٜی ڀه ٌِ ڀوٌڀی خه ٌ٘ص می آْمون

ّتی زیٛ ّتش خهّه هوٜی ٌِ نوؾوتنی خ ٌتٌِ.     خینی ضوتنثیی هوٚ خِٓڄٙمثڈی،  خث وؾوٌ تین ت٘طٹثٌه تْ ن  نطمثیؽ مٱطدمّی ٌِ زمی 

ٓتیٛ ٌِ      ی ٍِٜ هوٜی ضثغیّ می ه  قنین مًٟٝ ٍٜه ت٘ص ڀه ٠ٹثش ١ًٜیطی خّ ؾهص و ٌِؾه ّتی مػمثچ، تٸم ُتٌِ. خم ڄم

ه ت٘ص ڀه ضوتنٙطهخهّه وِی هوٜی $ٌه ٘ثڈڅی ضث خِٓڄٙثڈی# ٌ ٌٌت ی ِوی  ٌّت هث و مٝمځالش ْنمٍڄی خمه ڄونمه      تنٍ خث نثڀثمی ِ تٸ

ّتش خهمّه    ی ڀمه ن م ٌّت همث ٌِ ٨موچ ْممثن ڀمثهٛ یثٸطمه ت٘مص، تنط مثچ         ی هوٜمی آن  تی ٘ثْنٍه و وتټٱی مٽثخاه ڀننٍ. ٌِ تٸ

ٌتٜطه ڀه خه مځثنیٙ  ّتٜی مطو٘ڇ ٜو خیٝطّی وؾوٌ   #.  1386نٍ $خیثخثنڅٌّ، هثی ٌٸثٰی قون تنځثِ وتټٱیص و ٌڈیڇ ض

 ٰوتمڇ ؾٙ ثنی 

ِت خنیه تی ٤ٱیٷ هٙطنٍ و تْ ٘مالمص ٰ مومی   ٌتنٛ ٌت ْتنی ڀه  ٌتِ نیٙمطنٍ، ن می     آمو ٍتْه ڀمثٸی    ضوتننمٍ خمه   ڀثممڇ خّيموِ تنم

ٌٍت تخمطال خمه تنموتٮ خی مثِی همث ْت زیٝمّٸص ٌِٖ خمثْ              ِت خموٌن ت٘مطٱ ٌت ٌتٜطه خثٜنٍ. تین ٌ٘مطه خمه يمث٨ّ  ڀوٜٛ و ٸٱثڈیص 
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هثی ؾٙ ی، نٽٟ ٌِ ٍِٜ و ضځثممڇ خمٍن و تْ ه مه مهم  ضمّ مٵمٓ و        ٜونٍ. خی ثِی و ٌقثِ ٰٽح مثنٍڄی ٌِ٘ی میمثننٍ  می

ٌتيای، ضثغیّ مه ی ٌتٌِ. خی مثِی     خٱ٥ی تْ ٴٌٍ مطّٜهه  ٌّت  همثیی مثننمٍ ڄموتضّ، ٠مّٮ، ضوموِهمثی مٵمٓی        ٌِ ِٜمٍ َهنمی تٸم

ُتِنٍ. نٽٟ هث یث مٱاوڈیص می همثیی هٙمطنٍ ڀمه خمث خینمثیی و       همثی مهم  خمٍنی خیٝمطّ آن     ضوتننٍ خّ زیّٝٸص ٌِ٘ی ضثغیّ خڅ

ٌتِنٍ. $تٸّوْ،   #.1385ٜنوتیی و ڄویثیی ّ٘و ڀثِ 

 

 ػبصؽ ًبیبفتگی سفتبسي

هثی تٸص ضه١میای نث٘مثْڄثِی همث یمث ٘مثْٚ نثیمثٸطڅی ِٸطمثِی ت٘مص. تيمطالالش ِٸطمثِی ٌِ میمثن             یځی ٌیڅّ تْ ْمینه

ٌتنٛ ّتضح خیٝطّ تْ  ٌتِنٍ خه م ْتن ٰثٌی ت٘ص $تٸّوْ،  ڀوٌڀثن و نوؾوتنثنی ڀه تٸص ضه١یای   #. 1385آمو

ّتینٍ تڈڅوهمثی مًطامٷ زث٘مى    ٟ   ٘ثْڄثِی تْ ٌیٍڄثه ِوتنٝنثيطی، ٸ ّتش مهی٩می ضٱّیمٷ ممی      ٌهمی ٜمً ٜموٌ.   خمه ضٵییم

تؾط مثٰی ت٘مص و ٰدمثِش ت٘مص ْت ضوتنمثیی ڈمُش خمٌّن ْت ِوتخم٧ خمین ٸمٌّی            -٘ثْڄثِی خه مٱنثی يثٞ، وتؾٍ تخٱثٌ ِوتنی 

ّتنڅیٓ و ڀثِڀٌّن خه ڄونه تی ت٘ص ڀه هٍٶ ٌتٚ خ ِت ت٤ِث ڀنمٍ. ٌِ نطیؿمه   زث ّتینمٍ ٘مثْڄثِی، ضمنٛ نثٜمی تْ      هثی ًٜٟ  ی ٸ

ٍت ممی         هثی ضٵییّ  ؾنده همثی ِٸطمثِی ه كمون     ڀنمٍ. نث٘مثْڄثِی   نثزمُیّ ْنمٍڄی ڀمثهٛ یثٸطمه و ٜمًٟ نثڈمص ضٱمثٌچ زیم

ّتِی، ضًث٠ ، ڀ  ِویی ٍٜیٍ و تنٓوت ٨ادی، ٌِ يوٌ ٸّومثنٍڄی و خی ضموؾهی، آٸمص   زّيثٜڅّی، خیٛ ٸٱثڈی، خی همثی ِٜمٍ    ټ

 #.1380م٩اوج ١ًٜیص و تْ ٰوتمڇ مفغّ ٌِ تٸص ضه١یای ت٘ص $ّٜیٹی ٌِآمٍی، 

 

 سٍؽ هطبلؼِ 

   ٚ و  همثی ٌِ٘مص ت٘مص. ِٜمٍ و ٜمځوٸثیی تنٍیٝمه       م٩ثڈٱه ه ثننٍ تنؿثم هّ ڀثِ یث ٸٱثڈیص ٌیڅمّ نیثْمنمٍ ت٘مطٹثٌه تْ ِو

ٌ. ْت ت٠موڈی ڀمه هنڅمثم م٩ثڈٱمه خثیمٍ ِٰثیمص ڀمٌّ           ضوتنثیی ٌِت هثی ٸّهنڅی هّ تنٙثن خه ڀ یص و ڀیٹیص م٩ثڈٱمه تو خٙمطڅی 

ِت خث ؾٍیص ٜمّوٮ ڀمٌّه قمون ٌِ تیمن ٠موِش       ؾٍیص ٌِ م٩ثڈٱه هٙص یٱنی خه مه٣ نٝٙطن زٝص میٓ م٩ثڈٱه، يوتنٍن 

آیٍ. من٭وِ تْ ض ّڀٓ نوتٖ خه هنڅثم م٩ثڈٱه، ضوؾه ڀثمڇ خه م٩اح و مو٤موٮ مموٌِ ن٭مّ ت٘مص ڀمه       ض ّڀٓ ْوٌضّ خه ٌ٘ص می

ٍتیص ِونٍ ٨دیٱی م٩ثڈٱه می ٌّت ڄ ثن می تین يوٌ خثٰع ه َت    ٜوٌ. خیٝطّ تٸ ضمی ت٘مص و ضٵییمّ آن    ڀننٍ ڀه ض ّڀمٓ، یمٿ تممّ 

ه ٜوٌ و هّ ڀمٗ ممی   ٌٌت ضوتنمٍ خمه آن    نثم ځن ت٘ص، ٌِ نثڈی ڀه ض ّڀٓ یٿ تمّ تڀطٙثخی ت٘ص و خثیٍ هّ ِوْ زّوِٚ و ؾهص 

ٌ. ض ّڀمٓ ٌِ             ٌِت ّتین ضٽویمص آن خٙمطڅی خمه مو٤موٮ مموٌِ ن٭مّ  ٌ٘ص یثخٍ. ْت آن ؾهص ڀه ض ّڀٓ تممّی نٙمدی ت٘مص خنمثخ

ِت می مو٤وٰثضی ڀه ؾنده ضٹّیهی و ّ٘ڄّمی  #.٨1379ادٍ. $مّض٥وی،  ٌتٌِ، ٘ثٌه و ضالٚ ڀ طّی 

ِته یځی تْ مه  هث٘ص. همّ قمه ٰالټمه و تنڅیمٓه نٙمدص       هثی ض ّڀٓ ٌِ مو٤وٰثش ٸځّی، ٰالټه و تنڅیٓه نٙدص خه آن ضّین 

خه مو٤وٰی خیٝطّ خثٍٜ ض ّڀٓ نوتٖ خیٝطّ يوتهٍ خموٌ و خمثڈٱځٗ. م٩ثڈٱمه ٰ یمٻ و یمثٌڄیّی غ مّ خًمٛ وټطمی نث٠مڇ          
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ِت ٌِ تنٙمثن خمه           می ٌتٜطه خثٍٜ. ټوی خموٌن تٰط مثٌ خمه نٹمٗ، تنٙمثٖ ٜمٱٷ و ٜمثٌی  ٜوٌ ڀه ٸٌّ ض١وِ م١ًٝی ْت يوٌ 

ٜموٌ.   ڀنمی  و نطیؿمه ڀثِممثن خهطمّ ممی      ڀنمی ، خهطمّ م٩ثڈٱمه ممی     آوٌِ و ه  قنین ٌِ نثڈص ٜثٌمثنی خهطّ ٸځّ می وؾوٌ می

ٍت ممی     ّ تنٍیٝهمثِڄثِش ڀوِیص خه تین نطیؿه ِ٘یٍه ت٘ص ڀه تنٙثن ٌِ خه ڀنمٍ و َهمن ٌِ    هثی يوٜثینٍ نثٸ٭مه خهطمّی زیم

ِتمی ّتِ می نثڈص آ  #.  1386آیٍ $خیثخثنڅٌّ،  یثٌڄیّی خه وؾوٌ می ڄیٌّ و ٌِٸٌّ میڇ خه ټ

تْ ت٠وچ ٌیڅّ م٩ثڈٱه ٸه یٍن مو٤وٮ ت٘ص یٱنی یثٌڄیّی خث ت٘طٹثٌه تْ ڀا ثش و ؾ الش يموٌ هٙمص خمه ٰدمثِش ٌیڅمّ      

ِتبمه ممی   ڄیٌّ خه ه ثن ٜځڇ ڀه یثٌ می م نٹ٫ ٨و٨ی وتِ ڀه هّ قهآموْ خّ يالٶ ٩٘ ٌتنٛ ٌهمٍ، ٌِ تیمن ٘م٩م،     یثٌ ڄّٸطه ت

ِت خه ٠وِضی ڀه ٛ    ڄمٌٌّ ڀمه   ڀنٍ و نٹٗ ٸه یٍن موؾمح ممی   یثٌ ڄّٸطه خه ْخثن يوٌ خیثن می آن  ٌتنم ّتی  ْتن   یمثٌڄیّی خم آممو

ٍت می ٌتِ و ڈُش خًٛ ٜوٌ. یثٌڄیّی وټطی ٰ ٻ خیٝطّی زی آموْ ضوتنثیی خمه ڀمثِ خٙمطن ټموتنین، ت٠موچ و       ٌتنٛڀنٍ ڀه  مٱنی 

 هثی ؾٍیٍ خه ڀثِ ڄیٌّ.   هثیی ڀه م٩ثڈٱه ڀٌّه ت٘ص ٌِ موټٱیص ِوٚ

یمثٌ آوٌِن   مثننمٍ و خمه   ه  قنین هّ قٽٍِ نځثش خه ه  مّضد٧ ضّ خثٜنٍ و من٭  ٨دٽه خنٍی ڄٌّنمٍ خهطمّ ٌِ يمث٨ّ ممی    

ِتنص ضّ ت٘ص. نځطه ٌیڅّی ڀه ٌِ م٩ثڈه خثیٍ ٌ آن ِ ن٭ّ ڄّٸطه ٜوٌ تؾطنثج تْ م٩ثڈٱمه تؾدمثِی ت٘مص هنڅمثم يٙمطڅی و      هث 

ن ض ّڀٓ خهطّ ت٘ص م٩ثڈٱه نٝوٌ قون تیؿثٌ ٌچ ٌْڄی می ٌٌت  #.1388ڀنٍ $وڀیایثن،  یث تْ ٌ٘ص 

 

 ؿشایط ػبطفی ٍ سٍاًی 

ِت می ّتی٧ ٰث٨ٹی و ِوتنی  ْ    ضوتن خه ٜ ٌتنٙمص. خٙمیثِی ت ٛ  ٰنوتن ت٠ای ضّین ٰثمڇ زیّٝٸص یث تٸص ضه١میای  ْتن   ٌتنم آممو

نمٍ تممث ٠مّٸث  خمه ٌالیامی ْت ټدیمڇ ٸٽمّ           ٌِت خث تین ڀه خهّه هوٜی خثالضّ ْت مطو٧٘ و ٬ّٸیص یثٌڄیّی ټثخمڇ مالن٭مه تی خّيوِ

ّتْ وؾموٌ، ڀ می     ٰث٨ٹی، تنڅیٓه ٍتن تٰط ثٌ خه نٹٗ، ٍٰم ڀٹثیمص ٌِ تخم تنٙمثٖ يموٌ تِْٜم نٍی،     ی نثڀثٸی، ٍٰم زٝطځثِ، ٸٽ

ٍتٜطن نڅّٚ مػدص و ّتی ْنٍڄی و ضٱث٢ِ ِوتنی و ٴیّه ٌقثِ خی تٜمطهثیی ضه١میای ٜمٍه و ن می     ڀ  ِویی، ن ضوتننمٍ   ټوی خ

         ،ٌ ٌِت ِّت  ٌتٜطه خثٜنٍ. خّيی مهٽٽثن مٱطٽٍنمٍ آن قمه ٌِ ضهٽیٽمثش ؾٍیمٍ خیٝمطّ مموٌِ ضوؾمه ټم زیّٝٸص ضه١یای يوخی 

ٌِون »خموٌن نٙمدص خمه ضؿمثِج#     هثیی ن٭یّ $خمثْ   نٹی تِضدث٦ هوٚ و زیّٝٸص ضه١یای نیٙص، خاځه ضثڀیٍ خیٝطّ ٌِ ضٹثوش

ّتیی ّتیی و خّون ڄ ٍتن« »ڄ ٍتِی هیؿمثنی ت٘مص ڀمه ممی      « ضوتٸمٻ »و « وؾ ّتیی و زثیم ضوتنمٍ ٌِ تیمن تِضدمث٦ ته یمص      و نموِوْڄ

 ٌتٜطه خثٍٜ. 

ّتیمی آن خمه نثٸ٭مه ڀمثِی مٵمٓ        1998ڄا ن $ ضدث٦ میثن خًٛ هیؿمثنی و خًمٛ تؾ # ٤ ن تٜثِه خه ٸیٓیوڈؤی مٵٓ و ِت

ّتنی تو٘ص، ِهث ٘ثٌْ؛ ن یڀنٍ و  تٜثِه می ِت تْ مٙثبای ڀه موؾح نڅ ّتین نثٸ٭مه ڀمثِی همّ قمه خیٝمطّ       ضوتنٍ َهن يوٌ  خنثخ

ّتی یثٌڄیّی ٛ    هثی ؾٍیٍ خمثټی ممی   خث تین ڄونه تٸځثِ ضه یای تٜٵثچ ٜوٌ، تمځثن ڀ طّی خ همثیی ڀمه خمّ     مثنمٍ. نطمثیؽ زمٕوه

٘می موٸمٻ ضمّ هٙمطنٍ ڀمه خمه تیؿمثٌ          هثی زّ٘ٛ نثمه هوٚ هیؿثنی تنؿثم ڄّٸطه ت٘ص نٝثن می مدنثی یثٸطه ٍِت ٌهٍ ڀمه م

ٌتنٛ ٌتنِٛتخ٩ه منث٘ح خین  ْتن و  ٌتنٛ آمو ْتن و مٱا ثن و  ْتن و ٘مثیّ ت٥ٰمثی مٍِ٘مه ڀ مٿ ممی       آمو ڀننمٍ. ٌِ قنمین    آممو
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ٌتنٛ ٍتِ٘ی، مٱا  و  ِتخ٩ه مطٽثخڇ م٩اموج ضمالٚ ممی    م ّتی تیؿثٌ ضٱثمڇ و  ْتن خ همثی   همثی آمموْٚ مهمثِش    ڀننمٍ. خّنثممه   آمو

ٌتنٛ ٍتِٖ نه ضنهث خه آڄثهی  ْتن تْ نثالش ه هیؿثنی تین ڄونه م ِت ضٽویمص      یؿثنی ٜثن ڀ ٿ میآمو ڀنٍ و ٰمٓش نٹمٗ آنمثن 

ّتش خهطّی ڀٙح ڀننٍ $غ ّی،  ٜوٌ ڀه آنثن ٌِ آموْٚ ڀنٍ خاځه موؾح می می ٍتٌِ نیٓ ن   #.1386هثی ٜنثيطی ت٘طثن

 

 هٌبثغ

 #. ِوتنٝنث٘ی نوؾوتنثن و ؾوتنثن، ت٠ٹهثن: نّٝ مٝٱڇ.1382تن ٍی، ٘یٍ تن ٍ $

ٌتنٝڅثه ضّخیص  ڀالٖ، ضّؾ ه نٙن یٱٽوخی و تیّؼ يوٚ #. تنڅیٓٚ 1377ٌِت٘سثڈٍینڃ، تچ. $ ِتش  ياٻ، ضدّیٓ، تنطٝث

 مٱا .

. خه # ِوتنٝنث٘ی تٰط ثٌ.1374نٙح، ٰای، $ ت٘المی ٌٌت ِتش مهّ ّتن: تنطٝث  نٹٗ  ضه

ٓتیٛ ٰٓش نٹٗ  #. تغّخًٝی آموْٚ مهثِش1389ت٘ ثٰیای، مّی  $ هثی تؾط ثٰی خه ِوٚ ٜنثيطی ِٸطثِی ڄّوهی ٌِ تٸ

ّتش ، ٘ثچ قهثِم، ٜ ثِه ٜثنٌٓه  و ؾ ِتی وتڈٍ مٱطثٌ، ٸ١انثمه تٰطیثٌ زٕوهی ٘وام١ّٶ موٌت ٌت ّتن   وِْی ٌيط

هثی  ت٘ ثٰیای، مّی ؛ ضوڀای، مثه ڄڇ؛ یٱٽوخیثن، ٸث٨ ه؛ ت٘ ثٰیای، ڈیال؛ مهٍوی، ٸث٨ ه؛ تغّخًٝی آموْٚ ڄّوهی مهثِش

ّتن نوؾوتن ٜث ٓتن ضوتنثیی و مٝځالش ِٸطثِی ٌيط ٌتنٛ و زٕوهٛ ٌِ ِوتنٝنث٘ی تؾط ثٰی خّ می هٍ و تیػثِڄّ، 

 86-95، ٠ٟ 2ٜ ثِة ڀثِخٌّی، ٘ثچ زثنٌٓه ، 

ٌٌت ی ؛ ڀالنطّی،مّ ت٘ ثٰیای، ی تغّخًٝی  #، مٽثیٙه1389$ یٍه٘ٱ ین؛ مهٍوی،نٙ ی ؛ موڈوی،ڀّ ؛ ٰٙځّی،مهّ

ّتخّ ت٘طّٖ ٌِ مٽثخڇ آموْٚ مهثِش ِوٚ ٕوهٛ ٌِ ٘المص هثی تؾط ثٰی خّ خهٓیٙطی، ز هثی تی ن ٘ثْی ٌِ خ

 2و  1ی قهثِم، ٜ ثِه  ِوتنٝنثيطی، ٌوِه

ِتش تنؿ ن توڈیثا و مّخیثن. 1385تٸّوْ، ٴالمٱای، $  #. ِوتنٝنث٘ی ضّخیطی، تنطٝث

ه، نّٙین. $ ٌْت ِتخی. قثذ توچ.1383تڀدّ ِتش ٸث ّتن: تنطٝث  #. هوٚ هیؿثنی، ضه

نثِڀی، ن یٍ ٨ثهّ نٝث٦ ٌو٘ص، نٙن زثالهنڃ و . ِوتن ٜنث٘ی ٜثٌی، ضّؾ ه مٙٱوٌ ڄوهّی ت#1382$آِڄثیڇ، مثیځڇ. 

ٌتنٝڅثهی       ّتمی#. ت٠ٹهثن: ؾهثٌ   ٸث٨ ه خه

ّتمی؛ ٜهثج. ه؛ ٸ٥ڇ تهلل. ٜیى؛ مه وٌ. ٘وِی؛ ِن ثن. خه ٌْت #. خِّ٘ی تغّ خٌّ و خثيص و ؾهص ڄیّی هٍٸی 1383$ خثټّ

ٓتن ٰٓش نٹٗ ٌِ ٸوضدثڈیٙص هثی ڈیڃ ڀٝوِ. نّٝیه نّڀص، ٜ ثِه   50-41: ، 23ٞخّ می

ّتضی، هثؾّ؛ مٱ١ومه هثی  #. ضثغیّ آموْٚ مهثِش1391زٕوه $ زوِمه ٍ ٤ِثی ضؿّیٝی، ٸیّوْه ٘ثؾٍی، تن ٍ، خه خ

ٌتون، ویٕه تؾط ثٰی خّ مهثِش ّتن خث ٘نٍِم  نثمه ضوتندًٝی ت١ٰثج ت٨ٹثچ، ٌوِه ٘یٌٓه ،  هثی ْنٍڄی ِوْمّه ٌيط

 55ٜ ثِه زنؿ ، ٜ ثِه مٙاٙڇ 

ّتنٍن، نثضثنیڇ. $ ّتن: نّٝ نًٙطین.ِوتنٝنث٘ #،1389خ ٌتٴی، ضه ّتقه   ی ٰٓش نٹٗ، ضّؾ ه مهٍی ټ

# خِّ٘ی ضثغیّ هوٚ هیؿثنی خّ ٘المص ِوتنی و موٸٽیص ضه١یای. مؿاه 1384ی $مؿطد خٝثِش، مه ٍ ٰای، ندیدی،

 21-46ٰاوم ِوتنٝنثيطی، ٜ ثِه، 

ٍتِه 1385$ خهث مٓیٍی ٰثڈ . و  نوؾوتنثن و تخٱثٌ آن ٌِ خین ڀوٌڀثن،#. زیٛ خینی ٤ِثیص تْ ْنٍڄی ضو٧٘ يوٌ زن
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ّتْ. خثخثیی، ن. $ ٌتنٝڅثه ٜی #. ٰٓش نٹٗ، مٝثوِه 1385ٌتنٝؿویثن. زثیثن نثمه ڀثِٜنث٘ی تٍِٜ ِوتنٝنث٘ی ضّخیطی. 

 .18 -21#، ٠ٟ 1$ 2مٍِ٘ه، 

هثی  مهثِش #. خِّ٘ی تغّ خًٝی آمو1386ْٚزٕوه؛ تن ٍ. يثنؿثنی؛ مهٍی. مه وٌ؛ نیٍِی. ٜځوهی یځطث؛ مهٙن. $ خه

ٌتنٛ ْتن نثخینث، زٕوهٛ ٌِ ٘المص ِوتنٝنثيطی،  تؾط ثٰی خّ ٰٓش نٹٗ   2: 29:37#3$1آمو

هثی تؾط ثٰی خّ  # ضثغیّ آموْٚ مهثِش1389زٕوه؛ تن ٍ. ٘ای ثنی؛ من١وِ. تٸّوْ؛ ٴالمٱای. ٴالمٱای ڈوت٘ثنی؛ مٙٱوٌ. $ خه

ٌتنٛ ْتن ٌیّ آموْ، ٸ ٘ثْڄثِی تؾط ثٰی و ٰ اځٌّ ضه١یای   ، ٘ثچ نه 33هثی آموْٜی، ٜ ثِه  ی نوآوِی ١انثمهآمو

ِتش تنؿ  توڈیثا و مّخیثن، ٜ ثِه  #. ِو1386ٚخیثخثنڅٌّ، ت٘ ثٰیڇ. $  . 15هثی زیٝڅیّی تْ تٸص ضه١یای. تنطٝث

ٓتیٛ ٰٓش نٹٗ ٌِ ڀوٌڀثن و نوؾوتنثن، ِوٚ #،1372خیثخثنڅٌّ، ت٘ ثٰیڇ، $ ِتش هثی تٸ  تنؿ ن توڈیثا و مّخیثن تنطٝث
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