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چکيعٍ
پژُّم زاَؽ تؽ آى اقث کَ تا اقحطؽاج هكيؽ ٚلي ٓٚفي ّ جؽکيثي ،نؽِّ جأثيؽگػاؼ تؽ جْقَٛ
الحًاظي تؽهثٌاي جٌْ٘ جدؽتي ًمم ًطثگاى اقحاىُا ظؼ قاضحاؼ قياقي هٛايؽ ايؽاى ،ازًاء گؽظظ .ؼّل
ايي هٓال ،َٛجٓثيمي -کيفي تْظٍ ّ خِث کٌحؽل نؽايٓي ًٗيؽ خايگاٍ ًطثگاى اقحاىُا ظؼ قاضحاؼ
قياقي هٛايؽ ايؽاى ،هدوْ َٚظاظٍُاي  3اقحاى ظاؼاي ًطثَ قياقي جأثيؽگػاؼ تا اقحفاظٍ اؾ ؼُيافث
هٌٓك فاؾي هْؼظ جسليل لؽاؼ گؽفحَ اقث .آؾهْى همايكَ هياًگييُا ًهاى هيظُع کَ جفاّت هٌٛيظاؼي
تيي قٓر جْقَٛيافحگي الحًاظي اقحاىُا تؽاقاـ خايگاٍ ًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ قياقي ّخْظ ظاؼظ.
ًحايح نؽايّ الؾم ّ کافي هٌفؽظ ًيؿ ًهاى ظاظ کَ نؽِ قاضحاؼ فؽيحي (تيؽًّي) ّ قؽهايَ فؽٌُگي نؽِ
کافي تؽّؾ ًحيدَ (جْق َٛالحًاظي) ّ قايؽ نؽِّ ٚلّي ُؽ يک تَ جٌِايي نؽِ الؾم اقث .ظؼ ٚليثُاي
ٓٚفي ّ جؽکيثي ،پٌح هكيؽ هحٛعظ ٚلّي ،تؽاقاـ هٛياؼُاي کفايث ًٗؽي ّ جدؽتي (َؽية پْنم ّ
قاؾگاؼي) ظاؼاي اُويث ًٗؽي ّ جدؽتي الؾم اقث ّ ظؼ هياى جؽکيةُاي ٚلي هِن کَ ناضى
قاؾگاؼي ّ پْنم هٌاقة ُكحٌع ،ظّ نؽِ جْق َٛفؽٌُگي ّ فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي ههحؽک اقث
ّ تٌَْٚاى نؽِ الؾم ًِايي نٌاضحَ نعٍ اقث.
ّاژگاى کليعي :جسليل فاؾي ،جٌْٚات جدؽتي ،جْق َٛالحًاظيً ،طثگاى قياقي ،ايؽاى.
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همعهَ ّ تياى هكألَ
ٚولکؽظ الحًاظي تيهحؽ کهْؼُاي ظؼزالجْق َٛظؼ چٌع ظُة گػنحَ ًهاى هيظُع کَ ايي
کهْؼُا هْفميث چٌعاًي ظؼ ظقحياتي تَ ؼنع ّ جْق َٛپايعاؼ الحًاظي ّ ؼفً ٙاتؽاتؽيُاي فُايي
کكة ًکؽظٍاًع .ظؼ زاليکَ جْق َٛظؼ يک هٌٛا ،جٛاظل ظؼ قاضحاؼ فُايي ّ ظؼيعظ يافحي پاقطي
تؽاي ًاتؽاتؽي هٌٓمَاي ظاضل کهْؼُا هيتانع ،کاُم ًاتؽاتؽي ظؼ تِؽٍهٌعي اؾ هٌات،ٙ
ظقحاّؼظُا ّ اهکاًات خاه ،َٛاؾ هِنجؽيي هٛياؼُاي جْق َٛتَنواؼ هيؼّظ (کاجچؽاّؼُ ّ 1وکاؼاى،
 .)5080ظؼ ايؽاى ًيؿ تا ّخْظ هاظٍ  81لاًْى اقاقي کهْؼ هثٌي تؽ ؼنع ّ جْق َٛهحْاؾى ُوَ
اقحاىُاي کهْؼ ّ ٚعم جثٛيٍ ظؼ تؽضْؼظاؼي اقحاىُا اؾ هٌات ّ ٙاهکاًات کهْؼي ّ ًيؿ ّخْظ
تٌعُا ّ هْاظ لاًًْي لاتل جْخَ هٌعؼج ظؼ لْاًيي ّ اقٌاظ جْقَٛاي کهْؼ اؾ لثيل قٌع چهناًعاؾ
تيكث قالَ ّ تؽًاهَُاي چِاؼم ّ پٌدن جْق َٛکهْؼ ظؼ ضًْو لؿّم جْق َٛهحْاؾى اقحاًي ّ
کاُم فايلَ هياى اقحاىُاي هسؽّم ّ تؽضْؼظاؼ ،ظؼ ٚول اجفالي هٛکْـ ؼش ظاظٍ اقث ّ تؽضي
اقحاىُا تا ّخْظ لاتليثُاي ًكثي جْقَٛاي ًَ ،جٌِا ُنچٌاى اؾ هسؽّهيث لاتل جْخَ ؼًح
هيتؽًع کَ زحي زكة تؽؼقي ناضىُاي کليعي الحًاظي ،نکاف جْقَٛاي هياى ايي اقحاى تا
اغلة اقحاىُاي کهْؼ افؿايم يافحَ اقث (هؽکؿ آهاؼ ايؽاى .)8932 ،ضْب اقث تَ ياظ آّؼين ظؼ
قال  8938نکاف ظؼآهع قؽاًَ تيي ظّ اقحاى ُودْاؼ يؿظ ّ ضؽاقاى خٌْتي  900ظؼيع تْظٍ
اقث (هؽکؿ آهاؼ ايؽاى .)8938 ،اؾ لسأ هيؿاى ظؼآهع قؽاًَ تعّى ًفث ًيؿ ،اقحاى يؿظ ظؼ ؼجثَ
قْم ّ اقحاى ضؽاقاى خٌْتي ظؼ ؼجثَ تيكث ّ نهن لؽاؼ ظاؼظ (هؽکؿ آهاؼ ايؽاى .)8938 ،چٌيي
نکاف فازهي ؼا تَ قطحي هيجْاى تا هٌاتْ ٙثيٛي ،جَْير ظاظ ،چؽاکَ تكياؼي اؾ اقحاىُاي
کهْؼ تَ لسأ هٌاتْ ٙثيٛي ّ نؽايّ خغؽافيايي ،نثاُث ؾياظي ظاؼًع .ها تايع ًحيدَ تگيؽين کَ
ظؼ ايي هياى ْٚاهل ّ نؽِّ ظيگؽي ًمم تاؾي هيکٌعُ ،وچٌاىکَ تؽضي اؾ پژُّمُا جؽکيثي
اؾ ْٚاهل الحًاظي ،اخحواٚي ،هسيٓي ّ فؽٌُگي ؼا ظؼ جمْيث جْق َٛتؽاتؽ فُايي ظؼ ًٗؽ
هيگيؽًع (اقحالثؽاقث5085 ،2؛ تْيالکْا .)5088 ،3تايع اغٚاى ًوْظ کَ جْق َٛالحًاظي اغلة
ظاؼاي ؼًّعي جاؼيطي ّ تلٌعهعت اقث ّ اؾ نؽايّ ضاو ُؽ خاهَٛاي جأثيؽ هيپػيؽظ .ظؼ جثييي
جْق َٛالحًاظي ،فاؼ ٜاؾ ُؽ ؼّيکؽظ ًٗؽي ،هيجْاى ظّ ظقحَ جثييي ؼا اؾ يکعيگؽ تاؾنٌاضث:
جثييي قاضحاؼهسْؼ ّ ٚاهليث هسْؼ (تهيؽيَ8918 ،؛ يؿظاًيًكة ّ اقعًژاظ .)8932 ،ظؼ ًٗؽيَُاي
قاضحاؼي تَ ؾهيٌَُاي الحًاظي ،اخحواٚي ّ فؽٌُگي پؽظاضحَ هينْظ ّلي ظؼ ًٗؽيَُاي
ٚاهليثهسْؼ تَ ًمم آگاُاًَ ًيؽُّا ّ کاؼگؿاؼاى اخحواٚي ّ قياقي ّ  ...جْخَ ظاؼظ (تهيؽيَ،
1- Kutscherauer
2- Stahlbrost
3- Bevilacqua
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 .)58-52 :8918لػا جغييؽات قاضحاؼي فمّ تؽاقاـ َّٛيث ٚاهالى جغييؽ ظؼ همايكَ تا ظيگؽ
ٚاهالى لاتل پيمتيٌي ّ جسليل اقث .ظؼ ّال ،ٙجسليلُاي ٚاهليثهسْؼ جؽلي ّ جٛالي يا قمِْ
ّ فؽّپاني ُؽ کهْؼ ؼا تَ ًمم ًطثگاىّ ،اتكحَ هيظاًع ّ اًعيهَ ّ جفکؽ آىُا ظؼ اخؽاي
تؽًاهَُاي قياقی ّ اخحواٚی ّ چگًْگی جسمك ضْاقثُاي هؽظم تَ هيؿاى جٛيييکٌٌعٍ ّ
قؽًْنثقاؾي هْثؽ هیتانع (ُاًحيٌگحْى )810 :8912 ،اﯾي هٓال َٛتؽ هثٌاي جٛؽيفی کَ اؾ
ًطثگاى اؼائَ هيکٌع ،ؼّيکؽظي جلفيمی اجطاغ کؽظٍ اقث ّ قٛی ظاؼظ ظّ ظيعگاٍ «ٚاهليث-هسْؼ»
ّ «قاضحاؼ-هسْؼ» ظؼ جثييي جْق َٛالحًاظي ؼا تَ ُن ًؿظيک کٌع .لػا تا جأکيع تؽ جًويوات ّ
کٌم تاؾيگؽاى ايلی يا ُواى ًطثگاى ناضى قياقي ّ ظؼًٗؽ ظانحي جأثيؽ قاضحاؼُا ،اٚن اؾ
ظؼًّی ّ تيؽًّی تؽ فؽايٌع جًوينگيؽی ًطثگاى ،تَ جثييي جْق َٛالحًاظي تپؽظاؾظ .ظؼ ايي هٓالَٛ
ًمم قْٓذ ضؽظ ّ کالى ظؼ جٛاهل تا ًطثگاى ّ جأثيؽ آى تؽ جْق َٛالحًاظي اقحاىُا هْؼظ
تؽؼقی لؽاؼ گؽفجَ اقث .ظؼ ّال ،ٙجأکيع ها تؽ ًمم ّ خايگاٍ ًطثگاى اقث کَ جْاًايي جغييؽ ظؼ
هسيّ پيؽاهْى ضْظ ؼا ظاؼًع (يؿظاًيًكة89 :8932 ،؛ يؿظاًيًكة ّ اقعًژاظ .)8932 ،چؽاکَ
«لعؼت ٚاهليث ًطثگاى خاه َٛجاتٛي اؾ َؽاية جْاًاقاؾي ّ هسعّظقاؾي قاضحاؼ ظؼًّي خاهَٛ
اقث ّ ظؼ هماتل قاضحاؼ ظؼًّي خاه َٛهحأثؽ اؾ لعؼت ٚاهليث ًطثگاى خاه َٛاقث .قاضحاؼ تيؽًّي
خاهُ َٛن هيجْاًع قثة افؿايم يا کاُم لعؼت ٚاهليث ًطثگاى خاه َٛنْظ يا آىکَ ُوؿهاى
اثؽ ظّگاًَ ّ هحُاظ تؽ آى ظانحَ تانع .ظؼ  ٌْٚلعؼت ٚاهليث ًطثگاى خاه َٛهيجْاًع تالمٍْ
هْخثات جمْيث قاضحاؼ تيؽًّي خاه َٛؼا فؽاُن کٌع ّ يا ظؼ تلٌعهعت اثؽ جطؽيثي تؽ آى ظانحَ
تانع» (چلثي )989 :8912 ،تٌاتؽايي ظؼ ايي هٓال َٛجٛاهل ظّگاًَ ٚاهليث ّ قاضحاؼ ّ جأثيؽ آى تؽ
جْق َٛالحًاظي هْؼظ جْخَ لؽاؼ گؽفث.
تا اجطاغ ايي ؼّيکؽظ ،تؽآًين کَ تعاًين چؽا اقحاىُاي ايؽاى تَ لسأ جْقَٛي الحًاظي
خايگاٍ کاهال هحفاّجي جدؽتَ کؽظٍاًع؟ ظؼ زميمث اؾ يک قْ هيضْاُين تعاًين جْقَٛي الحًاظي
تيي اقحاًي ظؼ ايؽاى چگًَْ اقث ّ .اؾ قْيي ظيگؽ تَهٌْٗؼ تؽؼقي نؽِّ ؾهيٌَاي هؤثؽ تؽ قٓر
جْقَٛيافحگي الحًاظي اقحاىُا تا ظلث ًٗؽي ّ جدؽتي تيهحؽ ،جسليل ٚلي تؽزكة گؽٍّتٌعي
اقحاىُا اًدام نعٍ اقث؛ ُعف اؾ جسليل ٚلي تؽزكة گؽٍّتٌعي ،کٌحؽل تكحؽُاي هؤثؽ ّ هِن
ظؼ تؽّؾ ًحيدَ (قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُا) ّ نٌاقايي جؽکيةُاي ٚلي هحٌْ٘ تؽزكة
قيكحنُاي جدؽتي هحفاّت تْظٍ اقث .تؽل هثٌاي گؽٍّتٌعي ٚثاؼت اؾ «خايگاٍ ًطثگاى
اقحاىُا ظؼ قاضحاؼ قياقي هٛايؽ ايؽاى» اقث .ظؼ ّال ٙهؽاظ اؾ ايي تطم ايي اقث کَ تَ
تؽؼقي نؽِّ ؾهيٌَاي ظؼ ايي ؾيؽ ًوًَُْا تا کٌحؽل نؽايٓي ًٗيؽ خايگاٍ ًطثگاى اقحاىُا ظؼ
قاضحاؼ قياقي هٛايؽ ايؽاى پؽظاضحَ نْظ.
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چاؼچْب ًٗؽي پژُّم
ًٗؽيات جْق َٛالحًاظي ؼا هيجْاى ظؼ لالةُاي هحفاّت ظقحَتٌعي کؽظ اؾ آىخولَ؛ ظيعگاٍ
خاهَٛنٌاقاى کالقيک ّ گػاؼ جاؼيطي خْاه ،ٙهکحة ًْقاؾي ،هکحة ّاتكحگي ّ هکحة ًٗام
خِاًي ،جْق َٛهٌٓمَاي ّ چؽضم فؽٌُگي .اؾ آىخا کَ ًٗؽيَ خاهَٛنٌاقي الحًاظي پيؽ تْؼظيْ
خاه ٙايي ًٗؽيات اقث ،تَ ٌْٚاى چاؼچْب ًٗؽي پژُّم ظؼ جثييي جْق َٛالحًاظي اًحطاب نع.
تطم ًطكث جسليل تْؼظيْ تَ جسليل «هيعاى الحًاظي» اضحًاو ظاؼظ ّ تطم ظّم آى تَ
«ٚاظجْاؼٍي الحًاظي» ،قْهيي هفِْم کليعي تْؼظيْ ،قؽهايَ ،تا هفِْم هيعاى تكياؼ هؽجثّ
اقث .قاضحاؼ هيعاى الحًاظي جْقّ زدن ّ قاضحاؼ قؽهايَُا جٛييي هينْظ .تكياؼي اؾ اًْا٘
هحفاّت قؽهايَ ًيؿ ّخْظ ظاؼظ کَ تطهي اؾ هيعاى الحًاظي اقث (تْؼظيْ.)831 :5002 ،
تْؼظيْ ٚاظجْاؼٍي الحًاظي ؼا تَ هثاتَ ًٗاهي اؾ جوايالت 1هيظاًع کَ تَ ٌْٚاى ًْٚي پْنم
فؽٌُگي ّ اخحواٚي هياى کٌهگؽ ّ ّالٛيث ٚول هيکٌع .تْؼظيْ ُنچٌيي تَ ضْاًٌعگاًم
هيگْيع کَ ٚاظجْاؼٍي کٌهگؽ الحًاظي تَ قطحي ًواياى هينْظ ،ؾيؽا اغلة تا قاضحاؼ الحًاظي
خاه َٛتَ ظلث جٓثيك ظاؼظ .چٌاى کَ ُؽچٌع هياى ايي ظّ جفاّجي ّخْظ ظاؼظ ،جٌِا ظؼ هْلٛيثُاي
ضاو [ايي ٚاظجْاؼٍ] آنکاؼ هينْظ؛ ًٗيؽ ّلحي کَ کٌهگؽاى ،هٌم الحًاظياي ظاؼًع کَ تا
ّالٛيثُاي الحًاظياي کَ ظؼ آى ؾًعگي هيکٌٌع هٌٓثك ًيكثً .وًَْي آى الدؿايؽيُايي
تْظًع کَ ظؼ ظَُي  8320تَ نِؽُايي هِاخؽت کؽظًع ،کَ هماهات اقحٛواؼگؽ قاضحاؼُايي
قؽهايَظاؼاًَ ظؼ آىُا ايداظ کؽظٍ تْظًع .زحي قالوٌعاى ًيؿ هوکي اقث ظؼ يْؼجي کَ الحًاظ تا
آىچَ جاکٌْى تْظٍ هحفاّت نْظٚ ،اظجْاؼٍُاي الحًاظي جاؾٍاي کكة کٌٌع (تْؼظيْ-59 :2117 ،
 .)66تْؼظيْ ،اؾ ٚاظجْاؼٍي الحًاظي ظؼ کاؼ ّ کاؼگؽاى تيم اؾ ُوَ تَ هفِْم «ؾهاى» اناؼٍ
هيکٌع (تْؼظيْ ّ ُوکاؼاىً .)8369 ،گاٍ تَ آيٌعٍ ظؼ يک خاه َٛقٌحي تا آىچَ ظؼ يک خاهَٛ
قؽهايَظاؼي ّخْظ ظاؼظ هحفاّت اقث .ظؼ اّلي ،هيضْاُي آًچَ ُويهَ اًدام هينعٍ اقث ؼا
جکؽاؼ کٌي؛ ّ آيٌعٍ َؽّؼجاً لؽاؼ اقث جعاّم ياتع .ظؼ هماتل ،ظؼ يک خاهَٛي قؽهايَظاؼي ،آيٌعٍ
فحر ّ هِاؼ هينْظ .2کاؼگؽ ّ قؽهايَظاؼ ُؽ ظّ هيکْنٌع هٌٛايي اؾ هِاؼ کؽظىِ آيٌعٍ ؼا نکل
ظٌُع ّ تَ ٌْٚاى تطهي اؾ ايي کاؼ ،آى ؼا تَ ؾهاى زال هؽجثّ کٌٌع .هثسث هِن ظيگؽ «ؼًح»
اقث (کَ ظؼ کاؼُاي هحأضؽل اؾ آى تا جؽکية «ؼًحِ اخحواٚي »3ياظ هيکٌع) .فميؽجؽيي کاؼگؽاى
نِؽي (ؾيؽ-پؽّلحؽُا) ًَ فمّ اؾ هسؽّهيث الحًاظي ،تلکَ اؾ فمعاى ؼّاتّ نطًي ّ ًيؿ اؾ
1- System of Dispositions
2- The future is to be conquered and controlled
3- Social Suffering
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ظانحي يک ؾًعگي ؼّؾهؽٍي ًاتكاهاى ؼًح هيکهٌع .تؽاي جالفي کؽظى ايي ؼًح ،آىُا گػنحَ ؼا
هيقحايٌع ّ تَ ظؼّىِ آى چيؿي ٚمةًهيٌي هيکٌٌع ،کَ تْؼظيْ آى ؼا «قٌثگؽايي جسويلي»1
هيضْاًع ظؼ تؽاتؽِ «قٌثگؽايي قٌحي»؛ (تْؼظيْ ّ ُوکاؼاىُ .)966 :8369 ،وچٌيي تْؼظيْ
آىگًَْاي اؾ «ضؽظ الحًاظي» ؼا کَ تؽاي يک جسليل هٌاقة َؽّؼي اقث ،جهؽير هيکٌع .اّ
هيگْيع ظؼ خِاى ّالٛي ،کٌهگؽاى الحًاظي «اًحٗاؼات هٛمْل (ضؽظهٌعاًَ) »2ظاؼًعًَ ،
«اًحٗاؼات ٚمالًي» (تْؼظيْ .)588 :2115 ،آًاى ايي کاؼ ؼا تَ کوک ٚاظتّاؼٍناى اًدام
هيظٌُع ،چيؿي کَ تَ آًاى کوک هيکٌع تؽ هْلٛيثُاي ٚولي جْأم تا ٚعم اْويٌاى چيؽٍ نًْع.
تَ ؼّال ُويهگي ،کٌهگؽاى تْؼظيْ اؾ ْؽيك جؽکيثي اؾ هسعّظيث ّ ضْظاًگيطحگي 3تا ّالٛيث
ؼّتؽّ هينًْع ًَ ،اؾ ْؽيك «زكاب هٌٓمي ؼيكک» ،چٌاى کَ الحًاظظاًاى جًْؼ هيکٌٌع
(تْؼظيْ )215 :2115 ،تٌاتؽايي هسعّظيث الحًاظي اؾ ضلميات الحًاظي هؽظم جأثيؽ هيپػيؽظ .ؼفحاؼ
الحًاظي هحأثؽ اؾ فِوي اقث کَ هؽظم اؾ کٌمُاي الحًاظي ضْظ ظاؼًع؛ ّ ايي فِن ناهل
اؼؾلُا ّ اضالليات ُن هينْظ (قْئعتؽگ2111 ،4؛ لثاؼى2 :2114 ،5؛ اقحْيٌوحيؿ .)2111 ،6تا
جْخَ تَ همعهات فْق گؿاؼٍُاي ايلي ًٗؽيَ الحًاظي پيؽتْؼظيْ ؼا هيجْاى تَ نؽذ غيل
يْؼتتٌعي کؽظ:
 جْق َٛالحًاظي ،جاتٛي اؾ کٌم الحًاظي کٌهگؽاى اقث. کٌم الحًاظي کٌهگؽاى ،جاتٛي اؾ ٚاظتّاؼٍ الحًاظي کٌهگؽاى (ضلميات قؽهايَظاؼاًَ،اضالق اٚحثاؼ ،قٌثگؽايي ّ لٌاٚثپيهگي) اقث.
 ٚاظتّاؼٍ الحًاظي کٌهگؽاى جاتٛي اؾ قاضحاؼُاي الحًاظي (ؼًح اخحواٚي ،هسؽّهيثالحًاظي ،تٌگاٍُاي قٌحي ضاًْاظگي ،زدن ّ قاضحاؼ قؽهايَي الحًاظي) ّ قاضحاؼُاي فؽٌُگي
(زدن ّ قاضحاؼ قؽهايَي فؽٌُگي) اقث.
تؽاقاـ چاؼچْب ًٗؽي پژُّم اؾ الگْي ٚلّي هثلثي چلثي ( )8912تِؽٍ گؽفحَ ضْاُع نع
کَ لعؼت ٚاهليث ّ قاضحاؼُاي ظؼًّي ّ تيؽًّي خاه َٛؼا ظؼ تؽهيگيؽظ (نکل  .)8چلثي هٛحمع
اقث کَ لعؼت ٚاهليث جاتٛي اؾ َؽية جْاًاقاؾي ّ هسعّظقاؾي قاضحاؼ ظؼًّي ّ ظؼ هماتل
قاضحاؼ ظؼًّي ًيؿ هحأثؽ اؾ لعؼت ٚاهليث اقث .قاضحاؼ تيؽًّي خاهً َٛيؿ هيجْاًع ُوؿهاى تَ
هُايك ّ اهکاًات قاضحاؼ ظؼًّي خاه َٛتيفؿايع ّ تَ ًْتَ ضْظ اؾ آى جأثيؽ پػيؽظُ .ؽ لعؼ َؽية
1- Forced Traditionalism
2- Reasonable expectations
3- Spontaineity
4- Swedberg
5- Lebaron
6- Steinmetz
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جْاًاقاؾي قاضحاؼ ظؼًّي تيهحؽ تانع ،هيؿاى جأثيؽپػيؽي قاضحاؼ تيؽًّي خاهً َٛيؿ تيهحؽ ضْاُع
تْظ .اؾ ًٗؽ ّي ،قاضحاؼ تيؽًّي خاه َٛهيجْاًع قثة افؿايم ّ يا کاُم لعؼت ٚاهليث نْظ ّ يا
آىکَ ُوؿهاى اثؽ ظّگاًَ ّ هحُاظ تؽ آى ظانحَ تانع .ظؼ  ،ٌْٚلعؼت ٚاهليث هيجْاًع تالمٍْ
هْخثات جمْيث قاضحاؼ تيؽًّي خاه َٛؼا فؽاُن کٌع ّ يا ظؼ تلٌعهعت اثؽ جطؽيثي تؽ آى ظانحَ
تانع .تَُؽ زال ،هيؿاى ايي جأثيؽ تكحگي تَ هيؿاى لعؼت ٚاهليث (ًطثگاىٚ ،اظتّاؼٍ الحًاظي ّ
کٌم الحًاظي) ظاؼظ .تعيِي اقث ُؽ لعؼ هيؿاى لعؼت ٚاهليث ّ هيؿاى جْاًاقاؾي قاضثُاي
ظؼًّي ّ تيؽًّي خاه َٛتيهحؽ تانع ،تَ ُواى ًكثث هيؿاى جْقَٛي الحًاظي افؿايم هيياتع
(چلثي .)985-988 :8912 ،نکل  ،8ايي الگْي ٚلّي ؼا هٌٛکف هيکٌع.
قذرت عبهليت

توسعه اقتصبدي

سبختبر بيزوني جبهعه

سبختبر دروني جبهعه

نکل نواؼٍ  .8الگْي ٚلي هثلثي جْق َٛالحًاظي
(هٌث :ٙچلثي)985-988 :8912 ،

ؼّل پژُّم
ؼّل پژُّم زاَؽ ،هثحٌي تؽ ؼّل جٓثيمي-کيفي اقث ّ جکٌيک جسليلي هْؼظ اقحفاظٍ ،هٌٓك
فاؾي 1هيتانع .ؼّيکؽظ فاؾي ظؼ ؼّل جٓثيمي-کيفي ،هٛؽفيکٌٌعٍ نيٍْ هٓالَٛاي اقث کَ تا
آى ،هسمك هيجْاًع فاؼ ٜاؾ هٓالَُٛاي ٚويك ّ کيفي ،اؾ هٌٓك ؼياَي ّ هالنُاي کوّي ًيؿ
اقحفاظٍ کٌع .ضؽّخيُاي ايي ؼّل ،تٌَْٚاى هعلُاي ؼياَي ،تؽ هثٌاي نؽِّ هٌٓمي الؾم ّ
کافي تْظٍ اقث ّ تَْْؼ هاُْي تا ضؽّخيُا ّ هعلُاي ؼياَي ظؼ ؼّل کوي هحفاّت ُكحٌع.
ظؼ ؼّل جٓثيمي فاؾي ،هِوحؽيي ّيژگي جسليل ًِايي ،فاؼ ٜاؾ آؾهْى فؽَيَُاي جسميك ،اؼائَ
جٛليل (ٚلثياتي) قاضحاؼي ،کهف ظقحْؼالٛول ٚلّي ّ چگًْگي جؽکية نؽايّ هحٌْ٘ تؽاي هحغيؽ
ًحيدَ اقث (ؼاگيي .)5001 ،2ظؼ ايي پژُّم قٓر جسليل کالى تْظٍ ّ ؼّيکؽظ جٓثيمي هْؼظ
1- Fuzzy
2- Ragin
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هسْؼ 1اجطاغ نعٍ اقث .ظؼ پي آى ُكحين کَ تعاًين يک هحغيؽ ظؼ جؽکية تا چَ هحغيؽُايي ّ ظؼ
چَ هْاؼظي هٌدؽ تَ ًحيدَ هينْظ .ؼّاتّ ٚلّي هْاؼظ جسث تؽؼقي ،تؽ زكة ؼّاتّ هدوَُْٚاقث
ًَ ُن جغييؽي تيي هحغيؽُا ّ تا اقحفاظٍ اؾ ؼُيافث فاؾي ،ازًاء نؽايّ الؾم ّ کافي ّلْ٘ ًحيدَ،
نٌاضث قاضحاؼ ّ قاؾّکاؼُاي ٚلّي اؾ ْؽيك جؽکيثات ّٚلي هكيؽُاي هطحلف هعًٗؽ اقث
(ؼاگيي.)96-88 :8938 ،2
آؾهْى فؽَيات تَ ؼّل فاؾي ًيؿ ًاٖؽ تؽ جٛييي ظؼخَ يعق ّ کػب ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ
اقث .جسليل ٚلّي تؽ هثٌاي ايي ؼُيافث هثحٌي تؽ ؾيؽهدوْ َٚيا ؼّاتّ تيي هدوَُْٚاي فاؾي
اقث .ظؼ ايي هياى زعالل قَ ٚعظ آى تؽخكحَ اقث .يکي ٚعظ يفؽ کَ ٚعم جٛلكٚ( 3عم
ُْٚيث کاهل) ًٌٚؽ ؼا هيؼقاًع .ظؼ هماتل ٚعظ يک ُْٚيث کاهل 4ؼا ًهاى هيظُع ّ ًمَٓ
جماْ 5ٙيٌٛي ً 0/2هاىظٌُعٍ آى اقث کَ ًٌٚؽ هؽتَْْ ُن  ُْٚؾيؽهدوُْ َٚكث ّ ُن
ًيكث (ؼاگيي5001 ،؛ تَ ًمل اؾ چلثي .)8911 ،تؽ ايي اقاـ هيجْاًين َّٛيث يک اقحاى ؼا
ًكثث تَ يک اقحاى ظيگؽ يا اؾ هياًگيي اقحاىُا ،جهطيى ظُين .ظؼ هٓال َٛزاَؽ تا اقحفاظٍ اؾ
ظاظٍُاي هْخْظ تا ؼّل ّاقٌدم ،جْاتُْٚ ٙيث فاؾي هحغيؽُاي هْؼظ تؽؼقي (هحغيؽ ًحيدَ ّ
نؽِّ ٚلي) جٛييي نع .تؽاي جٛييي جْاتُْٚ ٙيث اتحعا ظاظٍُاي کوي گؽظآّؼي نع ّ العام تَ
جهکيل يک تاًک ظاظٍي هاظؼ نع ّ قپف تا جْخَ تَ جسليلُاي آهاؼي هؽتِْ تَ ًْ٘نٌاقي ّ
ضْنَتٌعي هْاؼظ ّ تا اقحفاظٍ اؾ ظاًم هسحْاييً ،ماِ تؽل جٛييي نع .تَ ايي جؽجية همياـُاي
کوي هؽقْم جثعيل تَ ًوؽات فاؾي نعٍ ّ تؽاقاـ آى جسليلُاي فاؾي يْؼت پػيؽفث .تَ
ٚثاؼت ظيگؽ ،پف اؾ جٛييي ًماِ آقحاًَُْٚ ،يث کاهل ،جماْٚ ّ ٙعم ُْٚيث کاهل تؽاي نؽِّ
ٚلّي ّ ًحيدَ تا اقحفاظٍ اؾ ًؽمافؿاؼ هدوْ َٚفاؾي ( ،)FS/QCAجْاتُْٚ ٙيث فاؾي ّ نؽِّ
ّاقٌدي تؽاي هحغيؽ ًحيدَ ّ نؽِّ ٚلّي تَ ًؽمافؿاؼ ظاظٍ نعٍ ّ تا هساقثَ ًوؽات فاؾي جْقّ
ًؽمافؿاؼ هؽتَْْ ،تا ايداظ الگْؼيحن يعق ّ کػب فاؾي ،جؽکيةُاي هوکي نؽايّ ٚلّي ظؼ تيي
هْاؼظ تَ ظقث آهع .ظؼ ؼُيافث هٌٓك فاؾي تؽاي اؼؾياتي نؽِ الؾم ّ کافي اؾ ايل ؾيؽهدوَْٚ
اقحفاظٍ نعً .وْظاؼُاي ً XYوؽات فاؾي ناضى َؽّؼت ّ کفايث ًكثث ًوؽات فاؾي ظؼ
اؼجثاِ تا ؼاتَٓ ًٗؽي ؼا تؽؼقي هيًوايٌع .تٛع اؾ جٛييي الؾم يا کافي تْظى نؽِ اتحعا ناضى
قاؾگاؼي (اُويث ًٗؽي) نؽِ تؽؼقي ّ ظؼ يْؼت تاال تْظى نؽِ قاؾگاؼي (تاالي  )0/12نؽِ
اؾ ًٗؽ ناضى پْنم (اُويث جدؽتي) تؽؼقي نع ّ ظؼ يْؼت هٌاقة تْظى ناضى پْنم
1- Case-oriented comparative approach
2- Ragin
3- Non-membership
4- Full-membership
5- Cut-point
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نؽِ تَ ٌْٚاى يک نؽِ الؾم يا کافي اًحطاب نع (اکثؽي .)589 :8930 ،نؽِ الؾم آى اقث کَ
ًحيدَ ؾيؽهدوْ َٚنؽِ تانع ّ نؽِ ظؼ يْؼجي کافي اقث کَ آى نؽِ ؾيؽهدوًْ َٚحيدَ
تانع .نؽِ الؾم ًهاى هيظُع کَ زُْؼ نؽِ تؽاي ًحيدَ َؽّؼي اقث .ظؼزاليکَ نؽِ کافي
ًحيدَ هْؼظًٗؽ ؼا ايداظ هيًوايع (ؼاگيي68 :8938 ،؛ چلثيُ .)8911 ،وچٌيي تا اقحفاظٍ اؾ
ًؽمافؿاؼ  ّ FS/QCAجسليل تَ ؼّل  Truth Table Algorithmتَ ّاکاّي جؽکيةُاي ٚلّي
پؽظاضحَ نع .اؾ هياى جؽکيةُاي گًْاگْى اؼائَنعٍ ،جؽکيةُايي کَ ظاؼاي ناضى قاؾگاؼي
هٌاقثي تْظًع (آقحاًَي  0/12تٌَْٚاى قٓر لاتللثْل ًٗؽي) تٌَْٚاى جؽکيةُاي ٚلّي ًِايي
هٛؽفي نعًع.

ؼّل گؽظآّؼي ظاظٍُا
ؼّل گؽظآّؼي ظاظٍُا هثحٌي تؽ ظاظٍُاي هْخْظ (جسليل ثاًْيَ) ّ جسميمات اًداميافحَ ظؼ تاب
خْاه ٙجسث هٓال َٛاقث .ظليل ايلي اقحفاظٍ اؾ ايي ؼّلّ ،قٛث هَْْٚي ّ ًٗؽي پژُّم
فْق هيتانع؛ اًدام يک هٓال َٛجٓثيمي آى ُن ظؼ قٓر اقحاىُاي کهْؼ ًويجْاًع خؿ تا
پهحْاًَ ظاظٍُاي ثاًْيَ ّ ًحايح پيوايمُاي هلي گًْاگْى يْؼت گيؽظ .الؾم تَ غکؽ اقث کَ
هٌث ٙظاظٍُاي هْؼظ اقحفاظٍ تَ جفکيک ُؽ يک اؾ هحغيؽُا ،ظؼ خعّل نواؼٍ يک غکؽ نعٍ اقث.
خعّل نواؼٍ  :1جسليل ٚاهلي جاييعي ّ پايايي جؽکيثي هحغيؽُاي پٌِاى هؽجثَ اّل
ناضى
جْليع ًاضالى ظاضلي ،ظؼآهع قؽاًَ تعّى ًفث ،هًؽف اًؽژي ظؼ تطم يٌٛث،
ًكثث ناغالى ظؼ تطم يٌٛث ،جٛعاظ هٛاظى ،جٛعاظ کاؼگاٍُاي يٌٛحي،
هياًگيي ظها ،قؽهايَگػاؼي ضاؼخي ،هِاخؽت ًطثگاى
هيؿاى تاقْاظي ،قؽاًَ هؽاخ َٛتَ کحاتطاًَ
هيؿاى ياظؼات اقحاىُا
ظؼيافث ّامُْٚ ،يث ظؼ کحاتطاًَُاي ٚوْهي ،هٓال َٛؼّؾًاهَ ،قؽاًَ هعت
ؾهاى هٓالَٛ
پػيؽل ؼيكک ًكيَ ّ لؽٌ ،پػيؽل ؼيكک َواًث تاًکي ،هٌفٛثْلثي،
فؽيثْلثي ّ قْء اقحفاظٍ اؾ هْلٛيث ،اقحفاظٍ اؾ فؽيثُاي الحًاظي،
نِؽًهيٌي ،اٚحواظ قاؾهاًي ،گػنث ،ضيؽضْاُي ّ کوک تَ يکعيگؽ ،ؼٚايث
زمْق ظيگؽاى ،قؽهايَ خحواٚي ضؽظ ،جٛاّىگؽاييٚ ،امگؽايي ،اٚحواظ ٚوْهي،
اؼؾياتي اؾ آيٌعٍ الحًاظي ،آيٌعًٍگؽيّ ،لثنٌاقي ظؼ کاؼ ،قطثکْني

هٌث ٙظاظٍُا
قالٌاهَُاي آهاؼي هؽکؿ
آهاؼ ايؽاى
کوؽگ خوِْؼي
اقالهي ايؽاى ()8939
ْؽذ قٌدم فؽٌُگ
ٚوْهي کهْؼ
(غيؽ ثثحي)8935 -
گؿاؼل قؽهايَ اخحواٚي
ّؾاؼت کهْؼ ()8938

تحليل فازي تنٌعات تجربي تٌسعو اقتصادي براساس جايگاه نخبگان استانىا ...
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اظاهَ خعّل نواؼٍ :1
هٌث ٙظاظٍُا

ناضى
آؾ ّ ّل ٙالحًاظي ،جأثيؽ ناًف تؽ فمؽ ،جمعيؽگؽايي ،جأثيؽ ناًف ّ الثال ظؼ
ؾًعگي ،هًؽف هحٗاُؽاًَ ،جدولگؽاييْ َّٙ ،ثماجي افؽاظ ،گؽايم تَ جغييؽ
َّ ٙهْخْظ ،جوايل تَ ؾًعگي ظؼ کهْؼ ظيگؽ ،اُويث کاؼّ ،خعاى کاؼيٚ ،عم
ؼٚايث اًًاف ،ؼّاتّ اتؿاؼي ،تي جْخِي تَ ؼّاتّ ظّقحاًَ ظؼ هٛاهالت،
گكحؽظگي ؼّاتّ اتؿاؼي ،قْظخْييً ،مم ؾًاى ظؼ الحًاظ ضاًْاظٍ ،اٚحماظ
انحغال ؾًاى ،تي جْخِي تَ فمؽ ضاًْاظگي ،ؾهاى يؽف نعٍ تؽاي هٓالَٛ

پيوايم هلي اؼؾلُا ّ
ًگؽلُا ()8938

ُؿيٌَُاي غيؽضْؼاوي يه ضاًْاؼ نِؽي ّ ؼّقحايي ،خو ٙظؼآهع يک ضاًْاؼ
نِؽي ّ ؼّقحايي  ،اقحفاظٍوٌٌعگاى اؾ لْاؾم ٚوعٍ ؾًعگي

ْؽذ آهاؼگيؽي ُؿيٌَ ّ
ظؼآهع ضاًْاؼُاي نِؽي
ّ ؼّقحايي ()8932

هيؿاى جْليع هسًْالت ؾؼاٚي ،قٓر ؾيؽکهث هسًْالت ؾؼاٚي ،هيؿاى جْليع
هسًْالت تاغي ،قٓر ؾيؽکهث هسًْالت تاغي وهْؼ ظؼ قال ؾؼاٚي

خِاظ کهاّؼؾي ()8936

قِن اقحاىُا اؾ تْظخَ 32-31

قاؾهاى تؽًاهَ ّ تْظخَ
8932-31

لعهث آهْؾل ًْيي ،لعهث آهْؾل ٚالي

هٓالٛات جاؼيطي

ًكثث ظاًهدْياى ظؼ هماْ ٙهطحلفً ،كثث ظاًهدْياى جسًيالت جکويلي

ّؾاؼت ٚلْم ،جسميمات ّ
فٌاّؼي ()8932

ؼّل اًعاؾٍگيؽي ّ اٚحثاؼقٌدي هعلُاي اًعاؾٍگيؽي
هؽاظ اؾ جْق َٛالحًاظي ظؼ ايي پژُّم َّٛيث هٓلْتي تؽاي خاه َٛاقث کَ آى خاه َٛتَ
ناضىُاي ههطًي هاًٌع ظؼآهع ّ ؼفاٍ تاالجؽ ،جْؾي ٙهٌاقةجؽ ،کاُم لاتل جْخَ تيکاؼي ،ؼفٙ
کاهل فمؽ هٓلك ّ تِثْظ لاتل جْخَ فمؽ ًكثي ظقث يافحَ تانع.
تَهٌْٗؼ جدؿيَ ّ جسليل ظاظٍُاي جسميك ،اؾ ؼّل ظّ هؽزلَاي ُاالًع ّ )8333( 1تؽاي
هعلياتي اؾ ؼّل زعالل هؽتٛات خؿئي 2اقحفاظٍ نعٍ اقث کَ ناهل جٛييي هعل اًعاؾٍگيؽي اؾ
ْؽيك تؽآّؼظ ؼّايي ّ پايايي اقث .تؽآّؼظ ؼّايي ّ پايايي ؼّلُاي جأييعي ُواٌُگي ظاظٍُا تا
يک قاضحاؼ ٚاهلي هٛيي ؼا تؽؼقي هيًوايٌع .ظؼ ّال ،ٙجسليل ٚاهلي جأييعي نايكحگي گْيَُايي
کَ تؽاي هٛؽفي هحغيؽُا تؽگؿيعٍ نعٍاًع ؼا تؽؼقي هيکٌع .تَ هٌْٗؼ تؽؼقي ؼّايي تا اقحفاظٍ اؾ
اٚحثاؼ قاؾٍ 3هعل هْؼظ اؼؾياتي لؽاؼ هيگيؽظ کَ تؽاي قٌدم آى اؾ ظّ اٚحثاؼ ُوگؽايي ّ 1اٚحثاؼ
1- Hulland
)2- Partial Least Squares (PLS
3- Construct Validity
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افحؽالي 2اقحفاظٍ هينْظ .ظؼ اٚحثاؼ ُوگؽا ُؽ يک اؾ تاؼُاي ٚاهلي (َؽاية ؼگؽقيًْي)
هيتايكث هٌٛاظاؼ ّ اؾ  0/8تؿؼگحؽ يا هكاّي تانع .ظؼ غيؽ ايي يْؼت تايع زع هٓلْب ّ لاتل
لثْل پايايي هؽکة ّ )CR( 3هياًگيي ّاؼياًف اقحطؽاج نعٍ ( )AVEهْؼظ تؽؼقي لؽاؼ گيؽظ .ظؼ
اٚحثاؼ افحؽالي ،تَ هٌْٗؼ تؽؼقي ٚعم ُوپْناًي تيي قاؾٍُاي پؽقهٌاهَ ظؼ اؼجثاِ تا گْيَُاي
هْؼظ قٌدم آى ،کْاؼياًف تيي ُؽ ظّ قاؾٍ ًثايكحي تيهحؽ اؾ  0/3تانع .خعّل ؾيؽ ًحايح جسليل
ٚاهلي جأييعي گْيَُاي هْؼظ اقحفاظٍ ؼا تَ جفکيک زْؾٍُاي پژُّم ًهاى هيظُع .جوام
گْيَُا ،هٌاقة هيتانع .تؽاي تؽؼقي اٚحثاؼ (ؼّايي) هعلُاي اًعاؾٍگيؽي اؾ ؼّل اٚحثاؼ ُوگؽا
اقحفاظٍ هينْظ .اٚحثاؼ ُوگؽا تَ ايي هٌٛاقث کَ هدوْ َٚناضىُا ،قاؾٍ ايلي ؼا جثييي
هيکٌٌع .فْؼًل ّ الؼکؽ ( )8318اقحفاظٍ اؾ هحْقّ ّاؼياًف اقحطؽاج نعٍ ( )AVEؼا تَ ٌْٚاى
هٛياؼي تؽاي اٚحثاؼ ُوگؽا پيهٌِاظ هيکٌٌع .زعالل  AVEهٛاظل  0/2تياًگؽ اٚحثاؼ ُوگؽاي
کافي اقث ،تعيي هٌٛا اقث کَ هحغيؽ پٌِاى هْؼظًٗؽ زعالل  20ظؼيع ّاؼياًف ههاُعٍپػيؽُاي
ضْظ ؼا جثييي هيکٌع .يٌٛي يک هحغيؽ هکٌْى هيجْاًع تَ ْْؼ هياًگيي تيم اؾ ًيوي اؾ پؽاکٌعگي
ناضىُايم ؼا جثييي کٌع .هماظيؽ  AVEقاؾٍُاي هعل ظؼ خعّل ؾيؽ ظؼج نعٍ اقث .ظؼ
هعلكاؾي هكيؽي  PLSظّ هٛياؼ تؽاي اٚحثاؼ ّاگؽا يا افحؽالي هٓؽذ نعٍ اقث :هٛياؼ فْؼًل-
الؼکؽ ّ آؾهْى تاؼُاي ٚؽَي ،4تا جْخَ تَ ايٌکَ هحغيؽُاي هْؼظ تؽؼقي هؽجثَ ظّم ُكحٌع ،هعل
هؽجثَ ظّم تؽؼقي نع ّ ًحايح هٌٛاظاؼي اتٛاظ ُؽ هحغيؽ ظؼ خعّل ؾيؽ ًوايم ظاظٍ نعٍ اقث .تا
جْخَ تَ ًحايح هٌعؼج ظؼ خعّل غيل ،قاؾٍُا ظاؼاي هحْقّ ّاؼياًف اقحطؽاج نعٍ ظؼ زع هٓلْب
تْظٍ ّ هيؿاى پايايي جؽکيثي هٌاقثي ظاؼًع .پف اؾ اؼؾياتي هعل اًعاؾٍگيؽي جسميك ّ جثييي
هْلفَُا ،الؾم اقث جا قاؾگاؼي ظؼًّي ّ ًيؿ اٚحثاؼ هعل هْؼظ قٌدم لؽاؼ گيؽظ .تؽاي ايي هٌْٗؼ
ظؼ الگْقاؾي هٛاظالت قاضحاؼي اؾ پايايي قاؾٍ ّ ّاؼياًف اقحطؽاج نعٍ اقحفاظٍ هينْظ .ظؼ اظاهَ
قاؾگاؼي ظؼًّي هعل ّ اٚحثاؼ هعل تؽ ايي اقاـ قٌديعٍ نعٍ اقث .قاؾگاؼي ظؼًّي يا پايايي
قاؾٍ ايي اهکاى ؼا فؽاُن هيقاؾظ جا قاؾگاؼي ظؼًّي ناضىُايي کَ يک هفِْم ؼا هيقٌدٌع
تؽؼقي نْظ .تَ ٚثاؼت ظيگؽ ،پايايي قاؾٍ ًهاى هيظُع هحغيؽُاي ههاُعٍ نعٍ (ناضىُا) تا
چَ ظلحي هحغيؽ پٌِاى (هکٌْى) ؼا هيقٌدٌع .تؽاي اًعاؾٍگيؽي پايايي هعل ظؼ  PLSاؾ ناضى
پايايي هؽکة يا جؽکيثي ( )CRاقحفاظٍ هينْظ .پايايي هؽکة ُن تٌا تَ گفحَ فْؼًؽ ّ الؼکؽ
( )8318هيتايكث  0/1يا تاالجؽ تانع کَ ًهاى اؾ کافي تْظى قاؾگاؼي ظؼًّي هيتانع .تؽ اقاـ
ًحايح خعّل ظّ ،هالزَٗ هينْظ وَ َؽاية پايايي جؽويثي ُوگي تاالجؽ اؾ  0/1تْظٍ ّ ًهاى
1- Convergent Validity
2- Discriminant Validity
3- Composite Reliability
زع هٓلْب تؽاي ؼّايي هؽکة  ّ CR< 0/1زع لاتل لثْل  CR< 0/6هي تانع ()Byrne, 2010
4 Cross-Loading
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ظٌُعٍي پايا تْظى اتؿاؼ اًعاؾٍگيؽي هيتانٌعْ .ثك ًحايح خعّل غيل ،ظّ ناضى CR ّ AVE

قاؾٍُاي هْؼظ تؽؼقي ًيؿ ظؼ هسعّظٍ هٓلْب لؽاؼ ظاؼًع ،تٌاتؽايي اٚحثاؼ گْيَُا هٓلْب اقث.
خعّل نواؼٍ  :5جسليل ٚاهلي جاييعي ّ پايايي جؽکيثي هحغيؽُاي پٌِاى هؽجثَ اّل
AVE

0/2102
-

0/66

0/6311
0/1058
0/6219
0/1856

0/1611

نثکَ ؼّاتّ ّ
اٚحواظ اخحواٚي

0/1539
0/6118
0/6199
0/6896
0/6113
0/1119
0/15
0/1831

2/6358
3/013
9/1118
9/3888
8/8815
1/315
1/8188
89/252

-

نِؽًهيٌي

-

-

0/1632

ٚاظتّاؼٍ الحًاظي
(لٌاٚثپيهگي)

جأثيؽ ناًف تؽ فمؽ
جمعيؽگؽايي
جأثيؽ ناًف ّ الثال ظؼ ؾًعگي
هًؽف هحٗاُؽاًَ
جدولگؽايي
ُؿيٌَُاي غيؽضْؼاوي يه ضاًْاؼ نِؽي
ُؿيٌَُاي غيؽضْؼاوي يه ضاًْاؼ ؼّقحايي
نِؽًهيٌي
اٚحواظ قاؾهاًي
گػنث
ضيؽضْاُي ّ کوک تَ يکعيگؽ
ؼٚايث زمْق ظيگؽاى
قؽهايَ اخحواٚي ضؽظ
جٛاّىگؽايي
ٚامگؽايي
اٚحواظ ٚوْهي

0/1511
0/1255
0/3588
0/6009
0/1088
0/2612
0/1159

8/2819
2/8111
2/1882
5/8899
5/2832
5/56
86/812

0/3028

ٚاظتّاؼٍ الحًاظي
(قٌثگؽايي
جسويلي)

فؽيثْلثي ّ قْء اقحفاظٍ اؾ هْلٛيث

0/1931

9/0283

0/3589

ٚاظتّاؼٍ الحًاظي
(ٚمالًيث الحًاظي)

0/3839

ٚاظتّاؼٍ الحًاظي
(اضالق اٚحثاؼ)

0/1301

جْق َٛالحًاظي

جْليع ًاضالى ظاضلي
ظؼآهع قؽاًَ تعّى ًفث
هًؽف اًؽژي ظؼ تطم يٌٛث
ًكثث ناغالى ظؼ تطم يٌٛث
هيؿاى ياظؼات اقحاىُا 8939
پػيؽل ؼيكک ًكيَ ّ لؽٌ
ظؼيافث ّام
پػيؽل ؼيكک َواًث تاًکي
هٌفٛثْلثي
آؾ ّ ّل ٙالحًاظي
اقحفاظٍ اؾ فؽيثُاي الحًاظي

0/1196
0/1863
0/1888
0/1132
0/6313
0/3833
0/158
0/383
0/1512
0/1985
0/3882

86/1686
82/9135
52/9681
88/3188
88/8905
98/6656
81/8112
28/8536
9/5188
9/5861
9/6031

CR

هحغيؽ

ناضى

تاؼ ٚاهلي

آهاؼٍ T

دً فصلنامو جامعوشناسي اقتصادي ً تٌسعو ،سال نيم ،بيار ً تابستان 9911

04

اظاهَ خعّل نواؼٍ :5

(آهْؾل ًْيي)

لعهث آهْؾل ٚالي

0/1815

83/8868

َّْ ٙثماجي افؽاظ

0/6113

80/1856

خو ٙظؼآهع يک ضاًْاؼ ؼّقحايي

0/6101

2/1286

خو ٙظؼآهع يک ضاًْاؼ نِؽي

0/1961

55/8868

اقحفاظٍوٌٌعگاى اؾ لْاؾم ٚوعٍ ؾًعگي

0/1826

1/212

گؽايم تَ جغييؽ َّ ٙهْخْظ

0/6191

1/0608

جوايل تَ ؾًعگي ظؼ کهْؼ ظيگؽ

0/1108

88/1002

آيٌعًٍگؽي

0/1822

80/8265

اؼؾياتي اؾ آيٌعٍ الحًاظي

0/1228

89/9962

اُويث کاؼ

0/1165

81/260

کٌم الحًاظي

ّخعاى کاؼي

0/1221

81/223

تاؾاًعيهاًَ

ّلثنٌاقي ظؼ کاؼ

0/1928

58/261

(کاؼ)

قطث کْني

0/112

88/391

(هِاخؽت ًطثگاى)

(ياظگيؽي)

0/1803

تاؾاًعيهاًَ

0/6868

کٌم الحًاظي

0/2253

قؽهايَ الحًاظي

0/6395
0/6601
0/1319

قؽهايَ فؽٌُگي

لعهث آهْؾل ًْيي

0/1115

81/3213

قاضحاؼ فؽيحي

0/1391

هِاخؽت ًطثگاى

-

-

0/1231

(تيؽًّي)

قؽهايَگػاؼي ضاؼخي

0/198

1/223

0/1898

قاضحاؼ فؽيحي

قِن اقحاىُا اؾ تْظخَ 32-31

0/1385

81/5989

-

(يٌٛحي ّ هٛعًي)

جٛعاظ کاؼگاٍُاي يٌٛحي

0/1189

81/2188

0/1183

قاضحاؼ فؽيحي

جٛعاظ هٛاظى

0/1611

86/8215

0/1329

(هسيٓي)

هياًگيي تاؼًعگي

0/1083

88/5021

0/1881

قاضحاؼ فؽيحي

هياًگيي ظها

0/1038

1/8301

قال ؾؼاٚي

0/2188

0/1389

0/6156

8/0688

-

قٓر ؾيؽکهث هسًْالت تاغي وهْؼ ظؼ

AVE

هيؿاى جْليع هسًْالت تاغي

0/15

2/1888

0/1581

(کهاّؼؾي)

قٓر ؾيؽکهث هسًْالت ؾؼاٚي

0/1132

85/662

0/1823

قاضحاؼ فؽيحي

هيؿاى جْليع هسًْالت ؾؼاٚي

0/6132

1/891

CR

هحغيؽ

ناضى

تاؼ ٚاهلي

آهاؼٍ T
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اظاهَ خعّل نواؼٍ :5
AVE

0/6621

0/1118

0/2186

جْق َٛفؽٌُگي

0/161

کٌم الحًاظي
تاؾاًعيهاًَ
(گكحؽل ؼّاتّ
اتؿاؼي)

ٚعم ؼٚايث اًًاف
ؼّاتّ اتؿاؼي
تي جْخِي تَ ؼّاتّ ظّقحاًَ ظؼ هٛاهالت
گكحؽظگي ؼّاتّ اتؿاؼي
قْظخْيي
ًمم ؾًاى ظؼ الحًاظ ضاًْاظٍ
اٚحماظ انحغال ؾًاى
تي جْخِي تَ فمؽ ضاًْاظگي
ًكثث ظاًهدْياى ظؼ هماْ ٙهطحلف
هيؿاى تاقْاظي
ًكثث ظاًهدْياى جسًيالت جکويلي
ؾهاى يؽف نعٍ تؽاي هٓالَٛ
ُْٚيث ظؼ کحاتطاًَُاي ٚوْهي
هٓال َٛؼّؾًاهَ
قؽاًَ هعت ؾهاى هٓالَٛ
قؽاًَ هؽاخ َٛتَ کحاتطاًَ

0/1883
0/1198
0/1181
0/1583
0/1326
0/62
0/6138
0/1113
0/2683
0/6806
0/1882
0/1691
0/112
0/1811
0/1258
0/1165

2/390
88/880
52/313
82/623
82/209
8/635
6/685
89/351
2/381
2/8838
6/9838
80/5868
58/621
88/2162
1/6382
81/260

CR

هحغيؽ

ناضى

تاؼ ٚاهلي

آهاؼٍ T

تَهٌْٗؼ تؽؼقي نؽِّ ؾهيٌَاي هؤثؽ تؽ قٓر جْقَٛيافحگي الحًاظي اقحاىُا تا ظلث ًٗؽي
ّ جدؽتي تيهحؽ ،جسليل ٚلي تؽزكة گؽٍّتٌعيُاي هحٌْ٘ اًدام نعٍ اقث؛ ُعف اؾ جسليل ٚلي
تؽزكة گؽٍّتٌعي ،کٌحؽل تكحؽُاي هؤثؽ ّ هِن ظؼ تؽّؾ ًحيدَ (قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُا)
ّ نٌاقايي جؽکيةُاي ٚلي هحٌْ٘ تؽزكة قيكحنُاي جدؽتي هحفاّت تْظٍ اقث .تؽل هثٌاي
گؽٍّتٌعي ٚثاؼجٌع اؾ« :خايگاٍ ًطثگاى اقحاىُا ظؼ قاضحاؼ قياقي هٛايؽ ايؽاى .»1خعّل ؾيؽ،
ًوًَُْاي هْؼظ تؽؼقي ؼا تؽزكة گؽٍّتٌعيُا ًهاى هيظُع .الؾم تَ غکؽ اقث هثٌاي اًحطاب
ايي تؽلُا تؽاقاـ چاؼچْب ًٗؽي جسميك تْظٍ اقث.

 -1هنظور اس جبيگبه نخبگبن استبنهب در سبختبر سيبسي هعبصز ايزان ،نقشي است که نخبگبن سيبسي استبنهب در سبختبر قذرت در طول تبريخ هعبصز ايزان
داشتهانذ .در اين راستب بب استفبده اس دادههبي تبريخي استبنهب بزهبنبي نقشي که در قذرت سيبسي داشتهانذ به دو دسته تقسين شذنذ -1 :استبنهبيي که رجل
شبخص تأثيزگذاري در قذرت سيبسي ايزان در دوره پهلوي دوم و در دوره پس اس انقالة داشتهانذ -2 .استبن هبيي که رجل شبخص تأثيزگذاري در قذرت
سيبسي ايزان در دوره پهلوي دوم و در دوره پس اس انقالة نذاشتهانذ.
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خعّل نواؼٍ  :9جٛعاظ خْاه ٙتؽاقاـ جسليل ؾيؽًوًَْاي
تؽل ؾهاًي ّ هکاًي

ؾيؽًوًَُْا

خايگاٍ ًطثگاى اقحاى ظؼ
قاضحاؼ قياقي

ّخْظ ؼخل قياقي ناضى
ٚعم ّخْظ ؼخل قياقي

جٛعاظ اقحاىُا ظؼ
ؾيؽًوًَْ
3
55

ظؼيع اؾ کل
اقحاىُا
53/0
18/0

تؽاقاـ خايگاٍ ًطثگاى اقحاىُا ظؼ قاضحاؼ قياقي هٛايؽ ايؽاى 3 ،اقحاى ( 53ظؼيع) ناهل
اقحاىُاي جِؽاى ،آغؼتايداى نؽلي ،قوٌاى ،يؿظ ،کؽهاى ،هاؾًعؼاى ،هؽکؿي ،ضؽاقاى ؼَْي ّ
ضؽاقاى خٌْتي ظاؼاي ًطثگاى ناضى ّ جأثيؽگػاؼ ُكحٌع کَ ظؼ پكثُاي ؼظٍ اّل قياقي ظؼ
ظّؼٍ پِلْي ظّم ّ ظؼ ظّؼٍ پف اؾ اًمالب فٛاليث ظانحَاًع ّ  55اقحاى ( 18ظؼيع) ًطثگاًي ظؼ
هٌاية هِن زکْهحي ًعانحَاًع ّ اگؽ ُن ظانحَاًع ًمم آىُا ناضى ّ جأثيؽگػاؼ ًثْظٍ اقث .ظؼ
ّال ٙهؽاظ اؾ ايي تطم ايي اقث کَ تَ تؽؼقي نؽِّ ٚلي ظؼ ايي ؾيؽ ًوًَُْا تا کٌحؽل نؽايٓي
ًٗيؽ پيهيٌَ جمكيوات کهْؼي ّ خايگاٍ ًطثگاى اقحاىُا ظؼ قاضحاؼ قياقي هٛايؽ ايؽاى
پؽظاضحَ نْظ.

يافحَُاي پژُّم
قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي کهْؼ تؽاقاـ خايگاٍ ًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ قياقي
تؽؼقي هياًگيي قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُا تؽاقاـ خايگاٍ ًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ قياقي
ًهاى هيظُع کَ هياًگيي جْقَٛيافحگي الحًاظي ظؼ ؾيؽ ًوًَْ اقحاىُايي کَ ظاؼاي ؼخل
قياقي ناضى ُكحٌع تا هياًگيي  1/63تيهحؽ اؾ ؾيؽًوًَْ اقحاىُايي اقث کَ ظاؼاي ؼخل
قياقي ناضى ًيكحٌعَّٛ .يث آهاؼٍُاي جْييفي ايي ؾيؽگؽٍُّا ظؼ خعّل غيل لاتل ههاُعٍ
اقث .آؾهْى همايكَ هياًگيي قٓر جْقَٛيافحگي الحًاظي اقحاىُا تؽزكة خايگاٍ ًطثگاى
اقحاى ظؼ قاضحاؼ قياقي ًهاى هيظُع کَ جفاّت هٌٛيظاؼي تيي قٓر جْقَٛيافحگي الحًاظي
اقحاىُا تؽاقاـ خايگاٍ ًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ قياقي ّخْظ ظاؼظُ .وچٌيي ْثك ًحايح خعّل
ؾيؽ ،جفاّت ههاُعٍ نعٍ تيي ظّ هياًگيي تؽاقاـ آؾهْى  Tتؽاتؽ تا  2/268اقث .قٓر
هٌٛيظاؼي ايي آؾهْى ًيؿ تؽاتؽ تا  1/119هيتانع ،تٌاتؽايي تا جْخَ تَ قٓر هٌٛيظاؼي کوحؽ اؾ
 1/11جفاّت هياًگيي جْق َٛالحًاظي اقحاىُايي کَ ظاؼاي ؼخل قياقي ناضى تا اقحاىُايي
کَ ظاؼاي ؼخل قياقي ناضى ًيكحٌع ،هٌٛيظاؼ اقث.
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خعّل نواؼٍ  :4آهاؼٍُاي جْييفي ّ آؾهْى ً Tوؽٍ ُْٚيث فاؾي قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُا تؽاقاـ
خايگاٍ ًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ قياقي
جٛعاظ زعالل زعاکثؽ هياًگيي جْق َٛالحًاظي اًسؽاف هٛياؼ

ؾيؽًوًَُْا
ّخْظ ؼخل قياقي ناضى

3

ٚعم ّخْظ ؼخل قياقي ناضى

0/32 0/80

0/69

0/59

0/11 0/09 55

0/91

0/52

T

DF

Sig

0/003 53 0/561

جسليل ٚلي هٌفؽظ جْق َٛالحًاظي تؽاقاـ ّخْظ ؼخل قياقي ناضى
ظؼ اظاهَ تَهٌْٗؼ ظؼن تِحؽ ،نؽِّ ؾهيٌَاي هؤثؽ تؽ قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي کهْؼ
ُؽيک اؾ ؾيؽًوًَُْاي اقحاىُا تؽزكة خايگاٍ ًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ قياقي تَ جفکيک
تؽؼقي هينْظ.
خعّل نواؼٍ  :2جسليل ٚلي هٌفؽظ جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى
تٛع ًٗؽي

نؽِّ ٚلي

ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ
قؽهايَ اخحواٚي
اقحاىُاي ّاخع نِؽًهيٌي
(نِؽًهيٌي)
تاال
ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ
اقحاىُاي ّاخع يٌٛث ّ
هٛعى تاال
ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ
اقحاىُاي ّاخع هسيّ
خغؽافيايي هكحٛع
قاضحاؼ فؽيحي
ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ
اقحاىُاي ّاخع فؽيث
تيؽًّي تاال
ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ
اقحاىُاي ّاخع هِاخؽت
پاييي ًطثگاى

جٛييي اّليَ ًْ٘ نؽِ
ناضى ناضى ًْ٘
َؽّؼت کفايث نؽِ

اُويث ًٗؽي ّ جدؽتي نؽِ
ناضى
ناضى پْنم
قاؾگاؼي

0.381

0.193

الؾم

0.193

0.381

0.313

0.116

الؾم

0.116

0.313

0.128

0.101

الؾم

0.101

0.128

0.159

0.309

کافي

0.309

0.159

0.100

0.158

الؾم

0.158

0.100
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اظاهَ خعّل نواؼٍ :2
تٛع ًٗؽي

نؽِّ ٚلي

ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ
قؽهايَ فؽٌُگي اقحاىُاي ّاخع قؽهايَ
الحًاظي تاال
ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ
قؽهايَ الحًاظي اقحاىُاي ّاخع قؽهايَ
فؽٌُگي تاال
ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ
ٚاظجْاؼٍ الحًاظي اقحاىُاي ّاخع ٚاظجْاؼٍ
الحًاظي
ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ
کٌم الحًاظي
اقحاىُاي ّاخع کٌم
تاؾاًعيهاًَ
الحًاظي
ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ
اقحاىُاي جْقَٛيافحَ
جْق َٛفؽٌُگي
فؽٌُگي

جٛييي اّليَ ًْ٘ نؽِ
ناضى ناضى ًْ٘
َؽّؼت کفايث نؽِ

اُويث ًٗؽي ّ جدؽتي نؽِ
ناضى
ناضى پْنم
قاؾگاؼي

0.122

0.162

کافي

0.162

0.122

0.130

0.155

الؾم

0.155

0.130

0.339

0.168

الؾم

0.168

0.339

0.313

0.158

الؾم

0.158

0.313

0.369

0.163

الؾم

0.163

0.369

تؽؼقي نؽِّ ٚلّي هؤثؽ تؽ قٓر جْق َٛالحًاظي ظؼ اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى
ًهاى هيظُع کَ ظٍ نؽِ ٚلّي ظاؼاي ناضى قاؾگاؼي ّ پْنم هٌاقثي ُكحٌع ّ تؽ ظؼخَ
ُْٚيث ايي اقحاىُا ظؼ هدوْ َٚاقحاىُاي جْقَٛيافحَ الحًاظي هؤثؽًعْ .ثك ناضى َؽّؼت
ّ کفايث ،هسيّ خغؽافيايي هكاٚع ،فؽيثُاي تيؽًّي ّ قؽهايَ الحًاظي تٌَْٚاى نؽِ کافي ّ
ًؽش تاالي نِؽًهيٌي ،فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًيً ،ؽش پاييي هِاخؽت ًطثگاى ،قؽهايَ
فؽٌُگيٚ ،اظجْاؼٍ الحًاظي کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ ّ جْق َٛفؽٌُگي تٌَْٚاى نؽِ الؾم
ٚول هيکٌٌع .هٓاتك تا جسليل ٚلّي هٌفؽظ ،ظؼ اقحاىُاي جِؽاى ،آغؼتايداى نؽلي ،قوٌاى ،يؿظ،
کؽهاى ،هاؾًعؼاى ،هؽکؿي ،ضؽاقاى ؼَْي ّ ضؽاقاى خٌْتي کَ ظاؼاي ًطثگاى ناضى ّ
جأثيؽگػاؼ تْظٍاًع ،اقحاىُايي کَ ظاؼاي نؽِّ ٚلّي فْقالػکؽ ُكحٌع ،ظؼخَ ُْٚيث تاالجؽي ظؼ
هدوْ َٚاقحاىُاي جْقَٛيافحَ الحًاظي ُكحٌع .نکلُاي ؾيؽَّٛ ،يث ايي اقحاىُا ؼا ظؼ ايي
ظٍ نؽِ ًهاى هيظُع.
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جسليل جؽکية ٚلّي جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى
جسليل ٚلّي هٌفؽظ ،نؽِّ ٚلي هْثؽ تؽ قٓر جْقَٛيافحگي الحًاظي اقحاىُاي ّاخع ؼخل
قياقي ناضى ؼا هحوايؿ کؽظ ،زال ظؼ پي آى ُكحين کَ تعاًين چَ جؽکيثي اؾ نؽِّ ٚلّي ّ تَ
ٚثاؼجي چَ جؽکيةُاي ٚلّي ّخْظ ظاؼظ کَ هيجْاًع قٓر جْقَٛيافحگي الحًاظي ظؼ اقحاىُاي
ؼخل قياقي ناضى ؼ ا جكِيل کٌع .ظؼ اظاهَ تا اقحفاظٍ اؾ ًؽمافؿاؼ  ّ FS/QCAجسليل تَ ؼّل
 Truth Table Algorithmتَ ّاکاّي جؽکيةُاي ٚلّي پؽظاضحَ نع .اؾ هياى جؽکيةُاي
گًْاگْى اؼائَنعٍ ،جؽکيةُايي کَ ظاؼاي ناضى قاؾگاؼي هٌاقثي تانٌع (آقحاًَي 1/75
تٌَْٚاى قٓر لاتللثْل ًٗؽي) تٌَْٚاى جؽکيةُاي ٚلي ًِايي هٛؽفي هينًْع .خعّل يعق ّ
کػب ؾيؽ (خعّل نواؼٍ پٌح) ،جؽکيةُاي ٚلي گًْاگْى ؼا ًهاى هيظُع .تا جْخَ تَ ايٌکَ ظٍ
نؽِ ٚلي ّاؼظ خعّل يعق ّ کػب نعٍاًع ،اؾ جؽکية ايي ظٍ نؽِ ٚلي 1124 ،جؽکية ٚلي
هوکي تَ ظقث هيآيع (  2kکَ  kجٛعاظ نؽِ ٚلي اقث) .اؾ ايي  1124جؽکية ٚلي هوکي ،تا
جْخَ تَ هالن جٛعاظ خْاه ٙظؼ جؽکية ٚلي ،جؽکيةُاي ٚلي کوحؽ اؾ  2اقحاى ًيؿ اؾ جسليل
زػف نعًع ّ ظؼ ًِايث ًَ جؽکية ظاؼاي ظاظٍ جدؽتي تالي هاًع .ظؼ خعّل نواؼٍ نم ،ايي ًَ
جؽکية ّ اْالٚات هؽتِْ تَ آًِا آهعٍ اقث .اؾ هياى جؽکيةُاي گًْاگْى اؼائَنعٍ ،جؽکيةُايي

تحليل فازي تنٌعات تجربي تٌسعو اقتصادي براساس جايگاه نخبگان استانىا ...

49

کَ ظاؼاي ناضى قاؾگاؼي هٌاقثي تانٌع (آقحاًَي  1/75تٌَْٚاى قٓر لاتللثْل ًٗؽي)
تٌَْٚاى جؽکيةُاي ٚلّي ًِايي هٛؽفي هينًْع .خعّل يعق ّ کػب ؾيؽ ،جؽکيةُاي ٚلي
گًْاگْى ؼا ًهاى هيظُع .تا جْخَ تَ ايٌکَ ظٍ نؽِ ٚلّي ّاؼظ خعّل يعق ّ کػب نعٍاًع ،هٛياؼ
ناضى قاؾگاؼيُ ،ؽ ًَ جؽکية ظاؼاي ناضى قاؾگاؼي تاالجؽ اؾ  1/75اقث ّ تٌاتؽايي ًَ
جؽکية ٚلي ظؼ جسليل نؽِّ ٚلي هؤثؽ تؽ قٓر جْق َٛالحًاظي ّخْظ ظاؼظ:
خعّل نواؼٍ  : 6جؽکيةُاي ٚلي نؽِّ ٚلي هؤثؽ تؽ جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى تَ
ؼّل خعّل يعق ّ کػب

جْق َٛفؽٌُگي

ٚاظتّاؼٍ الحًاظي

کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ

نِؽًهيٌي

هسيّ خغؽافيايي هكاٚع

فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي

فؽيثُاي تيؽًّي

هِاخؽت ًطثگاى پاييي

قؽهايَ الحًاظي

قؽهايَ فؽٌُگي

جٛعاظ اقحاىُا ظؼ جؽکية ٚلي

ناضى قاؾگاؼي

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

کع جؽکية

نؽِّ ٚلي

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.11
1.11
1.11
1.94
1.95
1.11
1.11
1.11
1.76

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ظؼ ًِايث هٓاتك خعّل نواؼٍ ُفث ،تا اقحفاظٍ اؾ لْاٚع قاظٍقاؾي فاؾي ،پٌح جؽکية ًِايي
تؽاي جثييي قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى تالي هاًعٍ اقث کَ
ههطًات آى ظؼ خعّل نم آهعٍ اقث .پٌح جؽکية ٚلي ؾيؽ تٌَْٚاى جؽکيةُاي ٚلي جأثيؽگػاؼ
تؽ قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى ّخْظ ظاؼظ کَ ناضى قاؾگاؼي
ُؽ پٌح جؽکية ،اؾ آقحاًَ هْؼظ ًٗؽ تاالجؽ اقث ّ تٌاتؽايي تَ لسأ ًٗؽي لاتل پػيؽل اقث،
ُوچٌيي پٌح جؽکية لعؼت جثييي جدؽتي تاالي ؼا تَ ضْظ اضحًاو ظاظٍ اقث (تَ جؽجية ناضى
پْنم ضام  )1/23 ، 1/33 ، 1/39 ، 1/33 ، 1/57؛
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جؽکية اّل :جْق َٛفؽٌُگي * کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ * ٚاظتّاؼٍ الحًاظي * قؽهايَ الحًاظي
* قؽهايَ فؽٌُگي * ًؽش پاييي هِاخؽت ًطثگاى * فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي * نِؽًهيٌي
جؽکية ظّم :جْق َٛفؽٌُگي * کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ * ٚاظتّاؼٍ الحًاظي * قؽهايَ
الحًاظي * هسيّ خغؽافيايي هكاٚع * فؽيثُاي تيؽًّي * ًؽش پاييي هِاخؽت ًطثگاى *
فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي * ~ نِؽًهيٌي
جؽکية قْم :جْق َٛفؽٌُگي * کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ * ٚاظتّاؼٍ الحًاظي * قؽهايَ
الحًاظي * قؽهايَ فؽٌُگي * ~هسيّ خغؽافيايي هكاٚع * فؽيثُاي تيؽًّي * فؽيثُاي
يٌٛحي ّ هٛعًي * نِؽًهيٌي
جؽکية چِاؼم :جْق َٛفؽٌُگي * کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ * ٚاظتّاؼٍ الحًاظي * قؽهايَ
الحًاظي * هسيّ خغؽافيايي هكاٚع * فؽيثُاي تيؽًّي * ًؽش پاييي هِاخؽت ًطثگاى *
فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي * نِؽًهيٌي
جؽکية پٌدن :جْق َٛفؽٌُگي * ~ کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ * ~ ٚاظتّاؼٍ الحًاظي
*~قؽهايَ الحًاظي * قؽهايَ فؽٌُگي * ~هسيّ خغؽافيايي هكاٚع * ~فؽيثُاي تيؽًّي
* ًؽش تاالي هِاخؽت ًطثگاى * ~فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي * ~نِؽًهيٌي
ُواىْْؼ کَ تياى نع ناضى قاؾگاؼي ُؽ پٌح جؽکية ،اؾ آقحاًَ هْؼظ ًٗؽ تاالجؽ اقث ّ
تٌاتؽايي تَ لسأ ًٗؽي لاتل پػيؽل اقثُ ،وچٌيي پٌح جؽکية لعؼت جثييي جدؽتي تااليي ؼا تَ
ضْظ اضحًاو ظاظٍ اقث؛ ْثك جؽکية اّل ،جْق َٛفؽٌُگي ،کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ،
ٚاظتّاؼٍ الحًاظي ،قؽهايَ الحًاظي ،قؽهايَ فؽٌُگيً ،ؽش پاييي هِاخؽت ًطثگاى ،فؽيثُاي
يٌٛحي ّ هٛعًي ّ نِؽًهيٌي جؽکية ٚلّي کافي تؽاي قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُا اقث.
اقحاىُاي يؿظ ،قوٌاى ،آغؼتايداى نؽلي ّ هؽکؿي اؾخولَ اقحاىُايي تْظٍاًع کَ ظؼ ايي جؽکية
ٚلّي انحؽان ظانحٌعْ .ثك جؽکية ظّم ،جْق َٛفؽٌُگي ،کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَٚ ،اظتّاؼٍ
الحًاظي ،قؽهايَ الحًاظي ،هسيّ خغؽافيايي هكاٚع ،فؽيثُاي تيؽًّيً ،ؽش پاييي هِاخؽت
ًطثگاى ،فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًيً ،ؽش پاييي نِؽًهيٌي تَ ٌْٚاى يک تكحؽ ،جؽکية ٚلّي
هؤثؽي تؽاي جثييي قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُا اقث .اقحاىُاي کؽهاى ّ هاؾًعؼاى اؾخولَ
اقحاىُايي تْظٍاًع کَ ظؼ ايي جؽکية ٚلي انحؽان ظانحٌعْ .ثك جؽکية قْم ،جْق َٛفؽٌُگي،
کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَٚ ،اظتّاؼٍ الحًاظي ،قؽهايَ الحًاظي ،قؽهايَ فؽٌُگيً ،ثْظ قاضحاؼ
هسيٓي هكاٚع ،فؽيثُاي تيؽًّي ،فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي ّ نِؽًهيٌي ًيؿ تَ ٌْٚاى يک
تكحؽ ،جؽکية ٚلّي هؤثؽي تؽاي جثييي قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي
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ناضى اقث .اقحاىُاي جِؽاى ّ يؿظ اؾخولَ اقحاىُايي تْظٍاًع کَ ظؼ ايي جؽکية ٚلّي انحؽان
ظانحٌع .ظؼ جؽکية چِاؼم؛ جْق َٛفؽٌُگي ،کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَٚ ،اظتّاؼٍ الحًاظي،
قؽهايَ الحًاظي ،قاضحاؼ هسيٓي هكاٚع ،فؽيثُاي تيؽًّيً ،ؽش پاييي هِاخؽت ًطثگاى،
فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي ّ نِؽًهيٌي تَ ٌْٚاى يک تكحؽ ظيگؽ ،جؽکية ٚلي هؤثؽي تؽاي
جثييي قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى اقث .اقحاىُاي آغؼتايداى
نؽلي ّ ضؽاقاى ؼَْي اؾخولَ اقحاىُايي تْظٍاًع کَ ظؼ ايي جؽکية ٚلّي انحؽان ظانحٌع ّ .ظؼ
ًِايث ظؼ جؽکية پٌدن؛ جْق َٛفؽٌُگيٚ ،عم ّخْظ کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَٚ ،عم ّخْظ
ٚاظتّاؼٍ الحًاظيٚ ،عم ّخْظ قؽهايَ الحًاظيّ ،خْظ قؽهايَ فؽٌُگي ،قاضحاؼ هسيٓي
ًاهكاٚعٚ ،عم ّخْظ فؽيثُاي تيؽًّيً ،ؽش تاالي هِاخؽت ًطثگاىٚ ،عم ّخْظ فؽيثُاي
يٌٛحي ّ هٛعًي ّ ًؽش پاييي نِؽًهيٌي جؽکية ٚلي هؤثؽي تؽاي جثييي قٓر جْق َٛالحًاظي
اقحاى ضؽاقاى خٌْتي تَ ٌْٚاى يکي اؾ اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى اقث.
خعّل نواؼٍ  :1هكيؽُاي ًِايي هؤثؽ تؽ جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى
ناضى هكيؽ
قاؾگاؼي

پْنم ضام

پْنم يکَ

1.11

1.33

1.17

1.11

1.39

1.19

1.95

1.33

1.14

1.75

1.23

1.12

قاؾگاؼي کل

جْق َٛفؽٌُگي * کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ * ٚاظتّاؼٍ الحًاظي
* قؽهايَ الحًاظي * قؽهايَ فؽٌُگي * ًؽش پاييي هِاخؽت
ًطثگاى * فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي * نِؽًهيٌي
جْق َٛفؽٌُگي * کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ * ٚاظتّاؼٍ الحًاظي
* قؽهايَ الحًاظي * هسيّ خغؽافيايي هكاٚع * فؽيثُاي تيؽًّي
* ًؽش پاييي هِاخؽت ًطثگاى * فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي
*~نِؽًهيٌي
جْق َٛفؽٌُگي * کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ * ٚاظتّاؼٍ الحًاظي
* قؽهايَ الحًاظي * قؽهايَ فؽٌُگي *~هسيّ خغؽافيايي هكاٚع
* فؽيثُاي تيؽًّي * فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي * نِؽًهيٌي
جْق َٛفؽٌُگي*کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ*ٚاظتّاؼٍ
الحًاظي*قؽهايَ الحًاظي*هسيّ خغؽافيايي هكاٚع*فؽيثُاي
تيؽًّي*ًؽش پاييي هِاخؽت ًطثگاى*فؽيثُاي يٌٛحي ّ
هٛعًي*نِؽًهيٌي
جْق َٛفؽٌُگي*~کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ*~ٚاظتّاؼٍ
الحًاظي*~قؽهايَ الحًاظي*قؽهايَ فؽٌُگي*~هسيّ خغؽافيايي
هكاٚع*~فؽيثُاي تيؽًّي*ًؽش تاالي هِاخؽت
ًطثگاى*~فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي*~نِؽًهيٌي

1.96

1.57

1.18
1.93

1.93

پْنم کل

جؽکية ٚلي

ناضى کل

1.41

1.41
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پٌح جؽکية ٚلّي فْق ،تيهحؽيي لعؼت جدؽتي ظؼ جثييي قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي
ّاخع ؼخل قياقي ناضى ؼا ظاؼًع .ظؼ هياى جؽکيةُاي ٚلّي هِن کَ ناضى قاؾگاؼي ّ
پْنم هٌاقثي ظاؼًع ،ظّ نؽِ جْق َٛفؽٌُگي ّ فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي ههحؽک ُكحٌع ّ
تٌَْٚاى نؽِ الؾم ًِايي 1هٛؽفي هينًْع .نکل ؾيؽ ،انحؽاک فاؾي ايي ظّ نؽِ ؼا ظؼ ايي
اقحاىُا ًهاى هيظُع (َؽّؼت ّ 0/198 :کفايثُ .)0/321 :واگًَْکَ اؾ نکل ؾيؽ لاتل ظؼيافث
اقث ،انحؽان فاؾي ظّ نؽِ تَيْؼت نؽِ الؾم تا لْت ًٗؽي (ناضى قاؾگاؼي= ّ )0/321
جدؽتي تاال (ناضى پْنم=  )0/198تَ هثاتَ يک تكحؽ ،جْاًكحَ قٓر جْق َٛالحًاظي
اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى ؼا جثييي کٌع.

نکل نواؼٍ َّٛ :5يث ُْٚيث اقحاىُا (کل ًوًَْ) ظؼ انحؽاک فاؾی ظّ نؽِ ٚلي ّ هدوَْٚ
اقحاىُای ظاؼای ؼخل قياقی جْق َٛيافحَ الحًاظی

تسث ّ ًحيدَگيؽي
ظؼ ايي پژُّم تَهٌْٗؼ تؽؼقي نؽِّ ٚلّي هؤثؽ تؽ قٓر جْقَٛيافحگي الحًاظي اقحاىُا تا
ظلث ًٗؽي ّ جدؽتي تيهحؽ ،جسليل ٚلّي تؽزكة جسليل ؾيؽًوًَْاي اًدام نع؛ ُعف اؾ جسليل
ؾيؽًوًَْاي ،کٌحؽل تكحؽُاي هؤثؽ ّ هِن ظؼ تؽّؾ ًحيدَ (قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُا) ّ
نٌاقايي جؽکيةُاي ٚلّي هحٌْ٘ تؽزكة ًٗامُاي جدؽتي هحفاّت تْظ .تؽؼقي هياًگيي قٓر
جْق َٛالحًاظي اقحاىُا تؽاقاـ خايگاٍ ًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ قياقي ًهاى هيظُع کَ
هياًگيي جْقَٛيافحگي الحًاظي ظؼ ؾيؽ ًوًَْ اقحاىُايي کَ ظاؼاي ؼخل قياقي ناضى ُكحٌع
1- INUS
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تا هياًگيي  0/69تيهحؽ اؾ ؾيؽًوًَْ اقحاىُايي اقث کَ ظاؼاي ؼخل قياقي ناضى ًيكحٌع ّ ايي
جفاّت هٌٛيظاؼ اقث .تٌاتؽايي ًطثگاى قياقي ناضى ًمهي هِن ظؼ جْق َٛالحًاظي اقحاى
ؾاظگاٍ ضْظ ظانحَاًع چؽاکَ قٓر جْقَٛيافحگي اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى ّ فالع
ؼخل قياقي ناضى هحفاّت اقثُ .ؽچٌع ظؼ تؽضي اقحاىُا يؽف ّخْظ ؼخل قياقي ناضى
ظؼ قاضحاؼ قياقي هٛايؽ ايؽاى ،جْق َٛالحًاظي تَ ُوؽاٍ ًعانحَ اقث .اقحاىُايي ًٗيؽ ضؽاقاى
خٌْتي ،تا ّخْظ ؼخل قياقي ناضى ظؼ قاضحاؼ قياقي هٛايؽ ايؽاىُ ،وچٌاى تا ٚعم جْقَٛ
الحًاظي ظقث ّ پٌدَ ًؽم هيکٌٌع .لػا ّخْظ ؼخل قياقي ناضى ظؼ قاضحاؼ قياقي هٛايؽ ايؽاى
جٌِا يکي اؾ هحغيؽُاي هعًٗؽ جأثيؽگػاؼ تؽ جْق َٛالحًاظي اقحاىُا اقث ّ تايكحي تَ هْاؾات ّخْظ
ًطثگاى قياقي ،نؽّْي ظؼ خاه َٛزُْؼ ظانحَ تانع جا جْق َٛالحًاظي اجفاق تيافحع.
ًحايح نؽِّ الؾم ّ کافي هٌفؽظ ًهاى هيظُع کَ ظؼ اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى،
ظٍ نؽِ ؾهيٌَاي ظاؼاي ناضى قاؾگاؼي ّ پْنم هٌاقثي ُكحٌع ّ تؽ ظؼخَ ُْٚيث ايي
اقحاىُا ظؼ هدوْ َٚاقحاىُاي جْقَٛيافحَ الحًاظي هؤثؽًعْ .ثك ناضى َؽّؼت ّ کفايث،
قاضحاؼ فؽيحي (هسيٓي) ،قاضحاؼ فؽيحي (تيؽًّي) ّ قؽهايَ الحًاظي تٌَْٚاى نؽِ کافي ّ
قؽهايَ اخحواٚي (نِؽًهيٌي) ،قاضحاؼ فؽيحي (يٌٛث ّ هٛعى) ،قاضحاؼ فؽيحي (هِاخؽت
ًطثگاى) ،قؽهايَ فؽٌُگيٚ ،اظجْاؼٍ الحًاظي کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ ّ جْق َٛفؽٌُگي
تٌَْٚاى نؽِ الؾم ٚول هيکٌٌع .هٓاتك تا جسليل ٚلي هٌفؽظ ،ظؼ اقحاىُاي جِؽاى ،آغؼتايداى
نؽلي ،قوٌاى ،يؿظ ،کؽهاى ،هاؾًعؼاى ،هؽکؿي ،ضؽاقاى ؼَْي ّ ضؽاقاى خٌْتي کَ ظاؼاي
ًطثگاى ناضى ّ جأثيؽگػاؼ تْظٍاًع ،اقحاىُايي کَ ظاؼاي نؽِّ ٚلي فْقالػکؽ ُكحٌع ،ظؼخَ
ُْٚيث تاالجؽي ظؼ هدوْ َٚاقحاىُاي جْقَٛيافحَ الحًاظي ُكحٌع .ظؼ ٚليثُاي ٓٚفي ّ
جؽکيثي ،اؾ هياى هكيؽُاي هحٛعظ ٚلي ،پٌح جؽکية ،تؽ اقاـ هٛياؼُاي کفايث ًٗؽي ّ جدؽتي
(َؽية پْنم ّ قاؾگاؼي) ظاؼاي اُويث ًٗؽي ّ جدؽتي الؾم اقث ّ تيهحؽيي لعؼت جدؽتي
ظؼ جثييي قٓر جْق َٛالحًاظي اقحاىُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى ؼا ظاؼًع .ظؼ هياى
جؽکيةُاي ٚلي هِن کَ ناضى قاؾگاؼي ّ پْنم هٌاقثي ظاؼًع ،ظّ نؽِ جْق َٛفؽٌُگي ّ
فؽيثُاي يٌٛحي ّ هٛعًي ههحؽک ُكحٌع ّ تٌَْٚاى نؽِ الؾم ًِايي هٛؽفي هينًْع.
ْيك ًحايح ايي پژُّم ّ تؽاقاـ ظيعگاٍ ًٗؽي پژُّم (تْؼظيْ5002 ،؛ تْؼظيْ5081 ،؛
تْؼظيْ ّ ُوکاؼاى )8369 ،جْق َٛالحًاظي ،جاتٛي اؾ ّخْظ ًطثگاى ،کٌم الحًاظي کٌهگؽاى،
ٚاظتّاؼٍ الحًاظي کٌهگؽاى ّ قاضحاؼُاي الحًاظي ّ فؽٌُگي ظؼًّي ّ تيؽًّي اقث .تٌاتؽايي
تؽاي جسمك ُعف هْؼظ ًٗؽ َؽّؼت ظاؼظ جْق َٛالحًاظي تَ هْاؾات جؽکيةُاي فْقالػکؽ
هسمك نْظ .چؽاکَ ظؼ فمعاى ْٚاهل هػکْؼ ًويجْاى اًحٗاؼ جْق َٛالحًاظي ظانث ّ ّخْظ
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ًطثگاى قياقي ظؼ اقحاًي هيجْاًع جْق َٛالحًاظي تَ ُوؽاٍ ظانحَ تانع کَ آى خاه َٛزائؿ
نؽِّ ٓٚفي ّ جؽکيثي هػکْؼ تانع .تَ ٚثاؼت ظيگؽ تؽاقاـ آىچَ ظؼ جثييي جْق َٛالحًاظي
الؾم ظيعينً ،ياؾ ظاؼين جا ُوَي ايي نؽِّ ّ هكيؽُا ؼا تَ هثاتَ يک فؽايٌع ّازع تاؾقاؾي کٌين.
چؽاکَ جْق َٛالحًاظي ظؼ يْؼجي هسمك هينْظ کَ اقحاىُاي کهْؼ ّاخع نؽِّ جْقَٛ
الحًاظي تانٌع ّ .ظؼ يْظت ٚعم ّخْظ ايي نؽًِّ ،ويجْاى اؾ جْق َٛالحًاظي قطي گفث.
تٌاتؽايي جأکيع يؽف تؽ قاضحاؼُا ظؼ ايؽاى ،جْق َٛالحًاظي تَ ُوؽاٍ ًعانحَ ،تْٓؼ هثال
اقحاىُايي ظؼ ايؽاى ُكحٌع کَ تا ّخْظ قاضحاؼُاي اخحواٚي ،الحًاظي ّ هسيٓي هٌاقة اؾ
قٓر پاييي جْق َٛالحًاظي تؽضْؼظاؼ ُكحٌع .لػا جأکيع تؽ قاضحاؼ جٌِا جْخَ تَ يک تٛع جْقَٛ
اقث ّ هيتايكث تَ هْاؾات ايي تٛعْٚ ،اهلي ظيگؽ ظؼ خاه َٛزُْؼ ظانحَ تانعً .کحَ لاتل جأهل
ظؼ ايي پژُّم ًمم ٚاظجْاؼٍ الحًاظي ّ کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ ظؼ جثييي جْق َٛالحًاظي
اقث .لػا تؽاي جسمك جْق َٛالحًاظي َؽّؼت ظاؼظ تَ هْاؾات جأکيع تؽ اتٛاظ قاضحاؼي جْقَٛ
الحًاظي ،تؽ زفٕ ،تاؾآفؽيٌي ّ جْليع ٚاظتّاؼٍُاي الحًاظي هعؼى جأکيع نْظ چؽاکَ ظؼ فمعاى
ٚاظتّاؼٍُاي الحًاظي ًٗيؽ اضالق اٚحثاؼٚ ،مالًيث الحًاظي ّ قٌثگؽايي جسويلي پاييي
ًويجْاى اًحٗاؼ جْق َٛالحًاظي ظانثُ .وچٌيي ظؼ فمعاى کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ ًٗيؽ
ياظگيؽي ،کاؼ ،ؼّاتّ اتؿاؼي ّ هساقثَگؽي ًويجْاى اؾ جْق َٛالحًاظي قطي گفث ،لػا الؾم
اقث ظؼ تؽًاهَؼيؿيُا ّ جعّيي الگُْاي جْقٚ ،َٛالٍّ تؽ قاضحاؼُاي اخحواٚي تَ ًمم کليعي
ٚاهالى اخحواٚي تْيژٍ خٌثَُاي هثثث ٚاظتّاؼٍُاي الحًاظي ّ کٌم الحًاظي تاؾاًعيهاًَ،
ًيؿ جأکيع نْظ.
تٌاتؽايي ًياؾهٌع نثکَ پيچيعٍاي اؾ آهْؾلًٗ ،اؼت ّ اتؿاؼُاي جهْيمي تؽاي جغييؽ ؼفحاؼُاي
الحًاظي ّ فؽٌُگي هؽظم ظؼ نؽايّ هطحلف اؾ خولَ تؽًاهَؼيؿيُاي ضاًْاظگي ،پفاًعاؾ،
هالکيث ،جسًيالت ّ نغل ُكحينُ .واىگًَْ کَ هْؾي ّ هيلي )88-85 :8931( 1تؽ ايي ًکحَ
ظؼتاؼٍ ًمم ظّلث قٌگاپْؼ ظؼ جْق َٛالحًاظي جأکيع کؽظٍاًع .ظؼ ّالَ ٙوي جأکيع تؽ ًمم
قاضحاؼُا ،اُويث ًمم ٚاظتّاؼٍُاي الحًاظي ّ فؽٌُگي ّ ًيؿ کٌم الحًاظي ّ فؽٌُگي ظؼ
جْق َٛتكياؼ هِن اقث چؽاکَ ظؼ نؽايّ آًْهيک خاه َٛايؽاى ،تايع تَ ًمم آهْؾل ّ
خاهَٛپػيؽي افؽاظ اؾ ْؽيك ًِاظُاي هطحلف خاه َٛجأکيع کٌين.

1- Mauzy & Milne
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