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 چکيعٍ

 ؽگػاؼ تؽ جْقَٛينؽِّ جأث ،يثيجؽک ّ يٚٓف يٚل ؽيهك اقحطؽاج کَ تا اقث پژُّم زاَؽ تؽ آى
 ؼّل. گؽظظ ازًاء ،ؽاىيهٛايؽ ا ياقيظؼ قاضحاؼ ق ُا  ًطثگاى اقحاى ًمم يجٌْ٘ جدؽت يتؽهثٌا يالحًاظ

ُا ظؼ قاضحاؼ  گاٍ ًطثگاى اقحاىيؽ خايًٗ يٓيکٌحؽل نؽا خِث ّ تْظٍ يفيک -يميجٓث هٓالَٛ، ييا
 افثيؼُ اؾ اقحفاظٍ ؽگػاؼ تايجأث ياقيًطثَ ق ياقحاى ظاؼا 3 يُا ظاظٍ هدوَْٚ ؽاى،يهٛايؽ ا ياقيق

 ظاؼي يکَ جفاّت هٌٛ ظُع يًهاى هُا  يياًگيه كَي. آؾهْى همااقث گؽفحَ لؽاؼ ليجسل هْؼظ يفاؾ هٌٓك
ّخْظ ظاؼظ.  ياقيًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ ق گاٍيتؽاقاـ خاُا  اقحاى يالحًاظ يافحگي قٓر جْقَٛ ييت

 نؽِ يَ فؽٌُگي( ّ قؽهايؽًّي)ت يقاضحاؼ فؽيح نؽِ کَ ؿ ًهاى ظاظيً هٌفؽظ يکاف ّ الؾم ّينؽا حيًحا
 يُا ثيٚل ظؼ. اقث الؾم نؽِ ييجٌِا تَ کي ُؽ يّٚل ؽ نؽِّي( ّ قاي)جْقَٛ الحًاظ دَيًح تؽّؾ يکاف

 ّ پْنم ةي)َؽ يجدؽت ّ يًٗؽ ثيکفا ياؼُايهٛ ، تؽاقاـيّٚل هحٛعظ ؽيپٌح هك ،يثيجؽک ّ يٚٓف
هِن کَ ناضى  يُاي ٚل ةيجؽک اىيظؼ هاقث ّ  الؾم يجدؽت ّ يًٗؽ ثياُو يظاؼا (يقاؾگاؼ

ههحؽک اقث  يّ هٛعً ييٌٛح يُا  فؽيثّ  يجْقَٛ فؽٌُگنؽِ  ظّ، ُكحٌع قاؾگاؼي ّ پْنم هٌاقة
 نٌاضحَ نعٍ اقث. ييٌْٚاى نؽِ الؾم ًِا ّ تَ

 .ؽاىي، اياقي، ًطثگاى قي، جْقَٛ الحًاظيجدؽت جٌْٚات ،يل فاؾيجسلّاژگاى کليعي: 
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 اى هكألَيهمعهَ ّ ت

 يياَ کظُع  يهى ظؼ چٌع ظُة گػنحَ ًها جْقَٛ ظؼزال يکهْؼُا هحؽيت يٚولکؽظ الحًاظ
 ييفُا يُا يّ ؼفٙ ًاتؽاتؽ يالحًاظ عاؼيپا جْقَٛتَ ؼنع ّ  ياتيظؼ ظقح يث چٌعاًيهْفم کهْؼُا

 يافحي پاقطيّ ظؼيعظ  ييفُا قاضحاؼ ظؼ ک هٌٛا، جٛاظليظؼ  کَ جْقَٛ يظؼ زال .اًع کكة ًکؽظٍ
اؾ هٌاتٙ،  يهٌع ظؼ تِؽٍ يتانع، کاُم ًاتؽاتؽيظاضل کهْؼُا ه ياهٌٓمَ يًاتؽاتؽ يتؽا

ّ ُوکاؼاى،  1ؼّظ )کاجچؽاّؼ ينواؼ ه جْقَٛ تَ ياؼُايي هٛيجؽ ظقحاّؼظُا ّ اهکاًات خاهَٛ، اؾ هِن
 ُوَ هحْاؾى جْقَٛ ّ ؼنع تؽ يهثٌ کهْؼ ياقاق لاًْى 81 هاظٍ ّخْظ ؿ تايؽاى ًي(. ظؼ ا5080
 ّخْظ ؿيً ّ يکهْؼ اهکاًات ّ هٌاتٙ اؾ ُااقحاى يتؽضْؼظاؼ ظؼ ٍيجثٛ ٚعم ّ کهْؼ يُااقحاى
 اًعاؾ چهن قٌع ليلث اؾ کهْؼ ياجْقَٛ اقٌاظ ّ ييلْاً ظؼ هٌعؼج جْخَ لاتل يلاًًْ هْاظ ّ تٌعُا

 ّ ياقحاً هحْاؾى جْقَٛ لؿّم ضًْو ظؼ جْقَٛ کهْؼ پٌدن ّ چِاؼم يُاتؽًاهَ ّ قالَ كثيت
 يتؽض ّ اقث ظاظٍ ؼش هٛکْـ ياجفال ٚول ظؼ تؽضْؼظاؼ، ّ هسؽّم يُااقحاى اىيه فايلَ کاُم
 ؼًح جْخَ لاتل ثيهسؽّه اؾ چٌاى ُن جٌِا ًَ ،ياجْقَٛ يًكث يُا ثيلاتل ّخْظ تا ُا اقحاى

 تا اقحاى ييا اىيه ياجْقَٛ نکاف ،يالحًاظ يعيکل يُاناضى يتؽؼق زكة يزح کَ تؽًع يه
ن ظؼ ياظ آّؼيضْب اقث تَ  (.8932ؽاى، ياقث )هؽکؿ آهاؼ ا افحَي ميافؿا کهْؼ يُااقحاى اغلة
ظؼيع تْظٍ  900 يؿظ ّ ضؽاقاى خٌْتيي ظّ اقحاى ُودْاؼ ينکاف ظؼآهع قؽاًَ ت 8938قال 

ؿظ ظؼ ؼجثَ يؿ، اقحاى يؿاى ظؼآهع قؽاًَ تعّى ًفث ًي(. اؾ لسأ ه8938ؽاى، ياقث )هؽکؿ آهاؼ ا
ي ي(. چ8938ٌؽاى، يكث ّ نهن لؽاؼ ظاؼظ )هؽکؿ آهاؼ ايظؼ ؼجثَ ت يقْم ّ اقحاى ضؽاقاى خٌْت

 يُا اؾ اقحاى ياؼير ظاظ، چؽاکَ تكي، جَْيٛيجْاى تا هٌاتٙ ْثيه يؼا تَ قطح ينکاف فازه
ن کَ يؽيدَ تگيع ًحيظاؼًع. ها تا ياظي، نثاُث ؾييايّ خغؽافيّ نؽا يٛيکهْؼ تَ لسأ هٌاتٙ ْث

 يثيُا جؽک اؾ پژُّم يکَ تؽض کٌع، ُوچٌاىيه يًمم تاؾ يگؽياى ْٚاهل ّ نؽِّ ظيي هيظؼ ا
ظؼ ًٗؽ  ييجْقَٛ تؽاتؽ فُا ثيجمْ ؼا ظؼ يفؽٌُگ ّ يٓيهس ،ياخحواٚ ،يْٚاهل الحًاظ اؾ
اغلة  يع اغٚاى ًوْظ کَ جْقَٛ الحًاظي(. تا5088، 3الکْاي؛ ت5085ْ، 2ؽًع )اقحالثؽاقثيگ يه

ي ييؽظ. ظؼ جثيپػيؽ هيجأث ياّ ضاو ُؽ خاهَٛيّ تلٌعهعت اقث ّ اؾ نؽا يطيجاؼ يؼًّع يظاؼا
گؽ تاؾنٌاضث: يکعيي ؼا اؾ ييجْاى ظّ ظقحَ جث ي، هيکؽظ ًٗؽي، فاؼٜ اؾ ُؽ ؼّيجْقَٛ الحًاظ

 يُاَ ي(. ظؼ ًٗؽ8932ًكة ّ اقعًژاظ،  يؿظاًي؛ 8918َ، يؽيث هسْؼ )تهيي قاضحاؼهسْؼ ّ ٚاهلييجث
 يُاَ يظؼ ًٗؽ ينْظ ّل يپؽظاضحَ ه يّ فؽٌُگ ي، اخحواٚيالحًاظ يُا ٌَيتَ ؾه يقاضحاؼ

َ، يؽيّ ... جْخَ ظاؼظ )ته ياقيّ ق يؽُّا ّ کاؼگؿاؼاى اخحواٚيهسْؼ تَ ًمم آگاُاًَ ً ثيٚاهل
                                                           
1- Kutscherauer 

2- Stahlbrost 
3- Bevilacqua 
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گؽ يكَ تا ظيؽ ظؼ هماييث ٚاهالى جغيفمّ تؽاقاـ َّٛ يؽات قاضحاؼيي(. لػا جغ52-58: 8918
ا قمِْ ي يّ جٛال يهسْؼ جؽل ثيٚاهل يُا ليجسل ل اقث. ظؼ ّالٙ،يّ جسل يٌيت ميٚاهالى لاتل پ

 ايخؽا ظؼ ُاآى جفکؽ ّ يهًَعا ّ ظاًع يُؽ کهْؼ ؼا تَ ًمم ًطثگاى، ّاتكحَ ه يّ فؽّپان
 ّ ٍکٌٌعهيؿاى جٛييي تَ ظمهؽ يقثُااضْ جسمك چگًْگی ّ خحواٚیا ّ قياقی يتؽًاهَُا

 اؾ کَ جٛؽيفی يهثٌا تؽ هٓالَٛ يیا (810: 8912 ،ًحيٌگحْى)ُا هیتانع هْثؽ ؾيقؽًْنثقا
 «ؼهسْ-ٚاهليث» ظيعگاٍ ظّ ظاؼظ قٛی ّ ظٍ اقثکؽ غجطاا جلفيمی يؼّيکؽظ کٌع، يه ئَاؼا ىًطثگا

 ّ جًويوات تؽ عيجأک تا الػ. کٌعًؿظيک  ُن تَ ؼا يالحًاظجْقَٛ  جثييي ظؼ «ؼهسْ-ؼ»قاضحا ّ
 اؾ ٚنا ،ُاؼقاضحا جأثيؽ نحيظا ًٗؽظؼ ّ ياقيناضى ق ىًطثگا ىُوا يا يلیاتاؾيگؽاى  کٌم

 هٓالَٛ ايي ظؼ. تپؽظاؾظ يالحًاظجْقَٛ جثييي  تَ ى،ًطثگا گيؽی فؽايٌع جًوين تؽتيؽًّی  ّ ًیظؼّ
 ؼظهُْا  اقحاى يالحًاظ جْقَٛ تؽ آى جأثيؽ ّ ىًطثگا تا قْٓذ ضؽظ ّ کالى ظؼ جٛاهل ًمم

ؽ ظؼ ييجغ ييکَ جْاًا ًمم ّ خايگاٍ ًطثگاى اقثع ها تؽ يجأک ظؼ ّالٙ،. جَ اقثگؽف اؼلؽ قیؼتؽ
چؽاکَ  (.8932ًكة ّ اقعًژاظ،  يؿظاًي؛ 89: 8932ًكة،  يؿظاًيؽاهْى ضْظ ؼا ظاؼًع )يّ پيهس
خاهَٛ  يقاضحاؼ ظؼًّ يّ هسعّظقاؾ ية جْاًاقاؾياؾ َؽا يث ًطثگاى خاهَٛ جاتٛيلعؼت ٚاهل»

 يؽًّيث ًطثگاى خاهَٛ اقث. قاضحاؼ تيخاهَٛ هحأثؽ اؾ لعؼت ٚاهل ياقث ّ ظؼ هماتل قاضحاؼ ظؼًّ
کَ ُوؿهاى  ا آىيث ًطثگاى خاهَٛ نْظ يا کاُم لعؼت ٚاهليم يجْاًع قثة افؿا يخاهَٛ ُن ه

جْاًع تالمٍْ  يث ًطثگاى خاهَٛ هياثؽ ظّگاًَ ّ هحُاظ تؽ آى ظانحَ تانع. ظؼ ٌْٚ لعؼت ٚاهل
تؽ آى ظانحَ  يثيا ظؼ تلٌعهعت اثؽ جطؽيهَٛ ؼا فؽاُن کٌع ّ خا يؽًّيث قاضحاؼ تيهْخثات جمْ

ؽ آى تؽ يث ّ قاضحاؼ ّ جأثيي هٓالَٛ جٛاهل ظّگاًَ ٚاهليي ظؼ اي( تٌاتؽا989: 8912، ي)چلث« تانع
 هْؼظ جْخَ لؽاؼ گؽفث.  يجْقَٛ الحًاظ

 يالحًاظ ي ؽاى تَ لسأ جْقَٛيا يُا ن چؽا اقحاىين کَ تعاًيکؽظ، تؽآًيي ؼّيتا اجطاغ ا
 يالحًاظ ين جْقَٛين تعاًيضْاُ يک قْ هيمث اؾ ياًع؟ ظؼ زم جدؽتَ کؽظٍ يگاٍ کاهال هحفاّجيخا
 قٓر تؽ هؤثؽ اي ٌَيؾه نؽِّ يهٌْٗؼ تؽؼق گؽ تَيظ ييؽاى چگًَْ اقث. ّ اؾ قْيظؼ ا يي اقحاًيت

  تٌعي گؽٍّ تؽزكة يٚل ليهحؽ، جسليت يجدؽت ّ ًٗؽي ظلث تا ُا اقحاى يالحًاظ يافحگي جْقَٛ
 هِن ّ هؤثؽ تٌعي، کٌحؽل تكحؽُاي گؽٍّ تؽزكة يٚل ليجسل اؾ ُعف اقث؛ اًدام نعٍ ُا اقحاى

 تؽزكة هحٌْ٘ يُاي ٚل ةيجؽک يينٌاقا ّ( ُا اقحاى يجْقَٛ الحًاظ قٓر) دَيًح تؽّؾ ظؼ
گاٍ ًطثگاى يخا»ٚثاؼت اؾ  تٌعي گؽٍّ هثٌاي  تؽل. اقث تْظٍ هحفاّت يجدؽت ُاي كحنيق

ي اقث کَ تَ يي تطم اياقث. ظؼ ّالٙ هؽاظ اؾ ا« ؽاىيهٛايؽ ا ياقيُا ظؼ قاضحاؼ ق اقحاى
ُا ظؼ  گاٍ ًطثگاى اقحاىيؽ خايًٗ يٓينؽا کٌحؽل تا ُا ًوًَْ ؽيؾ ييا ظؼ اي ٌَيؾه نؽِّ يتؽؼق

 .نْظ پؽظاضحَ ؽاىيهٛايؽ ا ياقيقاضحاؼ ق
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 پژُّم يچاؼچْب ًٗؽ

عگاٍ يخولَ؛ ظکؽظ اؾ آى يتٌعهحفاّت ظقحَ يُاظؼ لالةجْاى  يؼا ه يات جْقَٛ الحًاظيًٗؽ
ّ هکحة ًٗام  ي، هکحة ّاتكحگيخْاهٙ، هکحة ًْقاؾ يطيک ّ گػاؼ جاؼينٌاقاى کالقخاهَٛ
ْ يؽ تْؼظيپ يالحًاظ ينٌاق َ خاهَٛيخا کَ ًٗؽ . اؾ آىيّ چؽضم فؽٌُگ يا، جْقَٛ هٌٓمَيخِاً

 اًحطاب نع. يي جْقَٛ الحًاظييپژُّم ظؼ جث يًٗؽات اقث، تَ ٌْٚاى چاؼچْب يي ًٗؽيخاهٙ ا
اضحًاو ظاؼظ ّ تطم ظّم آى تَ  «يالحًاظ عاىيه» ليتَ جسل ْيل تْؼظيجسلتطم ًطكث 

هؽجثّ  اؼيتك عاىيتا هفِْم ه َ،يقؽها ْ،يتْؼظ يعيهفِْم کل ييقْه ،«يالحًاظ ي ٚاظجْاؼٍ»
اؾ اًْا٘  ياؼي. تكنْظ يه يييجٛ ُاَ يجْقّ زدن ّ قاضحاؼ قؽها يالحًاظ عاىيقاضحاؼ ه .اقث

 (.831: 5002 ْ،ي)تْؼظ اقث يالحًاظ عاىياؾ ه يّخْظ ظاؼظ کَ تطه ؿيً َيهحفاّت قؽها

پْنم  يتَ ٌْٚاى ًْٚ ظاًع کَ هي 1التياؾ جوا يتَ هثاتَ ًٗاهؼا  يالحًاظ ي ٚاظجْاؼٍ ْيتْؼظ
تَ ضْاًٌعگاًم  ييچٌ ُن ْي. تْؼظکٌع يٚول ه ثيکٌهگؽ ّ ّالٛ اىيه يّ اخحواٚ يفؽٌُگ

 ياغلة تا قاضحاؼ الحًاظ ؽايؾ نْظ، يه اىيًوا يتَ قطح يکٌهگؽ الحًاظ ي کَ ٚاظجْاؼٍ عيگْ يه
 يُا ثيّخْظ ظاؼظ، جٌِا ظؼ هْلٛ يظّ جفاّج ييا اىيظاؼظ. چٌاى کَ ُؽچٌع ه كيخاهَٛ تَ ظلث جٓث

ظاؼًع کَ تا  يا يظکَ کٌهگؽاى، هٌم الحًا يّلح ؽيًٗ نْظ؛ يٚاظجْاؼٍ[ آنکاؼ ه ييضاو ]ا
 ييُا يؽيآى الدؿا ي . ًوًَْكثيهٌٓثك ً کٌٌع يه يکَ ظؼ آى ؾًعگ يا يالحًاظ يُا ثيّالٛ

 ييُا هِاخؽت کؽظًع، کَ هماهات اقحٛواؼگؽ قاضحاؼ ييتَ نِؽُا 8320 ي تْظًع کَ ظؼ ظَُ
کَ الحًاظ تا  يهوکي اقث ظؼ يْؼج ؿيقالوٌعاى ً يکؽظٍ تْظًع. زح داظيُا ا ظؼ آى ظاؼاًََ يقؽها

-59: 2117ْ، ي)تْؼظ کكة کٌٌع يا جاؾٍ يالحًاظ يُا تْظٍ هحفاّت نْظ، ٚاظجْاؼٍ ٌْىچَ جاک آى
اناؼٍ « ؾهاى»تَ هفِْم اؾ ُوَ  ميظؼ کاؼ ّ کاؼگؽاى ت يالحًاظ ي اؾ ٚاظجْاؼٍ ْ،يتْؼظ (.66

خاهَٛ  کيَ ظؼ چ تا آى يخاهَٛ قٌح کيظؼ  ٌعٍيًگاٍ تَ آ (.8369 ْ ّ ُوکاؼاى،ي)تْؼظ کٌع يه
اقث ؼا  نعٍ ياًدام ه هَيآًچَ ُو يضْاُ يه ،يّخْظ ظاؼظ هحفاّت اقث. ظؼ اّل يؼظاَ يقؽها

 ٌعٍيآ ،يظاؼَ يقؽها ي خاهَٛ کي. ظؼ هماتل، ظؼ اتعيَؽّؼجًا لؽاؼ اقث جعاّم  ٌعٍيّ آ ؛يجکؽاؼ کٌ
ؼا نکل  ٌعٍياؾ هِاؼ کؽظِى آ ييهٌٛا کْنٌع يُؽ ظّ ه ظاؼَ ي. کاؼگؽ ّ قؽها2نْظ يفحر ّ هِاؼ ه

« ؼًح»گؽ يهِن ظ هثسث کاؼ، آى ؼا تَ ؾهاى زال هؽجثّ کٌٌع. يياؾ ا يّ تَ ٌْٚاى تطه ظٌُع
کاؼگؽاى  ييجؽ ؽي(. فمکٌع يه اظي «3يؼًِح اخحواٚ» ةيهحأضؽل اؾ آى تا جؽک ياقث )کَ ظؼ کاؼُا

اؾ  ؿيّ ً يتلکَ اؾ فمعاى ؼّاتّ نطً ،يالحًاظ ثيُا( ًَ فمّ اؾ هسؽّه پؽّلحؽ-ؽي)ؾ ينِؽ

                                                           
1- System of Dispositions 

2- The future is to be conquered and controlled 
3- Social Suffering 
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ُا گػنحَ ؼا  آىؼًح،  ييکؽظى ا يجالف ي. تؽاکهٌع يًاتكاهاى ؼًح ه ي ؼّؾهؽٍ يؾًعگ کيظانحي 
 «1يليجسو ييگؽاقٌث»آى ؼا  ْيکَ تْؼظ کٌٌع، يه يٌيًه ٚمة يؿيّ تَ ظؼِّى آى چ ٌعيقحا يه
 ْيتْؼظ ييُوچٌ(. 966: 8369 ،ّ ُوکاؼاى ْيتْؼظ) ؛«يقٌح ييگؽاقٌث»ظؼ تؽاتِؽ  ضْاًع يه

. اّ کٌع يه رياقث، جهؽ يهٌاقة َؽّؼ ليجسل کي يؼا کَ تؽا «يضؽظ الحًاظ»اؾ  يا گًَْ آى
ظاؼًع، ًَ « 2اًحٗاؼات هٛمْل )ضؽظهٌعاًَ(» يکٌهگؽاى الحًاظ ،يظؼ خِاى ّالٛ عيگْ يه
ناى اًدام  ّاؼٍ کاؼ ؼا تَ کوک ٚاظت يي(. آًاى ا588 :2115ْ، يتْؼظ) «ياًحٗاؼات ٚمالً»
نًْع.  ؽٍيچ ٌاىيجْأم تا ٚعم اْو يٚول يُا ثيتؽ هْلٛ کٌع يکَ تَ آًاى کوک ه يؿيچ ظٌُع، يه

 ثيتا ّالٛ 3يطحگيّ ضْظاًگ ثياؾ هسعّظ يثيجؽک كياؾ ْؽ ْيکٌهگؽاى تْؼظ ،يهگيتَ ؼّال ُو
 کٌٌع يالحًاظظاًاى جًْؼ هچٌاى کَ  ،«كکيؼ يزكاب هٌٓم» كيًَ اؾ ْؽ نًْع، يؼّتؽّ ه

. ؼفحاؼ ؽظيپػ يه ؽيهؽظم جأث يالحًاظ اتياؾ ضلم يالحًاظ ثيهسعّظي ي( تٌاتؽا215: 2115ْ، ي)تْؼظ
فِن ناهل  ييضْظ ظاؼًع؛ ّ ا يالحًاظ يُا اقث کَ هؽظم اؾ کٌم يهحأثؽ اؾ فِو يظالحًا
(.  تا 2111، 6ؿيٌوحياقحْ ؛2: 2114، 5؛ لثاؼى2111، 4قْئعتؽگنْظ ) يُن ه اتيُا ّ اضالل اؼؾل

ل يجْاى تَ نؽذ غ يْ ؼا هيؽتْؼظيپ يَ الحًاظيًٗؽ يايل يُا جْخَ تَ همعهات فْق گؿاؼٍ
 کؽظ:  يتٌع يْؼت

 اقث. کٌهگؽاى يکٌم الحًاظ اؾ يجاتٛ ،يْقَٛ الحًاظج -

 ظاؼاًَ،َ يقؽها اتيکٌهگؽاى )ضلم  يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت اؾ يجاتٛ ،کٌهگؽاى يکٌم الحًاظ -
 اقث. (يهگيپ ّ لٌاٚث ييگؽا ، قٌثاضالق اٚحثاؼ

 ثيهسؽّه ،ي)ؼًح اخحواٚ يالحًاظ يقاضحاؼُااؾ  يجاتٛکٌهگؽاى   يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت -
 يفؽٌُگ يقاضحاؼُاّ  (يالحًاظ يَ يزدن ّ قاضحاؼ قؽها ،يضاًْاظگ يقٌح يُا تٌگاٍ ،يالحًاظ

 ( اقث.يفؽٌُگ يَ يزدن ّ قاضحاؼ قؽها)

ضْاُع نع  تِؽٍ گؽفحَ (8912) يچلث يهثلث يّٚل ياؾ الگْپژُّم  يًٗؽتؽاقاـ چاؼچْب 
 هٛحمع ي(. چلث8)نکل  ؽظيگيظؼ تؽه ؼا خاهَٛ يؽًّيّ ت يظؼًّ يّ قاضحاؼُا ثيکَ لعؼت ٚاهل

 هماتل ظؼ ّ يظؼًّ قاضحاؼ يهسعّظقاؾ ّ يجْاًاقاؾ ةيَؽ اؾ يث جاتٛيٚاهل لعؼت کَ اقث
 تَ جْاًع ُوؿهاىيه ؿيً خاهَٛ يؽًّيت قاضحاؼ. اقث ثيٚاهل لعؼتاؾ  هحأثؽ ؿيً يظؼًّ قاضحاؼ

 ةيَؽ لعؼ ُؽ. ؽظيپػ ؽيجأث آى اؾ ضْظ ًْتَ تَ ّ عيفؿايت خاهَٛ يظؼًّ قاضحاؼ اهکاًات ّ كيهُا

                                                           
1- Forced Traditionalism 

2- Reasonable expectations 
3- Spontaineity 

4- Swedberg 

5- Lebaron 
6- Steinmetz 
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 ضْاُع هحؽيت ؿيً خاهَٛ يؽًّيت قاضحاؼ يؽيؽپػيجأث ؿاىيه هحؽ تانع،يت يظؼًّ قاضحاؼ يجْاًاقاؾ
 اي ّ نْظ ثيٚاهل لعؼت کاُم اي ّ ميافؿا قثة جْاًعيه خاهَٛ يؽًّيت قاضحاؼ ،يّ ًٗؽ اؾ .تْظ
 تالمٍْ جْاًعيه ثيٚاهل لعؼت ٌْٚ، ظؼ. تانع ظانحَ آى هحُاظ تؽ ّ ظّگاًَ اثؽ ُوؿهاى کَآى

 ظانحَ آى تؽ يثيجطؽ اثؽ تلٌعهعت ظؼ اي ّ کٌع فؽاُن خاهَٛ ؼا يؽًّيت قاضحاؼ ثيجمْ هْخثات
ّ  يّاؼٍ الحًاظ ث )ًطثگاى، ٚاظتيؿاى لعؼت ٚاهليتَ ه يؽ تكحگيي جأثيؿاى ايزال، هُؽ  تانع. تَ

 يُا قاضث يؿاى جْاًاقاؾيث ّ هيؿاى لعؼت ٚاهلياقث ُؽ لعؼ ه يِي( ظاؼظ. تعيکٌم الحًاظ
اتع ي يم هيافؿا يالحًاظ ي ؿاى جْقَٛيهحؽ تانع، تَ ُواى ًكثث هيخاهَٛ ت يؽًّيّ ت يظؼًّ
 .کٌعيه هٌٛکف ؼا يّٚل يالگْ ييا ،8 نکل. (985-988: 8912، ي)چلث

 

 

 
 

 

 
 

   يجْقَٛ الحًاظ يهثلث يٚل ي. الگ8ْنکل نواؼٍ 
 (985-988: 8912، ي)هٌثٙ: چلث

 ؼّل پژُّم

 هٌٓك اقحفاظٍ، هْؼظ يليجسل کياقث ّ جکٌ يفيک-يميتؽ ؼّل جٓث يؼّل پژُّم زاَؽ، هثحٌ
اي اقث کَ تا  هٓالَٛ ٍْين کٌٌعٍ يهٛؽف ،يفيک-يميجٓث فاؾي ظؼ ؼّل کؽظيؼّتانع.  يه 1يفاؾ

 ؿيً يُاي کّو ّ هالن ياَياؾ هٌٓك ؼ ،يفيّ ک كيُاي ٚو فاؼٜ اؾ هٓالَٛ جْاًع يه آى، هسمك
 الؾم ّ يتؽ هثٌاي نؽِّ هٌٓم ،ياَيؼُاي  ٌْٚاى هعل ؼّل، تَ ييا ُاي ي. ضؽّخکٌع اقحفاظٍ

 .ُكحٌع هحفاّت يکو ظؼ ؼّل ياَيُاي ؼ ّ هعل ُا يْْؼ هاُْي تا ضؽّخ ّ تَ تْظٍ اقث يکاف
اؼائَ  ك،يجسم ُايَ يفاؼٜ اؾ آؾهْى فؽَ ،ييًِا ليجسل يژگيّ ييفاؾي، هِوحؽ يميجٓث ظؼ ؼّل

 ؽيهحٌْ٘ تؽاي هحغ ّينؽا ةيجؽک يّ چگًْگ يظقحْؼالٛول ّٚل ( قاضحاؼي، کهفياتي )ٚلث ليجٛل
 هْؼظ يميجٓث کؽظيؼّ ّ تْظٍ کالى ليجسل قٓر پژُّم ييا ظؼ(. 5001 ،2ييؼاگ) اقث دَيًح

                                                           
1- Fuzzy 
2- Ragin 

 تيقذرت عبهل

 جبهعه يزونيسبختبر ب جبهعه يسبختبر درون

يتوسعه اقتصبد  
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 ظؼ ّ ييؽُايهحغ چَ تا ةيجؽک ظؼ ؽيک هحغي نيکَ تعاً نيُكح آى يپ ظؼ. اقث نعٍ اجطاغ 1هسْؼ
 ُاقث هدوَْٚ ؼّاتّ زكة تؽ ،يتؽؼق جسث هْاؼظ يّٚل ؼّاتّ. نْظيه دَيًح تَ هٌدؽ يهْاؼظ چَ
 دَ،يًح ّلْ٘ يکاف ّ الؾم ّينؽا ازًاء ،يفاؾ افثيؼُ اؾ اقحفاظٍ تا ّ ؽُايهحغ ييت يؽييجغ ُن ًَ

اقث  هعًٗؽ هطحلف يؽُايهك يّٚل ثاتيجؽک كيْؽ اؾ يّٚل يقاؾّکاؼُا ّ قاضحاؼ نٌاضث
 (. 96-88: 8938، 2يي)ؼاگ

 هدوَْٚ ظؼ ثيُْٚ کػب ّ يعق ظؼخَ يييجٛ تؽ ًاٖؽ ؿيً يفاؾ ؼّل تَ اتيفؽَ آؾهْى
 يفاؾ يُاهدوَْٚ ييت ؼّاتّ اي ؽهدوَْٚيؾ تؽ يهثحٌ افثيؼُ ييا يهثٌا تؽ يّٚل ليجسل. اقث
 )ٚعم 3جٛلك ٚعم کَ يفؽ ٚعظ يکي. اقث تؽخكحَ آى ٚعظ قَ زعالل اىيه ييا ظؼ. اقث
 ّ ًمَٓ ظُعيه ًهاى ؼا 4کاهل ثيک ُْٚي ٚعظ هماتل ظؼ. ؼقاًعيه ؼا کاهل( ًٌٚؽ ثيُْٚ

 ُن ّ ُكث ؽهدوَْٚيؾ ُْٚ ُن هؽتَْْ ًٌٚؽ کَ اقث آى ظٌُعًٍهاى 2/0 يٌٛي 5جماْٙ
ک اقحاى ؼا يث ين َّٛيجْاً يي اقاـ هي(. تؽ ا8911، يچلث اؾ ًمل ؛ ت5001َي، يكث )ؼاگيً

هٓالَٛ زاَؽ تا اقحفاظٍ اؾ  ظؼن. يى ظُيُا، جهط ي اقحاىياًگيا اؾ هيگؽ يک اقحاى ظيًكثث تَ 
ّ  دَيًح ؽيهحغ) يتؽؼق هْؼظ يؽُايهحغ يفاؾ ثيهْخْظ تا ؼّل ّاقٌدم، جْاتٙ ُْٚ يُا ظاظٍ

نع ّ العام تَ  يّؼآگؽظ يکو يُا اتحعا ظاظٍ ثيجْاتٙ ُْٚ يييجٛ ي. تؽانع يييجٛ (يٚلنؽِّ 
ّ  ينٌاق هؽتِْ تَ ًْ٘ يآهاؼ يُاليهاظؼ نع ّ قپف تا جْخَ تَ جسل ي تاًک ظاظٍ کي ليجهک

 يُا اـيهم ةيجؽج ييا تَ .نع ييي، ًماِ تؽل جٛييهْاؼظ ّ تا اقحفاظٍ اؾ ظاًم هسحْا يتٌع ضْنَ
تَ . ؽفثيپػ يْؼت يفاؾ يُالينعٍ ّ تؽاقاـ آى جسل يتَ ًوؽات فاؾ ليهؽقْم جثع يکو

 نؽِّ يتؽا کاهل ثيُْٚ ٚعم ّ جماْٙ کاهل، ثيُْٚ آقحاًَ، ًماِ يييجٛ اؾ گؽ، پفيٚثاؼت ظ
 نؽِّ ّ يث فاؾيُْٚ (، جْاتFS/QCAٙ) يفاؾ هدوَْٚ افؿاؼًؽم اؾ اقحفاظٍ تا دَيّ ًح يّٚل

 جْقّ يفاؾ ًوؽات هساقثَ تا ّ نعٍ ظاظٍ افؿاؼًؽم تَ ينؽِّ ّٚل ّ دَيًح ؽيهحغ يتؽا يّاقٌد
 ييت ظؼ يّٚل ّينؽا هوکي يُاةيجؽک ،يفاؾ کػب ّ يعق حنيالگْؼ داظيا هؽتَْْ، تا افؿاؼ ًؽم

 ؽهدوَْٚيؾ ايل اؾ يکاف ّ الؾم نؽِ ياتياؼؾ يتؽا يفاؾ هٌٓك افثيؼُ ظؼ .آهع ظقث تَ هْاؼظ
 ظؼ يًوؽات فاؾ ًكثث ثيکفا ّ َؽّؼت ناضى يفاؾ ًوؽات XY يًوْظاؼُا. نع اقحفاظٍ
تْظى نؽِ اتحعا ناضى  يا کافيي الؾم ييتٛع اؾ جٛ .ٌعيًوايه يتؽؼق ؼا يًٗؽ ؼاتَٓ تا اؼجثاِ
( نؽِ 12/0 ي)تاال يّ ظؼ يْؼت تاال تْظى نؽِ قاؾگاؼ ي( نؽِ تؽؼقيث ًٗؽي)اُو يقاؾگاؼ

نع ّ ظؼ يْؼت هٌاقة تْظى ناضى پْنم  ي( تؽؼقيث جدؽتياؾ ًٗؽ ناضى پْنم )اُو
                                                           
1- Case-oriented comparative approach 
2- Ragin 

3- Non-membership 

4- Full-membership 
5- Cut-point 
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 کَ اقث آى (. نؽِ الؾم589: 8930، ياًحطاب نع )اکثؽ يا کافيک نؽِ الؾم ينؽِ تَ ٌْٚاى 
 دَيًح ؽهدوَْٚينؽِ ؾ آى کَ اقث يکاف ييْؼج ظؼ نؽِ ّ تانع نؽِ ؽهدوَْٚيؾ دَيًح

 يکاف نؽِ کَ يظؼزال. اقث يَؽّؼ دَيًح يتؽا نؽِ زُْؼ کَ ُعظيه ًهاى الؾم نؽِ .تانع
 تا اقحفاظٍ اؾي ي(. ُوچ8911ٌ، ي؛ چلث68: 8938ي، يع )ؼاگيًوايه داظيا ؼا هْؼظًٗؽ دَيًح

 يّٚل يُا ةيجؽک يتَ ّاکاّ Truth Table Algorithmتَ ؼّل  ليجسل ّ FS/QCA افؿاؼ ًؽم
 قاؾگاؼي کَ ظاؼاي ناضى ييُا ةينعٍ، جؽک گًْاگْى اؼائَ ُاي ةيجؽک اىي. اؾ هعن پؽظاضحَ

 ييًِا يّٚل ُاي ةيٌْٚاى جؽک لثْل ًٗؽي( تَ ٌْٚاى قٓر لاتل تَ 12/0ي  )آقحاًَ تْظًع يهٌاقث
 .نعًع يهٛؽف

 ُا ظاظٍ يؼّل گؽظآّؼ

افحَ ظؼ تاب ي مات اًداميَ( ّ جسميل ثاًْيهْخْظ )جسل يُا تؽ ظاظٍ يُا هثحٌ ظاظٍ يؼّل گؽظآّؼ
پژُّم  يّ ًٗؽ يي ؼّل، ّقٛث هَْْٚياقحفاظٍ اؾ ا يل ايليخْاهٙ جسث هٓالَٛ اقث. ظل

جْاًع خؿ تا  يکهْؼ ًو يُا آى ُن ظؼ قٓر اقحاى يميک هٓالَٛ جٓثيتانع؛ اًدام  يفْق ه
ؽظ. الؾم تَ غکؽ اقث کَ يگًْاگْى يْؼت گ يهل يُا ميوايح پيَ ّ ًحايثاًْ يُا حْاًَ ظاظٍپه

 ک غکؽ نعٍ اقث.يؽُا، ظؼ خعّل نواؼٍ يک اؾ هحغيک ُؽ يهْؼظ اقحفاظٍ تَ جفک يُا هٌثٙ ظاظٍ

 هؽجثَ اّل پٌِاى يؽُايهحغ يثيجؽک ييايّ پا يعييجا يل ٚاهلي: جسل1نواؼٍ  خعّل

 ُا ظاظٍهٌثٙ  ناضى
ظؼ تطم يٌٛث،  ي، ظؼآهع قؽاًَ تعّى ًفث، هًؽف اًؽژيع ًاضالى ظاضليجْل

، ييٌٛح يُا ًكثث ناغالى ظؼ تطم يٌٛث، جٛعاظ هٛاظى، جٛعاظ کاؼگاٍ
 ، هِاخؽت ًطثگاىيضاؼخ يگػاؼَ يي ظها، قؽهاياًگيه

 ، قؽاًَ هؽاخَٛ تَ کحاتطاًَيؿاى تاقْاظيه

هؽکؿ  يآهاؼ يُا قالٌاهَ
 ؽاىيآهاؼ ا

 ُا  ؿاى ياظؼات اقحاىيه
 يکوؽگ خوِْؼ

 (8939ؽاى )يا ياقاله

، هٓالَٛ ؼّؾًاهَ، قؽاًَ هعت يٚوْه يُا ث ظؼ کحاتطاًَيافث ّام، ُْٚيظؼ
 ؾهاى هٓالَٛ

ْؽذ قٌدم فؽٌُگ 
 کهْؼ يٚوْه

 (8935 -)غيؽ ثثحي
، يْلث ، هٌفٛثيكک َواًث تاًکيؽل ؼيَ ّ لؽٌ، پػيكک ًكيؽل ؼيپػ

، يالحًاظ يُا ث، اقحفاظٍ اؾ فؽيثيّ قْء اقحفاظٍ اؾ هْلٛ يْلث فؽيث
ث يگؽ، ؼٚايکعيّ کوک تَ  يؽضْاُي، گػنث، ضي، اٚحواظ قاؾهاًيٌينِؽًه
، ي، اٚحواظ ٚوْهييگؽا ، ٚامييگؽا ضؽظ، جٛاّى يَ خحواٚيگؽاى، قؽهايزمْق ظ

 يکْن ظؼ کاؼ، قطث ينٌاق ، ّلثيًگؽ ٌعٍي، آيٌعٍ الحًاظياؾ آ ياتياؼؾ

 يَ اخحواٚيگؿاؼل قؽها
 (8938ّؾاؼت کهْؼ )
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 : 1نواؼٍ  خعّلاظاهَ 

 ُا هٌثٙ ظاظٍ ناضى
ؽ ناًف ّ الثال ظؼ ي، جأثييؽگؽايؽ ناًف تؽ فمؽ، جمعي، جأثيآؾ ّ ّلٙ الحًاظ

 ؽييجغ تَ ميافؽاظ، گؽا ي، َّٙ ْثماجييگؽا ، هًؽف هحٗاُؽاًَ، جدوليؾًعگ
، ٚعم يث کاؼ، ّخعاى کاؼيگؽ، اُويظؼ کهْؼ ظ يل تَ ؾًعگيهْخْظ، جوا َّٙ

تَ ؼّاتّ ظّقحاًَ ظؼ هٛاهالت،  يجْخِ ي، تيث اًًاف، ؼّاتّ اتؿاؼيؼٚا
، ًمم ؾًاى ظؼ الحًاظ ضاًْاظٍ، اٚحماظ يي، قْظخْيؼّاتّ اتؿاؼ يگكحؽظگ

 هٓالَٛ ي، ؾهاى يؽف نعٍ تؽايتَ فمؽ ضاًْاظگ يجْخِ يانحغال ؾًاى، ت

ُا ّ  اؼؾل يم هليوايپ
 (8938ُا ) ًگؽل

ک ضاًْاؼ ي، خوٙ ظؼآهع ييُاي غيؽضْؼاوي يه ضاًْاؼ نِؽي ّ ؼّقحا  ُؿيٌَ
 ؾًعگي  وٌٌعگاى اؾ لْاؾم ٚوعٍ ، اقحفاظٍ ييّ ؼّقحا ينِؽ

ْؽذ آهاؼگيؽي ُؿيٌَ ّ 
ظؼآهع ضاًْاؼُاي نِؽي 

 (8932) ييّ ؼّقحا

ع يؿاى جْليؾؼاٚي، هؽکهث هسًْالت ي، قٓر ؾيع هسًْالت ؾؼاٚيؿاى جْليه
 وهْؼ ظؼ قال ؾؼاٚي يؽکهث هسًْالت تاغي، قٓر ؾيهسًْالت تاغ

 (8936) يخِاظ کهاّؼؾ

 32-31ُا اؾ تْظخَ  قِن اقحاى
قاؾهاى تؽًاهَ ّ تْظخَ 

31-8932  

 يطيهٓالٛات جاؼ يي، لعهث آهْؾل ٚاليلعهث آهْؾل ًْ

 يليالت جکوياى جسًيًكثث ظاًهدْياى ظؼ هماْٙ هطحلف، ًكثث ظاًهدْ
ّؾاؼت ٚلْم، جسميمات ّ 

 (8932فٌاّؼي )

 يؽيگ اًعاؾٍ يُا هعل يّ اٚحثاؼقٌد يؽيگ اًعاؾٍ ؼّل 

خاهَٛ اقث کَ آى خاهَٛ تَ  يتؽا يث هٓلْتيي پژُّم َّٛيظؼ ا يهؽاظ اؾ جْقَٛ الحًاظ
ؼفٙ  ،يکاؼيجؽ، کاُم لاتل جْخَ ت ٙ هٌاقةيهاًٌع ظؼآهع ّ ؼفاٍ تاالجؽ، جْؾ يههطً يُا ناضى

 افحَ تانع.يظقث  يکاهل فمؽ هٓلك ّ تِثْظ لاتل جْخَ فمؽ ًكث

 ي( ّ تؽا8333) 1ُاالًع يا هؽزلَ ظّ ؼّل ك، اؾيجسم يُا ل ظاظٍيَ ّ جسليهٌْٗؼ جدؿ تَ
 اؾ يؽيگ اًعاؾٍ هعل يييجٛ اقث کَ ناهل نعٍ اقحفاظٍ 2يخؿئ هؽتٛات زعالل اؾ ؼّل ياتي هعل
 تا ُا ظاظٍ يُواٌُگ يعييجأ يُا ؼّل ييايپا ّ ييؼّا اقث. تؽآّؼظ ييايپا ّ ييؼّا ك تؽآّؼظيْؽ

 ييُاَ يگْ يكحگينا يعييجأ يل ٚاهليجسل ّالٙ، ٌع. ظؼيًوا يه يتؽؼق ؼا ييهٛ يٚاهل قاضحاؼ کي
تا اقحفاظٍ اؾ  ييؼّا يکٌع. تَ هٌْٗؼ تؽؼق هي يتؽؼق ؼا اًع نعٍ عٍيتؽگؿ ؽُايهحغ يهٛؽف يتؽا کَ

ّ اٚحثاؼ  1ييقٌدم آى اؾ ظّ اٚحثاؼ ُوگؽا يؽظ کَ تؽايگ يلؽاؼ ه ياتيهعل هْؼظ اؼؾ 3اٚحثاؼ قاؾٍ
                                                           
1- Hulland 

2- Partial Least Squares (PLS) 
3  - Construct Validity 
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( يًْية ؼگؽقي)َؽا يٚاهل يک اؾ تاؼُاينْظ. ظؼ اٚحثاؼ ُوگؽا ُؽ  ياقحفاظٍ ه 2يافحؽال
ع زع هٓلْب ّ لاتل يي يْؼت تايؽ ايتانع. ظؼ غ يا هكاّيتؿؼگحؽ  8/0كث هٌٛاظاؼ ّ اؾ يتا يه

ؽظ. ظؼ يلؽاؼ گ ي( هْؼظ تؽؼقAVEاًف اقحطؽاج نعٍ )يي ّاؼياًگي( ّ هCR) 3ؽکةه ييايلثْل پا
 يُاَ يپؽقهٌاهَ ظؼ اؼجثاِ تا گْ يُا ي قاؾٍيت يٚعم ُوپْناً ي، تَ هٌْٗؼ تؽؼقياٚحثاؼ افحؽال

ل يح جسليؽ ًحايتانع. خعّل ؾ 3/0هحؽ اؾ يت يكحيي ُؽ ظّ قاؾٍ ًثاياًف تيهْؼظ قٌدم آى، کْاؼ
ظُع. جوام  يپژُّم ًهاى ه يُا ک زْؾٍيهْؼظ اقحفاظٍ ؼا تَ جفک يُاَ يگْ يعييجأ يٚاهل
اؾ ؼّل اٚحثاؼ ُوگؽا  يؽيگ اًعاؾٍ يُا ( هعليياٚحثاؼ )ؼّا يتؽؼق يتانع. تؽا يُا، هٌاقة هَ يگْ

ي ييؼا جث يُا، قاؾٍ ايل ي هٌٛاقث کَ هدوَْٚ ناضىينْظ. اٚحثاؼ ُوگؽا تَ ا ياقحفاظٍ ه
( ؼا تَ ٌْٚاى AVEاًف اقحطؽاج نعٍ )ي( اقحفاظٍ اؾ هحْقّ ّاؼ8318الؼکؽ ) کٌٌع. فْؼًل ّ يه

 ياًگؽ اٚحثاؼ ُوگؽايت 2/0هٛاظل  AVEکٌٌع. زعالل  يهٌِاظ هياٚحثاؼ ُوگؽا پ يتؽا ياؼيهٛ
 يؽُايپػ ههاُعٍ اًفيظؼيع ّاؼ 20زعالل  پٌِاى هْؼظًٗؽ ؽيهٌٛا اقث کَ هحغ ييتع، اقث يکاف

 ياؾ پؽاکٌعگ يويم اؾ ًيي تياًگيجْاًع تَ ْْؼ ه يؽ هکٌْى هيک هحغي يٌٛي کٌع. يه يييضْظ ؼا جث
ؽ ظؼج نعٍ اقث. ظؼ يهعل ظؼ خعّل ؾ يُا قاؾٍ AVEؽ يي کٌع. هماظييم ؼا جثيُا ناضى
-اؼ فْؼًليهٓؽذ نعٍ اقث: هٛ يا افحؽالياٚحثاؼ ّاگؽا  ياؼ تؽايظّ هٛ PLS يؽيهك يهعلكاؾ

هؽجثَ ظّم ُكحٌع، هعل  يهْؼظ تؽؼق يؽُايٌکَ هحغيتا جْخَ تَ ا، 4يٚؽَ يالؼکؽ ّ آؾهْى تاؼُا
م ظاظٍ نعٍ اقث. تا يؽ ًوايؽ ظؼ خعّل ؾياتٛاظ ُؽ هحغ يح هٌٛاظاؼينع ّ ًحا يهؽجثَ ظّم تؽؼق

اًف اقحطؽاج نعٍ ظؼ زع هٓلْب يهحْقّ ّاؼ يُا ظاؼا ل، قاؾٍيح هٌعؼج ظؼ خعّل غيجْخَ تَ ًحا
ي ييك ّ جثيجسم يؽيگ هعل اًعاؾٍ ياتيظاؼًع. پف اؾ اؼؾ يهٌاقث يثيجؽک ييايؿاى پايتْظٍ ّ ه

ي هٌْٗؼ يا يؽظ. تؽايؿ اٚحثاؼ هعل هْؼظ قٌدم لؽاؼ گيّ ً يظؼًّ يُا، الؾم اقث جا قاؾگاؼ هْلفَ
نْظ. ظؼ اظاهَ  ياًف اقحطؽاج نعٍ اقحفاظٍ هيقاؾٍ ّ ّاؼ يياياؾ پا يهٛاظالت قاضحاؼ يظؼ الگْقاؾ

 ييايا پاي يظؼًّ يقاؾگاؼ عٍ نعٍ اقث.يي اقاـ قٌديهعل ّ اٚحثاؼ هعل تؽ ا يظؼًّ يقاؾگاؼ
قٌدٌع  هي ک هفِْم ؼايکَ  ييُا ناضى يظؼًّ يقاؾظ جا قاؾگاؼ هي ي اهکاى ؼا فؽاُنيقاؾٍ ا
تا  ُا( )ناضى ههاُعٍ نعٍ يؽُايظُع هحغ هي قاؾٍ ًهاى ييايگؽ، پاينْظ. تَ ٚثاؼت ظ يتؽؼق

اؾ ناضى  PLSهعل ظؼ  ييايپا گيؽي اًعاؾٍ يقٌدٌع. تؽا ي)هکٌْى( ؼا هؽ پٌِاى يهحغ يچَ ظلح
 هؽکة ُن تٌا تَ گفحَ فْؼًؽ ّ الؼکؽ ييايپانْظ.  ي( اقحفاظٍ هCR) يثيا جؽکيهؽکة  ييايپا
تؽ اقاـ . تانع هي يظؼًّ يتْظى قاؾگاؼ يا تاالجؽ تانع کَ ًهاى اؾ کافي 1/0كث يتا يه (8318)

 ًهاىتْظٍ ّ  1/0اؾ  تاالجؽ ُوگي جؽويثي پايايي َؽاية  وَ نْظ هي ح خعّل ظّ، هالزَٗيًحا
                                                                                                                                        

1  - Convergent Validity 
2  - Discriminant Validity 

3- Composite Reliability 

 (Byrne, 2010هي تانع ) CR> 6/0ّ زع لاتل لثْل  CR> 1/0زع هٓلْب تؽاي ؼّايي هؽکة 
4 Cross-Loading 
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 AVE  ّCRل، ظّ ناضى يح خعّل غيْثك ًحا. تانٌع يه گيؽي اًعاؾٍ ا تْظى اتؿاؼيپاي  ظٌُعٍ
 ُا هٓلْب اقث.َ يي اٚحثاؼ گْيؿ ظؼ هسعّظٍ هٓلْب لؽاؼ ظاؼًع، تٌاتؽايً يهْؼظ تؽؼق يُا قاؾٍ

 هؽجثَ اّل پٌِاى يؽُايهحغ يثيجؽک ييايّ پا يعييجا يٚاهلل ي: جسل5نواؼٍ  خعّل

 Tآهاؼٍ  يتاؼ ٚاهل ناضى ؽيهحغ

A
V

E
 

C
R

 

 يجْقَٛ الحًاظ

 1686/86 1196/0 يع ًاضالى ظاضليجْل

21
02

/0
 

13
01

/0
 

 9135/82 1863/0 ظؼآهع قؽاًَ تعّى ًفث

 9681/52 1888/0 ظؼ تطم يٌٛث يهًؽف اًؽژ

 3188/88 1132/0 يٌٛثًكثث ناغالى ظؼ تطم 

 8905/88 6313/0 8939ُا  ؿاى ياظؼات اقحاىيه

 يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت
 )اضالق اٚحثاؼ(

 6656/98 3833/0 َ ّ لؽٌيكک ًكيؽل ؼيپػ

63
11

/0
 

38
39

/0
 

 8112/81 158/0 افث ّاميظؼ

 8536/28 383/0 يكک َواًث تاًکيؽل ؼيپػ

 يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت
 (يالحًاظث ي)ٚمالً

 5188/9 1512/0 يْلث هٌفٛث

10
58

/0
 

35
89

/0
 

 5861/9 1985/0 يآؾ ّ ّلٙ الحًاظ

 6031/9 3882/0 يالحًاظ يُا اقحفاظٍ اؾ فؽيث

 0283/9 1931/0 ثيّ قْء اقحفاظٍ اؾ هْلٛ يْلث فؽيث

 يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت
 ييگؽا )قٌث
 (يليجسو

 2819/8 1511/0 ؽ ناًف تؽ فمؽيجأث

62
19

/0
 

30
28

/0
 

 8111/2 1255/0 ييؽگؽايجمع

 1882/2 3588/0 يؽ ناًف ّ الثال ظؼ ؾًعگيجأث

 يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت
 (يهگيپ )لٌاٚث

 8899/5 6009/0 هًؽف هحٗاُؽاًَ

18
56

/0
 

16
32

/0
 

 2832/5 1088/0 ييگؽا جدول

 56/5 2612/0 ُاي غيؽضْؼاوي يه ضاًْاؼ نِؽي  ُؿيٌَ

 812/86 1159/0 ييُاي غيؽضْؼاوي يه ضاًْاؼ ؼّقحا  ُؿيٌَ

- - - يٌينِؽًه يٌينِؽًه
 

-
 

نثکَ ؼّاتّ ّ 
 ياٚحواظ اخحواٚ

 6358/2 1539/0 ياٚحواظ قاؾهاً

66/0
 

16
11

/0
 

 013/3 6118/0 گػنث

 1118/9 6199/0 گؽيکعيّ کوک تَ  يؽضْاُيض

 3888/9 6896/0 گؽاىيث زمْق ظيؼٚا

 8815/8 6113/0 ضؽظ يخحواٚاَ يقؽها

 315/1 1119/0 ييگؽا جٛاّى

 8188/1 15/0 ييگؽا ٚام

 252/89 1831/0 ياٚحواظ ٚوْه
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 : 5نواؼٍ  خعّلاظاهَ 

 Tآهاؼٍ  تاؼ ٚاهلي ناضى هحغيؽ

A
V

E
 

C
R

 

 يقاضحاؼ فؽيح

 (ي)کهاّؼؾ

 891/1 6132/0 يع هسًْالت ؾؼاٚيؿاى جْليه

15
81

/0
 

18
23

/0
 

 662/85 1132/0 ؽکهث هسًْالت ؾؼاٚييقٓر ؾ

 1888/2 15/0 يع هسًْالت تاغيؿاى جْليه

وهْؼ ظؼ  يؽکهث هسًْالت تاغيقٓر ؾ
 قال ؾؼاٚي

6156/0 0688/8 

 يقاضحاؼ فؽيح

 (يٓي)هس

 8301/1 1038/0 ي ظهاياًگيه

63
95

/0
 

13
91

/0
 

 5021/88 1083/0 يي تاؼًعگياًگيه

 يقاضحاؼ فؽيح
 (يّ هٛعً ي)يٌٛح

 8215/86 1611/0 جٛعاظ هٛاظى

66
01

/0
 

12
31

/0
 

 2188/81 1189/0 ييٌٛح يُا جٛعاظ کاؼگاٍ

 يقاضحاؼ فؽيح
 (يؽًّي)ت

 5989/81 1385/0 32-31ُا اؾ تْظخَ  قِن اقحاى

13
19

/0
 

18
98

/0
 

 223/1 198/0 يضاؼخ يگػاؼَ يقؽها

 يقاضحاؼ فؽيح

 )هِاخؽت ًطثگاى(
- - - ًطثگاىهِاخؽت 

 

-
 

 يَ فؽٌُگيقؽها

 ي(ي)آهْؾل ًْ

 3213/81 1115/0 ييلعهث آهْؾل ًْ

18
03

/0
 

11
83

/0
 

 8868/83 1815/0 يلعهث آهْؾل ٚال

 يَ الحًاظيقؽها

 1856/80 6113/0 افؽاظ يَّٙ ْثماج

22
53

/0
 

13
29

/0
 

 1286/2 6101/0 ييک ضاًْاؼ ؼّقحايخوٙ ظؼآهع 

 8868/55 1961/0 يک ضاًْاؼ نِؽيخوٙ ظؼآهع 

 212/1 1826/0 ؾًعگي  وٌٌعگاى اؾ لْاؾم ٚوعٍ اقحفاظٍ

 يکٌم الحًاظ

هاًَ يتاؾاًع
 (يؽياظگي)

 0608/1 6191/0 هْخْظ َّٙ ؽييجغ تَ ميگؽا

68
68

/0
 

18
81

/0
 

 1002/88 1108/0 گؽيظؼ کهْؼ ظ يل تَ ؾًعگيجوا

 8265/80 1822/0 يًگؽ ٌعٍيآ

 9962/89 1228/0 يالحًاظ ٌعٍياؾ آ ياتياؼؾ

 

 يکٌم الحًاظ

 هاًَيتاؾاًع

 )کاؼ(

 260/81 1165/0 ث کاؼياُو

21
88

/0
 

13
89

/0
 

 223/81 1221/0 يّخعاى کاؼ

 261/58 1928/0 ظؼ کاؼ ينٌاق ّلث

 391/88 112/0 يقطث کْن
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 : 5نواؼٍ  خعّلاظاهَ 

 Tآهاؼٍ  تاؼ ٚاهلي ناضى هحغيؽ

A
V

E
 

C
R

 

 

 يکٌم الحًاظ
 هاًَيتاؾاًع

)گكحؽل ؼّاتّ 
 (ياتؿاؼ

 

 

 390/2 1883/0 ث اًًافيٚعم ؼٚا

66
21

/0
 

11
18

/0
 

 880/88 1198/0 يؼّاتّ اتؿاؼ

 313/52 1181/0 تَ ؼّاتّ ظّقحاًَ ظؼ هٛاهالت يجْخِ يت

 623/82 1583/0 يؼّاتّ اتؿاؼ يگكحؽظگ

 209/82 1326/0 ييقْظخْ

 635/8 62/0 ضاًْاظًٍمم ؾًاى ظؼ الحًاظ 

 685/6 6138/0 اٚحماظ انحغال ؾًاى

 351/89 1113/0 يتَ فمؽ ضاًْاظگ يجْخِ يت

 يجْقَٛ فؽٌُگ

 381/2 2683/0 ًكثث ظاًهدْياى ظؼ هماْٙ هطحلف

21
86

/0
 

16
1

/0
 

 8838/2 6806/0 يؿاى تاقْاظيه

 9838/6 1882/0 يليالت جکوياى جسًيًكثث ظاًهدْ

 5868/80 1691/0 هٓالَٛ ييؽف نعٍ تؽا ؾهاى

 621/58 112/0 يٚوْه يُا ث ظؼ کحاتطاًَيُْٚ

 2162/88 1811/0 هٓالَٛ ؼّؾًاهَ

 6382/1 1258/0 قؽاًَ هعت ؾهاى هٓالَٛ

 260/81 1165/0 قؽاًَ هؽاخَٛ تَ کحاتطاًَ

 

 ًٗؽي ظلث تا ُا اقحاى يالحًاظ يافحگي جْقَٛ قٓر تؽ هؤثؽ اي ٌَيؾه نؽِّ يتؽؼق هٌْٗؼ تَ
 يٚل ليجسل اؾ ُعف اقث؛ اًدام نعٍ هحٌْ٘ ُاي تٌعي گؽٍّ تؽزكة يٚل ليهحؽ، جسليت يجدؽت ّ

( ُا اقحاى يجْقَٛ الحًاظ قٓر) دَيًح تؽّؾ ظؼ هِن ّ هؤثؽ تٌعي، کٌحؽل تكحؽُاي گؽٍّ تؽزكة
 هثٌاي  تؽل. اقث تْظٍ هحفاّت يجدؽت ُاي كحنيق تؽزكة هحٌْ٘ يُاي ٚل ةيجؽک يينٌاقا ّ

 ؽ،يؾ خعّل«. 1ؽاىيهٛايؽ ا ياقيُا ظؼ قاضحاؼ ق گاٍ ًطثگاى اقحاىيخا»ٚثاؼجٌع اؾ:  تٌعي گؽٍّ
اًحطاب  يالؾم تَ غکؽ اقث هثٌا .ظُع يه ًهاى ُا تٌعي گؽٍّ تؽزكة ؼا يهْؼظ تؽؼق ُاي ًوًَْ

 ك تْظٍ اقث.يجسم يُا تؽاقاـ چاؼچْب ًٗؽ ي تؽليا

                                                           
هب در سبختبر قذرت در طول تبريخ هعبصز ايزان  هب در سبختبر سيبسي هعبصز ايزان، نقشي است که نخبگبن سيبسي استبن هنظور اس جبيگبه نخبگبن استبن -1

هبيي که رجل  استبن -1انذ به دو دسته تقسين شذنذ:  هب بزهبنبي نقشي که در قذرت سيبسي داشته هبي تبريخي استبن بب استفبده اس دادهانذ. در اين راستب  داشته
 هبيي که رجل شبخص تأثيزگذاري  در قذرت استبن -2انذ.  شبخص تأثيزگذاري در قذرت سيبسي ايزان در دوره پهلوي دوم و در دوره پس اس انقالة داشته

 .انذ سيبسي ايزان در دوره پهلوي دوم و در دوره پس اس انقالة نذاشته
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 يا ؽًوًَْيل ؾيجٛعاظ خْاهٙ تؽاقاـ جسل :9خعّل نواؼٍ 

 ُا ؽًوًَْيؾ يّ هکاً يتؽل ؾهاً
ُا ظؼ  جٛعاظ اقحاى

 ؽًوًَْيؾ
ظؼيع اؾ کل 

 ُا اقحاى
گاٍ ًطثگاى اقحاى ظؼ يخا

 ياقيقاضحاؼ ق
 0/53 3 ناضى ياقيّخْظ ؼخل ق

 0/18 55 ياقيٚعم ّخْظ ؼخل ق

ظؼيع( ناهل  53اقحاى ) 3ؽاى، يهٛايؽ ا ياقيُا ظؼ قاضحاؼ ق گاٍ ًطثگاى اقحاىيتؽاقاـ خا
ّ  ي، ضؽاقاى ؼَْيؿظ، کؽهاى، هاؾًعؼاى، هؽکؿي، قوٌاى، يداى نؽليجِؽاى، آغؼتا يُا اقحاى

ظؼ  ياقيؼظٍ اّل ق يُا ؽگػاؼ ُكحٌع کَ ظؼ پكثيًطثگاى ناضى ّ جأث يظاؼا يضؽاقاى خٌْت
ظؼ  يظؼيع( ًطثگاً 18اقحاى ) 55 اًع ّ ث ظانحَيظّم ّ ظؼ ظّؼٍ پف اؾ اًمالب فٛال يظّؼٍ پِلْ

ؽگػاؼ ًثْظٍ اقث. ظؼ يُا ناضى ّ جأث اًع ًمم آى اًع ّ اگؽ ُن ظانحَ ًعانحَ يهٌاية هِن زکْهح
 يٓينؽا کٌحؽل تا ُا ًوًَْ ؽيؾ ييا ظؼ ينؽِّ ٚل يي اقث کَ تَ تؽؼقيي تطم ايّالٙ هؽاظ اؾ ا

 ؽاىيهٛايؽ ا ياقيظؼ قاضحاؼ قُا  گاٍ ًطثگاى اقحاىيّ خا يوات کهْؼيٌَ جمكيهيؽ پيًٗ
 .نْظ پؽظاضحَ

 پژُّم يُا افحَي

 ياقيگاٍ ًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ قيخا تؽاقاـ کهْؼ يُا اقحاى يالحًاظ جْقَٛقٓر 

 ياقيًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ ق گاٍيتؽاقاـ خا ُا اقحاى يجْقَٛ الحًاظقٓر  يياًگيه يتؽؼق
ؼخل  يکَ ظاؼا ييُا اقحاىًوًَْ  ؽيظؼ ؾ يالحًاظ يافحگي جْقَٛ يياًگيکَ ه ظُع يًهاى ه

ؼخل  ياقث کَ ظاؼا ييُا اقحاى  ًوًَْؽياؾ ؾ هحؽيت 63/1 يياًگيتا ه ناضى ُكحٌع ياقيق
ههاُعٍ   لاتل ليغظؼ خعّل  ُا ؽگؽٍّيؾ ييا يفيجْي ُاي آهاؼٍ ثيَّٛ كحٌع.يناضى ً ياقيق

ًطثگاى  گاٍيتؽزكة خا ُا اقحاى يالحًاظ يافحگي قٓر جْقَٛ يياًگيه كَياقث. آؾهْى هما
 يالحًاظ يافحگي قٓر جْقَٛ ييت ظاؼي يکَ جفاّت هٌٛ ظُع يًهاى ه ياقياقحاى ظؼ قاضحاؼ ق

ح خعّل يي ْثك ًحايُوچٌّخْظ ظاؼظ.  ياقيًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ ق گاٍيتؽاقاـ خاُا  اقحاى
اقث. قٓر  268/2تؽاتؽ تا  Tي تؽاقاـ آؾهْى ياًگيي ظّ هيؽ، جفاّت ههاُعٍ نعٍ تيؾ

کوحؽ اؾ  يظاؼ يي تا جْخَ تَ قٓر هٌٛيتانع، تٌاتؽا يه 119/1ؿ تؽاتؽ تا يي آؾهْى ًيا يظاؼ يهٌٛ
 ييُا ناضى تا اقحاى ياقيؼخل ق يکَ ظاؼا ييُا اقحاى يي جْقَٛ الحًاظياًگيجفاّت ه 11/1

 ظاؼ اقث.  يكحٌع، هٌٛيناضى ً ياقيؼخل ق يکَ ظاؼا
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تؽاقاـ  ُا اقحاى الحًاظي جْقَٛفاؾي قٓر  ثيًوؽٍ ُْٚ Tي ّ آؾهْى فيُاي جْي آهاؼٍ :4خعّل نواؼٍ 
 ياقيًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ ق گاٍيخا

 T DF Sig اًسؽاف هٛياؼ هياًگيي جْقَٛ الحًاظي زعاکثؽ زعالل جٛعاظ ُا ؾيؽًوًَْ

 59/0 69/0 32/0 80/0 3 ّخْظ ؼخل قياقي ناضى
561/0 53 003/0 

 52/0 91/0 11/0 09/0 55 ّخْظ ؼخل قياقي ناضىٚعم 

 ناضى ياقيتؽاقاـ ّخْظ ؼخل ق يهٌفؽظ جْقَٛ الحًاظ يل ٚليجسل

 کهْؼ يُا اقحاى يالحًاظ جْقَٛهؤثؽ تؽ قٓر  ايٌَيهٌْٗؼ ظؼن تِحؽ، نؽِّ ؾه ظؼ اظاهَ تَ
 کيتَ جفک ياقيًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ ق گاٍيخاُا تؽزكة  اقحاىُاي  ًوًَْؽيؾ اؾ کيُؽ

 .نْظ يه يتؽؼق

 ُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى جسليل ٚلي هٌفؽظ جْقَٛ الحًاظي اقحاى :2خعّل نواؼٍ 

 نؽِّ ٚلي تٛع ًٗؽي
 اُويث ًٗؽي ّ جدؽتي نؽِ جٛييي اّليَ ًْ٘ نؽِ

ناضى 
 َؽّؼت

ناضى 
 کفايث

 ًْ٘
 نؽِ

ناضى 
 قاؾگاؼي

 ناضى پْنم

ي اخحواٚ َيقؽها
 )نِؽًهيٌي(

ظؼ هدوَْٚ  ثيُْٚ
ّاخع نِؽًهيٌي  ُاي اقحاى

 تاال
 0.381 0.193 الؾم 0.193 0.381

 يقاضحاؼ فؽيح

ظؼ هدوَْٚ  ثيُْٚ
ّاخع يٌٛث ّ  ُاي اقحاى

 هٛعى تاال
 0.313 0.116 الؾم 0.116 0.313

ظؼ هدوَْٚ  ثيُْٚ
ّاخع هسيّ  ُاي اقحاى

 خغؽافيايي هكحٛع
 0.128 0.101 الؾم 0.101 0.128

ظؼ هدوَْٚ  ثيُْٚ
ّاخع فؽيث  ُاي اقحاى

 تيؽًّي تاال
 0.159 0.309 کافي 0.309 0.159

ظؼ هدوَْٚ  ثيُْٚ
ّاخع هِاخؽت  ُاي اقحاى

 پاييي ًطثگاى
 0.100 0.158 الؾم 0.158 0.100
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  :2خعّل نواؼٍ اظاهَ 

 نؽِّ ٚلي تٛع ًٗؽي
 اُويث ًٗؽي ّ جدؽتي نؽِ جٛييي اّليَ ًْ٘ نؽِ

ناضى 
 َؽّؼت

ناضى 
 کفايث

 ًْ٘
 نؽِ

ناضى 
 قاؾگاؼي

 ناضى پْنم

 فؽٌُگي َيقؽها
ظؼ هدوَْٚ  ثيُْٚ
ّاخع قؽهايَ  ُاي اقحاى

 الحًاظي تاال
 0.122 0.162 کافي 0.162 0.122

 الحًاظي َيقؽها
ظؼ هدوَْٚ  ثيُْٚ
ّاخع قؽهايَ  ُاي اقحاى

 فؽٌُگي تاال
 0.130 0.155 الؾم 0.155 0.130

 يٚاظجْاؼٍ الحًاظ
ظؼ هدوَْٚ  ثيُْٚ
ّاخع ٚاظجْاؼٍ  ُاي اقحاى

 الحًاظي
 0.339 0.168 الؾم 0.168 0.339

 يکٌم الحًاظ
 هاًَيتاؾاًع

ظؼ هدوَْٚ  ثيُْٚ
کٌم  ّاخع ُاي اقحاى

 يالحًاظ
 0.313 0.158 الؾم 0.158 0.313

 جْقَٛ فؽٌُگي
ُْٚيث ظؼ هدوَْٚ 

يافحَ  ُاي جْقَٛ اقحاى
 فؽٌُگي

 0.369 0.163 الؾم 0.163 0.369

ناضى  ياقيّاخع ؼخل ق يُا اقحاىظؼ  يالحًاظ جْقَٛهؤثؽ تؽ قٓر  ينؽِّ ّٚل يتؽؼق
ُكحٌع ّ تؽ ظؼخَ  يظاؼاي ناضى قاؾگاؼي ّ پْنم هٌاقث ينؽِ ّٚل ظٍکَ  ظُع يه ًهاى
ْثك ناضى َؽّؼت  .هؤثؽًع يافحَ الحًاظي جْقَٛ يُا اقحاىظؼ هدوَْٚ  ُا اقحاى ييا ثيُْٚ
ّ  ينؽِ کاف ٌْٚاىتَ يالحًاظ َيؽهاّ ق يؽًّيت يُا فؽيث، هكاٚع ييايّ خغؽافيهس ث،يّ کفا

 َيؽها، قي هِاخؽت ًطثگاىييًؽش پا، يّ هٛعً ييٌٛح يُا  فؽيث ،يٌينِؽًه يًؽش تاال
ٌْٚاى نؽِ الؾم  تَ يفؽٌُگ جْقَّٛ  هاًَيتاؾاًع يالحًاظ کٌم يالحًاظ ٚاظجْاؼٍ، يفؽٌُگ

ؿظ، ي، قوٌاى، يداى نؽليجِؽاى، آغؼتا يُا ظؼ اقحاىهٌفؽظ،  يّٚل لي. هٓاتك تا جسلکٌٌع يٚول ه
ًطثگاى ناضى ّ  يکَ ظاؼا يّ ضؽاقاى خٌْت ي، ضؽاقاى ؼَْيکؽهاى، هاؾًعؼاى، هؽکؿ

تاالجؽي ظؼ  ثيظؼخَ ُْٚ الػکؽ ُكحٌع، فْق يّٚلنؽِّ  کَ ظاؼاي ييُا اقحاى اًع، ؽگػاؼ تْظٍيجأث
 ييُا ؼا ظؼ ا ي اقحاىيا ثيَّٛ ؽ،يؾ يُا نکل ُكحٌع. يالحًاظ افحَي جْقَٛ يُا اقحاىهدوَْٚ 
 .ظُع يه ًهاى ظٍ نؽِ
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 ناضى ياقيّاخع ؼخل ق يُا اقحاى يجْقَٛ الحًاظ يّٚلة يل جؽکيجسل

ّاخع ؼخل  يُا اقحاى يالحًاظ يافحگي قٓر جْقَٛ هْثؽ تؽ يِ ٚلّنؽ ،هٌفؽظ يّٚل ليجسل
ّ تَ  يّٚل نؽِّاؾ  يثيچَ جؽک نين کَ تعاًيآى ُكح يزال ظؼ پ، ؿ کؽظيناضى ؼا هحوا ياقيق

 يُا اقحاىظؼ  يالحًاظ يافحگي قٓر جْقَٛ جْاًع يّخْظ ظاؼظ کَ ه يُاي ّٚل ةيچَ جؽک يٚثاؼج
تَ ؼّل  ليّ جسل FS/QCA افؿاؼ ًؽم تا اقحفاظٍ اؾظؼ اظاهَ  کٌع. ليؼ ا جكِ ناضى ياقيؼخل ق

Truth Table Algorithm ُّاي ةيجؽک اىياؾ ه .عن پؽظاضحَ يّٚل يُا ةيجؽک يتَ ّاکا 
 75/1ي  تانٌع )آقحاًَ يهٌاقث قاؾگاؼي کَ ظاؼاي ناضى ييُا ةينعٍ، جؽک گًْاگْى اؼائَ

. خعّل يعق ّ نًْع يه يهٛؽف ييًِا يٚل ُاي ةيٌْٚاى جؽک لثْل ًٗؽي( تَ ٌْٚاى قٓر لاتل تَ
 ظٍ ٌکَيتا جْخَ تَ ا .ظُع يگًْاگْى ؼا ًهاى ه يٚل ُاي ةيجؽک ،)خعّل نواؼٍ پٌح( ؽيکػب ؾ

 يٚل ةيجؽک 1124 ،ينؽِ ٚل ظٍ ييا ةياًع، اؾ جؽک ّاؼظ خعّل يعق ّ کػب نعٍ ينؽِ ٚل
k) عيآ يهوکي تَ ظقث ه

تا ، هوکي يٚل ةيجؽک 1124 ييا اؾاقث(.  يجٛعاظ نؽِ ٚل kکَ  2 
 لياؾ جسل ؿيً اقحاى 2اؾ  کوحؽ يٚل ُاي ةيجؽک ،يٚل ةيجْخَ تَ هالن جٛعاظ خْاهٙ ظؼ جؽک

 ًَ ييا ،نواؼٍ نم هاًع. ظؼ خعّل يتال يظاؼاي ظاظٍ جدؽت ةيجؽک ًَ ثيّ ظؼ ًِا زػف نعًع
 ييُا ةينعٍ، جؽک گًْاگْى اؼائَ ُاي ةيجؽک اىيّ اْالٚات هؽتِْ تَ آًِا آهعٍ اقث. اؾ ه ةيجؽک
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لثْل ًٗؽي(  ٌْٚاى قٓر لاتل تَ 75/1ي  تانٌع )آقحاًَ يهٌاقث قاؾگاؼي کَ ظاؼاي ناضى
 يٚل ُاي ةيجؽک ؽ،ي. خعّل يعق ّ کػب ؾنًْع يه يهٛؽف ييًِا يّٚل ُاي ةيٌْٚاى جؽک تَ

 اؼيهٛ اًع، ّاؼظ خعّل يعق ّ کػب نعٍ ينؽِ ّٚل ظٍ ٌکَيتا جْخَ تَ ا .ظُع يگًْاگْى ؼا ًهاى ه
 ًَ يياقث ّ تٌاتؽا 75/1ظاؼاي ناضى قاؾگاؼي تاالجؽ اؾ  ةيجؽک ًَُؽ  قاؾگاؼي، ناضى

 ّخْظ ظاؼظ: يجْقَٛ الحًاظهؤثؽ تؽ قٓر  ينؽِّ ٚل ليظؼ جسل يٚل ةيجؽک

تَ ُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى  الحًاظي اقحاى نؽِّ ٚلي هؤثؽ تؽ جْقَٛ يٚل ُاي ةيجؽک : 6خعّل نواؼٍ 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.94 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.95 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.76 1 

 ييًِا ةيجؽک پٌحقاؾي فاؾي،  تا اقحفاظٍ اؾ لْاٚع قاظٍ هٓاتك خعّل نواؼٍ ُفث، ثيًِا ظؼ
هاًعٍ اقث کَ  يتال ناضى ياقيّاخع ؼخل ق يُا اقحاى يالحًاظ جْقَٛقٓر  يييتؽاي جث

 ؽگػاؼيجأث يُاي ٚل ةيٌْٚاى جؽک تَ ؽيؾ يٚل ةيجؽک پٌح آهعٍ اقث. نمههطًات آى ظؼ خعّل 
اؾگاؼي ّخْظ ظاؼظ کَ ناضى ق ناضى ياقيّاخع ؼخل ق يُا اقحاى يجْقَٛ الحًاظتؽ قٓر 

اقث،  ؽليپػ لسأ ًٗؽي لاتل تَ ييًٗؽ تاالجؽ اقث ّ تٌاتؽا اؾ آقحاًَ هْؼظ ة،يجؽک پٌحُؽ 
ناضى ة يتَ جؽج) تَ ضْظ اضحًاو ظاظٍ اقثؼا  يتاال يجدؽت يييلعؼت جث ةيي پٌح جؽکيُوچٌ

 ؛( 23/1،  33/1،  39/1،  33/1،  57/1پْنم ضام 
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ل:  ع يکٌم الحًاظ * يجْقَٛ فؽٌُگجؽکية ّا  يالحًاظ َيقؽها * يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت * هاًَيتاؾًا
 يٌينِؽًه * ُاي يٌٛحي ّ هٛعًي  فؽيث * هِاخؽت ًطثگاى يييًؽش پا * يفؽٌُگ َيقؽها *

 َيقؽها * يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت * هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ * يجْقَٛ فؽٌُگة ظّم: يجؽک
 * هِاخؽت ًطثگاى يييًؽش پا * يؽًّيت يُا فؽيث * هكاٚع ييايّ خغؽافيهس * يالحًاظ
 يٌينِؽًه ~ * يّ هٛعً ييٌٛح يُا  فؽيث

 َيقؽها * يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت * هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ * يجْقَٛ فؽٌُگة قْم: يجؽک
 يُا  فؽيث * يؽًّيت يُا فؽيث * هكاٚع ييايّ خغؽافيهس~ * يفؽٌُگ َيقؽها * يالحًاظ
 يٌينِؽًه * يّ هٛعً ييٌٛح

 َيقؽها * يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت * هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ * يجْقَٛ فؽٌُگ چِاؼم:ة يجؽک
 * هِاخؽت ًطثگاى يييًؽش پا * يؽًّيت يُا فؽيث * هكاٚع ييايّ خغؽافيهس * يالحًاظ
 يٌينِؽًه * يّ هٛعً ييٌٛح يُا  فؽيث

 يالحًاظّاؼٍ  ٚاظت ~ * هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ ~ * يجْقَٛ فؽٌُگ ة پٌدن:يجؽک
 يؽًّيت يُا ~فؽيث * هكاٚع ييايّ خغؽافيهس~ * يفؽٌُگ َيقؽها * يالحًاظ َي~قؽها*
 يٌي~نِؽًه * يّ هٛعً ييٌٛح يُا  ~فؽيث * هِاخؽت ًطثگاى يتاالًؽش  *

ًٗؽ تاالجؽ اقث ّ  اؾ آقحاًَ هْؼظ ة،يجؽک پٌحناضى قاؾگاؼي ُؽ اى نع يْْؼ کَ ت  ُواى
تَ ؼا  ييتاال يجدؽت يييلعؼت جث ةيي پٌح جؽکيُوچٌاقث،  ؽليپػ لسأ ًٗؽي لاتل تَ ييتٌاتؽا

، هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ، ياّل، جْقَٛ فؽٌُگ ةيضْظ اضحًاو ظاظٍ اقث؛ ْثك جؽک
 يُا  فؽيث، هِاخؽت ًطثگاى يييًؽش پا ،يفؽٌُگ َيقؽها، يالحًاظ َيقؽها، يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت
اقث.  ُا اقحاى يْقَٛ الحًاظتؽاي قٓر ج يکاف يّٚل ةيجؽک يٌينِؽًهّ  يّ هٛعً ييٌٛح

 ةيجؽک يياًع کَ ظؼ ا تْظٍ ييُا اقحاىاؾخولَ  يّ هؽکؿ يداى نؽليؿظ، قوٌاى، آغؼتاي يُا اقحاى
ّاؼٍ  ٚاظت، هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ، يظّم، جْقَٛ فؽٌُگ ةي. ْثك جؽکظانحٌع انحؽان يّٚل

هِاخؽت  يييًؽش پا، يؽًّيت يُا فؽيثهكاٚع،  ييايّ خغؽافي، هسيالحًاظ َيقؽها، يالحًاظ
 يّٚل ةيتكحؽ، جؽک کيتَ ٌْٚاى  يٌينِؽًهي يي، ًؽش پايّ هٛعً ييٌٛح يُا  فؽيث، ًطثگاى
اؾخولَ کؽهاى ّ هاؾًعؼاى  يُا اقحاىاقث.  ُا اقحاى يجْقَٛ الحًاظقٓر  يييجث تؽاي هؤثؽي
، يجْقَٛ فؽٌُگ ،قْم ةيْثك جؽکع. ظانحٌ انحؽان يٚل ةيجؽک يياًع کَ ظؼ ا تْظٍ ييُا اقحاى

، ًثْظ قاضحاؼ يفؽٌُگ َيقؽها، يالحًاظ َيقؽها، يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت، هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ
 کيتَ ٌْٚاى  ؿيً يٌينِؽًهّ  يّ هٛعً ييٌٛح يُا  فؽيث، يؽًّيت يُا فؽيثهكاٚع،  يٓيهس

 ياقيّاخع ؼخل ق يُا اقحاى يجْقَٛ الحًاظقٓر  يييجث تؽاي هؤثؽي يّٚل ةيتكحؽ، جؽک
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 انحؽان يّٚل ةيجؽک يياًع کَ ظؼ ا تْظٍ ييُا اقحاىاؾخولَ ؿظ يجِؽاى ّ  يُا اقحاىاقث.  ناضى
، يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت، هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ، يجْقَٛ فؽٌُگة چِاؼم؛ يظؼ جؽک .ظانحٌع
، هِاخؽت ًطثگاى يييًؽش پا، يؽًّيت يُا فؽيثهكاٚع،  يٓي، قاضحاؼ هسيالحًاظ َيقؽها

 تؽاي هؤثؽي يٚل ةي، جؽکگؽيظ تكحؽ کيٌْٚاى  تَ يٌينِؽًهّ  يّ هٛعً ييٌٛح يُا  فؽيث
داى يآغؼتا يُا اقحاى اقث. ناضى ياقيّاخع ؼخل ق يُا اقحاى يجْقَٛ الحًاظقٓر  يييجث

ّ ظؼ  .ظانحٌع انحؽان يّٚل ةيجؽک يياًع کَ ظؼ ا تْظٍ ييُا اقحاىاؾخولَ  يّ ضؽاقاى ؼَْ ينؽل
، ٚعم ّخْظ هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ، ٚعم ّخْظ يجْقَٛ فؽٌُگة پٌدن؛ يث ظؼ جؽکيًِا

 يٓي، قاضحاؼ هسيفؽٌُگ َيقؽها، ّخْظ يالحًاظ َيقؽها، ٚعم ّخْظ يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت
 يُا  فؽيث، ٚعم ّخْظ هِاخؽت ًطثگاى يتاالًؽش ، يؽًّيت يُا فؽيثًاهكاٚع، ٚعم ّخْظ 

 يجْقَٛ الحًاظقٓر  يييجث تؽاي هؤثؽي يٚل ةيجؽک يٌينِؽًه يييّ ًؽش پا يّ هٛعً ييٌٛح
 اقث. ناضى ياقيّاخع ؼخل ق يُا اؾ اقحاى يکيتَ ٌْٚاى  ياقحاى ضؽاقاى خٌْت

 ُاي ّاخع ؼخل قياقي ناضى اقحاى الحًاظي هؤثؽ تؽ جْقَٛ ييًِا ؽُاييهك :1خعّل نواؼٍ 

 جؽکية ٚلي
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 يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت * هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ * يجْقَٛ فؽٌُگ
هِاخؽت  يييًؽش پا  * يفؽٌُگ َيقؽها * يالحًاظ َيقؽها *

 يٌينِؽًه * ُاي يٌٛحي ّ هٛعًي  فؽيث * ًطثگاى
1.96 1.57 1.18 

 يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت * هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ * يجْقَٛ فؽٌُگ 1.41 1.93
 ُاي تيؽًّي فؽيث * هسيّ خغؽافيايي هكاٚع * يالحًاظ َيقؽها *

 ُاي يٌٛحي ّ هٛعًي  فؽيث * هِاخؽت ًطثگاى يييًؽش پا *
 يٌي~نِؽًه*

1.11 1.33 1.17 

 يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت * هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ * يجْقَٛ فؽٌُگ
 هسيّ خغؽافيايي هكاٚع~* يفؽٌُگ َيقؽها * يالحًاظ َيقؽها *
 يٌينِؽًه * ُاي يٌٛحي ّ هٛعًي  فؽيث * ُاي تيؽًّي فؽيث *

1.11 1.39 1.19 

1.93 1.41 

ّاؼٍ  ٚاظت*هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ*يجْقَٛ فؽٌُگ
ُاي  فؽيث*هسيّ خغؽافيايي هكاٚع*يالحًاظ َيقؽها*يالحًاظ

ُاي يٌٛحي ّ   فؽيث*هِاخؽت ًطثگاى يييًؽش پا*تيؽًّي
 يٌينِؽًه*هٛعًي

1.95 1.33 1.14 

ّاؼٍ  ~ٚاظت*هاًَيتاؾاًع ي~کٌم الحًاظ*يجْقَٛ فؽٌُگ
هسيّ خغؽافيايي ~*يفؽٌُگ َيقؽها*يالحًاظ َي~قؽها*يالحًاظ

هِاخؽت  تااليًؽش *ُاي تيؽًّي ~فؽيث*هكاٚع
 يٌي~نِؽًه*ُاي يٌٛحي ّ هٛعًي  فؽيث~*ًطثگاى

1.75 1.23 1.12 

 



 9911شناسي اقتصادي ً تٌسعو، سال نيم، بيار ً تابستان دً فصلنامو جامعو 44
 

 

 

 يُا اقحاى يالحًاظ جْقَٛقٓر  يييظؼ جث يلعؼت جدؽت ييهحؽيت ،فْق يّٚل ةيجؽک پٌح
هِن کَ ناضى قاؾگاؼي ّ  يُاي ّٚل ةيجؽک اىي. ظؼ هظاؼًع ؼا ناضى ياقيّاخع ؼخل ق
ههحؽک ُكحٌع ّ  يّ هٛعً ييٌٛح يُا  فؽيثّ  يجْقَٛ فؽٌُگنؽِ  ظّظاؼًع،  يپْنم هٌاقث

ي يي ظّ نؽِ ؼا ظؼ ايا يؽ، انحؽاک فاؾينًْع. نکل ؾ يه يهٛؽف 1ييٌْٚاى نؽِ الؾم ًِا تَ
 افثيلاتل ظؼ ؽيؾکَ اؾ نکل  گًَْ (. ُوا321/0ث: يّ کفا 198/0ظُع )َؽّؼت:  يُا ًهاى ه اقحاى

( ّ 321/0)ناضى قاؾگاؼي=  ًٗؽي تا لْت الؾميْؼت نؽِ  نؽِ تَ ظّاقث، انحؽان فاؾي 
 يجْقَٛ الحًاظ قٓر تكحؽ، جْاًكحَ کي( تَ هثاتَ 198/0تاال )ناضى پْنم=  يجدؽت

 کٌع. يييؼا جث ناضى ياقيّاخع ؼخل ق يُا اقحاى

 
 ُا )کل ًوًَْ( ظؼ انحؽاک فاؾی ظّ نؽِ ٚلي ّ هدوَْٚ  : َّٛيث ُْٚيث اقحاى5نکل نواؼٍ 

 ُای ظاؼای ؼخل قياقی جْقَٛ يافحَ الحًاظی اقحاى

 گيؽي  تسث ّ ًحيدَ

 تا ُا اقحاى يالحًاظ يافحگي جْقَٛ قٓر تؽ هؤثؽ يّٚل نؽِّ يتؽؼق هٌْٗؼ ي پژُّم تَيظؼ ا
 ليجسل اؾ ُعف اًدام نع؛ يا ؽًوًَْيل ؾيجسل تؽزكة يّٚل ليهحؽ، جسليت يجدؽت ّ ًٗؽي ظلث

 ّ( ُا اقحاى يجْقَٛ الحًاظ قٓر) دَيًح تؽّؾ ظؼ هِن ّ هؤثؽ ، کٌحؽل تكحؽُاييا ؽًوًَْيؾ
قٓر  يياًگيه يتؽؼق .تْظ هحفاّت يجدؽت يُا ًٗام تؽزكة هحٌْ٘ يّٚلُاي  ةيجؽک يينٌاقا

کَ  ظُع يًهاى ه ياقيًطثگاى اقحاى ظؼ قاضحاؼ ق گاٍيتؽاقاـ خا ُا اقحاى يجْقَٛ الحًاظ
 ناضى ُكحٌع ياقيؼخل ق يکَ ظاؼا ييُا اقحاىًوًَْ  ؽيظؼ ؾ يالحًاظ يافحگي جْقَٛ يياًگيه

                                                           
1- INUS 
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ي يكحٌع ّ ايناضى ً ياقيؼخل ق ياقث کَ ظاؼا ييُا اقحاى  ًوًَْؽياؾ ؾ هحؽيت 69/0 يياًگيتا ه
اقحاى  يهِن ظؼ جْقَٛ الحًاظ يناضى ًمه ياقيي ًطثگاى قيظاؼ اقث. تٌاتؽا يجفاّت هٌٛ

ناضى ّ فالع  ياقيّاخع ؼخل ق يُا اقحاى يافحگي اًع چؽاکَ قٓر جْقَٛ ؾاظگاٍ ضْظ ظانحَ
ناضى  ياقيّخْظ ؼخل قيؽف ُا  اقحاى يناضى هحفاّت اقث. ُؽچٌع ظؼ تؽض ياقيؼخل ق

ؽ ضؽاقاى يًٗ ييُا اقث. اقحاىتَ ُوؽاٍ ًعانحَ  ي، جْقَٛ الحًاظؽاىيهٛايؽ ا ياقيظؼ قاضحاؼ ق
ٚعم جْقَٛ  ُوچٌاى تا ،ؽاىيهٛايؽ ا ياقيناضى ظؼ قاضحاؼ ق ياقيّخْظ ؼخل قتا  ،يخٌْت

 ّخْظ ؼخل قياقي ناضى ظؼ قاضحاؼ قياقي هٛايؽ ايؽاىلػا  .کٌٌع يظقث ّ پٌدَ ًؽم ه الحًاظي
ّخْظ  تَ هْاؾات يكحياقث ّ تا ُا جأثيؽگػاؼ تؽ جْقَٛ الحًاظي اقحاىهعًٗؽ  هحغيؽُاياؾ  يکيجٌِا 

 ي اجفاق تيافحع.ظؼ خاهَٛ زُْؼ ظانحَ تانع جا جْقَٛ الحًاظ ينؽّْ ،ًطثگاى قياقي

 ناضى، ياقيّاخع ؼخل ق يُا اقحاىکَ ظؼ  ظُع هي هٌفؽظ ًهاى ينؽِّ الؾم ّ کاف حيًحا
 ييا ثيُكحٌع ّ تؽ ظؼخَ ُْٚ يظاؼاي ناضى قاؾگاؼي ّ پْنم هٌاقث ايٌَينؽِ ؾه ظٍ

 ث،يْثك ناضى َؽّؼت ّ کفا .هؤثؽًع يافحَ الحًاظي جْقَٛ يُا اقحاىظؼ هدوَْٚ  ُا اقحاى
ّ  ينؽِ کاف ٌْٚاىتَ يالحًاظ َيؽهاّ ق (يؽًّي)ت يفؽيح قاضحاؼ، (يٓي)هس يفؽيح قاضحاؼ

)هِاخؽت  يفؽيح قاضحاؼ، )يٌٛث ّ هٛعى( يفؽيح قاضحاؼ، (يٌي)نِؽًه ياخحواٚ َيقؽها
 يفؽٌُگ جْقَّٛ  هاًَيتاؾاًع يالحًاظ کٌم يالحًاظ ٚاظجْاؼٍ، يفؽٌُگ َيؽها، قًطثگاى(

داى يجِؽاى، آغؼتا يُا ظؼ اقحاىهٌفؽظ،  يٚل لي. هٓاتك تا جسلکٌٌع يٌْٚاى نؽِ الؾم ٚول ه تَ
 يکَ ظاؼا يّ ضؽاقاى خٌْت ي، ضؽاقاى ؼَْيؿظ، کؽهاى، هاؾًعؼاى، هؽکؿي، قوٌاى، ينؽل

ظؼخَ  الػکؽ ُكحٌع، فْق ينؽِّ ٚل کَ ظاؼاي ييُا اقحاى اًع، ؽگػاؼ تْظٍيًطثگاى ناضى ّ جأث
ّ  يٚٓف يُا ثيظؼ ٚل ُكحٌع. يالحًاظ افحَي جْقَٛ يُا اقحاىتاالجؽي ظؼ هدوَْٚ  ثيُْٚ
 يّ جدؽت يًٗؽ ثيکفا ياؼُايهٛ تؽ اقاـة، يپٌح جؽک ،يهحٛعظ ٚل يؽُايهك اىياؾ ه ،يثيجؽک

 يلعؼت جدؽت ييهحؽيت اقث ّالؾم  يجدؽت ّ يًٗؽ ثياُو يظاؼا (يپْنم ّ قاؾگاؼ ةيَؽ)
 اىي. ظؼ هظاؼًع ؼا ناضى ياقيّاخع ؼخل ق يُا اقحاى يالحًاظ جْقَٛقٓر  يييظؼ جث

ّ  يجْقَٛ فؽٌُگنؽِ  ظّظاؼًع،  يهِن کَ ناضى قاؾگاؼي ّ پْنم هٌاقث يُاي ٚل ةيجؽک
 نًْع. يه يهٛؽف ييٌْٚاى نؽِ الؾم ًِا ههحؽک ُكحٌع ّ تَ يّ هٛعً ييٌٛح يُا  فؽيث

؛ 5081ْ، ي؛ تْؼظ5002 ْ،ي)تْؼظپژُّم  يعگاٍ ًٗؽيي پژُّم ّ تؽاقاـ ظيح ايك ًحايْ
، کٌهگؽاى يکٌم الحًاظّخْظ ًطثگاى،  اؾ يجاتٛ ،يْقَٛ الحًاظج (8369 ْ ّ ُوکاؼاى،يتْؼظ

 ييتٌاتؽااقث.  يؽًّيّ ت يظؼًّ يّ فؽٌُگ يًاظالح يقاضحاؼُاّ  کٌهگؽاى  يّاؼٍ الحًاظ ٚاظت
الػکؽ  فْق يُا ةيجؽک تَ هْاؾات يجْقَٛ الحًاظًٗؽ َؽّؼت ظاؼظ  جسمك ُعف هْؼظ يتؽا

ّخْظ ظانث ّ  يالحًاظ جْقَٛ اًحٗاؼ جْاى يظؼ فمعاى ْٚاهل هػکْؼ ًو. چؽاکَ هسمك نْظ
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تانع کَ آى خاهَٛ زائؿ  ظانحَ تَ ُوؽاٍ يجْقَٛ الحًاظ جْاًع يه ياقحاًظؼ  ياقيًطثگاى ق
 يي جْقَٛ الحًاظييچَ ظؼ جث گؽ تؽاقاـ آىيتَ ٚثاؼت ظ هػکْؼ تانع. يثيّ جؽک ينؽِّ ٚٓف

ن. يکٌ يٌع ّازع تاؾقاؾيک فؽايؽُا ؼا تَ هثاتَ يي نؽِّ ّ هكيا ي ن جا ُوَياؾ ظاؼين، ًيعيالؾم ظ
کهْؼ ّاخع نؽِّ جْقَٛ  يُا نْظ کَ اقحاى يهسمك ه يظؼ يْؼج يچؽاکَ جْقَٛ الحًاظ

قطي گفث.  يجْاى اؾ جْقَٛ الحًاظ يي نؽِّ، ًويتانٌع. ّ ظؼ يْظت ٚعم ّخْظ ا يالحًاظ
ًعانحَ، تْٓؼ هثال  ُوؽاٍ تَ يؽاى، جْقَٛ الحًاظيع يؽف تؽ قاضحاؼُا ظؼ ايي جأکيتٌاتؽا

هٌاقة اؾ  يٓيّ هس ي، الحًاظياخحواٚ يقاضحاؼُا ّخْظ تا ؽاى ُكحٌع کَيظؼ ا ييُا اقحاى
جْقَٛ  ک تٛعيجْخَ تَ  جٌِا ع تؽ قاضحاؼيجأک تؽضْؼظاؼ ُكحٌع. لػا يي جْقَٛ الحًاظييقٓر پا

ًکحَ لاتل جأهل  .تانع ظانحَ زُْؼ خاهَٛ ظؼ گؽيظ يْٚاهل تٛع، ييهْاؾات ا تَ كثيتا يه ّ اقث
 يي جْقَٛ الحًاظييظؼ جث هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظّ  يٚاظجْاؼٍ الحًاظي پژُّم ًمم يظؼ ا

جْقَٛ  يع تؽ اتٛاظ قاضحاؼيهْاؾات جأک تَ ظاؼظ َؽّؼت يجْقَٛ الحًاظ جسمك ياقث. لػا تؽا
 فمعاى ظؼ چؽاکَ نْظ عيجأک هعؼى يالحًاظ يُا ّاؼٍ ع ٚاظتيّ جْل يٌي، تؽ زفٕ، تاؾآفؽيالحًاظ
ي ييپا يليجسو ييگؽا قٌثّ  يالحًاظ ثيٚمالً، اضالق اٚحثاؼؽ يًٗ يالحًاظ يُا ّاؼٍ ٚاظت

ؽ يًٗ هاًَيتاؾاًع يکٌم الحًاظ فمعاى ظؼ ييظانث. ُوچٌ ياًحٗاؼ جْقَٛ الحًاظ جْاى يًو
قطي گفث، لػا الؾم  يجْقَٛ الحًاظ اؾ جْاى يًو يگؽ هساقثَّ  يؼّاتّ اتؿاؼ، کاؼ، يؽياظگي

 يعيتَ ًمم کل ياخحواٚ يجْقَٛ، ٚالٍّ تؽ قاضحاؼُا يي الگُْايُا ّ جعّ يؿيؼ اقث ظؼ تؽًاهَ
، هاًَيتاؾاًع يالحًاظکٌم ّ  يالحًاظ يُا ّاؼٍ هثثث ٚاظت يُا ژٍ خٌثَيتْ  يٚاهالى اخحواٚ

 ع نْظ. يؿ جأکيً

 يؽ ؼفحاؼُاييجغ يتؽا يميجهْ ياؾ آهْؾل، ًٗاؼت ّ اتؿاؼُا يا عٍيچياؾهٌع نثکَ پيي ًيتٌاتؽا
اًعاؾ،  ، پفيضاًْاظگ يُا يؿيؼ ّ هطحلف اؾ خولَ تؽًاهَيهؽظم ظؼ نؽا يّ فؽٌُگ يالحًاظ

ي ًکحَ ي( تؽ ا88-85: 8931) 1لييّ ه يگًَْ کَ هْؾ ن. ُواىيالت ّ نغل ُكحيث، جسًيهالک
 ًمم تؽ عيجأک َوي ّالٙ اًع. ظؼ ع کؽظٍيجأک يظؼتاؼٍ ًمم ظّلث قٌگاپْؼ ظؼ جْقَٛ الحًاظ

 ظؼ يّ فؽٌُگ يؿ کٌم الحًاظيّ ً يّ فؽٌُگ يالحًاظ يُا ّاؼٍ ٚاظت ًمم ثياُو قاضحاؼُا،
 ّ آهْؾل ًمم تَ عيؽاى، تايا خاهَٛ کيآًْه ّينؽا اؼ هِن اقث چؽاکَ ظؼيجْقَٛ تك

 ن.يع کٌيخاهَٛ جأک هطحلف يًِاظُا كيْؽ اؾ افؽاظ يؽيپػ خاهَٛ

 

 

                                                           
1- Mauzy & Milne 
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جهکيل اخحوا٘ هلي ظؼ کهْؼُاي ظؼ زال جْقَٛ تا جاکيع تؽ تؽؼقي جٓثيمي جاؼيطي ْٚاهل ّ هْاًٙ (، 8930ي )ياکثؽی، زك
 .نٌاقی ع تِهحی، ؼقالَ ظکحؽی ظؼ ؼنحَ خاهَٛي، ظاًهگاٍ نِايؽاى

 ، جِؽاى: ًهؽ ًگاٍ هٛايؽ.گػاؼ تَ ظهْکؽاقي(، 8918تهيؽيَ، زكيي )

 ، جِؽاى: ًهؽ ًي.نٌاقي ًٗن: جهؽير ًٗؽي ًٗن اخحواٚي خاهَٛ(، 8912چلثي، هكْٛظ )

 هدلَ هٓالٛات نٌاقي،خاهَٛ ظؼ ّاقٌدي ّ نٌاقيًْ٘ فاؾي، ُْٚيث جاتٙ قاؾي(، ناضى8911هكْٛظ ) چلثي،
 .6-51(: يى 1)نواؼٍ پياپي  8 نواؼٍ قْم، ظّؼٍ نٌاقي،ؼّل ًاهَّيژٍ ،ايؽاى اخحواٚي

جؽخوَ ضليل هيؽؾايي، ، ُاي فاؾي ّ فؽاجؽ اؾ آى ُاي اخحواٚي: هدوَْٚ تاؾْؽازي تؽؼقي(، 8938ؼاگيي، چاؼلؿ قي )
 ُاظي تؽغوعي ّ فؽيع ًاُيع، چاپ اّل، جِؽاى: فْژاى.

 .ُاي آهاؼي قالٌاهَ(، 8938هؽکؿ آهاؼ ايؽاى )

 .ُاي آهاؼي قالٌاهَ(، 8932هؽکؿ آهاؼ ايؽاى )

 ، جؽخوَ هسكي ثالثي، جِؽاى: ًهؽ ٚلن.ضْل ظگؽگًْي قاهاى قياقي ظؼ خْاهٙ ظقث(. 8912ُاًحيٌگحْى، قاهْئل )

(، ًمم ًطثگاى ظؼ جْقَٛ قياقي ّ الحًاظي )هٓالَٛ هْؼظي چٌعگاًَ جاؼيطي تا جأکيع 8932ًكة، هسوع ) ظاًييؿ
 .نٌاقي قالَ ظکحؽي ظؼ ؼنحَ خاهَٛتؽ ايؽاى(، ظاًهگاٍ نِيع تِهحي جِؽاى، ؼ

جسليل اخحواٚي هدلَ (. ًمم ًطثگاى چٌعگاًَ ظؼ اًمالب ههؽَّْ ايؽاى، 8932ًكة، هسوع ّ اقعًژاظ، ليال ) يؿظاًي
 .91-10(، 18) 8، ًٗن ّ ًاتؽاتؽي

 جؽخوَ ظاّظ زيعؼي، جِؽاى: اًحهاؼات ظًياي الحًاظ.، قٌگاپْؼ: هٛواؼاى هعؼى(، 8931اـ ). هيلي، آؼ ّ هْؾي، ظياى
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