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 چکيعٍ

 ظينؽا ظؼ ُبقبؾهبى ؽيقب ثَ ًكجذ ؼا ُبقبؾهبى رْاًعيه کَ يؿيچ ياهؽّؾ ؽيهزغ ّ رالعن پؽ ظيهس ظؼ
بؼ هِن يظغعغَ ثكک يثَ ظؼ ظاًهگبٍ  يّؼثِؽٍ .اقذ قبؾهبى ظؼ يّؼثِؽٍ ثَ رْخَ ظاؼظ، ًگَ يرؽهغلْة

 ذ ثطم هسكْةيح ؼضبيعى ثَ ًزبيهسؽک ظؼ ؼقرؽيي  يؽا اقبقيٍ اقذ. ؾل نعيؽاى رجعيهع يثؽا
گػاؼ اقذ. ظؼ ؽيربث ّؼي ثِؽٍثَ  يبثيظقز يثؽا يظ کبؼ ثَ ػٌْاى ثكزؽيذ ظؼ هسيي هؼٌْيي ثينْظ. ظؼ ا هي

 ّ ياخزوبػ َيقؽهباي  ّاقغَ ًمم ثب يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ ثؽ کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ ؽيپژُّم زبضؽ، ربث
 لؽاؼ گؽفزَ اقذ. ؼّل پژُّم هْؼظ اقزفبظٍ يؿ هْؼظ ثؽؼقيرجؽ ظاًهگبٍ ظؼ ياضالل يؼفزبؼُب ثَ يجٌعيپب

 532ؿ اقذ کَ رؼعاظ آًِب يرجؽ ظاًهگبٍ پژُّم نبهل کبؼکٌبى يثْظٍ ّ خبهؼَ آهبؼ يُوجكزگ ّ يفيرْي
اثؿاؼ  يدجبؼقٌثعقذ آهعٍ اقذ. اػزًفؽ  761 کْکؽاى ؼاثغَ اؾ اقزفبظٍ ثب يآهبؼ ًوًَْ زدن ثبنع، هي

کؽًّجبش اقزفبظٍ نعٍ  يآًِب اؾ آؾهْى آلفب ييبيثؽآّؼظ پب يّ ثؽا ييهسزْا ييلَ ؼّايثَ ّق ُب، ظاظٍ يگؽظآّؼ
ُبي  بفزَياقزفبظٍ نع.  SPSS  ّlisrel يافؿاؼُب  ك اؾ ًؽميسمرُبي َ يآؾهْى فؽض يي ثؽاياقذ. ُوچٌ

 ياخزوبػ َيقؽهب كيعؽ اؾ کبؼ ظيهس ظؼ ذيؼٌْع نعٍ ّ هيك ربئيرسمُبي َ يکَ فؽض ًعپژُّم ًهبى ظاظ
 .اقذ ظانزَ نيؽهكزميغ ؽيربث يقبؾهبً يّؼثِؽٍ ثؽ ياضالل يؼفزبؼُب ثَ يجٌعيپب ّ

 ياضالل يؼفزبؼُب ثَ يجٌعي، پبياخزوبػ َي، قؽهبيقبؾهبً ّؼي ثِؽٍکبؼ،  ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ :ّاژگبى کليعي
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  همعهَ

ُب ظؼ ؽ قبؾهبىيُب ؼا ًكجذ ثَ قبرْاًع قبؾهبىيکَ ه يؿيچ يؽ اهؽّؾيظ پؽ رالعن ّ هزغيظؼ هس
 :7936کْکبؼ، يپْؼ ّ ًلي)اقوبػ ظؼ قبؾهبى اقذ يّؼًگَ ظاؼظ، رْخَ ثَ ثِؽٍ يرؽظ هغلْةينؽا

ُكزٌع.  يّ ضًْي يظّلز يُبقبؾهبى يثؽا يبري، ػًٌؽ زيّؼ، ثِؽٍيغيي هسي(. ظؼ چ723ٌ
اؾ ًظؽ ػولکؽظ افؽاظ  يّؼخِذ ثِجْظ ثِؽٍ ييُبزي ؼاٍبفي يثؽا ياٌعٍيُب ثَ عْؼ فؿاقبؾهبى

 کٌع هي رالل يذ ؼلبثزيک هؿيثَ هٌظْؼ کكت ّ زفظ  ي( ّ قبؾهبى ثَ عْؼ کل)کبؼکٌبى
، رْخَ ياهؽّؾ يُباؾ هجبزث هغؽذ ظؼ قبؾهبى يکيثَ ػٌْاى  يّؼثِؽٍ .(39 :5172 ،2ؽيلي)قْؾث

 (. 7 :7932ًژاظ،  يؿيؿ)ػ اؾ هسممبى ؼا ثَ ضْظ خلت ًوْظٍ اقذ يبؼيثك

ي ػْاهل هكبئل ياؾ ا يکياقذ کَ هزبثؽ  يظؼ قبؾهبى اؾ ػلل ّ ػْاهل هزؼعظ ّؼي ثِؽٍ
ػوعٍ ظؼ  ؽاديياؾ رغ (.5171، 1؛ گبؼچ7936پْؼ ّ ُوکبؼاى،  لي)اقوبػ ظ کبؼ اقذيهسظؼ  يهؼٌْ

 يُبظيَ هسؼا ث يّ هؼٌْ ياضالل يُب اؼؾلظاؼًع  ياقذ کَ آًِب قؼ ييا ياهؽّؾ يُبقبؾهبى
پؽظاؾاى ػلن َياؾ ًظؽ يثؽض. (93 :7936 ،يّقغ يّ ًًؽالِ يؽي)ن کكت ّ کبؼ اؼرجبط ظٌُع

، ّخعاى، يمذ، ثبّؼ ثَ ضعا، ظؼقزکبؼيچْى اضالق، زم يويذ ُوْاؼٍ ثب ّؼّظ ثَ هفبُيؽيهع
ك يثب ُوکبؼاى، رهْ يظؼ کبؼ، ُوجكزگ ييخْ، هالزظَ، هؼٌبيثطهم، هِؽثبً، اػزوبظ، يؼاظهؽظ

ذ ّ قبؾهبى، ظِْؼ يؽيظؼ زْؾٍ هع يعيخع يُبّ پژُّم يکبؼکٌبى، زف يلر ّ ًْع ظّقز
کُْعنذ ّ ُوکبؼاى،  ي)ًْؼّؾاًع  هغؽذ کؽظٍ« ذ ظؼ کبؼيهؼٌْ»ؼا ثَ ًبم  يعيالگّْاؼٍ خع

2398: 18 .) 

 ؼا هع ًظؽ لؽاؼ يّ قبؾهبً ي، گؽُّيفؽظ يُب اؼؾلظ کبؼ، يذ ظؼ هسيٌکَ هؼٌْيثب رْخَ ثَ ا
ك ثؽ يي عؽيؽگػاؼ ثْظٍ ّ اؾ ايربث ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يهٌبثغ اًكبً يجٌعيلػا ظؼ پب ،ُعظ هي

ؼفزبؼ  يػول يُب اؼؾلاقذ کَ ثَ  ياؾ هجبزث يکياضالق  ثبنع. هي هْثؽ يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ
 يُب اؼؾلّ  ي(. ؼفزبؼ اضالل791 :7932، ي)هسج هطزلف انبؼٍ ظاؼظ يُبُب ظؼ زْؾٍاًكبى
گبٍ يخب يهٌبثغ اًكبً يثبنع، کَ ظؼ زْؾٍ کبؼآهعيُب هظؼ قبؾهبى ُب اؼؾلُوَ  يٌبؽثيؾ ياضالل

کَ ظؼ چٌع ظَُ گػنزَ ظؼ  يي هجبزثياؾ هِوزؽ يکي(. 21 :7932ّ ُوکبؼاى،  ي)ًبظ ظاؼظ ياژٍيّ
کبؼکٌبى ظؼ  ينعٍ، ؼفزبؼ اضالل يهغؽذ ثْظٍ ّ ثبؼُب پژُّم ّ ًمع ّ ثؽؼق يزْؾٍ ؼفزبؼ قبؾهبً

ظُع کَ ضْظ يل هيآًِب رهک ياضالل يُب ؼا ؼفزبؼُبقبؾهبى يؽًّيثْظٍ اقذ. ًوبظ ثقبؾهبى 
اؾ  يکياًع. بفزَيُب، ظِْؼ ّ ثؽّؾ اقذ کَ ظؼ آى قبؾهبى يگًْبگْى اضالل يُب اؼؾلزبيل خوغ 
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 يهٌبقت ثؽا يدبظ ثكزؽُبيا يؽاى کبؼآهع ظؼ قغْذ هطزلف، چگًْگيهع يُبي ظغعغَيرؽػوعٍ
ذ ّ رؼِع کبهل ثَ هكبئل ظؼ يُبقذ رب آًِب ثب زف هكئْلنبغل ظؼ روبم زؽفَ يػْاهل اًكبً

 ذ کٌٌعيزبکن ثؽ نغل ّ زؽفَ ضْظ ؼا ؼػب يخبهؼَ ّ زؽفَ ضْظ ثَ کبؼ ثپؽظاؾًع ّ ايْل اضالل
ک ّ يذ اقزؽارژيع اُويّخْظ ظاؼظ کَ هؤ يبؼينْاُع ثك (.712 :7936پْؼ ّ ُوکبؼاى، ني)اثؽاُ

 يثَ ؼفزبؼُب بظياقذ. پؽ ّاضر اقذ رْخَ ؾ يهبًّ قبؾ يػولکؽظ فؽظ اثؽ هثجذ اضالق ثؽ
عى يگؽاًَ ظؼ ؼقيبًديي ًمم هيّ ُوچٌ يّ اثؽثطه ييؽ آى ثؽ کبؼايذ ّ ربثي، ًهبًگؽ اُوياضالل

  (.92 :7932ّ ُوکبؼاى،  ي)ثبلؽ ظاؼظ يقبؾهبً يثَ اُعاف ّ رؼبل

ًفؼبى  يّ غ ياًكبً يؽّيؼ ثؽضْؼظ ثب ًؽاى ثَ اضالق کبؼ ّ ضؼف ظيُب ّ هعقبؾهبى يرْخِ يث
ؽاى ّ يذ قبؾهبى ّ هعيدبظ کٌع ّ ههؽّػيؽاى ايقبؾهبى ّ هع يؼا ثؽا يرْاًع ههکالري، هيؽًّيث

 ياضالل ياؾ آًدب کَ ؼفزبؼُب (.71 :7932)ؼزوعل ّ ُوکبؼاى،  ؽقؤال ثجؽظيالعاهبد آى ؼا ؾ
 يؼفزبؼُب ثؽػکفم ظٌُع ّ يهبى ؼا افؿاقبؾ يّؼرْاًٌع ثَ اػزجبؼ قبؾهبى کوک کؽظٍ ّ ثِؽٍ يه
ظؼ قبؾهبى نًْع، پژُّهگؽاى  يؽيًبپػ رْاًع ثبػث ضكبؼاد فؽاّاى ّ گبٍ خجؽاىيه يؽاضالليغ

 يرْاًٌع چگًْگيؽاى ثِزؽ هيهع ياضالل يؼفزبؼُب يٌعُبيهبيك فِن پياػزمبظ ظاؼًع کَ اؾ عؽ
فؽظ ّ ُوکبؼاى،  يفي)نؽ بثٌعيظؼ ؼا يقبؾهبً يبهعُبيّ پ ياضالل يذ ؼفزبؼُبيؽيى ّ هعيرهط

2398: 285 .) 

 عيرْل ّ افؽاظ ثَ ياخزوبػ ًمم ياػغب ُب، اًكبى ذيرؽث يهزْل کَ يًِبظ ػٌْاى ثَ ظاًهگبٍ
 يييرج. اقذ يهؽفزيپ ؼّثَ ي خبهؼَ ُؽ يثؽا يؼاُجؽظ ًمم يظاؼا ،اقذ کهْؼ ياخزوبػ َيقؽهب

 يييرؼ هكزلؿم ياخزوبػ ػؽيَ ثب هگبٍظاً ًكجذ ّ يآهْؾن اُعاف ،يػلو يقبضزبؼُب ٌميچ ّ
 کبؼ اثؿاؼ ّ ؿاديردِ کبؼآهع، ياخؽائ يُب ؼّل .اقذ خبهؼَ ظؼ ًطجگبى زؽکذ يکل چبؼچْة

 يبريضؽّؼ اؾ كزَينب ّ ذييالز ّاخع ياًكبً يؽّيً هِوزؽ ُوَ اؾ ّ هزؼبظل کبؼ يفضب قبلن،
 ضؽّؼد ّ ذياُو .ؽظيگ لؽاؼ ىؽايهع رْخَ هْؼظ عيثب هغلْة ّؼي ثِؽٍ ثَ ليً يثؽا کَ ثبنٌع هي

 رْاًعيه کَ اقذ آًچٌبى ياضالل يؼفزبؼُب ثَ يجٌعيپب ّ ياخزوبػ َيقؽهب کبؼ، ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ
 يعؽف اؾ. آّؼظ اؼهغبى ثَ ؼا ذيهكئْل ظيهس يثؽا ّ ذيفؼبل اخزوبع يثؽا ذ،ياًكبًُب  قبؾهبى ثؽ
 يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ ثِجْظ اقذ ظٍثْ هسممبى رْخَ هْؼظ ذيؽيهع مبديرسم ظؼ کَ يهكبئل اؾ يکي

اي  ّاقغَ ًمم ثب کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ ؽيربث يثؽؼق ثَ اّل ُّلَ ظؼ هسمك ،ييثٌبثؽا. اقذ
 ًمم ثب کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ ؽيربث قپف ّ پؽظاضزَ يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ ثؽ ياخزوبػ َيقؽهب

 .اقذ ظاظٍ لؽاؼ يثؽؼق هْؼظؼا  يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ ثؽ ياضالل يؼفزبؼُب ثَ يجٌعيپباي  ّاقغَ
 ّؼي ثِؽٍ ثؽ کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ ؽيربث ثَ هٌظْؼ يك زبضؽ ثَ اؼائَ هعليظؼ رسم ،ييثٌبثؽا
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ؿ يرجؽ ظاًهگبٍ ظؼ ياضالل يؼفزبؼُب ثَ يجٌعيپب ّ ياخزوبػ َيقؽهباي  ّاقغَ ًمم ثب يقبؾهبً
 نْظ.يپؽظاضزَ ه

 بد پژُّمياظث

 ظ کبؼيذ ظؼ هسيهؼٌْ

ع ثْظٍ يگؽا هْؼظ رأکهثجذ يکبؼکٌبى ثب ػٌْاى قبؾهبً يهزؼبل يبؾُبيً ياؼضبؽ، ياض يُبظؼ ظَُ
ع لجْل کٌٌع يکٌٌع، ثب ينبى ثب ظل ّ خبى ضْظ ُوکبؼ ضْاٌُع کبؼکٌبىيکَ ه ييُباقذ. قبؾهبى

م يؽاد رب ثعاى خب پييکٌع. رغيه يزكبـ ؼا ثبؾ يع ًمهيخع يزيؽيکَ ازكبقبد ظؼ قجک هع
کٌع کَ يبى هيع ثيخع يزيؽين هعيبى آهعٍ اقذ. پبؼاظاين ثَ هيؽ پبؼاظاييؼفزَ کَ قطي اؾ رغ

خٌجم »رْاى يع ؼا هين خعيي پبؼاظايذ ػْاعف ّ ازكبقبد آًِبقذ. ايؽيذ افؽاظ ُوبى هعيؽيهع
( 5119) 2ّ ُوکبؼاى يؾػن کؽاًک ثَ (.773 :7932همعم ّ ُوکبؼاى،  ي)هسوع عيًبه« ذيهؼٌْ
نْظ کَ کبؼکٌبى  ي هيآى رلمُبي  ّ ًهبًَ يقبؾهبًي ُب اؼؾلاؾ  يثظ کبؼ، چبؼچْيذ ظؼ هسيهؼٌْ

کَ  يگؽ ثِجْظ ثطهٌع، ثَ ًسْيکعياؼرمبء ظاظٍ، فِن آًِب ؼا اؾ اؼرجبط ثب  يکبؼُبي َ يي ؼّيؼا اؾ ث
 .کٌٌعثلػد ي کبؼ ازكبـ ياؾ اآًِب 

 ؼ گؽفزَ اقذ، هْؼظ اقزمجبل ؼُجؽاى قبؾهبى لؽاثؽ کبؼکٌبى ّ قبؾهبىذ يهؼٌْ ؽ هثجذيربث
ّ  وبىيلي)ه هثجذ يؼّاً يرْاى ثَ فضب هي ي هْاؼظي(. اؾ خولَ ا723 :5171، 1)چبّال ّ گئْظ

ظؼ کبؼ  ي( ّ کبُم ؼفزبؼ اًسؽاف5172، 4ّ چي ي)ل يهثجذ نغل ي(؛ ؼفزبؼُب22 :5172، 3ُوکبؼاى
، ذ نبهل قالهذيهؼٌُْبي  ذيهؿي يُوچٌ ( انبؼٍ کؽظ.5 :5151، 5ّ ُوکبؼاى ي)ُبلعّؼا
کبؼکٌبى ّ قبؾهبى  ياًدبم کبؼ ثؽا ذ اؾيؼضبذ ّ ي، هْفمي، يعالذ، ؼقزگبؼي، فؽّرٌينبظکبه

ضْظ  يهبل يُبم ػولکؽظ ّ ثِجْظ نبضىيّ افؿا يّؼاؾ آًِب ثَ ثِجْظ ثِؽٍ يؽيگاقذ کَ ثب ثِؽٍ
 (.759 :7931ؿاظٍ، ي)ػل اًدبهع يه

 يُب اؼؾل. ػالٍّ ثؽ 7اظ ظاؼظ: افؽ يثؽ ؾًعگ يذ ظّ ًمم اقبقيهؼزمع اقذ کَ هؼٌْ 6يفؽا
هٌبفغ فؽارؽ اؾ  يُب اؼؾلذ نبهل ي. اػزمبظ ثَ هؼ5ٌْظُع، ّ يه يافؽاظ ؼا رؼبل يفؽظ ي، ؾًعگيْيظً

 (. 721-726 :7936، يبؼکالئيه يّ يوع يبؼکالئيه ي)يوع ثبنعيافؽاظ ه يظؼ ؾًعگ يالزًبظ
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 ثؽ هزوؽکؿ عگبٍيظ کي کَثل يهػُج عگبٍيظ کي ًَ ذيهؼٌْ هْضْع ظانذ کَ رْخَ عيثب
 ذيهؼٌْ خٌجَ قَ ييا. اقذ خبهؼَ ههبؼکذ ّ يؾًعگ ُعف ،يضْظآگبُ ثؽاقبـ کَ اقذ اًكبى
 ؼا يعيخع يُبنيپبؼاظا يقبؾهبً ؽادييرغ ييا. اقذ يقبؾهبً ؽادييرغ بدياظث ظؼ غبلت اًعاؾ چهن

 عيخع يُبنيبؼاظاپ ييا اؾ يثؽض. کٌٌعيه فيرؼؽ يکبؼ يُبظيهس ؽيرأث ّ يکبؼ ؼّاثظ يثؽا
)ثال ّ  اقذ هؽرجظ بؼيثك يقبؾهبً يعاؼيپب ثَ کَ ُكزٌع ينغل ذيؼضب ّ کبؼ ؿلياًگ ثب هؽرجظ

 هكزوؽ ثِجْظ يثؽا» ظاؼًع، وبىيا ّ عياه قبؾهبى اًعاؾ چهن ثَ کَ يکبؼکٌبً (.1 :1828، 2ُوکبؼاى
 ػولکؽظ ثَ هٌدؽ کبؼ ظيهس ظؼ ذي. هؼٌْظٌُع هي اًدبم اقذ الؾم کَ ؼا آًچَ «هزؽيث ّؼي ثِؽٍ ّ

 نْظ هي ّؼي ثِؽٍ ّ يؼّاًهٌبضز قالهذ ّ اًكبى قالهذ ثَ هٌدؽ ييُوچٌ ّهثجذ  يفؽظ
 (.5119، ي)فؽا

 يقبؾهبً يّؼثِؽٍ

ُب، ضْظ ُكزٌع. قبؾهبى يّؼذ ثِؽٍيّضؼ يظؼ ػًؽ الزًبظ، ُوَ ًِبظُب ثَ ظًجبل ثِجْظ اؼرمب
بى کٌٌع چگًَْ ثِزؽ يکٌٌع رب ثياقزفبظٍ ه يّؼؽٍهؽرجظ ثب ثِ يُبُب، ُوَ اؾ ّاژٍافؽاظ، ثطم

 ييُباقذ ّ زعّظ قَ ظَُ اقذ کَ رالل يک هكألَ خِبًي يّؼاقذ کبؼُب ؼا اًدبم ظاظ؟ ثِؽٍ
م يافؿا يثؽا ييُبب ثَ ظًجبل ؼاٍيُب نؽّع نعٍ اقذ آى ظؼ قبؾهبى يُبيظؼ خِذ ؼفغ کبقز

 (.92 :7932ظٍ ّ ُوکبؼاى، )خْظؾا اًعُب ثْظٍظؼ قبؾهبى يّؼؿاى ثِؽٍيه

 هٌبثغ ليرجع يثؽا قبؾهبى ييرْاًب قٌدم ًكجذ» ثَ يْؼد رْاى هي ؼا قبؾهبى ّؼي ثِؽٍ
ّ  ي)لطْاً «کؽظ بىيث ضعهبد ّ کبالُب ثَ( ؽٍيغ ّ آالد ييهبن هْاظ، ،ياًكبً يؽّيً) يّؼّظ

ي همْلَ ثب يؽا ايظاؼظ، ؾ ياژٍيذ ّياُو ياهؽّؾ يُبظؼ قبؾهبى يّؼثِؽٍ (.5151، 1ُوکبؼاى
ب يرْاًع هْخت اضبفَ نعى يم آى هيب افؿايذ ظؼ اؼرجبط اقذ ّ کبُم يفيّ ک ي، اثؽثطهييکبؼا

   (.56 :7931)ًبهْؼ ّ ُوکبؼاى،  اؾ ظقذ ظاظى هطبعجبى قبؾهبى نْظ

ثَ  ييپبقطگْ دبظيا خِذ ُب قبؾهبى رْقظ ياقبق ياثؿاؼ ػٌْاى ثَ ّؼي ثِؽٍ يؽيگ اًعاؾٍ
 ،يقبؾهبً يايل يٌعُبيفؽا ظاظى ًْعيپ ُب، ذيفؼبل يبثياؼؾ ّ ًظبؼد ُب، ذيهكئْل فيرؼؽ ػولکؽظ،

)آهبٍ ّ  نْظ هي اقزفبظٍ هكزوؽ ثِجْظ اؾ ٌبىياعو يثؽا الؾم ؽادييرغ دبظيا ّ اُعاف نيرٌظ
ُب قبؾهبى يم لعؼد ؼلبثزيي ػبهل ظؼ افؿايرؽهِن يّؼم ثِؽٍيرْخَ ثَ افؿا (.5179، 3بؾّياُْ

ظ هزالعن ّ يرْاًع ثؽ هسيؼا قؽلْزَ کبؼ ضْظ لؽاؼ ظُع ه يّؼم ثِؽٍيکَ افؿا يًاقذ. قبؾهب
 (.717 :7932کْکبؼ ّ ُوکبؼاى، ي)ً عيفبئك آ يؽ اهؽّؾيهزغ
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 يػول ػولکؽظ ّ هثجذ ؿٍياًگ دبظيا ثب ضعهبد ذيفيک ّ ّؼي ثِؽٍ ٌؿ،يهْلعگبٍ يظ ثَ رْخَ ثب
 کٌع. هي کوکٌبًَ يث ضْل عگبٍيظ کي اُعاف ّ ثَ يبثيظؼ ظقز افؽاظ ثَ ؿٍياًگ ؽايؾ بثع،ي هي ثِجْظ

، 2ٌعاٍيفذ ّ اّثي)گ ل نْظيهؽفذ ركِيپ ّ ييرْاًب ّ ضْظ اؾ ؽيرًْ دبظيا ؽ،ييرغ ظؼ ًفْغ دبظيا
5151: 31.) 

  ياخزوبػ َيقؽهب

اخزوبػي ّ رأثيؽگػاؼ ظؼ ثكيبؼي اؾ  ػلْم ْهي چٌعثؼعي ظؼِاخزوبػي ثَ ػٌْاى هف خْم قؽهبيِهف
يبفزَ اقذ،  ٍژّي خبيگبُي ؿنعٍ اقذ ّ ظؼ هجبًي هؽرجظ ثب رْقؼَ ًي ذهغؽ خبهؼَي ُب زْؾٍ

خ ظاًٌع، ثب ايي اقزعالل كَ افؽاظي كَ قؽهبي هي رْقؼَح نع هفمْظخ كَ ثؽضي آى ؼا زلماي  گًَْ ثَ
ظؼ خْاهغ، روبيل  اخزوبػيُبي  ظاؼًع، ثَ ؾًعگي قبلن ّ نبظرؽ ّ نؽكذ ظؼ فؼبليذ ثبال اخزوبػي

َ اقذ کَ قجت ياؾ قؽهب ينکل يَ اخزوبػيقؽهب(. 35 :2396، يعيّ ًْ ي)لٌجؽزؽي ظاؼًعثيه
ػولکؽظ ّ اقزفبظٍ هٌبقت اؾ  يثَ هٌظْؼ اؼرمب يبريثَ اعالػبد ّ هٌبثغ ز يل ظؼ ظقزؽقيركِ

 ؼا ياخزوبػ َيقؽهب( 7331) گلوي (.182 :1823، 1)ّاقزؽ ّ خْؼج نْظ ي هيغيهسُبي  فؽيذ
 ّ ينٌبضز ؼنع يثؽا کَ کٌع هي فيرؼؽ خبهؼَ ياخزوبػ قبؾهبى ؼّاثظ يغار ثغهٌب اؾاي  هدوْػَ

 (.5172 ،3ُؽؼّ)اقذ  عيهف ياخزوبػ

اثؼبظ هطزلف ُوچْى  يگؽ اقذ کَ ظاؼايکعيثب ُب  هزوؽکؿ ثؽ ؼفزبؼ اًكبى يَ اخزوبػيقؽهب
هزؽ يِزؽ ّ ثَ ُؽ چَ ثيي قؽهبياقذ. ا يذ نجکَ، ٌُدبؼ ّ اًكدبم اخزوبػيفياػزوبظ، ههبؼکذ، ک
 هٌهب ياخزوبػ َيقؽهب (.84 :2397ّ ُوکبؼاى،  ينبٍ آثبظؼقع )ؾاؼع ي هيؼنع کٌع ثَ ثبلٌعگ

 ٌفبىيغ ييث رؼبهالد كيعؽ اؾ رْاًع هي کَ (7 :5157 ،4ُوکبؼاى ّ يکب) اقذ ياخزوبػ ؼّاثظ
ظؼ  اػزوبظ ّ رؼلك ازكبـ هْخت ّ( 993 :5173 ،5ُوکبؼاى ّ گؽاميا)نعٍ  دبظيا قبؾهبى کي

 (.9 :5151 ،6ُوکبؼاى ّ يلع) قبؾهبى نْظ

 ياضالل يؼفزبؼُب ثَ يجٌعيپب

عٍ گؽفزي آى هٌدؽ ثَ يعهبد يُبقذ ّ ًبظاًكبى يؽ ؾًعگيًبپػ يياؾ اؼکبى خعا يکياضالق 
اؾ ثبّؼُب ّ اي  هدوْػَ ياضالق کبؼ (. 63 :7932ب ّ ُوکبؼاى، ي)اؼخوٌعً نعٍ اقذ يبظيؾ

هؽرجظ ثب  يّ ثبّؼُبُب  اؾ ًگؽلاي  کبؼ ّ هدوْػَ ياقبقي ُب اؼؾلهٌؼکف کٌٌعٍ ُبي  ًگؽل
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ثَ  ياضالل ههکل ليظل ثَ ُبقبؾهبى اؾ يبؼيثك (.5171، 2بک ّ ُوکبؼاىي)هؽ اقذ يؼفزبؼ کبؼ
 ياثؽثطه ّ ياضالل هكبئل هْؼظ ظؼ مبديرسم ،ييثٌبثؽا کٌٌع، هي قوذ اضوسبل زؽکذ

 (.229 :5176 ،1ُوکبؼاى ّ ييالع يالذ) کؽظ خلت ضْظ ثَ ؼا ياضاللُبي َ يًظؽ

هْخْظ ظؼ قبؾهبى ّ اًؼکبـ  ياضالل يُب اؼؾلظؼ قبؾهبى ؼا ػول هغبثك ثب  يؼفزبؼ اضالل
 ياضالل يُبيزػف ًبٌُدبؼ يثؽا ياقبق يکؽظيافؽاظ ظاًكزَ ّ اؾ آى ثَ ػٌْاى ؼّ يُب اؼؾل

کَ ثب  نْظيه فيرؼؽ ؼفزبؼ يًْػ يؼفزبؼ اضالل (.23 :7931)ثبثذ ّ ُوکبؼاى،  نْظيبظ هيقبؾهبى 
 (.61 :5172، 3ْ ّ ظاکذيزؽيوي)ظ قبؾگبؼ ثبنع يهمؽؼ نعٍ قبؾهبً يٌُدبؼُب ّ ُب اؼؾل ُب،بقذيق

 ثبنٌعيه الدياؾ ثبّؼُب ّ روب ياظاهٌَ نبهل ُب اؼؾل. ثبنعيفؽظ ه يُب اؼؾلاًؼکبـ  يؼفزبؼ اضالل
ثَ  يجٌعيکَ افؽاظ ظچبؼ ػعم پب يؾهبً (.96 :7932ّ ُوکبؼاى،  ي)ثبلؽ ؿًعياًگيکَ ؼفزبؼ فؽظ ؼا ثؽ ه

، افؽاظ يؽ اضالليغ يک زبلذ ؼّاًيبثع ّ ظؼ ييآًِب رٌؿل ه ياضالل ينًْع اقزبًعاؼظُبياضالق ه
 (.62 :7932ب ّ ُوکبؼاى، ي)اؼخوٌعً ظاًٌعيضْظ هدبؾ ه ياؾ ؼفزبؼُب ؼا ثؽا يؼيف ّقيع

 ٌَ پژُّميهيپ

قبؾهبى  ّؼي ثِؽٍثؽ  يَ اخزوبػيقؽهباي  ًمم ّاقغَ بؼ ثب ّظ کيذ ظؼ هسيؼقع هؼٌْ هي ثَ ًظؽ
ذ يزوب يظؼ ػولکؽظ قبؾهبً يذ ؼفزبؼ اضالليؿ اؾ اُويُب ًهزؽ هغبلؼبد ّ پژُّميهؤثؽ اقذ. ث

 يؽ ثِزؽ، اػزجبؼ ّ هٌبفغ ثلٌعهعد ؼا ثؽايکٌٌع رًْيع هيکَ ثؽ اضالق ربک ييُبکٌٌع ّ قبؾهبىيه
 (.92 :7932ّ ُوکبؼاى،  ي)ثبلؽ آًِب ثَ ُوؽاٍ ظاؼظ

 پژُّم يؽُبيٌَ هزغياًدبم نعٍ ظؼ ؾه يُب: پژُّم7نوبؼٍ خعّل 

 دَيًز ُعف پژُّم ػٌْاى پژُّم هسمك ّ قبل

 4ي ّ ُوکبؼاىيآه
(5151) 

 ظؼ ذيهؼٌْ ؼاثغَ ياػزجبؼقٌد
 ّ يقبؾهبً رؼِع، کبؼ ظيهس

 کبؼ هسل ظؼ اًسؽاف

 اًسؽاف ّ کبؼ هسل ذيهؼٌْ ؼاثغَ يثؽؼق
  يقبؾهبً رؼِع ثِجْظ كيعؽ اؾ ؼا ؼکب هسل

 رؼِع، کبؼ ظيهس ظؼ ذيي هؼٌْيث
کبؼ  هسل ظؼ اًسؽاف ّ يقبؾهبً

 ّخْظ ظاؼظ يظاؼ يؼاثغَ هؼٌ

ّ  يلع
 (5151ُوکبؼاى)

 َيقؽهب ًمم يثؽؼق
 يًباهٌ ذيؽيهع ظؼ ياخزوبػ
 ظؼ هكي ؾًبى ظؼ ييغػا

 هزسعٍ بالديا

 يذ ًباهٌيؽيثؽ هع يَ اخزوبػيًمم  قؽهب 
 ييغػا

ثؽ  يًمم هثجز يَ اخزوبػيقؽهب
 ظاؼظ. ييغ غػايذ يٌبيؽيثِجْظ هع

 (5172) ؽيليقْؾث
 ،ياخزوبػ َيقؽهب اؼرجبط
 ظؼ يّؼثِؽٍ ّ ذيضالل

 ُبقبؾهبى

 ّ ضالليذ ثؽ اخزوبػي قؽهبيَ ثيي اؼرجبط
 ّ گؽفزَ لؽاؼ ثؽؼقي هْؼظ قبؾهبًي يّؼثِؽٍ

 يّؼثِؽٍ ّ قبؾهبًي ضالليذ ثيي ؼاثغَ

 ّ ضالليذ ثؽ يوبػاخز قؽهبيَ
 گػاؼظ هي رأثيؽ قبؾهبى يّؼ ثِؽٍ
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 دَيًز ُعف پژُّم ػٌْاى پژُّم هسمك ّ قبل

 2لِْيخلْ ّ کْ
(5171) 

 ثؽ کبؼ ظؼ ذيهؼٌْ ؽيرأث
 يفؽظ ػولکؽظ ّ ًگؽل

 کبؼکٌبى

 اقبـ ثؽ، کبؼ ظؼ ذيهؼٌْ هفِْم ثِزؽ ظؼک
 رؼبظل، عيخع ثؼع کي يهؼؽف، هبؾلُْبي  ًْنزَ

 يقبؾ يغٌ يثؽا يظؼًّ آؼاهم ّ يػبعف
، عيخع ّاقغَ کي ّ يقٌزُبي  يقبؾ هفِْم

 ػولکؽظ ظثِجِْ يثؽا ينغل هٌجغ

ؽ يربث يذ ظؼ کبؼ ثؽ رؼِع ػبعفيهؼٌْ
 يثؽ ػولکؽظ فؽظ يظاؼظ، اقزؼعاظ نغل

 هْثؽ اقذ

 ُوکبؼاى ّ َيياظ
(5172) 

 ثؽ کبؼ هسل اضالق ؽيربث
 يقبؾهبً يّؼثِؽٍ

 ّؼي ثِؽٍؽ اضالق ظؼ هر کبؼ ثؽ يي ربثييرؼ
 ّ ياضالل ياقزبًعاؼظُب ييث
 يهؼٌبظاؼ ؼاثغَ يقبؾهبً يّؼ ثِؽٍ

 ظاؼظ ّخْظ

 ّ پْؼ نياثؽاُ
 ( 7936) ُوکبؼاى

 ظؼ ذيهؼٌْ ًمم ليرسل
 ؼفزبؼ ؼنع ظؼ کبؼ ظيهس

 ظاًهگبٍ کبؼکٌبى ياضالل

 ؼفزبؼ ثؽ کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ ًمم يثؽؼق
 کبؼکٌبى ياضالل

 ثؽ آى اثؼبظ ّ کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ
 هثجذ ؽيرأث کبؼکٌبى ياضالل ؼفزبؼ

 ظاؼظ.

 يًًؽالِ ّ يؽين
 (7936) يّقغ

 ثؽ ثطم يرؼبل يؼُجؽ ؽيرأث
 يييرج: ياضالل ييپبقطگْ

 کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ ًمم

 ييپبقطگْ ثؽ ثطم يرؼبل يؼُجؽ ؽيرأث يثؽؼق
 ياثؽگػاؼ ييا ؿميهکبً يييرؼ ّ ياضالل

 بىيه ؼاثغَ ظؼ کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ
 ييپبقطگْ ّ ثطميرؼبل يؼُجؽ
 فبيا کبهل يگؽّاقغَ ًمم ياضالل

 کٌعيه

 ّ پْؼ لياقوبػ
 (7936) کْکبؼيً

 يهزؼبل يؼُجؽ ؽيرأث يثؽؼق
 عيرأک ثب يقبؾهبً يّؼ ثِؽٍ ثؽ

 کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ ثؽ

 ثب يقبؾهبً يّؼ ثِؽٍ ثؽ يهزؼبل يؼُجؽ ؽيرأث
 کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ ثؽ عيرأک

 ّؼي ثِؽٍ ثؽ کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ
 اقذ هْثؽ قبؾهبى

 مپژُّ يُبَ يفؽض

 ؼاثغَ ّخْظ ظاؼظ. يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ ّظ کبؼ يذ ظؼ هسيي هؼٌْيث - 

 ؼاثغَ ّخْظ ظاؼظ. يَ اخزوبػيظ کبؼ ّ قؽهبيذ ظؼ هسيي هؼٌْيث - 

 ؼاثغَ ّخْظ ظاؼظ. يثَ ؼفزبؼ اضالل يجٌعيظ کبؼ ّ پبيذ ظؼ هسيي هؼٌْيث -

 ؼاثغَ ّخْظ ظاؼظ. يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ ّ يَ اخزوبػيي قؽهبيث -

 ؼاثغَ ّخْظ ظاؼظ. يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ ّ ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپبي يث - 

 ؼاثغَ ّخْظ ظاؼظ. يَ اخزوبػيقؽهباي  ثب ًمم ّاقغَ يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍّ ظ کبؼ يذ ظؼ هسيي هؼٌْيث -

 ياضالل ثَ ؼفزبؼ  يجٌعيپباي  ثب ًمم ّاقغَ يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍّ ظ کبؼ يذ ظؼ هسيي هؼٌْيث -
 ؼاثغَ ّخْظ ظاؼظ.

 كيرسم ينٌبق ؼّل

اقذ کَ ثَ يْؼد  يُوجكزگّ  يفي، رْيؼّل ثيزّ اؾ  يُعف، کبؼثؽظ ًظؽپژُّم زبضؽ اؾ 
زدن  کَ ؿ اقذيکبؼکٌبى ظاًهگبٍ رجؽ ًفؽ اؾ 532 نبهل ياًدبم نعٍ اقذ. خبهؼَ آهبؼ يعاًيه

                                                            
1. Joelle & Coelho 
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اي  عجمَ يرًبظف يؽيًوًَْ گثؽآّؼظ ّ ثَ ؼّل ًفؽ  761 ثب اقزفبظٍ اؾ ؼاثغَ کْکؽاى يًوًَْ آهبؼ
 اقذ؛ نعٍ اًزطبة

 يّ قِن ُؽ عجمَ ظؼ ًوًَْ آهبؼ يًوًَْ آهبؼ :5نوبؼٍ  خعّل

 يقِن ُؽ زْؾٍ ظؼ ًوًَْ آهبؼ رؼعاظ کبؼکٌبى بقذ ّ هؼبًّذيزْؾٍ ؼ فيؼظ

 7 23 بقذيزْؾٍ ؼ 2

 19 52 يهؼبًّذ پژُّم ّ فٌبّؼ 1

 38 67 ييهؼبًّذ ضعهبد ظاًهدْ 3

 22 29 يهؼبًّذ فؽٌُگ 4

 61 289 ّ رْقؼَ هٌبثغ يجبًيبًّذ پهزهؼ 5

 18 36 يليالد رکويّ رسً يهؼبًّذ آهْؾن 6

 267 195 خوغ

ؽ اقزفبظٍ ياعالػبد اؾ چِبؼ پؽقهٌبهَ اقزبًعاؼظ ثهؽذ ؾ يآّؼ خوغ يظؼ پژُّم زبضؽ ثؽا
 عٍ اقذ:يگؽظ

وي ّ يليظ کبؼ رْقظ هيذ ظؼ هسيهؼٌْ ظ کبؼ: پؽقهٌبهَ اقزبًعاؼظيذ ظؼ هسيپؽقهٌبهَ هؼٌْ
اي  ٌَيگؿ 5کؽد يف لياقذ ّ ظؼ ع َيگْ 12( قبضزَ نعٍ اقذ کَ ههزول ثؽ 1883ُوکبؼاًم )
آى ػجبؼرٌع اؾ کبؼ هؼٌبظاؼ )ظؼ قغر ُبي  بـين نعٍ اقذ. همي( رٌظ5( رب هْافمن )2اؾ هطبلفن )

ب ث يي(، ُوك7ْ-23قؤاالد( )ي)ظؼ قغر گؽُّ ي(، ازكبـ ُوجكزگ2-6 ( )قْاالديفؽظ
ّ ُوکبؼاى  ؾاظ کيث ( اقذ. ظؼ هغبلؼ24َ-12 ( )قؤاالديًبؾهبى )ظؼ قغر قبؾهبقي ُب اؼؾل

 ؿيي همبلَ ًيثعقذ آهعٍ اقذ ّ ظؼ ا 892/8ظ کبؼ يذ ظؼ هسيکؽًّجبش هؼٌْ يت آلفبي( ضؽ2398)
 ثعقذ آهعٍ اقذ. 865/8

( قبضزَ نعٍ ّ 7332) بـ رْقظ ًبُبپيذ ّ گْنبليي هميا :ياخزوبػ يُبَ يپؽقهٌبهَ قؽهب
ُب، اػزوبظ، بـ نجکَيثبنع کَ ُفذ ضؽظٍ هميه يّ نٌبضز ي، اؼرجبعيثؼع قبضزبؼ 9 ياؼاظ

ن يَ رٌظيگْ 52ظُع ّ ظؼ يلؽاؼ ه يرؼِع ؼا هْؼظ ثؽؼق ّ ُب اؼؾل، فِن هزمبثل، ؼّاثظ، يُوکبؼ
، 9ًعاؼم=  ي، ًظؽ3، هْافمن= 2هْافمن=  يليکؽد )ضيل ياٌَيبـ پٌح گؿينعٍ ّ ثؽ اقبـ هم

ثبنع يه 39/1کؽًّجبش گؽفزَ نعٍ  يقبضزَ نعٍ اقذ. آلفب  (7هطبلفن=  يليّ ض 5 هطبلفن=
 يکؽًّجبش پؽقهٌبهَ ؼا ثؽا يت آلفبيضؽ يا( ظؼ هغبلؼ7923َي اًّك )ي(. ُوچ7922ٌ، يچ لي)لل

 ع کؽظٍ اقذ.ييآى ؼا رب ييثعقذ آّؼظٍ اقذ ّ ؼّا 37/1ع ثؼُؽ قَ 
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کَ  ُوکبؼاى ّ بياّلكبً رْقظ يقبؾهبً يّؼِؽٍث پؽقهٌبهَ: يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍپؽقهٌبهَ 
بـ پٌح يي پؽقهٌبهَ اؾ هميعٍ اقذ. ظؼ اياؼائَ گؽظ 1821َ اقذ ظؼ قبل يگْ 17ههزول ثؽ 

بفذ يظؼ يثؽا (7ن= ک يليّ ض 5ن= ک، 9= هزْقظ، 3= بظيؾ، 2= بظيؾ يلي)ضکؽد يل ياٌَيگؿ
( 2395هغبلؼَ اؼظالى ّ ُوکبؼاًم )ظؼ  پؽقهٌبهَ ييبيبى اقزفبظٍ نعٍ اقذ. پبيًظؽاد پبقطگْ

ل يکل پؽقهٌبهَ ثب اقزفبظٍ اؾ رسل يي(. ؼّا91/8نعٍ اقذ ) يبثيکؽًّجبش اػزجبؼ يثَ ؼّل آلفب
هسبقجَ نعٍ اقذ. ظؼ هغبلؼَ اؼظالى ّ ُوکبؼاًم  82/8ب ّ ُوکبؼاى، يَ رْقظ اّلكبًيگْ

ثب  ؽقهٌبهَپ يظؼًّ يؿ ُوكبًيي پژُّم ًيظؼ ا عٍ اقذ.يع گؽظيپؽقهٌبهَ ربئ ييؼّا ؿي( 2395ً)
 ثبنع. هي هٌبقت پؽقهٌبهَ ييبياؾ پب يع کَ زبکيهسبقجَ گؽظ 36/1کؽًّجبش  ياقزفبظٍ اؾ آلفب

 (5179)ظؼ قبل  ؽيرْقظ لْؾ ي پؽقهٌبهَي: اظؼ قبؾهبى يؼفزبؼ اضاللثَ  يجٌعيپبپؽقهٌبهَ 
. اقذنعٍ  يثٌع مَعجاي  ظؼخَ 3 بـيهم کياقذ ّ ظؼ  َيگْ 72ههزول ثؽ  ّ ييّ رعّ َيرِ

 ظؼ قبؾهبى ياضالل يافؽاظ ثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب ؿاىيه يبثيپؽقهٌبهَ اؼؾ ييا يُعف اؾ عؽاز
ي ياکؽًّجبش ظؼ  يت آلفبيضؽعٍ اقذ. يع ؼقييپؽقهٌبهَ رْقظ ضجؽگبى ثَ رب ييّ ؼّا ثبنع. هي

 گؿاؼل نعٍ اقذ. 172/1 يپژُّه هغبلَ

 -يفيرْي ياؾ ؼّل آهبؼُب َ يد ّ آؾهْى فؽضل اعالػبيَ ّ رسليردؿ يثؽا پژُّمي يظؼ ا
ظؼ ًؽم  يْى ُوؿهبى ّ هعل قبضزبؼيح اؾ ؼگؽقيل ًزبيّ رسل يثؽؼق ياقزفبظٍ نع. ثؽا ياقزٌجبع
  ؿؼل اًدبم نعٍ اقذ.يافؿاؼ ل

 ُب بفزَيل يَ ّ رسليردؿ

ك يکٌٌعگبى ظؼ رسمنؽکذ ينٌبضزذيخوؼ يؽُبيهؽثْط ثَ هزغ يفيرْي يُبنبضى 9 ظؼ خعّل
 اؼائَ نعٍ اقذ.  يّ قبثمَ نغل الدي، قغر رسًقيذ ربُل، يّضؼذ، يبهل خٌكن

 ينٌبضزذيخوؼ يؽُبيهزغ يفيرْي يُبنبضى :9نوبؼٍ  خعّل

 يظؼيع فؽاّاً يفؽاّاً  

 ذيخٌك
 2/52 35 ؾى

 2/13 752 هؽظ

 قي

 1/5 9 قبل 52ؽيؾ

52-92 51 2/77 

32-96 32 2/22 

36-22 93 2/59 

 3/9 1 22ثبالرؽ اؾ 
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 يظؼيع فؽاّاً يفؽاّاً  

 الديقغر رسً

 2/1 79 پلنيظ

 3/2 71 پلنيفْق ظ

 6/57 96 كبًفيل

 1/63 712 كبًف ّ ثبالرؽيفْق ل

 يقْاثك نغل

 2/3 76 قبل 2ؽ يؾ

 1/5 9 قبل 71-2

 2/59 93 قبل 77-72

 5/93 62 قبل 76-51

 6/71 53 قبل 57-52

 2/1 79 قبل 52ثبالرؽ اؾ 

 % 1/711 761کل= يفؽاّاً 

ظؼيع  2/13ؾى ّ  يظؼيع ًوًَْ آهبؼ 2/52ظُع کَ يًهبى ه 9خعّل ح ثعقذ آهعٍ اؾ يًزب
قبل،  92رب  52ي يظؼيع ث 2/77قبل،  52ؽ يؾ يظؼيع ًوًَْ آهبؼ 5هؽظ ُكزٌع.  يًوًَْ آهبؼ

ثبالرؽ  يظؼيع ًوًَْ آهبؼ 3/9قبل ّ  22رب  36ي يظؼيع ث 2/59قبل،  32رب  96ي يظؼيع ث 2/22
ظؼيع  6/57پلن، يظؼيع فْق ظ  3/2پلن، يالد ظيرسً يظؼيع ظاؼا 2/1؛ بل قي ظاؼًعق 22اؾ 

 2ؽ يؾ يظؼيع ًوًَْ آهبؼ 2/3ي يكبًف ّ ثبالرؽ ُكزٌع. ُوچٌيظؼيع فْق ل 1/63كبًف ّ يل
 51رب  76ي يظؼيع ث 5/93ظؼيع،  72رب  77ي يظؼيع ث 2/59قبل،  71رب  2ي يظؼيع ث 5قبل، 

 ظاؼًع. يقبل قبثمَ نغل 52ظؼيع ثبالرؽ اؾ  2/1ظؼيع ّ  52رب  57ي يظؼيع ث 6/71ظؼيع، 

 يجٌعي، پبيَ اخزوبػيظ کبؼ، قؽهبيذ ظؼ هسيؽ هؼٌْيچِبؼ هزغ يفيرْي يُبنبضى 3خعّل 
 ظُع. يؼا ًهبى ه يقبؾهبً يّؼّ ثِؽٍ ياضالل يثَ ؼفزبؼُب

 كيرسم يؽُبيبؼ هزغيهؼي ّ اًسؽافيبًگيه يُبنبضى :3نوبؼٍ خعّل 

 ييبًگيه اقزبًعاؼظاًسؽاف ؽيهزغ

 11/12 93/79 ظ کبؼيذ ظؼ هسيهؼٌْ

 66/37 22/71 يَ اخزوبػيقؽهب

 39/73 37/3 ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب

 66/11 15/73 يقبؾهبً يّؼثِؽٍ
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َ يي قؽهبيبًگي، ه11/12ظ کبؼ يذ کبؼکٌبى ظؼ هسيي هؼٌْيبًگيظُع کَ هيًهبى ه 3خعّل 
 يّؼي ثِؽٍيبًگيّ ه 39/73 ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيي پبيبًگي، ه66/37کبؼکٌبى  ياخزوبػ
 اقذ.  66/11 يقبؾهبً

 ُب غ ظاظٍيآؾهْى ًؽهبل ثْظى رْؾ

ح يؽًف اقزفبظٍ نعٍ اقذ. ًزبياقو -اؾ آؾهْى کلوْگؽّفُب  غ ظاظٍيًؽهبل ثْظى رْؾ يثؽؼق يثؽا
 ثبنع هي 12/1 ظاؼييهؼٌ  قغر اؾ ثؿؼگزؽ آهعٍ ثعقذ يظاؼيهؼٌ ثعقذ آهعٍ ًهبى ظاظ کَ قغر

 يُب ؼّل اؾ ؽُبيهزغ ييا يُبَيفؽض يثؽؼق يثؽا رْاىيه ّ ؽفزَيپػ ؼا ُبظاظٍ ثْظى ًؽهبل فؽٌ
 .نْظيه اقزفبظٍ ؽقْىيپ r آؾهْى  اؾ کَ کؽظ اقزفبظٍ کيپبؼاهزؽ

 كيرسم يؽُبيهزغ ثَ هؽثْط ثْظى ًؽهبل آؾهْى حيًزب .2نوبؼٍ  خعّل

آهبؼٍ کلوْگؽّف  ُبرؼعاظ ظاظٍ ؽُبيهزغ
 ؽًفياقو

p- ًزيدَ )ًؽهبل/غيؽًؽهبل  همعاؼ
 ثْظى رْؾيغ(

 ًؽهبل 939/1 294/8 761 ظ کبؼيذ ظؼ هسيهؼٌْ-7

 ًؽهبل 861/8 148/8 761 يَ اخزوبػيقؽهب-5

 ًؽهبل 528/8 255/8 761 ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب-9

 ًؽهبل 263/8 258/8 761 يقبؾهبً يّؼثِؽٍ-3

 

 پژُّم اؼائَ نعٍ اقذ.  يؽُبيهزغ يف ُوجكزگيهبرؽ 6ل ظؼ خعّ

 پژُّم يؽُبيهزغ يف ُوجكزگيهبرؽ :6نوبؼٍ  لخعّ

 3 9 5 7 ؽُبيهزغ

    7 ظ کبؼيذ ظؼ هسيهؼٌْ-7

   7 377/1** يَ اخزوبػيقؽهب-5

  7 231/1** 533/1* ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب-9

 7 273/1** 191/1** 219/1** يقبؾهبً يّؼثِؽٍ-3
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 يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيّ پب يَ اخزوبػيظ کبؼ ّ قؽهبيذ ظؼ هسيهؼٌْ يؽُبيْى ُوؿهبى هزغيؼگؽق :1نوبؼٍ خعّل 
 يقبؾهبً يّؼثؽ ثِؽٍ ياضالل

 R R2 B β ؽ هالکيهزغ ييم ثيؽ پيهزغ هؽزلَ
 -ي يظّؼث

 ّاركْى
قغر 

 يظاؼ يهؼٌ

 111/1 17/5 219/1 133/1 529/1 219/1 يقبؾهبً يّؼثِؽٍ ظ کبؼيذ ظؼ هسيهؼٌْ 7

 119/1 75/5 377/1 227/1 763/1 377/1 يَ اخزوبػيقؽهب ظ کبؼيذ ظؼ هسيهؼٌْ 5

 ظ کبؼيذ ظؼ هسيهؼٌْ 9
ثَ  يجٌعيپب

 ياضالل يؼفزبؼُب
533/1 131/1 133/1 533/1 32/7 199/1 

 111/1 22/7 /191 /212 299/1 191/1 يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ يَ اخزوبػيقؽهب 3

2 
 يؼفزبؼُبثَ  يجٌعيپب

 ياضالل
 111/1 32/7 273/1 531/5 563/1 273/1 يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ

6 

 ظ کبؼيذ ظؼ هسيهؼٌْ

 يَ اخزوبػيقؽهب

 يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب
 ياضالل

 236/1 /155 يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ

939/1 

671/1 

671/ 

595/1 

223/1 

792/1 

22/7 

152/1 

111/1 

155/1 

)هؽزلَ  يقبؾهبً يّؼظ کبؼ ثؽ ثِؽٍيذ ظؼ هسيٌْهؼ يؽُبيهبى هزغْى ُوؿيؼگؽق 1ظؼ خعّل 
ثَ  يجٌعيظ کبؼ ثؽ پبيذ ظؼ هسي(، هؼ5ٌْ)هؽزلَ  يَ اخزوبػيظ کبؼ ثؽ قؽهبيذ ظؼ هسي(، هؼ7ٌْ

ثَ  يجٌعي(، پب3)هؽزلَ  يقبؾهبً يّؼثؽ ثِؽٍ يَ اخزوبػي(، قؽهب9)هؽزلَ  ياضالل يؼفزبؼُب
ظ کبؼ، يذ ظؼ هسيْى ُوؿهبى هؼٌْي( ّ ؼگؽق2)هؽزلَ  يقبؾهبً يّؼثؽ ثِؽٍ ياضالل يؼفزبؼُب

( اؼائَ نعٍ اقذ. 6)هؽزلَ  يقبؾهبً يّؼ، ثؽ ثِؽٍياضالل يثَ ؼفزبؼُب يٌجعيّ پب يَ اخزوبػيقؽهب
ک ثَ چِبؼ يظ کبؼ اؾ هؽزلَ يذ ظؼ هسيْى هؼٌْيت ؼگؽقي، اگؽ ضؽا2ک رب يكَ هؽزلَ يظؼ همب

ي يث ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيّ پب يزوبػَ اخيقؽهب ياظٌُعٍ ًمم ّاقغَبثع، ًهبىيکبُم 
ظ کبؼ ّ يذ ظؼ هسيهؼٌْ ياقذ. همعاؼ ثزب ثؽا يقبؾهبً يّؼظ کبؼ ّ ثِؽٍيذ ظؼ هسيهؼٌْ
ظ يذ ظؼ هسيهؼٌْ ي، ثؽا76/1 يَ اخزوبػيظ کبؼ ّ قؽهبيذ ظؼ هسيهؼٌْ ي، ثؽا52/1 يّؼ ثِؽٍ

 ي، ثؽا29/1 يّؼّ ثِؽٍ يػَ اخزوبيقؽهب ي، ثؽا13/1 ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيکبؼ ّ پب
، يَ اخزوبػيظ کبؼ، قؽهبيذ ظؼ هسيهؼٌْ يّ ثؽا 56/1 يّؼّ ثِؽٍ ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب
بًف ي% اؾ ّاؼ52ظ کبؼ يذ ظؼ هسياقذ. هؼٌْ 23/1 يّؼّ ثِؽٍ ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب

 يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيًف پببيظؼيع اؾ ّاؼ 7ّ  يَ اخزوبػيبًف قؽهبيظؼيع اؾ ّاؼ 76، ّ يّؼثِؽٍ
% 56 ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيّ پب يّؼبًف ثِؽٍي% اؾ ّاؼ29 يَ اخزوبػي؛ ّ قؽهبياضالل
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ثَ  يجٌعيّ پب يَ اخزوبػيظ کبؼ، قؽهبيذ ظؼ هسيکٌع. هؼٌْيي هييؼا رج يقبؾهبً يّؼثِؽٍ
ن، يثظ هكزمؼّاکٌع. ظؼ يي هييؼا رج يقبؾهبً يّؼبًف ثِؽٍي% اؾ ّاؼ 23 ياضالل يؼفزبؼُب

ذ ظؼ ي(، هؼٌْ=21/1) يقبؾهبً يّؼظاؼ ثِؽٍيهثجذ ّ هؼٌ کٌٌعٍ يٌيثميظ کبؼ پيذ ظؼ هسيهؼٌْ
کٌٌعٍ  يٌيثمي(، ّ پ= 37/1) يَ اخزوبػيظاؼ قؽهبيکٌٌعٍ هثجذ ّ هؼٌ يٌيثميظ کبؼ پيهس

کٌٌعٍ هثجذ ّ  يٌيثميپ يَ اخزوبػي( ثْظ. قؽهب= 53/1) ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعين پبيهكزم
کٌٌعٍ هثجذ ّ  يٌيثميپ ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعي(، ّ پب= 19/1) يقبؾهبً يّؼظاؼ ثِؽٍيهؼٌ
َ يى ثب قؽهبظ کبؼ ُوؿهبيذ ظؼ هسيؽ هؼٌْي( اقذ. هزغ= 27/1 يقبؾهبً يّؼظاؼ ثِؽٍيهؼٌ

اّل رْاًكزَ  كَ ثب هؽزلَيت ثزب ظؼ همبيثب کبُم ضؽ ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيّ پب ياخزوبػ
اقزمالل ضغبُب اؾ آؾهْى  يثؽؼق يثؽاثبنع.  يقبؾهبً يّؼظاؼ ثِؽٍيکٌٌعٍ هؼٌ يٌيثمياقذ پ

ػعم  يؽظ ثَ هؼٌبيلؽاؼ ثگ 5/1رب 5/2گؽظظ. چٌبًچَ همعاؼ آى ظؼ ثبؾٍ  يي ّاركْى اقزفبظٍ هيظّؼث
 .ي ضغبُب اقذيث يكزگُوج

 يقبضزبؼ يُبهؼبظلَ هعل زكت ثؽ پژُّم يؽُبيهزغ ييؼّاثظ ث :2نوبؼٍ خعّل 

 پژُّم يؽُبين هزغيؽ اقزبًعاؼظ هكزميربث

 يقبؾهبً يّؼثِؽٍ ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب يخزوبػاَ يقؽهب ظ کبؼيذ ظؼ هسيهؼٌْ ؽُبيهزغ

 11/1 11/1 11/1 39/1** يَ خزوبػيقؽهب

 11/1 11/1 11/1 97/1** ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب

 11/1 23/1** 16/1** 29/1** يقبؾهبً يّؼثِؽٍ

 پژُّم يؽُبين هزغيؽ هكزميؽ اقزبًعاؼظ غيربث

 يقبؾهبً يّؼثِؽٍ ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب يخزوبػاَ يقؽهب ظ کبؼيذ ظؼ هسيهؼٌْ ؽيهزغ

 11/1 11/1 11/1 11/1 يَ خزوبػيقؽهب

 11/1 11/1 11/1 11/1 ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب

 11/1 11/1 11/1 91/1 يقبؾهبً يّؼثِؽٍ

 يّؼؽ ثؽ ثِؽٍيي ربثيهزؽياًع ّ ثظانزَ يقبؾهبً يّؼن ثؽ ثِؽٍيؽ هكزميپژُّم ربث يؽُبيهزغ
رْاى هعل يت هيي رؽري( اقذ. ثَ ا19/1) يّؼثؽ ثِؽٍ يَ اخزوبػيؽ قؽهبيهؽثْط ثَ ربث يقبؾهبً
ن کؽظ. ثؽ يرؽق 7ل آى هغبثك نک يُبگؽ ّ ثب نبضىيکعيؽُب ؼا ثب يي هزغيؼّاثظ ث يقبضزبؼ

 ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيّ پب يَ اخزوبػيك قؽهبياؾ عؽ ظ کبؼيذ ظؼ هسيهؼٌْ، 7اقبـ نکل 
 ظانزَ اقذ.  يقبؾهبً يّؼ( ثؽ ثِؽ91/1ٍن )يؽهكزميؽ غيربث
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ظُع. ثب ينعٍ ؼا ًهبى هّ هعل ايالذ يهٌِبظيثؽاؾل هعل پ يُبكَ نبضىيهمب .3خعّل 
اقکْئؽ يَ، قَ نبضى کبياّل يهٌِبظيؽ چٌع ظؼ هعل پ، 2ُخعّل  ح هٌعؼج ظؼيرْخَ ثَ ًزب

( ّ نبضى ثؽاؾل ٌُدبؼنعٍ همزًع AGFI) يّ ثؽاؾل اًغجبل يکْئي(، CMIN/DFً) يًكج
(PNFIثؽاؾل هعل ؼا رب ،)يُبگؽ اؾ خولَ نبضىيظ يُبي ّخْظ، نبضىيکٌع؛ ثب ايع هيي 
ف يلْ-رْکؽ ي(، نبضى ثؽاؾًعگIFI) مي(، نبضى ثؽاؾل افؿاGFIف ثؽاؾل )يؽًْيؾ ييکْيً
(TLIنبضى ثؽاؾل رغج ،)يمي (CFIخػؼ ه ّ )يي هؽثؼبد ضغبيبًگي ( ثؽآّؼظRMSEA ػعم ،)

 كذ. يثَ ايالذ هعل ً يبؾيظُع کَ ًيع کؽظٍ ّ ًهبى هييؼا رب يهٌِبظيثؽاؾل هعل پ

 يؽُبيثظ هزغظؼثبؼٍ ؼّا ييُبَ يآؾهْى فؽض يکؽظ خبهغ ثؽايؼّک ي يهؼبظلَ قبضزبؼ يبثي هعل
 ثَ ؼا ؼاثغَ ييچٌع يثؽلؽاؼ اهکبى ؼّل يي. ا(22، 2384، )ُْهي ذههبُعٍ نعٍ ّ هکٌْى اق

 .نْظ هي گفزَ چٌعگبًَ ْىيؼگؽق هعل آى ثَ ؼّ ييا ؾا کَ ظُع هي هسمك ثَ ُوؿهبى يْؼد

 پژُّم يهعل هؼبظالد قبضزبؼ يثؽاؾًعگ يُبكَ نبضىيهمب :3نوبؼٍ خعّل 

 CMIN/DF GFI AGFI IFI TLI CFI PNFI RMSEA ُبنبضى

 >12/1 >21/1 >31/1 >31/1 >31/1 >21/1 >31/1 2رب  7 ثبؾٍ لبثل لجْل

 113/1 69/1 39/1 37/1 31/1 29/1 31/1 32/5 ثؽاؾل هعل

 
 هعل يؽُبيهك :7نوبؼٍ نکل 

 يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيّ پب يَ اخزوبػيك قؽهبيظ کبؼ اؾ عؽيذ ظؼ هسيي نکل، هؼٌْيثؽ اقبـ ا
 ن ظانزَ اقذ. يؽهكزميؽ غيربث يقبؾهبً يّؼثؽ ثِؽٍ يضاللا

  يؽيگَ ديًزثسث ّ 

ثب ًمم  يقبؾهبً يّؼکبؼ ثؽ ثِؽٍ ظيظؼ هس ذيهؼٌْ ؽيرأثاؼائَ هعل  يُعف پژُّم زبضؽ ثؽؼق



 1044ىم، بيار ً تابستان دشناسي اقتصادي ً تٌسعو، سال دً فصلنامو جامعو 78
 

 

ح يثْظٍ اقذ ّ ًزب ؿيظؼ ظاًهگبٍ رجؽ ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيّ پب ياخزوبػ َيقؽهب ياّاقغَ
رْاى  هي ْى ُوؿهبى،يح ثعقذ آهعٍ اؾ ؼگؽقيثب رْخَ ثَ ًزب ي نؽذ اقذ؛يثعُب  بفزَيزبيل اؾ 

ثبنع،  ي هيقبؾهبً يّؼثِؽٍ يهثجذ ثؽا يکٌٌعٍ يٌيم ثيظ کبؼ پيسذ ظؼ هيًهبى ظاظ کَ هؼٌْ
، يَ اخزوبػيقؽهب ين ثؽايهكزماي  کٌٌعٍ يٌيث ميظ کبؼ ثَ ػٌْاى پيذ ظؼ هسيي هؼٌْيُوچٌ

 ّؼي ثِؽٍظ کبؼ ّ يذ ظؼ هسيي هؼٌْيثِجْظ ؼاثغَ ثثبنع.  ي هياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب
ن ثؽ يؽ هكزميپژُّم ًهبى ظٌُعٍ ربث يؽُبيهزغ يثبنع. ثَ عْؼ کل هي ؿيظؼ ظاًهگبٍ رجؽ يقبؾهبً
 يَ اخزوبػيلَ قؽهبيؿ ثَ ّقيً يقبؾهبً يّؼؽ ثؽ ثِؽٍيربث ييهزؽياقذ کَ ث يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ
 نْظ. هي اًدبم

 َيقؽهب كيعؽ اؾ کبؼ ظيهس ظؼ ذيؿ ًهبى ظاظ کَ هؼٌْيً ؽُبيهزغ ييث ؼّاثظ يزبؼقبض هعل
 .اقذ ظانزَ يقبؾهبً يّؼثِؽٍ ثؽ نيؽهكزميغ ؽيربث ياضالل يؼفزبؼُب ثَ يجٌعيپب ّ ياخزوبػ

ّ  يَ اخزوبػيقؽهب ياًمم ّاقغَي  ًهبى ظٌُعٍُب  ظاظٍ يح زبيل اؾ ثؽؼقيًزب ،ييٌُوچ
 ثبنع.  ي هياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيپب

ثعقذ آهعٍ اؾ ُبي  بفزَيپژُّم زبضؽ، ُبي َ يح ثعقذ آهعٍ اؾ آؾهْى فؽضيًزب يثب ثؽؼق
(، 7936) يّقغ يّ ًًؽالِ يؽين ،(7932)ّ ُوکبؼاى يثبلؽاؾ خولَ؛  يپژُّهگؽاً يُبپژُّم

 ،(7936ّ ُوکبؼاى ) يوياثؽاُ (،7936) يعًّيّ فؽ يفؽاُبً يخالل ،(7936)يعيّ ًْ يلٌجؽ
 ُوکبؼاى ثّلب ّ(، 5172)ؽيليقْؾث، (7935) ّ ُوکبؼاى يلالًّع (،7936کْکبؼ)يل پْؼ ّ ًياقوبػ

 (، ُوكْ اقذ.5175) ّ ظّؼفوي زبليه (،5172)ّ ظاکذ  ْيزؽيويظ (،5172)

 يکبؼثؽظ يهٌِبظُبيپ

ذ ظؼ يؽ ظاؼظ، ظؼ خِذ ثِجْظ هؼٌْيربث يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍظ کبؼ ثؽ يذ ظؼ هسياؾ آًدب کَ هؼٌْ
ک اؾ کبؼکٌبى ظؼ خِذ ؼقبلذ يف ًمم ُؽ يرؼؽ يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍم يظ کبؼ ثَ هٌظْؼ افؿايهس

ك ّ يف ظليرؼؽکبؼکٌبى،  يّ هؼٌْ يؼّز يبؾُبيي رْخَ ثَ ًيقبؾهبى ّ ُوچٌ يّ فلكفَ ّخْظ
ذ ظؼ يرْاًع هْخت ثِجْظ هؼٌْ هي ثَ کبؼکٌبى يَ ثؽرؽيّ ظاظى ؼّز يقبؾهبًي ُب اؼؾلنفبف 

 ظ.ظ کبؼ نْيهس

 عيازكبـ هف ؛رْاى گفذ ي هيَ اخزوبػيظ کبؼ ثؽ قؽهبيذ هسيهؼٌْ يظؼ ؼاثغَ ثب هؼٌبظاؼ
ظ کبؼ نْظ؛ يرْاًع هْخت ثِجْظ هس هي کبؼکٌبى يکپبؼچگيي ازكبـ يُوچٌ، ثْظى ظؼ قبؾهبى

  .کٌٌع هي ذيگؽ زوبيکعيافؽاظ اؾ  نعٍ ّ يرلماؼؾل  کبؼکٌبى يثؽا کبؼ ييثٌبثؽا
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رْاى گفذ کَ  ي هياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيظ کبؼ ثؽ پبيذ هسيهؼٌْ يظؼ ؼاثغَ ثب هؼٌبظاؼ
ازكبـ هؼٌبظاؼي ظؼ کبؼ،  ليافؽاظ ثَ ظلُبي  ثؽ ًگؽل ؽيرأث كيکبؼ اؾ عؽ ظيظؼ هس ذيهؼٌْ

ّ اُعاف ضْظ ثب ُب  اؼؾل يگبًگيّ  ييازكبـ ُوكْ بى،يّ اعؽاف قبؾهبى ثب ًْعيازكبـ پ
ثبال، ُن ثَ  يظؼًّ ؿحيظؼ افؽاظ ضْاُع نع. اًگ يظؼًّ ؿحيگقجت ثبال ؼفزي اً گؽاى،يقبؾهبى ّ ظ

هسْلَ ّ  فيهغلْة ّظب اًدبم ظؼ کبؼکٌبى قجت بقيانز ميافؿا كيّ ُن اؾ عؽ نيعْؼ هكزم
 نعد ّ ؿليفؽظ ثكزَ ثَ نعد اًگ ي،يانْظ. ثٌبثؽ هي ينغل فيفؽارؽ اؾ ّظب ييؼفزبؼُب يزز

کَ ثزْاًع  ييکٌع؛ رب خبيه ياػوبل ضْظ ؼا قبؾهبًعُ ّ ُبذيکَ ظؼ اّ ثَ ّخْظ آهعٍ، فؼبل ييؽّيً
 اًدبم ظُع.  ريّ ثَ عْؼ يس يضْث ثَ ًمم ضْظ ؼا

 قبؾهبى ّؼي ثِؽٍظؼ  ياضالل يثَ ؼفزبؼُب يجٌعيّ پب يَ اخزوبػيقؽهب يظؼ ؼاثغَ ثب هؼٌبظاؼ
اثؼبظ  ياقذ کَ ظاؼا گؽيکعيثب ُب  هزوؽکؿ ثؽ ؼفزبؼ اًكبى ياخزوبػ َيقؽهب رْاى گفذ کَ هي

ثب  َيقؽهب يياقذ. ا ينجکَ، ٌُدبؼ ّ اًكدبم اخزوبػ ذيفيهطزلف ُوچْى اػزوبظ، ههبؼکذ، ک
رؽ کبؼهٌعاى،  هٌكدن اؼرجبط ؿيً يياؾ قْؼقع. يه يؼنع کٌع ثَ ثبلٌعگ هزؽياؼرجبط ُؽ چَ ثِزؽ ّ ث

  .کٌعيه هزؽيث اهْؼ بؼکذ آًِب ؼا ظؼ اًدبم ظاظىهه ّ گؽيکعي ثَ ؼا اػزوبظ آًِب

 يؼفزبؼُبّ  يَ اخزوبػيقؽهباي  ظ کبؼ ثب ًمم ّاقغَيذ هسيهؼٌْ يظؼ ؼاثغَ ثب هؼٌبظاؼ 
 اهْؼ ثؽ ضعا کٌٌع ازكبـ ظاًهگبٍ کبؼکٌبى اگؽرْاى گفذ کَ  ي هيقبؾهبً  ّؼي ثِؽٍثؽ  ياضالل
 ليظل ثَ نعٍ، فؽاُن ًبظؼقذ ثؽظاؼي ثِؽٍ ّ ييقْظخُْبي  ذيهْلؼ اؾ آًگبٍ ًظبؼد ظاؼظ، آًِب

 اًدبم يالعاه نْظ، فؽاُن گؽاىيظ تيرطؽ ثؽاي ياگؽ فؽيز ّ کٌٌع هي ظّؼي ضعا ؾا رؽـ
 ؼا ًبيْاة کبؼ اًدبم فکؽ يزز ظاًٌع، هي ضْظ خهياًع ّ فکؽ ثؽ ًبظؽ ؼا ضعاًّع چْى ّ ظٌُع يًو
 ظؼ نْظ؛ هي ّاؼؾنوٌع هسزؽم ّ هِن بؼيثك هبىيثؽا کبؼ ظيهس ظؼ هؼٌْي يُب اؼؾل ّ کٌٌعيًو
 قبؾهبى ّؼي ثِؽٍ دَيًز ظؼ ّ بثعي هي ميافؿا ظاًهگبٍ کبؼکٌبى ياضالل ؼفزبؼ ؿاىيه يْؼد، ييا
 بثع.ي هي ميافؿا ؿيً

 ثبنع؛ ظانزَ ّخْظ قبؾگبؼي قبؾهبى اُعاف ّ کبؼکٌبى فؽظي يُب اؼؾل ييث اگؽ ييُوچٌ
 ٌُگبم ثبنع؛ هِن کبؼکٌبى ثؽاي گؽظظ، يثؽه خبهؼَ ثَ کَ ياخزوبػ هؤثؽ ًمم ظانزي ّ انزغبل

 قبؾهبى ظؼ کبؼنبى کٌٌع ازكبـ ّ ظُع ظقذ کبؼکٌبى ثَ ضبعؽ ذيؼضب ازكبـ کؽظى کبؼ
 ٌکَيا اؾ ّ ثکٌٌع يضبي لػد ازكبـ کبؼ هسل ثَ آهعى ٌُگبم ؼّؾُب اغلت اقذ؛ عيهف ّ هؼٌبظاؼ

 يْؼد، ييا ظؼ ثبنٌع؛ ظانزَ ينغل ينبظاث ازكبـ ٌٌع،يث هي ثطم آؼاهم ؼا کبؼ ًْع ّ ظيهس
 ييُب ثؽًبهَ ظاًهگبٍ کَ گؽظظ هي هٌِبظيپ آضؽ ظؼ ّ .بثعي هي ميافؿا ؿيً قبؾهبى يّؼ ثِؽٍ ؿاىيه
 تيرؽر ياضالل يؼفزبؼُب ثَ يجٌعيپب ،ياخزوبػ َيقؽهب کبؼ، ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ ميافؿا خِذ ؼا

 بثع.ي ميافؿا يقبؾهبً ّؼي ثِؽٍ رب ظٌُع،
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 پژُّم ُبي ذيهسعّظ

 آًِب خولَ اؾ کَ اقذ ثْظٍ هْاخَ ييُب ذيهسعّظ ثب گؽيظ ُبي پژُّم ُوبًٌع ؿيً زبضؽ پژُّم
 نيرؼو ظؼ کَ اقذ ثْظٍ ؿيرجؽ ظاًهگبٍ کبؼکٌبى ثَ هسعّظ پژُّم يآهبؼ خبهؼَ کَ گفذ رْاى هي
  ًوْظ. بطيازز عيثب آى حيًزب
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 .264-256يى ؽ،ير ّ ضؽظاظ ،1 نوبؼٍ ،24 ظّؼٍ ،ؽاىيا کبؼ قالهذ هبٌُبهَ
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 ينِؽًّع ؼفزبؼ ُبي هْلفَ يٌيث ميپ (2398) ؼضب يػل ،يؽياه ّ عيّز قلغبًؿاظٍ، ّ زكي ،يغالًّع
 ُبي هَياًع ًمعٍ. هزْقغَ هعاؼـ ظؼ ؽاىيهع ضعهزگػاؼ يؼُجؽ ُبي يژگيّ اقبـ ثؽ ؽاىيظث يقبؾهبً

 .268-239يى ،4 نوبؼٍ ،7 ظّؼٍ .يزيرؽث ييًْ

 ثب کبؼ ظيهس ظؼ ذيهؼٌْ ّ ضعهزگؿاؼ يؼُجؽ ييث ؼاثغَ يثؽؼق (.2396) ؿ.يپؽّ ،يعيًْ ؽّـ،يق ،يلٌجؽ
 ،18 ظّؼٍ ،يکبؼثؽظ ينٌبق خبهؼَ ،ُوعاى( يکهبّؼؾ ثبًک کبؼکٌبى :يهْؼظ )هغبلؼَ ياخزوبػ َيقؽهب
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 ،يجبًيپهز ّ ياًكبً هٌبثغ ذيؽيهع رْقؼَ هدلَ ،يقبؾهبً قالهذ ّ يقبؾهبً ًهبط ؼاثغَ ظؼ يقبؾهبً
  .793-779يى ثِبؼ، ،27 نوبؼٍ چِبؼم، قبل

 ؼفزبؼ ،يزينطً يُبيژگيّ ييث ؼاثغَ (،2398) كَ،يًف ،يهكدع ّ ُبخؽ ،يؿيػؿ ّ يهسوعػل ،يًبظ
 2 نوبؼٍ قْم، ّ كذيث قبل ،يؼّاًهٌبق هدلَ ،ياخجبؼ ينِؽًّع ؼفزبؼ ثب گٌبٍ ازكبـ ّ ياضالل

  .98-83يى ثِبؼ، (،89 يبپي)پ

 ثؽ يفکؽ َيقؽهب اثؽ (،2397) هؼًْهَ، ،يؽيقف کالرَ ّ ييعهسوعزكيق ،يؼضْ ّ هسوع ًبهْؼ،
 ،يؼضْ ضؽاقبى اقزبى خْاًبى ّ ّؼؾل اظاؼاد کبؼنٌبقبى ظؼ ظاًم نيركِ ثؽ عيرأک ثب يّؼ  ثِؽٍ

  .31-15يى ثِبؼ، (،27 يبپي)پ 2 نوبؼٍ پٌدن، ظّؼٍ ،ّؼؾل ظؼ يؼفزبؼقبؾهبً ذيؽيهع هغبلؼبد فًلٌبهَ

 ؼاثغَ (2398) ؼضب غالم همعم، ينِجبؾ ّ هٌِبؾ پؽهْؾ، ّ خؼفؽ هسوع بى،يهِع ّ ؼضب کُْعنذ، يًْؼّؾ
 يپؿنک ػلْم ظاًهگبٍ يػلو بديُ ياػضب ينغل اقزؽـ ّ يػوْه قالهذ ثب يقبؾهبً ذيهؼٌْ
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