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 چکيعِ

يُبعك آؾاظ ثّ  يظؼ رسمك اْعاف رٕقؼّ الزًبظ يّ اخزًبػيَمم قؽيب يٍ پژْٔم ثب ْعف ثؽؼقيا
 يآٔؼک خًغيثبنع؛ رکُيبظ ييّ ظاظِ ثُئ ثب اقزفبظِ اؾ َظؽ يفيعِ اقذ؛ ؼٔل پژْٔم کياَدبو ؼق

 يثبنع کّ رب يؽزهّ انجبع َظؽيْعفًُع ي يؽيگ، ًََّٕيؽيگًََّٕك ٔ ؼٔليْب يًبزجّ ػً ظاظِ
ْب اظايّ يبفزّ اقذ. خبيؼّ آيبؼي پژْٔم نبيم کبؼنُبقبٌ ٔ يكئٕالٌ قبثك ٔ فؼهي يُغمّ آٔؼي ظاظِ خًغ

 َفؽ ثّ ػُٕاٌ يزطًى ظؼ ايٍ زٕؾِ اَزطبة ٔ ثب آَبٌ يًبزجّ نع. 95اؾ ثيٍ آَبٌ،  ثبنُع کّآؾاظ يي

يُغمّ آؾاظ  يگؽ يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظظ يعاضهّيٍ اقذ کّ اؾ خًهّ نؽاياؾ ا يح پژْٔم زبکيَزب
ٔ  يبقي، ػٕايم قئ فؽُْگ ييبَُع ػٕايم اخزًبػ يرٕاٌ ثّ يٕاؼظيي يّ اخزًبػيّ قؽيبياؼـ ثؽ پب

کّ ظؼ  يّ اخزًبػييؽثٕط ثّ قؽيب يْبيانبؼِ کؽظ؛ اقزؽارژ يؼقبَٔ اعالع يآيٕؾن يْبٔ ثؽَبيّ يظٔنز
، يثبنُع ػجبؼرُع اؾ: اػزًبظقبؾيذ ييبٌ زبئؿ اًْيع پبقطگٕييُغمّ آؾاظ اؼـ اؾ ظ يرٕقؼّ الزًبظ
ثّ ػُٕاٌ  يؼاْجؽظٔ َظبؼد  ئ يهبؼکذ يعَ ئ گكزؽل ؼٔاثظ اخزًبػ يقبؾ، نجکّيآيٕؾل ٔ آگبْ

يُغمّ آؾاظ ثب ظؼ  يرٕقؼّ الزًبظ يبيعْبيپ يثبنع؛ ظؼ ثؽؼقيُّ يغؽذ ييٍ ؾيييمٕنّ يٓى ٔ يٕثؽ ظؼ ا
ؿاٌ يم يي، افؿايع ظاضهيم رٕنييبَُع افؿا يبٌ ثّ يٕاؼظيپبقطگٕ يّ اخزًبػيَظؽ گؽفزٍ َمم قؽيب

 يؼاْجؽظْب يذ ظؼ ثؽؼقياَع. ظؼ َٓبانبؼِ ظانزّ يع ثؽ يُبثغ اَكبَيثب ربک يذ ظاضهيم ظؽفيانزغبل ٔ افؿا
يُغمّ آؾاظ  يثّ ػُٕاٌ ؼاْجؽظ يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظ ئ ظٔنز يبقيؿ، رٕخّ ثّ يمٕنّ ػٕايم قييٕثؽ َ

 اؼـ، يغؽذ نعِ اقذ.
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 يمعيّ 

اَزمبل آٌ ثّ ظؼٌٔ  هؽفزّ ٔيپ يْبيثّ رکُٕنٕژ يبثيظقز ردبؼی ٔيُؼزی ثّ يُظٕؼ آؾاظ يُبعك
رٕقؼّ  ٔع ؼن يٕنع، يْبژِ ظؼثطميثّ ٔ يضبؼخ يْبّيخػة قؽيب ،ياؼؾ کكت ظؼآيع کهٕؼ،

 ٔ عيم رٕنيافؿا انزغبل ظؼظاضم کهٕؼ، يْبفؽيذ دبظي، ايهيرجع ٔ ييُؼز ييبظؼاد کبالْب
ثّ  ٔؼٔظ يثؽا غ ٔکًک ثّ کهٕؼْبيژِ ثطم يُبيثّ ٔ يالزًبظ يْباؼؾل افؿٔظِ ثطم

 يالزًبظْب ييزُٕع قبضزٍ يبظؼاد ثؽا گكزؽل ٔ ٔ يردبؼد ضبؼخ ثب ييآنُب ٔ يخٓبَ يثبؾاؼْب
  (.2 :9394 ؾاظِ، بفي)ق اَعف نعِيربق َبکبؼآيع، ظؼکهٕؼ ثكزّ ٔ

 اقذ کّ اؾ يؽثُعؼيغ ٔ يثُعؼيسعٔظِ زؽاقذ نعِ  1يُغمّ آؾاظ ،يانًههٍ يف ثيثُبثّ رؼبؼ
 ؽيَظ ييبييؿا اؾ يؽيگِؽثٓ ثب يزجٕع ضبؼج ثٕظِ ٔ کهٕؼ ييمؽؼاد خبؼ اؾ ينًٕل ثؽض

 يُعْبيفؽا غ ظؼيركؽ ٍ قٕٓنذ ٔيًْچُ ،يرؼؽفّ گًؽک ٔ قٕظ يثطهٕظگ ،يبرييبن يْب ذييؼبف
کًک  يٍ ايهيثّ رٕقؼّ قؽؾي ياَزمبل فُبٔؼ ٔ يضبؼخ يگػاؼّ يخػة قؽيب ٔاؼظاد ثب يبظؼاد ٔ

 (.7: 9396 ،يژِ يُبعك آؾاظ ردبؼيثٕنزٍ ٔ) عيًَبيي

ٍ پژْٔم اقذ کّ ظؼ يا ييٕضٕع ايه يَمم يُبعك آؾاظ ظؼ رٕقؼّ الزًبظ ييغبنؼّ ٔ ثؽؼق
ذ ياؾ يٕلؼ ييُغمّ آؾاظ اؼـ ثّ ثؽکذ ثؽضٕؼظاؼيٕؼد گؽفزّ اقذ.  2يُغمّ آؾاظ اؼـ

ايکبَبد ثؽخكزّ رٕقؼّ ّ ثؽ يّ ٔ رکيقؽيب يانًههٍ يث يثّ ثبؾاؼْب ييًزبؾ ٔ ظقزؽق يکيژئٕاکَٕٕي
رٕقؼّ  يْب ؽقبضذيؾ يقبؾ ٔ ثب فؽاْى ييبظؼار يثبال يْب يذ ٔ يبظؼاد يدعظ، رٕاًَُعيرؽاَؿ
 WTO3ٔؼٔظ ثّ  يکبال ٔ انگٕقبؾ يؽيّ ٔ ثبؼگيظؼ کُبؼ گًؽکبد ٔ يؽاکؿ رطه يثبؾؼگبَ يْب ذيفؼبن

، ثكزؽقبؾ رؼبيم يالزًبظ خٓبَثب  يالزًبظ يه يَٕعيَمم ْى پ ياقذ ظؼ خٓذ اؼرمب رٕاَكزّ 
زفبظذ  يکياکٕنٕژٍ يُغمّ ثّ پهزٕاَّ يُبعك اؼؾنًُع يٍ ايقبؾَعِ کهٕؼ ثب خٓبٌ ثبنع. ًْچُ

كذ يغهٕة ٔ يظ ؾي، يسيخُگه يانًههٍ يث يْب گبِ ؽِيآة، غض يى يُبقت، يُبثغ غُينعِ، اله
ک يُغمّ ي، ثّ ئ ٔؼؾن يؼي، عجيفؽُْگ، يطيربؼ يْب ُّيظؼ ؾي يرٕقؼّ گؽظنگؽ يْب ذيلبثه

اؾ  (.223 :9385 ،يفياقذ )نغ م نعِيرجع ئ ظؼيبَ ي، قاليزيسي، رفؽيگؽظنگؽ يانًههٍ يث
 ياَكبَ يؽٔيؽ َيَظ ييْبمييُغمّ آؾاظ اؼـ ثب رٕخّ ثّ يدًٕػّ ايکبَبد ٔ پزبَكگؽ يظ يعؽف

اؼؾاٌ اؾ  ي، اَؽژيزًم ٔ َمم، اؼرجبعبد ؼاِ ظٔؼ، ثبؾؼگبَ يم ثباليکؽظِ، پزبَكميخٕاٌ ٔ رسً
م نعٌ ثّ ئ رجع يايُغمّ يک يؽکؿ يٓى يجبظالد ردبؼيم نعٌ ثّ يرجع يذ ثبنمِٕ ثؽايظؽف

 (.77: 9384 ،يُيظؼ يُغمّ ثؽضٕؼظاؼ اقذ )زك ييًزبؾ ظؼ کهٕؼ ٔ زز يک يُغمّ آؾاظ ردبؼي

                                                            
1. Free Zone 

2. Aras Free Zone 

3. World Trade Organization 
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ظْع کّ ايؽٔؾِ ثّ يؽاٌ َهبٌ ييظؼ ا يؾاظ ردبؼيغبنؼبد اَدبو نعِ ظؼثبؼِ ػًهکؽظ يُبعك آ
ُکّ يٕخجبد ؼنع ٔ ؼَٔك الزًبظ يا يٍ يُبعك ثّ خبيبفزّ اقذ. ايَچُع اْعاف فٕق رسمك يهيظال
ٍ ٔ ي)يثم چ يضبؼخ يکهٕؼْب ع نعِ ظؼيؼا فؽاْى قبؾَع، خٕالَگبِ يسًٕالد رٕن ئ يه يظاضه
نعِ رٕقظ  يُزهؽ يعجك آيبؼْباَع. عِيکهٕؼ گؽظ يثؽ رٕقؼّ الزًبظ ياَع ٔ يبَؼگهزّ ّ(يرؽک

 گػنزّ ْؽ يْبقبل يؽاٌ ظؼعيا يردبؼ گًؽک رؽاؾ ثؽاقبـ آيبؼ يُبعك آؾاظ ٔ يػبن ينٕؼا
ايٍ يُبعك ثّ خبي ايٍ کّ يُجؼي ثؽاي يبظؼاد  ٔ قبل َكجذ ثّ قبل لجم کًزؽنعِ اقذ

آٌ ْى کبالْبي  کبالْب، ْبي ٔاؼظاديًٓزؽيٍ کبٌَٕ ثّ يکي اؾ، کبالْبي يُؼزي ثبنُع
 (.32: 9389 )کبيؽاٌ، اْعاف ربقيف ايٍ يُبعك يغبيؽد ظاؼظ ثب ايٍ کبؼ ٔ عاَغيؽضؽٔؼي رجعيم نعِ

 اخزًبػي، الزًبظي، ْبيخُجّ ًّْ ظؼ ؽياض يْب قبل ظؼ اقذ کّ يفٕٓيي1 اخزًبػي قؽيبيّ
 يهبؼکذ، ؼٔاثظ، رؼبيالد،ًّْ  ؽَعِيظؼثؽگ يفٕٓو ايٍ .اقذ کؽظِ يضٕظًَبي فؽُْگي ٔ بقييق

اثؼبظ  ثؽ رٕاَعيي ضٕظ اخزًبػي ذياًْ ٔ ؾَعيي َٕعيپ ْى ثّ ؼا خبيؼّ افؽاظ کّ اقذ ايػاللّ ٔ رؼٓع
 ؽ ثبيثّ ربث 2بيبيثگػاؼظ. فٕکٕ ؽيرأث ؼٔاَي-اخزًبػي ٔ لضبيي بقي،يق الزًبظي، اؾ اػى ذيايُ

 يذ ًْکبؼيثّ َمم لبثه يت کّ ٔيرؽرٍ يظاؼظ. ثع يثؽ رٕقؼّ رٕخّ خع يّ اخزًبػئاقغّ قؽيب
 يظٔنز يدبظ َٓبظْبي، ظؼ ايّ اخزًبػياؾ قؽيب يثؿؼگ ثّ ػُٕاٌ ًَٕظ يْبظؼ قبؾيبٌ ئ کبؼ خًؼ

فب کُُع، انبؼِ کؽظِ ييٓى ا يَمه يعٌ خٕايغ ثّ رٕقؼّ الزًبظيرٕاَُع ظؼ ؼقيکّ ي يکبؼايع ٔ لٕ
نٕظ ظؼ يضٕاَعِ ي يظؼ لبنت آَچّ خبيؼّ يعَ يٍ ثّ َمم يهبؼکذ اخزًبػياقذ. ػالِٔ ثؽ ا

دّ رٕاٌ اػًبل يذ ثٕظِ ٔ ظؼ َزييهؽٔػ ياؾ زکٕيذ کّ ظاؼا يثّ ػُٕاٌ َٕػ يدبظ ظيٕکؽاقيا
خٕايغ يع  يرٕقؼّ الزًبظ يثؽا ينؽعميؼا ظاؼا ثبنع ثّ ػُٕاٌ پ يظؼظَبک الزًبظ يْببقذيق

 (. 296: 9394ؾاظِ، ئ ٔاقؼ يؽضبَيَظؽ لؽاؼ ظاظِ اقذ )ن

 يكزيثب ى،يَگبِ کُ يّ اخزًبػيثّ يمٕنّ قؽيب عيک ػبيم رٕنيّ ثّ ػُٕاٌ يگبِ قؽيبعيظ اؾ اگؽ
 ٔ يکيؿيّ فيقؽيب ػٕايم يبَُع ؽيقب کُبؼ ع ظؼيػٕايم رٕن اؾ يکيثّ ػُٕاٌ  ؼا يّ اخزًبػيقؽيب

 ػًهکؽظؾ ْبي ثّ ػًم آيعِ ا زبل ثبرٕخّ ثّ َزبيح گؿاؼل ثگيؽيى. َظؽ قؽيبيّ اَكبَي ظؼ
ػهيؽغى ثکبؼگيؽي يُبثغ  رسمك اْعاف يٕؼظَظؽ، يُبعك آؾاظردبؼي يجُي ثؽػعو يٕفميذ آَٓب ظؼ

 ْبي رهکيم ظُْعِ آٌ،يٕنفّ کّ رٕخّ ثّ قؽيبيّ اخزًبػي ٔ ؼقعيي ثّ َظؽ اَكبَي، يبظي ٔ
رؼييٍ  يُؼزي ربثيؽاد يكزميى ٔ-ردبؼي  يُبعك آؾاظ خٓذ رسمك اْعاف يزؼعظ ظؼ رٕاَعيي
  اي ظانزّ ثبنع.ُعِکُ

                                                            
1. Social capital 

2. Fukuyama 
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ْؽ خبيؼّ،  ئ ؼفزبؼ يٍ اضالليثّ يدًٕػّ لٕاػع ٔ لٕاَ يظْضًٍ نکم يّ اخزًبػيقؽيب
 ئ الزًبظ يّ يبظئ قؽيب يّ اَكبَيکُع رب قؽيبيظْع ٔ کًک ييؿ نکم ييثّ ؼفزبؼ افؽاظ َ

ثب اقزفبظِ اؾ  ياخزًبػّ يبثُع. قؽيبيظقذ  ييبيگؽ، ثّ ؼنع ٔ پٕيکعيثزٕاَُع ثب ْى ٔ ظؼ رؼبيم ثب 
ّ اػزًبظ يزمبثم يدبظ ؼٔزيافؽاظ خبيؼّ اؾ خٓبد گَٕبگٌٕ، ثبػث ا يْبيْب ٔ ًْكبَيًْبَُع

کُع کّ ضًٍ يدبظ ييا ييؽظ ٔ ثكزؽ ٔ فضبيگيلؽاؼ ي ينٕظ ٔ ظؼ ضعيذ يُبفغ الزًبظ يي
دّ نٓؽ ثّ يع ٔ ظؼ َزبثيم يؿ افؿايٍ آَٓب َي، رؼبيم ثياَكبَ يؽْٔبياقزفبظِ اؾ َ يْبُّيکبْم ْؿ

 (.84: 9396، يميبثع )ازمؽ ٔ زميظقذ  ئ ؼنع الزًبظ يبفزگيرٕقؼّ يقٕ

 اػزًبظ اؾ افؽاظ ٍيث ؼٔاثظ ثبنع، هزؽيث ياخزًبػ ّيقؽيب ْؽچّ اَدبو نعِ يغبنؼبد عجك
 ٍيا ميافؿا ٍيًْچُ. کُعيي زؽکذ يهزؽيث ثبنزبة يالزًبظ ػًهکؽظ ٔ ثٕظِ ثؽضٕؼظاؼ يهزؽيث

 ؼا آَٓب ٔ ثطهعيي ثٓجٕظ ؼا ػًهکؽظ ثبؾاؼْب ٔ ظاظِ کبْم ؼا يجبظنّ يْبُّيْؿ ّيقؽيب اؾ َٕع
 رٕقؼّ ٔ هزؽيث يگػاؼّ يقؽيب هزؽ،يث ييکبؼا ثّ يُدؽ ضٕظ َٕثّ ثّ يٕاؼظ ٍيا. کُعيي کبؼآيعرؽ

 ٔ ٍ افؽاظيث ييزؼعظ يلؽاؼظاظْب اَؼمبظ يكزهؿو يالزًبظ ذيفؼبن ْؽ ايؽٔؾِ. نع ضٕاْع يالزًبظ
 يْبُّيْؿ بؾيُعيَ آَٓب ياخؽا ثّ ٍيعؽف رؼٓع ٔ لؽاؼظاظْب ٍيا ياخؽا. اقذ يطزهف يْبثُگبِ

 ثبنع، ثؽضٕؼظاؼ ييثبال َكجزًب قغر اؾ ياخبيؼّ ظؼ ياخزًبػ ّيقؽيب اگؽ کّيزبن ظؼ. اقذ يبؼيثك
 يْبُّيْؿ كيعؽ ٍيا اؾ ٔ اخؽاقذ لبثم يؿيَبچ يْبُّيْؿ ثب َبَٕنزّ رؼٓعاد ٔ لؽاؼظاظْب ٍيا

ثب رٕخّ ثّ . کُعيي كکيؼ اؾ ظٔؼ ثّ ٔ يغًئٍ ؼا يالزًبظ ذيفؼبن يفضب ٔ ظاظِ کبْم ؼا يجبظنّ
 قؽيبيّ اخزًبػي ظؼيغبنت يػکٕؼ ظؼ ايٍ پژْٔم يسمك ظؼ پي پبقطگٕيي ثّ ايٍ قٕال اقذ کّ 

 ؟قبؾظ ييايٍ يُغمّ ؼا فؽاْى  ؾييُّ رٕقؼّ الزًبظيچّ اَعاؾِ  رب اؼـيُؼزي  ردبؼي ٔ يُبعك آؾاظ

 پيهيُّ ردؽثي پژْٔم 

يبفزگي ايٍ ظؼ ؾييُّ ثؽؼقي يُبعك آؾاظ ردبؼي ٔ اًْيذ آَٓب ٔ َمم قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ رٕقؼّ
يُبعك رسميمبد يزؼعظي ظؼ ظاضم ٔ ضبؼج اؾ کهٕؼ ثّ اَدبو ؼقيعِ اقذ؛ ظؼ ايٍ ثطم ثّ يؽٔؼ 

 نٕظ. ايٍ رسميمبد پؽظاضزّ يي

ؼيؿي ( ظؼ پژْٔهي ثّ يغبنؼّ خبيگبِ يُبعك آؾاظ ظؼ ثؽَبي9386ّ) اييٍ آلبيي نغيفي ٔ
ٔ  يبظؼاد ي ظؼ افؿايماؾ اؼکبٌ الزًبظ يکياَع. َبيجؽظگبٌ يُبعك آؾاظ ؼا اي پؽظاضزّيُغمّ
 يکهٕؼْب الزًبظ اؾ يٍ يُبعك قٓى ثؿؼگيکؽظِ ٔ يؼزمعَع کّ ا يرهم يضبؼخ يگػاؼقؽيبيّ

، ييانزغبنؿا م يبظؼاد،يظؼ خٓذ افؿا ييْبذيٍ يُبعك ثب ظانزٍ لبثهيع. اکُُيي يهؽفزّ ثبؾيپ
ظؼ  يرٕاَُع َمم يًٓي... ي ٔ ئ ضبؼخ ي، خػة گؽظنگؽاٌ ظاضهيضبؼخ يگػاؼّيخػة قؽيب

ٍ يُع. ظؼ اظايّ يسمميفب ًَبيؽاٌ ايًْچٌٕ ا ياظؼ زبل رٕقؼّ يژِ کهٕؼْبيالزًبظ کهٕؼْب ثّ ٔ
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ٍ يُبعك يذ ايب ػعو يٕفميذ يم يٕفميظال م ٔ لهى پؽظاضزّ ٔيآؾاظ ک كّ ػًهکؽظ يُغمّيثّ يمب
 اَع.ًَٕظِ يآَٓب ثؽؼق يؼا ظؼ رسمك اْعاف الزًبظ

دبظ ئ ضؽٔؼد ا ي( ثّ يغبنؼّ َمم يُبعك آؾاظ ظؼ رٕقؼّ الزًبظ9396) ئ ضؽَٔ يقالي
ٍ الزًبظ يث يع پهيؼا ثب ييُؼز -يهبٌ يُبعك آؾاظ ردبؼياَع. ثّ ؾػى اآٌ ظؼ کؽظقزبٌ پؽظاضزّ

ّ رٕقؼّ يپب يى ضبؼخييكزم يگػاؼّيک قٕ ثب خػة قؽيبيظؼ َظؽ گؽفذ کّ اؾ  يانًههٍئ ث ييه
 ثبنمِٕ کهٕؼ ياؾيُبثغ ٔ اقزؼعاظْب يؽيگ گؽ ثب ثٓؽِيعِ ٔ اؾ عؽف ظييبظؼاد ؼا اقزسکبو ثطه

 کُع.يم ييانًهم ثّ ثبنفؼم رجعٍ يث ػؽيّ الزًبظ ظؼ ؼا الزًبظ يَكجْبي  ذييؿ

 الزًبظ ذئضؼ ثؽ ياخزًبػ ّيقؽيب َمم يثؽؼق ثّ يپژْٔه ( ظؼ9396) يميؾاکؽزم ٔ ازمؽ
 ثٕظ رب آٌ ثؽ يقؼ پژْٔم ٍيا ظؼ. پؽظاضزُع ًْعاٌ( نٓؽ أل ُگيؼ: ييٕؼظ نٓؽْب )ًََّٕ يؽاکؿ

 اػزًبظ ٔ ياخزًبػ اَكدبو ،ياخزًبػ يهبؼکذ اؾ خًهّ ياخزًبػ ّيقؽيبْبي  يؤنفّ يؽيکبؼگ ثّ ثب
 ٍيا ظؼ ياخزًبػ ّيقؽيب کّ ظْعيي َهبٌ كيرسم حيَزب .ثبنُع ينٓؽ الزًبظ ؼنع نبْع ياخزًبػ

 ظينؽا ثٓجٕظ نبْع ىيرٕاَيي يّ اخزًبػيقؽيب ميافؿا ثب ٔ ظاؼظ لؽاؼ يُييپب قغر ظؼ يسعٔظِ
 .ىيثبن يالزًبظ

 ثؽ آٌ اثؽاد ٔ ياخزًبػ ّيقؽيب ذئضؼ يثؽؼق ثّ يپژْٔه ظؼ (9395) ًْکبؼاٌ ٔ يَمع
 ثٕظ ياخزًبػ ّيقؽيب ٍييپب قغر گؽَهبٌ كيح رسميَزب. پؽظاضزُع ًْعاٌ يالزًبظ يْبذيفؼبن
 ظؼ ٔ ثبال ياػزًبظيث ٔ ى، رطهفبديخؽا گكزؽل ٔ يُْدبؼنکُ ميافؿا ثبػث ضٕظ َٕثّ ثّ کّ
 ؼاثغّ گؽٍ َهبٌيًْچُ حيَزب. نٕظيي يالزًبظ يْبذيفؼبن ٔ عيرٕن يْبُّيْؿ ميافؿا دّيَز

ثطم  يگػاؼّيقؽيب ٔ يالزًبظ ؼنع ثب ياخزًبػ ّيقؽيب کبْم ظاؼ،ييؼُ کبيال ٔ ييُف
 غيرٕؾ ٔ عيرٕن يْبُّيْؿ ميافؿا كيعؽ اؾ ياخزًبػ ّيقؽيب کبْم ٍ،يثُبثؽا. اقذ يضًٕي

  .ثبنعيي يالزًبظ يْبثُگبِ ثؽػًهکؽظ ييُف ؽيربث يظاؼا

ٍ رٕقؼّ يؽيٍ ثّ يغبنؼّ ؼاثغّ ثياقپ يآيبؼآؾيٌٕ  ( ثب اقزفبظِ اؾ9395يُم ) ضٕل ٔ يثٓؽاي
ك يرسم يْببفزّي( پؽظاضزُع. يثُعؼاَؿن ي)يغبنؼّ يٕؼظ يردبؼ ذ ظؼ يُبعك آؾاظيايُ ئ اؼرمب

، رٕقؼّ ضعيبد يع نغهيخع يْبٍ کكت فؽيذيث يظاؼيظْع کّ ؼاثغّ يؼُيهبٌ َهبٌ ييا
ٍ يًْچُ ذ ٔيايُ يثب اؼرمب يكزي، رٕقؼّ يُبعك رٕؼي، رٕقؼّ ضعيبد ػًعِ فؽٔنيضؽظِ فؽٔن

 کبْم لبچبق ظؼقغر يُغمّ ٔخٕظ ظاؼظ.  ثب

 ٍيا ظؼ. ظاظ لؽاؼ يغبنؼّ يٕؼظ يالزًبظ رٕقؼّ ظؼ ؼا ياخزًبػ ّيقؽيب ( َمم2495) 1يُيقبثبر
ْبي  نبضى ػُٕاٌ ثّ يػًٕي ضعيبد ٔ ياخزًبػ زفبظذ ،يثٓعانز ذئضؼ ثبؾاؼکبؼ، يغبنؼّ

                                                            
1. Sabatini 



 0411شناسي اقتصادي و تىسعه، سال دهم، بهار و تابستان دو فصلنامه جامعه 242
 

 

ْبي  قبؾيبٌ ظؼ ذيػضٕ ٔ ظٔقزبَّ ؼٔاثظ ،يضبَٕاظگ يَٕعْبيپ قّ نبضى ٔ يالزًبظ رٕقؼّ
 ٍيا يْببفزّي. گؽفزُع لؽاؼ يثؽؼق يٕؼظ يّ اخزًبػيقؽيبْبي  نبضى ػُٕاٌ ثّ ظأعهجبَّ
 يلٕ يَٕعْبيپ ٔ يثجذ ؽيربث يظاؼا ظأعهجبَّ يْب قبؾيبٌ ظؼ ذيػضٕ کّ ظاظ َهبٌ پژْٔم
  .ْكزُع يالزًبظ ػًهکؽظ ثؽ ييُف ؽيربث يظاؼا ظٔقزبَّ ؼٔاثظ ٍيًْچُ ٔ يضبَٕاظگ

 ٔ - ُْک کُگ كىيرٕؼ ثؽ عيخع يردبؼ آؾاظ يُبعك اثؽ يثؽؼق ثّ (2495) 1ًْکبؼاٌ ٔ يخ
 ؾييُّ ظؼ يگؽظنگؽ ضؽظ قغر اثؽاد کّ اقذ آٌ ثيبَگؽ حياقذ؛ َزب پؽظاضزّ يْب نبَگ يُغمّ
 کّ ييُبعم ظؼ عيثب کُگًْچُيٍ ُْگ  ٔ نٕظيي گؽفزّ َظؽ ظؼ يردبؼ آؾاظ يُغمّ رٕقؼّ کالٌ

ثّ  يچيُ رٕقؼّ ظؼ يرؽکيَؿظ يقبؾکپبؼچّي کُُع،يي ذيزًب آؾاظ يُبعك يالزًبظ رٕقؼّ اؾ
 ثبنُع. ظانزّ يگؽظنگؽ يفُ ّيَظؽ اؾ يثؽظاؼ ثٓؽِ ٔ آٌ يفؼه يگؽظنگؽ يسًٕالد رُٕع ظَجبل،

 (.knack and keeferثّ َمم اؾ (

 رٕقؼّ ٔ ياخزًبػ ّيقؽيب ٍيث ؼاثغّ ػُٕاٌ ثب يايغبنؼّ ( ظؼ 2492) 2کياقچب ٔ گيثٕگهكع
 يْبذيفؼبن ضًٕو ثّ ييهبؼکز يْبذيفؼبن ٍيث کّ بفزُعي ظقذ حيَزب ٍيا ثّ يالزًبظ

 .ظاؼظ ٔخٕظ ييؼُبظاؼ ٔ يثجذ يُغمّ ؼاثغّ يالزًبظ ؼنع ٔ ظأعهجبَّ

 کبَبظا يؽؾ عٕل ظؼ ايٍ ٔ آؾاظ ردبؼد ثؽَبيّ يبثياؼؾ ػُٕاٌ رسذ يايمبنّ (2494) 3يثبؼظثٕؼ
 کبؼآيع، ٔ ايٍ ردبؼد ميافؿا خٓذ و، 2449 قبل اؾ کّ ييْبثؽَبيّ اؾ يکي قُدم ثّ کب،يايؽ ٔ

 يٕخت ثؽَبيّ ٍيا ْب،يبثياؼؾ ثؽاقبـ. اقذ پؽظاضزّ نعِ، اخؽا کبَبظا ٔ کبييؽآ ييؽؾْب عٕل ظؼ
 ٔ قٕظ ميافؿا يٕخت َيؿ ٔ يؽؾ ٍيا عٕل ظؼ َمغّ 5 اؾ َمغّ 4 ظؼ اَزظبؼ ؾيبٌ ييبَگيٍ کبْم
 هع(يچب گ ٔي)ثّ َمم اؾ ثٕگهكع. اقذ نعِ ْبُّيْؿ کبْم

 کهٕؼ قّ ظؼ ؼا آقيب نًبل يبظؼاد پؽظاؾل يُبعك ػًهکؽظ يايمبنّ (2445) 4آگبؼٔل آؼاظَٔب
 کيفيذ يُبعك، يبثييکبٌ يبَُع يػٕايه رسميك ٍيا ظؼ. ًَٕظ كّيثُگالظل يمب ٔ الَکبيقؽ ُْع،

 ثؽ ييكزميً رأثيؽ يُغمّ، ضبو يْبيژگئ ٔ ايزيبؾاد قيبقذ زکٕيذ، کيفيذ ْب،ؽقبضذيؾ
 يْب يعل لبنت ظؼ يػکٕؼ ػٕايم رسهيم ٔ ّيردؿ. ظاؼظ کهٕؼ قّ ظؼ يُبعك ُگَّٕيا يٕفميذ

 يُغمّ ٔ کهٕؼ قغر ظٔ ظؼ کهٕؼ، قّ يرؽکيج يرٕييف يْبآيبؼِ اؾ اقزفبظِ ثب يالزًبظقُد
 .گؽفذ يٕؼد

                                                            
1. Ji et al 

2. Beugelsdijk   & Schaik 

3. Bardbori et al 

4. Aradona egarol 
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 اؾ آَبٌ. پؽظاضزُع يالزًبظ رٕقؼّ ٔ ياخزًبػ ّيقؽيب ؼاثغّ يثؽؼق ثّ (2445) 1فؽيک ٔ َبک 
 ؼنع نبضى اؾ ٔ ياخزًبػ ّيقؽيب يْبنبضى ػُٕاٌ ثّ ييعَ يْبذيفؼبن ٔ اػزًبظ نبضى

 ؼنع يْبنبضى ػُٕاٌ ثّ ييه ع َبضبنىيرٕن ثّ يگػاؼّ يَكجذ قؽيب ٔ ييه َبضبنى عيرٕن
 ؼنع يْبنبضى ٍيث ظاؼييؼُ ٔ يثجذ ؼاثغّ ٔخٕظ بَگؽيث حيَزب. کؽظَع اقزفبظِ يالزًبظ رٕقؼّ

 .ثٕظ اػزًبظ نبضى ثب ييه ع َبضبنىيرٕن ثّ يگػاؼّ يقؽيب َكجذ ٔ ييه َبضبنى عيرٕن

2ًْکبؼاٌ ٔ پٕرُبو 
 رٕقؼّ ٔ ياخزًبػ ّيقؽيب ٍيث ؼاثغّ يثؽؼق ثّ يپژْٔه ( ظؼ2444) 

 يْبرفبٔد ريرهؽ ظؼ ياخزًبػ ّيقؽيب کّ ظاظ َهبٌ آَبٌ يْببفزّي. پؽظاضزُع بيزبنيا ظؼ يالزًبظ
 (. 2492 گ،يثٕگهكع اؾ َمم )ثّ اقذ ذياًْ زبئؿ يُبعك يطزهف يالزًبظ ػًهکؽظ ثّ يؽثٕط

 ػعو قبضزبؼ ظؼ ؼا يبظؼاد پؽظاؾل يُغمّ دبظيا اثؽ يايمبنّ ظؼ( 2449)3 قيُکٕالؼ ؼٔثؽد
 دبظيا بَجبؼيؾ اثؽاد کبْم يمبنّ ٍيا ظؼ أ ْعف. ًَٕظ يرٕظاؼٔ ؼا ثؽؼق فيْؽ يعل انزغبل
 .ثبنعيي ييؿثبٌ کهٕؼ ظؼ يبظؼاد پؽظاؾل يُبعك

 يالزًبظ رٕقؼّ ٔ ياخزًبػ ّيقؽيب ٍيث کّ ثؽظَع يپ ضٕظ يغبنؼّ ظؼ ( 2444 ) 4فؽ يک ٔ َک
 .ظاؼظ ٔخٕظ هزؽيث ؽيفم يکهٕؼْب ظؼ اؼرجبط ٍيا ٔ ظاؼظ ٔخٕظ ييؼُبظاؼ ؼاثغّ

رٕاٌ گفذ، ْبي اظثيبد َظؽي ٔ ردؽثي پژْٔم يي ثطم ثب يؽٔؼي ثؽ يغبنت غکؽ نعِ ظؼ
يبفزگي يُبعك ردبؼي يسكٕة قؽيبيّ اخزًبػي يکي اؾ ػٕايم کهيعي يٕثؽ ظؼ ييؿاٌ رٕقؼّ

يبفزگي يُغمّ آؾاظ گؽظظ. ظؼ ايٍ پژْٔم َيؿ ثّ ثؽؼقي َمم ايٍ يزغيؽ يٓى ظؼ ييؿاٌ رٕقؼّيي
 اؼـ پؽظاضزّ نعِ اقذ. 

 اظثيبد پژْٔم 

م لؽٌ ْدعْى يأا يؼُيظٔؼ  يْبَيكذ ٔ ثّ گػنزّ يا عِ ربؾِيظؼ ظَيب پع يؾاظ ردبؼيُبعك آ
ثٕظَع.  ييبزت يُبعك آؾاظ ردبؼ 9842کُگ ظؼ قبل  ٔ ُْگ 9744قبل  گؽظظ. قُگبپٕؼ ظؼيثؽي

ثّ  يبفزّ يُبعك آؾاظ ردبؼي کًزؽ رٕقؼّ يپيهؽفزّ ٔ ْى ظؼ کهٕؼْب يايؽٔؾ ْى ظؼ کهٕؼْب
 يخٓبٌ قٕو َعاؼَع ٔ ظؼ کهٕؼْب يٍ يُبعك رُٓب اضزًبو ثّ کهٕؼْبيٍ ايثُبثؽااَع؛ ٔخٕظ آيعِ

 يٍ آيبؼْبيبظ اقذ. ثؽ عجك آضؽيکب رؼعاظنبٌ ثكيبؼ ؾيبالد يزسعِ آيؽيپيهؽفزّ يطًٕيًب ظؼ ا
ظؼ ظَيب ٔخٕظ ظانذ کّ  يژِ ردبؼييُغمّ ٔ 344يُغمّ آؾاظ،  994 ،9984يٕخٕظ ظؼ قبل 

                                                            
1. Keffer and Knack 

2. Putnam et al 

3. Robert Sincolar 

4. Knack & Keefer 
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( ظؼ يفٕٓو 9984 ٔ 9974 اَع. ظؼ ثيكذ قبل اضيؽ )ظّْثٕظِ يردبؼ يُغمّ 75ٍ آَٓب يرؽ ػًعِ
رؽ اؾ کّ ايؽٔؾِ يفٕٓو آٌ گكزؽظِيعِ اقذ؛ ثّ عٕؼيدبظ گؽظيا يرسٕن يردبؼ –يُبعك آؾاظ 

، ييآقيب ينٕظ. ظؼ ثيٍ کهٕؼْبيثبنع ٔ رٕنيع ٔ ردبؼد ْؽ ظٔ ؼا نبيم ييردبؼد يؽف ي
کؽظ. ظٔييٍ کهٕؼ  يدبظ يُغمّ آؾاظ ردبؼيثٕظ کّ يجبظؼد ثّ ا يُْعٔقزبٌ َطكزيٍ کهٕؼ

ظؼ  ييُغمّ آؾاظ ثؽپب ًَٕظ، قُگبپٕؼ ٔ پف اؾ آٌ فيهيپيٍ ثٕظ. يبنؿ 9968کّ ظؼ قبل  ييآقيب
ثٕظ کّ ظؼ َيًّ  يي، ظِ يُغمّ آؾاظ رأقيف ًَٕظ ٔ پف اؾ آٌ کؽِ پُدًيٍ کهٕؼ آقيب9974ظّْ

دبظ ًَٕظ ٔ يَطكزيٍ يُغمّ آؾاظ ؼا ا 9977 هُع ظؼيف کؽظ. ربيُبعك آؾاظ ؼا رأقي 4847أل ظّْ 
 (. 92: 9374 عهت، يؼفذ )نبظ يدبظ يُغمّ آؾاظ ردبؼيثّ ظَجبل ا 9984چيٍ َيؿ ظؼ ظّْ 

گبِ يظؼزبل رٕقؼّ، َمم ٔ خب يژِ ظؼ کهٕؼْبيٍ يُبعك ثّ ٔيغ ايظؼ ظٔ ظّْ اضيؽ ثب ؼنع قؽ
ژِ ثّ يعگبِ ظٔنزًؽظاٌ ٔ قيبقزگػاؼاٌ، ثّ ٔياؾ ظ ک يٕضٕع يٓىييُبعك آؾاظ ػًٕيًب ثّ ػُٕاٌ 

يغهٕة اؾ َمغّ َظؽ  ئ ًْچُيٍ لهًؽٔ يأ يُغمّ يرٕقؼّ يه يثؽا يکبؼثؽظ يػُٕاٌ اثؿاؼ
 يايٕؼظَظؽ ظؼ زٕؾِ يْبيُبقت خٓذ آؾيٕظٌ قيبقذ يرطًيى ثٓيُّ ايکبَبد ٔ يُبثغ ٔ فضب

ٔ  يرؽ ظؼ يسُّ يجبظالد ردبؼَمم فؼبل يفبيا يرؼييٍ کُُعِ ثؽا ييسعٔظرؽ ٔ ثبالضؽِ کبَبن
گبِ يُبعك آؾاظ ظؼ يثٕظِ اقذ. انجزّ َمم ٔ خب ئ خٓبَ يا، يطًٕيًب ظؼ ػؽيّ يُغمّييُؼز

ثب رٕخّ ثّ ردؽثّ يزفبٔد زبيهّ اؾ قّ ظّْ گػنزّ کّ اؾ ظٕٓؼ  ييُؼز يئ نکٕفب يرٕقؼّ يه
ک عيف گكزؽظِ اؾ ثكيبؼ يرٕاَع ظؼ يگػؼظ، ييظؼزبل رٕقؼّ ي يعِ ظؼ ييبٌ کهٕؼْبيٍ پعيا

(. يُبعك آؾاظ 4: 9396 بٌ ثبؼ يزفبٔد ثبنع )ضٕل چٓؽِ،ياثؽ ٔ ثؼضًب ؾ ييؤثؽ ٔ کبؼآيع رب زع ث
ٔ ركٓيم  يگكزؽل يبظؼاد يُؼز ياؾ اثؿاؼْب يکيب يُبعك پؽظاؾل يبظؼاد ثّ ػُٕاٌ ي ييُؼز

 ييبظؼار يکبالْب يع. ثؽضٕؼظاؼگيؽَيلؽاؼ ي ييٕؼظ ثؽؼق يخٓبَ يکهٕؼْب ثّ ثبؾاؼْب يظقزؽق
فؽاْى قبضزٍ  يظؼ رٕقؼّ يبظؼاد ظانزّ ثبنع کّ ثؽا يرٕاَع َمم يًٓيظ ردبؼد آؾاظ يياؾ نؽا

ٍ ياؾ کبؼنُبقبٌ ثؽ ا يْكزُع. ثكيبؼ يٍ ؼٔل يُبعك آؾاظ ردبؼيرؽظ ردبؼد آؾاظ، يُبقتينؽا
ظؼ زبل رٕقؼّ، ايکبَبد  يبژِ ظؼ کهٕؼْيثّ ٔ ييُؼز يدبظ يُبعك آؾاظ ردبؼياَع کّ اػميعِ

ٔ  يدبظ انزغبل نعِ ٔ اَزمبل رکُٕنٕژيآٔؼظ، قجت ايم يبظؼاد فؽاْى ييافؿا يؼا ثؽا يعيخع
ثّ  .نٕظيي ئ ظؼآيع اؼؾ يم ظؼآيع يهيؼا ثّ ظَجبل ظانزّ ٔ يٕخت افؿا يضبؼخ يگػاؼّيقؽيب

 ؽَع.يگيؽاٌ ْى يٕؼظ رٕخّ لؽاؼ ييٍ يُبعك ظؼ ايم ايٍ ظنيًْ

آؾاظ اؼـ ظؼ لكًذ نًبل غؽثي ايؽاٌ رُٓب يُغمّ آؾاظي اقذ کّ ثّ ظنيم ًْكبيگي  يُغمّ
ْبي ظؼ زبل رٕقؼّ آقيبي ييبَّ ٔ زٕؾِ لفمبؾ ٔ اؾ عؽيك رؽکيّ ثب اؼٔپب ٔ لؽاؼ گؽفزٍ ظؼ  ثب کهٕؼ

 354ظقزؽقي ثّ ثبؾاؼ  کؽيعٔؼ خُٕة ثّ نًبل ٔ ٔالغ نعٌ ظؼ يكيؽ خبظِ ربؼيطي اثؽيهى ٔ
گػاؼاٌ رؽکيّ  ثيُي افؿايم َيبؾ ايٍ ثبؾاؼ، افؿايم يٓبخؽد قؽيبيّْب( ٔ پيم )فؽيذ ييهيٌٕ َفؽي
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گػاؼي  قؽيبيّکهٕؼْبي آقيبي نؽلي ثّ  يُعي چيٍ ٔثعنيم َؽش ثبالي يبنيبد ظؼ آٌ کهٕؼ، ػاللّ
ٔ رٕنيع ظؼ َؿظيکي ثبؾاؼ انبؼِ نعِ ٔ ثّ رجغ آٌ رالل اؼٔپب ثّ کكت قٓى لبثم رٕخٓي اؾ ايٍ 

ْبي آيؽيکبيي اؾ چُيٍ رسٕالري ظؼ يُغمّ )َمبط لٕد( ظاؼاي يُعي نؽکذؼ ٔ آگبْي ٔ ػاللّثبؾا
يُغمّ آؾاظ اؼـ ثب رٕخّ ثّ ثبنع. اؾ عؽفي ظيگؽ يٕلؼيذ اقزؽارژيک ٔ اکَٕٕييک يًزبؾ يي

کؽظِ پزبَكيم ثبالي زًم ْبيي َظيؽ َيؽٔي اَكبَي خٕاٌ ٔ رسًيميدًٕػّ ايکبَبد ٔ پزبَكيم
اؼرجبعبد ؼاِ ظٔؼ، ثبؾؼگبَي، اَؽژي اؼؾاٌ اؾ ظؽفيذ ثبنمِٕ ثؽاي رجعيم نعٌ ثّ يک يؽکؿ ٔ َمم، 

اي ٔ رجعيم نعٌ ثّ يک يُغمّ آؾاظ ردبؼي يًزبؾ ظؼ کهٕؼ ٔ ززي يٓى يجبظالد ردبؼي يُغمّ
 (.77: 9384 )زكيُي ، ظؼ يُغمّ ثؽضٕؼظاؼ اقذ.

ْبي ػهًي ٔ يُؼزي کهٕؼ يغؽذ ثٕظِ يدبٔؼد ثب رجؽيؿ کّ اؾ ظيؽثبؾ ثّ ػُٕاٌ يکي اؾ لغت
رٕاَع اؼـ ؼا ثّ ػُٕاٌ يک پهزٕاَّ الزًبظي لٕي ٔ پم اؼرجبعي يكزسکى ثب ضبؼج اؾ ًْٕاؼِ يي

رٕاٌ ؾييُّ رجعيم يُغمّ ثّ پبيگبِ ٔيژِ يبظؼاري کهٕؼ يغؽذ کؽظِ ٔ ظؼ قبيّ ايٍ ايزيبؾاد يي
 (.96: 9386ْبي ثبؾؼگبَي، کهٕؼ ؼا فؽاْى ًَٕظ )ثؽؼقي

يُغمّ آؾاظ اؼـ لبثهيذ رجعيم نعٌ ثّ ثؿؼگزؽيٍ پبيگبِ رطهيّ ٔ ثبؼگيؽي كبالْبي يبظؼاري 
رجعيم ثّ يكيؽ ػجٕؼ كبال ييبٌ كهٕؼْبي خُٕة نؽلي، ُْع ٔ آقيبي ييبَّ ثب كبْم ؾيبٌ زًم 

نغهي ظؼ  ْبي ثبنع. ايٍ يُغمّ لبثهيذ ايدبظ فؽيذ ؼٔؾ ؼا ظاؼا يي 95ؼٔؾ يكيؽ رؽكيجي ثّ  64اؾ 
 ؼا ظاؼظ. ْبي يُؼذ، اَجبؼظاؼي ٔ ردبؼد رب زع ؼفغ يهکم ثيکبؼي يُغمّ طمث

ْبي  قبؾي ؾيؽقبضذ يٕؼد رٕخّ ثّ يُغمّ ٔ رٕقؼّ ٔالؼي قؽؾييٍ آٌ ٔ عؽازي ٔ پيبظِ ظؼ
رٕاَع رسٕل چهًگيؽي ظؼ يُغمّ ايدبظ ًَٕظِ ٔ يٕخت رجهٕؼ يُؼزي يي -گؽظنگؽي، ردبؼي 

اي ٔالغ نعِ اقذ کّ ثبؾاؼيُبقجي ظ؛ يُغمّ آؾاظ اؼـ ظؼ َمغّالزًبظ يُغمّ ٔ اقزبٌ ٔ کهٕؼ نٕ
 آيع.اي کبال ثّ زكبة يي ثؽاي يبظؼاد ٔ ٔاؼظاد يُغمّ

ْبي گؽظنگؽي، آثبؼ ٔ كُع، ٔخٕظ خبغثّ آؾاظ يزًبيؿ يي  ؼا اؾ قبيؽ يُبعك  آؾاظ اؼـ  يُغمّ  آَچّ
رؽيٍ ؼٔقزبي زبنيّ اؼـ، ػُٕاٌ لعيًياؾ خًهّ ؼٔقزبي انزيجيٍ ثّ   چُع يع قبنّ  ثبقزبَي  اثُيّ

رؽيٍ کهيكبْبي ربؼيص لعيًي آثهبؼ آقيبة ضؽاثّ، کهيكبي قُذ اقزپبَٕـ ثّ ػُٕاٌ يکي اؾ
رٕاَُع ثُبي ربؼيطي ٔ چُعيٍ ٔ چُع خبغثّ ظيگؽ کّ يي 8يكيسيذ، يدًٕػّ کؽظنذ يزهکم اؾ 

ْبي فؽأاٌ،  آٔؼَع. ٔخٕظ خُگم نؽايظ يُبقت ثؽاي ؼفغ َيبؾگؽظنگؽاٌ ٔ قؽيبيّ گػاؼاٌ ؼا فؽاْى
ْبيي  قبؼْبي عجيؼي ٔ ثكؽ اؾ خًهّ خبغثّ ْبي كهبٔؼؾي ٔ چهًّؼٔظضبَّ اؼـ، قع آثي ٔ َيؿ ؾييٍ

رٕاَع ثؽاي گؽظنگؽاٌ خػاة ثبنع. اؾ اقفُع رب اؼظيجٓهذ يبِ ثٓزؽيٍ ؾيبٌ ثؽاي قفؽ ثّ  اقذ كّ يي
ؽ عجيؼي رٕخّ گؽظنگؽاٌ ظاضهي ٔ ضبؼخي ؼٔظ ٔ ْٕاي يؼزعل ثٓبؼي ٔ يُبظؽ ثك اؼـ ثّ نًبؼ يي
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ثيهزؽيٍ ييؿاٌ زضٕؼ گؽظنگؽاٌ ظؼ ايٍ يُغمّ يؽثٕط ثّ اؼظيجٓهذ يبِ  .كُع ؼا ثّ ضٕظ خهت يي
ْب ٔ أج قؽقجؿي يُغمّ آؾاظ اؼـ اقذ  ْب ٔ ثبؾ نعٌ نکٕفّ اقذ کّ فًم نکفزٍ گم

ـ ظٔو رب َٓى اؼظيجٓهذ يبِ ٔ ثعيٍ ظنيم ثب يًٕثّ قبؾيبٌ يُغمّ آؾاظ اؼ (9385، ؾاظِ )ْعايزي
 ثؼُٕاٌ ْفزّ گؽظنگؽي اؼـ َبيگػاؼي نعِ اقذ.

 ميافؿا ٔ الزًبظ ظؼ ٍيبظيثُ ؽادييرغ ثب ًْؽاِ يالزًبظ ؼنع اؾ ػجبؼركذ 1يالزًبظ رٕقؼّ
 ؼنع ،يالزًبظ رٕقؼّ ظؼ. ياخزًبػ ٔ ياَكبَ ،يکيؿيفْبي  ذيظؽف اؾ اػى يعيرٕنْبي  ذيظؽف
 نع. رٕقؼخ ضٕاُْع يزسٕل ؿيَ ياخزًبػ يَٓبظْب آٌ، کُبؼ ظؼ ايبنع  ضٕاْع زبيم عيرٕن يکً

گؽ يظ عؽف اؾ ٔ اقذ يزُٕع يْب يآؾاظ ٔ يرکُٕنٕژ ٔ ييبظ يُبفغ يزضًٍ ًْٕاؼِ يالزًبظ
 ييسزٕيث يًٓزؽ ًّْ اؾ ٔ ؼذيعج تيرطؽ ٔ يغييس كذيؾ يكبئم ،يفؽُْگ تيرطؽ ،يػعانز يث

 ظؼ .اقذ آٔؼظِ اؼيغبٌ ثّ ؼا ئالؼ يْب اؼؾل ٔ مذيزم بفزٍي يثؽا يبؼييؼ ػعو ٔ يؾَعگ نعٌ
 يسٕؼ ياَكبَ ئاال يْباؼؾل ٔ اَكبٌ عيثب ؿيچ ًّْ اؾ ميث يالزًبظ رٕقؼخ ىييفبْ ٍييرج بٌيث

 ظؼ اَكبٌ ًَٕظٌ قؼبظرًُع ْعف ٔ ياَكبَ يْب اؼؾل ٔ اَكبٌ يًبيق ٍييرؼ اگؽ. ؽظيلؽاؼگ
 يقبؾيبَ ،يفُ ،يالزًبظ يؽفًب کّ رٕقؼّ اؾ يفيرؼؽ ْؽ گؽيظ ؽظ،يگ رٕقؼّ لؽاؼ يانگْٕب قؽنٕزّ

 ذيقُط يب ػهٕو ثب کّ ىيظاؼ يزکًز ثّ بؾيَ يب ظينؽا ٍيظؼ ا. ثٕظ َطٕاْع يکبف ثبنع، يزيؽييع بي
 اؼائّ ياَكبَ يْبرالل ٔ ياَكبَ يؾَعگ يْبْعف اؾ ؼا يرؽغئق عگبِيظ کّ يزکًز. ثبنع ظانزّ
 غؽة ظؼ ييطزهف يْبُّيؾي ٔ ػٕايم .ثعْع ؼًٌُْٕ رٕقؼّ يانگٕ کؽظٌ فؽيٕنّ يثؽا ٔ کؽظِ
 يغؽث اَكبٌ يْب رالل غؽة، يسًٕل ييُؼز ٔ يػهً يظقزبٔؼظْب. نع يالزًبظ رٕقؼّ ثبػث

 ٍيا اؾ. اقذ يلؽَ چُع يطيربؼ ُعيفؽا کي يسًٕل ٔ اقذ بيظَ ٔ ٍيظ ٔ ضعا اؾ عيخع يرهم ظؼ
، ينُبضز اَكبٌ ،ينُبق يْكز ييجبَ نُبضذ يكزهؿو غؽة ظؼ يالزًبظ رٕقؼّ نُبضذ خٓذ،
 (.2444 ف،يهياقذ )گ يالزًبظ ٔ يبقيق ،ينُبضز خبيؼّ

بظ يْؽ خبيؼّ  يرٕقؼّ الزًبظ يؽثُبيثّ ػُٕاٌ ؾ يّ اخزًبػيؽ، اؾ قؽيبياض ْبي قبلظؼ 
رٕاٌ آٌ ياقذ کّ ي يک خبيؼّ رب زعيظؼ  يظؼ رٕقؼّ الزًبظ يّ اخزًبػيذ قؽيبينٕظ. اًْ يي

 يّ اخزًبػييهبْعِ کؽظ. قؽيب يبفزّ ثّ عٕؼ آنکبؼيالزًبظ رًبو خٕايغ رٕقؼّ ييؼا ظؼ نکٕفب
 ياػضب يقغر ًْکبؼ ياقذ کّ يٕخت اؼرمب يكزى اخزًبػييٕخٕظ ظؼ ق ييدًٕػّ ُْدبؼْب

گؽظظ. يُظٕؼ اؾ يرجبظالد ٔ اؼرجبعبد ي ياُّيٍ آيعٌ قغر ْؿييعِ، يٕخت پبيآٌ خبيؼّ گؽظ
زبکى ثؽ  يْبخبيؼّ، ُْدبؼْب ٔ اؼؾل ئ اخزًبػ يفؽُْگ ئَاَكدبو ظؼ يّ اخزًبػيقؽيب

نٕظ. يّ ييْب ظظؼ آٌ رؼجٍ ُْدبؼْب ٔ اؼؾلياقذ کّ ا ييٍ يؽظو ٔ َٓبظْبييب ث يرؼبيالد ف
چ ؼنع يکُع ٔ ثعٌٔ آٌ ْيٍ يياقذ کّ اَكدبو خٕايغ ؼا رضً يثّ يُؿنّ چكج يّ اخزًبػيقؽيب
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ػجبؼد اقذ اؾ  يظؼ يفٕٓو که يّ اخزًبػينٕظ. قؽيبيكؽ ًَيي ياَكبَ يكزيب ثٓؿي يالزًبظ
ًْچٌٕ  ئ اؼؾن ي، يؼُٕيُيظؼ قغٕذ گَٕبگٌٕ ػ ياخزًبػ يْبْب ٔ اَعٔضزّيييدًٕع ظاؼا

ٔ يهبؼکذ  ييخٕيًْکبؼ يْبُّيظؼ ؾي يبد اخزًبػي، ردؽثياخزًبػ -ييعَ يْبَٓبظْب ٔ نجکّ
؛ ظؼ يهياَعيبَُع اػزًبظ، يثجذ ئ يعَ ياؼؾن ئ ثبٔؼْب ئ يه يا، يُغمّيظؼ قغٕذ يسه

کؽظ، ايب ظؼ ػًؽ يفب ييٍ َمم ؼا اييًٓزؽ يکيؿئ ف يّ الزًبظيرٕقؼّ، قؽيب يقُز يْبعگبِيظ
گؽ يّ اقزفبظِ اؾ ظيٍ قؽيبيؽا ثعٌٔ ايى؛ ؾيْكز يّ اخزًبػيبؾيُع قؽيبيزبضؽ ػالِٔ ثؽ آَٓب َ

م ياؾ لج يقبؾيبٌ اخزًبػ يْبيژگيثّ ٔ يزًبػّ اخيُّ اَدبو َطٕاْع نع. قؽيبيّ ثّ عٕؼ ثٓيقؽيب
کكت قٕظ يزمبثم ؼا  يثؽا ئ ًْکبؼ يْب، ُْدبؼْب ٔ اػزًبظ انبؼِ ظاؼظ کّ ًْبُْگنجکّ
هجؽظ ايٕؼ ييهزؽک ٔ اػزًبظ يزمبثم يٕخت رسمك اْعاف ٔ پ يکُع ٔ ثب ضهك ُْدبؼْبيم ييركٓ

 (. 946: 9396ظِ قٕضزّ ٔ ًْکبؼاٌ،  يگؽظظ )نٓؽکيي

 ٔ اؼرجبعبد ْب،قبؾيبٌ اؾ ػجبؼد اقذ (9999) يخٓبَ ثبَک فيرؼؽ ظؼ ياخزًبػ خيقؽيب
 يٕخت يفٕٓو ٍيا. ثطهعيي قبيبٌ ؼا خبيؼّ ياخزًبػ يْبکُم فيک ٔ کى کّ ييُْدبؼْب

 خيقؽيب عگبِ،يظ ٍيا اؾ. نٕظيي ْبقبؾيبٌ يبريػًه يْبُّياظاؼِ يًهکذ ٔ ْؿ يْبُّيکبْم ْؿ
 ٔ ذيکً ُْدبؼْب ثؽ ٔ ي، ؼٔاثظ اَكبَياخزًبػ يؽ َٓبظْبيثأر ٔ يزبيم رؼبيالد گؽْٔ ياخزًبػ

 (.947: 9387 پٕؼ، ياقذ )يُظٕؼ ٔ ثبظ يذ رؼبيالد اخزًبػيفيک

 ياخزًبػ يْبكزىيق يُْدبؼْب يدًٕػخ ياخزًبػ خيقؽيب اقذ يؼزمع (9999) بيبيفٕکٕ
 ؼا اؼرجبعبد ٔ رجبظالد ُخيْؿ ٔ نٕظيي خبيؼّ آٌ ياػضب يًْکبؼ قغر ياقذ کّ يٕخت اؼرمب

 يثؽا گؽيکعي ثب کبؼکؽظٌ يثؽا افؽاظ ييرٕاَب يّ اخزًبػيعگبِ قؽيبيٍ ظياؾ ا ظْع. يکبْم ي
 ٔ ْب رطًى ْب اقذ. يُبثغ ثبنفؼم ٔ ثبنمِٕ يبَُعقبؾيبٌ ْب ٔگؽِٔ ظؼ ياْعاف ػًٕي رسمك
م نٕظ، يٍ يؽظو ركٓيکُم ث ظُْع. اگؽينکم ي ؼا يّ اخزًبػينَٕع ٔ قؽيبياَجبنزّ ي ْبيٓبؼد
 يبيب ظؼ ثؽؼقيعجك َظؽ فٕکٕؽظ. يگيي نکم ياخزًبػ خيقؽيب ٔ نٕظ يي ظگؽگٌٕ ٍ افؽاظيؼٔاثظ ث

بفزّ ثبنع. يُظٕؼ اؾ اػزًبظ يىيع اػزًبظ رؼًئ ؼنع يُظٕؼ اؾ اػزًبظ، ثب يّ اخزًبػيؼاثغّ قؽيب
بٌ ينٕظ. اػزًبظ زبکى ثؽ ؼٔاثظ يياقذ کّ ثّ افؽاظ َبنُبـ ي يؿاٌ اػزًبظيبفزّ، ييىيرؼً

ٍ َکزّ يکُع. أ ثؽ ايذ ًَيهّ، نؿٔيب ثّ ؼٔاثظ افؽاظ ظؼ خبيؼّ قؽايب لٕو ٔ لجيضبَٕاظِ  ياػضب
ٍ زضٕؼ يّ ٔ ًْچُيضبَٕاظِ فؽارؽ َؽٔظ، ػؽضّ قؽيب يٍ اػضبيع ظاؼظ کّ اگؽ اػزًبظ اؾ ثيکأر

َطٕاْع ثٕظ. اػزًبظ  يضًٕي يْبٍ ايؽ ثّ َفغ ثُگبِيْع نع کّ اؽاٌ ظؼ ػؽضّ يسعٔظ ضٕاييع
 يْبُّئ ْؿ ييجبظالر يْبُّياقذ؛ چؽا کّ ثب کبْم ْؿ ياؼؾل الزًبظ يبفزّ ثبال ظاؼايىيرؼً

ؼا  يالزًبظ ييپؽ کهًکم ٔ َبآؼاو، کبؼا يْبظيلؽاؼظاظْب ظؼ يس ييؽثٕط ثّ اَؼمبظ ٔ اخؽا
 (. 944: 9395، يميظْع )ازمؽ ٔ زميم ييافؿا
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ّ، يارسبظ ظؼ 3نؽاکذ ٔ 2اَكدبو ،1اػزًبظ ؼا ياخزًبػ خيقؽيب ػًُؽ ( ق9383ّ) يب ٔغفبؼياؾک
آٌ  خؿ ٔ ياخزًبػبد يسه ّ،يؽيض يؤقكبد يغجٕػبد، ،يُْؽ يْبْب، گؽِٔازؿاة، ثُگبِ

 قغر ظؼ. اقذ ظاظِ لؽاؼ رٕخّ يٕؼظ ؼا کالٌ ٔ يبَيي ضؽظ، قغٕذ ياخزًبػ خياَع. قؽيب ظاَكزّ
 ٔ ظٔقزبٌ ْب،ضبَٕاظِ افؽاظ، ٍيث کّ قغر( ْى يٍ اػضبي)اؼرجبط ث يضؽظ، اؼرجبعبد افم

ْب، ْب، نؽکذاَدًٍ ٍيث ، يدًٕػّ ؼٔاثظيبَيبٌ ظاؼظ، يغؽذ نعِ ٔ ظؼ قغر ييگبٌ خؽيًْكب
 ،يؼقً ياقذ. قغر کالٌ نبيم قبضزبؼ ٔ ؼٔاثظ َٓبظْب يبقيْب ٔازؿاة قيٕقكبد، قبؾيبٌ

 يثؽا ؼا ، اػضبيبَيي قغر. اقذ ييعَ يْبيآؾاظ ٔ يزمٕل يْبكزىيق ٔ ّيلضبئ ّ،ييدؽ يلٕا
 رؼعاظ ْؽ چّ. کُعيي يُكدى ٔ کؽظِ کيَؿظ ْى ثّ اْعاف ثب يؽرجظ ضبوْبي  کُم ٔ اْعاف
 ئ ظيٕکؽاق برؽيپٕ يخًؼ کُم ثبنُع،رؽ  گكزؽظِ آَٓب قبضزبؼ ٔ هزؽيث يبَيي قغر ئازعْب

 يْب کُمظاظٌ  َهبٌ ثؽاي افؽاظ آٔؼظٌ يسُّ ثّ پي ظؼ اخزًبػي قؽيبيخ. نٕظيي رؽثبنغ ٔ رؽپطزّ
 (.224 :9385 ،يخؼفؽ ٔ ياقذ )غفٕؼ يخًؼ

 ْب ٔ يفبْيى قؽيبيّ اخزًبػي . َظؽي9ّخعٔل نًبؼِ 

 قغر رسهيم کبؼکؽظ/ْعف رؼؽيف پؽظاؾ َظؽيّ

ْبي يهطًّ ْبي ؼٔاثظ اخزًبػي ثبنجکّ پبرُبو
 اػزًبظ ٔ ًْيبؼي

ركٓيم کُم خًؼي ٔکكت 
 يُفؼذ يزمبثم

يُبعك، اخزًبػبد يهي ٔ 
 انًههيثيٍ

يُبثغ الؾو ثؽاي فؽاْى کؽظٌ ظقزؽقي ثّ  ثٕؼظيٕ
 کبالْبي خًؼي

 ْبي عجمبريؼلبثذ رٕنيع قؽيبيّ الزًبظي

ْبيي اؾ قبضزبؼاخزًبػي ثؽاي ركٓيم خُجّ کهًٍ
 ْبي يُغميکُم

ظيگؽ  افؽاظ ظؼضبَٕاؼ ٔ رٕنيع قؽيبيّ اَكبَي
 اخزًبػبد

ؼٔاثظ ٔ  يُبثغ َٓفزّ ظؼ ظقزؽقي ٔ اقزفبظِ اؾ نيٍ
 ْبي اخزًبػينجکّ

ْب ٔ قبضزبؼ افؽاظ ظؼ نجکّ رٕنيع ٔ زفظ يُبثغ لعؼد
 اخزًبػي

 ْبخٕايغ ٔ فؽُْگ رؽٔيح ًْکبؼي،کبؼايي الزًبظي ُْدبؼْبي غيؽؼقًي ْب ٔاي اؾ اؼؾليدًٕػّ فٕکٕيبيب

ْبي فؽظي عؽيك نجکّ يُجؼي لبثم زًٕل اؾ ثيکؽ
 يب قبؾيبَي

 ْبْب ٔقبؾيبٌ گؽِٔ رمٕيذ ثعِ ثكزبٌ ٔکُم يزمبثم

 کالٌ ضؽظ، لبثهيذ کُم افؿايم ظؽفيذ ٔ ْبي ػيُي ٔغُْي افؽاظپيٕقزگي پبکكزٌٕ

ْبي يسهي ٔ ؼٔاثظ اخزًبػي ظؼيميبـ گيعَؿ
 فؽايسهي، َظى اخزًبػي

 کبْم فكبظ َظى اخزًبػي،
 اخزًبػي

 يسهي، خبيؼّ

 (.94: 9383 غفبؼي، )يُجغ: اؾکيب ٔ

                                                            
1. Confidence 
2. Solidarity 
3. Participation 
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ّ يظْع رفبٔد قغر قؽيبيب ٔخٕظ ظاؼظ کّ َهبٌ يييطزهف ظَ يْبظؼ کهٕؼ يغبنؼبد
ّ يُکّ قؽيبيا يکهٕؼْب نعِ اقذ. ثؽا يبفزگيقغر رٕقؼّ  ظؼ ييُدؽ ثّ رفبٔد خع ياخزًبػ
ظاؼَع،  يّ اَكبَيبؾ ثّ قؽيبيدبظکُُع َيثبؾظِ يغهٕة ا يعيرٕن يْبذيظؼ فؼبن ئ يبظ يالزًبظ

 ؽاٌ يدؽة ظؼيم کؽظِ ٔ يعييبْؽ، يُٓعقبٌ رسً بيقبظِ  کبؼ يؽٔيى کّ َيبؾيُع آٌ ْكزيَ يؼُي
ٍ يؽَع. ثُبثؽايگ ع يسًٕالد ثکبؼيرٕن يثؽا آالد ؼاٍ يّ ٔ يبنيٍ قؽيبي، ايخًؼ يک قبؾيبَعْي

 يكذ. ثؽايؾل افؿٔظِ َدبظ اؼيع ٔ ايلبظؼ ثّ رٕن ييثّ رُٓب يّ الزًبظيقؽيب يّ اَكبَيثعٌٔ قؽيب
ٔخٕظ  ياخزًبػ يک ثكزؽ ٔ فضبيع يؽظ ثبيؼا ثکبؼ گ يّ الزًبظيثزٕاَع قؽيب يّ اَكبَيُکّ قؽيبيا

ٍ يؽظ. اينکم ثگ ياَكبَ يؽْٔبيٍ َيؿ ظؼ ثي، يهبؼکذ اػزًبظآييظانزّ ثبنع رب رؼبيم، ًْکبؼ
ک يظؼ  ياَكبَ يؽٔيَظْع يى کّ اخبؾِ ييَبييي يّ اخزًبػيؼا قؽيب ياخزًبػ يثكزؽ ٔ فضب

دبظ کُع. يٍ اؼؾل افؿٔظِ ايدبظ کُع ٔ ثُبثؽايع ايؽظ ٔ رٕنيؼا ثکبؼ گ يّ الزًبظيرؼبيم قبؾَعِ قؽيب
ثبنُع يرؽ يٍ نعِيرضً يزيزمٕق يبنک يْبهزؽ ثبنع، ثكزّيظؼ خبيؼّ ث يّ اخزًبػيچّ قؽيب ْؽ

م ثهٕظ افؽاظ يْؽ چّ يجبظنّ ركٓنٕظ ٔ يم يييجبظنّ ركٓ رؽ ثبنُع،نعٍِيْب رضًٔ ْؽ چّ ثكزّ
رؽ ثبنع، ؼازذ ييُفؼز يْبکُُع ٔ ْؽ چّ ػجٕؼ اؾ چٓبؼؼاِيػجٕؼ ي ييُفؼز يْبرؽ اؾ چٓبؼؼاِؼازذ
 ع. ظؼيآيثعقذ ي يهزؽيث يدّ ؼنع الزًبظينٕظ ٔ ظؼ َزيگؽفزّ ي يهزؽيث يًبد الزًبظيرًً

 يْب ُّيْؿکبْم  يبثع.غيؽرٕنيعي کبْم ييْبي ٔالغ ْؽ چّ قؽيبيّ اخزًبػي افؿايم يبثع، ْؿيُّ
م يك ركٓياؾ عؽ يّ اخزًبػيٍ قؽيبياقذ. ثُبثؽا يم يُبفغ اخزًبػيافؿا يثّ يؼُب يعيؽرٕنيغ

 ،يم ظْع )ؼَبَيؼنع ؼا افؿا ع ٔيرٕن ييرٕاَع کبؼآيي يعيؽرٕنيغ يْبُّيکبْم ْؿ يجبظالد ٔ
9396 :34-35.) 

 ؼٔل پژْٔم 

اْعاف رٕقؼّ  رسمك ظؼ يخ اخزًبػيقؽيب ثؽظٌ ثّ َمم يپژْٔم پ ٍيا يايه ْعف کّ آَدب اؾ
ٍ نعِ اقذ ٔ ييرج ٔ يينُبقب ياثؼبظ رٕقؼّ الزًبظ اثزعا اقذ، آؾاظ اؼـ ظؼ يُغمّ يالزًبظ

 يًْطٕاَ ٔ ييًْكٕ ثّ اؼـ کبؼنُبقبٌ يُغمّ آؾاظ ٔ ضجؽِ يْبگؽِٔ ثّ قپف ثب يؽاخؼّ
نعِ اقذ. ؼٔل پژْٔم  پؽظاضزّ يرٕقؼّ الزًبظ اثؼبظ آٌ ظؼ يُئ َمم آفؽ ياخزًبػ خيقؽيب

رؽ يهيَظبيُعرؽ ٔ رسه يْبّيْب اؾ ؼٔم ظاظِيرسه يثبنع؛ ثؽايبظ ييثُ ّ ظاظِيّ ثؽ َظؽئ ثب رک يفيک
 3يُهيگؿ ئ کعگػاؼ 2ييسٕؼ ي، کعگػاؼ1ثبؾ يٍ کّ نبيم قّ يؽزهّ کعگػاؼياقزؽٔاـ ٔ کٕؼث

ٔ قبثك يُغمّ آؾاظ  يکبؼنُبقبٌ فؼهَفؽ اؾ  95ٍ پژْٔم يکُُعگبٌ ااقذ، اقزفبظِ نع. يهبؼکذ
 اَع.  گيؽي ْعفًُع اَزطبة نعِاؼـ ْكزُع کّ ثّ نيِٕ ًََّٕ

                                                            
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
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گيؽي َظؽي رب انجبع َظؽي گيؽي ْعفًُع نؽٔع نع ٔ ثؽاقبـ ًََّٕايٍ يغبنؼّ ثب ًََّٕ
رسميك زبضؽ ثّ يُظٕؼ ظؼ ثبنع. ْب، يًبزجّ ػًيك ييآٔؼي ظاظِْب اظايّ يبفذ. رکُيک خًغظاظِ

 2، کُزؽل اػضب ٔ ضٕظثبؾثيُي يسمك1ْبي کكت اعالػبد يٕاؾي ازؽاؾ اػزجبؼپػيؽي اؾ ؼٔل
 اقزفبظِ نعِ اقذ. 

 ْبي پژْٔم يبفزّ

ح يُعؼج ظؼ خعٔل يپژْٔم عجك َزب ياُّيؾي يؽْبيبٌ ظؼ يزغيپبقطگٕ يغ فؽأاَيرٕؾ يظؼ ثؽؼق
 يثبنُع؛ ظؼ ثؽؼقيظؼيع يؽظ ي 84بٌ ؾٌ ٔ يظؼيع اؾ پبقطگٕ 24رٕاٌ گفذ، يي 2نًبؼِ 

ظؼيع  6ٍ اقذ کّ ياؾ ا يح زبکيؿ َزبيبٌ َيالد پبقطگٕيذ رسًيؽ ٔضؼييؽثٕط ثّ يزغ يفؽأاَ
ظؼيع فٕق  27كبَف، يظؼيع ن 27پهى، يظؼيع ظ 93کم، يالد قيرسً يبٌ ظاؼاياؾ پبقطگٕ

ؽ يبٌ ظؼ يزغيپبقطگٕ يفؽأاَغ يرٕؾ يذ ظؼ ثؽؼقيثبنُع؛ ظؼ َٓبيي يظؼيع ظکزؽ 27كبَف ٔ ين
ظؼيع ظؼ  46، 45رب  35 يبٌ ظؼ يسعٔظِ قُيظؼيع اؾ پبقطگٕ 27رٕاٌ گفذ، يؿ ييقٍ َ

 قبل ْكزُع.  65رب  56 يظؼيع ظؼ يسعٔظِ قُ 27ٔ  55رب  46 ييسعٔظِ قُ

 اي پژْٔم ْبي يؽثٕط ثّ يزغيؽْبي ؾييُّ: رٕييف آيبؼ2ِخعٔل نًبؼِ 

 ظؼيع فؽأاَي  فؽأاَي عجمبد َبو يزغيؽ 

 خُكيذ

 24 3 ؾٌ

 84 92 يؽظ

 944 95 کم

 رسًيالد

 6 9 قيکم

 93 2 ظيپهى

 27 4 نيكبَف

 27 4 فٕق نيكبَف

 27 4 ظکزؽي

 944 95 کم

 قٍ

35-45 4 27 

45-55 7 46 

55-65 4 27 

 944 95 کم

                                                            
1. Peer Debriefing 

2. Self- monitoring 
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 يّ اخزًبػيثؽ قؽيب ييجزُ يگؽ يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظظ يعاضهّينؽا  

فؽارؽ اؾ آٌ اقذ کّ  قغر خبيؼّ يب کالٌ ٔ ثؼع آفؽيُبٌ َمم ٔ ػٕايم نبيم َيؿگؽ   يعاضهّ نؽايظ
 نبيم آؾاظ ظؼ يُبعك رٕقؼّ الزًبظي ايهي گػاؼَع. پعيعحيي ثيؽأر َظؽ يٕؼظ ثؽ ػًهکؽظ قيكزى

يؽثٕط ثّ يفبْيى ٔ يمٕالد  3ْبي رٕقؼّ الزًبظي اقذ. ظؼ خعٔل نًبؼِ ٔ يٕنفّ اؼکبٌ ٔ يفٕٓو
 گؽ يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ اؼـ اؾ ظيع پبقطگٕيبٌ غکؽ نعِ اقذ. نؽايظ يعاضهّ

 گؽ يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ اؼـ : يفبْيى ٔ يمٕالد يؽثٕط ثّ نؽايظ يعاضه3ّخعٔل نًبؼِ 

 ؼظيف يفبْيى ضؽظِ يمٕنّ يمٕنّ

 ْبي آيٕؾني ٔ ثؽَبيّ
 اعالع ؼقبَي

 ػًٕييآيٕؾل 
 
 

 يٓبؼري آيٕؾل رطًًي ٔ
 
 
 
 
 ْب ؼقبَّ

 ثّ ؼٔؾکؽظٌ ظاَم ػًٕيي
 ايکبَبد آيٕؾني يكزًؽ ثؽاي ػًٕو

 ايکبَبد آيٕؾني ثٓجٕظ افؿايم ٔ
 ْب رٕقؼّ ظاَهگبِ ٔ ثٓجٕظ

 اي زؽفّ آيٕؾل فُي ٔ
 گكزؽل آيٕؾل يعاؼـ

 آيٕؾل ثؿؼگكبالٌ
 اؼرمبي کيفيذ يُبثغ آيٕؾني

 فضبي يدبؾي
 يغجٕػبد يدالد ٔ
 قيًب ٔ يعا

9 
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99 

 ػٕايم فؽُْگي ٔ اخزًبػي

 ؼٔاثظ
 
 
 ْب نجکّ
 
 
 
 ًْعني يهبؼکذ ٔ

 ؼٔاثظ فؽظي ثٓجٕظ
 يسيظ ثب ؼٔاثظ فؽظ

 ْب قبؾيبٌ ظٔنذ ٔ ثب ؼٔاثظ افؽاظ
 ْبي اؼرجبعي نجکّ ايدبظ

 نجکّ ْبي يجزُي ثؽ فؼبنيذ زًبيذ اؾ
 انًُفؼّ ػبو ايٕؼ يهبؼکذ يؽظو ظؼ

 ْبي ظٔنذ ثؽَبيّ يؽظو ظؼ يهبؼکذ
 ظنكٕؾي يؽظو ثؽاي ًْعيگؽ

 ضؼفب زًبيذ اؾ کًک ؼقبَي ٔ
 ْبي ظٔنذ ثؽَبيّ زًبيذ اؾ

92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
24 
29 

 ظٔنزي ػٕايم قيبقي ٔ

 قبضزبؼي
 
 

 فؽايُعي
 

 ركٓيم يهبؼکذ
 گؽ ْبي زًبيذ قبؾيبٌ ايدبظ

 ثطم ضًٕيي زًبيذ اؾ
 خبيؼّ ظؼآَٓب  ثٓجٕظ ؼٔاثظ ٔ َظبؼد ثؽ

 اػزًبظ گكزؽل خٕ ٔ ايدبظ

22 
23 
24 
25 
26 
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، ايکبَبد ييبَُع ثّ ؼٔؾکؽظٌ ظاَم ػًٕي يًيبٌ ثّ يفبْي، پبقطگ2ٕعجك خعٔل نًبؼِ  

ْب، آيٕؾل ، ثٓجٕظ ٔ رٕقؼّ ظاَهگبِيم ٔ ثٓجٕظ ايکبَبد آيٕؾنيػًٕو، افؿا ييكزًؽ ثؽا يآيٕؾن

، يذ يُبثغ آيٕؾنيفيک يثؿؼگكبالٌ، اؼرمب، گكزؽل آيٕؾل يعاؼـ آيٕؾل يازؽفّ ٔ يفُ

ى يٍ يفبْيرٕاٌ گفذ اياَع کّ يًب انبؼِ ظانزّيق ٔ يغجٕػبد ٔ يعا ، يدالد ٔييدبؾ يفضب

 ؽَع؛ يرٕاَُع لؽاؼ ثگيي يؼقبَٔ اعالع يآيٕؾن يْبؽگؽِٔ رٕخّ ثّ يمٕنّ ثؽَبيّيظؼ ؾ

ظ، ؼٔاثظ افؽاظ ثب يؼٔاثظ فؽظ ثب يس ،ييبَُع ثٓجٕظ ؼٔاثظ فؽظ يًيبٌ ثّ يفبْيٍ پبقطگٕيًْچُ

ثؽنجکّ، يهبؼکذ  ييجزُ يْبذيذ اؾ فؼبني، زًبياؼرجبع يْبدبظ نجکّيْب، اظٔنذ ٔ قبؾيبٌ

گؽ، يًْع ييؽظو ثؽا يظٔنذ، ظنكٕؾ يْبظؼ ثؽَبيّ انًُفؼّ، يهبؼکذ يؽظو يؽظو ظؼ ايٕؼ ػبو

ؿ يى َيٍ يفبْياَع کّ اِ ظانزّظٔنذ انبؼْبي  ذ اؾ ثؽَبيّيضؼفب، زًب ذ اؾيزًب ٔ يکًک ؼقبَ

 ؽَع. ييٕثؽ ظؼ رٕقؼّ لؽاؼ ثگ ئ اخزًبػ يگؽِٔ يمٕنّ ػٕايم فؽُْگ ؽيرٕاَُع ظؼ ؾيي

گؽ،  ذيزًبْبي  قبؾيبٌ دبظيم يهبؼکذ، اييبَُع ركٓ يًيبٌ ثّ يفبْيذ پبقطگٕيظؼ َٓب

خٕ اػزًبظ ثّ  دبظ ٔ گكزؽليخبيؼّ، ا ؼٔاثظ ٔ ثٓجٕظ آَٓب ظؼ َظبؼد ثؽ يذ اؾ ثطم ضًٕييزًب

ؿ ظؼ يى َيٍ يفبْياَع کّ ايُبعك آؾاظ اؼـ انبؼِ کؽظِ يػُٕاٌ ػٕايم يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظ

 ؽَع. يرٕاَُع لؽاؼ ثگيي ئ ظٔنز يبقيؽگؽِٔ يمٕنّ ػٕايم قيؾ

 ييٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظ يّ اخزًبػيقؽيب يْبياقزؽارژ 

ک ياَع کّ ظؼ انبؼِ ظانزّ ييٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظ يًيبٌ ثّ يفبْيپبقطگٕ 4ظؼ خعٔل نًبؼِ 

 يْبعگبِيظ ٍ خعٔل، اؾيؽَع؛ عجك ايرٕاَُع لؽاؼ ثگيي يّ اخزًبػيؽ يمٕنّ قؽيبيظؼ ؾ يثُعخًغ

، يقبؾ نجکّ ،يثطه يآگبْ ٔ آيٕؾل ،ييمٕنّ اػزًبظقبؾ پُح ثؽ ياخزًبػ خيقؽيب ثّ يؽثٕط

 ثؼع ظؼ آيٕؾل ٔ ياػزًبظقبؾ نعِ اقذ. عيربک يؼاْجؽظ ٔ َظبؼد يقبضزبؼقبؾ ،ييعَ يهبؼکذ

 -يؼفزبؼ ثؼع ظؼ يقبؾ نجکّ ٔ يؼاْجؽظ َظبؼد ،ي، قبضزبؼقبؾييعَ ٔ يهبؼکذ يغُْ - ينُبضز

 ظاؼَع.  لؽاؼ ييهبؼکز
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 ْبي قؽيبيّ اخزًبػي يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ اؼـ : اقزؽارژي4خعٔل نًبؼِ 

 ؼظيف يفبْيى ضؽظِ يمٕنّ يمٕنّ

 قؽيبيّ اخزًبػي

 ػٕايم َٓبظي ثؼع

 

 

 ػٕايم ثيؽَٔي ثؼع

 

 

 

 ػٕايم قبضزبؼي ثؼع

 

 

 ػٕايم نُبضزي ثؼع

 

 

 ػٕايم اؼرجبعي ثؼع

 گكزؽل قؽيبيّ اخزًبػي ايدبظ ٔ َمم ظٔنذ ظؼ

 يمؽؼاد ٔضغ لٕاَيٍ ٔ

 رٕقظ ظٔنذ ثؽاي َظبؼد قيكزى ْعفًُع ايدبظ

 ظيٍ ٔ يػْت

 ضؽظِ فؽُْگ فؽُْگ ٔ

 گكزؽل قؽيبيّ اخزًبػي ٔ ايدبظ ْب ظؼ َمم قُذ خبيگبِ ربؼيطي ٔ

 اي اؼرجبعبد نجکّ

 ْب قهكهّ يؽارت نجکّ

 ْب عؽيك نجکّ پػيؽي اؾ اؼرجبط

 قبؾي ثؽاي رسمك اْعاف يهزؽک نجکّ

 افؿايم آگبْي ثؽاي رسمك اْعاف ثيُم ٔ ايدبظ

 ؾثبٌ يهزؽک ثؽاي ثؽلؽاؼي اؼرجبط اػضبي نجکّ

 اػضبي نجکّ ٔيثجذ َكجذ ثّ خبيؼّ  رًٕؼ ايدبظ

 ْب قبؾيبٌ ثيٍ افؽاظ ٔ اػزًبظ

 ُْدبؼْب.

 ًْجكزگي

 ؼٔاثظ يزمبثم

 ْٕيذ يهزؽک

 افؿايم نؼبع اؼرجبعي
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 بيعْبيپ 

ّ يثب ظؼ َظؽ گؽفزٍ َمم قؽيب يزبيم اؾ رٕخّ ثّ رٕقؼّ الزًبظ يبيعْبيپ يظؼ ثسث ثؽؼق
 ، کبْم ظضبنذ ظٔنذ ظؼيع رٕقظ ثطم ضًٕييرٕن يبَُع يًيبٌ ثّ يفبْي، پبقطگٕياخزًبػ

، اضزًبو يُبثغ ثطم يغ رٕقظ ثطم ضًٕييظٔنذ، رٕؾ يعيرٕن يْبُّيع، کبْم ْؿيرٕن
ؽ گؽِٔ يمٕنّ يرٕاٌ گفذ ظؼ ؾياَع کّ يفؽٔل انبؼِ ظانزّ غ ضعيبد پف اؾيثّ رٕؾ يضًٕي

 ع. ؽَيگيلؽاؼ ي يع ظاضهيم رٕنييؽثٕط ثّ افؿا

غ يبٌ، يُبيعاد ظاَم ثُيغ کٕچک، رٕنييبَُع گكزؽل يُب يًيبٌ ثّ يفبْيٍ پبقطگٕيًْچُ
م ي، افؿايثّ ػُٕاٌ يُهب اقزطعاو، ضٕظانزغبن يغ کٕچک: ثطم ضًٕيي، يُبيهيرجع ٔ يظقز
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ٍ ياَع کّ اانبؼِ ظانزّ يغ کٕچک ٔ گؽظنگؽيرؼعاظ يهبغم: يبظؼاد ٔاؼظاد، ضعيبد، يُب
 ؽَع. يگيؿاٌ انزغبل لؽاؼ ييم ييؽ يمٕنّ افؿايؿ ظؼ ؾيى َييفبْ

ضبؼج،  ع َکؽظٌ اؾي: ضؽيّ ظاضهيٍ يٕاظ أنييبَُع ربي يًيبٌ ثّ يفبْيذ پبقطگٕيظؼ َٓب
 يگػاؼّي، قؽيبيع کبؼ ظقزّ خًؼيرٕن ي، َگبِ ثّ ظاضم ثؽايم يبظؼاد يسًٕالد ظاضهيافؿا

ْب، رٕقؼّ ئظٔنذ، پؽظاضذ ثعْ يبقيثب َظبو ق ي، ًْؽاْييهزؽک، رٕقؼّ ثطم رؼبَٔ
ٍ ياَع کّ اانبؼِ ظانزّ يُْؽ ٔ يعاد ظقزي، رٕنيؽَفزي، ظؼآيع ثبال، يبظؼاد غيگػاؼّ يقؽيب
يؽثٕط  يهيح رفضيؽَع. َزبيگياؾ ثؼع ردبؼد لؽاؼ ي يذ ظاضهيم ظؽفيؽگؽِٔ افؿايؿ ظؼ ؾيى َييفبْ
 ظؼج نعِ اقذ.  5ٍ يمٕالد ظؼ خعٔل نًبؼِ يثّ ا

 : يفبْيى يؽثٕط ثّ پيبيعْبي رٕقؼّ الزًبظي ثب ظؼ َظؽ گؽفزٍ قؽيبيّ اخزًبػي 5خعٔل نًبؼِ 

 ؼظيف يمٕنّ اثؼبظ يفبْيى ٔ

ْبي  کبْم ْؿيُّ رٕنيع، رٕقظ ثطم ضًٕيي،کبْم ظضبنذ ظٔنذ ظؼ رٕنيع
 رٕنيعي ظٔنذ

ضعيبد  اضزًبو يُبثغ ثطم ضًٕيي ثّ رٕؾيغ ٔ رٕؾيغ رٕقظ ثطم ضًٕيي،
 فؽٔل پف اؾ

 9 افؿايم رٕنيع ظاضهي

 رجعيهي يُبيغ ظقزي ٔ رٕنيعاد ظاَم ثُيبٌ، گكزؽل يُبيغ کٕچک،

 انزغبني ضٕظ ثطم ضًٕيي ثّ ػُٕاٌ يُهب اقزطعاو، يُبيغ کٕچک:

 گؽظنگؽي يُبيغ کٕچک ٔ ضعيبد، ٔاؼظاد، يبظؼاد ٔ يهبغم: افؿايم رؼعاظ

 2 افؿايم ييؿاٌ انزغبل

 ضبؼج َکؽظٌ اؾ ضؽيع أنيّ ظاضهي: ربييٍ يٕاظ

 َگبِ ثّ ظاضم ثؽاي رٕنيع افؿايم يبظؼاد يسًٕالد ظاضهي،

 رٕقؼّ ثطم رؼبَٔي گػاؼي يهزؽک، قؽيبيّ ظقزّ خًؼي، کبؼ

 گػاؼي رٕقؼّ قؽيبيّ ْب، پؽظاضذ ثعْي ظٔنذ، َظبو قيبقي ٔ ًْؽاْي ثب

 ُْؽي رٕنيعاد ظقزي ٔ يبظؼاد غيؽَفزي، ثبال، ظؼآيع

افؿايم ظؽفيذ ظاضهي 
 اؾثؼع ردبؼد

3 

  ؼاْجؽظْب 

ثؽ  ييُغمّ آؾاظ اؼـ کّ يجزُ ييٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظ ييدًٕػّ ؼاْجؽظْب 6ظؼ خعٔل نًبؼِ 
 بٌ يغؽذ نعِ اقذ. يع پبقطگٕياقذ، اؾ ظ يّ اخزًبػيذ قؽيبيثؼع رمٕ

ُّ يدبظ ؾييظٔنذ، ا يْبك يؽظو ثّ زضٕؼ ظؼ ثؽَبيّييبَُع رهٕ يًيبٌ يفبْيع پبقطگٕياؾ ظ
اؾ عؽف  يجبَيبؾ يؽظو ثّ پهزييؽظو، َ يُّ ًْکبؼيدبظ ؾييذ، ايػؽيّ فؼبن يؽظو ظؼ زضٕؼ يثؽا

، نؿٔو يثطم ضًٕي ييؽظو ظؼ اَدبو رًبو ايٕؼ، َبرٕاَ يذ ظٔنذ، َبرٕاَينؿٔو زًب ظٔنذ،
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 ؼٔاثظ، گٕنؿظ خبيؼّ، َظبؼد ثؽ ظؼ يذ يؽظو ٔ ثطم ضًٕيي، اًْييهبؼکذ ثطم ضًٕي
، ييػْج ٔ يبقي، قيَظبؼد يكزًؽ الزًبظ يٕؾل آَٓب، رالل ظٔنذ ثؽآ م ثّ يؽظو ٔيکؽظٌ يكب

دبظ خٕ اػزًبظ، يٍ يؽظو، ايث ياػزًبظياؾ ث يؽي، خهٕگيقبؾر ثّ يؽظو ٔ نفبفيگؿاؼل يس
يُغمّ آؾاظ اؼـ کّ  ياػزًبظ ظٔنذ ثّ يؽظو، َمم ظٔنذ ظؼ اػزًبظ ظٔ خبَجّ ظؼ رٕقؼّ الزًبظ

ى يٍ يفبْيرٕاٌ ايى ييٍ يفبْيثبنُع، يٕثؽ ْكزُع. ثب يؽٔؼ ايي يّ اخزًبػيذ قؽيبيثؽ رمٕ ييجزُ
ى ٔ يمٕنّ يؽثٕط يٍ يفبْيح يؽثٕط ثّ ايلؽاؼ ظاظ. َزب ئ ظٔنز يبقيگؽِٔ يمٕنّ ػٕايم ق ؽيؼا ظؼ ؾ

  ظؼج نعِ اقذ. 6ثّ آٌ ظؼ خعٔل نًبؼِ 

 : ؼاْجؽظْبي يجزُي ثؽ قؽيبيّ اخزًبػي يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ اؼـ 6خعٔل نًبؼِ 

 يمٕالد ضؽظِ يمٕالد کعْبي يفٕٓيي کعْبي ثبَٕيّ

ْبي ظٔنذ، ايدبظ رهٕيك يؽظو ثّ زضٕؼ ظؼ ثؽَبيّ
 ػؽيّ فؼبنيذ، ايدبظ ؾييُّ ثؽاي زضٕؼ يؽظو ظؼ

 ؾييُّ ًْکبؼي يؽظو

نؿٔو زًبيذ  عؽف ظٔنذ، پهزيجبَي اؾيؽظو ثّ  َيبؾ
 اَدبو رًبو ايٕؼ ظٔنذ، َبرٕاَي يؽظو ظؼ

نؿٔو يهبؼکذ ثطم  َبرٕاَي ثطم ضًٕيي،
 خبيؼّ ضًٕيي، اًْيذ يؽظو ٔ ثطم ضًٕيي ظؼ

 ؼٔاثظ، گٕنؿظکؽظٌ يكبيم ثّ يؽظو ٔ َظبؼد ثؽ
 َظبؼد يكزًؽ آيٕؾل آَٓب، رالل ظٔنذ ثؽ

 قيبقي ٔ يػْجي الزًبظي،

قبؾي، خهٕگيؽي اؾ  نفبف يسير ثّ يؽظو ٔگؿاؼل 
 اػزًبظي ثيٍ يؽظو، ايدبظ خٕ اػزًبظ، اػزًبظ ثي

 ظٔنذ ثّ يؽظو، َمم ظٔنذ ظؼ اػزًبظ ظٔ خبَجّ

 يهبؼکذ يؽظيي

 

 

 قبؾيبٌ زبيي

 

گكزؽل ثطم 
 ضًٕيي

 

 َظبؼد يكزًؽ

 

 اػزًبظقبؾي

 قبضزبؼي
 

 

 

 

 

 

 

 
 ػًهکؽظي/ فؽايُعي

 

 ػٕايم
 

 

 
 قيبقي

 
 

 ٔ 

 

 

 ظٔنزي

 گيؽي ثسث ٔ َزيدّ

رسمك  يُظٕؼ ثّ ياخزًبػ خيقؽيبْبي  يمٕنّ ٔ اثؼبظ يؽيکبؼگ ثّ يثؽا يثٕي ييعن پژْٔم ٍيا ظؼ
 نع: يغؽذ پؽقم ظٔ يعل ىيرؽق يثؽا. نع ىيآؾاظ رؽق ظؼ يُبعك ياْعاف رٕقؼّ الزًبظ

 اقذ؟ چگَّٕ يرٕقؼّ الزًبظ ظؼ ياخزًبػ خيقؽيب َمم ثّ يؽثٕط يفيک يعل: أل پؽقم

 کيكزًبريق يانگٕ ژِئ ثّ ٔ بظيثُ ظاظِ ؼٔل اؾ يؽيگثٓؽِ ٔ پژْٔم َٕع ثّ رٕخّ ثب
 ظينؽا بيعْب،يپ ؼاْجؽظْب، ،يايه عحيپع ،يػه ظينبيم نؽا ييٍ، يعل َٓبئ کٕؼث انزؽأـ
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 اقذ يغينؽا ٔ ػٕايم يثّ يؼُب يعل ٍيا ظؼ يػه ظينؽا. اقذ ثٕظِ گؽظ يعاضهّينؽا ٔ يغييس
يمٕنخ  پُح نبيم کُُع ٔيي فؽاْى يرٕقؼّ الزًبظ يؼُيْعف  ثّ يبثيظقذ يثؽا ؼا ثكزؽ کّ
ع يرٕن اؾ ذيزًب يثؽا قبضزبؼْب ؽييرغ ، ضؽٔؼديقبؾيبَ ٔ يَٓبظ ػًهکؽظ اؾ الزًبظ يؽيؽپػيربث

اثؼبظ  َگؽل )نُبضذ( َمم ؽييرغ نؿٔو ٔ يظاضه الزًبظ ظؼ ييسٕؼظاَم ٔ ٔ آيٕؾل يظاضه
 ظٔنذ ٔ يًْؽاْ ٔ يًْعن يهبؼکذ، ضؽٔؼد ثبالضؽِ ٔ يظاضه يْبذيظؽف اؾ اقزفبظِ ظؼ ياؼرجبع
 اقذ ينٕاؾي ظانزٍ يكزهؿو کّ اقذ يُبعك آؾاظ يرٕقؼّ الزًبظ يايه عحيپع. اقذ ثٕظِ يؽظو

 ؽَعحيظؼ ثؽگ يُبعك آؾاظ يرٕقؼّ الزًبظ يعل ٍيا ظؼ ٔ ظُْعيي ميرهک ؼا آٌ خئ پب اقبـ کّ
 يفيع الزًبظي ثب اقزفبظح رٕقؼخ ٔ ايدبظ ؼنع ثُيبٌ، رٕنيعاد ظاَم گكزؽل ثب ػُبٔيٍ يمٕنّ پُح

ع يکبؼ ٔ ؼَٔك رٕن ٍ گكزؽل فؽُْگ کكت ٔئ ًْچُ يانًههٍ ئ ث يظاضه يْبذيًْخ ظؽف اؾ
 ثّ يُظٕؼ يبظؼاد ثٕظِ اقذ. يظاضه

 چٓبؼ ثؽ ؽگػاؼيربث يايه ؽييزغ ػُٕاٌ ثّ ياخزًبػ خيقؽيب ثّ يؽثٕط يْبياقزؽارژ لبنت ظؼ
گكزؽل  ؼٔاثظ، گكزؽل ٔ يقبؾنجکّ يؽظو، ٔ يظٔنز يَٓبظْب ٍيث ياػزًبظقبؾ ٍيػُبٔ ثب يمٕنّ

ع يربک خبيؼّ قغٕذ ًْخ ظؼ يثطهيآگبْ آيٕؾل ٔ ٍيًْچُ ٔ ييعَ يهبؼکذ يزبي يْبكزىيق
 اؼرجبط ظؼ ٍ يٕاؼظيثب ًّْ ا کّ يٓى يا يمٕنّ ػُٕاٌ ثّ يَظبؼد ؼاْجؽظ بٌيي ٍيا ظؼ کّ نع

 گؽفذ. لؽاؼ َظؽ يع اقذ،يكزًؽ 

ؼاْجؽظْبي  اخؽاي ثؽاي ؼا الؾو ؾييُخ کّ اَعفُي قبؾٔکبؼْبي ًْبٌ ايؾييُّ يب يسيغي نؽايظ
زٕؾح  ظؼ يقبؾ فؽُْگ نؿٔو ثّ چيؿي ْؽ اؾ ثيهزؽ ٔ ثٕظِ يمٕنّ پُح کُع ٔ نبيميي يٓيب يؽثٕعّ
گؽ، يًْع ثب يؽظو يزمبثم ؼٔاثظ ٔ يؽظو، رؼبيم ٔ ظٔنذ خبَجخ ظٔ ذيزًب ٔ يهبؼکذ ٔ کبؼ ٔ کكت
 ذ اؾيقغٕذ يطزهف ٔ زًب ظؼ پژْٔم ٔ آيٕؾل ٍ،يًْچُ ٔ ٌاليكئٕ ٔ يؽظو ٍيث يُبقت ؼٔاثظ

 خبيؼّ قغر ٔ کالٌ ثؼع ُبٌيآفؽ َمم ٔ ػٕايم نبيم ؿيَ گؽيعاضهّ ظينؽا. اقذ کؽظِ عيربک آٌ
 نبيم پژْٔم ٍيا ظؼ ٔ گػاؼَعيؽ ييربث َظؽ يٕؼظ كزىيق ػًهکؽظ ثؽ کّ ب فؽارؽ اؾ آٌ اقذي

 ثبالضؽِ ٔ يبقزيق ٔ يظٔنز ػٕايم يؼقبَاعالع ٔ يآيٕؾن ػٕايم ياخزًبػ ٔ يػٕايم فؽُْگ
 اَع.ثٕظِ يگػاؼّ يقؽيب ٔ يػٕايم الزًبظ

 خيقؽيب اؾ يالزًبظ رٕقؼّ يؽيپػَمم ثّ رٕخّ ٔ ْبيمٕنّ ٍيا ًْخ ظؼ َظؽ گؽفزٍ ثب
 ؿاٌيي مي، افؿايظاضه عيرٕن ميافؿا ُعَع، نبيميفؽا ٍيا دخيَز کّ بيعيپ ، يمٕالدياخزًبػ
 نع. ضٕاْع ياَكبَ يُبثغ ثؽ عيربک ثب يظاضه ذيظؽف ميثبالضؽِ افؿا ٔ انزغبل

رٕقؼّ  رسمك يؼاقزب ظؼ ياخزًبػ خيقؽيب يثٕي يعل ثّ يؽثٕط يؼاْجؽظْب ظٔو، پؽقم
 خي)قؽيب يثؽؼق يٕؼظ ؽييزغ ثّ يؽثٕطْبي  ياقزؽارژ ؽاٌ کعايُع؟يآؾاظ ا ظؼ يُبعك يالزًبظ
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 ثؽ ييجُ گؽِٔ ياػضب عيثؽزكت ربک ٔ يکبََٕ گؽِٔ ثب َظؽ ٔ يٕخٕظ يانگْٕب ثؽ ّيرک ( ثبياخزًبػ
يؽظو،  ٔ يظٔنز يَٓبظْب ٍيث ياػزًبظقبؾْبي  لبنت يمٕنّ ظؼ يكزًؽ ميپب ضؽٔؼد َظبؼد ٔ

 ٔ آيٕؾل ٍ،يًْچُ ٔ ييعَ يهبؼکذ يزبي يْبكزىيگكزؽل ق ؼٔاثظ، گكزؽل ٔ يقبؾ نجکّ
 يغؽذ نعَع. خبيؼّ قغٕذ ًْخ ظؼ يثطه يآگبْ

ى کؽظ يْب رؽقبفزّيرٕاٌ عجك يکّ ي يپژْٔم يعن يْببفزّيع گفذ ثب رٕخّ ثّ يبٌ ثبيظؼ پب
 ثبنع: يؽ ييثّ نکم ؾ

 

 رٕقؼّ الزًبظي يُبعك آؾاظ  : يعل َظؽيّ ظاظِ ثُيبظ َفم قؽيبيّ اخزًبػي ثؽ9نکم نًبؼِ 

 اؼـ( )ثب ربکيع ثؽ يُغمّ آؾاظ

 يغيظ يسينؽا
 يؽظو خبَجّ ظٔنذ ٔ ذ ظٔييهبؼکذ، زًب کبؼ ٔ کكت ٔ يٕؼظ ظؼ يقبؾفؽُْگ

 يكئٕنيٍ ٍ يؽظو ٔيگؽ، ؼٔاثظ يُبقت ثيًْع يؽظو ثبؼٔاثظ يزمبثم  رؼبيم ٔ

 يظ ػهينؽا
الزًبظ اؾ  يؽيؽپػيربث -

 يقبؾيبَ ٔ يَٓبظ ػًهکؽظ
 ضؽٔؼد رغييؽ قبضزبؼْب - 

 ع ٔيرٕن ذ اؾيزًب يثؽا
 يُبعك آؾاظ ذ ظؼيفؼبن

 ييسٕؼآيٕؾل ٔ ظاَم  -
 يظاضه الزًبظ ظؼ
 َمم اثؼبظ اؼرجبعي ظؼ اقزفبظِ -
 آؾاظذ يُبعك يظؽف اؾ
 يضؽٔؼد يهبؼکذ يعَ -
 يؽظو ظٔنذ ٔ يًْؽاْ ٔ

 يعِ ايهيپع
 )رٕقؼّ الزًبظي يُبعك آؾاظ(

 ع ٔ ردبؼديگكزؽل رٕن -
رٕقؼّ الزًبظ  دبظيا -

 ييؽظي
ًّْ  اؾ عياقزفبظِ يف -

 يُغمّ يْب ذيظؽف
گكزؽل فؽُْگ کكت  -
 کبؼ ٔ
 ٔ يُيؼَٔك کبؼآفؽ -

 اقزبؼد آپ

 ؽيٕؼظ يؼاْجؽظِ يزغ
 اخزًبػي()قؽيبيّ 

ٍ يث ياػزًبظقبؾ -
 يؽظو ٔ يظٔنز يَٓبظْب

گكزؽل  ٔ يقبؾنجکّ -
 ؼٔاثظ

 يْبكزىيگكزؽل ق -
 ييهبؼکذ يعَ يزبي

 يثطه يآگبْ آيٕؾل ٔ -
 رًبو قغٕذ خبيؼّ ظؼ
 يَظبؼد ؼاْجؽظ -

 بيعْبيپ
 يم ؼَٔك الزًبظيافؿا
 ؿاٌ انزغبليم ييافؿا

 يذ الزًبظيهيم ظؽفيافؿا
 ياَكبَثؽيُبثغ  عيربک ثب

 گؽظ يعاضهّينؽا
 يػٕايم الزًبظ ،يبقيق ٔ ي، ػٕايم ظٔنزيؼقبَاعالع ٔ ي، ػٕايم آيٕؾنياخزًبػ ٔ يػٕايم فؽُْگ

 يگػاؼّيقؽيب ٔ
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ؼنع ٔ رٕقؼّ ظؼ ْؽ  يْب ٍ نبضىياؾ يًٓزؽ يکيثّ ػُٕاٌ  ياخزًبػّ يايؽٔؾِ قؽيب
ظؼ خٕايغ گَٕبگٌٕ ٔخٕظ  يبقئ ق يرٕقؼّ الزًبظ ييغؽذ اقذ ٔ نؽط الؾو ثؽا يا خبيؼّ

ک يظؼ  يظؼ رٕقؼّ الزًبظ يّ اخزًبػيذ قؽيبياقذ. اًْ يّ اخزًبػياؾ قؽيب يؿاٌ لبثم لجٕنيي
بفزّ ثّ عٕؼ يالزًبظ رًبو خٕايغ رٕقؼّ ييظؼ نکٕفبرٕاٌ آٌ ؼا ياقذ کّ ي يخبيؼّ، رب زع

ٔ  يؽيرٕاٌ ظؼ اػزًبظپػيي يؼا ظؼ الزًبظ ْؽ کهٕؼ يّ اخزًبػييهبْعِ کؽظ. قؽيب يآنکبؼ
 ف کؽظ.يخبيؼّ رؼؽ يعٌ ثّ اْعاف الزًبظيؼق يثؽا ياَكبَ يؽْٔبيبٌ َيي يّ ًْکبؼيؼٔز

ْؽ خبيؼّ،  ئ ؼفزبؼ يٍ اضالليثّ يدًٕػّ لٕاػع ٔ لٕاَ يضًٍ نکم ظْ يّ اخزًبػيقؽيب
 يالزًبظ يّ يبظئ قؽيب يّ اَكبَيؽ قؽيبيکُع رب قبيظْع ٔ کًک ييؿ نکم ييافؽاظ َ ثّ ؼفزبؼ

ثب  يّ اخزًبػيٍ قؽيبيبثُع. ًْچُيظقذ  ييبيگؽ ثّ ؼنع ٔ پٕيکعيثزٕاَُع ثبْى ٔ ظؼ رؼبيم ثب 
ّ اػزًبظ يدبظ ؼٔزيگَٕبگٌٕ، ثبػث ا افؽاظ خبيؼّ اؾ خٓبد يْبيْب ٔ ًْكبَياقزفبظِ اؾ ًْبَُع

کُع کّ ضًٍ يدبظ ييا ييؽظ ٔ ثكزؽ ٔ فضبيگيلؽاؼ ي ينٕظ ٔ ظؼ ضعيذ يُبفغ الزًبظييزمبثم ي
ثب  يّ اخزًبػي. قؽيبعبثيم يؿ افؿايٍ آَٓب َي، رؼبيم ثياَكبَ يؽٔياقزفبظِ اؾ َ يْبُّيکبْم ْؿ

 يْبکُع رب ظؼ گؽِٔيع ييضٕظ ظؼ زٕؾح الزًبظ، افؽاظ ؼا يم ئ ؼفزبؼ ياضالل يْبلٕاػع ٔ اؼؾل
 ثپؽظاؾَع. يؽيگ ىيثب ْى ثّ رؼبيم، يجبظنّ ٔ رًً ييطزهف اخزًبػ

ؽ ثٕظٌ، يعالذ ٔ رٕخّ ثّ ي، ضيکٕکبؼي، َييبَُع: اػزًبظ، ايبَزعاؼ ييْبٕاٌ اؾ ٔاژِر يي
بظ کؽظ کّ اگؽ ظؼ يظؼ زٕؾح الزًبظ  يّ اخزًبػيظؼ کكت ٔ کبؼ ثّ ػُٕاٌ قؽيب ييػْج يْباؼؾل

هؽفذ ئ پ ييٕاَع ثّ نکٕفبريآٌ زبکى نٕظ، ي ئ ُْدبؼْب يؼفزبؼْب ٔ لٕاػع ٔ يجبظالد الزًبظ
نٕظ کّ ثب يي ييْبگؽِٔ يؽيگثّ َبو اػزًبظ، يٕخت نکم يؽا ٔخٕظ ػبيهيالزًبظ کًک کُع؛ ؾ

ذ ٔ يرٕاٌ اؾ ضالليٍ ييع. ًْچُکُُيگؽ، ظؼ زٕؾِ الزًبظ خبيؼّ کًک ييکعيُبٌ ثّ ياعً
، يؼنع ٔ رٕقؼّ الزًبظ .بظ کؽظيگؽ يظ يّ يٓى اخزًبػيثّ ػُٕاٌ قؽيب ياَكبَ يؽْٔبيَ يَٕآٔؼ

ظْع کّ ثطم اػظًي اؾ ؼنع ٔ رٕقؼّ يَهبٌ ي يذ اقذ ٔ يغبنؼبد الزًبظيبؾيُع ضالليَ
ذ ٔ ياثعاػبد ٔ ضالل ٍ ثؽٔد َٓفزّ، نکم گؽفزّ اقذ. ؼنعيْؽ کهٕؼ ثب اقزفبظِ اؾ ا يالزًبظ
گؽ خبيؼّ ظؼ يظْبي ّ ينٕظ اؾ قؽيبيَمم ظانزّ ٔ ثبػث ي يالزًبظ ئؼؿ ظؼ ثٓؽِيَ يَٕآٔؼ

 اقزفبظِ نٕظ. يزٕؾح الزًبظ، ثّ َسٕ يغهٕة ٔ يٕثؽرؽ

ٍ ياقذ کّ ظؼ ا يْب لبثم ثؽؼقم نجکّيعگبِ رهکياؾ ظ يّ اخزًبػي، َمم قؽيبگؽيظؼ ثؼع ظ
 يْب اَدًٍؼقًي يجزُي ثؽ اػزًبظ، اؾ عؽيك يهبؼکذ ظؼ ؽؼٔاثظ اضاللي غي ْب ثّ ػُٕاٌظيعگبِ نجکّ

کُع کّ ثّ يدبظ ييا ييگؽأ َٕع يَٕع ظٔقز يثؽا يياکبَبنّ ييسه يْبْب ٔ قبؾيبٌ، گؽِٔييسه
 پٕرُبو، َظؽ اؾ آٔؼظ.يؼا ثّ ثبؼ ي ييزمبثم ػًٕيْبي  ئ ًْکبؼ يفؽظ يَٕثّ ضٕظ ُْدبؼْب
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 ٔ اػزًبظ يُْدبؼْب ٔ( ياخزًبػ يْب نجکّ)افؽاظ  ٍيث يَٕعْبيپ اؾ اقذ ػجبؼد ياخزًبػ ّيقؽيب
 بي يقبضزبؼ ثؼع کي يظاؼا ياخزًبػ ّيقؽيب پف. نٕظيي يَبن َٕعْبيپ ٍيا اؾ کّ يثم ثّ يؼبيهّ
 يْب قُدم اغهت ظؼ چُع ْؽ .ياخزًبػ ييب ُْدبؼْب يفؽُْگ ثؼع يک اقذ ٔ ياخزًبػْبي  نجکّ
 ّيقؽيب قُدم يثؽا پٕرُبو .نٕظيي عيرأک ثؼع ظٔ ٍيا اؾ يکي ثؽ يزأقفبَّ ،يّ اخزًبػيقؽيب

 : اقذ ؽيؾ نبيم يٕاؼظ کّ کؽظ اقزفبظِ يؽکت قُدّ کي اؾ ياخزًبػ

 يثم) يػًٕي ايٕؼ يهبؼکذ ظؼ ٔ يقبؾيبَ يؾَعگ ٔ ييسه اخزًبع ايٕؼ ظؼ يهبؼکذ ؿاٌيي
 اػزًبظ قغر ٔ ،(ظٔقزبٌ عاؼيظ يثم)ي ؽؼقًيغ ياخزًبػ يْبذيفؼبن ظأعهجبَّ، ؼفزبؼ ،(ظاظٌ يؼأ
 قُدّ ٔ ياَدًُ يهبؼکذ قُدّ: اقذ يػبيم اقبق ظٔ يظاؼا أ قُدّ ت،يرؽر ٍيا ثّ. افؽاظ ٍيث

 يعٕؼ ثّ اقذ، ياخزًبػ ّيقؽيب ؿييزًب ٔ يزفبٔد کبياًل ظٔثؼع ظٔ، ٍيا کّ يؼزمعَع يثؽض. اػزًبظ
 اقذ يٓى فؽظ رسًم ٔ يعاؼا يعؼ، قؼّ ميافؿا يثؽا هزؽيث ْبرهکم ْب ٔاَدًٍ ظؼ ذيػضٕ کّ

 يغبنؼبد يؽثٕط هزؽيث ظؼ انجزّ. اقذ يالزًبظ يبيعْبيپ يظاؼا هزؽيث اػزًبظ، ٔ( ٔركبير ركبْم)
 .اقذ نعِ اکزفب اػزًبظ قُدم ثّ رُٓب ،ياخزًبػ ّيقؽيب ثّ

 يالزًبظ ؼنع رٕاَعيي خبيؼّ کي ظؼ ياخزًبػ ّيقؽيب يثبال قغر کّ يؼزمعَع الزًبظظاَبٌ
 يْبُّيْؿ ثّ يؽقٕو يالزًبظ ثبؼ کبقزٍ كيعؽ اؾ ػًعرًب کبؼ ٍيا ٔ ثطهع غيركؽ ؿيَ ؼا آٌ

جبد ياؾ رؽر يبؼيبٌ افؽاظ خبيؼّ ثكيگؽ ٔخٕظ اػزًبظ ظؼ ييظ ػجبؼد ثّ. ؽظيگيي يٕؼد ييؼبيالر
 ؛کًزؽ ثّ ثًؽ ثؽقُع ي ُّيکُع رب ثب ْؿيقبضزّ ٔ کًک ي يؼقًؽيؼا غ يلبََْٕبي  ٔ کُزؽل يؼقً

ٔ اثؽاد قٕء  يّ اخزًبػياؾ الزًبظظاَبٌ ثب رٕخّ ثّ کًجٕظ قؽيب يع ثؽضيعٕؼ کّ يغؽذ کؽظ ًْبٌ
رٕاَع ثب  ينعَع کّ ظٔنذ ي ياؾ آٌ ظؼ خبيؼّ، زضٕؼ ٔ يعاضهخ ظٔنذ ؼا يٕخّ نًؽظِ ٔ يعػ يَبن

ؼا ظؼ زٕؾح الزًبظ  ظؼ خبيؼّ کًک کؽظِ ٔ اػزًبظْب يّ اخزًبػيم قؽيبيظضبنذ ضٕظ ثّ افؿا
 م ظْع.يخبيؼّ افؿا

 يْبآيٕؾل يقبؾيذ ٔ غُي، رمٕييعَ يم َٓبظْبيذ رهکيك ٔ رمٕيرهٍٕ يُظٕؼ يثع
ؿ اؾ ي، پؽْياخزًبػ يذ نٓؽَٔعاٌ ظؼ خٓذ زضٕؼ ظأعهجبَّ ظؼ َٓبظْبيٍ ايُي، رأييػًٕي
يؽثٕط ثّ  يْبذيفؼبن ئ ٔاگػاؼ ئ اخزًبػ ي، فؽُْگييطزهف الزًبظ يْبثطم يگؽيرًع

 يذ َٓبظْبيدبظ ٔ رمٕيا يقبؾُّيْب ٔ ؾيذيخهت يهبؼکذ آَٓب ظؼ فؼبن يثؽا ييؽظي يَٓبظْب
ْبي ايدبظ ثكزؽْبي الؾو ثؽاي پؽٔؼل ايعِ، ي اػزًبظ ثيٍ آزبظ يطزهف يؽظوْبٔ نجکّ ياخزًبػ

کبؼگيؽي ضالق، رًٕيت َظبو زمٕلي يكزمم اؾ لٕاَيٍ يعَي ٔ ردبؼي ثؽاي يُبعك آؾاظ، ثّ 
ْبي يُغمّ، رمٕيذ ْبي رهٕيمي ثؽاي يهبؼکذ ْؽ چّ ثيهزؽ يؽظو ثٕيي ظؼ فؼبنيذقيبقذ

ْبي َٕيٍ ردبؼد اؾ خًهّ العايبد يفيع ظؼ خٓذ ْبي اؼرجبعي ثؽاي ركٓيم نيِٕؾيؽقبضذ
 رٕاَع يسكٕة گؽظظ.يبفزگي ْؽ چّ ثيهزؽ يُبعك آؾاظ ردبؼي ييرٕقؼّ
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 فٓؽقذ يُبثغ

ذ الزًبظ يؽاکؿ يثؽ ٔضؼ يّ اخزًبػيَمم قؽيب ي(. ثؽؼق9396بَٕل )ي، کيميغاکؽ زم عِ يٓكب؛يازمؽ، ق
 . 949-97: 24، نًبؼِ ْفذ زًبؼ يغيفًهُبيّ يغبنؼبد يس، ُگ أل نٓؽ ًْعاٌ(ي: ؼينٓؽْب )ًََّٕ يٕؼظ

 .يؤنف َبنؽ رٓؽاٌ، ،ياخزًبػ قؽيبيّ(. 9385 ) ييٓع ،ييسمم اضزؽ

 ٔ ياػؽاث ع يسًعيق ، رؽخًّ:رسٕل ٔ ؽييرغ بٌييدؽ يؼاًُْب: يػًه كيرسم(. 9378 ) ير اؼَكذ ُگؽ،ياقزؽ
 .يفؽُْگ يْب پژْٔم ظفزؽ: رٓؽاٌ ،يؿظيا ظأٔظ

 ْب، رٓؽاٌ، اَزهبؼاد ييؽظ ييؽرض رؽخًّ: ،يػمالَ اَزطبة ٔ يػهً ميظال کُم، ّيَظؽ(. 9384) ؽيپ ، ٕيثٕؼظ
 .َگبؼ ٔ َمم

 انجؽؾ. ىيَك اَزهبؼاد رٓؽاٌ، ،ياخزًبػ ّيقؽيب يؽَٔيث اثؼبظ (.9389ٍ )يفؽظ ،يثٓؽاي

 ٍينهً ،کهٕؼ يالزًبظ رٕقؼّ ثؽ ياخزًبػ ّيقؽيب ؽيربث ميرسه(. 9395قدبظ ) ،يفزس ؼضب؛ م،يؽايپ
 .يزكبثعاؼ ٔ الزًبظ ذ،يؽييع ييه کُفؽاَف

 بٌ،يپٕ زكٍ ٔ ٍ ضبکجبؾيافه ، رؽخًّ:رٕقؼّ ٔ يظيٕکؽاق اػزًبظ، ياخزًبػ ّيقؽيب(. 9389بٌ )يک ربخجطم،
 .ؽاؾِين اَزهبؼاد رٓؽاٌ، قٕو، چبپ

 .قًذ: رٓؽاٌ ،نغم ٔ کبؼ ينُبق خبيؼّ(. 9387غاليؼجبـ ) ،يرٕقه

َٕ ، يغبنؼبد ظنفؽٔؾ، ييسًعرم رؽخًّ: ،ياخزًبػ ّيقؽيب ٔ اػزًبظ (.9387فؽٌا ) کف،ير  .ياخزًبػ ٔ يفؽُْگ رٓؽٌا

 اؼنع، يکبؼنُبق َبيّبٌيپب ،ؽاٌيا ييٕؼظ يثؽؼق يؼفبْ يْببقذيق ثؽ ياخزًبػ ؽيرأث(. 9389يسًع ) ،يثمالَ
 .رٓؽاٌ ظاَهگبِ يبقيق ػهٕو ٔ زمٕق ظاَهکعِ

 ،يضًٕي ٔ يظٔنز يْبظؼ ثطم ياخزًبػ ّيقؽيب كّييمب ٔ يؽيگاَعاؾِ (.9387) يکبٔق ٔ يسًٕظ ،يؼزًبَ
 .ػهى عيگكزؽل رٕن ظفزؽ يپژْٔه يؼبَٔذ ،ياقالي آؾاظ ظاَهگبِ رٓؽاٌ، أل، چبپ

 يْب اقزبٌ يا كّييمب يثؽؼق: يالزًبظ ػًهکؽظ ٔ ياخزًبػ ّي(. قؽيب9394زب )يؼؾ عفؽ،ييؤ يسكٍ؛ ،يؼَبَ
 .946-79: 2 نًبؼِ ،29 ظٔؼِ. رٕقؼّ ٔ ذيؽييع فًهُبيّ ،ؽاٌيا

 ،ؽاٌ(يا رٕقؼّ ظؼ ٔ يّ اخزًبػيالزًبظ )قؽيب افٕل اضالق ٔ يْبچؽضّ(. 9396زب )يعفؽ، ؼؾييسكٍ؛ يٕ ،يؼَبَ
 عؽذ َمع. رٓؽاٌ.

 .يَ رٓؽاٌ، َهؽ کى،ي ٔ كذيث چبپ ،ئثٕل يًُٕؼ رؽخًّ: ،ياخزًبػ ؽادييرغ (. 9389)ي گ ؼٔنّ،

 .يػهً اَزهبؼاد: رٓؽاٌ ،يثالث يسكٍ، يؼبيؽ ظٔؼاٌ ظؼ ينُبق خبيؼّ ّيَظؽ (. 9374) خؽج ، زؿؼيؼ
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 ظؼ ؼٔاثظ ًْكؽاٌ َٕع ثب ؾَبٌ يالزًبظ ّيقؽيب ؼاثغّ ي(. ثؽؼق9386) ّيؼاض دّ؛ آؼاقزّ،يضع ،يؽيقف
 947-994 :9 نًبؼِ ظٔو، قبل ،ؾَبٌ مبديرسم يپژْٔه يػهً يدهخ ، ضبَٕاظِ

 يثؽؼق آٌ، مياؾ فؽقب زبيم يبيعْبيپ ٔ ياخزًبػ خيقؽيب يکبؼکؽظْب ٔ اثؼبظ(. 9383يسًٕظ ) پٕؼ، نبؼع
 .َٕؼ بويپ ظاَهگبِ اَزهبؼاد: رٓؽاٌ ،ؽاٌيا ياخزًبػ يكبئم

 .رٓؽاٌ، َهؽ ؼنع ،اَزطبة نغم يْبّ يَظؽ ٔ يا زؽفّ ٔ ينغه يهبٔؼِ ٔ ييؼاًُْب (.9389) ػجعاهلل ،يآثبظ غينف

ثؽ  يّ اخزًبػيم َمم قؽيبي(. رسه9396سّ )ي، يهيي، قًبَّ؛ ؼٔقزبيّ؛ قبؼاَيقٕضزّ، قًظِينٓؽک
، قبل َٓى، نًبؼِ يفًهُبيّ ػهٕو ٔ فٌُٕ يؽؾ كزبٌ،يق ييؽؾ يؼٔقزبْب ياخزًبػ -يرٕقؼّ الزًبظ

9 :943-967 . 

 يثؽؼق ئ رٕقؼّ الزًبظ يّ اخزًبػي(. قؽيب9394ى قبظاد )يؾاظِ، َكي؛ ٔاقؼيػهي، يسًعؽضبَين
: 2، نًبؼِ 49، ظٔؼِ يبقيبقذ ظاَهکعِ زمٕق ٔ ػهٕو قيفًهُبيّ ق ،يؽاٌ ٔ کؽِ خُٕثيا ياكّييمب

232-293 . 

 بي يزمبثم ؼاثغّ ،يظيٕکؽاق ٔ ييعَ خبيؼّ ،ياخزًبػ ّيقؽيب .(9385) يخؼفؽ اهلل ؼٔذ ٔ يسًع ،يغفٕؼ
 . 238-249: 4 نًبؼِ ،يبقيق ػهٕو پژْٔهُبيّ ّ،يقٕ کي

 رٓؽاٌ، چبپ أل، بٌ،يقؽٔؼ يسًعکًبل رؽخًّ ،ياخزًبػ ّيَظؽ ٔ ياخزًبػ ّيقؽيب (.9385) ثٍ ٍ،يفب
 .يؼاْجؽظ يغبنؼبد پژْٔهکعِ اَزهبؼاد

 أل، ، چبپيغاليؼجبـ رٕقه رؽخًّ: ،آٌ زفظ ٔ ياخزًبػ ّيقؽيب َظى، بٌيپب .(9999ف )يفؽاَك بيب،يفٕکٕ
 .بٌيؽاَيا خبيؼّ اَزهبؼاد رٓؽاٌ،

 ظٔو، رٓؽاٌ، چبپ ،يؼيضبَ ٍيزك ٔ يغفبؼ غاليؽضب رؽخًّ ،ياخزًبػ ّيقؽيب(. 9388) خبٌ، هع،يف
 .ؽيکٕ اَهبؼاد

 ٔ يّ خزًبػيقؽيب (. ؼاثغ9393ّ) ضبنع ،يرٕکه ى؛يکؽ ،يدبَيآغؼثب ؛ييٓع قعِ، يجياظ ع؛ئز ،يلبقً
 .64-27: 36 نًبؼِ 94 خهع ،ياخزًبػ ؼفبِ يدهّ ،يالزًبظ رٕقؼّ

 .يَ رٓؽاٌ، َهؽ ظٔو، چبپ ،ييجٕؼ يُٕچٓؽ رؽخًّ ،ياخزًبػ ّيَظؽ يبظْبيثُ (.9386) ًؿيخ کهًٍ،

 .يؽکؿ َهؽ رٓؽاٌ، ،يثالث يسكٍ رؽخًّ ،زّييعؼَ يبيعْبيپ(. 9377) ،يآَزَٕ عَؿ،يگ

 ، رؽخًّالزًبظ رٕقؼّ. (2444آؼ ) ظاَهع اقُٕظگؽاـ، کم؛ييب ؼٔيؽ، اچ؛ ذيظٔا ُؿ،يپؽک يبنکٕو؛ ف،يهيگ
 .يَ َهؽ. (9394) آؾاظ غاليؽضب

: 44 ، نًبؼِيّ اخزًبػيپژْٔهُبيّ قؽيب ،يالزًبظ رٕقؼّ ٔ ياخزًبػ ّي(. قؽيب9388يسًع ) ،ييجهؽ
997-944. 
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