133
فصلٌاهِ علوي– پصٍّشي رّيافتي ًَ در هديريت آهَزشي ،سال دّن ،شوارُ  ،1بْار  ،98پياپي37
شاپا الکترًٍيکي2423-723 X :
شاپا چاپي2008-6369:
http://jedu.miau.ac.ir

شٌاسايي هَلفِّاي آهَزش ضوي خدهت ٍ تعييي رابطِ آًْا با بْبَد
عولکرد كاركٌاى(هَرد:سازهاى پسشکي لاًًَي كشَر)
زّرا هحوديّ ،1ادي رزلي شيرسَار  ،*2هحود صادق ضيايي  ،3شْرام ّاشن ًيا
تبضید زضیبفت 96/3/8 :نم311-334

4

تبضید پصیطـ97/10/26 :

چکيدُ
َسف ایه پػيَف ،قىبؾبیي مًلفٍَبي آمًظـ ضمه ذسمت ي تعيييه ضاثهيٍ آوُيب ثيب ثُجيًزدم ىطز
وبضوىبن (مًضز :ؾبظمبن پعقىي لبوًوي وكًض) ثًزٌ اؾت .مهبلعٍ حبضيط ،ممهعيي ي اظ ويًو تًنييفي
تح ي ي لحبظ گطزیسٌ اؾت .جبمعٍ آمبضي 2800 ،وفيط اظ وبضوىيبن قيبدر زض  31ازاضٌ وير پعقيىي
لبوًوي وكًض زض ؾبل  1396ثًزٌ وٍ اظ ميبن آوبن ي ثط اؾبؼ فطميًل ويًوطان ي ثيب اؾيهفبزٌ اظ ضيـ
ومًوٍگيطي ذًقٍاي چىس مطح ٍاي 338 ،وفط ثعىًان ومًوٍ آمبضي پػيَف اظ ميبن  15اؾهبن ،اوهربة
قسوس .جُت گطزآيضي زازٌَب ،اظ زي پطؾكىبمٍ محمك ؾبذت مًؾًم ثٍ آمًظـ ضمه ذسمت ي ثُجًز
دم ىطز( )1396اؾهفبزٌ قس .ضيایي نًضي ي ؾبظٌاي پطؾكىبمٍَب تًؾط نبحت وظطان ي ذجطگبن امط،
تبیيس ي پبیبیي پطؾكىبمٍَب ثب اؾهفبزٌ اظ ضطیت آلفبي وطيوجبخ ،ثٍ تطتيت ثطاثط ( )α;0/89ي ()α;0/87
محبؾجٍ گطزیسوس .ضطیت َمجؿهگي ثيه مًلفٍَبي آمًظـ ضمه ذسمت( 9مًلفٍ قىبؾبیي قسٌ) ثيب
ثُجًز دم ىطز( 3مًلفٍ) 0/77 ،ثًز وٍ فه آيضي ي دم ىطز فيطزي ثيٍ تطتييت 0/92 ،ي  0/96ثيبتتطیه
ضطیت ضا تجييه ي وكبن زازوس .یبفهٍَبي تحميك وكبن مييزاز ويٍ ثييه مًلفيٍَيبي آميًظـ ضيمه
ذسمت(ويبظؾىجي ،اَساف ي ايلًیتَب ،محهًا ،ثطوبمٍ ضیعي ي اجطاء ،قيًٌ اضظقيبثي ،ميسیطیت اجطایيي،
تجُيعات ي امىبوبت ،فهآيضي ي زاوفپصیطان) ثب ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ،ضاثهٍ مثجت ي معىبزاضي يجًز
زاضزَ .مچىيه یبفهٍَب وكبن زاز وٍ ثُهطیه پيفثيه ثطاي ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب تًجٍ ثٍ آميًظـ
ضمه ذسمت ،ومف فهآيضي وًیه ميثبقس.
كليدٍاشُّا :آمًظـ ضمه ذسمت ،ثُجًز دم ىطز ،ؾبظمبن پعقىي لبوًوي وكًض.

 -1زاوكجًي زوهطي مسیطیت آمًظقي ،زاوكگبٌ آظاز اؾالمي ،ياحس تُطان دطة ،تُطان ،ایطان
 -2اؾهبزیبض ،گطيٌ مسیطیت ،زاوكگبٌ آظاز اؾالمي ،ياحس تُطان دطة ،ایطان
 -3اؾهبزیبض ،گطيٌ مسیطیت ،زاوكگبٌ آظاز اؾالمي ،ياحس تُطان دطة ،ایطان
 -4اؾهبزیبض گطيٌ د ًم تطثيهي زاوكگبٌ پيبم وًض تُطان ،تُطان ،ایطان
* وًیؿىسٌ مؿئًلrezghih@yahoo.com :
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همدهِ
َمٍ افطاز حك زاضوس ي داللمىس َؿهىس وٍ اظ وهبیج دم ىطز ضيظاوٍ ذًز آگبٌ ثبقىس .ایه مؿألٍ
زض مًضز وبضوىبن يجٍ زیگطي َم پيسا ميوىس ي آوبن داللٍ زاضوس اظ وظطات ؾيبظمبن زض ميًضز
ذًز مه ع گطزوس ي اظ ؾًي زیگط ،ؾبظمبن ويع محيك اؾيت وظيطات ذيًز ضا زض ميًضز مىيبثع
اوؿبوي ؾبظمبن وٍ اظ ان يتطیه ؾطمبیٍَبي ؾبظمبن ثكمبض ميضيوس ،اثطاظ زاقيهٍ ي ثيٍ اعيالو
ایكبن ثطؾيبوس .اظ وبضوىيبوي ويٍ اظ اوهظيبضات ؾيبظمبن زض ميًضز ذيًیف ثيياعيالو َؿيهىس،
وميتًان اوهظبض زاقت وٍ زض جُت ضفع ي ججطان وبؾيهيَيبي گصقيهٍ اليسام ومبیىيس .دبلجيب
وبضوىبن ،ؾبظمبن یب زؾتوم مسیط مؿهميم ذًز ضا مؿئًل ي مؿجت افيت یيب ضيعم دم ىيطز
ذًز ميزاوىس.
ضؾيسن ثٍ اَساف ؾبظمبن زض گطيي تًاوبیي ويطيي اوؿبوي زض اوجبم امًض محًلٍ اؾيت .وييطيي
اوؿبوي ثعىًان یىي اظ مُمهطیه دًامر زض پيكجطز اَساف ي اضتمبي ثُطٌيضي ؾبظمبوُب محؿًة
ميقًز؛ ثىبثطایه ،ثُجًز دم ىطز ي ثُؿبظي ويطيي اوؿيبوي وييبظ اوىبضوبپيصیطي ثيطاي ؾيبظمبوُب
اؾت ي مسیطیت دم ىطز اثعاضي ثطاي زؾهيبثي ثٍ ایه َسف اؾت.
مسیطیت دم ىطز ،یىي اظ مجبحث يیػٌ مسیطیت مىبثع اوؿبوي اؾت ي اثعاض مىبؾجي ثطاي اضتمبي
دم ىطز وبضوىبن ي ؾبظمبن ثٍ حؿبة ميآیس .زض نًضتي وٍ ميسیطیت دم ىيطز ثيب م عيميبت ي
پيف ويبظ آن زض ؾبظمبن عطاحي ي اجطا قًز ،ميتًاوس ثركي اظ مؿبئر ي مكىالت ؾيبظمبن ضا
قىبؾبیي ي زض جُت حر آوُب ضاَىبضَبي دم ي اضائٍ وىس.
یىي اظ يیػگيَبي ؾبظمبنَبي ؾطآمس ،اؾهفبزٌ وبضا ي ميًرط اظ وبضوىيبوي اؾيت ويٍ دم ىيطز
مه ًة ي تع ك ذبعط ثٍ ؾبظمبن ذًز زاقهٍ ي ضمه وًقف زض اضتمبء زاوف ،مُبضت ي وگطـ
ذًز ي زیگط وبضوىبن ،زض حر مؿبیر ي مكيىالت محييط ويبض وييع چيبضٌ ؾيبظ ثبقيىسَ .ميٍ
ؾبظمبنَب ثب تًجٍ ثيٍ پسیيسٌ جُيبوي قيسن ،پيكيطفتَيبي ميسايم زض فيهآيضي اعالديبت ي
اضتجبعبت ،تحًتت ؾيبؾي ي الههبزي ،زایمب ثيب ضلبثيت فعایىيسٌ ي پطقيهبثي ضيثيطي َؿيهىس ي
وبگعیطوس وٍ تطثيت ي آمًظـ وبضوىبن ي قبد يه ذًز ضا ثعىًان یىي اظ قيًٌَبي تًاومىسؾيبظ،
ثطاي ممبث ٍ ثب تغييطات وًپسیس ،آمبزٌ ؾبظوس.
پعقىي لبوًوي زض ایطان ،ؾبظمبوي اؾت ويٍ ظیيط مجمًديٍ ليًٌ لهيبیيٍ محؿيًة مييقيًز.
وبضوىبن ایه مجمًدٍ دظيم ثٍ عًض و ي اظ زي ثرف آمًظـ ثُطٌ مييگيطويس ويٍ یيب زض ثيسي
اؾهرسام ي یب َط فطز ،زض محر وبض ذًز ي تحت یه ضقهٍ ثطوبميٍَيب يضيطيضتَيبي ويبضي ي
قغ ي ،آمًظـَبي ضمه ذسمت ذًز ضا عي ميوىىس وٍ ثعهب ثيطاي ثيبظآمًظي ،ثعهيب ثيطاي
اضتمبء ؾهح زاوف ي ثعهب ثطاي اضتمبء ضتجٍَبي ؾبظمبوي ایكبن ،العامي اؾت.
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امطيظٌ ایه ؾبظمبن ثب اؾيهفبزٌ اظ ضيـَيبي د ميي ضيظ زوييب ي تجُييعات ي امىبويبت ويًیه ي
پيكطفهٍ ثٍ یىي اظ لهت َبي د مي وكًض ي مىهمٍ زض امًض ترههي پعقيىي ليبوًوي مجيسل
قسٌ اؾت ثٍ گًوٍ اي وٍ زض پبضٌاي اظ دطنيٍ َيبي د ميي اظ مطاويع مىحهيط ثيٍ فيطز وكيًض
ميثبقس .تجبزتت د مي ي آمًظقي گؿهطزٌ ثب مطاوع د ميي زض زاذير ي ذيبض ي َمىيبضي ثيب
ثرفَبي اجطایي ي پيفگيطي زض ؾهح وكًض ،ثيٍ عيًض ثيبلمًٌ ي ثبلفعير ؾيبظمبن پعقيىي
لبوًوي وكًض ضا اظ پهبوؿير ثبتیي ثطاي امًض پػيَكي ي آمًظقي وبضثطزي جُت اضتمبء ومّيي ي
ويفي ذسمبت وبضقىبؾي ذًز ي حًظٌَبي مطتجط ثُساقهي ي ؾالمت ي تًؾعٍ مجيبوي د ميي

وكًض ثطذًضزاض ومًزٌ اؾت(.)Official Website of IFMO,2017
مسیطان ي تهميم گيطوسگبن ؾبظمبن پعقىي ليبوًوي وكيًض وييع َمچيًن زیگيط قيطوتَيب ي
ؾبظمبنَبي پيكطي ،تب ثٍ حبل ؾعي وطزٌاوس وٍ تمبمي مكًقَبي تظمٍ ضا زض ضاؾهبي اوگيعـ
وبضوىبن ذًز اظ عطیك آمًظـَبي ثسي اؾهرسام ي آمًظـَبي ضمه ذسمت ،ثٍ وبض ثطوس چيطا
وٍ ثط ایه ثبيضوس وٍ محيط وبض اوؿبن ،ثٍ مثبثٍ مىعل زيم اي ميثبقيس ي چيٍ ثؿيب وؿيبوي ويٍ
ثيكهط ؾبدبت قجبوٍ ضيظ ذًز ضا زض محيط وبض ،ثٍ ؾط ميثطوس ي اظ آوجبیي ويٍ ممًليٍي ثُجيًز
دم ىطز فطاگيطان اظ زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ويٍ تىُيب زض ایيه ؾبظمبن(پعقيىي ليبوًوي
وكًض) ث ىٍ زض تمبمي قطوتَب ي ؾبظمبوُب ،چبلف ثطاوگيع ثيًزٌ ي ؾيىجف اثعيبز مره فيي ضا
مي ع جس تب ثٍ اَساف آضمبوي ذًز وعزیه قًز ،ایه تحميك ثط آن اؾت تب ضمه ثطضؾي دًامير
مًرط زض عطاحي ي اجطاي زيضٌ َبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ضاَىبضَبي دم ي ي ويبضثطزي ثيطاي
ثُجًز دم ىطز وبضوىبن زض ؾبظمبن پعقىي لبوًوي وكًض ،ثب تًجٍ ثٍ دًامر ؾيبظمبوي ي فيطزي،
دطضٍ ومبیس.
یىي اظ ؾًاتت زایمي وٍ وبضوىبن ي مسیطان َميكٍ زض ثطاثط ذًز زاضويس ایيه اؾيت ويٍ چيٍ
قيًٌ ي ضيقي ميتًاوس مىجط ثٍ ثُجًز دم ىطز قًز؛ ثىبثطایه ،ایه تحميك ثٍ زوجبل آن اؾت تيب
ضمه پبؾد ثٍ ایه ؾًال ،مكرم وىس وٍ انًت آمًظـ ضيمه ذيسمت ،چيٍ معایيبیي ثيطاي
ؾبظمبن مي تًاوس ثٍ َمطاٌ زاقهٍ ثبقس ي قيًٌَبي مهسايل ي فع ي آمًظـ ضمه ذسمت تب چٍ
اوساظٌ ارطثركي زاقهٍ ي ذًز آمًظـ ضمه ذسمت ي تًؾعٍ زاوف ،چگًويٍ مىجيط ثيٍ ثُجيًز
دم ىطز وبضوىبن ي اضتمبء ثُطٌيضي ميقًز.
هباًي ًظري
اظ آوجبیي وٍ مكرهب َيچ ؾبظمبوي وميتًاوس ثسين وبضوىبن ذًز ،تسايم ي حيبت زاقهٍ ثبقس؛
پؽ مي تًان گفت وٍ وبضوىيبن ،مُيم تيطیه زليير زض پييسایي یيه ؾيبظمبن زض زضاظ ميست
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مي ثبقىس .وبضوىبن زض حميمت ،آن زؾهٍ اظ ثبظیگطاوي َؿيهىس ويٍ ؾيُم ي وميف ثؿيعایي زض
ؾبظمبنَبي ذًز ،ثبظي مي وىىس .ؾبظمبن ويع زض لجبل ایه يفبزاضي وبضوىبن ،ميثبیؿت ثٍ آوُب
تًجٍ تظم ي وبفي ضا ثىمبیس ي زض ضاؾهبي تحىيم ضياثط ي وگٍ زاقت آوبن ،تيالـ ومبیيس .ایيه
امط ،مؿبلٍ ثُطٌيضي ؾبظمبنَب ضا تحت تبريط لطاض مي زَس ي وُبیهب مىجيط ثيٍ زؾيهيبثي چكيم
اوساظَب ي اَساف ؾبظمبنَب ميگطزز.
امطيظٌ ثؿيبضي اظ وظبمَبي مىبثع اوؿبوي ي ميسیطیت معميًل ،مىبؾيت ثيٍ وظيط ومييضؾيىس ي
الگًَبي لسیمي وبوبضآمس ت مي ميقًوس .عي زٍَ اذيط ،ثؿيبضي اظ ؾبظمبوُب زضیبفهٍاوس ويٍ زض
دمر فبلس وظبم اضظقيبثي دم ىطزي َؿهىس وٍ ثهًان اظ عطیك آن ايلًیتَب ي اَيساف ذيًز ضا
ثٍ وبضوىبن اوهمبل زاز ي ثُؿبظي آوُب ضا پي گطفت زض حبلي وٍ اضظقيبثي دم ىطز ،ثطاي ممبنس
مهعسز ؾطپطؾهي ي تًؾعٍ اي اظ جم يٍ ثيطاي اضظقييبثي دم ىيطز فيطزي ثيط حؿيت ويبظَيبي
ؾبظمبوي ،پيف ثيىي ثبظذًضز ثٍ وبضوىبن زض جُت انيال یيب تمًیيت ضفهيبض آوُيب ي ترهييم
پبزاـ ي اضتمبي قغ ي افطاز ،مًضز اؾهفبزٌ لطاض ميگيطز(.)Keizouri,2015
مسیطیت دم ىطز وبضوىبن ،اظ ان يتطیه فطایىسَبي مسیطیت مىبثع اوؿبوي اؾت وٍ ثب ؾبیط
فطایىسَبي ایه حًظٌ ثٍ يیػٌ آمًظـ ،پبزاـ ،اضتمبء ،اوههبة ي اؾهعساز یبثي مطتجط ي ثطآوُب
مًرط مي ثبقس .مسیطیت دم ىطز زض وىبض اؾهرسام ،زي فطایىس ان ي مسیطیت مىبثع اوؿبوي
َؿهىس وٍ ثيكهطیه ومف زض تمًیت ،تحىيم ي تعميك ي یب تغييط فطَىگ ؾبظمبوي زاضوس چطا
وٍ معيبضَب ي مالنَبي اضظیبثي ،وكبن زَىسٌ اضظـَب ،ايلًیتَب ،اؾهطاتػيَب ي چبلفَبي
ؾبظمبن َؿهىس ي ثٍ وبضوىبن وكبن ميزَىس وٍ َىجبضَب ي اؾهبوساضزَبي ؾبظمبن چيؿت ي
مسیطان ؾبظمبن اظ وبضوىبن چٍ اوهظبضاتي زاضوس( )Abolalaiy,2015چطا وٍ َسف ان ي َط
ؾبظمبوي ،ثُجًز دم ىطز آن ؾبظمبن ميثبقس امب ایه امط ثسين دم ىطز مًرط ي وبضا اظ ؾًي
وبضوىبن ،ممىه ي ميؿًض ويؿت .ثُجًز دم ىطز ،ثٍ اوجبم مًفميت آميع یب ارطثركي زليك وبض
ثط مي گطزز اگط ثُجًز دم ىطز زض ؾهً مره م ؾبظمبن ،فطایىس ،وبضوىبن ي ضياثط ميبن ایه
مًلفٍَب تعطیم ي تعييه قًز.
ؾبظمبنَب ثب تًجٍ ثيٍ پسیيسٌ جُيبوي قيسن ،پيكيطفتَيبي ميسايم زض فيهآيضي اعالديبت ي
اضتجبعبت ،تحًتت ؾيبؾي ي الههبزي ،زایمب ثيب ضلبثيت فعایىيسٌ ي پطقيهبثي ضيثيطي َؿيهىس ي
وبگعیطوس وٍ تطثيت ي آمًظـ وبضوىبن ي قبد يه ذًز ضا ثعىًان یىي اظ قيًٌَبي تًاومىسؾيبظ،
ثطاي ممبث ٍ ثب تغييطات وًپسیس ،آمبزٌ ؾبظوس.
زض مفًُم تًؾعٍ ي پطيضـ مىبثع اوؿبويَ ،سف زض ضاؾهبي ایجبز مُبضتَبیي اؾت وٍ فطز
ثهًاوس ذًز ضا ثطاي احطاظ مكبدر ثبتتط ي یب مؿئًليت ؾىگيهتط آمبزٌ وىس .یىي اظ اثعاضَبي
مُم َسفزاض وطزن تًؾعٍ مىبثع اوؿبوي زض ؾبظمبنَب ،اضظیبثي دم ىطز وبضوىبن ؾبظمبن اؾت
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وٍ اظ عطیك آن افطاز ي ؾبظمبن ،معبیىٍ ،ظميىٍ ي اثعبز پطيضـ مىبثع اوؿبوي ،مكرم ي ؾپؽ
دم ي ميقًز  .اضظیبثي دم ىطز ي آمًظـ اظ َم جسا ويؿهىس ث ىٍ زض لبلت یه اؾهطاتػي
َؿهىس:
 اضظیبثي دم ىطز ،ضاٌ ضا ثطاي تكريم ومبط ضعم وبضوىبن ي ؾبظمبن َمًاض ميوىس ي
ثسیه يؾي ٍ ويبظَبي آمًظقي ضا تكريم زازٌ ي جُت آمًظـ ضا تعييه ميوىس؛ یعىي ،ثب
ثطضؾي ،ويبظَبي آمًظقي فطز ضا مكرم ي ثب تكريم ،جُت آمًظـ ضا تعييه ميوىس؛
 ثعس اظ ایىىٍ اظ عطیك اضظیبثي دم ىطز ،ويبظَبي آمًظقي تعييه گطزیس ،اظ عطیك آمًظـ
ميتًان زض جُت پطيضـ افطاز ،گبم ثطزاقت(.)Qorbanzadeh,2013
تعبضیم مره في اظ ياغٌ دم ىطز قسٌ اؾت؛ ثطاي ومًوٍ:
 زضجٍ اوجبم يظبیفي وٍ قغر یه وبضمىس ضا تىمير مي وىس؛

 چگًوگي اوجبم مبمًضیت َب ،يظبیم ي فعبليت َبي ؾبظمبوي ي وهبیج حبنر اظ آن؛

 زؾهيبثي ثٍ اَساف ؾبظمبوي ي اجهمبدي یب فطاتط ضفهه اظ آوُب ي مؿئًليت َبیي وٍ ؾبظمبن
ثٍ دُسٌ زاضز؛
 ضفهبض اؾت ي ثبیس اظ وهبیج مهمبیع قًز؛

 وهيجييٍ یييبزگيطي اؾييت وييٍ ذييًز یييبزگيطي ،ثييٍ ضفهبضَييبي ثبلفعيير ي لبثيير مكييبَسٌ ي
اوساظٌگيطي"،دم ىطز" گفهٍ ميقًز(.)Kordi,2016
جاللي ي لجيجي( ،)Jalali & Labibi,2015دم ىيطز مىبؾيت ي اريط ثريف وبضوىيبن ضا یىيي اظ
و يسَبي مًفميت ؾبظمبن ميزاوىس ي دم ىطز ذًة ضا ثٍ معىي ثُطٌيضي ،ويفييت ،ؾيًزآيضي
ي مكهطي مساضي معطفي ميوىىس.يي ثط َميه مجىب تبويس ميوىىيس ويٍ ؾيبظمبنَيبي مًفيك
جُبن ،تالـ ميوىىس تب دًامر مًرط ثط دم ىطز ي ضفهبض وبضوىبن ضا قىبؾبیي ي مسیطیت وىىيس
ي ثٍ ایه تًفيك زؾت پيسا ومبیىس وٍ ثب فطاَم وطزن ایه دًامر ،ثط دم ىطز وبضوىبوكبن(َم اظ
وظط ميعان ي َم اظ وظط ويفيت)ثيفعایىس.
یىي اظ ضایجتطیه ضيـَب ثطاي ایجبز اوگيعـ زض وبضوىبن ،اضائيٍ ذيسمبت مه يًة مجهىيي ثيط
آگبَي ي زاوف وبضوىبن اؾت ي ثي تطزیس ایه آگيبَي ي زاويف افعایيي ،اظ عطیيك یيه ضقيهٍ
فعبليتَبیي نًضت ميگيطز وٍ زض لبلت یب دىًان آمًظـ ضمه ذسمت ،ثطوبمٍضیعي ي اجيطاء
ميقًوس.امطيظٌ ،اَميت ي ومف آمًظـَبي ضمه ذسمت ثط َيچ ؾبظمبوي پًقييسٌ ويؿيت ي
َط ؾبظمبوي ثٍ تىبؾت اَميهي وٍ ثٍ ایه مُيم زازٌ اؾيت ،يليت ي ؾيطمبیٍاي ضا ثيٍ تطثييت
ويطيي اوؿبوي ذًز اذههبل ميزَيس).)Shirali,2014وبضوىيبن ثبیؿيهي آميًظـ ثجيىىيس تيب
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مُبضت ذًز ضا افعایف زَىس ي زض دًو ،ثُهطیه ثبظذًضز دم ىطزي ضا ثٍ ؾبظمبن ثطگطزاوىس ي
يظبیم ي اَسافي وٍ ثٍ آوُب ؾپطزٌ قسٌ اؾت ضا ثٍ ؾطاوجبم ثطؾبوىس(.)Afaq,2015
وظبم آمًظقي َط ؾبظمبن ،ثبیؿهي وبض پيكگيطي ي زضمبن ضا اظ عطیيك ثطليطاضي آميًظـَيبي
ضؾمي ي ديط ضؾمي ي آمًظـَبي حيه وبض ي زضاظ مست اوجبم زَس؛ اظ ایىطيي ،ثطاي وبضایي ي
ارط ثركي زيضٌَبي آمًظقي ضمه ذسمت ميثبیؿت مًاضز ظیط ضا لحبظ ومًز:
 ويبظ ؾىجي زليك آمًظقي؛
 اجطاي نحيح زيضٌَبي آمًظقي ثب قطوت وىىسگبن ثب اوگيعٌ؛
 تعييه اَساف ومي ي ويفي اظ گصضاوسن زيضٌَبي آمًظقي ذبل؛
 اضظیبثي چگًوگي وير ثٍ اَساف ،زض نًضت لعيم انال آن؛
 اجطاي زيضٌ زض ؾبظمبن ي مىبن اظ لجر تعييه قسٌ ي ثب حهًض تمبمي قطوت وىىسگبن؛
 تىبؾت جعيات آمًظقي ثب ؾط فهر تعييه قسٌ؛
 حهًض ثٍ مًلع اؾهبز ي مربعجيه؛
 ضدبیت َعیىٍَبي آمًظقي ي تجعیٍ ي تح ير آوُب(.)Soltani,2007
تعبضیم مهعسزي اظ آمًظـ ضمه ذسمت قسٌ ي چًن اؾبؾب ثب وؿت معطفت ،زاوف ،فىيًن ي
فطاگطزَب ؾطيوبض زاضزَ ،مبوىس ثؿيبضي اظ مفبَيم د ًم اوؿبوي ،قبیس وهًان تعطیم یىؿيبوي اظ
آن اضائٍ ومًز اظ جم ٍ:
 آمًظـ ضمه ذسمت ثٍ آن وًو آمًظـ اعالق ميقًز وٍ پؽ اظ اؾهرسام فطز زض مؤؾؿٍیب ؾبظمبن نًضت مي پصیطز ي َسف ي مىظًض اظ آن ،آميبزٌ ؾيبظي افيطاز ثيطاي اجيطاي ثُيىيٍ
يظبیم ي مؿئًليتَبي وبضي اؾت .ایه وًو آمًظـَب دمستبً زض ؾيٍ محيًض اؾبؾيي تًؾيعٍ
زاوف ،ثُجًز مُبضتَب ي ایجبز یب تغييط وگطـَيب اضائيٍ ميي قيًز .جُيت گييطي اني ي ایيه
آمًظقُب ،وبضَب یب يظبیم مًضز تهسي اؾت()Shokrollahi,2014؛
 آمًظـ ي ثُؿبظي مىبثع اوؿبوي ،وًدي ؾطمبیٍگصاضي مفيس ي یه دبمير و ييسي زض تًؾيعٍمحؿًة مي قًز وٍ چىبوچٍ ثٍ زضؾهي ي قبیؿهگي ثطوبمٍضیعي ي اجطاء قًز ميتًاويس ثيبظزٌ
الههبزي لبثر مالحظٍاي زاقهٍ ثبقس ي زض ازامٍ یيبزآيض مييقيًز ويٍ اضائيٍ آميًظـ ضيمه
ذسمت ارطثرف زض یه ؾبظمبن مسضن ،مؿه عم تفىيط جسیيس ي َمچىييه ميسلَيبي جسیيس،
ضيیىطز جسیس ي اثعاضَب ي مىبويعمَبي جسیس اؾت()Khorasani,2011؛
 آمًظـ ضمه ذسمت ي ثُؿبظي مىبثع اوؿبوي ضا مجمًدٍاي اظ وىفَبي َسفمىس ،اظ پييفتعييه ي عط ضیعي قسٌ مي زاوس وٍ ثطاي افعایف ضفبٌ ي ارطثركيي فيطز ي ؾيبظمبن ،ثيٍ عيًض
مسايم ي وظبممىس ثٍ ثُجًز ي اضتمبء ؾهح زاوف ،مُبضتَيب ي وگيطـَيبي معهيًف ثيٍ ثُجيًز
دم ىطز قغ ي حبل ي آیىسٌ وبضوىبن ميپطزاظز()Abbaszadegan,1989؛
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آمًظـ ضمه ذسمت ،حًظٌ حؿبؼ ي محًضي زض مسیطیت مىبثع اوؿبوي اؾت ي مًفميت آن،ثؿهگي ثٍ دًامر مهعسزي زاضز وٍ ثطاي حفظ اوؿجبم ميتًان ثٍ عًض و ي آوُب ضا ثيٍ دًامير
ؾبظمبوي ي فطزي تمؿيم ثىسي ومًز()Irene,2013؛
 فعبليت َبي یبزگيطي مؿهمط ي ضؾمي زض زضين ؾبظمبن وٍ معهيًف ثيٍ ثُؿيبظي دم ىيطزوبضوىبن ميقًز(.)Hafeez,2015
مىجع حيبتي ثطاي َط ؾبظمبن ،ويطيي وبض آن ؾبظمبن ذًاَس ثًز .ويطيي وبض زض ؾبظمبن ،زاضاي
یه ومف مكرم ثطاي ثبظي اؾت وٍ مًفميت ؾبظمبن ضا زض ثط ميگيطز ي عجيعهب ومييتيًان
آوطا تهعيم یب وبزیسٌ گطفت.ثطذي ثط ایه ثبيضوس وٍ ثمبي َط ؾبظمبن زض یه جبمعٍ ضلبثهي ،ثٍ
تًاوبیي آن ؾبظمبن زض تطثيت مىبثع اوؿبوي وُفهٍ اؾت تب افطازي ذالق ،ويًآيض ي مجيسو قيًوس
وٍ مؿهمطا دم ىطز ضا اضتمبء ي معیت ضلبثهي ضا افيعایف ذًاَىيس زاز( )Falola,2014ي ثطذيي
معهمسوس ويٍ دم ىيطز وبضوىيبن ميي تًاويس زض ثُجيًز قيطایط تًلييس ،ؾيًُلت ثيٍ ويبضگيطي
فهآيضيَبي جسیس ،وبضوىبن ثب اوگيعٌ ثبت ي  ...تج ي یبثس(.)Afshan,2012
ثؿيبضي اظ تحميمبت اوجبم قسٌ زض ظميىٍ دم ىطز وبضوىبن وكبن زازٌ وٍ فطاگطزَبي مسیطیت
مىبثع اوؿبوي ،لًیب ي ثٍ قىر مثجت ثٍ دم ىطز وبضوىبن ي حًظٌَيبي تًؾيعٍ ایكيبن ،ميطتجط
ثًزٌ اؾت .تحميمبتي َم اوجبم قسٌ وٍ مًیس آن ثًزٌ وٍ دم ىطز وبضوىبن ميتًاويس اظ عطیيك
آمًظـ ضمه ذسمت ي ثب ایجبز وبض تيمي زض ميبن وبضوىبن ي َمچىيه تيسيیه مُيبضتَيبي
ذبل مبلي ،ثُجًز یبثس(.)Lotich,2015
ثطاي اضتمب دم ىطز ي ثُجًز ضفهبض وبضوىبن ،ثٍ وحًي وٍ ثٍ مًفميت ؾبظمبن مىجيط قيًز ،ثبیيس
یه ضقهٍ دًامر مًرط ثط دم ىطز ،قىبؾبیي ي مسیطیت قًز .اظ جم ٍ دًامر مًرط ثيط دم ىيطز
ميتًان ثٍ اؾهعساز؛ زاوف ي مُبضت؛ آمًظـ ،تًؾعٍ زاوف ي مُيبضتَيبي وبضوىيبن؛ فطنيت؛
مىييبثع ي امىبوييبت؛ اوگييييييعٌ؛ َييسف ي ثطوبمييٍ؛ مثجييت اوسیكييي ،پبیييساضي ي پكييهىبض اقييبضٌ
وطز(()Neishabouri,2016; Afaq,2015قىر  2 ،1ي .)3
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اؾهعساز

زاوف ي
مُبضت

مىبثع

دم ىطز

اوگيعٌ

فطنت

ؾبیط
دًامر

َسف
پكهىبض

شکل -1دًامر مًرط ثط دم ىطز(مىجع)Neishabouri,2016 :

شکل -2ضاثهٍ ميبن آمًظـ ضمه ذسمت ،تًؾعٍ ي ثُجًز دم ىطز(مىجع)Afaq,2015:

شکل -3اضتجبط ثيه مسیطیت دم ىطز ثب اثعبز مسیطیت مىبثع اوؿبوي(مىجع)Abolalaiy,2015 :
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پيشيٌِ پصٍّشي
وبنطي جُطميي( ،)Naseri Jahromi,2016ثيٍ اضظقييبثي"دًامير ميًرط ثيط اوهميبل یيبزگيطي
زيضٌ َبي آمًظـ ضمه ذسمت پطؾهبضي ثٍ محييط ويبض ثيط اؾيبؼ ميسل اوهميبلي َيبلهًن"
پطزاذت .پػيَف يي ،مهبلعيٍاي تًنييفي -ممهعيي اؾيت ويٍ جبمعيٍ آميبضي آويطا تميبمي
پطؾهبضان زاوكگبٌ د ًم پعقىي جُطم زض ؾبل  1394ي معييبض يضيز ثيٍ پيػيَف ،قيطوت زض
زيضٌ َبي آمًظقي ترههي ضمه ذسمت ثًزٌ اؾت .یبفهٍَيب وكيبن زاز ويٍ دًامير فيطزي،
ؾبظمبوي ي آمًظقي مًرط ثط اوهمبل یبزگيطي زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ثٍ محييط ويبض اظ
زیسگبٌ پطؾهبضان زاوكگبٌ د ًم پعقىي جُطم اظ ؾهح مهًؾط ،ثيكيط اميب اظ ؾيهح مه يًة،
ومهط مي ثبقىسَ .مچىيه مكرم گطزیس ويٍ دبمير ميًرط دبليت اظ زیيس آويبن دبمير فيطزي
ميثبقس.
دؿىطي( ،)Askari,2016ثٍ ثطضؾي"تبريط آمًظـ ایمىي قغ ي ثيط آگيبَي ي ثُجيًز دم ىيطز
وبضوىبن ثرف َبي مطالجت يیػٌ حيه جبثجبیي ثيمبضان" پطزاذت .ضيـ ثطضؾيي يي زض ایيه
تحميك ،یه وبضآظمبیي آمًظقي اؾت وٍ زض ثرفَبي مطالجت يیػٌ ثيمبضؾهبن يليعهيط(دج)
ي اميط المًمىيه(و) اضان اوجبم قسٌ اؾت .وهبیج ایه تحميك وكيبن زازٌ ويٍ افيعایف آگيبَي
پطؾهبضان ي وبزض زضمبن وؿجت ثٍ وحًٌ نحيح جبثٍ جبیي ثيمبضان ،ومف ميًرطي زض آگيبَي ي
ثُجًز دم ىطز آوُب زض حيه جبثٍ جبیي ثيمبض زض ثرفَبي مطالجت يیػٌ زاقهٍ اؾت.
يالي( ،)Vali,2015زض تحميك ذًز ثٍ ثطضؾي" دًامر اوگيعقي مًرط ثط قيطوت پطؾيهبضان زض
ثطوبمٍ َبي آمًظـ ضمه ذسمت(مهبلعٍ مًضزي پطؾهبضان قبدر زض ثيمبضؾهبنَبي آمًظقي-
دمًمي زاوكگبٌ د ًم پعقىي وطمبن)" پطزاذت .مهبلعٍ يي ،اظ وًو تًنييفي -تح ي يي ي ثيٍ
نًضت ممهعي زض ؾٍ ثيمبضؾيهبن قيفب( 237پطؾيهبض) ،ثيمبضؾيهبن افهي ي( 384پطؾيهبض) ي
ثيمبضؾهبن ثبَىط( 203پطؾهبض) اوجبم قس .وهبیج تحميك يي وكيبن زاز ويٍ تًجيٍ ثيٍ دًامير
حطفٍ اي اظ اَميت ثؿييبض ظیيبزي زض ثطوبميٍضیيعي زيضٌَيبي آمًظقيي ضيمه ذيسمت ثيطاي
پطؾهبضان زض مطاوع ثيمبضؾهبوي ثطذًضزاض ثًزٌ ي ثبیس مًضز تًجٍ ذيبل ليطاض گييطز ي ثيبلهجع
دسم تًجٍ ثٍ آن زض زضاظ مست ،مىجط ثٍ وبَف اوگيعٌ پطؾهبضان ثطاي قطوت زض ایه ثطوبمٍَيب
ي ثٍ زوجبل آن وبَف ثُطٌيضي ي ارطثركي زيضٌَبي آمًظقي ضمه ذسمت ميقًز.
ضججي( ،)Rajabi,2015ثٍ ثطضؾي"تبريط آمًظـ قغ ي ثسي ذسمت ثط آگبَي ي وگطـ وبضوىبن
معبيوت ثُساقهي زاوكگبٌ د ًم پعقىي وبقيبن" پطزاذهيٍ اؾيت .پيػيَف يي ،اظ ويًو ويميٍ
تجطثي ي وبضثطزي اؾت وٍ ثط ضيي و يٍ وبضوىيبن تيبظٌ ياضز حيًظٌي معبيويت ثُساقيهي ويٍ
مجمًدب  207وفط ثًزوس ،اوجبم گطفهٍ اؾت .آظمًزويَيب زض گطيَُيبي پعقيه ،پطؾيهبض ،مبميب،
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مجبضظٌ ثب ثيمبضيَب ،ثُساقت دمًمي ،ضياوكىبؼ ثب زي ثطوبميٍ آمًظقيي مجيعا زيضٌ زیسويس .زض
وهيجٍ گيطي اظ ایه تحميك مي تًان اشدبن زاقت وٍ آمًظـ ثيسي ذيسمت زض نيًضت اجيطاي
نحيح ،تبريط ثٍ ؾعایي زض افعایف مُبضتَبي قغ ي وبضوىبن تبظٌ ياضز ؾبظمبنَيبي مره يم
زاضز؛ ثىبثطایه ،تًجٍ ذبل ؾيبؾت گصاضان ثيٍ آن ي ليعيم ثيبظوگطي ؾيبليبوٍي آن َمگيبم ثيب
ويبظَبي قغ ي جسیس قبد يه ،ؾجت اضتمبء ويفيت اضائٍ ي ذسمبت ي ضضبیت وبضوىبن ذًاَيس
قس.
مهجًدي( ،)Matbouiy,2013زض تحميك ذًز ثٍ "تبريط ثطوبميٍ عطاحيي قيسٌ آميًظـ ضيمه
ذسمت ثط ميعان رجت تكريمَبي پطؾهبضي زض پطؾيهبضان" پطزاذيت .ضيـ تحمييك يي ،اظ
وًو ويمٍ تجطثي اؾت ي ومًوٍگيطي زض زؾهطؼ اظ مييبن پطؾيهبضان زايع يت زض ثريفَيبي
جطاحي( 60پطؾهبض ثبليىي) زض زي گطيٌ آظمًن( 30وفط) ي وىهيطل( 30وفيط) زض زي ثيمبضؾيهبن
ذهًني فًق ترههي زايع ت تُطان اوجبم قس .اظ یبفهٍَبي ایه تحمييك ميي تيًان وهيجيٍ
گطفت وٍ ثطگعاضي ثطوبمٍ عطاحي قسٌ آمًظـ ضمه ذسمت ثط دم ىطز پطؾيهبضان زض ظميىيٍ
رجت تكريمَبي پطؾهبضي مًرط ميثبقس ي تًاوؿهٍ اؾت دم ىطز پطؾهبضان ضا اضتمبء زَيس؛ اظ
ایىطيي ،فطایىس پطؾهبضي ميتًاوس ثعىًان مجىبیي ثطاي عطاحي ثطوبمٍ آميًظـ ضيمه ذيسمت
جُت ثُؿبظي ويطيي پطؾهبضي زض ظميىٍ رجت تكريم َبي پطؾهبضي زض ثيمبضؾهبنَب ثٍ وبض
ضيز .محمك تًنيٍ مي وىس اظ ایه ضيیىطز ثطاي مسیطیت ي ثطوبمٍضیعي ؾبیط مكىالت مطالجهيي
ثيكهط مًضز تًجٍ لطاض گطفهٍ ي اؾهفبزٌ گطزز.
مُييطان( ،)Mehran,2017ثييٍ ثطضؾييي"تييبريط وبضگييبٌ تعييبم ي زض ويفيييت اوهمييبل ثيمييبضان زض
ثيمبضؾهبن(مهبلعٍ قجٍ تجطثي)" پطزاذهٍ اؾت .ضيـ تحميك يي ،ويمٍ آظمبیكي اؾت وٍ زض
اثهسا ثٍ ثطضؾي وحًٌ اوهمبل ثيمبضان اظ ثرف مطالجتَبي يیػٌ یىي اظ ثيمبضؾهبنَبي ياثؿيهٍ
ثٍ زاوكگبٌ د ًم پعقىي تُطان پطزاذهٍ ي مكبَسات ي ثطضؾيَبي ذًز ضا مىهًة ومًزٌ اؾت.
ثط اؾبؼ وهبیج حبن ٍ اظ ایه تحميك ،آمًظـ ضيمه ذيسمت پطؾيهبضان زض ظميىيٍ اؾيهبوساضز
جبثجبیي ثيمبضان ميتًاوس ويفيت اوهمبل ثيمبضان ثسحبل ضا افعایف ي ثُجًز ثركس.
دطة( )Arab,2016ثٍ ثطضؾي "ارطات ثطوبمٍَبي آمًظـ ضمه ذيسمت ضيي زاويف ي وگيطـ
پطؾهبضان زض ظميىٍ زضز پؽ اظ دمر جطاحي" پطزاذت .ضيـ تحمييك يي ،قيجٍ آظمبیكيي ي
ضيي  60وفط اظ پطؾهبضان قبدر زض ياحسَبي جطاحي ثيمبضؾهبنَبي آمًظقيي وطميبن(ایطان)
اجطاء قس .محمك زض اوهُبي تحميك ذًز ثٍ ایه وهيجٍ ضؾيس وٍ ثطوبميٍَيبي آميًظـ ضيمه
ذسمت مطثًط ثيٍ ميسیطیت زضزَ ،يم زاويف ضا افيعایف زازٌ ي َيم وگيطـ پطؾيهبضان ضا زض
ذهًل مسیطیت ي وىهطل زضز ،تغييط زازٌ اؾت.
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اثطاَيمي( ،)Ebrahimi,2016ثٍ ثطضؾي"ارط آمًظـ ضمه ذسمت تطیبغ ضيي دم ىطز پطؾهبضان
ثرف تطیبغ ي وبضوىبن ثرف فًضیتَبي پعقىي زض ایطان قُط" پطزاذهٍ اؾت .ضيـ تحمييك
يي ،قجٍ آظمبیكي اؾت ي جبمعٍ آمبضي تحميك يي 5 ،پطؾيهبض قيبدر زض ثريف تطیيبغ ي 30
تىىؿيه قبدر زض ثرف فًضیتَبي پعقىي ثًز .یبفهٍَبي تحمييك يي وكيبن زاز ويٍ تطیيبغ
آمًظـ ضمه ذسمت ،ضيي دم ىطز پطؾهبضان تطیيبغ ي وبضوىيبن فًضیيتَيبي پعقيىي تيبريط
گصاقهٍ اؾت.
دبیس( ،)Ayed,2015ثٍ ثطضؾي"تبريط دًامر وًثهىبضي ي آمًظـ ضمه ذيسمت ي تًؾيعٍ ضيي
دم ىطز پطؾهبضان حطفٍاي زض ثيمبضؾهبنَبي زيلهي وطاوٍ ثيبذهطي قيمبلي" پطزاذيت .ضيـ
تحميك يي ،تًنيفي ومّي ثًز ي جبمعٍ آمبضي آن قبمر  315وفط اظ پطؾهبضان حطفٍاي قبدر
زض ثيمبضؾهبنَبي زيلهي ذ ير ؾ يمبن ،ربثيت ،زضيیيف ،اليًعىي ،جطاحيي ضافهييٍ ي یبؾيط
دطفبت ثًزوس .وهيجٍ حبن ٍ اظ ایه تحميك مًیس آن اؾت وٍ دًامر تًؾعٍ اي آميًظـ ضيمه
ذسمت /تحهيالت ي قيفت قت ضيي دم ىطز پطؾهبضان حطفٍاي تبريط زاقهٍ اؾت.
حبفيظ( ،)Hafeez,2015ثٍ ثطضؾي" تبريط آمًظـ ضمه ذسمت ضيي دم ىيطز وبضوىيبن(مًضز
مهبلعٍ :قطوت َبي زاضيؾبظي مؿهمط زض وطاچي پبوؿيهبن)" ،پطزاذهيٍ اؾيت .ایيه تحمييك،
ومّي ي جبمعٍ آمبضي آن ،وبضوىبن ثرف زاضيؾبظي قُط وطاچي پبوؿهبن ثًزٌ اؾت .تحمييك
يي وكبن زاز َط اوساظٌ وبضوىبن زض زيضٌَبي آمًظقي ضمه ذسمت قيطوت وىىيس ي حهيًض
فعبل زاقهٍ ثبقىس ،وبضایي ؾهً دم ىطزي ي قغ ي ایكبن ثبتتط مي ضيز؛ ثىيبثطایه ،مًفمييت
َط ؾبظمبن ،ثٍ مًفميت ي ميعان آگبَي وبضوىيبن آن ؾيبظمبن ثؿيهگي زاضز ي زض ایيه مييبن،
آمًظـ ضمه ذسمت ،یىي اظ و يسيتطیه اثعاضَبي ثُؿبظي ي اضتمبء زاوف ي دم ىطز وبضوىبن
محؿًة ميقًز.
سَاالت
الم)مًلفٍَبي ان ي آمًظـ ضمه ذسمت آمًظـ پعقىي لبوًوي وسامىس؟
ة)چٍ ضاثهٍاي ثيه آمًظـ ضمه ذسمت ي دم ىطز وبضوىبن پعقىي لبوًوي يجًز زاضز؟
)مسل ؾبذهبضي مىبؾت زض جُت تعييه تبريط آمًظـ ثط دم ىطز وسام اؾت؟
فرضيِّاي تحميك
ثُجًز دم ىطزوبضوىبن ،ثب ويبظؾىجي زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ضاثهٍ زاضز؛
ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب تهطیح اَساف زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ضاثهٍ زاضز؛
ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب تعييه محهًاي مهىبؾت زيضٌَيبي آميًظـ ضيمه ذيسمت ،ضاثهيٍ
زاضز؛
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ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب ثطوبمٍضیعي ي وحًٌي اجطاء زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذيسمت ،ضاثهيٍ
زاضز؛
ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب قيًٌ اضظقيبثي زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ضاثهٍ زاضز؛
ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب مسیطیت اجطایي زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ضاثهٍ زاضز؛
ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب امىبوبت ي تجُيعات زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ضاثهٍ زاضز؛
ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب فهآيضي زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ضاثهٍ زاضز؛
ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب زاوفپصیطان زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ضاثهٍ زاضز.

رٍش شٌاسي تحميك
ایه پػيَف اظ وًو تحميمبت تطويجي ثٍ قمبض ميآیس وٍ زض لبلت قيًٌَبي ويفي ي ومّيي ثيٍ
اجطا زضآمسٌ اؾت .زض ثرف ويفي ،اظ زیسگبٌَيبي قيطوت وىىيسگبن ي ثيب اؾيهفبزٌ اظ قييًٌ
مهبحجٍ َسفمىس(زض جُت قىبؾبیي مًلفٍ َيبي آميًظـ ضيمه ذسمت)اؾيهفبزٌ قيسٌ ي زض
ثرف ومّي(پؽ اظ تسيیه قبذمَب ي پطؾكىبمٍ ي جمعآيضي زازٌَب) اظ وظط َسف ،تًؾعٍاي
ي اظ وظط قيًٌ اجطا ،تًنيفي -پيمبیكي دمر قسٌ اؾت .جبمعٍي آمبضي زض ایه تحميك ،و يٍ
 2800وفط اظ وبضوىبن قبدر زض  31ازاضٌ ور پعقيىي ليبوًوي وكيًض(ثب تًجيٍ ثيٍ تعيساز 31
اؾهبن) زض ؾبل  1396مي ثبقس .ثطاي محبؾجٍ حجم ومًوٍ مًضز ويبظ زض ایه تحميك ،اظ فطمًل
وًوطان اؾهفبزٌ قسٌ وٍ ثط اؾبؼ ایه فطمًل ،حجم ومًوٍ مًضز ويبظ پػيَف ثطاثط ثب  338وفط
تعييه گطزیس.
ثب تًجٍ ثٍ پطاوىسگي ثبتي جغطافيبیي جبمعٍ آمبضي( 31ازاضٌ ور پعقىي ليبوًوي مؿيهمط زض
َط یه اظ اؾهبوُب) ،پؽ اظ اضظیبثي زليك تط زض فطآیىس پػيَف ،اوهريبة ومًويٍ اظ عطیيك ضيـ
ومًوٍگيطي ذًقٍاي -تهبزفي ؾبزٌ نًضت گطفهٍ اؾت .ثسیه قىر ويٍ زض مطح يٍ ايل ي اظ
ميييبن  31اؾييهبن 15 ،اؾييهبن آشضثبیجييبن قييطلي(لهت ،)1انييفُبن(لهت) ،ایييالم ،ثًقييُط،
تُطان(لهت) ،ذطاؾبن ضضًي(لهت) ،فبضؼ(لهت) ،لم ،لطؾهبن ،وطزؾهبن ،وطمبوكيبٌ(لهت)،
گ ؿهبن ،گيالن ،مبظوسضان ي َطمعگبن ،اوهربة ي ؾپؽ اظ َط اؾهبن 23 ،وفط(ثب تًجٍ ثٍ حهًض
ي قطوت زض زيضٌَبي آمًظقي) زض ایه تحميك مكبضوت زازٌ قساوس.
ثٍ مىظًض جمعآيضي اعالدبت اظ ضيـ تطويجي{مهبلعيبت وهبثربويٍاي(ويفيي جُيت تيسيیه
مجييبوي وظييطي ،ازثيييبت تحميييك يچييبضچًة وظييطي ،مييسل مفُييًمي ي تُيييٍ پطؾكييىبمٍ) ي
ميساوي(ومّي ثطاي تبیيس یب ضز فطضيٍَبي پػيَف ،اظ ضيـ ميساوي)} ،اؾهفبزٌ قس .پطؾكىبمٍ
-1پًقف زَىسٌ چىس اؾهبن َمجًاض ثٍ زلير زاقهه مطاوع آمًظقي ،تجُيعات آظمبیكگبَي ي تكريهي يیػٌ
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اؾهفبزٌ قسٌ زض ایه تحميك ،زي زؾهٍ پطؾف دمًمي(مطزم قىبذهي) ي پطؾيف ترههيي ضا
قبمر قسٌ اؾت .پطؾفَبي دمًمي پيطاميًن جىؿييت ،يضيعيت تبَيير ،ؾيبثمٍ ذييسمت،
تحهيالت ،يضعييت اؾهرسامي ي محر ذسمت ثًزٌ ي پطؾفَبي ترههي ثٍ نًضت ثؿيهٍ-
پبؾد ثٍ قط ظیط اؾت:
-1پطؾكييىبمٍ آمييًظـ ضييمه ذييسمت وييٍ  9مًلفييٍ ويييبظ ؾييىجي( 19ؾييًال) ،اَييساف ي
ايلًیتثىسيَب( 7ؾًال) ،محهًا( 7ؾًال) ،ثطوبمٍضیعي ي اجطاء( 10ؾًال) ،قييًٌ اضظقييبثي(9
ؾًال) ،مسیطیت اجطایي( 12ؾًال) ،امىبوبت ي تجُيعات( 16ؾًال) ،ومف فهآيضي( 11ؾًال)
ي ومف زاوف پيصیطان( 12ؾيًال) زاضز ي زض مجميًو 103 ،گًیيٍ ي محميك ؾيبذهٍ()1396
ميثبقس؛
-2پطؾكىبمٍ ثُجًز دم ىطز وٍ  3دبمر قغ ي( 10ؾيًال) ،فيطزي( 11ؾيًال) ي ؾيبظمبوي(5
ؾًال) ي زض مجمًو  28گًیٍ ي محمك ؾبذهٍ( )1396ميثبقس(قىر  ،5تح ير دبم ي تبیيسي
مسل اوساظٌگيطي ثُجًز دم ىطز ضا وكبن ميزَس).
پطؾكىبمٍ َب ،تًؾط ادهبء ومًوٍ تىمير قسٌ ي ثط اؾيبؼ عييم پيىج زضجيٍاي ليىيطت ي اظ
وبمال مًافمم -مًافمم -وظطي وساضم -مًافمم -وبمال مًافمم(پطؾكىبمٍ آمًظـ ضمه ذيسمت)
ي اظ ذي ي وم -وم -مهًؾط -ظیبز -ذي ي ظیبز(پطؾكيىبمٍ ثُجيًز دم ىيطز) ،تىظييم ي اضائيٍ
قسٌاوس.
زض پػيَف حبضط ،اثهسا ثط اؾبؼ تح ير دبم ي اوهكبفي مًلفٍَبي ان ي اؾيهرطا ي ؾيپؽ
ثب اؾهفبزٌ اظ تح ير دبم ي تبئيسي ،پطؾكىبمٍ آمًظـ ضمه ذسمت ي ثُجيًز دم ىيطز ميًضز
اضظیبثي لطاض گطفت .تح ير دبم ي اوهكبفي ثب ثُطٌگيطي اظ ضيـ اؾهرطا مؤلفٍَيبي اني ي ي
چطذف ياضیمبوؽ ثب اؾهفبزٌ اظ  103مبزٌ ذًزگعاضقي(آمًظـ ضيمه ذيسمت) ي  28ميبزٌ
ذًزگعاضقي(ثُجًز دم ىطز) اوجبم قس .مالن وفبیت ومًوٍگيطي ويؿط -ميبیط -او ييه ،مًیيس
آن اؾت وٍ زازٌَب ثطاي تح ير مؤلفٍَبي ان ي مىبؾتاويس ي وفبیيت ومًويٍگييطي ضا تأیييس
ميوىس .آظمًن وطيیت ثبضت ت ويع زض ذهًل َط زي پطؾكىبمٍ ،معىبزاض ثًزٌ ي وكبن ميزَيس
ثطاي اجطاي تح ير ثيه مهغيطَب َمجؿهگي وبفي يجًز زاضز .زض وُبیت 9،دبمر(ثطاي آميًظـ
ضمه ذسمت) ي  3دبمر(ثطاي ثُجًز دم ىطز) اؾهرطا گطزیس وٍ ثٍ تطتييت زض مجميًو65 ،
زضنس اظ ياضیبوؽ( ور ياضیبوؽ آمًظـ ضمه ذسمت) ي  57زضنس اظ ياضیبوؽ(وير ياضیيبوؽ
ثُجًز دم ىطز) ضا تجييه وطزوس.
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جدٍل -1ثبضَبي دبم ي پطؾكىبمٍ آمًظـ ضمه ذسمت
دبمر

ثبض دبم ي

ؾهح معىيزاضي

ويبظؾىجي

0/74

0/001

َسف ي ايلًیتثىسي

0/71

0/001

محهًاي زيضٌَب

0/73

0/001

ثطوبمٍضیعي ي اجطاء

0/82

0/001

قيًٌ اضظقيبثي

0/84

0/001

مسیطیت اجطایي

0/72

0/001

امىبوبت ي تجُيعات

0/81

0/001

فهآيضي

0/92

0/001

زاوف پصیطان

0/72

0/001

جدٍل -2ثبضَبي دبم ي پطؾكىبمٍ ثُجًز دم ىطز
دبمر

ثبض دبم ي

ؾهح معىيزاضي

دم ىطز قغ ي

0/79

0/001

دم ىطز فطزي

0/95

0/001

دم ىطز ؾبظمبوي

0/75

0/001

جُت ثطآيضز ضيایي پطؾكىبمٍ َب ،اظ ضيایي نًضي ي محهًایي اؾهفبزٌ ي ثٍ مىظًض تعييه پبیبیي
پطؾكىبمٍ َب ،اظ آظمًن ضطیت آلفبي وطيوجبخ اؾهفبزٌ گطزیس وٍ وهبیج آن ثٍ تطتيت ثطاثط 0/89
آمًظـ ضمه ذسمت ي  0/87ثُجًز دم ىطز محبؾجٍ گطزیس.
ضيقُبي تجعیٍ ي تح ير زازٌ َبي ایه پػيَف زض زي ؾهح آمبض تًنيفي ي اؾهىجبعي اؾت .زضؾهح تًنيفي ثيب
اؾهفبزٌ اظ قبذم آمبضي چًن جيسايل تًظیيع فطاياويي ،ومًزاضَيب ،مييبوگيه ،اوحيطاف اؾيهبوساضز ي...ي زض ؾيهح
اؾهىجبعي اظ ضطیت َمجؿهگي پيطؾًن ،ضگطؾيًن چىس مهغيطٌ گيبم ثيٍ گيبم ،تح يير مؿييط ي ميسل معيبزتت
ؾبذهبضي ثطاي اضظیبثي مسل تحميك ،اؾهفبزٌ قسٌ اؾت.
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شکل -4مسل مفًُمي تحميك

يافتِّا
َمبوهًض وٍ اقبضٌ گطزیسَ ،سف ایه تحميك ،قىبؾبیي مًلفٍَيبي آميًظـ ضيمه ذيسمت ي
تعييه ميعان تبريط آن ثط ثُجًز دمىطز ميثبقس .ثيٍ َمييه مىظيًض ،ؾيًاتت ي فطضييٍَيبیي
مهط گطزیس وٍ زض ظیط ثٍ َط یه پطزاذهٍ مي قًز.
سَال الف)مًلفٍَبي ان ي آمًظـ ضمه ذسمت آمًظـ پعقىي لبوًوي وسامىس؟
وهبیج تح يير اوهكيبفي ي تبیييسي 9 ،مًلفيٍ ويبظؾيىجي(ميبوگيه  80/29ثيب اوحيطاف معييبض
َ ،)10/65سفَب ي ايلًیتثىسيَب(ميبوگيه  24/50ثب اوحطاف معيبض  ،)3/87محهيًا (مييبوگيه
 29/74ثب اوحطاف معيبض  ،)4/16ثطوبمٍضیعي(مييبوگيه 40/93ثيب اوحيطاف معييبض  ،)6/64قييًٌ
اضظقيبثي(ميبوگيه  35/34ثب اوحطاف معيبض  ،)5/93مسیطیت اجطایي(ميبوگيه  49/93ثب اوحطاف
معيييبض  ،)8/44امىبوييبت ي تجُيعات(ميييبوگيه  67/46ثييب اوحييطاف معيييبض  ،)10/24ومييف
فه آيضي(ميبوگيه  46/46ثب اوحطاف معييبض  )7/18ي وميف زاويفپيصیطان(ميبوگيه  56/95ثيب
اوحطاف معيبض  )7/06ثطاي آمًظـ ضمه ذسمت(ميبوگيه  431/29ثب اوحيطاف معييبض )52/22
قىبؾبیي ي تجييه ومًز.
سَال ب)چٍ ضاثهٍاي ثيه آمًظـ ضمه ذسمت ي دم ىطز وبضوىيبن پعقيىي ليبوًوي يجيًز
زاضز؟
وهبیج تح ير اوهكبفي ي تبیيسي 3 ،دبمر دم ىيطز قيغ ي(ميبوگيه  37/82ثيب اوحيطاف معييبض
 ،)8/97دم ىطز فطزي(ميبوگيه  43/46ثب اوحطاف معييبض  )9/75ي دم ىيطز ؾيبظمبوي(ميبوگيه
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 21/10ثب اوحطاف معيبض  )5/27ثطاي مهغيط ثُجًز دم ىطز(ميبوگيه  102/38ثب اوحيطاف معييبض
 ،)21/54قىبؾبیي ي تجييه وطز.
جسيل ظیط(قمبضٌ  ،)3ضاثهٍ ميبن مًلفٍَبي آمًظـ ضمه ذسمت ي دم ىطز وبضوىبن پعقىي
لبوًوي ضا وكبن ميزَس.
جدٍل -3مبتطیؽ َمجؿهگي ثيه قبذمَبي آمًظـ ضمه ذسمت ي ثُجًز دم ىطز

آظمًن وًلمًگطيف -اؾميطوم وكبن زاز وٍ فطو وطمبل ثًزن آمًظـ ضمه ذسمت ي ثُجيًز
دم ىطز ثب تًجٍ ثٍ ؾهح معىيزاضي(ثيكهط اظ  ،)0/05تبئيس ميگطززَ .مچىيه ،وهبیج آظمًن t
ته ومًوٍاي وكبن زاز وٍ اثعبز آمًظـ ضمه ذسمت زض ؾهح مه ًة ميثبقىس.
جدٍل -4آظمًن وًلمًگطيف-اؾميطوم جُت ثطضؾي وطمبل ثًزن مهغيطَبي پػيَف

آمبضٌ

چًلگي

وكيسگي

K-S

ؾهح معىيزاضي

مهغيط
ثُجًز دم ىطز

0/083

-0/27

0/967

0/307

آمًظـ ضمه ذسمت

0/33

0/08

1/064

0/208
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سَال ج)مسل ؾبذهبضي مىبؾت زض جُت تعييه تبريط آمًظـ ثط دم ىطز وسام اؾت؟
مسل مفطيو مجهىي ثط دًامر مًرط آمًظـ ضمه ذسمت ثط ثُجًز دم ىطز ،زاضاي  12مهغييط
آقىبض ي زي مهغيط پىُبن(ثُجًز دم ىطز ي آمًظـ ضمه ذسمت) ثًز وٍ ثب وؿرٍ  21اميًؼ
ثب تح ير دبم ي زضؾت ومبیي ثيكيىٍ ،مًضز ؾىجف ي تبیيس لطاض گطفهٍ اؾت.

شکل -5تح ير دبم ي تأئيسي مسل اوساظٌگيطي آمًظـ ضمه ذسمت

شکل  -6تح ير دبم ي تأیيسي مسل اوساظٌگيطي ثُجًز دم ىطز
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شکل -7مسل ؾبذهبضي ثُجًز دم ىطز ثب تًجٍ ثٍ مًلفٍَبي آمًظـ ضمه ذسمت

بحث ٍ ًتيجِگيري
زض ایه تحميك ،پؽ اظ ثطضؾي ي مهبلعٍ ازثيبت وظطي ي تجطثي مطتجط ثيب مًضيًو پيػيَف9 ،
فطضيٍ مهط ي ثب ضيـ َبي آمبضي مهىبؾت ،مًضز تجعیٍ ي تح ير ليطاض گطفهىيس .ثيٍ مىظيًض
پبؾرگًیي ثٍ فطضيٍ َبي پػيَف ،اثهسا ثب اؾهفبزٌ اظ ضطیت َمجؿيهگي پيطؾيًن ضاثهيٍ َيط
یه اظ دًامر آمًظـ ضمه ذسمت ي ثُجًز دم ىطز مًضز ثطضؾي لطاض گطفت .ثيه مًلفٍَيبي
قىبؾبیي قسٌ آميًظـ ضيمه ذيسمت ي ثُجيًز دم ىيطز زض ؾيهح  P; /001ضاثهيٍ مثجيت
معىيزاض يجًز زاقت ي تمبمي فطضيٍَب ،تبیيس قسوس .زض ازامٍ ،تًضيحبت تظم اضائٍ ميگطزز.
فرضيِ اٍل) ثُجًز دم ىطزوبضوىبن،ثب ويبظؾىجي زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ضاثهٍ زاضز.
وهييبیج ایييه فطضيييٍ ثييب تحميييك وبنييطي جُطمييي ي دؿييىطي()1395؛يالييي ي ضججييي)1393؛
مهجًدي()1392؛ مُيطان()2017؛ ديطة ي اثطاَيميي( )2016ي دبیيس(َ)2015مريًاوي زاضز.
ويبظؾىجي ،ايليه گبم زض اجطاي یه زيضٌ آمًظـ ضمه ذسمت ميثبقس .ويبظؾيىجي ثعىيًان
قبلًزٌ ي پبیٍ ثطاي تعييه اَساف ،گعیىف ،عطاحي ،پيبزٌ ؾبظي ي وُبیهب اضظقيبثي ثطوبميٍَيبي
آمًظقي ثٍ وبض گطفهٍ ميقًز.
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فرضيِ دٍم) ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب تهطیح اَساف زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ضاثهيٍ
زاضز.
وهبیج ایه فطضيٍ ثب تحميك ضججيي()1394؛ مهجيًدي()1392؛ ديطة(َ)2016مريًاوي زاضز.
تعييه اَساف ي ايلًیت ثطاي آمًظـ ضمه ذسمتَ ،م اظ مىظط فطزي ي َم اظ مىظط ؾيبظمبوي
لبثر ثطضؾي اؾت .اظ جىجٍ فطزي ،ثٍ وبضوىبن ومه ميوىس تب ثٍ آضمبنَبي قرهي ي قيغ ي
ذًز ثطؾىس ي وهيجهب ،مكبضوت فطز زض تحمك اَساف ؾبظمبوي ضا تؿُير مييومبیيس ي اظ جىجيٍ
ؾبظمبوي ،ارطثركي وبضوىبن ضا ثٍ زوجبل ذًاَس زاقت ضمه آوىيٍ ؾيبظمبن ضا اذالليب ي دطفيب،
مهًلي ي مؿئًل ويبظَب ي چبلفَب ميوىس وٍ زض جبمعٍي پيطامًن آن يجًز زاضز.
فرضيِ سَم) ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب تعييه محهًاي مهىبؾيت زيضٌَيبي آميًظـ ضيمه
ذسمت ،ضاثهٍ زاضز.
وهبیج ایه فطضيٍ ثب تحميك يالي ي ضججي( )1394ي مُطان(َ)2017مرًاوي زاضز .ایىىٍ چگًوٍ
یه محهًا تسضیؽ ي مىهمر قًز ،مؿه عم ثٍ وبضگيطي قيًٌَبي د مي ي دم ي اؾيت ضيمه
آوىٍ محهًاي مه ًة ي مىبؾت ،ثٍ فطاگيط ومه مييوىيس تيب زض پبیيبن زيضٌ آميًظـ ضيمه
ذسمت ذًز ،زاوف یب مُبضت یبز گطفهٍ ضا ثٍ زضؾهي ي زض محر وبض یب ؾبظمبن ،ثطيظ زَس.
فرضيِ چْارم) ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب ثطوبمٍضیعي ي وحًٌي اجطاء زيضٌَبي آمًظـ ضمه
ذسمت ،ضاثهٍ زاضز
وهبیج ایه فطضيٍ ثب تحميك مهجًدي( )1392ي دطة(َ)2016مريًاوي زاضز .ثطوبميٍ ي اجيطاي
آمًظـ ضمه ذسمت ميثبیؿت ثٍ گًوٍ اي تطؾيم ي دم يبتي قًز ويٍ اَيساف وًتيبٌ ميست،
ميبن مست ي حهي ث ىس مست ؾبظمبن ضا مهج ي ؾبظز .ثطوبمٍ ضیعي آمًظـ ضمه ذيسمت ،ثيٍ
گطيٌ مسیطیت ي زؾت اوسضوبضان زيضٌ ومه ميوىس تب مىبثع ضا زض ظميىٍ تسيیه ،پيبزٌؾبظي ي
اجطاي َطچٍ ثُهط ثطوبمٍَبي آمًظقي ،نطف ومبیىس.
فرضيِ پٌجن) ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب قيًٌ اضظقيبثي زيضٌَيبي آميًظـ ضيمه ذيسمت،
ضاثهٍ زاضز.
وهبیج ایه فطضيٍ ثيب تحمييك ياليي ي ضججيي( )1394ي مُيطان(َ)2017مريًاوي زاضز .وهيبیج
اضظقيبثي ،ثؿهطي اؾت ثطاي تهميمگيطي زض ذهًل عطاحي ،دطضٍ ي حهي تيسيیه اَيساف
آتي ؾبظمبن؛ اظایىطييَ ،طچٍ اضظقيبثي زليكتط ي مىؿجمتط ثبقس ،ميعان ضضبیت فطاگيطان ثيٍ
قى ي نحيحتط ؾىجيسٌ مي قًز ي عجيعهب ،ثطوبمٍَبي آمًظقي ضمه ذسمت آتي ،ميسينتيط
ذًاَس ثًز.
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فرضيِ ششن) ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثبمسیطیت اجطایي زيضٌَيبي آميًظـ ضيمه ذيسمت،
ضاثهٍ زاضز.
وهبیج ایه فطضيٍ ثب تحميك وبنطي جُطمي()1395؛ يالي()1394؛ مهجيًدي()1392؛ ديطة ي
اثطاَيمي( )2016ي دبیس(َ )2015مرًاوي زاضز .ميسیطیت اجطایيي زض حميميت ،ويًدي ح ميٍ
اتهبل ميبن فطاگيط ي مسضؼ ذًاَس ثًز تب زؾهيبثي ثيٍ اَيساف ميًضز وظيط اظ آميًظـ ضيمه
ذسمت ضا ،تؿُير ؾبظز ضمه آوىٍ ایه مسیطیت اجطایي زيضٌ آمًظـ ضمه ذسمت اؾت ويٍ
داليٌ ثط وظبضت زض و يبت زيضٌ ،مؿئًليت اجطاي یه اضظقيبثي نحيح ضا ثٍ دُسٌ ميگيطز تب
مكرم ومبیس وٍ فطاگيطان چٍ مًلع ؾهح لبثير لجيًل اظ دم ىيطز ي اوهظيبضات ضا ثيطآيضزٌ ي
محمك ومًزٌاوس.
فرضيِ ّفتن) ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب امىبوبت ي تجُيعات زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت،
ضاثهٍ زاضز.
وهبیج ایه فطضيٍ ثب تحميك دؿىطي( )1395ي مُطان(َ )2017مرًاوي زاضز .ضوگ والؼ ي یب
ؾبله آمًظـ ،تًُیٍ مهجًو ،وًض ،تميعي ي ظیجبیي يؾبیر مًجًز زض فهيبي ويالؼ یيب ؾيبله
آمًظـ ،وحًٌ پصیطایي ميبن يدسٌ والؾي ي وًو آن ،ؾ يمٍ زض پًؾهطَبي آمًظقي وهت قسٌ
ثط زیًاضَب ي حهي محر اؾهمطاض ميع مسضؼ ي تبث ً زضؼ ،اظ جم ٍ دًام ي اؾت ويٍ زض ؾيهح
ياوىف(ثالفبن ٍ پؽ اظ زيضٌ) ،اظ ؾًي فطاگيطان مًضز اقبضٌ ثًزٌ ي ضضبیت یيب ديسم ضضيبیت
فطاگيطان ضا ثطيظ زازٌ اؾت.
فرضيِ ّشتن) ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ومف فهآيضي زيضٌَبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ضاثهٍ
زاضز.
وهبیج ایه فطضيٍ ثب تحميك يالي ي ضججي( )1394ي مُطان(َ)2017مرًاوي زاضز .امطيظٌ اوثيط
ؾبظمبن ي مًؾؿبت آمًظقي ،ثٍ مىظًض ثُطٌيضي ثيكيهط اظ فيهآيضي ضيظ زض ظميىيٍ آميًظـ،
تالـ ومًزٌاوس وٍ تجُيعات ي امىبوبت جسیس ضا جبیگعیه يؾبیر ؾيىهي ي وؿيجهب ليسیمي زض
امًض آمًظـ ومبیىس وٍ زض ایه ميبن ،ومف فهآيضي زض ضاؾهبي اؾهفبزٌ اظ يؾبیر ،پيطضويگتيط
گطزیسٌ اؾت؛ اظ َميهضيي ،ؾبظمبوُب ويع ثطاي تجُيع اتبق ي ؾيبلهَيبي آميًظـَيبي ضيمه
ذسمت ذًز ،اؾهفبزٌ ي ثُطٌگيطي اظ امىبوبت ي تجُيعات جسیس ضا تجطثٍ ومًزٌ ويٍ ایيه اميط،
داليٌ ثط ؾًُلت زض اوهمبل زاوؿهٍَب اظ ؾًي مسضؼ ثيٍ فطاگييط ،ويًدي ضضيبیهمىسي وييع ثيٍ
زوجبل ذًاَس زاقت.
فرضيِ ًْن) ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثب ومف زاوفپصیطان زيضٌَبي آميًظـ ضيمه ذيسمت،
ضاثهٍ زاضز.
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وهبیج ایه فطضيٍ ثب تحميك وبنطي جُطمي()1395؛ ياليي( )1394ي دبیيس(َ )2015مريًاوي
زاضزَ .طگبٌ زاوف ي وگبٌ وبضوىبن زض ظميىٍ ي یبزگيطي اضتمبء ي ثُجًز یبثس ،ثُطٌيضي ي وهيجهب،
اَميت ثط اضظـ َبي زضيوي ي حهي ثيطيوي یه ؾبظمبن ،مهج ي ميگطزز .ؾبظمبن ،ثيٍ زوجيبل
وؿت ي وير اَساف اظ پيف تعييه قسٌ ذًز ميثبقس ي زض نسز اؾت تيب ومجيًز ي مكيىالت
مًجًز ي م مًؼ ضا ،مطتفع ومبیس.
زض َؿهٍ اني ي ثُجيًز دم ىطزوبضوىيبن ،یيبزگيطي يجيًز زاضز ويٍ اظ عطیيك آن ،وبضوىيبن
مي تًاوىس ثٍ ضقس ي ثبلىسگي ؾبظمبن ومه ومبیىس ي ضمه ثطيظ اؾهعساز ي تًاويبیيَيبي ذيًز،
قبیؿهگي ي تجطثيبت ضا ثٍ ويطيَبي جسیسالًضيز مىهمر ومبیىس .آمًظـ ضمه ذسمت ي ایجيبز
وگطـ مثجت ،مىجط ثٍ ثُجًز زاوف وبضي ميگطزز ي َمچىييه وميه ثيٍ قىبؾيبیي اَيساف
ؾبظمبن ميومبیس .ثُجًز دم ىطز زض پطتً آمًظـ ضمه ذسمت حبنر مييقيًز ي ایيه زي ثيٍ
وبضوىبن یبز ميزَس وٍ فعبليت وبضي ذًز ضا زض امًض جيبضي ي آتيي ؾيبظمبن ثيٍ چيٍ وحيًي
ثطوبمٍضیعي ي اوجبم زَىس وٍ ثيكهطیه ثبظزَي ي ارطثركي ضا ثٍ زوجبل زاقهٍ ثبقس.
مكرهب ،وبضوىبوي وٍ فطنت آمًظـ ضمه ذسمت ثيكيهطي ضا زض ؾيبظمبن زاضويس ،ضدجيت ي
ضضبیت ثيكهطي زض محيط وبض اظ ذًز وكبن ميزَىس ي زاوف ي تًاوف حطفٍاي ذًز ضا ثُجًز
مي ثركىس ي حهي ثٍ زیگط وبضوىبن ويع زض ضؾيسن ثٍ اَساف ؾبظمبوي ،ومه ذًاَىس وطز.ایه
چىيه وگطقي ،ثطاي زؾت اوسضوبضان ممًلٍ تًؾيعٍ مىيبثع اوؿيبوي ي زض وگيبٌ ويالن ؾيبظمبن
پعقىي لبوًوي وكًض(ایطان) ،ثؿيبض حبیع اَميت اؾت چطا ويٍ ميسیطان اضقيس ایيه مجمًديٍ،
َمًاضٌ زض نسزوس تب ضاثهٍ ي مًجًز ميبن آمًظـ ضمه ذسمت زض ؾهح وبضوىبن ،دم ىطز ي
وُبیهب ضضبیهمىسي و ي ؾبظمبوي ضا تحىيم ثركىس.
َط ؾبظمبن ثطاي اجطاي یه زيضٌ آمًظـ ضمه ذسمت ،ثطذي َعیىيٍَيبي مهطتيت ثيٍ آن(اظ
جم ٍ حك الهسضیؽ مسضؼ زيضٌَ ،عیىٍ ایبة ي شَبة چٍ فطاگيطان ي چيٍ ميسضؼ ،اؾيهُالن
زؾهگبٌَب ي  )...ضا مي پطزاظز يلي زض دًو ،پؽ اظ پبیبن زيضٌ اوهظبض ميضيز وٍ وًدي ؾيطمبیٍ
اضظقي ثٍ ؾبظمبن ثطگطزز وٍ زض لبلت اضتمبء ؾهح زاوف ،مُبضت ي افعایف ثُطٌيضي وبضوىبن،
تعطیم ي تجييه ميقًز.
زض ضاؾهبي پيبزٌ ؾبظي ي تسايم ثركي ثٍ یه وظبم آمًظقي ضمه ذيسمت مىهُيي ثيٍ ثُجيًز
دم ىطز ،یه ضقهٍ دًامر اظ لجير ويبظؾىجي ،ثطوبمٍضیعي ،اجطاء ،اضظقييبثي ي ...اظ یيه ؾيً ي
تالـ زض نحت اضتجبط محهًا ي ؾطفهرَبي زيضٌَب ،اعالو ضؾبوي ،مسیطیت اجطایي ،امىبويبت
آمًظقي ،ويفيت زيضٌ ،آمبزگي فطاگيط ي ...اظ ؾًي زیگط ،ثبیس لحبظ قًز تب ثٍ اَيساف آضميبوي
ذًز وعزیه قًز؛ اظ ایه ضيي ،وهيبیج ایيه تحمييك ميي تًاويس ضاَىيبضي ثيطاي اضتميبء ثُجيًز
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دم ىطز(وبضوىبن ؾبظمبن پعقىي لبوًوي وكًض -ایطان) ثب تىييٍ ثيٍ زيضٌَيبي آميًظـ ضيمه
ذسمت ي ثب تًجٍ ثٍ دًامر مره م ،دطضٍ ومبیس.
زض ایه تحميك ،پؽ اظ ثطضؾي ي مهبلعٍ ازثيبت وظطي ي تجطثيي ميطتجط ثيب مًضيًو پيػيَف،
دًام ي چًن ويبظؾيىجي ،اَيساف ي ايلًیيت ثىيسيَيب ،محهيًا ،ثطوبميٍضیيعي ي اجيطاء ،قييًٌ
اضظقيييبثي ،مييسیطیت اجطایييي ،امييًض ضفييبَي ي ذييسمبت ،امىبوييبت ي تجُيييعات ،فييهآيضي ي
زاوفپصیطان ثعىًان مهغيط پيف ثيه ،قىبؾبیي ي دًامر زیگطي چًن تًاومىسي اؾهبز ،ظميبن
اجطاي زيضٌ ،امًض ضفبَي ،وحًٌ ذسمبت زَي ،وگطـ وبضوىبن ي ...ثعىًان مهغيط مىىًن ي ثُجًز
دم ىطز وبضوىبن وبقي اظ حهًض زض زيضٌ َبي آمًظـ ضمه ذسمت ،ثعىًان مهغييط ميالن زض
وظط گطفهٍ قس.
وهبیج حبن ٍ اظ تجعیٍ ي تح ير زازٌ َبي آمبضي زض ایه پػيَف ،اظ یىؿً ،مًیس ضاثهٍ مثجت ي
لًي ميبن آمًظـ ضمه ذسمت ي ثُجًز دم ىطز وبضوىبن ثًزٌ ي تمبمي فطضيٍَبي مهطيحٍ،
تبیيس گطزیس ي اظ ؾًي زیگط ،وكبوگط آن وٍ وبضوىبن ؾبظمبن پعقىي لبوًوي وكيًض(ایطان) ثيٍ
آمًظـ ضمه ذسمت ،تًج ٍ زاقهٍ ي آوطا ثعىًان یه ثرف ضطيضي زض ضاؾهبي اضتمبء زاويف،
تًاوف(مُبضت) ي وگطـ ذًز ل مساز ميومبیىس.
تمدير ٍ تشکر
وًیؿىسگبن ثط ذًز تظم ي اذاللي مي زاوىس وٍ اظ تمبمي وؿبوي وٍ زض ایه تحميكَ ،مطاَي ي
مؿبدست ومًزٌاوس ،تكىط ي ؾپبؾگعاضي ومبیىس.
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