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 :چكيده

اهشٍصُ ًِشیِ ّبی هذیشیت ػبصهبًی هجتٌی ثش دیذگبُ هـتشی هذاس ثَدى، ثؼیبس هَسد اػتمجبل هذیشاى ٍ 

 یيفتِ اػت. افضایؾ ویفیت خذهبت ثب تَجِ ثِ ساّجشد سلبثت ػبصهبًی هْوترش سٍػبی داًـگبّی لشاس گش

هضیت دیذگبُ هـتشی هذاسی للوذاد هی ؿَد. جرزة هـرتشی ٍ جلرت سهربیت هـرتشی ّرذ  اكرلی        

دیذگبُ هـتشی هحَسی اػت. اهب هؼإلِ ایي اػت وِ آیب اكرَل دیرذگبُ هـرتشی هحرَسی ػربصهبًی ثرب       

َس هجتٌی ثش تَلیذٓلن، فشٌّگ ٍ فٌبٍسی تٌجیك داسد. ریٌفٔبى ًِربم  فلؼفِ ٍجَدی ًِبم داًـگبّی وـ

داًـگبّی دس چبسچَة دیذگبُ هـتشی هذاسی تغییش هبّیت هی دٌّذ. داًـجَ دس جبیگبُ یره هـرتشی   

اػت؛ اػتبد دس جبیگبُ یه وبػت، داًـگبُ هحل وؼت؛ ٍ سٍػب ٍ هذیشاى كبحجبى وؼت ّؼرتٌذ. للجرِ   

ؿذُ اػت تب داًـجَ ثشای وؼت ًوشُ ثیـتش چبًِ صًی وٌذ ٍ اًتِربس داسد   دیذگبُ هـتشی هذاسی هَجت

وِ هذسن داًـگبّی سا ثب ووتشیي تالؽ خشیذاسی وٌذ. اػتبد داًـگبُ ثی سلجت دس تَلیذ آثربس ٓلوری ٍ   

پظٍّـی ثَدُ ٍ خي وؾ ثذٍى هیضثبًی سا دس دػت داسد. سٍػب ٍ هذیشاى ّن ثِ گؼتشدگی هحیي وؼت 

شی هی اًذیـٌذ. دس ایي دیذگبُ، ػَد ٍ هٌبفْ ؿخلری جربیگضیي هلرلحت جؤری ٍ     خَد ٍ جزة هـت

هلی ؿذُ اػت. ثش خال  ادٓبی تحمیمبت هتٔذدی ورِ دس تإییرذ هـرتشی هرذاسی دس ًِربم داًـرگبّی       

ـبّذُ وشد وِ ثیي ٓلن هحَسی ٍ داًب هحَسی ثرِ ٌٓرَاى ّرذ     هوـَس كَست گشفتِ هی تَاى ثَهَح 

اص ـگبّی وـَس ٍ دیذگبُ هـتشی هذاسی ػربصهبًی فبكرلِ صیربدی ٍجرَد داسد.     ّبی هٌلَة دس ًِبم داً

دس ثریي  ثشای تٔذیل ایي دیذگبُ ایٌشٍ  پیـٌْبد هی گشدد تب اص فشایٌذ هـبٍسُ ٍ هلبحجِ ٓلوی ٍ اخاللی 

ثب ستجِ ثٌذی هَلٔیت ریٌفٔبى داًـگبّی، اهىبى ستجِ ثٌذی   آًٌَس وِى داًـگبّی اػتفبدُ ؿَد. ریٌفٔب

 جبیبثی ؿًَذ. ریٌفٔبى داًـگبّی ثش اػبع تَاًوٌذی ّب ٍ لوی داًـگبُ ّبی وـَس هیؼش ؿَدٓ
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 مقدمه .1

اّذا  ثٌیبدی ٍ اسصؽ ّبی اػت. وـَس آهَصؽ ادة، ٓلن ٍ فشٌّگ دس سؤع ّذ  ّبی هتٔبلی ًِبم داًـگبّی 

بی ثیبًیِ چـن اًذاص ثِ تذٍیي ایذئَلَطی ثٌیبدی هی اًجبهذ. ثٌبی ؿیَُ فىرشی ٍ ٓولری هجتٌری ثرش     ثٌیبدی وِ دس ساػت

ساػتی ٍ دسػتی، احتشام ٍ وشاهت اًؼبًی، ّوچٌیي هؼٍَلیت پزیشی ّوشاُ ثب ثْجَد صًذگی ٍ لٌبی فشٌّگری اص َٓاهرل   

ان گرزاسدى ٍ اًتـربس   شیي ریٌفٔبى ثرب اؿرت  اسصؽ ّبی ثٌیبدی دسًِبم داًـگبّی وـَساػت. استمبی داًؾ ٍ آدهیت دس ث

گؼتشُ ٍ هحتَای ٓلوی اص َٓاهل اّذا  ثٌیبدی اػت. اّذا  ٍ اسصؽ ّبی ثٌیبدی ثش فٌشت پبن ا ًؼبى ّب اػتَاس اػت 

 .[3] اص اّذا  تحمیك اػتهتٔبلی ًْبدیٌِ وشدى اسصؽ ّبی گبّی اًؼبى ّب ًـإت گشفتِ اػت. آٍ اص 

ی هذاسی دس ًِبم داًـگبّی وـَس هـبّذُ هی گشدد وِ اّذا  فَق هرَسد لفلرت   اهب ثب هحَسیت دیذگبُ هـتش 

اًرَاّ دلذلرِ ّربی سٍصهرشُ     لشاس گشفتِ اًذ ٍ دس پغ ػبیِ ای اص ًِشات هـتشی هذاسی ثِ ٓمت ٍ حبؿیِ ساًرذُ ؿرذًذ.   

اًؼبى، ثشای وؼت  ّوِ دس یه سلبثت ثی اهبى، ثِ ًَل ٓوشجبیگضیي ّذ  ّبی ٓبلی ًِبم داًـگبّی ؿذُ اًذ.  ،صًذگی

ثیـتش ّش یه اص ّذ  ّبی جبیگضیي ؿذُ هبدی ٍ هٔیـتی دس تىبپَ ّؼتٌذ ٍ لَ ایٌىِ ّذ  ّبی ٓبلی ًِبم داًـگبّی 

ِبم داًـگبّی وـَس ثِ كذا دس هری  ًثشچیذُ ؿَد. ایي ّوبى جبیی اػت وِ صًگ خٌش للجِ دیذگبُ هـتشی هذاسی دس 

ثِ كذا دس آهذُ تَجِ ًـَد؛ پیبهذّبی هٌفی آى گشیجبًگیش ّوِ الـبس جبهِٔ  ٍ اگش ثِ ایي صًگ خٌش وِ هذتی اػتآیذ. 

 خَاّذ ؿذ.

ثذٍى ّذ  ّبی ٓبلی ادة ٍ ٓلرن ٍ   ،اػالهی اػتایشاًی ٍ ػشصهیي ایشاى اػالهی وِ دآیِ داس توذى ٍ فشٌّگ 

ُ هـرتشی هرذاسی ّؼرتٌذ    پظٍّـگشاًی وِ هٔتمذ ثِ دیذگب ،ادثیبت تحمیك ًـبى هی دّذثِ وجب خَاّذ سػیذ. فشٌّگ 

سا دسچبسچَة ًِشی ایري دیرذگبُ ٍاسد وٌٌرذ.     ًِیش ٍفبداسی، تْٔذ، آتوبد، اًلب  ٍ اخالق ػٔی داسًذ تب هفبّین اسصؿی 

ًِربم  ٌّجبسی ثشخبػتِ اص هجبًی دیٌی ٍ ٓملی،  -پغ چٌَس اػت وِ جبهِٔ هب ثب ٍجَد للجِ ٍ حبوویت پبساداین اسصؿی

ادُ ٍ ثِ حبؿیِ هی ساًذ تب دیذگبُ ّبی هٔیـتی ٍ هبدی كش  سا ثش چبسچَة ًِبم داًـگبّی سا هَسد لفلت لشاسد اسصؿی

 وـَس حبون ػبصد. 

هَجت هؼخ َّیتی ٍ هربّیتی ًِربم داًـرگبّی وـرَس اػرت.       ،للت هفبّین اسصؿی ٍ اػتحبلِ هفبّین فشٌّگی

بّین ٓلوی ٍ فشٌّگی هٌملت هری ؿرًَذ.   تغییش هبّیت هی دٌّذ. هف ،دس دیذگبُ هـتشی هحَسیاسوبى ًِبم داًـگبّی، 

اػرت. چرَى    داًـجٍَاثؼتِ ثِ جیت  ،اػتبد دیگش اػتبد ًیؼت. ثِ جبی آًىِ اختیبس والع ٍ دسع دس دػت اػتبد ثبؿذ

اػت وِ تٔییي تىلیف هی وٌذ ٍ ًِ اػتبد ٍ ًِ وبدس داًـگبّی. دس ٍالْ ایري   داًـجَهٌبثك ثب دیذ هـتشی هذاساًِ، ایي 

ثِ ًَس لٌْ هی ذ. ٌچِ وٌٌذ ٍ چِ ًىٌ اػتبدگشفتِ تب سییغ اص ریٌفٔبى داًـگبّی  تبِ اػتبدی هی وٌذ اػت و داًـجَ

 هحلَل هـتشی هذاسی ًِبم داًـگبّی اػت.  ،ػبالسی داًـجَتَاى گفت، 

ایي ثِ ّن سیختگی هٌفٔت ًلجبًِ، تبجش هأثبًِ فشٌّگ ًورب ٍ داًرؾ ًورب دیگرش ًوری تَاًرذ ؿبیؼرتِ ثضسگربى ٍ         

تگبى ٍ داًـوٌذاى ثبؿذ. ایي داًـگبّی ًوبیبى، پَل پشػتبًی اسصاى فشٍؿٌذ وِ ادة ٍ داًؾ ٍ فشٌّرگ وـرَس سا   فشّیخ

 ثِ اسصاًی هی فشٍؿٌذ. تجشی سیـِ وي وٌٌذُ وِ ثش پیىش توذى ایشاى اػالهی صدُ هی ؿَد. 

حیي وؼت ٍ وربس تجرذیل   دس پغ دیذگبُ هـتشی هحَسی دٍس اص اًتِبس ًیؼت وِ داًـگبُ ثِ ثٌگبُ التلبدی ٍ ه

ؿَد. داًـجَ ثشای وؼت ًوشُ ثب اػتبد ٍ سییغ چبًِ صًی وٌذ. دٍس اص اًتِبس ًیؼت وِ اػتبدی، ٓلن ٍ داًؾ خرَد سا دس  

ثی اًگیضُ ٍ ثی سلجت ثِ وٌجری خلرَت    یب ؛ٍسًِ هٌبللِ جْبًی گزاسد ٍ آى سا دس لجبل ػَد ثیـتش ثِ لشیجِ ّب ٍاگزاسد

یذی وِ ثش ػش ٓلن ثگزاؿت ٍ اهشٍص پَل ػیبّی جبیگضیي آى ؿذُ اػت. دٍس اص اًتِبس ًیؼرت  لجٌِ ثش هَی ػف ؛ثگضیٌذ

وِ سٍػب ایي كبحجبى وؼت داًـگبّی ثشای جلت سهبیت داًـجَ، اػتبد سا ثِ دادى ًوشُ هَُف وٌٌرذ. دس ایري هحریي    

ًیؼت وِ پبیبى ًبهرِ ّرب ٍ همبلرِ    اػتبدی خَة اػت وِ ًوشُ هفت ٍ هجبًی ثِ داًـجَ دّذ. دٍس اص اًتِبس  ،وؼت ٍ وبس
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. دٍس اص اًتِبس ًیؼت وِ هذسن داًـگبّی خشیذ ٍ فشٍؽ ؿَد. حبل ؿوب ثگَییرذ  ثبؿذّبی داًـگبّی یىی وپی دیگشی 

 ایي سٍایت هـتشی هذاسی ًِبم داًـگبّی وجب ٍ ویفیت ًِبم داًـگبّی وجب؟ 

 

 متن اصلی مقاله .2

ًیبص ی پبػخگَشیت ویفیت فشاگیش اػت. داًـگبُ ثبیذ هـتشی هذاسی اص اكَل هْن هذیثِ لحبٍ ًِشی، 

ًمؾ اػبػی هشاوض آهَصؿی تحَل فشٌّگ ویفیت  سِ هـتشی هذاسی دآًجب وِ ثشخی هذٓی ّؼتٌذ و هـتشیبى ثبؿذ. تب

 ،ػبع آى، هذیشیت ثب هـبسوت وبسوٌبى، هـتشیبى ٍ آتجبس دٌّذگبىافشایٌذی اػت وِ ثش  ،هذیشیت ویفیت فشاگیشداسد. 

ًیض لوبٍت رٌّی سهبیت هـتشی  .[6]د وِ هَجت جلت سهبیت هـتشیبى هی ؿَد پشداصثْجَد هؼتوش ویفیت هی ثِ 

تجشثِ ّبی هلش  وٌٌذُ دس همبیؼِ ثب اًتِبساتی اػت وِ ادسان هی وٌذ؛ احؼبع ولی یب ًشص فىشی وِ فشد پغ اص 

  .[5] خشیذ هحلَل دسثبسُ آى داسد

اًجبم ٍُبیف، توشوض ثش وبس، آتوبد ثِ ًفغ ٍ تالؽ  دس افضایؾ اًلب ثب ادثیبت تحمیك ًـبى هی دّذ وِ 

وبسوٌبى اص یىؼَ ٍ اػتفبدُ كحیح اص صهبى ٍ ایجبد آػبیؾ سٍاًی وبسوٌبى دس هحیي وبس اص ػَی دیگش، هی تَاى ؿشایي 

ت دس هؼیش دسػت ػبصهبى تٌْب دس كَست ثىبسگیشی اخاللیب ،ثْجَد ػٌح سهبیتوٌذی هـتشی سا فشاّن آٍسد. دس ٍالْ

 ّب ٍ سٍؽ ّبی تلوین گیشی دس ٍلتی پشػتبساى احؼبع وٌٌذ وِ سٍیِثِ ًَس هثبل،  .[4]هی تَاًذ هـتشی هذاس ؿَد 

سٓبیت ٓذالت تَصیٔی ثبال هی سٍد ٍ ثب ثیوبساى ٍ هشاجٔبى سفتبسّبی  هَسد آًْب هٌلفبًِ ٍ ٓبدالًِ اػت. ؿٌبخت اًْب دس

ٓذالت تَصیٔی ادسان ؿذُ ثش هـتشی هذاسی حبوی اص آى اػت وِ دس سفتبس هـتشی  تإثیش هؼتمینایي  ثْتشی داسًذ.

ثیش َّیت فشدی ٓول هی وٌٌذ تب َّیت جؤی ٍ گشٍّی. ٍلتی افشاد سی، پشػتبساى دس دسجِ ًخؼت تحت تإهذا

ٍ لیشهبدی احؼبع ًوبیٌذ وِ اص ًِش ػبصهبى هحل وبس خَد اسصؿوٌذ تلمی هی ؿًَذ، چَى دستخلیق پیبهذّبی هبدی 

  .[12]ًْب ٓذل ٍ اًلب  سٓبیت ؿذُ، َّیت فشدی ٍ ػپغ تٔلك، احتشام ٍ پیَػتگی آًْب ثبال هی سٍد آثشای 

اسائِ  تالؽ ثشای ثشآٍسدُ ػبختي ًیبصّبی دٍ گشٍُ هـتشیبى ٍ هذیشاى هوىي اػت ثبٓث تٔبسم ًمؾ ؿَد.

بثتی خشدُ فشٍؿبى هَجت ٍفبداسوشدى هـتشیبى هی گؼتشدُ تش خذهبت ٍ هضیت ّب ثشای حفَ هـتشیبى اص ػَی ثبصاس سل

ؿَد. فشٍؿٌذگبى خشدُ فشٍؽ، اص ًشفی ثبیذ پبػخگَ هذیشاى خَد ثشای فشٍؽ ثیـتش ثبؿٌذ ٍ اص ًش  دیگش ثبیذ ثِ 

دٌّذ، ایي تٔبسم ثیي ایي دٍ ًمؾ ًبؿی اص تفبٍت اًتِبسات هذیشاى ٍ هـتشیبى، خَاػتِ ّبی هـتشیبى اّویت 

 .[2]گَیٌذ  "اػتشع ًمؾ"ى آچبس ًَٓی اػتشع هی وٌذ وِ ثِ فشٍؿٌذگبى سا د

تالؽ ثیـتش  ٍ ثب صهبى ثیـتشاػتٔذادؿبى دس ٍ خَاػتبس ثِ وبسگیشی  هی وٌٌذػخت وبس  ،وبسهٌذاى هتْٔذ

دس  ضایؾ سهبیت ؿغلی وبسوٌبًـبى ثبؿٌذ،ّؼتٌذ. ؿشوت ّبی ثیوِ ّشچِ ثیـتش ثِ دًجبل سٍؽ ّبیی جْت اف

اص ػشهبیِ ّؼتٌذ ٍ  هذیشاى اسؿذ ثِ دًجبل افضایؾ ػشهبیِ ّبی هبدی ػبصهبًیدسحبلیىِ ش خَاٌّذ ثَد. اّذافـبى هَفك ت

ٓولىشد ػبصهبًی ثش اػبع تَلٔبت هـتشی هٌجش ثِ سهبیت هی ؿَد. هَفمیت ّش تـىیالت  .[10]ّبی اًؼبًی لبفلٌذ 

 .[13]حبكل اًتخبة افشادی اػت وِ ثشای وبسّبی هْن ثشگضیذُ هی ؿًَذ 

دس دیذگبُ هـتشی هذاسی ٍ ثبصاسیبثی ساثٌِ ای، ؿْشیِ داًـجَیی سا هْوتشیي هٌجْ ثؼیبسی اص داًـگبُ ّب 

جزة داًـجَ، یٌٔی دػتیبثی ثِ هٌبثْ هبلی ثشای اًجبم فٔبلیت ّبی آتی اػت.  اص ایٌشٍ،دسآهذ خَد ثِ ؿوبس هی آٍسًذ. 

همبًْ هختلف تحلیلی، تجلیغبت دّبى ثِ دّبى اص جولِ هضیت ایجبد ساثٌِ ثلٌذهذت ثب داًـجَیبى ٍ ًگْذاسی آًْب دس 

 . [5] اػت بىّبی سلبثتی ثیي داًـگبُ ّب ٍ ٍفبداسی هـتشی

 

 نتایج بدست آمده از پیشینه تحقیق: 1جدول 

 ثیي هـتشی هذاسی ٍ تْٔذ ٓبًفی، ٓمالًی ٍ ٌّجبسی وبسوٌبى ٍ اػتبداى ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد.

 ٍ اخالق وؼت ٍوبس ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد.ثیي هـتشی هذاسی 
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 ثیي ٍهٔیت توشوض ثش ثیوبس ٍ خَاػتِ ّبیؾ ٍ ػٌَات خذهبت پشػتبساى ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد ًذاسد.

 ثیي ٍهٔیت توشوض ثش ثیوبس ٍ خَاػتِ ّبیؾ ثب ػي پشػتبساى استجبى هٌٔبداسی ٍجَد ًذاسد.

 ًَّ اػتخذام پشػتبساى استجبى هٌٔبداسی ٍجَد ًذاسد.ثیي ٍهٔیت توشوض ثش ثیوبس ٍ خَاػتِ ّبیؾ ٍ 

 هَفمیت ّش تـىیالت حبكل اًتخبة افشادی اػت وِ ثشای وبسّبی هْن ثشگضیذُ هی ؿًَذ.

 تٔبسم ًمؾ ساثٌِ هٌفی ثب هـتشی هذاسی داسد.

 تٔبسم ًمؾ ساثٌِ هٌفی ثب فشٍؽ هحَسی داسد.

 تٔبسم ًمؾ ساثٌِ هٌفی ثب ٓولىشد ؿغلی ًذاسد.

 بم ًمؾ ساثٌِ هٌفی ثب هـتشی هذاسی داسد.اثْ

 اثْبم ًمؾ ساثٌِ هٌفی ثب فشٍؽ هحَسی داسد.

 اثْبم ًمؾ ساثٌِ هٌفی ثب ٓولىشد ؿغلی داسد.

 هـتشی هذاسی ساثٌِ هثجت ثب ٓولىشد ؿغلی داسد.

 فشٍؽ هحَسی ساثٌِ هثجت ثب ٓولىشد ؿغلی ًذاسد.

 ٓولىشد ؿغلی ساثٌِ هثجت ثب سهبیت ؿغلی داسد.

 هتغیش اثْبم ًمؾ ثب هـتشی هذاسی ٍ ٓولىشد ؿغلی ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد. ثیي

 ثیي هتغیش تٔبسم ًمؾ ٍ هـتشی هذاسی ًیض ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد.

 ٍسصؿىبساى، هشثیبى ٍ هذیشاى ػبصهبى ّبی ٍسصؿی تفبٍت هٌٔبداسی ٍجَد داسد. ثیي دیذگبُ 

ثیي سهبیت هـتشیبى ثب ػَاثك وبسی هختلف اص هذیشیت هـتشی هذاسی آوبدهی هلی الوپیه ٍ پبساالوپیه تفبٍت 

 هٌٔبداسی ٍجَد ًذاسد.

 سهبیت ؿغلی دس استجبى ثیي ثبصاسیبثی داخلی ٍ هـتشی هذاسی ًمؾ هیبًجی داسد.

 هـتشیبى هٌَٔ  داسًذ. وبسوٌبى ساهی هی تَاًٌذ توبهی تالؽ خَد سا ثِ جزة ٍ ًگْذاسی ٍ سهبیت

 ثیي ویفیت فٌی تَلیذ ٍ ٍفبداسی هـتشی ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد.

 ثیي ویفیت فشایٌذ تَلیذ ٍ ٍفبداسی هـتشی ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد.

 ثیي ویفیت صیشػبخت ّبی تَلیذ ٍ ٍفبداسی هـتشی ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد.

 ِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد.ثیي ویفیت تٔبهل ٍ ٍفبداسی هـتشی ساثٌ

 ثیي ویفیت هحیي صیؼت ٍ ٍفبداسی هـتشی ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد.

 ثیي ویفیت ول ٍ ٍفبداسی هـتشی ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد.

 ثیي ٍفبداسی هـتشی ٍ أًٌب  پزیشی ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد.

 سد.ثیي ٍفبداسی هـتشی ٍ سهبیتجخـی ػیؼتن ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد دا

 ثیي ٍفبداسی ٍ وبّؾ آتشام ّب ساثٌِ هٌٔبداسی ٍجَد داسد.

 آتوبد تإثیش هثجتی ثش سهبیتوٌذی داًـجَیبى داسد.

 آتوبد ّن ثِ ًَس هؼتمین ٍ ّن ثِ ًَس لیشهؼتمین اص ًشیك سهبیتوٌذی ثِ ایجبد تْٔذ دس داًـجَیبى هٌجش هی ؿَد.

 ثیشگزاس ًیؼت.س هؼتمین ثش ٍفبداسی داًـجَیبى تإآتوبد ثِ ًَ

 سهبیتوٌذی داًـجَیبى ثِ تْٔذ آًْب ثِ داًـگبُ هٌجش هی ؿَد.

 ثیش هؼتمین سهبیتوٌذی ثش ٍفبداسی داًـجَیبى اص ًشیك تْٔذ اػت.تإ

 تْٔذ داًـجَیبى ثِ داًـگبُ هَجت ٍفبداسی آًْب هی ؿَد.

 ثیي سهبیت اػتبد ٍ ػبثمِ حوَس اػتبد ّوجؼتگی ثبالیی ٍجَد ًذاسد.

بًگیي اهتیبص سهبیت گشٍُ اػتبدیبساى دس همبیؼِ ثب ػبیش گشٍُ ّبی ٓلوی اص هشثی گشفتِ تب داًـیبس ٍ اػتبد توبم هیضاى هی

 ووتش اػت.
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 [15]؛ [14]؛ [10]؛ [7]؛ [2]؛ [13]؛ [4]؛ [6]هٌج9ْ 

 

هذ ًبؿی بپی ،بسی ٍ ٓولىشدی داًـگبُتدس ًِبم ػبخٍ ًِشی ٍ ٓولی  دس ٍجَُ ًبثٌْجبسی ّب ٍ هذ اسصؽ ّب ًفَر

دس ًِربم  ورِ   ،هرٔف ٓورَهی   للجِ دیذگبُ هـتشی هحرَسی دس ًِربم داًـرگبّی وـرَس اػرت.      اص اثشات هٌفی ٍ صیبًجبس

ٍػب ثِ دلخَاُ داًـرجَ، هشجٔیرت فىرشی ٍ ٓولری     لجَل تلوین گیشًذگی اػبتیذ ٍ سداًـگبّی وـَس ایجبد هی ؿَد. ثب 

گبّی وـَس تحت تإثیش هـتشی هذاسی لشاس هی گیشد ٍ دسولیِ هٔیبسّب ٍ ؿبخق ّبی ًِبم داًـاػتبد ػمَى هی یبثذ.  

هشاحل آهَصؽ ٓبلی اص جزة داًـجَ گشفتِ تب داًؾ آهَختگی ثشٍص هی یبثذ. افشاد ٓبهِ جبهِٔ هجَص ٍسٍد ثِ داًـگبُ سا 

پری ٌٓرَاى   ثذٍى آًىِ فیلتشّبی اسصیبثی ػرٌح ٓلوری سا ثگزساًٌرذ. ٓرذُ ای اص ایري افرشاد ورِ هـرتبلبًِ دس          ؛هی یبثٌذ

حشهت فوبی ّبی ٓلوی ٍ اػبتیذ سا صیش پب هی گزاسًرذ  ثذٍى هٔیبسّبی الصم ٍاسد داًـگبُ هی ؿًَذ.  ؛داًـجَیی ّؼتٌذ

تب ثبالخشُ كبحت یه هذسن داًـگبّی ؿًَذ. تىشاس هؼتوش سفتبسّبی هذ اسصؿی ٍ ًبثٌْجبس ٓلوری هثرل دصدی ٓلوری،    

ثِ یه ًَّ ٓربدت   ،هشٍص صهبى ایٌگًَِ سفتبسّب، ثِسػوی ؿذت هی یبثذ. ًبدسػت ٍ لیش تملت ٍ تخلف ّبی اداسی ٍ سٍاثي

ِ ٓلیشلن ایٌىِ ایٌ ؛ًِبم داًـگبّی هجذل هی ؿَد پزیشفتِ ؿذُ دس سٍحیرِ ًلجىربسی ٍ    .ّؼرتٌذ ًبدسػرت   ّرب سفتبس گًَر

دسًِربم  ی گؼتبخی ّوشاُ ثب خَاػتِ ّبی ًبثجب ٍ ًبدسػت تمَیت هی ؿَد. اسٓربة ٍ تْذیرذ ٍ ... خَدػرشی ٍ ثری ًِور     

 ثِ ٓجبستی اػتبًذاسدّبی ًِبم داًـگبّی وـَس هَسد تْذیذ لشاس هی گیشد.  داًـگبّی وـَس ثَجَد هی آیذ.

هگرش اًىرِ ساّجشدّربی     اكَل ًِبم داًـگبّی وـَس ثب ػبختبس دیرذگبُ هـرتشی هرذاسی دس تٌربلن لرشاس داسد.     

ثب تَجِ ثرِ ایٌىرِ افرضایؾ ویفیرت      ُ ثشداؿتِ ؿَد.جبیگضیي دسجْت تٔذیل صیبى ّبی ٍاسدُ ثِ ٍاػٌِ اتخبر ایي دیذگب

ًِبم داًـگبّی وـَس ّذ  هَسد ًِش اػت. ثب تغییش ػجه ػبختبس ٍ هحتَای ًِربم داًـرگبّی هری ثبیؼرتی ػربختبس ٍ      

ًِبم جذیذی هتٌبػت ثب تغییش ػجه ًِبم داًـگبّی اتخبر ؿَد. ثِ ٌَٓاى هثبل اگش لشاس اػت اهَصؽ ٓبلی فشاگیش ثبؿذ 

ثرذٍى وٌىرَس اًجربم گیرشد اص  ساّجشدّربی       ،ى اص ایي آهَصؽ ٓبلی ثْشُ هٌذ ؿًَذ ٍ ثِ ٍاػٌِ آى جزة داًـجٍَ ّوگب

 جبیگضیي ثشای جزة داًـجَ اػتفبدُ گشدد. 

دس ایي ساػتب هی تَاى پیـٌْبد وشد وِ فشایٌذ هـبٍسُ ٍ هلبحجِ ٓلوی ٍ اخاللی سا هجٌب لشاس دّین. ایري فشایٌرذ   

ًـجَ پزیشی ثش هَاسدی چَى ػالهتی داًـجَ، آصهَى ػٌح ٓلوی داًـجَ، ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ دس هـبٍسُ ٍ هلبحجِ دا

هلبحجِ ٓلوی ٍ اخاللی، اًالّ سػبًی اص لَاًیي ٍ آداة داًـجَیی،  اًرالّ   خلَف اًتخبة سؿتِ ٍ گشایؾ داًـگبّی،

ًِربم ًِربست ٍ اسصیربثی داًـرجَیی     سػبًی اص هَاثي ٍ تؼْیالت داًـجَیی ٍ اسوبى داًـگبّی همشس گرشدد. ّوچٌریي   

 ّوَاسُ ثِ ًَس فٔبل ثش ویفیت ًِبم داًـگبّی وـَس ًِبست داؿتِ ثبؿٌذ. 

ٍسٍد ثذٍى ؿشى افشادی تحت ٌَٓاى داًـجَ ثِ هحیي ّبی داًـرگبّی هَجرت هری ؿرَد ترب ػرالهت فوربی        

تحت ّش ٌَٓاًی اص داًـجَ گشفتِ ترب   یداًـگبّی هَسد تْذیذ لشاس گیشد. ٍسٍد یه فشد ًبثىبس ٍ ًبػبلن دس فوبی داًـگبّ

دیذگبُ هـتشی هذاسی ثذٍى تٔشیف هَهرْ  ، خؼبست ّبی فشاٍاًی سا ثشای ًِبم داًـگبّی ایجبد هی وٌذ. اػتبد ٍ سییغ

هـبٍسُ ای ٍ هـَستی هی تَاًذ ثشای ًِبم داًـگبّی وـَس ثؼیبس آػیت صا ثبؿذ. هـبٍسُ تحلیلی، هـبٍسُ اًتخبة سؿتِ 

هـتشی ًیؼرت ثلىرِ    ،داًـجَبحجِ ٓلوی، هشالت پشٍسؿی هی تَاًذ تب حذی ایي دیذگبُ سا تٔذیل ًوبیذ. داًـگبّی، هل

 ،اػرتبد ثیربهَصد.  سا فشدی اػت وِ جَیٌذُ داًؾ ، فول ٍ ووبل اػت ٍ ػرٔی داسد ترب ادة ٍ ٓلرن ٍ فشٌّرگ      ،داًـجَ

اػتبدی ٍ هٔلوری ؿرغل پیربهجشاى الْری ٍ     آًی دس پی صدٍ ثٌذی ٍ هٔبهلِ ای پَل والًی ثذػت آٍسد، وبػت ًیؼت وِ 

هضیي ثِ كفت سة ثَدى خذاًٍذی اػت. ػشهبیِ ای وِ ثـشیت سا دس ػیش آفبلی ثِ ػَی آدم ثَدى ّرذایت هری ػربصد.    

 هحیي وؼت ٍ وبس ٍ ثبصاس ًیؼت، داًـگبُ هحشاة ثشپبوٌٌذگبى ٓلن، ادة، ٌّش ٍ في اػت.  ،داًـگبُ

هبًرذُ اػرت تحلیرل ٍ ثشسػری سهربیت هـرتشی ثرش اػربع هـخلربت          اًچِ دس دیذگبُ هـتشی هذاسی هغفَل 
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هـتشیبى اػت وِ دساخش اهىبى تحلیل هٌٌمی سفتبس هلش  وٌٌذُ سا هوىري ػربصد. ّوربى ٓربهلی ورِ ثرِ ؿرشح حربل         

هشتجي ثب ًیربص  ًیض . تٔییي داهٌِ ثىبسگیشی ٍ اًذاصُ گیشی ویفیت خذهبت آهَصؿی ٍ پضٍّـی [14]هـتشی ثش هی گشدد

اص  ایٌشٍ هری ترَاى پیـرٌْبد ورشد ورِ ثرب ستجرِ ثٌرذی هَلٔیرت ریٌفٔربى            اػتِ ّبی ریٌفٔبى داًـگبّی اػت.ٍ خَّب 

ى جبیبثی ٍ جزة ریٌفٔبى داًـگبّی اص آداًـگبّی، اهىبى ستجِ ثٌذی ٓلوی داًـگبُ ّبی وـَس هیؼش ؿذُ ٍ ثِ هَاصات 

هٔیربس   ،ساػتبی ایي پیـٌْبد اػتٔذاد ّب ٍ تالؽ ّش فشد د.  دسؿَاجشایی   ،اػتبد ٍ داًـجَ گشفتِ تب هذیشاى ٍ وبسهٌذاى

تٔییي وٌٌذُ ثشای تلبحت ّش ٌَٓاى ٍ هیض خَاّذ ثَد. دس ٓیي حبل ؿرىب  هیربى ستجرِ ّربی داًـرگبُ ّرب، ثرب داهٌرِ         

ت سُ وشد تب ولیِ فٔبلیر اؿباسصیبثی ّوچٌیي هی تَاى ثِ ًمؾ هْن، ًِبم ًِبست ٍ تَاًوٌذی ّبی افشاد هٌٌجك هی ؿَد. 

 د.وَثِ ًَس فٔبل ٍ صًذُ سكذ ًّبی داًـگبّی سا 

ثرِ ٌٓرَاى لربًًَی     ،ثِ تؼرشی اسصؽ افرضٍدُ   ،ٌّجبسی ٍ اهىبى پزیشی آى دس ٓلن -تجییي جبیگبُ پبساداین اسصؿی

تٔوین پزیش دس ولیِ ؿئَى صًذگی اػتٌبد داسد؛ هفَْهی خالق اص پبیذاسی وِ ثش تحَلی ًَ ثِ ًَ اكرشاس داسد. چٌبًچرِ دس   

خِ اسصؽ هحَسی، اًذیـِ ّب ٍ سٍؽ ّبی ون ثْشُ وٌبس صًذُ ؿذُ ٍ ثب اًذیـِ ّب ٍ سٍؽ ّبی اسصؿری ترش جربیگضیي    چش

 .[1]ؿًَذ هی 

 

 منابع و مراجع .3

 0281ٌّجبسی دس هٌبلٔبت جغشافیبی، داًـگبُ پیبم ًَس، آثبى  -آرسثبد، ًؼشیي، تجییي جبیگبُ پبساداین اسصؿی [1]

 

جَادی، هجیذ؛ ثشسػی ساثٌِ اػتشع ًمؾ ثب هـتشی هذاسی ٍ ٓولىشد ؿغلی فشٍؿٌذگبى دس خشدُ  ذ؛یٓجذالحو ،اثشاّیوی [2]

 0 -07، كفحبت 0281، صهؼتبى 02فشٍؿی ّب، هجلِ هذیشیت ثبصاسیبثی، ؿوبسُ 

 

فللٌبهِ اثشاّیوی ًظاد، هْذی؛ خَؽ ػیوب، لالهشهب؛ تذٍیي اّذا  ٍ اسصؽ ّبی ثٌیبدی داًـگبُ ٍلی ٓلش )ٓج( سفؼٌجبى،  [3]

 0 -08، كفحبت 0274صهؼتبى ، 3ؿوبسُ ، 01دٍسُ پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سیضی دس آهَصؽ ٓبلی، 

 

، 05اثشاّیوی ًظاد، هْذی؛ ؿَل، ٓجبع؛ ثشسػی ساثٌِ اخالق وؼت ٍ وبس ٍ هـتشی هذاسی ؿشوت وبؿی الوبع وَیش، دٍسُ  [4]

 08 -22 كفحبت، 0280تبثؼتبى ،1ؿوبسُ 

ثیشات هؼتمین ٍ لیشهؼتمین ٌٓبكش ثبصاسیبثی إى پٌبُ، احوذٓلی؛ فشّبدی ًْبد، سٍهیٌب؛ ثشسػی تحؼیٌی، هیشصاحؼي؛ یضدا [5]

، 0280صهؼتبى ، 3ؿوبسُ ، 07دٍسُ ساثٌِ ای ثش ٍفبداسی داًـجَیبى، فللٌبهِ پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سیضی دس آهَصؽ ٓبلی، 

 010 -032كفحبت 

هٌبلِٔ هَسدی ساثٌِ هؤلفِ هـتشی ؛ هٌَچْش؛ سحوبًی یَؿبًلَیی، حؼیيداًیبلی دُ حَم، هحوَد؛ هشداًی، ایَة؛ اًلبسی،  [6]

، 07ػبل پٌجن، ؿوبسُ  آلي دسداًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ایزُ، -هذاسی هذیشیت ویفیت فشاگیش ثب تْٔذ ػبصهبًی هی یش

 42 -65 كفحبت، 0281پبییض

شیت هـتشی هذاسی دس آوبدهی هلی الوپیه ٍ پبساالوپیه، سٍاص، آصادُ؛ حویذی، هْشصاد؛ خجیشی، هحوذ؛ هٌبلِٔ ٍ تحلیل هذی [7]

 52 -61، كفحبت 0277، تبثؼتبى 5فللٌبهِ تخللی تشثیت ثذًی ٍ ٓلَم ٍسصؿی، دٍسُ دٍم، ؿوبسُ 

هَسد آهَصؽ  ٍ وبسثشد آى دس ًِبم آهَصؽ ٓبلی9هـتشی هذاسی ؛ ػوبٍی، حویذُ؛ سهبیی همذم، وَسؽ؛ ثشادساى، هؼَٔد [8] 

، كفحبت 0276 پبییض ،38دس اػتبى خَصػتبى، فللٌبهِ پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سیضی دس آهَصؽ ٓبلی، ؿوبسُ  ٓبلی وـبٍسصی
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تٔییي هیضاى هـتشی هذاسی دس  ؿوغ، اػذالِ؛ یبس هحوذیبى، هحوذ حؼیي؛ حؼي صادُ، اوجش؛ اة ثبسیه، ّبدی حیبتی؛ [9] 

، 0281، 7، پیبپی 7اكفْبى، هذیشیت اًالٓبت ػالهت، ؿوبسُ ع دیذگبُ داًـجَیبى داًـگبُ ٓلَم پضؿىی بآهَصؽ ثش اػ

 0175 -0185كفحبت 

ثش هـتشی هذاسی دس كٌٔت ثیوِ، هَسد هٌبل9ِٔ ؿشوت ّبی ثیوِ دس ٓجبػی، هحوذسهب؛ كبلحی، كجَس؛ اثش ثبصاسیبثی داخلی  [10]

 034 -065، كفحبت 0281، تبثؼتبى 1، ؿوبسُ 15ػٌح ؿْش تْشاى، پظٍّـٌبهِ ثیوِ، ػبل 

پظٍّؾ دس  ،(ّ) حؼیيٍ الگَی آهَصؽ ّبی پظٍّؾ هحَس دسداًـگبُ جبهْ اهبم  هجبًیوالّذٍصی، احوذ؛ وَثشی، هشین؛  [11]

  028 -057، كفحبت 0281پبییض، 01ذ، ؿوبسُ یت اػالهی، ػبل ًَصدّن، دٍسُ جذیهؼبئل تٔلین ٍ تشث

ٍ سفتبسّبی هـتشی هذاسی دس پشػتبساى، فللٌبهِ هذیشیت گل پشٍس، هحؼي؛ ًبدی، هحوذٓلی، ساثٌِ ی ؿٌبخت ٓذالت  [12]

 50 -61 كفحبت، 0277ثْبس ، 24، ؿوبسُ 01ػالهت، دٍسُ 

 

هحجتی، فبًوِ؛ سهوبًی، ٓجبػٔلی؛ ّذایتی، ػیذ پَسیب؛ حبتن، ًبّیذ؛ فیشٍص جْبًتیغی، آرسهیذخت؛ ثشسػی فشٌّگ هـتشی  [13]

، 2؛ فللٌبهِ سػتویٌِ، ؿوبسُ 0277پَؿؾ داًـگبُ ٓلَم پضؿىی صاثل دس ػبل  هذاسی اص دیذگبُ پشػتبساى ثیوبسػتبى ّبی تحت

 23 -32، كفحبت 0278صهؼتبى 

 

بء، سػَل؛ ػمبیی، ٓجبع؛ ؿبدآلَیی، فبئضُ؛ كویوی، یبػش؛ اًذاصُ گیشی سهبیت هـتشی ثشای ؿٌبػبیی فشكت ّبی ٌؼًَسال [14]

، 0276پبییض ، 2ؿوبسُ، 03دٍسُ ثشًبهِ سیضی دس آهَصؽ ٓبلی،  ثْجَد دس خذهبت پظٍّـی آهَصؽ ٓبلی، فللٌبهِ پظٍّؾ ٍ

   86 -008كفحبت 
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