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چٌیده
ایننسا نز زاغننجب خنننب ؾنند ثننرنش زشؼ ا دننب اینن ژننطشهؽ اغننیبن ژطشهؿنن ش ثسزغنن موننب
ػیهن ژطشهؿن ًؿننرز نز ثننبشه شمننب

نینندهبههننب میجؿننس ؾننده نز مدننی

ژیهبیؽ نیدهبههب زشغب ش اػهنب هیئن

 0391اننب  0394ش ههچیننی

ػیهن نا ؿنابههنب ًؿنرز ثنرنه اغن ش ثن میظنرز هنسنیشز

نانههننب اش يسیننن غننیدًبش ش ژسغؿننیبم مقوننن غننبتج اغننجلبنه ؾنند جننبیح ژیهننبیؽ ظننسا
نا ؿابهیب
اسثی ن

خننب

ؾند زا یني هنرن كسهیان مثجن

ایننسا نز زاغننجب خنننب

ش

ؿننب نان؛

ازشینبث ًنسنها ند ش ػهندهانسی چنب ؽ اؼینیو ش

ؾنند زا بههننبهیا ثننی غیبغ ن هننب یمرشؾ ن ایننسا ثننب غننبیس می ن

ژیؿنسكج چنب ؽ مقجنرای ش ػند اػنیى ثنس شثنب تبزخن ازشینبث ًنسنها ندش انبریس هنرازاسی ػرامن ثنس
ایننسا زا منندیسی

زش ند خنننب غننبش اؼینیو شاسثین

نا ػج ا دش ههچین ی مینصا یمنبنه اؼینیو ش اسثین
ًسنه ش مؼجود د خنب ؾد اؼییو شاسثی
ٍاطگبى ولیذی :اؼییو ش اسثی
 .1ای موب ثسهسكج اش زغب
ثس بم زیص
2

ژػ

ظب اؼییو ش اسثی

ایسا " اغ

ً نز زؾج

ایسشا ًؿرز ازمیػجب نكبع ؾده اغ ش هبث ذًس اغ

نیاس اش ثخؽهب مخجیق ای زغب اغجخساج ش نز مدی
ش نًجس

یمرشؾ

مػبل ثییبنی

ػیرا "ثسزغ مػبی ثییبنی

یمرشؾ غبل  0393نز نا ؿابه نش ج
ثس بم زیص یمرشؾ

اینسا نز مػنیس خننب

ؾند زا ػنججب تنرة ازشینبث

ایسا م ارا د مصایب ترث ث ههساه ناؾج ثبؾدش

خنب ؾد مدیسی

نًجس اق

اهسًنص شنا ش ثستننرزن ژریننب ثنب ژدیننده خنننب ؾنند

ً موب

ػیر اسثیج ؾنید چهسا میجؿس ؾده اغ ش

داًطىذُی هذیشیت آهَصضی نا ؿابه نش ج

ایسشا

ایسشا

مػئرل مٌباج

ازمیػجب

ا ٌجسش یيMitra_abdollahi@yahoo.com :

3ش اغجبن هسشه ػیر اسثیج

نا ؿٌده

Mehralizadeh_y@scu.ac.ir

ػیر اسثیج ش زشا ؿیبغ

نا ؿابه ؾنید چهسا

اهراش ایسا

ژػ

ا ٌجسش یي:

تاریخ دریافت 1396/11 /27:تاریخ پذیزش 1397/6 /22:دفعات ویزایش2 :

هدف این ژنطشهؽ ثسزغن شاًنبش انبریس خننب ؾند ش مػنبل ثیینبنی مندیسی

ظنب اؼینیو ش اسثین
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ایسا * غبل نو* ؾهبزه غر * ژبییص 0396

مب نزحبل زشثسش ؾد ثب یي اقرل انبزیخ هػنجیو ًن ههن كؼب ین هنب زا نز غنًخ تنسن ًنی ش مینب
مرزن ازشؼهراز مددن هساز نانه ش منب زا زشینبزش چنب ؽهنبی هنساز نانه اغن
هرؾهیدا ا زا من يیجندش نز چینی ؾنسایً

ًن ژبغنه هنب ژرینب ش

ظنب یمرشؾن ثن یني اثنصاز اقنی اجندی ؾنده اغن

ًن

زیػيهب زا ًو ًنسنه اندیندهنب زا ًنبهؽ نانه ش كسقن هنبی زا نز اتجینبز من هنرازن .مرننرع خننب -
ً ن خبیاننبه شیننطها نز غننرنس انثیننب

ؾنند ژدیننده خدینند اغ ن

مؼبقننس خنننب ًیننر

ژینندا ًننسنه ش

ا دیؿنن هننب ش ظسهننب ثػننیبزر زا ثنن تننرن مؼًننرف ناؾننج اغنن ش خنننب ؾنند ثنن مدهرػنن ا اش
نهسهر هب ايیم م ؾرن ً

ش اهجكنبن ثیٌن ػینو كسهینو ش ؾنیر ش نده

ایننب ػسقن هنب غیبغن

زا یص نهسهر من غنبشنش خننب ؾند ش دینسها اش نهسهنر هبغن
غیبغن

ًن ػسقن هنب هر نبهر كسهینو

ش اهجكننبن ًؿننرزهب خنننب زا نز ثننس هسكج ن ش زشاثننى مجیننرع ش مجوننبثی میننب شاحنندهب مػننجو

می ثسهساز غنبتج اغن ش نز زاث ًن ثنب انبریسا
نز حبل ارغؼ

مًب ؼنب

خننب

ؾند ش ژیبمندهب ی ثنسا ًؿنرزهب ژیؿنسكج ش

ش ژنیؽ ثیین هنب نیندهبههنب ش ظنسین هنب مخجیلن ازالن ؾنده اغن ش یٌن اش
ؾنند هننساز هسكج ن ؛ ظننب هننب یمرشؾن

شمیین هننبی ًن ث ن يننرز شیننبن اق ن

اننبریس كسییینندهب خنننب

ًبزیمرش ش منبز غبش نز غًخ خنب

ش می ش مقی اغ (منسػی شانه ) 0385ش

نز این حنرشه غن اقننًیا خننب ؾند خنننب غنبش ش ثنی ا هیین غنبش شخنرن نازنش منسػین شانه
( )0384نز ارقیق ژدیده خنب ؾد ی نسا مػنب ا اخجینبة بژنریس ش مًینرة من نا ند ًن مسشهنب مین
ش میًون ا ش خنننب

زا ين م ن ًینند ش غننرنس هلجهننب

ػسق هب مخجیق ش نده مب یند ػینو ش نا نؽ هندز
خنب غبش ش مدیسی

ش خـساكیننب غیبغن
ش رنسش

ش میص ن

كسهیا ن ش اخجهننبػ زا نز
نهسهنر من غنبشنش نز موبثن

ی كسایید خنب ؾند اغن ش امنب ثنی ا هیین ؾند یني ًنیؽ ا جخنبث ش غیبغن

ش اخجهبػ ش اهجكبن نش هب ش می هبغ

ًن چنب ؽهنب خننب ؾند ش خننب غنبش زا ثن كسقن

اجدی م هبیدش تنرؼ هند ش ههٌنبزا ؽ( )0390ش منسػین شانه( )0385ینص مؼجود ند نز غنبلهنب اتینس
خنننب ؾنند اههینن

میحظنن ژننریس نز الٌننس یمرشؾنن ش منننبز

یمننرش ژینندا ًننسنه اغنن ش هننو

غیبغننجارازا ش هننو ظسی ن ژ نسناشا هننس نش ث ن ن جننبل زاه ش زشؼهننبی ثننسا كنننو اننبریس خنننب ؾنند ثننس
یمرشؼ هػجیدش نزػكس خنب ؾده ش ا غن

ظنب یمرشؾن

هنبنز ثن مندیسی

ؾنسایى خدیند ثنرنه ش ثنب

نز مؼننسل هننساز نان تننرن نز ثساثننس ژدیننده خنننب ؾنند اش مصایننب ی ثنسمینند ؾننده ش ث ن ثننبش اؼسیننق
مػبل ثییبنی مدیسیج ترن ثرنسناشن ش ثندی ؾنٌ ثن اًجینن غیبغنجاراز هنب یمرشؾن ًؿنرز تنرن ثنب
می ن ژیؿننسكج نغ ن

شنه ش غننجي منندیسیج مجیبغننت ثننب خنننب ؾنند زا ثسهصیینند اخننبشه شزشن زش نندهب
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همذهِ ٍ بیبى هسئلِ

ابریس خنب

بؾ ن اش ی زا قننبنز هرنه ش شیننس غننبت هننب

اٌیر رضیي مرزن یبز خنب ؾند زا منینب هبیند ش ننه اًجینن مقجنر ش ثس بمن هنب نزغن
ارا ننب هننب
غبش

ثن ازاونبء

ظننب یمرشؾن خبمؼن اؼ ثرننسناشن ش ثننسا ههػننراس ؾنند ثننب یهیننو خنننب -

یننسش ا ػننب

اینب ث اجبنل نا ؿندر ثنب ًؿنرزهب ژیؿنسكج ثرنسناشن ثیٌن اخنبشه ابغنیع نا ؿنابههنب كسامین
اغنجوجبل هبیند؛ ثنب ػهنری

زا قبنز ش اش زاج ثید ؾد نز موینبظهنب خننب

نز مؼبهندا

ثنی ا هیین

ث زهبث ژنریس ًنسن غیػنجو یمرشؾن ًؿنرزؼ ثرنسناشن ش ثندی ؾنٌ اش ژیبمندهب كسهیان  -یمرشؾن
خنننب ؾنند ههچننر اكننصایؽ غنننو ایننسا نزار ینند نا ننؽ خنننب
اخساین میبغنت خنن

هسنن ش ثدی ؾٌ اش هدز

اًجینن ش ازاونبء مػنبل ثیینبنی تنرن ثنسمیند هنسننش

يسا ای مجبحث (خنب ؾد ظنب هنب یمرشؾن ) مرخنت هؿن
منندیسی
یبكج ارسا

اؼیننیو ش اسثی ن

ش خیننرهیس اش كننساز مـصهننب ثنننسهمینند
ًن مقونن ثن ثسزغن مػنبل ثیینبنی

ایننسا نز زش نند خنننب ؾنند اش نینندهبه نا ؿننابهیب ثرننسناشن ش ههچیننی ثننسا

ای ژدیده ػیشه ثنس ژیهنبیؽ ظنسا

نا ؿنابهیب ثن شاًنبش موب ن هنب ػیهن نز این شمیین

ثرسناشنش

ادبیبت پظٍّص
غیبغنن خنننب

نز ثسزغنن مجننب ظننس غنن ظسینن ظننب خنننب

كسهیننوخنننب

ازاینن ؾننده اغنن

(منسػیینصانه )0385ش نز این موب ن ظسین خنننب ؾنند ثن ػیننرا ینني ژدیننده چینند ثؼنند ش هػننجسنه نز
حبل هرز نز ظس هسكج ؾنده ًن ثنس ًؿنرزهب ش ظنب هنب غیبغن ش اهجكنبن ش اخجهنبػ ًؿنرزهب انبریس
هراؾننج ش اش ی نننب یننص اننبریس من ژننریسنش ههچیننی

نننبن اؼیننیو ش اسثین

ثن ػیننرا ینني نننبن ثننی ثخؿ ن

ابریسژریس ش ابریسهنراز ثنس ژدینده خننب ؾند نز اینسا اكنرز ؾنده اغن ش نز این شمیین ًنبز ر ()0999
مدػ اغن

اقنیحب

ثراغنً ملننر زهبثن

ابریس هراؾج اغ ش را مبهی

ملننر منب

ش ثیینبن ننبن اؼینیو ش اسثین

ش ملننر اػنبش ثنس ننبن اؼینیو ش اسثین

نز مراخنن ثنب ژدینده خننب ؾند ثنب مرا نغ ش

چب ؽهبی مراخ ؾده اغ ش
نز ثسزغ ابریس خننب ؾند ثنس ظنب هنب یمرشؾن مًب ؼنب
ههٌننبزا ( )50-74 :0392نز اقویو ن ثننب ػیننرا خنننب
یمرشؾ ایسا ث ای

مجؼندن قنرز

ؾنند ش ارننسا

هسكجن اغن ش مسػؿن ش

ی ثساهننداف ثس بم ن نزغ ن

ظننب -

جیدن زغنید د ًن خننب ؾند كسقن هنبی نز ثس بمن نزغن اینسا ایدنبن من ًیند

ً ػجبزاید اش :ارخ ث تكرقن غنبش

اهسًصشناین

تننسن قننیخ ش یمننرشؼ مننداش ش ًننبز ر

0

ثس بمن نزغن ایلیون

( )37 :0999م ن هرینند اننبریسا

ابًیند ثیؿنجس ثنس هرین

مین

خنننب ؾنند ثننس زش یمننرشؼ
1. Carnoy
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ثننی ا هیی ن ش ننریشز هننب خنننب

یمننرشؼ ش اـییننسا
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اغ  :اقیحب

زا نازنش ًننبز ر غ ن ننرع هػننجسنه اش اقننیحب

ثراغنً ملننر زهبثن

ثب هدف هػنجسؼ ار یندا

ملننر منب

زا نز یمننرشؼ نز ظننس هسكج ن

ش ملننر اػنبش ش اقنیحب

اهجكنبن ههنساه ثنب ارغنؼ ًیلین

ًنبز ثنب ًهني مرغػن هنب یمرشؾن ًن

ؾننبم اقننیحبا مثنن ؿیننس مجهسًننص هننرن مؼسكنن اغننجب دازنهب مركوینن
یمرشؾ

ارغؼ یمنرشؼ مؼیهنب ش اـیینس نز ثس بمن نزغن ثنب هندف ژیؿنسك

اقیحب

ثب ارخ ثن ینبش ثن ژیؿنسك

مب

زهبثن

نز نزخن اشل

ارغننؼ میننبثغ منندیسی
ًیلین

یمرشؾن من ثبؾندش

اهجكنبن ش ؾنسایى زؾند اهجكنبن نز یني ًؿنرز ثرغنیی

ًننبهؽ هصیینن هننب ػهننرم ش اكننصایؽ ثنننسه شز ش ًیلینن

ازالنن تنندمب

قننرز

منن هیننسنش چیننی

اقیحبا ؾنبم اـیینس غنسمبی ػهنرم اش شینبن ثن ًنو تكرقن غنبش یمرشؾن ش ًنبهؽ هسیین هنب
هننس نا ننؽیمننرش نز اه ن ب غننًرا ثرغننیی اكننسایؽ غننبیص ًننیظ م ن ثبؾنند (ههننب )40-43 :ش اقننیحب
اػبش

اؾبزه م ًید ث ملبهیه اش هجین كوینسا ش نب ًػنب

ًن یبشهنب شینطه ناز ند ش ًػنب

ًن نز

میبين زشغجبی ش ده میٌیید (ههب )46 :ش
غنندبن ( )0382نز اقویننن تننرن ثننب ػیننرا خنننب ؾنند ش ژیبمنندهب چننب ؽ ثسا ایننص ی نز اؼیننیو ش
اسثی ن

نینند میل ن ث ن خنننب ؾنند ناؾننج ش مؼجونند اغ ن

اخجهبػ ش كسهیا اغ

ً غؼ نازن ثن قنر خنن

ش مقجر اؼییو ش اسثی

یي ظب شاحند خننب

زا خن

اهؼیق اهنداف ش مقجنر اؼینیو ش اسثین
اسثیج زا اش حب
هب هریج

مین  -مقین ثن حب ن

كسهیا

ً ن خنننب ؾنند ینني خسیننب اهجكننبن

هینس هنب ثس بمن هنب ؾنیرههنب غنبتجبز اهنداف
اؼینیو ش اسثین

غنرم نهندش این امنس مرخجنب

مقین ش مین من ؾنرن ش مسًصین
كسامین ش خننب

اكنهیوهینس یمرشؾن ش

نز من یشزن ًن تنرن ثؼهن اش بثػنبمب -

یمرشؾ ش اسثیج زا ثسا خرامغ ث ازمـب م یشزنش

نیجننر )2119 (0نز اقویننن تننرن ثننب ػیننرا هننر اننبز ا جوننبن

خنننب  -مقی ن

كسهیننو ژریننب ش هری ن

نا ننؽیمننرشا نز ًساچ ن ژبًػننجب ؾننیرههننب انندزیع ش زغننب هننب زا ث ن ػیننرا مسًننص خنننب غننبش ش
مقی غبش اؼجیس من ًیندش اش نز اقوینن تنرن نزیبكن
نزغ

یي حع هری

ثس بمن هنب یمرشؾن تكرقنب مجنر ًجنبةهنب

می زا نز نا ؽیمنرشا ایدنبن من ًیندش این مینبثغ مین – مقین ؾنبم غن نزظ

ث هو ژیچینده نیین  /تداؾیبغ (اغنی ) ششثنب ؾیبغن مین هساین (ازنش) شمیًون ا (ػینر اخجهنبػ )م -
ثبؾدش

1. Dato
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مؼهننر وننؽ اقننیحب
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ؾد ثس ظب اؼییو ش اسثی ششش30 /

ابریس خنب

ای

یبكج ًن ؾنٌ

جید نغ

یػن

ًن زش ند اـیینسا

خننب ؾند یمنرشؼ نز ییینده ینص انامن ژیندا

تراهند ًننسنش ژننع مرغػن هننب یمرشؾن ش اؾننخبـ نزهینس ثننب یمننرشؼ من ثبیػن
ؾند زا نزى ًیینندش ا ججن ثبیند اغننجسااط هنب ژیؿنسك

خننب

ًسن ثب كؿنبزهب

بؾن اش خننب ؾند مندیسی

ػیبقننس منننو كؿننبزهب مقیً ن یمننرشؼػننب
اقكیی

ش ژیدن ننس

زا ناؾنج ثبؾنیدش اش مؼجوند اغن

یٌن اش

ثستبغننج اش اننبریس غننسشیعهننب اننبمی ًییننده

ثی ا هیی نز ای ًؿرز اغ ش

ثسزغ انثیب

ژطشهؽ حبنس ؿب نان مًب ؼب

مخجیق ثیب ًسنه ً خنب ؾد ثس حرشههب مخجیق ظب

یمرشؾ ایسا ابریس هراؾج اغ ش امب نز ػی حبل چب ؽهبی
هب زهبث
زهبث

ش زاهحن هنبی ثنسا نغن

یمنرشؼػنب
نز مننب ص

حننرشههننب خدینند

ملنر مب

خنب

ش ملنر اػبش ش اقیحب

ش ههچیی ثب شخرن كیبشز هب

ههچیی غیػجوهب مدیسی

زهبث

ث غسػ

یص ثسا

ظب یمرشؾ ثرخرن یشزنه اغ ش مر ل -

ث ػیرا ژیبمدهب خنب ؾد هػجیدش ثب اكصایؽ
نز حبل ژیؿسك

غبشمب هب ش مدلهب ًػت ش ًبز

یمرشؼ ش ژسشزؼ یص ث يرز مداش ثسا ًیبز یمد ثب ای اـییسا

ش ثبش اس هػجیدش امب چید مػب ش اثنب نز انثیب

نزحبل ثبشغبش

هرؾج نز شمیی زاثً ثی خنب ؾد ش ظب هب یمرشؾ

شخرن نازنش ای اتجیف نیدهبههب نز چید حرشه مخجیق ثرنه اغ  :خنب ؾد چار ش ثس ًدا اثؼبن ظب -
هب یمرشؾ ابریس هراؾج اغ ؟ ًؿرز ایسا نز شمیی خنب
ثس خنب

غبش

ؾد ثب چ مػبیی مراخ اغ ؟ ش ػرام مررس

ظب یمرشؾ ایسا ًدامید؟

مػبی كرم ش اتجیف نیدهبههب قبحجیظسا نز ای شمیی ثبػث ؾده اغ

اب ای اقوین ثب ابه ابشه ث

شاًبش مرنرع خنب ؾد ش ظب یمرشؾ ایسا ثرسناش دش

سَاالت اصلی تحمیك ػببستٌذ اص:
 .1تبثیشات جْبًی ضذى بش ایشاى ٍ ًظبم آهَصضی آى چگًَِ بَدُ است؟
غرال :0-0ابریسا

خنب ؾد نز ًدا یي اش اثؼبن هرن ثیؿجس ژیدا ًسنه اغ ؟

غننرال  :0-2نز قننرز

خنننب ؾنند ظننب یمرشؾ ن ایننسا چ ن اثؼننبن نز ظننب یمرشؾ ن ایننسا هننرن

ثیؿجس ژیدا تراهد ًسن؟
غرال  :0-3حنرشه لنرذ خننب ؾند نز اثؼنبن اهجكنبن

غیبغن

كسهیان

یمرشؾن ش اخجهنبػ چار ن

اغ ؟
 .2چبلصّب ٍ هَاًغ ًظبم تؼلین ٍ تشبیت ایشاى دسسًٍذ جْبًیسبصی وذاهٌذ؟
1. Raj
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يجن یبكج هنب زاج)2100( 0نز اقوینن تنرن ثنب ػینرا اقیین خننب ؾند ش یمنرشؼػنب

نز منب ص ثن
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ظب یمرشؾ ایسا (نیدهبههب تسن)زا نز زاثً ثب خنب ؾد ًدامید؟
ایسا نز زش د خنب ؾد چیػ ؟

غرال :2-2مرا غ زشیٌسن غیػجو اؼییو ش اسثی
غرال  :2-3مرا غ ًػت مدازى ثی ا هیی ًدامید؟

 .3ػَاهل هَثش بش جْبًیسبصی ًظبم آهَصضی ایشاى وذاهٌذ؟
غرال  :3-0میبغت اسی غجي مدیسی

ثسا خنب غبش

ظب اؼییو ش اسثی

غرال :3-2ػرام ابریسهراز ثس خنب ًسن ظب اؼییو شاسثی
غرال  :3-3ثسترزن ظب اؼییو ش اسثی

ًدا اغ ؟

ایسا چیػ ؟

ایسا ثب ژدیده خنب ؾد چار ثرنه اغ ؟ش

 .4هضایبیی جْبًیضذى ًظبم آهَصضی ایشاى تب چِ حذ است ؟
 .5هیضاى آهبدگی ًظبم آهَصضی ایشاى بشای جْبًیضذى تب چِ حذ است؟

سٍشضٌبسی پظٍّص
نز اقوین حبنس اش زشؼ اقوین یمیخج اغجلبنه ؾده اغ ش نز ای زشؼ ثب ثنسههیس اش ا ار اًجؿبك -
اجییی ایؼ ؾده اغ ؛ اثؼبن مخجیق چار ا
ظب یمرشؼػب

اثؼبن ظب هب یمرشؾ

ایسا ش ػرام مررس ثس خنب غبش

بؾ اش ابریس خنب ؾد ثس

مػبی

ظب یمرشؾ ایسا ثسزغ ؾرنش ثب ارخ ث اییٌ ژطشهؽ

م تراهد ث ثسزغ مػبل خنب ؾد ثس ظب یمرشؾ ثرسناشن ثسا ژبغه ث غرا

ثب ثنسههیس اش زشؼ

اقوین یمیخج ش زشیٌسن خهغیشز نانههب اش نش زشؼ اغیبن ژطشهؿ ش ژیهبیؽ اغجلبنه ث ػه یمدش
نز ا جخبة هر ثخؽ اغیبن ژطشهؿ ایؼ ث ػه یمد یتسی نیدهبههب ش موب
خنب ؾد ش ظب هب یمرشؾ نز ثبشه شمب

 0391اب  0394نز مدی

مؼججس ػیه  -ژطشهؿ ًؿرز اقیی

ؾر دش خبمؼ یمبز اؼدان  63255لسثرن ً نز نا ؿابههب ابثؼ ششاز
ًبز ثرن دش ثسا

میجؿس ؾده نز شمیی

ػیر نز 30اغجب مؿـرل ث

ثسیشزن حدو هر اش خدشل ًسخػ ش مرزهب اغجلبنه هسنید ً حدو هر
یمدش نز ثخؽ ژیهبیؽ حدو هر

اؼدان 384لس ثدغ
اغبظ زشؼ هر هیس

اكبنك غبنه اش نا ؿابههب

ظسا  384لس اش اػهب هیئ ػیه ًؿرز ثس

خبمغ كی ش منیدغ

ػیر ژصؾٌ

یشان اغیم ش

ػیه ً -بزثسن ا جخبة ؾد دش
ش ثن ذًننس اغن

ًن اش اؼنندان  384لننس اش نا ؿنابهیب  27لننس زلننیع یننب مؼننبش شاحنند نا ؿننابه ش

 357لس ػهر هیئ ػیه نا ؿابه ثرن دش
نز ثخؽ اغیبن ژطشه

ًیین مدنی

اغبظ ا جؿبز كنسغن

اغنبم مدنی

ا ػب

ا جخبة ؾد دش

ػیهن  -ژطشهؿن ًؿنرز ين ثنبشه شمنب

غنبل  0391انب  0394ثنس

مؼججنس ػیهن ژطشهؿن میجؿنس ؾنده نز غنبل  0394نز هنسشه ػینر
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غرال  :2-0اثؼبن چب ؽهب
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ابریس خنب

ؾد ثس ظب اؼییو ش اسثی ششش33 /

تبسیخ

ادبیبت ٍ صببًْب

ػلَم سیبسی

ػلَم اجتوبػی

ػلَم لشاى حذیث

ادیبى ،هزّب

فلسفِ ٍ والم

فمِ حمَق

سٍاًطٌبسی

ػلَم تشبیتی

وتببذاسی ،آسضیَ

تشبیت بذًی

جغشافیب

التصبد

هذیشیت

جوغ

27

80

47

79

26

01

42

39

38

48

05

28

43

36

65

624

جذٍل :2همبالت هشتبط بب جْبًیضذى ٍ ًظبم ّبی آهَصضی دس ببصُ صهبًی سبل 91تب 94
ًبم هجلِ
ا دیؿ هب

سبل چبپ ٍ هطخصبت هجلِ

ری

اسثیج

ػٌَاى همبلِ ٍ هَلفبى

ككننییبم ػیهنن  -ژطشهؿنن نا ؿننٌده ػیننر

ثسزغنن ًیلینن

اسثیجننن ش زشا ؿیبغننن نا ؿنننابه ا صهنننسا

ًسنغننجب ثننس اغننبظ منندلهننب ًننب ر ش هػننجسؼ

ثنبز 0391نشزه 7ؾهبزه 0قف025- 051

ػهیٌسن ًیلی ش
مقجرث ػبزك

ا دیؿ هب

ری

اسثیج

زؾننج ػیننر اسثیجنن نز نا ؿننابه

ًسیو ؾنرن ش

تیی ش د

ككننییبم ػیهنن  -ژطشهؿنن نا ؿننٌده ػیننر

ثسزغننن زاثًننن ؾنننسایى غنننبشمب

اسثیجننن ش زشا ؿیبغننن نا ؿنننابه ا صهنننسا

مدیسیج ثب ارا هید غبش مدیسا مدازظش

ابثػننجب  0390نشزه 8ؾننهبزه 2قننف - 004

ثیط ػجدا ن

ش زاهجسنهنننب

غٌیی اؾسك كؿ ش

90
ا دیؿ هب

ری

اسثیج

ككننییبم ػیهنن  -ژطشهؿنن نا ؿننٌده ػیننر

اجیننی ژیبمنندهب خنننب

اسثیجننن ش زشا ؿیبغننن نا ؿنننابه ا صهنننسا

ػیه ش یمرشؾ موًنغ مجرغنً یمنرشؼ ش ژنسشزؼ

ابثػننجب  0390نشزه 8ؾننهبزه 2قننف- 098

ایسا ش

055

غننید قنندزا تننرؼ هنند تننر غننید قننبحت
مرغر

ا دیؿ هب

ری

اسثیج

ؾنند اهجكننبن ثننس اهننداف

مند غجقب

غید زشا ا ؾنبث

ككننییبم ػیهنن  -ژطشهؿنن نا ؿننٌده ػیننر

اسثی

اسثیجننن ش زشا ؿیبغننن نا ؿنننابه ا صهنننسا

ا دیؿ هب اتیه زیچبزن زشزا ش

اتیه اش میظنس ژػن

شمػننجب  0390نشزه 8ؾننهبزه 4قننف- 041

اًجس زهیهب

طان

مدز یػنو ثنب ابًیند ثنس

009
ا دیؿ هب
اسثیج

ری

ككننییبم ػیهنن  -ژطشهؿنن نا ؿننٌده ػیننر

مًب ؼ ن اًجیو ن منندیسی

یمرشؾ ن ش ثس بم ن نزغ ن

اسثیجننن ش زشا ؿیبغننن نا ؿنننابه ا صهنننسا

مدازظ هرؾهید ًؿرزهب اغجسا یب مب ص ش ایسا ش

ابثػننجب  0393نشزه 01ؾننهبزه 2قننف - 91

ثنصان ناشن یب اغهبػی شازػ ششازً

59
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 / 34ككییبم ػیه ژطشهؿ یمرشؼ ػب

اسثیج

ككننییبم ػیهنن  -ژطشهؿنن نا ؿننٌده ػیننر

اقییینن ثنننس كسقنننجنب ش چب ؿننننب ار یننند نا نننؽ
نز ظب یمرشؼ ػب

اسثیجننن ش زشا ؿیبغننن نا ؿنننابه ا صهنننسا

مدیسی

شمػننجب  0394نشزه 00ؾننهبزه 4قننف- 74

ژسشی قهد ش شیی

ایسا ش

شازع

55
ا دیؿ هب
اسثیج

ری

ككننییبم ػیهنن  -ژطشهؿنن نا ؿننٌده ػیننر

كسایینند ثننی ا هیینن ؾنند نا ؿننابههننب :مننرزن اش

اسثیجننن ش زشا ؿیبغننن نا ؿنننابه ا صهنننسا

یمرشؼ ػب ش

شمػننجب  0394نشزه 00ؾننهبزه 4قننف- 26

یی كؿب یح ػجبظ ثبشزهب

7
ػیر اسثیج

نش ككننییبم ػیه ن  -ژطشهؿ ن ػیننر اسثیج ن

اقیین خبمؼن ؾننیبتج

نا ؿابه ؾنید چهنسا اهنراشش ثننبز ش ابثػنجب

نشزًنبیوش

 0391نشزؾؿننو غننبل 2- 08ؾننهبزه هننب 0ش

ػجدا سنب راا

ظسی ن اؼیننیو شاسثین

امی ن

2شـ ـ43- 61
ػیر اسثیج

ػیر اسثیج

ػیر اسثیج

نش ككننییبم ػیه ن  -ژطشهؿ ن ػیننر اسثیج ن

ثسزغ ش ود ابؾ

نا ؿابه ؾنید چهنسا اهنراشش ثننبز ش ابثػنجب

خهنننرز اغننیم ایننسا ثننب اٌی ن ثننس ایننده خنننب -

 0390نشزؾؿننو غننبل 2- 09ؾننهبزه  0ـ

مقی ؾد زاثساػر ش

ـ 5- 22

مقهرن منس مقهد

نش ككننییبم ػیه ن  -ژطشهؿ ن ػیننر اسثیج ن

اخكنیف ثنیین

نا ؿابه ؾنید چهنسا اهنراشش ثننبز ش ابثػنجب

نز زاغنننجب ثنػنننبش اػهنننب هیئننن

 0390نشزؾؿننو غننبل 2- 09ؾننهبزه  0ـ

نا ؿابه هب ایسا  :زشیٌسن ثس بم زیص یزمب ش

ػیر اسثیج

انزیع اغیم
ثرنخن یمرشؾن ثن نا ؿننٌده هننب
ػیهننن نز

ـ030- 051

احهد غؼید

نش ككننییبم ػیه ن  -ژطشهؿ ن ػیننر اسثیج ن

ثننی ا هیی ن غننبش ثس بمن نزغ ن نز ظننب یمننرشؼ

مقهد ركسغج

نا ؿابه ؾنید چهنسا اهنراشش ژنبییص ش شمػنجب

ػب

0390ش نشزؾؿننو غننبل 2- 09ؾننهبزه  2ـ

ًرزؼ كجقن شاخبزهنبه ػیػن اثنساهیو شانه مننسا

ـ45- 66
ػیر اسثیج

غنر غنید ثس بمن نزغن مین

ایسا چب ؿنب ش زاهجسنهبش

كسج ا ین

منس رؼ تؿیرن كس

نش ككننییبم ػیه ن  -ژطشهؿ ن ػیننر اسثیج ن

ثسزغنن اًجیونن ػیكننس هنندف نز ثس بمنن نزغنن

نا ؿابه ؾنید چهنسا اهنراشش ژنبییص ش شمػنجب

یمرشؼ ػیر ایسا ش چید ًؿرز خنب ش

0390ش نشزؾؿننو غننبل 2- 09ؾننهبزه  2ـ

زنب خؼلس هس د

ـ87- 016

مقهد خران یبهجداز

نش ككننییبم ػیه ن  -ژطشهؿ ن ػیننر اسثیج ن

خنننب ؾنند ش ارننسا

غید اثنساهیو مینس ؾنبه خؼلنس

نا ؿابه ؾنید چهنسا اهنراشش ثننبز ش ابثػنجب

ظب یمرشؾ ش

 0392نشزؾؿننو غننبل 2- 21ؾننهبزه  0ـ

غننید میكننرز مسػؿنن

ی ثننس اهننداف ثس بم ن نزغ ن
یدا نن منسػییننصانه يیؼنن
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ا دیؿ هب

ری
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ؾد ثس ظب اؼییو ش اسثی ششش35 /

ابریس خنب
ژطشهؽ ش ثس بم -

ككنننییبم ػیهننن  -ژطشهؿننن ش ژنننطشهؽ ش

ثسزغنن مرا نننغ ژنننریسؼ نا ؿننندریب تنننبزخ نز

زیص نز یمرشؼ

ؾننهبزه 62

ػب

ثس بمنن زیننص نز یمننرشؼ ػننب
 0391قف65- 81

یمرشؼ ػب ش

نا ؿابههب ش مرغػب

ًرزؼ كجق شاخبزهنبه مقجرثن ػبزك حبمند شمنب
میؽ

ژطشهؽ ش ثس بم
زیص نز یمرشؼ
ػب

زیننص نز یمننرشؼ ػننب

ؾننهبزه 0390 63

قف0- 24

ژطشهؽ ش ثس بم
زیص نز یمرشؼ
ػب

زیص نز یمرشؼ
ػب
ژطشهؽ ش ثس بم
زیص نز یمرشؼ
ػب

ككییبم ػیهن  -ژطشهؿن ش ژنطشهؽ ش ثس بمن
زیننص نز یمننرشؼ ػننب

ؾننهبزه 0392 71

غیبغجاراز
ػهرم

ػجبظ ثنیرل هد

ثسزغنن منننبز هننب اغبغنن نا ؿنندریب نز ػكننس
خنب

ؾد ش

مسنی ػجدا رهبث

ككییبم ػیهن  -ژطشهؿن ش ژنطشهؽ ش ثس بمن
زیننص نز یمننرشؼ ػننب

ؾننهبزه 0393 4

اؼبمی

یر ع زشمیب

ش ازاجبينب

غٌیی ظسیق

اخجهنبػ ش ػیهن نز نا ؿنابه

قیؼج ؾسیق اش ظنس نا ؿندریب ش مقهند ػین هنبلو

قف95- 020

ژرز

ككنننییبم ػیهننن  -ژطشهؿننن ش ژنننطشهؽ ش

اننبثغ ار ینند یمننرشؼ ػننب ً :بزثسنهننب چننب ؽهننب ش

ثس بمنن زیننص نز یمننرشؼ ػننب

ؾننهبزه 3

 0394قف0- 29

زاهجسن

نا ؿابهش
هسثب ؼی اثساهیه

قف50- 74

ژطشهؽ ش ثس بم

مًب ؼب

ككییبم ػیهن  -ژطشهؿن ش ژنطشهؽ ش ثس بمن

ثسزغن خبمؼن ؾنیبتج چننب ؽهنب اخجهنبع ػیهن

اثرا وبغو بنز

ككنننییبم ػیهننن  -ژطشهؿننن ش مًب ؼنننب
زاهجننسن خنننب

چؿو ا داشهبش

ؾنند ژننبییص 0391غننبل

نش ؾهبزه 4قف 45- 63

اننبریس خنننب

ؾنند ثننس ظننب یمننرشؼ ش ژننسشزؼ

(مًب ؼ اًجیو ا ایػجب ضاژ ش یمسیٌب)
ههنننبیر حهیننند كساهنننب

حجینننت قنننجرز

تػسشؾبه
مًب ؼب

زاهجسن

غیبغجاراز
ػهرم
مًب ؼب

زاهجسن

غیبغجاراز
ػهرم
مًب ؼب

زاهجسن

غیبغجاراز

ككنننییبم ػیهننن  -ژطشهؿننن ش مًب ؼنننب
زاهجننسن خنننب

ؾنند ابثػننجب  0391غننبل

خنب

ؾد ش ارغؼ ژبیداز

ؾهع ا ػبنا

شاهد

نش ؾهبزه 3قف0- 08
ككنننییبم ػیهننن  -ژطشهؿننن ش مًب ؼنننب
زاهجننسن خنننب

ؾنند شمػننجب  0391غننبل

نش ؾهبزه 5قف25- 41
ككنننییبم ػیهننن  -ژطشهؿننن ش مًب ؼنننب
زاهجننسن خنننب

ؾنند شمػننجب  0391غننبل

ازشیننبث یمننرشؼ ػننب

ًؿننرز نز كسایینند خنننب

ؾد ش
هبن زشه ؾیس غراز ژب ج ی ژیسیییده
ثسزغ

وؽ خننب

هسای كسهیا ش

ؾند نز ؾنٌ هینس تنبـ-

Downloaded from ihej.ir at 6:38 +0330 on Thursday November 15th 2018

ـ50- 74

يرغ

 / 36ككییبم ػیه ژطشهؿ یمرشؼ ػب
مًب ؼب

نش ؾهبزه 5قف020- 035

زاهجسن

غیبغجاراز
مًب ؼب

زاهجسن

غیبغجاراز
مًب ؼب

ككنننییبم ػیهننن  -ژطشهؿننن ش مًب ؼنننب
زاهجننسن خنننب

ػهرم

غیبغجاراز

ؾنند ثنننبز 0390غننبل

ؾنند ش نننسشز

خنننب

یمننرشؼهننب ؾنننسش د

خنب ش

غر ؾهبزه 6قف079- 094

یرغق ًؿبشزش

ككنننییبم ػیهننن  -ژطشهؿننن ش مًب ؼنننب

اقییی ثنس چنب ؽهنب خننب

زاهجننسن خنننب

زاهجسن

زشیجب غرنس یب

ؾنند ابثػننجب  0392غننبل

ؾند نز غنبشمب نب

نش ج ایسا ش

چنبز ؾهبزه 00قف07- 41

غید ػی اًجس احهد

ككنننییبم ػیهننن  -ژطشهؿننن ش مًب ؼنننب

ازشیننبث نینندهبه منندیسا ش ًبزؾیبغننب مسًننص مینن

ؾنند ابثػننجب  0392غننبل

زاهجننسن خنننب

چنبز ؾهبزه 00قف035- 064

مقػ خؼلس

خنب ؾد ژیسامنر چنب ؽهنب یمرشؾن  -كسهیان
خنب ش

كسا زش یمرشؼ ش ژسشزؼ نز ػسق
غؼید ایهرز

زاهجسن

مًب ؼب

غیبغجاراز

ككنننییبم ػیهننن  -ژطشهؿننن ش مًب ؼنننب
زاهجننسن خنننب

ؾنند ثنننبز 0393غننبل

خنب

ؾد ش ظب ثی ا هی ش

مقهدزنب نهؿیس

ژیدو ؾهبزه 04قف7- 44
زاهجسن

مًب ؼب

غیبغجاراز

ككنننییبم ػیهننن  -ژطشهؿننن ش مًب ؼنننب
زاهجسن خننب

ؾند ثننبز 0391غنبل نش

ؾهبزه 2قف09- 46
مًب ؼب

ثس بم

نزغ یمرشؼ
ػب

هب ػیهی نز ػكس خنب ؾد ش
خؼلس زحهب

نش ككنننییبم ػیهن ن  -ژطشهؿن ن ش مًب ؼنننب
ثس بم نزغ یمنرشؼ ػنب

نننسشز

منندیسی

اغننجسااطیي كسهیانن نز حننرشه

ژنبییص ش شمػنجب

 0392غبل 4ؾهبزه 8قف 7- 41

ازشیننبث اننبریس خنننب ؾنند ثننس كسایینند یننبن نهنن -
یبنهیس نز یمنرشؼ ػنب

اش نیندهبه اػهنب هیئن -

ػیه نا ؿابههب ؾیساش ش ؾنید ثنؿج ش
ازًیده ػجبغررز نًجس زحه

ا مسششه

نز ا جخبة هر ثخؽ اغیبن ژطشهؿن انیؼ ثن ػهن یمند یتنسی نیندهبههنب ش مونب

میجؿنس ؾنده نز

 0391اننب  0394نز مدننی

مؼججننس ػیهنن -

شمیینن خنننب ؾنند ش ظننب هننب یمرشؾنن نز ثننبشه شمننب

ژطشهؿ ًؿرز اقیی ؾنر دش ثنب ارخن ثن مرننرع اقوینن ش ثن ن ین ثندیغ ثنرن مرننرع اثنصاز خهنغ-
یشز نانههب نز ای شمیی مرخنرن جنرنش مقونن ثنسا غنبتج ژسغؿنیبم اثجندا ثن مًب ؼن اغنیبن ش مندازى
ػیه ن نز شمیی ن خنننب ؾنند ش مػننبل ثییننبنی اؼی نیو شاسثی ن

ژسنات ن

ش غننرع ژسغؿننیبم ا يساح ن

ؾدش ژسغؿیبم منرًرز نازا  26غنرال من ثبؾند ًن  9غنرال اشل چیدهصیین ا ش  07غنرال ثؼند نز هب نت
يیق یٌس

يساح ؾدش مقونن ثنسا زشاین ژسغؿنیبم اش ظنس مجخككنب اغنجلبنه ًنسن ش ظنسا

زا نز تكنر ـ ازاجننبو غنرا

ی نب

ژسغؿننیبم ثننب منیى مننرزن ظننس خرینب ؾنند ًن منرزن ابیینند مجخككننب
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ابریس خنب

شاهننغ ؾنندش خن ن

ژسغؿننیبم ثننس زش  31لننس اش اغننباید نا ؿننابههننب اغننجب
0

ترشغجب ث اخسا یشمبیؿ نز یمد ش اش يسین كسمرل ی لب ًسا جبخ % 85ثسیشزن ؾدش

یبفتِّبی پظٍّص
1ش تبثیشات جْبًی ضذى بش ایشاى ٍ ًظبم آهَصضی آى چگًَِ بَدُ است؟
جذٍلً :3تبیج تحلیل اسٌبد پظٍّطی هجالت دس ببصُ صهبًی سبل  91تب  94هشتبط ببتبثیشات جْبًی ضذى
سدیف
0

تبثیشات جْبًیضذى
ارساا ً خنب ؾد ث ؾٌ كسق هبی نز ثس بم نزغ ایسا (ثبارخ ث غ ظسی ظب خنب
خنب كسهیو خنب ) ایدبن م ًید ػجبزاید اش :ارخ ث تكرق غبش
ثیؿجس ثس هری

2

اهسًص شنای

غیبغ

ثس بم نزغ ایلیو

ابًید

می تسن كسهیوهب ش قیخ ش یمرشؼ مداش م ثبؾدش

اـییس زشیٌسنهب یمرشؾ ثب ارخ ث ابریس خنب

ؾد ثس اهجكبن :مجیبغت ًسن ًبزًسنهب یمرشؾ ثب ثبشاز ًبز ش
ش ازاجبيب

كیبشز ايیػب

ژػ

م ثبؾدش

3

ارخ ث اهجكبن مقی ش میًو ا ش مسن غب ز اش ارسا

4

جید ثسزغ كسایید ثی ا هیی ؾد نا ؿابههب :ابریس ػججب هر نزمر ل اؼند ثس بم زیص ش ػهییبا ًسن ثس بم هب ش
ابریس ػججب نؼیق ثس مر ل اوری

5

مًب ؼ اًجیو مدیسی

یمرشؾ ش ثس بم نزغ

یمرشؼ ؿب نان مدیسی
6

امب قره مدیسی

7

یمرشؾ ش ثس بم نزغ هب هبی زا ثسناؾج

مدزغ هیرش غیج اغ ش

ؾد ثس كسایید یبننه  -یبنهیس نز یمرشؼ ػب  :ایدبن ایرع زؾج ش مدزى اجبنل اغجبن ش

نا ؿدر یبنهیس مداش هػجسؼ كیبشز ايیػب
ابریس خنب

یهبه ش ثبشثیی

مدازظ هرؾهید ایسا ش نش ًؿرز اغجسا یب ش مب ص نزكبًجرزهب خنب

مدازظ هرؾهید نز زاغجب كبشا :نز امس مدیسی
اغ

ازشیبث ابریس خنب

مدز یػو م ثبؾد ً اش قی هب خنب ؾد اغ ش

ؾد اسثی

ؾنسش د خنب

اغجب دازن ؾد ػیبقس یمرشؾ م ثبؾدش

م ثبؾد ً اش نسشزیب

هس خبمؼ ای م ثبؾدش

یبفتِ ّبی ًظش سٌجی
ثب ارخ ث اییٌن ثنسا ثسزغن انبریسا

خننب ؾند نا ػنج

هنرن اثؼنبن خننب ؾند ش ههچینی

اثؼبن خنب ؾد نز ظب یمرشؾ ش مینصا لنرذ خننب ؾند نز حنرشههنب مجلنبش
خنب ؾد اغ ؛ اش اییسش ای مرازن منرزن ثسز غن هنساز هسكن ش جنبیح ثدغن
كسػ ث ؾسا شینس من ثبؾندش غنرال :0-0انبریسا
ًسنه اغ ؟ ای غنرال ؾنبم اثؼنبن كسهیان (مثجن

هنرن

یؾنٌبز ًیینده انبریس

یمنده نز هب نت غن غنرال

خننب ؾند نز ًندا یني اش اثؼنبن هنرن ثیؿنجس ژیندا
ش میلن ) ش اثؼنبن غیبغن (مثجن

ش میلن ) من ثبؾندش
1. Alpha Cronbach
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كسهیا میل

اغجلبنه اش نغنجبشزنهب كسهیان – ػیهن غنبیس مین زا مند ظنس هنساز نانه اغن

ثن اش ثنی زكنج تنسنه كسهینوهنب مین

البهو ش هلجار مػب ه

ثبشازهب خنب

بؾن اش خننب ؾند ژسناتجن اغن ش ههچینی

یمیص ثنی انینب ش ًؿنرزهب ش كسهینوهنب مخجینق ًن مرخنت ههػنری مین

نز مػیس خنب ؾند من ؾنرن ثؼند غیبغن مثجن
ثسانس اهجكنبن

ش ثؼند

ایون ؾنده اغن ش ش ثن ذًنس اغن

ثسانس غیبغن زا ثن ن جنبل من یشزن ثسانس اهجكننبن نشل مجسهن

ثن ن ین اییٌن

بؾن اش غنیًسه ثننس

شیس مدهرػ ثؼند غیبغن میلن هنساز هسكجن اغن ش این غنرال اش يسینن مقبغنج ؾنیت

تى مرزن اقیی هسازهسكج اغ ش

ضىل : 1تبثیشات جْبًی ضذى بش ابؼبد فشٌّگی ٍ سیبسی اص دیذگبُ داًطگبّیبى

98 < 00ش=1

98
011

=

ؾیت تى

دادُّبی بِ دست آهذُ اص دیذگبُ داًطگبّیبى ًطبى داد ،ضیب خط هثبت است ٍ ًسبت بُؼذ سیبسی بِ بُؼذ
فشٌّگی ،ووتش اص یه هیببضذ وِ ًطبى هیدّذ فشّیختگبى داًطگبّی هؼتمذًذ جْبًیضذى دس ّش دٍ بؼذ
سیبسی ٍ فشٌّگی تبثیش هثبت داضتِ ٍ بؼذ فشٌّگی ًیض ًوَد بیطتشی اص بؼذ سیبسی داضتِ استش
سَال  :1-2دس صَست جْبًیضذى ًظبم آهَصضیی اییشاى ،چیِ ابؼیبدی دس ًظیبم آهَصضیی اییشاى ًویَد
بیطتشی پیذا خَاّذ وشد؟
ای غرال ؾبم اثؼبن كسهیان میلن

غیبغن میلن

كسهیان  -غیبغن مثجن

ش كسهیان  -غیبغن میلن

م ثبؾندش نبثرن ازشؼ هنب كسهیان اینسا ثؼند كسهیان میلن ایون ؾنده اغن
0

ش غیبغ مثج

2ش كسهیا مثج

; غیبغ میل – غیبغ مثج
; كسهیا میل – كسهیا مثج

058 – 61;98
033 -33;011

زؾند ش اقنرل ههن
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ابریس خنب

ش هنسج شمنسج ش ثن

ظهن نز غیػنجوهنب یمرشؾن

یي هرن كسهیا  -غیبغ میلن هیهندان ؾنده اغن ش ش ثن ذًنس اغن

ًن حلن غیبغن هنب ًینر

ظب اؼیی ًییده ثؼد مثجن
ًیجسل نش

غیبغن نز این غنرال كنسل ؾنده اغن ش ثن ههنی ن ین ًنو ؾند لنرذ ش

ثس غیػجو یمرشؾ یي هرن غیبغ میل ایو ؾده اغ ش
جذٍل :4تبثیشات جْبًیضذى بش ابؼبد فشٌّگی ٍ سیبسی سیستن آهَصضی ایشاى
تبثیشات جْبًیضذى بش ابؼبد فشٌّگی ٍ سیبسی سیستن آهَصضی ایشاى

گشٍُ ّب

اغباید

تبثیش فشٌّگی

تبثیش سیبسی

تبثیش فشٌّگی-

تبثیش فشٌّگی-

هٌفی

هٌفی

سیبسی هثبت

سیبسی هٌفی

كساشا

56

68

217

26

357

نزقد

7ش05

09

58

3ش7

011

5

6

06

1

27

2ش22

3ش59

1

011

223

26

384

0ش58

8ش6

011

مدیسا

كساشا

نا ؿابه

نزقد

5ش08

كساشا

60

74

نزقد

9ش05

2ش09

ً

نز غرال  ( 0- 2خدشل )4نا ؿابهیب ابریسا
غیبغ مثج

ول

خنب ؾد ظب یمرشؾ ایسا زا ثیؿجس ث ػیرا امس كسهیا -

اسیػج ا د ش ی زا مرخت هلجار

مػب ه

یمیص ثی

طانهب ش انیب ش كسهیوهب

ازشیبث ًسنها د ً مرخت زؾد ش اقرل نز هه اثؼبن خبمؼ ایسا یص تراهد ؾدش

مخجیق
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ثؼد كسهیان  -غیبغن مثجن
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هَسد وٌىبش لشاس دادُ است.
جذٍل :5حَصُ ًفَر جْبًیضذى
حَصُ ًفَر جْبًیضذى
گشٍُّب

ول

التصبدی

سیبسی

فشٌّگی

آهَصضی

اجتوبػی

كساشا

054

42

67

23

70

357

نزقد

0ش43

8ش00

8ش08

4ش6

9ش09

011

مدیسا

كساشا

02

1

1

3

02

27

نا ؿابه

نزقد

4ش44

1

1

2ش00

4ش44

011

كساشا

066

42

67

26

83

384

نزقد

2ش43

00

4ش07

8ش6

6ش20

011

اغباید

ً

ی چ اش خدشل  5هبیب ؾنده ی اغن

ًن حنرشه یمنرشؼ اش نیند نا ؿنابهیب یتنسی حنرشه لنرذ زا ثن

ترن اتجكبـ نانه اغن ش ههچینی نا ؿنابهیب مؼجود ند جیدن شزشن خننب ؾند ثنس خرامنغ انب ًینر
ثیؿجس اهجكبن ثرنه اغ

ش

 .2چبلصّب ٍ هَاًغ ًظبمآهَصضی ایشاى دسسًٍذ جْبًیضذى وذاهٌذ؟
جذٍلً :6تبیج تحلیل اسٌبدپظٍّطی هجالت ببصُ صهبًی سبل  91تب  94هشتبط چبلصّب ٍ هَاًغ ًظبم آهَصضی ایشاى
سدیف
0

چبلصّب ٍ هَاًغ ًظبم آهَصضی ایشاى دسسًٍذ جْبًیسبصی
ارساا ً خنب

ؾد ث ؾٌ اندیدهبی نز ثس بم نزغ ایسا (ثبارخ ث غ ظسی ظب خنب

خنب كسهیو خنب ) ایدبن م ًید ػجبزاید اش :اسشیح زشحی مكسف هسای

غیبغ

بههراز ارشیغ نا ؽ ثنسه ًؿ اهجكبن

ثس بم نزغ مرنرع مقرز م ثبؾدش
2

چب ؽهب ار ید نا ؽ مدیسی
ههخرا

3

ائرز هب مدیسی

اقیی خبمؼ ؾیبتج

نز ظب یمرشؾ نزػسق خنب
ثب خنب ثیی اغیم

ظسی اؼییو شاسثی

ؾد  :اـییسا

مداش نز حرشه ػیر ا ػب

ػد

اقسیوهب ثی ا هیی ش ػد نغجسغ ث میبثغ مخجیق ػیه

امی نشزًنبیو :نشزًنبیو نتب

نش

نز حرشه ثس بم نزغ خن

شكبم ش

ا ػدب اخجهبػ زا نسشز م نا ػ ش نؿدؿ اقی ش ثبشغبش ا ػدب اخجهبػ نز خنب قیؼج مدز ثرن ً
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سَال  :1-3حَصُ ًفیَر جْیبًیضیذى سا دس ابؼیبد التصیبدی ،سیبسیی ،فشٌّگیی ،آهَصضیی ٍ اجتویبػی

ابریس خنب
4

خبمؼ مقرز ش كسن مقرز م هسنیدش

چب ؽهب مرخرن نز ثی ا هیی غبش ثس بم نزغ نز ظب یمرشؼػب
ههٌبز هب ثی ا هیی ثی نا ؿابههب ابمی میبثغ مب

ایسا  :شثب ادزیع قیحی

ػیه اغجبنا

ا ػب ش كیبشز ش چار ا ثنسه ثسناز اش كسق هبی چر

خراثی هب كسهیا
ازشیبث یمرشؼػب ًؿرز نز كسایید خنب ؾد ؿب نان :نا ؿابههب ایسا اش ظس چید شثب ثرن ا ؼًبفژریس

5

ازاجبو ثب نا ؿابههب مؼججس نز شنؼی

بمًیرة ش چب ؽ ثسا ایص هساز ناز دش

یبفتِّبی ًظش سٌجی
ثب ارخ ثن اییٌن ثنسا ثسزغن چنب ؽهنب ش مرا نغ ظنب یمرشؾن اینسا نززش ند خننب ؾند ؾیبغنبی
حنرشه هنب چنب ؽ ثسا اینص ش مرا نغ زشیٌنسن ش ههچیننی ژنسناتج ثن مرا نغ ًػنت مندازى ثنی ا هیین
نسشز ث ظس م زغد اش اییسش ای مرازن مرزن ثسزغ هساز هسك ش
جبیح ثدغ

یمده نز هب ت غ غرال كسػ ث ؾسا شیس م ثبؾد:

سَال  :2-1ابؼبد چبلصّبی ًظیبم آهَصضیی اییشاى (دییذگبُّیبی خیشد سا دس سابطیِ بیب جْیبًیضیذى
هَسد بشسسی لشاس دادُ است.
جذٍل :7ابؼبد چبلصّبی ًظبم آهَصضی ایشاى دس سابطِ بب جْبًی ضذى
ابؼبد چبلطْبی ًظبم آهَصضی ایشاى دس سابطِ بب جْبًی ضذى
بشًبهِ ٍ

گشٍُ ّب

هبلی

ًیشٍی اًسبًی

هحتَی
آهَصضی

تىٌَلَطی

ول

آهَصضی

كساشا

32

69

076

81

357

نزقد

9

3ش09

3ش49

4ش22

011

مدیسا

كساشا

1

4

09

4

27

نا ؿابه

نزقد

1

8ش04

4ش71

8ش04

011

كساشا

32

73

095

84

384

نزقد

3ش8

09

8ش51

9ش20

011

اغباید

ً
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مرخت ایبهم ه سایؿب

ؾد ثس ظب اؼییو ش اسثی ششش40 /

 / 42ككییبم ػیه ژطشهؿ یمرشؼ ػب

ایسا * غبل نو* ؾهبزه غر * ژبییص 0396

نا ؿنابهیب مؼجود ند ػهندهانسی چنب ؽ اؼینیو ش اسثین

نز حرشه خنب ؾد مسثرو ثن ثس بمن ش مقجنر یمرشؾن من ثبؾند ش چنب ؽ اٌیر نرضیٌ زا ینص نشمنی
چنب ؽ ازشینبث ًنسنها ندش ش ثن ذًنس اغن

ش ینسش ا ػنب

چننب ؽ منب

ینص نزقندهبی زا ثن تننرن

اتجكبـ نانها دش
سَال :2-2هَاًیغ سٍیىیشدی سیسیتن تؼلیین ٍ تشبییت اییشاى دس سًٍیذ جْیبًیضیذى سا هیَسد بشسسیی
لشاس دادُ است.
جذٍل :8هَاًغ سٍیىشدی سیستن تؼلین ٍ تشبیت ایشاى دس سًٍذ جْبًیضذى
هَاًغ سٍیىشدی سیستن تؼلین ٍ تشبیت ایشاى دس سًٍذ جْبًیضذى
گشٍُّب

اغباید

مدیسا نا ؿابه

ً

تبویذ بش وبوشد

ًذاضتي آگبّی دس

هحبفظِ وبساًِ

هَسد جْبًیضذى

ًبّوبٌّگی بیي
سیبستّبی
آهَصضی

همببلِ جبهؼِ بب

ً

هفبّین غیش هلی

كساشا

012

91

032

33

357

نزقد

6ش28

2ش25

37

2ش9

011

كساشا

02

1

05

1

27

نزقد

4ش44

1

6ش55

1

011

كساشا

004

91

047

33

384

نزقد

7ش29

4ش23

3ش38

6ش8

011

ثب ارخ ث اییٌن هصیین 0ش 3زشیٌنسن میلن غیبغنجارازا یمرشؾن زا ثن ػینرا مرا نغ زشیٌنسن
یمرشؾ اینسا نز زش ند خننب ؾند من نا ند ش هصیین 2ش  4زشیٌنسن میلن
ث زشیٌسن میل غیبغنجارازا یمرشؾن اش نیندهبه كسهیخجانب نا ؿنابه
نز زش د خنب ؾد نز غیبغجاراز هب یمرشؾ

نلج اغ ش

ظنب

كسهیان زا اتجكنبـ %68
ؿنب نان ًن اقنی انسی منب غ
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ههب ًرز ً اش خدشل ؾنهبزه  7ژیداغن

اینسا

ابریس خنب

ؾد ثس ظب اؼییو ش اسثی ششش43 /

جذٍل :9هبًغ اصلی داًص آهَختگبى ایشاًی بشای وسب هذاسن بیي الوللی
هبًغ اصلی داًص آهَختگبى ایشاًی بشای وسب هذاسن بیيالوللی
گشٍُّب

اغباید

بیيالوللی

بِ صببى خبسجِ

آهَصضی

دسیبفت هذاسن
بیيالوللی

كساشا

06

080

013

57

357

نزقد

4ش4

7ش51

9ش28

06

011

1

8

00

8

27

مدیسا

كساشا

نا ؿابه
ً

بی اسصضی هذاسن

ػذم تسلط

ػذم تطبیك ًظبم

ػذم اطالع اص ًحَُ

ول

نزقد

1

6ش29

8ش41

6ش29

011

كساشا

06

089

004

65

384

نزقد

2ش4

2ش49

7ش29

9ش06

011

ثس اغنبظ خندشل ؾنهبزه  9اش ظنس نا ؿنابهیب ػند اػنیى ثنس شثنب تبزخن ارغنى نا نؽ یمرتجانب
اش ی مب غ اقی ًػت مندازى ثنی ا هیین ثنرنه اغن

ش ژنع اش ی ػند اًجینن ظنب یمرشؾن اینسا ثنب

غبیس ًؿرزهب ث ػیرا نشمی مب غ یبن ؾده اغ ش
سَال سَم :ػَاهل هَثش بش جْبًی ضذى ًظبم آهَصضی ایشاى وذاهٌذ؟
جذٍلً :11تبیج تحلیل اسٌبد پظٍّطی هجالت ببصُ صهبًی سبل  91تب  94هشتبط بب ػَاهل هَثش بش جْبًیضذى ًظبم
آهَصضی
سدیف
0

ػَاهل هَثش بش جْبًیضذى ًظبم آهَصضی
زاهجسنهب مرخرن نز ثنی ا هیین غنبش ثس بمن نزغن نز ظنب یمنرشؼ ػنب
یمرشؼػب

هو اكصای نا ؿابههب ناتی

اینسا  :ؾنیبت

غنبیس ظنب هنب

نز ظنس هنسكج هر نبهر هنب ثن میظنرز ؿین ًنسن ی چن اندزیع

م ؾرن اغجلبنه اش زشیٌسن یمرشؼ اش زاهنشز نز هب ج اسًیج ثب یمرشؼ حهرز ش
2

نز ثسزغ منبز هنب اغبغن نا ؿندریب نز ػكنس خننب ؾند مػنئر ی ژنریس ش یمنرشؼ ًنبز هسشهن اش
منبز هب اغبغ ثسا خنب ؾد ب ثسنه ؾده اغ ش

3

نز ازشیننبث یمننرشؼ ػننب
ثس بم هب

ًؿننرز نز كسییینند خنننب

ری اش ػرام مررس نز خنب

ؾنند

ناؾننج هیئ ن

ؾد ؾهسنه ؾده اغ ش

ػیه ن هننر

اغننجلبنه اش كیننبشز ش
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سَال  :2-3هَاًغ وسب هذاسن بیي الوللی سا هَسد بشسسی لشاس دادُ است.

 / 44ككییبم ػیه ژطشهؿ یمرشؼ ػب
4

اتیهن اش میظنس ژػن
مسن غب ز

اهبی ث اٌثسهسای

مدز یػنو ااخنبذ زشیٌنسن نند غنیً هسایب ن ابًیند ثنس ػیكنس نهستنراه
می شمیًو ا منو نا ػج م ؾرنش

نز ظس هسكج اهجهبلب

یبفتِّبی ًظش سٌجی
نری مندیسیج نز غیػنجو یمرشؾن اش منهجنسی ػرامن انبریس

ثب ارخ ثن اییٌن ثن ًنبزهیس غنجيهنب

هراز نز زش د خنب ؾد ظنب یمرشؾن اینسا من ثبؾند ش ههچینی ؾیبغنبی ش اورین
ثب خنب

غبش

اش نیاس ػرام منررس اش ایینسش این منرازن ش ههچینی

یمرشؾ نز ای غرال مرزن ثسزغ هنساز هسكن ش جنبیح ثدغن

یسشهنب مراكنن

نرع ثستنرزن ثنب خننب ؾند ظنب

یمنده نز هب نت غن غنرال كسػن ثن ؾنسا

شیس م ثبؾد:
سَال :3-1هٌبسبتشیي سبه هذیشیت بشای جْبًیضذى ًظبم آهَصضی سا بشسسی ًوَدُ است.
جذٍل :11سبهّبی هذیشیت هٌبسب بشای جْبًیضذى تؼلین ٍ تشبیت
سبهّبی هذیشیت هٌبسب بشای جْبًیضذى تؼلین ٍ تشبیت

گشٍُّب

اغباید

مدیسا نا ؿابه

ً

توشوضگشا

توشوضصدا

بیٌببیٌی

كساشا

51

057

051

357

نزقد

04

44

42

011

كساشا

5

04

8

27

نزقد

5ش08

9ش50

6ش29

011

كساشا

55

070

058

384

نزقد

3ش04

5ش44

2ش40

011

ثس اغبظ خدشل كرم نا ؿنابهیب مندیسی

اهسهنصشنا زا میبغنت انسی غنجي ثنسا مندیسی

یمرشؾ ن اؿننخیف نانها نندش اتجكننبـ 3ش 04ث ن منندیسی
نزقد چؿنهایس
هب

ول

یػن

ش ن حٌبین

اش موبشمن

ری مدیسیج نز خنب ؾد ظب یمرشؾ نازنش

اهسهصهننسا اش غننر یمننرشؼػننب

خننب ؾند
هننس چینند

ػندها نز موبثین ثنب اهسًصشناین ش اـیینس نز غنجي-
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نز اسثی

ایسا * غبل نو* ؾهبزه غر * ژبییص 0396

ؾد ثس ظب اؼییو ش اسثی ششش45 /

ابریس خنب

جذٍل ضوبسُ  :12ػَاهل تبثیشگزاس بش جْبًیوشدى ًظبم آهَصضی ایشاى
ػَاهل تبثیشگزاس بش جْبًیوشدى ًظبم آهَصضی ایشاى
گشٍُّب

اغباید

اسگبىّبی بشٍى

خَاست اوثشیت

خَاست

خَاست فشّیختگبى

هشصی

هشدم

دٍلت هشداى

داًطگبّی

كساشا

20

026

021

91

357

نزقد

9ش5

3ش35

6ش33

2ش25

011

5

4

7

00

27

8ش04

26

7ش41

011

027

010

384

0ش33

2ش26

011

مدیسا

كساشا

نا ؿابه

نزقد

5ش08

كساشا

26

031

نزقد

8ش6

9ش33

ً

ول

ثس اغبظ خدشل كرم نا ؿابهیب ًهجسی نزقد نز خنب ًسن ظب یمرشؾ ایسا زا ث كؿبز ازهب هب ثسش
مسش نانها د ش تراغ

اًثسی

مسن ش نش

مسنا ایسا اش ػرام ناتی اغ

ً ثیؿجسی نزقدهب زا ث

ترن اتجكبـ نانه اغ ش
سَال  :3-3بشخَسد ًظبمآهَصضی ایشاى بب پذیذُ جْبًیضذى سا هَسد بشسسی لشاس دادُ است.
جذٍل :13بشخَسد ًظبم آهَصضی ایشاى بب پذیذُ جْبًیضذى
بشخَسدًظبم آهَصضی ایشاى بب پذیذُ
جْبًیضذى

گشٍُّب
بشخَسد همببلِای
اغباید

مدیسا نا ؿابه
ً

ول

بشخَسد اًفؼبلی بشخَسد فؼبل ٍ پَیب

كساشا

78

95

084

357

نزقد

8ش20

6ش26

5ش50

011

7

3

07

27

نزقد

9ش25

0ش00

63

011

كساشا

85

98

210

384

كساشا
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سَال :3-2ػَاهل تبثیشگزاس بش جْبًیوشدى ًظبم آهَصضی ایشاى سا هَسد بشسسی لشاس دادُ است.

 / 46ككییبم ػیه ژطشهؿ یمرشؼ ػب

5ش25

0ش22

خدشل كرم ؿب نان ثسترزن كؼبل ش ژریب اؼییو ش اسثی
نا ؿابهیب زا ث ترن اتجكبـ نانه اغ

011

4ش52

ایسا ثب ژدیده خنب ؾد ثیؿجسی نزقد اش نیدهبه

ً غؼ نازن مجیبغت ثب كسهیو ثرم ترن اش یربز غبش ده خنب -

ؾد ثنسهمید هسننش ا جخبة ثسترزن موبثی ا ثب ژدیده خنب ؾد ارغى 0ش %22نا ؿابهیب
اؼدان اش نا ؿابهیب مؼجود د ً ث ػی
خنب ؾد

خیرهیس

نا ؿابهیب حٌبی

ًسنش ههچیی

ؿب اش ی نازن

یربز غرء خنب ؾد ثبیػج ثب حل كسهیو ثرم

اش شزشن ژدیده

ثب ژدیده خنب ؾد

اش غر 5ش25

ا جخبة هصیی ثسترزن میلؼ

اش ی نازن ً یبش ث یي ثس بم زیص خد ثسا كبقی اش ای

رع الٌس نسشز اغ ش

سَال :4هضایبیی جْبًیضذى ًظبم آهَصضی ایشاى تب چِ حذ است ؟
جذٍلً :14تبیج تحلیل اسٌبد پظٍّطی هجالت ،ببصُ صهبًی سبل  91تب  94هشتبط بب هضایبیی جْبًیضذى
سدیف
0

هضایبیی جْبًیضذى
نز ازشیننبث نینندهبه منندیسا ش ًبزؾیبغننب مسًننص می ن خنننب ؾنند ژیسامننر چننب ؽهننب یمرشؾ ن  -كسهیا ن
كسازش یمرشؼ ش ژنسشزؼ نز ػسقن

خننب

ژنسناتج ثن ا ػنب ش ههن اثؼنبن ی ثن خنب ارخن ثن منران

نزغ اش مصایبی خنب ؾد ثسؾهسنه ؾده اغ ش
2

ثسزغن اًجیون اننبریس خنننب ؾنند ثننس ظننب یمننرشؼ ش ژننسشزؼ یمسیٌننب ا ایػننجب ضاژ ن
خنب ؾند زا یني كسقن
میدس ث اقیحب

3
4

ؿننب نان ًن ی نننب

میدا یند ن یني اندیند شینسا كساییندهب انبزیخ اـییساان زا مرخنت هؿنج ًن

ش ریشز نز اهب شمیی هب غیبغ

كی

اخجهبػ ش ث تكرـ یمرشؾ ؾده اغ ش

نز ثسزغ ارغؼ ژبیداز ش خنب ؾد ارغؼ ژبیداز زا مقكرل خنب ؾد نا ػج ا دش
جبیح ازشیبث ابریس خنب ؾند ثنس كساییند ینبننه  -ینبنهیس نز یمنرشؼ ػنب
مدزى اجبنل اغجبن ش نا ؿندر ینبنهیس منداش هػنجسؼ كینبشز ايیػنب

ػجبزایند اش :ایدنبن اینرع زؾنج ش
اغنجب دازن ؾند ػیبقنس یمرشؾن

ش

یبفتِّبی ًظشسٌجی :ثسا زغید ث ای هدف  3غرال نز هب ت يیق یٌس

يساح ؾده اغ ش

جذٍل :15هیبًگیي ًظشات فشّیختگبى داًطگبّی دس هَسد هضایبی جْبًیضذى ًظبم آهَصضی ایشاى
ضبخص

سَاالت فشػی

تؼذاد

هیبًگیي

378

45ش2

اًحشاف
استبًذاسد

ملید ثرن ژیبمدهب كسهیا _یمرشؾ

67ش1
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ابریس خنب

ؾد ثس ظب اؼییو ش اسثی ششش47 /

میصا مصایب خنب ؾد
ظب یمرشؾ ایسا اش
نیدهبه كسهیخجاب

ابریس ههػراس ؾد ظب یمرشؾ ایسا ثب
میىهب خنب

نز خیرهیس

384

42ش1

43ش2

اش كساز مـصهب

نا ؿابه
ابریس ههػراس ؾد ظب یمرشؾ ایسا ثب
میىهب خنب

384

65ش1

49ش2

نز اكصایؽ غنو ایسا نز

ار ید نا ؽ خنب
میب ای ً

46ش2

ثب ارخ ث میب ای ثدغ

یمده (46ش 2اش  )3ث ظس م زغد ً نا ؿابهیب ایسا ث ترث اش مصایب خنب ؾد

ظب یمرشؾ ایسا یهبه ناز دش نا ؿابهیب هری اكصایؽ غنو ایسا نز ار ید نا ؽ خنب

زا منهجسی مصی

خنب ؾد ازشیبث ًسنها دش

 .5هیضاى آهبدگی ًظبم آهَصضی ایشاى بشای جْبًیضذى تب چِ حذ است؟
جذٍلً :16تبیج تحلیل اسٌبد پظٍّطی هجالت ببصُ صهبًی سبل  91تب  94هشتبط بب هیضاى آهبدگی ًظبم آهَصضی ایشاى
سدیف
0

آهبدگی ًظبم آهَصضی
نز اجیننی ژیبمنندهب خنننب ؾنند اهجكننبن ثساهننداف ػیهنن  -یمرشؾ ن یمننده اغ ن
هػجسؼ یمنرشؼهنب كین شحسكن ا
اكصایؽ ازاجبيب

2

ؾد زاثساػر ای
3

ارخن ثن ازاجنبو ثنی اقكنی ش ؾنسایى شاهؼن ن ینبی ًنبز امنسشش

ادبز ثب ن یب ش یمرشؼ شثب م هسننش

اش ثسزغ ش ود ابؾ
هب اغیم اغ

ً ن خنننب

ؾنند ثبػننث:

غنر ثس بمن نزغن مین خهننرز اغنیم اینسا ثنب اٌین ثنس اینده خننب – مقین

جید ث نغ

یمنده اغن  :زشا حنبًو ثنس این غنید ثبشهؿن

ثن تنرن ش احینب ازشؼ-

ً ای امس مرخت ؾده اش مدل مًیرة خنب – مقی كبقی ثایسنش

اش ثسزغ اًجیو ػیكس هدف نز ثس بم نزغ یمنرشؼ ػینر اینسا ش چیند ًؿنرز خننب این

جیدن ثن ػهن

یمد ً ایسا نز ػیكس هندف(نا ؽ انسؼ مننبز ) ثنب ی ًؿنرزهب اؾنجساى نازن امنب نز ػهن كبقنی شینبن
ثب ی نب نازن ً ػی
4

ای كبقی نز اخسا ثس بم نزغ

نلج اغ ش

اش ثسزغنن مرا ننغ ژننریسؼ نا ؿنندریب تننبزخ نز نا ؿننابههننب ش مرغػننب

یمننرشؼػننب

ثسؾهسنها د :داؾج ازاجنبو مػنجهس ثنب نا ؿنابه هنب ثسانس خننب ًنبزثسن مقندشن كینبشز
ادزیع اخجبز نز اغجلبنه اش شثب كبزغ ش

ػرمنن شیننس زا

نری نز یمنرشؼ ش
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اش ثسزغن منننبز هننب اغبغن نا ؿنندریب نز ػكننس خنننب ؾنند ثن نننؼق نز منننبز
زایب ا

ا ؼًبفژریس ش ازاجبيب

حن مػننئی غننران

اؾبزه ؾده اغ ش

یبفتِّبی ًظشسٌجی :ثسا زغید ث ای هدف 04غرال نز هب ت يیق یٌس

يساح ؾده اغ ش

جذٍل :17هیبًگیي ًظشات فشّیختگبى داًطگبّی دس هَسد هیضاى آهبدگی ًظبم آهَصضی ایشاى بشای جْبًیضذى
ضبخص

سَاالت فشػی

تؼذاد

هیبًگیي

اًحشاف استبًذاسد

میصا یمبنه ظب یمرشؾ

انبریس زش ندهب ثننی ا هیین ش نریشز هننب

374

76ش0

69ش1

ایسا ثسا

یمرشؾ ثس ظب یمرشؾ ایسا

خنب

خنب ؾد اش

یشان ػه ثنسا ژنریسؼ ش اخنسا ژدیندههنب

نیدهبه كسهیخجاب

ش نریشز هنب یمرشؾن مججین ثنس خنننب -

نا ؿابه

375

60ش0

76ش1

ؾد
منیننب ثننرن شیننس غننبت هننب اٌیر رضینني

376

7ش0

74ش1

مرزن یبش خنب ؾد
هیدب ننند

ملنننبهیو خننننب

نز ثس بمننن ش

374

66ش0

67ش1

مقجر یمرشؾ ایسا
ارا نبی

یننسش اخككن نز اًجیننن ش ازاوننب

378

96ش0

77ش1

ارا ننبی هننب ػیهنن تننرن ثننب مننیى هننب
خنب

اؼییو شاسثی

ابریس انام اقكنی نا نؽ یمرتجانب ایسا ن

366

42ش2

68ش1

نز ًؿرزهب نیاس نز ههػنراس ًنسن ظنب
اؼییو ش اسثین

اینسا ثنب منیىهنب خننب

اؼییو ش اسثی
انبریس ژنریسؼ نا ننؽ یمرتجانب تننبزخ نز
ههػراس ًسن ظب اؼییو ش اسثین
میىهب خنب

381

27ش2

77ش1

اینسا ثنب

اؼییو ش اسثی

اننبریس هؿننبیؽ مرغػننب

یمرشؾ ن كسامینن

374

39ش2

73ش1

نز ایننسا نز خنننب ؾنند ظننب یمرشؾنن
ایسا
زهبث

ژریس غیػنجو اؼینیو ش اسثین

اینسا

375

82ش0

75ش1

نز ػسق ثی ا هیی
ارا ننبی كننبزؽ ا جقكننیی غیػننجو یمرشؾنن

375

84ش0

69ش1
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ابریس خنب

ؾد ثس ظب اؼییو ش اسثی ششش49 /

ؾد
384

اأریس اػنی زاجن هبین هنب یمرشؾن اینسا

73ش1

00ش2

نز میب ًؿرزهب خنب
یمننبنه

ش ثننسا

376

ظننو ثخؿ ن ش منندیسی

65ش1

73ش0

ؾننسایى خدینند ژننع اش ژننریسؼ اـییننسا
بؾ اش یمرشؼ خنب ؾد
اًجیننن اقننیحب

ا دننب ؾننده یننب نزحننبل

ا دننب نز ظننب اؼیننیو ش اسثینن

384

72ش1

7ش0

ایننسا ثننب

اغجب دازنهب خنب
اننبریس ػهننری
مؼبهنندا

384

كؼننبل ایننسا نز مدننبمغ یننب

59ش1

49ش2

ثننی ا هیین یمرشؾن نز ههػننراس

ًنسن ظننب یمرشؾن ایننسا ثنب مننیىهننب
خنب
95ش0

میب ای

ثب ارخ ث میب ای ث نغ
یمبنه

ػججب ترث ثسا

میصا یمبنه
مؼبهدا

یمده (95ش 0اش  )3ث ظس م زغد ً اش ظس نا ؿابهیب

خنب ؾد ثسترزناز اغ ش نا ؿابهیب مؼجود د نز میب  04هری ً ث ثسزغ

ظب یمرشؾ

ایسا ثسا

اقكی نا ؽ یمرتجاب ایسا
خنب

خنب ؾد ژسناتج اغ

ابریس ػهری

ثی ا هیی یمرشؾ نز ههػراس ًسن ظب یمرشؾ ایسا ثب میىهب خنب
اؼییو شاسثی

ظب یمرشؾ ایسا اش
كؼبل ایسا نز مدبمغ یب
(49ش 2اش  )3ابریس انام

نز ًؿرزهب نیاس نز ههػراس ًسن ظب اؼییو ش اسثی

(42ش2اش )3ابریس هؿبیؽ مرغػب

ایسا (39ش 2اش )3ث اسایت ثیؿجسی ابریس نز خنب

ایسا ثب میىهب

یمرشؾ كسامی نز ایسا نز خنب ؾد ظب یمرشؾ

ًسن ظب یمرشؾ ایسا زا اش نیدهبه نا ؿابهیب م ارا د

ناؾج ثبؾد؛ ش یشان ػه ثسا ژریسؼ ش اخسا ریشز هب یمرشؾ مججی ثس خنب ؾد ثب ًػت ًهجسی
میب ای (60ش 0اش  )3ؿب اش ػد یشان ػه نز ای شمیی زا ناؾ ش

بحث ٍ ًتیجِگیشی
نز موب حبنس ثس اغبظ ظسی خنب ؾد اثؼبن ابریس خنب ؾد نز نش ثؼد میل ش مثج
ؿب نان؛ كسهیخجاب نا ؿابه خنب ؾد زا ثًرز ًی امس مثج
هرنها د ً ابه ترؾجییب اس ث ثُؼد كسهیا
نز نا ؿابهیب

اش ی خن

اغ

نز زاغجب غیبغ ش كسهیا ازشیبث

یص ناؾج ا دش م ارا هل

ً نا ؿابه یي نبن كسهیا اغ

كسهیا ش غیبغ

هسایؽ ث ثؼد كسهیا خنب ؾد

ً زغب

اقی ی ثػى كسهیو می ش
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ثب غبیس كسهیوهبغ ش نز ههی

یمرشؾ ایسا

زاثً ثسزغ

ثیب اس ی ثرن ً نا ؿابهیب ابریسا
اسیػج ا دش ای

كسهیا  -غیبغ مثج

كرًر ش نزیدا( و نز كسمنیی
اغ ش ود

خنب ؾد ثب زشیٌسن اؼییو ش اسثی

ش ث " البشانب "2اههی

شیطها م نهد ههخرا

مدز یػ هب ث مدز یج شازن اغ

بنیده هسكج ؾده اغ ش نز حب

"نیاس " اغ ؛ یؼی

خنب ؾد ظب یمرشؾ ایسا زا ثیؿجس ث ػیرا امس
ژػ

نازنش اش نیدهبه

 0389ـ  )204ل هس هر كسهیو مػیى نز ًب ر ارخ اؼییو ش اسثی

ً ههرازه اش يسف ژػ

كسهیوهب نز ی

نیدهبه نا ؿابهیب اش ابریسا

ابه ترؾجییب ث ابریسا

مدز یػج ً نیدهبه "اٌثس هسایب " 0اغ

خنب ؾد ثس ظب

ارخ

ث

" ًیی

ً مور مرزن ارخ ژػ

هسای " اغ
3

ً تسنه

مدز یػ هب ارخ ث ػیكس

حهرز ش ابریس حهرز كسن نیاس ش كسهیو نیاسشش ػهبنشانه ش

كسحهید()0383مؼجود د خنب ؾد اش غیه ؿ یج اقٌو ش ادجس یػ

ثیٌ كسایید اغ

ً مقكرل ش ثسایید

ا دیؿ ػه ش حبق اؼبم ی نش اغ ش ضیسش )2114(4م هرید مؼیهب ثبیػج ث وؽ ا جوبن ً ث ی نب نز
ازاجبو ثب اقكیی

ػهرم ش ػب

نانه م ؾرن ارخ هبیید؛ ً ی نب زا هبنز م غبشن ث مخب ل

ثب زشیٌسن

یٌربزچ غبش ش ثسشًساغ ًسن اقكی ثرسناش دش
حرشه لرذ خنب ؾد نز اثؼبن اهجكبن
جید مؿخف غبت

غیبغ

یمرشؾ ش اخجهبػ مرزن ًیٌبؼ هساز نانه ؾد؛

كسهیا

ً حرشه یمرشؼ اش نید نا ؿابهیب یتسی حرشه لرذ زا ث ترن اتجكبـ نانه اغ ش

نا ؿابهیب مؼجود د جید شزشن خنب ؾد ثس خرامغ اب ًیر ثیؿجس اهجكبن
ههٌبزا ( )0390مؼجود د " امسششه ثقث خنب ؾد یي مرنرع اهجكبن اغ
چب ؽ ثسا ایص ؾده اغ
هجی اـییسا

ش ثسا خرامغ نز حبل ارغؼ

ً ای ؾسایى نز اهبم ازًب خبمؼ اش خهی یمرشؼ ش ژسشزؼ مػبل خدید زا اش

غسیغ ثس بم هب ثبشغبش ثس بم هب زا مرخت ؾده اغ ش ای مػبل نز ًؿرز ایسا ش یمرشؼ ش

ژسشزؼ ی نز ثؼه اش مراهغ ههاب ثب ژیؿسك هب خنب
زشؼهب

ثرنه اغ ش ترؼ هد ش

غیج حبكظ ژسشز

ث زشؼهب

اش خهی  :اـییس غسیغ نز ثس بم هب ث خب اٌی ثس

ژطشهؽ ثنب نانه اغ ؛ ش

نز مػبل مدیسی

هیرش اهسًص هسای شخرن نازن ش ابه ث البش هب نز ثس بم زیص ًهجس اغ ش" ػجدا رهبث

ش غبشمب ده

منسػی شانه ش ژبزغب

( )0395ث وؽ خنب ؾد نز هػجسؼ یبنهیس هب مدبش ارخ ًسنها دش
منسػی شانه ( )0384مؼجود اغ
ژر

اغبظ خنب ؾد ش اقیی اش شنؼی

ثسا شنش ش ارغؼ كیبشز ازاجبيب

ری خنب

خنب زیؿ نز هج اش انهقیل ظب

نازنش یبكج هب ؿب نان ػییسؿو ؾسشع خنب ؾد اش
1

. Pluralism
. The difference
3
. Totalitarianism
4
. Giroux
2
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ابریس خنب

اؼییو ش اسثی
ػهری

خنب ؾد نز هه حرشههب اش خهی حرشه یمرشؼ لرذ ناؾج اغ ش ثیبثسای
خن

خنب ؾد

ظب یمرشؾ ایسا

ث مًب ؼ غیػجوهب

ش اغ

یمرشؾ خنب

مجر یب

ثرسناش د ش ثب

نز ای غیػجوهب هبم مقٌو نز شمیی خنب ؾد ثسناز دش

نز ثسزغ چب ؽهب ش مرا غ ظب یمرشؾ ایسا نز زش د خنب
مؼجود د ػهدهاسی چب ؽ اؼییو ش اسثی

ً كسهیخجاب نا ؿابه

جبیح اكسیخ غبت

مسثرو ث ثس بم ش مقجر یمرشؾ م -

ایسا نز حرشه خنب ؾد

زا

ثبؾد ش چب ؽ اٌیر رضیٌ زا یص نشمی چب ؽ ازشیبث ًسنها دش ثب ارخ ث جبیح اغیبن ژطشه م ارا ػی
نز ن ی شیس خػجدر ًسن :اقسیوهب ً نغجسغ ث میبثغ ش غبی هب ػیه زا مقدشن ًسنه بههبهیا ثی
غیبغ هب یمرشؾ ایسا ثب غبیس می ژیؿسكج اسخه ًجت ً یب ث قرز
ثس انثیب

كبزغ

یػجیدش قهد ش شازع ( )0394چب ؽهب ار ید نا ؽ مدیسی

خنب ؾد زا اییار ثسؾهسنها د " :اـییسا
خنب ثیی اغیم

مداش نز حرشه ػیر ا ػب

نز ظب یمرشؾ نز ػسق

ػد ههخرا

ثب

ائرز هب مدیسی

اقسیوهب ثی ا هیی ش ػد نغجسغ ث میبثغ مخجیق ػیه "ش ر بزن خ شًع )2113( 0

م هرید خنب ؾد م ارا د ثبػث اـییسا
اهسییب

حسك ا اسخه ؿدها د یب مججی

ثس بم نزغ

ثییبنی ؾرنش مًیت هبث ثقث ثسا

اـییسا

اغبغ

اـییس نز

ثرغیی ایظیو ا ارهب خدید اش ار ید نا ؽ ش اغجلبنه اش ی نز مق ًبز ث میظرز كساهو

ًسن یي ثس بم نزغ اٌییٌب ش ًبزیمد م ثبؾدش
ثب ارخ ث نانههب ث نغ

ظب یمرشؾ ایسا نز زش د خنب ؾد اثجدا ثبید

یمده اش ثسزغ مرا غ زشیٌسن

نیدهبه غیبغجارازا یمرشؾ ث مور خنب ؾد اقیا هسننش ثب ارخ ث نانههب ث نغ
ًػت مدازى ثی ا هیی ارغى نا ؽ یمرتجاب ایسا
نا ؽ یمرتجاب ایسا

یمده اش مرا غ

اش ظس نا ؿابهیب ػد اػیى ثس شثب تبزخ ارغى

اش ی مب غ اقی ًػت مدازى ثی ا هیی ثرنه اغ

ش ژع اش ی ػد اًجین ظب

یمرشؾ ایسا ثب غبیس ًؿرزهب ث ػیرا نشمی مب غ یبن ؾده اغ ش شاخبزهبه شههٌبزا ( )0390اش ثسزغ مرا غ
ژریسؼ نا ؿدریب تبزخ نز نا ؿابههب ش مرغػب
مػجهس ثب نا ؿابه هب ثساس خنب ًبزثسن مقدشن كیبشز

یمرشؼ ػب

ػرام شیس زا ثسؾهسنها د :داؾج ازاجبو

ری نز یمرشؼ ش ادزیع اخجبز نز اغجلبنه اش شثب

كبزغ ش
اش مػبی منو ای موب یهبه اش ػرام مررس ثس خنب ؾد ظب یمرشؾ ایسا ثرنش جبیح ثدغ
اش ی نازن ً میبغتاسی غجي مدیسی
ههی شمیی كرًر(2ث و اش كسمنیی

ثسا خنب ؾد

ظب یمرشؾ مدیسی

)0389م هرید قبحجب هدز

یمده حٌبی

اهسًصشنا ثرنه اغ ش نز

ث ًهي ثس بم نزغ مجهسًص ظسا

ترن

1. Leonard J. Waks
2. Foucault
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ایسا * غبل نو* ؾهبزه غر * ژبییص 0396

جید زغیده اغ

هب ژریب مررساس ث ظس م زغدش اهسهصشنای خیرههب اش ظب مسن غب ز ش نمرًساغ اغ
شیطه هب خنب ؾد ههخرا
نز رزنیده مػیو اغ

ظب ثب

ً ای

ثیؿجس نازنش ثب ارخ ث ژدیده خنب ؾد ً هه غًرا ش اثؼبن ًؿرزهب زا

ً مدیسی

مجهسًص ًبزای

خراهد ناؾ

ای مًیت زا

ش ظس مجر یب اؼییو ش اسثی

ابیید هرن اغ ش
نز شاهغ ی چ اش ثسزغ

ً نا ؿابهیب ًهجسی نزقد زا

یسشهب ابریسهراز ثس خنب ؾد مؿنرن ثرن ی اغ

نز خنب ًسن ظب یمرشؾ ایسا ث كؿبز ازهب هب ثسش مسش نانها دش ن ی ای امس ؾبید ابه غیبغ ژبغه
نهیدهب ث كؿبزهب ثسش مسش ثبؾدش ههچیی نا ؿابهیب ثیؿجسی نزقد زا ث تراغ
البش

ث نش

مسنا ایسا نانها دش ث ظس م زغد نیدهبه نا ؿابهیب ث شاهؼی

یمرشؾ ایسا ث هر ا

اغ

ً هسهر هدم نز زاثً ثب خنب ؾد

نش جهسنا ایسا ا دب هیسنش ذاًس قب ق ( )0383مؼجود اغ
ثب امؼب ث ا ارهب نا ؿابه م ارا هل
اغ

نش

ثسا نش

ثس امرز مب

ش ا جكبثب

ظب یمرشؾ

نا ؿابه ظبز

شیسا هیرش ظب
ثبیػج ثب مراكو

ثب ارخ ث غبتجبز یمرشؼػب

ً ژبی نا ؿابههب مب ثساغبظ ا ار

موبمب

اًثسی

صنیٌجس اغ

ش ثب ًه

نز ًؿرز مب ش یص
ثیب نبنه ؾده

بژیئر

ًبنز اناز

نازن ش یٌ اش هدكنب ی اسثی

م ثبؾدش

نا ؿابهیب ثسترزن ظب یمرشؾ ایسا ثب ژدیده خنب ؾد زا ثسترزن كؼبل ازشیبث ًسنها د ً غؼ نازن
مجیبغت ثب كسهیو ثرم ترن اش یربز غبش ده خنب ؾد ثنسمید هسننش نز هصازؼ خنب ؾد مدیسی
" امسششه حج

ا هیی  )2100( 2یمده اغ
یمرشؼهب خنب

ث یغب

یي اوبنب شیبن

ثسا

ه ارا ید ؿیس هبث
خنب ؾد مدیسی

خنب ؾد ارغى نا ؿابهیب
ؾد

ثبیػج ثب حل

ایصش اسی

نا ؿٌدههب هو ثسا

ثی -

اكصایؽ اهبظهب ش اقویوب

لرذ ثبؾیدش خنب ؾد خرامغ ش ادبز

ش اهجكبن میدس ث

یمرشؾ هؿج اغ ش" امب ا جخبة ثسترزن موبثی ا

ؿب اش ی نازن اؼدان اش نا ؿابهیب مؼجود د ً ث ػی

كسهیو ثرم اش شزشن ژدیده خنب ؾد خیرهیس ًسنش ای

ش

ثب ژدیده

یربز غر خنب -

جید ثب یبكج هب غدبن

( )0382نز اقویو ثب ػیرا خنب ؾد ش ژیبمدهب چب ؽ ثسا ایص ی نز اؼییو ش اسثی

ههخرا

نازنش امب نز

تكرـ مصایبی خنب ؾد ظب یمرشؾ ایسا ث ظس م زغد ً نا ؿابهیب ث ترث اش مصایبی خنب ؾد
یهبه ناز دش نا ؿابهیب هری اكصایؽ غنو ایسا نز ار ید نا ؽ خنب
ًسنها دش ازاوبء اغجب دازنهب

یمرشؾ

یص ػبم ثبشناز ده مررس

زا منهجسی مصی

نز خیرهیس

خنب

ؾد ازشیبث

اش كساز مـصهبغ ش ثب ایدبن

1. Andresen
2. Report of the AACSB International Globalization of Management
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زا اقهی م ًییدش ا دزغ  )2115(0یص ث ای

ً غبتجبز اكهیوهیس ؿیسمجهسًص نز مقیى -

ابریس خنب

یسشهب نا ؽ یمرتج ثب اغجب دازنهب خنب
هسچ ثیؿجس نز یي خبمؼ خنب

خػ

شثب ش اثصاز نكبع ش اثجی
یمبنه

نزش

ًؿرز ش ػرام زا ؿ نز ژدیده كساز مـصهبغ

ش ای مؼه اب

ً ثیب ث هصازؼ قیدشم ثی ا هیی ژرل ایسا نز میب ً 60ؿرز نز حبل ارغؼ نز زنه

هساز نازن (خبشنا

ثػجس مؿجسً ثسا

ثب ًبزیمد حداًثس نز ی نامی كساهو م ؾرن ً نز اؼبم

ث ار ید نا ؽ ثیؿجس تراهید ژسنات ش جرن غبتجبز میبغت ػیه ثسا

خرة خجاب ػیه اش خهی مؿٌی
ی دب ژیؿسكج اغ

ؾده امٌب ایدبن ش اكصایؽ نامی اخكفهب ش امٌب خرة

 0383ـ)29ش چیب چ مب نز زاغجب خنب ؾد ش ههػری ثب ی ژیؽ ثسشیو
ش اجییؾ نز اهب غًرا ش غبح هب كسهیا – نا ؿ زا ث مب تراهد نان نز شاهغ

اؼبم چید غری ژریب ش هواكصا زا ثسا مب كساهو تراهد ًسنش نبیجب نز ثسزغ میصا

ظب یمرشؾ ایسا ثسا خنب ؾد ث ظس م زغد ً ظب یمرشؾ ایسا اش یي یمبنه

ظب یمرشؾ ایسا ثسا خنب -

ثسا خنب ؾد ثسترزناز اغ ش نز میب  04هری ً ث ثسزغ میصا یمبنه
ؾد ژسناتج اغ

ابریس ػهری

یمرشؾ ایسا ثب میىهب خنب
ًسن ظب اؼییو ش اسثی

كؼبل ایسا نز مدبمغ یب مؼبهدا

ثی ا هیی یمرشؾ نز ههػراس ًسن ظب

ابریسانام اقكی نا ؽ یمرتجاب ایسا

ایسا ثب میىهب خنب

اؼییو ش اسثی

میب ای

یمرشؾ كسامی نز

ًسن ظب یمرشؾ ایسا زا م ارا د

ػه ثسا ژریسؼ ش اخسا ریشز هب یمرشؾ مججی ثس خنب ؾد ثب ًػت ًهجسی

ؿب اش ػد یشان ػه نز ای شمیی زا ناؾ ش ای

ش نزیبك

نز ًؿرزهب نیاس نز ههػراس

ابریس هؿبیؽ مرغػب

ایسا نز خنب ؾد ظب یمرشؾ ایسا ث اسایت ثیؿجسی ابریس نز خنب
ناؾج ثبؾد ش یشان

ػججب ترث

ً اػهب هیئ ػیه اتجیبز چیدا

جید ثب یبكج هب ؾبه ( )0386ههخرا

نز ا جخبة ههٌبزا

نازنش

مران نزغ شاٌیر رض مرزن یبش زا

داز د ش اش اغجویل ثسترزناز یػجید ش ظس تراه اش ی ب كوى خیج مؿرزا نازنش ا جج جبید كسامرؼ ًسن ً
اخسا

ای

غیبغ هب نز هسش حهبی هب

غیبغجاراز ازشژبی

مب

نش

اغ ش مبزهییػر ش ش د )2117(0م هریید ًهیج

یص نز میبين مرزن اقوین ترن ثس زش ههٌبز هب اقویوبا ش اقسًب

ابًید م ًید شیسا مٌسزا اقسًب

ا ػب

ث ػیرا یي زاهح ازال هسنیده اغ

میبثغ ا ػب

ثسا نؼقهب ظسكیج نز

2

ًؿرزهب نز حبل ارغؼ ش غسیٌب ش ش یزا ة ( )2101مؼجود د ژدیده خنب ؾد ثًرز ایدهیل ثبید ثسا
اـییسا

هػجسنه غیػجهبایي نز ظب یمرشؾ اوبنب ؾرنش خنب ؾد هر ا اش اـییسا

ؾبم الٌس مددن نز تكرـ اػجوبنا

زا هبیب م ًید ً

غبتجبزهب م ثبؾدش ههچیی خنب ؾد اـییس اش یي زشیٌسن اي

كسهیا ث زشیٌسن چید كسهیا نز یمرشؼ زا هبیب م غبشن ً ای ث ًهي اـییس نز ثس بم هب نزغ ش
نزهیس ًسن ثس بم هب نزغ ثب ای

اـییسا

مرزن ا جظبز میػس م ؾرنش
1. Marginson&Wende
2. SrikantMisra, ArtiBajpai
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نیدهبه كسهیخجاب نا ؿابه ث خنب ؾد مثج

ثرنه ش ی زا ث ػیرا یي كسق

اسیػج ا دش مقون ث ژطشهؿاسا یا ژیؿینبن م نهد ً ث ثسزغ چب ؽهب

ظب یمرشؾ ایسا نز زاغجب

خنب ؾد ث الٌیي موبيغ اقكیی نز یمرشؼ ش ژسشزؼ ث ػیرا شیس غبت
ؾیبغبی ش زكغ ای چب ؽهب هب هب نهیناس ش غسیؼجس نز مػیس خنب غبش
غیبغجارازا یمرشؾ

نا ؿابه ثرسناش د اب ثب
ظب یمرشؾ ثسناز د ش ث

یص ژیؿینبن م نهد ثب ثبش اؼسیق غیبغ هب ًی یمرشؾ نز زاغجب خنب غبش

ظب یمرشؾ ًؿرز زا اش مراهت خنب -ؾد ثنسه مید غبش دش

هٌببغ
_خبشنا
ا جؿبزا

حهیند ( .)0383اقنیحب

زاهجنسن ثنسا

ظنب یمنرشؼ ػنب

ًؿنرز یمنرشؼ ػنب

ش ارغنؼ ژبیندازش

مرغػ ژطشهؽ ش ثس بم زیص یمرشؼ ػب  .خید نش ش

_ ترؼ هد تنر غنید قندز ا ن ؛ مرغنر
اجیننی ژیبمنندهب خنننب

غنید قنبحت؛ ؾننبث

غنید زشا ا ن ؛ غنجقب

نطان منند ()0390ش

ؾنند اهجكننبن ثننس اهننداف ػیهن ش یمرشؾ ن موًننغ مجرغننً یمننرشؼ ش ژننسشزؼ ایننسا .

ككییبم ػیه  -ژطشهؿ نا ؿنٌده ػینر اسثیجن ش زشا ؿیبغن نا ؿنابه ا صهنسا ا دیؿن هنب

نری اسثیجن

نشزه8

ؾهبزه 2ابثػجب 055- 098ش
_ ذاًننس قننب ق

ؿیمسنننب ()0383ش نا ؿننابهنب یییننده  :ثسزغن اثؼننبن اقننرل نز یمننرشؼ ػننب ش یمننرشؼ ػننب

ارغؼ ژبیدازش ا جؿبزا
_غدبن

ش

مرغػ ژطشهؽ ش ثس بم زیص یمرشؼ ػب ش خید نش ش

مند ()0382ش خننب ؾند ش ژیبمندهب چنب ؽ ثسا اینص ی ثنسا اؼینیو ش اسثین ش مدین ػینر اسثیجن ش

زشا ؾیبغ ش نا ؿابه چهسا اهراشش نشزه غر ش غبل نهوش ؾهبزه  31ش
_ؾبه غنننٌیی ()0386ش ازاجبينننب

هؿنننرنه یمنننرشؼ ػنننب ش ننننسشز

نا ؿابهنب اغجب ترشغنجب نا ؿنابه چهنسا ش ژبینب بمن نًجنس مندیسی

زشینننبزشی ثنننب چب ؿننننب خننننب
یمرشؾن ش نا ؿنٌده مندیسی

نز

یمرشؾن ش

نا ؿابه اسثی

مدزظ انسا ش

_ػجنندا رهبث

مسنننی ؛ منسػی ن شانه یدا ن ؛ ژبزغننب ػجنندا () 0395ش ثسزغ ن مرا ننغ اغننجوساز منندازظ هرؾننهید نز

نثیسغنجب نب نتجسا ن ؾنننس اهنراش اش نینندهبه مؼیهنب ش منندیسا ش مدین ػینر اسثیجن نا ؿنابه ؾنننید چهنسا اهننراشش
نشزه ؾؿوش غبل 23ش ثنبز ش ابثػجب 0395ش ؾهبزه ن مبه 0ش  55- 80ش
_ ػهبن شانه مكًل ؛ كسحهید ًنب ثخنؽ () 0383ش خبیانبه یمنرشؼ ػنب
ش ارغؼ ژبیدازش ا جؿبزا
_كسمنیی كساهب

نز كساییند خننب

مرغػ ژطشهؽ ش ثس بم زیص یمرشؼ ػب ش خید نش ش

مقػ ()0389ش ژػ

مدز یػو ش اؼییو شاسثی

انسا  :ؿس یییطش

ؾند یمنرشؼ ػنب
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55 /ؾد ثس ظب اؼییو ش اسثی ششش
نا ؿنابه

ابریس خنب

شثس بمن زینص ارغنؼ مینبثغ ا ػنب ش ا جؿنبزا

غنبشمب

ؾند اـیینسا

)ش خنب0384( _منسػی شانه یدا
ؾنید چهسا اهراشش

ظننب هننب یمرشؾ ن ش ًننبزیمرش ش منننبز

ؾنند ش چننب ؽ هننب زشیننبزش

) ش خنننب0385(  منسػی ن شانه یدا ن ؿس زغؽش:غبش ًؿرز ایسا ش اهراش

نز ظننب یمننرشؼ
نری

 )ش اقییین ثنس كسقننجنب ش چب ؿنننب ار یند نا ننؽ مندیسی0394( ژننسشی ؛ شازع شیین

_ قنهد

 ژطشهؿن نا ؿنٌده ػینر اسثیجن ش زشا ؿیبغن نا ؿنابه ا صهنسا ا دیؿن هنب- اینسا ش ككنییبم ػیهن

ػب

ش55- 74 4 ؾهبزه00اسثیج ش نشزه
)ش ثی ا هیی غبش ثس بم0390(منسا ؛ تؿیرن كس منس رؼ

_ كجق شاخبزهبه ًرزؼ؛ اثساهیو شانه ػیػ ؛كسج ا ین

 ژطشهؿ ػیر اسثیج نا ؿابه ؾنید چهسا- ایسا چب ؿنب ش زاهجسنهبش نش ككییبم ػیه

نزغ نز ظب یمرشؼ ػب
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