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 چكيذُۺ 
زيطتاظ خايٍاٜ ٟٕٔي زض تيٗ الكاض ٔرسّف خأؼٝ زيٙي ايطاٖ زاقسٝ ٚ ايٗ ؾٙر ٞٙٛظ ٞٓ ػاللٕٙدساٖ  ٘صض وطزٖ اظ 

  زطخيحاذ ا٘داْ ٘صض زض ظائطاٖ حطْ ٔغٟط حضطذ خأؼٝ قٙاذسي تؿياضي زاضز. ٞسف اظ ا٘داْ ايٗ خػٚٞف تطضؾي

 ٚ ؾاَ 31/35 ؾٙي ٔياٍ٘يٗ تا ظٖ ٘فط 97) ٘فط 135 زؼساز ٔٙظٛض تسيٗ. ٔٛؾي اِىاظٓ قاٞچطاؽ )ع( تٛز احٕس تٗ

ٝ ( ع) قاٞچطاؽ اِىاظٓ ٔٛؾي تٗ احٕس حضطذ ٔغٟط حطْ ظائطاٖ اظ( ؾاَ 38/40 ؾٙي ٔياٍ٘يٗ تا ٔطز ٘فط 38  ود

ٝ  اظ اؾدسفازٜ  تدا  تٛز٘دس   قسٜ ٔكطف ٔمسؼ آؾساٖ آٖ تٝ ظياضذ لهس تٝ 1397 آشضٔاٜ زض  زؾدسطؼ  زض ٌيدطي  ٕ٘ٛ٘د

ٞدا تدا    وطز٘س. زدعيٝ ٚ زحّيدُ زازٜ  زىٕيُ ضا اي ٌٛيٝ 13 ؾاذسٝ ٔحمك خطؾكٙأٝ ضضاير  خّة اظ خؽ ٚ ا٘سراب

زٚ ٚ  ٞاي آٔاض زٛنيفي )ٔياٍ٘يٗ  ا٘حطاف اؾسا٘ساضز ٚ فطاٚا٘ي ٚ زضنس( ٚ اؾدسٙثاعي )آظٔدٖٛ ذدي    اؾسفازٜ اظ ضٚـ

يٗ زطخيحاذ ا٘س. ٟٕٔسط زضنس ظائطاٖ زؾر وٓ يه تاض ٘صض ا٘داْ زازٜ 7/86آظٖٔٛ زي ٔؿسمُ( حاوي اظ آٖ تٛز وٝ 

ظائطاٖ تطاي ٘صض  قأُ نسلٝ ٚ ا٘فاق تطاي ٔؿسٕٙساٖ ٚ ايساْ  ٘صض شتح حيٛا٘اذ ٚ زمؿيٓ آٖ تيٗ ٔؿدسٕٙساٖ  ٘دصض   

اٞسا لطآٖ وطيٓ ٚ وسة ازػيٝ ٚ ٘صض تطاي أٛض ػاْ إِٙفؼٝ )زٛؾؼٝ ٚ زدٟيع ٔطاوع تٟساقسي زضٔدا٘ي( تدٛز. اظ تديٗ    

تا زطخيحاذ ٘صض اضزثاط زاقر ٚ افطاز ٔسأُٞ تيكدسط تدٝ ٘دصض ودطزٖ      قٙاذسي  زٟٙا ٚضؼير زأُٞ ٔسغيطٞاي خٕؼير

 ضاغة تٛز٘س. تط اؾاؼ ٘سايح خػٚٞف خيكٟٙازٞايي زض خٟر زطٚيح فطًٞٙ ٘صض ٚ اؾسفازٜ تٟيٙٝ اظ ٘صٚضاذ اضائٝ قس. 

 هَعي الىبظن ؽبّچزاؽ)ع( اثي احود ت: تزجيحبت ًذر، سائزاى، حزم هطْز آعتبى همدط حضزٍاژگاى کليذی

                                                           
 msn_236@yahoo.com وبرؽٌبط ارؽد ػلَم عيبعي داًؾگبُ خَارسهي)ًَیغٌدُ هغئَل( ؛ پغت الىتزًٍيىي:   1
 وبرؽٌبط ارؽد جبهؼِ ؽٌبعي داًؾگبُ ؽيزاس 2
 ؽيزاس ٍاحد اعالهي آساد داًؾگبُ عيبعي ػلَم ارؽد وبرؽٌبط 3
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 همذهِ

ٞداي ٔدصٞثي تدٝ ا٘دداْ ٔٙاؾدىي      زض اغّة ازياٖ الٛاْ تكطي  تطاي اضزثاط لسؾي ٚ ػُٕ تٝ تاٚضزاقدر 

(. زض تيكدسط ايدٗ ازيداٖ ٕ٘دٛز     203: 1398ا٘س )ضيٛيط  آٚض٘س وٝ ايٗ ٔٙاؾه تؿياض ٔسٙٛعٔؿسميٓ ضٚي ٔي

( اظ عطيدك  40: 1395)ٚاخ   ٞاي ٘ظطي ٚ ٘يايكيٞاي آييٙي يا تاٚضزاقراي اظ تياٖػّٕي زيٗ تا ٔدٕٛػٝ

خصيطز زا اظ عطيك آٖ افدطاز تدٝ غايدر اندّي زيدٗ      ي ٔٙاؾه قىُ ٔيآزاب ٚ قؼائط ٔصٞثي يا تٝ ٚؾيّٝ

زؾر ياتٙس  غايسي وٝ ؾثة ٔي قٛز زا ا٘ؿاٖ زيٗ ضا تٝ ػٙٛاٖ ضإٞٙاي ظ٘دسٌي تدٝ وداض تٙدسز ٚ اٚضداع      

: 1390ٕه آٖ تٟثٛز تركدس )تيدسؽ ٚ خدالن     اـ ضا زض تطذٛضز تا ٔؿائُ ٚ فدايغ ٌٛ٘اٌٖٛ  تٝ وظ٘سٌي

ٝ اؾر. ٘صض زٕدأي   "٘صض"  ٌيطز ٔي(. يىي اظ ٔٙاؾه زيٙي وٝ زض ايٗ ضاؾسا لطاض 669 ٔٙاؾده   ٞداي  خٙثد

ٚ تٝ ٔثاتٝ اتعاضي اؾدر   خصيطز ٔيزيٙي ضا تا ذٛز تٝ ٕٞطاٜ زاضز ٚ ٕٞيكٝ تا ٔدٕٛػٝ اػٕاَ آييٙي نٛضذ 

ضٚظٔدطٜ زّمدي    ٞداي  ػدازذ . خؽ اػٕاَ آٖ ٔسٕايع ٚ خسا اظ ؾاظز ٔيوٝ ا٘ؿاٖ ضا تٝ ذساي ذٛيف ٔطتٛط 

 (.  770: 1398قٛز.)ٌيس٘ع  ٔي

 (.118: 1383 قٙاؾاٖ زيٙي اؾدر )تٟداض   يىي اظ ٕ٘ازٞا  افؼاَ ٚ ٔٙاؾه زيٙي ٚ ٔٛضز زٛخٝ ا٘ؿاٖ "٘صض"

-ٞا ٔدي زطيٗ آٖي زٙٛع فطٍٞٙي ٚ زيٙي ٔٛخٛز زض خٟاٖ  اػٕاَ ٘صضي ٚخٛز زاضز وٝ اظ ٔسساَٚتٝ ا٘ساظٜ

تط ػّٕىدطز   ٞا آٖٔمسؼ اقاضٜ وطز؛ وٝ ٕٞٝ  ٞاي ٔىاٖزٛاٖ تٝ لطتا٘ي وطزٖ  ظياضذ ٚ اٞساي ٘صٚضاذ زض 

ٚ فطز زض تطاتط ذساٚ٘س  ذدٛز ضا ٔسؼٟدس تدٝ ا٘دداْ زازٖ      (67-45: 1376ٌصاض٘س )زيٙىٗ   زأثيطفطز ٚ خأؼٝ 

٘صض اظ زيطتاظ ٚخٛز  (.107: 1398ٕٞىاضاٖ   ٚ يوٙس )ػطتػّٕي خؿٙسيسٜ ٚ يا ا٘داْ ٘سازٖ ػّٕي ٘اخؿٙس ٔي

ٌٛ٘اٌٖٛ ٕ٘ٛز خيسا وطزٜ ٚ تٝ ٕٞدطاٜ ذدٛز ٔؼدا٘ي ٕ٘دازيٗ       ٞاي ضٚـزاقسٝ ٚ زض ٞط ػهطي تٝ اقىاَ ٚ 

     ٖ ٖ  زض(. 19-18: 1391  ٘ياذ ٚ اٍِٛٞاي ػُٕ ذاندي ضا اِمدا ٔدي وٙس.)ندازلي ٚ ٕٞىداضا  اظ ٘يدع  ايدطا

 اظ خيف تٝ  ايطاٖ ٞا زضزاضيد ايٗ ؾفطٜ " تٝ قىّي وٝ اؾر زاقسٝ ضٚاج ٘صضي ٞايؾفطٜ زٚض  ٞاي ٌصقسٝ

ٝ  ٔي زٛاٖ زيٍط ٔٛاضز ( اظ399: 1380)ضضي   "ضؾسٔي ظضزكسياٖ زٚضاٖ ٚ اؾالْ ُ  ٚ ٘دصض  ؾدٙر  تد  زٛؾد

 وطز. ( اقاض189ٜ: 1383 تاؾساٖ )اتطاٞيٕي  ايطاٖ زض آتازا٘ي ٚ ضٚاٖ ٞاي آب اِٟٝ-آ٘اٞيسا تطاي

    تدا ػٟدس ٚ لؿدٓ ٔغدط      غاِثدا  ػّٕي اؾدالْ    ٞاي آٔٛظٜٚ  ٞا ؾٙرػٙٛاٖ يىي اظ تٝ "٘صض"زض زيٗ اؾالْ 

: 1393قٛز وٝ تٝ ٚؾيّٝ آٖ فطز تط ذٛز  ػُٕ ذيطي ضا تطاي ضضاي ذساٚ٘س ٚاخة ٔدي وٙس)ٔحدسثي    ٔي

قٛز وٝ ا٘ؿا٘ي يه ٔٛضغ غيط ٚاخة ٚ ٔفيس ضا تدطاي ذدٛزـ   (. تٝ ؾرٙي زيٍط  ٘صض ظٔا٘ي خسيساض ٔي37

اي قرهي يا اخسٕاػي ذٛز تطؾس ٚ تاٚفداي  خة ٔي وٙس زا تٝ ٔمهٛز ٚ ٞسف ٔازي  ٔؼٙٛي يا ذٛاؾسٝٚا
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  2003: 1380زؿّيٓ ٚ فطٔاٖ تطزاضي ٘ؿثر تٝ ٔؼثٛز ذٛيف ضا ٘كاٖ زٞس)ؾدازي  -تٝ آٖ  اظ ؾط اذسياض

ٝ  ذٛز تط ٌطزا٘ٙس ٚاخة آ٘چٝ"٘صض زض ِغر تٝ (. فطأٛـ ٘ثايس وطز وٝ ٚاغ2004ٜ ٝ  وٙٙدس  ٚاخدة  يا آ٘چد  تد

 ٔا٘ٙس زيٍط ِغاذ اظ اي ٔدٕٛػٝ تا ٔؼَٕٛ أا تٝ عٛض ؛اؾر قسٜ آٚضزٜ (416: 1377)زٞرسا   "چيعي قطط

ٜ  ٚ عّة زضذٛاؾر  ٘ياظ  حاخر  ٘ير  اظ ايدٗ ضٚ ٘دصض ٚ    (3 :1387 قدٛز)ٕٞايٖٛ ؾددٟط    ٔدي  زٛؾدُ آٚضز

(. 74-73: 1390)خاضؾدا٘يا ٚ زدٛوّي ضاز    ٞاي ٘صضي زض اؾالْ اظ ٌؿدسطٜ ٚ ٌٛ٘داٌٛ٘ي تطذٛضزاض٘دس.    فؼاِير

ٝ  زمٛير تاػث فطزي ٘صض واضوطزٞاي ٖ  ضاتغد ٚ  ذساٚ٘دس  تدا  ا٘ؿدا ٖ  زمٛيدر  ٔسؼداَ  قدٛز ٚ  ٔدي  فدطز  ايٕدا

ٝ   اخسٕاػي  ٞاي ٕٞثؿسٍي ايداز قأُ ػٕسٜ تٝ عٛض ٘صض اخسٕاػي واضوطزٞاي  ٔكداضور   زمٛيدر ضٚحيد

غيطالسهدازي   ٚ اؾر ودٝ اتؼداز السهدازي    ٕٞٙٛع تٝ ٚ وٕه ا٘ؿاٖ زٚؾسي زمٛير  اخسٕاػي ٞٛير ياتي

 قىُ غيطٔصٞثي أٛض يا ٔصٞثي ٞائٙاؾثر زض زٛا٘سٔي ٘صض وّي تٝ عٛض  .(128-117: 1383زاض٘س)تٟاض  

 (46: 2006  1)قداٚضيٙي أسحا٘اذ)وٙىٛض( زض وأيداتي  حسدي  تيٕاضاٖ؛ تٟثٛزي تٍيطز. تطآٚضزٜ قسٖ ٘ياظٞا 

 ازاي ٞاي ٘صض  قيٜٛ قىُ ٌيطي ٘ٛع تٝ زٛخٝ تا اؾاؼ ٕٞيٗ تط تاقٙس. صض٘ قىُ ٌيطي ػُّ اظ زٛا٘ٙس  ٔي

 (. 5: 1387ٞؿسٙس )ٕٞايٖٛ ؾدٟط   ٔسفاٚذ ٘صٚضاذ

ٞاي زيٙي زض لطآٖ وطيٓ اؾر وٝ ٔغاِؼٝ خيطأدٖٛ ٔاٞيدر ٚ احىداْ ٔطتٛعدٝ تدٝ آٖ       ٘صض اظ خّٕٝ اٍ٘اضٜ

ٝ  (.7: 1398 ٕٞىاضاٖ  ٚ ٕٞٛاضٜ ٔٛضز زٛخٝ ػإِاٖ ٔؿّٕاٖ لطاض زاقسٝ اؾر. )خاوسچي ي ايدطاٖ  زض خأؼد

لساؾر ٚ خايٍاٜ ٚاالي ٔؼهدٛٔيٗ)ع( ٚ ػٕدك اضازذ ٚ ٔحثدر تدٝ ايكداٖ ٚ زٛؾدُ خؿدسٗ قديؼياٖ ٚ         

اي لٛي اضاززٕٙساٖ تٝ آٖ تعضٌٛاضاٖ تطاي تطآٚضزٜ قسٖ حاخاذ ٚ آٔطظـ ٌٙاٞاٖ  ٘يطٚي ٔحطوٝ ٚ اٍ٘يعٜ

زساْٚ ٌؿسطزٌي ٘صض ٘مف ٔحٛضي زاضز ٚ تؼس ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ تطاي ا٘ٛاع اػٕاَ ٘صضي ايداز وطزٜ اؾر ٚ زض 

ٞاي أأاٖ ٚ ٚاتؿسٍاٖ ٚ ظٔاٖ زِٛس ٚ قٟازذ ايكاٖ تٝ ػٙٛاٖ اتدعاضي  ٘يع زض ايٗ ضاؾسا اظ عطيك ظياضزٍاٜ

خٕؼي ٘دصض تدٝ    ٞاي آييٗزمٛير وٙٙسٜ تطاي ايٗ خسيسٜ زض آٔسٜ اؾر. تٝ عٛضي وٝ اوثط ٘صضٞاي فطزي ٚ 

زطخيحداذ ٘دصض    خأؼٝ قدٙاذسي  (. تطضؾي2: 1391ٖ ٔعيٗ ٌطزيسٜ اؾر )ِغفي لٟطٔاّ٘ٛ  ٘اْ ايٗ تعضٌٛاضا

زٛا٘س ظٔيٙدٝ ضا تدطاي زمٛيدر فطٞٙدً ٘دصض ٚ       ٔٛؾي اِىاظٓ قاٞچطاؽ )ع( ٔي احٕس تٗظائطاٖ حطْ ٔغٟط 

ٞداي ٔٙاؾدة زدّيدُ اظ ٘دصض وٙٙدسٌاٖ ضا قٙاؾدايي وٙدس ٚ         زٛؾؼٝ ايٗ ؾٙر حؿٙٝ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ قيٜٛ

ي ٔطزثظ تا ٌطزآٚضي ٘صٚضاذ ٚ ٞعيٙٝ وطز آٖ ضا زض ضاؾساي ا٘داْ ٚظايف ذٛز ياضي زٞس. زض ايدٗ  ٚاحسٞا

٘صض زض ٔياٖ ظائدطاٖ آؾدساٖ    ا٘داْ ذٛاٞس تٛز وٝ زطخيحاذ ؾؤاَضاؾسا  خػٚٞف حاضط تٝ ز٘ثاَ خاؾد ايٗ 

                                                           
1
 - Shavarini 
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   اؾر؟ چٍٛ٘ٝ )ع(قاٞچطاؽ اِىاظٓ ٔٛؾي احٕس تٗ ٔمسؼ حضطذ

 پيشيٌِ تحميك 

ٖ  1398ػطتي ٚ ٕٞىاضاٖ ) خأؼدٝ قٙاؾدي ٘دصض ٚ ٔٛا٘دغ ٔؿد ِٛير خدصيطي ٚ       » (. زض ٔماِٝ ذٛز تدا ػٙدٛا

تا اؾسفازٜ اظ ضٚيىطز ويفي ٚ ٔهاحثٝ ٘يٕٝ ؾداذساضيافسٝ   « ٔكاضور اخسٕاػي وٙف ٌطاٖ زض ٘صضٞاي ٔاِي

ِٛير خدصيطي ٚ  آ٘داٖ ٘كداٖ زاز ودٝ ٔٛا٘دغ ٔؿد       يٞدا خطزاذسٙس. يافسٝ ٔؿ ّٝ٘فط  تٝ ايٗ  18تا ٔكاضور 

ٔكاضور اخسٕاػي زض ٘صضٞاي ٔاِي اظ زيس ٔكاضور وٙٙسٌاٖ زض چٟاض زؾسٝ: آٔٛظقي  فطٍٞٙي  السهازي 

 ٌيط٘س.ٚ ٔسيطيسي لطاض ٔي

ٌٛ٘ٝ ٞا ٚ ػٛأُ زاثيط ٌصاض تدط ٚلدٛع فؼاِيدر ٞداي     »( زض زحميمي تا ػٙٛاٖ 1393زٛوّي ضاز ٚ وال٘سطي)

ويفدي  ضدٕٗ اضائدٝ     ٞداي  ضٚـتا تٟطٜ ٌيدطي اظ  « قٟط فٛٔٗ(٘صضي زض خأؼٝ ايطا٘ي)ٔغاِؼٝ ي ٔٛضزي 

ٞداي ٘دصضي زض قدٟط     ٌصاض تط ٚلٛع وٙف ٞا ٚ الؿاْ ٘صض ٚ قٙاؾايي ػٛأُ زأثيط تٙسي ٌٛ٘ٝ زمؿيٓ ٚ عثمٝ

زٞٙسٜ ٚ زمٛير وٙٙسٜ ٘صض ٚ ٕٞچٙيٗ ػٛأُ ٚ زاليُ زطغية وٙٙسٜ تٝ ٘صض  خطزاظ٘س ٚ ػٛأُ قىُ فٛٔٗ ٔي

 ٌيط٘س. ٔٛضز تطضؾي لطاض ٔي

تدٝ  « ٔمانس ٚ ٘ياذ ٘صضزٞٙسٌاٖ ٘ؿثر تٝ ٘سايح ضفاٞي ٘دصض »( زض زحميمي تا ػٙٛاٖ 1391ِغفي لٟطٔاّ٘ٛ)

زض ٔياٖ ٘صض زٞٙسٌاٖ ؾاوٗ ترف ػغا ّٔده قٟطؾدساٖ     نٛضذ خيٕايف ٚ تا اؾسفازٜ اظ اتعاض خطؾكٙأٝ

خٙؽ  ؾدٗ  ؾدٛاز     سغيطٞائ. ٘سايح زحميك ٘كاٖ زاز وٝ زازٜ اؾرخٛيٗ اظ زٛاتغ ذطاؾاٖ ضضٛي ا٘داْ 

تط زفىط  ا٘سيكٝ ٚ ٘ياذ ٚ ٔماندس ٘دصض    ٔؤثطٌطٚٞي تٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ  ٞاي ضؾا٘ٝقغُ ٚ ٔيعاٖ اؾسفازٜ اظ 

ٖ  ٘صضٞاؾر وٝ تط قيٜٛ ػُٕ زٞٙسٌاٖ ضز قسٜ اؾر ٚ ػازذ زاضيري ٘صض زٞٙسٌاٖ زض عي لطٖ  زٞٙدسٌا

 اثط ٌصاض تٛزٜ اؾر.

ٝ 1391نازلي ٚ ٕٞىاضاٖ ) « خايٍداٜ ٘دصٚضاذ زض فمطظزايدي اظ خأؼدٝ اؾدالٔي     »اي تدا ػٙدٛاٖ   ( زض ٔماِد

ٝ  ضا وكٛض يؿسيتٝ ؾاظٔاٖ تٟع ئطزٔ ٞاي وٕه ٚ أساز يسٝوٕ سي ٘صضي خطزاذر قسٜ تٝٚخٛٞاذ أا٘  تد

ي ٔطتٛط تدٝ ٘داتطاتطي ٚ   ٞا ٔحاؾثٝزض ٘ظط ٌطفسٗ تا ٚ ؾدؽ  ا٘س ػٙٛاٖ حدٓ ٘صٚضاذ وكٛض زض ٘ظط ٌطفسٝ

اظ قدىاف   يتركد  زٛا٘ٙس يوٝ ٘صٚضاذ ٔ ا٘س يدٝ ٌطفسٝ٘س  1388 زا 1385عي ؾاِٟاي  يطاٖا يي زضفمط غصا

 .وكٛض ضا خٛقف زٞٙس ييفمط غصا
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 رٍش

ايٗ خػٚٞف تٝ نٛضذ خيٕايكي ٚ تٝ ضٚـ ٘ظطؾٙدي ا٘داْ قس. تسيٗ ٔٙظٛض اظ تيٗ وّيٝ ظائطا٘ي ودٝ زض  

ظٓ قاٞچطاؽ )ع( ٔكطف قسٜ تٛز٘دس   ٔٛؾي اِىا احٕس تٗتٝ آؾساٖ ٔمسؼ  ظياضذ لهس تٝ 1397  آشضٔاٜ

ٝ  38٘فط ظٖ ٚ  97٘فط ) 135 زٛضديحازي زض ٔدٛضز ٞدسف خدػٚٞف        ٘فط ٔطز( ا٘سراب قس٘س ٚ خؽ اظ اضائد

ٝ   ٞا خٟر ٕٞىاضي ٚ زىٕيُ خطؾكٙأٝ ضضاير آٖ   ٞاي ٔٛضز ٘ياظ خّة قس. ٌطزآٚضي اعالػاذ تدٝ ٚؾديّ

قٙاذسي)ؾدٗ  خٙؿدير  زحهديالذ ٚ     يدر خطؾكٙأٝ ٔحمك ؾاذسٝ ا٘داْ قس وٝ قدأُ ٔسغيطٞداي خٕؼ  

 ٝ  ٚ ضٚايدي  ٚاضؾدي  اظ خدؽ  ٚضؼير اقسغاَ(  ٔسغيطٞاي ٔطتٛط تٝ زدطتٝ ٘صض ٚ زطخيحاذ ا٘داْ ٘صض تٛز ود

ٞا زض ٘طْ  قس. خؽ اظ ٌطزآٚضي اعالػاذ ٔٛضز ٘ياظ  ٘ؿثر تٝ ٚضٚز زازٜ اؾسفازٜ خايايي اظ خطؾكٙأٝ ٔصوٛض

 ٞاي آٔاض زٛنيفي ٚ اؾسٙثاعي الساْ قس.  ٚ زدعيٝ ٚ زحّيُ آٖ تا اؾسفازٜ اظ ضٚـ spssافعاض 

 

 ّایافتِ

 ّبي تَصيفي یبفتِ-1

زٞس. ٔغداتك تدا ٘سدايح ٔٛخدٛز زض      زؼساز ٚ زضنس خاؾرٍٛياٖ ضا تط حؿة خٙؿير آ٘اٖ ٘كاٖ ٔي 1خسَٚ 

ا٘س. ٕٞچٙيٗ ٔغاتك تا ٘سايح ٔٛخٛز  زضنس ظائطاٖ ٔطز تٛزٜ 28زضنس ظائطاٖ ا٘سراب قسٜ ظٖ ٚ  72خسَٚ  

 ا٘س.  زضنس ٔسأُٞ تٛزٜ 66زضنس ظائطاٖ ا٘سراب قسٜ ٔدطز ٚ  34زض خسَٚ  

  سائزاى تأّل ٍضؼيت ٍ جٌغيت درصد ٍ فزاٍاًي :1 جدٍل

 درصد تؼداد ٍضؼيت تأّل  درصد تؼداد جٌغيت

 34 46 هجزد  72 97 سى

 66 89 هتأّل  28 38 هزد

 111 135 ول  111 135 ول
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زٞس. ٔغاتك تا ٘سايح ٔٛخٛز زض  زؼساز ٚ زضنس ظائطاٖ ضا تط حؿة  ٔيعاٖ زحهيالذ آ٘اٖ ٘كاٖ ٔي 2خسَٚ 

زضندس فدٛق زيددّٓ      72/6ا٘دس.   زضنس ظائطاٖ ا٘سراب قسٜ زحهيالذ زيدّٓ يا وٕسط زاقسٝ 48/54خسَٚ  

 ا٘س.  زضنس زوسطي تٛزٜ 75/0زضنس فٛق ِيؿا٘ؽ ٚ  21/8زضنس ِيؿا٘ؽ   85/29

  سائزاى تحصيالت هيشاى درصد ٍ فزاٍاًي: 2 جدٍل

 درصد تؼداد هيشاى تحصيالت

 6772 9 عَاد ثي

 22739 31 سیز دیپلن

 25737 34 دیپلن

 6772 9 فَق دیپلن

 29785 41 ليغبًظ

 8721 11 فَق ليغبًظ

 1775 1 دوتزي

 111 134 ول

 

زٞس. ٔغاتك تا ٘سايح ٔٛخدٛز زض   ٘كاٖ ٔي زؼساز ٚ زضنس ظائطاٖ ضا تط حؿة  ٚضؼير اقسغاَ آ٘اٖ 3خسَٚ 

 ا٘س. زاض تٛزٜ زضنس ذا٘ٝ 07/35زضنس تيىاض ٚ  69/12زضنس اظ ظائطاٖ قاغُ   36/28خسَٚ  

  سائزاى اؽتغبل ٍضؼيت  ٍ درصد  فزاٍاًي،: 3 جدٍل

 درصد تؼداد ٍضؼيت اؽتغبل

 28736 38 ؽبغل

 12769 17 ثيىبر

 7746 11 ثبسًؾغتِ

 15767 21 داًؾجَآهَس،  داًؼ

 1775 1 عزثبس

 35717 47 دار خبًِ

 111 134 ول
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زضندس خاؾدرٍٛياٖ    7/86ايدس    زض خاؾد تٝ ايٗ ؾؤاَ وٝ آيا زاوٖٙٛ ٘صضي ا٘دداْ زازٜ  4زض خسَٚ قٕاضٜ 

 ا٘س.  ا٘س وٝ زاوٖٙٛ ٘صضي ا٘داْ ٘سازٜ زضنس آ٘اٖ ٌفسٝ 3/13ا٘س ٚ زٟٙا  خاؾد ٔثثر ضا ا٘سراب وطزٜ

  آى ًدادى اًجبم یب ًذر دادى اًجبم پبعخ اعبط ثز سائزاى درصد: 4 جدٍل

 درصد تؼداد اًجبم ًذر تبوٌَى

 1373 18 خيز

 8677 117 ثلي

 111 135 ول

 

ایند،   در پبعخ ثِ ایني عنلال ونِ در صنَرت هبجنت ثنَدى پبعنخ، ننِ ًنَع ًنذري اًجنبم دادُ           

ّننب ؽننبهل:  تننزیي آى پبعننوگَیبى هننَاردي را ثننِ ػٌننَاى ًننذر ووننز وننزدُ ثَدًنند وننِ ػونندُ  

ّبي ًمندي ثنِ ًيبسهٌنداى، تَسینغ غنذا در هٌنبوك هحنزٍم، ًنذر صنلَات ٍ خنتن لنزآى،             ووه

اًي، وثننگ سَعننفٌد ٍ تَسیننغ آى، اًجننبم عننفزّبي خننَ ًننذر فزٌّگنني ٍ تننزٍی  وتننبة ٍ وتننبة

سینبرتي )ثؼضنبب ثنِ صنَرت پينبدُ( ینب ثنزدى ثغنتگبى ثنِ عنفز سینبرتي ٍ  پنذیزایي در هزاعنن              

 هذّجي ًظيز ػبؽَرا ثَد7  

ػالٍُ ثزایي در پبعخ ثِ ایي علال وِ هبیل ثِ اًجبم نِ ًَع ًذري ّغتيد، پبعوگَیبى اس ثيي 

ّبي  فزاٍاًي ٍ درصد پبعخ 5اردي را اًتوبة وزدًد7 جدٍل ّب هَ ّبي در دعتزط آى سشیٌِ

دّد7 ّوبًگًَِ وِ  هبجت سائزاى ثِ علال در هَرد هيشاى توبیل ثِ ّز یه اس اًَاع ًذر را ًؾبى هي

درصد اس سائزاى توبیل ثِ پزداخت صدلِ ٍ اًفبق ثِ  82/86ؽَد،  در جدٍل هالحظِ هي

درصد پبعخ هبجت ٍ تَعؼِ ٍ تجْيش هزاوش  18/13ب اًد7 ًذر فزػ ث هغتوٌداى ٍ ایتبم داؽتِ

السم ثِ ووز اعت وِ اًد7  درصد، ووتزیي ًذرّبي اًتوبة ؽدُ ثَدُ 38/15ثْداؽتي ٍ درهبًي ثب 

 تَاًغتٌد نٌد سشیٌِ را ثب ّن اًتوبة وٌٌد7پبعوگَیبى هي
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  تزجيحي ًذر ًَع هَرد در علال ثِ سائزاى هبجت ّبي پبعخ درصد ٍ فزاٍاًي: 5 جدٍل

 ًَع ًذر تزجيحي
 پبعخ

 درصد فزاٍاًي

 86782 112 اًفبق ثزاي هغتوٌداى ٍ ایتبم             ٍ صدلبت

 35738 46                      ًذر سَعفٌد 

 28746 37 ٍ وتت ادػيِ          وزین ًذر اّدا لزآى

 28746 37 ًذر خبدهبى اهبوي هذّجي

 26792 35 اهبوي هذّجي                   ًذر ثزاي تَعؼِ فيشیىي

 23785 31 فزٌّگي)عوٌزاًي ٍ ثزسشاري هزاعوبت هذّجي(          ًذر

 15738 21 تَعؼِ ٍ تجْيش هزاوش ثْداؽتي ٍ درهبًي

 13718 17  فزػ ًذر

  تزجيحي ًذر ًَع اعبط ثز سائزاى درصد: 1 ًوَدار

 
 

صذلات ٍ اًفاق بزای  

,  هستوٌذاى ٍ ایتام            

۸۶.۸۲ 

, ًذر گَسفٌذ                      

ًذر اّذا لزآى کزین ٍ کتب   ۳۵.۳۸

۲۸.۴۶, ادعيِ           

,  ًذر خادهاى اهاکي هذّبي

۲۸.۴۶ 

ًذر بزای تَسعِ فيزیكي  

, اهاکي هذّبي                  

۲۶.۹۲ 

سخٌزاًي ٍ  )ًذر فزٌّگي  

(  بزگزاری هزاسوات هذّبي

         ,۲۳.۸۵  

تَسعِ ٍ تجْيز هزاکز  

۱۵.۳۸, بْذاشتي ٍ درهاًي  

۱۳.۰۸, ًذر فزش   
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ٞداي خدسَٚ فدٛق ٚخدٛز ٘دساضز        ٘ظط ٚ ػاللٝ قٕا زض تيٗ ٌعيٙٝزض خاؾد تٝ ايٗ ؾؤاَ وٝ اٌط ٘صض ٔٛضز 

ٞايي ضا ٔغط  ودطزٜ تٛز٘دس ودٝ     ٔكرم وٙيس وٝ ػاللٕٙس تٝ ا٘داْ چٝ ٘صضي ٞؿسيس  خاؾرٍٛياٖ ٌعيٙٝ

زٛظيغ غصا ٚ ذٛضاوي تٝ ٚيػٜ زض ٔٙاعك ٔحطْٚ  زٛظيغ غصا ٚ ِثاؼ تيٗ ٘ياظٔٙساٖ  : ٞا قأُ زطيٗ آٖ ػٕسٜ

ٞاي زضٔا٘ي ٘ياظٔٙساٖ  ٘صضٞاي ػثازي ٘ظيدط شودط ندّٛاذ      آٔٛظاٖ ٔؿدسي  زأٔيٗ ٞعيٙٝ زا٘فٞسيٝ تٝ 

 ٞا تٛز. زطيٗ آٖ زأٔيٗ ٞعيٙٝ ؾفطٞاي ظياضزي ٘ياظٔٙساٖ  اظ ػٕسٜ  شوط اياْ ٞفسٝ  ٕ٘اظ ٚ ضٚظٜ 

٘مدسي ضا   ٞاي ظائطاٖ زض ٔٛضز زطخيحاذ آ٘اٖ تطاي قيٜٛ خطزاذر ٘دصٚضاذ   فطاٚا٘ي ٚ زضنس خاؾد  6خسَٚ 

زضنس اظ ظائطاٖ زٕايُ تدٝ خطزاذدر ٚخدٝ     23/69قٛز   زٞس. ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض خسَٚ ٔالحظٝ ٔي ٘كاٖ ٔي

زضندس خطزاذدر    10زضندس ذدٛزخطزاظ ٚ تا٘ده ٚ     pos  62/4ذدٛاٖ   زضنس وداضذ  15/16ا٘س.  ٘مس زاقسٝ

 ا٘س. ايٙسط٘سي ضا ا٘سراب وطزٜ

 

 ًذٍرات پزداخت ؽيَُ تزجيحبت ردهَ در سائزاى ّبي پبعخ درصد ٍ فزاٍاًي: 6 جدٍل

 درصد تؼداد تزجيحبت ؽيَُ پزداخت ًذٍرات

 69723 91 ٍجِ ًمد

 pos 21 16715وبرتوَاى 

 4762 6 خَدپزداس ٍ ثبًه

 11 13 پزداخت ایٌتزًتي

 111 131 ول
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زٞدس.   ٞاي ظائطاٖ زض ٔدٛضز زدأثيطاذ ٔثثدر ٞسيدٝ زثطودي ضا ٘كداٖ ٔدي        فطاٚا٘ي ٚ زضنس خاؾد  7خسَٚ 

زضنس اظ ظائطاٖ زأثيط ٞسيٝ زثطوي ضا ظيداز ٚ ذيّدي ظيداز     12/64قٛز   ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض خسَٚ ٔالحظٝ ٔي

 اضظياتي وطزٜ تٛز٘س. 

 تجزوي ّدیِ هبجت تأثيز هَرد در سائزاى ّبي پبعخ درصد ٍ فزاٍاًي: 7 جدٍل

 درصد تؼداد تأثيز ّدیِ تجزوي

 6711 8 اصالب

 5734 7 خيلي ون

 5734 7 ون

 19718 25 هتَعط

 25719 33 سیبد

 38793 51 خيلي سیبد

 111 131 ول

 

در پبعخ ثِ ایي علال ونِ ننِ ًنَع ّدینِ تجزوني هبیليند دریبفنت وٌيند، پبعنوگَیبى وين            

ِ  هتٌننَػي اس ّنندایبي تجزونني را  ثٌنندي  پيؾننٌْبد دادُ ثَدًنند وننِ ثننِ ؽننز  سیننز لبثننل دعننت

 ّغتٌد:

 اعپٌد ٍ ثزً  تجزوي  ًجبت،  ًوه،ّبي ثغتِ 17

 تغجيگ، هْز، عجبدُ ٍ تزثت 27

ّبي دػب، هفبتيگ،  (، وتبثچِ( ع)لزآى، وتبة )ثِ ٍیضُ در هَرد حضزت ؽبّچزاؽ 37

 ّبي فزٌّگي ثغتِ

 دعتوبل هتجزنّبي رًگيي )پبرنِ عجش(،  نبدر ًوبس، پبرنِ  پَؽبن، 47

ثب ًوبد  عَئيچي عزّدایبي هبًدسبر، اًگؾتز، لَ  تمدیز ٍ تصبٍیز هگٌت اس حزم،  57

 )ع(حضزت ؽبّچزاؽ

 ػطز سل هحودي ٍ سل خؾه 67

 آجيل هؾىل سؾب، غذاي هتجزن ٍ صتَى غذا   77
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 ّبي اعتٌجبوي   یبفتِ-2

 ال : ثزرعي راثطِ جٌغيت ٍ ًذر

تٝ ٔٙظٛض ٔمايؿٝ ظائطاٖ ظٖ ٚ ٔطز اظ ٘ظط ا٘داْ ٘صض  ضاتغٝ تيٗ خٙؿير ظائطاٖ ٚ ا٘داْ ٘دصض تدا اؾدسفازٜ اظ    

حاوي اظ آٖ تٛز وٝ تديٗ ظ٘داٖ ٚ    12زٚ ٔٛضز تطضؾي لطاض ٌطفر. ٘سايح زحّيُ ٔغاتك تا خسَٚ  آظٖٔٛ ذي

 ٔطزاٖ اظ ٘ظط ا٘داْ ٘صض زفاٚزي ٚخٛز ٘ساضز.  

  ًذر اًجبم ٍ جٌغيت راثطِ ثزرعي ثزاي دٍ خي آسهَى: 8 جدٍل

 جٌغيت

داؽتي یب ًداؽتي 

 ًذر
 

 دٍ خي
ي  درجِ

 آسادي
 داري هؼٌي

 ثلي خيز

 84 13 سى
111/1 1 97/1 

 33 5 هزد

 

 ة: ثزرعي راثطِ هيشاى تحصيالت ٍ ًذر

زٚ اؾسفازٜ قس. ٘سايح زحّيُ ٔغاتك تا  تٝ ٔٙظٛض تطضؾي ضاتغٝ ٔيعاٖ زحهيالذ ٚ ا٘داْ ٘صض  اظ آظٖٔٛ ذي

 اي ٚخٛز ٘ساضز.   حاوي اظ آٖ تٛز وٝ تيٗ ٔيعاٖ زحهيالذ ظائطاٖ ٚ ا٘داْ ٘صض ضاتغٝ 9خسَٚ 

  ًذر اًجبم ٍ تحصيالت هيشاى راثطِ ثزرعي ثزاي دٍ خي آسهَى: 9 جدٍل

هيشاى 

 تحصيالت

 داؽتي یب ًداؽتي ًذر
 دٍ خي

ي  درجِ

 آسادي
 داري هؼٌي

 ثلي خيز

 35 4 سیز دیپلن

 39 4 دیپلن ٍ فَق دیپلن 29/1 2 47/2

 42 11 ليغبًظ ٍ ثبالتز
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 ج: ثزرعي راثطِ ٍضؼيت تأّل ٍ ًذر

تٝ ٔٙظٛض ٔمايؿٝ ظائطاٖ ٔدطز ٚ ٔسأُٞ اظ ٘ظط ا٘داْ ٘صض  ضاتغٝ تيٗ ٚضؼير زأُٞ ٚ ا٘داْ ٘صض تا اؾدسفازٜ  

حداوي اظ آٖ تدٛز ودٝ تديٗ      10زٚ ٔٛضز تطضؾي لطاض ٌطفر. ٘سايح زحّيُ ٔغاتك تدا خدسَٚ    اظ آظٖٔٛ ذي

 ا٘س.  ٘صض تيكسطي ا٘داْ زازٜ زاضي ٚخٛز زاضز ٚ ظائطاٖ ٔسأُٞ ٚضؼير زأُٞ ظائطاٖ ٚ ا٘داْ ٘صض ضاتغٝ ٔؼٙي

  ًذر اًجبم ٍ تأّل ٍضؼيت راثطِ ثزرعي ثزاي دٍ خي آسهَى: 11 جدٍل

 ٍضؼيت تأّل
 داؽتي یب ًداؽتي ًذر

 داري هؼٌي ي آسادي درجِ دٍ خي
 ثلي خيز

 31 15 هجزد
15/22 1 1111/1 

 85 3 هتأّل

 

 پيؾٌْبدّبي سائزاى

حاوي اظ آٖ تٛز وٝ تيكسط ظائطاٖ ػاللٕٙس٘س تؼدس اظ ازاي ٘دصض ذدٛز  اظ    ٞاي تاظ خاؾرٍٛياٖ   زحّيُ ؾؤاَ

تٝ چدٝ ندٛضذ ٚ زض     ٞا ٞا زض ٔٛضز ايٙىٝ ٚخٛٞاذ خطزاذسي آٖ ٔحُ ٔهطف ٘صض ذٛز ٔغّغ قٛ٘س ٚ تٝ آٖ

 ُ ا٘دس ٘دصض    چٝ ظٔاٖ ٚ ٔىا٘ي ٞعيٙٝ قسٜ  اعالع ضؾا٘ي قٛز. ػالٜٚ تطايٗ تيكسط ا٘داْ زٞٙسٌاٖ ٘صض  ٔايد

تٝ نٛضذ ٚخٝ ٘مس ازا وٙٙس ٚ تٝ عٛض ذال ػاللٕٙس تٝ ٚاضيع ٚخٝ تٝ ٔضدغ قطيف ٞؿسٙس. ػالٜٚ ذٛز ضا 

تطايٗ ا٘داْ زٞٙسٌاٖ ٘صض ػاللٕٙس ٞؿسٙس وٝ خؽ اظ ازاي ٘صض ذٛز  اظ حطْ ٔغٟط ٞسيدٝ زثطودي زضيافدر    

ٝ زثطودي تدا ٘دصضي    ٞا زٙاؾة تيٗ ٞسي ا٘س وٝ ٟٕٔسطيٗ آٖ وٙٙس ٚ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٘يع خيكٟٙازازي اضائٝ وطزٜ

 ا٘داْ قسٜ ٚ زٙٛع زض ٞساياي زثطوي تٛز. 

 

 گيزی بحث ٍ ًتيجِ

ٞا ٔالحظٝ قس  ا٘داْ ٘صض تٝ ػٙٛاٖ يه ؾٙر حؿٙٝ  اظ خايٍداٜ اضظقدٕٙسي    ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض  ترف يافسٝ

ا٘س. ٔحدسثي   تاض ٘صض ا٘داْ زازٜ زضنس ظائطاٖ حسالُ يه 7/86اي وٝ  زض تيٗ ظائطاٖ تطذٛضزاض اؾر. تٝ ٌٛ٘ٝ

 ػّٕدي  ٞداي  آٔٛظٜ ٚ ٞا ؾٙر اظ يىي ػٙٛاٖتٝ "٘صض" اؾالْ زيٗ زض وٙسٔي زأويس( زض خػٚٞف ذٛز 1393)

زٞدس ودٝ ٘دصض     ٞا ٘كاٖ ٔي اؾالْ اؾر وٝ ٔياٖ ٔطزْ اظ خايٍاٜ ٚااليي تطذٛضزاض اؾر. ػالٜٚ تطايٗ يافسٝ

ٞداي   وطزٖ اضزثاعي تا خٙؿير  ٔيعاٖ زحهيالذ ظائطاٖ ٘ساضز وٝ ٘كاٖ اظ إٞير ٚ ضٚاج ٘صض زض تيٗ ٌطٜٚ



   95(ع) قاٞچطاؽ اِىاظٓ ٔٛؾي احٕستٗ حضطذ ٔغٟط حطْ ظائطاٖ زض ٘صض ا٘داْ زطخيحاذ قٙاذسي خأؼٝ تطضؾي

 

( زض خػٚٞف ذٛز تٝ ٘سايح ٔكاتٟي ضؾيسٜ اؾر تٝ 1391اخسٕاػي السهازي ٔرسّف زاضز. ِغفي لٟطٔاّ٘ٛ )

٘ثدٛزٜ   ٔؤثط زٞٙسٌاٖ ٘صضتط زفىط ٚ ا٘سيكٝ  ٔؤثطقىّي وٝ ٔسغيطٞاي خٙؽ  ؾٗ  ؾٛاز ٚ قغُ تط ػٛأُ 

ضؾس اغّة ظائطاٖ ٚ قٟطٚ٘ساٖ اظ آٔازٌي الظْ تطاي ا٘داْ ٘صض تطذٛضزاض ٞؿدسٙس   اؾر. اظ ايٗ ضٚ تٝ ٘ظط ٔي

ٞداي   ؾاظي زض ظٔيٙٝ وداضتطز ٘دصٚضاذ خٟدر حدُ ٔكدىالذ ٚ ضفدغ واؾدسي        ًٞٙٚ ايٗ يافسٝ إٞير فط

ٝ   وٙس. تٝ ػثاضذ زيٍدط تدٝ ٘ظدط ٔدي     اخسٕاػي السهازي ضا ضٚقٗ ٔي ـ   ضؾدس اضائد ٞداي ٔٙاؾدة ٚ    آٔدٛظ

اي وٝ ٘صض ضا اظ يه فؼاِير ػثازي فدطزي تدٝ يده فؼاِيدر      ؾاظي زض ذهٛل ا٘داْ ٘صض تٝ ٌٛ٘ٝ فطًٞٙ

ٞاي ٔٛخٛز خٟر حُ ٔكدىالذ خأؼدٝ اؾدسفازٜ قدٛز       ثسيُ وطزٜ ٚ اظ ظطفيراخسٕاػي ٚ ذيطذٛاٞا٘ٝ ز

( زض 1398وٙس. زض ٕٞديٗ ظٔيٙدٝ ػطتدي ٚ ٕٞىداضاٖ )     ضطٚضي اؾر ٚ ٕٞر ٔسِٛياٖ فطٍٞٙي ضا عّة ٔي

ٖ  ٔكداضور  زيس اظ ٔاِي ٘صضٞاي زض اخسٕاػي ٔكاضور ٚ خصيطي ٔؿ ِٛير ٔٛا٘غ  خػٚٞف ذٛز  زض وٙٙدسٌا

( زض خدػٚٞف ذدٛز   1383. ٕٞچٙديٗ تٟداض )  زا٘ٙدس  ٔئسيطيسي  ٚ السهازي فطٍٞٙي  آٔٛظقي : زؾسٝ چٟاض

 ٔكداضور   ضٚحيٝ زمٛير اخسٕاػي  ٞاي ٕٞثؿسٍي ايداز قأُ ػٕسٜ عٛض ضا تٝ ٘صض اخسٕاػي واضوطزٞاي

 زا٘س.ٕٞٙٛع ٔي تٝ وٕه ٚ زٚؾسي ا٘ؿاٖ زمٛير  اخسٕاػي ياتي ٞٛير

ٞا زض ضاؾساي وٕه تٝ ٔؿدسٕٙساٖ ٚالؼدي ٚ    ٔايّٙس ٘صٚضاذ آٖ وٙٙسٌاٖ ٘صض٘ىسٝ زيٍط ايٗ اؾر وٝ اغّة 

ٖ    ايساْ ٞعيٙٝ قٛز. ػاللٕٙساٖ تٝ ؾٙر ٘صض ٔايُ قدٛز.   ٞدا چٍٛ٘دٝ ٔهدطف ٔدي     ٞؿسٙس تسا٘ٙدس ٘دصٚضاذ آ

ٞا ضا زض ٔٛضز زأثيطاذ اخسٕاػي ٘صض ودطزٖ   زٛا٘س افك زيس آٖ تٝ تا٘ياٖ ٘صض ٔي ي ٘صضٞا خيكٟٙاز وطزٖ ظٔيٙٝ

زط وٙس. خؽ اظ آٖ الظْ اؾر قرم ا٘داْ زٞٙسٜ ٘دصض   ٌيطي تطاي ا٘داْ ٘صض ضا آؾاٖ زهٕيٓزٛؾؼٝ زٞس ٚ 

زض خطياٖ خعئياذ ٔطتٛط تٝ ٘حٜٛ تٝ ٔهطف ضؾيسٖ ٘صضي ذٛز لطاض ٌيدطز. اغّدة ا٘دداْ زٞٙدسٌاٖ ٘دصض      

ٌاٖ ػاللٕٙس ٞؿسٙس اظ ٞساياي زثطوي تطذٛضزاض قٛ٘س ٚ زض ايٗ ظٔيٙٝ الظْ اؾر تٝ زطخيحاذ ا٘داْ زٞٙدس 

ايداز ٔؤؾؿداذ ذيطيدٝ ٚ ٔطاودعي ودٝ تدٝ      ٘صض زٛخٝ قٛز ٚ زٙٛع تيكسطي زض ٞساياي زثطوي ايداز قٛز. 

. ٘صض وٙٙسٌاٖ ٔي زٛا٘ٙس تا ٔطاخؼٝ تٝ ايٗ ٔطاوع  ٘صٚضاذ ذٛيف ضا زض تدطزاظز افطاز ٘ياظٔٙس ٚ ايساْقٙاؾايي 

 ٔٙس ٚ حُ ٔكىالذ آ٘اٖ نطف قٛز.اذسياض ايٗ ٔؤؾؿاذ لطاض زٞٙس زا زض خٟر ضفغ احسياخاذ افطاز ٘ياظ
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 ( ٗ1398خاوسچي  احٕس؛ قيطظاز ٔحٕسحؿيٗ؛ قيطظاز  ٔحٕسحؿ .)شٌبختي سببى تحليلي- 
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 ًذر رفبّي ًتبیج بِ ًسبت دٌّدگبى ًذر ًيبت ٍ هقبصد(. 1391)ػّيطضا  لٟطٔاّ٘ٛ  ِغفي .

 زٟطاٖ  عثاعثايي  ػالٔٝ زا٘كٍاٜ حضٛضي  ٘يٕٝ ٞاي آٔٛظـ خطزيؽ. اضقس واضقٙاؾي ٘أٝ خاياٖ
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