
 
 1385، 4، ػبل ّفتن، ؿوبسُ 28؛ هغالعات هلٖفللٌبهِ 

 
 

 ارزيابي معيارهاي مقبوليت حكومت ديني، نمونه موردي تهران
 

 *ً٘ا هحوذرضا حافظ
**حس٘ي رت٘عٖ

 

 ***هْذٕ عاّرخاًٖ 
E-mail: Hafezn-m@modares.ac.ir 
E-mail: rabiee@modares.ac.ir 
E-mail: mtaher@modares.ac.ir 

 
 :چكيذُ 
 

در ايي تحقيق هعيارّاا  هقوَيياو ٍ ياشييك ياو ت َهاو ا  ً اي       
ساکٌاى قلويٍ آى هَرد بيرسي قيار گيفتِ اسو. با تَجِ بِ کارکيدّا 

ِ  ،ٍ ٍظايف هَرد اًت ار ا  ت َهو اسالهي  52ا  باا تعاذاد    ييسشاٌاه
خااًَار ا  سااکٌاى    582ا  بِ تعذاد  طياتي ٍ در بيي افياد ًوًَِ ،گَيِ

َهاو هقواَل ا  ً اي    هعيارّاا  ت   شذ تا تَ يعَب تْياى شوال ٍ جٌ
 آًْا هشخص شَد.

ًتايج تحقيق ًشاى داد کِ در هحذٍدُ هَرد هطايعِ، ت َهاو هت اي   
بي اصَل ٍ هعيارّا  اسالهي بِ طَر کلي هَرد يشييك هيدم اساو ٍ  

هٌذ باِ ٍجاَد ت اَهتي اساالهي باا هعيارّاا         بسيار  ا  هيدم عالقِ
ّا  ديٌي ًزد  با تَجِ بِ اّويو ديي ٍ ار كّوچٌيي باشٌذ.  هشّوي هي

هيدم، عالٍُ بي هعيارّا  عقلي ٍ قاًًَي رايج در ّوا  جَاهاع، بيخاي    
هعيارّا  هشّوي کِ ًاشي ا  کارکيدّا  ت َهو ديٌاي اساو ًياز در    

 ثي اسو.ؤهقوَييو ت َهو ه
 

ت َهاو، هشايٍعيو ٍ هقوَيياو، جوْاَر  اساالهي       :ّب ٍاژُ کليذ
 ايياى

                                                      
 ػتبد گشٍُ خغشافيبي ػيبػي داًـگبُ تشثيت هذسعا  *

 ًـدَي دٍسُ دوتشي خغشافيبي ػيبػي داًـگبُ تشثيت هذسعاد   **

 اػتبديبس گشٍُ خغشافيب داًـگبُ تشثيت هذسع  ***
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 هقذهِ
ػربصهبى  ، ثشخرَسداسي اص  ّبي ّرش ٍادرذ ػيبػري هؼرتم      يىي اص هْوتشيي ٍيظگي

 ،ثش ػرشصهيي ؤ. ثرشاي ادساُ هر  اػرت ػيبػي يب ػبختبس ػبصهبًي ٍيظُ ثشاي اداسُ ػشصهيي 
اي سهبيت خبًش هشدم سا خلت ورشدُ ٍ همجَييرت داؿرتِ ثبؿرذ.      دىَهت ثبيذ ثِ گًَِ
اختوبٓي هتٔبلت آى، هحيي اهٌيتي سا هتحَل  ّبي ػيبػي ٍ ثجبتي ثحشاى هـشٍٓيت ٍ ثي

آتٌربيي همبهربت ػيبػري ٍ     دّذ. دس ًتيدِ ثري  ًوَدُ ٍ تْذيذات خبسخي سا افضايؾ هي
: 1377، هرَى )آرس ٍ  يبثذ ثجبتي اختوبٓي افضايؾ هي دػت ون گشفتي دوبيت هشدهي، ثي

ثرِ   ثييب دػتثشاي  ،ّب ٍ اًتِبسات هشدم افىبس ٓوَهي ٍ خَاػتِثٌبثشايي، آگبّي اص (. 44
 وٌذ. ثخؾ ثِ دىَهت اّويت پيذا هي هٔيبسّبي همجَييت

ثب سأي اوثشيت هشدم ايشاى تأػيغ  1358فشٍسديي  12ًِبم خوَْسي اػالهي وِ دس 
ّبي ديٌي ٍ اػالهي اػت ٍ  هتىي ثش اسصؽ ي(، ًِبه256: 1381ًيب، ٍ تثجيت ؿذُ )دبفَ

ِ ثِ خٌش افتبدى هـشٍٓيت آى، ٓالٍُ ثرش آًىرِ    ّربي دىَهرت سا ػؼرت ٍ يرشصاى      پبير
)اخرَاى   ؿرَد  هذ خلَُ دادى ديري ثرشاي اداسُ خبهٔرِ هري    آثِ ًَٓي ثبٓث ًبوبس ،وٌذ هي

(. ايي آهيختگي همجَييت ديٌي ٍ ػيبػي ثبٓث پيًَذ ديي ٍ ػيبػرت  75 :1382 وبُوي،
 ؿذُ ٍ چِ ثؼب فمذاى وبسايي دىَهت ثِ ًبتَاًي اًذيـِ ديٌي دس اداسُ خبهِٔ ٍ تفىيه

ؿرٌبخت هٔيبسّربي    ،سٍ (. اص ايري 19: 1379 )سٍدبًي، دَصُ ديي اص ػيبػت هٌدش ؿَد
 همجَييت ايي دىَهت اص ًِش هشدم اهشي هشٍسي اػت.

يبثي ثِ ثشخي هٔيبسّبي همجَييت دىَهت دس ًِرش هرشدم، تحميرك     دس ساػتبي دػت
ثرِ   ،ْش تْرشاى هيربى ػربوٌبى ؿر    دساي وِ  پشػـٌبهِّب ثِ  ًتبيح پبػخدبهش ثب اػتفبدُ اص 

 ػٔي دس ؿٌبخت ثشخي اص ايي هٔيبسّب داسد. ،ؿذُ تَصيْ ٌَٓاى هشوض ػيبػي وـَس، 
 

 هببحث ًظري 
 ّبي پيذايص کطَر در جغرافيبي سيبسي ًظريِ -1

تب وٌَى چٌذيي ًِشيِ دس هَسد سًٍرذ تـرىي  وـرَس تَػري      ،دس خغشافيبي ػيبػي
ًِشيرِ  سيچبسد ّبستـَسى،  ِشيِ وبسوشديًاص  تَاى داًـوٌذاى ايي سؿتِ اسائِ ؿذُ وِ هي

: 1993)گالػرٌش،   اػتفبى ثي خًَض هيذاى هتحذ ًِشيِطاى گبتوي،  ًوبد ًگبسي ٍ دشوت
ورِ  « تحلي  فشايٌذ ػيبػري »ًبم ثشد. ثش اػبع ًِشيِ  ًِشيِ تحلي  فشايٌذ ػيبػيٍ  (57

يبػري ثرِ   اسائِ ؿذُ، ثبصيگشاى دس دسٍى ػيؼتن ػ 1974تَػي سصًتبل ٍ وَّي دس ػبل 
ِ   فشايٌذّبي ػيبػي سا هي ٍُ ادد فشايٌذّب ؿى   ًيشٍّربي   ،آفشيٌٌذ. ثش اػبع ايري ًِشير

گشايري،   ّربيي هبًٌرذ فذساييؼرن، هلري     اختوبٓي اص ًشيك للوشٍػبصي تحرت ترأثيش ايرذُ   
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ضإ جغراف٘اٖٗ
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 فراٌٗذ س٘اسٖ

ػيؼرتوي ٍ تـرىي     ّرب ٍ پيًَرذّبي دسٍى   ثرب ايدربد ػربصهبى    هبًٌذ آى،ًلجي، ٍ  خذايي
ي، ػرربختبس ػيبػرري سا ؿررى  دادُ ٍ ثررِ تغييررش ٍ تحررَل  ّرربي ػلؼررلِ هشاتجرر ػرربصهبى
ّرب ٍ ديگرش    ّبي ػيبػي ثب ًَادي ػيبػي، هىربى  اًذاصّب ٍ ايدبد تٔبهالت ٍ وٌؾ چـن
اًذاصّبي خغشافيبيي پشداختِ ٍ اص ايي ًشيرك ثرِ تَػرِٔ ػيبػري ٍ اًدربم آوربل        چـن

 .تجييي ؿذُ اػت 1 ؿوبسًُوَداس ايي فشايٌذ دس ( 182: 1994ذ)ديىـيت،پشداصً ػيبػي هي
 : هذل تحل٘ل فراٌٗذ س٘اسٖ 1ًوَدار ضوارُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.83هٌثع: )ّواى، 
ؿذُ ّش خبهِٔ، ػبصهبى ػيبػي هَُر  اػرت ورِ     ّبي پزيشفتِ دس چبسچَة اسصؽ

هٌِرش خغشافيربي   وبسوشدّبي خَد سا تٌِين ٍ ًيبصّب ٍ اًتِبسات هشدم سا ثشآٍسدُ وٌذ. اص 
ّرش  ثِ ديي  آًىرِ  ّب ثِ دك دبوويت ٓوَهي هشثَى اػت ٍ  همجَييت دىَهت ،ػيبػي

فشد دس هَسد هحذٍدُ تحت هبيىيت خَد كبدت اختيربس اػرت، افرشاد وـرَس ًيرض ورِ       
وٌٌرذُ آى   ثبؿٌذ، دس تٔييي چگًَگي اداسُ ٍ افشاد اداسُ كبدت ٍ هبيه ػشصهيي خَد هي

ذ وِ دبووبى ٍ چگًَگي دىَهت وشدى آًبى سا ثشگضيٌٌرذ.  ًداس  كبدت اختيبسًذ ٍ دك
ِ   ػبصهبى ػيبػي هَُ  اػت دس چبسچَة اسصؽ ،ثذيي تشتيت ؿرذُ ّرش    ّربي پزيشفتر

هشدم سا ثرشآٍسدُ وٌرذ. ثرب تغييرش ؿرى        تمبهبّبيخبهِٔ، وبسوشدّبي خَد سا تٌِين ٍ 
يش ورشدُ  ّبي خلت دوبيت ٍ وؼت سهبيت ؿْشًٍذاى خبهِٔ ًيض تغي ؿيَُ ،ّب دىَهت

ّرب دس لرذين اص ساُ صٍس ٍ ػرشوَة ٍ يرب اص ًشيرك تَػر  ثرِ         اػت. ثيـرتش دىَهرت  
ّب ٍ ؿٔبئش ثش ػرشصهيي خرَد دبوويرت داؿرتِ ٍ ػرشصهيي سا اص ايري ساُ اداسُ        اػٌَسُ

 ساختار س٘اسٖ ً٘رٍّا
 ّإ عوال ٍ كٌصا

 س٘اسٖ 

ّا ٍ اٗذئَلَشٕ  دلثستگٖ
 ّا  سكٌِ هكاى

هراتة سازهاى   سلسلِ 
 س٘اسٖ

ادراك س٘اسٖ از 
 هكاى

 ّا هكاى

تَسعِ ٍ عول 
 س٘اسٖ

گراٖٗ، فذرال٘سن،  هلٖ
 علثٖ هستعورات  جذاٖٗ

ّإ كاركردٕ ٍ  سازهاى
 اتصاالت درٍى س٘ستوٖ

 ًَاحٖ س٘اسٖ تعاهالت س٘اسٖ

تصرف ٍ هذٗرٗت  قلورٍسازٕ
 سرزه٘ي

تحَل ٍ تغ٘٘ر 
 اًذاز چطن

ذاز اً چطن
 جغراف٘اٖٗ

T1 
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هالن ًْربيي هـرشٍٓيت، پرزيشؽ ٍ     ،اهب دس دبل دبهش ؛(122: 1379 )هَيش، وشدًذ هي
ّبي هشدم دس صهربى ٍ   ّب هجتٌي ثش اسصؽ يي هالناسصيبثي )گشايؾ( هثجت هشدم اػت ٍ ا

(. ثذيي تشتيت ّش ًِبم ػيبػي ثشاي ثمب ٍ 455: 1376 پَس، ثبؿذ )سفيْ هىبى هـخق هي
خلت سهبيت هشدم ثِ ٌَٓاى كبدجبى ػشصهيي ٍ كبدت اختيبس ثشاي تٔييي ػشًَؿرت  

بػي وِ خَد ّبػت وِ ثؼتِ ثِ ًَّ ًِبم ػي ًبگضيش ثِ اًدبم ثشخي ٍُبي  ٍ ًمؾ ،خَد
وٌرذ. اص   ّبي اختوبٓي، فشٌّگي ٍ خغشافيبيي آى وـَس اػت، تغييرش هري   هتأثش اص ٍيظگي

ثرشاي اسصيربثي هٔيبسّربي     ،ّبي ًِبم ػيبػري  ثشسػي ٍ ؿٌبخت ٍُبي  ٍ ًمؾ ،سٍ ايي
 پزيشؽ آى اص خبًت هشدم هشٍسي اػت.

 
 ّبي سبزهبى سيبسي ٍظبيف ٍ ًقص -2

ّبي هختلفي هَسد ثشسػري لرشاس    اص ديذگبُ ،تّب ٍ وبسوشدّبي دىَه ٍُبي ، ًمؾ
ّبي دٍيت سا دس ّفت  هدوَِٓ هٌبػت ٍ ٓولي اص ًمؾ (،1989) گشفتِ اػت. اًذسػَى

هيي ورب  ٍ خرذهبت   أتر ، ٌَٓاى تذٍيي وشدُ وِ ٓجبستٌذ اص تأهيي صيشػربخت التلربدي  
ي هيأت، دفبُت اص هٌبثْ ًجئي، دفَ سلبثت، ّبي گشٍّي د  ٍ فل  تٔبسم، ٓوَهي

(. دس ًرَل  126-124 :1380 )ّيرَص،  تثجيت التلبدٍ دذال  وب  ٍ خذهبت ثشاي افشاد 
ايري ٍُربي  ٍ وبسوشدّرب     ،ّب ٍ هىبتت ػيبػي ٍ التلربدي  صهبى ثِ تٌبػت ايذئَيَطي

ػبصهبى ػيبػي ثشاي اداسُ اهَس  يدائوبً دگشگَى ؿذُ اػت. دىَهت اػالهي ًيض وِ ًَٓ
ّربي ٓورَهي سايرح دس ّورِ خَاهرْ، وبسوشدّربي       هؼلوبًبى اػت، ٓرالٍُ ثرش وبسوشد  

دّرذ. دس وتربة هجربًي ػيبػرت دس      اختلبكي هشثَى ثِ ديي ٍ هزّت سا ًيض اًدبم هي
: 1377)ٍ يري،   ٌَٓاى روش ؿذُ اػرت  21اػالم، ٍُبي  دبون ٍ دىَهت اػالهي دس 

ثشخري اص هْوترشيي ٍُربي      ،(. دس لبًَى اػبػي وـَس هب ًيض دس اك  ػرَم 145-225
پيشاهرَى آى  هدربل ثحرث    ،وِ دس ايٌدرب  (32: 1382 ًيه، دؼيٌي)هت آٍسدُ ؿذُ دىَ

ًيؼت. ّش وذام اص ٓلوب ٍ اًذيـوٌذاى اػالهي دس صهيٌِ وبسوشدّربي دىَهرت اػرالهي    
ترَاى گفرت دىَهرت     اهب ثب ثشسػي ايي ٍُبي  ٍ وبسوشدّب، هي ؛ًِشاتي هتفبٍت داسًذ

بدي ٍ دًيَي خبهٔرِ، دس لجربل اًدربم اهرَس     سيضي ثشاي ديبت ه اػالهي، ٓالٍُ ثش ثشًبهِ
هٌَٔي ٍ تذاسن اهَس هزّجي ٍ ثِ ًَٓي ثؼتشػبصي ثرشاي ديربت اخرشٍي خبهٔرِ ًيرض      

دّذ تب همجَييت ٍ پزيشؽ خَد سا افرضايؾ ٍ ترذاٍم    هتْٔذ اػت ٍ الذاهبتي سا اًدبم هي
يٌي وِ ثخـذ. ثٌبثشايي دس ثشسػي همجَييت ايي ًَّ دىَهت، ثبيذ هٔيبسّبي هزّجي ٍ د

 ذ.ًثِ وبسوشدّبي ٍيظُ ديي هشثَى اػت ًيض هَسد اسصيبثي لشاس گيش
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 هقبَليت ٍ هطرٍعيت ًظبم سيبسي -3
ّبي هذسى ثِ ًِش  اػبع هبًذگبسي ٍ دٍام ّش ًِبم ػيبػي اػت. دس دٍيت ،همجَييت

ّبيي لشاس داسد ورِ سٓبيرت    دس همشسات ٍ سٍيِ ،ّبي دٍيت همجَييت ػيبػتوِ سػذ  هي
ؿَد تب ؿْشًٍذاى ًيرض هتْٔرذ ثرِ اًبٓرت اص      ػَي اٍييبي اهَس ػيبػي ثبٓث هيآًْب اص 

ّب هٌَى ثِ ايري   همجَييت همشسات ٍ سٍيِدس ٓيي دبل لَاًيي ٍ تلويوبت دٍيت ؿًَذ. 
اػت وِ ؿْشًٍذاى ثِ ايي ًتيدِ سػيذُ ثبؿٌذ وِ سٓبيت همرشسات اص ػرَي وربسگضاساى    

ّربي   وٌذ. ثٌبثشايي همجَييت همشسات ٍ سٍيِ دٍيت ثِ سفبُ ٓوَهي ٍ فشدي آًبى ووه هي
ثلىِ دس تَلْ ؿرْشًٍذاى ساخرْ ثرِ وربسايي ايري      ؛ دس خَد همشسات، ًِ ثخؾ هـشٍٓيت
 ولورِ هـرشٍٓيت   ،(. دس فشٌّگ اػرالهي 97: 1379 )وـبٍسصؿىشي، داسدلشاس همشسات 

 .گيشد وِ ؿبسّ آى سا ٍهرْ ورشدُ ثبؿرذ    )وِ هلذس لشاسدادي اػت( ثِ اهَسي تٔلك هي
ِ     Legitimacyهجٌبي ولورِ  ايي دس دبيي اػت وِ  ؿرذُ   ثرِ ٓرشو ٍ ٌّدبسّربي پزيشفتر

ثَدى، هجٌبيي لذػي ٍ ايْي  خَاهْ ثـشي ساخْ اػت ٍ ولوِ هـشٍٓيت ثِ هٌٔبي ؿشٓي
هٌبئِ تبسيخي يب تدشثي همجَييت دىَهت، ًيبصهٌذ ؿٌبخت  (.79: 1373داسد)ددبسيبى،

 ّبثشهبع هٔتمذ اػت وِ همجَييرت  (.11: 2001وش،ّبي ػيبػي هتٌَّ اًؼبى اػت)ثبس اسصؽ
ِ ؿرذُ ثر   پزيشفتِ اختوبٓي ر  ػيؼتن ػيبػي اص ًشيك پزيشؽ هٔيبسّبي ػيبػيّش ثشاي 

گشفترِ   ّبي اًدبم فٔبييت ،وِ خبهِٔ آيذ ٍ ثذيي تشتيت دسدبيي دػت هيِ ٍػيلِ خبهِٔ ث
ذ) سًغ ٍ وٌ ن هيدوبيت  صم سا ًيض ثشاي دىَهت فشاّ ،ٍػيلِ دىَهت سا پزيشفتِِ ث

وبس ثشدى ولوِ هـشٍٓيت دس هحربٍسات  ِ دس خبهِٔ هب ًيض ٌّگبم ث(. 22: 2002ديگشاى، 
ٓوَهي ٍ دتي ٓلوي، اغلت هٌٔي هَسد لجَل ثَدى ٍ هَسد پزيشؽ ثَدى اهشي ثِ رّري  

سػذ ثْتش اػت دس هتَى فبسػي ثرِ خربي اػرتفبدُ اص     ؿَد. ثٌبثشايي ثِ ًِش هي هتجبدس هي
چٌبًىِ دس ايي تحميك ًيض ايي هٌٔرب  وّ .وبس ثشدُ ؿَدِ يت، ولوِ همجَييت ثولوِ هـشٍٓ

 يبثذ. هَسد ًِش ٍ اػتفبدُ اػت. دس ايي ساػتبػت وِ وبسآهذي دىَهت اّويت هي
 

 هقبَليت ٍ کبرآهذي -4
ثش ايي ًىتِ تأويذ داسًذ وِ دىَهت صهبًي هـرشٍّ اػرت    ،پشداصاى ثؼيبسي اص ًِشيِ
ٍلتري  »وبسايي سا اسائِ دّذ. ثِ ٌٓرَاى هثربل ثرِ ٓميرذُ ساثرشت دال:      وِ ثتَاًذ هيضاًي اص 

دىَهتي هـشٍٓيت داسد وِ هشدم تحت فشهبى، ثرش ايري آتمربد ثبؿرٌذ ورِ ػربختبسّب،       
اص ؿبيؼتگي،  ،ّب، همبهبت ٍ سّجشاى يب دىَهت ٓولىشدّب، الذاهبت، تلويوبت، ػيبػت

(. 70: 1364)دال،ًذٍس ثشخَسداسآ مدسػتىبسي، يب خيش اخاللي ٍ اص دك كذٍس لَآذ ايضا
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ييپؼت ادتوب ً اٍييي ؿخلي ثَد وِ ثِ ًَس اخق ساثٌرِ ثريي همجَييرت ٍ وربسايي سا     
تدضيِ ٍ تحلي  وشد ٍ ثحث ًوَد وِ ثجبت سطين ثِ ساثٌِ ثريي ايري دٍ هفْرَم ثؼرتگي     

 :داسد. پَيبيي ايي ساثٌِ تَػي ييپؼت دس خذٍل صيش ًـبى دادُ ؿذُ اػت
  + كاراٖٗ -

B A هطرٍع٘ت + 

D C - 
 
اص دسخِ ثب ي همجَييرت   ،ثيبثذ Aثش خذٍل فَق، اگش سطيوي خَيـتي سا دس خبًِ  ثٌب

اص ، Bوِ ثب دشوت ثِ ػروت خبًرِ   اػت دس دبيي ايي ػيبػي ٍ وبسايي ثشخَداس اػت. 
خرَد سا دس درذ ثرب  دفرَ      وبسايي سطين وبػتِ ؿذُ ٍيي ثِ ّش كَست ٌَّص همجَييت

 ؛لشاس گيشد، داساي دسخِ ثب يي اص همجَييت اػرت  Cاگش سطيوي دس هَلٔيت وشدُ اػت. 
تَاًذ  هي ،ثحشاى وبسآيي ،ٍ دس ايي دبيت ثبؿذ هيوبسايي ووي ثشخَسداس  دس دبيي وِ اص

ٍ  سا ػبلي ًوبيذ. ثذيي تشتيت ساثٌِ همجَييت دشوت دادُ ٍ آى Dثِ  Cسطين سا اص خبًِ 
دس  ،وبسآهرذ اهرب ًربهمجَل   ثؼيبس ثبؿذ. ًِبم  ّب ديبتي هي وبسايي ثؼيبس هْن ٍ ثشاي دٍيت

ثرب يي   ّبيي اػت وِ اص وبسآهذي ًؼجتبً پبييي، اهب همجَييت تش اص سطين ثجبت هذت ثي وَتبُ
 (.733: 1376 صادُ، )هللح ثشخَسداس ثبؿٌذ

 
  هذل تحقيق -5

دس  گش اػرت. وٌٌذُ استجبى هفبّين فَق ثب يىرذي  ثيبى ثش ًجك آًچِ گفتِ ؿذ، هذل صيش
ايي هذل ساثٌِ وـَس ثِ ٌَٓاى هَهَّ خغشافيبي ػيبػي ثب هشدم، دىَهت ٍ همجَييرت  

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت.
 
 
 
 
 
 
 

 هٌرَى  يفِ ايدبد ٍ اداهِ ديبت دىَهت ثَدُ ٍ دٍام دىَهرت ؤهمجَييت هْوتشيي ه
ص ًشيك دىَهت ثشلرشاس  هشدم ًيض ساثٌِ خَد سا ثب ػشصهيي ا ،ثِ آى اػت. اص ًشو ديگش

 ،وٌٌذ. ّشچِ همجَييت دىَهت ثب تش ثبؿذ ٍسدُ هيآوشدُ ٍ ًيبصّبي خَد سا اص ايي ًشيك ثش

 حكَهت

 هردم

 سرزه٘ي

 كارآٖٗ ٍ كارآهذٕ هٌثع هطرٍع٘ت حكَهت



 ار يابي هعيارّا  هقوَييو ...

 47 

 ؿرَد.  تش هيپزيش ثشتش ػشصهيي اهىبىؤتَاًبيي آى ثشاي اداسُ ػشصهيي ثيـتش ثَدُ ٍ اداسُ ه
 ذُ اػت.ثَدُ ٍ اسصيبثي فشهيِ ثشايي اػبع اًدبم ؿدبهش ايي هذل هجٌبي اًدبم تحميك 

 
  تحقيقرٍش 

تحليلي اػت. دس فشايٌذّبي ػيبػي، ؿْش  راص ًَّ تحميمبت تَكيفي  دبهش تحميك 
تَاًرذ   پيـگبم ٍ وربًَى تحرَ ت ػيبػري اػرت ٍ هري      ،تْشاى ثِ ٌَٓاى هشوض دىَهت

ايري ؿرْش ثرِ ٌٓرَاى      ،سٍ اص ايري  ٍ ّبي ػيبػي خبهِٔ ثبؿذ يٌذ ديذگبُاوٌٌذُ ثش هٌٔىغ
ميك دس ًِش گشفتِ ؿذُ اػت. اًالٓبت  صم ثشاي اسصيربثي فشهريِ   هحذٍدٓ هٌبئبتي تح

گَيِ ثَدُ ٍ ًگرشؽ   25گشدآٍسي ؿذُ اػت. ايي پشػـٌبهِ ؿبه     ًبهِ اص ًشيك پشػؾ
ؿْشًٍذاى ًؼجت ثِ وبسوشدّبي گًَربگَى دىَهرت اص ًشيرك آى هرَسد اسصيربثي لرشاس       

ادري ؿرذُ ٍ ًگرشؽ    ثرب اػرتفبدُ اص ًير  ييىرشت ًش    هزوَس ًبهِ  گشفتِ اػت. پشػؾ
ٍ  2 ; ، هخربي  3 ; ًِش ، ثي4 ; ، هَافك5 ; هَافك  دٌّذگبى دس پٌح دبيت )وبهالً پبػخ

ّب، هَسد ػٌدؾ لرشاس گشفترِ    گزاسي ثش ّش وذام اص پبػخ ( ٍ ثب ؿوبس1ُ ; وبهالً هخبي 
اػت. ًگشؽ افشاد ًؼجت ثِ ػيبػت، دىَهرت، تغييرشات اختوربٓي، تٔلرين ٍ تشثيرت،      

، استجبًبت ٍ ثؼيبسي ديگش اص ايي لجي  هفربّين، چٌربى هْرن اػرت ورِ      تٔلجبت هزّجي
ّربيي   ؿٌبػبى، ٍلت ٍ اًذيـِ ثؼريبس كرشو يربفتي ساُ    سٍاًـٌبػبى اختوبٓي ٍ يب خبهِٔ

ّرب ٍ دس ًْبيرت ؿخلريت     وِ ػربصًذُ اسصؽ  ييّب اًذ. ًگشؽ گيشي آى وشدُ ثشاي اًذاصُ
ّ  ،اًؼبًي اػت ِ ثش دؼت هلبديك خَد هبًٌذ دويت هرز خرَيي، ًظادپشػرتي،    جي، ػرلٌ
ًورَداس  (. 127: 1375 )اٍپٌْربين،  ؿرًَذ  گزاسي هي ٍ هبًٌذ آى ًبم (همجَييت)هـشٍٓيت 

 دّذ: ّب ٍ ؿخليت اًؼبًي ًـبى هي ػبخت ًگشؽ ٍ اثشثخـي آى سا ثش اسصؽ ،2ؿوبسٓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ّا ٍ ٍ ًظرات : راتغٔ ضخص٘ت ٍ ًگرش2ًوَدار ضوارٓ 

 (129هٌثع: )ّواى، 

شخص

 يت

شهاسص

 ا

نگر

 شها

نظ

را

 ت

 ضخص٘ت

 ّا ًگرش

 ًظرات

 ّا ارزش
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 ػت:ا ُثِ هٔشم آصهَى گزاسدفشهيِ صيش سا  دبهش، تحميكايي اػبع،  ثش

ّبي وبسوشدي )التلبدي ٍ اختوبٓي(، همجَييت دىَهت دس ًرضد   ٓالٍُ ثش خليلِ»
 «.ّبي ػبختبسي هزّجي ًيض هشثَى اػت هشدم، ثِ ٍخَد خليلِ

 
 
 
 
 
 
 

 
ّربي   د، تفبٍتتـشيح ؿذ، دىَهت ديٌي ثِ يحبٍ ػبختبس ٍ وبسوش  ّوبًٌَس وِ لجالً

 هرشدم سٍ هٔيبسّبي پزيشؽ آى اص خبًرت   فشاٍاًي ثب يه دىَهت غيشديٌي داسد ٍ اص ايي
ًيض هتفبٍت اػت. ثٌبثشايي ثشاي ؿٌبخت ايي هٔيبسّب ثب تَخرِ ثرِ وبسوشدّربي هختلر      
دىَهت ديٌي دس وـَس ايشاى ايي تحميك ًشادي ٍ اخشا ؿذ. ثرب تَخرِ ثرِ گؼرتشدگي     

اي تلبدفي اػرتفبدُ   گيشي خَؿِ اص سٍؽ ًوًَِ ،هٌبًك ًوًَِ ةؿْش تْشاى، ثشاي اًتخب
ّرب ًيرض ثرب اػرتفبدُ اص فشهرَل       تٔذاد ًوًَِثَد.  16ٍ  1هٌبًك ًتيدِ آى گضيٌؾ ؿذ وِ 
 هحبػجِ ؿذُ اػت. وَچشاى












1

1
1 2

2

2

2

d
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n

d
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% اػت وِ هٔشو هيرضاى تخويٌري خبًَاسّربي    90ثشاثش ثب  Pدس تحميك دبهش همذاس 
% 5ًيرض   d. هيرضاى  اػرت % 10ًيض ثشاثرش   qثبؿذ ٍ همذاس  ػبوي دس هٌبًك ًوًَِ هي ؿئِ

هحبػجِ ؿذُ اػت. ًجك آخشيي آهبس هَخَد دس هشوض آهبس ايشاى وِ هشثَى ثِ آهبسگيشي 
ٍ تٔرذاد  ، 66142تْرشاى   1تٔرذاد خبًَاسّربي ػربوي دس هٌٌمرِ     ثبؿرذ،   هي 1375ػبل 

و  ددن خبهِٔ ًوًَرِ   ،. ثذيي تشتيتاػت 71269ًيض  16خبًَاسّبي ػبوي دس هٌٌمِ 
 140تٔرذاد   ،خبًَاس اػت وِ پغ اص هحبػجِ ثب فشهَل وَچشاى 138411 ،دس ايي تحميك

ثرِ   ،گرشاى آصهرَدُ   گيشي اص ّش هٌٌمِ تٔييي ٍ ثرب اػرتفبدُ اص پشػرؾ    خبًَاس ثشاي ًوًَِ
 آٍسي اًالٓبت  صم پشداختِ ؿذ. خوْ

 

 سازًذّإ فرضِ٘ تحق٘ق
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 ّبي تحقيق ٍ ارزيببي فرضيِ يبفتِ
اص  ًبهِ اػتخشاج ؿذُ اػت. ؿذُ ثِ پشػؾ ّبي اسائِ ّبي تحميك ثش اػبع پبػخ يبفتِ

اًذ. اص ًِش ػٌي  هشد ثَدُآًْب دسكذ  7/80دٌّذگبى صى ٍ  دسكذ پبػخ 3/19 ،ًِش خٌؼي
ترشيي ػري    ثبؿرذ. پربييي   ػربل هري   84/37ا ت ؤدٌّذگبى ثرِ ػر   ًيض هيبًگيي ػي پبػخ

دٌّرذُ ثرِ    ػبل ثَدُ اػت. ثيـتشيي گشٍُ ػٌي پبػخ 82ٍ ثب تشيي آًْب  18گَيبى  پبػخ
 ،دٌّرذگبى  ػبل ثَدُ اػت. اص هيبى هدورَّ پبػرخ   30تب  20گشٍُ ػٌي ثيي ًيض ا ت ؤػ

دسكرذ( ًيرض ػربوي تْرشاى ٍ هتَيرذ       25ًفرش )  70دسكذ( هتَيذ تْشاى ٍ  75ًفش ) 210
ورِ   اًرذ  َاد ثرَدُ ػ دٌّذگبى ثي دسكذ پبػخ 9/3 ،اًذ. ّوچٌيي دس هدوَّ ؿْشػتبى ثَدُ

صيرش   ،دٌّرذگبى  دسكذ پبػرخ  7/25اًذ. ػٌح ػَاد  وشدُ صًذگي هي 16ّوگي دس هٌٌمِ 
دسكرذ پبػرخ    8/41ثبؿرذ.   دٌّذگبى ًيض دس ػٌح ديرپلن هري    دسكذ پبػخ 6/28ديپلن ٍ 

 اًذ. دٌّذگبى ًيض تحليالت داًـگبّي داؿتِ ٍ دس ػٌح ثب تش اص ديپلن ثَدُ
دم ًؼجت ثِ دىَهت اػالهي چِ ديذگبّي داسًذ ٍ چِ ثشاي ػٌدؾ ايي ًىتِ وِ هش

ّبي هختلر    گَيِ ،هٔيبسّبيي ثشاي پزيشؽ ٍ همجَييت دىَهت اص ًِش آًْب ٍخَد داسد
ًبهِ ثِ خبهِٔ ًوًَِ اسائِ ؿذ ٍ دس ايي لؼروت ثؼرتِ ثرِ وبسوشدّربي گًَربگَى       پشػؾ

 دىَهت هَسد اسصيبثي لشاس گشفتِ اػت.
 
 ت اسالهي ٍ برخي کبرکردّبي آى براي ادارُ جبهعِسٌجص ًگرش بِ کليت حكَه -1

 
آى چرِ اًتِربساتي اص   ايٌىِ ولي هشدم ًؼجت ثِ دىَهت اػالهي ٍ   ديذگبُثشاي ػٌدؾ 

گَيِ هٌشح ؿذ وِ ثشخي اص آًْب هختق ثِ  8تٔذاد  ؟،ثشاي اداسُ خبهِٔ دس رّي خَد داسًذ
 ٍُربي   دس صهرشُ داسًذ وِ  اي دىَهت هزّجي اػت ٍ ثشخي ًيض اؿبسُ ثِ وبسوشدّبي تبصُ

دس هدوَّ دبوي اص ًگشؽ تمشيجبً  ،ؿذُ ّبي اسائِ . پبػخسًٍذ ثِ ؿوبس هيّب  خذيذ دٍيت
هثجت هشدم ًؼجت ثِ ٍخَد دىَهت اػالهي ٍ اًويٌبى ًؼجي ثِ وبسايي ايري دىَهرت   

 :ثبؿذ هيثِ ؿشح صيش  ،ّبي هٌشح ؿذُ دس ايي لؼوت ّبي هختل  اػت. گَيِ دس ثخؾ
 دىَهت ديٌي ٍ هزّجي اػت. ،ي ًَّ دىَهت ثشاي اداسُ خبهِٔثْتشي -1
 خضء ٍُبي  ديٌي دىَهت ًيؼت. هبًٌذ آىّب، هشاتْ، هٌبثْ هٔذًي ٍ  دفَ خٌگ  -4
 ثضسگتشيي تْذيذ وـَس، تْذيذ اص دػت سفتي ديي ٍ هزّت هشدم اػت. -5
 لبًَى اػبػي ثبيذ ثش اػبع اكَل ٍ فشٍّ ديي ًَؿتِ ؿَد. -6
ّربي   ًرَس ولري ػربخت هىربى    ِ لجبل ػبختي هؼدذ، دؼيٌيِ ٍ ثر  دىَهت دس -7

 اي ًذاسد. هزّجي ٍُيفِ
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 كَست سايگبى ثِ ّوِ آهَصؽ دّذ.ثِ خَاًي سا  دىَهت ثبيذ لشآى، دٓب ٍ ًَدِ -8
هرشدم   ٍيػٔبدت اخش ،لج  اص ّش چيض دىَهت ثبيذ ثب ثشگضاسي هشاػن هزّجي -17

 سا فشاّن وٌذ.
اص ًشيك اخشاي لَاًيي ديٌي دس خبهِٔ لبث  د   ،ّب دگيآيَدگي َّا ٍ ػبيش آيَ -24
 اػت.

 .اػت 1ثِ ؿشح خذٍل ؿوبسُ  ،ّبي فَق ّبي اسائِ ؿذُ ثِ گَيِ فشاٍاًي ٍ دسكذ پبػخ

 ّإ هرتَط تِ حكَهت اسالهٖ ّإ ارائِ ضذُ تِ گسٌِٗ فراٍاًٖ ٍ درصذ پاسخ :1جذٍل ضوارُ  
 ضوبرُ

 الؤس

 (5) هَافق کبهالً (4) هَافق (3ًظر) بي (2) هخبلف (1هخبلف) کبهالً
 درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي

1 46 4/16 59 1/21 33 8/11 106 9/37 36 9/12 
4 14 5 75 8/28 31 1/11 108 6/38 52 6/18 
5 43 4/15 59 1/21 41 6/14 100 7/35 37 2/13 
6 49 5/17 108 6/38 36 9/12 73 1/26 14 5 
7 26 3/9 53 9/18 44 7/15 112 40 45 1/16 
8 27 6/9 61 8/21 29 4/10 121 2/43 42 15 
17 66 6/23 88 4/31 43 4/15 70 25 12 3/4 
24 60 4/21 79 2/28 34 1/12 75 8/26 30 7/10 
 

فرك  وِ چٌبًچِ فشد ًوًَِ ثب ّوِ آًْرب وربهالً هَا   سدگَيِ ٍخَد دا 8 ،دس ايي لؼوت
ا ت ّرش  ؤؿرَد. چٌبًچرِ هدورَّ پبػرخ ػر      هري  40ي ٓذد ٍّبي  هدوَّ پبػخ ،ثبؿذ

ِ    ثيـتش ؿَد، ًـبى 20اص ٓذد  ،ؿخق ّربي هٌرشح ؿرذُ     دٌّذُ هَافمت ًؼرجي ثرب گَير
اهتيربص   ،ّبي اسائِ ؿذُ اص ًلر  ايري ٓرذد    هدوَّ اهتيبص پبػخ ،اػت. دس ّش دٍ هٌٌمِ

اؿررتي دىَهررت اػررالهي دس ثرريي ثررب تشي اػررت ٍ ثررِ ًررَٓي ًـرربى اص توبيرر  ثررِ د 
دس درذٍد   1ٍ دس هٌٌمِ  62/28ٓذد  16دس هٌٌمِ  ،دٌّذگبى داسد. هيبًگيي دبكلِ پبػخ
دّرذ   ًـبى هري  ،ا تؤؿذُ ثِ ػ ّبي دادُ ثبؿذ. ثشسػي هدوَّ هيبًگيي پبػخ هي 21/21

وِ ّش چٌذ دس ّش دٍ هٌٌمِ ؿوبل ٍ خٌَة ؿْش ثِ ًَس هتَػي ًگرشؽ ثرِ دىَهرت    
اهرب ًرَٓي ػرشدسگوي دس ؿرٌبخت ٍُربي  يرب       ؛ وشدّربي آى هثجرت اػرت   ديٌي ٍ وبس

، 6، 5، 1ثخؾ ثِ دىَهت ديٌي ٍخَد داسد. ثِ ٌَٓاى هثبل خورالت   هٔيبسّبي همجَييت
هٌذي ثِ وليت دىَهت اػالهي هٌشح ؿذُ ٍ دس دبيي وِ  ثشاي ػٌدؾ ٓاللِ 17، ٍ 8

ثَدى دىَهرت اػرالهي    دٌّذگبى ثِ ػئَال اٍل هجٌي ثش هٌبػت دسكذ پبػخ 50ثيؾ اص 
دسكرذ ًيرض ثرِ     55اًرذ ٍ ثريؾ اص    پبػخ هَافك ٍ وربهالً هَافرك دادُ   ،ثشاي اداسُ خبهِٔ
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دسكرذ اص   40دذٍد كشفبً اهب  ؛اًذ هٌذ ثَدُ ّبي هزّجي اص خبًت دىَهت ٓاللِ آهَصؽ
اًرذ   ثَدُؿذى لبًَى اػبػي ثش اػبع اكَل ٍ فشٍّ ديٌي هٔتمذ  دٌّذگبى ثِ ًَؿتِ پبػخ

ثضسگتشيي تْذيذ وـرَس سا تْذيرذ اص    ،دٌّذگبى دسكذ اص پبػخ 50دس دبيي وِ  ّوچٌيي
ثرِ   بآًْر دسكرذ   40دس درذٍد   فمري اًذ، اهب  دػت سفتي ديي ٍ هزّت هشدم تلمي وشدُ

 4اًذ. دس هَسد ػئَا ت  ّبي ػٔبدت آخشت تَػي دىَهت هٔتمذ ثَدُ هْيبوشدى صهيٌِ
ِ هٔوَ ً ووترش دس هترَى اػرالهي ثرِ     و رًيض وِ دس دَصٓ ٍُبي  خٌجي دىَهت   24ٍ 

هٌشح ؿذُ اػرت،  داسًذ ر  ًَس آؿىبس هٌشح ؿذُ ٍ هشدم آؿٌبيي ووتشي ثب ايي هجبدث 
دفرَ  ر   دسكرذ هرشدم ايري گًَرِ اهرَس      60ّب ثِ ايي كَست اػت وِ دس دذٍد  پبػخ
سا دس دَصُ ٍُبي  دىَهت هبًٌذ آى ر  ّب ٍ  ّب، هشاتْ، هٌبثْ هٔذًي، سفْ آيَدگي خٌگ 

ثرِ ثيربى   ٍ  ًذاسًرذ ٌي ًذاًؼتِ ٍ ثِ ٓجبستي اًتِبسي اص دىَهت اػالهي دس ايي صهيٌِ دي
ثيؾ اص دس ٓيي دبل . آٍسًذ ثِ ؿوبس ًويهٔيبسي ثشاي ػٌدؾ همجَييت دىَهت ديگش، 

ّبي هزّجي سا ٍُيفرِ دىَهرت    ػبخت هؼدذ ٍ دؼيٌِ ٍ ػبيش هىبى ،دسكذ هشدم 55
ىَهت اص ًِش آًبى ثَدُ اػرت. ؿربيذ ثْترشيي    هٔيبسي دس پزيشؽ د ،داًؼتِ ٍ ايي هَسد
ّب  ّبي ديٌي ثبؿذ وِ دس ًَل لشى آهَصؽ ، ًحَُّب يبثي ايي گًَِ پبػخ ٓلت ثشاي سيـِ

اي ثرِ ثشخري ٍُربي  خٌجري      اؿربسُ دس آًْب ثِ هشدم اًتمبل دادُ ؿذُ ٍ  ختل اص ًشق ه
 لشاس گيشد. اي هَسد ثشسػي ُ اػت ٍ ايجتِ ثبيذ دس تحميك خذاگبًِذدىَهت ًـ

 
 ًگرش در خصَظ کبرکرد سيبست خبرجي بب در ًظر گرفتي هسبئل ديٌي ٍ اسالهي -2

 
دس توبم خْربى   ،ثخؾ ٍ هذاػتٔوبس ّبي آصادي ًْوت ،ّبي اػالهي ثش اػبع آهَصُ

     ِ اي اص  ثبيذ هَسد دوبيت دىَهت اػالهي ثبؿٌذ ٍ هؼرلوبًبى ًيرض ثبيؼرتي دس ّرش ًمٌر
(. ثشاي ػٌدؾ ايي 529-387: 1361 )ؿىَسي، ًذَؿ دوبيت دٍيت اػالهي ثشخَسداس

ًگشؽ ٍ آصهَى ايي ًىتِ وِ آيب ٓولىشد ػيبػت خبسخي ثش ايي اػبع، هٔيربسي ثرشاي   
 ػٌدؾ همجَييت دىَهت دس ًِش هشدم اػت يب ًِ؟ دٍ گَيِ صيش هٌشح ؿذُ اػت:

سٍاثي وـَس هب ثب وـَسّبي ديگش ثبيذ ثب دس ًِرش گرشفتي ديري اػرالم ثبؿرذ ٍ       -9
 هٌبفْ هلي اّويتي ًذاسد.

ػشًَؿت هؼلوبًبى ػبيش ًمبى خْبى ثؼيبس هْن اػت ٍ دىَهرت ثبيرذ ثرشاي     -10
 دفبّ اص دمَق هؼلوبًبى اهىبًبت وـَس سا كشو وٌذ.
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 ضذُ ترإ سٌجص هع٘ار س٘است خارجٖ ّإ ارائِ فرٍاًٖ ٍ درصذ پاسخ :2جذٍل ضوارُ 

 ضوبرُ
 سئَال

 هَافق کبهالً قهَاف ًظر بي هخبلف هخبلف کبهالً

 درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي

9 98 35 104 1/37 21 5/7 48 1/17 9 2/3 

10 76 1/27 77 5/27 39 9/13 69 6/24 19 8/6 
 

 70وِ ثِ ًَس هتَػري ثريؾ اص   ، هجيي آى اػت (2ّب )خذٍل ؿوبسُ  همبيؼِ هيبًگيي
 10دسكرذ ًيرض ثرب گَيرِ ؿروبسُ       50ٍ ثيؾ اص  9ثب گَيِ ؿوبسُ دسكذ پبػخ دٌّذگبى 

وشدى ثِ ػبيش هؼلوبًبى ثذٍى دس ًِش گرشفتي   وِ ووه دّذ هيهخبي  ثَدُ ٍ ايي ًـبى 
چٌذاى هَسد ًِش هشدم ًجرَدُ ٍ   ،هٌبفْ هلي ٍ كشو هٌبثْ التلبدي ثشاي ديگش هؼلوبًبى

. ايري ًىترِ ٌّگربم    سٍد س ًوري ثِ ؿوبهٔيبسي ثشاي تأييذ همجَييت دىَهت تَػي هشدم 
ييرذ ايري   أًبهِ ٍ دس هلبدجِ ثب هشدم ًيض ثِ خَثي ًوبيبى ثرَدُ ٍ دس ت  آٍسي پشػؾ خوْ
ثبسّرب   ،«ثِ هؼدذ دشام اػت ،چشاغي وِ ثِ خبًِ سٍاػت»ايوث  هٔشٍو  ّب، هشة گَيِ

 .ؿذ دٌّذگبى هٌشح هي اص خبًت پبػخ
 
 اٍلَيت هسبئل اقتصبدي بر هسبئل ديٌيّبي اقتصبدي اسالم ٍ  ًگرش در هَرد برًبهِ -3

 
 ،ّب وبسوشد التلبدي ٍ يىي اص ٍُبي  دىَهت ،يىي اص وبسوشدّبي ػبصهبى ػيبػي

سفتبسّربي   ،خبهٔرِ اػرالهي  ي ثشًبهِ التلبدي ٍ ايدبد سفبُ ثشاي خبهِٔ اػرت. دس  ٍيذت
 گيشد. هؼلوبى ٓالٍُ ثش آًىِ ثرِ هٌربفْ خرَيؾ    التلبدي اص هٔبسو اػالم ػشچـوِ هي

 (.17: 1378)اًلربسي ٍ ديگرشاى،    وَؿذ ًيض هي ددس سفْ ًيبصّبي خبهِٔ خَ ،اًذيـذ هي
ثرِ هؼربئ  هرزّجي ٍ ديٌري ٍ     آًْب، دس وٌبس هؼبئ  التلبدي ٍ دتي ثيـتش اص دس اػالم، 

 ثشپبيي فشائن اػالهي تَكيِ ؿذُ اػت. دس ايي ثخؾ ثشاي ػٌدؾ ايي ًىترِ ورِ آيرب   
ّبي التلبدي اػالم ثبٓث ثْجَد ٍهْ التلربدي خبهٔرِ    هشدم هٔتمذًذ وِ سٓبيت ثشًبهِ

 ثبؿرٌذ ٍ آيرب   ّب دس صهيٌِ التلبدي ووتش هٔتمرذ هري   ؿَد يب آًىِ ثِ وبسايي ايي ثشًبهِ هي
 هؼبئ  هزّجي ثش هؼبئ  التلبدي اسخحيت داسًذ يب ثش ٓىغ؟ ػِ گَيِ هٌشح ؿذُ اػت:

سا دس  هبًٌذ آىصوبت ٍ ّبي التلبدي اػالم هبًٌذ خوغ ٍ  دىَهت ثبيذ ثشًبهِ -11
 يذ.آدػت ِ خبهِٔ اخشا وٌذ تب ثيـتشيي سفبُ التلبدي ث

دس وـَس هب اثتذا ثبيذ ثِ اهَس ديٌي سػيذگي ؿَد ٍ هؼرئلِ سفربُ التلربدي دس     -12
 اػت. يهشدلِ ثٔذ
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ثبٓث اص ثيي سفتي هـرىالت   ،سٓبيت هؼبئ  ديٌي ٍ هزّجي اص خبًت دىَهت -13
 ؿَد. التلبدي خبهِٔ هي

 اػت:آهذُ  3 خذٍلدس ؿذُ ثِ ايي خوالت  ّبي اسائِ خپبػ
 ّإ اقتصادٕ ّإ هرتَط تِ ترًاهِ ضذُ تِ گَِٗ ّإ ارائِ فراٍاًٖ ٍ درصذ پاسخ :3جذٍل ضوارُ 

 ضوبرُ

 سئَال

 هَافق کبهالً هَافق ًظر بي هخبلف هخبلف کبهالً

فراٍاً درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي

 ي

 درصذ

11 33 8/11 61 8/21 39 9/13 107 2/38 40 3/14 

12 100 7/35 101 1/36 19 8/6 52 6/18 8 9/2 

13 45 1/16 79 2/28 46 4/16 88 4/31 21 5/7 
 

 ،اًذ وِ آيب اص ًِرش هرشدم   ّبي يبصدُ ٍ ػيضدُ ثشاي ػٌدؾ ايي ًىتِ هٌشح ؿذُ گَيِ
  ِ ثبٓرث ثْجرَد ٍهرْ     ،دي اػرالم ّربي التلرب   ٓو  دىَهت ثش اػبع لرَاًيي ٍ ثشًبهر

تَاًذ اص ًِرش آًربى هٔيربسي ثرشاي ػرٌدؾ       ؿَد؟ ٍ آيب ايي هَسد هي التلبدي خبهِٔ هي
ًيض دس صهيٌِ اٍيَيرت هؼربئ  التلربدي ثرش      12ٍ گَيِ  ؟همجَييت دىَهت ثبؿذ يب خيش

دٌّذگبى ثِ گَيرِ   دسكذ پبػخ 50هؼبئ  هزّجي اص ًِش هشدم هٌشح ؿذُ اػت. ثيؾ اص 
اًرذ ورِ ًـربى     پبػخ هَافك يب وربهالً هَافرك دادُ   13دسكذ ًيض ثِ گَيِ  40د ٍ دذٍ 11
ِ   هي ّربي التلربدي اػرالم ثرشاي ثْجرَد هؼربئ         دّذ وِ ثيـتش هشدم هٔتمذًذ ورِ ثشًبهر

ص التلبدي هٌبػت اػت ٍ اص دىَهت ًيض اًتِبس داسًذ وِ ثش ايري اػربع ٓور  وٌرذ. ا    
ثريؾ اص   ،(12)گَيرِ   هؼبي  التلبدي دس صهيٌِ اسخحيت هؼبئ  هزّجي ثشػَي ديگش، 

هؼبئ  هزّجي ترشخيح   ثشلبدي سا تٍ هؼبئ  ال  دسكذ هشدم ثب ايي گَيِ هخبي  ثَدُ 70
 دس تحميمبت خذاگبًِ هَسد ثشسػي ٍ اسصيبثي لشاس گيشد. ثبيؼت آى هي  ي اًذ وِ د دادُ
 

 قَاًييديگر ًگرش در هَرد اٍلَيت ديي ٍ هقررات ديٌي بر  -4
ٓو  آى ثرش اػربع لرَاًيي     ،ْوتشيي هٔيبسّب دس ػٌدؾ همجَييت دىَهتيىي اص ه

ايي ًىتِ هَسد آصهَى لشاس گيشد وِ  ،ّبيي اػت. دس ايي ثخؾ ػٔي ؿذُ تب ثب ًشح گَيِ
هٌذ ثِ سٓبيت ٍ اخشاي لَاًيي اػرالهي ّؼرتٌذ، يرب ػربيش لرَاًيي       آيب هشدم ثيـتش ٓاللِ
هشدم خبهِٔ هب وِ هؼلوبى ٍ هميذ ثِ اهَس  دٌّذ؟ اًتِبس ايي اػت وِ ثـشي سا تشخيح هي

خَاّبى اخشاي لَاًيي هزّجي دس خبهِٔ خَد ثبؿٌذ. ثشاي ػرٌدؾ ايري    ،هزّجي ّؼتٌذ
 ّب آٍسدُ ؿذُ اػت: گَيِ دس ثيي گَيِ 4هٔيبس ًيض 
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آيذ ًِ  ثشاثشي ٍ ٓذايت دس خبهِٔ هب اص ساُ اخشاي لبًَى ديي ٍ ؿشّ ثِ ٍخَد هي -2
 اػبػي.اص ساُ اخشاي لبًَى 

 دىَهت اػالهي ًجبيذ لَاًيي سايح دس ديگش وـَسّب سا دس خبهِٔ هب پيبدُ وٌذ. -3
تجليغ ثشاي ديي ٍ هؼبئ  هزّجي هْوتش اص تجليْ ثشاي سٓبيت لربًَى ٍ همرشسات    -14

 غيشديٌي اػت.
ميذ ثِ اهَس هزّجي ثبؿرٌذ ثرِ سفتبسّربي لربًًَي     تهؼئَييي دٍيتي ثبيذ ثيؾ اص  -16

 پبيجٌذ ثبؿٌذ.
 ثَدُ اػت: 4 ّبي اسائِ ؿذُ ثِ ايي خوالت ثِ ؿشح خذٍل ؿوبسُ پبػخ

 
 ّإ هرتَط تِ اٍلَٗت قَاً٘ي دٌٖٗ ّإ ارائِ ضذُ تِ گَِٗ فراٍاًٖ ٍ درصذ پاسخ:  4جذٍل ضوارُ 

ضوبرُ 
 سؤال

 کبهالً هَافق هَافق ًظر بي هخبلف کبهالً هخبلف

 درصذ فراٍاًي درصذ يفراٍاً درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي

2 47 8/16 86 7/30 49 5/17 80 6/28 18 4/6 

3 35 5/12 105 5/37 36 9/12 89 8/31 15 4/5 

14 70 25 88 4/31 37 2/13 76 1/27 9 2/3 

16 8 9/2 43 4/15 31 1/11 116 4/41 82 3/29 

 
َاًيي لرَاًيي هبًٌرذ لر   ديگرش  ثشاي ػٌدؾ اٍيَيت لَاًيي ديٌي ثرش   3ٍ  2ّبي  گَيِ

تَاًذ  وـَسّب هٌشح ؿذُ اػت. ّشچٌذ لبًَى اػبػي هيدس ػبيش اػبػي ٍ لَاًيي سايح 
ثش هجٌبي لَاًيي ديٌي ًَؿتِ ؿَد، ّوبًٌذ دبيتي وِ اوٌَى ثش ثيـتش اكَل لبًَى اػبػري  

 دسيبفتي ايي ًىتِ ثَدُ اػت ورِ آيرب   ،ّذو اص ًشح ايي گَيِاهب وـَسهبى دبون اػت، 
بيت لَاًيي ديي ٍ ؿشّ ثشاي ثشلشاسي ٓذايت وبفي اػت يرب آًىرِ   هشدم هٔتمذًذ وِ سٓ

ِ  ؟دىَهت ثبيذ اص ػبيش لَاًيي ثـشي ًيض دس ايي صهيٌِ اػتفبدُ وٌذ  16ٍ  14ّربي   گَير
ًيض ثب هووَى ديگشي ثب ّذو ػٌدؾ تمذم لَاًيي ديٌي ثرش ديگرش لرَاًيي آٍسدُ ؿرذُ     

دسكذ  2/37ب وبهالً هَافك ثَدُ ٍ هَافك ي 2دٌّذگبى ثب گَيِ  دسكذ اص پبػخ 1/57اػت. 
اًذ. ثذيي تشتيت ّشچٌذ ثيؾ اص ًيوري اص هرشدم    هَافك يب وبهالً هَافك ثَدُ 3ًيض ثب گَيِ 

ثبؿٌذ ٍ ايري اهرش تأييرذي     هٔتمذ ثِ ايدبد ثشاثشي ٍ ٓذايت اص ساُ اخشاي لَاًيي ديٌي هي
بيفرت ؿرذيذي ًـربى    لَاًيي دس خبهِٔ ًيض هخديگش اهب ثب اخشاي  ؛ثش اثجبت فشهيِ اػت

 7/70هخبي  ثرَدُ ٍ   14دسكذ ثب گَيِ  4/56ًيض  16ٍ  14ّبي  اًذ. دس هَسد گَيِ ًذادُ
ؿرَد ورِ    اًذ. ثذيي تشتيت هـخق هي هَافك يب وبهالً هَافك ثَدُ 16دسكذ ًيض ثب گَيِ 
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هٔيربس هْوري    ،دٌّرذگبى  دس ًِش پبػرخ  ،خَاُ ديٌي يب غيشديٌي ،سٓبيت لبًَى ٍ همشسات
هٌرذ ثرِ سٓبيرت لرَاًيي ٍ همرشسات تَػري        ٓاللِ ،وٌٌذگبى اػت ٍ هشدم َهتثشاي دى

 هؼئَييي ّؼتٌذ. 
 

 ًگرش در خصَظ تَاًبيي ديي ٍ قَاًيي ديٌي در ايجبد اهٌيت ٍ رٍابط اجتوبعي بْتر -5
 

ّبي  تأهيي اهٌيت ٍ ًِن اختوبٓي اص ٍُبي  اٍييِ ّش دىَهت اػت وِ دس دىَهت
ؿذُ اػت. دىَهرت   ًَٓي هْوتشيي ٍُيفِ آًْب هحؼَة هياٍييِ ًيض ٍخَد داؿتِ ٍ ثِ 

تَاًذ ايي اهرش سا ثرِ ثْترشيي     هي ،اػالهي ًيض ثب دس ًِش گشفتي لَاًيي ٍ همشسات اػالهي
ايري هٔيربس   ، ًِش هرشدم دس هرَسد   ٍخْي ايدبد وٌذ. دس ايي لؼوت ثب ًشح دٍ گَيِ صيش

آيرب  ؿرَد ورِ    ػخ دادُ هري ثِ ايي پشػؾ پبگيشد. ثِ ٓجبست ديگش  هيهَسد ػٌدؾ لشاس 
هشدم ثِ ثْجَد اٍهبّ اختوبٓي اص ًشيرك سٓبيرت همرشسات ديٌري هٔتمذًرذ ٍ ايري اهرش        

تَاًذ اص ًِش آًبى هٔيبسي ثشاي همجَييت دىَهت ثبؿذ يب خيرش؟ ثرشاي ػرٌدؾ ايري      هي
 دٌّذگبى اسائِ ؿذ: ّبي صيش ثِ پبػخ گَيِ ،هٔيبس
ثبٓرث ثْتشؿرذى سٍاثري     ،اخشاي دػرتَسات ديري اػرالم اص خبًرت دىَهرت      -15

 ؿَد. اختوبٓي هي
يرذ ًرِ ترشٍيح    آ اهٌيت دس خبهِٔ هب اص ساُ تشٍيح لَاًيي اػالهي ثِ دػرت هري   -19

 لَاًيي سايح دس ديگش وـَسّب.
 اػت:آهذُ  5خذٍل ؿوبسُ دس  ،ايي دٍ گَيِخلَف دػت آهذُ دس ِ ًتبيح ث

 ّإ ضذُ تِ گَِٗ ّإ ارائِ فراٍاًٖ ٍ درصذ پاسخ :5جذٍل ضوارُ 
 اجتواعٖ هرتَط تِ اهٌ٘ت ٍ رٍاتظ

 ضوبرُ
 الؤس

 هَافق کبهالً هَافق ًظر بي هخبلف هخبلف کبهالً

 درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي

15 30 7/10 42 15 26 3/9 146 1/52 36 9/12 

19 43 4/15 51 2/18 48 1/17 107 2/38 30 7/10 
 

 15ثرب گَيرِ    ،دٌّرذگبى  دسكذ اص پبػخ 65دّذ وِ  ًـبى هي ،دػت آهذُِ ثآهبسّبي 
هَافرك يرب وربهالً هَافرك      19دسكذ ًيرض ثرب گَيرِ     9/48اًذ ٍ  هَافك يب وبهالً هَافك ثَدُ

تَاًرذ   هري  ،لَاًيي ٍ همرشسات اػرالهي   ،دس ًِش هشدموِ دّذ  ثبؿٌذ. ايي اهش ًـبى هي هي
خـيذُ ٍ تب دذي اهٌيت خبهِٔ سا ًيرض ترأهيي وٌرذ.    سٍاثي اختوبٓي ثيي هشدم سا ثْجَد ث
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ثذيي تشتيت ايي هَسد ًيض فشهيِ تحميك هجٌي ثش ٍخَد هٔيبسّبي هزّجي ٓالٍُ ثش ديگش 
 دّذ. هٔيبسّب دس پزيشؽ همجَييت دىَهت سا هَسد تأييذ لشاس هي

 
 ًگرش در خصَظ برخي ٍظبيف اختصبصي حكَهت اسالهي -6

هٔوَ ً چِ اص ساُ تجليغ ٍ چِ اص  ،طي خبكي ايدبد ؿذُدىَهتي وِ ثش هجٌبي ايذئَيَ
دس خْرت   هرَسد لجرَيؾ  ّب ٍ اكَل  ثِ تشٍيح اسصؽ ،ساُ ثْجَد ٍ افضايؾ ٓولىشد خَد

ّرب   پشداصد. دىَهت ديٌري ًيرض ّوبًٌرذ ديگرش دىَهرت      ّبي خَد هي تحىين ثيـتش پبيِ
ثرِ   ،ّبي اختلبكي ّبي خَد ٍ گؼتشؽ ثشخي وبسٍيظُ تَاًذ ثب تجليغ ٍ اؿبِٓ اسصؽ هي

ّبي خَد ثپشداصد. ثشاي ػٌدؾ ايي ًىتِ وِ ايي اهرش ئٌري ترشٍيح ديري ٍ      تحىين پبيِ
تب چِ دذ هٔيبسي ثشاي ػرٌدؾ   ،ّبي اختلبكي ديي ّبي ديٌي ٍ ثشخي وبسٍيظُ اسصؽ

 ثِ ؿشح ري  ًشادي ؿذ.گَيِ  4 ؟،همجَييت دىَهت اص خبًت هشدم اػت
 ب تب دذ هوىي ثِ تجليغ ديي ثپشداصد.دىَهت ثبيذ اص ًشيك كذا ٍ ػيو -18
 اهش ثِ هٔشٍو ٍ ًْي اص هٌىش ٍُيفِ دىَهت اػت ًِ هشدم. -20
 اص هشدم هبييبت ثگيشد. ،تَاًذ ثشاي تجليغ ديي ٍ اًدبم اهَس هزّجي دىَهت هي -21
 خلَگيشي وٌذ. ،دىَهت ثبيذ اص ّش اهش خالو ديي، دتي دس دذ ػخٌشاًي -22

 اػت: 6ا ت ثِ ؿشح خذٍل ؿوبسُ ؤؿذُ ثِ ػ اسائِ ّبي تَصيْ فشاٍاًي پبػخ
 

 ّإ ضذُ تِ گَِٗ ّإ ارائِ فراٍاًٖ ٍ درصذ پاسخ :6جذٍل ضوارُ 
 هرتَط تِ ٍظاٗف اختصاصٖ حكَهت

ضوبرُ 
 سؤال

 کبهالً هَافق هَافق ًظر بي هخبلف کبهالً هخبلف

 صذدر فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي

18 53 9/18 76 1/27 34 1/21 88 4/31 29 4/10 

20 44 7/15 107 2/38 49 5/17 57 4/20 22 9/7 

21 105 5/37 95 9/33 28 10 46 4/16 6 1/2 

22 73 1/26 81 9/28 22 9/7 87 1/31 17 1/6 
 

ايي دس هدوَّ تَافك اًذوي دس خلَف دّذ وِ  ؿذُ ًـبى هي ثشسػي ًتبيح دبك 
تَاًبيي دىَهت دس گشفتي هبييبت »وِ ًبُش ثش  20گضيٌِ د داسد؛ ثخلَف ٍخَّب  گَيِ

دٌّذگبى ثب آى هَافك يرب وربهالً     دسكذ پبػخ 5/18 فمياػت ٍ « ثشاي تجليغ اهَس هزّجي
تَاًذ  وِ هي اًذ سا ثشاًگيختِّب ًيض ثِ ّويي تشتيت تَافك ووي  ػبيش گضيٌِ .اًذ هَافك ثَدُ

 ِ ثبؿذ. سيـِ دس هؼبئ  هختلفي داؿت
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 ًگرش در خصَظ هعيبر علن ٍ داًص در برابر ايوبى ٍ تقَا براي حبکوبى -7
داؿرتي   ،ّب ثش پبيرِ ايرذئَيَطي ٍ هرزّت ثٌرب ًـرذُ ثبؿرٌذ       دس هَاسدي وِ دىَهت
اهرب   ؛ثبؿرذ  ثشاي ػٌدؾ همجَييت دبووبى ٍ دىَهت هي يتخلق ٍ ٓلن هٔيبس هٌبػج

ثرِ  شاي ػرٌدؾ همجَييرت دىَهرت    آيب دس دىَهت ديٌي ًيض ٓلن ٍ تخلق هٔيبسي ث
يب آًىِ تمَا ٍ ايوبى هٔيبس اكلي اػت؟ ايجتِ سٍؿي اػت وِ توربدي ثريي    سٍد ؿوبس هي

اهب ثشاي ػٌدؾ ايي ًىتِ وِ اص ًِرش   ؛ًَس ّوضهبى ٍخَد ًذاسدِ داؿتي ايوبى ٍ داًؾ ث
 هي ٍ ايي هَهَّ وِ دس رّري ؤهؼئَ ى ثْتش اػت دس دسخِ اٍل ٓبين ثبؿٌذ يب ه ،هشدم

ٓلن ٍ تمَا ٍخَد داسد ٍ هرشدم چرِ ًِرشي دس ايري     ، چِ ًؼجتي هيبى افشاد خبهِٔ ًوًَِ
 دٍ گَيِ هٌشح ٍ ًِش آًْب پشػيذُ ؿذ:؟، صهيٌِ داسًذ

ّبي وـَس ايي اػت وِ هذيشاى ثِ سٍؽ ٓلوي وبس  سيـِ هـىالت ٍ گشفتبسي -23
 وٌٌذ. ًوي

ىِ داؿتي ٓلرن ٍ تدشثرِ   هْن ًيؼت وِ وـَس دس دػت هذيشاى ثب تمَا ثبؿذ، ثل -25
 هذيشيتي هْوتش اػت.

 اػت: 7ا ت ثِ ؿشح خذٍل ؿوبسُ ؤًتبيح دبك  اص ايي ػ
 در خصَظ ترترٕ هع٘ار علن ٍ تقَا ترإ حاكواىضذُ  ّإ ارائِ فراٍاًٖ ٍ درصذ پاسخ :7جذٍل ضوارُ 

ضوبرُ 
 سؤال

 کبهالً هَافق هَافق ًظر بي هخبلف کبهالً هخبلف

 درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ فراٍاًي درصذ اًيفراٍ درصذ فراٍاًي

23 10 6/3 15 4/5 22 9/7 92 9/33 141 1/50 

25 22 9/7 37 2/13 33 8/11 81 9/28 107 2/38 

 
اًرذ   دٌّذگبى هٔتمذ ثرَدُ  دسكذ اص پبػخ 90ذ وِ ٌدّ ًـبى هي ،آهبسّبي خذٍل فَق

ٍ  ِ هـرىالت وـرَس هري   ثش اػبع هَاصيي ٓلوي ثبٓث اص ثيي سفتي ّو ،وِ ٓو   ؿرَد 
اًذ وِ داؿتي ٓلن ٍ تدشثِ هرذيشيت ثرشاي    دٌّذگبى ًيض هٔتمذ ثَدُ دسكذ اص پبػخ 1/67

 خلرَف ثبؿذ. دس ٍالْ ثيـرتشيي تَافرك دس    هْوتش اص داؿتي تمَا ٍ ايوبى هي ،هؼئَييي
دّذ وِ ٓلرن ٍ   اػت ٍ ًـبى هي 23هشثَى ثِ گَيِ  ،ًبهِ ؿذُ دس پشػؾ ّبي هٌشح گَيِ
 ثبؿذ. ق هٔيبس ثؼيبس هْوي ثشاي همجَييت هؼئَييي ٍ دبووبى هيتخل

 
 گيري ًتيجِ

ثرِ اسصيربثي ثشخري هٔيبسّربي      ،اي ثِ خبهِٔ ًوًَِ ًبهِ دس ايي تحميك ثب اسائِ پشػؾ
دربوي اص   ،ؿرذُ  دٌّذگبى پشداختِ ؿذ. ًتربيح دبكر    همجَييت دىَهت اص خبًت پبػخ
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 دس ٓريي دربل  مجَييت دىَهرت اػرت.   ٍخَد هٔيبسّبي هزّجي ٍ لبًًَي دس پزيشؽ ه
ثشخي اص ٍُبي  اختلبكي دىَهت ديٌري اص تَافرك ووترشي ثريي هرشدم ثرش خرَسداس        

اغلت هشدم ثش اّويت هٌربفْ هلري    ،ثِ ٌَٓاى هثبل دس هَهَّ ػيبػت خبسخي ثبؿذ. هي
ِ  ،اهب دس صهيٌِ هؼبئ  التلبدي ؛اًذ تأويذ ثؼيبس صيبدي داؿتِ ّربي   ًگشؽ هشدم ثِ ثش ًبهر

ّبي التلبدي اػالم ثرشاي ثْجرَد    هثجت ٍ ثيـتش هشدم هٔتمذًذ وِ ثشًبهِ ،بدي اػالمالتل
هـرخق   ،هؼبئ  التلبدي هٌبػت اػت. ّوچٌيي دس صهيٌِ اٍيَيت لرَاًيي ٍ همرشسات  

دٌّذگبى هٔيربس   دس ًِش پبػخ ،ؿَد وِ سٓبيت لبًَى ٍ همشسات خَاُ ديٌي يب غيشديٌي هي
ثشخي وبسوشدّبي خبف دىَهرت  دس همبث ، ت. هْوي ثشاي دىَهت وٌٌذگبى ثَدُ اػ

ثبؿرذ   هَسد تَافك ووي هي ،ديٌي وِ اص ًشيك ايي تحميك هَسد اسصيبثي لشاس گشفتِ اػت
سا هٔيبس ثؼيبس هْوي ثرشاي  ، آى اغلت هشدم ،ٍ ثب خشُ ايٌىِ دس صهيٌِ هٔيبس ٓلن ٍ داًؾ

 داًٌذ. وٌٌذگبى هي همجَييت دىَهت ٍ دىَهت
ِ ّبي اس يٌذ پبػخآثش ؿرذُ ثرِ ػرئَا ت دس خلرَف دىَهرت ديٌري ٍ ثشخري          ائر

ّربي هختلر     وبسوشدّبي ٍيظُ آى ًـبى داد وِ هٔيبس همجَييت دىَهت ديٌي دس دَصُ
 ثِ ؿشح صيش اػت: ،ديبت ػيبػي خبهِٔ

اهرب   ؛دىَهت اػالهي اػرت  ،ثْتشيي ًَّ دىَهت ثشاي اداسُ خبهِٔ اص ًِش هشدم -
ٍ ٓوَهي دىَهرت دس ايري تحميرك ثرِ خرَثي       ثب ٍُبي  اختلبكي آًْبٓذم آؿٌبيي 

 آؿىبس ؿذُ اػت.
ٓو  ثش اػربع   ،هٔيبس اكلي همجَييت ٍ پزيشؽ دىَهت ،دس دَصُ ػيبػت خبسخي -

 ٍيظُ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ دس خبهِٔ هب تأويذ هْوي ثش دفَ اكرَل ِ هٌبفْ هلي اػت. ايي اهش ث
 يبس لبث  تأه  اػت.ثؼ ،ؿَد ّب ٍ ًگشؽ ايذئَيَطيه دس ػيبػت خبسخي هي ٍ اسصؽ
ثخلَف چٌبًچرِ   ،ّبي هزّجي، ػبخت ثٌبّبي هزّجي ٍ تجليغبت هزّجي آهَصؽ -

چٌذاى هَسد تَافك ٍ اًتِبس هرشدم ًيؼرت ٍ ثرِ     ،اي دس ثش داؿتِ ثبؿذ اص ًِش هبيي ّضيٌِ
 .سٍد ثِ ؿوبس ًويٓجبستي هٔيبس هْوي ثشاي ػٌدؾ همجَييت دىَهت 

هٔيبس ثؼريبس هْوري    ،اي هوىي ٍ ثب ّش ثشًبهِ سفْ هـىالت التلبدي ثِ ّش ًشيك -
هـرىالت التلربدي يىري اص هْوترشيي     سفرْ  ثبؿذ.  دس پزيشؽ ٍ همجَييت دىَهت هي

همجَييت دىَهت اػت ٍ يىي اص هْوتشيي ًىبت هرَسد اؿربسُ هرشدم ٌّگربم      يهٔيبسّب
 ّب ّويي هـىالت ثَدُ اػت. ًبهِ خوْ آٍسي پشػؾ

اهٌيت اختوبٓي خبهِٔ سا  ،سات اػالهي ٍ ديٌيدىَهت ديٌي ثبيذ ثب اخشاي دػتَ -
ِ   .ا خبهِٔ هب هؼلوبى ٍ ديٌرذاس اػرت  ؛ صيشثْجَد ثخـذ ّوچٌبًىرِ اص ًرشو    ،ايري ًىتر

 .سٍد ثِ ؿوبس هيهٔيبس هْوي دس پزيشؽ دىَهت لشاس گشفتِ، اؿبسُ هَسد دٌّذگبى ًيض  پبػخ
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َ   ،ٓلن ٍ تدشثِ هذيشيتي - هرت ديٌري دس   هٔيبس هْوي ثشاي هرذيشاى ٍ هؼرئَ ى دى
يىري اص   ،خْت اخشاي ٍُبي  اػرت. ثشخرَسد ٓلوري ثرب لوربيب ٍ هـرىالت وـرَس       

        ِ سيرضي ٓلوري ٍ    هْوتشيي هٔيبسّربي هرَسد اؿربسُ اص ًرشو هرشدم ثرَدُ اػرت. ثشًبهر
هحمرك  هْوشيي ٓبه  ثرشاي   ،ؿذُ وِ دسكذ خٌب ٍ اؿتجبُ ووتشي داؿتِ ثبؿذ وبسؿٌبػي
 .آيذ ثِ دؼبة هيايي هٔيبس 

 ،هيِ تحميك هجٌي ثش ايٌىِ ٓالٍُ ثش هٔيبسّبي التلربدي ٍ اختوربٓي  فش ،دس هدوَّ
هٔيبسّبي هشثَى ثِ ػبختبس ٍ وبسوشد هزّجي دىَهت ًيض دس همجَييت دىَهت دس ًضد 

تَاى گفت وِ همجَييت دىَهت دس وـَس  گيشد. هي هَسد تأييذ لشاس هي ،ثش اػتؤهشدم ه
وِ دس ّوِ خَاهْ ثخلرَف دس خَاهرْ   دبيتي تشويجي داؿتِ ٍ ٓالٍُ ثش هٔيبسّبيي  ،هب

هبًٌذ لبًَى ٍ لبًًَوٌذي ٍ پبيجٌذي ثِ ٓلن ٍ داًؾ، هٔيبسّربي   ؛غشثي هَسد تأويذ اػت
ثخؾ ثِ دىَهرت   ثٌذي هبوغ ٍثش خضء هٔيبسّبي ػٌتي همجَييت هزّجي ًيض وِ دس ًجمِ

 ثبؿٌذ، دس ػٌدؾ هٔيبس همجَييت دىَهت دس خبهِٔ هب هَسد ًِش هشدم اػت. هي
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