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دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس ٔشوض وشج

تارید زریافت هقالِ1395/11/04 :
تارید پذیزػ هقالِ1396/04/19 :

چکیسُ
ِدؼتیه ٔٔىٛع فشآیٙذی اػت و ٝتِٛیذوٙٙذٌبٖٔ ،حلٛالت اسػبِی لجّی خٛد سا اص ٔلشفوٙٙذٌبٖ ٟ٘بیی یب دسیبفتوٙٙذٌبٖ خٟت،
اسػبَ ٔدذد ثٔ ٝـتشی دیٍش ،ثبصیبفت ،ثبصػبصی ،تٕٔیش یب ٔٔذْٚػبصی(أٟبء) دسیبفت ٔیوٙٙذ .اكِ َٛدؼتیه ٔٔىٛع ثبٓث افضایؾ دس
خذٔبت ٚ ٚفبداسی ٔـتشیبٖ ،ثبصٌشدا٘ذٖ ػشیْتش اسصؽ داساییٞب ،ثٟجٛد تلٛیش رٙٞی ٔـتشیبٖ اص ٘بْ تدبسی ،استجبى ثٟتش ثب كبحجبٖ ػٟبْ،
افضایؾ اٍ٘یضٜٞبی ؿخلی  ٚدس ٟ٘بیت دػتیبثی ث ٝچـٓا٘ذاصٞب  ٚاٞذاف پبیذاس ػبصٔبٖ خٛاٞذ ٌشدیذ .ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٔمِ ِٝٛدؼتیه
ٔٔىٛع ،پظٞٚؾ حبهش ثِٛٙٔٝس ثشسػی تأثیش لبثّیتٞبی ِدؼتیه ٔٔىٛع ثش ٞضیٞٝٙبی ؿشوت ثب تٛخ ٝثٔ ٝتغیشٞبی تٔذیٌُش "ٔذیشیت
اًالٓبت ِدؼتیهٛٓ ،أُ التلبدی ػبصٔب٘ی ،ػیؼتٓ حُٕ٘ٚمُ ثٟی "ٝٙدس كٔٙت تٛصیْ ٔحلٛالت ِجٙی ا٘دبْ ؿذ ٜاػت.
ایٗ پظٞٚؾ اص ِحبٍ خْٕآٚسی دادٜٞب ،اص ٘ ّٛپیٕبیـی  ٚاص ِحبٍ سٚؽ پظٞٚـی ،تٛكیفی اػت .ثشای تحمك اٞذاف پظٞٚؾ ٘ 100فش اص
وبسوٙبٖ ؿشوت ثُ سٚصا٘ ٝثٛٙٓٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدس ِ٘ش ٌشفت ٝؿذٜا٘ذ (ثذیِٗٔٛٙس ثشای ٘ 120فش پشػـٙبٔ ٝاسػبَ ٌشدیذ) .خٟت تدضی ٚ ٝتحّیُ
دادٜٞب ٚآصٔ ٖٛفشهیبت ٔ ٚذَ پظٞٚؾ ٘یض اص آصٖٔٞٛبی ٔذَػبصی ٔٔبدالت ػبختبسی ( ٚ )SEMتحّیُ ٓبّٔی تأییذی ( )CFAاػتفبد ٜؿذ.
یبفتٞٝبی پظٞٚؾ حبوی اص تأثیش ٔٔٙیداس ٔتغیش «لبثّیتٞبی ِدؼتیه ٔٔىٛع» ثش ٔتغیش «ٞضیٞٝٙبی ؿشوت»  ٚتأثیش ٔٔٙیداس ٔتغیشٞبی
تٔذیٌُش "ٔذیشیت اًالٓبت ِدؼتیهٛٓ ،أُ التلبدی ػبصٔب٘ی  ٚػیؼتٓ حُٕ٘ٚمُ ثٟی "ٝٙثش ایٗ ساثٌ ٝثٛد .ثبتٛخ ٝث ٝایٙى ٝدس تٕبْ
ٔٛاسدٔ ،مذاس ٔیبٍ٘یٗ پبػخٞب اص حذ ٚػي ثبالتش ثٛد ،ثٙبثشایٗ اص دیذ افشاد ؿشوتوٙٙذ ٜدس ایٗ پظٞٚؾ ٔیضاٖ اسصیبثی ٌّٔٛة  ٚسهبیتثخؾ
ثٛد ٜاػت.

ٍاصُّای کلیسیِ :دؼتیه ٔٔىٛعٔ ،ذیشیت اًالٓبت ِدؼتیهٛٓ ،أُ التلبدی ػبصٔب٘ی ،ػیؼتٓ حُٕ٘ٚمُ ثٟیٞ ،ٝٙضیٝٙ
ؿشوت ،ؿشوت ثُ سٚصا٘ٝ

 -1هقسهِ

صٔی ٝٙوؼت وٙذ .سیـ ٕٝٞ ٝپیـشفتٞبی ثـشی ٔجحث
ٔحذٚدیت ٔٙبثْ اػت وٛٔ ٝخت ٌشدیذ ٜآدٔی ث ٝفىش
اػتفبد ٜاص ساٜٞبی خذیذ ثشای سفْ ٘یبصٞب  ٚاػتفبد ٜثٟیٝٙ
اص ٔٙبثْ ثبؿذ .أشٚص ،ٜایٗ أش ثبٓث ُٟٛس ا٘ٛاّ سٚؽٞبی
خذیذ ؿذ ٜاػت .أب ٔـىُ لذیٕی ٕٞچٙبٖ پبثشخبػت،
یٔٙی ا٘ؼبٖ أشٚصی ٛٙٞص  ٓٞاص ٔحذٚدیت ٔٙبثْ دس س٘ح
اػت  ٚػٔی دس اسائ ٝسٚؽٞبیی داسد تب ثتٛا٘ذ اص ٔٙبثْ
ثٝكٛست ثٟی ٝٙاػتفبد ٜوشدٔ ٚ ٜیضاٖ ػتبدٜٞبی خٛد سا
اص ٞش ٔٙجْ ٌؼتشؽ دٞذ .دس ایٗ ساػتب ػبصٔبٖٞبیی
تٛا٘ؼتٝا٘ذ اص د٘یبی سلبثت ػشثّٙذ خبسج ؿ٘ٛذ و ٝث ٝایٗ
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ّٓٓ ٔذیشیت ٕٞضٔبٖ ثب سؿذ  ٚتٛػٔ ٝػبیش ّٓ ْٛثٝ
پیـشفتٞبی خٛد ادأ ٝداد ٚ ٜدس ایٗ ثیٗ ؿبخـــٝ
ٔذیشیت ص٘دیش ٜتأٔیٗ ٘یض تٛا٘ؼت ٝخبیٍب ٜخٛد سا دس ایٗ
 -1اػتبدیبس دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس ٔشوض وشج ،پؼت اِىتش٘ٚیه:
eidi50@yahoo.com

* -2وبسؿٙبع اسؿذ ٔذیشیت اخشایی دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس ٔشوض وشج،
٘ٛیؼٙذ ٜپبػخٍ ،ٛپؼت اِىتش٘ٚیه،Kurosh_rezaie@yahoo.com :

٘ـب٘ی :وشج -سخبیی ؿٟش -ثّٛاس ٔٛرٖ -ا٘تٟبی ثّٛاس ؿٟیذ وٕبِی
دٞمبٖ -دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس اػتبٖ اِجشص
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