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چکيدٌ
قطايظ  ٚوٙٙس تحَٛ ظ٘سٌي ٔي ذسٔبتي زض قطايظ ٔحيغي تغييط ٚ ٞبي تِٛيسي ٚ أطٚظٜ ؾبظٔبٖ     

ٞبي  تٟسيس .ٌصاضزتأحيط ٔيٞب  آٖؾيبؾي ٔحيظ ثط ػّٕىطز ٚ التهبزي، ثبظضٌب٘ي، فطٍٞٙي، ارتٕبػي، 
ضيعي اؾتطاتػيه ٚ آٔبزٌي ٞب تٟٙب ثب ثط٘بٔٝ وٙس ٚ ؾبظٔبٖٞب ضا تٟسيس ٔي ثمبي ؾبظٔبٖ حيبت ٚ ،ٔحيغي

زٞس وٝ ػٛأُ ٔتؼسزي ثط تٝ ٘كبٖ ٔيٞبي ٌصق پػٚٞف ٞب فبئك آيٙس.تٛا٘ٙس ثط ايٗ ثحطاٖاؾتطاتػيه ٔي
آٖ ضا  ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ تب چٝ حس أب ايٗ وٝ چبثىي ؾبظٔب٘ي ٚ ،ٌصاض٘سآٔبزٌي اؾتطاتػيه تأحيط ٔي

ايٗ ازػب ضا ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض حبضط ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٍ٘طفتٝ اؾت. پػٚٞف چٙساٖ ، زٞس اِكؼبع لطاض ٔي تحت
ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ثبػج افعايف آٔبزٌي اؾتطاتػيه زض  ي ٚوٝ افعايف چبثىي ؾبظٔب٘زٞس  ٔي

٘تبيذ ايٗ پػٚٞف ثط تأييس نحت ايٗ فطضيٝ نحٝ ٌصاقتٝ اؾت. ربٔؼٝ آٔبضي  قٛز.ٞب ٔي ثحطاٖ
ٞبي تٟطاٖ وٝ ثٝ زٚ ثرف وبضوٙبٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ نف ثيٕبضؾتبٖ ظػجبضت اؾت ا پػٚٞف حبضط

ٚ أتيبظات وؿت قسٜ ٌطزيسٜ آٚضي ٞب تٛؾظ پطؾكٙبٔٝ رٕغزازٜ .ثبقٙس ٔي ذهٛني ٚ زِٚتي لبثُ تمؿيٓ
ٞب ٚ ٘يع ضاثغٝ ثيٗ  ٘تبيذ حبنُ اظ ثطضؾي ٔتغيطٞب، قبذم .ٜ اؾتتحّيُ قس SPSSافعاض ٘طْٝ وٕه ث

ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ثب آٔبزٌي  ٔتغيط ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿتٝ، ثيبٍ٘ط ٚرٛز ضاثغٝ ثيٗ چبثىي ؾبظٔب٘ي ٚ
تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ پػٚٞف حبضط ثطاي اِٚيٗ ثبض زض حٛظٜ  ثب ثبقس.ثّٝ ثب ثحطاٖ ٔياؾتطاتػيه ثطاي ٔمب

آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي ٔسيطيت ثحطاٖ پطزاذتٝ، زض ٘ٛع  زض حطؤثطضؾي ػٛأُ ٔ ٞبي ايطاٖ ثٝ ثيٕبضؾتبٖ
قٕبض آٚضز. ٘ٛآٚضي زض تحميك ثٝ ءضا رع تٛاٖ آٖ٘ظيط ثٛزٜ ٚ ٔيذٛز ثي
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 مقدمٍ.1

ٞبيي زاضز وٝ آٖ ضا ٘ؿجت ثٝ يىي زٚ زٞٝ اذيط  ثطيٓ ٚيػٌيػهطي وٝ زض آٖ ثٝ ؾط ٔي     
ٞبي زِٚتي ثٝ . زض ز٘يبي ٔتالعٓ ٚ ٔتحَٛ ايٗ ػهط، ٔسيطاٖ زؾتٍبٜؾبذتٝ اؾتٔتٕبيع  وبٔالً

اعٕيٙبٖ رٟب٘ي قسيسي  اي ٚ پيكبٔسٞبي زاذّي، ثب ػسْؾطيغ رٟب٘ي ٚ ٔٙغمٝٞبي  ػّت زٌطٌٛ٘ي
يي ذٛز اعٛضي وٝ ٔفْٟٛ ؾٙتي ٔسيطيت، وبض ٙس،ٞبي آيٙسٜ ٔٛارٌٟيطيٞب ٚ تهٕيٓضيعي زض عطح

 ي،اي ٚ رٟب٘ايٗ زٌطٌٛ٘ي ٔٙغمٝثسيٟي اؾت وٝ  .ٞب اظ زؾت زازٜ اؾت ضا ثطاي ازاضٜ ؾبظٔبٖ
ز٘جبَ زاضز وٝ  ٚ ؾبظٔب٘سٞي ٔسيطيت ثٝ ،ٌيطيضيعي، تهٕيٓؾيؿتٓ ثط٘بٔٝ ٘يبظٞبي رسيسي ضا زض

ضيعي ٞبي اؾتطاتػيىي ٚ پيسايف ٚاغٜ ثط٘بٔٝيىي اظ آحبض ضايذ ٚ ٔتساَٚ آٖ ٘يبظ ثٝ ثطضؾي
آٔبزٌي اؾتطاتػيه زض ٚالغ [. 1] ٞبي زِٚتي اؾتاؾتطاتػيه ٚ ٔسيطيت اؾتطاتػيه زض ؾيؿتٓ

 ،ٌيطي پيكبپيفضيعي ٚ تهٕيٓٚ ضٚـ آيٙسٜ ؾبظٔبٖ اظ عطيك ثط٘بٔٝ تطؾيٓ ضاٜػجبضت اؾت اظ 
ٞب ٚ اي اظ تهٕيٓٔسيطيت اؾتطاتػيه ٔزٕٛػٝ الظْ. ٚ ا٘زبْ السأبت ،قٙبؾبيي ػٛأُ ٔؤحط

قٛز وٝ ثطاي حهَٛ اٞساف يه ٞبيي ٔياػٕبَ اؾت وٝ ٔٙزط ثٝ عطاحي ٚ ارطاي اؾتطاتػي
 .[2] سٌ٘يطؾبظٔبٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي

ٞسف ايٗ ٔمبِٝ احهبي ػٛأُ ٔؤحط زض آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي ٔسيطيت ثحطاٖ اؾت.      
اؾبؼ آٖ چبضچٛة ٚ ثطقسٜ ، ٔجب٘ي ٘ظطي پػٚٞف ٔغطح أِٝيٗ ثؼس اظ اضائٝ ثيب٘يٝ ٔؿثٙبثطا

 ٞبي پػٚٞف ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفتٝ اؾت.فطضيٌٝطزيسٜ ٚ ٔفٟٛٔي ٚ ػّٕيبتي پػٚٞف تؼييٗ 
ٚيػٜ ضذساز ظٔيٗ ِطظٜ تزطثٝ چٙسا٘ي ٘ساضز ٚ فبرؼٝ ٝ ايطاٖ زض ظٔيٙٝ ٔسيطيت ثحطاٖ ث وكٛض     

زٞس وٝ ضزٜ ٔسيطيتي وكٛض ٍٞٙبْ ثطٚظ قٟط ثٓ قبٞسي ثط ايٗ ازػبؾت. ظٔيٗ ِطظٜ ثٓ ٘كبٖ ٔي
 ٔٙظٛض تٟيٝ  وٖٙٛ ثسيٗٞبيي وٝ تبپصيط ثبقس ٚ ثط٘بٔٝ تٛا٘س آؾيتٔيتب چٝ ا٘ساظٜ ٞب  ثحطاٖ

تٛاٖ ثب تىيٝ ثط تٙبؾجي ثب ٘يبظٞبي وٙٛ٘ي وكٛض ٘ساقتٙس ٚ ٕ٘ي يهتسٚيٗ قسٜ ثٛز٘س، ٞيچ  ٚ
  [.3] ٞبي ٔٛرٛز ضٚ٘س ٔسيطيت ثحطاٖ ضا پيف ثطز ثط٘بٔٝ

س وٝ ٙزٞ. لطائٗ ٘كبٖ ٔيٞؿتٙس ٞب ٔؿتّعْ ٔزٕٛع ػٛأُ ا٘ؿب٘ي ٚ عجيؼي اغّت ثحطاٖ     
ٌصاض٘س وٝ تأحيطايٗ ٔٛضٛع ػٛأُ ٔتؼسزي ثط ٚ  يؿتآٔبزٌي اؾتطاتػيه ايطاٖ زض حس ٔغّٛة ٘

تٛا٘س آٔبزٌي اَ ايٗ اؾت وٝ چٝ ػٛأّي ٔيؤا٘زبْ ٌطفتٝ اؾت. ؾٞب  ظٔيٙٝ آٖٔغبِؼبتي زض 
ايٗ ثسيٗ ٔٙظٛض ثب ثطضؾي ٔمبالت ٔتؼسز زض  ٞب ضا افعايف زٞس؟ ثحطاٍٖٞٙبْ ثطٚظ  اؾتطاتػيه زض

ثٛز٘س ٚ  ٔٛاضز چبثىي ؾبظٔب٘ي ٚ ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ وٝ زض ايٗ حٛظٜ تأحيطٌصاضتط ،حٛظٜ
 .ٝ قسثٟجٛز آٔبزٌي اؾتطاتػيه ضا زض ٘ظط ٌطفتثط ٞب ٚ تأحيط آٖ  آٖ يػٛأّي رٟت اضتمب
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.مباوييچارچًبوظريتحقيق2

ػجبضت اؾـت  آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي ٔسيطيت ثحطاٖ .آمادگياستراتصيكيمديريتبحران
ثحطاٖ ثطاي ٔسيطيت ثٟتط قطايظ پيف آٔسٜ ا٘زبْ زٞس. ثطٚظ تٛا٘س لجُ اظ آ٘چٝ يه ؾبظٔبٖ ٔياظ 

ٞـبي   ا٘تربثي ثطاي ٟٔبض يب ازأٝ فؼبِيـت  ٔسَآٔبزٌي ثطاي ثحطاٖ يه اؾتطاتػي اؾت، ظيطا يه 
ٞ  ؾبظٔب٘ي ثؼسي اضائٝ ٔي ٍٞٙـبٔي وـٝ تهـٕيٕبت     .وٙـس  ثيٙـي ٔـي   پـيف ب ضا زٞس ٚ ػٕـك پيبٔـس

اظ  ثحـطاٖ اؾـت، ثـيف   اظ آٔبزٌي ثحطاٖ وٝ قبُٔ ٔسيطيت ٚ پيكٍيطي  ، ٔفْٟٛ٘بٕٞبًٞٙ ثبقس
آٔـبزٌي  ثطاي ضيعي نحيح ثط٘بٔٝػجبضت اؾت اظ  ٔسيطيت ثحطاٖ ،ثٝ ػالٜٚ قٛز. پيف ٕ٘بيبٖ ٔي

 [.8] ثحطاٖ
ؾٛزآٚضي، ثط ٔؿبئّي اظ لجيُ  ٞبطاتػيه زض ثحطاٖآٔبزٌي اؾتثطذي اظ ٔحممبٖ ٔؼتمس٘س وٝ      

 ٞبيي وٝ آٔبزٌي آٖ زؾتٝ اظ ؾبظٔبٖ ٚ [9] زاضز تأحيط ي٘ٛآٚضي ؾبظٔب٘ ٚ ،احطثركي، ضضبيت قغّي
 تط٘س. ٞب ٔٛفك ٞب زض ضٚيبضٚيي ثب ثحطاٖ ثطاي ٔسيطيت ثحطاٖ زاض٘س، ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ؾبظٔبٖ ثيكتطي

ٞب  ضا ثطاي آيٙسٜ آٔبزٜ وطزٜ ثٛز٘س، زض ثحطاٖ ٞبيي وٝ ذٛز ؾبظٔبٖٔكرم قس زض تحميمي زيٍط 
 .[10] ا٘سا٘س ٚ ٔسيطيت ثحطاٖ احطثركي زاقتٝٔٛفك ثٛزٜ

 تٛا٘س زض ٔحسٚز وطزٖ آٟ٘ب ٔؤحط ثيٙي ذغطٞب ٔي پيفزٞس وٝ  ٔيزيٍط ٘كبٖ  يتحميم     
 [.11] ثبقس

ٚ ٔٛفميت  ٞب ٞب، زض ٔكطٚػيت ؾبظٔبٖ ثحطاٌٖٛيي ثٝ  اؾتطاتػي پبؾداؾت وٝ  ٔؼتمسٔيؿي      
 [.12]ٞب زض ثحطاٖ ٔؤحط اؾت  آٖ

ثٛزٜ ٔتٕطوع ٞب  زض ثيٕبضؾتبٖآٔبزٌي ثحطاٖ  ٘تبيذ تحميمي وٝ ثط ضٚي ٔسيطيت اؾتطاتػيه ٚ     
 زٞس: ٘كبٖ ٔي

 زض ثطاثط ثحطاٖ ثيكتط اؾت. ٔست ثبقس، آٔبزٌي ثيٕبضؾتبٌٖيطي اؾتطاتػيه ثّٙس رٟت چٝ ٞط .1
 ٌيطي اؾتطاتػيه ذبضري ثبقس، آٔبزٌي ثيٕبضؾتبٖ زض ثطاثط ثحطاٖ ثيكتط اؾت. ٞط چٝ رٟت .2

 [.13]زض ثطاثط ثحطاٖ وٕتط اؾت ثيٕبضؾتبٖ ٞط چٝ پيچيسٌي ثيكتط ثبقس، آٔبزٌي  .3
ػسْ تٙظيٓ ضٚاثظ ثيٗ  ثب  ا٘س وٝ احتٕبَ ٚلٛع ثحطاٖزض تحميمبت زيٍط ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضؾيسٜ     

 [.14] يبثسؾبذتبض ؾبظٔب٘ي افعايف ٔي اؾتطاتػي ٚ ٔحيظ ٚ ؾبظٔبٖ ٚ
ؾبظٔب٘ي  ؾبذتبض ػجبضت اظػٛأُ ٔؤحط زض آٔبزٌي اؾتطاتػيه ضا ٔحممبٖ زض پػٚٞف زيٍطي       

 اؾتطاتػي ٚٔست قبُٔ اؾتطاتػي ثّٙس)ؾبظٔب٘ي اؾتطاتػي  ( ٚٔبِىيتٚ پصيطي  ا٘ؼغبف)قبُٔ 
 [.15] ا٘س ثطقٕطزٜٔست  وٛتبٜ
پصيطي ضا اظ ػٛأُ ٔؤحط زض آٔبزٌي اؾتطاتػيه  ٌطٚٞي زيٍط يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي ٚ ا٘ؼغبف     

  [.16] ا٘سٜ ؾبظٔبٖ زض ٔسيطيت ثحطاٖ ثيبٖ وطز
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ٞب  ٞب رٟت ضٚيبضٚيي ثب ثحطاٖ وطزٖ ؾبظٔبٖ ٖ ازضان ؾبظٔب٘ي ٘ؿجت ثٝ آٔبزٜباي اظ ٔحممػسٜ     
ضا زض ايٗ أط  ٞٛيت ّٔي، ٚ فطًٞٙ ؾيبؾي، تبضيريتزبضة اي زيٍط  ٚ ػسٜ [17] زا٘ٙسضا ٔؤحط ٔي
  [.18]زا٘ٙس  زذيُ ٔي

ٞب  آٖٞبي قغّي  آٔٛظـ ٔسيطاٖ ٚ ٟٔبضتٌيطي قسٜ اؾت وٝ ٔيبٖ  عٛض ٘تيزٝ ايٗاي زض ٔمبِٝ     
 [.19] ثب آٔبزٌي ٔسيطيت ثحطاٖ ضاثغٝ ٔخجت ٚرٛز زاضز

ػٙٛاٖ ٘مكٝ ازثيبت  ( تحت1قٕبضٜ )زا٘ف ٔٛرٛز زض ثبة آٔبزٌي اؾتطاتػيه زض قىُ      
ٞبي احطٌصاض ثط آٔبزٌي اؾتطاتػيه ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.ٔتغيطآٖ زض وٝ پػٚٞف تطؾيٓ قسٜ 

 

 
 پػٚٞف ٔجبحج ٘ظطي٘مكٝ . 1قىُ 

 
 آٔبزٌي ثط ٔؤحط ػٛأُ ػٙٛاٖ ثٝٔكرم قسٜ تٛؾظ ٔحممبٖ  ػٛأُحبضط زض پػٚٞف      

لبثُ تٛرٝ  .ٝ قسٜ اؾتپػٚٞف زض ٘ظط ٌطفت ئفٟٛٔ ياٍِٛثحطاٖ ٚ  ٔسيطيت ثطاي اؾتطاتػيه
چبثىي ؾبظٔب٘ي ٚ ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ثط تأحيط  وٖٙٛ ٞيچ پػٚٞكي زض ظٔيٙٝاؾت وٝ تب

 ٍ٘طفتٝ اؾت.نٛضت آٔبزٌي اؾتطاتػيه 
 

ٚاغٜ چـبثىي زض فطٞٙـً ِغـبت ثـٝ ٔؼٙـبي حطوـت ؾـطيغ، چـبالن، فؼـبَ،           .چابکيسازماوي
ٚ تٛا٘بيي حطوـت ؾـطيغ ٚ آؾـبٖ، ٚ لـبزض ثـٛزٖ ثـٝ تفىـط ؾـطيغ ٚ ثـب يـه ضٚـ ٞٛقـٕٙسا٘ٝ            

چـبثىي ثـٝ ٔؼٙـبي تٛا٘ـبيي ٞـط ؾـبظٔبٖ زض احؿـبؼ، ازضان ٚ         [.20]وبض ٌطفتـٝ قـسٜ اؾـت     ثٝ
   [.21] وبض اؾتٚ ثيٙي تغييطات ٔٛرٛز زض ٔحيظ وؿت پيف
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٘يـطٚي   ٞب آٖتطيٗ  وٙٙس وٝ يىي اظ ٟٔٓٞب اظ ٔٙبثغ ٔتؼسزي اؾتفبزٜ ٔي ؾبظٔبٖ.بُداضترياوي
وـٝ وبضوٙـبٖ اظ ِحـبػ ضٚا٘ـي      وٙسػُٕ  احطثرفعٛض  تٛا٘س ثٝا٘ؿب٘ي اؾت. ايٗ ٘يطٚ ٍٞٙبٔي ٔي

[.4] احؿبؼ وبٔيبثي ٕ٘بيٙس



ٔحممبٖ ثٝ تأحيط ػٛأّي ٔب٘ٙس فطًٞٙ اي اظ زٞس وٝ ػسٜؾبظٔب٘ي ٘كبٖ ٔي ػّٓثطضؾي  
ؾبظٔب٘ي، يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي، فٙبٚضي اعالػبت، ازضان ؾبظٔب٘ي، ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي، اؾتطاتػي 

ٚ تزبضة تبضيري ثط  ،ؾبظٔب٘ي، اضتجبط ؾبظٔب٘ي، ا٘ساظٜ ؾبظٔبٖ، فطًٞٙ ؾيبؾي، ٞٛيت ّٔي
ط چبثىي ؾبظٔب٘ي ٚ ثٟساقت ضٚا٘ي ايٗ پػٚٞف زض پي ثيبٖ تأحي ا٘س.آٔبزٌي اؾتطاتػيه اقبضٜ وطزٜ

بِت لثيب٘يٝ ا٘تٟبيي پػٚٞف زض  .سثبقوبضوٙبٖ ثط آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي ٔسيطيت ثحطاٖ ٔي
اؾبؼ ايٗ ٞبي پػٚٞف ثطٝ ٞب ٚ فطضي اَؤؾ .قٛز زازٜ ٔيچبضچٛة ٔفٟٛٔي پػٚٞف ٘كبٖ 

 .٘سا چبضچٛة ٔفٟٛٔي تٙظيٓ قسٜ

 










 چبضچٛة ٔفٟٛٔي پػٚٞف .2قىُ 

 

ٞب( زض ٔمبثّٝ ثب  ٞب )ثيٕبضؾتبٖ ثط آٔبزٌي اؾتطاتػيه ؾبظٔبٖا٘ساظٜ چبثىي ؾبظٔبٖ تب چٝ  -
 ٞب ٔؤحط اؾت؟ ثحطاٖ

 ٌصاضز؟ثط چبثىي تأحيط ٔي ا٘ساظٜثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ تب چٝ  -

ٞب ٔؤحط ٔمبثُ ثحطاٖ ٞب زض آٔبزٌي اؾتطاتػيه ؾبظٔبٖ ثط ا٘ساظٜثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ تب چٝ  -
 اؾت؟

 ٚ فطضيبت پػٚٞف قبُٔ ٔٛاضز شيُ اؾت:
ٞبيي وٝ اظ چبثىي ثبالتطي ثطذٛضزاض٘س، آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ  زض ؾبظٔبٖ -

 . ثبالتط اؾت

 تط٘س. ثيكتطي ثطذٛضزاض٘س، چبثهٞبيي وٝ اظ ثٟساقت ضٚا٘ي  ؾبظٔبٖ -

ٞبيي وٝ اظ ثٟساقت ضٚا٘ي ثيكتطي ثطذٛضزاض٘س اظ آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثيكتطي ثطاي  ؾبظٔبٖ -
 ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ثطذٛضزاض٘س.

 

 

آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي 
ثحطأٖمبثّٝ ثب   

 

 چبثىي ؾبظٔب٘ي

 ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ
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ضىاسيتحقيق.ريش3

ٚ  ،لّٕطٚ ٔٛضٛػي ٔجبحج ٔطثٛط ثٝ ٔفبٞيٓ آٔبزٌي اؾتطاتػيه زض ثحطاٖ، چـبثىي ؾـبظٔب٘ي  
 ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ذٛاٞس ثٛز.

ٖ  اظ ٘ظط ٔىب٘ي       ٘ـػاز،  ٌب٘ـٝ ٞبقـٕي  ٞـبي ٞفـت  لّٕطٚ پػٚٞف حبضط ػجبضت اؾـت ثيٕبضؾـتب
ٚ آپبزا٘ب. ،پيبٔجطاٖ، پبضؼ، ؾزبز، حضطت ضؾَٛ، ِٛالٌط

 ثبقس.ٔي 1388ٚ ٘يٕٝ اَٚ ؾبَ  1387ٔحسٚزٜ ظٔب٘ي ايٗ تحميك ٘يٕٝ زْٚ ؾبَ      
زض ايٗ پػٚٞف ثطاي ؾٙزف آٔـبزٌي اؾـتطتػيه ثـطاي ٔـسيطيت ثحـطاٖ اظ اثـعاض ؾـٙزف        

Reilly َثحـطاٖ زض  ثطاي ؾـٙزف آٔـبزٌي اؾـتطاتػيه ثـطاي ٔـسيطيت ثٟتـط       1987وٝ زض ؾب 
َ   ٕٞچٙيٗ ايٗ اثعاض زض ضفتٝ ثٛز، اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ثٝ وبض ٞبي آٔطيىب ثب٘ه  تحميمي وـٝ زض ؾـب
ا٘زبْ ٌطفت،  ٞبي ٔهط ثيٕبضؾتبٖ ٕىبضاٖ تحت ٕٞيٗ ػٙٛاٖ زضٞ تٛؾظ ٔحٕس ٔهغفي ٚ 2004

ٞـب ثـطاي    آٖ .تأييـس قـس  اؾتفبزٜ آٖ زض رٛأـغ  أىبٖ  زض ذبضد اظ رٟبٖ غطة اػتجبضؾٙزي قس ٚ
ٞب ضا اظ قف ثؼس ثطضؾي وطز٘س  ٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ ذٛز، ؾبظٔبٖ ؾٙزف آٔبزٌي اؾتطتػيه ؾبظٔبٖ

ثبقس.ت ٕٞيٗ اثؼبز ٔيبِلاالت ٔغطح قسٜ زض اثعاض زض ؤوٝ ؾ
 

 ٌيطي آٔبزٌي اؾتطاتػيه چبضچٛة ػّٕيبتي ا٘ساظٜ .1 رسَٚ

 آمادگياسترتصيك مفًُم

 
 
 اثؼبز

 ٌٛيي ؾطيغ تٛا٘بيي پبؾد -

 ظطفيت تكريم ثٝ ٔٛلغ ثحطاٖ -

 زؾتطؾي ثٝ ٔٙبثغ ٔسيطيت ثحطاٖ -

 رطيبٖ اعالػبت زاذّي -

 رطيبٖ اعالػبت ذبضري -

 ضيعي ثطاي ثحطاٖ ثط٘بٔٝ -



   وٝ زض ؾبَ  "ؾؿٝ تي وط ٘يؤٔ"ٕٞچٙيٗ ثطاي ؾٙزف چبثىي ؾبظٔبٖ اظ اثؼبز پيكٟٙبزي      
تٛا٘ٙس ٔكىالت ثرف ػٕٛٔي ضا انالح  ٞب ٔي چٍٛ٘ٝ زِٚت"اي تحت ػٙٛاٖ زض ٔمبِٝ 2003
 ٙزف ٞطپػٚٞكٍط ثطاي ؾ، أب ٞب قف ثؼس ضا ثطاي چبثىي ٔغطح ٕ٘ٛز٘س آٖ ا٘تكبض يبفت. "وٙٙس

 پطؾكٙبٔٝ چبثىي ؾبظٔب٘ي ضا تٙظيٓ وطزٜ اؾت. غطح ٚٔاالتي ؤؾ ،يه اظ ايٗ اثؼبز
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 چبضچٛة ػّٕيبتي ؾٙزف چبثىي ؾبظٔب٘ي .2رسَٚ 

 چابکيسازماوي مفًُم

 
 
 اثؼبز

 تغييط ؾبظٔب٘ي -

 ضٞجطي ؾبظٔب٘ي -

 فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٞب ٚ اضظـ -

 اضائٝ ذسٔبت -

 زِٚت اِىتطٚ٘يه -

 
 1972وٝ زض ؾبَ  ٌّسثطيزض ايٗ پػٚٞف ثطاي ؾٙزف ثٟساقت ضٚا٘ي اظ اثعاض ؾٙزف      

ي ٔرتّف ٞب ٔحيظ قٙبؾبيي اذتالالت ضٚا٘ي زض ٔطاوع ٚ اثساع قسٜ ٚ ٞسف اظ عطاحي آٖ وكف ٚ
 اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ،ثٛزٜ
1 ؾالٔت ػٕٛٔيپطؾكٙبٔٝ      

GHQ)) ٝاذيط ؼيت ضٚا٘ي فطز زض يه ٔبٞٝ ثطضؾي ٚض ثٝ و
وٝ زضثطٌيط٘سٜ  2حٛظٜ ٞيپٛوٙسضيبظيؽ ػجبضتٙس اظٔتٕطوع اؾت وٝ پطزاظز، ثط ضٚي چٟبض حٛظٜ  ئ
؛ قٙبذتي احؿبؼ آقفتٍي ضٚاٖ حٛظٜ اضغطاة ٚ؛ ثبقساالت ٔطثٛط ثٝ قىبيبت رؿٕب٘ي ٔيؤؾ

 حٛظٜ افؿطزٌي؛ ٚ 3حٛظٜ اذتالَ زض وبضوطز ارتٕبػي
 

 ثٟساقت ضٚا٘يٌيطي چبضچٛة ػّٕيبتي ا٘ساظٜ .3رسَٚ 

 بُداضترياوي مفًُم

 
 اثؼبز

 ٞبي رؿٕب٘ي٘كب٘ٝ -

 اضغطاة -

 اذتالَ زض وبضوطزٞبي ارتٕبػي -

 افؿطزٌي -

 
ٌيطي  ؾؤاَ ثطاي ا٘ساظٜ 17 يط، ؾٝ پطؾكٙبٔٝ قبٌُٔيطي ؾٝ ٔتغ ثطاي ا٘ساظٜ زض ٟ٘بيت     

ؾؤاَ  30ٚ  ؛ٌيطي ثٟساقت ضٚا٘ي ثطاي ا٘ساظٜ ؾؤاَ 28 ؛ٔسيطيت ثحطاٖ ٔبزٌي اؾتطاتػيه زضآ
٘فط ذجطٜ پبيبيي آٖ ٔٛضز اضظيبثي لطاض  30ٌيطي چبثىي ؾبظٔبٖ تسٚيٗ قسٜ وٝ تٛؾظ  ثطاي ا٘ساظٜ

 ٞب تٛظيغ قس. ٔيعاٖٚ پؽ اظ انالحبت الظْ ثطاي ٌطزآٚضي اعالػبت زض ؾغح ؾبظٔبٖ ٌٝطفت
 آِفبي ٔمساض .قس اؾتفبزٜ طٚ٘جبخو آِفبي ضٚـ اظٝ ٚ ٌطفت لطاض ؾٙزف ٔٛضز ٘يع آٖؾؤاالت  پبيبيي

   تٛاٖثٙبثطايٗ ٔي حبنُ قس. 91/0 حسٚز ؾبظي( ثٛٔي اظ )ثؼس پطؾكٙبٔٝ ايٗ ثطاي قسٜ ٔحبؾجٝ
 . اؾت ثطذٛضزاضي لجِٛ لبثُ پبيبيي اظ حبضط پطؾكٙبٔٝ وٝ ٌفت

                                                 
1. General Health Questionnaire 

2  . Hypochondriasis 
3. A social dysfunction 
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ٞبي ربٔؼٝ آٔبضي پػٚٞف حبضط ػجبضت اؾت اظ وبضوٙبٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ نف ثيٕبضؾتبٖ     
ٚ آپبزا٘ب وٝ ثٝ زٚ ثرف ذهٛني ٚ  ،٘ػاز، پيبٔجطاٖ، پبضؼ، ؾزبز، حضطت ضؾَٛ، ِٛالٌطٞبقٕي

ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ حزٓ ربٔؼٝ آٔبضي پػٚٞف ٔٛضز ٘ظط ٘بٔحسٚز ثٛز،  .ٞؿتٙس زِٚتي لبثُ تمؿيٓ
تؼساز ، ضٚز بض ٔيوٝ ثٞبي ٘بٔحسٚز زض ربٔؼٝ ثطحؿت ٘ؿجت ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ تؼييٗ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٕ٘ٛ٘ٝ تؼييٗ قس:

 حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ نٛضت ظيط ٔحبؾجٝ ٚ تؼييٗ قسٜ اؾت: ،ثٙبثطايٗ

    
 

188
070

4060961
2

2


/

///
n  

٘فط تؼييٗ قس. اثعاض  188ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ فٛق تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ  ،قٛزٔالحظٝ ٔيعٛض وٝ  ٕٞبٖ     
پطؾكٙبٔٝ تٛظيغ ٚ  400وٝ ثطاي اعٕيٙبٖ ثيكتط حسٚز ٜ اؾت آٚضي اعالػبت پطؾكٙبٔٝ ثٛز رٕغ
 ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٚ تحّيُ لطاض ٌطفتٙس. پطؾكٙبٔٝ تىٕيُ قسٜ لبثُ اضظيبثي 252

زض ٕٞجؿتٍي ضاثغٝ ثيٗ  ثبقس.اؾتطاتػي پػٚٞف ٘يع ٕٞجؿتٍي ٔيٚ  ايٗ پػٚٞف اظ ٘ٛع وٕي     
 قٛز.ٔتغيطٞب ؾٙزيسٜ ٔي



 َايپصيَصيافتٍيَاتحليلدادٌ.4

وٝ اظ چبثىي ثبالتطي ثطذٛضزاض٘س، آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ٞبيي  زض ؾبظٔبٖ     
 ثبالتط اؾت.

تٛاٖ ٔؼبزِٝ ظيط ضا ٔٛضز تٛرٝ لطاض زاز:ٔي 1 ثطاي آظٖٔٛ فطضيٝ قٕبضٜ     

 آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ  = f)چبثىي ؾبظٔبٖ(  +e)حسٚز ذغب( 
 اِصوط پطزاذتٝ قسٜ اؾت.ضاثغٝ ثيٗ ٔتغيطٞبي فٛقثٝ ثطضؾي ٚضؼيت  4رسَٚ قٕبضٜ 

 


 1تحّيُ آٔبضي ضاثغٝ ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔطثٛط ثٝ فطضيٝ قٕبضٜ  .4رسَٚ 
 tايدارومًوٍىاسطحمع tآمارٌ Fداراسطحمعى Fآمارٌ معادلٍبررسيضدٌ

ضاثغٝ ثيٗ چبثىي ؾبظٔبٖ ٚ 
ٔيعاٖ آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي 

 ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ

623/112 0 612/10 0 


ٞط چٝ چبثىي ؾبظٔبٖ ثبالتط ثبقس، آٔبزٌي "تٛاٖ ٌفت  ثب تٛرٝ ثٝ ٘تيزٝ حبنُ ٔي     

 H1تأييس ٚ فطو  H0. ثٝ ايٗ تطتيت فطو "اؾتطاتػيه ؾبظٔبٖ ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ثبالتط اؾت
 قٛز.ضز ٔي



 

  ...استراتژيك براي مديريت بحران در آمادگيارتقاي 

 

 

090 

ٔيعاٖ آٔبزٌي ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثطاي ثطضؾي ٔيعاٖ ٕٞجؿتٍي ثيٗ ضٚاثظ ثيٗ چبثىي ؾبظٔبٖ ٚ      
زٞٙسٌبٖ، اظ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘تبيذ ثٝ ٞبي ثبِمٜٛ اظ ٍ٘بٜ پبؾدثحطاٖ

زؾت آٔسٜ اظ ايٗ آظٖٔٛ ثٝ قطح رسَٚ ظيط اؾت:
 

 اٖتحّيُ آٔبضي ٔيعاٖ ٕٞجؿتٍي ثيٗ ضٚاثظ ثيٗ چبثىي ؾبظٔبٖ ٚ آٔبزٌي ؾبظٔبٖ ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحط .5رسَٚ 
 دارياسطحمعى آمادگيبرايمقابلٍبابحران چابکيسازمان 

 0 56.1/0 - چبثىي ؾبظٔبٖ

 - 56.1/0 ثحطاٖ ثب ٔمبثّٝ ثطاي آٔبزٌي



تٛاٖ ٌفت وٝ ثب ثٟجٛز ٚ تٛؾؼٝ ٔيعاٖ چبثىي زض ؾبظٔبٖ، ٔيعاٖ ثب تٛرٝ ثٝ رسَٚ ثبال ٔي     
 يبثس.ثبِمٜٛ افعايف ٔيٞبي آٔبزٌي ؾبظٔبٖ ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ

 :2ثطضؾي ٚ آظٖٔٛ فطضيٝ قٕبضٜ
 تط٘س.  ٞبيي وٝ اظ ثٟساقت ضٚا٘ي ثيكتطي ثطذٛضزاض٘س، چبثه ؾبظٔبٖ

تٛاٖ ٔؼبزِٝ ظيط ضا ٔٛضز تٛرٝ لطاض زاز:ٔي 2ثطاي آظٖٔٛ فطضيٝ قٕبضٜ
 چبثىي ؾبظٔبٖ  = f)ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ(  +e)حسٚز ذغب( 

 اِصوط پطزاذتٝ اؾت.ثطضؾي ٚضؼيت ضاثغٝ ثيٗ ٔتغيطٞبي فٛق( ثٝ 6زض رسَٚ )
 

 2تحّيُ آٔبضي ضاثغٝ ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔطثٛط ثٝ فطضيٝ قٕبضٜ  .6 رسَٚ

 tايدارومًوٍاسطحمعى tآمارٌ Fداراسطحمعى Fآمارٌ معادلٍبررسيضدٌ

ضاثغٝ ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي 
 وبضوٙبٖ ٚ چبثىي ؾبظٔبٖ

895/0 34/0 946/0 34/0 

 
زض ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٚ ثط اؾبؼ ٘ظطات اػضبي "تٛاٖ ٌفت  ثب تٛرٝ ثٝ ٘تيزٝ حبنُ ٔي     

 H0. ثٝ ايٗ تطتيت فطو "زٞسٕ٘ٛ٘ٝ، ثٟساقت ضٚا٘ي وٕتط چبثىي ؾبظٔبٖ ضا تحت تأحيط لطاض ٔي

 قٛز.تأييس ٔي H1ضز ٚ فطو 
چبثىي ؾبظٔبٖ اظ ٍ٘بٜ  ثطاي ثطضؾي ٔيعاٖ ٕٞجؿتٍي ضٚاثظ ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي ٚ     
زؾت آٔسٜ اظ ايٗ آظٖٔٛ  زٞٙسٌبٖ، اظ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘تبيذ ثٝ پبؾد

 ثٝ قطح رسَٚ ظيط اؾت:
 تحّيُ آٔبضي ٔيعاٖ ٕٞجؿتٍي ثيٗ ضٚاثظ ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي ٚ چبثىي ؾبظٔبٖ .7رسَٚ 

 دارياسطحمعى بُداضترياويكاركىان چابکيسازمان 

 34/0 06/0 - چبثىي ؾبظٔبٖ

 - 06/0 ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ
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 5زاضي ضاثغٝ ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي ٚ چبثىي ؾبظٔبٖ ثيكتط اظ بوٝ ؾغح ٔؼٙ ثب تٛرٝ ثٝ آٖ     
ٞبي ٔٛضز تٛاٖ ٌفت وٝ ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي ٚ چبثىي ؾبظٔب٘ي زض ؾبظٔبٖزضنس اؾت، ِصا ٔي
 ٕٞجؿتٍي لٛي ٚرٛز ٘ساضز.زٞٙسٌبٖ ٔغبِؼٝ اظ ٍ٘بٜ پبؾد

 :3ثطضؾي ٚ آظٖٔٛ فطضيٝ قٕبضٜ 
ٞبيي وٝ اظ ثٟساقت ضٚا٘ي ثيكتطي ثطذٛضزاض٘س اظ آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثيكتطي ثطاي ٔمبثّٝ  ؾبظٔبٖ

 ثب ثحطاٖ ثطذٛضزاض٘س.
تٛاٖ ٔؼبزِٝ ظيط ضا ٔٛضز تٛرٝ لطاض زاز:ٔي 3 ثطاي آظٖٔٛ فطضيٝ قٕبضٜ

 اؾتطاتػيه ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ آٔبزٌي=  f )ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ( +e)حسٚز ذغب( 
 .اِصوط پطزاذتٝ اؾتثٝ ثطضؾي ٚضؼيت ضاثغٝ ثيٗ ٔتغيطٞبي فٛق 8رسَٚ قٕبضٜ 

 
 3تحّيُ آٔبضي ضاثغٝ ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔطثٛط ثٝ فطضيٝ قٕبضٜ  .8رسَٚ 

داراسطحمعى tآمارٌ Fداراسطحمعى Fآمارٌ معادلٍبررسيضدٌ

 tايومًوٍ

ضاثغٝ ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي ٚ ٔيعاٖ آٔبزٌي 
 اؾتطاتػيه ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ

000/12 001/0 464/3 001/0 

 
ٞط چٝ ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ "تٛاٖ ٌفت  ٔي ثٙبثطايٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تيزٝ حبنُ     

ثٝ ايٗ تطتيت فطو  ."ثبالتط اؾتثبالتط ثبقس، آٔبزٌي اؾتطاتػيه ؾبظٔبٖ ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ 
H0  تأييس ٚ فطوH1 قٛز.ضز ٔي 

ثطاي ثطضؾي ٔيعاٖ ٕٞجؿتٍي ثيٗ ضٚاثظ ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ٚ ٔيعاٖ آٔبزٌي ثطاي      
زٞٙسٌبٖ، اظ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٞبي ثبِمٜٛ اظ ٍ٘بٜ پبؾدٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ

 :اؾتزؾت آٔسٜ اظ ايٗ آظٖٔٛ ثٝ قطح رسَٚ ظيط ٝ ٘تبيذ ث

 
 تحّيُ آٔبضي ٔيعاٖ ٕٞجؿتٍي ثيٗ ضٚاثظ ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي ٚ آٔبزٌي ؾبظٔبٖ ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ .9 رسَٚ

 دارياسطحمعى آمادگيبرايمقابلٍبابحران بُداضترياوي 

 001/0 22/0 - ثٟساقت ضٚا٘ي

 - 22/0 آٔبزٌي ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ

 
زاضي ضاثغٝ ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي ٚ آٔبزٌي ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ بوٝ ؾغح ٔؼٙ ٗايثب تٛرٝ ثٝ      

تٛاٖ ٌفت وٝ ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي ٚ آٔبزٌي ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ زضنس اؾت، ِصا ٔي 5وٕتط اظ 
يب قست ايٗ  ٔيعاٖزٞٙسٌبٖ ٕٞجؿتٍي ٚرٛز زاضز ٚ ٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ اظ ٍ٘بٜ پبؾدزض ؾبظٔبٖ
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ٔيعاٖ ، تٛاٖ ٌفت وٝ ثب ثٟجٛز ثٟساقت ضٚا٘ي زض ؾبظٔبٖثٝ ايٗ تطتيت ٔي .ثبقسٔي 22/0اضتجبط 
 يبثس.ٞبي ثبِمٜٛ افعايف ٔيآٔبزٌي ؾبظٔبٖ ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ

 

آماريمقا بررسمؤلفٍيسٍ مًرد بيَاي َامارستانيدر اي ٔمبيؿٝ ٘تبيذ 10رسَٚ.
 يچبثى حيج ٔغبِؼٝ ثطاؾبؼ ٘ظطات وبضوٙبٖ اظ ٔٛضز زِٚتي ٚ ذهٛني ثرفٞبي ثيٕبضؾتبٖ
 اؾبؼ ثط وبضوٙبٖ ضا يٚ ثٟساقت ضٚا٘ ٞبي ثبِمٜٛثحطاٖ ثب ٔمبثّٝ ثطاي آٔبزٌي عاٖيؾبظٔبٖ، ٔ

. زٞسئ ٘كبٖضا  يؽِا ٚ وطٚؾىبَ آظٖٔٛ
 

 ثب ٔمبثّٝ ثطاي آٔبزٌي عاٖيؾبظٔبٖ، ٔ يحيج چبثى اظ ثطضؾي ٔٛضز زِٚتي ٚ ٞبي ذهٛنيثيٕبضؾتبٖ ٔمبيؿٝ .10رسَٚ
 وبضوٙبٖ يٚ ثٟساقت ضٚا٘ ٞبي ثبِمٜٛ ثحطاٖ

      
ٞبي ثيٕبضؾتبٖ وبضوٙبٖ ٘ظطات ٗيث وٝ ٌفت تٛأٖي آٔسٜ ػُٕ ثٝ آظٖٔٛ ٘تيزٝ ثٝ تٛرٝ ثب     

ٔكبٞسٜ  فٛق رسَٚ زض وٝعٛض  ٕٞبٖ زاضز. ٚرٛز زاضي بٔؼٙ تفبٚت زِٚتي ٚ ذهٛني ثرف
 ؾبظٔب٘ي چبثىي ٘ظط اظ ثبالتطي ضتجة اظ ذهٛني ٞبي ثرفٕبضؾتبٖيث اضتجبط ايٗ زض، قٛز ٔي

 .٘سثطذٛضزاض
 ثيٗ وبضوٙبٖ ضٚا٘ي ثٟساقت ٘ظط اظ وٝ ٌفت تٛأٖي آظٖٔٛبيذ ٘ت ثٝ تٛرٝ ٗ ثبيٕٞچٙ     

٘تيزٝ  تٛأٖي ،ثٙبثطايٗ ؛٘ساضز ٚرٛز زاضيبٔؼٙ تفبٚت ٚ زِٚتي ذهٛني ٞبي ثرفثيٕبضؾتبٖ
 ٚ ذهٛني ٞبي ثرفثيٕبضؾتبٖ وبضوٙبٖ ٌطٜٚ زٚ ٚضؼيت ضٚا٘ي ثٟساقت ٘ظط اظ وٌٝطفت 
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ثيٕبضؾتبٖ ثرف 
 ذهٛني

ثرف ثيٕبضؾتبٖ 
 زِٚتي

46/148 
 

 

17/101 

 1 چبثىي ؾبظٔبٖ

93/0 
 
 
 
88/0 

29/3 
 
 
 
52/3 

74/00 1 113/0 125 
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ثيٕبضؾتبٖ ثرف 
 ذهٛني

 
ثيٕبضؾتبٖ ثرف 

 زِٚتي

50/124 
 

 

 
46/121 

 آٔبزٌي ٔيعاٖ
 ثب ٔمبثّٝ ثطاي

 ٞبي ثحطاٖ
 ثبِمٜٛ

2 

99/0 
 
 
80/0 

29/3 
 
 
35/3 

003/0 1 953/8 122 
 

 

120 

ثرف  ثيٕبضؾتبٖ
 ذهٛني

ثيٕبضؾتبٖ ثرف 
 زِٚتي

84/134 
 

 

93/107 

 ضٚا٘ي ثٟساقت
 وبضوٙبٖ

3 
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 ٘ظطات ثيٗ ٞبي ثبِمٜٛثحطاٖ ثب ٔمبثّٝ زض آٔبزٌي ٔيعاٖ ٘ظط اظ اؾت. يىؿبٖ تمطيجبً زِٚتي
، زيٍط ػجبضت زاضز. ثٝ ٚرٛز زاضيبٔؼٙ تفبٚت زِٚتي ٚ ذهٛني ثرف ٞبيثيٕبضؾتبٖ وبضوٙبٖ

 زض ٞبي ثبِمٜٛثحطاٖ ثب ٔمبثّٝ ثطاي آٔبزٌي عاٖئ ٘ظط اظ تفبٚت ٚرٛز ثيبٍ٘ط حبنُ ٘تبيذ
 ٔكبٞسٜ فٛق رسَٚ زضعٛض وٝ  ٕٞبٖاؾت.  ٔغبِؼٝ ٔٛضز زِٚتي ٚ ٞبي ثرف ذهٛنيثيٕبضؾتبٖ

 ِفٝؤٔ ايِٗحبػ  اظ ثبالتطي ضتجة اظ ذهٛني ٞبي ثرفثيٕبضؾتبٖ اضتجبط ايٗ زض، قٛزٔي
 .٘سثطذٛضزاض

 
  َايتحقيقافتٍي
ثطضؾي ٚ  تحميك حبضط اظ ِحبػ ٔٛضٛػي ثٝ ثطضؾي آٔبزٌي اؾتطاتػيه زض ٔسيطيت ثحطاٖ -

چبثىي "زض ايٗ ضاؾتب ؾٝ ٔؤِفٝ  .پطزاظز٘مف چبثىي ؾبظٔب٘ي ٚ ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ٔي
 "ٞبي ثبِمٜٛٔيعاٖ آٔبزٌي ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ"ٚ ، "ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ" "ؾبظٔب٘ي

ي پػٚٞف زض لبِت ؾٝ فطضيٝ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٙس. زض ايٗ ثطضؾي ضاثغٝ ػٙٛاٖ ٔتغيطٞب تحت
وٝ ٘تبيذ حبنُ ثٝ  تحّيُ لطاض ٌطفتٚ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ثب ٔتغيط ٚاثؿتٝ ٔٛضز ثطضؾي ٚ تزعيٝ

 :اؾتظيط قطح 
ٞبيي وٝ اظ چبثىي ثبالتطي ثطذٛضزاض٘س، آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي ٔمبثّٝ  زض ؾبظٔبٖ :1فطضيٝ  -

 ثحطاٖ ثبالتط اؾت.ثب 
ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ اٚالً ٘حٜٛ  1 ٞبي ٔطثٛط ثٝ فطضيٝ قٕبضٜزازٜاظ ثطضؾي ٘تبيذ حبنُ      

ٞط پٙذ  ،ػجبضت زيٍط ٞب ثٝ نٛضت تمطيجبً پطاوٙسٜ ثٛزٜ اؾت ثٝزٞٙسٌبٖ ثٝ ٌعيٙٝپبؾد تٛظيغ پبؾد
ٞبي ٝ زٞٙسٌبٖ ٘ؿجت ثٝ ٌعيٙدزاضاي فطاٚا٘ي ٞؿتٙس. ثب ايٗ تفبٚت وٝ پبؾ يٌعيٙٝ زض عيف ا٘تربث

 ا٘س. ٚؾظ ٌطايف ثيكتطي زاقتٝ
اؾتيٛز٘ت ثط ضٚي ٞط يه اظ ٔتغيطٞبي ٔطثٛط ثٝ فطضيٝ قٕبضٜ  t اظ عطف زيٍط ا٘زبْ آظٖٔٛ     

ايٗ ثساٖ ( اؾت. 3 ٞب ٘ؿجت ثٝ ػسز ٔتٛؾظ )يؼٙي ػسز ٚضؼيت وّي ٞط يه اظ آٖ ٍط٘كب٘ 1
زٞٙسٌبٖ ٚضؼيت ايٗ ٔتغيطٞب وٕتط اظ ٔتٛؾظ اضظيبثي ثٝ عٛض وّي اظ ٘ظط پبؾدٔؼٙبؾت وٝ 

 ا٘س.  قسٜ
زض ٟ٘بيت ا٘زبْ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍي ثيبٍ٘ط ٚرٛز ضاثغٝ ثيٗ چبثىي ؾبظٔب٘ي ثب آٔبزٌي      

زٞس وٝ اؾتطاتػيه ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ثبالتط اؾت. ا٘زبْ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ ٘كبٖ ٔي
زض ٚ  . ثب تٛرٝ ثٝ ٘تيزٝ آظٖٔٛ(P-V<α=5%) قسٜ اؾت حبنُ α=  %5زاضي وٕتط اظ بؾغح ٔؼٙ

ثيٗ چبثىي ؾبظٔب٘ي ثب ٔيعاٖ آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي "تٛاٖ ٌفت وٝ % ٔي95ؾغح اعٕيٙبٖ 
ٔيعاٖ آٔبزٌي اؾتطاتػيه زض ٔمبثّٝ ثب  ،ػجبضت زيٍط . ثٝ"زاضي ٚرٛز زاضزبٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ضاثغٝ ٔؼٙ

ِؼٝ تحت تأحيط چبثىي ؾبظٔب٘ي اؾت. ثطضؾي ٔيعاٖ يب قست ٞبي ٔٛضز ٔغبثحطاٖ زض ثيٕبضؾتبٖ
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اؾت. ايٗ ٚضؼيت ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ يه ٚاحس افعايف  56/0ٕٞجؿتٍي ثيٗ ايٗ زٚ ٔتغيط حسٚز 
زض ٔيعاٖ  56/0ٔغبِؼٝ ٔٙزط ثٝ افعايف حسٚز ٞبي ٔٛضز يب ثٟجٛز زض چبثىي ؾبظٔب٘ي زض ثيٕبضؾتبٖ

 قٛز. ٞب ٔي ثحطاٖ زض ايٗ ؾبظٔبٖآٔبزٌي اؾتطاتػيه زض ٔمبثّٝ ثب 
 تط٘س.ٞبيي وٝ اظ ثٟساقت ضٚا٘ي ثيكتطي ثطذٛضزاض٘س، چبثه : ؾبظٔب2ٖفطضيٝ  -

ٞب اظ ٘ظط ثيبٍ٘ط پطاوٙسٌي زازٜ 2ٞبي ٔطثٛط ثٝ فطضيٝ قٕبضٜ زازٜاظ ثطضؾي ٘تبيذ حبنُ      
ب ثٛزٜ اؾت. ثطضؾي ٚ ٞزٞٙسٌبٖ ثٝ پطؾكٙبٔٝٞب اظ ؾٛي اػضبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ پبؾد٘حٜٛ تٛظيغ پبؾد

ٞط پٙذ ٌعيٙٝ زض  ،ػجبضت زيٍط ٞب اؾت. ثٝپطاوٙسٌي پبؾد ٍطٞب ٘كب٘ٔكبٞسٜ ٘حٜٛ تٛظيغ زازٜ
ٞبي زٞٙسٌبٖ ٘ؿجت ثٝ ٌعيٙٝثب ايٗ تفبٚت وٝ پبؾد ،عيف ا٘تربة قسٜ زاضاي فطاٚا٘ي ٞؿتٙس

ي ٞط يه اظ ٞبٞب ٚ ٚضؼيت پبؾدا٘س. ٔكبٞسٜ تؼساز فطاٚا٘يٚؾظ ٌطايف ثيكتطي زاقتٝ
 اِصوط اؾت.ٔعثٛض تأييس وٙٙسٜ ٔٛاضز فٛق ئتغيطٞب

 اؾتيٛز٘ت ثط ضٚي ٞط يه اظ ٔتغيطٞبي ٔطثٛط ثٝ فطضيٝ قٕبضٜ t اظ عطف زيٍط ا٘زبْ آظٖٔٛ     
( اؾت. اظ عطف زيٍط 3 ٞب ٘ؿجت ثٝ ػسز ٔتٛؾظ )يؼٙي ػسز ٚضؼيت وّي ٞط يه اظ آٖ ٍط٘كب٘ 2

ا٘س ثٝ زٚ زؾتٝ زضنس ثٛزٜ 5تط اظ ؾغح ذغبي  زاضي وٛچهبٔتغيطٞبيي وٝ زاضاي ؾغح ٔؼٙ
ايٗ ٚضؼيت ثيبٍ٘ط ٚ  ٞب ٔخجت اؾت آٖ tيه زؾتٝ ٔتغيطٞبيي وٝ ػالٔت آٔبضٜ  :ا٘ستمؿيٓ قسٜ

عٛض وّي اظ ٘ظط  يؼٙي ثٝ ؛( اؾت3)يؼٙي  ٞب ثيكتط اظ ػسز ٔتٛؾظ آٖ اؾت وٝ ٔيبٍ٘يٗ حبنُ آٖ
ا٘س. زؾتٝ زْٚ ٔتغيطٞبيي ٞؿتٙس ثيكتط اظ ٔتٛؾظ اضظيبثي قسٜزٞٙسٌبٖ ٚضؼيت ايٗ ٔتغيطٞب  پبؾد

ٞب وٕتط  ايٗ ٚضؼيت ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ ٔيبٍ٘يٗ حبنُ آٖٚ  ٞب ٔٙفي اؾت آٖ tوٝ ػالٔت آٔبضٜ 
زٞٙسٌبٖ ٚضؼيت ايٗ ٔتغيطٞب وٕتط عٛض وّي اظ ٘ظط پبؾد يؼٙي ثٝ ؛( اؾت3)يؼٙي  اظ ػسز ٔتٛؾظ

 ا٘س. اظ ٔتٛؾظ اضظيبثي قسٜ
ا٘زبْ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ ثيبٍ٘ط ضاثغٝ ضؼيف ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ  ،زض ٟ٘بيت     

 اظ زاضي ثيكتطبزٞسوٝ ؾغح ٔؼٙٚ چبثىي ؾبظٔب٘ي اؾت. ا٘زبْ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍي ٘كبٖ ٔي
5 % =α حبنُ قسٜ اؾت (P-V<α =5%) ٖٛٔ95زض ؾغح اعٕيٙبٖ ٚ . ثب تٛرٝ ثٝ ٘تيزٝ آظ %

 ."زاضي ٚرٛز ٘ساضزبثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ٚ چبثىي ؾبظٔب٘ي ضاثغة ٔؼٙ"تٛاٖ ٌفت وٝ ٔي
ٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ وٕتط ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ، چبثىي ؾبظٔب٘ي ضا زض ثيٕبضؾتبٖ ،ػجبضت زيٍط ثٝ

 زٞس.تحت تأحيط لطاض ٔي
ٞبيي وٝ اظ ثٟساقت ضٚا٘ي ثيكتطي ثطذٛضزاض٘س اظ آٔبزٌي اؾتطاتػيه  : ؾبظٔب3ٖفطضيٝ  -

 ثيكتطي ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ثطذٛضزاض٘س. 
عٛض وّي  ٞبي ٔطثٛط ثٝ ٔتغيطٞبي پػٚٞف ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ ثٝثطضؾي چٍٍٛ٘ي تٛظيغ زازٜ     

زٞٙسٌبٖ ٘ؿجت ثب ايٗ تفبٚت وٝ پبؾد ؛ٞط پٙذ ٌعيٙٝ زض عيف ا٘تربة قسٜ زاضاي فطاٚا٘ي ٞؿتٙس
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ٞبي ٚؾظ ٚ وٕتط اظ ِفٝ ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ٌطايف ػٕسٜ ثٝ ٌعيٙٝؤثٝ ٔتغيطٞبي ٔطثٛط ثٝ ٔ
 ا٘س. ٔتٛؾظ زاقتٝ

اؾتيٛز٘ت ثط ضٚي ٞط يه اظ ٔتغيطٞبي ٔطثٛط ثٝ فطضيٝ قٕبضٜ  t ا٘زبْ آظٖٔٛ ،اظ عطف زيٍط     
( اؾت. اظ عطف 3 ٞب ٘ؿجت ثٝ ػسز ٔتٛؾظ )يؼٙي ػسز اظ آٖزٞٙسٜ ٚضؼيت وّي ٞط يه ٘كبٖ 3

ا٘س ثٝ زٚ زؾتٝ زضنس ثٛزٜ 5تط اظ ؾغح ذغبي  زاضي وٛچهبٔتغيطٞبيي وٝ زاضاي ؾغح ٔؼٙ ،زيٍط
ايٗ ٚضؼيت ثيبٍ٘ط ٚ  ٞب ٔخجت اؾت آٖ tطٞبيي وٝ ػالٔت آٔبضٜ ييه زؾتٝ ٔتغي :ا٘ستمؿيٓ قسٜ

عٛض وّي اظ ٘ظط  يؼٙي ثٝ ؛( اؾت3)يؼٙي  ط اظ ػسز ٔتٛؾظٞب ثيكت آٖ اؾت وٝ ٔيبٍ٘يٗ حبنُ آٖ
ا٘س. زؾتٝ زْٚ ٔتغيطٞبيي ٞؿتٙس زٞٙسٌبٖ ٚضؼيت ايٗ ٔتغيطٞب ثيكتط اظ ٔتٛؾظ اضظيبثي قسٜپبؾد

ٞب وٕتط  ايٗ ٚضؼيت ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ ٔيبٍ٘يٗ حبنُ آٖٚ  ٞب ٔٙفي اؾت آٖ tوٝ ػالٔت آٔبضٜ 
زٞٙسٌبٖ ٚضؼيت ايٗ ٔتغيطٞب وٕتط عٛض وّي اظ ٘ظط پبؾد ثٝ يؼٙي ؛( اؾت3)يؼٙي  اظ ػسز ٔتٛؾظ

 ا٘س. اظ ٔتٛؾظ اضظيبثي قسٜ
ا٘زبْ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ ثيبٍ٘ط ٚرٛز ضاثغٝ ثيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي ٚ ٔيعاٖ  ،ٟ٘بيتزض     

ثٟجٛز ثٟساقت ضٚا٘ي  ،ػجبضت زيٍط ثٝآٔبزٌي اؾتطاتػيه ثيكتط ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ اؾت. 
ثحطاٖ ضا  عٛض ٔؿتميٓ ٔيعاٖ آٔبزٌي ثطاي ٔمبثّٝ ثب ٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثٝوبضوٙبٖ زض ثيٕبضؾتبٖ

زاضي ٘تبيذ بزٞس وٝ ؾغح ٔؼٙا٘زبْ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ ٘كبٖ ٔي .زٞستحت تأحيط لطاض ٔي
زض ؾغح اعٕيٙبٖ ٚ  . ثب تٛرٝ ثٝ ٘تيزٝ آظٖٔٛ(P-V<α=5%) حبنُ قسٜ اؾت α= % 5وٕتط اظ 

اظ آٔبزٌي  ،ثيكتطي ثطذٛضزاض٘س ٞبيي وٝ اظ ثٟساقت ضٚا٘ي ؾبظٔبٖ"وٝ تٛاٖ ٌفت % ٔي95
. ثطضؾي ٔيعاٖ يب قست ٕٞجؿتٍي ثيٗ "اؾتطاتػيه ثيكتطي ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ثطذٛضزاض٘س

ؾت وٝ اؾت. ايٗ ٚضؼيت ثيبٍ٘ط آٖ ا 22/0ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ٚ آٔبزٌي اؾتطاتػيه حسٚز 
ٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٔٙزط ثٝ افعايف  يه ٚاحس افعايف يب ثٟجٛز زض ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ

 قٛز. ٞب ٔي زض ٔيعاٖ آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثيكتطي ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ايٗ ؾبظٔبٖ 22/0حسٚز 


َاگيرييپيطىُادوتيجٍ.5

تغييط ؾبظٔب٘ي غيطلبثُ ارتٙبة  ،ثٝ ػجبضت زيٍط .اي ثٝ زٚض اظ تغييط ٘يؿتأطٚظٜ ٞيچ پسيسٜ     
 ٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثب ا٘زبْقٛز ٔسيطاٖ ؾبظٔبٖ، پيكٟٙبز ٔيضٚ . اظ ايٗضؾس٘ظط ٔي ثٝ

ٞبي ٞبي ايزبز تغييطات زض رٟت چبثىي ؾبظٔب٘ي ضا زض ثيٕبضؾتبٖظٔيٙٝ ،ٞبي ٔٙبؾت ضيعي ثط٘بٔٝ
 ذٛز فطاٞٓ ؾبظ٘س.

 يه ٞط تيٚضؼ ٌٛيبٖ پبؾد وّي عٛض حٛظٜ چبثىي ؾبظٔبٖ، ثٝ آٔسٜ زضزؾت ٝ اؾبؼ ٘تبيذ ثثط - 
ثٙبثطايٗ ٚ  ا٘سوطزٜ اضظيبثي ٔتٛؾظ اظ وٕتط حس زض ضا ت ػّٕىطزيطيٚ ٔس يٞبي ضٞجطايٗ قبذم اظ
 :قٛز كٟٙبز ٔييپ
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 بٞ ضٞجطاٖ ظٔيٙٝ ذٛزقىٛفبيي وبضوٙبٖ ضا فطاٞٓ آٚضزٜ ٚ ٔحيغي رٟت پيكطفت ٚ تطلي آٖ .1
اػتمبز ضٞجطاٖ ثٝ تغييطات ؾبظٔب٘ي يىي اظ ػٛأُ ٟٔٓ زض پيكطفت ٞط چٝ ثيكتط ايٗ  .ايزبز وٙٙس

ٞبي ِفٝ اؾت. الظْ اؾت ٔسيطاٖ ضٕٗ زاقتٗ تؼٟس ثٝ ايزبز ٚ تخجيت آٖ زض ؾبظٔبٖ، ظٔيٙٝؤٔ
 افعايف تؼٟس ؾبظٔب٘ي وبضوٙبٖ ضا ٘يع زض ايٗ ظٔيٙٝ فطاٞٓ ٕ٘بيٙس. 

ٌيطي ؾبال٘ٝ ػّٕىطز وبضوٙبٖ ٚ  اؾتمطاض يه ؾيؿتٓ ٔسيطيت ػّٕىطز ثيٕبضؾتب٘ي ثطاي ا٘ساظٜ .2
قٛز ثب ا٘زبْ ٞبي اٍ٘يعـ فطزي زض ؾبظٔبٖ. زض ايٗ ضاؾتب پيكٟٙبز ٔيثٝ ٔىب٘يعْ تٛرٝ
ٞبي ٔست ٚ اضائٝ ثبظذٛضزٞبي ٔٙبؾت ثٝ وبضوٙبٖ ؾغٛح ٔرتّف ؾبظٔبٖ، ظٔيٙٝ ٞبي وٛتبٜ ياضظيبث
 ؾبظٔب٘ي فطاٞٓ قٛز.  ثٟجٛز

ٞب، يؼٙي ٔيعاٖ  تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ حبنّٝ اظ ثطضؾي ٚضؼيت ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ زض ؾبظٔبٖ ثب -
 ؾالٔت ٔميبؼ ثٝ تٛرٝ ٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ، ثبآٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ

 اظ وٕتط ٞب آٖ حبنُ وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٌفت تٛاٖ افؿطزٌي ٔي ٔميبؼ اضغطاة، ٚ رؿٕب٘ي، ٔميبؼ
 ٌطزز:ِصا پيكٟٙبز ٔي اؾت. ٔتٛؾظ ػسز

ٞبي وبضي ٔرتّف، اظ فطؾٛزٜ قسٖ رؿٓ ٞبي ٔٙبؾت رؿٕب٘ي زض قيفتثب تسٚيٗ ثط٘بٔٝ .1
يىي زيٍط اظ اي آظٔبيكبت ٚ ٔؼبيٙبت پعقىي ٚ ثٟساقتي وبضوٙبٖ رٌّٛيطي قٛز. ارطاي زٚضٜ

 پيكٟٙبزات اؾت.
اؾتطؼ وبضي وبضوٙبٖ نف  ٔٙظٛض وبٞف ٞبي ٔٙؼغف ثٝضيعياؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ. 2

ٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٚ زض نٛضت أىبٖ وبٞف ؾبػبت وبضي پطؾُٙ زضٔب٘ي ايٗ ٖ ثيٕبضؾتب
 .افعايف تؼساز وبضوٙبٖ زض يه قيفت وبضي ثطاي وبٞف اضغطاة وبضوٙبٖ ٚ ٞب ؾبظٔبٖ

 ٞبي ٔفيس ثبٚ تطاوٙف ٔصاوطات رٟت ثطلطاضي ٞبي فطزي وبضوٙبٖفطًٞٙ ٚ اضظـقٙبؾبيي  .3
 .ٞب آٖ

ؾجه  اي ٔيبٖ ٚرٛز ضاثغٝ ٍطٞبي ا٘زبْ قسٜ ٘كب٘زض إٞيت ايٗ ٔٛضٛع، ٔغبِؼبت ٚ ثطضؾي     
 . قٛز ٔي ضا يبزآٚض [5] ٞب اؾت ضٞجطي ٚ ثٟساقت ضٚا٘ي زض ؾبظٔبٖ

ٔيعاٖ ٞب زض پػٚٞف حبضط، تٛرٝ ثٝ إٞيت ٔيعاٖ آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ثب -
تٝ ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت. ػٙٛاٖ ٔتغيط ٚاثؿ آٔبزٌي اؾتطاتػيه ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ثٝ

ظيط اضائٝ  اتٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ پيكٟٙبزاؾبؼ ٘تبيذ حبنُ زض ٔٛضز ايٗ ٔتغيط زض ؾبظٔبٖثط
 قٛز: ٔي

ٞب ثٝ ٔٙظٛض  ٔبٖٞبي ٔٙبؾت، آٔبزٌي الظْ زض ٔسيطاٖ ٚ وبضوٙبٖ ؾبظالظْ اؾت ثب تسٚيٗ ثط٘بٔٝ .1
ؾبظي ٞبي تٕطيٙي ٚ قجيٝٞبي ثبِمٜٛ فطاٞٓ قٛز. زض ايٗ ظٔيٙٝ ثب ا٘زبْ ثط٘بٔٝٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ

 زاقت.  ٞب آٔبزٜ ٍ٘ٝتٛاٖ شٞٙيت وبضوٙبٖ ضا ٘ؿجت ثٝ ايٗ ثحطاٖ ئ
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پصيطي زض ٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٔٙزط ثٝ افعايف حؽ ٔؿئِٛيت ٔسيطيت ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ ياضتمب .2
ٞبي ٔٙبؾجي اظ ذٛز ٘كبٖ ٞبي ٔرتّف ٚاوٙفزض ٔٛلؼيت ٞب آٖقٛز وٝ وبضوٙبٖ قسٜ ٚ ثبػج ٔي

قٛز وٝ زچبض ٚحكت ٚ آٔبزٌي ضٚا٘ي ٚ رؿٕب٘ي ثبالي وبضوٙبٖ ثبػج ٔي ،ػجبضت زيٍط ثٝ زٞٙس.
 اظ ذٛز ٘كبٖ زٞٙس.ٔٙغمي  يثطذٛضزٍٞٙبْ ٔٛارٝ ثب ثحطاٖ زؾتپبچٍي ٘كٛ٘س ٚ 

ظٔيٙٝ زض افعاضي ثبيس ٞبي ؾرتٔغبِؼٝ ضٕٗ ايزبز آٔبزٌي زض حٛظٜ ٞبي ٔٛضزؾبظٔبٖ .3
 ضؾب٘ي وبُٔ ثٝ ٔسيطاٖ ٚ . زض قطايظ ثحطا٘ي، اعالعآٔبزٌي الظْ ضا ثٝ زؾت آٚض٘سافعاضي ٘يع  ٘طْ

وٙس. ٕٞچٙيٗ حٕبيت اظ وبضوٙبٖ زض قطايظ ٔرتّف ٚ پكتيجب٘ي اظ وبضوٙبٖ ٘مف ٟٕٔي ايفب ٔي
ٞبي ٔرتّف زض حٛظٜ ايكبٖٞبي ذٛز ٚ افعايف تٛاٖ ٚ آٔبزٌي ايفبي ٘مفب، وبضوٙبٖ ضا زض ٞ آٖ

 وٙس.تط ٔيزٍِطْ

ٔٙؼغف ثب پيچيسٌي  ٞب ثبيس ثٝ ؾٕت ؾبذتبضٞبييتٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت وٝ ثيٕبضؾتبٖ ِصا ٔي     
ٞبي حٛظٜ ٚ زض رٟت تٛإ٘ٙسؾبظي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ذٛز رٟت ا٘زبْ ٔؿئِٛيت لسْ ثطزاض٘س وٕتط

 ثحطاٖ وٛقب ثبقٙس.ٔسيطيت 
ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ  غيط اظقٛز وٝ اظ ٔتغيطٞبي ٔؿتمّي ثٝ ثٝ پػٚٞكٍطاٖ آتي تٛنيٝ ٔي     

ثب ٔتغيط ٚاثؿتٝ يؼٙي ٔيعاٖ آٔبزٌي ضا  ٞب ضاثغٝ آٖاؾتفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ اؾتفبزٜ قسٜ زض ايٗ پػٚٞف 
 .اضظيبثي ٕ٘بيٙسٞبي ثبِمٜٛ ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ

ضا اظ لّٕطٚ ٔىب٘ي زيٍطي ثٝ رع لّٕطٚ پػٚٞف حبضط اؾتفبزٜ وطزٜ ٚ يب ٔتغيطٞبي ايٗ تحميك  -
 وبضٌيط٘س. ٞبي زيٍطي ثٝ غيط اظ ثيٕبضؾتبٖ ثٝ زض ؾبظٔبٖ
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