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Abstract 

Recruiting insiders as a way of recruitment 
which universities try to employ their 
graduates has a long history. So, the aim of 
the present study was to investigate status of 
Iran's old universities about attracting and 
recruiting the graduates of insider at 
university and also, provide an integrated 
wisdom about graduates of insider to 
thinkers and policymakers of higher 
edcuation with using a qualitative research 
synthesis. Therefore, in initially all keywords 
around insiders were emerged and then 
special databases. A total of 48 studies were 
identified and 29 twenty-nine of them were 
selected purposefully as sample. In the 
second section, researchers chose 4 Iran's old 
universities by cluster sampling as sample. 
To quality control of the data, CASP 
checklist was conducted and also, code 
reliability was used to integrate the data. To 
analyze the data, conductive content analysis 
was conducted. The results of first section 
showed that we can view recruiting insiders 
based on two themes which are challenges 
and opportunities. The challenges are 
academic development challenge; 
professional development challenge; 
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academic chauvinism growth in recruitment 
and employment; individual communication 
development challenge; inter-university 
communication development challenge. In 
addition, opportunities are the structural-
cultural development of the university, the 
structural-cultural advantages and the 
economic advantages. Also the results of 
second section showed that there is higher 
percentage the graduates of insider in Iran's 
old universities. 
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 چالش يا فرصت؟: آموختگان خودي در دانشگاه استخذام دانش

 2ؽيزكَُ هحوذي، *1هحغي ًظزسادُ سارع

 آٔٛظـ ػبِي، ٌطٜٚ ػّْٛ سطثيشي، زا٘كىسٜ ازثيبر ٚ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي، زا٘كٍبٜ ٔاليطاؾشبزيبض ٔسيطيز  -1

 اؾشبزيبض ٔسيطيز آٔٛظقي، ٌطٜٚ ٔسيطيز آٔٛظقي، زا٘كىسٜ ضٚا٘كٙبؾي ٚ ػّْٛ سطثيشي، زا٘كٍبٜ ؾٕٙبٖ -2

 

 ذُيچك
قٛز ٚ ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔؿئّٝ زض آٔٛظـ ػبِي اظ  ػّٕي ٌفشٝ ٔي آٔٛذشٍبٖ ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ ٞيأر خصة زا٘ف ثٝٞب  زا٘كٍبٜ ػاللٝ ،ٞب خصة ذٛزئٙظٛض اظ 

آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ٚ ٕٞچٙيٗ  ٞبي لسيٕي وكٛض زض ظٔيٙٝ خصة زا٘ف ايٗ ٔمبِٝ زضنسز ثٛز وٝ ثب ثطضؾي ٚضؼيز زا٘كٍبٜ. اي ٘ؿجشبً عٛال٘ي ثطذٛضزاض اؾز ؾبثمٝ

ٌصاضاٖ آٔٛظـ ػبِي  دػٚٞي ويفي ثٝ اضائٝ يه ٔٛضغ فىطي ثٝ ا٘سيكٕٙساٖ ٚ ؾيبؾز ٔٛخٛز زض ايٗ ظٔيٙٝ ثب سىيٝ ثط ضٚـ سطويت ٞبي يىذبضچٝ وطزٖ دػٚٞف

ٞبي اعالػبسي، اظ ٔدٕٛع  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زض ٞطيه اظ دبيٍبٜ ٞبي ٔطسجظ ثب دسيسٜ خصة زا٘ف غٜ ثط ايٗ اؾبؼ زض آغبظ دػٚٞكٍطاٖ ثب خؿشدٛي وّيسٚا. ثذطزاظز

دػٚٞف ٔطسجظ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ثٝ نٛضر ٞسفٕٙس خٟز سحّيُ ا٘شربة ٕ٘ٛز٘س ٚ زض ثرف زْٚ ٘يع چٟبض زا٘كٍبٜ لسيٕي  29دػٚٞف ثٝ زؾز آٔسٜ،  48

رف اَٚ دػٚٞف اظ ٞبي حبنُ اظ ث ثطاي وٙشطَ ويفيز زازٜ. اي ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاي سحّيُ ٚ ثطضؾي ا٘شربة قس٘س ٌيطي ذٛقٝ وكٛض ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبي حبنُ اظ ثرف اَٚ زض ٞكز ٔحٛض قبُٔ  يبفشٝ. اثعاض وبؾخ اؾشفبزٜ قس ٚ وسٞبي ثٝ زؾز آٔسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ دبيبيي وسٌصاضاٖ، يىسؾز ٚ ٕٞبًٞٙ قس٘س

چبِف سٛؾؼٝ اضسجبعبر زا٘كٍبٞي زض خصة ٚ اؾشرساْ، چبِف سٛؾؼٝ اضسجبعبر فطزي،  سؼهتاي، ضقس  چبِف سٛؾؼٝ زا٘كٍبٞي، چبِف سٛؾؼٝ حطفٝ

ٞبي  ٞب ٚ فطنز ثٙسي قس٘س وٝ ثيبٍ٘ط چبِف ٞبي الشهبزي زؾشٝ فطٍٞٙي ٚ ٔعيز-ٞبي ؾبذشبضي فطٍٞٙي زا٘كٍبٜ، ٔعيز-زا٘كٍبٞي، چبِف سٛؾؼٝ ؾبذشبضي ثيٗ

آٔٛذشٍبٖ ذٛزي  يعاٖ ثبالي خصة زا٘فٞبي حبنُ اظ ثرف زْٚ دػٚٞف ٘يع حبوي اظ ٔ يبفشٝ. آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زض زا٘كٍبٜ ٞؿشٙس ديطأٖٛ دسيسٜ خصة زا٘ف

 .ٞبي لسيٕي وكٛض ثٛزٜ اؾز زض زا٘كٍبٜ

 ٞب ٞب، فطنز ػّٕي، چبِف ، خصة ٚ اؾشرساْ، اػضبء ٞيأر آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زا٘ف: ّا كليذٍاصُ

 :قٛز ثطاي اؾشٙبزار ثؼسي ثٝ ايٗ ٔمبِٝ، لبِت ظيط ثٝ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔحشطْ ٔمبالر ديكٟٙبز ٔي
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 1هقذهِ -1

1ٞب خصة ذٛزي ،زض انغالح وّي
ٞب  ثٝ ػٙٛاٖ ضٚيٝ زا٘كٍبٜ 2

ػّٕي  آٔٛذشٍبٖ ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ ٞيأر زض اؾشرساْ زا٘ف
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 Nazarzadezare@malayeru.ac.ir :زاض ٔىبسجبر ٘ٛيؿٙسٜ ػٟسٜ *
12- Academic inbreeding 
ثطٌطزاٖ ٚاغٜ ثٝ ٚاغٜ ايٗ انغالح، ٕٞرٛ٘ي زا٘كٍبٞي اؾز وٝ ثٝ ٌٕبٖ ٍ٘بض٘دسٜ،  

ثٝ ٕٞيٗ زِيُ زض ايٗ ددػٚٞف اظ ثطٌدطزاٖ   . ثبقس ٔؼبزَ ٘بضؾبيي ثطاي ايٗ ٚاغٜ ٔي

 .ايٓ ٞب اؾشفبزٜ وطزٜ خصة ٚ اؾشرساْ ذٛزي

ؾبثمٝ  ػبِي آٔٛظـ زض ٍ٘طا٘ي يه ػٙٛاٖ قٛز، وٝ ثٝ ٌفشٝ ٔي

زض  ضاٞجطز ٟ٘بزي عٛضي وٝ ٌبٞبً ثٝ ػٙٛاٖ يه. زاضز عٛال٘ي

اشػبٖ ثٝ ثب  [.1]قٛز  ٞب زض ٘ظط ٌطفشٝ ٔي زا٘كٍبٜ سٛؾؼٝ ياثشسا

ٞبي  ٞب زض ٘ظبْ ٞب ثٝ دسيسٜ خصة ذٛزي ايٙىٝ اِٚيٗ ٍ٘بٜ

ٞبي ٔٙفي زض ٔيبٖ  آٔٛظـ ػبِي، ثٝ ايدبز ثطزاقز

ػبِي ٚ حشي ديكيٙٝ ايٗ حٛظٜ ٔٙدط  ٌصاضاٖ آٔٛظـ ؾيبؾز

اي ٔضط  ٞب، قيٜٛ ، ِصا زض ايٙىٝ خصة ذٛزي[2ٚ3]قسٜ اؾز 

 [.3ٚ4]ضز إِّّي اؾز اسفبق ٘ظط ٚخٛز زا زض ؾغح ّٔي ٚ ثيٗ
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ٞب  ٔيعاٖ خصة ذٛزي آٔطيىب، زض حبضط حبَ زض ٚخٛز ايٗ، ثب

 10 ظيط اغّت زضنس ٚ 20 اظ وٕشط ٔؼَٕٛ عٛض ثٝ زا٘كٍبٞي

 ثب وكٛضٞب ؾبيط ثطاي زضنس اؾز، ٔكبثٝ ايٗ ٚضؼيز

 قسٜ اٍّ٘يؽ ٘يع ٌعاضـ ٔب٘ٙس ديكطفشٝ زا٘كٍبٞي ٞبيْ ٘ظب

زا٘كٍبٞي ٘ٛظٟٛض، ٞبي ْ ٘ظبأب زض وكٛضٞبيي ثب [. 5]اؾز 

 80زضنس ٚ زض دطسغبَ  95ٞب  ٔب٘ٙس اؾذب٘يب ٔيعاٖ خصة ذٛزي

ٞب زض آ٘دب ثٝ  زضنس ٌعاضـ قسٜ اؾز، ِصا خصة ذٛزي

ٕٞيٗ سطسيت زض  ثٝ[. 4]قٛز  ػٙٛاٖ يه دسيسٜ ٔؼَٕٛ زيسٜ ٔي

ٚ ثيف، ثب  ٘يع ثٝ عٛض وٓ طاٖياٞبي لسيٕي  ايٙىٝ زا٘كٍبٜ

ٔٛاخٝ ٞؿشٙس، اسفبق ٘ظط ٞب  دسيسٜ خصة ٚ اؾشرساْ ذٛزي

ٚخٛز زاضز؛ ِٚي ايٙىٝ سب چٝ ا٘ساظٜ خصة ٚ اؾشرساْ 

ٞب زض آٟ٘ب اسفبق افشبزٜ اؾز، ٘يبظٔٙس ثطضؾي ايٗ  ذٛزي

ٞبي لسيٕي وكٛض اؾز؛ چطاوٝ دسيسٜ  ٔٛضٛع زض زا٘كٍبٜ

ٞبي لسيٕي  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي اغّت زض زا٘كٍبٜ خصة زا٘ف

زض ثبال ٌفشٝ قس، ؾؤاِي وٝ ثب اشػبٖ ثٝ آ٘چٝ وٝ . افشس اسفبق ٔي

ٞب  قٛز ايٗ اؾز وٝ چطا اغّت ٍ٘بٜ زض ايٙدب ثٝ شٞٗ ٔشجبزض ٔي

 ٔٙفي اؾز؟ ٞب زضزا٘كٍبٜ ثٝ خصة ذٛزي

ضا  "ذٛزي ٘بٔعز" زا٘كٍبٜ يه زض دبؾد ثبيس ٌفز وٝ ٚلشي

 وٝ ٘يؿز ثٝ ايٗ ٔؼٙي وٙس، ػّٕي خصة ٔي ثٝ ػٙٛاٖ ٞيأر

زض ٔمبيؿٝ يب يه فطز نالحيز ضا  سٛاٖ يب ثي ٘بٔعز وٓ يه

خصة ٘بٔعز  انّي اؾز، دؽ ٔؿئّٝ وطزٜ قبيؿشٝ سط ا٘شربة

 سٛا٘س ٔي ذٛزي انغالح ثٝ چطا وٝ يه ٘بٔعز ذٛزي ٘يؿز،

ؾبيط  ثب ٔمبيؿٝ زض ٚ ٕٔشبظي ثطذٛضزاض ثبقس سحهيّي اظ ؾبثمٝ

ثٟشطي ثطاي سهسي قغُ  ٘بٔعز زيٍط، ٞبي زا٘كٍبٜ ٘بٔعزٞب اظ

 ؾيبؾز اقشغبَ انّي ؿئّٝػّٕي ثبقس؛ ثّىٝ ٔ ٞيأر

اظ سدطثٝ وٕي  وٝ ذٛز آٔٛذشٍبٖ اظ زا٘ف وٝ ٞبؾز زا٘كٍبٜ

ثطذٛضزاض٘س، حٕبيز  زيٍط زض آٔٛظـ يب وبض زض ٔؤؾؿبر

 خبٔؼٝ خٟب٘ي ٞبي اضظـ ثب ايٗ زض سضبز وٝ وٙس؛ زض حبِي ٔي

 قبيؿشٝ ٘بٔعزٞبي عطفب٘ٝ اظ ثيٗ ثي ا٘شربة زا٘كٍبٞي يؼٙي

ذبل ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفشٗ  زا٘كٍبٞي دؿز يه ثطاي

 [.1ٚ6]ٞبي اخشٕبػي اؾز  اضسجبعبر قرهي ٚ ٔكرهٝ

 ٘بقي ٍ٘طا٘ي ايٗ ػّٕي ذٛزي اظ ا٘شمبز زيٍط ثٝ خصة ٞيأر

 ثٝ ػّٕي ػضٛ ٞيأر ايٗ اي حطفٝ سدطثيبر وُ وٝ قٛز ٔي

آٔٛذشٍي سٟٙب ٔحسٚز  زا٘ف ثؼس اظ اٚ ٔؿشميٓ اؾشرساْ زِيُ

قسٜ اؾز  زض آٖ اؾشرسأْؤؾؿٝ يب زا٘كٍبٞي ثٛزٜ وٝ  ثٝ آٖ

ٞبي اؾبسيس ذٛزقبٖ ضا ثبظسِٛيس  ٞب ٔؼٕٛالً ايسٜ ِصا ذٛزي[. 7]

ايٗ [. 3ٚ4]اي ٘ساض٘س  وٙٙس ٚ اظ ذٛزقبٖ زٚضٕ٘بي ٌؿشطزٜ ٔي

سٛا٘س سجؼبسي ضا ٞٓ ثطاي فطز ٚ ٞٓ ثطاي زا٘كٍبٜ  ٞب ٔي ٍ٘طا٘ي

آِيذٛٚا ٚ ٞبي  ثٝ عٛضي وٝ زض دػٚٞف زاقشٝ ثبقس ثٝ ٕٞطاٜ

ٞٛضسب، ِٚؿٛ  ،[10] وّٕٙكيچ ٚ ظٌبي ،[9] ٔٛضا ،[8] اٖٕٞىبض

ثٝ [ 12]ٚ ؾيٛان ٚ يٛزوٛٚيچ [ 11]، ٞٛضسب [4]ٚ ٌطيسيبي 

إِّّي،  سحطوي زض ؾغح ثيٗ ثطذي اظ سجؼبر آٖ اظ خّٕٝ وٓ

ٔحسٚز قسٖ سؼبٔالر زض ؾغح ّٔي، سؼساز وٓ ٔمبالر 

سٜ إِّّي اقبضٜ ق إِّّي ٚ اثطٌصاضي وٕشط زض ػطنٝ ثيٗ ثيٗ

ٞبيي وٝ ثٝ ز٘جبَ ضقس ٚ ثّٛؽ ٚ ضلبثز  اؾز؛ ِصا ثطاي زا٘كٍبٜ

سٛا٘س يه ٔؿئّٝ  ٞب ٔي زض ػطنٝ خٟب٘ي ٞؿشٙس، خصة ذٛزي

 .خسي ٚ سب حسٚزي ٔضط ثٝ قٕبض ضٚز

اظ ؾٛي زيٍط، ثب ٚخٛز ا٘شمبزار ٚ سجؼبر ٔٙفي وٝ خصة 

ٞب ثٝ ٕٞطاٜ زاقشٝ ثبقس، أب  سٛا٘س ثطاي زا٘كٍبٜ ٞب ٔي ذٛزي

ٞب زض  ٞب ٘يٕٝ دط ِيٛاٖ ضا زض خصة ذٛزي اظ زا٘كٍبٜ ثطذي

ٞب ثطاي  ا٘س ٚ ثب اقبضٜ ثٝ ٔعايبيي وٝ خصة ذٛزي ٘ظط ٌطفشٝ

سٛا٘س ثٝ ٕٞطاٜ زاقشٝ ثبقس، ؾؼي وطز٘س ثٝ  يه زا٘كٍبٜ ٔي

سطيٗ ٔعايبي  يىي اظ ِٟٔٓصا . سٛخيٝ ػُٕ ذٛز ثذطزاظ٘س

احشي آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زض زا٘كٍبٜ ذٛزي، ض اؾشرساْ زا٘ف

ٞب ثطاي  زض خصة آٟ٘ب اؾز چطا وٝ زض ايٗ حبِز زا٘كٍبٜ

خصة ٘بٔعز ٚاخس قطايظ ذٛزي وٝ ثب فطًٞٙ ٚ چكٓ ا٘ساظ 

سط اؾز، ٘يبظي ثٝ اؾشفبزٜ اظ اٍِٛٞب ٚ  زا٘كٍبٜ ذٛزي ٕٞبًٞٙ

ثٝ ٕٞيٗ . ؾبظٚوبضٞبي ديچيسٜ زض خصة ٚ اؾشرساْ ٘ساض٘س

ٝ زاضاي زِيُ اؾز وٝ زض ثطذي وكٛضٞب ٔؼٕٛالً وؿب٘ي و

ٔسضن زوشطي اظ ٔؤؾؿٝ يب زا٘كٍبٜ ذٛزي زضخٝ يه 

آٔٛذشٍبٖ ؾبيط ٔؤؾؿبر زض  ثبقٙس زض ٔمبيؿٝ ثب زا٘ف ٔي

زض . زٞٙس اِٚٛيز ثيكشطي ثطاي خصة ٚ اؾشرساْ لطاض ٔي

ٔٛاضز زيٍط ٘يع ٔكبٞسٜ قسٜ، اٌط زا٘كٍبٜ ٚ يب ٌطٜٚ آٔٛظقي 

ؤؾؿبر ٞبي ٘بٔعزٞبي ؾبيط ٔ ٞب ٚ لبثّيز ٘ؿجز ثٝ سٛا٘بيي

ػّٕي اعٕيٙبٖ الظْ ضا  آٔٛظـ ػبِي ثطاي سهسي دؿز ٞيأر

ٞب ضا ثٝ ػٙٛاٖ  ٘ساقشٝ ثبقس ٕٔىٗ اؾز خصة ذٛزي

ضاٞجطزي لبثُ زفبع زض اِٚٛيز ذٛز لطاض زٞس، حسالُ سب 

آٔٛذشٝ اظ  ظٔب٘ي وٝ ٘بٔعز ذٛزي زض ٔمبيؿٝ ثب ٘بٔعز زا٘ف

 [.13] ؾبيط ٔؤؾؿبر آٔٛظـ ػبِي، ثٟشط ثبقس

ثٝ ايٙىٝ ػٕسٜ زا٘ف ٔٛخٛز زض ظٔيٙٝ خصة ثب سٛخٝ 

آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ثيكشط ثٝ ثطضؾي اثطار خصة  زا٘ف

ٞب زض ؾغح فطزي ٚ زا٘كٍبٞي ٔشٕطوع ٞؿشٙس ٚ اظ  ذٛزي
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ٌصاضي ٘يع ٔٛضٛع خصة ٚ  ؾٛي زيٍط، زض حٛظٜ ؾيبؾز

ٞب اظ إٞيز فطاٚا٘ي  ػّٕي زض زا٘كٍبٜ اؾشرساْ اػضبء ٞيأر

٘يبظ اؾز سب زضوٙبض زضن  ،زِيُثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ ثٝ ٕٞيٗ 

نحيح اظ حسٚز ٚ ثغٛض ايٗ دسيسٜ زض ؾغح خٟبٖ، ثٝ ثطضؾي 

ثط ٞبي لسيٕي وكٛض ٘يع دطزاذشٝ سب ثشٛاٖ  آٖ ٘يع زض زا٘كٍبٜ

ثٙبثطايٗ . آٖ ثٝ اضائٝ ديكٟٙبزار ؾيبؾشي الساْ وطز اؾبؼ

ٞب ٚ  ٞسف ايٗ دػٚٞف سحّيُ خبٔغ ٚ قٙبؾبيي چبِف

ٞب زض حٛظٜ آٔٛظـ  دسيسٜ خصة ذٛزيٞبي ديطأٖٛ  فطنز

ػبِي ثب ٍ٘بٞي ثٝ ٚضؼيز ايٗ دسيسٜ زض ايطاٖ اؾز، ثٝ 

ٞبي  ٞب ٚ فطنز اي وٝ ثشٛاٖ زض وٙبض اؾشرطاج چبِف ٌٛ٘ٝ

ٞب، ثٝ اضائٝ ٚضؼيز  ٞب زض زا٘كٍبٜ انّي خصة ذٛزي

ٞبي لسيٕي وكٛض زض ظٔيٙٝ خصة ٚ اؾشرساْ  زا٘كٍبٜ

زض ضاؾشبي سحمك ايٗ . آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ٘يع دطزاذز زا٘ف

 :ٌطفز لطاض ثطضؾي ٔٛضز ظيط ٞبي ؾؤاَ ٞسف،

 آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زض زا٘كٍبٜ ٞبيي خصة ٚ اؾشرساْ زا٘ف چبِف -

 وسأٙس؟

 آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زض زا٘كٍبٜ ٞبي خصة ٚ اؾشرساْ زا٘ف فطنز -

 وسأٙس؟

ٞبي لسيٕي وكٛض زض ظٔيٙٝ خصة  ٚضؼيز زا٘كٍبٜ -

 اؾز؟ آٔٛذشٍبٖ ذٛزي چٍٛ٘ٝ زا٘ف

 

 هثاًي ًظزي ٍ تجزتي پضٍّؼ -2

 ّا در داًؾگاُ ؽٌاعي جذب خَدي هفَْم 2-1

٘رؿشيٗ ثبض زض لطٖ ٌصقشٝ ٚ  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي خصة زا٘ف

ظٔب٘ي وٝ ضئيؽ ٚلز زا٘كٍبٜ ٞبضٚاضز چبضِع 1908زض ؾبَ 

زض ؾرٙطا٘ي ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ يه قيٜٛ غيطٔٙغمي اظ آٖ  1اِيٛر

ٞب  خصة ذٛزيانغالح  [.3]يبز وطز ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٌطفز 

ػبضيز ٌطفشٝ  ذٛزـ اظ ٔفْٟٛ ٕٞرٛ٘ي زض ظيؿز قٙبؾي ثٝ

قٛز وٝ خفشٍيطي ٔيبٖ  ٞبيي اعالق ٔي قسٜ وٝ ثٝ ٔٛلؼيز

ٌبٞي اٚلبر . افشس اسفبق ٔي( ٌيبٜ يب حيٛاٖ)ذٛيكبٖ  ٞٓ

انغالحبر زيٍطي ٘يع ٕٔىٗ اؾز زض ديكيٙٝ يبفز قٛز 

 ٌطزـ ذٖٛٚ  3زا٘كٍبٞي، لْٛ دطؾشي 2ٔب٘ٙس اظزٚاج فبٔيّي

يه انغالح  ٞب خصة ذٛزياٌط چٝ [. 2] 4ٔحّي

ثؿيبضي اظ دػٚٞكٍطاٖ ٚ نبحجٙظطاٖ قٙبؾي اؾز، أب  ظيؿز

                                                           
1- Charles Eliot 

2- Endogamy 
3- Academic nepotism 

4- Local circulation 

ػبِي زض ضاؾشبي ػّٕيبسي وطزٖ ايٗ انغالح،  زض حٛظٜ آٔٛظـ

ا٘س، ثٝ عٛضي وٝ ثطذي اظ  ثٝ سؼبضيفي اظ آٖ دطزاذشٝ

 ذٛزي [15] ٚ ٔيكطا ٚ اؾٕيز [14] زٚسٖٛط ي٘ظدػٚٞكٍطاٖ 

وٙٙس وٝ ثركي يب ٕٞٝ  ػّٕي اعالق ٔي ضا ثٝ آٖ ػضٛ ٞيأر

اـ ضا زض آٖ ٔؤؾؿٝ يب زا٘كٍبٞي وٝ زض  سحهيالر زا٘كٍبٞي

ثطذي زيٍط . وٙس ٌصضا٘سٜ ثبقس حبَ حبضط زض آٖ سسضيؽ ٔي

 ٚ[ 11] ٞٛضسب ،[16] آيع٘جطي ٚ ٚيّعٔب٘ٙس  اظ دػٚٞكٍطاٖ

ضا ظٔب٘ي وٝ  ٞب خصة ذٛزي ،[17] ٔٙسظوطٚظ وبؾشطٚ ٚ ؾب٘ع 

ػّٕي زوشطاي ذٛزـ ضا اظ زا٘كٍبٞي وٝ اوٖٙٛ  ػضٛ ٞيأر

 .زٞٙس زض آٖ اؾشرساْ قسٜ وؿت وطزٜ ثبقٙس ٘ؿجز ٔي

ٞٙٛظ ٞٓ  ٞب، خصة ذٛزيثب ٚخٛز سؼبضيف ٔرشّف اظ 

آٔٛذشٍبٖ  خصة زا٘فٞبيي ديطأٖٛ فٟٓ ٚ زضن  ؾٛءثطزاقز

 آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زا٘فخصة ٚخٛز زاضز؛ چطا وٝ ذٛزي 

. سط يب ذيّي ٔحسٚزسط سؼطيف قٛز سٛا٘س ثٝ نٛضر ٌؿشطزٜ ٔي

ثط ايٗ فطو اؾشٛاض ٞب  خصة ذٛزيزض سؼطيف ٔحسٚزسط، 

اؾز وٝ ٔشمبضيبٖ ثب ٔسضن زوشطي زض ٕٞبٖ زا٘كٍبٞي وٝ زض 

اي  ا٘س ٚ سٕبْ زٚضاٖ حطفٝ ا٘س اؾشرساْ قسٜ آٖ سحهيُ وطزٜ

خصة سط،  زض سؼطيف ٌؿشطزٜ. ٙسٔب٘ ذٛز ضا ٘يع آ٘دب ثبلي ٔي

ثط ايٗ فطو اؾشٛاض اؾز وٝ ٔمغغ زا٘ف آٔٛذشٍي ٞب  ذٛزي

ٌفشٝ  ػّٕي ثٝ ػضٛ ٞيأر ذٛزيذيّي ٟٔٓ اؾز؛ يؼٙي 

قٛز وٝ ٔمبعغ سحهيّي وبضقٙبؾي ٚ اضقس ذٛز ضا زض  ٔي

آٔٛذشٝ  ٕٞبٖ زا٘كٍبٞي وٝ ٔؿشميٕبً اؾشرساْ قسٜ اؾز، زا٘ف

ٚيػٜ ٞب،  خصة ذٛزياظ قسٜ ثبقس، ايٗ سؼطيف ٌؿشطزٜ 

ثبقس وٝ اوثط خٕؼيز زا٘كٍبٞي آٖ  ٞبي آٔٛظـ ػبِي ٔيْ ٘ظب

 [.11] ٔسضن زوشطي ٘ساض٘س

ثبيؿز ٔس٘ظط لطاض ٌيطز سٛخٝ ثٝ ايٗ  آ٘چٝ وٝ زض ايٙدب ٔي

 زوشطي اظ ٔسضن زاضاي ػّٕي ٞيأر ٘ىشٝ اؾز وٝ اػضبء

 خبي زض وبض ؾبثمٝ ؾبَ چٙس وؿت اظ دؽ وٝ ٔؼيٗ ٔؤؾؿٝ

چطا  قٛ٘س ٕ٘ي ٔحؿٛة ذٛزي ا٘س، ٔؼٕٛالً قسٜ اؾشرساْ زيٍط

 ذٛز اضظـ ،"ذب٘ٝ" ثٝ ثبظٌكز اظ لجُ آٟ٘ب قٛز ٔي ٌفشٝ وٝ

 ثٝٞب  خصة ذٛزي يؼٙي .ا٘س وطزٜ ثبثز زيٍطي خبي زض ضا

 ثطاي زوشطي آٔٛذشٍبٖ زا٘فوٝ  زاضز اقبضٜ ذبني ٔٛاضز

ثط ايٗ  [.13] قٛ٘س ٔي اؾشرساْ ذٛز زا٘كٍبٜ زض ثبض اِٚيٗ

، 5ٌيطز وٝ قبُٔ ذٛزي ذبِم اؾبؼ ؾٝ انغالح قىُ ٔي

ذٛزي . اؾز 1ٚ ذٛزي ثبسحطن 6اي ٘مطٜ-ذٛزي ضيؿٕبٖ

                                                           
5- Pure Inbred 
6- Silver-corded 
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قٛز وٝ ثالفبنّٝ ثؼس اظ  ذبِم ثٝ وؿب٘ي اعالق ٔي

آٔٛذشٝ  آٔٛذشٍي زض ٕٞبٖ زا٘كٍبٞي وٝ اظ آٖ زا٘ف زا٘ف

-ضيؿٕبٖ"زض حبِي وٝ ذٛزي. ا٘س خصة قسٜ اؾز قسٜ

اقشغبَ زض ٔؤؾؿٝ يب  اظ دؽ ٞؿشٙس وٝ وؿب٘ي ،"اي ٘مطٜ

زا٘كٍبٞي زيٍط ثٝ زا٘كٍبٞي وٝ اظ آٖ زضخٝ زا٘كٍبٞي ذٛز 

قٛ٘س؛ ِصا  ا٘س، ثطٌكشٝ ٚ اؾشرساْ ٔي ضا زضيبفز ٕ٘ٛزٜ

اي آٟ٘ب ٔحسٚز ثٝ يه زا٘كٍبٜ يب ٔؤؾؿٝ ٚاحس  سدطثيبر حطفٝ

ٚ زض ٟ٘بيز ذٛزي ثب سحطن، ثٝ وؿي  [7ٚ13] ٘جٛزٜ اؾز

قٛز وٝ ثٝ ا٘دبْ دػٚٞف يب آٔٛظـ زض عَٛ زٚضٜ  ٌفشٝ ٔي

ٞبي زيٍطي ثدع  زوشطي يب زض زٚضٜ دؿبزوشطي زض زا٘كٍبٜ

زا٘كٍبٜ ٔحُ سحهيُ ذٛز اقشغبَ زاقشٝ، لجُ اظ ايٙىٝ ثطاي 

ػّٕي زض زا٘كٍبٞي وٝ اظ آٖ زا٘ف  اِٚيٗ ثبض ثٝ ػٙٛاٖ ٞيأر

 ثط ايٗ اؾبؼ قٛاٞس حبوي اظ آٖ. ا٘س، خصة قٛز آٔٛذشٝ قسٜ

ٚ ذٛزي  اي ٘مطٜ-ضيؿٕبٖػّٕي ذٛزي  اؾز وٝ اػضبء ٞيأر

قبٖ ٔؼٕٛالً ػّٕىطز ثٟشطي  ثبسحطن ثٝ زِيُ سدبضة ٌؿشطزٜ

 [.13] ػّٕي ذٛزي ذبِم زاض٘س ٘ؿجز ثٝ اػضبء ٞيأر

ثٙبثطايٗ ثب سٛخٝ ثٝ آ٘چٝ ٌفشٝ قس، ثبيس اشػبٖ زاقز وٝ زض 

ٞبي  ، قيٜٛٞب خصة ذٛزيسحّيُ ديكيٙٝ ديطأٖٛ سؼطيف 

ٚخٛز زاضز وٝ  ٞب خصة ذٛزئرشّفي ثطاي ػّٕيبسي وطزٖ 

ٞب، سفبٚر زض ؾغح  زض ايٗ قيٜٛٞب  خصة ذٛزيٚخٝ سٕبيع 

 [.3] سحهيالر ٚ زا٘ف آٔٛذشٍي اؾز

 پيؾيٌِ پضٍّؼ 2-2

ثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ سبوٖٙٛ زض وكٛض ٔب ٞيچٍٛ٘ٝ دػٚٞف لبثُ 

ٍ٘طفشٝ ٞب ا٘دبْ  سٛخٟي زض ظٔيٙٝ خصة ٚ اؾشرساْ ذٛزي

اؾز؛ ِصا زض ايٙدب سٟٙب ثٝ يه دػٚٞف لبثُ سٛخٝ زض ظٔيٙٝ 

ػّٕي زض وكٛض اوشفبء قسٜ  قٙبؾي فطآيٙس خصة ٞيأر آؾيت

اؾز ٚ زض ازأٝ ٘يع ثٝ اضائٝ ديكيٙٝ ذبضخي ٔرشهطي ٘يع 

 .دطزاذشٝ قسٜ اؾز

  ٖقٙبؾي  آؾيت»ٔهسق ٚ ٕٞىبضاٖ زض دػٚٞكي سحز ػٙٛا

« ٞبي زِٚشي ايطاٖ زا٘كٍبٜػّٕي زض  فطآيٙس خصة ٞيأر

ٞبيي ٘ظيط ػسْ ٚخٛز اؾشب٘ساضزٞبي  زضيبفشٙس وٝ آؾيت

ٞبي اؾشرساْ، ضؼف ؾبٔب٘ٝ  ٔكرم ثطاي سرهيم ؾٟٕيٝ

ٞبي ػّٕي ثطاي ٕٞٝ  ٘بْ، يىؿب٘ي اؾشب٘ساضزٞبي نالحيز ثجز

ٞب، سؼٛيك زض نسٚض حىٓ اؾشرسأي ثطذي  ٞب ٚ ضقشٝ زا٘كٍبٜ

سطيٗ  اؾشرساْ ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ ٔشمبضيبٖ ٚ عٛال٘ي قسٖ فطآيٙس

                                                                                          
1- Mobile inbred 

ضيعي،  ؼس ثط٘بٔٝػّٕي زض چٟبض ثُ ٞبي خصة ٞيأر آؾيت

 [.18]٘يطٚيبثي، ا٘شربة ٚ ا٘شهبة اؾز 

 خصة »زض دػٚٞكي سحز ػٙٛاٖ  [16] آيع٘جطي ٚ ِٚع

ؾٙدف ػّٕىطز اػضبء : ٞب زض زا٘كىسٜ حمٛق ذٛزي

ثٝ ٔمبيؿٝ اثطٌصاضي ػّٕي « ػّٕي اؾشرساْ قسٜ ذٛزي ٞيأر

. ػّٕي ذٛزي ٚ غيطذٛزي زض آٔطيىب دطزاذشٙس بء ٞيأراػض

ػّٕي غيطذٛزي  ٘شبيح ايٗ دػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ اػضبء ٞيأر

ػّٕي ذٛزي ٔمبالر دطاؾشٙبزسطي  زض ٔمبيؿٝ ثب اػضبء ٞيأر

 .ا٘س سِٛيس وطزٜ

 خصة »زض دػٚٞكي سحز ػٙٛاٖ  [1] ٌٛزچٛر ٚ ِٛٚر

ٞب زض  ثٝ اضظيبثي ؾغح خصة ذٛزي« اضظيبثي: ٞب ذٛزي

ٞبي فطا٘ؿٝ دطزاذشٙس ٚ زضيبفشٙس وٝ خصة ذٛزي زض  زا٘كٍبٜ

زضنس اؾز ٚ ٕٞچٙيٗ  30ٞبي فطا٘ؿٝ حسٚز  زا٘كٍبٜ

ثطاثط ثيكشط اظ 18 ٘بٔعزٞبي ذٛزي زض ٔمبيؿٝ ثب غيطذٛزي

 .قب٘ؽ خصة ٚ اؾشرساْ ثطذٛضزاض٘س

 اثط خصة »زض دػٚٞكي سحز ػٙٛاٖ [ 19] ايٙب٘ؽ ٚ سٛ٘ؿط

ثٝ اثطثركي دػٚٞكي زض ثيٗ « ي دػٚٞكيٞب ثط اثطثرك ذٛزي

 ٚ ػّٕي ذٛزي ٚ غيطذٛزي زض سطويٝ دطزاذشٙس اػضبء ٞيأر

ػّٕي ذٛزي زض  وٝ اثطثركي ػّٕي اػضبء ٞيأر ٘س٘كبٖ زاز

 .ػّٕي غيطذٛزي ثٝ ٔطاست وٕشط اؾز ٔمبيؿٝ ثب اػضبء ٞيأر

 خصة »زض دػٚٞكي سحز ػٙٛاٖ  [12] ؾيٛان ٚ يٛزوٛٚيچ

ثٝ ثطضؾي « ن زا٘كٍبٞي زض ضٚؾيٝٞب ٚ ػسْ سحط ذٛزي

ػّٕي ذٛزي ٚ غيطذٛزي زض  ا٘شكبضار دػٚٞكي اػضبء ٞيأر

٘شبيح حبنُ اظ ايٗ دػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ . ضٚؾيٝ دطزاذشٙس

ػّٕي ذٛزي زض ٔمبيؿٝ ثب غيطذٛزي سٕبيُ  اػضبء ٞيأر

ٕٞچٙيٗ ا٘شكبضار آٟ٘ب اغّت زض . وٕشطي ثٝ ا٘شكبض زاض٘س

 .اؾزٔدالر ّٔي ثب ضسجٝ دبئيٗ 
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ضٚـ ايٗ دػٚٞف زض ثرف اَٚ اظ ٘ٛع ويفي اؾز وٝ ثب 

. ا٘دبْ قسٜ اؾز 2دػٚٞي اؾشفبزٜ اظ ضٚـ سطويت

. ٞبي ويفي اؾز دػٚٞي يىي اظ الؿبْ ضٚـ سطويت

سٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ سطويت ٔدٕٛػٝ ذبني اظ  دػٚٞي ضا ٔي سطويت

                                                           
2- Research synthesis 

ثطٌطزاٖ ٚاغٜ ثٝ ٚاغٜ ايٗ انغالح، ؾٙشعدػٚٞي اؾز وٝ زض ٚاغٌبٖ ظثبٖ فبضؾي 

فبضؾي آٖ يؼٙي  ثٝ ٕٞيٗ زِيُ زض ايٗ دػٚٞف اظ ثطٌطزاٖ. انغالح غطيجي اؾز

 .ايٓ دػٚٞي اؾشفبزٜ وطزٜ سطويت
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زض حميمز . ٞبي ديكيٙٝ دػٚٞف سؼطيف وطز ٚيػٌي

ٔٙظٛض  ٞبي سدطثي ثٝ دػٚٞي ثٝ ز٘جبَ ازغبْ دػٚٞف سطويت

دػٚٞي سمطيجبً ٕٞيكٝ ثٝ  ايدبز سؼٕيٓ اؾز ِصا سطويت

ٞبي ٔطسجظ سٛخٝ زاضز ٚ ثٝ ز٘جبَ سحّيُ ا٘شمبزي  ٘ظطيٝ

دػٚٞكي اؾز وٝ سحز دٛقف لطاض زازٜ ٚ ؾؼي زاضز وٝ 

سؼبضضبر ٔٛخٛز زض ديكيٙٝ دػٚٞف ضا حُ وطزٜ ٚ ثطاي 

ٞبي آسي  ؿبئُ ٚ ٔٛضٛػبر ٔحٛضي ثطاي دػٚٞفقٙبؾبيي ٔ

دػٚٞكي حبضط زض قف  ثط ايٗ اؾبؼ، سطويت .سالـ وٙس

اي  وٝ زض ازأٝ ذالنٝا٘دبْ قس  [(20] 1وٛدطالشجبؼ اظ ) ٌبْ

ٕٞچٙيٗ . ٕ٘بيف زازٜ قسٜ اؾز 1ٞبي آٖ زض قىُ  اظ ٌبْ

ثطاي ثٝ زؾز آٚضزٖ اعالػبسي ديطأٖٛ سؼساز ٚ زضنس خصة 

ٞبي لسيٕي وكٛض اظ ضٚـ  ٍبٖ ذٛزي زض زا٘كٍبٜآٔٛذش زا٘ف

 .سحّيُ اؾٙبزي اؾشفبزٜ قس

خبٔؼٝ آٔبضي زض ثرف اَٚ دػٚٞف حبضط قبُٔ سٕبٔي 

ٞبي سدطثي ا٘دبْ قسٜ ديطأٖٛ دسيسٜ خصة  ٞب ٚ ٌعاضـ ٔمبِٝ

. ثٛز (ؾبَ اذيط 20)وٖٙٛ سب 2000اظ ٞب زض ؾغح خٟبٖ  ذٛزي

                                                           
1- Cooper 

ٔٙبؾت  ٞبي ٚ ٌعاضـ ٞب ا٘شربة ٔمبِٝ دػٚٞكٍطاٖ ثطايِصا 

خٟز  ٔٙبؾتوّيسي  ٌبٖ اظ ٚاغوطز٘س وٝ ، ؾؼي زض ايٗ حٛظٜ

 ،(ERIC)زاز٠ اضيه  زض ؾٝ دبيٍبٜ ٞب دػٚٞفخؿشدٛي 

 (Scopus) ٚ اؾىٛدٛؼ (Science Direct) ؾبيٙؽ زايطوز

وٝ سؼساز  (Google Scholar)ٚ ٕٞچٙيٗ ٌٌُٛ اؾىبِط 

اؾشفبزٜ وٙس،  ثٙسي ٔي ثيكشطي اظ ٔشٖٛ ٔٙشكط قسٜ ضا فٟطؾز

ٚاغٌبٖ وّيسي وٝ زض خؿشدٛ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٙس  .وٙٙس

 :قبُٔ ٔٛاضز ظيط ثٛز٘س
Academic Inbreeding, Inbred Higher Education, 

Inbred Faculty, Inbred Scholar, Inbred Researcher 

دؽ اظ ثطضؾي زليك . دػٚٞف ثٝ زؾز آٔس 48 ثٙبثطايٗ سؼساز

ثٛزٖ چىيسٜ آٟ٘ب ثب ٔٛضٛع دػٚٞف ٚ ٔيعاٖ ٚ ٔيعاٖ ٔطسجظ 

 29لطاثز ٔشٗ وبُٔ آٟ٘ب ثٝ ٔٛضٛع دػٚٞف زض ٟ٘بيز 

دػٚٞف ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞسفٕٙس ٚ زض زؾشطؼ ثطاي اؾشرطاج 

 (.1خسَٚ )ٞب زض ٘ظط ٌطفشٝ قس  ٞب ٚ فطنز چبِف

خبٔؼٝ آٔبضي زض ثرف زْٚ دػٚٞف حبضط ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ 

آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ثيكشط زض  ايٗ ٘ىشٝ وٝ دسيسٜ خصة زا٘ف

 
ّاي تزكية پضٍّؾي گام( 1ؽكل   

 

 ّاي اطالػاتي آهَختگاى خَدي تِ تفكيك ّز يك اس پايگاُ ذب داًؼّاي تِ دعت آهذُ در حَسُ ج پضٍّؼ( 1جذٍل 

 ًام پايگاُ اطالػاتي
ّاي هزتثط تا ٍاصگاى  تؼذاد پضٍّؼ

 ّا كليذي در ّز يك اس پايگاُ

ّاي ٍاردؽذُ تِ  تؼذاد پضٍّؼ

 هطالؼِ پظ اس غزتالگزي

 15 10 (ERIC)اضيه 

 5 2 (Science Direct) ؾبيٙؽ زايطوز

 8 8 (Scopus) اؾىٛدٛؼ

 20 9 (Google Scholar)ٌٌُٛ اؾىبِط 

 29 48 ٔدٕٛع
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لسيٕي  افشس قبُٔ ٞفز زا٘كٍبٜ ٞبي لسيٕي اسفبق ٔي زا٘كٍبٜ

اعالػبر ايٗ  اظ آ٘دب وٝ زؾشطؾي ثٝ. ؾغح يه وكٛض ثٛز

ٞفز زا٘كٍبٜ ٔكىُ ثٛز زض اثشسا ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ 

، (اظ ذٛقٝ قٕبَ)اي چٟبض زا٘كٍبٜ سٟطاٖ  ٌيطي ذٛقٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٚ ( اظ ذٛقٝ غطة)، سجطيع (اظ ذٛقٝ قطق)فطزٚؾي ٔكٟس 

ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘شربة قس٘س ٚ ( اظ ذٛقٝ خٙٛة)قيطاظ 

زِيُ ٔٛخٛز  ثٝ)ٌيطي زض زؾشطؼ  ؾذؽ ثب اؾشفبزٜ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ

اظ ٞط يه اظ ( سط ثٝ اعالػبر ثٛزٖ اعالػبر ٚ زؾشطؾي ضاحز

ٞبي ٔصوٛض سؼساز ؾٝ زا٘كىسٜ ازثيبر ٚ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي،  زا٘كٍبٜ

 .ػّْٛ دبيٝ ٚ ضٚا٘كٙبؾي ٚ ػّْٛ سطثيشي ا٘شربة ٌطزيس

ٞبي ثٝ زؾز آٔسٜ زض ثرف اَٚ  ثطاي سدعيٝ ٚ سحّيُ زازٜ

دػٚٞي اؾشمطايي وٝ  دػٚٞف، دػٚٞكٍطاٖ اظ ضٚيىطز سطويت

دػٚٞي  ضٚيىطز سطويت.اؾز اؾشفبزٜ وطز٘س فطآيٙسي سفؿيطي

ٔفبٞيٓ  سفؿيط يب ٞب ٚ زازٜ زض اٍِٛٞب اؾشمطايي ٘يبظٔٙس ثطضؾي

ؾغٛح  ذّك ٚ سِٛيس خٟز ٔٛخٛز زض ٔغبِؼبر ٔٛضز ثطضؾي،

ٞبي ٞط يه  ضٚيىطز، يبفشٝ اؾز، ِصا زض ايٗ بٞ سجييٗ ثبالسطي اظ

 وُ يه ايدبز ثطاي ٞبي دػٚٞكي ٌعاضـٔغبِؼبر ٚ  اظ

ثط ايٗ اؾبؼ ثٝ آٖ . ٌيط٘س ٔي يخب ٕٞسيٍط زض ٔٙؿدٓ،

 .[21] قٛز ضٚيىطز سطويجي يب اؾشمطايي ٘يع اعالق ٔي

ٞبي ثٝ زؾز آٔسٜ زض ثرف زْٚ  ثطاي سدعيٝ ٚ سحّيُ زازٜ

دػٚٞف، زض اثشسا دػٚٞكٍطاٖ ثب ٔطاخؼٝ ثب سبضٕ٘بي ٞط يه اظ 

ٞبي ٔٙشرت ٚ ثطضؾي زليك دطٚفبيُ ٞط  ىسٜٞب ٚ زا٘ك زا٘كٍبٜ

ؾٟٓ ػّٕي آٟ٘ب دطزاذشٙس ٚ ؾذؽ سؼساز ٚ  يه اظ اػضبء ٞيأر

آٔٛذشٝ ٕٞبٖ زا٘كٍبٞي  زا٘ف)ذٛزي  ػّٕي اػضبء ٞيأر )%(

 )%(ؾٟٓ ٚ ٕٞچٙيٗ سؼساز ٚ ( وٝ زض آٖ خصة قسٜ اؾز

( ٞب آٔٛذشٝ ؾبيط زا٘كٍبٜ زا٘ف) ػّٕي غيطذٛزي اػضبء ٞيأر

 .اؾشرطاج وطز٘س ضا ثٝ سفىيه

ٞبي دػٚٞف زض ثرف اَٚ دػٚٞف، اظ  ثطاي اػشجبضيبثي زازٜ

 10ايٗ اثعاض زض ثطزاض٘سٜ . اؾشفبزٜ قس 1ِيؿز وبؾخ چه

سٛاٖ  ؾؤاَ وّي ثٝ قطح ظيط اؾز وٝ ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ آٟ٘ب ٔي

اضظيبثي زليمي اظ ويفيز ٔمبالسي وٝ زض دػٚٞف ٔٛضز ٔغبِؼٝ 

 [.22]ٌيط٘س ا٘دبْ زاز  لطاض ٔي

  ِٝثب اٞساف دػٚٞف حبضط ٕٞرٛا٘ي زاضز؟ ٔعثٛضآيب ٞسف ٔمب 

  آيب اظ ضٚقي ٔٙغمي ٚ حؿبة قسٜ زض ٔمبِٝ ٔٛضز ثطضؾي

 اؾشفبزٜ قسٜ اؾز؟

                                                           
1- CASP (Critical Appraisal Skills Programme) 

 ٝٞب ٚ اثعاضٞبي ٔغبِؼٝ زض ٔمبِٝ  آيب عطح دػٚٞف، اٞساف ٚ فطضي

 ثٝ ضٚقٙي ٚ ثٝ زضؾشي ثيبٖ قسٜ اؾز؟

 ٕٝ٘ٛ٘ ٌيطي وٝ زض ٔمبِٝ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز، ٔٙبؾت ٚ  آيب ضٚـ

 ثبقس؟ زليك ٔي

 ٜٞب زض آٖ  آيب اظ اثعاضٞبي ٔٙبؾت ٚ زليمي ثطاي ٌطزآٚضي زاز

 ٔمبِٝ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز؟

 ٞب اؾشفبزٜ قسٜ اؾز ؟ ٞبي ٔٙبؾجي ثطاي اػشجبضيبثي زازٜ اظ ضٚـ 

  زٜ وطغ ػّٕي اؾشفبزٜ اظ ٔٙبثغ ػّٕي ٔؼشجط زض ٔطاخدػٚٞكٍط آيب

 اؾز؟

 ٜٞب ثٝ ذٛثي ا٘دبْ قسٜ اؾز؟ آيب سدعيٝ ٚ سحّيُ زاز 

 ٝٞبي دػٚٞف ثٝ ثيب٘ي قفبف ٚ ٌٛيب اضائٝ قسٜ اؾز؟ آيب يبفش 

 ثبقس؟ آيب ٔمبِٝ ٔٛضز ٘ظط زاضاي اضظـ ػّٕي يب وبضثطزي ٔي 

اي اظ  ٌعيٙٝ 5 عيف ِيىطردبؾد ٞط وساْ اظ ايٗ ؾؤاالر زض 

زض ايٗ دػٚٞف، سٟٙب ٔمبالسي . قٛ٘س ػبِي اضظيبثي ٔيضؼيف سب 

ثٝ  31ٔٛضز اضظيبثي ٚ ثطضؾي لطاض ٌطفشٙس وٝ أشيبظ وّي آٟ٘ب 

. ثبقٙس ثبالسط ثٛز وٝ ثط اؾبؼ اثعاض وبؾخ، ذٛة سب ػبِي ٔي

افعٖٚ ثط  .زٞس چٍٍٛ٘ي ايٗ أشيبظثٙسي ضا ٘كبٖ ٔي 2خسَٚ 

يع اظ دبيبيي قسٜ ٘ آٖ، ثطاي اػشجبضيبثي وسٞبي اؾشرطاج

 .وسٌصاضاٖ اؾشفبزٜ قس

ّا تز اعاط  ًحَُ اهتياستٌذي هقاالت ٍ گشارػ( 2جذٍل 

 [(23] تز هثٌاي عليوي ٍ ّوكاراى)اتشار كاعپ 

 (ًوزُ كلي)اهتياس  تؼزيف رٍيِ

 41-50 ػبِي قسٜ دصيطفشٝ

 31-40 ذٛة قسٜ دصيطفشٝ

 21-30 ٔشٛؾظ ضزقسٜ

 11-20 ٘ؿجشبً ٔشٛؾظ ضزقسٜ

 0-10 ضؼيف ضزقسٜ

 

 ّا يافتِ -4

ٞب ثٝ ايٗ نٛضر ثٛز وٝ دؽ اظ غطثبٍِطي  طآيٙس سحّيُ زازٜف

ٞبي ثٝ زؾز آٔسٜ، دػٚٞكٍطاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚيىطز  دػٚٞف

، الساْ ثٝ قٙبؾبيي ٔفبٞيٓ ٔطسجظ ثب يسطويت دػٚٞكي اؾشمطاي

ٞبي ٔٛضز ٘ظط  ٔٛضٛع دػٚٞف زضٔشٗ ٞط يه اظ دػٚٞف

ٔفْٟٛ دبيٝ اؾشرطاج  144ٔطحّٝ اَٚ سؼساز ِصا زض . دطزاذشٙس

 144قس ٚ زض ٔطحّٝ ثؼس دػٚٞكٍطاٖ ثب سٛخٝ ثٝ ٔبٞيز ايٗ 

ٔفْٟٛ ثٝ زؾز آٔسٜ ٚ اضسجبط ٔفٟٛٔي آٟ٘ب ثب يىسيٍط، الساْ 

ٔفْٟٛ ٔحٛضي  10زض ايٗ ٔطحّٝ  وٝ ثٙسي آٟ٘ب وطز٘س ثٝ ٔمِٛٝ

ٝ اِٚيٝ ثٝ زؾز آٔس زض ٔطحّٝ ثؼس دػٚٞكٍطاٖ ثبظٞٓ ثب سٛخ
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ٔفْٟٛ ٔحٛضي اِٚيٝ ٚ قجبٞز ٔفٟٛٔي آٟ٘ب ثب  10ثٝ ٔبٞيز 

سط لطاض ٚ ػٙبٚيٗ  يىسيٍط، ٞط يه اظ آٟ٘ب ضا زض عجمبر وّي

ِصا زض ايٗ . ٞب ضا ثٝ آٟ٘ب اذشهبل زاز٘س ٞب ٚ فطنز چبِف

ثط (. 2قىُ )ٔفْٟٛ ٔحٛضي ثب٘ٛيٝ ثٝ زؾز آٔس  8 ،ٔطحّٝ

چبِف  ٞبي ثٝ زؾز آٔسٜ زض قف ٔمِٛٝ ايٗ اؾبؼ چبِف

فطٍٞٙي، چبِف سٛؾؼٝ -سٛؾؼٝ زا٘كٍبٞي، چبِف ؾبذشبضي

اي، چبِف سٛؾؼٝ اضسجبعبر فطزي، چبِف سٛؾؼٝ  حطفٝ

زا٘كٍبٞي زض خصة ٚ  سؼهتزا٘كٍبٞي، ضقس  اضسجبعبر ثيٗ

ٞبي ثٝ زؾز  ثٙسي قس٘س، ػالٜٚ ثط ايٗ فطنز اؾشرساْ عجمٝ

فطٍٞٙي ٚ -ٞبي ؾبذشبضي آٔسٜ ٘يع زض لبِت زٚ ٔمِٛٝ ٔعيز

ٞبي  ٔكرهبر دػٚٞف 3خسَٚ . ثٙسي قس٘س لشهبزي عجمٝا

ٞبيي اظ وسٞبي دبيٝ ٚ  ٘يع ٕ٘ٛ٘ٝ 4قسٜ ٚ خسَٚ  ثطضؾي

 .اؾزضا اضائٝ وطزٜ قسٜ  ٔحٛضي اؾشرطاج

ثب دػٚٞكٍطاٖ  ،زض ضاؾشبي دبؾد ثٝ ؾؤاَ ؾْٛ دػٚٞف

ٞبي ٔٙشرت ثٝ  ٞب ٚ زا٘كىسٜ ٔطاخؼٝ ثٝ سبضٕ٘بي زا٘كٍبٜ

 ػّٕي ذٛزي ٚ اػضبء ٞيأر )%(ؾٟٓ ثطضؾي سؼساز ٚ 

زض . ذٛزي ثٝ سفىيه ٞط زا٘كٍبٜ ٚ ٞط زا٘كىسٜ دطزاذشٙسغيط

ػّٕي ذٛزي ٚ  اػضبء ٞيأر)%( ؾٟٓ سؼساز ٚ  5خسَٚ 

 .غيطذٛزي ثٝ سفىيه ٞط زا٘كٍبٜ ٚ زا٘كىسٜ اضائٝ قسٜ اؾز

زٞس ؾٟٓ خصة  ٞب ٘كبٖ ٔي عٛض وٝ يبفشٝ ٕٞبٖ

 19ٞبي لسيٕي وكٛض ثيٗ  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زض زا٘كٍبٜ زا٘ف

زضنس ٔشغيط اؾز وٝ ايٗ ثيبٍ٘ط ٔيعاٖ ثبالي خصة  68سب 

ٞب حبوي اظ ثبالسط ثٛزٖ ٘طخ  يبفشٝ. آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زاضز زا٘ف

ٞبي سٟطاٖ ٚ سجطيع  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زض زا٘كٍبٜ خصة زا٘ف

ازثيبر ٚ ػّْٛ  ٞبي زا٘كىسٜ. ٞب اؾز ؾبيط زا٘كٍبٜ ٘ؿجز ثٝ

ٚ ضٚا٘كٙبؾي ٚ ػّْٛ سطثيشي زا٘كٍبٜ  ا٘ؿب٘ي زا٘كٍبٜ سٟطاٖ

ٚ  ثيكشطيٗزاضاي زضنس  19ٚ  68ثب  فطزٚؾي ٔكٟس ثٝ سطسيت

 .ا٘س ثٛزٜذٛزي  آٔٛذشٍبٖ ٔيعاٖ خصة زا٘ف وٕشطيٗ

 

 تحث -5
اي  قيٜٛٞب  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زض زا٘كٍبٜ دسيسٜ خصة زا٘ف

قٛز وٝ  ٞبي زا٘كٍبٞي ٔحؿٛة ٔي ٘بدصيط زض ٘ظبْ اخشٙبة

ػبِي ديكطفشٝ ٚ ٘ٛظٟٛضي  ْ آٔٛظـ٘ظبذٛاٜ ٚ ٘بذٛاٜ زض ٞط 

آ٘چٝ وٝ زض ايٗ خب ٟٔٓ اؾز سٛخٝ ثٝ . سٛا٘س اسفبق ثيبفشس ٔي

ٞبي زا٘كٍبٞي اؾز، وٝ  ػٛالت ٔٙفي ايٗ دسيسٜ زض ٘ظبْ

ٞب ٔحؿٛة  ؼٝ زا٘كٍبٜسٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ ٔب٘ؼي زض ضقس ٚ سٛؾ ٔي

زا٘يٓ زا٘كٍبٜ ثٝ ػٙٛاٖ ؾيؿشٕي ثبظ  عٛض وٝ ٔي ٕٞبٖ. قٛز

إِّّي  ٞب، ضلبثز زض ػطنٝ ثيٗ ٘يبظٔٙس سِٛيس ٚ ثبظسِٛيس ا٘سيكٝ

ٞبي ٔٛخٛز  ٚ دٛيبيي ٚ سحطن اؾز، زض حبِي وٝ چبِف

ديطأٖٛ ايٗ دسيسٜ، ٞط وساْ ثٝ ٘ٛػي زض سضبز ثب ايٗ ٍ٘بٜ 

 .ٞؿشٙس

زٞس  ٞبي ثرف اَٚ ايٗ دػٚٞف ٘كبٖ ٔي يبفشٝ ٌٛ٘ٝ وٝ ٕٞبٖ

سٛا٘س ٔٙدط ثٝ ايدبز  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ٔي دسيسٜ خصة زا٘ف

يىي اظ ايٗ . ٞبيي زض ؾغح فطزي ٚ زا٘كٍبٞي قٛز چبِف

قٕبضي  ٞب، چبِف سٛؾؼٝ زا٘كٍبٞي اؾز، وٝ زاليُ ثي چبِف

سٛاٖ ثٝ  سٛاٖ ثطاي آٖ ثطقٕطز وٝ اظ خّٕٝ آٟ٘ب ٔي ضا ٔي

ٚ وٓ  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ٙفي ثيٗ خصة زا٘فٕٞجؿشٍي ٔ

زض ؾغح  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي سحطوي زا٘ف سحطوي ٚ ٕٞچٙيٗ ثي

ٚضي دػٚٞكي آٟ٘ب زض  إِّّي ٚ ٔشؼبلت آٖ دبئيٗ ثٛزٖ ثٟطٜ ثيٗ

 .إِّّي اقبضٜ وطز ؾغح ثيٗ

 
 آهَختگاى خَدي در داًؾگاُ ّاي جذب ٍ اعتخذام داًؼ ّا ٍ فزصت چالؼ( 2ؽكل 
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 ؽذُ ّاي تزرعي هؾخصات پضٍّؼ( 3جذٍل 

 رديف پضٍّؾگزاى عال اًجام ػٌَاى پضٍّؼ تغتز پضٍّؼ

 1 [7] ثال٘ه ٚ ٞبيُ 2000 ٞب ٚ ضٚاثظ ٟ٘بزي ٚالؼيز: ٞب ػّٕي ٚ خصة ذٛزي اؾشرساْ ٞيأر آٔطيىب

 آٔطيىب
ؾٙدف ػّٕىطز اػضبء : ٞب زض زا٘كىسٜ حمٛق خصة ذٛزي

 ػّٕي  ٞيأر
 2 [16] آيع٘جطي ٚ ِٚع 2000

 3 [24] وبٔبچٛ 2001 ٞب زضٔبٖ ثطاي خصة ذٛزيٌصاضي زض ثٟشطيٗ ضٚـ  ؾطٔبيٝ اؾذب٘يب

 ِٟؿشبٖ
ٞب زض  انالح ؾيؿشٓ خصة ذٛزي: سحطن ٚ ٔكبغُ زا٘كٍبٞي

 اضٚدبي قطلي
 4 [25] ٔبچط 2004

 5 [26] ضٚوب 2007 ٞب زض اؾذب٘يب، سٟسيس زا٘كٍبٞي خصة ذٛزي اؾذب٘يب

 6 [1] ٌٛزچٛر ٚ ِٛٚر 2010 اضظيبثي: ٞب خصة ذٛزي فطا٘ؿٝ

 7 [4] ٞٛضسب ٚ ٕٞىبضاٖ 2010 ٚضي ػّٕي ٞب ٚ ثٟطٜ خصة ذٛزي ٔىعيه

 8 [17] وطٚظوبؾشطٚ ٚ ؾب٘عٔٙسظ 2010 ٚضي ٚ اقشغبَ ؾٙدف ٘شبيح ثٟطٜ: سحطن زض ٔمبثُ ثجبر قغّي اؾذب٘يب

 9 [19] ايٙب٘ؽ ٚ سٛ٘ؿط 2011 ٞب ثط اثطثركي دػٚٞكي اثط خصة ذٛزي سطويٝ

 غادٗ
ٞبي  ٚ زاليُ آٖ زض زا٘كٍبٜٞب  وبٚـ زض ٔكرهٝ: ٞب خصة ذٛزي

 غادٙي
 10 [27] ٞٛضسب ٚ ٕٞىبضاٖ 2011

 اؾشطاِيب
ٞبي حمٛق  ٚضي دػٚٞكي زض زا٘كىسٜ ٞب ٚ ثٟطٜ خصة ذٛزي

 اؾشطاِيبيي
 11 [15] ٔيكطا ٚ اؾٕيز 2012

 12  [12] ؾيٛان ٚ يٛزوٛٚيچ 2012 ٞب ٚ ػسْ سحطن زا٘كٍبٞي زض ضٚؾيٝ خصة ذٛزي ضٚؾيٝ

 دطسغبَ
ٞب ثط سجبزَ اعالػبر دػٚٞكي  ٔب اظ اثطار خصة ذٛزيسؼٕيك زضن 

 ٚ ػّٕي
 13 [11]ٞٛضسب  2012

 14 [10] وّيٕيچ ٚ ظٌبٌب 2015 ٞب زض اؾّٛٚ٘ي وبٞف ا٘سن خصة ذٛزي اؾّٛٚ٘ي

 15 [6] ثسار 2015 ٞب ٔٛضز آفطيمبي خٙٛثي زض خصة ٚ سحطن ذٛزي: ٞب خصة ذٛزي آفطيمبي خٙٛثي

 غادٗ
 ثؿشط زض دصيطـ ؾٛيٝ ث: غادٙي ػبِي آٔٛظـ زض ٞب خصة ذٛزي

 خٟب٘ي
 16 [28] 1يٛ٘يعاٚا 2015

 ضٚؾيٝ ٚ دطسغبَ
ٞب ٚ  چبِف: ٞبي آٔٛظـ ػبِيْ ٘ظبٞب زض سٛؾؼٝ  ٘مف خصة ذٛزي

 ٞب  حُ ضاٜ
 17 [29] ٞٛضسب ٚ يٛزوٛٚيچ 2015

 18 [30] ٕٞىبضاٖ سبٚاضظ ٚ 2015 وٙس؟ ايفبء ٔي ٘مكي ا٘ؿدبْ آيب: دطسغبَ خعيطٜ زض ٞب خصة ذٛزي دطسغبَ

 19 [31] ضاثٛؾي 2015 ٔٙس سحّيُ ؾبظٔب٘ي ٚ ٘ظبْ: ٞبي آضغا٘شيٗ ٞب زض زا٘كٍبٜ خصة ذٛزي آضغا٘شيٗ

 20 [32]سبٚاضظ ٚ ٕٞىبضاٖ  2015 دطسغبَ ٞبي زا٘كٍبٜ زض ٞب خصة ذٛزي دطسغبَ

 21 [33] ؾٌِٛٛٛة ٚ وٛح 2015 ٞب زض اٚوطايٗ خصة ذٛزي اٚوطايٗ

 22 [34] قٗ ٚ ٕٞىبضاٖ 2015 ٚضؼيز، ػُّ ٚ ٘شبيح: زض چيٗ ٞب خصة ذٛزي چيٗ

 اؾذب٘يب
سأثيطار ٔجٟٓ زض يه ثؿشط : ٞبي اؾذب٘يبيي ٞب زض زا٘كٍبٜ خصة ذٛزي

 خٟب٘ي
 23 [9] ٔٛضا 2015

 24 [3] ٌٛضيّٛا ٚ ِٛاوٛف 2016 ػّٕي ضٚؾي زاز دػٚٞكي اػضبء ٞيأر ٞب ٚ ثطٖٚ خصة ذٛزي ضٚؾيٝ

 25 [13]دٛقىبض ٚ ٌٛدشب  2017 ٞب فطاٌيط اؾز؟ ذٛزيسٟسيس خصة  ٞٙسٚؾشبٖ

 26 [38] ثبيّٛض ٚ أطٜ ػبٔط 2018 ٞب اظ ٘ظط آظازي ػّٕي ٞب زض زا٘كٍبٜ سدعيٝ ٚ سحّيُ خصة ذٛزي سطويٝ

 27 [8] آِيذٛٚا ٚ ٕٞىبضاٖ 2018 ٞب زض ٔيبٖ زا٘كٍبٞيبٖ ضٚؾيٝ ٞب ٚ غيطذٛزي ذٛزي ضٚؾيٝ

 دطسغبَ
 قٙبؾي خبٔؼٝ زوشطي ٚضي دػٚٞف زاض٘سٌبٖ ثٟطٜٞب ٚ  خصة ذٛزي

 دطسغبَ زض
 28 [36] سبٚاضظ ٚ ٕٞىبضاٖ 2019

 چه
 وبالي يه يب سٛنيف غيطلبثُ ثيٕبضي يه ٞب ثٝ ػٙٛاٖ خصة ذٛزي

 ضطٚضي
 29 [37] سٛٔب ٚ ٘يچز 2019

 

                                                           
1- Yonezawa 
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 آهَختگاى خَدي در داًؾگاُ جذب داًؼ درتارُّا  ّايي اس هفاّين پايِ، اٍليِ ٍ هحَري حاصل اس تحليل پضٍّؼ ًوًَِ( 4جذٍل 

 ؽذُ اي اعتخزاج ًوًَِ هفاّين پايِ
 هفاّين

 هحَري اٍليِ

 هفاّين

 هحَري ثاًَيِ
 هٌاتغ

ٞب ثٝ  سٕبيُ ثيكشط ذٛزي/ ٞب  اثطثركي ػّٕي دبئيٗ ذٛزي

ٞب زض ٔدالر  ا٘شكبض ٔمبالر ذٛزي/ ضٚيىطزٞبي ٔحّي ٚ ّٔي 

ٞب  ويفيز دبئيٗ دػٚٞف/ٞب ذٛزياؾشٙبز ثٛزٖ ٔمبالر  وٓ/ زاذّي 

 ٞب زض ثيٗ ذٛزي

-چبِف ػّٕي

 دػٚٞكي

چبِف سٛؾؼٝ 

 زا٘كٍبٞي

ٞٛضسب، ِٚؿٛ ٚ /  [16] آيع٘جطي ٚ ِٚع

/  [19] ايٙب٘ؽ ٚ سٛ٘ؿط/  [4] ٌطيسيبٌب

آِيذٛٚا ٚ [ / 3] ٌٛضيّٛا ٚ ِٛاوٛف

 [8] ٕٞىبضاٖ

ٞب زض  ٔٛفميز وٓ ذٛزي/ ٞب زض اضسمبء ػّٕي ٔٛفميز وٓ ذٛزي

ظٔبٖ / ٞب عٛال٘ي ثٛزٖ ٔؿيط قغّي ثطاي ذٛزي/ ٔؿيط قغّي

 ٞب ثيكشط ثطاي ا٘دبْ وبض ازاضي زض ثيٗ ذٛزي

 چبِف ٔؿيط قغّي
چبِف سٛؾؼٝ 

 حطفٝ اي

ؾيٛان ٚ /  [29] ايٙب٘ؽ ٚ سٛ٘ؿط

 [12] يٛزوٛٚيچ

سطخيح / سحهيُ زض زا٘كٍبٜ ذٛزي ثٝ ػٙٛاٖ ٔعيشي ثطاي خصة

خصة ثيكشط /ٞب ٛزيضٚاثظ قرهي ثط قبيؿشٍي زض خصة ذ

 ٞبي زاضاي زا٘كدٛي زوشطي ٞب زض ضقشٝ ذٛزي

 چبِف اؾشرسأي

ضقس سؼهت 

( 1قٛٚ٘يعْ)

زا٘كٍبٞي زض 

 خصة ٚ اؾشرساْ

/  [33] ؾٌِٛٛٛة ٚ وٛح/  [9] ٔٛضا

سبٚاضظ، ال٘ىب ٚ /  [1] ٌٛزچٛر ٚ ِٛٚر

 [31] ضاثٛؾي/  [30] آٔبضاَ

ؾغح ٞب زض  سؼبٔالر ذٛزي/ ٞب سحطن ػّٕي دبئيٗ ذٛزي

ٞب ثٝ  سٕطوع وٕشط ذٛزي/ٞب زض ؾغح ّٔي سؼبٔالر ذٛزي/زاذّي

 ػّٕي ٕٞىبضاٖ ثب ٞب ذٛزي ٔحسٚز اضسجبط/ سؼبُٔ ثب خبٔؼٝ ػّٕي

چبِف سٛؾؼٝ 

 سؼبٔالر فطزي

چبِف سٛؾؼٝ 

 اضسجبعبر فطزي

ٞٛضسب، ِٚؿٛ ٚ / [ 10] وّٕٙكيچ ٚ ظٌبٌب

ؾيٛان ٚ / [ 11] ٞٛضسب/  [4] ٌطيسيبٌب

 [25] بچطٔ[ / 12] يٛزوٛٚيچ

سأثيط /سأثيط ٔٙفي خصة ذٛزي ثط ٘مف زا٘كٍبٜ زض نحٙٝ خٟب٘ي

سأثيط / ٔٙفي خصة ذٛزي ثط ضلبثز زا٘كٍبٜ زض ؾغح خٟب٘ي

سحطوي ؾيؿشٓ  وٓ/ إِّّي قسٖ زا٘كٍبٜ ٞب ثط ثيٗ ٔٙفي ذٛزي

 زا٘كٍبٞي ثب خصة ذٛزي

چبِف سٛؾؼٝ 

 سؼبٔالر زا٘كٍبٞي

چبِف سٛؾؼٝ 

اضسجبعبر 

 زا٘كٍبٞي ثيٗ

/  [10] وّٕٙكيچ ٚ ظٌبٌب/  [9] ٔٛضا

 [31] ضاثٛؾي/  [1] ٌٛزچٛر ٚ ِٛٚر

/  ٞب ٔكىُ ثٛزٖ انالح زض فطًٞٙ ٔؤؾؿٝ ثب ٚخٛز ذٛزي

ٞبي  ٞب زض زا٘كٍبٜ ثبال ثٛزٖ ٘طخ ذٛزي/ ٞب ذٛزي ٔحسٚز زيسٌبٜ

 ٞبي لسيٕي ٞب زض ضقشٝ ثبال ثٛزٖ ٘طخ ذٛزي/  لسيٕي

چبِف فطًٞٙ 

 ؾبظٔب٘ي
 چبِف سٛؾؼٝ

فطٍٞٙي -ؾبذشبضي

 زا٘كٍبٜ

/  [37] سٛٔب ٚ ٘يچز/  [7] ثال٘ه ٚ ٞيُ

ٞٛضسب ٚ /  [1] ٌٛزچٛر ٚ ِٛٚر

سبٚاضظ، وبضزٚؾٛ ٚ /  [26] يبزٚوٛيچ

 [24] وبٔبچٛ/ [ 32] وبضٚاِٟٛ

ٞب ثب ٚخٛز  ٞب ٚ زا٘كىسٜ ٔطاسجي زضٌطٜٚ سجّٛض ثيكشط ضٚاثظ ؾّؿّٝ

ثب ٚخٛز ػّٕي اضقس  افعايف لسضر اػضبء ٞيأر/ ٞب ذٛزي

/ ٞب  ايدبز لسضر ٘بػبزال٘ٝ ٔؿشٕط ثب ٚخٛز ذٛزي/ ٞب ذٛزي

 ٞب ثط ؾغٛح قغّي دبئيٗ سهسي ذٛزي

ؾبذشبض  چبِف

 ؾبظٔب٘ي

ٞب ثٝ  وٕه ذٛزي/ٞب ثٝ سٛؾؼٝ ؾيؿشٓ زا٘كٍبٞي وٕه ذٛزي

ٞب ثٝ سمٛيز ٞٛيز  وٕه ذٛزي / سمٛيز ثجبر ؾبظٔب٘ي

وٕه / زا٘كٍبٜٞب ثط خٙجٝ ؾبذشبضي  سأثيطذٛزي/ ؾبظٔب٘ي

 ٞب ثٝ ا٘ؿدبْ ؾبظٔب٘ي ذٛزي

 ؾبذشبضي ٞبي فطنز

-ٔعيز ؾبذشبضي

 فطٍٞٙي

دٛقىبض ٚ /  [35] ثبيّٛض ٚ أطٜ ػبٔط

/ [ 34] قٗ، غئٛ ٚ غاً٘/  [13] ٌٛدشب

 [29] ٞٛضسب ٚ يبزٚوٛيچ/ [ 11] ٞٛضسب
ٞب ثب  ٕٞبٍٞٙي ذٛزي/ٞب ثب فطًٞٙ زا٘كٍبٜ ٕٞبٍٞٙي ذٛزي

/ ٞب ٘ؿجز ثٝ زا٘كٍبٜ ٚفبزاضي ثيكشط ذٛزي/ چكٓ ا٘ساظ زا٘كٍبٜ 

ٞب ثٝ  سؼّك ذبعطذٛزي/ ٞب ٘ؿجز ثٝ زا٘كٍبٜ سؼٟس ثيكشط ذٛزي

 زا٘كٍبٜ

 ٞبي فطٍٞٙي فطنز

سطخيح / ٞب ثٝ زِيُ دبئيٗ ثٛزٖ حمٛق زا٘كٍبٞي سطخيح ذٛزي

ٞب ثٝ زِيُ ػسْ اؾشغبػز زا٘كٍبٜ زض فطاٞٓ وطزٖ ٔؿىٗ  ذٛزي

سحىيٓ / ٞب  ذٛزي خصة ثب ٔٙبثغ ثٟيٙٝ سرهيم/ٔٙبؾت

 ٞب ٞبي ٔكشطن زا٘كٍبٜ ثبخصة ذٛزي ثط٘بٔٝ

 ٔعيز الشهبزي ٞبي الشهبزي فطنز

 قٗ، غئٛ ٚ غاً٘/  [13] دٛقىبض ٚ ٌٛدشب

/  [17] وطٚظوبؾشطا ٚ ؾب٘عٔٙسظ/  [34]

ٌٛضيّٛا ٚ /  [15] ٔيكطا ٚ اؾٕيز

 [3] ِٛاوٛف
 

                                                           
1- Chauvinism 

ٞط ٌطٚٞي وٝ  غيطػمال٘ي اظْ عطفساضي ٔفطط ٚ عقٛٚ٘ي ثٝ سؼجيط زيٍط .ايٕبٖ وٛض ثٝ ثطسطي ٚ قىٜٛ ّٔي اؾز زاقشٗ دطؾشي افطاعي ٚ ٔيٟٗ ٘ٛػيزض ٔؼٙبي انّي آٖ، قٛٚ٘يعْ 

 .قٛز وؿي ػضٛ آٖ اؾز ضا قبُٔ ٔي



 فطنز؟چبِف يب : آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زض زا٘كٍبٜ اؾشرساْ زا٘ف

911 

 ّاي قذيوي كؾَر غيزخَدي در ّز يك اس داًؾگاُػلوي خَدي ٍ  اػضاء ّيأت)%( تؼذاد ٍ عْن ( 5جذٍل 

اػضاء )%( تؼذاد ٍ عْن 

 ػلوي غيزخَدي ّيأت

اػضاء )%( تؼذاد ٍ عْن 

 داًؾگاُ داًؾكذُ ػلوي خَدي ّيأت

 تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ

 ازثيبر ٚ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي 63 68% 30 32%

 ػّْٛ دبيٝ 61 %40 92 %60 سٟطاٖ

 ػّْٛ سطثيشي ضٚا٘كٙبؾي ٚ 20 36% 35 64%

 ازثيبر ٚ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي 49 49% 51 51%
فطزٚؾي 

 (ٔكٟس)
 ػّْٛ دبيٝ 22 21% 83 79%

 ضٚا٘كٙبؾي ٚ ػّْٛ سطثيشي 7 19% 30 81%

 ازثيبر ٚ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي 26 39% 41 61%

 ػّْٛ دبيٝ 65 %58 47 %42 قيطاظ

 ضٚا٘كٙبؾي ٚ ػّْٛ سطثيشي 27 46% 32 54%

 ازثيبر ٚ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي 14 29% 35 71%

 ػّْٛ دبيٝ 95 %65 51 %35 سجطيع

 ضٚا٘كٙبؾي ٚ ػّْٛ سطثيشي 16 44% 20 56%

 

ٚ [ 9] ، ٔٛضا[16] ٞبي آيع٘جطي ٚ ِٚع ٞبي دػٚٞف يبفشٝ

اظ . وٙٙس ٘يع ثٝ زضؾشي ايٗ چبِف ضا سهسيك ٔي[ 28] يٛ٘يعاٚا

آٔٛذشٍبٖ  ٌطي زض خصة زا٘ف افطاعيؾٛي زيٍط، سؼهت ٚ 

ذٛزي زض ثيٗ ٔسيطاٖ زا٘كٍبٞي ٔٙدط ثٝ چبِكي سحز ػٙٛاٖ 

ضقس قٛٚ٘يعْ زا٘كٍبٞي زض فطآيٙس خصة ٚ اؾشرساْ قسٜ 

اؾز وٝ اظ خّٕٝ زاليُ آٖ حىٕفطٔب ثٛزٖ ضٚاثظ ثٝ خبي 

آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ٚ فؿبز ازاضي زض  ضٛاثظ زض خصة زا٘ف

عٛض وٝ دػٚٞكٍطا٘ي اظ خّٕٝ  بٖٞبي زا٘كٍبٞي اؾز؛ ٕٞ ٘ظبْ

ٌٛزچٛر  ٚ[ 33] ، ؾٌِٛٛٛة ٚ وٛح[8] آِيذٛٚا ٚ ٕٞىبضاٖ

٘يع ثٝ زضؾشي ثٝ آٖ اقبضٜ زاقشٙس؛ ايٗ زض حبِي  [1] ٚ ِٛٚر

ٞبي خٟب٘ي  اؾز وٝ قٛٚ٘يعْ زا٘كٍبٞي زض سضبز ثب اضظـ

آٔٛظـ ػبِي اؾز وٝ زض آٖ ٕٞٝ افطاز ثبيس اظ فطنز ثطاثط 

ثٝ ٕٞيٗ سطسيت . بٜ ثطذٛضزاض ثبقٙسثطاي خصة زض زا٘كٍ

ٔكىُ ثٛزٖ سغييط ٚ انالح فطًٞٙ زا٘كٍبٞي، سجّٛض ضٚاثظ 

ٞبي آٔٛظقي ٚ وٕه ثٝ ايدبز لسضر  ٔطاسجي زض ٌطٜٚ ؾّؿّٝ

سٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ  ٞبي آٔٛظقي ضا ٘يع ٔي ٘بػبزال٘ٝ ٔؿشٕط زض ٌطٜٚ

-زاليّي ثطقٕطز وٝ ٔٙدط ثٝ ايدبز چبِف سٛؾؼٝ ؾبذشبضي

قٛز،  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ٔي ي اظ خصة زا٘ففطٍٞٙي ٘بق

، سٛٔب ٚ [7] ٞبي ثال٘ه ٚ ٞيُ ٞبي دػٚٞف ٌٛ٘ٝ وٝ يبفشٝ ٕٞبٖ

ٌطايف . ٔؤيس ايٗ چبِف ٞؿشٙس [6] ٚ ثسار [37] ٘يچز

ٞب ثٝ سؼبُٔ زض ؾغح زاذّي ٚ سٕطوع وٕشط آٟ٘ب  ثيكشط ذٛزي

إِّّي ٚ ٔشؼبلت  ثٝ سؼبُٔ ثب خبٔؼٝ ػّٕي زض ؾغح ّٔي ٚ ثيٗ

ثيط ٔٙفي آٟ٘ب ثط ٘مف زا٘كٍبٜ زض ػطنٝ ضلبثز خٟب٘ي ضا آٖ سأ

سٛاٖ اظ خّٕٝ زاليّي ٘بٔيس وٝ ثٝ ايدبز چبِف سٛؾؼٝ  ٘يع ٔي

زا٘كٍبٞي ٔٙدط قسٜ اؾز،  اضسجبعبر ثيٗ فطزي ٚ ثيٗ

 ،[4] ٞبي ٞٛضسب، ِٚؿٛ ٚ ٌطيسيبٌب ٞبي دػٚٞف چٝ يبفشٝ چٙبٖ

٘يع ثٝ  [25] ٔبچطٚ [ 12] ؾيٛان ٚ يٛزوٛٚيچ ،[11] ٞٛضسب

زض ٔمبثُ زيسٌبٜ ٔٙفي ٘ؿجز ثٝ . ا٘س زضؾشي ثٝ آٖ اقبضٜ زاقشٝ

ٞب اظ  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي، سؼساز وٕي اظ دػٚٞف خصة زا٘ف

ٚ  [13] دٛقىبض ٚ ٌٛدشب ،[35] خّٕٝ ثبيّٛض ٚ أطٜ ػبٔط

٘يع زض وٙبض اشػبٖ زاقشٗ ثٝ [ 17] وطٚظوبؾشطا ٚ ؾب٘عٔٙسظ

ٞبي  ذٛزي، ثٝ خٙجٝآٔٛذشٍبٖ  ٞبي ٔٙفي خصة زا٘ف خٙجٝ

ٞب ضا ثٝ  ٔثجز آٖ ٘يع اقبضٜ وطزٜ ٚ ثط ايٗ اؾبؼ خصة ذٛزي

ايٗ ٍ٘بٜ . وٙٙس ػٙٛاٖ فطنشي ثطاي يه زا٘كٍبٜ لّٕساز ٔي

 آٔٛذشٍبٖ ذٛزي، ٘بقي اظ ٕٞبٍٞٙي ٔثجز ثٝ خصة زا٘ف

 ثيكشط زا٘كٍبٜ ٚ ٚفبزاضي ٚ سؼٟس فطًٞٙ ثب ٞب ذٛزي ثيكشط

ٞبي آٖ ٚ وٕه آٟ٘ب ثٝ  ظـزا٘كٍبٜ ٚ اض ثٝ ٘ؿجز ٞب ذٛزي

سٛاٖ اظ آٖ ثٝ ػٙٛاٖ  لٛاْ ٚ زٚاْ ؾبظٔب٘ي اؾز وٝ ٔي

ػالٜٚ ثط ايٗ، ثٝ . فطٍٞٙي ٘بْ ثطز-ٞبي ؾبذشبضي فطنز

 ثٟيٙٝ ٞب ٚ سرهيم ذٛزي حمٛق ثٛزٖ زاليّي اظ خّٕٝ دبئيٗ

آٔٛذشٍبٖ ذٛزي، دسيسٜ خصة  زا٘ف خصة ٘بقي اظ ٔٙبثغ

٘يع  الشهبزي ثطاي زا٘كٍبٜٞب ثٝ ػٙٛاٖ فطنز يب ٔعيز  ذٛزي

 .قٛز لّٕساز ٔي

ٞبي حبنُ اظ ثطضؾي  زض ثرف زْٚ دػٚٞف حبضط، يبفشٝ
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آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ٚ غيطذٛزي زض  ٔيعاٖ خصة زا٘ف

ٞبي لسيٕي ايطاٖ، حبوي اظ ٘طخ ثبالي خصة  زا٘كٍبٜ

سٛاٖ زض چٙس ٘ىشٝ  زاليُ ايٗ أط ضا ٔي. ٞب زاقز ذٛزي

عٛض وٝ زض ديكيٙٝ ٔطثٛط ثٝ ٖ خؿشدٛ وطز، ٘ىشٝ اَٚ ايٙىٝ ٕٞب

ٞب ٘يع ثيبٖ قسٜ، خصة  ٞب زض زا٘كٍبٜ خصة ذٛزي

ٞبي  ٚ ضقشٝ ٞب آٔٛذشٍبٖ ذٛزي اغّت زض زا٘كٍبٜ زا٘ف

آٔٛذشٍبٖ زوشطي زض آٖ ضقشٝ ٘يع  لسيٕي وٝ اظ زا٘ف

سٛاٖ زض ٍ٘طقي وٝ  ٘ىشٝ زْٚ ضا ٔي. افشس ثطذٛضزاض٘س، اسفبق ٔي

ٌيطي ػّٕي زا٘كٍبٜ  زآٔٛذشٍبٖ ذٛزي ٘ؿجز ثٝ خٟ زا٘ف

ذٛز زاض٘س ٚ ٕٞچٙيٗ ٔيعاٖ سؼٟس آٟ٘ب ٘ؿجز ثٝ زا٘كٍبٜ 

آٔٛذشٍبٖ غيطذٛزي ثطقٕطز وٝ  ذٛزي زض ٔمبيؿٝ ثب زا٘ف

سٛا٘س ثط ػّٕىطز دػٚٞكي آٟ٘ب ٘يع ٔؤثط ثبقس،  ايٗ أط ٔي

ضاز ٚ ٕٞىبضاٖ ٘يع ثٝ ايٗ ٘ىشٝ اقبضٜ  ٌٛ٘ٝ وٝ لب٘ؼي ٕٞبٖ

ٞبي وكٛض  ػّٕي زا٘كٍبٜ أرا٘س وٝ ٍ٘طـ اػضبء ٞي زاقشٝ

ٌيطي ػّٕي زا٘كٍبٜ ٚ سؼٟس آٟ٘ب ٘ؿجز ثٝ  ٘ؿجز ثٝ خٟز

ٞٙدبضٞبيي ٔثُ ٔؿئِٛيز اخشٕبػي ٚ وبضآيي زض ػّٕىطز 

٘ىشٝ ؾْٛ ضا  [.38] وٙس دػٚٞكي آٟ٘ب ٘مف ٔثجشي ايفبء ٔي

زا٘كٍبٞي زض خصة ٚ اؾشرساْ  قٛٚ٘يعْسٛاٖ ثٝ ضقس  ٔي

ػّٕي ٚ ٘مف دط ضً٘ ضٚاثظ اخشٕبػي زض خصة  اػضبء ٞيأر

زض ايٙىٝ اغّت . آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ٘ؿجز زاز زا٘ف

دػٚٞكي -ٞبي آٔٛظقي آٔٛذشٍبٖ ذٛزي اظ قبيؿشٍي زا٘ف

ثطذٛضزاض ٞؿشٙس، قىي ٘يؿز؛ ثّىٝ ٔمهٛز ايٗ اؾز وٝ 

إِّّي  جُ ثيٗٞبي لسيٕي وكٛض وٝ ٔساْ ثط ع ثطاي زا٘كٍبٜ

وٛثٙس، زضنس ثبالي خصة زا٘ف آٔٛذشٝ ذٛزي ثٝ  قسٖ ٔي

سٛا٘س زض سضبز ثب ضٚيىطز سٛؾؼٝ  ػّٕي، ٔي ػٙٛاٖ ػضٛ ٞيأر

 .ٞب زض ضاؾشبي ضلبثز زض ػطنٝ خٟب٘ي ثبقس دبيساض سٙٛع

ٞبي حبنُ اظ  ٞبي ثرف اَٚ ايٗ دػٚٞف ضا ثب يبفشٝ اٌط يبفشٝ

ٞبي  ذٛزي زض زا٘كٍبٜآٔٛذشٍبٖ  ثطضؾي ٔيعاٖ خصة زا٘ف

سٛا٘يٓ ايٗ ازػب ضا زاقشٝ ثبقيٓ  لسيٕي وكٛض ديٛ٘س ثع٘يٓ، ٔي

 آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ٞبي ٘بقي اظ خصة زا٘ف وٝ سٕبٔي ٔعيز

ٞبي  ٞبي ٔٛضز ثطضؾي ٚ ثبِرم زض زا٘كٍبٜ زض دػٚٞف

ٞب، يىسؾز  ٞب، قجبٞز لسيٕي وكٛض، ٘بظط ثط ٍٕٞٛ٘ي

ثب خصة  عٛضي وٝثٝ . ٞب اؾز ٞب ٚ ٕٞبٍٞٙي قسٖ

ػّٕي ثب فطًٞٙ  ، ٕٞٙٛايي اػضبء ٞيأر آٔٛذشٍبٖ ذٛزي زا٘ف

ػّٕي ذٛزي  ؾبظٔب٘ي زا٘كٍبٜ ثيكشط قسٜ ٚ ػضٛ ٞيأر

وٙس ٚ  سطي ٟ٘بزيٙٝ ٔي ٞٛيز ؾبظٔب٘ي ضا ثٝ نٛضر اثطثرف

آيس وٝ  ٞبي يىسؾز ٚ يه قىّي دسيس ٔي ثٝ ايٗ سطسيت ٌطٜٚ

ايٗ . دطزاظ٘س سفبٚر، ثٝ وٙف زا٘كٍبٞي ٔي ٚ ثٝ زٚض اظ سٙف

ؾيبؾز »سٛاٖ  ٌطايف ثٝ يىسؾز ٚ يه قىُ قسٖ ضا ٔي

ٌٛ٘ٝ ٘يع آٖ اؾز وٝ  ٔطازٔبٖ اظ ٟٔٙسؾي. ٘بٔيس« ٌٛ٘ٝ ٟٔٙسؾي

ؾبظٚوبضٞبي ؾبظٔب٘ي ثٝ ٚيػٜ خصة ٚ اؾشرساْ اػضبء 

ٌصاضاٖ  ضٚ٘س وٝ ؾيبؾز اي ديف ٔي ػّٕي، ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞيأر

ك ٚ حؿبة ٞبيي زلي زا٘كٍبٞي ديٛؾشٝ زض دي سسٚيٗ ثط٘بٔٝ

اي ٞؿشٙس  ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ وٓ ٚ وبؾز آٖ ثط٘بٔٝ قسٜ ٚ اخطاي ثي

يب ثٝ ثيب٘ي . وٝ ٞيچٍٛ٘ٝ سغييط ٚ سفبٚسي ِٚٛ ا٘سن، ايدبز ٘كٛز

ٌٛ٘ٝ زضنسز يىسؾز ٚ يه  ٞبي ٟٔٙسؾي سط، ؾيبؾز زليك

اي اؾز وٝ  قىُ وطزٖ سٕبٔي ؾبظٚوبضٞبي زا٘كٍبٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ

يىي اظ . ا سِٛيس وٙساي ٔٙؿدٓ، ٔكبثٝ ٚ يىسؾز ض ٔدٕٛػٝ

آٔسٞبي وبضثؿز چٙيٗ ؾيبؾشي، آٖ اؾز وٝ سٟٙب آٖ زؾشٝ  دي

اظ ٔشمبضيب٘ي زض زا٘كٍبٜ خصة ٚ اؾشرساْ قٛ٘س وٝ ثب ؾبيط 

ايٗ . ػّٕي زا٘كٍبٜ يىسؾز ٚ يه ٌٛ٘ٝ ثبقٙس اػضبء ٞيأر

آٔٛذشٍب٘ي وٝ اظ آٖ  ٔشمبضيبٖ وؿي ٘يؿشٙس غيط اظ زا٘ف

ٚ ديٛؾشٝ، ٞٛيز آٖ زا٘كٍبٜ ٚ  ا٘س آٔٛذشٝ قسٜ زا٘كٍبٜ زا٘ف

. ا٘س ضٚ٘سٞبي آٔٛظقي ٚ دػٚٞكي آٖ ضا زض ذٛز ٟ٘بزيٙٝ وطزٜ

ٞبي حبنُ اظ ثطضؾي ايٗ دسيسٜ زض  ٌٛ٘ٝ وٝ يبفشٝ ٕٞبٖ

ايٗ . ٞبي لسيٕي وكٛض ٘يع سهسيمي ثط ايٗ ازػب اؾز زا٘كٍبٜ

زٞٙس وٝ ايٗ سٕبيُ ثٝ  ٞب ثٝ سهطيح يب ثٝ سّٛيح ٘كبٖ ٔي يبفشٝ

ٞب ٚ ٔؼيبضٞب، سالقي ثطاي يىسؾز ٚ يه  زٖ ٔالنيىؿبٖ وط

ثٙبثطايٗ خصة . ثبقس ػّٕي ٔي ٌٛ٘ٝ وطزٖ اػضبء ٞيأر

. وٙس آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ثيف اظ ديف ٔغطحيز ديسا ٔي زا٘ف

قٛز  زاضسط ٔي ٌٛ٘ٝ ظٔب٘ي ٔؼٙي ٞبي ٟٔٙسؾي سٕبيُ ثٝ ؾيبؾز

ٞبي اخشٕبػي ٚ فطٍٞٙي آٖ ٘يع ثذطزاظيٓ سب  وٝ ثٝ سحّيُ ضيكٝ

سىيٝ ثط آٖ، سحّيّي اظ ٚضغ ٔٛخٛز ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِي  ثب

 .ايطاٖ اضائٝ وٙيٓ

سٛاٖ ثٝ سجييٗ  ثب سٕطوع ثط دبيٍبٜ ٘ظطي ٞبفؿشس ٚ ٕٞىبضاٖ ٔي

ٌٛ٘ٝ  ٞبي ٟٔٙسؾي ٞبي اخشٕبػي ٚ فطٍٞٙي، ؾيبؾز ضيكٝ

آٟ٘ب زض ٔغبِؼبر ذٛيف ٘كبٖ زاز٘س وٝ سطؼ اظ . دطزاذز

وٝ چٙساٖ قجيٝ ثٝ ٚضغ ٞبيي  ضيؿه ٚ يب ٚاضز قسٖ ثٝ ػطنٝ

چطاوٝ . وٙس ٔسر ضقس ديسا ٔي ٔٛخٛز ٘يؿز زض فطًٞٙ وٛسبٜ

اظ . ٔسر اؾز ٞب وٛسبٜ افك ؾيبؾز ٌصاضي زض ايٗ فطًٞٙ

ثيٙي وطز، ٚضٚز ثٝ  سٛاٖ افك ثّٙسٔسسي ضا ديف آ٘دب وٝ ٕ٘ي

ٞبيي وٝ ٕٞٛاضٜ ثب سغييط ٚ زٌطٌٛ٘ي ٕٞطاٜ ثبقس ٕٞٛاضٜ  ػطنٝ
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ٞبيي  قٛز ٚ آ٘دبؾز وٝ ؾيبؾز ٜ ٔيثب سطؼ ٚ ٍ٘طا٘ي ٕٞطا

سٛا٘س ؾٛزضؾبٖ ٚ وبٔجرف ثبقٙس ثٝ  ٔسر ٔي وٝ زض وٛسبٜ

ثب ٍ٘بٞي . قٛ٘س زؾشبٚضزٞبي ثّٙسٔسر سطخيح زازٜ ٔي

ا٘س  ٞبيي وٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ ا٘دبْ قسٜ سط ثٝ دػٚٞف ثيٙب٘ٝ غضف

ٞبي لسيٕي خٟبٖ وٝ ؾبثمٝ ثّٙسٔسسي  زضٔي يبثيٓ وٝ زا٘كٍبٜ

اي ثٝ ؾيبؾز  ٌطايف فعايٙسٜ 1930زض زٞٝ  زاض٘س اٌط چٝ

ٞب ديسا وطز٘س أب ثٝ سسضيح ٚ دؽ اظ  خصة ذٛزي

ثبظذٛضزٞبي ثّٙسٔسسي وٝ اظ ايٗ ؾيبؾز وؿت وطز٘س، 

ٌٛ٘ٝ  ٞب ضا ثٝ ؾيبؾز ٟٔٙسؾي ٌطايف ثٝ سٙٛع ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ي

ٞبي زيطدب  سط آ٘ىٝ، سٟٙب ايٗ زا٘كٍبٜ خبِت. [27] سطخيح زاز٘س

ٞبيي  ىب، اٍّ٘يؽ ٚ فطا٘ؿٝ ٞؿشٙس وٝ ؾيبؾزٔثُ إِٓبٖ، آٔطي

أب زض ٔمبثُ،  .ا٘س ٞب زاقشٝ خسي زض ٔٙغ خصة ذٛزي

وٝ فطًٞٙ ... ٞبي ٘ٛظٟٛضي ٔب٘ٙس دطسغبَ، اؾذب٘يب ٚ  زا٘كٍبٜ

ثّٙسٔسسي ٞٙٛظ زض ؾبظٚوبضٞبي زا٘كٍبٞي ضيكٝ ٘سٚا٘سٜ، 

ٔسر ضا ثٝ ا٘شظبض ثطاي ثٝ  ؾطٔؿز قسٖ اظ زؾشبٚضزٞبي وٛسبٜ

ايٗ [. 4]ا٘س  ٚضزٖ زؾشبٚضزٞبي ثّٙسٔسر سطخيح زازٜزؾز آ

زض حبِي اؾز وٝ ٘ٝ سٟٙب چٙس زٞٝ اظ سأؾيؽ اِٚيٗ زا٘كٍبٜ 

وٝ ٘كبٖ اظ آٖ ( 1313زا٘كٍبٜ سٟطاٖ )ٌصضز  زض وكٛض ٕ٘ي

ٞبي  ٞبي لسيٕي وكٛض زض ٔمبيؿٝ ثب زا٘كٍبٜ زاضز وٝ زا٘كٍبٜ

ٞبي ٘ٛدب ٚ  زيطدبيي ٔثُ اٍّ٘ؿشبٖ، آٔطيىب ٚ إِٓبٖ، زا٘كٍبٜ

ٔسسي وٝ زض خبٔؼٝ ايطا٘ي اظ  ٘ٛظٟٛضي ٞؿشٙس وٝ فطًٞٙ وٛسبٜ

ٌصقشٝ سب ثٝ أطٚظ ضيكٝ زٚا٘سٜ، ػٕالً سٛاٖ ضيؿه ٚ زض٘ظط 

. ٞب زقٛاض ؾبذشٝ اؾز ٌطفشٗ افك ثّٙسٔسر ضا زض ايٗ زا٘كٍبٜ

ٔسر زض خبٔؼٝ ايطا٘ي ٚ  ثٝ ٕٞيٗ زِيُ زؾشبٚضزٞبي وٛسبٜ

ثٝ زؾشبٚضزٞبي زيطدب ٚ  ٞبي وكٛض ٔشؼبلت آٖ زا٘كٍبٜ

ٌٛ٘ٝ  ايٗ ؾيبؾز ٟٔٙسؾي[. 39]قٛز  ثّٙسٔسر سطخيح زازٜ ٔي

ٞبي ٔرشّف اخشٕبػي، ؾيبؾي، فطٍٞٙي ٚ الشهبزي  زض ػطنٝ

ٔسر ضضبيز ثرف اؾز، أب زض ثّٙسٔسر  اٌط چٝ زض وٛسبٜ

 .ٞبي ؾٍٙيٗ ثبقس سٛا٘س ظٔيٙٝ ؾبظ ثؿيبضي اظ آؾيت ٔي

 

 گيزي ًتيجِ -6
ٞبي ايٗ دػٚٞف حبوي اظ دط ضً٘ ثٛزٖ خٙجٝ  يبفشٝزض ٔدٕٛع 

ٞب زض ٔمبيؿٝ ثب خٙجٝ  ٞب زض زا٘كٍبٜ ٔٙفي دسيسٜ خصة ذٛزي

٘ىشٝ حبئع إٞيز ايٗ اؾز وٝ ٔب ثٝ ز٘جبَ ضيكٝ . ٔثجز آٖ ثٛز

وٗ وطزٖ وبُٔ ايٗ دسيسٜ زض ٘ظبْ زا٘كٍبٞي وكٛض ٘يؿشيٓ؛ 

. ز٘جبَ وبٞف حساوثطي ػٛالت ٔٙفي آٖ ٞؿشيٓ ثّىٝ ثٝ

ٞبي وكٛض ثطاي ضقس ٚ سٛؾؼٝ، حضٛض ٚ ضلبثز زض  زا٘كٍبٜ

ٞبي خٟب٘ي ٘يبظٔٙس ذٖٛ سبظٜ ٞؿشٙس ٚ خبضي قسٖ ايٗ  ػطنٝ

ٞب ٘يبظٔٙس سٛخٝ حساوثطي ثٝ  ذٖٛ سبظٜ زض وبِجس زا٘كٍبٜ

ػّٕي زاضز؛ چطا وٝ  ٞب، ثبالذم زض ؾغح ٞيأر خصة سٙٛع

٘ي وّيسي ٞبي ا٘ؿب ػّٕي ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ؾطٔبيٝ اػضبء ٞيأر

ٞبي آٔٛظقي، دػٚٞكي ٚ  وٝ زذبِز ٔؿشميٕي ثط ٔأٔٛضيز

، ٘مف اثطٌصاضي [40] ذسٔبسي ٔؤؾؿبر آٔٛظـ ػبِي زاض٘س

وٙٙس، ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾز  زض ضقس ٚ سٛؾؼٝ زا٘كٍبٜ ايفبء ٔي

ٞبي زا٘كٍبٞي ديكطفشٝ ؾؼي زض وبٞف ايٗ  وٝ اغّت ٘ظبْ

ٔؼشمس٘س وٝ ا٘س، چطا وٝ  ٞبي ذٛز زاقشٝ دسيسٜ زض زا٘كٍبٜ

آٔٛذشٍبٖ ذٛزي ثيكشط ثٝ ثبظسِٛيس فىطي اؾبسيس  زا٘ف

ٞب  قبٖ سٕبيُ زاض٘س، سب ايٙىٝ ثٝ اضائٝ ايسٜ زا٘كٍبٜ ٔحُ سحهيُ

سٛا٘س ثبػث  ٚ افىبض خسيس اٞشٕبْ ثٛضظ٘س ٚ ايٗ سٕبيُ ٔي

 ٟ٘بزي ٚ ا٘عٚا فىطي زض زا٘كٍبٜ 1ايدبز ٘ٛػي دبضقيبِيؿٓ

آ٘چٝ ٌفشٝ قس ثطاي وٕه ثٝ وبٞف حساوثطي  ثط اؾبؼ. قٛز

زض  آٔٛذشٍبٖ ذٛزي اثطار ٔٙفي دسيسٜ خصة زا٘ف

ٞبي وكٛض ديكٟٙبزار ظيط اضائٝ  ٞب، ثبِرم زا٘كٍبٜ زا٘كٍبٜ

 :قٛز ٔي

 ٝٞب ٚ  ٚضي دبئيٗ ذٛزي ٞب ٘كبٖ زاز يىي اظ زاليُ ثٟطٜ يبفش

ي سؼبُٔ وٓ آٟ٘ب، وٓ سحطوي زا٘كٍبٞي آٟ٘ب ثٛز ِصا ثب اخطا

اظ عطيك ٌصضا٘سٖ زٚضٜ دؿبزوشطي )ؾيبؾز سحطن زا٘كٍبٞي

سٛاٖ  ٔي( ٞبي ٔؼشجط دػٚٞكي زض زا٘كٍبٜ-ٞبي آٔٛظقي يب زٚضٜ

 .ثٝ وبٞف ايٗ دسيسٜ ٚ ػٛالت ٔٙفي آٖ وٕه وطز

  ٞب  يي زض خصة ذٛزيثؿعاضقس قٛٚ٘يعْ زا٘كٍبٞي ٘مف

زض وكٛض ٔب زاقشٝ اؾز؛ ِصا ثب سغييط ٚ ثبظٍ٘طي زض  ػٜيٚٝ ث

ٞبي خصة ٚ اؾشرساْ ٔثالً سؼييٗ ؾٟٕيٝ ٔكرم  ؾيبؾز

سٛاٖ ثٝ  ٞبي اؾشرسأي ٔي ٘بٔٝ آئيٗٞب زض  ثطاي خصة ذٛزي

 .وبٞف ايٗ دسيسٜ وٕه وطز

 ٝٞب ٘كبٖ زاز حبوٓ ثٛزٖ ضٚاثظ اخشٕبػي ثيٗ ٔسيطاٖ  يبفش

آٔٛذشٍبٖ ذٛزي، ٘مف ثؿعايي زض خصة  زا٘كٍبٞي ٚ زا٘ف

ٞبي ا٘شربة  وطزٖ ضٚـ آٟ٘ب زاقشٝ اؾز؛ ِصا ثب حبوٓ

ٞبيي اظ لجيُ ثطذٛضزاضي اظ  قبيؿشٍي ثط اؾبؼٔشمبضيبٖ 

ٞبيي ثدع زا٘كٍبٜ ٔحُ سحهيُ،  ؾٛاثك سسضيؽ زض زا٘كٍبٜ

ٞبيي ثدع زا٘كٍبٜ ٔحُ سحهيُ زض  ثب اؾبسيس زا٘كٍبٜ ٕٞىبضي

إِّّي، چبح ٔمبالر زض ٔدالر ٔؼشجط  ٞبي ّٔي ٚ ثيٗ عطح

                                                           

 ػميسٜ ثٝ ٔحسٚزيز فىطي -1
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سٛاٖ ثٝ وبٞف ايٗ دسيسٜ  ٔي. ..إِّّي ضقشٝ سرههي ٚ  ثيٗ

 .وٕه وطز
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