
 چکیده:

ّبی  ی حبضش، بشسػی اهکبىِ ٍ ّذفِ ببصًوبییِ خـًَتِ ػیبػی، اص هٌظشگبُِ پظٍّؾِ ٌّش، ًظش بِ ػکغ ّذف اص سػبلِ

ی حبضش بذٍاً بِ  ی سػبلِ ػبصی ّؼتٌذ، دغذغِ کـیِ حلبچِ، اػت. طبیؼتبً اصآًجبکِ توبهی اسکبى ایي جولِ ًیبصهٌذ سٍؿي ًؼل

سٍؿي ػبختي خَد ایي اسکبى ٍ هؼبئل  -ّن دس هٌبلـبت تئَسیک ٍ ّن دس هصبدیمی ٌّشی  –ی تأهلِ پذیذاسؿٌبختی ؿیَُ

هشبَط بِ آًْب ٍ تالؽ بشای یبفتي ساُ حل بشای آًْبػت. لزا ایي تحمیك، اص ًَعِ تحمیك بٌیبدیي اػت ٍ سٍؽ آى تأهلِ ًظشی 

ٍ هٌبلـبت اػبػی ٍ آًگبُ تحلیل بشخی  ّب، هؼبئل بشای اػتخشاج پشػؾ ببصگـتی پذیذاسؿٌبػبًِ بِ خَد هَضَعضوي 

ّبی ٌّشی، بش اػبع یببٌذ. اص ایي سٍ، دس ایي سػبلِ گضیٌؾ ایي ًوًَِ هصبدیك ٌّشی اػت کِ ایي هببحث دس آًْب اًؼکبع هی

طَس کلی هبّیتِ ی حبضش ایي اػت کِ اگش بتَاى هؼٌبی اهکبى ٍ ّذف ٍ بِ ی سػبلِ داللت ّوبى هؼبئل اػت.ّوچٌیي هؼئلِ

حمَلی آى، ضوي اػتخشاجِ تَصیفیِ راتِ -دس توبیض بب ببصًوبییِ ػیبػی -ای ببستی بِ ؿیَُ –کـی سا  ببصًوبییِ ٌّشیِ ًؼل

بشجشی دس اًتظبس اص تأثیش ( هٌبلـِ جبى1ی کالى سا فْویذُ ٍ حل کشد:  تَاى ػِ هٌبلـِ آیذتیک ایي پذیذُ سٍؿي کشد، هی

گشی بخـی یب ػشکَةػبًتبگی بش ػش اهکبىِ ببصًوبیی دس سّبیی-ی آدٍسًَییهٌبلـِ (2ببصًوبییِ ٌّشیِ ًبظش بِ خـًَت، 

هثببِ صیببؿٌبػی بب خـًَت. ایي ػِ هبحث دس حبقِ تَلیذ ( همذم بش ایٌْب، تؼبسض ظبّشیِ جوغ ؿذىِ ٌّش ب3ِببصًوبیی ٌّشی ٍ 

اًذ.لزا ًتیجِ ٍ کٌٌذُ ٍ ًَهیذکٌٌذُ جبسی ػشدسگن کـی چًَبى هؼوبّبی بضسگِ ٍ تفؼیشِ بؼیبسی اص آثبس ٌّشیِ ًبظش بِ ًؼل

ابظُ اػت کِ بِ حل ایي ػِ -ی اصلی ایي سػبلِ حصَل دسکی پذیذاسؿٌبػبًِ اص هفَْم ببصًوبیی بب ػبَس اص گؼؼت ػَطُیبفتِ

ٌبػیِ اًتَلَطیک کـیِ حلبچِ بب سٍیکشدِ پذیذاسؿّبی ًؼلتَاى بِ ببصًوبییِ ٌّشی ػکغهی ؿَد. دس ًتیجِهٌبلـِ هٌتْی هی

 کـی بِ اثببت بشػذ.تشیي تؼبسیف ًؼلکـی بَدىِ آى ًظش بِ سػوی پشداخت کِ صذالبتِ ًخؼت ببیذ ًؼل

 ، ببصًوبیی ٌّشی، اًتظبس اص ببصًوبییِ ٌّشی، اهکبىِ ببصًوبیی. کـی، حلبچِ، ببصًوبییخـًَت ػیبػی، ًؼل کلیدواژگان:

 

 

 

 


