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 چکیذه
 اعدث. هىس،داو و ٝدىمدس کؾىس بدىده  ؽًاعی دس هيالْات جاسیخی و ٝىم ا یکی اص هغایل شًصالی ه بعد ٝىهیث ٕىسی

ها سا  ايذ. اگش هىس،ی پؾحىو بىده، ٕىسی داوسی کشده ها، ٕىسی هىیثهىسد  ،ىدؽاو دس هحًاعبث با ٝىهیث   بیؾحش ،يگاساو
 يیض به همدیى ٝیداط.، بىده ... و هضاسه، جاشیک، جباس ، جشکیجا اهشوص، پؾحىو ،ىايذه اعث. اگش هىس، ؽاو اص دوساو عليًث

بدىده اعدث. بعدد شدذی و دآ هيدشض  به ًّىاو یدک ،يیض ٕىس های پغیى دس دسوو   عالدس  جاشیک و ایماٛ سابيۀ بعد 
ايدذ کده  جاشیک دايغحه و جْذادی هدن گٚحدهٝىم ای ایماٛ سا صیشهصمىّۀ  ّذه .کًًذ هیایماٛ سا ٝىم شذاگايه جلٞی ، جْذادی

هخحل٘، ومْیث سا پیچیذه و  ایى يَشیات هحًىُ و ،اؿ يیغث. ٝىم   ٚهىمبه ه اعث و  ?ىایٚه@و ? ٝبیله@ایماٛ به هًْای 
هيالْده،  سوػ  عده ظدل و یدا عده ساه  ،سوؽدى  ؽدىدجاظذودی  بشايگیض ا،حالٗ  غألۀهایى بشای ایًکه ش کشده اعث. ج هبهن

 ،و جيبیدٜ آو بدا هدشدم اهدشوصی و جداسیخی ای هيالْات کحابخايدهاص ىشیٜ ساه ایى اعث که  یک .جىايذ پیؼ گشٙحه ؽىد هی
به عادگی ساه به شایی  ، چًايکه که دس گزؽحه دیذه ؽذه،چیغث؟ ایى هيالْات ها ٕىسی ؽىد که ٝىهیث  و جعٞیٜ بشسعی

ذ و سوی دسعث بىدو آو پاٙؾاسی يداسسا  اوؽ،ىدو بشداؽث  ٝشائث له، اص هغأ ؽًاعاو اص هىس،او و ٝىم گشوه هشبشد و  يمی
ی که وشدىد بش هبًای ؽىاهذدس ظال ظامش، يیض سوػ ى ای. اعثو جعٞیٞات ژيیحکی   DNAآصهایؼ  ،ساه دیگش ذ. ًکً هی

. کًدذ يمیٙدشاهن  ىهیث هش ٙدشد و یدا هدش گدشوه کؾذ و پاعخ هؾخقی بشای ٝ آهیخحگی يژادی هی داسد به ا،حاله و دسهن
اص ،ىد  عّیال و هحٖیش اظغاط و یک يىُ ؽًا،ث يىُ که ٝىهیث سا به ًّىاو یک هٚهىم ٙشهًگی، یک یهايذ يَشیۀ عىه هی
یدا  که ؽدما چده ٝدىهی هغدحیذ پشعیذجىاو  هی آيهااص هی اص هشدم، گشو ، هًگام هيالْۀ ٝىهیث  دايذ. بش هبًای ایى يَشیه هی

بده ًّدىاو هىیدث   هماو ٝىم ،دايذ هشجبو هیٝىهی که  ،ىد سا به هماو ؟ هشکظ دايیذ سا اص کذام ٝىم هی،ىیؾحى  ،،ىدجاو
 گیشد.  اػ هىسد پزیشػ ٝشاس هی ٝىهی

 73هدشدم ٕدىس دس اص  جدى  7130اص   ?عاده جقادٙی  @دس ایى جعٞیٜ به کمک پشعؾًاهه به فىست  ، هيَشیهمیى بش هبًای 
 دايًدذ؟ بشاعداط ص کذام ٝىم هدی،ىد سا ا ،پشعیذه ؽذه اعث که ،ىدؽاو -به اعحرًای ولغىالی لْل وعششًگل -ولغىالی

% ،دىد سا ایمداٛ هْشٙدی 4.4 ن ودايی سا جاشیدک هدی ايذ که ها ،دىد  % گٚحه38.3 جى 7130اص هیاو ها  بًذی پاعخ شمِ
پاعخ % 7.0دايین.  سا يمیٝىهیث ،ىد ها يذاسد یا ایًکه  یايذ که ٝىهیث بشای ها اهمیح % گٚحه7.0 ببه همیى جشجیايذ.  کشده
% 3.7% بلدى،، 3.0% جدشکمى، 3.0% هدضاس  عدًی، 3.8ايذ و   % ،ىد سا عیذ دايغحه3.4 ايذ که ها پؾحىو هغحین. داده

 ايذ. گضیًۀ عایش اٝىام سا ايحخاب کشده% دیگش 3.2% ٕىسی و 3.7% اصبک، 3.0هٖىل، 
 

  .اظغاط جْلٜ، ؽًا،ث اص ،ىد ٝىهیث، هىیث، ها، ٕىسیکلمات کلیذی: 
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 همذهه
 دس دا،ل کؾىس کغايی کدهچه ٝىم و جباسی هغحًذ، يَشیات هحٚاوت و هحنادی اسایه ؽذه اعث. دس هىسد ایًکه هشدم  ٕىس 

یث و جبداس ،ىدؽداو، ، ٕالبا هحًاعب با ٝىهايذ کحاب و هٞاله يىؽحهو ٝىهیث هشدم ٕىس هشدم جباس هىسد دس  دوساو هْافش دس 
هدای  ،اسشی .عا،حه اعث جش سا سوؽى کًذ، هبهنایًکه هغأله  یایى ومْیث به شای و ايذ ٝناوت کشده ،ها دس هىسد ٕىسی

ايذ، جاظذود صیادی به همیى هًدابِ دا،لدی هحکدی  هن که دس فذ عال پغیى دس هىسد هشدم و شٖشاٙیای ٕىس، هيلبی يىؽحه
 .هی يبشده اعثها، ساهی به د ٕىسی ايذ که اص يَش اذبات هىیث ٝىهی ايذ و یا به ذبث ٝبایل وىىای٘ کىچک  پشدا،حه بىده

عشساعدث بده ای،  ،ايه ؽذو با هيالْات شًصالی کحابدسگیش یبه شایداسد، که و جاصگی اص ایى شهث اهمیث  ،ایى جعٞیٜ 
ایى  ،به ایى پشعؼ پاعخ هشدم دايیذ.  و اص ،ىدؽاو پشعیذه اعث که ؽما ،ىد سا اص کذام ٝىم و جباس هی عشآ هشدم ٕىس سٙحه 

چده  ،عاصد که هشدم ٕىس اص دیذگاه ،ىدؽداو کًذ و هؾخـ هی ظل هیبه فىست  عاده  و هْٞىل، ،ال و ایى پیچیذگی سا 
رکش  لیلی که دس باال، به داعث سٙحهها دس جاسیخ  عشآ ٝىهیث ٕىسی ای که به جعٞیٜ کحابخايه یهای هغحًذ. سوػ و جباسی ٝىم
دس هدىسد  هش ايغاو ،ىدػ بهحدش اص دیگدشاواعث که  بذیهیبضدایذ. کاهال سا   لهأهغ یهای ات و جاسیکیجىايذ ابهاه میي ،ؽذ

جىايًدذ او سا  یدا ،دايىاد  او اص وی، اسایده هدی کًًدذ، هی ٙدشد کدهو جقدىیشی  اص سوی ؽًا،ث ،ىد ؽًا،ث داسد و دیگشاو 
بعدد  ها، حهاها به دلیدل ایًکده دس گزؽد ،دس هىسد هشدم ٕىس فىست گشٙحهٙشاوايی ای  هشچًذ جعٞیٞات کحابخايه .بؾًاعًذ

هشوی و ٕدىسی  ،ًذ بلخیشٖشاٙیایی ،ىد هاي یهای هىیث يبىده و هشدم بیؾحش با و شذی دآهايًذ اهشوص  ،ٝىهیث دس شهاو
بعد ٝىهیث و جىمیط ىشٗ يبىدو  بغیاسی اص هىس،او و يىیغًذگاو،  گشایی  و بی و همچًاو به ّلث ٝىم ؽذيذ ؽًا،حه هی

 . اعث ؽذه ای ای اهش دؽىاس و پیچیذه هيالْات کحابخايه اص ىشیٜ ها ٕىسیجباس 
  و جاشیک ٕىسیعىسی و به يام  جش)دوس  اعالهی( ٝذیمی هًابِ هْحبش ٕىس دس ای، هشدم   و هيالْات کحابخايه اص يَش جاسیخی

)ؽًاعدًاهۀ يدذ ا ؽدذه هْشٙدیبه يام ایماٛ يیض  هًاىٜ ٕىس  ، گاهی دس بْنیها یاد ؽذه و دس دوساو هْافش دس بش،ی کحاب
ٝبایدل یدا  ،جصضیه وجٞغین اٝىام بضسگ بدىده شبکاس،  به ،اىش عهىلثؽاو  که بًای ٕشبی يیض پژوهاو ٝىم .(>65: <<68ٕىس،

دس ، بیؾحش هىسد هيالْه ٝشاسداده و لٌٚ ایماٛ سا که ايذ ایماٛ ٕىسی سا که ٙیشوصکىهی، جیمًی، شمؾیذی، جیمىسی وٕیشه بىده
جش کشده ايذ.  له سا پیچیذهأهغ واس ،افی دسک کشده ٝىم و جببه فىست  ٝبیله و ىایٚه بىده ،  به هٚهىم و به لعاً لٖىی، افل

کده ،دىد سا عث اص هشدم پشعیذه ؽذه ا ٕىس، دس ده ولغىالی? جْلٜ ٝىهیث همچىو اظغاط  @هيابٜ يَشیۀ  دس ایى جعٞیٜ،
سا اص  ، ،دىدهشدم، هؾخـ ؽذه اعث که هشدم ٕىس ،ىدؽاو های بْذ اص جعلیل يَشیات و پاعخ دايًذ. هی چه ٝىم و جباسی

ش پایدۀ عاصد و ب سا جاظذودی ظل هی ها ٕىسی شًصال ٝىهیث ۀهغالبه باوس يىیغًذه، دايًذ. ایى جعٞیٜ  هی يغبم ٝىم و کذا
جش  و ٝداىِ داؽحه باؽًذگیشی و داوسی  يحیصه ،ها جىايًذ، دس هىسد ٙیقذی ٝىهیث ٕىسی هىس،او و هعٞٞاو هی های آو،  یاٙحه

 چه هی باؽذ. يَش به ؽًا،ث و بشداؽث ،ىدؽاو، که ٝىهیث و جباس هشدم ٕىسبًىیغًذ 
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 تحمیك ألۀهس
بش  ،ٝىهیثپژوهاو، جا ظال پاعخ ٝاىِ و هىسد جىاٙٞی يذاؽحه اعث.  ٝىهیث  هشدم ٕىس چیغث؟ ایى عىال يضد هىس،او و ٝىم

اْٝی يغبث به يغب و يژاد ،دىد ويا ٕالبا ،یالی و باوس  يىُ یک يىُ اظغاط جْلٜ و یک  ،دسک جْذادی اص ايذیؾمًذاو پایۀ
باؽدذ، هغدالۀ اعاعدی  پیىيذ یک يىُ اظغاط   ?يَشیۀ اظغاط جْلٜ@ اعاط بشوٝحی ٝىهیث    (.08: 7030اعمیث،)  اعث

دايًذ. ایى عىال جا ظال  اص هشدم ٕىس پشعیذه يؾدذه و پاعدخ سوؽدًی  ها ،ىدؽاو، ،ىد سا چه ٝىهی هی ایى اعث که ٕىسی
کده اص هشدم ٕىس پشعیذه ؽذه اعث  دس ایى پژوهؼله اعث. أهغ دس فذد سوؽى کشدو همیى ،يذاؽحه اعث. جعٞیٜ ظامش

 ٝىهیث هشدم ٕىس سا سوؽى ،ىاهذ عا،ث. ? اظغاط جْلٜ@ؽما اص کذام ٝىم هغحیذ؟ شىاب هشدم دس واِٝ بشهبًای يَشیۀ 
 

 هذف تحمیك
جا ظال هىمىُ شًعالی و ها  هذٗ ایى جعٞیٜ به فىست کلی هؾخـ ؽذو ٝىهیث هشدم ٕىس اعث.  هىمىُ جباس ٕىسی

ها اعث و يَش به جؾخیـ و ؽدًا،ث  . پژوهؼ ظامش دس فذد وامط عا،حى ٝىهیث ٕىسیضی بىده اعثبشايگی ا،حالٗ
 کًذ. هیآؽکاس  هشدم ٕى سا وامط و،ىدؽاو اص ،ىد، ٝىهیث 

 
 ضرورت تحمیك

بشياهدۀ . دس همیى اوا،دش کده بىده اعث آهیضی هىمىُ هبهن  و ا،حالٗ ا ظٞیٞحا جا ظاله ٝىهیث ٕىسیچًايچه اؽاسه ؽذ، 
يَدش  اص جمداط گشٙحًدذ کده  ظحا به يگاسيذ  ایى عيىس  يیضها يٚش  کشد، ده کاسیک دس ٕىس ؽشوُ به ؽًاعًاهۀ الکحشويجىصیِ 

بشداؽحی  ؟ هى اص يَش جاسیخی ومْیث سا بابه باوس ؽما اص کذام ٝىم هغحًذهشدم ٕىس  ؽما، ها ٝىهیث ،ىد سا چه بًىیغین و
، دس بغدیاسی اٙدشاد با ایى وشىد  باوس و بشداؽث ،ىد اٙشاد هىکىل کشدم.به له سا بیؾحش هغأ ، ولیکه ،ىدم داؽحن ؽشض دادم

دولحی دس اعًاد ٝىهیث ،ىد سا  ،،ىدؽاودسک  هيابٜ  ه دس ایى باسه با کغی هؾىسه کًًذ، آيهابیًًذ ک يیاص يمی چًیى ومْیحی
هدای اشحمداّی يؾدش  های که دس ؽدبکه ّکظبه اعاط و  جْذادی اص هشدم يَش به گٚحۀ  شالب ایى اعث که کًًذ.  دسز هی

دسک جاشیدک ٝىهیحؼ سا هرال  ،یک بشادس ٝىهیث ،ىد سا جاشیک يىؽحه و بشادس دیگش ایماٛ. پذس ،ؽذه اعث، اص یک ،ايىاده
 ؽًا،حیبه يَشیۀ شاهْه شه  با جىله، بیؾحش ایى هغأ و وماظث بشای هؾخـ ؽذو ،بًا بش ایىو پغش بلى، یا بشّکظ.  کشده

 ، دس ایدىجؾخیـ و اظغاط ٙشدی هدش کدظسا  و هالک ٝىهیث  دايذ هیواْٝی یا  اظغاط جخیلی و یک يىُسا که ٝىهیث 
ٝىهیدث   پاعدخ  هدشدم بده ایدى پشعدؼ، .دايًذ سا اص کذام ٝىم هی ، ،ىد که ،ىدؽاو ؽذه اعثجعٞیٜ اص هشدم ٕىس پشعیذه 

ٙشاواو، جدا ظدذود  و ا،حالٙات ها و و هشدم سا اص  ابهام و عشدسگمیهىس،اکًذ و  هیهْیى  ،ها سا به جؾخیـ ،ىدؽاو ٕىسی
 .سهايذ هی بغیاسی
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 روش تحمیك
گیشی عداده و  يمىيده@گیشی اص ابضاس پشعؾًاهه به فىست  جىفیٚی با بهشه -دس ایى جعٞیٜ با اعحٚاده اص سوػ جعٞیٜ هیذايی 

بْدذ اص دايًدذ.  ولغىالی پشعیذه ؽذه اعث که ،ىدؽاو ،ىد سا اص کذام ٝىم هی دهدس  ٕىس اص هشدم ?و ٝابل دعحشط جقادٙی
 233ها و يحدایس جعٞیدٜ يؾداو داده ؽدذه اعدث. ظدذود  ها جعلیل و بشسعی ؽدذه و یاٙحده پاعخ ها، آوسی پشعؾًاهه شمِ

الذیى ٕىسی و آهىصؽگاه  های علياو ّالالذیى و علياو ؽهاب دس دايؾگاه ٕىس، لیغه ،پشعؾًاهه 7130پشعؾًاهه اص هیاو 
های  ها دس ولغدىالی عایش پشعؾًاهه اعث. آهىصاو فًىٗ یاصدهن و دواصدهن، جىصیِ ؽذه العٜ دس هیاو دايؾصىیاو و دايؼ

. ظنىسی یا جلٚىيی دس ا،حیاس هدشدم ٝدشاس گشٙحده اعدثش، پغابًذ و جىلک ٙیشوصکىه، دولحیاس، هشٕاب، جیىسه، چاسعذه، عإ
آو ولغىالی،  ًذگاو ًايذ، به همیى دلیل، آهاس اؽحشاک ک آهىص بیؾحش داؽحه دايؾصى و دايؼ هشکض والیث،که دس  یهای ولغىالی

وامدط و هؾدخـ اعدث، يیداص بده جعٞیدٜ و آو سٙحه اعث. واظذ اداسی لْل وعششًگل، به دلیل ایًکه ٝىهیث هشدم  باال
ؾدًاهه جىصیدِ يؾدذه اعدث، اهدا يؾدیى، پشع هدضاسهیداس و پغدابًذ، دس سوعدحاهای اعث. همیى ىىس دس دولح ذاؽحهيپشعؼ 

، ایدى ايذ جىايغدحهايدذ،  غحهيدا س  عًی هیو کغايی که ،ىد سا هضا اٝىام هًذسز دس پشعؾًاهه بىدهعًی، ؽاهل ٙهشعث  هضاس 
 گضیًه سا ايحخاب کًًذ.

 جدى بدىده اعدث 287084بالٔ بده   7043دس عال  ?هلی اظقاییه و هْلىهات اداس @ىط والیث ٕىس  بشاعاط جخمیى يٚ 
 جى سا اص آو کن کًدین 704404ًی صهايی که يٚىط ولغىالی لْل و عششًگل یْ . (7043)اداسه هلی اظقاییه وهْلىهات، 

عديط دس فىسجی کده  ?ٙىسهىل عشوی هىيکی@دهذ و به اعاط  هايذ که شمْیث هذٗ ها سا جؾکیل هی هیجى  101303
 7130چدىو هدا دس ایدى جعٞیدٜ  ؽىد، جى هی 118شین، شمْیث يمىيه % دس يَش بگ8مشیب ،يا سا   % و44اىمًاو سا 

  اعث. ٙىسهىل عشوی هىيکی يمىيه، بیؾحش اص  دوچًذ  ّذد هىسد يیاص لزا شمْیث   ،ؽىيذه داسین پشعؼ
 

 و ادبیات هىجىد پیطیًۀ تحمیك
دايدذ. دس ایدى  هی? داو و صيداوگشوهدی اص هدش@بده هًْدای  سا واژ  ّشبدی، ٝىم به ٝىم اعث. ٙشهًگ دهخذاٝىهیث هًغىب 

سا گشوهدی اص هدشدم و ? ٝدىم@ًاهه، ٝىم به هًْای کغاو و ،ىیؾداويذاو يیدض رکدش ؽدذه اعدث. ٙشهًدگ ٙاسعدی هْدیى لٖح
ه اص . گزؽدحاؽحشاک داسيذ? و اعثدس جاسیخ و صباو و آداب و سعىم که ّاهل پیىيذ و اجعاد بیى آيا که  ، دايغحه،ىیؾاويذاو

آو، ٝىم به لعاً لٖىی به هًْای اهث و پیشواو، به هًْای ىایٚه و ّؾیشه، به هًْدای همغدش)صو( و اهردالهن يیدض یداد ؽدذه 
 اعث. 
ايذ. ٝىم واژ  ٝدذیمی و کهًدی اعدث. دس یىيداو  ؽًاعاو جْاسی٘ هحْذدی اص ٝىم و ٝىهیث فىست داده ؽًاعاو و ٝىم شاهْه

کشديذ و اص ظٞدىٛ عیاعدی ؽدهشويذاو  ی ٝبایل کىچکی بىد که بیشوو اص ؽهش صيذگی هییا ٝىم به هًْا ethnosٝذین کلمۀ 
دس ٕشب واژ  شذیذی اعث و ٍداهشا  اولدیى بداس دس به هٚهىم اهشوصی، یا ٝىهیث  ethnicityواژ   سعمی بش،ىسداس يبىديذ.

آيحىيی اعمیث )شاهْه ؽًاط( دس جْشی٘  .(7048)بابا فٚشی،  م جىعو دیىیذ سایضهى به کاس گشٙحه ؽذه اعث7480عال 
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های هؾحشک، یک یدا چًدذ ًّقدش  ٝىم یک اشحماُ ايغايی هشجبو به یک عشصهیى و داسای اعيىسه@گىیذ:  ٝىم و ٝىهیث هی
دس ٝىهیث، فعبث اص يژاد و یا يیایی واْٝی يیغث، بلکه اص @اعث. ? ٙشهًگی هؾحشک و ظذاٝل همبغحگی دس هیاو يخبگاو

کده دس عدًى و سعدىم و  یهدای اسصػ ها و ؽىد و به ،اىش اعيىسه که هشدم  آو سا دس ا،حیاس داسيذ فعبث هی یهىیث و يیای
 (. 08: 7030)اعمیث،? ؽىد ايذ، جىشه هی و يمادها هصغن ؽذه های هًشی، ٝىايیى ظٞىٝی عبک

های ٙیضیکدی، ؽدباهث دس  ثباوس رهًی به اشذاد هؾحشک اعث که هْمىال بش هبًای ؽباه@اص يَش هاکظ وبش، ٝىهیث یک 
اعی ؽً ٝىم@ٙکىهی دس ممیمۀ ،ىدػ بش کحاب  (.008: 7043ٙکىهی، ? )آیذ سعىم، ظاَٙه و ،اىشات هؾحشک پذیذ هی

ّدۀ اشحمداّی جمدایض یاٙحده هْشٙدی ٝدىم یدک هصمى ،دس گشوهی دیگش اص جْاسی٘@کًذ که: سوالو بشجىو ّالوه هی ?عیاعی
هدا و  ها، اسصػ کًًذ. گشوه ٝىهی ّمىها داسای یدک يدام، سعدن ه و اعيىسه جقىس هیىد سا دس گزؽحهای ، ؽىد که سیؾه هی

های ٙشهًگی  اسصػ@ؽىد که  ، گشوه ٝىهی به شمْیحی اىالٛ هییک باسخس(.  اص يَش ٙشد008)هماو: ? صباو هؾحشک اعث
اص يَش (. 008هماو: ?)جٚکیک کًذبًیادیى هؾحشک و اظغاط جْلٜ به یک واْٝیث بیشويی داؽحه باؽًذ که آيها سا اص دیگشاو 

های ايحغابی واْٝی یا ٙشمی، اص ٝبیل افل و يغب و هیشاخ  های اشحماّی اؽاسه داسد که دس ویژگی گشوه@شًکیًض ٝىهیث به 
 (.01: 7043پایذیا، ?.)صبايی اؽحشاک داسيذ –ٙشهًگی 

گشایی و  دايدذ: افدل سا دس هىسد ٝىهیث ٝابل جؾدخیـ هی يافش ٙکىهی به يٞل اص آيحىيی اعمیث دو سویکشد يَشی اعاعی
ای  ذ. ابضاسگشایاو، ٝىهیث سا وعیلهًيدا افیل، راجی وىبیْی هی ٝىهیث سا ياؽی اص پیىيذها و اظغاط   ،گشایاو ابضاسگشایی. افل

ذ که با اعحْماس پیىيذ ًک هذسو ظغاب هی، ٝىهیث سا هٚهىم ابضاسگشاییهذاٗ عیاعی و اٝحقادی. دايًذ بشای دعحیابی به ا هی
ًصاهذ و ابضاسگشایی يیض همکدى دی و ٝىهی و شًگ  و جْقب ٝىهی بیگشایی همکى اعث به جبْیل و جْقب يژا داسد. افل

ى پًذاس يیض همکى ایاص  جىايذ لٖى ؽىد. یهمايگىيه که ابذاُ ؽذه هٝىهیث   هیث سا یک هٚهىم ابذاّی بذايذ و بپًذاسداعث ٝى
 (. 003-002: 7043عىء ؽىد. )ٙکىهی، ٙحى یا اص بیى بشدو اٝىام اعحٚاد گش اعث بشای يادیذه

هدای  گشوهيىیغذ:  دس هىسد ٝىهیث هیعیاعی اٖٙايغحاو به يٞل اص باسخ -يىیغًذ  جاسیخ ٙشهًگیجىهاط شٚشعىو باسٙیلذ 
حشک، ظدىصه اسجبداىی و های ٙشهًگدی بًیدادیى هؾد های بیىلىژیک، اسصػ  داسای چهاس هْیاس هغحًذ. ؽباهثٝىهی هْمىال

بًذی  ، ٝاّدذ  کلدی بدشای دعدحهو جْشیٚی اص ،ىد و دیگشی. آ،شیى هْیاس، ههمحشیى هْیاس اعدث. اص يَدش باسٙیلدذ Aجْاهل
ؽاو هن هىاٙدٜ باؽدًذ کده  ٙالو و بهماو بخىايًذ و همغایگاوهای ٝىهی دس اٖٙايغحاو وشىد داسد: اگش هشدهی ،ىد سا  گشوه

ايؾدمًذاو ّلدىم (. اص يَدش باسٙیلدذ د48-44: 7043ذ، پظ آيها ٙالو و بهماو هغدحًذ )باسٙیلدذ، آيها ٙالو و بهماو هغحً
کًًذ کده ٝىهیدث اهدش  ؽًاعاو هْمىال اعحذالل هی بییًذ... ايغاو ای ٝىهی سا هْیى، ذابث و اصلی هیه عیاعی هْمىال گشوه

جدىاو بدش اعداط ٍداهش و بده ىدىس  ه ٝىهیث سا هیاوس دس اٖٙايغحاو کجقادٙی و دس هْشك ايحخاب و جٖییشات اعث.  ایى ب
گزاسيدذ.  پىؽدؼ بده يمدایؼ هدی سا اص ىشیٜ عدبک  ؽاو  گیشد که اٙشاد هىیث جؾخیـ داد اص ایى واْٝیث سیؾه هیبقشی 

 (.42 -48)هماو: 
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شدايی الغدشاز شىص لی٘ هًهدازأجد? ىبٞات يافدشی@کحاب  اص بغیاسی يىؽحه ؽذه اعث. و هٞاالت ها دس هىسد ٕىس کحاب
 ،?شٖشاٙیدای ظداٌٙ ابدشو@و  ?الحدىاسیخ ةصبدذ@ ،?الهدشات ةاوفاٗ هذیً الصًات ٙی سومات@، ?اتهش جاسیخًاهۀ@گشٙحه جا 

های ٝذیمی بغیاس دیگش. دس دوساو هْافش يیض بیؾحش هىس،او  هیش،ىايذ و کحاب ?غیشال ظبیب@ ،ىايذهیش، ی?القٚا سومة@
،دىیؼ ٕدىس و  های يىؽدحهٕباس جا هعمذفدذیٜ ٙشهًدگ دس هیشٕالم هعمذ اص  اص ّلی اظمذ کهضاد جا ّبذالعی ظبیبی و

و ّضیضاظمدذ ? ٕىسیداو@کحدابی يىؽدحه بده يدام  6897اللده پدژواک دس عدال  ايذ. ّحیٜ اسیخ و شٖشاٙیایی آو سا بعد کشدهج
سی يیض اذشی داسد بده مًذ ٕىالذیى هغح هىلىی ٕىخ?. شٖشاٙیای جاسیخی ٕىس@پًصؾیشی يیض کحابی جالی٘ کشده اعث به يام 

جداسیخ دولدث @ کشده اعث به يام لی٘کحابی جأيیض دايؾگاه کابل  ٜاب. ؽاه هعمىد هعمىد اعحادع?هخحقش ٕىس جاسیخ@يام 
افدٖش  ايدذ. الت هحْذدی دس هىسد ٕىسیداو يىؽدحه. همچًاو بًیادشهاو داساو ٕىسی و عایث شام ٕىس هٞا?هغحٞل ٕىسیاو

ظداال ايدذ کده  سه هٞاله و کحداب يىؽدحهبادیگشی يیض دس ایى  کغاو بغیاس .?جاسیخ ٕىسیاو@اذشی داسد به يام  ٙشوٕی ابشی يیض
هحمشکدض بدىده ٕىسیداو  پشاجىسیاه   ایًها بیؾحش به گزؽحه و دوسکاس و هيالْات  اها  .هصال پشدا،حى به جمام آيها هیغش يیغث

 ايذ. به فىست هًغصن اسایه يکشدهچًذايی  اىالّات ها ٕىسی و دس هىسد ٝىهیثاعث 
 ایماٛ هىسد  دسبیؾحش  ايذ، هيلب يىؽحه ،ها ٕىسی باب هىیث و جباسوساو هْافش دس ٕشبی يیض که دس د پژوهاو جْذادی اص ٝىم

ٙدشك  پیؾاپیؼ به ًّدىاو یدک ٝدىم شذاگايده ايذ. ایًها، ایماٛ سا  بعد کشده شمؾیذی وٕیشه ،جیمًی ،ٙیشوصکىهی یا ٝبایل
 .ام و پژوهؾی هغحٞلی سا هى جدا ظدال هحىشده يؾدذه و دس هىسد ایًکه واْٝا ایماٛ یک ٝىم هغث یا يیغث، جعٞیٜ ايذ گشٙحه

به صباو جشکدی و هٖدىلی ایمداٛ و اویمداٛ بده  ايذ که  سا ٝىم ،افی يذايغحه  و گٚحهایماٛ جْذادی اص هىس،او و يىیغًذگاو 
ٜ  هًْددای  /  14-7047:10/ بیلیددى، 078و 722: 7077هْددیى، ّمیددذ  و يیددض ؽددیشهعمذ،او،دهخددذا، )ٝبیلدده و ىایٚدده اعددث هيلدد

 یدک ٝدىم ،اصبدک و جاشیدک ،هدضاسه  اٝىام هايًذسا ? ایماٛ@هٚهىم  ؽًاعاو ٕشبی ٝىم جْذادی اص .(783: 0، ز7003اعدٚضاسی،
های جداسیخی و  ٝبایل ٕدىس دس يىؽدحه .ايذ ٙشك، اعحىاس کشده های ،ىد سا بش پایۀ همیى پیؼ و پژوهؼٙشك کشده  شذاگايه

ذام هشبىه و هحْلدٜ بده کدظاال ایى ىىای٘  ايذ. ؽًاعی به يام ٙیشوصکىهی، جیمًی، شمؾیذی، جیمىسی وٕیشه یاد ؽذه هشدم
ىیغدًذگاو هدضاسه جْذادی اص ي. به آو پاعخ بذهذ اعث اعث که ایى جعٞیٜ  دس فذد ، عىالییک اص اٝىام اٖٙايغحاو هغحًذ

بشاعداط ايدذ  عدْی کدشده ،عدایش اٝدىاميىیغًذگاو هايًذ  ،ايذ کحاب يىؽحهبه جاسیخ  ٕىس،  دس پیىيذعال ا،یش  75 يیض که دس
ٝبال  اعث که هبحًی بش ٝىهیث ،ىد يىیغًذه اوسیایى هماو دداوسی کًًذ. يیض هشدم ٕىس ٝىهیث ٝىهیث ،ىدؽاو، دس هىسد 

ها  ٕىسی ،جشک، هحًاعب به ٝىهیث ،ىدػ و ویا پؾحى ،یا هضاسه ،بىده شیکجاهش يىیغًذه اگش  آو، جىمیط داده ؽذ و بش پایۀ
و عدهن آو  . ٝابل رکش اعث که  دس هيالْات ٝىهیث دس اٖٙايغحاو، دس بیؾحش  هىاسد، يٞؼ هادس سا اص هماو ٝىم دايغحه اعث

ؽذه و بده هغدألۀ عاالسايه اص ٝىهیث، کاهال يادیذه گشٙحه های پذس جًیذگی ٝىهی، هايًذ عایش بشداؽث و دسهن دس ا،حالىات 
 .های هحمادی اجٚاٛ اٙحاده، جىشهی يؾذه اعث ها ٙشاٝىهی که دس ىىل عذه ،ىیؾاويذی

 دولحی دس والیث ٕىس يؾش ؽدذه اعدثاداسات دولحی وٕیش  جْذادی اصبش،ی هصالت والیحی که اص عىی های ا،یش  دس عال 
پدژوهؼ هبحًدی  کدذام جعٞیدٜ و شآهاس ب ايذ، اها اص آيصا که ایى اسٝام و اسٝاهی رکش کشده ها دس ٕىس، يیض دس هىسد آهاس ٝىهیث
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گیشی یا اعحًاد به  جىايذ هْیاس و هالکی بشای يحیصه داده اعث، يمی هحى سا باصجاب هی يىیغًذ  جخمیى بذوو عًذ   يبىده و ٙٞو
 ظغاب آیذ.

 ژادٝىهیدث و يد@ه يدام ای اعث ب هٞالهجىعو جْذادی اص ٙشهًگیاو ٕىس يؾش ؽذ،  <<68عال دس که ؽًاعًاهۀ ٕىس  دس کحاب  
ای  بده فدىست کحابخايدهىهیث هدشدم ٕدىس سا هخحل٘ دس هىسد ٝ ییهاو ادّا ها به ٝلن يگاسيذه که ٝىهیث ٕىسی ?ها ٕىسی

اعث و جا شایی که  هحٚاوتدس يىُ ،ىدػ یک سوػ  ،اها جعٞیٜ ظامش  (.6= :<<68)ؽًاعًاهۀ ٕىس، بشسعی کشده اعث
جى اص هشدم  58;6يؾش يؾذه اعث. دس ایى جعٞیٜ اص  پژوهؾیها هٞاله و  هىسد ٝىهیث ٕىسیهى اىالُ داسم به ایى سوػ دس 

 دايًذ.  ذه اعث که ،ىد سا اص کذام ٝىم هیپشعیذه ؽدس ده ولغىالی، ٕىس 
 

 چىکات يظری تحمیك
، چًايکه دس ٝغمث هغحًذ و جباس هشدم ٙالو کؾىس و یا ٙالو والیث اص کذام ٝىم ٝىهیث چیغث و یا که پشعؼدس هىسد ایى 

پذیدذ  بیىلىژیدک، جٖییدش  ٝىهیدث سا ،جىاو پاعخ داد. یک دیدذگاه سویکشد هیعه با عه سوػ یا  پیؾیًۀ جعٞیٜ هؾاهذه ؽذ
هدای جداسیخ و اعدًاد  کذام ٝىم هغدحًذ بده عدشآ کحداب اص دايذ و بشای اذبات ایًکه ٙالو هشدم ياپزیش و دایمی و ،الـ هی

جاسیخی سا با هيالْات  ایى دیذگاه عپظ آو  سود جا يؾاو دهذ که ٙالو هشدم دس جاسیخ هحْلٜ به کذم ٝىم هغحًذ. باعحايی هی
و ٝدىم گیشد که بش اعاط ؽدىاهذ جداسیخی، ٙدالو هدشدم اص ٙدال دهذ و يحیصه هی جيبیٜ هی اهشوصی هشدم یک هعله و هعیو

کًذ جا يدژاد و بدالحبِ ٝىهیدث اٙدشاد سا  اٙشاد هيالْه هی  DNAو ها  اص ىشیٜ هيالْۀ ژو هشدم ساٝىهیث  ،دیذگاه دوم هغحًذ.
بیؾدحش های هىشدىد  بش اعاط یاٙحهاها  ،. ایى دیذگاه هشچًذ اص يَش ّلمی دس هىسد ٙشد جا ظذودی ساهگؾا اعثيؾاو بذهذ

بدىدا اص  ّلی هضاسه اص بهغدىد و یدا اعدذ هغحًذ.آهیخحه  هخلىه و دسهن ؽاو کن و بیؼ باهن ها جمام که ايغاو دهذ هیيؾاو 
های اشحمداّی يؾدش کشديدذ کده بیؾدحش  ،ىد سا دس ؽدبکه DNAيحایس آصهایؼ  و کغاو دیگش، لْل وعششًگل والیث ٕىس

 ىداتٙٞدو ا،حال، وس اٖٙايغدحاایى سوػ دس ظال ظامدش د آهیخحگی ٝىهی دس اٖٙايغحاو بىد. دهًذ  ا،حاله و دسهن يؾاو
سا اص هن شذا و... جشکمى ، اصبک، يىسعحايی ، بلى، ،پؾحىو ، هضاسه، جاشیک جىايذ ، اها يمیدهذ سا يؾاو هی هیاو اٝىام  يژادی
ٝىهیث یک گٚحماو ٙشهًگی اعدث، يده  جىاو ٝىهیث ٙالو هشدم سا  هؾخـ عا،ث. بًابشایى با ایى سوػ يیض ْٙال يمیکًذ.

 یک بعد بیىلىژیک  فشٗ.
واْٝدی  یداجخیلدی و  پیىيدذیک يىُ اظغاط جْلٜ و یدک يدىُ که  ،دیذگاه عىم ٝىهیث سا يه یک واْٝیث ّیًی و بیىلىژیک

ىلىژیدک داسد جدا ظالدث بیبیؾحش ظالدث ٙشهًگدی و رهًدی ایى هغأله ذ و ييغبث به يغب و يژاد ،ىد داس ،ذ که اٙشادداي هی
دايًذ هماو اظغاط و هماو  ها واٙشاد ،ىدؽاو ،ىد سا هشٝىهی که هی بش هبًای ایى يَشیه گشوه (.08: 7030اعمیث،) وواْٝی

ؽىد و اگش  د سا عیذ اظغاط کًذ، عیذ جلٞی هیاگش کغی ،ى ، ؽىد. بًابشایى دیذگاه ظغاب هی ؽاو ٝىهیث هْیاس ،ؽًا،ث
دايدذ. چىکدات  ث که ،ىدػ ،ىد سا اص هماو ٝىم هدیهماو اع ،هيابٜ ایى دیذگاه ،اٙشادهضاسه اظغاط کًذ هضاسه. ٝىهیث 

ىابی که ،ىدؽاو که اص کذام ٝىم هغحًذ؟ هش شؽذه اعث پشعیذه  دیذگاه عىم اعث. اص هشدم ٕىسهمیى ، يَشی ایى جعٞیٜ
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ٝىهیث هشؽخـ  سا ،ىدػ  عث کهبذیهی ا ؽىد. هْیاس ٝناوت و ؽًا،ث، دايغحه هی ،،هماو پاعخايذ دادهبه ایى پاعخ 
، هْیاس جؾدخیـ ٝىهیدث هشؽدخـ ،دىدػ اعدث. ایدى ؽذهشوس  باال به يَشیۀ عىم که دسبا اجکا کًذ.  و بیاو هی ىجْیی

 .ايصام ؽذه اعثایی همیى يَشیه جعٞیٜ دس سوؽً
 

 ها داده و بررسی تحلیل
که شضییات پاعدخ آيهدا و هؾخقدات ٙدشدی   بىدولغىالی پشعؾًاهه جىصیِ ؽذه  65جى  دس  58;6دس ایى جعٞیٜ دس هیاو 

 ؽىد. ایًصا هشوس هی ،ؽىيذگاو به فىست جٚقیلی پشعؼ
 

 تفکیک ولسىالی اب گاوضىيذ  تعذاد پرسص
ايذ کده اص هیداو  جى دس ده ولغىالی، پشعؾًاهه، پش کشده 58;6  گىيه که گٚحه ؽذ هماو به فىست هصمىّی پژوهؼدس ایى 

%( اص ولغىالی دولحیاس. به 8.;6جى دیگش) 7;7ايذ و  یا هشکض والیث بىده  واظذ اداسی ٙیشوصکىه%( اص 88.9جى ) ;8:آيها 
جدى  695%(، اص ولغىالی چهاسعذه 8.<جى ) <69اص ولغىالی جیىسه (، %65.9جى ) >;6همیى جشجیب اص ولغىالی هشٕاب 

%(، =.8جى ) 6;%(، اص ولغىالی جىلک <.;)جى  666%(، اص ولغىالی پغابًذ 8.>جى ) >66%(، اص ولغىالی عإش >.=)
د6.9جى ) 78%( و اص ولغىالی ؽهشک 7.8جى ) >8اص ولغىالی دولیًه  شده و دس ایدى جعٞیدٜ اؽدحشاک ش کد%( پشعؾدًاهه پ 

الذیى  علياو ّالالذیى، لیغۀ علياو ؽهابپشعؾًاهه دس دايؾگاه ٕىس، لیغۀ  55>ايذ. ٝابل یادآوسی اعث که ظذود  داؽحه
اعث به  االدولحیاس آهاس اؽحشاک کًًذگاو بهای ٙیشوصکىه و  ٕىسی و آهىصؽگاه العٜ جىصیِ ؽذه بىد. دلیل ایًکه دس ولغىالی

اؽدحشاک  آهداسبدىده، لدزا  ها دس آو يهادهدای جعقدیلی بیؾدحش دايؾصىیاو و هحْلماو ایى ولغدىالی جْذادایى هًْاعث که 
. ؽاهل ایى جعٞیٜ يبىده اعدث ،وعششًگل به دلیل وامط بىدو ٝىهیث هشدم لی لْلؽاو، بیؾحش ؽذه اعث. ولغىا کًًذگاو

ٙىسم پشعؾًاهه اها، گضیًۀ  دولحیاس و پغابًذ يیض پشعؾًاهه جىصیِ يؾذه اعث. دس يؾیى   ًاو به همیى دلیل دس هًاىٜ هضاسههمچ
کاهدل به ىدىس ايذ، ٙشفث ايحخاب  غحهٝىم دايعًی هىشىد بىده و کغايی که دس هیاو اؽحشاک کًًذگاو، ،ىد سا اص ایى  هضاس 

 . بشای آيها، هیغش بىده اعث

  

 هجوَع شْرک دٍلیٌِ تَلک پسابٌد ساغر چْارسدُ تیَرُ هرغاب  دٍلتیار فیرٍزکَُ

 ۱۶۰۳ ۲۳ ۳۷ ۶۱ ۱۱۱ ۱۱۷ ۱۴۰ ۱۴۹ ۱۶۷ ۲۶۲ ۵۳۶ تعداد

 ۱۰۰ ۱.۴ ۲.۳ ۳.۸ ۶.۹ ۷.۳ ۸.۷ ۹.۳ ۱۰.۴ ۱۶.۳ ۳۳.۴ درصد

۰ 
۵۰۰ 

۱۰۰۰ 
۱۵۰۰ 
۲۰۰۰ 

 تعداد پرسش شًودگان بٍ تفکیک يلسًالی -1جديل شمارٌ 
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 ضىيذگاو پرسص یسطح تحصیل

جدى  6، ايذ کده دس ایدى جعٞیدٜ عدهن داؽدحه پشعدؼ ؽدىيذه 58;6اص هیداو ؽىيذگاو  اص يَش هیضاو جعقیل و عىاد  پشعؼ
%( هعقل یا 6.:6جى ) 797%( لیغايظ، =.=6)جى  857%( هاعحش یا کاسؽًاط اسؽذ، ;.5جى ) 65%( داکحش، ;5.5)

و هخدحـ بده فدًىٗ %( بکلىسیا یا هدحْلن 8.>7جى ) =98%( ٙىٛ بکلىسیا یا چهاسده پاط، >.68جى ) 775دايؾصى، 
جدى دیگدش  :>8البحده  ايدذ. قدیل ،قىفدی  یًْدی هدذاسط عدًحی بدىده%( داسای جع<.5جى ) :6 و یاصدهن و دواصدهن

 گاوؽدىيذ قیل پشعؼايذ. ٝابل یادآوسی اعث که هغالۀ عيط جع ادهذا به ایى پشعؼ، پاعخ يی  ٙاٝذ عىاد بىده%( 78.9)
ايدذ، بده فدىست اجٚداٝی یدا  آيها داسای چه دسشۀ جعقیلی بىده اص پیؼ جْییى ؽذه يبىده و ایى که چه جْذادی اص یهىمىّ

ؽدىد، هیدضاو جعقدیلی  جىصیدِ هیجقادٙی بىده اعث. هشچًذ، صهدايی کده پشعؾدًاهه دس هکاجدب و يهادهدای جعقدیلی 
 ايذ. دها بىدهها جاظذودی هؾخـ اعث، اها ٙٞو کمحش اص يیمی اص اؽحشاک کًًذگاو دس ایى يها ؽىيذه پشعؼ

 

 
 

 گاوسى پرسص ضىيذ 
ایًکده يؾداو داده ؽدىد، ، لدزا بدشای ،ـ هيدشض يبدىده اعدثابه ًّىاو یک ؽدس ایى جعٞیٜ  گاوؽىيذ عى و عال پشعؼ

جدى  58;6های عدًی ٝدشاس داسيدذ، ٙٞدو بده دوگضیًده اکحٚدا ؽدذه اعدث. بًدا بدشایى اص هیداو  کذام سدهگاو دس ؽىيذ پشعؼ
%( ;.68جدى ) 775%( آيها اص هژده جا چهدل عدال و 7.;=جى ) 6=68ايذ،  ٞیٜ اؽحشاک داؽحهؽىيذه که دس ایى جع پشعؼ

پاعدخ اسایده  ،%( هن به ایى پشعؼ5.6جى ) 7 ؽىيذگاو اص هیاو هصمىُ پشعؼ البحه ايذ. عال، ّمش داؽحه 95يها باالجش اص آ
 ايذ. يکشده

 هحصل لیساًس هاستر داکتر
فَق  

 بکلَریا

بکلَریا یا 

 هتعلن
 خصَصی

بی سَاد یا 

 سفید
 هجوَع

 ۱۶۰۳ ۳۷۵ ۱۵ ۴۳۸ ۲۲۰ ۲۴۲ ۳۰۲ ۱۰ ۱ تعداد

 ۱۰۰ ۲۳.۴ ۰.۹ ۲۷.۳ ۱۳.۷ ۱۵.۱ ۱۸.۸ ۰.۶ ۰.۰۶ درصد

۰ 
۵۰۰ 

۱۰۰۰ 
۱۵۰۰ 
۲۰۰۰ 

 سطح تحصیلی پرسش شًودگان -2جديل شمارٌ 
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 گاوضىيذ  جًسیِت پرسص
پشی  گیدشی صيداو و د،حدشاو دس ،ايده اعث و اؽحشاک و عهن و بغحه شاهْۀ عًحییک  ،ها ولغىالیهشدم  شاهْۀ ٕىس به ویژه 

جلٚىو يیض دسز ؽىد، اهش عاده و ساظحی يیغث، با آو هن با اعحٚاده اص ٙشفث  دايؾگاه   ها به ویژه صهايی که ؽماس عؾًاههپش
تمن6130رفتمه،ا ییما هممها،دراینتحقیقبیشترشود.رویالحقسعیشدهاستکهاشتراکخانمٕىس و آهىصؽگاه
،کنندهايذ.  %( اص هیاو صياو بىده70.1جى ) 030%( آيها هشد و 32.4جى ) 6036اشتراک   

 

 
 

 )پرسص اصلی تحمیك( ضىيذگاو لىهیت پرسص
اص هیداو  هًگام ايحخاب ٝىهیث، ايذ که جى اؽحشاک کشده و ٙىسم پش کشده 58;6گىيه که جاظال ،ىايذیذ،  دس ایى جعٞیٜ هماو
%( ٝىهیث ،ىد سا ایمداٛ 9.<جى دیگش ) 6:5ايذ و  %( ،ىد سا جاشیک هْشٙی کشده5.:=جى ) 7;68آيها دس ده ولغىالی، 

جدى  75دايین،  يذاسد یا ٝىهیث ،ىد سا يمدی یايذ که ٝىهیث بشای ها اهمیح %( گٚحه6.7جى ) 75ايذ. به همیى جشجیب  ،ىايذه
ايدذ کده  %( گٚحده5.8جى دیگش ) :ايذ و  %( ،ىد سا عیذ هْشٙی کشده<.5جى )  :6ايذ که ها پؾحىو هغحین،  %( گٚحه6.7)

به  باؽذ. ايذ که ٝىهیث ها بلى، هی %( گٚحه5.7جى ) 9و  دايغحهی %( ،ىد سا هضاس  عً:.5جى ) =ى هغحًذ. همچًاو جشکم
ٖ  5.6جى ) 7همیى جشجیب  ؽاو سا اص %( ،ىد>.5جى )  67ٕىسی و %( 5.6جى ) 7اصبک،  %(5.7جى ) 8 ،لى%( ،ىد سا ه

 هجوَع بی جَاب چْل بِ باال ّژدُ تا چْل

 ۱۶۰۳ ۲ ۲۲۰ ۱۳۸۱ تعداد

 ۱۰۰ ۰.۱ ۱۳.۷ ۸۶.۲ درصد

۰ 
۵۰۰ 

۱۰۰۰ 
۱۵۰۰ 
۲۰۰۰ 

 سه ي سال پرسش شًودگان -3جديل شمارٌ  

 هجوَع زى هرد

 ۱۶۰۳ ۲۰۲ ۱۴۰۱ تعداد

 ۱۰۰ ۱۲.۶ ۸۷.۴ درصد

۰ 
۵۰۰ 

۱۰۰۰ 
۱۵۰۰ 
۲۰۰۰ 

 جىسیت پرسش شًودگان -4جديل شمرٌ 
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اصبک، عیذ، جاشیک، پؾحىو، ایماٛ ، بلى،، هدضاس  عدًی، بیدات،  اٝىام   ،ايذ. دس پشعؾًاهه به جشجیب عایش اٝىام هْشٙی کشده
کًًذگاو جٚهین ؽذه  ٝضلباػ، جشکمى و گضیًۀ اٝىام دیگش وشىد داؽحًذ. ٝابل یادآوسی اعث که بشای عشوی کًًذگاو یا پشعؼ

يذگاو ؽدى دهًدذ کده پشعؼ دهی يذاؽدحه باؽدًذ و ٙشفدث گىيه جلٞیى و شهث هیچ ،ها د که هًگام جىصیِ یا پشکشدو ٙىسمبى
م سا جىصیِ کًذ و ٙٞو ٙىس  کًًذه پشعؼگٚحه ؽذه بىد که ذ ٝىهیث ،ىد سا هْشٙی کًًذ. ًداي ،ىدؽاو هش ىىسی که ،ىد  هی

يمایذ. البحه اص  ٙىسم ذ دسزًگىی چیضی که سا که آيها هی ،داسی کاهل ، با اهايثباؽذ ٙاٝذ عىاد يىؽحى  ؽىيذه یا هن اگش پشعؼ
و جبداس  ،دىد سا  اص کدذام ٝدىم  ،یذه يؾذه اعث که ،ىدؽداوپشعای اص جعٞیٜ  دس هیچ هشظلهگشاو  کًًذگاو یا عشوی پشعؼ

   دايًذ. هی

 
 

 در هىرد لىهیتپاسخ هر ولسىالی 
ؽىيذگاو  و چًذ ٙیقذ اص پشعؼ اؽحشاک داؽحه  جعٞیٜ چًذ جىکه دس ایى  دادبه فىست کلی و هصمىّی يؾاو  ًّىاو ٝبلی

ايذ، دس ایًصا پاعخ هش ولغىالی به فىست هصضا يؾاو داده ،ىاهذ ؽذ جا هؾخـ ؽدىد  ا هًحغب به کذام ٝىم دايغحه،ىد س
 ؽىيذگاو اص چه ٝشاس بىده اعث: يَش به ؽا،ـ ولغىالی، پاعخ پشعؼ که

%( ،ىد 7.8=جى ) 996 ايذ  که اص ایى هیاو جى به پشعؾًاهه پاعخ داده ;8:ّا دس واظذ اداسی ٙیشوصکىه هصمى فیروزکىه:
جدى  6 و %( عدیذ5.9جدى ) 7%( هدضاس  عدًی، >.5جدى ) 9%( پؾدحىو، 6.6جى ) ;%( ایماٛ، 68.7جى ) 6>سا جاشیک، 

یغث و ايذ که ٝىهیث بشای ها ههن ي گٚحهدس ایى ولغىالی %( 7.6جى دیگش ) 66ذ. البحه اي اصبک هْشٙی کشده %( ،ىد سا5.7)
 دايین. یا ایًکه ٝىهیث ،ىد سا يمی

%( ،دىد سا 5.<>جدى ) >75 ،ایى هیاو ايذ که اص ها پاعخ داده جى به پشعؾًاهه 7;7یاس هصمىّا دولحولغىالی دس  :دولتیار
%( 5.9جدى ) 6، عدیذ%( 5.9جدى ) 6پؾدحىو، ،ىد سا  %( =.5) دیگش جى 7 .%( ایما8ٛ.=6جى ) =9ايذ و  جاشیک گٚحه

 .عثهْشٙی کشده ا اص عایش  اٝىام  %(5.9) دیگشجى  6ٕىسی و   %( 5.9جى )6 ، %( جشکمى5.9جى ) 6،  هضاسه عًی

 ایواق تاجیک

هْن 

ًیست  

 …یا 

 ترکوي سید پشتَى
ّسارُ  

 سٌی
 غَری ازبک هغل بلَچ

سایر 

 اقَام
 هجوَع

 ۱۶۰۳ ۱۲ ۲ ۳ ۲ ۴ ۸ ۵ ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۱۵۰ ۱۳۶۲ تعداد

 ۱۰۰ ۰.۷ ۰.۱ ۰.۲ ۰.۱ ۰.۲ ۰.۵ ۰.۳ ۰.۹ ۱.۲ ۱.۲ ۹.۴ ۸۵.۰ درصد

۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ 

  قًمیتِ پرسش شًودگان -5جديل شمارٌ 
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جدى  6،دىد سا جاشیدک، %( 7.=<جدى ) 9;6ایى هیداو  ايذ که اص جى پشعؾًاهه پش کشده >;6 ،دس ولغىالی هشٕاب: هرغاب
گٚحه اعث که ٝىهیث بشای هى  %(;.5دس ایى هیاو  یک جى ) هْشٙی کشده اعث.  پؾحىو%( ;.5جى ) 6 و %( ایماٛ;.5)

 ههن يیغث.
%( 9.5جدى ) ; %( جاشیدک،<.6=جى ) 677 ،ایى هیاو ايذ که اص جى به پشعؾًاهه پاعخ داده <69سه دس ولغىالی جیى: تیىره
 %(6.8جدى ) 7ل، ى%( هٖد6.8جدى ) 7%( هضاس  عدًی، 7.5جى ) 8 %( عیذ، >.5جى ) 6 ،پؾحىو%( >.9جى ) >، ایماٛ

ايذ که ٝىهیث بشای ها  گٚحه%( >.7جى ) 9دسایى هیاو . ايذ سا ايحخاب کشده اٝىام گضیًه عایشهن %(  6.8جى ) 7 اصبک بىده و
 دايین. یغث و یا ایًکه ٝىهیث ،ىد سا يمیههن ي

%( 6.>=جدى ) 677 ،کده اص ایدى هیداو عدثا  داؽحهکًًذه اؽحشاک جى  695دس ایى جعٞیٜ، ولغىالی چهاسعذه: چهارسذه
%( يیدض 6.9جدى ) 7ايدذ.  اٝدىام دیگدش گٚحده،ىد سا %( <.7جى ) 9 و %( عیذ<.7جى ) 9%( ایماٛ، >.:جى ) =جاشیک، 

 دايین. یغث و یا ایًکه ٝىهیث ،ىد سا يمیکه ٝىهیث بشای ها ههن ي ايذ يىؽحه
جدى  :%( ،ىد سا جاشیک، :.6<جى ) >65 ،ايذ که اص ایى هیاو ها پاعخ داده شعؾًاههجى به پ >66دس ولغىالی عإش : ساغر

%( <.5جدى ) 6 ،ايدذ. اص ایدى هیداو ،ىايدذه سا جدشکمى  یؾدحى%( ،ى>.6جدى ) 7 و  بلى، %( >.6جى ) 7%( عیذ، 9.8)
 .ایًکه ٝىهیث بشای هى اهمیحی يذاسدن یا داي که ٝىهیث ،ىد سا يمی عثا گٚحه

جدى  8%( جاشیدک، <.6<جى ) 657 ،ايذ که اص ایى هیاو ها پاعخ داده جى به پشعؾًاهه 666 ،اداسی پغابًذذ ظدس وا: پسابًذ
،ىد سا اص اٝدىام %( ;.8جى ) 9 شمِ،دس ایى البحه ايذ.  %( پؾحىو بىده<.5جى ) 6%( عیذ و <.5جى ) 6%( ایماٛ ، >.7)

 ايذ. دیگش هْشٙی کشده
%( ،دىد سا جاشیدک 7.5=جدى ) 5: ؽداو، هیاواص  ايدذ کده هدا پاعدخ داده جى بده پشعؾدًاهه 6;ولغىالی جىلک  اص: تىلک

 اص اٝىام دیگش هْشٙی کشده اعث.،ىد سا  %(;.6جى )  6و  %( بلى،;.6جى ) 6%( ایماٛ، =.69جى ) <ايذ،  ،ىايذه
 8%( ،ىد سا جاشیک، 6.6=جى ) 85 ،ايذ که اص شمِ ایًها جى دس ایى جعٞیٜ پاعخ اسایه کشده >8یًه لدس ولغىالی دو: دولیًه

%( گٚحه اعث که ٝىهیث بشای هى ههن >.7جى دیگش) 6. ايذ %( ،ىد سا پؾحىو هْشٙی کشده6.=) جى 8 و %( ایما6ٛ.=جى )
 يیغث.
جدى  6%( جاشیدک، <.8>جدى ) >6 ،ايذ که اص ایى هیداو ها پاعخ داده جى به پشعؾًاهه 78 ،دس واظذ اداسی ؽهشک :ضهرک

  هدندیگش %( 9.7یک جى ) 6. ايذ جشکمى بىده%( >.=جى ) 7 و عیذ %(9.8جى ) 6%( بلى،، 9.8جى ) 6%( ایماٛ، 9.6)
 .ٕىسی دايغحه اعثدس ولغىالی ؽهشک،  ٝىهیث ،ىد سا 
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  جٚکیک ٝىهیث و جْذاد اؽحشاک کًًذگاو هش ولغىالی -;شذول ؽماسه 

ٝىهیدددث 
به اعداط 

 ولغىالی
ک

اشی
ج

 

ماٛ
ای

ىو 
پؾح

 

ى،
بل

 عیذ 

ًی
ه ع

ضاس
ه

 

ىل
هٖ

مى 
جشک

ک 
اصب

سی 
ٕى

 

 یا 
غث

ن يی
هه

ايذ
ی د

يم
ىام 

ش اٝ
عای

 

مىُ
هص

 

 ;8: 5 66 5 6 5 5 9 7 5 ; 6> 996 ٙیشوصکىه
 7;7 6 5 6 5 6 5 6 6 5 7 =9 >75 دولحیاس
 >;6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 9;6 هشٕاب

 <69 7 9 5 7 5 7 8 6 5 > ; 677 جیىسه
 695 9 7 5 5 5 5 5 9 5 5 = 677 چهاسعذه

 >66 5 6 5 5 7 5 5 : 7 5 5 >65 عإش
 666 9 5 5 5 5 5 5 6 5 6 8 657 پغابًذ
 6; 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 < 5: جىلک
 >8 5 6 5 5 5 5 5 5 5 8 8 85 دولیًه

 78 5 5 6 5 7 5 5 6 6 5 6 >6 ؽهشک
شمدددددِ 

 هشٝىم
68;7 6:5 75 9 6: = 7 : 8 7 75 67 6;58 

 655 >.5 6.7 5.6 5.7 5.8 5.6 :.5 <.5 5.7 6.7 9.< 5.:= ٙیقذ
 
 

 تحصیلی و لىهیت ۀ سطحرابط
به پشعدؼ ٝىهیدث، سابيدۀ هًْداداسی وشدىد داسد  ؽاو و پاعخ اٙشاد یعيط جعقیلهیاو که آیا ،ىاهین دیذ دس ایى ٝغمث 

هدى  یاؽحشاک داؽحه که گٚحه اعث ٝىهیث بشا (PHD) جى داکحش 6  شٗدس ایى جعٞیٜ ف   ،هىشىد های دادهبش هبًای  یا،یش.
 >ايدذ،  جعٞیدٜ پاعدخ گٚحه یهای %( هاعحش که به پشعدؼ;.5جى ) 65داين. اها اص هیاو   ههن يیغث و یا ٝىهیث ،ىد سا يمی

%( 75.5جدى دیگدش ) 7%( ٝىهیث ،ىد سا ایمداٛ گٚحده اعدث. 65.5جى ) 6%( ٝىهیث ،ىد سا جاشیک و 5.5>ؽاو ) جى
 دايین. یث ،ىد سا يمیايذ که ٝىهیث بشای ها ههن يیغث و یا ایًکه ٝىه گٚحه

 ايذ که  اص آو هیاو، لیغايظ بىده عيط   %( اص اؽحشاک کًًذگاو، داسای جعقیالت=.=6جى ) 857شاهْۀ يمىيه،  ل  اص هیاو ک  
جدى  9. به همیى جشجیب ايذ که ها ایماٛ هغحین گٚحه%( 5.;) جى =6و  ايذ هْشٙی کشدهجاشیک  ،ىد سا %( 6.==جى ) ;;7

 دیگدش جدى 6%( ٕدىسی و 5.8جى ) 6%( جشکمى، 5.8جى ) 6%( بلى،، 5.8جى ) 6%( عیذ، 6.5) جى 8%( پؾحىو، 6.8)
ايذ که ٝىهیث بشای ها ههن يیغث و یا ایًکه ٝىهیدث ،دىد سا  %( اها، گٚحه7.8جى دیگش ) >. عثا عًی بىده %( هضاس 5.8)

 دايین. يمی
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%( ،ىد ;.:>جى ) 8=6ايذ. اص هیاو ایًها،  عقیل بىدهجعٞیٜ، دايؾصى یا دسظال ج %( اص اؽحشاک کًًذگاو  6.:6جى ) 797
جدى  6 %( پؾدحىو،=.5جدى ) 7%( جدشکمى، 6.7جدى ) 8، گىيده همیى%( ایمداٛ. >.75جدى ) 5:ايدذ و  سا جاشیک ،ىايذه

%(  گٚحه اعث کده 5.9جى ) 6ايذ. اص ایى شمِ،  اٝىام دیگش، بىده اص %(5.9جى ) 6%( عیذ و 5.9جى ) 6%( هٖىل، 5.9)
 .یغثبشای هى ههن ي ٝىهیث

ايدذ کده اص شملدۀ  پداط بىده %( داسای عيط جعقیلی ٙىٛ بکلىسیا و یا چهاسده>.68جى ) 775اص هیاو اؽحشاک کًًذگاو، 
جدى  ;ايذ و بده همدیى جشجیدب،  %( ،ىد سا ایماٛ ،ىايذه:.:جى ) 67ايذ ها جاشیک هغحین.  %( گٚحه5.:=جى ) >=6آيها، 

جدى  6%( جدشکمى، :.5جدى ) 6%( بلدى،، <.5جدى ) 7%( هضاس عًی، =.6جى ) 9ذ، %( عی=.6جى ) 9%( پؾحىو، >.7)
ايذ که ٝىهیث بدشای هدا ههدن  %( گٚحه<.5جى ) 7 ،. اص ایى هیاوعثا %( اص اٝىام دیگش بىده:.5جى ) 6و   %( ٕىسی:.5)

 يیغث و یا ٝىهیث ،ىد سا يمی دايین.
ايدذ. اص هیداو  ىسیا و یا هحْلن فًىٗ دواصدهن و یداصدهن بىدهداسای جعقیالت بکل دهًذگاو، اص پاعخ%( 8.>7جى ) =98
جى  > ،ايذ. به همیى هًىال ایماٛ دايغحه %( ،ىد سا:.65جى ) ;9 ايذ که ها جاشیک هغحین و %( گٚحه9.7=جى ) <;8ایًها 

 :اعث. البحه هضاس عًی گٚحه سا %( ٝىهیث ،ىد 5.7جى ) 6 و %( اصبک:.5جى ) 7%( عیذ، 6.6جى ) :%( پؾحىو، ;.6)
 دايین. ايذ که ٝىهیث ،ىد سا يمی %( يیض گٚحه>.5جى ) 8ايذ و  اٝىام دیگش سا ايحخاب کشده ۀ%( گضی6.6ًدیگش )

جدى  67 ،که اص ایى هیاو ايذ جعقیالت ،قىفی یا هذاسط بىده%( داسای <.5جى ) :6 ،جعٞیٜ  دس هیاو اؽحشاک کًًذگاو  
 .ايذ ٝىهیث ،ىیؼ سا ایماٛ دايغحه%( 75.5) جى 8ايذ و  %( ،ىد سا جاشیک گٚحه5.5=)

جدى  =88ايذ. اص هیداو ایًهدا،  و یدا هدن ایًکده عدىاد ،دىد سا يًىؽدحه  عىاد بىده بیدهًذگاو،  اص  پاعخ%( 78.9جى ) :>8
جى  7%( بلى،، :.5جى ) 7ايذ و همچًاو  %( ،ىد سا ایماٛ دايغحه8.:جى ) 75ايذ که ها جاشیک هغحین.  %( گٚحه5.6<)
جدى  6%( هضاس عدًی و 5.8جدى ) 6%( اصبدک، 5.8جدى ) 6%( پؾحىو، 5.8جى ) 6%( هٖىل، 5.8جى ) 6%( عیذ، :.5)
 دايین. ايذ که ٝىهیث ،ىد سا يمی %( يیض گٚحه7.6جى ) =ايذ. اص هیاو ایًها  %( اص عایش اٝىام بىده5.8)
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 سابيۀ عيط جعقیلی و ٝىهیث ->شذول ؽماسه 

ٙیقدددددددذی 
جعقدددددیل و 

 ٝىهیث

 
 لیغايظ

 
دايؾددصى یددا 

 هعقل

 
 ٙىٛ بکلىسیا

 
 بکلىسیا

 
 

 
 بذوو عىاد

 یا عٚیذ

 
 هاعحش

 
جعقدددیل 
 ،قىفی

 5.5= 5.5> 5.6< 9.7= 5.:= ;.:> 6.== جاشیک
 75.5 65.5 8.: :.65 :.: >.75 5.; ایماٛ

   5.8 ;.6 >.7 =.5 6.8 پؾحىو
  75.5 7.6 >.5 <.5 5.9 7.8 ههن يیغث

   :.5 6.6 =.6 5.9 6.5 عیذ
   5.8 5.7 =.6  5.8 هضاسه عًی

     :.5 6.7 5.8 جشکمى
   :.5  <.5  5.8 بلى،

   5.8 :.5    اصبک
     :.5  5.8 ٕىسی
   5.8   5.9  هٖىل

   5.8 6.6 :.5 5.9  عایش اٝىام
 
 

 گیری ها و يتیجه یافته
 جدى  7130 هیداو  اصدس ایدى جعٞیدٜ دايیدذ،  هدییدک اص اٝدىام  اٖٙايغدحاو دس پاعخ به پشعؾی کده ؽدما ،دىد سا اص کدذام 

تنى  6362 سوؽدى ؽدذ کدهبه فىست هصمىّی ، ها پاعخ و جعلیل  بشاعاط شمِ بًذی، ولغىالی 73دس  ؽىيذه  پشعؼ
بده همدیى  اينذ. هرا ایماق هعرفی کرد %( خىد9.4تى ) 650 و دايین ايذ که ها خىد را تاجیک هی %( گفته55.0)

%( 7.0جدى ) 03دايین.  سا يمدیيدذاسد یدا ایًکده ٝىهیدث ،دىد  یايذ که ٝىهیث بشای ها اهمیح گٚحه%( 7.0جى ) 03جشجیب 
%( 3.0جدى ) 8%( هدضاس  عدًی، 3.8جى ) 3ايذ و  %( ،ىد سا عیذ دايغحه3.4جى ) 78 که ها پؾحىو هغحین. ايذ داده پاعخ

%( دیگش 3.2جى ) 70%( ٕىسی و 3.7جى ) 0%( اصبک، 3.0جى ) 0%( هٖىل، 3.7جى ) 0%( بلى،، 3.0جى ) 4جشکمى، 
 گضیًۀ عایش اٝىام سا ايحخاب کشده ايذ.

ايدذ  جاشیک و ایماٛ، دس هیاو کغايی کده ،دىد سا ایمداٛ هْشٙدی کشده دهذ که دس هىسد هٞایغۀ ٝىهیث   ایى جعٞیٜ يؾاو هی
ايذ. ٙیقدذی کغدايی کده  کغايی سا داؽحه اعث  که ،ىد سا ایماٛ دايغدحه ، باالجشیى سٝن%73.0ولغىالی دولحیاس با داؽحى 

ٙیشوصکىه اص  ،% بىده اعث. بش هبًای يحایس به دعث آهذه دس ایى جعٞیٜ 24.3 همیى ولغىالیايذ دس  ،ىد سا جاشیک دايغحه
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،دىد سا ایمداٛ کغدايی صکدىه ايذ، شایگاه دوم سا داؽحه اعدث. دس ولغدىالی ٙیشو بابث کغايی که ،ىد سا ایماٛ هْشٙی کشده
 30.0ٙیشوصکدىه  ايدذ، دس  سا جاشیک ،ىايذه دهذ. ٙیقذی کغايی که ،ىد کًًذگاو سا جؾکیل هی % اؽحشاک70.0ايذ  دايغحه

 % بىده اعث.
ايدذ. دس هیداو  % بىده47.8ايدذ  دس ولغىالی عإش هیچ کظ ،ىد سا ایماٛ هْشٙی يکشده، اها کغايی ،دىد سا جاشیدک گٚحه 

ايذ، دس شایگداه يخغدث ٝدشاس  % اص يَش هىشىدیث کغايی که ،ىد سا جاشیک دايغحه43.0گايه، هشٕاب با  های ده ولغىالی
 %( ،ىد سا ایماٛ هْشٙی کشده اعث.3.1جى ) 7گشٙحه اعث. دس ایى ولغىالی ٙٞو 

،دىد سا جاشیدک  % ؽداو ٝىهیدث23ايذ  دس هىسد سابيۀ  جعقیل و  ٝىهیث، آيهایی که داسای عيط جعقیلی هاعحشی بىده
% ؽاو 33ايذ  ايذ که ٝىهیث بشای ها ههن يیغث. کغايی که ،ىد سا لیغايغه ،ىايذه % يیض گٚحه03% ایماٛ و 73ايذ،  گٚحه
ايذ و  % جاشیک بىده28.1% ؽاو ایماٛ. به همیى هًىال دس هیاو دايؾصىیاو یا هعقالو 1جاشیک هغحین و  ها ايذ که گٚحه

% ایمداٛ 8.8% جاشیدک و 38 ،ايدذ پاط بىده دهکه  داسای جعقیل ٙىٛ بکلىسیا یا چهاس اص شمِ کغايی % ایماٛ. 03.2
% ،ىد سا جاشیک 34.0ايذ، پاط یا بکلىسیا و یا هحْلن فًىٗ دواصده و یاصد  هکحب بىده70که  ی. آيهایظنىس داؽحه اعث

ايذ، دس هىسد  هْشٙی کشده و یا ایى پشعؼ سا ،الی گزاؽحه% ایماٛ. دس هیاو کغايی که ،ىد سا ٙاٝذ عىاد 73.8ايذ و  ،ىايذه
یک ٙشدی که عديط البحه  ايذ. % ؽاو ،ىد سا ایماٛ دايغحه8.0ايذ که ها جاشیک هغحین و  % ؽاو گٚحه43.7ٝىهیث ،ىد، 

   جعقیلی دکحشی داؽحه، گٚحه اعث که ٝىهیث بشای هى اهمیحی يذاسد.
يیض وشىد داؽث،  هؾکالت اهًیحیها،  بشای  عٚش به ولغىالیصهغحاو بشگضاس ؽذ و  ٝابل جزکش اعث که ایى جعٞیٜ دس ؽشوُ 

های اداسی، به دايؾصىیاو و  دؽىاس بىد و  همکاساو ها ياگضیش دس بش،ی اص واظذ  ،دوس دعث لزا دعحشعی به هشدم دس هًاىٜ
پشی پشعؾدًاهه اص ىشیدٜ  به ،ايه یاهن  ًذ وها به يهادهای جعقیلی و جْلیمی ظنىس داؽح آهىصايی که اص  آو ولغىالی  دايؼ

جش،  دٝیٜگیشی  يمىيه های واظذ اداسی و بااعحٚاده اص سوػ 73هضاس يٚش دس  جلٚىو اکحٚا کشديذ. بًا بش ایى بىد که اص ظذود پًس
آو آسصو يشعیذ. یٜ به ایى جعٞ ،کاٙی هضیًۀيبىد  به ّلث ؽذ و  که رکش دس ایى هىسد  يَش،ىاهی ؽىد که به دالیل و ّىاهلی

جش، ايصدام بذهًدذ و بده  بهحش، ایى جعٞیٜ سا به ؽدکل وعدیِ یؽشایيدس ٙشفث و  ،دیگش ؽىد، يهادها و دوعحاو پیؾًهاد هی
  کًىيی، ًٕا و ژسٙای بیؾحشی ببخؾًذ. پژوهؼ
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 ضماین
 

 پشعؾًاهه ۀ: يمىي6ؽکل 
 

 
 پرسطًاهه

،ىاهین اص صباو هشدم ٕىس بؾدًىین کده ،ىدؽداو سا اص کدذام یدک اص اٝدىام  ٝىهیث یک اظغاط و یک يىُ ؽًا،ث اص هىیث  ،ىد اعث. ها هی
يدام و پشعیذه ،ىاهذ ؽذ. ها اص همکاسی ؽما دس ایى جعٞیٜ و عشوی عپاعگضاسین.  جى اص هشدم ٕىس 7833دايًذ. دس ایى بشياهه اص  اٖٙايغحاو هی

 هعٚىً ،ىاهذ هايذ و ایى پشعؾًاهه بشای ؽما هیچ هغىولیث و ،يشی دس پی يخىاهذ داؽث.هىیث ؽما 

 يام و تخلص پرسص کًًذه:

:پرسص ضىيذه  هطخصات فردی  

ولغىالی:                                                       ٝشیه:                                               يام پذس:                           يام:                      

ؽماسه جماط:                 دسشۀ جعقیل:                                 عى وعال:                      شًغیث:                  

دايیذ؟  دور آو لىم را حلمه يماییذ. ضما خىد را  هتعلك به کذام یک از الىام ریل هی  

 کصبا 

 عیذ 

 جاشیک 

 پؾحىو 

 ٛایما 

 هضاس  عًی 

 ،بلى 

 بیات 

 ٝضلباػ 

 جشکمى 

 اٝىام دیگش 
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 دس صهغحاو ٙیشوصکىه هشکض والیث ٕىسؽهش : 7ؽکل
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