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بررسی عٌامل مؤثر برر ورٌم مرار ارب رجد مجرا ارر برج
استفج ه از مام مخجورار متنجسب کجکس
حویس زػتی هشرػَ† ،هجتجی گٌجؼلی‡ ّ *,هحوس حظي ثِشازی

†

† زاًؼگبٍ آساز اطالهی ّاحس ػلْم ّ تحكیكبت
‡ زاًؼگبٍ ػِیس ثِؼتی

چ یرراه .اهررزّسٍ اطررت بزٍ اس تحلیررب ثكررب ثررزای ثزرطرری هررس ُرربی لررْ هررست زر ا ررز
هطبلؼبت ػلوی اًجبم هیگیزز .یکی اس برثززُبی هِرن تحلیرب ثكرب ،ثزرطری هرس ُربی
قزار ًگزفتَ اطت .لذا ثب تْجَ ثَ ضرزّرت ّ اُویرت ثربپی پیغثیٌری ارتکربة هجرسز
جزم ّ تحلیب هس آهبری لْ هست ،زر ایي هطبلؼَ  ً 9۱۱ز اس سًساًیبى آساز ػسٍ ثرَ
رّع ًوًَْگیزی تصبزفی طبزٍ اًتربة ّ زر لْ زّ طب ثؼس اس آسازی هرْرز هطبلؼرَ
قزار گزفتٌس .هتغیزُبی وکی ػجبرتٌس اس طيّ ،ضرؼیت تأُرب ،هِربرت ػرغلی ،طرط
تحصیلیًْ ،ع جرزم ،هرست حرجض زر آذرزیي ثبسزاػرتی ّ تؼرساز ثبسزاػرتیُبی قجلری.
هتغیز ّاثظتَ لْ هست ارتکبة هجسز جزم اطت .رّعُبی ًبپبراهتزی ربپالى-هربیز
ّ ًیوَپبراهتزی هس هربلزات هتٌبطت ب ض ثزای زازٍُب ثَ بر ثززٍ ػرس .طرَ هرس
ب ض ثزای ثزرطی ػْاهب هْثز ثز ذطز ارتکبة هجسز جزم اػوب ػسً .تربی هرس ُب
ًؼبى زاز َ هتغیزُبی طيّ ،ضؼیت تأُب ّ ًْع جزم هؼٌی زارًس .ثَ ایي صْرت رَ
ثب افشایغ طي لْ هرست ارتکربة هجرسز جرزم افرشایغ هییبثرس .افرزاز هتأُرب لرْ
هست ارتکبة هجسز جزم ْتبٍتزی زارًس ّ سًساًیبى ثرب جرزاین هِرن ًظرجت ثرَ طربیزیي
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لْ هست ارتکبة هجسز جزم زر جزمػٌبطی اطت َ تب ٌْى زر ایرزاى هرْرز اطرت بزٍ

ذطز ارتکبة هجسز ثَ جزم ثیؼتزی زارًس .زر هس طْم ،اثز هتكبثرب ّضرؼیت تأُرب ّ
ًْع جزم ًیش هؼٌیزار ػسً .تبی ایي هطبلؼَ هیتْاًس ثَ ػٌبطبیی افرزازی رَ زر ْتربٍ

* ًْیظٌسٍی ػِسٍزار هکبتجبت
زریبفت ،۹۹۱۱٫۹۹٫۹۱ :پذیزع.۹۱۱۱٫۷٫۹۱ :
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هست ذطز ارتکبة هجسز جزم زارًس ّ سهبىُبیی َ هوکي اطت زر آى سهبىُرب اقرسام
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۳۱1

ثَ ارتکبة هجسز جزم ًوبیٌس ،وک ٌسُ .وچٌیي هیتْاًس زر تصوینگیزیُبی قضربیی
ًظجت ثَ فزز هحکْم ّ اّلْیتثٌسی هجزهبى ،هؤثز ثبػس.
ًاژگررجک کدیررا

لررْ هررست ارتکرربة هجررسز جررزم ،تحلی رب ثكررب ،هررس ُبی ررب ض،

جزمػٌبطی.

 -۱مقامو
تحلیب ثكب یکی اس رّعُبی آهبری اطت َ ثزای هطبلؼَ سهبى تب ّقْع یک پیؼبهس ثَ
بر هیرّز .پیؼبهسُبی هْرز ػالقَ هوکي اطت ػجبرت ثبػٌس اس :لْ هست ارتکربة
هجسز جزم ،سهبى تب هزگ ،لْ هست ثیوبری ،هرست سهربى ػرْز ّ ثبسگؼرت ثیوربری.
تحلیب ثكب زر اثتسا ثزای هطبلؼَ هزگ ّ هیز هْرز اطت بزٍ قزار هیگزفت ّلی اهرزّسٍ زر
ا ز هطبلؼبت ػلوی َ ػبهب هست سهبى تب ّقْع یک پیؼبهس اطت ثَ بر هیرّز .ثَ
پشػکی ّ یب سهبىُربیی رَ یرک فرزز طریگبری ثؼرس اس ترزر طریگبر ،زّثربرٍ طریگبری

هیػْز ّ غیزٍ برثزز زارز.

یکی اس برثززُبی هِن تحلیب ثكب ،تحلیب سهبى ثبسگؼت ثَ جزم زر جزمػٌبطری اطرت.
ثزای پبطرگْیی ثَ طْاپتی اس قجیرب :آیرب هجزهربى ثؼرس اس آسازی طرزیؼبک هزتکرت جرزم
ػسٍاًس یب ًَ؟ چَ ًْع جزمُربیی هؼورْپً ثرَ ارتکربة هجرسز طرزیغ هٌجرز هیػرًْس؟ ّ
ػْاهلی هبًٌس طي ،جٌظیت ،تحصیالت ،طربثكَ ی رزیً ،رْع جرزم ّ هرست حرجض زر
آذزیي ثبسزاػتی چگًَْ ثز لْ هست ارتکبة هجرسز جرزم اثرز هیگذارًرس؟ اطرت بزٍ اس
هس ُبی آهبری ثزای پیغثیٌی ترأثیز ػْاهرب ذطرز ثبسگؼرت ثرَ جرزم ،اجتٌربةًبپرذیز
اطت .زر ایي هطبلؼَ ،برثزز زازٍُبی لرْ هرست زر جرزمػٌبطری هرْرز ثزرطری قرزار

هیگیزز ّ اس زازٍُربی سًرساًیبى آساز ػرسٍ اطرت بزٍ هیػرْز رَ زر لرْ هرست هطبلؼرَ
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ػٌْاى ه ب ثَ لْر گظتززٍ زر حْسٍُبیی هبًٌس اقتصبز (لرْ هرست ثیکربری ّ ػلرْم

هوکي اطت پیؼبهس هْرز ػالقَ َ ثبسگؼت ثرَ جرزم اطرت را تجزثرَ ٌٌرس ّ یرب ایٌکرَ
ثزذی اس آسهْزًیُبی هْرز هطبلؼَ ترب پبیربى هطبلؼرَ ٌُرْس هزتکرت جرزم هجرسز ًؼرسٍ
ثبػٌس .ثَ ایي هؼبُسات طبًظْر ػرسٍ ّ سهبىُربی ثكربی آىُرب را سهبىُربی طبًظرْر
اطت بزٍ زر ایي هطبلؼَ ػجبرتٌس اس طي ،جٌظیت ،طط تحصیلیّ ،ضؼیت تأُبً ،رْع
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هیًبهٌس .زر ایي هطبلؼَ اس طبًظرْر راطرت اطرت بزٍ هیػرْز .هتغیزُربی وکری هرْرز
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جزم ،هِبرت ػغلی ،تؼرساز ثبسزاػرتیُبی قجلری ّ هرست حرجض زر آذرزیي ثبسزاػرتی.
ثزای ثزرطی اثز هتغیزُربی وکری ثرز سهربى ثكرب ،اس هرس ُبی رگزطریًْی ثكرب اطرت بزٍ

ذْاُس ػس َ زر صْرت زاػتي فزض هتٌبطت ثرْزى تبثغُربی ذطرز ،هرس ذطزُربی
هتٌبطت ب ض ثِتزیي هس ذْاُس ثْز .اثتسا هزّری ثز ًْػتگبى هْجْز اجتٌبةًبپذیز
اطت.
رّطی ّ ُوکبراى ( ً ۱۹9 ، ۹۱9۱ز اس سًساًیبى آساز ػسٍ هزز را ثَ هرست یرک طرب

زر  ُ 29تَ هْرز هطبلؼَ قزار زازًس ّ ًؼبى زازًس َ وک هربلی ّ اػرتغب  ،سًرساًیبى
آساز ػسٍ را اس ثبسگؼت هجسز ثَ سًساى ثبس هیزارز ].[۹۹
اطپیْار ّ زاً ّْس ( ، 9۱۱2تؼساز سًساًیبى آساز ػسٍ ثیي  ۹۱۱۱ ّ ۹۱92را پیگیزی
ززًس ّ هؼبُسات را ثب هس رگزطیًْی ثكبی هربلزات هتٌبطت ب ض تحلیب ًوْزًس

ّ ذطزات ًظجی ثبسگؼت ثَ سًساى را ثب گذػت سهبى ارسیبثی ززًس] . .[۹9هتغیزُبی
پیغثیٌی ٌٌسٍ ػبهب ًْع جزمًْ ،ع آسازی ،تؼساز حجضُربی قجلری ،لرْ هجربسات،
تحصیالت ،طي ،جٌظیت ّ ًژاز ثْزًس َ ثیؼتزیي ذطز ثبسگؼت ثرَ جرزم را هجزهربى

ػلیَ اهْا (ثز ذرال

هجزهربى هرْاز ،ذؼرًْت ّ جٌظری  ،آسازی هؼرزّال (ثرزذال

تزذیص ّ هجزهبى ثب طبثكَ زاػتٌس.
ثْلض ّ فلْرا یض ( ، 9۱۱۷هس ُبی لْ هست را ثزای ثزرطی ذطزات هحکْهیت

هجسز ثزای ًوًَْای ثَ اًساسٍی  ۹۱۹92هجزم َ زر طب  ۹۱۱9اس سًساى زر اًگلریض
ّ ّلش آساز ػسٍ ثْزًس اطت بزٍ ززًس ّ هرس ُربی هرتلرخ ذطرزات هتٌبطرت رب ض را
ثزای هجوْػَ زازٍُبی ذْز اطرت بزٍ ززًرس رَ چٌرسیي ًرْع جرزم را پْػرغ هریزاز ّ
ًؼبى زازًس َ ػْاهلی هبًٌس طي ،جٌظیت ،طبثكَ هحکْهیت ّ ًْع جزم ثَ ػرست ثرب

ذطز هحکْهیت زّثبرٍ زر ارتجبال اطت ].[۹

تزیپْزی ّ ُوکبراى ( ، 9۱۹۱ثَ ثزرطی ارتجبال ثیي اػتغب ّ ثبسگؼت هجسز ثَ جرزم
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هست طپزی ػسٍ قجلی زر سًساى ،لجكَثٌرسی اهٌیتری سًرساًیبى اس رن ذطرز ترب پزذطرز،

ثزای سًساًیبى ثب ػ ْ هؼزّال آساز ػسٍ اس سًساىُبی تگشاص پززاذتٌرس ّ ضروي تؼیریي
ایٌکَ آیب ثَ زطت آّرزى ػغب زر ٌُگربم آسازی اس سًرساى ثرب ربُغ ػربًض ثبسزاػرت

هس ُبی هربلزٍ هتٌبطت اطت بزٍ ززًس ّ زریبفتٌس َ زر حبلی َ ثسطت آّرزى ػرغب
ثب بُغ چؼوگیز احتوب زّثبرٍ سًساًی ػسى ُوزاٍ ًیظت ،اهب ثرب سهربى قبثرب تْجرَ
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هجسز ُوزاٍ اطرت ثرزای ثزرطری تربثیز اػرتغب ثرز ثبسزاػرت هجرسز زر لرْ سهربى اس

۶22
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لْپًیتزی ثزای تجسیس حرجض ُورزاٍ اطرت ّ ایري ًؼربًگز تغییرز رفتربر ه جرت اطرت
].[۹۹

ُپجْرى ّ الجًْتی ( ، ۹۱۱۱ثَ ثزرطی تبثیز ًظجی ًْع هساذلرَ ،ذصْصریبت هجرزم ّ

ًْع جزم ،رّی سهبى ثزای زازذْاطت اثطرب آسازی هؼرزّال پززاذتٌرس ّ ُرز زّ رّع
ثزاّرز پربراهتزی ّ ًبپربراهتزی اثرزات هساذلرَ را تجشیرَ ّ تحلیرب ززًرس ّ پرٌ ػرکب
تْسیغ ثكب ّ یک هس ذطز هتٌبطت ثزای ُز ًْع ثبسگؼت ثرَ جرزم را ثرزاّرز ززًرس ّ

زریبفتٌس َ ُیچ ت بّتی زر تبثیز ثزًبهرَ ًظربرت ّ زرهربى هرْاز هررسر ،زر هكبیظرَ ثرب
ثزًبهَ فكط ًظبرت ثزای ُز زّ رّع ثبسگؼت ثَ جزم ّجْز ًسارز ] .[2ػالٍّ ثرز ایري،
یبفتَُب حب ی اس آى ثْز َ هجزهبى جْاى ّ هجزهبى آهزیکبیی -آفزیكربیی هرست سهربى
ْتبٍتزی ثزای زرذْاطت ثَ اثطب آسازی هؼزّال زارًس.

ثزّزُبرطت ّ ُوکربرى ( ، 9۱۹9ثرَ هطبلؼرَ  ً ۹۱99رز زطرتگیز ػرسٍ زر اطرتزالیبی
غزثی زر هست سهبى  ۹۱9۱تب  9۱۱2ثَ جزم قتبُبی ذبًگی ّ اًْاع زیگز (طزقت ّ
اثز راًٌسگی پززاذتٌس ] .[9زر یک هزحلَ پیگیزی زر هیبى زطتگیز ػسگبى ثَ جزم قترب

ّ هتؼبقجبک آساز ػسٍ ،ثزاّرز ززًس َ ثرب احتورب  ۱/22ثرزای جرزم زیگرزی اس ُرز ًرْع
هجرسزاک زطررتگیز ػررسٍ ثبػررٌس ّ اس زازٍُرربی لرْلی ثررب اطررت بزٍ اس تکٌیکُرربی تجشیررَ ّ
تحلیب ثكب ثزای ثزاّرز قبثلیت اػتوبز ایي احتوبپت اطت بزٍ ززًرسً .تیجرَ گزفتٌرس رَ

زاػتي طبثكَ قجلری ،ذطرز زطرتگیزی هجرسز را افرشایغ زازٍ اطرتُ .بلیرس ّ ُوکربراى

( ، 9۱۹۱برثزز آًبلیش ثكرب را زر لرْ هرست تکرزار جرزم سًرساًیبى سًرساًی زر ًیجزیرَ
اًجبم زازًس .زازٍُبی جوغآّری ػسٍ اس سًساى ًیجزیَ ثیي طرب ُربی  9۱۹۹ترب 9۱۹2
را ثب اطت بزٍ اس رّع بپالى-هبیز ّ هس رگزطیًْی رب ض هرْرز ثزرطری قرزار زازًرس.

ًتبی هس رگزطیًْی ب ض ّ آسهْىُبی رتجَ لگبریتوی زر طط هؼٌیزاری (2زرصس

ًؼبى زاز َ ّضؼیت اػتغب تٌِب ػبهلی اطرت رَ ثرز هیرشاى ثبسگؼرت ثرَ جرزم تربثیز
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قتب جٌظی اس جولَ اقسام ثَ قتب ،تْلئَ ثزای قتب ،قتب ػوس (غیزػورسی ّ قترب زر

هیگذارز ّ ًتیجَگیزی ػس َ اس ًظز ػْاهب هْرز ثزرطی ،ػلت ػیْع ثربپی ثبسگؼرت
ثَ جزم زر ًیجزیَ ثیکبری اطت.

هؼزّال یب آسازی ثسّى قیس ّ ػزال ثب تْجَ ثَ  ۹۱هْرز هرتلرخ ػولیربتی اس ثبسگؼرت
ثَ جزم را تحلیب ززًس ّ ثب ارائَ آهبر تْصی ی ّ اطت بزٍ اس هس ُبی ثكربی رگزطریًْی
 ......................مجلهی تررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳تهار و تاتستان  ،۳۱۱۱صص ...................... ۶۳۲ -۳۱۱

] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.3.7

آطتزهي ّ ُوکبراى ( ، 9۱۹2زازٍُبی سًساًیبى آساز ػسٍ زر طرب  9۱۱9ثرزای آسازی
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هربلزات هتٌبطت ب ض چٌس هتغیزًٍ ،زخُبی ثبسگؼرت ثرَ جرزم ،سهربى ػکظرت ّ
ًزخُبی ذطز ثیي گزٍُّب را هكبیظَ ززًس ] .[۹۱یبفتَُب حب ی اس آى ثْز َ ثظرتَ ثرَ
ایٌکَ سام تؼزیخ اس رجؼت ثَ بر ثززٍ ػْز ًظبرت ثز آسازی هؼرزّال ،هیتْاًرس هرْثز

یب ًب برآهس تلكی ػْز.
زر ایي هطبلؼَ  ً 9۱۱ز اس سًساًیبى ایزاًی َ زر طب  ۱2اس سًساى آساز ػسٍ ثْزًس لی
زّ طب پض اس آسازی هْرز ثزرطی قزار هیگیزز .هست سهبى تب ارتکبة هجسز جزم ثؼس

اس آسازی ثب اطت بزٍ اس رّعُبی ًبپبراهتزی ّ ًیوَ پبراهتزی (هس هربلزات هتٌبطت
ب ض هس ثٌسی هیػْز ّ تأثیز جزائن هِن (هبًٌس طزقت ،هْاز ّ ضزة ّ جرز) ثرز
هست سهبى تب ارتکبة هجسز ثب طبیز جزاین (هبًٌس جؼب ،ترزیرت ّ ترُْیي هكبیظرَ ّ
هس ُبی هٌبطت ثزای تحلیب زازٍُب هْرز ثزرطی قزار هیگیزز .زر ثرغ ثؼس اثترسا ثرَ
تؼزی زازٍُب پززاذتَ هیػْز.

زازٍُبی گززاّری ػرسٍ ،آى زطرتَ اس سًرساًیبى آساز ػرسٍ زر طرب  ۱2را زر ثرز زارز رَ
ّضؼیت ثبسزاػت هجسز آًِب زر  9۱هبٍ ثؼس اس آسازی هْرز پیگیزی قرزار گزفترَ اطرت.
تؼساز سًساًیبى هْرز ثزرطی  ً 9۱۱ز ثْزًس رَ اس لزیرف فِزطرت سًرساًیبى ّ ثرَ رّع

ًوًَْگیزی تصبزفی طبزٍ اًتربة ػرسًس ّ اس ایري تؼرساز  ً ۷۱رز ارتکربة هجرسز جرزم
زاػتٌس ّ هبثكی  ً ۹۹2ز «طبًظْر ػسٍ اس راطت» ثْزًس .سیزا فكط هریزاًین رَ لرْ
هست ارتکبة هجسز جزم آىُب اس  9۱هبٍ ثیؼتز اطت .ثزای تحلیب زازٍُب اس ًرزمافرشار
 Rپکری  Survivalاطررتكبزٍ ػرسٍ اطررت .زر جررسّ  ،۹هتغیزُربی وکرری ،فزاّاًرری،
زرصس ّ هیبًگیي زر ططْ) هرتلخ ثزای  ً 9۱۱ز اس سًرساًیبى آساز ػرسٍ ّ  ً ۷۱رز اس

آىُب َ ارتکبة هجسز جزم زاػتٌس ًؼبى زازٍ ػسٍ اطت .هتغیزُبی وکی ػجبرتٌس اس:
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 -2بشریح ا هىج

طي ،جٌظیت ،تأُب ،هِبرت ػغلی ،طط تحصیلی ،هست حجض زر آذزیي ثبسزاػتی،
ًْع جزم ّ تؼساز ثبسزاػتیُبی قجلی .هتغیز پبطرد ،لرْ هرست ارتکربة هجرسز جرزم

اطت.

هتأُب هیتْاى حسص سز َ تأُب یک ػبهب هِن زر ارتکربة هجرسز جرزم اطرت .یکری
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ُوبًطْر َ زر جسّ هؼبُسٍ هیػْز اس فزاّاًی ّ زرصسز ثربپی ارتکربة جرزم افرزاز
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زیگز اس ػْاهب هِن زر ارتکبة هجسز جزم هِبرت ػغلی اطت ثَ ایي صْرت رَ افرزاز
ثسّى هِبرت ػغلی ثیؼتز هزتکت جزم هجرسز ػرسٍاًسُ .وچٌریي اس هكبیظرَ ثبسزاػرت

هجسز سًساًیبًی َ هست حجض لرْپًی زاػرتَاًس ثرب سًرساًیبًی رَ وترز اس  ۱۱رّس زر
ثبسزاػت ثْزٍاًس هیتْاى گ ت َ هست حجض زر آذزیي ثبسزاػتی ُرن اس ػْاهرب هرْثز
ثررز ارتکرربة هجررسز جررزم اطررت .سیررزا  ۱۹زرصررس اس افررزازی ررَ حررجض ثرربپی  ۱۱رّس
زاػتَاًس هزتکت جزم ػرسًس زر حربلی رَ  ۹۱زرصرس اس افرزازی رَ وترز اس  ۱۱رّس زر
حجض ثْزٍاًس ارتکبة هجسز زاػتٌس.

ااًم  -۱تْسیغ فزاّاًی هتغیزُبی پیغ ثیي هْرز هطبلؼَ ثَ ت کیک ارتکبة ّ ػسم ارتکربة
هجسز ثَ جزم زر لْ هست هطبلؼَ
متغیر
طي

۷۹
۹

۱9/22
۹/۹2

۹۹۱
2

۱2/۹
۹ /۷

9۱۹
2

۱۷/۹۹
9/9۷

2۱
9۱

۷9/۱۷
9۷/۱۹

9۱
2۹

29/99
۹۷/۷9

۹۹9
۷۹

22/۱۹
۹۹/۱۷

۹9
۱9

۱۹/9۱
22/۷2

29
2۷

۱۱/2۹
2۱/۹۷

۹۱۱
۹۱۱

۱۷/92
29/۹2

2۱
9۱

2۷/2۷
۹9/۱۹

99
۱۷

22/۹۱
۹۱/9۹

۹۹9
۷۹

22/۱۹
۹۹/۱۷

۹2
۹9

۱9/22
2۹/۹2

۹2
۱۱

92/2۷
۷۹/۹۹

۷9
۹۹۷

۹۱/۱2
22/22

۹۱
۹2

29/۷
۱۷/۹

9۱
۱2

22/۱۹
۹۱/۱۷

۹99
9۹

2۹/9۱
۹9/۷2

۹9
۹۷
۹۱
92
۷۱

9۱/۹۹
99/۱۷
۹9/۱9
۹۹/۷9
۹۱۱

29
۹۱
99
99
۹۹2

۹9/2۹
99/9۱
۹2/۹۱
۹2/۹۱
۹۱۱

۷۱
22
۹2
۱۷
9۱۱

۹۹/۱۱
92/۷۱
۹۷/9۹
99/۱۱
۹۱۱
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جٌظیت
هزز
سى
ّضؼیت تأُب
هتأُب
هجزز
هِبرت ػغلی
زاػتَ
ًساػتَ
تحصیالت
راٌُوبیی ّ پبییي تز
زثیزطتبى ّ ثبپتز
ًْع جزم
جزاین هِن
طبیز جزاین
هست حجض زر آذزیي ثبسزاػتی
وتز اس  ۱۱رّس
ثیؼتز اس  ۱۱رّس
تؼساز ثبسزاػتیُبی قجلی
۱
۹
۹ّ9
 ّ ۱ثیؼتز
ب

92
۹۹
۹۷
۹۱/۱۹

۹2/۹۱
۱۹/9۱
99/۱۷

2۱
۹2
۹۱
۹۱/۱9

۱۱/۱۱
92/2۷
99/9۱

92
2۷
22
۹۱/2۹

۱۹/۹2
۹9/۱2
92/۷۱
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سیز  ۹۹طب
 ۹۹تب  ۱۱طب
ثبپی  ۱۱طب
هیبًگیي

ارتکاب مجدد به جرم
درصد
فراوانی

عدم ارتکاب مجدد به جرم
درصد
فراوانی

فراوانی

کل

درصد
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 -3رًششنجسی
 -۱-3بعجریف
تبثغ ثكبی لْ هست آسازی زر ّاقغ احتوب ایري اطرت رَ ّضرؼیت یرک فرزز آساز ترب
سهبى  tثَ ّضؼیت زطتگیزی یب ارتکربة هجرسز جرزم تغییرز ًکرززٍ ثبػرس ،یؼٌری لرْ
هست آسازی فزز ثیؼتز اس  tثبػس .ایي تبثغ ثَ صْرت سیز تؼزیخ هیػْز:
) (

۹

(

)

(۹

) (

َ زر آى) ( تبثغ تْسیغ تجوؼی ثَ صْرت سیز اطت:
)

تبثغ ثكب زر ۱

(

) (

هكسار  ۹هیگیزز ّ ّقتی

پیسا هی ٌس.

(9

ثَ ثیًِبیت هیب هی ٌس ثَ ص ز بُغ

بجبع چگجلی احتمجم  ،Tتبثغ چگبلی  Tػجبرت اطت اس :
)
) ́(

)) (

(

۱
) (

=

(۹

بجبع خطر یب ًزخ ػکظت لحظَای َ ثَ هؼٌی هزگ آًی آسازی ُن تؼجیرز هیػرْز حرس
احتوب ػزلی ارتکبة هجسز فزز هجزم زر لْ یک فبصلَ ْچک ثَ ػزال ایٌکَ فزز

ٌُْس آساز اطت تؼزیخ هیػْز ّقتی ایي فبصلَ ْچک ثَ ص ز هیب هی ٌس .ایي تربثغ
ػجبرت اطت اس:
) (
) (

َ زر آى) (

)

|

(
۱

) (

(۱

تبثغ چگبلی ّ ) ( تبثغ ثكب اطرت .تربثغ ذطرز اس صر ز ترب ثری ًِبیرت

تغییز هی ٌس (یؼٌی ثسّى ذطز ارتکبة جزم تب ارتکبة جزم حتوی زر آى لحظَ .
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 -2-3بحدیل بج استفج ه از براًر کجپالک-مجیر بجبع بقج
اطت.

ثزاّرز بپالى هبیز تبثغ ثكب ثزای ارتکبة هجسز جزم اس راثطَ سیز ثسطت هیآیس:
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۹

َ زر آى

(

)

∏

۹

(2

) (

تؼساز افزاز زر هؼزض ارتکبة هجسز جزم زر سهبى

اطت َ زر سهبى

هزتکت جزم ػسٍاًسّ .

9

سهبًِبی ػکظت هیثبػٌس ].[۹
ثب اطت بزٍ اس راثطَ ثبپ ّ ایٌکَ )) ( (

ّ

تؼساز افرزازی

،سهبًِبی ارتکبة جزم یب

۹

) (  .یک ثرزاّرز ثرزای تربثغ ذطرز

ثسطت هیآیس.

 -3-3بحدیل بج استفج ه از مامىج رگرسیٌنی مخجورار متنجسب کجکس
هسلی ثب ذطز پبیَی )

زر ًظز گزفتَ هیػْز .ثزای هس ثٌسی تبثیز یک هجوْػرَ

(۱

هتغیزُبی وکی ،هبًٌس )
)

(

۹

ُوررْارٍ ه جررت اطررت ،هتغیزُرربی وکرری ثررَ صررْرت تررْاى ًورربیی ّارز هررس

هیػًْس؛ یؼٌی،
۹

∑

) (

)

۱

زر ایي صْرت ذطز پبیَ هتٌبظز ثب ۱

(2

(

اطرت .ایري هرس ثرزای اّلریي ثربر تْطرط

ب ض ( ۹۱۷9هطز) ػس ].[۹

هزثرْال ثرَ آى

اس آًجب َ ًظجت (ًزخ ذطز ثرزای ُرز هتغیرز ثزاثرز ثرب

هتغیز هیثبػس ،اگز ضزیت هٌ ی ثبػس ثَ ایي هؼٌی اطت َ ًظجت ذطز وتز اس یرک
ّ اگز ضزیت ه جت ثبػس ثَ ایي هؼٌی اطت َ ًظجت ذطز ثشرگتز اس یک اطت.
هس

ب ض را هؼوْپ هس هربلزات هتٌبطت ًیش هیگْیٌس؛ سیرزا اگرز زّ آسهرْزًی ثرب

هكبزیز هتغیزُبی وکی
یک ػجبرت اطت اس:
)

(

ّ

۹

زر ًظز گزفتَ ػًْسً ،ظجت ذطزُربی هتٌربظز ثرب ُرز
∑

۹
۹
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(۱

9

ثز تبثغ ذطز پبیَ ،چْى تربثغ ذطرز

∑

) (
∑

) (

)

(

)

(

(۷

َ هكساری ثبثت ّ هظتكب اس سهبى اطت.
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 -4نتجیج
زر ایي ثرغ اثتسا ًوْزار ثزاّرز بپالى-هبیز تبثغ ثكب ثزای لْ هرست ارتکربة هجرسز
جزم رطن هیػْز .ػکب ً ۹وْزار ثزاّرز بپالى-هبیز تربثغ ثكربی لرْ هرست ارتکربة
هجرسز جرزم ،ثرب زر ًظرز گرزفتي طبًظررْر راطرتُ ،ورزاٍ ثرب ثربسٍ الویٌربى آى را ًؼرربى

هیزُس ّ .ػکب ً 9وْزار ثزاّرز بپالى-هربیز تربثغ ثكربی لرْ هرست ارتکربة هجرسز
جررزم ،ثررَ ت کیررک طررطْ) ُررز یررک اس هتغیزُرربی وکرری را ًؼرربى هیزُررس .ررَ زر آى
ًوْزارُب ثَ ت کیک هتغیزُبیی َ حسص سزٍ هیػْز ثز لْ هست ارتکبة هجسز جزم
تبثیز زاػتَ ثبػٌس رطن هیگززز.

گزفتي طبًظْر راطتُ ،وزاٍ ثب ثبسٍ الویٌبى آى

اس ػکب  ۹هؼبُسٍ هیػْز َ احتوب آى َ فرزز آساز ػرسٍ ثیؼرتز اس  9۱هربٍ هزتکرت
جزم ًؼسٍ ثبػس سیبز اطت َ حب ی اس آى اطت َ ا ز هجزهبى ثؼس اس آسازی هزتکرت
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ش ل ً -۱وْزار ثزاّرز بپالى-هبیز تربثغ ثكربی لرْ هرست ارتکربة هجرسز جرزم ،ثرب زر ًظرز

جزم ًویػًْس ّ هیشاى ارتکبة هجسز جزم پبییي اطت .یؼٌی پرض اس  9۱هربٍ ثریغ اس
 2۱زرصس ًوًَْ ّاقؼَ هْرز ًظز را تجزثَ ًکززٍاًس ّ هزتکت ثَ جزم هجسز ًؼسٍاًس.
] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.3.7

 ......................مجلهی تررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳تهار و تاتستان  ،۳۱۱۱صص ...................... ۶۳۲ -۳۱۱

۶2۲

حمیذ دشتی مسرعه ،مجتثی گنجعلی و محمذحسه تهسادی

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-09-27
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ثب تْجَ ثَ ًوْزارُب زر ػکب  9هؼبُسٍ هیػْز َ:
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ش ل ً -2وْزار ثزاّرز بپالى-هبیز تبثغ ثكبی لرْ هرست ارتکربة هجرسز جرزم ،ثرَ ت کیرک
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زر ًوْزار هزثْال ثَ ّضؼیت تأُبً ،وْزار هزثْال ثَ تبثغ ثكبی هجززُب ثب اذتال

۶2۱

آػکبری

زر ثبپی ًوْزار هزثْال ثَ تبثغ ثكبی هتأُبُب قزار گزفتَ اطت .ایري ثرسیي هؼٌرب اطرت رَ
لْ هست ارتکبة هجسز جزم زر افزاز هتأُب وتز اس افزاز هجزز اطت .ثرَ ػجربرت زیگرز

هیتْاى گ ت َ تأُب یک ػبهب هْثز ثز لْ هست ارتکبة هجسز جزم اطت.
زر ًوْزار هِبرت ػغلی تبثغ ثكبی افزازی َ هِربرت زارًرس اس تربثغ ثكربی افرزاز ثرسّى
هِبرت ثبپتز قزار گزفتَ اطت .یؼٌی لْ هست ارتکبة هجسز جزم افزازی َ هِربرت

ًسارًس وتز اطت .ثَ ػجبرت زیگز هیتْاى گ ت هِبرت ػغلی یک ػبهب هْثز ثز لْ
هست ارتکبة هجسز جزم اطت.

زر ًوْزار هست حجض ،لْ هست ارتکبة هجسز سًساًیبى ثرب حرجض ثربپی  ۱۱رّس ثرب
اذتال

آػکبری اس سًساًیبى ثب حجض وتز اس  ۱۱رّس ،پربییيتز اطرت .ثٌربثزایي هرست

حجض ثز ارتکبة هجسز جزم تبثیزگذار اطت.

زر ًوْزار تؼساز ثبسزاػتیُبی قجلیُ ،ز چَ تؼساز ثبسزاػتیُبی قجلی سًساًی سیبز ثبػس
ػبهب هْثز ثز ارتکبة هجسز جزم اطت.

زر ًوْزار رزٍی طٌی ،زر رزٍُبی طٌی وتز اس  ۹۹طب ّ ثربپتز اس  ۱۱طرب تبثغُربی
ثكب ثَ ُن ًشزیک ػسٍ ّ ثب اذتال

سیبز زر ثبپی تبثغ ثكربی رزٍی طرٌی  ۹۹-۱۱قرزار

هیگیزز .یؼٌی ثیؼتزیي هیشاى ارتکبة هجسز جزم زر رزٍ طٌی  ۹۹-۱۱ات بق هیافترس.
ثٌبثزایي یکی زیگز اس ػْاهب هْثز ثز ارتکبة هجسز جزم رزٍ طٌی اطت.

زر ًوْزار ًْع جزاین ،تبثغُبی ثكبی جزاین هِن (طزقت ،هْاز هررسر ّ ضرزة ّ جرز)
ػوسی ثب اذتال

سیبز زر سیرز تربثغ ثكربی طربیز جرزاین قرزار هیگیرزز .یؼٌری هجرزهیي

طزقت ،هْاز هررسر ّ ضرزة ّ جرز) ػورسی ثیؼرتزیي هیرشاى ارتکربة هجرسز جرزم را

زارًس .ثٌبثزایي یکی زیگز اس ػْاهب هْثز ثز ارتکبة هجسز جزمًْ ،ع جزم اطت.

ایي ًتبی تْطط آسهْى رتجَ لگربریتوی زر جرسّ ً 9یرش تبییرس هیؼرْز .ثرز ایري اطربص
فزض ص ز یؼٌی ػسم اذتال
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احتوب ارتکبة هجسز جزم افشایغ پیرسا هی ٌرس .ثٌربثزایي تؼرساز ثبسزاػرتیُبی قجلری

هؼٌیزار ثیي تْاثغ ثكب ثزای ُز یک اس هتغیزُبی وکی

را ًویتْاى پذیزفت.
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۶21

ااًم  -2آسهْى رتجَ لگبریتوی ثزای ُز یک اس هتغیزُبی وکی
هتغیزُبی وکی

آهبرٍی بی زّ

prob

طي

۱٫۷

۱٫۱۹

ّضؼیت تأُب

2٫9

۱٫۱۹

تؼساز ثبسزاػت ُبی قجلی

۹2٫۹

۱٫۱۱

ًْع جزم

۹2٫2

۱٫۱۱

هِبرت ػغلی

هست حجض

طط تحصیلی

۱٫9

۱٫۷
۱٫۹

۱٫۱۱

۱٫۱۹
۱٫۱۱

ثَ ًظز هیرطس هس هربلزات هتٌبطت ،هس هٌبطجی ثبػس .اس ایري رّ هٌبطرت ثرْزى
آى ثزای ثزاسع ثز زازٍُبی لْ هست ارتکبة هجسز جزم ثزرطی هیػْز .فزض هس

هربلزات هتٌبطت ایي اطت َ اذتال

ثریي هٌحٌیُربی ثكرب هكرساری ثبثرت اطرت ّ

ّاثظتَ ثَ سهبى ًیظت .اس ایي ّیژگی ثزای ثزرطی ایري رَ آیرب ًرزخ ذطرز لرْ هرست
ایي هطبلؼَ هكبزیز اّلیَ لیَ هتغیزُبی وکی زر اثتسای هطبلؼَ ثبثت ثرْزٍ ّ ترب پبیربى

هطبلؼَ تغییز پیسا ًکززٍ اطرت ،ثٌربثزایي ایري هتغیزُرب هظرتكب اس سهربى ثرْزٍ ّ پریغ
ػزال هربلزات هتٌبطت ثزقزار اطت ] .[9ثسیي هٌظْرً ،وْزار لگربریتن ذطرز تجوؼری
))) ln(-ln(s(tزر ػکب  ۹ثزای هتغیزُبی گزٍّ طرٌی ،هِربرت ػرغلی ،تأُرب ،هرست
حجض زر آذزیي ثبسزاػتی ،تؼساز ثبسزاػتیُبی قجلی ،طط تحصیلی ّ ًْع جزم ،رطن

ػررس .هؼرربُسٍ هیػررْز ررَ هتغیزُرربی وکرری زر ّیژگرری ثیرربى ػررسٍ ثررزای هررربلزات
هتٌبطت ،صسق هی ٌٌس (ًوْزارُبی زر ططْ) هرتلخ ،هْاسی ثْزى تبثغ هؼزفی ػرسٍ
را ًؼبى هیزٌُس  .ثٌبثزایي هیتْاى اس هس ُبی رگزطیًْی ذطزُربی هتٌبطرت رب ض
اطت بزٍ زز.
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ااًم  -3هس ُبی هربلزات هتٌبطت ب ض ثزای پیغثیٌی ذطز ارتکبة هجسز جزم
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هتغیز ّاثظتًَ ،زخ ذطز ارتکبة هجسز جزم اطت .هتغیزُبی هظتكب ػجبرتٌس اس:
طرري :طرري را اثتررسا زر هررس  ،۹یررک هتغیررز پیْطررتَ زر ًظررز گررزفتین طررپض زر هررس 9

گزٍّثٌسی ززٍ ّ ثَ گزٍُّبی طٌی سیز  ۹۹طب (هجٌب  ،اس  ۹۹تب  ۱۱طب ّ ثبپی ۱۱
طب تكظین ززین.
ّضؼیت تأُب ،یک هتغیز ظبُزی اطت َ اگرز فرزز هتأُرب ثبػرس هكرسار  ّ ۹زر غیرز
ایٌصْرت هكسار  ۱هیگیزز.

هِبرت ػغلی ،یک هتغیز ظبُزی اطت َ اگز فزز هِبرت ػغلی زاػتَ ثبػس هكرسار ۹

ّ زر غیز ایٌصْرت هكسار  ۱هیگیزز.
تؼساز ثبسزاػتیُبی قجلی هتغیزی اطت َ تؼساز طْاثف (هحکْهیتُبی قجلی سًساًی
را ًؼبى هیزُس.

هست حجض زر آذزیي ثبسزاػتی یک هتغیز ظبُزی اطت َ اگز هست آذزیي ثبسزاػتی

فزز وتز اس  ۱۱رّس ثبػس هكسار ص ز ّ زر غیز ایيصْرت هكسار  ۹هیگیزز.
ثبػس هكسار ص ز ّ اگز زارای هسرر زثیزطتبى ّ ثبپتز ثبػس هكسار  ۹هیگیزز.

ًْع جزم یک هتغیز ظبُزی اطت اگز فرزز هزتکرت جرزاین هِوری هبًٌرس طرزقت ،هرْاز

هرسر ّ ضزة ّ جز) ػسٍ ثبػس هكسار  ّ ۹زر غیز ایٌصْرت هكسار  ۱هیگیزز.

 -5بحث ً نتیجوگیر
زر ایي هكبلَ ثزای ثزرطی ػْاهرب هرْثز ثرز ارتکربة هجرسز جرزم ،طرَ هرس هرربلزات
هتٌبطررت ررب ض هررْرز تحلیررب قررزار گزفررت .زر هررس ُبی ( ۹ّ9ّ۹هررس ُ : ۹وررَ

هتغیزُبی وکی ّ طي ثَ ػٌْاى یک هتغیز پیْطرتَ زر ًظرز گزفترَ هیػرًْس ،هرس : 9

ُوَ هتغیزُبی وکی ّ طي ثَ ػٌْاى یک هتغیز رزٍثٌسی ػسٍ زر ًظز گزفترَ هیػرًْس،

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-09-27

طط تحصیلی یک هتغیز ظبُزی اطت َ اگز فرزز زارای هرسرر راٌُوربیی ّ پربییيتز

ّ هس ُ : ۹وَ هتغیزُبی وکی ّ طي ثَ ػٌْاى یک هتغیز رزٍثٌسی ػسٍ ّ اثز هتكبثب
ّضؼیت تأُب ّ ًْع جزم زر ًظز گزفتَ هیػًْس  ،اّلیي ػبهب هِوی َ ارتجبال سیبزی
ثب ارتکبة هجسز جزم زارز طي اطت .ثَ ایي صْرت َ زر هس  ۹ثب افشایغ طي ذطز

صْرت ثْزٍ اطت( .ثَ ػٌْاى ه ب  . [۱] ،یؼٌی ُزچَ طي افشایغ پیرسا هی ٌرس ذطرز
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ارتکبة هجرسز ربُغ پیرسا هی ٌرس رَ زر ثظریبری اس هطبلؼربت قجلری ًیرش ثرَ ُوریي
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ارتکبة هجسز بُغ هییبثس (ًظجت ذطز  ّ ۱/۱2۹پیهكسار  ۱/۱۱۱9ػرسٍ اطرت .
ثب ایي حرب ثزذری هطبلؼربت زیگرز (ثرَ ػٌرْاى ه رب ُ ،یزػری ّ گبت ززطرْى ۹۱9۹

اطتسپ

ززًس َ راثطَی ثیي طي ّ ذطز ارتکبة هجرسز ثرَ جرزم احتوربپً غیرز ذطری

اطت .آًِب ًؼبى زازًس َ ذطز ارتکبة هجسز ثَ جزم ثب افشایغ طي زر زّرٍ ًْجرْاًی
افشایغ هییبثس ّ زر هكطؼی پض اس ًْجْاًی ػزّع ثَ بُغ هی ٌس.
زر هس ُبی  َ ۹ ّ 9طي ،هتغیز گظظتَ زر ًظز گزفتَ ػس ،تٌِب اثز گزٍّ طرٌی ثریغ

اس  ۱۱طب هؼٌیزار اطت (زر هس ً 9ظجت ذطز  ّ ۱/۱۷۱پیهكرسار  ّ ۱/۱۱9۹زر
هس ً ۹ظجت ذطز  ّ ۱/۱۷2پیهكسار  ۱/۱۹۱9ػسٍ اطت ّ ًؼبى هیزُس َ افرزاز
ثبپی  ۱۱طب لْ هست ارتکبة ثَ جزم هجسز لْپًیتزی یب ذطز ارتکبة هجسز ثرَ
جزم وتزی ًظجت ثَ افزاز سیز  ۹۹طب زارًس.

تأُب زر ُز یک اس هس ُبی  ۹ّ9ّ۹ػبهب هِن زر لْ هست ارتکبة هجسز اطرت ثرَ
ایي صْرت َ افزاز هتأُب ًظجت ثَ هجزز لْ هست ارتکبة ثَ جزم هجسز ْتبٍتزی
پیهكسار  ،۱/۱۱۱۱زر هس ً 9ظجت ذطز  ّ ۹/۱2۱پیهكرسار  ّ ۱/۱9۹۹زر هرس ۹

ًظجت ذطز  ّ ۱/۱29پیهكسار  ۱/۱۱۹9ػسٍ اطت  .ایي یبفتَُب را ایيگًْرَ هیترْاى
تْجیَ ًوْز َ هوکي اطت هؼکالت اقتصبزی افزاز هتأُب ّ یب ػسم پرذیزع اس لرز
ذبًْازٍ ّ جبهؼَ اس زپیب ارتکبة هجسز ّ ثبسگؼت ثَ جزم طرزیغترز ثبػرس ثرَ ّیرژٍ اس

لررز

سًررساًیبى هتررأُلی ررَ ثؼررس اس آسازی زچرربر هحررسّزیتُبی اقتصرربزی ثررْزٍ ّ اس

حوبیتُبی اًسر اقتصبزی ثزذْرزار ثْزٍاًس ّ قبزر ثَ ازارٍ ّ طزپزطرتی ذربًْاز ذرْز
ًیظتٌس .یؼٌی ّذبهت اّضبع اقتصبزی هوکي اطت آًبى را تحت فؼربر قرزار زُرس ترب
طزیغتز اقسام ثَ ارتکبة هجسز جزم ًوبیٌس.

یکی اس هطبلؼبت اثز ّضرؼیت تأُرب ثرز ارتکربة هجرسز جرزم ثرب اطرت بزٍ اس هرس ُبی
هربلزات هتٌبطت ب ض تْطط ٌرسلز ّ ُوکربراى ( 9۱۹۷اًجربم ػرسٍ اطرت ].[۷
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زارًس یب ذطز ارتکبة هجسز ثَ جزم ثیؼتزی زارًس (زر هرس ً ۹ظرجت ذطرز ّ 9/۹۹9

آىُب ًتیجَ گزفتٌس َ تأُب هْجت بُغ ارتکبة هجرسز جرزم هیػرْز ّ .زر هرْارزی
َ ذطز ذبًْازگی ثبپ زر گزایغ ثَ جزم ّجْز زاػتَ ثبػس یب ثَ زپیلی هبًٌس

ًْع جزم ُن اس ػْاهب هِن زر لْ هست ارتکبة هجسز ثَ جزم اطت ّ زر ُز یرک اس
طَ هس هؼٌیزار اطت .ثَ ایي صْرت َ لْ هست ارتکبة ثَ جرزم هجرسز سًرساًیبى
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ُوظز ،تأُب هْجت افشایغ ارتکبة هجسز جزم هیػْز.

رفتبری
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۶۳۱

ثب جزاین هِن ًظجت ثرَ طربیزیي ْتربٍترز ثرْزٍ اطرت یرب ذطرز ارتکربة هجرسز ثرَ جرزم
ثیؼررتزی زارًررس( .زر هررس ً ۹ظررجت ذطررز  ّ 9/9۹۹پیهكررسار  ، ۱/۱۹۹۹زر هررس 9

ًظجت ذطز  ّ 9/9۷۹پیهكسار  ّ ۱/۱۹9۷زر هس ً ۹ظجت ذطز  ّ 2/9۱۹پیهكسار
 ۱/۱۱۱2ػسٍ اطت .
زر هس  ۹اثز هتكبثب تأُب ّ ًْع جزم ًیش هؼٌیزار اطت .ثَ ایي هؼٌری رَ تربثیز ًرْع
جزم ثزای هجززُب ّ هتأُبُب ثز لْ هست ارتکبة هجسز هت بّت اطت.

ُوبًطْر َ جسّ ً ۹ؼبى هیزُس زر هس  ۹ثب افشایغ طي سًساًیبى ،ارتکبة هجرسز
جزم زیزتز ات بق هیافتس .یؼٌری ًظرجت (ًرزخ ذطرز ثرَ اًرساسٍ  ۱زرصرس ربُغ پیرسا

هی ٌس .اهب زر هس ُبی  ۹ ّ 9زر رزٍ طٌی ثبپی  ۱۱طب ًظجت ثَ رزٍ طرٌی وترز اس
 ۹۹طب ًظجت ذطز ارتکبة ثَ جزم هجسز حسّزاک  2۹زرصس بُغ هییبثس.

هتغیزُبی ّضؼیت تأُب ّ ًْع جزم ثیؼتزیي تبثیز هؼٌیزار رّی ذطز ارتکبة هجرسز
جزم زارًس ثَ ایي صْرت َ زر ُز طَ هس هتأُبُب ًظرجت ثرَ هجززُرب ًظرجت ذطرز
 ۹ ّ 9ثَ تزتیت  ۱/۱2 ّ ۹/۱2 ،9/۹۹هیثبػس .ثزای ًْع جزم ُرن زر ُرز طرَ هرس ،
ًظجت ذطز ارتکبة هجسز جزم ثزای سًساًیبًی َ زر آذزیي ثبسزاػتًْ ،ع جزم آىُرب
جشء جزاین هِن (هبًٌس طزقت ،هرْاز ّ ضرزة ّ جرز) ثرْز ًظرجت ثرَ سًرساًیبى طربیز
جزاین ثیؼتز اطرت ّ ایري ًظرجت زر هرس ُربی  ۹ ّ 9 ّ ۹ثرَ تزتیرت ّ 9/9۷ ،9/9۹

 2/9۱هیثبػس .اس هؼٌیزاری اثز هتكبثب ّضؼيت تأُب ّ ًْع جزم زر هس  ۹هیتْاى
ًتیجَ گزفت كَ افزاز هتأُب ثب ًْع جزم هِن ًظجت ثَ طبیزیي لْ هست ارتکربة ثرَ
جزم هجسز لْپًیتز ّ ذطز ارتکبة ثَ جزم هجسز وتزی زارًسً (.ظجت ذطز ۱/9۹۱
ّ پیهكسار  ۱/۱۹22ػسٍ اطت .

ثب ثسطت آّرزى هؼیبر آ بئیکَ َ اًحرزا

اس هرس را اًرساسٍ هیگیرزز ّ زر هكبیظرَ ثرب

زیگز هس ُب ُزچَ وتز ثبػس ثِتز اطت ،ثب تْجَ ثرَ ایٌکرَ هؼیربر آ بئیکرَ هرس  ۹اس
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ثیؼتزی زارًس ّ زر سهبى ْتبُتز هزتکت جزم هیػًْس ّ ایي ًظجت زر هرس ُربی ّ ۹

هس  9 ّ ۹وتز اطت ،ثٌبثزایي هیتْاى گ ت َ هس  ۹ثِتزیي هس اطت.
اس آًجب َ هسلظبسی لْ هست (سهبى تب ارتکبة هجسز جزم زر زاذب ؼرْر ترب ٌْى

هْثز ثز سهبى ترب ارتکربة هجرسز جرزم پززاذترَ اطرتً .تربی ایري هطبلؼرَ هیتْاًرس ثرَ
ػٌبطبیی هجزهبًی َ ذطز ارتکبة هجسز جزم زارًس ّ سهبىُبیی َ ثَ ًظز هیرطس زر
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آى سهبىُب آطیتپذیزتزًس ّ هوکي اطت اقسام ثرَ ارتکربة هجرسز جرزم ًوبیٌرس ،ورک
ٌس .ثب اطت بزٍ اس ایي رّعُب ّ تْطؼَ آًِب ّ اًجبم هطبلؼبت لْلی ُسفوٌس ،هیترْاى

ثَ تحلیبگزاى ،قبًًْگذاراى ّ قضبت وک زز تب تصْیز ثِتزی اس تصرویوبت قضربیی
زاػتَ ثبػٌس ّ تصویوبتی ثگیزًس َ زر بُغ جزم ّ پیؼگیزی اس ارتکبة هجسز جرزم
ّ ثَ ّیژٍ زر اػطبی آسازی هؼزّال ثَ سًساًیبى هْثز ثبػٌس .ثَ ًظز هیرطرس پسم اطرت
اػتغب سًساًیبى آساز ػسٍ ثَ ّیژٍ سًساًیبى هتأُب ثیؼتز هْرز تْجرَ ًِبزُربی حوربیتی

قزار گیزز ّ ّضؼیت اػتغب آًِب هْرز ًظبرت ّ پیگیزی هظرتوز قرزار گیرزز ترب اًگیرشٍ
حبصب اس اػتغب ّ ػسم ارتکبة هجسز جزم زر آًِب ح ظ گززز.

بقایر ً بش ر
ًْیظٌسگبى اس زاّراى هحتزم هجلَ َ ًظزات ارسًسٍ آىُب هْجت ثِجْز هكبلَ ذْاُس
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