
 

37ـ1391/63صٔؼتبٖ/(72)پيبپي4ٜ/ؿٕبسٞبياستجبعي/ػبَ٘ٛصدٞٓفصّٙبٔٝپظٚٞؾ

Quarterly Journal of Communication Research, 2013, Vol.19, No.4 (72), 37-63 

ّايّاياستفادُكَدكاىاسرساًِبزرسيهيشاى،ًحٍَُاًگيشُ

 سٌتيٍجديد

سالِضْزسٌٌدج(01تا5)هطالعِهَرديكَدكاى

**دكتزاحودقاضيسادُ،*،عزفاىًاصزيضيزسادخَاًچِسپْز

 چكيذُ

ٞبيػٙتي)ػـيٕٙبٞبيوٛدوبٖدساػتفبدٜاصسػب٘ٝايٗپظٚٞؾثبٞذفثشسػئيضاٖ،٘حٜٛٚاٍ٘يضٜ
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 هقذهِ

ٹـبي   ػٴجـٸ ٹبي ٳٶيٲ ٵ سحـٶ٩ اسسجبًـبر ػـٴشي، دس سٵاثـي اػشٰـبٓي ٵ       ديذايؾ سػبٳٸ
ٯخش٬ٚ صٳذ٧ي ثـش سأطيش ثؼيبسي ٧زاؿشٸ ٵ سٰب٭ ٯٔبدالر ديـيٲ سا س٘ييش دادٷ اػز ٣ـٸ  

ٹـب س٬ٔـٞ يبٛشـٸ     ؿٶد ٵ ايٲ دٵساٱ ثٸ دٵساٱ سػـبٳٸ  اسسجبًبر يبد ٯي« اٳ٠الة»اص آٱ ثب ٳب٭ 
ٹب دس ٣ٴبس ٳٺبدٹبي دي٨ش اصػ٬ٰـٸ خـبٳٶادٷ ٵ    (. سػبٳٸ117، ف 1389اػز )اػٰبٓي٬ي، 

اٳـذ   ثيٴـي ٣ٶد٣ـبٱ داؿـشٸ    دٹـي ٹٶيـز ؿخلـي ٵ ػٺـبٱ     اػبػي دس ؿ٤٪ٯذسػٸ ٳ٠ؾ 
دشداصي ٵ ٣ٴؼ٤ـبٵي دسثـبسٷ    (. ٧شايؾ ٣ٶد٣بٱ ثٸ خيب2006٩، 2ٵ ٯشػش 2005، 1)ٯبسؽ
ؿٶد ٵ ايـٲ اٯـش دس    ٹب ٯي ػبص آؿٴبيي آٳبٱ ثب سػبٳٸ ٹبي ديذاسي ٵ ؿٴيذاسي، صٯيٴٸ سؼشثٸ
دزيش ٵ سأطيشدزيش اػـز. اص   اٳٌٔبٙ ٧يشد ٣ٸ ٣ٶد١ ثيؾ اص ٹش صٯبٱ ٹبيي كٶسر ٯي ػب٩

ٹب ٳيض س٬ٶيضيٶٱ ثيؾ اص ث٠يٸ صٯيٴٸ سا ثشاي ٳضديـ٢ ؿـذٱ ٣ـٶد١ ثـٸ ٛوـبي       ٯيبٱ سػبٳٸ
ٹـبي   دٹذ ٣ٸ ٧شٵٷ ٹبي كٶسر ٧شٛشٸ دس ايشاٱ ٳـبٱ ٯي ٣ٴذ. دظٵٹؾ اي ٛشاٹٮ ٯي سػبٳٸ

ب٧شاٱ دٹٴذ؛ ثٸ ًٶسي ٣ٸ سٰبؿـ  ٣ٶد١ ٵ ٳٶػٶاٱ ثيـششيٲ ٧شٵٷ سٰبؿب٧شاٱ سا سـ٤ي٪ ٯي
ػـب٩ ٵ   15ػـب٩، ػـذغ ٳٶػٶاٳـبٱ ثـبالي      15س٬ٶيضيٶٱ دس ٵٹ٬ٸ ٳخؼز، ٣ٶد٣بٱ صيـش  
(. ٳخؼشيٲ سؼشثٸ ٯؼش٠يٮ ٣ٶد١ ثـب  90، ف 1386ػشاٳؼب٭ ثضس٧ؼبالٱ ٹؼشٴذ )ٵدٵدي، 

ؿٶد ٵ ٣ٶد٣بٱ اص ايٲ ػٲ ثٸ سذسيغ ثٸ سٰبؿـبي   ػب٨٫ي ؿشٵّ ٯي س٬ٶيضيٶٱ، ا٬ٗت اص دٵ
(.  21، ف 1380، سشػٰٸ ٛشي،4ٵ ٯ٢ آ٫ش 3)٧ٶٳششٳـيٴٴذ  ٹبي س٬ٶيضيٶٱ ٯي ثشٳبٯٸ

اي ٣ٶد٣ـبٱ   ٹبي ػذيذ، ٯلشٙ سػبٳٸ دٹذ، ثب ٧ؼششؽ سػبٳٸ ٹب ٳـبٱ ٯي ٳشبيغ دظٵٹؾ
ٹـبي   اي ٣ٸ ثيـشش حبكـ٪ ٛٴـبٵسي   ٳيض اٛضايؾ يبٛشٸ اػز. ثب سٶػٸ ثٸ س٘ييشار ٯحيي سػبٳٸ

ٛشكـشي ثـشاي سؿـذ    سٶاٳـذ   اي ٣ٶد٣بٱ، ٹٮ ٯـي  ٳٶيٲ اسسجبًي اػز، اٛضايؾ ٯلشٙ سػبٳٸ
دزيشي آٳبٱ س٠٬ي ؿٶد ٵ ٹـٮ   ؿخليز ٵ ؿ٤ٶٛبيي اػشٔذاد ٣ٶد٣بٱ ٵ سؼٺي٪ ٛشايٴذ ػبٯٔٸ

ٹـبي ثـشٵص سٔـبسم     ٧يشي اص ٯحشٶاٹبي ٯشٜبٵر ٵ ٳبٹٰخٶاٱ، صٯيٴـٸ  سٶاٳذ ثٸ د٫ي٪ ثٺشٷ ٯي
اسصؿي، ؿخليشي ٵ ا٨٫ٶ٧يشي سٛشبسي ٳبٯٴبػـت سا دس ٣ٶد٣ـبٱ ٛـشاٹٮ ٣ٴـذ. اص آٳؼـب ٣ـٸ       

دٹـي ثـٸ ا٨٫ـٶي ٯلـشٙ      سٶاٳذ دس ؿ٤٪ ٯي  ٛشا٧يشسشيٲ سػبٳٸ دس ػبٯٔٸ اػز،س٬ٶيضيٶٱ، 
ـذ ؿـ٤٪ )ٯيـضاٱ ٵ ٳحـٶٷ اػـشٜبدٷ( ٵ        اي ٣ٶد٣بٱ )سػبٳٸ سػبٳٸ ٹبي ػٴشي ٵ ػذيـذ(، اص ثٔع

ٹـبي ٛٴـي، ٹٴـشي ٵ     ٯحشٶا سأطيش صيبدي داؿشٸ ثبؿذ؛ ئٴـي س٬ٶيضيـٶٱ ثـب داؿـشٲ ُشٛيـز     

                                                      

1. Marsh        2. Mercer        3. Gunter 

4. McAleer 



  39 َاي سىتي ي جديد ... َاي استفادٌ کًدکان اس رساوٍ وحًٌ ي اوگيشٌبزرسي ميشان، 

ٹبي خٶدؽ سا ثٺجٶد ثخــذ، ٹـٮ    ٵ ٣ٰيز ثشٳبٯٸسٶاٳذ ٣يٜيز  ٯحشٶايي ٟبث٪ سٶػٸ، ٹٮ ٯي
ػـبصي ٣ٴـذ ٵ    ٹـب، ٛشٹٴـ٦   سٶاٳذ دس صٯيٴٸ ٯيضاٱ ٵ ٳحٶٷ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص ػبيش سػـبٳٸ  ٯي

ٹبيؾ اسا ٸ دٹذ. ثذٵٱ سشديذ ٹـش ٧ٶٳـٸ ساٹجـشد ثـشاي      ٹبي الص٭ سا دس خال٩ ثشٳبٯٸ آٯٶصؽ
ٵ سؼشثـي ثؼـيبس ٳيـبص داسد.    ٹبي ٣ٶد٣بٱ ثٸ دـشٶاٳٸ ٳِشي  ٯذيشيز دخؾ ٵ ٯحشٶاي ثشٳبٯٸ

ٹـبي اػـشٜبدٷ    دظٵٹؾ حبهش ٳيض دس كذد اػز، هٰٲ ؿٴبػـبيي ٯيـضاٱ، ٳحـٶٷ ٵ اٳ٨يـضٷ    
ٹبي ػٴشي ٵ ػذيـذ، ثـٸ ٫حـبٍ ٣ـبسثشدي ٳيـض ديــٴٺبدٹب ٵ        اص سػبٳٸ ؿٺش ػٴٴذع ٣ٶد٣بٱ

 ساٹ٤بسٹبيي سا ثشاي ٯذيشيز ثٺشش ديب٭ سػبٳٸ اسا ٸ ٣ٴذ.  

 پيطيٌِ پژٍّص

ٹبي اٳؼب٭ ؿذٷ سا دس دٵ ًج٠ـٸ ٬٣ـي    سٶاٱ دظٵٹؾ ١ ٵ سػبٳٸ ٯيدس خلٶف ساثٌٸ ٣ٶد
اٳـذ ٵ   ٹب ٵ سأطيشار آٱ ثش ٣ٶد٣بٱ دشداخشـٸ  ػبي داد: دػشٸ اٵ٩، ثٸ ثشسػي ٯحشٶاي سػبٳٸ

 اٳذ.   ٹب سا ثشسػي ٣شدٷ دػشٸ دٵ٭، ٯيضاٱ ٵ ٳحٶٷ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸ
اي ثـش   ٹـبي سػـبٳٸ   ديـب٭  دٹـذ ٣ـٸ ٯحشـٶاي    ٹبي دػشٸ اٵ٩ ٳـبٱ ٯي . ٳشبيغ دظٵٹؾ1
٧زاسد. ٹش چٴذ داٯٴـٸ ٵ ؿـذر ايـٲ اطش٧ـزاسي دس      ٹب ٵ سٛشبسٹبي ٣ٶد٣بٱ اطش ٯي ٳ٨شؽ

 1930ٹبيي ٣ـٸ دس دٹـٸ    سح٠ي٠بر ٯخش٬ٚ، ٯشٜبٵر ٧ضاسؽ ؿذٷ اػز. ي٤ي اص دظٵٹؾ
اٳؼب٭ ؿذ، ٳـبٱ داد ٣ٸ ٣ٶد٣ـبٱ ٵ ٳٶػٶاٳـبٱ ثؼـيبسي، خ٬ـٞ ٵ      1اص ػٶي ٹشثشر ث٬ٶٯش

ٹبي ٬٣ـي سٛشـبسي آٳـبٱ سا ٓيٴـبً      ٹبي ػخٲ ٧ٜشٲ ٵ خالكٸ ؿيٶٷ ٵؽخٶي ٟٺشٯبٳبٱ، س
ٹـبي   ٣شدٳذ. ايٲ ؿٶاٹذ دظٵٹـي سشع ٵ ٳ٨شاٳـي ٵا٫ـذيٲ دسثـبسٷ ػٴجـٸ     ثشداسي ٯي ٣ذي

ٹـبي ٯشثـٶى ثـٸ دٹـٸ      . اص ٯيبٱ يبٛشـٸ داداٛضايؾ سا ٹب  ٯٴٜي سأطيشدزيشي ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸ
سح٠ي٠ـبر،    صيبدي ديذا ٣ـشد ٵ ٳشيؼـٸ   )ػبدٵيي( ًشٛذاساٱ 2ٳِشيٸ ٬٧ٶ٫ٸ ػحشآٯيض 1930

ؿـذ   ٹـب ثـش ٣ٶد٣ـبٱ ٯـي     ٯٶػت حغ سشع ٵ ٳ٨شاٳي اص ديبٯذٹب ٵ سأطيشار ٯٴٜـي ٛـي٬ٮ  
ٹـبي   ٹبي كٶسر ٧شٛشـٸ دس دٹـٸ   (. اٯب دظٵٹؾ1383، سشػٰٸ ٯشادي، 4ٵ دٳيغ 3)د٬ٛٶس

 اٳـذ  ثٔذي، ايٲ سأطيشار سا ثب داٯٴٸ ٯحذٵد يب ثٸ ٵاػٌٸ ٯش٘يشٹبي ٯيـبٳؼي ٧ـضاسؽ ٣ـشدٷ   
٣ٴذ، ٣ـٸ ثؼـيبسي اص    ؿٴبخشي ٳيض سأييذ ٯي ٹبي سٵاٱ (. دظٵٹؾ2005، 6ٵ ٵٵداسد 5)ٯبسع

ٹـبي ٓيٴـي ا٣ظـش     دٹذ ٵ ٧ـضاسؽ  اص ًشيٞ س٬٠يذ ٵ ٯـبٹذٷ س  ٯي  ٹب سٛشبسٹب ٵ يبد٧يشي

                                                      

1. Herbert Blumer        2. magic bullet theory      3. Defleur 

4. Dennis             5. Mares                6. Woodard 
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آٰب٩ ثٸ ٳٰبيؾ دسآٯذٷ ٵ ٓجبسار  ٣ٴذ ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ ٵ حشي ٳٶػٶاٳبٱ،  ٵا٫ذيٲ ٳيض طبثز ٯي
اي ٣ـٸ ثـٸ    سشيٲ ٳِشيـٸ  ٣ٴٴذ. ٯٺٮ ٹبي س٬ٶيضيٶٳي سا س٬٠يذ ٯي ثشٳبٯٸ ثيبٱ ؿذٷ دس ثشخي اص

 .ػـز ا 2ثٴذٵسا 1ٳحٶي ٧ؼششدٷ ثٸ ثشسػي ايٲ ٯٶهٶّ دشداخشٸ، ٳِشيٸ يبد٧يشي اػشٰبٓي
ثيٴٴذ، س٬٠يـذ   ايٲ ٯٌب٫ٔبر ٳـبٱ دادٷ اػز ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ آٳچٸ سا ٣ٸ ثش كٜحٸ س٬ٶيضيٶٱ ٯي

 ٧4شثٴـش  3اٛضايٴـذ. ٳِشيـٸ ٣بؿـز    شبسي خٶيؾ ٯـي ٣ٴٴذ يب آٱ سا ثٸ رخيشٷ ا٨٫ٶٹبي سٛ ٯي
سٶاٳـذ ثبٓـض    دٹذ ٣ٸ سٰبؿبي صيبد س٬ٶيضيٶٱ اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ ٯـي  ( ٳيض ٹـذاس ٯي1980)

ٹب ٵ آٰب٩  ثٴذي ٳ٨شؽ اي ٵ كشٙ صٯبٱ ثيـشش ؿٶد ٣ٸ خٶد ٟب٫ت دػششػي ثيـشش سػبٳٸ
سٶاٳٴـذ سـأطيشار    ٹب ٹٰچٴـيٲ ٯـي   (. سػبٳٸ1387آٳبٱ سا دس دي داسد )ػٶادي ٵ ٹ٤ٰبساٱ، 

اٳشِـبسار  »دزيشي ٣ٶد٣بٱ داؿشٸ ثبؿٴذ. ايٲ سأطيشار دس ٟب٫ـت ٳِشيـٸ    ث٬ٴذٯذسي ثش ػبٯٔٸ
ٹـب سٺيـٸ    ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز. سأ٣يذ ايٲ ٳِشيٸ ثش ٯحشٶايي اػز ٣ـٸ سػـبٳٸ  « 5اػشٰبٓي

ٹـبي ٯشٜـبٵر اػـز. ٳِشيـٸ اٳشِـبسار       دٹٴـذٷ سٛشـبس كـحيح دس ٧ـشٵٷ     اٳذ ٵ ٳـبٱ ٣شدٷ
دـزيشي ثـٸ ؿـٰبس     ٹـبي ػبٯٔـٸ   ػبصي )٣ـٸ ٹـش دٵ ٳِشيـٸ    ٰشاٷ ٳِشيٸ ٯذ٩اػشٰبٓي ثٸ ٹ

ٹبيي ٹؼـشٴذ ٣ـٸ اٳجبؿـز ث٬ٴذٯـذر آطـبس ػضيـي سا ثـٸ ٳٰـبيؾ          ٵاْٟ ٳٰٶٳٸ سٵٳذ( دس ٯي
ٹـبي س٬ٶيضيـٶٳي    (. ؿخليز638، ف ٧1383زاسٳذ )د٬ٛٶس ٵ دٳيغ، سشػٰٸ ٯشادي،  ٯي
ٸ ٯ٤ٰٲ اػز ٣ٶد٣بٱ سالؽ ٣ٴٴـذ  ٹبيي سا ثٸ ٣ٶد٣بٱ ٯٔشٛي ٣ٴٴذ ٣ سٶاٳٴذ ٳٰٶٳٸ ٳ٠ؾ ٯي

ٹـبي   سب آٳٺب سا ػشٯـٞ خٶد ٟشاس دٹٴذ. ٣ٶد٣بٱ حشي ا٧ش ثٸ ًٶس ٯؼـش٠يٮ اص ؿخلـيز  
ٹـبي خبكـي    ٹب، ٟٶآذ ٵ اسصؽ ثشداسي ٳ٤ٴٴذ، ٯ٤ٰٲ اػز ديذ٧بٷ ٯٶسد ٓالٟٸ خٶد ٣ذي

(. ٣ٶد٣ـبٱ اص  107، ف 1380سا اص آٳٺب اٟشجبع ٳٰبيٴذ )٧ٶٳشش ٵ ٯ٢ آ٫ـش، سشػٰـٸ ٛشـي،    
٣ٴٴـذ، ثـٸ سلـٶسي اص     اي دسيبٛز ٯي يٞ ٯ٠بيؼٸ خٶد ثب ا٨٫ٶٹبيي ٣ٸ اص سلبٵيش سػبٳٸًش

ػبٱ ادسا١ ٣ٶد٣بٱ اص خٶد ٣ٸ دس حب٩ س٤ٶيٲ اػز، سحز  ثذيٲ .يبثٴذ خٶيؾ دػز ٯي
(. ا٫جشٸ دس ٯٶسد ٣ـبس٣شد  342، ف 2009ٵ ٹ٤ٰبساٱ،  ٧6يشد )ثٶػب٣ي سأطيش سػبٳٸ ٟشاس ٯي

ٶيظٷ س٬ٶيضيٶٱ( اٳش٠ـبداسي ٳيـض ٯٌـش  ؿـذٷ اػـز. ي٤ـي اص       ٹب )ث دزيش ٣شدٱ سػبٳٸ ػبٯٔٸ
اػـز، ثـٸ ٧ؼـششؽ      سشيٲ سأطيشار ٯٴٜي س٬ٶيضيٶٱ ٣ـٸ ٯـٶسد دـظٵٹؾ ٟـشاس ٧شٛشـٸ      ٯٺٮ

، سشػٰـٸ  7ؿٶد )ٯبػٲ آٯيض ٯشثٶى ٯي يبد٧يشي خـٶٳز دس اطش ٳٰبيؾ سٛشبسٹبي خـٶٳز
                                                      

1. social learning theory        2. Bandura             3. cultivation theory 

4. Gerbner                5. social expectations  theory  6. Bosacki 

7. Masen 
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ٯيـذاٳي ٵ   ػـب٩ سح٠ي٠ـبر آصٯبيــ٨بٹي،    20(. ٳشـبيغ ثـيؾ اص   515، ف 1382يبػبيي، 
دٹـذ ٣ـٸ    ٣ٴٴـذ، ٳــبٱ ٯـي    سؼضيٸ ٵ سح٬ي٪ سٛشبسٹبيي ٣ٸ ثٸ كـٶسر ًجئـي ثـشٵص ٯـي    

آٯيض س٬ٶيضيٶٱ، ثش سٛشبسٹب ٵ ثبٵسٹبي ٣ٶد٣بٱ سـأطيشار ٯٴٜـي ٌٟٔـي     ٹبي خـٶٳز كحٴٸ
(. ي٤ي دي٨ش اص ٣بس٣شدٹبي ٯٴٜـي، ثـٸ اخـشالى ٛـي٬ٮ ٵ     138، ف 1378داسد )ثيبثبٳ٨شد، 

ٲ ٯٔٴب ٣ٸ ٣ٶد١ چٶٱ دٳيبي ٛي٬ٮ سا ثب دٳيبي ٵأٟي ي٤ؼـبٱ  ؿٶد. ثذي ٵأٟيز ٯشثٶى ٯي
آيذ ٵ ٧بٷ اص ايٲ سٹ٨زس ثشاي خـٶد ٵ   ٯي دٴذاسد، دس كذد ديذا ٣شدٱ آٱ دس ٵأٟيز ثش ٯي

 (.  179، ف 1379آٛشيٴذ )ػبسٵخبٳي،  اًشاٛيبٳؾ خؼبسار ػجشاٱ ٳبدزيشي ٯي
٧يشٳـذ ٵ   ؼب٭ ٯيٹبي دػشٸ دٵ٭، ا٬ٗت ثب ٹذٙ ؿٴبخز ٯخبًت ٣ٶد١ اٳ . دظٵٹؾ2

دشداصٳذ. ثب سٶػٸ ثٸ ايٴ٤ٸ ٣ٶد٣بٱ  ٹب ٯي ثٸ ثشسػي ٯيضاٱ ٵ ٳحٶٷ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸ
٣ٴٴذ ٵ ثب دس ٳِـش   سٵصاٳٸ ٯذر صٯبٱ صيبدي اص ٵٟز خٶد سا كشٙ سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ ٯي

ؿـٶد )ػـٶادي ٵ    سش ٯـي  سش ٵ اٳٜشادي ٹب ٹش سٵص اخشلبكي ٧شٛشٲ ايٴ٤ٸ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ
يبثذ. ٯٴِٶس اص ؿٴبػـبيي ٯخبًجـبٱ،    ٹب هشٵسر ثيـششي ٯي ( ايٲ ثشسػي٤ٰ1387بساٱ، ٹ

ٹبي ٹ٨ٰٴي اػز ٣ـٸ سحـز سـأطيش ٯش٘يشٹـبي ػيبػـي،       آٳبٱ ٵ ؿٴبخز ٧شٵٷ 1سيذٶ٫ٶطي
ٹـبي   ثٴـذي   سٶاٱ ثش اػبع ٧شٵٷ اػشٰبٓي ٵ ٛشٹٴ٨ي ي٤ؼبٳي ٟشاس داسٳذ، ثٸ ًٶسي ٣ٸ ٯي

جبٱ سا ثب سػـبٳٸ ٯــخق ٣ـشد. اص ايـٲ سٵ، ًـي      ر٣ش ؿذٷ، صٳذ٧ي ٵ سٔبٯ٪ ٗب٫ت ٯخبً
ٹبي ثؼيبس ٵ دس ٣ـٶسٹبي ٯخش٬ٚ، ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٯخبًجبٱ ثٸ ًٶس ٯذاٵ٭ ٯـٶسد   دظٵٹؾ

ٹب، اًالٓبر ٣ّٰي  (. ايٲ دظٵٹؾ144، ف 1387  ٧يشد )ػذبػ٨ش ؿٺشي، ثشسػي ٟشاس ٯي
حؼـت   ٹـبي ٯخش٬ـٚ ثـش    ٯٜيذي دس خلٶف ٯيضاٱ ٵ ٳحٶٷ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣ـبٱ اص سػـبٳٸ    

 ٣ٴٴذ. ٯش٘يشٹبي سأطيش٧زاس ٛشاٹٮ ٯي
دٹـذ، دس ًـٶ٩ سٵص    ػب٩ دس اٯشي٤ب ٳـبٱ ٯـي  6ٳشبيغ ي٢ ثشسػي ثش سٵي ٣ٶد٣بٱ صيش 

ٹـبي   دسكذ اص ٣ٶد٣بٱ ثيٴٴذٷ س٬ٶيضيٶٱ ٹؼشٴذ ٵ ٯيبٳ٨يٲ سٰبؿبي ثشٳبٯٸ75ثٸ ًٶس ٯيبٳ٨يٲ 
ٸ اػـز.  دٟي٠ـ  20ػـبٓز ٵ   1دسكـذ آٳـبٱ حـذٵد    32دس ٯيـبٱ  ـ ٵيذ ٶيي ـ دي ٵي دي   

٧يشد؛ چٴبٱ ٣ٸ ثش اػبع ٳشبيغ،  ٹبي ػذيذ ٳيض اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٯي سػبٳٸ
اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ اص سايبٳٸ سٵ ثٸ اٛـضايؾ اػـز ٵ دس ايـٲ ٯيـبٱ حشـي ٣ٶد٣ـبٱ       

 (.2001، ٣2ٴٴذ )٣بٵسي ثيـشش اص ٳٶػٶاٳبٱ اص ايٲ ٵػي٬ٸ اسسجبًي اػشٜبدٷ ٯي
سػـبٳي، ٧ـشايؾ ٣ٶد٣ـبٱ ثـٸ      ٹبي اسسجبًي ٵ اًالّ سٶػٔٸ ٛٴبٵسي دس ٣ـٶس ٯب ٳيض ثب

                                                      

1. typology        2. Kaveri 
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سـٶاٱ ٧ٜـز، ٯلـشٙ     ٹبي ػذيذ دس حب٩ اٛـضايؾ اػـز. دسٵاٟـْ ٯـي     اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ
ٹب اػشٜبدٷ  اي اص سػبٳٸ اي ٣ٶد٣بٱ دس حب٩ اٛضايؾ اػز ٵ ٣ٶد٣بٱ اص ًيٚ ٧ؼششدٷ سػبٳٸ
ـ   ٹبي سايبٳٸ ٣ٴٴذ. ثشاي ٯظب٩، ثبصي ٯي ٢ دذيـذٷ اػشٰـبٓي دس ٣ٴـبس ػـبيش     اي ثٸ ٓٴـٶاٱ ي

سـشيٲ ٯخبًجـبٱ خـٶد سا اص ٯيـبٱ      ٹبي كٶسي ٵ سلٶيشي دس دٳيـبي اٯـشٵص ٰٓـذٷ    سػبٳٸ
٣ٴذ ٵ هٰٲ ايٴ٤ٸ ثخؾ ٟبث٪ سٶػٺي اص اٵٟـبر ٛشاٗـز    ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ اٳشخبة ٯي

سػذ حشي اٵٟبسي سا ٣ٸ آٳبٱ ثبيذ ثـٸ   ايٲ ٟـش سا ثٸ خٶد اخشلبف دادٷ اػز، ثٸ ٳِش ٯي
ؼب٭ س٤ب٫يٚ دسػي يب حوٶس دس ػْٰ خبٳٶادٷ اخشلبف دٹٴذ ٳيض دٶؿـؾ دادٷ اػـز   اٳ

 (.  48، ف 1388)ؿبٵسدي ٵ ؿبٵسدي، 
ػـب٫ٸ(   10سب  5ٹبي دظٵٹؾ ديٰبيـي ٣ٸ دس ثيٲ خشدػبالٱ ٵ ٣ٶد٣بٱ ) ثب سٶػٸ ثٸ يبٛشٸ

 1390 ؿٺش ػٴٴذع اٳؼب٭ ٧شٛشٸ، ثيـششيٲ ٛٔب٫يز خشدػبالٱ ٵ ٣ٶد٣بٱ دس ٛل٪ دبييض ػـب٩ 
ٯـبٹٶاسٷ  دسكـذ، سٰبؿـبي   69ػـي دي   ٵي  ٵ ٹبي ٵيـذ ٶيي  ثٸ سشسيت ؿبٯ٪؛ ديذٱ ٛي٬ٮ

ا٫ـٚ(.   1390كذاٵػـيٰب،  دسكذ، ثٶدٷ اػز. )ٯش٣ض سح٠ي٠ـبر 21اي  دسكذ، ثبصي سايبٳٸ40
ػـب٫ٸ اٳؼـب٭ ٧شٛشـٸ     17 سـب  11دس دظٵٹؾ دي٨شي ٣ٸ دس ؿٺش ػٴٴذع دس ثـيٲ ٳٶػٶاٳـبٱ   

ؿٶد؛ ثب ايـٲ سٜـبٵر ٣ـٸ ٳٶػٶاٳـبٱ دس      ٹب ديذٷ ٯي اػز، ٹٰيٲ سٴٶّ دس اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ
 ٧ـٶؽ دادٱ ثـٸ ساديـٶ،    دسػـي،   ٯ٠بيؼٸ ثب ٣ٶد٣بٱ ٧شايؾ ثيـششي ثٸ خٶاٳذٱ ٯٌب٫ت ٗيـش 

 اػشٜبدٷ اص ايٴششٳز ٵ سٛشٲ ثٸ ػيٴٰب داسٳذ ٵ اص ػٶي دي٨ـش ٳٶػٶاٳـبٱ ٳؼـجز ثـٸ ٣ٶد٣ـبٱ     
 ة(. ٠1390بر كذاٵػيٰب، اٳذ )ٯش٣ض سح٠ي ٹبي ٵيذ ٶيي داؿشٸ ٧شايؾ ٣ٰششي ثٸ ديذٱ ٛي٬ٮ

 هثاًي ًظزي

ٞبٞبياػتفبدٜوٛدوبٖاصسػب٘ٝداليُٚاٍ٘يضٜ

ٯخبًجبٱ اص س٬ٶيضيٶٱ ثشاي ػـش٧شٯي، اًالٓـبر،    ،1ثش اػبع ٳِشيٸ اػشٜبدٷ ٵ سهبٯٴذي
 ٣2ٴٴـذ. ٹٰـبٱ ًـٶس ٣ـٸ ٛيؼـ٢      ٹٶيز ؿخلي ٵ سٵاثي ٯش٠بث٪ اػشٰـبٓي اػـشٜبدٷ ٯـي   

٧زاسٳـذ، ث٤٬ـٸ سٰبؿـب٧شاٱ ٵ     ٹبي آٱ ثش ٯشد٭ سأطيش ٳٰـي  ٧ٶيذ: سٴٺب س٬ٶيضيٶٱ ٵ ثشٳبٯٸ ٯي
سشػٰٸ ٣شٯ٬ٔي ٵ ٧يٶيبٱ،  ،3س٬ٶيضيٶٱ دس اسسجبًي دٵ ػٶيٸ ثش ٹٮ اطش٧زاسٳذ )ٯ٢ ٣ٶ يٲ

                                                      

1. uses and gratifications         2. Fisk       3. McQueen 
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ٯٔش٠ذٳذ ٣ٸ دس اسسجـبى ٣ـٶد١ ٵ سػـبٳٸ، ايـٲ      ،3ٵ دبس٣ش 2الي٪؛ 1(. ؿشا٭274، ف 1384
سر دي٨ش، ايٲ ٣ٶد١ اػز ٣ٸ اص ٣ٴذ. ثٸ ٓجب سشيٲ ٳ٠ؾ سا ايٜب ٯي ٣ٶد١ اػز ٣ٸ ٛٔبالٳٸ
٣ٴذ، ٳٸ سػبٳٸ اص ٣ـٶد١. آٳٺـب ٠ٓيـذٷ داسٳـذ، ٵٟشـي دس ٯـٶسد اطـش         س٬ٶيضيٶٱ اػشٜبدٷ ٯي
٣ٴيٮ. آٳٺـب ػـٸ    ٣ٴيٮ، دسٵاْٟ دس ٯٶسد ٳحٶٷ اػشٜبدٷ اص آٱ كحجز ٯي س٬ٶيضيٶٱ ثحض ٯي

ػـشٜبدٷ  ٬ًجي، ٣ؼت اًالّ ٵ ا ٳٶّ اػشٜبدٷ اك٬ي ٣ٶد٣بٱ سا اص س٬ٶيضيٶٱ ثشؿٰشدٳذ: ٫زر
ؿـٶد.   اػشٰبٓي. ٳخؼشيٲ ٯٶسد ثٸ ٫زر ٯظجشي اؿبسٷ داسد ٣ٸ دس ٳشيؼٸ ػش٧شٯي ايؼبد ٯي

ٹـبي   سٶاٳذ اص ٯــ٤الر ٵ خؼـش٨ي   ٣ٴذ ٣ٸ ٣ٶد١ ٯي س٬ٶيضيٶٱ دٳيبيي خيب٫ي ٓشهٸ ٯي
ٹـبي   صٳذ٧ي ٵأٟي سٹبيي يبثذ. ؿشا٭ ٯـبٹذٷ ٣شد ٣ـٸ ٣ٶد٣ـبٱ ٹٴ٨ـب٭ سٰبؿـبي ثشٳبٯـٸ     

ٳـيٴٴذ. دٵٯيٲ اػشٜبدٷ، اػشٜبدٷ  س٬ٶيضيٶٳي ٯي يؼزٵة ػ٬ٶٹبي ٯ ٯ٬ٌٶة خٶد، ثب چٺشٷ
اػـشٜبدٷ،   ٹبيي ٯبٳٴذ چ٨ٶٳ٨ي دٶؿؾ، سٛشبس ٵ ٗيشٷ اػز. ػٶٯيٲ اًالٓبسي دسثبسٷ ٯٶهٶّ

ي٤ـذي٨ش  ٣ٴذ ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ ٣ٴبس  اي ايؼبد ٯي سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ ٹٰشاٷ دي٨شاٱ اػز ٣ٸ ثٺبٳٸ
 (.1377 ٣بؿبٳي، ذ )سشػٰٸ ح٠ي٠زثٴـيٴٴذ ٵ ا٬ٗت ٯٶهٶٓي ثشاي ٧ٜش٨ٶ داؿشٸ ثبؿٴ

 هذيزيت پيام ٍ كَدكاى

ٹـبي   ٹـب ٵ سـأطيشاسي ٣ـٸ ٣ٶد٣ـبٱ اص ديـب٭      ثب سٶػٸ ثٸ اٛضايؾ ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣ـبٱ اص سػـبٳٸ  
ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ ثـٸ ثحـض اكـال  ٯـذيشيز      ٧يشٳذ، كبحجٴِشاٱ ٯخش٬ٚ اص ديذ٧بٷ اي ٯي سػبٳٸ

ٹـبي   ايـٲ ٯجبحـض ثـش سٵي ٯـذيشيز ديـب٭      اٳذ. ا٧شچٸ سأ٣يـذ اكـ٬ي دس   ديب٭ ٣ٶد٣بٱ دشداخشٸ
ٹـبي خـٶد    سٶاٳذ دس ٯذيشيز ديـب٭  س٬ٶيضيٶٳي ثٶدٷ اػز اٯب ٹٰچٴبٱ ٣ٸ ر٣ش ؿذ، س٬ٶيضيٶٱ ٯي

سـٶاٱ   ٹبي الص٭ سا داؿـشٸ ثبؿـذ. دس ايٴؼـب ٯـي     ػبصي ٹب ٵ ٛشٹٴ٦ ٹب ٳيض آٯٶصؽ اص ػبيش سػبٳٸ
ثبيؼـز ٹـٮ    ب٭ ٣ٶد٣بٱ ٯيثحض ٯذيشيز ديب٭ سا دس دٵ ػٌح ٯٌش  ٣شد؛ ئٴي دس ٯذيشيز دي

 ثٸ ٯذيشيز ٯحشٶا ٵ ٹٮ ثٸ ٯذيشيز دػششػي ٵ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ سٶػٸ داؿز:  

.ٔذيشيتٔحتٛا1

ٹـب،   ٹـب، ٹٴؼبسٹـب، ٳ٠ـؾ    دٹٴذٷ ا٨٫ٶٹـب، اسصؽ  ٣ٴٴذٷ ٵ اسا ٸ ٵػبي٪ اسسجبى ػٰٔي ٯٔشٛي
 ٹبي صٳذ٧ي ٹؼشٴذ ٣ٸ ٯ٤ٰٲ اػـز ٯـشد٭ اص   ٹب ٵ چ٨ٶٳ٨ي سٵي آٵسدٱ ثٸ ػج٢ ديذ٧بٷ

                                                      

1. Schramm        2. Lyle        3. Parker 
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( 132 ، ف1374سشػٰـٸ ثٺـشٵاٱ،    ،1ٹبي دي٨ش ٹش٧ض ثٸ آٳٺب دػششػي ديذا ٳ٤ٴٴذ )ساثشسٶٱ ساٷ
ؿٶد ٵ ٯحشـٶاي ٵػـبي٪    ٹب ٵاثؼشٸ ٯي ٵ اص آٳؼب ٣ٸ ٛشد اص ًشيٞ ٛشٹٴ٦ ػبٯٔٸ ثٸ اسصؽ

اػبػي ( سٶػٸ 44، ف 1375ساد،  ٧يشد )ٯحؼٴيبٱ اسسجبى ػٰٔي ٳيض اص ٛشٹٴ٦ ٳـئز ٯي
 سٵصاٛضٵٱ آٱ دس سػبٳٸ ثٸ ٓٴٶاٱ ي٢ اك٪ اٳ٤بسٳبدزيش اػز.    ثٸ ٯ٠ٶ٫ٸ ديب٭ ٵ اكال 
ٹبي صٳذ٧ي ٯبٳٴذ صٳذ٧ي خـبٳٶاد٧ي،   س٬ٶيضيٶٱ سٵي ثشخي اص ػٴجٸ 2اص ٳِش ٣بٯؼشب١

دزيشي اًٜب٩، ديٲ، س٠ٶيز ٹٴؼبسٹب ٵ ٟـٶاٳيٲ، اٯٴيـز ٰٓـٶٯي ٵ ػيبػـز سـأطيش       ػبٯٔٸ
ؿٶد هٰٲ آٳ٤ٸ ثـب   ذػز ٯيٹبي ٯشد٭ اص ًشيٞ س٬ٶيضيٶٱ ٹ٨ٰٲ ٵ ي٤ ٧زاسٳذ. اسصؽ ٯي

ٹب ٯؤطش اػـز )حؼـٴي ٯ٠ـذ٭،     دزيش ٣شدٱ ٯشد٭، دس اٳش٠ب٩ اسصؽ ايؼبد ٹٴؼبسٹب ٵ ػبٯٔٸ
اي، ٣ٶد٣ـبٱ ٟـشاس داسٳـذ     (. دس ايٲ ٯيبٱ دس س ع ٯـششيبٱ سٶ٫يذار سػبٳٸ17، ف 1376

٣ٴٴـذ )ديجـبع،    ٣ٸ ٳ٨شاٳي ٰٓذٷ ٣ؼبٳي ٹؼشٴذ ٣ٸ ثٸ ٳشبيغ اػشٰبٓي س٬ٶيضيٶٱ سٶػـٸ ٯـي  
٣ٴذ، ا٨٫ٶٹبي ٳٶ ثٸ  (. س٬ٶيضيٶٱ ػٺبٱ رٹٲ ٵ سخي٪ ٣ٶد٣بٱ سا سؼخيش ٯي49، ف 1373

(. 198، ف 1379آٵسد )ػبسٵخبٳي،  ؿبٱ دذيذ ٯي ثخـذ ٵ دباليؾ ٵيظٷ دس سٵاٱ آٳبٱ ٯي
سٶاٱ ثـٸ   ٳيض ٯٔش٠ذ اػز ثب ػبصٯبٳذٹي ٯٴبػت ٵ ٹذايز ٵ ٣ٴشش٩ ثٺشش س٬ٶيضيٶٱ ٯي 3دٶدش

 (.6، ف 1376سشثيز ٣شد )ػب٢٫،  ٣ٶد٣بٱ آٯٶصؽ داد ٵ آٳبٱ سا
٣بس٣شدٹـبي ٯٺـٮ س٬ٶيضيـٶٱ    اص سٶاٳذ ي٤ـي دي٨ـش    ػبصي ثب ٯحيي ٯي سٌبثٞ ٵ ٹٰبٹٴ٦

ٹبي س٬ٶيضيٶٱ ٯٴٌجٞ ثـب ٯحـيي اًـشاٙ ٵ دٳيـبي ٵأٟـي ٣ٶد٣ـبٱ ثبؿـذ،         ثبؿذ. ا٧ش ثشٳبٯٸ
ثشاثـش  سٶاٳذ آٳبٱ سا ثيـشش ثٸ دٳيبي ٵأٟي خٶد ٳضدي٢ ػبصد ٵ ٳٶٓي آشٰبد ثٸ ٳٜـغ دس   ٯي

(. چٴبٳچٸ ديب٭ كبدس ؿذٷ ثب ػـٌح  50، ف 1379ٯـ٤الر سٵصٯشٷ ثٸ آٳبٱ ثجخـذ )اٯبٯي، 
آٯٶصؽ اٛشاد ٵ ٛشٹٴ٦ سايغ ٟٶ٭ ٯٶسد ٳِش ٹٰبٹٴ٦ ٳجبؿذ، اٯ٤بٱ دْٛ آٱ ٵػـٶد داسد؛ دس  

ػـبصد   خٴظـي ؿـذٱ سـأطيش سا ٛـشاٹٮ ٯـي       سٶػٺي ثٸ ػٌح ٛشٹٴ٨ي، صٯيٴـٸ  ثيـشش ٯٶاسد، ثي
(. ٹش ٛي٬ٮ يب ثشٳبٯٸ س٬ٶيضيٶٳي ٣ٸ ثب سٵحيٸ ٵ ٛشٹٴ٦ 105 -106ق، ك1379)ػبسٵخبٳي، 

سٵد؛ ادثيـبسي   ٯ٬ي ٣ٶد٣بٱ ػبٯٔٸ ٹٰؼٶ ٵ ٹٰبٹٴ٦ ثبؿذ، ٳٶٓي ادثيبر ٯٔبكش ثٸ ؿٰبس ٯي
ٹبي س٬ٶيضيٶٱ اػز ٣ٸ سٰب٭ رٹـٲ خـٶد سا    ٹب ثيٴٴذٷ ٣ٶد١ ثشٳبٯٸ ٣ٸ ٯٌبثٞ ثب ػ٬ي٠ٸ ٯي٬يٶٱ

 (.  51، ف 1379 اٳذ )اٯبٯي، ٶ٩ ٣شدٷثٸ سٰبؿبي ايٲ ػٔجٸ سٳ٨ي ػبدٵيي ٯـ٘
ٹب ثـش سٛشبسٹـبي    اي ثٸ ٫حبٍ ٹذايز كحيح ٵ سأطيش٧زاسي ثشٳبٯٸ ٯذيشيز ديب٭ سػبٳٸ

                                                      

1. Raberton         2. Comstock       3. Popper 
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ٯخبًجبٱ، حبيض اٹٰيز اػز ٵ اكٶالً ٯأٯٶسيز ٵ سػب٫ز سػبٳٸ ٵ ثٸ سجْ آٱ اٹذاٛي ٣ـٸ  
ٯخبًجـبٱ ٵ  ؿٶٳذ، ثش اػبع ثشٟشاسي اسسجبى ٯـؤطش ثـب    ٹب سٔييٲ ٯي ثشاي ٹش ي٢ اص ثشٳبٯٸ

سـشيٲ   ا٧ش اطشثخــي سا ٯٺـٮ  »سيضي ؿذٷ اػز.  سح٠ٞ اٹذاٙ اص ديؾ سٔييٲ ؿذٷ ٵ ثشٳبٯٸ
ٯؤ٫ٜٸ دس سٔييٲ سٶٛيٞ ٯذيشيز ثذاٳيٮ، آٱ چيضي ٳيؼز ػض ٯيـضاٱ دػـشيبثي ثـٸ اٹـذاٙ     

داٳذ ٵ  ٹبيي ثشاي سٔبٯ٪ ٯي ٹب سا كحٴٸ ( سػبٳٸ2001) 2(. اؿٰيز2005، 1)داٛز« ػبصٯبٱ
ػـبصد. ٹٰچٴـيٲ سح٠ـٞ     ثش ٯذيشيز ايٲ ٛوبٹبي سٔـبٯ٬ي اػـشٶاس ٯـي    ٯذيشيز سػبٳٸ سا

اي سذٵيٲ ؿذٷ دس ػٴذ اٛٞ سػبٳٸ ٯ٬ي، ٹٰچٶٱ سالؽ ثـشاي   ساٹ٤بسٹبي ساٹجشدي سػبٳٸ
اػشاي ٳِب٭ ٣بسآٯذ ٵ اطـشثخؾ ٯـذيشيز ديـب٭ دس سٰـبٯي اثٔـبد آٱ ٵ ايؼـبد سحـٶ٩ دس        

ر ٛشٹٴـ٦ ػبٯٔـٸ، سٶػـٸ ثـٸ     ٹب ٵ ... ٯشٴبػت ثب ٳيبصٹـبي ٛـشد ٵ سحـٶال    ٯحشٶاي ثشٳبٯٸ
ٹـب، اػـشٜبدٷ ٯـؤطش ٵ ٯٴبػـت اص      س٠ٶيز ٵ سح٤يٮ ػبي٨بٷ ٵ ٯ٠ب٭ ٳٺبد خبٳٶادٷ دس ثشٳبٯـٸ 

ٯٴِـٶس س٠ٶيـز ٛشٹٴـ٦ ثـٶٯي ٵ آداة ٵ سػـٶ٭        ٹبي ٯ٬ي ثـٸ  سٶ٫يذار اػشبٳي دس ؿج٤ٸ
سـب(   ٹـبي سٟـبثشي ٵ ... )ػـبصٯبٱ كذاٵػـيٰب، ثـي      دؼٴذيذٷ ايشاٳي، سح٤يٮ اٛضايؾ ٯضيز

اي سأطيش٧زاس ثبؿذ. هـٰٲ آٳ٤ـٸ    چٸ ثيـشش ديب٭ سػبٳٸ اٳذ دس اكال  ٵ اطشثخـي ٹشسٶ ٯي
ثبيؼز ثٴب ثش اك٪ سٔبٯـ٪ ٯ٬ٌـٶة ٵ اسسجـبى دٵػـٶيٸ ثـب       سيضاٱ سػبٳٸ ٹٰٶاسٷ ٯي ثشٳبٯٸ

سـش   ٯخبًجبٱ ٣ٸ كبحجٴِشاٳي ٯبٳٴذ اؿٰيز ثٸ آٳٺب اؿبسٷ داسٳـذ، ٳيـض ثـٸ حوـٶس دشسٳـ٦     
 ذٹب ٳيض ثبي ٸ ٵيظٷ ٯجزٵ٩ داسٳذ؛ ايٲ ٯٺٮ دس ٯشا٣ض اػشبٱٹب سٶػ ٯخبًجبٱ ٣ٶد١ دس ثشٳبٯٸ

 ثيـشش اص ٧زؿشٸ ٯٶسد سٶػٸ ٟشاس ٧يشد. 

.ٔذيشيتدػتشػيٚاػتفبدٜاصسػب2ٝ٘

ي٤ي اص ساٹجشدٹبي ايٲ حٶصٷ ايٲ اػز ٣ٸ هٰٲ ؿٴبخز صٯبٱ خب٫ق سٰبؿب ٵ اسس٠ـبي  
شخـٶسد ثـب س٬ٶيضيـٶٱ    صٯبٱ حوٶس ٵ حشي ػزة، ٣ٶد٣بٱ سا اص ديبٯـذٹبي ٳبخٶؿـبيٴذ ث  

٣ـٶد١ ٵ ٣ـبٹؾ    3ٯلٶٱ داسٳذ ٵ ٯيضاٱ سٰبع سا دس حذ ٯٔشذ٩ حَٜ ٣ٴٴذ سب ثٸ اٳٜٔـب٩ 
حش٣ز ثذٳي اٵ ٯٴشٺي ٳـٶد. ثبيذ سالؽ ٣شد ثٸ ػبي دٴـبٷ ثـشدٱ ثـٸ س٬ٶيضيـٶٱ آٱ سا دس     

ٹبي ٯحيي ػبي داد ٵ ثب اػـشٜبدٷ اص آٱ ثـٸ دـشٵسؽ سـذسيؼي رٹـٲ       سديٚ دي٨ش ػبرثٸ
(. ٹٰچٴـيٲ  1386يبسي سػـبٳذ )ٵدٵدي،  « اطش ث٬ْ»ز ٵي ٵ ٣بٹؾ ٣ٶد١، ث٬ٶٕ ؿخلي

                                                      

1. Daft       2. Schmidt        3. passivism 
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سٶاٳذ ٯٶسد ثحض ٟشاس ٧يـشد؛ ئٴـي ٯـبدساٱ،     سـشي٢ ٯؼبٓي دس دسيبٛز ٵ دس١ ديب٭ ٯي
سٶاٳٴـذ دس سٜٺـيٮ ٯحشٶاٹـبي ديـب٭      سشٹبي ٣ٶد٣بٱ ٯي دذساٱ، ٯشثيبٱ ٵ ثٸ ًٶس ٬٣ي ثضس٥

ٳ٠ؾ اػبػي داؿشٸ ثبؿٴذ. ثٶيظٷ سػبٳٸ ٵ اطش٧زاسي ثش دس١ كحيح ديب٭ اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ 
ٵا٫ذيٲ خٶد سا ٯٶُٚ ثذاٳٴذ ٹٰشاٷ ٣ٶد٣بٱ ثٸ سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ ثٴــيٴٴذ ٵ آٳـبٱ سا دس   

 (.238، ف 1382ثبيٴذس،  ٹب يبسي دٹٴذ )سهبيي دس١ ٯحشٶاي ثشٳبٯٸ
ٹـبيي اػـز    سشيٲ ثشٳبٯـٸ  ساٹجشد دي٨ش داساي ػٴجٸ ح٠ٶٟي اػز. ٯٶاسد صيش اصػ٬ٰٸ ٯٺٮ

ٹـب سـذٵيٲ ؿـٶد؛ سـذٵيٲ ساٹٴٰـبي       حٰبيز اص ح٠ٶٝ ٣ٶد١ دس ٓلش سػبٳٸ ٣ٸ ثبيذ ثشاي
اي اسسجبًبر ٵ  ؿٴبػي ٣ٶد١، سٺيٸ ٳِب٭ ٳبٯٸ اخالٝ حشٛٸ ٣بسثشدي دس صٯيٴٸ ح٠ٶٝ ٵ سٵاٱ

ٹبي سـٶي٠ي ٵ سٴجيٺي ٣بسآٯذ، سٶػٸ ثيــشش ثـٸ ثخـؾ     ثيٴي ػيبػز ػبصي آٱ، ديؾ ٳٺبديٴٸ
ي دس ٵُبيٚ ٵ ٣بس٣شدٹبي خبٳٶادٷ ثب سٶػٸ ثـٸ  سش ثبصٳ٨ش آٯٶصؽ ٵ دشٵسؽ ٵ اص ٹٰٸ ٯٺٮ

ٹب، ٧ؼـششؽ ٳٜـٶر ٵ ٟـذسر آٳٺـب ٵ ديــشٛز سٵصاٛـضٵٱ ٛٴـبٵسي اًالٓـبر.          سٴٶّ سػبٳٸ
 .ٳبچبس خٶاٹٴذ ثٶد خٶد سا ثب اٵهـبّ ػذيـذ ٹٰبٹٴـ٦ ػـبصٳذ      ٹب ٳيض ٹٰبٳٴذ اٛشاد، خبٳٶادٷ

ٯيٴـٸ، سـذٵيٲ   ثشاي سٴِيٮ ساثٌـٸ ٣ـٶد١ ٵ سػـبٳٸ ٵ حٰبيـز اص ح٠ـٶٝ اًٜـب٩ دس ايـٲ ص       
ٯذسػٸ ٵ ػبٯٔٸ هـشٵسي    ٹبي ٹٰٸ ػبٳجٸ ٵ ايؼبد ٹٰبٹٴ٨ي ٯيبٱ خبٳٸ، ٹب ٵ ثشٳبٯٸ ػيبػز

ٹـبي ح٠ـٶٟي ٳيؼـز. ثـذٵٱ      اػز ٵ ا٫جشٸ ايٲ ٧ٜشٸ ثٸ ٯٔٴبي ٳبديذٷ ٧شٛشٲ ٳيبصٹب ٵ ثبيؼشٸ
ٹبي ٯـذٵٱ سلـٶيت ٟـبٳٶٱ ٳيـض ا٫ضاٯـي       ٹب ٵ ثشٳبٯٸ سشديذ، ثشاي اًٰيٴبٱ اص اػشاي ػيبػز

اي ٵ سٔيـيٲ   ٹـبي سػـبٳٸ   ايٲ ٟٶاٳيٲ دس ٯشح٬ٸ ٳخؼز ثبيذ ٳبُش ثٸ چ٨ٶٳ٨ي ٛٔب٫يز اػز. 
ٯٔيبسٹب ٵ هٶاثي سٶ٫يذ ثبؿذ ٵ دس ٯشح٬ٸ ثٔـذ ثـب سجيـيٲ ح٠ـٶٝ ٣ـٶد١ دس ايـٲ ٓشكـٸ،        

 (.122 -123، كق 1389ػبص دٛبّ ٟبٳٶٳي اص آٳبٱ ٧شدد )اػٰبٓي٬ي،  صٯيٴٸ

 ّاي پژٍّص پزسص

 ٣ٶد٣بٱ ثش حؼت ػٲ ٵ ػٴغ چ٠ذس اػز؟ . ٯيضاٱ سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ دس1
 ٹبي ػٴشي ٵ ػذيذ چ٠ذس اػز؟ . ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸ2
ٸ ٵػٶد داسد؟ . آيب ثيٲ ٯيضاٱ سحليالر ٵا٫ذيٲ ٵ ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸ3  ٹب ساٌث
 . آيب ثيٲ ٹٰشاٹي ٵا٫ذيٲ ثب ٣ٶد٣بٱ دس سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ ٵ ٯيـضاٱ اػـشٜبدٷ ٣ٶد٣ـبٱ اص   4

 ٹبي ػٴشي ٵ ػذيذ ساثٌٸ ٵػٶد داسد؟ سػبٳٸ
 ٹب چيؼز؟ ٹبي ٣ٶد٣بٱ دس اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ . اٳ٨يضٷ5
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 تؼزيف هفاّين

ايٲ ٯش٘يش ثش اػبع چبسچٶة ٳِشي دظٵٹؾ ٵ ثب اػـشٜبدٷ  ٞب.ٞبياػتفبدٜاصسػب٘ٝاٍ٘يضٜ
بي ٯٴِـٶس اص ايـٲ ٯٜٺـٶ٭، ٳيبصٹـ    ػبصي ؿذٷ اػـز.   اص ٳِشيٸ اػشٜبدٷ ٵ سهبٯٴذي ٯٜٺٶ٭

ٹـب ٵ   ؿٴبخشي ٣ٶد١، دالي٪ اػشٜبدٷ آٳبٱ اص اٳـٶاّ ٯخش٬ـٚ ثشٳبٯـٸ    ؿٴبخشي ٵ ػبٯٔٸ سٵاٱ
. ٹبػـز  ٯحشٶاي آٳٺب، سهبٯٴذي حبك٪ اص آٱ ٵ اطش ٳبؿي اص سٰبؿـبي ايـٲ ٧ٶٳـٸ ثشٳبٯـٸ    

ػٸ ٳٶّ اػشٜبدٷ اكـ٬ي ٣ٶد٣ـبٱ سا    (1377ح٠ي٠ز ٣بؿبٳي، سشػٰٸ ؿشا٭؛ الي٪ ٵ دبس٣ش )
ثٴـذي   ٬ًجي، ٣ؼت اًالّ ٵ اػشٜبدٷ اػشٰـبٓي. ايـٲ دػـشٸ    ٫زراص س٬ٶيضيٶٱ ؿش  دادٳذ: 

ٟـشاس  « ٹبي اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ اٳ٨يضٷ»ػبصي ٯٜٺٶ٭  ٧بٳٸ ٯجٴبي ٬ٰٓيبسي ٣شدٱ ٵ ؿبخق ػٸ
 ؿٶد: ٧يشد ٵ ايٲ ؿبخق ثش اػبع اًالٓبر صيش ػٴؼيذٷ ٯي ٯي

 ٵ سٜشيح ٵ ٫زر ثشدٱ، ٣ؼت ؿبدي ٵ سحـش١، ؿـٔش خٶاٳـذٱ    ،ػش٧شٯي عّجي.ِزت
 س اص اٳشِبسار ٵا٫ذيٲ ٛشا

سٓبيـز ثٺذاؿـز ٵ ٳِبٛـز،      ػذيـذ،  ٯـٶاسد ٣ؼت اًالٓبر ٵ يبد٧يشي  وؼتاعالع.
 ٹبي ٳبدسػز سش١ ٣شدٱ ٣بسٹب ٵ ٓبدر ٵ دسع خٶاٳذٱ، خٶؽ اخالٝ ثٶدٱ

 ٯـؤدة ثـٶدٱ    سشٹب، ٢ٰ٣ ثٸ دذس ٵ ٯبدس، احششا٭ ثٸ ٵا٫ذيٲ ٵ ثضس٥ اػتفبدٜاختٕبػي.
 ٹبي ثضس٧ؼبالٱ ثشٳبٯٸ ٹٰشاٹي ثب ٵا٫ذيٲ ٵ سٰبؿبي ٵ

ٹـبي ٯبٟجـ٪ ٓلـش     ٹـبي ػـٴشي، سػـبٳٸ    ٯٴِـٶس اص سػـبٳٸ  ٞبيػٙتيٚخذيـذ.سػب٘ٝ
ٹبي ػٴشي، ٯيضاٱ اػشٜبدٷ اص  ا٤٫ششٵٳي٢ اػز. ثٸ ٯٴِٶس سـ٤ي٪ ؿبخق اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ

 ؿٶد. ٯؼ٬ٸ، سئبسش ٵ ػيٴٰب ػٴؼيذٷ ٯي  ٹبيي ٹٰچٶٱ؛ ٣شبة، سػبٳٸ
ٹبي ا٤٫ششٵٳي٢ ٵ ديؼيشب٩ اػز. ثٸ ٯٴِٶس ســ٤ي٪   بٳٸٹبي ػذيذ، سػ ٯٴِٶس اص سػبٳٸ

ٹـبي   ثشٳبٯـٸ ٹبيي ٹٰچـٶٱ؛   ٹبي ػذيذ، ٯيضاٱ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ ؿبخق اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ
اي )ػ٨ب، د٬ـي   ٹبي سايبٳٸ ٵ ...(، ثبصي VCDٹبي ٵيذ ٶيي) س٬ٶيضيٶٱ، ساديٶ، ٯبٹٶاسٷ، ٛي٬ٮ

 ؿٶد.  ٵ ...( ػٴؼيذٷ ٯياػشيـٲ، ٯي٤شٵ ٵ ...( ٵ ايٴششٳز )٧خ صدٱ، ػؼشؼٶ 

 رٍش پژٍّص

 اٳؼب٭ ٧شٛشٸ اػز. ػبٯٔٸ آٯبسي،   1390، دس سبثؼشبٱ 1ايٲ دظٵٹؾ ثٸ سٵؽ ديٰبيـي

                                                      

1. survey  
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 جاهؼِ آهاري ٍ ًوًَِ

ػب٫ٸ ٯش٣ض اػشبٱ ٣شدػشبٱ )ؿٺش ػـٴٴذع(   10سب  ٣5ٶد٣بٱ ػبٯٔٸ آٯبسي دظٵٹؾ حبهش، 
اي چٴـذ   ر خٶؿـٸ ٧يـشي ثـٸ كـٶس    ٳٜش سٔيـيٲ ؿـذٷ ٵ ٳٰٶٳـٸ    400ثٶدٷ ٵ حؼٮ ٳٰٶٳٸ 

ػبخشٸ اػـز. ثـشاي    ٹب دشػـٴبٯٸ ٯح٠ٞ اي اٳؼب٭ ٧شٛشٸ اػز. اثضاس ٧شدآٵسي دادٷ ٯشح٬ٸ
 اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز. SPSSاٛضاس  ٹب ٳيض اص ٳش٭ سؼضيٸ ٵ سح٬ي٪ دادٷ

 ّاي تحقيق يافتِ

ٳٜــش  191دسكــذ( ٵ سٔـذاد دبػــخ٨ٶيبٱ دخشـش   52ٳٜـش )  209سٔـذاد دبػـخ٨ٶيبٱ دؼــش   
 ثبؿذ.   دسكذ( ٯي48)

.صٔبٖٚٔيضاٖتٕبؿبيتّٛيضيٖٛاصػٛيوٛدوب1ٖ

سٚصٞبيتٕبؿبيتّٛيضيٖٛاصػٛيوٛدوبٖدسعَٛؿجب٘ٝاِف(ػبػت

ثٔـذاصُٺش   6سـب   4كجح ٵ  11سب  9ٹبي  ثش اػبع ٳشبيغ ثٸ دػز آٯذٷ، ٣ٶد٣بٱ دس ػبٓز
 ٳـيٴٴذ. ٹبي س٬ٶيضيٶٱ ٯي ثيـشش ثٸ سٰبؿبي ثشٳبٯٸ

يضيٖٛاصػٛيوٛدوبٖدسعَٛٞفتٝة(تؼذادسٚصٞبيتٕبؿبيتّٛ

دسكذ اص ٣ٶد٣بٱ سٰب٭ سٵصٹبي ٹٜشٸ ثـٸ سٰبؿـبي س٬ٶيضيـٶٱ    8/60دٹذ،  ٳشبيغ ٳـبٱ ٯي
ثـيٲ  ٳيـض  دسكذ ٣6/2ٴٴذ.  دسكذ اص ٣ٶد٣بٱ اكالً س٬ٶيضيٶٱ سٰبؿب ٳٰي3سٴٺب ٳـيٴٴذ.  ٯي
 سٵص دس ٹٜشٸ ثيٴٴذٷ س٬ٶيضيٶٱ ٹؼشٴذ.  4سٵص ٵ ث٠يٸ ٣ٶد٣بٱ ثيؾ اص  3سب  1

ساثٌـٸ ٯٔٴـبداسي   « سٔذاد سٵصٹبي سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ دس ٹٜشٸ»ثب « ػٲ»يٲ ٯش٘يشٹبي ث
٣ٶد٣بٱ دس سٰب٭ ػٴيٲ ثـٸ يـ٢ اٳـذاصٷ دس سٵصٹـبي     سٶاٱ ٧ٜز  ثٴبثشايٲ ٯيٵػٶد ٳذاسد، 

 ٣ٴٴذ.   ٹٜشٸ س٬ٶيضيٶٱ سٰبؿب ٯي
دخشـشاٱ ٵ  ثـيٲ  ٯيبٳ٨يٲ سٔذاد سٵصٹبي سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ دس ٹٜشـٸ دس   ٹٰچٴيٲ ثيٲ

سـٶاٱ ٧ٜـز دس ثـيٲ دخشـشاٱ ٵ      ٱ سٜبٵر ٯٔٴبداسي ٵػٶد ٳذاسد. ثش ايٲ اػبع، ٯـي دؼشا
دؼشاٱ سٜبٵر ٯٔٴبداسي دس ٯٶسد سٔذاد سٵصٹبي سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ ٵػٶد ٳذاسد ٵ ٹش دٵ 

 ٣ٴٴذ. ٧شٵٷ ثٸ ي٢ اٳذاصٷ دس سٵصٹبي ٹٜشٸ س٬ٶيضيٶٱ سٰبؿب ٯي
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سٚصَٛؿجب٘ٝٞبيتٕبؿبيتّٛيضيٖٛاصػٛيوٛدوبٖدسعج(ٔيضاٖػبػت

سٵص  ٯيبٳ٨يٲ سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ دس ؿـجبٳٸ  ،ثش اػبع ٳشبيغ ثٸ دػز آٯذٷ
 اػز.   دٟي٠ٸ 55ػبٓز ٵ  2

سٰبؿـبي س٬ٶيضيـٶٱ دس    ٹـبي  ػبٓز»ٵ « ػٲ»ثش اػبع ٳشبيغ ثٸ دػز آٯذٷ، ثيٲ دٵ ٯش٘يش 
ثـش   .(r; 116/0ٵ  p-value; 047/0)ساثٌٸ ٯٔٴبداس ٵ ٯؼش٠يٰي ٵػـٶد داسد؛  « سٵص ًٶ٩ ؿجبٳٸ

ٹـبي سٰبؿـبي س٬ٶيضيـٶٱ ٳيـض      سٶاٱ ٧ٜز ثب اٛضايؾ ػٲ ٣ٶد٣بٱ، ػـبٓز  ايٲ اػبع، ٯي
يبثذ. ي٤ي اص دالي٪ اٛضايؾ اػشٜبدٷ اص س٬ٶيضيـٶٱ دس ٯيـبٱ ٣ٶد٣ـبٳي ٣ـٸ ػـٲ       اٛضايؾ ٯي

س٬ٶيضيـٶٱ ثـٸ    سٰبؿـبي  ثبالسشي داسٳذ، ايٲ اػز ٣ٸ ثب اٛضايؾ ػٲ ٣ٶد٣بٱ، ٳيبص آٳٺب ثـٸ 
ثـب ٹـذٙ    ؿٶد ٵ ٣ٶد٣بٱ ٓالٵٷ ثـش ػٴجـٸ ػـش٧شٯي     ثضاس آٯٶصؿي ثيـشش ٯيٓٴٶاٱ ي٢ ا

 ٣ٴٴذ. ٣ؼت اًالٓبر ٵ يبد٧يشي ٳيض اص س٬ٶيضيٶٱ اػشٜبدٷ ٯي
سٵص دس دخششاٱ ٵ دؼشاٱ سٜبٵر ٯٔٴبداسي  ٹبي سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ دس ؿجبٳٸ ػبٓز ثيٲ

ص ثـٸ يـ٢ اٳـذاصٷ    سٵ سٶاٱ ٧ٜز دؼشاٱ ٵ دخششاٱ دس ًٶ٩ ؿجبٳٸ ٵػٶد ٳذاسد. ثٴبثشايٲ ٯي
 ٣ٴٴذ.   س٬ٶيضيٶٱ سٰبؿب ٯي

ٞبيػٙتيٚخذيذ.ٔيضاٖاػتفبدٜوٛدوبٖاصسػب2ٝ٘

ٵ  1ٹبي ػٴشي ٵ ػذيذ ثب سٶػٸ ثٸ ٳشبيغ ػـذٵ٩   دس ٯٶسد ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸ
٣ٸ ثـٸ كـٶسر ٬٣ـي ثيـبٳ٨ش اػـشٜبدٷ ٣ٶد٣ـبٱ اص ايـٲ        « ٣ٮ ٵ صيبد»ٹبي  ثب سؼٰيْ دبػخ

ٹب ثٸ دػز آٯذ. ثش ايٲ اػـبع،   شسيت ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٬٣ي ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸٹبػز، س سػبٳٸ
دسكـذ اص  97اٳـذ اص؛   ٹبي ٯخش٬ٚ ثٸ سشسيـت ٓجـبسر   ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٬٣ي ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸ

ٹبي ٵيذ ٶيي  دسكذ اص ٣ٶد٣بٱ ٛي٬ٮ٣7/82ٴٴذ،  سٰبؿب ٯيسا س٬ٶيضيٶٱ ٹبي  ثشٳبٯٸ٣ٶد٣بٱ 
ٳــيٴٴذ،   ٹـبي ٯـبٹٶاسٷ ٯـي    ثـٸ سٰبؿـبي ثشٳبٯـٸ    دسكـذ اص ٣ٶد٣ـبٱ  ٣60ٴٴـذ،   سٰبؿب ٯـي 

دسكـذ اص ٣ٶد٣ـبٱ   7/38دشداصٳذ،  دسكذ اص ٣ٶد٣بٱ ثٸ خٶاٳذٱ ٯٌب٫ت ٗيشدسػي ٯي7/52
سٵٳـذ،   دسكذ اص ٣ٶد٣بٱ ثـٸ ػـيٴٰب ٵ سئـبسش ٯـي    2/31دٹٴذ،  اي اٳؼب٭ ٯي ٹبي سايبٳٸ ثبصي
ٹـبي   ثشٳبٯـٸ بٱ ثـٸ  دسكذ اص ٣ٶد٣4/5٣ٴٴذ ٵ  دسكذ اص ٣ٶد٣بٱ اص ايٴششٳز اػشٜبدٷ ٯي5/5

دٹٴـذ؛ ٹٰچٴـيٲ ساثٌـٸ ٯٔٴـبداس ٵ ٯؼـش٠يٰي ثـيٲ ٯيـضاٱ اػـشٜبدٷ اص          ساديٶ ٧ٶؽ ٯي
اي ٵ  ٹـبي سايبٳـٸ   ٹبي ٵيذ ٶيي، ثـبصي  ساديٶ، ٯبٹٶاسٷ، ٛي٬ٮ  ػذيذ )س٬ٶيضيٶٱ، ٹبي سػبٳٸ

ٹـبي ٗيـش دسػـي( ٵػـٶد      ٹبي ػٴشي )ػيٴٰب، سئبسش ٵ ٣شـبة  ايٴششٳز( ٵ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ
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سـٶاٱ ٧ٜـز، ثـب اٛـضايؾ      (. ثش اػبع ايٲ ٳشبيغ ٯـي r; 194/0 ٵ p-value; 000/0داسد؛ )
يبثذ. ايٲ يبٛشـٸ   ٹبي ػٴشي ٳيض اٛضايؾ ٯي ٹبي ػذيذ ٯيضاٱ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ

ٹبي اسسجبًي ػذيذ ٫ضٵٯـبً ٯٴؼـش ثـٸ ٣ـبٹؾ اػـشٜبدٷ اص       ثيبٳ٨ش ايٲ اػز ٣ٸ اٛضايؾ سػبٳٸ
ٹبي ػـٴشي ٵ ػذيـذ ديٶػـش٨ي     ٷ اػز، ث٤٬ٸ ثيٲ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸسش ٳـذ ٹبي ٟذيٰي سػبٳٸ

ٹـبي ػذيـذ ٯيـضاٱ اػـشٜبدٷ      دٹذ ٣ٸ ثٸ ٵاػٌٸ اٛضايؾ سػبٳٸ ٵػٶد داسد. ايٲ اٯش ٳـبٱ ٯي
 ٹبي ػٴشي ٳيض اٛضايؾ يبٛشٸ اػز. ٬٣ي ٯخبًت اص سػبٳٸ

 َاي سىتي ي جديد ـ ميصان استفادٌ كًدكان اش زساو1ٍجديل 

 ًَع سزگزهي
 استفادُ )درصذ( هيشاى

 سياد كن اصالً

ّبي  سػبًِ
 جذيذ

 4/94 6/2 3 ّبي تلَيضيَى توبؿبي ثشًبهِ

 3/3 1/2 6/94 ّبي ساديَيي گَؽ دادى ثِ ثشًبهِ

 35 25 40 ّبي هبَّاسُ توبؿبي ثشًبهِ

 VCD ... ٍ 3/17 33 7/49ّبي ٍيذئَيي،  ديذى فيلن

 7/20 18 3/61 ...( اي )ػگب، پلي اػتيـي ٍ ّبي سايبًِ ثبصي

 1/1 4/4 5/94 اػتفبدُ اص ايٌتشًت )گپ، جؼتجَ ٍ ...(

ّبي  سػبًِ
 ػٌتي

 2/20 5/32 3/47 خَاًذى هغبلت غيشدسػي )وتبة، هجلِ ٍ ...(

 1/3 1/28 8/68 سفتي ثِ ػيٌوب ٍ تئبتش

ٞب.ساثغٝثيٗتحصيالتٚاِذيٗثبٔيضاٖاػتفبدٜوٛدوبٖاصسػب3ٝ٘

تحصيالتپذساِف(ٔيضاٖ

ٹـبي   سٰبؿـبي ثشٳبٯـٸ  »ثـب ٯش٘يشٹـبي   « سحلـيالر دـذس  »ٹب سٴٺب ثيٲ ٯش٘يش  ثش اػبع يبٛشٸ
 ساثٌٸ ٯٔٴبداسي ٵػٶد داسد. « اػشٜبدٷ اص ايٴششٳز»ٵ « اي ٹبي سايبٳٸ اٳؼب٭ ثبصي»، «ٯبٹٶاسٷ

ة(ٔيضاٖتحصيالتٔبدس

دس ثـب ٯيـضاٱ سٰبؿـبي    دٹذ ٣ٸ سٴٺب ثيٲ ٯيضاٱ سحليالر ٯـب  ٳشبيغ ثٸ دػز آٯذٷ ٳـبٱ ٯي
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اي دس ثيٲ ٣ٶد٣ـبٱ ساثٌـٸ ٯٔٴـبداسي ٵػـٶد      ٹبي سايبٳٸ ٹبي ٯبٹٶاسٷ ٵ اٳؼب٭ ثبصي ثشٳبٯٸ
يبثذ، ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣ـبٱ   داسد؛ ثٸ ًٶسي ٣ٸ ٹش چٸ ٯيضاٱ سحليالر ٯبدس اٛضايؾ ٯي

ؿٶد. ٳ٤شٸ ٟبث٪ سٶػـٸ ايـٲ اػـز ٣ـٸ ثـب اٛـضايؾ ٯيـضاٱ         اص ايٲ دٵ سػبٳٸ ٳيض ثيـشش ٯي
ؿٶد ٵ ثـٸ   ٹبي ػذيذسش ثيـشش ٯي ليالر ٵا٫ذيٲ، ٧شايؾ ٣ٶد٣بٱ ثٸ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸسح

اٳـذ ٣ٶد٣ـبٱ سا ثـٸ     سػذ ٣ٸ ٵا٫ذيٴي ٣ٸ ٯيضاٱ سحليالر ثبالسشي داسٳذ، ٳشٶاٳؼـشٸ  ٳِش ٯي
ٯؼ٬ـٸ، ػـيٴٰب ٵ سئـبسش سشٗيـت ٣ٴٴـذ ٵ دس ٯ٠بثـ٪         ٹبيي ٹٰچٶٱ ٣شبة، اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ

 ٹبي ديؼيشب٩ اص ػٶي ٛشصٳذاٱ ثيـشش ثٶدٷ اػز.  ٳٸ٧شايؾ ثٸ اػشٜبدٷ اص سػب

ٞبٔيضاٖاػتفبدٜوٛدوبٖاصسػب٘ٝثب.ساثغٝثيٗؿغُٚاِذي4ٗ

ٹـبي   ساثٌٸ ٯٔٴبداسي ثيٲ ؿـ٘٪ ٵا٫ـذيٲ ٵ ػـبٓز    دٹذ ٣ٸ ٳشبيغ ثٸ دػز آٯذٷ ٳـبٱ ٯي
يٲ سٶاٱ ٧ٜز ٳٶّ ؿ٘٪ ٵا٫ذ ثٴبثشايٲ ٯي .سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ ٵػٶد ٳذاسد

سأطيش اػـز ٵ ٛشصٳـذاٱ ٵا٫ـذيٲ ثـب      ٹبي سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ ثي ثش ػبٓز
 ٣ٴٴذ. ٹبي ٯشٜبٵر ثٸ ي٢ اٳذاصٷ س٬ٶيضيٶٱ سٰبؿب ٯي ؿ٘٪

ٔيـضاٖثـبتّٛيضيـٖٛٞبيثش٘بٔٝ.ساثغٝثيٕٗٞشاٞيٚاِذيٗثبوٛدوبٖدستٕبؿبي5
ٞباػتفبدٜوٛدوبٖاصسػب٘ٝ

ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ثيـشش  شاٹي ٯبدساٱ ثب ٣ٶد٣بٱ دس سٰبؿبي ثشٳبٯٸثش اػبع ٳشبيغ، ٯيضاٱ ٹٰ
دسكذ اص ٯبدساٱ ثٸ ٳحـٶي )٣ـٮ ٵ صيـبد(    5/82اص ٯيضاٱ ٹٰشاٹي دذساٱ ثب ٣ٶد٣بٱ اػز؛ 

دسكـذ اص  ٣5/60ٴٴـذ، اٯـب    ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ٹٰشاٹـي ٯـي   ٣ٶد٣بٳـبٱ سا دس سٰبؿبي ثشٳبٯٸ
 ؿٶٳذ. يٶٳي ٹٰشاٷ ٯيٹبي س٬ٶيض دذساٱ ثب ٣ٶد٣بٳـبٱ دس سٰبؿبي ثشٳبٯٸ

ٵ « ٹـبي س٬ٶيضيـٶٳي   ٯيضاٱ ٹٰشاٹي دذس ثب ٣ٶد٣بٱ دس سٰبؿبي ثشٳبٯـٸ »ثيٲ ٯش٘يشٹبي 
ساثٌٸ ٯٔٴبداسي ٵػـٶد داسد  « ٹبي س٬ٶيضيٶٳي اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ ٹبي سٰبؿبي ثشٳبٯٸ ػبٓز»

ثذيٲ ٯٔٴب ٣ـٸ ثـب اٛـضايؾ     ؛(r; 155/0ٵ  p-value; 002/0ٵ ايٲ ساثٌٸ ٯؼش٠يٮ اػز )
ٹـبي سٰبؿـبي    ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ثش ػـبٓز  شاٹي دذس ثب ٣ٶد٣بٱ دس سٰبؿبي ثشٳبٯٸٯيضاٱ ٹٰ

ٯيـضاٱ ٹٰشاٹـي ٯـبدس ثـب     »ؿٶد. اٯب ثيٲ ٯش٘يشٹـبي   س٬ٶيضيٶٱ اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ اٛضٵدٷ ٯي
ٹبي س٬ٶيضيـٶٳي   ٹبي سٰبؿبي ثشٳبٯٸ ػبٓز»ٵ « ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ٣ٶد٣بٱ دس سٰبؿبي ثشٳبٯٸ

سـٶاٱ ٧ٜـز، ٹـش چٴـذ      ػٶد ٳذاسد. ثش ايٲ اػبع ٯيساثٌٸ ٯٔٴبداسي ٵ« اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ
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٣ٴٴـذ، اٯـب ايـٲ     ٯبدساٱ ثيـشش اص دذساٱ ٣ٶد٣بٳـبٱ سا دس سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ ٹٰشاٹـي ٯـي  
 ؿٶد.  ٹبي سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ دس ٣ٶد٣بٱ ٯي ٹٰشاٹي دذس اػز ٣ٸ ٯٶػت اٛضايؾ ػبٓز

ٹـبي   شٳبٯـٸ ٳشيؼٸ ثشسػي ساثٌٸ ٹٰشاٹي دـذس ٵ ٯـبدس ثـب ٛشصٳذاٳــبٱ دس سٰبؿـبي ث     
ٹٰشاٹي »ٯش٘يش  ٣ٸ دٹذ ٹبي ػذيذ ٵ ػٴشي، ٳـبٱ ٯي س٬ٶيضيٶٳي ٵ ٯيضاٱ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ
ٹبي  ٯيضاٱ سٰبؿبي ثشٳبٯٸ»٠ٛي ثب ٯش٘يش « ٹبي س٬ٶيضيٶٳي دذس ثب ٣ٶد٣بٱ دس سٰبؿبي ثشٳبٯٸ

ٹٰشاٹـي ٯـبدس ثـب    »ساثٌٸ ٯٔٴبداس داسد. ٹٰچٴـيٲ، ثـيٲ ٯش٘يـش    « ٯبٹٶاسٷ دس ٯيبٱ ٣ٶد٣بٱ
ٹبي ٯبٹٶاسٷ دس  ٯيضاٱ سٰبؿبي ثشٳبٯٸ»ثب ٯش٘يش « ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ٣بٱ دس سٰبؿبي ثشٳبٯٸ٣ٶد

ٳيض ساثٌٸ ٯٔٴبداسي ٵػٶد داسد؛ ثٸ ايٲ سشسيت ٣ٸ ٹش چٸ ٹٰشاٹـي دـذس ٵ   « ٯيبٱ ٣ٶد٣بٱ
ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ثب ٛشصٳذاٱ ثيـشش ؿٶد، ٯيضاٱ سٰبؿبي ٯبٹٶاسٷ ٳيـض   ٯبدس دس سٰبؿبي ثشٳبٯٸ

 يبثذ. اٛضايؾ ٯي دس ٯيبٱ ٣ٶد٣بٱ
اص آٳؼب ٣ٸ ٵا٫ذيٲ خٶد ا٬ٗت ثيٴٴذٷ س٬ٶيضيـٶٱ ٹؼـشٴذ، ٣ٶد٣ـبٱ آٳٺـب ٳيـض اص ػـج٢       

ٹبي ٯـبٹٶاسٷ ٳيـض    ٣ٴٴذ ٵ ثٸ د٫ي٪ ايٴ٤ٸ ثشٳبٯٸ اػشٜبدٷ ٵا٫ذيٴـبٱ اص سػبٳٸ ا٨٫ٶثشداسي ٯي
ٟبث٪ دسيبٛز اػز، دس ٳشيؼٸ ا٨٫ٶي ٵا٫ـذيٲ   ،ٹبي س٬ٶيضيٶٱ ثٸ ي٢ ؿ٤٪ ٹٰچٶٱ ثشٳبٯٸ

شٜبدٷ اص سػبٳٸ ثش ا٨٫ٶي اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ آٳٺب ٳيض سأطيش٧زاس اػـز.  دس اػ
اص  ٹـب )ٗيـش    ايٲ يبٛشٸ ثٸ ًٶس هٰٴي ثيبٳ٨ش ايٲ اػز ٣ٸ چـٶٱ ٵا٫ـذيٲ اص ػـبيش سػـبٳٸ    

٣ٴٴذ، دس ٳشيؼٸ ثشاي ٣ٶد٣بٱ آٳٺب ٳيض اػـشٜبدٷ اص س٬ٶيضيـٶٱ ٵ    س٬ٶيضيٶٱ( ٣ٰشش اػشٜبدٷ ٯي
 ٹبػز.   ٹبي اٵ٩ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ يزٯبٹٶاسٷ ػضٵ اٵ٫ٶ

ٞبيػٙتيٚخذيذٞبيوٛدوبٖدساػتفبدٜاصسػب٘ٝ.اٍ٘يض6ٜ

اٳـذ   ٷ داد« ٹب ٹب ٵ دالي٪ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ سشيٲ اٳ٨يضٷ ٯٺٮ»ٹبيي ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ ثٸ دشػؾ  دبػخ
(، دسكـذ 47ٹبي ثضس٧ؼبالٱ ) اٳذ اص؛ ٹٰشاٹي ثب ٵا٫ذيٲ ٵ سٰبؿبي ثشٳبٯٸ ثٸ سشسيت ٓجبسر

دسكذ(، ٣ؼـت اًالٓـبر ٵ يـبد٧يشي ٯـٶاسد ػذيـذ      42ػش٧شٯي، سٜشيح ٵ ٫زر ثشدٱ )
اي ثشاي ٛشاس اص ثشآٵسدٱ اٳشِـبسار   دسكذ(، ثٺبٳٸ21دسكذ(، ٣ؼت ؿبدي ٵ ٹيؼبٱ )29)

 دسكذ(.  17ٵا٫ذيٲ ٯبٳٴذ دسع خٶاٳذٱ ٵ اٳؼب٭ س٤ب٫يٚ )
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ٹـبي س٬ٶيضيـٶٳي ٵيـظٷ     ٳشبيغ سٶكيٜي دس خلٶف ٯـٶاسدي ٣ـٸ ٣ٶد٣ـبٱ اص ثشٳبٯـٸ    

 اٳذ، ثٸ سشسيت ثيـششيٲ ٛشاٵاٳي ثٸ ؿش  صيش اػز: ٣ٶد٣بٱ يبد ٧شٛشٸ
دسكذ(، سٓبيـز ثٺذاؿـز ٵ ٳِبٛـز    5/15ٹبي ٳبدسػز ) سش١ ٣شدٱ ٣بسٹب ٵ ٓبدر

 دسكذ(، ٢ٰ٣ ثـٸ دـذس ٵ ٯـبدس   2/9سشٹب ) ضس٥دسكذ(، احششا٭ ثٸ ٵا٫ذيٲ ٵ ػبيش ث3/11)
اخالٝ ثـٶدٱ   دسكذ(، خٶؽ6/7دسكذ(، دسع خٶاٳذٱ )3/8دسكذ(، ٯؤدة ثٶدٱ )1/8)
 دسكذ(.  4/4دسكذ( ٵ ؿٔش خٶاٳذٱ )7/5)

 گيزي ًتيجِ

سٰبؿـبي س٬ٶيضيـٶٱ دس    (ٹب ػبٓز)دٹذ ٣ٸ ٯيبٳ٨يٲ ٯيضاٱ  ٹبي ايٲ دظٵٹؾ ٳـبٱ ٯي يبٛشٸ
ٹـبي   اػز ٵ ٣ٶد٣بٱ ثيؾ اص ٹٰٸ دس ػـبٓز دٟي٠ٸ  55ز ٵ ػبٓ 2سٵص  ٣ٶد٣بٱ دس ؿجبٳٸ

ٳـيٴٴذ. دس حب٫ي ٣ٸ  ٹبي س٬ٶيضيٶٱ ٯي ثٔذاصُٺش ثٸ سٰبؿبي ثشٳبٯٸ 6سب  4كجح ٵ  11سب  9
ثـشاي   سشيٲ صٯبٱ ٯٴبػت« ؿت10سب  8»( ػبٓز 1384ٯٌبثٞ ثب ٳشبيغ دظٵٹؾ خوشيبٱ )
ٳٶػٶاٳـبٱ اػـز، ٳشـبيغ     ٹبي ٯٴبػت ثـشاي ٣ٶد٣ـبٱ ٵ   سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ ٵ دخؾ ثشٳبٯٸ

                                                      

 ؿٶد. ٯي 100سٶاٳؼشٴذ ثٸ ثيؾ اص ي٢ ٯٶسد اؿبسٷ ٣ٴٴذ ػْٰ دسكذٹب ثيـشش اص  ثٸ د٫ي٪ آٳ٤ٸ ٣ٶد٣بٱ ٯي *
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ثٔـذاصُٺش   6سـب   4كجح ٵ  11سب  9ٹبي  دظٵٹؾ حبهش حب٣ي اص آٱ اػز ٣ٸ ثيٲ ػبٓز
ٹبي ٵيـظٷ ٣ٶد٣ـبٱ اػـز، صيـشا اٵع سٰبؿـبي       ٹب ثشاي دخؾ ثشٳبٯٸ سشيٲ ػبٓز ٯٴبػت
ٹـبيي ٣ـٸ دس    ػـز. اص ػـٶي دي٨ـش ثشٳبٯـٸ    ٹب ٶٱ اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ دس ايٲ ػـبٓز س٬ٶيضي
ٹب ثب ػٲ  ٹبي ثضس٧ؼبالٱ اػز ٵ ايٲ ثشٳبٯٸ ٶد، ا٬ٗت ثشٳبٯٸؿ ؿت دخؾ ٯي يٹب ػبٓز

 ٣ٶد٣بٱ سٴبػجي ٳذاسد. 
ٳشيؼٸ دي٨ش سح٠يٞ ايٲ ثٶد ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ دس ٹش دٵ ػـٴغ ٵ دس سٰـب٭ ػـٴيٲ ثـٸ يـ٢      

دٹـذ ٣ـٸ س٬ٶيضيـٶٱ     ٣ٴٴذ ٵ ايـٲ ٳــبٱ ٯـي    اٳذاصٷ دس سٵصٹبي ٹٜشٸ، س٬ٶيضيٶٱ سٰبؿب ٯي
د٣ـبٱ سـأطيشي ثـش سٔـذاد سٵصٹـبي سٰبؿـبي       اي ٛشا٧يش اػـز ٵ ػـٲ ٵ ػـٴغ ٣ٶ    سػبٳٸ

سٰبؿب، ثب اٛـضايؾ ػـٲ ٣ٶد٣ـبٱ،     يٹب س٬ٶيضيٶٱ اص ػٶي آٳبٱ ٳذاسد. دس خلٶف ػبٓز
ٹـبي   يبثـذ. ايـٲ ٳشـبيغ، ٹٰؼـٶ ثـب يبٛشـٸ       سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ ٳيض اٛـضايؾ ٯـي   ٹبي ػبٓز
( اػز ٣ٸ ثش اػبع آٳٺب، ثـب اٛـضايؾ ػـٲ    1390)  ( ٵ اػٰي1379ػٶ ) ٹبي حٞ دظٵٹؾ

ؿٶد. دس خلـٶف ػٴؼـيز ٳيـض ٳشـبيغ      ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص س٬ٶيضيٶٱ اٛضٵدٷ ٯي ثش
سٰبؿبي س٬ٶيضيـٶٱ   ٹبي دظٵٹؾ حبهش ٳـبٱ داد ٣ٸ سٜبٵر ٯٔٴبداسي دس ٯيبٳ٨يٲ ػبٓز

ٞ  ؛ چٴبٱ ٣ٸدس ثيٲ دخششاٱ ٵ دؼشاٱ ٵػٶد ٳذاسد ( ٳيـض ٹٰـيٲ   1379ػـٶ )  دس سح٠يٞ حـ
 ٳشيؼٸ ثٸ دػز آٯذٷ اػز.
ٹـب ٳشـبيغ دـظٵٹؾ ٳــبٱ داد ٣ـٸ       اػشٜبدٷ ٬٣ي ٣ٶد٣بٱ اص سػـبٳٸ  دس خلٶف ٯيضاٱ

سشيٲ سػبٳٸ ٳضد ٣ٶد٣بٱ اػـز ٵ دـغ اص آٱ ثـٸ سشسيـت      سشيٲ ٵ دشٯخبًت س٬ٶيضيٶٱ ٯٺٮ
، «اي ٹـبي سايبٳـٸ   ثـبصي »، «ٯٌب٫ت ٗيشدسػـي »، «ٹبي ٯبٹٶاسٷ ثشٳبٯٸ»، «ٹبي ٵيذ ٶيي ٛي٬ٮ»
( 1387) ٧يشٳذ. ٳشيؼٸ دظٵٹؾ ػذبػـ٨ش ؿـٺشي    ٟشاس ٯي« ساديٶ»ٵ « ايٴششٳز»، «ػيٴٰب ٵ سئبسش»

سشيٲ ٛٔب٫يز ٛشٹٴ٨ي ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ دس  دٹذ ٣ٸ سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ ٯٺٮ ٳيض ٳـبٱ ٯي
دسكذ اص ٣ٶد٣ـبٱ ثـٸ ساديـٶ    4/5اٵٟبر ٛشاٗز اػز. ٳ٤شٸ ٟبث٪ سٶػٸ ايٲ اػز ٣ٸ ٠ٛي 

٣ٶد٣ـبٱ ٵ   ٹبي دي٨ش ٳيض طبثز ؿذٷ اػز ٣ٸ ساديـٶ دس ٯيـبٱ   دس دظٵٹؾ .دٹٴذ ٧ٶؽ ٯي
 1377دسكذ ٯخبًت داؿشٸ اػز )ثبٗبٳي؛ دٶسٳٶسٵص ٵ ػذبػ٨ش ؿـٺشي،  4ٳٶػٶاٳبٱ سٴٺب 

ٚ   چٴبٱ ٣ـٸ اص ٯيـبٱ سػـبٳٸ    ؛(1384ٵ ٗٴذا٫ي ٵ ديشثذاٟي،  ساديـٶ ٣ٰشـشيٲ    ،ٹـبي ٯخش٬ـ
ػبي٨بٷ سا دس ٯيبٱ ٣ٶد٣بٱ داسد ٵ دس دٵ دٹٸ ٧زؿشٸ ٳيض اٛضايؾ ٟبث٪ سـٶػٺي دس ٯيـضاٱ   

 يٲ سػبٳٸ س  ٳذادٷ اػز.  اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص ا
ي٤ي دي٨ش اص ٳشبيغ دظٵٹؾ ٯجٴي ثش ايٲ اػـز ٣ـٸ ثـب اٛـضايؾ اػـشٜبدٷ ٣ٶد٣ـبٱ اص       
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يبثـذ ٵ ثـش٤ٓغ.    ٹبي ػٴشي ٳيض اٛضايؾ ٯي ٹبي ػذيذ، ٯيضاٱ اػشٜبدٷ آٳبٱ اص سػبٳٸ سػبٳٸ
سـش ٯـٶسد اػـشٜبدٷ     ٹبي ػذيذ ثٸ ٳحٶ ٧ؼـششدٷ  ايٲ يبٛشٸ ثيبٳ٨ش آٱ اػز ٣ٸ ٹشچٴذ سػبٳٸ

ٹبي ػـٴشي ٳــذٷ    ؿذٱ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸ ٮد٣بٱ ٟشاس ٧شٛشٸ، اٯب ايٲ ٯٶػت ٣٣ٶ
ٹـب، ٯيـضاٱ ٬٣ـي اػـشٜبدٷ ٣ٶد٣ـبٱ اص ٹـش دٵ ٳـٶّ         اػز. دسٵاْٟ ثب ٯشٴٶّ ؿـذٱ سػـبٳٸ  

ٹبي ػذيذ ٵ ػٴشي اٛضايؾ يبٛشٸ اػز. ٳشيؼٸ دظٵٹؾ الي٪ ٳيض ٳـبٱ دادٷ اػز ٣ٸ  سػبٳٸ
آٯـٶصاٱ ٫ضٵٯـبً ثبٓـض ٣ـٮ ؿـذٱ ػـبيش        اص ػٶي داٳـؾ سٰبؿبي ثيؾ اص اٳذاصٷ س٬ٶيضيٶٱ 

ٹـبي ٵسصؿـي، سٜشيحـبر،     ٹـب ٵ ثبؿـ٨بٷ   ٹبي آٳـبٱ اص ٟجيـ٪ ٛٔب٫يـز دس ػـبصٯبٱ     ٛٔب٫يز
ٹبي ثٔـذ اص ٯذسػـٸ ٳــذٷ اػـز )سشػٰـٸ ٓجـذا٬٫ٺي،        ٹبي ٹٴشي، ٣بس ٵ ٛٔب٫يز ٛٔب٫يز
ٱ ثـب  (. دظٵٹؾ دي٨شي ٳيض دسثبسٷ ثشسػي سٰبؿـبي س٬ٶيضيـٶٱ ٵ ساثٌـٸ آ   49، ف 1371
سػذ ٣ٸ ثيٲ دٵ ٯش٘يش ٯز٣ٶس ساثٌٸ ٵػٶد داسد؛ ئٴي  اي ثٸ ايٲ ٳشيؼٸ ٯي ٹبي سايبٳٸ ثبصي

يبثـذ ٵ   اي ٯيـضاٱ سٰبؿـبي س٬ٶيضيـٶٱ ٳيـض اٛـضايؾ ٯـي       ٹبي سايبٳـٸ  ثب اٛضايؾ ٯيضاٱ ثبصي
سـٶاٱ   (. سجييٴي ٣ٸ دس ايـٲ خلـٶف ٯـي   62، ف 1388ثش٤ٓغ )ؿبٵسدي ٵ ؿبٵسدي، 

سٶاٳٴذ ٣بس٣شدٹبي ثؼـيبس ٵػـئي ثـشاي     بي٪ اسسجبى ػٰٔي، ٯياسا ٸ داد ايٲ اػز ٣ٸ ٵػ
ٹب ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٯخبًجـبٱ ٣ـٶد١ ٳيـض اص     اٛشاد داؿشٸ ثبؿٴذ ٵ ثب اٛضايؾ ٵ سٴٶّ دس سػبٳٸ
٧يشٳـذ چ٨ٶٳـٸ ٛٶايـذ ٵ     اي، ٣ٶد٣بٱ يبد ٯي آٳٺب اٛضايؾ يبٛشٸ اػز. دس ٓلش چٴذ سػبٳٸ
ٹبي ٯخش٬ٚ ثـٸ دػـز آٵسٳـذ،     اص سػبٳٸسٶاٳٴذ  سهبيز خبًش ٯٴحلش ثٸ ٛشدي سا ٣ٸ ٯي

ٹب  ؿٴبػبيي ٣ٴٴذ ٵ ثش اػبع خٶاػز ٵ ٳيبص ؿخلي، ٵٟز خٶد سا ثيٲ ثؼيبسي اص سػبٳٸ
 (.  37، ف 1380س٠ؼيٮ ٣ٴٴذ )٧ٶٳشش ٵ ٯ٢ آ٫ش، سشػٰٸ ٛشي، 

ثـٸ   ٹـبي ثضس٧ؼـبالٱ سٵٳـذي سٵ    سػذ ٧شايؾ ٣ٶد٣بٱ ثٸ سٰبؿـبي ثشٳبٯـٸ   ثٸ ٳِش ٯي
دس دظٵٹــي   چٴبٱ ٣ٸاخيش ثش ايٲ ٯيضاٱ اٛضٵدٷ ؿذٷ اػز؛ اٛضايؾ داسد ٵ ًي ي٢ دٹٸ 

ٹـبي   دسكذ اص ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ ثيٴٴـذٷ ثشٳبٯـٸ  ٣44ٸ ي٢ دٹٸ ٟج٪ اٳؼب٭ ٧شٛشٸ اػز، 
دسكـذ  2/58( ٵ دس دـظٵٹؾ حبهـش ايـٲ ٯيـضاٱ ثـٸ      1379ػٶ،  اٳذ )حٞ ثضس٧ؼبالٱ ثٶدٷ

 ػـيٰب دسثـبسٷ  ٹـبي ٯش٣ـض سح٠ي٠ـبر كذاٵ    ٹـبي دـظٵٹؾ   سػيذٷ اػز. ثش اػـبع يبٛشـٸ  
 ٣ٶد٣ـبٱ ٵ ٳٶػٶاٳـبٱ ثـيؾ اص آٳ٤ـٸ     83سب  81ٹبي  ٹبي ٣ٶد١ ٵ ٳٶػٶاٱ دس ػب٩ ثشٳبٯٸ
ٟجي٪  ٹبي ثضس٧ؼبالٱ اص ٹبي ٵيظٷ ٧شٵٷ ػٴي خٶد سا سٰبؿب ٣ٴٴذ، ثٸ سٰبؿبي ثشٳبٯٸ ثشٳبٯٸ

 اٳذ. ٧ٶيـبي ايـٲ يبٛشـٸ، سٶػـٸ ثـٸ      ٹبي ػيٴٰبيي دشداخشٸ ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ٵ ٛي٬ٮ ٯؼٰٶٓٸ
ٹبي سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳـبٱ، ئٴـي ػـبٓز     سشيٲ ػبٓز دشثيٴٴذٷ
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ٹـبي   ٹـب ا٬ٗـت ثشٳبٯـٸ    اػز ٣ٸ دس ايٲ ػـبٓز  (1384)ٗٴذا٫ي ٵ ديشثذاٟي،  ؿت 9ـ 10
ؿٶد. ثٸ ٫حبٍ ػٴؼيز سٜبٵر ٯٔٴبداسي دس ثيٲ دخشـشاٱ ٵ دؼـشاٱ    ثضس٧ؼبالٱ دخؾ ٯي

ٱ ٵػٶد ٳذاسد، اٯب ثب اٛضايؾ ػـٲ ٣ٶد٣ـبٱ   ٹبي ٵيظٷ ثضس٧ؼبال دس ٯيضاٱ اػشٜبدٷ اص ثشٳبٯٸ
سـٶاٱ   يبثذ. ٹـش چٴـذ ٯـي    ٹبي ٵيظٷ ثضس٧ؼبالٱ ٳيض اٛضايؾ ٯي ٯيضاٱ اػشٜبدٷ آٳبٱ اص ثشٳبٯٸ
ٹـبي ثضس٧ؼـبالٱ سا ثيـبٳ٨ش سٰبيـ٪ آٳـبٱ ثـٸ ٵسٵد ثـٸ دٳيـبي          ٧شايؾ ٣ٶد٣بٱ ثٸ ثشٳبٯـٸ 

شاس داسٳذ، ايـٲ سٰبيـ٪   دزيشي ٟ ثضس٧ؼبالٱ داٳؼز ٵ اص آٳؼب ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ دس ٛشايٴذ ػبٯٔٸ
آيـذ ايـٲ اػـز ٣ـٸ دس      اي ٣ـٸ ثـٸ ٵػـٶد ٯـي     سػذ، اٯب ٯؼئ٬ٸ سب حذي ًجئي ثٸ ٳِش ٯي

ٹبي ثضس٧ؼبالٱ ٟبدس ثٸ دس١ ٯحشٶاي خبف آٱ  ثؼيبسي ٯٶاْٟ، ٣ٶد٣بٱ ثب سٰبؿبي ثشٳبٯٸ
٧يشٳذ ٣ٸ ٯ٤ٰٲ اػـز ثـش ػـالٯز سٵاٱ آٳٺـب      ٹبيي ٟشاس ٯي ؿٶٳذ ٵ دس ٯٔشم ديب٭ ٳٰي

 ث٨زاسد.  سأطيش ٯٴٜي
ٳشبيغ ثٸ دػز آٯذٷ دس ٯٶسد ساثٌٸ ٯيضاٱ سحليالر ٵا٫ذيٲ ٵ ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣ـبٱ  

ٹب ثيبٳ٨ش ايٲ اػز ٣ٸ ثـب اٛـضايؾ ٯيـضاٱ سحلـيالر ٵا٫ـذيٲ، ٯيـضاٱ اػـشٜبدٷ         اص سػبٳٸ
يبثـذ. اص آٳؼـب    اي ٵ ايٴششٳز ٳيض اٛضايؾ ٯي ٹبي سايبٳٸ ٣ٶد٣بٱ اص ػٸ سػبٳٸ ٯبٹٶاسٷ، ثبصي

سٶاٱ ٧ٜز ٣ٸ ٵا٫ذيٲ  آيٴذ، ثٴبثشايٲ ٯي ٹبي ػذيذ ثٸ حؼبة ٯي سػبٳٸ، سػبٳٸ ٣ٸ ايٲ ػٸ
ٹـبي اسسجـبًي    ٹب ٵ ٛٴبٵسي ثب ػٌح سحليالر ثبالسش سٰبي٪ داسٳذ ٣ٸ ٣ٶد٣بٳـبٱ اص سػبٳٸ

آيـذ ايـٲ اػـز ٣ـٸ چـشا ثـب اٛـضايؾ         ػذيذسش اػشٜبدٷ ٣ٴٴذ، اٯب دشػـي ٣ـٸ دـيؾ ٯـي   
« ػيٴٰب ٵ سئـبسش »، «ساديٶ»ٹبيي ٹٰچٶٱ  اص سػبٳٸ سحليالر ٵا٫ذيٲ ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ

٣ٸ اص ٟذٯز ثيـششي ثشخٶسداسٳذ ٵ ثٸ ٫حبٍ ٯحشٶا داساي ٰٓـٞ ٵ  « ٯٌب٫ت ٗيشدسػي»ٵ 
يبثذ؟ دبػخي ٣ٸ ثش اػـبع ٳِشيـٸ اػـشٜبدٷ ٵ     ثخـي ثيـششي ٹؼشٴذ، اٛضايؾ ٳٰي آ٧بٹي

اٳـذ   ػـٴشي ٳشٶاٳؼـشٸ   ٹـبي  سػذ سػبٳٸ سٶاٱ اسا ٸ داد ايٲ اػز ٣ٸ ثٸ ٳِش ٯي سهبٯٴذي ٯي
ٹـبي ػذيـذ ٹؼـشٴذ     خٶد سا ثب ٳيبصٹب ٵ ٯ٠شويبر ػٴي ٣ٶد٣بٱ سٌجيٞ دٹٴذ ٵ ايٲ سػبٳٸ

٣ٸ ثشاي ٣ٶد٣بٱ اص ػزاثيز ثيـششي ثشخٶسداسٳذ ٵ ٳيبصٹبي ٯخش٬ٚ آٳٺب سا ثٺشش ثشآٵسدٷ 
اص  ٹـب  ٹبي ػٴشي ثبيذ ايـٲ سػـبٳٸ   ٣ٴٴذ. ثٴبثشايٲ، ثشاي اسس٠بي اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸ ٯي

ٹـبي ٣ٶد٣ـبٱ سٶػـٸ ٣ٴٴـذ، هـٰٲ ايٴ٤ـٸ        ٫حبٍ ؿ٤٪ ٵ ٯحشٶا ثيـشش ثٸ ٳيبصٹب ٵ ػ٬ي٠ٸ
ٹبي ػـٴشي ٳ٠ـؾ    سٶاٳذ دس سـٶيٞ ٵا٫ذيٲ ٵ ٣ٶد٣بٱ ثٸ اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ س٬ٶيضيٶٱ ٳيض ٯي

 ثٸ ػضايي داؿشٸ ثبؿذ. 
ٹبي دظٵٹؾ حب٣ي اص آٱ اػز ٣ٸ ساثٌٸ ٯٔٴبداسي ثيٲ ؿـ٘٪ ٵا٫ـذيٲ ٵ ٯيـضاٱ     يبٛشٸ
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ٹبي ٯشٜـبٵر   ٹب اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ ٵػٶد ٳذاسد ٵ ٛشصٳذاٱ ٵا٫ذيٲ ثب ؿ٘٪ دٷ اص سػبٳٸاػشٜب
ٹـبي   ٣ٴٴذ. ايٲ يبٛشٸ ثيبٳ٨ش ايٲ اػز ٣ـٸ سػـبٳٸ   ٹب اػشٜبدٷ ٯي ثٸ ي٢ اٳذاصٷ اص ايٲ سػبٳٸ

اٳذ ٣ٸ ؿ٘٪ ٵا٫ذيٲ آٳٺـب )٣ـٸ ثيـبٳ٨ش ٵهـٔيز      ٯخش٬ٚ ثٸ ٳحٶي دس ػبٯٔٸ ٛشا٧يش ؿذٷ
ٹـبي   ثبؿذ( سأطيش چٴذاٳي ثش اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٳـبٱ اص سػبٳٸ ٳيض ٯياٟشلبدي ٵ اػشٰبٓي آٳٺب 

ٹـب ٵ   ٯخش٬ٚ ٳذاسد. ديبٯذ ايٲ اٯش ثٸ ٫حبٍ اػشٰبٓي ايٲ اػز ٣ٸ ثب ٛشا٧يش ؿـذٱ سػـبٳٸ  
ٹـبي   سٶاٳٴذ دس ٣ٰشٳ٦ ؿذٱ ٯشصثٴـذي  ٹبي ٯخش٬ٚ ٯي اػشٜبدٷ ٹٰٸ اٟـبس اص آٳٺب، سػبٳٸ

ٹـبي ي٤ؼـبٱ ٵ ٹ٨ٰشايـي     ٸ س٠ٶيـز ٳ٨ـشؽ  اػشٰبٓي ٵ ًج٠بسي ٯؤطش ثبؿٴذ ٵ ثٸ ٳٶٓي ث
 اػشٰبٓي ٢ٰ٣ ٣ٴٴذ.

ٹبي دـظٵٹؾ ثيـبٳ٨ش آٱ اػـز ٣ـٸ ٹٰشاٹـي ٵا٫ـذيٲ ثـب ٣ٶد٣ـبٱ دس سٰبؿـبي           يبٛشٸ
ٹبي س٬ٶيضيٶٱ، ثب ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص ٯبٹٶاسٷ ساثٌٸ ٯٔٴـبداسي داسد، ٵ٫ـي ثـش     ثشٳبٯٸ

يـ٢ ػـٶ ثـٸ ســبثٸ س٬ٶيضيـٶٱ ٵ       سأطيش اػز. د٫ي٪ ايٲ اٯش اص ٹب ثي اػشٜبدٷ اص ػبيش سػبٳٸ
ٹبي ثضس٧ؼبالٱ  ٯبٹٶاسٷ اص حيض دسيبٛز ديب٭ ٵ سهبٯٴذي ٣ٶد٣بٱ ٵ ثضس٧ؼبالٱ اص ثشٳبٯٸ

ــذيٲ دس اػــشٜبدٷ اص    ثشٯــي ــبٱ اص ٵا٫ ــبٳ٨ش ا٨٫ــٶ٧يشي ٣ٶد٣ ٧ــشدد ٵ اص ػــٶي دي٨ــش ثي
ٹـبي ػذيـذ ثـش ا٨٫ـٶي      ٧يـشي اص سػـبٳٸ   ٹبػز. ثٴبثشايٲ، ٧شايؾ ٵا٫ذيٲ ثٸ ثٺـشٷ  سػبٳٸ
ٹب سأطيش داسد، اٯب اص آٳؼب ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ ثب سٰبؿبي ٯبٹٶاسٷ ٣ٰشش دس  ٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸاػش

ٹـبي ثضس٧ؼـبالٱ سا سٰبؿـب     ٧يشٳذ ٵ ا٬ٗت ثشٳبٯٸ ٹبي ٵيظٷ ٣ٶد٣بٱ ٟشاس ٯي ٯٔشم ثشٳبٯٸ
ذ. ٴٹبيي سا ثشاي ٣ٶد٣بٱ دس ثش داؿشٸ ثبؿ سٶاٳذ آػيت ٹب ٯي ٹبي ايٲ سػبٳٸ ثشٳبٯٸ ،٣ٴٴذ ٯي

٣ٴـذ. اص ايـٲ سٵ ؿـبيذ ايـٲ ٧ٜشـٸ       ٫ذيٲ ٓبدر سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ سا س٠ٶيز ٯيحوٶس ٵا
دسػز ثبؿذ ٣ٸ ٹش چٴـذ ٣ٶد٣ـبٱ ثـذٵٱ حوـٶس ٳـبُش، صيـبد ثـٸ سٰبؿـبي س٬ٶيضيـٶٱ          

، ٣1382ٴٴذ )ٯبػٲ، سشػٰـٸ يبػـبيي،    ٳـيٴٴذ، ٹٰشاٷ ٳبُش ٹٮ صيبد س٬ٶيضيٶٱ سٰبؿب ٯي ٯي
ظجـز يـب ٯٴٜـي ثبؿـذ. ٹٴ٨ـبٯي ٣ـٸ       (. ا٫جشٸ ػشٯـٞ ثٶدٱ ٵا٫ذيٲ ٯ٤ٰٲ اػز ٯ608ف 

ٳـيٴٴذ، ا٨٫ٶٹبي اٳشخبة سٰبؿـبي ٵا٫ـذيٲ    ٣ٶد١ ٵ ٵا٫ذيٲ ثٸ ًٶس ٯـشش١ ثٸ سٰبؿب ٯي
 (.172، ف 1386سٶاٳذ ايٲ ػشٯـٞ سا دس اخشيبس آٳبٱ ٟشاس دٹذ )كٴئي،  ٯي

ٹـب، ٳشـبيغ دـظٵٹؾ     ٹب ٵ دالي٪ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ اص سػـبٳٸ  سشيٲ اٳ٨يضٷ دس خلٶف ٯٺٮ
اٳـذ اص؛ ٹٰشاٹـي ثـب     ٹبي ٣ٶد٣بٱ ثٸ سشسيـت اٵ٫ٶيـز ٓجـبسر    سشيٲ اٳ٨يضٷ ٣ٸ ٯٺٮٳـبٱ داد 

سٜشيح ٵ ٫زر ثشدٱ، ٣ؼـت اًالٓـبر    ،ٹبي ثضس٧ؼبالٱ، ػش٧شٯي ٵا٫ذيٲ ٵ سٰبؿبي ثشٳبٯٸ
اي ثشاي ٛـشاس اص اٳشِـبسار ٵا٫ـذيٲ     ؿبدي ٵ ٹيؼبٱ ٵ ثٺبٳٸ ؼتٵ يبد٧يشي ٯٶاسد ػذيذ، ٣
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ســٶاٱ ثــش اػــبع ٳِشيــٸ اػــشٜبدٷ ٵ  (. دس ايٴؼــب ٯــي)دسع خٶاٳــذٱ، اٳؼــب٭ س٤ــب٫يٚ ٵ ...
ٹـبي ٣ٶد٣ـبٱ ثيـبٳ٨ش ايـٲ      سهبٯٴذي ثٸ چٴذ ٳشيؼٸ دػز يبٛز؛ ٳخؼز ايٴ٤ٸ ايٲ اٳ٨يـضٷ 

خٶاٹٴذ اص ًشيٞ ٹٰشاٷ ؿـذٱ ثـب آٳٺـب     اػز ٣ٸ آٳٺب ٹٮ ثٸ ٹٰشاٹي ٵا٫ذيٲ ٳيبص داسٳذ ٵ ٯي
ٹـب   سٶاٱ ٳشيؼٸ ٧شٛز ٣ٸ سػبٳٸ ٹبي ثضس٧ؼبالٱ ثذشداصٳذ ٵ اص ايٲ ٫حبٍ ٯي ثٸ سٰبؿبي ثشٳبٯٸ

دزيشي ٣ٶد٣بٱ سا سؼٺي٪ ٣ٴٴذ. ثش اػبع ٳِشيٸ اػشٜبدٷ ٵ سهـبٯٴذي   سٶاٳٴذ ٛشايٴذ ػبٯٔٸ ٯي
٣ٴـذ   ي٤ي اص ٣بس٣شدٹبي سػبٳٸ ايٲ اػز ٣ٸ ثٸ س٠ٶيز سٵاثي ٯش٠بث٪ اػشٰـبٓي ٣ٰـ٢ ٯـي   

ـ  (. ا٧ـش چـٸ آطـبس ث٬ٴذٯـذر    274، ف 1384)ٯ٢ ٣ٶ يٲ، سشػٰـٸ ٣شٯ٬ٔـي ٵ ٧يٶيـبٱ،     ش س
ٹـبي   ٯـذر، سٰبؿـبي ثشٳبٯـٸ    س٬ٶيضيٶٱ ثش اػشٰبٓي ؿذٱ ٟبث٪ ثحض اػـز، اٯـب دس ٣ٶسـبٷ   

٣ٴٴـذ،   ٹب سا سٰبؿب ٯـي  دشًشٛذاس، ٣ٶد٣بٱ سا دس حَٜ سٰبػـبٱ ثب ٹٰؼبالٳي ٣ٸ ٹٰبٱ ثشٳبٯٸ
(. اص ػـٶي دي٨ـش،   188، ف 1378، سشػٰـٸ ساددـٶس،   2ٵ ثـبسٵايض  1دٹذ )اسٳجـش٥  يبسي ٯي

ثشٳـذ سـب اص اٳشِـبسار ٵا٫ـذيٲ ثـٸ دٵس       ٹب دٴبٷ ٯي ثٸ سػبٳٸ ٹبيي ٳيض ٣ٶد٣بٱ دس ٛشكز
٣ٴـذ،   ٤٬ٰٓشد سػبٳٸ سا ثذيٲ ٳحٶ ٯٌش  ٯـي  3خلٶف ايٲ ٳيبص ٣ٶد٣بٱ، ٯ٤بثي ثبؿٴذ. دس

اي سا ثشاي ٣ـٶد١   ثشد ٵ ايٲ اٯ٤بٱ، سؼشثٸ ٣ٸ ٣ٶد١ اص ًشيٞ سػبٳٸ ثٸ دٳيبي خيب٩ دٴبٷ ٯي
سٹبيي يبثذ؛ ثـٸ ًـٶسي ٣ـٸ دس سـالؽ ثـشاي      ٹبي صٳذ٧ي ٵأٟي  ٣ٴذ ٣ٸ اص ٣ٴشش٩ ٛشاٹٮ ٯي
ٹبي ٯخش٬ٚ ٰٓ٪ سا ثيبصٯبيذ، ثذٵٱ ايٴ٤ٸ خٌـش   سٶاٳذ ؿيٶٷ ٹبي ي٢ ٯؼئ٬ٸ ٯي ح٪ يبٛشٲ ساٷ

كذٯٸ يب سٴجيٺي سا ٣ٸ دس ي٢ سؼشثٸ ٵأٟي ٯ٤ٰٲ ثٶد حبك٪ ؿـٶد، سحٰـ٪ ٣ٴـذ. دٵٯـيٲ     
ش سحـز ٛــبس   ٣ٴٴذ٧ي آٱ اػز؛ ثذيٲ ٳحٶ ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ ٳيض ا٧ـ  ٤٬ٰٓشد خيب٩ ،ػٴجٸ ػش٧ش٭

٣ٶؿٴذ سب ثب ٛشٵ ثشدٱ خٶد دس خيب٩ اص آٱ ٛــبس ٛـشاس ٣ٴٴـذ )ؿـشا٭؛      ٯحيي ٟشاس ٧يشٳذ، ٯي
 (.102، ف 1377الي٪ ٵ دبس٣ش، سشػٰٸ ح٠ي٠ز ٣بؿبٳي، 

ٹـبي   ٹـبيي ٣ـٸ ٣ٶد٣ـبٱ اص ثشٳبٯـٸ     دـزيشي ٵ آٯـٶصٷ   ٹـبي ػبٯٔـٸ   دس خلٶف ٯؤ٫ٜٸ
دٹذ ٣ٸ ثيـششيٲ اػـشٜبدٷ ٵ   ٳـبٱ ٯياٳذ، ٳشبيغ دظٵٹؾ  س٬ٶيضيٶٳي ٵيظٷ ٣ٶد٣بٱ يبد ٧شٛشٸ
دزيشي ٯجشٴي ثش اًبٓز اص  اٳذ، ٯشثٶى ثٸ ػبٯٔٸ ٹب داؿشٸ يبد٧يشي ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ اص ايٲ ثشٳبٯٸ

ٹبي دادٷ ؿذٷ ثـٸ ايـٲ دشػـؾ )سـش١ ٣ـشدٱ       ثضس٧ؼبالٱ ثٶدٷ اػز؛ صيشا ثيـششيٲ دبػخ
ٵ ٯـبدس،   سشٹـب، ٣ٰـ٢ ثـٸ دـذس     ٹبي ٳبدسػز، احششا٭ ثٸ ٵا٫ذيٲ ٵ ثـضس٥  ٣بسٹب ٵ ٓبدر
ٹبي ٣ـٶد١ دس ػٺـز    دسع خٶاٳذٱ( ثيبٳ٨ش ايٲ اػز ٣ٸ ٣بس٣شد ثشٳبٯٸ ٵ ٯؤدة ثٶدٱ

ٹٰٴٶا ٣شدٱ آٳبٱ ثب اٳشِـبسار اػشٰـبٓي ٵا٫ـذيٲ ثـٶدٷ اػـز. ٹـش چٴـذ ايـٲ ؿـ٤٪ اص          
                                                      

1. Ehrenburg        2. Barwise       3. Maccoby 
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دزيشي ثشاي ٣ٶد٣بٱ ثشاي آ٧بٹي اص اٳشِـبسار اػشٰـبٓي اص آٳـبٱ الص٭ اػـز، اٯـب       ػبٯٔٸ
ٹــبي  آٱ، ثبٓــض ٬ٜٗــز اص ػــبيش ٳيبصٹــب ٵ ػٴجــٸ ػبٳجــٸ ٵ كــشٙ ثــش سٵي سأ٣يــذ يــ٢

ٳيـبص ثـٸ ٣ؼـت    ٵ ؿٴبخشي ٣ٶد١ ٯبٳٴذ ٳيبص ثٸ ؿـبدي، ٳيـبص ثـٸ سؿـذ ٵ خالٟيـز       سٵاٱ
سٶاٳذ ثٸ ٓٴٶاٱ ٳٶٓي هـٔٚ اػبػـي دس ٯحشـٶاي     ؿٶد ٵ ايٲ اٯش ٯي اًالٓبر ػذيذ ٯي

 ٹبي ٣ٶد١ دخؾ ؿذٷ اص س٬ٶيضيٶٱ ٯٌش  ثبؿذ.   ثشٳبٯٸ

 پيطٌْادّا

ٹبي دظٵٹؾ، ساٹ٤بسٹب ٵ ديـٴٺبدٹبيي ثـٸ ٯٴِـٶس ٯـذيشيز دػششػـي ٵ      ٸثش اػبع يبٛش
ٹـبي سػـبٳٸ ٯ٬ـي     اٳذس٣بساٱ سٺيٸ ٵ دخؾ ثشٳبٯـٸ  ثٸ دػز دسيبٛز ديب٭ ٵ ٯذيشيز ٯحشٶا

 ؿٶد: اسا ٸ ٯي
دخؾ ؿٶد ٣ـٸ ٣ٶد٣ـبٱ    ٹبيي ٹبي ٵيظٷ ثضس٧ؼبالٱ دس سػبٳٸ ٯ٬ي دس ػبٓز ثشٳبٯٸـ 

ٯحذٵديز ػٴي، ٵا٫ذيٲ سا ر٣ش سٳذ. اص ػٶي دي٨ش، ثب ٣ٰششيٲ اػشٜبدٷ سا اص ايٲ سػبٳٸ دا
اٯـش  ايـٲ  ٹبي خبف ثضس٧ؼبالٱ آ٧ـبٷ ػـبصٳذ.   ٳؼجز ثٸ اػشٜبدٷ ٳ٤شدٱ ٣ٶد٣بٱ اص ثشٳبٯٸ

ٹبي ثضس٧ؼبالٱ سٔذي٪ ؿٶد. ؿٶد ٣ٸ ٧شايؾ ٣ٶد٣بٱ ثٸ ثشٳبٯٸ ٯٶػت ٯي
داد ٣ـٸ  ٳشبيغ ايٲ دظٵٹؾ ٳـبٱ  ؛سٶػٸ ثيـشش ثٸ ٳ٠ؾ ٹٰشاٹي ٵ ٳِبسسي ٵا٫ذيٲـ ثب 

٣ٴٴذ. ثٴبثشايٲ، اػشٜبدٷ ٵا٫ـذيٲ   ٹب ا٨٫ٶ٧يشي ٯي ٣ٶد٣بٱ اص ٳحٶٷ اػشٜبدٷ ٵا٫ذيٲ اص سػبٳٸ
، ٹـب  ٯؼ٬ـٸ   ي ٯٴبػت ٯبٳٴذ سئبسش، ٣شـبة ٵ ٹبي داساي ٯحشٶاي آٯٶصؿي ٵ ٛشٹٴ٨ اص سػبٳٸ

ٯـبٹٶاسٷ،    ٹـبي ديؼيشـب٩ )س٬ٶيضيـٶٱ،    سٶاٳذ دس سٔذي٪ ٧شايؾ صيبد ٣ٶد٣بٱ ثـٸ سػـبٳٸ   ٯي
اي ٵ ...( ٳ٠ـؾ صيـبدي داؿـشٸ ثبؿـذ. س٬ٶيضيـٶٱ دس ايـٲ صٯيٴـٸ         ٹبي سايبٳـٸ  بصيٵيذ ٶ، ث

ثخـؾ اسا ـٸ دٹـذ ٵ دس خلـٶف اػـشٜبدٷ اص       ٹـبي آٯٶصؿـي ٵ آ٧ـبٹي    سٶاٳذ ثشٳبٯـٸ  ٯي
 ػبصي ٣ٴذ.   ٹبي ٯخش٬ٚ، ثٸ ؿيٶٷ ٯٴبػت ٛشٹٴ٦ سػبٳٸ
 اٵع اػـشٜبدٷ  ٹـبي  ٹـبي آٯٶصؿـي ٵيـظٷ ٣ٶد٣ـبٱ دس ػـبٓز      ٹب ٵ ديب٭ دخؾ ثشٳبٯٸـ 

 ٣ٶد٣بٱ اص سػبٳٸ ٯ٬ي
، ثـب ٣ٶد٣ـبٱ   «س٬ٶيضيـٶٱ »ٳشبيغ دظٵٹؾ حبهش ٳـبٱ داد ٣ٸ ٵا٫ذيٲ، دس اػـشٜبدٷ اص  ـ 

ٹٰشاٹي داسٳذ. ثٴبثشايٲ، الص٭ اػز ٹٰشاٹي ٵ ٳِبسر ٵا٫ذيٲ ثب ٣ٶد٣بٳــبٱ دس اػـشٜبدٷ   
ٲ ٹبي ديؼيشب٩ ٳيض اٛضايؾ يبثذ. هٰٲ ايٴ٤ٸ ٹٰشاٹي ٵا٫ذي ٹب، ثٶيظٷ سػبٳٸ اص ػبيش سػبٳٸ

سٶاٳذ ثٸ س٠ٶيـز   دزيشي آٳٺب ٯي ٹب ٓالٵٷ ثش ٢ٰ٣ ثٸ ػبٯٔٸ ثب ٣ٶد٣بٱ دس اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ
 سٵاثي اػشٰبٓي ٣ٶد٣بٱ ثب ٵا٫ذيٲ ٳيض ٢ٰ٣ ٣ٴذ.
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  ٹب، ٣ؼـت ؿـبدي ٵ ػـش٧شٯي    ي٤ي اص ٳيبصٹبي اػبػي ٣ٶد٣بٱ دس اػشٜبدٷ اص سػبٳٸـ 
ٷ ػبصٳذ، ثيـشش ٯٶٛٞ ثـٸ ػـزة   ٹبيي ٣ٸ ثشٶاٳٴذ ايٲ ٳيبص ٣ٶد٣بٱ سا ثشآٵسد اػز ٵ سػبٳٸ

سٶاٳـذ ثؼـيبسي اص ٯحشٶاٹـبي     ؿٶٳذ. اص ايـٲ ٯٴِـش، سػـبٳٸ ٯ٬ـي ٯـي      ٯخبًجبٱ ٣ٶد١ ٯي
٣ٴٴذٷ ٯبٳٴذ ًٴض ثـٶٯي ٵ   ٹبي ؿبد ٵ ػش٧ش٭ آٯٶصؿي ٵ ٛشٹٴ٨ي ٯٴبػت سا دس ٟب٫ت ثشٳبٯٸ

 ٯح٬ي، ثٸ ٣ٶد٣بٱ اسا ٸ دٹذ.
ًجـبٱ ٣ـٶد١ ٵ اسا ـٸ    ٹـبي ساديـٶ ثـشاي ػ٬ـت ٯخب     سش اص ُشٛيـز  اػشٜبدٷ ٯ٬ٌٶةـ 
ٹـبي ٵيـظٷ ٣ٶد٣ـبٱ     ٵ ٣يٜي ثشٳبٯٸ ثب ثٺجٶد ٣ّٰي  ؛ٹبي ٯشٴبػت ثب اٟشوب بر ػٴي آٳٺب ديب٭

سـٶاٱ اص   سٶاٱ ٯيـضاٱ اػـشٜبدٷ ٣ٶد٣ـبٱ اص ساديـٶ سا اٛـضايؾ داد، ثـٶيظٷ ٯـي        دس ساديٶ ٯي
 خٶاٳي ٵ ؿٔشخٶاٳي، اػشٜبدٷ ثيـششي ثشد. ٹبي ساديٶ ثشاي ٟلٸ ُشٛيز
اي ٵ  ٹبي سػـبٳٸ  ٧يشي ٯ٬ٌٶة ٵا٫ذيٲ اص ديب٭ اي ٵا٫ذيٲ ثٸ ثٺشٷ سػبٳٸ اٛضايؾ ػٶادـ 

 ٣ٴذ. اي ثٸ ٣ٶد٣بٱ ٢ٰ٣ ٯي س٠ٶيز اٯٶس سشثيشي ٵ آٯٶصؽ كحيح سػبٳٸ
ٵ  ٣ٴٴـذ  ػشيْ دسيبٛز ٯيٹب سا  ثب سٶػٸ ثٸ ايٴ٤ٸ ٣ٶد٣بٱ سٵ  حؼبػي داسٳذ ٵ ديب٭ـ 
ػبصي ٹش چـٸ   ٧زاسد، ٯشٴبػت اي ثش ؿخليز ٵ سؿذ ٤ٛشي آٳبٱ سأطيش ٯي ٹبي سػبٳٸ ديب٭

ػبصي ٯحشٶاي ديب٭ سػبٳٸ دس  ٹب ثب ٳيبصٹبي اػشٰبٓي ٵ ٛشٹٴ٨ي ٣ٶد٣بٱ ٵ ٗٴي ثٺشش ثشٳبٯٸ
 ايٲ خلٶف هشٵسر اػبػي داسد. 

اي ثبٓـض آؿـٴبيي ٯؼـئٶالٱ ٵ     ٹـب ٵ سٶ٫يـذار سػـبٳٸ    ٯـبس٣ز ٣ٶد٣بٱ دس ٛٔب٫يزـ 
ٹـب ٵ   ٹـب، ٓاليـٞ، دٗذٗـٸ    شٸٹـب ثـب ٳيبصٹـب، خٶاػـ     اٳذس٣بساٱ سٺيٸ ٵ دخـؾ ثشٳبٯـٸ   دػز
ٹب، آ٧بٹي ٣ٶد٣بٱ سا اص  ؿٶد ٵ اص ػٶي دي٨ش ايٲ ٳٶّ ٛٔب٫يز ٹبي خبف آٳبٱ ٯي ٳ٨شاٳي
دٹـذ ٵ ثـٸ    ٹب ٵ ٳحٶٷ سذٵيٲ ٯحشـٶا ٵ ؿـ٤٪ آٳٺـب اٛـضايؾ ٯـي      ٹبي ػبخز ثشٳبٯٸ ؿيٶٷ

 ٣ٴذ.   اي آٳٺب ٢ٰ٣ ٯي اسس٠بي ػٶاد سػبٳٸ

 هٌاتغ

)سشػٰٸ ٛشٹبد ساددـٶس(.   تّٛيضيٖٛٚٔخبعجبٖ(. 1378اسٳجش٥، اٳذسٵ ٵ ثبسٵايض، دبسشي٢. )
 سٺشاٱ: ٯش٣ض سح٠ي٠بر كذاٵػيٰب.

 6پظٚٞـي،فصّٙبٔٝخب٘ٛادٜٹـب.   (. ح٠ٶٝ ٣ٶد١ دس ثشاثش سػبٳٸ1389اػٰبٓي٬ي، ٯحؼٲ. )
 .115ـ  129(، كق 21)
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ٞبيوٛدنٚ٘ظشػٙدياصوٛدوبٖٚ٘ٛخٛا٘بٖتٟشا٘يدسثبسٜثش٘بٔٝ(. 1390اػٰي، سهب. )
 سٺشاٱ: ٯش٣ض سح٠ي٠بر كذاٵػيٰب. .1390٘ٛخٛاٖػيٕبدس٘ٛسٚصػبَ

 .14 ٔدّٕٝٞؼش،(. سأطيشار س٬ٶيضيٶٱ ثش خبٳٶادٷ. 1379اٯبٯي، ثٺٰٲ. )
٘ظشپيبٍٔيشاٖوٛدن(. 1377ثبٗبٳي، دشٵيٲ؛ دٶسٳٶسٵص، ٯٴيظٷ ٵ ػذبػ٨ش ؿٺشي، ٯ٬يحٸ. )

سٺشاٱ: ٯش٣ض سح٠ي٠بر .ٞبيصذاٚػيٕبيخٕٟٛسياػالٔيٚ٘ٛخٛاٖدسثبسٜثش٘بٔٝ
 كذاٵػيٰب.

ػـٙدؾفصّٙبٔٝپظٚٞؾٚ(. اطشار س٬ٶيضيٶٱ ثش سؿذ ٣ٶد٣بٱ. 1378ثيبثبٳ٨شد، اػٰبٓي٪. )
 (.16ٵ  15) 5 ٞبياستجبعي(،)پظٚٞؾ

(. ثشسػي سأطيش ػج٢ ٯذاخ٬ـٸ )ٳِـبسر( دس سٰبؿـبي    1387ػٶادي، ٛبًٰٸ ٵ ٹ٤ٰبساٱ. )
فصّٙبٔٝپظٚٞؾٚػٙدؾػب٫ٸ.  9-11خـٶٳز س٬ٶيضيٶٳي ثش دشخبؿ٨شي دؼشاٱ 

 .7ـ32(، كق 54) 15ٞبياستجبعي(،)پظٚٞؾ
ٝ(. 1376حؼٴي ٯ٠ذ٭، ثبٹشٷ. ) سٺـشاٱ: ٯش٣ـض    ٞـبيػـيٕب.ا٘تمـبَاسصؽاصعشيـكثش٘بٔـ

 سح٠ي٠بر كذاٵػيٰب.  
 (.12/6/78پيـبٍٔيشاٖوـٛدنٚ٘ٛخـٛاٖ)سٚصٔـٛسدثشسػـي(.1379ػٶ، ٛبًٰٸ. ) حٞ

 ٵػيٰب.سٺشاٱ: ٯش٣ض سح٠ي٠بر كذا
.83تب79ثٙذيٚتحّيُپيبٍٔيشٞبيوٛدنٚ٘ٛخٛاٖاصػبَخٕغ(. 1384خوشيبٱ، ٓبًٜٸ. )

 سٺشاٱ: ٯش٣ض سح٠ي٠بر كذاٵػيٰب.
)سشػٰـٸ ػـيشٵع    ؿٙبختاستجبعبتخٕؼي(. 1383د٬ٛٶس، ٯ٬ٶيٲ ٵ دٳيغ، اٵسر. اي. )

 ٯشادي(. سٺشاٱ: داٳـ٤ذٷ كذاٵػيٰب.
ػـٙدؾفصّٙبٔٝپظٚٞؾٚدس ٯٜٺٶ٭ ػٴشي ٵ ػذيذ. (. ٟذسر سػبٳٸ 1373ديجبع، ٯٶػي. )
 . 6ٞبياستجبعي(،)پظٚٞؾ
ٌشايـيػـتيضٚٞـبيوـبسوشددسآٔذيثشخبٔؼٝ؛ثبتأويذثش٘ظشيٝ(. 1374ساثشسٶٱ، يبٱ. )

 )سشػٰٸ حؼيٲ ثٺشٵاٱ(. ٯـٺذ: آػشبٱ ٟذع سهٶي. وٙؾٔتمبثُٟ٘بدي
ٶيضيٶٱ دس سشثيز ديٴي ٣ٶد٣بٱ ٵ دسآٯذي ثش ٳ٠ؾ س٬(. 1382ثبيٴذس، ٯحٰذسهب. ) سهبيي

 .35 ٞبياستجبعي(،فصّٙبٔٝپظٚٞؾٚػٙدؾ)پظٚٞؾٳٶػٶاٳبٱ.
 سٺشاٱ: اًالٓبر. ؿٙبػياستجبعبت.خبٔؼٝ(. 1379ػبسٵخبٳي، ثبٟش. )
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سٺـشاٱ:   .ٞـبيپـٙحػـبِٝتِٛيـذٌضيذٜافكسػب٘ٝ،اػتشاتظيػبصٯبٱ كذاٵػيٰب. )ثي سب(. 
 .سيضي ٯٔبٵٳز سح٠ي٠بر ٵ ثشٳبٯٸ

فصـّٙبٔٝٹـبي اٳش٠ـبداسي.    (. س٬ٶيضيٶٱ، ٣بس٣شدٹبي ٯٴٜـي ٵ ديـذ٧بٷ  1376ػب٢٫، سهب. )

 (.2) 8 سػب٘ٝ،
ٹـب.   سػبٳٸ (. ثشسػي ٯيضاٱ ٵ ٳحٶٷ اػشٜبدٷ ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ اص1387ػذبػ٨ش ؿٺشي، ٯ٬يحٸ. )

 .  143ـ176 (، كق53) 15 ٞبياستجبعي(،فصّٙبٔٝپظٚٞؾٚػٙدؾ)پظٚٞؾ
(. ثشسػـي ٳِـشار ٣ٶد٣ـبٱ، ٳٶػٶاٳـبٱ ٵ     1388ٵ ؿبٵسدي، ؿـٺشصاد. ) ؿبٵسدي، سٺٰيٴٸ 

فصّٙبٔٝتحميمـبتفشٍٞٙـياي.  ٹبي سايبٳٸ ٯبدساٱ ٳؼجز ثٸ اطشار اػشٰبٓي ثبصي

 .47ـ76، كق 7 ايشاٖ،
 تّٛيضيـٖٛدسص٘ـذٌيوٛدوـبٖٔـب(. 1377دـبس٣ش، ادٵيـٲ. )   ؿشا٭، ٵي٬جش؛ الي٪، ػ٢ ٵ 

 ٱ: ٯش٣ض سح٠ي٠بر كذاٵػيٰب.)سشػٰٸ ٯحٰٶد ح٠ي٠ز ٣بؿبٳي(. سٺشا
فصّٙبٔٝپظٚٞؾٚػٙدؾ .٣ٴـذ؟  (. س٬ٶيضيٶٱ ثب ٣ٶد٣بٱ ٯب چٸ ٯي1386كٴئي، ٯبٳذاٳب. )

 .164ـ180(، كق 52) 14 ٞبياستجبعي(،)پظٚٞؾ

ٞبيوـٛدنٚ٘ٛخـٛاٖثشسػيٚضؼيتثش٘بٔٝ(. 1384ٗٴذا٫ي، سٵيب ٵ ديشثذاٟي، ٛبًٰٸ. )

ٝؾثشاػبعپظ83ٞٚتب81ٞبيعيػبَ  اي.ٞبئشوضٔغبِؼبتٚػـٙدؾثش٘بٔـ

 سٺشاٱ: ٯش٣ض سح٠ي٠بر كذاٵػيٰب.
ٖ(. ٧1380ٶٳشش، ثشي ٵ ٯ٢ آ٫ش، ػي٪. ) ٛيضٛي  )سشػٰٸ ٳلشر ٛشي(. سٺشاٱ: ػشٵؽ. وٛدنٚتّ

ٌضيـذٜ(. سأطيش س٬ٶيضيٶٱ دس صٳذ٧ي سٵصٯشٷ )سشػٰٸ ؿٺشٷ ٓجذا٬٫ٺي(. 1371الي٪، ػ٢. )

سٺـشاٱ:   ٞبيوٛدنٚ٘ٛخـٛاٖصذاٚػـيٕب.ش٘بٔٝٔمبالت٘خؼتيٗػٕيٙبساسصيبثيث
 .11 -66اداسٷ ٣٪ سٵاثي ٰٓٶٯي كذاٵػيٰب، كق 

 )سشػٰٸ ٯٺـيذ يبػبيي(. سٺشاٱ: سؿذ. سؿذٚؿخصيتٚوٛدن(. 1382ٯبػٲ، دبٵ٩ ٹٴشي. )
ٞـب:ٔمبيؼـٝا٘مـالةاػـالٔيٚا٘مالةٔغجٛػبتٚاسصؽ(. 1375ساد، ٯٺذي. ) ٯحؼٴيبٱ

 ٯبٱ ٯذاس١ ٛشٹٴ٨ي اٳ٠الة اػالٯي.سٺشاٱ: ػبص ٔـشٚعيت.
ػـبِٝ(10تـب5٘ظشػٙدياصخشدػبالٖٚوٛدوبٖ)ا٫ٚ(.  1390ٯش٣ض سح٠ي٠بر كذاٵػيٰب. )

)ؿٟشػٙٙذج(.1390ٞبيصذاٚػيٕبدسفصُپبييضدسثبسٜثش٘بٔٝ
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ػـبِٝ(دسثـبس17ٜتب11٘ظشػٙدياص٘ٛخٛا٘بٖ)ة(.  1390ٯش٣ض سح٠ي٠بر كذاٵػيٰب. )

)ؿٟشػٙٙذج(.1390صذاٚػيٕبدسفصُپبييضٞبيثش٘بٔٝ
ٖ(. 1384ٯ٢ ٣ٶ يٲ، ديٶيذ. ) )سشػٰـٸ ٛبًٰـٸ ٣شٯ٬ٔـي ٵ     سإٞٙـبيؿـٙبختتّٛيضيـٛ

 ٹبي ػيٰب. ٓلٰز ٧يٶيبٱ(. سٺشاٱ: اداسٷ ٣٪ دظٵٹؾ
 ػٙدؾ،فصّٙبٔٝپظٚٞؾٚ(. آطبس ٯٴٜي س٬ٶيضيٶٱ ثش ػالٯز ٣ٶد٣بٱ. 1386ٵدٵدي، ا٫ٺٸ. )

 . 88ـ 111(، كق 50) 14
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