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تلَيشيَىاسهٌظزارسشغذاييٍّايتبليغضدُدرخَراكي

 ثيزگذاريبزچاقيكَدكاىأت

،سّزااجاق*اىدكتزحويدعبداللْي

 چكيذُ

ٞبيتجّيغيخبرثٝ،ٞبيوّٕيتجّيغبتٔٛادغزاييتّٛيضيٖٛ،ؿٙبختٚيظٌئمبِٝٞذفاصّيايٗ
ٚٔضبٔيٗٔٛسداػتفبدٜدسايٗتجّيغبتاػتوٝٔٛخـتتشغيـتٔخبعجـبٖ،ثـٛيظٜوٛدوـبٖٚ

بدٜاصسٚؽتحّيـُؿٛد.ثشايايٗٔٙظٛس،ثباػتف٘ٛخٛا٘بٖثٝخشيذٚٔصشفايٗٔحصٛالتٔي
ؿـت11ثؼـذاصظٟشتـب4ٞبيثبصسٌب٘يپخؾؿذٜثيٗػبػتپيب308ْتٕبتيهٔحتٛايوّٕيٚ

ا٘ـذٌيشيٞذفٕٙذا٘تخبةؿذٜٔٛسدثشسػيلشاسٌشفتٝ(وٝثبسٚؽ1،2،3ٚ5ٕٝ٘ٛ٘ٞبي)ؿجىٝ
ـيتبا٘ٛاعٔٛادخٛساويتجّ ايوٛدوـبٖٚٝغؿذٜٚٔتغيشٞبييوـٝٔٛخـتتغييـشدسسفتـبستغزي

ٞبيتجّيغيثـٝاصآٌٟيدسصذ6،ؿٙبػبييؿٛ٘ذ.ثشاػبع٘تبيحثٝدػتآٔذٜ،ؿٛ٘ذ٘ٛخٛا٘بٖٔي
ايػـبِٓدسصذثٝٔٛادخٛساويفبلذاسصؽتغزي7/10ٝايٚدسصذثٝٔٛاد٘ـبػت2/4ٝٔٛادِجٙي،

ْدٞذوٝٔضبٔيٗٞبئغبِؼٝؿذٜ٘ـبٖٔي.تحّيُتٕبتيهٕ٘ٛ٘ٝٔشثٛطثٛد٘ذ ٞـبيٟ٘فتـٝدسپيـب
ٞبيفبلـذاسصؽغـزاييػجـبستاصسلبثـتثـشايخـٛسدٖٚسٚاجثبصسٌب٘ئشثٛطثٝخٛساوي

ٞبياحؼبػيٞؼتٙذ.صاثٛدٖٔحصَٛٚتغييشحبِت،اغشاقدسا٘شطيخٛسيته


ٞبيثبصسٌـب٘ي،ٞبيفبلذاسصؽغزايي،چبليوٛدوبٖٚ٘ٛخٛا٘بٖ،پيبْخٛسانٞب:وّيذٚاطٜ
ائُحتٛايتٕبتيه،يبدٌيشئـبٞذٜتحّي
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 هقذهِ

سٵ ٹؼـشٴذ    ثـٸ  دسكذ ٣ٶد٣بٱ ايشاٳـي ثـب ٯــ٤٪ اهـبٛٸ ٵصٱ ٵ چـبٟي سٵ     60ثيؾ اص 
اٳـذ، ٳــبٱ   ٹبيي ٣ٸ ٯؼئ٬ٸ چـبٟي سا ٯٌب٫ٔـٸ ٣ـشدٷ   (. ٯشٵس دظٵٹؾ1390ٳيٶص،  )ػالٯز

( 2001) دٹذ ٣ٸ آٯبس ثشٵص چبٟي دس ايشاٱ دس حب٩ اٛضايؾ اػز. ثشاي ٯظـب٩، ٓضيـضي   ٯي
دسكذ 6/7دسكذ دخششاٱ ٵ 4/1ػب٫ٸ ٳـبٱ داد ٣ٸ  19سب  10اي سٵي ٳٶػٶاٳبٱ  دس ٯٌب٫ٔٸ

ػـب٫ٸ   5سـب   2سٵي ٣ٶد٣بٱ  1382اٳذ. دظٵٹـي ٣ٸ دس ػب٩  چبٝ ثٶدٷ 1381دؼشاٱ دس ػب٩ 
دسكـذ ٣ٶد٣ـبٱ   8دس دٵ اػشبٱ ٧يالٱ ٵ ػيؼشبٱ ٵ ث٬ٶچؼشبٱ اٳؼب٭ ٧شٛز، ٳـبٱ داد ٣ٸ 

؛ 1اٳذ ٵ ايٲ، سٰٟي ثيؾ اص ٯيضاٱ ٯـٶسد اٳشِـبس ثـٶد )دسػـشي     ٝ ثٶدٷايٲ دٵ اػشبٱ ٳيض چب
سٵي ٣ٶد٣ـبٱ دثؼـشبٳي    1385ٯــبثٺي ٣ـٸ دس ػـب٩     (. ٯٌب٫ٔٸ2002، 3ٵ سي٬ي 2ػيبػي

دسكـذ  6دسكذ ايٲ ٣ٶد٣ـبٱ دچـبس اهـبٛٸ ٵصٱ ٵ حـذٵد     10اٳؼب٭ ؿذ ٳـبٱ داد حذٵد 
، ٳجـٶد سٔـبد٩ ثـيٲ    (. ٓبٯ٪ اكـ٬ي چـبٟي  1385دچبس چبٟي ٹؼشٴذ )خبػي ٵ ٹ٤ٰبساٱ، 

ًـٶسي ٣ـٸ    ثـٸ ٣ب٫شي حبك٪ اص ٯٶاد خٶسدٷ ؿذٷ ٵ ٣ب٫شي ٯلشٙ ؿذٷ دس ثذٱ اػـز.  
( ٳـبٱ داد، ٯيـضاٱ  2005صادٷ؛ ٯحٰذٳظاد؛ ٯشار؛ دٶسؿٰغ ٵ آشٰبدي ) ٳشبيغ دظٵٹؾ ٯ٢٬
دسكذ ثيؾ اص ٯ٠ـذاس  30ٵ  40ٹب دس ثيٲ ايشاٳيبٱ ثٸ سشسيت ٹب ٵ چشثي ٯلشٙ ٣شثٶٹيذسار

ؿٶد. ٳشبيغ دـظٵٹؾ دي٨ـشي   ز ٵ ايٲ آٯبس، ؿبٯ٪ ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ ٹٮ ٯيٯٶسد ٳيبص اػ
 ش اهبٛٸ ٵصٱ ٵ چبٟي ٣ٶد٣بٱ، ؿيٶٷ صٳذ٧ي آٳبٱ اػـز ثطش ؤي٤ي اص ٓٶاٯ٪ ٯ دٹذ ٳـبٱ ٯي
اػـبع ايـٲ دـظٵٹؾ،     ثـش  (.1390ٯٴؾ؛ ٣يٰيب٧ش؛ سؿيذخبٳي ٵ ٓبًٜي كذسيٴي،  )ا٫جشصي

ٳي ٯلشٙ صيبد سٴ٠الر اػز ٣ـٸ خـٶد اص   ٹبي ؿيٶٷ صٳذ٧ي ٣ٶد٣بٱ ايشاي٤ي اص ٵيظ٧ي
دالي٪ ؿيٶّ اهبٛٸ ٵصٱ ٵ چبٟي دس ثيٲ آٳٺبػز. ؿبيبٱ ر٣ـش اػـز ٣ـٸ ٯـٶاد خـٶسا٣ي      

اي ػب٫ٮ، ٯٶاد ٗزايي دشچشثـي ٵ دشؿـ٤ش ٯبٳٴـذ    ٹبي ٛبٟذ اسصؽ س٘زيٸٳبػب٫ٮ يب خٶسا٣ي
٣ـٸ   ؿٶد ٹب سا ؿبٯ٪ ٯيٹب، چيذغ ٵ د٢ٜ، اٳٶاّ ؿ٤الر ٵ ػغاٳٶاّ ٛؼز ٛٶد، ٳٶؿبثٸ

دسيبٛشي داسد ٵ دس كـٶسر حـزٙ آٳٺـب    ٣ب٫شي ٯلشٙ صيبد آٳٺب سأطيش صيبدي ثش اٛضايؾ 
 ؿٶد.آػيجي ثٸ ػالٯز سطيٮ خٶسا٣ي سٵصاٳٸ ٵاسد ٳٰي

 پيطيٌِ پژٍّص

دس ايـٲ ثخـؾ ساثٌـٸ ٯوـبٯيٲ اػـشٜبدٷ ؿـذٷ دس       اك٬ي ٯ٠ب٫ـٸ  ثشاي دشداخشٲ ثٸ دشػؾ 
                                                      

1. Dorosty        2. Siassi       3. Reilly 
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ٓٴـٶاٱ يـ٢    ًـت ٣ـٶد١ ٵ ٳٶػـٶاٱ ثـٸ    سج٬ي٘بر سا ثب احشٰب٩ ايؼبد س٘ييش دس سٛشبس ٯخب
سٶاٱ ثـشاي  دٹيٮ ٣ٸ ثب ايٲ ٯالحِٸ ٳِشي ٯي٧يشيٮ ٵ ٳـبٱ ٯيٯالحِٸ ٳِشي دس ٳِش ٯي

 ح٪ سجييٴي ديذا ٣شد.   ساٷ ٯؼئ٬ٸ
، يبد٧يشي سٛشبسٹـبي ػذيـذ اص ساٷ    ٹبي اك٬ي اٳش٠ب٩ اًالٓبر ٛشٹٴ٨يي٤ي اص سٵؽ
؛ 2؛ ٵث٬ـي 1ش٠يٮ اػـز )يبٳـ٦  ٹـبي دي٨ـشاٱ، ثـذٵٱ آٯـٶصؽ ٵ س٬ٔـيٮ ٯؼـ       ٯـبٹذٷ ٣ٴؾ
دٹذ ٣ـٸ  دس ٳِشيٸ يبد٧يشي اػشٰبٓي سٶهيح ٯي 5(. ثٴذٵسا2011، 4 ٢يٵ صيذ 3ٹششيٴ٨شٶٱ

دٹذ. ٯٴِـٶس اص ٯـذ٩، ٹـش ٳـٶّ سٛشـبس       ايٲ ٳٶّ يبد٧يشي اص ساٷ س٬٠يذ اص ي٢ ٯذ٩ س  ٯي
ثبصٳٰبيي ؿذٷ اػز ٣ٸ ثٸ ػٸ ؿ٤٪ ؿٜبٹي )سٶكيٚ ٵ سٶهيح ي٢ سٛشبس(؛ صٳذٷ )ٰٓـ٪  

ٹـبي ٵأٟـي يـب    دٹذ( ٵ ٳٰبديٲ )سٛشبسٹـبي ؿخلـيز  ـي ٣ٸ ٛشد حبهش اٳؼب٭ ٯييب ٣ٴ
ٹـبي ثـشخي ٳٰـبيؾ دادٷ    ٹبي س٬ٶيضيٶٳي يب سػبٳٸٹب ٵ ثشٳبٯٸٹب، ٛي٬ٮخيب٫ي ٣ٸ دس ٣شبة

ٹـبي  ٧يشد. ٛشايٴذ يبد٧يشي اص ساٷ ي٢ ٯذ٩، ٹٮ ثٸ ٵيظ٧يؿٶٳذ( دس ثشاثش ٛشد ٟشاس ٯيٯي
سٶاٱ چٺبس ٯشح٬ـٸ سا ثـشاي آٱ ٟبيـ٪    ي داسد. اٯب دس ٣٪ ٯيٯذ٩ ٵ ٹٮ ثٸ يبد٧يشٳذٷ ثؼش٨

   .، ثبصسٶ٫يذ ٵ اٳ٨يضؽ  ٳ٨ٺذاؿز  ؿذ ٣ٸ ٓجبسسٴذ اص: سٶػٸ،
دٹٴـذ.  ٹبي سٛشـبسي ٯـخلـي سا ثـٸ ثيٴٴـذٷ اسا ـٸ ٯـي      سج٬ي٘بر ثٸ ًٶس ٳٰبديٲ، ٯذ٩

 دسٵاْٟ، سج٬يٖ ٓبٯ٪ اسسجبًي ثشاي سأطيش ثش ٯخبًت ٵ س٘ييـش ٳ٨ـشؽ، اٳ٨يـضؽ، داٳـؾ ٵ    
، ٳ٨ٺذاؿز  ٧شاٱ اص ػٸ اك٪ سٶػٸ( ٵ سج٬ي27ٖ، ف 1386خٶيٸ،  ٵ سٛشبس اٵػز )سٵػشب

٧يشٳذ سـب   ٣ٴذ، ثٺشٷ ٯيٵ اٳ٨يضؽ ٣ٸ ثٴذٵسا دس ٳِشيٸ يبد٧يشي اػشٰبٓي ثٸ آٳٺب اؿبسٷ ٯي
ثـٸ    س٘ييشار سٛشبسي ٯٶسد ٳِشؿبٱ سا دس ٯخبًجبٱ ايؼبد ٣ٴٴذ. آٳٺب ثـشاي اٛـضايؾ سٶػـٸ   

٣ٴٴـذ سـب ٯخبًجـبٱ سا ثـٸ      ٹبي ٯخش٬ٜـي اػـشٜبدٷ ٯـي    اٳ٨يضؽ اص سٵؽ، ٳ٨ٺذاؿز ٵ  ديب٭
ٹـب ثـشاي ػ٬ـت    ٹب، ػزاة ٣ـشدٱ ديـب٭   ٯلشٙ ٯحلٶ٩ سشٗيت ٣ٴٴذ. ي٤ي اص ايٲ سٵؽ

سٶػٸ ٯخبًجبٱ ٹذٙ اػز سب ثشٶاٳٴذ ٯٶػت ايؼبد س٘ييـش دس سٛشـبس ٯخبًـت ؿـٶٳذ ثـٸ      
 ًٶسي ٣ٸ ايٲ س٘ييش سٛشبس دس ػٺز ٯٶسد ٳِش آٳٺب ثبؿذ.  

، اػـشٜبدٷ اص ثـبصي٨شاٱ ٯــٺٶس ٵ ػـزاة ٵ      ٹب، ؿخلي ٣شدٱ ديب٭ ثٸ احؼبعسٶػ٪ 
ٹبي ٯٶسد اػـشٜبدٷ   ٹبيي ثٸ ٯخبًت داسٳذ، اصػ٬ٰٸ سٵؽاػشٜبدٷ اص ثبصي٨شاٳي ٣ٸ ؿجبٹز

 ثشاي اٛضايؾ سٶػٸ ٯخبًت ثٸ ديب٭ اػز.  
                                                      

1. Young        2. Webley       3. Hetherington 

4. Zeedyk       5. Bandura 
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اص ػٶي دي٨ش، ثشاي ايٴ٤ٸ ٯيضاٱ ٳ٨ٺذاؿز ديب٭ دس ثـيٲ ٯخبًجـبٱ اٛـضايؾ يبثـذ، دس     
ؿـٶد ٣ـٸ ٯخبًـت سا ثـٸ س٘ييـش ٳ٨ـشؽ ٵ       ٹبيي اػشٜبدٷ ٯـي  شح٬ٸ سٶ٫يذ ديب٭، اص سٵؽٯ

سٛشبسؽ سشٗيت ٣ٴٴذ. ثشاي ٯظب٩، سٶ٫يذ٣ٴٴذ٧بٱ ديب٭ ػٔي داسٳذ اًالٓبسي سا ثٸ ٯخبًـت  
اي  داٳذ. الص٭ اػز ديب٭ اص ًشيٞ ي٢ ٯٴجْ ٯٔشجش سٺيٸ ؿٶد ٵ ثـٸ ٧ٶٳـٸ  ثذٹٴذ ٣ٸ ٵي ٳٰي
، ٯٜيذ  خبًت سا ثشاٳ٨يضد؛ ٹٰچٴيٲ ثبيذ ي٢ ديـٴٺبد ٵاهحٹبي ٯٴٜي ٯ ٳجبؿذ ٣ٸ احؼبع

 ٵ ٟبث٪ اػشا ثٸ ٯخبًت ثذٹذ.
اػشٜبدٷ اص حـغ ٓالٟـٸ ٵ سٰبيـ٪ ٯخبًـت ثـٸ ػـش٧شٯي ٵ آػـٶد٧ي ٳيـض اصػ٬ٰـٸ          

دٹـذ ٵ  ٹبيي اػز ٣ٸ اٳ٨يضٷ ٯخبًت سا ثشاي اػشٜبدٷ اص ي٢ ٯحلٶ٩ اٛضايؾ ٯـي  سٵؽ
ٹـبي اٛـضايؾ   ٠ب٫ٸ، اص ساٷ ٛٺشػز ٣ـشدٱ سٵؽ ٣ٴذ. دس ايٲ ٯاٵ سا ثٸ ايٲ ٣بس سشٗيت ٯي

ٹبي ثبصس٧بٳي دخـؾ  دٹيٮ ٣ٸ دس ديب٭ ػزاثيز سج٬يٖ ثشاي ػ٬ت سٶػٸ ٯخبًت، ٳـبٱ ٯي
ٹـبي سج٬ي٘ـي ٵ ثـٸ چـٸ     ٹبي ػيٰبي ػٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ اص چٸ ػبرثـٸ ؿذٷ اص ؿج٤ٸ

 ٯيضاٱ اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز.
ٹٰبٱ ٯيضاٱ س٤شاس ديـب٭ اػـز   ٯٶهٶّ ٟبث٪ سٶػٸ دي٨ش دس ٳِشيٸ يبد٧يشي اػشٰبٓي 

٣ٸ ثب احشٰب٩ س٘ييش سٛشبس ٯخبًت ساثٌٸ ٯؼش٠يٮ داسد. دسٵاْٟ س٤شاس، ٛٲ ثؼيبس سايؼي دس 
، 2ٵ دشي٨ـشٵ  1سج٬ي٘بر اػز ٣ٸ ا٫جشٸ ٧بٹي سأطيش آٱ ثـشخالٙ ٳِـش ثٴذٵساػـز )ساثـشسغ    

دٹـذ، ػٰـْ   ٹبي ٯٰٔٶ٩ ٳــبٱ ٯـي   صٳي چٴبٱ اػز ٣ٸ ٳشبيغ دظٵٹؾ (. ايٲ ٵادغ2007
ديـب٭ ٵ ٯ٠بٵٯـز   اٯبٱ اثضاس س٠٬ـيٲ ٵ س٤ـشاس، ثـٸ سد    يشي اص ٯخبًجبٱ دس ٟجب٩ ٹؼٶ٭ ثي٣ظ
ٹبي سج٬ي٘ي ثٸ هـذ سج٬يـٖ   ؿٶٳذ، ٵ ايٲ ٧ٶٳٸ سالؽثبٵسي ٣ـبٳيذٷ ٯيٵ ثيثٸ آٱ  زٳؼج

ٹـبي ثبصس٧ـبٳي ٯـٶسد ٳِـش ايـٲ      (. دس سح٬ي٪ ديـب٭ 58، ف ٧1384شدد )ٯشٶ٫ي، ٯجذ٩ ٯي
 ٳٺب دس ػ٬ت سٶػٸ ٯخبًت ٳيض ثشسػي خٶاٹذ ؿذ.  دظٵٹؾ ٯٶهٶّ س٤شاس ٵ سٶاٳؾ آ

( ٳيض دس ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵسي خٶد ثش ٳِشيٸ يبد٧يشي اػشٰـبٓي ثٴـذٵسا، ػـٸ    2011) 3چشي
سٶاٳٴـذ اص ساٷ  . اٛـشاد ٯـي  1 :٣ٴذ ٣ـٸ ٓجبسسٴـذ اص  ثٴذي ٯيٯٜٺٶ٭ ثٴيبٳي ايٲ ٳِشيٸ سا دػشٸ

. يبد٧يشي 3ٯٺٮ اػز ٵ ٛشد ثشاي يبد٧يشي  4. ؿشايي رٹٴي دسٵٳي2ٯـبٹذٷ يبد ث٨يشٳذ؛ 
ؿٶد. اص آٳؼب ٣ٸ دس ٯ٠ب٫ٸ حبهش، دس سالؽ ثشاي ؿـٴبخز  ا٬ٗت ثٸ س٘ييش سٛشبس ٯٴؼش ٳٰي

ٯوبٯيٲ ٯٶػٶد دس سج٬ي٘بر ٹؼشيٮ، ٯٜٺـٶ٭ دٵ٭، اص اٹٰيـز ثيــششي ثشخـٶسداس اػـز.      
                                                      

1. Roberts       2. Pettigrew        3. Cherry 

4. internal mental states 
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آٳ٤ٸ ثش اػبع ٳِش ثٴذٵسا، سٴٺب ؿشايي خبسػي ٵ حوٶس ي٢ ٯذ٩ ٳيؼز ٣ٸ ثـش   سٶهيح
؛ ٗـشٵس، احؼـبع سهـبيز ٵ    ٧1زاسد ث٤٬ٸ س٠ٶيز دسٵٳيسٛشبس اٛشاد سأطيش ٯييبد٧يشي ٵ 

اٳذ. ثـش اػـبع ٛشهـيٸ اكـ٬ي ايـٲ       احؼبع ٣ٰب٩ ٹٮ اص دي٨ش ٓٶاٯ٪ ٯؤطش دس ايٲ صٯيٴٸ
ٖ دظٵٹؾ، ثب دٟز دس ٯوبٯيٲ سج٬ي٘بر ٯي ٧ـشاٱ ثـشاي سأطيش٧ـزاسي ثـش     سٶاٱ سالؽ سج٬يـ

٧يشد، دسيبٛز.  ؿشايي رٹٴي آٳبٱ كٶسر ٯيٵ س٘ييش  دسٵٳيٯخبًجبٱ سا ٣ٸ اص ساٷ س٠ٶيز 
دسٵاْٟ، ٯـبٹذٷ سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٱ اص ػٶي ٯخبًجـبٱ ٯٶػـت ايؼـبد س٘ييـش دس ؿـشايي      

ًـٶس  سٶاٳذ ثٸ س٘ييش سٛشبس ثيٴؼبٯذ. ثٸ ايـٲ سشسيـت، ٯخبًجـبٱ ثـٸ    ؿٶد ٵ ٯيرٹٴي آٳبٱ ٯي
آٯٶصٳذ ٣ـٸ ثـٸ    يٹبي سٛشبسي ػذيذي سا ٯٹب ٵ ؿيٶٷٗيشٯؼش٠يٮ ٵ اص ساٷ ٯـبٹذٷ، ٵيظ٧ي

ٹـبي سج٬ي٘ـي ٵ س٤ـشاس دس    ٹبي اٟٴبٓي ٵ سشٗيجي ثـٸ ٣ٰـ٢ ػبرثـٸ    د٫ي٪ اػشٜبدٷ اص سٵؽ
 سج٬ي٘بر اػز.  

سػـذ،   ثيٴي ثٸ ٳِـش ٳٰـي   ٹش چٴذ ٣ٸ ٯيضاٱ سأطيش سج٬يٖ ثش ثضس٧ؼبالٱ چٴذاٱ ٟبث٪ ديؾ
وـٶس  ٧شاٱ س٬ٶيضيٶٱ اص حٹب خٶؿبيٴذ ٳيؼز. ديؾ اص ايٲ، سج٬يٖٵ٫ي ٳشيؼٸ آٱ ثشاي ثچٸ

٣شدٳذ ٵ٫ي ا٣ٴٶٱ سج٬ي٘بر ثٸ ًٶس ٯؼـش٠يٮ ثـشاي   ٣ٶد٣بٱ ثشاي ػزة ٵا٫ذيٲ اػشٜبدٷ ٯي
ؿٶٳذ ـ ٯخبًجبٳي ٣ٸ اثضاسٹبي ؿٴبخشي يب احؼبػي الص٭ سا ثشاي اسصيـبثي   ٹب سٺيٸ ٯيثچٸ

ؿٶد، ٳذاسٳذ. دي٨ش س٬ٶيضيٶٱ سٴٺب ي٢ ٵػي٬ٸ ػش٧شٯي ثشاي چيضي ٣ٸ ثٸ آٳٺب ٛشٵخشٸ ٯي
ؿٶٳذ ثـب هـشٵسي ٳٰـبيؾ دادٱ    ٬ي٘بسي ٣ٸ دس س٬ٶيضيٶٱ ٳٰبيؾ دادٷ ٯيٹب ٳيؼز. سج ثچٸ

ٙ     3ٹب، آٳٺب سا حشي دـيؾ اص  ٯٶاد خٶسا٣ي ثٸ ثچٸ ٣ٴٴـذٷ سجـذي٪   ػـب٨٫ي ثـٸ يـ٢ ٯلـش
 (.303، ف 2007، 4ٵ دطٸ 3؛ ٧ٶاٳذٷ٣2ٴٴذ )ٳبٵاسٸ ٯي

ذٙ ٣ٴٴذ. ثٸ ٳِش آٳبٱ ٯخبًت ٹـ  اي ٣ٶد٣بٱ سا سٔييٲ ٯيسج٬ي٘بر، ا٨٫ٶي سٛشبس س٘ذيٸ
ٹبي ٛؼز ٛٶد، ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ يب ػٶاٳبٳي ٹؼشٴذ ٣ٸ ٟـذسر خشيـذ الص٭ سا   صٳؼيشٷ

سٶاٳٴذ ثش سٛشبس خشيذ ٵا٫ذيٲ سأطيش ث٨زاسٳـذ ٵ ثـشاي ٯـذر ًـٶالٳي ٯــششي      داسٳذ ٵ ٯي
ٹبي دـظٵٹؾ يبٳـ٦؛ ٵث٬ـي؛ ٹششيٴ٨شـٶٱ ٵ     (. يبٛشٸ305ف  ٯحلٶ٩ ثبٟي ثٰبٳٴذ )ٹٰبٱ،

خـٶسا٣ي   دٹذ ٣ٸ سج٬ي٘بر دس دـزيشؽ ػب٩ ٳـبٱ ٯي 12سب  8ٹبي ( سٵي ثچٸ٢2011 )يصيذ
٣ٴٴذ ٣ٸ ٹيچ ٯذس٣ي دا٩ ثش ايـٲ ٣ـٸ   ػذيذ اص ػبٳت آٳٺب ٳ٠ؾ داسٳذ. ا٫جشٸ آٳبٱ سأ٣يذ ٯي

ث٤٬ـٸ آٳٺـب   اي ٣ٶد٣بٱ ٹؼشٴذ ٵػٶد ٳـذاسد  سج٬ي٘بر ٓبٯ٪ سأطيش٧زاس اك٬ي ثش سٛشبس س٘زيٸ
                                                      

1. intrinsic reinforcement        2. Nawathe       3. Gawande  

4. Dethe 
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ٛشٹٴ٨ـي ثـش    صيؼشي، سٵاٳي ٵ اػشٰـبٓي ـ   سٴٺب ي٤ي اص ٓٶاٯ٪ سأطيش٧زاسٳذ ٣ٸ دس ٣ٴبس ٓٶاٯ٪
( دس 2011) 2ٵ ٣الػـٲ  ٧1زاسٳذ. ثب ايٲ ٵػٶد ثيؼٰٶ٫ـز  اي ٣ٶد٣بٱ سأطيش ٯيسٛشبس س٘زيٸ

ٳٶيؼٴذ: ثؼيبسي اص ٵا٫ـذيٲ ٵ كـبحجٴِشاٱ اػشٰـبٓي ٳ٨ـشاٱ ٹؼـشٴذ ٣ـٸ       ٯ٠ب٫ٸ خٶد ٯي
 ذ.  سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٱ، خٶاػشٸ يب ٳبخٶاػشٸ، سأطيش ٯٴٜي ثش ٣ٶد٣بٱ داؿشٸ ثبؿ

ٹبي سج٬ي٘بر اص ايٲ سٵ، اٹٰيز داسد ٣ٸ ثشاي دػشيبثي ثٸ ؿٴبخز الص٭ دسثبسٷ ٵيظ٧ي
ٹبي ٬ٰٓـي ٯـٶسد ٯٌب٫ٔـٸ ٵ دـظٵٹؾ     ٯشسجي ثب ٯحلٶالر خٶسا٣ي، آٳٺب سا ثٸ ٯظبثٸ اثظٷ

ٖ  ٹبي سج٬ي٘بسي ٯٶسد ٳِش، سٵؽ ٟشاس دٹيٮ. ي٤ي اص ٵيظ٧ي ٧ـشاٱ  ٹبي ٯٶسد اػـشٜبدٷ سج٬يـ
ؿـٶٳذ. اص ايـٲ   ٸ خشيذ ٵ ٯلشٙ ٯحلٶالسي اػز ٣ٸ سج٬يـٖ ٯـي  ثشاي سشٗيت ٯخبًجبٱ ث

اي سٵ، ٛشهيٸ ٯ٠ب٫ٸ حبهش ايٲ ثٶدٷ اػز ٣ٸ سج٬ي٘بر ٯٶاد خـٶسا٣ي ٛبٟـذ اسصؽ س٘زيـٸ   
ٹـبي سج٬ي٘ـي، ٯٶػـت ايؼـبد     ٹبي ٳبػب٫ٮ( ثب اػشٜبدٷ اص س٤ـشاس ٵ ػبرثـٸ  ػب٫ٮ )خٶسا٣ي

ثٸ ايٲ سشسيت، ؿـشايي سا  ؿٶٳذ ٵ ؿشايي رٹٴي ٯٴبػت دس ٯخبًجبٱ ٣ٶد١ ٵ ٳٶػٶاٱ ٯي
، ثـش اػـبع ٳِشيـٸ    چٴـبٱ ٣ـٸ  ٣ٴٴـذ.  اي آٳٺب ٯٴبػت ٯيثشاي ايؼبد س٘ييش دس سٛشبس س٘زيٸ

ٹبي ٳٰبديٲ سج٬ي٘ـبر اص آٳٺـب يـبد    ٯخبًجبٱ ثب ٯـبٹذٷ ٯذ٩ٳيض يبد٧يشي اػشٰبٓي ثٴذٵسا، 
ٯٺـٮ  ٹـبي ٗـزايي   اي ػب٫ٮ سا ثٸ ٯظبثٸ ٵٓذٷٹبي ٛبٟذ اسصؽ س٘زيٸ٧يشٳذ ٣ٸ خٶسا٣ي ٯي

 اٳشخبة ٣ٴٴذ.  
اص ايٲ سٵ، ثٸ ٯٴِٶس ٣ؼـت ؿـٴبخز دسثـبسٷ سـأطيشار اٳجبؿـشي احشٰـب٫ي سج٬ي٘ـبر،        

ٹـبي  اي ػـب٫ٮ )خـٶسا٣ي   ٹبي سج٬ي٘بر ٯشسجي ثب ٯـٶاد خـٶسا٣ي ٛبٟـذ اسصؽ س٘زيـٸ     ديب٭
ٹـبي اٟٴـبّ ٵ    ؿٶٳذ سـب ٹـٮ ٯيـضاٱ اػـشٜبدٷ اص سٵؽ     ٳبػب٫ٮ( سح٬ي٪ ٯحشٶاي سٰبسي٢ ٯي

ٹبي سج٬ي٘ي ٯـٶسد اػـشٜبدٷ دس ايـٲ    ( ئٴي س٤شاس ٵ ػبرثٸ65ف  ،1384سشٗيت )ٯشٶ٫ي، 
سج٬ي٘بر ٵ ٹٮ ٯوبٯيٲ ٳٺٜشٸ دس آٳٺب ثٸ دايشٷ ؿٴبخز دسآيٴذ. ٧ٜشٴي اػز ٣ـٸ ٯٴِـٶس اص   

ػـبصي ٵ ثـشاٳ٨يخشٲ ٯخـبًجيٲ    ػبصي، اٳ٨يضٷسشٛٴذ اٟٴبّ ٵ سشٗيت، سٰٺيذدشداصي ٵ آٯبدٷ
بٱ(. هـشٵسر دػـشيبثي ثـٸ ايـٲ     دس ساػشبي ٯح٠ٞ ػبخشٲ اٹـذاٙ سج٬ي٘ـي اػـز )ٹٰـ    

ٹبي سٶ٫يـذ  ٣ٴذ سب اص ُشٛيز ديب٭٧شاٱ ٢ٰ٣ ٯيسٵػز ٣ٸ ٳخؼز، ثٸ سج٬يٖؿٴبخز اص ايٲ 
اي ٣ٶد٣ـبٱ اًـالّ يبثٴـذ، ٵ دٵ٭،    سج٬ي٘بر ثشاي ايؼبد س٘ييش دس سٛشبسٹبي س٘زيـٸ  ؿذٷ دس

ٹـب ثـش   ديب٭ٯٶػت اٛضايؾ آ٧بٹي ٵا٫ذيٲ ٵ ػيبػش٨زاساٱ اص سأطيشار احشٰب٫ي ايٲ سٶاٳذ ٯي
 ؿٶد.  ٣ٶد٣بٱ

                                                      

1. Bijmolt       2. Claassen 
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ش ٧ـشٛشٲ   ي ٵ سٰبسي٢دس ٯ٠ب٫ٸ حبهش، ثب اػشٜبدٷ اص سح٬ي٪ ٯحشٶاي ٣ّٰ دٟي٠ـٸ   90ٵ ثب دس ِٳ
ؿـت ثـيٲ    11اصُٺش سـب  ثٔـذ  4ػيٰب اص ػبٓز  5ٵ  3، 2، 1ٹبي اص سج٬ي٘بسي ٣ٸ اص ؿج٤ٸ

ـ   1390ٳيٰٸ ٯشداد سب ٳيٰٸ ؿٺشيٶس  ي سج٬ي٘ـبر ٯـٶاد خـٶسا٣ي،    دخؾ ؿذٷ، ٵهـٔيز ٣ّٰ
ٹبي سج٬ي٘ي دس سج٬ي٘ـبر ٯـٶاد    ٹبي اٟٴبّ ٵ سشٗيت، س٤شاس ٵ ػبرثٸ يضاٱ اػشٜبدٷ اص سٵؽٯ

٣ٴيٮ. ؿبيبٱ ر٣ش اػز ٣ٸ اػـشٜبدٷ اص سح٬يـ٪ ٯحشـٶاي    خٶسا٣ي ٛبٟذ اسصؽ سا ٯٌب٫ٔٸ ٯي
ي ثشاي اسصيبثي سأطيشار احشٰب٫ي سج٬ي٘بر ٯـٶاد خـٶسا٣ي ثـش ٣ٶد٣ـبٱ سٵؽ سايؼـي      ٣ّٰ

ايٲ ٯ٠ب٫ٸ، اص سٵؽ سح٬ي٪ ٯحشـٶاي سٰبسيـ٢ )ٯٶهـٶٓي(    دس  .(2007، 1اػز )اٳذسػٶٱ
سب ثٸ ايٲ ػؤا٩ دبػخ دٹيٮ ٣ٸ دس سج٬ي٘بر ٯٶاد ٗزايي دخؾ ؿذٷ اص ؿٶد  ٹٮ اػشٜبدٷ ٯي

اي ٵػٶد داسٳذ ٣ٸ ٵهٔيز ٯٴبػجي س٬ٶيضيٶٱ ػٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ، چٸ ٯوبٯيٲ ٳٺٜشٸ
 ٣ٴٴذ؟  ٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ ايؼبد ٯيسا ثشاي اٛضايؾ چبٟي ٣ٶد

 ضٌاسي پژٍّص رٍش

ي ٵ سٰبسي٢ كٶسر ٵٹؾ حبهش ثب سٵؽ سح٬ي٪ ٯحشٶاي ٣ّٰظد ٹٰبٱ ٧ٶٳٸ ٣ٸ ثيبٱ ؿذ،
( ٯٔش٠ذ اػز سح٬ي٪ ٯحشـٶاي سٰبسيـ٢، ٳٰـبيؾ سٶكـيٜي     2007اٳذسػٶٱ ) ٧شٛشٸ اػز.

ٹـبي سلـٶيشي ٵ   ٹبي ٣يٜي اػز. ايٲ ٧ٶٳٸ سح٬ي٪ ٯحشٶا، هٰٲ سٶػٸ ثٸ اٳٶاّ دادٷدادٷ
ٛشبسي ٹٮ سٰش٣ض سح٬ي٬ي ٯــٺٶدي داسد. ٵاطٷ سٰبسيـ٢ دس سح٬يـ٪    ٹبي ثبؿٜبٹي، ثش دادٷ

ٯحشٶاي سٰبسي٢، ثش سح٬ي٪ داػشبٱ ي٢ ٯشٲ ٵ اػـشٜبدٷ اص ٵاحـذٹبي سح٬يـ٪ ثـٸ ٳؼـجز      
، 5ٵ ٵسٵٙ ٬٣4ٴـذ  ؛ ٯـ٢ 3؛ آس٤يٴؼـٶٱ 2ٹب دال٫ز داسد )اػـٰيز  ػبٯٔي ٹٰچٶٱ دسٵٳٰبيٸ

شٶاي سٰبسي٢ الص٭ اػـز  (. ثٸ ايٲ سشسيت، ثشاي اػشٜبدٷ اص سٵؽ سح٬ي٪ ٯح4، ف 1992
ٹبيي سا ٣ٸ ثٸ ٯٶهٶّ دظٵٹؾ ٯشثٶى ٹؼـشٴذ، ٯــخق ٵ ػـذغ اص ثـيٲ      ٣ٸ اثشذا ٯ٠ٶ٫ٸ

ٹب، ٵاحذٹبي ٯٔٴبيي سا اص ي٤ذي٨ش ػذا ٣ٴـيٮ ٵ ٵاحـذٹبي ٯٔٴـبيي سا ٣ـٸ دس      ايٲ ٯ٠ٶ٫ٸ
ي٤ذي٨ش ٟـشاس   ؿٶٳذ ٵ دس ٳٺبيز ٵاحذٹبي ٯـبثٸ ٣ٴبس ؿٴبخشٸصٯيٴٸ ٯٶهٶّ دظٵٹؾ ٹؼشٴذ 

سشسيـت، سح٬يـ٪    ٧زاسي ؿٶٳذ. ثٸ ايٲ ٹش ي٢ اص ٵاحذٹبي ٯـبثٸ دس ي٢ دػشٸ ٳب٭٧شٛشٸ ٵ 
ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ ٯٶسد   دٹذ ٣ٸ ٯٔبٳي، ٯوبٯيٲ ٵ دسٵٳٰبيٸٯحشٶاي سٰبسي٢ ايٲ اٯ٤بٱ سا ٯي

ٹبي ٯـٶسد ٳِـش ؿٴبػـبيي ؿـٶٳذ. اص ػـٶي دي٨ـش، سح٬يـ٪        اػشٜبدٷ دس سج٬ي٘بر يب ٯ٠ٶ٫ٸ
                                                      

1. Anderson        2. Smith       3. Atkinson 
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ٹبي اٟٴبّ ٵ سشٗيـت اػـشٜبدٷ ؿـذٷ دس     ٵ ٳيض سٵؽٹب  ي، ٵهٔيز ٣ٰي ٯ٠ٶ٫ٸٯحشٶاي ٣ّٰ
سٶاٱ ادٓب ٣شد ٣ـٸ سش٣يـت ايـٲ دٵ سٵؽ، ثـٸ     ػبصد. اص ايٲ سٵ، ٯيسج٬ي٘بر سا آؿ٤بس ٯي

ٹـبي اٟٴـبّ ٵ سشٗيـت ٵ     ٛشاٹٮ آٵسدٱ اثضاس الص٭ ثشاي سٶ٫يذ داٳـي ػـبٯْ دسثـبسٷ سٵؽ  
ٯلـشٙ صيـبد ايـٲ     سج٬ي٘ـبسي ٣ـٸ   ؛٣ٴذ ٯوبٯيٲ ٳٺٜشٸ دس سج٬ي٘بر ٯٶاد خٶسا٣ي ٢ٰ٣ ٯي

سٶاٳـذ ثـٸ   ؿٶد. دس ٓيٲ حب٩، چٴيٲ داٳـي ٯي ٯحلٶالر سا اص ػٶي ٣ٶد٣بٱ ٯٶػت ٯي
٣ٰـ٢ ثـٸ   س دسشي دسثبسٷ ٳ٠ؾ سج٬ي٘بر ٯـٶاد خـٶسا٣ي   ٯب ٢ٰ٣ ٣ٴذ سب ثٸ ؿٴبخز دٟيٞ

 ػالٯز ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ دس ايشاٱ دػز يبثيٮ.
ًالٓبر صيـبدي دسثـبسٷ   ي ايٲ اػز ٣ٸ اؿبيبٱ ر٣ش اػز، ٵيظ٧ي سح٬ي٪ ٯحشٶاي ٣ّٰ

ٹبي اٟٴبّ ٵ سشٗيـت(   ٣ٰيز ٵ ٯيضاٱ س٤شاس سج٬ي٘بر ٯٶاد خٶسا٣ي )ثٸ ٯظبثٸ ي٤ي اص سٵؽ
٧زاسد. ثشاي دػـشيبثي ثـٸ ٹـش ٧ٶٳـٸ داٳـؾ      ٹبي سج٬يٖ ؿذٷ دس اخشيبس ٯيٵ اٳٶاّ خٶسا١
ٹبيي ٣ٸ ثٸ ًـٶس س٬ـٶيحي   ٹبي اٛضايؾ ػزاثيز سج٬ي٘بر ٵ سٛشبسٹب ٵ ٳ٨شؽدسثبسٷ ؿيٶٷ

٧يشي ٯوـبٯيٴي دس سج٬ي٘ـبر ايـٲ    دس سج٬ي٘بر ٯٶاد خٶسا٣ي ٵػٶد داسٳذ ٵ ٯٶػت ؿ٤٪
 ؿٶد.   اػشٜبدٷ ٯي ؿٶٳذ، اص سٵؽ سح٬ي٪ ٯحشٶاي سٰبسي٢ٯحلٶالر ٯي

ٹبي سج٬ي٘بسي اػز ٣ـٸ دس ًـٶ٩ يـ٢ ٯـبٷ اص ٯيبٳـٸ       ػبٯٔٸ آٯبسي ايٲ دظٵٹؾ آ٧ٺي
ػيٰبي ػٰٺٶسي اػـالٯي ايـشاٱ    5ٵ  3، 2، 1ٹبي اص ؿج٤ٸ 1389 ٯشداد سب ٯيبٳٸ ؿٺشيٶس

اٳذ. ايـٲ دٵسٷ صٯـبٳي اص ايـٲ ػٺـز      ؿت دخؾ ؿذٷ 11ثٔذاصُٺش سب  4ٹبي  ثيٲ ػبٓز
ٵ ٳٶػٶاٳبٱ ثٸ سٴٺبيي يب ٹٰشاٷ ثب خـبٳٶادٷ ثـٸ ًـٶس ٯٰٔـٶ٩ ثـٸ       اٳشخبة ؿذ ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ
آ٧ٺي اػز ٣ـٸ ثـب    308ٳٰٶٳٸ اٳشخبة ؿذٷ ثشاي سح٬ي٪  دشداخشٴذ. سٰبؿبي س٬ٶيضيٶٱ ٯي

ـ  اٳذ. دغ اص ٣ذ٧ـزاسي  ٧يشي ٹذٰٛٴذ اص ػبٯٔٸ آٯبسي اٳشخبة ؿذٷ سٵؽ ٳٰٶٳٸ  ي، ٛشاٵاٳ
دس ٣ذ ٯٶسد ٳِش ايٲ دـظٵٹؾ )ئٴـي    سج٬ي٘بر ثشاي ٹش ٣ذ سٔييٲ ؿذ. ثشاي سج٬ي٘بسي ٣ٸ

( ٵ 147، ف 1383، سشػٰٸ ٳـبيجي،  1 ٹب )٣شيذٴذٵسٙ، اػشٴجبى  ٯٶاد خٶسا٣ي( ٟشاس داؿشٴذ
ؿذٳذ سـب ٯوـبٯيٲ   ًٶس ٣يٜي سح٬ي٪ ٹب ثٸٹب ٵ خالكٸؿذ. ايٲ اػشٴجبىٹبيي سٺيٸ خالكٸ

ـ  ٯشسجي ثب ٯحشٶاي سج٬ي٘بر آؿ٤بس ؿٶٳذ. ثٸ ايـٲ سشسيـت، سح٬يـ٪ ٯحشـٶاي     ي ٳــبٱ  ٣ّٰ
اي ػب٫ٮ اص ٳِش حؼٮ ٵ س٤ـشاس ايـٲ    دٹذ ٣ٸ سج٬ي٘بر ٯٶاد خٶسا٣ي ٛبٟذ اسصؽ س٘زيٸ ٯي

 اٳذ.  ٹبي سج٬ي٘بسي اػشٜبدٷ ٣شدٷسج٬ي٘بر چٸ ٵهٔيشي داسٳذ ٵ اص چٸ ػبرثٸ
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 ّاي پژٍّص يافتِ

ي٘تبيحتحّئُحتٛايوّٕاِف(

ٖ  308، ؿبٯ٪  ٧يشي ؿذٷي٢ ػبٓز ٵ ٳيٮ سج٬ي٘بر ٳٰٶٳٸ آ٧ٺـي دس ٹـش    4/3، ٯٔـبد٩  سج٬يـ
آ٧ٺـي ٯشثـٶى ثـٸ ٯـٶاد      91، سٔذاد   آ٧ٺي 308آ٧ٺي دس ػبٓز اػز. اص ثيٲ  204دٟي٠ٸ يب 

دسكـذ اص  2/36،  ٹب ٯشثٶى ثـٸ ٯـٶاد ٫جٴـي   دسكذ اص آ٧ٺي3/2خٶسا٣ي اػز ٣ٸ اص ثيٲ آٳٺب 
٭ دسكـذ ثـٸ ػـبيش اٟـال    5/61ٵ   اي ػب٫ٮ ٹب ٯشثٶى ثٸ ٯٶاد خٶسا٣ي ٛبٟذ اسصؽ س٘زيٸ آ٧ٺي

ٯشثٶى ثٸ ٯٶاد خـٶسا٣ي   يٹبؿٶٳذ. اص ايٲ ثيٲ، ٧شٵٷ دٵ٭، ئٴي آ٧ٺي خٶسا٣ي ٯشثٶى ٯي
ؿـٶٳذ. ايـٲ    اي ػب٫ٮ، ٵاحذٹبي سح٬ي٪ دس ايـٲ دـظٵٹؾ ٯحؼـٶة ٯـي     ٛبٟذ اسصؽ س٘زيٸ

دػشٸ يب ٧شٵٷ ٯخش٬ٚ ثٸ ٯخبًجبٱ ٓشهٸ ٵ ثشخي اص آٳٺب چٴذيٲ ثبس س٤شاس  14ٹب، دس آ٧ٺي
دٹـذ. ٹٰچٴـيٲ   اٱ سج٬يٖ سا ثشاي ػ٬ت سٶػٸ ٯخبًت اٛضايؾ ٯياٳذ ٣ٸ ايٲ ٯٶهٶّ سٶؿذٷ

، احشٰب٩ سجذي٪ ؿذٱ سٛشبسٹبي ثبصٳٰبيي ؿذٷ دس سج٬ي٘بر ثـٸ ٯـذ٩    ثب اٛضايؾ ٯيضاٱ س٤شاسٹب
 (.  ٨2007شٵ، ييبثذ )ساثشسغ ٵ دشسٛشبسي ٳيض اٛضايؾ ٯي

ٴي ي٢ ٹبي خٶسا٣ي اػز. ئثٸ ٳِش ٯشخللبٱ س٘زيٸ، ثذٱ اٳؼبٱ ٳيبصٯٴذ ٹٰٸ ٧شٵٷ
، ٯـٶاد   ٹـب ، ػـجضيؼبر، ٯيـٶٷ    اي خـٶد اص ٯـٶاد ٧ٶؿـشي ٵ ٫جٴـي    ٛشد ثبيذ دس سطيٮ س٘زيٸ

اي، ٳبٱ ٵ آة اػشٜبدٷ ٣ٴذ. ٵ٫ي سح٬ي٪ سج٬ي٘بر ػيٰبي ػٰٺٶسي اػـالٯي ايـشاٱ   ٳـبػشٸ
دٹذ ٣ٸ ايٲ ٯٶاد، حؼٮ ٳـبچيضي اص سج٬ي٘ـبر ٯـٶاد خـٶسا٣ي سا     دس چٺبس ؿج٤ٸ ٳـبٱ ٯي

ارٓبٱ داؿز ٣ـٸ سـٶاصٱ حؼـٮ سج٬ي٘ـبر ٯشثـٶى ثـٸ ٹـش يـ٢ اص         دٹٴذ. ثبيذ سـ٤ي٪ ٯي
ٹبي خٶسا٣ي، ٯيضاٱ سٶػـٸ ػيبػـش٨زاساٱ ٯشثـٶى سا ثـٸ ثبصٳٰـبيي سج٬ي٘ـبسي ٯـٶاد         ٧شٵٷ

٧ٶٳـب٧ٶٱ   ٹبي ٗزايياي ػب٫ٮ ٵ ٳبػب٫ٮ ٵ ٳ٠ؾ سج٬ي٘بر ٧شٵٷخٶسا٣ي داساي اسصؽ س٘زيٸ
دسكذ اص 6دظٵٹؾ حبهش،  سدٹذ. دٳـبٱ ٯيسا اي ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ دس ػالٯز س٘زيٸ

، ٯب٣ـبسٵٳي   ثشٳغاي )ؿبٯ٪ دسكذ ثٸ ٯٶاد ٳـبػشٸ2/4ثٸ ٯٶاد ٫جٴي،  يسج٬ي٘بسٹبي  آ٧ٺي٣٪ 
 داؿز. اي ػب٫ٮ س٬ٔٞدسكذ ثٸ ٯٶاد خٶسا٣ي ٛبٟذ اسصؽ س٘زيٸ7/10ٵ الصاٳيب( ٵ 

ة(٘تبيحتحّئُحتٛايتٕبتيه

ٹـبي   دس ايٲ دظٵٹؾ، اص ٳِـش ػبرثـٸ  ٹبي سج٬ي٘بسي ٣ذ٧زاسي ؿذٷ دػشٸ ٞبيتجّيغبت.خبرثٝ
اٳـذ. ثـشاي   ٹبي اٟٴبّ ٵ سشٗيت ٳيض سح٬يـ٪ ؿـذٷ   سج٬ي٘ي ٯٶسد اػشٜبدٷ ثٸ ٯظبثٸ ي٤ي اص سٵؽ
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ٹـبي ٳِـشي ٵ    ايٲ سح٬ي٪، ٣ذٹبي ٯٶسد ٳِش، ثش اػبع ٓٶاٯ٪ ٧ٜشٸ ؿذٷ دس ثخؾ ٯالحِٸ
سـٶاٱ  ٹب ٯي ٹؾؿٶٳذ. اصػ٬ٰٸ ايٲ دظٵ ٹبي ٯـبثٸ، اػشخشاع ٵ اػشٜبدٷ ٯي ٳيض ٳشبيغ دظٵٹؾ

آ٧ٺي ثبصس٧بٳي دخـؾ ؿـذٷ    147( اؿبسٷ ٣شد. آٳٺب ثب سح٬ي٪ 2007) 2ٵ ثشٵػشش 1ثٸ ٣بس ديغ
ٹبي احؼبػي ٵ ٠ٓالٳي ثٸ ٣بس سٛشٸ دس آٳٺـب سا  اٳذ سب ػبرثٸدس س٬ٶيضيٶٱ اٯشي٤ب سالؽ ٣شدٷ

ٱ، ٣ٴٴـذٷ ثـٶد  دٹذ ٣ٸ خٶؿٰضٷ، ٯٜش  ٵ ػـش٧ش٭ ؿٴبػبيي ٣ٴٴذ. ٳشبيغ ٯٌب٫ٔٸ آٳٺب ٳـبٱ ٯي
اٳ٨يـض   ٹبي احؼبػي ٯٶسد اػشٜبدٷ دس سج٬ي٘ـبر ٹؼـشٴذ ٵ ًٴـض ٵ خيـب٩    سشيٲ ػبرثٸثشػؼشٸ

ؿـٶد(، حوـٶس    ٹـبي خيـب٫ي اػـشٜبدٷ ٯـي    ثٶدٱ )دس ٳٰبيؾ سج٬ي٘ي اص ٯحيي ٵ ؿخلـيز 
٭ ثـب   ٹٰؼبالٱ، خٶٳؼشدي )ؿخليز حبهش دس ٳٰبيؾ سج٬يٖ، خٶٳؼشد اػز ٵ سٛشبسي سٶ

( ٳيـض دس  2011ٔذ ٟـشاس داسٳـذ. يبٳـ٦ ٵ ٹ٤ٰـبساٳؾ )    ٹبي ث آساٯؾ داسد( ٵ ؿبدي دس سسجٸ
ٹـبي سج٬ي٘ـي   اٳذ: ػ٬ٶٷ )ٳٰبيؾاسا ٸ دادٷ سا ٹبي سج٬ي٘بسيٯٌب٫ٔٸ خٶد ٛٺشػشي اص ايٲ ػبرثٸ

ٹبي ػزاة ٵ دس كٶسر ٫ضٵ٭ ثٸ سٵصسـشيٲ ػـج٢ دٶؿـؾ اػـشٜبدٷ     اص سلبٵيش صيجب، سٳ٦
سح٬يـ٪ سج٬ي٘ـبر دس ايـٲ     ٣ٴٴذ(، خٶٳؼشدي، ًٴض، خٶؿٰضٷ ثٶدٱ. ٟبث٪ سٶػٸ اػز ٣ـٸ  ٯي

دٹذ، دس ثشخـي ٯٶاٟـْ اص چٴـذ سٵؽ ثـشاي اٛـضايؾ ػـزاثيز سج٬ي٘ـبر        ٯٌب٫ٔٸ ٳـبٱ ٯي
ٹـبي سج٬ي٘ـبسي ٯـٶسد اػـشٜبدٷ دس چٺـبسدٷ      ثبصس٧بٳي اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز. ثب ٣ذ ٣شدٱ ػبرثٸ
 اٳذ.   ؿذٷ دػشٸ، ٵاحذٹبي سح٬ي٪ دس ايٲ دظٵٹؾ ٯٌب٫ٔٸ

ٹبي ثبصس٧بٳي ٳٰٶٳٸ ايٲ دظٵٹؾ ٳــبٱ  شٸ دس ديب٭ٹبي سج٬ي٘بر ثٸ ٣بس سٛسح٬ي٪ ػبرثٸ
ٹبي سج٬ي٘بسي، ثشاي ٳـبٱ دادٱ ثشسـشي  اػز. دس ٳٰبيؾ  دٹذ ٣ٸ ثيـششيٲ سأ٣يذ ثش ٯضٷٯي

٣ٴٴذ ٣ٸ خٶؿٰض٧ي ٵ ٫زر حبك٪ ٹبي ٯخش٬ٚ سالؽ ٯيثٸ سٵؽ  ٯحلٶ٩ ٯٶسد سج٬يٖ،
ٳٰـبيي ٵ   ، ػ٬ـٶٷ  يٜيزٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ سا ثٸ ٯخبًت ٯٴش٠٪ ٣ٴٴذ. سأ٣يذ ثش ٣اص چـيذٱ ًٔٮ

ٹـبي سج٬ي٘ـبسي   ٹبي دي٨ـشي ٹؼـشٴذ ٣ـٸ دس ٳٰـبيؾ    اٳ٨يض ثٶدٱ ٯحلٶ٩ ٹٮ ػبرثٸخيب٩
ٹبي ثٸ ؿٶٳذ. ٳـبٱ دادٱ سٴٶّ ٯحلٶ٩ ٵ اػشٜبدٷ اص حبدطٸ ٵ ٯبػشا ٹٮ سٵؽاػشٜبدٷ ٯي

ٹبي ٯـٶاد خـٶسا٣ي ٹؼـشٴذ. ٳــبٱ دادٱ     ٳؼجز سايؼي دس اٛضايؾ ٯيضاٱ ػزاثيز آ٧ٺي
، ًٴـض ٵ احؼـبع سهـبيز اص ٯلـشٙ      ، ػالٯز، خٶٳؼـشدي  ٰيـٲ، ٟذسر، اٳي ٹٰؼبالٱ

ٹبي دي٨شي ٹؼشٴذ ٣ٸ ثشاي ػزاة ٣شدٱ سج٬ي٘بر ٯٶاد خٶسا٣ي ٛبٟذ ٯحلٶ٩ ٹٮ سٵؽ
ٹب ٳ٠ؾ ٯٺٰي دس ػ٬ـت  سٵٳذ. ٧ٜشٴي اػز ٣ٸ ايٲ سٵؽ اي ػب٫ٮ ثٸ ٣بس ٯياسصؽ س٘زيٸ

                                                      

1. Page        2. Brewster 



  103 تلًيشيًن اس مىظز ارسش غذايي ي تأثيزگذاري بز چاقي کًدکانَاي تبليغ ضدٌ در  خًراکي

شاي دـزيشؽ ٯحلـٶ٩ دس   سٶػٸ ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ داسٳذ ٵ ٵهٔيز رٹٴي ٯٴبػجي سا ث
 دٹذ.  ٣ٴٴذ ٣ٸ احشٰب٩ خشيذ ٵ ٯلشٙ آٳبٱ سا اٛضايؾ ٯيٯخبًجبٱ ايؼبد ٯيايٲ 

ٹـبي سج٬ي٘ـبسي ٣ـٸ دس    سػذ، ثشخي اص ٳٰبيؾٳ٤شٸ ٟبث٪ سٶػٸ ايٲ اػز ٣ٸ ثٸ ٳِش ٯي
، ثـٸ ًـٶس ٯــخق، ثـشاي      ؿـٶد ٹبي اٳيٰيـٴي اػشٜبدٷ ٯي آٳٺب اص ٳٶػٶاٳبٱ يب ؿخليز

اٳذ ٵ ٣ـبس٣شد دي٨ـشي ثـشاي    ٯخبًجبٱ ٳٶػٶاٱ ٵ ٣ٶد١ سٺيٸ ؿذٷسشٗيت ٵ ػ٬ت سٶػٸ 
 آٳٺب سٔشيٚ ٳـذٷ اػز.  

دسكـذ( ٵ  7/10اي )س٤شاس ثٸ ٳؼجز صيبد سج٬ي٘ـبر ٯـٶاد ٗـزايي ٛبٟـذ اسصؽ س٘زيـٸ     
ٹـبي ػـزاة ٣ـشدٱ ايـٲ سج٬ي٘ـبر      سالؽ ثشاي ػ٬ت سٶػٸ ٯخبًجبٱ ثب اػشٜبدٷ اص سٵؽ

اي ػـب٫ٮ، سٶاٳـبيي ٵاسد ٣ـشدٱ    ذ اسصؽ س٘زيٸدٹذ ٣ٸ سج٬ي٘بر ٯٶاد خٶسا٣ي ٛبٟٳـبٱ ٯي
اي آٳـبٱ داسد. اٯـب   ايٲ ٯحلـٶالر سا ثـٸ ػـجذ خشيـذ ٯخبًجـبٱ ٵ س٘ييـش سٛشـبس س٘زيـٸ        
ٹـبي سج٬ي٘ـبسي ٵ   سٶ٫يذ٣ٴٴذ٧بٱ سج٬ي٘بر ايٲ ٯحلٶالر، ثب ٟشاس دادٱ ٯوبٯيٴي دس ٳٰبيؾ

ٳٶػٶاٳبٱ ٵ ثٸ ايـٲ  اي ٣ٶد٣بٱ ٵ ثبصٳٰبيي ٯ٤شس آٳٺب، ٳ٠ؾ ثيـششي دس س٘ييش سٛشبس س٘زيٸ
 ٣ٴٴذ.   سشسيت، اٛضايؾ ٵصٱ ٵ چبٟي آٳبٱ ايٜب ٯي

، ػـٸ ٯوـٰٶٱ اكـ٬ي    ػب٫ٮ ايثب سح٬ي٪ سٰبسي٢ سج٬ي٘بر ٯٶاد خٶسا٣ي ٛبٟذ اسصؽ س٘زيٸ
. اٗشاٝ 2؛  خٶسي. سٟبثز ثشاي خٶسدٱ ٵ سٵاع س1٢ؿذ:  ايٲ سج٬ي٘بر سـخيق دادٷ  دس

 ي احؼبػي.ٹب . س٘ييش حب٫ز3صا ثٶدٱ ٯحلٶ٩ ٵ دس اٳشطي

خٛسي.سلبثتثشايخٛسدٖٚسٚاجته1

ٹبي سج٬ي٘ـبر ٳٰبيــي دس ٹـش ٯـٶٟٔيشي     ، ؿخليز ٹبي سج٬ي٘بسي سح٬ي٪ ؿذٷدس ٳٰبيؾ
ٯـ٘ٶ٩ خٶسدٱ ٹؼشٴذ. ثشاي ٯظب٩، دس ي٤ي اص سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٱ، دؼش ٳٶػٶاٳي دس يـ٢  

سا ثٸ ػٰز ٣ٴذ ٣ٸ كذاي ثبص ؿذٱ دب٣ز سٶػٸ ٹٰٸ ٧ب٫شي ؿشٵّ ثٸ خٶسدٱ چيذغ ٯي
ٹـبي   ٣ٴذ. ايٲ ٯٶهٶّ دس ؿخليزٵ سالؽ ثشاي ثٸ دػز آٵسدٱ آٱ ػ٬ت ٯي« ٯحلٶ٩»

سج٬ي٘بسي دي٨ـش اؿـبسٷ    ٹبيسٶاٱ ثٸ ٳٰبيؾاٳيٰيـٴي ٹٮ ٟبث٪ ٯـبٹذٷ اػز. ثشاي ٯظب٩، ٯي
٣ٴٴذ. دس هـٰٲ، دس ثيــشش سج٬ي٘ـبر،    ٣شد ٣ٸ اٳجٸ ٵ دشس٠ب٩ ثشاي خٶسدٱ ثب ٹٮ سٟبثز ٯي

خٶسٳذ. ٳٰٶٳـٸ ػب٫ـت سٶػـٸ، دي٤ـبس ثـش ػـش        سٴٺبيي ٯحلٶ٩ سا ٯي ٹب ثٸ ٹٰٸ ؿخليز
اٳذ ٵ ٳٶؿـيذٳي ٳلـيت ي٤ـي اص آٳـبٱ     اػز؛ دٵ ٳٶػٶاٱ دٵس ي٢ ٯيض ٳـؼشٸ« ٳٶؿيذٳي»

 ٳٶؿذ.ثٸ سٴٺبيي ٯي  ثبس دي٨شي،ؿٶد ٣ٸ دس ثشاثش چـٰبٱ حؼشرٯي



104  1391سمستان (/ 72)پياپي  4/ ضمارٌ وًسدَمَاي ارتباطي/ سال  پژيَص 

صاثٛدٖٔحصَٛ.اغشاقدسا٘شطي2

س٧ـبٳي ٯـٶسد ٳِـش ايـٲ دـظٵٹؾ، ثـش خبكـيز        ٹـبي ثبص ٹبي سج٬ي٘بسي دس آ٧ٺـي ٳٰبيؾ
ؿـذٷ   ثخؾ ثٶدٱ ٯحلٶالر ٯٶسد ٳِشؿبٱ سأ٣يذ صيبدي داسٳذ. سلـبٵيش ثبصٳٰـبيي   اٳشطي

دٹٴذ ٣ٸ اػشٜبدٷ اص ايٲ ٯحلٶالر ٯٶػـت اٛـضايؾ ٟـذسر ٵ    دس ايٲ سج٬ي٘بر ٳـبٱ ٯي
ؿٶد. ثـشاي ٳٰٶٳـٸ، يـ٢ ٯحلـٶ٩ خـٶسا٣ي، دس دٵ ٳٰـبيؾ       ٯي ٹب ٳبٯ٤ٰٲ٬ٗجٸ ثش ٹٰٸ 

ٹب ٣ٸ اص اٳيٰيـٲ اػشٜبدٷ ؿذٷ، صٳجٶسي ؿٶد. دس ي٤ي اص ايٲ ٳٰبيؾ٬ي٘بسي ثبصٳٰبيي ٯيسج
٣ٴذ ٵ ًٔٮ ايٲ ٯحلٶ٩ چٴـبٱ اػـز ٣ـٸ صٳجـٶس سا     ثب كذاي ٵصٵص دٵس ٟٶًي دشٵاص ٯي

٣ٴذ. دغ اص خشٵع، صٳجٶس اص چٴبٱ اٳشطي ٵ ٟـذسسي ثشخـٶسداس ؿـذٷ ٣ـٸ      ٵاسد ٟٶًي ٯي
سش٣بٳـذ. دس ٳٰـبيؾ دٵ٭ ٹـٮ، ٧شٵٹـي     ٵ آٱ سا ٯـي  ؿٶد ٯبٳٴذ ٛـٴ٦ ٵاسد ي٢ سٶح ٯي

صٳجٶس، دغ اص ٳبثٶد ٣شدٱ اٟال٭ ٯخش٬ٜي ٯبٳٴذ ؿيـٸ، اػشخش ثـبدي يـ٢ ٣ـٶد١ ٵ ٯبٳٴـذ     
ؿٶٳذ. ثبيـذ سٶػـٸ داؿـز ٣ـٸ     سػٴذ ٵ آسا٭ ٯيايٴٺب ػشاٳؼب٭، ثٸ ي٢ ٟٶًي ٳٶؿيذٳي ٯي

ٵ خٶٳؼـشد   ٟٶًي ٳٶؿيذٳي دس ٣ٴبس دػز دؼشي ٳٶػٶاٱ اػز ٣ٸ ثؼـيبس آسا٭، ٯٌٰـئٲ  
ٳٶؿذ. ايٲ سج٬يٖ ٓالٵٷ ثش اي اص آٱ سا ٯي اي ٯؼ٬ي ثٸ خٶد، ػشٓٸٳـؼشٸ اػز ٵ ثب چٺشٷ

ثخـي آٱ ٹٮ داسد؛ ايٲ ٯٔٴب  صا ثٶدٱ ٳٶؿيذٳي، دال٫ز ثش خبكيز آساٯؾ اٗشاٝ دس اٳشطي
 ٣ٴذ.  ٣ٸ ؿشٵسٹب سا آسا٭ ٯي

ٞبياحؼبػي.تغييشحبِت3

، ٫زر ٵ سـخق خٶاٹيذ ٣شد. ثـشاي   ع آساٯؾثب خٶسدٱ ايٲ خٶسا٣ي ٵيظٷ، ؿٰب احؼب
اؿبسٷ ٣ـشد. دس ايـٲ   « ٹب ٳٶؿيذٳي»ٹبي سج٬ي٘بسي دس ٯٶسد سٶاٱ ثٸ ي٤ي اص ٳٰبيؾ ٳٰٶٳٸ ٯي

ٳٰبيؾ سج٬ي٘بسي، ٯخبًت ثب ٳحٶٷ سٶ٫يذ ٳٶؿبثٸ ٵ اػشٜبدٷ اص خشٯب دس ٛشايٴذ سٶ٫يـذ آؿـٴب   
اؿـشي ثـٶدٱ ٛشايٴـذ    ؿٶد ٣ٸ هٰٲ سالؽ ثشاي ػ٬ت آشٰبد ٯخبًت ثش ػـب٫ٮ ٵ ثٺذ ٯي

٣ٴذ. دس ٳٺبيز، ايٲ ٯحلٶ٩ سا دس ي٢ سػشٶساٱ ػٌح ثبال، دٵ خـبٳٮ  سٶ٫يذ ٹٮ سأ٣يذ ٯي
٣ٴٴذ. دس ٳٰبيؾ سج٬ي٘بسي دي٨ش، ثب اػشٜبدٷ اص ٳٰبد اطدٹب دس  ػٶاٱ ٵ ٯشـخق ٯلشٙ ٯي
   ؿٶد. ٯي، ٯحلٶ٩ ثٸ ٯخبًت ٯٔشٛي  اٳ٨يض٣ـٶس طادٲ دس ٛوبيي خيب٩

 گيزي ًتيجِ

آ٧ٺـي ثبصس٧ـبٳي اػـز ٣ـٸ      308دظٵٹـي ايٲ ٯ٠ب٫ٸ ٯجشٴي ثش ٯٌب٫ٔٸ ٵ سح٬يـ٪  دػشبٵسد 
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٧يشي آٳٺب دس ًٶ٩ ي٢ ٯبٷ اٳؼب٭ ٧شٛز. اص ايٲ ٯيبٱ، سج٬ي٘ـبر ٯـٶاد خـٶسا٣ي دس     ٳٰٶٳٸ
دػـشٸ   14دٹـذ ٣ـٸ ثـٸ     دسكذ اص ٣٪ سج٬ي٘بر دخؾ ؿـذٷ سا ســ٤ي٪ ٯـي   9/20ٯؼٰٶّ، 

دٹذ، ا٧ش ثٸ سج٬ي٘بسي ٣ـٸ دس صٯـبٱ    بٱ ٯيسج٬ي٘بسي ٟبث٪ س٠ؼيٮ اػز. ٳشبيغ ايٲ ٯٌب٫ٔٸ ٳـ
ؿـٶيٮ ٣ـٸ ثـٸ ًـٶس     ؿٶد، دٟز ٣ٴيٮ، ٯشٶػٸ ٯي ٹبي ٣ٶد١ ٳٰبيؾ دادٷ ٯيدخؾ ثشٳبٯٸ

، ثـشاي ايـٲ    دي٨ـش  ٹـبي  ٯٰٔٶ٩ سج٬ي٘ي ٵيظٷ ٵ ٯشٰبيض اص سج٬ي٘بر دخؾ ؿذٷ دس ػـبٓز 
دٹذ ٣ٸ ٹبي ثبصس٧بٳي ٯٶسد ٳِش ٳـبٱ ٯيسٶ٫يذ ٳـذٷ اػز. سح٬ي٪ ٯحشٶاي ديب٭ ٹب ػبٓز

٧يشد.  ثيٴٴذٷ س٬ٶيضيٶٱ دس ٹش دٟي٠ٸ، دس ٯٔشم ي٢ سج٬يٖ ٯشثٶى ثٸ ٯٶاد خٶسا٣ي ٟشاس ٯي
سػـذ، اٯـب ٳ٤شـٸ ٯٺـٮ     ا٫جشٸ ٯيضاٱ سج٬ي٘بر ٯشثٶى ثٸ ٯٶاد خٶسا٣ي خي٬ي صيبد ثٸ ٳِش ٳٰي

دشداصٳذ. ايٲ اٯـش ثـٸ    اك٬ي ٯي ٹبي ايٲ اػز ٣ٸ ايٲ سج٬ي٘بر خي٬ي ٣ٮ ثٸ ٧شٵٷ خٶسا٣ي
دسكذ اص ٣٪ سج٬ي٘بر دخؾ ؿـذٷ اص چٺـبس ٣بٳـب٩    8/4داسد ٣ٸ دس ٯؼٰٶّ  حذي اٹٰيز

اي اػز ٣ٸ حوٶس آٳٺب دس سطيٮ ٗـزايي سٵصاٳـٸ   س٬ٶيضيٶٱ ٯشثٶى ثٸ ٯٶاد ٫جٴي ٵ ٳـبػشٸ
 هشٵسر داسد. 

شي كٶسر ٧شٛشٸ دس ٯ٠ب٫ٸ، سٰبؿبي ايٲ سج٬ي٘بر اص س٬ٶيضيٶٱ سٶاٳـذ   ٯـي  ثش اػبع ثحض ِٳ
ٯخبًجبٱ ثٶيظٷ ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ ؿٶد ٵ ثٸ ايـٲ سشسيـت   ٯٶػت س٘ييش دس ؿشايي رٹٴي 

احشٰب٩ س٘ييش سٛشبس آٳبٱ سا ٳيض اٛضايؾ دٹـذ. سٶ٫يذ٣ٴٴـذ٧بٱ سج٬ي٘ـبر هـٰٲ اػـشٜبدٷ اص      
ٹـبي  ٹبي اٟٴبّ ٵ سشٗيت، ثشاي ػزاة ػبخشٲ سج٬ي٘بر، ٯوـبٯيٴي سا ٹـٮ دس ديـب٭    سٵؽ

ايؼبد س٘ييش دس ؿشايي رٹٴـي   ٧ٴؼبٳٴذ ٣ٸ دسٵاْٟ سالؽ ٹش چٸ ثيـششي ثشايسج٬ي٘بسي ٯي
ٯخبًجبٱ اػز. اص ايٲ سٵ، سـخيق ٯوـبٯيٲ ٯـٶسد اػـشٜبدٷ دس سج٬ي٘ـبر ثـشاي ٣ؼـت       

سج٬ي٘بر سؼبسي دس س٘ييش ؿشايي رٹٴي ٵ سٛشبس ٯخبًجبٱ اص اٹٰيـز   ٹبي يزُشٛؿٴبخز 
 ثشخٶسداس اػز.  

حشٰـب٩  ثٸ ايٲ سشسيت، ثب سٶػٸ ثٸ ٳِشيٸ يبد٧يشي اػشٰبٓي ٵ ٳ٠ـي ٣ٸ سج٬ي٘ـبر دس ا 
س٘ييش سٛشبس ٯخبًجبٱ اصػ٬ٰٸ ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ دس ٯلشٙ ٯـٶاد خـٶسا٣ي دشچشثـي ٵ    

ٹبي ثبصس٧بٳي س٬ٶيضيٶٱ اص سٶاٳؾ الص٭ ثـشاي سـشٵيغ   سػذ آ٧ٺي ، ثٸ ٳِش ٯي دشؿ٤ش داسٳذ
اي ػب٫ٮ ثشخٶسداس ٹؼشٴذ. ايٲ ٯٶهٶّ ثٶيظٷ ثـب  ٯلشٙ ٯٶاد خٶسا٣ي ٛبٟذ اسصؽ س٘زيٸ

ؿـٶد. سح٬يـ٪ سٰبسيـ٢    دس سج٬ي٘بر ايٲ ٯحلٶالر ثشػؼـشٸ ٯـي   سٶػٸ ثٸ ٯوبٯيٲ ٳٺٜشٸ
دٹـذ ٣ـٸ ايـٲ سج٬ي٘ـبر ثـب اٗـشاٝ دس خبكـيز        كٶسر ٧شٛشٸ دس ايٲ دظٵٹؾ ٳـبٱ ٯي

ٙ اٳشطي ٯخبًـت سا ثـٸ    ،  ٣ٴٴـذٷ  صا ثٶدٱ ٯحلٶالر ٵ احؼبع خٶة ثخـيذٱ ثٸ ٯلـش
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دس ايـٲ   ٣ٴٴذ. دس هـٰٲ، ي٤ـي اص ٯوـبٯيٲ ٳٺٜشـٸ    اػشٜبدٷ اص ايٲ ٯحلٶالر سشٗيت ٯي
خٶسي، ٯـشٵع سٛشـبس ٳبػـب٫ٮ دشخـٶسي     سج٬ي٘بر؛ ئٴي سٟبثز ثشاي خٶسدٱ ٵ سٵاع س٢

ؿـٶد، ثبيـذ ثـشاي ثـٸ دػـز      ٹبي سج٬ي٘بسي ٯشثٶى ديذٷ ٯياػز. آٱ ٧ٶٳٸ ٣ٸ دس ٳٰبيؾ
اي ػب٫ٮ دس ٹش ٯ٤بٱ ٵ صٯبٳي ثب ٹٮ سٟبثـز  ٹبي خٶسا٣ي ٛبٟذ اسصؽ س٘زيٸآٵسدٱ ٵٓذٷ

سـٶاٱ ٧ٜـز ٣ـٸ    ٲ ٵ ٳِشيٸ يـبد٧يشي اػشٰـبٓي ثٴـذٵسا ٯـي    ثب دٟز دس ايٲ ٯوبٯي. ٣ٴيذ
اٳذ سـب ٓـالٵٷ ثـش ايٴ٤ـٸ ٵهـٔيز      ٧شاٱ ايشاٳي دس ٯشح٬ٸ سٶ٫يذ سج٬ي٘بر سالؽ ٣شدٷ سج٬يٖ

اي )ٛشهـيٸ دـظٵٹؾ(   ٹبي خبكي اص سٛشبس س٘زيـٸ رٹٴي ٯٴبػجي سا ثشاي دزيشؽ ٵيظ٧ي
بصٳٰبيي ٣ٴٴـذ ٣ـٸ ثيـبٳ٨ش    ٹبي ٳٰبديٲ سا ًٶسي ثشاي ٯخبًت ايشاٳي ثآٵسٳذ، ٯذ٩ ٛشاٹٮ 

 ذ.  ٴدسيبٛز دبداؽ ٵ س٠ٶيز سٵحي ٯخبًت دغ اص ٯلشٙ ٯحلٶ٩ ٳيض ثبؿ
ؿـٶد ٣ـٸ ػيبػـش٨زاساٱ ٵ     ٧يشي ٯ٠ب٫ٸ ثب ايٲ ديــٴٺبد س٤ٰيـ٪ ٯـي    ثش ايٲ اػبع، ٳشيؼٸ

سيضاٱ ػيٰبي ػٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ثبيذ ثـب سٶػـٸ ثـٸ ٵهـٔيز ٯـٶاد خـٶسا٣ي ٵ       ثشٳبٯٸ
ٹـبي ٳِـبسسي   ٹـب ٵ سٵؽ ؿٶد، ثشٳبٯـٸ ٫ٮ ٣ٸ دس سج٬ي٘بر سشٵيغ ٯياي ٳبػبسٛشبسٹبي س٘زيٸ

الص٭ سا ثشاي سٶ٫يذ ٵ دخؾ سج٬ي٘بر ٯٶاد خٶسا٣ي ٯـخق ٣ٴٴذ. ٹش چٴـذ ٣ـٸ ثـش اػـبع     
سـٶػٺي ثـٸ ٯحشـٶا ٵ    ؿـٶٳذ، ثـي   ٳِش ثٴذٵسا، ايٲ سج٬ي٘بر ا٬ٗت ثٸ س٘ييش سٛشبس ٯٴؼـش ٳٰـي  

ٯز ٵ ثٺذاؿـز ٣ٶد٣ـبٱ ٵ ٳٶػٶاٳـبٱ    سٶػٺي ثٸ ػالٯوبٯيٲ سج٬ي٘بر دسٵاْٟ ثٸ ٯٜٺٶ٭ ثي
ايٲ سج٬ي٘بر، ي٤ي اص ٓٶاٯ٪ ٹبي ٳٰبيؾ دادٷ ؿذٷ دس  خٶسا٣ياػز. اص ايٲ سٵ، الص٭ اػز 

اي ٯٴبػـجي  اٛضايؾ چبٟي دس ثيٲ ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ ؿٰشدٷ ؿٶٳذ ٵ سٛشبس س٘زيٸٯشسجي ثب 
ٹـبي ٛبٟـذ   خٶسا٣ي ٵٛٶسثٸ سػذ ٣ٸ ثب سٶػٸ ثشاي ٯلشٙ آٳٺب سشٵيغ ؿٶد. ا٫جشٸ ثٸ ٳِش ٯي

اي ػب٫ٮ ٵ دػششػي ثٸ آٳٺب دس ٹش ٛشٵؿ٨بٷ ٣ٶچ٢ ٵ ثضس٥، اٛـضايؾ اٵٟـبر   اسصؽ س٘زيٸ
ًٔـٮ ٯـٶسد دؼـٴذ ايـٲ     ٹٰچٴـيٲ  ؿـٶد ٵ  ٛشاٗز ٣ٸ ٯ٠ذاسي اص آٱ كـشٙ خـٶسدٱ ٯـي   

اص سطيـٮ   ٵ آػبٳي ايٲ ٯحلٶالر سا ثٸ ػبد٧ي ٳشٶاٱ ٹب ثشاي ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ،خٶسا٣ي
ػٶاٳبٱ حزٙ ٣شد. اٯب الص٭ اػز ٣ـٸ ٵا٫ـذيٲ ٵ ػيبػـش٨زاساٱ، ثـشاي     ٗزايي ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶ

اي ػب٫ٮ ٵ ٯلشٙ ثٸ ٟبٓـذٷ ايـٲ ٟجيـ٪    ٓبدر دادٱ ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ ثٸ سٛشبسٹبي س٘زيٸ
 ٹب، ٹش چٸ ثيـشش سالؽ ٣ٴٴذ.    خٶسا٣ي

 هٌاتغ

(. 1390) ٯٴؾ، ٯيٴب؛ ٣يٰيب٧ش، ػيذ ٯؼٔٶد؛ سؿيذخبٳي، ثٺشا٭ ٵ ٓبًٜي كـذسيٴي، ػـحش.   ا٫جشصي
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ٹـبي ؿـيٶٷ صٳـذ٧ي دس دخشــشاٱ    اسسجـبى اهـبٛٸ ٵصٱ ٵ چـبٟي ثـب ثشخــي ٯؤ٫ٜـٸ     
آٯـٶصؽ ٵ دـشٵسؽ ؿـٺش سٺـشاٱ.      6آٯٶص دبيٸ ػٶ٭ سب دٴؼٮ دثؼشبٱ ٯٴ٠ٌـٸ   داٳؾ

 .75ـ 84(، كق 3) 6 ٔدّٝػّْٛتغزيٝٚصٙبيغغزاييايشاٖ،
اهلل؛  خبػي، ٬ٓي؛ خـذايي، ؿـٺٴبص؛ ٣ـبسثخؾ، ٯظ٧ـبٱ؛ ٛـب ٠ي، احٰـذ؛ ٓضيـضي، كـٜز        

(. ٛـبس خـٶٱ ٵ چـبٟي دس ٳٶػٶاٳـبٱ    1385ٛيشٵصيبٱ، ٓجذاهلل ٵ ػٜٔشي، ػٜٔش. )
 (.1) 16 ٞبيوٛدوبٖ،ٔدّٝثيٕبسي.سٺشاٳي

 سٺشاٱ: ػيشٸ. ٞبيتجّيغبت.ٞبٚتبوتيهتىٙيه(. 1386سٵػشب، احٰذ ٵ خٶيٸ، ٬ٓي. )
 (. ٧ٜش٨ٶ ثب ػيذ هيبءا٫ذيٲ ٯِٺشي. ثبصيبثي اص:1390ٳيٶص. ) ػالٯز
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)سشػٰٸ ٹٶؿٴ٦ ٳبيجي(.  ؿٙبػيتحّئُحتٛا:ٔجب٘يسٚؽ(. ٣1383شيذٴذٵسٙ، ٣الٵع. )
 سٺشاٱ: ٳي.
 سٺشاٱ: ثٺؼز. ٞبيالٙبع.افىبسػٕٛٔيٚؿيٜٛ(. 1384ٯشٶ٫ي، ٣بُٮ. )
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