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 چكيذُ

شؽػيبػيـاختٕـبػئمبِٝٞذفاص حبضشٔغبِؼٝٔٛسدي،ثشسػيساثغٝثيٗػبصٌبسياختٕبػيٍٚ٘
٘ٛخٛا٘بٖثبتٕبؿبئبٞٛاسٜاػت.

دختشاص30ٞبيداسائبٞٛاسٜٚادٜدختشاصخب30ٛ٘دختش٘ٛخٛاٖ)60ٕ٘ٛ٘ٝپظٚٞؾ،ؿبُٔ
پؼشاص30ٞبيداسائبٞٛاسٜٚپؼشاصخب٘ٛاد30ٜپؼش٘ٛخٛاٖ)60ٞبيفبلذٔبٞٛاسٜ(ٚخب٘ٛادٜ
ؿـٟشداسيتٟـشاٖثـٛدٜٚثـشايػـٙدؾٔتغيشٞـباص4ٚ16ٞبيفبلذٔبٞٛاسٜ(اصٔٙبعكخب٘ٛادٜ

يبػيـاختٕبػياػتفبدٜؿذٜاػت.ٞبيػبصٌبسياختٕبػيوبِيفش٘يبٍٚ٘شؽػپشػـٙبٔٝ
ٞـبيدٞذوٝٔيضاٖػبصٌبسياختٕـبػي٘ٛخٛا٘ـبٖخـب٘ٛادٜ٘تبيحتحّيُٚاسيب٘غدٚساٞٝ٘ـبٖٔي

ٞبيفبلذٔبٞٛاسٜاػت.ٕٞچٙيٗ٘تبيحتحّيُٚاسيب٘غچٙذتشاص٘ٛخٛا٘بٖخب٘ٛادٜداسائبٞٛاسٜضؼيف
ـدٞذوٝدسسػبيتلبِـتٔتغيشٜ٘ـبٖٔي بػيٚسٚاثـظدسٖٚخـب٘ٛادٌي،ثـيٗ٘ٛخٛا٘ـبٖٞـبياختٕ

ثٝايٗتشتيتوٝاػـتفبدٜ؛وٙٙذٜاصٔبٞٛاسٜٚ٘ٛخٛا٘بٖفبلذٔبٞٛاسٜتفبٚتٔؼٙبداسيٚخٛدداسداػتفبدٜ
ـشؽػيبػـيـاختٕـبػياختٕبػياصٔبٞٛاسٜدسخب٘ٛادٜ،ثبػبصٌبسي دختشاٖٚپؼشاٖ٘ٛخـٛاٍٖٚ٘

پؼشاٖساثغٝٔٙفيداسد.
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 هقذهِ

اػشٰبٓي ؿذٱ، ي٢ ٛشايٴذ اسسجبًي دٵػبٳجٸ ٯيبٱ ٛـشد ٵ ػبٯٔـٸ اػـز. ثـٸ ٹٰـيٲ د٫يـ٪،       
ٹـبي   سٵد ٣ٸ اثٔبد ٵ ػٶاٳـت ٧ٶٳـب٧ٶٳي داسد. ٣ؼـت ٯٺـبسر     ػشيبٳي ديچيذٷ ثٸ ؿٰبس ٯي

ثشٟشاسي اسسجبى ثب ػبيش اٛشاد ٵ ػبص٧بسي اػشٰبٓي، اصػ٬ٰٸ ايـٲ اثٔـبد   اػشٰبٓي، چ٨ٶٳ٨ي 
( 1988) 2ٵ ٧ـٶسا  1ٹؼشٴذ. اص ػـبص٧بسي اػشٰـبٓي سٔـبسيٚ صيـبدي ؿـذٷ اػـز. اػـ٬جي       

داٳٴذ. اص ٳِش آٳبٱ، ٯٺـبسر اػشٰـبٓي    ػبص٧بسي اػشٰبٓي سا ٯششداٙ ثب ٯٺبسر اػشٰبٓي ٯي
اػشٰـبٓي خـبف ٵ ثـٸ    ثب دي٨ـشاٱ، دس صٯيٴـٸ   ٓجبسر اػز اص سٶاٳبيي ايؼبد اسسجبى ٯش٠بث٪ 

(. ٣1381ٸ دس ٓشٙ ػبٯٔٸ ٟبث٪ ٟجٶ٩ ٵ اسصؿٰٴذ ثبؿـذ )ٳ٠ـ٪ اص ٓبثـذيٴي،     ًشي٠ي خبف
داٳٴذ ٣ٸ اٛشاد سا  ( ػبص٧بسي ٵ ٯٺبسر اػشٰبٓي سا ٛشايٴذي ٯي1996) 4ٵ داٱ 3اػالٯٶػ٤ي

الر اػشٰـبٓي خـٶد سا   ثيٴي ٣ٴٴذ ٵ سٛشبس ٵ سٔبٯ ػبصد سٛشبس دي٨شاٱ سا دس١ ٵ ديؾ ٟبدس ٯي
( دس ٯـشٵسي ػـبٯْ ٓٶاٯـ٪ ٯـؤطش دس     2000ٵ ٹ٤ٰـبساٱ )  ٣5ٴشش٩ ٵ سٴِـيٮ ٳٰبيٴـذ. ايٶاسـب   

ػبص٧بسي اػشٰبٓي سا ثٸ ٓٶاٯ٪ سٵاٳي ـ اػشٰبٓي ٳِيش س٘ييـشار ػـشيْ ٵ ٯٺـٮ اػشٰـبٓي      
اي دس ٣ــٶس ٵ ٓٶاٯـ٪ سشثيشـي ٳِيـش ا٨٫ٶٹـبي       ٯبٳٴـذ س٘ييـش ا٨٫ٶٹـبي اسسجـبًي ٵ سػـبٳٸ     

٣ٴٴذ. ٹشچٴذ ثـشاي ؿٴبػـبيي ٓٶاٯـ٪ ٯـشسجي ثـب ػـبص٧بسي        ػبٯٔٸ س٠ؼيٮ ٯيخبٳٶاد٧ي ٵ 
ٹـب ٣ٰشـش    ٹبي ٳِشي ٵ سؼشثي صيبدي كٶسر ٧شٛشـٸ اػـز، ايـٲ سـالؽ     اػشٰبٓي، سالؽ

ٯشٶػٸ ؿٴبػبيي ٳ٠ؾ ا٨٫ٶٹبي اسسجـبًي ػذيـذي اػـز ٣ـٸ دس ػٶاٯـْ اٯـشٵص ثـٸ د٫يـ٪         
 اػز. سجبًي ٳٶيٲ ايؼبد ؿذٷاي ٵ ُٺٶس ٛٴبٵسٹبي اًالٓبسي ٵ اس ٧ؼششؽ اسسجبًبر سػبٳٸ

سشيٲ ٵػبي٪ اسسجبًي، دس ا٣ظش ٳ٠بى ػٺـبٱ  اٯشٵصٷ س٬ٶيضيٶٱ ٵ ٯبٹٶاسٷ ثٸ ٓٴٶاٱ اك٬ي
اٳـذ ٵ اٛـشاد خـبٳٶادٷ     ٹـب ؿـذٷ   سجذي٪ ثٸ ي٤ي اص ٯٴبثْ ٯٺٮ ا٨٫ٶٹبي سٛشبسي دس خـبٳٶادٷ 

ا ـٸ  ٹـبي اس ٹبي ٧ٜش٨ٶ ٵ سٛشبس ٛشدي ٵ اػشٰبٓي خٶد سا اص خال٩ ثشٳبٯٸ ثخـي اص ػج٢
صادٷ؛ اػـٰبٓي٬ي ٵ   ، ٳ٠٪ اص ٬ٟـي 1385آٵسٳذ )احٰذي، ٹب ثٸ دػز ٯي ؿذٷ دس ايٲ سػبٳٸ

 اي خٴظـي ٵ سٴٺـب داساي ٳ٠ـؾ ٣بسـب٫يضٵس    (. اص آٳؼـب ٣ـٸ س٬ٶيضيـٶٱ دذيـذٷ    1386ٯيشث٢، 
آٵسد ٵ ثـش سٰـبٯي اس٣ـبٱ ػبٯٔـٸ سـأطيش      ٣ٴٴذٷ( ٳيؼز، خٶد، ٯؼب ٬ي ٳٶ دذيذ ٯي )سؼٺي٪

سٶاٳذ سأطيشي ٯش٠بث٪ ثش ػبٯٔٸ داؿشٸ ثبؿذ ٵ دس ديـذايؾ ٓـبدار   ٧زاسد. ايٲ ٵػي٬ٸ ٯيٯي
ٵ  1375ٹب، ٳ٠ؾ ٯٺٰي ايٜـب ٣ٴـذ )ػـبسٵخبٳي،     سبصٷ ٵ س٘ييش سٛشبس ٵ خ٬ٞ ٵ خٶي اٳؼبٱ
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اٳذ، ٯحشـٶاي  ٹبي ٯخش٬ٚ ٳـبٱ دادٷ (. ثٸ ًٶسي ٣ٸ دظٵٹؾ1386ٓب٫يخبٳي ٵ ٹ٤ٰبساٱ، 
 2اػـالثي  ؛1داٳشػـشيٲ يبد٧يشي خـٶٳز ) سٶاٳذ ثبٓضٹبي س٬ٶيضيٶٳي ٵ ٯبٹٶاسٷ ٯيثشٳبٯٸ
ٹـبي   (، ٧شايؾ ثٸ ٯذ ٵ سؼٰـالر، آػـيت  2001، 5ٵ ثٶچٰٲ 4ٵ اٳذسػٶٱ 1994، 3اسٵٱ

، 6بثيٯ٤ـ ٹـبي س٬ٶيضيـٶٳي )  دٴذاسي ثـب ؿخلـيز   (، ٹٰضاد1386صادٷ ٵ ٹ٤ٰبساٱ، ٛشٹٴ٨ي )٬ٟي
ٵ  7شثٴـش ( ٵ سشع ٗيشٵأٟي اص دٳيـبي ديشاٯـٶٱ )٧  1381، ٳ٠٪ اص سٶػ٬ي ٵ ٛبه٬ي، 1957

 ( ؿٶد. 1381، ٳ٠٪ اص سٶػ٬ي ٵ ٛبه٬ي، 1996ٹ٤ٰبساٱ، 
٣ٴٴـذٷ   ٹبي ٗيشسػٰي، ٳضدي٢ ثٸ ػٸ ٯي٬يٶٱ دػش٨بٷ دسيبٛـز  ثش اػبع ثشخي سخٰيٲ

( ٵ ثـبص ثـش اػـبع آٯبسٹـبي     1387اي دس ايشاٱ ٵػـٶد داسد )٣بٵٳـذ،    ٹبي ٯبٹٶاسٷ ؿج٤ٸ
اي ٹٰچــٶٱ  ٹــبي ٯــبٹٶاسٷ دسكــذ ٯــشد٭، ٯخبًــت ثشخــي ػــشيب30٩ٯٶػــٶد، حــذٵد 

( ٣ٸ ثب سٶػٸ ثـٸ ٯٰٴٶٓيـز   1389ٹبي ٣بٳب٩ ٛبسػي ٵاٱ ٹؼشٴذ )خجش٧ضاسي ايشٳب،  ػشيب٩
 سػذ.    ثٸ ٳِش ٯي ثشاٳ٨يض سأٯ٪اػشٜبدٷ اص ٯبٹٶاسٷ دس ٣ـٶس، ايٲ ٯٶهٶّ ؿبيبٱ سٶػٸ ٵ 

ٹـبي س٬ٶيضيـٶٳي، سحـٶ٩ ِٓيٰـي دس سٶ٫يـذ ٵ      اػشٜبدٷ اص ٯبٹٶاسٷ ثشاي دخؾ ثشٳبٯـٸ 
دزيش ٳجـٶدٱ ٣ٴشـش٩ ٣بٯـ٪ اٯـٶاع      ػٌح ٵػيْ ايؼبد ٣شدٷ اػز. اٯ٤بٱ ٹب دسدخؾ ثشٳبٯٸ

ٹبي ثشٵٱ ٯشصي ثٸ ٛوبي ٤ٛـشي  اي ثبٓض ؿذٷ اػز ٣ٸ حؼٮ ٵػئي اص ثشٳبٯٸٯبٹٶاسٷ
ػبٯٔٸ ٵاسد ؿٶد ٵ ثش اثٔبد ٯخش٬ٚ صٳذ٧ي ٛـشدي ٵ اػشٰـبٓي سـأطيش ٧ـزاسد )ٓشيوـي؛      

ٹبي س٬ٶيضيـٶٳي، س٘ييـشار   ثشٳبٯٸ(. اػشٜبدٷ اص ٯبٹٶاسٷ ثشاي دخؾ 1385ٵحيذا ٵ داٳؾ، 
ٹـب ؿـج٤ٸ   ٣ٴـذ. اٯ٤ـبٱ اػـشٜبدٷ اص دٷ   ٰٓي٠ي دس ا٨٫ـٶي ٯلـشٙ س٬ٶيضيـٶٱ ايؼـبد ٯـي     

س٬ٶيضيٶٳي ٵ ثبال سٛشٲ ٟذسر اٳشخبة اٛشاد، اص اٵ٫يٲ ٳشبيغ اػشٜبدٷ اص ٯـبٹٶاسٷ دس دخـؾ   
 ٹـبي ٹـبيي اص ٣ــٶسٹبيي ثـب ٛشٹٴـ٦     سـش اص آٱ، دسيبٛـز ثشٳبٯـٸ   س٬ٶيضيٶٳي اػز ٵ ٯٺٮ

ٹـب ٵ   اي خـٶد ٵيظ٧ـي   ٹـبي سػـبٳٸ   ٧ٶٳب٧ٶٱ اػز. ٣ـٶسٹبي ٗشثي ثب اٳشــبس ٛـشاٵسدٷ  
ٛشػـشٴذ، ػـشٓز اؿـبٓٸ     ٯخش٬ٚ ٛشٹٴ٨ي خٶد سا ثٸ دسٵٱ ػبيش ػٶاٯـْ ٯـي   يٹب آٯٶصٷ

ي٤ذبسچ٨ي ٛشٹٴ٨ـي ػٶاٯـْ سا ثـب ٯــ٤٪      دٹٴذ ٵ ثٸ ايٲ سشسيت، ٛشٹٴ٨ي سا اٛضايؾ ٯي
ٺبٱ ػٶ٭ ٳيض دس ايٲ اٳ٠الة ػذيذ اسسجبًـبر  ػبصٳذ. دس ايٲ ٯيبٱ، ٣ـٶسٹبي ػٯٶاػٸ ٯي

ٹـب   ٧يـشد، ٯــبس٣ز داسٳـذ. ايـٲ ٛٴـبٵسي     ٹبي ا٤٫ششٵٳي٢ سا دس ثش ٯـي  ٣ٸ ثيـشش ٛٴبٵسي
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٠ٛش ٵ دي٨ش ٯـ٤الر سٶػـٔٸ ٯٜيـذ ثبؿـٴذ، ٵ٫ـي دس      ػٶادي،ثيسٶاٳٴذ ثشاي ٯجبسصٷ ثب ٯي
ٵ  ٣1ٴٴذ )ٹٴؼٶٱٹبي ٯشٜبٵر ٵ ٯؼب ٬ي سا ثشاي ايٲ ٣ـٶسٹب ايؼبد ٯيٓيٲ حب٩ اٵ٫ٶيز

اسسجـبًي، د٧ش٧ـٶٳي     (. ايٲ د٧ش٧ٶٳي دس ٛٴبٵسي11، ف 1384، سشػٰٸ حيذسي، 2ٳبسٵال
داسد ٣ــٸ  اُٺـبس ٯــي  3(. ٯـ٢ ٫ٶٹــبٱ 1376ٛشٹٴ٨ـي سا ٯٶػــت ؿـذٷ اػــز )خــبٳي٤ي،   

سؼبٳؼـي ثـٸ ٳؼـجز     ٹبي ػذيذ اسسجبًي ثب ٛشٹٴ٦ ديـيٲ سٴبػـجي ٳذاسٳـذ ٵ ثـي    ٛٴبٵسي
ٶد سؼبٳغ ثـب ديــيٴٸ ٛشٹٴ٨ـي، ديـذايؾ ثحـشاٱ ٛشٹٴ٨ـي سا       آٛشيٴٴذ. ايٲ ٳج ثبدٵاٯي ٯي
يبثـذ )ٯحؼـٴي،    ٹبي اػشٰبٓي ثـشٵص ٵ ُٺـٶس ٯـي    ؿٶد ٣ٸ ٹٰشاٷ ثب د٧ش٧ٶٳي ٯٶػت ٯي

 (.1388، ٳ٠٪ اص احٰذي؛ خبدٯي ٵ ٛشبحي ثيبر، 1372
ٹبي ػذيذ ٳ٠ؾ ٯٺٰي دس ػٺبٳي ؿذٱ اسسجبًبر دس  سٶػٔٸ ٛٴبٵسي 4اص ٳِش سبٯذؼٶٱ
داؿشٸ اػز. اػشٜبدٷ ٛضايٴذٷ اص ٯبٹٶاسٷ ثـٸ ٯٴِـٶس ثشٟـشاسي اسسجـبى اص      اٵاخش ٟشٱ ثيؼشٮ

ٹبي دٵس ي٤ي اص سحٶالر ٰٓذٷ دس ايٲ صٯيٴٸ اػز. دس ايٲ ٯيبٱ، ايشاٱ ثٸ ٓٴـٶاٱ  ٯؼبٛز
ي٤ي اص ٣ـٶسٹبي داساي ػٰٔيز ػٶاٱ ٵ ٳٶػٶاٱ ثبال، ٳيبصٯٴذ سٶػٸ ثيـششي ثـٸ اطـشار   

س ػٌح ػبٯٔٸ اػز. ٳٶػٶاٳي ٣ٸ ٯشح٬ـٸ اٳش٠ـب٩ اص   سٵاٳي ٵ سٛشبسي اػشٜبدٷ اص ٯبٹٶاسٷ د
ؿـٶد  ٣ٶد٣ي ثٸ ثضس٧ؼب٫ي اػز، ثب س٘ييشار ػشيْ ٛيضي٤ي ٵ سؿذ س٤ٜش اٳشضآي آٗبص ٯي

ٵ٫ي دبيبٱ آٱ، ثش حؼت ؿشايي ٛشٹٴ٨ي ٵ ٯحيٌي ٯشٜبٵر اػز، ثٸ ًٶسي ٣ـٸ اص ٳِـش   
ٵ ايـٲ  ؿـٶٳذ  ٹبي كٴٔشي ٯٶػت ًٶالٳي ؿذٱ دٵسٷ ٳٶػـٶاٳي ٯـي  ، ٛشٹٴ5٦اسي٤ؼٶٱ

(. ثـب  2000، 6ٹبي ٯشثٶى ثٸ ايٲ دٵساٱ اػـز )ػـبٳششٵ١  ًٶالٳي ؿذٱ ثٸ د٫ي٪ يبد٧يشي
دزيشسشيٲ ٟــش ػبٯٔـٸ اص ٫حـبٍ ػـبص٧بسي اػشٰـبٓي ٵ       سٶػٸ ثٸ ايٴ٤ٸ ٳٶػٶاٳبٱ آػيت

ٹـبي   ػيٰب ثٸ ٓٴٶاٱ ٯشـٶ٫ي سٶ٫يـذ ٵ دخـؾ ثشٳبٯـٸ     ٵ ٛشٹٴ٨ي ٹؼشٴذ ٵ اٹٰيز ٳ٠ؾ كذا
ٹبي ٯٴِٮ ٵ ػبٯٔي  ـٶس، ايٲ ٳيبص ٵػٶد داسد ٣ٸ دظٵٹؾاي ٣ س٬ٶيضيٶٳي ٵ حشي ٯبٹٶاسٷ

ٹبي اػشٜبدٷ اص ٯبٹٶاسٷ ٵ ٓٶاٯـ٪ ٯـؤطش ثـش آٱ كـٶسر ٧يـشد سـب        دزيشي دس صٯيٴٸ آػيت
 ٹـب، ػيبػـز،   دـزيشي  ػيٰب ثب آ٧بٹي ٣بٯ٪ ٳؼجز ثـٸ صٵايـبي ايـٲ آػـيت     ٵ ػبصٯبٱ كذا

دس  ػـبصٳذٷ،  ٹبي ٯٜيـذ ٵ  ٸساٹ٤بسٹبي ٯٴبػجي سا دس صٯيٴٸ سٶ٫يذ ٵ دخؾ ثشٳبٯ ٹب ٵ ثشٳبٯٸ
ٹبي اٳذ٣ي دسثبسٷ ساثٌٸ اػشٜبدٷ اص ٯبٹٶاسٷ ٵ  ٳِش ٧يشد. ثب سٶػٸ ثٸ ايٴ٤ٸ سب٣ٴٶٱ دظٵٹؾ

ػبص٧بسي اػشٰبٓي ٵ ٹٰچٴيٲ ٳ٨شؽ ػيبػي ـ اػشٰبٓي ٵ ػٴؼيز ٳٶػٶاٳبٱ دس ٣ـٶس  
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اطشػـٴؼي   ٳيـبص ٯٌب٫ٔـبر   ػٴؼي دـيؾ  ٹبي ساثٌٸ دظٵٹؾكٶسر ٧شٛشٸ ٵ اص ػٶي دي٨ش 
ٵػـٶد ٯـبٹٶاسٷ دس    سـأطيش ثشسػـي   ساػـشبي ظٵٹؾ حبهش، ثٸ ٯٴِـٶس ٧ـبٯي دس   اػز، د

 اػشٰبٓي دس ٳٶػٶاٳبٱ اٳؼب٭ دزيشٛز. ـ ؿٴبخشي ٹبي سٵاٱ خبٳٶادٷ ثش ايٲ ٵيظ٧ي

 پيطيٌِ پژٍّص

( ٳـبٱ دادٳـذ ٣ـٸ ثـيٲ ٵػـٶد ٯـبٹٶاسٷ دس      1385ٵحيذا ٵ داٳؾ ) ٓشيوي؛دس دظٵٹـي 
ثٸ ايٲ سشسيت ٣ٸ اٛشاد داساي ٯبٹٶاسٷ، اص ػبصٷ ٯٴض٩ ٵ ٹٶيز ػٴؼيشي ساثٌٸ ٵػٶد داسد. 
ٹب ثٸ دٹٴذٷ س٘ييش سٛشبسٹب ٵ ٳ٨شؽ اٳذ ٣ٸ ٳـبٱ ٹٶيز ػٴؼيشي ٳٰشٷ ٣ٰششي دسيبٛز ٣شدٷ

ٹبي ػذيذ )ٗشثي( اػز؛ ثٸ ًٶسي ٣ٸ ايٲ اٛشاد ثٸ ٫حبٍ ٳ٨شؽ ػٰز ا٨٫ٶٹب ٵ ٧شايؾ
   ٹبي ٛشٹٴ٨ي ػبٯٔٸ خٶد اٳٌجبٝ داسٳذ.ٵ ٤٬ٰٓشد، ٣ٰشش ثب اسصؽ

دسيبٛشٴـذ ٣ـٸ ػـٲ، ػـٴغ،     ( ٳيض دس دظٵٹـي 1386اٛٺٰي ٵ آٟبٯحٰذيبٱ ؿٔشثبٙ )
ػٌح سحلـيالر، ٯحـ٪ ػـ٤ٶٳز، ٳحـٶٷ ٧ـزساٱ اٵٟـبر ٛشاٗـز ٵ اسصيـبثي اٛـشاد اص          

ٹبي س٬ٶيضيٶٱ داخ٬ي دس ٧شايؾ آٳبٱ ثٸ ٯبٹٶاسٷ سأطيش٧زاس اػز. دس ػـٴؼؾ ثٔـذ    ثشٳبٯٸ
ٹٶاسٷ سا ثبٓـض اٛـضايؾ داٳـؾ خـٶد ٵ     ؿٴبخشي ٧شايؾ ثٸ ٯبٹٶاسٷ، ا٣ظش دبػخ٨ٶيبٱ ٯب

اٳذ ٵ دس ثٔذ ٓبًٜي ٳيض ايـٲ   ٹبي ػٴي ٵ ػٴؼي داٳؼشٸ دبػخ٨ٶي ٳيبصٹبي ٯخش٬ٚ ٧شٵٷ
اٳذ. دس ثٔذ سٛشـبسي ا٣ظـش ٯـشد٭ ثـٸ      ٣ٴٴذٷ ٵ ػب٫ت ؿٰشدٷ ثخؾ، ػش٧ش٭ ٹب سا ٫زر ثشٳبٯٸ

بٹٶاسٷ سا اي سٰبي٪ داسٳذ اٯب ســٶيٞ دي٨ـشاٱ ثـٸ سٰبؿـبي ٯـ      ٹبي ٯبٹٶاسٷ سٰبؿبي ثشٳبٯٸ
داٳٴذ. ٹٰچٴيٲ ٯيبٳ٨يٲ آش٠بد ثٸ ثبٵسٹب ٵ سٛشبسٹبي ديٴـي دس دٵ ٧ـشٵٷ    ٵُيٜٸ خٶد ٳٰي

اص ٣ؼبٳي ٣ٸ ثٸ ٯبٹٶاسٷ دػششػي داسٳذ ٵ ٣ؼبٳي ٣ٸ ثٸ ٯبٹٶاسٷ دػششػي ٳذاسٳذ، سٜـبٵر  
ثيـشش ثٸ ثبٵسٹب ٵ سٛشبسٹبي  اٛشاد ٛبٟذ ٯبٹٶاسٷاي ٣ٸ  دٹذ؛ ثٸ ٧ٶٳٸ ٟبث٪ سٶػٺي ٳـبٱ ٯي

 اٳذ. ي دبيجٴذ ثٶدٷديٴ
ٹـبي   ( دس دظٵٹؾ خٶد ثٸ ايٲ ٳشيؼٸ سػـيذٳذ ٣ـٸ سػـبٳٸ   1389ثبكشي ٵ حبػيبٳي )

ٹـبي   اٳذ ثش سلٶيشٹبي رٹٴي ٯخبًجبٱ خـٶد دس حـٶصٷ   اي دس حذ صيبدي سٶاٳؼشٸ ٯبٹٶاسٷ
آشٰبد ٰٓٶٯي ٯشد٭ ثٸ ٳِب٭ ٵ اس٣بٱ آٱ، آشٰبد ثٸ ٳيشٵٹبي ٯؼـ٬ح، اٳؼـؼب٭ اػشٰـبٓي،    

 اٯٴي دس ػبٯٔٸ ٵ ٣بٹؾ ثبٵسٹبي ديٴي آٳبٱ سأطيش٧زاس ثبؿٴذ.  سشٵيغ احؼبع ٳب
( ثب ٓٴٶاٱ سأطيش ٯبٹٶاسٷ ثـش ٹٶيـز   1389ٳ٠ذي ٵ ٳبدسٳظاد ) ؛ٳشبيغ دظٵٹؾ ٯحٰذدٶس

ٹـبي ػـٴٴذع( ٳــبٱ     ٛشٹٴ٨ي دس ٣شدػشبٱ ايشاٱ )ثشسػي ٯٶسدي داٳـؼٶيبٱ دس داٳـ٨بٷ
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ٴ٨ـي ثـٶٯي داٳــؼٶيبٱ ساثٌـٸ     دٹذ ٣ٸ ثيٲ ٯيضاٱ اػشٜبدٷ اص ٯبٹٶاسٷ ثـب ٹٶيـز ٛشٹ   ٯي
ٯٔٴبداس ٵػٶد داسد؛ ثٸ ايٲ سشسيت ٣ٸ اٛـشادي ٣ـٸ صٯـبٱ ثيــششي سا كـشٙ اػـشٜبدٷ اص       

اٳـذ   اٳذ، ثٸ ٳؼجز، ٳٰشٷ ٣ٰششي اص ػبصٷ ٹٶيز ٛشٹٴ٨ي ٯح٬ي دسيبٛز ٣شدٷ ٯبٹٶاسٷ ٣شدٷ
 دٹٴذٷ س٘ييش سٛشبس ثٸ ػٰز ا٨٫ٶٹبي ػذيذ اػز. ثٸ ٓـالٵٷ، ٳٰـشٷ   ٣ٸ ثٸ ٳٶثٸ خٶد ٳـبٱ

ٯيضاٱ ٹٶيز ٛشٹٴ٨ي داٳـؼٶيبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ثٸ حذ ٵػي ٧شايؾ داسد، ثٸ ايٲ ٯٔٴب ٣ـٸ  
 ًشٛبٳٸ ٵ ػبصؿ٤بساٳٸ اػز.   ٹٶيز آٳبٱ ٳٸ، ٯٴؼؼٮ ٵ ٳٸ ٧ؼؼشٸ، ث٤٬ٸ ثي

اي ٳيـض   ٹـبي ٯـبٹٶاسٷ   ٓالٵٷ ثش سأطيشار ٗيشٯؼش٠يٮ ٯبٹٶاسٷ ثش ٯخبًجبٱ، ثشخي ؿج٤ٸ
ٵسداؿز ايشاٳيبٱ ٳؼجز ثٸ ٛشٹٴـ٦، ٯـزٹت ٵ   ٹبي خبكي، ثب ػٔي داسٳذ ثب دخؾ ثشٳبٯٸ
سٵ ٣ٴٴذ ٵ ٯخبًجبٱ ايشاٳي سا ثٸ سـذسيغ ثـٸ ػـٰز ٛشٹٴـ٦      ثٸ ػٴٲ ايشاٳي سا ثب سشديذ سٵ

( دس دظٵٹـي ثب ٓٴٶاٱ سح٬يـ٪  1389ٛش ٵ ٯ٤٬يبٱ ) ٗشة ػٶٝ دٹٴذ. ثشاي ٯظب٩، ػ٬ٌبٳي
شٹٴـ٦ ٵ ٛٴـٶٱ   ػي ٛبسػي ثـٸ ٯٴِـٶس دػـشيبثي ثـٸ ٛ     ثي اي ا٭ ٹبي ؿج٤ٸ ٯبٹٶاسٷ ثشٳبٯٸ

اسسجبًي ثٸ ٣بس ٧شٛشٸ ؿذٷ دس اٳش٠ب٩ ديب٭ ثٸ ايٲ ٳشيؼٸ سػيذٳذ ٣ٸ ٛٴٶٱ ثـٸ ٣ـبس سٛشـٸ دس    
اي ٹٰچـٶٱ اػـشاٙ، خــٶٳز، اص ٹـٮ      ػي ٛبسػـي، ٛشٹٴـ٦ ٵيـظٷ    ثشٳبٯٸ ؿج٤ٸ ا٭ ثي

 دٹذ. ٯيسا سٵاع  (ؿ٤بٙ ثيٲ ٳؼ٬ي) ٹب ي ثيٲ ٳؼ٪دبؿيذ٧ي ٛشٹٴ٨ي ٵ ٯـ٤الر اسسجبً
ٹبي ٯذسٱ چٴبٱ ػبي٨ـبٹي   لٶف سأطيش س٬ٶيضيٶٱ ثش ثيٴٴذٷ، سػبٳٸًجٞ ٳِشيٸ ٣بؿز دسخ

ؿـذٷ   اي ٳٰبديٲ سػبٳٸاٳذ ٣ٸ ٯٴؼش ثٸ ثشػؼش٨ي آٳٺب دس ٯحيي  دس صٳذ٧ي سٵصٯشٷ ٯب ديذا ٣شدٷ
ٹبيـبٱ دس ٯٶسد ٵأٟيز، ػبي سؼشثٸ ؿخلي ٵ ػبيش ٵػبي٪ ؿٴبخز ػٺبٱ سا ٧شٛشـٸ   ٵ ديب٭

. ايـٲ ٳِشيـٸ ٯٔش٠ـذ اػـز ٣ـٸ س٬ٶيضيـٶٱ دس       (1384، سشػٰـٸ اػال٫ـي،   1اػز )ٯ٢ ٣ٶ يـ٪ 
ٵ ثـٸ آٳٺـب ٳ٨ـشؽ     ٧زاسٳذ سأطيش ٯيثيٴي ٵ ٳِب٭ اسصؿي ثيٴٴذ٧بٱ دشٯلشٙ  ث٬ٴذٯذر، ثش ػٺبٱ

ثخــذ. اص ًشٛـي، ديـذ٧بٷ اػـشٜبدٷ ٵ      ٹـبي ٯحـيي اًـشاٙ ٯـي     ٵاحذي دس ٯـٶسد ٵأٟيـز  
ٳٸ سا ؿـ٤٪  داسد ٣ٸ ٯخبًـت ٳيـبص خـٶد ثـٸ ٯحشـٶاي سػـب       سهبيشٰٴذي يب ٳيبصػٶيي ثيبٱ ٯي

شيٸ، ٯخبًت، آٗبص٧ش اسسجبى اػز. ٯخبًت ٛٔب٩ اػـز ٵ ثـشاي سـأٯيٲ ٳيـبص     ٯي  دٹذ. دس ايٲ ِٳ
ش سا اٳشخبة ٯي (. 1382 ، سشػٰـٸ دٹ٠ـبٱ،  3ٵ سبٳ٤بسد ٣2ٴذ )ػٶسيٲ خٶد، آ٧بٹبٳٸ سػبٳٸ ٯٶسد ِٳ

٧يشي ٣شد ٣ٸ ٳٶػٶاٱ ثـٸ د٫يـ٪ خـبف     ؿبيذ ثشٶاٱ ثب س٬ٜي٠ي اص ايٲ دٵ ديذ٧بٷ چٴيٲ ٳشيؼٸ
ٳذاسد ٵ ثـٸ دٳجـب٩    ٯـخليثيٴي ٵ ٹٶيز سٵاٳي  ٣ٸ دس آٱ اػز، ػٺبٱ يدٵسٷ سؿذثٶدٱ 
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ٹـبي ٯخش٬ـٚ    سػـبٳٸ  ٹـبي اسا ـٸ ؿـذٷ دس    ؿ٤٪ دادٱ ثٸ ٹٶيز ٵ آٯبد٧ي دزيشؽ ديذ٧بٷ
اي اػـز ٣ـٸ آسٯـبٳ٨شايي ٵ اٛؼـبٳٸ      ٯبٹٶاسٷ اػز. اص ًشٙ دي٨ش، ٳٶػـٶاٳي دٵسٷ  اصػ٬ٰٸ

، 1386، سشػٰـٸ ػـيذ ٯحٰـذي،    1سٵد )ثش١ ؿٰبس ٯيٹبي آٱ ثٸ  سٵييٲ سٲ ثٶدٱ اص ٵيظ٧ي
ٹب دس سش٣يت ثب صٯبٱ صيبد سٰبؿبي ٯبٹٶاسٷ دس ايٲ ٧شٵٷ ػـٴي ٣ـٸ دس    ايٲ ٵيظ٧ي .(84ف 

ؿـٶد ٣ـٸ    (، ثبٓـض ٯـي  1388)داٳـؾ،   اػـز  ػـبٓز دس سٵص  2ٹب، ثب٫ٖ ثش  ثشخي دظٵٹؾ
سثـبسٷ دٳيـبي   ٹبي ػـبخش٨ي ٳٰـبيؾ دادٷ ؿـذٷ دس ٯـبٹٶاسٷ د     ثب سج٬ي٘بر ٵ چٺشٷٳٶػٶاٳبٱ 

 ٳٰبديٲ ثيـشش ٹٰبٳٴذػبصي ٣ٴٴذ ٵ اص ٛشٹٴ٦ ٵ سػٶ٭ ٣ـٶس خٶيؾ ثيـشش ٛبك٬ٸ ث٨يشٳذ.
ٹب دس ػشاػـش دٵساٱ صٳـذ٧ي    سٶاٱ ٧ٜز؛ ٹشچٴذ ا٨٫ٶدزيشي اص سػبٳٸ ثٸ ايٲ سشسيت، ٯي
خٶسد، دس ٹش دٵسٷ ػـٴي، اٳؼـبٱ سحـز سـأطيش ا٨٫ٶٹـبي خبكـي ٟـشاس         اٳؼبٱ ثٸ چـٮ ٯي

دس ايٲ ٯيـبٱ، دٵسٷ ٳٶػـٶاٳي، اص    .ٹبي آٱ ػٲ ٹٰخٶاٳي ثيـششي داسد ٧يشد ٣ٸ ثب ٵيظ٧ي ٯي
ٹـبي   سشيٲ دٵساٱ صٳذ٧ي اٳؼبٱ ثشاي ا٨٫ٶدزيشي اػز، صيشا ٳٶػٶاٳبٱ ثٸ ٫حبٍ ٵيظ٧ـي  ٯٺٮ

ػٴي خٶد، داساي سخي٬ي ٟٶي ٹؼـشٴذ ٵ ثـٸ ٹٰـيٲ د٫يـ٪ ٳيـض آسٯـبٳ٨شايي دس آٳـبٱ ٟـٶر         
ٸ حذ ٛبك٪ ٯيبٱ ٣ـٶد٣ي ٵ ػـٶاٳي ٟـشاس    اي اص سؿذ اػز ٣ ثيـششي داسد. ٳٶػٶاٳي ٯشح٬ٸ

ؿٶد. ثٸ ٹٰـيٲ د٫يـ٪،    ٹبي ثي ٟيذ ٵ ؿشى آٗبص ٯي ثب ٳٶٓي سٰبي٪ ػش٣ؾ ثٸ آصاديٵ  داسد
اي دس  ٣ٴٴـذٷ  ديشٵي اص ا٨٫ٶٹبي ٯٴبػت سٛشبسي دس ايٲ دٵسٷ ػـٴي حؼـبع، ٳ٠ـؾ سٔيـيٲ    

٨ـش،  (. اص ػـٶي دي ٧1364يشي ٵ س٠ٶيز سٛشبسٹبي ٯ٬ٌٶة اػشٰبٓي داسد )احٰـذي،   ؿ٤٪
ٹـبي   اي دس ػب٩ ٹبي ٯبٹٶاسٷ دٹذ ٣ٸ ٧شايؾ ايٲ سدٷ ػٴي ثٸ ديذٱ ٣بٳب٩ ٯٌب٫ٔبر ٳـبٱ ٯي

دشػـؾ اػبػـي دس    (. حـب٩ 1388اخيش، سٵص ثٸ سٵص دس حب٩ اٛضايؾ ثٶدٷ اػـز )داٳـؾ،   
 س٘ييشاسـي سا دس ثشاثش دظٵٹـ٨شاٱ ايٲ حٶصٷ ايـٲ اػـز ٣ـٸ آيـب ٵػـبي٪ اسسجـبًي ػذيـذ        

ؿٶد؟ آيـب ثـٸ    اػشٰبٓي ٳٶػٶاٳبٱ ٯٶػت ٳٰي ٹبي ػيبػي ٵ ٯبٳٴذ ٳ٨شؽٹبي خبكي  صٯيٴٸ
اٳؼبٯـذ؟ ٹٰـبٱ ًـٶس ٣ـٸ اص ٓٴـٶاٱ       ٹبي اػشٰبٓي ٳٰـي  ايٲ اٛشاد ثب ٧شٵٷ ػبص٧بسي٣بٹؾ 

اػشٰـبٓي  ـ ساثٌٸ ػبص٧بسي اػشٰبٓي ٵ ٳ٨شؽ ػيبػـي    ٯٌب٫ٔٸ ٯٶسديآيذ ) دظٵٹؾ ثشٯي
، ٹـذٙ اكـ٬ي   ٹـب  ٲ دشػـؾ ٳٶػٶاٳبٱ ثب سٰبؿبي ٯبٹٶاسٷ دس ؿٺش سٺشاٱ( دبػخ٨ٶيي ثٸ اي

 دٹذ. دظٵٹؾ سا سـ٤ي٪ ٯي

                                                      

1. Berk 
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 ّاي پژٍّص فزضيِ

ٹـبي داساي ٯـبٹٶاسٷ ٵ ثـذٵٱ ٯـبٹٶاسٷ، اص ٫حـبٍ ٯيـضاٱ ػـبص٧بسي         ثيٲ دؼشاٱ خـبٳٶادٷ 
 داسد.ٵػٶد داسي  اػشٰبٓي سٜبٵر ٯٔٴب
ٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ ٵ ثذٵٱ ٯبٹٶاسٷ، اص ٫حبٍ ٳ٨شؽ اػشٰبٓي ـ ػيبػـي    ثيٲ دؼشاٱ خبٳٶادٷ

 ٔٴبداسي ٵػٶد داسد.سٜبٵر ٯ
ٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ ٵ ثذٵٱ ٯبٹٶاسٷ، اص ٫حـبٍ ٯيـضاٱ ػـبص٧بسي     ثيٲ دخششاٱ خبٳٶادٷ
 داسي ٵػٶد داسد. اػشٰبٓي سٜبٵر ٯٔٴب
ٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ ٵ ثذٵٱ ٯبٹٶاسٷ، اص ٫حبٍ ٳ٨شؽ اػشٰبٓي ـ ػيبػي   ثيٲ دخششاٱ خبٳٶادٷ

 داسي ٵػٶد داسد. سٜبٵر ٯٔٴب

 لياتي هتغيزّاتؼاريف هفَْهي ٍ ػو

ػـبصد سٛشـبس دي٨ـشاٱ سا دس١ ٵ     ٛشايٴذي اػز ٣ٸ ٛـشد سا ٟـبدس ٯـي    ػبصٌبسياختٕبػي.
ثيٴــي ٣ٴــذ، سٛشــبس خــٶد سا ٣ٴشــش٩ ٣ٴــذ ٵ سٔــبٯالر اػشٰــبٓي خــٶد سا ثــٸ ٳحــٶ  دــيؾ
اي سٴِيٮ ٣ٴذ. ٹٰچٴـيٲ سٶاٳـبيي ثشٟـشاسي اسسجـبى ٯش٠بثـ٪ ثـب دي٨ـشاٱ سا دس         يبٛشٸ ػبصؽ
ٵ ثٸ ًشي٠ي ٣ٸ دس ٓشٙ ػبٯٔٸ ٟبث٪ ٟجٶ٩ ٵ اسصؿٰٴذ اػـز،   ٹبي اػشٰبٓي خبف صٯيٴٸ

 (.٣1996ؼت ٣ٴذ )اػالٯٶػ٤ي ٵ داٱ، 
دس ايٲ دظٵٹؾ، ػـبص٧بسي اػشٰـبٓي ثـش اػـبع ثخـؾ دٵ٭ دشػــٴبٯٸ ؿخلـيشي        

 ٟجـٶ٩  ٟبثـ٪  ٹـبي  ٟب٫ـت  ٣ـٸ  ٛـشدي ٹبي اػشٰـبٓي )  ٯ٠ٶ٫ٸ ٟب٫ت  ٣ب٫يٜشٳيب ٣ٸ ؿبٯ٪ ؿؾ
 ٹـبي  احشيـبع  ٵ ٵأٟي سٵاثي ٵ ٣ٴذ ١ ٯيدس سػشيد ثٸ سا دي٨شاٱ دزيشد، ٯي سا اػشٰبٓي
 ٵ كـحيح  چيض چٸ ٛٺٰذ ٯي ٛشدي خٶة چٴيٲ ؿٶد. ٯي دزيشا ثيٴي سٵؿٲ ثب سا اػشٰبٓي

ٹبي هذاػشٰبٓي، سٵاثي خبٳٶاد٧ي،  ٹبي اػشٰبٓي، ٧شايؾ (، ٯٺبسراػز ٬ٗي چيض چٸ
 ٧يشي خٶاٹذ ؿذ. سٵاثي سحلي٬ي ٵ سٵاثي اػشٰبٓي اػز، اٳذاصٷ

٧يشي سٛشبسي ٵيـظٷ   ثٸ ًٶس ٬٣ي دس سٛشبس ػيبػي، ػٸ ػٺز ـاختٕبػي.ٍ٘شؽػيبػي
سٶاٱ  ٹب سا ٯي ٧يشي دس ٳ٨شؽ ػيبػي ٳيض ٹٰيٲ ػٺز ٣ٸ ؿٶد ٯٌٔٶٙ ثٸ ٟذسر ٯٌش  ٯي

سٶاٳذ ٳ٨شؽ ٯٌٔـٶٙ ثـٸ ٟـذسر     دس ٳِش ٧شٛز. اص ايٲ سٵ، ٳ٨شؽ ػيبػي ـ اػشٰبٓي ٯي 
. ٣ٴشش٩ ٵ ٳِبسر ٰٓـ٪ ٣ٴـذ   3ٰش ٵ . حَٜ ٳِٮ ٯؼش2. ثشٹٮ صدٱ ٳِٮ؛ 1ثبؿذ ٵ دس ػٺز 

(. ثب سٶػٸ ثٸ ايٴ٤ٸ سٛشبسٹبي ػيبػي دس ػبٯٔٸ، دس ٟب٫ـت  1381)خذايبسي ٛشد ٵ ٹ٤ٰبساٱ، 



 159  مطالعٍ مًردي رابطٍ ساسگاري اجتماعي ي وگزش سياسي ـ اجتماعي وًجًاوان ...

ٹـبي اػشٰـبٓي    ٣ٴذ، ٯيضاٱ آٯبد٧ي ٛشد ثشاي ٵا٣ٴؾ ثٸ دذيـذٷ  ٹبي اػشٰبٓي ثشٵص ٯي دذيذٷ
 اػز.ٹب، ثيبٳ٨ش ٳ٨شؽ ػيبػي ـ اػشٰبٓي  ػبٯٔٸ ٵ ٯـبس٣ز دس ايٲ ٧ٶٳٸ دذيذٷ

ٛشد ٵ  اي ٣ٸ خذايبسي ، ٳ٨شؽ ػيبػي ـ اػشٰبٓي ثب اػشٜبدٷ اص دشػـٴبٯٸ ٯ٠ب٫ٸدس ايٲ 
اٳـذ ٵ اثٔـبد ٠ٓيـذسي، اسصؿـي ٵ سٛشـبسي سا ٯـٶسد        ( سٺيٸ ٵ سٴِيٮ ٣شدٷ1381ٹ٤ٰبساٱ )

 دٹذ، اسصيبثي ؿذٷ اػز.   ػٴؼؾ ٟشاس ٯي

 ضٌاسي  رٍش

ٳٶػٶاٳـبٱ ثـب    ــ اػشٰـبٓي   ثشاي ثشسػي ساثٌٸ ثيٲ ػبص٧بسي اػشٰبٓي ٵ ٳ٨شؽ ػيبػي
سٰبؿبي ٯبٹٶاسٷ دغ اص ٯٌب٫ٔٸ ٯجبٳي ٳِشي ٵ ديـيٴٸ دظٵٹــي سأييذ٣ٴٴـذٷ ايـٲ ساثٌـٸ،     

ثشاي ثشسػي ٵ آصٯٶٱ آٱ سشسيت دادٷ ؿذ.ثٸ ؿيٶٷ ديٰبيـي، ٯٌب٫ٔٸ ٯٶسدي 

ٞباِف(آصٔٛد٘ي

ػـب٫ٸ   19سـب   17ػبٯٔٸ آٯبسي دـظٵٹؾ حبهـش، ؿـبٯ٪ ٬٣يـٸ ٳٶػٶاٳـبٱ دخشـش ٵ دؼـش        
ٹبي ٯٺبسر صٳـذ٧ي   ٹبي ػالٯز ٵ ٣الع ثٸ خبٳٸ1390ٹبيي ٹؼشٴذ ٣ٸ دس ػب٩  ٷخبٳٶاد
ٳٶػٶاٱ، ؿبٯ٪  120اٳذ. ثشاي اٳشخبة ٳٰٶٳٸ  ؿٺشداسي سٺشاٱ ٯشاػٔٸ ٣شدٷ 16ٵ  4ٯٴبًٞ 

ٹـبي   دخشـش اص خـبٳٶادٷ   30ٹبي ثـذٵٱ ٯـبٹٶاسٷ،    خبٳٶادٷ دخشش اص 30دخشش ٳٶػٶاٱ ) 60
دؼـش اص   30ٹبي ثذٵٱ ٯـبٹٶاسٷ ٵ   دؼش اص خبٳٶادٷ 30دؼش ٳٶػٶاٱ ) 60داساي ٯبٹٶاسٷ( ٵ 

ٹـبي  ٧يـشي دس دػـششع اص ثـيٲ خـبٳٶادٷ    ٹبي داساي ٯـبٹٶاسٷ( ثـٸ سٵؽ ٳٰٶٳـٸ    خبٳٶادٷ
 ٹبي ٯٺبسر صٳذ٧ي اٳشخبة ؿذٳذ.   ٹبي ػالٯز ٵ ٣الع٣ٴٴذٷ ثٸ خبٳٸ ٯشاػٔٸ

ة(اثضاسٞب

اػشٰـبٓي ٛـشد سا   ايٲ آصٯٶٱ ٣ٸ ٳيٰـش  ػـبص٧بسي ٛـشدي ٵ     .1آصٖٔٛؿخصيتوبِيفش٘يب
ثـشاي اٵ٫ـيٲ ثـبس     1939دس ػـب٩   4ٵ سي٨ض 3؛ ٣الس٣2١ٴذ، اص ػٶي طٶسة ٧يشي ٯي اٳذاصٷ

(. ايٲ آصٯٶٱ، داساي دٵ آصٯٶٱ ٰٓـذٷ  1381ٛشد ٵ ٹ٤ٰبساٱ،  خذايبسيٳ٠٪ اص ٯٴشـش ؿذ )

                                                      

1. California personality inventory       2. Thorpe       3. Clark 

4. Tiegs 
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ػبص٧بسي ؿخلي ٵ ػبص٧بسي اػشٰبٓي اػز. دس ايٲ دظٵٹؾ، ٠ٛي ٯ٠يـبع ػـبص٧بسي   
٣ب٫يٜشٳيب ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٧شٛشٸ اػز. ايٲ ثخـؾ اص آصٯـٶٱ    اػشٰبٓي آصٯٶٱ ؿخليز

ٹـبي   ، ٯٺـبسر 1ٹـبي اػشٰـبٓي   داساي ؿؾ خشدٷ ٯ٠يـبع اػـز ٣ـٸ ٓجبسسٴـذ اص: ٟب٫ـت     
ٵ سٵاثــي  5اي ، سٵاثــي ٯذسػــٸ4، سٵاثــي خــبٳٶاد٧ي3، ٧ــشايؾ هــذاػشٰبٓي2اػشٰــبٓي
٣شٵٳجـب  ثشاثـش   دبيبيي ٣٪ ايٲ آصٯٶٱ ثب اػـشٜبدٷ اص ٯحبػـجٸ هـشيت آ٫ٜـبي      .6اػشٰبٓي

ػؤا٩ اػز ٣ـٸ ثـٸ كـٶسر     ٧90ضاسؽ ؿذٷ اػز )ٹٰبٱ(. ايٲ آصٯٶٱ داساي  دسكذ95
ؿٶٳذ. سٵايي ٵ دبيبيي ايٲ آصٯٶٱ دس ايشاٱ ٟبث٪ ٟجـٶ٩ ٧ـضاسؽ    ث٬ي يب خيش دبػخ دادٷ ٯي

 (.  1386ٳظاد ٵ ٓبثذيٴي،  ٛشد؛ سحيٰي ؿذٷ اػز )خذايبسي
ـاختٕبػي. ٧يشي ٯيضاٱ آٯبد٧ي اٛـشاد ثـشاي    ذاصٷثٸ ٯٴِٶس اٳ پشػـٙبٍٔٝ٘شؽػيبػي

ٹبي ػيبػي ـ اػشٰبٓي ػبٯٔٸ اص دشػـٴبٯٸ ٳ٨شؽ ػيبػـي ـ اػشٰـبٓي      ٵا٣ٴؾ ثٸ دذيذٷ
دشػـؾ   31( اػشٜبدٷ ؿذ. ٛش٭ ٳٺبيي ايٲ ٯ٠يـبع داساي  1381ٛشد ٵ ٹ٤ٰبساٱ،  )خذايبسي

ٳؼـجز   ـ اػشٰبٓي ٵ ٳيض آٯبد٧ي آٳـبٱ  ٯٴذي اٛشاد ثٸ ٯجبحض ػيبػي اػز ٣ٸ ٯيضاٱ ٓالٟٸ
دٹـذ. ٬٣يـٸ    ـ اػشٰـبٓي سا ٯـٶسد اسصيـبثي ٟـشاس ٯـي      ٹبي ػيبػي ثٸ ٯـبس٣ز دس ٛٔب٫يز

اٳـذ )٣ـبٯالً    ٧زاسي ؿذٷ اي ٳٰشٷ دسػٸ 5ٹبي ايٲ دشػـٴبٯٸ سٵي ي٢ ًيٚ ٫ي٤شر  ػؤا٩
٧ضاسؽ ؿـذٷ اػـز.    ٟبث٪ ٟجٶ٩(. سٵايي ٵ دبيبيي آصٯٶٱ 5سب ٣بٯالً ٯٶا٠ٛٮ ; 1;  ٯخب٫ٜٮ

 ٛـشد؛  ػـؤا٫ي ايـٲ ٯ٠يـبع اػـشٜبدٷ ؿـذٷ اػـز )خـذايبسي        20دس ايٲ دظٵٹؾ، اص ٛش٭ 
  (.  1386ٳظاد ٵ ٓبثذيٴي،  سحيٰي

 ّاي پژٍّص  يافتِ

ٹـب دس ػـبص٧بسي اػشٰـبٓي ٳــبٱ      ٳشبيغ سح٬ي٪ ٵاسيبٳغ ثشاي ٯ٠بيؼٸ سٜبٵر ٯيبٳ٨يٲ ٧ـشٵٷ 
ٹـب اص ٫حـبٍ آٯـبسي     ٹـبي ػـبص٧بسي اػشٰـبٓي دس ثـيٲ ٧ـشٵٷ      دٹذ، سٜبٵر ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشٷ ٯي
 (.F( 3 , 116) ;52/6ٵ  P<01/0داساػز) ٯٔٴب

  ثشاي ايٴ٤ٸ ٯـخق ؿٶد ايٲ سٜبٵر ثيٲ ٣ـذا٭ يـ٢ اص دٵ ٧ـشٵٷ اػـز، اص آصٯـٶٱ     
 آٯذٷ اػز.  1اػشٜبدٷ ؿذ ٣ٸ ٳشبيغ دس ػذٵ٩  7س٠ٔيجي سٶ٣ي

                                                      

1. social standard       2. social skills       3. anti – social tendencie 

4. family relations       5. school relations     6. community relations 

7. Tukey 



 161  مطالعٍ مًردي رابطٍ ساسگاري اجتماعي ي وگزش سياسي ـ اجتماعي وًجًاوان ...

ٹـبي داساي ٯـبٹٶاسٷ ثـٸ     دٹذ، دخششاٱ ٵ دؼشاٱ خبٳٶادٷ آصٯٶٱ س٠ٔيجي سٶ٣ي ٳـبٱ ٯي
داسي  ٹبي ٛبٟذ ٯبٹٶاسٷ سٜبٵر ٯٔٴب دخششاٱ ٵ دؼشاٱ خبٳٶادٷ ٫حبٍ ػبص٧بسي اػشٰبٓي ثب

ثٸ ايٲ سشسيت ٣ٸ ٯيضاٱ ػبص٧بسي اػشٰبٓي آٳٺب ٳؼجز ثٸ دخشـشاٱ ٵ   ؛اص ٳِش آٯبسي داسٳذ
 ٹبي ٛبٟذ ٯبٹٶاسٷ ٣ٰشش اػز. دؼشاٱ خبٳٶادٷ

 َاي ديتايي متغيس ساشگازي اجتماعي ـ مقايس1ٍجديل 

 ّاي دٍتايي سٍج
تفاٍت 

 اّ هياًگيي

خطاي 

 هؼيار
 هؼٌاداري

 پؼشاى داسي هبَّاسُ
 پؼشاى فبلذ هبَّاسُ

13/5 83/1 *03/0 

 پؼشاى داساي هبَّاسُ
 دختشاى داساي هبَّاسُ

4/0 83/1 99 /0 

 پؼشاى داساي هبَّاسُ
 دختشاى فبلذ هبَّاسُ

53/6 83/1 
**003/0 

 دختشاى فبلذ هبَّاسُ
 دختشاى داساي هبَّاسُ

13/6 83/1 
**006/0 

 شاى فبلذ هبَّاسُپؼ
 دختشاى فبلذ هبَّاسُ

4/1 83/1 87/0 

 دختشاى داساي هبَّاسُ
 پؼشاى فبلذ هبَّاسُ

73/4 83/1 053/0 

01/0**p<      05/0*p< 

ٹبي ٯٶسد دظٵٹؾ دس ٳ٨شؽ ػيبػي ـ اػشٰبٓي ٳيض اص آصٯـٶٱ    ثشاي ثشسػي سٜبٵر ٧شٵٷ
( sigدٹذ، چـٶٱ ػـٌح ٯٔٴـبداسي )    اػشٜبدٷ ؿذ ٣ٸ ٳشبيغ آٱ ٳـبٱ ٯي دٵساٹٸسح٬ي٪ ٵاسيبٳغ 

سٜـبٵر ثـيٲ    سـٶاٱ ٳشيؼـٸ ٧شٛـز ٣ـٸ     سش اػز دغ ٯي ٣ٶچ٢ 01/0ثٸ دػز آٯذٷ اص ٯ٠ذاس 
داس  ٹـب اص ٫حـبٍ آٯـبسي ٯٔٴـب     ( ٧ـشٵٷ F(3 , 116) ;9/4ٵ  P<01/0ٳ٨شؽ ػيبػي ـ اػشٰبٓي ) 

دس  ٹبي دٵسـبيي  ٹبػز، اص ٯ٠بيؼٸ اػز. ثشاي ايٴ٤ٸ ٯـخق ؿٶد ايٲ سٜبٵر ثيٲ ٣ذا٭ ٧شٵٷ
 آٯذٷ اػز. 2آصٯٶٱ س٠ٔيجي سٶ٣ي اػشٜبدٷ ؿذ ٣ٸ ٳشبيغ آٱ دس ػذٵ٩ 
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دٹـذ ٣ـٸ ٳ٨ـشؽ     ـ اػشٰبٓي، ٳشبيغ آصٯٶٱ س٠ٔيجي سٶ٣ي ٳـبٱ ٯـي  دس ٳ٨شؽ ػيبػي
داسي  ٹب، سٜـبٵر ٯٔٴـب   ٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ ثب ػبيش ٧شٵٷ ػيبػي ـ اػشٰبٓي دؼشاٱ خبٳٶادٷ 

ص ٫حبٍ ٳ٨شؽ ػيبػي ـ اػشٰبٓي ثب دخششاٱ  ٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ ا داسد ٵ دخششاٱ خبٳٶادٷ
داسي ٳذاسٳذ. ثٸ ٓجبسر دي٨ـش، دس ٳ٨ـشؽ    ٹبي ٛبٟذ ٯبٹٶاسٷ سٜبٵر ٯٔٴب  ٵ دؼشاٱ خبٳٶادٷ

 .٣ٴٴذٷ اطشار ٯبٹٶاسٷ اػز ػيبػي ـ اػشٰبٓي، ػٴؼيز ٛشد، ٓبٯ٪ سٔذي٪

 اجتماعيـ  َاي ديتايي متغيس وگسش سياسي ـ مقايس2ٍجديل 

 ّاي دٍتايي سٍج
 تفاٍت

 ّا هياًگيي

خطاي 

 هؼيار
 هؼٌاداري

 ي هبَّاسُاپؼشاى داس
 پؼشاى فبلذ هبَّاسُ

7/2 19/1 *01/0 

 پؼشاى داساي هبَّاسُ
 دختشاى داساي هبَّاسُ

8/3 19/1 
*01/0 

 پؼشاى داساي هبَّاسُ
 دختشاى فبلذ هبَّاسُ

13/4 19/1 
**004/0 

 دختشاى فبلذ هبَّاسُ
 دختشاى داساي هبَّاسُ

33/0 19/1 9/0 

 پؼشاى فبلذ هبَّاسُ
 دختشاى فبلذ هبَّاسُ

36/1 19/1 66/0 

 دختشاى داساي هبَّاسُ
 پؼشاى فبلذ هبَّاسُ

03/1 19/1 82/0 

01/0**p<      05/0*p< 

٣ب٫يٜشٳيب داساي خشدٷ ٯ٠يبع ٳيض ٹؼـز، ثـشاي    ؿخليزٹٰچٴيٲ اص آٳؼب ٣ٸ ٯ٠يبع 
 اػشٜبدٷ ؿذ. يشٷچٴذ ٯش٘ٹب اص سٵؽ سح٬ي٪ ٵاسيبٳغ  سح٬ي٪ خشدٷ ٯ٠يبع
ٹـبي ٛبٟـذ    ٹبي داساي ٯـبٹٶاسٷ دس ٯ٠بيؼـٸ ثـب ٳٶػٶاٳـبٱ خـبٳٶادٷ      ٳٶػٶاٳبٱ خبٳٶادٷ

٣ٴٴذ. ٹٰچٴـيٲ   ٹب ٵ ػٴٲ اػشٰبٓي ػبٯٔٸ خٶد سا سٓبيز ٯي ٟٶاٳيٲ، اسصؽٯبٹٶاسٷ ٣ٰشش 
ٹـب، ٟٶآـذ ٵ سػـٶ٭     ٹـبي ٛبٟـذ ٯـبٹٶاسٷ ٣ٰشـش اص اسصؽ     دس ٯ٠بيؼٸ ثب ٛشصٳذاٱ خـبٳٶادٷ 
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دس سٵاثي خٶد ثـب آوـبي دي٨ـش      ٣ٴٴذ ٵ ثيـشش دچبس سٔبسم ؾ سجٔيز ٯيخبٳٶاد٧ي خٶي
 دٹـذ ٣ـٸ دخشـشاٱ ٵ دؼـشاٱ     ؿٶٳذ. ٳشبيغ آصٯٶٱ س٠ٔيجي سٶ٣ي ٹٰچٴيٲ ٳـبٱ ٯـي  خبٳٶادٷ ٯي
ٹـبي ٛبٟـذ ٯـبٹٶاسٷ ٣ٰشـش      ٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ ٳؼجز ثٸ دخششاٱ ٵ دؼـشاٱ خـبٳٶادٷ   خبٳٶادٷ
ٛبٟـذ   ٹـبي  ٴٴذ دس حب٫ي ٣ٸ دخششاٱ ٵ دؼشاٱ خـبٳٶادٷ ٣ ٹبي اػشٰبٓي ػبٯٔٸ سا سٓبيز ٯي ٟب٫ت

ٯ٠يـبع   ٹبي اػشٰبٓي ثب ٹٮ دي٨ش سٜبٵسي ٳذاسٳـذ. دس خـشدٷ   ٯبٹٶاسٷ اص ٫حبٍ سٓبيز ٟب٫ت
ٛبٟـذ   ٹـبي  ٹـبي داساي ٯـبٹٶاسٷ ثـب دخشـشاٱ خـبٳٶادٷ      سٵاثي خبٳٶاد٧ي ٳيض دؼشاٱ خـبٳٶادٷ 
ٯـبٹٶاسٷ  ٹبي ٛبٟذ  دخششاٱ خبٳٶادٷ ٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ ثب ٯبٹٶاسٷ ٵ ٹٰچٴيٲ دخششاٱ خبٳٶادٷ
ٯٔٴـبداسي يبٛـز    ٹب سٜبٵر داسي داسٳذ؛ دس ثيٲ ػبيش ٧شٵٷ اص ٫حبٍ سٵاثي خبٳٶاد٧ي سٜبٵر ٯٔٴب

 ٹب اص ٫حبٍ آٯبسي ٯٔٴبداس ٳجٶد. ٹب سٜبٵر ثيٲ ٧شٵٷ ٳـذ. دس ػبيش خشدٷ ٯ٠يبع

 گيزي ًتيجِ

ـٸ ثـيٲ ػـبص٧بسي اػشٰـبٓي ٵ ٳ     ٯ٠ب٫ٸٹذٙ اص ايٲ  اػشٰـبٓي   ٨ـشؽ ػيبػـي ـ   ، ثشسػـي ساٌث
ٹبي آٯبسي  ٹب، اص سٵؽ ثب سٰبؿبي ٯبٹٶاسٷ اػز. ثشاي سح٬ي٪ دادٷ دؼش ٵ دخشش ٳٶػٶاٳبٱ

ساٹٸ ٵ سح٬ي٪ ٵاسيبٳغ چٴذ ٯش٘يشٷ ٵ آصٯٶٱ س٠ٔيجـي سـٶ٣ي اػـشٜبدٷ     سح٬ي٪ ٵاسيبٳغ دٵ
ـ اػشٰبٓي دس ثيٲ  دٹذ ٣ٸ ٯيضاٱ ػبص٧بسي اػشٰبٓي ٵ ٳ٨شؽ ػيبػي ؿذ. ٳشبيغ ٳـبٱ ٯي

صادٷ ٵ ٬ٟـي ٹـبي   داسي داسد، ٣ٸ ايٲ يبٛشٸ ثب دـظٵٹؾ  ٹب اص ٫حبٍ آٯبسي سٜبٵر ٯٔٴب ٵٷ٧ش
(؛ احٰـذي  1389ٛش ٵ ٯ٤٬يـبٱ ) ػ٬ٌبٳي؛ (1385(؛ ٓشيوي ٵ ٹ٤ٰبساٱ )1386ٹ٤ٰبساٱ )
( 1386) ( ٵ ٓب٫يخـبٳي ٵ ٹ٤ٰـبساٱ  1388صادٷ ٯ٤٬ي ٵ ٟبػٰي ) (؛ حجيت1388ٵ ٹ٤ٰبساٱ )

ٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ كشٙ ٳِش اص  ٳذاٱ ٳٶػٶاٱ خبٳٶادٷٹٰؼٶ اػز. ثٸ ٓجبسر دي٨ش، ٛشص
ٛبٟذ ٯبٹٶاسٷ ػبص٧بسي اػشٰبٓي ٣ٰششي  ٹبي خبٳٶادٷٳؼجز ثٸ ٛشصٳذاٱ ٳٶػٶاٱ   ػٴؼيز
دس ٧ضاسؿـي ثيـبٱ ٣ـشد     1993ؿٴبػي اٯشي٤ب دس ػب٩  داسٳذ. اٳؼٰٲ سٵاٱ خٶد ثب ٛشٹٴ٦

سٹبي ٳبػبص٧بساٳٸ سا سٰبؿـب  ٹيچ سشديذي ٵػٶد ٳذاسد آٱ دػشٸ اص اٛشادي ٣ٸ ديٶػشٸ سٛشب»
ٹٴؼبس اص خٶد ثـشٵص    ثٸ ٹبي ٳبػبص٧بساٳٸ ٵ سٛشبسٹبي ٳب اي ٧شايؾ ٣ٴٴذ، ثٸ ؿ٤٪ ٛضايٴذٷ ٯي
ٳبػـبص٧بساٳٸ،   اٳذ سٰبؿبي سٛشبسٹـبي  ٓالٵٷ ثش ايٲ، ٯٌب٫ٔبر ٯيذاٳي ٳيض ٳـبٱ دادٷ«. دٹٴذ ٯي

سٶاٳـذ ثـٸ    ٳٶّ سٛشبسٹـب ٯـي  اي ٣ٸ ايٲ  ثٸ ٧ٶٳٸ ؛دٹذ ثشٵص سٛشبس ٳبػبص٧بساٳٸ سا اٛضايؾ ٯي
٫يشـضٱ، سشػٰـٸ   ي ٛـ ثخـي اص ا٨٫ٶي سٛشبسي ًٶالٳي ٯذر ٛشد سجذي٪ ؿٶٳذ )٣بس٫ؼٶٱ ٵ 

سٰبؿبي ا٨٫ٶٹـبي سٛشـبسي   (. ٹٰچٴيٲ ًجٞ ٳِشيٸ يبد٧يشي اػشٰبٓي 84، ف 1380ؿ٠ٜشي، 
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ٹـبي رٹٴـي    دػشٸ ًشحـٶاسٷ  ٧يشي ي٢ سٶاٳذ ثبٓض ؿ٤٪ ٳٰبيؾ دادٷ ؿذٷ دس ٯبٹٶاسٷ ٯي
ثيٴي ٓٶاٟت  ٹبي ٯحيٌي ػبٯٔٸ ٵ ديؾ ش ؿٶد ٣ٸ ٵا٣ٴؾ اٵ سا دس ثشاثش ٯحش١دس سٰبؿب٧
اػشٰبٓي ٹب، دس حبِٛٸ ٳٶػٶاٱ رخيشٷ ٵ دس ٯٶاْٟ اثشاص سٛشبس  ايٲ ثشٳبٯٸ ٣ٴذ. ٯيآٱ سٴِيٮ 

(. اص ًـشٙ  1388 صادٷ ٯ٤٬ي ٵ ٟبػٰي، ؿٶٳذ )حجيت يب ح٪ ٯـ٤٪ ثٸ ٢ٰ٣ ٛشاخٶاٳذٷ ٯي
ٳي ٯشح٬ٸ اٳش٠ب٩ اص دٵساٱ ٣ٶد٣ي ثٸ ػٶاٳي اػز، ٳٶػٶاٱ دي٨ش، ثب سٶػٸ ثٸ ايٴ٤ٸ ٳٶػٶا

ٹبي ٣ـٶد٣ي اػـز ٵ اص ػـٶي دي٨ـش، ٹٴـٶص       اص ي٢ ػٶ دس حب٩ ٣ٴبس ٧زاؿشٲ ٵاثؼش٨ي
سٶاٳبيي الص٭ سا ثشاي ح٪ ثؼيبسي اص ٯـ٤الر صٳذ٧ي ٳـذاسد ٵ ٹٰـيٲ سض٫ـض٩ ٤ٛـشي ٵ     

سٵحـي اٵ سا ثـشٹٮ   آٵسد ٵ آساٯـؾ   سٵاٳي، حب٫ز دشيـبٳي ٵ اثٺب٭ سا دس اٵ ثٸ ٵػٶد ٯي
ٹـبي ٓٶاٯـ٪     ( ٵ ٹٰيٲ ٵهٔيز اٵ سا دس ٯ٠بث٪ س٠٬ـيٲ 29، ف 1379صٳذ )ؿبٯجيبسي،  ٯي

دـزيش   ٹـبي ػٰٔـي ٹٰچـٶٱ ٯـبٹٶاسٷ آػـيت      ٯحيٌي ٯبٳٴذ ا٨٫ٶٹبي اسا ٸ ؿذٷ دس سػبٳٸ
ٹـبي   اي ٣ـٸ ثيــشش اسصؽ   ٹبي ٯبٹٶاسٷ ٹبي ؿج٤ٸ ػبصد ؛ چٴبٳ٤ٸ ا٨٫ٶثشداسي اص ثشٳبٯٸ ٯي

٣ٴٴذ ٣ٸ ثب ٛشٹٴ٦ ايشاٳي ٵ اػالٯي ٣ــٶس   ٵ آداة ٵ سػٶٯي سا سج٬يٖ ٯي ٛشٹٴ٨ي، سٛشبس
 سٜبٵر داسد، ٳٶػٶاٳبٱ سا ثب ٯـ٤الر ػبص٧بسي دس ػبٯٔٸ ٯٶاػٸ ٣ٴذ. 

اػشٰـبٓي ٳٶػٶاٳـبٱ دؼـش    ــ    دٹذ ٣ٸ ٳ٨شؽ ػيبػي ٳشبيغ سح٬ي٪ ٵاسيبٳغ ٳـبٱ ٯي
ٹـبي   خـبٳٶادٷ  ػٶاٳبٱ دخششـ اػشٰبٓي ٳٶ ٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ ٳؼجز ثٸ ٳ٨شؽ ػيبػي خبٳٶادٷ

سش اػز. ايٲ يبٛشـٸ ٳــبٱ    ٹبي ٛبٟذ ٯبٹٶاسٷ، ٯٴٜي داساي ٯبٹٶاسٷ ٵ ٳيض دؼش ٵ دخشش خبٳٶادٷ
٣ٴٴذٷ ٳ٨شؽ ػيبػي ـ اػشٰـبٓي    دٹذ ٣ٸ كشٙ ٵػٶد ٯبٹٶاسٷ دس ٯٴض٩ ثٸ سٴٺبيي سٔييٲ ٯي

ػٶاٳـبٱ  ٳٶ ٛشد ٳيؼز ٵ ٓبٯ٪ ػٴيؼز ٳيض دس سأطيش ٯبٹٶاسٷ ثش ٳ٨ـشؽ ػيبػـي ـ اػشٰـبٓي    
( 1388( ٵ داٳـؾ ) 1386ٹـبي اٛٺٰـي ٵ ٹ٤ٰـبساٱ )    سأطيش داسد ٣ٸ ايٲ يبٛشٸ ٹٰؼٶ ثب يبٛشـٸ 

ٳٶػٶاٱ ثيــشش ثـٸ   ( دس دظٵٹؾ خٶد دسيبٛز ٣ٸ دخششاٱ 1388اػز؛ ثٸ ًٶسي ٣ٸ داٳؾ )
ٹـبي خـبٳٶاد٧ي ٓالٟـٸ ٳــبٱ      ٣ٴٴـذٷ آٹٴـ٦، ٯٶػـي٠ي ٵ ثشٳبٯـٸ     ٹبي دخؾ سٰبؿبي ٣بٳب٩

٣ٴٴـذٷ اخجـبس ٵ ػيبػـي ٧ـشايؾ داسٳـذ دس حـب٫ي ٣ـٸ         ٹبي دخؾ دٹٴذ ٵ ٣ٰشش ثٸ ٣بٳب٩ ٯي
ٹبي ػيبػـي،   ٣ٴٴذٷ ثشٳبٯٸ ٹبي دخؾ ٳٶػٶاٳبٱ دؼش ٳؼجز ثٸ ٳٶػٶاٳبٱ دخشش ثيـشش اص ٣بٳب٩

 سأطيشدـزيشي  ٣ٴٴـذٷ سٜـبٵر   ايٲ اٯش ؿبيذ سجيـيٲ  .٣ٴٴذ ػيٴٰبيي اػشٜبدٷ ٯي ٹبي اخجبس ٵ ٛي٬ٮ
 ٹبي ايٲ سػبٳٸ ثبؿذ.   ٯبٹٶاسٷ اص ثشٳبٯٸٹبي داساي  ٳٶػٶاٳبٱ دؼش ٵ دخشش خبٳٶادٷ

ٹٰچٴيٲ ٳشبيغ سح٬ي٪ ٵاسيبٳغ چٴذ ٯش٘يـشٷ ٳــبٱ داد ٣ـٸ ٳٶػٶاٳـبٱ دؼـش ٵ دخشـش       
ٹـبي اػشٰـبٓي ثـب دؼـشاٱ ٵ دخشـشاٱ       ٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ دس خشدٷ ٯ٠يبع ٟب٫ت خبٳٶادٷ
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ـ   خبٳٶادٷ بٱ ٣ٰشـش  ٹبي ٛبٟذ ٯبٹٶاسٷ سٜبٵر ٯٔٴبداسي داسٳذ، ثٸ ٓجبسر دي٨ش، ايـٲ ٳٶػٶاٳ
دزيشٳذ ٵ دس دس١ دي٨شاٱ ٵ سٵاثي ٵأٟـي ٵ   ٹبي اػشٰبٓي ٯٶػٶد دس ػبٯٔٸ سا ٯي ٟب٫ت

سٵ ٹؼشٴذ ٣ـٸ ثـب ٹٴؼبسٹـبي ٯٶػـٶد دس      ثشآٵسدٱ ٳيبصٹبي اػشٰبٓي خٶد ثب ٯـ٤٪ سٵثٸ
( 1385ٹبي ٓشيوي ٵ ٹ٤ٰـبساٱ )  ٣ٴٴذ. ايٲ يبٛشٸ، ٹٰؼٶ ثب يبٛشٸ ػبٯٔٸ ٣ٰشش ٹٰشاٹي ٯي
دـزيشي   ( اػز ٵ ح٤بيز اص سأطيش ٯٴٜي ٯبٹٶاسٷ ثـش ػبٯٔـٸ  1388)ٵ احٰذي ٵ ٹ٤ٰبساٱ 

 ٳٶػٶاٳبٱ داسد. 
ٳشبيغ سح٬ي٪ ٵاسيبٳغ چٴذ ٯش٘يشٷ ثشاي خشدٷ ٯ٠يبع سٵاثي خبٳٶاد٧ي ٳيض ٳــبٱ داد  

ٹـبي   ٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ ثب دخششاٱ خـبٳٶادٷ  دخششاٱ خبٳٶادٷ ٹبي ٰشٷ٣ٸ سٜبٵر ٯيبٳ٨يٲ ٳ
ٹـبي داساي   اػز. ثٸ ٓجبسر دي٨ش، دخششاٱ خـبٳٶادٷ  ٔٴبداسٛبٟذ ٯبٹٶاسٷ اص ٫حبٍ آٯبسي ٯ

ٯبٹٶاسٷ، ٣ٰشش ثٸ ٠ٓبيذ ٵ سٵاثي خبٳٶاد٧ي خٶيؾ دبيجٴذٳذ ٵ ثب اٛـشاد خـبٳٶادٷ ٵ ٛبٯيـ٪    
٣ٴٴذٷ دس دظٵٹؾ ثيـشش سٔـبسم داسٳـذ، دس حـب٫ي ٣ـٸ      ٹبي ؿش٣ز ٳؼجز ثٸ ػبيش ٧شٵٷ

ٹـبي ٛبٟـذ ٯـبٹٶاسٷ اص ايـٲ      ٶادٷٹبي داساي ٯبٹٶاسٷ ثب دؼشاٱ ٳٶػٶاٱ خبٳ دؼشاٱ خبٳٶادٷ
( اػـز.  1389ٛش ٵ ٯ٤٬يـبٱ )  ٹبي ػ٬ٌبٳي ٫حبٍ سٜبٵر ٳذاسٳذ. ايٲ ٳشبيغ، ٹٰؼٶ ثب يبٛشٸ

ٹـب   ؿٴبػي سؿذ، ثٸ ًٶس ٯٰٔـٶ٩، خـبٳٶادٷ   ٹبي سٵاٱ سٶاٱ ٧ٜز ًجٞ يبٛشٸ دس ايٲ ثبسٷ ٯي
س ٯ٠بث٪ سٛشبس دٹٴذ سب د داسي ٳـبٱ ٯي دس ثشاثش سٛشبس ٯ٘بيش ٛشٹٴ٦ دؼشٹب، ثيـشش خٶيـشٲ
(، اص ًـشٙ دي٨ـش،   126، ف 1386ٯ٘بيش ٛشٹٴ٦ دخششٹب )ثش١، سشػٰـٸ ػـيذٯحٰذي،   

چٶٱ دس ايٲ دظٵٹؾ، اص دشػـٴبٯٸ خٶد ٧ضاسؿي اػـشٜبدٷ ؿـذٷ اػـز ٣ـٸ دس آٱ خـٶد      
سٶاٱ ثٸ ي٠ـيٲ ثيـبٱ ٣ـشد ٣ـٸ ايـٲ سٜـبٵر سٛشـبس دؼـشٹب ٵ          اٳذ، ٳٰي ٳٶػٶاٳبٱ دبػخ دادٷ

٣ٴٴذٷ دس دظٵٹؾ ثٶدٷ اػز؛ ٯ٤ٰٲ اػـز اص   ٶاٳبٱ ؿش٣زدخششٹب، سٴٺب ديذ٧بٷ خٶد ٳٶػ
ٹـبي داساي ٯـبٹٶاسٷ ٳبػـبص٧بس     ٳِش خبٳٶادٷ، سٛشبس ٹش دٵ ٧شٵٷ دؼشاٱ ٵ دخششاٱ خبٳٶادٷ

ثٶدٷ ٵ يب خبٳٶادٷ ثٸ سٛشبس دخششاٱ ثيــشش ٵا٣ـٴؾ ٳــبٱ دادٷ ٵ آٱ سا دس ٳِـش ٳٶػـٶاٱ      
بسم ٛشٹٴ٨ـي اسا ـٸ ؿـذٷ دس    سٔـ  سـأطيش  اٳذ. اص ًشٙ دي٨ش، ٯ٤ٰٲ اػز سش ٣شدٷ ثشػؼشٸ

ٯبٹٶاسٷ ثب ٹٴؼبسٹبي خبٳٶاد٧ي ٵ ٛشٹٴ٨ي ػبٯٔٸ، ثش دخششاٱ ثيـشش اص دؼشاٱ ثبؿذ ئٴي 
ٹـبي ٛشٹٴ٨ـي اسا ـٸ ؿـذٷ دس      ٧شچٸ ٹش دٵ ػٴغ ٯ٤ٰٲ اػز ثٸ ًٶس ي٤ؼبٱ اص اسصؽ

 .ؿٶٳذ ٣ٴٴذ، دخششاٱ ثيـشش اص دؼشاٱ دچبس سٔبسم ثب ٛشٹٴ٦ خٶدي ٯي ٯبٹٶاسٷ سجٔيز
ٱ ؿبيبٱ ر٣ش اػز ٣ٸ ٳشبيغ دظٵٹؾ حبهش ثبيذ ثب احشيبى سٜؼيش ؿٶد صيشا ثـب  دس دبيب

اي دس دػششع ٵ ثب حؼٮ ٣ـٮ ٵ   سٶػٸ ثٸ ٯحذٵد ثٶدٱ اٯ٤بٳبر ٯب٫ي ٵ اػشايي، اص ٳٰٶٳٸ
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ػب٫ٸ( اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز ٵ ثٸ ايٲ سشسيت، ٯ٤ٰـٲ   19سب  17داٯٴٸ ػٴي ٯحذٵد )ٳٶػٶاٳبٱ 
ثـذٵٱ ؿـ٢ ؿـٴبخز دٟيـٞ ٵ ٹٰـٸ       ٹـب ٳجبؿـٴذ.   ٧شٵٷٹب ٟبث٪ سٰٔيٮ ثٸ ػبيش  اػز يبٛشٸ

ٹـبي آٱ ٵ ٳ٠ـؾ ٛشايٴـذٹبي سؿـذي دس      سـش ٯٶهـٶّ ٯـٶسد ثشسػـي ٵ ديچيـذ٧ي      ػبٳجٸ
سش ٵ ثـب داٯٴـٸ    ٹبيي ثب حؼٮ ٳٰٶٳٸ ثضس٥ سأطيشدزيشي ٳٶػٶاٳبٱ اص ٯبٹٶاسٷ ٳيبصٯٴذ دظٵٹؾ

ـ   ، ٯيبٳي ٵ اٵاخـش ٳٶػـٶاٳي اػـز.   ييٹبي اثشذا سش اص ػب٩ ٵػيْ  ب سٶػـٸ ثـٸ  دس ٳٺبيـز، ث
سػذ، ٯـبٹٶاسٷ   ٧يشي ٣شد ٣ٸ ثٸ ٳِش ٯي سٶاٱ ٳشيؼٸ ٹبي دظٵٹؾ حبهش ثب احشيبى ٯي يبٛشٸ

سش ؿذٱ ٳ٨ـشؽ ػيبػـي ـ اػشٰـبٓي ٳٶػٶاٳـبٱ        دس سؤيٚ ػبص٧بسي اػشٰبٓي ٵ ٯٴٜي
 اٳـذاصد. ثـش ايـٲ اػـبع،     ٵ ػيبػي ػبٯٔٸ سا ثـٸ خٌـش ٯـي   ٳ٠ؾ داسد ٵ ػالٯز سٛشبسي 
اٳذس٣بساٱ  ٳٶػٶاٳبٱ ٳيبصٯٴذ سٶػٸ ثيـشش دػز اي بسار سػبٳٸا٨٫ٶي ٯلشٙ، ٳيبصٹب ٵ اٳشِ

 ٣بسؿٴبػبٳٸ اػز. اي ٣ـٶس ٵ ٯٌب٫ٔبر ٵ ػيبػش٨زاساٱ سػبٳٸ

 پيطٌْادّا

ٹبيي ٣ٸ ٯخبًت ٳٶػٶاٱ داسٳذ، ثٺبي ثيــششي ثذٹـذ ٵ ػـٔي ٣ٴـذ      ػيٰب ثٸ ثشٳبٯٸ ٵ كذا
 ٯٌبثٞ ثب ٳيبصٹبي سٵص ايٲ ٟـش اٟذا٭ ثٸ سٶ٫يذ ثشٳبٯٸ ٳٰبيذ.

ٹـبي   ٹب سا اص هشسٹب ٵ آػـيت  دٹٴذٷ، خبٳٶادٷ ٹبي آ٧بٹي ػيٰب ثب ػبخز ثشٳبٯٸ ٵ اكذ
ٹبي ٳِـبسسي آٳـبٱ سا ثـشاي ٹـذايز      ٯبٹٶاسٷ ثشاي ٟـش ٳٶػٶاٱ ثيـشش آ٧بٷ ٣ٴذ ٵ ٯٺبسر

 ٹب ثٺجٶد ثخـذ. ٳٶػٶاٳبٱ ثٸ اػشٜبدٷ ٯٴبػت اص سػبٳٸ

ة ٵ سػـٶ٭ ايشاٳـي ٣ـٸ    ٹبي كذاٵػيٰب ثيـشش ثٸ ٛشٹٴ٦ ٵ آٱ دػـشٸ اص آدا  دس ثشٳبٯٸ
 ٯشٴبػت ثب ػٲ ٳٶػٶاٳبٱ اػز، دشداخشٸ ؿٶد.

ٹـبي ٳـٶيٲ اسسجـبًي ٵ اٯ٤ـبٱ اػـشٜبدٷ ٳٶػٶاٳـبٱ اص         ثب دس ٳِش ٧شٛشٲ ٓلش ٛٴـبٵسي 
اٳـذس٣بساٱ   ؿٶد ٣ٸ ٯؼئٶالٱ سػبٳٸ ٯ٬ي ثٸ خلٶف دػـز   ٹبي ٯشٴٶّ، ديـٴٺبد ٯي سػبٳٸ

ٯجبدسر ٵسصٳذ ٣ـٸ ٯٌـبثٞ ثـب ٳيبصٹـبي      ٹبيي ٹب ٵ ٛي٬ٮ سٺيٸ ٛي٬ٮ ٵ ػشيب٩ ثٸ سٶ٫يذ ثشٳبٯٸ
 ٹبي داخ٬ي ؿٶد. سٵص ػبٯٔٸ ثبؿذ ٵ ثبٓض سشٗيت ٯخبًجبٱ ٳٶػٶاٱ ثٸ سٰبؿبي ؿج٤ٸ

ٹـبي خـبسػي،    ٩ ػيٰب ثشاي ٯ٠بث٬ٸ ثب سٺبػٮ ٛشٹٴ٨ي ٣بٳـب  ٵ اي كذا ٹبي ٯبٹٶاسٷ ؿج٤ٸ
ٳٺـب ثـٸ   ٹـبيي ٣ٴٴـذ ٣ـٸ دس آ    ثيـشش ثٸ ٟـش ٳٶػٶاٱ اٹٰيز دٹٴذ ٵ اٟذا٭ ثٸ سٶ٫يذ ثشٳبٯـٸ 

 ؿٶد. ٯـ٤الر ٵ ٯؼب ٪ سؿذي ٵ سٵاٳي ٳٶػٶاٳبٱ ثيـشش دشداخشٸ ٯي
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 هٌاتغ

 اكٜٺبٱ: ػٺبد داٳـ٨بٹي. ٞبيتشثيتدساػالْ.اصَٛٚسٚؽ(. 1364احٰذي، احٰذ. )
(. ثشسػـي آطـبس ٛٴـبٵسي    1388احٰذي، دشٵيٲ؛ خبدٯي، ٓضر ٵ ٛشبحي ثيبر، كـذي٠ٸ. ) 

اي ٵ ٯبٹٶاسٷ( ثـش سشثيـز اػشٰـبٓي ثـب      ٸٹبي سايبٳ اسسجبًي ػذيذ )ايٴششٳز، ثبصي
فصــّٙبٔٝٹــبي سٺــشاٱ.  آٯــٶصاٱ ػــب٩ دٵ٭ دثيشػــشبٱ سأ٣يــذ ثــش ػــبص٧بسي داٳــؾ

 .  9ـ36(، كق 3) 5ٞبي٘ٛيٗتشثيتي،ا٘ذيـٝ
(. ثشسػـي ٓٶاٯـ٪ ٯـؤطش ثـش     1386اٛٺٰي، ثٴٜـٸ ٵ آٟبٯحٰذيبٱ ؿـٔشثبٙ، حٰيذسهـب. )  
.فصـّٙبٔٝشبسٹبي ديٴي ٯـشد٭ ٯــٺذ  ٧شايؾ ثٸ ٯبٹٶاسٷ ٵ سأطيش آٱ ثش ثبٵسٹب ٵ سٛ

 .73ـ78، كق 2 ؿٙبػي،ٔغبِؼبتتشثيتيٚسٚاٖ
ــشاٹيٮ. )  ــبٳي، اث ــذ ٵ حبػي ــبٳٸ1389ثبكــشي، احٰ ــبس٣شد سػ ــبٹٶاسٷ (. ٣ ــبي ٯ اي دس  ٹ

 .81ـ91(، كق 4) 1 ؿٙبػي٘ظبٔي،.فصّٙبٔٝسٚاٖسلٶيشػبصي رٹٴي ٯشد٭

ـ  ؿٙبػـيسؿـذسٚاٖ(. 1386ثش١، ٫ـٶسا. اي. )  ي ػـيذ ٯحٰـذي(. سٺـشاٱ:    )سشػٰـٸ يحي
 اسػجبساٱ.

اٟشلـبدي ٵ سٛشـبس    ـ  (. سأطيش دبي٨بٷ اػشٰـبٓي  1381سٶػ٬ي، ٗالٯٔجبع ٵ ٛبه٬ي، سهب. )
ٝٵا٫ذيٲ ثش اطشثخـي خـٶٳز س٬ٶيضيٶٳي ثش سٛشبس ٣ٶد٣ـبٱ.   ؿٙبػـئدّـٝخبٔؼـ

 .115ـ147(، كق 3) 4 ايشاٖ،
ٹـبي   اػـشٜبدٷ اص سػـبٳٸ   (. ساثٌٸ ثيٲ1388صادٷ ٯ٤٬ي، اكحبة ٵ ٟبػٰي، ٯحٰذ. ) حجيت

(، 2) 16 ٞبياستجـبعي،فصّٙبٔٝپظٚٞؾ.كٶسي ـ سلٶيشي ٵ ثضٹ٤بسي ٳٶػٶاٳبٱ 
 .95ـ 120كق 

ػـشٚؽ)ٔدٕٛػـٝٹبي ٳٶ، دس ٣شـبة   (. ٛشٹٴ٦ ػٰٔي ٵ سػبٳٸ1376خبٳي٤ي، ٹبدي. )
 سٺشاٱ: ػشٵؽ. (.2ٔمبالت

٧ضاسؽ ٳـؼـز   يٚاٖ.ثشسػياٞذافپٟٙبٖٚآؿىبسؿجىٝفبسػ(. 1389خجش٧ضاسي ايشٳب. )
 خشداد.   3ٯش٣ض سح٠ي٠بر اػششاسظي٢ ٯؼْٰ سـخيق ٯل٬حز ٳِب٭، دٵؿٴجٸ 

(. ثشسػـي ٓٶاٯـ٪   1386ٓبثذيٴي، يبػـٰٲ. )  ٵ ٳظاد، ٓجبع خذايبسي ٛشد، ٯحٰذ؛ سحيٰي
ٔدّٝػّْٛاختٕبػيٚٯؤطش ثش ػبص٧بسي اػشٰبٓي داٳـؼٶيبٱ ؿبٹذ ٵ ٗيشؿـبٹذ.  

 .26ـ42ق (، ك3) 26 ا٘ؼب٘يدا٘ـٍبٜؿيشاص،
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دـظٵٷ،   ٛشد، ٯحٰذ؛ ٳلٜز، ٯشسوي؛ ٗجبسي ثٴبة، ثبٟش؛ ؿ٤ٶٹي ي٤شب، ٯحؼٲ ٵ ثٸ خذايبسي
ػٛأُٔشتجظثبػبصٌبسياختٕبػيفشص٘ذاٖخب٘جبصٚغيشخب٘جبصؿٟش(. 1381احٰذ. )
ًش  دظٵٹـي صيـش ٳِـش ثٴيـبد ٯؼشوـٜٔبٱ ٵ ػبٳجـبصاٱ اٳ٠ـالة اػـالٯي ٵ         تٟشاٖ.

 سشثيشي داٳـ٨بٷ سٺشاٱ.   ؿٴبػي ٵ ٬ٓٶ٭ داٳـ٤ذٷ سٵاٱ
(، 3) 7 پيـه٘ـٛس،(. ا٨٫ٶي ٯلشٙ ؿـج٤ٸ ٹـبي ٯـبٹٶاسٷ.   1388داٳؾ، دشٵاٳٸ. )
 .3ـ11كق 

ؿٴبخشي ٯـؤطش دس ثـبصسٔشيٚ ٹٶيـز اػشٰـبٓي      (. ٓٶاٯ٪ ػبٯٔٸ1375ػبسٵخبٳي، ثبٟش. )
 .  71ـ92(، كق 1) 2 فصّٙبٔٝپظٚٞؾص٘بٖ،صٳبٱ. 

ػـي    ثـي  اي ا٭ ٹبي ؿج٤ٸ ٯبٹٶاسٷ . سح٬ي٪ ثشٳبٯٸ(1389ٛش، ٯحٰذ؛ ٯ٤٬يبٱ، ٳبصٳيٲ. ) ػ٬ٌبٳي
ٹبي اسسجبًي ثٸ ٣ـبس ٧شٛشـٸ ؿـذٷ دس     ٛبسػي ثٸ ٯٴِٶس دػشيبثي ثٸ ٛشٹٴ٦ ٵ س٤ٴي٢

 .69ـ 87(، كق 9) 3فصّٙبٔٝپظٚٞؾاختٕبػي،اٳش٠ب٩ ديب٭. 
)سشػٰٸ ٬ٓيشهـب دٹ٠ـبٱ(.    ٞبياستجبعبت٘ظشيٝ(. 1382سبٳ٤بسد، ػيٰض. ) ٵ ػٶسيٲ، ٵسٳش
 اٳشـبسار داٳـ٨بٷ سٺشاٱ.سٺشاٱ: 

 سٺشاٱ: طٵثيٲ. ثضٞىبسياعفبَٚ٘ٛخٛا٘بٖ.(. 1379ؿبٯجيبسي، ٹٶؿٴ٦. )
ٞبيحُٔؼـبئُاختٕـبػيثـبپـزيشؽثشسػيساثغٟٝٔبست(. 1381ٓبثذيٴي، يبػٰيٲ. )

ٳبٯـٸ   دبيـبٱ  ٞبيدْٚٚپٙدٓاثتذاييؿـٟشتٟـشاٖ.آٔٛصاٖدختشپبيٕٝٞؼبالٖدا٘ؾ
 ؿٴبػي ٵ ٬ٓٶ٭ سشثيشي. سٺشاٱ: داٳـ٤ذٷ سٵاٱ .ؿٴبػي سشثيشي ٣بسؿٴبػي اسؿذ سٵاٱ

(. ثشسػـي ٹٰجؼـش٨ي ثـيٲ سٰبؿـبي س٬ٶيضيـٶٱ ٵ      1386ٓب٫يخبٳي، ػيبٯ٢ ٵ ٹ٤ٰبساٱ. )
آٯٶصاٱ دؼش دٵسٷ ساٹٴٰـبيي ٵ ٯشٶػـٌٸ    آٯيض دس داٳؾ ٵيذ ٶ ثب سٛشبسٹبي خـٶٳز
ـ. 1384ؿٺشػشبٱ دب٣ذؿز دس ػـب٩    17 الٔي،ٔدّٝػّْٛپضؿىيدا٘ـٍبٜآصاداػ

 .45ـ49(، كق 1)
(. ٯـبٹٶاسٷ ٵ ٹٶيـز   1385ا٫ؼبدار؛ ٵحيذا، ٛشيـذٵٱ ٵ داٳـؾ، دشٵاٳـٸ. )    ٓشيوي، ٛشٵٕ

 .76ـ100(، كق 2) 7 ٔدّٝخبٔؼٝؿٙبػيايشاٖ،ػٴؼيشي دخششاٱ ػٶاٱ. 
ؿٴبػي ٛشٹٴ٨ي صٳـبٱ )ثـب    (. آػيت1386صادٷ، آرس؛ اػٰبٓي٬ي، سهب ٵ ٯيشث٢، دشي. ) ٬ٟي

داٳــؼٶيبٱ   ٹبي ٯخش٬ٚ س٬ٶيضيٶٱ ايشاٱ( اص ديـذ٧بٷ  شٹٴ٨ي ؿج٤ٸسأ٣يذ ثش سٶ٫يذار ٛ
دا٘ـؾٚٔدّٝ. 1385ـ   86صٱ داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٵاحذ خٶساػ٨بٱ ػب٩ سحلي٬ي 

 .19ـ 40، كق 16 پظٚٞؾدسػّْٛتشثيتيدا٘ـٍبٜآصاداػالٔيخٛساػٍبٖ،
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 ٞبيخٕؼيسػب٘ٝوٛدوبٖٚخـٛ٘تدس(. ٫1380يشضٱ، ػيؼي٬يبٛٲ. ) ٣بس٫ؼٶٱ، اٵال ٵ ٛي
 )سشػٰٸ ٯٺذي ؿ٠ٜشي(. سٺشاٱ: ٯش٣ض سح٠ي٠بر كذاٵػيٰب.

ٝ(. ٣1387بٵٳذ، سهب. )  ايفبسػـيصثـبٖ.ٞـبئـبٞٛاسٜٔغبِؼٝويفي٘حٜٛدسيبفتؿـجى
 .داٳـ٤ذٷ ٬ٓٶ٭ اػشٰبٓي . سٺشاٱ:ٳبٯٸ ٣بسؿٴبػي اسؿذ دبيبٱ

يش ٯـبٹٶاسٷ ثـش ٹٶيـز    (. سـأط 1389ٯحٰذدٶس، احٰذ؛ ٳ٠ذي، اػذاهلل ٵ ٳـبدسٳظاد، ثٺـضاد. )  
ٹبي ػـٴٴذع.   ٛشٹٴ٨ي دس ٣شدػشبٱ ايشاٱ؛ ثشسػي ٯٶسدي داٳـؼٶيبٱ ٣شد داٳـ٨بٷ

 .131ـ 156، كق 4 دٚفصّٙبٔٝتخصصيپظٚٞؾخٛا٘بٖ،فشًٞٙٚخبٔؼٝ،
)سشػٰٸ دشٵيض اػال٫ـي(.   دسآٔذيثش٘ظشيٝاستجبعبتخٕؼي(. 1384ٯ٢ ٣ٶ ي٪، دٳيغ. )

 ٵ سح٠ي٠بر سػبٳٸ.سٺشاٱ: اٳشـبسار ٯش٣ض ٯٌب٫ٔبر 
ٞـبيخذيـذاستجـبعيدسوــٛسٞبيتٛػـؼٝتىِٙٛٛطي(. 1384ٹٴؼٶٱ، ع ٵ ٳبسٵال، ا. )

 )سشػٰٸ داٵٵد حيذسي(. سٺشاٱ: ٯش٣ض ٯٌب٫ٔبر ٵ سح٠ي٠بر سػبٳٸ.  
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