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  ذُيچک
 يضفتبضٞب ٔقطو زض ٞبؾبيط ٌطٜٚ اظ ثيكتط وٝ آيٙسٔي ثٝ حؿبة خبٔقٝ ٞط ا٘ؿب٘ي ٝؾطٔبي ٘ٛخٛا٘بٖ،
 ي، ذٛزوبضآٔسياختٕبف يٝٗ ٘مف ؾطٔبييزاض٘س. ِصا، ٞسف پػٚٞف حبضط، تق لطاض ثعٞىبضي ٚ يضساختٕبف

ٗ پػٚٞف اظ ٘ٛؿ يثٛز. ا يضساختٕبف يضفتبضٞب يٙيثفيت زض پيؾطقت ٚ ٔٙف قره يٞبيػٌيٚٚ 
قٟط  يا٘تؾبٔ يطٚي٘ يٞبقسٜ تٛؾظ پبؾٍبٜ٘ٛخٛا٘بٖ ثبظزاقت ٝثٛز وٝ اظ خبٔق يٕٞجؿتٍ -يفيتٛن
بؼ ّٖٛ، ٔميئ ٝٞب ثب اؾتفبزٜ اظ پطؾكٙبٔزضزؾتطؼ ا٘تربة قس. زازٜ ٜٛي٘فط ثٝ ق 250ع، تقساز يتجط

 ( خٕـTCIٙدط )يٚ ؾطقت ٚ ٔٙف وّٛ٘ يتٕبفـاخ ٝـيؾطٔب ٝ(، پطؾكٙبGSESٔ) يفٕٛٔ يذٛزوبضآٔس
ح ٘كبٖ زاز يط اؾتفبزٜ قس. ٘تبيُ ٔؿيٖٛ چٙسٌب٘ٝ ٚ تحّيُ ضٌطؾيٞب اظ ضٚـ تحُّ زازٜيتحّ يٚ ثطا يآٚض

ٗ فٛأُ يض٘س ٚ زض ثزا ئٙف ٝ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغ يضساختٕبف يثب ضفتبضٞب يٚ ذٛزوبضآٔس ياختٕبف ٝيوٝ ؾطٔب
 ي، فبُٔ ٕٞىبضيٗ فٛأُ ٔٙكيٚ زض ث يٚاثؿتٍٚ پبزاـ يعيپطٞتي، آؾيي، ؾٝ فبُٔ ٘ٛخٛيؾطقت

 يٞببفتٝيوٙٙس. زضٔدٕٛؿ،  يٙيثفيٗ ٚ پييتج يعٛض ٔٙفٝضا ث يضساختٕبف يطات ضفتبضٞبييلبزض٘س تغ
ٚ  ي، ذٛزوبضآٔسياختٕبف يٝخّٕٝ ؾطٔب اظ يٚ اختٕبف ياظ آٖ اؾت وٝ فٛأُ فطز يپػٚٞف حبضط حبو

زاقتٝ ٚ  يبٖ تٛخٟي٘مف قب يضساختٕبف يضفتبضٞب يٙيثفيت زض پيؾطقت ٚ ٔٙف قره يٞبيػٌيٚ
 ٔقغٛف ٌطزز. يبضيسآٚض٘سٜ، تٛخٝ ثؿيٗ فُّ پسيٗ ضفتبضٞب، ثٝ ايوبٞف ٚ اختٙبة اظ ا يالظْ اؾت ثطا

 تيؾطقت ٚ ٔٙف قره يٞبيػٌي؛ ٚئس، ذٛزوبضآياختٕبف يٝ؛ ؾطٔبيضساختٕبف يضفتبضٞب :يذيٍاشگاى کل
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 هقذهِ

 ا٘ؿب٘ي( ضا ا٘ؿب٘ي )٘يطٚي ٝؾطٔبي ٝتٛؾق ٚ حفؼ ٘ؾطاٖ،نبحت أطٚظٜ، زا٘كٕٙساٖ ٚ
 ثط پطزاظاٖ٘ؾطيٝ زاض٘س. تأويس آٖ تأويس ثط ٚ عجيقي ٚ فيعيىي زا٘ؿتٝ ٝؾطٔبي تط اظٟٔٓ

 إٞيت ثط ( زِي1997ُ، 1)فٛوٛيبٔب ياختٕبف ٝؾطٔبي ٚ ا٘ؿب٘ي ٝٔٛضٛفبتي چٖٛ ؾطٔبي
 ٝقه، ؾطٔبياؾت. ثي خٛأـ ٚ پيكطفت ياختٕبفي، ا٘ؿب٘ ؾالٔت زض آٟ٘ب ثٙيبزيٗ
 قٛزٔي ٚ ... خٛأـ اذاللي، فطٍٞٙي، التهبزي ٝتٛؾق ٚ ضقس ٔٛخت قطايغي زض ا٘ؿب٘ي

 آٖ، ٚ حفؼ ا٘ؿب٘ي ٝتحمك ؾطٔبي ثطاي ٘ىٙس. ثٙبثطايٗ تٟسيس ضا ثعٞىبضي آٖ ٜپسيس وٝ
 ٝؾطٔبي خسي ٜچطاوٝ تٟسيسوٙٙس اؾت، خطْ ٚ ٟٔبض ثعٞىبضي السأبت، طيٗتٟٔٓ اظ يىي

وٙٛ٘ي  ٞبيزغسغٝ يىي اظ ايٗ ٔؿأِٝ زِيُ، ٕٞيٗ ثٝ ٚ اؾت خبٔقٝ ؾالٔت ٚ اختٕبفي
 ٘ٛخٛا٘بٖ ثسا٘يٓ وٝ قٛ٘سٔي تطخسي ظٔب٘ي ٞبزغسغٝ ، ايٗييآيس. اظ ؾٛثكٕبض ٔي خٛأـ

 ثٝ خبٔقٝ ٞط ا٘ؿب٘ي ٝؾطٔبي ٕٞچٙيٗ ٚ ؿب٘يا٘ ٘يطٚي تطيٗ ثرفانّي وٝ خٛا٘بٖ ٚ
 لطاض ثعٞسيسٌي ٚ ٔقطو ثعٞىبضي زض ٞبي اختٕبفيٌطٜٚ ؾبيط ثيكتط اظ ضٚ٘س،قٕبض ٔي

 ثب ٟٔبض خطْ ثطاي تبوٖٙٛ اظ ٌصقتٝ ٘يع ٞبزِٚت وٝ اؾت قسٜ أط ٔٛخت زاض٘س، ٕٞيٗ
ط، ياذ ٝٚ زٞز يثع٘ٙس. زض ع ويفطي پيكٍيطيِ ثٝ زؾت ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ،ٔدبظات افٕبَ

ضا ثٝ ذٛز خّت وطزٜ  يبضيزض ٘ٛخٛا٘بٖ، تٛخٝ پػٚٞكٍطاٖ ثؿ يضساختٕبف يضفتبضٞب
 خبٔقٝ ٞط ا٘ؿب٘ي ٝؾطٔبي ايپبيٝ ٚ ٟٔٓ خٛا٘بٖ، ثرف ٚ ٗ وٝ ٘ٛخٛا٘بٖيح ايتٛض اؾت.

ثعٞىبضي  ٔقطو زض خبٔقٝ ٞبيؾبيط ٌطٜٚ اظ ثيكتط حبَ، فيٗ زض وٝ آيٙسٔي ثٝ حؿبة
 وكٛضٞبي ثيكتط زض آٔسٜفُٕٝث ٞبيٗ ضاؾتب، عجك ثطضؾيياض٘س. زض از لطاض ثعٞسيسٌي ٚ

 ؾبٍِي، 25تب  12زض ؾٙيٗ  ٚيػٜثٝ ٔتٛخٝ خٛا٘بٖ، ثعٞىبضي ٚ خطايٓ آٔبض خٟبٖ،
 7644اظ  1374ؾبَ  زض خٛا٘بٖ ٚ خطايٓ ٘ٛخٛا٘بٖ وٕي ضٚ٘س اؾت. ضقس ضٚ ثٝ ٕٞچٙبٖ

 ٔٛضز 130046اظ  ، ثيف1379 تب 1374اظ  آٖ خٕـ ٚ ضؾيس1379ٜؾبَ  زض 25089ثٝ 

 (.1388پٛض، ي( )ثٝ ٘مُ اظ ضخج1382تٛا٘ب،  اؾت )٘دفي ثٛزٜ

 ٚ عٞىبضـث طازـاف زاضز ٚ ٛزـٚخ ايخبٔقٝ ٞط زض ضساختٕبفي ٚ ىبضا٘ٝـثعٞ بضٞبيـضفت

  

1- Fukoyama  
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 ٞب،قىٙيلبٖ٘ٛ قبُٔ ضؾبٖآؾيت اظ ضفتبضٞبي ٚؾيقي ٝزأٙ ٞبي ضساختٕبفي،قرهيت
 ِفؾي، ٘عاؿ ٜٔكبخط پطذبقٍطي، زيٍطاٖ، حمٛق ثٝ اختٕبفي، تدبٚظ ٌصاقتٗ ٘ؾٓ پب ظيط

 زضٚغٍٛيي، وبضي،زظزي، فطيت أىب٘بت فٕٛٔي، ثٝ آؾيت فٕٛٔي، ٘ؾٓ زض ٚ اذالَ
 احؿبؼ فمساٖ ٚ احؿبؼ ٔؿئِٛيت فسْ ٚ زيٍطاٖ، ذٛز ايٕٙي ثٝ ٘ؿجت احتيبعيثي

 ثط ؾيؿتٓ خبٔقٝ، ضفتبضٞب ايٗ اظ ٘بقي ٚاضزٜ ٞبيآؾيت زٞٙس.ٔي ضا ٘كبٖ پكيٕب٘ي
 تٛخٝ لبثُ افطاز ايٗ ذٛز ٚ زِٚتي أىب٘بت قٟطٚ٘ساٖ، ٞب،ذب٘ٛازٜ اختٕبفي، ٔسيطيت
 (.1389ف، يٚ ؾ ي؛ ثٝ ٘مُ اظ ذبز2004ٔ، 1ؽيٛياؾت )ز

اقبضٜ قسٜ اؾت، ِىٗ زض  يٞبي ٔتٙٛفٚيػٌي ثٝ يف افطاز ضساختٕبفيٞطچٙس زض تٛن
ٍطاٖ ثطذٛضزاض يٗ افطاز اظ زِجؿتٍي فٕيك ثٝ زيفٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ اتٛاٖ يٗ حبِت ٔيثٟتط

زيٍطاٖ  ثٝ ٘ؿجت ٚفبزاضي ٚ ثٝ اثطاظ ٟٔطٚضظي يا، فاللٝيٗ فطزي٘جٛزٜ ٚ زض ضٚاثظ ث
سٜ ٚ يبٖ ٌطزيثٝ ٚفٛض زض آٟ٘ب ٕ٘ب ٞسف،يٚ ث يوبف اٍ٘يعـ فبلس يضفتبضٞب ٘كبٖ ٘سازٜ ٚ

تدطثٝ، زض اقىبَ  اظ ثطزاضييب ثٟطٜ بزٌيطيي ٘بتٛا٘ي ثطاي تىب٘كي ٚ ، ضفتبضياظ عطف
 ٚ پكيٕب٘ي فمساٖ ٚخساٖ آقفتٝ ثٛزٜ ٚ فطزيثيٗ ضٚاثظ يسٜ ٚ زاضائرتّف ؽبٞط ٌطز

 ٚ تٙجيٝ ثٝ ا٘حطافي ٘ؿجت ٞبيعٛض آقىبض ثطٚظ ٕ٘ٛزٜ، ٚاوٙفٝغيطٔؿئٛال٘ٝ ث ثطاي ضفتبض
 (.2003، 2سيٍٙتٖٛ ٚ وٛيضٛ٘سز )فبيپيع زض حس ٚفٛض ثٛلٛؿ ٔيثٝ تٙجيٝ ٘ ٘ؿجت قسٖ قطعي

 ٓ ثطيطٔؿتميعٛض غپطزاظاٖ ثٝٝي٘ؾط ي، ثطذيضساختٕبف يٗ فُّ ؽٟٛض ضفتبضٞبييزض تج
 ٜپيچيس ضٚاثظ زض پصيطيخبٔقٝ ظ٘سٌي، خطيبٖ س زاض٘س. زضيتأو يطيپص٘مف فبُٔ خبٔقٝ

 ٝبٖ،  ذب٘ٛازٜ ثيٌيطز. زض ايٗ ٔٔحّٝ نٛضت ٔي ٚ ٔسضؾٝ ذب٘ٛازٜ، ٕٞچٖٛ ٟ٘بزٞبيي
 ضا ثطفٟسٜ ا٘ؿب٘ي ضٚاثظ حفؼ ٚ خبٔقٝ تكىيُ اؾبؼ اختٕبفي، ٚاحس تطيٗوٛچه ٙٛاٖف
 ٘ٛخٛا٘بٖ ضفتبضي اٍِٛٞبي ٌيطيقىُ ثطاي ٞبييٞب، ٔىبٖذب٘ٛازٜ پيٛ٘سٞبي زضٖٚ زاضز. 
 وٙس.ٔي ضإٞٙبيي اختٕبفي ضٚاثظ ٚ ضفتبضي اظ تهٕيٕبت ثؿيبضي ضا زض آ٘بٖ وٝ اؾت 

 ضفتبضي تقبضضبت حُ ٚ ضفتبض ٔسيطيت ثطاي ٞبييضاٜ ٜضثطٌيط٘سز ٟ٘بزٞب ضفتبضي اٍِٛٞبي
  زض جبًـىبض غبِـثعٞ ايٗ ثبٚض٘س وٝ ٘ٛخٛا٘بٖ ثط ٘ؾطاٖنبحت اظ تب، ثؿيبضيـاؾت. زض ايٗ ضاؾ

  

1- Davis 2- Farrington & Coid 
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 ٘سٚ پيٛ ضاثغٝ آٖ، فمساٖ ٞبيٚيػٌي اظ وٝ زاض٘س لطاض اختٕبفي ضٚاثظ اظ ٌٛ٘ٝٔقطو آٖ
 زض ضاثغٝ ايٗ ويفيت تسضيح ثٝ وٝ اؾت فطظ٘س ٚ ٔبزض ٚ ٚ فطظ٘س پسض ثيٗ نٕيٕب٘ٝ ٚ ٘عزيه

 (.2006  ،1فيتعپبتطيه ٚ )ضايت ٌصاضزٔي اثط ثعضٌؿبالٖ، ٚيػٜثٝ ثٝ زيٍطاٖ ٘ؿجت آ٘بٖ ضفتبض

، يٚ ضساختٕبف ياختٕبف يضفتبضٞب يطيٌٗ فٙٛاٖ قسٜ اؾت وٝ زض قىُي، چٙيياظ ؾٛ
 ٜوٝ ٘حٛ ئقٙ ٗيوٙس. ثٝ ايفب ٔيا ي٘مف اؾبؾ يذب٘ٛازٌت اضتجبعبت زضٖٚيفيت ٚ وئبٞ

 اؾبؾي يبظٞبي٘ تأٔيٗ ثطاي ضا ذب٘ٛازٜ ٔحيظ اؾت وٝ ايٌٛ٘ٝ ثٝ ذب٘ٛازٜ افضبي اضتجبط
 ثٟٙدبض زض ٘بٔغّٛثي ذب٘ٛازٜ، اثطات فّٕىطز زض ٘بضؾبيي ٞطٌٛ٘ٝ ؾبظز.ٔي ٔؿبفس وٛزوبٖ
پطزاظاٖ ثط ٔفْٟٛ ٝي٘ؾط يٗ ضاؾتب، ثطذي(. زض ا1367، 2ظ٘جبٌْٚصاضز )ضٚٔي فطظ٘ساٖ ٕ٘ٛزٖ
 ضٚاثظ ثيٗ ويفيت ٚ وٕيت سٜ ٔبحهُ تطويتيٗ پسيا٘س. اس ٕ٘ٛزٜيتأو ياختٕبف ٝيؾطٔب

ٛ، يِٛيآٚض٘س )آيؿطَ، ثيٚخٛز ٔٝضا ث ذب٘ٛازٜ اختٕبفي ٝفطظ٘ساٖ اؾت وٝ ؾطٔبي ٚ ٚاِسيٗ
 ٝث قبٖٚاِسيٗ ٚ ثيٗ ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغٝ اظ 4وّٕٗ ٗ اضتجبط،ي(. زض ا2001، 3ُٛ٘ ٚ ٞبضتّؽيِ
 ائيعاٖ فاللٝ قبُٔ ؾطٔبيٝ ايٗ وٙس.ٔي يبز ذب٘ٛازٜ اختٕبفي ٝؾطٔبي ٞبيقبذم ٙٛاٖف

 ويفيت زيٍط، فجبضتي ا٘س. ثٝنٕيٕي آٟ٘ب ثب ٚ زاقتٝ ٚاِسيٙكبٖ ثٝ ٘ٛخٛا٘بٖ وٝ اؾت
 ٞبيقبذم فطظ٘ساٖ، ٚاِسيٗ ٚ ٗثي ضٚاثظ ٔيعاٖ وّي عٛضٝث ٚ ذب٘ٛازٜ ثيٗ افضبي اضتجبط
( )ثٝ ٘مُ اظ 2001، 7ّطيٚ ٔ 6ؽي، فط٘ؿ5ٞؿتٙس )ضايت، وبِٗ ذب٘ٛازٜ اختٕبفي ٝؾطٔبي

 (.1387ٚضٔعيبض، ٚ  پٛضقبضؿ، ٘يبفّيٛضزي

زض لبِت ازضاوبت  يزاز ضٚاثظ زضٖٚ ذب٘ٛازٌبٖ زاقت وٝ ثطٖٚيتٛاٖ ثي، ٔيطيثٝ تقج
 بٖيازضان قسٜ، ٕ٘ب ياختٕبف ٝينٛضت ؾطٔبآٖ، ثٝ اظ يقٛز وٝ ثركيٌط ٔخّٜٛ ياػٜيٚ
8قٛز. ِٛضيئ

 وٝ زا٘سٔي ٔٙبثقي ٔدٕٛفٝ ضا اختٕبفي ٝ( ؾطٔبي1377)ثٝ ٘مُ اظ وّٕٗ،  
 يب قٙبذتي ضقس ثطاي ٚ زاقتٝ ٚخٛز اختٕبفي زض ؾبظٔبٖ ٚ ذب٘ٛازٌي ضٚاثظ زض شات

 ٚ اؾت ٔتفبٚت رتّفٔ افطاز ٔٙبثـ ثطاي ايٗ اؾت. ٘ٛخٛاٖ ؾٛزٔٙس ٚ وٛزن اختٕبفي
  ايٗ ثبقس. زض قبٖا٘ؿب٘ي ٝؾطٔبي ضقس ٘ٛخٛا٘بٖ زض ٚ وٛزوبٖ ثطاي ٟٕٔي ٔعيت تٛا٘سٔي

  

1- Wright & Fitzpatrick 
3- Israel, Beaulieu, Lionel & Hartless 

5- Cullen 

7- Miller 

2- Rosenbaum 
4- Coleman 

6- Francis 

8- Loury 
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 ٝؾطٔبي زاضز وٝ ٔفْٟٛيبٖ ٔي( ث2006، 2ٚ ويٛيٛضي ظ ؾّٕي)ثٝ ٘مُ ا 1وبضتيضاثغٝ، ٔه
 خطْ فُّ اظ ثٟتط زضن ٚ تطفٕيك زيس ايدبز وٝ ٔٛخت زٞسٔي اضائٝ ضا ٍ٘طقي اختٕبفي،

 قٛز. ٔي ٚ ثعٞىبضي

 ٚ ذب٘ٛازٜ اختٕبفي ٝؾطٔبي اضتجبط يزض ثطضؾ (1993) 3ٔٙبٌٕٗ ٗ ضاؾتب، پبضؾُ ٚيزض ا
 پصيطيخبٔقٝ ثب ثبيس ذب٘ٛازٜ اختٕبفي ٝيؾطٔب زاقتٙس وٝبٖ يث وٛزوبٖ ضفتبضي ٔكىالت

 ٔقتمس٘س وٝ ٕٞچٙيٗ زاقتٝ ثبقس. آٟ٘ب ٕٞجؿتٍي وٛزوبٖ زض اختٕبفي ٞٙدبضٞبي
 اضتمب ٘ؿّي ثيٗ ا٘تمبَ عطيك اظ ذب٘ٛازٜ اختٕبفي ٝؾطٔبي وٝ زاضز ٚخٛز ايٚيػٜ ٔىب٘يؿٓ

 يبثس.ٔي

 ضفتبضٞبي ٚ اختٕبفي ٝاٖ ؾطٔبيتحت فٙٛ ي( زض پػٚٞك2006فيتعپبتطيه ) ٚ ضايت
آٔٛظاٖ( ثٝ زا٘ف ٔيبٖ زض اؾّحٝ اظ اؾتفبزٜ ٚ ٘عاؿ ثيٗ ٘ٛخٛا٘بٖ )ٕٞجؿتٍي آٔيعذكٛ٘ت
ذكٗ پطزاذتٙس.  ثب ضفتبضٞبي ٔحّٝ ٚ ذب٘ٛازٜ، ٔسضؾٝ چٙسٔتغيطٜ اضتجبط ٞبئسَ اضظيبثي

 ٝث ٚ ذكٛ٘توٝ پيبٔسٞبي  اؾت ٟٕٔي ٔٙجـ اختٕبفي ٝاظ آٖ ثٛز وٝ ؾطٔبي يحبو ٘تبيح
ٚ  ٗ، ؾّٕييوٙس. ٕٞچٙٔي تقسيُ ضا ٔسضؾٝ ثٝ زِجؿتٍي ٚ فطظ٘ساٖ -ٚاِسيٗ ضٚاثظ ػٜ،يٚ

 اختٕبفي، ٝؾبذتبضي ؾطٔبي ٚ فطزي ؾغح يٞب( ثب وٙتطَ قبذم2006ويٛيٛضي )
 ٗ پػٚٞكٍطاٖيلطاض زاز٘س. ا يخٛا٘بٖ ضا ٔٛضز ثطضؾ خطْ اختٕبفي ٚ ٝؾطٔبي ثيٗ ٕٞجؿتٍي

 قسٜ ذٛزوٙتطِي وٙتطَ ؾبذتبضي ٔثُ ٚ فطزي ؾغح ٔتغيطٞبي وٝ ٍٞٙبٔي بفتٙسيزض
 ٚ پبييٗ ثٛزٖ افتٕبز ٔقّٓ وٙتطَ ثٛزٖ پبييٗ ٚاِسيٗ، ؾٛي اظ ثٛزٖ حٕبيت پبييٗ ثبقس،
ٚ  ٔقّٕبٖ حٕبيت ٚاِسيٗ، ؾٛي اظ وٙتطَ زاضز. ٕٞجؿتٍي ضفتبض ثعٞىبضا٘ٝ ثب ،يفطزثيٗ

 زاضز. ٕٞجؿتٍي ٚٔتغيطٜز ٞبيزض ٔسَ تٟٙب ثعٞىبضي، ثب ٘ؿّي ثيٗ پيٛ٘س

 وٝ وٙسياؽٟبض ٔ يوٙس. ٚٔي ٔغطح ضا اختٕبفي پيٛ٘س ٔٛضٛؿ 4، ٞيطقيياظ عطف
 ٌؿؿتٝ يب ٚ قسٜ ضقيف خبٔقٝ ٚ فطز ٔيبٖ پيٛ٘س وٝ افتسظٔب٘ي اتفبق ٔي ضفتبضيوح

 خبٔقٝ هـي وٝ ٘بٔحؿٛؾي ٚ ٔحؿٛؼ فٛأُ ٔدٕٛؿ ثٝ اختٕبفي س افعٚز پيٛ٘سيقٛز. ثب
 

  

1- McCarty 
3- Parcel & Menagman 

2- Salmi & Kivivuori 
4- Hirschi 
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 افطاز وٝ ثٝ لهس خٌّٛيطي ٔٛا٘قي ٔدٕٛؿ ٚ ثطزٔي وبضٝث ذٛز ٔقيبضٞبي حفؼ خٟت زض 

 (.1376قٛز )ثٝ ٘مُ اظ ؾتٛزٜ، يزٞس، اعالق ٔٔي لطاض آ٘بٖ ضاٜ زض اختٕبفي ودطٚي اظ

 ٝؾطٔبي وّيسي فٙبنط يقٙي ٕبفياخت پيٛ٘سٞبي ٚ وٙتطَ اختٕبفي ٗ وٝيح ايتٛض
 ٚ ويٛيٛضي، پيٛ٘س اختٕبفي ٞيطقي ٞؿتٙس )ؾّٕي ٝيضطٚضي ٘ؾط فٙبنط اختٕبفي،

بٖ يلطاضزازٜ ٚ ث ٔالحؾٝ ضا ٔٛضز آٖ ؾبذتبضٌطايب٘ٝ ٝاظ پػٚٞكٍطاٖ خٙج ي(. ثطذ2006
 ٚ وٙٙسٔي پيطٚي لٛا٘يٗ اظ ٔطزْ چطا وٝ ؾؤاَ ايٗ ثٝ پبؾد زض ٞيطقي زاض٘س وٝئ

 ٚ آٔٛظـ ذب٘ٛازٜ، ؾبذتبضٞبي ٔب٘ٙس اختٕبفي فٛأُ ؾطاك ثٝ قٛ٘س،ٕ٘ي ىت ا٘حطافٔطت
 ٝٔغبِق ( زض1386) ٔجبضن ٗ ضاؾتب،ي(. زض ا1383ضٚز )ٚيّيبٔع، ٕٞؿبالٖ ٔي ٞبيٌطٜٚ
 نٕيٕب٘ٝ ضٚاثظ ٚ ٚاِسيٗ تفبٞٓ ثيٗ وٝ ضؾيس ٘تيدٝ ايٗ ثٝ ؾبِٝ، 14-18 آٔٛظاٖزا٘ف
زاضز )ثٝ  ٚخٛز ٔقىٛؼ ٝضاثغ ضفتبضي ا٘حطافبت ؾبيط ٚ ٍطيپطذبق ٔيعاٖ ٚ ٚاِسيٗ ٔيبٖ

 (.1389ٚ ثٟٕٙف،  ي٘مُ اظ ؾبٔب٘

 ٘ٛخٛا٘بٖ ذٛز ؾغح ازضان اظ آٖ اؾت وٝ يحبو يپػٚٞك ٞبيٗ، يبفتٝيفالٜٚ ثط ا
 ،ضساختٕبفي زيٍط، افٕبَ فجبضتثٝ يبفتٝ اؾت. ضقس افطاز اظ تطپبييٗ قٙبذتي عٛضٝث ثعٞىبض،
 ثبقس زيٍطاٖ ثب اضتجبط زض ذٛز، زضٔٛضز ٔؤثط تفىط تٛا٘بيي فسْ اظ ثيثبظتب اؾت ٕٔىٗ

2ذٛزپٙساضٜ ٔفْٟٛ ذٛز، ٞبي(. ٘ؾطي1999ٝ، 1)زأٖٛ ٚ ٞبضت
3ذٛزثٝ اضظـ ٚ احتطاْ ٚ 

 ضا 
 ،4)ثيٍٕٗ زا٘ٙسٔي ضٚا٘ي ٚ فبعفي اذتالالت قٙبؾيخٟت ؾجت ٔفْٟٛ تطيٗٔٙبؾت
 (.1389، يٚ عبِمب٘ يٛ٘ؿي، ي( )ثٝ ٘مُ اظ ثطآثبز1974، 5طٖي؛ ث1972

 ٚ تحَٛ ؾغح ضٚي ثط ا٘س،وطزٜ اضائٝ (1991ٚ ٞبضت ) زيٕٖٛ ذٛز وٝ ازضان ٔسَ زض
 تأذيط ٘مم يب اظ ٘بقي اؾت ٕٔىٗ ضٚا٘ي ثٙبثطايٗ ٔكىالت قٛز،يضقس تأويس ٔ تأذيط 

 ( اضتجبط ازضان ذٛز ثب1991ٞبضت ) ٚ ثبقس. زأٖٛ ذٛز زضثبضٜ ٘ٛخٛاٖ اؾتسالَ زض
 ٞبيزاض٘س وٝ آقفتٍييبٖ ٔيپٙساض٘س. آٟ٘ب ثٟٔٓ ٔي ٘ٛخٛا٘ي زٚضٜ زض ٚيػٜٝث ضا ضٚاٖ تؾالٔ
 .ذٛز ثبقس ازضان زض ا٘حطاف اظ ٘بقي تٛا٘سٔي ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ وٛزوبٖ زض قٙبذتيضٚاٖ

  

1- Damon & Hart 

3- self value & self-esteem 

5- Byrne 

2- self-concept 

4- Baughman 
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 زض ذٛز حطٔت ثٙيبزي ثط ٘مف ٌطفتٝا٘دبْ ٞب ٚ ٔغبِقبت، پػٚٞفٗ ضاؾتبيزض ا
 ضا ذٛز پبييٗ حطٔت ؾغح ٚ وطزٜ تأويس قٙبذتي ٚ ٞيدب٘ي يبفتٍي فبعفي،ؾبظـ
 قسٜ ا٘دبْ ٞبيا٘س. پػٚٞفٕ٘ٛزٜ لّٕساز ثعٞىبضي ٜٔؿتقسوٙٙس يه فبُٔ ٝٔثبثثٝ حسالُ

 زاض٘س تأويس ضٚا٘ي ا٘ؿبٖ ؾالٔت ثب آٖ ٝضاثغ ٚ إٞيت ٚ ٘مف ثط ذٛز، حطٔت ٝظٔيٙ زض
 (.1389ٚ ٕٞىبضاٖ،  ي( )ثٝ ٘مُ اظ ثطآثبز1984، 1اؾٕيت ؛1975ٚايؽ،  ٌٞٛبٖ، )وٛضتيع،

 يٞببٖياظ ثٙ يضساختٕبف يا٘س وٝ ضفتبضٞبسٜيٗ فميپطزاظاٖ ثط اٝي٘ؾط ي، ثطذيياظ ؾٛ
 يضفتبضٞب ٜوٙٙسٗييوٝ تق ينفبت فٕم يوٙس ٚ ِصا ثط ٘مف ثطذياضتعاق ٔ يآزٔ يؾطقت
 ئٙك -يؾطقت ٝي٘ؾطتٛاٖ ثٝيٗ ضاؾتب، ٔيوٙٙس وٝ زض ايس ٔيا٘س، تأويٚ ؽبٞط يؾغح
 ٔمسؼ ٚ يطئاليفّ ،ي، اؾقسيب٘يوبٚ ،يٙيسحؿيٗ ضاثغٝ فطيٙدط اقبضٜ ٕ٘ٛز. زض ايوّٛ٘

 يضساختٕبف تيقره ثٝ اذتالَ بٖيزض ٔجتال ٔٙف ٚ ؾطقت اثقبز يبثياضظ ( ثب1386بت )يث
 ٜٕ٘ط ٚ ثبالتط يعيپطٞتيٚ آؾ يي٘ٛخٛ بفتٙس ٕ٘طاتيثٟٙدبض زض ٕٝ٘ٛ٘ ثب ٖآ ٝؿيٚ ٔمب

  اؾت. يافطاز ضساختٕبف يٞبيػٌيٚ ٚٞٙدبض، خع اظ تطٗييپب يٚ ٕٞىبض يذٛزضاٞجط پكتىبض،

 فٙٛاٖ افطازيٝاقربل ذٛزضاٞجط ثبال ظٔب٘ي وٝ فطنت ضٞجطي قرهي ضا زاض٘س، ث
 ٌطا، ؾبظا ٚ زاضاي يىپبضچٍي، لبثُ اعٕيٙبٖ، ٞسفثؿٙسٜ، ٔؿئَٛ-ضقسيبفتٝ، ٘يطٚٔٙس، ذٛز

 ٞبي ثؿيبضقٛ٘س. آٟ٘ب فعت ٘فؽ ٚ افتٕبز ثٝ ٘فؽ ذٛثي زاض٘س. ٚيػٌيذٛة تٛنيف ٔي
ٔكرم افطاز ذٛزضاٞجط ايٗ اؾت وٝ آٟ٘ب وبضا، تٛا٘ب ثطاي ا٘غجبق ضفتبض ذٛز زض ٕٞبٍٞٙي 

، افطازي وٝ زض ذٛزضاٞجطي پبييٗ ثب افطاز ثطٌعيسٜ ٚ زاضاي اٞساف اضازي ٞؿتٙس. زض ٔمبثُ
فٙٛاٖ ضقس٘يبفتٝ، ضقيف، قىٙٙسٜ، غيطٔؿئَٛ، غيطلبثُ اعٕيٙبٖ ٚ زاضاي ٝٞؿتٙس، ث

ٛنيف ـسيبفتٝ ٔٙغجك ٘يؿتٙس، تـه ضٞجط ضقـىپبضچٍي ضقيف ظٔب٘ي وٝ ثب ٔؿيط يـي
. قٛ٘سٍٙطاٖ ٘بپرتٝ ٚيب زاضاي اذتالَ قرهيت تٛنيف ٔييقٛ٘س. آٟ٘ب ثبضٞب تٛؾظ ثبِٔي
ضؾس آٟ٘ب ثسٖٚ يه انُ ؾبظٔب٘ي زضٚ٘ي ثبقٙس وٝ آٟ٘ب ضا ٘بتٛاٖ ثطاي ٔكرم ٘ؾط ٔيثٝ

؛ 1993زٞس )وّٛ٘يٙدط ٚ ٕٞىبضاٖ، وطزٖ زليك ٚ ز٘جبَ وطزٖ اٞساف ٔقٙبزاض ٘كبٖ ٔي
 (.1994وّٛ٘يٙدط ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 

  

1- Smith  
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 ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ٞط وٛزوبٖ يٚ ضٚا٘ يت ٚ ٘مف ؾالٔت خؿٕب٘يٗ ضٚ، ٘ؾط ثٝ إٞياظ ا
 يٗ پػٚٞف، قٙبذت فٛأُ ٔؤثط ثط ضفتبضٞبيا يآٖ خبٔقٝ، ضطٚضت اؾبؾ ٜٙسيخبٔقٝ زض آ
٘ٛخٛا٘بٖ اؾت. اظ  يٚ اختٕبف يضقس فطز ٝٙي٘ٛخٛا٘بٖ ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ ظٔ يضساختٕبف

 ٚ ؾالٔت ضٚا٘ي ذب٘ٛازٜ ٚ ثمبي تساْٚ ثطاي أطٚظي وٝ خٛأـ إٞيتي ثٝ تٛخٝ ثب ،ييؾٛ
 ٚ خبٔقٝ ٚ ذب٘ٛازٜ ظٚاَ ثٝ وٝ ٚ فٛأّي ٔكىالت ثطضؾي ٞؿتٙس، لبئُ قٝخبٔ افطاز

ضؾس. ِصا، ٞسف ٔي ٘ؾطثٝ ضطٚضي ا٘دبٔس،ٔٙدط ٔي فطظ٘ساٖ يضساختٕبف يضفتبضٞب
ؾطقت ٚ ٔٙف  يٞبيػٌيٚ ٚ ي، ذٛزوبضآٔسياختٕبف يٝٗ ٘مف ؾطٔبييپػٚٞف حبضط، تق

 ثٛز. يضساختٕبف يضفتبضٞب يٙيثفيت زض پيقره

 پصٍّص رٍش

 يريگجاهعِ، ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِ

ٗ پػٚٞف، ٔتٙبؾت ثب اٞساف، اثتسا يثٛز. زض ا يٕٞجؿتٍ-يفيٗ پػٚٞف اظ ٘ٛؿ تٛنيا
 ٝٙي٘ٛخٛا٘بٖ ثبظزاقت قسٜ ثٝ تٙبؾت ا٘تربة ٚ ؾپؽ ظٔٝ بظ، اظ خبٔقئٛضز٘ يٞبٕ٘ٛ٘ٝ
عٛض ٝـ ٚ ثيب قس تب زض ؾغح ٚؾئحمك ؾبذتٝ ٟٔ يٞبٞب ٚ پطؾكٙبٔٝآظٖٔٛ ياخطا
ٞسف  يطز. زض ضاؾتبيلطاض ٌ يئٛضز قٙبؾب يضساختٕبف يدبز ضفتبضٞبي، فٛأُ ايفٕم

 يا٘تؾبٔ يطٚي٘ يٞب٘ٛخٛا٘بٖ ثبظزاقت قسٜ تٛؾظ ٔطاوع ٚ پبؾٍبٜ ٝ، اظ خبٔقيپػٚٞك
زؾتطؼ  زض ٜٛيق٘فط ثٝ 250، تقساز يُ ٘بٔكرم ثٛزٖ ٔحُ ظ٘سٌيزِع، ثٝيقٟط تجط

 قس. يآٚض، خٕـيبظ ثٝ تٙبؾت اٞساف پػٚٞكئٛضز٘ يٞبا٘تربة قس ٚ زازٜ

 يريگاًذازُ يابسارّا

 1969 زض ؾبَ« ٗي٘ٛ يضٚا٘ يقٙبؾتيآؾ» يٗ ٔتٗ زضؾيپؽ اظ تسٚ: لَىيپرسطٌاهِ ه
فٙٛاٖ قسٜ زض وتبثف افتبز.  يتيؾٙدف اثقبز قره يثطا يثٝ فىط ؾبذتٗ اثعاض 1ّٖٛئ
ضا ( MI-RIS) 2عيٙٛيّيا -ّٖٛئ يدـذٛزؾٙ ييطؾكٙبٔٝ اثتساـپ 1972بَ ـزض ؾ يٚ

 ٗيقسٞب اـٔبزٜ ثٛز. ث 556بؼ ٚ ئم 20ٛاَ، ـؾ 3500 يٗ پطؾكٙبٔٝ زاضايٕ٘ٛز. ا يعطاح
 

  

1- Milon 2- Illinoise 
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ت يبفت. زضٟ٘بيبؼ ا٘تكبض ئم 20س زض يوّ 733ٔبزٜ ٚ  175ح قس ٚ ثب يپطؾكٙبٔٝ تهح 
ٕٞبًٞٙ قس ٚ  III-MSD  ٚR-III-MSD يٞبپطؾكٙبٔٝ ثب ٔالن 1987زضؾبَ 

زؾت آٔس. ٝث 2ّٖٛ يب اضبفٝ قس٘س ٚ پطؾكٙبٔٝ ٔي آٖ حصف ٚ يٞببؼياظ ٔم يتقساز
ؾبَ  ت، زضيٟ٘ب بؼ ثٛز. زضئم 22ٔبزٜ زض  175ثب  يؾٛاِ 368 يٗ وبض فطٔيدٝ اي٘ت

دٝ وبض يزؾت آٔس. ٘تٝث II-DMDIب يّٖٛ يٗ ٘ؿرٝ ٔيآذط  II-MSDثط اؾبؼ  1994
 (.1393، يبؼ ثٛز )ثٝ ٘مُ اظ فجبؾئم 28س زض يوّ 440ٔبزٜ ثب  175ثب  يؾٛاِ 325 يفطٔ

ٗ يزاضز؛ اظ ٔدٕٛؿ ا ييقبذم ضٚا 4ٚ  يٙيبؼ ثبِئم 24ٗ پطؾكٙبٔٝ زض ٔدٕٛؿ يا
 يحٛض زٚـت ثط اؾبؼ ٔيرهـتالالت قـبؼ آٖ ثٝ ؾٙدف اذيمـٔ 14بؼ، ئم 24
II-MSD ٔؾٙدٙس. ئ 1بؼ ٔحٛض ضا ثط اؾ يٙيٍط ٘كبٍ٘بٖ ثبِيبؼ زئم 10پطزاظ٘س ٚ ي

، افؿطزٜ، ٚاثؿتٝ، يس، اختٙبثييت اؾىعٚيفجبضتٙس اظ: قره يتيٗ اذتالالت قرهيا
، يپيعٚتبيٌطا، ذٛز٘بوبْ ؾبظ، اؾىي، ٔٙفي، آظاضٌط، اخجبضيفتٝ، ضساختٕبفي، ذٛزقيكيٕ٘ب
، ي، زٚلغجيقبُٔ اذتالالت اضغطاة، قجٝ خؿٕ يٙيس. ٘كبٍ٘بٖ ثبِييٚ پبضا٘ٛ ئطظ

، ٚاثؿتٝ ثٝ اِىُ، ٚاثؿتٝ ثٝ ٔٛاز، اؾتطؼ پؽ اظ ضطثٝ، اذتالَ تفىط، ييٛذافؿطزٜ
، خبٔقٝ ي، افكبٌطييقبُٔ ضٚا ييضٚا يٞب. قبذميب٘يٚ اذتالَ ٞص ياؾبؾ يافؿطزٌ

ٗ پػٚٞف، اظ ي(. زض ا1388، يب٘يآقت ياؾت )ثٝ ٘مُ اظ فتح يزٞٚ ثسخّٜٛ يپؿٙس
 ٗ پطؾكٙبٔٝ اؾتفبزٜ قس.يا يبؼ ضساختٕبفيطٔميظ

ٚ  78/0ضا  يتياذتالَ قره يٞببؼئم يثطا ي( ٕٞجؿت1998ٍ) 1ً ٚ اِٚؿبٖيوط
ا٘س )ثٝ ٘مُ اظ ضا ٌعاضـ وطزٜ 90/0بؼ ئم يتٕبٔ يٚ ثطا 80/0 يٙي٘كبٍ٘بٖ ثبِ يثطا

ضٚظ  70 يٕبض عيث 283 يطاٖ ضٚيٗ آظٖٔٛ ضا زض اي( ا1381) يفي(. قط1393، يفجبؾ
 ٌعاضـ وطز. زض 83/0تب  58/0ٞب ضا بؼئم وُ يٙيثفيتٛاٖ پ يوطز. ٚ يافتجبضؾٙد

 ٔقتجط اؾت. ياطاٖ پطؾكٙبٔٝيّٖٛ زض ايدٝ ٔي٘ت

  ٝؾطٔبي ٝاختٕبفي، اظ پطؾكٙبٔ ٌٝيطي ؾطٔبيثطاي ا٘ساظٜ: اجتواعي ِسرهاي ِپرسطٌاه
 سٜ اؾت،ـتٟيٝ ق  1384  ظ زالٚيع زض ؾبَـٗ پطؾكٙبٔٝ وٝ تٛؾـاختٕبفي اؾتفبزٜ قس. اي

  

1- Crig & Olsan  
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 يٞبٚ قجىٝ ي، اختٕبؿ ٔحّيبؼ، اظ خّٕٝ افتٕبز، ٔكبضوت ٌطٚٞئم 4ؾؤاَ ٚ  33 يزاضا
ىطت اؾتفبزٜ قسٜ يِ يٌصاضٗ پطؾكٙبٔٝ اظ ضٚـ ٕ٘طٜيا يٌصاضٕ٘طٜ ياؾت. ثطا ياختٕبف

 9،15،17،26،30،33،4،5ؾؤاالت  ٜت اؾت وٝ ٕ٘طيٗ تطتيثٝ ا يٌصاضاؾت. ضٚـ ٕ٘طٜ
وُ آظٖٔٛ،  ٜوٙٙس. ٕ٘طيبفت ٔيزض 5تب 1 ٜت، ٕ٘طياالت ثٝ تطتؾؤ ٝئقىٛؼ ثٛزٜ ٚ ثم

ت يثب ضط يثجبت زضٚ٘ يٗ پطؾكٙبٔٝ زاضاي(، ا1384ع )يزالٚ ٝاؾت. ثط اؾبؼ ٔغبِق 165
 اؾت. 85/0 يآِفب

 يبؾيٗ ثبض ٔمياِٚ ي( ثطا1982قطض ٚ ٕٞىبضاٖ ): (GSES) يعوَه يخَدکارآهذ هقياض
ؾبذتٙس وٝ  يفٕٛٔ يذٛزوبضآٔس ٔميبؼ ٙٛاٖتحت ف يذٛزوبضآٔس يطيٌخٟت ا٘ساظٜ

ٗ يٝ اؾت. ايٌٛ 17 يبؼ زاضايٗ ٔمياظ ضفتبض ٘ساضز. ا يت ذبنيثٝ ٔٛلق ياذتهبن
بؼ ؾٝ يٗ ٔميآٟ٘ب ٔقتمس٘س وٝ ا يٞبٝيپػٚٞكٍطاٖ ثسٖٚ ٔكرم وطزٖ فٛأُ ٚ ٌٛ

وبُٔ وطزٖ  يُ ثٝ ٌؿتطـ تالـ ثطايضفتبض، ٔ يُ ثٝ آغبظٌطيخٙجٝ اظ ضفتبض قبُٔ ٔ
 يوٙس. زض پػٚٞف انغط٘ػاز، احٕسئ يطيٌثب ٔٛا٘ـ ضا ا٘ساظٜ ييبضٚيف ٚ ٔمبٚٔت زض ضٚيىّت

قطض،  يبؼ ذٛزوبضآٔسيفٛأُ ٔم ئٙؾٛض ثطضؾ( ث1385ٝ) ي، فطظاز ٚ ذساپٙبٞيٙياِسلغت
ٕبوؽ ٔٛضز يٚ چطذف ٚاض يانّ يٞبُ ٔؤِفٝيثب ضٚـ تحّ ياوتكبف يُ فبّٔيتحّ

زٞس ي٘كبٖ ٔ 1تط اظ ثعضي ٜػئؤِفٝ ضا ثب اضظـ ٚ 3ُ، يتحّ ٝدياؾتفبزٜ لطاض ٌطفت. ٘ت
ا٘س. ذٛز اذتهبل زازٜضا ثٝ يب٘ؽ ٕ٘طات ذٛزوبضآٔسياظ ٚاض 75/43ٗ فٛأُ، خٕقبً يوٝ ا

وُ  يٞبٝيٌٛ يزضٚ٘ يٕٞؿب٘ ي( ثٝ ٔٙؾٛض ثطضؾ1385زض پػٚٞف انغط٘ػاز ٚ ٕٞىبضاٖ )
ه اظ فٛأُ ٔحبؾجٝ قس وٝ يٚ ٞط وطٚ٘جبخ ٔطثٛط ثٝ وُ آظٖٔٛ يت آِفبيبؼ، ضطئم
 زؾت آٔس.ٝث 83/0بؼ، يوُ ٔم يآفب

( TCIٙدط )يؾطقت ٚ ٔٙف وّٛ٘ ٝپطؾكٙبٔ: (TCIٌجر )يسرضت ٍ هٌص کلًَ ِپرسطٌاه
ت ي، آؾييبؼ ؾطقت )٘ٛخٛيبؼ قبُٔ چٟبض ٔميٞفت ٔم يؾؤاَ زاقتٝ ٚ زاضا 125
ٚ  ي، ٕٞىبضيطبؼ ٔٙف )ذٛزضاٞجيٚ پكتىبض( ٚ ؾٝ ٔم ي، پبزاـ ٚاثؿتٍيعيپطٞ

ُ يىٕـط تيب ذي يثّ يٞبثب پبؾد ينٛضت ذٛزؾٙدٗ پطؾكٙبٔٝ ثٝي( اؾت. ايذٛزفطاضٚ
 (.1386ٚ ٕٞىبضاٖ،  يٙيسحؿي؛ ثٝ ٘مُ اظ فط1384ٚ پٛض٘بنح،  يب٘يقٛز )وبٚئ
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( 1380) ييبض ٚ عجبعجبي، ٟٔطيطاٖ تٛؾظ ٌطٚؾيايٗ پطؾكٙبٔٝ ثطاي اِٚيٗ ثبض زض ا
( ثٝ 1380پطؾكٙبٔٝ تٛؾظ ٌطٚؾي ٚ ٕٞىبضاٖ ) ييبيپب يثطضؾقس.  يبثيتطخٕٝ ٚ افتجبض

 يُ فبّٔياظ تحّ يطيٌآٖ ثب ثٟطٜ ييس ضٚايي، تبييوطٚ٘جبخ ٚ ثبظآظٔب يوٕه ضٚـ آِفب
ٞب ثب ضٚـ بؼيؾٗ ثب ٔم يٞب ٚ ٕٞجؿتٍبؼئم يزضٚ٘ يچطذف پطٚٔبوؽ، ٕٞجؿتٍ

ثب آظٖٔٛ  يٗ فطٍٞٙيٝ ثؿيع ٔمبيٗ زٚ خٙؽ ٚ ٘يپطؾكٙبٔٝ ث يٞبؿٝ ٕ٘طٜيطؾٖٛ ٚ ٔمبيپ
 بؼئم يثطا 95/0بؼ پكتىبض تب ئم يثطا 44/0ت آِفب اظ ئؿتمُ ا٘دبْ قس. زأٙٝ ضط يت

وُ  يت آِفبيٚ ضط 68/0زؾت آٔسٜ ٝث يٞبتيٗ ضطيبٍ٘يزؾت آٔس. ٔٝث يذٛزفطاضٚ
 31 يثط ضٚ ييضٚـ ثبظآظٔبطؾٖٛ ثٝيپ يٕٞجؿتٍ يٞبتيثٛز. زأٙٝ ضط 94/0آظٖٔٛ 

 بؼئم يثطا 96/0ٚ پكتىبض تب  يي٘ٛخٛ يٞببؼئم يثطا 53/0فبنّٝ زٚ ٔبٜ اظ  زا٘كدٛ ثٝ
 يثطا 93/0ت تب يزض ثطاثط ٘ؾٓ ٚ تطت ي٘ؾٕيبؼ ثئمذطزٜ يثطا24/0ٚ اظ  يعيپطٞتيآؾ

ُ يت زض ثطاثط افتٕبز ثٝ ٘فؽ زض ٘ٛؾبٖ ثٛز. زض تحّيبؼ تطؼ اظ فسْ ٔٛفمئمذطزٜ
، يعيپطٞتيٚ آؾ يذٛز ضاٞجط يٞببؼيٗ ٔميث يٍزؾت آٔس. ٕٞجؿتٝفبُٔ ث 6 يفبّٔ
 (.1391ب، ي٘يزؾت آٔس )ثٝ ٘مُ اظ خٛاٞطٝث 46/0، يٚ ٕٞىبض يٚ ذٛز ضاٞجط 57/0

 پصٍّص يرٍش اجرا

قٟط  يا٘تؾبٔ يطٚي٘ يٞبالظْ اظ ٔطاوع ٚ پبؾٍبٜ يٗ پػٚٞف، پؽ اظ اذص ٔدٛظٞبيزض ا
ا٘بٖ ثبظزاقت قسٜ ثٝ تٙبؾت ا٘تربة قس ٚ ٘ٛخٛ ٝبظ، اظ خبٔقئٛضز٘ يٞبع، اثتسا ٕ٘ٛ٘ٝيتجط

ُ، يس. پؽ اظ تىٕيكبٖ اضائٝ ٌطزيٞب ثٝ احبت الظْ اضائٝ قس. ؾپؽ پطؾكٙبٔٝيتٛض
قسٜ، ثب يآٚضخٕـ يٞبس. زازٜيُ ٌطزيؿتٓ تحّيقس ٚ ٚاضز ؾ يآٚضٞب خٕـپطؾكٙبٔٝ

ٔٛضز ط يُ ٔؿيٖٛ چٙسٌب٘ٝ ٚ تحّيُ ضٌطؾيٚ تحّ يفيآٔبض تٛن يٞباؾتفبزٜ اظ ضٚـ
 ُ لطاض ٌطفتٙس.يتحّ

ٚ  ئطوع يٞبقسٜ، اظ قبذميآٚضخٕـ يٞبف زازٜيچٙب٘چٝ فٙٛاٖ قس، خٟت تٛن
( 1)ٗ ثرف زض خسَٚ يح ايٗ ٚ ا٘حطاف اؾتب٘ساضز اؾتفبزٜ قس. ٘تبيبٍ٘يقبُٔ ٔ يپطاوٙسٌ

 اضائٝ قسٜ اؾت:
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 رّايهتغ يٍ پراکٌذگ يهرکس يّاضاخص (1)جذٍل 

 ّايتعذاد آزهَدً اًذارداًحراف است يياًگيه ريهتغ

 250 29/8 12/47 يضساختٕبف يضفتبضٞب
 250 71/3 92/22 ياختٕبف يٝؾطٔب

 250 01/3 09/12 يذٛزوبضآٔس

 250 81/3 8/14 يي٘ٛخٛ

 250 55/2 91/8 يعيپطٞتيآؾ

 250 92/3 85/13 يٚاثؿتٍپبزاـ

 250 81/1 19/5 پكتىبض

 250 59/1 36/4 يذٛزضاٞجط

 250 44/1 17/4 يذٛزفطاضٚ

 250 39/1 11/4 يٕٞىبض

 زٞس وٝ:ي٘كبٖ ٔ 1ٔٙسضخبت خسَٚ 

ٔٛضز ٔغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٞٙدبض اثعاض ٔٛضز  ٝزض ٕ٘ٛ٘ ياختٕبف يعاٖ ضفتبضٞبي( 1ٔ
ٔٛضز ٔغبِقٝ ثب  ٝزض ٕ٘ٛ٘ ياختٕبف يٝعاٖ ؾطٔبي( 2ٔاؾتفبزٜ زض حس ٔتٛؾظ ثٝ ثبال اؾت. 
 ٝزض ٕ٘ٛ٘ يعاٖ ذٛزوبضآٔسي( 3ٔٗ اؾت. ييض حس پبتٛخٝ ثٝ ٞٙدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ ز

زض  ييعاٖ ٘ٛخٛي( 4ٔٗ اؾت. يئٛضز ٔغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٞٙدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ زض حس پب
عاٖ ي( 5ٔٔٛضز ٔغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٞٙدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ زض حس ٔتٛؾظ اؾت.  ٕٝ٘ٛ٘
بض اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ زض حس ٔتٛؾظ ٔٛضز ٔغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٞٙد ٝزض ٕ٘ٛ٘ يعيپطٞتيآؾ

ٔٛضز ٔغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٞٙدبض اثعاض  ٝزض ٕ٘ٛ٘ يٚاثؿتٍعاٖ پبزاـي( 6ٔٗ اؾت. ييثٝ پب
ٔٛضز ٔغبِقٝ ثب تٛخٝ  ٝعاٖ پكتىبض زض ٕ٘ٛ٘ي( 7ٔٔٛضز اؾتفبزٜ زض حس ٔتٛؾظ ثٝ ثبال اؾت. 

ٔٛضز  ٝزض ٕ٘ٛ٘ ياٞجطعاٖ ذٛزضي( 8ٔثٝ ٞٙدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ زض حس ٔتٛؾظ اؾت. 
زض  يعاٖ ذٛزفطاضٚي( 9ٔٗ اؾت. يئغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٞٙدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ زض حس پب

عاٖ ي( 10ٔٗ اؾت. يئٛضز ٔغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٞٙدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ زض حس پب ٕٝ٘ٛ٘
 ٗ اؾت. يئٛضز ٔغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٞٙدبض اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ زض حس پب ٝزض ٕ٘ٛ٘ يٕٞىبض



 
 تَرج ّاضوي ٍ ديگراى ...ٍ ي، خَدکارآهذيِ اجتواعيًقص سرها

 

 

 

 





 يضذاجتواع يدر رفتارّا ياجتواع يَِى اثرات سرهايل رگرسيتحل (2)جذٍل 

 R هذل
2

R 
 يخطا

 برآٍرد
B t 

سطح 

 يداريهعٌ
F 

سطح 

 يداريهعٌ

1 52/0 274/0 02/1 27/0- 92/4- 001/0 91/14 001/0 

ٗ يثفيت پيثب ضط ياختٕبف يٝزٞس وٝ ؾطٔبي٘كبٖ ٔ( 2)ٔٙسضخبت خسَٚ 
(27/0;2

Rيت ثتبيط( ٚ ض (27/0-;B لبزض اؾت )يطات ضفتبضٞبييزضنس اظ تغ 27 
(. p ،92/4-;t<05/0وٙس ) يٙيثفيٗ ٚ پييزاض تجيٚ ٔقٙ يعٛض ٔٙفٝضا ث يضساختٕبف

 زاضز. ئٙف ٝ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغ يضساختٕبف يثب ضفتبضٞب ياختٕبف يٝٗ ؾطٔبيثٙبثطا

 يضذاجتواع يدر رفتارّا يَى اثرات خَدکارآهذيل رگرسيتحل (3)جذٍل 

 R هذل
2

R 
خطاي 

 برآٍرد
B t 

سطح 

 داريهعٌي
F 

سطح 

 داريهعٌي

1 36/0 13/0 27/1 13/0- 82/2- 02/0 21/5 02/0 

2;13/0ٗ )يثفيت پيثب ضط يزٞس وٝ ذٛزوبضآٔسي٘كبٖ ٔ (3)ٙسضخبت خسَٚ ٔ
R ٚ )

ٛض عٝضا ث يضساختٕبف يطات ضفتبضٞبييزضنس اظ تغ 13( لبزض اؾت B;-13/0) يت ثتبيضط
 يثب ضفتبضٞب يٗ ذٛزوبضآٔسي(. ثٙبثطاp ،82/2-;t<05/0ٗ وٙس )ييزاض تجيٚ ٔقٙ ئٙف

 زاضز. ئٙف ٝ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغ يضساختٕبف

 يٚ ٔٙك يب فٛأُ ؾطقتيٗ ؾؤاَ وٝ آئطثٛط ثٝ ا يٞبُ زازٜيٚ تحّ يخٟت ثطضؾ
ح يقس. ٘تب ط اؾتفبزٜيُ ٔؿياظ ضٚـ تحّ ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغٝ زاض٘س؟ يضساختٕبف يثب ضفتبضٞب

 ( اضائٝ قسٜ اؾت:1) يط فّّيٗ ضٚـ زض ٔسَ ٔؿيا
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 عَاهل سرضتي ٍ هٌطي در رفتارّاي ضذاجتواعي ( هذل هسير علّي اثرات1هذل )

RMSEA 2 χ df df/ χ2 p GFI AGFI CFI 

04/0 645 129 5 001/0 92/0 91/0 94/0 

زض لبِت ضٚاثظ  يٚ ٔٙك يزٞس وٝ فٛأُ ؾطقتيكبٖ ٔ٘ يط فّّئٙسضخبت ٔسَ ٔؿ
وٝ  وٙٙس، چطا يٙيثفيزاض پيعٛض ٔقٙٝضا ث يضساختٕبف يطات ضفتبضٞبييلبزض٘س تغ يفّّ

تط اظ ( زض حس ٔغّٛة )وٛچهRMSEAثطآٚضز ) يٗ ٔدصٚضات ذغبيبٍ٘ئ ٝكئمساض ض
df/2( لطاض زاضز ٚ ٘ؿجت 06/0

 χ ٘ؿجت زض ؾغح ي( اؾت ٚ ا6زض حس ٔغّٛة )وٕتط اظ ٗ
05/0>p ٙييىٛيزاض اؾت ٚ قبذم ٘ئق ( ثطاظـGFI٘ قبذم ،)ثطاظـ انالح ييىٛي 

 (  لطاض زاض٘س.90/0تط اظ ( زض حس ٔغّٛة )ثعضيCFI) يمي( ٚ قبذم ثطاظـ تغجAGFIقسٜ )

فبُٔ  3، يتٗ فٛأُ ؾطقيزٞس وٝ زض ثيقسٜ ٘كبٖ ٔٓيتطؾ يطٞبي، ٔؿيياظ ؾٛ
ثب  ي، فبُٔ ٕٞىبضيٗ فٛأُ ٔٙكيٚ زض ث يٚاثؿتٍٚ پبزاـ يطيپطٞتي، آؾيي٘ٛخٛ

 ييًَجَ

 
 يپرّيسآسيب

 
 يپاداش ٍابستگ

 
 پطتکار

 
 يخَدراّبر

 
 يخَدفراٍر

 
 يّوکار

 

 يضذاجتواع يرفتارّا

 

24/0  

27/-  

19/0  

07/0  

11/1  

09/0  

15/0  
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 ٝضا ث يضساختٕبف يطات ضفتبضٞبيي( لبزض٘س تغ15/0ٚ  19/0، -27/0، 24/0) يت ثتبيضط
 وٙٙس. يٙيثفيٗ ٚ پييزاض تجيٚ ٔقٙ يعٛض ٔٙف

 يريگجِيبحث ٍ ًت

ؾطقت  يٞبيػٌيٚ ٚ ي، ذٛزوبضآٔسيختٕبفا يٝٗ ٘مف ؾطٔبييپػٚٞف حبضط ثب ٞسف تق
 ع نٛضت ٌطفت.ي٘ٛخٛا٘بٖ قٟط تجط يضساختٕبف يضفتبضٞب يٙيثفيت زض پيٚ ٔٙف قره

 يثب ضفتبضٞب ياختٕبف يٝپػٚٞف حبضط ٘كبٖ زاز وٝ ؾطٔب ٝبفتيٗ يٗ ضاؾتب، ٘رؿتيزض ا
( ٕٞؿٛ 1386) ٔجبضن يٞببفتٝيدٝ ثب يٗ ٘تيزاضز. ا ئٙف ٝ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغ يضساختٕبف

 پطذبقٍطي ٔيعاٖ ٚ ٚاِسيٗ ٔيبٖ نٕيٕب٘ٝ ضٚاثظ ٚ ٚاِسيٗ تفبٞٓ ثيٗ بفت ياؾت وٝ زض
 ٘يع (1387ذبِس ) فالٜٚ، ضؾتٍبضٝزاضز. ث ٚخٛز ٔقىٛؼ ٝضاثغ ضفتبضي ا٘حطافبت ؾبيط ٚ
 فبعفي ٚ ضٚا٘ي خٛ ٚخٛز ٚ فطظ٘سي -ٚاِس ضٚاثظ ا٘قغبف زض ٚ تقبزَ وٝ زاضزيبٖ ٔيث

 ا٘حطافبت ٚ خطايٓ ثب ثطذٛضز زض ضا فطز ٚ ٔمبٚٔت ٔهٛ٘يت ٔيعاٖ ذب٘ٛازٜ، زض ٔثجت
 (.1389ٚ ثٟٕٙف،  يزٞس )ثٝ ٘مُ اظ ؾبٔب٘ٔي افعايف اختٕبفي

ؾبذتبضي  ٚ فطزي ؾغح يٞب( ثب وٙتطَ قبذم2006ٚ ويٛيٛضي ) ٗ، ؾّٕييٕٞچٙ
ض لطا يخٛا٘بٖ ضا ٔٛضز ثطضؾ خطْ اختٕبفي ٚ ٝؾطٔبي ثيٗ ٕٞجؿتٍي اختٕبفي، ٝؾطٔبي

 ؾبذتبضي ٔثُ ٚ فطزي ؾغح ٔتغيطٞبي وٝ ٍٞٙبٔي بفتٙسيٗ پػٚٞكٍطاٖ زضيزاز٘س. ا
 وٙتطَ ثٛزٖ پبييٗ ٚاِسيٗ، ؾٛي اظ ثٛزٖ حٕبيت پبييٗ ثبقس، قسٜ ذٛزوٙتطِي وٙتطَ

  زاضز. ٕٞجؿتٍي ضفتبض ثعٞىبضا٘ٝ ثب ،يفطزٚ پبييٗ ثٛزٖ افتٕبز ثيٗ ٔقّٓ

 ٔبحهُ تطويت ياختٕبف يٝسٜ ؾطٔبيوٝ پستٛاٖ فٙٛاٖ ٕ٘ٛز يبفتٝ ٔيٗ يٗ اييزض تج
 ٝضا ث ذب٘ٛازٜ اختٕبفي ٝفطظ٘ساٖ اؾت وٝ ؾطٔبي ٚ ٚاِسيٗ ضٚاثظ ثيٗ ويفيت ٚ وٕيت

 ٚ ثيٗ ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغٝ اظ ٗ اضتجبط، وّٕٗي(. زض ا2001آٚض٘س )آيؿطَ ٚ ٕٞىبضاٖ، يٚخٛز ٔ
 قبُٔ ؾطٔبيٝ ايٗ .وٙسٔي يبز ذب٘ٛازٜ اختٕبفي ٝؾطٔبي ٞبيقبذم فٙٛاٖٝث ٚاِسيٙكبٖ

 فجبضتيا٘س. ثٝنٕيٕي آٟ٘ب ثب ٚ زاقتٝ ٚاِسيٙكبٖ ثٝ ٘ٛخٛا٘بٖ وٝ اؾت ائيعاٖ فاللٝ
 ٚاِسيٗ ٚ ثيٗ ضٚاثظ ٔيعاٖ وّي عٛضٝث ٚ ذب٘ٛازٜ ثيٗ افضبي اضتجبط ويفيت زيٍط،
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( )ثٝ ٘مُ 2001ٞؿتٙس )ضايت ٚ ٕٞىبضاٖ،  ذب٘ٛازٜ اختٕبفي ٝؾطٔبي ٞبيقبذم فطظ٘ساٖ،
 (.1387ٚضٔعيبض، ٚ  پٛضقبضؿ، ٘يبّيٛضزياظ ف

زض لبِت ازضاوبت  يبٖ زاقت وٝ ثطٖٚ زاز ضٚاثظ زضٖٚ ذب٘ٛازٌيتٛاٖ ثي، ٔيطيثٝ تقج
ازضان قسٜ،  ياختٕبف ٝياظ آٖ، ثٝ نٛضت ؾطٔب يقٛز وٝ ثركيخّٜٛ ٌط ٔ ياػٜيٚ

 ٚ ازٌيذب٘ٛ ضٚاثظ زض شات وٝ اؾت ٔٙبثقي ٔدٕٛفٝ اختٕبفي ٝقٛز. ؾطٔبي يبٖ ٔيٕ٘ب
 اؾت. ٘ٛخٛاٖ ؾٛزٔٙس اختٕبفي يب قٙبذتي ضقس ثطاي ٚ زاقتٝ ٚخٛز اختٕبفي زض ؾبظٔبٖ

 ٚ وٛزوبٖ ثطاي ٟٕٔي ٔعيت تٛا٘سٔي ٚ اؾت ٔتفبٚت ٔرتّف افطاز ٔٙبثـ ثطاي ايٗ
زض  (1993ٔٙبٌٕٗ ) ٗ ضاؾتب، پبضؾُ ٚيثبقس. زض ا ا٘ؿب٘ي قبٖ ٝؾطٔبي ضقس ٘ٛخٛا٘بٖ زض

 بٖ زاقتٙس وٝيث وٛزوبٖ ضفتبضي ٔكىالت ٚ ذب٘ٛازٜ ختٕبفيا ٝؾطٔبي ٝضاثغ يثطضؾ
 ٕٞجؿتٍي وٛزوبٖ زض اختٕبفي پصيطي ٞٙدبضٞبيخبٔقٝ ثب ثبيس ذب٘ٛازٜ اختٕبفي ٝيؾطٔب

 اختٕبفي ٝؾطٔبي وٝ زاضز ٚخٛز ايٚيػٜ ٔىب٘يؿٓ ٔقتمس٘س وٝ ٕٞچٙيٗ زاقتٝ ثبقس. آٟ٘ب
 يبثس.ٔي اضتمب ٘ؿّي ثيٗ ا٘تمبَ عطيك اظ ذب٘ٛازٜ

 عَٛ زض ذب٘ٛازٌي اختٕبفي ٝؾطٔبي بفتٙس وٝي( زض2001ٕٞىبضاٖ ) ٚ ، ضايتيياظ ؾٛ

 ٕٞچٙيٗ، وٙس.ٔي تقسيُ ضا ثسضفتبضي اثطات ٚ وبٞف زازٜ ضا ٔيعاٖ ثعٞىبضي ظٔبٖ،

 اضتىبة احتٕبَ آ٘بٖ، ٔيعاٖ تٛخٝ ٚ قسٜنطف ٔست ظٔبٖ حؿت ثط ٚاِسيٗ تالـ

 ،يزٞس. اظ عطفٔي وبٞف ضا ٕٞؿبالٖ ثعٞىبض تٛؾظ پصيطيخبٔقٝ ٚ ثعٞىبضا٘ٝ ضفتبضٞبي
 ثطاي يئجٙب ٚ زازٜ افعايف ضا ؾغح ٚؽبيف ٚ ٔتمبثُ وٙف ذب٘ٛازٜ، اختٕبفي ٝؾطٔبي

 آٚضز.ئ فطاٞٓ غيطضؾٕي اختٕبفي وٙتطَ

 ٔمساض چٝ ٘ٛخٛا٘بٖ وٝ وٙسٔي تقييٗ ذب٘ٛازٜ اختٕبفي ٝؾطٔبي تٛاٖ فٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝئ
 ضٚظٞبي عَٛ زض آٟ٘ب ثب فطاغت اٚلبت ٌصضا٘سٖ ٚ ٚاِسيٗ ثب ثٝ نحجت وطزٖ ضا ظٔبٖ اظ

ٌصاضي ؾطٔبيٝ اظ وٝ ايٚاؾغٝثي ٘تبيح فؾيٓ ثرف ثٙبثطايٗ وٙٙس.نطف ٔي ٞفتٝ
 حٕبيتي ٔتمبثُ وٙف عطيك اظ وٝ اؾت فبعفي پيٛ٘سٞبي ٌيطز،ٔي ذب٘ٛازٜ ٘كأت

 وٝ وٙسٔي فُٕ ٔدطا يه فٙٛاٖٝث ذب٘ٛازٌي پيٛ٘س اؾت ٔقتمس آيس. ٚيپسيس ٔي ذب٘ٛازٜ
 اختٕبفي ٝٔقطف زْٚ ؾطٔبي ،ييافتس. اظ ؾٛقسٖ ٔؤثط اتفبق ٔي اختٕبفي آٖ، عطيك اظ
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 ا٘دبْ ٞٓ ثب ذب٘ٛازٜ وٝ فجبضتٙس اظ وبضٞبيي وٝ ؾٙدسٔي ضا ذب٘ٛازٌي ٚاثؿتٍي ذب٘ٛازٜ،

 وٝ يقٙي زاقتٗ ٚاِسيٙي فطظ٘ساٖ اؾت؛ ثٝ ٘ؿجت ٚاِسيٗ ٍ٘طـ ؾْٛ، ٔقطف ٚ زٞٙسٔي

 ايؾطٔبيٝ اؾت ٔقتمس وّٕٗ زٞٙس.ا٘دبْ ٔي زضؾتي ثٝ ضا ذٛز ٚؽبيف ٞبثچٝ وٙٙسفىط ٔي

 لبثُ لجَٛ ضفتبض فٙٛاٖٝث آ٘چٝ ثطاي ضا ٔٛا٘قي ثبيس وٙس،ٔحسٚز ٔي ضا آٚضظيبٖ ضفتبض وٝ

 (.2001ت ٚ ٕٞىبضاٖ، يايدبز وٙس )ضا قٛز،ٔي ٔالحؾٝ غيطلبثُ لجَٛ يب

 وٝ وٙسياؽٟبض ٔ يوٙس. ٚٔي ٔغطح ضا اختٕبفي سپيٛ٘ ٔٛضٛؿ ، ٞيطقيياظ عطف
 ٌؿؿتٝ يب ٚ قسٜ ضقيف خبٔقٝ ٚ فطز ٔيبٖ پيٛ٘س وٝ افتسظٔب٘ي اتفبق ٔي ضفتبضيوح

 خبٔقٝ يه وٝ ٘بٔحؿٛؾي ٚ فٛأُ ٔحؿٛؼ ٔدٕٛؿ ثٝ اختٕبفي س افعٚز پيٛ٘سيقٛز. ثب
 افطاز س خٌّٛيطيوٝ ثٝ له ٔٛا٘قي ٔدٕٛؿ ٚ ثطزٔي وبضٝث ذٛز ٔقيبضٞبي حفؼ خٟت زض
 (.1376قٛز )ثٝ ٘مُ اظ ؾتٛزٜ،  يزٞس، اعالق ٔٔي لطاض آ٘بٖ ضاٜ زض اختٕبفي ودطٚي اظ

 ٝؾطٔبي وّيسي فٙبنط يقٙي اختٕبفي پيٛ٘سٞبي ٚ وٙتطَ اختٕبفي ٗ وٝيح ايتٛض
ٚ ويٛيٛضي،  پيٛ٘س اختٕبفي ٞيطقي ٞؿتٙس )ؾّٕي ٝيضطٚضي ٘ؾط فٙبنط اختٕبفي،

بٖ يلطاضزازٜ ٚ ث ٔالحؾٝ ضا ٔٛضز آٖ ؾبذتبضٌطايب٘ٝ ٍٝطاٖ خٙجاظ پػٚٞك ي(. ثطذ2006
 ٚ وٙٙسٔي پيطٚي لٛا٘يٗ اظ ٔطزْ چطا وٝ ؾؤاَ ايٗ ثٝ پبؾد زض ٞيطقي زاض٘س وٝئ

 ٚ آٔٛظـ ذب٘ٛازٜ، ؾبذتبضٞبي ٔب٘ٙس اختٕبفي ؾطاك فٛأُ ثٝ قٛ٘س،ٕ٘ي ٔطتىت ا٘حطاف
 (. 1383ضٚز )ٚيّيبٔع، ٕٞؿبالٖ ٔي ٞبيٌطٜٚ

 طاتييلبزض اؾت تغ يٗ پػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ ذٛزوبضآٔسيا ٝبفتيٗ ي، زٚٔييؾٛ اظ
اظ آٖ اؾت  يحبو يپػٚٞك ٞبيٗ وٙس. يبفتٝييتج يعٛض ٔٙفٝضا ث يضساختٕبف يضفتبضٞب

يبفتٝ اؾت.  ضقس افطاز اظ تطپبييٗ قٙبذتي عٛضٝث ثعٞىبض، ٘ٛخٛا٘بٖ ذٛز ؾغح ازضان وٝ
 زض ٔؤثط تفىط تٛا٘بيي فسْ اظ ثبظتبثي اؾت ٕٔىٗ ي،ضساختٕبف زيٍط، افٕبَ ثٝ فجبضت

 ٔفْٟٛ ذٛز، ٞبي(. ٘ؾطي1999ٝثبقس )زأٖٛ ٚ ٞبضت،  زيٍطاٖ ثب اضتجبط زض ذٛز، ٔٛضز
 اذتالالت قٙبؾيخٟت ؾجت ٔفْٟٛ تطيٗضا ٔٙبؾت ذٛزثٝ اضظـ ٚ احتطاْ ٚ ذٛزپٙساضٜ

ٚ  يٛ٘ؿي، يمُ اظ ثطآثبز( )ثٝ 1974٘طٖ، ي؛ ث1972 )ثيٍٕٗ، زا٘ٙسٔي ضٚا٘ي ٚ فبعفي
 (.1389، يعبِمب٘
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 ٚ تحَٛ ؾغح ضٚي ثط (،1991ٚ ٞبضت ) قسٜ تٛؾظ زيٕٖٛذٛز اضائٝ ازضان ٔسَ زض
 زض تأذيط ٘مم يب اظ ٘بقي اؾت ٕٔىٗ ضٚا٘ي ثٙبثطايٗ ٔكىالت قٛز،يضقس تأويس ٔ تأذيط

 ؾالٔت ز ثب( اضتجبط ازضان ذ1991ٛٞبضت ) ٚ ثبقس. زأٖٛ ذٛز زضثبضٜ ٘ٛخٛاٖ اؾتسالَ
 ٞبيزاض٘س وٝ آقفتٍييبٖ ٔيپٙساض٘س. آٟ٘ب ثٟٔٓ ٔي ٘ٛخٛا٘ي زٚضٜ زض ٚيػٜٝث ضا ضٚاٖ
 .ثبقس ذٛز ازضان زض ا٘حطاف اظ ٘بقي تٛا٘سٔي ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ وٛزوبٖ زض قٙبذتيضٚاٖ

 وؿت ٞبئؤِفٝ ٗيتطٟٔٓ اظ هي تٛاٖ فٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ ذٛزوبضآٔسيي، ٔياظ عطف
 ِٛپع، ٚ سضيطز )اقٙبيٌئ خبي يقٙبؾغٝ ضٚاٖيح زض ٚ اؾت يتٍبفي ؾبظـ ٚ تئٛفم

 اؾتٛاض فطو ٗيا ثط ذٛزوبضآٔسي يٝ(. ٘ؾط1392ٚ ٕٞىبضاٖ،  ي؛ ثٝ ٘مُ اظ عٛالث2002
 زاضز آٟ٘ب افٕبَ ثط ياثطات ٔغّٛث كبٖياؾتقسازٞب ٚ ٞبييتٛا٘ب ٔٛضز زض افطاز ثبٚض وٝ اؾت

 ضفتبض، ثط ا٘تربة ي(. ذٛزوبضآٔس1997)ثٙسٚضا،  اؾت ضفتبض ٜوٙٙسٗييتق فبُٔ ٗيتطٟٔٓ ٚ
 ضا ٞبچبِف ٚ ٔٛا٘ـ ثب ٔٛاخٟٝ ٜ٘حٛ ٚ اؾت ٔؤثط اٞساف طييٍيپ ٚ پكتىبض ٚ تالـ

 ؾبظٌبضي زض ئٟٕ ٘مف سيـذٛزوبضآٔ (1997ثٙسٚضا ) يٝ٘ؾط عجك وٙس.يـٔ ٗييتق
 ذٛزضٕٖٞٙٛ ضضفتب طييتغ ضاٞجطزٞبي عي٘ ٚ يخؿٕب٘ ؾالٔت ،يضٚا٘ ، ٔكىالتيقٙبذتضٚاٖ
 (. 2002، 1)ٔبزٚوؽ زاضز

 يٞبتئٛلق زض اٚ ٝٔمبثّ ييتٛا٘ب ٔٛضز زض فطز ثبٚض ئقٙب ثٝ ي، ذٛزوبضآٔسيطيثٝ تقج
 تدطثٝ ؾغٛح ٔرتّف زض ا٘ؿبٖ يدب٘يٞ ٚ يضفتبض ،يفىط ياٍِٛٞب ثط وٝ اؾت ػٜيٚ

 طيذ بي قس ٞسذٛا قطٚؿ يضفتبض بيآ وٝ اؾت ٗ أط يا ٜوٙٙسٗييتق ٚ طٌصاضثٛزٜيتأث يا٘ؿب٘
 ثب ييبضٚيضٚ زض ٚ وطز ذٛاٞس تالـ آٖ ا٘دبْ يثطا ا٘ساظٜ چٝ تب فطز قس قطٚؿ اٌط ٚ

 (.2006 )ثٙسٚضا، زاز ذٛاٞس ٘كبٖ ذٛز اظ اؾتمبٔت چٝ ٔمساض ٔكىُ

 اختٙبة آٟ٘ب اظ ٔٛا٘ـ، ثب ذٛضز ثط خبيثٝ ف،يضق ذٛزوبضآٔسي ثبٚضٞبي زاضاي افطاز
 زاض٘س يؾق ٚ ٙٙسيٌعيثطٔ ذٛز ثطاي ييثبال بضئق ايب٘ٝٙيثطٚالـيغ نٛضتثٝ ٚ وٙٙسئ

 ثب دٝي٘ت زض ٙس.يٕ٘ب ثطآٚضزٜ ذٛز ٞبيييتٛا٘ب ضغٓيفّ ضا يثعضٌ اِقبزٜفٛق ا٘تؾبضات
 ٔٙدط يافؿطزٌ ٚ ياضظقيث احؿبؼ ثٝ ٞبقىؿت ٗيا وٝ قسٜ ٔٛاخٝ يبپيپ ٞبيقىؿت

  

1- Maddux  
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 ٞؿتٙس، لٛي ذٛزوبضآٔسي ثبٚضٞبي وٝ زاضاي طازياف ،يي(. اظ ؾ1378ٛ)قِٛتع،  قٛ٘سئ
 اظ وٝ يساتيتٟس فٙٛاٖٝ٘ٝ ث بثٙس،ي تؿّظ آٟ٘ب ثط سيثب وٝ ٙٙسيثئ ييٞبچبِف ضا فيتىبِ
 ضا كتطييتالـ ث ٚ قٛ٘سئ ٔكغَٛ ٞبتيفقبِ زض تطكيفٕ افطاز ٗيا ٙس.يٕ٘ب زٚضي آٟ٘ب
 (.1392ٚ ٕٞىبضاٖ،  ياظ عٛالث ( )ثٝ ٘م1997ُثط٘س )قبضف، ئ وبضٝث قىؿت ٔٛلـ زض

ٞبيي اظ تٕبٔيت فطزي، ثبال، اظ ذٛزپٙساضٜ، احؿبؼ يه فطز ثب احؿبؼ ذٛزوبضآٔسي
ط يپصتي، ذٛزوفب، ٔؿئِٛيٗ فطزيثطذٛضزاض اؾت. چٙ يياحتطاْ، فعت ٘فؽ، وبضآٔسي ثبال

رهبً وٝ ذٛز ق يتٛا٘س ضفتبض ذٛز ضا ثب اٞسافئ يٗ فطزيٗ ضٚ، چٙيٚ ٞسفٕٙس اؾت. اظ ا
 يطيٍيعٛض ٞسفٕٙس پٝذٛز ضا ٘ؾٓ زازٜ ٚ ث ياؾت، ٕٞبًٞٙ ٕ٘ٛزٜ ٚ اٞساف زضٚ٘ سٜيثطٌع

ٗ يؿت تٛاٖ ٔمبثّٝ زاقتٝ ٚ ٔطتىت چٙيوٙس. ِصا زض ثطاثط ٞطٌٛ٘ٝ ِغعـ ٚ ضفتبض ٘بقب
 ٌطزز.يٕ٘ يافٕبِ

، ؾٝ يٗ فٛأُ ؾطقتيٗ پػٚٞف حبضط ٘كبٖ زاز وٝ زض ثيٍط ايز ٝبفتي، يياظ ؾٛ
 ي، فبُٔ ٕٞىبضيٗ فٛأُ ٔٙكيٚ زض ث يٚاثؿتٍٚ پبزاـ يعيپطٞتي، آؾييخٛفبُٔ ٘ٛ
دٝ يٗ ٘تيوٙٙس. ا يٙيثفيٗ ٚ پييتج يعٛض ٔٙفٝضا ث يضساختٕبف يطات ضفتبضٞبييلبزض٘س تغ

 ( ٕٞؿٛ اؾت.1386ٚ ٕٞىبضاٖ ) يٙيسحؿيپػٚٞف فط يٞببفتٝيثب 

 يٞببٖياظ ثٙ يساختٕبفض يتٛاٖ اشفبٖ زاقت وٝ ضفتبضٞبيبفتٝ ٔيٗ يٗ اييزض تج
 يضفتبضٞب ٜوٙٙسٗييوٝ تق ينفبت فٕم يوٙس ٚ ِصا ثط ٘مف ثطذياضتعاق ٔ يآزٔ يؾطقت
 ئٙك -يؾطقت ٝيتٛاٖ ثٝ ٘ؾطيقٛز وٝ اظ آٖ خّٕٝ ٔيس  ٔيا٘س، تأو يٚ ؽبٞط يؾغح
 ٙدط اقبضٜ ٕ٘ٛز. يوّٛ٘

ٔٛاخٟٝ ٔكتبلب٘ٝ زض  يب فقبِؿبظيقطٚؿ  يثطا يُ اضثي٘كبٍ٘ط تٕب ييٗ ضاؾتب ٘ٛخٛيزض ا
 يقطع يپبزاـ، اختٙبة فقبَ اظ ٘كب٘ٝ ٞب يٚ تٙٛؿ، ٔٛاخٟٝ ثب ٘كبٍ٘طٞب يپبؾد ثٝ تبظٌ

فٙٛاٖ ٟٝٙب ثيه اظ ايٝ ٞطيه فطضياؾت )وٝ عجك  يطقطعيٝ غيٝ ٚ فطاض اظ تٙجيتٙج
نٛضت ، ثٝييط ٔتمبثُ زاض٘س(. ٘ٛخٛيٍط تأثيىسيثب  ياضث يطيبزٌيؿتٓ يه ؾياظ  يلؿٕت

ثب اقبضات  ييبضٚي، افطاط زض ضٚيٚ تٙٛؿ، تىب٘كٍط يزض پبؾد ثٝ تبظٌ ياوتكبف تيفقبِ
زاض٘س،  ييثبال ييوٝ ٘ٛخٛ يوٙس. افطازيثطٚظ ٔ ئطثٛط ثٝ پبزاـ ٚ اختٙبة فقبَ اظ ٘بوبٔ
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ٚ ٘بآقٙب وٝ ثبِمٜٛ ثٝ  ي، افطاعيقٛ٘س. وٙدىبٚ، ظٚزض٘ح، تىب٘كٍطيه ٔيثٝ ؾطفت تحط
آؾبٖ ٚ  يطيپصيقٛز ٚ ٔضطات آٖ ٔالِت، ذؿتٍياـ ٔٙدط ٔ، اوتكبف ٚ پبزيبثيكٝيض

زض  يپطزاظبَيٚ ذ يطيطپصيٚ تٛاٖ ثبِمٜٛ زض ضٚاثظ، تأث يثجبتئىطض، حٕالت ذكٓ، ث
، قٛ٘س ٚ ٘بخؿتدٌٛطيه ٔيتحط يزاض٘س، ثٝ وٙس يٙييپب ييوٝ ٘ٛخٛ يٞبؾت. افطازوٛقف

وٙٙس. يؾٓ ضا تحُٕ ٔـٚ ٘ ياذتٙٛـىيتبط، نجٛض، فىٛض ٚ تٛزاض ثٛزٜ ٚ ـضٚ، ٔحب٘ٝئ
ك آٟ٘ب، يٙب٘ٝ ٚ زليثهيثبض ييبضٚيه ٚ ضٚيؿتٕبتي، ٔطتدـ ثٛزٖ، تالـ ؾيٚضظكٝيا٘س
ٚ  يىٙٛاذتيٗ، تحُٕ ييپب ييت ٘ٛخٛيثبقٙس، ثٝ ٚضٛح ؾٛزٔٙس اؾت. ف يوٝ تغبثم يٚلت

ٞب تيفقبِ ٜوٙٙسوؿُ يؾبظىٙٛاذتيُ ثٝ ينٛضت تٕببق اؾت وٝ ثبِمٜٛ ثٝيفمساٖ اقت
 (.1392، يّي؛ ثٝ ٘مُ اظ اؾٕبف2000ٙدط، يوٙس )وّٛ٘يثطٚظ ٔ

ٍط، افطاز ثبال زض ٘ٛخٛيي تٕبيُ ثٝ تجسيُ ؾطيـ ذّك، ثطاٍ٘يرتٍي، يبٖ زيثٝ ث
اوتكبف، وٙدىبٚي، فاللٕٙسي، تٙس ٚ تيعي، ثٝ آؾب٘ي ذؿتٝ قسٖ، تىب٘كٍطي ٚ ثي 

ضاثغٝ ؾطيـ ظٔب٘ي وٝ ثٝ ذكٓ ٔفطط ٚ لغـ  يتيقره يػٌيٗ ٚي٘ؾٕي زاض٘س. ٔضطات ا
قٛز وٝ ثٝ ٘بؾبظٌبضي زض ضٚاثظ ٚ فسْ ثجبت زض ٞبي آٟ٘ب ثب ٘بوبٔي ٔٛاخٝ ٔيذٛاؾت
 (.1987قٛز )وّٛ٘يٙدط، ٞب ٔٙدط ٔيتالـ

 ٝيتٙج يبْ ٞبيزض ٟٔبض ضفتبض، زض پبؾد ثٝ پ يُ اضثيقبُٔ تٕب يعيپطٞتي، آؾيياظ ؾٛ
 ي، ذدبِتيفيثٝ نٛضت تطؼ اظ ثالتىّ يػٌيٗ ٚيوٙٙسٜ اؾت. ا٘بوبْ يٞبٚ فمساٖ پبزاـ

ـ ٚ يؾط يطيپصيطفقبَ اظ ٔكىالت ٚ ذغطات، ذؿتٍيٚ اختٙبة غ يثٛزٖ، ٟٔبض اختٕبف
 وٝ ييٞبتئٛلق يٓ، حتياؾت وٝ ا٘تؾبض ٔكىُ ضا زاض ييٞبتيٙب٘ٝ زض ٔٛلقيثسث يٍ٘طا٘

 ، ٔحتبط ثٛزٖيزض ؾغح ثبال، اظ ٘ؾط ا٘غجبل يعيپطٞتيت آؾيوٙس. ٔعيٍطاٖ ضا ٍ٘طاٖ ٕ٘يز
 يعيپطٞتياؾت وٝ احتٕبَ ذغط ٚخٛز زاضز. اقىبَ آؾ يغيك زض قطايزل يعيضٚ ثط٘بٔٝ

ٗ، يضٚز، ٞٙٛظ فطز زض ا٘تؾبض آٖ اؾت ٚ اياحتٕبَ ذغط ٕ٘ يٚلت يس آٖ اؾت وٝ حتيقس
زاض٘س،  يٙييپب يعيپطٞتيوٝ آؾ يقٛز. افطازيٚ اضغطاة ٔٙدط ٔ يطا٘غجبليثٝ ٟٔبض غ

 ي، ٔقبقطتيبط، قدبؿ، پطا٘طغياحت يوٙس، ثيٍطاٖ ضا ٘بضاحت ٔيوٝ ز ييٞبتيزض ٔٛلق يحت
ثب ذغط  ييبضٚي، افتٕبز ثٝ ٘فؽ زض ضٚيعيپطٞتيٗ آؾييسٜ ؾغح پبيٗ ٞؿتٙس. فبيثٚ ذٛـ
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 يب حتيٚ  يٙب٘ٝ ثب حسالُ ٘بضاحتيثٚ ذٛـ يپطا٘طغ يٞباؾت وٝ ثٝ تالـ يفيٚ ثالتىّ
 (.1392، يّي؛ ثٝ ٘مُ اظ اؾٕبف2000ٙدط،يقٛز )وّٛ٘يثسٖٚ آٖ ٔٙدط ٔ

ظزٜ، ا٘سيكٙبن، ٗ ثقس ٌطايف زاض٘س ٞكيبض، ثب احتيبط، ثيٕٙبن، ٞيدبٖيافطاز ثبال زض ا
ٌطا، يب ثسثيٗ حتي زض فهجي، وٕطٚ، ٔكىٛن، زِؿطز قسٜ، غيطٔغٕئٗ، ٔٙفقُ، ٔٙفي

ايٗ افطاز وٙٙسٜ ٘يؿت، ثبقٙس. عٛض عجيقي ثطاي زيٍط افطاز ٍ٘طاٖٝٞبيي وٝ ثٔٛلقيت
ٗ افطاز ثٝ اعٕيٙبٖ يٞبي اختٕبفي زاض٘س. اتٕبيُ ثٝ ثبظزاضي ٚ وٕطٚيي زض ثيكتط ٔٛلقيت

عٛض ٔقَٕٛ ثٝ اتٙمبز ٚ تٙجيٝ ٝٔدسز ثيكتط ٚ زٍِطٔي ٘ؿجت ثٝ ثيكتط افطاز ٘يبظ زاض٘س ٚ ث
ثيٙي ذغط حؿبؼ ٞؿتٙس. ٔعيت آؾيت پطٞيعي ثبال ٔطالجت ثيكتط ٚ ٞكيبضي زض پيف

قٛز ضيعي ثبزلت زض ظٔب٘ي وٝ احتٕبَ ذغط اؾت، ٔٙدط ٔياؾت، وٝ ثٝ عطحاحتٕبِي 
لبزض  يعيپطٞتيٗ اؾبؼ، فبُٔ آؾي(. ثط ا1994، وّٛ٘يٙدط ٚ ٕٞىبضاٖ، 1987)وّٛ٘يٙدط، 

 وٙٙس. يٙيثفيٗ ٚ پييتج يعٛض ٔٙفٝضا ث يضساختٕبف يطات ضفتبضٞبيياؾت تغ

حفؼ ٚ تساْٚ ضفتبض زض  يثطا يُ اضثيتٕب، فجبضت اؾت اظ يٚاثؿتٍٗ، پبزاـيفالٜٚ ثط ا
ت يثٛزٖ، حؿبؾ يثب احؿبؾبت ياؾت. پبزاـ ٚاثؿتٍ يپبؾد ثٝ اقبضات پبزاـ اختٕبف

ٌطزز. يٍطاٖ ٔكرم ٔيطـ تٛؾظ زيس ٚ پصييثٝ تأ يٚ ٚاثؿتٍ ي، زِجؿتٍياختٕبف
 يزاض٘س، ذٍٛ٘طْ، حؿبؼ، فساوبض، ٚاثؿتٝ ٚ اختٕبف ييثبال يوٝ پبزاـ ٚاثؿتٍ يافطاز

ت ثٝ اقبضات يثبال، حؿبؾ يپبزاـ ٚاثؿتٍ يتغبثم يبيٗ ٔعايتطاظ فٕسٜ يىيٞؿتٙس. 
ٚ ٔطالجت ذبِهب٘ٝ اظ  ئٟطثب٘ب٘ٝ اختٕبف يٞبُ ٕٞجؿتٝياؾت وٝ ثبفث تؿٟ ياختٕبف

قٛز وٝ فٕستبً ئطثٛط ٔ يتيٙيٚ فمساٖ ف يطيپصٗيقٛز. ٔضطات آٖ، ثٝ تّميٍطاٖ ٔيز
وٝ  يقٛز. افطازيثٝ اختٕبؿ ٚاثؿتٝ ٞؿتٙس، ٔكبٞسٜ ٔ ٙسٜيعٛض فعاٝوٝ ث يزض افطاز

 يٌطا، ؾطؾرت، ؾطز، اظ ٘ؾط اختٕبففُٕ يزاض٘س، افطاز يٙييپب يپبزاـ ٚاثؿتٍ
 يپبزاـ ٚاثؿتٍ ٜسيتفبٚت ٞؿتٙس. فبيوٝ تٟٙب ثبقٙس، ث يطحؿبؼ، ٔطزز ٚ زض نٛضتيغ
اضضبء  يقسٜ ثطاا٘دبْ يٞبثٛزٖ اؾت، وٝ ثب تالـ يتيٙيٗ، ٚاثؿتٝ ٘جٛزٖ ٚ فييپب
 يٗ، فجبضتٙس اظ: ا٘عٚاييپب يپبزاـ ٚاثؿتٍ يقٛز. ٔضطات ا٘غجبليت ٕ٘يٍطاٖ ترطيز

 (.1994ٙدط ٚ ٕٞىبضاٖ، ي)وّٛ٘ ياختٕبف يٞبٍ٘طـ يٚ ؾطز يٛؾتٍي، فسْ پياختٕبف
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اِمّت، ٌطْ ٚ ٌيط٘س تٕبيُ زاض٘س ضليكافطازي وٝ زض پبزاـ ٚاثؿتٍي ٕ٘طٜ ثباليي ٔي
وٙٙسٜ، ٚاثؿتٝ ٚ ٔقبقط ثبقٙس. آٟ٘ب ثس٘جبَ تٕبؼ اختٕبفي ٞؿتٙس ٚ ٚلف ثبٔحجت، حؿبؼ،

ثطاي اضتجبط ثب زيٍط افطاز ٌكٛزٜ ٞؿتٙس. ٔعيت انّي پبزاـ ٚاثؿتٍي ثبال حؿبؾيت ثٝ 
ٞبي اختٕبفي اؾت وٝ ضٚاثظ ٌطْ اختٕبفي ٚ فٟٓ احؿبؾبت زيٍطاٖ ضا تؿٟيُ ٘كب٘ٝ

طازي اؾت وٝ ـٍط افـقبُٔ ضاحتي ثب زيتٍي ـٚاثؿ وٙٙس. يه ٔعيت انّي پبزاـٔي
تٛا٘ٙس فمبيس ٚ احؿبؾبت قرم ٚاثؿتٝ ضا تحت تأثيط لطاض زٞٙس وٝ احتٕبالً ثٝ اظ ٔي

فٙٛاٖ ٝٚاثؿتٍي پبييٗ ٞؿتٙس ثقٛز. افطازي وٝ زض پبزاـزؾت زازٖ فيٙيت ٔٙدط ٔي
ٟ٘ب قٛ٘س. آاُٞ فُٕ، زاضاي فىط لٛي، ؾطز ٚ ثٝ ِحبػ اختٕبفي حؿبؼ تٛنيف ٔي

زٞٙس زٚؾت زاض٘س تٟٙب ثبقٙس ٚ ثٙسضت آغبظٌط اضتجبط ثب زيٍطاٖ ٞؿتٙس. آٟ٘ب تطخيح ٔي
عٛض ذبل زض يبفتٗ چيعٞبي ٔكتطن ثب زيٍط افطاز  ٝفبنّٝ قبٖ ضا حفؼ وطزٜ ٚ ث

-(. ِصا افطاز ثب پبزاـ1994؛ وّٛ٘يٙدط ٚ ٕٞىبضاٖ، 1987ٔكىالتي زاض٘س )وّٛ٘يٙدط، 

 آٚض٘س.ئ يضٚ يضساختٕبف يثٝ ضفتبضٞب يوٕتطثبال ثب احتٕبَ  يٚاثؿتٍ

فٙٛاٖ يه ثرف وبُٔ اظ ٝٗ، ٕٞىبضي ٔجتٙي ثط ٔفٟٛٔي اظ ذٛز ثيفالٜٚ ثط ا
ٞبيي اظ اختٕبؿ، زِؿٛظي، ٚخساٖ ٚ ا٘ؿب٘يت ٚ خبٔقٝ اؾت؛ اظ ايٗ ذٛزپٙساضٜ، احؿبؼ

 (.1391ب، ي٘يقٛز )خٛاٞط٘يىٛوبضي ٔكتك ٔي

 يوٙس. افطازئ يّٕىطز لبٖ٘ٛ ٌصاضا٘ٝ افطاز ضا ؤّٕٛخٛز زض ف يٞب، تفبٚتيٕٞىبض
 يؾبظٔفْٟٛ يٕبؿ ا٘ؿب٘ـاخت ٝىپبضچينٛضت اخعاء ثبال زاض٘س، ذٛز ضا ثٝ يٕىبضـوٝ ٞ

ف يٌطا تٛنوٙٙسٜ ٚ انَٛتيثطزثبض، ٟٔطثبٖ، حٕب ينٛضت افطازٗ افطاز ثٝيوٙٙس. ائ
 يزض افطاز يؾٛزٔٙس، ِٚ يتٕبفاخ يٞبٚ ٌطٜٚ يٕيت يٞب زض وبضٞبيػٌيٗ ٚيقٛ٘س. ائ

زاض٘س،  يٙييپب يوٝ ٕٞىبض ي٘ساض٘س. افطاز يتيوٙٙس، ٔع يظ٘سٌ ينٛضت ا٘فطازس ثٝيوٝ ثب
ضؾبٖ، ا٘تمبْ خٛ ٚ يبضيطيط، ٔٙتمس، غي٘بپصجب، تحُٕياقربل ٔدصٚة ثٝ ذٛز، ٘بقى

ٔطزْ  طيؿتٝ ٚ ٘ؿجت ثٝ حمٛق ٚ احؿبؾبت ؾبيا٘س. آٟ٘ب زض اثتسا ثٝ ذٛز ٍ٘طعّتفطنت
 (.1392، يّي؛ ثٝ ٘مُ اظ اؾٕبف2000ٙدط، ئالحؾٝ ٞؿتٙس )وّٛ٘يث
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عٛض ذبل ثطاي ا٘تربة آ٘چٝ وٝ ا٘دبْ ٝٔميبؼ ثبال ٞؿتٙس ثافطازي وٝ زض ايٗ ذطزٜ
ٞب، ضفتبضٞب ٚ وٙٙس وٝ ٍ٘طـييس ٔيأوٙٙس. آٟ٘ب تذٛاٞٙس زاز، احؿبؼ آظازي ٔي

ٗ افطاز ٔتٕبيُ يوٙس. اب ضا ٔٙقىؽ ٔيٞبي قرهي آٟ٘عٛض وّي ا٘تربةٝٔكىالتكبٖ ث
فٙٛاٖ اقربل لبثُ افتٕبز ٚ ٝٞب ٚ ضفتبضٞبيكبٖ ثٛزٜ ٚ ثثٝ پصيطـ ٔؿئِٛيت ٍ٘طـ
زٞٙس. زض ٔمبثُ، افطازي وٝ زض ذطزٜ ٔميبؼ ثيط لطاض ٔيأاعٕيٙبٖ زيٍطاٖ ضا تحت ت

ا٘تمبز اظ  ٌيط٘س ثطاي آ٘چٝ ثطايكبٖ ضخ زازٜ اؾت،  تٕبيُ ثٝٔؿئِٛيت ٕ٘طٜ پبييٙي ٔي
-ٞب، ضفتبض ٚ اتٙربةوٙٙس وٝ ٍ٘طـزيٍط افطاز ٚ  قطايظ ثيطٚ٘ي زاض٘س. آٟ٘ب احؿبؼ ٔي

قبٖ يب ثطذالف ذٛاؾتٝ آٟ٘ب ٔقيٗ ٔي قٛز. ايٗ ٚؾيّٝ تبثيطات ذبضج اظ وٙتطَٝٞبيكبٖ ث
افطاز تٕبيُ ٘ساض٘س ٔؿئِٛيت افٕبَ ذٛزقبٖ ضا ثپصيط٘س ٚ ثٝ نٛضت اقربل غيطلبثُ 

؛ 1993زٞٙس )وّٛ٘يٙدط ٚ ٕٞىبضاٖ، ط لطاض ٔييغيطٔؿئَٛ زيٍطاٖ ضا تحت تأث اعٕيٙبٖ ٚ
ضا  يضساختٕبف يطات ضفتبضٞبييٗ فبُٔ لبزض اؾت تغي(. ِصا ا1994وّٛ٘يٙدط ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 س.يٗ ٕ٘بييتج يعٛض ٔٙفٝث

ٌطزز، زض يذٛزوبض ثبظ ٔ يدب٘يٞ يٞبوٝ ثٝ پبؾد يؾطقت يٞبيػٌيٗ اؾبؼ، ٚيثط ا 
زض  يفطز يٞبٞب ٚ تفبٚتٔب٘س. زض ٔمبثُ، ٔٙف، ثٝ ذٛزپٙساضٜياؾتٛاض ٔ ي٘سٌؾطاؾط ظ

 يٚ ٔٙك يه اظ اثقبز ؾطقتيٌطزز. ٞطيثطٔ يفطز زض ظ٘سٌ يٞبٞب ٚ ا٘تربةاٞساف، اضظـ
 يٗ آٔبزٌيوٙٙس. ٕٞچٙيت ٔيٚ ٞسا يا٘ساظضا ضاٜ يبت ظ٘سٌي، تدطثيه زؾتٍبٜ تقبّٔيزض 

طز يپصياثط ٔ يٗ زؾتٍبٜ تقبّٔيفّٕىطز ا ياظ چٍٍٛ٘ يٚ ضفتبض يدب٘ياثتال ثٝ اذتالالت ٞ
 (.2005ه، يٙدط  ٚ قٛضاوي)وّٛ٘

 يٚ اختٕبف ياظ آٖ اؾت وٝ فٛأُ فطز يپػٚٞف حبضط حبو يٞببفتٝئدٕٛؿ،  زض
 فيت زض پيؾطقت ٚ ٔٙف قره يٞبيػٌيٚ ٚ ي، ذٛزوبضآٔسياختٕبف يٝخّٕٝ ؾطٔب اظ
وبٞف ٚ  يزاقتٝ ٚ الظْ اؾت ثطا يبٖ تٛخٟيب٘مف ق يضساختٕبف يضفتبضٞب يٙيث

ٔقغٛف ٌطزز. زض پػٚٞف  يبضيسآٚض٘سٜ، تٛخٝ ثؿيٗ فُّ پسيٗ ضفتبضٞب، ثٝ اياختٙبة اظ ا
ٗ أط، ياؾتفبزٜ قسٜ اؾت وٝ ا يذٛزٌعاضق يطٞب اظ اثعاضٞبئتغ يطيٌحبضط، خٟت ا٘ساظٜ

پػٚٞف زض ٔٛضز ٘ٛخٛا٘بٖ  ٗيفالٜٚ، اٝؾبظز. ثيضا ثٝ شٞٗ ٔتجبزض ٔ يطيأىبٖ ٚخٛز ؾٌٛ
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ع ا٘دبْ قسٜ اؾت. ثط يقٟط تجط يا٘تؾبٔ يطٚي٘ يٞبقسٜ تٛؾظ ٔطاوع ٚ پبؾٍبٜثبظزاقت
طٞب اظ ئتغ يطيٌ، خٟت ا٘ساظٜيآت يٞبقٛز وٝ زض پػٚٞفيكٟٙبز ٔيٗ اؾبؼ، پيا

 ٗ پػٚٞف زض ٔٛضز ٘ٛخٛا٘بٖ ثبظزاقتيٙىٝ ايع اؾتفبزٜ قٛز ٚ ايط ٔهبحجٝ ٘ي٘ؾ ئٛاضز
ع ا٘دبْ ٌطزز. ثب تٛخٝ ثٝ يط قٟطٞب ٘يؾب يا٘تؾبٔ يطٚي٘ يٞبتٛؾظ ٔطاوع ٚ پبؾٍبٜ قسٜ

٘ٛخٛا٘بٖ  يضساختٕبف يضفتبضٞب يٚ اختٕبف يفطز يٞبتيآٔسٜ ٚ ٘ؾط ثٝ آؾزؾتٝح ثي٘تب
 يآٔٛظق يٞبٞب ٚ زٚضُٜ والؼيٖ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، ثب تكىقٛز وٝ ٔؿئٛاليكٟٙبز ٔيپ
ٗ افطاز يا يي، ثٝ قٙبؾبيٗ ضفتبضٞب آقٙب ؾبذتٝ ٚ اظ عطفيات اػٜ، ٘ٛخٛا٘بٖ ضا ثب ٔضطيٚ

 ٗ ضفتبضٞب، ٌبْ ثطزاض٘س.يوبٞف ا يآٟ٘ب ثٝ ٔكبٚضاٖ ٔساضؼ زض ضاؾتب يثپطزاظ٘س ٚ ثب ٔقطف
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بت يثٔمسؼٔحٕسضضب ٗ ٚ ي، ٘ٛقيطئاليسٔحٕس؛ فّي، ؾيٗ؛ اؾقسي، حؿيب٘يوبٚ فطٞبز؛ ،يٙيسحؿيفط
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