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 چكيدُ

ِ تَاى يني اظ هَيَٖبت هْمن ٍ همَضز تَجمِ     ضا هيًٓن اجتوبٖي  َمَضي ممِ ثؿميبضي اظ    ثمِ  زاًؿم   قٌبؾمي   زض جبهٗم

اهمب زض ٖميي حمبل ايمي هَيمَٔ حمبلتي        اًمس.  قٌبؾبى توبهي هجبحث ايي حَظُ ضا ثِ زٍ هنتت ًٓن ٍ تًبز تقؿين مطزُ جبهِٗ

اظ يل ؾَ ايي ثبٍض ٍجَز زاضز مِ ثطاي زؾتيبثي ثِ پيكطف   جبهِٗ ثِ حساقلي اظ ًٓن اجتوبٖي  پبضازٍمؿينبل زاضز چطا مِ

ثطاي اٖوبل قمسضت هحؿمَة    اي ًكبًِگيطز ٍ  هيقطاض  ي اجتوبٖيّب ط ايي پسيسُ زض تقبثل ثب آظازيًيبظ اؾ  ٍ اظ ؾَي زيگ

 .قَز هي

گيطز. زض ايي هقبلِ  ًٓن اجتوبٖي زض ؾَُح مشى، هيبًي ٍ ذطز قبثل تحليل اؾ  ٍ اثٗبز ٍ ظٍايبي گًَبگًَي ضا زضثطهي

ؾٗي ثط ايي اؾ  تب ًٓن اجتوبٖي اظ زيسگبُ ذطز )اظ هٌٓط مٌكمگطاى( همَضز تحليمل قمطاض گيمطز، ثمِ ٖجمبضت زيگمط تمشـ          

بٖي ثبقس اظ زضٍى هُبلٗبت پيكيي ٍ هٌمبثٕ ترطثمي اؾمترطار گمطزز ٍ     تَاًس هٗطف ًٓن اجتو ّبيي مِ هي قَز تب قبذم هي

ًٓمن اجتومبٖي زض ًْبيم  همب ضا ثمِ      قمٌبذ  َٖاهمل هم ثط ثمط     هْوتطيي هتغيطّبي تأثيطگصاض ثط ًٓن اجتومبٖي هٗميي گمطزز.    

ي هْمن تأثيطگمصاض   َٖاهل ٍ پبضاهتطّمب زٌّسُ  ًكبىگطزز. ايي هسل  ضٌّوَى هيضٍقٌي زض ايي ظهيٌِ يبفتي ثِ هسل ًٓطي  زؾ 

تب ثتَاًين ٍيٗي  ًٓن اجتوبٖي زض ؾمُ  ذمطز ضا زض قمْطّبي    گطزيس ٍ زض ٖيي حبل ايي اهنبى حبنل اؾ  زض ايي ظهيٌِ 

زض ًْبي  ثب هقبيؿِ ٍيمٗي  ايمي    ّبي آًْب ضا ثب ينسيگط ًكبى زّين. ّب ٍ قجبّ  هرتلف ثب ينسيگط هقبيؿِ ًوبيين ٍ تفبٍت

 طاي ثطقطاضي ًٓن اجتوبٖي اضائِ قسُ اؾ .ؾِ قْط ضاّنبضّبي اجطايي ث
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 ٍ طزح هغئلِ هقدهِ  -1

هْوتطيي هؿبئل ٍ هَيَٖبت هَضز ثحث زض جبهِٗ ٍ  تَاى يني اظ ضا هي (social order)ًٓن اجتوبٖي 

ُ    ثِ َمَضي ممِ همي    زاًؿ قٌبؾي  تطيي هجبحث جبهِٗ ثِ تجٕ آى يني اظ مبًًَي ّمب ٍ   تمَاى تومبهي زيمسگب

 قٌبؾي ضا ثِ زٍ هنتت ًٓن ٍ تًبز تقؿين ًوَز. ًٓطيبت جبهِٗ

ِ      ي اظ ايي ٍاقٗي  ًبقمي همي  هؿئلِ ثَزى ًٓن اجتوبٖ اي ثمطاي ثقمب ٍ زٍام ٍ    قمَز ممِ انمَر ّمط جبهٗم

ٍ تمب همطظ   پيكطف  ذَز ًيبظهٌس حساقلي اظ ًٓن اجتوبٖي اؾ  ٍ ثسٍى آى جبهٗمِ زچمبض اذمتشل گطزيمسُ     

 ضٍز. فطٍپبقي پيف هي

زض ايمي جَاهمٕ   اًس ٍ افطاز  يبفتِ جَاهٕ پيكطفتِ ثِ تَؾِٗ اقتهبزي زؾ مِ چَى ٍجَز زاضز  ٖقيسُايي 

اظ هطظ ًيبظّبي اٍليِ ظًسگي ٖجَض مطزُ ٍ ثِ زًجبل اضتقبء ؾُ  ميفي ظًسگي ذَز ٍ تٗبلي ثركيسى ثمِ آى  

اٖتوبز ثبٖث ايربز پيًَسي گؿتطزُ ٍ ٖويق زض ًَٔ مِ ايي قنل گطفتِ ّؿتٌس ًَٖي اٖتوبز جوٗي زض آًْب 

زض حبلينِ زض جَاهمٕ موتمط    ،ضؾبًس ثطتط يبضي هيقَز ٍ آًْب ضا زض زؾتيبثي ثِ اّساف  هيثيي آحبز جبهِٗ 

احؿبؼ تًٗيف يبفتِ زريل هرتلفي ثطاي ٖسم اٖتوبز ثِ زيگطاى ٍجَز زاضز ٍ ّويي هَئَ ثبٖث  تَؾِٗ

ًوبيممس مممِ زض ًْبيمم   ي ذَزذَاّبًممِ ضا ايرممبز همميقممَز ٍ ًممَٖي فطزگطايمم ثممِ زيگممطاى همميپيًَممس ًؿممج  

مٌنبـ زض ٍاقٗي  ًٓن اجتوبٖي هب . گصاضز ًبهُلَة ثطجبي هيگيطي ٍ تساٍم ًٓن اجتوبٖي اثطي  ثطقنل

تَاًس زضك ثْتمطي اظ   ضؾبًس ٍ هي گيطي آى هي گيطي يب ٖسم قنل ّب ٍ َٖاهل ثيكتطي زض قنل ضا ثِ ضيكِ

ًبثؿمبهبًيْبي ًبقمي اظ   ّبيي ثطاي ضفٕ  قطايٍ هَجَز زض ّط جبهِٗ ٍ ثِ تجٕ آى زؾتيبثي ثِ ضاّنبضّب ٍ قيَُ

 ًوبيس.اضائِ توبٖي ًٓوي اج ثي

جَاهٗي مِ ّوبًٌمسي ثميي اًٖمبي آى ٍجمَز زاضز ثمب ؾمَْل  ثيكمتطي        زض گيطي ًٓن اجتوبٖي  قنل

هكبثْي اظ ينسيگط زاقتِ ٍ فْن هكتطمي اظ قطايٍ ًؿجتبً زضك افطاز ، ظيطا زض ايي جَاهٕ گيطز نَضت هي

ٍ اضظقْب زض جبهِٗ ثيكتط ثبقس زؾتيبثي  س زض حبلينِ ثِ ّط هيعاى مِ تٌَٔ ٍ تنثط ٖقبيس، ثبٍضّبًهَجَز زاض

 ذَاّس ثَز. تط  ٍ تب حسي پيچيسُثِ ًٓن اجتوبٖي زقَاضتط 

اي اظ ًٓن اؾ  مِ زض  مِ هٗطف گًَِاؾ   1هٌَٓض اظ ًٓن اجتوبٖي ٖوستبً ًٓن اًؿربهي هقبلِزض ايي 

ّساف هكتطك ثط پبيمِ  ّب ٍ توبيعات ًَٖي اًؿربم ٍ ّوجؿتگي جوٗي ثطاي زؾتيبثي ثِ ا آى ثب حفّ تفبٍت

زض حبلينمِ زض قمنل زيگمط    ، گيطز ذطز جوٗي ٍ ّونبضي ثيي افطاز زض فًبيي ٖقشًي ٍ هٌُقي قنل هي

ِ  2ًٓن اجتوبٖي يٌٗي ًٓن اًتٓبهي اي اظ ًٓمن ممِ اظ َطيمق     تأميس ثط قسضت ٍ حبموي  ٍجَز زاضز ٍ گًَم

تَاى آًمطا   . زض ايي ًَٔ ًٓن مِ هيآٍضز هيآًطا ثِ ٍجَز قَز  اٖوبل ظٍض تَؾٍ ًْبزّبي ؾيبؾي اٖوبل هي

                                            
1
. Integrative order 

2
. Regulative Order 
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ًٓن اظ ثبر ًبهيس پصيطـ زضًٍي ٍجَز ًساضز يب هيعاى آى ثؿيبض اًسك اؾ  زض حبلينِ ًٓن اًؿربهي ثط پبيِ 

 ّبي گًَبگَى اؾتَاض قسُ اؾ .  هكبضم  ٍ حًَض هطزم ٍ فٗبلي  آًْب زض ظهيٌِ

 عطَح تحليل ًظن اجتوبعي -2

. زض ّط يل اظ ايمي ؾمَُح   تحليل ًوَزى زض ؾِ ؾُ  تحليلي مشى، هيبًي ٍ ذطز تَا ًٓن اجتوبٖي ضا هي

 قًَس.  گيطي يب اذتشل زض ًٓن اجتوبٖي ه ثط ٍاقٕ هي َٖاهل هتٗسزي ثط قنل

 ٍ ؾيبؾمي اجتومبٖي،  ، قطايٍ ٍ َٖاهل ؾمُ  ممشى هبًٌمس ؾمبذتبضّبي اقتهمبزي،      ثطذي اظ جَاهٕزض 

، ثِ ّويي جْم  ًٓمن   ؾبظًس ًويقس ؾطهبيِ اجتوبٖي جسيس ضا فطاّن فطٌّگي ظهيٌِ هؿبٖس ثطاي تَليس ٍ ض

ّمبي همطتجٍ ثمب     الكٗبٔ ؾبيط ذطزُ ًٓبم اي اؾ  تح  اجتوبٖي مِ حبنل تٗطيى ٍ تحنين اجتوبٔ جبهِٗ

ٖبهل  زّس مِ ذَز ضٍي هيتَؾِٗ ًبهتَاظى  زض ًتيرِ ايي ٍيٗي گيطز.  ًٓبم )اقتهبزي ٍ ؾيبؾي( قطاض هي

 گيطي ًٓن ثب ثجبت اجتوبٖي اؾ . لهْوي زض ٖسم قن

زض ؾُ  هيبًي ًيع ًٓن اجتوبٖي ثب هَإً ذبني ضٍثطٍ اؾ  چطا مِ اجتوبٖبت مَچل، غيطضؾموي ٍ  

ّمبي   هحلي )هبًٌس ذمبًَازُ، قجيلمِ ٍ قمَم( ثمط اجتوبٖمبت فطاهحلمي ًٓيمط ًْبزّمبي همسًي ًمَيي ٍ ؾمبظهبى           

گيمطي ًٓمن    بيِ اجتومبٖي ًمَيي ممِ رظهمِ قمنل     قمَز تمب ؾمطه    غيطزٍلتي غلجِ زاضًس، ايي پسيسُ ثبٖث هي

اجتوبٖي اؾ ، تنَيي پيمسا ًنمطزُ ٍ اذمتشل زض جمبيگعيٌي ؾمطهبيِ اجتومبٖي جسيمس ثمِ جمبي ؾمطهبيِ           

مِ تومبهي  ثعًس ّبي اجتوبٖي ضا زاهي  اجتوبٖي قسين ثبٖث ايربز حبلتي اظ آًَهي زض جبهِٗ قسُ ٍ آؾيت

 فطايٌس ًٓن اجتوبٖي ًقف ه ثطي زاضًس.زض اذتشل ايربز ض ايي َٖاهل ثِ نَضت هؿتقين يب غيطهؿتقين ز

ـ   ًٓن اجتوبٖي زض ؾُ  ذطز ثِ ٍيػگي ، پمصيطي  ّمب )تْٗمس، هؿمئَلي     ّبي فطزي، هبًٌمس ثبٍضّمب، اضظ

ّب زض تٌبؾمت ثمب اضظقمْب ٍ     ثِ ّط هيعاى مِ ايي ٍيػگيقَز ٍ  هطثٌَ هي( ٍ هبًٌس آى اٖتوبز، التعام ثِ قبًَى

 س زاق . ٌگيطز اثطثركي ثيكتطي زض فطآيٌس ًٓن اجتوبٖي جبهِٗ ذَاّ ثبٍضّبي ٖبم قطاض

اظ آًرب مِ تحليل َٖاهل ه ثط ثط ًٓن اجتوبٖي زض توبهي ؾَُح زضثطگيطًسُ هتغيطّبي ظيبزي اؾ  ثِ 

گصاضًس ًبهوني اؾ ، ؾٗي ثمط   ََضي مِ ٖوشً تٗييي ًقف ّط يل اظ آًْب ٍ هيعاى تأثيطي مِ ثط جبي هي

ؾُ  َٖاهل ٖوسُ قسُ زض قْطّب  ّبي هيساًي اًربم ثب ثطضؾي ٍ هُبلِٗ هٌبثٕ ترطثي ٍ پػٍّفايي اؾ  تب 

 ا هكرم ؾبظين.ضتأثيطگصاض ثبقٌس ثط ًٓن اجتوبٖي تَاًس  ذطز ضا مِ هي

قمْطّبي اهمطٍظي ثمِ    »مٌمس چمطا ممِ     ايي هَئَ ثِ ٍيػُ زض قْطّبي اهطٍظي اّوي  ظيبزي پيسا هي

ّط مكمَض ثمسل قمسُ ٍ تطزيمسي ًيؿم  ممِ قْطًكميٌي ذمَز هَجمت اضتقمبء           تطيي ثرف تَؾِٗ هلي  هْن

( ثٌمبثطايي ثمب اضتقمبء    78: 1389)قميري   « اؾتبًساضزّبي ظًسگي ثطاي ثرف هْوي اظ هطزم زًيب قسُ اؾم . 

 ّبي ظًسگي زض ايي قْطّب ًيع ثَز. ميفي ثطذي اظ جٌجِ ءتَاى قبّس اضتقب ِٗ هيهؾُ  ًٓن اًؿربهي زض جب
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تَاى ثِ هُبلٗبتي زؾ  يبف  ممِ زقيقمبً ثمِ هَيمَٔ ًٓمن اجتومبٖي زض        زض هطٍض هٌبثٕ ترطثي موتط هي

قمْطّب اقمبضُ    قْطّب پطزاذتِ ثبقس. ثؿيبضي اظ هٌبثٕ ترطثي ثِ هؿبئل ٍ هكنشت قْطًٍساى زض مشى مشى

ّبي هطتجٍ ثمب   زض ايي هقبلِ اثتسا ثِ زيسگبُاًس.  ِ ٌَٖاى هًٗشت ظًسگي قْطي ًبم ثطزًُْب ث اًس ٍ اظ آ مطزُ

ّبي اًربم قمسُ زاذلمي زض    قَز ٍ ؾپؽ ثِ ًتبيج پػٍّف ّبي ذبضجي اقبضُ هي ًٓن اجتوبٖي زض پػٍّف

 پطزاظين. هَضز ًٓن اجتوبٖي هي

 ّبي اًجبم ؽدُ در غزة در هَرد ًظن اجتوبعي ًتبيج پضٍّؼ -3-1

ُ  پػٍّكگطاًي مِ هَئَ ًٓن اجتوبٖي زض زًيبي غطة ضا هَضز هُبلِٗ قطاض زازُ اًمس ثمب    ا ًس ؾٗي ممطز

ايمي  پصيطي زض ايمي ظهيٌمِ زؾم  يبثٌمس. زض      مكف َٖاهل انلي تأثيطگصاض ثط ًٓن اجتوبٖي ثِ ًَٖي تٗوين

ثمِ َمَضي ممِ     ،سُ اؾ تطيي هتغيط زض هُبلٗبت ترطثي هُطح ق ثِ ٌَٖاى انلي 1اٖتوبز اجتوبٖيّب  تحليل

ِ يبفتمِ آى توطممع    هحَض ٖوسُ هجبحث جسيس ًٓن اجتوبٖي ثط اٖتوبز اجتوبٖي ٍ قمنل تٗومين   ٍ ايمي   يبفتم

ثميي  يبفتگي جَاهٕ هٌرط ثمِ ايرمبز اٖتومبز     ٍ تَؾِٗ ظًسگيّبي  هؿبٍات زض فطن اٖتقبز ٍجَز زاضز مِ 

زض هقبيؿِ ثب اضٍپب اظ اٖتومبز  ضا جبهِٗ آهطينب »ثِ ّويي زليل قَز ٍ ثِ ٌَٖاى هثبل  افطاز ٍ ًٓن اجتوبٖي هي

  (Uslaner, 2002) «.زاًٌس هيثيكتطي ثطذَضزاض  ًٓن اجتوبٖيٍ زض ٖيي حبل 

زاًمين   تَاى ثِ زٍ گًَِ هتفبٍت زيس. ًرؿ  اٖتوبزي مِ آًطا ذبل هي اؾليٌط هٗتقس اؾ  اٖتوبز ضا هي

َز چَى ؾبثقِ ذَثي زاضز يب تهمَض همب زضثمبضُ آى    ق ٍ ًبقي اظ ترطثِ فطزي اؾ  يٌٗي ثِ فطزي اٖتوبز هي

اي هُلَة اؾ  ٍ زٍم اٖتوبز ٖبم يب اذشقي مِ ثِ هٌٗي ًگطـ هثج  ثِ توبهي اًؿمبًْب   فطز ذبل ثِ گًَِ

زٍم اؾ  مِ اّويم   حبل  ٍ ايي اٖتوبز زض  (Uslaner, 2002)گيطز.  اؾ  ٍ افطاز ًبقٌبؼ ضا ًيع زضثط هي

ٖ   زض ذبني  ٕ اٍ  زض جَاهمٕ اهمطٍظي زاضز.  ي هَيمَٔ ًٓمن اجتومب ثٌمسي پمػٍّف ذمَز ثمب ٌٖمَاى       زض جوم

نمب پطزاذتمِ ٍ ثمِ    افطاز زض جبهِٗ آهطي ٍؾيٕ ثِ ثطضؾي ٖل  هكبضم « ًبثطاثطي، اٖتوبز ٍ هكبضم  هسًي»

اٖتومبزي ثميي افمطاز ٍ ًبثؿمبهبًي زض ًٓمن اجتومبٖي        س مِ هْوتطيي ٖبهل تأثيطگصاض زض ثمي ضؾ ايي ًتيرِ هي

يبفتمِ ٍ   ٖسالتي ًيؿ  ثِ ََضي مِ احؿبؼ ًبثطاثطي هَجت مبّف اٖتومبز تٗومين   چيعي جع ًبثطاثطي ٍ ثي

ممِ  زّمس   ًگبُ زقيق ثِ ًتبيج ايي تحقيقمبت ًكمبى همي    (Uslaner, 2003: 27)قَز.  گؿؿتگي اجتوبٖي هي

 اٖتوبز اجتوبٖي زض مبًَى هجبحث هطثٌَ ثِ ًٓن اجتوبٖي قطاض گطفتِ اؾ . 

، ًٓن اجتوبٖي ثط پبيِ اٖتوبز ثيي افطاز اؾتَاض قسُ اؾ  ٍ اٖتومبز ًيمع ذمَز    ًيع (2006) اظ ًٓط ّبضزيي

زض  . اگمط فمطزي  گيطز ضا زضثطهياي ؾِ ٍجْي ثيي اٖتوبزمٌٌسُ، اٖتوبزقًَسُ ٍ هَئَ هَضز اٖتوبز  ضاثُِ

جبهِٗ احؿبؼ مٌس زيگطاى قبزضًس ثركمي اظ زاضايمي اٍ ضا تهمبحت مٌٌمس ٍ زض اًرمبم ايمي ٖومل ًگمطاى         

                                            
1
. Social Confidence  
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زض ايي حبل  ًٓن اجتوبٖي ثِ قست زچبض اذتشل ذَاّس قس،  ،گيطي قبًَى يب تطؼ اظ هربظات ًجبقٌس پي

ٍ   زض حبلينِ اگط زض جبهِٗ ضٍحيِ هًٗمشت قرهمي ثمِ     اي زض افطاز قنل گطفتِ ثبقس ممِ زض گطفتبضيْمب 

 (Hardin, 2006: 21)يبضي ينسيگط ثكتبثٌس ًٓن اجتوبٖي زض اٍر ثجبت ٍ پبيساضي ذَز ذَاّس ثَز. 

ِ هٗتقس اؾ  ًٓمن اجتومبٖي زض   پيتط ثشٍ  اٖتومبز اجتومبٖي ضا   ًيعگيمطز. اٍ   قمنل همي   1اجتومبٖي  هجبزلم

لمِ اقتهمبزي افمطاز ثطاؾمبؼ يمل      ٍ هٗتقس اؾ  زض حبلينمِ زض هجبز  زاًس انلي هجبزلِ اجتوبٖي هي  قبذهِ

قطاضزاز ضؾوي تَقٕ هكرهي اظ هٌمبفٕ هكمتطك زاضًمس، زض هجبزلمِ اجتومبٖي افمطاز اگطچمِ ايمي اًتٓمبض ضا          

زاضًس اهب زض آى تْٗسي آقنبض ٍ نطي  ٍجَز ًساضز ٍ حتي ظهبى هكرهمي ثمطاي ججمطاى     ثهَضت شٌّي

ٍ ّوميي   (Blau, 2002: 109)س اٖتومبز ّؿمتين.   لصا زض مبًَى هجبزلِ اجتوبٖي ًيبظهٌ هَضز اًتٓبض ًيؿ آى 

 آٍضز. اٖتوبز اؾ  مِ زض ًْبي  پيًَس ثيي افطاز ٍ ًٓن اجتوبٖي ضا ثِ ٍجَز هي

ِ   (2001) النؿبًسض ّمبي گفتگمَي آظاز ٍ تٗبهمل هٌُقمي زض جبهٗمِ همسًي        ًيع اٖتوبز ضا ينمي اظ ًكمبً

ِ       زاًس. اٍ ثي هي بي جَاهمٕ غيطزهَمطاتيمل   ّم  اٖتومبزي، اًفٗمبل، ٍاثؿمتگي ٍ ٖمسم ٖقشًيم  ضا اظ قبذهم

اظ زيسگبُ اٍ ًٓن اجتومبٖي ّمن زض ؾمُ  ذمطز ٍ ّمن زض ؾمُ         .(Alexander, 2001: 191) قوطز ثطهي

 مٌس.  پيسا هيمشى هٌٗب 

زاًمس،   ضا هْوتطيي ٖبهل ّوجؿتگي اجتوبٖي ٍ ثِ تجٕ آى ًٓن اجتوبٖي هي 2ًَٔ زٍؾتي (2005)ٍلف 

اٍ هٗتقس اؾ  ًمَٔ زٍؾمتي ذمَز هَجمت اٖتومبز ثمِ زيگمطاى ٍ زض ًْبيم  گؿمتطـ ضٍاثمٍ اجتومبٖي ٍ            

ٕ پيًَسّبي اجتوبٖي ٍ ايٌگًَِ اؾ  مِ تروي (Welch, 2005: 453)قَز.  پيًَسّبي ًعزيل ثيي افطاز هي

 قَز.  گيطي ًٓن اجتوبٖي هي ٍ اضتجبَبت ًعزيل ثيي افطاز هٌرط ثِ قنل

قٌبؾبى غطثي ًيع اظ زيطثبظ هَئَ ًٓن اجتوبٖي ضا ثب تَجمِ ثمِ زيمسگبُ ذمبل ذمَز ٍ قمطايٍ        جبهِٗ

 اًس. اًس هَضز تَجِ ٍ هُبلِٗ قطاض زازُ مطزُ اي مِ زض آى ظًسگي هي جبهِٗ

اًس ًٓن ضا زض هقبثل تًبز قطاض زٌّس، اظ زيسگبُ ًٓمن جبهٗمِ    ؾيل ٖوستبً ؾٗي مطزُقٌبؾبى مش جبهِٗ

تطميجي اظ ٌٖبنط ؾبذتبضي يب افطازي اؾ  مِ ّط مسام ّوبٌّگ ثب ؾبيط ٌٖبنط ٍ افطاز ثب ايفبي مبضمطز يب 

تًمبز  مٌٌس ٍ اظ زيسگبُ تًبز جبهٗمِ تطميجمي اظ اجمعاي ه    ذبل ثِ ثجبت حيبت اجتوبٖي مول هي يًقك

تَاى آًطا ٍحست ايساز ًبهيس، اظ ايي زيسگبُ تًبز ٖبهل هْوي زض تحمَل جَاهمٕ    اي مِ هي اؾ  ثِ گًَِ

 مٌس. قَز ٍ ًٓن حبلتي ًبپبيساض پيسا هي هحؿَة هي

ـ   تح  تأثيط ؾلُِ َجقِ حبمن قنل هي ًٓط هبضمؽ ًٓن ٌّربضياظ  ّمبي حمبمن ثمط     گيمطز ظيمطا اضظ

ؿلٍ ًيؿ . هبضمؽ هٗتقس اؾ  نبحجبى قسضت ّوَاضُ هُلَثي  ًٓن ّبي َجقِ ه جبهِٗ چيعي جع اضظـ

                                            
1
. Social Exchange 

2
. Alturism 
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ًٓن اجتومبٖي ٖبهمل هْومي زض حفمّ قمسضت آًمبى اؾم  زض         ثجبتًگطًس مِ  اجتوبٖي ضا اظ ايي هٌٓط هي

 ظزى ًٓن هَجَز ٍ ذلق زًيبيي جسيس ّؿتٌس. ّبي هحطٍم ذَاؾتبض ثطّن حبلينِ تَزُ

ّمبي َجقمبتي ٖبهمل     ِ اؾ  هبضمؽ هٗتقس اؾ  ًمبثطاثطي تحليل ذطز مِ هَضز اقبضُ ايي هقبلزض ؾُ  

مِ فطز چٌيي احؿبؾي زاقتِ ثبقمس ؾمٗي زض هقبثلمِ ثمب ٍيمٗي  حمبمن ثمط         ًٓوي اؾ  ٍ ٌّگبهي انلي ثي

 (51: 1380)ؾبٍر   مٌس. قْطّب قست ثيكتطي پيسا هي ًوبيس ٍ ايي هَئَ زض مشى جبهِٗ هي

گيطي تقؿين مبض، تقَي  ٍجساى جوٗي، حًمَض   قبلت قنلاظ ًگبُ زٍضمين ًٓن اجتوبٖي ضا ثبيس زض 

ي ثممطاي مٌتممطل زضًٍممي ٍ تقَيمم  قممبًَى ثممطاي مٌتممطل ثيطًٍممي     ًًْبزّممبي هممسًي ٍ تَليممس اذممش  هممس  

زٍضمين ثط ايي ثبٍض اؾ  مِ ٍجمساى جوٗمي ًقمف هْومي زض ايرمبز ًٓمن        (12: 1388)ٍضؾلي  ًگطيؿ .

 ّبي همَضز حوبيم    مٌس، فبنلِ ثيي اضظـ زاض هي ذسقِاجتوبٖي زاضز ٍ آًچِ هكطٍٖي  ًٓن اجتوبٖي ضا 

ّبي ثطذبؾتِ اظ ٍجساى جوٗي اؾ . ثٌبثطايي ّط چقسض زض جبهِٗ قست ثبٍضّبي اذشقي  ٍ اضظـ ّب زٍل 

 يممبثي ثممِ ًٓممن اجتوممبٖي پبيممساض ًيممع ثيكممتط ذَاّممس ثممَز.    ٍ ثبٍضّممبي زيٌممي ثيكممتط ثبقممس اهنممبى زؾمم   

 (286: 1375)چلجي  

قس اؾ  ٖسم تُبثق ضٍاثٍ تًگطز ٍ هٗ ضٍاًي ثِ پسيسُ ًٓن اجتوبٖي هي –سگبُ ظيؿتي ٍيلؿَى ًيع اظ زي

ي ًٓمن اجتومبٖي ثمب    ّمب  ضٍاًمي زض مٌمبض ٖمسم تُمبثق پيچيمسگي      –ٍ هٌبؾجبت اجتوبٖي ثب الگَّبي ظيؿتي 

ّوبًَُض ( 297: 1384 )ٍيلؿَى ؾبظز.  ّبي هحيُي ٍ ظيؿتي ًٓن حبمن ثط جبهِٗ ضا هرسٍـ هي پيچيسگي

پبضتَ ًيع هٗتقس اؾ  تَظيٕ ثقبيب زض جبهِٗ هجٌبي ظيؿتي ٍ ضٍاًي زاضز ٍ َّهٌع ًيع ثط ايي ًنتِ پبفكبضي  مِ

ب ًبچبضًس ًٓن اجتوبٖي ضا اظ َطيق پيطٍي اظ الگَي هكتطك ضفتمبضي قمنل زٌّمس ممِ     ّ مٌس مِ اًؿبى هي

ٖمسالتي ًقمف هْومي     ثمي  ضٍاًي اؾ . ثط َجق  ايي زيسگبُ احؿمبؼ ًمباهٌي ٍ احؿمبؼ    –هجٌبي آى ظيؿتي 

ذَضزى ًٓن اجتوبٖي زض ؾُ  ذطز زاضز ٍ ّط چقسض ايي احؿمبؼ ممبّف يبثمس هيمعاى هكمبضم        زضثطّن

 اجتوبٖي افطاز زض اهمَض گًَمبگَى افمعايف يبفتمِ ٍ ًٓمن اجتومبٖي قمَام ٍ ثجمبت ثيكمتطي ذَاّمس يبفم .           

 (87: 1381ذَ   )آضاؾتِ

 هٌمس ًگطيؿتِ ٍ هٗتقس اؾ  ثطاي ايربز ًٓن اجتوبٖي ًيبظ ٍثط ًيع اظ زيسگبُ ًوبزگطايي ثِ ًٓن اجتوبٖي

اي ٍجَز  يبفتِ هٌٗب ثركيسى ثِ حيبت اجتوبٖي ّؿتين. اظ ًگبُ ٍثط ثيي ؾبذتبض ٍ توبيشت فطزي ضٍاثٍ ًٓبم

تي هتٌبؾمت ثمب   ّبي آى تهويوب طزى اضظـم زاضز ثِ ََضي مِ فطز ثب قطاض گطفتي زض هتي جبهِٗ ٍ ثب زضًٍي

يبفتمِ ٍ ثمِ نمَضت     يمٌس ٍ زض ايي حبلم  ًٓمن اجتومبٖي حمبلتي اًؿمربه      ِ ذَيف اذص هيًيبظّبي جبهٗ

ثمط ايمي اؾمبؼ ًٓمن اجتومبٖي زض حمبلتي پبيمساض         (11: 1375)چلجي  يبثمس.  ذَزجَـ زض جبهِٗ تؿطي هي

ثِ ينسيگط ًعزيل قسُ ٍ ًَٖي ذطز جوٗي ممِ ٍثمط اظ آى تحم      ّبي افطاز زض جبهِٗ هبًس مِ ًگطـ هي

ِ  ٌَٖاى ٖقشًي  ًبم هي انملي زض    تطتيمت اٖتومبز ٍ هكمبضم  زٍ ٍيػگمي     ؾملُِ يبثمس. ثمسيي    ثطز زض جبهٗم
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 (101: 1383)فيبلنَف   س ثَز.ٌاي ذَاّ گيطي چٌيي ضاثُِ قنل

ّمبي فطٌّگمي،    گطا ًٓن اجتوبٖي ضا ثبيس زض اضتجبٌ ثب توبهي ذطزُ ًٓمبم  قٌبؾبى تلفيق اظ زيسگبُ جبهِٗ

گيمطي ًٓمن    فطٌّگ هْوتمطيي ٖبهمل زض قمنل   اجتوبٖي، ؾيبؾي ٍ اقتهبزي تٗطيف ًوَز. اظ ًٓط پبضؾًَع 

س ثِ تمسضيج ثمب تقَيم     ٖسالتي ٍ ًباهٌي ًساقتِ ثبقٌ مِ افطاز زض جبهِٗ احؿبؼ ثي اجتوبٖي اؾ  ٍ ٌّگبهي

قَز. ثِ ٖقيسُ ّبثطهبؼ  اٖتوبز ٖوَهي ٍ هكبضم  اجتوبٖي جبهِٗ اظ ًٓن اجتوبٖي هُلَة ثطذَضزاض هي

گيطز ظيطا ايي حَظُ قلوطٍ تٗبهشت اجتوبٖي، هفبّوِ ٍ تفمبّن   ًٓن اًؿربهي زض حَظُ اجتوبٖي قنل هي

قطٌ آًطا هكبضم  اجتوبٖي گؿتطزُ هطزم  مٌس ٍ ٍگَي آظاز ٍ ذطزهٌساًِ پبفكبضي هي اؾ ، اٍ ثط گف 

 (61: 1386 )ؾيسهي  يبثس. زاًس مِ ثسٍى اٖتوبز اجتوبٖي اهنبى ثطٍظ ٍ َْْض ًوي هي

زض اًسيكِ ثَضزيَ ًيع احؿبؼ ًبثطاثطي افطاز زض جبهِٗ ًقف هْومي زض ممبّف ًٓمن اجتومبٖي زاضز. اٍ     

َزُ ٍ ظهيٌِ رظم ثطاي اٖوبل ذكًَ  آقنبض ّبي ؾبذتبضي ًٓن اجتوبٖي ضا هرتل ًو هٗتقس اؾ  ًبثطاثطي

قمَز زض   ثمط افمطاز تحويمل همي     يؾبظز، زض ايي حبل  ؾمجل ظًمسگي ذبنم    ٍ پٌْبى ٍ ًوبزيي ضا فطاّن هي

حبلينِ زض تَؾِٗ هتَاظى الگَّبي مٌف ٍ مطزاض ّوؿَ ٍ ّوبٌّگ ثَزُ ٍ ًٓن اجتوبٖي هٌُقمي زضًٍمي   

 (38: 1384)قبؾوي  مٌس.  پيسا هي

س اؾ  زض مبًَى ًٓن اجتوبٖي هفَْم اٖتوبز قطاض زاضز ٍ ايمي اٖتومبز اؾم  ممِ ًٓومي      قهٗتگيسًع ًيع 

مٌس ٍ هٗتقس  زّس. اٍ زض ثحث اظ اٖتوبز ثِ تفبٍت آى زض جَاهٕ ؾٌتي ٍ هسضى اقبضُ هي پبيساض ضا قنل هي

وبز زض جَاهٕ ٍجِ ٖوسُ ايي ًَٔ اٖتچطا مِ اؾ  زض جَاهٕ هسضى اٖتوبز حبلتي اًتعاٖي پيسا مطزُ اؾ . 

 (113: 1383)گيسًع   مٌس. ّبي ترههي هٌٗب پيسا هي قنلي اؾ  مِ زض ًٓبم ّبي ثي هسضى پبيجٌسي

 1اًس، ّمبًتيٌگتَى ثمط تَؾمِٗ ًْبزهٌمسي     ًكبى زازُ يقٌبؾبى ؾيبؾي ًيع ثِ ايي هَئَ تَجِ ذبن جبهِٗ

توبٖي افطاز زض جبهٗمِ ممبّف   ٌس ٍ هٗتقس اؾ  اگط تَؾِٗ چٌسجبًجِ ًجبقس هيعاى هكبضم  اجم تأميس هي

ضا ٖبهمل هْومي زض    2يم  ًؿمجي  هٍطگمط ًيمع هح   قَز. تس ضاثطت يبثس ٍ ًٓن اجتوبٖي ثب اذتشل ضٍثطٍ هي هي

تمطيي ٖبهمل هم ثط ثمط ممبّف ًٓمن اجتومبٖي  احؿمبؼ          زاًس ٍ هٗتقس اؾ  ٖوسُ مبّف ًٓن اجتوبٖي هي

 (48: 1382)ثكيطيِ   ٖسالتي افطاز زض جبهِٗ اؾ . ثي

 ؽدُ در هَرد ًظن اجتوبعي در ايزاى ّبي اًجبم ًتبيج پضٍّؼ -3-2

قمطاض گطفتمِ اؾم . ٖلمي      هُبلِٗهَضز ًٓن اجتوبٖي ّبي اًربم قسُ  اظ پػٍّف ثؿيبضيزض ايطاى ًيع زض 

ذَز تح  ٌَٖاى ٖسال  ٍ اًهمبف زض ّونمبضي هجتٌمي ثمط اٖتومبز هٗتقمس         ( زض پػٍّف1388اٍتبضذبًي )

مٌٌس. ثِ اٖتقمبز هحقمق ظهمبًي     افطاز زض جبهِٗ اٖتوبز ضا اظ َطيق حطه ، نساق  ٍ اهبً  زضك هي»اؾ  

                                            
1
. Institutional Development  

2
. Relative Deprivation  
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( ٍ تٌْمب زض  32: 1388)اٍتبضذمبًي    «قَز. مٌٌس مِ زض آى ثب آًْب نبزقبًِ ضفتبض  افطاز ثِ يل ًٓبم اٖتوبز هي

زاًٌمس ٍ ظهيٌمِ رظم    ام ثِ آى هيايي حبل  اؾ  مِ افطاز يب قْطًٍساى ذَز ضا هلعم ثِ ضٖبي  قبًَى ٍ احتط

ِ  لايي زض حب آٍضًس. ًٓن اجتوبٖي ضا ثِ ٍجَز هياؾتقطاض ثطاي  پمَض ضًٍمس    ي اؾ  مِ ثِ اٖتقبز زمتمط جوٗم

زّس ؾبظٍمبضّبي ؾيؿتن قْطي زض ثبظتَليس هٗومبضي ٍ ؾمبذ  مبلجمسي ٍ     مًٌَي زض قْط تْطاى ًكبى هي

ٖسالتي ثيكتط ٍ ٖسم تٌبؾت  ٍ ثي  مٌس مِ ؾجت ًبثطاثطي ثبظتَظيٕ زضآهس زض قطايٍ فٗلي ثِ ًحَي ٖول هي

تَاًس ثط ًٓن اجتوبٖي اثمطي ترطيجمي    ( لصا ايي فطايٌس هي36-37: 1388پَض   قًَس. )جوِٗ فًبيي ثيكتط هي

 زاقتِ ثبقس.

ثمط ايمي ًنتمِ تأميمس     « ٍ هكمبضم  اٖتوبز »ثٌسي پػٍّف ذَز ثب ٌَٖاى  ( زض جو1388ٕپَض ) پطٍيي ٖلي

 ثيي اٖتوبز ٍ هكبضم  ّوجؿتگي ثؿيبض ًيطٍهٌسي ثطقطاض اؾ . ز مِ زاض

ؾمطهبيِ اجتومبٖي قمجنِ ٍ    »ثٌمسي پمػٍّف ذمَز ثمب ٌٖمَاى       ( زض جو1386ٕؾَؾي ثبؾتبًي ٍ زيگطاى )

ّمبي   هٗتقس اؾ  هطزاى ثِ زليل اضتجبٌ ثيكتط ثب هحيٍ ثيطًٍي ٍ ثِ تجٕ آى ثطذمَضزاضي اظ فٗبليم   « جٌؿي 

ّبي قغلي ٍ اجتوبٖي ثْتط ًؿج  ثمِ ظًمبى اهنمبى ثيكمتطي ثمطاي       طفتي زض هَقٗي اجتوبٖي ثيكتط ٍ قطاض گ

گؿتطـ پيًَسّبي اجتوبٖي زاضًس ٍ ايي هَئَ ّن ثِ لحبِ تٗساز افطازي مِ ثب آًْب اضتجبٌ زاضًمس ٍ ّمن   

ّمبي آى افمطاز ثمب ظًمبى تفمبٍت هٌٗمبزاضي زاضز. ظًمبى ثيكمتط ًقمف تمأهيي            ثِ لحبِ ًَٔ ٍ هبّي  ٍ ٍيػگي

ثطاؾمبؼ  مٌٌس.  ّبي ٖولي ايفب هي اي زض حوبي  ّبي ٖبَفي ضا زاضًس زض حبلينِ هطزاى ًقف ٖوسُ وبي ح

  .گيطي ًٓن اجتوبٖي ثيف اظ ظًبى اؾ  تَاى گف  ًقف هطزاى زض قنل ًتبيج ايي تحقيق هي

ؾمبظٍمبضّبي هكمبضم  قمْطًٍساى زض    »ثٌسي پػٍّف ذَز ثمب ٌٖمَاى    ( زض جو1383ٕحؿيي قنَئي )

تمَجْي هؿمئَليي ثمِ اّويم       هٗتقمس اؾم ، يمٗف قمَضاّبي هحلمي ٍ ثمي      « َطحْبي تَؾِٗ قْطيتْيِ 

ّمبي اجطايمي قمسُ ٍ فطايٌمس      ّمبي قمْطي ثبٖمث جمسايي آًمبى اظ ؾيبؾم        ضيعي هكبضم  هطزم زض ثطًبهِ

گيطي  تَاى ايي َٖاهل ضا َٖاهلي ثبظزاضًسُ زض قنل اي مِ هي ًوبيس، ثِ گًَِ هكبضم  ضا زچبض اذتشل هي

زض ايي تحقيق تأثيط ًْبزّبي اجتوبٖي ثمط ًٓمن اجتومبٖي همَضز تأميمس قمطاض        ٍ ثقبي ًٓن اجتوبٖي زاًؿ .

 گطفتِ اؾ .

َّيم  جوٗمي غبلمت زض    »ثٌسي پػٍّف ذَز تح  ٌَٖاى  ( زض جو1384ٕ) زيگطاىهحوس ٖجساللْي ٍ 

وبٔ ٖبم مِ هجتٌي ثمط ٍفمب    ثط ايي ثبٍضًس مِ ّط چقسض هبي ٖبم يب اجت« ّبي ؾٌٌسر ثيي زاًكرَيبى زاًكگبُ

تط گطزز ٍ هبّبي مَچنتط ذمبًَازگي، گطٍّمي ٍ قمَهي قمَيتط قمًَس، هَججمبت        اجتوبٖي اؾ ، يٗيف

آٍضًس اهب ّط چقسض مٌكمگطاى اجتومبٖي زض ظًمسگي اجتومبٖي      هيقسى َّي  جوٗي ٖبم ضا فطاّن  ؾؿ 

يبفتمِ   يبفتِ ٍ تْٗس زضًٍمي تٗومين   نثطاؾبؼ ٍفب  اجتوبٖي ٖبم ضفتبض مٌٌس ٍ ثِ اجتوبٔ ٍ َّي  جوٗي تٗوي

گيطي هٌُجق ثب  يبفتِ ضا تقَي  ذَاٌّس مطز. ايي ًتيرِ ٍاثؿتگي ٖبَفي پيسا مٌٌس، اجتوبٔ ٖبم ٍ هبي تٗوين
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تحقيمق  ّبي زٍضمين، ثَضزيَ، ّبثطهبؼ ٍ پبضؾمًَع اؾم  ممِ ثمِ آًْمب اقمبضُ قمس. زض ٍاقمٕ زض ايمي           ًٓطيِ

 قَز.  ْٗس زضًٍي قطٌ رظم ًٓن اجتوبٖي تلقي هييبفتِ ٍ ت گيطي َّي  جوٗي تٗوين قنل

: ضاّمي ثمطاي    تقَي  اذش  قْطًٍسي»ثٌسي پػٍّف ذَز تح  ٌَٖاى  ( زض جو1388ًٕبنط فنَّي )

تَاًس اظ نفط قطٍٔ قمَز ٍ ّمط    هٗتقس اؾ  ايربز اذش  قْطًٍسي ًوي« گصاض ثِ هطزم ؾبرضي هكبضمتي

قَز.  زاقتِ ثبقس اهنبى گؿتطـ يبفتي ايي ًَٔ اذش  ثيكتط هيتطي ٍجَز  قَياذشقي ّبي  چقسض پكتَاًِ

. زاًس قْطًٍسي ه ثط هي ضفتبضضا زض  فنَّي زيي، ؾٌ ، تٌَٔ قَهي ٍ ظثبًي، اذش  هسًي ٍ اذش  ؾيبؾي

تَاًمس ًٗوم  ثعضگمي ثمطاي      ّبي هحلمي ٍ قمَهي همي    ّب ٍ آزاة ٍ ضؾَم ٍ ظثبى س اؾ  ٍجَز ؾٌ قاٍ هٗت

ِ   ٍ زض ثحامكَض ثبقس  پمصيطي فمطز زض زضٍى ذمبًَازُ ٍ     ث اظ اذش  هسًي ثط ّوبٌّگي ثميي فطآيٌمس جبهٗم

س اؾ  هفَْم زٍلم   قمٌس ٍ زض ظهيٌِ اذش  ؾيبؾي هٗت ؾيؿتن آهَظـ ضؾوي ٍ حَظُ ٖوَهي تأميس هي

ساى زضًٍي قَز ثِ ََضي مِ آًطا ٌٖهطي ثيطًٍي ٍ حبمويتي جمسا اظ مبلجمس ٖومَهي    ًثبيس زض شّي قْطٍ

 (16 :1388ٌس. )فنَّي  تهَض ًنٌ

تَاًٌس ًقف هْوي زض ايربز ًٓن اًؿربهي  ّبي هلي هي زّس ثبٍضّبي زيٌي ٍ ؾٌ  ايي هَئَ ًكبى هي

 .زاقتِ ثبقٌس

بٖي وم اجت –ثطضؾمي هَاًمٕ فطٌّگمي    »ثٌسي پػٍّف ذمَز تحم  ٌٖمَاى     ( زض جو1388ٕضؾَل ضثبًي )

گطايمي ينمي اظ َٖاهمل مليمسي      س ممِ ذمبل  مٌم  ثِ ايمي ًنتمِ اقمبضُ همي    « گطايي تَؾِٗ ثب تأميس ثط ذبل

ثرمف زاضاي ممبضمطز هٌفمي ٍ     تًبزّبي اجتوبٖي اؾ  ٍ ايي ٍيػگي ثِ جبي ممبضمطز هثجم  ٍ ٍحمست   

تٗبضو آفطيي زض فطايٌس تَؾِٗ پبيساض ٍ هتَاظى اؾ . هحقق ثط ايي ثمبٍض اؾم  ممِ اگمط ثتمَاى زض جبهٗمِ       

ّمبي ٖمبم ٍ    ز، زض ايي نَضت افطاز يَاثٍ ٍ هشكگطٍّي قْطًٍساى ضا فطاّن ًوَ ّبي تٗبهل ثطٍى ظهيٌِ

 تطجي  ذَاٌّس زاز.   ّبي ذبل ٍ قرهي غيطقرهي ضا ثط يَاثٍ ٍ هشك

ؾمطهبيِ اجتومبٖي ٍ َٖاهمل    »ثمب ٌٖمَاى   ثٌسي ًتبيج پػٍّف ذَز   ( زض جو1384ٕپَض ) ًبَقهحوسجَاز 

تط اظ اٖتوبز ٖوَهي ثيكمتطي   جَاىتط ًؿج  ثِ ًؿل  هٗتقس اؾ  زض ايطاى ًؿل هؿي« گيطي آى ه ثط ثط قنل

ثطذَضزاض اؾ . ايي هَئَ زض هقبيؿِ ًؿل هؿي قجل اظ اًقشة ثب ًؿل جَاى ثٗس اظ اًقشة تفبٍت مبهشً 

تط ثِ ٖل  ثطذمَضزاض ثمَزى اظ    تَاى ًتيرِ گطف  مِ افطاز هؿي ثط ايي اؾبؼ هي زّس. هٌٗبزاضي ضا ًكبى هي

ايربز ًٓن اجتوبٖي زاضًس ٍ جَاًبى پتبًؿيل فٗمبلي ثمطاي هقبثلمِ ثمب      اٖتوبز ٖوَهي ثبرتط ًقف ه ثطتطي زض

 ًٓن اجتوبٖي هَجَز زض جبهِٗ زاضًس.

ثِ « ّبي ًبثؿبهبًي ًٓن زض ايطاى ضيكِ»ثٌسي پػٍّف ذَز ثب ٌَٖاى  ( زض جو1381ٕٖليطيب هشئي تَاًي )

ٍ ثؿمتطّبي فطٌّگمي هٌبؾمت ٍ    آهسى هقمسهبت    گيطي ًٓن ًيبظهٌس فطاّن مٌس مِ قنل ايي ًنتِ اقبضُ هي

ثمط اؾمبؼ ايمي پمػٍّف ثبٍضّمبي       ايربز ٍ تقَي  ًْبزّبي هسًي ٍ ثطقطاضي اضتجبٌ ثب زًيبي ثيطًٍي اؾم . 
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 گيطي ًٓن اجتوبٖي زاضًس. اذشقي ٍ هكبضم  اجتوبٖي ًقف هْوي زض قنل

 اًًممجبٌ ٍ قممْط ثممي»ثٌممسي پممػٍّف ذممَز تحمم  ٌٖممَاى  ( زض جومم1388ٕ)  ٖجممبؼ مممبْوي ٍ زيگممطاى

گيمطي اذمش  قمْطًٍسي ثميف اظ آًنمِ ثمِ        س اؾ  قمنل قهٗت «ّبي َْْض قْطًٍسي زض ايطاى هحسٍزي 

ّبي قْطي ٍ الگَّبي ًٓبضتي اضتجبٌ زاضز ظيطا ّويي الگَّبي ًٓبضتي  آهَظـ هطتجٍ ثبقس ثِ ظيطؾبذ 

ٖقشًيتمي ممِ ثمب هٓمبّط قمْط       ،ّبي قْطي اؾ  مِ ٖقشًي  قْطًٍساى ضا قنل زازُ اؾم   ٍ ظيطؾبذ 

 (24: 1388  مٌس. )مبْوي  ًٓوي ضا زض قْطًٍساى ثبظتَليس هي ّوبٌّگ قسُ ٍ هتٌبؾت ثب آى اقنبل ثي

ٕ 1379ٖليطيب هحؿٌي تجطيعي ) هجمبًي ًٓمطي ٍ ترطثمي    »ثٌمسي پمػٍّف ذمَز تحم  ٌٖمَاى       ( زض جوم

تأثيطگمصاض ثمط ايمي پسيمسُ ٖجبضتٌمس اظ:      زّس مِ َٖاهل هْن  ًكبى هي «هُبلِٗ هَضزي قْط تْطاى ،ٍاًساليؿن

ٌّربضي، احؿبؼ ضجحبى، اذتشل ٍ ًبثؿبهبًي زض قطايٍ ذبًَازگي ٍ تحهيلي مِ ايي همَاضز   احؿبؼ ثي

ازُ ٍ احؿبؼ پطذبقگطي ٍ ضفتبضّبي يساجتوبٖي ضا زض آًْب زضيبي  فطز اظ ظًسگي ضا تح  تأثيط قطاض 

ٖسالتي تأميس ذبني ثِ ٖول  ض ايي پػٍّف ثط احؿبؼ ثيز (221: 1379مٌس. )هحؿٌي تجطيعي   تقَي  هي

 اًس. آهسُ ٍ آًطا يني اظ هْوتطيي َٖاهل اذتشل زض ًٓن اجتوبٖي زاًؿتِ

ثِ « تحليل هكبضم  اجتوبٖي زض تْطاى»ثٌسي پػٍّف ذَز ثب ٌَٖاى  ( زض جو1384ٕهيطَبّط هَؾَي )

زض ظهيٌِ هكمبضم  قمْطًٍساى تْطاًمي ضٍي     ّبي اذيط تحَرتي ضؾس مِ ّط چٌس زض َي زِّ ايي ًتيرِ هي

اٖتوبزًمس   اهب ٌَّظ امثطي  قْطًٍساى تْطاًي تقسيطگطا ثَزُ، زض ضٍاثٍ قرهي ًؿج  ثِ ينسيگط ثي ،زازُ

هٗتقس اؾ  قْطًٍساى تْطاًمي زض ثٗمس ًٓمطي    ايي پػٍّكگط گطايي زض آًبى ثؿيبض گؿتطزُ اؾ .  ٍ ذبًَازُ

  بضم  آًبى زض ثٗس ٖيٌي ٍ ٖولي ثؿيبض ًبچيع اؾ .هبيل ثِ هكبضم  ّؿتٌس اهب هيعاى هك

اٖتوبز اجتوبٖي ٍ َٖاهمل هم ثط ثمط    »ثٌسي پػٍّف ذَز تح  ٌَٖاى  ( زض جو1380ٕهْسي اهيطمبفي )

زّس مِ هيعاى اٖتوبز اجتوبٖي ثيي افطاز زض قْط تْطاى ٖبهلي هْن زض ّوجؿمتگي اجتومبٖي ٍ    ًكبى هي« آى

ًٌس اهٌي ، هقجَلي  اجتومبٖي، ٍ زگطزٍؾمتي ًقمف هْمن ٍ اؾبؾمي زض      ًٓن اًؿربهي اؾ  ٍ هتغيطّبيي هب

  ايربز آى زاضًس.

آثبض ًٓن ٍ تًبز ذبًَازُ ثمط ذكمًَ  ٖليمِ    »( زض پػٍّف ذَز ثب ٌَٖاى 1381هؿَٗز چلجي ٍ زيگطاى )

ضؾمس ممِ ًٓمن زض ؾمُ  ذمطز ضا ثبيمس اثتمسا زضٍى ذمبًَازُ جؿمترَ ممطز، زض            ثِ ايي ًتيرِ همي « مَزمبى

     ِ رظم  نَضتينِ زض ذبًَازُ چْبض ٖبهل ّوسلي، ّوگبهي، ّوفنطي ٍ ّوجرتمي ٍجمَز زاقمتِ ثبقمس ظهيٌم

 ذَاّس قس. اظ ًٓن اجتوبٖي قبثل قجَل ضٍثطٍ ضٍز ٍ جبهِٗ ثب ؾُحي  ثطاي ثعّنبضي ًَجَاًبى اظ هيبى هي

ثمِ ايمي   « اذش  ٍ ًٓن اجتومبٖي پبيمساض  »ثٌسي پػٍّف ذَز تح  ٌَٖاى  ( زض جو1383ٕفطيجطظ ثيبت )

ي، تْٗس ٖبم، اٖتوبز ٖبم ٍ ممٌف  گطاي مٌس مِ پبيجٌسي ثِ اذش  تب حس ظيبزي ٍاثؿتِ ثِ ٖبم ًنتِ اقبضُ هي

ٖقشًي اؾ . افطاز ّطچِ ثيكتط ثطاؾبؼ هٗيبضّبي فطاگيط، ٖبم ٍ غيطقرهي ٖومل مٌٌمس ٍ يمَاثٍ ضا ثمط     
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ّمط چمِ احؿمبؼ تْٗمس ٍ      ٍ ّمبي اذشقمي ذَاٌّمس زاقم      ضٍاثٍ تطجي  زٌّس، پبيجٌسي ثيكتطي ثِ اضظـ

. زض ايي پػٍّف ثبٍضّبي تط ٖول ذَاّس مطز شقيفطز اظ زايطُ زٍؾتبى ٍ ذَيكبى فطاتط ضٍز، اذ  هؿئَلي 

 قًَس. تطيي َٖاهل ه ثط ثط ًٓن اجتوبٖي قلوساز هي اذشقي ٍ هكبضم  اجتوبٖي اظ انلي

ٕ 1383تقي آظاز اضهني ٍ زيگمطاى )  اٖتومبز، اجتومبٔ ٍ   »ثٌمسي پمػٍّف ذمَز تحم  ٌٖمَاى       ( زض جوم

قْطّب ٍ ضٍؾتبّب، هتأّليي ًؿمج  ثمِ هرمطزاى،     ضؾس مِ زض تْطاى، هتَلسيي ؾبيط ثِ ايي ًتيرِ هي« جٌؿي 

مطزُ ًؿج  ثِ افطاز ثيؿمَاز، اٖتومبز ثيكمتطي ًؿمج  ثمِ ينمسيگط        قبغشى ًؿج  ثِ ثينبضاى ٍ افطاز تحهيل

تمَاى گفم  ًقمف آًْمب زض      ّب ثيكتط هؿبٖس پيًَس يبفتي ثمب ينمسيگط ّؿمتٌس ٍ همي     زاضًس، زض ٍاقٕ ايي گطٍُ

 ط اؾ .ت گيطي ًٓن اجتوبٖي پطضًگ قنل

ثطضؾي اٖتوبز اجتوبٖي ٍ َٖاهل »ثٌسي پػٍّف ذَز ثب ٌَٖاى  ( زض جو1384ٕ)گطاى يزاجبقلَ ٍ ؾربز 

اي ًعزيل ٍجَز زاضز ٍ تطميت آًْب  گطايي ٍ هٌُقِ ؾنًَ  افطاز ضاثُِ ثيي ؾٌ  اؾ  هٗتقس« ه ثط ثط آى

ِ   قَز، ّوچٌيي ثيي هيعاى تحهيشت ثط اٖتوبز اجتوبٖي افطاز ه ثط ٍاقٕ هي اي  ٍ اٖتوبز اجتوبٖي ًيمع ضاثُم

 هؿتقين ٍ هٌٗبزاض ٍجَز زاضز. 

ّب ًيع نطفبً ثِ هَئَ التعام ثِ قبًَى پطزاذ  قسُ ٍ آًطا هْوتمطيي قبذهمِ ًٓمن     زض ثطذي اظ پػٍّف

هَاًمٕ ؾمبذتبضي   »ثٌسي پػٍّف ذَز تحم  ٌٖمَاى    ( زض  جو1389ٕحويس ٖجبزاللْي )اًس.  اجتوبٖي زاًؿتِ

ضؾس مِ ٖل  ثٌيمبزيي ٖمسم اؾمتقطاض قمبًَى زض تمبضيد ايمطاى ًمَٔ         ثِ ايي ًتيرِ هي« اؾتقطاض قبًَى زض ايطاى

هممسيطي   ؾيبؾممي، ًٓممبهي ٍ اقتهممبزي هحممسٍزُ ؾممطظهيي ايممطاى اؾمم . ٖجممبزاللْي هٗتقممس اؾمم  تفنممط    

عي ٍ قبًَى ؾتيعي زض َي قطٍى ٍ اٖهبض گًَبگَى  حبنل ٖولنطز ايي ؾِ ثرف ثَزُ ٍ ًؿل ثِ گطي قبًَى

( ثمِ ٖجمبضت زيگمط زض ايمي     127  :1389ًؿل زض اشّبى هطزم جبي گطفتِ ٍ هٌتقل قمسُ اؾم . )ٖجمبزاللْي     

 اؾ .قسُ ايي هؿئلِ اظ زيسي تبضيري ًگطيؿتِ آى ّبي هكبثِ  پػٍّف ٍ پػٍّف

 يق ٍ هدل ًظزي ًظن اجتوبعيثٌدي تحق جوع -4

ًٓمن اجتومبٖي زض   َٖاهمل هم ثط ثمط    آٍضز تمب   ايمي اهنمبى ضا فمطاّن همي    قمسُ   ّمبي اًرمبم   پػٍّفًتبيج 

  :ًوبئينهكرم ضا  قْطّب مشى

 ٖسالتي هيعاى احؿبؼ ثي -1

 هيعاى احؿبؼ ًباهٌي -2

 هيعاى هكبضم  اجتوبٖي -3

 گطايي ذبًَازُ  هيعاى -4

 قست ثبٍضّبي زيٌي -5

 اذشقيقست ثبٍضّبي  -6

اگمط  زّمين زض حبلينمِ    همي ايي زض حبلي اؾ  مِ هب ًٓن اجتوبٖي ضا زض ؾُ  ذطز هَضز اضظيبثي قطاض 
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  گطفتِ قَزًٓن اجتوبٖي زض ؾِ ؾُ  مشى، هيبًي ٍ ذطز زض ًٓط 
ّبي اجتوبٖي، ؾيبؾي، فطٌّگي ٍ اقتهبزي ثط ًٓمن   زٌّس مِ زض ؾُ  مشى ٍيػگي ايي هُبلٗبت ًكبى هي

  1386  هْمسيعازُ  1376  چلجمي،  1370  تَؾملي  1387  ايومبًي  1388قًَس. )فنَّي  ٍاقٕ هياجتوبٖي ه ثط 

  1386  قممبزضي 1389  ثْوٌممي 1387  يَؾممفي 1387  ًينممَهطام 1387  حجيممت 1389  ًممَاثرف 1386هٗمميي 

ْي   ٖجسالل1388  هحوَزي 1388آضام    ؾبم1388  ًربتي حؿيٌي 1389  مفبقي 1379  پيطاى 1389ٖجبزالْي 

 (1389  حجيجي 1388  يٗقَثي 1386  ثغسازي 1378  ًينفط 1383اي    ّعا1381ٍُ

زض ريِ زٍم ثب ؾُ  هيبًي تحليل ضٍثطٍ ّؿتين چطا مِ ثؿيبضي اظ هُبلٗبت اًرمبم قمسُ ثمِ تمأثيط ًْبزّمب ٍ      

  1387ؾمفيطي    1389ًمػاز   اًس. )ايمطاى  ّبي اجتوبٖي گًَبگَى ّط جبهِٗ ثط ًٓن اجتوبٖي اقبضُ ًوَزُ ؾبظهبى

  هحؿمٌي  1389هحومسي     حمبجي 1389  مبْوي 1385  هيطظايي 1388  مجيطيبى 1381  ضثبًي 1387هَؾَي 

  هَؾمَيبى  1389  فبيملي  1386  پطّيعممبض  1388  ٍضٍايمي  1388  ثيمبت  1388ًمػاز     حؿميٌي 1383تجطيعي 

  قيمَهي  1388  ثؿمٌسُ  1388پمَض     ثمطك 1380  زضاًي 1388  هٌهَضي 1389  ضيبظازُ 1389  ٖبثسي 1389

ِ  1383  مبْويبى 1389 اي اظ  ( زض  ثؿيبضي اظ ايي هُبلٗبت هسيطي  قْطي ٍ ًٓبم ازاضُ قْط ّوطاُ ثمب هروَٖم

اًتٓبهي، ضاٌّوبيي ٍ ضاًٌسگي ٍ...( ٍ ًْبزّبيي هبًٌس ذبًَازُ ٍ هسضؾمِ ٍ   ّب ٍ ًْبزّب )قْطزاضي، ًيطٍي ؾبظهبى

َٖاهل تأثيطگمصاض ثمط ًٓمن اجتومبٖي هُمطح       ي قْطي ثِ ٌَٖاى هْوتطيياي اظ َٖاهل مبلجس زاًكگبُ ٍ هروَِٖ

 قسُ اؾ .
ّبي فمطزي اؾم .    زض ريِ ؾَم ثب ؾُ  تحليل ذطز ضٍثطٍ ّؿتين مِ زض آى تَجِ ذبل هَُٗف ثِ مٌف

هُبلٗبت اًربم قسُ ثب ايي ّمسف ثمِ همَاضزي چمَى تْٗمس اجتومبٖي، ؾمطهبيِ اجتومبٖي، اذمش  قمْطًٍسي،           

ٔ هكبضم  اجتوبٖ گطيمعي، ضٖبيم  حقمَ  ؾمبيط قمْطًٍساى، اٖومبل        زٍؾمتي، احؿمبؼ اهٌيم ، قمبًَى     ي، ًمَ

 اًس. ذكًَ ، اٖتوبز ثِ زيگطاى، تطؼ ٍ ًگطاًي، آظاضّبي ذيبثبًي ٍ هبًٌس آى اقبضُ ًوَزُ

  ضيبزٍؾم   1384  جمَازي يگبًمِ   1388  احوسي 1389زٍؾ     ٍْيف1388ِ  ًطؾيؿيبًؽ 1388)قيبًي 

  1381  پَضاحوممس 1380  ضئيؿممي 1380  هٌتٓممط قممبئن 1386  زرٍض 1384ٍحيممسا   1385  غفممبضي 1388

ّبيي ممِ   ( مِ اگط ثِ نَضتي ذبل ثرَاّين ايي هَاضز ضا زض قبلت قبذم1387  حبتوي 1383آقبجبًي 

هٗطف ٍيٗي  ًٓن اجتوبٖي زض جبهِٗ ثبقس ًكبى زّين ايمي اهنمبى ٍجمَز زاضز ممِ ثطذمي اظ همَاضز زض       

پمصيط   قًَس ٍ اظ ثطذي هَاضز ًيع مِ ثيكتط حبل  شٌّي زاضز ٍ ؾٌرف آًْب ثِ ؾبزگي اهنبىينسيگط ازغبم 

تطتيمت ّومبًَُض ممِ شممط قمس، چْمبض قمبذم ضٖبيم  حقمَ  ؾمبيط            ًيؿ  چكن پَقمي ًومبيين. ثمسيي   

 تَاى هٗطف ًٓن اجتوبٖي ثبقس. قْطًٍساى، التعام ثِ قبًَى، پطّيع اظ اٖوبل ذكًَ  ٍ اٖتوبز ثِ زيگطاى هي
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ًظن اجتوبعيعطَح تحليل   

 ٍ جبهعِ آهبري رٍػ تحقيق -5

زض ايي پػٍّف ٍيٗي  ًٓن اجتوبٖي زض ؾِ قْط تْطاى، لٌسى ٍ ثوجئي ثِ نمَضت تُجيقمي همَضز هُبلٗمِ     

ّمب اؾم  ٍ    ّمب ٍ تفمبٍت   ضٍـ تُجيقي هجتٌي ثط هقبيؿِ ثطاي فْن هكبثْ قطاض گطفتِ اؾ . ثِ ََض ذشنِ 

 (100: 1388ٖي زاًؿ . )غفبضي، ّبي تحقيق زض ٖلَم اجتوب تطيي ضٍـ تَاى آًطا يني اظ ثب ؾبثقِ هي

اي مِ هيبى جْبى يًَبًي  اظ ًٓط تبضيري اضؾَُ ثب هقبيؿِ زٍل  قْطّبي گًَبگَى ٍ ّطزٍت ثب هقبيؿِ

ٍ غيطيًَبًي اًربم زاز اظ جولِ ًرؿتيي مؿبًي ثَزًس مِ اظ ايمي ضٍـ اؾمتفبزُ ًوَزًمس. اهيمل زٍضممين زض      

ّبي هطؾمَم زض جبهٗمِ    اي اظ ضٍـ ضا تٌْب ًجبيس قبذِ قٌبؾي هٗتقس اؾ  ضٍـ تُجيقي قَاٖس ضٍـ جبهِٗ

ِ    قٌبؾي زاًؿ  ثلنِ ايي ضٍـ تب آًرب زاضاي اّوي  اؾ  مِ همي  قٌبؾمي چيمعي جمع     تمَاى گفم  جبهٗم

 ّبي تُجيقي ًيؿ . ضٍـ

نظم 
 اجتماعي

 ؾبذتبضّبي حبمن ثط جبهِٗ

 ؾيبؾي

 اقتهبزي

 فطٌّگي

 اجتوبٖي

 ّب ٍ ًْبزّب ؾبظهبى

 

ضٖبي  حقَ     

 ؾبيط قْطًٍساى
التعام ثِ 

 قبًَى

 ّبي فطزي مٌف

اٖتوبز ثِ 

 زيگطاى

 

 پطّيع اظ اٖوبل

 ذكًَ 
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ِ    ّب زضك هي زض ضٍـ تُجيقي ظًسگي اجتوبٖي اظ َطيق هقبيؿِ ٍ تُجيق ٍاقٗي  اي ممِ   قمَز ثمِ گًَم

گمطزز.   ّبي گًَبگَى ثِ قنلي زضؾ  ٍ هٌُقي تَنيف ٍ تحليمل همي   هَجَز زض ثرفّبي  هيعاى تفبٍت

ّبيي هبًٌس ضٍـ آظهبيكگبّي ممِ زض آى زٍ گمطٍُ مٌتمطل ٍ گمَاُ حًمَض       تَاى گف  حتي زض ضٍـ هي

 گيطز. زاضًس ثبظ ّن ًَٖي هقبيؿِ تُجيقي نَضت هي

گؿتطزُ ٍ يب ثِ نمَضت ميفمي ٍ ثمب    گيطي زض ؾُ   تَاًس ثِ نَضت موي ثب ًوًَِ هُبلٗبت تُجيقي هي

ّبيي اظ افطاز ؾبمي زض  هَاضز هحسٍز اًربم قَز. زض ايي ضؾبلِ هُبلِٗ تُجيقي حبلتي موي زاضز يٌٗي ًوًَِ

ّمبي   ّبي ضفتبضي آًبى زض ظهيٌِ ّب ٍ تفبٍت قْطّبي تْطاى، لٌسى ٍ ثوجئي اًتربة قسُ ٍ زض ًْبي  قجبّ 

 قَز. نسيگط هقبيؿِ هيگًَبگَى هطتجٍ ثب ًٓن اجتوبٖي ثب ي

هُبلِٗ تُجيقي هُطح قسُ اؾ  اهب اهطٍظُ اظ هُبلٗمبت تُجيقمي ثمِ      اگط چِ ًقسّبيي ًيع زض هَضز ضٍـ

اؾم  ّوچٌمبى    2«هَضز هحمَض »اؾ  ٍ هُبلِٗ ميفي مِ  1«هتغيطهحَض»زٍ نَضت هُبلِٗ تُجيقي موّي مِ 

 قَز. ّبي اجتوبٖي اؾتفبزُ هي زض ثؿيبضي اظ پػٍّف

ُ ايي زٍ ضٍـ ايي اؾ  مِ زض هُبلِٗ تُجيقي موّي، ؾٗي ثط ايي اؾ  تب ثب زض ًٓط گطفتي تفبٍت ٖوس

ّمب نمَضت    ّبيي مِ اظ هُبلٗبت قجلي ثسؾ  آهسُ ًَٖي حطم  اظ ؾَي ًٓطيِ ثمِ ؾمو  ٍاقٗيم     فطييِ

تَاى آًطا حطم  اظ ؾُ  ًٓطي ثِ ؾُ  ٍاقٗمي تلقمي ًومَز. زض حبلينمِ زض هُبلٗمِ       گيطز، جطيبًي مِ هي

ّب زض هتي ًٓطي ذبل هَضز تحليل قطاض  قَز ٍ آًگبُ ايي ٍاقٗي  ّب هُبلِٗ هي تُجيقي ميفي، اثتسا ٍاقٗي 

 (207: 1386گيطًس. )ؾبٖي   هي

اؾ  ٍ تغييطات يمل   3قَز. زض قيَُ ًرؿ  هُبلِٗ تُجيقي زضًٍي هُبلِٗ تُجيقي ثِ زٍ قيَُ اًربم هي

ّمب ٍ جَاهمٕ هرتلمف     اجتومبٖي زض َمَل ظهمبى زض فطٌّمگ    پسيسُ هٗيي هثشً اظزٍار يب َش  يب ذكمًَ   

قمَز، ثمِ    اًرمبم همي   4اؾم  هُبلٗمِ تُجيقمي ثيطًٍمي     هقبلِقَز. اهب زض قيَُ زٍم مِ هقهَز ايي  ثطضؾي هي

ََضي مِ تغييطات چٌس ٍاقٗي  هتفبٍت ٍ زض ٖيي حبل هطتجٍ ثِ ّمن زض َمي يمل ظهمبى ٍاحمس زض چٌمس       

 قَز.  جبهِٗ هُبلِٗ هي

هَضز ًٓط اؾ  هُبلِٗ تُجيقي هتغيطهحَض اؾ . زض ايمي ًمَٔ هُبلٗمِ رظم اؾم      هقبلِ ايي آًچِ مِ زض 

ٍاحسّبي تحليل هتربًؽ ثبقٌس، ثِ ٌَٖاى هثبل اگط ثطضؾي ًٓن اجتوبٖي زض قْطّبي تْطاى، لٌسى ٍ ثوجئي 

ل جوٗيم   اي هٗطف م ّبي اًتربة قسُ زض ايي ؾِ قْط ثبيس ثِ گًَِ هَضز ًٓط اؾ ، زض ايي حبل  ًوًَِ

گيطي حبلتي ّسفوٌس زاضز قيَُ ٖول زض توبهي قْطّب ثمِ نمَضت    ؾبمي زض ايي قْطّب ثبقٌس ٍ اگط ًوًَِ

                                            
1
. Variable Oriented  

2
. Case Oriented  

3
. Internal Comparison  

4
. External Comparison  
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ّبي اًتربثي زض ايي قْطّب ضا ثتَاى  آهسُ اظ ًوًَِ  ينؿبى اجطا قَز. ّسف انلي ايي اؾ  مِ ًتبيج ثسؾ 

ُ ثِ مل جوٗي  تٗوين زاز ظيطا ّسف ًْبيي هُبلٗبت تُجيقي زؾمتيبثي ثم   ّمبي ٖمبم اؾم  )َبلجمبى       ِ گمعاض

ّمبي   تَاى اظ ًوًَِ گيطي زض ؾَُح ثؿيبض ٍؾيٕ ٍجَز ًساضز هي ( اهب زض قطايُي مِ اهنبى ًو25ًَِ: 1388

ّبي ذبني مِ  ّب ثب تَجِ ثِ ٍيػگي زض ٍاقٕ ايي ًوًَِ  ًيع اؾتفبزُ مطز، 2ّبي ّسفوٌس يب ًوًَِ 1زض زؾتطؼ

 قًَس. زاضًس ثطگعيسُ هي

ِ  ًفط هي 750ي تحقيق ًيع قبهل جبهِٗ آهبض گيمطي تهمبزفي    ثبقس مِ ثِ ََض هؿبٍي ٍ ثِ نَضت ًوًَم

زض ّط يل اظ ايي ؾِ قْط اًتربة قسُ اؾ . ثطاي مبّف يطيت ذُب زض اًترمبة ًوًَمِ اثتمسا جوٗيم      

ّبي هتفبٍتي تقؿين قسُ ٍ اظ ّط ذَقمِ تٗمساز هٌبؾمجي اًترمبة      ؾبمي زض ّط يل اظ ايي قْطّب ثِ ذَقِ

 يس.گطز

ي اظ يطيت آلفمب زض پطؾكٌبهِ ّب( هَضز اؾتفبزُ اثعاض ؾٌرف )َيفاٖتوبز قبثلي  ّوچٌيي ثطاي تٗييي 

 اؾتفبزُ قسُ اؾ . مطًٍجبخ
 هيعاى آلفبي ثسؾ  آهسُ ثطاي ّط يل اظ قبذهْبي تحقيق

 يطيت آلفبي مطًٍجبخ قبذم ّب

 0.750 احؿبؼ ثي ٖسالتي

 0.741 احؿبؼ ًباهٌي

 0.736 اجتوبٖيهيعاى هكبضم  

 0.760 هيعاى ذبًَازُ گطايي

 0.856 قست ثبٍضّبي زيٌي

 0.700 قست ثبٍضّبي اذشقي

وِ هفبّين تحقيمق  ثسؾ  آهسُ ثطاي ّ هيعاى آلفبي مطًٍجبخ ّوبًَُض مِ اظ جسٍل فَ  هكرم اؾ 

ٍ ايي هَئَ ًكبى زٌّسُ ّوجؿتگي زضًٍي ثيي هتغيطّب ثمطاي   قبثل قجَل ثَزُ هي ثبقس مِ 0.70ثعضگتط اظ 

تمَاى گفم  تحقيمق اظ قبثليم  اٖتومبز ٍ يمب پبيمبيي رظم        ثسيي تطتيمت همي   اؾ ،ؾٌرف هفبّين هَضز ًٓط 

 اؾ . اضثطذَضز

اظ ضٍـ تحليل ٖبهلي تبئيسي اؾتفبزُ قسُ اؾ  زض يموي  ًيع اثعاض اًساظُ گيطي  اي اٖتجبض ؾبظُتٗييي ثطاي 

ًفط اظ پبؾرگَيبى ثهَضت ضًسم تَظيمٕ ٍ ثطذمي اظ ؾم ارتي     30زض ثيي  pre-testطؾكٌبهِ اثتسا ثهَضت پ

                                            
1
. Available Samples 

2
. Purposive Samples 
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ًيمع   تمَاى پمصيطف  پطؾكمٌبهِ زاضاي اٖتجمبض نمَضي      مِ زض آًْب اثْبهبتي زيسُ قس انشح گطزيس. لمصا همي  

 ثبقس.  هي

 آسهَى فزضيِ ّبي تحقيق  -6

ثِ هٌَٓض آظهَى فطييِ ّبي تحقيق اظ آظهًَْبي پبضاهتطيل )هثل ّوجؿتگي،تي تؿ  ٍ تحليل ٍاضيمبًؽ(  

 هَضز تأييس قطاض گطفتِ اؾ .، اثتسا ًطهبل ثَزى زازُ ّبي هتغيط ٍاثؿتِ تحقيق قسُ اؾ اؾتفبزُ 

 ثزرعي ًزهبل ثَدى تَسيع هتغيزّب -6-1

هطثمٌَ ثمِ هتغيطّمبي، تحقيمق اظ آظهمَى مَلومَگطف       ثِ هٌَٓض ثطضؾي ًطهبل ثَزى تَظيمٕ زازُ ّمبي   

 اؾويطًَف اؾتفبزُ قس. مِ ًتبيج آى زض جسٍل ظيط آهسُ اؾ :
 ًينَيي ثطاظـ هتغيطّبي هنٌَى تحقيق َجق آظهَى مَلوَگطف اؾويطًَف

احغبط  هتغيز

 عدالتي ثي

احغبط 

 ًباهٌي

هيشاى هؾبركت 

 اجتوبعي

هيشاى 

 گزايي خبًَادُ

ؽدت 

 ثبٍرّبي ديٌي

ثبٍرّبي  ؽدت

 اخالقي

هيشاى گزايؼ 

 ثِ ًظن اًغجبهي

Z 1.698 1.286 0.894 1.310 2.485 1.799 1.201 
 0.088 0.098 0.12 0.082 0.071 0.231 0.063 زاضي ؾُ  هٌٗي

 05/0زض نَضتي مِ ؾُ  هٌٗي زاضي آظهَى مَلومَگطف اؾمويطًف ثيكمتط  اظ    زاًين  ّوبًَُض مِ هي

ثبقس هي تَاى ًتيرِ گطف  تَظيٕ زازُ ّبي هطثٌَ ثمِ هتغيمط تفمبٍت هٌٗمي زاضي ثمب تَظيمٕ ًطهمبل ًمساضز.         

 05/0اؾ  ؾُ  هٌٗي زاضي ّوِ هتغيطّمبي تحقيمق ثعضگتمط اظ    قسُ ّوبًَُض مِ زض جسٍل فَ  گعاضـ 

 تَظيٕ زازُ ّبي هطثٌَ ثِ هتغيطّب تفبٍت هٌٗبزاضي ثب تَظيٕ ًطهبل ًساضز. گف   تَاى هياؾ . پؽ 

عدالتي در افزاد ثيؾتز ثبؽد، گرزايؼ آًربى ثرِ     فزضيِ اٍل: ّز چقدر هيشاى احغبط ثي-6-2

 .ًظن اًغجبهي كوتز اعت

 :ثبقس هيقطاض ظيط  .مِ ًتبيج آى ثِقسُ اؾ ثِ هٌَٓض آظهَى ايي فطييِ اظ آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ 
 ٖسالتي ٍ ًٓن اًؿربهي جسٍل هبتطيؽ ّوجؿتگي ثيي احؿبؼ ثي

 گزايؼ ثِ ًظن اًغجبهي عدالتي احغبط ثي ضزيت هيشاى ؽْزّب

        0.078    1 ضزيت ّوجغتگي عدالتي احغبط ثي لٌدى

 0.253** 1 ضزيت ّوجغتگي عدالتي احغبط ثي ثوجئي

 -0.394** 1 ّوجغتگيضزيت  عدالتي احغبط ثي تْزاى

 -0.450** 1 ضزيت ّوجغتگي عدالتي احغبط ثي كل
 )آظهَى زٍ زاهٌِ(05/0هٌٗبزاض زض ؾُ   *،   )آظهَى زٍ زاهٌِ(01/0هٌٗبزاض زض ؾُ  **  

تمَاى   زؾم  آهمسُ اظ آظهمَى ّوجؿمتگي، همي      ّبي جسٍل فَ  ثط اؾبؼ يطيت پيطؾَىِ ثِ ثط َجق يبفتِ
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ٖسالتي ٍ گطايف ثِ ًٓن اًؿربم زض ؾُ  ذُبي موتط اظ يل زضنمس ٍ   زض مل ثيي احؿبؼ ثي گف  مِ 

ٖجبضت زيگمط ّمط چمِ     ( ثطقطاض اؾ . ثrِ; -0.450زضنس اَويٌبى ضاثُِ هٗنَؼ ٍ ثب قستي هتَؾٍ ) 99ثب 

 قَز. قَز گطايف ثِ ًٓن اًؿربهي ّن ثب قست هتَؾُي موتط هي ٖسالتي ثيكتط هي هيعاى احؿبؼ ثي

زّمس ممِ ًتمبيج     ًكمبى همي  ٍيٗي  ّط يل اظ ايي ؾِ قْط زض اضتجبٌ ثب ايي فطييِ ٍ هقبيؿِ ثميي آًْمب   

زض قْط تْطاى زض ضاؾتبي تأئيس فطييِ ثَزُ اؾ  اهب زض قْط لٌسى ٍ ثوجئي ثط ذشف فطييِ تحقيمق  تحقيق 

 ثبقس. هي

گزايؼ آًبى ثِ ًظن اًغجبهي ّز چقدر هيشاى احغبط ًباهٌي در افزاد ثيؾتز ثبؽد، فزضيِ دٍم: -6-3

 كوتز اعت.
 ظيط اؾ :قطح مِ ًتبيج آى ثِ قسُ ثِ هٌَٓض آظهَى ايي فطييِ  اظ آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ 

 جسٍل هبتطيؽ ّوجؿتگي ثيي احؿبؼ ًباهٌي ٍ ًٓن اًؿربهي

 گزايؼ ثِ ًظن اًغجبهي احغبط ًباهٌي ضزيت هيشاى ؽْزّب

 0.081 1 ّوجغتگيضزيت  احغبط ًباهٌي لٌدى

 0.217** 1 ضزيت ّوجغتگي احغبط ًباهٌي ثوجئي

 -0.552** 1 ضزيت ّوجغتگي احغبط ًباهٌي تْزاى

 -0.571** 1 ضزيت ّوجغتگي احغبط ًباهٌي كل
 )آظهَى زٍ زاهٌِ(05/0هٌٗبزاض زض ؾُ   *،   )آظهَى زٍ زاهٌِ(01/0هٌٗبزاض زض ؾُ  **   

تمَاى   ّوجؿمتگي، همي  زؾم  آهمسُ اظ آظهمَى     ّبي جسٍل فَ  ثط اؾبؼ يطيت پيطؾَىِ ثِ ثط َجق يبفتِ

ًتبيج زض قْط تْطاى زض جْ  تبييمس فطيميِ ٍ زض ثوجئمي زض جْم  ذمشف فطيميِ تحقيمق        گف  مِ تحقيق 

   قَز. اؾ . زض لٌسى ًيع ضاثُِ هٌٗبزاضي ثيي ايي زٍ هتغيط هكبّسُ ًوي

قدر هيشاى هؾبركت اجتوبعي افزاد ثيؾتز ثبؽد، گزايؼ آًبى ثِ ًظرن  : ّز چفزضيِ عَم-6-4

 .اًغجبهي ثيؾتز اعت

 قطاض ظيط اؾ : قَز مِ ًتبيج آى ثِ ثِ هٌَٓض آظهَى ايي فطييِ ًيع اظ آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ هي
 : جسٍل هبتطيؽ ّوجؿتگي ثيي هكبضم  اجتوبٖي ٍ ًٓن اًؿربهي53-4جسٍل 

 گزايؼ ثِ ًظن اًغجبهي هؾبركت اجتوبعي ضزيت هيشاى ؽْزّب

 0.467** 1 ضزيت ّوجغتگي هؾبركت اجتوبعي لٌدى

 0.338** 1 ضزيت ّوجغتگي هؾبركت اجتوبعي ثوجئي

 0.701** 1 ضزيت ّوجغتگي هؾبركت اجتوبعي تْزاى

 0.570** 1 ضزيت ّوجغتگي هؾبركت اجتوبعي كل
 )آظهَى زٍ زاهٌِ(05/0هٌٗبزاض زض ؾُ   *،   زاهٌِ()آظهَى زٍ 01/0هٌٗبزاض زض ؾُ  **   
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تمَاى   ّوجؿمتگي، همي  زؾم  آهمسُ اظ آظهمَى     ّبي جسٍل فَ  ثط اؾبؼ يطيت پيطؾَىِ ثِ ثط َجق يبفتِ

ثبقمس.   قَز ٍ تفبٍت فقٍ زض قست ضاثُمِ ّوجؿمتگي همي    زض ّط ؾِ قْط فطييِ تحقيق تبييس هيگف  مِ 

تط اظ زٍ قْط زيگط اؾ . زض لٌسى ايي ضاثُمِ هؿمتقين ٍ زض حمس     قَيًحَ مِ زض تْطاى ضاثُِ زٍ هتغيط  ثسيي

ي هؿتقين ٍ يٗيفي ثيي هيعاى هكمبضم  اجتومبٖي ٍ گمطايف ثمِ      هتَؾٍ اؾ  ٍ زضهَضز ثوجئي ًيع، ضاثُِ

  ًٓن اًؿربهي ٍجَز زاضز.

اًؿربهي گطايي زض افطاز ثيكتط ثبقس، گطايف آًبى ثِ ًٓن  ّط چقسض قست ذبًَازُفطييِ چْبضم:  -6-5

 .موتط اؾ 
مِ قسُ ّبي زيگط،  اظ آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ  ثِ هٌَٓض آظهَى ايي فطييِ ًيع ّوبًٌسفطييِ 

 ًتبيج آى ثِ قطاض ظيط اؾ :
 گطايي ٍ ًٓن اًؿربهي جسٍل هبتطيؽ ّوجؿتگي ثيي ذبًَازُ

 گزايؼ ثِ ًظن اًغجبهي گزايي خبًَادُ ضزيت هيشاى ؽْزّب

 -0.160** 1 ضزيت ّوجغتگي گزايي خبًَادُ لٌدى

 -0.066 1 ضزيت ّوجغتگي گزايي خبًَادُ ثوجئي

 -0.731** 1 ضزيت ّوجغتگي گزايي خبًَادُ تْزاى

 -0.663** 1 ضزيت ّوجغتگي گزايي خبًَادُ كل
 )آظهَى زٍ زاهٌِ(05/0هٌٗبزاض زض ؾُ   *،   )آظهَى زٍ زاهٌِ(01/0هٌٗبزاض زض ؾُ  **  

 تَاى گفم :  آهسُ اظ آظهَى ّوجؿتگي، هي ّبي جسٍل فَ  ثطاؾبؼ يطيت پيطؾَىِ ثسؾ  يبفتِثطَجق 

تْطاى ٍ لٌسى ضاثُِ ايي زٍ هتغيط زض جْ  تبييس فطييِ تحقيق اؾ  ٍ تفبٍت فقٍ زض قست ضاثُمِ   قْطزض 

ِ       ثبقس. ثسيي هي ٗ   ًحَ مِ زض تْطاى ايي ضاثُِ قَي ٍ هٗنمَؼ اؾم  ٍلمي زض قمْط لٌمسى ضاثُم يف ٍ ي يم

 قَز. هٗنَؾي ثيي ايي زٍ هتغيط ثطقطاض اؾ . زض قْط ثوجئي ًيع ضاثُِ هٌٗبزاضي هكبّسُ ًوي

ّز چقدر ؽدت ثبٍرّبي ديٌي در افزاد ثيؾتز ثبؽد، گزايؼ آًبى ثِ ًظرن  فزضيِ پٌجن: -6-6

 اًغجبهي ثيؾتز اعت.

 مِ ًتبيج آى ثِ قطاض ظيط اؾ .قَز. ثِ هٌَٓض آظهَى ايي فطييِ ًيع اظ آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ هي
 جسٍل هبتطيؽ ّوجؿتگي ثيي ثبٍضّبي زيٌي ٍ ًٓن اًؿربهي

 گزايؼ ثِ ًظن اًغجبهي ثبٍرّبي ديٌي ضزيت هيشاى ؽْزّب

 -0.007 1 ضزيت ّوجغتگي ثبٍرّبي ديٌي لٌدى

 0.777** 1 ضزيت ّوجغتگي ثبٍرّبي ديٌي ثوجئي

 -0.505** 1 ضزيت ّوجغتگي ثبٍرّبي ديٌي تْزاى

 -0.077** 1 ضزيت ّوجغتگي ثبٍرّبي ديٌي كل
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 )آظهَى زٍ زاهٌِ(05/0هٌٗبزاض زض ؾُ   *،   )آظهَى زٍ زاهٌِ(01/0هٌٗبزاض زض ؾُ  **   

 تَاى گف : زؾ  آهسُ اظ آظهَى ّوجؿتگي، هي ّبي جسٍل فَ  ثط اؾبؼ يطيت پيطؾَىِ ثِ ثط َجق يبفتِ
ّوجؿتگي، ذشف ينسيگط اؾ ،  ثِ ًحَي مِ زض قْط ثوجئي ثٌمب ثمِ فمطو    زض زٍ قْط ثوجئي ٍ تْطاى ًتبيج 

گطزز  قَز، گطايف آًبى ثِ ًٓن اًؿربهي ًيع ثيكتط  هي تحقيق، ّط چقسض قست ثبٍضّبي زيٌي زض افطاز ثيكتط هي

   ِ ي هٌٗمبزاض   ٍ ايي زض حبلي اؾ  مِ زض تْطاى ايي گطايف هٗنَؼ اؾ . زض قْط لٌسى ًيع زض ايمي همَضز، ضاثُم

 قَز. هكبّسُ ًوي

ّز چقدر ؽدت ثبٍرّبي اخالقي در افزاد ثيؾتز ثبؽد، گرزايؼ آًربى ثرِ    فزضيِ ؽؾن:  -6-7

 ًظن اًغجبهي ثيؾتز اعت.

 مِ ًتبيج آى ثِ قطاض ظيط اؾ :قسُ ثِ هٌَٓض آظهَى ايي فطييِ ًيع اظ آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ 
 ن اًؿربهيجسٍل هبتطيؽ ّوجؿتگي ثيي ثبٍضّبي اذشقي ٍ ًٓ

 گزايؼ ثِ ًظن اًغجبهي ثبٍرّبي اخالقي ضزيت هيشاى ؽْزّب

 0.530** 1 ضزيت ّوجغتگي ثبٍرّبي اخالقي لٌدى

 -0.344** 1 ضزيت ّوجغتگي ثبٍرّبي اخالقي ثوجئي

 0.560** 1 ضزيت ّوجغتگي ثبٍرّبي اخالقي تْزاى

 0.477** 1 ضزيت ّوجغتگي ثبٍرّبي اخالقي كل
 )آظهَى زٍ زاهٌِ(05/0هٌٗبزاض زض ؾُ   *،   )آظهَى زٍ زاهٌِ(01/0ؾُ   هٌٗبزاض زض**   

تمَاى   زؾم  آهمسُ اظ آظهمَى ّوجؿمتگي، همي      ّبي جسٍل فَ  ثط اؾبؼ يطيت پيطؾَىِ ثِ ثط َجق يبفتِ
قَز ٍ زض ّمط   تطيي ضاثُِ ايي زٍ هتغيط ثِ تطتيت زض ثيي پبؾرگَيبى لٌسًي ٍ تْطاًي هكبّسُ هي گف  قَي
ع ايي ضاثُِ زض جْ  تبييس فطييِ تحقيق اؾ  ٍ زض قْط ثوجئي مِ، ٍيٗي  هتفبٍتي ثب زٍ قمْط  زٍ قْط ًي

 اي هٗنَؼ ٍ زض حس يٗيفي ثيي ايي زٍ هتغيط ثطقطاض اؾ .  لٌسى ٍ تْطاى زاضز، ضاثُِ
 
 :  (CFI)ؽبخص ثزاسًدگي تطجيقي  -4-5-5

 ضز ًٓط پصيطفتِ قَز./. ثبقس تب هسل ه90َهقساض آى ثط پبيِ قطاض زاز ثبيس زؾ  من 

 :(GFI)ؽب خص ثزاسًدگي    -4-5-6

ثؿتگي ثِ حرن ًوًَِ ًساضز ٍ ًكبى هي زّس مِ هسل تب چِ حس ًؿج  ثِ ٖسم ٍجَز آى ثطاظـ ثْتطي  

زاضز. ايي قبذم ًؿج  ثِ ؾبيط قبذم ّبي ثطاظًسگي اغلت ثعضگتط اؾ ، ثط ذي اظ پػٍّكمگطاى ًقُمِ   

/. 90زُ اًس. ثط پبيِ قطاض زاز، هقساض ايي قبذم ثبيمس ثطاثمط يمب ثعضگتمط اظ     /. ضا ثطاي آى پيكٌْبز مط95ثطـ 

 . (Curran, 2004)ثبقس تب هسل هَضز ًٓط پصيطفتِ قَز

   AGFI)) ؽبخص تعديل يبفتِ ثزاسًدگي   -4-5-7
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 /.  ثبقس تب هسل هَضز ًٓط پصيطفتِ قَز.90ثبيس ثعضگتط اظ GFIايي قبذم ًيع هبًٌس قبذم 

 (:NFIًُزم ؽدُ ثزاسًدگي) ؽبخص  -4-5-8

/. ضا زض هقبيؿِ ثب هسل نفط، ثِ ٌَٖاى قبذم ذَثي ثطاي ثطاظًسگي 90ثطاثط يب ثعضگتط اظ  NFIهقبزيط  

 اًس. هسل ّبي ًٓطي تَنيِ مطزُ

 (: RMSEAؽبخص جذر ثزآٍرد ٍاريبًظ خطبي تقزيت)  -4-5-9

ي اؾم ، ثمطاي همسلْبيي ممِ     هقساض ايي قبذم مِ زض ٍاقمٕ ّومبى آظهمَى اًحمطاف ّمط زضجمِ آظاز      

/. ًكمبًسٌّسُ  ذُمبي هٗقمَلي    08/. اؾ . هقبزيط ثمبرتط اظ آى تمب   05ثطاظًسگي ذَثي زاقتِ ثبقٌس موتط اظ 

 /. يب ثيكتط ثبقس ثطاظـ يٗيفي زاضًس.  10آًْب  RMSEAثطاي تقطيت زض جبهِٗ اؾ . هسلْبيي مِ 

ُ    بىّوبًَُض مِ زض جسٍل آهسُ اؾ ، ًتبيج حبنل اظ آظهَى ًك ّمب اؾم     زٌّمسُ ًينمَيي ثمطاظـ زاز

 ّبي آى تطؾين ًوَز. تَاى هسل تحقيق ضا ثب تَجِ ثِ يبفتِ ثسيي تطتيت هي

 هفزٍضبت هدل هعبدالت عبختبري:  -7

 ًتبيج حبصل اس آسهَى كَلوَگزف اعويزًف ثزاي آسهَى ًيكَيي ثزاسػ دادُ ّب   

 هتغيط
احؿبؼ 

 ٖسالتي ثي

احؿبؼ 

 ًباهٌي

هيعاى هكبضم  

 جتوبٖيا

هيعاى 

 گطايي ذبًَازُ

قست ثبٍضّبي 

 زيٌي

قست ثبٍضّبي 

 اذشقي

هيعاى گطايف 

 ثِ ًٓن اًؿربهي

Z 1.698 1.286 0.894 1.310 2.485 1.799 1.201 

 0.088 0.098 0.12 0.082 0.071 0.231 0.063 زاضي ؾُ  هٌٗي
 ّب ًتبيج آظهَى ًينَيي ثطاظـ زازُ

 هدل تحقيق:   -8

ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض ليعضل ثِ آظهَى ترطثي زض آهمسُ اؾم . يمطايت اؾمتبًساضز     تحقيق هسل هفَْهي 
ٖشٍُ ثط ذطٍجمي ليمعضل يمطايت هؿميط ثمطاي ٍيمَح       آهسُ اؾ  ًوَزاض قوبضُ قسُ ذطٍجي ليعضل زض 

 ثيكتط ثط ضٍي هسل هفَْهي پػٍّف قطاض گطفتِ اؾ .
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 ٖلي هيبى َٖاهل ه ثطثطگطايف ثِ ًٓن اًؿربهياثُِ آظهَى ض افعاض ليعضل زض هٌٗي زاضي ذطٍجي ًطم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زض ازاهِ قف هتغيط هؿتقل ّوطاُ ثب يطيت اؾتبًساضز ٍ ًتبيج هٌٗبزاضي آًْب زض جسٍل ظيط آهسُ اؾ :
 ًتيرِ t- value (β)يطيت اؾتبًساضز هسل انلي تحقيق

 هٌٗي زاض -13.769 -0.450 هيعاى گطايف ثِ ًٓن اًؿربهي ←احؿبؼ ثي ٖسالتي
 هٌٗي زاض -19.045 -0.571 هيعاى گطايف ثِ ًٓن اًؿربهي ←احؿبؼ ًباهٌي

 هٌٗي زاض 18.952 0.570 هيعاى گطايف ثِ ًٓن اًؿربهي ←هيعاى هكبضم  اجتوبٖي

 هٌٗي زاض -24.215 -0.663 هيعاى گطايف ثِ ًٓن اًؿربهي ←هيعاى ذبًَازُ گطايي

 هٌٗي زاض -2.10 -0.077 هيعاى گطايف ثِ ًٓن اًؿربهي ←قست ثبٍضّبي زيٌي

 هٌٗي زاض 14.852 0.477 هيعاى گطايف ثِ ًٓن اًؿربهي ←قست ثبٍضّبي اذشقي
2 ;2066.22     df =1154  RMSEA =0.05 GFI = 93/0    AGFI = 9/0 CFI = 92/0 NFI = 93/0   RMR= 025/0  

 .اعت   % هعٌي دار  99در عطح اطويٌبى tارسػ
 ّبي ثطاظـ هسل جسٍل قبذم
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( قمطاض  96/1تمب   -96/1( جسٍل  ثِ ذمبَط ايمي ممِ زض ثمبظُ )    t-valueثب تَجِ ثِ هقساض ّبي هٌٗي زاضي)
ًگطفتِ اًس لصا هي تَاى گف  توبم ضاثُِ ّبي اظ ًَٔ تأثيط فَ  الصمط هٌٗي زاض ّؿتٌس يب ثمِ ٖجمبضت زيگمط    

گف  ّوِ َٖاهل )احؿبؼ ثي ٖسالتي،احؿبؼ ًمباهٌي،هيعاى هكمبضم  اجتومبٖي،هيعاى ذمبًَازُ      هي تَاى
گطايي،قست ثبٍضّبي زيٌي ٍ قست ثبٍضّبي اذشقي( اظ َٖاهل ه ثط ثط هيعاى گطايف ثمِ ًٓمن اًؿمربهي    

ٍضّمبي  ّؿتٌس، ٍ ثب تَجِ ثِ هقساض يطايت اؾتبًساضز ثبيس گف  هيعاى ذبًَازُ گطايمي ثيكمتطيي ٍ قمست ثب   
 زيٌي موتطيي هيعاى تأثيط ضا ثط هيعاى گطايف ثِ ًٓن اًؿربهي زاضا ّؿتٌس.

 ّب تطؾين ًوَز: تَاى هسل تحقيق ضا ثطاؾبؼ يبفتِ ثسيي تطتيت هي
 

 ّبي فطزي ٍيػگي

 هيعاى گطايف ثِ ًٓن اًؿربهي

 ٖسالتي هيعاى احؿبؼ ثي

 اي هتغيطّبي ظهيٌِ

 هيعاى احؿبؼ ًباهٌي

 هيعاى هكبضم  اجتوبٖي

 قست ثبٍضّبي اذشقي

 گطايي هيعاى ذبًَازُ

 قست ثبٍضّبي زيٌي

پطّيع اظ اٖوبل ذكًَ   هيعاى التعام ثِ قبًَى

 ًؿج  ثِ زيگطاى

ضٖبي  حقَ  ؾبيط  اٖتوبز ثِ زيگطاى

 قْطًٍساى
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 خالصِ ٍ ًتيجِ -9

ٖسالتي، احؿبؼ ًمباهٌي،  ّبي آهبضي ًكبى زازُ قس، قف هتغيط احؿبؼ ثيّوبًَُض مِ زض تحليل يبفتِ

گطايي، قست ثبٍضّبي زيٌي ٍ قمست ثبٍضّمبي اذشقمي ثمب ًٓمن      هيعاى هكبضم  اجتوبٖي، هيعاى ذبًَازُ

تَاًٌمس ثمط ثجمبت يمب ًبپبيمساضي ًٓمن اجتومبٖي اثمط         اًؿربهي ضاثُِ هٌٗبزاضي زاضًس، زض ٍاقٕ ايي هتغيطّب هي

ّبيي چَى هيعاى التعام ثِ قبًَى، هيعاى ضٖبي  حقمَ   اي ًيع اظ َطيق قبذمثگصاضًس ٍ ثِ نَضت ٍاؾُِ

زيگطاى ًيع ثط ًٓن اجتوبٖي ه ثط ؾبيط قْطًٍساى، هيعاى اٖتوبز ثِ زيگطاى ٍ هيعاى اٖوبل ذكًَ  ًؿج  ثِ 

اهب زض جْ  قمٌبذ   آيس.  هسل تأييس قسُ ًٓن اجتوبٖي زض ؾُ  ذطز ثسؾ  هيٍاقٕ قًَس. ثسيي تطتيت 

ٖمسالتي ضا ثؿميبض ممن    ّبي هَجَز ثيي ايي قْطّب ثبيس گف  زض حبلينِ ؾبمٌبى لٌمسى احؿمبؼ ثمي   تفبٍت

هتَؾُي اؾ  زض تْطاى ثب قست ايي احؿمبؼ ضٍثمطٍ    اًس ٍ زض ثوجئي ًيع ايي احؿبؼ زض حساضظيبثي مطزُ

ّبيي مِ ثمطاي ممبّف فبنملِ َجقمبتي     ضغن توبهي تشـّؿتين، ايي هَئَ جبي تأهل زاضز چطا مِ ٖلي

ّبيي مِ ثطاي تَظيٕ هٌبؾت ثطٍت زض جبهِٗ ثِ اجطا زضآهمسُ، امثطيم  ؾمبمٌبى تْمطاى     اًربم قسُ ٍ َطح

-آى اجطا ًوي« ٖسال  ثِ هٌٗبي ٍاقٗي»ٍ ثط ايي ثبٍضًس مِ زض جبهِٗ احؿبؼ هُلَثي زض ايي ظهيٌِ ًساضًس 

 .قَز

ًيع هَئَ قبثل تأهل اؾ ، موتطيي هيعاى احؿبؼ ًمباهٌي زض ثوجئمي ٍجمَز    « احؿبؼ ًباهٌي»زض هَضز 

ُ زاضز. زض ايي قْط حتي ثطٍتوٌساى اظ زظزگيط يب قفل ٖجمَض زض هٌمبظل   ّمبي غيطقبثمل  ّبي يسؾطق  يب ًمطز

ّب ثسٍى ايٌنِ هرْمع ثمِ اهنبًمبتي ذمبل     نَضت ٖيٌي زيسُ قسُ مِ اغلت اتَهجيلمٌٌس، ٍ ثًِوي اؾتفبزُ

قًَس ٍ نبحجبى آًْب زض ايي هَضز احؿبؼ ًگطاًمي ًساضًمس. ايمي ٍيمٗي  تمب      ّب پبضك هيثبقٌس زض ذيبثبى

قمْط ٍ   حسي هكبثِ ٍيٗي  قْطًٍساى لٌسًي اؾ ، اگطچِ زض لٌسى ثبيمس ٖولنمطز پلميؽ زض حفبْم  اظ    

 مٌتطل زقيق آى ضا ه ثط زاًؿ ، اهب زض تْطاى احؿبؼ ًباهٌي اظ زٍ قْط زيگط ثيكتط اؾ . 
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گطايمي ؾمبمٌبى آًْمب جؿمترَ ًومَز. ايمي       تَاى زض ذبًَازُتطيي توبيعات ايي قْطّب ضا هييني اظ هْن

ٕ ّب ًِ فهفَْم زض ايطاى هٌٗبي ذبل ذَز ضا زاضز ٍ ايي ثبٍض ٍجَز زاضز مِ ايطاًي گمطا ثمِ   طزگطا ٍ ًِ جوم

مٌس مِ آًمبى  اي ثطاي آًبى اٍلَي  پيسا هيقٌبؾي ّؿتٌس ثلنِ گعيٌِ هيبًِهٌٗبي ضايج آى زض ازثيبت جبهِٗ

گطايي زض تْطاى ثيف اظ ّط زٍ قْط زيگط اؾ ، الجتِ ايي هَيمَٔ  ؾبظز. هيعاى ذبًَازُهي« گطاذبًَازُ»ضا 

ٌَٖاى گطايف هُلَة قلوساز قَز اهمب زض ثحمث اظ ًٓمن اجتومبٖي     تَاًس زض هجحث هطتجٍ ثب ذبًَازُ ثِهي

ٍيػُ آًنِ زض ثحث اظ ًٓن اجتوبٖي زضك هٌبفٕ جوٗي جبهِٗ ٍ اي هثج  قلوساز مطز، ثًِجبيس آى ضا پسيسُ

تَاًس ثط آى گطايي هيّبيي هبًٌس ذبًَازُتَجِ ثِ ههبل  ٖوَهي آى حبئع اّوي  اؾ  زض حبلينِ گطايف

 اقتِ ثبقس. اثط هرطثي ز

اؾم ، زض  « قمست ثبٍضّمبي زيٌمي   »قمَز  اظ زيگط َٖاهلي مِ ثط ًٓن اجتوبٖي زض ايي قْطّب ه ثط ٍاقٕ هي

حبلينِ ؾبمٌبى لٌسى زاضاي موتطيي قست زض ايي ظهيٌِ ّؿتٌس قْطًٍساى ثوجئي ثبرتطيي هيعاى ضا زض ايي ظهيٌِ 

تَاى ًتيرِ گطف  مِ زض ثوجئي اٖتقمبزات  هَئَ هي زاضًس، زض تْطاى ثب ٍيٗي  ثيٌبثيٌي ضٍثطٍ ّؿتين، اظ ايي

اي زاضز ٍ ثؿيبضي اظ ضفتبضّبي هَافق ًٓن اجتوبٖي تحم   مٌٌسُزيٌي زض ضفتبضّبي اجتوبٖي هطزم ًقف تٗييي

قسى زض ثطاثط آًچِ ذساًٍس ثطاي افطاز هقمسض  يب تؿلين« گطاييتقسيط»گيطز، ًَٖي تأثيط ثبٍضّبي زيٌي قنل هي

ّبي زيٌي ٌّسٍئيؿن ٍجَز زاضز، زض حبلينِ زض مكمَضّبي قموبل اضٍپمب ايمي اٖتقمبزات      ق آهَظًُوَزُ زض ٖو

-ّبي گًَبگَى زيٌي ًيع ضٍثطٍ ّؿتين اهب هيمٌٌسُ ًيؿ  ايي زض حبلي اؾ  مِ زض لٌسى ثب اقلي چٌساى تٗييي

 تَاى گف  ايي ًَٔ ثبٍضّب زض ضفتبض اجتوبٖي ؾبمٌبى ايي قْط تأثيط چٌساًي ًساضز

تمطي اظ ايمي   زض هقبيؿِ تُجيقي ايي ؾِ قْط ثب ينسيگط تْطاى ًؿج  ثِ زٍ قْط زيگط ٍيٗي  ًبهُلَة

تَاًس هٌرط ثِ اضائِ ضاّنبضّبيي اجطايي ثطاي ايربز ًٓن ََضينِ قٌبذ  زريل ايي تفبٍت هيًٓط زاضز، ثِ

 تط زض ايي قْط گطزز.اجتوبٖي هُلَة

-التي ثيكتطي ًؿج  ثِ زٍ قْط زيگط زاضًس، ايي هَئَ ًكمبى ٖساظ آًرب مِ ؾبمٌبى تْطاى احؿبؼ ثي

زٌّسُ آى اؾ  مِ ثبيس توبهي َٖاهلي ضا مِ ثط ايربز ايي احؿبؼ تمأثيط گصاقمتِ همَضز هُبلٗمِ قمطاض زاز،      

اي زيگط ثِ هَيمَٖبت اجتومبٖي، فطٌّگمي ٍ    قَز ٍ پبضُثطذي اظ ايي َٖاهل ثِ هؿبئل ؾيبؾي هطثٌَ هي

-ّبي رظم ثطاي حًَض فٗبل افطاز زض فٗبلي آٍضزى ظهيٌِمٌس، اظ ًٓط ؾيبؾي فطاّنياقتهبزي ضثٍ پيسا ه

ّبي ؾيبؾي ٍ اظ ًٓط اجتوبٖي ٍ فطٌّگي ثطقطاضي اهنبًمبتي ممِ ثتَاًمس قمْطًٍساى ضا اظ ًٓمط زؾمتيبثي ثمِ        

ي ٍ ّبي قغلي يبضي زّس حبئع اّوي  اؾ ، اظ ًٓط اقتهبزي ًيع مبّف ّطچِ ثيكتط فبنملِ َجقمبت  فطن 

مٌمس. اظ ؾمَي زيگمط ثمبرثَزى احؿمبؼ      تَظيٕ ٖبزرًِ ثطٍت زض جبهِٗ زض ايي ظهيٌِ ًقف هْوي ايفمب همي  

زّمس ممِ ظيطپبًْمبزى ٌّربضّمبي     ٖسالتي افطاز ضا زض قمطايُي قمطاض همي   ًباهٌي ًيع زض تطميت ثب احؿبؼ ثي

احؿبؾمي هحؿمَة    اجتوبٖي ٍ قَاٖس ٍ انَل حبمن ثط ظًسگي قْطي ضا ًمَٖي ٍاممٌف زض ثطاثمط چٌميي    

-ثيٌٌس ٍ ٌّگبهيًوبيٌس. ؾبمٌبى تْطاى ذَز ضا زض ذأل هكبضم  اجتوبٖي ه ثط زض اهَض ظًسگي ذَيف هي
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قسى اظ حلقِ افطاز ه ثط ؾمٗي زض  گصاضز ثب ذبضرّب ًٓط آًبى تأثيط ذبني ثط جبي ًويگيطيمِ زض تهوين

زاضًس مِ زض هَاضزي اتربش ايي تهمويوبت   زازى ٍ اثجبت اضظـ ٍ جبيگبُ ذَزاتربش تهويوبتي ثطاي ًكبى

 ثِ هٌٗي تقبثل ثب ًٓن اجتوبٖي حبمن ثط جبهِٗ اؾ .

ٌَٖاى ٖبهلي ًيطٍهٌس ثط ًٓن اجتوبٖي گطايي زض ثيي ؾبمٌبى قْط تْطاى ثِاظ آًرب مِ گطايف ثِ ذبًَازُ

اظ َطيمق ثنمبضگيطي ايمي    قَز توبهي اقساهبت ٍ ضاّنبضّبيي مِ اظ ظاٍيِ ًگبُ ثِ ذمبًَازُ ٍ  ه ثط ٍاقٕ هي

ؾبذتي افطاز ثِ ضٖبي  قَاٖس ٍ ٌّربضّبي حبمن ثط جبهِٗ زض جْم  ثجمبت ًٓمن اجتومبٖي     ًْبز ثطاي هلعم

تَاًس اثطات هثجتي ثط جبي گصاضز، لصا ًْبز ذبًَازُ زض ٖيي حبل مِ ثرَزي ذَز اظ قَز هيثنبض گطفتِ هي

اي ٖول مٌس ٍ ًقف هْومي  ٌَٖاى يل ًْبز ٍاؾًُِس ثِتَااي ثطذَضزاض اؾ  هيالٗبزُاضظـ ٍ اٖتجبض فَ 

ـ   زض ايي ظهيٌِ ايفب ًوبيس. زض َي ؾبل ّمبي  ّبي گصقتِ هْوتطيي تأميس هؿئَرى ثمط تقَيم  ثبٍضّمب ٍ اضظ

زيٌي حبمن ثط جبهِٗ ثَزُ ٍ ًگطـ ثِ هَئَ ًٓن اجتوبٖي ًيع اغلت اظ ظاٍيِ ّويي ًگبُ نَضت گطفتمِ  

تمَاى اظ ايمي َطيمق زض    زض حبل حبيط اظ ممبضايي رظم ثطذمَضزاض ًيؿم  ٍ ًومي    اؾ  زض حبلينِ ايي ًگبُ 

قوَل ثسٍى ٌَٖاى قَاٖس ٖبم ٍ جْبىجبهِٗ ضفتبضّبي ٌّربضهٌس ضا ايربز ًوَز زض هقبثل تأميس ثط اذش  ثِ

 آًنِ آى ضا زض تقيس زيي قطاض زّس اظ العاهبت جبهِٗ اهطٍظي اؾ .

ٌتمطل قمطايٍ ٍ ايرمبز ًٓمن ٍ ثجمبت زض قمْط تْمطاى ًيمبظ ثمِ اترمبش           زّس ثمطاي م ًتبيج تحقيق ًكبى هي

ضاّنبضّبيي زض جْ  هْبض مبهل هْبجطپصيطي ثِ ايي قْط ٍجَز زاضز چطا مِ هست اقبه  زض قْط تمأثيط  

ّبيي زض ايمي ظهيٌمِ   ّب ٍ تقبثلٍاضز ثب تٗبضوهؿتقيوي ثط گطايف ثِ ًٓن اًؿربهي زاضز ٍ ّوَاضُ افطاز تبظُ

 ٌس.ضٍثطٍ ّؿت

ّمب ٍ قمَضاّبي قمْطي ظهيٌمِ     هؿئَرى شيطثٍ ثبيس تشـ ًوبيٌس تب ثب گؿمتطـ ٍ ًْبزهٌمسمطزى اًرومي   

حًَض فٗبل هطزم زض ايي قَضاّب ضا ثيف اظ پيف فطاّن آٍضًس ٍ اظ ًٓطات آًبى ًِ تٌْب زض ؾُ  تئَضيمل  

تَاًمس  وعهبى ايي اقمساهبت همي  ثلنِ زض ٖول اؾتفبزُ رظم ضا ثٌوبيٌس. ثطاي زؾتيبثي ثِ ًٓن اجتوبٖي اًربم ّ

 ه ثط ٍاقٕ قَز:

 راّكبرّبي اجزايي

 ٖسالتي زض قْطًٍساى اظ َطيق:تشـ زض جْ  مبّف احؿبؼ ثي -1

 تَظيٕ ٖبزرًِ ثطٍت زض جبهِٗ  -الف

 ّبي قغلي ثطاثطي فطن  -ة

 قبًًَوٌسؾبذتي يَاثٍ پيكطف  زض جبهِٗ -ر

 َ  هطزمثطذَضز قبَٕ ثب هترلفبى ٍ هتربٍظاى ثِ حق -ز

 تشـ زض جْ  مبّف احؿبؼ ًباهٌي زض قْطًٍساى اظ َطيق: -2
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 ثطقطاضي اهٌي  ّط چِ ثيكتط زض قْط  -الف

 ثطذَضز قبَٕ ثب ٖبهشى ايربز ًباهٌي زض ّط هَقٗي  قغلي -ة

 تَجِ ذبل ثِ اهٌي  ظًبى ٍ مَزمبى -ر

 ضفٕ تٌگٌبّبي فيعيني زض هحيٍ قْطي ثطاي ايربز احؿبؼ ٍ اهٌي  -ز

 تشـ زض جْ  افعايف هيعاى هكبضم  اجتوبٖي قْطًٍساى اظ َطيق: -3

 ًوَزى آًبى زض اتربش تهويوبتؾْين -الف

 ّبي قْطيًوَزى قَضاّب ٍ اًرويفٗبل -ة

 گيطيّبي تهوينانشح قَاًيي ثب ّسف جصة قْطًٍساى ثِ حًَض زض ٖطنِ -ر

 يٌِضفٕ هَإً ؾيبؾي، اجتوبٖي، اقتهبزي ٍ فطٌّگي زض ايي ظه -ز

 اؾتفبزُ هُلَة اظ جبيگبُ ًْبز ذبًَازُ زض جْ  تحنين ًٓن اجتوبٖي اظ َطيق: -4

 پصيط ًوَزى مَزمبى ٍ ًَجَاًبى زض ذبًَازُجبهِٗ -الف

 تقَي  اذش  قْطًٍسي -ة

 اضتقبء ؾُ  زاًف ٍ تحهيشت اًٖبي ذبًَازُ ثِ ٍيػُ ظًبى -ر

 َٖاهل ه ثط ثط َش فطاّن آٍضزى تؿْيشت رظم ثطاي اظزٍار ٍ مبّف  -ز

 ّبي زيٌيتشـ زض جْ  ّوؿَؾبذتي قَاٖس ًٓن اجتوبٖي ثب اضظـ -5

 پطضًگ ؾبذتي ًقف اّساف زض هقبثل زيي -الف

 تقَي  التعاهبت ٖولي زض ثطاثط َْاّط زيٌي -ة

 ّبي جْبى قوَل زيٌي تأميس ثط اضظـ -ر

 پصيطـ فْن هتنثط ٍ چٌسگبًِ اظ زيي -ز

 بٍضّبي اذشقي جبهِٗ اظ َطيق:تشـ زض جْ  تقَي  ث -6

 ضفٕ هًٗشت ظيطثٌبيي هبًٌس ثينبضي -الف

 ّبي ثبر زق  زض اًتربة نحي  هؿئَليي زض ضزُ -ة

 تَجِ ذبل ثِ ًْبزّبي ذبًَازُ، آهَظـ ٍ ضؾبًِ -ر

 ّبي تكَيقي زض ثطاثط تٌجيْي اؾتفبزُ اظ ضٍـ -ز

ٌَٖاى قْطي مِ ثبرتطيي تمطامن جوٗيتمي جْمبى ضا زاضز ٍ    زض پبيبى ثبيس ثِ ايي ًنتِ اقبضُ ًوَز مِ زض ثوجئي ثِ 

ًكيٌي ًيع ضٍثطٍ اؾ  ٍ زض آى تٌَٔ قسيسي اظ ًٓط ازيمبى ٍ همصاّت ٍجمَز زاضز.     اي هبًٌس ظاغِ ثب  هكنشت ٖسيسُ

ًٓبم ؾيبؾي حبمن ثط جبهِٗ زض ايربز اًؿربم اجتوبٖي ٍ ثطقطاضي ًٓن اجتوبٖي هَفق ثمَزُ ممِ زريمل اى ثمِ َمَض      

ٍح شمط گطزيس ٍ زض لٌسى هكبضم  گؿتطزُ ٍ ّوِ جبًجمِ همطزم زض ازاضُ اهمَض قمْط ٍ ضٖبيم  زقيمق حقمَ         هكط
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ّبي هرتلف ٖبهل هْوي زض ثطقطاضي ًٓن اجتوبٖي اؾ . اهب زض تْطاى تٌْب ثب اتربش ضاّنبضّمبي   قْطًٍسي زض ظهيٌِ

اًمسضمبضاى ٍ   حقيق همَضز تَجمِ اؾم  زؾم     تَاى قبّس قطايٍ هُلَة ثَز ثب ايي اهيس مِ ًتبيج ايي ت پيكٌْبزي هي

 هؿئَليي شيطثٍ ٍاقٕ قَز.
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، 9(، هَإً ؾبذتبضي اؾتقطاض قبًَى زض ايطاى، فهلٌبهِ تحقيقبت فطٌّگمي، زٍضُ ؾمَم، قموبضُ    1389ٖجبزالْي، حويس ) -
 . 1389ثْبض 
ّبي قْط ؾٌٌسر، فهلٌبهِ ٖلَم  ( َّي  جوٗي غبلت زض ثيي زاًكرَيبى زاًكگب1384ُجساللْي، هحوس  ثطظٍ هطٍت )ٖ  -

 32اجتوبٖي، قوبضُ 
 .1388، ظهؿتبى 4(، هٌُق پػٍّف تُجيقي، هرلِ هُبلٗبت اجتوبٖي ايطاى، زٍضُ ؾَم، قوبضُ 1388غفبضي، غشهطيب ) -
 
كبضم  ضٍؾتبيي زض زٍ ضٍؾتبي گطهؿبض، فهملٌبهِ ٖلمَم اجتومبٖي، زاًكمنسُ     الف(، ثطضؾي ه 1384فنَّي، ًبنط ) -

 . 28ٖلَم اجتوبٖي ٖشهِ َجبَجبيي، قوبضُ 

 (، زض ّعاض تَي ًٓن جْبًي، ًكط ًي.1384فنَّي، ًبنط ) -



29 

 

(، تقَي  اذش  قْطًٍسي، ضاّمي ثمطاي گمصاض ثمِ همطزم ؾمبرضي هكمبضمتي، هرلمِ هُبلٗمبت          1388فنَّي، ًبنط ) -
 . 1388، تبثؿتبى 2وبٖي ايطاى، زٍضُ ؾَم، قوبضُ اجت

 گْط، اًتكبضات آگبُ.  قٌبؾي قْطي، تطجوِ ٖجسالحؿيي ًيل (، جبه1383ِٗفيبلنَف، يبًنل ) -
 .1384(، اٖتوبز ٍ ًٓن اجتوبٖي، فهلٌبهِ هُبلٗبت ضاّجطزي، ؾبل ّكتن، قوبضُ اٍل، ثْبض 1384قبؾوي، هحوسٖلي ) -
ّبي َْْض قْطًٍسي زض ايطاى، هرلمِ هُبلٗمبت    اًًجبٌ ٍ هحسٍزي  (، قْط ثي1388بيي )مبْوي، ٖجبؼ ٍ هحوسضي -

 . 1388، تبثؿتبى 2اجتوبٖي ايطاى، زٍضُ ؾَم، قوبضُ 
 (، پيبهسّبي هسضًي ، تطجوِ هحؿي ثشثي، ًكط هطمع.1383گيسًع، آًتًَي ) -
 تْطاى، ًكط گؿتطزُ ّبي ًبثؿبهبًي ًٓن زض ايطاى، (، ضيك1381ِهشيي تَاًي، ٖليطيب ) -
(، هجمبًي ًٓمطي ٍ ترطثمي ٍاًساليؿمن، هُبلٗمِ همَضزي قمْط تْمطاى، فهملٌبهِ ٖلمَم           1379هحؿٌي تجطيمعي، ٖليطيمب )   -

 . 1379، ظهؿتبى 16اجتوبٖي، قوبضُ 
پػٍّكي ضفبُ اجتوبٖي، ؾبل پٌرن،  –(، تحليل هكبضم  اجتوبٖي زض تْطاى، فهلٌبهِ ٖلوي 1384هَؾَي، هيطَبّط )  -
 .19ضُ قوب
گيمطي آى، فهملٌبهِ    (، ؾطهبيِ اجتوبٖي ٍ َٖاهل ه ثط ثط قمنل 1384پَض، هحوسجَاز ٍ ؾيس احوس فيطٍظآثبزي ) ًبَق -
 .12قٌبؾي ايطاى، قوبضُ  جبهِٗ
 قٌبؾبى. قٌبؾي ًٓن، تطجوِ ؾٗيس هٗيسفط، اًتكبضات جبهِٗ ّبي جبهِٗ (، ًٓطي1388ٍِضؾلي، پيتط ) -
ظازُ، اًتكمبضات جْمبز زاًكمگبّي     َؾيَثيَلَغي تلفيق ًمَيي، تطجومِ ٖجسالحؿميي ٍّمبة    (، ؾ1384ٍيلؿَى، ازٍاضز ) -
 هكْس.
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