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تٛػقٝ ٚ سؿذ  دسسا وٝ افشاد  ٞب ٚ ٔمٛالتي اختٕبفي اعالق ٔي ؿٛد ٌشٜٚ ٔشخـ ثٝ ٌشٜٚ ،ساثشت ٔشتٗاص ديذٌبٜ   

. ٔٛضٛؿ ٔمبِٝ حبضش ٌشٟٚٞبي ٔشخـ اػت.سإٞٙبيي ٔي وٙذؿبٖ اسصؿٟب ٚ ٍ٘شؿٟب ٚ سفتبسٞب ٚ تلٛسات ؿخلي 

ايٗ ٔمبِٝ دس كذد ثشسػي ٚضقيت ٌشٟٚٞبي ٔشخـ ٚ تبثيش آٖ ثش ص٘بٖ دس ٔيضاٖ حفؼ حدبة ٚ پزيشؽ أش ثٝ 

ثبصداس٘ذٜ ٚ  ٔحؼٛة ٔي ؿٛد ٚ ثٝ كٛست دا٘ؼبٖحيبء دس ٟ٘باص آ٘دب وٝ حدبة ٘ٛفي .ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىشاػت

يب ٞٙدبسٞبي پزيشفتٝ ؿذٜ ٚ ،ٔثجت ٚٔٙفيثٙذي  دػتٝب ٞبي ٔشخـ ث ٌشٜٚ؛ٞذايت وٙٙذٜ ايفبي ٘مؾ ٔي وٙذ

ثيش ٌشٜٚ ٞبي أتدسكذد ؿٙبػبيي ٚ ثشسػي  پظٚٞؾ حبضشثٙبثشايٗ ، .ٜ ساثٝ آٖ تضسيك ٔي وٙذؿذ ٞٙدبسٞبي عشد

ٔٛسد  اص ديشثبص ٞش  وٝ. اػتثش سٚي ٔؼئّٝ ي حدبة سػب٘ٝ ٞبٚ ٞٛيت اختٕبفي  ٕٞچٖٛ؛ خب٘ٛادٜ، ٕٞؼبالٖ،

دسايٗ ٔمبِٝ پغ اص ٔشٚس ديذٌبٟٞبي ٘ؾشي ٚ ٔٙبثـ .اػت ٔؼّٕبٖ ثٛدٜوـٛسٞبي ت ٞب ٔخلٛكب ّتٛخٝ ٕٞٝ ٔ

ٕٛ٘ٝ ٘ .تدشثي، چٟبسچٛة ٔفٟٛٔي ٔٙبػجي تٙؾيٓ ٚ دس لبِت آٖ فشضيبت اكّي ٔغشح ٚ ٔٛسد آصٖٔٛ لشاس ٌشفتٙذ

تحميك اص ٘ٛؿ پيٕبيـي ٔي . ػبَ ؿٟشػتبٖ ٘دف آثبد ا٘تخبة ؿذٜ اػت 64تب  18آٔبسي تحميك حبضش ص٘بٖ 

يبفتٝ ٞبي تحميك ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ اص . اػتفبدٜ ؿذٜ اػتآصٖٔٛ ٞبي ٕٞجؼتٍي ثبؿذ ٚ ثشاي ثشسػي فشضيبت اص 

ذ ٔي وٙٙذ ٚ دس ػبخت أييٞٙيبت افشاد سا ترسػب٘ٝ ٞب،وٝ ثٝ ٘ٛفي ، ٔيبٖ ٔتغيش ٞبي تأثيش ٌزاس ثش حفؼ حدبة

ذ، ثيـتشيٗ ػٟٓ ٚ ثٝ تشتيت ٞٛيت اختٕبفي، ٕٞؼبالٖ ٚ خب٘ٛادٜ دس پزيشؽ أش ٚالقيت ٞبي رٞٙي دخبِت داس٘

 . ثٝ ٔقشٚف ٚ حفؼ حدبة اص تأثيش ٌزاسي ٞبي ٔٛثشي ثش خٛسداس ثٛدٜ ا٘ذ
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- ٍمقدمٍ ي طزح مسبل 

دس خشيبٖ أش ثٝ ٔقشٚف ٟٚ٘ي اص ٔٙىش ،ثٛيظٜ حفؼ حدبة ، فٛأّي چٙذ ٘مؾ آفشيٙٙذ وٝ اص خّٕٝ آٟ٘ب افشاد ٚ  

ثٝ ايٗ دػتٝ ٌشٟٚٞبي . ٌشٟٚٞبيي ٞؼتٙذ وٝ ٔجٙب ٚ ٔقيبس لضبٚت ٚ اسصيبثي وٙـٍشاٖ اختٕبفي لشاس ٔي ٌيش٘ذ 

تٛا٘ٙذ ٞٙدبسٞب، ثبٚسٞب يي سا وٝ دس خبٔقٝ اكّي ٔالن ٞؼتٙذ، خبٔقٝ  ايٗ ٌشٟٚٞب ٔي. ؿٛد  ٔشخـ ٌفتٝ ٔي

ثٝ عٛسي وٝ اػتب٘ذاسٞب ٚ . پزيش وٙٙذ ، حتي اٌش ثشاي ثشخي اص افشاد وٝ اص اسصؿٟبي اكّي ػشپيچي ٔيىٙٙذ 

٘مـي ا٘ىبس٘بپزيش ٚ ثٝ ػضايي  ثٙبثشايٗ ٌشٟٚٞبي ٔشخـ. ٔقيبسٞبيي سا دس اختيبس وٙـٍشاٖ لشاس ٔي ٞٙذ ٚ ثّقىغ

ثٝ . دس تلٕيٓ ٌيشيٟب ٚ وٙؾ ٞبي اختٕبفي افشاد دس سد يب پزيشؽ أشثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش داسد

٘يبص ثٝ پٛؿؾ ٚ پشٞيض اص ثشٍٞٙي خضٚ ٌشايـبت فغشي ا٘ؼبٖ اػت دس تأثيش ٌشٚٞبي حدبة وٝ ٘ٛفي ،فجبستي

اػالٔي حفؼ ؿٛد ٚ يب سفبيت ٘ىشدٖ آٖ ثشاي ثشخي خٛأـ ٔشخـ ٔي تٛا٘ذ اص عشف وٙـٍشاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘بد 

ثخـي اص خبٔقٝ ٞؼتٙذ ٚ اص  وٝ  دختشاٖ ٚ ص٘بٖ.  ثؼتشي ثبؿذ ثشاي ثٛخٛد آٔذٖ  ثشخي آػيت ٞبي اختٕبفي

حيث ٔؤثش ثٛدٖ دس ػالٔت اخاللي خبٔقٝ، ٔٛلقيت ٚ خبيٍبٞي ٚيظٜ دس خبٔقٝ پيذا ٔي وٙٙذ، ثٝ خلٛف ٘ؼُ 

ثٙبثشايٗ،  دس خبٔقٝ اي وٝ دغذغٝ ػبختٗ آيٙذٜ . ٔقٝ اي ثٝ فٙٛاٖ آيٙذٜ ػبص تّمي ٔي ؿٛ٘ذخٛاٖ وٝ دس ٞش خب

.  اي ثٟتش دس آٖ خبسي اػت پشٚسؽ خٛا٘بٖ ٚ ثؼتشػبصي ثشاي سؿذ ٚ ٞذايت آ٘بٖ اص اِٚٛيت ٞبي اختٕبفي اػت

 . سػذوٝ ثشسػي ايٗ أش ، ٔيضاٖ حفؼ حدبة، دس ثيٗ ص٘بٖ ٚ دختشاٖ أشي ضشٚسي ثٙؾش ٔي 

دس فشايٙذي تحت فٙٛاٖ خبٔقٝ پزيشي اػت وٝ اسصؿٟب ثشاي ٔبدساٖ فشدا ٚ أشٚص ثٝ اكغالح اختٕبفي ٔي ؿٛد ٚ  

ايشاٖ اػالٔي ثب داؿتٗ اسصؿٟبي غٙي ٚ ٞٛيت . عي ٕٞيٗ فشايٙذ اػت وٝ ٞٛيت اختٕبفي آٟ٘ب تثجت ٔي ؿٛد

ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش داسد، تب اص خًٙ ٘شْ اػالٔي ٘يبص ثٝ اسؿبد وٙـٍشاٖ اختٕبفي خٛد، تحت فٙٛاٖ أش 

آ٘چٝ ٔؼّٓ اػت ايٗ اػت وٝ . ثٙبثشايٗ، تٟٙب اثضاس دؿٕٗ حدبة ص٘بٖ ٚ دختشاٖ اػت. دؿٕٗ خٌّٛيشي وٙذ

اص خّٕٝ ٟٔٓ تشيٗ ايٗ ٔشاخـ ٕٞؼبالٖ ٚ دٚػتبٖ، . ٔشاخـ ٔثجت ٚ ٔٙفي دس ٕٞٝ ٌشٜٚ ٞب پشاوٙذٜ ٞؼتٙذ

ايٗ ٔشاخـ يب ٌشٟٚٞبي ٔشخـ اص يه ػٛ ٔجٙبي ٔمبيؼٝ ٚ .ؿٙيذاسي ٞؼتٙذ ٚاِذيٗ ٚ سػب٘ٝ ٞبي تلٛيشي ٚ

اسصيبثي سفتبس خٛا٘بٖ ٚ اٍِٛي رٞٙي آٟ٘ب لشاس ٔي ٌيش٘ذ ٚ اص ػٛي ديٍش، ثب اِمبي اسصؽ ٞب ٚ ٞٙدبسٞبيي ثش فشايٙذ 

ثٝ ٍ٘شؽ ٞبي دب وٝ ا٘ؼبٖ ٞب دس ؿىُ دٞي ٚ اص آ٘( 98:1384ؿشيفي،.)ميٓ داسدخبٔقٝ پزيشي آ٘بٖ تأثيش ٔؼت

ٞيٕٗ ٚ ػيٍٙش، . )خٛد ثيؾ اص آ٘ىٝ ثٝ خٛد ٔتىي ثبؿٙذ، ثٝ ٌشٜٚ ٞبيي وٝ ثب آ٘بٖ دس استجبعٙذ، تىيٝ داس٘ذ

اص ػٛي ديٍش دس فشايٙذ ؿىُ  دس ثحث سفبيت حدبة ايٗ ٔشاخـ اص تأثيش ثؼضايي ثشخٛسداس ٞؼتٙذ( 4:1996



 (اصفُبن)َمبیص بیه المللی ضُزيود مسئًل داوطگبٌ آساد اسالمی ياحد خًراسگبن مجمًعٍ مقبالت 

 

 

إٞيت ثشسػي ٌشٟٚٞبي  ثٙبثشايٗ، .ٙذ ٘مؾ داس٘ذٌيشي ٍ٘شؽ، تلٕيٓ ٌيشي ٚ وٙؾ افشاد دس خبٔقٝ ٚفٛأّي چ

 .ٔشخـ دس ٔيضاٖ حفؼ حدبة ضشٚسي ثٝ ٘ؾش ٔي سػذ

، ( ثشسػي ٔٛسدي حفؼ حدبة) دس تحّيُ ٚ ثشسػي ، تبثيش ٌشٟٚٞبي ٔشخـ ثش أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش 

ػٛاِي وٝ ايٗ تحميك ثٝ د٘جبَ پبػخ ٌٛيي ثٝ آٖ اػت، ايٗ اػت وٝ،وذاْ ٌشٜٚ ٔشخـ ٔي تٛا٘ذ دس پزيشؽ أش 

ؼ حدبة دس ثيٗ ص٘بٖ تأثيش ٔي ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش اص عشف وٙـٍشاٖ ٔٛثش ثبؿذ؟ ٚ چٝ ٔيضاٖ ثش حف

 ٌزاسد؟ 
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اػتقٕبَ وّٕٝ . ثيـتش اػتقٕبِؾ ثٝ ٔقٙي پشدٜ اػت. حدبة ٞٓ ثٝ ٔقٙي پٛؿيذٖ اػت ٚ ٞٓ ثٝ ٔقٙي پشدٜ 

دس اكغالح فمٟب وّٕٝ ػتش وٝ ثٝ دس لذيٓ ٔخلٛكبً . حدبة دس ٔٛسد پٛؿؾ صٖ يه اكغالح ٘ؼجتبً خذيذ اػت 

آٖ چيضي وٝ االٖ دس ( 11:1388خبٚيذ ٚ ديٍشاٖ،. )ٔقٙبي پٛؿؾ اػت ثٝ خبي ٚاطٜ حدبة ثىبس سفتٝ اػت

ٌٛيؾ اختٕبفي ٔب ٚ دس فشًٞٙ ايشا٘يبٖ اص آٖ ثٝ حدبة تقجيش ٔي ؿٛد، دس ٚالـ دس فمٝ اػالْ اص آٖ تقجيش ثٝ 

پٛؿؾ ٚ حدبة . فمٝ اػالْ اص آٖ ثٝ ِجبع ٚ پٛؿؾ تقجيش ٔي ؿٛدحدبة ٕ٘ي ؿٛد ثّىٝ دس فشًٞٙ لشآ٘ي ٚ 

يقٙي ٔجبسصٜ ثب خٙؼيت صدٌي خبٔقٝ ٚ خٟت حفؼ . اخاللي ، ثٝ ٔقٙبي فذْ ثشٍٞٙي دس فشكٝ فٕٛٔي اػت

 (10:1389پٛساصغذي،. )أٙيت اخاللي اختٕبؿ ٚ دس خٟت تىبُٔ ٔقٙٛي فشد ثٝ خلٛف وشأت صٖ 

ثقضي اص آٖ ٞب خٙجٝ سٚا٘ي داسد، ثقضي خٙجٝ خب٘ٛادٌي ٚ ثقضي ديٍش . اػت فّؼفٝ پٛؿؾ اػالٔي چٙذ چيض 

حدبة دس اػالْ اص . خٙجٝ اختٕبفي ٚ ثقضي اص يه ٘ٛؿ تذثيش غشيضي صٖ ثشاي ثبال ثشدٖ ٔمبْ خٛد ٘بؿي ٔي ؿٛد

ؼي چٝ يه ٔؼئّٝ وّي تش ٚ اػبػي تش سيـٝ ٔي ٌيشد ٚ آٖ ايٗ اػت وٝ اػالْ ٔي خٛاٞذ ا٘ٛاؿ اِتزارٞبي خٙ

ثلشي ٚ چٝ ِٕؼي ٚ چٝ ٘ٛؿ ديٍش ثٝ ٔحيظ خب٘ٛادٌي ٚ دس وبدس اصدٚاج لب٘ٛ٘ي اختلبف يبثذ ٚ اختٕبؿ ٔٙحلشاً 

اص ٘ؾش اػالْ ٔحذٚديت ثي حدبثي ثٝ ٔحيظ خب٘ٛادٌي ٚ ٕٞؼشاٖ ( 56:1347ٔغٟشي ،. )ثشاي وبس ٚ فقبِيت ثبؿذ

ٚ اص خٙجٝ خب٘ٛادٌي ػجت تحىيٓ سٚاثظ افشاد ٔـشٚؿ اص خٙجٝ سٚا٘ي ثٝ ثٟذاؿت سٚا٘ي اختٕبؿ وٕه ٔي وٙذ 

خب٘ٛادٜ ٚ ثشلشاسي كٕيٕيت وبُٔ ثيٗ صٚخيٗ ٔي ٌشدد ٚ اص خٙجٝ اختٕبفي ٔٛخت حفؼ ٘يشٚي وبس ٚ فقبِيت 

ثٝ عٛس وّي  (58:1347ٔغٟشي ،. )اختٕبؿ ٔي ٌشدد ٚ ضٕٙبً ػجت ٔي ٌشدد وٝ اسصؽ صٖ دس ثشاثش ٔشد ثبال سٚد 

 .        س ػٝ حٛرٜ فشدي ، خب٘ٛادٜ ٚ اختٕبؿ ٔٛسد ثحث لشاس دادفّؼفٝ حدبة سا ٔي تٛاٖ د

 ادٜ اختٕبؿ اػتحىبْ ٚ ثٙيبٖ خبٔقٝخب٘ٛادٌي، تشثيت فشص٘ذ، پيٛ٘ذ خب٘ٛ فشدي  حيب ٚ ففت

أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش تىّيفي  :دس ثيبٖ أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش ٚ تبثيش آٖ ثش حدبة ٔي تٛاٖ ٌفت 

 "( ؿ)دس فشٔبيؾ أبْ سضب. فجبدت اػت ٚ فذْ ا٘دبْ آٖ خضٜٚ ٌٙبٞبٖ ثضسي ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد ٚاخت ٚ ٘ٛفي

 ".ٞشٌبٜ ٔشدْ أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش سا ثٝ فٟذٜ يىذيٍش ثٍزاس٘ذ پغ ثبيذ ثشاي فزاة اِٟي آٔبدٜ ثبؿٙذ

تٕبٔي ٘ؼجت ثٝ آٖ ٔٛخت ا٘دبْ أش ثٝ ٔقشٚف ٚٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش ٔٛخت ثضسي ٚفضيض ؿذٖ فشد ٔؼّٕبٖ ٚ ثي اٞ
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ٚ اص آ٘دب وٝ ٔؼئِٛيت خؼٕب٘ي  خٛاسي ٔي ؿٛد ٚ حتي ٔٛخت تؼّظ ثيٍب٘ٝ ٚ دؿٕٗ دس خبٔقٝ ٔي ؿٛد

اػت، ثٙبثشايٗ حفؼ حدبة ٚ پٛؿؾ ثشاي ثب٘ٛاٖ أشي ضشٚسي ٔي ثبؿذ ؽجت اص خؼٓ ٚ پيىشٜ ٔبدي ٟٔٓ ٚٔٛا

٘مؾ ؿٟشٚ٘ذ ٔؼئَٛ سا دس دفٛت ديٍشاٖ ثٝ  ٔي تٛاٖوٝ ثب أش ثٝ حفؼ حدبة ٚ وٙتشَ ٘مؾ ٌشٟٚٞبي ٔشخـ 

 .   تحمك ٔؼِٛيت ٚ ٚؽيفٝ ؿٙبػي خٟت ػالٔت اختٕبفي افضايؾ داد
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ٌشٜٚ ٞبي ٔشخـ ثٝ خٟت اسصؽ ٞب ٚ ٞٙدبسٞبيي وٝ ثٝ خبٔقٝ اسائٝ ٔي وٙٙذ دس ٚالـ اٍِٛي سفتبس ثشاي افشاد 

فشد احؼبع ٔي وٙذ ثب آٖ »شٚٞي اختٕبفي اػت وٝ ٔختّف خبٔقٝ تّمي ٔي ؿٛ٘ذ، ثٙبثشايٗ ٌشٜٚ ٔشخـ ٌ

ٞش وغ اص ٌشٜٚ ٔشخـ خٛد ٞٙدبسٞب، ٍ٘شؽ ٞب ٚ . ؿٙبختٝ ؿذٜ ٚ آسصٚ ٔي وٙذ وٝ ٞٛيتؾ ثب آٖ ٔشتجظ ثبؿذ

ٕٞچٙيٗ . اسصؽ ٞبي خٛد ٚ ٘يض ٞذف ٞبي اختٕبفي سا وٝ اص ايٗ اسصؽ ٞب پذيذ ٔي آيٙذ، ثٝ دػت ٔي آٚسد

سا ٚ چٝ آٖ ٞبيي سا وٝ ٔي خٛاٞذ ا٘دبْ دٞذ ٚ چٝ آٖ ٞبيي سا وٝ ثٝ عشيمي  ؿخق ٔمِٛٝ ٞبي اختٕبفي ٟٔٓ

 (722:1376ٌِٛذ ٚ وِٛت)« .دس ٔمبثُ ؿبٖ لشاس ٔيٍيشد، ٘يض اص ٌشٜٚ ٔشخـ فشا ٔي ٌيشد

ٌشٜٚ ٔشخـ يىي اص ا٘ٛاؿ ٌشٜٚ ٞبي اختٕبفي اػت وٝ فشد دس ػٙدؾ اسصؽ خٛد ثب ديٍشاٖ آٖ سا ٔٛسد ٔمبيؼٝ ٚ 

. ست ديٍش دس لضبٚت ٚ دس افٕبَ خٛد اص اٖ اِٟبْ ٔي ٌيشد ٚ آٖ سا ٔجٙبي داٚسي خٛد لشاس ٔي دٞذ يب ثٝ فجب

ثٝ فجبستي تلٛس . ٔٛلقيت يب ٔٙضِت اختٕبفي فشد اص عشيك ٔٛلقيت ٘ؼجي ثب افشاد ديٍش تقشيف ٚ تٛكيف ٔي ؿٛد

سا ثب آٖ ٔمبيؼٝ ٔي وٙذ ٚ افشاد فشد اص ٔمبْ ٚ ٔٙضِت خٛد ثؼتٍي ثٝ ٌشٜٚ خبكي اص افشاد داسد وٝ ٚي خٛد 

اص ديذٌبٜ ثشٚع (. 240: 1957ٔشتٗ،.)ٔقٕٛالً اسصؽ ٞبيي سا ٔي پزيش٘ذ وٝ اص ٌشٜٚ ٞبي ٔشخـ آٔٛختٝ ثبؿٙذ

افشادي وٝ ػقي داس٘ذ ثٝ اسصيبثي ؿيٜٛ ٞبي ايفبي ٘مؾ ثپشداص٘ذ ٌشٜٚ ٞبي ٔشخـ سا اٍِٛي وبس خٛد ٔي » 4وٛئٗ

 (691:1985وٛپش ،. )ٌيش٘ذ
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« .ٌشٚٞي اػت وٝ فشد ثبصيٍش، فضٛ آٖ اػت ٚ يب آسصٚٔٙذ فضٛيت دس آٖ اػت»دس حميمت ٌشٜٚ ٔشخـ

ثذيٗ تشتيت فشد ثب سفتبس وشدٖ ٔغبثك ٘ؾشات چٙيٗ ٌشٚٞي ثٝ تقذيُ تلٛيش خٛد پشداختٝ ٚ ( 63:1376وشيٕي،)

ثٙبثشايٗ، آ٘چٝ دس ٔؼأِٝ أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش ؿبخق دس .ٔي وٙذ تشخيحبت اسصؿي خٛد سا ٘يض تقذيُ

اسصؽ ٞب دس ٞشخبٔقٝ اي ٕٞٛاسٜ ثلٛست ٘ؾبٔي ، ػبصٔب٘ذٞي . ؿٛد حفؼ اسصؿٟبي خبٔقٝ اػت٘ؾش ٌشفتٝ ٔي 

 ٔي ؿٛ٘ذ وٝ دس آٖ ثش اػبع ٔيضاٖ إٞيتي وٝ ٔشدْ ٞش يه اص خٛأـ ثشاي اسصؽ ٞب ي ٔتفبٚت لبئُ ا٘ذ ٘ٛفي

ثٙبثشايٗ ٔي تٛاٖ ٌفت، اسصؿٟب اكَٛ ٌؼتشدٜ اي  .حبِت ػّؼّٝ ٔشاتت ٔيبٖ اسصؽ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ايدبد ٔي ؿٛد 

يىي اص ؿبيـ تشيٗ ٚ ٟٔٓ (106: 1992فشاٚ٘ت، .)ٞؼتٙذ وٝ ٔشدْ دسػتي آٟ٘ب سا ثٝ فٙٛاٖ ٚالقيت لجَٛ داس٘ذ

ي فُٕ ٔي ٕ٘بيذ وٝ اسصؽ ٞبي ٔتحَٛ ايٗ تغييشات ثٝ ٌٛ٘ٝ ا. تشيٗ تغييشات دس ػّؼّٝ ٔشاتت آٖ ٞب اػت
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ٕٞچٙبٖ وٝ ايٍّٟٙبست دسثبسٜ دٌشٌٛ٘ي اسصؽ ٞب دس . ٌشايؾ ثٝ آٖ داس٘ذ وٝ ثٝ اسصؽ ٞبي ٔؼّظ تجذيُ ؿٛ٘ذ

فشاٌشد دٌشٌٛ٘ي اسصؽ ٞب دس ٔيبٖ ٘ؼُ ٞب ثٝ تذسيح ثٝ ػيبػت »:خٛأـ پيـشفتٝ كٙقتي ٔي ٘ٛيؼذ 

ثٙبثشايٗ، اسصؽ ٞب دس ٚالـ ٔفبٞيٕي ا٘ذ وٝ ص٘ذٌي . مبَ ٔي يبثذٚٞٙدبسٞبي فشٍٞٙي خٛأـ پيـشفتٝ كٙقتي ا٘ت

( 124: 2002ٞبٌٙجشي، .)آدٔي اص آٖ ٞب ٔقٙي ٔي ٌيشد ٚ آٖ ٞب سإٞٙبي ٔؤثشي ثشاي ٞذايت ا٘ؼبٖ ٞب ٞؼتٙذ

دس حميمت پـت ٕٞٝ ا٘ٛاؿ سفتبسٞب ٚ ٌشايؾ ٞبي خٕقي، ٕٞٝ ػبصٔبٖ ٞب اٍِٛٞب، ٘ـب٘ٝ ٞبي اختٕبفي، ٘مؾ ٞب 

ثٝ فجبستي، ايٗ أش ٍ٘شؽ افشاد سا دس خبٔـ تغييش ٔي .ٔضٞب، د٘يبيي اص تلٛسات ٚ اسصؽ ٞبي خٕقي لشاس داسدٚ س

دٞذ، ٍ٘شؽ يه حبِت سٚا٘ي يب فلجي آٔبدٌي اػت وٝ اص عشيك تدشثٝ ػبصٔبٖ دادٜ ؿذٜ ٚ تأثيشي ٞذايتي يب 

( 17:1935ٌٛسدٖ آِپٛست،)ثٛط اػت داسد،پٛيب ثش پبػخ ٞبي فشد ثٝ ٕٞٝ اؿيبء ٚ ٔٛلقيت ٞبيي وٝ ثب آٖ ٞب ٔش

اؽٟبس ٔي داسد وٝ ٍ٘شؽ ٘ؾبْ ثبدٚأي اص اسصؿيبثي ٞبي ٔثجت يب ٔٙفي ، احؼبػبت فبعفي ٚ ( 1962) 5وشاچفيّذ

دس ثيبٖ وّي تش ٔي ( 27:1379وشيٕي،.)تٕبيُ ثٝ فُٕ ٔخبِف يب ٔٛافك ٘ؼجت ثٝ يه ٔٛضٛؿ اختٕبفي اػت 

. شدٜ ٚ ا٘تضافي تش٘ذ ٚ غبِجبً فبلذ ؿيء يب ٔٛضٛؿ ٔـخق يب ٘مغٝ اسخبؿ ا٘ذتٛاٖ ٌفت اسصؽ ٞب ٞذف ٞبيي ٌؼت

آٖ ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٔقيبسي ثشاي لضبٚت ٚ اػتب٘ذاسدٞبي ا٘تضافي فُٕ ٔي وٙٙذ . ؿدبفت، صيجبيي ٚ آصادي اسصؽ ا٘ذ

س خٛد ايدبد ٚ اص آٖ عشيك، ٍ٘شؽ ٞب ٚ ثبٚسٞبي خبكي سا د. وٝ ؿخق اص آٖ ٞب ثشاي تلٕيٓ ٌيشي ثٟشٜ ٔي ثشد

ثٝ . اسصؿٟب ٚ ٍ٘شؿٟب ٔي تٛا٘ٙذ ٞٛيت اختٕبفي فشد سا ؿىُ دٞٙذ ػٛي ديٍشاص  (35: 2000چبپٕٗ،. )ٔي وٙذ

فجبستي ، ٞٛيت اختٕبفي ٕٞبٖ خٛيـتٗ خٛيؾ اػت وٝ اص عشيك ػبصٔب٘ذٞي ٍ٘شؿٟب ي ػبصٔبٖ يبفتٝ ي 

 (1998،2ٌشاٞبْ ، .) اختٕبفي يب ٌشٚٞي ؿىُ ٔيٍيشد
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ٔيبٖ خبٔقٝ دس ٔفْٟٛ ٌؼتشدٜ . ثٝ عٛس وّي ٔي تٛاٖ خبٔقٝ سا دس تٕبٔيت خٛيؾ فبُٔ اختٕبفي وشدٖ دا٘ؼت

ٚ فشد، ثؼيبسي اص ٌشٜٚ ٞبي وٛچه ٘مؾ ٚاػغٝ سا ثبصي ٔي وٙٙذ ٚ دس حميمت ايٗ ٌشٜٚ ٞب فٛأُ اكّي 

ٚ افتمبدات ٔزٞجي ثٝ فٙٛاٖ دس ايٗ پظٚٞؾ خب٘ٛادٜ، دٚػتبٖ، سػب٘ٝ، ٞٛيت . اختٕبفي وشدٖ ٔحؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ

 . ٌشٟٚٞبي ٔشخـ ٔٛثش دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ ا٘ذ

ثٝ ٔقٙبي ػبصٌبسي اػت وٝ ثش اػبع آٖ يه فشد يب يه ٌشٜٚ خٛد سا ؿٙبختٝ ٚ ا٘تؾبس داسد ديٍشاٖ ٘يض اٚ  6ٞٛيت

يه فشد  ختّف تجّٛس ٔبدي يبفتٝ ٚثٝ فجبست ديٍش ٞٛيت تلٛيشي رٞٙي اػت وٝ ثٝ كٛست ٞبي ٔ.سا ثبص ؿٙبػٙذ

ايٗ تلٛيش ٚ احؼبع اص دسٖٚ، ِضٚٔبً ثب تلٛيش ٚ احؼبع اص ثيشٖٚ يىي . يه ٌشٜٚ ٔتقّك ٔي دا٘ٙذ خٛد سا ثٝ

اص ديذ تبخفُ  .ثٝ فجبست ديٍش ٞٛيت اص خب٘ت كبحت آٖ، ِضٚٔبً ثٝ ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ اص ثيشٖٚ احؼبع ٕ٘ي ؿٛد. ٘يؼت

احؼبػبت ؿشيىٙذ ٚ ثشاي ٌشٜٚ اسصؽ فبعفي  ٞٛيت آٖ چيضي اػت وٝ افضبي ٌشٜٚ دس افتمبدات ٚ (1954)

. ثٙبثشايٗ اسصؽ ٌشٚٞي تٕبيُ ٌشٜٚ سا ثٝ ٞذايت ٚ أش ثٝ ٔقشٚف ثيـتش ٔيىٙذ(32: 1959ٔيّض، .)لبئُ ثبؿٙذ

                                                           
5 - krachfild 
6 - identity 



 (اصفُبن)َمبیص بیه المللی ضُزيود مسئًل داوطگبٌ آساد اسالمی ياحد خًراسگبن مجمًعٍ مقبالت 

 

 

خب٘ٛادٜ فجبستؼت اص يه ٌشٜٚ ٘ؼجتبً ثبدٚاْ وٝ ثٝ ٚػيّٝ اخذاد، اصدٚاج يب تٛافك ثٝ ٞٓ پيٛػتٍي پيذا وشدٜ ٚ ثب 

ٙذ، ٚاحذٞبي التلبدي تـىيُ ٔي دٞٙذ ٚ اص فشص٘ذاٖ خشدػبَ خٛد ٔشالجت ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔي ٞٓ ص٘ذٌي ٔي وٙ

ثٙبثشايٗ، ايٗ ٌشٜٚ فجبست اػت اص دٚ ٘فش يب ثيـتش وٝ ثب ٞٓ تقبُٔ داس٘ذ، ثٝ ٘حٛي  (313:1372ساثشتؼٖٛ،.)وٙٙذ

يه تقشيف خبٔـ تش ( 7،1981بٚؿ. )وٝ ٞش يه ٔي تٛا٘ٙذ دس ديٍشي يب ديٍشاٖ تأثيش ٌزاؿتٝ ٚ اص آ٘بٖ ٔتأثش ؿٛ٘ذ

تقبُٔ ثيٗ افشاد،داؿتٗ دسن ٚ تلٛيش اص ديٍش افضبء، ايدبد پيٛ٘ذٞبي : اص ايٗ اكغالح ؿبُٔ ٚيظٌي ٞبي صيش اػت

پبي ؿٕب ٕ٘ي (1954) 9ثٝ فميذٜ فّٛيذ آِپٛست( 8،1974دٚالٔبتش)فبعفي ٚ ٚاثؼتٍي ٔتمبثُ يب ٘مؾ ٞبي ٔتمبثُ 

فميذٜ داؿت وٝ ٌشٜٚ ٞب چيضي ثيؾ اص ٔدٕٛفٝ ٔـتشوي اص اسصؽ ٞب، فمبيذ،  ٚي. تٛا٘ذ ثٝ يه ٌشٜٚ ٌيش وٙذ

كبحجٙؾشاٖ ديٍش ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ٚ ثٝ . ا٘ذيـٝ ٞب ٚ فبدت ٞب وٝ ٕٞضٔبٖ دس رٞٗ چٙذ ٘فش حضٛس داس٘ذ، ٘يؼتٙذ

ذيذٜ ٞبي ؿىّي ٔٛخٝ اؽٟبس داؿتٝ ا٘ذ وٝ ٌشٜٚ ٞب خٛٞشٞبيي ٔؼتمُ ا٘ذ وٝ ثبيذ ثٝ آٖ ٞب ثٝ كٛست اؿيبء يب پ

اص آ٘دب وٝ صيش ( 59-60:1368وشيٕي، )« (11،1956ٚاسيٙش-10،1998دٚسويٓ.)ٔؼتمُ ٚ يٍب٘ٝ دس ٔحيظ ٍ٘شيؼت

ثٙبي ؿخليت فشد دس خب٘ٛادٜ ٌزاسدٜ ٔي ؿٛد، سفتبس ٚاِذيٗ دس ايٗ أش اص إٞيت ثؼضايي ثشخٛسداس اػت، پيشٚي 

ا٘بٖ ثٝ اٍِٛٞبي غشثي فشاٞٓ ٔي ػبصد ٚ خٛد ثٟتشيٗ ٚاِذيٗ اص ؽٛاٞش اٍِٛٞبي غشثي صٔيٙٝ سا ثشاي ٌشايؾ ٘ٛخٛ

ٔـٛق ٚ ٔشخـ ثشاي اٍِٛ ٌيشي اص اٍِٛٞبي غشثي ٞؼتٙذ  دس ٔمبثُ پبيجٙذي آٟ٘ب فشد سا ثٝ فٙٛاٖ فٙلشي خٟت 

 . ٞذايت وٙـٍشاٖ دسخبٔقٝ تجذيُ ٔي وٙذ

ٝ ٞب ٔي تٛا٘ٙذ دس دساص ايٗ سػب٘. سػب٘ٝ ٞبي خٕقي ٔي تٛا٘ذ يىي اص ٟٔٓ تشيٗ ٌشٜٚ ٞبي ٔشخـ ٔحؼٛة ؿٛد

ٔذت يب وٛتبٜ ٔذت تأثيش صيبدي ثش ٍ٘شؽ ٚ سفتبس ٔخبعجبٖ خٛد داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ثٝ ساحتي ٔي تٛا٘ٙذ فشًٞٙ ٚ 

ٞشچٝ تىِٙٛٛطي سػب٘ٝ ثيـتش پيـشفت وشدٜ، وبثٛع ٚحـت ٘بن تشي، چٖٛ . ؿىُ يه خبٔقٝ سا تغييش دٞٙذ

اص ػٛي ديٍش ايٗ (70:1382ٔه وٛايُ،. )ي ٔب تشػيٓ وشدٜ ا٘ذضذ اسصؿٟب،اص پيبٔذٞبي ٔٙفي ٚػبيُ استجبعي ثشا

( 1998)الَ.أش ػشفت اؿبفٝ فشٍٞٙي سا افضايؾ دادٜ ٚ يىپبسچٍي فشٍٞٙي خٛأـ سا ثب ٔـىُ ٔٛاخٝ ٔي ػبصد

 ٚٔٛلقيت خٛد ٘خجٍبٖ حبوٓ ثشاي تذاْٚ ثخـي ثٝ لذست ثشٚت سػب٘ٝ ٞبي ٍٕٞب٘ي اثضاسي ٞؼتٙذوٝٔقتمذ اػت 

ثٝ ؿيٜٛ اي ثي ٕٞتب  ٞبي ٍٕٞب٘ي سػب٘ٝ.ثٝ وبسٔيٍيش٘ذ(ٚاخالق خٛد پٙذوشدٖ فّؼفٝ ٚفشًٞٙ ٔشدْاصعشيك 

 (90: 1376الَ،.) ٔذآ٘بٖ پذيذٕ٘ي آٔيىٙٙذوٝ ثذٖٚ سػب٘ٝ ٞب ٞشٌض دسرٞٗ  ٚاسد ٌبٞي افشادآدسخٛد فٙبكشي سا

أُ ثي ؿٕبس ٔٛخٛد دس ٔغبِقبت ٚػبيُ خٕقي تٟٙب يىي اص فٛاؽٟبس ٔيذاسد وٝ  والپش. خٛساف تي اص ػٛي ديٍش 

ثٙبثشايٗ، ٕ٘ي تٛاٖ ٘مؾ آٖ سا دس پزيشؽ يب سد . ٔشثٛط ثٝ اثش ٔحيظ ثش سٚي سفتبس ثـش دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔي ؿٛ٘ذ

٘يض ؿىُ ٌيشي (1999)اص ٘ؾش خٙىيٙض( 32: 1374دادٌشاٖ،.) أش ثٝ ٔقشٚف تٛػظ وٙـٍشاٖ خبٔقٝ ا٘ىبس وشد

خبٔقٝ ٔيؼش خٛاٞذ ثٛد ٚ ايٗ تقبُٔ ثٝ ٚاػغٝ اػتفبدٜ اص ٕ٘بدٞب، اص خّٕٝ ٞٛيت اص عشيك ساثغٝ ٔتمبثُ فشد ٚ 

 .سػب٘ٝ ٞب، ايدبد ٔي ؿٛد 

                                                           
7 - shaw 
8 - delamater 
9 - floyd allport 
10 - durkheim 
11 - warriner 
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تٛخٝ ثٝ أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش  ٚ احؼبع ٘يبص ثٝ آٖ يىي اص ٔٛاسدي اػت وٝ ثبسٞب اص خٛا٘ت ٔختّف  

أثيش ايٗ أش ثش ٔيضاٖ حفؼ حدبة ٚ ٘مؾ ٌشٟٚٞبي ٔشخـ تحميك حبضش ثٝ د٘جبَ ت. ٔٛسد تأويذ لشاس ٌشفتٝ اػت

سچٛة تئٛسيه ايٗ پظٚٞؾ ٔجتٙي ثش تّفيمي اص آساي چٙذ تٗ اص بچٟاص ايٗ اٚ . دس ثشلشاسي ايٗ أش اػت

تبويذ ثش تأثيش (1971)دس ديذٌبٜ ٞبثشٔبع .  ٔي ثبؿذوٛصس ٚ ٞٛٔٙض  حجٙؾشاٖ ٔقبكش چٖٛ ٞبثشٔبع، ٌيذ٘ض،كب

ٚي ٔقتمذ اػت دس د٘يبي ٔذس٘يتٝ پبسادايٓ ٞبي خذيذ فشٍٞٙي ثشاي وٙـٍشاٖ  .تفىش فٕٛٔي اػتسػب٘ٝ ٞب ثش 

ثٝ فٙٛاٖ ٌشٟٚٞبي ٔٛثش، ديذٌبٜ ٞـبٖ سا تغييش ٔي فضبي استجبعي خذيذي سا ثٛخٛد ٔي آٚس٘ذ ٚ ثّٙؼجٝ 

تٛا٘ذ فمال٘يت ؿذيذ ثشايٗ اػبع دس ديٍبٜ پبساديٓ ٞبي فشٍٞٙي سػب٘ٝ ٞب ٔي ( 37: 2007يبً٘،ٞي ِٚي،.)دٞٙذ

٘ؾشيٝ ػبخت يبثي ثب   .سا تخفيف دٞذ ٚ ؿشايظ حفؼ اسصؿٟب سا ثب پزيشؽ أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش ايدبد وٙذ

ػٛاَ اػبػي ٌيذ٘ض ثيبٖ چٍٍٛ٘ي خبٔقٝ ػبصي دس . دس خٟبٖ ٔغشح ؿذٜ اػت (1984)وبسٞبي آ٘تٛ٘ي ٌيذ٘ض

يظ ػبصٔبٖ دادٖ ٔؼتٕش يب تغييش ؿىُ ػبخت ٞبػت وٝ ثٝ ٔٙؾٛس اص ػبخت ثبثي، ؿشا. لبِت ػبخت خبٔقٝ اػت

ٟٕٔتشيٗ أش دس ػبخت يبثي ٌيذ٘ض تٛا٘بيي ثبص (284:1383آصاداسٔىي،.)ثبصتِٛيذ ػيؼتٓ ٞبي اختٕبفي ٔي ا٘دبٔذ

ا٘ذيـي وٙـٍش اػت ثٝ عٛسيىٝ فّٕىشدٞبي اختٕبفي دس پشتٛ اعالفبت تبصٜ اكالح ٚ ثشسػي ٔي ؿٛ٘ذ، دس٘تيدٝ 

وٝ ايٗ ثبص ا٘ذيـي  دس ػبخت ثٙذي ( 602: 1384سيتضس، .) ا ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ػبص٘ذٜ تغييش ٔي دٞٙذخلّتـبٖ س

ثٝ فجبستي، ثٝ وٙـٍش اكالح سفتبس يب تغييش آٖ سا اص عشيك . خبٔقٝ ٔي تٛا٘ذ تٛػظ ٌشٟٚٞبي ٔشخـ ا٘دبْ ؿٛد

ٔقتمذ اػت وٝ ٔؼئّٝ جبدِٝ، ثب ديذٌبٜ ٔ دس ٔمبثُ ٞٛٔٙض ٘يض. پزيشؽ أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش ٔي دٞذ

تأويذ ٞٛٔٙض ثيـتش ثش چٍٍٛ٘ي تجذيُ . اػبػي ٔغشح دس خبٔقٝ ؿٙبػي ثيبٖ ساثغٝ فشد ٚ ٌشٜٚ ٚ خبٔقٝ اػت

ٚي تجذيُ سفتبس فشدي ثٝ سفتبس . ٔؼئّٝ اػبػي خبٔقٝ ؿٙبع ٔي دا٘ذ سفتبس فشدي ثٝ وٙؾ خٕقي اػت ٚ آٖ سا

ثش ايٗ ( 205: 1378وٛصس، ) . ـٝ خبٔقٝ ؿٙبختي لّٕذاد وشدٜ اػتخٕقي سا فشآيٙذ اختٕبفي ٚ فٟٓ آٖ سا ا٘ذي

اػبع چٍٍٛ٘ي تجذيُ سفتبس فشدي ثٝ وٙؾ خٕقي وٝ دس يه صٔبٖ ٚ ٔىبٖ خبف ثشٚص ٔي وٙذ، ثٝ فٙٛاٖ يه 

. ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت ٔغشٚحٝ دس ايٗ ٘ؾشيٝ ٔؼئّٝ فشد ٚ خبٔقٝ ٔٛسد تٛخٝ اػت. ٔؼئّٝ اػبػي ٔغشح ٔي ؿٛد

كٛست وٝ فّٕىشدٞبي ثبصتِٛيذ ؿذٜ وٙـٍشاٖ دس ثؼتش صٔبٖ ٚ ٔىبٖ دس دٚ ػغح خشد ثٝ ِٚي ثٝ ايٗ 

ثٙبثشايٗ، ٘ٛؿ ثشخٛسد دس اسائٝ أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي  .ٚ دس ػغح والٖ دس ٘ؾبْ ٞبي اختٕبفي ا٘ذ( خبعشٜ ٞب)كٛست

 . ذاص ٔٙىش دس حفؼ حدبة ٔي تٛا٘ذ وٙؾ خٕقي سا ثٝ ػٛي پزيشؽ ٔثجت يب ٔٙفي خٟت دٞي وٙ

فشم سا ٔٛسد ثيٙؾ وبسوشدي ػبختي اػت، چٙذيٗ پيؾ  ؾوٝ اػبػ دس عشح ٘ؾشيٝ تقبدِي ( 1951)پبسػٛ٘ض

 تٛخٝ لشاس دادٜ اػت 

إٞيت ٘مؾ ٚ وبسوشد پذيذٜ ٞب، استجبط ٘مؾ ٞب ثب ٟ٘بد ٞب ، إٞيت فشًٞٙ فٕٛٔي ٚ ٟ٘بدي ؿذٖ ػغٛح  

تقبدَ ثيـتش ٘ٛفي اختٕبفي ؿذٖ سا ثب تأويذ ثش ٕٞىبسي اص ايٗ سٚ پبسػٛ٘ض اص عشيك عشح ٘ؾشيٝ ٔتفبٚت ٚالقيت

ايٗ ٘ؾشيٝ ( 169: 1962ٔبيٙيغ ٚ ّٔتشص،.)٘مؾ ٞب، ٟ٘بدٞب، اسصؽ ٞب، ٘شْ ٞب ٚ وبسوشدٞب ٔٛسد ٘ؾش داؿتٝ اػت

٘ٝ تٟٙب ثذ٘جبَ ثشسػي فّٕىشد ٔٙبػت ػيؼتٓ ٞب دس  (1955)بسػٙض ٕٞب٘ٙذ ديذٌبٜ ِٛئيغ سٚص٘جشي ٚ ؿيجٛتب٘يپ
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ثذػت آٚسدٖ وبسوشدٞبي ٔثجت اػت؛ ٔٛضٛؿ ٌشٟٚٞبي ٔشخـ سا ٘يض تحّيُ ٔي وٙذ ثٝ ايٗ ٔقٙب وٝ آٖ خبٔقٝ ٚ 

وٝ ايٗ ( 67: 1372ػشٚػتب٘ي ٚ ٞبؿٕي،.) چٝ يه فشد ا٘دبْ ٔي دٞذ ثٝ تقشيف اٚ اص ٔٛلقيتؾ ثؼتٍي داسد

خبٔقٝ ثٝ ٘ٛفي ثتٛا٘ذ اٌش  ،ثٙبثشايٗ. فّٕىشد ٘بؿي اص فّٕىشد ػبصٔبٖ ٞب ٚ استجبط اختٕبفي فشد ٚ ػبصٔبٖ اػت

ٌشٟٚٞبي ٔشخقي چٖٛ سػب٘ٝ ٞب سا صيش ٘ؾش داؿتٝ ثبؿذ ٚ خشيبٖ استجبعي خٛثي ثب وٙـٍشاٖ ثشلشاس وٙذ 

ٌشٟٚٞبي ٔشخـ ديٍش،چٖٛ خب٘ٛادٜ،دٚػتبٖ، ٞٛيت ٚ افتمبدات ٔزٞجي اص عشيك تأثيشؽ، ثشاي فشد داساي اسصؽ 

ش ثٛيظٜ حفؼ حدبة خبٔقٝ پزيش ٔي ؿٛد ٚ اٌش  ايٗ خبٔقٝ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ إٞيت أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙى

ثٝ فٛأُ ديٍشي وٝ دس خبٔقٝ ايٗ ٘مؾ سا ايفب ... پزيشي ثٝ خٛثي ا٘دبْ ٘ـٛد افشاد ثشاي ٟ٘بدي ؿذٖ اسصؽ ٞب ٚ 

ٔي وٙٙذ سٚي ٔي آٚسد ٚ ٕٔىٗ اػت فشد ثٝ ٌشٜٚ ٞبي غشيجٝ سخٛؿ وٙذ ٚ ايٗ ٌشٜٚ ٞب سا ٌشٜٚ ٔشخـ خٛد 

عجك اكُ تقٕيٓ اسصؽ ٞب وٝ يىي اص اكَٛ فٕذٜ ٘ؾشيٝ تقبدَ اػت، ايٗ ٌشٜٚ غشيجٝ اسصؽ ٞبي خٛد  .ثپزيشد 

دسخشيبٖ اختٕبفي ؿذٖ، اسصؽ ٞبي اػبػي، دس افشاد ٟ٘بدي ٔي .يب ضذ اسصؿٟبي خبٔقٝ سا ثٝ فشد تقٕيٓ ٔي دٞذ

.. الٖ، سػب٘ٝ ٞبي خٕقي ٚ خب٘ٛادٜ، ٌشٜٚ ٕٞؼب: دس يه خبٔقٝ، اختٕبفي ؿذٖ اص عشيك ٟ٘بدٞبيي چٖٛ. ؿٛد

دس خبٔقٝ ثشاي عي ؿذٖ ايٗ . ٞش فشد دس خبٔقٝ فشديت خٛد سا دس ايٗ خشيبٖ وؼت ٔي وٙذ. كٛست ٔي ٌيشد

حبَ اٌش ايٗ فٙبكش دس ٔؼيش ايٗ خشيبٖ ٔتحَٛ ؿٛ٘ذ، . خشيبٖ يه ٘ٛؿ ػبصٌبسي ثيٗ فٙبكش خبٔقٝ ٚخٛد داسد

تمبثُ دس . ي ؿٛ٘ذ ٚ دچبس تغييش دس اسصؽ ٞبيـبٖ ٔي ؿٛ٘ذٔؼّٕبً اسصؽ ٞبي وؼت ؿذٜ تٛػظ افشاد ٔتحَٛ ٔ

دس ٘ؾشيٝ تمبثُ خٛد ( 1987)ٚ  وٛصس( 1976)ا٘ذيـٝ ٞبي ثؼيبس ي اص ا٘ذيـٕٙذاٖ ثشسػي ؿذٜ اػت وٝ آِجشت 

آ٘چٝ ػبخت اختٕبفي سا ٔٛسد تٟذيذ »٘ؾشيٝ وٛصس ثش ايٗ أش اػتٛاس اػت وٝ . ثيـتش ديذٌبٞي وبسوشدٌشايب٘ٝ داسد

ثٝ  .ٔي دٞذ، تمبثُ ٘يؼت، ثّىٝ ػختي ٚ فذْ ا٘قغبف ػيؼتٓ اختٕبفي اػت وٝ دؿٕٙي سا ايدبد ٔي وٙذ لشاس

فجبست ديٍش دؿٕٙي ثٝ ِحبػ فذْ ا٘قغبف دس ػيؼتٓ اختٕبفي حبكُ ٔي ؿٛد ٚ تمبثُ وٝ ٔفٟٛٔي ٔتفبٚت اص 

بي ٔشخـ دس خشيبٖ أش ثٝ ثٙب ثشيبٖ أش اٌش ٌشٟٚٞ «. ػبصٌبسي دس ػيؼتٓ اختٕبفي اػتدؿٕٙي اػت فبُٔ ٘ب

ٔقشٚف  ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش ثذسػتي ؿٙبػبيي ٚ خٟت دٞي  ٘ـٛ٘ذ ٔي تٛا٘ذ دس ػيؼت اختٕبفي ٘ؼجت ثٝ ايٗ أش 

 .ثشاي وٙـٍشاٖ فىؼبِقُٕ ٞبي خلٕب٘ٝ ايدبد وٙذ

) ثشاػبع تّفيمي اص ديذٌبٟٞبي ٘ؾشي ٔي تٛاٖ ٌفت، دسكٛست  ٚخٛد دسخٝ ثٙذي ؿذٖ اسصؿٟبي خبٔقٝ 

ٔي تٛاٖ ثيٗ وٙـٍشاٖ ( وٙؾ استجبعي ٞبثشٔبع) ٚ سؿذ تفىش فٕٛٔي اص عشيك سػب٘ٝ ٞب( بثي ٌيذ٘ضػبخت ي

تٟٙب تقبدَ دس  ٘ٝ (ٔجبدِٝ ٞٛٔٙض) ثشاي اسائٝ ديذٌبٟٞبي ؿبٖ دس ٔٛسد أش ثٝ ٔؼبئُ اػبػي ٚ ٟ٘ي اص ضذ اسصؿٟب 

ٚ ( وبسوشدي پبسػٙض_ػبختي ) ػيؼتٓ ٞبي اختٕبفي ايدبد وشد، ثّىٝ اسصؿٟب خٙجٝ ي وبسدي خٛد سا حفؼ وٙٙذ

 .  أش ثٝ حفؼ حدبة ثشاي وٙـٍشاٖ دسٚ٘ي ؿٛد
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اػت ٚ خٕـ آٚسي اعالفبت ثب وٕه  سٚؽ پيٕبيـي اػتفبدٜ ؿذٜ ايٗ پظٚٞؾ ثب تٛخٝ ثٝ اٞذاف آٖ اصدس 

ؿذٜ ٔٛسد د ػٙدؾ ٔتغيشٞب ٘يض اص عشيك ٌٛيٝ ٞبي اػتب٘ذاس .ٚ ٔلبحجٝ حضٛسي ا٘دبْ ٌشديذٜ اػتشػـٙبٔٝ پ
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 64تب  18خبٔقٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ص٘بٖ . اػتفبدٜ ٔحممبٖ ٚ كبحت ٘ؾشاٖ فّْٛ اختٕبفي كٛست ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

 .٘فش ثٝ كٛست ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي تلبدفي ٔٛسد ٔغبِقٝ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ  384ػبَ ؿٟشػتبٖ ٘دف آثبد اػت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 فزضیبت تحقیق    

فشضيبت ايٗ ٔغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔجب٘ي ٘ؾشي ٚ ديذٌبٟٞبي كبحت ٘ؾشاٖ ٔختّف دسثبسٜ ٔٛضٛؿ ٌشٟٚٞبي ٔشخـ 

 :عشاحي ٚ  تٙؾيٓ ٌشديذٜ اػت وٝ فجبستٙذ اص

 .ساثغٝ ٚخٛد داسد ثٝ ٘ؾش ٔي سػذ ثيٗ خب٘ٛادٜ ٚ حفؼ حدبة    -1

 .ثٝ  ٘ؾش ٔي سػذ ثيٗ دٚػتبٖ ٚ حفؼ حدبة  ساثغٝ ٚخٛد داسد  -2

 .ثٝ  ٘ؾش ٔي سػذ ثيٗ ٞٛيت ٚ حفؼ حدبة  ساثغٝ ٚخٛد داسد  -

 .ثٝ  ٘ؾش ٔي سػذ ثيٗ سػب٘ٝ ٞب ٚ حفؼ حدبة  ساثغٝ ٚخٛد داسد  -

 .سدثٝ  ٘ؾش ٔي سػذ ثيٗ  افتمبدات ٔزٞجي ٚ حفؼ حدبة  ساثغٝ ٚخٛد دا  -

 ببر عبملی ي متغییز مًرد سىجص  

ثشاي اػتب٘ذاس ػبصي ٔميبع ػبختٝ ؿذٜ ثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي تبثيش ٌشٟٚٞبي ٔشخـ ثش حفؼ حدبة ، ٌٛيٝ ٞب  دس 

ثب .٘فش اص ص٘بٖ ٔٙغمٝ ٔٛسد ٕ٘ٛ٘ٝ تٛصيـ ؿذ 30سػـٙبٔٝ تٙؾيٓ ٚدس خبٔقٝ آٔبسي ثٝ ؿىُ تلبدفي ثيٗ ÷لبِت 

ػٛاالت پشػؾ ٘بٔٝ ٔمذٔبتي حزف ٚ اكالح ٌشديذ وٝ پغ اص اكالحبت الصْ  خٕـ آٚسي دادٜ ٞب ثقضي  اص 

 .   ٜ اػت ائٝ ٌشديذسا سٚايي ٟ٘بيي ٚ ؿبخق ٞبي تحميك دس خذَٚ صيش

ٕٞبًٞٙ ثب  ثبس فبّٔي 

 ديذٌبٟٞبي 

 ٔتغيش  اثقبد  ٔفبٞيٓ 

 فيٙي    پٛساصغذي 86%

 رٞٙي 

ٔيضاٖ حفؼ 

 حدبة 

ٌشٟٚٞبي  رٞٙي  افتمبدات ٔزٞجي   پب٘تبْ، ثٛسديٛ %84

 ٔشخـ

   ٞٛيت  ٌشاٞبْ ، تبخفُ 87%

  اختٕبفي  سػب٘ٝ  ٔه ِٛٞبٖ، الػَٛ 89%

  فشدي  خب٘ٛادٜ ٚ دٚػتبٖ  ٔشتٖٛ، فؼتيٍٙش 78%
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  تحلیل یبفتٍ َب ي دادَب 

 .ػبِٝ ساثغٝ ٚخٛدداسد 18-64ثٝ ٘ؾش ٔي سػذ ثيٗ ٔيضاٖ حفؼ حدبة ٚ خب٘ٛادٜ ص٘بٖ 

 ػبِٝ 18-64ٕٞجؼتٍي ثيٗ ٔيضاٖ حفؼ حدبة ٚ خب٘ٛادٜ ص٘بٖ   – 1خذَٚ 

 خب٘ٛادٜ  

ٔيضاٖ حفؼ 

 حدبة

r 343/0- 

p 000/0 

 

ٕٞچٙبٖ وٝ ٔـبٞذٜ ٔي وٙيذ ثيٗ ٔيضاٖ . ٘تبيح ثذػت آٔذٜ اص ايٗ پظٚٞؾ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ 1خذَٚ ؿٕبسٜ 

ٔقٙبداس ٔي ثبؿذ (  =r=  ٚ128/0 p -343/0)ػبِٝ ساثغٝ ٕٞجؼتٍي ٔٙفي  18-64حفؼ حدبة ٚ خب٘ٛادٜ ص٘بٖ 

 .ٚ ايٗ فشضيٝ تبييذ ٔي ؿٛد

 

 .ػبِٝ ساثغٝ ٚخٛد داسد 18-64ة ٚ ٌشٜٚ ٕٞؼبالٖ ص٘بٖ ثٝ ٘ؾش ٔي سػذ ثيٗ ٔيضاٖ حفؼ حدب: فشضيٝ دْٚ

 ػبِٝ 18-64ٕٞجؼتٍي ثيٗ ٔيضاٖ حفؼ حدبة ٚ ٌشٜٚ ٕٞؼبالٖ ص٘بٖ   – 2خذَٚ 

 ٌشٜٚ ٕٞؼبالٖ  

 r 094/0 ٔيضاٖ حفؼ حدبة

p 067/0 

 

ٕٞچٙبٖ وٝ ٔـبٞذٜ ٔي وٙيذ ثيٗ ٔيضاٖ . ٘تبيح ثذػت آٔذٜ اص ايٗ پظٚٞؾ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ 2خذَٚ ؿٕبسٜ 

ٔقٙبداس ٕ٘ي (  =r=  ٚ067/0 p 094/0)ػبِٝ ساثغٝ ٕٞجؼتٍي  18-64حفؼ حدبة ٚ ٌشٜٚ ٕٞؼبالٖ ص٘بٖ 

 .ثبؿذ ٚ ايٗ فشضيٝ سد ٔي ؿٛد

 .ػبِٝ ساثغٝ ٚخٛد داسد 18-64ص٘بٖ سػب٘ٝ ٞبي خٕقي ثٝ ٘ؾش ٔي سػذ ثيٗ ٔيضاٖ حفؼ حدبة ٚ : فشضيٝ ػْٛ

 ػبِٝ 18-64ٕٞجؼتٍي ثيٗ ٔيضاٖ حفؼ حدبة ٚ سػب٘ٝ ٞبي خٕقي ص٘بٖ   – 3خذَٚ 

 سػب٘ٝ ٞبي خٕقي  

ٔيضاٖ حفؼ 

 حدبة

r 205/0- 

p 000/0 
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ٕٞچٙبٖ وٝ ٔـبٞذٜ ٔي وٙيذ ثيٗ ٔيضاٖ . ٘تبيح ثذػت آٔذٜ اص ايٗ پظٚٞؾ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ 3خذَٚ ؿٕبسٜ 

(  =r=  ٚ000/0 p -205/0)ػبِٝ ساثغٝ ٕٞجؼتٍي ٔٙفي  18-64حفؼ حدبة ٚ سػب٘ٝ ٞبي خٕقي ص٘بٖ 

 .ٔقٙبداس ٔي ثبؿذ ٚ ايٗ فشضيٝ تبييذ ٔي ؿٛد

 .ػبِٝ ساثغٝ ٚخٛد داسد 18-64حفؼ حدبة ٚ ٞٛيت ص٘بٖ  ثٝ ٘ؾش ٔي سػذ ثيٗ ٔيضاٖ: فشضيٝ چٟبسْ

 ػبِٝ 18-64ٕٞجؼتٍي ثيٗ ٔيضاٖ حفؼ حدبة ٚ ٞٛيت ص٘بٖ   – 4خذَٚ 

 ٞٛيت  

ٔيضاٖ حفؼ 

 حدبة

r 285/0- 

p 000/0 

 

ٕٞچٙبٖ وٝ ٔـبٞذٜ ٔي وٙيذ ثيٗ ٔيضاٖ . ٘تبيح ثذػت آٔذٜ اص ايٗ پظٚٞؾ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ 4خذَٚ ؿٕبسٜ 

ٔقٙبداس ٔي ثبؿذ ٚ ايٗ (  =r=  ٚ000/0 p -285/0)ػبِٝ ٕٞجؼتٍي ٔٙفي  18-64حفؼ حدبة ٚ ٞٛيت ص٘بٖ 

 .فشضيٝ تبييذ ٔي ؿٛد

 

 .ػبِٝ ساثغٝ ٚخٛد داسد 18-64بدات ٔزٞجي ص٘بٖ ثٝ ٘ؾش ٔي سػذ ثيٗ ٔيضاٖ حفؼ حدبة ٚ افتم: فشضيٝ پٙدٓ

 ػبِٝ 18-64ٕٞجؼتٍي ثيٗ ٔيضاٖ حفؼ حدبة ٚ افتمبدات ٔزٞجي ص٘بٖ   – 5خذَٚ 

 افتمبدات ٔزٞجي  

ٔيضاٖ حفؼ 

 حدبة

r 406/0 

p 000/0 

 

ٕٞچٙبٖ وٝ ٔـبٞذٜ ٔي وٙيذ ثيٗ ٔيضاٖ . ٘تبيح ثذػت آٔذٜ اص ايٗ پظٚٞؾ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ 5خذَٚ ؿٕبسٜ 

ٔقٙبداس ٔي (  =r=  ٚ000/0 p 406/0)ػبِٝ ساثغٝ ٕٞجؼتٍي  18-64حفؼ حدبة ٚ افتمبدات ٔزٞجي ص٘بٖ 

 .ثبؿذ ٚ ايٗ فشضيٝ تبييذ ٔي ؿٛد

 

 بحث ي وتیجٍ گیزي

خبٔقٝ اػالٔي خٟت حفؼ حدبة دس ٔشحّٝ اَٚ ثب ا٘قغبف وٝ ػجت دؿٕٙي ٚ ِدبخت ثش ايٗ اػبع ٔي تٛاٖ دس 

افشاد ٘ـٛد ٚ ٔلذاق آيٝ ؿشيفٝ ٔؤِفة اِمّٛثٟٓ ٔي ثبؿذ ثب ثشخٛسدٞبي ٔٙبػت اخاللي ٚ فشٍٞٙي، سفبيت حدبة 
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ٟٔٓ تشيٗ اص آ٘دب وٝ خٛا٘ي .سا دس خٛا٘بٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ثٝ عٛس اخق ٚ خبٔقٝ ثٝ عٛس افٓ فشًٞٙ ػبصي ٕ٘ٛد

دس ايٗ ٔيبٖ اٌش .ٔشحّٝ ؿىُ ٌيشي ؿخليت افشاد اػت وٝ ثب حغ اػتمالَ خٛيي ٚ دٚػت يبثي ٕٞشاٜ اػت

اعشافيبٖ ثب ٍ٘شؽ ٔثجت ثب اٚ ثشخٛسد ٕ٘ٛدٜ ٚ اٚ سا دس حلَٛ ٚ ثبصؿٙبػي ٞٛيت اؽ يبسي وٙٙذ، دٚسٜ ٘في ٚ 

ؽ ٘ـبٖ ٘ذٞٙذ دس ايٗ كٛست خٛاٖ الصْ ٔي أب اٌش ٘ؼجت ثٝ ٚي پزيش.ا٘ىبس اٚ خيّي صٚد خبتٕٝ خٛاٞذ يبفت

ثٝ ايٗ تشتيت دس تقبسم ثب اسصؽ .ثيٙذ وٝ ثشاي اثجبت ٞٛيت ٔؼتمُ خٛيؾ ثٝ ِدبخت ٚ ٘في ديٍشاٖ ادأٝ دٞذ

اص ايٙدبػت وٝ ٔشخـ . ٞبي ثضسٌؼبالٖ لشاس ٌشفتٝ،دس ٘تيدٝ اسصؽ ٞبي غشثي ثٝ ساحتي دس ٚي ٘فٛر ٔي وٙٙذ

ٚ ايٗ فشًٞٙ ػبصي ثب اػتفبدٜ اص پتب٘ؼيُ ٞبي تٕبٔي ٌشٜٚ ٞبي ٔشخـ . غييش ٔي وٙذاسصؿي ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ ت

ثش (  1957)ٔشتٗ( 1954)فؼتيٍٙش( 1942)ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٞيٕٗ  .اص خب٘ٛادٜ تب حىٛٔت لبثُ تجييٗ ٔي ثبؿذ

ٔٛثش ٔي دا٘ؼتٙذ ثّىٝ فشايٙئذ تأثيش ٌزاسي افىبس دس ٌشٟٚٞبي اختٕبفي تبويذ داؿتٙذ ايٗ أش سا ٘ٝ تٟٙب ثش افىبس 

ثٙبثشايٗ، حفؼ اسصؿٟبي اػبػي ٞشخبٔقٝ ٚ . دس ؿىُ ٌيشي ٌشٜٚ ٚ تغييش افضبي آٖ ٞٓ لبثُ تبثيش ٔي دا٘ؼتٙذ 

يشٚي اص آٖ دس لبِت أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش ٔي تٛا٘ذ ثٝ عٛس فٕذٜ اص ٌشٟٚٞبي ٔشخـ وٝ پاسائٝ اٍِٛٞبي 

ثٙبثشافتمبد پيتشػٖٛ اسصؿٟب ٔفبٞيٕي تئٛسيه ٚ ٔغّٛثٙذ وٝ ثش .شفتٝ ثبؿذافىبس وٙـٍشاٖ سا تٙؾيٓ ٔي وٙٙذ ثش ٌ

دس ثحث ٌشٟٚٞبي  ٘چٝ ثٝ ٘ؾشيٝ ٔشتٗ،آاص ػٛي ديٍش (502 :1976پيتشػٖٛ،.)افشاد تبثيش ٔي ٌزاس٘ذ ا٘تخبة 

غيشفضٛيت يب ٌشٟٚٞبي ثيٍب٘ٝ اػت ٕٞبٖ ٌضيٙٝ اي وٝ ضشٚست أش ثشسػي ٘مؾ ٌشٚٞبي  ،ثشتشي ٔي دٞذ ٔشخـ

ثٙبثشايٗ پيـٟٙبد  . ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش سا ثشاي حفؼ حدبة دس ثشاثش خًٙ ٘شْ دؿٕٗ دٚ چٙذاٖ ٔي وٙذ

  :ٔي ؿٛد

دس ثيٗ ؿٟشٚ٘ذ حغ ٔؼئِٛيت پزيشي دس لجبَ أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش اص عشيك  تجّيغبت ػغح ؿٟش 

 .فضايؾ يبثذا

سػب٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔتشيٗ ٔٙجـ اثش ٌزاس دس پزيشؽ  أش ثٝ ٔقشٚف ٟٚ٘ي اص ٔٙىش ثيـتش ثش اسصؿٟبي خبٔقٝ تبويذ 

 .وٙذ

تبويذ ثش حفؼ اسصؿٟبي دفبؿ ٔمذع ثٝ فٙٛاٖ يىي اص پبيٝ ٞبي ٞٛيتي خبٔقٝ دس دا٘ـٍبٟٞب ، سػب٘ٝ ٞب ٚ ثشد 

 .ٞبي تجّيغبتي ػغح ؿٟش اِضأي اػت

ثبيذ اص ٔيبٖ ؿٕب ٌشٚٞي ثبؿٙذ وٝ ثٝ خيش دفٛت  ":بي اص افشاد، ثب تبويذ ثش ايٗ آيٝ لشآ٘ي وٝ ٔي فشٔبيٙذدػتٝ ٞ

، ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٘ٛؿ سٚاثظ اختٕبفي ٚ ثشخٛسد ثب "وٙٙذ ٚ أش ثٝ ٔقشٚف  ٟٚ٘ي اص ٔٙىش وٙٙذ ٚآٟ٘ب سػتٍبسا٘ٙذ

 .وٙـٍش دس ػغح ؿٟش اِضأي ٔيجبؿذ
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