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 چكيذُ
ضاًَ هاِفااو ًٍا البٌیاایینىهسساَمها ّایّایهختلفیکجاهعِ،ازسرهایًِسل
ّای هِیربرخ هاَاری،ّاٍاًگارُّایپیطیيخَیّستٌ ؛ارزشّایًسلّاٍاًگارُارزش

یٌّ .بٌابرایي،بررس گًَاگًَ یاافاااٍ َّیتجوع ٍزیستهطترکیکهلتراضکله 
ُیرًَعفاسیریابریاضتازایيارزش بٌیااییازاّویاتوراٍاًا برخاَریارّاایّاٍاًگاار

است.یرّویيزهیٌِ،فسقیقفاضربارٍشفسلیلگاتواىپ ی ارضٌاسااًِباِبررسا فاااٍ 
فااٍ »یفااٍ یاگسستًسل ،ًسل یرایراىپریاختِاست.ضاخصهَریهطالعِیرپ ی ُ

پاریازیایه یيسؤالهقایسِرٍ،ایيفسقیقبِااست.ازایي«ّایرفاسیرٍبریاضتازارزش
ّاای ّاایگشضاتِ، اِفاااٍ ّایریٍطیفًِسلجَاىًٍسلهِیریریاوتٍفاسیرارزش
گرا،گرای ،ذٌّیتهقایسِگرای ،ه رىیّ هِهااّیو  َىورییتٍجَییاری؟ًتایجًطاىه 

َع مهاربستابسارّایاًتقالارزضا هارنها ،روتاارورا،تا ،لاش  طلبا ٍاّ ،اساتقللخا
ایّستٌ هِهَجبپ ی نه ىفااٍ یرًگرشًٍاّوخَاً یرخاًَایُازجولِهااّینّستِ

ّاا، ٌیي،علٍُبرفاااٍ اً .ّنّایریًٍسلجَاىٍبسرگساالىض ُفاسیرًسبتبِارزش
فریينىهرفبطبِاضتراها هاَْه ًیسیرهیاىایيیٍطیفًسل هطاّ ُض ُاستهِهْن

ِ ّاایجوعا ،ویاایهیاازیٍهااّینع مرضایت)ازٍضعیتهَجاَی ًٍیاسًااَذرسااً
ِّایسیاست ،پیطٌْایه عٌَاىفَصیِّایاجتواع است.بِضبکِ ریاسیٍضَیهِبابرًاها
ّاارٍیجاهعِایراى،ازفبا یلفاااٍ یٍضعیتا تصاییپیصسازیراّبریییربارُفصوین

بِفعارضپیطگیریضَی.

.،ایراىجَاًاى،ّافااٍ ،ارزش،ًسل:ّا ٍاژُ كليذ

                                                           
 فّْٛ سیاسی دا٘طٍاٜ فالٔٝ عثاعثاییٌشٜٚ دا٘طیاس  *

 دا٘طٍاٜ فالٔٝ عثاعثاییفّْٛ سیاسی ٌشٜٚ استاد  **
 فّْٛ سیاسی دا٘طٍاٜ فالٔٝ عثاعثاییدا٘طیاس ٌشٜٚ  ***

 ی ٔسؤَٚ ، ٘ٛیسٙذٜی سیاسی دا٘طٍاٜ فالٔٝ عثاعثایی دا٘طجٛی دوتشی ا٘ذیطٝ ****



 1،1911یسالبیستٍیکن،ضوارُ

 48 

 ِقذهه
ٌیشی ٞٛیت جٕقی ٔطتشن ٚ حتی فشاتش، پیذایص یه ٘ؾاْ اجتٕافی ٚ سیاسی تش  ضىُ

ٞاای ٔٛجاٛد، اص جّٕاٝ ٔاٛاسدی اسات واٝ ٔاٛسد تٛجاٝ          اساس ٚفاق ٚ ا٘سجاْ اسصش
ی تذاْٚ ٚ تقٕیاك ٚفااق    لشاس ٌشفتٝ است. الصٔٝی سیاست ٚ جأقٝ  پشداصاٖ حٛصٜ ٘ؾشیٝ

آٔیاض ٚ الٙااؿ    غٛست ٔٛفمیت ٚ ا٘سجاْ اجتٕافی، ایجاد ساصٚواسٞایی است وٝ تتٛا٘ذ تٝ
ٞاای تقاذی ا٘تمااَ دٞاذ.      ٞای تٙیادی سا اص یه ٘سُ تٝ ٘سُ ٞا ٚ اٍ٘اسٜ ای، اسصش وٙٙذٜ

ٚیاهٜ   دس سغٛح ٔختّف تٝ ٞا ٞای ٔطتشن ٚ لاتُ ا٘تماَ دس ٘سُ ی اسصش ِٝأتٙاتشایٗ، ٔس
تشیٗ فٙػش ویفی  اص ٔٙؾش سیاسی اص إٞیت ضایا٘ی تشخٛسداس است. دس ٕٞیٗ صٔیٙٝ، ٟٔٓ
ساصد، تفاٚت ٘سّی  جٕقیت وٝ ٞٛیت سیاسی اجتٕافی سا دس دسٖٚ یه وطٛس ٔتأثش ٔی

عثقای   خاٛد،  سِاٙيی  ٔمتضایات  تٝ تٛجٝ تا ٞش جأقٝ دس ٞای ٘سّی عیف جٕقیت است.
 تشاتش دس خٛیص تىٛیٗ ٚ سضذ اص ٞش ٔشحّٝ دس ٚ داسد ضخػی عّثی تمالَاس ٚ ٘ٛخٛاٜ

ٗ  تاش  افتمااد  وٙاذ.  ٔی سا ایفا ٔقتشؼ اجتٕافی ٘مص سفتاس ٚ تاٚسٞا ٘ؾاْ ٔٙاتـ سٙتیِ  ایا

ٓ  تٝ ی جٛأـ ٕٞٝ دس جٛا٘اٖ وٝ است  ٔتقٟذ٘اذ ٚ تیطاتش   وٕتاش  ٔٛجاٛد  اجتٕاافی  ٘ؾا

ٗ  دس دٌشٌاٛ٘ی  ٚ تغییاش  ایجاد ٔستقذ ُ  دس ٚ ٞساتٙذ ٘ؾااْ   ایا ُ  ٔماتا ٖ  ٘سا  تضسٌسااال

ـ  تاا  ٚ اسات  اجتٕافی ٘ؾٓ ٚ ٔحافؼ واستش ٔحافؾٝ  ٞٙجاسٞاای  ٚ ٞاا  اسصش ساٙتی  ٔٙاات

ٓ  پیٛ٘اذ  اجتٕاافی  ی  . ضإاسی اص ا٘ذیطإٙذاٖ حاٛصٜ   (89: 1393)الٚس، داسد  تاشی  ٔحىا
 پیاشٚی  ٚ فشٍٞٙای  یىذساتی  ٚ سٙتی ٕٞثساتٍی  جٛأـ سیاست، ٔقتمذ ٞستٙذ وٝ دس

 دس تشفىس، ضٛد ٚ ٞا ٔی ٘سُ ٍ٘شش دس ضىاف پیذایص ٔا٘ـ ٔقٕٛالً پذساٖاص  فشص٘ذاٖ

ٗ  اسات،  ضاذٜ  ای ٌساتشدٜ  فشٍٞٙای  ٚ تحٛالت اجتٕافی دستخٛش وٝ ای جأقٝ  چٙای

ٝ اسات   تاش  ضاىافی ٔحساٛس   ٝ  (101: 1383 ،)تطایشی پاشداصاٖ اص جّٕاٝ    . تشخای اص ٘ؾشیا
وٙٙاذ ٚ ٔقتماذ    اضااسٜ ٔای  ٞاا   تٝ یه تفاٚت جٟا٘ی ٔیاٖ ٘سُ (59: 1394)ٔیذ  ٔاسٌاست
 ٔختّف ٞای ٘سُ ٚ سفتٝ اص ٔیاٖ ی وٙٛ٘ی جأقٝ دس ٞا ٘سُ فشٍٞٙی پیٛستٍی ٞستٙذ وٝ

ٚ  ٚسایُ استثاط جٕقی ی تٛسقٝ ٚ فٙاٚسا٘ٝ ا٘مالتات فّٕی سشیـ اوتطاف سضذ تٝ سثة

 است وٝ ٔقتمذ ا٘ذ. اٚ دادٜ دست اص سا ٞٓ تا ٌٚٛ ٚ ٌفت یىذیٍش دسن أىاٖ استثاعات،

 تٝ ا٘ذاصٜ، ٕٞاٖ تٝ تّىٝ، ٘یست ٔغشح تیٍاٍ٘ی جٛاٖ تٟٙا ٚ است جٟا٘ی ٞا ٘سُ ضىاف

ٖ  اسصضای  ٞاای  تفاٚت وٝ ایٗ ضذٜ است. دس ٔٙجش ٘یض تیٍاٍ٘ی تضسٌساالٖ ُ  دٚ ٔیاا  ٘سا

 ٘سُ دٚ وٝ است ایٗ تش سش اغّی تحث ٘یست؛ تشدیذی داسد، ٚجٛد ٚ تضسٌساَ جٛاٖ

ٝ  ٕٞٝ اص تیطتش ٞایی چٝ اسصش دس تضسٌساَ ٚ جٛاٖ ٓ  ٚ ٌیش٘اذ  ٔای  فاغاّ  اص آٖ، تاش  ٟٔا
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 حاذ  اص تایص  ٚاِاذیٗ،  فشص٘اذ  یقٙای  ٘سُ اسصضی دٚ تشجیحات ٚ ٞا اِٚٛیت آیا وٝ ایٗ

 ضذٜ فادت اسصضی ٘ٛفی ضىاف ٘سُ دٚ تیٗ آیا ٞستٙذ؟ ٞٓ اص جذا ٚ ٔقَٕٛ ٔتفاٚت

ٝ  (63: 1397)جّیّی، پیٛستٍی اسصضی سخٗ ٌفت؟  اص تایذ یا است إٞیات   . تا تٛجاٝ تا
ٝ    ایشا٘ی تٝ ٘سُا   ٞای تٙیادی اسالٔی ا٘تماَ اسصش سااصی تساتشٞای    ٞاای تقاذی ٚ صٔیٙا

ٞاا   ٞا ٚ ٌسست ی تفاٚت ِٝأٞٛیتی ٚ فشٍٞٙی دس ساختاس سیاسی وطٛس، پشداختٗ تٝ ٔس
ٞای ٔختّف إٞیت فشاٚا٘ی داسد. تٝ ٕٞیٗ ٔٙؾاٛس، پاهٚٞص حا اش تاا ٞاذف       دس ٘سُ

ٞای تفااٚت   ٞا ٚ فّت ای، ٔذاخّٝ ٝ تشسسی ضشایظ صٔیٙٝتشسسی تفاٚت ٘سّی دس ایشاٖ، ت
 ٞا ٔیاٖ دٚ عیف ٘سّی جٛا٘اٖ ٚ تضسٌساالٖ پشداختٝ است. دس تفسیش اسصش

 
 چارچَب ًظزی پژٍّص

 ّا ّای تفاٍت ًسل ًظزیِ -1
ُ   ٞاا دستااسٜ   ٞا ٚ دیذٌاٜ ی فشاٚا٘ی اص ٘ؾشیٝ ٔجٕٛفٝ ٞاا ٚجاٛد داسد واٝ     ی تفااٚت ٘سا
ٝ   تٝ آٖ پشداختٝ ٞای ٔختّف سضتٝپشداصاٖ  ٘ؾشیٝ ٞاایی واٝ تاا     ا٘ذ. اص ٔیاٖ ٔجٕٛفاٝ ٘ؾشیا

 تٛاٖ تٝ ٞطت ٘ؾشیٝ تٝ ضشح صیش اضاسٜ وشد. تشی داسد، ٔی پهٚٞص حا ش، پیٛ٘ذ ٔٙغمی
 ی ػبختبسی ـ تبسیخي کبسل مبوُبیم وظشیٍ -1-1

فٙٛاٖ آغاصٌش ٔثاحاث   وٝ اص ٚی تٝ (1893-1947)ضٙاس ٔجاسی  واسَ ٔاٟ٘ایٓ جأقٝ
دا٘ذ وٝ ٔٛلقیت ٔطاتشوی   ضٛد، ٘سُ سا ضأُ افشادی ٔی ٘ؾشی پیشأٖٛ ٘سُ ٘اْ تشدٜ ٔی

دس فشایٙذ تاسیخی ٚ اجتٕافی داس٘ذ ٚ آٟ٘ا سا تٝ یه ضیٜٛ تفىش ٚ تجشتٝ خااظ ٚ یاه   
. ٔاٟ٘اایٓ تیطاتش   (34: 1390)سحیٕی، وٙذ  ٘ٛؿ وٙص تاسیخی ٚیهٜ ایٗ ٔٛلقیت ٔتٕایُ ٔی

وٙذ ٚ ٔقتمذ است وٝ ٞش ٘سّی تجشتیات ٔتفاٚت اص ٘ساُ پایص    شتٝ ٘سّی تىیٝ ٔیتٝ تج
ی جٍٙی ٞساتٙذ( واٝ ٞاش چٙاذ دس      اص خٛد سا داسد )ٔا٘ٙذ وسا٘ی وٝ ٔتقّك تٝ یه دٚسٜ

ٌیاشی ٔطاتشوی    ٞای ٔختّفی داس٘ذ أا سٚیىشد ٚ ٔٛ ـ عثمات ٔختّف ٞستٙذ ٚ آٌاٞی
ٞا )آٟ٘ایی واٝ دس   ضٛد. ٚی تیٗ ٕٞضیست داس٘ذ وٝ اص تجشتٝ ٔطتشن آٖ ٘سُ حاغُ ٔی

ضاٛد.   ٞا )آٟ٘ایی وٝ ٞٓ سٗ ٞستٙذ( تٕایض لائُ ٔی صٔاٖ وٙٙذ( ٚ ٞٓ یه صٔاٖ ص٘ذٌی ٔی
 ٞای صیش سا داس٘ذ: وٙذ، ٚیهٌی ٞا، چیضی وٝ اٚ اص آٖ تحت فٙٛاٖ ٚاحذ ٘سّی یادٔی صٔاٖ ٞٓ

1-  ٗ ی  وٙٙاذٜ  ٔحّی ٔطتشن دس جشیاٖ اجتٕافی ٚ تاسیخی داس٘ذ. ایٗ ٔٛلقیت تقیای
ی وسة تجشتٝ ٕٔىٗ تا تٛجٝ تٝ ضشایظ است، ٔاالالً یاه ٌاشٜٚ ساٙی اص      حٛصٜ

 وٙٙذ. افشاد وٝ دٚسٜ یه جًٙ سا سپشی ٔی
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 سش٘ٛضت ٚ فّمٝ ٔطتشن یا ٚاحذ تشاساس تجشتٝ ٔطتشن داس٘ذ. -2
 .(79: 1395)ٔاٟ٘ایٓ، ٞٛیتی ٚاحذ تشاساس تجشتٝ ٔطتشن داس٘ذ  -3
 ی گزاس گئًسگ صیمل وظشیٍ -1-2

أا دس جٛأـ أاشٚصی تاٝ    دس جٛأـ پیطیٗ خا٘ٛادٜ ٘مص آٔٛصش سا تشفٟذٜ داضت،
ٝ      دِیُ دٌشٌٛ٘ی ٞاای جٕقای ا٘تمااَ     ٞای اجتٕاافی، ٟ٘ااد آٔاٛصش ٚ پاشٚسش ٚ سساا٘

. تاٝ  (182: 1388)یقماٛتی،  وٙٙاذ   تٝ ٘سُ دیٍش ٔٙتمُ ٔای  ٞا ٚ ٞٙجاسٞا سا اص ٘سّی اسصش
وٝ فضٛیت دس یه یا چٙذ حّمٝ اجتٕافی جاای خاٛد سا تاٝ یاه      فمیذٜ صیُٕ، صٔا٘ی

ٝ  جایٍاٜ اجتٕافی دس ضثىٝ ٞاای ٌٛ٘ااٌٖٛ اجتٕاافی دٞاذ، ضخػایت فاشد        ای اص حّما
٘ااٌٖٛ،  ٞای ٌٛ ضٛد. دس ایٗ حاِت ضخػیت فشد اص عشیك اضتشان دس حّمٝ دٌشٌٖٛ ٔی

وٙاذ. تاشای ٔالااَ دس جٛأاـ پیطایٗ، ٚاتساتٍی ٔىاا٘ی یاا          تٝ ضذت ا٘طقاب پیاذا ٔای  
صیستی  تٛا٘ست تا افشادی ٞٓ ی تقّك ٔزٞثی تٛد ٚ یه فشد ٕ٘ی وٙٙذٜ خٛیطاٚ٘ذی تقییٗ

وٙذ وٝ دس اغَٛ ٚ فمایذ ٔزٞثی تا اٚ اضتشان ٘ذاضتٙذ؛ صیشا اضتشان ٔزٞثی تاا اضاتشان   
ٗ  ٔحّی یا خٛیطاٚ٘ذی ٔٙغث ٞاا جاذا اص    ٌٛ٘اٝ تقّاك   ك تٛد. تشفىس دس جٟاٖ ٘اٛیٗ ایا

 .(265: 1393)تٝ ٘مُ اص وٛصس، ٕٞذیٍش٘ذ ٚ ا٘فشاد تیطتش است 
 ت پبسػًوضًی ػبختبسی ـ کبسکشدی تبلک وظشیٍ -1-3

غٛست غیشٔساتمیٓ   پاسسٛ٘ض پذیذٜ تفاٚت ٘سّی سا دس ٔجٕٛفٝ ٘ؾشیٝ وٙطی خٛد تٝ
ص٘اذ ٚ اٚ آٖ سا واٙص    دس فّٕی وٝ اص فشد سشٔیتشسسی وشدٜ است. تشاساس ٘ؾشیٝ ٚی 

٘أذ، سٝ فٙػش ضأُ ٘ؾاْ فشٍٞٙی، ٘ؾاْ سفتاسی ٘ؾاْ ضخػیتی ٚجٛد داسد. ایٗ سٝ  ٔی
داسی ٚ اسادی  ٞای دسٖٚ وٙطی ٘ؾاْ اجتٕافی ٞستٙذ. خاغیت واٙص، ٔقٙای   ٘ؾاْ ٔحیظ

تٕاافی داسد.  ای ٘ؾاْ ٔٙذ ٘ذاسد. ایاٗ واٙص اتقاادی ا٘ساا٘ی ٚ اج     تٛدٖ آٖ است ٚ جٙثٝ
اِٚیٗ ٔشجـ وٙص فشد، ٘ؾاْ سفتاسی است وٝ دسٚالـ ساتغٝ تیٗ ا٘ساٖ ٚ ٔحیظ است واٝ  

پزیشد. دس ایٗ لسإت ا٘سااٖ تاا حیاٛاٖ ٔطاتشن اسات ٚ        اص عشیك حٛاس غٛست ٔی
واسوشد ایٗ ٘ؾاْ، ایجاد ٚ قیتی ٔٙاسة تشای ا٘غثاق تاا ٔحایظ اسات. ایاٗ ا٘غثااق دس      

ٞا تٝ یه سٚ٘ذ اجتٕاافی   وٝ دس ا٘ساٖ ٕٞشاٜ است، حاَ ایٗ حیٛا٘ات تا تغییش اسٌا٘یسٕی
ٌاشدد.   داس ٔی یاتذ ٚ تشتش اص سفتاس، تثذیُ تٝ وٙطی ٔقٙی ضٛد ٚ تقذ فشٍٞٙی ٔی تثذیُ ٔی

: 1388)ساتاس،  دس ٘ؾش پاسسٛ٘ض ٘ؾاْ فشٍٞٙی سٝ جاض  داسد: تاٚسٞاا، فمایاذ ٚ ٞٙجاسٞاا     
ٌیشد ٚ اص ٘سّی تٝ ٘سُ دیٍش  ضىُ ٔی. ایٗ اجضا  دس عَٛ ٌزضت صٔاٖ دس جأقٝ (256
ٝ    ٔی ٌا٘اٝ   سسٙذ. دسٚالـ اسٌا٘یسٓ دس فشایٙذ تقأُ تا ٘ؾاْ فشٍٞٙی، تخطای اص ٔاٛاسد سا
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وٙذ. تٝ ایٗ افتثاس، ضخػایت آدٔای واٝ دس آٖ     فٛق سا دس٘ؾش ٌشفتٝ ٚ آ٘اٖ سا دسٚ٘ی ٔی
اتغاٝ اسٌا٘یسآ   ٞا ٚ ٞٙجاسٞا ٚجٛد داسد ٔحػَٛ س ای اص فمایذ، تاٚسٞا، ا٘ذیطٝ ٔجٕٛفٝ

 .(49: 1390)سحیٕی، تا ٘ؾاْ فشٍٞٙی است 
 تئًسی تکبمل سياثظ ثیه وؼلي کلمه -1-4

دٞماا٘ی، جٛا٘ااٖ   اا   ( ٔقتمذ است وٝ دس جأقٝ سٚستایی1926-1995جیٕض وّٕٗ )
ٝ     جزب التػاد سٚستایی ٔی فٙاٛاٖ   ضذ٘ذ ٚ وٛدواٖ ٘یض تٝ ِحاػ جایٍااٜ تااِمٜٛ خاٛد تا
ٌشفتٙذ. دس ٔشحّٝ دْٚ، دساتٕضدٞای تثاادِی خاا٘ٛادٌی     لشاس ٔیواسٌشاٖ خا٘ٛاس ٔذ ٘ؾش 

یافت. دس ایٗ ٔشحّٝ، واٛدن   تشای واالٞای ٔػشفی دس یه التػاد غٙقتی تخػیع ٔی
ضاٛد ٚ خاا٘ٛادٜ تاٝ تاذسید واٛدن سا تاٝ ٔالاتاٝ         فٙٛاٖ یه وااسٌش تّمای ٕ٘ای    دیٍش تٝ
ٌیشد. اٍ٘یضٜ  دس ٘ؾش ٔی ٌزاسی تشای آیٙذٜ ٚ ٔٙثقی دساص ٔذت اص تحشن اجتٕافی سشٔایٝ

ٌزاسی دس صٔیٙاٝ آٔاٛصش واٛدن ٚجاٛد داسد. ایاٗ ٚ اـ دس ٔاٛسد         لٛی تشای سشٔایٝ
ٞای عثمٝ ٔتٛسظ ضٟشی ٚ جذیذاً دس حاَ تحاشن اجتٕاافی غاقٛدی، غاادق      خا٘ٛادٜ

ٞا اعٕیٙاٖ  ای است وٝ عی آٖ خا٘ٛادٜ است. ٔشحّٝ سْٛ، یقٙی جأقٝ پساغٙقتی ٔشحّٝ
صش ٔٙجش تٝ یه ضغُ تٟتش خٛاٞذ ضذ یا خیش؟ واسوشدٞاای التػاادی   ٘ذاس٘ذ وٝ آیا آٔٛ

 .(81: 1391)سحیٕی ٚ ٕٞىاساٖ، ٛد ض ٚ اجتٕافی خا٘ٛادٜ تٝ سایش ٟ٘ادٞا ٚاٌزاس ٔی
 یش ثًسدیً ی جُبن اجتمبػي پي وظشیٍ -1-5

ٞای تیٗ ٘سّی سا ٕٞا٘ٙذ سایش تقاس ات اجتٕافی، ٔستمُ اص عثماٝ ٚ   تٛسدیٛ، چاِص
ٞای ٔختّف،  ٞای سّغٝ ٚ ٘اتشاتشی دس فشغٝ ٘ؾاْ لطشتٙذی اجتٕافی یا تٝ تقثیش اٚ ٘ؾاْ

دا٘ذ ٚ دس چٟاسچٛب ٘اتشاتشی ٚ تضاد اجتٕافی تٝ تحّیُ سٚاتظ ٚ تقاس ات ٘ساّی   ٕ٘ی
. (106: 1395٘هاد،  )تٛوُ ٚ لا یپشداصد  فىشی ٚ فشٍٞٙی ٔی دس اتقاد اجتٕافی، التػادی،

ٝ  تٝ فمیذٜ ٚی دس ضشایظ وٙٛ٘ی، تفاٚت ٔیاٖ ٘سُ ٞاا ٚ   ٞا، تفاٚتی افمی تٛدٜ ٚ دس فشغا
ٟ٘ادی، سٚیاسٚیی تایٗ جٛا٘ااٖ ٚ افاشاد     ٞای ٔختّف اجتٕافی، افٓ اص ٟ٘ادی ٚ غیش ٔیذاٖ

 ـ ٌٛ٘اٌٖٛ لذست ٚ ثشٚت اسات. تاٝ   ٔسٗ فٕالً حاوی اص تقاسؼ ٔیاٖ افشادی تا ٔٛا
٘ؾش ٚی، جٛاٖ ٚ پیش ٘ٝ یه أش فیٙی ٚ ٚالقی، تّىٝ یه ساختاس اجتٕاافی ٞساتٙذ واٝ    

آیاذ. یقٙای    ٞای ٔختّف اجتٕافی تٝ ٚجٛد ٔی دس ٘تیجٝ ٔثاسصٜ تیٗ پیش ٚ جٛاٖ دس ٔیذاٖ
فشص٘ذاٖ تاا  آٔذ، أشٚصٜ تشای  اِقادٜ تٝ حساب ٔی آ٘چٝ صٔا٘ی تشای ٚاِذیٗ أتیاصی خاسق
 .(98: 1388)تٛسدیٛ، تٛجٝ تٝ آٔاس، أشی پیص پا افتادٜ است 
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 ی تحًل اسصؿي سيوبلذ ایىگلُبست وظشیٍ -1-6
ایٍّٟٙاست تش ایٗ افتماد تٛد وٝ ٘سُ تضسٌسااَ دس تشاتاش تغییاشات تیطاتش ٔماٚٔات      

شایٗ ٌیاشد. تٙاات   تش تا سِٟٛت تیطتشی غٛست ٔی ٞای جٛاٖ وٙذ ٚ تغییش دس ٔیاٖ ٌشٜٚ ٔی
آیذ وٝ اص آٖ، ٌاٜ تاٝ   تا تغییش ٚ تحٛالت اجتٕافی ٚ التػادی تفاٚت تیٗ ٘سّی پذیذ ٔی

. دس ٘ؾشیاٝ  (84: 1391)سحیٕی ٚ ٕٞىاساٖ،  ضٛد تقاسؼ یا تفاٚت تیٗ ٘سّی ٘یض تقثیش ٔی
ٝ   ایٍّٟٙاست، ٔفْٟٛ وا٘ٛ٘ی ٔذس٘یضاسیٖٛ ایٗ است وٝ غٙقتی ای اص ٘تااید   ضاذٖ ٔجٕٛفا

اجتٕافی ٚ فشٍٞٙی سا تٝ ٕٞاشاٜ داسد واٝ ٔٛجاة افاضایص ساغي تحػایالت ٚ تغییاش        
 .(103-104: 1391فش،  )خاِمیضٛد  ٞای ٘سّی ٔی ٘مص
 ی ػىت ي تجذد آوتًوي گیذوض وظشیٍ -1-7

 ٓ ٞاای   ای دٚسٜ ٌیذ٘ض، تقشیف خاغی اص ٘سُ اسائٝ دادٜ است. ٚی ٘سُ سا ٕٞچٖٛ ٞا
. اص (30: 1396)آصاداسٔىای،  ٌیاشد   ا٘ذ، دس ٘ؾاش ٔای   اجتٕافی وٝ دس عَٛ صٔاٖ تشسیٓ ضذٜ

ٖ        ایٗ ٞاا،   ٞاا، اسصش  سٚ، تفاٚت ٘سّی یقٙی ٘ساُ حا اش تاا ٘ساُ دیاشٚص اص ٘ؾاش آسٔاا
سثه ص٘ذٌی ٚ غیشٜ تا ٞٓ ٔتفاٚتٙاذ. ٌیاذ٘ض ٔٙطاأ     ٞا، افتمادات، ٞا ٚ تاٚسداضت ٌشایص

دٌشٌٛ٘ی فشٍٞٙی سا تضاد تیٗ سٙت ٚ ٔذس٘یتٝ ٚ تٝ تثـ تماتُ تیٗ اختیاس ٚ خغشپازیشی  
تغییش دائٕی سسْٛ »، ٚ «ٌستش تأثیش جٟاٖ»، «پٛیایی»تیٙذ. تٝ فمیذٜ ٚی ٚیهٌی ٔذس٘یتٝ  ٔی

ٞایی وٝ ٔقٕٛالً  ش اص لیذ ا٘تخابضٛد وٝ افشاد ٞش چٝ تیطت است. ٔذس٘یتٝ سثة ٔی« سٙتی
دٞذ سٞا ضٛ٘ذ. تذیٗ تشتیة فشد دس ٔماتُ عیف ٔتٙاٛفی اص   سٙت دس اختیاس آٟ٘ا لشاس ٔی

ُ (65: 1392)فا ّی، ٌیشد  ٞای ٕٔىٗ لشاس ٔی ا٘تخاب ٞاا   . تٝ ٘ؾش ٌیذ٘ض اختالف تیٗ ٘سا
ٛفی تاٝ  دسٚالـ ٘ٛفی تٝ حساب آٚسدٖ صٔاٖ دس جأقٝ ٔذسٖ است. ٞش ٘سّی دسٚالـ ٘ا 

ٞاای   ای اص آدٔیاٖ است وٝ ص٘اذٌی فاشدی سا دس ٔمغقای اص ص٘اذٌی     حساب آٚسدٖ تیشٜ
ی ٌیاذ٘ض، ساٝ فٙػاش اساسای دس      دس ا٘ذیطٝ. (207: 1397)ٌیاذ٘ض،  دٞذ  ٌشٚٞی جای ٔی

واٝ اٚ تاٝ فٙػاش صٔااٖ      اَٚ ایٗ :(32: 1393)آصاداسٔىی، استثاط تا ٘سُ ٔغشح ضذٜ است 
 ٗ دا٘اذ ٚ ایاٗ    اٚ جأقاٝ سا تسایاس سایاَ ٚ پیچیاذٜ ٔای     واٝ   تٛجٝ خاغی داسد؛ دْٚ ایا

ٗ    ٞای ٌزضتٝ سا ٕ٘ای  ٞای ٘ٛؽٟٛس جأقٝ، اجاصٜ اخز سٙت سٙت واٝ اٚ   دٞاذ ٚ ساْٛ ایا
ٞای  ٞای سٞایی تخص تٝ ٔٙؾٛس سٞا ضذٖ اص ٌزضتٝ تشای ا٘تخاب ضیٜٛ ٕٞٛاسٜ تش اسصش

 تش تأویذ داسد. تش ٚ ٔذسٖ فقاال٘ٝ

 يسول ثىگؼتًنَبی  ی مقیبع اسصؽ وظشیٍ -1-8
ی تفاٚت یاا ٌسسات ٘ساّی ٚجاٛد داسد:      تٝ ٘ؾش تٍٙستٖٛ، سٝ دیذٌاٜ فٕذٜ دستاسٜ
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اِف( وسا٘ی وٝ ٔقتمذ تٝ تفاٚت فٕیك ٘ساّی ٞساتٙذ؛ ب( وساا٘ی واٝ ٚجاٛد تفااٚت       
ٞای جٕقی تٝ ٔشدْ  دا٘ٙذ وٝ تٝ غّظ اص سٛی سسا٘ٝ فٕیك ٘سّی سا یه تٛٞٓ ٚ خیاَ ٔی
ُ    تحٕیُ ضذٜ است ٚ ج( وسا٘ی وٝ ٞاا ٔقتماذ    تٝ پیٛستٍی ٚ تفاٚت ا٘تخااتی تایٗ ٘سا

ٔٙتمذاٖ تٝ سٚیىشد اَٚ وٝ اص ٚجٛد ضىاف تضسي حٕایات  . (11: 1397)تیٕٛسی، ٞستٙذ 
داس٘ذ وٝ ایٗ ضىاف تیٗ جٛا٘اٖ ٚ تضسٌساالٖ دس حاَ ٌساتشش اسات.    وٙٙذ، تیاٖ ٔی ٔی

ٔثٙاای پازیشش    تشاساس ایٗ دیذٌاٜ، فشًٞٙ جٛا٘ی اص فشًٞٙ ٔسّظ تضسٌساالٖ وٝ تاش 
ٞای ساید است، جذا ضذٜ ٚ دس ٔخاِفت تا آٖ لشاسٌشفتٝ است. دیاذٌاٞی واٝ دس     اسصش

دا٘اذ. تشاسااس ایاٗ دیاذٌاٜ،      ٔماتُ دیذٌاٜ اَٚ لشاس داسد، ٚجٛد ضاىاف سا تاٛٞٓ ٔای   
سساذ،   ٞای تضسٌساالٖ ٘یست. اٌشچٝ تٝ ٘ؾاش ٔای   ضثاٞت تا اسصش ٞای جٛا٘اٖ تی  اسصش

ٕافی دیٍشی دس ٔمایسٝ تا تضسٌساالٖ داس٘ذ أا ایٗ ضىاف تٕأااً  ٞای اجت جٛا٘اٖ اسصش
ٞای ٔتفاٚت دس ٔیاٖ جٛا٘اٖ ٘ذاسد. اص ایٗ ٔٙؾاش، چااِص اغاّی     ستغی تٝ پزیشش اسصش

 ٞای پزیشفتٝ ضذٜ ٚ ٔطاتٝ ٞا، ٘اضی اص ٚسایُ تٝ واس ٌشفتٝ ضذٜ تشای تحمك اسصش تیٗ ٘سُ
ٖ  صشٞای تضسٌساالٖ است ٚ ٘ٝ پزیشش اس تا اسصش . (60: 1397)یااٖ،  ٞای ٔتفاٚت تا آ٘اا

ٞایی واٝ ٔثٙاای    ٞا است، اسصش تٍٙستٖٛ وٝ خٛد اص عشفذاساٖ ٍ٘اٜ سْٛ تٝ تفاٚت ٘سُ
اجتٕاافی  ٌیش٘ذ سا حاغُ سٝ ساغي یاا ٔمیااس     ٞا لشاس ٔی تفاٚت ٚ ٌسست ٔیاٖ ٘سُ

 :(48-58: 1391)سحیٕی ٚ ٕٞىاساٖ، دا٘ذ  ٔی
سٚیىشدٞایی است واٝ اص فشٞٙاً، جأقاٝ ٚ    دس سغي اَٚ، سضذ وٛدن تحت تأثیش 

پزیشد ٚ فقاِیات اجتٕاافی سااختاسی اسات واٝ واٛدن اص آٖ سفتاسٞاا،         اش ٔی خا٘ٛادٜ
 وٙذ. ٞایص سا وسة ٔی تاٚسٞا، ٔقیاسٞا ٚ اسصش

ٞا ٚ ٔقیاسٞای ٚاِذیٗ اص سٛی فشص٘ذاٖ تٝ ٔمذاس ٌشٔی  دس سغي دْٚ، پزیشش اسصش
ای  ضاٛد، دس خاا٘ٛادٜ   ٔٙذ ٔی استثاط تا آٟ٘ا اص آٖ تٟشٜٚ ٔحثتی تستٍی داسد وٝ وٛدن دس 
ٔٙذ تٝ حفؼ ایٗ ساتغاٝ ٚ   ای سا تجشتٝ وشدٜ است، فاللٝ وٝ دس آٖ وٛدن سٚاتظ غٕیٕا٘ٝ

   ٗ واٝ دس ساغي ساْٛ، ٚاِاذیٗ دس عثماات       ٍ٘شاٖ اص دست دادٖ آٖ اسات. ساشا٘جاْ ایا
دٞٙاذ. افاشاد    اَ ٔای ٞای خاغی سا تٝ فشص٘ذا٘طااٖ ا٘تتما   اجتٕافی التػادی خاظ اسصش

ٞایطااٖ تاٝ سٚیىاشد دسٚ٘ای تٛجاٝ داس٘اذ ٚ تیطاتش اص سٚش         عثمات ٔتٛسظ دس اسصش
وٙٙذ، تشفىس، عثماات پااییٗ اص سٚش خطاه )تٙثیاٝ(      ٘ػیحت ٚ سإٞٙایی استفادٜ ٔی

وٙٙذ. تٝ افتماد ٚی جٙسیت فأّی دس تٛجٝ وآ یاا صیااد تاٝ اسصش خاغای        استفادٜ ٔی
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ٝ  ٝ إٞیت داسد، ضٙاسایی ضشایظ فّيی، صٔیٙٝاست. دس ایٗ ٘ؾشیٝ، آ٘چ ٌاش دس   ای ٚ ٔذاخّا
ٞا است. دسٚالـ، اص ٘ؾاش تٍٙساتٖٛ، تغییاش ساغي      ی تفاٚت یا تفاٚت ٘سُ تشسسی پذیذٜ

تش، ٔٛجة تفسایشٞای ٔتفااٚت اص    ٞای سٙی تاالتش ٚ ٔتفاٚت ٞا اص جٛا٘اٖ تٝ عیف اسصش
ی تٍٙساتٖٛ لاشاس    تشاساس ٘ؾشیٝضٛد. چاسچٛب ٘ؾشی ایٗ پهٚٞص ٘یض  ٞا ٔی آٖ اسصش

 ٝ ٝ  داسد ٚ دس آٖ وٛضص ضذٜ است تا ضشایظ فّيی، صٔیٙا ٌاش دس تفسایشٞای    ای ٚ ٔذاخّا
 ٞا ضٙاسایی ضٛد. ٞای سٙی تاالتش )٘سُ پسا جٛاٖ( اص اسصش  ٔتفاٚت جٛا٘اٖ ٚ عیف

 
 پژٍّص  رٍش

پذیذاسضٙاسای تاش   ی اسات.  سا پاهٚٞص ویفای اص ٘اٛؿ پذیذاسضٙا    یاه  ،پهٚٞص حا ش
جاای   ٞا تأویذ داسد ٚ تٝ ٌضاسٜ« ضٟٛدی تٛدٖا   رٞٙی»ٚ « ٔٛسدی تٛدٖ»، «تفسیشپزیشی»

آسای،  )وطتیپشداصد  ٞای ویفی ٚ تفسیشی ٔی ٞای وّٕی تٝ سٚش ی غشف اص سٚش استفادٜ
ی ٞٛیت ّٔای، ایاٗ    . تا التثاس اص ایٗ ٘ؾشیٝ ٚ تشویة ٘ؾشیات ٔٛجٛد دستاسٜ(92: 1387

ٌاشدآٚسی  ی ٞٛیات ّٔای ا٘جااْ ضاذٜ اسات.       پذیذاسضٙاسی دستاسٜپهٚٞص تا سٚیىشد 
)ٞاٛٔٗ،  ا٘جااْ ضاذٜ اسات     ساختاسیافتٝ( استا٘ذاسد )٘یٕٝ ٘یٕٝاعالفات اص عشیك ٔػاحثٝ 

« ویٛ ضٙاسی سٚش»ی  ٞای پذیذاسضٙاسا٘ٝ، ایٗ پهٚٞص تش پایٝ . اص ٔیاٖ سٚش(114: 1385
ٞاا ٚ   ٞاا، ٍ٘شا٘ای   دسن اسصش تاشای ویاٛ اتاضاسی تٛا٘اا     ضٙاسی سٚشا٘جاْ ٌشفتٝ است. 

آٖ تحّیُ آٔاسی است تا رٞٙیت افاشاد سا وطاف وٙاذ ٚ    ی  ٞای فشد است وٝ پایٝ دیذٌاٜ
ٔطاتشن   یپایٝ ایٗ اٍِٛٞا افشادی وٝ سفتااس  ساصد ٚ تش اٍِٛٞا ٚ اضتشان ٘ؾشٞا سا آضىاس

ٕاذیاٖ ٚ  )احوٙاذ  رٞٙیت وطف ٘طذٜ آٟ٘ا اسائٝ  ٚ ساختاسی تشای وشدٜضٙاسایی داس٘ذ سا 
 ا٘ساا٘ی  دس فّْٛ كیتحم ٞای سٚش شیتا سا ٛیسٚش و یتفاٚت اغّ. (121: 1392اسالٔی، 

ٚ اص تحّیاُ افاشاد،    ضٛ٘ذ یٔ ُیافشاد تحّ ،شٞایٔتغ تٝ جای ایٗ سٚشاست وٝ دس  ٗیدس ا
ٝ   ٞا ٚ صیشضااخع  ضاخع دس . (73: 1390)حسایٙی ٚ ٕٞىااساٖ،   آیاذ   دسات ٔای   ٞاایی تا

ایاٗ  دس ادأٝ، وٝ  ای تٝ ضشح صیش استفادٜ ضذٜ است ٔشحّٝ 5پهٚٞص جاسی اص فشآیٙذی 
)احٕذیاٖ  ٌیشد ٔٛسد تشسسی لشاس ٔی ٔشاحُ تقشیف ضذٜ ٚ ا٘جاْ آٟ٘ا دس پهٚٞص حا ش

 :(29: 1395احٕذی ٚ ٕٞىاساٖ، ؛ 121: 1392ٚ اسالٔی، 
ٚ  ذتشای ضشٚؿ تای کیً: َبی گضاسٌمجمًػٍ  ػبخت الف(  ٔجٕٛفٝ ای اص افتماادات 
 ٔٛسد ٔغاِقاٝ ٚجاٛد داسد   ٔٛ ٛؿ پهٚٞص دس جأقٝ یٜ  ٞای ٌٛ٘اٌٛ٘ی وٝ دستاس دیذٌاٜ

ٖ  فضای» د. ایٗ ٔجٕٛفٝضٌٛشدآٚسی  ضاذٜ ٚ اص ٔٙااتـ ٌٛ٘ااٌٖٛ ٔا٘ٙاذ     ٜ ٘أیاذ  «ٌفتٕاا
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ٝ  ، ٔػاحثٝ، تحّیُ ٔحتٛا یا تحمیمات لثّی ٝ    ٞاا  ٔشاجقٝ تاٝ سٚص٘أا ٞاای    یاا اخثااس سساا٘
یمی وٝ دسخػٛظ ٔٛ ٛؿ پهٚٞص ٚجٛد لغقات ٔٛس ٚ ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ حتی فىس، فیّٓ

 .(13: 1386فشد،  )خٛضٍٛیاٖ دستیاتی است داضتٝ تاضذ، لاتُ
تاشای   ا٘جاْ ضذٜ تشاسااس سٚش ویاٛ،  ٞای  پهٚٞص کىىذگبن: ة( اوتخبة مـبسکت

آٔااسی   ٞاای  تٙاتشایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ .ستعشاحی ضذٜ ا ٌیشی اص د٘یای افىاس ٚ رٞٙیت افشاد ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٛ٘اٌٛ٘ی افشادٌٚ  (33: 1386فشد،  )خٛضٍٛیاٖ خٛاٞٙذ ضذ وٛچه ٚ ٌّچیٗ ضذٜ ا٘تخاب

سا تاشای   ٘فاش  50تاا   20وٙٙذٌاٖ ٘یاض   آٟ٘ا است. دس ٔٛسد تقذاد ٔطاسوت تش اص تقذاد ٟٔٓ
 .(19: 2008)تٗ وّٛستش ٚ ٕٞىاساٖ،  دا٘ٙذ تٙذی ویٛ وافی ٔی یه پهٚٞص دستٝ

ویاٛ سا   ٞاای  ٌاضاسٜ وٙٙذٌاٖ ٔجٕٛفٝ  دس ایٗ ٔشحّٝ ٔطاسوت َب: ج( گشدآيسی دادٌ
 .(19: 1390، ٕٞىاساٖ)حسیٙی ٚ  وٙٙذ اجثاسی ٔشتة ٔی تا سٚش تٛصیـ

دس ایٗ تخص، دٚتاسٜ فّٕیات وذٌازاسی ٔحاٛسی    :کذگزاسی مجذد ي محًسید( 
ٝ     عٛسوّ تٝٞا  ی ٔمِٛٝ ضذٜ ٚ ٕٞٝ  ا٘جاْ ٞاای   ی دس لاِة ساٝ ساتٖٛ اغاّی ضاأُ ٔمِٛا

 .(1391اضتشاٚس ٚ وٛستیٗ، )ضٛ٘ذ   تٙذی ٔی عثمٝ ضشایغی، تقأّی ٚ پیأذی
ٝ  تشاسااس ی آٔاسی است وٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ 50اص ، ٔتطىُ پهٚٞص حا ش ٌیاشی   سٚش ٕ٘ٛ٘ا

ای ٚ تػااادفی سیسااتٕاتیه اص ٔیاااٖ دا٘طااجٛیاٖ ٔمغااـ تحػاایالت تىٕیّاای    خٛضااٝ
اسضذ ٚ دوتشی تخػػی( فّْٛ سیاسی دس سٝ دا٘طٍاٜ تٟشاٖ، تشتیت ٔذسس  )واسضٙاسی

وٙٙاذٜ   ٘فاش ٔطااسوت   50آٔاس تٛغیفی  .ا٘ذ ا٘تخاب ضذٜ 1397ٚ فالٔٝ عثاعثایی دس ساَ 
 آٔذٜ است. 1تٝ ِحاػ جٙس، سٗ، ٔحُ ص٘ذٌی ٚ ضغُ دس جذَٚ 

 
 کىىذگبن آمبس تًصیفي مـبسکت :1ی  ؿمبسٌجذيل 

 تؼذاد ضغل تؼذاد هحل سًذگی تؼذاد سي تؼذاد جٌس

 5 آصاد ي ديلتي 40 تُشان 25 50تب  25 25 صن

 45 داوـجً )ثیکبس( 10 ػبیش 25 50تب  25 25 مشد

 
 ّا ٍ تحليل یافتِ

 ّا در جَاًاى اٍل: گسست ًسلی در دریافت ارسش ی هقَلِ -1
ٞاا، ٘خسات ٔفااٞیٓ تٙیاادی ٚ سایاد دس       تشای دسیافت ٌسست ٘ساّی دس حاٛصٜ اسصش  

ٝ  ٞای جٛا٘اٖ اص ٔٙؾش پاساخٍٛیاٖ ٚ خثشٌااٖ ضٙاساایی ضاذ٘ذ.      اسصش ی  پاس اص ٔشحّا
صٔیٙٝ اص ٘ؾش دالِت ٔقٙاایی   پایٝ ٚ ٞٓ ی دْٚ، ٔفاٞیٓ ٞٓ ٘خست وذٌزاسی تاص، دس ٔشحّٝ
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ٝ   2ضذ. دس جذَٚ  تٙذی  ی فٕذٜ عثمٝ دس لاِة ٔمِٛٝ ٝ ٞاای فٕاذٜ    ، ٞاش یاه اص ٔمِٛا  تا
 ا٘ذ. تفىیه وذٞا ٚ ٔفاٞیٓ اِٚیٝ آٚسدٜ ضذٜ

 
 َب دس وؼل جًان ی مؼتخشج دس استجبط ثب دسیبفت اسصؽ َبی ػمذٌ مقًلٍ :2ی  ؿمبسٌ جذيل

 هفاّين ّا هقَلِ ردیف

1 
فـبس َىجبسَبی 

 ػىت
َـبی   دي قغجي دیذن جُبن ثٍ مثبثٍ خیش ي ؿش دائمي، ػـذ  قشاثـت اسصؽ  

 ی وبمتقبسن ػجک صوذگي ي اوذیـٍَبی مذسن،  تبسیخي ثب اسصؽ

2 
وبَمخًاوي فکشی دس 
 اػضبی یک خبوًادٌ

تفبيت فکشی میبن پـذس ي مـبدس ثـب فشصوـذان، الگًوبپـزیشی فشصوـذان اص       
َبی اوفـشادی،   ای ي تـکیل خبوًادٌ ی َؼتٍ يالذیه، ؿکؼتٍ ؿذن خبوًادٌ

 گشایي افؼبسگؼیختٍ فشدیت

 مقبیؼٍ گشایي 3
ی ػیبػي، اقتصبدی، صیؼت محیغـي ي   گشا، مقبیؼٍ پیذایؾ رَىیت مقبیؼٍ

 ؿُشی

 َبی جمؼي سػبوٍ 4
فضبی مجبصی ي  تیکفب، ًنیضیَبی تلً ثشوبمٍ تىًع، گیش ؿذن مبًَاسٌ َمٍ

 يس دس جبی مالقبت سي ثٍ َبی اجتمبػي ؿجکٍ

 علجي اػتقالل 5
داؿته حـ  اوتخـبة دس ؿـشیک صوـذگي، اػـتقالل مـبلي، اػـتقالل دس        

خًد، اوتخبة  ثٍ اػتقبد ثٍ اوتخبة آصاد، سَبیي اص ػىت، متکيگیشی،  تصمیم
 گشایي. علت ثًدن افشاد، تصمیم ؿخصي، فشدیت محل صوذگي، مىفؼت

 دسگیشی مبدی، سقبثت مبلي، عمغ، مقبیؼٍ، تًجٍ ثٍ مؼبئل اقتصبدی گشایي مبدی 6

 سفتبس فشاغتي 7
ویبص داؿته ثٍ  دختش، احؼبع ثبصی، سفغ ویبص ثب ديػت گزساوي، سفی  خًؽ

ايقبت فشاغت، مًتًسػًاسی، تمبؿبی مـبًَاسٌ، پشػـٍ صوـي، تلگـشا  ي     
 ایىؼتبگشا 

 گشایي مذسن 8
َـبی   سيص، میل ثٍ سفبٌ ثیـتش، تجشثٍ فؼبلیـت  َبی جذیذ ي ثٍ پًؿیذن لجبع

 وً، تقلیذ اص دیگشان، وپزیشفته سا ي سيؽ ػىتي، دػتیبثي ثٍ ػًد

 جًیي سقبثت 9
جًیي، جمغ يسصی، میل ثٍ  خًاَي، ثشتشی ثًدن، صیبدٌيسصی، حؼًد  عمغ

 ثشوذٌ ؿذن

 اَمیت، کبَؾ سفبٌ، احؼبع تىفش تًجُي ديلت، خبوًادٌ ثي اثشاص تأػف، ثي احؼبع وبسضبیتي 10
 

 ا٘اذ. دس  ضاذٜ   ٔمِٛاٝ اساتخشاج   10دٞذ وٝ دس ایٗ ٔشحّٝ  ٘طاٖ ٔی 2ٞای جذَٚ  دادٜ
ٞای فاٛق تاا    ٔحٛسی تٝ ضشح ٞش یه اص ٔمِٛٝی دْٚ وذٌزاسی، یقٙی وذٌزاسی  ٔشحّٝ

 ضٛد. ٞای افشاد ٔٛسد ٔػاحثٝ ٚ استثاط تیٗ آٟ٘ا پشداختٝ ٔی اسجاؿ تٝ ٌفتٝ
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 فطار ٌّجارّای سٌت

سٙت تٝ ٔالاتٝ یه ٔفْٟٛ ا٘تضافای ٚ پیچیاذٜ، ٘ماص ٟٕٔای دس صیسات اجتٕاافی ٚ       
رٞٙیاات فشٍٞٙاای ٚ چااٝ تسااا سیاساای جٛا٘اااٖ داسد. تػااٛیش تِٛیااذ ضااذٜ اص سااٙت دس 

     ُ ٞاای تااالتش داسد.    )سٛتهویتٛیتٝ( جٛا٘اٖ، ٘ٛفی تفااٚت وااسوشدی ٚ ٔػاذالی تاا ٘سا
ٝ  خٛدی ی فشد یا افشادی ٚ ـ ٘طذٜ، تّىٝ تٝ ٚسیّٝ ٞٙجاسٞای سٙتی تٝ غاٛست   خٛد ٚ تا

ی ص٘ذٌی سشچطٕٝ ٌشفتاٝ ٚ خاساتٍاٞی جاض واُ جأقاٝ       تذسیجی اص اتفالات سٚصٔشٜ
ٞا،  ( ٞستٙذ وٝ آٟ٘ا سا تا فٙٛاٖ سٙتفأٝ )فِٛىّٛس ًٙفشٞ٘ذاس٘ذ. ایٗ ٞٙجاسٞا جضئی اص 

ضٙاسیٓ. صٔا٘ی وٝ یاه اٍِاٛی سفتااسی خاغای تایٗ ٌاشٜٚ         ٚ سسْٛ ٔی ٞا ٚ آداب سسٓ
ضٛ٘ذ. تا تٛجٝ تٝ ایٗ ٔمِٛاٝ اص   اص آٖ ٔی تیتٝ تثقٔقیّٙی ساید ضٛد، افضای ٌشٜٚ ٘اچاس 

ای اص ٞٙجاسٞای سخت ٚ پاٌیش سٙتی ٚجٛد داس٘ذ وٝ فشد  دیذ جٛا٘اٖ دا٘طجٛ، ٔجٕٛفٝ
ٝ   (72: 1393آتاد،  ضاٜ )فالحی٘اٌضیش اص اعافت آٟ٘ا است  عاٛس ساٙتی اص    . ایاٗ ٞٙجاسٞاا تا

اسااس،   ٗیتاش ٕٞا  ضاٛد.   ٚ ٔذاْ تش تقذاد آ٘اٖ افضٚدٜ ٔی ضذٜ ٔٙتمُ٘سّی تٝ ٘سُ دیٍش 
سیخی خٛد خاسج ضذٜ اسات ٚ  جٛا٘اٖ دا٘طجٛ ٔقتمذ٘ذ وٝ ٞٙجاسٞای سٙتی اص ٔىاٖ تا

 دس فػش حا ش، ٘ٛفی فذْ لشاتت ٚ ٘إٞخٛا٘ی سا تا خٛد تٝ ٕٞشاٜ داسد.
 ّا ًاّوخَاًی خاًَادُ

ی یاد ضذٜ، تقشیف ٔفٟٛٔی خا٘ٛادٜ تغییش واشدٜ اسات ٚ تاٝ ساختی      تشاساس ٔمِٛٝ
اص جّٕٝ ٞای تاالتش تا ٘سُ جٛاٖ پیذا وشد.  تٛاٖ لشاتتی ٔیاٖ ٔػادیك خا٘ٛادٜ دس ٘سُ ٔی
ی سٙتی آٖ غّثاٝ داسد   ٌشایی تٝ ضیٜٛ ٌشایی تش جٕـ وٝ دس خا٘ٛادٜ ٘سُ فقّی، فشدیت ایٗ

تخاص، تاٝ چٙاذپاسٌی     ٞای ٔتٕشواض ٚ ٞٛیات   ٞا تٝ جای تشخٛسداسی اص ٞستٝ ٚ خا٘ٛادٜ
وٙذ  فٙٛاٖ ٔذیش ٚ ٘اؽٓ خا٘ٛادٜ فُٕ ٕ٘ی ا٘ذ. دس چٙیٗ ساختاسی، دیٍش پذس تٝ دچاس ضذٜ

ٞاای   ٞا ٚ جشیاٖ ای اص ضثىٝ آٔٛصد. تّىٝ، ٔجٕٛفٝ اسی سا تٝ فشص٘ذاٖ ٕ٘یٚ اٍِٛٞای سفت
 دٞٙذ. ٚالقی ٚ ٔجاصی تٝ ٞٛیت فشص٘ذاٖ ضىُ ٔی

 ییگزا سِیهقا

ی جٛا٘اٖ ایٗ ٔٙغماٝ   ی ٘اضی اص ٔمایسٝتا حذٞای جٛا٘اٖ  تشاساس ایٗ ٔمِٛٝ، اسصش
یىاذیٍش تاٛدٜ اسات.    تا سایش ٘ٛاحی، ضٟشٞا یا خاسج اص ضٟشستاٖ ٔحاُ ص٘اذٌی ٚ تاا    

ٚیهٜ تا حجٓ ا٘ثٜٛ اعالفاتی وٝ فضاای ٔجااصی دس اختیااس     ٌشا تٝ پیذایص رٞٙیت ٔمایسٝ
وٙاذ.   ٞای ٔختّف سا دس رٞٗ آ٘اٖ تاصتِٛیاذ ٔای   ای اص ٔمایسٝ دٞذ، ضثىٝ جٛا٘اٖ لشاس ٔی
ٝ  اتقاد ٚ ضاخع ی ٚ اقیت التػاادی، سیاسای، فشٍٞٙای ٚ      ٞای ایٗ ٔمایسٝ اص ٔمایسا
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ی عثماات ٔختّاف اجتٕاافی ٔتغیاش      وطٛس تا وطٛسٞای دیٍش تا ٔمایسٝ صیست ٔحیغی
ٞای آٟ٘ا ٔتفااٚت اسات.    وٝ جٛا٘اٖ چٝ پایٍاٜ التػادی داس٘ذ، ٔمایسٝ است. تستٝ تٝ ایٗ

ٝ   جٛا٘اٖ تشخٛسداس اص پایٍاٜ ٞاای تاشٖٚ ٔاشصی     ٞای التػادی ٔٙاسة، فٕٛٔاً تاٝ ٔمایسا
جٛا٘اٖ وٕتش تشخٛسداس ٘یاض فٕٛٔااً تاٝ    ی ٚ قیت وطٛس تا وطٛسٞای غشتی( ٚ  )ٔمایسٝ
 وٙٙذ. ٞای دسٖٚ ضٟشی )ص٘ذٌی الوچشی عثمات ٔشفٝ( الذاْ ٔی ٔمایسٝ

 جوؼی ّای ارتباط رساًِ

جٕقای تاش ٔیاضاٖ دا٘اص ٚ      ٞای استثااط  اص٘ؾش جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِقٝ، استفادٜ اص سسا٘ٝ
ٞا، اِضأاً اص  سصشلذست تحّیُ اجتٕافی آٟ٘ا افضٚد است. دس چٙیٗ ساختاسی، اٍِٛٞا ٚ ا

ٝ  ٞای تاالتش ٚ یا ٟ٘ادٞای سٙتی ا٘تماَ ٕ٘ی سٛی ٘سُ ای اص  یاتٙذ، تّىٝ جٛا٘اٖ تا ٔجٕٛفا
ٌشایای   ٞای استثاط جٕقی ٚ ٘یض تا تىیٝ تش خٛی فشدیات  ٞای ا٘تماَ یافتٝ اص سسا٘ٝ اسصش

خاٛد   ص٘ٙذ ٚ ٞٛیت ٞا دست ٔی تیٙی ی دس ٞٓ تٙیذٜ ٚ ٔتغیّشی اص جٟاٖ تٝ تِٛیذ ٔجٕٛفٝ
 وطٙذ. ٞا تٝ تػٛیش ٔی تیٙی سا دس چاسچٛب ایٗ جٟاٖ

 طلبی استقالل

ٞای ضخػای ٘ؾاش ٚ دیاذٌاٜ     ٌیشی وٙٙذ وٝ أشٚصٜ دس اوالش تػٕیٓ جٛا٘اٖ، فٙٛاٖ ٔی
ٌیش٘ذ. اص دیذ آٟ٘ا دسٌزضتٝ افاشاد اص ٞاش ِحااػ لاذست ا٘تخااب ٚ       تضسٌاٖ سا ٘ادیذٜ ٔی

ٙتی ٚ خٛیطاٚ٘ذی ٌزضتٝ تافاث ضاذٜ تاٛد واٝ     ا٘ذ. اص دیذ جٛا٘اٖ ٘ؾاْ س اختیاس ٘ذاضتٝ
ی  دس دٚسٜواٝ  ٔشدْ لذیٓ اص ٞش ِحاػ لذست ا٘تخاب ٚ اختیاس ٘ذاضتٝ تاضٙذ. دس غٛستی 

تاضاٙذ. اص دیٍاش پیأاذٞای     ٞای خٛد ٔای  وٙٛ٘ی جٛا٘اٖ تٝ د٘ثاَ تحمك اٞذاف ٚ فقاِیت
ٖ سا تاٝ خاٛد   ٞای جٕقی، تشٚید فشًٞٙ د٘یاٌشایی است وٝ أشٚصٜ تیطتش جٛا٘اا  سسا٘ٝ

 .جّة وشدٜ است
 گزایی هادی

اص دیذ تسیاسی اص جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِقٝ، یىی اص فٛأُ ٟٔآ دس ص٘اذٌی آ٘ااٖ تٛجاٝ     
تٝ أىا٘ات ٔادی ٚ د٘یٛی است. آ٘اٖ ٔقتمذ٘ذ وٝ تا تٛجٝ تاٝ تغییاش دس ص٘اذٌی     ٙذٜیفضا

 عٛس سٚصافضٚ٘ای ٌساتشش پیاذا    ی التػادی، تفىشات د٘یٛی تٝ وٙٛ٘ی ٚ ٘یاصٞای فضایٙذٜ
تیص ا٘ذاصٜ تٝ ٔسائُ ٚ ٘یاصٞای التػادی د٘یٛی پایٝ ٚ اسااس ص٘اذٌی سا    تٛجٝوشدٜ ٚ 

 تطىیُ دادٜ است.
 رفتار فزاغتی

ی فٛق، جٛا٘اٖ تٕایُ تٝ سفتاسٞای فشاغتای ٚ تفشیحای داس٘اذ. سفتااس      اساس ٔمِٛٝتش
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فشاغتی جٛا٘اٖ أشٚصی تیطتش ٔثتٙی تاش اٍِٛٞاای جذیاذ ص٘اذٌی اسات. دس ایاٗ دٚسٜ       
ضذٜ ٚ فشاغت تیطتش حاِات فاشدی    سفتاسٞای فشاغتی ٔزٞثی ٚ سٙتی وٕتش دس ٘ؾش ٌشفتٝ

ٜ ٔذسٖ، تسیاس پشٞضیٙٝ ٚ ٔخشب اسات. دسٚالاـ   ٌٛ٘ٝ سفتاسٞای فشاغتی دس دٚس داسد. ایٗ
ٞایی  تٛاٖ ٌفت سفتاس فشاغتی جٛا٘اٖ أشٚصٜ تا فقُ پزیشی تٛأْ است ٚ تیطتش فقاِیت ٔی

 ضٛد وٝ تأثیش چٙذا٘ی دس آیٙذٜ فشد ٘ذاس٘ذ ٚ فشد تشای ٌشیض اص فطاسٞای سٚحای  سا ضأُ ٔی
وشد٘اذ   ای خٛد ٔىشس اؽٟااس ٔای  ٞ وٝ دس ٔػاحثٝ عٛسی وٙذ؛ تٝ ٚ سٚا٘ی تٝ آٟ٘ا سجٛؿ ٔی

 ص٘ی داس٘ذ. پشسٝ ٚ دختش تاصی، د٘ثاَ دٚست وٝ تیطتش تٕایُ تٝ تٕاضای ٔاٞٛاسٜ، سفیك
 توایل بِ هذرى ضذى

ٝ  ٔاٞٛاسٜی فٛق تا تٛجٝ تٝ ٚسٚد  تشاساس ٔمِٛٝ ٞاای استثااعی دیٍاش ٔا٘ٙاذ      ٚ سساا٘
ٞای تثّیغی ٌشایص تاٝ   تٍّشاْ ٚ ایٙستاٌشاْ، جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِقٝ تا اٍِٛ لشاس دادٖ سثه

ٌاشا ٚ   ی داس٘ذ. ساثه ص٘اذٌی دس ایاٗ ضایٜٛ، تیطاتش ٔػاشف      شیپز تٙٛؿتحَٛ ٔذاْٚ ٚ 
 ٌشی ٚ ٔقٙاٌشایی داسد. جٛیا٘ٝ است ٚ تٕایُ وٕتشی تٝ آفشیٙص ِزت

 جَیی رقابت

سلاتت اص ٘ؾش جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِقاٝ، ٘اٛفی احسااس سلاتات ٚ ٘یااص تاٝ داضاتٗ آٖ        
ٞایی است وٝ دیٍشاٖ داس٘ذ. تا تٛجاٝ تاٝ تغییاشات التػاادی دس وطاٛس، اص ٘ؾاش        چیضی

ای اص افشاد اص ٘ؾش ٔاِی ٚ سایش أىا٘ات تش دیٍشاٖ تشتاشی   جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِقٝ، ٔجٕٛفٝ
ا٘اذ. جٛا٘ااٖ ٔاٛسد ٔغاِقاٝ تاش ایاٗ        تیٗ افشاد دیٍش ضذٜداضتٝ ٚ تافث ایجاد سلاتت دس 

ٞای ٌزضتٝ ٘ٛفی صیست ٔطتشن ٚ ٔطاتٝ ٚجٛد داضتٝ است. تاا ایاٗ    تاٚس٘ذ وٝ دس ٘سُ
ٚجٛد، أشٚصٜ صیست فشدی ٚ جٕقی تسیاس ٔتٙٛؿ ٚ پیچیذٜ ضذٜ است ٚ ٘ٛفی ٘اتشاتشی  

ٕ  ٚٞٓ چطٓٚ  ضٛد؛ ایٗ أش تافث احساس سلاتت ٞٓ دس ایٗ ٘ٛؿ صیست دیذٜ ٔی ی چطا
دس تیٗ آ٘اٖ ضذٜ است. جٛا٘اٖ ایٗ احساس سلاتت سا فاأّی دس جٟات افاضایص تٟثاٛد     

ضٛد وٝ جٛا٘اٖ ٘سثت تٝ ٚ اقیت ٔٛجاٛد    دا٘ٙذ. ایٗ فٛأُ تافث ٔی التػادی خٛد ٔی
 جأقٝ خٛد اتشاص ٘اس ایتی داضتٝ تاضٙذ.

 ػذم رضایت

وٙٙاذ. آ٘ااٖ    ٘اس اایتی ٔای  جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِقٝ ٘سثت تٝ ٚ قیت ٔٛجٛد احسااس  
ضشایظ ٘اتشاتش ٔزوٛس سا دسن ٚ اسصیاتی وشدٜ ٚ تاش تغییاش ٚ اقیت ٔٛجاٛد ٘ساثت تاٝ       

ِٝ ٚ ٔفْٟٛ تضسي دس ایٗ صٔیٙٝ است وٝ تفسیش أٌزضتٝ داس٘ذ. فمذاٖ فذاِت، ٘خستیٗ ٔس
ٚ تحّیُ جٛا٘اٖ سا تٝ خاٛد اختػااظ دادٜ اسات. ٚ اقیت ٘اتساأاٖ اضاتغاَ، تاٛسْ        
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٘ی واالٞا ٚ احساس ٘اأٙی ٔذاْٚ، ٔفاٞیٓ ٟٔٓ ٔشتثظ تا فذْ س ایت اسات.  فضایٙذٜ، ٌشا
ٝ  ٞای جٛا٘ااٖ،  آٔذٜ اص اسصش  دست تا تٛجٝ تٝ ٔفاٞیٓ تٝ ی تحمیاك دس   ٞاای فٕاذٜ   ٔمِٛا

ی تقااذی  ٚ سااپس دس ٔشحّااٝ لاِااة وذٌاازاسی ٔحااٛسی ٔااٛسد تشسساای لااشاس ٌشفتٙااذ
ضاٛد.   تٝ ضشح آٖ پشداختٝ ٔی وذٌزاسی، یقٙی وذٌزاسی ٌضیٙطی ٔمِٛٝ ٞستٝ ا٘تخاب ٚ

ضذٜ است. تا تٛجٝ تٝ ایاٗ   ا٘تخاب « عّة ٞای سفاٜ اسصش»تخص ٔمِٛٝ ٞستٝ ا٘تخاتی دس 
تٛا٘ذ   عّة ٔفٟٛٔی است وٝ ٔی ٞای سفاٜ ی اسصش وٝ ٔفْٟٛ یا ٔمِٛٝتٛاٖ ٌفت  ٔمِٛٝ ٔی

تاشای  ٞا ٚ ٔثاحث فٛق سا پٛضص دادٜ ٚ ٘یض جٙثاٝ تحّیّای داضاتٝ تاضاذ.      ی سؤاَ ٕٞٝ
، وٙٙاذ  ٞاای خاٛد سا چٍٛ٘اٝ دسن ٚ تفسایش ٔای      پاسخ تٝ ایٗ سؤاَ واٝ جٛا٘ااٖ اسصش  

 ٞای سفاٞی سٛق یافتٝ است. ی اسصشسٛ ٞای جٛا٘اٖ تٝ اسصش
 

 َبی جًاوبن َبی ػمذٌ ي مقًلٍ َؼتٍ اسصؽ مقًلٍ :3ی  ؿمبسٌ جذيل
 هقَلِ ّستِ ّای ػوذُ هقَلِ ردیف

  جًیي سقبثت 1

  جمؼي استجبطَبی  سػبوٍ 2

 َب خًاوي خبوًادٌ وبَم 3
 

  سيحیٍ وًگشایي 4

 علت َبی سفبٌ اسصؽ گشایي مقبیؼٍ 5

 احؼبع وبسضبیتي 6
 

  گشایي مبدی 7

  سفتبس فشاغتي 8

  علجي اػتقالل 9

  افضایؾ فشدیت مذسن 10
 

ٝ فٙٛاٖ ٔمِٛاٝ   عّة تٝ ٞای سفاٜ ضٛد، اسصش دیذٜ ٔی 3ٌٛ٘ٝ وٝ دس جذَٚ  ٕٞاٖ  ٞسات
ٝ     ضذٜ است. اسصش سفاٜ  ا٘تخاب ای  عّثی دس تیٗ جٛا٘اٖ ٔاٛسد ٔغاِقاٝ ٔتاأثش اص ٔجٕٛفا

ضشایظ ٚ تستشٞا است. ایٗ ضشایظ ٚ تستشٞا اص ٘ؾش جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِقٝ فثااست تٛد٘اذ   
ٝ   اص: سلاتت جٕقای،   ٞاای استثااط   جٛیی، افضایص فشدٌشایی، تٕایُ تٝ ٔذسٖ ضاذٖ، سساا٘
ٌشایاای، خٛداتىااایی، سفتاااس فشاغتاای،  ، ٔااادیٞااا ٘ی خااا٘ٛادٜخااٛا ٘اااٌٞٓشایاای،  ٔمایسااٝ
 ٌشایی ٚ فذْ س ایت است. ٔػشف
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 ّای گذضتِ ّا در ًسل دٍم: گسست ًسلی در دریافت ارسش ی هقَلِ -2
ٞای جٛا٘اٖ ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفتٙذ،  ی تحمیك دس ٔٛسد اسصش ٞای فٕذٜ حاَ وٝ ٔمِٛٝ

)تضسٌسااالٖ یاا ٘ساُ پیطاا جٛا٘ااٖ( پشداختاٝ       ٞای ٘سُ تااالتش   دس ایٗ تخص تٝ اسصش
ٞاای   ی لثُ اسصش آٔذٜ دس ایٗ تخص ٔغاتك ٔشحّٝ  دست ٞای تٝ ضٛد. ٔفاٞیٓ ٚ ٔمِٛٝ ٔی

ی وذٌزاسی تاص ٚ ایجاد ٔفاٞیٓ، دس ٔشحّاٝ دْٚ   جٛا٘اٖ تشسسی ضذ٘ذ. تا تٛجٝ تٝ ٔشحّٝ
ٝ ٔی ضاٛد. تشاسااس   ضذٜ ٚ ٔٙجش تٝ ایجاد ٔمِٛ  وذٌزاسی تاص، دٚ یا چٙذ ٔفْٟٛ تشویة

ٞای تضسٌساالٖ تٝ دست آٔاذ واٝ دس جاذَٚ صیاش      ی فٕذٜ اص اسصش ٔمِٛٝ 7ٔفاٞیٓ تاال 
 ضٛد. ٘طاٖ دادٜ ٔی

 
 َبی وؼل گزؿتٍ َبی ػمذٌ مشثًط ثٍ دسک ي تفؼیش اسصؽ مقًلٍ: 4ی  ؿمبسٌ جذيل
 هفاّين ّا هقَلِ

 اػتقبد ثٍ قضب ي قذس گشایي مـیت

 يآمذ ثب خًیـبيوذان، اصدياج فبمیلي، اؿتغبل فبمیلي آؿىبیبن، سفتدیذن  گشایي ضذ فشدیت

 گشا گشا ي اسصؽ ػىت
َبی آثبء ي اجذادی، تالؽ ثشای مبوـذگبسی ثبيسَـبی دیىـي،     لضي  حفظ میشاث

 مخبلفت ثب يسيد مبًَاسٌ، ػًض ؿذن فکش جًاوبن

 مُشعلجي
ثـٍ جمـغ، متؼُـذ    يل افشاد دیگش ثًدن، يفبداسی ؤی سػبوذن ثٍ دیگشان، مؼبسی

 ثًدن ثٍ اوجب  يظبیف

َبی  َمگشایي ثب اسصؽ

 دیىي

اػتقبد، یبد خـذا، اوجـب  ياججـبت     َبی دیىي، آمًصؽ دیىي افشاد کم حفظ اسصؽ
 دیىي، ثشداؿتٍ ؿذن يػبیل ضذ دیه.

 ػذ  سضبیت
تشَـب، ثـٍ گـًؽ وجـًدن      کبَؾ تًجٍ ديلت ثٍ مشد ، کبَؾ احتشا  ثٍ ثـضسگ 

 َب َب ي گشفتبسی داوـگبٌ، افضایؾ دغذغٍجًاوبن، سفته ثٍ 

 سادیً، مبًَاسٌ، ایىتشوت، تلًیضیًن َبی جمؼي سػبوٍ
 

ضذٜ  ضٛد، دس ایٗ ٔشحّٝ ٞفت ٔمِٛٝ استخشاج  عٛس وٝ دس جذَٚ فٛق دیذٜ ٔی ٕٞاٖ
تشسسای لاشاس ٌشفتٙاذ، دس ایاٗ تخاص اص       ی تحمیك ٔٛسد ٞای فٕذٜ است. حاَ وٝ ٔمِٛٝ
تا تٛجاٝ  ضٛد.  تقذی وذٌزاسی، یقٙی وذٌزاسی ٌضیٙطی پشداختٝ ٔیی  ٘ٛضتاس تٝ ٔشحّٝ

ٝ  ٞاای   آٔاذٜ اص اسصش   دسات  تٝ ٓیتٝ ٔفاٞ ٝ    ، اسصش٘ساُ ٌزضات ٝ  ٞاای خاٛد سا تا ی  ٔالاتا
 وٙٙذ. یٔ شیدسن ٚ تفس تاصا٘ذیطی ٔقغٛف تٝ ٌزضتٝ
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 َبی ثضسگؼبالن َبی ػمذٌ ي مقًلٍ َؼتٍ اسصؽ مقًلٍ :5ی  ؿمبسٌ جذيل
 هقَلِ ّستِ هقَلِ ردیف

  گشایي مـیت 1

  جمؼي َبی استجبط سػبوٍ 2

  گشایي ضذ فشدیت 3

 مؼغًف ثٍ گزؿتٍ يـیثبصاوذ مُشعلجي 4

 گشایي ػىت 5
 

  ػذ  سضبیت اص يضغ مًجًد 6

  َبی ػىتي تمبیل ثٍ حفظ اسصؽ 7
 

ی ٞستٝ ایٗ تخص، یقٙای دسن ٚ تفسایش    تٛاٖ ٔمِٛٝ ٞای فٕذٜ، ٔی تا تٛجٝ تٝ ٔمِٛٝ
ی فاٛق   ٞای تضسٌساالٖ دس لاِة تاصا٘ذیطی ٔقغٛف تٝ ٌزضتٝ ٔقشفی وشد. ٔمِٛٝ اسصش

ٞای تضسٌساالٖ اسات. ایاٗ ٔفٟاْٛ تیااٍ٘ش ٘اٛفی       ضذٜ دس اسصش تیاٍ٘ش تحٛالت ایجاد
ٞاای   ٞای جٛا٘اٖ ٚ تٕایُ تٝ تاصٌطات تاٝ اسصش   احساس ٘اخشسٙذی اص ٚ قیت اسصش

فٙٛاٖ احساس ٔحاٛسی ٚ   ٔقغٛف تٝ ٌزضتٝ تٝاجتٕافی سٙتی است. تاصا٘ذیطی اسصضی 
ا٘اذ   ٞای تضسٌسااالٖ فثااست   ٞا است. ضشایظ ٚ تستشٞای اسصش اسصیاتی اساسی اص اسصش

ٝ  اص: فمذاٖ آیٙذٜ ٞاا. ٘ماص ٚ دسن ٞشواذاْ اص ایاٗ فٛأاُ ٚ ضاشایظ دس        ٌشایی ٚ سساا٘
ضاذ،  تاصا٘ذیطی تقأالت سٚصٔاشٜ تضسٌسااالٖ إٞیات داسد. تاا تٛجاٝ تاٝ آ٘چاٝ ٌفتاٝ         

 ٞای ضشایغی، تقأّی ٚ پیأذی تحمیك حا ش تٝ ضشح جذَٚ صیش است. ٔمِٛٝ
 

 ی کذگزاسی ؿذٌ ثٍ تفکیک اثؼبد ؿشایغي، تؼبملي ي پیبمذی َبی ػمذٌ مقًلٍ :6ی  ؿمبسٌ جذيل
 ًَع هقَلِ ّای ػوذُ هقَلِ ردیف

 ؿشایغي گشایي َبی جمؼي، فقذان آیىذٌ فـبس َىجبسی ػىت، سػبوٍ 1

2 
گشایـي، َمگشایـي ثـب     یي، محبفظٍجً سقبثتگشایي،  َب، مقبیؼٍ خًاوي خبوًادٌ وبَم

 ثبيسَبی دیىي، مُشعلجي، کبَؾ سياثظ خًیـبيوذگشایي
 تؼبملي

3 

خًاَبوـٍ،   ي، کـبَؾ سفتبسَـبی لـزت   سفتبس فشاغتدویبگشایي، احؼبع وبسضبیتي، 

مًجًد، حفـظ  یي، فشدگشایي، اثشاص وبخًؿبیىذی اص يضؼیت خًداتکبگشایي،  مذسن

 َبی ػىتي اسصؽ

 پیبمذی

 
ٝ   ی ٟ٘ایی وٝ دس جذَٚ تاال آٔذٜ است، ٔای  ٞای فٕذٜ تا تٛجٝ تٝ ٔمِٛٝ ی  تاٛاٖ ٔمِٛا
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پاسخ اغّی  ؛ ٚی ٞستٝ ا٘تخاب وشد تشیٗ ٔمِٛٝ ٟ٘ایی فٙٛاٖ تٝتخص سا  ٞای سٞایی اسصش
اص ٔاٛسد ٔغاِقاٝ   ی دس ٔٙغمٝ ٘سّ ٗیتٞای  ٔحٛسی تحمیك یقٙی تاصساصی اسصش سؤاَتٝ 

تاا  ٔٛسد ٔغاِقاٝ   افشادایٗ ٔمِٛٝ،  تشاساس آٖ ٔٙغمٝ است. تضسٌساالٖسٚیىشد جٛا٘اٖ ٚ 
تخطای اسصضای    ٞاای خاٛد دس پای سٞاایی     دس اسصش ضذٜ جادیادسن ٚ تفسیش تغییشات 

؛ ٞای فشاستتی جٛا٘اٖ ٞستٙذ ٞستٙذ. دس ٕٞیٗ صٔیٙٝ تضسٌساالٖ تٝ د٘ثاَ سٞایی اص اسصش
فشساای ٘ساُ    ٞای سخت ٚ عالت جٛا٘اٖ ٘یض سقی دس سٞایی اص اسصش اص عشف دیٍش ٚ

ی لشاس داس٘ذ جٕق استثاطٞای  دس ٔقشؼ ٞجْٛ سسا٘ٝ سٚصٜ ٞشٌزضتٝ داس٘ذ. جٛا٘ا٘ی وٝ 
 داس٘ذ. ی خٛد ٌاْ تشٔی ٞای سٙتی ٌزضتٝ ٚ تٝ د٘ثاَ اضىاَ جذیذی اص اسصش

 
 گيزی ًتيجِ

دیاذ جٛا٘ااٖ ٚ تضسٌسااالٖ، تحات      ٞای تیٗ ٘سّی اص ٌسست ٘سّی ٚ دٌشٌٛ٘ی اسصش
ا٘ذ  ضذٜ تٙذی  ای اص ضشایظ خاظ تٛدٜ است. ایٗ ضشایظ دس سٝ دستٝ عثمٝ تأثیش ٔجٕٛفٝ

ٌش. دس ایاٗ تحمیاك ضاشایظ     وٝ فثاستٙذ اص: ضشایظ فّيی، ضشایظ تستشی ٚ ضشایظ ٔذاخّٝ
ٛیی ٚ جا  ٌش ٘یض ضاأُ سلاتات   ٞای جٕقی. ضشایظ ٔذاخّٝ ٘فٛر سسا٘ٝ اصا٘ذ  فّيی فثاست

ٝ     ٌشایی ٞستٙذ. تٝ ٔمایسٝ ٝ  فالٜٚ فطاس ٞٙجاسٞاای ساٙت دس ضاشایظ صٔیٙا تٙاذی   ای عثما
ای تاٝ ٘ااْ    ا٘اذ پذیاذٜ   وّی ٚ دس أتذاد تا یىذیٍش تافاث ضاذٜ   ضٛد. ضشایظ ٔزوٛس تٝ ٔی

تخص اص دیذ جٛا٘اٖ ٚ تضسٌساالٖ جأقاٝ ٔاٛسد ٔغاِقاٝ، سه دٞاذ. افاشاد       اسصش سٞایی
ا٘ذ. تقأاُ   ٞای یىذیٍش استشاتهی ٚ تقأُ خاغی ا٘جاْ دادٜ صشٔٛسد ٔغاِقٝ دس تشاتش اس

ٝ  ٞای ٘سُ دیٍش یا عشد اسصش ٔزوٛس دس لاِة پزیشش اسصش تٙاذی   ٞای ٘سُ دیٍش دسات
ٝ         ضذٜ است. اسصش عاشف   ٞای تایٗ ٘ساّی ٔازوٛس اص دیاذٌاٜ جٛا٘ااٖ ٔاٛسد ٔغاِقاٝ تا

ٕٗ پازیشش ٚ سدّ  وٙٙذ ٚ اص عشف دیٍش تضسٌسااالٖ  ا   عّة حشوت ٔی ٞای سفاٜ اسصش
پشداص٘اذ.   ٌشا ٚ تٛٔی ٔای   ٞای سٙت ٞای ٔذسٖ، تٝ تاصتِٛیذ ٚ حفؼ اسصش تشخی اص اسصش

ٓ  ٌفتٙی است وٝ دس ٔیاٖ دٚ ٘سُ، ضثاٞت تاشیٗ آٖ،   ٞای ٔفٟٛٔی ٘یض ٔطاٞذ ضذ وٝ ٟٔا
   ٗ ٝ  فذْ س ایت ٞش دٚ عیف ٘سّی اص ٚ قیت ٔٛجاٛد اسات. اص ایا سیاضی ٚ   سٚ، تش٘أا

واسٞای فّٕیاتی تشای تمٛیت لطش ٔتٛساظ جأقاٝ، تٙؾایٓ ساٞثاشدی ٚ تّٙاذ      ٜ  ی سا اسائٝ
ٝ   ٔذت ٘یاصٞای اساسی جٛا٘اٖ تٝ ٞاا ٚ   ٚیهٜ ٘یاصٞای التػادی ٚ سفاٞی اص جّٕاٝ دغذغا

ٚالٖ دس تٕاْ سغٛح ٔذیشیتی تایذ تذاٖ اٞتٕاْ جاذی داضاتٝ   ؤپیطٟٙادٞایی است وٝ ٔس
 فُٕ آیذ. سؼ ٚ سٚیٍشدا٘ی، جٌّٛیشی تٝٞا تٝ سٕت تقا تاضٙذ تا اص سٛق یافتٗ تفاٚت
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 هٌابغ
 ( ؛ 1396آصاداسٔىی، تمی)ٍتٟشاٖ: ا٘تطاسات جٟاد دا٘طٍاٞی.ؿىبػي وؼلي دس ایشان جبمؼ ، 
 -------- (1397 ؛)ٍتٟشاٖ: ا٘تطاسات آٌٝ.ی ایشاوي ی ثیه وؼلي دس خبوًادٌ ساثغ ، 
 پذیذاسضٙاسای ٞٛیات ّٔای دس    »(؛ 1395)وٙاذی، ساجاد    پٛسفّی اتای  ؛تیٍی، ٔػیة لشٜ ؛احٕذی، سیذفثاس

ٞای تٟاشاٖ،   ی ٔٛسدی: دا٘طجٛیاٖ تحػیالت تىٕیّی سضتٝ جغشافیای سیاسی دس دا٘طٍاٜ فضای سایثش، ٕ٘ٛ٘ٝ
 .21-40، غع 4، ش 1 ، سپظيَـىبمٍ جغشافیبیي ػیبػي، «تشتیت ٔذسس ٚ خٛاسصٔی

 ضٙاسای   دِٚات ٚ ّٔات دس ایاشاٖ )سٚش    ی سٙجی ساتغٝ ٍ٘شش»(؛ 1392اهلل ) اسالٔی، سٚح ؛احٕذیاٖ، ٔجتثی
 .107-133، غع 4، ش 1، س َبی ساَجشدی ي کالن ی ػیبػت فصلىبمٍ، «ویٛ(

 (؛1391) ، ا٘سّٓ ٚ وٛستیٗ، جِٛیتاضتشاٚس    ٍ ، یا مجبوي پظيَؾ کیفي ـ فىًن ي مشاحل تًلیذ وظشیـٍ صمیىـ
 ی اتشاٞیٓ افطاس، تٟشاٖ: ٘طش ٘ی. تشجٕٝ

 ( ٗ؛ 1383تطیشیٝ، حسی)ٍتٟشاٖ: ا٘تطاسات ، ؿىبػي ػیبػي ایشان: ديسٌ جمًُسی اػالمي ای ثش جبمؼٍ دیجبچ
 .ٍ٘اٜ ٔقاغش

 تشجٕٝ ٘اغش فىٛٞی، تٟشاٖ: ٘طش ٘ی. ،ی دسع دسػي دسثبسٌ(؛ 1388یش ) تٛسدیٛ، پی 
 (؛ 1395٘هاد، ٔشیٓ ) لا ی ؛تٛوُ، ٔحٕذ« ٝ ضاٙاختی: تشسسای ٚ ٘ماذ     تفاٚت ٘سّی دس سٚیىشدٞای والٖ جأقا

ٝ «ویذ تش ٘ؾشیات ٔاٟ٘ایٓ ٚ تٛسدیٛأٞای ٘سُ تاسیخی ٚ تضاد تا ت سٞیافت ٍ ی  ، ٘طاشی  ی ػلـً  اجتمـبػي   وبمـ
 .100-120، غع 27، ش 1 )دا٘طٍاٜ تٟشاٖ(، س

  ( ٜٚ؛ 1397تیٕٛسی، واا)ٍَبی پؼشان ي پذسان ي ػًامل مؤثش ثش آن دس ؿـُش   ی وظب  اسصؽ ثشسػي ي مقبیؼ
 فّْٛ تشتیتی، دا٘طٍاٜ فالٔٝ عثاعثایی.ی  ی دوتشی سضتٝ ، سساِٝتُشان

 ( ؛ 1397جّیّی، ٞادی)تٟاشاٖ: اداسٜ واُ دتیشخا٘اٝ ضاٛسای     َب پیؾ ي پغ اص اوقالة اػـالمي  تفبيت وؼل ،
 فشًٞٙ فٕٛٔی، ٔقاٚ٘ت پهٚٞطی ٚصاست اسضاد.

 ٞای تسیاس تٝ ٘سثت افشادضٙاسایی رٞٙیت »(؛ 1390سحٕا٘ی، سحش ) ؛اسدوا٘ی، تاته تٟجتی ؛حسیٙی، یقمٛب 
ٛ   لاٖ٘ٛ اساسای( تاا اساتفادٜ اص سٚش    44ٞای اغُ  دس ایشاٖ )سیاست ساصی خػٛغی فصـىبمٍ  ، «ضٙاسای ویا

 .69-80، غع 6، ش 3، س َبی مذیشیت ثبصسگبوي کبيؽ
 َبی مبدی/فشامبدی داوـجًیبن داوـگبٌ تُشان، ػًامل مؤثش ثـش آن   ثشسػي اسصؽ(؛ 1391فش، ٔجیذ ) خاِمی

 ی فّْٛ سیاسی، دا٘طٍاٜ ضٟیذ تٟطتی. ، سساِٝ دوتشی سضتٝوـبوگبن فشَىگيي سياثظ آن ثب ثشخي اص 
 ٖاساالٔی  جٕٟاٛسی  سیٕای ٚ غذا تحمیمات ٔشوض، تٟشاٖ: کیً ؿىبػي سيؽ (؛1386ّیش ا )فشد، ف خٛضٍٛیا 

 .ایشاٖ
 ( ؛ 1390سحیٕی، ٔحٕذ)ثش ثش تفبيت ثیه وؼلي )مغبلؼٍ مـًسدی يالـذیه ي فشصوـذان    ؤػًامل اجتمبػي م

ٝ     ، پایاٖ(1390ػبلٍ ؿُش خلخبل دس ػبل  20ـ24 ضٙاسای، دا٘طاٍاٜ آصاد    ٘أٝ واسضٙاسای اسضاذ سضاتٝ جأقا
 اسالٔی ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی.

 ثش تاش تفااٚت تایٗ    ؤفٛأُ اجتٕاافی ٔا  »(؛ 1390غٛٔقٝ، صٞشا ) حضشتی ؛آضفتٝ تٟشا٘ی، أیش ؛سحیٕی، ٔحٕذ
، 7، ش 2، دٚسٜ ؿىبختي ایشان فصلىبمٍ مغبلؼبت جبمؼٍ، («1390)ٔغاِقٝ ٔٛسدی ضٟش خّخاَ دس سااَ   ٘سّی
 .79-98غع 

 ( ؛ 1388ستاس، آصیتا)      ثشسػي گؼت ي پیًوذ وؼلي اص دیـذگبٌ اجتمـبػي: کىـذيکبي دس مؼـبئل جًاوـبن ي
 تٟشاٖ: ا٘تطاسات جٟاد دا٘طٍاٞی. ،مىبػجبت وؼلي

 اسضاد اسالٔی.، تٟشاٖ: ا٘تطاسات ٚصاست فشًٞٙ ػجک صوذگي(؛ 1392اهلل ) فا ّی، ٘قٕت ٚ 
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 ؿُش سيدثـبس جىـًة(  مغبلؼٍ )مًسد يوؼل َبی ثیه ثبصػبصی مؼىبیي اسصؽ(؛ 1393آتاد، احٕذ ) ضاٜ فالحی : ،
 ی فّْٛ اجتٕافی، دا٘طٍاٜ ٞشٔضٌاٖ. ٘أٝ واسضٙاسی اسضذ سضتٝ پایاٖ

 ػـبلي  عشاحي ي اػتجبس ثخـي الگًی ثشوبمٍ دسػي تجشثـٍ ؿـذٌ دس آمـًصؽ    ؛ (1387)اٞیذ ٘، آسای وطتی
ٖ  ،فمیىؼتي ـ  مجتىي ثش سيیکشد پذیذاسؿىبػي ٝ  ٘أاٝ دٚسٜ دوتاشی   پایاا ٝ  سضات ضٙاسای، دا٘طاٍاٜ آصاد    ی جأقا

 اسالٔی ٚاحذ خٛساسٍاٖ.
 ( ؛ 1393وٛصس، ِٛئیس)ٍتشجٕٝ ٔحساٗ ثالثای، تٟاشاٖ: ا٘تطااسات     ؿىبػي ی ثضسگبن جبمؼٍ صوذگي ي اوذیـ ،

 فّٕی ٚ فشٍٞٙی.
 ( ؛ 1397ٌیذ٘ض، آ٘تٛ٘ی) تشجٕٝ ٘اغاش ٔٛفمیااٖ،   تـخص: جبمؼٍ ي ًَیت ؿخصي دس ػصش جذیذتجذد ي ،

 تٟشاٖ: ٘طش ٘ی.
 ( ؛ 1393الٚس، ساتشت)ٌتشجٕاٝ وااٚٚس سایذأأی، تٟاشاٖ: ٘طاش      ی دگشگًوي اجتمبػي َبیي دسثبسٌ دیذگب ،

 دا٘طٍاٞی.
 ( َ؛ 1395ٔاٟ٘ایٓ، واس)تشجٕٝ فشیثشص ٔجیذی، تٟشاٖ: ا٘تطاسات سٕت.ایذئًلًطی ي اتًپیب ، 
 ( ؛ 1394ٔیذ، ٔاسٌاست)  تشجٕاٝ ٘قٕات اهلل فا اّی ٚ فٟیٕاٝ     َـب  فشَىگ ي تؼُذ مغبلؼٍ دس تفـبيت وؼـل ،

 سشٚش، تٟشاٖ: ا٘تطاسات اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ ا٘تطاسات اسالٔی.
 ٗٔٛٞ، سٕتا٘تطاسات ، تٟشاٖ: ساَىمبی ػملي پظيَؾ کیفي؛ (1395)یذسفّی ح. 
 ( ؛ 1388یقمٛتی، اسفٙذیاس)ـ   ثش ثش تغییـش وگـشؽ دي وؼـل )مـبدسان    ؤل اجتمبػي ممغبلؼٍ ي ثشسػي ػًام

ٝ  ،ای دس ؿُش میبوذيآة( َبی اجتمبػي )مغبلؼٍ دختشان( وؼجت ثٍ اسصؽ ضٙاسای،   سساِٝ دوتشی سضتٝ جأقا
 دا٘طٍاٜ آصاد اسالٔی، ٚاحذ فّْٛ ٚ تحمیمات.
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