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چکیذه:

ثب سٛج ٝث ٝديكطفز چكٍٕيط سىِٛٛٙغي ٔٚشٙبؾت ثب زٌطٌ٘ٛي قىُ حٛظ ٜذصٛصي سؼبُٔ  ٚسمبثُ ا٘ؿبٟ٘ب ثب يه زيٍط اقىبَ
زيٍطي ث ٝذٛز ٌطفش ٝثغٛضيى ٝو ٝحضٛض فيعيىي افطاز حصف  ٚث ٝحضٛضي ٔجبظي سجسيُ قس ٜاؾز .ثب سٛج ٝث ٝوٙكٟبي ٔشؼبُٔ
زض جٟز دبؾرٍٛيي ث٘ ٝيبظٞبي ثكطي  ٚػسْ أىبٖ حصف آٖ  ،قىُ زيٍطي اظ ظ٘سٌي اجشٕبػي ضا ضلٓ ظز ٜاؾز ،ثسيٗ ٔفْٟٛ
و ٝفؼبِيشٟبي ا٘ؿب٘ي اظ فضبي ٚالؼي ث ٝفضبي ٔجبظي ٟٔبجطر وطز ٜاؾز.زض ايٗ ٔيبٖ ٔفبٞيٓ ػّ ْٛاجشٕبػي ٘يع ثبض ٔؼٙبيي ذٛزضا
ث ٝقىُ زيٍطي ثب ٌصض ظٔبٖ ٕ٘ٛز دط ضٍ٘شطي ديسا وطز ٜا٘س ،ثغٛضيىٔ ٝف ْٟٛؾطٔبي ٝاجشٕبػي ثب اثؼبز ٔكبضوز ،اػشٕبز،
ٕٞٚجؿشٍي ٔيبٖ اػضبي يه ٌط ٚ ٜٚيب چٙس ٌط ٜٚو ٝزض حبَ سجبزَ اعالػبر زض فضبي زيٍطي ٞؿشٙس٘ ،ظبْ ؾبذشبضٔٙس ٚ
ٞسفٕٙسي ضا قىُ ٔي زٙٞس سب ث ٝؾٛي زؾشيبثي ثٞ ٝسف اضظقٕٙس ظ٘سٌي اجشٕبػي ض ٖٕٛٙٞق٘ٛس .ثىبثزايه َذف اس تحقيق حبضز
ثزرسي سغح سزمبيٍ اجتمبعي در ثيه كبرثزان جًان ضجكٍ َبي اجتمبعي مجبسي مي ثبضذ كٍ ثب ريش پيمبيطي اوجبم ضذٌ ي اثشار گزد ايري
اعالعبت پزسطىبمٍ مي ثبضذ ي اس ضيًٌ ومًوٍ گيزي تصبدفي ثٍ جمع ايري دادٌ َب اس تعذاد  400وفزومًوٍ (كٍ ثزاسبس فزمًل كًكزان تعييه گزديذٌ
است ) پزداختٍ است.
يبفتٍ َب وطبن داد سغح اعتمبد  ،مطبركت ي َمجستگي اجتمبعي كبرثزان در فضبي مجبسي در حذ ثباليي است ي در وتيجٍ سغح سزمبيٍ اجتمبعي
كبرثزان اس متًسظ ثٍ ثبالست  .در وتيجٍ ايه ياقعيت را ثبيذ پذيزفت كٍ ثسيبري اس تعبمالت اجتمبعي ي اقتصبدي ي سيبسي در فضبي مجبسي مًرد
اقجبل كبرثزان مي ثبضذ كٍ مي تًاوذ تبثيز چطمگيزي در سوذگي افزاد داضتٍ ثبضذ.ثغًريكٍ قغع ايه ارتجبط مي تًاوذ ضزيبن سوذگي افزاد را در سميىٍ
َبي مختلف مختل كىذ
واشگان کلیذي:فضبي مجبسي ،اعتمبد َ ،مجستگي ،مطبركت اجتمبعي ،سزمبيٍ
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مقذمه

أطٚظ ٜؾطٔبي ٝاجشٕبػي٘ ،مكي ثؿيبض ٕٟٔشط اظ ؾطٔبي ٝفيعيىي  ٚا٘ؿب٘ي زض ؾبظٔبٟ٘ب  ٚجٛأغ ايفبء ٔيوٙس  ٚقجىٞٝبي ضٚاثظ
جٕؼي  ٚا٘ؿجبْ ثرف ٔيبٖ ا٘ؿبٟ٘ب ثب يىسيٍط  ٚثب ؾبظٔبٟ٘ب ٔيثبقس .زضغيبة ؾطٔبي ٝاجشٕبػي ،اطط ؾبيط ؾطٔبيٞٝب ٘يع وٓ ضً٘ ٔي
قٛز  ٚثس ٖٚؾطٔبي ٝاجشٕبػي ،عي ضاٟٞبي ديكطفز  ٚسىبُٔ فطٍٙٞي  ٚالشصبزي٘ ،بٕٛٞاض  ٚزقٛاض ٔيق٘ٛس .زض زيسٌبٟٞبي ؾٙشي
ٔسيطيز سٛؾؼ ،ٝؾطٔبيٞٝبي الشصبزي ،فيعيىي ٘ ٚيطٚي ا٘ؿب٘ي ٕٟٔشطيٗ ٘مف ضا ايفبء ٔيوطز٘س .أب زض ػصط حبضط ثطاي سٛؾؼ،ٝ
ثيكشط اظ ٘يبظ ث ٝآٟ٘ب ث ٝؾطٔبي ٝاجشٕبػي ٘يبظٔٙسيٓ ،ظيطا ثس ٖٚايٗ ؾطٔبي ٝاؾشفبز ٜاظ زيٍط ؾطٔبيٞٝب ث ٝعٛض ثٟي ٝٙا٘جبْ ٘رٛاٞس قس.
يىي اظ اؾبؾيسطيٗ ٔؿب ئّي و ٝجٛأغ أطٚظي ثب آٖ ٔٛاجٟٙسٔ ،ؿئّ ٝا٘ؿجبْ اجشٕبػي اؾز  ٚؾطٔبي ٝاجشٕبػي يىي اظ ػٙبصط
وّيسي ٔؤطط زض ايجبز ا٘ؿجبْ سّمي ٔيقٛزِ ..صا ؾطٔبي ٝاجشٕبػي  ٓٞاظ ايٗ جٟز و٘ ٝمف ٔؤططي زض ٔكبضوز افطاز زض حٛظٜٞبي
ٔرشّف ايفبء ٔيوٙس  ٓٞ ٚاظ آٖ جٟز ؤ ٝيسٛا٘س وبؾشيٞبي ٔٙبثغ الشصبزي ضا سب حسي ثذٛقب٘س  ٚثؿشط ٔٙبؾجي ضا ثطاي ثٟطٜٚضي
اظ ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي  ٚفيعيىي فطا ٓٞآٚضز ،ػبُٔ ٕٟٔي زض ضؾيسٖ جٛأغ ث ٝسٛؾؼ ٝلّٕساز ٔيقٛز.
ٕٞچٙيٗ ؾطٔبي ٝاجشٕبػيٛٔ ،جت ٔيقٛز و ٝافطاز يه جبٔؼ ٝث ٓٞ ٝاػشٕبز وٙٙس  ٚثب سكىيُ ٌطٟٞٚب ٔ ٚجبٔغ زاٚعّجب٘ ٝثٝ
ٔكبضوز ثب يىسيٍط ثذطزاظ٘سِ .صا ثبيس ظٔيٞٝٙبيي ضا و ٝقجى ٝاضسجبعي ثيٗ ٔطزْ ضا ٌؿشطزٔ ٜيؾبظز ،ايجبز  ٚافعايف زاز سب ثسيٗ
سطسيت ثس ٚ ٜثؿشبٟ٘بي ػبعفي ٔيبٖ فطز  ٚؾبيط اػضبي جبٔؼ ٝصٛضر ٌيطز  ٚثب سكىيُ ٌطٟٞٚب  ٚسكىّٟبي جسيس ثب ٕٞ ٓٞىبضي
ٕ٘بيٙس ،سب اظ ا يٗ عطيك ،ضٚحيٕٞ ٝجؿشٍي اجشٕبػي  ٚاػشٕبز افطاز ث ٝيىسيٍط زض جبٔؼ ٝافعايف يبثس .چيعي و ٝجبٔؼٔ ٝب أطٚظ ٜثب
سٛج ٝث ٝسغييطاسي (ٕٞچ ٖٛافعايف جٕؼيز ،زٌطٌ٘ٛي ظ٘سٌي زض قٟطٞبي ثعضي ،سحٛالر الشصبزي ،ؾيبؾي  ٚاجشٕبػي  )... ٚوٝ
زض ز ٝٞاذيط ثٛجٛز آٔس ،ٜثساٖ ٘يبظٔٙس اؾز .ايٗ ػبُٔ ٔي سٛا٘س فضبٞب  ٚاجشٕبػبر ٔجبظي ثبقس و ٝثطاي ثط٘بٔ ٝضيعي زض ايٗ
ػطص ٚ ٟٓٔ ٝػٕٔٛي ٘يبظٔٙس قٙبذز ػّٕي  ٚآٌبٞب٘ ٝآٖ زض ظٔيٞ ٝٙبي ٔرشّف احؿبؼ ٔي قٛز.
فضبي ٔجبظي ٘يع ٔف ْٟٛجسيسي اؾز ،و ٝأطٚظ ٜثٕٞ ٝبٖ ؾبزٌي ٔف ْٟٛاجشٕبػبر ٚالؼي ث ٝوبض ٔي ضٚزٔ .ف ْٟٛاجشٕبػبر
ٔجبظي ،اثشسا زض ؾبَ  1993سٛؾظ ضيٍِٛٙس ،ث ٝػٛٙاٖ ٌط ٜٚاجشٕبػي ٔٛجٛز زض ٔحيظ ايٙشط٘ز ؤ ٝطزْ اظ عطيك آٖ ثب يىسيٍط
ٌفشٍٔ ٛي وٙٙس؛ ثيبٖ قسٔ .طزْ زض ايٙشط٘ز اعالػبر ٔي زٙٞس  ٚاظ زيٍطاٖ اعالػبر زضيبفز ٔي وٙٙسٔ .طزْ زض ايٙشط٘ز ٌطزٔ ٓٞي
آيٙس سب آ٘چ ٝضا و ٝاجشٕبػبر ٔجبظي اؾز؛ قىُ زٙٞس .ث ٝػجبضر زيٍط ٞعاضاٖ ٌط ٜٚايٙشط٘شي ثطاي ثحض زض ٔٛضز ػاليك ٔكشطن،
زض ظٔي ٝٙوبض  ٚسجبضة  ٚؾيبؾز  ٚغيط ٜقىُ ٌطفش ٝاؾز .اجشٕبػبر ٔجبظي ٘شيج ٝا٘مالة سىِٛٛٙغيٟبي اعالػبسي ،ثرصٛل
ايٙشط٘ز اؾز .أب ٛٙٞظ ٔغبِؼبسي و ٝػٛأُ ٔٛطط ثط سؼٟس ،اػشٕبزٛ٘ ،ع سؼبُٔٔ ،كبضوز  ... ٚاػضب زض فضبي ٔجبظي ضا سحّيُ وٙس،
ثؿيبض ا٘سن اؾزٞ .سف آٖ اؾز و ٝزض ايٗ سحميك ث ٝايٗ ٔٛضٛع دطزاذش ٝقٛز ِصا ثبسٛج ٝثٌ ٝؿشطزٌي وبضثطاٖ قجىٞ ٝبي
ٔجبظي و ٝأىبٖ ثطضؾي سٕبٔي آٟ٘ب زض ايٗ سحميك ٔيؿٛض ٕ٘يجبقس ٘ ٚظط ث ٝايٙى ٝلكط جٛاٖ اصّي سطيٗ وبضثطاٖ ايٗ قجىٞ ٝب
ٔيجبقٙس
ٕٞچٙيٗ ثب ٌؿشطـ ضٚظ افع ٖٚايٙشط٘ز  ٚسٛؾؼ ٝي  ٕٝٞجب٘ج ٝأىب٘بر آٖ ،أطٚظٔ ٜب زض ز٘يبيي لطاض زاضيٓ و ٝث ٝقسر سحز سبطيط
سٛا٘بييٟب ٚأىب٘بر آٖ لطاضزاضز .أىب٘بسي و ٝثٔ ٝب سٛا٘بيي اضسجبعي ٚؾيغ سط زض  ٕٝٞاثؼبز  ٚجٙجٞ ٝبي ٔٛضز ٘يبظ ظ٘سٌيٕبٖ ضا ٔي
زٞس .اجشٕبػبر ٔجبظي ثٌ ٝؿشطـ اضسجبط ،قجىٞٝبي اجشٕبػي  ٚزضن  ٚسؼبُٔ ثيٗ اػضبي آٖ ٘يبظ زاضز  ٚاجشٕبػي ضا زضؾز
ٔيوٙس ،و ٝزض آٖ افطاز اضظـٞبي ٔكشطن  ٚفطْٞبي ٔكشطوي ضا ز٘جبَ ٔيوٙٙس  ٚثٌ ٝؿشطـ اػشٕبز وٕه ٔيوٙٙس (ٌبسيىط ٚ
زيٍطاٖ .)2001 ،زض ٚالغ اجشٕبػبر زض فضبي ٔجبظي ث ٝحضٛض ػٕٔٛي افطاز  ٚيب جٕغ قسٖ آٟ٘ب زض ايٙشط٘ز اعالق ٔي قٛز.
ثحظي ؤ ٝغطح اؾز ايٗ اؾز و ٝوساْ فؼبِيز ٞب زض فضبي ٔجبظي ثبيس زض شيُ اجشٕبػبر زض فضبي ٔجبظي ٔحؿٛة قٛز ٚ

وساْ ٘ .ٝث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝج٘ٛع ٔؼشمس اؾز و ٝاجشٕبػبر زض فضبي ٔجبظي چيعي فطاسط اظ يه اضسجبعبر وبٔذيٛسطي اؾز .ثطاي
آ٘ى ٝثشٛاٖ ث ٝايٗ اضسجبعبر ،اجشٕبع زض فضبي ٔجبظي ٌفز ثبيس چٟبض قطط زاقش ٝثبقٙس )1 .يه حٛظ ٜػٕٔٛي ٔجبظي و ٝثرف
ٔؼٙبزاضي اظ سؼبٔالر ٔجبظي زض آٖ ضخ زٞس  )2اضسجبط ٌطاٖ ٌ٘ٛبٌٚ )3 ٖٛجٛز حسالّي اظ اػضبي طبثز ٚ )4جٛز حسالّي اظ
سؼبُٔ(.ج٘ٛع)1997،
حبَ ثب سٛج ٝث ٝايٙى ٝؾطٔبي ٝاجشٕبػي ث ٝػٛٙاٖ يه اصُ ٔحٛضي زض ضأ ٜكبضوز اػضبي يه جبٔؼ ٝثطاي زؾشيبثي ث ٝسٛؾؼٝ
ٔحؿٛة ٔيقٛز  ٚاجشٕبػبر زض فضبي ٔجبظي ٘يع يىي اظ ٕٟٔشطيٗ ثؿشطٞبي سؼبُٔٔ ،كبضوز  ٚسجبزَ آضاؾز ،ضطٚضر
قٙبؾبيي اي ٗ دسيسٞ ٜب زض جطيبٖ يه سحميك ػّٕي ٔؿجُ ث٘ ٝظط ٔي ضؾس .ث ٝػجبضر زيٍط ايٗ قٙبذز ٔب ضا زض جٟز ثط٘بٔٝ
ضيعي ثطاي ٔيّيٞ ٖٛب وبضثط فضبٞبي ٔجبظي و ٝث ٝعٛض ٔسا ْٚزض حبَ اضسجبط قجى ٝاي ثب يىسيٍط ٞؿشٙس ٞسايز ٕ٘ٛز ٚ ٜظٔيٝٙ
ٞبي اضائ ٝضاٞىبض  ٚضاٞجطز ثٟشط ضا زض ػطصٞ ٝبي ػٕٔٛي ٔ ٚجبظي فطأ ٓٞي ؾبظز .ثٙبثطايٗ ثب سٛج ٝثٔ ٝغبِت فٛق؛ دػٞٚف
حبضط ثط آٖ اؾز سب ث ٝثطضؾي ؾغح ؾطٔبي ٝاجشٕبػي زض ٔيبٖ وبضثطاٖ قجىٞ ٝبي اجشٕبػي ٔجبظي ثذطزاظز.
مالحظات نظري و تجربی

٘شبيج سحميك أب٘ي  ٚسٛؾّي( )1391سحز ػٛٙاٖ " سحّيُ  ٚثطضؾي اثؼبز ؾطٔبي ٝاجشٕبػي زض قجىٞ ٝبي اجشٕبػي ٔجبظي" ٘كبٖ
زاز  :ؾطٔبي ٝاجشٕبػي اٌطچٔ ٝفٟٔٛي ٘ٛيٗ ٛ٘ ٚدب زض ػطصٔ ٝغبِؼبر اجشٕبػي اؾز أب ايٗ ٔف ْٟٛضيك ٝزض ضٚاثظ ٘ٛع ثكط زاضز.
أطٚظ ٜايٗ أط ٔؿّٓ اؾز و ٝضؾيسٖ ث ٝسٛؾؼ ،ٝجبٔؼٔ ٝس٘ئ ،ؼيبضٞبي جٟبٖ قٕ ٚ َٛثؿشط ٔٙبؾت ثطاي ظيؿز اجشٕبػي سٟٙب ثب
ٚجٛز ؾطٔبي ٝاجشٕبػي قىُ ٔيٍطز .ؾطٔبي ٝاجشٕبػي اظ عطيك جطيبٟ٘بي اعالع ضؾب٘ي ٔظُ آٔٛظـ ٔطثٛط ثٔ ٝكبغُ ،سجبزَ
ػمبيس ،سجبزَ اعالػبر ٙٞجبضٞبي ٔطثٛط ثٔ ٝؼبٔالر زض قجىٞ ٝبي اجشٕبػئ ،كبضوشٟبي ٔطزٔيٌ ،طٟٞٚبي ذٛزيبضي ،ضٚحيٝ
جٕغ ٌطايي زضثطاثط فطزٌطايي ٛ٘ ٚع زٚؾشي قىُ ٔيٍيطز .ؾطٔبي ٝاجشٕبػي زض ثيٗ ٌطٟٞٚبي زٚؾشيٕٞ ،ؿبيٍبٖٔ ٓٞ ،ؿّىبٖٓٞ ،
ٔسضؾ ٝاي ٞب ،اػضبي وّٛح ٞبي ٚضظقي  ... ٚلبثُ ٔكبٞس ٜاؾز .زض وُ ٔيشٛاٖ ؾطٔبي ٝاجشٕبػي ضا ظيطثٙب  ٚظٔي ٝٙؾبظ اصّي
فطايٙس ٔسض٘يعاؾي ٖٛزا٘ؿز دؽ ث ٝزِيُ لطاضزاقشٗ وكٛض ٔب زض حبِز ٌصاض  ٚضطٚضر ثط٘بٔ ٝضيعي ٞبي  ٕٝٞجب٘ج ٝثٙٔ ٝظٛض
زؾشيبثي ث ٝسٛؾؼ ٝدبيساض  ٚػجٛض اظ حبِز ٌصاض  ٚضؾيسٖ ث ٝيه طجبر ٘ؿجي ٚ ٚالؼي ،قٙبذز ٔيعاٖ ٛ٘ ٚع ؾطٔبي ٝاجشٕبػي  ٚثٝ
وبضٌيطي ػٛأّي و ٝؾجت افعايف ايٗ ٔشغييط اجشٕبػي ٔي قٛز الظْ اؾز.
ذب٘يىي ٞبزي  ٚثصيطيبٖ (")1394وٙكٍطي  ٚضطٚضر زض قجىٞ ٝبي اجشٕبػي ٔجبظي( ٔغبِؼ ٝوبضوطزٞبي فيؽ ثٛن زض فضبي
ٚالؼي)" ثيبٖ ٔيساض٘س قجىٞ ٝبي اجشٕبػي ٔجبظي زض ؾبَ ٞبي اذيط ظٔي ٝٙوٙكٍطي ضا ثيف اظ ؾبيط ضؾب٘ٞ ٝبي ٔشبذط فطآٞ
آٚضز ٜا٘سٌ .فشٕبٖ لسضر ،و ٝظٔب٘ي ٔشفىطاٖ ػّ ْٛا٘ؿب٘ي ضا اظ جٙجٞ ٝبي ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛث ٝسفؿيط  ٚسبٚيُ ايٗ وٙف ٞب ٚأيساقز،
او ٖٛٙزض فضبي ٔجبظي ث٘ ٝح ٛديچيس ٚ ٜقجى ٝاي سؼطيف ٔي قٛز .ثطايٗ اؾبؼ وٙكٍطي وبضثطاٖ ،ث ٝز٘جبَ ذٛز ،ثؿيج ٚ
ٕٞؿٛيي ديطٚاٖ يه ػميس ٜضا زض فط ًٙٞضؾب٘ ٝاي ٔجبظي ديف ٔي وكس.
قيد ا٘صبضئٟ ،يٗ()1393اظ "سبطيط وبضثطي زض قجى ٝاجشٕبػي فيؿجٛن ثط ٔسض٘يع ٜقسٖ ضٚاثظ وبضثطاٖ جٛاٖ زض سٟطاٖ" ٘شيجٝ
ٔي ٌيطز ٔيبٍ٘يٗ ؾطٔبي ٝاجشٕبػي دي٘ٛس ثرف ،دي٘ٛس ٔساض ٍٟ٘ ٚساض٘سٔ ٚ ٜساضاي اجشٕبػي  ٚاذاللي وبضثطاٖ فيؿجٛن ثيكشط اظ
وؿب٘ي اؾز و ٝػض ٛليؿجٛن ٘يؿشٙسٕٞ .چٙيٗ ثيٗ افعايف قسر اؾشفبز ٜاظ فيؿجٛن  ٚؾطٔبي ٝاجشٕبػي دي٘ٛس ثرف  ٚؾطٔبيٝ
اجشٕبػي ٍٟ٘ساض٘سٔ ٚ ٜساضاي اجشٕبػي  ٚاذاللي وبضثطاٖ فيؿجٛن زض ؾغح  0/5زضصس ٕٞجؿشٍي ٔظجز ٚجٛز زاضز .ث ٝػجبضسي
وبضثطي زض فيؿجٛن ؾطٔبي ٝاجشٕبػي دي٘ٛس ثرفٔ ،ساضاي اجشٕبػي  ٚاذاللي ٘ ٚؿجي ٌطايي ضا افعايف ٔيسٞس  ٚث ٝض٘ٚس ٔسض٘يعٜ
قسٖ ضٚاثظ زض جبٔؼ ٝوٕه ٔيىٙسٕٞ .چٙيٗ ٘شبيج ٔكبٞسٔ ٜكبضوشي ٔ ٚؿشميٓ ٘كبٖ ٔيسٙٞس و ٝدبي ٝوٙف ٔفب ٕٝٞاي – اضسجبعي

زض فضبي ٔجبظي فيؿجٛن زض ثيٗ وبضثطاٖ ايطا٘ي فطا ٓٞاؾز  ٚوبضثطي زض فيؿجٛن ؾجت ٟ٘بزي ٝٙقسٖ اذالق ٌفز ،ٌٛ ٚ
ذٛزافكبيي٘ ،ظٓ اعالػبسي ثبظ  ٚثبظا٘سيكي ضٚيسازٞبي سبضيرئ ،ؿبئُ اجشٕبػي  ٚؾيبؾي ثيٗ وبضثطاٖ ايطا٘ي ٔيكٛز و ٝسٕبٔي ايٗ
ٔٛاضز ثبػض ٔسض٘يع ٜقسٖ ضٚاثظ وبضثطاٖ فيؿجٛن ٔيك٘ٛس .زؾشبٚضزٞبي ايٗ سحميك ث ٝايٗ ٚالؼيز ٔطثٛعٙس ؤ ٝحيظ آ٘اليٗ
ضطٚضسب ث ٝفطٚدبقي ضٚاثظ اجشٕبػي ٔٙشٟي ٕ٘يكٛز  ٚفيؿجٛن دي٘ٛسٞبيي ضؼيف ضا و ٝزض اطط ظ٘سٌي قٟطي سضؼيف قس ٜا٘س،
سمٛيز ٔيىٙس ٚثبػض ا٘ؿجبْٔ ،سض٘يع ٚ ٜزٔٛوطاسيع ٜسط قسٖ جبٔؼٔ ٝيكٛز .فيؿجٛن اظ اف َٛؾطٔبي ٝاجشٕبػي ث ٝزِيُ سغييط ٔىبٖ ٚ
جبثجبيي جٌّٛيطي ٔيىٙس  ٚفطصشٟبيي ضا زض اذشيبض وبضثطا٘ف لطاض ٔيسٞس سب سٛا٘بيي ٞبي ذٛز ضا ٔحه ثع٘ٙس.
آشضي غالٔطضب ,أيسٚاض سبثبٖ ( )1391ث" ٝثطضؾي ٘مف قجىٞ ٝبي اجشٕبػي ٔجبظي ثط ؾطٔبي ٝاجشٕبػي" دطزاذش٘ ٚ ٝشيجٔ ٝي
ٌيطز سؼساز وبضثطاٖ ايٙشط٘ز ػض ٛقجىٞ ٝبي اجشٕبػي ٔجبظي ضقس ضٚظافع ٖٚزاضز  ٚثركي اظ اسصبَ ث ٝايٙشط٘ز ٔؼٕٛال ث ٝذبعط
ػضٛيز زض ايٗ قجىٞ ٝبؾز .ؾطٔبي ٝاجشٕبػي زض ٘شيج ٝقجى ٝاي اظ سؼبٔالر  ٚاضسجبعبر ا٘ؿب٘ي دسيس ٔي آيس  ٚقجىٞ ٝبي
اجشٕبػي ٔجبظي ٘يع أىبٖ سؼبُٔ  ٚاضسجبعبر ا٘ؿب٘ي ضا زض فضبي ٔجبظي فطا ٓٞآٚضز٘س.
ٔٛؾٛي ٘ؿت ،ؾيسِ ٜيال( )1390زض "ثطضؾي سبطيط ػضٛيز زض قجىٞ ٝبي اجشٕبػي ٔجبظي ثط ؾطٔبي ٝاجشٕبػي وبضثطاٖ آٖ(ٔغبِؼٝ
ٔٛضزي:قجى ٝاجشٕبػي ٔجبظي فيؽ ثٛن)" اقبضٔ ٜي وٙس ايٗ ثؿشط زض حبَ حبضط ٘ٔ ٝسضٖ اؾز  ٝ٘ ٚؾٙشي ث ٝػجبضسي ايٗ ثؿشط
"قج ٝؾٙشي" ٘بْ زاضز .زض ايٗ ثؿشط قج ٝؾٙشي وٛٔ ٝيس زض حبَ ٌصاض ثٛزٖ جبٔؼ ٝايطاٖ اؾز ظٔيٞ ٝٙبي قىُ ٌيطي ٔ ٚربعطار
اجشٕبػي سغييط وطز ٜاؾز أب ايٗ سغييط ٔٙجط ث ٝقىُ ٌيطي ٌ ٝ٘ٛاػشٕبز  ٚزض٘شيجٔ ٝكبضوز ذبل ذٛز زض جبٔؼ ٝايطاٖ ٘كسٜ
اؾز .ثبسٛج ٝث ٝايٙى ٝاظ ٔيبٖ فطضيٞ ٝبي ٔغطح قس ٜزض ثرف وٕي سٟٙب فطضئ ٝيعاٖ اؾشفبز ٜاظ فيؽ ثٛن ٔ ٚكبضوز زض فضبي
فيؽ ثٛن سبييس قس ٜاؾز ٔيشٛاٖ اؾشسالَ وطز و ٝوبضثطاٖ ٕٞبٖ ٔٙبؾجبر فضبي ٚالؼي ضا زض فيؽ ثٛن ث ٝػٛٙاٖ ٘ؿُ ؾٚ ْٛة ثب
سبويس ثط ٚيػٌي ظطف ذبِي ٝجبٔؼ ٝذٛز ضا زض آٖ سرّئ ٝيىٙس ،ثبظسِٛيس ٔيىٙٙس .ثسيٗ ٔؼٙب وِٛٔ ٝفٞ ٝبي ؾطٔبي ٝاجشٕبػي اظ لجيُ
اػشٕبز ٔ ٚكبضوز اجشٕبػي ٕٞچٙبٖ و ٝزض فضبي ٚالؼي ثب ؾغح دبييٗ ضٚثط ٚاؾز زض فضبي فيؽ ثٛن ٘يع ثٕٞ ٝيٗ صٛضر
اؾز .س ٟٙب ثب افعايف فؼبِيز زض فضبي فيؽ ثٛن ٔكبضوز زض ٕٞبٖ فضب افعايف ٔييبيس .ثب سىي ٝثط زازٞ ٜبي ثرف ويفي ٔيشٛاٖ
اؾشسالَ وطز ؤ ٝكبضوز افعايف يبفش ٝزض فضبي فيؽ ثٛن حبصُ فؼبِيز وبضثطاٖ زض ٌطٟٞٚبي ذب٘ٛازٌي ،قغّي  ٚعٙع ٚ
ؾطٌطٔي اؾز و ٝزض ضاؾشبي حفظ حطيٓ ذصٛصي  ٚثٟطٙٔ ٜسي اظ حضٛض زض جٕغ ثٙٔ ٝظٛض أٛض سفطيحي  ٚيب قغّي اؾز ٚ
ايٗ ٕ٘يشٛا٘س زض افعايف ؾطٔبي ٝاجشٕبػي زض فضبي ٚالؼي  ٚفضبي فيؽ ثٛن سبطيط زاقش ٝثبقس.
چارچًب وظری
وظریٍ يلمه:3يىي اظ اػضبي اصّي زيسٌب ٜقجى ِٕٗٚ ،ٝاؾزٔ ِٕٗٚ .ؼشمس اؾز ثٟشطيٗ ضٚـ ثطاي ٔغبِؼ ٝؾبذشبض اجشٕبػي
ٔغبِؼ ٝضٚاثظ ثيٗ اػضبي آٖ ؾبذشبض اؾز .سحّيُ ٌط ؾبذشبضي ث ٝز٘جبَ قٙبؾبيي ؾبذشبضٞبي ػٕيك اؾز .أ ٚي وٛقس ٘كبٖ زٞس
و ٝچٍ ٝ٘ٛؾبذشبضٞبي قجى ٝاي ،ضفشبضٞب ضا سحز سبطيط لطاض ٔي زٙٞس .ثٕٞ ٝيٗ جٟز ٔ ِٕٗٚسػي اؾز و ٝسحّيُ قجى ٝيه اثعاض
فىطي اؾبؾي زض ٔغبِؼ ٝؾبذز ٞبي اجشٕبػي اؾز(.چّجي)60 :1385،
ٔ ِٕٗٚؼشمس اؾز اٍِٞٛبي دي٘ٛس ثيٗ اػضبي قجىٛ٘ ٓٞ ،ٝػي فطصز اؾز ٛ٘ ٓٞ ٚػي ٔحدسٚزيز ،ظيدطا ايدٗ اٍِٞٛدب ثدط ٔيدعاٖ
زؾشطؾي افطاز ثٙٔ ٝبثؼي ٘ظيط اعالػبر ،ططٚر  ٚلسضر اطط زاض٘س .اظ ٘ظط ا٘ ،ٚظبْ اجشٕبػي ث ٝصٛضر قجى ٝاي اظ ضٚاثدظ ثدٞ ٝدٓ
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ٚاثؿش ٝاؾز و ٝزض آٖ افطاز زؾشطؾي يىؿب٘ي ثٙٔ ٝبثغ وٕيبة ٘ساض٘س .اظ ايٗ ضٔ ٚحمك اجشٕدبػي ثبيدس زض سجيديٗ ضفشدبض ثد ٝسٛظيدغ
فطصشٟب سٛج ٝوٙس ،يؼٙي زؾشطؾي ٘بثطاثط ثٙٔ ٝبثؼي ٔظُ اعالػبر ،ططٚر٘ ،فٛش  ٚزؾشطؾي افطاز ثٙٔ ٝبثغ( .قبضع دٛض)170 :1388،
ٔ ِٕٗٚؼشمس اؾز زض ػصط حبضط ٘ٛػي سكٛيف ٍ٘ ٚطا٘ي زض ٔٛضز اجشٕبع ٚجٛز زاضز  ٚزض ز٘يدبي ٔدسضٖ افدطاز ٕٞدٛاض ٜزض ايدٗ
ٞطاؼ ثٛز٘س ؤ ٝجبزا اجشٕبع آٟ٘ب ضا عطز وٙس  ٚثب سٟٙبيي  ٚثيٍبٍ٘ي ٔٛاج ٟٝق٘ٛس .ثرف ػٕس ٜايٗ ٍ٘طا٘ي اظ ٘دٛع سفىدط  ٚازضان
ذبل ايٗ زٚضاٖ ٘كبر ٔي ٌيطز.
 ِٕٗٚؾٔ ٝسَ ثطاي سجييٗ ٔبٞيز اجشٕبع ثب سٛج ٝث ٝقطايظ جسيس زض زٚضاٖ ٔسضٖ اضائ ٝوطز ٜاؾزٚ ،ي ثط اؾبؼ ايٗ دطؾف وٝ
اجشٕبع زض زٚضاٖ ٔسضٖ چٍ ٝ٘ٛاؾز؛ ؾ ٝؾٛاَ  ٚؾ ٝدبؾد اضائٔ ٝيزٞس:
-

آيب اجشٕبػبر زض زٚضاٖ ٔسضٖ اظ ثيٗ ضفشٝا٘س؟ مذل اجتماع گمشذٌ

-

آيب اجشٕبػبر سطاوٍٕٓٙٞ ،ي  ٚا٘ؿجبْ ؾٙشيقبٖ ضا حفظ وطزٜا٘س؟ مذل اجتماع حفظ شذٌ

-

آيب اجشٕبػبر ث ٝقجىٞٝبي وٕشط ٔحّي ثب ثبفز دطاوٙس ٜسط٘ ،ب ٍٕٗٞسط  ٚوٕشط ٔٙؿجٓ سغييط قىُ يبفشٝا٘س؟ مذل اجتماع آزاد شذٌ
الف) مذل اجتماع گمشذٌ :4عجك ايٗ ٔسَ ،اجشٕبػبر زض ٘شيج ٝسغييطار ػظيٓ ٌ ٚؿشطز ٜاظ ثيٗ ضفشٝا٘س  ٚث ٝزِيُ سغييطار ػظيٓ
ٔظُ قٟط ٘كيٙي ،صٙؼشي قسٖ ،ؾطٔبي ٝزاضي ،ثٛضوطاؾي ،جٟب٘ي قسٖ  ٚسٛؾؼ ٝسىِٛٛٙغيٞبي اضسجبعيٛ٘ ،ع ظ٘سٌي افطاز سغييط
وطز ٚ ٜافطاز زض ز٘يبي ٔسضٖ  ٚزض قٟطٞب ،ضٚاثغكبٖ غيط قرصي ،ظٚزٌصض  ٚضؼيف قس ٜاؾزٚ .ثطٔ ،بضوؽ ،اٍّ٘ؽ ،زٚضويٓ،
دبضن ٚ ٚضص اظ عطفساضاٖ ايٗ ٔسَ ٞؿشٙس 1999 ،ِٕٗٚ(.ث٘ ٝمُ اظ افطٚظ)1387 ،
زض ايٗ ٔسَ ،ا٘ساظ ٜقجىٞٝبي اجشٕبع قرصي وٛچه اؾز .قسر ضٚاثظ ضؼيف  ٚاغّت اظ ٘ٛع آقٙبيي اؾز .زضصس
ذٛيكب٘ٚساٖ ٕٞ ٚؿبيٍبٖ زض آٖ دبييٗ اؾز  ٚايٗ ٔٛضٛع ٘بقي اظ سضؼيف قسيس اِعأبر فضبيي  ٚاجشٕبػي اؾز .زض ايٗ ٔسَ
ث ٝزِيُ زاٚعّجب٘ ٝثٛزٖ ضٚاثظ ،ضٚاثظ ثب زٚؾشبٖ ثبال اؾز ،أب ايٗ ضٚاثظ زض ظٔيٞٝٙبي چٙسٌب٘٘ ٝيؿزِ .صا افطاز زض ظٔيٞٝٙبي
ٔشفبٚر ٔظُ وبض يب سفطيح زاضاي زٚؾشبٖ ٔجعا ٞؿشٙس .زٚؾشبٖ ثب يىسيٍط ضاثغ ٝظيبزي ٘ساض٘س  ٚيىسيٍط ضا وٕشط ٔيقٙبؾٙس؛ ثٝ
ٕٞيٗ زِيُ سطاوٓ زض ايٗ قجىٞٝب دبييٗ اؾز .ا٘ٛاع سٕبؼ ٞبي قبيغ يؼٙي سٕبؼ چٟط ٜث ٝچٟط ٚ ٜسّفٙي ٘يع دبييٗ اؾز؛ ث ٝػّز
ايٙى ٝسؼساز دي٘ٛسٞبي ضؼيف ظيبز اؾز ٘ ٚبٍٕٙٞي زض آٖ ثبالؾز ٚ ِٕٗٚ( .دٛسط 1999 ،ث٘ ٝمُ اظ ايٕب٘ي)1386 ،
ب)مذل اجتماع حفظ شذٌ :5ايٗ ٔسَ ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝاجشٕبػبر ثغٛض ٔٙؿجٓ ٔ ٚشطاوٓ ثٕٞ ٝبٖ صٛضر و ٝزض اجشٕبػبر ؾٙشي
 ٚوٛچه ٚجٛز زاقشٙسٛٙٞ ،ظ ٙٔ ٓٞجغ ٔ ٟٓسبٔيٗ حٕبيز ٔ ٚؼبقطر ٞؿشٙس  ٚسغييطار ػظيٓ اجشٕبػي ٘شٛاؾش ٝاؾز ثط دي٘ٛسٞب ٚ
اضسجبعبر اجشٕبػي افطاز زض زٚضاٖ ٔسضٖ سبطيط ٔٙفي ثٍصاضز .زض ايٙجب اجشٕبع ضا ٔيسٛاٖ زض ٔحّيزٞب ٔكبٞس ٜوطزٞ .طثطر ٌٙع ضا
ٔيسٛاٖ زض ظٔط ٜعطفساضٖ ايٗ ٔسَ زا٘ؿز.
زض ايٗ ٔسَ ا٘ساظ ٜقجى ٝثعضي اؾزٛ٘ ،ع ضٚاثظ لٛي  ٚزض ظٔيٞٝٙبي چٙسٌب٘ ٝاؾز .ضٚاثظ زاٚعّجب٘ ٝث ٝػّز اِعأبر فضبيي ٚ
اجشٕبػي دبييٗ اؾز ،سطاوٓ زض قجى ٝث ٝػّز ايٙى ٝذٛيكب٘ٚساٖ ٕٞ ٚؿبيٍبٖ ثب يىسيٍط اضسجبط زاض٘س  ٚيىسيٍط ضا ٔيقٙبؾٙس،
ثبالؾز .ثيكشط سٕبؼٞب ،سٕبؼ چٟط ٜث ٝچٟط ٜاؾز  ٚث ٝقىُ ٌطٞٚي ا٘جبْ ٔيقٛز .زض ايٗ ٔسَ ث ٝػّز ٚجٛز ظيبز دي٘ٛسٞبي
لٛي ضٚاثظ اػضبء قجى ٍٕٗٞ ٝاؾز  ٚحٕبيز اجشٕبػي زض ؾغح ثبال لطاض زاضز.
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ج) مذل اجتماع رَا شذٌ :6ايٗ ٔسَ و ٝزض ٚالغ ضٚيىطز سحّيُ قجىٔ ٝيثبقس ٔؼشمس اؾز و ٝضٚاثظ زض قٟطٞب زض ز٘يبي ٔسضٖ،
٘ ٝوبٔال اظ ثيٗ ضفش( ٝاجشٕبع ٌٕكس ٝ٘ ٚ )ٜقىُ ضٚؾشبيي ٔ ٚحّ ٝايي زاضز (اجشٕبع حفظ قس ،)ٜثّى ٝحبِز درف  ٚدطاوٙس ٜزاضز
ٕٞ ٚؿبيٍي وٕشط زض آٖ زيسٔ ٜيقٛز .ايٗ ٔسَ اٌط چ ٝاظ إٞيز دي٘ٛسٞبي اِٚيٕٞ ٚ ٝؿبيٍي حٕبيز ٔيوٙس ،أب ٔؼشمس اؾز وٝ
ثيكشط دي٘ٛسٞب أطٚظ ٜجبيٍعيٗ ا٘ؿجبٔبر ٔشطاوٓ  ٚا٘ج ٚ ٜٛقسيسا ٔطظثٙسي قسٌ ٜطزيس ٜاؾز .زض اجشٕبع ضٞب قس ٜافطاز زض
ٌطٟٞٚبي چٙسٌب٘ ٚ ٝثط ٔجٙبي ػالل ٝذٛز ػضٛيز زاض٘س .زيسٌب ٜسحّيُ قجى ٝثب ايٗ ضٚيىطز ث ٝاجشٕبع ٔيدطزاظز ٔ ٚؼشمس اؾز
و ٝاجشٕبع ٞطٌع اظ ثيٗ ٘طفش ٝثّى ٝسغييط وطز ٚ ٜاظ حبِز ٕٞؿبيٍي ٔ ٚحّٝاي ث ٝقىُ فطأطظي ،دطاوٙسٔ ،ٜشطاوٓ  ٚوٕشط ٔطظثٙسي
قس ٜسغييط قىُ يبفش ٚ ٝسغييطار ػظيٓ اجشٕبػي سٟٙب سٛا٘ؿشٝا٘س سغييطاسي زض اٍِ ٚ ٛؾبذشبض ضٚاثظ ايجبز ٕ٘بيٙس  ٝ٘ ٚايٙى ٝآٖ ضا
وبٔال اظ ثيٗ ثجط٘س( 1999،ِٕٗٚث٘ ٝمُ اظ افطٚظ.)1388،
زض ايٗ ٔسَ ا٘ساظ ٜقجى ٝاجشٕبع قرصي ثعضي ،قسر ضاثغ ٝزض قجى ٝلٛي  ٚثيكشط ثب زٚؾشبٖ اؾز .زضٌيطي فطز ثب ذٛيكب٘ٚساٖ
ٕٞ ٚؿبيٍبٖ زض ؾغح دبييٗ اؾز  ٚايٗ ث ٝزِيُ ضؼيف قسٖ اِعأبر لضبيي  ٚاجشٕبػي اؾز .افطاز زض ايٗ ٔسَ اجشٕبع
ضٚاثغكبٖ ضا زاٚعّجب٘ ٝا٘شربة ٔيوٙٙس  ٚزض آٟ٘ب ٔيعاٖ زٚؾشي ثبالؾز  ٚافطاز زض ظٔيٞٝٙبي ٔشفبٚر اجشٕبػي زٚؾشبٖ ظيبزي زاض٘س؛
أب ثب ٚجٛز ايٙى ٝضٚاثظ ثب زٚؾشبٖ زض ظٔيٞٝٙبي ٔشفبٚر اؾز ،ايٗ ضٚاثظ وٕشط چٙسٌب٘ ٝاؾز.
سطاوٓ زض ايٗ ٔسَ ث٘ ٝؿجز زٔ ٚسَ لجّي ث ٝػّز ايٙى ٝثؼضي اظ زٚؾشبٖ يىسيٍط ضا ٔيقٙبؾٙس  ٚثب يىسيٍط ضاثغ ٝزاض٘س ،زض ؾغح
ٔشٛؾغي اؾز .زض ايٗ ٔسَ سٕبؼٞب ثيكشط اظ ٘ٛع سٕبؼ سّفٙي اؾز  ٚسؼساز سٕبؼ چٟط ٜث ٝچٟط ٜدبييٗ اؾز  ٚحٕبيز اجشٕبػي
زض ايٗ ٔسَ زض ٔمبيؿ ٝثب زٔ ٚسَ لجّي ٔشٛؾظ اؾز(ٕٞبٖ ٔٙجغ).
( ِٕٗٚو ٝذٛز ث ٝزيسٌب ٜقجى ٝاجشٕبػي سؼّك زاضز) ٔؼشمس اؾز زيسٌب ٜقجى ٝاجشٕبػي ،جبٔؼ ٝضا ث ٝػٛٙاٖ قجى ٝضٚاثظ ٔٛضز
ثطضؾي لطاض ٔي زٞسٔ ٝ٘ ،جٕٛػ ٝاي اظ افطاز و ٝث ٝعٛض ٙٞجبضي يب اِعأي ٌطز ٓٞجٕغ قس ٜا٘س .ايٗ زيسٌب ٜؾبذز اجشٕبػي ضا
ؾبظٔبٖ اٍِٛثٙسي قس ٜي اػضبي قجى ٚ ٝضٚاثغكبٖ زض ٘ظط ٔي ٌيطز  ٚثٟشطيٗ ضٚـ ٔغبِؼ ٝجٛأغ ضا ثطضؾي ثٛز ٘ ٚجٛز ضٚاثظ،
لٛر ،سطويت ٛ٘ ٚع ضٚاثظ ،قي ٜٛسٕبؼ ٙٔ ٚبثغ حٕبيز ٞبي ٔٛجٛز زض دي٘ٛسٞب ٔي زا٘س  ٚثٔ ٝغبِؼ ٝايٗ ٔؿبِٔ ٝي دطزاظز و ٝآيب
ضٚاثظ اجشٕبػي  ٚاجشٕبػب ر زض زٚضٔ ٜسضٖ ضؼيف  ٚوٕطً٘ قس ٚ ٜاظ ثيٗ ضفش ٝا٘س (جبٔؼٌٕ ٝكس ،)ٜيب ٛٙٞظ سطاوٓ ؾٙشي ٚ
سجب٘ؽ  ٚا٘ؿجبٔكبٖ ضا حفظ وطز ٜا٘س( ،جبٔؼ ٝحفظ قس )ٜيب ث ٝقجى ٝدطاوٙس٘ ،ٜبٔشطاوٓ وٕشط ٔحّي  ٚوٕشط ٔٙؿجٓ سغييط يبفش ٝا٘س
(جبٔؼ ٝضٞبقس)52 :1999،ِٕٗٚ(.)ٜ
روش شناسی

زض دػٞٚف حبضط ثب سٛج ٝثٔ ٝبٞيز ٔٛضٛع ٔٛضز ثطضؾي اظ ضٚـ ديٕبيف اؾشفبز ٜقس ٜاؾز .ثٙبثطايٗ زض ثرف ٘ظطي سحميك
جٟز سسٚيٗ ٔجب٘ي  ٚچبضچٛة ٘ظطي دػٞٚف  ٚثب سٛج ٝثٔ ٝطٚض ٔٙبثغ  ٚسحميمبر ديكيٗ اظ ضٚـ وشبثرب٘ ٝاي(اؾٙبزي) ثٟطٜ
ٌطفش ٝقس ٜاؾز.زض ثرف ػّٕي سحميك ٘يع ثب اؾشفبز ٜاظ ضٚـ ٔيسا٘ي ث ٝديٕبيف وٕي دطزاذش ٝايٓ.
جبٔؼٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ٝزض ايٗ سحميك زا٘كجٛيبٖ زض حبَ سحصيُ زا٘كىسٞ ٜبي ػّ ْٛا٘ؿب٘ي  ،فٙي ٟٙٔ ٚسؾيٙٞ ،ط ٔ ٚؼٕبضي ٚ
ٔسيطيز ٔي ثبقٙسو ٝسؼساز آٟ٘ب ثطاثط ثب ٘ 14026فط اؾز .ثٙبثطايٗ ثب ثب اؾشفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ٔيعاٖ آٖ ثطاثط ثب  400ثسؾز
آٔس ٚ.ثب اؾشفبز ٜاظ قيٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٛيطي سصبزفي ٔشٙبؾت ثب حجٓ عجمبر ا٘شربة قس٘س .
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زض ايٗ دػٞٚف اظ قي ٜٛي اػشجبض صٛضي ثطاي ثطضؾي اػشجبض اؾشفبز ٜقس ٜاؾز  ٚاظ قي ٜٛي آِفبي وط٘ٚجبخ جٟز ثطضؾي ٔيعاٖ
دبيبيي اثعاض ٔٛضز ٔغبِؼ ٝاؾشفبز ٜوطز ٜايٓ ٘ ٚشبيج حبصُ اظ آٖ ثطاثط ثب  0/73اؾز ثب سٛج ٝث ٝثبال ثٛزٖ ايٗ زضصس ٘ؿجز ثٝ
حسالُ دبيبيي ٔٛضز لج َٛثب ايٗ قئ »0/70« ٜٛي سٛاٖ ٌفز و ٝاثعاض اظ دبيبيي ٘ؿجشب ذٛثي ثطذٛضزاض اؾز.
جس َٚقٕبضٔ :1 ٜيعاٖ اِفبي وط٘ٚجبخ ٔشغيطٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ
اثؼبز

سؼساز ٌٛيٝ

ضطيت آِفب

ٔشغيط

اػشٕبز اجشٕبػي

5

0/71

آٌبٞي

5

0/78

ٔكبضوز اجشٕبػي

5

0/73

قجى ٝاضسجبعبر اجشٕبػي

5

0/72

ؾطٔبي ٝاجشٕبػي

0/73

وُ
یافته هاي تحقیق

ثيف اظ ٘يٕي(ٔؼبزَ  65/3زضصس) دبؾرٍٛيبٖ ايٗ سحميك ظٖ ٔ ٚبثمي دبؾرٍٛيبٖ ضا و 34/8 ٝزضصس ٔيثبقس ضا ٔطزاٖ سكىيُ
ٔيزٞس .ثٙبثطايٗٔ ،ي سٛاٖ ٌفز و ٝسؼساز ظ٘بٖ زض ٔمبيؿ ٝثب ٔطزاٖ اظ سفبٚر ثبضظ  ٚثباليي ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜسمطيجبً ث ٝيه ا٘ساظٜ
ٕ٘يثبقس .ثب سٛج ٝث ٝيبفشٞٝبي ثسؾز آٔس 66 ٜزضصس دبؾرٍٛيبٖ زض ٌط ٜٚؾٙي ثيٗ  17سب  28ؾبَ لطاض زاض٘س .ثؼال24/5 ،ٜٚ
زضصس زض ٌط ٜٚؾٙي ثيٗ  29سب  37ؾبَ  ٚزض ٟ٘بيز 7/3 ،زضصس زض ٌط ٜٚؾٙي ثبالسط اظ  38ؾبَ جبي ٌطفشٝا٘س .ثٙبثطايٗ ٔيسٛاٖ
ٌفز و ٝثب زؾشٝثٙسي اظ ؾٟٙبي ثيٗ  17ؾبَ ث ٝثبال (و ٝعيف ؾٙي زا٘كجٛي ٔٛضز سحميك ثٛز٘س) ث ٝػُٕ آٔسٌ ،ط ٜٚؾٙي ثيٗ 17
سب  28ؾبَ ثيكشطيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛضا ث ٝذٛز اذشصبل زاز ٜاؾز و ٝسمطيجبً ٘يٕي اظ دبؾرٍٛيبٖ ضا سكىيُ زاز ٜاؾز .ؤ ٝيبٍ٘يٗ ٔ ٚيب٘ٝ
ثسؾز آٔس٘ ٜيع زالِز ثط ايٗ أط زاضز.
ثيف اظ 70زضصس دبؾرٍٛيبٖ ( 75/8زضصس) اظ افطاز ٔجطز ٞؿشٙس ايٗ زضحبِيؿز و 24/3 ٝزضصس ٔشبٞ ُٞؿشٙس .ثٙبثطايٗ،
اوظطيز لطيت ث ٝاسفبق دبؾرٍٛيبٖ ٔجطز ٞؿشٙس و ٝايٗ أط ثب سٛج ٝثٌ ٝط ٜٚؾٙي دبؾرٍٛيبٖ و ٝثيٗ  17ؾبَ  ٚثبالسط لطاض زاض٘س،
أطي زٚض اظ ا٘شظبض ث٘ ٝظط ٕ٘يضؾيس .ثيف اظ ٘يٕي دبؾرٍٛيبٖ( 52/3زضصس) زا٘كجٛي وبضقٙبؾي 35/8 ،زضصس زا٘كجٛي
وبضقٙبؾي اضقس  11/8ٚزضصس زا٘كجٛي زوشطي ٔيثبقٙس .ثٙبثطايٗ ،ثيكشط دبؾرٍٛيبٖ سحميك زا٘كجٛي وبضقٙبؾي ٞؿشٙس وٝ
ثيف اظ ٘يٕي اظ دبؾرٍٛيبٖ ضا سكىيُ ٔيزٙٞس.
اوظطيز دبؾرٍٛيبٖ ( 89زضصس ٔؼبزَ ٘ 356فط) اظٟبض زاقشٝا٘س و ٝاظ قجىٞ ٝبي ٔجبظي اؾشفبزٔ ٜي وٙٙس .ايٗ زضحبِيؿز وٝ
سٟٙب  10/5زضصس دبؾرٍٛيبٖ ثيبٖ وطز ٜا٘س و ٝاظ فضبي ٔجبظي اؾشفبز ٜاي ٕ٘ي وٙٙس .ثٙبثطايٗ ،اوظطيز لطيت ث ٝاسفبق دبؾرٍٛيبٖ
اظٟبض زاقشٝا٘س و ٝاظ فضبي ٔجبظي اؾشفبزٔ ٜي وٙٙس.
وًع شبکٍ مجازی مًرد استفادٌ
جس َٚقٕبض :2 ٜسٛظيغ فطاٚا٘ي ثط حؿت ٘ٛع قجىٔ ٝجبظي
شرح

فراياوي مطلق

فراياوي وسبي

فيؽ ثٛن

4

1

سٍّطاْ

229

57/25

فيؽ ثٛن  ٚسٍّطاْ

20

5

سٛييشط  ٚسٍّطاْ

5

1/25

سٍّطاْ ٚ ٚاسؽ آح

43

10/75

فيؽ ثٛن  ٚسٛييشط  ٚسٍّطاْ

4

1

فيؽ ثٛن  ٚسٍّطاْ ٚ ٚاسؽ آح

33

8/25

ايٙؿشبٌطاْ

4

1

ٛٔ ٕٝٞاضز

16

4

جٕغ

358

89/5

ثي جٛاة

42

10/5

جٕغ ٟ٘بيي

400

100

ثيف اظ ٘يٕي ( 57/25زضصس ٔؼبزَ ٘ 229فط) اظٟبض زاقشٝا٘س و ٝاظ سٍّطاْ اؾشفبزٔ ٜي وٙٙس اظ ؾٛي زيٍط 10/75 ،زضصس ٘يع اظ
سٍّطاْ ٚ ٚاسؽ آح اؾشفبزٔ ٜي وٙٙس ٔ ٚبثمي افطاز ٘يع اظ فضبٞبي ٔرشّفي اؾشفبٔ ٜي ٕ٘بيٙس و ٝزض جس َٚثبال آٔس ٜاؾز ..
ثٙبثطايٗ ،ثيف اظ ٘يٕي اظ افطاز اظ سٍّطاْ اؾشفبزٔ ٜي وٙٙس.
مذت زمان استفادٌ از شبکٍ َای مجازی
جس َٚقٕبض :3 ٜسٛظيغ فطاٚا٘ي ثط حؿت ٔسر ظٔبٖ اؾشفبز ٜاظ قجىٞ ٝبي ٔجبظي

شرح

فراياوي مطلق

فراياوي وسبي

وٕشط اظ  3ؾبػز

229

57/25

ثيٗ  4سب  6ؾبػز

87

21/75

ثيف اظ  7ؾبػز

29

7/25

جٕغ

345

86/25

ثي جٛاة

55

13/75

جٕغ ٟ٘بيي

400

100

ؾ ٝدٙجٓ دبؾرٍٛيبٖ اظٟبض زاقشٝا٘س و ٝوٕشط اظ  3ؾبػز زض ضٚظ اظ فضبٞبي ٔجبظي اسفبزٔ ٜي ٕ٘بيٗ ( 57/25زضصس) ،اظ
ؾٛي زيٍط 21/75 ،زضصس اظ افطاز ٘يع ثيٗ  4سب  6ؾبػز اؾشفبز 7/25 ٚ ٜزضصس  ٓٞثيكشط اظ  7ؾبػز اظ فضبي ٔجبظي اؾشفبزٔ ٜي
ٕ٘بيٙس.
زمان استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعي
جس َٚقٕبض :4 ٜسٛظيغ فطاٚا٘ي ثط حؿت ظٔبٖ اؾشفبز ٜاظ قجىٞ ٝبي اجشٕبػي
شرح
صجح

فراياوي مطلق

فراياوي وسبي

10

2/5

14

3/5

ػصط

39

9/8

صجح  ٚػصط

224

56

صجح  ٚقت

2

0/5

ظٟط  ٚػصط

14

3/5

ظٟط

ظٟط  ٚقت

3

0/8

ػصط  ٚقت

4

1

ظٔبٟ٘بي ٔرشّف

57

14/4

جٕغ

367

91/8

ثيجٛاة

33

8/3

جٕغ ٟ٘بيي

400

100

 56زضصس اظٟبض زاقشٝا٘س و ٝصجح ٞب  ٚػصطٞب اظ قجىٞ ٝبي اجشٕبػي اؾشفبزٔ ٜي وٙٙس ٔ ٚبثمي ظٔبٟ٘ب سٛؾظ دبؾرٍٛيبٖ ضا
زض جس َٚثبال ٔكبٞسٔ ٜي وٙيٓ ثٙبثطايٗ ،ثيكشط دبؾرٍٛيبٖ ٔسر ظٔبٖ زؾشطؾي ذٛز ث ٝايٙشط٘ز ضا صجح ٞب  ٚػصطٞب ٔي زا٘ٙس.
اطالع رساوي از ريیذادَای مختلف
جس َٚقٕبض :5ٜسٛظيغ فطاٚا٘ي دبؾرٍٛيبٖ ثط حؿت اعالع ضؾب٘ي اظ ضٚيسازٞب

فراياوي مطلق

شرح

فراياوي وسبي

درصذ معتبر

درصذ تجمعي

زٚؾشبٖ  ٚذٛيكب٘ٚساٖ

62

15/5

16/3

16/3

ضٚيسازٞبي ٚضظقي

35

8/8

9

25/3

ضٚيسازٞبي اجشٕبػي

20

5

15/5

40/9

ضٚيسازٞبي فطٍٙٞي

7

1/8

17/4

58/3

ضٚيسازٞبي ؾيبؾي

7

1/8

7/6

65/9

ضٚيسازٞبي ػّٕي

23

5/8

0/8

66/8

سّفيمي اظ ضٚيسازٞبي ٔرشّف

210

52/5

57/6

100

جٕغ

364

91/8

100

ثيجٛاة

36

8/3

جٕغ ٟ٘بيي

400

100

 52/5زضصس(ٔؼبزَ ٘ 210فط) دبؾرٍٛيبٖ جٟز اعالع اظ ضٚيسازٞبي ٔرشّف اظ قجىٞ ٝبي ٔجبظي زض حٛظٞ ٜبي ٔرشّف
اؾشفبزٔ ٜي ٕ٘بيٙس.
عالقٍ مىذی بٍ کذام یک از بروامٍ َای شبکٍ اجتماعي
جس َٚقٕبض :6 ٜسٛظيغ فطاٚا٘ي ثط حؿت ػاللٙٔ ٝسي ث ٝثط٘بٔٞ ٝب

شرح
وّيخ ٞب ٚ ٚيسيٞٛب

فراياوي مطلق

فراياوي وسبي

46

11/5

46

11/5

اذجبضٌ،عاضـ  ٚسفؿيطٞبي ؾيبؾي  ٚاجشٕبػي

43

10/8

اذجبض ٌ ٚعاضـ ٞبي ٚضظقي

30

7/5

33

8/3

ٔٛؾيمي

ثط٘بٔٞ ٝبي ػّٕي

سّفيمي اظ ؾبيط ٔٛاضز

170

42/5

جٕغ

368

92

ثيجٛاة

32

8

جٕغ ٟ٘بيي

400

100

 42/5زضصس دبؾرٍٛيبٖ( ٔؼبزَ ٘ 170فط) اظٟبض زاقشٝا٘س و ٝسّفيمي اظ ثط٘بٔٞ ٝبي ٔرشّف ضا ٔكبٞسٔ ٜي وٙٙس .ايٗ زضحبِيؿز
و 10/8 ٝزضصس اذجبض  ٚسفؿيطٞبي ؾيبؾي  11/5 ٚزضصس ٔٛؾيمي  ٚؾبيط ٔٛاضز ضا  ٓٞزض جس َٚثبال ٔكبٞسٔ ٜي وٙيٓ.
َذف استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعي
جس َٚقٕبض :7 ٜسٛظيغ فطاٚا٘ي ثط حؿت ٞسف اؾشفبزٜ

فراياوي مطلق

شرح

فراياوي وسبي

درصذ معتبر

درصذ تجمعي

سفطيح  ٚؾطٌطٔي

60

15

16/3

16/3

دطوطزٖ اٚلبر فطاغز

33

8/3

9

25/3

وؿت ذجط  ٚآٔٛظـ

57

14/3

15/5

40/9

افعايف اعالػبر ػٕٔٛي

64

16

17/4

58/3

اعالع اظ ٚضؼيز زٚؾشبٖ

28

7

7/6

65/9

سّفيمي اظ ٔٛاضز ثبال

125

31/25

34/05

100

جٕغ

367

91/8

100

ثيجٛاة

33

8/3

جٕغ ٟ٘بيي

400

100

٘عزيه ث٘ ٝيٕي اظ دبؾرٍٛيبٖ ( 31/25زضصس) اظٟبض زاقشٝا٘س و ٝسّفيمي اظ افعايف اعالػبر ،وؿت ذجط  ،دط وطزٖ اٚلبر
فطاغز ٞ ... ٚسفكبٖ اظ قجىٞ ٝبي ٔجبظي ٔي ثبقس .ايٗ زض حبِيؿز ؤ ٝبثمي دبؾرٍٛيبٖ ٞسفكبٖ ث ٝقجىٞ ٝبي اجشٕبػي ضا
چٙيٗ شوط ٕ٘ٛزٜا٘س:سفطيح  ٚؾطٌطٔي ( 15زضصس) ،دطوطزٖ اٚلبر فطاغز ( 8/3زضصس) ،وؿت ذجط  ٚآٔٛظـ ( 14/3زضصس)،
افعايف اعالػبر ػٕٔٛي( 16زضصس)  ٚاعالع اظ ٚضؼيز زٚؾشبٖ( 7زضصس) ٔي ثبقس.
بُتریه امکان فضای مجازی
جس َٚقٕبض :8 ٜسٛظيغ فطاٚا٘ي ثطحؿت ثٟشطيٗ أىبٖ
شرح

فراياوي مطلق

فراياوي وسبي

أىبٖ اضسجبط ثب افطاز ٔرشّف ٔ ٚشؼسز

128

32

أىبٖ ٘كط ػمبيس ٘ ٚظطار ٔرشّف

20

5

143

35/8

سّفيمي اظٔٛاضز

76

19

جٕغ

367

91/8

أىبٖ زؾشيبثي ٘ؿجشبً آؾبٖ  ٚؾطيغ ث ٝاعالػبر
ٔرشّف ٔ ٚشؼسز

ثيجٛاة

33

8/3

جٕغ ٟ٘بيي

400

100

ثب سٛج ٝث ٝيبفشٞٝبي ثسؾز آٔس ٜاظ جس َٚفٛق  32زضصس أىبٖ اضسجبط ثب زيٍطاٖ ضا ديسا وطز ٜا٘س 35/8 ،زضصس أىبٖ زؾشيبثي
ث ٝاعالػبر ضا زاض٘س 5 ،زضصس أىبٖ ٘كط ػمبيسقبٖ  19 ٚزضصس  ٓٞأىبٖ سّفيمي اظ ٔٛاضز ضا زاض٘س .ثٙبثطايٗٔ ،يسٛاٖ ٌفز ثيكشط
دبؾرٍٛيبٖ اظٟبض زاقش ٝا٘س و ٝفضبي ٔجبظي ثطاي آٟ٘ب أىبٖ زؾشيبثي ؾطيغ ث ٝاعالػبر ٔرشّف ضا فطا ٓٞوطز ٜاؾز.
میسان اثر بخشی شبکه هاي اجتماعی مجازي
جذيل ضمبرٌ :9تًسيع فزاياوي پبسخگًيبن ثز حست تأثيزات ضجكٍ َبي اجتمبعي
شرح

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

پبييه

55

13/8

متًسظ

190

47/5

ثبال

108

27

جمع

353

88/3

ثي جًاة

47

11/8

جمع كل

400

100

كمتز اس ويمي اس پبسخگًيبن ( 47/5درصذ معبدل  190وفز) تأثيزات ضجكٍ َبي مجبسي را متًسظ مي داوىذ ي  27درصذ معبدل 108
وفز ويش ايه تأثيز را ثبال ي در وُبيت ،تىُب  13/8درصذ معبدل  55وفز تأثيز ضجكٍ َبي اجتمبعي مجبسي را پبييه مي داوىذ .ثىبثزايه ميتًان
گفت كٍ ثيطت ز پبسخگًيبن ثٍ ميشان متًسظ ي ثباليي ايه تأثيز را مي داوىذ .ميبوگيه ثذست آمذٌ ويش مؤيذ ايه وتيجٍ است.
وتيجٍ است.
اعتماد اجتماعی
جذيل ضمبرٌ  :10تًسيع فزاياوي پبسخگًيبن ثز حست اعتمبد ثٍ تعبمالت در فضبي مجبسي
شرح

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

درصذ معتبر

درصذ تجمعی

پبييه

65

16/3

17/4

17/4

متًسظ

193

48/3

51/7

69/2

ثبال

115

28/8

30/8

100

جمع

373

93/3

100

ثي جًاة

27

6/8

جمع كل

400

100

كمتز اس ويمي اس پبسخگًيبن ( 48/3درصذ معبدل  193وفز) اعتمبد اجتمبعي اضبن متًسظ است ي  28/8درصذ معبدل  115وفز ويش ايه
اعتمبد را ثبال ي در وُبيت ،تىُب  16/3درصذ معبدل  65وفز اعتمبدضبن را پبييه مي داوىذ .ثىبثزايه ميتًان گفت كٍ ثيطتز پبسخگًيبن ثٍ
ميشان متًسظ ي ثباليي ايه تأثيز را مي داوىذ .ميبوگيه ثذست آمذٌ ويش مؤيذ ايه وتيجٍ است.
مشارکت اجتماعی
جذيل ضمبرٌ :11تًسيع فزاياوي پبسخگًيبن ثز حست مطبركت اجتمبعي
شرح

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

درصذ معتبر

درصذ تجمعی

پبييه

28

7

7/5

7/5

متًسظ

165

41/3

44

51/5

ثبال

182

45/5

48/5

100

جمع

375

93/8

100

ثي جًاة

25

6/3

جمع كل

400

100

كمتز اس ويمي اس پبسخگًيبن ( 41/3درصذ معبدل  165وفز) مطبركت اجتمبعي اضبن را متًسظ مي داوىذ ي  45/5درصذ معبدل 182
وفز ويش ايه مطبركت را ثبال ي در وُبيت ،تىُب 7درصذ معبدل  28وفز مطبركت اضبن را پبييه مي داوىذ .ثىبثزايه ميتًان گفت كٍ ثيطتز
پبسخگًيبن مطبركت اضبن ثبال است .ميبوگيه ثذست آمذٌ ويش مؤيذ ايه وتيجٍ است.
همبستگی اجتماعی
جذيل ضمبرٌ :12تًسيع فزاياوي پبسخگًيبن ثز حست َمجستگي
شرح

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

درصذ معتبر

درصذ تجمعی

پبييه

36

9

9/6

9/6

متًسظ

247

61/8

65/9

75/5

ثبال

92

23

24/5

100

جمع

375

93/8

100

ثي جًاة

25

6/3

جمع كل

400

100

ثيص اس ويمي اس پبسخگًيبن ( 61/8درصذ معبدل  247وفز) َمجستگي را متًسظ مي داوىذ ي  23درصذ معبدل  92وفز ويش ايه
َمجستگي را ثبال ي در وُبيت ،تىُب  9درصذ معبدل  36وفز َمجستگي را پبييه مي داوىذ .ثىبثزايه ميتًان گفت كٍ ثيطتز پبسخگًيبن
َمجستگي اضبن متًسظ مي ثبضذ .ميبوگيه ثذست آمذٌ ويش مؤيذ ايه وتيجٍ است.

سطح سرمایٍ اجتماعي
جس َٚقٕبض :13 ٜسٛظيغ فطاٚا٘ي ثطحؿت ؾطٔبي ٝاجشٕبػي

شرح

فراياوي مطلق

فراياوي وسبي

درصذ معتبر

درصذ تجمعي

دبييٗ

44

11

12/4

12/4

ٔشٛؾظ

170

42/5

47/9

60/3

ثبال

141

35/3

39/7

100

جٕغ

355

88/8

100

ثيجٛاة

45

11/3

جٕغ ٟ٘بيي

400

100

 42/5زضصس دبؾرٍٛيبٖ (ٔؼبزَ ٘ 170فط) اظ ؾطٔبي ٝاجشٕبػي ٔشٛؾغي ثطذٛضزاض٘س .ايٗ زض حبِيؿز و 35/3ٝزضصس (ٔؼبزَ
٘ 141فط) ؾطٔبي ٝاجشٕبػي ثبال  ٚزض ٟ٘بيز 11 ،زضصس (ٔؼبزَ ٘ 44فط) اظ ؾطٔبي ٝاجشٕبػي دبييٙي ثطذٛضزاض٘سٔ .يبٍ٘يٗ ثسؾز
آٔس٘ ٜيع حبويؿز و ٝؾطٔبي ٝاجشٕبػي افطاز ٔشٛؾظ ض ٚث ٝثبال ٔي ثبقس.
بحث و نتیجه گیري

يبفشٞ ٝبي سحميك ٘كبٖ زاز :ثيف اظ ٘يٕي(ٔؼبزَ  65/3زضصس) دبؾرٍٛيبٖ ايٗ سحميك ظٖ ٔ ٚبثمي دبؾرٍٛيبٖ ضا و34/8ٝ
زضصس ٔيثبقس ضا ٔطزاٖ سكىيُ ٔيزٞس .ثؼال ،ٜٚثب زؾشٝثٙسي اظ ؾٟٙبي  17ؾبَ ث ٝثبال (و ٝعيف زا٘كجٛيبٖ ٔٛضز سحميك ثٛز٘س)
ث ٝػُٕ آٔسٌ ،ط ٜٚؾٙي ثيٗ  17سب  28ؾبَ ثيكشطيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛضا ث ٝذٛز اذشصبل زاز ٜاؾز و ٝسمطيجبً ثيف اظ ٘يٕي اظ دبؾرٍٛيبٖ ضا
سكىيُ زاز ٜاؾزٕٞ .چٙيٗ اوظطيز لطيت ث ٝاسفبق دبؾرٍٛيبٖ ٔجطز ٞؿشٙس و ٝايٗ أط ثب سٛج ٝثٌ ٝط ٜٚؾٙي دبؾرٍٛيبٖ وٝ
زا٘كجٛيبٖ ٞؿشٙس ،أطي زٚض اظ ا٘شظبض ث٘ ٝظط ٕ٘يضؾيسٕٞ .چٙيٗ ،ثيكشط دبؾرٍٛيبٖ سحميك زا٘كجٛيبٖ ٔمغغ وبضقٙبؾي ٞؿشٙس
و ٝثيف اظ ٘يٕي اظ دبؾرٍٛيبٖ ضا سكىيُ ٔيزٙٞس ٚ .اوظطيز دبؾرٍٛيبٖ ٘يع زض ضقشٞ ٝبي فٙي ٟٙٔ ٚسؾي ٔكغ َٛث ٝسحصيُ
ٔيثبقٙس  ٚثيف اظ ٘يٕي اظ آٟ٘ب قبغُ ٞؿشٙسٔ ،حُ سِٛس اوظطيز آ٘بٖ قٟط ٞبي ٔرشّف ٔي ثبقس .
٘شبيج ايٗ سحميك ثيبٍ٘ط آ٘ؿز و ٝاوظطيز دبؾرٍٛيبٖ اظ قجىٞ ٝبي اجشٕبػي ٔجبظي اؾشفبزٔ ٜي وٙٙس ٚ .ثيكشطيٗ قجى ٝاي وٝ
اظ آٖ اؾشفبزٔ ٜي ٕ٘بيٙس سٍّطاْ ٔي ثبقسٕٞ .چٙيٗ٘ ،عزيه ث ٝز ٚؾ ْٛدبؾرٍٛيبٖ وٕشط اظ  3ؾبػز زض ضٚظ اظ قجى ٝاؾشفبزٔ ٜي
وٙٙس ٚ .سؼساز ؾبِٟبيي و ٝآ٘بٖ اظ قجىٞ ٝبي اجشٕبػي ٔجبظي اؾشفبزٔ ٜي وٙٙس وٕشط اظ  4ؾبَ اؾز ٔ ٚؼٕٛالً صجح ٞب  ٚػصطٞب اظ
آٖ اؾشفبزٔ ٜي ٕ٘بيٙس زض سحميمي وِٕٛٞ ٝع 7ا٘جبْ زاز ٜاؾز ٚي ٔغطح ٔيؾبظز وٞ ٝطٌبٔ ٜيعاٖ اؾشفبز ٜاظ ايٙشط٘ز ث ٝوٕشط اظ 19
ؾبػز زض ٞفش ٝثطؾس ،زض آ٘صٛضر ٔيٌٛييٓ و ٝفطز ثصٛضر عجيؼي اظ ايٙشط٘ز اؾشفبزٔ ٜيوٙس.
ثٙبثطايٗ ،اظ ٔمبيؿ٘ ٝشيج ٝسحميك حبضط ثب ٘شبيج سحميمبر ِٕٛٞع  ٚئ ً٘ٛيسٛاٖ ٌفز و ٝثب سٛج ٝثٔ ٝمساض اؾشفبز ٜاظ ايٙشط٘ز
زض ٔيبٖ ٘ٛجٛا٘بٖ  ٚجٛا٘بٖ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝايٗ افطاز ثؼٛٙاٖ وبضثطاٖ ٔؼِٕٛي لّٕساز ٔيق٘ٛس وٛٙٞ ٝظ ٔسر اؾشفبز ٜاظ ايٙشط٘ز زض
ٔيبٖ آٟ٘ب ث ٝحس ثباليي وكيس٘ ٜكس ٜاؾز .اِجش ٝسؼٕيٓ يه ٔؼيبض ٔٛضز لج َٛزض يه جبٔؼ ٝثطاي ٔىبٟ٘ب  ٚجٛأغ زيٍط ٔٛضز ٔٙبلكٝ
اؾز .چ ٝثؿب ٕ٘ي سٛاٖ ٔؼيبض  19ؾبػز زض ٞفش ٝضا زض ايطاٖ ضا ٔؼيبض ذٛثي لّٕساز ٕ٘بييٓ .ظيطا ايٙشط٘ز ث ٝسبظٌي ٚاضز ايطاٖ قسٜ
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اؾز ٔ ٚيعاٖ ٘فٛش ،ؾطػز  ٚاقبػ ٝآٖ ثي ٞيچ ٚج ٝثب وكٛضٞبي ديكطفش ٝلبثُ ٔمبيؿ٘ ٝيؿز .چ ٝثؿب زض ايطاٖ يه ٘ٛجٛاٖ ٚ
جٛاٖ ثطاي اؾشفبز ٜاظ ايٙشط٘ز ٞعي ٝٙلبثُ سٛج ٚ ٝزچبض ٔكىالر ػسيس ٜاي ٌطزز .ثٙبثطايٗ ،سٛج ٝث ٝايٗ ٘ىش ٝالظْ اؾز.
سّفيمي اظ ضٚيسازٞبي ٔرشّف ٔٛضز ٘ظط افطاز ٞؿشٙس ثطاي اؾشفبز ٜآ٘بٖ اظ قجىٞ ٝب  ٚسّفيمي اظ ثط٘بٔٞ ٝبي ٔرشّف ٔٛضز ٘ظط
ػاللٕٙسي افطاز ثطاي ٚضٚز ث ٝقجىٞ ٝبي ٔجبظي ٞؿشٙس ظٔبٖ اؾشفبز ٜاظ ايٙشط٘ز ٔي ثبقس.چ ٝثؿب ٔسػبي ايٗ ٌفش ٝسٛؾظ ٔغبِؼبر
ذبضجي ا٘جبْ قس ٜسبييس ٔي ٌطزز .اٌط اؾشفبز ٜاظ ايٙشط٘ز ثٙٔ ٝظٛض ٌصضاٖ اٚلبر فطاغز ثبقس ثبِغجغ ظٔبٟ٘بي ذبصي ضا ٔي عّجس
اظ جّٕ ٝضٚظٞبي سؼغيُ .اٌط افطازي و ٝاػشيبز ث ٝايٙشط٘ز زاض٘س ٔؿٙظٙي ٕ٘بييٓ(ثسيٗ ذبعط و ٝاظ ظٔبٟ٘بي ذبصي ثطاي اؾشفبز ٜاظ
ايٙشط٘ز اؾشفبزٕ٘ ٜي وٙٙس) ؾبيط افطاز ٔؼٕٛالً ظٔبٟ٘بي اؾشفبز ٜآٟ٘ب اظ ايٙشط٘ز اٍِٙٔٛس اؾز ٞ ٚسف افطاز اظ اؾشفبز ٜقجىٔ ٝجبظي
سّفيمي اظ افعايف اعالػبر ،وؿت ذجط  ،دط وطزٖ اٚلبر فطاغز ٔ ... ٚي ثبقسو٘ ٝعزيه ث٘ ٝيٕي اظ دبؾرٍٛيبٖ ( 31/25زضصس)
ٔي ثبقس .ايٗ زض حبِيؿز ؤ ٝبثمي دبؾرٍٛيبٖ ٞسفكبٖ ث ٝقجىٞ ٝبي اجشٕبػي ضا چٙيٗ شوط ٕ٘ٛزٜا٘س:سفطيح  ٚؾطٌطٔي (15
زضصس) ،دطوطزٖ اٚلبر فطاغز ( 8/3زضصس) ،وؿت ذجط  ٚآٔٛظـ ( 14/3زضصس) ،افعايف اعالػبر ػٕٔٛي( 16زضصس)  ٚاعالع
اظ ٚضؼيز زٚؾشبٖ( 7زضصس) ٔي ثبقس  42 ٚزضصس دبؾرٍٛيبٖ( ٔؼبزَ ٘ 168فط) اظٟبض زاقشٝا٘س و ٝسبحسٚزي قجىٞ ٝبي
اجشٕبػي ٔجبظي ٔفيس ٞؿشٙسٕٞ .چٙيٗ13/3 ،زضصس ٌفش ٝا٘س ذيّي ظيبز 20/5،زضصس ظيبز 7/3 ،زضصس وٓ 4/8 ،زضصس ذيّي وٓ ٚ
 2/5زضصس  ٓٞاصالً آٖ ضا ٔفيس ٕ٘ي زا٘ٙس .زض ٔجٕٛعٔ ،يسٛاٖ ٌفز و ٝثيكشط دبؾرٍٛيبٖ اقبض ٜزاقشٝا٘سو ٝقجىٞ ٝبي اجشٕبػي
ٔجبظي ٔفيس ٞؿشٙس  ٚثيف اظ ٘يٕي دبؾرٍٛيبٖ ( 44/8زضصس ٔؼبزَ ٘ 179فط) ثط ايٗ أط اشػبٖ زاقشٝا٘س و ٝسب حسٚزي ث ٝعطق
ٔرشّف ثب ؾبيط وبضثطاٖ اضسجبط زاض٘س .ايٗ زضحبِيؿز و 7/3 ٝزضصس ثؿيبض ظيبز 17/3 ،زضصسظيبز 15/3 ،زضصس وٓ 7/8 ،زضصس ٓٞ
ذيّي وٓ اضسجبط زاض٘س .ثٙبثطايٗٔ ،يسٛاٖ ٌفز ثيكشط دبؾرٍٛيبٖ ظيبز اضسجبط زاض٘س 32 .زضصس أىبٖ اضسجبط ثب زيٍطاٖ ضا ديسا وطزٜ
ا٘س 35/8 ،زضصس أىبٖ زؾشيبثي ث ٝاعالػبر ضا زاض٘س 5 ،زضصس أىبٖ ٘كط ػمبيسقبٖ  19 ٚزضصس  ٓٞأىبٖ سّفيمي اظ ٔٛاضز ضا
زاض٘س .ثٙبثطايٗٔ ،ي سٛاٖ ٌفز ثيكشط دبؾرٍٛيبٖ اظٟبض زاقش ٝا٘س و ٝفضبي ٔجبظي ثطاي آٟ٘ب أىبٖ زؾشيبثي ؾطيغ ث ٝاعالػبر
ٔرشّف ضا فطا ٓٞوطز ٜاؾز.
ثٙبثطايٗ زض ٔمبيؿ٘ ٝشيج ٝايٗ سحميك ثب ٘شبيج سحميمبر زيٍط ٘كبٖ ٔيزٞس سكبث ٝثؿيبض ظيبزي ثيٗ ٘ٛع اؾشفبز ٜاظ ايٙشط٘ز زض
ٔيبٖ وبضثطاٖ زض ايٗ سحميمبر ٚجٛز زاضز .ثغٛضيى ،ٝچهوطزٖ ايٕيُ ،اؾشفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبي ذجطي ،اؾشفبز ٜػّٕي  ٚآٔٛظقي ٚ
چز وطزٖ ثيكشطيٗ قىُ اؾشفبز ٜاظ ايٙشط٘ز زض ٔيبٖ وبضثطاٖ ثٛز ٜاؾز.
٘ىش ٝلبِت سٛج ٝزض ايٗ لؿٕز ايٗ اؾز وٕٛٞ ٝاض ٜثحظٟبي ثط ؾط اؾشفبز ٜػّٕي  ٚصحيح  ٚزضؾز ُّٔ ديكطفش ٝاظ ايٙشط٘ز
 ٚاؾشفبز٘ ٜبزضؾز  ٚغيطػّٕي اظ ايٙشط٘ز زض ٔيبٖ ايطا٘يبٖ ٔغطح ثٛز ٜاؾز .و ٝجب زاضز ٕٞيٗ جب ثب اؾشٙبز ث٘ ٝشبيج فٛق ٔ ٚمبيؿٝ
سحميمبر اظٟبض زاقز و ٝزض ٔمبْ ٔمبيؿ ٝسفبٚر ثبضظي ٔيبٖ اقىبَ اؾشفبز ٜاظ ايٙشط٘ز زض ٔيبٖ ايطا٘يبٖ  ُّٔ ٚديكطفش٘ ٝيؿز .اظ
ؾٛي زيٍط ،وؿب٘ي و ٝث ٝل َٛثبضان  ٚوي ًٙجٙجٙٔ ٝفي ايٙشط٘ز ضا ٔي ثيٙٙس قبيس يىي اظ ػّشٟبي و ٝث ٝايٙشط٘ز ٔؿئّ ٝاي ٔي
ٍ٘ط٘س اي ٗ اؾز و ٝفىط ٔي وٙٙس ُّٔ ديكطفش ٝايٙشط٘ز ضا ثطاي ث ٝا٘حطاف وكب٘سٖ افطاز جبٔؼٔ ٝب ث ٝذصٛل ٘ٛجٛا٘بٖ  ٚجٛا٘بٖ
ٔب ايجبز ٕ٘ٛز ٚ ٜلصس زاضز اضظقٟب ٙٞ ٚجبضٞبي ؾٙشي جبٔؼ ٝضا ذسق ٝزاض ،ذب٘ٛازٞ ٜب ضا ٔشعِعَ  ٚافطاز ضا ٌٕطإ٘ ٜبيس .چ ٝثؿب
ا٘جبْ ثطذي اظ سحميمبر ٘يع زاَ ثط صح ٝچٙيٗ عطظ فىطي زض ٔيبٖ افطاز لبثُ سٛج ٝاي ٔي ثبقس .ز٘ٚبِس ٔه وٙعي  ٚجٛزي
ٚاجٕٗ ثب ٔغطح ٕ٘ٛزٖ ثحض ججطٌطايي فٗ آٚضي ث ٝذٛثي ايٗ ٔٛضٛع ضا ٔٛضز ػٙبيز لطاض ٔي زٞس .ايكبٖ ٔغطح ٔي ٕ٘بيٙس وٝ
ايٙشط٘ز ثؼٛٙاٖ يه فٙبٚضي ثبػض سغييطار ٔي ٌطزز .ؾٛاَ ايٙجبؾز و ٝثبيس ٔب ذٛز ضا ثب ايٗ سغييطار ؾبظٌبض وٙيٓ يب ايٙى ٝآٖ ضا
قىُ زاز .چ ٝثؿب ثمٌ َٛطٔ َٛٞٚي سٛاٖ اظ آٖ ثطاي اجشٕبػي قسٖ اؾشفبزٕٛ٘ ٜز.
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