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 چکیذُ
١اي اذيط زض غطياٙ زحٞالذ كط١ِٜیي ٝ اغس٘یاػي ٝؾیيؼي هیطاض ُطكسی٠ اؾیر  ايیٚ         غاٗؼ٠ ايطاٙ زض ز٠١

١ا چكِ٘يط تٞزٟ اؾر  يٌي اظ ٢ٖٗ زطيٚ زحٞالذ، زـييیط زض ؾیثي ظٛیسُي غٞاٛیاٙ      ذ تٞيػٟ زض ذاٛٞازٟزحٞال

ضؾیس قیٌْ    ١ايي ٠ً ت٠ ٛظط ٗي ١اي غسي هطاض ُيطٛس  چآف ١ا زض ٗؼطو چآف اؾر ٠ً ٗٞغة قسٟ ذاٛٞازٟ
آٙ ضٝتیطٝ ١ؿیسٜس، زُطُیٞٛي    ١ا، اٗطٝظٟ تیا   ؾٜسي ذاٛٞازٟ ضا ظيط ؾٞاّ تطزٟ اؾر  ٢ٖٗ زطيٚ چآكي ٠ً ذاٛٞازٟ

زیٞاٙ نیحثر اظ ١ٜػاض١یاي     ي٠ٌ ٗيي١اي ذاٛٞازُي ٗياٙ كطظٛساٙ تا ٝآسيٚ اؾر زا غا ؾطيغ ١ٜػاض١ا ٝ اضظـ
ـ  ضهية زض ًٜاض ١ٜػاض١اي ؾٜسي ًطز  ٜٗكاء ايٚ زحٞالذ ضا تايس زض ُؿسطـ ضؾا٠ٛ  ،١اي غسيس، زٞؾؼ٠ آٗیٞظ

١اي ٛٞ غؿسػًٞطز  ايٚ خیػ١ٝف تیا    ٟٝ ٗطغغ ٝ خيسايف اضظـزؾسطؾي ت٠ اطالػاذ، ضقس كطز ُطايي، زـييط ُط
ٛلیطي   398ق٢ط ز٢یطاٙ ٝ تیا يیي ٛ٘ٞٛی٠      17ٝ  3اؾسلازٟ اظ ضٝي٠ خي٘ايف ٝ اظ ططين خطؼ ٝ غٞ زض زٝ ٜٗطو٠ 

١اي قاذم ز٘طًیع ٝ زكیسر، ١٘ثؿیسِي زٝ ٗسـيیطٟ،      ١اي آٗاضي ٗٞضز اؾسلازٟ، آٗاضٟ اٛػإ قسٟ اؾر  زٌٜيي
ٗياٙ ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ زؼاضو ٝغیٞز  ٠ً ز١س  ١ا ٛكاٙ ٗي ٟ ٝ زحٔيْ ٗؿيط تٞزٟ اؾر  ياكس٠ضُطؾيٞٙ چٜس ٗسـيط

زضنس اظ خاؾرِٞياٙ ػسٕ زؼاضو ٝ ١٘ؿیٞ تیٞزٙ تیا ٝآیسيٚ ضا اتیطاظ       61ايٚ ٗوساض ظياز ٛ٘ي تاقس   ، اٗازاضز
  زض ٝاهغ ٗا قا١س ٛیٞػي  ساٛ ٠زضنس زض حس ظياز تا ٝآسيٚ ذٞز زؼاضو ٝ ٛا١٘ؿٞيي زاقس 5/23ٝ ز٢ٜا  ،اٛس ًطزٟ

١اي ظٛسُي تيكسط ٝ زض تطذیي ً٘سیط    آثس٠ زؼاضو زض تطذي اظ حٞظٟ ،١ا ١ؿسيٖ ٝكام ٛؿثي زض تؿياضي اظ حٞظٟ

١اي زؼاضو زض ؾثي ظٛسُي كطظٛساٙ ٝ ٝآسيٚ زض؛ زٝؾیسي زذسیط تیا خؿیط، ؾیيِاض       تٞزٟ اؾر  تيكسطيٚ حٞظٟ
زؼیاضو زض ٛ٘یاظ ذٞاٛیسٙ، ٗؼاقیطذ تیا      ١یاي   حیٞظٟ ٚ ًكيسٙ ٝ ٗهطف ٗكطٝتاذ آٌٔي تٞزٟ اؾر ٝ ً٘سطي

زٝؾساٙ ١٘ػٜؽ ٝ زٞغ٠ ت٠ ت٢ساقر قرهي ٝ ١٘چٜيٚ ُٞـ ًطزٙ ت٠ ٗٞؾيوي زٓریٞاٟ تیٞزٟ اؾیر  ضٝاتی      
ضقیس كیطز ُطايیي، ُیطايف تی٠ ٛیُٞطايي ٝ        ٗاٜٛسزؼاضو ٗساضط اظ ػٞاٗٔي  ٠ً آٙ اؾر ٛكاٙ ز١ٜسٟٗياٙ ٗسـيط١ا 

 ِٛطـ زًٗٞطازيي ٝآسيٚ تٞزٟ اؾر 

 ١ا زؼاضو، ؾثي ظٛسُي، ُٛٞطايي، كطزُطايي،ُطٟٝ ٗطغغ، زُطُٞٛي اضظـ: کلیذي ّايُ ٍاژ
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١اي اغس٘اػي اؾاؾي زطيٚ غٜث٠ ظٛسُي اٛؿا٢ٛاؾر  ايٚ زؼاضضاذ زض اقٌاّ ُٞٛاُٞٙ ظٛسُي  زؼاضو ٝ زضاز

ًٜيٖ ٠ً تسیسضيع زلیاٝذ ظٛیسُي     ي ٗيي ظٛسُا قٞز  اٗطٝظٟ زض غاٗؼ٠ زض ٗياٙ غاٗؼ٠ ٝ اظ غ٠ٔ٘ زض ذاٛٞازٟ زيسٟ ٗي

                                                           
 smoidfar@ut.ac.ir        قٜاؾي زاٛكِاٟ ز٢طاٙ  زاٛكياض ُطٟٝ غاٗؼ٠   *

 اؾسازياض ُطٟٝ ػٕٔٞ اغس٘اػي زاٛكِاٟ آظاز اؾالٗي ٝاحس ز٢طاٙ قطم )هيإ زقر(    **
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، زًٞيیي  1989)ضٝظٛسیاّ   قٞز  ي زثسيْ ٝ زػطت٠ ٗيا ٗياٙ ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ زض ؾثي ظٛسُي ت٠ قٌْ زؼاضو ٠ُٛٞ

١اي غسيس تیطاي غٞاٛیاٙ، ظٛیسُي زضٝٙ ذیاٛٞازٟ ضا تی٠ چیآف        ١ا ٝ قيٟٞ (   ا١٘ير ذطزٟ كط2993َٜ١، يٞ 1999

  ٛیس ا ١اي ذاٛٞازُي ٝ ٛيع ٗٞغیة زیطى ذاٛی٠ قیسٟ     ١ا ٝ زؼاضضاذ ؾطكهْ ٛعاع ذًكيسٟ اؾر  تؿياضي اظ ايٚ زلاٝ

قٞز  ٛؿْ غٞاٙ زيِطچٜیساٙ   ١اي ظيازي زيسٟ ٗي غٞاٛاٙ ٝ ٝآسيٚ زلاٝذ ي١ا ٝ ضكساض١ا (  زض زيسُا1382ٟ)ؾؼيسي 

اؾیر    ًٜس ٝ ت٠ زٛثاّ ا١ِٞٓیاي غسيیس ظٛیسُي تیطاي ذیٞز      ذٞز ضا زض چاضچٞب ١ٜػاض١اي ُصقسِاٙ زؼطيق ٛ٘ي

غٞاٛاٙ ًٖ ضَٛ يا اظ تيٚ ضكس٠ اؾر، ت٠ تياٙ زيِیط ٗیا قیا١س ً٘سیطيٚ      تطاي ،١ا ٝ ١ٜػاض١اي ُصقس٠ تطذي اظ زوسؼ

اقسـاّ ظٛاٙ، ٗؼاقطذ هثْ اظ اظزٝاظ، اظزٝاظ تا ذٞيكاٝٛساٙ، ٛحٟٞ ُیصضاٙ   ٗاٜٛس:  ازلام ٛظط زض ظٗي٠ٜ كط١َٜ ػ٘ٞٗي

١یاي ٗطاغیغ ١ٜػیاضي غاٗؼی٠ قیا١س چیطذف        زض تطذي اظ ظٗي٠ٜٝ حسي  ،اٝهاذ كطاؿر ٝ ضكساض١اي ٗص١ثي ١ؿسيٖ

زيِیط  ١یاي   ُیطٟٝ ٝ ١ا ٝ ؾايط ٗطاغغ  اؾازيس زاٛكِاٟ، ٝضظقٌاضاٙ، ١ٜطخيك٠ ٗاٜٛسغٞاٛاٙ اظ ضٝحاٛير ت٠ اهكاض زيِط 

زٟ زحٞالذ كط١ِٜي زض غاٗؼ٠ ٝ زض ذاٛٞازٟ ازلام اكسیا  ٟ ايٚ اؾر ٠ًسٜز١ ١ا ٛكاٙ  ١ؿسيٖ  ٛسايع خػ١ٝف (ؿيطذٞزي)

اؾر  ايٚ زحٞالذ زض ٗوايؿ٠ ٛؿْ غٞاٙ ٝ تعضُؿاّ ٗك٢ٞز اؾر  قطاي  كؼٔي  غاٗؼ٠ ايطاٙ ٗٞغة قسٟ ٠ً تحص 

١ا ٝ ١ٜػاض١ا زض غاٗؼ٠ ٝ ٛيع ٗياٙ ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ  زحٞالذ كط١ِٜي ٝ اغس٘اػي، زـييط ؾثي ظٛسُي ٝ زـييط اضظـ

ـ  ، ياكس1377٠ ، زي٘ٞضي1374ٗٞضز زٞغ٠ ٗحوويٚ هطاضُيطز )ػثسي ٝ ُٞزضظي  ـ   ١اي خیػ١ٝف اضظ ١یاي   ١یا ٝ ِٛیط

، شًیايي  1385، غٔئٞٛیس  1384، كاضیٔي  1383، آظاز ٝ ؿلیاضي  1383، ٛطي٘اٙ 1383، ٗؼيس كط1382ٝ  1389ايطاٛياٙ 

b1386 ) 

ٝ اطالػیاذ   اٛیس  ٠ز١س ٠ً غٞاٛاٙ زض غطياٙ ٝؾيغ اطالػاذ هطاض ُطكسی  زحٞالذ ضخ زازٟ زض ز٠١ اذيط ٛكاٙ ٗي

١یا   ٠ً تا ٛظطيی٠ يي ١اي ٛٞ ُطزيسٟ اؾر زا غا زض حاّ زـييط،  ٗٞغة خيسايف خي زض خي اضظـ ةاي خيكطكسآٛاٙ زض زٛي

 ،ٝ ت٠ ١٘اٙ ٗيعاٙ ؾطح اٛسظیاضاذ ٝ زٞهؼیاذ آٛیاٙ اكیعايف ياكسی٠ اؾیر  )ٗؼيیسكط        اٛسٟ ١اي غسيس آقٜا قس ٝ زيسُاٟ

١یاي غیسي هیطاض     ١ا زض ٗؼیطو چیآف  ٟ (  زحّٞ ذاٛٞازٟ زض چٜس ز٠١ اذيط ٗٞغة قسٟ اؾر ٠ً ذاٛٞاز195:1387

  ضقیس زحهیئي كطظٛیساٙ، اكیعايف     ٛیس ا ضؾس قٌْ ؾٜسي ذاٛٞازٟ ضا ظيط ؾٞاّ تطزٟ ١ايي ٠ً ت٠ ٛظط ٗي تِيطٛس  چآف

١اي  ١اي ٛٞيٚ اظ غ٠ٔ٘ ايٜسطٛر ٝ ٗا١ٞاضٟ، ٝ ٛيع زؾسطؾي ت٠ اطالػاذ ُؿسطزٟ، اقسـاّ ظٛاٙ ، آظازي اؾسلازٟ اظ ضؾا٠ٛ

١یاي تیطٝظ چیآف زض     ، زـييطقيٟٞ ظٛسُي اكطاز ٝ ١٘چٜیيٚ زـييیط ُیطٟٝ ٗطغیغ اظ غ٘ٔی٠ ظٗيٜی٠      ٛؿثي، حن اٛسراب

تاقس  ٢ٖٗ زطيٚ چآكي ٠ً ذاٛٞازٟ اٗطٝظي  تا آٙ ضٝتطٝؾیر، زُطُیٞٛي ؾیطيغ ٝ ػ٘یسٟ ١ٜػاض١یا ٝ       ١ا ٗي ذاٛٞازٟ

اي ضهيیة زض ًٜیاض   زیٞاٙ نیحثر اظ ١ٜػاض١ی    ًی٠ ٗیي  يي ١اي ذاٛٞازُي ٗياٙ كطظٛساٙ ٝ ٝآسيٚ اؾر زیا غیا   اضظـ

زض ظٗي٠ٜ ١ٜػاض١یاي   تاقٜس  ١ا ٗي ١ا زض ذاٛٞازٟ ٜٗكاء تؿياضي اظ زؼاضو ي ضهيةايٚ ١ٜػاض١ا ،١ٜػاض١اي ؾٜسي ًطز

زٞاٙ ت٠ ٛحٟٞ ١٘ؿط ُعيٜي، قيٟٞ زٝؾر ياتي، ُصضاٙ اٝهاذ كطاؿر، ضاتط٠ تیا غیٜؽ ٗریآق، ِٛیطـ ٝ      ضهية ٗي

 ي اقاضٟ ًطز اٛسراب زض ٗهطف ًاال١اي كط١ِٜ ٝ ضكساض زيٜي

تطضؾي ًٜس ٝ ٗؼسوس اؾیر ًی٠    ضا١اي ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ زض ؾثي ظٛسُي  زؼاضو٠ً ًٜس  ٗطآؼ٠ زالـ ٗيايٚ 

اضیططاب، ٛیااٜٗي،    ١اي ذاٛٞازُي، كطاض اظ ذاٛی٠، اػسيیاز، اكؿیطزُي،    ذكٞٛر ٝ ٛعاع ٗاٜٛس:١ايي  ١ا ٝ ٝضؼير خسيسٟ

قیس   تياٙزض ؾثي ظٛسُي ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ اؾر  تا زٞغ٠ ت٠ آٛچ٠ آٗس زؼاضو  آٙ خي اػس٘ازي ٝ ٛظايط زلاٝزي، تي تي

 ؟زؼاضو زض ؾثي ظٛسُي ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ چوسض اؾیر  -1زض خي خاؾرِٞيي ت٠ زٝ ؾٞاّ اؾاؾي اؾر:  ٗوا٠ٓايٚ 

 ػٞاْٗ ٗٞضط تط آٙ چيؿر ؟ -2



 

 هثاًی ًظزي
سٟ اؾیر  زض  قی ٗل٢ٕٞ ؾاظي ٗسلاٝذ زٝ تطزاقر ٝ زٝ ٠ُٛٞ  1زض ازتياذ غاٗؼ٠ قٜاؾي اظ ٗل٢ٕٞ ؾثي ظٛسُي

تطزاقر اّٝ ؾثي ظٛسُي ٗؼطف ضطٝذ ٝ ٗٞهؼير اغس٘اػي اكطاز ٝ ؿآثیا  تی٠ ػٜیٞاٙ قاذهیي تیطاي زؼيیيٚ طثوی٠        

 ٗاٜٛیس: اغس٘اػي تٌاض ضكس٠ اؾر  زض ايٚ ٗؼٜا ، نٞضذ تٜسي ٛظطي ؾثي ظٛسُي زض آضیاض ٛظطيی٠ خیطزاظاٙ ًالؾیيي     

اٛس ٝ ١یٖ   ٛظطي٠ خطزاظاٙ اظ ٜٗظط ٗل٢ٕٞ ٗهطف ت٠ تطضؾي ؾثي ظٛسُي خطزاذس٠ايٚ   قٞز ٝتٔٚ، ظيْ٘ ٝ ٝتط زيسٟ ٗي

١اي ذٞز اظ ٗل٢یٕٞ ٗهیطف  تیطاي زحٔيیْ      ٓيعض، ؾٞتْ ٝ تٞضزيٞ ٛيع زا حسي زض زحٔيْ ٗاٜٛس:چٜيٚ ٗطآؼاذ ٗساذط 

؛ 1386ٞيؿیسٞ  ؛ ًي1382؛ تٞضزيٞ، ٓيعض ٝ ؾٞتْ تی٠ ٛویْ اظ كاضیٔي    1373)ٗٔٞيٚ زاٗيٚ  اٛس ٠ؾثي ظٛسُي ياضي غؿس

 ( 1386ٝاٛسٛثطٍ 

قٞز ٠ً ز٢ٜا زض ٗسٚ زـييطاذ كط١ِٜیي ٗسضٛيسی٠    زض تطزاقر زٕٝ، ؾثي ظٛسُي قٌْ اغس٘اػي ٛٞيٜي زاٛؿس٠ ٗي

ـ         ٝ ضقس كط١َٜ ٗهطف ُطايي ٗؼٜا خيسا ٗي ١یا،   ًٜس  زض ايیٚ ٗؼٜیا ؾیثي ظٛیسُي ضا١یي اؾیر تیطاي زؼطيیق اضظ

ياتس  ايٚ نیٞضذ تٜیسي    ١اي اغس٘اػي ضٝظ ت٠ ضٝظ اكعايف ٗي ي زحٔي٠ًْ ا١٘ير آٙ تطا ،١ا ٝ ضكساض١اي اكطاز ِٛطـ

؛ ُيیسٛع  1373)اي٢ِٜٔیاضذ  يیس  ُيثيٜیع ٝ تیٞضي٘ط ز   زض آضیاض اي٢ِٜٔیاضذ،  ُيیسٛع،   زیٞاٙ   ٗیي ٛظطي ؾثي ظٛیسُي ضا  

يٌیي اظ  تيكسط تا تطزاقر زٕٝ اظ ًاضتطز ٗل٢ٕٞ ؾثي ظٛسُي ؾط ٝ ًاض زاضز   ٗوا٠ٓ(  ايٚ 1381؛ُيثيٜع ٝ تٞضي٘ط،1378

 ضٝات  زضٝٙ ذاٛٞازٟ اؾر  ،ًٜس ٠ً ؾثي ظٛسُي ذٞز ضا آقٌاضا ٛ٘اياٙ ٗي  ١اي ٢ٗ٘ي حٞظٟ

ًی٠ غ٢یاٙ تيٜیي،     ،قيٟٞ ظٛسُي اؾر ٝ زاّ تط ا١ِٞٓاي كطزي ٗطٔیٞب اظ ظٛیسُي   ،ؾثي ظٛسُي ت٠ تياٙ ؾازٟ

ذ كطاؿیر ٝ ٗهیطف ضا زض   ١اي ضٝات  اغس٘اػي، اٝهیا  ١ا ،  ػازاذ، ٝؾايْ ظٛسُي ٝ ١٘چٜيٚ آِٞ ١ا ٝ اضظـ ِٛطـ

اؾر  قرم ذٞز ضا اظ ططين ؾثي ظٛسُي ت٠ غ٢اٙ خيطاٗٞٛف ٗؼطكیي   "تياِٛطا٠ٛ "ُيطز  ؾثي ظٛسُي اؿٔة  تط ٗي

١یا ٝ ضكساض١یا(، اػ٘یاّ ٝ ًطزاض١یا      ١یا )اٛسریاب ٓثیاؼ    ايٚ تساٙ ٗؼٜا اؾر ٠ً ؾثي ظٛسُي اظ ططين چ٢یطٟ  ،ًٜس ٗي

قیٞز )ُيثيٜیع ٝ تیٞضي٘ط     ؾايْ ظٛسُي ٝ حسي اٛسریاب زٝؾیساٙ تيیاٙ ٗیي    اٛسراب ٝ ١اي كطاؿسي(، يا )اٛسراب كؼآير

زؼاضو زض ؾثي ظٛسُي ٝآسيٚ ٝ  ٝزٞاٙ ؾثي ظٛسُي ضا ٗياٙ اػضاي آٙ  (  ذاٛٞازٟ ٗحيطي اؾر ٠ً ٗي194:1381

 .زض آٙ زيسكطظٛساٙ 

 

 فزسًذاى، ٍالذیي ٍ تعارض

زؼیاضو نیٞضزي اظ ًیٜف ٗسواتیْ اغس٘یاػي      ١اي ٢ٖٗ زض ضٝات  اغس٘اػي اٛؿا٢ٛاؾیر    يٌي اظ غٜث٠ 2زؼاضو

زضُيط قسٙ ػضٞي اظ اغس٘اع زض ذهٞٗر زوطيثا  اغسٜیاب   ٝ زض ذٞز زاضزضا اؾر  ١ط ١ٌ٘اضي ػٜهطي اظ زؼاضو 

  (  زؼیاضو ١ِٜیاٗي  77:1386ظيْ٘ زؼاضو ٛكا٠ٛ يي ٗرآلر ٝ ذهیٞٗر اؾیر )ٝاٛیسٛثطٍ     ٛظطت٠  ٛاخصيط اؾر 

ي ضكساض ًٜٜس ٠ً تطاي زيِطاٙ هاتْ زح٘یْ ٛثاقیس ٝ   ا ٘آي ضا اٛػإ ز١ٜس يا ت٠ ١٠ُٛٞا  اػ قٞز٠ً اكطاز يا ُطٟٝ ظا١ط ٗي

زٞاٙ ت٠ زؼاضو ٝ اذیسالف ٝآیسيٚ ٝ    طز ٗيز  اظ ٗظا١ط ايٚ زؼاضو زض ؾطٞح ذُقٞيا ت٠ ٛٞػي ضٝياضٝيي ٗحؿٞب 
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زؼاضو ٗياٙ ًاضكطٗا ٝ  كطظٛس ) ٛحٟٞ ٓثاؼ خٞقيسٙ، ضكساضًطزٙ(، اذسالف تيٚ ٗؼٖٔ ٝقاُطز ٝ زض ؾطٞح ؾاظٗاٛي ت٠

 ًاضُط ٝ زض ؾطٞح ًالٙ ت٠ زؼاضضاذ ٗياٙ ًكٞض١ا اقاضٟ ًطز 

١اي ضكسیاضي   ًٜس  ضٝياضٝيي  ؾثي ظٛسُي ٝ آِٞ ٠ً زؼاضو ذٞز ضا آقٌاضا ٛ٘اياٙ ٗي ١اي ٢ٗ٘ي يٌي اظ حٞظٟ

ـ       يا ٝ ١ٜػاض١یا ١ی  ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ اؾر  زؼاضو زض ؾثي ظٛسُي ت٠ ٗؼٜاي ػیسٕ زٞاكین تیط ؾیط اٛسظیاضاذ، اضظ

زؼاضو زض ؾیطح    ٗٞضز تطضؾي هطاض زاز ٗسلاٝذزٞاٙ زض ؾطٞح  (  زؼاضو ضا ٗي31:1999)كيكط  تاقس ذاٛٞازُي ٗي

ظٛسُي اؾر  ُٞٛا١ُٙٞاي  ذاٛٞازٟ ٝ زؼاٗالذ ٗياٙ ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ ت٠ ٗؼٜاي ٝغٞز اذسالف ٛظط١اي ٢ٖٗ زض غٜث٠

١یاي   ١یاي ٓلظیي زیا تطذیٞضز     ١ا، ٛیعاع  ١اي ٜٗلي، ٗرآلر ًٜف٠ً زػٔي آٙ زض ػسٕ احؿاؼ ١٘سٓي ٝ ن٘ي٘ير، ٝا

 قٞز  سٟ ٗيزيذكٞٛر آٗيع 

ٝ زؼیاضو تيیٜف ٝ كط١ٜیَ تیيٚ      3ؾاظًٝاض١اي ايػاز خسيسٟ قٌاف ٛؿیٔي  اضٟيٌي اظضٝيٌطز١اي اؾاؾي زضت

ايٖ ٗؼسویس  (  ٗا٢ٛی 91:1998، آيیطٗٚ ٝ زطٛیط   249:1999، ًٞضؾسٚ  ١155:2994ا، ضٝيٌطز  ٗا٢ٛايٖ اؾر )ًاٝآي  ٛؿْ

ْ  ١اي غسيس آؿاظُط ذٞزآُا١ي ضيك٠ ١٘يك٠ ٛؿ٠ًْ اؾر   ،١یاي خيكیيٚ ٛيؿیسٜس، تٌٔی٠ تیط ػٌیؽ       اي ٝ ٗس٘ايع ٛؿی

١یاي   قٞز  زض چٜيٚ زٝضاٛي اؾر ًی٠ زؾیس٠   ُؿؿر ٛؿٔي ػ٘سزا  زض خي زٝضاٛي اظ زـييطاذ كط١ِٜي ؾطيغ ايػاز ٗي

س، تا زلاؾيط ؾٜسي ت٠ چآف تطذاؾس٠ ٝ زلؿیيط١اي غیايِعيٚ   ٛؿثسا  تعضُي اظ اكطاز ت٠ ػٜٞاٙ ػاٗالٙ زـييط اغس٘اػي زٜ

ز١یس ًی٠ غٞاٛیاٙ زض غطيیاٙ ٝؾیيغ       (  زحٞالذ ضخ زازٟ زض ز٠١ اذيط ٛكاٙ ٗي1383: 59 ،ًٜٜس )ٗؼيسكط ضا ٗططح ٗي

١یاي غسيیس    ١ا ٝ زيیسُاٟ  ٠ً تا ٛظطي٠ يي١اي ٛٞ ُطزيسٟ اؾر زا غا ٝ  ٗٞغة خيسايف اضظـ اٛس ٠اطالػاذ هطاض ُطكس

ؾطح اٛسظاضاذ ٝ زٞهؼاذ آٛاٙ اكعايف ياكس٠ اؾر  ُؿسطـ ٝ ٛلٞش ٝؾیايْ اضزثیا    ٛيع ٝ ت٠ ١٘اٙ ٗيعاٙ  اٛسٟ ٜا قسآق

١اي كطظٛیساٙ تیا ٝآیسيٚ قیسٟ      ٗٞغة زكسيس زؼاضو زيسُاٟ ،ٗا١ٞاضٟ ٝ ايٜسطٛر زض ٗياٙ غٞاٛاٙ ٗاٜٛسغ٘ؼي ٛٞيٚ 

 اؾر 

 

 علل تعارض در سثک سًذگی
ثي ظٛسُي چيؿر ؟ ٝ چطا ايٚ ظٛسُي غٜث٠ زؼاضو ٠ُٛٞ تی٠ ذیٞز ُطكسی٠    ٠ً زؼاضو زض ؾ زض ذهٞل ايٚ

زٝضًيٖ ، زًٞٞيْ ٝ ظيْ٘ )ٗسضٛيسی٠   ٗاٜٛس:١اي ٗسلاٝزي ٝغٞز زاضز  زض ازتياذ غاٗؼ٠ قٜاؾي اكطازي  اؾر ؟ تطزاقر

زحٞالذ  ١ا( ُيسٛع ٝ اي٢ِٜٔاضذ )زحّٞ زض ؾثي ظٛسُي ٝ زُطُٞٛي اضظـخيكيٚ ١اي  ٝ ضقس كطزُطايي(، ٝ زض ز٠١

ـ  ٝ ٜٗاؾثاذ ٛؿیٔي، ؾیثي ظٛیسُي    ٗاٜٛسكط١ِٜي ٝ اغس٘اػي ضا زض هآة ٗلا١يٖ ٗكات٠   ١یا ٗطآؼی٠    زُطُیٞٛي اضظ

  اٛسٟ ًطز

١اي زٛياي ٗسضٙ ٗساضط اظ زـييط ؾاذساض١اي اغس٘اػي ٝ كط١ِٜي اؾر ًی٠ اظ آٙ تیا ٗل٢یٕٞ     زحٞالذ ٝ زُطُٞٛي

  زض ٝاهیغ ِٛیطـ ٝ ضكسیاض اكیطاز ٝ     اٛیس ٟ ط ايٚ ؾاذساض١ا ٗسٌطط قس١اي ظٛسُي ٛيع زض تؿس قٞز   ؾثي ٗسضٛيس٠ ياز ٗي

١ا زض ٗؼطو زـييطاذ ٝؾيؼي هطاض ُطكس٠ اؾر ٠ً حانْ زٛياي غسيس اؾر  زض ايٚ غا ضی٘ٚ تيیاٙ ٗسضٛيسی٠،     ُطٟٝ

١ا ٝ زحٞالذ زضُطٟٝ ٗطغیغ اقیاضٟ    ١اي غسيس ٝ زُطُٞٛي اضظـ ت٠ ضقس كطز ُطايي، ظ٢ٞض ضؾا٠ً٠ٛ قٞز  زالـ ٗي

 ز قٞ
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 هذرًیتِ
 ًی٠ تٜياٙ ُعاضاٙ ًالؾيي غاٗؼ٠ قٜاؾي يؼٜي ٗاضًؽ، ٝتط، زٝضًيٖ ٝ ظيْ٘ اظ ٛظطي٠ خطزاظاٙ ٗسضٛيس٠ ١ؿیسٜس   

  غاٗؼ٠ ٗسضٙ تیا ضقیس نیٜؼر، ػٔیٖ ٝ كٜیاٝضي زٞؾیؼ٠ ياكسی٠ ٝ ٛيیع         اٛس ٠زضتاضٟ ٗا١ير غ٢اٙ ٗسضٙ ت٠ زلٌط خطزاذس

ي ظي٘یْ ضا ٛرؿیسيٚ غاٗؼی٠ قیٜاؼ ٗسضٛيسی٠      ا اؾیر  ػیسٟ   ٗٞغة قیسٟ اضزواي كطز ُطايي ضا  ،١اي زًٗٞطازيي ٛظإ

 ،اؾر  )ًيٞيؿسٞتؿياض ا١٘ير  زاضاي١اي ُٞٛاُٞٙ زػطت٠ اكطاز  زاٜٛس  ٛظطياذ اٝ تطاي زضى كط١َٜ ٗسضٙ ٝ قيٟٞ ٗي

تٞؾي٠ٔ ضقس كطزُطايي زض تؿسط غٞاٗیغ قی٢طي    ،هيس ٝ تٜس١ايي ٠ً غاٗؼ٠ ؾٜسي زاقس٠  (  اظ ٛظط ظيْ٘ ز٘ا166:1386ٕ

چٜیيٚ  زض   قس١اؾیر ضَٛ ٝ ٗٞغة خيسايف كطزير ٝ تياٙ ذٞز زض ضاتط٠ تا زيِیطاٙ زض هآیة  ؾیثي ظٛیسُي      ًٖ

 ًؿة ١ٞير اظ ططين ٗهطف ٛ٘ازيٚ ١ؿسٜس زٛثاّ  كضايي اكطاز ت٠

قٞز ٝ ٛكاٙ ز١ٜسٟ غسايي اظ ؾٜر اؾر  اُط ؾٜر تی٠ ُصقیس٠    ٗسضٛيس٠ اؿٔة زض ٗواتْ ؾٜر زض ٛظط ُطكس٠ ٗي

١ايي ٗاٜٛس خيكطكر، زٞؾیؼ٠،   ضٝ ت٠ آيٜسٟ زٝذس٠ اؾر  كط١َٜ ٗسضٙ اؿٔة تا ٝاغٟضا ٠ ظا١طا  ِٛا١ف ِٛطز، ٗسضٛيس ٗي

ٞ  ١٘طاٟ ض١ايي، آظازي، ضقس، اٛثاقر، ضٝقِٜطي، ت٢ثٞز ٝ خيكساظ زض اضزثا   (  تؿیياضي اظ  167:1386 ،اؾیر )ًيٞيؿیس

١یا   ق٢ط١اي ٗسضٙ زأضيط قاياٛي ٠ٛ كو  تط ػیازذ    ت٠ اػسواز ُيسٛع زٞؾؼ٠ٛسا ايٚ زحٞالذ ١٘طاٟ تا زٞؾؼ٠ ق٢ط١ا تٞزٟ

 ( 829:1386 ،اقس٠ اؾر  )ُيسٛعز١اي ضكساض، ت٠ٌٔ تط ا١ِٞٓاي اٛسيك٠ ٝ احؿاؼ ٛيع  ٝ قيٟٞ

ؿآثیا    ايیٚ ؾٔؿی٠ٔ ٗطازیة     زاقس٠ اؾیر ت٠ ١٘طاٟ ُؿسطـ ق٢طٛكيٜي ١٘طاٟ تا ذٞز ؾٔؿ٠ٔ ٗطازة اغس٘اػي ضا 

ٞ زة غٞاٗغ ؾٜسي ؾٔؿ٠ٔ ٗطا ٛؿثر ت٠زحطى تيكسطي زاضاي  ٝ زیاتغ ٝضیؼير ؾياؾیي، اهسهیازي، اغس٘یاػي ٝ       ٟزتی

آٗیٞظـ ٝ خیطٝضـ، اكیعايف     ،اغس٘اػي ٝ كط١ِٜي، ق٢ط١ا ٗحٔي تطاي زٞؾیؼ٠ اضزثاطیاذ     اظ ٜٗظطتاقس ٗيكط١ِٜي 

ٝ  ٛیس ا قیسٟ  ١اي ذكي ؾٜسي هیسي٘ي  ٜٗػط ت٠ قٌؿس٠ قسٙ چاضچٞب اٛس ٝ تٞزٟٗيعاٙ ؾٞاز ٝ ١ِ٘اٛي قسٙ آٗٞظـ 

ـ ٛیس  ا ػسز هسضذ ضا اؿٔة ت٠ ٛلغ غٞاٛاٙ ت٠ زٛثیاّ زاقیس٠  زٞظيغ ٗ ١یاي ػوالٛیي ٝ ٗیازي ُیطا، ضقیس         خيیسايف اضظ

تیٞزٟ اؾیر     ،١اي ؾٜسي ٠ً ؿآثا  زوسيطُطا ١ؿیسٜس  كطزُطايي، اػسواز ت٠ زُطُٞٙ ًطزٙ ٗحي  ذٞز  زض زضاز تا اضظـ

زیٞاٙ تی٠    زاقس٠ ٝذٞا١یس زاقیر ًی٠ اظ غ٘ٔی٠ ٗیي      ١ا ضا تط ذاٛٞازٟ كطاٝاٛيزاضيطاذ  ،ايٚ زحّٞ ١٘طاٟ تا ٗسضٙ ؾاظي

زـييطاذ ضٝات  هسضذ زض ذاٛٞازٟ ، ؾؿر قسٙ خيٞٛس١اي ذاٛٞازُي ٝ تطٞض ًٔي ت٠ زـييط ا١ِٞٓیاي ضكسیاضي اقیاضٟ    

١اي زیاظٟ   ١اي ُط١ٝي ١ؿسٜس، ز٘ايالذ ٝ ِٛطـ ًطز  زـييطاذ ا١ِٞٓاي ضكساضي اكطاز ٠ً ذٞز زا حسي ٗساضط اظ ضؾا٠ٛ

ٛوف ٝ غايِاٟ اكطاز زض ذیاٛٞازٟ   ، تٜاتطايٚضيعز آٝضٛس ٠ً زؼازّ ش١ٜي ٝ كط١ِٜي غاٗؼ٠ ضا زض ١ٖ ٗي ياي ضا تٞغٞز ٗ

 ( 171:1383 ،زض زحّٞ ٗسإٝ اؾر )ت٢ٜإ

 

 ّا ٍ تحَل در سثک سًذگی ّا، دگزگًَی ارسش رساًِ
زض كطآيٜیس اغس٘یاػي    ٘یي زٔٞيعيٞٙ ٝ ايٜسطٛر زض غٞاٗغ خيكطكس٠ ٛوف تؿياض ٢ٗ ،ٗا١ٞاضٟ ٗاٜٛس١اي غسيس  ضؾا٠ٛ

١ا تا آویاي ايیٚ احؿیاؼ     ز١ٜس  ضؾا٠ٛ ١ا اذسهال ٗي اكطاز ٝهر تؿياض ظيازي ضا تطاي ايٚ ضؾا٠ٛ ٝ ًطزٙ اكطاز زاضٛس

زٞاٜٛس ١ٜػاض١اي اغس٘اػي ضا زوٞير ًٜٜیس ٝ ١یٖ    ز١ٜس، ١٘اٙ تاظزاب ضاؾسيٚ غاٗؼ٠ اؾر، ١ٖ ٗي ٠ً آٛچ٠ اٛسواّ ٗي

١اي ُٞٛاُٞٙ زؼييٚ ١ٜػاض١اي اغس٘یاػي تیطاي    ١ا يٌي اظ ؾطچك٠٘ ظٛس  زض ٝاهغ ضؾا٠ٛزٞاٜٛس آ٢ٛا ضا ٗرسٝـ ؾا ٗي

 ( 89:1383 ،س )ًٞئٜٚآي اكطاز ت٠ ق٘اض ٗي



١یاي   زض زثٔيیؾ ؾیثي   ١یا ٛویف ٢ٗ٘یي    ٝضظز  ضؾیا٠ٛ  ١ا  زاًيس ٗي ُيسٛع زض تحص ١ٞير قرهي تط ٛوف ضؾا٠ٛ

١یا طیطح    ١یاي ظٛیسُي ًی٠ زض ضؾیا٠ٛ     اي آضٗیاٛي ؾیثي  ١ ١اي ظٛسُي يا ٠ُٛٞ ضا زاضٛس  طيق ؾثي ُٞٛاُٞٙظٛسُي 

اي ١ؿسٜس ٠ً اكطاز هاػسزا  زض ظٛسُي ضٝظٗطٟ  ١اي ظٛسُي قٞٛس قايس ٗحسٝز تاقٜس ٝٓي تاظ ١ٖ ُؿسطزٟ زط اظ ؾثي ٗي

١یا زض   ز١ٜس  اطالػیاذ ٝ اكٌیاضي ًی٠ ضؾیا٠ٛ     ١ا زضى كطز اظ ضٝاتطف ضا زـييط ٗي اكسٜس  ضؾا٠ٛ ١ا ٗي زض هآة آٙ ،ذٞز

ًٜٜس كو  تاظزاتي اظ غ٢اٙ اغس٘اػي ٛيؿر ت٠ٌٔ يٌي اظ ػٞاْٗ ٝ ٛيط١ٝاي ٗٞضط زض قٌْ زازٙ غ٢اٙ  ٗؼ٠ ٜٗسكط ٗيغا

١اي اٛسریاب ٗیا ضا ٗكیرم ًیطزٟ ٝ      ١ا زض تاظاٛسيكي ٗسضٙ ٛوكي ٗحٞضي زاضٛس ٝ ُعي٠ٜ اغس٘اػي اؾر  ايٚ ضؾا٠ٛ

 ( 25:1384 ،)ُيسٛع ًٜٜس ١اي ظٛسُي ضا ت٠ ٗا ٗؼطكي ٗي ؾثي

اي ت٠ طٞض اذم، زأضيطاذ تؿياض ػ٘يوي تیط ذیاٛٞازٟ    ١اي ٗا١ٞاضٟ ١ا ت٠ طٞض اػٖ ٝ ضؾا٠ٛ ٝاهغ حضٞض ضؾا٠ٛ زض

١اي ذاٛٞازٟ ضا ١ط چ٠ تيكسط ٛلٞشخصيط ؾاذس٠ ٝ حٞازش ضا ٛی٠ ز٢ٜیا زض ؾیطح     اي زيٞاضٟ ١اي ٗا١ٞاضٟ ضؾا٠ٛ ٛسا ُصاضزٟ

قیٞز ٝ آٛچی٠ زض    ١ا زضياكیر ٗیي   تيٚ آٛچ٠ اظ ططين ضؾا٠ٛ ًٜٜس  زلاٝذ ١ا ٝاضز ٗي ٗٔي ت٠ٌٔ زض ؾطح غ٢اٛي ت٠ ذا٠ٛ

قٞز ٝ زض ٛسيػی٠ ز٘یايالذ    ١اي ذاٛٞازٟ ٗرسٝـ ٗي ًٜس  اضظـ ظٛسُي ٝاهؼي ٝغٞز زاضز، ذاٛٞازٟ ضا زچاض زضاز ٗي

١یاي غ٘ؼیي تیط ٛٞغٞاٛیاٙ زیاضيط ذیاٛٞازٟ ضا        ٠ً ٜٓؿٌي ٗؼسوس اؾر ٠ً ٛلٞش ضؾا٠ٛ ييُيطز  زا غا ٗسؼاضو قٌْ ٗي

ذيیعز )ٜٓؿیٌي ٝ ٛیٞالٙ     ١یاي ذیاٛٞازُي اظ ١٘یيٚ اٗیط تطٗیي      ٓكؼاع هطاض زازٟ اؾر ٝ تؿياضي اظ ًكیٌ٘ف زحر ا

ُؿسطـ ٗا١ٞاضٟ ٝ ايٜسطٛر ضی٘ٚ زـييیط ؾیثي ظٛیسُي      ٗاٜٛساضزثاطي  ١اي (  زض ٝاهغ خيكطكر زٌٜٞٓٞغي456:1383

اٛي تا ػاليین ٗكیات٠ ٝ ازتيیاذ ٗكیسطى     اكطاز، ايٚ اٌٗاٙ ضا زض اذسياض غٞاٛاٙ هطاض زازٟ اؾر زا ذٞز ضا ت٠ هكطي غ٢

زثسيْ ًٜٜس  زض ٛسيػ٠ ايٚ زحٞالذ، هكط ٛٞغٞاٙ ٝ غٞاٙ ضا ت٠ ػٜٞاٙ اهكاضي ٗس٘ايع اظ ؾیايط اهكیاض غاٗؼی٠ تٞغیٞز     

 ْ ذال ذٞز ١ؿسٜس ئآٝضزٟ اؾر ٠ً ايٚ اكطاز زاضاي ٛياظ١ا ٝ ٗؿا

١اي ؿیصايي   ر زض ١ٜػاض١اي غٜؿي، ؾٔيو٠ؼس زاضز  زُطُٞٛي ٌٗ٘ٚ اؾت٠ اػسواز اي٢ِٜٔاضذ ١ط كط١ِٜي چٜس تُ

١یاي تیي قی٘اض زيِیطي اظ ظٛیسُي       ١اي ٗص١ثي ٝ غٜث٠ ٗا، ز٘ايالذ ٗٞؾيوايي ٝ ؾياؾي، اػسواز ت٠ حٌٞٗر، زيسُاٟ

زُطُیٞٛي كط١ِٜیي زیسضيػي اؾیر، ٝ آٙ تاظزیاب      ًی٠  (  اي٢ِٜٔاضذ ٗؼسوس اؾر 151:1373ضٝي ز١س  )اي٢ِٜٔاضذ 

١یا ٝ ١ٜػاض١یاي    قٌْ زازٟ اؾر، اظ ايٚ ضٝ اضظـ ٗسلاٝذ١اي  ي اؾر ٠ً ت٠ ٛؿ١ْاي ؾاظٛسٟ ا زُطُٞٛي زض زػطت٠

ْ     زض حآي ٠ً ُطايف ،اٛسٟ ُؿسطز ًاٗال ١اي ُصقس٠  ؾٜسي زض ٗياٙ ٛؿْ ١یاي   ١اي غسيس زا حیس ظيیازي زض ٗيیاٙ ٛؿی

سساّٝ زض ايیٚ غٞاٗیغ   ١اي تعضُسط، غ٢اٙ تيٜي ٗ ١اي غٞاٛسط ت٠ غاي ٛؿْ تا غاٛكيٚ قسٙ ٛؿْ اٛس  غٞاٛسط ٛلٞش زاقس٠

ًٜس  كطضیي٠ ً٘يیاتي ًی٠ زض     ١اي اضظقي زٝ كطضي٠ ضا ٗططح ٗي زُطُٞٙ قسٟ اؾر  اي٢ِٜٔاضذ تطاي زثييٚ زُطُٞٛي

ؾر، ت٠ ٛحٞي ٠ً قرم تيكسطيٚ اضظـ ش١ٜیي ضا تی٠ آٙ   ١ٝاي كطز تاظزاب ٗحي  اغس٘اػي ٝ اهسهازي ا آٙ اٝٓٞير

١یاي انیٔي قیرم زیا حیس       طضي٠ اغس٘اػي قسٙ، ٠ً زض آٙ اضظـكز١س ٠ً ػطض٠ آٙ ٛؿثسا  ًٖ اؾر   چيع١ايي ٗي

١اي هثْ اظ تٔٞؽ ٝي اؾر  اي٢ِٜٔاضذ تا زٌي٠ تیط تطضؾیي زػطتیي ذیٞز ٗؼسویس       ظيازي تاظزاب اٝضاع حاًٖ تط ؾاّ

١یاي كطاٗیازي ٝ اظ اٝٓٞيیر زازٙ تی٠      ١اي ٗازي ت٠ اضظـ ١اي اضظقي ٗطزٕ ؿطب اظ زاًيس تط اضظـ اؾر ٠ً اٝٓٞير

ؼي ٝ ايٜ٘ي ت٠ اٝٓٞير هائْ قسٙ تطاي ٓعٕٝ زؼٔن ٝ ٝاتؿسِي ت٠ زيِطاٙ ٝ حن اتطاظ ٛظط ٝ ًيلير ظٛیسُي  حياذ طثي

 ( 1373 ،زحّٞ ذٞا١س ياكر )اي٢ِٜٔاضذ

 



 رضذ فزدگزایی
اضظيیاتي قیسٟ   ١یٖ  ١ايي تؿیياض ٗسلیاٝذ    ت٠ قيٟٞ ٝ، ؾاذس٠ قسٟكطزُطايي انطالحي اؾر ٠ً زض هطٙ ٛٞظز١ٖ 

٠ً كطز ُطايي تا ض١ايي اظ اغثاض١اي اغس٘یاػي ٝ قیطاي  ؾیسٖ ُطاياٛی٠ زض اضزثیا  اؾیر،        اؾر  اظ يي ؾٞ، ١ِٜاٗي

٠ً ت٠ كطز ُطايي اظ غ٢ر غسايي اظ زيِطاٙ ٝ ٛثٞز احؿیاؼ   اظ ؾٞي زيِط، ١ِٜاٗي ، اٗاقٞز ٗؼ٘ٞال  ٗطثر زهٞيط ٗي

 ( 117:1386 ،قٞز )ًيٞيؿسٞ قٞز، ُا١ي ت٠ نٞضذ ٜٗلي زض ٛظط ُطكس٠ ٗي زؼ٢س ٗسواتْ ِٛطيؿس٠ ٗي

يٌي اظ زحٞالزي ٠ً ذاٛٞازٟ اظ آٙ ٗهٞٙ ٛ٘اٛسٟ اؾر ضقس كطزُطايي اؾر  ضقس كطزُطايي زض غٞاٗیغ غسيیس   

اظ غ٘ٔی٠ اكیطزي ١ؿیسٜس ًی٠ تیي       "زیاٗؽ ٝ ظٛیاٛيٌي  "ت٠ قسذ ؾاذساض ذاٛٞازٟ ضا زحر زاضيط ذٞز هطاض زازٟ اؾر  

ـ  زضؾاظٗاٛي ذاٛٞازُي ضا ٗطآؼ٠ ًطزٟ ٝ ػٔیر آٙ ضا   ـ ي كطزُطاياٛی٠ زض ٗواتیْ   ١یا  ِٛیط ُطاياٛی٠    غ٘یغ ١یاي   ِٛیط

اضضیاي ٓیصذ   ٗاٜٛس: ١اي غسيس  ؾاظٗاٛي ذاٛٞازُي ضا تايس زض تطذي اظ اضظـ   آٛاٙ ٗؼسوسٛس زاضيط تياٛسٟ غؿسػٞ ًطز

ٍ      ١اي غسيس ذٞز تيٜا٠ٛ، ٛٞع غسيس كطزُطايي ٝ قٌْ ُطايا٠ٛ، اضظـ  ،١اي ٛٞ غصتی٠ غٜؿیي زيیس )ًیٞظض ٝ ضٝظٛثیط

اؾیاؼ ؾیاظٗاٙ اغس٘یاػي، ١ؿیسٜس ٝ ذیاٛٞازٟ، ١٘ؿیايِي ٝ       ١ا ٝ ضؾٕٞ  ؾٜراظ ٛظط زاٗؽ ٝ ظٛاٛيٌي  ( 483:1378

ًٜٜس  ق٢طٛكيٜي، نٜؼسي قسٙ ٝ ٢ٗاغطذ ايٚ ٠ُٛٞ زیاضيطاذ   غاٗؼ٠ غ٘ؼا  زض طّٞ زٝضاٙ خايساضي، ٗطزٕ ضا ًٜسطّ ٗي

ًٜٜیس  ٗكیي غاٗؼی٠ ٗیسضٙ      ا ؾؿیر ٗیي  ١اي اغس٘اػي ؾیٜسي ض  خايساضًٜٜسٟ ضا ٗرسْ ًطزٟ ٝ تسيٚ ٝؾي٠ٔ اهسساض ٛظإ

ٍ    ايٚ زـييطاذ ذٞز ٗٞغة تي ؾیاظٗاٛي اغس٘یاػي ٗیي    ، ٝٗٞغة زـييطاذ ؾطيغ اؾر  ،قیٞٛس )ضاتيِٜیسٚ ٝ ٝايٜثیط

53:1382 ) 

١یاي   زیٞاٙ ٗطتیٞ  تی٠ غ٢یاٙ تيٜیي      يٌي اظ ػْٔ ٢ٖٗ اكر اهسساض ؾٜسي ذیاٛٞازٟ ضا ٗیي  ٠ً ٜٓؿٌي ٗؼسوس اؾر 

١یاي   ٝضظز زیا تیط ٗؿییٞٓير    ت٠ طٞض ٗؼّ٘ٞ تيكسط تط حویٞم كیطزي زاًيیس ٗیي    زًٗٞطازيي غٞاٗغ غسيس زاٛؿر ٠ً 

اهسهیازي ٝ آٗٞظقیي ضا زُطُیٞٙ     ،١اي ؾیٜسي ٢ٛاز١یاي ؾياؾیي    ُط١ٝي  ضٝٛس ٗطزٕ ؾاالضي ت٠ ١٘اٙ ؾاٙ ٠ً ٛوف

ٞع زطي ١اي ٗسٜ ؾاذر، ٛوف ذاٛٞازٟ ضا ٛيع زـييط زاز  آذطيٚ ػاْٗ ٗٞضط زض ايٚ ضٝٛس، خسيس آٗسٙ اٌٗاٛاذ ٝ ُعيٜف

ُصقیس٠ اظ  ذیاٛٞازٟ  اؾر ٠ً ايٜي زض تطاتط اكطاز ٗايْ ت٠ ُؿؿسٚ اظ ذاٛٞازٟ ٝغٞز زاضز  ذاٛٞازٟ اٗطٝظي زض هياؼ تا 

 ( 456:1383 ،١٘ثؿسِي ٝ اؾسحٌإ ً٘سطي تطذٞضزاض اؾر  )ٜٓؿٌي ٝ ٛٞالٙ

تی٠ ضقیس كطزُطايیي    زض زٝضاٙ غسيس ٝ كطآيٜس زحٞالذ زض ؾاذساض اهسهازي ، اغس٘اػي ٝ كط١ِٜي غاٗؼ٠ ٜٗػط 

 ٗياٙ اكطاز قسٟ اؾر  تسيٚ ٗؼٜا ٠ً اكطاز ز٘ايْ ت٠ ذٞيكسٚ ياتي ٝ اضضاي ٛياظ١ا  ت٠ ػٜٞاٙ يي ١سف قرهي زاضٛیس 

زض ٗواتْ اٛسظاضذ  ،س  اكطاز ٗؼ٘ٞال  ت٠ ٛلغ كطزيٜتاق ن ٝ ز٘ايالذ كطزي ت٠ ٗطازة ٢ٖٗ زط اظ زؼ٢ساذ ؾٜسي ٗييػال ٝ

تیطاي ايػیاز زؼیاضو زض ضٝاتی  ٗيیاٙ ٝآیسيٚ ٝ        زٞاٛس ٜٗثغ ٢ٗ٘ي ٝاهغ كطزُطايي ٗياٛسيكٜس  زض  غ٘غ يا ٝآسيٚ ٗي

 قس تاكطظٛساٙ 

 

 ّاي هزجع گزٍُ
١ا ٝ حسي قٌْ ُيطي ِٛطـ اٛؿا٢ٛا زض غاٗؼ٠، ػٞاٗٔي چٜس ٛوف آكطيٜٜس ًی٠   ١ا، ًٜف زض غطياٙ زه٘يٖ ُيطي

ُيطٛیس    اض هضاٝذ ٝ اضظياتي ًٜكِطاٙ اغس٘اػي هطاض ٗي١ايي ١ؿسٜس ٠ً ٗثٜا ٝ ٗؼي اظ غ٠ٔ٘ ٢ٗ٘سطيٚ آ٢ٛا اكطاز يا ُطٟٝ

ًٜٜیس   ١ا ٝ تاٝض١ايي ضا ت٠ زيِطاٙ آوا ٗي ١ا، اضظـ ١ٜػاض١ا، ضٝي٠ :ًٜٜس  اٝال  ٗطغغ زٝ ًاضًطز ػ٘سٟ ايلا ٗي ١اي ُطٟٝ



ًی٠ ًیٜف ٝ    ٜیس ز١ ضاٛيا  اؾساٛساضز١ا ٝ ٗؼياض١ايي زض اذسياض ًٜكِطاٙ هطاض ٗیي  ٝ ٝ ت٠ انطالح ًاضًطز ١ٜػاضي زاضٛس

ًٜٜس  اؾاؾا  ت٠ زٓيْ اي٠ٌٜ اٛؿیا٢ٛا زض   اي ٝ زطثيوي ايلا ٗي ٜٛس ٝ انطالحا  ًاضًطز ٗوايؿ٠تعِٛطـ ذٞز ضا تا آٙ ٗحي 

١اي ػيٜي ت٠ نحر ضكساض١ا يا تاٝض١اي ذٞز يويٚ  زٞاٜٛس تا ٗالى ًٜٜس ٝ ٛ٘ي غاٗؼ٠ ٝ زض اضزثا  تا زيِطاٙ ظٛسُي ٗي

اظ ايٚ ٗؼضْ اؾر  ايٚ اضغاع حسي اُیط   ضكر١اي ٗطغغ ٝ اضغاع ت٠ آ٢ٛا ضا١ي تطاي تطٝٙ  خيسا ًٜٜس، ٗوايؿ٠ تا ُطٟٝ

ًٜیس    ١ا ٝ ضكساض١اي اػضاي غاٗؼ٠ ايلیا ٗیي   ُيطي ٛوف اٌٛاضٛاخصيط ٝ ت٠ ؾعايي زض زه٘يٖتاظ ١ٖ ذٞز آُا١ا٠ٛ ٛثاقس، 

 ( 159:1381 ، ١اق٘ي  )نسين ٝ

يٌي كطزير غیٞاٙ ٝ زيِیطي    :سُٛيط ر زاضيط زٝ خسيسٟ قٌْ ٗي١اي اغس٘اػي غٞاٛاٙ زح ت٠ اػسواز قلطظ، تٜياٙ

ْ   ؾاذر ذیاٛٞازٟ، ٗیساضؼ،   ػثاضزٜیس اظ:  ُيیطي قرهیير ٝ ١ٞيیر غٞاٛیاٙ      ١اي اغس٘اػي  ٢ٖٗ زطيٚ ػٞاٗیْ قیٌ

ذاٛٞازٟ تطاي غٞاٛاٙ ٢ٖٗ زطيٚ ُیطٟٝ  اٝ   ًٜٜس ذاٛٞازٟ ظٛسُي ٗي تيكسط غٞاٛاٙ زض١ا ٝ زيٚ  ١اي ١٘ؿاّ، ضؾا٠ٛ ُطٟٝ

١ا ٝ خیيف   زهٞضاذ، زاٝضي ،١ا ١ا، ضكساض١ا، اِٛيعٟ س  ذاٛٞازٟ ت٠ ػٜٞاٙ ُطٟٝ ٗطغغ زاضيط ظيازي زض ًٜفٜتاق ٗيٗطغغ 

١اي ٗطغؼي ١ؿیسٜس ًی٠ غٞاٛیاٙ ػضیٞ آ٢ٛیا       غٞاٛاٙ زاضز  آثس٠ زض ظٛسُي غٞاٛاٙ ُطٟٝ ي١ا ١ا ٝ غ٢ر ُيطي زاٝضي

ٙ   زاضيط ذیاٛٞازٟ تیط غٞاٛیاٙ زض اقیٌاّ     تاقٜس ٗي١اي آٛاٙ زاضاي ا١٘ير  ُيطي ٛيؿسٜس اٗا زض ُطايف ٝ غ٢ر  ُٞٛیاُٞ

ُيطز، ظتاٛي ٠ً زض ٗحي  ذاٛٞازُي اظ آٙ  خصيطز  ٗحي  اغس٘اػي ٠ً غاٗؼ٠ خصيطي اكطاز زض آٙ نٞضذ ٗي نٞضذ ٗي

زيیٚ، ٝ   ،١اي ٝآسيٚ ت٠ كط١َٜ، غاٗؼ٠، ؾياؾر قٞز، ٛحٟٞ ػ٘ٔي زطتير، ؾطح كط١ِٜي ذاٛٞازٟ، ِٛطـ اؾسلازٟ ٗي

 ( 149:1383 ،ػٞاْٗ ١ؿسٜس )قلطظايٚ اي تحطاٛي زض ذاٛٞازٟ اظ غ٠ٔ٘ حسي كض

ي ًٔیي ٝغیٞز زاضٛیس ًی٠ زض غاٗؼی٠ خیصيطي غٞاٛیاٙ زاضاي ا١٘يیر تؿیياض          ياظ ططكي زض ًٜاض ذاٛٞازٟ ضٝٛس١ا

١اي ُٞٛاُٞٙ چٞٙ ٗسضؾ٠، ٗحي  تيطٝٙ اظ ٜٗیعّ     تؼٜٞاٙ ٗطاّ، ضٝات  ذاٛٞازُي ٝ ٛوف ٗٞضط آٙ زض ػطن٠تاقٜس ٗي

١ا زض ًٜاض ٗطاًع آٗٞظقیي تی٠ نیٞضذ ضهيیة      ١اي ١٘ؿاّ ٝ ضؾا٠ٛ   ُطٟٝاؾرٝ ؾايط ٢ٛاز١ا زض حاّ ضؼيق قسٙ 

هسضذ ٗطغیغ ؾیٜسي  ذیاٛٞازٟ ًاؾیس٠ قیسٟ      اظ   ت٠ ػثاضزي اٛسٟ تطاي غاٗؼ٠ خصيطي  غٞاٛاٙ زض ٗحي  ذاٛٞازٟ زض آٗس

حسي ٠ً ٝآسيٚ تطاي زؾسٞضاذ ذیٞز ٗٔیعٕ تی٠    اؾر  ؾرٚ ٝآسيٚ تطاي كطظٛساٙ ٗاٜٛس ُصقس٠ زاضاي ٛلٞش ٛيؿر زا 

ـ   تٜاتطاي١ٚاي ٗكطٝع ١ؿسٜس   زٞغي٠ خصيطي ١یا ٝ   زض ضهاتر تا ايٚ ٢ٛاز١ا، ذاٛٞازٟ ٝ ٝآسيٚ تايس ضاتر ًٜٜیس ًی٠ اضظ

 ا١ِٞٓاي ضكساضي آ٢ٛا اضظـ خصيطـ  زاضٛس 

 

 چارچَب تحلیل
١اي غسيیس تیٞزٟ    ١اي آٗٞظقي ٝ زٞؾؼ٠ ضؾا٠ٛ إتطٞض ًٔي كطآيٜس ٗسضٛيس٠ زض چٜس ز٠١ اذيط ١٘طاٟ تا زٞؾؼ٠ ٛظ

زٞاٙ تی٠   ٠ً ٗي -١ا قسٟ  ١اي غسيس اظ يي ؾٞ ٗٞغة زـييط ؾاذساض ذاٛٞازٟ ١اي آٗٞظقي ٝ ضؾا٠ٛ اؾر  زٞؾؼ٠ ٛظإ

ؾٞي زيِیط آٗیٞظـ ٝ    اظ ٝ – ١ا اقاضٟ ًطز ١ا ٝ ١٘چٜيٚ زٌٗطازيي زط قسٙ ذاٛٞازٟ ١اي ؾٜسي ذاٛٞازٟ زـييط ِٛطـ

ٜٗػط ت٠ ُؿسطـ ٛیُٞطايي، ضقیس كطزُطايیي ٝ ٛيیع زـييیط ُیطٟٝ        ،طاٟ تا زـييط ؾاذساض ضٝات  زض ذاٛٞازٟاضزثاطاذ ١٘

ضٝات  ٗياٙ كیطز تیا ذیاٛٞازٟ زُطُیٞٙ قیسٟ اؾیر         ،ٗطغغ اكطاز قسٟ اؾر  تا ضقس كطزُطايي ٝ ُطايف ت٠ ُٛٞطايي

١اي غسيس ٠ً ٗؿیسؼس   ١ا زض ٗياٙ ٛؿْ ضظـ  زـييط اٛسا ٛؿٔي ٗسلاٝذ تٞزٟ ُٞٛاُٞٙتؿياضي اظ ايٚ زـييطاذ زض ؾطٞح 

ْ   ١اي غسيس ١ؿسٜس تا ٛؿْ خصيطـ ِٛطـ ١یاي خيكیيٚ ٗواٝٗیر     ١اي خيكيٚ  زلاٝذ زاضز  ٛؿْ غٞاٙ ت٠ ٛؿیثر ٛؿی



١ا ي اضظقیي   اؾر  تؿياضي اظ ايٚ زواتْٛيع ًطزٟ اؾسوثاّ حسي اظ ايٚ زحٞالذ ٝ  ٠ً٘سطي زض تطاتط ايٚ زحٞالذ زاقس

زض ضٝاتی       ت٠ ػثاضزي ٗا قیا١س زـييیطاذ ٢ٗ٘یي   ٛسا تٞزٟزض ذاٛٞازٟ ١ا ٗياٙ ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ  تطاي چآف ٜٗثغ ٢ٗ٘ي

١ا ٝ ١ٜػاض١یا ٗيیاٙ    ١ا ، اضظـ زٞاٙ ت٠ ٗسؼاضو ٝ هطثي قسٙ ِٛطـ ٗسواتْ ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ ١ؿسيٖ ٠ً اظ غ٠ٔ٘ ٗي

ز٘ايالذ ٗسؼاضو زض ؾثي ظٛسُي كطظٛساٙ ٝ  تؼٜٞاٙ اكعايفاظ آٙ زٞاٙ  ٠ً ٗي ييزا غا ،ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ اقاضٟ ًطز

 ٝآسيٚ ٛإ تطز

 

 هذل تحقیق
١ا تا يٌسيِط زض ٗسّ خيكی٢ٜازي   ٗسـيط١اي ٗٞضز ٛظط اؾسٜساظ ٝ اضزثا  آٙ اضائ٠ قسٟتط اؾاؼ چاضچٞب ٗثاحص 

زؼیاضو   ز١یس   ٗسّ ظيط ضٝات  ٗياٙ ٗسـيط١اي ٗؿسوْ زحوين ضا تا  ٗسـيیط ٝاتؿیس٠ ٛكیاٙ ٗیي     زحوين اضائ٠ قسٟ اؾر 

١اي غسيس )ُٛٞطايي(، ضقس كطزُطايي، زـييیط ُیطٟٝ ٗطغیغ،     ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ زض ؾثي ظٛسُي ٗساضط اظ اقاػ٠ اضظـ

 تاقس  ١اي زًٗٞطازيي ذاٛٞازٟ ٝ ُطايكاذ ؾٜسي ٝآسيٚ ٗي ضكساض

 

 ٗسّ زحٔئي زحوين -1ٗسّ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّاي تحقیق: فزضیِ
ـ    ٓرتا زٞغ٠ ت٠ زال ١یاي غسيیس(، ؾیٜر     ١اي ٛظطي ، ضاتط٠ ضقس كطزُطايي، ٛیُٞطايي كطظٛیساٙ )خیصيطـ اضظ

 ُيطز  ُطايي ٝآسيٚ، ضكساض زًٗٞطازيي ٝآسيٚ ٝ زؼاضو ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ زض ؾثي ظٛسُي ٗٞضز تطضؾي هطاض ٗي

 .ضَز هی یي زر سجک سًسگی ثیطتزسثب ٍال ایطبى، تعبرض ثبضس ّز چِ فززگزایی فزسًساى ثیطتز -

 .ضَز هی یي زر سجک سًسگی ثیطتزسثب ٍالایطبى ، تعبرض ثبضس ًگزش فزسًساى ًَگزایبًِ تزّز چِ  -

 .ضَز هی یي زر سجک سًسگی ثیطتزس، تعبرض ثب ٍالثبضس توبیل ثِ تغییزگزٍُ هزجع ثیطتزّز چِ  -

سٌت زش ًگ
 ٍالسیي بًِگزای

 

زًٗٞطازيي  ضكساض
 ٝآسيٚ

 

 تغییز گزٍُ

 هزجع

 

ًَگزایی 
 فزسًساى

رضس 
 فززگزایی

 تعارض والدین و فرزندان



 .ضَز هی یطتزیي زر سجک سًسگی ثسثب ٍال فزسًساى، تعبرض ثبضس ًگزش ٍالسیي سٌتی تزّز چِ  -

 .ضَز هی یي زر سجک سًسگی ثیطتزسثب ٍال فزسًساى، تعبرض ثبضس رفتبر ٍالسیي غیز زهَکزاتیک تزّز چِ  -

 

 رٍش ضٌاسی
 ِسبل 99تب  51ًفز اس افزاز  893ثِ هٌظَر آسهَى تجزثی هسل ًظزی تحقیق، ضْز تْزاى ثِ عٌَاى جبهعِ آهبری اًتربة ٍ تعساز 

ثِ ضیَُ پیوبیطی اًجبم ضسُ استت ٍ   ّب . گززُ آٍری زازُاًسُ ثزگشیسُ ضس 4هٌبطق ثیست ٍ زٍگبًِ تْزاى 51ٍ  8تْزاًی اس زٍ هٌطقِ 

جوع آٍری ضسُ است. ًوًَِ گیزی ثتِ   ،ی پزسطٌبهِ استبًسارز ضسُّب اس طزیق هصبحجِ حضَری ثب فزسًساى ٍ پبسد ثِ سَال ّب زازُ

 صَرت ذَضِ ای چٌس هزحلِ ای اًجبم گزفتِ است.

ی هتَرز ًظتز هتَرز ارسیتبثی     ّتب  ثتسیي هٌظتَر ضتبذص    ٍ ثبضس هیهجتٌی ثز اعتجبر صَری  ّب اعتجبر ضبذص  : 6ٍ پبیبیی 1عتجبرا

ی ضبذص اصلی تحقیق ثب استفبزُ اس رٍش پبیتبیی زرًٍتی اًجتبم گزفتتِ     ّب . ثزرسی رٍایی گَیِاًسِ ٍقضبٍت هترصصبى قزار گزفت

 آلفبی کزًٍجبخ استفبزُ ضسُ است.ثزای ایي هٌظَر اس تکٌیک ضزیت  ، کِاست

 

 سٌجص هتغیزّاي ٍاتستِ ٍ هستقل

هتغیز ٍاثستِ ایي تحقیق هیشاى تعبرض فزسًساى ثب ٍالسیي زر سجک سًسگی است. تعبرض زر ستجک سًتسگی    هتغیز ٍاتستِ:

ثبضتس ایتي تعتبرض  ثتِ هعٌتبی       هیٍ رفتبرّب زر ذبًَازُ  ّب ، ًگزش ّب ٍالسیي ٍ فزسًساى ثِ هعٌبی عسم تَافق ثز سز اًتظبرات، ارسش

هعتزف   54ثتب استتفبزُ اس     1سًسگی است. سٌجِ تعبرضگًَبگَى ی ّب ٍجَز اذتالف ًظزّبی هْن  هیبى ٍالسیي ٍ فزسًساى زر جٌجِ

ز ثب هیشاى اذتالف ًظ  ّب ثز اسبس یک طیف پٌج ارسضی سبذتِ ضسُ است.  ایي هعزف ٍ ًبظز ثز اثعبز تعبرض هیبى ٍالسیي ٍ فزسًساى

ٍالسیي ثب فزسًساى زر سهیٌِ الگَی ّوسزگشیٌی، الگَی هصزف کبالی فزٌّگی، ًحَُ گذراى اٍقبت فزاغت، رفتبر زیٌی، ًگزش ثِ 

 .ًسا جٌسیت ٍ ثسى اًساسُ گزفتِ ضسُ
 

 فزدگزایی فزسًذاى:
ی ّستتٌس کتِ   توبیل کٌطگز ثِ زًجبل کززى اّساف ضرصی زر هقبثل اّساف جوعی است.  اّساف ضرصی اّتساف فززگزایی 

ثبضتس. زر ایتي ٍضتعیت فززاحستبس      هیق، هٌبفع ٍ توبیالت فززی ثِ هزاتت هْن تز اس اًتظبرات جوع یب تعْسات جوعی یزر آى عال

                                                           
ؾاًٚ ١ؿسٜس، ػ٘ٞٗیا  اظ ٝضیؼير اهسهیازي،     ١3اي اهسهازي ٝ اغس٘اػي ؾاًٜاٙ آٙ تٞز  ًؿاٛي ٠ً زض ٜٗطو٠  ضاتط٠ اٛسراب ٜٗاطن تط ٗثٜاي زلاٝذ - 4

 خاييٜي تطذٞزاض ١ؿسٜس ؿآثا  ت٠ ٛؿثر اظ ٝضؼير اهسهازي، اغس٘اػي ٝ كط١ِٜي  17اغس٘اػي ٝ كط١ِٜي تاال ٝ ؾاًٜاٙ ٜٗطو٠ 
5
 . Validity 

6
.  Reliability 

ّبیی زر ایي سهیٌِ ثسط ٍ تَسعِ زازُ ضسُ است. ثعٌَاى هثبل ثِ هٌظَر سٌجص تعبرض هیتبى   ثب هزٍری ثز ازثیبت تجزثی سٌجص تعبرض زر ذبًَازُ، هقیبس - 1

تعبرض هبزر ثب فزسًتس  ّوچٌیي هقیبس    The Father- Adolscent Conflict Scale (FAC-C)ّبی تعبرض پسر ثب  فزسًس  ٍالسیي ٍ فزسًساى، هقیبس

The Mother- Adolscent Conflict Scale (MAC-C)     تَسط راثیي ٍ فَستتز اثتساو ٍ تَستعِ زازُ ضتسُ استت نراثتیي ٍ فَستتز        5939زر سبل 

ّتب زر   بى ثب ٍالسیي ضبى اس هٌظز فزسًتساى اثتساو گززیتس. ایتي هقیتبس     ( ٍ ّوچٌییي تعبرض جَاً(CBQ-20ّب ی رفتبرّبی هتعبرض  ( کِ ثعسّب هقیبس  5993

 (.  596:9999 ضک  اًس ن ( ثزذَرزار ثَزAlpha=0.87ُّبی تجزثی ثِ زفعبت ثکبر ثززُ ضسُ است ٍ ّوگی اس پبیبیی ثبالیی ن پژٍّص



ِ  3گَیِ 55تعْس ضعیفی ًسجت ثِ جوع زارز. سٌجِ فززگزایی ثب استفبزُ اس  ثتب هیتشاى رعبیتت حقتَ       ّتب  سبذتِ ضسُ است. ایي گَیت

جوعی، احسبس تعلق ثِ جوع، آرسٍّتبی ذَزذَاّبًتِ، عالیتق فتززی زر ثزاثتز اًتظتبرات       هٌبفع ززی زر ثزاثز زیگزاى، تقسم هٌبفع ف

 .ًسا ذبًَازُ ٍ احسبس هسئَلیت زر ثزاثز جوع اًساسُ گیزی ضسُ
 

 ّاي جذیذ(: ًَگزایی فزسًذاى ) پذیزش ارسش
 ،ی اصتلی فتزز  ّب ضَز. ارسش هیاست، اطال  ثِ عقبیس هطتزک اجتوبعی زرثبرُ آًچِ کِ ذَة، زرست ٍ هطلَة  ّب ارسش

ی فزٌّگی، اجتوبعی ٍ سیبسی( است. سٌجِ ًَگزایی فزسًساى ثب ّب ثرص ًسجتبً هْن ٍ عویق زیسگبُ یک فزز زرثبرُ سًسگی نارسش

، س، حجبة، تصتسی گتزی سًتبى زر هطتبغل، رٍاثتط زذتتز ثتب پستز        عجبرت سبذتِ ضسُ است. ایي عجبرات زر سهیٌِ  ًگزش ثِ هُ 51

 .ثبضٌس ، ٍ ضزکت زر هزاسن هذّجی ٍ سٌتی هیزذبلت زیي زر اهَر ضرصی، ًگزش ثِ هحسٍزکززى هبَّارُ، تفکیک جٌسیتی
 

 گزایص فزسًذاى تِ گزٍُ هزجع غیز خَدي:
ثتب  ، آرسٍّب، ضیَُ ٍ سجک سًسگی ضبى را ّب ّوَارُ اعوبل، ظَاّز، ارسشثزای ارسیبثی، گزٍُ هزجع، گزٍّی است کِ افزاز 

 ٍ ثیگبًِ ،گزٍُ هزجع ذَزی کِ عجبرتٌس اس:ی  زارز. بٍتی هتفّب ثٌسی کٌٌس. هفَْم گزٍُ هزجع تقسین هی ارسیبثیگزٍُ آى برّبی هعی

گَیتِ گتزایص فزسًتساى ثتِ      8. زر ایٌجب گزٍُ هزجع ذَزی ٍ ثیگبًِ هتَرز ًظتز استت. ایتي ستٌجِ ثتب       عضَغیزٍ گزٍُ هزجع عضَ 

زر ثزاثتز   هیی پیطتزفتِ ٍ هقبیستِ غٌتبی فزٌّتر ایزاًتی ٍ استال      ّب توبیل ثِ سًسگی زر کطَر ی پیطزفتِ،ّب الگَّبی فزٌّگی کطَر

 فزٌّر غزثی اًساسُ گیزی ضسُ است.
 

 :ًگزش سٌت گزایاًِ ٍالذیي

 1ٍ ٌّجبری حبکن ثز فضبی ذبًَازُ( هَرز ًظز است. ایي سٌجِ اس تزکیت  ّب هیشاى گزایص ٍالسیي ثِ الگَّبی سٌتی نارسش

زر سهیٌِ  ًگزش ٍالسیي ثِ رعبیت رسن ٍ سَم، هسبئل هذّجی، هحزهیت،  اعوتبل ًظتز هستتقین     ّب گَیِتِ ضسُ است. ایي سبذ گَیِ

 ی هبَّارُ ثَزُ است.ّب زر اًتربة ّوسز ثزای فزسًساى، زٍستی زذتز ثب پسز، ، ًگزش ثِ ثزًبهِ
 

 :رفتار دهَکزاتیک ٍالذیي

ئل ضسى ثِ حقَ  فززی، هطبرکت زازى اعضبء ذبًَازُ زر اهَر تصوین گیزی ٍ رفتبر زهَکزاتیک ٍالسیي ثِ هعٌبی ارسش قب

زر سهیٌِ  هیشاى اًعطبف پذیزی  ّب گَیِسبذتِ ضسُ است.  ایي  گَیِ 3است. ایي سٌجِ اس تزکیت ذبًَازُ افزاز  زیگز پذیزش عقبیس

ٍ هیتشاى   اىٍ تحول ٍالسیي زر هقبثل عقبیتس فزسًتس  تسبّل  گیزی، زر تصوین اىٍالسیي زر ثزذَرز ثب فزسًساى، هطبرکت زازى فزسًس

 .ثبضس زى عقبیس ثِ فزسًساى هیتحویل کز

 

 ّا یافتِ

 اي فزسًذاى هختصات پیطیٌِ -

                                                           
ّب طَری تٌظتین   یک هسئلِ، پسیسُ، ضرص، یب رٍیساز ثبضس.گَیِ ای اظْبری است کِ ثیبًگز قضبٍت ٍجْت گیزی ًسجت ثِ ( جولItemِهٌظَر اس گَیِ ن - 3

ضَز ثِ  زرجِ هطرص هی 1ضًَس کِ افزاز ًظز هَافق ٍ هربلف ذَز ٍ ًیش زرجِ هَافقت ٍ هربلفت ذَز را ًسجت ثِ آى ثز رٍی هقیبس پبسد کِ هعوَالً ثب  هی

 زٌّس. راحتی ًطبى هی



تاقٜس  ت٠ ٓحیاظ   زضنس ظٙ ٗي 2/48زضنس ٗطز ٝ  8/51ٛلط خاؾرِٞ، ت٠ ٓحاظ زطًية غٜؿي؛   398اظ ٗػ٘ٞع 

زضنیس زض   3/13ؾیاّ ٝ   25زا 21زضنس زض ُطٟٝ ؾٜي  9/37، ؾاّ 29زا 15زضنس زض ُطٟٝ ؾٜي  7/48زطًية ؾٜي؛ 

ؾیاّ ٝ   9/29ٗياِٛيٚ ؾٜي غاٗؼی٠ آٗیاضي    ٝ ؾاّ 29 تيكسطيٚٝ  15ؾٚ  ً٘سطيٚتاقٜس   ؾاّ ٗي 29زا 26ُطٟٝ ؾٜي 

 2/38زضنیس زيیدٖٔ ٝ    4/28زضنیس ظيیط زيیدٖٔ،     9/32تاقس  ت٠ ٓحاظ زطًية زحهئي؛   ؾاّ ٗي 8/3اٛحطاف ٗؼياض 

ٗيیاِٛيٚ زحهیيالذ   ٝ  ًالؼ )زًسیطي(  29زحهيالذ  ًالؼ ٝ تيكسطيٚ 5ً٘سطيٚ ؾٞاز زيدٖٔ ١ؿسٜس   زضنس تاالي

 تاقس  ًالؼ ٗي 12

 

 تَسیع فزاٍاًی هتغیز ٍاتستِ -

١اي زؼاضو كطظٛیساٙ تیا    زٞاٙ ُلر تيكسطيٚ حٞظٟ ٗي 1تا تطضؾي غسّٝ  ّاي تعارض فزسًذ تا پذر: حَسُ -

%( تیٞزٟ ٝ  34%( ٝ ٗهیطف ٗكیطٝتاذ آٌٔیي )   42%(، ؾيِاض ًكيسٙ )45تا خؿط )خسضاٙ، ت٠ زطزية زض؛ زٝؾسي زذسط 

%( ٝ زٞغ٠ ت٠ ت٢ساقر قرهیي  16%(، ٗؼاقطذ تا زٝؾساٙ ١٘ػٜؽ )16ً٘سطيٚ زؼاضو ت٠ زطزية زض ٛ٘اظ ذٞاٛسٙ )

 %( تٞزٟ اؾر 18ٝ ٛيع ُٞـ ًطزٙ ت٠ ٗٞؾيوي زٓرٞاٟ )

 

زؼاضو كطظٛساٙ تا ٗیازضاٙ، تی٠ زطزيیة زض؛     ١اي تيكسطيٚ حٞظٟ ّاي تعارض فزسًذ تا هادر: حَسُ -

ً٘سیطيٚ   ٝ%( تیٞزٟ  34%( ٝ ٗهیطف ٗكیطٝتاذ آٌٔیي )   41%(، ؾیيِاض ًكیيسٙ )  41زٝؾسي زذسط تا خؿط )

%(، ٛحٟٞ ذطظ ًطزٙ خّٞ ٝ ٗؼاقطذ تیا زٝؾیساٙ ١٘ػیٜؽ    16زؼاضو ت٠ زطزية زض زيس ٝ تاظزيس اظ اهٞإ )

١یا   %( تٞزٟ اؾیر  ياكسی٠  18زٙ ت٠ ٗٞؾيوي زٓرٞاٟ )%( ٝ زٞغ٠ ت٠ ت٢ساقر قرهي ٝ ١٘چٜيٚ ُٞـ ًط16)

١ِ٘طايیي  تیسٓيْ  ١اي زؼاضو ٝآسيٚ تا كطظٛساٙ زا حسي يٌؿیاٙ اؾیر  ايیٚ اٗیط      حٞظٟ ٠ً سٜز١ ٛكاٙ ٗي

 ١ا ي ا١ِٞٓاي ضكساضي كطظٛساٙ اؾر  ٝآسيٚ زض زٞغ٠ ت٠ زؿسؿ٠

 

١اي زؼاضو كطظٛساٙ تا خیسضاٙ   اظ ٗػ٘ٞع  ٛ٘طاذ خاؾرِٞياٙ ت٠ ُٞي٠ ضاخص تعارض ٍالذیي ٍ فزسًذاى: -

ُٞيی٠   14ٝ ٗازضاٙ، قاذم ًْ زؼاضو ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ تسؾر آٗسٟ اؾر  زض ٗػ٘یٞع تیا غ٘یغ ًیطزٙ ٛ٘یطاذ      

١یاي   زضنس زؼاضو زض حیس ظيیاز )ؾیثي    5/23زٞاٙ ُلر  قاذم زؼاضو زض ؾثي ظٛسُي ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ، ٗي

١یاي ظٛیسُي تيٜیاتيٜي ٗيیاٙ      زؼاضو زض حس ٗسٞؾی  )ؾیثي   زضنس 5/15ظٛسُي ٛا ١٘ؿٞ ٗياٙ ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ(، 

 ١اي ظٛسُي ١٘ؿٞ ٗياٙ ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ( زاضٛس  )ؾثي زضنس زؼاضو زض حس ًٖ 61ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ( ٝ



 (893)ًوًَِ  9ّاي تعارض در سثک سًذگی ٍالذیي ٍ فزسًذاى ّاي ضاخص تَسیع فزاٍاًی گَیِ -1جذٍل 

 ناذتالف ًظز ثب هبزر(                                ناذتالف ًظز ثب پسر(

 ًٖ ٗسٞؾ  ظياز )ت٠ زضنس( ١19ا ُٞي٠ ًٖ ٗسٞؾ  ظياز

19 

21 

18 

29 

24 

22 

18 

16 

45 

16 

29 

42 

34 

16 

13 

29 

19 

29 

13 

17 

16 

18 

13 

29 

17 

19 

12 

14 

68 

59 

72 

69 

63 

61 

66 

66 

42 

64 

63 

48 

54 

79 

 ٛحٟٞ ذطظ ًطزٙ خّٞ -1

 ٗٞضز ػاله٠ زاٙذطيسٙ ٝؾائْ  -2

 ت٢ساقر قرهي )زٞغ٠ ت٠ ؾالٗسي ٝ ضغيٖ ؿصايي( -3

 زيح ظا١طي ٝ خٞقف -4

 ١اي ظيثايي ضٝي تسٙ اٛػإ غطاحي -5

 ُطزـ ٝ زلطيح ًطزٙ-6

 ُٞـ زازٙ ت٠ ٗٞؾيوي زٓرٞاٟ زاٙ -7

 ٗؼاقطذ تا زٝؾساٙ )١٘ػٜؽ( -8

 زٝؾسي زذسط تا خؿط )ؿيط ١٘ػٜؽ(-9

 زض ظٗي٠ٜ اٛسراب ١٘ؿط -19

 زيس ٝ تاظزيس اهٞإ -11

 ؾيِاض ًكيسٙ -12

 ٗهطف ٗكطٝتاذ آٌٔي -13

 ٛ٘اظ  ذٞاٛسٙ-14
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19 

19 

18 

41 
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16 

41 
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19 
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11 
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16 

19 

18 

19 

19 

12 

15 

65 

61 

79 

62 

63 

63 

65 

66 

49 

69 

65 

49 

51 

66 

 4/66 16 1/38 کل 1/61 8/11 6/38

 

 

 اي هستقلتَسیع فزاٍاًی هتغیزّ 

 زٞظيغ كطاٝاٛي ١ط يي اظ ٗسـيط١اي ٗؿسوْ ضا اضائ٠ ًطزٟ اؾر  2غسّٝ 
 

 (893تَسیع فزاٍاًی ًسثی هتغیزّاي ٍاتستِ ٍ هستقل تحقیق )تعذادًوًَِ  -3 جذٍل

 جوع کن هتَسط سیاد ّا ضاخص

 199 61 5/15 5/23 زؼاضو زض ؾثي ظٛسُي

 199 43 29 37 كطزُطايي كطظٛساٙ

 199 31 23 46 ذاٛٞازٟخيٞٛس كطز تا 

 199 49 5/19 5/49 ُٛٞطايي كطظٛساٙ

 199 39 19 42 ز٘ايْ ت٠ ُطٟٝ ٗطغغ ؿيط ذٞزي

                                                           
ّب، زرصس هعتجز ارائِ ضسُ است. پبسد اًس. ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ کن ثَزى ثی جسٍل گزز ضسُالسم ثِ یبزآٍری است کِ زرصسّبی  ارقبم  -9

10
سیبز، سیبز، تبحسی، کن ٍ ذیلی کتن(   ای نذیلی زرجِ  1ّب زر تحقیقبت اصلی طَری تٌظین ضسًس کِ افزاز ًظز ذَز را ًسجت ثِ آى ثز رٍی هقیبس  گَیِ - 

 گیزی، ثِ سِ زرجِ سیبز، هتَسط ٍ کن زرجِ ثٌسی ضسُ است. َْلت کبر ٍ ًتیجِاًس، اهب زر ایي جب ثزای س اثزاس کززُ

 



 199 39 18 52 ؾٜر ُطايي ٝآسيٚ

 199 26 17 56 زًٗٞطازيي تٞزٙ ٝآسيٚ

 

 ّاي تحقیق آسهَى فزضیِ
ؾیثي ظٛیسُي ٝآیسيٚ ٝ     ة ١٘ثؿسِي خيطؾٞٙ ٗسـيط١اي زحوين تا ٗسـيط ٝاتؿیس٠ )زؼیاضو زض  يضطا 3غسّٝ 

  ٗسـيط١یاي  اٛسٟ ١ا زاييس ٝ زؼسازي زاييس ٛكس زؼسازي اظ كطضي٠ً٠ ز١س  ز١س  ايٚ غسّٝ ٛكاٙ ٗي كطظٛساٙ( ضا ٛكاٙ ٗي

 زًٗٞطازيي تٞزٙ ٝآسيٚ ٝ ضقس كطزُطايي ١٘ثؿسِي زاضٛس ٝ ؾايط ٗسـيط١ا اظ ١٘ثؿسِي خاييٜي تطذٞضزاض ١ؿسٜس 

اؾر  غ٢ر ضاتطی٠   -52/9و زض ؾثي ظٛسُي: ٗيعاٙ ١٘ثؿسِي تيٚ ايٚ زٝ ٗسـيط زًٗٞطازيي تٞزٙ ٝآسيٚ ٝ زؼاض -

 تاقییییییییییییس ٝ زض ؾییییییییییییطح  ٜٗلییییییییییییي ٝ قییییییییییییسذ آٙ ٗسٞؾیییییییییییی  ٗییییییییییییي

999/9  ;p زًٗٞطازيي ٝآسيٚ، زؼیاضو زض ؾیثي    ١اي تا اكعايف ُطايف٠ً ز١س  ٗؼٜازاض اؾر  ايٚ ضاتط٠ ٛكاٙ ٗي

 ًٜس  ظٛسُي ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ ًا١ف خيسا ٗي

 



 ة ّوثستگی پیزسَى هیاى هتغیزّاي هستقل تا هتغیز ٍاتستِیضزا -8جذٍل 

 ٗسـيط ٝاتؿس٠

 ٗسـيط١اي ٗؿسوْ

 زؼاضو زض ؾثي ظٛسُي

 زؼساز٠ٛٞ٘ٛ ٗؼٜازاضي ١٘ثؿسِي

 367 99/9 -52/9 زًٗٞطازيي تٞزٙ ٝآسيٚ -

 367 391/9 92/9 ز٘ايْ ت٠ ُطٟٝ ٗطغغ تيِا٠ٛ -

 367 99/9 25/9 كطزُطايي كطظٛساٙ -

 361 996/9 15/9 ١اي غسيس( ُٞطايي )اضظـٛ -

 367 24/9 94/9 ؾٜر ُطايي ٝآسيٚ -

 

اؾیر  غ٢یر ضاتطی٠     25/9ضاتط٠ كطزُطايي ٝ زؼاضو زض ؾثي ظٛسُي: ٗيعاٙ ١٘ثؿسِي تيٚ ايیٚ زٝ ٗسـيیط    -

طزُطايیي  ز١س تا اكعايف ك ٗؼٜازاض اؾر  ايٚ ضاتط٠ ٛكاٙ ٗي p;  999/9تاقس ٝ زض ؾطح  ٗطثر ٝ قسذ آٙ ضؼيق ٗي

 ًٜس  ٗياٙ كطظٛساٙ، زؼاضو زض ؾثي ظٛسُي ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ اكعايف خيسا ٗي

 

 هذل تحلیلی تعارض ٍالذیي ٍ فزسًذاى
 ة ضُطؾيٞٛي، آِٞي ضٝات  ٗياٙ ٗسـيط١اي زحوين ضا ٛكاٙ ٗي ز١س يتا اؾسلازٟ اظ ضطا  2ٗسّ 

آسيٚ زاتؼي اظ ضكساض زًٗٞطازيي ٝآیسيٚ،  زؼاضو زض ؾثي ظٛسُي كطظٛساٙ تا ٝ  تعارض ٍالذیي ٍ فزسًذاى: -

ٚ   تٞزٙ  زًٗٞطازييتاقس   ُٛٞطايي زض كطظٛساٙ ٝ ضقس كطزُطايي زض كطظٛساٙ ٗي ٚ  ٝآیسي ٖ   تیاالزطي ٙ   ؾی٢   ضا زاضز، ٗيیعا

ٝ ضكساض زًٗٞطازيي ٝآسيٚ زض تطذٞضز تا كطظٛساٙ، زؼاضو ٗياٙ ٝآسيٚ   اكعايف   اؾر ( ;   -48/9) ٗسـيط  زأضيط ايٚ

ٙ ٝ هیطاض زاضز    زثييٚ  زٕٝ  زض ٗطزث٠ ز١س  ضقس كطزُطايي كطظٛس ضا ًا١ف ٗي ضقیس كطزُطايیي تیط زؼیاضو     زیأضيط    ٗيیعا

   زيِیییییییط تیییییییا اكیییییییعايف   تيیییییییاٛي    تییییییی٠ اؾیییییییر( ;  16/9ٝآیییییییسيٚ ٝ كطظٛیییییییساٙ )  

 

 

 -9هسل 



 

  ٕٞؾی   زض ٗطزث٠ سيس(١اي غ اضظـ ضقس ُٛٞطايي )خصيطـ   قٞز زؼاضو ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ تيكسط ٗي، ضقس كطزُطايي 

  ِٛییییییییییییطـ ُٛٞطاياٛیییییییییییی٠،زییییییییییییأضيط   ٗيییییییییییییعاٙٝ هییییییییییییطاض زاضز   زثيییییییییییییيٚ

 (12/9  ;  اؾر ) قیٞز  زؼاضو ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ تيكسط ٗیي ، ِٛطـ ُٛٞطايا٠ٛ   زيِط تا اكعايف  تياٛي  ت٠   ٕ  ؾیطاٛػا

 72زٟ قیسٟ اؾیر ٝ   اظ ٝاضياٛؽ ٗسـيط ٝاتؿس٠ زٞؾ  ٗسـيط١اي زضٝٙ ٗیسّ زٞضیيح زا   (R2)زضنس  ٠ً28 تايس ُلر 

 11ٛاقیي اظ ٗسـيط١یاي تيطٝٛیي   ٗسـيط ٝاتؿس٠   اظ زـييطاذ زضنس 72زٞضيح ٗاٛسٟ اؾر  ت٠ ػثاضزي سٝٙ زضنس اظ آٙ ت

 س ٛهطاض زاض٠ً ذاضظ اظ ٗسّ  اؾر

                                                           
11

 . Exogenous variables 



 (893ًتایج ضزائة هطارکت ًسثی رگزسیَى هتغیزّاي هذل تحقیق )حجن ًوًَِ  -4جذٍل

  ٗسـيط١اي ٗؿسوْ ٗسـيط ٝاتؿس٠
 تسا

t 

 ٗؼٜازاضي

R 
١٘ثؿسِي 

 چٜسُا٠ٛ

R2 

ضطية 

 زؼييٚ

 آظٗٞٙ

F 

Sig 

 ٗؼٜازاضي

 زؼاضو

 زض ؾثي ظٛسُي

زًٗٞطازيي تٞزٙ 

 ٝآسيٚ

48/9- 999/9 

54/9 28/9 5/47 999/9 
 991/9 17/9 ُطايف ت٠ ُٛٞطايي

 913/9 14/9 كطزُطايي

 كطزُطايي

زًٗٞطازيي تٞزٙ 

 ٝآسيٚ
39/9- 999/9 

 999/9 19/9 ُطٟٝ ٗطغغ ؿيطذٞزي 999/9 34 27/9 52/9

 999/9 -21/9 ؾٜر ُطايي ٝآسيٚ

 999/9 15/9 ُطايف ت٠ ُٛٞطايي

 ُٛٞطايي
 ١اي غسيس( )اضظـ

 999/9 -48/9 ؾٜر ُطايي ٝآسيٚ
62/9 39/9 9/117 999/9 

 999/9 31/9 ُطٟٝ ٗطغغ ؿيطذٞزي

ُطايف ت٠ ُطٟٝ 

 ٗطغغ ؿيطذٞزي

 993/9 -23/9 ايي ٝآسيٚؾٜر ُط

زًٗٞطازيي تٞزٙ  999/9 3/13 97/9 25/9

 ٝآسيٚ
12/9 913/9 

 «اٛسٟ زضنس تٞزاٛس اظ ٗؼاز٠ٓ ذاضظ قس 5ؾطح ٗؼٜازاضي آٙ ً٘سط اظ زاضاي ثي ٠ً يضطا ز٘إ»

 

 گیزي تحث ٍ ًتیجِ
ٛساٙ زض ؾثي ظٛسُي چویسض  زؼاضو ٝآسيٚ ٝ كطظ -1خاؾد ت٠ زٝ ؾٞاّ اؾاؾي تٞزٟ اؾر   نسز ايٚ ٗوا٠ٓ زض

 ػٞاْٗ ٗٞضط تط آٙ چيؿر ؟ -2اؾر  

ًی٠  س  ُلس٠ قیس  قزؼاضو زض ؾثي ظٛسُي زؼطيق  ؾطاٛػإزض ٗثحص ٛظطي ٛرؿر ؾثي ظٛسُي، زؼاضو ٝ 

١یا ٝ ضكساض١یا زض    ١ا ، ِٛطـ زؼاضو زض ؾثي ظٛسُي ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ ت٠ ٗؼٜاي ػسٕ زٞاكن تط ؾط اٛسظاضاذ، اضظـ

 ٗسلیاٝذ ١یاي   ايٚ زؼاضو ت٠ ٗؼٜاي ٝغٞز اذسالف ٛظط١اي ٢ٖٗ  ٗياٙ ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ زض غٜث٠ٝ س تاق ذاٛٞازٟ ٗي

ِٛیطـ   ٝ آِٞي ١٘ؿطُعيٜي، آِٞي ٗهطف ًاالي كط١ِٜي، ٛحٟٞ ُصضاٙ اٝهاذ كطاؿر، ضكساض زيٜیي  ٗاٜٛس:ظٛسُي 

ٝ ظيْ٘ )ٗسضٛيس٠ ٝ ضقس كطزُطايیي(،   زٝضًيٖ ، زًٞٞيْ ٗاٜٛستاقس  ؾدؽ تا اؾسلازٟ اظ ٛظطياذ اكطازي  ت٠ غٜؿير ٗي

١یاي ٝآیسيٚ    زؼاضوزا ١ا(، زالـ قسٟ اؾر  ١اي اذيط ُيسٛع )غ٢اٛي قسٙ(، اي٢ِٜٔاضذ )زُطُٞٛي اضظـ ٝ زض ز٠١

 ز قٞتا كطظٛساٙ زثييٚ 

ظيیطا   ؛تاقس ايٚ ٗوساض ظياز ٛ٘ي ، اٗاقاذم ًْ زؼاضو ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ ٛكاٙ ٗي ز١س٠ً زؼاضو ٝغٞز زاضز

زضنس زض حیس ظيیاز تیا     5/23ٝ ز٢ٜا  اٛسٟ نس اظ خاؾرِٞياٙ ػسٕ زؼاضو ٝ ١٘ؿٞ تٞزٙ تا ٝآسيٚ ضا اتطاظ ًطززض 61

١یاي ظٛیسُي تيكیسط ٝ زض تطذیي        آثس٠ زؼاضو زض تطذي اظ حیٞظٟ اٛس ٠زاقساتطاظ ٝآسيٚ ذٞز زؼاضو ٝ ٛا١ٖ ؾٞيي 

زطزية زض؛ زٝؾسي زذسط تا خؿیط ، ؾیيِاض ًكیيسٙ  ٝ    ً٘سط تٞزٟ اؾر   تاالزطيٚ ٗوساض زؼاضو ٝآسيٚ تا كطظٛساٙ  ت٠ 

ٗهطف ٗكطٝتاذ آٌٔي  تٞزٟ اؾر ٝ ً٘سطيٚ زؼاضو ت٠ زطزية زض ٛ٘اظ ذٞاٛسٙ ، ٗؼاقطذ تا زٝؾیساٙ ١٘ػیٜؽ ٝ   



زٞغ٠ ت٠ ت٢ساقر قرهي ٝ ١٘چٜيٚ ُٞـ ًطزٙ ت٠ ٗٞؾيوي زٓرٞاٟ تٞزٟ اؾر  ٝغٞز زؼیاضو ظيیاز زض تطذیي اظ    

ت٠ حؿاؾير ٝ ا١٘ير ذال آٙ ضكساض زض غاٗؼ٠ ٝ ذیاٛٞازٟ اؾیر  ١٘چٜیيٚ    ٗطتٞ  ظٛساٙ ١ا ٗياٙ ٝآسيٚ ٝ كط حٞظٟ

١ا ت٠ ػٔر ا١٘ير ضاٛٞي٠ آٙ زض ذاٛٞازٟ چٜساٙ چآف تط اِٛيع ٛيؿسٜس  زض ٝاهغ ٗا قا١س ٛٞػي ٝكام  تؿياضي اظ اضظـ

١یا تيكیسط ٝ زض    طذي  حیٞظٟ ٗا قا١س زؼاضضازي زض ت ٠ًزٞاٙ ُلر  ١ا ١ؿسيٖ  زض ٗػ٘ٞع ٗي ٛؿثي زض تطذي اظ حٞظٟ

 ايٚ زؼاضو قٌْ تحطاٛي ٛساضز ٠ً ز١س  قاذم ًْ ٛكاٙ ٗي ، اٗا١ا ً٘سط ١ؿسيٖ تطذي حٞظٟ

ًی٠  ايیٚ تیساٙ ٗؼٜاؾیر     ٝ تيف اظ يي ؾٕٞ غاٗؼ٠ آٗاضي ز٘ايالذ كطزُطايا٠ٛ زاضٛیس  ٠ً سٜز١ ١ا ٛكاٙ ٗي ياكس٠

ـ  صيطـ آٙ اظ ؾیٞي غٞاٛیاٙ، كطآيٜیس ضقیس     ١یاي غسيیس ٝ خی    اكطاز زض خي ًؿة ١ٞير قرهي ١ؿیسٜس  ٝضٝز اضظ

 كطزُطايي ضا اغسٜاب ٛاخصيط ًطزٟ اؾر 

ٛكیاٙ    ٛسیايع  ًٜیس  خيیسا ٗیي  تا اكعايف كطزُطايي، ا١٘ير ضكساض زًٗٞطازيي ٝآسيٚ تا كطظٛیساٙ ا١٘يیر ظيیازي    

ٗویساض  اظ ، اٛیس  ٠زاقیس ضاخیصيطي   ٠ً ٝآسيٚ  زض ٛحٟٞ تطذٞضز تا كطظٛساٙ تيكسطيٚ زؿا١ْ ٝ اٛؼطیاف  ييزض غا ز١ٜس ٗي

١یا   اضطًا١ٜسٟ زض چآف ،١اي زًٗٞطازيي زط ٝآسيٚ زؼاضو ٗياٙ ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ ًاؾس٠ قسٟ اؾر  ت٠ ػثاضزي قيٟٞ

زض  ٛوف تؿیياض ٢ٗ٘یي   ،١اي تطذٞضز تا كطظٛساٙ زـييط زض قي٠ًٟٞ ز١س  ١اي ذاٛٞازُي زاضز  ايٚ اٗط ٛكاٙ ٗي ٝ زؼاضو

 ١ا زاضز  ك٢ٖ ٝ ًا١ف زؼاضو

 ١ییییاي زًٗٞطازيییییي زییییط ٝ ٗؿییییسسّ زییییط   ٝآییییسيٚ اظ قییییيًٟٞیییی٠ ٗطٔییییٞب اؾییییر  ٚتٜییییاتطاي

 تیییا كطظٛیییساٙ زاقیییس٠ تاقیییٜس  ١٘چٜيیییيٚ ٗطٔیییٞب اؾیییر ٝآیییسيٚ تییی٠ ٜٗظیییٞض ايػیییاز زلییییا١ٖ ٝ            

 تيكییییسطي اظ ذییییٞز ٛكییییاٙ ز١ٜییییس  ١٘ییییسٓي ٝ ١ِ٘ییییاٗي ،زؼاٗییییْ ٗسواتییییْ تییییا غٞاٛییییاٙ،  نیییی٘ي٘ر

١یا ٝ ٗيیطاش    ١ا تطاي اٛسواّ اضظـ تاقٜس  ٢ٛاز ذاٛٞازٟ ٝ ضؾا١٠ٛ٘طا١ي تيكسطي تا ٝآسيٚ زاقس٠ ١ٖ ٝ ٗسواتال  كطظٛساٙ 

 س  ٛیییییییزاض تیییییییط ػ٢یییییییسٟ ٛویییییییف تؿیییییییياض ٢ٗ٘یییییییي   تییییییی٠ غٞاٛیییییییاٙ  كط١ِٜیییییییي 

َ     ك٢یییٖ ايیییٚ ٌٛسییی٠ ًییی٠ زض ز١ییی٠     قیییطاي  ذانیییي ضا   ،١یییاي اذيیییط كطآيٜیییس غ٢یییاٛي قیییسٙ كط١ٜییی

 غ٢یییییر  تٜیییییاتطايٚچٜیییییساٙ ؾیییییرر ٛيؿیییییر   ،تیییییطاي ٛٞغٞاٛیییییاٙ ٝ غٞاٛیییییاٙ ايػیییییاز ًیییییطزٟ

ٗسٜاؾة تا ٗوسضياذ ظٗاٙ، زض  -ٝآٗٞظـ ٝ خطٝضـ  ١ا زض ايػاز ٝكام ٛؿثي ؾ٠ ػاْٗ ذاٛٞازٟ، ضؾا١٠ٛ٘ؿٞيي تيكسط 

 تايس زالـ ًٜٜس  -١اي الظٕ  ١ا، ١ٜػاض١ا ٝ ٢ٗاضذ اٛسواّ اضظـ
 

 هٌاتع
، خػ١ٝكیٌسٟ ػٔیٕٞ اٛؿیاٛي ٝ    جاهعِ ضٌاسی ًسلی در ایرزاى  (،1383  )ؿالٗطضا ،ؿلاضي ؛زوي ،آظاز اضٌٗي -

 غ٢از زاٛكِا١ي اغس٘اػي 

 ، اٛسكاضاذ آٙ جاهعِ ضٌاسی تغییزات فزٌّگی در ایزاى (،1383)  اح٘س ،ؿياضٞٛس ؛زوي ،آظاز اضٌٗي -

 ٛكط ًٞيط  ٗطيٖ ٝزط، ،تحَل فزٌّگی در جاهعِ پیطزفتِ صٌعتی (،1373)  ضٝٛآس ،اي٢ِٜٔاضذ -

 ، غؼلط خٞيٜسٟ، ٛكط ٗا١ي تحَالت خاًَادُ (،1383)  غ٘كيس ،ت٢ٜإ -

پایراى ًاهرِ   ١اي خؿطاٙ ٝ خسضاٙ ٝ ػٞاْٗ ٗٞضط تیط آٙ،   تطضؾي ٝ ٗوايؿ٠ ٛظإ اضظـ (،1377)  ًاٟٝ ،زي٘ٞضي -

 ، زاٛكِاٟ ػال٠ٗ طثاطثايي کارضٌاسی ارضذ



تزرسی ٍ هقایسِ ًگزش هادراى ٍ دختزاى )ًسل قرذین ٍ جذیرذ( ًسرثت ترِ      (،1385)  قيطيٚ ،غٔئٞٛس -

  ٜيازي١ٝك٢اي تػٗطًع خ، ارسضْاي اجتواعی

  چاج اّٝ، ، ٛكط آ٠ُفزٌّگ هطالعات جَاًاى ( a 1386  )ٗح٘س ؾؼيس ،شًايي -

  چاج اّٝ، ، ٛكط آ٠ُجاهعِ ضٌاسی جَاًاى ایزاى (،b1386)  ٗح٘س ؾؼيس ،شًايي -

، ضح٘یر  ّاي ًظزي ّفتگاًِ در تزرسی هسایل اجتواعی رٍیکزد (،1382)  ٗاضزيٚ ،ٝايٜثطٍ ؛اضّ ،ضاتيِٜسٚ -

 ٝؾساٛي، اٛسكاضاذ زاٛكِاٟ ز٢طاٙ ا٠ٓ نسين ؾط

 ، ٛاقط خػ١ٝكٌسٟ ذاٛٞازٟ تثییي کارکزدي راتطِ خاًَادُ ٍ جزاین اجتواعی (،1382)  ٗح٘سضضا ،ؾؼيسي -

 ، ًطاٗر اهلل ضاؾد، ٛكط ٛي هثاًی جاهعِ ضٌاسی جَاًاى (،1383)  تط٢ٛاضز ،قلطظ -

 ١اي ٗطغغ زض غاٗؼ٠ قٜاؾي ٝ ضٝاٛكٜاؾیي  ُطٟٝ (،1381)  ؾيس ضيا ، ١اق٘ي ؛ ضح٘ر اهلل ،نسين ؾطٝؾساٛي -

  29، ق٘اضٟ ًاهِ علَم اجتواعی، اغس٘اػي

 ، اٛسكاضاذ ؾطٝـ  چاج اّٝ، ز٢طاٙتحَالت فزٌّگی در ایزاى (،1378)  ٗحؿٚ ،ُٞزضظي ؛ػثاؼ ،ػثسي -

 ، ٛاقط نثح نازم هصزف ٍ سثک سًذگی (،1382)  ٗح٘س ،كاضٔي -

 ، ٛكط ٛي ًسل ایکس، تزرسی جاهعِ ضٌاختی ًسل جَاى ایزاًی (،1387)  ػثسآ٘ح٘س ،خٞض ًاظ٘ي -

 ، كط١َٜ اضقاز، ٛكط ٛي ّاي تٌیادي جاهعِ ضٌاختی ًظزیِ (،1378  )تطٛاضز ،ضٝظٛثطٍ ؛ٓٞئيؽ ،ًٞظض -

 ٗحؿٚ ضالضي، ٛكط زٞزيا  :، زطغ٠٘درآهذي تز جاهعِ ضٌاسی (،1383)  تطٝؼ ،ًٞئٚ -

 ، ٜٗٞچ٢ط نثٞضي، ٛكط ٛي ي تٌیادي در جاهعِ ضٌاسیّا اًذیطِ (،1386)  خيسط ،ًيٞيؿسٞ -

 ، ٗح٘سضضا غالئي خٞض، ٛكط ططح ٛٞ چطن اًذاسّاي جْاًی (،1384)  آٛسٞٛي ،ُيسٛع -

، حؿیٚ چاٝقیياٙ، اٛسكیاضاذ    جاهعِ ضٌاسی )تا تجذیذ ًظز کاهل ٍ رٍسآهذ ضذُ( (،1386)  آٛسٞٛي ،ُيسٛع -

 ٛي 

 ، ٛانط ٗٞكوياٙ، ٛكط ٛي ، جاهعِ ٍ َّیت ضخصی در عصزجذیذتجذد ٍ تطخص (،1378)  آٛسٞٛي ،ُيسٛع -

 ، ٜٗهٞض اٛهاضي، ُإ ٛٞ سیاست پست هذرًیتِ (،1381)  غاٙ آ  ٝ تٞضي٘ط ،ُيثيٜع -

 ، ٛانط ٗٞكوياٙ، ٛكط ٛي ّاي اًساًی جاهعِ (،1383)  خازطيي ،ٛٞالٙ ؛ُط١اضز ،ٜٓؿٌي -

  24، ق٘اضٟ ًاهِ علَم اجتواعیِي، ُؿؿر ٛؿٔي يا ُؿؿر كط١ٜ (،1383)  ؾؼيس ،ٗؼيسكط -

ٙ  ٗكٌْ اؾسوالّ غٞاٛاٙ ٝ زاضيط آٙ زض ِٛطـ (،1387)  ؾؼيس ،ٗؼيسكط - ، هجوَعِ هقراالت ٍ  ١اي ؾياؾي آٛیا

 ، اٛسكاضاذ ٗٞؾؿ٠ زحويواذ ٝ زٞؾؼ٠ اٛؿاٛي "اٗطٝظ ٝ كطزاي غٞاٙ ايطاٛي " گفت ٍ گَّا

 ، ػثسآحؿيٚ ٛيي ٢ُط، ٛكط اهاهيا ّاي اجتواعی اتزيجاهعِ ضٌاسی قطزّا ٍ ًاتز (،1373)  زاٗيٚ ،ٗٔٞيٚ -

 ، ػثسآحؿيٚ ٛيي ٢ُط، ٛكطزٞزيا جاهعِ ضٌاسی جزج سیول (،1386)  كطزضيي ،ٝاٛسٛثطٍ -

 ، ٗٞظ اّٝ، زكسط ططح٢اي ٗٔي اىاًیّاي ایز ّا ٍ ًگزش ارسش (،1389   )ٝظاضذ كط١َٜ ٝ اضقاز اؾالٗي -

 ، ٗٞظ اّٝ، زكسط ططح٢اي ٗٔي ّاي ایزاًیاى ّا ٍ ًگزش ارسش (،1382   )ٝظاضذ كط١َٜ ٝ اضقاز اؾالٗي -



، ٗطًع ٗطآؼیاذ غٞاٛیاٙ ٝ ٜٗاؾیثاذ    ّا، تزرسی ًظزي ٍ تجزتی ضکاف تیي ًسل (،1383)  ٛطي٘اٙ ،يٞؾلي -

 ٛؿٔي،  ٛاقط خػ١ٝكٌسٟ ػٕٔٞ اٛؿاٛي ٝ اغس٘اػي غ٢از زاٛكِا١ي 
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