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There are various factors that play a role in the process of political socialization. Nowadays, the vertical 
and horizontal spread of virtual social networks and Internet has led to propose this new communication 
technology as a new factor, along with other factors in the socialization of societies. The purpose of this 
study is to discover the impact of virtual social networks on socialization in compare with to the family 
traditional network. The main query is to what extent the political socialization of scholars is influenced 
by social networks in comparison with the family traditional network in the Islamic Republic of Iran. The 
theoretical framework of this study is based on the three-level model of Michael Rush and includes three 
basic dimensions of awareness and cognition, orientation and behavior and the research method are 
survey. Data were collected through a researcher-made questionnaire. The summary finding of this study 
is that virtual social networks are effective in all the main components of political socialization (cognition 
of political system, cognition of political figures, political values, political trust and political participation) 
And that is priority to the family network, but has not yet had maximum influence on all of these 
components. The findings of this study will be appropriate for decision-making and decision-making 
bodies in the field of cyberspace, as well as institutions and institutes that are concerned with the 
transmission and preservation of the values of the Islamic Revolution. The findings of this study will be 
appropriate for decision-making and decision-practicing in the field of virtual space, as well as institutions 
and organizations that are concerned with the transmission and preservation of the values of the Islamic 
Revolution. 
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 چکیده
 گسلترش ا لروز . داخنلد نقل   ختافل  عها لل سیهسل   پلی ر جه عل  فرا مد دخ

 فملهوخ  ا ل  شلد  بهعلث ا مترنل  و  جهز  اجتمهع   ه شبک  افق  و عمهد 
 جها لع پی ر جه ع  دخ عها ل سه ر  هازا  ب  جد د  عه ل عمها ب  نه   اختبهط 
 اجتملهع   له شلبک  ایرگلیاخ   یل ا  کشلف  طهلعل  ا ل   لد . شلهد  طرح
 ا ل  اصلا  پرسل . اسل  خهنهاد  سمت  شبکۀ ب  نسب  پی ر جه ع  دخ  جهز 

  ی ا  چ  ته ا را  اسی   جمههخ  دخ دانشجه ه  سیهس  پی ر جه ع  ک  اس 
 چهلهخچه . اسل  خلهنهاد  سلمت  شبکۀ به قیه  دخ اجتمهع   ه شبک  از  تأیر

 اسهسل  بعلد سل  شه ل و خاش  ه کل سطح س  الگه   بمه  بر تحقیق نظر 
گه    از  لهداد . اسل  پیمه شل  پلهو   خوش. اس  خفتهخ و گرا    عرف   و آ
 پلهو   ا ل  اجملهل   هفتلۀ. اس  شد  گردآوخ  سهخت  حقق نه ۀپرس  طر ق

 پلی ر جه ع  اصا   ه  ؤلف   مۀ دخ  جهز  اجتمهع   ه شبک  ک  اس  ا  
 سیهسل    له اخزش سیهس    ه چهر  شمهخ  سیهس   نظه  شمهخ ) سیهس 
 پیشل  خلهنهاد  سمت  شبکۀ ب  و اس  ایرگیاخ( سیهس   شهخک  و سیهس  اعتمهد
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. اعل  نکلشد  پیلذا زذاکثش  ایشگزاس  و نفىر  ه ؤلف  ا    مۀ بش  مىص ا ه گشفت  
  له زلىص  دس علهصتقمی  و گیشتقمی   ه دعتگه  بشا  پهو ؼ ا    ه  هفت 

 زفلل  و انتقللهل دغذغللۀ کلل   ؤعغللهت  و  للهنهللهد  مچمللی  و  دللهص  فضلله 
 .بىد خىا ذ  مهعب داسنذ بشػهذ  سا اعی   انقی   ه اسصػ

 عمت  ؽبکۀ  دهص   اختمهػ   ه ؽبک  عیهع   پز ش خه ؼ  :کلیذی واژگاو
 .دانؾدى ه  خهنىاد  

 هسئله بیاو

کیـؿ هـىقؾ کـه پـفیكیشاه١ه ههن اب١اؾ ال یکی  اوـث، ویاوـی یهـايٝـام و هـاؾولـث جؤ
 ايح٭ـال بـه کـه اوـث آهىلٌـی یقويـؿ ویاوـی یپـفیكشاه١ه. اوث ویاوی یپفیكشاه١ه

 یـا جكبیـث آو هـؿ٦ و کًـؿهـی کمـک هىـح٭ك ویاوی يٝام پفیك٨حًی یق٨حاقها و هًصاقها
 :2487 اظمـؿپىق،ٕ باٌـًؿ ویاوی شاه١ۀ کاقآهؿ یا٠ٕا که اوث ِىقجی به ا٨كاؾ پكوقي

 ظ٭ى٪ وٜای٧، با آو ؾق ٨كؾ که اوث ایى ؾق ویاوی پفیكیشاه١ه اهمیث پایه، ایى بك ٔ.18
 يىلی ال Cشاه١ه ویاوی ٨كهًگD ٨كایًؿ، ایى ؾق و آًٌا، شاه١ه ؾق ؼىؾ ویاوی هایي٭ً و

 پفیكیشاه١ه ٨كایًؿ ؾق. ٌىؾهی هًح٭ل شاه١ه هؽحل٧ هایگكوه به يهاؾی ال یا ؾیگك يىل به
 ذبات وب  هن و کًًؿهی ٨كاهن قا آو اقلٌی يٝام و ویاوی ظیات جؿاوم ٌكایٗ هن ویاوی،
 . ٌىيؿهی هاوًث و اشحما٠ی ویاوی، ٨كهًگ

 ؼـايىاؾه، هايًـؿ ٠ـىاهلی :ؾاقيؿ ي٭ً ٠ىاهل ال ؾوحه ؾو ویاوی، پفیكیشاه١ه ٨كایًؿ ؾق
 هـایقوـايه و ٌـىيؿهـی هعىـىب ویاوی پفیكیشاه١ه اولیۀ يهاؾهای همىاالو و هؿقوه
 ذايىیـه ٠ىاهـل اشحمـا٠ی هـایٌبکه و ؾیى يهاؾ و ویاوی و ٩ًِی يهاؾهای شم١ی،اقجباٖ
 ؾق. ؾاقيـؿ بك٠هـؿه ا٨كاؾ ليؿگی اواو ال قا شاه١ه ؾق ویاوی هایاقلي ايح٭ال ٨كایًؿ. هىحًؿ

 ایویـژه ثیاهم و ثیاولى ال یاویو يٝام ؾقباقۀ هاآو یكیپفشاه١ه يىٞ و شىاياو او،یه ىیا
گـاه یيـى٠ هكظله ىیا ؾق هاآو یاویو یكیپفشاه١ه هکچكا اوثE بكؼىقؾاق  ىیـا و ؾاقؾ یآ

 قو،الایـى. ابـؿی جـؿاوم ايیاوـیو يٝـام ؾق ٨ـكؾ کیـ یليـؿگ وكاوك ؾق اوث ىکهم قويؿ
 پـفیكیشاه١ه ٠ىاهل ال کىًٌؿهی ویاوی هایيٝام ویاوی، پفیكیشاه١ه اهمیث بهباجىشه

 و قوـمی ویاوـی هـایاقلي و ٨كهًـگ هىحًؿ، وًحی هایقوايه ا٤ل  که ؼىؾ اؼحیاق ؾق
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 يٝـك بـه اهـا. وـاليؿ يهاؾیًـه و ؾهًؿ ايح٭ال شاه١ه به قا ؼىؾ هىقؾجؤییؿ هایاقلي با هًٙب٫
 هصـالی اشحمـا٠ی هـایٌـبکه ال اوـح٩اؾه گىـحكي و يىیى اقجبا٘ی های٨ًاوقی هع٭٭او،

 هـایٌـبکه لیـكاEٔ 76 :2473 ؿيم،یـٕگ  اوث لؾه هن بك قا پفیكیشاه١ه ٠ىاهل بیى ه١اؾلۀ
 قؾۀ بـه و ايـؿکـكؾه پیـؿا ایًحكيـث ؾق ؾقؼىقجـىشهی شایگـاه اؼیـك هـایوـال ؾق اشحما٠ی

 ؾق اشحمـا٠ی هـایٌبکه هایوایث به گكایً. ايؿیا٨حه قاه هصالی ٨ٕای هایجكیىپكبیًًؿه
 لیـاؾی چًـؿاو ٠مـك باایًکـه اشحمـا٠ی هـایٌـبکه. اوث قٌؿ به قو همچًاو ؾيیا وكاوك

 ظؿا٬ل قولايه کاقبكاو ال بىیاقی و ؾاقيؿ پكقيگی بىیاق ي٭ً ا٨كاؾ قولهكۀ ليؿگی ؾق يؿاقيؿ،
 ؾق هـاٌـبکه ایـى. ليًـؿهـی وـك ٌـاواشحمـا٠ی ٌبکۀ ؾق ؼىؾ ٌؽّی ٩ِعۀ به باق یک

 هن شىاهٟ ویاوی و اشحما٠ی و ا٬حّاؾی اب١اؾ قوی ظحی و ؾاقيؿ ي٭ً هىیث به ؾهیٌکل
 هاآو جىاويمی ايؿ،ؾاٌحه ليؿگی هؽحل٧ اب١اؾ ؾق جاکًىو که ي٭ٍی بهباجىشه اهكوله. اذكگفاقيؿ

 .گك٨ث ياؾیؿه ویاوی پفیكیشاه١ه هىئلۀ ؾق قا

 ؾق یهصـال یهـاٌـبکه کـاقبكؾ اکًـىو و يبىؾه اهاو ؾق همبىق جعىالت ال يیم ایكاو شاه١ۀ
 وـًحی یهـاقوايه ؾیگك که ه١ًاوث بؿاو ایى و یا٨حه یجكگىحكؾه قواز ایكاو اوالهی شمهىقی

 ؾوـث ال قا ؼـىؾ ٘ك٨ـۀیـک ویاوـی یپـفیكشاه١ـه قاؾیى و جلىیمیىو ؼايىاؾه، هؿقوه، هايًؿ
 ؾق هصالی اشحما٠ی هایٌبکه ال وویٟ اوح٩اؾۀ که اوث ایى جعىل ایى قاهبكؾی يکحۀ. ايؿؾاؾه

 قا ظـاکن ویاوـی ٨كهًگ و هااقلي جىايؿهی ؾاقيؿ، ٤كبی هعحىای و هااقلي که ایكاو شاه١ۀ
 ٠ًـىاوبـه ایـكاو ؾق شىاياو که یابؿهی ا٨مایً لهايی هىٔٞى ایى اهمیث. کًؿ قوقوبه هٍکل با

 ال یکـی ؾق و هىـحًؿ هصـالی اشحمـا٠ی هـایٌبکه ال کًًؿهاوح٩اؾه ٬ٍك بیٍحكیى و جكیىههن
 ٌـؿه ايصـام ایـكاو ؾق که جع٭ی٭اجی ٘ب٫. ؾاقيؿ ٬كاق ویاوی پفیكیشاه١ه وًی ظىان ٌكایٗ
 لاؾه یظب. ک. ٕق  هىحًؿ هصالی اشحما٠ی هایٌبکه ال کًًؿهاوح٩اؾه بیٍحكیى شىاياو اوث،

 ال بـیً گفٌـث بـا كاویـا اوالهی شمهىقی ؾق يىیى، ٌكایٗ ایى کًاق ؾق ٔ.2482 ،یبؽٍ و
 هـایاقلي ؿیبالجىل و یاویو ٗیهع ؾق آياو یابیثیهى و شؿیؿ يىل هىئلۀ آو، ال وال چهل
 ٠ىاهـل اذكگـفاقی هیـماو ٨هـن قو،الایـى. اوـث ٌـؿه جبـؿیل ههـن هىٔى٠ی به ،یاویو يٝام

 .ؾاقؾ قاهبكؾی اقلي هىٔٞى ایى با هىاشهه يعىۀ بك ویاوی پفیكیشاه١ه

 ؤ 2484ٕ ٨أـلی ٔ،2482ٕ ظىـًی و ٠اهلی جع٭ی٭ات هايًؿ گىياگىيی هٙال١ات البحه
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 پـفیكیشاه١ه بك هصالی اشحما٠ی هایٌبکه جؤذیك ؼّىَ ؾقٔ 2486ٕ پىقجكکمايی اظمؿ
 ٌـبکۀ بـا هصـالی اشحما٠ی هایٌبکه جؤذیك ه٭ایىۀ اها ٌؿه، ايصام ویاوی پفیكیشاه١ه و

 ؾق هٙال١ـه ایـى اهمیـث. اوـث يٍـؿه ؾیـؿه ایـكاو شىايـاو ویاوی پفیكیشاه١ه ؾق وًحی
 و هصـالی اشحمـا٠ی هـایٌبکه ؼّىَ ؾق وا١٬ی و ؾقوث گیكیجّمین و والیجّمین

 وا١٬یـث کٍـ٧ پـژوهً ایـى اِلی هىئلۀ قو،الایى. اوث ؼايىاؾه ٠ىاهل ًٌاویو١ٔیث
. اوـث وـًحی ٠ىاهـل بـا ویاوـی پـفیكیشاه١ـه يـىیى ٠ىاهـل بـیى ج١ـاؾل ٠ـؿم یا ج١اؾل
 ٬ٍـك ٠ًىاوبه ؾايٍصىیاو ویاوی پفیكیشاه١ه که اوث ایى جع٭ی٫ ایى پكوً اوان،بكایى
 ٌبکۀ با ٬یان ؾق اشحما٠ی هایٌبکه ال هحؤذك هیماو چه جا ایكاو، اوالهی شمهىقی ؾق شىاو
 اوث؟ ؼايىاؾه وًحی

 يظزی پیطیًۀ

 و ؾاک ایـكاو همچـىو جع٭ی٭ـات هكشـٟ هـایوـایث بـه جع٭ی٫، پیٍیًۀ ؾ٬ی٫ بكقوی بكای
 جع٭ی٫ هايًؿ جع٭ی٭ات بكؼی که اوث آو بًؿیشمٟ. ٌؿ جىشه ه١حبك های٨ّلًاهه همچًیى

 ٬ـىام،ٕ Cویاوـی پـفیكیشاه١ـه بـك ؾقآهؿیD ٠ًىاو با ایه٭اله ؾقٔ 2478ٕ ٬ىام ٠بؿال١لی
 پـفیكیشاه١ـه هـایکـاقکكؾ و ايـؿپكؾاؼحـه ویاوی پفیكیشاه١ه هاهیث بكقوی بهٔ 2478

 گـىؾ. شـی ویلیـاهم جع٭یـ٫ هايًـؿ جع٭ی٭ات ال ؾیگك بكؼی ايؿEؾاؾه ٬كاق يٝك هؿ قا ویاوی
 هايًؿ جع٭ی٭ات بكؼی اوثE ویاوی پفیكیشاه١ه ؾق وًحی ٠ىاهل ي٭ً به هكبىٖٔ 2478ٕ

 ؾق هصالی اشحما٠ی هایٌبکه ي٭Dً ٠ًىاو بأ 2486ٕ واقوؼايی و الکیا جكکمايی، جع٭ی٫
کیؿ با شىاياو ویاوی پفیكیشاه١ه  ي٭ـً بـه ١٨Cـال کـاقبك و ایقوـايه پفیكیؾوحكن بك جؤ
 .ايؿپكؾاؼحه ویاوی پفیكیشاه١ه يىیى ٠ىاهل
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 پژوهص يظزی پیطیًۀ. 1 ضمارۀ خذول

 پژوهص يتیجۀ پژوهص عًىاو (ايتطار سال) يىیسًذه ردیؿ

 بـــــــك ؾقآهـــــــؿی 2478ٕٔ ٬ىام ٠بؿال١لی 2
 ویاوی پفیكیشاه١ه

ـــفیكیشاه١ـــه ـــمایً با٠ـــد پ  ا٨
ـــاقکث ـــا٠ی هٍ ـــی و اشحم  ویاو

 ٌىؾهی

 ایمايی هعمؿج٭ی 1
 کـاهً با٠د ویاوی پفیكیشاه١ه ویاوی پفیكیشاه١ه 2478ٕٔ

 اوث هٍكو٠یث ا٨مایً و جًٍصات

 شىاؾی ویؿاظمؿ 4
ٕ2471ٔ 

 و ویاوـی پفیكیشاه١ه
 هاظکىهث پایؿاقی

ــــال  ؾق ویاوــــی ٨كهًــــگ ايح٭
 با٠ـــد ویاوـــی پـــفیكیشاه١ـــه

 هاوثظکىهث یابیهٍكو٠یث

 2484ٕٔ اوؿيژاؾ 3
 و ؼـايىاؾه ي٭ً ه٭ایىۀ
 پفیكیشاه١ه ؾق هؿقوه

 آهىلاوؾايً ؾیًی

ــايىاؾه ــه ؾق ؼ ــفیكیشاه١ ــی پ  ؾیً
 ي٭ـً هؿقوـه ال بیٍحك آهىلاوؾايً

 ؾاقؾ

 ؾوحكيس هًّىقه 2
ٕ2481ٔ 

 قابٙــــــۀ یبكقوــــــ
 بـا ؼـايىاؾه یهـایژگیو

 ٨كليؿاو یكیپفشاه١ه

ــىؾ ــاٖ وش ــیى اقجب ــیالت، ب  جعّ
ــح٥ال ــؿ و اٌ ــؿق ؾقآه ــاؾق و پ ــا ه  ب

 پفیكیشاه١ه

 2481ٕٔ ویؿی 7

 يًؿا٨ك بك وهقهؿ ذیـــكجؤ
 یپفيكشاه١ه

 وگكگا ٌهك لاوهىآيًؾا
 وايك با ه٭ايىه ؾق
 ٌؿو ٠یشحماا هلا٠ى

ــــــــیمایی وثا يىحهاجى وهقهؿ  و
 ٌحهؾا لاوهىآيًؾا يٝك ؾق وٞهٍك
 گیكیٌكل ؾق اقذكگفا هلی٠ا و باٌؿ

اشحمـا٠ی  ،ویاوی ،ؾیًی یهااقلي
 ٌىؾ ه١ك٨ی ؾی٬حّاا و

 2487ٕٔ قاوػ 6

 و آهىلٌـی هعـیٗ جؤذیك
 شم١یاقجباٖ هایقوايه

 ویاوی پفیكیشاه١ه بك
ـــصىیاو ـــگاه ؾايٍ  ؾايٍ

 ٌیكال

 قٌـــحۀ جعّـــیالت، وـــٙط بـــیى
 وقوؾ ال ٬بـل ؾايٍـصىیاو جعّیلی

 آو ؾق کـه ایؾايٍـکؿه و ؾايٍگاه به
 پـفیكیشاه١ـه و کًًـؿهـی جعّیل
 اوث اقجباٖ هاآو ویاوی

 ٌكی٩ی و ظأكی 7
ٕ2477ٔ 

ــــــی ــــــۀ بكقو  جصكب
ــــــه ــــــفیكیشاه١  پ

 و اول وـال آهىلاوؾايً
 پىكايۀ هایؾبیكوحاو ؾوم

 آو ه٭ایىـۀ و جهكاو ٌهك
 ؼىؾ ال ٬بل يىل ؾو با

 بـك هـن هصـالی، ٨ٕای ؾق ظٕىق
 ٠ىاهـل ؾیگـك هـن پـفیكشاه١ه ٨كؾ

 اوث گفاٌحه جؤذیك پفیكیشاه١ه
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 همکاقاو و ش٩١كی 8
ٕ2484ٔ 

 ؾق ًحكيثیا ي٭ً یبكقو
 یاویو جىو١ۀ

 یبــكا هًاوــ  یبىــحك ایًحكيــث
 ٌـماقبـه یاویو ثکهٍاق گىحكي

 قوؾیه

 همکاقاو و ٠بؿالهیاو 25
ٕ2477ٔ 

ــیى ــۀ جبی  کــاقبكی قابٙ
ـــث ـــاقکث و ایًحكي  هٍ

 ایكاو ؾق ویاوی

 ال اوــح٩اؾه کی٩یــث و هیــماو هكچــه
 وـٙط باٌؿ، باالجك و بیٍحك ایًحكيث

 ایًحكيـث کـاقبكاو ویاوی هٍاقکث
 یابؿهی ا٨مایً يیمٔ ؾايٍصىیاوٕ

 و الکیا جكکمايی، 22
 2486ٕٔ واقوؼايی

 هـــایٌـــبکه ي٭ـــً
 ؾق هصــالی اشحمــا٠ی

 ویاوــی پــفیكیشاه١ــه
ــاو ــا شىاي ــؿ ب کی ــك جؤ  ب
 ایقوايه پفیكیؾوحكن

 ١٨ال کاقبك و

 ؾق هصــالی اشحمــا٠ی هــایٌــبکه
ــحای ــه قاو ــفیكیشاه١ ــی پ  ویاو

 کًًؿهی ٠مل ٤یكقومی

 چیىـحی و هاهیـث ٌـًاؼث لهیًـۀ ؾق که اوث هٍؽُ آهؿه، شؿول ؾق که گىيههماو
 ؾق. اوث پفیك٨حه ِىقت هؽحل٩ی هٙال١ات يىیى، و وًحی ٠ىاهل ًٌاؼث و هصالی ٨ٕای

 همىـاالو، گـكوه هؿقوـه، ؼايىاؾه، ال ا٠ن گىياگىو ٠ىاهل ي٭ً ؾقباقۀ هؽحل٧، جع٭ی٭ات
 ؾق همچًـیى و ٌؿه ايصام ه٩ّلی جع٭ی٭ات ویاوی هایگكوه و اظماب شم١ی، هایقوايه
 پـفیكیشاه١ـه ؾقٔ 1 وبٕ هصـالی اشحمـا٠ی هـایٌـبکه و 2 وب ؾق ایًحكيث ي٭ً لهیًۀ

 بـه قو جع٭ی٭ـات هصـالی، اشحما٠ی هایٌبکه گىحكي با و اؼیك والیاو ؾق ویژهبه ویاوی
 و هصـالی اشحما٠ی هایٌبکه ویاوی پفیكیشاه١ه بكای جٙبی٭ی قوي ال اها يهاؾه، ٨مويی
 .اوث يىآوقی ؾاقای جع٭ی٫ ایى هىٔىٞ بًابكایى،. اوث يٍؿه اوح٩اؾه ؼايىاؾه ٠اهل

 پژوهص يظزی و هفهىهی ادبیات

 ضًاسیهفهىم

 و شاه١ـه بـا ايٙبـا٪ ه١ًای به ل٥ىی، يٝك ال :ٌؿو اشحما٠ی یا پفیكیشاه١ه :پذیزیجاهعه
 ًٌاوــیشاه١ــه ؾق ٔ.731 :2476 ،یايحؽــاب و ٌــًانٕظــ٫  اوــث شاه١ــه بــا آًٌاوــالی

 ؾق ٠ٕـىیث ٔكوقی هایویژگی شاه١ه یک ا٨كاؾ که ٌىؾهی گ٩حه ٨كایًؿی به پفیكیشاه١ه
                                                             

1. Socialization. 
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 ؾق شاه١ـه هایاقلي و هاهًصاق ٔ.Scruton, 2007: 649ٕ  کًًؿ کى  ٘كی٫ آو ال قا شاه١ه
 .یابؿ ظٕىق اشحما٠ی هؽحل٧ هایي٭ً ؾق بحىايؿ ٨كؾ جا ٌىؾهی هًح٭ل ا٨كاؾ به ٨كایًؿ ایى

 وشـه. اوث پفیكیشاه١ه ههن اب١اؾ ال یکی ویاوی پفیكیشاه١ه :سیاس  پذیزیجاهعه
 هـا،پـفیكیشاه١ـه وـایك و ٠ام ه١ًای به پفیكیشاه١ه با ویاوی پفیكیشاه١ه اِلی جمایم
 جىشه آو به پاقوىيم جالکىت باقيؽىحیى. اوث ٬ؿقت و ویاوث يهاؾ با ٨كؾ هیاو اقجباٖ يعىۀ
 و آلمىيـؿ گابكیـل هايًـؿ لیـاؾی پـكؾالاويٝكیـه و هع٭٭او آو، ال په. اوث پكؾاؼحه و کكؾه
 ج١ـاقی٧ هٙال١ـات، ایـى قهگـفق ال و ايؿ،کكؾه هٙال١ه قا ویاوی پفیكیشاه١ه پای ىیلىو

 .اوث ٌؿه اقائه ویاوی پفیكیشاه١ه ال هؽحل٩ی
 سیاسی پذیزیخاهؼه تؼاریف. 2 ضمارۀ خذول

یه یؿ پزداسيظز  تعار

 2466ٕٔ قاي
 هـایاقلي ا٘ال٠ـات، یـا ویاوی ه١ك٨ث ا٨كاؾ آو کمک به که ایوویله

 ؾقبـاقۀ ٠٭ایـؿی یـا ویاوـی هـایيگـكي و اواوـی باوقهـای یا ویاوی
 .کًًؿهی کى  ه١یًی هىٔى٠ات

 :ال ي٭ل به کلمى،
 2467ٕٔ چیلکىت

 ؾوـثبـه ؼىؾ اشحما٠ی هعیٗ ال ٠ًاِكی آو، ٘كی٫ ال ا٨كاؾ که ٨كایًؿی
 و هىشىؾیـث ویاوـی، يٝـام ًٌاؼث :ال ايؿ٠باقت ٠ًاِك ایى. آوقيؿهی

 .ویاوی ٌایىحگی اظىان و آو کاق قوي

 ؾیگـك يىـل بـه يىل یک ال ویاوی ٨كهًگ آو ٘كی٫ ال که اوث شكیايی 2878ٕٔ اليگحىو
 .ٌىؾهی هًح٭ل

 ویاوـی يٝـام بـكای ه٭بـىل ق٨حاق و ایىحاقها هًصاقها، جؿقیصی یاؾگیكی 2ٔ :2872ٕ ویگل
 .اوث ج٥ییكؾقظال

 ٠الن :ال ي٭ل به ایىحىو،
ٕ2472: 226ٔ 

 الگـىی و ویاوـی هـایگیكیومث ا٨كاؾ آو وویلۀبه که ایجىو١ه قويؿی
 .آوقيؿهی ؾوثبه قا ق٨حاق

 پالمك :ال ي٭ل به آلمىيؿ،
 :2461ٕ همکاقاو و

222ٔ 

 ویاوـی ٨كهًگ. ٌىؾهی جمقی٫ ٨كؾ به ویاوی ٨كهًگ آو ٘ی که ٨كایًؿی
 هـا،ٌـًاؼث ؾق کـه گىيـهآو ویاوـی يٝـام ال اوـث ٠بـاقت وی يٝك ال

 .اوث ٌؿه ؾقويی هكؾم هایاقلیابی و اظىاوات

 ووـیلۀبـه ویاوـی ٠ملـی هایٌیىه و هااقلي ا٘ال٠ات، ج١مؿی ال٭ای 2877ٕٔ گكيیٍحایى ٨كؾ
 .اوث ٌؿه ؾاؾه هاآو به هىئىلیث ایى قوماا  که يهاؾی ٠ىاهل

 (پژوهص هاییافته :هًبغ)
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 پفیكیشاه١ه ٨كایًؿ ؾق هع٭٭او، بكؼی يٝك ال ٌىؾ،هی هالظٝه شؿول ؾق که گىيههماو
 آیًؿه هایيىل بهٔ ویاوی ٨كهًگٕ هىح٭ك ویاوی يٝام پفیك٨حۀ هایق٨حاق و هًصاقها ویاوی

 ٨كهًـگ جعـىل و ج٥ییك و ايح٭ال جربیث، بك ؾیگك بكؼی ٔ.226 :2464 ٠ٕالن،  ٌىؾهی هًح٭ل
کیؿ ویاوی  ٔ. 72 :2467 ههكؾاؾ،ٕ  ؾاقيؿ جؤ

 ال کـه اوـث شكیـايی یا ٨كایًؿ ویاوی پفیكیشاه١ه ج١اقی٧، ایى اوان بك ؾقهصمىٞ،
 هًح٭ـل ؾیگـك يىل به يىلی ال ًٌاواو،شاه١ه ج١بیك به. یابؿهی جؿاوم و ٌىؾهی آ٤ال کىؾکی

 ٨كایًـؿی ال ٠باقت اوث، يٝك هؿ ه٭اله ایى ؾق ویاوی پفیكیشاه١ه ال که ج١كی٩ی. ٌىؾهی
گاهی پفیك،شاه١ه هح١ؿؾ ٠ىاهل واوٙۀبه که اوث  ؾق ا٨ـكاؾ ویاوی هایگكایً و آًٌایی و آ
 هىاشهـه ؾق آو با هحًاو  ویاوی هایواکًً و ق٨حاقها و گیكؾهی ٌکل ویاوث ه٭ىلۀ بكابك

 . بپفیكؾ ايصام ویاوی جّمیمات قويؿها، و هاو١ٔیث ها،پؿیؿه ظىاؾخ، با
 ايٙبـا٪، ايح٭ـال، ا٨حـؿ،هـی ویاوـی پـفیكیشاه١ـه ٨كایًـؿ ؾق کـه اج٩ـا٬ی اوان،بكایى

 و يماؾهـا و هـااقلي ایىـحاقها، هًصاقهـا، یاؾگیكی آًٌایی، ال٭ا، جعىل، و ج٥ییك والگاقی،
 قا ٨ـكؾ ویاوـی ٌؽّـیث و هـاگكایً ها،يگكي باوقها، که اوث ویاوی هایگیكیومث
 قويـؿهای و هـاؤـ١یث هـا،پؿیـؿه ظـىاؾخ، بكابـك ؾق قا او هـایواکـًً و ؾهؿهی ٌکل

 .کًؿهی ج١ییى ویاوی جّمیمات

 اشحما٠ی هایٌبکه ال هح١ؿؾی ج١اقی٧ پژوهٍی هحىو ؾق :هجاسی اجتماع  هایضبکه
ــى. اوــث ٌــؿه هصــالی ــىاوهــی قا ج١ــاقی٧ ای ــۀ ؾو ؾق ج  و ههًؿوــی–٨ًــی اِــلی ه٭ىل

 هایبكياهه هعّىل هاٌبکه ایى ٨ًی، يگاه ؾق. ؾاؾ جٍؽیُ هن ال اقجبا٘ی–ًٌاؼحیشاه١ه
ــاقبكؾی ــی ک ــك هبحً ــث ب ــحًؿ ایًحكي ــه هى ــك ک ــای ب ــۀ بًیاؾه ــل وب ٨ًاوقاي ــاؼحه ؾوم يى  و

 و هعحـىا اقجبـا٘ی–ٌـًاؼحیشاه١ـه يگـاه ؾق و ٔ،Berthon & et. al., 2012: 261ٕ  ايـؿٌؿه
 پـفیكؾوـحكن هـای٨ًاوقی بىحك ؾق کاقبكاو اشحما٠ی ج١اهالت يحیصۀ ؾق که هىحًؿ قوابٙی

 هصـالی اشحمـا٠ی ٌبکۀ ؾقوا٬ٟ، ٔ.Bertot & et. al., 2010: 264ٕ  ايؿٌؿه ایصاؾ وب بك هبحًی
 آوقؾهی ٨كاهن اٌؽاَ بكای قا اهکاو ایى که اوث وب بك هبحًی هایوكویه ال ایهصمى٠ه

 بك٬ـكاق اقجبـاٖ ٌـبکه ا٠ٕای ؾیگك با یا ایصاؾ ؼىؾ بكای ؼّىِی یا ٠مىهی جىِی٩ات که
 بـكای ا٨كاؾ، ؾیگك ٠مىهی جىِی٩ات هیاو ال و بگفاقيؿ اٌحكاکبه هاآو با قا ؼىؾ هًابٟ کًًؿ،
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 هًٝىق پژوهً، ایى ؾق ٔ.Boyd & Ellison, 2007: 210ٕ  کًًؿ اوح٩اؾه شؿیؿ اجّاالت یا٨حى
 هايًـؿ ؾو٘ك٨ـه هـایقوـاوپیـام یا هاپلح٩كم که اوث بىحكی هصالی اشحما٠ی هایٌبکه ال

 . ٌىؾهی ٌاهل قا ایحا و وكوي جىئیحك، جلگكام، ایًىحاگكام،

 سیاسی پذیزیخاهؼه ػىاهل

 هًحهـا ؾاقيؿE ؾؼالث پفیكیشاه١ه ؾق که هىحًؿ ٠ىاهلی هماو ویاوی پفیكیشاه١ه ٠ىاهل
 ایـى. کًـؿهی پفیكشاه١ه و آًٌا ٬ؿقت و ویاوث ه٭ىلۀ با قا ٨كؾ ٠ىاهل ایى که ج٩اوت ایى با

 ؼـايىاؾه، ال ٠بـاقت وـًحی ٠ىاهل. ٌىيؿهی يىیى و وًحی ٠ىاهل ٌاهل هًٝك یک ال ٠ىاهل
 و یاوـیو اظـماب ،یهـفهب یهـاآهـىله و يهاؾها ٔ،هؿقوهٕ آهىلٌی يٝام همىاالو، گكوه

 اشحمـا٠ی هـایٌـبکهٕ ؾو وب و یـک وب ٌـاهل يـىیى ٠ىاهل و شم١یاقجباٖ هایقوايه
 جىشه ؾو وب به يىیى ٠ىاهل ال و ؼايىاؾه به وًحی ٠ىاهل ال جع٭ی٫، ایى ؾق. هىحًؿٔ هصالی

 . ٌىؾهی ه٭ایىه هاآو پفیكیشاه١ه هیماو و

 به ویاوی ٨كهًگ که اوث بىحكی اولیى یا کىؾکاو ٌؿو اشحما٠ی يهاؾ يؽىحیى ؼايىاؾه
 یاوـیو یكیپـفشاه١ـه ؾق اذكگـفاق و ههن اقیبى ٠ىاهل ال و ٌىؾهی هًح٭ل شؿیؿ هایيىل

 بك٬ـكاق ٨كليـؿاو و ىیوالـؿ و همىك ىیب که ٌىؾهی ٧یج١ك قوابٙی اوان بك ؼايىاؾه. اوث
 حییٌؽّ ؾاقؾ، وشىؾ ؼايىاؾه هك ا٠ٕای بیى که ؾقويی قوابٗ کی٩یث و يىٞ په،. ٌىؾهی

 هاآو یاویو ًًک الشمله ق٨حاقی الگىی و هااقلي یهبًا که ؾهؿیه لکٌ ٨كليؿاو بكای قا
 و هىـح٭ین ي٩ـىـ ٔ.76 :2471 ،یاقؾوـحاي ًیٕبؽٍـا  ٌـىؾهـی ليـؿگی یب١ـؿ هكاظل ؾق

 بـا والـؿیى ج١اهـل يعـىۀ و ٌـکل ؾقيحیصه،. ؾیكپاوث و يیكوهًؿ یي٩ىـ ؼايىاؾه ٤یكهىح٭ین
 ج١اهل یبكا اللم یهاههاقت ها،آو ویاوی ایىحاقهای گیكیٌکل به هًصك جىايؿهی ٨كليؿاو
 .ٌىؾ ویاوی يٝام ؾق ١٨ال هٍاقکث بكای هىئىلیث اظىان ایصاؾ و ویاوی

 کهایگىيهبه اوثE کكؾه ج٥ییك ؾوحؽىي قا بٍك ليؿگی يىیى اقجبا٘ی های٨ًاوقی جىو١ۀ
 بـا يـىیى پفیكیشاه١ه ٠ىاهل ه٩هىم. کًًؿهی یاؾ يىیى پفیكیشاه١ه به آو ال ًٌاواوشاه١ه
 گـكه ٌـؿه آ٤ـال ؾيیـا ؾق هیالؾی 2885 ؾهۀ اوایل و 2875 ؾهۀ اواؼك ؾق که ایًحكيث ٨ٕای
 ؾاؾ يٍاو قا ؼىؾ ایمیلی ؼؿهات و هاوبال  ها،وایث ٬ال  ؾق وب اول يىل. اوث ؼىقؾه
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ٔ یهصـال یاشحمـا٠ یهـاٌبکهٕ ؾو وب يىل وقوؾ با اها. آوقؾ ٨كاهن قا وىیهیک اقجبا٘ی و
 ؿ.ٌ صاؾیا ها٨كهًگ و ا٨كاؾ قوابٗ ؾق یٌگك٨ جعىل

 ال اوـث ٠بـاقت یاشحمـا٠ ۀکٌب ثیوا ،1 وب کكؾیقو ؾق CىىویالD و CؿیبىD يٝك ال
 ىـحنیو ۀهعـؿوؾ ؾق ی٠مـىه لیـپكو٨ا. 2 ؾهؿ:یه اوکاه ا٨كاؾ به هک وب بك یهبحً ؼؿهات

. E 4ؿآوقي ٨كاهن هىحًؿ هكجبٗ یىايک چه با هکًیا و اقبكاوک كیوا ال ی٨هكوح. E 1ًًؿک صاؾیا
 یاشحمـا٠ ۀکٌـب ه٩هـىم. كؾیـگ ايصام ىحنیو ؾقوو ؾق اقجبا٘ات ٨هكوث گكؾي و ههٍاهؿ
 اوح٩اؾه گكیؿیک یشا به ا٤ل  ه٩هىم ؾو ىیا و ٌىؾ،یه ؿاقیپؿ ی٠مىه گ٩حماو ؾق ىیهمچً

 یهصـال یاشحمـا٠ یهـاٌـبکه اهـكوله ،ؾقهكِـىقت ٔ.Boyd & Ellison, 2007ٕ  يؿٌىیه
 ًــؿی٨كا ؾق و یاوــیو و یاشحمــا٠ شهــاو و ا٨ــكاؾ یٌؽّــ یليــؿگ ىیبــ پك٬ــؿقت ۀواوــٙ
 .هىحًؿ یاویو یكیپفشاه١ه

 پژوهص يظزی چهارچىب
 ًٌاوـی،ايىـاو هايًـؿ هؽحل٩ـی قویکكؾهـای بـا يٝـكی هٙال١ـات ویاوی پفیكیشاه١ه ؾقباقۀ
 ًٌاوـیشاه١ه قویکكؾ بكقوی ایى. اوث ٌؿه ايصام ًٌاویشاه١ه و ویاوی ٠لىم ًٌاوی،قواو

 ویاوـی پـفیكیشاه١ـه بـه ًٌاؼحیشاه١ه يگاه با هح١ؿؾی پكؾالاويٝكیه. اوث ؾاؾه ٬كاق هالک قا
 کـه باوقيـؿ ایـى بـك قاي هایکـل الشمله ظىله ایى ؾق هع٭٭او و پكؾالاويٝكیه بیٍحك. ايؿپكؾاؼحه
 ٌـکل قا ا٨ـكاؾ ق٨حـاقی و گكایٍـی ٌـًاؼحی، اب١ـاؾ ٨كایًـؿی ٘ـی ویاوـی پفیكیشاه١ه ٠ىاهل

 .اوث گك٨حه ٬كاق هبًا همیى بك يیم پژوهً ایى يٝكی چهاقچىب. ؾهًؿهی

 هؿقوـه، ؼـايىاؾه، الشملـه ویاوـی پـفیكیشاه١ـه ٠ىاهـل کـه اوث باوق ایى بك قاي
 ٨ـكؾ ليـؿگی وكاوك ؾق ايگیمي و آهىلي ج٭لیؿ، ٘كی٫ وه ال هاقوايه و همىاالو هایگكوه

 بـه شاه١ـه یـک ال ٠ىاهـل ایـى ال هكیک اهمیث اوث همکى ٨كایًؿ ایى ؾق. ٌىؾهی ايصام
 ٕقاي،  باٌـؿ هح٩ـاوت لهاو ٘ىل ؾق ؾیگك گكوهی یا ٨كؾ به گكوه یا ٨كؾ یک ال ؾیگك، شاه١ۀ
 و کـىؾکی ؾوقاو اها ؾاقؾ، اؾاهه ليؿگی وكاوك ؾق یاؾگیكی ٨كایًؿ وی، يٝك ال ٔ.256 :2466

 اشحما٠یD قاي، هایکل ؾیؿگاه ال ٔ.225 :هماوٕ اوث جكههن والیبمق  ؾوقاو ال يىشىايی
 ه١ك٨ـث ا٨ـكاؾ آو کمـک به که ٌىؾ ج١كی٧ ایوویله جكگىحكؾه ایگىيه به بایؿ ویاوی ٌؿو

 ٠٭ایؿی یا ویاوی هایيگكي و اواوی هایباوق یا ویاوی هایاقلي ا٘ال٠ات، یا ویاوی
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 ال ویاوی پفیكیشاه١ه يگاه، ایى با ٔ.255 :هماوٕ Cکًًؿ کى  ه١یًی هىٔى٠ات ؾقباقۀ قا
گاهی اواوی ب١ؿ وه قاي يٝك  ویاوی پفیكیشاه١ه ٨كایًؿ. ؾاقؾ ق٨حاق و گكایً ه١ك٨ث، و آ

 بـیى ؾق بًـؿیؾوـحه ایـى. ؾهـؿهـی ٌـکل قا ا٨كاؾ ق٨حاقی و گكایٍی ًٌاؼحی، هایواظث
ٔ 2872ٕ کلمى ؤ 2474ٕ وقؾیگل ٔ،2467ٕ ههكؾاؾ ٔ،2478ٕ ٬ىام هايًؿ ؾیگكی هع٭٭او

 کـه ؾايًؿهی ٨كایًؿی به ياٜك قا Cویاوی پفیكیشاه١هD يیم هع٭٭او ایى. اوث هٍاهؿه ٬ابل
 و هىشىؾیـث ویاوـی، يٝام ؾقباقۀ ٨كؾ باوقهای یا هاؾايىحهٕ هاًٌاؼث آو، ٘كی٫ ال شاه١ه
 و و٨ـاؾاقی ظـه يٝیـك ویاوی يٝام ٬بال ؾق ٨كؾ اظىان يعىۀٕ اظىاوات ٔ،آو کاق قوي

 ٨ـكؾ بال٭ىۀ یا بال١٩ل ي٭ً و شاه١ه ؾق ویاوی ٌایىحگی اظىان ؤ هؿيی جکلی٧ اظىان
 ٔ. Colman, 1965: 93ٕ ؾهؿ هی شهث ویاوی يٝام ؾق

گاه ( الؿ ت و آ  اشحمـا٠ی–ویاوـی جعىالت و هىائل ًٌاؼث آگاهی :سیاس  هعـز
گاهی ؾیگك،٠باقتبه. اوث  اهـك ؼّـىَ ؾق ٨كؾ یک هایاقلیابی و هاجل٭ی ٘كل ویاوی آ

 و ظ٭ـى٪ وٜـای٧، بـه جصكبیـات و ا٘ال٠ـات کى  ٘كی٫ ال شاه١ه ا٨كاؾ که اوث ویاوی
گـاهی قاي، يٝـك ال ٔ.2478 ٬ٕـىام،  بكيؿهی پی ویاوث ظىلۀ ؾق ؼىیً هایي٭ً  و هـاآ

 ايح٭ـال بـه هکـبل اوـث، ا٨حـاؾه اج٩ا٪ آيچه هرالا  ،یوا١٬ هىـائل بـه جًهايه هًاو  ا٘ال٠ات
 آو اهمیـث ٔ.262: 2466 قاي،ٕ ٌـىؾیهـ هكبـىٖ ـمیـي هـايگـكي و هـااقلي ها،ٍهیايؿ

گاهی هیماو که اوث يه٩حه ظ٭ی٭ث ایى ؾق هىٔىٞ  ه٭بىلیث ال هاآو جل٭ی يىٞ ا٨كاؾ، ویاوی آ
 ٔ. 122 :3 ز ،2477 ،یهكاؾ و ایهى١ىؾي. ک. ٕق  کًؿهی ج١ییى قا هٍكو٠یث و

گاهی ههن هایهئل٩ه ال یکی  ایـى. اوث ویاوی يٝام با ا٨كاؾ آًٌایی ویاوی ه١ك٨ث و آ
. اوـث کـكؾه شل  ؼىؾ به قا ویاوی پفیكیشاه١ه پژوهٍگكاو و يٝكاوِاظ  جىشه هئل٩ه

 شاه١ـۀ ؾق ا٨كاؾ آو وویلۀبه که کًؿهی ه١ك٨ی ایگىيه به قا ویاوی پفیكیشاه١ه قاي هایکل
 ال اؾقاکٍـاو ؾقؼىقجىشـه ایايـؿاله جـا ٨كایًـؿ ایـى ؾق و ٌىيؿهی آًٌا ویاوی يٝام با ه١ْیى

 اظمـؿ ٔ.262 :2466 قاي،ٕ ٌـىؾهی ج١ییى ویاوی هایپؿیؿه به هایٍاوواکًً و ویاوث
 يهاؾهـای بـا پـفیكیشاه١ـه ٨كایًـؿ ؾق ا٨ـكاؾ کـه اوث ا٠ح٭اؾ ایى بك اذكي ؾق يیم بؽٍایً
 ٔ. 72 :2471 ،یاقؾوحاي ًیٕبؽٍا  ٌىيؿهی آًٌا ايؿؾاٌحه وشىؾ ٬بل ال که اشحما٠ی

گاهی آو ؾقباقۀ ویاوی پفیكیشاه١ه ؾق ا٨كاؾ که ؾیگكی ههن هئل٩ۀ  کىـ  ٌـًاؼث و آ
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 ٨كهًـگ ویاوـی، پـفیكیشاه١ه ٨كایًؿ ؾق ایًکه بهباجىشه. اوث ویاوی هایچهكه کًًؿ،هی
. ؾاٌـث ویژه يٝك ویاوی ٨كهًگ ٔىابٗ به بایؿهی ٌىؾ،هی هًح٭ل ب١ؿ هایيىل به ویاوی

 قاوـحا، ایـى ؾق. هاوثآو به شاه١ه ا٨كاؾ قویکكؾ و ویاوی هایچهكه ًٌاؼث هاآو ال یکی
 یهـایهٍـؼـٗ و هؽحل٧ یویاو يؽبگاو یهاي٭ً و هاواؼث الD که گیكيؿهی یاؾ ا٨كاؾ

. ؾاقيـؿ یٌـًاؼح چه ؾاقؾ، وشىؾ یوالیهٍؼٗ باالیقوبه شكیاو ؾق که یپیًٍهاؾ یویاو
 یپیٍـًهاؾ یویاوـ یهایهٍؼٗ و قهبكاو ها،واؼث ایى هىقؾ ؾق او٠٭ایؿٌ و اظىاوات

 ٔ. 278-244 :8 ز ،2484 ،یاقؾکاي ی٠ابؿٕ Cچیىث

 هاگكایً ویاوی، پفیكیشاه١ه ٨كایًؿ ؾق هئذك ٠ىاهل :سیاس  باورهای و هاگزایص( ب
 ؾقبـاقۀ اواوـی باوقهـای قاي، يٝـك بـه. ؾهؿهی ٬كاق جؤذیك جعث قا ا٨كاؾ ویاوی باوقهای و

 هـاآو. ٌـىيؿهـی ج١كی٧ هاآو ٨كاوىی شهاو ؾقباقۀ و هاگكوه و ا٨كاؾ ؾقباقۀ شاه١ه، هاهیث
 پیچیـؿه، یـا وـاؾه ویاوـی، یـا اشحما٠ی ؾیًی، اؼال٬ی، باوقهای با اوث همکى هرال بكای

 هح٩ـاوت، ؾقشات به اها باًٌؿ، ه٩ًی یا هربث اوحىاق، کمحك یا اوحىاق کاهالا  ایٌالىؾه ؾاقای
 ج٭ىیـث ه١ـْیى قویـؿاؾهای و هىـائل ا٨ـكاؾ، هىٔـى٠ات، ؾقبـاقۀ قا ا٨كاؾ ٠٭ایؿ یا هايگكي

 ٔ. 247 :هماوٕ  ؾهًؿهی ٌکل و کًًؿهی

 ویاوی ا٠حماؾ ٌىؾهی هعىىب يیم ویاوی پفیكیشاه١ه کاقکكؾ که هاییهئل٩ه ال یکی
 يهاؾهــای بــه ٌــهكويؿاو کـه اوــث اشحمــا٠ی ا٠حمــاؾ ال وـٙعی ویاوــی ا٠حمــاؾ. اوـث

 شهـث، همـیى بـه ٔ.252 :2466 گیـؿيم،ٕ ؾاقيـؿ ظکىهث ویاوی هؿیكاو و گیكیجّمین
 ؾق هـكؾم هٍاقکث ٨كایًؿ که اوث قوايی و قوظی ٠اهل جكیىههن يٝام و هكؾم هح٭ابل ا٠حماؾ

 .ؾهؿهی ٬كاق جؤذیك جعث قا يٝام هىشىؾیث و کًؿهی جىهیل قا ویاوی يٝام

 ؾق ویاوی پفیكیشاه١ه ٨كایًؿ ٘كی٫ ال يیم ویاوی هایاقلي ویاوی، ا٠حماؾ بك ٠الوه
 اظىاواجی و باوقها ویاوی، هایاقلي. ٌىؾهی هًح٭ل ؾیگك يىل به يىلی ال و ؾقويی ا٨كاؾ

 و يهاؾهـا ؾقبـاقۀ قا هاآو گیكیشهث و ٌىؾهی جصلی ا٨كاؾ ویاوی های١٨الیث ؾق که اوث
 ؾاقؾE لیـاؾی اهمیـث هع٭٭ـاو يگـاه ؾق هئل٩ـه ایـى. کًـؿهـی هٍؽُ ویاوی هایپؿیؿه

 ایىـحاقهای و هـااقلي آو ٘كی٫ ال که ؾايًؿهی ٨كایًؿی قا ویاوی پفیكیشاه١ه کهایگىيهبه
 .گیكؾهی ٌکل ا٨كاؾ ؾق ویاوی يٝام ال ه١یًی ویاوی
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تار( پ  ؾق شم١ـی و ٨ـكؾی ٌـؿو ؾقگیك و هٍاقکث هكگىيه ٌاهل ویاوی ق٨حاق :سیاس  ـر
 ،یؿقیـٕظ  باٌـؿ ؾاٌـحه ویاوـی پیاهـؿ ویاوـث ؾقباقۀ که اوث ١٨الیث هك یا ویاوی ٨كایًؿ

 ویاوـی هایيٝام هایؾ٤ؿ٤ه شاه١ه اؾاقۀ ؾق ٌهكويؿاو هٍاقکث ا٨مایً ٔ.27 :22 ز ،2476
 ایـى ؾق ٨ـكؾ ی١ًـی گیكؾEهی ٌکل ویاوی پفیكیشاه١ه ٨كایًؿ ؾق ههن ایى. ؾهؿهی جٍکیل قا

 و یگكوهـ یليؿگ ؾق ١٨ال و هئذك ثکهٍاق یبكا قا یاشحما٠ اللم یهاههاقت و هاؾايً ٨كایًؿ
 ویاوـی پفیكیشاه١ه هع٭٭او، يٝك ال ٔ.221 :2466 ههك،اویٌٕا  ًؿکیهـ ـى ک یاشحمـا٠

 ؾقگیـكی ٠ؿم ال ویاوی، يٝام ؾق ١٨الیث هؽحل٧ وٙىض ؾق ٨كؾ ٌؿو ؾقگیك ویاوی هٍاقکث
 ه٭ـام کىـ  ویاوـی هٍـاقکث وـٙط بـاالجكیى. اوث ویاوی قومی ه٭ام ؾاٌحى جا ویاوی
 نیكهىـح٭ی٤ ایـ نیهىـح٭ ٘ىق به ظکىهحگكاو ًًیگم یا ؾاؾو قأی آو جكیىپاییى و اوث ویاوی

 ٔ.77 :2466 قاي،ٕ ٌـىيؿیهـ وهین ی٠مىه اوثیو یكیگٌکل ؾق ٘كی٫، ایى ال که اوث
 و قاي ویاوی هٍاقکث هكاج ولىله ای ویاوی هٍاقکث هایوًصه ال جع٭ی٭ات بیٍحك باا یج٭ك

 ٫یجٍـى ،یوكاوـك هؽحلـ٧ ايحؽابـات ؾق ٌـكکث ال ايـؿ٠بـاقت که ايؿکكؾه اوح٩اؾه هیلبكاخ
 هـا،قوايه ٘كی٫ ال یاویو اؼباق و ا٘ال٠ات پیگیكی ،یوكاوك ايحؽابات ؾق ثکٌك به گكاویؾ

 جٍـکل ایـ ویاوـی اظـماب و ویاوـی جٍـکل ؾق ٠ٕـىیث ،یاوـیو یهـابعـد ؾق ٌكکث
 اقائـۀ ،یوكاوـك ايحؽابـات ؾق ؼـىؾ هىقؾ٠ال٬ـۀ یؿایايؿک ي٩ٟ به یايحؽاباج ٣یجبل ی،یؾايٍصى
 ویاوـی هٍـاقکث همـه،بـاایى. یؾولح یهاؾوحگاه و هىئىالو به یاِالظ ای یايح٭اؾ يٝكهای

 همـۀ ؾق ویاوـی هٍـاقکث ؾهـؿهی يٍاو که ؾاقؾ وشىؾ ٨كاوايی ٌىاهؿ. يیىث واویک ا٨كاؾ
 ٔ. 244 :2482 قاي،ٕ اوث هح٩اوت وًی هایگكوه

 
 صپژوه یيظز ذله :1 ضماره يمىدار

 (پژوهص هاییافته :هًبغ)
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  پژوهص روش و يىع

 پـژوهً، ىیـا بك ظاکن یقوٌ کكؾیقو. اوث یکاقبكؾ ٫یجع٭ هؿ٦، دیظ ال پژوهً ىیا
 ا٨كاؾ یباوقها و هايگكي که اوث آو ؾيبال به پیمایً قوي. اوث یٍیمایپ آو قوي و یکْم 

 اوث ثیوا١٬ به قشىٞ ىۀیٌـ یک ًیمایپD .کًؿ یبكقو گىحكؾه و ٟیوو يىبحاا  یوٙع ؾق قا
 ۀياهـپكوـً میـي یگكؾآوق ابماق ٔ.2461 ،ییٕوكا  Cا٘ال٠ات یآوقشمٟ ىۀیٌ یک ِك٨اا  يه

 هـایقٌحه یاقًٌاوک ه٭ٟٙ اویؾايٍصى پژوهً ایى یآهاق شاه١ۀ. اوث بىؾه واؼحههع٭٫
 هكکم جهكاو واظؿ اوالهی آلاؾ ؾايٍگاه یهاؿهکؾايٍ همۀ اوالهی، آلاؾ ؾايٍگاه ايىايی ٠لىم

 ایـى بـا. ٌـؿيؿ ايحؽاب هحىالو ِىقتبه و بىؾيؿ کاقًٌاوی هؽحل٧ هایجكم ؾايٍصىیاو و
 .بىؾ ي٩ك هماقپايمؾه ج٭كیباا  ؾايٍصىیاو ج١ؿاؾ ویژگی،

 هـایهح٥یك واقیايه بكآوقؾ و ياههپكوً آلهىوپیً ال په يمىيه ظصن پژوهً، ایى ؾق
 ا٦کٌـ ـای یيـاهمگً ركکظؿا ٨كْ گك٨حى يٝك ؾق با و كاوکىک ٨كهىل اوان بك هىقؾهٙال١ه

 كويبـاغک یآل٩ـا ال پایـایی، وًصً بكای. اوث ي٩ك 473 بكابك ٔ،p.q =2× 2ٕ پًصـاهپًصـاه
. ٌـؿ ؾاؾه يٍـاو 4 شـؿول ؾق كهایهح٥ یبكا آهؿهؾوثهب کكويباغ یآل٩ا كیه٭اؾ. ٌؿ اوح٩اؾه

 اوـان بـكٕ هكبىٖ یها٧ی٘ یهاهیگى ی٘كاظ ال په ،میي یِىق ا٠حباق وًصً هًٝىقبه
 742/5 بـا آو كیه٭ـاؾ. گك٨ـث ٬ـكاق کاقًٌاواو 42 اقیاؼح ؾق ٔ،یيٝك یهاؿگاهیؾ و اتیاؾب

 ؿ.ٌ ؿییجؤ یكیگايؿاله ابماق ییایپا ،واوىیبؿ. اوث ٍحكیب 6/5 ه٭ؿاق ال که ؾاؾ يٍاو
 پژوهص یزهایهتغ و ياههپزسص ییایپا. 3 ۀضمار  خذول

 کزويبار یآلفا زیهماد هاعبارت تعذاد ياهه(پزسص) زیهتؽ
 851/0 8 هصالی اشحما٠ی هایٌبکه

 745/0 9 ؼايىاؾه وًحی ٌبکۀ
 855/0 5 ویاوی يٝام

 781/0 9 ویاوی هایاقلي
 811/0 6 ویاوی ا٠حماؾ

 835/0 6 ویاوی هٍاقکث
 840/0 50 ياههپكوً کل

 (پژوهص هاییافته :هًبغ)
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 تسقیق هاییافته

 473 جىوٗ که اوث ٌؿهجىلیٟ ياهۀپكوً ال هاییؾاؾه اوحؽكاز ظاِل پژوهً هاییا٨حه
 هـاؾاؾه وجعلیـلجصمیه. اوث گك٨حه ٬كاق پژوهً ایى وجعلیلجصمیه هبًای و ٌؿه جکمیل ي٩ك
 ال اوـحًبا٘ی آهـاق ؾق. اوـث ٌـؿه ايصـام اوـحًبا٘ی و جىِی٩ی آهاق یهاٌاؼُ ٘كی٫ ال

 و اوـح٩اؾه وـاؼحاقی ه١ـاؾالت هؿل و بىحگیهن ٔكی  آلهىو ٔ،tٕ .جی ایه٭ایىه آلهىو
 .اوث ٌؿه اقائه پژوهً های٨كٔیه آلهىو

 تسقیق تىصیفی هاییافته. 1

 ۀيمىيــ ال. ؾهــؿیهــ يٍــاو قا اویــگىپاوــػ ثیشًىــ ثیؤــ١ 3 ٌــکل و شــؿول
 .هىحًؿ لو ؾقِؿ 8/21 و هكؾ ؾقِؿ 2/36 ،یي٩كویّؿوهٍحاؾوچهاق
  تیخًس زسببز  اویگىپاسخ یفزاواي غیتىس. 4 ۀضمار  خذول 

 ؾقِؿ ی٨كاواي ثیشًى
 21/8 154 لو
 36/2 272 هكؾ
 255 473 کل

 (پژوهص هاییافته :هًبغ)

 ىیٍـحكیب. اوث یاشحما٠ یهاٌبکه ؼّىَ ؾق ٌىيؿگاوپكوً ثی٠ٕى ثیو١ٔ 2 شؿول
 هـاآو ىیکمحـك و ؾاقيـؿ ثی٠ٕى جلگكام و ًىحاگكامیا واجىاپ، یاشحما٠ ۀٌبک ؾق اویگىپاوػ ج١ؿاؾ

 .ؾاقيؿ ثی٠ٕىٔ 7/7ٕ حایا ؤ 2/8ٕ وكوي ٔ،2/26ٕ حكییجى یاشحما٠ ۀٌبک ؾق  یجكجبه
 یاختماػ یهاضبکه در تیػضى بززسب اویدايطدى یفزاواي غیتىس. 5 ۀضمار  خذول

 ؾقِؿٕٔ ثی٠ٕى یاشحما٠ یهاٌبکه
 83/8 واجىاپ

 63/1 ًىحاگكامیا
 65/4 جلگكام

 26/4 حكییجى
 8/2 وكوي

 7/7 حایا
 (پژوهص هاییافته :هًبغ)
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 ؿهیوـًص قا قولٌـبايه ٘ـىل ؾق یاشحمـا٠ یهاٌبکه ؾق ظٕىق لهاو ثیو١ٔ 7 شؿول
 یهـاٌـبکه ؾق قولٌـبايه ٘ـىل ؾق وـا٠ث چهـاق جـا وه ؾايٍصىیاو ج١ؿاؾ بیٍحكیى. اوث

 ؾق وـا٠ث یک ال کمحك که کكؾيؿ اٜهاق ؾايٍصىیاو ج١ؿاؾ ىیکمحك و ؾاقيؿ ظٕىق یاشحما٠
 .ؾاقيؿ ظٕىق یاشحما٠ یهاٌبکه ؾق قولٌبايه ٘ىل

  زضىر سهاوهذت بززسب اویدايطدى یفزاواي غیتىس. 6 ۀضمار  خذول

 روسضبايه عىل در یاختماػ یهاضبکه در

 یهاٌبکه ؾق اویؾايٍصى ظٕىق لهاوهؿت
 ايباٌحه ؾقِؿ ؾقِؿ ی٨كاواي قولٌبايه ٘ىل ؾق یاشحما٠

 4/7 4/7 23 وا٠ث کی ال کمحك
 18/3 12/7 88 وا٠ث ؾو جا کی

 63/1 33/7 261 وا٠ث چهاق جا وه
 255 12/7 88 ٍحكیب و وا٠ث پًس

  255 473 کل

 (پژوهص هاییافته :هًبغ)

 لهیًه، ایى ؾق. اوث اشحما٠ی هایٌبکه ال ؾايٍصىیاو اوح٩اؾۀ واب٭ۀ و١ٔیث 6 شؿول
 .کًًؿیه اوح٩اؾه یاشحما٠ یهاٌبکه ال وال چهاق ال ًیب ؾايٍصىیاو ج١ؿاؾ بیٍحكیى

 یاختماػ یهاضبکه اس استفاده ۀسابق بززسب اویدايطدى یفزاواي غیتىس. 7 ۀضمار  خذول

 ايباٌحه ؾقِؿ ؾقِؿ ی٨كاواي یاشحما٠ یهاٌبکه ال اویؾايٍصى ۀاوح٩اؾ ۀواب٭
 1/3 1/3 8 وال کی

 6/2 3/6 27 وال ؾو
 24/1 7/2 14 وال وه

 255 77/7 445 باال به وال چهاق
  255 475 کل

   3 پاوػیب

 (پژوهص هاییافته :هًبغ)
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 پژوهص استًباعی هاییافته. 2

 و هجاسی اجتماع  هایضبکه خػىظ در پژوهص ياهۀپزسص هایسؤال وضعیت( الؿ
 خايىاده

 یهـاوـئال ثیؤـ١ ٌـًاؼث هًٝـىقبـه اقیـه١ايعـكا٦ و ىیايگیـه یآهاق یاقهایه١ یبكا
. یجـ آلهـىو ال ،ؼـايىاؾه و یهصـال یاشحمـا٠ یهـاٌبکه ؼّىَ ؾق پژوهً ۀياهپكوً
 یهـاوـئال ال یاؾیـل ج١ـؿاؾ ىیايگیـه کـه ؾهـؿیهـ يٍاو آلهىو سیيحا. اوث ٌؿه اوح٩اؾه
 ال ؼـايىاؾه یوـًح ۀٌـبک و یهصـال یاشحمـا٠ یهـاٌبکه ؼّىَ ؾق پژوهً ۀياهپكوً
 یهـاپكوـً. یجـ ۀآهـاق بـا هحًـاٜك اظحمال ه٭ؿاق و کمحكٔ 4 ه٭ؿاقٕ کكتیل ٧ی٘ هحىوٗ
 یهـاپكوـً ىیايگیـه و ٌىؾیيم قؾ ٩ِك ٨كْ په،. اوث ٍحكیب 5.52 یؼٙا ال هفکىق
 ىیايگیـه با یهاپكوً که اوث ىیا ۀؾهًؿيٍاو و کكتیل ٧ی٘ هحىوٗ ظؿ ال کمحك هحًاٜك

 ؼـايىاؾه، یوـًح ۀٌـبک و یهصـال یاشحما٠ یهاٌبکه به يگكي ؾق کكت،یل ٧ی٘ ال کمحك
 ؾاقيؿ. ي٭ً هحىوٗ ظؿ ال کمحك

 یهاالئو به پاوػ ؾق ايؿالههن ؾ٬ث ۀيٍاي که ،ىحًؿه کیيمؾ هن به میي اقهایه١ ايعكا٦
. اوـث ؼايىاؾه یوًح ۀٌبک و یهصال یاشحما٠ یهاٌبکه ؼّىَ ؾق پژوهً ۀياهپكوً

 و 4.64 ىیايگیـه بـا Cهىحًؿ ؿیه٭ یهفهب و یٌك٠ هىائل به هى ۀؼايىاؾD پكوً ؾو ِك٨اا 
D نیجّم ا٤لیكیگؼايىاؾه ؾق هابه امیه ايصام یشم١ ِىقتكؾیگC بـه 4.73 ىیايگیـه با 

 ال ٍـحكیب گ٩ـث جىاویه ؤ p < 0.05ٕ هىحًؿ ٍحكیب کكتیل ٧ی٘ هحىوٗ ال یؾاقاه١ً ٘ىق
 .ؾاقيؿ ي٭ً اویؾايٍصى یاویو ثیو١ٔ ؾق هحىوٗ ظؿ

 یهـاگـكوه ؾق یاویو يٝك جباؾل اهلD ٠باقت به هكبىٖ 2.67 ه٭ؿاق با ىیايگیه ىیکمحك
 ؾهـؿیهـ يٍـاو و اوث یهصال یاشحما٠ یهاٌبکه ۀكهصمى٠یل ال Cهىحن یهصال ی٨ٕا

 .اوث هحىوٗ ظؿ ال کمحك اقیبى یهصال ی٨ٕا یهاگكوه ؾق اویؾايٍصى یاویو يٝك جباؾل
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  پژوهص ۀياهپزسص یهاالسؤ ىیايگیه یبزرس در. یت آسهىو حیيتا. 8 ۀضمار  خذول

 (384 تؼذاد:) خايىاده یسًت ۀضبک و یهداس یاختماػ یهاضبکه خصىظ در

 و یهصال یاشحما٠ یهاٌبکه یهاپكوً ٌبکه
 هؿقوه و ؼايىاؾه یوًح ۀٌبک

یه
 ىیايگ

ا٦
عك

اي
 اقیه١ 

هاق
آ

 ۀ
ال .جی

تم
اح

 

امعن
دار

 ی

 یهاٌبکه
 یاشحما٠
 یهصال

 یاشحما٠ یهاٌبکه ؾق قا یاویو اؼباق
 ًىحاگكام،یا ،جلگكام ،واجىاپٕ یهصال

 کًن.یه ؾيبالٔ و... حكیجىئ
2.78 1.41 3.01- P>.05 

 ی٨ٕا یهاگكوه ؾق یاویو يٝك جباؾل اهل
 .هىحن یهصال

1.78 1.09 22.06- P>.05 

 یاویو اؼباق یؾقوح و ِعث به
 ؾاقم. ا٠حماؾ یهصال یاشحما٠ یهاٌبکه

2.21 1.04 14.90- P>.05 

 کٍىق یاویو يٝام ال ٌما ًٌاؼث ماویه
ٔ یاویو یهايهاؾ و یاواو ٬ايىو هايًؿٕ

 یهصال یاشحما٠ یهاٌبکه ٫ی٘ك ال
 ٔ. ًىحاگكامیا و واجىاپ ،جلگكام هايًؿٕ

2.46 1.08 9.77- P>.05 

 ۀباقؾق ٌما ا٘ال٠ات کى  ماویه
 ٫ی٘ك ال کٍىق یاویو یهاچهكه

 جلگكام هايًؿٕ یهصال یاشحما٠ یهاٌبکه
 ٔ. ًىحاگكامیا و

2.58 1.10 7.41- P>.05 

 یاویو یهااقلي به ٌما ٫ی٠ال ماویه
 الٔ یهل وظؿت و اوح٭الل ،یآلاؾ هايًؿٕ

 هايًؿٕ یهصال یاشحما٠ یهاٌبکه ٫ی٘ك
 ٔ. ًىحاگكامیا و جلگكام

2.70 1.25 4.68- P>.05 

 يٝام به ٌما یا٠حماؾیب ای ا٠حماؾ ماویه
 و کاقگماقاو يٝام، اِل به ا٠حماؾٕ

 یهاٌبکه ٫ی٘ك الٔ یاویو یهايهاؾ
 و جلگكام هايًؿٕ یهصال یاشحما٠

 ٔ. ًىحاگكامیا

2.59 1.15 6.95- P>.05 

 P>.05 -9.76 1.20 2.40 ؾق یهصال یاشحما٠ یهاٌبکه كیذجؤ ماویه
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 ؾقٕ ٌما هٍاقکث ٠ؿم ای هٍاقکث
 ٌكکث و یاویو هىأٟ اویب ايحؽابات،

 ٔ. ...و ییمایپقاه ؾق

 یوًح ۀٌبک
 ؼايىاؾه

 یاشحما٠ ،یاویو هىائل ؼّىَ ؾق
 وشىؾ يٝك جباؾل و بعد ها ۀؼايىاؾ ؾق. ..و

 ؾاقؾ.
2.70 1.24 4.77- P>.05 

 یهفهب و یٌك٠ هىائل به هى ۀؼايىاؾ
 هىحًؿ. ؿیه٭

3.73 1.15 12.53 0.05 > p 

 امؼايىاؾه ؾق هایكیگنیجّم ا٤ل 
 .كؾیگیه ايصام یشم١ ِىقتبه

3.64 0.93 13.35 0.05 > p 

 یاویو یها٠ال٬ه یكیگٌکل ؾق ؼايىاؾه
 اوث. بىؾه اقفكگاذ هى

2.77 1.28 3.46- P>.05 

 کٍىق یاویو يٝام ال ٌما ًٌاؼث ماویه
ٔ یاویو یهايهاؾ و یاواو ٬ايىو هايًؿٕ

 .ؼايىاؾه ٫ی٘ك ال
2.74 1.15 4.44- P>.05 

 ۀباقؾق ٌما ا٘ال٠ات کى  ماویه
 .ؼايىاؾه ٫ی٘ك ال کٍىق یاویو یهاچهكه

2.71 1.19 4.81- P>.05 

 یاویو یهااقلي به ٌما ٫ی٠ال ماویه
 الٔ یهل وظؿت و اوح٭الل ،یآلاؾ هايًؿٕ

 .ؼايىاؾه ٫ی٘ك
2.79 1.17 3.44- P>.05 

 يٝام به ٌما یا٠حماؾیب ای ا٠حماؾ ماویه
 و کاقگماقاو يٝام، اِل به ا٠حماؾٕ

 .ؼايىاؾه ٫ی٘ك الٔ یاویو یهايهاؾ
2.64 1.19 5.89- P>.05 

 ٠ؿم ای هٍاقکث ؾق ؼايىاؾه كیجؤذ ماویه
 هىأٟ اویب ايحؽابات، ؾق ٌما هٍاقکث

 .. ..و ییمایپقاه ؾق ٌكکث و یاویو
2.82 1.29 2.76- P>.05 

 (پژوهص هاییافته :هًبغ)

 پژوهص هتؽیزهای هیايگیى بزرس ( ب
 8 شؿول ؾق. جی آلهىو يحایس ه٭ایىۀ همكاه به و هعاوبه پژوهً هح٥یكهای آهاقی ه١یاقهای

 ٘یـ٧ هیـايگیى بـا پژوهً هح٥یكهای هیايگیى ه٭ایىۀ ؾق. جی آلهىو يحایس. اوث ٌؿه اقائه
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 هح٥یكهـای بـكایٔ اظحمـال ه٭ـؿاقٕ ؾاقیه١ًـا وٙىض که ؾهؿهی يٍاو ٔ،4 ه٭ؿاقٕ لیکكت
 کلی هح٥یك ویاوی، ا٠حماؾ ویاوی، يٝام ؼايىاؾه، وًحی ٌبکۀ هصالی، اشحما٠ی هایٌبکه
 و اوـث بیٍـحك 5.52 ؼٙـای ال ؾايٍـصىیاو ویاوـی پـفیكیشاه١ـه کلی هح٥یك ها،ٌبکه

 ظـؿ ال کمحـك هـفکىق هح٥یكهـای هیـايگیى گ٩ث جىاوهی و ٌىؾيمی قؾ ٩ِك ٨كْ بًابكایى،
 ا٠حمـاؾ ویاوـی، يٝـام ؼـايىاؾه، وـًحی ٌـبکۀ هصالی، اشحما٠ی هایٌبکه هايًؿ هحىوٗ

 ویاوــی پــفیكیشاه١ــه کلــی هح٥یــك هحىوــٗ ظــؿ ؾق یــا هــاٌــبکه کلــی هح٥یــك ویاوــی،
 ه٭ـؿاقٕ ه١ًـاؾاقی وـٙىض کـه ؾهـؿهـی يٍـاو همچًـیى. جی آلهىو يحایس. ايؿؾايٍصىیاو

 اوـث کمحك 5.52 ؼٙای ال ویاوی هٍاقکث و ویاوی هایاقلي هح٥یكهای بكایٔ اظحمال
 ظـؿ ال بیٍـحك هـفکىق هح٥یكهای هیايگیى گ٩ث جىاوهی و ٌىؾهی قؾ ٩ِك ٨كْ بًابكایى، و

 . ايؿهحىوٗ
 پژوهص هتغیزهای هیايگیى بزرسی در. تی آسهىو يتایح. 9 ضمارۀ خذول

 هیايگیى هئل٩ه
 ايعكا٦
 ه١یاق

 جی. آهاقۀ
 اظحمال

 ه١ًاؾاقی
 P > 0.05 -13.67 0.80 2.44 هصالی اشحما٠ی هایٌبکه

 P > 0.05 -0.30 0.81 2.99 ؼايىاؾه وًحی ٌبکۀ
 P > 0.05 -4.30 0.78 2.83 ویاوی يٝام

 p < 0.05 11.17 0.69 3.39 ویاوی هایاقلي
 P > 0.05 -5.06 1.05 2.73 ویاوی ا٠حماؾ

 p < 0.05 3.02 1.02 3.16 ویاوی هٍاقکث
 P > 0.05 -12.39 0.64 2.60 هاٌبکه کلی هح٥یك

 ویاوی پفیكیشاه١ه کلی هح٥یك
 ؾايٍصىیاو

3.03 0.76 0.68 P > 0.05 

 (پژوهص هاییافته :هًبغ)

 سیاس  پذیزیجاهعه خػىظ در پژوهص ياهۀپزسص هایسؤال وضعیت بزرس ( پ 
 دايطجىیاو

 یاوـیو یكیپـفشاه١ـه ؼّـىَ ؾق پـژوهً ۀياهـپكوـً یهـاالوئ ال یج١ؿاؾ ىیايگیه
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. یجـ ۀآهـاق با هحًاٜك اظحمال ه٭ؿاق و ،کمحكٔ 4 ه٭ؿاقٕ کكتیل ٧ی٘ هحىوٗ ال اویؾايٍصى
 ىیايگیـه و ٌـىؾیيمـ قؾ ِـ٩ك ٨ـكْ په،. اوث ٍحكیب 5.52 یؼٙا ال هفکىق یهاالئو
 بـا هاپكوً که اوث ىیا ۀؾهًؿيٍاو و کكتیل ٧ی٘ هحىوٗ ظؿ ال کمحك هحًاٜك یهاالئو
 ظؿ ال کمحك ؾايٍصىیاو، یاویو یكیپفشاه١ه به يگكي ؾق کكت،یل ٧ی٘ ال کمحك ىیايگیه

 ؾق ايـؿالههـن ؾ٬ـث ۀيٍاي که هىحًؿ، کیيمؾ هن به میي اقهایه١ ايعكا٦. ؾاقيؿ ي٭ً هحىوٗ
 ٌاهل اویؾايٍصى یاویو یكیپفشاه١ه ؼّىَ ؾق پژوهً ۀياهپكوً یهاالئو به پاوػ
 اوث. یاویو هٍاقکث و یاویو ا٠حماؾ ،یاویو یهااقلي ،یاویو يٝام

. Cکـكؾ میـپكه هـفاه  ىیبـ یؾٌـمً ال ؿیـباD پكوً به اوث هكبىٖ ىیايگیه ىیٍحكیب
 کـه ؾهـؿیهـ يٍـاو. یجـ آلهـىو سیيحـا و 3.12 ىیايگیه با یاویو یهااقلي ۀكهصمى٠یل
 ؤ p < 5.52ٕ اوث ٍحكیب کكتیل ٧ی٘ هحىوٗ ال یؾاقاه١ً ٘ىق به هفکىق پكوً ىیايگیه
 هحىوٗ ظؿ ال ٍحكیب ،یاویو اقلي کی ٠ًىاوبه هفاه  ىیب یؾٌمً ال میپكه گ٩ث جىاویه

 یاوـیو یكیپـفشاه١ـه یهـاپكوـً كیوا. ؾاقؾ ي٭ً اویؾايٍصى یاویو یكیپفشاه١ه ؾق
 ٍحكیب میي اوث کكتیل ٧ی٘ هحىوٗ ال باالجك یؾاقاه١ً ٘ىق به هاآو ىیايگیه که اویؾايٍصى

 ه٭ـؿاق بـا ىیايگیـه ىیکمحك. ؾاقيؿ ي٭ً اویؾايٍصى یاویو یكیپفشاه١ه ؾق هحىوٗ ظؿ ال
 ا٠حماؾ ۀكهصمى٠یل ال Cکًؿیه ق٨حاق ِاؾ٬ايه هكؾم با ؾولث ه١مىالا D ٠باقت به هكبىٖ 1.23

 .اوث هحىوٗ ظؿ ال کمحك اقیبى هىئىالو به یاویو ا٠حماؾ ؾهؿیه يٍاو و اوث یاویو

 پژوهص هتؽیزهای بیى بستگ هن( ت
 اشحمـا٠ی هـایٌـبکه ٌـاهل پـژوهً هح٥یكهای بیى بىحگیهن هیماو ج١ییى و هعاوبه هًٝىقبه

 هٍـاقکث و ویاوـی ا٠حمـاؾ ویاوـی، هـایاقلي ویاوـی، يٝام ؼايىاؾه، وًحی ٌبکۀ هصالی،
 و ٌـؿه اوح٩اؾه 52/5 ؼٙای وٙط ؾق ه١ًاؾاقی آلهىو و پیكوىو بىحگیهن ٔكی  ال ویاوی،

 ٔـكای  همـۀ ه١ًـاؾاقی وـٙىض گ٩ـث جـىاوهـی 8 ٌـماقه شـؿول ؾق هًـؿقز يحایس اوان بك
 قوابـٗ همـۀ بًـابكایى، و اوـث کمحك 52/5 ؼٙای ال پژوهً، هح٥یكهای بیى پیكوىو بىحگیهن

 يٝـام ؼايىاؾه، وًحی ٌبکۀ هصالی، اشحما٠ی هایٌبکه ٌاهل پژوهً هح٥یكهای بیى ؾوییؾوبه
 .ٌىيؿهی گك٨حه يٝك ؾق ه١ًاؾاق ویاوی هٍاقکث و ویاوی ا٠حماؾ ویاوی، هایاقلي ویاوی،
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 244/5 ه٭ـؿاق ویاوی، يٝام و هصالی اشحما٠ی هایٌبکه بیى پیكوىو بىحگیهن ٔكی 
 ا٨ـمایً بـا کـه ه١ًا بؿیى اوثE ه١ًاؾاقی و هىح٭ین 5.52 ؼٙای وٙط ؾق و ٌؿه هعاوبه

 .یابؿهی ا٨مایً ویاوی يٝام به يگكي هصالی، اشحما٠ی هایٌبکه

 ه٭ؿاق ویاوی، هایاقلي و هصالی اشحما٠ی هایٌبکه بیى پیكوىو بىحگیهن ٔكی 
 بـا کـه ه١ًا بؿیى اوثE ه١ًاؾاقی و هىح٭ین 5.52 ؼٙای وٙط ؾق و ٌؿه هعاوبه 437/5

 .یابؿهی ا٨مایً ویاوی هایاقلي به يگكي هصالی، اشحما٠ی هایٌبکه ا٨مایً

 ه٭ـؿاق ویاوـی، ا٠حمـاؾ و هصـالی اشحما٠ی هایٌبکه بیى پیكوىو بىحگیهن ٔكی 
 با که ه١ًا بؿیى اوثE ه١ًاؾاقی و ه١کىن 5.52 ؼٙای وٙط ؾق و ٌؿه هعاوبه -437/5

 .یابؿهی کاهً ویاوی ا٠حماؾ هصالی، اشحما٠ی هایٌبکه ا٨مایً

 ه٭ـؿاق ویاوـی، هٍاقکث و هصالی اشحما٠ی هایٌبکه بیى پیكوىو بىحگیهن ٔكی 
 بـا کـه ه١ًا بؿیى اوثE ه١ًاؾاقی و هىح٭ین 5.52 ؼٙای وٙط ؾق و ٌؿه هعاوبه 472/5

 .یابؿهی ا٨مایً ویاوی هٍاقکث به يگكي هصالی، اشحما٠ی هایٌبکه ا٨مایً

  سیاس  پذیزیجاهعه بز خايىاده و هجاسی اجتماع  هایضبکه هتؽیزهای آثار آسهىو( ث
 ه١ــاؾالت هــؿلٕ پــژوهً ؾقويــی هــؿل ال ظاِــل يحــایس ال اوــح٩اؾه بــا ٬ىــمث ایــى ؾق

 وـًحی ٌـبکۀ و هصـالی اشحما٠ی هایٌبکه هح٥یكهای آذاق آلهىو و بكقوی به ٔ،واؼحاقی
 همـۀ ؾهـؿهـی يٍـاو يحـایس. ٌـىؾهی پكؾاؼحه ؾايٍصىیاو ویاوی پفیكیشاه١ه بك ؼايىاؾه
 ؼٙـای ال. جـی آلهـىو یؾاقه١ًا هایاظحمالٕ هىحًؿ 87/2 ال بیٍحك. جی هٙل٫ ٬ؿق ه٭اؾیك

 آذـاق ؼّـىَ ؾق وـاؼحاقی ه١ـاؾالت هؿل هىیكهای همۀ بًابكایى ؤ هىحًؿ کمحك 52/5
 ویاوـی، هـایاقلي ویاوـی، يٝـام بك ؼايىاؾه وًحی ٌبکۀ و هصالی اشحما٠ی هایٌبکه

 .ه١ًاؾاقيؿ هحًاٜك اوحايؿاقؾ ٔكای  با ویاوی هٍاقکث و ویاوی ا٠حماؾ

 هربـث جـؤذیك ویاوـی يٝـام بـك 352/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با هصالی اشحما٠ی هایٌبکه
 بـك 447/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با ؼايىاؾه وًحی ٌبکۀ کهؾقظالی ؾاقؾ، ه١ًاؾاقی ؤ هىح٭ینٕ

 .ؾاقؾٔ هىح٭ینٕ هربث جؤذیك ویاوی يٝام

 جـؤذیك ویاوـی هـایاقلي بـك 472/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با لیاهص اشحما٠ی هایٌبکه
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 322/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با ؼايىاؾه وًحی ٌبکۀ آيکهظال ؾاقؾE ه١ًاؾاقی ؤ هىح٭ینٕ هربث
 کـه اوـث وا١٬یـث ایـى ؾهًـؿۀيٍاو ایى و ؾاقؾٔ هىح٭ینٕ هربث جؤذیك ویاوی هایاقلي بك

 .اوث پفیكیشاه١ه ؾق ههن ٠اهلی همچًاو ؼايىاؾه

 ه٩ًـی جؤذیك ویاوی ا٠حماؾ بك -413/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با هصالی اشحما٠ی هایٌبکه
 هصـالی، اشحما٠ی هایٌبکه جىو١ۀ با گىیا که ه١ًاوث بؿو و ؾاقؾ ه١ًاؾاقی ؤ ه١کىنٕ

 که ؾهؿهی يٍاو ؼايىاؾه، وًحی ٌبکۀ با ه٭ایىه ؾق یا٨حه ایى. یابؿهی کاهً ویاوی ا٠حماؾ
 اوان بك لیكا کًؿE ای٩ا بیٍحكی ي٭ً جىايؿهی ویاوی ا٠حماؾ پفیكیشاه١ه ؾق ؼايىاؾه ٠اهل

 هربـث جؤذیك ویاوی ا٠حماؾ بك 474/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با ؼايىاؾه ٌبکۀ ؾاؾۀ وجعلیلجصمیه
 .ؾاقؾ ه١ًاؾاقی ؤ هىح٭ینٕ

 هربث جؤذیك ویاوی هٍاقکث بك 228/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با هصالی اشحما٠ی هایٌبکه
 ویاوـی هٍـاقکث پـفیكیشاه١ه ؾق بیٍحك ي٩ىـ ؼايىاؾه، با ٬یان ؾق و ه١ًاؾاق، ؤ هىح٭ینٕ

Eهربث جؤذیك ویاوی هٍاقکث بك 316/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با ؼايىاؾه وًحی ٌبکۀ چىو ؾاقيؿ 
 باٌـؿ، ؾاٌـحه ي٩ـىـ بیٍـحك اشحمـا٠ی ٌـبکۀ ٬ـؿق هك بًابكایى،. ؾاقؾ ه١ًاؾاقی ؤ هىح٭ینٕ

 . یابؿهی ا٨مایً يیم ویاوی هٍاقکث
 پژوهص هتغیزهای بیى آثار آسهىو يتایح. 11 خذول

 ٔكی  به ال
 اوحايؿاقؾ

 ه٭ؿاق
 .جی

 اظحمال
 اذك يىٞ يحیصه ه١ًاؾاقی

 هىح٭ین ٌىؾهی جؤییؿ (p < 05/0) 159/8 401/0 ویاوی يٝام هصالی اشحما٠ی هایٌبکه
 هىح٭ین ٌىؾهی جؤییؿ (p < 05/0) 039/4 365/0 ویاوی هایاقلي هصالی اشحما٠ی هایٌبکه
 ه١کىن ٌىؾهی جؤییؿ (p < 05/0) -558/3 -324/0 ویاوی ا٠حماؾ هصالی اشحما٠ی هایٌبکه
 هىح٭ین ٌىؾهی جؤییؿ (p < 05/0) 212/7 374/0 ویاوی هٍاقکث هصالی اشحما٠ی هایٌبکه

 هىح٭ین ٌىؾهی جؤییؿ (p < 05/0) 263/4 338/0 ویاوی يٝام ؼايىاؾه وًحی ٌبکۀ
 هىح٭ین ٌىؾهی جؤییؿ (p < 05/0) 652/3 411/0 ویاوی هایاقلي ؼايىاؾه وًحی ٌبکۀ
 هىح٭ین ٌىؾهی جؤییؿ (p < 05/0) 738/5 363/0 ویاوی ا٠حماؾ ؼايىاؾه وًحی ٌبکۀ
 هىح٭ین ٌىؾهی جؤییؿ (p < 05/0) 686/3 427/0 ویاوی هٍاقکث ؼايىاؾه وًحی ٌبکۀ

 (پژوهص هاییافته :هًبغ)

 



 275/  ( 252-279و...   هّٙفي بكلکاق ) هصالی اشحما٠ی هایٌبکه جؤذیكگفاقی جٙبیمی هٙال١ۀ

 

 يتیده و بسث

 وا١٬یحـی اشحمـا٠ی هـایٌـبکه ؾق ؾايٍـصىیاو ظٕـىق که ٌؿه هٍؽُ پژوهً، ایى ؾق
 ایـى یا٨حـۀ اوـان بـك. هاوثآو بكای ؾوم ليؿگی هرابهبه هصالی ٨ٕای و اوث ايکاقياپفیك

 ٘ـىل ؾق بـاال بـه وا٠ث وه ال هیايگیى ٘ىق به ؾايٍصىیاو ال ؾقِؿ ه٩حاؾ ال بیً جع٭ی٫،
 ال وـال وه ال بیً گىیاوپاوػ ال ؾقِؿ يىؾ ال بیً آو، بك ٠الوه و ؾاقيؿ ظٕىق قولٌبايه
 ٨ٕـای کـه ه١ًاوث بؿاو ایى و گفقؾهی هصالی اشحما٠ی هایٌبکه ؾق ظٕىقٌاو واب٭ۀ

 هـایپكوـً بـه گىییپاوػ ؾقِؿ و اوث شاه١ه ا٨كاؾ ا٘ال٠ات ؾقیا٨ث آبٍؽىق هصالی
گاهی ُب١ؿ به هكبىٖ  ال ؾقِؿ 28 که اوث وا١٬یث ایى ؾهًؿۀيٍاو و ه١ًاؾاق بىیاق ویاوی آ
 جلگـكام، واجىـاپ،ٕ هصـالی اشحمـا٠ی هـایٌـبکه ؾق قا ؼـىؾ ویاوـی اؼباق گىیاوپاوػ

 و ؾاقؾ ايٙبـا٪ يٝـكی چهـاقچىب بـا کاهالا  یا٨حه ایى. کًًؿهی ؾيبالٔ ...و جىئیحك ایًىحاگكام،
 ی١ًـی ايىاو واظث وه هك هؽحل٧، ٠ىاهل ٘كی٫ ال ویاوی پفیكیشاه١ه که ٌؿ هٍؽُ

گاهی و ه١ك٨ث  ه٩ًـی یـا هربث ِىقتبه قا ویاوی ق٨حاق و ویاوی باوق و گكایً ویاوی، آ
 بأ 2486ٕ واقوؼايی و الکیا جكکمايی، که جع٭ی٭ی يحایس همچًیى،. ؾهؿهی ٬كاق جؤذیك جعث
کیـؿ بـا شىايـاو ویاوـی پـفیكیشاه١ـه ؾق هصالی اشحما٠ی هایٌبکه ي٭Dً ٠ًىاو  بـك جؤ

 .ٌىؾهی جؤییؿ ايؿؾاؾه ايصام ١٨Cال کاقبك و ایقوايه پفیكیؾوحكن

 ال ایًکه ال بیً ؾايٍصىیاو ویاوی ليؿگی وبک و ٨كهًگ که اوث ایى ايحٝاق بًابكایى،
 ظ٭ـای٫ جع٭یـ٫ ایـى اها. باٌؿ اشحما٠ی هایٌبکه ال هحؤذك پفیكؾ، اذك ؼايىاؾه وًحی ٠ىاهل
 .اوث کكؾه ک٧ٍ قا ؾیگكی

 ؼـايىاؾه بـا ویاوی پفیكیشاه١ه هح٥یكهای بك هصالی اشحما٠ی هایٌبکه جؤذیك ه٭ایىۀ
 ویاوـی پـفیكیشاه١ـه بـك همچًـاو ٠مـىهی، جّـىق بـكؼال٦ ؼـايىاؾه که ؾهؿهی يٍاو

 قواز وشىؾ با ویاوی هایاقلي هايًؿ هح٥یكها بكؼی بك ؾق جؤذیكگفاقی ایى و اوث جؤذیكگفاق
 جىٔـیط ایى با اوثE بیٍحك يىٜهىق اقجبا٘ی ٨ًاوقی به يىبث هصالی، اشحما٠ی هایٌبکه

 هربـث جـؤذیك ویاوـی هـایاقلي بـك 322/5 اوـحايؿاقؾ ٔـكی  بـا ؼايىاؾه وًحی ٌبکۀ که
 . اوث 472/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با هصالی اشحما٠ی هایٌبکه جؤذیكگفاقی و ؾاقؾٔ هىح٭ینٕ

 بیٍـحك ؼـايىاؾه بـه يىبث ویاوی پفیكیشاه١ه هح٥یكهای وایك بك اشحما٠ی هایٌبکه جؤذیك اگك
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 ؾاؾه ؾوـث ال قا ؼـىؾ ویاوـی پفیكیشاه١ه و ي٩ىـ کلی ٘ىق به ؼايىاؾه که يیىث ه١ًا بؿاو اوث،
 ٌـًاؼث بـك 352/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با هصالی اشحما٠ی هایٌبکه جع٭ی٫، هاییا٨حه ٘ب٫. اوث
ام  ٔـكی  بـا ؼـايىاؾه وًحی ٌبکۀ جؤذیكگفاقی اها ؾاقؾ، ه١ًاؾاقی ؤ هىح٭ینٕ هربث جؤذیك ویاوی ٝي

ؿ 17. اوث 447/5 اوحايؿاقؾ ـام بـا ٌـاوآٌـًایی ؾق ؼـايىاؾه جـؤذیك ؾقباقۀ هاٌىيؿهپكوً ؾِق  ٝي
ؿ 43 و لیاؾ بىیاق و لیاؾ قا آو اقکاو، و ویاوی ـؿ وـی ؾقيهایـث و ؾايىحًؿ هحىوٗ ؾِق  ابـكال ؾِق

 کمحـكی جؤذیك اشحما٠ی هایٌبکه به يىبث ؼايىاؾه که ه١ًاوث بؿاو ٔكای  ایى. ايؿکكؾه هؽال٩ث
 .اوث کكؾه ظ٩ٛ قا ؼىؾ کاقکكؾ و ي٭ً هًىل اها ؾاقؾ، ا٨كاؾ ویاوی ًٌاؼث ؾق

 اوـحايؿاقؾ ٔـكی  بـا هصـالی اشحمـا٠ی هایٌبکه هن ویاوی هٍاقکث ؼّىَ ؾق
 ایـى اهـا ؾاقؾ، بیٍـحكی جؤذیكگـفاقی 316/5 اوـحايؿاقؾ ٔـكی  با ؼايىاؾه به يىبث 228/5

 .ؾاقؾ ؼىبی شایگاه هًىل ؼايىاؾه و يیىث هٙل٫ جؤذیكگفاقی

 ؾق ویاوـی ا٠حمـاؾ هح٥یـك بـك ؼـايىاؾه بـا هصـالی اشحمـا٠ی هـایٌـبکه جؤذیك ه٭ایىۀ
 اشحما٠ی هایٌبکه و 474/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با ؼايىاؾه که اوث ایى بیايگك پفیكیشاه١ه

 جىو١ۀ با ی١ًی ؾاقؾE ویاوی ا٠حماؾ بك ه١ًاؾاقی جؤذیك -413/5 اوحايؿاقؾ ٔكی  با هصالی
 وـًحی ٌـبکۀ جىوـ١ۀ بـا اهـا یابـؿ،هی کاهً ویاوی ا٠حماؾ هصالی، اشحما٠ی هایٌبکه

 . یابؿهی ا٨مایً ویاوی ا٠حماؾ ؼايىاؾه،

 ؾايٍـصىیاو ویاوـی پفیكیشاه١ه بك ؼايىاؾه و هصالی اشحما٠ی هایٌبکه ؾقهصمىٞ،
 وا١٬یـث یـک ؼـايىاؾه ٠اهل بك هصالی اشحما٠ی هایٌبکه گك٨حى پیٍی. اوث آ٨كیىي٭ً
 ظ٩ٛ اوالهی شاه١ۀ کالو هایاقلي ؾق آو شایگاه و ؼايىاؾه ٬ؿاوث هًىل الآيصاکه. اوث
 هـایٌـبکه ي٩ـىـ و جىوـ١ه وشىؾ با ؼايىاؾه ٠اهل که ؾهؿهی يٍاو پژوهً هاییا٨حه ٌؿه،

 بكؼـىقؾاق ؼـىبی هى١٬یـث ال هًـىل ؾايٍصىیاو، ليؿگی جاقوپىؾ همۀ ؾق هصالی اشحما٠ی
 ج٥ییـكات ؾوـحؽىي ؼـايىاؾه پایـؿاقی که ؾاٌث ؼىاهؿ جؿاوم لهايی جا و١ٔیث ایى. اوث

 اشحمـا٠ی هـایٌبکه جؤذیكگفاقی ؾق گكهؿاؼله و ایلهیًه هح١ؿؾ ٠ىاهل البحه. يٍىؾ اواوی
 ٠لمـی، هـایپـژوهً با جىاوهی که ؾاقيؿ وشىؾ ویاوی پفیكیشاه١ه بك ؼايىاؾه و هصالی

 اشحمـا٠ی هـایٌـبکه ياظیـۀ ال پـفیكیشاه١ـه هایشهث قهگفق ایى ال و ک٧ٍ، قا هاآو
 .کكؾ جًٝین اوالهی و اي٭البی اِیل هایاقلي با قا ؼايىاؾه یا هصالی
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 کتابًاهه
 اشحم ا٠ی ه ایٌ بکه يمً ًٌاؼحیشاه١ه جبییىD (.1397) ؾیگكاو و بابک جكکمايی، اظمؿپىق

 ًٌاو ۀ ،92-66 َ ،1 ي ،13 ن ،رطژايه جهايی هصلۀ ،«ویاوی پفیكیشاه١ه ؾق هصالی

  .gmj.2118.68235/11.22159 ؾیصیحال:

                   (1397.) Dًٌبکه يمشاه١ه ؾق هصالی اشحما٠ی هایب ا شىاي او ویاو ی پ فیكی 

  ،41 ي ،13 ن ،ایرطژژايه هطالؼژژات ،«ف١  ال ک  اقبك و ایقو  ايه پ  فیكیؾو  حكن ب  ك جؤکی  ؿ

َ 21-39.  

  ؾیگك. يٍك جهكاو، بمایی، کحایىو جكشمۀ ،جًظیث ػًاطیجاهؼه (.1381) گكت اوحفايی،

 ،3 ي ،4 ن ،کژاربزدی ػًاطژیجاهؼژه ،«ویاو ی پ فیكیشاه١هD (.1369) هعمؿجمی ایمايی،

َ 81-96.  

  آلاؾ. ؾايٍگاه جهكاو، ،طیاطی ػًاطیجاهؼه بز درآهذی (.1382) اظمؿ اقؾوحايی، بؽٍایً

 ٠لیكٔا جكشمۀ ،جطبیقی طیاطث بزرطی بزای يظزی چارچىبی (.1377) ؾیگكاو و بیًگهام پاول،

  شمهىقی.قیاوث ؾولحی هؿیكیث آهىلي هكکم جهكاو، ٘یب،

 هژایپژژوهغ ،«ویاو ی جىو ١ۀ ؾق ایًحكي ث يم ً بكقو یD (.ج اب ی) قوظايی ههؿی و ٠لی ش١فكی،

 .  cr.2114.15316/11.22182 ؾیصیحال: ًٌاوۀ ،142-123 َ ،77 ي ،21 ن ،ارجباطی

 دفژاػی هطالؼژات ،«ه اظکىه ث پایؿاقی و ویاوی پفیكیشاه١هD (.1382) ویؿاظمؿ شىاؾی،

  .96-85 َ ،16 ي ،4 ن ،اطحزاجژیک

 و ال آه ىلاوؾايً پفیكیشاه١ه جصكبۀ بكقویD (.جابی) ٌكیفی اوما٠یل و هعمؿ٠لی ظأكی،

 هصل ۀ ،«ؼ ىؾ ال لب ل يى ل ؾو ب ا آو همایى ۀ و جه كاو ٌ هك پى كايۀ هایؾبیكوحاو ؾوم و اول

  .25-1 َ ،4 ي ،11 ن ،ایزاو ػًاطیجاهؼه

 اهًی  ث و هص  الی اشحم  ا٠ی ه  ایٌ  بکهD (.1395) بؽٍ  ی الل  هقوض و اِ  عاب لاؾه،ظبی  ب

  .34-1 َ ،4 ي ،18 ن ،ايحظاهی دايغ هایپژوهغ ،«٠مىهی

 :یه ىقؾ هٙال١ ۀ) یاو یو یكیپ فشاه١ه بك ؼايىاؾه كیجؤذ یبكقوD (.1381) ؾیگكاو و ظىى ظىیًی،

  .82-67 َ ،1 ي ،1 ن ،جىاياو هطالؼات ػًاطیجاهؼه ،«جهكاو( ؾايٍگاه اویؾايٍصى

  ه١اِك. فكهًگ جهكاو، ،هشاره هؼاصز فزهًگ (.1387) ايحؽابی يكگه و هعمؿ٠لی ًٌان،ظك

 ػلژىم آهژىسع رػژذ ،«ویاو ث ظىلۀ ؾق اواوی هفهىم چًؿ با آًٌاییD (.1387) ؾاوؾ ظیؿقی،

  .21-12 َ ،39 ي ،11 ن ،اجحماػی
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 و سو ،«فكلي ؿاو پ فیكیشاه١ ه ب ا ؼايىاؾه هایویوگی قابٙۀ بكقویD (.1392) هًّىقه ؾوحكيس،

  .98-79 َ ،22 ي ،6 ن ،خايىاده هطالؼات

 ب  ك شم١  یاقجب  اٖ ه  ایقو  ايه و آهىٌل  ی هع  یٗ ج  ؤذیكD (.1398) ؾیگ  كاو و ال  هکكاه  ث قاو  ػ،

-81 َ ،1 ي ،15 ن ،طیاطژی دايژغ ،«ٌیكال ؾايٍگاه ؾايٍصىیاو ویاوی پفیكیشاه١ه

 .  pk.2119.2623/11.31497ؾیصیحال: ًٌاوۀ ،111

 هً ىچهك جكشم ۀ ،طیاطژی ػًاطژیجاهؼه بز ایهقذهه طیاطث: و جاهؼه (.1377) هایکل قاي،

  ومث. جهكاو، ِبىقی،

 ۷۱ هًطقژۀ دبیزطژحايی دخحژز آهژىساودايژغ الگىپژذیزی چگژىيگی بزرطی (.1378) .ن قوایی،

ًاوی ياهۀپایاو ،جهزاو ػهز پزورع و آهىسع ؿ، کاٌق   ٘با٘بایی. ٠الهه ؾايٍگاه جهكاو، اٌق

 ؾیً ی پ فیكیشاه١ ه ؾق هؿقو ه و ؼ ايىاؾه يم ً همایى ۀD (.1399) ؾیگ كاو و اکب ك آب اؾی،ٌاه لاقٞ

  .116-93 َ ،32 ي ،15 ن ،اطالهی جزبیث ،«فیكولآباؾ هحىوٙۀ همٟٙ ؾؼحك آهىلاوؾايً

  ومث. جهكاو، ، یجذق در یزیگيمىيه بز یاهقذهه (.1372) ظىى وكایی،

 همایى ه ؾق گكگ او ٌ هك آهىلاوؾايً پفیكیشاه١ه فكایًؿ بك هؿقوه جؤذیكD (.1392) لهكا ویؿی،

 .1 ي ،هذرطه و جاهؼه ،«ٌؿو اشحما٠ی ٠ىاهل وایك با

  کیهاو. جهكاو، ،یاجحماػ ػلىم یقیجطب زةالمؼارفیدا (.1377) ٠لیكٔا ههك،ٌایاو

 ؾق يؽبگ او ویاو ی فكهً گ هًٝك ال ویاوی يیافحگیجىو١هD (.1393) هعمؿ اقؾکايی، ٠ابؿی

  .171-133 َ ،4 ي ،9 ن ،طیاطی ػلىم ياهۀپووهً ،(«1384-1368) ایكاو

  يی. يٍك جهكاو، ،طیاطث ػلن بًیادهای (.1373) ٠بؿالكظمى ٠الن،

 ویاوی هٍاقکث و ایًحكيث کاقبكی قابٙۀ جبییىD (.1388) ظمگىیی اظىى و ظمیؿ ٠بؿاللهیاو،

  .41-1 َ ،4 ي ،ایزاو ػًاطیجاهؼه ايجمى ،«ایكاو ؾق

 ،8 ن ،ػژًاخحیجاهؼه هطالؼات ،«ویاوی پفیكیشاه١ه بك ؾقآهؿیD (.1369) ٠بؿال١لی لىام،

  .238-227 َ ،4 ي

 ذیژجذ يظژژل در یرطژم یاطیط یزیپذجاهؼه جذق  شاویه طًجغ (.1383) ابى٘الب گلىقؾی،

ًاوی ياهۀپایاو (،اِفهاو ٌهكوحاو كوحاویؾب وىم آهىلاوؾايً هٙال١ه: هىقؾ) ايقالب  کاٌق

ؿ،   .یاواله ايمالب و یًیؼم اهام ؿۀکپووهٍ ؾايٍگاه جهكاو، اٌق

  هكکم. جهكاو، ذالذی، هعىى جكشمۀ ،هذريیث پیاهذهای (.1384) آيحىيی گیؿيم،

 يگ كي جغیی ك ب ك ؾايٍ صىیاو ویاوی آگاهی جؤذیكD (.1388) هكاؾی گلمكاؾ و ظىیى هى١ىؾيیا،
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 ؾايٍ  گاه هٙال١  ه: ه  ىقؾ) وب  ك يٝكی  ۀ او  ان ب  ك ویاو  ی يٝ  ام هٍ  كو٠یث ب  ه يى  بث ه  اآو

  .231-211 َ ،16 ي ،4 ن ،طیاطی ػلىم ياهۀپووهً ،«اِفهاو(

  پاژيگ. جهكاو، ،طیاطی پذیزیجاهؼه (.1376) هكهم ههكؾاؾ،
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