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ایننپ پ ن وٌ ثننب ٌنندت ثزرسننی تننسالز ا ننشای سننبلٌننبی سنبشننىیی ثننز اناننتبو دروو یزوٌننی
خبنىاديٌبی تٍزانی صىرت یز تً اسن .ثنز اسنبا یب تنً ٌنبی پلینلپ و ثزرسنی نازینبت منزتج در
اینپ سملهننًز اس مجننبنی ناننزی روینزدٌننبی نٍنبدیزاییز سلاننتمی و نىنٍننبدیزایی ثننً هننىاو ننبر ىة
ناننزی تحقلننر مننىرد اسننتربدي قننزار یز تننً اسنن .روش تحقلننر پلمبییننی و م ب ننً م نی اسنن.
ةبم ً آمبری ایپ پن وٌ شنبم خبنىارٌنبی شنٍز تٍنزاو در سنبل  0951ثنىدي اسن .متنم نمىننً
در ایپ تحقلنر  154نرنز ثنً دسن .آمندي اسن .شنلىي نمىننًیلنزی در اینپ پن وٌ «نمىننًیلنزی
خىشًای و امتمب ی» اس .تمنبو دادي ٌنبی منىرد نلنبس اینپ پن وٌ ثنب اسنتربدي اس ین پزسن نبمنً
محقر سبختً ةمع آوری و ثنب اسنتربدي اس ننزوا نشار  SPSSآمنبريٌنبی تىصنلریز ةنداول ین ث ندی
و دو ث دی و اسنتهجبیی تتشینً و تحللن شندند ثنزای سنهت پبینبیی و ا تجنبر داديٌنب و ایع نبت
ةمننعآوری شنندي اس يننزیت  آ رننبی زونجننبت اسننتربدي شنندي اسننٌ .مرهننلپ ا تجننبری صننىری آو
تىس محققنبو و اسنبتلد صنبمتنانز ثنً دسن .آمندي اسن .یجنر نتنبیب ثنً دسن .آمنديز زينلً
اصلی ایپ پ وٌ تسیلد یزدیندز ثندیپ م هنب نً ثنلپ مندت سمنبو سن زی شندي اس اسدواا سنبلٌنبی
سنبشننىییو و اناننتبو دروو یزوٌننی راث ننً م هننبدار ثننب شنندت ٌمجاننتفی ين لا وةننىد دارد و ةٍنن.
ایپ راث ً نلش مهری اس .اس ملنبو زينلًٌنبی ز نی م نزح شندي نلنش زينلًای نً وةنىد راث نً
ثننلپ مترلننز سننپ را ثننب اناننتبو دروو یزوٌننی م ننزح سننبختً ثننىد مننىرد پننذیزش قننزار یز تننً و
زيلًٌبیی ً وةىد راث نً ثنلپ مترلزٌنبی ملنشاو تحالنلعت و مندت اقبمن .در شنٍز تٍنزاو را ثنب
اناتبو دروو یزوٌی م زح سبختً ثىدندز تسیلد نیدند
واشگان کلیدی :اناتبوز اناتبو دروویزوٌیز سنبشىییز خبنىادي
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مقدمه

ةٍبو امنزوس شنبٌد انلم تنزیپ تحنى ت تنبریای اسن .نً ٌزینش در تنبریخ ثینز دیندي نیندي
اسنن .ى ن شنندو ةٍننبو و ٌماننبیفی یننىرٌبی دوردسنن .و آسادسننبسی اناننبو امننزوس اس تقلنند
سمننبو و منننبو در یننىل تننبریخ سننبثقً نداشننتً اسنن .ةٍننبو امننزوسز ةٍننبنی دوار اسنن .تحننز
ةرزا لبیی امزوس در تنبریخ ثنیسنبثقً اسن .انانبوٌنب ٌنز روس ثنب دنلنبیی دیفنز و انانبوٌنبیی دیفنز
روثزو ٌاتهد و ایپ درس .نن ةٍنبو دینزوس اسن .دینزوس ةٍنبنی آراو داشن .انانبوٌنب در ین
ثاتز ةرزا لبیی ثً دنلب میآمدنند و منیدانانتهد نً در ٌمنلپ ثانتز نلنش منیملزنند دنلنبی آننبو ننً
تهٍب اس سنديٌنب ثلننً اس منزديٌنب نلنش تیننل منیشند انانبوٌنب ینندیفز را در پزتنى ننبو نلب بنینبو
می شهبختهد در ٌز مبل دنلنبیی آراو ثنىد سنرزٌب نلنش ثنزد ىتنبي داشن .هند سنرز سینبرتی در ینىل
مز ی انابو اترنبق منی ا تنبد ثهنبثزایپ انجهدیی ثنً ةرزا لنبی تى ند ٌمنىاري ثنً م هنبی اقبمن.
دائننم ثننىد امننزوسي شننجنًی ارتجننبیی اناننبوٌننب دائم نبا دوار اسنن .در محننل ٌننبی ٌننز روس نننى ةننبی
می یلزند و ثب انابوٌبی نبشهبختً روثنزو منیشنىند و ٌنز حانً ثبیند در ةانتتىی شنجنًی تنبسيای
اس ارتجبیبت انانبنی ثبشنهد سنبروخبنی و شننزثلفیز 6 60959و در اینپ ملنبو خنبنىاديز دقلنرتنزیپ و
شربت تزیپ نٍبد اةتمنب ی اسن .نً منىادر ثنشرا و تنبریای ةٍنبو را ان ننبا منیدٌند در واقنع
خبنىادي ٌمپبی ةبم ً مز  .می هد
در دنلننبی امننزوسز تالننىر آنانن .ننً رواثنن دروو خننبنىادي تسالزپننذیزی اننند ی اس ٌهتبرٌننبی
سهتی ثز ةىامنع دارنند نزا نً در خنبنىاديٌنبی امنزوسی تالنملم یلنزی در منىارد ثانلبری اس ةملنً
ت نندد زسنننداو یننب پدینندي ی مننزا و ملننز اس نننى ی ر تننبر تحنن .سننل ً و لننز ارادی ثننً منند ی قبثن
هتننزل و در اختلننبر ننزد تحننىل یب تننً اسنن .ایننز ین لننش و تهٍننب ین لننش در ةبم ننًی شننٍزی
امننزوس ایننزاو ثنً وین ي شننٍز تٍننزاو «واق لنن .محنض» ثبشنند آو امننز «ترللننز خننبنىادي» اسنن .ایننپ
واق لنن .را ٌمننً اماننبا و در مننی ههنند دختننزاو و پاننزاو دیفننز در سننهلپ پننبیلپ ثننً خبنننًی
ثا .نمیروند و «تنسخلز در سنپ اسدواا» امنزی منىمی شندي اسن.ز اینز نً ٌهنىس انند شنمبری
اس دختننزاو در سننهلپ پننبیلپ اسدواا ننزدياننند و آنننبو ننً ثننً "خبن نًی ثانن ".راي پلنندا مننی ههنندز
میدانهد دیفز ثب آرمبو « جبا زوا ثً خبننًی ثان .ر نتپ و ثنب رنپ ثلنزوو آمندو» ثنزای آوٌنب
ش بری رؤ یبپزداسنً شدي اسن.ز ٌنز هند ثانلبری ٌهنىس ٌزینش ینعق را تتزثنً نمنی ههند تنسخلز در
سنپ اسدواا و ینعق نلنش دسن .ثنً دسنٌ .نم دادي تنب نم ننم «سنندیی متنزدی» راي خنىد را ثننً
هىاو شلىيای اس سیانتپ در ةبم نًی شنٍزی امنزوس ثنبس هندز اینز نً اینپ شنلىيی سنندیی زثنی
ٌهىس میزو ل .بم ندارد ثنً نعويز اینپ تحنى ت ةنزو ا فىٌنبی سنهتی پبسنافىیی ثنً ملن
ةهاننی و نلننبس ثننً ةننه ماننب ا را ترللننز دادي و تبثىٌننبی ةهاننی ٌننز روس ثننل اس یذشننتً ق ندرت
هتننزل رواث ن ةهاننی را اس دسنن .مننیدٌهنند و ننمرن ن تننز مننیشننىند ٌمرهننلپ «ا فننىی سننهتی
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خبنىادي» ثب محىری« .منزد ننبوآور» و «سو خبننًدار» اینز نً ٌهنىس پبثزةبسن .امنب ٌنز روس ثنل اس
روس یذشتً ا فىیی ٍهًتز و قدیمیتز منیشنىد سینزا ننً سوٌنب دیفنز صنز با خبننًدارنند و ننً منزداو
دیفز نبوآور سنبو شٍزی امنزوس دیفنز ا فنىی سنهتی «سو خنىة و زمنبنجز و پبرسنب» را نمنیپذیزنند
و مقىق شٍزوندیز مقىق ثیز و آرمنبو مانبواتیلجنی را ثزیشینديانندز ٌنز هند ٌهنىس سننبو خنىة و
زمنبنجز و پبرسننب ثننز سنننبو شننٍزوند و ماننبواتیلنت لننزياننند روسٌننبی خننىش و شننلزیپ سیاننتپ در
هبر پندرثشراٌنب و منبدرثشراٌنب و ینىش دادو ثنً قالنًٌنبی قندیمی ٌنم تهٍنب و تهٍنب در سنزیبل
ٌبی تلىیشینىنی و قالنًٌنب وةنىد دارنند و «اسنتقعل خنبنىادي» ا هنىو ثنل اس «امتنزاو سنب مهداو»
ثزای مزدو او ىین .و ارسش داردز ٌنز هند ٌهنىس پندرثشراٌنب و منبدرثشراٌنب محتنزو و شیشنند ثنً
ننعويز خننبنىادي ٌننز روس ى ن تننز و ى ن تننز مننیشننىد و ش ن بر « زسننند متننزز سننندیی ثٍتننز»
ةبنیلپ تمبو ارسش ٌبیی شندي اسن .نً داشنتپ هند زسنند ر نىر ثنزای روشنپ نفنً داشنتپ اةنبق
خبنىادي و هد دختز ثزای دسنتفلزی اس پندر و منبدر در روسینبر پلنزی تىةلنً منی نزد دیفنز ننً تهٍنب
روسیبر خبو داداش و ثشرا بمل ً انحالنبر اخنذ تالنملمٌنبی مٍنم را داشنتهد پبینبو یب تنً اسن.ز
ثلنننً پنندر نلننش ثبینند در تالننملمٌننبی خبنننً و خننبنىادي ثننب ٌماننز و زسننندان میننىرت هنند و
خىاسٌ.بی آنٍب را در تمبو تالنملمٌنب در نانز ثفلنزد روسینبر تلجنی اسن .سینزا ىد نبو نم نم
ةبی پدراو و ثشریانب و را در خنبنىادي منییلزنند و خىاسنٌ.نب و آرسوٌنبی آنٍبسن .نً در نٍبین.
سزنىشنن .سننندیی خننبنىادیی را رقننم مننیسننند آ تننبة «پدرسننب ری» ننم ننم رو ثننً ننزوة اسنن.ز
ٌز هد سبیًاش ٌهىس ٌمً ةب سهفلهی منی هند ا جتنً ایهٍنب ثنً م هنبی پبینبو خینىن .خنبنفی و رنى
تهجلً ثدنی و ستم ثنز سننبو و ىد نبو نلان .نم نم ان .ىدٌنب و رسنتىراوٌنب ةنبی «سنرزيی
خبنىادي» را منی یلزنند و ضنبی خالىصنی خنبنىادي ةنبی را ثنً ضنبٌبی منىمی شنٍز منیدٌند
مٍد ىد ٌبز مدرسًٌبز دانینفبيٌنب و رسنبنً ٌنب نم نم ةنبی خنبنىادي ثنزای تزثلن .نان آیهندي را
پز می ههند و وظلرنًی ثنشرا ةبم نًپنذیزی و انتقنبل زٌهن ثنً نان ةنىاو اس ٍنديی خنبنىادي
ثزداشننتً مننیشننىدز ایننز ننً ٌهننىس خننبنىاديٌننب نق ن ت لننلپ ههننديای در پننزورش و تزثلنن .ىد ننبو
دارند ایهٍب ثزخی اس «روندٌبی ترللز خنبنىادي» امنزوسی اسن .نً ٌمنًی منب ثنب انند ی نفنبي ثنً دور
و ثزمننبو مننیتننىانلم آنٍننب را میننبٌدي و امالننب هننلم بيننلی و للهقلننبوز 0959و ثهننبثزایپ امننزوس
سزنىشنن .یننىرٌب ننبمعا ثننب تحننى تی ننً در زصننًی زٌه ن در س ن ىح مل نی و ننزا مل نی رت
میدٌد پلىند خىردي اس.
یىرٌب و یب ثً جبرت دقلرتز دو ٌ.نب و ملنٌ.نب در ةٍنبو مترلنز هنىنی وارد ضنبیی شنديانند
ننً اقنندامبت و ب لننٌ.بییننبو ثننً یننىر اةتهننبةنبپننذیزی تحنن .تننسالز تحننى ت متهننى زٌهفننی
مىةت میشىد ً ا ضبی زٌه ٌنبی یىنبیىوزةبم نًای را نً ثنً نانز منیرسند ٌمنً ثنب ٌنم در
آو سننندیی مننی ههنندز ننبمعا مترننبوت اس ٌمنندیفز تتزثننً ههنند در واقننع ثننب رشنند ترنل ن یننب تفی

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال پانسدهن ،شواره پنجاه و هفتن ،تابستاى 7931

نقن ٌننبی اةتمننب یز واثاننتفی متقبثن ا ضننبی اةتمننب ی ثنً یننندیفز ا ننشای مننییبثنند ثننب ثلننبنی
دور لمی 6در اینپ ةىامنع ثنز مانت ترنلن نبر زدی و تقانلم نبرز اةنشا ثنً ٌنم نلبسمهندتز و در
نتلتًز پلىستًتز می شىند رشند تقانلم نبر و پلینز  .تاالنا و راث نًی متقبثن و منمن ملنبو
آوٌب سجت میشنىد نً ةبم نً در ثزاثنز ورود هبصنز ةدیندز نً سنجت اخنتعل و آشنرتفی در نانم
مىةىد منیشنىندز مقبومن .ثلینتز و آشننبرتزی نً نتلتنًی ترنلن سنبختی اسن.ز اس خنىد نینبو
دٌنند ةىامننع منندرو صننه تی نیننبودٌهننديی ٌننمثاننتفی انننداوواريای ٌاننتهد و یننب ثننً ت جلننز دیفننز
یىنننًای اس ٌننمثاننتفی انننداوواریننی اسنن .تهٍننبییز 4-039 60951و ثهننبثزایپ پلىسننتفی ا ضننبی
ةبم ً ثً یندیفز ثب تىةنً ثنً اسنتقعل نزدی آوٌنبز ٌمنبٌهفی ثلینتزی را ةٍن .مرنج انانتبو و
استحنبو ةبم ً مییلجد
خبنىادي نلش ثً هىاو یننی اس اسبسنی تنزیپ نٍبدٌنبی اةتمنب ی اس اینپ قبئندي مانتیهی نمنیثبشند
ثننب رشنند ترنلنن یننب تفی ننبر زدی و سننبختیز پلىسننتفیٌننبی ا ضننبی خننبنىادي ثننً شننجنًٌننبی
یىنبیىو ا شای یب تنً اسن .نً اینپ امنز خنىد ثنز انانتبو خنبنىادي و نحنىيی مرنج اسنتحنبو آو
تسالز ثنًسنشایی خىاٌند داشن .ترللنز خنبنىادي ٌنم م لنىل متمى نًی وسنل ی اس ىامن اقتالنبدیز
اةتمننب یز سلبسننی و زٌهفننی اسنن .و ٌننم پلبمنندٌبی وسننلع اقتالننبدیز اةتمننب یز سلبسننی و
زٌهفی دارد یانتزش هنبوری ٌنبز تىسن ً و تحنىل نانبو اداری دو ن.وز زایهندٌبی ةٍنبنی شندو
و تىس ن ًی شٍزنیننلهی را مننیتننىاو ىام ن ثهلننبدیهی دانانن .ننً ٌننز ننداو ث نً صننىرت ماننتق و
ٌمرهلپ متمى ًی آنٍب در هنبر ٌنم سملهنًی ترللنز خنبنىاديی شنٍزی امنزوس را نزاٌم نزديانند و
ٌمرهبو ایپ ترللزات را تازیع و تیدید می ههد بيلیز 0956و
ةٍننبو امننزوسز ةٍننبنی ارتجننبیی اسنن .ننً در پزتننى آوز نٍبدٌننبی سننهتی ةبم ننً اث ننبد تننبسيای
مییبثهندز ی هنی ادرا رسنبنًای آننبو ا نشودي منیشنىد خنبنىادي در یذشنتً ةبیفنبٌی ثنزای یرتفنىز
دینندار و تجننبدل ناننز ثننلپ ا ضننبی ثننىد در مننب ی ننً ثننب ورود رسننبنًٌننب ثننً آو ایننپ ضننبی سننهتی
شناننتً شنند ا ضننب در هننبر ٌننم ٌاننتهد امننب رواث ن یذشننتً را تتزثننً نمننی ههنند ا ننزاد در دروو
خننبنىادي ت لقننی هدیبنننً یب تننًاننند ننً ٌىیننٌ.بییننبو را در س ن ىح قننىمیز ملننی و ةٍننبنی م ننزح
مننی هنند هنند یفی ملننبت در ٌمننًی هبصننز اةتمننب ی نلننش ثننً یننم مننیخننىرد در هننبر سننه.ز
مدرنلانم پنب ثننً زصنًی ٌاننتی نٍنبدي اسنن .و انانبنٍبیی اینپ دو را ثننً ٌنم آملاتننًانندز در ین
ننعو ین ننبر فیز ةننبی خننىد را ثننً تهننى ز ت نندد و هنندیىنفی دادي اسنن .شننبید ثتننىاو یرنن .ایننپ
زایهد اس ثٍتزیپ اث نبد ةٍنبو رسنبنًایان .در اینپ ةٍنبو نىظٍنىر ارسشٌنبی ٍهنً ترللنز یب تهند و
در مىاردی اس ثهلنبو سنبق شندند دیفنز ارسش ٌنب تى ند یب تهند ةٍنبنی نً در آو خىاسنتفبری تهٍنب
شلىي ی ٌمازیشیهی ثنىدز دیفنز ارسش نلانٌ .مفنبو ثنز شنهبخ .ینندیفز ینزتٌنبی سنبشنىییو
تس لد دارند سبروخبنی و شنزثلفیز 2 60959و
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انابو ةدیدز در پزتى ظٍىر النز ارتجبینبتز ینً ٌنبی یىننبیىنی دارد اس ین سنىز ین انانبو
قىمی اسن.ز اس سنىی دیفنز ین انانبو ملنی اسن.ز ی هنی وی ینیٌنبی شاالنل .ملنی را در خنىد
دارد سننبروخبنیز 04 60959و ایننپ امننز ثننً رشنند و تشاینند تیننت .و ا تیننبش در خننبنىاديی امننزوسی
منن مننی هنند ا ضننبی خننبنىادي ت لقننی هدیبنننً دارننندز ٌهتبرٌننب و ارسشٌننبی یىنننبیىنی ثننً
واس ًی رسبنًٌب وارد شندي اسن .نً زٌهن پنذیزی رسنبنًای در هنبر زٌهن پنذیزی خنبنىادیی
صننىرت مننییلننزد ت لننر هدیبنننً ی ا ضننبی خننبنىاديز مرٍننىوآ نننبة آو را ترللننز دادي اسنن .در ایننپ
راستب سلبسٌ.بی ممبی .یزایبننً اس ینزت دو نٌ.نب ممنهان .صنىرت یلنزد تنب تنىاسو ینًٌنب ثنً
دس .آید و اس تیت .و ا تیبش در دروو خبنىاديٌب بستً شىد
خننبنىادي وامدیانن .اةتمننب یز ثنننب اث ننبد یىنننبیىو سیانننتیز اقتالننبدیز مقننىقیز رواننننی و
ةبم ننًشننهبختی خننبنىادي نٍننبدی اةتمننب ی اسنن .و ٌمبنهنند آیهننًای هبصننز اصننلی ةبم ننً را در خننىد
دارد و ان نبسی اس نبثانبمبنی ٌنبی اةتمنب ی اسن .یذشنتً اس اینپز خنبنىادي اس اٌنم ىامن من از ثنز
ةبم ً اسٌ .زیش ٌنل ةبم نًای نمنی تىانند ثنً سنعم .رسند مفنز آو نً اس خنبنىاديٌنبیی سنب م
ثزخننىردار ثبشنند سننبروخبنیز 092 60945و در نتلتننً ثننب تىةننً ثننً اٌملنن .ثننب یی ننً اسننتحنبو
خبنىادي در سعم .ةبم ً داردز ثزرسی ىام اازیذار ثز اناتبو خبنىادي يزوری مینمبید
امزوسي خالىصنبا در شنٍزٌبی مندرو ثنً یىرشنفر .انفلنشی شنبٌد رشند زدین .و زدیزاینی در
ةبم ً ثً وین ي در خنبنىادي منیثبشنلم ارتجبینبتز شنجنً ٌنبی ایهتزنتنی و متنبسی نلنش ثنً رشند اینپ
زدیزایننی من ننزدي اسنن .در خننبنىادي امننزوس ثننب ا ننزاد تهٍننبز رٌننب و سننزیزداو سو و مننزد مىاةننً
ٌاتلم ً یز ً سنب ٌ .نب را ثنب ٌنم سینز ین سنقا سن زی منی ههند و نی ٌنز نداو اس ا ضنب در
تهٍبیی و دنلبی خنىد نزو ر تنًانند نً در نتلتنً شنن تنبسيای اس خنبنىادي خنبنىاديی ترزدیب تنًو را
ثً وةنىد آوردي اسن .شننزثلفیز 09 60952و ثنب در نانز ینز تپ ترللنزات ثنً وةنىد آمندي در رواثن
خبنىادي ٌبی شنٍزی و رشند زدین .پن وٌ مبينز ثنً دنجنبل ینب تپ تنسالز سنبلٌنبی سنبشنىیی در
اناتبو درونی خبنىادي اس .در شنزای مبينز و روثنزو ثنىدو ثنب پدیندي زدین.سنبسی شندوز تنب نً
ملشاو ثنلپ سنبلٌنبی سنبشنىیی و ان انتبو دروو خنبنىادي راث نً وةنىد داردا آینب ا نشای سنبلٌنبی
سنبشىیی بملی ثزای ثزقزاری اناتبو درونی خبنىادي میتىاند ثبشد یب خلزا
اس آو ةننبیی ننً ةبم ننً ایزانننی ةننشو ةىامننع در مننبل تىس ن ً و سننبختبر اةتمننب ی و زٌهفننی آو
در مبل ترللز می ثبشند یننی اس ار نبو اسبسنی ةبم نً نً د نبر ترللنزات اةتمنب ی و زٌهفنی شندي
اس .خبنىادي میثبشد در تحقلر مبينز ٌندت اصنلی ثزرسنی تنسالز ا نشای سنبلٌنبی سنبشنىیی ثنز
اناتبو دروو یزوٌی خبنىادي تٍزانی میثبشد
خنننبنىاديی ایزاننننی ثنننب نننب ٌنننبی ثانننلبری روثزوسننن .یجنننر دیننندیبي دور لمنننی رشننند
ترنل یب تفی سبختی و نبر زدی مهتنز ثنً ترللنزات وسنل ی در منىسي رواثن خنبنىاديٌنبی ایزاننی

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال پانسدهن ،شواره پنجاه و هفتن ،تابستاى 7931

شدي اس.ز مبنهند ترللنز ةبیفنبي سننبوز ا نش این ملنشاو ینعقز نبٌ ملنشاو اسدوااز رشند زدین.ز
ترللز نفبي ثً نقن ٌمانزز ترللنز سنبختبر قندرت در خنبنىادي و نً ثنً متمى نًای اس نقن ٌنبی
مت برض انتبملدي اس .و رواثن دروو یزوٌنی خنبنىاديٌنب را تحن.ا ین ب خنىد قنزار دادي اسن .ثنً
د لن ترللنزات ثنً وةنىد آمنندي در خنبنىاديز پ وٌینفزاو منىسي اةتمننب ی ثنً دنجنبل تجلنلپ و تحللن
لن و زایننی ایننپ نرللننزات ٌاننتهد ثهننبثزایپ ثننب تىةنً ثننً ایننپ تحننى تز يننزوری مننینمبینند ننً
ىامنن اازیننذار ثننز اناننتبو دروو یزوٌننی خننبنىادي ثزرسننی یننزدد ننً در ایننپ پنن وٌ ا ننشای
سبلٌبی سنبشىیی و تسالز آو ثز اناتبو دروو یزوٌی خبنىديٌبی تٍزانی ثزرسی شدي اس.
در پ ن وٌ ثننً م ن آمنندي تىس ن لننی تحننی آشننتلبنی و سننلد متتجننی ماننلهی 0945و در
راث ً ثنب ثزرسنی راث نً ثنلپ رينبی.مهندی سنبشنىیی و مندت سمنبو اسدواا در ملنبو دانن پ وٌنبو
م ساً آمىسشی و پ وٌیی امبو خملهنی ريوز اس دویان .و شالن .دانن پن وي منزد نً ثنً شنلىيی
تالننبد ی سننبدي انتاننبة شنندند و در دامهن سننهی  61تننب 41سننب فی ثىدننندز ثننب روش پلمبییننی و اثننشار
پزس نبمً داديٌب ةمعآوری یزدید ثب تىةنً ثنً تىصنلری ثنىدو اینپ پن وٌ ثنزای آسمنىو زينلً
اس يننزیت ٌمجاننتفی پلزسننىو اسننتربدي شنند ٌمرهننلپ ثننً مهاننىر مقبیاننً و ت لننلپ مترلزٌننبی
پننل ثننلپ در ثننلپ یننزويٌننبی سننهیز تحالننللیز منندت سمننبو اسدواا و سننپ اسدواا اس يننزیت
ریزسلىوز تحلل واریبن و آسمنىو  tاسنتربدي شند ثنب تىةنً ثنً ةنداول و نمىدارٌنبی ارائنً شندي و
نتننبیب يننزیت ٌمجاننتفی مینناا شنند ننً ثننلپ منندت سمننبو تتزثننًی سننندیی سنبشننىیی و
ريبی.مهدی سنبشىیی راث ًی م هنبداری وةنىد دارد نً منیتنىاو هنلپ نتلتنً یز ن 6.ا نزادی نً
مندت سمنبو تتزثنًی سنندیی ثلیننتزی دارنندز اس ريننبی .سنبشنىیی ثننب تزی نانج .ثننً ا نزادی ننً
سندیی سنبشنىیی متنزی دارنندز ثٍنزيمهند ٌانتهد ثهنبثزایپ ثنب تىةنً ثنً اینپ نتنبیب سواٌنبیی نً
سبلٌبی او لًی سندیی سنبشىیی را س زی می ههد مینعت سبسیبری ثلیتزی دارند
ٌننم هننلپ رخلننزيداریز محمنندیپننىر و مىسننىی 0959و در پ وٌیننی تحنن .هننىاو ثزرسننی
راث ً ثلپ ىامن نزدی -خنبنىادیی ثنب ملننزد اسدواا در بر هنبو ثبنن ز پ وٌینی را ثنً صنىرت
پلمبییی ثنب ةبم نً آمنبری شنبم  051نرنز اس بر هنبو متسٌن سو و منزدو ثبنن ینبورسی اسنتبو
سلاننتبو و ثلى اننتبو در سننبل  0950ننً ثننً روش نمىنننًیلننزی تالننبد ی انتاننبة شنندي ثىدننند را
انتبو دادنند اثنشار ینزدآوری ایع نبت پزسن نبمنً ثنىدي اسن ..یب تنًٌنبی مبصن اس اینپ تحقلنر
ثلبنفز ایپ اس .نً ثنلپ مندت سمنبو اسدواا و ملننزد اسدواا ارتجنبو وةنىد نندارد نتلتنًی مبصن
اس تحقلننر مبيننز ثننب نتننبیب تحقلقننبت ثایننبی و مزتضننىی 0944و ٌننمخننىانی دارد و ثننب نتننبیب
بری و ٌمنبراو 0942وز و للهقلبو 0946و نبٌمخىانی دارد.
ثایننبی و مزتضننىی 0944و نلننش در پ وٌیننی ثننب هننىاو راث ننً ريننبی .ةهاننیز سننعم.
مىمی و رينبی .سنبشنىیی در سوةنلپز نمىننًای  11نرنزي را نً ثنً روش نمىننًیلنزی در دسنتزا
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اس ثلپ تمبو سوةلپ سنب پ در شٍزسنتبو ینشد در سنبل  0943انتانبة شندي ثىدنند را م ب نً نمىدنند
اثشار مىرد استربدي پزس نبمً ثنىد یب تنً ٌنب نینبو دادنند ٌمجانتفی ثنلپ راث نً مندت سمنبو اسدواا
ثب ريبی .سنبشىیی و سعم .منىمی سوةنلپ م هنبدار نجنىدز امنب ثنب رينبی .ةهانی راث نً م هنبدار و
م نننىا داشنن.ز ثننً یننىری ننً ا ننزاد ثننب منندت سمننبو اسدواا متننزز ريننبی .ةهاننی ثننب تزی را
یننشارش زدننند در نتلتننً ننىو ٌمجاننتفی ثننلپ منندت سمننبو اسدواا و ريننبی .اس رواث ن ةهاننی
مهری اس.ز ممنپ اس .ثب ر تپ سنپ آسمنىدنی ٌنب ثب نه نبٌ تىاننبیی و ملن آو ٌنب ثنً رواثن
ةهای شىد عوي ثز آو اس ثلپ ر تپ تبسیی ینز لپ ثنزای ینندیفز نلنش منی تىانند ین بمن مٍنم
و تبالزیذار در ایپ سملهً ثبشد
اس دینندیبي اسننتلفلتلش یننذار ةىامننع اس سننهتی ثننً منندرو ثننًخالننى وقتننی ننً خالننل .درووسا و
مهبسننت خننىد را نننداردز سننزمبیًی اةتمننب ی ةبم ننً را د ننبر زسننبی مننی هنند ثننً ناننز اسننتلفلتلش
ةىامننع سننهتی ا لننت دارای سن ثننب یی اس سننزمبیًی اةتمننب ی و سننزمبیًی سننبسمبنی ٌاننتهد ٌننز
هد ایپ سزمبیً ممنپ اسن .ثنً یىننً ای نجبشند نً ثنزای تانٍل ترللنز سو اسن .امنب در زایهند
تتننددیزاییز ایننپ سننزمبیًی اةتمننب ی و سننبسمبنی ا لننت تضنن لا مننیشننىد یننب اس ملننبو مننیرود
ثً یىنً ای ممننپ اسن .زایهند تازینتز پنل اس ایتنبد سنزمبیً ی ةدیند اةتمنب ی و سنبسمبنی روی
دٌنند و ةبم ننً را اس سننبختبرٌبی يننزوری و ضننبی اخعقننی ننً سمننًی ننبر زد ثٍلهننً آو اسنن.
محزوو هد شننزثلفیز 041 60956و ننتنًای نً اسنتلفلتلش اشنبري منی هندز دقلقنبا در ةبم نًی منب
رت دادي اسنن .ی هننی ةبم ننً و نٍبدٌننبی اةتمننب ی ثننب مننىةی اس تتننددیزایی و نننىیزایی مىاةننً شنندي
اسنن .و ثننً ناننز مننیرسنند ننً ملننشاو تتننددیزایی در ملننبو مننزدو و ثننب خا نٍبدٌننبی اةتمننب ی
خبنىادي ثب ه ترللنز در سنزمبیً ی اةتمنب ی اینپ نٍنبد دیزپنب و زٌهفنی یزدیندي اسن .و در مقلقن.
امىاا نىیزایی در ٌز ةنب نً وارد شنديز ترللنزات و تحنى ت و تازینت و ثنیا تمنبدی و آسنلتٌنبی
اةتمننب ی را ثننب خننىد ثننً ٌمننزاي آوردي اسنن .ةزیننبو تتننددیزایی نلننش اس صنند و پهت نبي سننبل پننل
تب هىو در ةبم ً ی اینزاو دیزینىنی ٌنبیی را ایتنبد نزدي اسن .نً ترللنزات سنزمبیً ی اقتالنبدی و
زٌهفنیز انانبنی و اةتمنب ی را در نٍننبو خنىد پزورانندي اسن .و در ایننپ ملنبوز دیزینىنی خننبنىاديی
ایزانی در نلم قزو اخلنز آراو و هند امنب مانتمز و قنبیع ثنىدي اسن .ثنً یىننً ای نً برشهبسنبو ثنً
د ل ن زسننبی سننزمبیًی اةتمننب ی خننبنىاديز ثحننه زوپبشننی و سوال خننبنىاديی ایزانننی را م ننزح
زدننند دیزیننىنی سننزمبیًی اةتمننب ی در خننبنىاديی ایزانننی متننساز اس ةزیننبو تتننددیزایی ثننل اس
ٌمننً در رواثن سو و مننزدز ملننبت ننبیری و رواثن پنندراو و زسنننداو ثننً یننم مننیخننىرد و ٌمننلپ
یىر نتنبیب پن وٌ ٌنبی صنىرتیز تنً در منىرد خنبنىادي نینبو اس ثحزاننی زایلنز در اث نبد ماتلنا
سزمبیً ی اةتمب ی اس ةملنً 6ا تمنبدیز مینبر تیز ٌنم ینبری و ممنبیتی خنبنىادي ی ایزاننی منی ثبشند
ٌمرهلپ اسٌمیانلاتفی ینزوي ثنشرا خىیینبوندی مهتنز ثنً پلندای اننىا خنبنىاديٌنبی نى نی
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اس ً .در لپ ةانتتىی اسنتقعل ٌهنىس در من تحن .تانل شنجنً ٌنبی خىیینبوندی ٌانتهد
و ثً نى ی ممبیٌ.بیی را اس شجنً خىییبوندی دریب  .می ههد
ویدمىر و دیفزاو 6114و پ وٌینی تحن .هنىاو اننىا شنجنًٌنبی سنبشنىییز تضنبد سنبشنىیی و
لرلنن .سنبشننىیی را انتننبو دادياننند ایننپ پنن وٌ در مننىرد بر زدٌننبی سو و شننىٌزی روی 501
سوا اسدواا ننزدي ننً ثننً یننىر ماننتمز ثننب زسندانیننبو در سننىیل سننندیی مننی زدننند ثننً روش
پلمبییننی انتننبو شنندي اسنن .در ایننپ پن وٌ انننىا شننجنًٌننبی سنبشننىیی ثزرسننی شنندي و در قب ننت
ش یىنً م ز ی منی شنىند ٌمانزاو ثنب شنجنً سنبشنىیی ين لاز ٌمانزانی ثنب شنجنًی دوسنتبنًز
شننجنًی سنبشننىیی پدرسننب رانًز شننجنًٌننبی سنبشننىیی مبدرسننب رانًز شننجنًٌننبی ٌمانننزی
دومز شیتی و شجنً ٌبی ٌمازی ٌمزاي ثب مشاممن .ینب مداخلنً نتنبیب اینپ پن وٌ نینبو منیدٌند
ً انىا شنجنً ٌنبی سنبشنىیی تنسالزات مانتقلم و لنز مانتقلم مٍمنی ثنز لرلن .رواثن ٌمانزی
دارننند در ایننپ پن وٌ اس تحللن شننجنً قن ثننً هننىاو ین روینننزد ناننزی و نننً روش اسننتربدي
شدي اس.
ا لشاثنن .ثننبت 0551وز در تحقننلق ثننب هننىاو خننبنىاديٌننبی شننٍزی 6نقنن ٌننبی سنبشننىیی و
شجنًٌبی اةتمب یز  61خنبنىادي هندنی را منىرد م ب نً قنزار دادي اسن .در اینپ مقب نً آمندي اسن6.
یىنبیىنیٌبی قبث معمانًای در نحنىيی من نزدو ثنً نقن ٌنبی سنبشنىیی اس ینزت شنىٌزاو
و سنبو ثً یم میخنىرد در یننی اس مهتٍنب ا لنً نمىننًٌنبی منىرد ثزرسنی خنبنىاديای وةنىد داشن.
ننً در آو سو و شننىٌز ثلیننتزیپ ت ننداد ممنننپ اس وظننبیا ماتلننا را ةنندا و ماننتق اس یننندیفز
انتبو میدادنند و در مهتٍنبا لنً دیفنزآ اینپ ثزرسنیز خنبنىاديای وةنىد داشن .نً در آو شنىٌز و سو
در ثلیتزیپ ب لٌ.بی ممننپ ثنب ٌنم سنٍلم ثىدنند ثنبت در اینپ مقب نً تىةنً خنىد را م نىت ثنً
رواث ن خننبرةی ثب ر ن خننبنىاديٌننب ننزدي ننً آوٌننب را ثع بصننلً امبیننً مننی هنند رواث ننی مبنهنند
دوستبوز ٌمابیفبوز خىییبونداوز انتمپٌبز ثبشفبيٌبز زوشفبيٌبز مح ٌبی بر و
ثز اسبا نتبیب اینپ تحقلنر رواثن اةتمنب ی خنبرةی ٌمنًی خنبنىاديٌنب ثنل اس آو نً شنن
ین یننزوي سننبسمبو یب تننً را داشننتً ثبشنندز شننن ین نننى شننجنً را ثننً خننىد مننییلننزد ٌمرهننلپ
یب تً ٌب ثلنبنفز اینپ م لنت ٌانتهد نً اننداسيی ةندایی نقن ٌنبی سنبشنىیی ثنب درةنًی متالنعنً
ثىدو شجنً راث نً دارد خنبنىاديٌنبیی نً در آوٌنب درةنًی ثنب یی اس ةندایی در رواثن مزثنىو ثنً
نقن ٌننبی سو و شننىٌز وةننىد داشنن .دارای شننجنًای ثننً بینن .متالننعنً ثىدننند ثنندیپ م هننی ننً
ثاننلبری اس دوسننتبوز ٌماننبیفبو و خىییننبو آوٌننبز یننندیفز را مننیشننهبختهد و خننبنىاديٌننبیی ننً در
آوٌننب رواث ن ناننجتبا اشننتزا آملننشی اس حننبش نق ن ٌننبی سنبشننىیی ثننلپ سو و شننىٌز ثننز قننزار ثننىد
شجنً ای پزا هندي داشنتهد ی هنی نديی منی اس ثانتفبوز دوسنتبو و ٌمانبیفبو آوٌنب ثنب ینندیفز
آشهب ثىدند محقر ثً ایپ نتلتً میرسد نً اینپ انتانبةٌنب ثنً خنىد خنبنىاديٌنب ثانتفی داردز منیعا
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ی خبنىادي ممنپ اسن .تنزةل دٌند دوسنتبوز ٌمانبیفبو و خىیینبو خنىد را ثنً ینندیفز م ز نی
هنند امننب خننبنىاديی دیفننز ممنننپ اسنن .هننلپ عقننًای نداشننتً ثبشنند ا جتننً محقننر خننبیز نیننبو
می هد ً ایپ انتابةٌب و ا مبل سنللقًٌنب محدودنند و تنبثع ىامن و نلزوٌنبیی اسن .نً خنبنىادي
هتننزل ماننتقلمی ثننز آوٌننب ننندارد مینن ناننبو اقتالننبدی و اشننترب یز سننبختبر نٍبدٌننبی رسننمی و
قزاردادی و
ثننب تىةننً ثننً هنند ث نندی و پلرلنندي ثننىدو خننبنىادي و پ ن وٌ ٌننبی مت نندد تىس ن متاالالننلپ
ماتلننا پلزامننىو آوز دینندیبيٌننبی مترننبوتی در مننىرد خننبنىادي وةننىد دارد اسةملننً مننیتننىاو ثننً
روینزدٌننبی نٍننبدیز سلاننتمی ننبر زدیزایی سننبختبریوز تراننلزیز مبر الاننتیز ملهلاننتیز
سزمبیً اةتمب یز نىنٍبدیزایی و شنجنً ای اشنبري نمنىد در اینپ پن وٌ ثنب تىةنً ثنً ٌندت تحقلنر
ً ثزرسی تسالز ا شای سبل ٌنبی سنبشنىیی ثنز انانتبو دروو یزوٌنی خنبنىادي تٍزاننی منیثبشندز اس
مجننبنی ناننزی روینزدٌننبی نٍننبدیز سلاننتمی و نىنٍننبدیزایی ثننً هننىاو ننبر ىة ناننزی تحقلننر
استربدي شدي اس.
دیدیبي نٍنبدی مقبیانً ای و ةٍنبنی اسن.ز ثندیپ م هنی نً خنبنىادي را در ةىامنع ماتلنا منىرد
مقبیاننً قننزار مننیدٌنند تننب خ ننىو اصننلی ت ننىر آو را در ٌمننًی ةىامننع و در ی نىل تننبریخ ثبسیبثنند
سننبروخبنیز 0945و روینننزد نٍننبدیز ترنننزی ةجزیزایبنننً داردز ثنندیپ م هننب ننً پلنندای مزامنن
میناا در ملننبت تننبریای ةىامنعز ةجننزی اسنن .املن دور ننلم 0نلننش خنبنىادي را ٌمرننىو نٍننبدی
اةتمننب ی مننی داننند ننً ةشئننی اس ةبم ننً ثننىدي و شننهبخ .آو ماننتلشو شننهبخ .ن ةبم ننً اسنن .در
واقع پدیدي ی اةتمب ی را اس یزیر اةجبری ً ثنز نزد وارد منی هند منیتنىاو شنهبخ .نٍنبد خنبنىادي
نلننش ایننپ خالننل .را دارد ننً ماننتق اس ا زادسنن .و ثننز ٌمننًی ا ضننب تحملنن مننیشننىد تمننبو
نازیً ٌنبی نٍنبدیزاز مهننز نلزوٌنبی ب نً ی انانبو خنعق و ترللزدٌهندي ٌانتهد و ٌمفنی نٍنبد را
ثننز پبیننًی یجل نن .اناننبو و یننب در ایننديٌننبی لهننی و یننب ثننز اسننبا ثزداشنن .ثدثلهبنننًای اس اناننبو
اسننتىار مننی ههنند در مقبث ن ةجننز مننب م و قننىانلپ ماالننى دنلننبی خننبراز اناننبو محنننىو اسنن.
مىةىدی مهر ثبشد و مبمال اینپ اسنتهتبا ثنز تیندید دوینبنفی اةتمنب و ةبم نً مهتنز منیشنىد
در خننبنىادي ثننً مهش ننًی ی ن نٍننبد ثننً تس لنند ثننز سننبخ .لهننی و لننز ننزدی آو مننیانتبمنند
Bowm, 1988: 35و
نازیً پزداساو روینزد سلاتمی ثنز ن نانبو اةتمنب ی و تنسالز اةنشای آو ثنً وین ي سنبختبرٌب و
نٍبدٌبی اةتمنب یو ثنز ن تس لند منی ورسنند و مىمنبا رٌلب ن .نعو را در ثزرسنیٌنبی اةتمنب ی
پذیز تًاند آو ٌب ثنزای اةنشای نانبو در تنداوو ملننزد ن نانبو نقن میجتنی قبئلهند روینزدٌنبی
سلاتمی ثب راث ً ی ین ةنش نانبو ثنب اةنشای دیفنز نلنش سنز و نبر داردز هنداو نً دیزینىنی در
1- Emile Durkheim

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال پانسدهن ،شواره پنجاه و هفتن ،تابستاى 7931

ی ةش ثً دیزیىنیٌبیی در اةنشای دیفنز منی انتبمند دیزینىنی در ین ةنش ممنهان .هنبو ثنب
دیزیىنی در اةنشای دیفنز ت نبدل یبثند نً ینىیی ٌنل یىننً دیزینىنی در ن نانبو پدیند نلبمندي
اس .امب ایز ایپ ت بدل ثزقزار نیىد سزاسنز نانبو امتمنب ا دیزینىو منیشنىد ٌنز هند اینپ رویننزد
یمانداسی تىاسنی را منی پنذیزد امنب شومن اب دیندیبٌی ایانتب ثنً شنمبر نمنیآیند در اینپ تنىاسوآ نانبو
اةتمب یز دیزیىنیٌب ثً شلىيای سبمبومهد رت میدٌهد نً انقعثی ریتشرز 0956و
پبرسننهش ثننً دنجننبل سننبخ .نازیننبتی درثننبريی ناننبو اةتمننب ی ثننىد ثننً یننىری ننً ایننپ نازیننبت
ثتىاننند در نٍبینن .یننزح ةننبم ی اس ةبم ننًی اناننبنی ثننً دسنن .دٌنند در نازیننًی پبرسننهش ةبم ننً اس
ا نزاد هینفزی سنبختً شندي اسن .نً رايٌنب و اٌندات مینتز ی را دنجننبل منی ههند اینپ روینننزد
ناننزی يننمپ یننبدآوری اٌملنن .اصنن رايٌننب و اٌنندات در تحللنن پبرسننهشز تجلننلپ ننبر زد ناننبو
شااللتیز ً پن اس اینپ منی ثبیانتی آو را در نازینً ی نانبو خنىی تلرلنر هند را نلنش تىينل
میدٌد ثهبثزایپ رايٌب و اٌدات نانبوز میناا اسن .نً منىرد تىا نر ةمنع قنزار یز تنً اسن .در
ایپ نازیً ثً نبیشیز مز  .ینب نه انانبو ثنً سنىی اٌنداتز ثنً د لن ارادی و اختلنبری ثنىدو آو
و در ثزاثنز ةجزٌننبی اةتمنب ی و ثننز خنعت ناننز دور نلمز اس رايٌننب و ینزق ماتلرننی منییننذرد و ننی
ایننپ رايٌننب و یننزق مترننبوتز قب نندتبا ثننً یننزت اٌنندات میننتز و اس قج ن ت لننلپ شننديی زٌهفننی
ثبیاتی پل روند در لز اینپ صنىرت نبٌهتنبری و ثنی سنبسمبنی تهٍنب نبر ىة مىةنىد در نازینًی
پبرسهش ثنزای تجلنلپ هنلپ پدینديٌنبیی خىاٌند ثنىد تهٍنبییز 0951و هینفزی آدمنی در اندیینًی
پبرسهشز ثز مانت اختلنبر محندود ثنً محندودیٌ.نبی زٌهفنی اسن .وی نه خنبرا اس نبر ىة
زٌه را تزوی م ز ی می هد
در روینننزد نننى نٍننبدیزایی آنرننً در مز ننش تحلل ن ٌننب قننزار مننییلننزدز نٍبدٌننب ٌاننتهد ثزرسننی
مرٍىو نٍبدٌب مزی ثً اننداسيی ینىل منز خنىد ةبم نًشهبسنی دارد ةبم نًشهبسنبو مدتٍبسن .ثنً
دنجبل آنهد تب دریبثهد سنبختبرٌبی اةتمنب ی ثنزای نً ثبستى لند منیشنىند و نزا منىسيٌنبی اةتمنب ی
سبختبرٌبی ٌهتنبری مترنبوتی دارنندا نٍبدٌنب مٍمتنزیپ ةٍن.یلنزی نه انانبنی و تجندی شندو
آو ثً بدت را ثً هىاو واق لٌ.نبی اةتمنب ی و ثلزوننی منی سنبسند و در نلپ منبلز ثنً اینپ د لن
اس اجننبت ثزخىردارننند ننً ثننب ننه ثبستى لنند مننیشننىند نٍبدٌننب اس دینندیبي نٍننبدیزایی واق لننٌ.ننبی
اةتمب ی ثلزونیانند و نقن مٍنم و قبثن معمانًای در ةٍن.یلنزی و نبدی شندو نه انانبو
ایرب می ههند .ننى نٍبدیزاینبو ثنب رد نزض قعنلن .اثنشاری در نازینًی نئى عسنل ز ثنز آنهند نً
ا زاد در ةىامع یىنبیىو ثً شلىيٌبی مترنبوتی ةٍنبو را در منی ههند ثنز اینپ اسنبا ا نزاد در اانز
ی مترنبوت
تمبا ثب زٌه و دانن ثنلپ نانلی ةبم نً ی خنىد و نلنش در ثزخنىرد ثنب تتنبرة محل ن آ
در یىل ملبت خىدز ا فىی رٌهی و نابو تالملمیلزی خىد را شن میدٌهد نبیتز 0951و
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ٌمننبو یىنننً ننً پننل تننز شننزح آو ر نن.ز نازیننًی اةتمننب ی پبرسننهش ثننل تننز ثننً ناننبوٌننبی
ٌهتننبریز قىا نند و درونننی شنندو آنٍننب عقننً داشنن .و اس ایننپ یزیننر مننیخىاسنن .شننلىيی
تسالزیذاری نٍبدٌب را تىيل دٌندز در منب ی نً ننى نٍنبدیزایی در صندد وا نبوی رونندٌبی شنهبختی
و ناننبوٌننبی م هننبیی میننتز و ةم ننی اسنن .در پ ن وٌ مبيننز سننبلٌننبی سنبشننىیی ثننً هننىاو
مترلز ماتق منی ثبشند و انانتبو دروو یزوٌنی خنبنىادي ثنً هنىاو مترلنز واثانتً ثنب شنبخاٌنبی
ارتجننبو سوةننلپ ثننب یننندیفزز میننبر  .سوةننلپ و میننىرت سوةننلپ ثننب یننندیفز سننهتلدي شنندي اسنن.
مدل سیز نمبیبنفز ایپ رواث اس6.
مشورت زوجین

مشارکت زوجین

انسجام درون گروهی
خانواده

سالهای زناشویی

ارتباط زوجین

ضکل ضماره ( .)1مدل نظری تحقیق

ثننب تىةننً ثننً مجننبنی ناننزی تحقلننر و ثزرسننیٌننبی انتننبو شنندي زيننلًی اصننلی ایننپ پن وٌ
جبرت اس .اس6
ثً ناز منیرسند ا نشای مترلنز سنبل ٌنبی سنبشنىیی ثنً ثزةانتفی ثلینتز مترلنز انانتبو دروو
یزوٌی م می هد
ٌمرهلپ زيلًٌبی ز ی سیز نلش در ایپ پ وٌ م م ناز قزار مییلزند6
 -0ثً ناز میرسد ثلپ مترلز ماتق سپ و اناتبو دروو یزوٌی راث ً وةىد دارد
 -6ثً نانز منی رسند ثنلپ مترلنز مانتق ملنشاو تحالنلعت و انانتبو دروو یزوٌنی راث نً وةنىد
دارد
 -9ثً ناز می رسد ثلپ مترلنز مانتق مندت اقبمن .در شنٍز تٍنزاو و انانتبو دروو یزوٌنی راث نً
وةىد دارد
روش

پ وٌ مبيز ثً صنىرت پلمبیینی انتنبو یز تنً اسن .ةبم نً آمنبری ثنز اسنبا ا نعو مز نش
آمننبر ایننزاو یجننر سزشننمبری مننىمی نرننىا و مانننپ سننبل  0951شننبم  6641210خننبنىار در
شننٍز تٍننزاو مننی ثبشنند ثننزای ثننزآورد متننم نمىنننً ثننب در اختلننبر داشننتپ ةبم ننً آمننبریز اس زمننىل
ى زاو استربدي شدي اس .سزاییز 0959و
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t 2 p .q
d2
1 t 2 p .q
( 1
)1
N d2

n

 6Nمتم ةم ل .ةبم ً آمبریو 7مدود 6611111خبنىادي
 6d2دق .امتمب ی م لىة 1 11102 7
3 / 8 40 / 50 / 5
0 / 00016
 6tيزیت ایملهبو  51درصد 0/52 7
n
 598
1
3 / 8 40 / 50 / 5
1
(
)1
2250000
0 / 00016
 7t2يزیت ایملهبو  51درصد 9/440 7
 1/1 6Pو 1/1 6q
ثهبثزایپ متم نمىنً در اینپ تحقلنر ثنب امتانبة دقن .امتمنب ی 1/14ینی محبسنجبت نىق 154
نرز ثً دسن .آمندي اسن .شنلىي نمىننًیلنزی در اینپ پن وٌ «نمىننًیلنزی خىشنًای و امتمنب ی»
اس .ثنب تىةنً ثنً شنلىي نمىننًیلنزیز مهنبیر  66یبننً ثنً پنهب خىشنً ةرزا لنبیی تقانلم شندند
0
س اس ٌز خىشً ثز اسبا شلىي تالبد ی سنبدي نمىننًٌنب انتانبة شنديانند ثنزای سنهت پبینبیی
و ا تجننبر 6داديٌننب و ایع ننبت ةمننعآوری شنندي اس يننزیت  آ رننبی زونجننبت اسننتربدي شنندي اسنن.
ٌمرهلپ ا تجبری صىری آو تىس محققنبو و اسنبتلد دیفنز ثنً دسن .آمندي اسنٌ .مرهنلپ ةٍن.
سهت اناتبو دروو یزوٌی خنبنىادي ثنً هنىاو مترلنز واثانتً اس سنً شنبخا ارتجنبو سوةنلپ ثنب 3
یىیًوز میبر  .سوةلپ  1یىینًو و مینىرت سوةنلپ 09یىینًو اسنتربدي شندي اسن .اینپ شنبخاٌنب
ثً اینپ د لن انتانبة شندند نً متنم راواثن ثنلپ ا ضنبی خنبنىادي ثنً وین ي سوةنلپ و ٌمرهنلپ
ملشاو شدت رواث را قبث سهت سبسند
جذٍل شوارُ ( .)1ضریة آلفای کرًٍثاخ هتغیرّای اصلی تحمیك
تعذاد گَیِّا

آلفای کرًٍثاخ

ارتثاط زٍجیي تا یکذیگر

 7گَیِ

0/89

شاخصّای سٌجش اًسجام درٍى گرٍّی خاًَادُ (هتغیر ٍاتستِ)
هشارکت زٍجیي تا یکذیگر

 5گَیِ

0/88

هشَرت زٍجیي تا یکذیگر

 13گَیِ

0/92

اثنننشار ةمنننع آوری ایع نننبت تحقلنننر مبينننز متهبسنننت ثنننب پلمبیینننی ثنننىدو روش تحقلنننرز
پزس نبمً 9محقنرسنبختً منیثبشندز نً ینی آو سن ا ت ثنً صنىرت پنهب یشیهنًای و ثنز اسنبا
یلننا لنننزت ت لننلپ شنندي و ةٍنن .پبسننخ ثننلپ پبسننافىیبو در ةبم ننً نمىنننً تىسیننع یزدینند ثننزای
تتشیننً و تحللنن داديٌننب اس آمننبريٌننبی تىصننلری و ةننداول ینن ث نندی و دو ث نندی و اسننتهجبیی
استربدي شدي اس.

1- Reliability
2- Validity
3 -Questionnaire
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یافتهها

یب تًٌبی ایپ پ وٌ

تىصلری و استهجبیی مىرد ثزرسی قزار یز تً اس.

در دو ثا

الف) یافتههای توصیفی
جذٍل شوارُ ( .)2تَزیع فراٍاًی پاسخگَیاى تر حسة هتغیر جٌسیت
هتغیر جٌسیت

فراٍاًی

درصذ هعتثر

هرد

272

45/3

زى

328

54/7

جوع

600

100

یجننر یب تننًٌننبی ةنندول ثننب ز ةبم ننًی مننىرد پ ن وٌ
اس ً .ا یزی .پبسافىیبو در ایپ تحقلر سو میثبشد

شننبم  14/3%سو و  41/9%مننزد ثننىدي

جذٍل شوارُ ( .)3تَزیع فراٍاًی پاسخگَیاى تر حسة تفکیک سٌی
هتغیر سي

فراٍاًی

درصذ هعتثر

25 - 37

189

33/1

38 - 49

280

49

50 - 62

102

17/9

جوع

571

100

یجننر یب تننًٌننبی ةنندول شننمبري 9ز ا یزینن .پبسننافىیبو ثننب  %45در ثننبسي سننهی  94-45سننبل
قننزار داشننتًاننند  99/0%در ثننبسي سننهی  61-93سننبل و مننبثقی 03/5%و در ثننبسي سننهی  13-26سننبل
ثىدياند
جذٍل شوارُ ( .)4تَزیع فراٍاًی پاسخگَیاى تر حسة ًَع ازدٍاج
هتغیر ًَع ازدٍاج

فراٍاًی

درصذ هعتثر

فاهیلی

160

27/9

غریثِ

413

72/1

جوع

573

100

ةنندول شننمبري  4نیننبو مننیدٌنند در ا لننت اسدوااٌننبی صننىرت یز تننً 36/0%و سوةننلپ زیجننً
ثىدي و راث ً بمللی نداشتًاند
جذٍل شوارُ ( .)5تَزیع فراٍاًی پاسخگَیاى تر حسة هیساى تحصیالت
هتغیر تحصیالت

فراٍاًی

درصذ فراٍاًی هتغیر

سَاد خَاًذى ٍ ًَشتي

7

1/ 2

تا دیپلن

81

13/7

تا کارشٌاسی (لیساًس)

410

69/2

تا کارشٌاسی ارشذ (فَق لیساًس)

78

13/2

دکتری

16

2/ 7

جوع

592

100

ثننز اسننبا ةنندول شننمبري 1ز ثننل تننز پبسننافىیبو % 25/6و تحالننلعت برشهبسننیز 09/3%
دی لمز  09/6%برشهبسی ارشدز  6/3%د تزی و  0/6%در مد سىاد خىاندو و نىشتپ ثىدياند
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جذٍل شوارُ ( .)6تَزیع فراٍاًی پاسخگَیاى تر حسة ٍضعیت اشتغال
هتغیر ٍضعیت اشتغال

فراٍاًی

درصذ فراٍاًی

خَیشفرها

4

0/ 7

دٍلتی

392

67/8

ًیوِ دٍلتی

48

8/ 3

خصَصی

35

6/ 1

تذٍى شغل

99

17/1

جوع

578

100

ثننز اسننبا یب تننًٌننبی ةنندول شننمبري 2ز ثلیننتز پبسننافىیبو 23/4%و دارای شننر دو تننیز
 03/0%ثنندوو شننر ز  4/9%شننر نلمننً دو تننیز  2/0%شننر خالىصننی و  1/3%نلننش خننىی زمننب
ثىدياند
جذٍل شوارُ ( .)7تَزیع فراٍاًی پاسخگَیاى تر حسة هذت الاهت در شْر تْراى
فراٍاًی

درصذ فراٍاًی

از تذٍ تَلذ

296

53/7

هتغیر هذت الاهت در شْر تْراى
1ز  1الی  5سال

8

1/ 5

از  5الی  10سال

25

4/ 5

از  10الی  15سال

67

12/2

تیش از  15سال

155

28/1

جوع

551

100

ثننز اسننبا یب تننًٌننبی ةنندول شننمبري 3ز ثننل اس نلمننی اس پبسننافىیبو 19/3%و اس ثنندو تى نند در
تٍزاو ثىدياندز  64/0%نلنش ثنل اس  01سنبل در تٍنزاو اقبمن .داشنتًانندز  06/6%ثنلپ  01-01سنبل
و  %2نلش متز اس  01سبل در تٍزاو اقبم .داشتًاند
جذٍل شوارُ ( .)8تَزیع فراٍاًی پاسخگَیاى تر حسة هتغیر لَهیت
فراٍاًی

درصذ فراٍاًی

فارس

303

51/9

هتغیر لَهیت
آرری

188

32/2

لر

29

5/ 0

کرد

16

2/ 7

تلَچ

0

0

عرب

0

0

هازًی ٍ گیلکی

40

6/ 8

سایر

8

1/ 4

جوع

584

100

ثز اسبا یب تًٌنبی ةندول شنمبري 4ز نبراٌنب ثنب  10/5%ا یزین .قنىمی را تیننل منیدٌهند
پ اس آو آرریٌب ثنب 96/6%ز منبسنی و یللننیٌنب ثنب 2/4%ز زٌنب ثنب %1ز زدٌنب ثنب  6/3%در مزاتنت
ث دی قزار دارند  0/4%نلش مزثىو ثً سبیز قىملٌ.ب ثىدياند

بررسی تأثیر افسایش سالهای زناشویی بر انسجام دروى گروهی خانوادههای تهرانی

ب) یافتههای استنباطی

آسمىو راث ً ثلپ مترلز ماتق سپ و اناتبو دروو یزوٌی
جذٍل شوارُ (ً .)9تایج آزهَى راتطِ تیي سي ٍ اًسجام درٍى گرٍّی
سي ٍ اًسجام درٍى گرٍّی

ضریة کٌذال

سطح هعٌاداری

-0/241

0/000

ثز اسبا ةندول نىق ثنلپ مترلنز سنپ و انانتبو دروو یزوٌنی ثنز اسنبا ينزیت ٌمجانتفی
تنبی  bهنندال و سن م هننیداری آو sig=0/111و ثننب ثننل اس  55درصنند ارتجننبو وةننىد دارد امننب
مقنندار يننزیت ٌمجاننتفی تننبی  bهنندال -1/640و ثلننبنفز ي ن لا ثننىدو ایننپ راث ننً ٌمجاننتفی
اس .و عم .مهری ایپ يزیت د  .ثنز م ننىا ثنىدو راث نً نىق داردز ی هنی ثنب ا نشای سنپ
سوةلپز اناتبو دروو یزوٌی خبنىادي بٌ مییبثد
ٌمرهلپ ثز اسبا نتبیب ثً دسن .آمندي ثنلپ مترلنز سنپ و مقى نً ارتجنبو سوةنلپ ثنب ینندیفز ثنز
اسننبا يننزیت ٌمجاننتفی تننبی  bهنندال و س ن م هننیداری آو ثننب ثننل اس  55درصنند ارتجننبو
وةننىد دارد يننزیت ٌمجاننتفی تننبی  bهنندال -1/691و ثلننبنفز ينن لا ثننىدو ایننپ راث ننً
ٌمجاتفی اس .و عم .مهرنی اینپ ينزیت د ن .ثنز م ننىا ثنىدو راث نً نىق داردز ی هنی ثنب
ا شای سپ سوةلپز ارتجبو سوةلپ ثب یندیفز در خبنىادي بٌ مییبثد
ثز اسبا نتبیب ثً دس .آمدي ثنلپ مترلنز سنپ و مقى نً مینبر  .سوةنلپ ثنب ینندیفز ثنز اسنبا
يزیت ٌمجانتفی تنبی  bهندال و سن م هنیداری آو ثنب ثنل اس  55درصند ارتجنبو وةنىد دارد
يننزیت ٌمجاننتفی تننبی  bهنندال -1/023و ثلننبنفز راث ننً ٌمجاننتفی خللننی ينن لا اسنن .و
عمنن .مهرننی ایننپ يننزیت د نن .ثننز م نننىا ثننىدو راث ننً ننىق داردز ی هننی ثننب ا ننشای سننپ
سوةلپز میبر  .آنبو ثب یندیفز در خبنىادي نبٌ منییبثند امنب یجنر نتنبیب ثنً دسن .آمندي راث نً
ثننلپ مترلننز سننپ و مقى ننً میننىرت سوةننلپ ثننب یننندیفز ثننز اسننبا سنن م هننیداری آو
sig=0/123و م هیدار نلا.ز ثهبثزایپ ارتجبو ثلپ دو مترلز وةىد ندارد
آسمىو راث ً ثلپ مترلز ماتق ملشاو تحاللعت و اناتبو دروو یزوٌی
جذٍل شوارُ (ً .)10تایج آزهَى راتطِ تیي هیساى تحصیالت ٍ اًسجام درٍى گرٍّی
تحصیالت ٍ اًسجام درٍى گرٍّی

ضریة کٌذال

سطح هعٌاداری

0/050

0/258

راث ننً مترلننز ملننشاو تحالننلعت و اناننتبو دروو یزوٌننی ثننز اسننبا سنن
sig=0/614و م هیدار نجىديز ثهبثزایپ راث ًای ثلپ دو مترلز وةىد ندارد

م هننیداری آو
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آسمىو راث ً ثلپ مترلز ماتق مدت اقبم .در شٍز تٍزاو و اناتبو دروو یزوٌی
جذٍل شوارُ (ً .)11تایج آزهَى راتطِ تیي هذت الاهت در شْر تْراى ٍ اًسجام درٍى یزوٌی
هذت الاهت در شْر تْراى ٍ اًسجام درٍى گرٍّی

ضریة کٌذال

سطح هعٌاداری

0/073

0/07

راث ننً مترلننز منندت اقبمنن .در شننٍز تٍننزاو و اناننتبو دروو یزوٌننی ثننز اسننبا يننزیت
ٌمجاننتفی تننبی  bهنندال و سن م هننیداری آو sig=0/13و م هننیدار نجننىديز ثهننبثزایپ راث ننًای
ثلپ دو مترلز وةىد ندارد
آسمىو راث ً ثلپ مترلز ماتق مدت سمبو س زی شدي اس اسدواا و اناتبو دروو یزوٌی
جذٍل شوارُ (ً .)12تایج آزهَى راتطِ تیي هذت زهاى سپری شذُ از ازدٍاج ٍ اًسجام درٍى گرٍّی

هذت زهاى سپری شذُ از ازدٍاج ٍ اًسجام درٍى گرٍّی

ضریة کٌذال

سطح هعٌاداری

-0/265

0/000

راث ننً مترلننز منندت سمننبو س ن زی شنندي اس اسدواا و اناننتبو دروو یزوٌننی ثننز اسننبا يننزیت
ٌمجاننتفی تننبی  bهنندال و سنن م هننیداری آو sig= 1/111و ثننب ثننل اس  55درصنند ارتجننبو
وةىد دارد امب مقندار ينزیت ٌمجانتفی تنبی  bهندال -1/621و ثلنبنفز ين لا ثنىدو اینپ راث نً
ٌمجاننتفی اسنن .و عمنن .مهرننی ایننپ يننزیت د نن .ثننز م نننىا ثننىدو راث ننً ننىق داردز ی هننی
ٌز قدر ثلیتز اس سمبو اسدواا مییذرد اناتبو دروو یزوٌی بٌ مییبثد
ٌمرهننلپ ثننز اسننبا نتننبیب ثننً دسنن .آمنندي ثننلپ مترلننز سمننبو س ن زی شنندي اس اسدواا و مقى ننً
ارتجبو سوةنلپ ثنب ینندیفز ثنز اسنبا ينزیت ٌمجانتفی تنبی  bهندال و سن م هنیداری آو ثنب
ثننل اس  55درصنند ارتجننبو وةننىد دارد يننزیت ٌمجاننتفی تننبی  bهنندال -1/611و ثلننبنفز راث ننً
ٌمجاتفی ي لا اسن .و عمن .مهرنی اینپ ينزیت د ن .ثنز م ننىا ثنىدو راث نً نىق داردز
ی هی ٌز قدر ثلیتز اس سمبو اسدواا مییذرد ارتجبو سوةلپ ثب یندیفز بٌ مییبثد
ثننز اسننبا نتننبیب ثننً دسنن .آمنندي ثننلپ مترلننز سمننبو س ن زی شنندي اس اسدواا و مقى ننً میننبر .
سوةلپ ثب ینندیفز ثنز اسنبا ينزیت ٌمجانتفی تنبی  bهندال و سن م هنیداری آو ثنب ثنل اس
 55درصننند ارتجنننبو وةنننىد دارد ينننزیت ٌمجانننتفی تنننبی  bهننندال -1/055و ثلنننبنفز راث نننً
ٌمجاتفی خللی ين لا اسن .عمن .مهرنی اینپ ينزیت د ن .ثنز م ننىا ثنىدو راث نً نىق
داردز ی هی ثب ا شای سبلٌبی سنبشىیی میبر  .سوةلپ ثب یندیفز نلش بٌ مییبثد
ٌمرهننلپ ثننز اسننبا نتننبیب ثننً دسنن .آمنندي ثننلپ مترلننز سمننبو س ن زی شنندي اس اسدواا و مقى ننً
میىرت سوةلپ ثنب ینندیفز ثنز اسنبا ينزیت ٌمجانتفی تنبی  bهندال و سن م هنیداری آو ثنب
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ثننل اس  55درصنند ارتجننبو وةننىد دارد يننزیت ٌمجاننتفی تننبی  bهنندال -1/616و ثلننبنفز راث ننً
ٌمجاتفی ي لا اسن .و عمن .مهرنی اینپ ينزیت د ن .ثنز م ننىا ثنىدو راث نً نىق داردز
ی هی ثب ا شای سبلٌبی سنبشىیی میىرت سوةلپ ثب یندیفز بٌ مییبثد
بحث و نتیجهگیری

م ننبثر ثننب دینندیبيٌننبی نٍننبدی و سلاننتمیز ثننً وین ي نازیننبت دور ننلم و پبرسننهشز ثننب تىةننً ثننً
تر للننزات یىنننبیىو و سننزی ی ننً شننٍز تٍننزاو خالىصنبا یننی سننبلٌننبی اخلننز تتزثننً ننزدي اسنن.ز
نیبودٌهدي رشد ترنل یب تفی سبختی و نبر زدی اسن .نً مهتنز ثنً پلندای نقن ٌنبی مت ندد
و یىنبیىنی شدي اس .ثز ٌملپ اسنبا پلىسنتفی ا ضنبی ةبم نً ثنً ینندیفز ا نشای یب تنً اسن.
ایپ پلىستفی ثز رواث قجلی تحمل شندي و مهتنز ثنً ترللزاتنی در سنبختبر خنبنىادي شندي اسن .اینپ
یننبرٌب و ترللننزات ثلزونننی مهتننز ثننً ایتننبد ترللزاتننی در مننىسي رواث ن دروو یزوٌننی خننبنىادي شنندي
اس .ثب تىةً ثنً تحنى ت و ترللنزات خنبنىاديز ينزوری منی نمبیند نً ىامن اازینذار ثنز انانتبو
دروو یزوٌننی خننبنىادي ثزرسننی یننزدد ننً در ایننپ پنن وٌ ٌنندت اصننلی ثزرسننی تننسالز ا ننشای
سبلٌبی سنبشىیی ثز اناتبو دروو یزوٌی خبنىادي تٍزانی میثبشد
پ وٌ مبيز ثً صىرت پلمبییی انتنبو یز تنً اسن .متنم نمىننً در اینپ تحقلنر ثنب اسنتربدي
اس زمىل ى زاو  154نرز ثً دسن .آمندي اسن .شنلىي نمىننًیلنزی در اینپ پن وٌ «نمىننًیلنزی
خىشننًای و امتمننب ی» اسنن .یب تننًٌننبی تحقلننر نیننبو مننیدٌنند ةبم ننًی مننىرد پن وٌ اس حننبش
ترنل ن ةهاننلتی شننبم  14/3%سو و  %41/9مننزد ثننىدي اسننٌ .مرهننلپ ا یزینن .پبسننافىیبو ثننب
 %45در ثننبسي سننهی  94-45سننبل قننزار داشننتًاننند ثلیننتز پبسننافىیبو % 25/6و تحالننلعت
برشهبس نیز  09/3%دی ن لمز  09/6%برشهبسننی ارشنندز  6/3%د تننزی و ثقلننً در منند سننىاد خىاننندو و
نىشننتپ ثننىدياننند ٌمرهننلپ ا یزینن .پبسننافىیبو 23/4%و دارای شننر دو تننی ثننىدياننند ثننل اس
نلمننی اس پبسننافىیبو 19/3%و اس ثنندو تى نند در تٍننزاو سننندیی مننی ههنندز  64/0%نلننش ثننل اس 01
سنبل در تٍننزاو اقبمن .داشننتًاننندز  06/6%ثنلپ  01-01سننبل و  %2نلننش متنز اس  01سننبل در تٍننزاو
اقبم .داشتًاند
در ثل تز اسدوااٌنبی صنىرتیز تنً  36/0%و سوةنلپ ثنب ینندیفز زیجنً ثنىدي و راث نً نبمللی
نداشننتًاننند ٌمرهننلپ اس حننبش مترلننز قىملنن .ا یننز پبسننافىیبو ننبرا 10/5%وز سنن آرری
96/6%و و مبثقی اس سبیز اقىاو ثىدياند
یب تًٌب نیبو میدٌد ثنلپ مترلنز سنپ و انانتبو دروو یزوٌنی نلنش ارتجنبو وةنىد دارد امنب اینپ
رای ننً اس نننى ٌمجاننتفی ي ن لا و م نننىا اسنن.ز ی هننی ثننب ا ننشای سننپ سوةننلپز اناننتبو دروو
یزوٌننی خننبنىادي ننبٌ مننی یبثنند ٌمرهننلپ ثننلپ مترلننز سننپ و مقى ننً ارتجننبو سوةننلپ ثننب یننندیفز
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ارتجبو ٌمجانتفی ين لا و م ننىا وةنىد دارد ی هنی ثنب ا نشای سنپ سوةنلپز ارتجنبو سوةنلپ ثنب
یندیفز نلش در خنبنىادي نبٌ منی یبثند نتنبیب ثلنبنفز راث نً ٌمجانتفی خللنی ين لا ثنلپ مترلنز
سپ و مقى ً میبر  .سوةلپ ثنب ینندیفز ٌانتهد اینپ راث نً نلنش م ننىا اسن.ز ی هنی ثنب ا نشای
سپ سوةلپز میبر  .آنبو ثب ینندیفز در خنبنىادي نبٌ منی یبثند امنب یجنر نتنبیب ثنً دسن .آمندي
راث ً ثلپ مترلز سنپ و مقى نً مینىرت سوةنلپ ثنب ینندیفز م هنیدار نجنىديز ثهنبثزایپ ارتجنبو ثنلپ دو
مترلز وةىد ندارد
ثننز اسننبا نتننبیب ثننً دسنن .آمنندي ثننلپ مترلزٌننبی ماننتق ملننشاو تحالننلعتز منندت اقبم ن .در
شننٍز تٍننزاو و وينن ل .اشننتربل ثننب مترلننز اناننتبو دروو یزوٌننی خننبنىادي راث ننً ٌمجاننتفی
م هننیداری ثننً دسنن .نلبمنند ٌمرهننلپ ثننلپ مترلننز منندت سمننبو س ن زی شنندي اس اسدواا سننبلٌننبی
سنبشىییو و انانتبو دروو یزوٌنی راث نً ٌمجانتفی ين لا و م ننىا وةنىد داردز ی هنی ٌز قندر
ثلیتز اس سمبو اسدواا منیینذرد انانتبو دروو یزوٌنی نبٌ منییبثند ٌمرهنلپ ثنلپ مترلنز سمنبو
سنن زی شنندي اس اسدواا و سننً مقى ننً ارتجننبوز میننبر  .و میننىرت سوةننلپ ثننب یننندیفز راث ننً
ٌمجاتفی ي لا و م ننىا ثزقنزار اسن.ز ی هنی ٌز قندر ثلینتز اس سمنبو اسدواا منیینذرد ارتجنبوز
میبر  .و میىرت سوةلپ ثب یندیفز بٌ مییبثد
زيلً اصلی ایپ پ وٌ نلش ثز اسبا یب تً ٌنبی ثنً دسن .آمندي تسیلند یزدیندز ثندیپ م هنب نً
منندت سمننبو س ن زی شنندي اس اسدواا سننبلٌننبی سنبشننىییو و اناننتبو دروو یزوٌننی راث ننً م هننبدار
وةىد دارد اس ملبو زيلً ٌبی ز ی م نزح شندي نلنش زينلً ای نً وةنىد راث نً ثنلپ مترلنز سنپ
را ثب اناتبو دروو یزوٌی م نزح سنبختً ثنىد منىرد پنذیزش قنزار یز تنً و زينلًٌنبیی نً وةنىد
راث ً ثلپ مترلزٌبی ملنشاو تحالنلعت و مندت اقبمن .در شنٍز تٍنزاو را ثنب انانتبو دروو یزوٌنی
م زح سبختً ثىدندز رد شدي و مىرد پذیزش قزار نمییلزند
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