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چىیذُ
ًب١ؾ ػطح صاد ٓٝ ٝذ  ٝثبسٝس ٥ػال ٟٝثش سکث٨ش ٠ً ٥ثش ٗ٨ضا ٙسؿذ د٘ؼ٨رز داؿرش ،٠ثرش سشً٨رت ٝ
ػبخشبس د٘ؼ٨ز ٨ٛض سکث٨ش ُزاؿش ٠اػزً .ـٞس ا٧شا ٙدس ط ٦د١٠١بُ ٥زؿش ٠سـ٨٨شار ؿذ٧ذ  ٝثر٦
ػبثو ٠ا ٥سا دس ؿبخق١ب ٥ثبسٝس ٥سذشثٞ٘ٛ ٠د ٝ ٟدس حبّ حبضش اص ثبسٝس ٥طج٨ؼ ٦ث٧ ٠ي ثربسٝس٥
اساد ٥سػ٨ذ ٟاػزً .ب١ؾ ٗؼش٘ش صاد ٓٝ ٝذ  ٝاٛشوبّ اص ثبسٝس ٥طج٨ؼ ٦ث ٠ثبسٝسًٜ ٥ششّ ؿرذ ،ٟثر٠
سذس٧خ ػبخشبس ػ ٦ٜد٘ؼ٨ز سا اص ٝضؼ٨ز دٞا ٦ٛخبسح  ٝث ٠طشف ػبٓخٞسدُ ٦ػرٞم ٗر٦د١رذ .اص
د٘ٔٞٗ ٠اسد٦ٗ ٠ً ٥سٞاٛ ٙوؾ ٗٞثش ٥دس سٛٝذ ًب١ؾ ثبسٝس ٥داؿش ٠ثبؿرذ ،د٨ـرشكز  ٝسٞػرؼٝ ٠
١٠ٜ٨ب ٥اسصؿ ٝ ٦ػبطل ٦سرکث٨ش ُزاؿرش ٝ ٠ثر٠
سؿذ سٌٜٞٓٞط ٥اػز ً ٠ثش صٛذُٗ ٦شدٕ حش ٦دس صٗ 
ًٜ٦رذٗ .وبٓر ٠حبضرش ثرب ١رذف ثبص٘ٛربُ ٦٧لش٘ربٙ
كٞسر ػبٗٔ ٦دس د٢ز ًب١ؾ ثبسٝس ٥ػْ٘ ٗر 
كشصٛذآٝس ٥دس ٗ٨بً ٙبسثشا ٙص ٙا٧شا ٦ٛدس اٜ٧ؼشبُشإ اص ٜٗظرش ٛـرب ٠ٛؿٜبػرُ ٦لش٘رب ٦ٛثر ٠اٛذربٕ
٧ذُب١ٟبٗ ٥خشٔرق ٘١چر ٙٞد٧رذُبٟ
سػ٨ذ ٟاػز .د٢ز سذ ٚ٧ٝد٨ـٛ ٠ٜ٨ظش ٥سحو٨ن سٔل٨و ٦اص د 
ًبٓذٛ ،ّٝظش ٠٧ثشاثش ٥دٜؼ٨ش ،٦سئٞسُٞٛ ٥شاٛ ،٦٧ظشُ ٠٧زاس د٘ؼ٨شٛ ٝ ٦ظش٧رٜٗ ٠ضٓرز ادش٘ربػ٦
اػشلبد ٟؿذ ٟاػز .سٝؽ سحو٨ن ٗوبٓ ٠حبضش ٗجش ٦ٜثش ٗرذّ ٛـرب ٠ٛؿٜبػرُ ٦لش٘رب( ٦ٛػرٔطب٦ٛ

 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه جبلی ٣و اقجبا٘ات ٨كهًگی ،ؾايٍگاه با٬كال١لىم

.
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 ٠ً )68>8ثشاً ٥بسثؼز ٛظشُ ٠٧لش٘ب ٙالًال ٞٗ ٝف ث ٠كٞسر ٗشحٔ ٠ثٜذ ٥ؿذ ٟػ٘ٔ٨ربس ٦ؿرذٟ
اػز .اٗ ٚ٧ذّ ؿبْٗ ػٗ ٠شحٔ ٠اػز? سحٔ٨رْ ٗشٜر ،٦سحٔ٨رْ ثٜ٨ربٗش ٝ ٦ٜسحٔ٨رْ ثربكش .٦د٢رز
ُشدآٝس ٥داد١ٟب ٗحون سؼذاد  :5كلح ٠اص كلحبر ٜٗشخت ثش اػبع ؿشا٧ط? (ًربسثش ص ٙا٧شاٛرٝ ٦
ٗشب ٝ ْ١داسا ٥ث٨ـشش ٚ٧دٛجبّ ًٜٜذ( ٟكبٓٝٞس ثبال١ ٥ضاس) دس اٜ٧ؼرشبُشإ) اٛشخربة  ٝسحٔ٨رْ ًرشدٟ
اػزٛ .شب٧خ سحو٨ن ٛـب ٙداد ٟاػز ً ٠صٛبٗ ٙحذجٛ ٠ؼجز ث ٠صٛب ٙؿ٨ش ٗحذجُ ٠رشا٧ؾ ث٨ـرشش٥
ث ٠كشصٛذآٝس ٥داسٛذ .اص ػ ٥ٞدِ٧ش اكشاد داسا ٥دبِ٧ب ٟاهشلبد ٥ثبالسش ،س٘بً٘ ْ٧شش ٥ثر ٠كشصٛرذآٝس٥
داسٛذ٘١ .چ ٚ٨ٜسحٔ ْ٨كلحبر ٜٗشخت ٛـب ٙداد ٟاػز ١ش چُ ٠شا٧ؾ١ب ٥د ٦ٜ٧دس اكرشاد ً٘شرش
ٗ٦ؿٞدُ ،شا٧ؾ ث ٠ػجي صٛذُٗ ٦ذس ٝ ٙدس ٛش٨ذً ٠ب١ؾ كشصٛذآٝس ،٥اكضا٧ؾ ٗ٧٦بثذ .

ٍاصُّبیکلیذی:كشصٛذآٝسٛ ،٥ـب ٠ٛؿٜبػُ ٦لش٘بٛ ،٦ٛظشُ ٤٧لش٘ب ٙالًال ٞٗ ٝف ،ؿرجٌ١٠رب٥
ادش٘بػ ،٦اٜ٧ؼشبُشإ.

 بكقوی باليمایی ٨كليؿآوقی ؾق ٕ٨ای ایًىحاگكام ال هًٝك يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی ;> 

همذهِ

ؾهههای اؼیك ،با گىحكي ٨كایًؿهای هؿقيیح ه و ي ىگكایی ؾق ای كاو ،بى یاقی ال
ؾق 
شًبههای ليؿگی ا٨كاؾ ؾچاق ج٥ییكات اواوی ٌؿه اوث ٕاوش ا٬لى و و كایی.ٔ0080 ،

ؾق شاه١ه ایكاو ،همچىو بىیاقی ال شىاه ٟؾق ظام جىو١ه ،ایى هؿقيیحه يىپا و واقؾاجی
بك جمام واؼحاقها و يهاؾهای آو اذك ه یگ فاقؾ ٕشمٍ یؿیه ا و همک اقاو.ٔ0092 ،
ؾگكگىيی واؼث شاه١ه ایكاو و قواز ٌهك يٍیًی و ي٩ىـ جم ؿو ال یکى ى و ٌ حاب ؾق
ویژگیهای ایى يهاؾ قا ال ؾیؿگاه ق٨حاق

پىیایی اشحما٠ی ،ش٥كا٨یایی و ...ال وىی ؾیگك،
و ايؿیٍه ج٥ییك ؾاؾه اوث .ؾق يحیصه ،ؼايىاؾه يیم به ياچاق پا به پای جعىالت اشحم ا٠ی
ٌکحهای شؿیؿ هن لیىحی،
ؾچاق جعىم ٌؿه اوث ،به ٘ىقی که ال ایى هًٝك پفیكي 
ؼايىاؾههای لو و ٌىهكی بؿوو ٨كليؿ یا با ٨كليؿاو الؾواز يکكؾه ،به شای ٌکح وًحی

ؼايىاؾه يمىؾ پیؿا کكؾه اوث ٕکتيحكی و همکاقاو .ٔ0089 ،همچًیى ،ؾق بى یاقی ال
ي٭اٖ شهاو يى٠ی ج٥ییك اواوی ؾق يگكي ا٨كاؾ ؾق هىقؾ الؾواز٨ ،كلي ؿ آوقی و بكؼ ی
ال الگىهای جاقیؽی ظاکن بك ؼايىاؾه ِىقت گك٨حه اوث .ج٥ییك ؾق ایىحاقهای هكبىٖ
به ليؿگی ؼايىاؾگی ،ي٭ً ج١ییى کًًؿه ؾق قويؿهای شم١ی ث ٌ ًاؼحی ؾاٌ حه او ث
ٕظىیًی و بگی .ٔ0090 ،ایكاو ال شمله کٍىقهایی اوث که ؾق چًؿ ؾهه اؼی ك ا ٨ث
يكغهای باقوقی ؼىؾ ؾاٌحه اوث .کاهً ب اقوقی ال ظ ؿوؾ ٨ 7كلي ؿ ب ه
ٌؿیؿی ؾق 
الای هك لو ،ؾق وام ٠ٕ 0059باوی ٌىالی و ؼىاش ه ِ العی ،ٔ0092 ،ب ه ظ ؿوؾ
٨ 0/8كليؿ ؾق وام  0093هؤیؿ هم یى هٙل

او ث ٕهكک م آه اق ای كاو .ٔ0093 ،ال

هیجىاو ي٭ً هىذكی ؾق قويؿ کاهً باقوقی ؾاٌحه باٌؿ ،پیٍك٨ث و
شمله هىاقؾی که 
جىو١ه و قٌؿ جکًىلىژی اوث که بك ليؿگی هكؾم ظحی ؾق لهیًههای اقلٌی و  ٠ا٘٩ی
هیکًؿ .ؾق ظ٭ی٭ ث،
جؤذیك گفاٌحه و به ِىقت ٠اهلی ؾق شهث کاهً باقوقی ٠مح 
هیجىاو گ٩ث که بیى جىو١ه ا٬حّاؾی و اشحما٠ی شىاه  ٟو هی ماو ب اقوقی آي او ی ک
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قابٙه ه١کىن وشىؾ ؾاقؾ .به بیاو ؾیگك با باال ق٨حى هیماو جىو١ه ا٬حّاؾی و اشحم ا٠ی
هییابؿٕ٬كبايی.ٔ06 :0090،
کٍىقها ،هیماو باقوقی و قٌؿ شم١یث کاهً 
يمىيهای ال قٌؿ جکًىلىژی ،گىحكي ًِ١ث اقجبا٘ات و به وی ژه  ٕ٨ای هص الی

اقليه ا،

پیامه ایی ک ه ب ك
هیلیىوها پیام اوث ،

ایًحكيث اوث ،ایًحكيث هًح٭ح کًًؿه
يگكيها و هىی ث ٨كهًگ ی ک اقبكاو آو ؾق و ٙط ؼ كؾ و ب ك ي ٝامه ای ٨كهًگ ی -

هیگفاقؾ .با پیٍك٨ث ایى قوايه ها ،ؾوقه و یام و ابه ام
اشحما٠ی ؾق وٙط کتو جؤذیك 
آهیمی ال پیاهؿهای اظحماال هً٩ی ؾيیای هؿقو و قو ايهه ای اقجب ا٘ی ي ىیى آو ب كای
هیٌىؾ .هٙال ١ه و كایی و همک اقاو ٕ ٔ0090يٍ او ؾاؾه او ث
ايىاو ه١اِك جكوین 
وامهای ب ١ؿ ال  ،0067ب ه ٌ ؿت ؾق ه ١كْ شه ايی ٌ ؿو ،قو ايهه ا و
هحىلؿیى 
هیٌىؾ ،او ح٩اؾه ال
اقجبا٘ات شهايی ٬كاق گك٨حه ايؿ .ؾق ایى ؾوقه شهايی ٌؿو ج٭ىیث 
هییابؿ ،ؾق يحیصه ایى يىح گ كایً ب ه
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ا٨مایً 
ایًحكيث و 
الؾواز و ٨كليؿآوقی بىیاق کمحكی ؾاقيؿ .به ٘ىق کلی شهايی ٌؿو جىايى حه ب ك اقلي
الؾواز ؾق ایى يىح جؤذیك بگفاقؾ ٕوكایی و اوشا٬لى.ٔ0090،
بًابكایى اهكوله کاهً گكایً به ٨كليؿآوقی يیم هايًؿ ج ؤؼیك ؾق الؾواز و ؼیل ی ال
هىایح ؾیگك ،به ٨هكوث هىائح اشحما٠ی پیىوحه اوث که ه یبایى ث ه ىقؾ بكقو ی
گىحكؾهی شم١یح ی ؾق ٘ ی و ه ؾه هی گفٌ حه و

٬كاق گیكؾ ،لیكا با ً٠ایث به ج٥ییكات
چالًهای شم١یحی ياٌی ال آو ،کاهً وٙط باقوقی جؤذیك ٬ا٘١ی بك هیماو

هىائح و
قٌؿ ،جكکی و واؼحاق شم١یحی و ج١ؿیح ٌحاب ا٨مایً ج١ؿاؾ شم١یث ؼىاهؿ ؾاٌث.
ؾق يحیصه ،جىشه به ایى پؿیؿه و جبییى آو بیً ال پیً ال اهمیث ٬ابح جىشهی بكؼ ىقؾاق
اوث .با ایى جىِی ٧پژوهً ظأك ؾقِؿؾ اوث ک ه ب ه بكقو ی باليم ایی گ٩حم او
٨كليؿآوقی ؾق هیاو کاقبكاو لو ایكايی ؾق ایًىحاگكام با اوح٩اؾه ال قوي يٍ ايه ًٌاو ی
ؾامهای هكکمی ،ه ّ٩ح بً ؿی و ؾق يهای ث ًٌاو ایی
گ٩حمايی و همچًیى به بكقوی 
گ٩حماو ٤ال بعد ٨كليؿآوقی ؾق ایًىحاگكام پكؾاؼحه اوث.

 بكقوی باليمایی ٨كليؿآوقی ؾق ٕ٨ای ایًىحاگكام ال هًٝك يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی <6 
پیطیٌِ پژٍّص

٘ی وامهای اؼیك پژوهًهای يىحبا لیاؾی ؾق ظىله ٨كليؿآوقی به ايصام قو یؿه
اوث .اها جعلیح گ٩حمايی ٨كليؿآوقی هىٔى٠ی يىبحا جاله اوث چكا که با ه كوقی ب ك
هیجىاو پی بكؾ که ٤ال
پژوهًهای ايصام ٌؿه ؾق ایى ظىله 


ژوهًه ایی ايص ام

پ

ٌؿه ؾق ایى ظىله ب ا او ح٩اؾه ال قوي کم ی و پیم ایً ب ه يگ اقي ؾق آه ؿه او ث.
پژوهًهای هىقؾ بكقوی قا ه یج ىاو ؾق ؾو ؾو حه کل ی ش ای ؾاؾ :ؾو حه اوم ٌ اهح

گكوهی ال جع٭ی٭اجی اوث که به بكقو ی ٨كلي ؿآوقی ب ا قوي کم ی پكؾاؼح ه او ث:
کتيحكی و همکاقاو ٕ ٔ0089ؾق پژوهٍی که به بكقو ی شاه ١ه ٌ ًاؼحی گ كایً ب ه
هیؾهؿ که هٍاقکث اشحما٠ی جاذیك کاهًؿه ولی هح٥یك
٨كليؿآوقی پكؾاؼحه اوث يٍاو 
گكایً هفهبی جاذیك ٨مایًؿه ای بك هیماو گكایً شىاي او ب ه ٨كلي ؿآوقی ؾاٌ حه او ث.

همچًیى بیى هح٥یك هًا ٟ٨ا٬حّاؾی و گكایً ب ه ٨كلي ؿآوقی قاب ٙه ه١ک ىن و ه ً١ی
ؾاقی وشىؾ ؾاقؾ ،یً١ی هك چ٭ؿق والؿیى بیٍحك ؾيبام هًا ٟ٨ا٬حّاؾی ؼ ىؾ باٌ ًؿ ،ب ه
هماو هیماو ال گكایً آي او ب ه ٨كلي ؿآوقی کاو حه ؼىاه ؿ ٌ ؿً٠ .ای ث و همک اقاو
ٕ ٔ0092ؾق پژوهٍی که به هٙال١ه قابٙه شهايی ٌؿو ٨كهًگی و گكایً به ٨كليؿآوقی
هیؾهؿ که بیى هىل٩ههای شهايی ٌؿو ٨كهًگ ی ٌ اهح ً٨ :اوقی ي ىیى
پكؾاؼحه يٍاو 
ؾاؾه ای و اقجبا٘ی ،يگكي ي٭ً شًى یحی ،آگ اهی ال وو ایح پیٍ گیكی ال ب اقؾاقی،
اوح٩اؾه ال هىبایح و هٍح٭ات آو و ٨كؾگكایی اقجباٖ هً١ی ؾاق و هً٩ی با هح٥یك گكایً به
٨كلي ؿآوقی وش ىؾ ؾاقؾ ِ .تض ال ؿیى ه اؾی ٕ ٔ0092ؾق پژوهٍ ی جع ث  ً٠ىاو
ج١ییىکًًؿههای شم١یحی ،اشحما٠ی٨ -كهًگی و ا٬حّاؾی هىذك بك هیماو باقوقی يٍ او
هیؾهؿ که بیى هح٥یكهای شم١یحی هىقؾ بكقوی ،وى لو ؾق اولیى ٨كليؿآوقی ،هًٙ٭ ه

هعح وکىيث٬ ،ىهیث و ؾق بیى هح٥یكهای ا٬حّاؾی ،يى٥ٌ ٞح همىك ،يى٥ ٌ ٞح لو،
ؤ١٨ ٟالیث و ؾق بیى هح٥یكهای اشحم ا٠ی٨ -كهًگ ی ،هح٥یكه ای پایگ اه ا٬حّ اؾی
اشحما٠ی ،اوح٭تم لو ،جعّیتت لو ،به جكجی ؾاقای باالجكیى ٔكی همبىحگی با
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هیماو باقوقی ؾاقؾ .اوشا٬لى و همکاقاو ٕ ٔ0090ؾق ه٭ال ه ای جع ث  ً٠ىاو ج٥یی كات
يىلی اقلي ٨كليؿ و ق٨حاق ٨كليؿآوقی لياو پیً و په ال اي٭تب او تهی يٍ او ؾاؾه
اوث که جصكبه شهايی ٌؿو لياو ؾق کًاق ا ٨مایً آگ اهی و ايح ٝاقات و ؾگكگ ىيی ؾق
ي٭ً و هى١٬یث آياو په ال اي٭ تب او تهی ،ؾق بكؾاٌ ث و اقلی ابی آي او ال اقلي
٨كلي ؿ و ق٨ح اق ٨كلي ؿآوقی جاذیكگ فاق ب ىؾه او ث .ي٩یى ی و همک اقاو ٕ ٔ0094ؾق
پژوهٍی يٍاو ؾاؾه ايؿ که جعّیتت و اوح٩اؾه ال ایًحكيث قابٙه هً٩ی ه ً١ی ؾاقی ب ا
جمایح به ٨كليؿآوقی و ج١ؿاؾ ٨كليؿاو ؾلؽىاه ؾاقيؿ .يىقهعمؿی ٕ ٔ0094ؾق پژوهٍ ی
که به بكقوی اقلي ٨كليؿاو و شهايی ٌؿو پكؾاؼحه او ث .يح ایس جع٭ی  ٫يٍ او ؾاؾه
اوث که بیى شهايی ٌؿو و اقلي ٨كليؿاو ال یک و ى ،و ب یى يى حه ای هؽحل  ٧و
قوايههای اشحما٠ی ال وىی ؾیگك قابٙه هربث ٕهىح٭ینٔ وشىؾ ؾاقؾ.
هیماو اوح٩اؾه ال 
یا٨حههای پژوهً ٌمه الؿیًی پىق ٕ ٔ0094گىیای آو اوث که بیى و بک لي ؿگی و

هىل٩ههای جٍکیح ؾهًؿه آو ٕهؿیكیث بؿو ،او٬ات ٨كا٤ث ،هّك٨ ٦كهًگ ی و پایگ اه

ا٬حّاؾی اشحما٠یٔ با يگكي به ٨كليؿآوقی قابٙه هً١ی ؾاق و هً٩ی وشىؾ ؾاقؾ .قوىم
هیؾهؿ که ب یى هی ماو
لاؾه ا٬ؿم ؾق پژوهٍی که ؾق وام  0095ايصام ؾاؾه اوث يٍاو 
اوح٩اؾه ال قوايههای ؼاقشی ٕایًحكيثٌ ،بکههای اشحم ا٠ی هص الی و ٌ بکهه ای
هاهىاقه ایٔ و وبک ليؿگی هؿقو و گكایً ب ه ٨كلي ؿآوقی قاب ٙه ه ً١اؾاق ه١کىو ی
وشىؾ ؾاقؾ.
ؾوحه ؾوم پژوهًهایی او ث ک ه ب ه هٙال ١ه ٨كلي ؿآوقی ال ٘كی  ٫قوي کی ٩ی
ٕهعمىؾیاو و همکاقاو F0090 ،کیأ0097،پكؾاؼحه اوث .کیا ٕ ٔ0097ؾق پژوهٍ ی
جعث ً٠ىاو الگىی هٙلىب بكياه هه ای يمایٍ ی و یمای شمه ىقی او تهی ب كای
جٍىی ٫به ا٨مایً ٨كليؿآوقی با اوح٩اؾه ال قوي کحابؽايهای و هّاظبه ٠می ٫پكؾاؼحه
اوث هع٭ ٫ؾق ایى پژوهً بایؿها و يبایؿهای هعحىایی و قویکكؾهای کلی ؾق جىلی ؿ
بكياهههای يمایٍی ویما بكای جك٤ی هؽا٘ به ا٨مایً ٨كليؿآوقی هىقؾ بكقوی ٬كاق
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هیؾهؿ ک ه ک ه ؼ ىؾ ظم ایحی
ؾاؾه اوث .هعمىؾیاو ٕ ٔ0090ؾق پژوهً ؼىؾ يٍاو 
ههمحكیى ه٭ىله لياو ؾق اوحؿالم بكای کن ٨كليؿآوقیٍ او او ث .قوی ای ؾو حیابی ب ه
ٌ٥ح ،بهكه هًؿی بیٍحك ال ٨كِثهای اشحم ا٠ی هع ؿوؾ ؾق و ٙط شاه ١ه ،آقاه ً
قوايی ،هؿیكیث بؿو و ظ ٛ٩وشاه ث اشحم ا٠ی ال شمل ه اب ١اؾ ای ى ؼ ىؾ ظم ایحی
هفکىق اوث.
پیٍیًه يٝكی پژوهً ظأك به ؾلیح چًؿ قٌحه ای بىؾو هىٔى ٞجع٭ی ٫هبحً ی ب ك
يٝكیههای شم١یث ًٌاوی ،شاه١ه ًٌاؼحی و ا٬حّاؾی ه یباٌ ؿ .ال ي ٝك کال ؿوم


;

ه٩هىم ج٭أای ا٬حّاؾی بكای بچه با ايح٭ام ٨كهًگی ٠٭ای ؿ و اقليه ا ک ه هًص ك ب ه
هیؾهؿ .وی ؾو ؾو حه شىاه  ٟو ًحی و شؿی ؿ قا ال ه ن
هیٌىؾ ،پیىيؿ 
کاهً ج٭أا 
ج٩کیٯ يمىؾه و ه١ح٭ؿ اوث که ق٨حاق باقوقی ؾق هك ؾو شاه١ه ٠٭تيی او ث .شىاه ٟ
وًحی که اقلي باالیی بكای ٨كليؿ آوقی ٬ائح هىحًؿ به هً ا ٟ٨ا٬حّ اؾی ک ه ٨كلي ؿاو
هیکًًؿ ولی ؾق شىاه  ٟشؿی ؿ ک ه ٠٭تيی ث
همکى اوث بكای آيها ؾاٌحه باٌؿ جىشه 
هیکًؿ ،کی٩یث ٨كليؿاو و يه کمیث آيها هٙكض او ث
ا٬حّاؾی ظکن به باقوقی پاییى 
ٕکالؿوم.ٔ0982،
بك ٘ب ٫يٝكیه بكابكی شًىیحی اهكوله با ج٥ییك ٌكایٗ ا٬حّاؾی ،اشحما٠ی و ٨كهًگی
شىاه ٟيى ٞج٩کك ا٨كاؾ ؾق هىقؾ ي٭ً لو و هكؾ ؾق شاه ١ه ج٥یی ك يم ىؾه او ث .اکً ىو
٠كِههای ا٬حّاؾی و جمایح به پیٍك٨ث اشحما٠ی آیً ؿه ی ؼ ىؾ

لياو ،با هٍاقکث ؾق
يمیبیًًؿ .ج٥ییك يگكي به ي٭ ً لي او ؾق ؼ ايىاؾه
قا ؾق جٍکیح ؼايىاؾه و ٨كليؿ آوقی 
بكياهههای جًٝین

همگام با بكابكی شًىیحی ؾق شاه١ه ،جؤذیك ٠مؿه ای ؾق به ذمكقویؿو
ؼايىاؾه و به ٘ىق کلی ايح٭ام باقوقی ؾاٌحه اوث .يابكابكی شًىیحی لي او ؾق يهاؾه ای
٨كؾ هعىق هرح جعّیتت یا بالاقکاق با اي٭تبی ٝ٠ین ؾق ایى يهاؾه ا ب ه پای او قو یؿه
اوث .وٙىض باالی بكابكی بكای لياو به ً٠ىاو یٯ ٨كؾ به هىالات اوحمكاق وٙىض پاییى
1. Caldwell.
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بكابكی بكای لياو به ً٠ىاو یٯ همىك یا هاؾق به هً١ی آو اوث که بى یاقی ال لي او ب ه
باقوقی پاییًی يىبث به آو چه ؾق ؾوقه ی شىايی ٌاو آقلوهی کكؾي ؿ ؼىاهً ؿ قو یؿ
ٕهٯ ؾويالؿ.ٔ0087 ،
يٝكیه بكابكی شًىیحی به بعد ؾق ه ىقؾ ياهم اهًگی ب یى يهاؾه ای اشحم ا٠ی ؾق
هیپكؾالؾ ،بؿیى هً١ی که ٠ؿم هم اهًگی ب یى و ٙط ب االی
لهیًه ی بكابكی شًىیحی 
بكابكی شًىیحی ؾق يهاؾهای اشحما٠ی ٨كؾ هعىق و ج ؿاوم ي ابكابكی شًى یحی ؾق ؾقوو
يهاؾهای اشحما٠ی ؼايىاؾه هعىق هىش ٌؿه اوث جا لي او يحىايً ؿ جكکیب ی ال ک اق و
بچه قا واقؾ ليؿگی ٌاو کًًؿ .ال ایى قو لياو ياگكیم به کًحكم باقوقی ؼىؾ هىحًؿ .ای ى
هىئله هىش ٌؿه اوث جا باقوقی ؾق کٍىقهای جىو١ه یا٨حه ِ ً١حی ب ه لی ك و ٙط
شایگمیًی بكوؿ ٕظىیًی.ٔ034 :0086،
يٝكیههای اشحما٠ی٨ -كهًگی که ؾق اقجب اٖ ب ا ب اقوقی ه ٙكض ه ی ٌىؾ
یکی ال 
يٝكیه هًملث اشحما٠ی اوث که هیماو باقوقی هك ؼايىاق و شاه١ه قا هبًی بك شایگاه و
هیؾايؿ  Fیً١ی ٨كليؿ آوقی ؼ ايىاؾه بى حگی ب ه
هًملث والؿیى و یا واکًاو آو شاه١ه 
وٙط پیٍك٨حی ؾاقؾ که ؾق شاه١ه بؿوث ه یآوقي ؿ .چًايچ ه ٨كلي ؿآوقی ک ه با ٠د
ؼايىاؾهها ٌ ىؾ آي كا اؾاه ه ه یؾهً ؿ و ؾق ِ ىقجیکه ه اي ٟپیٍ ك٨ث

جعكک ِ١ىؾی
اشحما٠ی آيها گكؾؾ به ٘ك ٪هح٩اوجی آو قا ههاق و یا ب ه ج ؤؼیك ه یايؿالي ؿٕ قٌ یؿی،
.ٔ4 :0079
ؾق جئىقی يىگكایی بك جعىالت ا٬حّاؾی -اشحما٠ی ياٌ ی ال ٌهكيٍ یًی١ً ِ ،حی
ٌؿو و ؾیگك اٌکام هؿقيیماویىو هايًؿ ا٨مایً وٙط جعّیتت ،گىحكي اقجبا٘ ات
هیٌىؾ .ایى
٠مؿهی کاهً باقوقی جاکیؿ 

و کاهً هكگ و هیك کىؾکاو به ً٠ىاو ٠اهح
يٝكیه ،يىوالی و هؿقو ٌؿو وبٯ ليؿگی قا ٠اهح قٌؿ ج٩کكات آیًؿه يگك و جىشه ب ه
هیؾايؿ ،بًابكایى ا٨كاؾ هؿقو که هیماو ٌهكيٍیًی و جعّیتت بیٍ حكی
ليؿگی هك٨ه جك 
هیکًًؿ ،جعث جؤذیك گ كایً
ؾاقيؿ و به هیماو بیٍحكی ال ووایح اقجباٖ شم١ی اوح٩اؾه 

 بكقوی باليمایی ٨كليؿآوقی ؾق ٕ٨ای ایًىحاگكام ال هًٝك يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی <: 

اقليها و ق٨حاقهایی که ؾق ليؿگی با آيها ؾقج١اهح هىحًؿ ،جمایح کمحكی به ؾاٌحى

ها،
٨كليؿ ؾاقيؿ ٕآٌ٩حه جهكايی.ٔ400 :0082،
يىوالی ال ٘كی ٫گىحكي جعّیتت ٠م ىهی و  ٨كاهن ک كؾو اهک او ظٕ ىق ؾق
١٨الیثهای بیكوو ال ؼايه ،هى١٬یث لياو قا بهبىؾ بؽٍیؿه اوث .هى١٬یث بهبىؾ یا٨ح ه

لياو يیم با ا٨مایً وى الؾواز ،کاهً ٨اِله وًی بیى لوشیى ،ا٨مایً ٬ؿقت جّمین
گیكی ؾق ؼايىاؾه و کاهً باقوقی همكاه بىؾه اوث ٕهعمىؾیاو.ٔ02 :0080،
بكاوان جئىقی اٌا٠ه که بك يىآوقی ق٨ح اقی ج٥یی ك ای ؿهه ا و ؾیًاهی ٯ اشحم ا٠ی
هیکًؿ و به جبییى چگىيگی گىحكي ه٩هىم کًحكم هىالی ؿ
اٌا٠ه ق٨حاقهای شؿیؿ جاکیؿ 
يىآوقیهای

هیپكؾالؾ ،ؾق کٍىقهای که باقوقی پاییًی ؾاقيؿ اکرك ج٥ییكات و
ؾق شهاو 
٨كهًگی ابحؿا جىوٗ اٍ٬اق باالی شاه١ه که ذكوجمً ؿ ج ك و جعّ یح ک كؾه ج ك هى حًؿ
يگكيها و ق٨حاقهای ایى ٍ٬ك ؾیگك اٍ٬اق شاه١ه ال آيها

هیگیكؾ و په ال ج٥ییك
ِىقت 
هیکًًؿٕظىیًی.ٔ035-034 :0086،
پیكوی 
يٝكیه گفاق شم١یحی ؾوم که ؾق اِح يٝكیه ای بكای جبییى Eباقوقی پاییى Dؾق شىاهٟ

پیٍك٨حه اواؼك هؿقو اوث قا يؽىحیى باق لىحها;٪و وو ؾی کا< ه ٙكض يمىؾي ؿ .ال ي ٝك
آيها باقوقی لیك Eوٙط شايٍیًی Dهٍؽّه اِلی گفاق ؾوم شم١یحی اوث .به ٠ب اقجی
بعكاو باقوقی و جصؿیؿ يىح یکی ال ههمحكیى چالٍهایی اوث که ؾق ای ى ؾوقاو اج ٩ا٪
هیا٨حؿ ٕهٍ ٫٩و هعمىؾی .ٔ70-74 :0088 ،ایى يٝكیه ياٜك به ج٥ییكاجی اوث ک ه ؾق

هیؾه ؿ .ؾق و ٙط شاه ١ه ،اقلٌ های شاه ١ه
وٙط شاه١ه ،ؼايىاؾه و ٨كليؿآوقی قغ 
هعىق هٙ١ى ٦به يیالهای اولیه به وك٠ث شای ؼىؾ قا به اقلٌهای ٨كؾ هع ىق ه ٙ١ى٦
هیؾهًؿ .هتلم با ای ى ج٥یی كات ،ج٥ییكاج ی ههمح ك ؾق قواب ٗ شًى ی،
به يیالهای ذايىیه 
هیا٨حؿ .ؼايىاؾه به ً٠ىاو یٯ يهاؾ اشحما٠ی ؾگكگىو و جک الی ٧و
الؾواز و ؼايىاؾه اج٩ا ٪
1. Lesthaeghe.
2. Van de Kaa.
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ج١هؿات هكجبٗ با الؾواز قومی ؾچاق ٨كوایً ه ی ٌىؾ .ؾق ظ الی ک ه ؾق ٘ ىم گ فاق
شم١یحی اوم ،ؼايىاؾه به ِىقت يهاؾی يیكوهًؿجك ٜاهك ٌؿه بىؾ ،جٕ١ی ٧ؼايىاؾه يماؾ
هیٌىؾ .ؾق وٙط و يعىه ٨كليؿآوقی يیم به ه ىالات ج٥یی ك ؾق و ٙط
گفاق شم١یحی ؾوم 
شاه١ه و ؼايىاؾه ج٥ییكات اواوی ؾق شكیاو گفاق ؾوم شم١یح ی قغ ؾاؾه او ث .لي او ؾق
هیآوقيؿ و بیٍحكال ه ك له ايی ب ی ٨كلي ؿ
شىاه ٟبا باقوقی پاییى ؾیكجك ال هك لهايی بچه 
هیهايًؿ .ؾق وا ٟ٬يىبث ٬ابح هتظ ٝه ای ال له او ؾق ای ى شىاه  ٟؾق ايحؽ اب و بٯ

ليؿگی ٌاو اٌ ح٥ام ٠ل ی الؽّ ىَ اٌ ح٥ام ظك ٨ه ای قا ب ك ٨كلي ؿ پ كوقی ج كشیط
هیؾهؿ .به وؽى ؾیگك ٠ىاه ح ا٬حّ اؾی اشحم ا٠ی ب ه ؤ ىض ي٭ ً بیٍ حكی ؾق ب ی

٨كليؿی لياو ؾق شىاه ٟبا باقوقی پاییى ؾاقيؿٕ .وكایی.ٔ0087،
رٍش ضٌبسی پژٍّص

قوي جع٭ی ٫پژوهً ظأك هبحً ی ب ك ه ؿم يٍ ايه ًٌاو ی گ٩حم ايی ٕو لٙايی
 ٔ0090که بكای کاقبىث يٝكیه گ٩حماو الکت و هى ٦به ِىقت هكظل ه بً ؿی ٌ ؿه
٠ملیاجی ٌؿه اوث .يٝكیه الکت و هى ٦بىٗ يٝكیهی ٨ىکى ؾق ظىله ٨لى٩ه  -ویاوی
اشحما٠ی اوث ،به يعىی که ؾق آيها به ؾيبام اقائه بكؾاٌ حی گ٩حم ايی ال هم هی اه ىق
اشحما٠ی بىؾه ايؿ .ال ؾیؿگاه الک ت و ه ى ٦اه ىق اشحم ا٠ی ب ه هراب ه و اؼثه ای
گ٩حمايی ٬ابح ٨ه ناي ؿ ی ً١ی ب ا ابماقه ای گ٩حم ايی ٬اب ح جعلی ح و بكقو ی هى حًؿ
ٕولٙايی.ٔ48 :0084،
هؿم يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی ٌاهح وه هكظله اوث :جعلیح هحًی ،جعلیح بیً اهحًی
یهی اوم که جعلیح هحًی اوث ،هك اذكی با جىشه به ً٠اِك هىشىؾ
و جعلیح با٨حی .ؾق ال 
هیگیكؾ .ؾق الی ه
ؾق قو یکكؾ الکتو و هى٨ه ٕؾامها و هؿلىمها و ٔ...هىقؾ واکاوی ٬كاق 
ی ب١ؿی ،یً١ی بیًاهحًی ،اقجباٖ اذك جعلیح ٌؿه با اذك ؾیگك که به همیى ِىقت جعلیح
هیٌ ىؾ ٤یكی ث و ٔ ؿیث ٕبی او ٌ ؿه ؾق
هیٌىؾ و و١ی 
ٌؿيؿ ،به بكقوی گفاٌحه 
قو یکكؾ الکتو و هى ٔ٦ؾق بیى آذاق باقل ٌىؾ .ؾق جعلیح با٨حی ،اذ ك هى ائح ویاو ی،
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هیگیكؾ .بًابكایى ؾق پژوهً
اشحما٠ی و ٨كهًگی بك آذاق جعلیح ٌؿه هىقؾ اقلیابی ٬كاق 
يٍايههای جّى یكی ی ا هم او ٠ک هه ا و

ظأك ،هكظله جعلیح هحًی ٌاهح جّاو یك
يٍايههای کتهی یا هماو لباو يىٌحاقی ه ی ٌىؾ .ؾق ای ى هكظل ه اوم٠ ،ک هه ای

باقگفاقی ٌؿه ؾق ایًىحاگكام جعلیح هیٌ ىيؿ و ب ا او ح٩اؾه ه ً١ای ِ كیط و ه ً١ای
ٔمًی ٠که٘ ،ب ٫يٝكیه قوالو باقت٠ ،کهه ا جعلی ح ه ی ٌىيؿ .ؾق هكظل ه ؾوم
کاٍىها و يىٌحههای جىٔ یعی کً اق ٠ک هه ا جعلی ح ه ی ٌىيؿ و ه٩ه ىم و الی

هیٌ ىيؿ .ؾق هكظل ه جعلی ح بیً اهحًی ،وش ه
٨كليؿآوقی و ه٩اهین هكبى٘ه اوحؽكاز 
اٌحكاک جعلیح جّاو یك و جعلیح لبايی بكقو ی و هٍ ؽُ ه ی ٌىؾ و گ٩حم اوه ای
امهای آيها ًٌاوایی ه ی ٌىيؿ .ؾق هكظل ه ب ا٨حی ،ای ى گ٩حمايه ا و يح ایس
هىشىؾ و ؾ 
٠کهها و هحى لبايی ؾق با٨ث ووی ٟجك اشحما٠ی ٨كهًگی ایكاو

ظاِح ٌؿه ال جعلیح
هیٌىؾ.
هیٌىؾ و بعد 
٬كاق ؾاؾه 
تحلیل ثبفتی
تحلیل ثیٌبهتٌی
تحلیل هتٌی

هكاظح وه گايهی يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی ٕولٙايیٔ0090،

ؾاؾهها هع٭ ٫ج١ؿاؾ ٩ِ 53عه ال ِ٩عات هًحؽ بك اوان ٌكایٗ:
شهث گكؾآوقی 
ٕکاقبك لو ایكايی و هحاهح و ؾاقای بیٍحكیى ؾيبام کًًؿه ٕ٨الىوق باالی هماقٔ ؾق ایًى حاگكامٔ
ايحؽاب و جعلیح کكؾه اوث .ؾق ٔ مى ب كای ا٘میً او ال واش ؿ ٌ كایٗ ب ىؾو ِ ٩عات
ؾاؾهه ای
هاهها به بكقوی و قِؿ ِ٩عات هًحؽ پكؾاؼحه اوث .بًابكایى 
هًحؽ هع٭ ٫

=<ّ٨ لًاهه

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی

پىثهای ایًىحاگكاهی و کاٍ ىه ای هكبى٘ ه ،ب ا

هىقؾ هٙال١ه ؾق ایى جع٭ی ٫قا جّاویك و
ٌؿهايؿ.
هىٔى٠یث ٨كليؿآوقی و ؾق ه٭ ٟٙلهايی  0433ايحؽاب 
یبفتِّبی پژٍّص

تحلیلهتٌی 

ؾق ایى بؽً هع٭ ٫شهث جعلیح هحًی جّاویك ،ابحؿا ِ٩عات قا بك او ان لي او
هعصبه و ٤یك هعصبه ج٭ىین کكؾه و واه شه ث اقائ ه جّ ىیك ٌ ٩ا٦ج ك و واک اوی
هؿلىمهای جع٭ی ٫ال آهاق جىِی٩ی اوح٩اؾه کكؾه اوث.

ؾامها و

یبفتِّبیتَصیفیصفحبتهٌتختسًبىغیزهحججِ 


ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به ج١ؿاؾ ٨كليؿ اقائه ٌؿه اوث :ب ك
اوان جعلیح ِ٩عات هًحؽ  43ؾقِؿ ال لياو هعصبه ؾاقای ٨ 2كليؿ 24 ،ؾقِ ؿ
ؾاقای ٨ 0كليؿ 06 ،ؾقِؿ ٨ 0كليؿ 02 ،ؾقِؿ ٨ 4كليؿ و  4ؾقِؿ ؾاقای  5و ٨ 8كلي ؿ
هیباًٌؿ.

شؿوم ٌماقه .0شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی ج١ؿاؾ ٨كليؿ لياو هعصبه.
تؼذاد فزسًذ سًبى هحججِ

فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

 1فرزند

6

42

 4فرزند

11

21

 3فرزند

2

16

 2فرزند

3

14

 5فرزند

1

2

 8فرزند

1

2

جمع

45

111

 بكقوی باليمایی ٨كليؿآوقی ؾق ٕ٨ای ایًىحاگكام ال هًٝك يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی <> 

هیٌىؾٕ٨ .ای
Eؾق جّىیك ٌماقه ٕ ٔ0یک لو با ظصاب کاهح و ٨ 6كليؿ هٍاهؿه 
هیباٌؿ .ب ا جىش ه ب ه  ٕ٨ای ٌ اؾی و ج ١ؿاؾ
يمایً ؾاؾه ٌؿه ؾق ٕ٨ای ظیاٖ ؼايه 
هیؾهؿ که وىژه ی ک جّ ىیك ؼ ىبی ال
هیٌىؾ يٍاو 
٨كليؿاو که ؾق جّىیك هٍاهؿه 
٨كليؿاو بیٍحك و ٨كليؿآوقی ؾاقيؿD.

یٌ ىؾ .لو ب ا ظص اب
Eؾق ایى جّى یك یک هاؾق٨ 8 ،كليؿ و یک پؿق هٍ اهؿه ه 
کاهح و ٨كليؿاو با لبانهای يىبحا ٤یكقومی يمایً ؾاؾه ٌؿه اوث .همچًیى ٨كلي ؿ
هیباٌؿٕ٨ .ای يمایً ؾاؾه ٌ ؿه  ٕ٨ای ؼاي ه ای
ؾؼحك ؼايىاؾه يیم با ظصاب کاهح 
هیباٌؿ .با جىشه به جّىیك ٨ىٕ٨ ٪ای يمایً ؾاؾه ٌؿه ی ک
يىبحا واؾه و بی آالیٍی 
ٕ٨ای ٌاؾ و ِمیمی بیى ٨كليؿاو و والؿیى ؼايىاؾه ه یباٌ ؿ .ب ا جىش ه ب ه آيچ ه ؾق
ِ٩عات هًحؽ هاؾقاو هٍاهؿه ٌؿ ،هاؾقاو هعصبه يى بث ب ه ه اؾقاو ٤یكهعصب ه
ج١ؿاؾ بیٍحكی ٨كليؿ ؾاقيؿ و ایى جّاو یك گى یای ایى هٙل اوثD.

ّ٨ =5لًاهه

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی

ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به ؤ١یث اٌ ح٥ام لي او هعصب ه
اقائه ٌؿه اوث :بك اوان جعلیح ِ٩عات هًحؽ  48ؾقِؿ لياو هعصب ه ٌ ا٤ح و
هیباًٌؿ.
 52ؾقِؿ آياو ٤یك ٌا٤ح 
شؿوم ٌماقه .2شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی ؤ١یث اٌح٥ام لياو هعصبه.
ٍضؼیت اضتغبل سًبى هحججِ

فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

شاغل

14

28

غیرشاغل

13

54

جمع

45

111

Eؾق ایى جّىیك یک لو با ظصاب کاهح به همكاه ٨كليؿاو ؼىؾ هٍ اهؿه ه ی ٌىؾ
ٕ٨ایی که ؾق جّىیك يمایً ؾاؾه ٌؿه یک ٕ٨ای کاقیوث .جّىیك يمایً ؾاؾه ٌؿه
هیؾهؿ که هاؾقاو هعصبه کًاق اٌح٥ام و ١٨الیث ؾق  ٕ٨ای هص الی ب ه ؾاٌ حى
يٍاو 
هیؾهًؿD.
٨كليؿ و ٨كليؿآوقی يیم اهمیث 
ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به يم ایً ٠ک ه ٌؽّ ی لي او
هعصبه ؾق ِ٩عات هًحؽ اقائه ٌؿه اوث :بك اوان جعلیح ِ٩عات هًحؽ

76

ؾقِؿ لياو هعصبه ٠که ٌؽّی ؼىؾ قا ؾق ِ٩عات ایًى حاگكام ؼ ىؾ ب ه اٌ حكاک
گفاٌ حهاي ؿ و جًه ا  24ي ٩ك ال لي او هعصب ه ٠ک ه ٌؽّ ی ؼ ىؾ قا ب ه اٌ حكاک
يگفاٌحهايؿ.


 بكقوی باليمایی ٨كليؿآوقی ؾق ٕ٨ای ایًىحاگكام ال هًٝك يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی =6 
شؿوم ٌماقه .0شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی يمایً ٠که ٌؽّی.
ًوبیص ػىس ضخصی

فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

بله

19

76

خیر

6

42

جمع

45

111

ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به ؤ١یث ا٬حّاؾی لياو هعصب ه
اقائه ٌؿه اوث :بك اوان جعلیح ِ٩عات هًحؽ  64ؾقِؿ ال لي او هعصب ه اب ١اؾ
هًملی که ؾق ٠کهها به اٌحكاک گفاٌحه ايؿ ؾاقای هحكاژ هحىوٗ و  25ؾقِؿ ب مقگ و
هیؾه ؿ ک ه  48ؾقِ ؿ
 02ؾقِؿ کىچک بىؾه اوث .جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو 
ایى لياو ووایح ؾاؼح ؼايه ای که به اٌحكاک گفاٌ حه اي ؿ گ كاو ٬یم ث و  24ؾقِ ؿ
لىکه بىؾه اوث .و جًها  28ؾقِؿ واؾه و ه١مىلی بىؾه اوث.
جعلیح ؤ١یث هالی لياو هعصبه با جىشه به ؼىقاک و پىٌاک و ج٩كیط و وكگكهی
بكاوان جّاویك به اٌحكاک گفاٌحه ٌ ؿه يٍ او ه یؾه ؿ ک ه  76ؾقِ ؿ آي او ؾاقای
هیباًٌؿ.
ؤ١یث هحىوٗ و  24ؾقِؿ ؾاقای ؤ١یث ؼىب 
شؿوم ٌماقه .4شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی ؤ١یث ا٬حّاؾی.
گشیٌِّب

هتَسط

ٍضؼیت التصبدی

آهبرُّب


متررر ش ا بدرراز منررسش نمرراشد ز ز شررد ز
عکسها


فر ا نی

3

ز صد

14

62

آهبرُّب


سبدُ ٍ
هؼوَلی

گزاى
لیوت

لَوس

فر ا نی

7

14

6

45

ز صد

48

28

42

111

آهبرُّب


پبییي

هتَسط

خَة

جوغ

1

19

6

45

1

76

42

111

نماشد اساشل ز خل خانه ز عکسها

اضدیت مالی سوشها با توجه به خو ک ا فر ا نی
پوشررراک ا تحررررشگ ا سررررهرمی ونررره
ز صد
نماشد ز ز شد ست؟

وَچه

ثشري

جوغ

16

6

45

45

111
جوغ

ّ٨ =7لًاهه

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی

Eؾق ایى جّىیك یک ؼايه هبلماو ٌؿه يىبحا هؿ قول با قيگ قوٌى که شهث جمییى
ال گیاهاو آپاقجمايی اوح٩اؾه ٌؿه اوث .جّىیك باال جّىیكی ال یک ؼايه يىبحا واؾه با
هیباٌؿD.
اب١اؾی هحىوٗ ال ِ٩عات هًحؽ لياو هعصبه 

Eؾق ایى جّىیك یک ِبعايه يىبحا هّ٩ح هرح چ ای ،پًکی ک ِ بعايه ،ؼكه ا و
هیٌىؾ .ؾق په لهیًه جّىیك يیم ی ک
گكؾو ،کكه ،هكباٌ ،کتت و يیمكو و ...هٍاهؿه 
هیٌىؾ .جّىیك به يمایً ؾقآه ؿه يٍ او ال ی ک ِ بعايه يى بحا
هبح قاظحی هٍاهؿه 
هیباٌؿ .و يٍاو ؾهًؿه ؤ١یث هالی ؼىب وىژه با جىش ه
هّ٩ح با جماهی هؽل٩ات 
هیباٌؿD.
به ؼىقاک 
ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به او٬ات ٨كا٤ث لياو هعصبه اقائ ه
ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو ؾاؾه اوث که بیٍحكیى او ٬ات ٨كا٤ح ی ک ه
وىژهها به آو پكؾاؼحه ايؿ و جّاویك آو قا به اٌحكاک گفاٌحه ايؿ ه١اٌكت با ؾووحاو ب ا

 64ؾقِؿٌ ،كکث ؾق ههمايیهای ؼايىاؾگی با  52ؾقِ ؿ ،هٙال ١ه ب ا  52ؾقِ ؿ و
هىا٨كت و گكؾي با  44ؾقِؿ بىؾه اوث .ق ٨حى ب ه جئ اجك و و یًما ه یچ ه ىقؾی ب ه
اٌحكاگ گفاٌحه يٍؿه اوث.

 بكقوی باليمایی ٨كليؿآوقی ؾق ٕ٨ای ایًىحاگكام ال هًٝك يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی =8 
شؿوم ٌماقه  .5شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی او٬ات ٨كا٤ث لياو هعصبه.
هؼبضزت ثب
دٍستبى

ضزوت در هْوبًیّب
خبًَادگی

رفتي ثِ تئبتز،
سیٌوب

فر ا نی ز صد فر ا نی ز صد

فر ا نی

ز صد

در حبل هطبلؼِ

فر ا نی ز صد

ثلِ

16

62

1

1

13

54

13

54

خیز

9

36

45

111

14

28

14

28

جوغ

45

111

45

111

45

111

45

111

هیٌىؾ یکی ال لياو با پىًٌ و ظصاب کاه ح و ی ک
Eؾق جّىیك ؾو لو هٍاهؿه 
لو با پىًٌ و ظصاب يىبحا کاهحٕ٨ .ایی که ؾق جّىیك يمایً ؾاؾه ٌؿه ٕ٨ای ؼايه
هیؾهؿ که لياو هًحؽ
هیباًٌؿ .جّىیك باال يٍاو 
اوث .هك ؾو ؾقظام ؼًؿیؿو 

با

ظصاب کاهح ٤ال او٬ات ٨كا٤ث که به يمایً گفاٌحًؿ ؾق ظام ه١اٌكت با ؾوو حاو
هیباًٌؿD.
ؼىؾ 
شؿوم ٌماقه .6شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی او٬ات ٨كا٤ث لياو هعصبه.
ضزوت در والسّبی
ٌّزی ٍ آهَسضی

فر ا نی

ز صد

ٍرسش ٍ ثبسی

خزیذ

هسبفزت ٍ
گزدش

فر ا نی ز صد فر ا نی ز صد فر ا نی ز صد

ثلِ

7

48

7

48

7

48

11

22

خیز

18

74

18

74

18

74

12

56

جوغ

45

111

45

111

45

111

45

111

ّ٨ =9لًاهه

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی

هیگفاقؾ .ؾق ایى جّ ىیك
Eجّىیك باال ٘كل ؾقوث کكؾو هكبای آلبالى قا به يمایً 
پاک کكؾو و شؿا کكؾو هىحه آلبالى ؾق ٕ٨ای آٌامؼايه به جّىیك کٍیؿه ٌ ؿه او ث.
هیگ فاقؾ .و
١٨الیثهای هًكی و آهىلٌی ؾق ٕ٨ای هصالی قا به اٌحكاک 

جّىیك باال
ایى يٍاو ال اهمیحی که لياو هًحؽ ب ه شًب هه ای آهىلٌ ی و ب ه اٌ حكاک گفاٌ حى
جصكبیاجٍاو ؾق لهیًههای هًكی و آٌامی ؾاقؾD.
ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به يعىه ی ليؿگی لياو هعصبه اقائه
ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو ؾاؾه اوث  72ؾقِؿ وىژهها يعىه لي ؿگی
که به اٌحكاک گفاٌحه ايؿ شم ٟگكا بىؾه اوث و جًها  28ؾقِؿ آياو ٠کىهایی ک ه ب ه
اٌحكاک گفاٌحه ايؿ ٨كؾی بىؾه اوث .و همچًیى که ٕ٨ایی که به يمایً گفاٌ حه اي ؿ
 63ؾقِؿ ٕ٨ایی ؼت ٪و  43ؾقِؿ ٕ٨ایی یکًىاؼث بىؾه اوث.
شؿوم ٌماقه .7شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی يعىه ی ليؿگی لياو هعصبه.
جوغ گزا

گشیٌِّب

فزدگزا

7

45

48

111

ًحَُ سًذگی سًبى هحججِ

آهبرُّب


سوش ها ز صححات شنسرتاهر
ونه نماشد ز ز شد  ند؟

فزاٍاًی

18

درصذ

74

جوغ

آهبرُّب


یىٌَاخت

خالق

هبجزاجَیبًِ
هتٌَع

جوغ

نحررو زنرردهی سرروش هررا رره

فزاٍاًی

11

15

1

45

فضاشی نماشد میزهد؟

درصذ

21

61

1

111

 بكقوی باليمایی ٨كليؿآوقی ؾق ٕ٨ای ایًىحاگكام ال هًٝك يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی =: 

Eؾق ایى جّىیك یک لو با ظصاب کاهح ،کیک جىلؿ و ج مییىه ا و کاؾوه ای جىل ؿ
هیباٌ ؿ .يع ىه
هیٌىؾٕ٨ .ایی که ؾق جّىیك يمایً ؾاؾه ٌؿه ٕ٨ای ؼايه 
هٍاهؿه 
ليؿگی که وىژه به اٌحكاک گفاٌحه اوث ٨كؾی بىؾه اوثD.

Eؾقایى جّىیك ؾو ؼايىاؾه هحٍکح ال  2هكؾ 2 ،لو ،و ٨ 5كليؿ هٍ اهؿه ه ی ٌىؾ،
هاؾقاو با ظصاب کاهح و پؿقها و بچهها با لبانهای ٤یكقومی ؾق ٕ٨ای بی كوو و ؾق
هیٌىيؿ .ؾق ایى جّىیكٕ٨ ،ایی که به يم ایً گفاٌ حه اي ؿ  ٕ٨ایی
٘بی١ث هٍاهؿه 
هیجىاو ؼت ٪بىؾD.
ٌاؾ و يىبحا ؼت ٪بىؾه اوث .ایًکه با کمحكیى اهکايات 
ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به ؤ ١یث آقای ً لي او هعصب ه
اقائه ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو ؾاؾه او ث  44ؾقِ ؿ لي او هعصب ه
ؾاقای آقایٍی يىبی و  28ؾقِؿ آياو بؿوو آقایً و جًها  4ؾقِؿ ؾاقای آقای ً ٤ل یٛ
بىؾهايؿ.


;=ّ٨ لًاهه

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی

شؿوم ٌماقه  .8شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی ؤ١یث آقایً لياو هعصبه.
فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

ٍضؼیت آرایص سًبى هحججِ

بدان آ شد

7

48

آ شد نسبی

11

22

آ شد غلیظ

1

2

عد نماشد

6

42

جمع

45

111

Eؾق ایى جّىیك یک لو و یک هكؾ هٍ اهؿه ه ی ٌىؾ .لو ب ا ظص اب کاه ح و ب ا
پىًٌ ههمايی و هكؾ با لبان ههمايی ؾق ٕ٨ای آجلیه ٠کاوی هٍاهؿه ه ی ٌىيؿ .ؾق
جّىیك به اٌحكاک گفاٌحه ٌؿه لو با آقایً يىبحا ٤لی ٛيٍاو ؾاؾه ٌؿه اوثD.
ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به هؿیكیث بؿو لياو هعصب ه اقائ ه
ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو ؾاؾه او ث  02ؾقِ ؿ و ىژهه ا ال الک و
هايیکىق ياؼى اوح٩اؾه کكؾهايؿ  28ؾقِ ؿ ال ٠م حه ای لیب ایی و  8ؾقِ ؿ ه ن ب ه
جًاو ايؿام ؼىؾ جىشه کكؾه ايؿ.

 بكقوی باليمایی ٨كليؿآوقی ؾق ٕ٨ای ایًىحاگكام ال هًٝك يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی =< 
شؿوم ٌماقه .9شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی هؿیكیث بؿو لياو هعصبه.
اًجبم ػول
جزاحی سیجبیی

تَجِ ثِ تٌبست
اًذام

استفبدُ اس الن
ٍ هبًیىَر ًبخي

ز صد

فر ا نی

ز صد

ثلِ

8

34

7

48

4

8

خیز

12

56

12

56

44

88

ػذم

3

14

2

16

1

2

جوغ

45

111

45

111

45

111

فر ا نی

ز صد فر ا نی

ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به ق٠ای ث ظص اب لي او هعصب ه
اقائه ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات يٍاو ؾاؾه اوث که جماهی لياو ؾق ِ٩عات هًحؽ
ظصاب ؼىؾ قا ق٠ایث کكؾهايؿ.
شؿوم ٌماقه  .03شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی ق٠ایث ظصاب لياو هعصبه.
فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

رػبیت حجبة سًبى هحججِ

بله

45

111

خیر

1

1

جمع

45

111

ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به هیماو هعحىای هفهبی ِ ٩عات
هًحؽ لياو هعصبه اقائه ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو ؾاؾه اوث که 48
ؾقِؿ هعحىایی که لياو هًحؽ هعصبه به اٌحكاک گفاٌحه ايؿ ؾاقای هعحىای هفهبی
بىؾه اوث.
شؿوم ٌماقه  .00شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی هعحىای هفهبی لياو هعصبه.
فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

هیشاى هحتَای هذّجی صفحبت سًبى هحججِ

زشاز

14

28

متوسط

3

14

کم

7

48

عد محتو ی مذهبی

3

14

جمع

45

111

==ّ٨ لًاهه

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی

هیباًٌؿ ٕ٨ایی ک ه ؾق جّ ىیك
Eؾق ایى جّىیك یک لو و یک هكؾ ؾق ظام لیاقت 
يمایً ؾاؾه ٌؿه ٕ٨ای لی اقجیٕکكبتٔ ه یباٌ ؿ .هعح ىایی ک ه ؾق ای ى جّ ىیك لو
هیباٌؿD.
هًحؽ هعصبه به اٌحكاک گفاٌحه اوث هعحىای هفهبی 
ًوبیصفضبیی
تعذادفزسًذاى

خالق

ثیطتز

ضبغل

صياو هذجبه

هذّجیثَدى

آرایصًسجی

ٍضعیتالتصبدی

جوعگزا

ًسجتبهتَسط
اٍلبتفزاغت:
هعبضزتثبدٍستبى،
هْوبًیخبًَادگیٍهطبلعِ

ویژگیهای لياو هعصبه


 بكقوی باليمایی ٨كليؿآوقی ؾق ٕ٨ای ایًىحاگكام ال هًٝك يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی => 
یبفتِّبیتَصیفیصفحبتهٌتختسًبىغیزهحججِ 


ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به ج١ؿاؾ ٨كليؿ اقائه ٌؿه اوث :ب ك
اوان جعلی ح ِ ٩عات هًحؽ

 52ؾقِ ؿ ال لي او ٤ی ك هعصب ه ؾاقای ٨ 0كلي ؿ،

06ؾقِ ؿ ؾاقای ٨ 2كلي ؿ 8 ،ؾقِ ؿ ؾاقای ٨ 4كلي ؿ و  4ؾقِ ؿ ؾاقای ٨ 0كلي ؿ
هیباًٌؿ.

شؿوم ٌماقه  .02شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی ج١ؿاؾ ٨كليؿ لياو ٤یك هعصبه.
فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

تؼذاد فزسًذ سًبى غیز هحججِ

 1فرزند

13

54

 4فرزند

9

36

 3فرزند

1

2

2فرزند

4

8

جمع

45

111

هیٌىؾ ٕ٨ .ای
Eؾق ایى جّىیك یک لو بؿوو ظصاب و ٨ 0كليؿ و  0پؿق هٍاهؿه 
هیباٌؿ .با جىشه به ٕ٨ای ٌاؾی و ج١ؿاؾ ٨كليؿاو که ؾق
يمایً ؾاؾه ٌؿه ٕ٨ای ؼايه 
هیؾهؿ که وىژه جّىیك ؼىبی ال ٨كلي ؿ و ٨كلي ؿآوقی
هیٌىؾ يٍاو 
جّىیك هٍاهؿه 
ؾاقؾD.

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی

ّ٨ >5لًاهه

ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی ب ا جىش ه ب ه ؤ ١یث اٌ ح٥ام لي او ٤ی ك
 23ؾقِ ؿ لي او ٤ی ك

هعصبه اقائه ٌؿه اوث :بك او ان جعلی ح ِ ٩عات هًحؽ
هیباًٌؿ.
هعصبه ٌا٤ح و  83ؾقِؿ آياو ٤یك ٌا٤ح 

شؿوم ٌماقه  .00شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی ؤ١یث اٌح٥ام لياو ٤یك هعصبه.
فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

ٍضؼیت اضتغبل سًبى غیز هحججِ

شاغل

5

41

غیرشاغل

41

81

جمع

45

111

ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به يمایً ٠که ٌؽّی لياو ٤یك
هعصبه ؾق ِ٩عات هًحؽ اقائه ٌؿه او ث :ب ك او ان جعلی ح ِ ٩عات هًحؽ
جماهی لياو ٤یك هعصب ه ٠ک ه ٌؽّ ی ؼ ىؾ قا ؾق ِ ٩عات ایًى حاگكام ؼ ىؾ ب ه
اٌحكاک گفاٌحه ايؿ.
شؿوم ٌماقه  .04شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی يمایً ٠که ٌؽّی.
ًوبیص ػىس ضخصی

فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

بله

45

111

خیر

1

1

جمع

45

111

ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه ب ه ؤ ١یث ا٬حّ اؾی لي او ٤ی ك
هعصبه اقائه ٌؿه اوث :بك اوان جعلیح ِ٩عات هًحؽ

 56ؾقِ ؿ ال لي او ٤ی ك

هعصبه اب١اؾ هًملی که ؾق ٠کهها به اٌ حكاک گفاٌ حه اي ؿ ؾاقای هح كاژ ب مقگ و 44
هیؾهؿ که  43ؾقِ ؿ ای ى
ؾقِؿ هحىوٗ بىؾه اوث .جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو 
لياو ووایح ؾاؼح ؼايه ای که به اٌحكاک گفاٌحه ايؿ گكاو ٬یمث و  63ؾقِ ؿ ل ىکه
بىؾه اوث.

 بكقوی باليمایی ٨كليؿآوقی ؾق ٕ٨ای ایًىحاگكام ال هًٝك يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی >6 

جعلیح ؤ١یث هالی لياو ٤یك هعصبه با جىش ه ب ه ؼ ىقاک و پىٌ اک و ج ٩كیط و
هیؾه ؿ ک ه  48ؾقِ ؿ آي او
وكگكهی بكاوان جّاویك به اٌحكاک گفاٌحه ٌؿه يٍاو 
هیباًٌؿ.
ؾاقای ؤ١یث هحىوٗ و  52ؾقِؿ ؾاقای ؤ١یث ؼىب 
شؿوم ٌماقه  .05شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی ؤ١یث ا٬حّاؾی.
ٍضؼیت التصبدی

آهبرُّب


متر ش ا بداز منسش نماشد ز ز شرد ز
عکسها


نماشد اساشل ز خل خانه ز عکسها

اضدیت مالی سوشها با توجه به خو ک
ا پوشرراک ا تحرررشگ ا سرررهرمی ونرره
نماشد ز ز شد ست؟

گشیٌِّب

وَچه هتَسط ثشري

جوغ

فزاٍاًی

1

11

12

45

درصذ

1

22

56

111

آهبرُّب


سبدُ ٍ
هؼوَلی

گزاى
لیوت

لَوس

جوغ

فزاٍاًی

1

11

15

45

درصذ

1

21

61

111

آهبرُّب


پبییي

هتَسط

خَة

جوغ

فزاٍاًی

1

14

13

45

درصذ

1

28

54

111

ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به او٬ات ٨كا٤ث لياو ٤یك هعصب ه
اقائه ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو ؾاؾه اوث که بیٍحكیى او ٬ات ٨كا٤ح ی
که وىژهها به آو پكؾاؼحه ايؿ و جّاویك آو قا به اٌحكاک گفاٌحه ايؿ ه١اٌكت با ؾووحاو
با  68ؾقِؿٌ ،كکث ؾق ههمايیهای ؼايىاؾگی با  63ؾقِؿ ،هى ا٨كت و گ كؾي ب ا
 56ؾقِؿ ،وقلي و بالی با  52ؾقِؿ و ؼكیؿ با  43ؾقِؿ بىؾه اوث .ق٨حى به جئاجك
و ویًما هیچ هىقؾی به اٌحكاگ گفاٌحه يٍؿه اوث.

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی

ّ٨ >7لًاهه

شؿوم ٌماقه  .06شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی او٬ات ٨كا٤ث لياو ٤یك هعصبه.
هؼبضزت ثب
دٍستبى

ضزوت در هْوبًیّب
خبًَادگی

رفتي ثِ تئبتز،
سیٌوب

فر ا نی ز صد فر ا نی ز صد

فر ا نی

ز صد

در حبل
هطبلؼِ

فر ا نی ز صد

ثلِ

17

68

1

1

15

61

5

41

خیز

8

34

45

111

11

21

41

81

جوغ

45

111

45

111

45

111

45

111

Eؾق ایى جّ ىیك و ىژه ب ا ؾوو حاو ؼ ىؾ و ؾو ک ىؾک ؾق  ٕ٨ای بی كوو هٍ اهؿه
هیؾهؿ که لياو ٤یكهعصب ه ٤ال
هیٌىؾ .جّىیك باال يٍاو 


او ٬ات ٨كا ٤ث ک ه ب ه

هیباًٌؿD.
يمایً گفاٌحًؿ ؾق ظام ه١اٌكت با ؾووحاو ؼىؾ 
شؿوم ٌماقه  .07شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی او٬ات ٨كا٤ث لياو ٤یك هعصبه.
ضزوت در والسّبی
ٌّزی ٍ آهَسضی

فر ا نی

ز صد

ٍرسش ٍ ثبسی

خزیذ

هسبفزت ٍ
گزدش

فر ا نی ز صد فر ا نی ز صد فر ا نی ز صد

ثلِ

4

8

11

21

13

54

12

56

خیز

43

94

14

61

14

28

11

22

جوغ

45

111

45

111

45

111

45

111

ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به يعىه ی ليؿگی لياو ٤یك هعصبه
اقائه ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو ؾاؾه اوث  63ؾقِ ؿ و ىژهه ا يع ىه
ليؿگی که به اٌحكاک گفاٌحه ايؿ شم ٟگكا بىؾه اوث و جًها 43ؾقِؿ آياو ٠کى هایی

 بكقوی باليمایی ٨كليؿآوقی ؾق ٕ٨ای ایًىحاگكام ال هًٝك يٍايه ًٌاوی گ٩حمايی >8 

که به اٌحكاک گفاٌحه ايؿ ٨كؾی بىؾه اوث .و همچًیى که ٕ٨ایی که به يمایً گفاٌحه
ايؿ  28ؾقِؿ ٕ٨ایی ؼت ٪و  68ؾقِؿ ٕ٨ایی یکًىاؼث و جًه ا  4ؾقِ ؿ  ٕ٨ایی
هاشكاشىیايه و هحًى ٞبىؾه اوث.
شؿوم ٌماقه  .08شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی يعىه ليؿگی لياو ٤یك هعصبه.
ًحَُ سًذگی سًبى غیز هحججِ

آهبرُّب


سرروش هررا ز صررححات شنسررتاهر
ونه نماشد ز ز شد  ند؟

گشیٌِّب

فزدگزا

جوغ گزا

جوغ

فزاٍاًی

15

11

45

درصذ

61

21

111

هبجزاجَیب
ًِ هتٌَع

جوغ

نحو زندهی سوش ها ره فضراشی فزاٍاًی

17

7

1

45

درصذ

68

48

2

111

آهبرُّب یىٌَاخت خالق


نماشد میزهد؟

Eؾق جّىیك باال ؾو هكؾ 0 ،ک ىؾک و  4لو يى بحا ب ا ظص اب ؾق  ٕ٨ای آوايى ىق
هیٌىؾ .وىژه يعىه ليؿگی که به اٌحكاک گفاٌحه اوث شم ٟگكا بىؾه اوثD.
هٍاهؿه 

ّ٨ >9لًاهه

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی

Eؾق جّىیك باال یک لو بؿوو ظصاب 0 ،هكؾ و  2کىؾک ؾق ٕ٨ای بی كوو ؾق ظ ام
هیجىاو ليؿگی هاشكاشىیاي ه
هیؾهؿ که 
هیٌىؾ .جّاویك باال يٍاو 
چحكبالی هٍاهؿه 
ای ؾق کًاق ٨كليؿاو جصكبه کكؾD.
ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به ؤ١یث آقایً لياو ٤یك هعصبه
اقائه ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو ؾاؾه اوث  83ؾقِؿ لياو ٤یك هعصبه
ؾاقای آقایٍی يىبی و 02ؾقِؿ آياو آقایً ٤لی ٛو جًها  8ؾقِؿ بؿوو آقایً بىؾهايؿ.
شؿوم ٌماقه  .09شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی ؤ١یث آقایً لياو ٤یك هعصبه.
فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

ٍضؼیت آرایص سًبى غیز هحججِ

بدان آ شد

4

8

آ شد نسبی

41

81

آ شد غلیظ

3

14

جمع

45

111

ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به هؿیكیث بؿو لياو ٤ی ك هعصب ه
اقائه ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو ؾاؾه اوث  96ؾقِؿ وىژهه ا ال الک
و هايیکىق ياؼى اوح٩اؾه کكؾه ايؿ  72ؾقِؿ ال ٠محهای لیبایی و  92ؾقِ ؿ ه ن ب ه
جًاو ايؿام ؼىؾ جىشه کكؾه ايؿ.
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شؿوم ٌماقه  .23شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی هؿیكیث بؿو لياو ٤یك هعصبه.
استفبدُ اس الن ٍ
هبًیىَر ًبخي

اًجبم ػول جزاحی
سیجبیی

تَجِ ثِ تٌبست
اًذام

فر ا نی

ز صد

فر ا نی

ز صد

فر ا نی

ز صد

ثلِ

42

96

18

74

43

94

خیز

1

2

7

48

4

8

جوغ

45

111

45

111

45

111

Eؾق جّىیك باال یک لو با ظصاب يىبی با آقایً يىبحا ٤لی ٛؾق  ٕ٨ای قو حىقاو
٠محهای لیبایی ايصام ؾاؾه
هیٌىؾ .ؾق جّىیك به اٌحكاک گفاٌحه ٌؿه وىژه 
هٍاهؿه 
اوثD.

;>ّ٨ لًاهه
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Eؾق جّىیك باال یک لو بؿوو ظص اب ب ا ٨كلي ؿ ؼ ىؾ ؾق  ٕ٨ای بی كوو ٕپ اقکٔ
هیؾهؿ که ؾاٌحى ٨كليؿ هعؿوؾیث يیى ث
هیٌىؾٕ٨ .ای يمایً ؾاؾه يٍاو 
هٍاهؿه 
هیجىايؿ به ايؿام و وتهحی ؼىؾ جىشه کًؿD.
و با ؾاٌحى ٨كليؿ و به همكاه ٨كليؿ هن 
ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به ق٠ایث ظصاب لياو ٤یك هعصبه
اقائه ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات يٍاو ؾاؾه اوث که جماهی لياو ؾق ِ٩عات هًحؽ
ظصاب ؼىؾ قا ق٠ایث يکكؾه ايؿ.
شؿوم ٌماقه  .20شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی ق٠ایث ظصاب لياو ٤یك هعصبه.
رػبیت حجبة سًبى غیز هحججِ

فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

بله

1

1

خیر

45

111

جمع

45

111

ؾق شؿوم لیك جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی با جىشه به هیماو هعحىای هفهبی ِ ٩عات
هًحؽ لياو ٤یك هعصبه اقائه ٌؿه اوث :جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو ؾاؾه اوث که
جًها  24ؾقِؿ هعحىایی که لياو هًحؽ ٤یك هعصبه به اٌحكاک گفاٌحه ايؿ ب ه هی ماو
کن ؾاقای هعحىای هفهبی بىؾه اوث.
شؿوم ٌماقه  .22شؿوم جىلی٨ ٟكاوايی و ؾقِؿی هعحىای هفهبی لياو ٤یك هعصبه.
فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

هیشاى هحتَای هذّجی صفحبت سًبى غیز هحججِ

زشاز

1

1

متوسط

1

1

کم

6

42

عد محتو ی مذهبی

19

76

جمع

45

111
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ًوبیصفضبیی
یکٌَاخت
آرایصًسجی

غیزهذّجی

ٍغلیظ

ثَدى

صياو غیشهذجبه
فزدگزا

ٍضعیتالتصبدی
ًسجتبخَة
اٍلبتفزاغت:
هعبضزتثبدٍستبى،
هْوبًیخبًَادگیٍ
هسبفزتٍگزدشٍٍرسش

ویژگیهای لياو ٤یك هعصبه


تحلیل ثیٌبهتٌی
هذلَل

تؼذاد فزسًذ

اضتغبل

 1فرزند
 4فرزند
 3فرزند
2فرزند
 5فرزند
 8فرزند
شاغل
غیرشاغل

سًبى هحججِ
(درصذ)

سًبى غیزهحججِ
(درصذ)

42
21
16
14
2
2
28
54

54
36
2
8
41
81
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متوسط
ٍضؼیت التصبدی
خوب
بله
هؼبضزت ثب دٍستبى
خیر
بله
ضزوت در هْوبًیّب خبًَادگی
خیر
بله
در حبل هطبلؼِ
خیر
ضزوت در والسّبی ٌّرزی ٍ بله
آهَسضی
خیر
بله
خزیذ
خیر
بله
ٍرسش ٍ ثبسی
خیر
بله
هسبفزت ٍ گزدش
خیر
جمع هر
ًحَُ سًذگی سًبى هحججِ
فرزهر
شکنو خت
خالق
فضبی ًوبیص دادُ ضذُ
ماجر جوشانه
بدان آ شد
آ شد نسبی
ٍضؼیت آرایص
آ شد غلیظ
بله
استفبدُ اس الن ٍ هبًیىَر ًبخي خیر
عد نماشد
بله
خیر
اًجبم ػول جزاحی سیجبیی
عد نماشد
بله
تَجِ ثِ تٌبست اًذام

76
42
62
36
54
28
54
28
48
74
48
74
48
74
22
56
74
48
21
61
1
48
22
2
34
56
14
48
56
16
8

28
54
68
34
61
21
41
81
8
94
21
61
54
28
56
22
61
21
68
48
2
8
81
14
96
2
74
48
94
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هیشاى هحتَای هذّجی صفحبت

خیر
عد نماشد
زشاز
متوسط
کم

88
2
28
14
48

8
1
1
42

عررد محتررو ی
مذهبی

14

76

با جىشه به آيچه ؾق ِ٩عات هصالی هاؾقاو هٍاهؿه ٌؿ ،هاؾقاو هعصبه يىبث ب ه
هاؾقاو ٤یكهعصبه ج١ؿاؾ بیٍحكی ٨كليؿ ؾاقيؿ .بیٍحك هاؾقاو هعصبه به ٌ ٥ح بی كوو ال
ؼايه هٍ٥ىلًؿ .هاؾقاو هعصبه ؤ١یث ا٬حّاؾی يى بحا هحىو ٙی ؾاقي ؿ و لي او ٤ی ك
هعصبه ال ؤ١یث ا٬حّاؾی بهحكی يىبث به آياو بكؼىقؾاقيؿ.
يعىهی ليؿگی لياو هعصبه بیٍحك شم ٟگكا وث .ؾق ه٭ابح لياو ٤یكهعصبه بیٍ حك

هیباٌؿ .و ٕ٨ای يم ایً ؾاؾه ٌ ؿه لي او هعصب ه  ٕ٨ایی يى بحا ؼ ت ٪ج ك
٨كؾگكا 
هیباٌؿ.

هاؾقاو ٤یك هعصبه اهمیث بیٍحكی بكای وقلي و جًاو اي ؿام و و تهحی شى ن
٬ائح هىحًؿ .هاؾقاو ٤یكهعصبه ال ٠مح شكاظ ی و آقای ً ِ ىقت بیٍ حك ال ه اؾقاو
هیکًًؿ.
هعصبه اوح٩اؾه 
هن هاؾقاو هعصبه وهن ٤یكهعصبه با ؾووحاو و آًٌایاو ه١اٌكت ؼىبی ؾاقيؿ.
هعصبهها ؾاقيؿ و ؾق ِ٩عات

هاؾقاو هعصبه ليؿگی هً١ىی بیٍحكی يىبث به ٤یك
هیٌىؾ.
آيها هعحىای هفهبی بیٍحكی ؾیؿه 
تحلیلثبفتی 

هكظلهی وىم جعلیح بكاو ان الگ ىی يٍ ايه ًٌاو ی گ٩حم ايی ٬ ،كاق ؾاؾو ؾقوو

يٝامهای گ٩حمايی به ؾوث آهؿه ال جّاو یك ایًىحاگكام لياو ؾق با٨ث اشحما٠ی
های هها و 
کتوجك اوث .چىو بكاوان يٝكی هی گ٩حماو الک ت و هى ٨ه ،اشحم ا٠ ٞكِ ه ی ي ماٞ
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گ٩حماوهای هؽحل٩ی اوث که هك کؿام جتي ؾاقيؿ هًاوبات اشحما٠ی قا به ٌیىه

هیاو
ی ؼىؾ ج١كی  ٧کًً ؿ ،ب كای ؾو ث ی ابی ب ه ٨ه ن ؾ٬ی  ٫ج كی ال باليم ایی گ٩حم او
٨كليؿآوقی ؾق هیاو کاقبكاو لو ایكايی ؾق ایًىحاگكام يیال اوث آوها قا ؾق و ایه ی ای ى
هًال٠ات کتو اشحما٠ی ؾیؿ و ج١بیك کكؾ.
پژوهً ظأك بكگك٨حه ال جّاویكی که کاقبكاو لو ایكايی ؾق ایًىحاگكام ؾق ؾهه 93
به اٌحكاک گفاٌحهايؿ .و ىام ای ى او ث ک ه  ٕ٨ای گ٩حم ايی ا٬حّ اؾی ،ویاو ی-
اشحما٠ی ایكاو ؾق ایى ؾهه چگىيه بىؾه اوث و چه جاذیكی بك ایى هىٔى ٞؾاٌحه اوث.
پژوهًه ای

به لعا ٚا٬حّاؾی ،ایكاو ؾق ؾهه  93بك اوان يحایس بكآوقؾهای هكکم
هیؾهؿ که هیايگیى قٌؿ ا٬حّاؾی ایكاو ال وام  93جا  98ظ ؿوؾ ِ ٩ك
هصله يٍاو 
بىؾه اوث .یکی ال يکات باقل ا٬حّاؾی ایكاو وشىؾ جىقمهای باال ا٠تم ٌؿه اوث .ؾق
بكؼ ی ال ه اهه ای  0098-99ج ىقم ب ه  53ؾقِ ؿ يی م قو یؿه او ث ٠ .ؿه ای ب ا
ؼىؾقوهای لىکه و ليؿگیهای پك ال قیؽث و پاي ،یک ٘ب٭ه شؿی ؿ هك ٨ه قا يٍ او
هیؾهًؿ که ؾق کًاق آو ٨٭ك گىحكؾه و يابكابكیها و هٍ کتت ؼايىاقه ا ا ٨مایً یا٨ح ه

اوث .ؼٗ ٨٭ك ؾق جهكاو به  4.5هیلیىو جىهاو قویؿه و ؼٗ ٨٭ك ؾق کٍىق به  2هیلی ىو
جىهاو قویؿه ؾق ظالی که ظؿا٬ح ؾوحممؾ ؾق وام  99لیك  2هیلیىو جىه او او ث .ب ه
٠باقت ؾیگك ،با جٍؿیؿ ؤ١یث جىقم ،ؼٗ ٨٭ك ،ؾوحممؾها ،بیکاقی ،الحهاب بالاقه ا،
جٍؿیؿ يابكابكی و٠ ...مت هیماو ؼايىاقهای لیك ؼٗ ٨٭ك قا ال  05ؾقِؿ ؾق وام  93به
 08.5ؾقِؿ ؾق وام  97ا٨مایً ؾاؾه اوث .بكای وام  99ایى ؤ١یث يگ كاو کًً ؿه
جك اوث و ٨٭ك و يابكابكی ٌؿیؿ جك قا ایصاؾ کكؾه اوث.
٠تئمی که ال بؽًهای هؽحل ٧ا٬حّاؾی ذبث ٌ ؿه يٍ او ه یؾه ؿ ک ه ؼكی ؿ
بىیاقی ال کاالها ال شمله پىٌاک و ک ،ً٩لىالم ؼ ايگی ٌ ،ىیًؿه و بهؿاٌ حی ،و...
کاهً ؾاٌحه ،جاهیى هىاؾ اولیه بكای بكؼی ١٨الیثها با هٍ کح هم كاه او ث .ؼكی ؿ
يیالهای ظیاجی و ه١یٍحی هكؾم کاهً یا٨حه ،ا٬حّاؾ به ٌؿت ؾچاق آوی ٌؿه اوث.
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با جىشه به ٌ كایٗ ١٨ل ی ا٬حّ اؾ شاه ١ه ای كاو جّ اویك ب ه يم ایً ؾاؾه ٌ ؿه ؾق
ِ٩عات ک اقبكاو هًحؽ

ایكاي ی يٍ او ال ای ى ؾاقؾ ک ه ک اقبكاو هًحؽ

 ١٨ام ؾق

ایًىحاگكام ٤البا ٌكایٗ ا٬حّاؾی هحىوٗ قو به باالیی ؾاقيؿ .ایى ج ٩اوت ؾق ب یى لي او
٤یكهعصبه يىبث به لياو هعصبه بیٍحك به چٍن ه یؼ ىقؾ .ؾق هكظل ه اوم ه یج ىاو
ایًگىيه يحیصه گك٨ث که کاقبكاو هًحؽ ال ٘ب٭ه هحىوٗ قو به ب اال ٕلي او هعصب هٔ و
٘ب٭ه باالی ٕلياو ٤یكهعصبهٔ شاه١ه بىؾه اوث .البحه ایى يکحه قا ه ن يبای ؿ ٨كاه ىي
کكؾ که همکى اوث که جّاویك يمایً ؾاؾه ٌ ؿه ال و ىی ک اقبكاو بكٌ ی ال ٌ كایٗ
هٙلىب و يمایٍی ال ٕ٨ای ليؿگی کاقبكاو هًحؽ باٌؿ.
به لعا ٚاشحما٠یٜ ،هىق شاه١ه هّك٨ی به واوٙه ٨مويی کاالهای ه اؾی ال ی ک
وى و ؾهىکكاجیمه ٌؿو هّك ٦و ٠مىهیث یا٨حى آو ال وىی ؾیگ ك ،ب ه ايحؽ ابی ٌ ؿو
ليؿگی قولهكه هیايصاهؿ و همیى اهك يٍاوؾهًؿه اهمیث قولا ٨موو Eو بک لي ؿگیD
ؾق شاه١ه ه١اِك اوث .وبک ليؿگی يحیصه همه گمیًًها ،جكشیعات و ق٨ح اقه ایی
اوث که ٨كؾ ؾق اقجباٖ با کاالهای هاؾی و ٨كهًگ هّك٨ی ايصام هیؾهؿ.
ال يٝك بىقؾیى ،وبک ليؿگی پیاهؿ ٬كیعههاوث و ال همیى قو ،يهایحا وبک ليؿگی
پیاهؿ هًً و شاه١هپفیكی ٘ب٭اجی ايگاٌحه هیٌىؾ .وی با اجکا بك يٝكیه ه ًً يٍ او
هیؾهؿ که هًً ٬اؾق اوث ویژگی هّك ٦و يى ٞوبک ليؿگی ا٨كاؾ قا ؾق يمؾ هك ٘ب٭ ه
جبییى کًًؿ و بًابك جعلیحهای ِىقت گك٨حه ال جّاویك به اٌحكاک گفاٌحه ٌؿه جىو ٗ
کاقبكاو لو٘ ،ب٭ات باال گكایً باالجكی به وبک ليؿگی هؿقو ؾاقيؿ .و ایى ج ٩اوت ؾق
لياو ٤یكهعصبه بیً ال لياو هعصبه اوث.
ال وىی ؾیگك٘ ،ی پژوهٍی که جىوٗ پژوهٍکؿه آهاق هًحٍك ٌؿه اوث بیى ق٨حاق
٨كليؿآوقی و ؤ١یث ا٬حّاؾی لياو قابٙه ه١کىن وش ىؾ ؾاقؾ ب ه گىي های ک ه ا ٨كاؾ
ؾاقای پایگاه ا٬حّاؾی باال ،هح٭أی ٨كليؿ کمح كی ب ىؾه و ؾق  ٠ىْ ا ٨كاؾ ب ا پایگ اه
ا٬حّاؾی پاییى هح٭أی ٨كليؿ بیٍحكی هىحًؿ .بً ابكایى ا ٨كاؾ ؾاقای پایگ اه ا٬حّ اؾی
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باالجك ،جمایح کمحكی به ٨كليؿآوقی ؾاقيؿ که با يحیصه جعلیح پژوهً ظأ ك ه ن و ى
بىؾه اوث ٕ٨حعی.ٔ0099،
بایؿ جىشه ؾاٌث که ي٭ً اقليها Fبهویژه اقليهای ؾیًی و ههنج ك ال آو ،جع ىم
اقلٌی شاه١ه ؾق ایصاؾ وبکهای ليؿگی بىیاق لیاؾ بىؾه اوث و ال آيص ا ک ه شاه ١ه
ها ،یک شاه١ه ؾق ظام گفاق ال وًث به هؿقيیحه اوث و هؿقيیحه ا٤ل ؾق بكاب ك و ًث
٬كاق هیگیكؾ ،بًابكایى ،ها ٌاهؿ گفاق ال ٨كهًگ هفهبی به ٨كهًگ وکىالق هیباٌ ین.
ایى جعىم اقلٌی هیجىايؿ هن با٠د ایصاؾ وبکهای لي ؿگی شؿی ؿ و ه ن ج٥یی ك ؾق
اِىم وبک ليؿگیهای هىشىؾ و ب ه ا٠ح٭ اؾ بىقؾی ى ،ب كهن ؼ ىقؾو ولى له هكاج
٬كیعهها ؾق شاه١ه ٌىؾ و همايٙىق که جعلیح ِ٩عات هًحؽ يٍاو ؾاؾه او ث ه ك
هیٌىؾ ،گكایً به و بک لي ؿگی ه ؿقو و يحیص ه
چه گكایًهای ؾیًی ؾق ا٨كاؾ کمحك 
کاهً ٨كليؿآوقی با ج٥ییكاجی که ؾق ولىله هكاج ٬كیعههای ا ٨كاؾ ایص اؾ ه یٌ ىؾ،
ا٨مایً هییابؿ.
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ًتیجِگیزی


ه٭اله ظأك ،بك اوان جعلیح و واکاوی ؾامها و هؿولىمهای جّاویك ب ه اٌ حكاک
هیباٌؿ .لي او هعصب ه ؾاقای
گفاٌحه ٌؿه ٌاهح ؾوگ٩حماو لو هعصبه و ٤یك هعصبه 
ویژگیهایی همچىو :هفهبی بىؾو ،ج١ؿاؾ ٨كلي ؿاو بیٍ حك ،يم ایً  ٕ٨ایی ؼ ت،٪

ٌا٤ح ،شم ٟگكا ،ؾاقای آقایً يىبی ،ؤ١یث ا٬حّاؾی يىبحا هحىوٗ ،بیٍ حك او ٬ات
هیباًٌؿ.
٨كا٤ث ؼىؾ قا ؾق ظام ه١اٌكت با ؾووحاو ،ههمايی ؼايىاؾگی و هٙال١ه 
ؾق ه٭ابح لياو ٤یكهعصبه ؾاقای ویژگیهای همچىو٤ :یك ه فهبی ب ىؾو ،يم ایً
ٕ٨ایی یکًىاؼث ،ؾاقای آقایً يىبی و ٤لی٨ ،ٛكؾ گكا ،ؾاقای ؤ١یث ا٬حّاؾی يىبحا
ؼىب ،بیٍحك او٬ات ٨كا٤ث ؼىؾ قا ؾق ظام ه١اٌكت با ؾووحاو ،ههمايی ؼ ايىاؾگی و
هیباًٌؿ.
هىا٨كت و گكؾي و وقلي 
هیجىاو ایًگىيه يحیصه گك٨ث که لياو هعصبه يىبث ب ه لي او ٤ی ك
بًابكایى ؾق پایاو 
هعصبه گكایً بیٍحكی به ٨كليؿآوقی ؾاقيؿ .ال وىی ؾیگك لياو ؾاقای پایگاه ا٬حّاؾی
باالجك ،جمایح کمحكی به ٨كليؿآوقی ؾاقيؿ .همچًیى جعلی ح ِ ٩عات هًحؽ

يٍ او

هیٌ ىؾ ،گ كایً ب ه و بک لي ؿگی
ؾاؾه اوث هك چه گكایًهای ؾیًی ؾق ا٨كاؾ کمحك 
هییابؿ.
هؿقو و ؾق يحیصه کاهً ٨كليؿآوقی ،ا٨مایً 

ّ٨ 659لًاهه
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