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یؽُاختیسفتاسیتشافضاٚؼادساکَٕخٕاَاٌاصحًاٚتاختًاػیاثشتخؾیتشَايّآيٕصػگشْٔ

 خإَادِٔحًاٚتاختًاػیدٔعتاٌ

 ** طاّرُ ، طَْریاى هرین ، شیاى طثعی** حٌاًِ ، هفاخری* هحوذرضا رفتار علی آتادی
*

ًبسؿٜبع اسؿذ سٝاٛـٜبػ٦ ثب٦ٜ٨ٓ، داٛـؼ٥ٞ دًشش٥ سٝاٛـٜبػ٦، ٨٧ٞٛؼٜذٟ ٗؼئّٞ،  
**

ًبسؿٜبع اسؿدذ سٝاٛـٜبػد٦ ثدب٦ٜ٨ٓ،    

ًبسؿدٜبع اسؿدذ    

 سٝاٛـٜبػ٦ ٝ آٗٞصؽ ًٞدًبٙ اػشظٜب٦٧

نقد٘ ىاٍى نياٙدشن كابیدز اػشادب٭ی      یکی اُ ٭وامسی که ىٍ ثَوُ و ٙیو٫ اهشالالر ٍفشبٍی نوػوانبنػراّ دظ١ٝؾ ٝ چشا٦٧ ا٧ؼبد ؿذٙ آٙ: 

هبی ثاياٙشی و كابیز ٭ب٥ ی اُ ٕوی ىیگَان که فدَى ثده   إز. كابیز اػشاب٭ی ٭جبٍر إز اُ کٖت ا٥ال٭بر  کاکابی مبىی  ٥َف و سوٝیه

ین  ثٖدشگبن  ىوٕدشبن و نیدِ    آیني مبنندي والدي  ٙوني و ثوٚی اُ ٙجکه اػشاب٭ی فَى ثه ٙابٍ میمني إز یب ثَای فَى اٍُٙاني سسقی میآناب ٭ال ه

سَ اُ نوػوانبن ٭بىی إدز. لدٌا ایدن ٕدوال     ىهي که ٦ٕق كابیز اػشاب٭ی ىٍ نوػوانبن ثِهکبٍ دبیینسابٓ ثب نابىهبی مٌهجی. دْوهٚاب نٚبن می

ه اموُٙدی ٙدنبهشی ٍفشدبٍی    دی٘ می آیي که آیب می سوان اىٍاک نوػوانبن اُ منبث٬ ما  كابیز اػشاب٭ی اُ ػاسه هبنواى  و ىوٕدشبن ٍا ثدب ثَنبمد   

 افِای٘ ىاى سب ثه ىنجبل  این افِای٘ اىٍاک  ٕالمز ٍوانی  و ثاِیٖشی اناب نیِ سبمین اَىى .

دْوه٘ كب١َ ٥َف نیاه آُمبی٘  دٔ آُمون ثب اَو  اوا  می ثبٙي. ػبمٮه آمبٍی دْوه٘ ٙبمل سابم نوػوانبن ىامنه ٕدنی  سٝؽ اٛؼبٕ دظ١ؾ: 

مَاػٮه  مٚاي مقيٓ اُ ميآٍ ٭بىی  ثه مَکِ مٚبوٍ  اموُٗ و دَوٍٗ إشظنبیی  94-95ب  و ىی مب   ٕبل سلٞیسی ٕبل که ىٍ آًٍ م 18سب  12

ػسٖده امدوُٗ    8نوػوان انشوبة و ثه ٝوٍر سٞبىفی ثه ىو اَو  اُمبی٘ و اوا  سقٖی  ٙيني. اَو  اُمبی٘ ىٍ یک ىوٍ   22کَى  ثوىني و سٮياى 

ای نبکبٍامي  َٙکز کَىني و ادَو   هوى اابهی  هوى دٌیَی  اٝالف ه٦بهبی ٙنبهشی و اٝالف ٍفشبٍهبی مقبثسهاَوهی ٙنبهشی ٍفشبٍی مشاَکِ ثَ

     ٓ  اوا  ىٍ لیٖز انش٪بٍ ػاز اٍائه هيمبر  َاٍ اَفشني. هَ ىو اَو   دٔ اُ انؼبم ثَنبمه اموُٙی دَٕٚدنبمه كابیدز اػشادب٭ی هدبنواى  و مقیدب

نٖدوه    spssثب إش بى  اُ   ندَم افدِاٍ    ىو اَو  مٖشقل  tبمل کَىني. سلسیل ىاى  هب ثب ٍوٗ هاجٖشگی  ٍا کدَوٕیيانو و هسَ كابیز ىوٕشبن 

 انؼبم ٙي.  21

هب ىٍ دی٘ آُمون َٙکز کننيابن ثدب ٍوٗ هاجٖدشگی ثدین اىٍاک كابیدز اػشادب٭ی هدبنواى  و ىوٕدشبن ىٍ        نشبیغ سؼِیه و سلسیل یبفشهٛشب٧غ: 

و نشبیغ مقبیٖه میبنگیناب ىٍ مقیبٓ كابیز هبنواى  و ىٍ مقیبٓ كابیز ىوٕشبن س بور مٮنبىاٍی ٍا  ه ىٕز نیبمينوػوانبن هاجٖشگی مٮنبىٍی ث

 ثین ىو اَو  نٚبن می ىهي. 

 ثلض و ٥َف ٕوال ثَای دْوه٘ هبی آسی:

ىانني )فبی میٚدنب و هاکدبٍان    ٙين میثب سوػه ثه یبفشه هبی دْوهٚابی  جسی که كابیز اػشاب٭ی ٍا ٕذَ ىفب٭ی ماای ثَای  َثبنی  سيٍی وا ٬ 

اَ و کاشَ دٌیَا و اىٍاک هبنواى  ثه ٝوٍر کاشَ مشلدي )ای  هبی افَٖىای ٙيیي ثب اىٍاک مبىٍ ثه ٭نوان ٥َى کنني   کنشَل(  اٍسجب٣ نٚبنه2016

من ی ثب هبنواى  یک ٍیٖدک فدبکشوٍ ثدَای    ( و كابیز هیؼبنی هبنواى  ثه ٭نوان یک فبکشوٍ كابیز کنني  و سٮبمل 2015ثَني اوىلف و هاکبٍان  

سوان نشیؼه اَفدز کده ثدب    ( و ثب سوػه ثه یبفشه هبی این دْوه٘ می 2015نٚبنه هبی افَٖىای و إشَٓ ٍوانٚنبهشی )لینيا ام ؿشَُ و هاکبٍان  

سوان إٓیت دٌیَی انادب ٍا ىٍ  ث٬ كابیشی میانؼبم ثَنبمه هبی اموُٙی ىٍ ػاز افِای٘ اىٍاک  نوػوانبن اُ كابیز هبنواى  و ىوٕشبن ثه ٭نوان منب

ثَاثَ ٕیل ٭٪یای اُ ه٦َار و سايیيار ىوٍ  نوػوانی کبه٘ ىاى. ٕوالی که دی٘ می آیي این إز که ٭يم هاجٖدشگی ثدین كابیدز هدبنواى  و     

ه ىٍ ػاٮیز هبی ىیگَ نوػوان نیدِ  كابیز ىوٕشبن موشٜ  نوػوان این دِوه٘ ثب سوػه ثه نو٫ مٚکل و سٮياى ناونه ک   آناب می ثبٙي یب این ک

 ٭اومیز ىاٍى؟

 ٍفشبٍی  كابیز هبنواى   كابیز ىوٕشبن–آموُٗ اَوهی  ٙنبهشی ًٔ٘بر ٨ًٔذ٥:
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