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ٞذف اص ایٗ پظٞٚؾ ،تٛخ ٝث ٝػبختبس لذست دس خب٘ٛاد٘ ٚ ٜمؾ تأثیشٌزاس آٖ ثش ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی
دس ؿٟش  ٚسٚػتبٞبی وشٔبٖ دس ػبَ  1396اػت .ایٗ پظٞٚؾ ثب سٚؽ پیٕبیؾ ا٘دبْؿذ ٜاػت .ثب تٛخ ٝثٝ
فشٔ َٛوٛوشاٖ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛدس ؿٟش تؼذاد  ٚ 384دس سٚػتب  118خب٘ٛاس اػتٔ .حمك اص ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی خٛؿٝای ٚ
تلبدفی  ٚاص تىٙیه پشػـٙبٔ ٝاػتفبد ٜوشد ٜاػت ،پشػـٙبٔ ٝحبضش تٛػظ پٙح ٘فش اص اػبتیذ دا٘ـٍب ٜو ٝثٔٛی
ثٛد٘ذ تؼییٗ سٚایی ٌشدیذ  ٚخٟت تؼییٗ پبیبیی ثب تٛخ ٝث ،spss ٝپبیبیی  0/98ث ٝدػت آٔذ و٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ
تحمیك پبیب  ٚلبثُاخشا اػت .عجك ٘تبیح پظٞٚؾ ثب تٛخ ٝث ٝآٔبس ٜتی ٔؼتمُ ثیٗ ػبختبس لذست دس خب٘ٛاد ٜدس
ؿٟش  ٚسٚػتب تفبٚت ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد ،ثذیٗكٛست و ٝدس خبٔؼ ٝؿٟشی ػبخت خب٘ٛادٔ ٜتمبسٖ ٘ؼجی  ٚدس
خبٔؼ ٝسٚػتبیی ػبخت لذست ثٝكٛست یهخب٘ج ٚ ٝپذس ٔحٛس ثٛد ٜاػت و ٝپیشأ ٖٛآٖ ٔـبسوت اختٕبػی
تحت تأثیش لشاسٌشفت ٝاػت .عجك ٘تبیح تحمیك ٔب٘ٙذ آ٘چ ٝدٚسویٓ دسٌزس اص خبٔؼٔ ٝىب٘یىی ث ٝخبٔؼ ٝاسٌب٘یىی
تأویذ ثشافضایؾ ا٘ؼدبْ داسد ،دس خبٔؼ ٝفٛق ٞ ٓٞش چ ٝاص خبٔؼ ٝسٚػتبیی ث ٝػٕت خبٔؼ ٝؿٟشی پیؾ
ٔیسٚیٓ لذست ٔتمبسٖتش  ٚثشد ثبالیی اص ٔـبسوت اختٕبػی سا ٔـبٞذٔ ٜیٕ٘بییٓ.
واژهگانکلیدی :ػبختبس لذستٔ ،ـبسوت اختٕبػی ،ؿشوت دس فؼبِیتٞبی اختٕبػی.
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مقدمٍ

ٔـبسوت اختٕبػی یىی اص ٘یبصٞبی اكّی خبٔؼ ٝثـشی دس ػلش حبضش اػت ،دسخٝی ٔـبسوت اختٕابػی ٚ
ٕٞىبسی افشاد ،خب٘ٛادٜٞب ،لـشٞب ٌ ٚشٜٞٚبی ٔختّف یه خبٔؼ ٝدس تذا ،ْٚسؿذ  ٚتٛػؼ ٝآٖ إٞیات ثؼاضایی
داؿت ٚ ٝحشوت خبٔؼ ٝثٝػٛی ٘ٛػبصی سا تؼٟیُ ٔیوٙذ .ثٙبثشایٗ ٔـبسوت ،احؼبع خذایی ثیٗ فشد  ٚخبٔؼٝ
سا تمّیُ داد ٚ ٜحغ تؼبٕٞ ،ٖٚجؼتٍی ٕٞ ٚىبسی ثیٗ آحبد ٔشدْ سا ثبٔ ٓٞؼتحىٓتش ٔیوٙذ .الصٔٔ ٝـبسوت
ثٕشثخؾٚ ،خٛد تذا ْٚدس اسادٜی خٕؼی  ٚتالؽٞابی فاشدی اػات  ٚاص ٕٞایٗخبػات واٟ٘ ٝابدی واشدٖ ٚ
اختٕبػی ٕ٘ٛدٖ ٔـبسوت ضشٚسی ٔیٕ٘بیذ .إٞیت  ٚخبیٍب ٜخب٘ٛاد ٜدس ٘ظبْ اختٕبػی  ٚاستجبط ٔتمبثاُ ایاٗ
ٟ٘بد ثب ثؼیبسی اص ٔؼبئُ  ٚدغذغٞٝبیی ؤ ٝحٛس ثحث خبٔؼٝؿٙبػبٖ  ٚتحّیُ ٌشاٖ اختٕبػی اػاتٛٔ ،خات
ٌشدیذ ٜوٕٛٞ ٝاس ٜخب٘ٛاد ،ٜثٝػٛٙاٖ یه ٔٙجغ ٔ ٚ ٟٓػٙلش وّیذی دس ٔجبحث  ٚپظٞٚؾٞبی ٌ٘ٛابٌٔ ٖٛاٛسد
تحّیُ  ٚثشسػی لشاس ٌیشد (لبػٕیٔ .)190 :1387 ،ـبسوت اختٕبػی استجابط تٍٙابتٍٙی ثاب ػابختبس لاذست دس
خب٘ٛاد ٜداسد؛ صیشا خب٘ٛادٜٞب ٔیتٛا٘ذ ثبتشثیت وٙـٍشا٘ی ػبِٓ ػشكٔ ٝـبسوتٞبی اختٕبػی سا افضایؾ دٙٞذ.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝمؾ  ٚوبسوشد اػبػی ٔـبسوت اختٕبػی دس ػ ٝػغح ایدبد ؿٟش٘ٚذ ثشخؼات ،ٝخبٔؼا ٝثٟتاش ٚ
ؿی ٜٛحىٔٛتٌشی ٔغّٛة ٔیتٛاٖ ث ٝاستجبط تٍٙبتٔ ًٙـبسوت ٔ ٚشدْػبالسی پی ثشد .اصیهعشف ٔـبسوت
ٔیتٛا٘ذ دس ثؼتش ٘ظبْٞب  ٚخٛأغ ٔشدْػبالس تحمك یبثذ  ٚاص عاشف دیٍاش ٔـابسوت ثا ٝایدابد یاه خبٔؼاٝ
ٔشدْػبالس وٕه خٛاٞذ وشد .چشاو ٝاص عشیك ایدبد ؿٟش٘ٚذا٘ی ثشخؼت ٚ ٝفؼبَ ٌ ٚؼتشؽ ٙٞدبسٞبی تؼبُٔ ٚ
تؼبٔ ٖٚیبٖ افشاد ٕٞ ٚچٙیٗ ؿیٜٞٛبی ٔغّٛة حىٔٛتٌشی ثٌ ٝؼتشؽ ٔشدْػبالسی یبسی خٛاٞذ وشد .اِجتٝ
ثبیذ تٛخ ٝداؿت ؤ ٝـبسوتٞبی آٌبٞب٘ٔ ،ٝؼتٕش  ٚپبیذاس و ٝدس یه خبٔؼٟ٘ ٝبدیٝٙؿذٜا٘ذ ٔایتٛا٘ٙاذ ٞاذف
فٛقاِزوش سا تأٔیٗ وٙٙذ .وٙـٍشا٘ی و ٝچٙیٗ ٔـبسوتٞبیی داس٘ذ دس یه فشایٙذ ثبصا٘ذیـاب٘ ٝثا ٝثٟتاش ؿاذٖ
ص٘ذٌی اختٕبػی وٕه ٔیوٙٙذ .ایٗ ٘ٛع ٔـبسوت ثیـتش اص آ٘ى ٝاص ثبال  ٚتٛػظ حىٔٛت تدٛیض ؿٛد ٘بؿای اص
ٌشٜٚثٙذیٞب  ٚؿىٌُیشی اختٕبػبت خٛدخٛؽ  ٚداٚعّجب٘ ٝدس ٔیبٖ الـبس ٌ٘ٛبٌ ٖٛاختٕبػی اػت .یه خبٔؼٝ
و ٝاص پبییٗ ثٌ ٝؼتشؽ ؿجىٞٝبی اختٕبػی دأٗ ٔیص٘ذ ٕٛٞاسٛٔ ٜفكتش اص خبٔؼٝای اػت و ٝایٗ ػُٕ اص ثبال
ثشای آٖ تدٛیض ٔیؿٛد .چٍٍ٘ٛی ؿىٌُیشی فشایٙذ ٔـبسوت ٘ ٚمؾ تؼٟیُوٙٙاذ ٜآٖ دس پیـاشفت  ٚتشلای
فشدی  ٚاختٕبػی ،ػُّ  ٚػٛأُ ٔؤثش ثش فشایٙذ ٔـبسوت٘ ،بپبیذاسی  ٚػذْ اثشٌزاسی آٖ ثش فشایٙذ تٛػؼ ،ٝآٖ سا
تجذیُ ث ٝیه ٔؼئّٕٛ٘ ٝد ٜاػت (ػبسٚخب٘ی  ٚپٙبٞی.)33 :1385 ،
ثشسػی ػبختبس لذست دس خب٘ٛاد ٜاص إٞیت اػبػی ثشخٛسداس اػت ،صیشا خب٘ٛاد ٜاص خبیٍب ٜسفیؼی دس حیبت
اختٕبػی ثشخٛسداس اػت چشاو ٝاص یهػ٘ ٛخؼتیٗ ٌشٞٚی اػت و ٝاص آٖ ثشٔیخیضیٓ  ٚدس دس ٖٚآٖ ثب د٘یب
آؿٙب ٔیؿٛیٓ  ٚاص ػٛی دیٍش ،ثیـتشیٗ تأثیش سا ثش وٛدن و ٝدٚساٖ اِٚی ٝحیبت سا ٔیٌزسا٘ذ ٚاسد ٔیػبصد ٚ
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ایٗ تأثیش تب پبیبٖ حیبت پبیبیی داسد .ػ ْٛآ٘ى ٝاص سٚص٘ ٝحیبت اختٕبػی ٞشٌض خبٔؼٝای ثٝػالٔت دػت
ٕ٘ییبثذٍٔ ،ش آٖو ٝاص خب٘ٛادٜٞبیی ػبِٓ ثشخٛسداس ثبؿذ.
اص خٟت دیٍش ،ػبختبس لذست ٔحٛس خب٘ٛادٔ ٜب٘غ استمبی ویفی ٘ؼُ خذیذ خٛاٞذ ثٛد .خبٔؼ ٝخذیذ ثب
پـت ػش ٌزاسدٖ پذس ػشی ٔ ٚبدس ػشی ٔغّك  ٚتبسیخی ،ثب ٔؼبئُ تبصٜای دس ایٗ حٛصٛٔ ٜاخ ٝاػت؛ ٘فی
ٔغّك لذست دس خب٘ٛاد ،ٜثٝػٛٙاٖ آ٘تیتض پذس ػشی ٔ ٚبدس ػشی ٔغٕح ٘ظش اػت ،ایٗ ا٘ذیـ ٝو ٝدس ٘ظش
فٕیٙیؼتٞبی سادیىبَ ٔغشحؿذ ٜاػت  ٚثب تِٛیذ ٘ظشی ٝصٖ ا ٔشد یىؼب٘ی ٕٞشا ٜاػت ،فشا ٓٞآٚسدٖ ٘ٛع
خبكی اص خب٘ٛاد ٜسا ٘ٛیذ ٔیدٞذ و ٝاص آٖ ثب٘بْ خب٘ٛاد ٜثشاثشی یبفت ٝیبد ٔیوٙٙذ ،ایٗ ا٘ذیـ٘ ٝیض خٛد
ٍ٘شا٘یٞبیی سا  ٓٞدس ػُٕ  ٓٞ ٚدس ٘ظش پذیذ آٚسد ٜاػت (ػبسٚخب٘ی .)32 :1384 ،اصایٗس ،ٚثشسػی  ٚؿٙبخت
چٍٍ٘ٛی تٛصیغ لذست دس خب٘ٛاد ٜاص إٞیت اػبػی ثشخٛسداس اػت .اص عشف دیٍش ،افشادی و ٝدس اختٕبع
فؼبِیت داس٘ذ ،ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع تشثیت خب٘ٛادٌی ،حضٛس ٔتفبٚتی دس ػشكٞٝبی ٔـبسوتی ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ وٝ
٘ـبٖدٙٞذ ٜخبیٍب ٜتأثیشٌزاس خب٘ٛاد ٜدس ایٗ ٔمٔ ِٝٛیثبؿذ.
ثٙبثشایٗٔ ،ؼئّ ٝحبئض إٞیت ایٗ اػت و ٝث ٝتحّیُ ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی دس استجبط ثب ٔمِٝٛی
ػبختبس لذست دس خب٘ٛاد ٜپشداخت ٝؿٛد ،صیشا وٓ  ٚویف سٚاثظ افشاد دس دس ٖٚخب٘ٛادٜٞب ،ثش ٍ٘شؽ آٖٞب ثٝ
حضٛس دس فؼبِیتٞبی اختٕبػی تأثیشٌزاس اػتٛ٘ .ع ٍ٘شؽ افشاد ٕٞ ٚچٙیٗ تدشثٝی لجّی اص ٔـبسوت دس
فؼبِیتٞبی ٌشٞٚی ،ؿشوت دس ٌشٜٞٚبی ٚسصؿیٔ ،ـبسوت دس خب٘ٛاد ٜاص ٟٔٓتشیٗ ٔؤِفٞٝبی اثشٌزاس دس
خٟت ثبال ثشدٖ ٔیضاٖ ٔـبسوتٞبی اختٕبػی دس وشٔبٖ ٔیثبؿذ .ایٗ تحمیك دس حٛص ٜخبٔؼٝؿٙبػی تٛػؼٝ
كٛست ٌشفت ٝاػت ٚخٟت وبسثشدی وشدٖ ٘تبیح یه ٘ؼخ ٝدس اختیبس اػتب٘ذاسی لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
ٔفبٞیٓ خب٘ٛاد ٜثٝػٛٙاٖ یهٟ٘بد اختٕبػی ٔ ٚـابسوت اختٕابػی ثاٝػٙاٛاٖ یاه ٔؤِفا ٝاػبػای ص٘اذٌی
اختٕبػی  ٚخبٔؼٔ ٝذ٘ی اص ٔٛضٛػبت ٔ ٟٓخبٔؼٝؿٙبػی ث ٝؿٕبس ٔیسٚد؛ ٔغبِؼ ٝچٍاٍ٘ٛی استجبعابت دس٘ٚای
خب٘ٛاد ٜثٝػٛٙاٖ ٘خؼتیٗ ػبُٔ خبٔؼٝپزیشی افشاد ثب پذیذٔ ٜـبسوت اختٕبػی ،أاش ٕٟٔای دس خبٔؼاٝؿٙبػای
خب٘ٛادٔ ٜیثبؿذ .خب٘ٛاد ٜاص دیذٌبٞی یه ٘ـبٖ یب ٕ٘بد اختٕبػی ؿٕشدٔ ٜیؿٛد  ٚثشآیٙذ یاب ا٘ؼىبػای اص واُ
خبٔؼ ٝاػت (ػبسٚخب٘ی.)134 :1370 ،
ٔـبسوت ٘ٛػی وٙؾ ٔتمبثُ اػت ،و ٝثٛ٘ٝث ٝخٛد دس ؿىُدٞی ص٘ذٌی اختٕبػی ٔؤثش اػات  ٚاص ٌزؿاتٝ
ثـش تبثٝحبَ ٔغشح ثٛد ٜاػتٔ .ـبسوت ثب ٔفبٞیٕی چٕٞ ٖٛجؼتٍی ،اػتٕبدٕٞ ،ىابسی ،تؼاب ،ٖٚا٘دٕاٗ ... ٚ
پی٘ٛذ داسد و ٝدس ثغٗ ٞش ٘ٛع خبٔؼ ٝا٘ؼب٘ی لشاس داس٘ذٔ ".ـبسوت ؿشوت فؼبال٘ ٝا٘ؼبٖٞب دس حیابت ػیبػای،
التلبدی ،فشٍٙٞی  ٚثٝعٛسوّی تٕبٔی اثؼبد حیبت اػت .تـٛیك ثٔ ٝـبسوت  ٚتؼاٟیُ دس فشایٙاذ تحماك آٖ
ٕٛٞاسٛٔ ٜسدتٛخ ٝثش٘بٔٝسیضاٖ ٔ ٚلّحبٖ اختٕبػی ثٛد ٜاػت" (ػبسٚخب٘ی.)521 :1370 ،
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اص آ٘دبوٕٞ ٝیبسی ،تؼبٔ ٚ ٖٚـبسوت دس خب٘ٛاد ،ٜؿشوت دس فؼبِیتٞبی اختٕبػی  ٚؿشوت دس ٌاشٜٞٚابی
ٚسصؿی دس وشٔبٖ اص إٞیت ٚیظٜای ثشخٛسداس اػت ٔحمك ػؼی داسد ثب وٙىبؽ پیشأ ٖٛایاٗ ٔاٛاسد  ٚاستجابط
آٖٞب ثب ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٌ ٜبٔی ٔؤثش خٟت افضایؾ ٔـبسوتٞبی اختٕبػی دس سٚػتبٞب  ٚؿاٟش ثاشداسد،
صیشا وبٞؾ ٔـبسوتٞبی اختٕبػی ٔٛخذ آػیتٞبی ػٍٙیٙی دس خبٔؼٔ ٝیثبؿذ .الصْ اػت وٙىبؿای كاٛست
ٌیشد و ٝچشا دس حبَ حبضش ٘ؼجت ثٌ ٝزؿتٔ ٝـبسوت اختٕبػی وٕتش  ٚث٘ ٝظش ٔیسػذ آیٙذٚ ٜضؼیت ٚخیٓتاش
ؿٛد .دس سٚاثظ خب٘ٛادٌی ،لذست ٔفٟٔٛی اػت و ٝاص سا ٜسفتبسٞبی ػیٙی اػضبء لبثُٔـبٞذ ٜاػات ٔب٘ٙاذ حاك
ا٘تخبة ،حك اظٟبس٘ظشٔ ،ـٛست اػضب ثب ٚ ٓٞدس وُ ؿبخق ػٕذٜی تؼییٗ ٔیضاٖ لذست صٖ  ٚؿٞٛش دس سٚاثظ
ٔتمبثّـبٖ ،اٍِٛی ٔـبسوت دس تلٕیٌٓیشی اػت ،ثب تٛخ ٝث٘ ٝمؾ لبثأُالحظا ٝػابختبس تٛصیاغ لاذست دس
خب٘ٛاد ٚ ٜا٘ٛاع آٖ ٔب٘ٙذ ػبخت لاذست دٔٛوشاتیاه («ٔتمابسٖ» ثاٛدٖ خاب٘ٛاد ،)ٜػابخت لاذست اػاتجذادٌش
(«٘بٔتمبسٖ» ثٛدٖ آٖ) دس تؼییٗ وٙؾٞبی ا٘ؼب٘ی  ٚاختٕبػیٔ ،یتٛاٖ ٌفت ؤ ٝؼائّ ٝاكاّی ایاٗ تحمیاك،
ػبختبس تٛصیغ لذست  ٚاثؼبد آٖ دس خب٘ٛادٜٞبی ؿٟش وشٔبٖ  ٚسٚػاتبٞبی پیشأا ٖٛآٖ اػات وا ٝتغییاشات آٖ
ٔـبسوت اختٕبػی سا تحت تأثیش لشاس ٔیدٞذ .ثٙبثشایٗ ،تحّیُ ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی دس استجبط ثب ٔمِٛاٝی
ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٔ ٜمِٝٛای حبئض إٞیت اػت .دس ایٗ ٔغبِؼٔ ٝتغیاش ٔؼاتمُ ػابختبس تٛصیاغ لاذست دس
خب٘ٛاد ٚ ٜاثؼبد آٖٔ ،ـبسوت اختٕبػی  ٚتغییشات آٖ ثٝػٛٙاٖ ٔتغیش ٚاثؼتٝی تحمیك تّمی ؿذ ٜاػتِ .زا ػاؤاَ
اػبػی و ٝدس ایٗ تحمیك ثبیذ ث ٝآٖ پبػخ داد ٜؿٛد :آیب ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٔ ،ٜیضاٖ ٔـبسوت اختٕابػی سا
تحت تأثیش لشاس ٔیدٞذ ؟ ثشای پبػخٍٛیی ث ٝایٗ ػٛاَ ٔشٚسی ثش ٔجب٘ی تدشثی ٘ ٚظشی خٟات تاذٚیٗ ٔاذَ
تحّیّی تحمیك ضشٚسی اػت.
ػیذا٘یٛع پٙب ( )2001دس ٔمبِٝای ث ٝثشسػی اثش ٔبٞیت خٙؼیتی ػبختبس خب٘ٛاد ٜثش ٍ٘شؽٞبی ضاذ ثشاثاش
ٌشایی ٌشٜٔٚحٛس پشداختٝا٘ذ .سٚؽ تحمیاك :پیٕابیؾ .اٞاذاف تحمیاك-1 :ؿاٙبخت ٔبٞیات خٙؼای ػابختبس
خب٘ٛاد-2.ٜؿٙبخت ٍ٘شؽٞبی ضذ ثشاثش ٌشایی .دس ایٗ ٔغبِؼ ٝاوثش پبػخٌٛیبٖ ث ٝاٍِٛی ٔـبسوتی یب ٔتمابسٖ
تلٕیٌٓیشی ٔیبٖ ٚاِذیٗ خٛد ٔؼتمذ ثٛد٘ذ٘ .تبیح تجییٙی تحمیك حبوی اص ایٗ اػت و ٝوٛدوبٖ خاب٘ٛادٜٞابیی
و ٝثب پذس تٟٙب ص٘ذٌی ٔیوشد٘ذ ،ثبالتشیٗ ٔیضاٖ ضذ ٔؼبٚاتعّجی سا داؿتٙذ  ٚوٛدوبٖ خب٘ٛادٜٞبیی و ٝثب ٔبدس
تٟٙب ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ ،وٕتشیٗ ٔیضاٖ ضذ ٔؼبٚاتعّجی سا داؿتٙذ .وٛدوب٘ی و ٝثب ٞاش دٚ ٚاِاذیٗ ص٘اذٌی ٔای-
وشد٘ذ دس ٔیب٘ ٝعیف خب ٔیٌیش٘ذ.
ػیىٛن ٘ب٘ی  ٚدیٍشاٖ ( )2011دس ٔمبِٝای ثب ػٛٙاٖ تفبٚتٞبی خٙؼیتی دس ٔـبسوت  ٚدسٌیشیٞبی ػیبػی
خٛا٘بٖ ثب سٚؽ پیٕبیؾ  ٚتىٙیه پشػـٙبٔ ٝكٛست ٌشفت ٝاػت .اٞذاف تحمیك -1:ؿٙبخت ؿىبف خٙؼیتی
 -2ؿٙبخت ٔـبسوت ػیبػی٘ .تبیح تحمیك :ؿىبف خٙؼیتی دس خٟت ػالیك ػیبػی  ٚاػتفبد ٜاص ایٙتش٘ت
ثشای ٔـبسوت ػیبػی تأثیش چٙذا٘ی ثش فؼبِیت ػیبػی  ٚػالیك حضثی ٘ذاؿت ٝاػتٔ .ـبسوت  ٚدسٌیشی
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ػیبػی  ٚاختٕبػی خٛا٘بٖ اص ٔـبسوت ٚاِذیٙـبٖ ٔ ٚـبسوت ٔذ٘ی ٔ ٚـبسوت اختٕبػی ٕٞؼبالٖ (ثٚٝیظ ٜدس
ثیٗ پؼشاٖ) تأثیش ٔیپزیشد.
ٚحیذا ٘ ٚیبصی ( )1383دس ٔمبِٔ ٝـتشن خٛد ثب ػٛٙاٖ :ساثغ ٝثیٗ ػبختبس خب٘ٛادٔ ٚ ٜـبسوت اختٕابػی دس
ؿٟش وبؿبٖ .سٚؽ تحمیك :پیٕبیؾ .اٞذاف تحمیك :ؿٙبخت ٔؤِفٞ ٝبی ٔشثٛط ث ٝػبختبس لذست دس خاب٘ٛاد ٜدس
دٛ٘ ٚع ؿی ٜٛتشثیتی ٔجتٙی ثش الٙبع ٌشایی  ٚاػتجذاد ٌشایی  ٚپی٘ٛذ آٖ ثب ٔـبسوت اختٕبػی .یبفتٞٝبی تحمیك:
ثیٗ ٔیضاٖ الٙبع ٌشایی ٔ ٚیضاٖ اػتجذاد ٌشایی خب٘ٛاد ٜثب ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی ساثغٔ ٝؼٙابداس ٚخاٛد داسد ٚ
ٕٞجؼتٍی ثیٗ دٔ ٚتغیش ٔثجت اػت.
وشیٕی ( )1387دس تحمیمی ث ٝثشسػی تأثیش ػبختبس لذست دس خب٘ٛاد ٜثش ٔـبسوت اختٕبػی دس ٔیبٖ ٕ٘٘ٛا-ٝ
ای اص دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍب ٜلٓ پشداخت ٝاػت .سٚؽ تحمیك :پیٕبیؾ .اٞاذاف تحمیاك-1:ؿاٙبخت ٘اٛع ػابختبس
لذست دس خب٘ٛاد-2 .ٜؿٙبخت استجبط ثیٗ ٘ٛع لذست ثب ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی٘ .تبیح تحمیاك ٘ـابٖ داد واٝ
ٞشا٘ذاص ٜلذست دس خب٘ٛاد ٜث ٝػٕت ػبختبس ٔـبسوتی ٔیُ وٙذٔ ،یضاٖ ٔـابسوت افاشاد ٘یاض افاضایؾ ٔاییبثاذ.
ٕٞچٙیٗ ٔمبیؼٞٝبی صٚخی حبوی اص ٔؼٙابداس ثاٛدٖ تفابٚت ٔیاضاٖ ٔـابسوت اختٕابػی دس ثایٗ ٞاش یاه اص
ٌٞٝ٘ٛبی ػبختبس لذست دس خب٘ٛاد ٜداسد .دس تحّیُ سٌشػی ٖٛاص ثیٗ تٕبٔی ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٚاسدؿذ ٜتحمیك،
تٟٙب ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٔ ٚ ٜـبسوت دس وٛدوی ٛ٘ ٚخٛا٘ی تأثیش ٔؼٙبداسی سا ثش ٔـبسوت اختٕبػی داؿتٙذ.
اص عشفی دیٍش ٘یض ثب افضایؾ ٔیضاٖ ٔـبسوت دس دٚساٖ وٛدوی ٛ٘ ٚخٛا٘یٔ ،یضاٖ ٔـبسوت اختٕابػی افاشاد دس
ثضسيػبِی افضایؾ ٔییبثذ.
ٌشٚػی ( )1387دس تحمیمی ثب ػٛٙاٖ ثشسػی ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٜٞبی ؿٟشػتبٖ وشٔبٖ .خبٔؼ ٝآٔبسی
٘ 682فش اص ص٘بٖ ٕٞؼشداس ؿٟش وشٔبٖ  ٚسٚػتبٞبی پیشأ ٖٛآٖ ث ٝؿی ٜٛپیٕبیؾ  ٚثب اػتفبد ٜاص اثضاس پشػـٙبٔٝ
ا٘دبْؿذ ٜاػت .اٞذاف تحمیك -1 :ؿٙبخت ٘ٛع تمؼیٓوبس ثیٗ ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ  -2ؿٙبخت تٛا٘بیی ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ
 -3ؿٙبخت ٔیضاٖ تلٕیٌٓیشی ثیٗ ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ .یبفتٞٝب :دػتشػی ص٘بٖ ثٙٔ ٝبثؼی ٔب٘ٙذ تحلیالت ،اؿتغبَ
 ٚدسأذ ثبػث ثٟجٛد ٔٛلؼیت آٖٞب دس ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٔ ٜیؿٛدٕٞ .چٙیٗ لشاس ٌاشفتٗ ص٘ابٖ دس حیغاٝ
وبس ثیش ٖٚاص ٔٙضَ  ٚسلبثت ثب ٔشداٖ دس حیغ ٝوبس  ٚاؿتغبَٞ ،شْ لاذست دس خاب٘ٛاد ٜسا ثا٘ ٝفاغ ص٘ابٖ ثٟجاٛد
ثخـیذ٘ ٚ ٜمؾ آٖٞب دس تلٕیٌٓیشی ٘ ٚمؾ ٔشداٖ سا دس ایدبد تمؼیٓوبس ػبدال٘ٝتش دس ا٘دبْ وبسٞابی خب٘اٝ
افضایؾ داد ٜاػت .ثیٗ تٛا٘بیی ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ  ٚثشخی ػٛأُ صٔیٝٙای دیٍش ساثغٝای ٔؼٙبداس ٚخٛد داسد.
ػبسٚخب٘ی  ٚدٚدٔبٖ ( )1389دس ٔمبِٔ ٝـتشن خٛد ثب ػٙاٛاٖ :ػابختبس لاذست دس خاب٘ٛاد ٚ ٜتاأثیش آٖ ثاش
ٔـبسوت اختٕبػی دس ؿٟش ؿیشاص .خبٔؼ ٝآٔبسی افشاد  25ػبِ ٝث ٝثبال ث ٝسٚؽ پیٕبیؾ كاٛست ٌشفتا ٝاػات.
اٞذاف تحمیك -1 :ؿٙبخت ٘ظبْ لذست دس خب٘ٛاد -2 .ٜؿٙبخت ٘ظبْ تلٕیٌٓیش٘اذٌی دس خاب٘ٛاد -3.ٜؿاٙبخت
ٔـبسوت اختٕبػی دس خب٘ٛاد .ٜیبفتٞٝبی تحمیك٘ :ظبْ لذست دس خب٘ٛاد ٜداسای ػابختبس لاذست ٔتمابسٖ ٘ؼاجی
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اػت .یؼٙی تلٕیٕبت اكّی دس خب٘ٛاد ٜتٛػظ پذس ٔ ٚبدس كٛست ٌشفت ٚ ٝاص فشص٘ذاٖ ٔـٛستی ٌشفتٕ٘ ٝیؿاٛد.
دس وُ ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی دس ثیٗ خب٘ٛادٜٞبی ؿیشاصی پبییٗ اػت  ٚثیٗ ػبختبسٞبی لاذست دس خاب٘ٛادٜ
اص٘ظش ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی تفبٚت چٙذا٘ی ٚخٛد ٘ذاسد.
ثمفی ٘ظاد ،پٛسوؼٕبیی  ٚفالحی ٌیال٘ی ( )1390دس ٔغبِؼ ٝخاٛد تحات ػٙاٛاٖ :تاأثیش ػابختبس لاذست دس
خب٘ٛاد ٜثش ٔـبسوت ػیبػی  ٚاختٕبػی دس ثیٗ ٕ٘ٝ٘ٛای اص ص٘ابٖ خاٛاٖ  15-29ػابِ ٝؿاٟش تٟاشاٖ ثا ٝسٚؽ
پیٕبیؾ  ٚثب اػتفبد ٜاص تىٙیه پشػـٙبٔ ٝپشداختٝا٘ذ .اٞذاف تحمیك-1:ؿاٙبخت اعبػاتپازیشی فشص٘اذاٖ-2.
ؿٙبخت ػبختبس لذست .یبفتٞٝب :اوثشیت پبػخٍٛیبٖ دس خب٘ٛادٜٞبی ػٙتی  ٚثب اٍِٛی غیش دٔٛوشاتیاه ص٘اذٌی
ٔیوٙٙذ ،دسٟ٘بیت ٞش چ ٝایذئِٛٛطی  ٚتمؼیٓوبس خٙؼی دس خب٘ٛادٜٞب ػٙتیتش ،ػّغٝخٛیی دس خب٘ٛاد ٜثیـاتش ٚ
اٍِٛی تلٕیٌٓیشی غیش دٔٛوشاتیهِ ،زا ٔـبسوت ػیبػی  ٚاختٕبػی وٕتش ٔیؿٛد.
حؼیٗ پٙبٞی  ٚتبجاِذیٙی ( )1392دس ٔغبِؼ ٝخٛد تحت ػٛٙاٖ ثشسػای ػابختبس خاب٘ٛاد( ٜالٙابع ٌاشا) ثاش
ٔـبسوت اختٕبػی دا٘ـدٛیبٖ دس ثیٗ ٕ٘ٝ٘ٛای اص دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس ٕٞذاٖ و ٝث ٝسٚؽ پیٕابیؾ ٚ
ثب اػتفبد ٜاص تىٙیه پشػـٙبٔ ٝثب اٞذاف :ؿٙبخت الٙبع ٌشایی دس ثایٗ دا٘ـادٛیبٖ  ٚساثغا ٝآٖ ثاب ٔـابسوت
اختٕبػی .یبفتٞٝبٞ :شچ ٝالٙبع ٌشایی دس خب٘ٛاد ٜافضایؾ ٔییبثذ ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی افضٚدٔ ٜیؿٛد.
ٚاٖ ٌشا٘ٚٛدیً ( )2010دس ٔمبِ ٝخٛد ثب ػٛٙاٖ ٔـبسوت اختٕبػی سػٕی  ٚغیشسػٕی خٛا٘بٖ  ٚثضسيػبَ
 19-60ػبَ .دس ػبَٞبی  1992اِی  2002پشداخت ٝاػت .سٚؽ تحمیك :اػٙبدی  ٚاٞاذاف تحمیاك :ؿاٙبخت
تفبٚتٞبی ٘ؼّی  ٚاستجبط آٖ ثب ٔـبسوت سػٕی  ٚغیشسػٕی اػت .یبفتٞٝبٔ :ـبسوت غیشسػٕی ثب تفبٚتٞابی
٘ؼّی ساثغ ٝداسد .دس ثیٗ ػبَٞبی  1992اِی  2002دس ٕٝٞی ؿاىُٞابی ٔـابسوت اختٕابػی ثاٝاػاتثٙبی
ٔـبسوت ٔزٞجی افضایؾ ٚخٛد داؿت ٝاػت.
اػفدیش ػجبع ٕٞ ٚىبساٖ ( )1395دس پظٞٚـی ث ٝثشسػای ساثغاٝی ػابختبس تٛصیاغ لاذست دس خاب٘ٛادٚ ٜ
ٔـبسوت اختٕبػی پشداختٙذٔ( .غبِؼٛٔ ٝسدی :ؿٟش٘ٚذاٖ اػتبٖ ٌّؼتبٖ) سٚؽ تحمیك پیٕبیؾ .اٞذاف تحمیك:
-1ؿٙبخت ٔـبسوتٞبی ػیٙی  -2ؿٙبخت ٔـبسوتٞبی رٙٞی -3ؿٙبخت ٔیضاٖ ٔـبسوتٞبی ػیٙی  ٚرٙٞی
 ٚاستجبط آٖ ثب ػبختٞبی لذست ٔتمبسٖ ٘ ٚبٔتمبسٖ .یبفتٞٝبٔ :یابٍ٘یٗ تٕبیاُ ثأ ٝـابسوت اختٕابػی ػیٙای
 3/402اص  5یؼٙی ثیؾ اصحذ ٔتٛػظ ٔ ٚیبٍ٘یٗ تٕبیُ ثٔ ٝـبسوت اختٕبػی رٙٞی  2/488اص  5یؼٙای وٕتاش اص
حذ ٔتٛػظ اػتٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٘ـبٖ داد و ٝدس خب٘ٛادٜٞابیی ثاب ػابختبس ٔتمابسٖ (دٔٛوشاتیاه)ٔ ،ـابسوت
اختٕبػی دس ٞش د ٚثُؼذ ػیٙی  ٚرٙٞی ،ساثغٔ ٝثجت ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد دسحبِیو ٝدس خب٘ٛادٜٞبیی ثاب ػابختبس
لذست ٘بٔتمبسٖ (اػتجذادی) ٔـبسوت اختٕبػی دس ٞش د ٚثُؼذ ػیٙی  ٚرٙٞی ساثغٙٔ ٝفی ٔؼٙیداسی داسد.
ٔشٚسی ثش ٔجب٘ی ٘ظشی پظٞٚؾ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت و٘ ٝمؾ  ٚتأثیش خاب٘ٛاد ٜدس پاشٚسؽ ؿاٟش٘ٚذاٖ آیٙاذٜ
ٕٛٞاسٛٔ ٜضٛع ثحث ا٘ذیـٕٙذاٖ ػّ ْٛاختٕبػی اػت ،چٕٞ ٖٛب٘ٙذ آیٝٙای ػٙبكاش اكاّی خبٔؼا ٝسا دس خاٛد
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داسدٌ ،زؿت ٝاص ایٗ خب٘ٛاد ٜاص اٛٔ ٓٞاسد ٔؤثش ثش خبٔؼ ٝاػتٞ .شٌض ٞیچ خبٔؼٝای ٕ٘یتٛا٘ذ ثاٝػاالٔت سػاذ
ٍٔش آ٘ى ٝاص خب٘ٛادٜٞبیی ػبِٓ ثشخٛسداس ثبؿذ (ػبسٚخب٘ی؛ .)136 :1370
ساثیٙؼ٘ ٖٛیض ث ٝخب٘ٛاد« ٜثٝػٛٙاٖ ٟٔٓتشیٗ ػبُٔ فشایٙذ اختٕبػی ؿذٖ» ٔیٍ٘شد (ثبسثٛصا ٚ ٚیّیبْ:2004 ،
ٔ« .)4ضبٔیٗ خب٘ٛادٌی دالِتٞبی ٕٟٔی ثشای ٔـبسوت دس ػشك ٝاختٕابػی داسد .ثبآ٘ىا ٝاص ٚاِاذیٗ ا٘تظابس
ٔیسٚد ثشحؼت ػبدت لٛاػذ سا ث ٝوٛدوبٖ آٔٛصؽ دٙٞذ ،أشٚص ٜتأویذ ثیـتش ثش سٚی ٔبٞیت ٔ ٚحیظ اختٕبػی
وشدٖ ٔتٕشوض اػت .اػتذالَ ایٗ اػت و ٝاػبع ٍ٘شؽٞب ٘ؼجت ث ٝخٛد  ٚدیٍشاٖ دس خب٘ٛاد ٜؿىُ ٔیٌیشد،
ٞش ؿخلی دیذٌبٞی ٘ؼجت ث ٝخٟبٖ اتخبر ٔیوٙذ ثٌٝ٘ٛٝای و ٝچبسچٛثی ثشای ٚی فشأ ٓٞایوٙاذ تاب ٞاش
اتفبلی سا ثتٛا٘ذ تفؼیش ٕ٘بیذ .ثشٌش  ٚوّٙش خب٘ٛاد ٜسا ثٝػٛٙاٖ یه «ٟ٘بد ػبخت ٚالؼیت» تٛكیف ٔیوٙٙذ .ثشٌش
اص ایٗ فشاتش سفتٔ ٚ ٝذػی اػت وٞ ٝش خب٘ٛاد ٜدیذٌبٙٔ ٜحلش ث ٝفشد خٛد ٘ؼجت ث ٝخٟبٖ سا داساػات (٘اِٛش ٚ
وبِٗ.)83 :1991 ،
ثٙیبد ٘ظشیٙٔ ٝبثغ ثشای تٛصیغ لذست دس خب٘ٛاد ،ٜثشحؼت ٔٙبثؼی اػت وٞ ٝش یه اص صٖ  ٚؿاٞٛش دس اصدٚاج
ث ٝخب٘ٛاد ٜآٚسدٜا٘ذ ایٗ ٔٙبثغ اسصؿٕٙذ ث ٝعٛس اخق ،تحلیالت ،ؿغُ  ٚلذست ٔبِی ٞاش یاه اص صٖ  ٚؿاٞٛش،
ػٗ  ٚعٔ َٛذت اصدٚاج ٔیثبؿذ و ٝثٔ ٝیضاٖ ثشخٛسداسی اص ایٗ ٔٙبثغ ،داسای لذست تلٕیٌٓیاشی دس خاب٘ٛادٜ
ٞؼتٙذ (سیتض ،تشخٕ ٝثالثی .)442 :1387
اػبع ٘ظشیٔ ٝجبدِ ٝدس ایٗ اػت و٘ ٝبثشاثشی دس ٔٙبثغ تِٛیذ ،ثبػث تٕبیض  ٚتفبٚت دس لاذست واٙؾ ٌاشاٖ
ٔیؿٛد .اص ٘ظشیٝپشداصاٖ ٔجبدِٔ ٝیتٛاٖ اص پیتش ثال ٘بْ ثشد ،ثال ثٔٝب٘ٙذ ٙٔٛٞض ٔبٞیت  ٚسیـ ٝتضبد  ٚلاذست سا
دس اسائ ٝخذٔبت اسصؿٕٙذ یهعشفٔ ٝیدا٘ذ ،ثٝعٛسیو٘ ٝتید ٝایٗ ٔجبدِ ٝػذْ تٛاصٖ اػت .ثال ٔؼتمذ اػات ثاٝ
چیضی اص آٖ دیٍشی ٘یبص داؿت ٝثبؿذ ،أب ثشای خجشاٖ آٖ ٘تٛا٘ذ چیضی لبثُٔمبیؼ ٝاسائا ٝوٙاذ ،چٟابس كاٛست
ٔغشح ٔیؿٛد٘ :خؼت ا٘ؼبٖٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثٝصٚس دیٍشاٖ سا ٚاداس ث ٝوٕه وٙٙذ ،د :ْٚآٖٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثشای سفاغ
٘یبصٞبیـبٖ ثٙٔ ٝجؼی دیٍش سخٛع وٙٙذ ،ػ :ْٛآٖٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثذ ٖٚآٖ چیضی وا ٝثبیاذ اص دیٍاشاٖ ثا ٝدػات
ثیبٚس٘ذٌّ ،یٕـبٖ سا اص آة ثیش ٖٚثىـٙذ ،ػشا٘دبْ  ٚاص ٟٓٔ ٕٝٞتش آ٘ىٔ ٝیتٛا٘ٙذ خٛدؿبٖ سا تبثغ دیٍشاٖ وٙٙذ
 ٚاص ایٗ عشیك ،اػتجبس تؼٕیٓیبفت ٝدس سٚاثغـبٖ سا تبثغ دیٍشاٖ وٙٙذ  ٚاص ایاٗ عشیاك ،اػتجابس تؼٕایٓیبفتا ٝدس
سٚاثغـبٖ سا ث ٝدیٍشاٖ ٚاٌزاس وٙٙذ .دیٍشاٖ ٘یض ٞشٌب ٜخٛاػت ٝثبؿٙذ آٖٞب ثشایـبٖ وابسی ا٘دابْ دٙٞاذ ،سٚی
ایٗ اػتجبس حؼبة ثبص ٔیوٙٙذ و ٝایٗ كٛست چٟبسْ ٕٞبٖ ٚیظٌی اػبػی لذست دس یه ساثغ ٝاػات» (ٕٞابٖ،
 )435ثٙیبدیتشیٗ ا٘ذیـ ٝصیش ػبص ٔـبسوت سا ٔیتٛاٖ اكُ ثشاثشی ا٘ؼبٖٞب ث ٝؿٕبس آٚسد وا ٝاٌاش ٔاشدْ دس
ٔـبسوت ثب یىذیٍش اص ٚصٖ یىؼب٘ی ثشخٛسداس ثبؿٙذٛٔ ،خجبت ثٟشٜٙٔذیٞبی ثؼیبس حبكُ خٛاٞذ ؿذٔ .فٟاْٛ
ٔـبسوت ٔیتٛا٘ذ ثش ػ ٝاسصؽ ثٙیبدی لشاس ٌیشد-1:ػٟیٓ وشدٖ ص٘بٖ ٔ ٚاشداٖ دس لاذست  ٚاختیابس -2اخابصٜ
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دادٖ ثٔ ٝشدْ ث٘ ٝظبست ثش ػش٘ٛؿت خٛیؾٌ-3 .ـٛدٖ سا ٜپیـشفت ثش سٚی ٕٞأ ٝاشدْ اػآ اص صٖ ٔ ٚاشد
(افتخبس.)42 :1378 ،
ٔـبسوت پذیذٜای اػت و ٝاص دیشثبص ثبص٘ذٌی ا٘ؼبٖ پی٘ٛذ داؿتٕٛٞ ٚ ٝاس ٜثب تىبُٔ ا ٚتحَٛیبفت ٝاػت ،أب
دس دٞٝٞبی  1960 ٚ 1950یؼٙی صٔب٘ی و ٝثش٘بٔٞٝبی ٚاسدؿذ ٜاص غشة ثشای تٛػؼ ،ٝث ٝدِیُ ػذْ ثٟشٌٜیاشی
اص ٔـبسوت ٔشدٔی ؿىؼت خٛسد ،تٛخ ٝث ٝایٗ پذیذ ٚ ٜتأویذ ثش ٘مؾ آٖ ،ثٝػٙاٛاٖ یىای اص ػٛأاُ تٛػاؼ،ٝ
ثیـتش ؿذ  ٚاصآٖپغ ثٙبی ساٞجشدی تٛػؼ ،ٝثش سٚیىشد ٔـبسوت ٔشدٔی ،ثاٝػٙاٛاٖ ٘یابص اكاّی ثـاش ،كاٛست
ٌشفت (ٚحیذا.)119 :1383 ،
خب٘ٛاد ٜثٝػٛٙاٖ ٟ٘بدی اختٕبػیٞ ،ؼت٘ ٝخؼتیٗ پی٘ٛذ اختٕابػی ا٘ؼابٖ سا ثٙیابٖ ٔایٟ٘اذ  ٚثاب تاأٔیٗ
ٔدٕٛػٝای اص ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ،ػٟذٜداس ٘مؾٞب  ٚوبسوشدٞبی ٚیظٜای اػتٔ .ـبسوتپزیشی اػضبی خاب٘ٛادٜ
ثٝػٛٙاٖ ٘یبص اختٙبة٘بپزیش ػلش ٔبٕٝٞ ،ی اثؼبد ا٘ؼب٘ی سا دس ػغٛح ٔختّف فىشی ،ػابعفی  ٚسفتابسی تحات
پٛؿؾ لشاس ٔیدٞذ  ٚدس ث ٝثٕش سػب٘ذٖ اٞذاف خب٘ٛاد ٜحبئض إٞیت اػت (آلبخب٘ی.)52 :1381،
ثب تٛخ ٝث ٝآ٘چ ٝدس ٔجب٘ی ٘ظشی  ٚتدشثی پظٞؾ روش ٌشدیذ پاظٞٚؾ حبضاش ثا ٝد٘جابَ پبػاخٍٛیی ثاٝ
فشضیٞٝبی ریُ تذٚیٗ ؿذ ٜاػت:
 .1ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثیٗ تؼییٗ ٔحُ ػى٘ٛت ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت ساثغٚ ٝخٛد داسد
 .2ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثیٗ ٔـٛست ثب اػضبی خب٘ٛاد ٜدس أٛسات ٔٔ ٚ ٟٓیضاٖ ٔـبسوت ساثغٚ ٝخٛد داسد
 .3ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثیٗ حك ا٘تخبة ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت ساثغٚ ٝخٛد داسد
 .4ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثیٗ حك اظٟبس٘ظش ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت ساثغٚ ٝخٛد داسد
 .5ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثب ثبال سفتٗ ٔیضاٖ لذست ٕٝٞخب٘ج ٝدس خب٘ٛادٔ ،ٜیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی افضایؾ
ٔییبثذ

ابسار ي ريش

دس ایٗ تحمیكٔ ،حمك اص سٚؽ پیٕبیؾ اػتفبد ٜوشد ٜاػت .ایٗ ٔغبِؼبت اص دٔ ٚشحّ ٝتـاىیُؿاذ ٜاػات
ٔ -1ـبٞذ ٜدلیك ٘ ٚضدیه پبسأتشٞبی ٔٛسدپظٞٚؾ دس خبٔؼ -2 ٝخٕغ آٚسی اعالػبت ٔ ٚؼٙب دادٖ ثا ٝآ٘چاٝ
ٔٛسد ٔـبٞذ ٜلشاسٌشفت ٝاػت .پیٕبیؾ سٚؿی دس تحمیك اختٕبػی اػت و ٝخٟت ٌشداٚسی اعالػبت ػٕاذتب اص
پشػـٙبٔ ٝاػتفبدٔ ٜیؿٛد ،أب اص ف ٖٛٙدیٍشی اصخّٕٔ ٝلبحجٔ ٚ ٝـبٞذٔ ٓٞ ٜایتاٛاٖ اػاتفبد ٜواشد(.دٚاع
 .)13 ،1376،خبٔؼ ٝآٔبسی ٔٛسدٔغبِؼ ٝخب٘ٛاسٞبی ؿٟشػتبٖ وشٔبٖ  ٚسٚػتبٞبی اعشاف آٖ ٔی ثبؿاٙذ .خبٔؼاٝ
آٔبسی ،ؿٟش وشٔبٖ ٘ 722484فش  ٚتؼذاد خب٘ٛاس  199322اػت .ثب تٛخ ٝثا ٝفشٔا َٛواٛوشاٖ  ٚاحتٕابَ خغاب
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 d2=5/50حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛدس ؿٟش  384ث ٝدػت آٔذ ٜاػت .خبٔؼ ٝآٔبسی ،سٚػتبٞبی ؿٟش وشٔبٖ ٘ 101110فش ٚ
 ٚاحتٕبَ خغب  d2= 5/50حدٓ ٕ٘ٝ٘ٛ
تؼذاد خب٘ٛاس  27933اػت .ثب اػتفبد ٜاص آٔبس ٜوٛوشاٖ
دس سٚػتب  118ثٝدػتآٔذ ٜاػت .سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی :سٚؽ خٛؿ ٝای  ٚسٚؽ تلبدفی ٔیثبؿاذ .خٟات تجاذیُ
ٔتغیشٞبی ویفی ث ٝوٕی اص عیف ِیىشت اػتفبدٜؿذ ٜاػت(.فشاٞب٘ی،ػشیضای)173 ،1388،سٚؽ ٕ٘٘ٛاٌٝیاشی
خٛؿٝای :اثتذا خبٔؼ ٝتحمیك (وشٔبٖ) ث ٝچٟبس لؼٕت تمؼیٓؿذ( ٜؿٕبَ – خٛٙة -غشة  ٚؿاشق )ػاپغ اص
ٞش ٔٙغم ، ٝچٙذ ٔحّ ٚ ٝاص ٞش ٔحّ ٝچٙذ وٛچ ٚ ٝثٝكٛست ٕ٘٘ٛاٌٝیاشی تلابدفی اص ٞاش وٛچا ٝثا ٝعشیاك
لشػٝوـی خب٘ٛاسٞب ا٘تخبة ٔیؿ٘ٛذ .ثشای خٕغآٚسی اعالػبت اص اثضاس پشػـٙبٔ ٚ ٝثاشای پاشداصؽ دادٜٞاب اص
آٔبسٞبی تٛكیفی  ٚاػتٙجبعی ثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس  spssاػتفبدٜؿذ ٜاػاتٔ .حماك خٟات تدضیاٚٝتحّیاُ
آٔبسی اص آصٔٞ ٖٛبی تٛكیفی  ٚتجییٙی اػتفبد ٜوشد ٜاػت ،اثتذا تٛػظ آٔبسٞبی تٛكیفی خٟت تٛكیف دادٜٞب
 ٚاص آٔبسٞبی تجییٙی خٟت تجییٗ دادٜٞب اػتفبد ٜوشد ٜاػت ،آٔبسٞبی تجییٙی ؤ ٝحماك اػاتفبد ٜواشد ٜاػات
ػجبستا٘ذ( :ضشیت ٕٞجؼتٍی وشأش ،تی ٔؼتمُ ،تحّیُ ػبُٔ  ٚسٌشػی( )ٖٛحجیتپٛس  ٚكافشی-162 :1391،
.)161
تؼبسیف ػّٕیبتی ٔتغیش ٚاثؼتٔ( ٝـبسوت اختٕبػی) ٔ ٚتغیش ٔؼتمُ (ٔیضاٖ لذست دس خاب٘ٛادٔ :)ٜؤِفاٞٝابی
ٔـبسوت اختٕبػیٕٞ -1 :یبسی  ٚتؼب ٖٚدس خٟت سػیذٖ ث ٝاٞذاف ػبِی ٝدس خبٔؼٔ -2 .ٝـابسوت دس خاب٘ٛادٜ
سوٗ اػبػی اػت -3 .الصْ اػت دس فؼبِیتٞبی اختٕبػی ؿشوت وشد -4 .ثا٘ ٝظاش ٔاٗ ثبیاذ دس ٌاشٜٞٚابی
ٚسصؿی ؿشوت ٕ٘ٛدٔ .ؤِفٞٝبی ٔیضاٖ لذست دس خب٘ٛاد -1 :ٜتؼییٗ ٔحُ ػاى٘ٛت ثاب ٔاٗ اػات -2.اػضابی
خب٘ٛادٜاْ دس ا٘دبْ أٛس ٔ ٟٓثب ٔاٗ ٔـاٛست ٔایوٙٙاذ -3 .دس خاب٘ٛادٜاْ داسای حاك ا٘تخابة ٞؼاتٓ -4.دس
خب٘ٛادٜاْ داسای حك اظٟبس٘ظش ٞؼتٓ.

تعییه محل سکًوت تا مه است.
مشارکت اجتماعی

اعضای خاوًادٌ تا مه مشًرت

میسان قذرت

میکىىذ.
حق اوتخاب دارم
حق اظُاروظر
.

ومًدار ( :)6مدل مفًُمی پژيَص
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یافتٍَا
یافتٍَای تًصیفی
جديل ضمارٌ ( :)6يضعیت متغیرَای زمیىٍای
فراياوی

متغیرَای زمیىٍای
شمارٌ
1

سه

2

جىسیت

3

تحصیالت

4

شغل

5

درآمذ

شُر

ريستا

-50

321

37

+50

63

81

مرد

234

72

زن

150

46

105

زیر لیساوس
تاالی لیساوس

98

278

20

ديلتی

192

38

غیرديلتی

186

80

+1500000

258

52

-1500000

123

66

ثش اػبع خذ َٚؿٕبس ٜیه ،ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی ػٗ دس خبٔؼ ٝؿٟشی ٔختق ػٗ صیش پٙدب ٜػبَ ٘ 321فش
 ٚدس سٚػتب ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی ٔختق ػٗ ثبالی پٙدب ٜػبَ ٘ 81فش ،ساخغ ث ٝخٙغ ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی دس خبٔؼٝ
ؿٟشی ٔشداٖ ٘ 234فش  ٚدس سٚػتب ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی ٔختق ٔشداٖ ثب ٘ 72فش اػت .ساخغ ث ٝتحلیالت
ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی دس ؿٟش ٔختق افشاد ثبالی ِیؼب٘غ ٘ 278فش  ٚدس سٚػتب ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی ٘ 98فش صیش
ِیؼب٘غ ،ساخغ ث ٝؿغُ ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی دس ؿٟش ٘ 192فش داسای ؿغُ دِٚتی  ٚدس سٚػتب ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی 80
٘فش داسای ؿغُ غیشدِٚتی ثٛدٜا٘ذ ،ساخغ ث ٝدسأذ ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی دس ؿٟش ٘ 258فش ثب دسأذ ثبالی ٚ1500000
دس سٚػتب ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی ٘ 66فش داسای دسأذ صیش ٔ1500000یثبؿٙذ.
جديل ضمارٌ  :2مقایسٍ تًصیفی متغیرَای مفًُمی ضُر ي ريستا
ردیف

شُر

متغیر
کامالً

ريستا

مًافقم

تیوظر

مخالفم

1

َمیاری ي تعاين

10/2

14/1

3/ 9

35/9

35/9

2

مشارکت در خاوًادٌ

38/3

57

0/ 8

3/ 9

--

54/2

3

شرکت در فعالیتَای اجتماعی

15/5

41/4

9/4

24/2

9/4

20/3

28/8

4

شرکت در گريٌَای يرزشی

35/2

35/2

20/3

6/ 3

3/ 1

20/3

13/6

22

5

تعییه محل سکًوت

35/2

40/3

9/1

10/2

4/ 2

44/1

39

5/ 1

1/ 7

6

مشًرت اعضا تا مه

36/7

39/9

8/ 6

11/7

3/ 1

40/7

44/1

3/ 4

1/ 7

10/2

7

حق اوتخاب در خاوًادٌ

52/1

33/2

6

6/ 5

1/ 5

39

40/7

10/2

5/ 1

5/ 1

8

حق اظُاروظر در خاوًادٌ

54/7

31/3

7

5/ 5

1/ 6

42/4

33/9

13/6

5/ 1

5/ 1

مًافقم

کامالً

مًافقم

تیوظر

مخالفم

کامالً

کامالً

61

11/9

6/ 8

3/ 4

مخالفم

مًافقم
16/9

5/ 1

--

--

40

13/6

1/ 7

35/6

27/1

16/9

10/2

مخالفم

ثش اػبع خذ َٚؿٕبس :2 ٜدس خلٛف ٔتغیش ٕٞیبسی  ٚتؼب ٖٚدس خبٔؼ ٝؿٟشی ثیـتشیٗ دسكذ ٔختق
ٌضیٔ ٝٙخبِفٓ ثب دسكذ  ٚ 35/9دس خبٔؼ ٝسٚػتبیی ثیـتشیٗ دسكذ ٔختق ٌضیٛٔ ٝٙافمٓ ثب  61دسكذ اػت .دس
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خلٛف ٔتغیش ٔـبسوت دس خب٘ٛاد ٜدس خبٔؼ ٝؿٟشی ثیـتشیٗ دسكذ ٔختق ٌضیٛٔ ٝٙافمٓ ثب دسكذ  57اػت
 ٚدس خبٔؼ ٝسٚػتبیی ثیـتشیٗ دسكذ ٔختق ٌضی ٝٙوبٔال ٔٛافمٓ ثب دسكذ  54/2اػت .دس خلٛف ٔتغیش
ؿشوت دس فؼبِیتٞبی اختٕبػی دس خبٔؼ ٝؿٟشی ثیـتشیٗ دسكذ ٔختق ٌضیٛٔ ٝٙافمٓ ثب دسكذ  ٚ 41/4دس
خبٔؼ ٝسٚػتبیی ثیـتشیٗ دسكذ ٔختق ٌضی ٝٙثی٘ظش ثب دسكذ  35/6اػت.دس خلٛف ؿشوت دس ٌشٜٞٚبی
ٚسصؿی دس خبٔؼ ٝؿٟشی ثیـتشیٗ دسكذ ٔختق ٌضی ٝٙوبٔال ٔٛافمٓ ثب دسكذ  ٚ 35/2دس خبٔؼ ٝسٚػتبیی
17/1وبٔال ٔخبِفٓ .دس خلٛف ٌضی ٝٙتؼییٗ ٔحُ ػى٘ٛت ثیـتشیٗ دسكذ ٔختق ٌضیٛٔ ٝٙافمٓ ثب دسكذ
 ٚ 40/3دس سٚػتب ثیـتشیٗ دسكذ ٔختق ٌضی ٝٙوبٔال ٔٛافمٓ ثب دسكذ  .44/1دس خلٛف ٌضیٔ ٝٙـٛست
اػضب ثیـتشیٗ دسكذ ٔختق ٌضیٛٔ ٝٙافمٓ ثب دسكذ  ٚ 39/9دس سٚػتب ثیـتشیٗ ٌضیٔ ٝٙختق ٔٛافمٓ ثب دسكذ
 44/1اػت .دس خلٛف ٌضی ٝٙحك ا٘تخبة ثیـتشیٗ دسكذ ٔشثٛط ثٌ ٝضی ٝٙوبٔال ٔٛافمٓ ثب دسكذ  52/1اػت
 ٚدس سٚػتب ثیـتشیٗ دسكذ ٔشثٛط ثٌ ٝضیٛٔ ٝٙافمٓ ثب دسكذ ٔ 40/7یثبؿذ .دس خلٛف ٌضی ٝٙحك اظٟبس٘ظش
ثیـتشیٗ دسكذ ٔشثٛط ثٌ ٝضی ٝٙوبٔال ٔٛافمٓ ثب دسكذ  54/7اػت  ٚدس سٚػتب ثیـتشیٗ دسكذ ٔشثٛط ثٌ ٝضیٝٙ
وبٔال ٔٛافمٓ ثب دسكذ  42/4اػت.
جديل ضمارٌ  :9بر اساس تًصیف میسان مطارکت ي میسان قدرت
شمارٌ

متغیر

1

میسان مشارکت

45/3

2

میسان قذرت

15/5

ريستا

شُر
تاال

متًسط

پاییه

تاال

متًسط

پاییه

49/2

-

22

52/5

45/3

9/4

50/8

72/7

10/9

25/5

ثش اػبع خذ َٚؿٕبس ٜػ :ٝثبالتشیٗ ٌضیٔ ٝٙختق ٔیضاٖ ٔـبسوت دس ؿٟش ٌضی ٝٙثبال ثب دسكذ  ٚ45/3دس
سٚػتب ٔختق ٌضی ٝٙثبال ثب دسكذ  ٚ50/8ساخغ ثٔ ٝیضاٖ لذست ثبالتشیٗ ٌضی ٝٙدس ؿٟش ٔختق ٌضیٔ ٝٙتٛػظ
ثب  72/7دسكذ اػت دسحبِیو ٝدس سٚػتب ثبالتشیٗ ٌضیٔ ٝٙختق ٌضی ٝٙپبییٗ ثب دسكذ  52/5اػت.
یافتٍَای استىباطی
جديل ضمارٌ  :4میسان َمبستگی بیه متغیرَای زمیىٍای ي میسان مطارکت اجتماعی
ردیف

متغیر

ريستا

شُر
مقذار ضریة

سطح

مقذار ضریة

سطح

1

جىسیت

0/23

0/009

0/314

0/ 1

2

شغل

0/ 1

0/03

0/234

0/01

3

درآمذ

0/ 1

0/ 1

0/19

0/03

4

تحصیالت

0/ 2

0/000

0/326

0/01
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ثب تٛخ ٝث ٝخذ َٚؿٕبس ٜچٟبس ثب تٛخ ٝث sig ٝحبكُ دس ؿٟش ثیٗ خٙؼیت ،ؿغُ  ٚتحلیالت ثب ٔـبسوت
اختٕبػی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد  ٚدس سٚػتب ثیٗ ؿغُ ،دسأذ  ٚتحلیالت ثب ٔـبسوت اختٕبػی ساثغٝ
ٔؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
جديل ضمارٌ  :5میسان َمبستگی بیه متغیرَای ساختار قدرت در خاوًادٌ ي میسان مطارکت اجتماعی
ريستا

شُر

شمارٌ

مؤلفٍَای میسان قذرت

1

تعییه محل سکًوت

0/15

2

مشًرت تا اعضای خاوًادٌ در اوجام امًرات مُم

0/ 2

3

حق اوتخاب

0/ 2

0/000

4

حق اظُاروظر

0/ 2

0/000

0/58

5

میسان قذرت

0/46

0/000

0/338

مقذار ضریة

سطح

مقذار ضریة

سطح

0/001

0/48

0/000

0/05

/360

0/000

0/54

0/000
0/000
0/000

ثش اػبع خذ َٚؿٕبس :5 ٜثیٗ تؼییٗ ٔحُ ػى٘ٛتٔ ،ـٛست ثب اػضبی خب٘ٛاد ،ٜحك ا٘تخبة ،حك
اظٟبس٘ظش ٔ ٚیضاٖ لذست ثب ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی دس ؿٟش  ٚسٚػتب ثب تٛخ ٝث sig ٝحبكُ ساثغٔ ٝؼٙبداسی
ٚخٛد داسد.
جديل ضمارٌ  :6پیصبیىی ياریاوس مطارکت اجتماعی تًسط متغیرَای مستقل درين معادلٍ
ريستا

شمارٌ

مؤلفٍَای قذرت

1

تعییه محل سکًوت

B
0/036

beta
1

sig
0/07

شُر

2

مشًرت تا اعضای خاوًادٌ

-0/090

-0/197

0/01

-0/107

3

حق اوتخاب

0/141

0/294

0/003

-0/187

-0/402

4

حق اظُاروظر

0/024

0/046

0/ 5

0/485

1/07

0/001

5

میسان مشارکت

--

--

0/000

--

--

0/000

R2

0/064

B
0/061

beta
0/147

sig
0/ 2

-0/524

0/ 1
0/ 2

R2

0/34

ثش اػبع خذ َٚؿٕبس ٜؿـٓ :دس خبٔؼ ٝؿٟشی  0/06دسكذ اص تغییشات ٔتغیش ٚاثؼتٔ ( ٝـبسوت اختٕبػی )
تٛػظ ػبیش ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ تجییٗ ٔیؿٛد دسحبِیو ٝدس خبٔؼ ٝسٚػتبیی  34دسكذ اص تغییشات ٔتغیش ٚاثؼتٝ
تٛػظ چٟبس ٔتغیش ٔؼتمُ تجییٗ ؿذ ٜاػت.
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جديل ضمارٌ  :7مؤلفٍَای متغیر يابستٍ در ضُر ي ريستا
ريستا

شمارٌ

مؤلفٍَای مشارکت اجتماعی

1

َمیاری ي تعاين

t
- 598

mean
3/73

sig
0/000

t
- 591

mean
3/81

sig
0/000

شُر

2

مشارکت در خاوًادٌ رکه اساسی است

- 2/ 8

4/29

0/ 7

- 0/ 3

4/49

0/738

3

الزم است در فعالیتَای اجتماعی شرکت کرد

- 1/ 8

3/29

0/000

-2/01

3/52

0/000

4

گريٌَای يرزشی

9/01

3/92

0/000

7/ 5

2/83

0/000

ثب تٛخ ٝث ٝخذ َٚؿٕبسٞ ٜفت ،ثیٗ ٕٞیبسی  ٚتؼب ،ٖٚؿشوت دس فؼبِیتٞبی اختٕبػی  ٚؿشوت دس
ٌشٜٞٚبی ٚسصؿی دس ؿٟش  ٚسٚػتب ثب تٛخ ٝث sig; 0/000 ٝحبكُ تفبٚت ٔؼٙبداس اػت.
جديل ضمارٌ :8بر اساس مؤلفٍَای میسان قدرت
ريستا

شمارٌ

مؤلفٍَای میسان قذرت در خاوًادٌ

1

تعییه محل سکًوت

T
- 6/ 9

mean
3/07

sig
0/000

t
- 7/ 3

mean
4/05

sig
0/000

شُر

2

اعضای خاوًادٌام در اوجام امًر مُم تا مه مشًرت میکىىذ

- 0/ 6

3/95

0/ 8

- 0/ 6

4/03

0/807

3

در خاوًادٌام دارای حق اوتخاب َستم

1/36

4/18

0/ 2

1/23

4/03

0/ 2

4

در خاوًادٌام دارای حق اظُاروظر َستم

2/77

4/32

0/24

2/54

4/03

0/24

دس خذ َٚؿٕبسٞ ٜـت٘ :تبیح حبكُ ٌٛیبی آٖ اػت ؤ ٝیبٍ٘یٗٞبی تؼییٗ ٔحُ ػى٘ٛت دس ؿٟش ٚ
سٚػتب ثب تٛخ ٝث sig ٝحبكُ تفبٚت ٔؼٙبداسی ثب یىذیٍش داس٘ذ.
جديل ضمارٌ  :9تحلیل عامل ()KMO
متغیر

KMO

Sig

df

مشارکت اجتماعی در شُر

0/593

0/000

6

مشارکت اجتماعی در ريستا

0/557

0/000

6

قذرت در شُر

0/774

0/000

6

قذرت در ريستا

0/773

0/000

6

ثش اػبع ٘تبیح آصٔ KMO ٖٛؤ ٝمذاس آٖ ٔشثٛط ث ٝدادٜٞبی ٔمیبع ٔـبسوت اختٕبػی  ٚلذست دس
ؿٟش  ٚسٚػتب ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝدادٜٞبی تحمیك لبثُتمّیُ ث ٝتؼذادی ػبُٔٞبی صیش ثٙبیی  ٚثٙیبدی اػت.
جديل ضمارٌ :61بر اساس میاوگیه ومرٌ میسان قدرت در ضُر ي ريستا
شمارٌ

متغیر

1

مرد

T
1/85

mean
15/80

sig
0/06

T
5/ 5

mean
17/72

Sig
0/000

شُر(میسان قذرت)

2

زن

1/725

15/10

0/08

4/ 7

13/69

0/000
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ثش اػبع خذ َٚفٛق دس سٚػتب ٔیبٍ٘یٗٞبی دٌ ٚشٔ ٜٚشداٖ (ٕ٘ش 17 ٜاص  ٚ )20ص٘بٖ ( 13اص  )20تفبٚت
ٔؼٙبداسی ثب یىذیٍش داؿت ٚ ٝایٗ دٌ ٚش ٜٚثب ػغح اعٕیٙبٖ  95دسكذ دس ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٔ ٜیضاٖ لذست دس ص٘بٖ ٚ
ٔشداٖ ٔـبث٘ ٝیؼتٙذ و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜلذست ٘بٔتمبسٖ دس سٚػتب اػت .دس خبٔؼ ٝؿٟشی ٔیبٍ٘یٗٞبی دٌ ٚشٜٚ
ٔشداٖ (ٕ٘ش 15/6 ٜاص  ٚ )20ص٘بٖ ( 15/1اص  )20تفبٚت ٔؼٙبداسی ثب یىذیٍش ٘ذاؿت ٚ ٝایٗ دٌ ٚش ٜٚاص٘ظش
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜلذست ٔـبثٞ ٝؼتٙذ ،و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜلذست ٔتمبسٖ ٘ؼجی دس خبٔؼ ٝؿٟشی اػت.
جديل ضمارٌ  :66میاوگیه ومرٌ میسان مطارکت در ضُر ي ريستا
تعذاد

Mean

Sig

T

شُر

384

15/25

0/04

1/98

ريستا

118

14/66

0/04

2/05

میسان مشارکت

ثش اػبع خذ َٚؿٕبس :11 ٜثشحؼت ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ دس ؿٟش  ٚسٚػتب ثب تٛخ ٝث sig ٝحبكُ تفبٚت
ٔؼٙبداسی ٚخٛد داسدٕ٘ .شٔ ٜیبٍ٘یٗ دس ؿٟش  15/25اص  ٚ 20دس سٚػتب  14/66اص  20اػت.
بحث ي وتیجٍگیری

ثش اػبع فشضی ٝا َٚثش اػبع ساثغ ٝتؼییٗ ٔحُ ػى٘ٛت ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی ث ٝایٗ ٘تیدٝ
ٔیسػیٓ و ٝثب تٛخ ٝث sig ٝحبكُ  0/001ساثغ ٝثیٗ دٔ ٚتغیش ٔؼٙبداس اػت  ٚثب تٛخ ٝث ٝضشیت ٕٞجؼتٍی
وٙذاَ  0/15و٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ ایٗ ٕٞجؼتٍی ثٝكٛست ضؼیف اػت  ٚدس خبٔؼ ٝسٚػتب ثب تٛخ ٝثsig= 5/555 ٝ
ساثغٔ ٝؼٙبداس اػت  ٚثب تٛخ ٝث ٝضشیت ٕٞجؼتٍی ٕٞ 0/48جؼتٍی ضؼیف تب ٔتٛػظ اػت.
ثش اػبع فشضی ٝدٔ ْٚـٛست اػضبی خب٘ٛاد ٜدس ا٘دبْ أٛسات ٔٔ ٚ ٟٓـبسوت اختٕبػی ثب تٛخ ٝثsig ٝ
حبكُ  0/05ساثغٔ ٝؼٙبداس اػت  ٚثب تٛخ ٝث ٝضشیت ٕٞجؼتٍی وٙذاَ و 0/2 ٝاػت ٕٞجؼتٍی ضؼیف اػت
 ٚدس سٚػتب ثب تٛخ ٝث sig=5/555 ٝساثغٔ ٝؼٙبداس اػت  ٚثب تٛخ ٝث ٝضشیت ٕٞجؼتٍی ٕٞ 0/36جؼتٍی ضؼیف
تب ٔتٛػظ اػت.
ثش اػبع فشضی ٝػ ْٛساثغ ٝحك ا٘تخبة ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت دس خبٔؼ ٝؿٟشی ثب تٛخ ٝثsig= 5/555 ٝ
ساثغٔ ٝؼٙبداس اػت  ٚثب تٛخ ٝث ٝضشیت ٕٞجؼتٍی وٙذاَ ٕٞ 0/2جؼتٍی ضؼیف اػت ،دس سٚػتب ساثغ ٝثیٗ
حك ا٘تخبة ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت ثب تٛخ ٝثٔ sig= 5/555 ٝؼٙبداس اػت  ٚثب تٛخ ٝث ٝضشیت ٕٞجؼتٍی 0/54
ٕٞجؼتٍی ٔتٛػظ اػت.
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ثش اػبع فشضی ٝچٟبسْ ساثغ ٝحك اظٟبس ٘ظش ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی ث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝیسػیٓ و ٝثب
تٛخ ٝث sig ٝحبكُ  0/000ساثغٔ ٝؼٙبداس اػت  ٚثب تٛخ ٝث ٝضشیت ٕٞجؼتٍی وٙذاَ ٕٞ 0/2جؼتٍی ضؼیف ٚ
دس سٚػتب ساثغ ٝثیٗ دٔ ٚتغیش حك اظٟبس٘ظش ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت ثش اػبع  sigحبكُ  0/000ساثغٔ ٝؼٙبداس اػت
 ٚثش اػبع ضشیت ٕٞجؼتٍی وٙذاَ و ٝثشاثش اػت ثب ٕٞ ،0/58جؼتٍی دس حذ ٔتٛػظ اػت.
ثب تٛخ ٝث ٝفشضی ٝپٙدٓ ،ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثب ثبال سفتٗ ٔیضاٖ لذست ٕٝٞخب٘ج ٝدس خب٘ٛادٔ ،ٜیضاٖ ٔـبسوت
اختٕبػی افضایؾ ٔییبثذ ،عجك آٔبس ٜتی ٔؼتمُ تفبٚت ٔؼٙبداسی ثیٗ تغییشات ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٚ ٜ
ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی دس ؿٟش  ٚسٚػتب ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد .دس ؿٟش لذست ٕٝٞخب٘جٔ ٚ ٝتمبسٖ اػت وٝ
پیشأ ٖٛآٖ ٔـبسوت اختٕبػی ثبال اػت .دس خبٔؼ ٝسٚػتبیی لذست یهخب٘ج ٚ ٝپذسػبالس اػت و ٝپیشأ ٖٛآٖ
ٔـبسوت اختٕبػی ٘ؼجت ث ٝخبٔؼ ٝؿٟشی وٕتش اػت.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜلذست ،دس ؿٟش ٔشداٖ اص ٕ٘شٕ٘ 20 ٜش ٚ 15/8 ٜص٘بٖ اص ٕ٘ش 20 ٜداسای ٕ٘ش15/1 ٜ
ٔیثبؿٙذِ ،زا تفبٚت ٔؼٙبداس ٘یؼتِ .زا لذست دس ثیٗ ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ دس ؿٟش ث ٝؿىُ ٔتمبسٖ ٘ؼجی ثٛد ٜاػت،
دس ػبخت لذست ٔتمبسٖ ٘ؼجی تمشیجب تلٕیٌٓیشی ثٝعٛس یىؼبٖ ثیٗ پذس ٔ ٚبدس تمؼیٓؿذ ٜاػتٚ ،یظٌی
اػبػی ایٗ ػبخت لذست ٔـبسوت ٞشدٚی ٚاِذیٗ دس تلٕیٌٓیشیٞب اػت ،دس ایٗ ػبخت ٕٔىٗ اػت
فشص٘ذاٖ ثتٛا٘ٙذ ٘ظشاتـبٖ سا ثیبٖ وٙٙذ ِٚی دسٟ٘بیت تلٕیٌٓیشی ثب ٚاِذیٗ اػت ،ػبخت لذست ٔتمبسٖ ٘ؼجی
ٚاخذ دسخبتی اص ثشاثشی ٔ ٚـبسوت ثٛد ٚ ٜاص ا٘ؼغبف٘بپزیشی دٛ٘ ٚع ا َٚػبخت لذست ث ٝدٚس اػت ،ایٗ
ػبختٔ ،تمبسٖ اػت چشاوٞ ٝشدٚی ٚاِذیٗ دس تلٕیٌٓیشیٞب ػٟیٓا٘ذ ٘ ٚؼجی اػت چشاو ٝدس آٖ
تلٕیٌٓیشیٞب ثب ٔحٛسیت ٚاِذیٗ كٛست ٔیٌیشد  ٚفشص٘ذاٖ سا دس ثشٕ٘یٌیشد ،پیشأ ٖٛآٖ ٔـبسوت اختٕبػی
دس ؿٟش اص ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜثبالتشی ٘ؼجت ثٔ ٝـبسوت اختٕبػی دس سٚػتب ثشخٛسداس ثٛد ٜاػت .دس خبٔؼ ٝآٔبسی
فٛق دس سٚػتبٞبی وشٔبٖ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜلذست ٔشداٖ اص  20داسای ٔ ٚ 17/7یبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜص٘بٖ اص  20داسای
 13/7اػت ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝؼٙبداسی تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ،ػبخت لذست دس سٚػتب یهخب٘ج ٚ ٝپذس ٔحٛس ثٛد ٜاػت ،دس
ػبخت لذست یهخب٘ج ٝپذس ٔحٛس ،پذسٔ ،حٛس تلٕیٌٓیشیٞب اػت  ٚدس اوثش ٔٛاسد حشف ٟ٘بیی سا ٔیض٘ذ.
ثٝػجبستدیٍش دس ایٗ ػبخت پذس داسای ثیـتشیٗ لذست تلٕیٌٓیشی اػت  ٚاوثشا ثٝتٟٙبیی تلٕیٌٓیشی
ٔیوٙذٔ .یبٍ٘یٗ ٕ٘شٔ ٜـبسوت اختٕبػی دس ؿٟش  15/25اص  ٚ 20دس سٚػتب  14/66اص  20ثٛد ٜاػت وٝ
پیشأ ٖٛآٖ ٔـبسوت اختٕبػی دس خبٔؼ ٝؿٟشی ٘ؼجت ث ٝخبٔؼ ٝسٚػتبیی افضایؾ داؿت ٝاػت صیشا ػبخت
لذست ٔتمبسٖ ٘ؼجی ثٛد ٜاػت  ٚخب٘ٛادٜٞب تٛا٘ؼتٝا٘ذ ٔـٛلی ثبؿٙذ خٟت حضٛس فشص٘ذاٖ دس ٔـبسوتٞبی
اختٕبػی ،دس٘تید ٝعجك ٘ظشی ٝدٚسویٓ ٞش چ ٝخبٔؼ ٝاص حبِت ػٙتی (ٔىب٘یىی) ث ٝػٕت خبٔؼ ٝكٙؼتی
(اسٌب٘یىی) ٔیسٚد ،ا٘ؼدبْ دس آٖ افضایؾ ٔییبثذٔ ،ب٘ٙذ خبٔؼٔ ٝزوٛس وٞ ٝش چ ٝاص سٚػتب ث ٝػٕت ؿٟش ػٛق
دادٔ ٜیؿٛد لذست دس خب٘ٛادٔ ٜتمبسٖتش  ٚپیشأ ٖٛآٖ ٔـبسوتٞبی اختٕبػی افضایؾ ٔییبثذ.
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ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی پظٞٚؾ پیـٟٙبدٞبی صیش دس خٟت افضایؾ ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ اسائٝ
ٔیؿٛد:
 خب٘ٛاد ٜثب ٔـبسوت دادٖ اػضبی خٛد دس فشایٙذ تلٕیٌٓیشی  ٚؿىؼت ا٘حلبس لذست یهخب٘ج ٝپذس یبٔبدس ٔحٛس  ٚاتخبر اػتشاتظی ٔذیشیت ٔـبسوتی ٔیتٛا٘ٙذ اص تٕبْ پتب٘ؼیُ اػضبی خٛد دس ساػتبی ػضت٘فغ ٚ
خٛدثبٚسی ٌبْ ثشداؿت ٚ ٝصٔی ٝٙحضٛس اػضب سا دس ؿجىٞٝبی اختٕبػی فشا ٓٞػبص٘ذ .ثب تٛصیغ لذست دس ٔیبٖ
اػضب  ٚدخبِت دادٖ آٖٞب دس أٛس  ٚحشوت ث ٝػٕت لذست غیشٔتٕشوض اص ا٘حلبسی ؿذٖ لذست  ٚتِٛیذ ٚ
ثبصتِٛیذ یهخب٘ج ٝآٖ خٌّٛیشی وٙٙذ .اص وٙـٍشی و ٝدس چٙجش ٜػبخت لذست ٔأثب٘ ٝخب٘ٛادٌ ٜشفتبس اػت
ٕ٘یتٛا ٖ ا٘تظبس استمبء وٓ  ٚویف سٚاثظ حؼ ٝٙاختٕبػی داؿت چ ٖٛدیٙبٔیؼٓ اػٕبَ لذست دس افضایؾ
ٔـبسوت دس وٙـٍشاٖ ثـذت ٔؤثش اػت.
 خب٘ٛادٜٞب ثبیذ دس خٟت وؼت سٚیىشد ٔٙغمی  ٚػمال٘ی دس ٔٛاخ ٝثب تغییشات فشاسٌ ٚبْ ثشداؿت ٚ ٝا٘شطی ٚپتب٘ؼیُ خب٘ٛاد ٜسا ٔلشٚف خجٌٟٝیشی ٔ ٚمبٔٚت دس ثشاثش ایذٜٞب  ٚا٘ذیـٞٝبی ٕ٘ٙ٘ ٛبیٙذ ،صیشا ٔمبٔٚت دس
ثشاثش دػتبٚسدٞبی ٔذس٘یت ٝچٙذاٖ ٘تیدٝثخؾ ٘یؼت.
 ٔت ٖٛدسػی دس دٚساٖ ٘خؼتیٗ تحلیُ ٕٞ ٚچٙیٗ دٚسٔ ٜیب٘ی ثبیذ ٔـح ٖٛاص ٘ىبت ،تلبٚیش ٚآٔٛصٜٞبیی ثبؿذ و ٝاٍ٘یض ٜتؼب ٖٚسا دس وٛدن ٛ٘ ٚخٛاٖ تمٛیت ،سٚح خٛدثبٚسی سا ؿىٛفب ،ظشفیت پزیشؽ ٚ
تحُٕ تفبٚتٞب سا ثبال  ٚحغ ٔـبسوت سا تشغیت ٕ٘بیذ.
 ػشٔبیٌٝزاسی دِٚت دس اسائ ٝآٔٛصؽ ث ٝخب٘ٛادٜٞب ٔیتٛا٘ذ دسصٔی ٝٙاختٕبػی ؿذٖ اسصؽٞب ٙٞ ٚدبسٞبیٔغّٛة ٔـبسوت اختٕبػی تأثیش دٚخب٘ج ٝداؿت ٝثبؿذ صیشا اص یهػٛٔ ٛخت ؿىٌُیشی ثؼذ ؿٙبختی ٔـبسوت
اختٕبػی ٔیٌشدد  ٚاص ػٛی دیٍش اػتٕبد ٔشدْ ثٟ٘ ٝبدٞبی دِٚتی سا افضایؾ ٔیدٞذ.
 تفٟیٓ  ٚآٔٛصؽ اسصؽٞبی ٕٞىبسی ٕٞ ٚیبسی ث ٝخب٘ٛادٜٞب ،چٙب٘چ ٝؿیٜٞٛبی آٔٛصؽ دس ٔذاسعٔجتٙی ثش سٚیىشد ٕٞیبسی ٔ ٚـبسوت ثبؿذ ٘ ٚظبْ آٔٛصؽ ثتٛا٘ذ خب٘ٛادٜٞب سا دسصٔیٔ ٝٙضایبی ؿیٜٞٛبی
دػتٝخٕؼی دسسا ٜدػتیبثی ث ٝاٞذاف تٛخیٕ٘ ٝبیذ؛ خبٔؼ ٝؿبٞذ خیضؽ ٔٙبػجی دس ػشك ٝتِٛیذ  ٚثبصتِٛیذ
ٔـبسوت اختٕبػی خٛاٞذ ثٛد.
 ثشٌضاسی  ٚحٕبیت اص ٕٞبیؾٞبی ٚسصؿی ،فشٍٙٞی دس ػغح ٔحّ ،ٝؿٟش  ٚحتی وـٛس دس ایٗ كٛستخبٔؼ ٝؿبٞذ حدٓ ثیـتشی اص ٔـبسوتٞبی اختٕبػی ٔ ٚذ٘ی خٛاٞذ ثٛد.
 الصْ اػت ثبكذالت دس ٌفتبس  ٚدس ػُٕ ػغح ٔـبسوت اختٕبػی سا افضایؾ داد. دِٚت الصْ اػت دس حٕبیت ٔشدْ خٟت ؿشوت دس ٕٞبیؾٞبیی چٕٞ ،ٖٛبیؾٞبی ٚسصؿی (ساٞپیٕبیی،وٜٛپیٕبییٔ ،ؼبثمبت)  ٚفشٍٙٞی دس ػغح ٔحّ ،ٝؿٟش  ٚحتی وـٛس وٛؿب ثبؿٙذ .دس ایٗ كٛست خبٔؼ ٝؿبٞذ
حدٓ ثیـتشی اص ٔـبسوتٞبی اختٕبػی ٔ ٚذ٘ی خٛاٞذ ثٛد.
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 الصْ اػت ساٞجشدٞبی وّی دس خٟت افضایؾ ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی كٛست پزیشد ٔ ٚؼئِٛیٗ أش دسخٟت ٍٕٞبْ وشدٖ اسوبٖ ،ػٙبكش ٔ ٚؤِفٞٝبی ٔؼیـتیٔ ،ذیشیتی ،خغشافیبیی ،خٕؼیتی  ٚفشٍٙٞی ٌبٔی ٔؤثش
ثشداس٘ذ تب ؿبٞذ افضایؾ ٔیضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی دس خبٔؼ ٝؿٛیٓ ٔخلٛكب دس ػغح ػبختبسی و٘ ٝیبص ثٝ
كذالت ثشای پیـجشد اٞذاف ػبِی دس خبٔؼ ٝثیـتش احؼبع ٔیؿٛد.
 ٔذیشیت اص حبِت یهػٛی ٚ ٝا٘میبد خبسج ؿٛد ،ثیـتش ٔشدْ ػبدت وشد٘ذ دس ٔـبسوتٞبی ػٙتی ؿشوتوٙٙذ و ٝثبیذ ثب ثبال ثشدٖ اػتٕبد اختٕبػی اص عشیك كذالت دس ٌفتبس  ٚدس ػُٕ ،آٖٞب سا دس ػغٛح والٖ دس
كح ٝٙآٚسد.
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