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 -1اؾتبزیبض گطٍُ ػلَم ؾیبؾی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس کطهبًكبُ
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چکیدٌ
هكبضکت ؾیبؾی زض ًظبم زهَکطاؾی غیط هؿتقینً ،قف حیبتی ایفب هیکٌس .اًترابة ،ؾابظ ٍ
کبض انلی ثطای تحقق حبکویت هطزهی اؾت .قسضت ًْبیی اظ آى هطزم اؾت ٍ هطزم ایي قسضت
ضا اظ ططیق فطآیٌس هكبضکت ؾیبؾی ثِ ًوبیٌسگبى ٍاگصاض هایکٌٌاس .زض ایاي هیابى هكابضکت ثاِ
قْطًٍساى اهکبى هیزّس تب هقبهبت هؿئَل ضا ربیگعیي کطزُ ٍ زٍلت ضا تغییط زٌّس .اظ ایاي ضٍ،
هكبضکت ثبػج هیگطزز تب هتهسیبى اهَض زض هقبثل هلت پبؾرگَ ٍ هؿئَل ثبقٌس .هقبلِ حبضاط
کِ ًتیزِ پػٍّكی تزطثی زض حَظُ ؾیبؾی  -ارتوبػی اؾت ،ثِ زًجبل ثطضؾای ػَاهال ارتوابػی
هؤحط ثط هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى زض هٌبطق حبقیِ ًكیي قْط کطهبًكبُ های ثبقاس .ثاِ ػجابضت
زیگط ؾئَاالت اؾبؾی ایي اؾت کِ ػَاهل ارتوبػی هاؤحط ثاط هكابضکت ؾیبؾای قاْطًٍساى زض
هٌبطق حبقیِ ًكیي قْط کطهبًكبُ کساهٌس؟ ثطای پبؾرگَیی ثِ ؾئَال هطاط قاسُ ،تؼاساز 384
* ًَیؿٌسُ هؿؤٍل
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ًفط اظ قْطًٍساى  18ؾبل ثِ ثبالی هٌبطق حبقیِ ًكیي قاْط کطهبًكابُ ثاِ ناَضت ًوًَاِ گیاطی
ذَقِ ای چٌس هطحلِ ای اًتربة گطزیسُ ٍ هَضز ثطضؾی قطاض گطفتٌاس .ضٍـ پاػٍّف ثاِ کابض
گطفتِ قسُ ،ضٍـ هیساًی ،تکٌیک پیوبیف ٍ اثاعاض هاَضز اؾاتفبزُ ،پطؾكاٌبهِ های ثبقاسً .تابیذ
تحلیل ّوجؿتگی ًكبى زاز ،ثیي هیعاى ؾیبؾی ثاَزى اططافیابى ،گاطایف ثاِ َّیات هلای ،اػتوابز
ارتوبػی ،زیٌساضی ،رٌؽ ٍ ٍضؼیت تأّل ثب هكبضکت ؾیبؾی قاْطًٍساى اضتجابو ٍراَز زاضز
اهب ثیي پبیگبُ اقتهبزی ثب هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى اضتجبو هؼٌبزاضی هكبّسُ ًكس.
ياشٌَبی کلیدی :هكبضکت ؾیبؾی ،ؾیبؾی ثَزى اططافیبىَّ ،یت هلی ،اػتوبز ارتوبػی،
زیٌساضی ،هٌبطق حبقیِ ًكیي کطهبًكبُ.
مقدمٍ ي بیبن مسئلٍ
هَضَع هكبضکت ؾیبؾای ٍ چگاًَگی تحقاق آى ،ضیكاِ زض تابضید زیطیٌاِ هلاتّاب زاضز ٍ
اهطٍظ ایي هفَْم اّویات زٍ چٌاساًی پیاسا کاطزُ اؾات ٍ هكابضکت زض ػطناِّابی گًَابگَى
ّوَاضُ هَضز ثحج ثؿیبضی اظ اًسیكِ گطاى ٍ نبحجٌظطاى ثَزُ اؾات ثاِ گًَاِ ای کاِ ثاِ ًظاط
ثطذی اظ نبحت ًظطاى هحَض انلی تَؾؼِ ثط پبیِ هكبضکت ؾیبؾی اؾتَاض اؾت .زض ایي اضتجابو
لَؾیي پبی تَؾؼِ ضا هٌَو ثِ گصاض هَفقیت آهیع ًظبمّب اظ قف ثحطاى هیزاًس کِ یکی اظ آًْاب
ثحطاى هكبضکت اؾت (پبی ٍ زیگطاى.)105 :1380 ،
تَؾؼِ هلی زض کكَضّبی رْبى ؾَم ثیف اظ ّط چیاع ثاِ هكابضکت فؼابل ٍ ٍفابم ارتوابػی
هؤحط افطاز ربهؼِ ٍاثؿتِ اؾت .فقساى ایي هكبضکت ٍ ٍفبم ارتوبػی ظهیٌِ ثط ذَضز ٍ اذتالف ٍ
تضبز ضا زض هیبى ػولکطز ثرفّبی هرتلا

(ذهَنای ٍ ػواَهی) ربهؼاِ فاطاّن هایآٍضز ٍ

ثرف اػظن هٌبثغ کویبة ایي کكَض نطف هقبثلِ ثب ػَاضو ًبهطلَة ایي ثطذَضزّب هیگاطزز.
هكبضکت زاضای اثؼبز هرتلفی هیثبقس کِ اظ رولِ هْن تطیي آى هكبضکت ؾیبؾی هیثبقس.
هكبضکت ؾیبؾی زض ًظبم زهَکطاؾی غیط هؿتقینً ،قف حیبتی ایفب هیکٌس .اًترابة ،ؾابظ ٍ
کبض انلی ثطای تحقق حبکویت هطزهی اؾت .قسضت ًْبیی اظ آى هطزم اؾت ٍ هطزم ایي قسضت
ضا اظ ططیق فطآیٌس هكبضکت ؾیبؾی ثِ ًوبیٌسگبى ٍاگصاض هایکٌٌاس .زض ایاي هیابى هكابضکت ثاِ
قْطًٍساى اهکبى هیزّس تب هقبهبت هؿئَل ضا ربیگعیي کطزُ ٍ زٍلت ضا تغییط زٌّس .اظ ایاي ضٍ،
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هكبضکت ثبػج هیگطزز تب هتهسیبى اهَض زض هقبثل هلت پبؾرگَ ٍ هؿئَل ثبقاٌس .زاًكاوٌساًی
چَى آلَیي تبفلط ثط ضطٍضت هكبضکت زض آیٌسُ تأکیس زاضًاسٍ .ی هؼتقاس اؾات کاِ ّطگاع زض
طَل تبضیری هخل اهطٍظ ٍ آیٌسُ هَضَع اضتجبو ٍ هكبضکت زاضای اّویت ًجَزُ اؾتّ .وچٌایي
ٍی اظْبض هیزاضزً :رجگبى ّطقسض کِ ضٍقي اًسیف ثبقٌس ثبظ ثِ تٌْابیی قابزض ثاِ ایزابز تواسًی
رسیس ًیؿتٌس .ایزبز توسًی رسیس هؿتلعم ًیطٍی ّوِ اًؿبىّبؾات ٍ ایاي ًیاطٍ هَراَز ٍ آهابزُ
کبض اؾت (تبفلط .)11 :1384 ،ربى اؾتَاضت هیل اشػبى هیساضز کِ هطزاى ٍ ظًبى ضا ًوی تاَاى ثاِ
طَض کبهل هؿئَل زاًؿت ٍ اقربل ثبلغ ٍ اذالقی ثِ قوبض آٍضز ،هگط آًکِ ذَز تؼییي کٌٌاسُ
ثبقٌس ،یؼٌی زض ضاُّبی ًظبضت ثط ظًسگی ذَیف زذبلت کٌٌس .ثاِ ػاالٍُ غاى غا

ضٍؾاَ ًیاع

هؼتقس اؾت آزهی فقط ظهبًی ثِ کوابل اذالقای هایضؾاس کاِ زض فطآیٌاس ذَزهرتابضی روؼای
هكبضکت زاقتِ ثبقس ٍ کوک کٌس کِ اضازُ روؼی ضا ثطای ذیط ّوگبى هتزلی ؾابظز .قکؿات
زض ایي اهط هَرات قکؿات زض ٍظیفاِ اذالقای قارم ثاِ ػٌاَاى اکخطیات قاْطًٍس هایقاَز
(کَّي .) 12 :1383 ،زض ٍاقغ ههالحت زٍلات ٍ زٍلتواطزاى اظ ههالحت هاطزم ٍ ربهؼاِ راسا
ًیؿت ٍ اظ ططفی هطبلؼاِ ػَاهال تاساٍم ثراف هكابضکت ایاي ًکتاِ ضا هكارم هایؾابظز کاِ
هكبضکت هطزم زض ضًٍس ؾیبؾت گصاضی قطو الظم ثطای کؿت اطویٌابى اؾات .اگطچاِ زٍلات
زاضای حق اًحهبضی اؾتفبزُ اظ قسضت اؾت اهب قْطًٍس ثبیس آظاز ثبقس تب هؿئَلیت ثپاصیطز ٍ زض
قکل زازى ثِ ظًسگی ذَز ًقاف فؼابلی ثابظی کٌاس ٍ ایاي فؼبلیات فاطز ضا اظ حبلات ضػیات ثاِ
قْطًٍس اضتقبء هیزّس .ایي زگطگًَی ثِ ثطکت هكبضکت حبنل قسُ ٍ ظهیٌاِ ضا ثاطای اذاالم
هسًی ٍ احؿبؼ هؿئَل ثَزى قْطًٍساى هیؾبظزّ .وچٌیي هیتَاى گفت کِ هكبضکت ثب فاطاّن
آٍضزى ظهیٌِّبی ضقس زٍ ربًجِ هطزم ٍ زٍلت کِ ًوبیٌسُ آًبى اؾت ٍ ثب تَراِ ثاِ ًقاف آى زض
تَؾؼِ پبیساض ٍ ایزبز کبًبلّبیی رْت اضائِ قبًًَی ذَاؾتّب ٍ فطنت زازى ثِ تاَزُّابیی کاِ
ثِ آگبّی ؾیبؾی زؾت یبفتِ اًس ٍ ذَاّبى زذبلت زض تؼییي ؾطًَقت ذَز ّؿتٌس ،هطبلؼابتی اظ
ایي ًَع ضا هیطلجس.
گؿتطـ ثی تفبٍتی ٍ ثی حؿی ؾیبؾی کِ ثبػج هیقَز قسضت زض زؾت افطاز غیاط هؿائَل
ٍ قسضت طلت قطاض ثگیطز ،کبّف چكوگیط تَرِ حکبم ٍ حکَهت ثِ ههابل هاطزم  -چطاکاِ
اِػوبل ّطگًَِ ؾیبؾتی ثبظذَضز ارتوبػی چٌساًی ًرَاّس زاقت ، -هوبًؼت اظ ضقس اپَظیؿایَى
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ٍ ؾبظهبىّب ی هرتل  ،تٌعل چكوگیط آهَظـ ؾیبؾی هاطزم ٍ  . . .اظ رولاِ پیبهاسّبی کابّف
هكبضکت ؾیبؾی زض ؾط ربهؼِ اؾت کِ هَرت هیقَز لطوِّب ٍ ذؿابضات رجاطاى ًبپاصیطی
ثِ ؾیؿتن ؾیبؾی ٍ ارتوبػی ٍاضز قَز.
ثٌبثطایي ثب تَرِ ثِ تَضیحبت زازُ قسُ ثبیس ثطای ضفغ ایي پیبهسّب ٍ زض رْت ضقس ٍ تَؾاؼِ
ّوِ ربًجِ کكَض ػَاهل هؤحط ثط هكبضکت ؾیبؾی ضا ثِ ػٌَاى یک هؿئلِ هْن هَضز ثطضؾی قاطاض
زاضز تب ثتَاى ثب اضائِ ضاّکبضّبی ػلوی زض رْات افاعایف هكابضکت ؾیبؾای گابم ثطزاقات .زض
ّویي ضاؾتب زض پػٍّف حبضط ثِ زًجبل ایي ّسف انلی هیثبقس کِ ثِ ثطضؾی ػَاهال ارتوابػی
هؤحط ثط هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى زض هٌبطق حبقیِ ًكیي قْط کطهبًكبُ ثپطزاظز.
مببوی وظری
پطی هؼتقس اؾت کِ ثبیس ؾِ رٌجِ اظ هكبضکت ؾیبؾی یؼٌی قیَُ هكبضکت ،قست ٍکیفیات
آى ضا ثطضؾی کطز .هٌظَض ٍی اظ قیَُ هكبضکت ایي اؾات کاِ هكابضکت چاِ قاکلی ثاِ ذاَز
هیگیطز آیب ضؾوی اؾت یب غیط ضؾوی ٍ اؾتسالل هیکٌس کاِ قایَُ هكابضکت ثططجاق فطنات،
هیعاى ػالقِ ،هٌبثغ زض زؾتطؼ فطز ٍ ًگطـّبی ضایذ ثِ هكبضکت زض ربهؼِ ٍ ثِ ٍیاػُ ایاي کاِ
آیب هكبضکت تكَیق هیقَز یب ًویقَز فطم زاضز .هٌظَض اظ قست ،ؾٌزف تؼساز افطازی اؾات
کِ زض فؼبلیتّبی هؼیي قطکت هیکٌٌس ٍ ّن تؼساز زفؼبت هكابضکت آًابى اؾات کاِ ثابظ ّان
هوکي اؾت ثط طجق فطنت ّاب ٍ هٌابثغ فاطم کٌاس .کیفیات ثاِ هیاعاى احاط ثركای کاِ زض ًتیزاِ
هكبضکت ثِ زؾت هیآیس ٍ ؾٌزف تأحیط آى ثط کؿبًی کِ قسضت ضا اػوابل هایکٌٌاس ٍ ًیاع ثاط
ؾیبؾتگصاضیّب هطثَو هیقَز .کیفیت ّن ثط طجق فطنتّب ٍ هٌبثغ اظ ربهؼِای ثِ ربهؼِ زیگاط
ٍ اظ هَضزی ثِ هَضز زیگط فطم هیکٌس (ضاـ.)123 – 124 :1391 ،
زض قبلت ضٍیکطز هسضًیعاؾیَى ،ثِ اػتقبز ّبًتیٌگتَى ٍ ًلؿَى ،هكبضکت ؾیبؾای ٍ ارتوابػی
تبثؼی اظ فطآیٌس تَؾؼِ اقتهبزی ٍ ارتوبػی اؾت .ایي فطایٌس اظ زٍ ططیق ثط گؿاتطـ هكابضکت
احط هیگصاضزً .رؿت اظ ططیق تحاط

ارتوابػی اؾات .کؿات هٌعلاتّابی ثابالتط ارتوابػی،

احؿبؼ تَاًبیی ضا زض فطز تقَیت کطزُ ٍ ًگطـ اٍ ضا ًؿجت ثاِ تَاًابییاـ زض تابحیط ًْابزى ثاط
تهوینگیطی هؿبػس هیؾبظز .ایي ًگطـّب ،ظهیٌِ هكبضکت زض ؾیبؾت ٍ فؼبلیتّبی ارتوابػی
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ضا تقَیت هیکٌس .زض ایي حبلت ،هٌعلت ارتوبػی ًْبیتبً اظ ططیق احطی کِ ثط احؿابؼ تَاًابیی ٍ
یب ثیقسضتی هیگصاضز ،ثط هكبضکت هَحط هیافتس (ضثیؼی.)73 :1380،
ثِ ًظط ّبًتیٌگتَى ،اظ هیبى ػَاهل هٌعلتی ،هیعاى تحهیالت فطز ثیكتطیي تأحیط ضا ثط هكابضکت
ؾیبؾی زاضز .ػبهل زٍم ،هزبضی ؾبظهبًی ،یؼٌی ػضَیت فاطز زض اًاَاع گاطٍُّاب ٍ ؾابظهبًْبی
ارتوبػی هبًٌس اتحبزیِّبی قغلی ٍ نٌفی ،گطٍُّبی هاسافغ ،ػالیاق ذابل ٍ غیاطُ اؾات کاِ
احتواابل هكاابضکت زض فؼبلیاات ؾیبؾاای ٍ ارتواابػی ضا ثیكااتط هاایکٌااسّ .وچٌاایي ثاایي گؿااتطـ
فطنتّبی تحط

ارتوبػی فطزی ٍ هكبضکت ؾیبؾی زض کَتبُ هاست ضاثطاِ هؼکاَؼ ٍراَز

زاضز ٍ چٌبًچِ افطازی ثتَاًٌس ثب اؾتفبزُ اظ ثبال ثطزى ؾط تحهیالت ،اًتقبل ثِ قغل پطهٌعلت تاط
یب کؿت زضآهس ثیكتط ثِ اّساف هَضزًظط ذَز کِ ّوابى ثْجاَز ٍضاؼیت اقتهابزی ٍ ارتوابػی
ذَز اؾت ،زؾت یبثٌس ،هؼوَالً اظ هكبضکت زض ؾیبؾت ٍ فؼبلیت ارتوبػی نطفًظط هیًوبیٌاس
(ضثیؼی.)74-75 :1380،
ثِ ًظط لیپؿت کكَضّبیی کِ ثِ ّوطاُ ضقاس اقتهابزی اظ طجقاِ هتَؾاط ثابالتطی ثطذاَضزاض
ثبقٌس زهَکطاتیکتط اظ کكَضّبیی ّؿتٌس کِ ایي ظهیٌِ زض آىّب کوتط هیثبقس .اٍ زض ایي ضاثطاِ
ثِ ٍیػگیّبی طجقِ هتَؾط ثِ ػٌَاى هؤلّفِّبی هخجت ثطای تَؾؼِ زهَکطاتیک اقبضُ زاضز.
لیپؿت ٍ زٍظ زض تزعیِ ٍ تحلیل ضفتابض ؾیبؾای ٍ هكابضکت هاطزم زض کكاَضّبی اهطیکاب ٍ
کبًبزا ،ثطیتبًیب ٍ اؾتطالیب ثط ػَاهل ٍ هتغیطّبیی تأکیس هیٍضظًس کاِ ثاِ اػتقبزقابى ثاط هكابضکت
ؾیبؾی تأحیط هْوی زاضز ٍلی قسّت ٍ الگَی ایي تأحیطگصاضی حبثت ًجاَزُ اؾات .هْوتاطیي ایاي
ػَاهل ػجبضتٌس اظ :ثبٍضّبی هصّجی ،رٌؿیت ،ؾيً ،ػاز ،ضٍؾاتبیی یاب قاْطی ثاَزى افاطاز ،طجقاِ
ارتوبػی ٍ پیًَسّبی هٌطقِای .اظًظط آًبى زض کكَضّبی فَم ثزع اهطیکب ػاَاهلی هبًٌاس ؾاي ٍ
رٌؿیت اظ رولِ هتغیطّبی هْن هؤحط ثط هكبضکت ؾیبؾی هایثبقاٌسّ .وابىطاَض کاِ گفتاِ قاس
قسّت تأحیطگصاضی ػَاهل هصکَض زض ّوِ کكَضّب ثاِ یاک اًاساظُ ًجاَزُ ٍ ًوایتاَاى ثاِ یاک
الگَی چٌساى حبثتی زض ضفتابض هكابضکتی قاْطًٍساى زض آى زؾات یبفات .ثاِ ػٌاَاى ًوًَاِ ثایي
هَقؼیتّبی ارتوبػی افطاز ربهؼِ ٍ پٌساقتِّبی ؾیبؾی ٍ گطایفّابی ػقیاستی ٍ حعثای آًابى
ضاثطِ حبثتی ٍرَز ًساضز ،ثِ طَضی کِ ثؿیبضی اظ افطازی کِ ٍضؼیت اقتهبزی هطلاَثی ًساضًاس،
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زض فؼبلیتّبی ؾیبؾی ثِ ًفغ احعاة هحبفظِ کبض ٍ افاطاز ؾاطهبیِزاض ضأی هایزٌّاس ٍ ثاطػکؽ
(لیپؿت ٍ زٍظ.)396 :1373 ،
هیلجطاث ٍگَئل زض تجییي هكبضکت ؾیبؾی اظ ّفت ػبهال ػواسُ ًابم هایثطًاس .ایاي ػَاهال
ػجبضتٌس اظ :هحط

(اًگیعُ ؾیبؾی) ،هَقؼیت ارتوبػیٍ ،یػگیّابی قرهای ،هحایط ؾیبؾای،

هْبضت ،هٌبثغ ٍ تؼْس .هٌظَض اظ هحط

ؾیبؾی ػَاهلی اظ قجیل هٌبظطُّبی ؾیبؾی ،تؼلاق ذابطط

ًؿجت ثِ یک ؾبظهبى زضگیط فؼبلیتّبی ؾیبؾی ٍ زؾتطؾی ثِ اطالػبت زضؾت هیثبقس .هٌظاَض
اظ ٍیػگیّبی قرهیتی ػجبضت اؾت اظ ذهَنیبتی چَى ارتوبػی ثَزى ،ثطٍىگطایی ٍ ًظابیط
ایيّب .افطازی ثب ذهَنیبت هصکَض ّن ثیكتط ذَز ضا زضگیط هؿابیل ؾیبؾای هایکٌٌاس .پبیگابُ
ارتوبػی ثب قبذمّبیی چَى هیعاى تحهیالت ،هَقؼیت هحل ؾکًَت ،تؼلق طجقبتی ٍ قَهیات
ؾٌزیسُ هیقَز .هحیط ؾیبؾی ػجبضت اؾت اظ هحیطی کِ افطاز زضآى ثؿط هایثطًاس .ثاِ ػٌاَاى
هخبل فطٌّگ ؾیبؾی هؼیٌی هیتَاًس اٍ ضا ًؿجت ثِ هكبضکت زض هؿبیل ؾیبؾی تكَیق کطزُ ٍ یب
ثبظزاضز .هٌظَض اظ هْبضت ،تَاًبیی تحلیل قسضت ؾبظهبًسّی ،هْابضت زض ؾارٌطاًیّاب ٍ ذطبثاِ.
هٌظَض اظهٌبثغ اقبضُ ثِ هٌبثغ هبلی غیط ًقسی اؾت کِ هیتَاًس زض قبلت توبؼّب ٍ ضٍاثط افطاز ثاب
زٍلتهطزاى ٍ زثیطاى احعاة ثبقس .هٌظَض اظ تؼْس ،تؼلق ذبطط ًؿاجت ثاِ یاک ؾابظهبى ،گاطٍُ،
حعة ٍ یب فطز ذبنی اؾت کِ ایي پیًَس ٍ زلجؿتگی ًؿجت ثِ هَاضز هاصکَض ّان ثاط هكابضکت
ؾیبؾی افطاز تأحیط قبثل هالحظِ ای زاضز .ثطای هخابل ّاط چاِ فاطز ثیكاتط زض هؼاطو اًگیاعُّابی
ؾیبؾی ثِ نَضت ثحج زضثابضُ ؾیبؾات ،تؼلاق ثاِ ؾابظهبًی کاِ ثاِ قاکلی ثاِ فؼبلیات ؾیبؾای
هی پطزاظز یب زؾتطؾی زاقتي ثِ اطالػبت ؾیبؾی هطثاَو قاطاض زاقاتِ ثبقاس ،احتوابل هكابضکت
ؾیبؾی ثیكتط اؾت .اهب هكبضکت ؾیبؾی ثط طجق ٍیػگایّابی قرهای فاطز ًیاع فاطم هایکٌاس.
قرهیتّبی ارتوبػیتط ،هؿلطتط ٍ ثطٍىگطاتط ،ثیكاتط احتوابل زاضز کاِ اظ ًظاط ؾیبؾای فؼابل
ثبقٌس (ضاـ.)138 :1391 ،
ضاثطت زال زض تَنی

هجبًی ضفتبض ؾیبؾی هلّتّب ثاِ ػقبیاس ؾیبؾای ٍ ثاَیػُ ػقبیاس فؼابالى

ؾیبؾی ربهؼِ اػتقبز زاضز .پطؾف اؾبؾی زال ایي اؾت کِ ػقبیاس ؾیبؾای تاب چاِ اًاساظُ ػوال
ؾیبؾی هطزم یک ربهؼِ ضا تؼییي هیًوبیسٍ .ی ػقیسُ زاضز کِ ثطای فْن هیاعاى تاأحیط ػقبیاس زض
ضغینّب اثتسا الظم اؾت ػَاهل تؼییي کٌٌسُ ػقبیس ؾیبؾی فؼّبالى ؾیبؾی ربهؼِ ثطضؾای قاَز .ثاِ
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ًظط زال کؿی ًویتَاًس تأحیط ػقبیس ٍ ػول ؾیبؾی ذَز ٍ زیگطاى ضا اًکبض ًوبیاسٍ .ی زض ازاهاِ
ثحج ذَز ؾؤال هْوتطی ضا هطط هیکٌس اگط ػقبیس هطزم زض ًظبم ؾیبؾی زذبلت زاضز ٍ ًَع
ضغین آى ربهؼِ ضا هكرم هی کٌاس ثبیاس ایاي پطؾاف ضا هطاط کاطز کاِ «ػقبیاس چاِ کؿابًی
ثیكتطیي تأحیط ضا زض ًظبم ؾیبؾای یاک ربهؼاِ زاضز؟» تأکیاس زال ثیكاتط ضٍی ػقبیاس گطٍّای اظ
هطزم اؾت کِ ٍی آىّب ضا ثِ ػٌَاى«فؼبالى ؾیبؾی» هؼطفی هیکٌس.13
لَؾیي پبی ثطای ربهؼِپصیطی ثِ ؾِ هطحلِ هؼتقس اؾت -1 :فطایٌس ربهؼِ پصیطی پبیِ کِ زض
ایي هطحلِ کَز

ثب فطٌّگ ربهؼِ آقٌب هیقَزَّ ،یت ذَز ضا پیسا هیکٌس.

 - 2ربهؼِ پصیطی ؾیبؾی کِ ثِ ٍاؾطِ آى فطز ًؿجت ثِ رْبى ؾیبؾای ذاَز آگابّی یبفتاِ،
ًحَُ فْن حَازث ؾیبؾی ٍ ًحَُ قضابٍت زض هاَضز آىّاب ضا کؿات هایکٌاس .زض ایاي هطحلاِ
فطٌّگ ؾیبؾی ربهؼِ ضا زض ذَز زضًٍی هیکٌس -3 .فطایٌس گوبضـ ؾیبؾای ،یؼٌای ظهابًی کاِ
فطز زض ٍضای ًقف هٌفؼالًِ قْطًٍسی ٍ هكبّسُگط حطکت ًوَزُ ثاِ یاک قاْطًٍس هكابضکت
کٌٌسُ فؼبل تجسیل هیقَز.
آلوًَس ٍ ٍضثب هؼتقسًس زض طَل تبضید زض ًظبم کكَضّبی رْبى ؾاَم ًاَػی فطٌّاگ پسیاس
آهااسُ کااِ هاابًغ اظ پیكااطفت تَؾااؼِ ؾیبؾاای هاایقااَز .ثٌظااط ایٌاابى هاایتااَاى ثااب ثْااطُ گیااطی اظ
هکبًیؿنّبیی چَى ثبال ثطزى ؾط ؾَاز ٍ تَظیغ هزسز حطٍت ثاِ تاسضیذ آحابض ؾاَء ضا اظ هیابى
ثطز تب افطاز ثطای پصیطـ هؿئَلیتّب ٍ ایفبی ًقف ؾیبؾای رسیاس ٍ ًیاع ٍاضز کاطزى زض فطایٌاس
تهوین گیطی آهبزُ ؾبذت (قاَام .)18 :1390 ،زض ایاي ضاؾاتب فطٌّاگ ؾیبؾای اظ یاک ؾلؿالِ
(ایؿتبض) ،اػتقبزات ٍ ػٌبنطی تكکیل قسُ اؾت کِ ثاِ ًظابم ؾیبؾای هؼٌای ثركایس ،ضفتبضّابی
ؾیبؾی ذبنی ضا ؾجت هیقَز (چیلکَت .)345 :1391 ،زض ٍاقغ آلوًَس ٍ ّوکبضاًف ٍضثاب زض
پی پبؾد ثِ ایي ؾَال ثَزًس کِ ثٌیبزّبی فطٌّگی زهَکطاؾی چیؿت؟ آًْب ؾؼی کطزًس ثب اقبضُ
ثِ ؾِ ؾٌتی کِ زض ربهؼِ قٌبؾی ؾیبؾی غطة قکل گطفتِ اؾت یؼٌی ثطزاقات فلؿافی ،ربهؼاِ
قٌبذتی ٍ ضٍاًكٌبذتی ثِ ایي ؾَال پبؾد زٌّس .ثطزاقت فلؿفی هجتٌی اؾت ثاطاذالم ؾیبؾای ٍ
ایٌکِ قْطًٍساى ثبیس چگًَِ ضفتبضی اظ ذَز ثطٍظ زٌّس تاب زهَکطاؾای قاکل گیاطز ٍ ثطزاقات
ربهؼِ قٌبؾی یؼٌی هطتجط ؾبذتي زهَکطاؾی ثاِ ػَاهال ػواَهی زیگاط هخال تَؾاؼِ ؾیبؾای ٍ
ثطزاقت ضٍاًكٌبذتی یؼٌی تبکیس ثط حبالت فطزی ًاَػی گًَاِ قٌبؾای ضٍاًای اظ قاْطًٍساى ثاِ
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زؾت زٌّس .زض کتبة فطٌّگ هسًی آلوًَس ٍ ٍضثب ثب ؾِ ًَع فطٌّاگ ؾیبؾای ضا هطاط کاطزُ
اًاس :فطٌّااگ ؾیبؾای کَتااِ ثیٌبًاِ ثااب آگاابّی اًاس

اظ حکَهاات ،اًتظابضات اًااس

هكاارم

هیگطزز فطٌّگ ؾیب ؾی شٌّی ثب هیعاى اگابّی ٍ اًتظابض ثابالتط اهاب هیاعاى هكابضکت اًاس

ٍ

فطٌّگ هكبضکتی ثب هیعاى آگبّی ،اًتظبضات ٍ هكبضکت ظیبز هكرم هایگاطزز (ضاـ:1391 ،
.)105
ثٌظط آلوًَس هكابضکت قاْطًٍساى هجایي ًحاَُ ثْاطُ ثاطزاضی قاْطًٍساى ٍاحاس ایؿاتبضّبی
هكبضکتی هرتل

اظ فطنتّبیی اؾت کِ ًْبزّب ٍ هَضاَػبت زض اذتیابض آًْاب قاطاض هایزّاس.

قْطًٍساًی کِ اطالػبت ذَثی زاضًس ،ثِ تَاًبییّب ی ذاَز ثاط اػوابل ًفاَش ثاط زیگاطاى اػتوابز
زاضًس ،یب هطاتت اهَض ؾیبؾی ّؿتٌس ،یب ذَز ضا هَظ

ثِ هكبضکت هیزاًٌس ،اظ فطنتّبیی کاِ

ثطای هكبضکت رؿتي ٍرَز زاضز ،اؾتفبزُ هیکٌٌس (آلوًَس.)99 :1376 ،
آلوًَس ارتوبػی قسى ؾیبؾی ضا یکی اظ ؾِ کبضکطز زضًٍسازّب زض ًظابم ؾیبؾای زض رْات
احجبت ٍ تؼبزل ؾیؿتن زض ًظط هیگیطز ٍ فطٌّگ ؾیبؾی ضا ًتیزِ ارتوبػی قسى ؾیبؾی هیزاًاس
ٍ تزطثِ ثسؾت آهسُ زض طَل ایي فطایٌس اؾت کِ هْبضتّابی الظم ضا ثاطای تؼبهال ؾیبؾای زض
افطاز ثَرَز هیآٍضز ٍ افطاز ضا ثِ هكبضکت فؼبل زض ًظبم ؾیبؾی تكَیق هیًوبیس (ضاـ:1391 ،
 .) 60اظ ًظط آلوًَس ٍ ٍضثب ؾِ ػبهل هٌبثغ (قبهل ٍقت ،پَل ٍ هْبضتْبی ؾبظهبًی) ،ػَاهل ضٍاًی
فؼبلیت ؾیبؾی (ػالقاِ قاسیس ثاِ ؾیبؾات ،زاًاف ؾیبؾای) ٍ قاجکِ ػضاَگیطی (ػضاَیت زض
ؾبظهبًْبی زاٍطلجبًِ ،هحل کبض) فؼبلیت ؾیبؾی ضا تؿْیل هیکٌس (ثبضکبى.)64 :1998 ،
زض ًظطیِ کبضکطزگطایی آلوًَس ٍ ٍضثب اظ ًظط ؾبذتبضی ثط تٌَع ؾبذتبضی ،فطٌّگ زًیَی ٍ
ؾط ثبالی اؾتقالل ًظبم ّابی فطػای تبکیاس قاسُ اؾاتّ .وچٌایي اظ لحابی ضفتابضی هؼتقاس ثاِ
ههلحت گطایی اضر ثَزى فؼبلیتْبی زؾتِ روؼی ثاط فطزگطایای هیاعاى ّوجؿاتگی ٍ هیخابم ثاب
ًظبم ؾیبؾی ّؿتٌس (هْسی ذبًی.)185 :1380 ،
آًْب پیكٌْبز هیکٌٌس ثب اًساظُ گیطی ٍ تؼییي هیعاى تغییط زض ؾابذتبض ارتوابػی ،زض الگَّابی
ربهؼِ پصیطی ،زض تزسیس ًظط ًؿجت ثِ ًقفّبی ؾیبؾی ،زض ًطخ تقبضبّب ،زض ایزبز گاطٍُّابی
ًفَش ،احعاة ؾیبؾی ٍ ٍؾبیل اضتجبطی روؼی ،زض تقؿاین کابض ٍ کابضکطز زضٍى زیَاًؿابالضی،
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ایي تغییطات ضا ثؼٌَاى قبذمّبی تَؾؼِ ؾیبؾی ٍ زض ًْبیات ثتاَاى ثایي تقبضابّب ٍ تهاویوبت
ؾیؿتن تؼبزل ثطقطاض کطز (اهیي ظازُ.)104 :1376 ،
ثط اؾبؼ ًظط الیگلی ،تؼبهل ارتوبػی زاضای ثیٌفّبی کلیسی اؾت کِ کوک هایکٌاس تاب
ثتَاًین چطا افطاز زضگیط ؾیبؾت هیقًَسٍ .ی هؼتقس اؾت تؼبهل ارتوبػی فطنتّابیی ضا ثاطای
فطز فطاّن هیآٍضز تب زضثبضُ ؾیبؾت اطالع کؿت کٌٌس ٍ ثِ فطز اربظُ هیزّس کِ فطاتط اظ هٌبثغ
ذَیف ثِ هكبضکت ثپطزاظز ٍ ثط هَاًغ هكبضکت ؾیبؾی چیطُ قَز .ظیطا زض  ،اطالػبت ،هٌبثغ
ٍ تَاًبییّبی فطزی شاتبً هحسٍز اؾت (اًسضؾَى.)51 :1996 ،
اؾتسالل الیگلی ایي اؾت کِ افطازی کِ زض هحیطّبی ارتوبػی ذَز زض هؼطو اطالػابت
ثی ًظیطی قطاض هیگیطًس کِ ثِ ًَثِ ذَز ضفتبض ؾیبؾای آًْاب ضا تغییاط هایزّاس .الجتاِ اظ ًظاط ٍی
تؼبهل ٍقتی هْن اؾت کِ زاضای هحتَایی زض اضتجبو ثب ؾیبؾات ثبقاس .ثٌابثطایي زاقاتي زٍؾاتبى
ؾیبؾی ،ذبًَازُ ؾیبؾی ،تؼبهل ثب افطازی کِ ثِ ؾیبؾت ػالقوٌسًس یب زضگیط اهاَض ؾیبؾای اًاس ٍ
ثحج ؾیبؾی ثب زٍؾتبى هَرت هی قَز کاِ افاطاز اطالػابت ٍ هطابلجی زضثابضُ ؾابظ ٍ کبضّابی
ؾیبؾ ت ٍ اهَض ؾیبؾی یبز ثگیطًس ٍ هَرات افاعایف اطالػابت ٍ تزابضة ؾیبؾای فاطز قاَز ٍ
هكبضکت ؾیبؾی ٍی ضا تؿْیل کٌس .اظ ططفی تؼبهل ثب ّوگوابى هَرات ضفتابضی اظ ؾاَی فاطز
هی قَز کِ ثطای آًْب قبثال قجاَل اؾات ٍ زض ٍاقاغ تَؾاط هحطکْابی ؾیبؾای ٍاقاغ زض هحایط
ارتوبػی فطز ثِ هكبضکت ؾیبؾی ٍی هیاًزبهس (هک کالضگ.)4 :2001 ،
هک کالضگ ًیع ثب ًظطیِ الیگلی هَافق اؾت ٍ اضبفِ هیًوبیس کِ کیفیت ٍ کویات قاجکِ
تؼبهالت افطاز زض هیعاى هكبضکت ؾیبؾی قبى تؼییي کٌٌسُ اؾت .اظ ًظط ٍی ّط چقسض تؼابهالت
افطاز زاضای هحتَای هطثَو ثِ ؾیبؾت ثبقاس ،هیاعاى هكابضکت ؾیبؾای قابى افاعایف هاییبثاس.
ّوچٌیي ّط چقسض اًساظُ قجکِ تؼبهالت ارتوبػی افطاز ثعضگتط ثبقس ،هكابضکت ؾیبؾای قابى ضا
ثیكتط تؿْیل هیکٌس.
ثٌبثطایي طجق ًظط هک کالضگ هكبضکت ؾیبؾی افطاز ثِ تؼبهالت زاضای هحتاَای ؾیبؾای ٍ
اًساظُ قجکِ تؼبهالت فطز ثؿاتگی زاضزّ .وچٌایي ٍی اظْابض هایزاضز کاِ تؼابهالت ؾیبؾای ثاِ
ظًسگی ذبًَازگی هحسٍز ًیؿت ٍ زٍؾتبى ٍ آقٌبیبى ذبضد اظ ذبًَازُ فطز ًیاع زض هكابضکت ٍ
زضگیطی ؾیبؾی قبى هؤحطًس (هک کالضگ.)7-8 :2001 ،
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اظ رولِ افطازی کِ ربهؼِ پصیطی ؾیبؾی ضا اظ ظاٍیِ یبزگیطی اضظـّبً ،گطـّاب ٍ ضفتبضّاب
هس ًظط قطاض زاز ّؽ ٍ تَضًی ثَزًس .تَضًی زض پػٍّف ذَز ثِ ایي ًتیزِ ضؾیس کِ توابیالت ٍ
آهبزگیّبی ضٍاًی الظم ثطای یبزگیطی ؾیبؾی تب ؾٌیي  12 –13ؾبلگی ثِ ذَثی زض افطاز تخجیت
هیقَز .آىّب چْبض هسل ثطای ربهؼِ پصیطی ؾیبؾی اضائِ زازًس :هسل اًجبقات ،هاسل ّوبًٌاسی،
اًتقبل ًقف ٍ هسل قٌبذتی -ضقسی .ایاي چْابض هاسل ثیابًگط فطایٌاسّبیی اؾات کاِ زض قاطایط
ذبًَازُ ،هحیط هسضؾِ ٍ ثِ طَض کلی ربهؼِ ثط اکتؿبة زاًف ؾیبؾی ٍ ًگطـ هسًی افطاز تأحیط
هیگصاضًس (اذتط قْط.)72 – 80 :1386 ،
پیطیىٍ پصيَص
 چبثکی ( )1382پػٍّكای ضا ثاب ػٌاَاى «رٌؿایت ٍ هكابضکت ؾیبؾای ثطضؾای هقبیؿاِایهكبضکت ؾیبؾی زاًكزَیبى زذتط ٍ پؿطاى زض تْطاى» ثِ اًزبم ضؾبًسً .تبیذ ایاي پاػٍّف ًكابى
هی زّس کِ قغل پسض ٍ هبزض ٍ ًیاع تحهایالت پاسض ٍ هابزض ضاثطاِ آهابضی هؼٌایزاض ٍ هخجتای ثاب
ػالقِ هٌسی ؾیبؾی زذتطاى زاضز .اظ ؾاَی زیگاط هتغیطّابی اظزٍاد ٍ هقطاغ تحهایلی ،تفابٍت
هؼٌیزاضی ضا زض ضاثطِ ثب ػالقِهٌسی ؾیبؾی زٍ گطٍُ آظهَزًی ًكبى ًویزّس.
 ؾیساهبهی ( )1386پػٍّكی ضا ثب ػٌَاى «هكبضکت ؾیبؾای زاًكازَیبى :اضظیابثی ثطذای اظپیف ثیٌی کٌٌسُّبی هكبضکت ؾیبؾی» ضا ثِ اًزبم ضؾبًس .یبفتِّبی تحقیق هاصکَض ،ثاب تَراِ ثاِ
روؼیت ذبل هَضز ثطضؾی ،ضاثطِ آهبضی هؼٌبزاضی ضا هیبى هٌبثغ ارتوابػی  -اقتهابزی افاطاز ٍ
هكبضکت ؾیبؾی آًبى ًكبى ًوی زّس ،اهب ثطذی هٌبثغ اًگیعقای یاب ضٍاى قاٌبذتی هاَضز ازػابی
ًظطیِ هٌبثغ ثِ ػٌَاى پیف ثیٌی کٌٌسُّبی هكبضکت ؾیبؾی تبییس هی قًَس.
 ّطؾیذ ٍ هحوَزاغلی ( )1391پػٍّكی ضا ثاب ػٌاَاى «ثطضؾای ضاثطاِ هكابضکت ؾیبؾای ٍاحؿبؼ اهٌیت ارتوبػی زض ثیي قْطًٍساى انفْبًی» ضا ثِ اًزبم ضؾبًسًس .ربهؼِ آهبضی پػٍّف
ًیع قْطًٍساى ثبالی ّزسُ ؾبل ؾبکي زض هٌبطق چْبضزُ گبًِ قْط انفْبى ّؿتٌس .کِ ثط اؾابؼ
ؾطقوبضی ؾبل  ،1385تؼساز آًْب ً 1248754فط اؾات .ثاب اؾاتفبزُ اظ فطهاَل کاَکطاى ٍ ًوًَاِ
گیطی ؾْویِ ای تؼساز  384ثاِ ػٌاَاى ًوًَاِ اًترابة ٍ ثطضؾای قاسًس .یبفتاِّاب ًكابى زاز کاِ
ّوجؿتگی هؼٌبزاضی ثیي اثؼبز هكبضکت ؾیبؾی ثب احؿبؼ اهٌیت ارتوبػی ٍرَز زاضز.
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 حؿااٌی ( )1389پػٍّكاای ضا ثااب ػٌااَاى « ثطضؾاای ضاثطااِ ثیگاابًگی ؾیبؾاای ٍ ارتواابػی ثاابهكبضکت ؾیبؾی ٍ ارتوبػی زاًكزَیبى زاًكگبّْبی زٍلتی قْط تْطاى زض ؾبلّبی  » 86-87ثِ
اًزبم ضؾبًسً .تبیذ تحقیق ًكبى زٌّسُ آى اؾت کِ هَلفِّابی ثیگابًگی ؾیبؾای ٍ ارتوابػی زض
اضتقب یب کبّف هكبضکت ؾیبؾی ٍ ارتوابػی هَحطًاس ٍ ،زض ناَضت ػاسم هكابضکت ؾیبؾای ٍ
ارتوبػی ثِ زلیل ظَْض ثیگبًگی ؾیبؾی ٍ ارتوبػی زض ربهؼِ ،اهٌیت هلی کكاَض زچابض آؾایت
هی قَز .لصا هقبهبت تهوین گیطًسُ ثطای تسٍیي اؾتطاتػی ؾیبؾی ،ارتوبػی کكَض های تَاًٌاس
اظ ًتبیذ ایي تحقیق اؾتفبزُ ًوبیٌس.

 رؼفطی ًػاز ٍ زیگطاى ( )1388پػٍّكی ضا ثب ػٌَاى «ثطضؾی هیعاى هكبضکت ؾیبؾی ظًابىقبغل زض آهَظـ ٍ پطٍضـ ًبحیاِ یاک قاْط قاْطکطز» ثاِ اًزابم ضؾابًسًس .زض ایاي پاػٍّف
هكرم قس کِ زیي ،آگبّی ٍ هْبضت ؾیبؾی اظ ػَاهل هْن هكبضکت ؾیبؾای ظًابى هحؿاَة
هی قَز یؼٌی زض حقیقت ّط چقسض آگبّی ٍ هْبضت ؾیبؾی ظًبى ثبالتط ثبقاس هیاعاى هكابضکت
ؾیبؾی آًبى ًیع ثبالتط ذَاّس ثَز .هتغیط هسض

تحهیلی ًیاع ثاط هیاعاى هكابضکت ؾیبؾای ظًابى

فطٌّگی هَضز هطبلؼِ هَحط ثَزُ اؾت .یؼٌی ثاب ثابالتط ضفاتي هاسض

تحهایلی هیاعاى هكابضکت

ؾیبؾی کبّف هی یبثس .ظًبى فطٌّگی زاضای ؾٌیي  51ؾبل ثِ ثابال ٍ افاطاز هزاطز ٍ افاطاز زاضای
زضآهس ظیط زٍیؿت ّعاض تَهابى زاضای هكابضکت ثابالتطی ًؿاجت ثاِ ؾابیطیي ّؿاتٌس ٍلای ایاي
تفبٍت هؼٌبزاض ًیؿتّ .وچٌیي ضاثطِ هؼٌب زاضی ثیي هكبضکت ؾیبؾی ظًبى فطٌّگی ٍ هتغیطّابیی
چَى ضقتِ تحهیلی ،ؾبثقِ کبض ،زٍضُ تحهیلی ،هحل ظًسگی آًبى هكبّسُ ًكس.
 زی.ال.قج ضوي تبکیس ثط هتغیطّابی زضآهاس ،تحهایالت ٍ هزواَع قبذهاْبی پبیگابُاقتهبزی ٍ ارتوبػی ،قْطًكیٌی ،ػضاَیت ؾابظهبًی هاَحط زض هیاعاى هكابضکت ؾیبؾای افاطاز،
ػٌَاى هی کٌس کِ ؾاَاز یکای اظ هتغیطّابی ثؿایبض قسضتوٌاس ٍ هاَحط ثاط هیاعاى هكابضکت اؾات
(ثبضکبى.)66 :1999 ،
 ؾیساًیَؼ ٍ پٌب ( )2001زض هقبلِ ای ثِ ثطضؾی احاط هبّیات رٌؿایتی ؾابذتبض ذابًَازُ ثاطًگطـّبی ضس ثطاثطگطایی گطٍُ هحَض پطزاذتِ اًس .زض ایي هطبلؼِ اکخط پبؾرگَیبى ثِ الگاَی
هكبضکتی یب هتقبضى تهویوگیطی هیبى ٍالسیي ذَز هؼتقس ثَزًسً .تبیذ تجییٌای تحقیاق حابکی اظ
ایي اؾت کِ کَزکبى ذبًَازُّبیی کِ ثب پسض تٌْاب ظًاسگی های کطزًاس ،ثابالتطیي هیاعاى ضاس
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هؿبٍات -طلجی ضا زاقتٌس ٍ کَزکبى ذبًَازّْبی ثب هبزض تٌْب کوتطیي هیعاى ضس هؿبٍات طلجی
ضا زاقتٌس .کَزکبًی کِ ثب ّط زٍ ٍالسیي ظًسگی هی کطزًس زض هیبًِ طی
ٍ -الکط ( )1997ػلت هكبضکت اًس

رب هی گیطًس.

رَاًبى ضا پبییي ثاَزى قاٌبذتّابی ضاطٍضی ثاطای

هكبضکت ؾیبؾی – ارتوبػی زاًؿتِ اؾتٍ .ی ض قاس آگابّی ضا ثاِ ػٌاَاى هاسذلی ثاطای اهاَض
ؾیبؾی – ارتوبػی هؼطفی هیکٌس .فطاگیاطی هكابضکت ،ثسؾات آٍضزى اثاعاض هكابضکت ثاطای
ذطٍد اظ حبلت ثی قسضتی ٍ هحطٍهیت ضطٍضی اؾت .ثِ ًظط ٍی هكابضکت ؾیبؾای ارتوابػی
ثطای ًؿل رَاى ثِ زلیل ًجَزى فطنتّبی هٌبؾت هكکل تط قسُ اؾت(ثبضکبى.)67 :1999 ،
پػٍّفّبی الیگلیً 19كبى هیزّس کِ زاقتي زٍؾتبى فؼبل زض اهَض ؾیبؾی هَرت افعایف
احتوبل هكبضکت ذَز افطاز هیقاَزٍ .ی ًتیزاِ های گیاطز ثحاج ثاب زٍؾاتبًی کاِ ثاِ ؾیبؾات
ػالقِهٌس ّؿتٌس یب ثِ فؼبلیت ؾیبؾی هیپطزاظًس ،هیتَاًس زض یبزگیطی فاطز ثاِ فؼبلیات زض اهاَض
ؾیبؾی کوک کٌس (هک کالضگ.)48 – 64 :200.3 ،

سیبسی بًدن اطرافیبن
گرایص بٍ ًَیت ملی
اعتمبد اجتمبعی
مطبرکت سیبسی
دیىداری
پبیگبٌ اقتصبدی
متغیرَبی جمعیتی

مدل وظری پصيَص
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فرضیٍَبی پصيَص
فطضیِ قوبضُ  :1ثیي هیعاى ؾیبؾی ثَزى اططافیبى ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ ٍراَز
زاضز.
فطضیِ قوبضُ  :2ثیي هیعاى گطایف ثِ َّیت هلی ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ ٍرَز
زاضز.
فطضیِ قوبضُ  :3ثیي هیعاى اػتوبز ارتوبػی ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ ٍرَز زاضز.
فطضیِ قوبضُ  :4ثیي هیعاى زیٌساضی ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ ٍرَز زاضز.
فطضیِ قوبضُ  :5ثیي پبیگبُ اقتهبزی ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ ٍرَز زاضز.
فطضیِ قوبضُ  :6ثیي رٌؽ ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ ٍرَز زاضز.
فطضیِ قوبضُ  :7ثیي ٍضؼیت تأّل ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ ٍرَز زاضز.
ريش پصيَص
تحقیق حبضط ثط اؾبؼ ًَع زازُّبی روغ آٍضی ٍ تحلیل قسُ ،تحقیقای کوای اؾات ٍ اظ
لحبی ًَع ثطذَضز ثب هؿألِ هَضز ثطضؾی ٍ ٍضٍز ثِ آى هطبلؼِ ای هیساًی اؾت .تکٌیاک هاَضز
اؾتفبزُ زض ایي پػٍّف پیوبیف هیثبقس .زض هطبلؼِ هیساًی ،ثطای رواغ آٍضی اطالػابت هاَضز
ًیبظ اظ اثعاض پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت .پیف اظ آغبظ پیوبیف ،پطؾكٌبهِ اثتسایی هاَضز آظهاَى
اٍلیِ قطاض گطفت ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًتبیذ ثِ زؾت آهسًُ ،قبیم هَرَز ثطططف ٍ پطؾكاٌبهِ ًْابیی
تٌظین قس .ربهؼِ آهبضی ایاي هطبلؼاِ کلیاِ افاطاز  18ؾابل ثاِ ثابالی هٌابطق حبقایِ ًكایي قاْط
کطهبًكبُ هیثبقس .اظ آًزب کِ ثِ طَض طجیؼی اهکبى هطبلؼِ زیسگبُّبی توبهی قاْطًٍساى ٍراَز
ًساقت اظ قیَُ «ًوًَِ گیطی» ثطای تجییي ًظطیبت افطاز هاَضز هطبلؼاِ اؾاتفبزُ قاسُ اؾات ٍ ثاط
اؾبؼ آى تؼسازی اظ افطاز (ً 384فط) کِ هؼطف ربهؼاِ آهابضی تكاریم زازُ قاسًس ثاِ ػٌاَاى
ًوًَِ اًتربة ٍ هطبلؼِ قسُ اؾت .ضٍـ ًوًَاِ گیاطی زض ایاي پاػٍّف قایَُ ًوًَاِ گیاطی زض
زؾتطؼ هیثبقس .پؽ اظ گطزآٍضی زازُّب تزعیِ ٍ تحلیل آىّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض آهابضی
SPSSاًزبم گطزیس ٍ زض ایي ضاثطِ ثطای آظهاَى فطضایبت ،تؿاتّابی آهابضی هتٌبؾات ثاب ّاط
فطضیِ ثکبض گطفتِ قس.
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زض ایي ضاثطِ رْت اطویٌابى اظ اػتجابض الظم اظ اػتجابضی ناَضی اؾاتفبزُ قاسُ اؾات .ثاسیي
نَضت کِ ثب هكبٍضُ ٍ ثْطُ گیطی اظ ًظطات اؾبتیس ٍ کبضقٌبؾبى هطثَطِ اػتجابض الظم ثاِ زؾات
آهسُ اؾت ّوچٌیي اظ آظهَى آلفبی کطًٍجبخ رْت پبیبیی پطؾكٌبهِ اقاسام قاسُ اؾات .ثاطای
ثبال ضفتي ضطیت آلفب زض پاػٍّف حبضاط گَیاِّابیی کاِ هَرات کابّف آلفاب قاسًس حاصف
گطزیسًس تب ایٌکِ پطؾكٌبهِ ًْبیی ثب ضطیت آلفبی ثبال اؾترطاد گطزیس.
تعریف مفًُمی ي عملیبتی متغیرَبی پصيَص
تعریف مفًُمی
هكبضکت ؾیبؾی:
هكبضکت ؾیبؾی ،تطکیت ٍنفی اؾت کِ زذبلات هاطزم زض اهاَض ؾیبؾای یؼٌای حکَهات
زاضی ضا هؼٌب هیکٌس .هكبضکت ؾیبؾی زض پی فطایٌس ارتوبػی قاسى اًؿابًْب ٍ زذبلات زض اهاَض
هااسیطیت ؾیبؾاای کكااَضّب ٍاضز ازثیاابت ؾیبؾاای ًظطیااِ پااطزاظاى زًیاابی ؾیبؾاات قااس .اظ قااطى
قبًعزّن هیالزی ٍ ثِ زًجبل فطٍ پبقی ًظابم ؾیبؾای کلیؿاب ٍ ٍضٍز ًظطیاِ قاطاضزاز ارتوابػی ثاِ
هجبحج ؾیبؾی ٍ تأکیس هتفکطاى ػهط ضٍقٌگطی ثاط زذبلات هاطزم زض تؼیایي ؾطًَقات ذاَز،
ثحج هكبضکت ؾیبؾی ٍ ربهؼِ هسًی ٍاضز ازثیبت ؾیبؾی هغطة ظهیي قس ٍ ثط پبیِ آهَظُّبی
ػهط ضٍقٌگطی ٍ ًظطیِ قطاضزاز ارتوابػی هكابضکت ؾیبؾای ثاِ هؼٌابی زضگیاط قاسى فاطز زض
ؾطَ هرتل

فؼبلیت زض ًظبم ؾیبؾی ثب ارتوبػی قسى ؾیبؾت ضاثطۀ ًعزیکی پیسا کطز (ضاـ،

.)123 :1391
ؾیبؾی ثَزى اططافیبى:
یؼٌی ایٌکِ هؿبئل ؾیبؾی ثطای ذبًَازُ ،زٍؾتبى ٍ ًعزیکبى هْن تلقی ٍ هاَضز تَراِ هؿاتوط
قطاض ثگیطز ٍ هْبضتّب ی تزعیِ ٍ تحلیل هؿابئل ػواَهی ثاب هكابضکت ؾیبؾای ٍالاسیي تکویال
گطزز (هْطزاز.)113 :1376 ،
اػتوبز ارتوبػی:
اػتوبز ارتوبػی اظ هْنتطیي قبذمّبی اضتجبو ٍ تؼبهل گطٍّی ثاِ قاوبض هایآیاس ٍ هجایّي
آهبزگی افطاز ٍ گطٍُّب رْت ایزبز ضاثطِ ارتوبػی ٍ پصیطـ هتقبثل اؾت.اػتوبز زض اثتسا یاک
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هفَْم ضٍاىقٌبذتی اؾت،کِ زاللت ثاط تأییاس ،پاصیطـ ٍ ّوکابضی فاطز ٍ پیطاهاَى ،ثاِ قاکل
هتقبثل زاضز .ثیاػتوبزی زض هقبثل ثِ هفَْم زاقتي ًَػی ضٍحیِ ؾَءظي ٍ ثاسثیٌی تاَأم ثاب ػاسم
اطویٌبى ٍ ّوطاُ ثب قک ٍ تطزیس ًؿجت ثِ افطاز ٍ اقربنای اؾات کاِ فاطز ثاب آًابى زض اضتجابو
هتقبثل ،هؿتوط ٍ ضٍظهطُ اؾت (هحؿٌی تجطیعی.)23 :1375 ،
زیٌساضی:
ػجبضت اؾت اظ ٍضؼیت اػتقبزی ،احؿبؾی ،ازضاکای ٍ ػابطفی اًؿابى زض هَارْاِ ثاب اهاَض
قسؾی کِ زض اثؼبز هرتلفی چَى ثؼس اػتقبزی ،ثؼس هٌبؾکی ،ثؼس اذالقی ٍ ثؼس ضفتابضی ضا زض ثاط
هیگیطز (ثیسگلی.)5 :1379 ،
گطایف ثِ َّیت هلی:
َّیت هلی یکی اظ هَلفِّبی ثٌیبزی قکل گیطی ٍ ثقابء ربهؼاِ هلای ٍ انالی تاطیي حلقاِ
اضتجبطی ثب َّیت ػبم قَهی اؾت کِ هایتَاًاس هزوَػاِ ای اظ گطایكاْب ٍ ًگطقاْبی هخجات ضا
ًؿجت ثِ ػَاهل ٍ ػٌبنط ٍ الگ َّبی َّیت ثراف ٍ یکپبضچاِ ؾابظ زض ؾاط یاک کكاَض ،ثاِ
ػٌَاى یک ٍاحس ؾیبؾی ثِ ٍرَز آٍضز (قیربًٍسی.)197 :1380 ،
َّیت هلی ثبالتطیي ٍ فطاگیطتطیي ٍ زض حایي حابل هكاطٍع تاطیي ؾاط َّیات زض توابهی
ًظبمّبی ارتوبػی رسا اظ گطایفّبی ایسئَلَغیکی هی ثبقس (حبریبًی.)179:1379 ،
پبیگبُ اقتهبزی:
پبیگبُ اقتهبزی ثِ زضآهس پَلی ،ؾبیط هٌابثغ ٍ زاضایایّابی هابلی اطاالم هایقاَز ٍ تظابّط
ًْبزیٌِ اـ ضا هیتَاى زض حق هبلکیت یبفت» .ثطای ًوًَِ پَل ٍ اقیبی هبزی کِ هایتاَاى ثاطای
تَلیس کبال ٍ ذسهبت ثِ کبض ثطز (اؾتًَع.)221 :1998 ،
تعریف عملیبتی
هكبضکت ؾیبؾی
قطکت زض اًتربثبت ،ػالقِ ثِ هَضَػبت ؾیبؾی ،گفتگَ زضثبضُ هَضَػبت ؾیبؾی ،اضتجبو
ثااب هؿاائَالى ؾیبؾاای ،قااطکت زض ضاّپیواابیی ٍ تظاابّطات ،فؼبلیااتّاابی اًتربثاابتی ،قااطکت زض
اًتربثبت هرتل

ؾطاؾطی ،پیگیطی اطالػبت ٍ اذجبض ؾیبؾی کكَض ،تكَیق زیگطاى ثِ قاطکت
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زض اًتربثبت ٍ ّوکبضی ثب ًْبزّبی ؾیبؾی هْوتطیي هؼطفّابی هكابضکت ؾیبؾای زض پاػٍّف
حبضط ّؿتٌس.
ؾیبؾی ثَزى اططافیبى
قطکت اططافیبى زض اًتربثبت ؾطاؾطی ،پیگیطی اطالػبت ٍ اذجابض ؾیبؾای کكاَض ،قاطکت
اططافیبى زض ارتوبػبت ؾیبؾی ٍ هسًی ٍ قطکت زض تكکلّب ٍ اًزويّابی ؾیبؾای هْان تاطیي
قبذمّبی ؾیبؾی ثَزى اططافیبى ّؿتٌس.
اػتوبز ارتوبػی
زض پػٍّف حبضط اػتوبز ارتوبػی زاضای ؾِ قبذم اػتوبز تؼواین یبفتاِ ،اػتوابز ضؾاوی ٍ
اػتوبز غیط ضؾوی هیثبقس.
زیٌساضی
زیٌساضی ثب ؾِ قبذم اػتقبزی ،پیبهسی ٍ هٌبؾکی ؾٌزیسُ قسُ اؾت.
گطایف ثِ َّیت هلی
گطایف ثِ َّیت تبضیریَّ ،یت رغطافیبییَّ ،یت زیٌی ٍ َّیات فطٌّگای قابذمّابی
گطایف ثِ َّیت هلی ّؿتٌس.
پبیگبُ اقتهبزی
زضآهس ٍ هبلکیت هْن تطیي قبذمّبی پبیگبُ اقتهبزی ّؿتٌس.
یبفتٍَب
آمبر تًصیفی
یبفتِّبی هطثَو ثِ هتغیط راٌؽ ًكابى هایزّاس کاِ  40.28زضناس پبؾارگَیبى ظى59.72 ،
زضنس پبؾرگَیبى هطز ّؿتٌس .یبفتِّبی هطثَو ثِ هتغیط ٍضؼیت تأّل ًكبى هیزّس کاِ 40/28
زضنس پبؾرگَیبى هزطز ٍ  59/72زضنس پبؾرگَیبى هتأّل ّؿتٌس .یبفتِّبی حبنل اظ ثطضؾی
هتغیط زیٌساضی ًكبى هایزّاس کاِ زض ثایي قابذمّابی هیاعاى زیٌاساضی ،ثؼاس اػتقابزی زاضای
ثیكتطیي هیبًگیي ( ٍ )3.9ثؼس پیبهسی زاضای کوتطیي هیبًگیي ( )2.89هیثبقسّ .وچٌیي ٍضاؼیت
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کلی هؤلفِّبی هیعاى زیٌساضی ًكبى هیزّس کِ زض ّوِ هَلفِّب ،پبؾارگَیبى اشػابى زاقاتِاًاس
کِ اظ ًظط آًْب هیعاى زیٌساضی زض حس ثبالتط اظ هتَؾطی ( )3.50هیثبقس.
یبفتااِّاابی حبناال اظ ثطضؾاای هتغیااط اػتواابز ارتواابػی ًكاابى های زّااس کااِ ثیكااتطیي تؼااساز
پبؾرگَیبى یؼٌی (35.15زضنس) زاضای ؾط هتَؾطی اظ اػتوبز ارتوابػی ّؿاتٌس .پابییي تاطیي
تؼساز پبؾرگَیبى یؼٌی ( 7.82زضنس) ًیع زاضای ؾاط اػتوابز ارتوابػی ذیلای پابییٌی ّؿاتٌس.
هیبًگیي کلی پبؾرگَیبى ًكبى هیزّس کِ ؾط اػتوبز ارتوبػی زض هیابى پبؾارگَیبى زض حاس
هتَؾط (3.19زضنس) هیثبقس.
یبفتِّبی حبنل اظ ثطضؾی هتغیط گطایف ثِ َّیت هلی ًكابى های زّاس کاِ ثیكاتطیي تؼاساز
پبؾرگَیبى ( ) 32.46زاضای َّیت هلای ؾاط ثابالیی ّؿاتٌس .پابییي تاطیي تؼاساز پبؾارگَیبى
(ً )3.93یع زاضای َّیت هلی پبییٌی ّؿتٌس .هیبًگیي کلی پبؾرگَیبى ًكبى هیزّاس کاِ َّیات
هلی زض هیبى پبؾرگَیبى زض حس ثبالتط اظ هتَؾطی ( )3.41هیثبقس.
یبفتِّاب ی حبنال اظ ثطضؾای هتغیاط هكابضکت ؾیبؾای ًكابى های زّاس کاِ ثیكاتطیي تؼاساز
پبؾاارگَیبى ( )33.42زاضای هكاابضکت ؾیبؾاای ؾااط هتَؾااطی ّؿااتٌس .پاابییي تااطیي تؼااساز
پبؾرگَیبى (ً )9.14یاع زاضای هكابضکت ؾی بؾای ذیلای پابییٌی ّؿاتٌسّ .وچٌایي هیابًگیي کال
هكبضکت ؾیبؾی ًكبى هیزّس کِ پبؾرگَیبى زاضای هكبضکت ؾیبؾی پبییٌی (ّ )2.67ؿتٌس.
آمبر استىببطی
آظهَى فطضیِ قوبضُ  : 1ثیي هیاعاى ؾیبؾای ثاَزى اططافیابى ٍ هكابضکت ؾیبؾای قاْطًٍساى
ضاثطِ ٍرَز زاضز.
ثطای آظهَى ایي فطضیِ اظ ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ثِ قط ظیط اؾتفبزُ قسُ اؾت:
Ho: r = o
H1: r ≠ o
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جديل ( )1ضریب َمبستگی سیبسی بًدن اطرافیبن ي مطبرکت سیبسی ضُريودان
مطبرکت سیبسی
سیبسی بًدن
اطرافیبن

قست ضاثطِ

0/30

ؾط هؼٌبزاضی

0/000

تعداد

384

ثب تَرِ ثِ هقساض  sigهحبؾجِ قسُ ثیي زٍ زاهٌِ کِ ثطاثط ثب  .000هایثبقاس ٍ چاَى ایاي ػاسز
کَچکتط اظ  0.05اؾت ،لصا ثیي زٍ هتغیط ؾیبؾی ثَزى اططافیابى ٍ هكابضکت ؾیبؾای قاْطًٍساى
ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍرَز زاضزّ .وچٌیي ثب تَرِ ثِ قست ّوجؿتگی ثسؾات آهاسُ هاب کاِ ثطاثاط ثاب
 0.30اؾت ،لصا ّوجؿتگی هخجت ٍ هؿتقین ٍ ثب قست هتَؾطی ثایي زٍ هتغیاط ٍراَز زاضز ثاسیي
نَضت کِ ّطچِ هیعاى ؾیبؾی ثَزى اططافیبى ثیكتط ثبقاس هیاعاى هكابضکت ؾیبؾای قاْطًٍساى
ثبالتط هیضٍز .لصا ثط ایي اؾبؼ فطضیِ قوبضُ  1تبییس هیقَز.
آظهَى فطضیِ قوبضُ  : 2ثیي هیعاى گاطایف ثاِ َّیات هلای ٍ هكابضکت ؾیبؾای قاْطًٍساى
ضاثطِ ٍرَز زاضز.
ثطای آظهَى ایي فطضیِ اظ ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ثِ قط ظیط اؾتفبزُ قسُ اؾت:
Ho: r = o
H1: r ≠ o

جديل ( )2ضریب َمبستگی گرایص بٍ ًَیت ملی ي مطبرکت سیبسی ضُريودان
مطبرکت سیبسی
گرایص بٍ ًَیت
ملی

قست ضاثطِ

0/38

ؾط هؼٌبزاضی

0/000

تؼساز

384

ثب تَرِ ثِ هقساض  sigهحبؾجِ قسُ ثیي زٍ زاهٌِ کِ ثطاثط ثب  .000هایثبقاس ٍ چاَى ایاي ػاسز
کَچکتط اظ  0.05اؾت ،لصا ثیي زٍ هتغیط گطایف ثِ َّیت هلی ٍ هكابضکت ؾیبؾای قاْطًٍساى
ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍرَز زاضزّ .وچٌیي ثب تَرِ ثِ قست ّوجؿتگی ثسؾات آهاسُ هاب کاِ ثطاثاط ثاب
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 0.38اؾت ،لصا ّوجؿتگی هخجت ٍ هؿتقین ٍ ثب قست هتَؾطی ثایي زٍ هتغیاط ٍراَز زاضز ثاسیي
نَضت کِ ّطچِ هیعاى گطایف ثِ َّیت هلی زض ثیي قاْطًٍساى ثیكاتط ثبقاس هیاعاى هكابضکت
ؾیبؾی آًبى ثبالتط هیضٍز .لصا ثط ایي اؾبؼ فطضیِ قوبضُ  2تبییس هیقَز.
آظهَى فطضیِ قوبضُ  : 3ثیي هیاعاى اػتوابز ارتوابػی ٍ هكابضکت ؾیبؾای قاْطًٍساى ضاثطاِ
ٍرَز زاضز.
ثطای آظهَى ایي فطضیِ اظ ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ثِ قط ظیط اؾتفبزُ قسُ اؾت:
Ho: r = o
H1: r ≠ o

جديل ( )3ضریب َمبستگی اعتمبد اجتمبعی ي مطبرکت سیبسی ضُريودان

مطبرکت سیبسی
اعتمبد اجتمبعی

قست ضاثطِ

0/25

ؾط هؼٌبزاضی

0/000

تؼساز

384

ثب تَرِ ثِ هقساض  sigهحبؾجِ قسُ ثیي زٍ زاهٌِ کِ ثطاثط ثب  .000هایثبقاس ٍ چاَى ایاي ػاسز
کَچکتط اظ  0.05اؾت ،لصا ثیي زٍ هتغیط اػتوبز ارتوبػی ٍ هكبضکت ؾیبؾای قاْطًٍساى ضاثطاِ
هؼٌبزاضی ٍرَز زاضزّ .وچٌیي ثب تَرِ ثِ قست ّوجؿاتگی ثسؾات آهاسُ هاب کاِ ثطاثاط ثاب 0.25
اؾت ،لصا ّوجؿتگی هخجت ٍ هؿتقین ٍ ثب قست هتَؾطی ثیي زٍ هتغیط ٍرَز زاضز ثسیي نَضت
کِ ّطچِ هیعاى اػتوبز ارتوبػی زض ثیي قْطًٍساى ثیكتط ثبقس هیعاى هكبضکت ؾیبؾی آًبى ثبالتط
هیضٍز .لصا ثط ایي اؾبؼ فطضیِ قوبضُ  3تبییس هیقَز.
آظهَى فطضیِ قوبضُ  :4ثیي هیعاى زیٌساضی ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ ٍرَز زاضز.
ثطای آظهَى ایي فطضیِ اظ ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ثِ قط ظیط اؾتفبزُ قسُ اؾت:
Ho: r = o
H1: r ≠ o
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جديل ( )4ضریب َمبستگی دیىداری ي مطبرکت سیبسی ضُريودان

مطبرکت سیبسی
دیىداری

قست ضاثطِ

0/27

ؾط هؼٌبزاضی

0/000

تعداد

384

ثب تَرِ ثِ هقساض  sigهحبؾجِ قسُ ثیي زٍ زاهٌِ کِ ثطاثط ثب  .000هایثبقاس ٍ چاَى ایاي ػاسز
کَچکتط اظ  0.05اؾت ،لصا ثیي زٍ هتغیط زیٌساضی ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ هؼٌبزاضی
ٍرَز زاضزّ .وچٌیي ثب تَرِ ثِ قست ّوجؿتگی ثسؾت آهسُ هاب کاِ ثطاثاط ثاب  0.27اؾات ،لاصا
ّوجؿتگی هخجت ٍ هؿتقین ٍ ثب قست هتَؾطی ثیي زٍ هتغیط ٍرَز زاضز ثسیي نَضت کِ ّطچاِ
هیعاى زیٌساضی زض ثیي قْطًٍساى ثیكتط ثبقس هیعاى هكبضکت ؾیبؾی آًبى ثبالتط هایضٍز .لاصا ثاط
ایي اؾبؼ فطضیِ قوبضُ  4تبییس هیقَز.
آظهَى فطضیِ قوبضُ  :5ثیي پبیگبُ اقتهابزی ٍ هكابضکت ؾیبؾای قاْطًٍساى ضاثطاِ ٍراَز
زاضز.
ثطای آظهَى ایي فطضیِ اظ ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ثِ قط ظیط اؾتفبزُ قسُ اؾت:
Ho: r = o
H1: r ≠ o

جديل ( )5ضریب َمبستگی پبیگبٌ اقتصبدی ي مطبرکت سیبسی ضُريودان
مطبرکت سیبسی
پبیگبٌ اقتصبدی

قست ضاثطِ

0/15

ؾط هؼٌبزاضی

0/089

تؼساز

384

ثب تَرِ ثِ هقساض  sigهحبؾجِ قسُ ثیي زٍ زاهٌِ کِ ثطاثط ثب  .089هایثبقاس ٍ چاَى ایاي ػاسز
ثعضگتط اظ  0.05اؾت ،لصا ثیي زٍ هتغیط پبیگابُ اقتهابزی ٍ هكابضکت ؾیبؾای قاْطًٍساى ضاثطاِ
هؼٌبزاضی ٍرَز ًساضز .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ  5ضز هیقَز.

ثطضؾی ػَاهل ارتوبػی هؤحط ثط هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى زض هٌبطق حبقیًِكیي قْطّب 165 /

آظهَى فطضیِ قوبضُ  :6ثیي رٌؽ ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ ٍرَز زاضز.
رْت آظهَى فطضیِ فَم اظ آظهَى تی هؿتقل ثاطای ثطضؾای تفابٍت هیابى زٍ گاطٍُ (ظى ٍ
هطز) اؾتفبزُ قسُ اؾت .یبفتِّب ثِ قط رسٍل ظیط اؾت:
جديل ( )6ضبخصَبی آمبری مربًط بٍ آزمًن  tبرای مقبیسٍ میبوگیه ومرات دي
گريٌ مستقل
رٌؿیت

هیبًگیي

اًحطاف اؾتبًساضز

ذطبی اؾتبًساضز هیبًگیي

هطز

3.61

0.362

0.081

ظى

3.21

0.402

0.108

جديل ( )7آزمًن  tبرای مقبیسٍ میبوگیه دي گريٌ مستقل بر حسب میسان مطبرکت
سیبسی
F

ؾط
هؼٌبزاضی

ثبفطو ثطاثطی
جىسیت

ٍاضیبًؽّب
ثسٍى فطو

t

3.43
5.43

ثطاثطیٍاضیبًؽّب

تفبٍت اظ

ذطبی

زضرِ

ؾط

آظازی

هؼٌبزاضی

هیبًگیي

اؾتبًساضز

383

0.001

.13

.11

0.001
383.12 3.23

0.000

.13

.12

 نَضت ثٌسی فطضیِ:Ho: µ1=µ2
H1: µ1≠µ2
 هحبؾجِ هقساض t= 3.43 :t تؼییي زضرِ آظازیdf= 383 : -اؾترطاد  tرسٍل :ثب زضرِ آظازی  383ثطاثط اؾت ثب t=1.96

 هقبیؿِ ٍ ًتیزِ گیطی :ثطای ثطضؾی هیعاى هكبضکت ؾیبؾای  tهحبؾاجِ قاسُ ثیكاتط اظ تایثحطاًی اؾت .پؽ فطو تحقیق تبئیس هی قَز.
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ثط اؾبؼ آظهَى لَى ( ،)Levenچاَى ؾاط هؼٌابزاضی کوتاط اظ  0.05اؾات ()Sig=0/001
ثٌبثطایي اظ ًتبیزی کِ فطو هؿابٍی ثاَزى ٍاضیابًؽّاب ضا لحابی کاطزُ ،اؾاتفبزُ های قاَز .اظ
آًزبیی کِ ؾط هؼٌبزاضی آظهَىّبی لَِى کوتط اظ  0.05اؾت پؽ ثبیؿتی اظ آظهَى زٍم یؼٌای
آظهَى  tتؿت ثطای زٍ گطٍُ هؿتقل اؾتفبزُ ًوَز.
ثط اؾبؼ رسٍل  ،7زض هَضز هیعاى هكبضکت ؾیبؾی زض ثیي زٍ گطٍُ هی تَاى گفت :هقاساض
 tهحبؾجِ قسُ  ٍ 3.43اظ ؾَی زیگط هقساض  tرسٍل ثب زضرِ آظازی  383ثطاثاط  1.96های ثبقاس،
ثٌبثطایي چَى قسض هطلق  tهحبؾجِ قسُ ثیكتط اظ  tرسٍل هی ثبقس پؽ هیتَاى ازػب کاطز کاِ زض
ؾط هؼٌبزاضی  ٍ 0.05ثب  %95فبنلِ اطویٌبى ،هیعاى هكابضکت ؾیبؾای زض ثایي زٍ گاطٍُ ظى ٍ
هطز هتفبٍت اؾت ٍ ایي تفبٍت ثِ لحبی آهبضی هؼٌبزاض اؾت .اظ ؾَی زیگط ؾاط هؼٌابزاضی اظ
 0.05کوتط ثَزُ ٍ هی تَاى ثب  %95اطویٌابى فاطو تحقیاق ضا تبئیاس کاطز .زض ًْبیات های تاَاى
اؾتسالل کطز کِ هیعاى هكبضکت ؾیبؾی ثطای هطزاى ( )3.40ثیكتط اظ ظًبى ( )3.28اؾت .ثٌبثطایي
فطضیِ قوبضُ  6پػٍّف حبضط تأییس هیقَز.
آظهَى فطضیِ قوبضُ  :7ثیي ٍضؼیت تأّل ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ ٍرَز زاضز.
جديل ( )8ضبخصَبی آمبری مربًط بٍ آزمًن  tبرای مقبیسٍ میبوگیه ومرات دي
گريٌ مستقل
ٍضؼیت تأّل

هیبًگیي

اًحطاف
اؾتبًساضز

ذطبی اؾتبًساضز هیبًگیي

هتأّل

3.44

0.420

.284

هزطز

3.24

0.856

.243
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جديل ( )9آزمًن  tبرای مقبیسٍ میبوگیه ومرات دي گريٌ مستقل
F

ؾط
هؼٌبزاضی

ثبفطو ثطاثطی
مطبرکت

ٍاضیبًؽّب

سیبسی

ثسٍى فطو ثطاثطی-

t

4.45
9.21

زضرِ

ذطبی

ؾط

آظازی

هؼٌبزاضی

اؾتبًساضز

383

0.000

.21

.000

ٍاضیبًؽّب

4.45

383.12

0.000

.48

 نَضت ثٌسی فطضیِ:Ho: µ1=µ2
H1: µ1≠µ2
هحبؾجِ هقساض t= 4.45 :t
تؼیي زضرِ آظازیdf= 381 :
اؾترطاد  tرسٍل :ثب زضرِ آظازی  383ثطاثط اؾت ثب t=1.96

هقبیؿِ ٍ ًتیزِگیطی :ثطای ثطضؾی هیعاى هكبضکت ؾیبؾی  tهحبؾجِ قسُ ثیكتط اظ تی
ثحطاًی اؾت .پؽ فطو تحقیق تبئیس هیقَز.
ثط اؾبؼ آظهَى لَى ( ،)Levenچاَى ؾاط هؼٌابزاضی کوتاط اظ  0.05اؾات ()Sig=0/000
ثٌبثطایي اظ ًتبیزی کِ فاطو هؿابٍی ثاَزى ٍاضیابًؽّاب ضا لحابی کاطزُ ،اؾاتفبزُ هایقاَز .اظ
آًزبیی کِ ؾط هؼٌبزاضی آظهَىّبی لَِى کوتط اظ  0.05اؾت پؽ ثبیؿتی اظ آظهَى زٍم یؼٌای
آظهَى  tتؿت ثطای زٍ گطٍُ هؿتقل اؾتفبزُ ًوَز.
ثط اؾبؼ رسٍل  ،9زض هَضز هیعاى هكبضکت ؾیبؾی زض ثیي زٍ گطٍُ هی تَاى گفت :هقاساض
 tهحبؾجِ قسُ  ٍ 4.45اظ ؾَی زیگاط هقاساض  tراسٍل ثاب زضراِ آظازی  383ثطاثاط  1.96اؾات،
ثٌبثطایي چَى قسض هطلق  tهحبؾجِ قسُ ثیكتط اظ  tرسٍل اؾت ،پؽ هایتاَاى ازػاب کاطز کاِ زض
ؾط هؼٌبزاضی  ٍ 0.05ثب  %95فبنلِ اطویٌبى ،هیعاى هكبضکت ؾیبؾی زض ثیي زٍ گطٍُ هتأّل ٍ
هزطز هتفبٍت اؾت ٍ ایي تفبٍت ثِ لحبی آهبضی هؼٌبزاض اؾت .اظ ؾَی زیگط ؾاط هؼٌابزاضی
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اظ  0.05کوتط ثَزُ ٍ هیتَاى ثب  %95اطویٌبى فاطو تحقیاق ضا تبئیاس کاطز .زض ًْبیات هایتاَاى
اؾتسالل کطز کِ هیاعاى هكابضکت ؾیبؾای ثاطای هتاأّالى ( )3.44ثیكاتط اظ پبؾارگَیبى هزاطز
( )3.24اؾت .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ  8پػٍّف حبضط تأییس هیقَز.
وتیجٍ گیری
ایي پاػٍّف زض ضاؾاتبی ّاسف انالی پاػٍّف یؼٌای :ثطضؾای ػَاهال ارتوابػی هاؤحط ثاط
هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى زض هٌبطق حبقیِ ًكیي قْط کطهبًكبُ اًزبم قس زض رْات زؾاتیبثی
ثِ ّسف انلی پػٍّف هیعاى ً 384فط اظ قْطًٍساى  18ؾبل ثِ ثبالی هٌبطق حبقایِ ًكایي قاْط
کطهبًكبُ ثِ ػٌَاى حزن ًوًَِ هَضز ثطضؾای قاطاض گطفتٌاس .ضٍقای کاِ زض ایاي پاػٍّف هاَضز
ثطضؾی قطاض گطفت ،تطکیجی اظ ضٍـّبی کتبثربًِ ای ٍ هیساًی ثاب اؾاتفبزُ اظ تکٌیکای پیوابیف
ثَز ثسیي نَضت کِ ثطای روغ آٍضی هطبلت ًظاطی ٍ ّوچٌایي پیكایٌِ ٍ ازثیابت پاػٍّف اظ
ضٍـ کتبثربًِ ای ٍ ثطای روغ آٍضی اطالػابت اظ اػضابی ربهؼاِ آهابضی اظ ضٍـ هیاساًی ثاب
اؾتفبزُ اظ تکٌیک پیوبیف اؾتفبزُ قس.
اثعاض گاطزآٍضی اطالػابت زض ایاي پاػٍّف ػاالٍُ ثاط اؾاٌبز ٍ هاساض
هیثبقس .زض ایي پػٍّف اظ پطؾكٌبهِ هجتٌی ثط طی

هؼتجاط ،پطؾكاٌبهِ

ضتجِ ثٌسی (زازى ضتجِ ثِ ّط گَیاِ) اؾاتفبزُ

قس .ایي پطؾكٌبهِ ثب اػوبل ًظطات اؾبتیس هحتطم ضاٌّوب ٍ هكابٍضًْ ،ابیی قاسُ ٍ ضٍایای آى ًیاع
هَضز تبئیس قطاض گطفت ٍ ّوچٌیي ثطای ثطضؾی پبیبیی پطؾكٌبهِ اظ آلفبی کطًٍجبخ اؾتفبزُ قاسُ
ٍ ًتبیذ حبنلِ ًیع ثیبًگط پبیبیی قبثل قجَلی اؾت .ثؼس اظ تأییاس پطؾكاٌبهِ ٍ ًْابیی قاسى آى ،زض
هیبى اػضبی ربهؼِ آهبضی کِ حزن ًوًَِ آى ً 384فط ثَز پرف قس ٍ ؾپؽ تَؾاط ًاطم افاعاض
 SPSSهَضز تزعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفت.
ًتبیذ پػٍّف ًكبى زازًس کِ:
 ثیي زٍ هتغیط ؾیبؾی ثَزى اططافیبى ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطاِ هؼٌابزاضی ٍراَززاضزّ .وچٌیي ثب تَرِ ثِ قست ّوجؿتگی ثسؾت آهسُ هب کِ ثطاثط ثب  0.30اؾت ،لاصا ّوجؿاتگی
هخجت ٍ هؿتقین ٍ ثب قست هتَؾطی ثیي زٍ هتغیط ٍراَز زاضز ثاسیي ناَضت کاِ ّطچاِ هیاعاى
ؾیبؾی ثَزى اططافیبى ثیكتط ثبقس هیعاى هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ثبالتط هیضٍز.
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 ثیي زٍ هتغیط گطایف ثِ َّیت هلی ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطاِ هؼٌابزاضی ٍراَززاضزّ .وچٌیي ثب تَرِ ثِ قست ّوجؿتگی ثسؾت آهسُ هب کِ ثطاثط ثب  0.38اؾت ،لاصا ّوجؿاتگی
هخجت ٍ هؿتقین ٍ ثب قست هتَؾطی ثیي زٍ هتغیط ٍراَز زاضز ثاسیي ناَضت کاِ ّطچاِ هیاعاى
گطایف ثِ َّیت هلی زض ثیي قْطًٍساى ثیكتط ثبقس هیعاى هكبضکت ؾیبؾی آًبى ثبالتط هیضٍز.
 ثیي زٍ هتغیط اػتوبز ارتوبػی ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطاِ هؼٌابزاضی ٍراَز زاضز.ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ قست ّوجؿتگی ثسؾت آهسُ هب کِ ثطاثط ثب  0.25اؾت ،لصا ّوجؿتگی هخجات
ٍ هؿتقین ٍ ثب قست هتَؾطی ثیي زٍ هتغیط ٍرَز زاضز ثسیي ناَضت کاِ ّطچاِ هیاعاى اػتوابز
ارتوبػی زض ثیي قْطًٍساى ثیكتط ثبقس هیعاى هكبضکت ؾیبؾی آًبى ثبالتط هیضٍز.
 ثیي زٍ هتغیط زیٌساضی ٍ هكبضکت ؾیبؾی قْطًٍساى ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍرَز زاضزّ .وچٌایيثب تَرِ ثِ قست ّوجؿتگی ثسؾت آهسُ هب کِ ثطاثط ثب  0.27اؾت ،لصا ّوجؿتگی هخجت ٍ هؿتقین
ٍ ثب قست هتَؾطی ثیي زٍ هتغیط ٍرَز زاضز ثسیي نَضت کاِ ّطچاِ هیاعاى زیٌاساضی زض ثایي
قْطًٍساى ثیكتط ثبقس هیعاى هكبضکت ؾیبؾی آًبى ثبالتط هیضٍز.
ثب تَرِ ثِ هقساض  sigهحبؾجِ قسُ ثیي زٍ زاهٌِ کِ ثطاثط ثب  .089هیثبقس ٍ چاَى ایاي ػاسزثعضگتط اظ  0.05اؾت ،لصا ثیي زٍ هتغیط پبیگبُ اقتهابزی ٍ هكابضکت ؾیبؾای قاْطًٍساى ضاثطاِ
هؼٌبزاضی ٍرَز ًساضز.
 ثب  %95فبنلِ اطویٌبى ،هیعاى هكبضکت ؾیبؾی زض ثیي زٍ گطٍُ ظى ٍ هطز هتفبٍت اؾت ٍایي تفبٍت ثِ لحبی آهبضی هؼٌبزاض اؾت .اظ ؾَی زیگط ؾط هؼٌابزاضی اظ  0.05کوتاط ثاَزُ ٍ
هی تَاى ثب  %95اطویٌبى فطو تحقیق ضا تبئیس کطز .زض ًْبیت هی تَاى اؾتسالل کاطز کاِ هیاعاى
هكبضکت ؾیبؾی ثطای هطزاى ( )3.40ثیكتط اظ ظًبى ( )3.28اؾت.
 ثب  %95فبنلِ اطویٌبى ،هیعاى هكبضکت ؾیبؾی زض ثیي زٍ گاطٍُ هتأّال ٍ هزاطز هتفابٍتاؾت ٍ ایي تفبٍت ثِ لحبی آهبضی هؼٌبزاض اؾت .اظ ؾَی زیگط ؾاط هؼٌابزاضی اظ  0.05کوتاط
ثَزُ ٍ هی تَاى ثب  %95اطویٌبى فطو تحقیق ضا تبئیس کطز .زض ًْبیت هی تَاى اؾتسالل کاطز کاِ
هیعاى هكبضکت ؾیبؾی ثطای هتأّالى ( )3.44ثیكتط اظ پبؾرگَیبى هزطز ( )3.24اؾت.
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