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چکیذٌ
دس د٘یبی أشٚص ؿشوت دس فقبِیتٞبی ٚسصؿی ،ثه ٝفٙهٛاٖ یهه فٙلهش اػبػهی دس ص٘هذٌی
افشاد ث ٝؿٕبس ٔیآیذ ،ػشٔبی ٝاجتٕبفی ٞش فشد ٕٟٔتشیٗ ثؼتشی اػت وه ٝفهشد ثهش اػهبع آٖ ثهٝ
ٔـبسوت ٚسصؿی ٔی پشداصد .اص ایهٗ جٟهتٞ ،هذز اص ایهٗ تحمیهك ثشسػهی ساثغه ٝثهیٗ ػهشٔبیٝ
اجتٕبفی ثب٘ٛاٖ جٛاٖ ٔ ٚـبسوت آ٘بٖ دس فقبِیتٞبی ٚسصؿی اػت .اص ٘ؾشی ٝػشٔبی ٝثٛسدی ٛثهٝ
فٛٙاٖ چبسچٛة ٘ؾشی ایٗ پظٞٚؾ اػتفبد ٜؿذ ٕٞ ٚچٙیٗ جبٔق ٝآٔبسی سا ثب٘ٛاٖ جٛاٖ 35-18
ػبِ ٝؿٟش یضد تـىیُ داد ٚ ٜثشای ٌشدآٚسی دادٜٞب تقذاد ٘ 200فش اص آ٘هبٖ ثه ٝفٙهٛاٖ ٕ٘٘ٛه ٝثهٝ
ؿیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیشی تلبدفی ا٘تخبة ؿذ٘ذ .یبفتٞٝب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝـبسوت ٚسصؿی ص٘بٖ جهٛاٖ
جبٔقٝؿٙبػی دا٘ـٍب ٜؿیشاص (٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئ)َٛ

 -1اػتبد
 -2وبسؿٙبػی اسؿذ ٔغبِقبت ص٘بٖ دا٘ـٍب ٜؿیشاص
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 18تب  35ػبِ ٝؿٟش یضد ،دس ػغح ٔتٛػغی ٔیثبؿذٔ .مبیؼٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔـبسوت ٚسصؿهی دس ٔیهبٖ
پبػخٍٛیبٖ ثش حؼت ػٗ  ٚاؿتغبَ تفهبٚت ٔقٙهیداسی سا ٘ـهبٖ ٔهیدٞهذ .أهب ٔمبیؼهٔ ٝیهبٍ٘یٗ
ٔـبسوت ٚسصؿی دس ٔیبٖ پبػخٍٛیبٖ ثهش حؼهت ٔیهضاٖ تحلهیالت تفهبٚت ٔقٙهیداسی ٚجهٛد
٘ذاسد .ثش اػبع ٘تبیج سٌشػی٘ٛیٔ ،تغیشٞبی استجبعبت اجتٕبفی )ٛٞ ٚ (r=0/280یهت اجتٕهبفی
) (r=0/113ثش ٔتغیش ٔـبسوت ٚسصؿی تبثیش ٔؼتمُ ٔ ٚقٙبداسی داؿتٙذ و ٝدس ایٗ ٔیهبٖ ثیـهتشیٗ
تبثیشٌزاسی ٔؼتمیٓ ثش ٕ٘شٔ ٜـبسوت ٚسصؿی ٔشثٛط ثٔ ٝلشز سػب٘ٝایی ) (r=0/463اػت .دس
ٟ٘بیت ػشٔبی ٝاجتٕبفی ) (r=0/944ثیـتشیٗ تهبثیش ٔؼهتمیٓ سا ثهش ٔتغیهش ٔـهبسوت ٚسصؿهی داسد
ثٙبثشایٗ ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج تحمیك ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ ٞذز وّی دػت یبفت وه ٝػهشٔبی ٝاجتٕهبفی ثهش
ٔـبسوت ٚسصؿی ص٘بٖ جٛاٖ ؿٟش یضد تبثیش ثؼضایی داسد.
ياشٌَای کلیذی :ػشٔبی ٝاجتٕبفیٔ ،ـبسوتٚ ،سصؽ ،ص٘بٖ ،یضد.
مقذمٍ
ٔـههبسوت ص٘ههبٖ دس جبٔقهه ٝپیـههیٝٙای ثهه ٝلههذٔت تههبسیخ حیههبت آٖ جبٔقهه ٝداسد ثههب ٚجههٛد
٘بثشاثشیٞبی جٙؼیتی و ٝتمشیجب دس تٕبْ ع َٛتبسیخ ص٘ذٌی ص٘بٖ ٚجٛد داؿت ٝثهب ایهٗ حهبَ ص٘هبٖ
ثشای ٔـبسوت ٞشچ ٝثیـتش دس كح ٝٙثیش٘ٚهی ساٜٞهبی عهٛی٘ی سا پیٕهٛدٜا٘هذ وه ٝیىهی اص ایهٗ
ٔؼیشٞبٔ ،ـبسوت ٚسصؿی  ٚفقبِیت ٚسصؿی اػت.
دس ػبَ " 1791إِپ دٌٛٚط" دس پبػخی فّی ٝافالٔی ٝحمٛق ثـش وٞ ٝیچٌ ٝ٘ٛاؿهبسٜای ثهٝ
ص٘بٖ ٘ىشد ٜثٛد" ،افالٔی ٝحمٛق ص٘هبٖ" سا ٔٙتـهش وهشد ٚ ،اص ٕٞهبٖ صٔهبٖ ،حشوهتٞهبیی ثهشای
افغبی حمٛق ٔؼبٚی ثب ٔشداٖ آغبص ؿذ (ٔلفب .)58 :1375،ث ٝتذسیج لشٖ اخیش ثب تحِٛی ػهشیـ
 ٚفٕیك دس ٘مؾ ص٘بٖ ٕٞشا ٜؿذ ،أب ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝآ٘بٖ ٛٙٞص ػٕٟی ا٘هذن اص فشكهتٞهبی
تٛػق ٝسا دس ثؼیبسی اص جٛأـ داس٘ذ .ص٘بٖ خیّی وٕتش اص ٔهشداٖ أىهبٖ ثبػهٛاد ؿهذٖ داس٘هذ ثهٝ
ٌٝ٘ٛای و ٝدس جٙهٛة آػهیب ٘هشو ػهٛاد ص٘هبٖ حهذٚد 50دسكهذ ٔهشداٖ اػهت  ٚدس ثؼهیبسی اص
وـٛسٞب ٚضـ اص ایٗ ٚ ٓٞخیٓتش اػت (كذالتیفهشد  ٚاسجٕٙهذ .)103 :1389،دس حیغهٚ ٝسصؽ
٘یض ث ٝدییُ فشاٚا٘ی و ٝاغّت آٟ٘ب فشٍٙٞی-اجتٕبفی ٞؼتٙذ ،صٖ دس ع َٛتبسیخ فشكهت وهبفی
پیذا ٘ىشد ٜاػت تب ؿبیؼتٍی خٛد سا ثشای ٔـبسوت فقبَ دس ٚسصؽ ث ٝاثجبت ثشػب٘ذ؛ دس سػهْٛ
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فٟذ ی٘ٛب٘یبٖ عجك تبسیخ إِپیه آٔذ ٜاػت و ،ٝص٘بٖ ثٞ ٝیچٚج ٝحك حتی تٕبؿهبی ثهبصیٞهب سا
٘ذاؿتٙذ ٔ ٚجبصات ص٘ب٘یى ٝدس تٕبؿبی ثبصیٞبی ٔخفیب٘ ٝؿشوت ٔیوشد٘ذ ،افذاْ ثهٛد (لٙجهشی-
٘یبوی .)28 :1365،چٔ ٖٛشصٞبیی و ٝدس ثشاثش صٖ ٟ٘بد ٜؿذ ٜثٚ ٝػیّ٘ ٝمؾٞبی اجتٕبفی ا ٚوهٝ
ٕٞبٖ ٔٛجٛد ٔ٘ٛث اػت ،تشػیٓ ؿذ ٜاػت٘ ،ؾٓ عجیقی د٘یب ،ث ٝعٛس تبسیخی چٙیٗ فهشم ؿهذٜ
اػت ؤ :ٝشداٖ دس ثبصاس وبس ،ص٘بٖ دس خبٕ٘ٞ ٚ ٝشا ٜخب٘ٛادٔ ،ٜشد كبحت اختیبس ،صٖ ٔغیـٔ ،شد
ٔتفىش ،صٖ كبحت احؼبعٔ ،شد ٔؼّظ ،صٖ تحت ا٘میهبد ثبؿهذ(ا٘ٛساِخِٛی .)102:1383،أهب ثهب
ٔغشح ؿذٖ فشكتٞبی ثشاثش دس ٔیبٖ افشاد جبٔق ،ٝثٙیبٖ ایٗ ٘ؾٓ اجتٕبفی ث ٝچبِؾ وـیذ ٜؿهذ
 ٚدس دٚسٜٞبی اخیش ؿبٞذ حضٛس سٚص افض ٖٚص٘بٖ دس فشكٚ ٝسصؽ  ٚفقبِیتٞبی ثهذ٘ی چه ٝثهٝ
كٛست تفشیحی -فشدی  ٚچ ٝاص ِحبػ سلبثتی -اجتٕبفی ٞؼتیٓ .ص٘بٖ ٘یٕهی اص جبٔقه ٝثـهشی سا
تـىیُ ٔیدٙٞذ ؤ ٝـبسوت آ٘بٖ دس ثش٘بٔٝسیضیٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛجبٔق٘ ٝمؾ اػبػهی دس جٟهت
تٛػق ٝوـٛس داسدٔ .ـهبسوت یهه فهشد دس ٌهش ٜٚثه ٝافتمهبد ّٞهی 1تهبثـ فهٛأّی چه :ٖٛعجمهٝ
اجتٕبفی -التلبدی ا ٚدس جبٔق ،ٝػغح تحلیالتٌ ،ش ٜٚػهٙی ،جٙؼهیت  ٚفٛأهُ خهب٘ٛادٌی
(ٔحُ البٔتٚ ،ضقیت تبٛ٘ ٚ ُٞؿ اجتٕهبفی ؿهذٖ) ٔهیثبؿهذ (ّٞهی .)6-5 :1997،تٕهبٔی ایهٗ
فٛأُ سا ٔیتٛاٖ دس ػشٔبی ٝاجتٕبفی جٕـ وشد؛ ػشٔبی ٝاجتٕبفی فشایٙذی اػهت وهٙٔ ٝجهش ثهٝ
ؿىٌُیشی ؿجىٞٝبی اجتٕبفی  ٚتؼٟیُ ٕٞبٍٙٞی ٕٞ ٚىبسی جٟت تحمهك اٞهذاز ٔهیؿهٛد.
ص٘بٖ ثش اػبع ػشٔبی ٝاجتٕبفی ث ٝوٙؾ دس جبٔقٔ ٝیپشداص٘ذ ؤ ٝـبسوت ٚسصؿی ٘یض ٘هٛفی اص
ایٗ وٙؾ اػت .اؿٙبیذسٔ 2ـبسوت دس ٚسصؽ سا ثبصی ػبصٔبٖیبفتٝای ٔیدا٘ذ و ٝثب تالؽ ثهذ٘ی
ٕٞشا ٜاػت ٚ ،ثب ػبختبس سػٕی ٞذایت ٔیؿٛد ،دس لبِت ٔشاحُ  ٚلهٛا٘یٗ سػهٕی سفتهبس ا٘جهبْ
ٔیؿٛد  ٚتٛػظ تٕبؿبٌش ٔـبٞذٔ ٜیؿهٛد (پبسػهبٟٔش .)26 :1388،اص ػهٛی دیٍهش ،عجهك آٔهبس
ػبصٔبٖ جٟب٘ی ثیتحشوی یىی اص  10فّت فٕذٔ ٜشي ٔ ٚیهش دس جٟهبٖ اػهتٕٞ ،چٙهیٗ عجهك
آٔبس دیٍش دس ػشاػش جٟبٖ حذٚد ٔ 70یّی ٖٛصٖ ث ٝدیبثت ٔجهتال ٞؼهتٙذ وه ٝتهب ػهبَ  2007ایهٗ
ٔمذاس ث ٝد ٚثشاثش افضایؾ ٔییبثذ یىی اص ٕٟٔتشیٗ فٛأُ ایٗ ٔؼئّ ٝفذْ تحشن  ٚفقبِیت ثذ٘ی
اػت (پبیٍب ٜاعالفهبتی پضؿهىبٖ ایهشاٖ .)1388،پهظٞٚؾٞهب دس خلهٛف ایٙىه ٝچهشا افهشاد دس
1 Helly
2 Shnaider
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فقبِیتٞبی ٚسصؿی (یب ث ٝكٛست ػبصٔبٖیبفت ٝیب دس ٍٙٞبْ تفشیح) ٔـبسوت ٔهیجٛیٙهذ ،اؿهبسٜ
ث ٝػ ٝدِیُ داس٘ذ :ا :َٚایٙى ٝافشاد ٔیخٛاٙٞذ لبثّیتٞبی ثذ٘ی خٛد سا ثٟجٛد ثخـیذ ٚ ٜآٖ سا ثهٝ
ٕ٘بیؾ ثٍزاس٘ذ ٘ؾیش ٟٔبستٞبی لٟشٔب٘ی ،آٔبدٌی جؼٕب٘ی  ٚؽبٞش فیضیىی ثذٖ خٛد سا ثٟجهٛد
ثخـٙذ .د :ْٚایٙى ٝافشاد ػقی دس وؼت پزیشؽ اجتٕبفی  ٚحٕبیت دیٍشاٖ داس٘ذ ،و ٝحٕبیهت
 ٚپزیشؽ ثبیذ اص جب٘ت دٚػتبٖ ،پزیشؽ اص ػٛی  ٓٞػٗ  ٚػهبیٖ ٌ ٚشٞٚهی وه ٝثه ٝآٖ تقّهك
داس٘ذ ٕٞ ٚچٙیٗ تٛػهظ ثضسٌؼهبیٖ اص لجیهُ (ٚاِهذیٗٔ ،قّٕهبٖٔ ،شثیهبٖ ٚسصؿهی) ٔهٛسد تبییهذ،
تـٛیك  ٚتشغیت لشاس ثٍیش٘ذ و ٝایٗ فٛأُ جض فٛأُ وّیذی ؿشٚؿ فقبِیت  ٚادأ ٝؿهشوت دس
ای ٍٝ٘ٛٙفقبِیتٞب ٔیثبؿذ .ػ ْٛایٙى ٝػشخٛؿی ،تفشیح  ٚػهشٌشٔی وه ٝاص ؿهشوت دس ایٍ٘ٛٙهٝ
فقبِیتٞب حبكُ ٔیؿٛد ػجت افضایؾ تجبسة ٔثجت  ٚوبٞؾ تجبسة ٔٙفی ٔشتجظ ثهب فقبِیهت-
ٞبی ٚسصؿی  ٚثذ٘ی ٌـت ٝو ٝاحتٕبیً ِزت ثشدٖ اص ٔـهبسوت دس ایهٗ ٌ٘ٛه ٝفقبِیهتٞهب ثبفهث
افضایؾ جزاثیت ای ٍٝ٘ٛٙفقبِیتٞب  ٚػجت وبٞؾ جزاثیت فقبِیتٞبی جب٘جی دیٍش یب سفتبسٞهبی
ٔخبعشٜآٔیض ٔیٌشددٔ .ـبسوت ٚسصؿی دس دختشاٖ ٔٙجش ث ٝافتٕبد ث٘ ٝفغ ثبی ،سضبیت ثهبی اص
ثذٖ ،افؼشدٌی پبییٗ ٚ ،فلجب٘یت پبییٗتش ٔیؿٛد (وٛپشٕٞ .)3:2010،1چٙیٗ ٔـبسوت ٚسصؿی
دس ٔشاوههض آٔٛصؿههی  ٚدثیشػههتبٖ  ٚغیههشٙٔ ٜجههش ثهه ٝوههبٞؾ سفتبسٞههبی پشخبؿههٍشا٘ ٚ ٝپیـههشفت
فشكتٞبی ٚسصؿی ثشای جٛا٘بٖ ٔیؿٛد (اػٕیت .)20:2011،2اص ػٛی دیٍش أهشٚص ٜثهب ؿهیٛؿ
اسصؽٞبی فش ًٙٞغشثی دس جبٔق ٚ ٝتٕبیُ ص٘بٖ جبٔقٝی ٔب ثشای ٘ضدیه ؿذٖ ثه ٝایهٗ اسصؽ-
ٞب ،اص اػتشاتظیٞبی ٘بٔٙبػت ٔختّفی ،افٓ اص سطیٓٞهبی غهزایی ٘بٔٙبػهت ،فٕهُٞهبی جشاحهی
٘بٔٙبػت ٔثُ ِیپٛػبوـٗ  ٚپٛؿؾٞبی ٘بٔٙبػهت ِجبػهی وه ٝدس جبٔقهٝی ٔهب سایهج ؿهذ ٜاػهت
اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ .دس حبِیىٚ ٝسصؽ  ٚفقبِیتٞبی ٚسصؿی ث ٝفٛٙاٖ یىی اص ثٟتشیٗ اػهتشاتظیٞهب
ثشای ثٟجٛد ٚضقیت ٔٛجٛد دس جبٔقٝی ص٘بٖ وٕتش ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٔیٌیشد .دس ثشداؿت رٙٞهی
ٔتذا َٚدس فش ًٙٞفٕٔٛی جبٔق ٝایشاٖ ،ػبوٙبٖ یضد اص دیشثبص ث ٝفٛٙاٖ ٔشدٔهب٘ی داسای كهفبت
لٙبفت پیـٍیٔ ،زٞت  ٚلٛٙت ،ؿهٟشی پهش اص لٙهبت  ٚوهٛیشی ٚػهیـ ثهشای تٛػهقٌ ٚ ٝؼهتشؽ
كٙقت لّٕذاد ٔیؿٛد .اص ػٛی دیٍش ،یضد ؿٟشی اػت وه ٝجٕقیهت آٖ ٘ؼهجتب ٍٕٞه ٚ ٖٛفبلهذ
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تٛٙفبت چـٍٕیش لٔٛی ،صثب٘ی ٔ ٚزٞجی اػهت  ٚاص ٘ؾهش ثؼهیبسی اص فٙبكهش فشٍٙٞهی ،دس صٔهشٜ
ؿٟشٞبی ػٙتی ٔ ٚزٞجی ایشاٖ لّٕذاد ٔیؿٛد (فؼىشی٘ذٚؿٗٚ .)102 :1390،جٛد ٚیظٌیٞب ٚ
فٙبكش فشٍٙٞی خبف ،ػیٕبی ٔتٕبیضی ث ٝؿٟش یضد ثخـیذ ٚ ٜثؼتش اجتٕهبفی ثىهش ٙٔ ٚبػهجی سا
ثشای ٔغبِق ٝفشایٙذٞبی ٔختّف تغییش اجتٕبفی دس ایٗ ؿٟش فهشإ٘ ٓٞهٛد ٜاػهت .اص آ٘جهبیی وهٝ
ػشٔبی ٝاجتٕبفی ،فشایٙذی اػت و ٝثشٔجٙبی آٖ ٞش فشدی سٚایتی خبف اص ص٘ذٌی ٞ ٚهٛیتؾ سا
ثشای دیٍشاٖ ثٕ٘ ٝبیؾ ٔیٌزاسد  ٚاص ػٛیی جبٔق ٝؿٟش یضد ٘یض دس حبَ ٌهزاس اص جبٔقه ٝػهٙتی
ثٔ ٝذسٖ اػت أب ٛٙٞص سیـٞٝبی ػٙتیٔ -زٞجی دس ایٗ جبٔقٔ ٝحىهٓ اػهت ،ثهذیٟی اػهت وهٝ
فشایٙذٞبیی ثش ٔـبسوت ص٘بٖ دس ٚسصؽ تبثیشٌزاس ٞؼهتٙذ  ٚیىهی اص ایهٗ جشیهبٖٞهب ،ػهشٔبیٚ ٝ
تجشثیبت ٞش ص٘ی دس ع َٛدٚساٖ ص٘ذٌی اٚػت و ٝصٖ سا ث ٝػٕت ٚسصؽ ػهٛق ٔهیدٞهذ  ٚثهب
تٛج ٝث٘ ٝؾشی ٝثٛسدیٔ ٛیتٛاٖ ٌفت ٔـبسوت ٚسصؿی ص٘بٖ یه وهٙؾ اػهت وه ٝتحهت تهبثیش
ٔٙبثـ ٔختّف یب ٕٞبٖ ػشٔبی ٝثٛجٛد ٔیآیذ (تش٘ش .)65:1998،1ثب ایٗ ٚكف ایٗ ػٛاَ ثه ٝرٞهٗ
خغٛس ٔیوٙذ و ٝػشٔبی ٝاجتٕهبفی ثهب داؿهتٗ ِٔٛفهٞٝهبی اجتٕهبفی چه ٝتهبثیشی ثهش ٔـهبسوت
ٚسصؿی ثب٘ٛاٖ داسد؟ .ثش ایهٗ اػهبع ٞهذز وّهی اص ایهٗ تحمیهك ،ؿٙبػهبیی ساثغه ٝثهیٗ ػهشٔبیٝ
اجتٕبفی ثب٘ٛاٖ جٛاٖ ٔ ٚـبسوت آ٘بٖ دس فقبِیتٞبی ٚسصؿی  ٚث ٝعهٛس خهبف دس ػهغح ؿهٟش
یضد اػت .دس ایٗ ساػتب اٞذافی چ :ٖٛػٙجؾ ٔیضاٖ فقبِیت ٚسصؿی پبػهخٍٛیبٖٔ ،غبِقه ٝساثغهٝ
فٛأُ ٔختّف صٔیٝٙای ثب ٔیضاٖ ٔـبسوت ٚسصؿی ثهب٘ٛاٖ جهٛاٖ  ٚؿٙبػهبیی ساثغه ٝثهیٗ ٛٞیهت
اجتٕبفی ٔ ٚـبسوت ٚسصؿی ثب٘ٛاٖ جٛاٖ ٔذ٘ؾش اػت.
چارچًب وظری
ٔـبسوت سا ٔیتٛاٖ ث ٝاؿىبَ ٔختّف تقشیف وشد  ٚایٗ أش اص ٔبٞیهت چٙهذ ثقهذی ٔمٟهْٛ
ٔـبسوت ثشٔیخیضد .ایٍُٞٙبست افضایؾ ٔـبسوت دس ٔغشة صٔیٗ سا ثب ػ ٝفبُٔ استمبی ػغح
تحلیالت  ٚاعالفبت ػیبػی ،دػتشػی ث ٝسػب٘ٞٝب  ٚتغییش ٙٞجبسٞبی حبوٓ ثش ٔـهبسوت ص٘هبٖ
 ٚتغییش دس اِٛٚیتٞبی اسصؿی ٔشدْ (اسصؽٞبی ٔبدی  ٚاسصؽٞبی فشا ٔبدی) ٓٞثؼتٔ ٝیدا٘هذ.
ٕٞچٙیٗ ث ٝساثغٝی ثیٗ افتٕبد ٔ ٚـبسوت تٛج ٝداسد ٔ ٚقتمذ اػت وه ٝافتٕهبد ثه ٝیىهذیٍش ،اص
1 Turner
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فٛأُ ٔٛثش ثش ٔیضاٖ ٔـبسوت ٔحؼٛة ٔیؿٛد (یضداٖپٙب ٚ ٜكهٕذیبٌٖ .)131 :1387،هبوٛتشی
ٔـبسوت سا فشآیٙذی اجتٕبفی ،فٕٔٛی یىپبسچ ،ٝچٙذٌب٘ ،ٝچٙذثقذی  ٚچٙذ فشٍٙٞی ٔیدا٘هذ
وٞ ٝذز آٖ وـب٘ذٖ ٔ ٕٝٞشدْ ث ٝایفبی ٘مؾ دس ٔ ٕٝٞشاحُ تٛػق ٝاػهت (ٌهبوٛتشی:1986،1
 .)37إِٓ٘ٛذ ٚ ٚسثب 2اػتذیَ ٔیوٙٙذ و ٝیىی اص ؿیٜٞٛبی ٔـبسوت ،یبسی خٛاػتٗ اص دیٍشاٖ
اػت  ٚایٗ ؿیٕٞ ٜٛبٖ ٕٞیبسی ٔذ٘ی یب ٔیُ ثٕٞ ٝىبسی ثهب دیٍهشاٖ اػهت .ثه٘ ٝؾهش آ٘هبٖ افهشاد
جٟت وٙؾ ٔٛثش دس فشكٞٝبی ٔختّف ،ساٞىبس جٕقی ٌ ٚشٞٚی سا اختیبس ٔهیوٙٙهذ .افهشاد ثهب
حضٛس  ٚفقبِیت دس ػبصٔبٖٞب ،اتحبدیٞٝب ٌ ٚشٞٚیٞبی ٔـبسوتی ،دسكهذد افهضایؾ استجبعهبت
اجتٕبفی خٛد ٞؼتٙذ ،ایٌٗ ٝ٘ٛاستجبعبت ،ثبفهث تغییهش ٔٛلقیهت  ٚافهضایؾ ػهشٔبی ٝاجتٕهبفی ٚ
ا٘ؼب٘ی آٟ٘ب دس جبٔقٔ ٝیؿٛد (ِٔٛیٙبع.)416 :1998،3
اص ٘ؾش آیضٖ ٚ 4فیـجبٖ ،5سفتبس دس پی ص٘جیشٜای اص فٛأُ ثٚ ٝجٛد ٔیآیهذ  ٚحّمهٝی ٔبلجهُ
ثشٚص سفتبس ،للذ ٘ ٚیت سفتبسی اػت .ث٘ ٝؾش آ٘بٖ للذٞب ثهٍ٘ ٝهشؽٞهب ٙٞ ٚجبسٞهبی ٔهشتجظ ثهب
سفتبس ٔتىی ٞؼتٙذ .ثٙبثشایٗ یه سفتبسی ٔب٘ٙهذ ٔـهبسوت ٚسصؿهی ،ضهشٚست داسد٘ ،یهبت افهشاد
ثشٔجٙبی د ٚفبُٔ فشدی وٌ ٝشایؾ فشد ٘ؼجت ث ٝسفتبس ٔٛسد ٘ؾش  ٚفبُٔ اجتٕبفی یقٙی آٌهبٞی
فشد اص فـبسٞب ٙٞ ٚجبسٞبی اجتٕبفی ٔشثٛط ث ٝا٘جبْ یب فهذْ ا٘جهبْ سفتهبس اػهتٛاس ٔهیثبؿهٙذ .دس
ٚالـ دس ایٗ تئٛسی سفتبس ثبیذ اسادی  ٚخبف ثبؿذ٘ ،یبت ٔهشدْ ثهشای ا٘جهبْ یهه سفتهبس خهبف
ٔب٘ٙذ ٚسصؽ ،ث ٝفٛٙاٖ تقییٗ وٙٙذ ٚ ٟٓٔ ٜثالٚاػهغ ٝفٕهُ آٟ٘هب وهبس ٔهیوٙهذ (ٌهٛدیٗ:1990،
ٔ .)103ـبسوت دس ٚسصؽ سا ٔی تهٛاٖ فقبِیهت جؼهٕی آدٔهی وه ٝتحهت لهٛا٘یٗ ٔهذ ٖٚا٘جهبْ
ٔیٌیشد تقشیف وشدٚ ،ا٘ذسصٚائ 6ـبسوت دس ٚسصؽ سا ٘ٛفی فقبِیت جؼٕی سلبثتی ٔیدا٘ذ
وهه ٝاص تجٟیههضات  ٚأىب٘ههبت ٚیههظٜای ،ثههشای اثقههبد صٔههب٘ی ٔ ٚىههب٘ی ٚاحههذ ثٟههشٔ ٜههیٌیههشد
(پبسوض.)3 :1382،
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٘ؾشی ٝػشٔبی ٝاجتٕبفی پبتٙبْٔ ،ـبسوت اجتٕبفی سا دس صٔیٌ ٝٙؼتشدٜتشی ٔیثیٙذ  ٚآٖ سا ثب
فٛأُ ٔختّفی ٕٞچ ٖٛافتٕبد ٚ ٚجٛد ؿجىٞٝب ٙٞ ٚجبسٞب ٔشتجظ ٔیدا٘ذ .ثحث اكّی ایٗ
٘ؾشی ٝایٗ اػت و ٝافتٕبد اجتٕبفی ضشٚسی دس تمٛیت ٕٞىبسی  ٚافضایؾ ٔـبسوت ٔذ٘ی ٚ
ٌؼتشؽ ؿجىٞٝبی اجتٕبفی اػت .ث ٝثیبٖ ثٟتش ،افتٕبد یىی اص جٙجٞٝبی ٔ ٟٓسٚاثظ ا٘ؼب٘ی
اػت  ٚصٔیٝٙػبص ٔـبسوت ٕٞ ٚىبسی ٔیبٖ افضبی جبٔق ٝاػت .افتٕبدٔ ،ـبسوت سا دس صٔی-ٝٙ
ٞبی ٔختّف التلبدی ،ػیبػی ،اجتٕبفی  ٚفشٍٙٞی ػشفت ثخـیذ ٚ ٜتٕبیُ افشاد سا ثشای
ٕٞىبسی ثب ٌشٜٞٚبی ٔختّف جبٔق ٝافضایؾ ٔیدٞذ (صیٗآثبدی.)11 :1387،
اص ٘ؾش فٛوٛیبٔب ،ػشٔبی ٝاجتٕبفی سا ث ٝػبدٌی ٔیتٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ ٚجٛد ٔجٕٛفٝی ٔقیٙهی اص
ٙٞجبسٞب یب اسصؽٞبی غیشسػٕی تقشیف وشد و ٝافضبی ٌشٞٚی وٕٞ ٝىبسی  ٚتقبٔ ٖٚیب٘ـهبٖ
ٔجبص اػت ،دس آٖ ػٟیٓ ٞؼتٙذٔ ،ـبسوت دس اسصؽٞب ٙٞ ٚجبسٞب ث ٝخهٛدی خهٛد ثبفهث تِٛیهذ
ػههشٔبی ٝاجتٕههبفی ٕ٘ههیٌههشدد ،چشاوهه ٝایههٗ اسصؽٞههب ٕٔىههٗ اػههت اسصؽٞههبی ٔٙفههی ثبؿههذ
(فٛوٛیبٔبٙٞ .)10 :1385،جبسٞبی غیشسػٕی ٔٛجت وبٞؾ ٞضیٙهٞٝهب  ٚتؼهٟیُ ػهبصٌبسیٞهبی
ٌشٞٚی ٔیٌشدد .ثه ٝفهال ،ٜٚایهٗ ٙٞجبسٞهب تمؼهیٓپزیش٘هذ ،یقٙهی ٔهیتٛا٘ٙهذ تٟٙهب ٔیهبٖ ٌهشٜٚ
ٔحهذٚدی اص ٔههشدْ ٕٞهبٖ اجتٕههبؿ ٔـهتشن ثبؿههٙذ ٘ ٚه ٝدس ٔیههبٖ دیٍهشاٖ ،دس حبِیىهه ٝػههشٔبیٝ
اجتٕبفی دس  ٕٝٞجٛأـ ٚجٛد داسد أب ٔیتٛا٘ذ ث ٝعشق ٔختّف تٛصیـ ٌهشدد (ٕٞهبٖٚ .)12:ی
ٔٙبثـ ػشٔبی ٝاجتٕبفی سا دس چٟبس ٌش ٜٚدػتٝثٙذی ٔیوٙهذٙٔ -1 :هبثقی وه ٝثه ٝكهٛست ٟ٘هبدی
ػبختٔ ٝیؿٛدٙٔ -2 .بثـ خٛد جٛؽٙٔ -3 .بثـ ثشٖٚصا ٔب٘ٙذ :دیٗ ،ایذوٛاٚطی ،فش ٚ ًٙٞتجشث-ٝ
ی تبسیخی ٔـتشنٙٔ -4 .بثـ عجیقی و ٝاص عشیك ٘ؾبْ خٛیـهب٘ٚذی  ٚیهب لٔٛیهت ٘ ٚهظاد ػهبختٝ
ٔیؿٛد (فٛوٛیبٔب.)107-97 :1385،
صٔب٘ی وٙٔ ٝبثـ ث ٝفٛٙاٖ ساثغ ٝاجتٕبفی لذست ٔغهشح ٔهیؿهٛد ثٛسدیهٙٔ ٛهبثـ سا ثه ٝفٙهٛاٖ
ػشٔبیٔ ٝقشفی ٔیوٙذ (اػٛاستض .)73 :2002،1ػشٔبی ٝفجبستٙهذ اص وهبس ا٘جبؿهت ؿهذٜی فبٔهُ یهب
ٌشٞٚی اص فبٔالٖ و ٝثبفث ٔیؿٛد ایٗ فبٔالٖ ثتٛا٘ٙذ ا٘شطی اجتٕبفی سا جؼٕیت ثجخـٙذ  ٚثٝ
حبِت ٔبد ٜدسآٚس٘ذ .ثشای ثٛسدی ٛػشٔبی ٝؿىّی اص لذست  ٚؽشفیهت افهشاد ٌ ٚهشٜٞٚبػهت وهٝ
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تٛا٘بیی ثشخٛسد ثب آٖ سا دس تغییش یب وٙتشَ ٔٛلقیتٞب ٔیدا٘ذ .دسجٝای اص ػشٔبی ٝلبثهُ دػهتشع
و ٝوٙـٍش اجتٕبفی ٔیتٛا٘ذ ٚػقت وٙتشَ سا سٚی خٛد  ٚدیٍهشاٖ تقیهیٗ وٙهذ .ثٛسدیه ٛا٘هٛاؿ
ػشٔبیٝی التلبدی ،ػشٔبیٝی فشٍٙٞی ،ػشٔبیٝی تقّیٓ  ٚتشثیتهی  ٚػهشٔبیٝی ٟ٘هبدی سأ ،قشفهی
ٔیوٙهذ (ٟٔهشآییٗ .)117 :1387،ػهشٔبیٝی التلهبدی اؿهبس ٜثه ٝثهشٚت  ٚپه َٛداسد ،ػهشٔبیٝی
فشٍٙٞههی ثههٔ ٝلههشز وبیٞههبی فشٍٙٞههی  ٚثیههبٖ ػههّیم ،ٝػههشٔبیٝی تقّههیٓ  ٚتشثیتههی ثهه ٝرخیههشٜ
كالحیتٞب  ٚػشٔبیٝی ٕ٘بدیٗ ث ٝافتجبس  ٚپٙذاس اؿبس ٜداسد .ػهشٔبی ٝاجتٕهبفی اص ٔٙؾهش پهییهش-
ثٛسدیٛٔ ،ٛفمیتٞب  ٚسٚاثظ دس ٌشٜٞٚب  ٚؿجىٞٝبی اجتٕبفی اػت و ٝدػتشػی ثه ٝفشكهتٞهب،
اعالفبتٙٔ ،بثـ ٔبدی ٛٔ ٚلقیت اجتٕبفی سا ثشای افشاد افضایؾ ٔیدٞذ .ا ٚتغبثمی ٔیبٖ جبیٍهبٜ
اجتٕبفی ،ػّیمٞٝب  ٚسفتبسٞب دس ٘ؾش ٔی ٌیشد .ثه ٝفجهبست دیٍهش ،ا ٚلبوهُ ثه ٝتغهبثك ثهیٗ فضهبی
عجمبت  ٚفضبی سفتبسٞبی ٞشیه اص عجمبت اػت .ثشای ٔثبَ عجمٝی ثشتهش ،چه٘ ٝهٛؿ ٚسصؽٞهب،
ػجه ص٘ذٌیٌ ،شایؾٞبی ػیبػی  ٚغیش ٜسا تشجیح ٔهیدٞهذ (ؿهبسؿپهٛس  ٚحؼهیٙیساد:1387،
.)139
ثٛسدیٔ ٛقتمذ اػت ٔیذاٖٕٞ ،بٖ صٔیٝٙای اػت و ٝثهبصی دس آٖ سو ٔهیدٞهذ  ٚفبٔهُ آٖ سا
دس٘ٚی ٔیوٙذ .یقٙی ٍٙٞبٔیى ٝتقشیفٞبی سػٕی اص ا٘ؼبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔقشفیٞب  ٚثبصٕ٘هبییٞهبی
ا ٚدس فضبیی اجتٕبفی ث ٝفبدت تجذیُ ٔیؿٛد .دس ایٗ فضب ،فٛأُ ا٘ؼهب٘ی عجهك جبیٍهبٞی وهٝ
دس فضبی اجتٕبفی داس٘ذ  ٚثب ػبختبسٞبی رٙٞی ،و ٝثٚ ٝػهیّٝی آٟ٘هب ایهٗ فضهب سا ادسان ٔهی-
وٙٙذٔ ،ـبسوت ٔیٕ٘بیٙذ (ثٛسدی .)48 :1380،ٛثٛسدیٔ ٛیذاٖٞهبی ٙٞهشیٔ ،هزٞجیٚ ،سصؿهی یهب
التلبدی سا ثشای ٔثبَ ٔغشح ٔیوٙذٔ .ب ٕ٘یتٛا٘یٓ اص ػشٔبیٝی ٞشیه اص ایٟٙب ثهذ ٖٚاسجهبؿ ثهٝ
ٔیذاٖ آٟ٘ب كحجت وٙیٓٔ .یذاٖ فضبی ثبِمٜٛای اػت وه ٝدس آٖ تغییهش ا٘جهبْ ٔهیؿهٛدٔ" :ب٘ٙهذ
فضبی ٘یشٞٚبی ثبِم ٚ ٜٛفقبَ"ٔ ،یذاٖ ٕٞچٙیٗ صٔیٝٙی سلبثتی اػت ثب ٞذز ثهبلی ٍٟ٘ذاؿهتٗ یهب
دٌشٌ٘ٛی ایٗ ٘یشٞٚب ،ا٘حلبس ثبؿهٍبٞ ٜهبی ٚسصؿهی ثغهٛس ٔهذا ٚ ْٚلبثهُ تٛجه ٝتبییهذ لهذست
ػبختٕبٖ ثذ٘ی دس تِٛیذ ٔجذد خٛدؽ سا دس ٔمبعـ صٔب٘ی ٔختّف تغییش ٔیدٞذ ٚ ،ثب ٚفهك دادٖ
خٛد ثب ؿىُٞبی اػبػی خٛد سا حفهؼ ٔهیوٙهذٔ ،بٞیهت ٘خجهٌٝشایهی ثبؿهٍبٜٞهبی ٚسصؿهی ٚ
ٟ٘بدٞبی ایٗ چٙیٙی ٔب٘ٙذ ثبؿٍب ٜوشیىت ٔجُّ ِشدٞب دس ِٙذٖ ثهب ِیؼهتٞهبی ا٘تؾهبس عهٛی٘ی ٚ
سفتبس خٛدػتبیی افؼب٘ٝای ٔیتٛا٘ذ ؿىّی والػیه اص ثبص تِٛیهذ فشٍٙٞهی ثبؿهذ ،دس جهبیی وهٝ
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ٕٝٞی فٙبكش ػشٔبی ٝث ٝعشز ػبختٗ  ٚخّهك یهه عجمهٝی حهبوٓ خهبف  ٚػهبخت جؼهٕب٘ی
پذسػبیسا٘ ٝو ٝتٛػظ ٘ؼُٞب  ٚلشٖٞب تحٕهُ ؿهذ ٜاػهت وـهیذٔ ٜهیؿه٘ٛذ (ٟٔهشآییٗ:1387،
ٔ .)118یذاٖ ثش ٔجٙبی ػشٔبی ٝػبختٔ ٝیؿٛد ٞ ٚهش لهذس ػهشٔبیٝی فهشد ثیـهتش ثبؿهذ ،دس ٔیهذاٖ
اجتٕبفی ،دس ٔٛلقیت ثبیتشی لشاس ٔیٌیشد .ثٛسدی ٛاػتذیَ ٔیوٙذ ٔشدٔی و ٝث ٝعٛس ٘ضدیه
دس یه ٔیذاٖ اجتٕبفی لشاس داس٘ذ ،داسای ٔـبثٟتٞبی ثؼیبس ٞؼتٙذ؛ حتی اٌش ٞشٌهض یىهذیٍش
سا ٘ذیذ ٜثبؿٙذ .ث ٝفجبست دیٍشٔ ،شدٔی و ٝدس یه ٔیذاٖ اجتٕبفی ٔـبثٟی لشاس داس٘هذ (ٌیجیٙهض
 ٚسیٕش.)116 :1381،
مريری تر تحقیقات پیشیه
دس ػبِٟبی اخیش ٔـبسوت ٚسصؿی  ٚفقبِیتٞبی ٚسصؿی ٔٛسد تٛجه ٝثؼهیبسی اص ٔحممهبٖ ٚ
ا٘ذیـٕٙذاٖ لشاس ٌشفت ٝاػت؛ چٙب٘ى ٝپظٞٚؾٞبی ا٘جبْ ؿهذ ٜدس حهٛصٚ ٜسصؽ ٘ـهبٖ ٔهیدٞهذ
و ،ٝفٛأّی ٔب٘ٙذ وؼهت ٔٛفمیهت ،داؿهتٗ فضهبی دٚػهتی ،آٔهبدٌی جؼهٕب٘ی ،تخّیه ٝا٘هشطی،
افضایؾ ٟٔبست  ٚػشٌشٔی ثه ٝفٙهٛاٖ فٛأهُ اكهّی ؿهشوت دس فقبِیهتٞهبی ٚسصؿهی ٞؼهتٙذ
(وبسٕٞ .)835-841 :1977،1ٖٚچٙیٗ اص ٘ؾش سٚثهشت ٔٛضهٛؿ ٔـهتشن دس اوثهش پهظٞٚؾٞهبی
ٔشثهههٛط ثهههٔ ٝـهههبسوت دس ٚسصؽ تٛجههه ٝثههه ٝجٙؼهههیت ،فشٙٞهههً  ٚاجتٕهههبفی ؿهههذٖ اػهههت
(سٚثشت.)3-31 :1992،2
سحٕب٘ی فیشٚصجبٕٞ ٚ ٜىهبسا٘ؾ ( )1390دس ٘تهبیج خهٛد دس ٔمبِه" ٝػهٙجؾ تٕهبیض ػهشٔبیٝ
اجتٕبفی جٛا٘بٖ ثب ٔحٛسیت ٔـبسوت ٚسصؿی (ٔغبِقهٔ ٝهٛسدی :دا٘ـهجٛیبٖ ٚسصؿهىبس  ٚغیهش
ٚسصؿىبس دا٘ـٍبٔ ٜبص٘ذاساٖ)"٘ ،ـبٖ داد٘ذ وٝ؛ تفبٚت ا٘ذوی ٔیبٖ افتٕبد اجتٕبفی دا٘ـجٛیبٖ
ٚسصؿىبس  ٚغیش ٚسصؿىبس ٚجهٛد داسد ٔ ٚیهبٖ وهٙؾ یبسٌشایب٘ه ٝدا٘ـهجٛیبٖ ٚسصؿهىبس  ٚغیهش
ٚسصؿىبس تفبٚت ا٘ذوی ٚجٛد داسد ،أب ٔیبٖ ٔـبسوت ا٘جٕٙی ٚسصؿىبساٖ  ٚغیهش ٚسصؿهىبساٖ
تفبٚت ٔقٙیداسی ٚجٛد داسد ،دس ٟ٘بیت ثیٗ ٔیهضاٖ ػهشٔبی ٝاجتٕهبفی دا٘ـهجٛیبٖ ٚسصؿهىبس ٚ
غیش ٚسصؿىبس تفبٚت ٔقٙبداسی ٚجٛد داسد ؤ ٝمبیؼٔ ٝیبٍ٘یٗٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ایٗ تفبٚت ث٘ ٝفـ
1 Carron
2 Roberts
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ٚسصؿىبساٖ اػت .ؿبسؿپٛس  ٚحؼیٙیساد ( )1387دس ٔمبِ ٝفّٕهی خهٛد وه ٝثهب فٙهٛاٖ "ثشسػهی
ساثغٝی ثیٗ ػشٔبیٝی اجتٕبفی ٔ ٚـبسوت ٚسصؿی (ٔغبِقٔ ٝهٛسدی ؿهٟش٘ٚذاٖ  29-15ػهبِٝی
ؿٟش ثبثُ)" ا٘جبْ داد٘ذ ٘تبیج آصٕٔٞ ٖٛجؼتٍی پیشػ٘ ٖٛـبٖ ٔیدٞذ وٝ؛ ِٔٛفٞٝهبی استجبعهبت
دٚػههتب٘ ،ٝافتٕههبد ثهه ٝدٚػههتبٖ ،افتٕههبد ثههٕٞ ٝؼههبیٍبٖ ،سٚاثههظ ٕٞؼههبیٍی  ٚا٘جههبْ فقبِیههتٞههبی
دٚاعّجبٕ٘ٞ ،ٝجؼتٍی ٔقٙیداسی ثب ٔـبسوت ٚسصؿی داس٘ذ .ثشاػبع ٘تبیج سٌشػی ٖٛچٙذ ٔتغیهشٜ
 ٚتحّیُ ٔؼیشٔ ،تغیشٞبی فضٛیت داٚعّجب٘ ،ٝافتٕبد ثه ٝدٚػهتبٖٚ ،ضهقیت التلهبدی خهب٘ٛادٚ ٜ
استجبعبت دٚػتب٘ ٝث ٝتشتیت ٟٔٓتشیٗ تجییٗ وٙٙذٜٞبی ٔـبسوت ٚسصؿیا٘هذ .پبسػهبٟٔش  ٚتشوهبٖ
( )1391دس ٔمبِ ٝخٛد ثب فٛٙاٖ "ثشسػی ساثغ ٝثیٗ ػشٔبی ٝاجتٕبفی ٔ ٚـبسوت دس فقبِیهتٞهبی
ٚسصؿی (ٔغبِقٛٔ ٝسدی :پشػتبساٖ ثیٕبسػتبٖٞبی دِٚتی ؿٟش یضد)" و ٝثه ٝسٚؽ پیٕبیـهی  ٚثهٝ
كهٛست ٔمغقهی ا٘جهبْ ؿهذ؛ ٘تهبیج تحّیهُ سٌشػهی ٖٛػّؼهّٔ ٝشاتجهی چٙذٌب٘ه٘ ٝـهبٖ داد وهه،ٝ
ٔتغیشٞبی ِزت ثشدٖ اص ٚسصؽ ،وبٞؾ ٚصٖ ٟٔ ٚبست دس ا٘جبْ حشوبت ٚسصؿی دس ٔشحّ ٝاَٚ
 ٚػشٔبی ٝاجتٕبفی دس ٔشحّ ٝد ْٚتٛا٘ؼتٝا٘ذ ث ٝتشتیت  %4/9 ٚ 14/4اص ٚاسیب٘غ ٔتغیش ٔـهبسوت
ٚسصؿی پشػتبساٖ سا تجییٗ وٙٙذ .آصٕٔٞ ٖٛجؼتٍی پیشػ٘ ٖٛـبٖ داد و ٝثیٗ ػهشٔبی ٝاجتٕهبفی ٚ
ٔیضاٖ ٔـبسوت پشػتبساٖ دس فقبِیهت ٞهبی ٚسصؿهی ساثغهٔ ٝقٙهبداسی ٚجهٛد داسدِٚ .هی ػهشٔبیٝ
اجتٕبفی ٘تٛا٘ؼت ثخؾ صیبدی اص ٚاسیب٘غ ٔتغیش ٔـبسوت ٚسصؿی سا تجییٗ وٙهذ دس حهبِی وهٝ
ػبیش ٔتغیشٞهبی ٔٙهبفـ جؼهٕب٘ی ،سٚا٘هی  ٚاجتٕهبفی لهبدس ثه ٝتجیهیٗ ػه ٟٓثیـهتشی اص ٚاسیهب٘غ
ٔـبسوت ٚسصؿی پشػتبساٖ ثٛد.
ثبَٕٞ ٚ 1ىبسا٘ؾ ( )2010دس پظٞٚـی تحت فٙهٛاٖ " استجهبط ػهشٔبی ٝاجتٕهبفی  ٚجهشْ ثهب
فقبِیتٞبی فیضیىی ص٘بٖ" ث ٝایٗ ٘تیجٔ ٝیسػذ و ٝص٘ذٌی دس ٔحالتی و ٝافشادؽ ث ٓٞ ٝافتٕهبد
ثیـتشی داس٘ذ ،ص٘بٖ فقبِیت ٚسصؿی ثیـتشی دس صٔبٖ اٚلبت فشاغت خٛد داس٘ذ .دس ٔمبِٝی تهبٔض

2

( )2007ثب فٛٙاٖ "آیب ٚسصؽ وشدٖ ػهشٔبی ٝاجتٕهبفی اػهت؟ ؿهشوت دس ٚسصؽ یهه ػهجه
ص٘ذٌی اص ٔـبسوت دس جبٔق ٝاػهت ".ایهٗ فشضهی ٝسا د٘جهبَ ٔهیوٙهذ وه :ٝعجهك ٘ؾشیه ٝػهشٔبیٝ
اجتٕبفیٔ ،ـبسوت  ٚسٚاثظ ٚسصؿی ٔٙجش ثه ٝفقبِیهتٞهبیی خهبسا اص ٔحهیظ ٚسصؽ ٔهیؿهٛد.
1 Ball
2 Thomas
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یبفتٞٝب ٘ـبٖ داد ؤ ٝـبسوت ٚسصؿهی ساثغهٝی ٔثجتهی ثهب دخبِهت ثضسٌؼهبیٖ دس فقبِیهتٞهبی
اجتٕبفی داسد ،أب دسٔٛسد جٛا٘بٖ وٕتش اػت .ایٗ یبفتٞٝهب ٕٞچٙهیٗ ٘ـهبٖ ٔهیدٞهذ وه ٝاثهشات
ٔـبسوت ٚسصؿی جٛا٘بٖ ثبِغ ثش ٔـبسوت دس فقبِیتٞبی اجتٕهبفی دس ػشاػهش چشخه ٝفٕهش ثهٝ
عٔ َٛیوـذ.
ٕٞچٙیٗ ػیپُ )2006( 1دس تحمیك خٛد ثب فٛٙاٖ "ٚسصؽ  ٚػشٔبی ٝاجتٕهبفی" وه ٝدس ٘هشٚط
ا٘جبْ داد ث ٝایٗ ٘تیجه ٝسػهیذ وه ٝافهشادی وه ٝثه ٝكهٛست داٚعّجب٘ه ٝدس ػهبصٔبٖٞهبی ٚسصؿهی
ٔـبسوت داس٘ذ ،اص ٔیضاٖ ػشٔبی ٝاجتٕبفی ثبیتشی ثشخٛسداس٘ذٕٞ .چٙیٗ ا ٚدسیبفت و ٝػهشٔبیٝ
اجتٕبفی دس ٚسصؽ ،ثبفث افهضایؾ افتٕهبد ثه٘ ٝفهغٌ ،ؼهتشؽ استجبعهبت اجتٕهبفی  ٚتمٛیهت
اخههالقٌشایههی ٔههیؿههٛد .تههب٘تض )2005( 2دس پظٞٚـههی تحههت فٙههٛاٖ "ٚسصؽ سلههبثتی  ٚػههشٔبیٝ
اجتٕبفی دس سٚػتبٞبی غهشة اػهتشاِیب" فٙهٛاٖ ٔهیوٙهذ وهٚ ٝسصؽ لؼهٕت ٕٟٔهی اص ص٘هذٌی
سٚػتبویبٖ اػتشاِیبیی  ٚػشٔبی ٝاجتٕبفی ٙٔ ٓٞجهـ ٔثجتهی دس ٔحهذٚدٜٞهبی سٚػهتبیی اػهت .ایهٗ
ٔمبِ٘ ٝـبٖ داد وٚ ٝسصؽ یه فشك ٟٓٔ ٝثشای ایجبد  ٚحفؼ ػشٔبی ٝاجتٕهبفی اػهت .ثشاػهبع
٘ؾشی ٝثٛسدیٔ ٛی تٛاٖ ایٗ لضی ٝسا فٛٙاٖ وشد وه ٝاٌهش افهشاد ػهشٔبی ٝاجتٕهبفی ثهبیتشی داؿهتٝ
ثبؿٙذ ،پغ ٔـبسوت ٚسصؿی آ٘بٖ ثیـتش اػت  ٚاٌش افشاد ٛٞیت اجتٕبفی ثبیتشی داؿت ٝثبؿٙذ،
پغ ٔـبسوت ٚسصؿی آ٘بٖ ثیـتش اػت .دس ٟ٘بیت ثب تٛجه ٝثه ٝلضهبیبی ٔهٛسد ٘ؾهش ٔ ٚغبِقهبت
تجشثی ٔ ٚـبٞذات ٔیذا٘ی ص٘بٖ جٛاٖ ،فشضیٞٝبی ایٗ پظٞٚؾ فجبستٙهذ اص -1 :ثهیٗ افتٕهبد ثهیٗ
ؿخلی ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت ص٘بٖ دس فقبِیتٞبی ٚسصؿهی ساثغهٔ ٝقٙهیداسی ٚجهٛد داسد -2 .ثهیٗ
ٔلشز سػب٘ٝای ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت ص٘بٖ دس فقبِیتٞبی ٚسصؿی ساثغهٔ ٝقٙهیداسی ٚجهٛد داسد.
 -3ثیٗ استجبعبت اجتٕبفی ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت ص٘بٖ دس ٚسصؽ ساثغهٔ ٝقٙهیداسی ٚجهٛد داسد-4 .
ثیٗ ٛٞیت اجتٕبفی ص٘بٖ ٔ ٚـبسوت ٚسصؿی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚجٛد داسد -5 .ثیٗ ػهٗ ص٘هبٖ ٚ
ٔیضاٖ ٔـبسوت دس فقبِیتٞبی ٚسصؿی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚجهٛد داسد -6 .ثهیٗ ٚضهقیت اؿهتغبَ
ص٘بٖ ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت دس فقبِیهتٞهبی ٚسصؿهی ساثغهٔ ٝقٙهیداسی ٚجهٛد داسد -7 .ثهیٗ ٔیهضاٖ
تحلیالت ص٘بٖ ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت دس فقبِیتٞبی ٚسصؿی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚجٛد داسد.
1 Seippel
2 Tontes
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مذل مفًُمی ي تجرتی تحقیق
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ومًدار  -1مذل مفًُمی ي تجرتی تحقیق مىثع :تُیٍ شذٌ تًسط محقق

ريش تحقیق
دس ایٗ پظٞٚؾ ثشای جٕـ آٚسی اعالفهبت اص سٚؽ پیٕهبیؾ  ٚتجضیه ٚ ٝتحّیهُ دادٜٞهب اص
ثؼت ٝآٔبسی ثشای فّ ْٛاجتٕبفی 1اػتفبدٔ ٜیؿٛد .جبٔق ٝآٔهبسی ٔهٛسد ٔغبِقه ٝدس ایهٗ تحمیهك
ثب٘ٛاٖ جٛاٖ ٚسصؿىبس ػبوٗ ؿٟش یضد اػهت وه ٝوهُ جبٔقه ٝآٔهبسی ٘ 11400فهش ٔهیثبؿهذ .ثهب
اػتفبد ٜاص فشٔ َٛوٛوشاٖ ثب ضشیت اعٕیٙبٖ  95دسكذ تقذاد٘ 200فش ثقٛٙاٖ حجٓ ٕ٘( ٝ٘ٛافشاد)
ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تلبدفی تقییٗ ؿذ .ث ٝایٙلٛست و ٝاص ػٙٔ ٝغم ٝؿٟش یضد ،تقهذاد
ٔـخلی ثبؿٍبٚ ٜسصؿی ثٛػیّ ٝفشٔ َٛوٛوشاٖ ثلٛست تلبدفی ا٘تخبة  ٚػپغ ثب اػهتفبد ٜاص
2 statistical package for social science
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سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تلبدفی ػیؼتٕبتیه اص ٞش ثبؿٍبٞی ،افشادی ا٘تخبة ؿذ٘ذ .افشاد ٕ٘٘ٛه200 ٝ
٘فش صٖ ،دس ٔمبعـ تحلیّی ٔختّف (دیپّٓ ،فٛق دیپِّٓ ،یؼب٘غ ،فٛق ِیؼب٘ی  ٚثبیتش) ٌ ٚهش-ٜٚ
ٞبی ػٙی ( 18-35ػبَ) ٞؼتٙذٕٞ .چٙیٗ ثشای ٌهشدآٚسی دادٜٞهب اص اثهضاس پشػـهٙبٔ ٝثه ٝؿهىُ
حضٛسی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .لجُ اص ؿشٚؿ ٔلبحج ٝث ٝپبػخٍ ٛاعالفبت وبفی دس صٔیٙهٔ ٝبٞیهت
پظٞٚؾ  ٚآ٘چ ٝاص پبػخٍٛیبٖ ا٘تؾبس ٔیسٚد دس اختیبس ٔحمك لشاس ٌیشد ٘ ٚیض اعٕیٙهبٖ داد ٜؿهذ
و ٝاعالفبت ٔشثٛط ث ٝایـبٖ ثب ٟ٘بیت أب٘تداسی تحّیُ خٛاٞذ ؿذ.
ٔتغیش ٔـبسوت ٚسصؿی تٛػظ پشػـٙبٔٝی ٔحمك ػبخت ٝثب ػٛایت ثبص  ٚثؼتٛٔ ٝسد پشػهؾ
لشاس ٌشفت ٝاػتٔ .یضاٖ ؿشوت ص٘بٖ دسفقبِیتٞبی ٚسصؿی دس عهٔ 12 َٛهبٌ ٜزؿهت ٝدس تٕهبٔی
ػّؼّٔ ٝشاتت ث ٝجض ٚسصؽ تشثیتی  ٚآٔٛصؿی سا ؿبُٔ ٔیؿٛدٔ .تغیشٞبی ٔؼتمُ ایٗ پظٞٚؾ ثب
پشػـٙبٔٔ ٝحمك ػبخت ٚ ٝثب اػتفبد ٜاص عیف پٙج ٌضیٝٙای ِیىشت ٔٛسد پشػهؾ لهشاس ٔهیٌیهشد.
دس پظٞٚؾ حبضش اص افتجبس كٛسی ٘ ٚؾش وبسؿٙبػبٖ  ٚكبحجٙؾشاٖ اػتفبد ٜؿذ ٚ ٜثشای ػٙجؾ
پبیبیی اثضاس ػٙجؾ (پشػـٙبٔ ،)ٝضشیت آِفبی وش٘ٚجبو  ٚثشسػی ثهبس فهبّٔی ٔحبػهجٌ ٝشدیهذٜ
اػت .ضشایت آِفبی وش٘ٚجبو حبكُ اص آصٔهٔ ٖٛتغیشٞهبی ٔؼهتمُ اص حهذالُ ٔ 0/60شثهٛط ثهٝ
ٔتغیش افتٕبد ثیٗؿخلی تهب حهذاوثش ٔ 0/82شثهٛط ثهٔ ٝتغیهش ٛٞیهت اجتٕهبفی ثذػهت آٔهذ .دس
ٔجٕٛؿ عیفٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜثشای ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ اص پبیبیی ثبییی ثشخٛسداس٘ذ.
ثشسػی ثبس فبّٔی اثقبد ػشٔبی ٝاجتٕبفی دس ٕ٘ٛداس ؿٕبس٘ 2 ٜـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝلشز سػب٘-ٝ
ای ثب ضشیت  ،0/298افتٕبد ثهیٗ ؿخلهی ثهب ضهشیت  ٚ 0/714استجبعهبت اجتٕهبفی ثهب ضهشیت
 0/363ثخٛثی تٛا٘ؼتٝا٘ذ ػشٔبی ٝاجتٕبفی سا دس ایٗ پظٞٚؾ تجییٗ وٙٙهذ .ثهشای ػهٙجؾ ٛٞیهت
اجتٕبفی دس ایٗ پهظٞٚؾ ٛٞیهت ّٔهی ثهب ضهشیت ٛٞ ٚ 0/487یهت جٙؼهیتی ثهب ضهشیت 0/814
اػتفبد ٜؿذ .تجضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب ثٚ ٝػیّ ٝؿبخقٞبی آٔبس تٛكیفی اص ثش٘بٔ ٝاعپیاعاع

1

 ٚثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی ٘ح ٜٛتبثیشات فٛأُ  ٚتقییٗوٙٙذٜٞبی صٔیٝٙایٔ ،تغیشٞهبی ٔؼهتمُ ٛٞ ٚیهت

1 SPSS
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اجتٕبفی ثش ٔـبسوت ٚسصؿی اص آصٔٞ ٖٛهبی ٔختّهف آٔهبسی ٘ؾیهش تحّیهُ ٚاسیهب٘غ ،ضهشیت
ٕٞجؼتٍی ،سٌشػی ٖٛچٙذٔتغیشی  ٚثشای تقییٗ ضشایت پٟٙبٖ اص ثش٘بٔ ٝآیٕٛع 1اػتفبد ٜؿذ.
یافتٍَای تحقیق
دادٜٞبی تحمیك ،حبكُ اػتخشاا پشػـٙبٔٞٝهبیی اػهت وه ٝتٛػهظ ٘ 200فهش ثهب٘ٛاٖ جهٛاٖ
ٚسصؿىبس دس ؿٟش یضد تىٕیُ ٌشدیذ ٚ ٜاػبع تجضی ٚ ٝتحّیُ یبفتٞٝهبی پهظٞٚؾ حبضهش لهشاس
ٌشفت ٝاػت٘ .تبیج ثشسػیٞبی تٛكیفی ٘ـبٖ ٔیدٞهذ وهٔ ٝیهبٍ٘یٗ ػهٙی پبػهخٍٛیبٖ  24ػهبَ
اػت .ثیـتشیٗ ٔـبسوت ٚسصؿی اص ٘ؾش ػٗ  37دسكهذ ٔتقّهك ثه ٝسد ٜػهٙی  ٚ 23-18وٕتهشیٗ
ٔـبسوت ٚسصؿی  28/5دسكذ ث ٝسد ٜػٙی  35-30ػبَ تقّك داؿت .تٛصیـ پبػخٍٛیبٖ دس ثهیٗ
ٔمبعـ تحلیّی ٘ـبٖ داد و 49 ٝدسكذ اص آٟ٘ب دس ٔمغهـ ِیؼهب٘غ  31 ٚدسكهذ دس ٔمغهـ دیهپّٓ
لشاس داؿتٙذ .اص ٘ؾش ٚضقیت اؿتغبَ ،ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی  ٚوٕتشیٗ فشاٚا٘ی اص ٘ؾش ٚضهقیت اؿهتغبَ
ٔتقّك ث 39/5 ٝدسكذ دا٘ـج 7 ٚ ٛدسكذ ثیىبس اػتٕٞ .چٙیٗ  25دسكذ اص ص٘بٖ ؿهبغُ 28/5 ٚ
دسكذ خب٘ٝداس ثٛد٘ذ.
حبكُ جٕـ ٔیضاٖ فقبِیت ٚسصؿی ص٘بٖ جٛاٖ  ٓٞدس خب٘ ٓٞ ٚ ٝدس خبسا اص ٔٙهضَ ثیـهتشیٗ
ٔذت صٔبٖ ثیٗ  40تب  80دلیم ٝثٛد وه 36/5 ٝدسكهذ افهشاد فقبِیهت ٚسصؿهی داؿهتٙذ  ٚوٕتهشیٗ
ٔیضاٖ ثیٗ  16تب  200دلیم ٝثٛد و 4 ٝدسكذ افشاد ثٚ ٝسصؽ پشداخت ٝثٛد٘هذ .یبفتهٞٝهبی تٛكهیفی
ٔـبسوت ٚسصؿی ٌٛیبی آٖ اػت و ٝص٘بٖ ٚسصؿىبس ثٞ ٝفذٌ ٜشٚ ٜٚسصؿی تمؼهیٓ ٔهیؿه٘ٛذ.
ثیـتشیٗ ٔیضاٖ فشاٚا٘ی پبػخٍٛیبٖ ث ٝتشتیت  5/8 ،7 ،7/2دسكذ دس سؿتٞٝبی وبسات ،ٝآیشٚثیه
 ٚثذ٘ؼبصی لشاس داس٘ذ  ٚوٕتشیٗ ٔیضاٖ فشاٚا٘هی دس سؿهتٞٝهبی پیهبدٜسٚی ،ثؼهتىجبَ ،ثهذٔیٙت،ٖٛ
آٔبدٌی جؼٕب٘ی  ٚاػىٛاؽ ثب ضشیت 1دسكذ لشاس داس٘ذ.

1 AMOS
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مذلسازی معادلٍ ساختاری
جذ َٚصیش ٘تهبیج ٔهذَ ٟ٘هبیی سا ٘ـهبٖ ٔهی دٞهذ وه ٝثهش اػهبع فشضهیبت پهظٞٚؾ ،دس ػهٝ
ؿبخقٞبی ثشاصؽ ٔغّك ، 1ؿبخقٞبی ثشاصؽ تغجیمی ،2ؿبخقٞبی ثهشاصؽ ٔمتلهذ 3ثقهذ اص
اكالح ٔذَ تذٚیٗ ؿذ ٜاػتٞ .ش چٙذ ٔذَ تذٚیٗ ؿذ ٜثهب ؿهشایظ ایهذٜآَ فبكهّ ٝداسد أهب دس
ٔجٕٛؿ ؿبخقٞبی خٛثی ٞؼتٙذ  ٚثٙبثشایٗ ٔذَ ثذػت آٔذٟ٘ ٜبیی تّمی ٔیؿٛد.
جذيل  ،1مذل وُایی
٘ٛؿ ؿبخق

ؿبخق
ٔذَ اِٚیٝ

ٔذَ ثب٘ٛیٝ

3315/790

3063/239

0/000

0/000

803

801

ثشاصؽ افضایـی ()IFI

0/563

0/607

ثشاصؽ تٛوش ِٛویغ ()TLI

0/527

0/573

ثشاصؽ تغجیمی ()CFI

0/559

0/603

٘ؼجت التلبد

0/933

0/930

ثشاصؽ ٙٞجبس ؿذٔ ٜمتلذ

0/461

0/495

وبی اػىٛوش (
ٔغّك

)

ػغح ٔقٙیداسی)P-Value( 4
دسج ٝآصادی)df( 5

تغجیمی

ٔمتلذ

ٔمذاس

ثشاصؽ تغجیمی ٔمتلذ

0/521

0/561

1 Absolute Fit Indices
2 Comparative Fit Index
3 Parsimoniuse Fit Index
4 P Value
5 Degree of Freedom
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ومًدار  -2مذل وُایی تحقیق مىثع :تُیٍ شذٌ تًسط محقق

تحلیل رگرسیًن
تحّیُٞبی چٙذ ٔتغیش ٜثٔ ٝب اجبصٔ ٜیدٞذ تب إٞیت ٘ؼجی ٞش ٔتغیش ٔؼتمُ سا ثش ٔتغیش ٚاثؼهتٝ
(ٔـبسوت ٚسصؿی) ثب وٙتشَ ػبیش ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ثشسػی  ٚاسصیبثی وٙهیٓ .ثقهال٘ ،ٜٚتهبیج ایهٗ
تحّیُٞب ٔیضاٖ اثشات جٕقی ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ سا ثش ٔتغیش ٚاثؼت ٝثشسػی ٔیوٙٙذ  ٚث ٝثیبٖ دیٍهش،
٘ـبٖ ٔهی دٙٞهذ وه ٝچٙهذ دسكهذ اص ٚاسیهب٘غ ٔتغیهش ٔـهبسوت ٚسصؿهی تٛػهظ اثهشات جٕقهی
ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ تجییٗ ٔیؿ٘ٛذ .تٕبٔی ٔتغیشٞبی پظٞٚؾ دس تحّیُ سٌشػی ٖٛث ٝعٛس جذاٌب٘هٝ
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تحّیُ ؿذ و ٝخالكٝای اص ایٗ ٔذِٟب  ٚآٔبسٜٞبی ٔشتجظ ثب ٞش وذاْ دس جهذ َٚؿهٕبس ،2ٜاساوهٝ
ؿذ ٜاػت.
جذيل ،2مشخص کىىذٌَای آماری ي جُت تأثیر َر یک از متغیرَای مستقل تٍ
صًرت تفکیکی تر مشارکت يرزشی
ٔـبسوت ٚسصؿی

ٔتغیش ٚاثؼتٝ

ضشیت

ضشایت

اػتب٘ذاسد

اػتب٘ذاسد

٘ـذBٜ

ؿذBetaٜ

-0/044

0/430
***

ضشیت

ضشیت تقییٗ

ٕٞجؼتٍیR

ؿذR2ٜ

1

افتٕبدثیٗ ؿخلی

0/241

0/058

-17/03

2

ٔلشز سػب٘ٝای

0/7020

0/493

24/74

0/463

3

استجبعبت اجتٕبفی

0/585

0/342

16/09

0/280

***

4

ٛٞیت اجتٕبفی

0/290

0/084

13/10

0/113

0/057

5

ػٗ

0/236

---

---

---

0/000

6

ٚضقیت اؿتغبَ

---

---

---

---

0/012

7

ٔیضاٖ تحلیالت

---

---

---

---

0/056

ٔتغیش ٔؼتمُ

ػغح
ٔقٙبداسی

***;وٕتش اص 0/001

ثب تٛج ٝث ٝجذ َٚؿٕبس٘ ،2 ٜتبیج سٌشػی ٚ ٖٛػغح ٔقٙبداسی ساثغٔ ٝیهبٖ ٔتغیهش افتٕهبد ثهیٗ
ؿخلی ثب ٔـبسوت ٚسصؿی ص٘بٖ جٛاٖ ؿٟش یضد سا تأییذ ٕ٘یوٙذ.
ثب تٛج ٝثه ٝػهغح ٔقٙهیداسی (ٔ ٚ )0/000مهذاس ضهشیت سٌشػهی )0/463( ٖٛثهیٗ ٔلهشز
سػب٘ٝای ٔ ٚـهبسوت ٚسصؿهی ٔـهبٞذ ٜؿهذ ٜدس جهذ َٚؿهٕبس ،2 ٜساثغه ٝخهٛثی ثهیٗ ٔلهشز
سػب٘ٝای ٔ ٚـبسوت ٚسصؿی ٔیثبؿذ  ٚثب تٛج ٝث ٝایٙىه ٝجٟهت ساثغهٔ ٝثجهت اػهت ثهب افهضایؾ
ٔلشز سػب٘ٝایٔ ،ـبسوت ٚسصؿی ٘یض افضایؾ ٔییبثذ.
ػغح ٔقٙی داسی ثهیٗ ٔتغیهش استجبعهبت اجتٕهبفی ثهب ٔـهبسوت ٚسصؿهی دس جهذ٘ ،2َٚـهبٖ
ٔیدٞذ و ٝایٗ فشضی ٝتبییذ ؿذ ٜاػت  ٚثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝجٟهت ساثغهٔ ٝثجهت اػهت ثهب افهضایؾ
استجبعبت اجتٕبفیٔ ،ـبسوت ٚسصؿی ٘یض افضایؾ ٔییبثذٔ .مذاس ضشیت (٘ )0/366ـبٍ٘ش ساثغهٝ
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خٛثی ثیٗ استجبعبت اجتٕبفی ٔ ٚـبسوت ٚسصؿی ٚجٛد داسد٘ .تبیج ضشیت سٌشػی)0/113( ٖٛ
جذ َٚؿٕبس 2ٜدس خلٛف ٚجٛد ساثغٔ ٝیبٖ ٔتغیش ٛٞیت اجتٕبفی ثب ٔـهبسوت ٚسصؿهی ص٘هبٖ
جٛاٖ یضدٔ ،قٙبداس ثٛدٖ ایٗ ساثغ ٝسا تبییذ ٔیوٙذ٘ .تبیج ضشیت پیشػٔ ٖٛیبٖ ػهٗ پبػهخٍٛیبٖ
ٔ ٚـبسوت ٚسصؿی دس جذ َٚؿٕبسٔ ،2 ٜقٙبداس ثٛدٖ ایٗ ساثغ ٝسا تبییذ ٔیوٙذ .ثشای ساثغ ٝثیٗ
دٔ ٚتغیش یبد ؿذٔ ٜثجت اػت ،ث ٝفجبستی ثب افضایؾ ػٗٔ ،ـبسوت ٚسصؿی ٔثجت افضایؾ ٔییبثذ.
ٔمبیؼٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔـبسوت ٚسصؿی دس ٔیبٖ پبػخٍٛیبٖ ثش حؼت ٚضهقیت اؿهتغبَ ثهب اػهتفبد ٜاص
آصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیب٘غ دس دس جذ٘ ،2 َٚـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝیضاٖ ٔـبسوت ٚسصؿی دس ثهیٗ آ٘هبٖ
تفهبٚت ٔقٙههیداسی داسد .ثٙههبثشایٗ ٚضهقیت اؿههتغبَ ص٘ههبٖ ٚسصؿهىبس ثههشٚی ٔـههبسوت ٚسصؿههی
تبثیشٌهزاس اػهتٔ .مبیؼهٔ ٝیهبٍ٘یٗ ٔـهبسوت ٚسصؿهی دس ٔیهبٖ پبػهخٍٛیبٖ ثهش حؼهت ٔمههبعـ
تحلیّی ٔختّف ثب اػتفبد ٜاص آصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیب٘غ دس جذ٘ ،2 َٚـبٖ ٔیدٞذ وهٔ ٝـهبسوت
ٚسصؿی دس ثیٗ آ٘بٖ تفبٚت ٔقٙیداسی ٘ذاسد .ثٙبثشایٗ ثیٗ ٔـبسوت ٚسصؿی ٔ ٚیضاٖ تحلهیالت
ص٘بٖ ساثغٝای ٚجٛد ٘ذاسد .ثشاػبع ایٗ ٘تبیج ٔالحؾٔ ٝیؿٛد ؤ ٝلهشز سػهب٘ٝای ثهب ضهشیت
تجییٗ  0/463دسكذ ثبیتشیٗ تغییشات سا دس ٔتغیش ٔـبسوت ٚسصؿی ص٘بٖ داسد.
تررسی ضرایة رگرسیًوی راتطٍ مستقیم ي غیر مستقیم در مذل
فٛأُ تقییٗ وٙٙذٔ ٜذَ پظٞٚؾ اص سأ ٜؼتمیٓ  ٚغیشٔؼتمیٓ ٔیتٛا٘ٙذ ثش ٔتغیهش ٚاثؼهت ٝتهبثیش
ثٍزاس٘ذ .ثیـتشیٗ تبثیشٌزاسی ٔؼتمیٓ سا ثقذ ػشٔبی ٝاجتٕبفی ثش سٚی ٔتغیش ٔـهبسوت ٚسصؿهی
ثب ضشیت سٌشػی٘ٛی  0/944داؿت ٝاػت٘ .تبیج تبثیشات دیٍش ٔتغیشٞب دس جذ َٚفهٛق ٘ـهبٖ دادٜ
ؿذ ٜاػتٔ .لهشز سػهب٘ٝای ثهب ضهشیت سٌشػهی٘ٛی  ٚ 0/463استجبعهبت اجتٕهبفی ثهب ضهشیت
سٌشػی٘ٛی 0/280دس جبیٍب ٜد ٚ ْٚػ ْٛث ٝعٛس ٔؼتمیٓ ثش ٔـبسوت ٚسصؿی تبثیشٌزاس٘ذ.
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جذيل  ،2ضرایة رگرسیًوی راتطٍ مستقیم ي غیر مستقیم در مذل
ٔتغیش

ٔتغیش

ضشیت سٌشػی٘ٛی

ػغح ٔقٙبداسی

ٔلشز سػب٘ٝای

ٔـبسوت ٚسصؿی

0/463

***

افتٕبد ثیٗ ؿخلی

ٔـبسوت ٚسصؿی

-0/044

0/430

استجبعبت اجتٕبفی

ٔـبسوت ٚسصؿی

0/280

***

ٛٞیت اجتٕبفی

ٔـبسوت ٚسصؿی

0/113

0/057

ػشٔبی ٝاجتٕبفی

ٛٞیت اجتٕبفی

0/087

---

ػشٔبی ٝاجتٕبفی

ٔـبسوت ٚسصؿی

0/944

---

ٛٞیت جٙؼیتی

ػشٔبی ٝاجتٕبفی

0/043

---

ٛٞیت ّٔی

ػشٔبی ٝاجتٕبفی

0/071

---

***;وٕتش اص 0/001
( ---ث ٝدِیُ اثش غیش ٔؼتمیٓ)

تحث ي وتیجٍگیری
ص٘بٖ ثب تٛج ٝثٟٔ ٝبستٞبی جؼٕی  ٚػشٔبیٝی اجتٕبفی وه ٝدس عه َٛدٚساٖ ص٘هذٌی خهٛد
وؼت وشدٜا٘ذ ،ث ٝفقبِیت ٚسصؿی ٔیپشداص٘ذ .دس ایٗ پظٞٚؾ و ٝث ٝثشسػی ساثغه ٝثهیٗ ػهشٔبیٝ
اجتٕبفی ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوت ٚسصؿی ص٘هبٖ جهٛاٖ ؿهٟش یهضد پشداخته ٝؿهذ ،ػهشٔبی ٝاجتٕهبفی ثهٝ
كههٛست ػههشٔبی ٝالتلههبدی ثههب ؿههبخق ٚضههقیت اؿههتغبَ ،ػههشٔبی ٝفشٍٙٞههی ثههب ؿههبخق ٔیههضاٖ
تحلیالت ،ػشٔبی ٝاجتٕبفی ثب ؿهبخق استجبعهبت اجتٕهبفی  ٚػهشٔبی ٝاجتٕهبفی -فشٍٙٞهی ثهب
ؿبخق ٔلهشز سػهب٘ ٝای ٔهٛسد ثشسػهی لهشاس ٌشفهت .دس ٚالهـ ػهشٔبی ٝاجتٕهبفی ثهب ضهشیت
ٌشػی )r=0/994( ٖٛتٛا٘ؼت ث ٝخٛثی ٔـبسوت ٚسصؿی ص٘بٖ یضدی سا تجییٗ وٙذ
٘تبیج آصٔ ٖٛفشضیبت ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝثهیٗ ػهٗ ٔ ٚـهبسوت ٚسصؿهی ساثغهٔ ٝثجتهی ٚجهٛد
داسد .ث ٝفجبست دیٍش ثب افضایؾ ػٗٔ ،ـبسوت ٚسصؿی افضایؾ ٔییبثذ٘ .تیج ٝآصٕٔٞ ٖٛجؼهتٍی
پیشػٕٞ ٖٛؼ ٛثب ثحث ٞبی ٘ؾشی اسیىؼه ٖٛاػهت .اسیىؼهٔ ٖٛقتمهذ اػهت وه ٝافهشاد دس ػهٙیٗ
ٔختّفٔ ،شاحُ ثحشا٘ی ٔختّفی سا تجشثٔ ٝیوٙٙذ  ٚدس ٞهش دٚس ٜػهٙی ٚیظٌهی خبكهی حهبوٓ
اػتٔ .ـبسوت ٚسصؿی یىی اص ٚیظٌیٞبی ٔتفبٚت دس ٌشٜٞٚبی ػٙی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاػت  ٚفّهت
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آٖ ثبص ٔیتٛا٘ذ ٞیجب٘بت حبوٓ ثش آٖ دٚس ٜثبؿذ ،دس حمیمت ػٙیٗ جٛا٘ی اٚا لذستٞ ،یجهبٖ،
ؿبداثی  ٚػشص٘ذٌی اػت .اسیىؼٚ ٖٛیظٌیٞهبی دٚس ٜجهٛا٘ی19-35ػهبَ سا ثغهٛس وّهی ثیهبٖ
ٔیوٙذ .ایٗ پظٞٚؾ٘ ،ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝـبسوت ٚسصؿی ثقٛٙاٖ ٚیظٌی دیٍش ،دس ٖٚته تهه
ػٙیٗ لشاس ٌشفت ٝدس دػت ٝجٛا٘بٖٔ ،تفبٚت ٔیثبؿذ .ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ایٗ لؼٕت سا ٘یض ثه٘ ٝؾشیهٝ
اسیىؼ ٖٛافضٚد و ٝدسٞ ٖٚش ٌش ٜٚػٙی وّی ٘یض تفبٚتٞهبیی ثهیٗ تهه تهه ػهٙیٗ آٖ ٌهشٜٚ
ػٙی ٚجٛد داسد.
فشضی ٝساثغ ٝثیٗ ٚضقیت اؿتغبَ ٔ ٚـبسوت ٚسصؿی تبییذ ؿذ٘ .تهبیج آصٔه ٖٛؿهف ٝآؿهىبس
ٔی وٙذ و ٝثیٗ افشادی و ٝفقبِیت وبسی داس٘هذ ،ثهب افهشاد ثیىهبس ٔ ٚحلهُ تفهبٚت ٚجهٛد داسد.
ٚسصؽ ٔ ٚـبسوت دس آٖ یىی اص صٔیٞٝٙبیی اػت و ٝفشد دس اٚلبت فشاغت یهب حتهی ثه ٝفٙهٛاٖ
یه ؿغُ (ٔشثی ٚسصؽٚ ،سصؿىبس حشفٝای) ثذاٖ ٔیپشداص٘ذ ،و ٝایٗ فقبِیهت ٚسصؿهی ٞضیٙه-ٝ
ٞبیی سا ثشای فشد ثٕٞ ٝشا ٜداسد .اؿتغبَ یىی اص ساٜٞبیی اػت وٞ ٝضیٙهٞٝهب سا تهبٔیٗ ٔهیوٙهذ ٚ
ػغح سفب٘ ٜؼجی ص٘بٖ سا ثبی ٔیثشد  ٚدس ٘تیجٔ ٝیضاٖ ٔـبسوت ٚسصؿی ص٘بٖ ثیـتش ٔیؿٛد.
فشضیٝی ساثغ ٝثیٗ تحلیالت ٔ ٚـبسوت ٚسصؿهی تبییهذ ٘ـهذ .ثه ٝفمیهذ ٜثٛسدیه ،ٛػهشٔبیٝ
فشٍٙٞی ٔیتٛا٘ذ تب حذی ٔؼتمُ اص داساییٞبی ٔبدی فُٕ وٙذ  ٚحتهی وٕجهٛد په َٛسا ججهشاٖ
وٙذ .یه ٔذسن دا٘ـٍبٞی ٔی تٛا٘هذ ٚضهـ فهشد سا ثٟتهش جّه ٜٛدٞهذ چشاوه ٝجبٔقه ٝأهشٚصی
تحلیالت فبِی ٚ ٝوؼت ٔذسن سا ٘ٛفی اسصؽ ٔیدا٘ذٕٞ .چٙیٗ افشاد جبٔق ،ٝثشای آٟ٘بیی وٝ
ػشٔبی ٝفشٍٙٞی یب تحلیالت ثیـتشی داس٘ذٛ٘ ،فی احتشاْ لبوّٙهذ؛ ثهب ایهٗ اٚكهبز دػتشػهی ثهٝ
چٙیٗ ػشٔبیٝی تحلیالتی٘ ،یبص ثٞ ٝضیٞٝٙبیی حتی دس صٔبٖ ٔ ٚىبٖ داسد ،چٙیٗ فشدی دیٍهش دس
اٚلبت فشاغت خٛد ٚلتی ثشای فقبِیت ٚسصؿی ٘ذاسد.
٘تبیج ضشیت سٌشػی ٖٛساثغٝی افتٕهبد ثهیٗ ؿخلهی ٔ ٚـهبسوت ٚسصؿهی سا تبییهذ ٘ىهشد.
افتٕبد اص ایٕبٖ  ٚاعٕیٙبٖ اػت ِٚی ٔتفهبٚت اص آٖ ٚ ٚاثؼهت ٝثه٘ ٝبآؿهٙبیی اػهت .دس فهیٗ حهبَ
افتٕبد ٘بخٛدآٌب٘ ٜجٛد ٚ ٜحتی لبثُ تلٕیٌٓیشی اػت.
فشضیٔ ٝلشز سػب٘ٝای ٔ ٚـبسوت ٚسصؿی تبییذ ؿذ .سػهب٘ٞٝهب اثهضاس خهٛثی ثهشای تجّیهغ ٚ
ٌؼتشؽ ٚسصؽ ثـٕبس ٔیس٘ٚذ .سػب٘ٞٝب لبدس ث ٝا٘قىبع تٕبْ ٚالقیتٞب ٘یؼتٙذ ،دس فهٛم آٟ٘هب
ثبصٕ٘ٛدی اص ٚالقیت ٚسصؽ ص٘بٖ سا اسؤ ٝیدٙٞذ .ثیٗ ٔـبسوت ٚسصؿهی ص٘هبٖ  ٚسػهب٘ ٝاستجهبط
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ٚجههٛد داسد؛  ٚدییههُ آٖ ،سؿههذ ثههیؾ اص حههذ ٚسصؽ تجههبسی ،تبویههذ صیههبد ثههش ٚسصؽٞههبی
٘خجٌٝشایی دس ٔیهبٖ ص٘هبٖ ،تٛجه ٝسٚص افهضٔ ٖٚهشداٖ  ٚثخلهٛف ص٘هبٖ ثه ٝؿهشوت دس فقبِیهت
ٚسصؿی ،افضایؾ سٚص٘بٔٞٝبی ٚسصؿی  ٚافهضایؾ ثش٘بٔهٞٝهبی ٚسصؿهی تّٛیضیه٘ٛی ٔ ٚهبٛٞاسٜای
٘ـبٖ اص استجبط ٔتمبثُ  ٚوبسوشدٞبی سػب٘ ٝثشای ٔـهبسوت ص٘هبٖ دس ٚسصؽ داسد .اص ٘تهبیج ایهٗ
پظٞٚؾ چٙیٗ ثشٔیآیذ و ٝثش اثش ٘فٛر ٌ ٚؼتشؽ ؿجىٞٝبی ٔهبٛٞاسٜای ثخهؾ لبثهُ تهٛجٟی اص
ص٘بٖ جٛاٖ جبٔق ٝث ٝعٛس خبف ؿٟش یضد ،تحهت تهبثیش ٞجٕهٞٝهبی تجّیغهبتی  ٚثش٘بٔهٞٝهبی ایهٗ
سػب٘ٞٝب لشاس ٌشفتٙذِ ،ىٗ اص ػٛیی ثذِیُ حبوٕیت فش ًٙٞدیٙی ٔ ٚزٞجی دس ٔیبٖ خب٘ٛادٜٞهب،
ثخؾ فٕذٜای اص آٟ٘ب اص ثش٘بٔٞٝب ٔ ٚحتٛای سػهب٘ٞٝهبی داخّهی اػهتفبدٔ ٜهیوٙٙهذ .ایٙىه ٝص٘هبٖ
ثش٘بٔٞٝبی سػبّ٘ٔ ٝی سا ٔلشز وٙٙذ یب ٔبٛٞاس ٜسا صیبد ٔ٘ ٟٓیؼت .چشاؤٟ ٝهٓ ایهٗ اػهت وهٝ
وذاْ ٘ٛؿ ثش٘بٔ ٝسا ا٘تخبة ٔیوٙٙذٛ٘ .ؿ ا٘تخبة ایٗ ثش٘بٔٞٝبػت وه ٝدس ص٘هبٖ یهضدی تٕهبیضات
ػشٔبیٝای سا دس حبَ ثٛجٛد آٚسدٖ اػت وٛٔ ٝافهك ثهب ٔهزٞت ٘یؼهت .أهب ٔلهشز ٔهبٛٞاسٚ ٜ
سػب٘ٞٝبی ّٔی ث ٝعٛس كحیح ،ث ٝغٙی ؿذٖ ػشٔبی ٝفشٍٙٞی -اجتٕبفی ص٘بٖ وٕهه ٔهیوٙهذ ٚ
دس ٟ٘بیت آ٘بٖ ػجهٞبی ص٘ذٌی ثٟتش ٛٔ ٚافك ثب ؿشایظ صٔبٖ ٔ ٚىبٖ سا یبد ٔیٌیش٘ذ و ٝیىهی
اص تبثیشات آٖ إٞیت دادٖ ث ٝفقبِیتٞبی ٚسصؿی  ٚؿشوت دس ٚسصؽ اػت.
٘تبیج ضشیت سٌشػی٘ٛی ساثغ ٝثیٗ استجبعبت اجتٕبفی ٔ ٚـبسوت ٚسصؿی سا تبییذ ٔهیوٙهذ
ثٛسدی ٛاستجبعبت ثیٗ افشاد سا ث ٝفٛٙاٖ فٛأّی ٔیدا٘هذ وه ٝدس ا٘جبؿهت ػهشٔبی ٝاجتٕهبفی ٘مهؾ
داسد .ث ٝافتمهبد ثٛسدیه ،ٛػهشٔبی ٝاجتٕهبفی ثه ٝفٙهٛاٖ ؿهجىٝای اص سٚاثهظٚ ،دیقهٝای عجیقهی یهب
اجتٕبفی ٘یؼت ،ثّى ٝدس ع َٛصٔبٖ ثشای وؼت آٖ ثبیذ تالؽ وشد .اص ٘ؾش ا ٚسٚاثهظ اجتٕهبفی
پّی اػت و ٝص٘بٖ ٔیتٛا٘ذ اص عشیك آٖ ثٙٔ ٝبثـ التلبدی  ٚفشٍٙٞهی دػتشػهی داؿهت ٝثبؿهٙذ دس
حمیمت تبویذ ا ٚثش ٔـهبسوت ص٘هبٖ دس ؿهجىٞٝهبی اجتٕهبفی اػهت ،وه ٝایهٗ ٔـهبسوت ػهجت
دػتشػی ص٘بٖ ثٙٔ ٝبثـ  ٚأىب٘بت ٌشٞٚی ٔیؿٛدٔ .زٞت دس یضد یىی اص وب٘بَٞهبیی اػهت وهٝ
ص٘بٖ اص عشیك آٖ ٚاسد اجتٕبؿ ٔیؿ٘ٛذ دس دس ٖٚایٗ ٟ٘هبد ٔهزٞجی ،فقبِیهت  ٚسٚاثهظ اجتٕهبفی
ٚجٛد داسد و ٝص٘بٖ سا ثیـتش اجتٕهبفی ٔهیوٙهذ  ٚثبفهث ٔهیؿهٛد ص٘هبٖ ثهب ٘هٛؿ سٚؽ ص٘هذٌی
یىذیٍش ثیـتش آؿٙب ؿ٘ٛذ  ٚفقبِیهتٞهبی اجتٕهب فی ثیـهتشی ٘یهض داؿهت ٝثبؿهٙذ وه ٝیىهی اص ایهٗ
فقبِیتٞب پشداختٗ ثٚ ٝسصؽ اػت.
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فشضیٚ ٝاػغٝای ٛٞیت اجتٕبفی ثب ٔـبسوت ٚسصؿی تبییهذ ؿهذ .ثهیٗ ثقهذ جٙؼهیتی ٛٞیهت
اجتٕبفی ص٘بٖ ٔ ٚـبسوت ٚسصؿی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚجٛد داسد .یبفتهٞٝهب ٘ـهبٖ ٔهیدٞهذ وه ٝثهب
افضایؾ ٔیضاٖ ٛٞیت جٙؼیتیٔ ،یضاٖ ٔـبسوت ٚسصؿی دس ص٘بٖ ثیـهتش ٔهیؿهٛد .چشاوهٚ ٝسصؽ
ثبفث افتٕبد ث٘ ٝفغ دس ص٘بٖ ؿذٔ ٚ ٜیضاٖ خٛدثبٚسی آ٘بٖ ،دس ٔیبٖ جٕـ ٔیؿٛد .ثیٗ ثقذ ّٔهی
ٛٞیت اجتٕبفی ص٘هبٖ ٔ ٚـهبسوت ٚسصؿهی ساثغهٔ ٝقٙهیداسی ٚجهٛد ٘هذاسد .ثه ٝفجهبست دیٍهش
افضایؾ ٛٞیت ّٔی ص٘بٖ دس ٔیضاٖ ٔـبسوت آ٘بٖ دس فقبِیت ٚسصؿی تبثیش ٌزاس ٘یؼت .چٙذ دٞهٝ
اػت و ٝص٘بٖ  ٚدختشاٖ دس ػشاػش جٟبٖ ٛٞیتٞبی جب افتبد ٚ ٜػٙتی خٛد سا ٔهٛسد ػهلاَ لهشاس
دادٜا٘ذ  ٚثب آٖ ث ٝسٚیبسٚیی ثشخبػت ٚ ٝثشای ثٙیهبٖ ٟ٘هبدٖ ساٟٞهبی ثشاثشجٛیب٘هٝتهش  ٚآصادا٘هٝتهش،
ٔجبسصٔ ٜیوٙٙذ ٔ ٚیخٛاٙٞذ ٛٞیتی ثیؾ اص ص٘هذٌی خهبٍ٘ی  ٚخهب٘ٛادٌی داؿهت ٝثبؿهٙذ وه ٝدس
ٟ٘بیت أش ص٘بٖ ث ٝفقبِیتٞبی ٔتفبٚتی اص جّٕٔ ٝـبسوت ٚسصؿی دس وٙؾ ثب جبٔقٔ ٝیپشداص٘ذ.
یىی اص ٔـىالت ٔ ٚحذٚدیت ٞبی پهظٞٚؾ٘ ،جهٛد اثهضاس ا٘هذاصٌ ٜیهشی اص جّٕهٔ ٝمیهبع ٚ
پشػـٙبٔ ٝثشای ػٙجؾ ٔـبسوت ٚسصؿی اػت .ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج ث ٝدػت آٔذ ٜاص ایهٗ پهظٞٚؾ
ٔـبسوت دس فقبِیتٞبی ٚسصؿی ٔیتٛا٘ذ ثبفث سؿذ استجبعبت اجتٕبفی فشد ؿٛد .ایٗ پظٞٚؾ
ث ٝایٗ ٘تیج ٝسػیذ ؤ ٝلشز سػب٘ٞٝبی جٕقی دس ٔیبٖ ص٘بٖ ؿٟش یضد ثبیػت .ثب تٛج ٝث ٝایٙىهٝ
ص٘بٖ ٔلشز وٙٙذٔ ٜـتشن ثش٘بٔٞٝبی تّٛصیٔ ٚ ٖٛبٛٞاسٞ ٜؼتٙذ؛ ث٘ ٝؾش ٔهیسػهذ وه ٝثبیهذ دس
ثش٘بٔٝسیضی ثشای تِٛیذ ثش٘بٔ ٝدس تّٛیضی ،ٖٛث ٝثش٘بٔٞٝهبی ٔهبٛٞاسٜای ،وبسوشدٞهب  ٚتهبثیشات آٖ
تٛجٕٛ٘ ٝد .ثیـتشیٗ صٔبٖ ٔلشز ٔبٛٞاس ٚ ٜتّٛیضیٛٔ ٖٛلـ اػتشاحت دس ٔٙضَ دس ػبفبت ؿهت
اػت ،پیـٟٙبد ٔیؿٛد ثش٘بٔٞٝبی ٚسصؿی دس تّٛیضیّٔ ٖٛی ،دس لبِت ٔؼتٙذٞهبی ٚسصؿهی ثهشای
خب٘ٛادٜٞب  ٚص٘بٖ ،دس ایٗ ػبفبت ٔتٕشوض ؿٛد تب فال ٜٚثش جٌّٛیشی اص وبٞؾ تبثیشات ٘بؿی اص
پخؾ آٟ٘ب دس ػبفبت وٓ ثیٙٙذ ،ٜاص ٔشاجقٔ ٝخبعجیٗ ث ٝثش٘بٔٞٝبی ٔبٛٞاسٜای جّهٌٛیشی ٕ٘هٛدٜ
 ٚدس ٞذز غٙیتش وشدٖ ػشٔبی ٝاجتٕبفی ص٘بٖ دس داؿهتٗ ػهجه  ٚؿهی ٜٛص٘هذٌی  ٚدس ٟ٘بیهت
فقبِیتٞبی ٚسصؿی ٘ضدیىتش ؿٛیٓ .ث ٝپظٞٚـٍشاٖ فاللٙٔٝذ ث ٝایٗ حهٛص ٜتٛكهیٔ ٝهیؿهٛد وهٝ
تحمیمبت ٔـبثٟی ثشسٚی ٔشداٖ ا٘جبْ ٌیشد ٘ ٚتبیج آٖ ثب ثب٘ٛاٖ جهٛاٖ ٔمبیؼه ٝؿهٛدٔ .ـهبسوت
ٚسصؿی سا ٔیتٛاٖ دس  ٕٝٞلـشٞب ٌ ٚشٜٞٚبی اجتٕبفی ٔٛسد ثشسػی لشاس داد و ٝپیـهٟٙبد ٔهی-
ؿٛد ٌشٜٞٚبیی ٔب٘ٙذ دا٘ؾآٔٛصأٖ ،قّٕبٖ ،وبسٌشاٖ ٛٔ ... ٚسد ثشسػی لشاس ٌیش٘ذ .دس ٟ٘بیهت
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أش ثٔ ٝحممبٖ فاللٙٔٝذ دس صٔیٔ ٝٙـبسوت ٚسصؿی پیـٟٙبد ٔیؿٛد ثشای ایٙى ٝاثقهبد ٔختّهف ٚ
ییٞ ٝبی پٟٙبٖ ٔؼبِ ٝپظٞٚؾ ثٟتش فٕٟیهذ ٜؿهٛد دس وٙهبس اػهتفبد ٜاص سٚؽ وٕهی ثهشای ٔغبِقهٝ
ٔٛضٛؿ ،اص سٚؽ ویفی اػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ .دس ٔجٕٛؿ اػتشاتظی تجییٗ ٔتهٛاِی (ایٕهبٖ)264 :1388،
ث ٝفٛٙاٖ ثٟتشیٗ سٚؽ ٔغبِقبتی فشكهٔ ٝـهبسوت ٚسصؿهی (ثهب تٛجه ٝثه ٝجبٔقهٕ٘ٛ٘ ٚ ٝهٔ ٝهٛسد
ٔغبِق )ٝثٔ ٝحممبٖ فاللٙٔٝذ تٛكیٔ ٝیؿٛد.
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